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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของ 

โมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ตรวจสอบค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 740 คน 
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โดยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
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คำาสำาคัญ : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ; ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรม ; สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ABSTRACT

 The objectives of this study were : 1) to investigate the appropriateness of indicators for selection in the  

model, 2) to test the congruence of the model developed from theory and research with empirical data, and 

3) to examine the factor loading of major factors, sub-factors, and indicators. The study employed descriptive 

research methodology. The sample used was 740 basic education school administrators. The instrument used in data  

collection was a 5 point rating scale questionnaire which had a reliability coefficient of 0.8740. Data were analyzed  

using a statistical package program and LISREL. 

 The results were found as follows: 1) all indicators were appropriate to be selected in the model. Mean  

scores of indicators were equal to or higher than 3.00 and had a distribution coefficient equal to or less than 20%.  

2) The model was congruent with the empirical data very well by considering the Chi-square ( ) value of 13.07, 

the degree of freedom (df) of 12, the statistical significance (P-value) of 0.36, the Goodness of Fit Index (GFI) of 1.00,  

and the Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) of 0.97 and the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

of 0.01. And 3) all major factors had a factor loading value higher than the criterion of 0.70. All sub-factors and all 

indicators had a factor loading value higher than the criterion of 0.30.

Keywords : Structural Relationship Model ; Moral Leadership Indicators ; Basic Education Schools

บทนำา

 สถานการณ์ โลกในปัจจุบันกำ าลั งประสบปัญหา 

ทางสังคม เนื่องจากคนในชาติห่างเหินจากศีลธรรม ผู้คนส่วนใหญ่ 

ต่างมองหาผู้นำาที่สามารถพาองค์การสู่ความสำาเร็จ แต่มักจะ 

ลืมเลือนเร่ืองคุณธรรม และในการเป็นยอดของผู้นำาน้ัน จะต้องใช้ 

คุณธรรมประกอบกับความรู้ความสามารถ เพราะการมีคุณธรรม 

จะหล่อหลอมบุคคลให้เป็นผู้มีสติปัญญาที่ดี มีความสามารถ 

มีวิสัยทัศน์ท่ีดี สามารถปกครองบริหารจัดการองค์การให้ถึงความ 

สำาเร็จและ มีประสิทธิภาพสูง Sergiovanni (1992) และ Cole  

(2002) กลา่วถงึและนำาเสนอแนวคดิเกีย่วกับ ภาวะผูน้ำาเชงิคณุธรรม  

(Moral Leadership) วา่เปน็สิง่ทีแ่ตกตา่งของการพฒันาจริยธรรม  

ซึง่มผีลกระทบต่อคนทกุคน ตอ่มา Fullan (2003) กลา่วถงึบทบาท 

ของผู้บริหารโรงเรียนในการนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น 

ระบบ เช่นเดียวกับ Pellicer (2003) ได้กล่าวถึงแนวคิดและ 

ความเข้าใจโดยยกตัวอย่างมโนทัศน์ท่ีสำาคัญเก่ียวกับภาวะผู้นำา  

(Vital Concepts of Leadership) และนำาไปสู่แนวทางในการ 

ปรับปรุงโรงเรียนโดยการใช้ภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียน 

ตามแนวคดิของ Burns (1978) ทีก่ลา่วถึงภาวะผูน้ำาเชงิคุณธรรมว่า 

เปรียบเสมือนการเปลี่ยนสภาพ (Transformation) ทั้งผู้นำาและ 

ผู้ตาม ตามกระบวนการของภาวะผู้นำาเชิงการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational Leadership) ในทา้ยท่ีสดุจะนำามาซึง่คณุธรรม 

ในการยกระดับความประพฤติ (Conduct) และการดลใจทาง 

จริยธรรม (Ethical Aspiration) ของผู้นำา  

 นอกจากนี ้พลวตัรของภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรม จะทำาใหท้ัง้ 

ผู้นำาและผู้ตามบรรลุผลสำาเร็จสูงสุด และเกิดการยอมรับ ชื่มชม 

และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Gardner (1987)  

กล่าวถึงเป้าหมายของภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมว่าเก่ียวข้องกับคน 

ทั้งหมดมิใช่สิ่งของ ผู้นำาควรเช่ือถือในคน เอาใจใส่ในสิทธิ และ 

ศักยภาพของคน สรา้งระบบกลุ่ม ใช้การนำาแบบประสานความรว่มมอื 

นำาผูอ้ืน่ไปสูก่ารยอมรบัในความรบัผดิชอบ และเร่ิมตน้การฝกึปฏิบตั ิ

ด้วยตนเองก่อน เป้าหมาย เชิงคุณธรรมทั้งหมดข้างต้นจะประกอบ 

ขึน้เปน็ภาวะผูน้ำาเชิงคณุธรรม การพัฒนาภาวะผูน้ำาเชงิคณุธรรมของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความสำาคัญ 

อย่างมากในอันที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

มีภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรม ซ่ึงจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาในยุคปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 

แห่งชาติ  พ.ศ.2545-2559 และแผนการศึกษาแห่งชาติ  

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) (สำานักเลขาธิการสภาการศึกษา,  

2553) 
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 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2555)  

กล่าวถึงความสำาคัญของภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมไว้ว่าผู้ประกอบ 

อาชพีทางการศกึษาและทีส่ำาคญัคอืผูบ้รหิารสถานศกึษาจำาเปน็ตอ้ง 

เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เป็นหลัก 

ในการครองตน ครองคน และครองงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงาน 

มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำา 

เชิงคุณธรรมสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็น 

แนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้นำา 

เชงิคณุธรรมสำาหรับผูบ้รหิารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน เพ่ือการพฒันา 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพปจัจบุนั ซึง่จะช่วย 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะ 

ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำานักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 

พัฒนาครูสามารถนำาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ 

ภาวะผูน้ำาเชงิคณุธรรมสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ปน็ผลจากการ 

วิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ เพื่อใช้ประกอบ 

การตดัสนิใจ และใชป้ระโยชนใ์นดา้นการประเมนิผลการดำาเนนิงาน 

ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้มากน้อยเพียงใด สามารถนำาไปใช้ 

ประโยชนใ์นการดำาเนนิงานขององคก์ารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ 

มีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำา 

เชิงคุณธรรมสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือคัดสรรไว้ 

ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 

 2. เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ 

เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมสำาหรับผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัย 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์

 3. เ พ่ื อตรวจสอบค่ า น้ำ �หนั กอ งค์ ป ระกอบของ 

องค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำา 

เชิงคุณธรรมสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมมติฐานการวิจัย

 โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งทีใ่ชใ้นการวจัิยนี ้เปน็ผล 

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และ 

ตวับง่ช้ี จากทฤษฎี ผลงานวจิยั และทศันะของนกัวชิาการหลายทา่น 

เช่น Draft (2001) Moorhouse (2002) Fullan (2003) ปองภพ  

ภูจอมจิตร (2557) และพิชิต โกพล (2559) ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐาน 

การวิจัยดังนี้

 1. ตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมสำาหรับโมเดล 

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมสำาหรับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธ์ิ 

การกระจายเป็นไปตามเกณฑ์

 2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำา 

เชิงคุณธรรมสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น 

จากทฤษฎแีละผลงานวจิยันีม้คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ ์

 3. ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบ (Loading Factor) ของ 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี มีค่าเป็นไป 

ตามเกณฑ์

กรอบแนวคิดการวิจัย

 จากผลการศึกษาทฤษฎีและผลงานวจิยั เช่น  Draft (2001) 

Moorhouse (2002) Fullan (2003) Paul (2013) และสำานักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2555) เป็นต้น ได้โมเดล 

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมสำาหรับ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั  

และองค์ประกอบย่อย เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย ดังภาพที่ 1
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นักวิชาการหลายท่าน เช่น Draft (2001) Moorhouse 
(2002) Fullan (2003) ปองภพ ภูจอมจิตร (2557) และ
พิชิต โกพล (2559) ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยดังนี ้

1. ตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม
ส้าหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า
เชิงคุณธรรมส้าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเป็นไปตามเกณฑ์ 

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ี
ภาวะผู้น้ าเชิงคุณธรรมส้าหรับผู้บริหารสถานศึกษา                  
ขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

3 . ค่ าน้้ าห นั กอ งค์ ป ระกอบ  (Loading 
Factor) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและ             
ตัวบ่งช้ีมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากผลการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัย เช่น  

Draft (2001) Moorhouse ( 2002)  Fullan ( 2003) 
Paul (2013) และส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พล เรือน  (2555) เป็ นต้ น  ได้ โม เดลความสั มพั น ธ์                     
เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงคุณธรรมส้าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ซึ่ งประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย เป็นกรอบ
แนวคิดเพื่อการวิจัย ดังภาพท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นก ารวิ จั ย เชิ งพ รรณ น า 
(Descriptive Research) มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อสร้างและ
พัฒนาตัวบ่ ง ช้ี โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์  (Empirical 

Definition) เป็นนิยามที่นักวิจัยก้าหนดตัวแปรย่อยและ
วิธี ก ารรวมตั วแปรย่ อย โดยมี ทฤษฎี และงานวิ จั ย                   
เป็นพื้นฐาน  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย  คือ ผู้ บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับ
ประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษาในสั งกั ดส้ านั กง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ประจ้าปี
การศึกษา 2558 ซึ่งมีจ้านวนผู้บริหารสถานศึกษา 30,719 คน 
(ศูนย์ปฏิบัติการสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2558)  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั่วประเทศ จ้านวน 740 คน
ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่าง
หน่วยตัวอย่างต่อจ้านวนพารามิเตอร์ 20:1 ตามทัศนะของ 
Gold (1980) ซึ่งจ้านวนพารามิ เตอร์ที่ นับได้จากการ
รวมตัวแปรแฝง จ้านวน  5 ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ 
จ้านวน 14 ตัวแปร และเส้นอิทธิพล จ้านวน 18 เส้น            
รวมทั้งหมด 37 พารามิเตอร์ ท้าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยจ้านวน 740 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  

แบ่ งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การเป็นผู้บริหาร ขนาดสถานศึกษา และประเภทของการ
จัดการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ                   
2 ) ระดั บภ าวะผู้ น้ า เชิ งคุณ ธรรมส้ าห รับ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบ
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ้าแนกเนื้อหาตาม
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย มีข้อค้าถาม
จ้านวน 62 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) เท่ากับ 
0.87 โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)   
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2 . เก็ บ ข้ อมู ล จากแบบสอบถาม ผู้ บ ริห าร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับ
ประถมศึกษา และมั ธยมศึกษาในสั งกั ดส้ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศที่ เป็น           
กลุ่มตัวอย่างได้รับคืนร้อยละ 88.10 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  

Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยใช้นิยาม 

เชิงประจักษ์ (Empirical Definition) เป็นนิยามที่นักวิจัยกำาหนด 

ตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อย โดยมีทฤษฎีและงานวิจัย  

เป็นพื้นฐาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและ 

มัธยมศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ทั่วประเทศ ประจำาปีการศึกษา 2558 ซ่ึงมีจำานวนผู้บริหาร 

สถานศึกษา 30,719 คน (ศูนย์ปฏิบัติการสังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) 

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ จำานวน 740 คนกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจำานวนพารามิเตอร์  

20:1 ตามทัศนะของ Gold (1980) ซึ่งจำานวนพารามิเตอร์ที่นับ 

ได้จากการรวมตัวแปรแฝง จำานวน 5 ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้  

จำานวน 14 ตัวแปร และเส้นอิทธิพล จำานวน 18 เส้น รวมทั้งหมด  

37 พารามเิตอร์ ทำาใหไ้ดก้ลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั จำานวน 740 คน 

โดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย เปน็แบบสอบถาม  แบง่ออกเปน็ 

2 ตอน คือ 1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ขนาดสถานศึกษา  

และประเภทของการจัดการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ 

รายการ 2) ระดบัภาวะผูน้ำาเชงิคณุธรรมสำาหรับผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขัน้พ้ืนฐาน มีลกัษณะเปน็มาตรวดัแบบประเมนิคา่ 5 ระดบั (Rating  

Scale) จำาแนกเนือ้หาตามองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย  

มีข้อคำาถามจำานวน 62 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ  

0.87 โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. เก็บข้อมูลจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง สำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

 2. เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา และ 

มัธยมศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทั่วประเทศที่เป็น กลุ่มตัวอย่างได้รับคืนร้อยละ 88.10

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า 

ความถี่และค่าร้อยละ

 2. วิ เคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉล่ียและค่าสัมประสิทธิ์ 

การกระจาย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อการ 

คัดสรรตัวบ่งชี้ไว้ในโมเดล โดยกำาหนดเกณฑ์ดังนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

หรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ 

น้อยกว่าร้อยละ 20 

 3. วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ประกอบการพจิารณาความเหมาะสม 

ของตัวแปรที่จะนำาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยวิเคราะห์ 

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

 4. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  

Factor Analysis) โดยการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล 

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและกำาหนดน ้ำ�หนักตัวแปรย่อยท่ีใช้ 

ในการสรา้งตวับง่ชีก้บัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์โดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู 

ทางสถิติ และโปรแกรม LISREL

สรุปผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ กลุ่มตัวอย่าง พบว่า  

ผู้บริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จำานวน 548 คน คิดเป็นร้อยละ  

84.00 และ เพศหญิง จำานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00

 1. ตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 62 ตัวบ่งชี้มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  

4.10-4.74 และค่าสัมประสิทธิก์ารกระจายอยูร่ะหวา่ง 9.28-14.64  

ดังตารางที่ 1
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย

ภ�วะผู้นำ�เชิงคุณธรรม =/>

3.00

C.V.

=/<

20%

1. การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม  

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ 

คือ ความนอบน้อม ความไม่เห็นแก่ตัว

ความฉลาดทางอารมณ์และการอุทิศตน

จำานวน 21 ตัวบ่งชี้ 

4.10

 -

4.74

9.28

-

14.62

2. ความยุติธรรม ประกอบด้วยองค์ย่อย

3 องค์ประกอบ คือ ความเที่ยงธรรม

ความชอบ ด้วยเหตุผล และความถูกต้อง

จำานวน 12 ตัวบ่งชี้

4.34

–

4.66

11.15

-

14.64

3. ความซื่อสัตย์

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 

คือ การเปิดเผยความจริง การรักษาสัญญา และ

การเคารพผู้อื่น จำานวน 12 ตัวบ่งชี้  

4.16

-

4.74

9.91

-

14.64

4. ความเมตตา

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ 

คือ ความปรารถนา ความห่วงใยผู้อื่น

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความเห็นอกเห็นใจ

จำานวน 17 ตัวบ่งชี้

4.11

-

4.64

10.56

-

14.35

 2. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธ ์

เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมสำาหรับผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัย 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า (1) โมเดลการวัดของการเป็น 

แบบอย่างด้านคุณธรรม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

พิจารณาจากค่า  = 33.28 df = 29 P-value = 0.27 GFI =  

1.00 AGFI = 0.96 และ RMSEA = 0.01 (2) โมเดลการวดัของความ 

ยุติธรรม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า 

 = 2.37 df = 6 P-value = 0.88 GFI = 1.00 AGFI  

= 0.99 และ RMSEA = 0.00 (3) โมเดลการวัดของความซื่อสัตย์ 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า  = 

12.61 df = 8 P-value = 0.12 GFI = 1.00 AGFI = 0.97 และ  

RMSEA = 0.03 (4) โมเดลการวดัของความเมตตา มคีวามสอดคลอ้ง 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า  = 15.91 df = 14 

P-value = 0.32 GFI = 1.00 AGFI= 0.97 และ RMSEA = 0.01 

นอกจากน้ัน ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโดยการ 

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า โมเดลมีความ 

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า  = 13.07 

df = 12 P-value = 0.36 GFI = 1.00 AGFI = 0.97 และ 

RMSEA = 0.01 ดังภาพที่ 2 

Chi-square =13.07 df = 12 P-value = 0.36 GFI = 1.00 AGFI = 0.97 และ RMSEA = 0.01

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

56 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

  

  
 

 

Chi-square =13.07 df = 12 P-value = 0.36 GFI = 1.00 AGFI = 0.97 และ RMSEA = 0.01 
 

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 

3. ผลการตรวจสอบค่าน้้าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย และตัวบ่งช้ี พบว่า (1) น้้าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลัก ทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก  
มีค่าตั้งแต่ 0.81–0.93 และมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกค่า (2) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบ
หลักการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมทั้ง 4 องค์ประกอบ               
มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.63–0.83 มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ทุกค่า (3) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบย่อยของ
องค์ประกอบหลักความยุติธรรม ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่า
เป็นบวก มีค่าตั้ งแต่ 0.78–0.84 มีนัยส้าคัญทางสถิติ                    
ที่ระดับ .01 ทุกค่า (4) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบย่อยของ
องค์ประกอบหลักความซื่อสัตย์ ทั้ ง 3 องค์ประกอบ                    
มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.73–0.84 มีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกค่า (5) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบย่อยของ
องค์ประกอบหลักความเมตตา ทั้ ง 4 องค์ประกอบ                    
มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.60–0.90  มีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ ร ะ ดั บ  .01 ทุ ก ค่ า  (6) น อ ก จ าก นั้ น ค่ า น้้ า ห นั ก
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 62 ตัวบ่งช้ี มีค่าเป็นบวก                
มีค่าตั้งแต่ 0.32–0.95 และมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
ทุกค่า แสดงให้เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว
บ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงคุณธรรม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 62 ตัวบ่งช้ี สามารถใช้วัด

ตั วบ่ ง ช้ีภาวะผู้ น้ า เชิงคุณ ธรรม ได้อย่ างมี ความตรง                   
เชิงโครงสร้าง ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าน้้าหนักองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
 

องค์ประกอบ
หลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งช้ี   

การเป็น
แบบอย่างด้าน
คุณธรรม  
(MOR) 

0.82 ความนอบน้อม  
(MOR1) 

0.63 M1 0.48 
M2 0.44 
M3 0.58 
M4 0.59 
M5 0.80 
M6 0.53 

ความ 
ไม่เห็นแก่ตัว  

(MOR2) 

0.63 M7 0.48 
M8 0.71 
M9 0.74 
M10 0.73 

ความฉลาดทาง
อารมณ์   
(MOR3) 

0.69 M11 0.57 
M12 0.32 
M13 0.59 
M14 0.80 
M15 0.44 

การเป็น
แบบอย่างด้าน
คุณธรรม  
(MOR) 

0.82 การอุทิศตน  
(MOR4) 

0.83 M16 0.57 
M17 0.67 
M18 0.71 
M19 0.47 
M20 0.65 
M21 0.42 

ความยุติธรรม 
(JUS) 

0.93 ความเที่ยงธรรม  
(JUS1) 

0.78 J22 0.79 
J23 0.65 
J24 0.79 
J25 0.75 
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

 3. ผลการตรวจสอบค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบ (Factor  
Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  
พบว่า (1) น้ำ�หนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก ทั้ง 4 
องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.81-0.93 และมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า (2) ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบ 
ย่อยขององค์ประกอบหลักการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 
ทัง้ 4 องคป์ระกอบ มคีา่เปน็บวก มคีา่ต้ังแต ่0.63–0.83 มนียัสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า (3) ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบย่อย 
ขององค์ประกอบหลักความยุติธรรม ท้ัง 3 องค์ประกอบ มีค่า 
เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.78–0.84 มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ทุกค่า (4) ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลัก 
ความซ่ือสัตย์ ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่  
0.73–0.84 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า (5) ค่าน้ำ�หนัก 
องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักความเมตตา ทั้ง 4 
องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.60-0.90 มีนัยสำาคัญ 
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกุคา่ (6) นอกจากนัน้คา่น้ำ�หนกัองคป์ระกอบ 
ของตัวบ่งชี้ทั้ง 62 ตัวบ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.32-0.95 
และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่าโมเดล 
ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรม 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 
62 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้วัดตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมได้อย่างมี 

ความตรง เชิงโครงสร้าง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย

องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบ

ย่อย
ตัวบ่งชี้

การเป็นแบบอย่าง

ด้านคุณธรรม  

(MOR)

0.82 ความนอบน้อม  

(MOR1)

0.63 M1 0.48

M2 0.44

M3 0.58

M4 0.59

M5 0.80

M6 0.53

ความ

ไม่เห็นแก่ตัว  

(MOR2)

0.63 M7 0.48

M8 0.71

M9 0.74

M10 0.73

ความฉลาด

ทางอารมณ์   

(MOR3)

0.69 M11 0.57

M12 0.32

M13 0.59

M14 0.80

M15 0.44

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบ

ย่อย
ตัวบ่งชี้

การเป็นแบบอย่าง

ด้านคุณธรรม  

(MOR)

0.82 การอุทิศตน  

(MOR4)

0.83 M16 0.57

M17 0.67

M18 0.71

M19 0.47

M20 0.65

M21 0.42

ความยุติธรรม 

(JUS)

0.93 ความเที่ยงธรรม  

(JUS1)

0.78 J22 0.79

J23 0.65

J24 0.79

J25 0.75

ความยุติธรรม 

(JUS)

0.93 ความชอบด้วย

เหตุผล (JUS2)

0.81 J26 0.77

J27 0.91

J28 0.52

J29 0.58

ความถูกต้อง

(JUS3)

0.84 J30 0.68

J31 0.66

J32 0.74

J33 0.87

ความซื่อสัตย์  

(HON)

0.91 การเปิดเผย

ความจริง 

(HON1)

0.84 H34 0.59

H35 0.87

H36 0.52

H37 0.80

การเคารพผู้อื่น  

(HON3)

0.73 H38 0.88

H43 0.75

H44 0.89

H45 0.81

ความเมตตา

(KIN)

0.81 ความปรารถนาดี

(KIN1)

0.86 K46 0.67

K47 0.66

K48 0.47

K49 0.74

K50 0.66

ความห่วงใยผู้อื่น

(KIN2)

0.85 K51 0.52

K52 0.88

K53 0.50

K54 0.71

ความเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ (KIN3)

0.90 K55 0.76

K56 0.89

K57 0.87

K58 0.78

ความเห็นอก

เห็นใจ (KIN4)

0.60 K59 0.95

K60 0.72

K61 0.54

K62 0.56
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

ตารางที่ 3 สัญลักษณ์ อักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ที่ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย อักษรย่อ

1 การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม MOR

1.1 ความนอบน้อม MOR1

1.2 ความไม่เห็นแก่ตัว MOR2

1.3 ความฉลาดทางอารมณ์ MOR3

1.4 การอุทิศตน MOR4

2 ความยุติธรรม JUS

2.1 ความเที่ยงธรรม JUS1

2.2 ความชอบด้วยเหตุผล JUS2

2.3 ความถูกต้อง JUS3

3 ความซื่อสัตย์ HON

3.1 การเปิดเผยความจริง HON1

3.2 การรักษาสัญญา HON2

3.3 การเคารพผู้อื่น HON3

4 ความเมตตา KIN

4.1 ความปรารถนาดี KIN1

4.2 ความห่วงใยผู้อื่น KIN2

4.3 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ KIN3

4.4 ความเห็นอกเห็นใจ KIN4

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากผลการวิจัยพบว่าตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 62  ตัวบ่งชี้  

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.10–4.74 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตั้งแต่  

9.28–14.64 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด คือค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ 

สูงกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต ่ำ�กว่า 

รอ้ยละ 20 และแตล่ะองค์ประกอบหลกัของภาวะผูน้ำาเชงิคณุธรรม 

มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ดังน้ีคือ 1) การเป็น 

แบบอย่างด้านคุณธรรม (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.10-4.74 ค่าสัมประสิทธิ์ 

การกระจายตั้งแต่ 9.28-14.62) 2) ความยุติธรรม (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  

4.34-4.66 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตั้งแต่ 11.15-14.64) 

3) ความซือ่สตัย ์(คา่เฉลีย่ตัง้แต ่4.16-4.74 คา่สมัประสทิธิก์ารกระจาย 

ตัง้แต ่9.91-14.64) และ 4) ความเมตตา (คา่เฉลีย่ตัง้แต ่4.11-4.64  

คา่สมัประสทิธิก์ารกระจายตัง้แต ่10.56-14.35) ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ 

เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม สามารถคัดสรรไว้ในโมเดล 

ความสมัพันธเ์ชงิโครงสร้าง สอดคลอ้งกบั นงลกัษณ์  วิรชัชัย (2545)  

ที่ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้สำาหรับการประเมินคุณภาพการบริหาร 

และการจัดการเขตพื้นที่การศึกษา พบว่าการตรวจสอบคุณภาพ 

ของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความสำาคัญ 

การศกึษาทฤษฎแีละผลงานวจิยัเพือ่กำาหนดเปน็องคป์ระกอบหลกั 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้จะต้องคำานึงถึง 

ความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหาเป็นสำาคัญ สอดคล้องกับ 

ปองภพ  ภูจอมจิตร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำา 

แบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงใช้หลักการ 

ดังกล่าวในการกำาหนดตัวบ่งชี้เพื่อการวิจัย ผลการวิจัยปรากฏว่า 

ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว

 2. จากผลการวิจัยพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งในระดับโมเดลการวัดขององค์ประกอบหลัก  

และโมเดลการวัดเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 

ที่สอง ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ 

การพฒันาใหเ้กดิคุณลักษณะของภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมทีส่อดคลอ้ง 

กับทฤษฎีหรือผลงานวิจัยตามที่กำาหนดเป็นองค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบยอ่ย และตัวบง่ช้ีทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีท้ำาใหม้พีฤตกิรรม 

การแสดงออกทีส่อดคล้องกบัทฤษฎีหรอืผลงานวจิยัเหล่านัน้ ดงัจะ 

เห็นได้จากนโยบายคณะรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556–2560) การส่งเสริมการบริหาร 

ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามทุจริต 

และประพฤติมชิอบในภาครฐั ใชม้าตรการทางกฎหมาย การสง่เสริม 

และสนบัสนนุภาคอีงคก์รภาคเอกชนและเครือขา่ยตา่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง 

กบัการตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตชิอบ  นอกจากนัน้ สำานกังาน 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2559) ยังนำานโยบายคณะ 

รัฐมนตรีมากำาหนดทิศทางและนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมในภาครัฐ โดยมีกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติมชิอบของขา้ราชการพลเรอืน  

ในระดับจังหวัด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน และธรรมาภิบาล 

จังหวัด และสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2555)  

ยงัไดก้ำาหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน ในประเดน็ 

ของสถานการณด์า้นคณุธรรม จรยิธรรมในสังคมไทยและสงัคมโลก  

เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรม คือ ยึดมั่นและยืนหยัดทำาในสิ่ง 

ที่ถูกต้อง ซ่ือสัตย์ และมีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน อกีทัง้ สำานกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553) ได้มีมาตรการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 

สถานศึกษามีคุณลักษณะภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรม ได้กำาหนดไว้ 

ในคูม่อืการประเมนิสมรรถนะผูบ้รหิารสถานศกึษาในการปฏิบตังิาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ทำาในสิ่ง 

ที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ มีความรัก และเมตตา อีกทั้งในปัจจุบัน 

ยังเล็งเห็นความสำาหรับในเรื่องของคุณธรรม โดยการกำาหนด 
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

โครงการโรงเรียนคุณธรรมข้ึน ซ่ึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม 

โครงการดังกล่าวภายในปี พ.ศ.2560 (สำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560)

 3. จากผลการวจิยัพบวา่คา่น้ำ�หนกัองคป์ระกอบ (Factor  

Loading) ขององค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ 

มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวิจัย 

ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 

62 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้วัดภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมสำาหรับผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้างทั้งน้ี 

อาจเนื่องจากว่า องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

ที่ใช้ในการวิจัย ได้รับการศึกษาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ 

หลากหลายแหล่ง มีการสังเคราะห์เพื่อการคัดสรรไว้ในโมเดล 

อยา่งคำานงึถงึความเทีย่งตรง (Validity) ของเนือ้หาหรอืของตวัแปร 

ที่ศึกษาในทุกขั้นตอน ทั้งในขั้นตอนการกำาหนดองค์ประกอบหลัก  

องค์ประกอบย่อย และนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อกำาหนดเป็นตัวบ่งชี้  

(นงลกัษณ ์ วริชัชยั, 2545) แสดงใหเ้หน็วา่ โมเดลจากผลการวจิยันี ้

สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมสำาหรับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดทำาโครงการพัฒนา 

ภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมองค์ประกอบหลักท้ัง 4 องค์ประกอบ 

ซึง่จะส่งผลใหก้ารบรหิารจดัการสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้รับบริการและ 

มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมไทย 

เป็นสังคมชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธและยึดตาม 

หลักธรรมคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีทรงสอนให้เป็น 

คนดีมีคุณธรรม และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(2560) ไดก้ำาหนดสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศกึษาและมกีารตดิตาม 

และประเมินสมรรถนะผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการเป็น 

แบบอย่างท่ีดีของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อ 

การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันและยัง 

สอดคลอ้งกบัทศันะของ Burns (1978) ท่ีกลา่วถงึการเปน็แบบอยา่ง 

ด้านคุณธรรมนั้นจะต้องมีการยกระดับความประพฤติ (Conduct)  

หรือการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นพลวัตรของภาวะผู้นำา 

เชิงคุณธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรส่งเสริมให้นำาโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้เป็น 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมสำาหรับผู้บริหาร 

สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานทัง้ในระดบัองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย 

และระดับตัวบ่งชี้ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้น 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการนำาโมเดลไปใช้นั้น  

ควรคำานึงถึงค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย

 2. กระทรวงศึกษาธิการและสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานควรนำาตัวบ่งชี้จากการวิจัยนี้ ไปกำาหนด 

นโยบาย วัตถปุระสงค ์เปา้หมายของการพฒันาก่อนแตง่ตัง้ผู้บริหาร 

สถานศึกษา รวมทั้งการจัดโครงการในการพัฒนาภาวะผู้นำา 

เชิงคุณธรรมสำาหรับผู้บริหารซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา

 3. สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สามารถ 

นำาตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาเชงิคณุธรรมสำาหรบัผูบ้รหิาร ซึง่เปน็ผลทีไ่ดจ้าก 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดตัวบ่งชี้ในการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ 

อธบิายภาวะผูน้ำาเชงิคณุธรรมสำาหรบัผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 2. ควรทำาการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and  

Development) โดยใช้โมเดลที่ได้รับการทดสอบจากงานวิจัยนี้ 

เป็นแนวทาง เพื่อให้ได้คู่มือในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี 

คุณลักษณะภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรมสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานอันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป

 3. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานำาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำา 

เชิงคุณธรรมไปทำาวิจัยเชิงประเมินสำาหรับการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

Office of the Basic Education Commission. (2017). UTQ-55215, Ethics for Administrators. Retrieved August 2015, from  

 http://www.kroobannok.com/27638. [in Thai]

 . (2010). A guidebook to competency evaluation of school administrators. Bangkok : Thongkamon Ltd. [in Thai] 

Office of the Civil Service Commission. (2012). A training package of moral development course. Bangkok : Vasuntara  

 Ltd. [in Thai]

 . (2016). Good governance principles of good management of the country affairs. Bangkok : Vasuntara Ltd.  

 [in Thai]    

Office of the Education Council. (2010). National Education Improvement Plan (2009-2016). Retrieved August 2015,  

 from http://www.moe.go.th/websm/2010/jan/003.html. [in Thai]

Operations Center under the Office of the Basic Education Commission. (2015). Information on the Number of Basic  

 School Administrators. Retrieved September 2015, from http://doc.obec.go.th/download _form/insert_data. 

 php. [in Thai]

Viratchai, N. (2002). Development of indicators for quality assessment of administration and management of educational 

 service areas. Bangkok : Tarn-akson Publishing. [in Thai]


