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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.
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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

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสำาหรับสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัย 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ตรวจสอบค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 700 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตรวัดแบบประเมินค่า 

5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำาเร็จรูป 

ทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล (LISREL)   

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมได้รับการคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และมี 

ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำ�กว่าร้อยละ 20 2) โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก  = 1.48 

df =1 P-value = 0.22 GFI = 1.00 และ AGFI = 0.97 และ RMSEA = 0.03 และ 3) องค์ประกอบหลักทุกตัว มีค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบ 

สูงกว่าเกณฑ์ 0.70 องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 

คำาสำาคัญ : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ; ตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ; 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 sample used was 700 basic education 

school administrators. The instrument used in data collection was a 5 point rating scale questionnaire which had 

a reliability coefficient of 0.93. 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 the indicators were equal to or higher than 3.00 and had distribution coefficients equal to or less than 20%.  

2) The model was congruent with the empirical data very well by considering the Chi-square value (  ) of 1.48, 

the degree of freedom (df) of 1, the statistical significance (P-value) of 0.22, the Goodness of Fit Index (GFI) of 1.00,  

the Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) of 0.97 and the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) of 0.03.  

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 ; Indicators of Effective School Administrators ; Basic Education Schools

บทนำา

 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานไดป้ระกาศ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553- 

2561) เพือ่เปน็แนวทางใหส้ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา  

สถานศกึษา และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดำาเนนิการจดัทำาแผนพฒันา 

คุณภาพ การจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำาปีโดยการกำาหนด 

เป้าหมาย เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล 

สำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน, 2557) ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานถือว่าเป็นบุคคลสำาคัญในการพัฒนาครู พัฒนานักเรียน  

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (Hoy & Miskel, 2001) และ 

เปน็ตวัชีว้ดัความสำาเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารในการปฏริปู 

การศึกษา เป็นกุญแจสำาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  

ดูแลการบรหิารงานในโรงเรยีน โนม้นา้วจติใจของผูร้ว่มงานใหร้ว่มมอื 

ร่วมใจปฏิบัติงานให้เป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2552)

 นักวิชาการมีทัศนะที่หลากหลายเกี่ยวกับความเป็น 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ดังเช่น Meador (2013)   

กล่าวถึงสิ่งที่จะทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำาสถานศึกษา 

ที่มีประสิทธิผล (Effective School Leader) ว่าผู้บริหารจะต้อง 

แสดงออกถึงภาวะผู้นำา (A Principal Must Exhibit Leadership)  

ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญในความสำาเร็จหรือความล้มเหลว 

สถานศึกษาควรมีผู้นำาที่มีประสิทธิผล ที่ต้องเก่ียวข้องกับผู้บริหาร 

คนอื่น ครู บุคลากรสายสนับสนุน นักเรียน และผู้ปกครอง 

เป็นประจำา ผู้นำาสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลจะมีพฤติกรรมที่ 

นำาให้เห็นเป็นตัวอย่าง มีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้งวิสัยทัศน์ระยะสั้นและ 

ระยะยาว ให้ความเคารพคน รับฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจ เป็นนัก 

แกปั้ญหา เปน็นกัฟงั ปรบัตวั ไมก่ลวัตอ่การเปล่ียนแปลงและนำาการ 

เปลี่ยนแปลง เข้าใจในจุดเด่น จุดด้อยเป็นรายบุคคล ใช้จุดเด่น 

ให้เป็นประโยชน์และวางแผนพัฒนาส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขจุดอ่อน  

ทำาให้ทุกคน ดีขึ้น กระตุ้นและสนับสนุนให้ทุกคนมีความเติบโต 

กา้วหนา้และมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง Sheninger (2011) กลา่วถึง  

สิ่งที่จะทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิผล คือ เป็นนักสื่อสาร 

ทีย่ิง่ใหญใ่นส่ิงตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน เปน็นกัสร้างความแตกตา่ง 

ยกระดบัคุณภาพ การเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหเ้ห็นไดอ้ยา่งมนียัสำาคญั  

มุ่งแสวงหาทางแก้ปัญหา มุ่งเกิดส่ิงใหม่ๆ รับมือกับปัญหา 

ด้วยทัศนะเชิงบวก ใส่ใจต่อนักเรียนและบุคลากร มีภาวะผู้นำา 

ทางการเรียนการสอน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สื่อสาร 

และสมัพนัธก์บัชมุชนกบัผูม้สีว่นได้สว่นเสยีทกุฝา่ย และมคีวามเปน็ 

วิชาชีพมีมาตรฐานเชิงจริยธรรม เป็นต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป็นตัวแบบเชิงบทบาท 

 การพัฒนาตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 

สำาหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงมีความสำาคัญอย่างมากใน 

การทีจ่ะชว่ยใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หม ่จากผลการสงัเคราะหท์ฤษฎหีรอื 

นานาทัศนะของนักวิชาการหรือจากงานวิจัย เพื่อผลในการพัฒนา 
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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 

คุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบันและสอดคล้องกับความคาดหวัง 

ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 และแผน 

การศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ดังน้ันผู้วิจัย               

จึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี 

ประสทิธผิลสำาหรบัสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน ซึง่เปน็การศกึษาคน้ควา้ 

จากทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ผู้วิจัย 

สามารถตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ 

เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ หากพบว่า โมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำาหนด ก็สามารถนำาโมเดล 

ที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ 

ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการ 

พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได้อยา่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ี

และผลงานวจิยั ซึง่จะช่วยสง่เสรมิประสทิธภิาพการปฏิบตังิานของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและ 

การพฒันาการศกึษาทีมี่คณุภาพ นอกจากนีส้ถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำาโมเดลท่ีเป็นผลจากการวิจัยไปใช้ 

เปน็ประโยชนใ์นดา้นการตดิตามภารกจิเพือ่ใช้ประกอบการตัดสนิใจ 

และใช้ประโยชน์ในด้านการประเมินผลการดำาเนินงานว่าบรรลุ 

วตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวม้ากนอ้ยเพียงใด ตามทศันะของ นงลกัษณ ์ วริชัชัย 

(2545) ทีว่า่โมเดลทีไ่ดร้บัทดสอบแลว้จะมคีณุสมบตัคิวามสามารถ 

ในการย่อข้อมูล (Data Reduction) ให้อยู่ในรูปแบบที่ง่าย 

ตอ่การนำาไปใชป้ระโยชน ์ลดความซ ้ำ�ซ้อนของข้อมลู เปน็การจัดการ 

ข้อมูลอย่างสรุป ทำาให้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงาน 

ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 

 ผูว้จิยัในฐานะเปน็บุคลากรทางการศกึษา จงึมคีวามสนใจ 

ที่จะศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 

สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าจาก 

ทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถาน 

ศึกษาที่มีประสิทธิผลสำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อคัดสรรไว้ 

ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  

 2. เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ ์

เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสำาหรับ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัย 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์

 3. เพื่อตรวจสอบค่าน้ำ �หนักองค์ประกอบขององค์ 

ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษา 

ที่มีประสิทธิผลสำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมมติฐานการวิจัย

 โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งทีใ่ชใ้นการวจัิยน้ี เปน็ผล 

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัว 

บ่งช้ีจากทฤษฎี ผลงานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการหลายท่าน  

เช่น Sheninger (2011) Meador (2013) American School  

Counselor Association (ASCA) and National Association  

of Secondary School Principals (NASSP) (2013) และจากผล 

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ลัดดาวัลย์ สืบจิต (2556) และ 

พิชิต โกพล (2559) ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัย เพื่อคาดคะเน 

คำาตอบดังนี้ 

 1. ตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมสำาหรับโมเดล 

ความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งตวับง่ชีผู้บ้รหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธิผล 

สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับหรือสูงกว่า  

3.00 และมค่ีาสมัประสทิธิก์ารกระจายเทา่กบัหรอืต ่ำ�กวา่รอ้ยละ 20 

 2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนา 

ขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจกัษโ์ดยค่าไคสแควร ์ไมม่นียัสำาคัญหรอืค่า P สูงกวา่ .05 คา่ 

GFI และค่า AGFI สูงกว่า .90 และค่า RMSEA น้อยกว่า .05 

 3. ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของ 

องค์ประกอบหลัก มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า .70 ค่าน้ำ �หนัก 

องค์ประกอบขององค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ มีค่าเท่ากับหรือ 

สูงกว่า .30

กรอบแนวคิดการวิจัย

 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสำาหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัย 

ไดศ้กึษาทฤษฎแีละผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ Sheninger (2011)  

Meador (2013) Atlantic International University (2013)  

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ฯลฯ 

แลว้นำามาสงัเคราะห ์สามารถสรปุเปน็กรอบแนวคิด (Conceptual  

Framework) เพื่อการวิจัยได้จำานวน 4 องค์ประกอบหลัก 

17 องค์ประกอบย่อย และ 61 ตัวบ่งชี้ ดังภาพที่ 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 
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ด าเนินงานขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลต่อไป  

ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรทางการศึกษา จึงมี
ความสนใจที่ จะศึ กษาการพัฒ นาตั วบ่ ง ช้ีผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีผู้บริหาร

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง   

2. เพื่ อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. เพื่อตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ใช้ในการวิจัย

นี้  เป็ น ผล จากการสั ง เค ราะห์ อ งค์ ป ระก อบ ห ลั ก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้จากทฤษฎี ผลงานวิจัย และ
ทัศนะของนักวิชาการหลายท่าน เช่น Sheninger (2011) 
Meador (2013) American School Counselor Association 
(ASCA) and National Association of Secondary 
School Principals (NASSP) (2013) และจากผลการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ลัดดาวัลย์ สืบจิต (2556) และ
พิ ชิต โกพล (2559 ) ผู้ วิจัยจึ งตั้ งสมมติฐานการวิจัย               
เพื่อคาดคะเนค าตอบดังน้ี  

1. ตัวบ่งช้ีที่ ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม
ส าหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรอืสูงกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสทิธ์ิ
การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่าร้อยละ 20  

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ี
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความ
สอดคล้อ งกับข้อมู ล เชิ งประจักษ์ โดยค่ าไคสแควร์                
ไม่มีนัยส าคัญหรือค่า P สูงกว่า 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI              
สูงกว่า 0.90 และค่า RMSEA น้อยกว่า 0.05  

3. ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
ขององค์ประกอบหลัก มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.70               

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี            
มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.30 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
โม เดลความสัมพันธ์ เชิ งโครงสร้ างตั วบ่ ง ช้ี

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษา            
ขั้นพื้ นฐาน ผู้ วิจัย ได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง  เ ช่ น  Sheninger (2011) Meador (2013) 
Atlantic International University (2013) ส านั ก งาน
คณ ะ กรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน (2558) ฯลฯ                  
แล้วน ามาสังเคราะห์  สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด 
(Conceptual Framework)  เพื่ อก ารวิ จั ย ได้ จ าน วน               
4 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อยและ 61 ตัวบ่งชี้ 
ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive 
Research) มีจุดมุ่ งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ี             
โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition)  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย  คือ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับ
ประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษาในสั งกั ดส านั กงาน
คณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐาน ทั่ วป ระ เทศ                      
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30,719 คน (ศูนย์ปฏิบัติการ
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558)  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive  

Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยาม 

เชิงประจักษ์ (Empirical Definition) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและ 

มัธยมศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ทัว่ประเทศ ปกีารศกึษา 2558 จำานวน 30,719 คน (ศนูยป์ฏบิตักิาร 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) 

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและ 

มัธยมศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2558 จำานวน 700 คน ผู้วิจัยกำาหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่าง 

ต่อจำานวนพารามิเตอร์ 20 : 1 ตามทัศนะของ Gold (1980) 

ซึ่งจำานวนพารามิเตอร์ท่ีนับได้จากการรวมตัวแปรแฝงจำานวน 

5 ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ จำานวน 13 ตัวแปร และเส้นอิทธิพล  

จำานวน 17 เส้น รวมทั้งหมด 35 พารามิเตอร์ ทำาให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้ในการวิจัยจำานวน 700 คน และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 

Sampling) ผูว้จิยักำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 30 ของจำานวน 

จังหวัดในแต่ละภาคของประเทศไทย จากนั้นสุ่มอย่างง่ายแบบ 

ไม่ใส่คืน (Without Replacement) โดยวิธีจับสลากได้จังหวัด 

แตล่ะภาคตามจำานวนทีก่ำาหนดไว ้ทำาการสุม่แบบแบง่ชัน้อยา่งเปน็ 

สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) แบ่งชั้น 

ตามสังกัดของสถานศึกษาโดยใช้จำานวนผู้บริหารสถานศึกษา 

เป็นหน่วยของการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

2 ตอน คือ 1) ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ 

เป็นแบบตรวจสอบรายการ 2) ระดบัความเปน็ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ที่มีประสิทธิผล มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ  

(Rating Scale) จำาแนกเน้ือหาตามองค์ประกอบหลักและ 

องค์ประกอบย่อย มีข้อคำาถามจำานวน 61 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น  

(Reliability) เท่ากับ 0.93 โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. เก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

 2. เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้อำานวยการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับคืน ร้อยละ 90.29

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ 

ค่าความถี่และค่าร้อยละ

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์ 

การกระจาย โดยกำาหนดเกณฑ์ดังนี้ ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า  

3.00 และคา่สมัประสทิธิก์ารกระจายเทา่กบัหรอืนอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

 3. การวิ เคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ความเหมาะสมของตัวแปรที่จะนำาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป  

โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน 

 4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  

Factor Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติ ิและโปรแกรม 

ลิสเรล
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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 

สรุปผลการวิจัย

 1. ตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 61 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  

4.10-4.62 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่ระหว่าง 11.63– 

18.23 แสดงว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม สามารถคัดสรรไว้ 

ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัว ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย

ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ที่มีประสิทธิผล =/>

3.00

C.V.

=/<

20%

1. การมีวิสัยทัศน์ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 

การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์และการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน์ จำานวน 13 ตัวบ่งชี้

4.16

 - 

4.62

12.00 

- 

15.28

2. การเป็นนักสื่อสาร

ประกอบด้วยองค์ย่อย 3 องค์ประกอบ คือ มีทักษะการ

สื่อสารใช้ช่องทาง การสื่อสารและมีรูปแบบการสื่อสาร 

จำานวน 9 ตัวบ่งชี้  

4.35

-

4.54

13.22

-

14.95

3. การเป็นนักสร้างความร่วมมือ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 

การทำางานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและความไว้วางใจ 

จำานวน 15 ตัวบ่งชี้  

4.34

-

4.61

11.71

 -

14.44

4. การเป็นนักพัฒนาตนเองและผู้อื่น

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ

มีวิสัยทัศน์ส่วนตนมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษา จำานวน 24 ตัวบ่งชี้

4.10

-

4.49  

11.63

-

18.29

               

 2. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธ ์

เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสำาหรับ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัย 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 1) โมเดลการวัดของการมีวิสัยทัศน ์

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่า 

= 9.44 df = 10 P-value = 0.49 GFI = 1.00 AGFI= 0.98  

และ RMSEA = 0.00 2) โมเดลการวดัของการเปน็นกัสือ่สารมคีวาม 

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่า = 2.34  

df = 3 P-value = 0.50 GFI = 1.00 AGFI= 0.99 และ RMSEA  

= 0.00 3) โมเดลการวัดของการเป็นนักสร้างความร่วมมือมีความ 

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่า  = 8.20  

df = 11 P-value = 0.69 GFI = 1.00  AGFI= 0.98 และ RMSEA  

= 0.00 4) โมเดลการวัดของการเป็นนักพัฒนาตนเองและผู้อื่น 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า =  

46.73 df = 42 P-value = 0.28 GFI = 0.99 AGFI= 0.96 และ  

RMSEA = 0.01 นอกจากนั้น ผลการทดสอบความสอดคล้องของ 

โมเดลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า  

โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า 

 = 1.48 df = 1 P-value = 0.22 GFI = 1.00 AGFI= 0.97 และ  

RMSEA = 0.03 รายละเอียดดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่สอง  

 เพือ่พฒันาตวับง่ชีผู้บ้รหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิล

องค์ประกอบ

เมทริกซ์น้ำ�หนักองค์ประกอบ สัมประสิทธิ์

ก�รพย�กรณ์

(R2)l SE t

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก

องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ (VIS)

VIS1 0.81 - - 0.65

VIS2 0.85 0.03 15.81** 0.73

VIS3 0.89 .03 13.92** 0.78

องค์ประกอบย่อยการเป็นนักสื่อสาร (COM)

COM1 0.81 - - 0.65

COM2 0.87 0.03 15.67** 0.76

COM3 0.92 0.04 14.70** 0.84

องค์ประกอบย่อยการเป็นนักสร้างความร่วมมือ(COL)

COL1 0.95 - - 0.91

COL2 0.87 0.02 18.55** 0.75

COL3 0.79 0.02 18.24** 0.62

องค์ประกอบย่อยการเป็นนักพัฒนาตนเองและผู้อื่น (DEL)

DEL1 0.81 - - 0.66

DEL2 0.92 0.03 14.96** 0.84

DEL3 0.84 0.02 18.56** 0.70

DEL4 0.78 0.02 18.87** 0.62

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

VIS 0.77 0.06 13.05** 0.59

COM 0.78 0.05 16.30** 0.61

COL 0.92 0.04 22.75** 0.85

DEL 0.97 0.06 16.64** 0.95

Chi-square= 1.48, df = 1 , p = 0.22 , GFI = 1.00 , AGFI = 0.97, 

RMSEA = 0.03
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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 

Chi-square = 1.48 df = 1 P-value = 0.22 GFI = 1.00 AGFI= 0.97 และ RMSEA = 0.03

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
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การเป็นนักสร้างความร่วมมือมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่า  2 = 8.20 df = 11 
p-value = 0.69 GFI = 1.00  AGFI= 0.98 และ RMSEA 
= 0.00 4) โมเดลการวัดของการเป็นนักพัฒนาตนเองและ
ผู้อื่น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ พิจารณาจาก
ค่า 2 = 46.73 df = 42 P-value = 0.28 GFI = 0.99 
AGFI= 0.96 และ RMSEA = 0.01 นอกจากนั้น ผลการ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า 2 = 
1.48 df = 1 P-value = 0.22 GFI = 1.00 AGFI= 0.97 
และ RMSEA = 0.03 รายละเอียดดังตารางที่  2 และ          
ภาพที่ 2 

 

ตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน                  
อันดับที่สอง เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 

 

องค์ประกอบ 
เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ สัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์ 
(R2)   SE t 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ (VIS) 
VIS1 0.81 - - 0.65 

 
 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ สัมประสิท

ธิ์การ
พยากรณ์ 

(R2) 
  SE t 

VIS2 0.85 0.03 15.81** 0.73 
VIS3 0.89 .03 13.92** 0.78 
องค์ประกอบย่อยการเป็นนักสื่อสาร (COM) 
COM1 0.81 - - 0.65 
COM2 0.87 0.03 15.67** 0.76 
COM3 0.92 0.04 14.70** 0.84 
องค์ประกอบย่อยการเป็นนักสร้างความร่วมมือ(COL) 
COL1 0.95 - - 0.91 
COL2 0.87 0.02 18.55** 0.75 
COL3 0.79 0.02 18.24** 0.62 
องค์ประกอบย่อยการเป็นนักพัฒนาตนเองและผู้อื่น (DEL) 
DEL1 0.81 - - 0.66 
DEL2 0.92 0.03 14.96** 0.84 
DEL3 0.84 0.02 18.56** 0.70 
DEL4 0.78 0.02 18.87** 0.62 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
VIS 0.77 0.06 13.05** 0.59 
COM 0.78 0.05 16.30** 0.61 
COL 0.92 0.04 22.75** 0.85 
DEL 0.97 0.06 16.64** 0.95 
Chi-square= 1.48, df = 1 , p = 0.22 , GFI = 1.00 , AGFI = 0.97, RMSEA 
= 0.03 

 

 
Chi-square = 1.48 df = 1 P-value = 0.22 GFI = 1.00 AGFI= 0.97 และ RMSEA = 0.03 

 

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

 3. ผลการตรวจสอบค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบ (Factor  

Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  

พบว่า 1) น้ำ�หนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก ทั้ง 4 

องคป์ระกอบหลกัมคีา่เปน็บวก มคีา่ตัง้แต ่0.77-0.97 และมนียัสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 2) ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบย่อยของ 

องค์ประกอบหลักการมีวิสัยทัศน์ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก 

มีค่าตั้งแต่ 0.81-0.89 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 3)  

ค่าน้ำ �หนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักการเป็น 

นักสื่อสารทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก   มีค่าตั้งแต่ 0.81-0.92  

มนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกุคา่ 4) คา่น้ำ�หนกัองคป์ระกอบยอ่ย 

ขององค์ประกอบหลักการเป็นนักสร้างความร่วมมือทั้ง 3 

องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่  0.79-0.95 มีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทุกค่า 5) ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบย่อยของ 

องคป์ระกอบหลกัการเปน็นกัพฒันาตนเองทัง้ 4 องคป์ระกอบ มคีา่ 

เป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.78-0.92 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ทกุคา่ 6) นอกจากนัน้ น ้ำ�หนกัองคป์ระกอบของตวับง่ชีท้ัง้ 61 ตวับง่ชี ้

มีค่าเป็นบวก ตั้งแต่ 0.49-0.95 และมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

.01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 

ตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสำาหรับสถานศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน ซึง่ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 13 องคป์ระกอบยอ่ย 

และ 61 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้วัดตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี 

ประสิทธิผลสำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีความตรง 

เชิงโครงสร้าง ดังภาพที่ 3
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3. ผลการตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
และตั วบ่ ง ช้ี  พ บ ว่ า  1) น้ าห นั กอ งค์ ป ระกอบ ของ
องค์ประกอบหลัก ทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก   
มีค่าตั้งแต่ 0.77-0.97 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกค่า 2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบ
หลักการมีวิสัยทัศน์ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก           
มีค่าตั้งแต่ 0.81-0.89 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01            
ทุกค่า 3) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบ
หลักการเป็นนักสื่อสารทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก   
มีค่าตั้งแต่ 0.81-0.92 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01            
ทุกค่า 4) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบ
หลักการเป็นนักสร้างความร่วมมือทั้ง 3 องค์ประกอบ            
มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่  0.79-0.95 มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ทุกค่า 5) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยของ
อ งค์ ป ร ะก อ บ ห ลั ก ก า ร เป็ น นั ก พั ฒ น าต น เอ ง ทั้ ง                
4 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้ งแต่  0.78-0.92                   
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 6) นอกจากนั้น            
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 61 ตัวบ่งช้ี มีค่าเป็น
บ วก  ตั้ งแต่  0 .49-0 .95 แล ะมี นั ย ส าคั ญ ท างส ถิ ติ            
ที่ระดับ.01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
ส าห รับ สถาน ศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐาน  ซึ่ งป ระกอบ ด้ วย                        
4 องค์ประกอบหลัก 13 องค์ประกอบย่อย และ 61               
ตัวบ่งช้ี สามารถใช้วัดตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีความ
ตรงเชิงโครงสร้าง ดังภาพท่ี 3  

 

ภาพที่ 3 น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบง่ช้ี 
 

ตารางที่ 3 สัญลักษณ์ อักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ที่ องคป์ระกอบหลักและองค์ประกอบย่อย อักษรย่อ 
1 การมีวิสัยทัศน์  VIS 

1.1 การสร้างวิสัยทัศน์ VIS1 
1.2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ VIS2 
1.3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ VIS3 

2 การเป็นนักสื่อสาร  COM 
2.1 มีทักษะการสื่อสาร COM1 
2.2 ใช้ช่องทางการสื่อสาร COM2 
2.3 มีรูปแบบการสื่อสาร COM3 

3 การเป็นนักสร้างความร่วมมือ COL 
3.1 การท างานเป็นทีม COL1 
3.2 การมีส่วนร่วม COL2 
3.3 ความไว้วางใจ COL3 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ที่ องคป์ระกอบหลักและองค์ประกอบย่อย อักษรย่อ 
4 การเป็นนักพัฒนาตนเองและผู้อื่น   DEL 

4.1 มีวิสัยทัศน์ส่วนตน DEL1 
4.2 มุ่งมั่นท่ีจะเปลี่ยนแปลง DEL2 
4.3 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ DEL3 
4.4 เป็นท่ีปรึกษา DEL4 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งช้ีรวมทั้งหมด       
61 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่า เป็นตัวบ่งช้ีที่มี

ภาพที่ 3 น้ำ�หนักองค์ประกอบ (Factor Loading)

 ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้
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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 การมีวิสัยทัศน์ VIS

1.1 การสร้างวิสัยทัศน์ VIS1

1.2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ VIS2

1.3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ VIS3

2 การเป็นนักสื่อสาร COM

2.1 มีทักษะการสื่อสาร COM1

2.2 ใช้ช่องทางการสื่อสาร COM2

2.3 มีรูปแบบการสื่อสาร COM3

3 การเป็นนักสร้างความร่วมมือ COL

3.1 การทำางานเป็นทีม COL1

3.2 การมีส่วนร่วม COL2

3.3 ความไว้วางใจ COL3

4 การเป็นนักพัฒนาตนเองและผู้อื่น  DEL

4.1 มีวิสัยทัศน์ส่วนตน DEL1

4.2 มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง DEL2

4.3 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ DEL3

4.4 เป็นที่ปรึกษา DEL4

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 61 ตัวบ่งชี้ 

มคีา่เฉลีย่และคา่สมัประสิทธิก์ารกระจายเปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนด  

แสดงให้เห็นว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม สามารถคัดสรรไว้ 

ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ท้ังน้ีเป็นผลเนื่องมาจาก 

ระเบียบวิธีวิจัยที่นำามาใช้ว่าเป็นการสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ี 

โดยใช้นิยาม เชิงประจักษ์ (Empirical Definition) ตามทัศนะของ  

นงลักษณ์  วิรัชชัย (2545) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งช้ีสำาหรับ 

การประเมินคณุภาพการบริหารและการจดัการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

กล่าวว่า การกำาหนดโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ี 

โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐานรองรับ ซึ่งเป็นผลให้ผู้วิจัย 

ศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (System) อย่างเป็น 

ตรรกะ (Logic) จากทัศนะของนักวิชาการทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ และสรุปผลด้วยวิธีการสังเคราะห์ เพื่อให้การกำาหนด 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและ 

ตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย มีความถูกต้องตรงตามทฤษฎี 

และผลงานวจิยัทีน่ำามาอา้งองิ  นอกจากนัน้ยงัตระหนกัถงึขอ้แนะนำา 

ของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ใน 2 ประเด็นที่ว่าการตรวจสอบ 

คุณภาพของตัวบ่งช้ีภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความ 

สำาคัญ เพราะหากการพัฒนาตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบแนวคิด 

เชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติ 

ดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย และ 

ข้อแนะนำาที่ว่า การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัย เพื่อกำาหนดเป็น 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และ 

ตัวบ่งชี้จะต้องคำานึงถึงความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา 

เป็นสำาคัญ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ ทินกร ภาคนาม (2559)  

ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างภาวะผู้นำา 

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและ พิชิต โกพล 

(2559) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2. จากผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ ในเกณฑ์ ทั้ งในระดับโมเดลการวัด 

องคป์ระกอบหลกั และโมเดลการวดัเพือ่การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

เชงิยนืยนัอนัดับทีส่อง ทัง้นีเ้นือ่งจากผูบ้รหิารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

ได้รับการพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี 

ประสิทธิผลอันสอดคล้องกับทฤษฎีหรือผลงานวิจัยตาม ที่กำาหนด 

เป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการ 

วิจัยครั้งนี้ ทำาให้มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสอดคล้องกับทฤษฎี 

หรือผลงานวิจัยเหล่านั้น ดังจะเห็นได้จากแนวการพัฒนาผู้บริหาร 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามนโยบายของรฐับาลกรอบยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

พ.ศ.2558-2564 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  

(พ.ศ.2560-2574) การกำาหนดนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการ 

ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ซึ่งเน้นให้มีการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การบริหารจัดการ 

สถานศึกษาเกิดประสิทธิผล (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  

2559) และกระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดโครงการที่มุ่งแก้ปัญหา 

เรื่องคุณภาพการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 

และทิศทางการศึกษาโลก อีกทั้งสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีการกำาหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกับ 

นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร โดยกำาหนดลง ในแผน 

ปฏบัิตกิารประจำาปงีบประมาณ พ.ศ.2559 ในเรือ่งของการยกระดบั 

ความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยส่งเสริม 

ให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการและ 
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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 

เป็นผู้นำาทางวิชาการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การสร้าง 

วัฒนธรรมใหม่ในการทำางานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำา รวมถึงสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังยึด 

โยงนโยบายของรฐับาล นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร นโยบาย 

ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ 

แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ระยะ 3-5 ปี ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีทักษะ สู่ศตวรรษ 

ที่ 21 โดยกำาหนดโครงการ DLIT โครงการ TEPE Online ซึ่งเป็น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ 

พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา  

(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) 

 3. จากผลการวจิยัพบวา่ คา่น้ำ�หนกัองคป์ระกอบ (Factor  

Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด แสดงให้เห็นว่า โมเดลการวิจัย 

ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 13 องค์ประกอบย่อย และ  

61 ตวับง่ช้ี สามารถใชว้ดัผูบ้ริหารสถานศกึษาทีม่ปีระสิทธผิลสำาหรบั 

สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง ทั้งนี้ 

เกิดจากองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ที่ใช้ 

ในการวจิยัไดรั้บการศกึษาจากทฤษฎแีละผลงานวิจยัท่ีหลากหลาย 

แหล่ง มีการสังเคราะห์เพื่อการคัดสรรไว้ในโมเดลอย่างคำานึงถึง 

ความเที่ยงตรง (Validity) ของตัวแปรที่ศึกษาในทุกขั้นตอน แสดง 

ให้เห็นว่า โมเดลจากผลการวิจัยน้ีสามารถนำาไปใช้ในการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยการจัดทำาโครงการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล อีกท้ังยังสอดคล้องกับ พิชิต  

โกพล (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นจะมี 

ประโยชน์ตามที่คาดหวัง คือ 1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มี 

ความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถนำาไปเป็น 

แหลง่อา้งองิเพือ่การวจิยัตอ่เนือ่ง 2) ชว่ยใหส้ามารถยอ่ขอ้มลู (Data  

Reduction) ให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำาไปใช้ประโยชน์ 

ลดความซ้ำ�ซ้อนของข้อมูล เป็นการสรุปข้อมูล ทำาให้สามารถนำา 

ไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจการดำาเนินงานขององค์การได้  

3) ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินผู้บริหาร 

สถานศกึษาทีม่ปีระสทิธิผล เพือ่กำาหนดจดุเดน่จดุดอ้ยในการพฒันา 

บุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

สถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรส่งเสริมให้นำาโมเดลที่พัฒนาขึ้นไปใช้เป็นแนวทาง 

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ทั้งในระดับ 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี เน่ืองจาก 

ผลการวิจัยพบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ โดยการนำาโมเดลไปใช้ควรคำานึงถึงค่าน้ำ �หนัก 

องค์ประกอบ

 2. กระทรวงศึกษาธิการและสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนำาตัวบ่งชี้จากการวิจัยนี้ไปใช้ในการ 

กำาหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์ เปา้หมายของการพฒันากอ่นแตง่ตัง้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษา

 3. สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรนำา 

ตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ซ่ึงเป็นผลที่ได้จาก 

การวิจัยครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดตัวบ่งช้ีมาตรฐาน 

สำาหรบัการพฒันาผู้บรหิารสถานศึกษา ตลอดจนนำาไปใช้เปน็กรอบ 

ในการกำากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรนำาผลการวิจัยครั้งนี้ไปทำางานวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพือ่ตรวจสอบผูบ้รหิารว่ามีคณุลกัษณะตรงตามคณุลกัษณะท่ีปรากฎ 

ในงานวิจัยนี้

 2. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) โดยใชค้า่น ้ำ�หนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลกั 

องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้เป็นแนวทางในการสร้างคู่มือพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลอันจะส่งผลถึงคุณภาพ 

การศึกษาต่อไป
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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.
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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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