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 Theobjectivesofthisstudywere:1)tostudyanddeveloporganizationalcompetencies

modelforTambolAdministrationOrganization(TAO),2)tomeasureTAOsorganizational

competencies,3)totesttheconsistencyofTAOsorganizationalcompetenciesmodelwithan

observedsetofdata,and4)toanalyzetheinfluentialcausevariablesondirect,indirectandall

influenceseffectedtothevariablesofdevelopedTAOsorganizationalcompetenciesmodel.

 Theresearcherutilizedanonexperimentalresearchdesign,namely,crosssectional

surveyusingtheTAOsorganizationasunitofanalysis.ThedatawerecollectedfromTAOs

officialsandorganizationalrecords.Thepopulationunderinvestigationconsistedof920TAOs

organizationinnineprovinces,namely,KamphaengPhet,NakhonSawan,Phichit,UthaiThani,

Sukhothai,Tak,Petchabun,UttaraditandPhisanulok.Throughthestratifiedsampling,the

samplesizeof499TAOsorganizationwasdrawnandresultedin439usablequestionnaires.

 Thequantitativeanalysisemployedinthisstudywasdescriptivestatistics,percentage,

andstandardizedscore.Theconfirmatoryfactoranalysiswasusedtotesttheconsistencyof

TAOsorganizationalcompetenciesmodelwithanobservedsetofdata.Thestructuralequation

modelanalysiswasappliedforanalyzingthecausalrelationsbetweenvariablesintheconceptual

model.

 FourdimensionsofTAOsorganizationalcompetenciesincludingstrategicmanagerial

basedcompetencies,resourcesbasedcompetencies,transformationbasedcompetenciesand

performancebasedcompetencieswereevaluatedunderthisinvestigation.Thefindingsindicated



 

 

(6)

5 

thattheoverallofTAOsorganizationalcompetencieswereslightlyatthelowlevel.When

focusingoneachindividualdimension,thefindingsalsoindicatedthatstrategicmanagerialbased

competenciesandtransformationbasedcompetencieswereslightlyatthelowlevel,meanwhile,

resourcesbasedcompetenciesandperformancebasedcompetencieswereslightlythemoderateto

lowlevel.

 Theresultsoftheconfirmatoryfactoranalysisrevealedthatthepredefinedfactormodel

wasappropriatetotheempiricaldata.Theresultsofthestructuralequationmodelanalysis

indicatedthatthreefactorshadpositivedirecteffectstoperformancebasedcompetencies;

strategicmanagerialbasedcompetencies,transformationbasedcompetenciesandresources

basedcompetencies,whichcouldexplainthe84percentageofvariancesofperformancebased

competencies.Themostinfluentialdirecteffectstoperformancebasedcompetencieswere

strategicmanagerialbasedcompetencies.Finally,thepracticalandmethodological

recommendationsderivingfromtheresearchfindingswerewrittenforthepurposeofenhancing

theTAOsorganizationalcompetenciesandreportingforthefutureresearch.
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Hesterly,2006:7677)1)กก(FinancialResources)2)ก

ก(PhysicalResources)3)ก(HumanResources)4)ก

ก(OrganizationalResources)

กกกกกกก

กกกกกก

กกกกกกกก

กกกกกก
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กกก

กกกกก

กกกกกกกก

กกก

กกก

กกกกก

(BowmanandAmbrosini,2003:292)กกกก
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Ambrosini,2003:293295;)ก

ก กก

(BowmanandAmbrosini,2003:293)กกกก
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ก
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 Public Sector Management Capacity Assessment 



 50

กก2)กก8

(1)กก(2)ก

ก(3)(4)

(5)กกกกก(6)กก
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2.5กก



กกก กก

กกกก

กกกกกกก

ก(ClassicalPaperwithintheStrategicManagementField)

กก(ResourcebasedTheoryoftheFirm)กกก(Core
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กEscrigTenaandBouLlusar(2005)

กกกกกกกก

กกกก5กกก
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7)กก
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กกกกกก

กกกกกก

กกกก

(Ammons,2001:1213)1)ก(Workload(Output)Measures)

กกก(OutputMeasurement)ก

กกก

กก

กก

กกก

2)ก(EfficiencyMeasures)กก

กก

กกกก

กกกก

กกกก3)ก(Effectiveness

(Outcome)Measures)กกกก(Outcome

Measurement)กกกกก

กก

กกกกก

กกก

ก4)ก

(ProductivityMeasurement)กก

กก

กกก

ก

กกกก

กกกก6



กก4ก3.1
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ก



ก

 

ก







ก







กก



ก

กก

กก



7ก

ก

ก

ก

 







ก

ก

ก





ก

ก

ก

ก

6



:กAmmons,2001:13.



กก.ก

กกกกกก

กกก

กกก

กกกก

กกกก

กกกกก

กกกกก

BrudneyandEngland(1982:129)กก

กกกBarnard(1938:39)กก

กกกกกก

กSinkandTuttle(1989:186)กก
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กกกกกก

กFrokjer,HertzumandHornback(2000:178)

กกกกก

กIndustryCommission(1997:13)กก

กกก

กกกก

กกกก

(CostperUnitofOutput)กHatry(1992:189198)กก

ก5*1)กก

(OutputinputRatioMeasures,using

WorkloadDataastheUnitofOutput)กก

ก

กก

กกก

กกกก

1กกกกก

กHatry

กกก

กกก

2)กก

(OutputinputRatioMeasures,usingEffectivenessDataastheUnitofOutput)ก

กกกก

กกกกก

กกกก

กกกก

ก3)กกกก

(EquipmentandPersonnelUtilizationRates)กก

กกกกก

กกกก

                                                 
*Hatry,1992:189198,2548:2734
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4)กกกกก(CombinationofthePreceding

TypesofMeasures)กกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

5)กกก(MeasuresofRelative

Change:ProductivityIndices)กกก

กก

กกกกก

ก

กก

IndustryCommission(1997:13)

กกกกกก1)กก

(Appropriateness)กกกกก

ก2)กก(QualityofServices)กกก

กกกก

3)กกก(AvailabilityofServicetoCustomer)ก

กกกกก

กกกHittandMiddlemist

(1979:362)กก

กกก(TheOrganizational

EffectivenessisDefinedasanOrganizationsCapacitytoPursueandReachitsOperational

Objectives.)กกก

กกก

กกกSimon(1937:281)กกก

กกกก

กกกกกกกกกก

กกกกก

Barnard(1938:40)กกก

Scholefield(1968:219)ก
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กกกก

กกกAuditCommission(1986:9)ก

กกกก

กกกกก

กกกElmesandWilemon(1988:54)

กกกกBelout(1998:

22)กกFlynn

(2007:132133)กกกกก

กFlynnก2กก

(ChangeinState)กก

กกกกก

ก

กกก(ChangeinBehaviour)ก

กกกกก

กกGoodman(1977:217)

กกกกก

กกกก

กกกPicard(2000:4)ก

กกก

กกกกRouse(1993:8497)

กก

กกกก(Outcomesor

Impacts)กกกกกกก

กกRouseก2

กกกก

กRouseก

กกกAuditCommission(1989:18)

กกกกกก

กกRouseก

กกกกกกกกก
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(Welfare)กกกกกก

กกกกRouse

กกกกก

กกก

กกกกก

ก1)

(OutputinputRatio)ก

2)กก

กก(EquipmentandPersonnelUtilizationRates).3)กก

ก(MeasuresofRelativeChange:ProductivityIndices)

กก

ก1)กก

ก2)ก

ก3)กกก

กก3)กก

ก4)กกกก

กกกก

กกกกกกก

กกกก

กก.ก

กกกก

กกก

กกกกกก3.2
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กกกกกก

กกกก.

 



3.2.2กก:ก

กกกกก

(Ingraham,2000:213)กกกก

Grindle(1996:844)ก

กกกกกก

กกกGrindle

กกกกก

กกก

กกIngraham(2000:27)กก

กกกก

กกกก

Ingraham

กกกกกกก

WestleyandMintzberg(1989:18)กก

กกกกก

กLadoandWilson(1994:703)กก

กก

กกกก

กกกLadoandWilson

กกก

ก

กกกกกกก

กกกก

กกLadoandWilsonกกกกก

LadoandWilsonกกก

กกกJ.C.VinzantandD.H.Vinzant(1996:202203)
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กก(ArizonaStateUniversity)กก

กกก

กกกกก

กก

กกกก

กกก

กกกWestleyandMintzberg(1989:20)

กก

กกก

กกกกก

กกกกกกกกก

Koteen(1989:18)กกSteiss(1985:1)

กกกกก

กกก

กกกกกSteissกกก

ก31)กกก

กก2)กกกกก

กกก3)ก

กกกกกกก

กSteissกกกก

กกกJ.C.VinzantandD.H.Vinzant,(1996:

202)กกกกกก

กกกกกกก

กกกก

กกกกกSteissก

(Backbone)กกกกกก

Steissกก

กกกกก

กกกก(Thomsonand

Strickland,1987:31;HillandJones,2007:1134)ก
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1)กกกกกกกก

(MissionStatement)กกกก

กกกกกกกก

กกกกกก

4กกกก(RaisonDetre)ก

กกกกกกก

กกกกกกกก

2)กกก

กก

ก(OrganizationalEnvironment)กก

ก(NationalEnvironment)

กกกก

ก(Macroenvironment)

กก

กกกกก

กกก3)ก

กกกก

กกกก

ก

4)กกกกก

กกก

ก5)กก

กกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกก

กก6)ก

กกกกก

กกกก

กก
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กกกกกกก

กกกกกก

กกกก

ก(Koteen,1989:18;Steiss,1985:1)กกกก

ก3.2



3.2กกก



กกก





1.กก

ก

ก

1. กกกกก

ก

2. กกกก

2.ก

ก

1. กก

กกก

2. กก

กกก



3. กก

กก



3.ก



1. กก

2. กก

4.กก กก
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3.2()



กกก





5.ก



1. กกก

ก

2. กกกก

ก

3. กกกก

ก

6.ก



1. กกกก

2. ก





กกกกกกกก

 กกกก ก

ก(OrganizationalPerformance)กกIngraham,Joyceand

Donahue(2003:64)กกกก

 กก 

กกกกAndrews,Georgeand

Richard(2006:5263)กกกก

กกกกกก

กกกMeier,OToole,BoyneandWalker(2006:357377)

กกกกกก

กกกกกก

ก



3.2.3กก:ก

กกกก

กกก
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(Wernerfelt,1984:175;Oster,1990:

53;BarneyandHesterly,2006:76)กกกก

กกก

กกกก

(TransformationalProcesses)กกก

กก(Ladoetal.,1992:8485)Barney(1991:101)กก

ก(Assets)ก(Capabilities)

กกกกก

กกก

กกกกกก

ก(Wernerfelt,1984:182;PrahaladandHamel,1990:84;Mahoneyand

Pandian,1992:368)กก

กกกก

กก

กกกก(Tomer,1987:73;ItamiandRoehl,1987:14;Barney,

1991:101;BarneyandHesterly,2006:7677)กกกก4

1)กก(FinancialResources)กกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกก2)ก(HumanResources)

กกกกกกก

กกกก

กกกกกก

กกกกก

ก3)กก(PhysicalResources)ก

กกกกกก

กกกกกกก

ก4)กก(OrganizationalResources)กก

กกกก

กกกก
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กกกกกกก

.กกก

กกก.กกก

ก.กก

กกกกกก

กกกกกก

(Huselid,1995:639;OrdóñezdePablos,2004:12;Pfeffer,1998:27;SchulerandJackson,

1987:208;Wright,SmartandMcMahan,1995:1057)กก

กกกกกก

ก(EffectiveHumanResourceManagement)ก

กกกก

กกกกก

(Qualified)กก

กกก

กกกก

Cammack(2007:ix)กก(CapacityBuilding)

กกกกก

(MoreEffectiveOrganization)Cammackกกก

กกก

กกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

ก

กกกกกกก(City)

Donahue,SeldenandIngraham(2000:393395)กกก5

1)กก(WorkforcePlanning)

กกกกก

กกกก

กกกกกกก



 73

กกก

กกกกกกก

กกกกก

กกกกก

ก2)ก(HiringtheWorkforce)

กกกก

ก(Qualified)ก

3)กก(SustainingtheWorkforce)

กกกก

กกกกกกกกก

กกก4)กกก(Motivatingthe

Workforce)กกก

ก

กกกก

กกกกกกกก5)ก

ก(StructuringtheWorkforce)กกก

กกกกกก

กก

Selden,IngrahamandJacobson(2001:101103)กก

กกก5ก1)กก

ก(StrategicandWorkforcePlanning)กกก

กกกก

กกก2)กกก

(RecruitingProspectiveEmployees)กก

กกกกก

3)กกกก(TrainingandDevelopingEmployees)ก

กกกกกก

กกกกกก

4)กกกกกกก(ManagingEmployeeRewardsand

Recognition)กกกกกกก
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กกกก

กก5)กก(Evaluating)ก

กกกกก

กก

กกกก

ก

กกกกกกก

ก1)กก2)กกก3)กกก

ก4)ก5)กก6)กก

กก3.3



3.3กกกก



กกก

ก



1.กก1. กก

2. กกก

3. กกกก


2.กกก 1. กก

2. ก

ก


3.กกก

ก

1. กกกก



2. กกกก
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3.3()



กกก

ก



4.ก 1. กกกกก

2. กกกก

5.กก



1. กก

2. กกก กก

ก

3. กก


6.กก กกก



กกกกCammack(2007:ix)

กกกก

กกกกกกกกก

กกกก

กCammackกกก

กก4กกก1)ก

ก(PlanningandBudgeting)กก

กกก

กกกก

ก

กก

กกก,ก

ก,กกกก

,ก

กกก2)กกกกก(AccountsRecordkeeping)

กกกก

กกกกกก

กกก
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กก,กกก

,กกกกกกกกกก3)กก

(FinancialReporting)กกกกก

กก

กก,ก,

กกกก4)ก

ก(FinancialControl)กกกกกก

กกกก

กกกกกก

กกกก

กกกก,กกก

ก,ก,ก

,กก

Hou(2000:4145)กกกก

ก1)ก(PerspectiveonBudgeting)ก

กก2)กกก

กก(MechanismsthatPreserveStabilityandFiscalHealth)

กกกก,ก

3)กกก(SufficientFinancialInformation)กก

กกก4)กก

กก(ControloverFinancialOperations)กกกก

กกกก

AmmarandWright(2000:458)กกก

กกกก3ก1)ก(Budget

Preparation)กกก,

,ก,

กกกก,กก

ก2)กก

(Accounting,Debt&CashManagement)กกกก

กกกกก,กก
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กกก,กก

กกกก,3)กก(BudgetExecution)

กก,ก

กก,กกกก



Ammar,Duncombe,HouandWright(2001:7277)กก

กกกกก3ก1)ก

(Planning)กกก

กกก2)กก(Management)ก

กกกกกกกก

กกก

กกกก

กกกก3)ก

(Control)กกกกกก

กกกกก

กกก

ก(2547:221247)กกก.

กกก.3ก

1)กก

กก(

กก.)ก

ก2)กกกก

กกกกกกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกก

ก(ก

กก)กกก

กกกก

กกกกกก
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กกก

กกกกกก

กกกก

กก3)กกกก

กกกก

ก

กกกกกกก

3.4



3.4กกกก



ก

กก

ก



1.ก



(Budget

Preparation)

1. กก

2. กกก

3. กกก

ก

4. กก



5. 

6. ก

7. ก

กกก

2.กก



(Budget

Management)

1. กกกกกก

กก

2. กกกก

ก

3. กกกก

กก
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3.4()



ก

กก

ก



2.กก



(Budget

Management)

4. กก

5. กกก

6. กกกกกกกกกก

7. กก

8. ก

9. กกก

ก

10. ก

11. ก

กก

12. กกกก

3.ก

ก

(FinancialControl)

1. กกกก

2. กกกก

3. กกก

4. ก

5. ก

6. กก



กกกกกก

กกกกก

กกกกHillandWestbrook(1997:4652)

กกกก

กกกกก(SuperiorPerformance)

กกกกก

กกกก
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กกกCarmeliandTishler(2004:299315)กก

กกกก

กกกก

กก

กกกกFernandez(2004:137)

กกกกก

กกกกกก(Financial

Resources)กกก

กก(2540:120)กก

กกกก

:กกกกก

.กกก

..ก



3.2.4ก:ก

Ladoetal.(1992:85)ก

กกก

กกกก

(OrganizationalLearning)ก(Innovation)ก(OrganizationalCulture)

(LadoandWilson,1994:705;Kulshreshtha,2008:2)ก

กกก

กกกกกก

กกก

กกกกกก

กกกกก.ก

กกก

กก

กก

กก

กAmoako(2000:155)กกก
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กกก(UNECA)

กก(Transformation)กกกAbed  

(2001: 39)กก

กกก

กก(BadGovernance)ก

(Maladministration)กDoornbos

(2003:4)กกกกกก

กกก

กกกกกก

ก

กกกกก

กก(2544:410)

กกก

ก1)กกก

2)ก

3)ก4)ก

กกก5)กกก

กกกก

(ConflictofInterest)ก6)กก

กกกก7)ก

กกกกกก

กกกก

กก

กกก

กกกกกก

(GDP)กกกกก

กกกกกก

(GDP)กก(WorldBank1998)

กHope(2002:390)กก

กกกก
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กกกกก

กกกก

กกกกก

กกกกBauwhede(2009:503505)กก

กกกกกก

กกKhanchel(2007:752755)กกกก

624กกกกก

กก

กกDrummondandMansoor(2002:10)กกกก

กกกก

กก

กกก

กกก

กกกกกก

กก

.กก

ก.กก

กก

กกก.

กก(2548)กกก

ก:กกกก

กกกกกกก.

กกกกกกกก

กกก.ก.

กก.กก

กกกก

(2548)กกกกก.

..กกกกก

ก.กกก
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กกกก

กก

กกก

ก.ก

กกก

กกกก

.

กกก
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กกกกก

กกก

กกก

กกกกก

กก1)กก

กกกกกกก

กกกกกกก

กก

กกก

กกกกก

กกกกกก

2)กก

ก3)กก

กกกก

ก4)กก

กกกกกก

กก

กกกกกก5)ก

กกกกกก

กกก
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ก(UNESCAP,2006:13)กก

8ก1)ก(Participatory)ก

กกกกกกก

ก

กกกกกก

2)กก(RuleofLaw)ก

กก

กกก

กกกกก

กกกกกก

กกกกก3)

(Transparency)ก

กกกกก

กกกก

กกกก

4)(Responsiveness)

กกกก

2ก

กกก

กกกก

กก

ก5)(ConsensusOriented)

กกกกกก

กกก

ก

กกก

กก

กกกกก

กก
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กกกกกก

กกกกก

กกก

6)(Equity and

Inclusiveness)กกก

กก

กกกก

กกกกกกก

7)(EffectivenessandEfficiency)

กกกกก

กกกกกกก

กกก

กก

กกก

8)(Accountability)กก

ก

กก

กก

กกกก

กกกกกก

 

กกกก

กกกก

(IMF)ก(ADB)กก

กGoodGovernance

กกกกกก

กก

กกกก

กกกกกก

กกกกก
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กกกกก

กก(,2549:910)

กกกกกก

ก

กกกก

ก..2540

ก(,2549:1415)1)ก

(RuleofLaw)กกกกกก

ก

กกกกก

กกก2)ก(Virtues)

กกกกกก
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กกก

กกก
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กก

กกกกกก

กกก4)กก

(Participation)กกก

กกก

ก5) กก

(Accountability)กกก

กกกกก

กกกก

กกกกก

กกก

กกกกกก

ก6)ก(Effectiveness)กก

กกกกกกกก
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กกก

กกกกกก

กกก

กกกกก

กกกกก

ก

กกก

กกกกก

กก10..2542กก

ก1)ก(RuleofLaw)กก

กกกก

กกกก2)ก

(Virtues)กกกกก

กกก

3)ก(Transparency)กกกก

กกกกกกกก
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กกก
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ก(Accountability)กกกก

กกกกก

กกกก6)ก

(Effectiveness)กกกกกกก

ก

กกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกก
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กก

ก3.5



3.5ก



ก 

1.ก(RuleofLaw) 1. กก

2. กก

3. กก

4. กกกก
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2. ก
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ก
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2. กกก

3. กก

4. กก


5.กก
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2. ก

3. ก

4. กกก
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3.5()



ก 

6.ก(Effectiveness) 1. กกกกก



2. กก

7.ก(Equity) 1. กกกก

2. กกกกก



3. กกก



กกกกกก

กกกก
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ก100กกกก

กกกกก

กกก

กกก

กกกกกกกก
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กกกกก

กกก112ก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกก(2550:43)กก

กกก
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3.3



กกกกก

กกก

กกกกก

กก

กกกกกก

กกกก

กกกกก





3.3.1กก

 กก

กกกก(CastaniasandHelfat,1991:157;Ladoetal.,

1992:79)กกก

กกกกกกกก

กกกก

กกกก

กกกกกกก

กกกกLadoetal.
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กกกกกก

กกก
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กกกก

กกกกกกOlowu
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กกกก

กกกกก

กกกกก
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3.3.2กก

 ก

กกก

กกกก

กกกกกกก
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กกกก

กกกกกกก

กกก

กกกกกก

กกกกกกก
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ก
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กกกก
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กกก

กกก

กRoyandTisdell(1998:1310)

กกกกก
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กกกกกกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกThomson(1995:1547)กกกก

กกก
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3.4กกกกก



กกกกกกก

ก.กก.

กกกกก

กกกกก.
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ก.กกก1)ก

กกก2)กกกก3)กกก4)ก
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3.5กก
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3)กก(ResourcesBasedCompetencies:RBC)

กกกกก
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3.5.1.1(DependentVariable):ก

.กก.กก

กกกกกกกกกกกก

กกกกกกก

กกกก1)

กกกก2)กกก3)กก

4)กกก5)กก

6)กกกก7)กกก8)

กก9)กกก10)กก



กกกกกก

กกกก

กกกกกก

ก

กก กก

ก

กกก กกกก

ก

กก กกก



กกกก กก

กกกกกกก

กกกกกก/

ก

กกกก

ก

กกก กกก

กก5กก

กกกกก

ก
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3.5.1.2(IndependentVariable):กก

ก

1)ก.กก

กกกกก

ก

  (1)กก(RuleofLaw)

ก.กก

กกกก

  (2)ก(Transparency)ก

กกก.กก

กกก.

  (3)กกก

(Accountability)ก.ก

กก

ก

  (4)กก(Effectiveness)ก

กกกกกก



  (5)กกก(Participation)

กกกก

กกก

กก.

  (6)กก(Virtues)ก

กกก

  (7)กก(EquityandInclusiveness)

กกกกกก

กกกก


2)กกกก.

ก1)กก.ก

กกกกกกกกก
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.ก..ก

กก

กก2)ก

กกกก

กก5)ก

กกก

กกกก

ก


3)กกกก

ก.21)กกก

กกก

กกก

กก กกก

กกก

กกกกกกก

2)กกก.กก

กกกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกกกกก

กกกกก

ก

กกก กกก

3.6
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3.6ก(TableofSpecification)∗
 

 ก  ก

 

     

1.

ก



1)ก 

   กกก  

   (/) 

   ก(/)

กก 

(/..) 

กกก 

กก(/)

 

 ()กก 

ก (ก 

)

 

 2)ก 

กกกก, 

, 

กกก 

/ 

 

ก 



 

 ก

กก

 



 



 กก

5

 

 

                                                 
∗
 กกก
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3.6() 


 



3.5.2ก

กก

(InitialModel)กกก

กกกก

.(PBC)กกก.(RBC)

ก(TBC)กก(MBC)

กกก.(RBC)กก

 ก  ก

 

   

2.ก

ก

.

1)กก

2)ก

3)ก

กก

4)กก

5)กกก

6)กก



3.

กก

.

1)กกก

2)กก





4.ก

ก

1)กก.



2)ก

ก

5)กก
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ก(MBC)ก(TBC)ก

กก(MBC)กก.

(RBC)

กกกก.ก

ก

1กก ก

กก.

ก.

2กก

กก.

3กก

ก

4กก.

ก

5กกกก

ก.



3.6กก

 

กกก(NonexperimentalDesign)ก

(CrosssectionalSurvey)กกกก

ก.กกก

กกกกก

กก.ก

กก

กกกก

กกกกกกก

กกกก

กกกกก
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กกกกก

.



3.6.1กก

กกกกก

กกก.9(ก

62551)ก

ก

ก.920(กกก,2553)

กกกกกกกกกก

กกก(Yamane)(ก,2546:164)ก

95%กก5%ก

.399.57ก








  

 n = 

     = กก

    e = ก0.05(5%)



กกกก(Multivariate

Analysis)กก(SEM)กHair,Black,Babin,Andersonand

Tatham(2006:112)ก400ก

ก(EstimationTechnique)กก

กกHairetal.กกก

n = 
1+920(.05)2 

= 
920

399.57

n = 
N 

1+Ne2 
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กก5กก

1007ก300ก

Lindeman,MerendaandGold(1980:237)กก

ก20ก(ObservedVariables)Tabachnick

andFidell(2007:613)กก(CaliforniaState

University)กกก300

กก(2541:179)

กกกกกกกก

กกกก.400กก

ก499

กกก(StratifiedSampling)

ก ก

9ก.55.

ก.499(ก)ก

.ก.กกก

กกกก



3.6.2ก

กก

กก

  3.6.2.1กก

กกก

กกก

กก

  3.6.2.2กกกก

กกก(ConceptualDefinition)กก

(OperationalDefinition)กกก

กกกก

กก(TableofSpecification)ก

(Item)ก
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  3.6.2.3ก(Item)กก

(01)ก

2กกก1

0ก

10(

ก ก)กก

ก41

ก72กก

ก203กก25

4กกก25(

กก) 

 3.6.2.4ก(ValidityTest)

กกก

(TableofSpecification)กกก

กกกก

กกกก

.กก

ก.กกก

กกก

กกกก

2กก19(ก1)3

กก18(ก7)4

กกก19(ก6)

กกกกก



 3.6.2.5ก(ReliabilityTest)กก

ก.50

ก(CronbachsAlhpa)ก

กกกก19(Cronbachs

Alhpa).856กกก18
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(CronbachsAlhpa).822กกก19

(CronbachsAlhpa).8053ก

  กก

กก

 3.6.2.6กกก

กกกกกกก

กกกก

กก(กก

กกกก:ก

3.2.1)กกก

.

ก.กกก

กก

กกกกกก

(ConceptualDefinition)กก(OperationalDefinition)ก

กกกก

(TableofSpecification)ก

กกกก

กกกก

.ก.กก

กก

กกกก

กกกกกก4ก

กก.กกก

กกกกกก

กกกกกกก

ก

กกกกกกกก

.
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3.6.2ก

กกก2

กก



3.6.2.1ก

.ก.ก

กกกก.ก.

ก.ก.

.ก.ก

กกกก(

ก.กกก

กกกก

ก10

ก)กก

กกก

.กกก

กก.

กก

กก.

กกก457ก

49991.58กก

ก

ก18ก

กก439

3.6.2.2ก

กก.กกกก

กกก4ก

1)กก.

.ก.กก.

กกกก



 104

กกก

.กกก

..กกกก

ก.กก

ก.กกก

กกก

2)กกก

กกกกกก1)

กก.



3)กก.

กกก

..กกก

กก

.ก.

ก.ก

กกก

ก

4)ก.ก

3กก



3.6.3ก

กก

กก

3.6.3.1(Frequency)(Percentage)ก

ก

กกกกก

กก
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3.6.3.2(Mean)(StandardDeviation)

(Skewness)(Kurtosis)กก

ก(MultivariateAnalysis)

3.6.3.3(ZscoreTscore)ก

ก.

3.6.3.4กก(ConfirmatoryFactorAnalysis:CFA)

กกกก

ก

3.6.3.5กก(StructuralEquationModelAnalysis:

SEM)

กกก

กกกกAMOS

(AnalysisofMomentStructure)



3.7กกAMOS



3.7.1กกAMOS

กAMOS(AnalysisofMomentStructures)กก

กSPSS(AddonModuleforSPSS)กกก

ก(SEM)ก(PathAnalysis)ก

(CovarianceStructureModelกกก

ก(LinearRegressionAnalysis)ก

(ANOVA)ก(ANCOVA)กAMOS

กMicrosoftExcelSPSSก

กก(AMOSGraphics)ก(AMOSText)ก

กกกกก

(Kline,1998:344)กกก

กAMOSกกกก

กกกกกกกก
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กกกก



กก

กกก(MeasurementErrors)

กก(Causal

Effects)ก(Associations)

ก

กก

กกก

 กAMOSกกกกก

2ก(Kline,1998:346)ก1)ก

กกก

ก2)ก

กกกก

 ก

กกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกก3.3

กกก(Copy)กกAMOS

กกMicrosoftWordกก

ก

กกกกกกAMOS

กกกก

กก(FitIndexes)กกก(Factor

Loading)
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3.3กกกกAMOS



ก3.3กก

กกกกกกกก

กกกก

กก

กกก

กกก(MBC)ก

(TBC)กก(RBC)ก

(PBC)กกก

ก(MBC)3MBC1,MBC2MBC3ก

(TBC)7TBC1,TBC2,TBC3,TBC4,TBC5,TBC6,TBC7

กก4RBC1,RBC2,RBC3RBC4

ก10PBC1,PBC2,PBC3,PBC4,PBC5,PBC6,PBC7,

PBC8,PBC9PBC10(4.2)

ก3.3กก

ก(FullModel)กกก2

=1059.397 =246 =.000 =.855 =.823 =.701 =.087 
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ก1)กก

กก(MBC)ก(TBC)

กก(RBC)ก(PBC)ก

กAMOSก(PBC=.88,

TBC=.63,RBC=.28)

2)กก

กกกกก

กก

กAMOS

ก(FactorLoading)ก

กกกกกกก

กก



3.7.2กAMOS

กกกกAMOSก

กกกกกกก

กกกกก

กกกกAMOSก

ก(Kline,1998;Arbuckle,2007)

3.7.2.1.กAMOSกกก

กกก

ก(Tools)กกกกกก

กกกกก

กMicrosoftWordMicrosoftPowerPoint

ก
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3.7.2.2∗(BootstrappingCapabilities)ก

(MaximumLikelihood)ก

กAMOSก

กกกก

(GeneralizedLeastSquares)กก

(UnweightedLeastSquares)กกกก

กกก

3.7.2.3กกAMOSกก2

กกกกก

กกก

กกก

กก

ก

3.7.2.4ก

ก

กกกก(GFI)

กกก(AGFI)กก

กก(RMSEA)

3.7.2.5กกAMOSกก

กกกกกกก

กกก

กกกAMOSก

กกก

(ก,2538:142;,ก

.,2551:114115)

                                                 
∗
 กกกกกกกก

กกกกกกกกกก

กกก(ResamplingTechnique)

กกกก(BootstrappedPopulation)(Novoaand

Mendez,2009: 464-465)
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3.7.3ก(pathanalysis)กSPSS

กกกAMOS

กAMOS(AnalysisofMomentStructures)กก

กSPSSกกกกก

กก(PathAnalysis)กSPSSก

กกAMOSกกกIngram,Cope,HarjuandWuensch(2000:

215225)กกก(ATestoftheTheoryofPlanned

Behavior)กกกกกกก

(Behavior)11(Intention:Inten)3(Attitude)

6(SubjectiveNorm:SubNorm)11กก

ก(PerceivedBehavioralControl:PBC)8

ก(LikertScale)

กกกกกEasternNorthCarolina

กก2กก

3.7.3.1กกSPSS

กกกกกก

กSPSSกก



 Behavior=β1Intent+β2PBC..(1) 

 Intent=β3Attitude+β4SubNorm+β5PBC...(2)
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 กกก3.4

























3.4ก



กกกก

SPSSก3.73.13



3.7



 Attitude SubNorm PBC Intent Behavior

Attitude 1.000    

SubNorm .472 1.000   

PBC .665 .505 1.000  

Intent .767 .411 .458 1.000 

Behavior .525 .379 .496 .503 1.000







PBC

Attitude

SubNorm Intent Behavior 
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3.8



Model R RSquare

AdjustedR

Square Std.ErroroftheEstimate

1 .585a .343 .319 13.74634


:a.Predictors:(Constant),PBC,Intent



3.9ก



Model SumofSquares df MeanSquare F Sig.

Regression 5611.752 2 2805.876 14.849 .000a

Residual 10770.831 57 188.962 

1

Total 16382.583 59  


:a.Predictors:(Constant),PBC,Intent

b.DependentVariable:Behavior



3.10



UnstandardizedCoefficients

Standardized

Coefficients

Model B Std.Error Beta t Sig.

(Constant) 11.346 10.420 1.089 .281

Intent 1.520 .525 .350 2.894 .005

1

PBC .734 .264 .336 2.781 .007


:a.DependentVariable:Behavior
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3.11



Model R RSquare AdjustedRSquare Std.ErroroftheEstimate

1 .774a .600 .578 2.48849



:a.Predictors:(Constant),PBC,SubNorm,Attitude




3.12ก



Model SumofSquares df MeanSquare F Sig.

Regression 519.799 3 173.266 27.980 .000a

Residual 346.784 56 6.193 

1

Total 866.583 59  


:a.Predictors:(Constant),PBC,SubNorm,Attitude

b.DependentVariable:Intent



3.13



UnstandardizedCoefficients

Standardized

Coefficients

Model B Std.Error Beta t Sig.

(Constant) 3.906 1.828 2.137 .037

Attitude .444 .064 .807 6.966 .000

SubNorm .029 .031 .095 .946 .348

1

PBC .064 .059 .126 1.069 .290


:a.DependentVariable:Intent
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กกก

3.5

























3.5ก(กSPSS)



3.7.3.2กกAMOS

กกกSPSSกก

กก

3.5กกก

กกAMOSกก

กกก

กก

กกAMOSกก

กกกกกกก(ก

กSPSSMicrosoftExcel)กก

กกกก

ก3.6ก3.143.23





PBC

Attitude

SubNorm Intent Attitude

.81

.10

.13
.34

.35
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3.6(กAMOS)



ก3.6

กกก

กIntent=.60Behavior=.34(กR2

3.83.11กกกSPSS)

กBeta1013

ก

3.7กกกกAMOSก



ก3.173.19


3.14


   Estimate

Intent ← SubNorm .095

Intent ← PBC .126

Intent ← Attitude .807

Behavior ← Intent .350

Behavior ← PBC .336
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3.15ก



   Estimate

Attitude <> PBC .665

Attitude <> SubNorm .472

PBC <> SubNorm .505



3.16ก 

   Estimate

Intent   .600

Behavior   .343



3.17 

 SubNorm PBC Attitude Intent

Intent .095 .126 .807 .000

Behavior .033 .292 .282 .350

 

3.18 

 SubNorm PBC Attitude Intent

Intent .095 .126 .807 .000

Behavior .000 .336 .000 .350
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3.19

 SubNorm PBC Attitude Intent

Intent .000 .000 .000 .000

Behavior .033 .044 .282 .000

3.20CMIN

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF

Defaultmodel 13 .847 2 .655 .424

Saturatedmodel 15 .000 0 

Independencemodel 5 134.142 10 .000 13.414



3.21RMR,GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI

Defaultmodel 3.564 .994 .957 .133

Saturatedmodel .000 1.000  

Independencemodel 36.681 .471 .207 .314



3.22BaselineComparisons 

Model
NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2
CFI

Defaultmodel .994 .968 1.009 1.046 1.000

Saturatedmodel 1.000  1.000  1.000

Independencemodel .000 .000 .000 .000 .000
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3.23RMSEA 

Model RMSEA LO90 HI90 PCLOSE

Defaultmodel .000 .000 .200 .693

Independencemodel .459 .391 .529 .000



กกกกAMOS

กกกกก

กก3.203.23ก

กกกก3.20ก

(CMIN)(df)(p)

3.21กกก(GoodnessofFitIndex: GFI)

กกก(AdjustGoodnessofFitIndex:AGFI)3.22

กกก(ComparativeFitIndex:CFI)3.23

กกก(RootMeanSquareErrorof

Approximation:RMSEA)กกกก

ก

กกกกก

กกกก

กกกกกก

กกกกก

กAMOSกกก

ก

กกกก

กกกกก

กก(FullModel)

3.3กก

กก

ก
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3.7.4ก(ModelModification)

กกกกก

กกก

กกกกกก

กกก

กAMOSกMI

(ModificationIndices)กก

ก(Arbuckle,2007:107129;Byrne,2010:108112)

กกก

กกกกก

กกOutputTabกก

กกก

กกกกกก

ก

(,2551:

27)



3.7.5ก(EvaluatingtheDataModelFit)

กกกกก

กกก

กกกกกAMOSก

กกก

กก(Arbuckle,2007:587605;Byrne,2010:7381)

3.7.5.1(ChiSquareStatistic)

กกก0กก

กกกกก0

กกก

ก0กกกกกก(ก

,2538:45)กกกก

(p>.05)กกก
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กกกก

กกก(กก250)ก

กก

(X2/df)ก2

(Ullman,2001:716)

3.7.5.2กก(GoodnessofFitIndex:GFI)

กกกกก

กกกGFI01กกก

GFIก.90ก1กกกก(ก

,2538:46;,2551:24;Byrne,2010:77)

3.7.5.3กกก(AdjustedGoodnessofFit

Index:AGFI)GFIก

กกกกAGFI

กGFIก01กกกAGFI

ก.90ก1กกกก(

,2551:24;Byrne,2010:7778)

3.7.5.4กก (ComparativeFitIndex:CFI)

กกกก(Hypothesized

Model)กกกก

(IndependenceModel)CFI01กกกCFI

ก.90ก1กกกก(

,2551:24;Byrne,2010:78)

3.7.5.5กกก(Root 

MeanSquareErrorOfApproximation:RMSEA)กSteigerLind

..1980กกกก

0กกRMSEA=(F0/df)1/2F0

PopulationDiscrepancyFunctionValueกกก

กกF00กRMSEAกก0ก

(,2551:23)RMSEA

กกกRMSEAก.05กกก
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กRMSEA.05.08กกก

กRMSEA.08.10

กกกกกRMSEA

ก.10กกกก(Byrne,2010:80)

กกกกก

กกกกก

กกกก

กกกกกก3.24



3.24กกกกก



กก
 ก

กกกก

()  




(pvalue)


 >.05


df(/df)  <2


กก

(GoodnessofFitIndex:GFI)


 >0.9


กกก

(AdjustedGoodnessofFitIndex:AGFI)


 >0.9



กก 

(ComparativeFitIndex:CFI)


 >0.9



กกก

(Root Mean Square Error Of 
Approximation: RMSEA) 



 <0.05=

0.050.08=

0.080.10=

>0.10=
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กก

กก

กก

กกก(R2)

กก.50กก

ก

ก(,2551:26)
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4


กกก


4.1


กกกก

กกกก(1)ก

ก.ก(2)

ก.ก(3)

กกก

.(4)

ก.

ก3



1ก

1)กก

2)กกก

ก

3)กก.

ก



2กก(ConfirmatoryFactorAnalysis:CFA)

กกกก

ก
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3กกก

กกก

ก.



กกก4.1


4.1ก



ก 

  ก

  (StandardDeviation)

 x (Mean)

  

  

  (Skewness)

  (Kurtosis)

  (ChiSquare)

  (DegreeofFreedom)

  (Probability)

  ก(CoefficientofDetermination)

 β (RegressionCoefficient)

  ก(FactorLoading)ก

  กก(GoodnessofFitIndex)

  กกก(AdjustGoodnessofFitIndex)

  กก(ComparativeFitIndex)

  กก(RootMeanSquareError

ofApproximation)

  (TotalEffects)

  (DirectEffects)

  (IndirectEffects)
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ก.4

ก244.2



4.2ก



(LatentVariables) ก(ManifestVariables)

   

MBC กก



MBC1 กก.



  MBC2 ก

ก

  MBC3กก

   

TBC กTBC1 กก

  TBC2 ก

  TBC3 กกก



  TBC4 กก

  TBC5 กกก

  TBC6 กก

  TBC7 กก

   

RBC ก

ก

RBC1 กกก

  RBC2 กก

  RBC3 กก

  RBC4 กกก
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4.2()



(LatentVariables) ก(ManifestVariables)

   

PBC กPBC1 กกกก

  PBC2 กกก

  PBC3 กก 

  PBC4 กกก

  PBC5 กก

  PBC6 กกกก

  PBC7 กกก

  PBC8 กก

  PBC9 กกก

  PBC10กก



4.2ก



กก1)ก

ก2)กกกก3)ก

ก.ก

4)กกกก







4.2.1กกก

กกก..ก

.กกกกก

กกก

กกกก..
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.กก4.3




4.3


  

1.   

 330  75.2

 109  24.8

 439  100.0

2.   

ก30 12  2.7

3140 160  36.4

4150 229  52.2

กก50 38  8.7

 439  100.0

3.   

 87  19.8

 272  62.0

//กก 80  18.2

 439  100.0

4.   

 172  39.2

. 267  60.8

 439  100.0

5.กก   

 162  36.9

 268  61.0

ก 9  2.1

 0  0

 439  100.0
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4.3()



  

6.กก.   

ก5 30  6.8

510 88  20.0

1115 304  69.2

1620 11  2.5

กก20 6  1.4

 439  100.0

7..   

ก 36  8.2

ก 374  85.2

 29  6.6

 439  100.0



ก4.3กกก

4150.

กกกกกก

.1115..กก

กกกกก

กกกกกก

.10กก

กกก.ก

กกกกกกก

ก.



4.2.2กกกก.

กกกกก

ก2กกกกก
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กกก

2ก(ก)

กกกก

กกก.

4.2.2.1กกกกก

กก

ก

กกกก

กกกก

กกกก

ก(ManifestVariables)ก

กกกกกก

กกกก

กกกก

กกก

กกกกกก

กกก

กกกกกกกกก

กกกกก

2ก(ก

)กก

ก
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4.4.กก(n=439)



 


  

1.กกกก

ก

215 224 49.051.0

2..ก

ก/ก.

120 319 27.372.7

3..ก

ก/ก

122 317 72.227.8

4.ก.กก

/ก.

177 262 40.359.7

5.กก

/ก.

169 270 38.561.5

6./ก.ก



224 215 51.049.0

7./ก.



230 209 52.447.6

8..



237 202 54.046.0

9.ก.ก

/ก.

199 240 45.354.7

10.ก/ก

กก

242 197 55.144.9

11.กก3ก





111 328 25.3



74.7

12.กกก

3

252 187 57.442.6

  192 24747.3252.68
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ก4.4กก.กกก

กกก

กก.

ก  กกกก

.ก

กก.กกกกก.

 กก





4.5.ก



 


  

1.. 243 196 55.444.6

2..กก

ก



208 231 52.647.4

3.ก.

ก.ก

กก



205 234 46.753.3

4.กก

ก

195 244 44.455.6

5.กก

ก

181 258 41.258.8

  206 23348.0651.94
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ก5.4กก.ก

กกก.

ก.

กก

กกกก.

กกกก





4.6.กก




 


  

1.กก

ก

112 327 25.574.5

2.กก

ก

188 251 42.857.2

  150 29834.1565.85



ก4.6กก.ก

ก.

กกกกก

ก
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4.7.ก(n=439)



 


  

1..ก

ก

411 28 93.6 6.4

2..กก 406 33 92.5 7.5

3..กก

ก

115 324 26.273.8

  311 12870.7729.23



ก4.7กก.ก

ก.

กกกกกก

.กกกก

ก



4.8.ก(n=439)


 


  

1. 3.ก

กก

126



313 28.7



71.3

2. .กกก

...

..2540

142 297 32.367.7

  134 305 30.569.5
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4.8กก.ก

.กกก

กกกก...

..2540



4.9.ก(n=439)



 


   

1.กก.

1

327 112 74.525.5

2.ก

ก

142 297 32.3



67.7

3.กก



กก

172 267 39.2



60.8

  214 22548.6751.33



ก4.9กก.ก

ก.กกก

.กก.1

กกกก.ก

กกก

ก
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4.10.ก(n=439)


 


  

1.ก.ก

ก

263 176 59.940.1

2..กก.ก



305 134 69.530.5

  284 155 64.735.3



ก4.9กก.ก

กก.

กกก.กกก

ก



4.11.กก(n=439)


 


  

1. ก



16 423 3.6 96.4

2. กกก

กก

373 66 85.015.0

3. กกก

ก.

111 328 25.374.7

  167 27237.9762.03


ก4.11กก.ก

กก.ก

กกกกกก.
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ก ก

กกกก.


4.12.ก(n=439)


 


  

1. .กก

กก

ก

150 289 34.2 65.8

2. 3ก

.กกก

กกก

292 147 66.5 33.5

  221 21850.3549.65


ก4.12กก.กก

ก.กกกกก

.ก

กกกก

.กกกกกกก3




4.13.ก(n=439)


 


  

1..กกก

ก

206 233 46.953.1

2.กก



283 156 64.535.5

3.กกก

กก

286 153 65.134.9

  258 18158.8341.17
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ก4.13กก.ก

ก.กกกก

.

กกกกก

กกกก.

กกกกก



4.14.กกก(n=439)



 


  

1..ก

ก

172 267 39.260.8

2..กก



102 337 23.276.8

3..

กก

350 89 79.720.3

4.ก

กก

361 78 82.217.8

5.กก347 92 79.021.0

6..กก

1

394 45 89.710.3

7.กกกก.ก

2

195 244 44.455.6

8.กกก

1

393 46 89.510.5

  289 15065.8634.14



ก4.14กก.กก

ก.ก
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กกก

ก.ก

กกกก

กกก

กกกก1ก

กกก



4.15.กก(n=439)



 


 

1.กก 349 90 79.5 20.5

2.3.กก

กกกก



98 341 22.3 77.7

3.กกก. 350 89 79.7 20.3

4..

ก

103 336 23.5 76.5

5.ก.กกก



272 167 62.0 38.0

  234 20573.7646.6



ก4.15กก.ก

ก.ก

กกกกกก.

กกกก.

กกกก

ก.กกกกก
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4.16.กก(n=439)



 


   

1.ก.กกก

กก

207 232 47.2 52.8

2.3ก.

กก



280 159 63.8 36.2

3..กกก

ก

88 351 20.0 80.0

  192 24743.6756.33



ก4.16กก.ก

ก.ก

กกกก

.กกกกกกกก

กก
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4.17.กกก

(n=439)


 


   

1..กก

ก

130 309 29.6 70.4

2.กก

ก

104 335 23.7 76.3

3.ก

กกก

94 345 21.4 78.6

  109 330 24.9 75.1



ก4.17กก.ก

กก.

กกกก

กกกก

กกก

4.2.2.2กกกก

ก.

กก

. ก ก กกกก

กกกกกกก

กกกกกกก

กกกกกกก

กกก

กกกก.

กกกกก

กก
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กกกกกก

(StandardizedScore)

ZscoreTscoreZ

score กกก 

กก(Mean)ก0(Standard

Deviation:SD)ก1Zscore.ก

กกSDกกกก

กZscoreกกกก

กกกก.

Zscoreก1.2ก

ก.ก.กก1.2SDก

Zscoreก1.2กก.

ก.กก1.2.Zscore0

.กกก.กก

ก.กกกก

กกกก.

กกกกก

กกก

กกZscoreกกก

กZscoreTscoreกZscoreก

=50SD=10(กZscore10ก50)

กก50ก

.กกก50ก

.กกก

ก.กก

ก50ก.กก

กกก

ก.กกก

กกกกกกก

กกกกก
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กกกก

.4.18กกก/ก

ก./กก

.Tscoreกกก

/กก.

./กก

4.18ก/กก.

/ /กก

90100 

8089 ก

7079 

6069 

5059 ก

4049 

3039 

2029 ก

119 



กกกกก

ก/กกก

.
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4.19กก.ก

(n=439)



ก

ก.

 





ก

 





ก








 

ก



 

1.ก

ก

กก

 4.8

(21)

3.9

(17)

40.8

(179)

35.3

(155)

13.4

(59)

1.8

(8)

  100

(439)

2.ก

กก

 1.6

(7)

12.5

(55)

48.3

(212)

23.0

(101)

10.3

(45)

4.3

(19)

  100

(439)

3.ก

ก

 .2

(1)

23.9

(105)

21.0

(92)

37.1

(163)

17.8

(78)

   100

(439)

4.ก

กก

  14.8

(65)

40.1

(176)

29.4

(129)

13.2

(58)

2.5

(11)

  100

(439)

5.ก

ก

  11.8

(52)

56.3

(247)

18.5

(81)

6.6

(29)

6.8

(30)

  100

(439)

6.ก

ก

กก

 3.2

(14)

12.1

(53)

33.5

(147)

33.0

(145)

18.2

(80)

   100

(439)

7.ก

กก

  12.8

(56)

46.9

(206)

21.2

(93)

18.0

(79)

1.1

(5)

  100

(439)

8.ก

ก

 .5

(2)

12.5

(55)

41.9

(184)

25.1

(110)

20.0

(88)

   100

(439)

9.ก

กก

 .9

(4)

10.0

(44)

43.5

(191)

36.9

(162)

3.9

(17)

4.8

(21)

  100

(439)

10.ก

ก

 1.4

(6)

16.9

(74)

29.8

(131)

34.4

(151)

15.7

(69)

1.8

(8)

  100

(439)



:ก
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ก4.19กก.ก

กกกกกกกกกกก

กกกกกกก

กกกก

กกกกก.

กกกกก



4.2.3กก.

ก

กกก.

กกก.ก4ก

กกกก

ก.กก.

(StandardizedScore)กก

กกกกกก

กก

กก(4.18)

(กก4.2.1.2

กกก.

กก)กก.4ก

ก
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4.20ก.ก





ก.

 





ก

 





ก








 

ก



 

1.

กก



.2

(1)

1.8

(8)

15.0

(66)

40.8

(179)

22.4

(98)

19.8

(87)

   100

(439)

2.

ก

  22.1

(97)

36.2

(159)

31.0

(136)

7.3

(32)

3.4

(15)

  100

(439)

3.

กก

 4.8

(21)

11.2

(49)

30.8

(135)

34.5

(152)

16.4

(72)

2.3

(10)

  100

(439)

4.

ก

 .2

(1)

9.1

(40)

35.5

(156)

44.6

(196)

8.3

(36)

2.3

(10)

  100

(439)



:ก



 ก4.20กก.ก

กก.



 กกกก.

กกกกก.

19.8กก

 กกก.ก

ก.7.33.4

ก

 กกกก.

กกกกก.

16.4กก
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 กกก.

กก44.6ก

35.58.22.3

ก



4.2.4กกกก



กก

(MultivariateAnalysis)Hairetal.(2006:79)ก

กกก

กกก(Distortions)(Biases)

กกก

กกก(Normality)กก

ก

กก

ก

กกก

TabachnickandFidell(2007:7983)กก

กกก0ก

ก4.21
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4.21ก(n=439)



         

กก



15.3884.6246.9215.9853.8546.15 .41 .21

1.กก

.



16.6783.3350.0314.9650.0050.00 .31 .32

2.ก



ก

20.0080.0048.2416.2840.0040.00 .18 .44

3.กก





0 100 34.0029.9350.0050.00 .25 .63

ก



23.81 100 66.9314.8266.6766.67 .02 .51

1.กก



33.33 100 70.7715.8866.6766.67 .35 .97

2.ก



0 100 69.4825.5550.0050.00 .19 1.35

3.ก

ก

ก

2 100 67.6522.2266.6766.67 .12 .23

4.กก



0 100 64.6923.5450.0050.00 .70 .23

5.ก

กก

33.33 100 68.8618.7866.6766.67 .01 .12

6.กก



0 100 66.1725.9650.0050.00 .20 .82

7.กก



0 100 60.8934.49 100 66.67 .35 ..07
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4.21()



       

ก

ก

12.1491.4354.1218.0253.2155.89 .48 .23

1.กกก 0 100 38.1324.7222.0020.00 1.00 .16

2.กก



0 100 45.8513.8042.8642.85 .73 1.56

3.กก 0 100 52.5635.9675.0050.00 .14 1.31

4.กก

ก

0 100 79.9528.09 100 100 1.39 .23

ก

.

2.152.14.00.73892.15.08 .14 .02

1.กก

กก
.01 .03 .02.0035.01 .02 .00 .34

2.กก

ก
.04 .11 .07.0126.07 .07 .00 .09

3.กก


14.5028.9222.123.7714.5022.76.291.05

4.กก

ก
2.918.005.171.305.005.00.08.70

5.ก

ก
6.3521.0510.252.4710.0010.001.421.82

6.กก

กก
72.7398.0087.915.2583.3388.23.38.44

7.กก

ก
47.0010069.7214.1058.0067.00.68 .47

8.กก


44.7496.6772.5012.2894.4470.87.31 .60

9.กก

ก
3.006.801.56.93851.801.401.18.23

10.กก


45.2484.2963.367.7150.0063.75.01 .52
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ก 4.21 กก

ก ก

กกกก

กกกกก0กกก

กกกกกก

กกก0กก

กกกกก0

กก

กกกกกก

กกก0

กกกกกก

กกก0กก

กกกกกกกก

ก



4.3กก(ConfirmatoryFactorAnalysis:CFA)



4.3.1กก

กกก

กกกก

กกกก

กก(ก,2538:142;

,2551:114115)กก

กก.05ก1

กกก

กกกกก(GFI)

กกก(AGFI)กก(CFI)

ก1กก(RMSEA)ก.05

กกกกก(Byrne,2010:7381)
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4.3.2กกก

กกกก

กก(GFI)กกก

(AGFI)กก(CFI)ก.9ก

กก(RMSEA)กก.054.22(ก

ก)



4.22กกกก

ก



      

1059.397 246 .000 .855 .823 .844 .087



ก(ModificationIndices)Arbuckle

(2007:107129)ก

กก

 กกก

ก

กกก4.23



4.23กกกก





      

160.20 140 .116 .971 .937 .996 .018



ก4.23กกกก

กก(GFI)กกก(AGFI)

กก(CFI)กก.90ก1ก

กก(RMSEA)ก.05
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กก.05กกก

กก



4.3.3กกก

กกกกก

กกกก

กกก4.24(ก

ก)



4.24ก(FactorLoading)ก



ก   

MBC <--- MBC1 .85

 <--- MBC2 .92

 <--- MBC3 .75


TBC <--- TBC1 .56

 <--- TBC2 .61

 <--- TBC3 .50

 <--- TBC4 .49

 <--- TBC5 .34

 <--- TBC6 .61

 <--- TBC7 .62


RBC <--- RBC1 .49

 <--- RBC2 .45

 <--- RBC3 .81

 <--- RBC4 .47
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4.24()



ก   

PBC <--- PBC1 .78

 <--- PBC2 .70

 <--- PBC3 .83

 <--- PBC4 .80

 <--- PBC5 .70

 <--- PBC6 .68

 <--- PBC7 .53

 <--- PBC8 .59

 <--- PBC9 .57

 <--- PBC10 .83



ก4.24กกก

กกกก(MBC)

ก(TBC)กก(RBC)ก

(PBC)

กกก3ก

ก.(MBC1)ก

ก(MBC2)กก(MBC3)

กกก(FactorLoading)ก

ก.05ก

ก(=.92)กก.

(=.85)กก(=.75)

กก7ก

ก(TBC1)ก(TBC2)ก

กก(TBC3)กก(TBC4)ก

กก(TBC5)กก(TBC6)ก

ก(TBC7)กกก
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(FactorLoading)ก.05

กก(=.62)กก

(=.61)ก(=.61)กก(=.56)

กกก(=.50)กก

(=.49)กกก(=.34)

กกก4 กก

ก(RBC1)กกกก(RBC2)กก

ก(RBC3)กกก(RBC4)

กกก(FactorLoading)

กก.05กก

ก(=.81)กกก(=.49)กกก

(=.47)กกกก(=.45)

กก10

กกกก(PBC1)กกก(PBC2)

กก(PBC3)กกก(PBC4)ก

ก(PBC5)กกกก(PBC6)ก

กก(PBC7)กก(PBC8)กก

ก(PBC9)กก(PBC10)กก

ก(FactorLoading)ก

.05กก(=.83)

กกก(=.83)กกกก

(=.80)กกก(=.78)กก

(=.70)กกก(=.70)กกกก

(=.68)กกก(=.57)กก(=.59)

กกก(=.53)
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4.4ก



 กกกก

 1กก ก

กก.

ก.

 2กก

กก.

 3กก

ก

 4กก.

ก

5กกกก

ก.

 กกก

กกก(SEM)

กกกกก

กกกก

4.25(ก)


4.25กกกก

ก


 ก 

 1059.397 162.897

 246 135

 .000 .051

 .855 .971

 .823 .936

 .701 .995

 .087 .022
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ก4.25กกกกก

กกก

ก.05กกกกกก.90

กกกก(GFI)

กกก(AGFI)กก(CFI)ก.9

กกก(RMSEA)กก.05

 กกArbuckle(2007:107

129)กกกก

กกกกก

กกกก.05ก

กกกกกก.90กก(GFI)

กกก(AGFI)กก

(CFI)=.97,=.94,=.99

กก(RMSEA)กก.05

ก.02กกกก

กกกก

 กกกกกก

กกกกก

กก4.1

กกก

กก84

กก

ก.กก

กกก4.1
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4.1กก



 กกก

กก4.26


4.26





ก





กก



ก





DEIE TE DE IETEDEIE TE

กก



.25.38.64 .57 .57.43.37.80

ก



     .39  .39

ก

ก

.66  .66   .20.26.46

RBC

MBC

TBC 

PBC 

R2=.84

R2=.33

R2=.71

β=.58*
β=.20*

β=.43*

β=.67*

β=.25*
β=.39*

=162.897,=135,=.51,=.97,=.94,=.94,=.99,=0.02
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 ก4.26กกกก

กกกก

กก

กกกก

กก.46

ก.26กก.20

ก.39

   กก

กกก

กกกก.64

.25.33ก

ก.57กก

ก.66

 กกกก

ก



1กกก

กก.

ก.กกก

กกก

.(β=.43)ก

ก.

(β=.39)กก.

ก.(β=.20)



 2กก

กก.กกก

กกก

ก.(β=.58)
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 3กก

กกกก

กก ก

(β=.25)



 4กก.

กกกก

กก.ก

(β=.67)



 5กกก

กก.กก

กกก

ก.ก

กก(β=.37)

กกก.

ก(β=.26)










5






5.1



 กกก

กกกก

กกก

กกกกก

กกกก4ก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

ก





5.2กก



 กกกก(1)ก

ก.ก(2)

ก.ก(3)

กกก

.(4)

ก.

กกกกกก

ก(CrosssectionalSurvey)ก
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กก.9

กก

ก.920
กกกกก.400

กกกก499

ก(StratifiedSampling)ก

กก.55

.

กกกกกก

ก(LatentVariables)ก(Manifest

Variables)ก(1)กก.(2)ก

ก(3)กก

ก(LatentVariables)

ก(ManifestVariables)ก(1)กก(2)ก

(3)กกก

(4)กก(5)กกก(6)ก

ก(7)กก

กก(LatentVariables)ก

(ManifestVariables)ก(1)กกก(2)กก

(3)กกก(4)กกก

ก(LatentVariables)ก

(Manifest Variables)ก(1)กกกก

(2)กกก(3)กก(4)

กกก(5)กก(6)กก

กก(7)กกก(8)กก

(9)กกก(10)กก

กกก

(01)ก4

1ก72ก

กก193ก
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ก184กกก

19ก

กกกก(Cronbachs

Alhpa).856กกก(Cronbachs

Alhpa).822กกกก

(CronbachsAlhpa).805กกก

กกก

กกก

กกก

ก(Frequency)(Percentage)

(Mean)

(StandardDeviation)(Skewness)(Kurtosis)

กกก(Multivariate

Analysis)กก(ZscoreTscore)ก

ก.กก

(ConfirmatoryFactorAnalysis:CFA)ก

กกก 

กกก

(StructuralEquationModelAnalysis)

ก

กAMOS
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5.3ก



 กก

ก.กกก.ก

ก.

 กกกกก

กกกกก

กกกกกก

กกก

กกกกกก

กกก

2กกกก

กกกก

กกกกก

กกกก

กกกกกก

กกกก

กกกกก

กกกก

กกกกกก

กก

กกกกกก

กกกกกกกก

กกกกกกก

กกกกก

กกกก

กกก

1990กกก

กก

กก
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กกกกก

กกกก

กกกกก

กก

ก

 กกกกกกกก

ก

กกกก

กกก

.กกก4

กกกกก

กกก

กกก.

 กก.ก

กก

กกก

กกก(ConfirmatoryFactorAnalysis:

CFA)กกก

กกก

กก..

กกก.

(StandardizedScore)ก.ก9

กกกก

กก.ก4

ก..

กกก

กกก

ก

 กก.กก4

กกกกก
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ก

กก  ก กก

กกก

กก84

กกกก

ก.ก

กกก



5.4กก



 กกกก

กกก

กกกก

ก กก ก

กก

ก



5.4.11กก.

ก

กกก

ก(Conceptualization)

กก.ก

กกกกกก

กกกกกก

ก(Heterogeneity)ก

กกก

กก(Barney,1991:102;Grant,

1991:117;Peteraf,1993:181)กกกก

กกกกก

กกกก(ClassicalPaperwithintheStrategic



 165

ManagementField)กก(ResourcebasedTheoryoftheFirm)

กกก(CoreCompetencyConcept)กก

กกกก

กกก2ก

ก(Endogenous)กกก(Exogenous)กก

กกกก

กก

กกกกกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกก

กAdamSmith,1776;Marshall,1920;Penrose,1959;Richardson,1972and

Selznick,1957กกกกก

กกกก(Idiosyncratic

Resources)กกกกก

(FinancialResources)กก(PhysicalResources)ก(Human

Resources)กก(OrganizationalResources)

กกกกก

กกกกก

กก

กกกกกก

กกกก

ก

กกกกกก

กLadoetal.(1992:7791)

กกกก

กกก

กกกก ก



กกกกกก



 166

กก

กHilderbrandandGrindle(1994)ก

กกก

ก

กกHilderbrandandGrindleก

กกกกก
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