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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องของนวัตกรรมการจัดการท่ีสามารถส่งผลต่อ
ประสทิธิภาพองค์กรของผู้ประกอบการรถยนต์มือสองในประเทศไทย  โดยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบและความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตุ เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราวัด 5 ระดับ วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ จ านวน 533 ราย ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีผลของการวิจยัสรุปได้วา่ สามารถยืนยนัตามข้อค้นพบในองค์ประกอบของปัจจยั
ทัง้หมด และส าหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพบว่าปัจจยัทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะผู้ประกอบการ สว่นประสม
ทางการตลาด การสือ่สารทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิภาพนวตักรรมการจดัการขององค์กรโดยท่ีปัจจยั
ทัง้หมดนีส้ามารถส่งอิทธิพลเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ รวมทัง้ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด
สามารถอธิบายประสทิธิภาพนวตักรรมการจดัการขององค์กร ได้ร้อยละ 87.80 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะผู้ประกอบการ  สว่นประสมทางการตลาด  การสือ่สารทางการตลาด  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 ประสทิธิภาพการจดัการนวตักรรม 
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Abstract 
 

This research aimed to study the factors related to the innovation management that affects 
the organization efficiency among the used car entrepreneurs in Thailand. This study analyzed by 
the factors and casual relationship. The Five-Point Likert scale questionnaire was used as a tool. 
The stratified random sampling was chosen as a method for selecting samples from the 
population of interest. The sample size accounted for 533 persons. The statistical software 
package was used for the analysis. The study supports the findings from all of the components of 
the factors. For the Structural Equation Model Analysis, it is found that all of the five factors 
including entrepreneur’s capability, marketing mix, marketing communication, information 
technology and the efficiency of innovation management within the organization significantly 
affected the organization efficiency among the used car entrepreneurs in Thailand. The 87.8 
percent of the organization efficiency among the used car entrepreneurs in Thailand can be 
explained by all of the related factors studied in this research. 
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