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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ ภูมิหลัง
ส วนบุ คคล ภาวะผู นํ า รูป แบบธุ รกิจ และ ความสํ าเร็จในการดํ าเนิ น ธุรกิ จ ของผูป ระกอบการ
วิส าหกิ จ เซรามิ ก ขนาดกลาง และขนาดยอม ในจั งหวัด ลําปาง และ ( 2 ) เพื่ อหาอํานาจในการ
พยากรณ ของ ภูมิหลังสวนบุคคล ภาวะผูนํา และ รูปแบบธุรกิจ ที่มีตอ ความสําเร็จในการดําเนิน
ธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจเซรามิก ขนาดกลาง และขนาดยอม ในจังหวัดลําปาง
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสํารวจเชิงเปรียบเทียบ โดยทําการศึกษาในชวงเดือนธันวาคม พุทธ
ศักราช 2547 จนถึงเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2548 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนผูประกอบ
การวิสาหกิจเซรามิกขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดลําปาง จํานวน 115 คน ทําการเก็บรวบ
รวมขอมูลจากแบบสอบถามซึ่งใชเปนเครื่องมือวิจัยประกอบดวย 3 แบบวัดคือ แบบสอบถามขอมูล
ทั่วไปเพื่อวัดขอมูลภูมิหลังสวนบุคคลและขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ แบบสอบถามภาวะผูนํา และ แบบ
วัดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
SPSS/PC for Windows วิเคราะหสถิติดวยสถิติเชิงพรรณา การวิเคราะหคาไค-สแควและการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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ผลการวิจัยพบดังนี้
1. ผูประกอบการวิสาหกิจเซรามิกขนาดกลางมีระดับการศึกษา กิจกรรมทางสังคม รูป
แบบประเภทผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหารและสุขภัณฑ และภาวะผูนําที่มุงงานแตก
ตางจากผูประกอบการวิสาหกิจเซรามิกขนาดยอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. เพศ กิจกรรมทางสังคม รูปแบบธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ ระยะเวลาที่ดําเนินธุรกิจและ
ภาวะผูนําที่มุงงาน มีอํานาจรวมกันในการพยากรณความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผู
ประกอบการวิสาหกิจเซรามิกขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดลําปางไดอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งใชอธิบายความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจไดรอยละ 22.5
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ABSTRACT

The purpose of this research was to (1)To compare the different of Personal Background,
Leadership, Bussiness Models and Bussiness Success on Small and Medium Scale Ceramic
Entrepreneurs in Lampang Province. (2)To study predictors of Personal Background, Leadership,
Bussiness Models to make decision Business Success on Small and Medium Scale Ceramic
Entrepreneurs in Lampang Province.
It was studies between December 2004 and May 2005. Data were collected by using a
questionnaire to 115 samples of Small and Medium Scale Ceramic Entrepreneurs .The research
instruments consisted of 3 questionnaires (1) Demographic as Personal background and
Bussiness information (2) Leadership (3) Business Success. Data analysis and hypothesis testing
were performed by using Chi-Square test and Stepwise Multiple Regression.
The research results were as follows :
1. Small Scale Ceramic Entrepreneurs exhibited educational level, social activities, ceramic
tableware products and ceramic sanitary products, and initiating structure leadership
significantly differences from those Medium Scale Ceramic Entrepreneurs
2. Gender, social activities, business time duration, ceramic tableware products and ceramic
sanitary products, and initiating structure leadership had were the most significant
predictors for small and medium scale ceramic entrepreneurs' business success (p<0.05).
The set of predictive factors accounted for 22.5
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