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ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันและ 
กลยุทธ์ทางการตลาดกับผลการด าเนินงาน 
ของธุรกจิหอพกั ในจังหวัดมหาสารคาม 

The Relations Between Competitive Strategies and  
Marketing Strategies and the Business Performance of 

Dormitory Business in Maha Sarakham Province 
 

อภิวฒัน์  มุง่ช ู1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือศึกษา 1) กลยทุธ์การแข่งขนั 2) กลยุทธ์ทางการตลาด 3) ผลการด าเนินงาน และ 
4) ความสมัพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขนัและกลยทุธ์ทางการตลาดกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพกั
ในจงัหวดัมหาสารคาม สอบถามจากผู้ประกอบการจ านวน 291 คน วิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ 
คือแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.942 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยั พบวา่ 
        1. กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 
3.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี  ้ด้านการสร้างความแตกต่าง ( X  = 3.70) ด้านการลดต้นทุน ( X  = 3.66) ด้านการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็ว (X  = 3.64) และด้านการจ ากดัขอบเขต (X = 3.60) ตามล าดบั 
        2. กลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X  = 
3.61) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี ้ด้านการส่งเสริมการตลาด (X  = 3.74) ด้านผลิตภัณฑ์ (X  = 3.60) ด้านราคา (X  = 
3.58) และด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (X = 3.53) ตามล าดบั 
        3. ผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 
3.85) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมาก

                                                                 
1 นกัศกึษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ อ าเภอเมอืง                 
จงัหวดัมหาสารคาม 44000 
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ไปหาน้อย ดงันี ้ด้านกระบวนการภายใน (X  = 3.87) ด้านการเงิน (X  = 3.86) ด้านลูกค้า (X  = 3.84) 
และด้านเรียนรู้และการพฒันา (X = 3.82) ตามล าดบั 
        4. กลยทุธ์การแข่งขนัมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพัก ใน
จงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง (rxy = 0.404) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
        5. กลยุทธ์ทางการตลาดมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพัก 
ในจงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง (rzy = 0.470) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ:  กลยทุธ์การแข่งขนั, กลยทุธ์ทางการตลาด, ผลการด าเนินงาน, ธุรกิจหอพกั 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) explore the competitive strategies, 2) to explore 
the marketing strategies, 3) to assess the business performance, and 4) to analyze the relations 
between the competitive strategies and the marketing strategies and business performance of 
the dormitory business in Maha Sarakham province. The research surveyed two hundred and 
ninety one owners of the dormitory business in Maha sarakham province. The instrument was a 
questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation, and Pearson’s correlation 
coefficient. The research findings were as follows: 
 1. The finding showed that the average level of the competitive strategies for the 
dormitory business in Maha Sarakham was high ( X = 3.65) . Four high rated areas of the 
competitive strategies were creating the prominence ( X  = 3.70) , reducing capital cost ( X  = 
3.66), quick response (X  = 3.64), specifying service areas (X  = 3.60) respectively.  

 2. The findings indicated that the average level of the marketing strategies for the 
dormitory business in Maha Sarakham was high ( X  = 3.61) . Four high rated areas of the 
marketing strategies were marketing promotion ( X  = 3.74), product ( X  = 3.60), dormitory rate 
(X  = 3.58) and sales channel (X  = 3.53) respectively. 
 3. The findings indicated that the performance of the dormitory business management in 
Maha Sarakham was high ( X  = 3.85). Four high rated areas of the outcomes were an external 
process ( X  = 3.87) , income ( X  = 3.86) , customers ( X  = 3.84) , and knowledge and 
development (X  = 3.82) respectively. 
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 4. The findings indicated that the competitive strategies were significantly related to the 
performance of the dormitory business in Maha Sarakahm at the 0.05 level. The index of the 
relations between the strategies and the outcomes was moderate (rxy = 0.404). 
 5. The findings also indicated that the marketing strategies were significantly related to 
the performance of the dormitory business in Maha Sarakahm at the 0.05 level. The index of the 
relations between the strategies and the outcomes was moderate (rzy = 0.470). 
 
Keywords:  Competitive Strategies, Marketing Strategies, Performance, Dormitory Business 
 
บทน า 
 ปัจจบุนัจงัหวดัมหาสารคามมีความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก จงึท าให้เกิดการจ้าง
งานในจงัหวดัมหาสารคาม ท าให้ประชาชนท่ีอยู่ต่างอ าเภอและต่างจงัหวดัเดินทางเข้ามาท างานมากขึน้ 
อีกทัง้จงัหวัดมหาสารคามเป็นศนูย์กลางทางการศึกษา เน่ืองจากมีสถาบนัการศึกษาของรัฐท่ีมีช่ือเสียง
หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม สถาบนัการพลศึกษาวิทยา
เขตมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นต้น ผนวกกับ
นโยบายรัฐท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ด้วยการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มากขึน้ จ านวนนักเรียน 
นักศึกษา ในแต่ละแห่งจึงมีแนวโน้มมากขึน้ด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ธุรกิจหอพักในจังหวัด
มหาสารคามมีการพฒันาและเจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง (นิรันดร์ลกัษณ์  ขนัขวา, 2552) 
 ธุรกิจหอพักเป็นธุรกิจหนึ่งท่ีมีการแข่งขันอย่างรุ่นแรง ดงันัน้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักจ าเป็น
จะต้องมีกลยุทธ์ต่างๆ เช่น กลยุทธ์การลดต้นทุนการสร้างความแตกต่างการจ ากัดขอบเขตและการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็ว (Porter, 1985) เพ่ือยึดเหน่ียวลกูค้าเดิมให้มัน่คงและเพิ่มลกูค้าใหม่จากการบริหารให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ธุรกิจหอพกัและท าให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจมีทศันคติท่ีดีต่อหอพกั ธุรกิจกิจ
หอพกัมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีจะเข้าพกัอาศยัหอพกั และหอพกัแต่
ละแห่งมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ทางด้านราคา ระยะการเดินทาง สถานท่ีตัง้ สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในห้องพักท าให้ลูกค้ามีโอกาสท่ีจะเลือกเข้าพักตามความต้องการของแต่ละบุคคล จึงท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักมีการแข่งขันกัน โดยมีปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเข้าพักของ
ลูกค้า อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด     
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ท่ีมีผลต่อความต้องการของลูกค้าท่ีมีความต้องไม่เท่ากัน ขึน้อยู่กับพฤติกรรม
ของลูกค้าแต่ละบุคคล สิ่งเหล่านีจ้ึงเป็นตวัก าหนดเป้าหมาย ดงันัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจหอพกั จึงต้องน า
กลยทุธ์ท่ีจะท าให้หอพกัของตนเองเหมาะกบัการเป็นท่ีพกัอาศยัท่ีดีของลกูค้า 
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ผลการด าเนินงานจงึเป็นอีกวิธีท่ีใช้ในการประเมินธุรกิจหอพกัโดยเฉพาะหอพกัท่ีอยู่ในการแข่งขนัสงูจงึเป็น
วิธีการวดัผลการด าเนินงานท่ีให้เห็นแง่มุมท่ีกว้าง ประกอบด้วยตวัวดัผลการปฏิบตัิงานจ านวน 4 ด้าน คือ 
ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านเรียนรู้และการพัฒนา (พสุ เดชะรินทร์, 2545) 
ผู้ประกอบการธุรกิจหอพกัต้องมีข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การประเมินผลของกลยทุธ์ ข้อมลูท่ีส าคญัคือลกูค้า ซึ่ง
การจะได้ลูกค้าต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความพร้อมในการท างาน (พักตร์ผจง วฒันาสินธุ์  และพส ุ
เดชะรินทร์, 2545) 
 จากการส ารวจเบือ้งต้นเก่ียวกับคูแ่ข่งขนัของธุรกิจหอพกัท่ีอยู่ในจงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ข้อ
ได้เปรียบอย่างหนึง่ท่ีสงัเกตได้ คือ หอพกัท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน และอยู่ใกล้สถาบนัการศกึษา 
หรือแหล่งท่ีท างาน หอพักนัน้จะได้รับความสนใจมีผู้ เข้าพกัอย่างมาก จากเหตผุลดงักล่าว ท าให้หอพักท่ี
เปิดให้บริการมากว่า 7 ปี ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจเดิมท่ีเข้ามาในตลาดก่อน มีสภาพภายในท่ีคอ่นข้างทรุดโทรม 
เคร่ืองอ านวยความสะดวกภายในผ่านการใช้งานและต้องมีการซ่อมบ ารุง และมีจ านวนผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการ
ต ่ากว่าหอพักท่ีสร้างขึน้ใหม่อยู่มาก ขณะเดียวกันหอพักในจังหวัดมหาสารคาม มีจ านวนเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็วและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงจากเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขนัและกลยุทธ์ทางการตลาดกับผลการด าเนินงานธุรกิจหอพักใน
จงัหวดัมหาสารคาม ผลลพัธ์ท่ีได้จาการศึกษาสามารถเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารจดัการธุรกิจ
หอพกัให้มีคณุภาพและเพ่ือเป็นแนวทางพฒันาศกัยภาพการแขง่ขนัธุรกิจหอพกัให้สงูขึน้ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  เพ่ือศกึษากลยทุธ์การแขง่ขนัของธุรกิจหอพกั ในจงัหวดัมหาสารคาม 

2)  เพ่ือศกึษากลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจหอพกั ในจงัหวดัมหาสารคาม 

3)  เพ่ือศกึษาผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพกั ในจงัหวดัมหาสารคาม 

4)  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์การแขง่ขนัและกลยทุธ์ทางการตลาดกบัผลการด าเนินงาน

ธุรกิจหอพกั ในจงัหวดัมหาสารคาม 

สมมตฐิานของการวิจัย 
กลยทุธ์การแข่งขนัและกลยทุธ์ทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานธุรกิจหอพกั ใน

จงัหวดัมหาสารคามในทิศทางเดียวกนั 
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ขอบเขตของการวิจัย 
        1) ขอบเขตด้านเนือ้หา 
   1) กลยทุธ์การแขง่ขนั 
   2) กลยทุธ์ทางการตลาด 
   3) ผลการด าเนินงาน 
        2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 1,060 คน กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 291 คน โดยใช้สตูรการค านวณตามวิธีของยามาเน่ 
        3) ขอบเขตด้านพืน้ท่ี: จงัหวดัมหาสารคาม 
        4) ขอบเขตด้านระยะเวลา: 1 ตลุาคม 2556 ถึง 30 กนัยายน 2557 
 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดกับผลการ
ด าเนินงานธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม ผู้วิจยัได้ศกึษาและรวบรวมแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ดงันี ้

1. กลยุทธ์การแข่งขนั ความสามารถเฉพาะตวัและความถนดัท่ีมีอยู่ในตวัผู้จดัการ ผู้น าหรือผู้ท า
หน้าท่ีบริหารมาปรับใช้ในกระบวนการบริหารองค์กรเพ่ือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ประกอบด้วย 
           1) ด้านการลดต้นทุน คือ มีการพยายามจดัการลดต้นทุนในทุกด้าน ต้องควบคมุต้นทุน
อยา่งเคร่งครัดใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีราคาถกูแตมี่คณุภาพ และใช้ทรัพยากรอยา่งจ ากดั คุ้มคา่ 
           2) ด้านการสร้างความแตกตา่ง ธุรกิจหอพกัต้องมีการสร้างความแตกตา่งในด้าน คณุภาพ 
การให้บริการ ราคาคา่เชา่ห้องพกั การใช้เฟอร์นิเจอร์ตกแตง่ห้องพกั 
            3) ด้านการจ ากดัขอบเขต มีการแยกหอพกั โดยแยกเป็นหอพกัชายและหอพกัหญิง และ
ให้บริการเฉพาะกลุม่โดยค านงึถึงความสามารถทางการเงินของลกูค้า 
            4) ด้านการตอบสนองท่ีรวดเร็ว การเสนอรูปแบบบริการใหม่อย่างรวดเร็ว และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

2. กลยทุธ์ทางการตลาด คือเทคนิคและวิธีการทางการตลาด เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์สงูท่ีสดุ เพ่ือสร้างผลก าไรและมีการเจริญเตบิโตตามเปา้หมาย 
            1) ด้านผลิตภัณฑ์ ลักษณะของห้องพักในแต่ละหอพกัท่ีผู้ ใช้บริการเข้าไปใช้บริการ การ
ตกแตง่ห้องพกัมีความเหมาะสมและเป็นสดัสว่น มีเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
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           2) ด้านราคา คา่บริการท่ีผู้ เข้ารับบริการหอพกัต้องช าระเป็นรายวนัหรือรายเดือน โดยจะต้อง
รวมถึงระดบัราคา สว่นลด เงินชว่ยเหลือหรือเง่ือนไขการช าระเงิน 
            3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย สถานท่ีตัง้ใกล้มหาวิทยาลยั ใกล้ตลาดหรือศนูย์การค้า และ
ใกล้ท่ีท างาน ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ และมีรถโดยสารผา่น 
            4) ด้านการส่งเสริมการตลาด วิธีการท่ีหลากหลายของการส่ือสารระหว่างผู้ประกอบการกับ
ผู้ใช้บริการ 
  3. ผลการด าเนินงาน สิ่งท่ีสามารถบ่งบอกได้ถึงความส าเร็จขององค์กร โดยการอาศัยการ
ผสมผสานและความสามารถในทกุๆ ด้าน อยา่งเป็นระบบ 
           1) ด้านการเงิน การวัดผลการปฏิบัติงานของกิจการท่ีแสวงหาผลก าไร และเป็นตวับ่งชีว้่า 
ธุรกิจประสบผลส าเร็จหรือไม ่
           2) ด้านลกูค้า ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ให้ลกูค้าเกิดความพึง
พอใจในผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
           3) ด้านกระบวนการภายในการพฒันากระบวนการภายใน เพ่ือพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพ
และคณุภาพในการท างาน 
          4) ด้านเรียนรู้และการพฒันา ผลการด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้และ
พฒันาของธุรกิจ เชน่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานอยา่งสม ่าเสมอ เปล่ียนแปลงกระบวนการบริการให้
มีลกัษณะรูปแบบใหม่ๆ  เพ่ือสนองตอบความพงึพอใจของลกูค้า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร คือ ผู้ประกอบการธุรกิจหอพกั จ านวน 1,060 คน กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 291คน  ได้จาก
การสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิ 
เคร่ืองมือการวิจัย 

1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
          ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม 5 
ข้อ 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์การแข่งขนัของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม 4 ด้าน 
คือ ด้านการลดต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการจ ากัดขอบเขต และด้านการตอบสนองท่ี
รวดเร็ว 20 ข้อ 
    ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจหอพักในจังหวดัมหาสารคาม 4 
ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมการตลาด 20 ข้อ 
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          ตอนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม 4 ด้าน 
คือ ด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านเรียนรู้และพฒันา 20 ข้อ 
 2) ขัน้ตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
           1) ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด
และสร้างแบบสอบถาม 
          2) ก าหนดขอบเขตและเนือ้หาในการตัง้ค าถาม เพ่ือให้สามารถตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 3) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ตามกรอบแนวคิดเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
          4) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา 
           5) รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญต่อค าถาม แต่ละข้อแล้วน ามาวิเคราะห์ดชันี
ความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามของการวิจยัด้วยคา่ IOC 
   6) วิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศพัท์ของการวิจยัด้วยค่า IOC 
ซึง่งานวิจยันีมี้คา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 
              7) น าแบบสอบถามมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิเพิ่มเตมิ 
              8) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มทดลอง ซึ่งมิใช่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 40 คน 
            9) ท าการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 
                 9.1) หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยเทคนิค  Item-Total 
Correlation ซึ่งด้านกลยุทธ์การแข่งขนั ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.2450 - 0.6308 กลยุทธ์ทาง
การตลาด ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.3122 - 0.6624 และด้านผลการด าเนินงาน ได้คา่อ านาจ
จ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.2254 - 0.5999 
    9.2) น าข้อท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกผา่นเกณฑ์ หาคา่ความเช่ือมัน่ โดยใช้คา่สมัประสิทธ์อลัฟ่า 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึง่งานวิจยันีมี้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.942 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
         1) การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ประกอบการธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้
คา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ 
         2) วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์การแขง่ขนัของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้
คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเทียบกบัเกณฑ์ 
 3) วิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม โดย
ใช้คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบกบัเกณฑ์ 
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        4) วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้
คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบกบัเกณฑ์ 
        5) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์การแขง่ขนั และกลยทุธ์ทางการตลาดกบัผลการด าเนินงาน
ธุรกิจหอพกั ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        1) ร้อยละ โดยใช้สตูร บญุชม ศรีสะอาด (2545) 
        2) คา่เฉล่ีย โดยใช้สตูร สมนกึ  ภทัทิยธนี (2546) 
        3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สตูร บญุชม  ศรีสะอาด (2545) 
        4) คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (ทิพยา  กิจวิจารณ์, 2549) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
        1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ประกอบการธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 81.44 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31- 40 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.83 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 57.73  และค่าเช่าต่อห้องต่อเดือน 
3,001 - 4,000 บาท จ านวน 145 คน คดิเป็นร้อยละ 49.83 

2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบักลยทุธ์การแข่งขนัของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถ
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนีด้้านการสร้างความแตกต่าง (X  = 3.70) ด้านการลด
ต้นทุน (X  = 3.66) ด้านการตอบสนองท่ีรวดเร็ว (X  = 3.64) และด้านการจ ากัดขอบเขต (X  = 3.60) 
ตามล าดบั 
        3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาดธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคามโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.61) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านการส่งเสริมการตลาด (X  = 3.74) ด้านผลิตภัณฑ์    
(X  = 3.60) ด้านราคา (X  = 3.58) และด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (X = 3.53) ตามล าดบั 
 4. ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (X = 3.85) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านกระบวนการภายใน (X  = 3.87) ด้านการเงิน (X  = 3.86) ด้าน
ลกูค้า (X  = 3.84) และด้านเรียนรู้และการพฒันา (X = 3.82) ตามล าดบั 
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        5. กลยุทธ์การแข่งขัน (X) มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพัก (Y) ในจังหวัด
มหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง (rxy = 0.404) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

6. กลยุทธ์ทางการตลาด (Z) มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพัก (Y) ในจังหวัด
มหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง (rzy = 0.470) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิจยัมีประเดน็ส าคญัน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
1. กลยทุธ์การแข่งขนัของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการลดต้นทนุ ด้านการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และด้านการจ ากัด
ขอบเขต ตามล าดบั ผลการวิจยัดงักลา่ว สามารถอภิปรายเหตผุลได้ว่า กลยทุธ์การแข่งขนัของธุรกิจหอพกั
ได้สร้างความแตกต่างทางด้านราคาค่าเช่าห้องพัก การใช้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้อง การใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ี
ราคาถูกแต่มีคุณภาพ การท าสญัญาเข้าพักมีความสะดวก รวดเร็ว มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วในด้าน
การบริการตามความต้องการของลกูค้า ให้บริการท่ีหลากหลายโดยค านึงถึงความสามารถทางการเงินของ
ลูกค้า และสถานท่ีตัง้ของหอพกัมีความสะดวกในการเดินทางสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทรี อุดชาชน 
(2549) พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจหอพกัมีความคิดเห็นเก่ียวกับศกัยภาพการแข่งขนัโดยรวม อยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านคณุภาพ เช่น หอพกัมีใบอนุญาตจดัตัง้
หอพกัและผู้จดัการหอพกัตอ่ส านกังานพาณิชย์จงัหวดัมหาสารคาม และอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้าน
การบริการ เช่น หอพกัมีผู้ประกอบการดแูลเอาใจใส่ทัง้เวลาทัง้เวลาปกติและเวลาเจ็บป่วย ด้านแผนธุรกิจ 
เช่น หอพกัมีการบริหารจดัการด้านบคุคลท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านประสิทธิภาพ เช่น หอพกั
มีการบริหารจัดการในการก ากับดูแลพักงานให้ท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุนในด้านการ
บริการ ผู้ ประกอบการธุรกิจหอพักท่ีมีท าเลท่ีตัง้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีศักยภาพการ
แข่งขนั ด้านการสร้างคณุค่าแตกต่างกัน ผู้ประกอบการธุรกิจหอพกัท่ีมีจ านวนห้องพกัแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพการแข่งขัน โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้า น
ประสิทธิภาพ ด้านการบริการ ด้านการสร้างคณุคา่ ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านแผนธุรกิจแตกตา่งกนั
และผู้ประกอบการธุรกิจหอพกัท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การมีศกัยภาพการแข่งขนัโดยรวม ด้านการบริการ ด้านการสร้างคณุค่า ด้านการสร้างเครือข่าย และด้าน
แผนธุรกิจแตกตา่งกนั 

2. กลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหา
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น้อย ดังนี ้ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตามล าดับ ผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายเหตุผลได้ว่า หอพักมีความสะดวกในการเดินทางไป
ท างาน เช่น มีรถโดยสารผ่าน ตัง้อยู่ใกล้มหาวิทยาลยั ใกล้ศนูย์การค้า ห้องพกัมีขนาดกว้าง  มีเฟอร์นิเจอร์
และเคร่ืองอ านวยความสะดวก เช่น ตู้  โต๊ะ เก้าอี ้ท่ีนอน หมอน เคร่ืองปรับอากาศ มีร้านค้าให้บริการอยู่
ภายในหอพกั เชน่ ร้านซกัรีด ร้านอาหารอินเตอร์เน็ต เคร่ืองซกัผ้าอตัโนมตัิ ร้านท าผม นอกจากนีย้งัมีความ
เหมาะสมของการเก็บค่าเช่าล่วงหน้า ราคาค่าน า้ ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าเช่ารายเดือน และการได้รับการ
แนะน าจากคนรู้จัก ประกอบกับหอพักมีภาพพจน์ดีและช่ือเสียงท่ีดี และมีการเพิ่มเติมสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น โทรทศัน์ ตู้ เย็น สอดคล้องกบังานวิจยัขององัคณา ธรรมาธิวฒัน์ (2548) พบว่า ผู้ประกอบการ
หอพกัสว่นใหญ่มีการแบง่กลุม่ลกูค้า ลกูค้าหลกั ได้แก่ นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา ท่ีมีระดบัฐานะปานกลาง 
โดยมีกลยุทธ์ด้านการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ท่ีการเป็นหอพักระดบัคณุภาพปานกลาง ในราคาปาน
กลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีผู้ประกอบการให้
ความส าคญัในระดบัมาก คือ กลยุทธ์ด้านราคา กลยทุธ์ด้านสถานท่ีตัง้ กลยทุธ์ด้านบคุลากร และกลยทุธ์
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกลยทุธ์ท่ีผู้ประกอบการให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง 
คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด และกลยุทธ์ด้านกระบวนการบริการ  สิ่งท่ี
ผู้ประกอบการคิดว่าเป็นสาเหตขุองการย้ายหอพกัขอลกูค้าส่วนใหญ่ คือ ย้ายตามเพ่ือน ปัญหาท่ีพบจาก
การด าเนินกิจการคือ ผู้ เช่าจ่ายค่าเช่าไม่ตรงเวลา ผู้ประกอบการคิดว่าธุรกิจจะประสบความส าเร็จนัน้มา
จากราคาท่ีเหมาะสม และมีวิธีการปรับปรุงหอพักเม่ือจ านวนลูกค้าลดลง คือ การป รับปรุงสถานท่ีให้
สะอาดน่าอยู่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิรันดร์ลักษณ์ ขันขวา (2552) พบว่า 1) กลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลยัมหาสารคามท่ีเช่าพกัท่ีศนูย์หอพกัตกัสิลานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายสุ่วนใหญ่ท่ี
ระหว่าง 15-20 ปี มีระดบัรายได้ส่วนใหญ่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหอพกัส่วน
ใหญ่ คือ บิดา หรือมารดา บุคคลท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจเลือกเช่าหอพักในระดบัความส าคญัมาก 2 
ด้าน ปานกลาง 1 ด้าน เรียงล าดบัความส าคญัจากมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการ
สร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา 2) กลุ่มนกัศกึษามหาวิทยาลยั
มหาสารคามท่ีไม่ได้เช่าพกัท่ีศนูย์หอพกัตกัสิลานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายสุ่วนใหญ่ท่ีระหว่าง 
21-25 ปีมีระดบัรายได้ส่วนใหญ่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหอพกัส่วนใหญ่ คือ 
บิดา หรือมารดา บุคคลท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจเลือกเช่าหอพักส่วนใหญ่ คือ ตนเอง ส่วนใหญ่มีการ
ย้ายหอพักและสาเหตุท่ีส าคญั คือ ค่าน า้ ค่าไฟฟ้า มีอัตราสูง และแหล่งท่ีท าให้รู้จักหอพักส่วนใหญ่ คือ 
เพ่ือน หรือคนรู้จกั โดยมีปัจจยัท่ีมีผลส าคญัตอ่การตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัในระดบัความส าคญัมากทัง้ 4 
ด้าน เรียงล าดบัความ ส าคญัจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านการสร้าง
และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภณัฑ์ 
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3. ผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดังนี ้ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน ด้านลูกค้า และด้านเรียนรู้และการพัฒนา ตามล าดับ 
ผลการวิจยัดงักล่าว สามารถอภิปรายเหตผุลได้ว่า ธุรกิจมีการตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน เพ่ือการเรียนรู้
และพัฒนากลยุทธ์ มีการด าเนินการตามกฎระเบียบของห้องพักท่ีเหมาะสม มีผลการด าเนินงานท่ีบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท าให้ธุรกิจมีผลก าไรเพิ่มขึน้ ธุรกิจบริการแก่ลูกค้าทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก มีรูปแบบการ
ให้บริการลกูค้าโดยมุ่งเน้นสร้างความประทบัใจแก่ลูกค้า มีการพฒันาปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ เพ่ือให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ สอดคล้องกับงานวิจยัของอิษยา อุณหพฒันา (2555) พบว่า 
ระดับสภาพแวดล้อมภายนอกในการด าเนินธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ ประกอบการให้
ความส าคญัด้านการแข่งขนัมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และด้านสภาพแวดล้อม
ทางการตลาด ตามล าดบั โดยเม่ือพิจารณาแตล่ะด้าน พบวา่ ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ
ให้ความส าคัญในเร่ืองเทคโนโลยีมากท่ีสุด ด้านสภาพแวดล้อมทางการตลาด ผู้ ประกอบการให้
ความส าคัญในเร่ืองปัจจัยด้านอุปสงค์ผู้ ประกอบการมากท่ีสุด และความรุนแรงของการแข่งขัน 
ผู้ประกอบการให้ความส าคญัในเร่ืองความเข้มข้นของการแข่งขนัผู้ประกอบการรายเดิมมากท่ีสุด ระดบั
สภาพแวดล้อมภายในการด าเนินธุรกิจหอพกับริเวณมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงกรณีศกึษา โซนศรีป่าซาง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งผู้ประกอบการให้ความส าคญัด้านการจดัการธุรกิจมากกว่าด้านส่วนประสม
ทางการตลาด โดยเม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ ประกอบการให้
ความส าคญัในเร่ืองปัจจยัด้านบคุคลมากท่ีสดุ และด้านการจดัการธุรกิจผู้ ประกอบการให้ความส าคญัด้าน
ลกูค้ามากท่ีสดุ 

4. กลยทุธ์การแข่งขนักบัผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม มีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนั อยู่ในระดบัปานกลาง (rxy = 0.404) และความสมัพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ทางการตลาด
กับผลการด าเนินงานของธุรกิจหอพักในจงัหวดัมหาสารคาม มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (rzy = 0.470) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั
ท่ีตัง้ไว้ ผลการวิจยัดงักล่าว สามารถอภิปรายได้ว่า กลยทุธ์การแข่งขนัและกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
หอพัก มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์ จัดให้มีการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีเข้มงวดด าเนินการตามกฎระเบียบของห้องพกัมีการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ เพ่ือสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้า ธุรกิจมีรูปแบบการให้บริการลูกค้าโดยมุ่งเน้นสร้างความ
ประทับใจแก่ลูกค้า น าค าแนะน าติชมของลูกค้ามาเพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุง  ท าให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ ส่งผลให้ธุรกิจมีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นท่ีน่าพอใจ และพนักงานสามารถท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มคา่ในการสร้างรายได้ให้กบัธุรกิจสอดคล้องกบังานวิจยัของณัฐพงษ์ นกัการีย์ (2554) 
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พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคคล รองลงมา ด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนปัจจยัท่ี
ให้ความส าคญัในระดบัปานกลางได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ส าหรับปัจจยัย่อยในแตล่ะด้านพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการหอพกั ดงันี ้ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมีคา่เฉล่ียสูงสุดในระดบัมากล าดบัแรก คือ ความสงบเงียบ รองลงมา 
ความแข็งแรงคงทนของโครงสร้างอาคาร และความเหมาะสมของขนาดห้องพัก ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสดุในระดบัมากล าดบัแรก คือ คา่เช่ารายเดือนเหมาะสม
กับห้องพัก รองลงมาความเหมาะสมของการเก็บค่าเช่าล่วงหน้า และการเก็บค่าประกัน  ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสดุในระดบัมากลาดบัแรก คือ 
หอพกัใกล้ท่ีทางาน รองลงมาความสะดวกในการเดินทางไปท างาน (เช่นมีรถโดยสารผ่าน)  ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมากล าดบัแรก คือ 
การได้รับการแนะน าจากคนรู้จัก รองลงมา การมีคนรู้จักอาศัยอยู่ท่ีเดียวกัน ปัจจัยด้านบุคคล ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลาดับแรก คือ การดูแล ให้ค าแนะนา 
ค าปรึกษาของพนักงานและผู้ดูแลห้องพัก รองลงมา ความเอาใจใส่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย  
ปัจจยัด้านกระบวนการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมีคา่เฉล่ียสงูสดุในระดบัมากล าดบั
แรก คือ ความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ เช่น ไฟดบั รองลงมา การมีพนักงานให้บริการตลอด 24 
ชัว่โมง ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมีคา่เฉล่ียสงูสดุในระดบั
มากล าดบัแรก คือ การปอ้งกนัเสียงรบกวนจากภายนอก รองลงมา การจดัพืน้ท่ีบริเวณโดยรอบเป็นสดัสว่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัย เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดกับผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจหอพกัในจงัหวดัมหาสารคาม ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
        1. ด้านกลยทุธ์การแขง่ขนัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
           1) ธุรกิจควรให้บริการลกูค้าโดยการค านงึถึงความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั 
           2) ธุรกิจหอพกัควรมีการน าเสนอรูปแบบใหมใ่นการให้บริการและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็วเม่ือเทียบกบัคูแ่ขง่ขนั 
        2. ด้านกลยทุธ์ทางการตลาดมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
           1) ธุรกิจควรมีการโฆษณาผา่นส่ือตา่งๆ และควรตดิปา้ยประกาศท่ีมองเห็นได้เดน่ชดั 
           2) ห้องพกัควรสะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศยั และมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบถ้วนเพ่ือดงึดดูใจ
ลกูค้า 
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 3. ด้านผลการด าเนินงานมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
         1) ธุรกิจควรอ านวยความสะดวกให้ลกูค้า ใช้กระบวนการท างานท่ีเหมาะสมเพ่ือน าเสนอสิ่งท่ีลกูค้า
ต้องการ 
          2) ธุรกิจควรมีมาตรการให้พนกังานสามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มกบัคา่จ้าง 
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