
สยามวิชาการ ปที่ 17 เลมที่ 1 ฉบับที่ 28 มีนาคม 2559 – กรกฎาคม 2559 
Siam Academic Review Vol.17, No.1, Issue 28, March 2016 – July 2016 

 

 
 

- 25 -

ความสัมพันธระหวางกลยุทธการแขงขันและ 
กลยุทธทางการตลาดกับผลการดําเนินงาน 
ของธุรกิจหอพัก ในจังหวัดมหาสารคาม 

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

Dormitory Business in Maha Sarakham Province 
 

อภิวัฒน  มุงช ู1 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) กลยุทธการแขงขัน 2) กลยุทธทางการตลาด 3) ผลการดําเนินงาน และ 
4) ความสัมพันธระหวางกลยุทธการแขงขันและกลยุทธทางการตลาดกับผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพัก
ในจังหวัดมหาสารคาม สอบถามจากผูประกอบการจํานวน 291 คน วิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช 
คือแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.942 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา 
        1. กลยุทธการแขงขันของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 
3.65) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ดานการสรางความแตกตาง ( X  = 3.70) ดานการลดตนทุน ( X  = 3.66) ดานการ
ตอบสนองที่รวดเร็ว ( X  = 3.64) และดานการจํากัดขอบเขต ( X = 3.60) ตามลําดับ 
        2. กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 
3.61) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ดานการสงเสริมการตลาด ( X  = 3.74) ดานผลิตภัณฑ ( X  = 3.60) ดานราคา ( X  = 
3.58) และดานชองทางการจัดจําหนาย ( X = 3.53) ตามลําดับ 
        3. ผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 
3.85) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก

                                                                 
1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถนนนครสวรรค อําเภอเมือง                 
จังหวัดมหาสารคาม 44000 
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ไปหานอย ดังนี้ ดานกระบวนการภายใน ( X  = 3.87) ดานการเงิน ( X  = 3.86) ดานลูกคา ( X  = 3.84) 
และดานเรียนรูและการพัฒนา ( X = 3.82) ตามลําดับ 
        4. กลยุทธการแขงขันมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพัก ใน
จังหวัดมหาสารคาม อยูในระดับปานกลาง (rxy = 0.404) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
        5. กลยุทธทางการตลาดมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพัก 
ในจังหวัดมหาสารคาม อยูในระดับปานกลาง (rzy = 0.470) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ:  กลยุทธการแขงขัน, กลยุทธทางการตลาด, ผลการดําเนินงาน, ธุรกิจหอพัก 
 
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 
 
บทนํา 
 ปจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก จึงทําใหเกิดการจาง
งานในจังหวัดมหาสารคาม ทําใหประชาชนที่อยูตางอําเภอและตางจังหวัดเดินทางเขามาทํางานมากขึ้น 
อีกทั้งจังหวัดมหาสารคามเปนศูนยกลางทางการศึกษา เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียง
หลายแหง เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษาวิทยา
เขตมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เปนตน ผนวกกับ
นโยบายรัฐที่มุงเนนการพัฒนาบุคลากร ดวยการขยายโอกาสทางการศึกษาใหมากขึ้น จํานวนนักเรียน 
นักศึกษา ในแตละแหงจึงมีแนวโนมมากขึ้นดวย ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหธุรกิจหอพักในจังหวัด
มหาสารคามมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง (นิรันดรลักษณ  ขันขวา, 2552) 
 ธุรกิจหอพักเปนธุรกิจหนึ่งที่มีการแขงขันอยางรุนแรง ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจหอพักจําเปน
จะตองมีกลยุทธตางๆ เชน กลยุทธการลดตนทุนการสรางความแตกตางการจํากัดขอบเขตและการ
ตอบสนองที่รวดเร็ว (Porter, 1985) เพื่อยึดเหนี่ยวลูกคาเดิมใหมั่นคงและเพิ่มลูกคาใหมจากการบริหารให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกธุรกิจหอพักและทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมีทัศนคติที่ดีตอหอพัก ธุรกิจกิจ
หอพักมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่จะเขาพักอาศัยหอพัก และหอพักแต
ละแหงมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป เชน ทางดานราคา ระยะการเดินทาง สถานที่ต้ัง ส่ิงอํานวยความ
สะดวกภายในหองพักทําใหลูกคามีโอกาสที่จะเลือกเขาพักตามความตองการของแตละบุคคล จึงทําให
ผูประกอบการธุรกิจหอพักมีการแขงขันกัน โดยมีปจจัยกลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอการเขาพักของ
ลูกคา อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด     
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541) ที่มีผลตอความตองการของลูกคาที่มีความตองไมเทากัน ข้ึนอยูกับพฤติกรรม
ของลูกคาแตละบุคคล ส่ิงเหลานี้จึงเปนตัวกําหนดเปาหมาย ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจหอพัก จึงตองนํา
กลยุทธที่จะทําใหหอพักของตนเองเหมาะกับการเปนที่พักอาศัยที่ดีของลูกคา 
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ผลการดําเนินงานจึงเปนอีกวิธีที่ใชในการประเมินธุรกิจหอพักโดยเฉพาะหอพักที่อยูในการแขงขันสูงจึงเปน
วิธีการวัดผลการดําเนินงานที่ใหเห็นแงมุมที่กวาง ประกอบดวยตัววัดผลการปฏิบัติงานจํานวน 4 ดาน คือ 
ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานเรียนรูและการพัฒนา (พสุ เดชะรินทร, 2545) 
ผูประกอบการธุรกิจหอพักตองมีขอมูลที่เพียงพอตอการประเมินผลของกลยุทธ ขอมูลที่สําคัญคือลูกคา ซึ่ง
การจะไดลูกคาตองมีการบริหารจัดการที่ดี มีความพรอมในการทํางาน (พักตรผจง วัฒนาสินธุ และพสุ 
เดชะรินทร, 2545) 
 จากการสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับคูแขงขันของธุรกิจหอพักที่อยูในจังหวัดมหาสารคาม พบวา ขอ
ไดเปรียบอยางหนึ่งที่สังเกตได คือ หอพักที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน และอยูใกลสถาบันการศึกษา 
หรือแหลงที่ทํางาน หอพักนั้นจะไดรับความสนใจมีผูเขาพักอยางมาก จากเหตุผลดังกลาว ทําใหหอพักที่
เปดใหบริการมากวา 7 ป ซึ่งถือวาเปนธุรกิจเดิมที่เขามาในตลาดกอน มีสภาพภายในที่คอนขางทรุดโทรม 
เครื่องอํานวยความสะดวกภายในผานการใชงานและตองมีการซอมบํารุง และมีจํานวนผูที่เขามาใชบริการ
ตํ่ากวาหอพักที่สรางขึ้นใหมอยูมาก ขณะเดียวกันหอพักในจังหวัดมหาสารคาม มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วและมีการแขงขันกันอยางรุนแรงจากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางกลยุทธการแขงขันและกลยุทธทางการตลาดกับผลการดําเนินงานธุรกิจหอพักใน
จังหวัดมหาสารคาม ผลลัพธที่ไดจาการศึกษาสามารถเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารจัดการธุรกิจ
หอพักใหมีคุณภาพและเพื่อเปนแนวทางพัฒนาศักยภาพการแขงขันธุรกิจหอพักใหสูงขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1)  เพื่อศึกษากลยุทธการแขงขนัของธุรกิจหอพัก ในจังหวัดมหาสารคาม 
2)  เพื่อศึกษากลยุทธทางการตลาดของธุรกิจหอพัก ในจงัหวัดมหาสารคาม 
3)  เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพัก ในจังหวัดมหาสารคาม 
4)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธการแขงขันและกลยุทธทางการตลาดกับผลการดําเนินงาน
ธุรกิจหอพัก ในจังหวัดมหาสารคาม 

สมมติฐานของการวิจัย 
กลยุทธการแขงขันและกลยุทธทางการตลาดมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานธุรกิจหอพัก ใน

จังหวัดมหาสารคามในทิศทางเดียวกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
        1) ขอบเขตดานเนื้อหา 
   1) กลยุทธการแขงขัน 
   2) กลยุทธทางการตลาด 
   3) ผลการดําเนินงาน 
        2) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการธุรกิจหอพักในจงัหวัดมหาสารคาม 
จํานวน 1,060 คน กลุมตัวอยางจํานวน 291 คน โดยใชสูตรการคํานวณตามวิธีของยามาเน 
        3) ขอบเขตดานพืน้ที:่ จังหวัดมหาสารคาม 
        4) ขอบเขตดานระยะเวลา: 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางกลยุทธการแขงขันและกลยุทธทางการตลาดกับผลการ
ดําเนินงานธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ดังนี้ 

1. กลยุทธการแขงขัน ความสามารถเฉพาะตัวและความถนัดที่มีอยูในตัวผูจัดการ ผูนําหรือผูทํา
หนาที่บริหารมาปรับใชในกระบวนการบริหารองคกรเพื่อการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
ประกอบดวย 
           1) ดานการลดตนทุน คือ มีการพยายามจัดการลดตนทุนในทุกดาน ตองควบคุมตนทุน
อยางเครงครัดใชวัสดุอุปกรณที่ราคาถูกแตมีคุณภาพ และใชทรัพยากรอยางจํากัด คุมคา 
           2) ดานการสรางความแตกตาง ธุรกิจหอพักตองมีการสรางความแตกตางในดาน คุณภาพ 
การใหบริการ ราคาคาเชาหองพัก การใชเฟอรนิเจอรตกแตงหองพัก 
            3) ดานการจํากัดขอบเขต มีการแยกหอพัก โดยแยกเปนหอพักชายและหอพักหญิง และ
ใหบริการเฉพาะกลุมโดยคํานึงถึงความสามารถทางการเงินของลูกคา 
            4) ดานการตอบสนองที่รวดเร็ว การเสนอรูปแบบบริการใหมอยางรวดเร็ว และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา 
 2. กลยุทธทางการตลาด คือเทคนิคและวิธีการทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน ใหบรรลุวัตถุประสงคสูงที่สุด เพื่อสรางผลกําไรและมีการเจริญเติบโตตามเปาหมาย 
            1) ดานผลิตภัณฑ ลักษณะของหองพักในแตละหอพักที่ผูใชบริการเขาไปใชบริการ การ
ตกแตงหองพักมีความเหมาะสมและเปนสัดสวน มีเฟอรนิเจอรและเครื่องอํานวยความสะดวก 
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           2) ดานราคา คาบริการที่ผูเขารับบริการหอพักตองชําระเปนรายวันหรือรายเดือน โดยจะตอง
รวมถึงระดับราคา สวนลด เงินชวยเหลือหรือเงื่อนไขการชําระเงิน 
            3) ดานชองทางการจัดจําหนาย สถานที่ต้ังใกลมหาวิทยาลัย ใกลตลาดหรือศูนยการคา และ
ใกลที่ทํางาน ความสะดวกของสถานที่จอดรถ และมีรถโดยสารผาน 
            4) ดานการสงเสริมการตลาด วิธีการที่หลากหลายของการสื่อสารระหวางผูประกอบการกับ
ผูใชบริการ 
  3. ผลการดําเนินงาน ส่ิงที่สามารถบงบอกไดถึงความสําเร็จขององคกร โดยการอาศัยการ
ผสมผสานและความสามารถในทุกๆ ดาน อยางเปนระบบ 
           1) ดานการเงิน การวัดผลการปฏิบัติงานของกิจการที่แสวงหาผลกําไร และเปนตัวบงชี้วา 
ธุรกิจประสบผลสําเร็จหรือไม 
           2) ดานลูกคา ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา ใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจในผลิตภัณฑหรือบริการ 
           3) ดานกระบวนการภายในการพัฒนากระบวนการภายใน เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการทํางาน 
          4) ดานเรียนรูและการพัฒนา ผลการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูและ
พัฒนาของธุรกิจ เชน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานอยางสม่ําเสมอ เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริการให
มีลักษณะรูปแบบใหมๆ เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกคา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร คือ ผูประกอบการธุรกิจหอพัก จํานวน 1,060 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 291คน ไดจาก
การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 
เครื่องมือการวิจัย 

1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบการธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม 5 
ขอ 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธการแขงขันของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม 4 ดาน 
คือ ดานการลดตนทุน ดานการสรางความแตกตาง ดานการจํากัดขอบเขต และดานการตอบสนองที่
รวดเร็ว 20 ขอ 
    ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม 4 
ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 20 ขอ 
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          ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม 4 ดาน 
คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานเรียนรูและพัฒนา 20 ขอ 
 2) ข้ันตอนการสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
           1) ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด
และสรางแบบสอบถาม 
          2) กําหนดขอบเขตและเนื้อหาในการตั้งคําถาม เพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 
 3) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิดเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
          4) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามแลวนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา 
           5) รวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอคําถาม แตละขอแลวนํามาวิเคราะหดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามของการวิจัยดวยคา IOC 
   6) วิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทของการวิจัยดวยคา IOC 
ซึ่งงานวิจัยนี้มีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 
              7) นําแบบสอบถามมาทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม 
              8) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-Out) กับกลุมทดลอง ซึ่งมิใชเปนกลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 40 คน 
            9) ทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
                 9.1) หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ  โดยเทคนิค  Item-Total 
Correlation ซึ่งดานกลยุทธการแขงขัน ไดคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.2450 - 0.6308 กลยุทธทาง
การตลาด ไดคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.3122 - 0.6624 และดานผลการดําเนินงาน ไดคาอํานาจ
จําแนก (r) อยูระหวาง 0.2254 - 0.5999 
    9.2) นําขอที่มีคาอํานาจจําแนกผานเกณฑ หาคาความเชื่อมั่น โดยใชคาสัมประสิทธอัลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งงานวิจัยนี้มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.942 
การวิเคราะหขอมูล 
         1) การวเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบการธุรกิจหอพกัในจังหวัดมหาสารคาม โดยใช
คาความถี่และคารอยละ 
         2) วเิคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการแขงขันของธุรกิจหอพักในจงัหวดัมหาสารคาม โดยใช
คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานโดยเทียบกับเกณฑ 
 3) วิเคราะหความคิดเห็นเกีย่วกับกลยทุธทางการตลาดของธุรกิจหอพกัในจังหวัดมหาสารคาม โดย
ใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบกับเกณฑ 
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        4) วิเคราะหความคิดเหน็เกีย่วกับผลการดําเนนิงานของธุรกิจหอพกัในจังหวัดมหาสารคาม โดยใช
คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยเทยีบกับเกณฑ 
        5) วิเคราะหความสัมพนัธระหวางกลยุทธการแขงขนั และกลยุทธทางการตลาดกับผลการดําเนินงาน
ธุรกิจหอพัก ในจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธแบบเพียรสัน 
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
        1) รอยละ โดยใชสูตร บุญชม ศรีสะอาด (2545) 
        2) คาเฉลี่ย โดยใชสูตร สมนกึ  ภัททยิธน ี(2546) 
        3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสูตร บุญชม  ศรีสะอาด (2545) 
        4) คาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธแบบเพยีรสัน (ทิพยา  กิจวจิารณ, 2549) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบวา 
        1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบการธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม สวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 81.44 อายุสวนใหญอยูระหวาง 31- 40 ป จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 
49.83 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 57.73 และคาเชาตอหองตอเดือน 
3,001 - 4,000 บาท จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 49.83 

2. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับกลยุทธการแขงขันของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X = 3.65) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถ
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ดานการสรางความแตกตาง ( X  = 3.70) ดานการลด
ตนทุน ( X  = 3.66) ดานการตอบสนองที่รวดเร็ว ( X  = 3.64) และดานการจํากัดขอบเขต ( X  = 3.60) 
ตามลําดับ 
        3. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคามโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X = 3.61) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถ
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการสงเสริมการตลาด ( X  = 3.74) ดานผลิตภัณฑ    
( X  = 3.60) ดานราคา ( X  = 3.58) และดานชองทางการจัดจําหนาย ( X = 3.53) ตามลําดับ 
 4. ผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 3.85) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานกระบวนการภายใน ( X  = 3.87) ดานการเงิน ( X  = 3.86) ดาน
ลูกคา ( X  = 3.84) และดานเรียนรูและการพัฒนา ( X = 3.82) ตามลําดับ 
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        5. กลยุทธการแขงขัน (X) มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพัก (Y) ในจังหวัด
มหาสารคาม อยูในระดับปานกลาง (rxy = 0.404) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. กลยุทธทางการตลาด (Z) มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพัก (Y) ในจังหวัด
มหาสารคาม อยูในระดับปานกลาง (rzy = 0.470) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. กลยุทธการแขงขันของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานการสรางความแตกตาง ดานการลดตนทุน ดานการตอบสนองที่รวดเร็ว และดานการจํากัด
ขอบเขต ตามลําดับ ผลการวิจัยดังกลาว สามารถอภิปรายเหตุผลไดวา กลยุทธการแขงขันของธุรกิจหอพัก
ไดสรางความแตกตางทางดานราคาคาเชาหองพัก การใชเฟอรนิเจอรตกแตงหอง การใชวัสดุอุปกรณที่
ราคาถูกแตมีคุณภาพ การทําสัญญาเขาพักมีความสะดวก รวดเร็ว มีการตอบสนองอยางรวดเร็วในดาน
การบริการตามความตองการของลูกคา ใหบริการที่หลากหลายโดยคํานึงถึงความสามารถทางการเงินของ
ลูกคา และสถานที่ต้ังของหอพักมีความสะดวกในการเดินทางสอดคลองกับงานวิจัยของสุนทรี อุดชาชน 
(2549) พบวา ผูประกอบการธุรกิจหอพักมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการแขงขันโดยรวม อยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานคุณภาพ เชน หอพักมีใบอนุญาตจัดตั้ง
หอพักและผูจัดการหอพักตอสํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม และอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
การบริการ เชน หอพักมีผูประกอบการดูแลเอาใจใสทั้งเวลาทั้งเวลาปกติและเวลาเจ็บปวย ดานแผนธุรกิจ 
เชน หอพักมีการบริหารจัดการดานบุคคลที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ และดานประสิทธิภาพ เชน หอพัก
มีการบริหารจัดการในการกํากับดูแลพักงานใหทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนในดานการ
บริการ ผูประกอบการธุรกิจหอพักที่มีทําเลที่ต้ังแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีศักยภาพการ
แขงขัน ดานการสรางคุณคาแตกตางกัน ผูประกอบการธุรกิจหอพักที่มีจํานวนหองพักแตกตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการแขงขัน โดยรวมและเปนรายดานทุกดาน ไดแก ดานคุณภาพ ดาน
ประสิทธิภาพ ดานการบริการ ดานการสรางคุณคา ดานการสรางเครือขาย และดานแผนธุรกิจแตกตางกัน
และผูประกอบการธุรกิจหอพักที่มีประสบการณในการดําเนินกิจการแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีศักยภาพการแขงขันโดยรวม ดานการบริการ ดานการสรางคุณคา ดานการสรางเครือขาย และดาน
แผนธุรกิจแตกตางกัน 

2. กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
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นอย ดังนี้ ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย 
ตามลําดับ ผลการวิจัยดังกลาว สามารถอภิปรายเหตุผลไดวา หอพักมีความสะดวกในการเดินทางไป
ทํางาน เชน มีรถโดยสารผาน ต้ังอยูใกลมหาวิทยาลัย ใกลศูนยการคา หองพักมีขนาดกวาง มีเฟอรนิเจอร
และเครื่องอํานวยความสะดวก เชน ตู โตะ เกาอี้ ที่นอน หมอน เครื่องปรับอากาศ มีรานคาใหบริการอยู
ภายในหอพัก เชน รานซักรีด รานอาหารอินเตอรเน็ต เครื่องซักผาอัตโนมัติ รานทําผม นอกจากนี้ยังมีความ
เหมาะสมของการเก็บคาเชาลวงหนา ราคาคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาเชารายเดือน และการไดรับการ
แนะนําจากคนรูจัก ประกอบกับหอพักมีภาพพจนดีและชื่อเสียงที่ดี และมีการเพิ่มเติมส่ิงอํานวยความ
สะดวก เชน โทรทัศน ตูเย็น สอดคลองกับงานวิจัยของอังคณา ธรรมาธิวัฒน (2548) พบวา ผูประกอบการ
หอพักสวนใหญมีการแบงกลุมลูกคา ลูกคาหลัก ไดแก นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีระดับฐานะปานกลาง 
โดยมีกลยุทธดานการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑที่การเปนหอพักระดับคุณภาพปานกลาง ในราคาปาน
กลาง เพื่อใหสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมาย กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการที่ผูประกอบการให
ความสําคัญในระดับมาก คือ กลยุทธดานราคา กลยุทธดานสถานที่ต้ัง กลยุทธดานบุคลากร และกลยุทธ
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และกลยุทธที่ผูประกอบการใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
คือ กลยุทธดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานสงเสริมการตลาด และกลยุทธดานกระบวนการบริการ ส่ิงที่
ผูประกอบการคิดวาเปนสาเหตุของการยายหอพักขอลูกคาสวนใหญ คือ ยายตามเพื่อน ปญหาที่พบจาก
การดําเนินกิจการคือ ผูเชาจายคาเชาไมตรงเวลา ผูประกอบการคิดวาธุรกิจจะประสบความสําเร็จนั้นมา
จากราคาที่เหมาะสม และมีวิธีการปรับปรุงหอพักเมื่อจํานวนลูกคาลดลง คือ การปรับปรุงสถานที่ให
สะอาดนาอยู และสอดคลองกับงานวิจัยของนิรันดรลักษณ ขันขวา (2552) พบวา 1) กลุมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เชาพักที่ศูนยหอพักตักสิลานคร สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุสวนใหญที่
ระหวาง 15-20 ป มีระดับรายไดสวนใหญนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ผูรับผิดชอบคาใชจายหอพักสวน
ใหญ คือ บิดา หรือมารดา บุคคลที่มีสวนชวยในการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในระดับความสําคัญมาก 2 
ดาน ปานกลาง 1 ดาน เรียงลําดับความสําคัญจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก ดานบุคลากร ดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานราคา 2) กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ไมไดเชาพักที่ศูนยหอพักตักสิลานคร สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุสวนใหญที่ระหวาง 
21-25 ปมีระดับรายไดสวนใหญนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ผูรับผิดชอบคาใชจายหอพักสวนใหญ คือ 
บิดา หรือมารดา บุคคลที่มีสวนชวยในการตัดสินใจเลือกเชาหอพักสวนใหญ คือ ตนเอง สวนใหญมีการ
ยายหอพักและสาเหตุที่สําคัญ คือ คาน้ํา คาไฟฟา มีอัตราสูง และแหลงที่ทําใหรูจักหอพักสวนใหญ คือ 
เพื่อน หรือคนรูจัก โดยมีปจจัยที่มีผลสําคัญตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในระดับความสําคัญมากทั้ง 4 
ดาน เรียงลําดับความ สําคัญจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก ดานราคา ดานบุคลากร ดานการสราง
และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานผลิตภัณฑ 
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3. ผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน ดานลูกคา และดานเรียนรูและการพัฒนา ตามลําดับ 
ผลการวิจัยดังกลาว สามารถอภิปรายเหตุผลไดวา ธุรกิจมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเรียนรู
และพัฒนากลยุทธ มีการดําเนินการตามกฎระเบียบของหองพักที่เหมาะสม มีผลการดําเนินงานที่บรรลุ
วัตถุประสงคทําใหธุรกิจมีผลกําไรเพิ่มข้ึน ธุรกิจบริการแกลูกคาทุกคนโดยไมมีการแบงแยก มีรูปแบบการ
ใหบริการลูกคาโดยมุงเนนสรางความประทับใจแกลูกคา มีการพัฒนาปรับปรุงการทํางานอยูเสมอ เพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหมๆ สอดคลองกับงานวิจัยของอิษยา อุณหพัฒนา (2555) พบวา 
ระดับสภาพแวดลอมภายนอกในการดําเนินธุรกิจในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผูประกอบการให
ความสําคัญดานการแขงขันมากที่สุด รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และดานสภาพแวดลอม
ทางการตลาด ตามลําดับ โดยเมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ผูประกอบการ
ใหความสําคัญในเรื่องเทคโนโลยีมากที่ สุด ดานสภาพแวดลอมทางการตลาด ผูประกอบการให
ความสําคัญในเรื่องปจจัยดานอุปสงคผูประกอบการมากที่ สุด และความรุนแรงของการแขงขัน 
ผูประกอบการใหความสําคัญในเรื่องความเขมขนของการแขงขันผูประกอบการรายเดิมมากที่สุด ระดับ
สภาพแวดลอมภายในการดําเนินธุรกิจหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกรณีศึกษา โซนศรีปาซาง ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผูประกอบการใหความสําคัญดานการจัดการธุรกิจมากกวาดานสวนประสม
ทางการตลาด โดยเมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานสวนประสมทางการตลาด ผูประกอบการให
ความสําคัญในเรื่องปจจัยดานบุคคลมากที่สุด และดานการจัดการธุรกิจผูประกอบการใหความสําคัญดาน
ลูกคามากที่สุด 

4. กลยุทธการแขงขันกับผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม มีความสัมพันธ
ไปในทิศทางเดียวกัน อยูในระดับปานกลาง (rxy = 0.404) และความสัมพันธระหวางกลยุทธทางการตลาด
กับผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูใน
ระดับปานกลาง (rzy = 0.470) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ที่ต้ังไว ผลการวิจัยดังกลาว สามารถอภิปรายไดวา กลยุทธการแขงขันและกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ
หอพัก มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเรียนรูและพัฒนากลยุทธ จัดใหมีการรักษาความ
ปลอดภัยที่เขมงวดดําเนินการตามกฎระเบียบของหองพักมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมๆ เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกคา ธุรกิจมีรูปแบบการใหบริการลูกคาโดยมุงเนนสรางความ
ประทับใจแกลูกคา นําคําแนะนําติชมของลูกคามาเพื่อวิเคราะหและปรับปรุง ทําใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจ สงผลใหธุรกิจมีผลตอบแทนจากการลงทุนเปนที่นาพอใจ และพนักงานสามารถทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคาในการสรางรายไดใหกับธุรกิจสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ นักการีย (2554) 
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พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ดานบุคคล รองลงมา ดานราคา ดาน
ผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย สวนปจจัยที่
ใหความสําคัญในระดับปานกลางไดแก ดานการสงเสริมการตลาด สําหรับปจจัยยอยในแตละดานพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบ
แบบสอบถามใหระดับความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลําดับแรก คือ ความสงบเงียบ รองลงมา 
ความแข็งแรงคงทนของโครงสรางอาคาร และความเหมาะสมของขนาดหองพัก ปจจัยดานราคา ผูตอบ
แบบสอบถามใหระดับความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลําดับแรก คือ คาเชารายเดือนเหมาะสม
กับหองพัก รองลงมาความเหมาะสมของการเก็บคาเชาลวงหนา และการเก็บคาประกัน ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลาดับแรก คือ 
หอพักใกลที่ทางาน รองลงมาความสะดวกในการเดินทางไปทํางาน (เชนมีรถโดยสารผาน) ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลําดับแรก คือ 
การไดรับการแนะนําจากคนรูจัก รองลงมา การมีคนรูจักอาศัยอยูที่เดียวกัน ปจจัยดานบุคคล ผูตอบ
แบบสอบถามใหระดับความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลาดับแรก คือ การดูแล ใหคําแนะนา 
คําปรึกษาของพนักงานและผูดูแลหองพัก รองลงมา ความเอาใจใสของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ปจจัยดานกระบวนการบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลําดับ
แรก คือ ความรวดเร็วในการใหความชวยเหลือ เชน ไฟดับ รองลงมา การมีพนักงานใหบริการตลอด 24 
ชั่วโมง ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับ
มากลําดับแรก คือ การปองกันเสียงรบกวนจากภายนอก รองลงมา การจัดพื้นที่บริเวณโดยรอบเปนสัดสวน 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางกลยุทธการแขงขันและกลยุทธทางการตลาดกับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจหอพักในจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
        1. ดานกลยุทธการแขงขันมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
           1) ธุรกิจควรใหบริการลูกคาโดยการคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก 
           2) ธุรกิจหอพักควรมีการนําเสนอรูปแบบใหมในการใหบริการและสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับคูแขงขัน 
        2. ดานกลยุทธทางการตลาดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
           1) ธุรกิจควรมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ และควรติดปายประกาศที่มองเห็นไดเดนชัด 
           2) หองพักควรสะอาด สวยงาม นาอยูอาศัย และมีเครื่องอํานวยความสะดวกครบถวนเพื่อดึงดูดใจ
ลูกคา 
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 3. ดานผลการดําเนินงานมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
         1) ธุรกิจควรอํานวยความสะดวกใหลูกคา ใชกระบวนการทํางานที่เหมาะสมเพื่อนําเสนอสิ่งที่ลูกคา
ตองการ 
          2) ธุรกิจควรมีมาตรการใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมกับคาจาง 
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