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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ประวตัิควำมเป็นมำ/เหตุปัจจัย 

  อาหาร เป็นห น่ึงในความต้องการขั้ นพื้ นฐาน ทางด้าน ร่างกายของมนุษย์
(Physiological needs) เพื่อใช้ด ารงชีวิต ทุกคนจึงจ าเป็นต้องแสวงหาอาหารเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการทางร่างกาย  เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไป  ผูค้นและสังคมมีความซับซ้อน  หลากหลาย  และเป็น
สังคมเชิงพาณิชยม์ากยิ่งข้ึน  อาหารจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีถูกเลือกมาเสนอขายในเชิงธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ  จุดใดท่ีมีการอยู่อาศยั หรือ การใชชี้วิต ของผูค้นมาก ธุรกิจเก่ียวกบัอาหารก็มีเพิ่มมาก
ข้ึนตามไปดว้ย เช่นกนั ในปัจจุบนัธุรกิจเก่ียวกบัอาหารมีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน อนัน่ืองมาจาก การ
ความเจริญกา้วหนา้ ความรุนแรงในการแข่งขนัในธุรกิจ  ดงันั้นผูข้ายตอ้งค านึงถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย 
ไม่ใช่เพียงแค่ความต้องการทางร่างกายของผูบ้ริโภคเพียงอย่างเดียว  จึงจะท าให้การขายประสบ
ความส าเร็จ  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกท่ีทางราชการจดัตั้ งข้ึนในส่วน
ภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพฒันาการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยเปิดสอนคร้ังแรกในปี
การศึกษา 2507 (ประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2553:ออนไลน์)  จากการจดัอนัดบั "สุดยอด 
อนัดบัมหาวทิยาลยัเอเชีย 2013" (QS UNIVERSITY RANKINGS: ASIA 2556) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อยู่ในอนัดบัท่ี 98 ของเอเชีย และ เป็นอนัดบัท่ี  3  ของมหาวิทยาลยัไทย รอง
จาก มหาวิทยาลยัมหิดล   และ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (QS WORLDWIDE,2556:ออนไลน์) และ 
จากการโหวตมหาวิทยาลยัท่ีคนไทยอยากเขา้มากท่ีสุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่อยู่ในอนัดบัแรก ของ
มหาวทิยาลยัในส่วนภูมิภาค และ เป็นอนัดบัท่ี  6 ของประเทศ (Toptenthailand,2555:ออนไลน์) จึงท า
ให้นกัเรียนนกัศึกษาจ านวนมากท่ีมุ่งหวงัท่ีจะศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ในปัจจุบนัมีนกัศึกษารวมทั้งหมด 36,332  คน (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา,
ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2557:ออนไลน์) ท าให้บริเวณโดยรอบ
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มหาวิทยาลยั และ ในมหาวิทยาลยัเองมีธุรกิจเกิดข้ึนมากมาย และจากการสังเกตเป็นท่ีแน่นอนว่า มี
มากท่ีสุดคือ ธุรกิจร้านอาหาร 
  ธุรกิจดา้นอาหารในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีอยูม่ากมาย กระจายอยูท่ ัว่บริเวณ ทั้งใน
รูปแบบของร้านเบเกอร่ี  แผงลอย และ  โรงอาหารหรือศูนย์อาหาร  ส าหรับโรงอาหารใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีกระจายอยูทุ่ก ๆ บริเวณ เช่น โรงอาหารกลาง  โรงอาหารตามคณะต่างๆ หรือ 
หอพกันกัศึกษา เพื่อรองรับกบัปริมาณนกัศึกษา คณะอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี หรือแมก้ระทัง่บุคคลภายนอก 
อย่างเพียงพอ   และในขณะเดียวกันเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แนะน าร้านอาหารใน
มหาวิทยาลยัให้กบัผูท่ี้มาใชชี้วติในมหาวทิายาลยัเชียงใหม่  ในหวัขอ้ where to eat   ไวห้ลายร้าน  โดย
ให้เหตุผลว่าสะดวกต่อการเดินทาง  รสชาติอาหารอร่อย  ราคาถูก เป่ียมไปดว้ยปริมาณและคุณภาพ 
ยกตวัอยา่งเช่น หอ 3 ชาย มีร้านอาหารอีสานรสชาติอร่อย  ร้านอาหารตามสั่งท่ีรวดเร็ว   ตลาดฝายหิน
ท่ีมีเมนูอร่อยมากมาย (ประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2553:ออนไลน์)  อีกทั้ งโรงอาหาร
ส่วนกลางของมหาวิทยาลยั หรือเรียกกนัสั้นๆ วา่   อ.มช. โรงอาหารตามหอพกั และ โรงอาหารคณะ
ต่างๆ   ไดรั้บความนิยมอยู่มาก มีร้านในโรงอาหารหลายแห่ง ถูกเลือกให้เป็นร้านอาหารแนะน า ใน
จงัหวดัเชียงใหม่  โดยให้ค  านิยามไวว้า่  “โรงอาหารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สวรรคข์องมนุษยเ์งินเดือน 
และ เด็กมอ” (reviewchiangmai,2555:ออนไลน์) ซ่ึงไดย้กตวัอยา่งร้านอาหารในคณะต่างๆ  เช่น  โรง
อาหารคณะสังคมศาสตร์   โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์   และ โรงอาหารคณะบริหารธุร กิจ  โดยให้
ความโดดเด่นของแต่ละแห่งแตกต่างกนัไป 
  จากการสัมภาษณ์คุณพิมลพรรณ จันทร์หอม เจ้าหน้าท่ีหน่วยพัสดุ ของคณะ
บริหารธุรกิจ ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลในเร่ืองการบริหารจดัการโรงอาหารไดท้ราบขอ้มูลวา่ โรงอาหารในคณะ
บริหารธุรกิจ ไดมี้การปรับปรุงใหม่ และ ด าเนินการบริหารจดัการโดยวิธีการเปิดซองประมูลมาได้
เพียง 2 ปี ภายหลงัจากการเปิดใชตึ้กใหม่ และ ท าสัญญาปีต่อปี  โดยก าหนดเง่ือนไขให้ผูป้ระมูลดูแล
รับผิดชอบทั้งหมด ในเร่ืองของการจดัหาอุปกรณ์  การท าความสะอาด และ การจดัหาร้านอาหาร 
เง่ือนไขท่ีคณะมีให้กบัผูป้ระมูลมีเพียงแค่เพียงความหลากหลายของร้านอาหารท่ีเปิดบริการ จะตอ้งมี
มากเพียงพอ และ ไม่ซ ้ ากนั  เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด และ ท่ี
ผา่นมายงัไม่เคยมีขั้นตอนในการประเมินผลตอบรับของผูบ้ริโภคเลย 
 อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ศูนยอ์าหารของคณะบริหารธุรกิจจะเป็นสถานท่ี ท่ีมีทั้งอาหาร
อร่อย หลากหลาย ปริมาณมาก ราคาถูก สถานท่ีสะอาด แต่ก็อาจจะยงัมีขอ้จ ากดับางประการ ท่ีเป็น
ปัจจยั เหตุผล ในการท่ีผูบ้ริโภคยงัไม่ได้เขา้ไปใช้บริการอย่างต่อเน่ือง และทัว่ถึง ผูศึ้กษาจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาถึงความปัจจยัต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อน าผลลพัธ์ท่ีได ้น าเสนอผลแก่ คณะบริหารธุรกิจ
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หรือผูท่ี้รับผิดชอบดูแลจดัการ  รวมทั้งผูป้ระกอบการ และผูท่ี้สนใจ เพื่อจะไดพ้ฒันาให้โรงอาหาร
คณะบริหารธุรกิจ ใหเ้ป็นแหล่งจ าหน่ายอาหารท่ีมีคุณภาพ และปริมาณ  ท่ีส าคญัจะเป็นแหล่งอาหารท่ี
ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกโรงอาหารคณะ
บริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  1.3.1  ท าใหท้ราบถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ในการเลือกใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   1.3.2 สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการในปรับปรุงพฒันาเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 

 ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำร หมายถึง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา
(Price) การจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล  (People) กระบวนการ
(Process) และหลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) 
  ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  ควำมต้องกำร  หมายถึง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในส่วนประสมทางการตลาด
บริการทั้ง 7 ดา้น ในการบริการของโรงอาหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 


