
บทที่2 
 บริการ 



ความหมายของการบรกิาร 

1.บริการ (Services)เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายหนึง่เสนอตอ่อีกฝ่ายหนึง่ กิจกรรมดงักลา่วไมม่ตีวัตน และไมม่ใีคร

เป็นเจา้ของ ซ่ึงในการผลิตบริการอาจมตีวัสินคา้เขา้มาเกี่ยวขอ้งหรือไมก็่ได ้

2.บริการ(services) เป็นกิจกรรม ผลประโยชนห์รือความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่

ลกูคา้ได ้เชน่ โรงเรียน โรงภาพยนต ์โรงพยาบาล เป็นตน้ 

3.บริการ หมายถึง กิจกรรมประโยชนห์รือความพึงพอใจซึ่งไดเ้สนอเพื่อขายหรือกิจกรรมที่จดัขึน้รวมกบั

การขายสินคา้ 

4.บริการ หมายถึง บคุคลท่ีปฏิบตัดิว้ยการให ้แกอี่กบคุคลหนึง่หรือหลายๆคน เพื่อตอบสนองความ

ประสงคใ์นเร่ืองตา่งๆ 



อาจกลา่วโดยรวมไดว้่า การบริการเป็นกิจกรรมที่เกิดขึน้ระหวา่งบคุคล 2 ฝ่ายท่ีมปีฏิกริยาสมัพนัธ์

ตอ่กนั โดยกิจกรรมที่เกิดขึน้นัน้ จะมสีินคา้เป็นองคป์ระกอบร่วมดว้ยหรือไมก็่ได ้

ในปัจจบุนันกัการตลาดพยายามน าเอาการใหบ้ริการเขา้มาเสริมประโยชนป์ระกอบกบัสินคา้ของตน 

ไมว่่าจะเป็นสินคา้อตุสาหกรรม หรือสินคา้อปุโภคบริโภค ประกอบกบับริการอาจตอ้งใชส้ินคา้เขา้มาเป็น

สว่นประกอบในการใหบ้ริการ ท าใหก้ารก าหนดสว่นประสมของสินคา้และบริการและบริการร่วมกนัเป็น

เร่ืองที่มคีวามส าคญัในแงข่องการจดัการการตลาด 



ลกัษณะเฉพาะของบรกิาร 

1.ไมส่ามารถจบัตอ้งได ้(intangibility) 

 กลา่วคือ ไมส่ามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 หรือสมัผสัทางกายไดก้อ่นตดัสินใจซ้ือ แต่

สามารถมองเห็นบริการในรปูผลท่ีไดร้บัเทา่นยัน้ เชน่ บริการซกัรีด สิ่งที่ลกูคา้มองเห็นคือ ผา้เรียบและ

สะอาด  

เมือ่บริการไมส่ามารถสมัผสัไดก้อ่นตดัสินใจซ้ือ ท าใหเ้ป็นการยากส าหรบัลกูคา้ ที่จะประเมนิคณุภาพ

หรือผลประโยชนท์ี่จะไดร้บั รวมทัง้กิจกรรมทางการตลาดที่จะแสดงหรือสื่อ ใหล้กูคา้ทราบ เพราะไมม่ี

รปูลกัษณท์ี่จะน ามาแสดงโดยตรงถึงผลประโยชนท์ี่จะไดร้บั  



ดงันัน้ธรุกิจบริการจึงตอ้งสรา้งความเชือ่มัน่ใหเ้กิดขึน้กบัลกูคา้ผา่นทางลกัษณะกายภาพที่ลกูคา้

สามารถสมัผสัได ้เชน่    

-ลกัษณะการออกแบบภายนอก สถานบริการ ใหด้มูัน่คง แข็งแรง ส าหรบัธนาคารปละประกนัภยั 

-อปุกรณแ์ละเคร่ืองมอืที่ใชเ้พื่อผลิตงานและบริการ เชน่ เคร่ืองมอืแพทย ์

-ผลงานที่ผา่นมาของกิจการ เชน่ โลร่างวลั ประกาศนยีบตัร 

-สญัลกัษณข์องกิจการ เชน่ ตราสินคา้ โลโก ้

-ผูใ้หบ้ริการซ่ึงประกอบดว้ย บคุลคิทา่ทาง ลกัษณะการแตง่กาย  

-ราคา ราคาค่าบริการที่สงู จะสรา้งความมัน่ใจใหแ้กล่กูคา้ไดม้ากกว่า 



2.ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้(inseparability) 

 ผูใ้หบ้ริการไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้การผลติและบริโภคการบริการเกิดขึน้ในเวลา

เดยีวกนั ไมเ่หมอืนกบัสินคา้ท่ีสามารถผลติเก็บไวเ้ป็นสินคา้คงคลงัได ้เชน่ บริการของทนัตแพทย ์จะ

ใหบ้ริการอดุฟันแกล่กูคา้รายหนึง่ในเวลาเดยีวกนัก็ไมส่ามารถใหบ้ริการแก่ลกูคา้คนอ่ืนได ้ดงันัน้การขาย

บริการจึงเป็นการขายตรงจากผูใ้หบ้ริการไปยงัผูซ้ื้อ ลกัษณะเชืน่นีม้ผีลใหธ้รุกิจบริการท าไดใ้นขอบเขตที่

จ ากดั เนือ่งจากขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา 



             สินคา้        บริการ 

การผลติ 

การตลาด 

การบริโภค 

การ 

ผลิต 

การตลาด 

แบบดัง้เดมิ (4p) 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการผลิต การตลาด และการบริโภค 



3.ไมแ่น่นอน(vaiablity) 

 บริการแตล่ะครัง้จะมคีวามแตกตา่งกนัไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัวา่ใครคือผูใ้หบ้ริการ และใหบ้ริการ

อยา่งไร เมือ่ไหร่ ที่ไหน ดงันัน้จึงเป็นการยากที่ผูซ้ื้อประเมนิคณุภาพกอ่นซ้ือเพื่อแกปั้ญหาดงักลา่ว ธรุกิจ

บริการตอ้งวางแผนเพื่อควบคมุคณุภาพของบริการโดยการคัดเลอืและอบรมพนกังานบริการรวมทัง้

สรา้งระบบความพอใจของลกูคา้ เชน่ การรบัฟังค าแนะน า การส ารวจขอ้มลูลกูคา้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

ปรบัปรงุใหด้ยีิ่งขึน้ 

  



4.ไมส่ามารถเก็บไวไ้ด ้(perishability) 

 บริการไมส่ามรถเก็บไวไ้ด ้ปัญหาท่ีตามมาคือ ท าอยา่งไรใหผู้ม้าใชบ้ริการในระดบัความ

ตอ้งการเป็นไปโดยสม า่เสมอ เพื่อไมใ่หเ้กิดการสญูไปโดยเปลา่ปรธโยชนข์องการบริการนัน้ เชน่ รถประจ า

ทาง ชว่งเวลาดว่นตอนเชา้และเย็น คนจะแนน่ แตพ่อชว่งสายชว่งบ่ายจะวา่ง ซ่ึงเราไมส่ามารถเก็บส ารองที่

นัง่ได ้นกัการตลาดจึงพยายามปรับระดบัความตอ้งการซ้ือและปรับระดบัการใหบ้ริการเพื่อปรบัความ

ตอ้งการซ้ือ 



5.การเป็นเจา้ของ (ownership) 

 ลกูคา้ไมส่ามารถเป็นเจา้ของบริการได ้ราคาค่าบริการจา่ยไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

บริการในขณะนัน้ เมือ่ไดร้บับริการแลว้ก็เป็นอนัเสร็จสิ้น ไมอ่าจครอบครองบริการนัน้

ตลอดไป ซ่ึงเป็นขอ้แตกตา่งขัน้พื้นฐานระหวา่งสินคา้และบริการ ซ่ึงถา้เป็นสินคา้ เมือ่ซ้ือสินคา้

นัน้ก็จะเป็กรรมสิทธ์ิของลกูคา้ตลอดไป  

 จากลกัษณะทัง้5ขอ้ที่กลา่วมา น าไปสูก่ลยทุธท์างการตลาดส าหรบัธรุกิจบริการ

ในตารางที่ 2.1 

  



ตารางท่ี2.1 ลกัษณะของบรกิารและกลยทุธก์ารตลาด 
ลกัษณะของบริการ      กลยทุธ์

การตลาด 

ไม่สามารถจบัตอ้งได ้

 -ไมส่ามารถแจกตวัอย่างใหท้ดลองใช ้     -ท าใหม้ตีวัตนโดยใช ้

ลกัษณะทางกายภาพ 

 -ไมส่ามารถจดสทิธิบตัรได ้       -

เนน้ประโยชนท์ี่จะไดร้บั 

 -ยากที่จะก าหนดราคาใหส้มัพนัธก์บัคณุภาพ     -ใชย้ี่หอ้สรา้ง

ชือ่เสยีง 

ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

 -ตอ้งมผีูใ้หบ้ริการขณะลกูคา้มารบับริการ     -ใหบ้ริการกบัลกูคา้

กลุม่ใหญ่ 

 -เป็นการขายโดยตรง       -

ใหบ้ริการเร็วขึน้ 

 -การใหบ้ริการอยู่ในขอบเขตจ ากดั      -ฝึกอบรม

พนกังานบริกรใหม้คีวามสามารถมากขึน้ 



ลกัษณะของบริการ      

 กลยทุธก์ารตลาด 

ไม่แน่นอน 

 -คณุภาพของบริการขึน้อยู่กบัว่าใครเป็นผู ้      -

คดัเลอืกและฝึกอบรมพนกังานบริการ 

  ใหบ้ริการ และใหบ้ริการเมือ่ไหร่       -

ก าหนดมาตรฐานที่สามารถปฏิบตัไิด ้

-ยากที่จะควบคมุคณุภาพไดแ้นน่อน       -

ใชเ้คร่ืองมอืตา่งๆเขา้มาควบคมุคณุภาพ 

ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้

 -ปัญหาความตอ้งการไมส่ม า่เสมอ       -

ปรับความตอ้งการซ้ือและบริกาาร 

การเป็นเจา้ของ 

 -ไดร้ับบริการ        

 -เนน้ขอ้ไดเ้ปรียบของการไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ 

   



ความแตกต่างระหว่างสินคา้และบรกิาร 

 สินคา้เป็นผลติภณัฑท์ี่มตีวัตน จบัตอ้งได ้สว่นบริการไมม่ตีวัตน ไมส่ามารถจบัตอ้งได ้

กอ่ใหเ้กิดความแตกตา่งดงัตอ่ไปนี้ 

1.ไมส่ามารถแจกตวัอยา่งใหท้ดลองใช ้

2.ไมส่ามารถก าหนดมาตรฐานการบริการ เพราะขาดการผลติในปริมาณสงู 

3.ไมม่ภีาชนะที่จะดึงดดูใจในการซ้ือ 

4.ขาดความคุม้ครองทางกฏหมายสิทธิบตัร 

5.ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยสัน้ 

6.หลกัเศรษฐศาสตรใ์นเร่ืองของอปุสงค ์อปุทาน และราคา ไมส่ามารถน ามาใชก้บับริการได ้



การจ าแนกประเภทบรกิาร 

 การจ าแนกประเภทของบริการท าไดก้ลายลกัษณะดว้ยกนั ในที่นีแ้บ่งได ้3 ประเภท ดงันี ้

1.จ าแนกตามความเกี่ยวขอ้งกบัผูข้ายบริการ(seller related bases) 

 1.1 ลกัษณะของการด าเนนิการ ด าเนนิการโดยเอกชน รฐับาล 

 1.2 หนา้ท่ีของบริการ การสื่อสาร การบริการทางการเงนิ บริการประกนัภยั 

2.จ าแนกตามความเกี่ยวขอ้งกบัผูซ้ื้อ(buyer related bases) 

 2.1 ประเภทของตลาด ตลาดอปุโภค ตลาดอตุสาหกรรม ตลาดรฐับาล 

 2.2 พฤตกิรรมการซ้ือ ซ้ือตามความสะดวก ซ้ือโดยเลอืกซ้ือ เจาะจงซ้ือ ซ้ือโดยไมค่าดคิด 

 2.3 แรงจงูใจ ดา้นเหตผุล ดา้นอารมณ ์



3.จ าแนกความเกี่ยวขอ้งกบับรกิาร 

3.1 รปูแบบบริการของบริการ  

    รปูแบบท่ีเเนน่อน (uniform service)เชน่ บริการรถโดยสารประจ าทางจะสง่ผูโ้ดยสารเเนน่อน 

    รปูแบบค าสัง่ซ้ือของลกูคา้(Beapoke) เชน่ บริการรถเเท็กซ่ีสง่ผูโ้ดยสารตามที่ตอ้งการ 

 3.2ใหบ้ริการโดยใชเ้คร่ืองมอืหรือเเรงงานคนเป็นหลกั(Humam or Machine  ฺ Based) 

     บริการโดยใชเ้คร่ืองมอืเเบบอตัโนมตั ิเชน่ บริการลา้งรถอตัโนมตัิ 

     บริการโดยใชเ้เรงคน เชน่ บริการซ่อมประปา บริการตดัหญา้ 

 



แนวความคดิเกีย่วกบัการบรกิาร 
   แนวความคิดที่ 1 ไดเ้สนอหลกัฐานพื้นฐาน 3 ขอ้ ดงันี ้

    1.จบัตอ้งไมไ่ด ้บริการเป็นสิ่งจบัตอ้งหรือสมัผสัไมไ่ดด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้หา้ ไมว่่าจะ

กอ่นซ้ือหรือหลงัขายจึงไมจ่ าเป็นค านงึถึงการเเจกจา่ยสินคา้เเละการเก็บรกัษา 

     2.เป็นความสมัพนัธโ์ดยตรงระหวา่งกิจการกบัลกูคา้ 

     3.ลกูคา้มีสว่นร่วมในการผลิตบริการ 

 การบริการนัน้ลกูคา้จะตอ้งมกีารแสดงออก คือ ความตอ้งการของตนเองตอ้งมากอ่น ผูข้าย

จึงจะทราบวา่ควรหาอะไรมาใหล้กูคา้ 



   แนวความคิดท่ี 2 ม ี3 ประการดงันี ้

1.จบัตอ้งไมไ่ด ้

2.บริการเป็นกิจกรรมแทนที่จะเป็นสิ่งของ 

3.การผลติและการบริโภคเป็นกิจกรรมเดยีวกนั 

  นอกจากนี ้ไดม้กีารเสนอตวัเเบบการผลิตบริการสูล่กูคา้ดงัในรปู 2.2 



                         รปูที่ 2.2  เเสดงตวัอย่างแบบการผลิต 

                    องคก์รบริการ 

สว่นที่ลกูคา้มอง 

       ไมเ่ห็น 
สว่นที่ลกูคา้มองเห็น 

สภาพเเวดลอ้มทาง

กายภาพ ระบบการด าเนนิงาน

ภายใน พนกังานบริการที่      

ตดิตอ่ลกูคา้  

  ลกูคา้  A 

  ลกูคา้   B 

บริการ A 

บริการ  B 



  การตลาดภายนอก(External Markerting) เป็นงานประจ าท่ีบริษทัตอ้งด าเนนิการในเร่ืองการก าหนดราคา

ค่าบริการ ชอ่งทางการจ าหนา่ย ท าเลที่ตัง้และการสง่เสริมการตลาด 

   การตลาดภายใน(Internal Marketing)เป็นกิจกรรมของบริษทัที่มุง่ส ูพ่นกังานบริการในรปูของการ

ฝึกอบรมและการจงูใจของพนกังานบริการในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ 

    การตลาดที่สมัพนัธก์นัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย(Interactive Marketing) เป็นกิจกรรมการใหบ้ริการ

พนกังานสูล่กูคา้ 

    เเนวความคิดที่ 3 เนน้ความส าคญัของความจ าตอ้งไมไ่ด ้ซ่ึงเป็นลกัษณะพ้ืนฐานของการบริการและได้

กลา่วว่าธรุกิจสามารถเสนอผลติภณัฑเ์ขา้สู่ตลาดไดใ้นรปูของสินคา้ บริการหรือสินคา้และบริการร่วมกนั 



1.ขายสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้(A pure Tangible Good) เชน่ เกลอื ยาสีฟันไมม่บีริการเขา้มาเกี่ยวขอ้ง 

2.ขายสินคา้เเละมบีริการควบคู่ไปดว้ย(A  Tanagible Good with Accompany Services)เชน่  การขาย

คอมพิวเตอร ์พรอ้มบริการตดิตัง้เเละสาธิตวิธีการใช ้

3.ขายบริการอยา่งเเทจ้ริง(a Pure Service) เชน่ ทนายความ บริษทัจดัหางาน 

   ขอบเขตของการบริการ 

     เราไมส่ามารถสรา้งกฎเกณฑ ์เพื่อเเบ่งแยกความแตกตา่งระหว่างสินคา้เเละบริการใหอ้อกจากกนัได ้

อยา่งชดั เนือ่งจากบางทีบริการก็ไมส่ามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดด้ว้ยล าพงัตวัมนัเอง

จะตอ้งน าสิ่งที่สามารถสมัผสัไดม้าเป็นสว่นประกอบและบางครัง้ในการขายสินคา้ก็ตอ้งมีบริการเสริมเขา้

มาดว้ย ดงันัน้ ถา้เรามองอยา่งนกัการตลาดทัง้สินคา้เเละบริการสามารถสนองความตอ้งการ ท าใหเ้กิด

ความพอใจเเกผู่บ้ริโภค 


