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ความหมายของการบรกิาร 

- ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมาย “บรกิาร” 

หมายถงึ ปฏบิตัริบัใช้ หรอื ให้ความสะดวกตา่งๆ  

 

การบรกิาร- คนใกลช้ดิ = แสดงความรกั 

การบรกิาร- แขก / ลกูค้า = ความใส่ใจ ความรู้สึกทีต้่องการให้ลกูค้ามคีวามสุข 



ความหมายของการบรกิาร 
 “การบรกิาร”   “Service”    

S = Smiling & Sympathy ยิม้แยม้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจ 

E = Early Response ตอบสนองตอ่ความประสงคจ์ากผู้รบับรกิารอยา่งรวดเร็ว  

R = Respectful แสดงออกถงึความนบัถอืให้เกยีรตผิู้รบับรกิาร 

V = Voluntariness Manner การให้บรกิารทีท่ าอยา่งสมคัรใจเต็มใจท า  

      ไมใ่ช่ท างานอยา่ง เสียไมไ่ด ้

 I = Image Enhancing การรกัษาภาพลกัษณข์องผู้ให้บรกิารและภาพลกัษณข์ององคก์ร  

C = Courtesy ความออ่นน้อม ออ่นโยน สุภาพมมีารยาทด ี 

E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตอืรอืร้นขณะให้บรกิาร 

      และให้บรกิารมากกวา่ผู้รบับรกิารคาดหวงัเอาไว้ 



สินค้า 

ซือ้ขายแลกเปลีย่น   

ความหมายของ
สินค้าและบรกิาร บรกิาร 

อ านวยความสะดวก  



 สินค้าและบรกิารทีจ่ าเป็น 
 
 ปจัจยั 4  

1. อาหาร 

 

1. ทีอ่ยูอ่าศัย 

 

1. เครือ่งนุ่งห่ม 

 

1. ยารกัษาโรค 



 สินค้าและบรกิารทีเ่ป็นทีต้่องการของมนุษย ์
 
 
 



 สินค้าและบรกิารทางการทอ่งเทีย่ว 
 
 
 
 

1. สินค้าทีม่ลีกัษณะจบัต้องไมไ่ด ้(Intangibility)- Information product 

 

                            https://www.tourismthailand.org/Articles/virtual-tours-thailand 

 

1. สินค้าไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้(Inseparability) 

 



 สินค้าและบรกิารทางการทอ่งเทีย่ว 
 
 
 
 
 

3.  สินค้ามคีวามแตกตา่งกนั (variability, Heterogeneity) 

      ผู้ให้บรกิาร                                                                                             ผู้รบับรกิาร 

 

4. สินค้าทีไ่มส่ามารถเก็บรกัษาไว้ได้ สญูเปลา่ (Perishability) 

สินค้าบรกิารทอ่งเทีย่วเกดิขึน้ 24ชัว่โมง :แหลง่ทอ่งเทีย่ว ห้องพกั ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

5.  สินค้าไมม่คีวามยดืหยุ่ ุ น (Inflexibility) 

ไมส่ามารถปรบัให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้ 

 : High season-ห้องพกัเต็ม  

 : Low season-ห้องพกัวา่ง 

 

อารมย ์ความคาดหวงั ระดบัความพงึพอใจ  
ทศันคต ิพฤตกิรรม ความต้องการ ช่วงเวลารบัรกิาร 

Management 

การจดัการ 



หลกัการเลอืกซือ้สินค้า 

1. ประโยชน ์

2. คุณภาพ - ราคา 

3. เปรยีบเทยีบ 

4. ไมเ่ลอืกซือ้ตามโฆษณาชวนเชือ่ 



 ประเภทของการบรกิาร  
 
 
 
 
 

     1. การบริการหลกั  – ธรุกิจท่ีสร้างรายได้เป็นหลกั เช่น ธนาคาร  มหาวิทยาลยั 

 

     2. การบริการเสริม – สร้างก าไรน้อยกวา่การบริการหลกั  

         เชน่ ร้านท าผม มีบริการเสริมท าเล็บ ถอนหงอก 

 

     3. การบริการอ่ืนๆ – การบริการท่ีขาดไมไ่ด้  

       เพราะเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้สะดวก เพ่ิมความสบายให้ลกูค้า  
       ลิฟต์ /  การรักษาความปลอดภยั / ท่ีจอดรถ 



 ประเภทของธุรกจิการบรกิาร  
 
 
 
 
 

     1. การบริการตอ่ร่างกายลกูค้า (People Processing Service)  

นวด เสริมสวย  

 

     2. การบริการตอ่จิตใจลกูค้า (Mental Stimulus Processing Service) โรง
ภาพยนตร์ 
 

     3. การบริการตอ่สิ่งของของลกูค้า (Procession Processing Service) เป็นการ
ซือ้บริการ ให้กบัสิ่งของของเรา เช่น บริการซกั อบ รีด รพ.สตัว์  



หวัใจการให้บรกิาร 

1.ต้องมีความรวดเร็วทนัเวลา (ทนัใจ) 

2. ต้องมีความถูกู ชดัเจน ทัง้ขา่วสารข้อมลู การด าเนินงาน 

3. การจดั บรรยากาศสถานท่ีให้บริการ สะอาด เรียบร้อย มีป้ายบอกสถานที ่่ขัน้ตอนการมา
ติดตอ่ สามารถอา่น หรือติดตอ่ได้ด้วยตนเอง มี One stop service  

4. การยิม้แย้มแจม่ใส เอาใจใส ่

5. การสื่อสารท่ีดี สภุาพ ทัง้ทางโทรศพัท์ Line, fanpage 

6. การเอาใจเขามาใสใ่จเรา นกึถงึความรู้สกึของผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ เขามุง่หวงัได้รับความ 

สะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถกูต้อง 
7. การพฒันาเทคโนโลยีเทคโนโลยีให้ทนัสมยั website Application   

8. การติดตามและประเมินผลการบริการ  



ความส าคญัของการบรกิาร 

1. ความส าคญัของการบรกิารตอ่ผู้รบับรกิาร 
- ตอบสนองความต้องการทาง  
 
 
- เสรมิสร้างคุณภาพชวีติ  

 
2. ความส าคญัของการบรกิารตอ่ผู้ให้บรกิาร 
- ก าไร 
- ภาพลกัษณท์ีด่ ี
- สร้างอาชพี รายได ้

- รา่งกาย 
- อารมย ์
- สตปิญัญา 
- จติใจ 

- สะดวกสบาย 
- มคีวามสุข 



ธุรกจิบรกิาร 



ธุรกจิบรกิาร 
 



การสร้างความเชือ่มัน่ในการให้บรกิาร New Normal 

https://youtu.be/_ErKeoMHPHM 

 

https://youtu.be/0F8uooGG4OA 

 

การเตรยีมความพร้อมของอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว ภายใต้มาตรฐาน SHA 
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