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คํานํา 

 
 หนังสือการตลาดบริการเลมน้ี ผูเขียนไดเรียบเรียงเพ่ือใชประกอบการสอนในวิชา MK 328 การตลาด
บริการ โดยรวบรวมจากตําราหลายเลม ท้ังน้ีเพ่ือมุงหวังใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการตลาดบริการ ซ่ึง
หนังสือเลมน้ีประกอบดวยเน้ือหาดังน้ี แนวความคิดพ้ืนฐาน การกําหนดลูกคาเปาหมายและความตองการของลูกคา 
การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด การกําหนดกลยุทธของตลาดบริการ ผลิตภัณฑบริการ การตัดสินใจดาน
ราคาสําหรับธุรกิจบริการ การวางตําแหนงทางการตลาด และชองทางการจัดจําหนายบริการ การสงเสริมการขายใน
ธุรกิจบริการ การบริการความสัมพันธและการฟนฟูความพอใจจากบริการที่ผิดพลาด และการบริหารคุณภาพใน
การบริการ 
 ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวา หนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป ทายที่สุดน้ี
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อภิชา  บุญภัทรกานต อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่กรุณารับเปน
ผูอานผลงานทางวิชาการ  อน่ึง หากหนังสือเลมน้ีมีขอผิดพลาดตางๆ ท่ีปรากฏอยูผูเขียนขอนอมรับผิดแตเพียงผูเดียว 
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