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1 สินคาและบริการในการดํารงชีวิต
	 มนษุย์ใช้สนิค้าและบรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการและเพือ่ประโยชน์

ในการด�ารงชีวิต	ซึ่งความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ	มีดังนี้

	 สินค้าและบริการที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน	 มีความหลากหลาย

และมีประโยชน์แตกต่างกนัไป	โดยทัว่ไปเราสามารถแบ่งสนิค้าได้		2	ประเภท

ดังนี้

 1. สินค้าจ�าเป็น

ปจจัย 4

อาหาร

เครื่องนุ่งห่ม

ที่อยู่อาศัย

ยารักษาโรค

	 	 เป็นส่ิงท่ีตอบสนองความ

ต้องการพื้นฐาน	 ซึ่งจ�าเป็นต่อการ

ด�ารงชีวิตของมนุษย์	 ประกอบด้วย

ปัจจัย	4	ได้แก่

คือ	 สิ่งท่ีจับต้องได้	 สามารถซื้อ
ขายแลกเปลีย่นได้	เพือ่สนองความ
ต้องการและความจ�าเป็นในการ
ด�ารงชีวิตของมนุษย์
เช่น	บ้าน	รถยนต์
อาหาร

คือ	 ส่ิงที่จับต้องไม่ได้	 ไม่มีตัวตน	
แต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรม
ต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิข้ึนระหว่างผูท้ีต้่องการ
ใช้บริการกับผู้ให้บริการ	เช่น	
การดูแลคนไข้ของพยาบาล
การตัดผมของช่างตัดผม

สินคา บรกิาร

ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃÁÕ»ÃÐâÂª¹�µ‹Í¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ
¢Í§Á¹ØÉÂ�ÍÂ‹Ò§äÃ
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อาหาร

เครือ่งนุง่ห่ม

ที่อยู่อาศัย

ยารักษาโรค

เป็นสิง่ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อชวีติของเราอย่าง
มาก	 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
จะช่วยสร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรง	 และ
มีชีวิตอยู ่ได้อย่างมีคุณภาพ	 อาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย	 เช่น	 ข้าว	 เนื้อสัตว์	
นม	ไข่	ผัก	ผลไม้

เป็นสิ่งท่ีช่วยปกปิดร่างกาย	 และท�าให้
ร่างกายเกิดความอบอุ่น	เช่น	เสื้อ	กางเกง	
กระโปรง

เป็นสถานที่ส�าหรับอยู่อาศัย	 ช่วยป้องกัน
ฝน	แดด	และอันตรายจากสิ่งต่าง	ๆ 	ที่อาจ
เกิดขึ้นได ้	 ที่อยู ่อาศัยมีหลายลักษณะ
เช่น	 บ้านเด่ียว	 บ้านแฝด	 คอนโดมิเนียม	
ทาวน์โฮม

เป็นสิ่งที่ช ่วยรักษาและบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยต่าง	ๆ 	 ของมนุษย์	 เช่น	 ยาลดไข้
ยาแก้ปวด	 ยาใส่แผลสด	 ทั้งนี้	 รวมไปถึง
การให้บรกิารทางการแพทย์	เช่น	การตรวจ
ร่างกาย	 การรักษา	 การให้ค�าปรึกษาด้าน
สุขภาพ
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	 นอกจากสนิค้าจ�าเป็นทีเ่ป็นปัจจยั	4	แล้ว	การด�ารงชวีติในยุคปัจจบุนั

ยังมีสินค้าและบริการต่าง	ๆ 	ที่กลายเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับมนุษย์	เช่น

•	รถยนต์
•	จักรยานยนต์
•	จักรยาน

•	โทรศัพท์เคลื่อนที่
•	เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
•	แท็บเล็ต

•	รถโดยสารประจ�าทาง
•	รถไฟ	รถไฟฟ้า
•	เครื่องบิน
•	เรือโดยสาร
•	บริการรับ-ส่งพัสดุ

•	ตู้เย็น
•	โทรทัศน์
•	เครื่องซักผ้า
•	พัดลม

ยานพาหนะ

อุปกรณติดตอสื่อสาร

การขนสง

เครื่องใชในครัวเรือน
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 2. สินค้าฟุ่มเฟือย
	 	 เป็นสินค้าท่ีมุ่งตอบสนองความพึงพอใจด้านต่าง	ๆ 	 ของมนุษย์	

เป็นสิ่งที่เกินความจ�าเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	เช่น

	 	 สินค้าในปัจจุบันบางอย่าง	มีลักษณะของสินค้าจ�าเป็นและสินค้า

ฟุ่มเฟือยรวมอยู่ในสินค้าชนิดเดียวกัน	 จึงต้องมีการพิจารณาถึงเจตนาใน

การใช้งานด้วย	เช่น	ถ้านักเรียนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการติดต่อสื่อสาร	

หาข้อมูลท�าการบ้าน	 โทรศัพท์เคลื่อนท่ีถือว่าเป็นสินค้าจ�าเป็น	 แต่ถ้าน�า

ไปใช้ฟังเพลง	เล่นเกม	โทรศัพท์เคลื่อนที่จะกลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย

เครื่องประดับ

เครื่องสําอาง

บริการใหความบันเทิง

แหวน

ลิปสติก

โรงภาพยนตร์

ต่างหู

น�้าหอม

สวนสนุก

สร้อย

ครีมทาผิว
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ประกัน

 3. ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ
	 	 สินค้าและบริการมีอยู ่หลากหลายประเภท	 มีประโยชน์และ

ตอบสนองความต้องการของคนเราที่แตกต่างกันไป	ดังนี้

ชวยใหมนษุยดาํรงชวีติอยูรอดได

ชวยใหมนษุยมคีวามรูสกึมัน่คงในชวีติ

ชวยใหมนุษยไดรับความสะดวกสบาย

สนิค้าจ�าเป็นทีต่อบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ด้านปัจจัย	4
ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด		
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สินค้าและบริการบางประเภท	 ช่วยให้มนุษย์มีความรู้สึกม่ันคง	 และ
มหีลกัประกนัในชีวติ	เช่น	การท�าประกันสขุภาพ	ประกนัชวีติ	ประกนั
รถยนต์	 ประกันอัคคีภัยบ้าน	 เพราะเมื่อเกิดความเสียหายหรือ
สูญเสีย	ย่อมมีหลักประกันที่จะได้รับเงินชดเชยตามที่ได้ท�าข้อตกลง
ไว้กับบริษัทประกัน

สินค้าและบริการจ�านวนมากช่วยให้มนุษย์
ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น	 ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า	 เช่น	 เครื่องปรับอากาศ	
ตู้เย็น	เครื่องซักผ้า	ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้การ
ด�ารงชีวิตของมนุษย์ง่ายข้ึน	 ช่วยทุ่นแรง	
เกิดความสะดวกรวดเร็ว	 หรือสินค้าที่เป็น
ยานพาหนะ	 เช่น	 รถยนต์	 รถจักรยานยนต์	
ที่ช่วยให้เราเดินทางไปในที่ต่าง	ๆ 	 ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว	 นอกจากนี้	 ยังมีบริการ
หลากหลายรปูแบบทีต่อบสนองความต้องการ
และอ�านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์	 เช่น	
บริการอาหาร	และเครื่องดื่มของร้านอาหาร	
บริการห้องพัก	 บริการซักรีดเสื้อผ้าของ
โรงแรม

ประโยชนและคุณคา
ของสินค้าและบริการ
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