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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการก าหนดราคาของสายการบินตน้ทุนต ่าที่
ใหบ้ริการในประเทศไทย 3 สายการบินไดแ้ก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสาย
การบินที่เพิง่เขา้สู่ตลาดอยา่งสายการบินไทยไลออนแอร์ โดยมีกรอบแนวคิดวา่ปัจจยัที่ส่งผลต่อราคา
ค่าโดยสารมีผลมาจาก สายการบิน ทิศทางการบิน เวลาเดินทาง วนัเดินทาง และระยะเวลาการจองตัว๋
ล่วงหน้า โดยท าการเก็บขอ้มูลล่วงหน้า 45 วนัก่อนการเดินทาง ระยะเวลาของการเดินทางคือวนัที่  
7 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบจ าลอง Hedonic Price โดยเทคนิคทางเศรษฐมิติที่ใช้ในการประมาณค่าคือ
แบบจ าลองโทบิต โดยผลการศึกษาพบวา่ สายการบินที่เลือกใชใ้นการเดินทางมีผลต่อราคาค่าโดยสาร  
ซ่ึงสายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์มีราคาค่าโดยสารสูงกวา่ราคาค่าโดยสารของสาย
การบินไทยไลออนแอร์ตามล าดับ ระยะเวลาการจองล่วงหน้ามีผลต่อราคาค่าโดยสารกล่าวคือยิ่ง
ระยะเวลาการจองมากขึ้นเท่าไหร่จะส่งผลใหร้าคาค่าโดยสารต ่าลงมากขึ้น เวลาที่เดินทางมีผลต่อราคา
ค่าโดยสารซ่ึงการเดินทางในช่วงเชา้ 00:01 – 09:00 นาฬิกา การเดินทางในช่วงเวลาเยน็ 16:01 – 20:00 
นาฬิกา และการเดินทางในช่วงกลางวนั 09:01 – 16:00 นาฬิกา ราคาค่าโดยสารจะสูงกว่าการเดินทาง
ในช่วงกลางคืน 20:01 – 00:00 นาฬิกา ตามล าดบั วนัเดินทางมีผลต่อราคาค่าโดยสารโดยการเดินทาง
ในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์และการเดินทางในวนัศุกร์และวนัจนัทร์ราคาค่าโดยสารจะสูงกว่าการ
เดินทางในวนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหัสบดีตามล าดบั ทิศทางการบินมีผลต่อราคาค่าโดยสารโดย
ทิศทางการบินจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ไปยงัสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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มีราคาค่าโดยสารสูงกว่าทิศทางการบินจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานครมาที่สนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to find price determination of low cost airlines after the entry of Thai 
Lion Air. The data are collected 45 days before travel from three low cost airlines companies which 
are Thai Air Asia, Nok Air and Thai Lion Air. The suitable econometric model is Tobit model.As a 
result, airlines set different pricessuch that Thai Air Asia and Nok Air offer tickets at higher price 
than Thai Lion Air.Days of reservation affect the price of low cost airlines such that the longer 
booking period, thelower prices. Traveling time affect the price ticketsfor the travel in the morning 
(01:00 – 9:00), the travel in the evening (16:01 – 20:00), and the travel in the afternoon (9:01 – 
16:00) are more expensive than travel at night (20:01 – 00:00). Ticket for the traveling on Saturday, 
Sunday, Monday, and Fridayare more expensive than the one for the traveling on Tuesday, 
Wednesday, and Thursday. Routes affect the price such that flights from Chiang Mai International 
Airport to Don Muang Airport Bangkok are more expensive than flight from Don Muang Airport 
Bangkok to Chiang Mai International Airport. 

 


