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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1.1 ทฤษฎีการตั้งราคา (Pricing Theory) 

ราคาคือมูลค่าของสินคา้หรือบริการในรูปจ านวนเงินเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนหรือยา้ยกรรมสิทธ์ิ
นั้น โดยความส าคญัของราคาท าให้เกิดรายไดจ้ากการขาย ท าให้เกิดก าไรและขยายกิจการได ้เกิดการ
จา้งงาน และระบบเศรษฐกิจดีข้ึน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจด้านราคาคือปัจจยัภายใน (internal 
factor) และปัจจัยภายนอก (external factor) หลักการก าหนดราคาตามหลักการทางทฤษฎี
เศ รษฐศาสต ร์  ห น่ วย ธุ ร กิ จจะได้ก าไรสู งสุ ดถ้ าก าหนดราค าและก ารผ ลิต  ณ  ระดับ ท่ี 
 MR = MC หลกัการก าหนดราคาในทางปฏิบติัมี 2 หลกัการคือ 

(1) Cost Based Pricing  เป็นการก าหนดราคาโดยใชต้น้ทุนเป็นหลกั โดยทัว่ไปจะใชว้ิธี 
Mark up หรือ Cost Plus Pricing คือการก าหนดราคาโดยบวกก าไรเพิ่มข้ึนจากตน้ทุน โดยผูก้  าหนด
ราคาตอ้งตดัสินใจวา่ควรไดก้ าไรคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย (AVC) แลว้บวกก าไร
ท่ีก าหนดเขา้ไปในตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียเพื่อให้ไดร้าคาท่ีตอ้งการเช่น ถ้าตอ้งการก าไรร้อยละ X ของ
ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ียจะก าหนดราคาไดด้งัน้ี  
P = AVC + X(AVC) 
โดยท่ี P  = ราคาขาย 
 AVC = ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 
 X = ร้อยละของก าไรท่ีตอ้งการบวกเพิ่ม 

การก าหนดค่า X ว่าควรเป็นเท่าไหร่อาจใช้ข้อมูลของ P  และ AVC ในอดีตมาค านวณดังสูตร X = 

[
P−AVC

AVC
] × 100 โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า X กบัความยืดหยุน่อุปสงค(์elasticity) ในกรณีท่ีความ

ยดืหยุน่อุปสงคต่์อราคามีค่านอ้ยแสดงวา่สินคา้ค่อนขา้งจ าเป็น ผูผ้ลิตจึงมีโอกาสบวกก าไรไดม้าก ค่า 
X จึงมีแนวโน้มสูง ในกรณีท่ีความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคามีค่ามาก แสดงว่าสินคา้ไม่ค่อยมีความ
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จ าเป็นจึงมีแนวโน้มสูง ในกรณีท่ีความยืดหยุน่อุปสงคต่์อราคามีค่ามาก แสดงวา่สินคา้ไม่ค่อยมีความ
จ าเป็นผูผ้ลิตจึงมีโอกาสบวกก าไรไดน้อ้ย ค่า X จึงมีแนวโนม้ต ่า  

 (2) Value Based Pricing เป็นการก าหนดราคาตามคุณค่าของสินค้า โดยพิจารณาจาก
ราคาท่ีผูบ้ริโภคยินดีจ่ายสูงสุดเป็นหลกัโดยการแบ่งแยกราคาขายหรือการตั้งราคาอยา่งล าเอียง (Price 
discrimination) คือการท่ีผูผ้ลิตตั้ งราคาสินค้าชนิดเดียวกันไวห้ลายราคาแม้ต้นทุนจะเท่ากัน โดย
ก าหนดราคาแตกต่างกนัไปส าหรับผูซ้ื้อแต่ละกลุ่ม เช่น ตั้งราคาแพงส าหรับกลุ่มรายไดสู้ง และราคา
ถูกลงส าหรับกลุ่มท่ีรายไดต้  ่ากวา่ ตั้งราคาต ่าในบางช่วง ซ่ึงการจะแบ่งแยกราคาขายไดต้อ้งเป็นไปตาม
เง่ือนไขต่อไปน้ี  

(2.1) ตอ้งสามารถแบ่งแยกผูซ้ื้อหรือกลุ่มผูซ้ื้อไม่ให้ซ้ือในราคาเดียวกนัได ้เพราะ
ถา้แบ่งไม่ไดก้็จะไม่มีผูใ้ดยอมจ่ายราคาสูงกวา่กลุ่มอ่ืน 

(2.2)  ผู ้ซ้ือแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มมีค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคา คือมี
พฤติกรรมการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงราคาไม่เท่ากนั 

 (2.3) ไม่มีการแข่งขนัดา้นราคาจากคู่แข่ง เช่นตลาดท่ีผลิตสินคา้ขายนั้นมีลกัษณะ
เป็นตลาดผกูขาด หรือตลาดผูข้ายนอ้ยรายท่ีมีการร่วมมือกนัผกูขาด 

2.1.2 กลยทุธ์การตั้งราคา (Pricing strategy)  

จุดมุ่งหมายของราคาและการตั้งราคาเพื่อใชเ้ป็นส่ิงโน้มนา้วใจผูบ้ริโภคและใช้แข่งขนักบัคู่แข่ง โดย
วธีิในการตั้งราคาก็มีหลากหลายกนัไปไดแ้ก่  

 (1) การตั้ งราคาตามตลาด โดยการตั้ งราคาด้วยวิธี น้ีผู ้ผลิตจะใช้วิธีการสังเกตว่า 
ดุลยภาพของตลาดอยูท่ี่เท่าไหร่และตั้งราคาสินคา้ตามนั้น โดยผูผ้ลิตจะตอ้งพยายามลดตน้ทุนหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหไ้ดก้  าไรท่ีสูงข้ึน 

 (2) การตั้งราคาตามตน้ทุน ผูผ้ลิตจะคิดตน้ทุนทั้งหมดและบวกก าไรท่ีตอ้งการแลว้จึงตั้ง
ราคาขาย แต่ราคาขายท่ีตั้งนั้นจะตอ้งไม่สูงกวา่ราคาท่ีซ้ือขายอยูใ่นตลาด ถา้ราคาท่ีตอ้งการสูงกวา่ราคา
ท่ีซ้ือขายอยู่ในตลาดผูผ้ลิตจะตอ้งท าการลดตน้ทุนลงดว้ยการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อ
หน่วยถูกลง ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดอตัราผลก าไรท่ีตอ้งการ 

 (3) การตั้งราคาสินค้าให้แตกต่างกัน โดยสินค้าชนิดเดียวกันแต่อาจมีการปรับปรุง
คุณสมบัติหรือข้อก าหนดบางประการ แล้วแยกตลาดในการก าหนดราคาเช่นสายการบินท่ีแบ่ง
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ออกเป็น First class, Business Class, Economy class หรือการตั้งราคาไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีต่างกนัระหวา่ง
ภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึ งการตั้ งราคาแบบน้ี เป็นการน าเร่ืองความยืดหยุ่น 
อุปสงคต่์อราคามาใช ้

 (4) การตั้งราคาตามรุ่นหรือรูปแบบของสินคา้ โดยวิธีน้ีจะใชก้บัสินคา้ท่ีมีความทนัสมยั
เพราะจะมีรุ่นใหม่ๆออกมาและท าใหสิ้นคา้รุ่นเก่าไม่ไดรั้บความนิยมจนราคาต ่าลง โดยผูผ้ลิตจะตอ้งมี
การปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ 

 (5) การตั้งราคาตามประเพณีนิยม การตั้งราคาแบบน้ีอาศยัความเคยชินของคนทัว่ไปเช่น 
น ้าอดัลม หนงัสือพิมพ ์ค่าบริการรถโดยสารประจ าทาง 

(6) การตั้งราคาแบบอ่ืนๆ เช่น ตั้งราคาตามกลยุทธ์ทางการตลาดและทางจิตวทิยา การตั้ง
ราคาเพื่อทุ่มตลาด การตั้งราคาแบบเจาะตลาด การขายสินคา้แบบพว่ง 

การก าหนดราคาสินคา้ใหม่หรือสินคา้ท่ีไม่เคยมีในตลาดมาก่อน ซ่ึงการตั้งราคาสินคา้ใหม่มีปัญหา
ตรงท่ีไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัอุปสงค์และสภาวะตลาดมาประกอบการตดัสินใจ โดยกลยุทธ์การตั้งราคา
สินค้าใหม่ได้แก่ กลยุทธ์ตั้งราคาสูง (Skimming Pricing) เป็นการตั้งราคาเพื่อให้ได้ก าไรมากท่ีสุด
โดยเร็ว เป็นการจ ากดักลุ่มผูซ้ื้อเฉพาะกลุ่มท่ีเต็มใจจ่ายราคาสูงไดเ้ท่านั้น สาเหตุท่ีตั้งราคาสูงเน่ืองจาก
เป็นการผลิตใหม่โดยยงัไม่รู้ความตอ้งการซ้ือท่ีแน่นอนจึงตอ้งผลิตจ านวนน้อยซ่ึงท าให้ตน้ทุนต่อ
หน่วยสูง สินคา้ท่ีเหมาะกบักลยุทธ์การตั้งราคาสูงคือ Credence product ไดแ้ก่สินคา้ท่ีผูซ้ื้อตดัสินใจ
ซ้ือเพราะช่ือเสียงของผูผ้ลิตหรือช่ือเสียงของสินคา้นั้น และ Experience Product ไดแ้ก่สินคา้ท่ีผูซ้ื้อจะ
รู้คุณสมบติัไดต่้อเม่ือซ้ือไปใช้แลว้ และกลยุทธ์ตั้งราคาต ่า (Penetration Pricing) เป็นการตั้งราคาต ่า
เพื่อครองตลาดให้ได้มากท่ีสุดโดยเร็วเพราะถ้าครองตลาดส่วนใหญ่ได้ก็อาจมีอ านาจผูกขาดและ
สามารถข้ึนราคาไดใ้นอนาคต การตั้งราคาต ่าเท่ากบัเป็นการปิดโอกาสการเขา้มาแข่งขนัเน่ืองจากราคา
ต ่าไม่จูงใจให้มีคู่แข่ง และราคาท่ีต ่ามากอาจท าใหคู้่แข่งท่ีเพิ่งเร่ิมผลิตใหม่ขาดทุนหรือไม่คุม้ค่าท่ีจะเขา้
มาแข่งขนั สินคา้ท่ีมีลักษณะสอดคล้องกบักลยุทธ์ตั้งราคาต ่าคือสินคา้ประเภท Search Product ซ่ึง
หมายถึงเป็นสินค้าท่ีคุณสมบัติพื้นฐานเป็นข้อมูลท่ี รู้กันทั่วไปจึงต้องตั้ งราคาให้พอเหมาะกับ
คุณสมบติั และเน่ืองจากคุณสมบติัเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปจึงสามารถผลิตแข่งขนัไดง่้ายจึงตอ้งตั้งราคาต ่าเพื่อ
ก าจดัไม่ใหมี้คู่แข่ง 
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2.1.3 ทฤษฎี Hedonic Pricing 

Hedonic Price Model เป็นวิธีท่ีศึกษาราคาของสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงเพื่อให้เขา้ใจถึงคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัท่ีส่งผลถึงราคาสินค้า  แล้วน ามาสร้างสมการถดถอยเพื่อหาอิทธิพลท่ีท าให้ราคาเปล่ียนดัง
สมการต่อไปน้ี 

P = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 +  ……. + βnXn 
โดยก าหนด  P  คือ ราคาของสินคา้ 
  α  คือสัมประสิทธ์ิท่ีตอ้งประมาณค่า 
               β  คือสัมประสิทธ์ิท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของ X ท่ีมีต่อ P 
  X  คือ คุณลกัษณะท่ีมีผลต่อราคา  

จากสมการค่า β แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะ X  ต่อราคา กรณีท่ีคุณสมบติั X เป็นตวั
แปรเชิงปริมาณ(quantitative variable) ถา้ค่า β มีค่าเป็นบวกหมายความวา่คุณลกัษณะ X มีอิทธิพลท า
ให้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึนซ่ึงหมายความวา่การเพิ่มข้ึนของ X หน่ึงหน่วยส่งผลให้ราคาเพิ่มข้ึน β บาท และ
ในทางกลบักนัถา้ค่า β มีค่าเป็นลบหมายความวา่คุณลกัษณะ X มีอิทธิพลท าให้ราคาสินคา้ลดลงกรณี
ท่ีคุณลกัษณะเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ(qualitative variable) การก าหนดค่า X ในสมการจะมีอยูส่องค่า
คือ X = 1 ในกรณีท่ีสินคา้ชนิดนั้นมีคุณลกัษณะ X และ X = 0ในกรณีท่ีสินคา้ชนิดนั้นไม่มีคุณลกัษณะ 
X ซ่ึงถา้ β มีค่าเป็นบวก หมายความวา่ถา้สินคา้มีคุณลกัษณะท าให้ราคาเพิ่มข้ึน β บาท และถา้ β มีค่า
เป็นลบหมายความวา่ถา้สินคา้มีคุณลกัษณะท าใหร้าคาสินคา้ลดลง β บาท 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  และคมสัน  สุริยะ (2549) ไดศึ้กษาวิจยัผลกระทบของสายการบินตน้ทุนต ่าต่อ
บริษทัการบินไทย จ ากดั(มหาชน) ดว้ยวิธี Hedonic Price โดยมีตวัแปรตาม (dependent variable) คือ
ราคา และตวัแปรอิสระ (independent variable) คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาโดยมีทั้งหมด 8 ปัจจยัไดแ้ก่ 
สายการบิน ระยะเวลาการจองตัว๋ล่วงหน้า วนัเดินทาง เวลาบิน เส้นทางขาเข้าหรือออกกรุงเทพฯ 
ช่วงเวลาในหรือนอกเทศกาลวนัหยุด เส้นทางเช่ือมเมืองท่องเท่ียวหรือเมืองทัว่ไป และระยะทางของ
ก าร บิ น โด ย ร าค าได้ จ าก ก าร ติ ด ต าม ต รว จส อบ ร าค าข อ งส ายก าร บิ น น ก แอ ร์  แ ล ะ  
ไทยแอร์เอเชียทุกวนัเป็นเวลา 30 วนั การศึกษาน้ีเป็นตน้แบบของการสร้างแบบจ าลอง Hedonic Price 
ในคร้ังน้ี โดยไดใ้ช้ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา 5 รายการจาก 7 รายการ ซ่ึงไม่มีเพียงช่วงเวลาในหรือนอก
เทศกาลวนัหยุด เส้นทางเช่ือมเมืองท่องเท่ียวหรือเมืองทัว่ไป และระยะทางของการบิน เพราะศึกษา
เฉพาะเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ช่วงเวลาเดินทางในเดือนมีนาคมเท่านั้น 
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ยุวดี ลเีบ็น และวศิิษฐ์ ลิม้สมบุญชัย (2551) เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีไดศึ้กษาโดยใชแ้บบจ าลอง Hedonic 
Price โดยไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดราคาผลิตภณัฑ์น ้ าส้ม: การวิเคราะห์ราคาแบบฮี
โดนิก (Hedonic price analysis) การศึกษาน้ีไดใ้ชข้อ้มูลปฐมภูมิของราคาและคุณลกัษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์น ้ าส้มชนิดต่างๆท่ีวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าแห่งหน่ึง ในระหว่างช่วงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยใชแ้บบจ าลองฮีโดนิก จากผลการศึกษาพบวา่
ปัจจยัท่ีมีผลเชิงลบต่อราคาผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ ระดบัความเขม้ขน้สูง ปริมาณน ้าตาล การเติมเกร็ดส้มหรือ
เน้ือส้มลงในผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑแ์บบขวดพลาสติกและถว้ยพลาสติก ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกต่อ
ราคาผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ ระดบัความเขม้ขน้ปานกลาง การระบุวติามินไวข้า้งบรรจุภณัฑ ์ชนิดของส้มท่ีใช้
เป็นวตัถุดิบ บรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้ว ระดับของชั้ นวางผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคจ่ายราคาส่วนเพิ่ม 
(premium price) ใหก้บัความสะดวกสบายในการซ้ือหา ขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการและตราสินคา้ 

คมสัน สุริยะ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองผลกระทบของสายการบินตน้ทุนต ่าต่ออุตสาหกรรมการบิน  
เม่ืออุตสาหกรรมสายการบินแห่งประเทศไทยไดอ้นุญาตให้สามสายการบินตน้ทุนต ่าเขา้มาให้บริการ
ในเส้นทางภายในประเทศ จะส่งผลต่อสายการบินบริการเต็มรูปแบบ สนามบิน และผูโ้ดยสารอยา่งไร 
โดยประเด็นหลักท่ีต้องการทราบคือใครเป็นผูท่ี้ได้ประโยชน์จากสายการบินตน้ทุนต ่า โดยใช้วิธี
ประมาณค่าอุปสงค์เพื่อหาการเปล่ียนแปลงของรายไดข้องสายการบิน สนามบิน รวมถึงประโยชน์
ส่วนเกินของผูบ้ริโภค จากผลการศึกษาพบวา่สายการบินตน้ทุนต ่าท าใหส้นามบินมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 311 
ลา้นบาทโดยไดรั้บมาจากภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมการใชส้นามบินในการลงจอด โดยในปีแรก
ของการให้บริการโดยสายการบินตน้ทุนต ่ายงัไม่ไดท้  าให้รายไดข้องการบริการโดยสายการบินแบบ
เต็มรูปแบบ (Full Service Airline) ลดลงแต่ในปีถดัมาสายการบินท่ีบริการแบบเต็มรูปแบบมีรายได้
ลดลงถึง 1,921 ล้านบาท ผูโ้ดยสารประมาณ 1,000,000 คนเปล่ียนจากการใช้บริการสายการบินท่ี
บริการแบบเต็มรูปแบบไปใชใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า นอกจากนั้นการให้บริการของสายการ
บินต้นทุนต ่าท าให้รูปแบบของการท่องเท่ียวจากประเทศไทยสู่ประเทศลาวเปล่ียนไป จากเดิม
นกัท่องเท่ียวจะใชบ้ริการสายการบินเส้นทางการบินระหวา่งกรุงเทพฯกบัเวยีนจนัทร์โดยเปล่ียนไปใช้
เส้นทางการบินกรุงเทพฯกบัอุดรธานีแลว้ขา้มไปยงัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผา่นสะพานมิตรภาพไทยลาว 

รสสุคนธ์ ศึกรักษา (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัในภาคเหนือโดยใชว้ิธี 
Hedonic Price Model  โดยมีวตัถุประสงคคื์อปรับปรุงราคาท่ีอยูอ่าศยัของภาคเหนือให้มีความชดัเจน
มากข้ึน อีกทั้ งหาตัวแปรท่ีสามารถช้ีวดัความสัมพันธ์ต่อการจัดท าดัชนีราคาท่ีอยู่อาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใชข้อ้มูลทุติยภูมิในการท าการศึกษา โดยก าหนดประชากรคือขอ้มูลจากฐานขอ้มูลจาก
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน 
ล าพูน ล าปาง อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทยั เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร และนครสวรรค ์โดยมี
ขอ้มูลจ านวน 60,881 ขอ้มูลและตดัขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ออกไป 11,803 ขอ้มูล โดยใช้ Hedonic Price 
ในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าดัชนีราคาวสัดุก่อสร้างและผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคเหนือ มีความ
สอดคลอ้งกนั 

ศิวัตรา  พีพัฒน์ไชยศิริ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัในการเลือกใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า
เส้นทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัใน
การเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าเส้นทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย มีกลุ่มตวัอยา่ง
คือผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าและเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเองจ านวน 400 
ตวัอย่าง เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัดา้นสินคา้
และบริการอยูใ่นระดบัมาก โดยช่ือเสียงดีดา้นความปลอดภยัเป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญั
มากท่ีสุด ดา้นราคาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยราคาบตัรโดยสารเหมาะสมกบัเส้นทางเป็นปัจจยัท่ี
ไดรั้บความส าคญัมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากปัจจยัการมีความ
สะดวกในการซ้ือบตัรโดยสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินเป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยการลดราคาค่าบตัร
โดยสารเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด ด้านการส่งมอบบริการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากปัจจัยความตรงต่อเวลาในการออกเดินทางและถึงท่ีหมายเป็นส่ิงท่ีกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญมากท่ีสุด  ด้านพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยด้านอัธยาศัยและ
ประสิทธิภาพของพนกังานท่ีให้บริการบนเคร่ืองบินเป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัท่ีสุด ดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางโดยปัจจยัดา้นส านกังานของสายการ
บินทนัสมยัสวยงามไดรั้บความส าคญัมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามการศึกษาน้ีไม่ไดศึ้กษากลยุทธ์การตั้ง
ราคาของสายการบินตน้ทุนต ่า 

Bachis (2006) ได้ท าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การตั้ งราคาของสายการบินในยุโรปว่าเวลาไหนคือ
ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการจองตัว๋ออนไลน์ ตามปกติแล้วผูบ้ริโภคมกัคิดว่าการจองตัว๋ล่วงหน้าเป็น
เวลานานจะท าให้ไดร้าคาค่าโดยสารท่ีถูกท่ีสุด การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาระยะเวลาการจองตัว๋
ล่วงหนา้ท่ีดีท่ีสุดเพื่อใหไ้ดร้าคาค่าโดยสารต ่าท่ีสุด โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากทั้ง
เวบ็ไซต์ของสายการบินและท าการจองตัว๋ผ่านตวักลางและขอ้มูลทุติยภูมิคือขอ้มูลเส้นทางการบิน 
โดยท าการเก็บขอ้มูลทั้งหมด 25 เดือน เร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 ถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2547 เป็นขอ้มูลจ านวน 650,000 เท่ียวบิน จากผลการศึกษาพบวา่ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการจองตัว๋
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ออนไลน์ของสายการบินตน้ทุนต ่าคือ 28 วนัก่อนวนัเดินทางโดยการเดินทางวนัจนัทร์ถึงวนัพฤหสับดี
จะท าใหไ้ดต้ัว๋ราคาถูกมากกวา่การเดินทางในวนัศุกร์ถึงวนัอาทิตย ์

Dobruszkes (2006) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์และเช่ือมโยงเครือข่ายของสายการบินตน้ทุนต ่า
ในยุโรป จากการสร้างขอบเขตเพื่อระบุถึงสายการบินตน้ทุนต ่าในยุโรปผา่นหนงัสือนิตยสารและผา่น
ทางเวบ็ไซต์ออนไลน์ท าให้ไดข้อ้แตกต่างของสายการบินตน้ทุนต ่าและสายการบินท่ีให้บริการเต็ม
รูปแบบดงัน้ีคือ ราคาค่าโดยสารของสายการบินตน้ทุนต ่าจะมีราคาต ่ากวา่สายการบินท่ีให้บริการเต็ม
รูปแบบประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงจะมีสายการบินต้นทุนต ่าอยู่ 2 ประเภทโดยประเภทแรก ราคาค่า
โดยสารจะต ่ากวา่สายการบินท่ีให้บริการเตม็รูปแบบท่ีประมาณร้อยละ 66 และประเภทท่ีสองคือ สาย
การบินตน้ทุนต ่าท่ีราคาค่าโดยสารต ่ากวา่สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบไม่ถึงร้อยละ 50 โดยสาย
การบินประเภทน้ีจะเรียกวา่เป็นสายการบินท่ีมีราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับสายการบินตน้ทุน
ต ่าท่ีเปิดด าเนินการในยุโรปกระทัง่ปี พ.ศ. 2547 มีอยู ่28 สายการบิน ซ่ึงท าการวเิคราะห์ส่วนประกอบ
ของตน้ทุนของสายการบินตน้ทุนต ่า จากการศึกษาพบวา่สายการบินตน้ทุนต ่ามีความส าคญัเป็นอยา่ง
มากในยุโรปตะวนัตกโดยเฉพาะ easyJet  และRyanair ซ่ึงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 สหภาพยุโรป
ไดมี้สมาชิกเพิ่มข้ึนใหม่ 10 ประเทศซ่ึงประเทศเหล่าน้ีมีค่าจา้งแรงงานต ่า รายไดต้  ่าและมีการแข่งขนั
ในธุรกิจการบินต ่าจึงส่งผลดีต่อการพฒันาของสายการบินตน้ทุนต ่า โดยธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่ามี
ผลต่อ 10 ประเทศใหม่ของสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยการให้บริการ
ของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีเส้นทางการบินระหวา่งยโุรปตะวนัออกกบัยุโรปตะวนัตกสามารถดึงดูด
ผูโ้ดยสารจากยโุรปกลางท่ีหนัมาใชบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่าเพิ่มข้ึน 

Malighetti, Paleari, and Redondi (2009) ได้ท าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การตั้งราคาของสายการบิน
ตน้ทุนต ่า โดยสายการบินไรอนัแอร์ ( Ryanair) เป็นกรณีศึกษา โดยท าการศึกษาทุกเท่ียวบินของ สาย
การบินไรอันแอร์ท่ีท าการบินในยุโรปโดยใช้วิธี Hyperbolic price ซ่ึงใช้การเก็บข้อมูลราคาจาก
เว็บไซต์ของสายการบิน จากผลการศึกษาพบว่าราคาค่าโดยสารกับเส้นทางการบินและจ านวน
ผูโ้ดยสารมีความสัมพนัธ์กนั โดยระยะทางในการบินและจ านวนเท่ียวบินเป็นตวัแปรท่ีส าคญั และยงั
พบวา่ราค่าโดยสารไม่มีความสัมพนัธ์กบัสนามบินท่ีลงจอด ส าหรับการลดราคาค่าโดยสารจะมีต่อเม่ือ
กระตุน้ให้ใช้สนามบินรองแทนสนามบินหลกั  เป็นท่ีน่าประหลาดใจว่าการมีคู่แข่งใหม่ๆเขา้มาใน
ตลาดไม่ไดท้  าใหร้าคาเฉล่ียของค่าโดยสารเปล่ียนแปลงแต่กลบัท าใหส้ายการบินไรอนัแอร์ลดราคาค่า
โดยสารลงอีก 

Fageda, Jimenez, and Perdiguero (2010) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการแข่งขนัดา้นราคาในธุรกิจการบิน
ใชก้รณีศึกษาของกลยุทธ์ท่ีสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบใชแ้ข่งขนักบัสายกการบินตน้ทุนต ่า ใน
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ธุรกิจการบินมีการแข่งขนักนัเป็นอยา่งมากโดยงานวิจยัช้ินน้ีไดก้ล่าววา่สายการบินท่ีให้บริการแบบ
เต็มรูปแบบมี 2 กลยุทธ์ท่ีจะสามารถใช้แข่งขนักบัสายการบินตน้ทุนต ่า กลยุทธ์แรกคือก่อตั้งสายการ
บินตน้ทุนต ่าสายการบินใหม่เพื่อมาแข่งขนั กลยุทธ์ท่ีสองคือลดราคาค่าโดยสารภายใตช่ื้อของสายการ
บินเดิม โดยท าการศึกษาสายการบินภายในประเทศของ Iberia ในประเทศสเปน  ซ่ึงท าการเก็บขอ้มูล
ราคาค่าโดยสาร 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง การเก็บขอ้มูลไดม้าจากหลายช่องทางโดยราคาค่า
โดยสารไดม้าจากการจองแบบออนไลน์ของแต่ละสายการบิน ขอ้มูลของจ านวนเท่ียวบินในแต่ละ
เส้นทางการบินไดม้าจากเวบ็ไซต์ Official Airline Guide (OAG) ขอ้มูลของเท่ียวบินประจ าปีของแต่
ละสายการบินและขอ้มูลของอุปสงคข์องแต่ละเส้นทางการบินไดข้อ้มูลมาจากเวบ็ไซตข์องสนามบิน 
โดยผลการศึกษาพบว่าในยุโรปสายการบินตน้ทุนต ่ามีส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงในเส้นทางการบิน
ภายในประเทศและเส้นทางการบินภายในยุโรปโดยสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบมีการปรับตวั
เพื่อแข่งขนักบัสายการบินตน้ทุนต ่าโดยการสร้างสายการบินตน้ทุนต ่าข้ึนมาใหม่เพื่อใช้แข่งขนักบั
สายการบินตน้ทุนต ่า โดยสายการบินท่ีเกิดข้ึนใหม่จะไดเ้ปรียบสายการบินอ่ืนๆเน่ืองจากส่วนแบ่ง
ตลาดของสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบมีสูง ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมี
ขนาดใหญ่เท่านั้นจึงจะสามารถแข่งขนักับสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีเปิดให้บริการโดยสายการบินท่ี
บริการแบบเตม็รูปแบบได ้

Poh and Mohayidin (2011) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการแข่งขนัดา้นกลยุทธ์ราคาของสายการบินตน้ทุน
ต ่าโดยใช้ทฤษฎีเกมส์ ราคาค่าโดยสารท่ีมีราคาต ่านอกจากจะส่งผลต่อก าไรของสายการบินนั้นๆแลว้
ยงัส่งผลต่อสายการบินคู่แข่งเน่ืองจากราคาค่าโดยสารมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยใน
ประเทศมาเลเซียมีสายการบินตน้ทุนต ่าสองสายการบินคือ AirAsia และFirefly ซ่ึงการใชท้ฤษฎีเกมส์
จะท าให้เกิดการพฒันากลยุทธ์เม่ืออนาคตของสายการบินหน่ึงข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของอีกสายการ
บินหน่ึง โดยถา้สายการบิน AirAsia ตั้งราคาคงท่ีและสายการบิน Firefly ลดราคาจะท าให้รายไดข้อง
สายการบิน Firefly  เพิ่มข้ึน โดยผลการศึกษาพบวา่ราคาค่าโดยสารของสายการบินหน่ึงส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อราคาค่าโดยสารของอีกสายการบิน ซ่ึงจากการศึกษาน้ีไดมี้ขอ้เสนอแนะวา่ในระยะยาวทั้ง
สองสายการบินจะตอ้งใชก้ลยทุธ์ดา้นเครือข่ายใหม่ๆในการแข่งขนั ในการหาทางออกของปัญหาโดย
ใชท้ฤษฎีเกมส์ทั้งสองสายการบินจะตอ้งพยายามใหก้ารตั้งราคาค่าโดยสารอยูใ่นจุดดุลยภาพ 

Fedorco and Hospodka (2013) ได้ท  าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การตั้งราคาของธุรกิจการบินในยุโรป 
การศึกษาน้ีมีจุดประสงค์ในการประมาณค่ากลยุทธ์การตั้งราคาค่าโดยสารในตลาดท่ีต่างกนัและใน
ช่วงเวลาท่ีต่างกนั กลยุทธ์การตั้งราคาของสายการบินข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัและอยู่ท่ีการ
จัด ก ารร าย ได้ ข อ งบ ริษัท  แ ต่ ปั จจัย ภ ายน อก ท่ี ส่ งผ ล ต่ อก ารตั้ ง ร าค าค่ าโด ยส ารขอ ง 
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สายการบินมีดงัน้ีคือ (1) ชนิดของตลาด ในอุตสาหกรรมการบินมีการแบ่งชนิดของตลาดดังน้ีคือ
ตลาดท่ีเวลามีผลต่อผู ้โดยสาร และตลาดท่ีราคามีผลต่อผู ้โดยสาร (2) การแข่งขันภายในตลาด 
เช่นเดียวกบัสินคา้ชนิดอ่ืนๆโครงสร้างของตลาดข้ึนอยูก่บัจ  านวนและอ านาจของทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย (3) 
ฤดูกาลท่องเท่ียว ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวเป็นช่วงเวลาท่ีสายการบินสามารถตั้งราคาสูงกว่าปกติได้
ดงันั้นสายการบินจึงตอ้งท าการพยากรณ์จ านวนผูโ้ดยสารในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวอยา่งระมดัระวงัและ
เสนอส่วนลดในช่วงเวลานอกฤดูกาลท่องเท่ียว (4) ราคาน ้ ามนั การท่ีราคาเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนเป็นตวัแปร
หลกัท่ีผลกัดนัให้สายการบินเพิ่มราคาค่าโดยสาร (5) รายไดข้องผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อ
อุปสงคใ์นการบริโภคเม่ือรายไดข้องผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนจะท าให้อุปสงคใ์นการบริโภคเพิ่มข้ึนและการ
ลดลงของรายไดผู้บ้ริโภคยงัส่งผลให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนจากการใช้บริการสายการบินเต็มรูปแบบมาใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่า  ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การตั้งราคาของสายการบินตน้ทุนต ่าจะใช ้ 
กลยทุธ์ราคาแบบไดนามิก (dynamic price) และราคาจะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆเม่ือใกลถึ้งเวลาเดินทาง  ส่วน
สายการบินท่ีให้บริการแบบเต็มรูปแบบจะใช้กลยุทธ์การตั้งราคาท่ีข้ึนอยู่กบัการจดัสรรจ านวนท่ีนั่ง
แลว้จึงตั้งราคา 


