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กลยุทธการกําหนดราคา (PRICING STRATEGY) 

1. ความสําคัญของปญหาและวัตถุประสงค (Problem statement and Objective) 

1. 1 ความสําคญัของราคา (Problem Statement ) 

ผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายราคาและทําการกําหนดราคาอยางรอบคอบ เนื่องจาก
ราคาเปนสวนประสมทางการตลาดเพียงประเภทเดียวที่กอใหเกิดรายรับโดยตรง สวนประสมทางการตลาด
ตัวอ่ืน คือสวนที่กอใหเกิดตนทุน เชน ตนทุนที่เกิดจากการโฆษณา การพัฒนาผลิตภัณฑ การสงเสริมการขาย 
การกระจายสินคา บรรจุภัณฑ 

บริษัทสวนใหญกําหนดราคาโดยใชสวนบวกเพิ่มจากตนทุน ซ่ึงฝายการเงินเปนผูเตรียมขอมูลหรือ
ตนทุนใหแกฝายการตลาด และขอมูลที่ฝายการเงินใหมามักจะไมสมบรูณเนื่องจากไมไดนําคาใชจายทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นมาคํานวณเปนตนทุน ซ่ึงทําใหตนทุนสินคาที่ไดมาไมถูกตอง สงผลใหนักการตลาดนําขอมูลหรือ
ตนทุนนั้นไปตัดสินใจกําหนดราคาอยางไมถูกตอง แตในปจจุบันบริษัทตางๆไดรับความกดดันจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  ซ่ึงทําใหบริษัทพยายามสรางกําไรจากการขายใหมากที่สุด และมักจะ
กําหนดวัตถุประสงคของราคา คือตองการกําไรจากสวนครองตลาด (Market Share) และอัตราการ
เจริญเติบโต (Growth) โดยวัตถุประสงคของราคาที่ตองการกําไร มักเกิดอุปสรรคจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ รวมทั้งอํานาจการซื้อของผูซ้ือเปลี่ยนไป และปจจัยจากสภาพแวดลอมดานอื่นๆ ซ่ึงสภาพแวดลอมที่
กดดันทําใหราคามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไป 

การกําหนดราคาเปนปญหาเชิงกลยุทธที่สําคัญเพราะเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการวางตําแหนงของ
ผลิตภัณฑนอกจากนี้การตั้งราคามีผลตอองคประกอบสวนประสมการตลาดอื่น หากผูบริโภคหรือผูซ้ือ
องคกรไดรับรูราคาที่สูงเกินไปก็อาจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทคูแขง หรือสินคาทดแทน ซ่ึงจะนําไปสูการ
สูญเสียของยอดขายและกําไรของบริษัท หากกําหนดราคาต่ําเกินไปยอดขายอาจเพิ่มขึ้น แตอาจจะกระทบถึง
ผลกําไร การตัดสินใจกําหนดราคาตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเมื่อบริษัท มีการแนะนําผลิตภัณฑ
ใหมหรือการวางแผนการปรับเปลี่ยนราคาในระยะสั้นหรือระยะยาว 

 

 



1.2 วัตถุประสงคในการกําหนดราคา  (Objective) 

     1.2.1  เพื่อรายได มุงใหกิจการมีรายไดทั้งในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุน 

กําไร เงินสดหมุนเวียน หรือมีรายไดเพื่อใหกิจการอยูรอด 

     1.2.2  เพื่อยอดขาย มุงใหกิจการมีสวนแบงตลาดจากผลิตภัณฑที่จําหนายหรือการใหบริการเพิ่ม
มากขึ้น หรือรักษาสวนแบงของตลาดผลิตภัณฑไว 

     1.2.3 เพื่อการแขงขัน มุงใหกิจการสามารถแขงขันดานราคากับคูแขงได หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แขงขันดานราคากับคูแขง 

     1.2.4 เพื่อตอบสนองตอสังคม มุงใหกิจการจําหนายผลิตภัณฑภายใตจรรยาบรรณและศีลธรรม 
โดยการชวยเหลือสังคมใหมีโอกาสบริโภคผลิตภัณฑดังกลาว หรือเพื่อรักษาการจางงานของกิจการไว 

 

2. กลยุทธดานราคา (Pricing Strategy) 

 กลยุทธการกําหนดราคา แบงออกเปนกลยุทธการกําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑใหม และกลยุทธ
การกําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑ โดยทั่วไป ดังนี้  

 2.1 กลยุทธการกําหนดราคาสําหรับผลิตภณัฑใหม  

       ในกรณีที่ผลิตภัณฑนั้นเปนผลิตภัณฑใหมแบบริเร่ิม (Innovative Product) หรือผลิตภัณฑแบบ
ปรับปรุง (Modified Product) นักการตลาดมีทางเลือกในการตั้งราคาในชวงเริ่มตนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
ได 2 แบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ ตนทุนของผลิตภัณฑ ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา การรับรูของ
ผูบริโภค และลักษณะการแขงขันในตลาด สวนผลิตภัณฑใหมของกิจการที่มีคูแขงขันอยูแลว ซ่ึงเปน
ผลิตภัณฑเลียนแบบ (Me-too Product)  อาจกําหนดราคาจากการเปรียบเทียบระดับคุณภาพและราคาเปน
แนวทาง  ดังนี้  

       2.1.1 กลยุทธราคาหัวกะทิ (Skimming Pricing Strategy) เปนการกําหนดราคาแรกสูงสําหรับ
ผลิตภัณฑที่อยูในชวงแนะนําของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ หลังจากนั้นจึงลดราคาลงเรื่อยๆ เมื่อผานเขาสูชวง
ตางๆของวงจรชีวิตผลิตภัณฑในลําดับตอไป กลยุทธนี้เหมาะสําหรับผลิตภัณฑใหมที่มีลักษณะและ



คุณสมบัติแตกตางจากผลิตภัณฑทั่วไปตามทองตลาด เชน ยาและเวชภัณฑ รวมทั้งผลิตภัณฑที่ตองมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ใชเงินลงทุนมาก มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นนักการตลาดจึงใชกลยุทธนี้เพื่อ
ตักตวงกําไรในระยะตน เพราะการกําหนดราคาลักษณะนี้จะทําใหชวงหางระหวางระยะตนทุนและราคาขาย
แตกตางกันมาก และจะลดราคาลงเมื่อคูแขงขันเริ่มเขาสูตลาด ทําใหคูแขงขันประสบปญหาในการสรางผล
กําไรจากผลิตภัณฑใหม 

      2.1.2 กลยุทธราคาเจาะตลาด (Penetration Pricing Strategy) เปนกลยุทธในการกําหนดราคาต่ํา
ในชวงแนะนําผลิตภัณฑ เพื่อใหนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดไดเร็วขึ้นและกระตุนใหผูบริโภคในตลาดหันมาซื้อ
ผลิตภัณฑมากขึ้น ซ่ึงผลกําไรตอหนวยจะไมมากนัก แตจะไดกําไรโดยรวมจากการขายในปริมาณมาก การ
ใชกลยุทธราคาลักษณะนี้จะประสบผลสําเร็จไดจะตองอยูภายใตเขื่อนไข ดังตอไปนี้ดวย คือ อุปสงคของ
ตลาดมีความยืดหยุนสูง เนื่องจากกิจการมีโอกาสลดตนทุนการผลิตไดเมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ตรา
ยี่หอมีความสามารถในการแขงขันนอยมาก และความตองการของตลาดจะตองไมแตกตางกัน 

      2.1.3 กลยุทธราคาตามระดับราคาและคุณภาพ (Price-quality Pricing Strategy) เปนกลยุทธที่ใช
สําหรับกําหนดราคาของผลิตภัณฑใหมในตลาด ที่จัดวาเปนผลิตภัณฑใหมของกิจการดวย แตเปนผลิตภัณฑ
ที่มีคูแขงขันอยูในตลาดแลว กิจการอาจเลือกใชวิธีการกําหนดราคาโดยเปรียบเทียบระดับคุณภาพและราคา
ของผลิตภัณฑของกิจการกับของคูแขงขัน ซ่ึงมีทั้งหมด 4 กลยุทธ ดังรูปตอไปนี้  

 ราคาสูง ราคาต่ํา 

คุณภาพสูง 
กลยุทธคุณภาพสูง กลยุทธคุณภาพเกินราคา 

(Premium Strategy) (Good-value Strategy) 

คุณภาพต่ํา 
กลยุทธราคาเกนิคุณภาพ กลยุทธประหยัด 
Overcharging Strategy (Economy Strategy) 

ภาพที่ 2.1.3.1 กลยุทธราคาตามระดับราคาและคุณภาพ 

      ในการเลือกใชกลยุทธราคาตามระดับราคาและคุณภาพทั้ง 4 กลยุทธนี้ ผูบริหารจะตองพิจารณา
วาผลิตภัณฑมีความไดเปรียบหรือเสียเปรียบคูแขงขัน หลังจากนั้นจึงเลือกใชกลยุทธราคาที่เหมาะสมให
สอดคลองกับระดับคุณภาพของผลิตภัณฑดวย สวนกลยุทธที่ควรหลีกเลี่ยง คือ กลยุทธราคาเกินคุณภาพ 



(Overcharging Strategy) เปนการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีระดับคุณภาพต่ํากวาราคาที่ควรจะเปน เพราะถือเปน
การเอาเปรียบผูบริโภค ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความไมพึงพอใจตอผูบริโภคในระยะยาวได 

 

 2.2 กลยุทธการกําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑโดยทั่วไป                                                                                                

       กลยุทธที่นักการตลาดใชในการกําหนดราคาผลิตภัณฑโดยท่ัวไป ซ่ึงไมจัดวาเปนผลิตภัณฑใหม
ในตลาด สามารถแบงไดเปน 4 กลยุทธ ดงันี้ 

      2.2.1 กลยทุธราคาเพื่อการแขงขัน (Competitive Pricing Strategy) การกําหนดราคาลักษณะนี้จะ
มุงที่การเพิ่มความสามรถในการแขงขันใหแกผลิตภณัฑ ซ่ึงอาศัยราคาเปนเครื่องมือในการกําหนดราคาโดย
ยึดสถานการณในการแขงขนั มีทั้งหมด 4 วิธี ไดแก 

  ก. การกําหนดราคาเทากับคูแขงขัน (Meeting the Competition Strategy) ซ่ึงเปนการ
กําหนดราคาผลิตภัณฑจากราคาของคูแขงขัน โดยกําหนดราคาเทากับราคาของคูแขงขันเพื่อหลีกเลี่ยง
สงครามราคา (Price War) วิธีนี้เหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่มีสินคาทดแทนมาก เปนที่รูจักและยอมรับของ
ตลาดอยูแลว 

  ข. การกําหนดราคาต่ํากวาคูแขงขัน (Undercutting the Competition Strategy) วิธีการ
กําหนดราคาลักษณะนี้เหมาะสําหรับกิจการที่ดอยกวาของคูแขงขัน จึงกําหนดราคาที่ต่ํากวาคูแขงขันเพื่อแยง
ชิงสวนตลาด และเปนการชดเชยรายไดที่เสียไปดวยการขายในปริมาณที่มากขึ้น กลุมเปาหมายสวนใหญจะ
เปนผูบริโภคระดับลาง ซ่ึงมีความไวตอราคาสูงกิจการจึงตองประหยัดตนทุน เนื่องจากขนาดการผลิตที่
เพิ่มขึ้น ที่สําคัญตองเจาะตลาดใหไดเพื่อเพิ่มยอดขาย 

  ค. การกําหนดราคาสูงกวาคูแขงขัน (Pricing-above the Competition) เพื่อใหไดกําไร
ขั้นตนในจํานวนที่สูงกวาคูแขงขัน เหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่มีความเหนือกวาคูแขงขัน กลุมเปาหมายที่มี
รายไดสูง มีความไวตอราคาต่ํา มีความซื่อสัตยตอครายี่หอสูง ซ่ึงกิจการจะตองภาพลักษณใหแกผลิตภัณฑวา
มีคุณภาพสูง 

  ง. การประมูลหรือการประกวดราคา (Sealed Bid Pricing) การประมูลเปนการกําหนดราคา
โดยมุงใหผูบริโภคที่เปนตลาดเปาหมายเสนอราคาที่พอใจที่จะซื้อ วิธีการนี้ปจจุบันนิยมใชในการเสนอขาน



สินคาผานอินเตอรเน็ต สวนวิธีการประกวดราคาเพื่อการเสนอผลิตภัณฑใหแกตลาดองคกร สวนราชการ 
และโครงการพิเศษตางๆ จะมีวิธีการที่แตกตางจากการนําเสนอผลิตภัณฑใหแกผูบริโภคทั่วไป เนื่องจาก
กิจการไมสามารถที่จะรูราคาของคูแขงขันที่รวมประกวดราคาได ดั้งนั้นกิจการจําเปนที่จะตองเสนอราคาที่
ต่ําที่สุด เพื่อสรางโอกาสในการไดรับการประมูล 

 2.2.2 กลยุทธราคาสําหรับสายผลิตภัณฑ (Product Line Pricing Strategies) ในกรณีที่กิจการมี
ผลิตภัณฑมากกวาหนึ่งรายการ โดยสามารถแบงผลิตภัณฑดังกลาวออกเปนสายผลิตภัณฑที่ชัดเจน เพื่อให
ผลิตภัณฑทั้งหมดที่กิจการมีอยูมีความสอดคลองกันและสามารถทํากําไรใหกิจการได โดยมีวิธีการกําหนด
ราคาดังนี้ 

  ก. แนวระดับราคา (Pricing Lining) เปนการกําหนดราคาโดยพิจารณาราคาผลิตภัณฑตัว
อ่ืนๆที่อยูในสายผลิตภัณฑเดียวกัน โดยกําหนดราคาใหแกผลิตภัณฑแตละตัวในสายผลิตภัณฑแตกตางกัน
ตามคุณภาพและองคประกอบ และใชวิธีการกําหนดผลิตภัณฑเหลานั้นใหมีลักษณะเปนระดับราคาที่
ตอเนื่องกัน ซ่ึงราคาที่กําหนดขึ้นแตละชวงไมจําเปนที่จะตองหางเทากัน ทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซื้อ
ในระดับราคาที่พอใจ     

  ข.ราคาของผลิตภัณฑที่ตองใชรวมกัน (Captive Product Pricing) เปนกลยุทธการกําหนด
ราคาสําหรับผลิตภัณฑฐานและผลิตภัณฑที่ตองใชรวมกัน ซ่ึงการตั้งราคาสําหรับผลิตภัณฑฐานดังกลาวจะ
เนนการตั้งราคาต่ํา เพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายซ้ือตัวผลิตภัณฑฐานไปใช สวนตัวผลิตภัณฑที่ตองใช
รวมกันจะตั้งราคาสูง และใชตัวผลิตภัณฑที่ตองใชรวมกันนี้เปนตัวสรางกําไร นอกจากนี้ผลิตภัณฑที่ตองใช
รวมกันมักจะตองมีการซื้อซํ้าหรือซ้ือทดแทนบอยครั้งดวย 

  ค. ราคาผลิตภัณฑที่เลือกสวนประกอบได (Optional Product Pricing) วิธีนี้เปนการกําหนด
ราคาสําหรับผลิตภัณฑหลักที่สามรถเพิ่มเติมสวนประกอบตางๆไดตามความตองการของลูกคา ซ่ึงจะสงผล
ใหลูกคารูสึกวาราคาของผลิตภัณฑไมแพงนัก ทําใหตัวผลิตภัณฑสามรถแขงขันกับคูแขงในดานราคาได 

  ง. ราคาสําหรับการขายควบ (Pricing Bundling) เปนการกําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑ
หลายชนิดรวมกันในราคาพิเศษ เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อมากขึ้น  

  จ. ราคาสําหรับการขายหลายสวน (Multiple Unit Pricings) กรณีที่กิจการตองการขาย
ผลิตภัณฑใหไดมากกวาหนึ่งหนวย โดยเสนอราคาที่ถูกกวาเมื่อลูกคาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนั้นจํานวนหลาย



หนวย ซ่ึงวิธีการเหลานี้มีขอจํากัด คือ เมื่อกิจการลดราคาสินคาเพื่อใหลูกคาซื้อจํานวนหลายหนวย สงผลให
ลูกคามีตัวผลิตภัณฑคงเหลือสํารองไวปริมาณมาก ทําใหไมสามารถขายผลิตภัณฑนั้นๆไดในชวงเวลาปกติที่
ไมมีการลดราคา 

  ฉ. ราคาลอใจ (Leader Pricing) ในกรณีนี้ กิจการจะกําหนดราคาผลิตภัณฑตัวใดตัวหนึ่งให
ต่ํากวาหรือใกลเคียงกับตนทุน เพื่อเปนการดึงดูดลูกคาเขาราน และหวังวาผูบริโภคเหลานั้นอาจจะซื้อ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆจากรานดวย ซ่ึงผลิตภัณฑที่ใชเปนตัวลอใจลูกคาในดานราคานี้เรียกวา ตัวยอมขาดทุน (Loss 
Leader) 

       2.2.3 กลยุทธราคาเชิงจิตวิทยาและภาพลักษณ (psychological and Image Pricing Strategies) 
เปนกลยุทธที่ใชจิตวิทยาเปนตัวกระตุนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

    ก. ราคาเลขคี่/เลขคู (Odd/Even Pricing) เปนการกําหนดราคาโดยใหตัวเลขหลักสุดทาย
ของราคาเปนเลขคี่หรือเลขคูที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค การตั้งราคาโดยใชเลขคี่ (Odd Pricing) 
เชน ลงทายดวยเลข 5 หรือ 9 สวนการกําหนดราคาที่ลงทายดวยเลขคู (Even Pricing) นิยมกําหนดราที่ลงทาย
ดวย 0 เปนตน 

   ข. ราคาเพื่อช่ือเสียง (Prestige Price) เปนวิธีการกําหนดราคาที่คอนขางสูง เพื่อสราง
ภาพลักษณใหแกผลิตภัณฑและตรายี่หอ  

        2.2.4 กลยุทธราคาบนฐานการกระจายตัวสินคา (Distribution Based Pricing Strategies) เปน
การกําหนดราคาผลิตภัณฑโดยอาศัยเขตหรือที่ตั้งทางภูมิศาสตรเปนเกณฑ เนื่องจากจะตองมีการขนสงตัว
ผลิตภัณฑไปยังสถานที่ตางๆเพื่อสงใหถึงมือลูกคา คาขนสงจึงเปนปจจัยในการคิดตนทุนของผลิตภัณฑ ซ่ึง
จะสงผลกระทบตอราคา ดั้งนั้นการกําหนดราคาอาจรวมคาขนสงหรือคิดแยกจากคาขนสง ดังนี้ 

  ก. ราคาหนาโรงงาน (Free on Board Pricing หรือ F.O.B) เปนการกําหนดราคาที่ยังไมได
รวมคาขนสง ผูซ้ือจะตองเปนผูรับผิดชอบ 

  ข. ราคารวมคาขนสง (Delivery Pricing) การกําหนดราคาที่รวมคาขนสงไวแลว สามารถทํา
ไดหลายลักษณะ คือ การกําหนดราคาสงมอบราคาเดียว (Uniform Delivered) ซ่ึงกิจการจะกําหนดราคา
ผลิตภัณฑไวเทากันไมเกี่ยวกับระยะทาง และการกําหนดราคาตามเขต (Zone Pricing) กิจการจะกําหนดารคา
ผลิตภัณฑใหแตกตางกันตามที่อยูทางภูมิศาสตร 



2.3 กลยุทธการปรับราคา  

       กลยุทธการปรับราคา  (Price-adjustment Strategies) เปนการปรับราคาของผลิตภัณฑในขั้น
สุดทายหลังจากที่ไดกําหนดราคาขึ้นตามกลยุทธการกําหนดราคาเรียบรอยแลว เพื่อใหสอดคลองกับกลุม
ลูกคาเปาหมายที่ตางกัน หรือปรับใหเหมาะกับสถานการณการแขงขันในขณะนั้น รวมถึงการใหสวนลดและ
การลดราคาในรูปแบบตางๆ โดยมีกลยุทธที่ใชในการปรับราคาดังนี้ 

        2.3.1 การปรับราคาใหแตกตาง (Discriminatory Pricing) เปนการปรับราคาของผลิตภัณฑตัว
เดียวกันใหมีความแตกตางกันตามลักษณะตางๆ ซ่ึงการปรับราคาใหแตกตางกันมีวิธีการใหเลือกใชดังนี้ 

  ก. การปรับราคาใหแตกตางกันตามกลุมลูกคา (Customer-segment Pricing) คือการ
จําหนายผลิตภัณฑที่เหมือนกันในราคาที่แตกตางกันใหแกกลุมผูซ้ือที่ตางกัน 

  ข. การปรับราคาโดยใหสวนลดสําหรับตลาดรอง (Second Market Discounting) เปนการ
จําหนายผลิตภัณฑ ณ ระดับราคาหนึ่งแกกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายหลัก และปรับราคาใหต่ําลงเมื่อจําหนาย
ใหแกตลาดเปาหมายรอง  

  ค. การปรับราคาใหแตกตางกันตามชวงเวลา (Periodic Pricing) เปนการกําหนดราคาที่สูง
สําหรับผลิตภัณฑเมื่อขายในชวงเวลาปกติ และมีการวางแผนการลดราคาผลิตภัณฑใหถูกลงในบางชวงเวลา 
โดยมีการวางแผนชวงเวลาของการลดราคาอยางมีระบบ 

  ง. การปรับราคาใหแตกตางกันตามที่ตั้ง (Location Pricing) การปรับราคาใหแตกตางกันไป
ตามตําแหนงที่ตั้ง 

        2.3.2 การปรับราคาโดยการใหสวนลด (Discount Pricing) เปนการปรับราคาเพื่อจูงใจใหลูกคา
เกิดการตัดสินใจซื้อที่งายขึ้น เพื่อใหซ้ือในปริมาณที่มากขึ้น การใหสวนลดนี้ถือเปนการลดราคาลงมาจาก
ราคามาตรฐานที่ไดจัดทําไวในบัญชีราคา (List Price) และเปนการใหสวนลดตลอดไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ไมมีกําหนดระยะเวลาหมดเขต 

  ก. สวนลดเงินสด (Cash Discount) เปนการจูงใจใหลูกคาชําระเงินเปนเงินสดแทนการ
ชําระดวยบัตรเครดิตหรือวิธีอ่ืน ซ่ึงอาจใชเสนอสําหรับลูกคาที่เปนรายใหญ  



  ข. สวนลดปริมาณ (Quantity Discount) เปนการจูงใจใหลูกคาสั่งซื้อในปริมาณที่มากขึ้น 
โดยอาจมีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใหผูซ้ือสะสมยอดซื้อไดหลายๆครั้ง แลวนํามาแลกสวนลด 

  ค. สวนลดตามหนาที่ (Function Discount) หรือสวนลดการคา (Trade Discount) เปนการ
ใหสวนลดแกคนกลางในชองทางการจัดจําหนาย เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในหนาที่ทางการตลาดบาง
ประการ 

        2.3.3 การปรับราคาโดยสวนยอมให (Allowance Pricing) เปนสวนลดที่ผูขายยอมลดราคา
ใหแกผูซ้ือตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยหักออกจากราคาปกติที่มีการกําหนดไว 

   ก. สวนยอมใหโดยการแลกเปลี่ยน (Trade-in Allowance) เปนการลดราคาใหแกผูซ้ือ เมื่อ
มีการนําผลิตภัณฑเกามาแลกซื้อผลิตภัณฑช้ินใหม  

   ข. สวนยอมใหจากการชวยสงเสริมการตลาด (Promotion Allowance) เปนการลดราคา
ใหแกพอคาคนกลางในการสั่งซื้อสินคา หากคนกลางใหความรวมมือกับผูผลิตในการสงเสริมการตลาด
ตามที่กําหนด 

     2.3.4 การลดราคา (Mark-down Pricing หรือ Sales) เปนการลดราคาขายปลีกลงเพื่อเพิ่มยอดขาย 
อาจลดราคาตามฤดูกาลหรือระบายผลิตภัณฑที่ลาสมัย ซ่ึงการลดราคาจะแตกตางกับการปรับราคาโดยการ
ใหสวนลดก็คือ การลดราคาจะทําเปนครั้งคราว และมีชวงเวลาที่กําหนดไว 

 2.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดราคา 

       การกําหนดราคาผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย นักการตลาดจําเปนที่จะตอง
คํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่สําคัญตองอาศัยดุลยพินิจของผูบริหารโดยอาศัยขอมูลจากระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและการวิจัยตลาด ความรูดานปฏิกิริยาตอบสนองของคูแขงขันในตลาด และตองเขาใจถึงปฏิกิริยา
ตอบสนองของผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายตอระดับราคา  

      2.4.1 ปจจัยภายในกิจการ เปนปจจัยตางๆที่กิจการสามารถควบคุมได ประกอบดวยตนทุน 
วัตถุประสงคทางการตลาดในแตละชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ และศักยภาพของกิจการ 

 ก. ตนทุน ถือไดวามีความสําคัญตอการกําหนดราคาและมีผลตอการตัดสินใจเลือกราคา
สําหรับผลิตภัณฑ ซ่ึงผูบริหารควรมีความเขาใจถึงตนทุนอยางถูกตอง ก็จะชวยตัดสินใจในการกําหนดราคา



ได ที่สําคัญตองเขาใจถึงตนทุนชนิดตางๆดวย โดยวิธีการคิดตนทุนใหครอบคลุมตนทุนทั้งหมด รวมไปถึง
การนําไปจัดการไดอยางเหมาะสม ตนทุนที่เกี่ยวกับการกําหนดราคา  แบงเปน 2 สวนคือ ตนทุนคงที่ (Fixed 
Cost) หมายถึงตนทุนที่ไมแปรผันตามปริมารการผลิตหรือการจําหนายในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน เครื่องจักร 
เงินเดือนพนักงาน โรงงาน เปนตน และตนทุนที่ผันแปร (Variable Cost) หมายถึงตนทุนที่เปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณการผลิต เชน วัตถุดิบ คาน้ําคาไฟ คาขนสง เปนตน ตนทุนทั้งสองสวนนี้เมื่อนํามาคิดรวมกันก็จะได
รวม (Total Costs) ซ่ึงใชเปนฐานในการตัดสินใจกําหนดราคาของผลิตภัณฑ ผูบริหารจะตองสามารถ
วิเคราะหตนทุนดังกลาว เพื่อนํามาขอมูลมาใชประโยชนในการกําหนดราคาของผลิตภัณฑนั้นๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพอีกดวย 

  ข. วัตถุประสงคทางการตลาดในแตละชวงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ในแตละชวงของวงจร
ผลิตภัณฑนั้น สภาพแวดลอมตางๆไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลใหตองปรับเปลี่ยนกลยุทธ
ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดใหเหมาะสม เมื่อกลยุทธทั้งสามดานถูกปรับเปลี่ยน 
ราคาก็ตองปรับเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธดานการตลาดดานอื่นๆดวย เพื่อใหผลิตภัณฑสามารถแขงขัน
และอยูรอดในตลาดได 

 ค. ศักยภาพของกิจการ วัตถุประสงคและกลยุทธดานราคาและสวนประสมทางการตลาด
อ่ืนๆจะไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากผูบริหาร ซ่ึงจะตองมีการประสานงานกันในแตละแผนก เพื่อให
เกิดศักยภาพของกิจการในทุกๆดาน ซ่ึงจะมีความสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ  

        2.4.2 ปจจัยดานผูบริโภค ที่มีผลตอการกําหนดราคา ประกอบดวยความตองการของผูบริโภคที่
เปนตลาดเปาหมาย คุณคาในสายตาของผูบริโภค และราคาในชองทางการจัดจําหนายที่สงผลถึงผูบริโภคคน
สุดทาย 

  ก. ความตองการของผูบริโภคที่เปนตลาดเปาหมาย  คือความตองการของผูบริโภคที่มี
อํานาจและความเต็มใจในการซื้อผลิตภัณฑ ณ ระดับราคาตางๆโดยจะพิจารณาจากลักษณะของเสนอุปสงค  
และความยืดหยุนของอุปสงคที่มีตอราคา เปนตน 

     1) ลักษณะของเสนอุปสงค (Demand Cure) แสดงความสําพันธระหวางราคาและปริมาณ
ของผลิตภัณฑที่ตลาดตองการในชวงเวลาหนึ่ง โดยปจจัยอ่ืนๆที่นอกเหนือจากราคาจะตองคงที่ หากปจจัยที่
ไมใชราคา (Non-price factors) มีการเปลี่ยนแปลงไป จะมีผลทําใหความชันหรือตําแหนงของเสนอุปสงค
เปลี่ยนแปลงไปดวย 



     2) ความยืดหยุนของอุปสงคท่ีมีตอราคา เปนเครื่องมือที่ใชวัดการตอบสนองของปริมาณ
การซื้อตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตออุปสงค ความยืดหยุนนี้ สามารถวัดโดยอาศัย
อัตราสวนของรอยละของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรหนึ่ง ตอรอยละของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอีกตัว
แปรหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขวาตัวแปรอื่นๆที่เหลือจะตองมีคาคงที่ 

  

การคํานวณความยืดหยุนของอุปสงคที่มีตอราคา 

 ความยืดหยุนของอุปสงคที่มีตอราคา   =   รอยละของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อ                                              

                                                                               รอยละของการเปลี่ยนแปลงในราคา 

 ข. คุณคาในสายตาของผูบริโภค เปนแนวความคิดที่ผูบริโภคมองถึงประโยชนที่จะไดรับ
ในผลิตภัณฑนั้นๆและยินยอมที่จะจายแพงขึ้นเมื่อเห็นประโยชนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผูบริหารจะตอง
วิเคราะหเพื่อหาประโยชนที่สําคัญของผลิตภัณฑในมุมมองของผูบริโภค หากสามารถนําเสนอประโยชน
สําคัญนั้นไดมาก ก็จะสามารถกําหนดราคาใหสูงขึ้นได 

 ค. ราคาในชองทางการจัดจําหนายที่สงผลถึงผูบริโภคคนสุดทาย ผูบริหารควรพิจารณา
ราคาที่ตองการใหถึงผูบริโภคคนสุดทาย และกําหนดราคาสําหรับผูขายตอใหมีกําไร และกําไรที่ผูขายตอจะ
ไดรับเมื่อเทียบกับราคาผลิตภัณฑของคูแขงขัน 

        2.4.3 ปจจัยดานการแขงขัน การแขงขันทางการตลาด ในสภาพแวดลอมหรือการเปลี่ยนแปลง
ราคา กิจการจะตองพิจารณาถึงการแขงขันและผลกระทบตอราคาของผลิตภัณฑ ซ่ึงมีปจจัยตางๆ ดังนี้ 

 -  จํานวนของคูแขง                                                                                               -  
ระดับของของคูแขง                                                                                                                                                 
 -  จุดแข็งและจุดออนของคูแขง                                                                                                                     
 -  ความเปนไปไดของความมั่นคงภายในอตุสาหกรรม                                                                             
 -  ระดับของการรวมตัวกนัของคูแขง                                                                                                        
 -  จํานวนของสินคาที่ซ้ือโดยคูแขง 
 -  คาใชจายโครงสรางของคูแขง                                                                                                                     
 -  บันทึกผลกระทบที่ผานมาของคูแขงที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา 



 ปจจัยเหลานี้สามารถชวยกําหนดราคาขายของการแขงขันที่เปลี่ยนแปลง การตั้งราคาผลิตภัณฑใน
การแขงขันนั้น ก็จะขึ้นอยูกับสภาวะของโครงสรางตลาดดวย ซ่ึงจําแนกไดเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

  ก. โครงสรางของตลาด (Pure Competition) จะมีผูซ้ือและผูขายจํานวนมาก ไมมีความ
แตกตางของตัวผลิตภัณฑ ซ่ึงสามารถใชทดแทนกันได และที่สําคัญราคาของผลิตภัณฑเปนไปตามกลไก
ของตลาดตามแนวคิดอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply)  

      1) ตลาดผูกขาด (Pure Monopoly) กิจการเปนผูผลิตและเปนเจาของผลิตภัณฑเพียงผู
เดียวในอุตสาหกรรม ไมมีผลิตภัณฑอ่ืนทดแทนได ดังนั้นการตัดสินใจดานราคาขึ้นอยูกับกําไรที่ผูผลิต
ตองการ เวนแตจะมีกฎหมายควบคุมราคา 

      2) ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) จะมีจํานวนผูขายนอยราย สวนใหญเปนผูขายราย
ใหญ เมื่อกิจการหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงราคา จะสงผลใหกิจการอื่นๆมีปฏิกิริยาดวยการเปลี่ยนแปลงราคา
ตาม 

     3) ตลาดแขงขันไมสมบรูณ (Monopolistic Competition) มีผูซ้ือและผูขายนอยราย ซ่ึง
ราคาที่ซ้ือขายกันอาจมีหลายราคา ขึ้นอยูกับวาผูขายสามารถนําเสนอผลิตภัณฑที่แตกตางใหกับผูซ้ือ  

  ข. กลยุทธการตลาดของคูแขงขัน กิจการจะตองพยายามใชเครื่องมือทางการตลาดที่
นอกเหนือจากราคา เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

        2.4.4 ปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการกําหนดราคา ไมวาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
การเมือง แตในที่นี้จะขอเนนในเรื่องของกฎหมายเปนสําคัญ 

     ขอบังคับของรัฐบาล การควบคุมราคาสินคาและการบริการที่ถูกควบคุมโดยประเทศและ
รัฐบาล ประโยชนสาธารณะเปนตัวอยางหนึ่งของการควบคุมราคาสินคาของประเทศ อยางไรก็ตาม สําหรับ
นักการตลาดสวนใหญ กฎของสมาคมซึ่งทําใหเกิดวิธีการการควบคุมราคาสินคาที่ผิดกฎหมาย เปนสิ่งที่
พิจารณาลําดับแรกในการตัดสินใจกําหนดราคาสินคา ดานสาธารณูปโภคก็เชนเดียวกัน  อยางไรก็ตาม  
สําหรับนักการตลาดสวนใหญ  มักจะมีการตั้งราคาที่ผิดกฎหมายบอย ๆ  ซ่ึงจะเปนจุดสําคัญของการถูกบีบ
บังคับของการตั้งราคาขายโดยกฎหมาย  แนนอนที่สุดนักการตลาด  จึงตองมีการปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให
ราคาเปนไปตามกลยุทธและตามการควบคุมของภาครัฐ ซ่ึงมีขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 1. การกําหนดราคาที่ผิดกฎหมาย  คนขายสวนใหญไมเห็นดวยกับคูตอสูหรือผูแทนจําหนายในการ
กําหนดราคาสุดทายของผลิตภัณฑ  กฎหมายจากรัฐสภาอเมริกันที่หามการผูกขาดการคาระหวางประเทศ



หรือระหวางรัฐ (The Sherman Antitrust Act) จะเปนแผนการเบื้องตนในการกําหนดราคาที่ผิดกฎหมาย ใน 
section 5 ของ Federal Trade Commission Act ใชในการกําหนดราคาที่ผิดกฎหมายซึ่งไมยุติธรรมสําหรับ
ธุรกิจที่ยังไมมั่นคง 
 2. การกําหนดราคาแบบหลอกลวงถือไดวาผิดกฎหมายใน Section 5 ของ Federal Trade 
Commission Act ตัวอยาง ของการกําหนดราคาแบบหลอกลวงจะใชในการสงเสริมการขายกับสินคาที่มี
ราคาสูงและมีการเรียกรองใหมีราคาขายที่ต่ํากวาความเปนจริง 

 3. การแบงประเภทของราคาทําใหมีการแขงขันลดลงหรือเปนการเชื่อวาทําใหไดรับความเสียหาย 
ซ่ึงผิดกฎหมาย Robinson-Pat man Act (ซ่ึงปรับแกจาก Section 2 ของ Clayton Act ) การแบงประเภทของ
ราคาถือวาไมผิดกฎหมาย  แตผูขายไมสามารถเปลี่ยนแปลงราคาใหมีความแตกตางกันตามผูซ้ือได  เมื่อเปน
ผลิตภัณฑก็เหมือนกัน  ความแตกตางของราคาสามารถใชกฎหมายในการปรับปรุงได  โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
ความแตกตางของราคามีผลตอความแตกตางของตนทุน 

 4. การสนับสนุนการตั้งราคา  เชน  การโฆษณา  และราคาซื้อขายในประมาณมาก  ถือไดวาเปนสิ่งที่
ไมผิดกฎหมาย  แตถาผูขายอนุญาตในการโฆษณาหรือการทํากิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับการสงเสริมการขายที่
ทําใหเกิดผลดีหรือการสนับสนุนการลดราคาใหแกลูกคา  ซ่ึงสวนใหญแลวจะตองมีสัดสวนมี่เทากัน  ใน 
Section 2 (d ) และ 2 ( e ) ของ Robinson – pat man Act จะออกแบบมาเพื่อควบคุมการลดลงของราคา  ซ่ึง
ไมสามารถอนุญาตใหลูกคาบางรายสนับสนุนสินคา 

 

3. การประยุกตใช กลยุทธทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Application of New Product Planning and 
Development Strategy) 

 กลยุทธการบริหารสายการบินราคาประหยัดในแบบของ “นกแอร” ในสายการบินนกแอร เปนสาย
การบินราคาประหยัดสัญชาติไทย โดยมีบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญ กลยุทธที่นก
แอร นํามาใชดังนี้ 

1.  การตั้งหลายราคา โดยจะตั้งราคาที่ต่ํากวา หากวาลูกคามีการวางแผนการเดินทางและจองตั๋ว
ลวงหนา สวนลูกคาที่ตัดสินใจชาก็จะตองซื้อตั๋วในราคาสูงขึ้น ซ่ึงในสวนนี้นกแอรไดใชระบบไอทีที่เรียกวา 
Revenue Management System มาชวยในการวิเคราะหและการวางแผนการตลาด 

2.  สายการบินราคาประหยัด เปนการลดคาใชจายโดยการงดใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม หาก
ลูกคาบางทานตองการ นกแอรก็มีบริการในราคาที่เหมาะสมดวย 



3.  การใชเครื่องบินประเภทเดียว นกแอรใชเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 แบบเดียว เพื่อลดคาใชจายใน
เร่ืองของการดูแลรักษาเครื่องบิน และการฝกอบรมพนักงาน 

4.  การจําหนายตั๋วเครื่องบินออนไลน เปนการลดคาใชจายพนักงานในการใหบริการ และสามารถ
ใหบริการได ตลอด 24 ช่ัวโมง 

5.  การบินระยะสั้นจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เปนกลยุทธที่ใหเครื่องบินสามารถบินอยูบนอากาศ
มากที่สุดเพื่อใหเกิดรายได ถายิ่งบินมาก คาเฉลี่ยตนทุนของเครื่องบินก็จะต่ําลง 

6. การตั้งราคา โดยเปรียบเทียบกับคูแขงขันที่เปนผูประกอบการในสายการบิน ตนทุนต่ํา (Low 
Cost) ทําใหการปรับเพิ่มราคาในราคาสูงกวาคูแข็งขันไมได  

 

4. สรุป (Conclusion) 

 เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่สําคัญของทุกกิจการคือการดํารงอยูไดในระยะยาวของกิจการ 
และนั่นคือกิจการจะตองมกีารจัดหารายไดจากการขายสินคาหรือบริการใหไดเพยีงพอที่จะรองรบัคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นและมกีําไรคงเหลือ เพื่อจะปนผลใหกับผูถือหุนหรือเจาของกิจการ เพื่อไวรองรับการขยายกจิการ
หรือสรางความมั่นคงใหกับเจาของกิจการตอไป 

ซ่ึงในการสรางรายไดจากการขายสินคาหรือบริการของกิจการ ปจจยัทมีีความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือ 
การกําหนดระดับราคา ( Pricing ) โดยมีปจจัยที่สําคัญในการกําหนดราคา ดังนี ้

1. ปจจัยภายใน 
1.1 ตนทุนของสินคาหรือบริการ 
1.2 ตนทุนโดยรวมของกิจการ 
1.3 Positioning ของกิจการ 
1.4 คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาหรือบริการ 
1.5 อุปสงค-อุปทานของสินคา 

2. ปจจัยภายนอก 
2.1 ความตองการของผูบริโภค 
2.2 ความสามารถในการแขงขนัในธุรกิจ 
2.3 ภาวะเศรษฐกจิ , สังคม , การเมือง  



ดังนั้นจะเห็นไดวาปจจัยในดานราคา เปนสวนสําคัญในการกําหนด Positioning , ตลอดจนเปน
ปจจัยที่สําคัญในการดํารงอยูไดในระยะยาวของกิจการ  

 

5.ขอเสนอแนะ (Suggestion) 

 นโยบายราคาและการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ ในปจจุบันเปนเรื่องที่ยุงยากซับซอนและมี
ความสําคัญของผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารจะตองเผชิญกับคูแขงขันที่มีการกําหนดราคาหลากหลาย ซ่ึงคู
แขงขันที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ มักจะมีแนวโนมที่จะสามารถกําหนดราคาไดต่ํากวา รวมทั้ง
นําเสนอขายสินคาที่มีคุณภาพดวย นอกจากนี้บริษัทยังตองเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ไมแนนอน ทําให
นักการตลาดหรือผูบริหารจะตองกําหนดกลยุทธและกลวิธีทางการตลาดใหม โดยเฉพาะในดานการกําหนด
นโยบายราคาและการกําหนดราคาสินคา  ในปจจุบันทัศนคติที่มีตอการกําหนดราคาไดเปลี่ยนไป บริษัทได
หันมาศึกษาวิธีการกําหนดราคาอยางจริงจังและใหความสําคัญกับปจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอการตั้งราคา 

 ดังนั้นผูบริหารจะตองทําการศึกษาทางดานการตลาดพอสมควร และมกีารศึกษาถึงคูแขงดวย  
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการซื้อของผูขาย เพื่อใหสินคาขายออกได  ทั้งนีย้ังตองคํานึงถึงตนทุนการผลิต
อีกดวย  เพราะถาขายถูกไปก็จะทําใหขาดทุน  หรือแพงไปก็อาจจะขายไมออกและอีกอยางคือ การพัฒนา
สินคา  จะตองสรางภาพลักษณที่ดใีหกับสินคาทุกๆ ดาน  ซ่ึงจะรวมถึง คุณภาพ  บรรจุภัณฑและประโยชน
ของสินคาใหไดมาตรฐานคงที่อยูเสมอดวยเชนกัน 
 
 
6. อางอิง (Blibiography) 

ศิริวรรณ   เสรีรัตน , การบริหารการตลาดยุคใหม , กรุงเทพมหานคร: พิมพพัฒนาศกึษา , 2539 

ธนวรรณ   แสงสุวรรณและคณะ , การบริหารการตลาด , กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ , 2547 
พิมพคร้ังที่ 3  

พิบูล  ทีประปาล, หลักการตลาด , กรุงเทพมหานคร: เยลโลการพิมพ , 2534 

 

 
 



7. คําถามเพื่ออภิปราย (Debating Point) 
 1.  ถาคุณเปนผูบริหารสายการบินตนทุนต่าํ คุณจะมกีารวางกลยุทธในการกําหนดราคาอยางไร 
เพื่อใหสายการบินมีผลประกอบการที่ดี และประสบผลสําเร็จไดอยางไร 
 2.  ถาคุณเปนผูประกอบการ ในการผลิตสินคาคุณจะศึกษากลยุทธการกําหนดราคาสินคาอยางไร
บาง  

3. กลยุทธในการกําหนดราคาสินคามีผลดีและผลเสีย ตอธุรกิจอยางไรบาง 
 
 

 


