
กลยุทธ์ราคา 



            การตัดสินใจด้านราคานับเป็นเรื่องที่ส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ของ
ตลาดบริการ เช่นเดียวกับส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ราคาของบริการจะมี

ความสัมพันธ์กับความส าเร็จด้านการตลาดและเปา้หมายขององค์กรบริการ หลัก

และการปฏิบัติในการต้ังค่าราคาบริการมีลักษณะคล้ายกับการต้ังราคาสินค้า ใน

ตลาดจะมีค าศัพท์ในแต่ละธุรกิจบริการที่ใช้แทนค าว่าราคา  



ลักษณะเฉพาะของบริการที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคา 

           ลักษณะเฉพาะของบริการที่ได้กล่าวในบทที่ 2 มีอิทธิพลต่อการก าหนด
ราคาค่าบริการจะมากหรือน้อยข้ึนกับชนิดของบริการและสภาพทางการตลาด 
ไม่เพียวงแต่ลักษณะเฉพาะของบริการเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการต้ังราคา ยัง
รวมไปถึงต้นทุน การแข่งขัน และความต้องการของตลาดด้วย 



ผลกระทบที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของบริการ แบ่งได้ 4 ข้อ ดังนี้ 

1.       บริการสูญเสียง่าย ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้เหมือนสินค้าอ่ืน ถ้าความต้องการ

มีสม ่าเสมอการให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ลักษณะของความต้องการมีไม่แน่นอน 

ในช่วงที่มีความต้องการมาก เราไม่สามารถสนองความต้องการโดยใช้สินค้าคงคลัง

ได้ ดังนนั้นจึงมีผลกระทบต่อราคา คือ การเสนอราคาพิเศษและการลดราคา  

        เพื่อปรับความต้องการซื้อให้สม ่าเสมอ กล่าวคือ การต้ังราคาสูงในช่วงความ

ต้องการซื้อมีมากและต้ังราคาต ่าในช่วงความต้องการซื้อมีน้อย ลักษณะของบริการ

ประเภทนี้ เช่น การเดินทางทางอากาศ การจัดทัวร์ การเลือกใช้วิธีลดราคา บางครั้ง

ท าให้ผู้ขายชดเชยด้วยการลดคุณภาพในการบริการลงได้ 



2.   บริการไม่สามารถจับต้องได้ บริการไม่สามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สึกได้ก่อนที่จะมีการ

ซื้อ ลูกค้าจะไม่ทราบว่าตนได้รับบริการรูปแบบใดเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียงของ

ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องพยายามวางกฏเกณฑ์เก่ียวกับคุณภาพและประโยชน์จากบริการที่เขาจะได้รับ 

เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการซื้อและเป็นหลักประกันให็ผู้ซื้อสามารถท าการตัดสินใจได้เร็วข้ึน 

3.  บริการมีความเหมือนกัน (Homogeneous) เช่น บริการล้างรถ บริการซักแห้ง ราคาจะถูก

น ามาใช้เพื่อการแข่งขัน มีการตัดราคากันเองแต่ผู้ขายแต่ละราย บางครั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ

สมาคมทางการค้า จะเข้ามาเป็นผู้ก าหนดราคาค่าบริการ การต้ังราคาที่เหมาะสมจะเป็นตัววัด

คุณภาพ และช่ือเสียงขององค์กรที่เสนอบริการได้ 

4.  ไม่สามารถแบ่งแยกบริการได้ การให้บริการเป็นการผลิตและบริโภคในขณะเดียวกัน คือ 

ผู้ขายรายหนึ่งสามารถให้บริการลูกค้าในขณะนั้นได้หนึ่งราย เนื่องจากผู้ขายแต่ละรายมี

ลักษณะเฉพาะตัวไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนได้ เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลา

เดียวกัน ท าให้เกิดข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ 



การแบ่งประเภทขิงบริการตามวัตถุประสงค์ในการตั้งราคา 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1. บริการภายใต้กฏข้อบังคับของส่วนรวม 

2. บริการภายใต้กฏเกณฑ์ของกลุม่อาชีพนั้น 

3. บริการภายใต้กฏเกณฑ์ของตลาด 



1. บริการภายใต้กฏข้อบังคับของส่วนรวม 

         บริการการศึกษา บริการการศึกษา บริการข่นส่ง บริการสุขภาพ เป็นตัวอย่าง

บริการประเภทนี้ ราคาบริการจะถูกก าหนดโดยนโยบายรัฐ ราคาจึงเป็นส่วนประสมทาง

ดารตลาดที่นักการตลาดไมาสามารถควบคุมได้  

        การพิจารณาด้านการเมืองและสังคม เช่น บริการสาธารณสุขควรมีราคาที่ ุ ูก

เพื่อให้ประชาชนทุกระดับช้ันสามารถใช้บริการได้ ข้อที่ควรพิจารณาต่อมาก็คือ ระบบ

ภาา ีอากร ราคาบริการทางสังคม จะข้ึนอยู่กับเงินทุนที่ได้รับอุดหนุนจากภาษีทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม 



2. บริการภายใต้กฏเกณฑ์ของกลุ่มอาชีพนั้น 

           บริการหลายชนิดได้มีความตกลงกันในกลุ่มอาชีพบริการด้วยกัน ใน

เรื่องก าหนดค่าธรรมเนียม เช่น ค่าโดยสารเครื่องบิน อยู่ในข้อตกลงของ   

อัตราค่าขนส่งทางเรือข้ึนอยู่กับผลการประชุมของคณะกรรมการการด าเนิน

กิจกรรมทางเรือ ก าหนดราคาค่าบริการในบริการบางประเภทต้องค านึงถึง

กฏเกณฑ์ของสถาบัน หรือสมาคมเดียวกันด้วย 

          ความล้มเหลวในการก าหนดราคาประเภทนี้ เกิดจากความไม่เข้มแข็ง

ของสถาบันหรือสมาคม ท าให้เกิดสงครามราคาระหว่างสมาชิกด้วยกัน เช่น 

บริการประกันชีวิค  

 



3.บริการภายใต้กฏเกณฑ์ของตลาด 

                 การก านหดราคาข้ึนจะข้ึนกับหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงสภาพ

เศรษฐกิจ การแข่งขันในตลาด ระดับความต้องการ ความรู้สึกผู้บริโภคต่อ

ราคา ความเร่งด่วนในการขอรับบริการ ตัวอย่างเช่น ค่าบริการซักแห้ง ค่า

เช่าบ้าน ค่าซ่อมรถยนต์  



ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งราคา 

               1.     ต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บริการ 

               2.     วงจรชีวิตผลิภัณฑ์บริการ 

               3.     ความยืดหยุ่นของอุปสงค ์

               4.     สถาการณ์การแข่งขัน 

               5.     บทบาทกลยุทธ์ด้านราคา 



1.ต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บริการ 

       หมายถึง ต าแหน่งที่ผลิตภัณฑ์บริการมุ่งหมายที่จะเป็นที่น่าสนใจและอยู่่ในสายตา

ของลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข็ง ซึ่งหมายถึงการับรู้ปละการยอมรับของลูกค้าใน

ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์บริการ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ 

 

      2.  วงจรชีวิตผลิภัณฑ์บริการ 

       ราคาผลิตภัณฑ์บริการจะเก่ียวข้องกับวงจรชีวิต เช่น การแนะน าบริการใหม่ๆ องค์กร

บริการมักเลือกต้ังราคาต ่าๆ เพื่อเจาะตลาดและเพิ่มส่วนถือครองตลาดได้หรือการต้ัง

ราคาสูงเพื่อก าไรเท่าที่จะเป็นไปได้ในระยะส้ัน 



3. ความยืดหยุ่นของอุปสงค ์

       มีการเปลี่ยนแปลงราคาองค์กรบริการต้องท าความเข้าใจว่าอุปสงค์ของบริการของ

ตนมรความยืดหยุ่นหรือไม่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาไปในทางทิศใด 

และมากน้อยเพี่ยงใด เช่น การข้ึนราคาค่าโดยสารประจ าทาง ไม่มีผลต่ออุปสงค์มากนัก 

เพราะเป็นสาธารณูปโภคที่จ าเป็นของประชาชนทั้วไปที่ต้องใช้ในการเดินทาง  

4. สถานการณ์การแข่งขัน  

        การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดมีอิทธิพลต่อราคาบริการ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มี

ความแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น รีสอร์จริมทะเลในช่วงนักท่องเที่ยวน้อย แต่ละรีสอร์

จต้องพิจารณาราคาอย่างอย่างรอบคอบ การบริการขนส่งนั้นมีการแข่งขันหระหว่าง

รูปแบบในการขนส่งทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน 



5.  บทบาทกลยุทธ์ด้านราคา 

       นโยบายราคามีบทบาทช่วยให้บรรลวุัตุประสงค์ขององค์กรได้ ดังนั้นการ

ตัดสินใจด้านราคาในผลิตภัณฑ์บริการจะต้องเหมาะสมกับวัตุประสงค์ทางกล

ยุทธ์ขององค์กรเช่น บริษัทท่องเที่ยวที่ต้ังข้ึนใหม่ ควรใช้นโยบายต้ังราคาให้ต ่า

เพื่อจะได้ส่วนถือครองตลาดมากข้ึน 



วิธีการต้ังราคาค่าบริการ 

วิธีที่จะเสนอต่อไปนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและองค์กรบริการต่างๆน ามาใช้ 

1. การต้ังราคาโดยใช้ต้นทุนเป็นเกณฑ์ 

    (1)มุ่งก าไร ราคาจะถูกก าหนดโดยผู้เช่ียวชาญและสมาคมทางการค้าที่เป็นเจ้าของ

กิจการเหล่านี้ ถ้าการเข้าสู่ตลาดนั้นมีข้อจ ากัดหลายอย่าง การต้ังราคาจะสัมพันธ์กับ

ความสามารถและความเต็มใจของลูกค้าที่จะจ่าย 

    (2)ราคาที่รัฐบาลควบคุม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปกปอ้งผลประโยชน์ของผู้บริโภค ด้วย

การก าหนดราคาขายโดยใช้ต้นทุนบวกกับก าไรในระดับพอประมาณ 

 

 



2. การต้ังราคาโดยใช้ตลาดเป็นเกณฑ์ 

       (1)ตามคู่แข่งขัน เพื่อรักษาหรือเพื่มส่วนถือครองตลาด โดยใช้นโยบายราคา

เชิงรุก (Aggressive Pricing Policy) 

      (2)มุ่งเน้นที่ตัวลูกค้า การต้ังราคาจะพิจารณาจากทัศนคติและพฤติกรรม

ของผู้บริโภค คุณภาพและต้นทุนของการบริการจะสอดคล้องกับราคา 

 



เทคนิคในการตั้งราคา 

      เทคนิคในการต้ังราคาที่ใช้กับสินค้าที่เป็นรูปธรรม สามารถน ามาใช้กับบริการได้ในการ

เลือกเทคนิคใด ข้ึนอยู่กับชนิดของบริการ กลุ่มลูกค้าเปา้หมาย และสถานการณ์ทางการตลาด

ในขณะนั้น เทคนิคการต้ังราคาที่นิยมใช้ในการตลาดบริการ ได้แก่ 

1.การต้ังราคาให้แตกต่างหรือราคายืดหยุ่น (Differential or Flexible Pricing) 

2.การต้ังราคาแบบมีส่วนลด (Discount Pricing) 

3.การต้ังราคาระดับสูง (High Price Maintenance Pricing) 

4.ราคารับประกัน (Guarantee Pricing) 

5.การต้ังราคาล่อใจ (Loss Leader Pricing) 

 



6.การต้ัราคาแบบหลากหลาย (Diversionary Pricing) 

7.การต้ังราคาเพื่อชดเชย (Offset Pricing) 

8.แนวระดับราคา (Price Lining) 

 



การต้ังราคาให้แตกต่างหรือราคาที่ยืดหยุ่นได้ (Differential or Flexible Pricing) 

เป็นการก าหนดราคาค่าบริการที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ เช่น 

1.การต้ังราคาให้แตกต่างกันตามเวลา เช่น บริการโทรศัพท์ทางไกล ช่วงเวลากลางคืนค่าบริการ

ถูกกว่าเวลากลางวัน 

2.ตามความสามารถของลูกค้าในการจ่ายค่าบริการ เช่น บริการให้ค าปรึกษาอัตราดอกเบี้ย

เงินกู ้

3.ตามชนิดของผลิตภัณฑ์บริการที่แตกต่างกัน เช่น การคิดค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส าหรับโทรศัพท์พื้อฐาน จะคิดค่าเช่าหมายเลขดังนี้ ถ้าเป็นแบบกดปุม่อัตรา

ค่าบริการ 100 บาท/เลขหมาย/เดือน ถ้าเป็นแบบหมุน จะคิดค่าบริการ 50บาท/หมายเลข/

เดือน ส่วนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อัตราค่าบริการจะเป็น 500บาท/เดือน 



4 .ตามสถานที่ที่แตกต่าง เช่น ราคาค่าตัว๋ชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์ ในแต่ละที่

นั่งราคาจะไม่เท่ากัน ที่นั่งตอนหน้าติดจอจะมีราคาถูกกว่าที่นั่งแถวหลัง ราคาค่า

ห้องพักในโรงแรมแถบชายหาด ห้องพักที่มองเห็นวิวทะเล จะมีราคาแพงกว่า

ห้องพักด้านอ่ืนๆ ที่มองไม่เห็นทะเล 



การต้ังราคาแบบมีส่วนลด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการขาย 

1. การให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่ช าระเงินสด  

2. การให้ส่วนลดเนื่องจากใช้บริการในปริมาณมาก เช่น การลดราคาค่าโรงแรมส าหีบักรุ๊ป

ทัวร์ 

3. การให้ส่วนลดเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลดระยัส้ันๆ 

4. ให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการน้อย  



การตั้งราคาระดับสูง 
 

           เม่ือลูกค้าใช้ราคาเป็นตัวช้ีคุณภาพของบริการ ในสถานการณ์เช่นน้ี ธุรกิจ

บริการควรแบ่งส่วนตลาดเป็นส่วนย่อยๆ และเลือกเฉพาะส่วนตลาดที่ต้องการบริการที่

มีคุณภาพสูง เช่น การให้บริการร้านอาหารภายในโรงแรมราคาค่าอาหารจะแพงกว่า

ร้านอาหารทั่วไป โดยก าหนดจะแจ้งไว้ในเมนูอาหาร ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้

สูงมากกว่ารายได้กลางหรือต ่า 



ราคารับประกัน ( Guarantee Priccing )  

      ราคารับประกันจะถูกจ่ายเมื่อส่ิงที่รับประกันได้เกิดข้ึนอย่างแน่นอน เช่น บริษัท

จัดหางานจะได้รับค่าตอบแทนเมื่อสามารถหางานที่เหมาสมให้กับลูกค้าได้แล้ว มี

วิธีการใช้กรณี 

1. มีการระบุผลการรับประกันที่แน่นอน 

2. ลูกค้าต้องการทราบผลที่ชัดเจนของการให้บริการ 

3. คู่แข่งขันไม่สามารถตัดราคาได้  



การตั้งราคาล่อใจ  

          การต้ังราตาล่อใจเป็นการลดราคาให้กับค าส่ังซื้อครั้งแรกของลูกค้า เพื่อ

มุ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าในบริการครั้งต่อไป วิธีนี้น ามาใช้ในกรณี 

1. ลูกค้าไม่พอใจผู้ขายที่มีอยู่ 

2. ลูกค้าไม่ชอบความยุ่งยาก 

3. เป็นตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง  

 



การตั้งราคาแบบหลาหลาย ( Diversionary Pricing ) 

        การต้ังค่าแบบนี้จะเกิดข้ึนในธุรกิจบริการที่มีความต้องการเสนอบริการอย่างบางในราคา

ที่ต ่า เพื่อสร้างภาพพจน์ของตัวธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร 

 

การตั้งราคาเพ่ือชดเชย ( Offset Pricing ) 

        โดยเสนอราคาค่าบริการในระดับต ่าแต่จะคิดราคาค่าบริการอ่ืนๆ ที่เกิดควบคู่กันไปใน

ราคาที่สูง เช่น บริการให้ค าปรึกษา  



แนวระดับราคา ( Price lining ) 

    เป็นการก าหนดราคาค่าบริการประเภทเดียวกันให้เหมาะสมกับคุณภาพ ปริมาณ และ

ระดับการให้บริการ เช่น ค่าสื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ์ คุณภาพของแต่ละหน้า ในการ

เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายไม่เท่ากัน 

การเจรจาตอ่ราคา ( Price Negotiation 

การเจราต่อรองราคา เป็นเทคนิคการก าหนดราคาที่ส าคัญในอุตสาหกรรมบริการ

ตัวอย่างจะเห็นได้จากบริการที่ต้องใช้ความเช่ียวชาญของผู้ให้บริการเช่น การซ่อม

รถยนต์ ที่ปรึกษาด้านการเงิน 



การประเมนิราคา ( Competitive Bidding) 

       หมายถึงการที่ผู้ซื้อประกาศให้ผู้ขายหลายรายมาแจ้งราคาตามเง่ือนไขการซื้อที่

ก าหนดหรือท าตามสัญญาหลักในการตัดสินใจของผู้ซื้อ จะพิจารณาผู้ขายให้ข้อเสนอ

ที่ดีที่สุด  

  

 การรับรูเ้รือ่งราคา ( Price Awareness ) 

       ไม่มีความแตกต่างจากการับรู้เรื่องราคาในตลาดสินค้า ผู้บริโภคจะรับรู้เก่ียวกับ

ราคาค่าบริการในบริการแต่ละประเภทแตกต่างกัน เช่น บีกิารตรวจรักาาสุขภาพ  

 



การตั้งราคาในทางปฏิบัติ 

นักการตลาดในอุตสาหกรรมบริการที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการท าก าไร ควรจะ 

1.ก าหนดก าไรและยอดขายที่ต้องการในแต่ละป ี

2.มีความรู้ในเรื่องต้นทุนเป็นอย่างดี 

3.ตรวจสอบราคาเป็นประจ า 

4.พยายาทรักษาระดับราคาให้สูงกว่าราคาเฉลี่ย 

5.พยายามท าให้ราคามีความยืดหยุ่น 

6.ในการด าเนินงาน ต้องพยายามก าหนดก าไรส่วนเกินที่แน่นอนไว้ในใจเสมอ 


