
 
บทนํา 

 
 ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน  มีการแขงขันทางธุรกิจคอนขางสูง การที่ผูประกอบการจะดํารงอยูไดจึง

จําเปนตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณ  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่ตองการมีธุรกิจเปนของตนเอง มีเงินทุน
เพียงพอที่จะเริ่มตน มีความตั้งใจที่จะเริ่มตนธุรกิจ  แตไมเคยมีประสบการณมากอน  และไมรูวาจะเริ่มตนอยางไร หากตอง
เริ่มตนธุรกิจดวยตนเอง ยอมใชระยะเวลาในการเรียนรูและสรางชื่อใหเปนที่รูจักในวงกวาง  ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจที่มี
แนวโนมการแขงขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เชนนี้  ยอมมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบกับปญหามากมายในการประกอบธุรกิจ
ดังกลาว   ดังนั้น  ธุรกิจแฟรนไชสจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจและเปนธุรกิจที่ไดรับการยอมรับจากสากลวา สามารถ
ลดขอจํากัดดังกลาวขางตนได  ซึ่งจากการประมาณการณในป 2548   คาดวาตลาดแฟรนไชสจะมีแนวโนมการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง 

   สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  เปนหนวยงานของรัฐ  ที่มีภารกิจหลัก ในดานการสงเสริม  
สนับสนุน  และชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ไดเล็งเห็นวา  ปจจุบัน มีหนวยงานที่สามารถ
ใหความรูและขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชสคอนขางนอย  ดังนั้น สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)    
จึงไดจัดทําโครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส  โดยไดทําการสํารวจกลุมตัวอยาง  ของ
ธุรกิจแฟรนไชสในสาขาตางๆ จากแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส   และจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในระบบ
สนับสนุนและเพื่อเปนแหลงขอมูลใหแกหนวยงานสงเสริมทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป ได
มีความรูเกี่ยวกับระบบแฟรนไชสมากยิ่งขึ้น  และเปนขอมูลในการชวยตัดสินใจในการทําธุรกิจตอไป 

 รายงานฉบับนี้  จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการตอยอดจากผลการสํารวจผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสดังกลาว  โดย
การวิเคราะหเงื่อนไขตางๆ และแนวโนมของธุรกิจแฟรนไชส  เพื่อเปนประโยชนกับผูที่สนใจในธุรกิจรูปแบบนี้ตอไป 
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ภาวะธุรกิจแฟรนไชส (Franchise) 

                               
  1. ความเปนมา 

 แฟรนไชส (Franchise) หมายถึง กลยุทธทางธุรกิจ หรือตลาดในการกระจายสินคา หรือ บริการสูผูบริโภค โดย
หนวยธุรกิจซึ่งประสบความสําเร็จและตองการขยายการจําหนายสินคา หรือบริการจากบริษัทแม โดยผานหนวยคาปลีก 
คือ บริษัทสมาชิก ซึ่งเปนผูประกอบการอิสระ  โดยทั้งสองฝายไดทําสัญญาหรือขอตกลงรวมกัน ภายใตเครื่องหมายการคา
หรือบริการ เทคนิคการตลาด ซึ่งบริษัทแมมีอํานาจในการควบคุมหนวยธุรกิจนั้นเพื่อแลกกับการไดรับชําระคาธรรมเนียม 
และคารอยัลตี้จากบริษัทสมาชิก  ธุรกิจแฟรนไชสจึงเปนวิธีหนึ่งในการขยายตลาด และชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจ  

 ธุรกิจแฟรนไชส มีสวนประกอบหลักที่สําคัญ 5 สวน  ไดแก   

1.แฟรนไชซอร (Franchisor) คือ เจาของสิทธิ ซึ่งเปนผูคิดคนวิธีการทําธุรกิจจนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ และเปน
ผูขายสิทธิการดําเนินกิจการ ขายระบบ และขายชื่อการคาของตนใหแกผูอื่น โดยจะถายทอดวิทยาการการทําธุรกิจทุก
อยางใหแกผูรับสิทธิอยางใกลชิด 

2.แฟรนไชซี (Franchisee) คือ ผูรับสิทธิในการดําเนินธุรกิจตามระบบที่เจาของสิทธิไดจัดเตรียมไว รวมทั้งใชชื่อ
ทางการคา เครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยตองจายคาตอบแทนการใชสิทธินั้น รวมทั้งผลตอบแทนจากผลประกอบการ
ดวย  

3.คาธรรมเนียมแรกเขา (Franchise Fee) คือ คาตอบแทนที่เปนจํานวนเงินที่แนนอน ซึ่งจะจายกอนเริ่ม
ดําเนินงาน  

4.คารอยัลตี้ (Loyalty Fee) เปนคาตอบแทนที่ตองจายอยางตอเนื่องตามสัดสวนของผลการดําเนินงาน ซึ่งอาจ
เรียกเก็บเปนเปอรเซ็นต ตอเดือน หรือ ตอป จากยอดขาย หรือ ยอดสั่งซื้อสินคา  

5.คาสงเสริมการตลาด (Advertising Fee / Marketing Fee) เปนคาธรรมเนียมที่ตองจายอยางตอเนื่องตาม
สัดสวนของการดําเนินงาน เพื่อนําไปใชสําหรับการโฆษณา อยางไรก็ตามคาใชจายในสวนนี้อาจจะเรียกเก็บหรือไมก็ได 
ขึ้นอยูกับการเจรจา   

ขอดี ของธุรกิจแฟรนไชส เปนธุรกิจที่ขายความสําเร็จ ดังนั้นการดําเนินงานจึงมีความเสี่ยงต่ํา เนื่องจากแฟรนไช
ซอรซึ่งเปนเจาของสิทธิ และเปนผูคิดคนวิธีการทําธุรกิจจนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ ทําการขายสิทธิการดําเนินกิจการ และ
ถายทอดวิทยาการการทําธุรกิจตางๆใหแก แฟรนไชสซี หรือผูรับสิทธิอยางใกลชิด   

ขอเสีย คือ แฟรนไชสซี จะตองจายคาตอบแทนการใชสิทธินั้น เชน คาธรรมเนียมแรกเขา (Franchise Fee) 
รวมทั้งผลตอบแทน หรือคารอยัลตี้จากผลประกอบการดวย ซึ่งทําใหกําไรจากการประกอบกิจการของแฟรนไชสซีลดลง  
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อยางไรก็ตาม การทําธุรกิจแฟรนไชสไมใชสูตรสําเร็จในการเริ่มทําธุรกิจสวนตัว  สําหรับผูประกอบการที่ตองการ
เริ่มตนธุรกิจโดยการซื้อแฟรนไชสนั้น เหมาะสําหรับผูที่ตองการทําธุรกิจ แตไมเคยมีประสบการณมากอน  และไมรูวาจะ
เริ่มตนที่ไหน แตมีความตั้งใจจริงที่จะเริ่มตนธุรกิจ  นอกจากนี้ตองมีหัวใจของการเปนผูประกอบการ และยึดมั่นในระบบ
มากกวาความเปนพอคา รวมทั้งมีเงินทุนเพียงพอที่จะเริ่มตน  

ธุรกิจที่เหมาะจะซื้อแฟรนไชส ไดแก  

1. ธุรกิจที่ตองใชความรูเฉพาะทางมาก เชน ธุรกิจดานการศึกษา ธุรกิจความงาม  ธุรกิจบริการเฉพาะดาน  
เปนตน 

2. ธุรกิจที่ตองอาศัยเครือขายเพื่อใหไดตนทุนที่ต่ํากวา เชน รานวีดีโอ  รานแวนตา  รานคาปลีกบางประเภท 
3. ธุรกิจที่มีชื่อเสียงดี เชน รานอาหาร เครื่องดื่ม สินคาความงามบางประเภท  

 สําหรับรูปแบบการใหสิทธิแฟรนไชสสําหรับแฟรนไซสซี  เพื่อใหแฟรนไชสซอรที่ตองการขายสิทธิแฟรนไชส ได
เลือกรูปแบบของการขายสิทธิแฟรนไชส มี 3 รูปแบบ ดังนี้  

1) แฟรนไชสแบบหนวยเดียว หรือแฟรนไชสบุคคล (Individual Franchise or Single Unit Franchise) เปน
รูปแบบการใหสิทธิแฟรนไชสแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลองคกรใดองคกรหนึ่ง ในการทําธุรกิจที่ไดรับสิทธิจากแฟ
รนไชสซอร 1 แหง ภายในทําเลที่ตั้งซึ่งกําหนดตามสัญญา รูปแบบการใหสิทธินี้นิยมในแฟรนไชสหลายประเภท เนื่องจากมี
ขอดีในเรื่องของ 1.) เปนรูปแบบที่งายในการเริ่มตนของแฟรนไชสซอรในการเริ่มขยายธุรกิจดวยแฟรนไชส 2.) สามารถหา
แฟรนไชสซีที่สนใจไดงาย เพราะขนาดการลงทุนเพียง 1 แหงจะต่ํากวาการลงทุนหลายๆแหง  อยางไรก็ตามหากในอนาคต
มีการขยายใหแฟรนไชสซีจํานวนมาก อาจมีปญหาเรื่องการใหการสนับสนุนและบริการของแฟรนไชสซอรตอแฟรนไชสซีได  

2) แฟรนไชสแบบหลายหนวย หรือแบบพัฒนาพื้นที่ (Multiunit Franchise or Area Development 
Franchise) เปนรูปแบบการใหสิทธิแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลองคกรใดองคกรหนึ่ง ในลักษณะการกําหนดพื้นที่
รับสิทธิที่สามารถดําเนินธุรกิจที่ไดรับสิทธิมาจากแฟรนไชสซอรมากกวา 1 แหง ตามจํานวนที่ไดตกลงกัน การขยายแฟรน
ไชสรูปแบบนี้จะทําใหระบบแฟรนไชสขยายตัวไดอยางรวดเร็วมากกวาแบบแรก แตแฟรนไชสซีที่ดําเนินการดังกลาวตอง
เปนแฟรนไชสซีที่มีความพรอมดานเงินทุน เพราะตองสามารถเปดสาขาแฟรนไชสไดพรอมๆกัน 

3) แฟรนไชสแบบ Sub Franchise เปนรูปแบบการใหสิทธิแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือนิติบุคคลองคกรใด
องคกรหนึ่ง เพื่อทําการขยายการใหสิทธิหนวยยอยแบบ Individual Franchise หรือ Multiunit Franchise แกบุคคลอื่นใน
พื้นที่ตอไป แฟรนไชสรูปแบบนี้เหมาะสําหรับแฟรนไชสที่ตองการขยายตัวไปตางจังหวัด โดยที่แฟรนไชสซอรไมสามารถ
สนับสนุนบริการไดสะดวก แตสามารถจัดการใหสิทธิแกผูอื่นเพื่อจัดหาแฟรนไชสซีตอไป  
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  2. ขอมูลทั่วไปของธุรกิจแฟรนไชส 

 จากการประมวลผล การสํารวจแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสซอร ของสํานักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ป 2547 จากจํานวนแฟรนไชสซอรทั้งส้ิน 186 ราย พบวา ประเภทธุรกิจแฟรนไชสที่มีจํานวนมากที่สุด 
ไดแก หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีแฟรนไชสซอรทั้งส้ิน 83 ราย หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ44.6  ตามมาดวยหมวดอื่นๆ 
ซึ่งประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท เชน บริการซอมรถ รานถายรูป รานขายอัญมณี  35 ราย (รอยละ 18.8) หมวดความ
งาม สมุนไพร ยา 30 ราย (รอยละ 16.1) หมวดการศึกษา 21 ราย (รอยละ 11.3) หมวดงานพิมพ ไปรษณีย  7 ราย (รอยละ 
3.8)  หมวด IT 4 ราย (รอยละ 2.2) หมวดบันเทิง รานหนังสือ 4 ราย (รอยละ 2.2) และรานสะดวกซื้อ 2 ราย (รอยละ 1.1) 
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

 จากขอมูลจํานวนแฟรนไชสซอรทั้งส้ิน 186 ราย จะเห็นไดวาธุรกิจแฟรนไชสนิยมขยายธุรกิจดวยการขายแฟรน
ไชสใหแกแฟรนไชสซี มากกวาการขยายสาขาดวยตนเอง โดยประเภทธุรกิจแฟรนไชสที่มีการขายใหแกแฟรนไชสซีมากที่สุด 
ไดแก หมวดอาหาร 1,987 ราย หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 30.7 ตามมาดวย หมวดอื่นๆ 1,461 ราย (รอยละ 22.6) หมวด
รานสะดวกซื้อ 770 ราย (รอยละ 11.9) หมวดความงาม สมุนไพร ยา 610 ราย (รอยละ 9.4) หมวดการศึกษา 540 ราย 
(รอยละ 8.4) หมวดงานพิมพ ไปรษณีย 529 ราย (รอยละ 8.2) หมวดบันเทิง  รานหนังสือ 290 ราย (รอยละ 4.5) และ
หมวด IT 276 ราย (รอยละ 4.3) ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 จํานวนแฟรนไชสซอร และแฟรนไชสซี จําแนกตามประเภทธุรกิจ    (หนวย : ราย) 

ประเภท จํานวนแฟรนไชสซอร จํานวนสาขาแฟรนไชสซอร จํานวนแฟรนไชสซี 
1.อาหารและเครื่องดื่ม 83 537 1987 
2.การศึกษา 21 89 540 
3.งานพิมพ/ไปรษณีย 7 20 529 
4.ความงาม/สมุนไพร/ยา 30 98 610 
5.IT 4 7 276 
6.รานสะดวกซื้อ 2 250 770 
7.บันเทิง/หนังสือ 4 55 290 
8.อื่นๆ 35 203 1461 
รวม 186 1259 6463 
ท่ีมา : แบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ธุรกิจแฟรนไชสสวนใหญจัดเปนธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งธุรกิจทุกประเภทมีการจางงานเฉลี่ย 3-5 คน โดยจากกลุม
ตัวอยางของแบบสอบถาม พบวา ประเภทธุรกิจซึ่งมีการจางงานนอยกวา 3 คน สวนใหญไดแก หมวดอาหาร  หมวดงาน
พิมพ หมวดรานสะดวกซื้อ และหมวดอื่นๆ  ขณะที่ธุรกิจที่มีการจางงานอยูระหวาง 3-5 คน สวนใหญไดแก หมวดการศึกษา 
หมวดความงาม สมุนไพร ยา หมวด IT และหมวดรานสะดวกซื้อ สวนหมวดบันเทิง รานหนังสือ ธุรกิจสวนใหญมีการจาง
งาน 6-7 คน (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 จํานวนการจางงานในธุรกิจแฟรนไชส จําแนกตามประเภทธุรกิจ  (หนวย : ราย) 

ประเภท นอยกวา 
3 คน 3-5 คน 6-7 คน 8-9 คน มากกวา 

10 คน 
เฉลี่ย 

 
1.อาหารและเครื่องดื่ม 33 30 5 5 10 4 
2.การศึกษา 2 10 4 1 4 6 
3.งานพิมพ/ไปรษณีย 3 1 2 1 0 5 
4.ความงาม/สมุนไพร/ยา 2 17 5 2 4 5 
5.IT 1 3 0 0 0 4 
6.รานสะดวกซื้อ 1 1 0 0 0 3 
7.บันเทิง/หนังสือ 1 1 2 0 0 5 
8.อื่นๆ 14 9 3 1 8 5 
ท่ีมา : แบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 

  3. เงื่อนไขของธุรกิจแฟรนไชส 

1) อายุสัญญาของธุรกิจแฟรนไชส 

 อายุสัญญาที่แฟรนไชสซอรใหแกแฟรนไชสซีสวนใหญ มีอายุตั้งแต  3  5  7  และ 10 ป ขึ้นอยูกับการเจรจา
ตอรองของคูสัญญา อยางไรก็ตาม จากการประมวลผลการสํารวจแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ แฟรนไชสซอร ของ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2547 พบวา ในหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม   งานพิมพ / ไปรษณีย   
ธุรกิจดาน IT และธุรกิจอื่นๆ มีอายุสัญญาเฉลี่ย 3 ป  ในหมวดการศึกษา และรานสะดวกซื้อ อายุสัญญาเฉลี่ย 5 ป และ
ธุรกิจบันเทิง / รานหนังสือ อายุสัญญาเฉลี่ย 8 ป ทั้งนี้จะเห็นไดวาในธุรกิจที่มีอายุเฉล่ีย 3 ปนั้น สวนใหญเปนธุรกิจที่มี
มูลคาการลงทุนที่ไมสูงนัก เชน หมวดสินคา IT  หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน ขณะที่ธุรกิจแฟรนไชสที่มีคาใชจายใน
การซื้อแฟรนไชสสูง เชน หมวดการศึกษา  รานสะดวกซื้อ  ธุรกิจบันเทิง จะมีอายุสัญญาที่ยาวนานกวา  เนื่องจากแฟรนไชส
ซี ที่ซื้อธุรกิจไปสามารถดําเนินกิจการจนมีกําไรได  (ภาพที่ 1) 

 ภาพที่ 1 อายุสัญญาเฉลี่ยของธุรกิจแฟรนไชส จําแนกตามประเภทธุรกิจ  
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 ท่ีมา : แบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส    สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

อาหาร การศึกษา ความงาม งานพิมพ อื่นๆ บันเทิง รานสะดวกซื้อ IT 

ป 
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2) การคิดคาธรรมเนียม และคาใชจายของการซื้อธุรกิจแฟรนไชส  

 การคิดคา Loyalty Fee ซึ่งเปนคาตอบแทนที่แฟรนไชสซีตองจายอยางตอเนื่อง ตามสัดสวนของผลการ
ดําเนินงาน  ซึ่ งอาจเรียกเก็บเปนเปอร เซ็นต  ตอเดือน  หรือตอป  จากยอดรายรับของธุรกิจแฟรนไชส  ใหแก  
แฟรนไชสซอร พบวา สวนใหญขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองกันระหวางผูซื้อ และผูขายสิทธิ วาจะเปนกี่เปอรเซ็นของยอด
รายรับของแฟรนไชสซี   และจากกลุมตัวอยางที่ประเมินจากแบบสอบถาม  พบวา ธุรกิจแฟรนไชสสวนใหญคิดคา Loyalty 
Fee มากกวา รอยละ 9.0 (ภาพที่ 2) 

 ภาพที่ 2 การคิดคา Loyalty Fee ( % ของยอดรายรับ )     

 
ท่ีมา : แบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 สําหรับการเก็บคา Franchise Fee ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เปนจํานวนเงินที่แนนอน โดยจะจายกอนเริ่มดําเนินงาน 
หรือเรียกวา คาธรรมเนียมแรกเขานั้น ธุรกิจสวนใหญมีการเก็บคาธรรมเนียมในเกือบทุกหมวดธุรกิจ มีเพียงธุรกิจการพิมพ/
ไปรษณีย และรานสะดวกซื้อ ซึ่งสวนใหญไมมีการเก็บคาธรรมเนียมแรกเขา (ภาพที่ 3) 

  ภาพที่ 3 การคิดคาธรรมเนียมแรกเขา (Franchise Fee)   

0 20 40 60 80 100

มี ไมมี ไมระบุ
 

   ท่ีมา : แบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

นอยกวา 3 % 3-5% 6-7% 8-9% มากกวา9% ไมระบุ 

อ่ืนๆ 
บันเทิง 
รานสะดวกซื้อ 
IT 
ความงาม 
งานพิมพ 
การศึกษา 
อาหาร 

อ่ืนๆ 
บันเทิง 
รานสะดวกซื้อ 
IT 
ความงาม 
งานพิมพ 
การศึกษา 
อาหาร ราย 
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 สําหรับคาใชจายดานการตลาด  โฆษณา  และคาใชจายอื่นๆ  ซึ่งแฟรนไชสซอร สามารถเก็บจาก แฟรนไชสซี 
เพื่อนําไปใชสําหรับการสงเสริมการตลาดนั้น ธุรกิจแฟรนไชสสวนใหญไมมีการจัดเก็บคาใชจายดังกลาว (ภาพที่ 4 และ 5) 

  ภาพที่ 4 การคิดคาใชจายดานการตลาด และโฆษณา      

0 20 40 60 80 100

มี ไมมี ไมระบุ
 

  ท่ีมา : แบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

   ภาพที่ 5 การคิดคาใชจายอื่นๆ       

 

0 20 40 60 80 100

มี ไมมี ไมระบุ
 

   ท่ีมา : แบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  4. สวนแบงการตลาด และอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส 

 จากการประมวลผลการสํารวจแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสซอร ของสํานักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ป 2547 จากจํานวนแฟรนไชสซอรทั้งส้ิน 186 ราย พบวา ธุรกิจแฟรนไชสมีสวนแบงการตลาดเฉลี่ย 
รอยละ 15  โดยจําแนกตามประเภทธุรกิจได ดังนี้ หมวดบันเทิง รานหนังสือ มีสวนแบงตลาดประมาณ รอยละ 18 หมวด
อาหารและเครื่องดื่ม และหมวดงานพิมพ ไปรษณีย รอยละ 17 หมวดการศึกษา และหมวดอื่นๆ รอยละ 16 หมวดความ
งาม สมุนไพร ยา รอยละ 14 หมวดรานสะดวกซื้อ รอยละ 13 และหมวดธุรกิจ IT รอยละ 7 (ภาพที่ 6) 

อ่ืนๆ 
บันเทิง 
รานสะดวกซื้อ 
IT 
ความงาม 
งานพิมพ 
การศึกษา 
อาหาร ราย 

อ่ืนๆ 
บันเทิง 
รานสะดวกซื้อ 
IT 
ความงาม 
งานพิมพ 
การศึกษา 
อาหาร ราย 
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 สําหรับอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส มีอัตราการเจริญเติบโต เฉล่ียรอยละ 14 ตอป อยางไรก็ตาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาธุรกิจแฟรนไชสซอรของตนเองมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี คือ มากกวา รอยละ 20 ตอป 
มีเพียงธุรกิจบันเทิง รานหนังสือ ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย รอยละ 10 (ภาพที่ 6) 

ภาพที่ 6 สวนแบงการตลาด และอัตราการเติบโตเฉล่ียของธุรกิจแฟรนไชส จําแนกตามประเภทธุรกิจ  
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ท่ีมา : แบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

  5. ปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส  

 จากการประมวลผลการสํารวจแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสซอร ของสํานักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ป 2547 จากจํานวนแฟรนไชสซอรทั้งส้ิน 186 ราย พบวา ปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส
ของแฟรนไชสซี ไดแก ปจจัยดานชื่อเสียงของแฟรนไชสซอร  ปจจัยดานสาขา ซึ่งสะทอนถึงการเปนธุรกิจที่ดี  มีผูสนใจ
ซื้อแฟรนไชสมาก  ปจจัยดานบริการที่แฟรนไชสซอรจะใหแกแฟรนไชสซีในการสนับสนุนดานการจัดการตางๆ ปจจัยดาน
ทําเลของรานคาของแฟรนไชส และปจจัยดานโฆษณา ซึ่งดึงดูดใจใหซื้อธุรกิจแฟรนไชส โดยเกือบทุกกลุมเห็นวา ปจจัย
ดานการใหบริการนับเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการตัดสินใจ (ภาพที่ 7) 

 กลุมอาหารและเครื่องดื่ม จากแฟรนไชสซอร 83 ราย มีความเห็นวา ปจจัยที่สําคัญในการเลือกซื้อแฟรนไชส
ของแฟรนไชสซี คือ การบริการในดานตางๆที่จะไดจากแฟรนไชสซอร รองลงมา คือ ทําเลที่ตั้งของรานคา ตามมาดวย
ชื่อเสียงของตราสินคา และการโฆษณาที่นาสนใจ  ขณะที่จํานวนสาขาของแฟรนไชสมีความสําคัญนอยที่สุด   

 กลุมธุรกิจการศึกษา จากแฟรนไชสซอรทั้งส้ิน 21 ราย มีความเห็นวา ปจจัยที่สําคัญในการเลือกซื้อแฟรนไชส
ของแฟรนไชสซี คือ การบริการซึ่งจะไดจากแฟรนไชสซอร รองลงมา ไดแก ดานชื่อเสียงของตราสินคา และทําเลที่ตั้งของ
ธุรกิจ  สวนปจจัยที่มีผลนอยที่สุดในการเลือกซื้อแฟรนไชส  คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ  และจํานวนสาขาของธุรกิจ 
แฟรนไชส 

 

รอยละ 
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 กลุมงานพิมพ และไปรษณีย จากแฟรนไชสซอร 7 ราย มีความเห็นวา ปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อแฟรนไชส
ของแฟรนไชสซี  ไดแก การบริการที่แฟรนไชสซีจะไดจากแฟรนไชสซอร  ตามมาดวย  ปจจัยดานทําเลของธุรกิจที่จะเปด 
แฟรนไชส ชื่อเสียงของธุรกิจ และจํานวนสาขาที่มีอยู สวนปจจัยดานโฆษณาของธุรกิจแฟรนไชสมีความสําคัญนอยที่สุด    

 กลุมสมุนไพร และธุรกิจความงาม  จากจํานวนแฟรนไชสซอร 30 ราย มีความเห็นวา ปจจัยที่สําคัญในการ
เลือกซื้อแฟรนไชสของแฟรนไชสซี คือ การบริการของแฟรนไชสซอรที่จะใหกับแฟรนไชสซี รองลงมา คือ เรื่องทําเลที่ตั้งของ
รานคา ตามมาดวยชื่อเสียงของตราสินคา และการโฆษณาที่ดึงดูดใจ สวนปจจัยเรื่องสาขาของ แฟรนไชสมีความสําคัญ
นอยที่สุด   

 กลุมธุรกิจ IT จากจํานวนตัวอยางแฟรนไชสซอรทั้งส้ิน 4 ราย มีความเห็นวา ปจจัยที่สําคัญในการเลือกซื้อ 
แฟรนไชสของแฟรนไชสซี ไดแก การบริการของแฟรนไชสซีที่จะไดจากแฟรนไชสซอร ตามมาดวยการโฆษณาที่ดึงดูดใจ 
ชื่อเสียงของแฟรนไชส ทําเลของรานคา และจํานวนสาขาของแฟรนไชส ตามลําดับ  

 กลุมรานคาสะดวกซื้อ จากจํานวนแฟรนไชสซอร 2 ราย มีความเห็นวา ปจจัยที่สําคัญในการเลือกซื้อแฟรนไชส
ของแฟรนไชสซี  คือ เรื่องของชื่อเสียงของธุรกิจ  จํานวนสาขาแฟรนไชส และการบริการของแฟรนไชสซี ที่จะไดจาก 
แฟรนไชสซอร  ขณะที่ปจจัยดานทําเลของรานคา และการโฆษณาของบริษัทตามสื่อตางๆมีความสําคัญรองลงมา  

 กลุมบันเทิง รานหนังสือ จากจํานวนแฟรนไชสซอรทั้งส้ิน 4 ราย มีความเห็นวา ปจจัยที่สําคัญในการเลือก
ซื้อแฟรนไชสของแฟรนไชสซี ไดแก ชื่อเสียงของตราสินคา และทําเลที่ตั้งรานคา  ตามมาดวยปจจัยดานการบริการของแฟ
รนไชสซอร และ จํานวนสาขาของแฟรนไชสในปจจุบัน ขณะที่ปจจัยเรื่องการโฆษณามีความสําคัญนอยตอการตัดสินใจ
ซื้อแฟรนไชส  

 กลุมธุรกิจอื่นๆ จากแฟรนไชสซอรทั้งส้ิน 35 ราย มีความเห็นวา ปจจัยที่สําคัญในการเลือกซื้อแฟรนไชส คือ 
การบริการของแฟรนไชสซีที่จะไดจากแฟรนไชสซอร รองลงมา ไดแก ทําเลที่ตั้งของรานคา ชื่อเสียงของตราสินคา และการ
โฆษณาที่นาสนใจ ขณะที่ปจจัยที่มีความสําคัญนอย ไดแก เรื่องของจํานวนสาขาของแฟรนไชส  
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ภาพที่ 7 ปจจัยการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
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ท่ีมา : แบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

  6. แนวโนมธุรกิจแฟรนไชส ป 2548 

 ทิศทางธุรกิจแฟรนไชสป 2548 จากการประมาณการณนาจะเติบโตตอเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย
มากกวา รอยละ 20 ตอป จากปจจุบันที่มีจํานวนแฟรนไชสซีอยูประมาณ 9,600 ราย คาดวาจะขยายได 11,520 ราย 
เนื่องจากระบบธุรกิจมีการกระจายตัวมากขึ้น  และมีการขยายธุรกิจแฟรนไชสสําหรับสาขาตางจังหวัดเพิ่มขึ้น รวมทั้งการ
สนับสนุน และสงเสริมการสรางผูประกอบการ SMEs ของภาครัฐบาล ไมวาจะเปนโครงการสรางผูประกอบการใหม 
โครงการพี่เล้ียงนอง  เปนตน นอกจากนี้ รูปแบบธุรกิจแฟรนไชสของไทยในปจจุบันนี้  มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต   จาก
ที่แฟรนไชสตางประเทศจะขายสิทธิใหบริษัทยักษใหญในไทย เปล่ียนมาเปนขายสิทธิใหกับบริษัทขนาดกลางและเล็ก 
เนื่องจากนักธุรกิจไทยมีความรูดีและมีเงินพอสมควรที่จะออกไปซื้อธุรกิจใหมๆ จากตางประเทศมากขึ้น อยางไรก็ตาม 
แนวโนมตลาดแฟรนไชสในอนาคตเปนตลาดของผูซื้อ  เนื่องจากจํานวนแฟรนไชสมีจํานวนมากขึ้น  และคนมีความรู ความ
เขาใจเรื่องแฟรนไชสมากขึ้น 
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สําหรับประเภทธุรกิจแฟรนไชสที่นาจะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ไดแก ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม เนื่องจาก
เปนธุรกิจที่คนไทยมีความถนัด  และภาครัฐใหการสงเสริม (เชน โครงการครัวไทยสูโลก) โดยแนวทางขยายสาขาใน
รูปแบบแฟรนไชสมีทั้งการจัดทําเปนรานอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบของคอรเนอร และริมทางเทา ซึ่งมีระดับราคา
จําหนายอาหารและเครื่องดื่มเริ่มตั้งแต 20 บาทขึ้นไป สวนราคาขายแฟรนไชสเริ่มตั้งแตหลักหมื่นจนถึงหลักลานบาท  

นอกจากนี้  แฟรนไชสอาหารและเครื่องดื่มของไทยยังมีแนวโนมจะขยายตัวไปตางประเทศมากขึ้น  (เชน  แบล็ค- 
แคนยอน)  ธุรกิจความงาม สมุนไพร  นาจะขยายตัวไดดีตอเนื่องจากแนวโนมที่ผูบริโภคใสใจสุขภาพ และความงามมาก
ขึ้น  ธุรกิจไอทีและดิจิตอล ถือเปนธุรกิจที่ไมมีรายใหญแตมีแนวโนมการเติบโตดี ในขณะที่ธุรกิจคาปลีก ประเภทราน
สะดวกซื้อ มีแนวโนมขยายตัวและแขงขันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเห็นไดจากการลดคาแฟรนไชสของรานสะดวกซื้อบางราย  
อยางไรก็ตามธุรกิจแฟรนไชสรานสะดวกซื้อยังเติบโตไดอีกมาก เพราะสภาพตลาดของไทยนาจะสามารถรองรับจํานวน
สาขาไดไมนอยกวา 70,000 สาขา และจะอยูรอดไดถาหากในหนึ่งสาขามีลูกคาเขามาใชบริการสม่ําเสมอ อยางนอย 600 
คนตอสาขา สําหรับ ธุรกิจการศึกษา เปนธุรกิจที่มีการขยายตัวในรูปแบบแฟรนไชสอยางตอเนื่อง ทั้งธุรกิจที่มาจาก
ตางประเทศ และภายในประเทศ ซึ่งคาดการณวา ป2548 ธุรกิจแฟรนไชสการศึกษานาจะชะลอตัวลงไปบาง เนื่องจากอยู
ในสภาวการณลนตลาด ประกอบกับธุรกิจการศึกษาบางประเภทเทานั้นที่เหมาะจะเปดเปนแฟรนไชส และการแขงขันของ
ธุรกิจการศึกษาจะรุนแรงขึ้น โดยดานการศึกษาภาษาตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ จะแขงขันกันในเรื่องราคา สวนภาษาจีนจะ
แขงขันกันในเรื่องทําเลเปนหลัก ในขณะที่ธุรกิจการศึกษาทางดานคณิตคิดเร็วอยูในชวงสภาวะคงที่ นอกจากนี้ธุรกิจ
บริการอื่นๆ เชน ซอมบํารุง ซอมแซมสิ่งของตางๆ ศูนยอะไหลรถมอเตอรไซค ฯลฯ มีแนวโนมวาธุรกิจบริการเหลานี้จะเขา
สูกระบวนการขยายตัวในรูปแบบของแฟรนไชสมากขึ้นเชนกัน   
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