ธุรกิจแฟรนไชส์
“แฟรนไชส์โมเดล” เป็นรูปแบบธุรกิจหนึ่งที่มีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคและนักลงทุน มีแนวโน้ม
ขยายการเจริญเติบโตและสร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยที่ธุรกิจแฟรนไชส์มีข้อได้เปรียบหลาย
ประการ เช่น มีโอกาสประสบความส าเร็ จ ทางธุรกิจ สูงเนื่องจากแฟรนไชส์ซอร์ได้พัฒนาธุรกิจจนประสบ
ความสาเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับ อย่างกว้างขวางผู้ลงทุนจะได้รับการฝึกอบรมและถ่ายโอนความ
เชี่ยวชาญและถ่ายทอดความรู้จากแฟรนไชส์ซอร์ทาให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม ธุรกิจ
ดังกล่าวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้หรือทักษะในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยสาคัญที่จะสร้างการยอมรับและเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการต้องสร้ างลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
รวมทั้งการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้ธุรกิจแฟรนไชส์
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงจัดให้มีการดาเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้
แผนงานปี 2561
1. พัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์หลักสูตร 162 ชั่วโมง
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์และอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คาปรึกษา เพื่อสร้างความพร้อมของ
ธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รวมทั้งสามารถสร้างคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Operation Manual)
และจัดทาแผนธุรกิจ รวมจานวน 140 ราย ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 นอกจากนี้ยังมีการ
เสริมสร้างความรู้สาหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ จานวน 600 ราย
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
พัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลและสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นจานวน 150 ราย ประกอบด้วย
 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญในระบบแฟรนไชส์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม จานวนไม่น้อยกว่า 85 ราย
 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึก เพื่อยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
ในระบบแฟรนไชส์ ณ สถานประกอบธุรกิจ
 ดาเนินการพัฒนาธุรกิจให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
ไม่น้อยกว่า 73 ราย

-23. สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
สร้างโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจแฟรนไชส์เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในการนาเสนอธุรกิจ การเจรจา
และการตกลงทางการค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้เลือกลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่า
เศรษฐกิจให้ประเทศอย่างมั่นคงโดยนาเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้า และจาหน่ายสินค้าในประเทศ
จานวน 4 ครั้ง สาหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ จานวน 160 ราย
 งาน Thai Franchise & SME Expo 2018
วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 งาน มหกรรมแฟรนไซส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 26
วันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2561 ณ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
 งาน SMART SME EXPO 2018
วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 งาน Thailand Franchise & Business Opportunities (TEBO)
วันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
4. แฟรนไชส์สร้างอาชีพ
นาธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ผ่านการพัฒนาจากกรมและใช้เงินลงทุนไม่เกิน 50,000 บาท ให้ผู้ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย เลือกไปประกอบอาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เนื่องจาก
ธุร กิ จ แฟรนไชส์ ส ามารถลดความเสี่ ย งของการลงทุน โดยมีเ จ้าของแฟรนไชส์ เ ป็นพี่ เลี้ ย งคอยดู แลตลอด
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะทาให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
1) คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมและมีขนาดการลงทุนไม่เกิน 50,000 บาท
เข้าร่วมโครงการฯ
2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจ เลือกแฟรนไชส์
ไปประกอบอาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
3) จั ด งานแฟรนไชส์ ส ร้ า งอาชี พ ใน 20 จั ง หวั ด และนาผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ออกบูทแสดงธุรกิจและแสดงสินค้าในงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ จังหวัดละ 50 ราย
ผลการดาเนินงาน ปี 2560
1. สร้างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่ หลักสูตร 162 ชั่วโมง
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์การอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คาปรึกษา เพื่อสร้างความ
พร้ อมของธุรกิจพัฒนารูปแบบเข้าสู่ ระบบแฟรนไชส์ รวมทั้งสามารถสร้างคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์
(Franchise Operation Manual) และจัดทาแผนธุรกิจ รวมจานวน 1,486 ราย ดังนี้

-31.1 ส่วนกลาง
 ก่อนเป็นแฟรนไชส์มืออาชีพ จานวน 172 ราย ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2559
 สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ จานวน 182 ราย ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 26 เมษายน 2560
 เสริมสร้างความรู้สาหรับผู้ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) จานวน 275 ราย
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จานวน 73 ราย
- วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จานวน 107 ราย
- วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จานวน 95 ราย
1.2 ส่วนภูมิภาค
 สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ จานวน 188 ราย
- ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา จานวน 116 ราย
- ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต จานวน 72 ราย
 เสริมสร้างความรู้สาหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) จานวน 669 ราย
- วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี จานวน 61 ราย
- วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 93 ราย
- วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา จานวน 127 ราย
- วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น จานวน 113 ราย
- วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 149 ราย
- วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 126 ราย
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ รวม 132 ราย
พัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลและสามารถสร้างศักยภาพในการแช่งขันมากขึ้น
 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจแฟรนไชส์
 ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญในระบบแฟรนไชส์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม
 ให้คาปรึกษาเชิงลึกและแนะนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์ มาตรฐาน
คุณภาพแฟรนไชส์หรือยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น ณ สถานประกอบการ โดยมีธุรกิจที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จานวน 60 ราย

-43. เสริมโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ โดยนาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาฯ
และมีศักยภาพ จานวน 108 ราย เข้าร่วมงานแสดงธุรกิจ งานแสดงสินค้าและจาหน่ายสินค้าในประเทศ
จานวน 4 งาน คือ
ครั้งที่ 1 งาน Thai Franchise & SME Expo 2017 วันที่ 16 -19 มีนาคม 2560
ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จานวน 34 ราย
ครั้งที่ 2 งาน Thailand Franchise 4.0 2017 วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2560
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จานวน 40 ราย
ครั้งที่ 3 งาน Smart SME Expo 2017 วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560
ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จานวน 40 ราย
ครั้งที่ 4 งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2017 วันที่ 13 – 16
กรกฎาคม 2560 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จานวน 34 ราย
------------------------------------

