
ธุรกิจแฟรนไชส์ 
          “แฟรนไชส์โมเดล” เป็นรูปแบบธุรกิจหนึ่งที่มีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคและนักลงทุน มีแนวโน้ม
ขยายการเจริญเติบโตและสร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยที่ธุรกิจแฟรนไชส์มีข้อได้เปรียบ     
หลายประการ เช่น มีโอกาสประสบความส าเร็จทางธุรกิ จสูง เนื่องจากแฟรนไชส์ซอร์ได้พัฒนาธุรกิจ           
จนประสบความส าเร็จ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ผู้ลงทุนจะได้รับการฝึกอบรม      
และถ่ายโอนความเชี่ยวชาญและถ่ายทอดความรู้จากแฟรนไชส์ซอร์ ท าให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวยังขาดความรู้หรือทักษะในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยส าคัญที่จะสร้างการยอมรับและ
เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการก็เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้
ธุรกิจแฟรนไชส์เจริญเติบโตอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงจัดให้มีการด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 
แผนงานป ี2562 
1.พัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์  หลักสูตร 150 ชั่วโมง  
           เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์และอบรมเชิงปฎิบัติการและให้ค าปรึกษา เพ่ือสร้างความ
พร้อมของธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชสื รวมทั้งสามารถสามารถสร้างคู่มือปฎิบัติงานในระบบแฟรนไชส์ 
(Franchise Operation Manual) และจัดท าแผนธุรกิจ รวมจ านวน 130 ราย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2561 – เมษายน 2562 นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างความรู้ส าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ 
จ านวน 150 ราย  
 
2.ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์  
           พัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลและสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันมากข้ึน จ านวน 130 ราย ประกอบด้วย 
             2.1.จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์  
              2.2.ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญในระบบแฟรนไชส์ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม จ านวนไม่น้อยกว่า 75 ราย 
               2.3.ให้ค าปรึกษาเชิงลึก และแนะน าเชิงปฎิบัติการในการพัฒนาเพ่ือยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ณ สถานประกอบการ  
              2.4.มีธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์           
ไม่น้อยกว่า 65 ราย       
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 3.น าเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้าในประเทศ  
        สร้างโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างทักษะประสบการณ์ในการน าเสนอธุรกิจ การ

เจรจาและการตกลงทางการค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้เลือกลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เพ่ือให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน และ
สร้างมูลค่ าเศรษฐกิจให้ประเทศอย่ างมั่ นคง  จ านวน  3  ครั้ ง ส าหรับผู้ ป ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์               
จ านวน 120 ราย  

        3.1.สร้างโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างทักษะประสบการณ์ในการ 
น าเสนอธุรกิจ การเจรจาและการตกลงทางการค้าได้อย่างถูกต้อง  
             3.2.สร้างทักษะการเจรจาและการน าเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ 
             3.3.ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                     - งาน Thai Franchise & SME Expo 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562 
                     - งาน  SMART SME EXPO 2019 ณ  ศู น ย์ แ ส ด งสิ น ค้ า อิ ม แ พ ค  เมื อ งท อ งธ านี           
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2562 
                     - งาน Thailand Franchise & Business Opportunities (TFBO) ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2562 
 
4.พัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์  
            เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์แบบออนไลน์ สามารถค้นหาโอกาสในการ
ท าธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ 
ของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการส่งเสริม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย อีกทั้งยังสามารถใช้
บริการผ่าน SMART Device และสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆได้รับการรองรับกับสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 
 
ผลการด าเนินงาน ปี 2561 
1.สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ หลักสูตร 162 ชั่วโมง 

       เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์การอบรมเชิงปฎิบัติการและให้ค าแนะน าปรึกษา         
เพ่ือสร้างความพร้อมของธุรกิจ และพัฒนารูปแบบเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รวมทั้งสามารถสร้างคู่มือปฎิบัติงานใน
ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Operation Manual) และจัดท าแผนธุรกิจรวม 1,024 ราย ดังนี้ 

        1.1 ส่วนกลาง  
              1.1.1 สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ จ านวน 376 ราย  
                            1.1.1.1 รุ่นที่ 20 จ านวน 153 ราย ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2561  
                             1.1.1.2 รุ่นที่ 21 จ านวน 223 ราย ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2561 
                 1.1.2 เสริมสร้างความรู้ส าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) จ านวน 550 ราย 
                       1.1.2.1 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 จ านวน 193 ราย  



 - 3 - 

                       1.1.2.2 วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 จ านวน 300 ราย  
                       1.1.2.3 วันที่ 26 กันยายน 2561 จ านวน 57 ราย  

              1.2 ส่วนภูมิภาค  
             1.2.1.เสริมสร้างความรู้ส าหรัผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) วันที่ 16 

มีนาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี จ านวน 98 ราย  
 
2.ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ รวม 210 ราย 

       พัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลและสามารถสร้างศักยภาพในกาแข่งขันมากข้ึน 

        2.1.จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

        2.2.ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญในระบบแฟรนไชส์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม  

        2.3.ให้ค าปรึกษาเชิงลึกและแนะน าเชิงปฎิบัติการในการพัฒนาเพ่ือยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ณ สถานประกอบการ โดยมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ จ านวน 75 ราย 
 
3.เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ  

       จากการน าธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาฯ และมีศักยภาพ จ านวน 160 ราย เข้าร่วมงานแสดงธุรกิจ         
งานแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้าในประเทศ จ านวน 4 งาน คือ  

            - ครั้งที่  1 งาน Thai Franchise & SME Expo 2018  วันพฤหัสบดีที่  15 – วันอาทิตย์ที่      
18 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  จ านวน 40 ราย  

            - ครั้ งที่  2  งาน  ThaiFex-World of Food Asia 2018  วัน อังคารที่  29  พฤษภาคม –           
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน  2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จ านวน 40 ราย 

            - ครั้งที่  3 งาน Smart SME Expo 2018 วันศุกร์ที่  29 มิถุนายน 2561 – วันจันทร์ที่           
2 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซนทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จ านวน 40 ราย  

            - ครั้งที่ 4 งาน Thailand Franchise & Business Opportunities (TFBO) 2018 วันพฤหัสบดีที่    
12 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
จ านวน 40 ราย 
            3.1.ผลการเจรจาการค้าและการจ าหน่ายสินค้า จ านวน 4 งาน ดังนี้ 
                   - มียอดการจ าหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านบาท 
                 - มีการเจรจาธุรกิจ 3,086 ราย คาดว่าจะเจรจาส าเร็จ 526 ราย มูลค่า 50,356 ล้านบาท 
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4.แฟรนไชส์สร้างอาชีพ  
           น าธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯและใช้เงินลงทุนไม่สูง ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ผู้มีรายได้น้อย เลือกไปประกอบอาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เนื่องจากธุรกิจ แฟรนไชส์สามารถลด
ความเสี่ยงของการลงทุน โดยมีเจ้าของแฟรนไชส์เป็นพ่ีเลี้ยงที่คอยดูแลตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท า
ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืน 
             1.คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯและมีขนาดลงทุนไม่สูง เข้าร่วมโครงการ 
          2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผุ้ว่างงาน และผู้ที่สนใจ เลือกซื้อ     
แฟรนไชส์ไปประกอบอาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
          3.จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพใน 20 จังหวัด และน าผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ออกบูธแสดงธุรกิจและแสดงสินค้าในงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ จังหวัดละ 50 ราย 

ตารางสรุปยอดขายสินค้า และการเจรจาธุรกิจ โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ใน 20 จังหวัด 

ล าดับ จังหวัด ยอดจ าหน่ายสินค้า 
จ านวนการ
เจรจาธุรกิจ 

คาดว่าส าเร็จ มูลค่าเศรษฐกิจ 

1. นครราชสีมา 713,190 190 82 2,750,064 
2. ล าปาง 620,811 174 70 1,886,830 
3. อุดรธาน ี 734,032 130 58 1,363,581 
4. เชียงราย 742,264 208 114 2,884,639 
5. นครศรีธรรมราช 643,141 141 71 6,800,311 
6. ก าแพงเพชร 296,905 126 53 1,556,783 
,7. อยุธยา 446,497 110 62 1,777,355 
8. พิษณุโลก 572,044 83 66 1,913,653 
9. ขอนแก่น 278,545 83 50 1,389,267 

10. ร้อยเอ็ด 613,173 89 57 1,792,177 
11. นครปฐม 406,480 54 31 1,114,362 
12. กาญจนบุร ี 536,710 49 28 941,394 
13. อุบลราชธาน ี 747,440 100 58 2,242,834 
14. สงขลา 484,567 29 23 472,061 
15. สุรินทร ์ 478,500 60 42 1,360,806 
16. ระยอง 351,140 79 38 855,223 
17. สกลนคร 367,480 58 36 726,377 
18. สุพรรณบุร ี 469,423 30 17 684,699 
19. ลพบุร ี 418,060 31 22 548,333 
20. บุรีรัมย์ 254,055 21 15 924,928 

 รวม 10,174,457 1,845 993 33,985,677 
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