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เส้นทางการเข้าสู่มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2561 

ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือเป็นเส้นทางลัดส าหรับผู้ประกอบธุรกิจมือใหม่ที่ต้องการย่น
ระยะเวลาในการเริ่มต้นท าธุรกิจ แต่ต้องการการรับประกันความส าเร็จจากธุรกิจต้นแบบ 
นอกจากนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ยังเป็นสาขาธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ช่วยพัฒนาและใช้เป็นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดข้อจ ากัดและ
สร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุนและบุคลากรที่จะมาร่วมสร้างความเจริญเติบโต
ให้กับองค์กร รวมทั้ งสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  (แฟรนไชส์ซี )  ใ ห้มี โอกาส 
ประสบความส าเร็จมากกว่า และรวดเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง โดยลดความ
เสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ  

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องมี
ทักษะการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพการด าเนินธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน 
รวมทั้ งมีการสร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขันที่ เหนือคู่ แข่ ง ในตลาด ทั้ งนี้   
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อความส าเร็จที่
ยั่งยืนดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้เรียนรู้การบริหาร
จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นระบบ ใช้เป็นเส้นทางในการเข้าสู่มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ที่
มีความน่าเชื่อถือ และเติบโตในธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์  

กันยายน 2561 
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แฟรนไชส์ (Franchise) คือ กระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรธุรกิจหนึ่งๆ ได้พัฒนาวิธีการ
และรูปแบบจนได้รับการพิสูจน์ด้วยระยะเวลาแล้วว่า  ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบการและการจัดการธุรกิจในระดับหนึ่ง และได้ถ่ายทอดสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ
ตามวิธีการและรูปแบบดังกล่าวพร้อมกับตัวสินค้าหรือบริการ ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
อ่ืน ภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้าและบริการอันหนึ่งอันใด  โดยกระบวนการนี้
เกี่ยวข้องกับการท านิติกรรมระหว่างบุคคล 2 กลุ่ม ในบางกรณีอาจรวมถึงบุคคลอ่ืนด้วย 
หรือ คือข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของธุรกิจอนุญาตให้ผู้ขอรับสิทธิ์ด าเนินธุรกิจและบริการ
ภายใต้ชื่อการค้าของตน และปฏิบัติตามรูปแบบการท าธุรกิจของเจ้าของสิทธิ์ตามสัญญาที่
ตกลงกันไว้ 

1 START 

เข้าใจธุรกิจแฟรนไชส์ 

ธุรกิจแฟรนไชส์ควรประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 

แฟรน ไ ชส์ ซ อ ร์  ( Franchisor) ผู้ ใ ห้ สิ ท ธิ์ ที่ เ ป็ น เ จ้ า ขอ งชื่ อทา ง กา รค้ า  
เคร่ืองหมายการค้า และระบบการจัดการธุรกิจนั้นๆ 

แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ผู้รับสิทธิ์ในการด าเนินธุรกิจตามระบบที่เจ้าของสิทธิ์
ได้จัดเตรียมไว้ และใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยต้องจ่าย
ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ 

3. 

1. 

2. 

ค่าตอบแทนในการใช้สิทธิ์ อย่างน้อย 2 อย่าง ได้แก ่

o Franchise Fee ค่าตอบแทนที่เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนจะ
จ่ายก่อนเริ่มด าเนินงาน หรือเรียกว่า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายค่าสิทธิ์ต่างๆ ให้แก่แฟรนไชส์ซอร์ 

o Royalty Fee ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่อง
ตามสัดส่วนของผลการด าเนินงาน อาจจะเรียกเก็บ
เป็นเปอร์เซ็นต์ ต่อเดือนหรือต่อปีจากยอดขาย หรือ
บางกิจการอาจเรียกเก็บจากยอดสั่งซื้อสินค้า 
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1 START 

เจ้าของสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นวิธีการท า
ธุรกิจจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และเป็น
ผู้ขายสิทธิ์การด าเนินการขายชื่อการค้า
ของตัวเองให้แก่ผู้อ่ืน อย่างเช่น เชสเตอร์ 
เป็นผู้คิดค้นร้านอาหารประเภทไก่ย่าง 
และสูตรอาหาร มีรูปแบบการจัดการร้าน 
การจัดการเฉพาะตัว จนกระทั่งมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักแล้ว ขายระบบทั้งหมด ให้แก่
ผู้อ่ืน บริษัทของเชสเตอร์อยู่ในฐานะเป็น
เจ้าของสิทธิ์และเป็นผู้ขายแฟรนไชส์ให้
ผู้อื่น เรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์ 

แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) หมายถึง แฟรนไชส์ซี (Franchisee) หมายถึง 

ผู้รับสิทธิ์ในการด าเนินธุรกิจ ตามระบบที่
เจ้าของสิทธิ์ได้จัดเตรียมไว้ รวมทั้งใช้ชื่อ
ทางการค้า เครื่องหมายการค้าเดียวกัน  
โดยที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนในการให้สิทธิ์  
ร ว ม ทั้ ง จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ต า ม ผ ล
ประกอบการ ซึ่งคือ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ 

ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ 
จากลักษณะการขยายธุรกิจแฟรนไชส์โดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) Product and Brand Franchising 

เป็นการให้สิทธิ์ในตัวผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายการค้า เพื่อการผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าใน
ยี่ห้อสินค้านั้น แฟรนไชส์ประเภทนี้ แฟรนไชส์ซอร์ฐานะผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่
ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ มักจะก าหนดมาตรฐานทางคุณภาพด้านต่างๆ ให้แฟรนไชส์ซีปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ประเภทนี้ จะท าหน้าที่ในการจัดจ าหน่าย 
 

5 



  

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มากกว่าที่จะเป็นผู้ผลิตเสียเอง โดยปกติมักจะเป็นผู้ค้าปลีกเป็นส่วนมาก 
เช่น ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์จะเป็นผู้จ าหน่ายรถยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิต  เป็นต้น 
นอกจากนี้ เจ้าของแฟรนไชส์จะไม่เข้าไปควบคุมการด าเนินธุรกิจของผู้ซื้อแฟรนไชส์   
แต่เจ้าของแฟรนไชส์จะดูแลควบคุมในด้านมาตรฐานให้เป็นไปตามข้อก าหนดเท่านั้น 

1 START 

2) Business Format Franchising 

เป็นรูปแบบแฟรนไชส์ที่แฟรนไชส์ซอร์จะก าหนดระบบของการด าเนินธุรกิจให้ใช้
เหมือนกันทั่วโลก ทั้งสินค้า เครื่องหมายการค้า วิธีบริหารระบบการเงิน ระบบงานต่างๆ 
รวมทั้งแผนการตลาด ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับสิทธิ์ในการให้บริการ หรือ ท าการผลิต
สินค้าที่มีสูตรหรือส่วนประกอบเฉพาะ หรือ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้รูปแบบและ
เครื่องหมายทางการค้าของเจ้าของแฟรนไชส ์โดยมีการถ่ายทอดระบบและวิธีการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
เจ้าของแฟรนไชส์ก าหนด เพื่อรักษาภาพลักษณ์และศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด
ของเจ้าของแฟรนไชส์ ทั้งนี้ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งเจ้าของและผู้ซื้อ 
แฟรนไชส์จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาแฟรนไชส ์โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันทั้ง
สองฝ่าย 

3) Conversion Franchising 

เป็นระบบแฟรนไชส์ที่ เหมาะส าหรับผู้ประกอบการอิสระ ซึ่งต้องการให้ธุรกิจเข้าสู่
ระบบแฟรนไชส์ โดยมีรูปแบบ หรือ ใช้เครื่องหมายทางการค้าที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค แฟรนไชส์รูปแบบนี้อาจเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง 
แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี แต่ผลเสียอยู่ที่การด าเนินงานจะถูกควบคุมจากเจ้าของ
ธุรกิจแฟรนไชส์มากกว่าการด าเนินธุรกิจโดยปกต ิและ ผลตอบแทนที่ได้ ต้องน าไปแบ่ง
กับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ในฐานะผู้เป็นหุ้นส่วน ตัวอย่างเช่น แฟรนไชส์ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจศูนย์บริการรถยนต ์เป็นต้น 
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การเข้าใจศักยภาพของธุรกิจด้วยการประเมินตนเอง (Self Assessment Franchise 
Test : SAFT) เป็นรูปแบบประเมินหนึ่งของการพัฒนาองค์กรตามโครงการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ภายใต้การก ากับดูแลของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นแบบประเมินที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชส์ใช้ส าหรับประเมินศักยภาพธุรกิจด้วยตนเอง (Self Assessment) ด้วยการ
ส ารวจและทบทวนผลการด าเนินธุรกิจที่ได้ด าเนินการมาในอดีต และน าผลประเมินที่ได้
รับมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในอนาคต 
 
การประเมินตนเองแบ่งเป็น 6 ด้าน คะแนนเต็ม 300 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

1 START 

เข้าใจศักยภาพของธุรกิจตนเอง 

ด้านความเชี่ยวชาญ 
ในการด าเนินธุรกิจแฟรนไชส ์

10 ข้อ 50 คะแนน 

ด้านลักษณะเฉพาะของ 
ธุรกิจแฟรนไชส ์

10 ข้อ 50 คะแนน 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
และการให้บริการธุรกิจแฟรนไชส์ 

15 ข้อ 75 คะแนน 

ด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส ์ 15 ข้อ 75 คะแนน 

ด้านงบประมาณ  5 ข้อ 25 คะแนน 

ด้านรูปแบบการจัดการร้านคา้  5 ข้อ 25 คะแนน 

ด้านการประเมิน             รวม 60 ข้อ     300 คะแนน 
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ส าหรับการพิจารณาคะแนนจากผลการประเมินตนเอง (SAFT) ทั้ง 6 ด้านข้างต้น จะเป็น
การค านวณคะแนนประเมินในแต่ละด้านให้มีสัดส่วนเท่ากัน กล่าวคือ คิดสัดส่วนของทุก
ด้านการประเมินที่ 100 เปอร์เซ็นต์ (ผลคะแนนประเมินหารด้วยคะแนนเต็ม คูณร้อย)  
ซึ่งการค านวณดังกล่าว จะท าให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ
ด้านได ้เนื่องจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านมีน้ าหนักที่ไม่เท่ากัน 

 
ทั้งนี้ ค่าคะแนนมาตรฐานในการประเมินตนเอง คือ 195 คะแนน จากเต็ม 300 คะแนน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 65 จากคะแนนเต็ม 

1 START 
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จากการตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์ มีระบบการ
บริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า จึงได้จัดท า “เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์” 
ขึ้น เพื่อให้เหมาะส าหรับการน าไปใช้ปฏิบัติในทุกสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ 
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย โดยมีค่านิยมและกรอบแนวคิดตามแนวทางของเกณฑ์การ
ตัดสินรางวัลมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ในแต่ละประเภท สามารถ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเฉพาะตามแต่สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของตน และ
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการจัดการเทียบเท่ากับองค์กรที่ยอมรับกันว่ามี
คุณภาพในระดับสากล 
 
ทั้งนี้ ค่านิยมหลักและกรอบแนวคิดเชิงเทคนิคในการจัดท า “เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส”์ มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ(Thailand 
Quality Award –TQA ) 2559 – 2560 ซึ่งจัดท าตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่ งชาติ ของสหรั ฐอ เมริ กา  The Malcolm Baldrige National Quality Award : 
MBNQA อันเป็นที่ยอมรับและมีการน าไปใช้มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยมี 4 ลักษณะ
ที่ส าคัญของเกณฑ์ ดังนี ้
 

1 START 

เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 

ในระบบแฟรนไชส์ ปี 2561 

ที่มาของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

มุ่งเน้นค่านิยมและ 
แนวคิดหลัก 11 ประการ 

มุ่งมั่นในกระบวนการ 
มุ่งเน้นในผลลัพธ ์

มุ่งเน้นการปฏิบัติท่ี
เกี่ยวเนื่องกัน 

1 
2 

4 

3 
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1) มุมมองเชิงระบบ (Systems Perspective) 
2) การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) 
3) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Excellence) 
4) การให้ความส าคัญกับบุคลากร (Valuing People) 
5) การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว (Organizational Learning and 

Agility) 
6) การมุ่งเน้นความส าเร็จ (Focus on Success) 
7) การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for Innovation) 
8) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact) 
9) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility) 
10) จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency) 
11) การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering Value and Results) 

1 START 

1 

มุ่งมั่นในกระบวนการ 

2 

มุ่งเน้นค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ ได้แก่ 

มุ่งเน้นในผลลัพธ์ จาก 3 มุมมอง 

3 

1) มุมมองภายนอก (ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น มององค์กรอย่างไร) 
2) มุมมองภายใน (การปฏิบัติการขององค์กร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร) 
3) มุมมองอนาคต (องค์กรเรียนรู้และเติบโตหรือไม่) 

มุ่งเน้นการปฏิบัติท่ีเกี่ยวเนื่องกนั 

การปฏิบัติงานท่ีเกีย่วเนื่องกันระหว่างเกณฑ์ในหมวดต่างๆ เป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคัญของมุมมองเชิงระบบ 4 
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1 START 

จากค่านิยมหลักและกรอบแนวคิดเชิงเทคนิคข้างต้น ได้น ามาบูรณาการเป็นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์  (Total Quality 
Franchise Management : TQFM) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการคุณภาพและมีความสามารถ
ที่จะตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  อันจะน าไปสู่การเป็น
องค์กรแฟรนไชส์ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและองค์กรต่างๆ ในระดับสากล โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  

1) เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในทิศทางที่ถูกต้องและมี
ความเป็นสากล 

2) ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถและ
ผลลัพธ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ 

3) สร้างความมีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือแก่กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ 
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1 START 

การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 7 หมวด มีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าก าหนดให้ภายหลังจากที่ธุรกิจได้รับการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์แล้ว จะต้องมีคะแนน
ประเมินโดยรวมไม่ต่ ากว่า 650 คะแนน จากเต็ม 1,000 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 65 
จากคะแนนเต็ม จึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐาน  
ทั้ง 7 หมวด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส ์

หมวด 1 การน าองค์กร 

การปฏิบัติตนของผู้บริหารแฟรนไชส ์ชี้น าและท าให้องค์กรมีความส าเร็จที่ยั่งยืน รวมทั้ง
จัดระบบการก ากับดูแลกิจการ ให้มีความรับผิดชอบด้านกฎหมาย จริยธรรม และต่อสังคม 

(คะแนนเต็ม 110 คะแนน) 

หมวด 2 กลยุทธ์ 

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ และการวัดผลความก้าวหน้า 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

หมวด 3 ลูกค้า 

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (รวมถึงคู่ค้าผู้ซื้อแฟรนไชส์) เพื่อความส าเร็จด้าน
การตลาดในระยะยาว ครอบคลุมถึงวิธีการที่กิจการรับฟังเสียงของลูกค้า/คู่ค้า สร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า/คู่ค้า และใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้า/คู่ค้า เพื่อปรับปรุงและ
ค้นหาโอกาสทางการตลาด 

(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 
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  1 START 

หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

การเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ทาง
ความรู้ (Knowledge Assets) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property) 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการใช้ผลการทบทวนเพือ่
ปรับปรุงผลการด าเนินการของกิจการ 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

หมวด 5 บุคลากร 

การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  (รวมถึง 
แฟรนไชส์ซี) และการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากร (รวมถึงแฟรนไชส์ซี) ที่ก่อให้เกิด
ผลการด าเนินการที่ดี ตลอดจนการสร้างความผูกพัน การจัดการ และพัฒนาบุคลากร
เพื่อน าศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่ ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของ
ธุรกิจโดยรวม 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

หมวด 6 การปฏิบัติการ 

การออกแบบ จัดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างาน รวมทั้งปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า (ซึ่งรวมถึงแฟรนไชส์ซี) 

(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 

การประเมินผลการด าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านขององค์กร ได้แก่ 
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑแ์ละกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นลกูค้า ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้
บุคลากรผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร และ ผลลัพธ์ด้านการเงิน
และการตลาด โดยการวัดระดับ ผลการด าเนินการ การวัดแนวโน้ม การวัดโดย
เปรียบเทียบและการวัดผลเชิงบูรณาการ 

(คะแนนเต็ม 350 คะแนน) 

13 



  1 START 

ภาพรวมของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจในระบบแฟรนไชส ์

14 



 

  1 START 

การประเมินผลในหมวด 1 - 6 

การประเมินผลได้น าเครื่องมือที่เรียกว่า Deming Cycle มาประยุกต์ใช้ มีลักษณะของ
การด าเนินการเป็นกระบวนการที่เป็นวงจร สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถติดตาม
และวัดผลได้ด้วยขั้นตอน 4 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย 
 

1) Plan หมายถึง ผู้ประกอบการมีการวางแผนการด าเนินงานทางธุรกิจ จัดท าแผน
ธุรกิจ รวมถึงการก าหนดแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการ
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 

2) Do หมายถึง ผู้ประกอบการด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้  และสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 

3) Check หมายถึง ผู้ประกอบการมีการประเมินผลการด าเนินงานของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวัดผลการท างาน 

4) Act หมายถึง ผู้ประกอบการน าผลการด าเนินงาน อันได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้ในการวิเคราะห์ผล เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดกระบวนการใหม่ๆ  
อยู่เสมอ 

 
การวัดผลในหมวด 7 หมวดผลลัพธ์ แบ่งออกเป็น 4 ขั้น ดังต่อไปนี้ 
 

1) ผลการด าเนินงาน (Level) กิจการก าหนดตัวชี้วัด และรายงานผลลัพธ์ของ
ตัวชี้วัดที่ส าคัญในแต่ละด้าน 

2) ติดตามแนวโน้ม (Trend) กิจการมีการรายงานผลลัพธ์ โดยแสดงแนวโน้ม
เปรียบเทียบอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา 

3) เปรียบเทียบกับผู้ อื่ น  (Compare) กิจการมีการรายงานผลลัพธ์ โดย
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของตนที่ผ่านมาหรือ คู่แข่งขัน คู่เทียบ หรือ 
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

4) บูรณาการผลลัพธ์ (Integration) กิจการมีการรายงานความเชื่อมโยงผลลัพธ์
กับเป้าหมายพันธกิจ หรือ ผลลัพธ์อ่ืน 

 

แนวทางการประเมินผล 
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1 START 

ในแต่ละขั้นของการวัดผลในหมวด 1 - 7 จะประกอบด้วยค่าคะแนน 0 – 5 คือ 

คะแนน          0       ค่าความหมาย   ไม่มี / ไม่ได้ด าเนินการ 

คะแนน     1 – 4       ค่าความหมาย   มีการด าเนินการบางส่วน 

คะแนน          5       ค่าความหมาย   มีการด าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ / ได้ผลดีที่สุด 

ส าหรับการพิจารณาคะแนนจากผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (TQFM) ทั้ง 7 หมวดข้างต้น จะเป็นการค านวณคะแนน
ประเมินในแต่ละหมวดให้มีสัดส่วนเท่ากัน กล่าวคือ คิดสัดส่วนของทุกหมวดเกณฑ์การ
ประเมินที่ 100 เปอร์เซ็นต์ (ผลคะแนนประเมินหารด้วยคะแนนเต็ม คูณร้อย) ซึ่งการ
ค านวณดังกล่าว จะท าให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหมวดได้  
เนื่องจากคะแนนเต็มของแต่ละหมวดมีน้ าหนักที่ไม่เท่ากัน 
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เข้าใจธุรกิจแฟรนไชส ์
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START 

CHECK POINT  

FINISH 

เข้าใจศักยภาพธุรกิจตนเอง 

เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
การบริหารจัดการธุรกิจในระบบ 

แฟรนไชส์ ปี 2561 

1 

2
2กระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐาน

ธุรกิจแฟรนไชส ์

3 

บทสรุปการพัฒนายกระดับมาตรฐาน 
ธุรกิจแฟรนไชส ์

The Best Practice  
กรณีศึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ 



 

  2 CHECK POINT 

ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จะผ่าน 5 กระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ มีรายละเอียดดังนี้ 
  

กระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ 

Networking Activity 
01 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแนวทาง 
การพัฒนาศักยภาพธรุกิจ และสรา้ง
พันธมิตรเครือข่าย 
 

Standard Assessment 

02 

ประเมินและวเิคราะห์ศักยภาพการ
บริหารจดัการ ณ สถานประกอบธรุกิจ  

One on One  
Consulting on Site 

03 

ที่ปรึกษาเข้าให้ค าปรึกษาแก ่
ผู้ประกอบธรุกิจแฟรนไชส์  
ณ สถานประกอบธุรกิจ รายละ 2 ครั้ง  

Showcase Learning 
05 

การศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชสต์้นแบบ
ที่มีมาตรฐานการบริหารจดัการทีด่ี  

Group Assessment 
Activity 

04 

กิจกรรมประเมินผลร่วมกัน  
เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ ความเข้าใจ 

ที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษา 
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q ชี้แจง สร้างความเข้าใจภาพรวมและการด าเนินงานตลอดโครงการให้ธุรกิจ 
แฟรนไชส์ได้รับทราบ 

q สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจใน
ระบบแฟรนไชส์ (Total Quality Franchise Management : TQFM) ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

q ธุรกิจแฟรนไชส์ประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง ด้วยแบบประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Franchise Test : SAFT) ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

q สร้างความรู้จัก สร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อต่อยอดการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต 

Networking Activity 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ และ
สร้างพันธมิตรเครือข่าย เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้เตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่กระบวนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยด าเนินการ : 

2 CHECK POINT 

Standard Assessment 

ประเมินและวิ เคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการ ธุรกิจแฟรนไชส์  ณ  
สถานประกอบธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษาเข้าตรวจประเมินด้วยการใช้แบบประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Total 
Quality Franchise Management : TQFM) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

01 

02 

โดยมุ่งเน้นที่ เกณฑ์ประเมิน  7 ด้านหลัก ได้แก่  การน าองค์กร  
กลยุทธ์ ลูกค้า การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ บุคลากร 
การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ 
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One on One Consulting on Site 

ที่ปรึกษาด าเนินการเข้าให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนา
หรือการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้มีมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้ง 
 

2 CHECK POINT 

03 

ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการของธุรกิจแฟรนไชส์ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ณ สถานประกอบธุรกิจ  ทั้งนี้ การเข้า
ให้ค าปรึกษา (One on One Consulting on Site) จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 (Day 1) : ที่ปรึกษาประเมิน วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการประเมินตนเอง 
(SAFT) และการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจใน
ระบบแฟรนไชส์ (TQFM) ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบถึงประเด็นที่ควรพิจารณา
พัฒนาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานคุณภาพ นอกจากนี้  
ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก พร้อมทั้งก าหนดโจทย์ในการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของธุรกิจแฟรนไชส์ให้
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 
 
ครั้งที่ 2 (Day 2) : ที่ปรึกษาจะเข้าติดตามการด าเนินงานตามโจทย์ที่ก าหนดไว้ใน
คร้ังที่ 1 รวมทั้งต่อยอดให้ปรึกษาเชิงลึกและสรุปผลในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของธุรกิจแฟรนไชส์ให้เข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 
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2 CHECK POINT 

Group Assessment Activity 

หลังจากธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับค าปรึกษาและได้รับการพัฒนาแล้ว จะมีการ 
เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  ความเข้าใจที่ได้รับ
จากการให้ค าปรึกษา โดยมีการแบ่งกลุ่มธุรกิจและน าเสนอสิ่งที่ได้รับระหว่างกัน 

04 

นอกจากการเข้าใ ห้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบธุรกิจ  ( One on One 
Consulting on Site) และกิจกรรมประเมินผลร่วมกันระหว่างธุรกิจแฟรนไชส์
แล้ว ธุรกิจแฟรนไชส์จะได้ศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบที่มีมาตรฐานการ
บริหารจัดการที่ดี โดยได้รับการเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์การบริหาร
จัดการธุรกิจ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของธุรกิจ 
 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  มีประสบการณ์ในระบบการบริหารจัดการที่
หลากหลายและกว้างขวางขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Showcase Learning 

05 
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2 CHECK POINT 

หลังจากกระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 
แฟรนไชส์ข้างต้น ธุรกิจแฟรนไชส์จะได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Total Quality Franchise Management : 
TQFM) อีกครั้ง ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนดให้ภายหลังจากที่ธุรกิจได้รับการ
พัฒนายกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
ในระบบแฟรนไชส์แล้ว จะต้องมีคะแนนประเมินโดยรวมไม่ต่ ากว่า 650 คะแนน จากเต็ม 
1,000 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 65 จากคะแนนเต็ม จึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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เข้าใจธุรกิจแฟรนไชส ์
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START 

CHECK POINT  

FINISH 

เข้าใจศักยภาพธุรกิจตนเอง 

เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
การบริหารจัดการธุรกิจในระบบ 

แฟรนไชส์ ปี 2561 

1 

2
2

กระบวนการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

3 

บทสรุปการพัฒนายกระดับมาตรฐาน 
ธุรกิจแฟรนไชส ์

The Best Practice  
กรณีศึกษาธุรกิจแฟรนไชส ์



 

  
3 FINISH 

แม้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์จะถือเป็นเส้นทางลัดส าหรับผู้ประกอบธุรกิจมือใหม่ที่ต้องการย่น
ระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ และในขณะเดียวกัน  ยัง เป็นเส้นทางลัดส าหรับ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้นแบบที่ ต้องการขยายธุรกิจให้ เติบโตอย่างรวดเร็ว  แต่การ 
ประสบความส าเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์บนพื้นฐานของความยั่งยืนนั้น ธุรกิจจ าเป็นต้องมี
คุณสมบัติและองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ ซึ่งการพัฒนายกระดับธุรกิจแฟรนไชส์
ให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นเครื่องมือส าคัญที่ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถเรียนรู้   
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นระบบ ใช้เป็นเส้นทางในการเข้าสู่
มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความน่าเชื่อถือ และเติบโตในธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างยั่งยืน 
 
ทั้งนี้ สรุปหัวใจส าคัญของการพัฒนายกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 

บทสรุปการพัฒนายกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ 

การน าองค์กร 

จุดยืน วิสยัทัศน์และเป้าหมายการท าธุรกิจของผูน้ าองค์กรมีความชดัเจน และไม่เก็บ
เป้าหมายไว้ท่ีตนเอง แต่ถ่ายทอดสื่อสารให้กับบุคลากรและคูค่้าให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน 

ประสบการณ์เรียนรู้ของผู้น าองค์กรถ่องแท้ มีการเรียนรู้ปญัหา อุปสรรค ความล้มเหลว  
ศึกษาและแก้ไข จนไดแ้นวทางท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเรจ็ได้อย่างยั่งยนื 

ผู้น าองค์กรยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พร้อมเรยีนรู้ 
 และปรับตวัให้ทันต่อสถานการณใ์หม่ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ 
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  3 FINISH 

กลยุทธ์ 

พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชสภ์ายใต้พื้นฐานการวเิคราะห์จุดแข็ง จดุออ่น ของตนเอง 
ควบคู่กับการวเิคราะห์สถานการณ/์สภาพแวดลอ้มธุรกิจในปัจจุบนั 

ลูกค้า 

ให้ความส าคัญครอบคลุมท้ังกลุ่มคู่คา้ทางธุรกิจ(แฟรนไชส์ซ)ี และลกูค้าปลายทาง(ผู้บริโภค) 

เข้าใจบทบาทของแฟรนไชสซ์ี ซึ่งจะมีความขัดแย้งกนัระหว่างการเป็น “ลูกคา้”  
และการเป็น “เจ้าของ” เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการแฟรนไชส์ซีที่มีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจแฟรนไชสท่ี์ประสบความส าเร็จต้องสร้างความแตกต่างท่ีเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตวั 
 มีจุดเดน่ (Signature) ท่ีตรงความต้องการเชิงลึกของกลุ่มลูกค้าเปา้หมาย 

 โดยมวีิธีการน าเสนอท่ีมีเสน่ห์ สรา้งตัวตนของธุรกิจ 

นอกจากกลยุทธ์การตลาดในภาพรวมของธุรกิจแลว้ ต้องให้ความส าคัญในการด าเนิน 
กลยุทธ์เฉพาะท่ีเหมาะสมในแต่ละสาขาแฟรนไชส ์แต่ละพ้ืนท่ี (Local Store Marketing) 

ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันทั้งสภาพแวดลอ้มและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

รับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือตรวจสอบผลลัพธ์ในการการบริหาร
จัดการและการด าเนินธุรกิจ รวมท้ังรับทราบประเด็นความตอ้งการเพ่ิมเตมิจากลูกค้า 

มีการก าหนดกลยุทธ์แฟรนไชส์ท่ีชดัเจนบนพ้ืนฐานข้อมลูท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะการก าหนด
วิธีการให้สิทธิ การก าหนดคา่ธรรมเนยีมแฟรนไชส ์การก าหนดพ้ืนท่ีให้สิทธิ 

 และการก าหนดระยะเวลาให้สิทธิ 
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3 FINISH 

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

มีวิธีการติดตามการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการ พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลอย่างถูกตอ้ง
เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งตอ่ผลท่ีได้รับสูผู่้ปฏิบัต ิ

บุคลากร 

บุคลากรเปน็หนึ่งในทรัพยากรส าคัญท่ีช่วยผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความส าเร็จ 
ธุรกิจจ าเป็นตอ้งก าหนดแผนผังองค์กรแฟรนไชส์ท่ีชดัเจน มีการจัดสรรก าลัง 

 ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงาน ก าหนดวิธีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ให้ความส าคัญกับการจดัการทรัพย์สินทางความรูข้องธุรกิจ (Knowledge Assets) และ
ปกป้องทรัพย์สินทางปญัญาของธุรกิจ (Intellectual Property) เพ่ือรักษาจุดแข็งธุรกิจ 

ให้ความส าคัญกับกระบวนการอบรมให้ความรู้ และวิธีปฏิบัตติ่างๆ กับบุคลากรท้ังในส่วน
บุคลากรภายใน และแฟรนไชส์ซ ีโดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจ

ให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกับมาตรฐานธุรกิจ 

มีการก าหนดตวัชี้วดัท่ีชัดเจน ครอบคลุมแตล่ะกระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบตัิงาน 

ใส่ใจในกระบวนการคัดสรรบุคลากรและแฟรนไชสซ์ี ท่ีมคีุณสมบัตเิหมาะสมคู่ควร 
กับธุรกิจแฟรนไชส์ โดยยดึหลักการเติบโตเรียนรู้ไปดว้ยกนั 
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การปฏิบัติการ 

ขยายแฟรนไชสอ์ย่างมีระบบ มขีัน้ตอนเป็นล าดับ ไม่ขยายเกินก าลังศักยภาพและ
ความสามารถในการบริหารจัดการระบบการด าเนนิงานภายใน ได้แก่ ระบบคน / 

 ระบบการท างาน – การผลติ การขาย การบริการ การส่ง / ระบบตลาด / ระบบการเงนิ 

ผลลัพธ์ 

ก าหนดความถี่ในการประเมินวดัผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

 โดยครอบคลุมด้านผลิตภณัฑ์/บรกิาร กระบวนการ ลูกค้า บคุลากร การน าองค์กร การเงนิ 
และการตลาดเทียบกับตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้เห็นถงึความแตกต่างระหว่างเป้าหมาย
และผลลัพธ์การด าเนนิงาน ซึง่จะน าไปสู่การพัฒนาปรับกระบวนการด าเนินงานต่างๆ 

ให้ความส าคัญกับเครือ่งมอืการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการด าเนินธุรกิจให้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกันในทุกสาขาแฟรนไชส์ เชน่ คู่มือการปฏิบัติการแฟรนไชส์ ระบบบริหารจัดการ 

หน้าร้าน (Point of Sale : POS) สัญญาแฟรนไชส ์เป็นตน้ 

ก าหนดคูแ่ข่งทางธุรกิจเพ่ือจับตาการด าเนินงานของคู่แขง่ พรอ้มเปรียบเทียบกับการ
ด าเนินงานของธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเรยีนรู้กระบวนการพัฒนา 

มีระบบการติดตามควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกสาขาแฟรนไชส์ให้เป็นไป 

ในมาตรฐานเดยีวกนั 
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“ การเรียนรู้ทุกช่วงจังหวะเวลา เป็นทรัพยากรที่ล้ าค่า 
ทางความคิดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ” 

“ แฟรนไชส์ ที่ประสบความส าเร็จ ต้องรักษามาตรฐาน  
และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเสมอ ” 

ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงฤดี อุทัยหอม 

อ.วรพล เตรียมเวชวุฒิไกร 

“ การท าธุรกิจทุกประเภทแบบยั่งยืน (Sustainable)  
เจ้าของต้องค านึงถึงจริยธรรม (Ethic) เป็นหลัก ” 

อ.ปุญชรัศมิ์ รตันบวรเศรษฐ ์

28 



 

  

“ วัฒนธรรม คือ ส่วนประกอบที่ส าคัญของธุรกิจแฟรนไชส์  
เพราะแฟรนไชส์ซีมักมองหาแฟรนไชส์ที่มีแบรนด์ที่แตกตา่งจากคนอื่น

ในตลาด และมีวัฒนธรรมที่เห็นถึงคุณค่าและสอดคลอ้งกับแนวคิด 
การท าธุรกิจของพวกเขา ดังน้ัน แฟรนไชส์ซอร์อย่าลมืที่จะส่งเสริม
ความซือ่สตัย์ ความโปร่งใส และความรับผดิชอบในการท าธุรกิจ ” 

รองศาสตราจารย์พีระ เจรญิพร 

...การท าธุรกิจ เปรียบเหมือนการใส่เสื้อและติดกระดุม... 
ดังนั้น ต้องเร่ิมให้ถกูต้องอย่างมีสติ แค่กลัดผิดเม็ดตั้งแต่เม็ดแรก 

และจนเม็ดสุดท้ายพบว่า ผิดแต่ต้น...หนกัใจแน ่

ดร.สุกติ เอื้อมหเจรญิ 
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“ แฟรนไชส ์คือ Business Model ที่ท าให้เราไป
ด้วยกันไดไ้กล และไปได้ไว กว่าไปเพียงล าพัง ” 

“แฟรนไชส์ที่ดี ไม่ได้อยูท่ีจ่ านวนสาขาที่มี  
แต่อยู่ที่ทุกงานที่ท าต้องมคีุณภาพ ทุกสาขาที่ขยายต้องมีมาตรฐาน  

ที่สุดแล้ว.…แบรนด์เราอยู่ในใจลูกค้าตลอดไป” 

ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล 

อ.สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ 

“ การสร้างมูลค่าแฟรนไชส์ที่ดีที่สุด คือ  
การเพิ่มนวัตกรรมที่แตกต่าง ” 

อ.รัฐ ด ารงศร ี
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จากการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส ์ปีพ.ศ. 2561 พบว่า มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่าน
มาตรฐานในระดับ Best Practice จ านวน 10 ธุรกิจ กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่มีการ
ด าเนินงานที่สามารถเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ สามารถน าไปเป็นแนวคิด หรือ ปรับเป็น
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้ 
 
ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลที่น่าสนใจของธุรกิจระดับ Best Practice ในแต่ละรายพอสังเขป 
ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ รายละเอียดของธุรกิจ เงื่อนไขการลงทุนใน
ธุรกิจแฟรนไชส ์และปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจ (Key Success) เพื่อใช้เป็นแนวทางต่อ
ยอดความรู ้ดังนี้ 

The Best Practice  

กรณีศึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ 
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บริษัท ดิลิเชียส สตอรี่ จ ากัด  
ชื่อสนิค้าหรือบริการ : ขนมบ้านอุ๋ม 
 

รายละเอียดธุรกิจ : ร้านขนม (ของฝาก) 
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Key Success ของธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ “ขนมบ้านอุ๋ม” 

หมวด 1 การน าองค์กร 

หมวด 2 กลยุทธ์ 

ผู้น าองค์กรใส่ใจในการเรียนรู้และหาองค์ความรู้อยู่ เสมอ  
มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้งมีความ
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าทดลอง ท าให้ค้นพบโอกาสในการ
ขยายธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 

ธุรกิจมีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและแบรนด์อยู่ตลอดเวลา 
 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ธุรกิจมีการวเิคราะห์ ทบทวนผลลัพธ์การด าเนินงานที่ได้ เพื่อหาจุดอ่อนของธุรกิจ
ในการบริหารสาขาแฟรนไชส์ เช่น การบริหารเงิน การบริหารสินค้าคงคลัง  
ซึ่งเป็นปัญหาหลักของแฟรนไชส์ซี และเข้าไปช่วยเหลือ วิเคราะห์ปัญหา  
จนสามารถแก้ไขปัญหาให้ประสบความส าเร็จ 
 

นอกจากนี้ ธุรกิจเริ่มต้นในระบบแฟรนไชส์ด้วยการทดสอบด าเนินการในร้าน
ต้นแบบ เพื่อสร้างระบบควบคุมตรวจสอบ ระบบการกระจายสินค้า และจัดท า
คู่มือปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และระบบต่างๆ ให้กับแฟรนไชส์ซี 
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ท าให้กลยุทธ์และแบรนด์มีความชัดเจนและเข้มแข็งขึ้น โดยธุรกิจมีการปรับ 

โลโก้ของผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจนแสดงถึงร้านขนมของฝาก เพื่อสื่อไปถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย 
 

นอกจากนี้ธุรกิจมีกลยุทธ์การตลาดเข้ามาสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมในวันส าคัญ กิจกรรมแอดไลน์รับสินค้าฟรี กิจกรรม
โปรโมชั่นแนะน าสินค้าใหม่ เป็นต้น 



  

บริษัท ตะวันดากรุ๊ป จ ากัด 
ชื่อสนิค้าหรือบริการ : ผัดไทชาววังตะวันดา 

 

รายละเอียดธุรกิจ : ผัดไท 
 

34 



  

Key Success ของธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ “ผัดไทชาววังตะวันดา” 

หมวด 1 การน าองค์กร 

หมวด 5 บุคลากร 

ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และมีความใส่ใจในการก ากับ
ดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่ใช้น้ ามันและผงชูรสในทุก
เมนูอาหาร นอกจากนี้ ธุรกิจยังรับซื้อวัตถุดิบบางอย่างจากชาวบ้านโดยตรง  
เช่น ผักกาด มะขาม เป็นต้น 

ธุรกิจมีการวางแผนการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรให้กับ 
 

หมวด 6 การปฏิบัติการ 

ธุรกิจมีการควบคุมการกระบวนการท างานของแฟรนไชส์ซีให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบของแฟรนไชส์ซีไม่ให้สูง โดยจ ากัด
วัตถุดิบที่แฟรนไชส์ซีต้องหาด้วยตนเองให้น้อยที่สุด และส่งวัตถุดิบจากส่วนกลาง
ด้วยการผลิตจากโรงงานตนเอง เช่น เส้น แป้งหอยทอด ขนมผักกาด  โดยก าหนด
ราคาต่ ากว่าท้องตลาด ท าให้แฟรนไชส์ซีใช้วัตถุดิบจากส่วนกลางเท่านั้น สามารถ
ควบคุมมาตรฐานของสินค้าได้เป็นอย่างดี 

แฟรนไชส์ซีด้วยการมีระบบการจัดหาบุคลากรให้แก่สาขา 
แฟรนไชส์ และมีการแนะน าการหาพนักงานใหม่ให้กับ 
แฟรนไชส์ซี นอกจากนี้ ธุรกิจยังมีมุมมองในการบริหาร 
แฟรนไชส์แบบญาติพี่น้องโดยใช้หัวใจในการท างาน เช่น มี 
 การหาพื้นที่ท าเลที่เหมาะสมให้กับแฟรนไชส์ซี ส่งต่อสาขาที่

ด าเนินการอยู่ให้กับแฟรนไชส์ซี เป็นต้น 
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บริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จ ากัด 
ชื่อสนิค้าหรือบริการ : บ้านย่า สเต็กเฮา้ส์ (Baanya Steak House) 

 

รายละเอียดธุรกิจ : สเต็ก อาหารไทย เครื่องดื่มกาแฟ เบเกอรี ่
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Key Success ของธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ “บ้านย่า สเต็กเฮ้าส์” 

หมวด 1 การน าองค์กร 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ผู้น าองค์กรมีประสบการณ์ด าเนินธุรกิจด้านอาหารเป็นอย่างดี มีการก าหนดแผน/
ทิศทางธุรกิจ และน าไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจน โดยเรียนรู้ความล้มเหลวและ
ความส าเร็จจากต้นแบบที่ตนเองได้ด าเนินการมาก่อน 

ธุ รกิ จมี ก า รจั ดตั้ ง ที ม  เพื่ อพัฒนาธุ รกิ จน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบทั้งหมด และถ่ายทอดให้กับแฟรนไชส์ซีผ่าน
สาขาต้นแบบ ที่ เปรียบเหมือนโรงเรียนสอน
หลักสูตรแฟรนไชส์ รวมทั้งถ่ายทอดผ่านการ
รวบรวมข้ อมู ล ในคู่ มื อกา รปฏิบั ติ ก า ร  ซึ่ ง 
 

หมวด 6 การปฏิบัติการ 

นอกจากการจัดท าคู่มือปฏิบัติการที่ เป็นลายลักษณ์ อักษรชัดเจนให้กับ 
แฟรนไชส์ซีแล้ว ธุรกิจยังมีกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และให้
ความส าคัญกับการจัดส่งวัตถุดิบเพื่อรักษาคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงหน้าร้าน 
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของธุรกิจ รวมทั้ ง  มีการคิดค้นสูตร 
ซอสบ้านย่าสเต็ก เฮ้าส์ โดยเฉพาะเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพซอสในทุกๆ สาขา 

ประกอบด้วยวิธีการประกอบอาหารในเมนูต่างๆ การจัดเก็บ 

วัตถุดิบอย่างถูกวิธี การบริหารจัดการหน้าร้าน การใช้งานระบบเทคโนโลยี  
เป็นต้น 
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บริษัท บุญน าพา (ประเทศไทย) จ ากัด 
ชื่อสนิค้าหรือบริการ : บุญน าพา 

 

รายละเอียดธุรกิจ : บริการจัดเลีย้ง อาหาร งานอีเว้นท ์
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Key Success ของธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ “บุญน าพา” 

หมวด 3 ลูกค้า 

ธุรกิจมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในเชิงลึก โดยสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน ครบวงจร เช่น จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ดูแล
ครอบคลุมในรายละเอียดของพิธีกรรมต่างๆ อาหารรองรับ (จัดท าครัวกลางที่เป็นมาตรฐาน) 
ดูแลจัดเลี้ยงผู้ร่วมงาน การห่ออาหารกลับส าหรับเจ้าภาพและผู้ร่วมงาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ธุรกิจยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
(Customer Relationship Management : CRM) เช่น จัดกิจกรรม
ท าบุญทัวร์ไหว้พระ ซึ่งหลังจากร่วมกิจกรรมท าให้ลูกค้าเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของครอบครัวบุญน าพา รวมทั้งมีการโทรสอบถามความพึงพอใจ
จากลูกค้าหลังจากพิธีการแล้วเสร็จทุกครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลบริการที่
ลูกค้ายังไม่ประทับใจ และเก็บข้อมูลรายละเอียดที่ลูกค้าชอบ  เช่น  
 

หมวด 5 บุคลากร 

ธุรกิจเน้นให้ความส าคัญในการบริหารจัดการบุคลากร ทั้งในส่วนของบุคลากรภายในและ  
แฟรนไชส์ซี โดยมีระบบการอบรมบุคลากรภายในที่เข้ามาร่วมในองค์กรให้มีองค์ความรู้ใน
กระบวนการขั้นตอนการท าพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ 
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ประเภทอาหาร พิธีการ พนักงาน เป็นต้น 



  

หมวด 6 การปฏิบัติการ 

ธุรกิจมีการวางกระบวนการเพื่อควบคุมมาตรฐานที่ชัดเจน เช่น  
มีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพอาหาร โดยจัดท าครัวกลางของ
ตนเองเพื่อรองรับการจัดเลี้ยง งานสัมมนาและงานพิธีการในทุกๆ 
วัน จัดท าสังฆทานภายใต้แบรนด์ของตนเอง เพื่อคัดเลือกของที่มี
คุณภาพ จัดท าระบบติดตามเรียลไทม์ (Tracking) เพื่อตรวจสอบ
ส ถ า น ะ ก า ร 

ส าหรับแฟรนไชส์ซี ธุรกิจมีการคัดเลือกและควบคุมการด าเนินการของแฟรนไชส์ซี
อย่างเข้มข้น โดยไม่เน้นขายแฟรนไชส์จ านวนมาก แต่เน้นที่คุณภาพของแฟรนไชส์
แต่ละรายเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแฟรนไชส์ประเภทธุรกิจบริการ หากให้บริการ
ผิดพลาดหรือท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ จะท าให้ผลกระทบต่อแบรนด์ในภาพรวม 
ซึ่งธุรกิจมีการตั้งเกณฑ์คุณภาพไว้ หากแฟรนไชส์ซีไม่สามารถปฎิบัติตามได้จะถูกตัด
สิทธิ์ รวมทั้งมีการส่งใบเตือนหากแฟรนไชส์ซีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน 

ให้บริการที่หน้างานของแฟรนไชส์ซีในแต่ละขั้นตอน ระบบ
การแบ่งแยกลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น 
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บริษัท โฟกัสฮิวแมนนิตี้ อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด  
ชื่อสนิค้าหรือบริการ : 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง 
 

รายละเอียดธุรกิจ : สอนให้เด็กมีทักษะในการค านวณการวิเคราะห์ และเหตผุลใช้ลูกคิด 
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Key Success ของธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ “072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง” 

หมวด 1 การน าองค์กร 

ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดย 10 ปีแรกของการด าเนินธุรกิจ
เป็นการเรียนรู้ พัฒนาและจัดท าหลักสูตรจนมีความมั่นใจ จึงเริ่มถ่ายทอด 

ธุรกิจมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวผ่านการต่อยอดการเรียนจินตคณิต ด้วย
การจัดกิจกรรมแข่งขันทั้งระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ธุรกิจยัง
มีการรับฟังเสียงจากลูกค้า โดยการส ารวจความพึงพอใจเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขการบริการ 

องค์ความรู้และรูปแบบธุรกิจในลักษณะแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่มีศักยภาพ 
 

นอกจากนี้ ผู้น าองค์กรยังมีการก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเรียน
จินตคณิต ซึ่งในทุกสาขาจะมีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนฟรีตลอดตั้งแต่
ระดับ 1 ถึง 10 

หมวด 3 ลูกค้า 

ธุรกิจมีระบบการรวบรวมข้อมูล การวัดและการประเมินผลการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า (ผู้ปกครอง) รวมถึงมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ และจัดท าการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากร (ครู) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแฟรนไชส์ซ ี

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
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บริษัท เมรูโตะ เทรดดิ้ง จ ากัด  
ชื่อสนิค้าหรือบริการ : Meruto Sushi 

 

รายละเอียดธุรกิจ : ร้านอาหารญี่ปุ่น 
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Key Success ของธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ “Meruto Sushi” 

หมวด 2 กลยุทธ์ 

ผู้น าองค์กรมองการขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์
เป็นกลยุทธ์ส าคัญ ดังนั้น การด าเนินงานจะไม่จบเพียง
การขายแฟรนไชส์ เท่านั้น แต่จะมีกลยุทธ์ในการ
วิเคราะห์จุดเด่นของแต่ละสาขา และช่วยคิดท ากลยุทธ์
ทางการตลาดให้กับแฟรนไชส์ซีทุกๆ ราย 

นอกจากนี้ ธุรกิจมีการวางแผนสร้างเครื่องมือทางการตลาด 
 ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ เช่น ช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอในทุกๆ วัน การสร้างระบบสมาชิก 
(Membership) เป็นต้น 

หมวด 5 บุคลากร 

ธุรกิจเน้นความส าคัญในการคัดเลือกและอบรมให้องค์ความรู้แก่บุคลากรภายใน
และแฟรนไชส์ซี โดยการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี ธุรกิจมีการสัมภาษณ์คัดสรรผู้ที่
เหมาะสมกับธุรกิจ ไม่เพียงแต่มีเงินลงทุนและมีความประสงค์ท าธุรกิจเท่านั้น 

หมวด 6 การปฏิบัติการ 

ธุรกิจมีการด าเนินการก าหนดระบบการก่อสร้างสาขาใหม่และระยะเวลาด าเนินการ
ที่ชัดเจน โดยได้ทบทวน จัดวางระบบการท าสัญญา โดยการส ารวจท าเลพื้นที ่
 คาดการณ์ระยะเวลาการก่อสร้างที่ควรเป็น และก าหนดในสัญญา 

ท าให้เกิดความชัดเจนในระบบการจัดการสาขาที่จะเปิดใหม่  
 

นอกจากนี้ ธุรกิจมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแฟรนไชส์ ซึ่งถือ
เป็นทรัพย์สินและสินทรัพย์ทางความรู้ของธุรกิจที่ส าคัญ เพื่อ
ถ่ายทอดให้กับแฟรนไชส์ซ ี
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บริษัท เวคอัพ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ชื่อสนิค้าหรือบริการ : Wake up Coffee 

 

รายละเอียดธุรกิจ : เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ของหวาน 
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Key Success ของธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ “Wake up Coffee” 

หมวด 3 ลูกค้า 

ธุรกิจให้ความส าคัญกับทั้งลูกค้าปลายทาง (End-user) และลูกค้าที่เป็นคู่ค้า
อย่างแฟรนไชส์ซี โดยมีการส ารวจท าแบบสอบถามกับลกูค้าปลายทางอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อน าข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ  
 เช่น ลูกค้าต าหนิเรื่องความสะอาดของห้องน้ า ความเร็ว

ของอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าพบที่หน้าร้านแต่บางครัง้
ผู้บริหารไม่พบ นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีการแนะน าเมนูที่
อยากรับประทาน ท าให้ธุรกิจได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆ อยู่
เสมอ 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 

ส าหรับคู่ค้าแฟรนไชส์ ธุรกิจมีการสนับสนุนการด าเนินงาน 
 

หมวด 6 การปฏิบัติการ 

ตั้งแต่การส ารวจพื้นที่ก่อนเปิดร้านเพื่อให้มั่นใจถึงความเหมาะสมกับธุรกิจ การให้
ค าปรึกษาเร่ืองการออกแบบร้าน  ให้ค าปรึกษาระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งร้าน 
ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินงาน 

ธุรกิจให้ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการแฟรนไชส์โดยใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยสนับสนุนเป็นอย่างมาก โดยมีการพัฒนาระบบ POS คิดเงินด้วยตนเอง 
โดยแฟรนไชส์ซีสามารถดูข้อมูลยอดขายได้แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ หรือ 
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือสามารถตรวจสอบได้ว่าแก้วหายไปกี่ใบ ชาหายไปกี่
กรัม ซึ่งมีการรายงานในระบบดังกล่าว และมีการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างสูง 

ธุรกิจมีการอัพเดทคู่มือการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
มีการจัดท าวีดี โอคู่ มื อบนออนไลน์ เพื่ อความสะดวก
ส าหรับแฟรนไชส์ซี  นอกจากนี้  ยังมีการวางบิลช าระ 
ค่าวัตถุดิบในระบบออนไลน์ ช าระบนออนไลน์ และแจ้ง
หลักฐานการช าระเงินผ่านออนไลน์ 
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บริษัท ศูนย์บริการวิชาการเรือส าราญและการโรงแรม จ ากัด  
ชื่อสนิค้าหรือบริการ : โรงเรียนสอนการอาชีพเรือส าราญและการโรงแรม 

 

รายละเอียดธุรกิจ : สอนการอาชีพเรือส าราญและการโรงแรม 
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Key Success ของธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์  
“โรงเรียนสอนการอาชีพเรือส าราญและการโรงแรม” 

หมวด 3 ลูกค้า 

ธุรกิจมีการด าเนินการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า (แฟรนไชส์ซี) อย่างต่อเนื่อง เช่น มีกิจกรรม
การอบรมและดูงานให้กับแฟรนไชส์ซี โดยมีการก าหนดให้สิทธิ์การดูงาน 2 คน เมื่อท ายอด
นักศึกษาได้จ านวน 20 คน นอกจากนี้ ธุรกิจยังมีการสอบถามถึงปัญหาการด าเนินงานต่างๆ 
ของแฟรนไชส์ซีเพื่อช่วยให้ค าปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ธุรกิจมีการรับฟังและรวบรวมข้อมูลย้อนกลับของแต่ละสาขาแฟรนไชส์เพื่อประเมินการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธุรกิจมีการส่งก าลังบุคลากรจากส่วนกลางไปช่วย 
แนะแนวสาขาใหม่ โดยมีการตรวจเยี่ยมสาขาใหม่เดือนละ 1 คร้ัง ส่วนสาขาที่มีความเข้มแข็ง
แล้วจะตรวจเยี่ยมตามตารางเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ ธุรกิจยังมีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบให้แก่แฟรนไชส์ซี โดยถ่ายทอดกระบวนการและวิธีการให้บริการต่างๆ 
อย่างครบถ้วน 

หมวด 5 บุคลากร 

ธุรกิจจ ากัดการขยายสาขาแฟรนไชส์ จังหวัดละ 1 สาขาเท่านั้น เพื่อคัดกรองแฟรนไชส์ซีที่มี
คุณภาพ สามารถดูแลอบรมให้องค์ความรู้กับแฟรนไชส์ซีได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ธุรกิจให้
ความส าคัญในการคัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพตรงกับหลักสูตรการสอนเท่านั้น 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บียอนด์มิลค์  
ชื่อสนิค้าหรือบริการ : Beyond Milk นมแปรรูป 

 

รายละเอียดธุรกิจ : นมแปรรูป 
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Key Success ของธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ “Beyond Milk นมแปรรปู” 

หมวด 1 การน าองค์กร 

ผู้น าองค์กรเริ่มต้นด าเนินธุรกิจด้วยจุดยืนที่ชัดเจน โดยมีความใส่ใจและจริงใจที่จะ
เพิ่มปริมาณผู้ดื่มนมที่มีคุณภาพ มีแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพและให้มีสุขภาพแข็งแรง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจจึงเน้น
คุณค่าทางอาหารจากนมพลาสเจอร์ไรซ์ 100% มีความสะอาดและมีระบบการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อควบคุมคุณภาพ 

นอกจากนี้ ธุรกิจวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่ม 
 

ธุรกิจมีการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดย
พัฒนาสูตรส่วนผสมที่สามารถท าให้ไขมันในนมเป็น
ไอศกรีม ซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่น าผง 
ซอฟต์เสิร์ฟผสมน้ าใส่เครื่องท าไอศกรีม 

หมวด 2 กลยุทธ ์

จ านวนให้เด็กนักเรียนเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยจ าหน่าย
คูปองให้กับผู้ปกครองที่ต้องการให้เด็กนักเรียนดื่มนมทุกวัน 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ธุรกิจมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การวิเคราะห์
ยอดขาย ก าไรขาดทุน และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 
(Product Mixes) ในแต่ละตัว ดังนั้น จึงมีการต่อยอดผลการทบทวนไปใช้
ประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรโจ  
ชื่อสนิค้าหรือบริการ : A CUP Coffee 

 

รายละเอียดธุรกิจ : กาแฟสด 
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Key Success ของธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ “A CUP Coffee” 

หมวด 2 กลยุทธ์ 

ธุรกิจมีจุดยืนที่ชัดเจนในการวางพื้นที่เป้าหมายของสาขาในย่านออฟฟิศเท่านั้น 
ดังนั้น กลุ่มลูกเค้าเป้าหมายจึงมีความชัดเจนเช่นกัน โดยรูปแบบ 
ในแต่ละสาขาจะสามารถรองรับจ านวนการผลิตได้มาก 
มีความรวดเร็วในการให้บริการ ธุรกิจวางต าแหน่ง 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อลูกค้า โดยใช้เมล็ดกาแฟ 

ที่มีคุณภาพ แต่ราคาสามารถจับต้องได้ 

ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และความผูกพัน 
 กับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า โดยมองลูกค้าเหมือนดั่ง
ญาติพี่น้อง ท าให้ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าอย่างดี ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นลูกค้า
ประจ า ทานกาแฟที่ร้านทุกวันกว่าร้อยละ 80 

หมวด 5 บุคลากร 

ผู้น าองค์มีมุมมองว่าปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ คือ บุคลากร ดังนัน้ 
จึงมีการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมท างานค่อนข้างเข้มงวด โดยพิจารณา
ทักษะ ความสามารถ และใจรักบริการ โดยมีการก าหนดค่าตอบแทนให้กับบุคลากร
ที่ดีและชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเรื่องการให้บริการที่มีคุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 

หมวด 3 ลูกค้า 
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กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์  

กันยายน 2561 

ภายใต้การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
การบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ปี 2561 

เครื่องมือการเข้าสู่มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ 

แบบประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 
ในระบบแฟรนไชส์ (Total Quality Franchise Management : TQFM)  

และแบบการลงให้ค าปรึกษา ณ สถานประกอบธุรกิจ 

Day 1 : Assessment and Diagnostic 

Day 3 : Monitoring and Consulting 2 
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แบบประเมินตนเอง (The Self Assessment Franchise Test : SAFT) 

Day 2 : Analysis and Consulting 1 
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คูมือการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส
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