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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์หลัก ของการวิจยั เชิงสารวจนี้ คือ เพื่อศึกษาถึงความสาคัญของ
การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์แ ละวัฒนธรรมองค์กรที่มตี ่อ คุ ณภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซใี นกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ซึง่ ผลการวิจยั ที่ได้จะเป็ นประโยชน์
ต่อธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มคี วามเป็ นมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการแฟรนไชส์มากขึ้น
เสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มธุรกิจระบบเครือข่ายแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี รวมถึง การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้สงู ขึน้
ประชากรในการวิจยั คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ไทยและแฟรนไชส์ ซไี ทยทีด่ าเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย การสุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี Judgment & Convenience Sampling กลุ่มตัวอย่าง
คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ไทย จานวน 103 กิจการและแฟรนไชส์ซขี องแฟรนไชส์ซอร์ดงั กล่าว
จานวน 441 กิจการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม โดยมีการออกแบบ
แบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามชุด A สาหรับแฟรนไชส์ซอร์ ประกอบด้วย ข้อมูลของ
ธุรกิจ และวัฒนธรรมขององค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ แบบสอบถามชุด B สาหรับ แฟรนไชส์ซี
ประกอบด้วยข้อมูลของธุรกิจ การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรมขององค์กรของแฟรน
ไชส์ซี และคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
(Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะนาไปใช้
ทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) อาศัยค่าสัมประสิทธิ ์ Cronbach’s Alpha ในการประเมิน
ค่าความเชื่อมัน่ ค่าสัมประสิทธิ ์ Cronbach’s Alpha ของทุกตัวแปรมีค่าสูงกว่า 0.7 ซึง่ สามารถ
ยอมรับได้สาหรับนาไปใช้กบั การวิจยั เชิงสารวจจริงได้
ตัวแปรอิสระได้แก่
การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์
วัฒนธรรมองค์กร
แฟรนไชส์ซอร์ และวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี ตัวแปรตาม คือ คุณภาพความสัมพันธ์
ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS version
17.0 for Windows สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ได้นาการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression

Analysis) มาใช้ในการทดสอบสมมติฐานทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เป็ นเกณฑ์ในการ
ยอมรับและปฏิเสธสมมติฐาน
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึงระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ในภาพรวมมี
แนวโน้มค่อนข้างสูง โดยเฉพาะด้านการฝึ กอบรม สาหรับวัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์
ลักษณะยืดหยุ่นถูกพบอยู่ในระดับสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแบบไม่ยดื หยุ่น และองค์กรแฟรน
ไชส์ซีก็มลี กั ษณะยืดหยุ่นในระดับสูง กว่าแบบไม่ยดื หยุ่น เมื่อ เปรียบเทียบวัฒนธรรมของทัง้
องค์กรแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี พบว่า องค์กรแฟรนไชส์ซอร์มรี ะดับของวัฒนธรรมทัง้ สอง
แบบสูงกว่าองค์กรแฟรนไชส์ซี ส่วนระดับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซีม ี
แนวโน้มอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง ซึง่ คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ม ี
ระดับสูงสุด และด้านความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือก็มรี ะดับสูงใกล้คยี งกัน
การทดสอบสมมติฐานพบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นของแฟรนไชส์
ซอร์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี เมื่อทาการทดสอบความสัมพันธ์การ
สนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์กบั คุณภาพความสัมพันธ์ในแต่ละด้าน พบว่ า องค์ประกอบการ
สนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ 4 ใน 5 ด้านมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์ในแต่ละ
ด้านแตกต่างกันไป ยกเว้นการสนับสนุ นด้านการจัดหาวัตถุดบิ หรือผู้จดั จาหน่ ายวัตถุดบิ ที่พบ
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ABSTRACT
The main objective of this survey research is to examine the importance
of franchisor support and organizational culture toward relationship quality between
franchisor and franchisee among Thai franchise businesses. Thus, the research results
will yield benefits to Thai franchise businesses in having more international standard in
franchise management, enhnacing strengths among franchisor-franchisee business
network group, including leveraging a higher level of competitive competence.
The research population is Thai franchiosors and Thai franchisees
operating their businesses in Thailand. Sampling methods used judgment &
convenience methods. Samples are 103 Thai franchisors and 441 franchisees of those
franchisors. Reseach tool of this study is questionnaire which is designed into 2 types
such as questionnaire A for franchisor consists of business information and franchisor’s
organizational culture. Questionnaire B for franchisee consists of business information,
franchisee’s organizational culture, and franchisor-franhisee relationship quality.
Examining content validity of questionnaire by using experts opinions before conducting
pretesting reliability. The Cronbach’s Coefficient Alpha was employed to verify the
reliability. Cronbach Alphas for all measurements were above 0.7 which was acceptable
for conducting in the actual survey research.
Independent variables are franchisor support, franchisor’s organizational
culture, and franchisee’s organizational culture. Dependent variable is franchisorfranchisee relationship quality. SPSS version 17.0 for Windows was utilized for data
analysis. The statistics for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean,
and standard deviation. Multiple regrssion analysis was employed for hypothesis testing
at 95% confidence for hypothesis acceptance and rejection.

Research results showed a tendency of high level of overall franchisor
support, especially for training. For franchisor’s organizational culture, supportive
characteristics were found at higher level when comparing to bureaucratic ones. In
addition, franchisee organizations had higher level of supportive than bureaucratic.
When comparing culture of both franchisor and franchisee organizations, it was found
that franchisor organizations had higher level of both cultures than franchisee
organizations. For franchisor-franchisee relationship quality, it had a tendency of high
level. Relationship quality in affective conflict had highest level. Also trust in integrity
had a similar high level.
Hypothesis testing illustrated the relationship between franchisor support
and franchisor-franchisee relationship quality. When conducting a test of relationship
between franchisor support and each of relationship quality’s dimensions, it was found
that four of five elements of franchisor support had positive effects on each of
relationship quality’s dimensions differently. Except, franchisor support in supplier
selection was found a negative impact.
For organizational culture and franchisor-franchisee relationship quality, it
was found that bureaucratic culture of franchisee organizations had a positive impact at
high level on relationship quality. Also, both positive and negative effects of franchisee’s
supportive culture on some dimensions of relationship quality were found, while both
organizational cultures of franchisor had positive and negative impacts on some
dimensions of relationship quality.

Keywords : Relationship Quality, Franchisor Support, Thai Franchise Business
Bureaucratic Culture, Supportive Culture
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กรอบและแนวคิดความสาคัญการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์กบั วัฒนธรรมองค์กร
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ธุรกิจแฟรนไชส์ถอื ว่าเป็ นรูปแบบธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ระบบแฟรนไชส์ช่วยให้ธุรกิจ
สามารถขยายธุรกิจและช่องทางในการจัดจาหน่ ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เป็ นการขยาย
ตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ ายในลักษณะของสาขา โดยผ่านผู้ประกอบการอิสระทีเ่ รียกว่า
แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ส่วนทางบริษทั ทีใ่ ห้สทิ ธิเครือ่ งหมายการค้าจะเรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์
(Franchisor) เป็ นผู้ท่มี คี วามเชี่ยวชาญหรือ มี Know How ในวิธกี ารทาธุรกิจนัน้ ๆ ซึ่ง
แฟรนไชส์ซอร์จะถ่ายทอดให้แก่แฟรนไชส์ซีในรูปแบบของการดาเนินงานทัง้ ระบบ เช่น ระบบ
การผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อทีจ่ ะให้รูปแบบวิธดี าเนินธุรกิจในทุก
สาขาให้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน (พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์, 17 ธันวาคม 2551)
ธุรกิจแฟรนไชส์มวี วิ ฒ
ั นาการในต่ างประเทศมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1850 แต่ธุรกิจแฟรนไชส์
ได้เริม่ เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยได้ประมาณสองทศวรรษ มีแฟรนไชส์ต่างประเทศจานวน
มากเข้ามาสู่ตลาดของไทย ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจทางด้านอาหารจานด่วนหรือธุรกิจสินค้าสะดวกซือ้
อาทิเช่น แมคโดนัล ด์ พิซซ่าฮัท เซเว่นอีเลเว่น แฟมิล่มี าร์ท เป็ นต้น ซึ่งในปจั จุบนั ธุ รกิจ
แฟรนไชส์ถือได้ว่าเป็ นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ได้รบั ความสนใจมาก โดยเฉพาะผู้ท่ตี ้องการเป็ น
เจ้า ของกิจ การแต่ ไ ม่ ต้ อ งการเสี่ย งท าธุ ร กิจ เองจึง ท าให้ม ีก ารซื้อ ขายแฟรนไชส์กัน อย่ า ง
กว้างขวาง
ตัง้ แต่ปี 2528 แฟรนไชส์กลายมาเป็นระบบธุรกิจทีไ่ ด้รบั การยอมรับในกลุ่มธุรกิจของคน
ไทย หลังจากปี 2535 ธุ รกิจ แฟรนไชส์ของไทยก็ล ดจานวนลงไป แทบจะไม่มบี ริษัทที่เ ป็ น
แฟรนไชส์ของคนไทยหลงเหลืออยู่เลย แต่ยงั คงมีธุรกิจทีเ่ ป็ นแฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ามา
ในตลาดของไทยมากกว่า 80% เมื่อหน่ วยงานรัฐได้เข้ามามีส่วนผลักดันระบบธุรกิจแฟรนไชส์ก็
เริม่ พลิกฟื้ น จานวนแฟรนไชส์ซอร์ไทยเพิม่ ขึน้ ปจั จุบนั มีการเพิม่ จานวนผู้ทาธุรกิจแฟรนไชส์
มากกว่า 400 กิจการ โดยมีการเติบโตต่อเนื่อง ในช่วงปี 2549-2550 การขยายตัวของธุรกิจ
แฟรนไชส์อยูใ่ นภาวะทรงตัวและหดตัว (พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์, 17 ธันวาคม 2551)

ในปจั จุบนั สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีการปรับฟี้ นตัวและเริม่ มีอตั รา
การเติบโตทีส่ งู ขึน้ ทางรัฐบาลได้มนี โยบายทีช่ ดั เจนในการส่งเสริมและสนับสนุ นธุรกิจแฟรนไชส์
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรูแ้ ก่แฟรนไชส์ซอร์และนักลงทุนทีต่ ้องการเป็ นแฟรนไชส์
ซี การดาเนินกิจกรรมการหาลู่ทางตลาดใหม่ทงั ้ ในประเทศและต่ างประเทศ การเติบโตของ
ธุรกิจแฟรนไชส์ถอื เป็นดัชนีชว้ี ดั การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง
จากการทีแ่ นวคิดในการทางการตลาดในการประเมินผลความสาเร็จของธุรกิจทัวไป
่ ได้
เปลี่ย นไปจากการให้ค วามส าคัญ กับ ยอดขายหรือ ผลก าไร มาสู่ ก ารวัด ผลส าเร็จ ของการ
ดาเนินงานของธุรกิจในประเด็นของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้อื ผู้ขาย (Buyer-Seller
Relationship Development) (Webster, 1992) สาหรับธุรกิจแฟรนไชส์ ในขณะทีแ่ ฟรนไชส์ซอร์
เปรียบเสมือ นผู้ขายและแฟรนไชส์ซีม ีส ถานะเป็ น ลูกค้า ประเด็น คุ ณภาพความสัม พัน ธ์
ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee Relationship Quality) จึงถูก
มองว่าเป็ นตัวชีว้ ดั ความสาเร็จทีส่ าคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ (Chung, Sternquist, and Chen,
2006; Doherty and Alexander, 2004; Brickley, 2002; Munn, 2001) และสามารถนาไปสู่การ
พัฒนาความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสาเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์สามารถวัดได้อย่างเป็ น
รูปธรรมจากจานวนสาขาของธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ท่ีเพิม่ มากขึน้ โดยปกติจะมีการเริม่ ขยาย
สาขาของตนเองเสียก่อนเพื่อสร้างการรับ รูข้ องตลาด ซึง่ ความเข้มแข็งของระบบแฟรนไชส์นัน้
ไม่ได้ดูจากการขยายตัวตามจานวนสาขาที่เกิดขึน้ เพียงอย่างเดียว จาเป็ นต้องวิเคราะห์ความ
พร้อมและความเป็ นมาตรฐานของระบบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพิจารณาในด้านของ
ปจั จัยสนับสนุ นจากแฟรนไชส์ซอร์ (Franchise Support) ทัง้ นี้เพื่อการเติบโตของสาขาที่เป็ น
ของแฟรนไชส์ซใี นระยะยาว (Foo, Chan, Hwa, and Har, 1998)
ทีผ่ ่านมามีนักวิชาการหลายท่านศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปจั จัยการสนับสนุ นธุรกิจแฟรนไชส์
(Foo et al., 1998; Marie-Raphaële Davey-Rafer, 1998; Anderson and Weitz, 1992)
งานวิจยั ของ Foo et al. (1998) เป็ นงานวิจยั ทีน่ ่ าสนใจงานหนึ่งที่ได้ทาการศึกษาในเรื่องของ
ความพึงพอใจของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Satisfaction) ทีม่ ตี ่อการสนับสนุ นของแฟรนไชส์
ซอร์ (Franchise Support) ในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศสิงคโปร์ ผลจากการศึกษาแสดงให้
เห็นถึงความสาคัญของปจั จัยสนับสนุ นจากแฟรนไชส์ซอร์ทม่ี ตี ่อความสาเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์
นอกจากนี้ จากงานวิจยั ของ Williams and Attaway (1996) ทีไ่ ด้นาวัฒนธรรมองค์กร
(Organizational Culture) ของผู้ซ้อื และผู้ขายเข้ามาศึกษาร่วมกับการพัฒนาความสัมพันธ์
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ระหว่ า งผู้ ซ้ือ และผู้ ข าย พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ ก รขององค์ ก รผู้ ข าย (Selling
Firm’s
Organizational Culture) ส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย ดังนั ้นจึงมี
ความเป็ นไปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรอาจส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์
และแฟรนไชส์ซไี ด้ดว้ ย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็ นทีน่ ่ าสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาถึง ความสาคัญของปจั จัย
การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchise Support) และวัฒนธรรมองค์กร (Organizational
Culture) ที่มตี ่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ผลการวิจยั ที่ได้น่าจะเป็ น
ประโยชน์ในสาหรับการดาเนินธุรกิจ เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เข้มแข็งและ
เติบโตอย่างมีมาตรฐานสู่ระดับสากลต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาถึง ความสัม พัน ธ์ข องการสนั บ สนุ น ของแฟรนไชส์ซ อร์กับ คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
2. เพื่อ ศึก ษาถึงความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์และวัฒนธรรม
องค์กรแฟรนไชส์ซกี บั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
3. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
4. เพื่อศึกษาระดับของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์
5. เพื่อศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์และองค์กรแฟรนไชส์ซี

3. คาถามการวิ จยั
1.
การสนั บ สนุ น ของแฟรนไชส์ซ อร์ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์
แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี หรือไม่ อย่างไร
2. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซมี คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี หรือไม่ อย่างไร
3. คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี อยูใ่ นระดับใด
4. การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์อยูใ่ นระดับใด
5. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์และองค์กรแฟรนไชส์ซมี รี ปู แบบใด
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กรอบและแนวคิดในการวิจัย
วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์
Franchisor’s Organizational Culture

การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์
Franchisor Support

คุณภาพความสัมพันธ์
แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
Franchisor-Franchisee
Relationship Quality

วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี
Franchisee’s Organizational Culture

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดความสาคัญการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์กบั วัฒนธรรมองค์กรทีม่ ตี ่อ
คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี

4. ขอบเขตในการวิ จยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ไทยและแฟรนไชส์ซไี ทยของแฟรน
ไชส์ซอร์ดงั กล่าว
2. ตัวแปรต้น ได้แก่ การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์
และวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์แฟรนไชส์ซี
3. ผูท้ าการวิจยั ทาการศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรทีด่ าเนินธุรกิจในประเทศไทย
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5. นิ ยามศัพท์
1. แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) หมายถึง เจ้าของสิทธิ ์ ซึง่ เป็นผูท้ ค่ี ดิ ค้นวิธกี ารทา
ธุรกิจจนมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับ และเป็ นผู้ขายสิทธิ ์การดาเนินกิจการขายชื่อการค้าของตัวเอง
ให้แก่ผอู้ ่นื (พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์, 17 ธันวาคม 2551)
2. แฟรนไชส์ซี (Franchisee) หมายถึง ผูร้ บั สิทธิ ์ในการดาเนินธุรกิจ ตามระบบที่
เจ้าของสิทธิ ์ได้จดั เตรียมไว้ รวมทัง้ ได้ใช้ช่อื ทางการค้า เครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยทีต่ ้อง
จ่ายค่ า ตอบแทนในการให้ส ิท ธิ ์อันนั น้
รวมทัง้ จ่า ยค่ าตอบแทนตามผลประกอบการด้ว ย
(พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์, 17 ธันวาคม 2551)
3. การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchise Support) หมายถึง การดาเนินการ
หรือกิจกรรมทีแ่ ฟรนไชส์ซอร์จดั ไว้ให้แก่แฟรนไชส์ซี ได้แก่ การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection)
การสนับสนุ นการขาย (Sales/Field Support) การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
(Ongoing Advice and Consultation) การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) การ
โฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion) การคัดเลือ กซัพพลายเออร์
(Supplier Selection) และ การฝึ กอบรม (Training) ที่จะทาให้ธุ รกิจ แฟรนไชส์ซีประสบ
ความสาเร็จ (Foo et al., 1998)
4. การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection) หมายถึง การจัดให้มกี ารแนะนาจากผูท้ ่ี
เชีย่ วชาญในเรื่องของการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้าน เพื่อให้แฟรนไชส์ซมี โี อกาสที่
จะประสบความสาเร็จ (Foo et al., 1998)
5. การสนับสนุนการขาย (Sales/Field Support) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่
แฟรนไชส์ซใี นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ให้คาแนะนาในเรื่องของการโฆษณาและ
การทาการตลาดเพื่อทีจ่ ะให้แฟรนไชส์ซมี โี อกาสในธุรกิจและสามารถกาไรได้มากทีส่ ุด (Foo et
al., 1998)
6. การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Advice and Consultation)
หมายถึง การจัดให้มกี ารให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่องในการที่จะให้ธุรกิจ ของแฟรน
ไชส์ ซีด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งราบรื่น โดยค านึ ง ถึง วิธ ีก ารและเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการสื่อ สารที่ม ี
ประสิทธิภาพ (Foo et al., 1998)
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7. การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) หมายถึง การคิดค้นสินค้าและ
หรือบริการใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แฟรนไชส์ซไี ด้รบั ความพึงพอใจต่อการ
ให้การสนับสนุ นทีเ่ พิม่ มูลค่าให้กบั ธุรกิจ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึน้ (Foo
et al., 1998)
8. การโฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion) หมายถึง การจัดให้
มีการโฆษณาและการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ทีส่ ามารถสื่อสาร
ถึงผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Foo et al., 1998)
9. การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection) หมายถึง การจัดหาวัตถุดบิ หรือผู้
จัดจาหน่ ายวัต ถุดิบให้แ ก่แ ฟรนไชส์ซไี ด้อ ย่างมีคุ ณภาพและสมเหตุ สมผล รวมถึ งการเจรจา
ต่อรองกับผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ด้วย (Foo et al., 1998)
10. การฝึกอบรม (Training) หมายถึง การเพิม่ พูนทักษะ แรงจูงใจ การเพิม่ ผลผลิตที่
สูงขึน้ และการถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่บุคลากรของแฟรนไชส์ซี (Oosterbeek, 1998)
11. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ และ
ความคาดหวัง ของสมาชิกในองค์กร ทีส่ ร้างบรรทัดฐานทีค่ วบคุมพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคน
ในองค์กร (Van Maanen and Schein, 1979)
12. วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ (Bureaucratic Culture) หมายถึง องค์กรทีเ่ น้น
กฎระเบียบ ไม่ค่อยมีการเปลีย่ นแปลง สมาชิกมักจะไม่ให้ความร่วมมือหรือปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีไ่ ม่ได้
กาหนดไว้ในกฎระเบียบ บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกถูกกาหนดไว้ล่วงหน้า การให้
รางวัลมีไว้เพื่อกระตุ้นหรือเพิม่ ผลงาน องค์กรลักษณะนี้จะใช้กฎระเบียบ การควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ เพื่อให้ปญั หาต่างๆเกิดขึน้ น้อยทีส่ ุด (Williams and Attaway, 1996)
13. วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ (Supportive Culture) หมายถึง องค์กรทีม่ ลี กั ษณะ
ของการให้อานาจ มีการเปลีย่ นแปลง มีสงิ่ ใหม่ๆเกิดขึน้ ตลอดเวลา มีความร่วมมือในองค์กร และ
มีความสามารถในการปรับตัว สูง สมาชิกตระหนัก ยอมรับ และส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารพึง่ พา
กันระหว่างสมาชิก ซึง่ เป็นความรับผิดชอบทีน่ อกเหนือจากการทางานทีท่ าเพื่อแลกเปลีย่ น เพื่อ
ค่าจ้างเงินเดือน ระบบการควบคุมด้านการจัดการใช้เกณฑ์ทไ่ี ม่เป็ นลักษณะทีเ่ ป็ นทางการมาก
นัน้ ซึ่ง ก่ อ ให้เ กิด ข้อ ผู ก พัน ที่เ ป็ น ผลประโยชน์ ร่ว มกัน มีเ ป้ า หมายในการท างานเพื่อ ให้ไ ด้
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ผลตอบแทนที่ม นั ่ คงในระยะยาว สมาชิก เข้า กัน ได้ ด ี มีค วามภู ม ิใ จร่ ว มกัน มีเ ป้ าหมายที่
สมเหตุสมผล (Williams and Attaway, 1996)
14. คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์ แ ฟรนไชส์ ซ อร์ -แฟรนไชส์ ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี โดย
ประเมินจากระดับความเชื่อใจในด้านความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity) ความเชื่อใจในด้าน
ความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence) ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective
Commitment) ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict) และความพึงพอใจ
(Roberts, Varki, and Brodi, 2003)
15. ความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ (Trust in Integrity) หมายถึง ความเชื่อใจทีว่ ่าความ
ต้องการของฝ่ายหนึ่ง จะได้รบั การตอบสนองหรือ เติมเต็มจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในอนาคต ซึ่ง ต้อ ง
พิจารณาจากความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือของฝา่ ยทีจ่ ะตอบสนอง (Roberts et al., 2003)
16. ความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence) หมายถึง ความเชื่อใจทีว่ ่า
จะได้รบั การดูแลและใส่ใจให้มคี วามสุข และได้รบั ประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลแม้ว่าจะไม่ได้ม ี
การทาข้อตกลงผูกพันไว้กต็ าม (Roberts et al., 2003)
17. ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) หมายถึง ความ
ปรารถนาทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์ทม่ี คี ่านัน้ ไว้ (Roberts et al., 2003)
18. ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict) หมายถึง ความไม่เป็ น
มิตร ความคับข้องใจ และความโกรธทีม่ ตี ่ออีกฝา่ ยหนึ่ง (Roberts et al., 2003)
19. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรูส้ กึ ยินดีหรือผิดหวังของบุคคล
จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ทีเ่ ขาได้รบั กับความคาดหวังของเขา ถ้าสิง่ ทีไ่ ด้รบั
ไม่เพียงพอหรือต่ ากว่าความคาดหวังลูกค้าก็ไม่พงึ พอใจถ้าสิง่ ที่ได้รบั เป็ นไปตามความคาดหวัง
ลูกค้าก็เกิดความพึงพอใจ (Kotler, 1994)
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้ มุง่ ทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ของปจั จัยการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรม
องค์กร และคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซใี นกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ดังนัน้
การนาเสนอความรูพ้ น้ื ฐานและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องการวิจยั ในครัง้ นี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business)
2. คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality)
3. ปจั จัยการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Supports)
4. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
5. ผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (Relevant Research Findings)

1.

ธุรกิ จแฟรนไชส์ (Franchise Business)

วิธกี ารแฟรนไชส์ (Franchising) นับได้ว่าเป็ นการขยายธุรกิจค้าปลีกทีร่ วดเร็วทีส่ ุดรูปแบบ
หนึ่ง ในช่วงสิบปี ท่ผี ่านมาธุรกิจแฟรนไชส์สญ
ั ชาติยุโรปและอเมริกนั นับพันต่างพากันขยายตลาด
ออกสู่ต่างประเทศ ตัวอย่าง เช่น ในภูมภิ าคเอเชีย ปจั จุบนั มีธุรกิจแฟรนไชส์ขา้ มชาติในประเทศจีน
มากกว่า 2,000 ธุรกิจ และคาดว่าอีก 5 ปีขา้ งหน้าจะมีการขยายตัวของธุรกิจแฟรนไชส์เหล่านี้อย่าง
รวดเร็ว ในประเทศเม็กซิโกมีแฟรนไชส์ต่างชาติถงึ 780 ธุรกิจ มีสาขาแฟรนไชส์รวม 3,200 สาขา
และแรงงานทีถ่ ูกจ้างอีกกว่า 45,000 คน (US Commercial Service, 2008)
แฟรนไชส์มคี วามแตกต่างจากวิธกี ารเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ (International Market
Entry Modes) วิธอี ่นื ๆ ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องพึ่งพาธุรกิจท้องถิน่ ด้วยความร่วมมือระหว่าง
องค์กร วิธกี าร แฟรนไชส์ทาให้การขยายตลาดเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถลดปญั หา
ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรม ภาษา เทคนิค กฎหมาย รวมถึงการจ้างงาน ซึง่ มักจะเกิดขึน้ เมื่อ
มีการดาเนินการทีเ่ กี่ยวข้องกับสากลวิวฒ
ั น์ (Internationalization) (Abell, 1990: 5; Aydin and

Kacker, 1990) แต่เนื่องจากแฟรนไชส์ซอร์ได้ให้อสิ ระในการดาเนินธุรกิจค่อนข้างมากแก่แฟรนไชส์
ซี ดังนัน้ ปญั หาทีม่ กั จะพบในการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ได้แก่ ปญั หาของความพร้อมทีจ่ ะ
ให้ตรวจสอบ (Accountability) และการควบคุม (Control) (Go and Christensen, 1989)
ธุรกิจแฟรนไชส์มวี วิ ฒ
ั นาการในต่างประเทศมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1850 แต่ธุรกิจแฟรนไชส์ได้เริม่
เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยได้ประมาณสองทศวรรษ มีแฟรนไชส์ต่างประเทศจานวนมากเข้ามา
สู่ต ลาดของไทย ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจทางด้านอาหารจานด่วนหรือธุ รกิจสินค้าสะดวกซื้อ อาทิเ ช่น
แมคโดนัลด์ พิซซ่าฮัท เซเว่นอีเลเว่น แฟมิล่ีมาร์ท เป็ นต้น ซึ่งในปจั จุบนั ธุรกิจแฟรนไชส์ถอื ได้ว่า
เป็ นธุ รกิจประเภทหนึ่งที่ไ ด้รบั ความสนใจมาก โดยเฉพาะผู้ท่ตี ้อ งการเป็ นเจ้าของกิจการแต่ ไม่
ต้องการเสี่ยงทาธุรกิจเองจึงทาให้มกี ารซื้อขายแฟรนไชส์กนั อย่างกว้างขวาง (พีระพงษ์ กิตเิ วชโภ
คาวัฒน์, 17 ธันวาคม 2551)
ตัง้ แต่ ปี 2528 แฟรนไชส์กลายมาเป็ นระบบธุรกิจที่ได้รบั การยอมรับในกลุ่มธุรกิจของคน
ไทย หลังจากปี 2535 ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยก็ลดจานวนลงไป แทบจะไม่มบี ริษทั ทีเ่ ป็ นแฟรนไชส์
ของคนไทยหลงเหลืออยู่เลย แต่ยงั คงมีธุรกิจที่เป็ นแฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ามาในตลาดของ
ไทยมากกว่า 80% เมื่อหน่ วยงานรัฐได้เข้ามามีส่วนผลักดันระบบธุรกิจแฟรนไชส์ก็เริม่ พลิกฟื้ น
จานวนแฟรนไชส์ซอร์ไทยเพิม่ ขึน้ มีการเพิ่มจานวนผูท้ าธุรกิจแฟรนไชส์สูงมากกว่า 400 กิจการ
โดยมีการเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2549-2550 การขยายตัวของธุรกิจแฟรนไชส์อยู่ใน
ภาวะทรงตัวและหดตัว (พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์, 17 ธันวาคม 2551)
ในปี 2551 มีผปู้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย จานวนรวมทัง้ สิน้ 479 กิจการ โดยมี
สัดส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 450 กิจการ ธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศ 29 ราย เห็นได้ว่ามี
การขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี ่านมา ทีม่ ผี ปู้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ใน ประเทศไทยทัง้ สิน้ 406 กิจการ
เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 8 สาหรับมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยปี 2551 มี
ทัง้ สิ้นประมาณ 85,320 ล้านบาท จากจานวนสาขาในระบบทัง้ หมดไม่น้อยกว่า 37,357 สาขา
เพิม่ ขึน้ จากปี 2550 ทีม่ จี านวนสาขา ในระบบประมาณ 22,000 สาขา เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 70
(กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2554)
สาหรับในปี 2552 อัตราการขยายตัวของจานวนผูป้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยภาพรวม
ลดลง แม้ว่าในช่วงปลายปีจะมีการปรับตัวสูงขึน้ โดยอัตราการหดตัวอยู่ทป่ี ระมาณ 10% จานวน
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สาขาลดลง เหลืออยูท่ ป่ี ระมาณ 33,729 สาขา (จากเดิมทีม่ สี าขา 37,357) ทัง้ นี้เป็ นผลจากอัตราการ
ขยายตัวเฉลีย่ ของเศรษฐกิจทีล่ ดลงและปจั จัยลบทางการเมือง อย่างไรก็ตามแม้จานวนสาขาลดลง
แต่จานวนผูล้ งทุนในฐานะแฟรนไชส์ซมี กี ารเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ ประมาณ 18.6% โดยมีมลู ค่าตลาดรวม
ประมาณ 135,338 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 58.7 ของมูลค่าตลาดปี 2551 ซึง่ มีมลู ค่าตลาดเพียง
85,320 บาท (กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2554)
ในปจั จุบนั สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีการปรับฟี้นตัวและเริม่ มีอตั ราการ
เติบโตที่สูงขึน้ ทางรัฐบาลได้มนี โยบายที่ชดั เจนในการส่งเสริมและสนับสนุ นธุรกิจแฟรนไชส์อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการให้ความรูแ้ ก่แฟรนไชส์ซอร์และนักลงทุนที่ต้องการเป็ นแฟรนไชส์ซี การ
ดาเนินกิจกรรมการหาลู่ทางตลาดใหม่ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์
ถือเป็นดัชนีชว้ี ดั การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง

1.1 นิ ยามของแฟรนไชส์ (Franchise Definition)
Felstead (1993: 58) ได้ใ ห้ค าจากัดความค าว่า แฟรนไชส์ (Franchise) ไว้ดงั นี้
“ความสัมพันธ์ของธุรกิจที่แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) ยินยอมให้แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ใช้ตรา
สินค้า (Brand Name) สินค้า (Product) หรือ ระบบธุรกิจ (Business System) ในลักษณะที่
เฉพาะเจาะจงและต่อเนื่องโดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตอบแทน”
ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ วิธกี ารหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ ายของธุรกิจ
โดยผ่ า นผู้ป ระกอบการอิส ระที่เ รีย กว่ า แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ส่ ว นทางบริษัท ให้ส ิท ธิ
เครื่องหมายการค้า ซึง่ ถ้ายังไม่ได้เป็ นเจ้าของสิทธิถอื ว่าไม่ถูกต้อง ต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า เพราะถ้าไม่มเี ครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถขายแฟรนไชส์ได้ รวมทัง้ มีความเชีย่ วชาญ
หรือ Know How อาจจะเป็ นวิธกี ารในการทาธุรกิจทีจ่ ะถ่ายทอดให้แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ใน
รูปแบบของการทา งานทัง้ หมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด
เพื่อที่จะให้รูปแบบวิธดี าเนินธุรกิจในทุกๆสาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน (พีระพงษ์ กิติเวชโภ
คาวัฒน์, 11 พฤษภาคม 2551)
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ธุรกิจแฟรนไชส์ถอื ว่าเป็ นรูปแบบทางธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยาย
ธุรกิจและช่องทางในการจัดจาหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงรูปแบบหนึ่ง เป็ นการขยายตลาดและ
ช่องทางการจัดจาหน่ ายในลักษณะของสาขา โดยผ่านผู้ประกอบการอิสระที่เรียกว่า แฟรนไชส์ซี
(Franchisee) ส่วนทางบริษทั ที่ให้สทิ ธิเครื่องหมายการค้าจะเรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor)
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญหรือ มี Know How ในวิธกี ารทาธุรกิจนัน้ ๆ ซึง่ แฟรนไชส์ซอร์จะถ่ายทอด
ให้แก่แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ในรูปแบบของการดาเนินงานทัง้ ระบบ เช่น ระบบการผลิต ระบบ
การขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อทีจ่ ะให้รปู แบบวิธดี าเนินธุรกิจในทุกสาขาให้อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกัน (พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์, 11 พฤษภาคม 2551)
โดยทัวไปธุ
่ รกิจแฟรนไชส์ประกอบด้วยปจั จัยหลัก 3 ประการ คือ
- มีผซู้ อ้ื และผูข้ ายแฟรนไชส์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝา่ ย ก็คอื แฟรนไชส์ซอร์
(Franchisor) และแฟรนไชส์ซี (Franchisee) ซึง่ มีการตกลงร่วมในการทาธุรกิจร่วมกัน ทัง้ มีสญ
ั ญา
และไม่มสี ญ
ั ญา
- มีเครือ่ งหมายการค้า หรือบริการ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบ ระบบธุรกิจ และ
ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ระบบการจัดการธุรกิจอาจจะเป็ นเครื่องมือ หรือสูตรทีค่ ดิ ค้นขึน้ มา
เองในการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยมีมาตรฐานอยูใ่ นตราสินค้า (Brand) เดียวกัน
- มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 อย่าง คือ ค่าแรกเข้าในการใช้เครือ่ งหมายการค้า
(Franchise Fee) และค่าตอบแทนผลการดาเนินการ (Royalty Fee)

1.2 ประเภทของแฟรนไชส์ (Types of Franchise)
การให้สทิ ธิ ์ของแฟรนไชส์นนั ้ สามารถจาแนกได้เป็นสามประเภทใหญ่ ตามลักษณะการทา
ธุรกิจ ดังนี้
1.2.1 Product or Brand Franchising เป็นระบบแฟรนไชส์ทใ่ี ห้สทิ ธิเพื่อจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงการให้สทิ ธิในการใช้เครื่องหมายทางการค้าของผูผ้ ลิต
เน้นการขายสินค้าและการให้ใช้ตรายีห่ อ้ มากกว่า ระบบแฟรนไชส์แบบนี้มกั จะใช้กบั ธุรกิจขนาดเล็ก
ไม่มคี วามซับซ้อน ในการทาธุรกิจไม่เน้นการให้ความช่วยเหลือกับตัวแฟรนไชส์ซเี ท่าใดนัก มักจะ
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เป็ นแฟรนไชส์ท่มี กี ารลงทุนไม่สูงนัก รูปแบบการทางานเกือบเสมือนการเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
เพียงแต่มขี นั ้ ตอนในการทางานมากขึ้น มีการให้ความรู้ในการบริหารงานมากกว่าบ้างเท่านัน้
(พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์, 2551)
1.2.2 Business Format Franchising เป็นระบบแฟรนไชส์ทใ่ี ห้สทิ ธิเพื่อจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงการให้สทิ ธิในการใช้เครื่องหมายทางการค้าของผูผ้ ลิต
เพื่อขายสินค้าหรือ บริการ โดยมีการถ่ายทอดในวิธกี ารดาเนินธุรกิจแบบร้านมาตรฐาน (พีระพงษ์
กิตเิ วชโภคาวัฒน์, 11 พฤษภาคม 2551)
1.2.3 Conversion Franchising เป็นระบบแฟรนไชส์ทใ่ี ห้สทิ ธิเพื่อจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงการให้สทิ ธิในการใช้เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิต โดย
ผู้ผลิตได้เปลี่ยนธุรกิจที่มอี ยู่เดิมแล้วให้เปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบใหม่ เนื่องจากธุรกิจนัน้ อาจมีการ
ดาเนินการค่อนข้างมากอยูแ่ ล้ว การทีจ่ ะสร้างตลาดของตนเองขึน้ เท่ากับการเพิม่ จานวนการแข่งขัน
และผู้ค้าเข้าไปอีก ดังนัน้ การสร้างผลประโยชน์ โดยการให้ผู้ค้ารายเดิม เข้ามาอยู่ในระบบตรา
เดียวกันโดยมีผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มมากขึน้ (พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์, 11 พฤษภาคม
2551)

1.3 รูปแบบของการให้สิทธิ แฟรนไชส์
นอกจากประเภทของแฟรนไชส์ทแ่ี ตกต่างกันแล้ว การให้สทิ ธิ ์กับแฟรนไชส์ซนี นั ้ ก็มรี ะดับ
แตกต่างกันด้วยซึง่ อาจจะแบ่งรูปแบบได้ 3 แบบ ดังนี้
1.3.1 แฟรนไชส์แบบหน่วยเดียว หรือแฟรนไชส์บุคคล (Individual Franchise or
Single Unit Franchise) แฟรนไชส์ประเภทนี้ เป็ นรูปแบบการให้สทิ ธิแฟรนไชส์แก่บุคคลหนึ่งบุคคล
ใด หรือนิตบิ ุคคลองค์กรหนึ่งองค์กรใดในการดาเนินธุรกิจทีไ่ ด้รบั สิทธิจากแฟรนไชส์ซอร์เพียงแค่ 1
แห่ง ภายในทาเลทีต่ งั ้ หรือพืน้ ทีภ่ มู ปิ ระเทศทีก่ าหนดขึน้ ตามสัญญา รูปแบบการให้สทิ ธิแบบนี้ นิยม
ใช้กนั มากในแฟรนไชส์หลายประเภท ทัง้ นี้เพราะเป็ นรูปแบบทีง่ ่ายในการเริม่ ต้นโดยแฟรนไชส์ซอร์
โดยเฉพาะในช่วงต้นของการเริม่ ขยายธุรกิจด้วยแฟรนไชส์ อีกทัง้ ยังช่วยให้แฟรนไชส์ซอร์สามารถ
ให้การสนับสนุ นและเรียนรูข้ อ้ ผิดพลาดของการทาแฟรนไชส์ได้โดยตรงจากสาขาต้น ๆ ทาให้เกิด
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การปรับปรุงพัฒนา แก้ไข นอกจากนี้ การทาแฟรนไชส์ประเภทนี้ยงั ช่วยให้การหาผูส้ นใจเกิดขึน้ ได้
ง่ายกว่าเพราะขนาดการลงทุนเพียง 1 แห่งจะต่ากว่าการลงทุนหลายๆ แห่ง ทาให้แฟรนไชส์ทม่ี กี าร
ลงทุนต่อหน่ วยที่สูง เช่น ร้านฟาสต์ฟูดจากต่างประเทศ หรือแม้แต่แฟรนไชส์ท่ีมโี อกาสทาง
การตลาดในอนาคตนิยมใช้กนั สาหรับแฟรนไชส์ซอร์กม็ กั จะนิยมใช้รปู แบบของ แฟรนไชส์ประเภท
นี้ เพื่อไม่ให้แฟรนไชส์ซอร์เสียโอกาสในอนาคต หรือคิดค่าสิทธิท่สี ูงเกินไปกับแฟรนไชส์ซี อัน
เนื่องมาจากการรวมค่าเสียโอกาสในอนาคตไว้ดว้ ย ซึง่ จะเป็ นผลให้มลู ค่าการลงทุนของแฟรนไชส์ซี
แต่ละรายสูง นอกเหนือจากข้อดีของรูปแบบนี้ในด้านการลงทุนแล้ว การหาคุณสมบัตขิ องแฟรนไชส์
ซีท่จี ะบริหารธุรกิจ 1 แห่ง ก็จะหาได้ง่ายกว่าผู้ท่จี ะบริหารธุรกิจหลายแห่ง ซึ่งต้องเป็ นผู้ท่มี ี
ความสามารถในการบริหารค่อนข้างสูงในขณะที่ขอ้ เสียของแฟรนไชส์รูปแบบนี้ก็ คอื การให้การ
สนับสนุ นและบริการของแฟรนไชส์ซอร์ต่อแฟรนไชส์ซใี นอนาคตทีม่ จี านวนแฟรนไชส์ซมี ากๆ จะ
กระทาได้ลาบาก ซึง่ หากจัดการระบบการติดต่อสื่อสารได้ไม่ดพี อ ปญั หาต่างๆ ก็อาจเกิดขึน้ ได้มาก
เช่นกัน (พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์, 11 พฤษภาคม 2551)
1.3.2 แฟรนไชส์แบบหลายหน่วย หรือแฟรนไชส์แบบพัฒนาพืน้ ที่ (Multiunit
Franchise or Area Development Franchise) แฟรนไชส์ประเภทนี้ เป็ นรูปแบบการให้สทิ ธิแก่
บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคล หรือนิตบิ ุคคลองค์กรต่างๆ ในลักษณะการกาหนดเป็ นพืน้ ทีร่ บั
สิทธิ ทีจ่ ะสามารถดาเนินธุรกิจทีไ่ ด้รบั สิทธิมาจากแฟรนไชส์ซอร์มากกว่า 1 แห่งตามจานวนทีไ่ ด้ตก
ลงกัน รูปแบบการให้สทิ ธิเช่นนี้หลายท่านคงเข้าใจได้ง่ายว่า การเติบโตของการขยายตัวในแฟรน
ไชส์จะเป็นไปได้รวดเร็วกว่าแบบแรก หาก แฟรนไชส์ซอร์คดั เลือกได้แฟรนไชส์ซที ม่ี กี าลังเงินทุนใน
การเปิดสาขากิจการได้ พร้อมๆ กัน ในเวลาอันสัน้ ทีไ่ ด้กาหนดไว้ (พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์ , 11
พฤษภาคม 2551)
1.3.3 แฟรนไชส์แบบ (Subfranchise) รูปแบบการให้แฟรนไชส์ประเภทนี้เป็ น
การให้สทิ ธิแก่บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล หรือนิตบิ ุคคลในพืน้ ทีร่ บั สิทธิทก่ี าหนดเพื่อให้บุคคล กลุ่ม
บุคคล หรือนิตบิ ุคคลดังกล่าว ทาการขยายการให้สทิ ธิหน่ วยย่อยแบบ Individual Franchise หรือ
Multiunit Franchise แก่บุคคลอื่นในพืน้ ทีต่ ่อไป ในบางกรณีกม็ กี ารเรียกผูร้ บั สิทธิประเภทนี้ว่าเป็ น
Subfranchise หรือ Regional Franchise หรือแม้แต่ Master Franchise ก็จดั อยู่ในการให้สทิ ธิ
ประเภทนี้ด้วยการให้ส ิทธิในลักษณะนี้ เป็ นการให้สทิ ธิท่มี กั จะเหมาะกับพื้นที่ท่อี ยู่ห่างไกล ซึ่ง
แฟรนไชส์ซอร์ไม่สามารถให้บริการหรือให้การสนับสนุ นได้ดี จึงจัดรูปแบบการให้สทิ ธิแก่บุคคลอื่น
ที่สามารถจะดาเนินงาน ดูแลงานสนับสนุ นบริการของตนในพื้นที่นัน้ ในลักษณะ Subfranchise
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กล่าวคือ เป็ นการหาตัวแทนของตน จากนัน้ ทาง Subfranchise จึงดาเนินการจัดหาคัดเลือก
แฟรนไชส์ซอี กี ต่อหนึ่ง ซึง่ จะเห็นได้ว่า การขยายแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ามาใน
ประเทศต่างๆ นิยมใช้รูปแบบดังกล่าวนี้ สาหรับแฟรนไชส์ในประเทศที่จะขยายตัวไปต่างจังหวัด
ไกลๆ โดยทีต่ นเองไม่สามารถสนับสนุ นบริการได้สะดวก ก็สามารถจัดการให้สทิ ธิเป็ นระดับภาคแก่
คนอื่น เพื่อจัดหาผูร้ บั สิทธิอกี ทอดต่อไป แฟรนไชส์แบบบุคคลหรือแฟรนไชส์หน่ วยเดียว (Individual
Franchise or Single Unit Franchise) ด้วยเหตุทร่ี ปู แบบแฟรนไชส์ประเภทนี้ ต้องการการลงทุน
และคุณสมบัตทิ ส่ี ูงจากแฟรนไชส์ซี ทาให้แฟรนไชส์ใหม่ๆ ทีย่ งั ไม่มชี ่อื เสียงหรือไม่มเี อกลักษณ์เป็ น
ทีย่ อมรับของตลาด ยังไม่ควรทีจ่ ะนามาใช้ ตรงกันข้ามกับแฟรนไชส์ทม่ี ชี ่อื เสียงและเป็ นทีย่ อมรับ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าแฟรนไชส์ซอร์มจี ุดมุ่งหมายในการขยายตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรง
ด้วยแล้ว การให้สทิ ธิในรูปแบบนี้จะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของแฟรนไชส์ให้ดยี งิ่ ขึ้น (พีระพงษ์ กิติ
เวชโภคาวัฒน์, 11 พฤษภาคม 2551)

2.

คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality)

การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ทางการตลาด ทาให้มกี ารส่งเสริมให้การ
พัฒนาความสัมพันธ์รว่ มกันระหว่างองค์กรและลูกค้าในระยะยาวมากยิง่ ขึน้
(Webster, 1992)
Coviello, Brodie, Danaher, and Johnston (2002) ได้ทาศึกษาเกีย่ วกับการทาการตลาดร่วมสมัย
(Contemporary
Marketing)
ทีแ่ สดงให้เห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์
(Relationship
Development) มีความสาคัญต่อองค์กรส่วนมาก ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจโลกก้าวสู่การเป็ นโลกาภิวฒ
ั น์
และถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ความสัมพันธ์ระยะยาว (Long-Term
Relationships) กาลังกลายเป็นเรือ่ งทีส่ าคัญของธุรกิจ มากกว่าการทาธุรกิจให้สาเร็จเป็นครัง้ ๆไป
โดยไม่ได้คานึงถึงการพัฒนาความสัมพันธ์

2.1 การพัฒนาความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์
Development vs. Relationship Quality)

(Relationship

การพัฒนาความสัมพันธ์ (Relationship Development) ถือเป็ นกลยุทธ์ทใ่ี ช้ได้ผลดีในการ
สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้แก่ธุรกิจ (Gummesson, 2002;
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O'Malley and Tynan, 2003: 32-52; Palmatier, Dant, Grewal, and Evans, 2006). ประโยชน์ท่ี
ได้รบั จากการพัฒนาความสัมพันธ์มที งั ้ แบบทีว่ ดั ได้ (Tangible) และแบบทีไ่ ม่สามารถวัดได้อย่าง
ชัดเจน (Intangible) อาทิ ผลการดาเนินงานทางการเงิน อัตราการเติบโตของธุรกิจ ชื่อเสียงของ
ธุรกิจ และการลดความเสีย่ ง เป็นต้น (Buttle, 1996; Möller and Halinen, 2000)
การพัฒนาความสัมพันธ์ยงั ถูกพิจารณาว่าเป็ นประโยชน์ทผ่ี ขู้ ายพยายามตอบสนองต่อผูซ้ อ้ื
ไม่ว่ า จะเป็ น เรื่อ งของการเสริม สร้า งความร่ ว มมือ การแลกเปลี่ย นความรู้ค วามสามารถ การ
เสริมสร้างความเชื่อถือและความเชื่อมัน่ ซึง่ ประโยชน์เหล่านี้เกิดจากการทีผ่ ขู้ ายพยายามทาความ
เข้าใจในความต้องการของผูซ้ อ้ื มากขึน้ ส่งผลให้อตั ราค่าใช้จ่ายและความไม่มนคงลดลง
ั่
ทาให้การ
เปิดการยอมรับระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ ายมากขึน้ (Dwyer, Schurr, and Oh, 1987)
จากงานวิจ ัย ที่ผ่ า นมาที่ศึก ษาประเด็น ความสัม พัน ธ์ใ นธุ ร กิจ ระบบแฟรนไชส์ พบว่ า
ความสัมพันธ์แฟรนไชส์ (Franchise Relationship) เป็ นเรื่องที่สาคัญต่อความสาเร็จ (Success)
ของธุรกิจระบบแฟรนไชส์ (Chung et al., 2006; Doherty and Alexander, 2004; Brickley, 2002;
Munn, 2001) กว่าสามทศวรรษทีน่ ักวิจยั ด้านการตลาดได้พยายามศึกษาวิจยั เพื่อทาความเข้าใจใน
การสร้างความสัมพันธ์ของธุรกิจ (Business Relationship) กับช่องทางจัดจาหน่ าย (Business
Channel) ซึ่งงานวิจยั จานวนมากเน้ นไปที่ช่องทางการจัดจาหน่ ายแบบดัง้ เดิม (Traditional
Channel) งานของ Bernstein (2004) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์แฟรนไชส์ พบว่า การศึกษา
ความสัมพันธ์แฟรนไชส์มคี วามซับซ้อนมากกว่าการศึกษาความสัมพันธ์ของธุรกิจกับช่องทางการจัด
จาหน่ ายแบบดัง้ เดิม ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ที่เ ฉพาะเจาะจงในเรื่อ งของความสัมพันธ์แฟรนไชส์
(Franchise Relationship) จึงถือได้ว่าเป็นเรือ่ งทีจ่ าเป็น
การที่แ ฟรนไชส์ซี (ผู้ซ้ือ ) และแฟรนไชส์ซ อร์ (ผู้ข าย) มีค วามสัม พัน ธ์ท่ีดีต่ อ กัน ย่ อ ม
ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจ และการให้อภัยในข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ได้ (Leuthesser, 1997)
นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดความเต็มใจในการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback) มากยิง่ ขึน้ ซึง่ อาจรวมถึง
ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รบั การตอบสนอง (Unfulfilled Needs) ของผู้ซ้อื ด้วย ดังนัน้ ธุรกิจจึง
จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับคุณภาพของความสัมพันธ์ (Relationship Quality) ซึง่ จะนาไปสู่การ
พัฒนาความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ในระยะยาว
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2.2 มิ ติของคุณภาพความสัมพันธ์ (Dimensions of Relationship Quality)
Williams (1998) ชี้ให้เห็นว่ามีงานวิจ ยั หลายๆ งานในอดีตที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
(Relationship) โดยใช้ปจั จัย ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความเชื่อใจ (Trust) และ ข้อผูกพัน
(Commitment) เป็ นตัวบ่งบอกถึงความสัมพันธ์นนั ้ ๆ อย่างเช่น งานวิจยั ของ Crosby, Evans, and
Cowles (1990) ทีศ่ กึ ษาคุณภาพของความสัมพันธ์ (Relationship Quality) ทีป่ ระกอบไปด้วยมิติ 2
มิติ ได้แก่ ความเชื่อใจ (Trust) และ ความพึงพอใจ (Satisfaction) งานของ Morgan and Hunt
(1994) ได้ผลลัพธ์ทส่ี นับสนุนว่า ความเชื่อใจ (Trust) และ ความผูกพัน (Commitment) เป็ นปจั จัยที่
สาคัญต่อความสาเร็จของการตลาดสัมพันธ์ (Relationship Marketing)
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาที่ศกึ ษาในเรื่องของ “ความสัมพันธ์” ไม่ว่าจะเป็ น Crosby et al.
(1990) Dwyer and Oh (1987) และ Kumar, Scheer, and Steenkamp (1995) แสดงให้เห็นว่า
คุณภาพของความสัมพันธ์มอี งค์ประกอบหลายๆ องค์ประกอบที่แตกต่างและเกี่ยวข้องกัน งานวิจยั
ของ Dwyer and Oh (1987) อธิบายความหมายของคุณภาพของความสัมพันธ์ทด่ี ไี ว้ว่าต้องมีระดับ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความเชื่อใจ (Trust) สูง ในขณะทีก่ ารฉวยโอกาส (Opportunism)
มีระดับต่ า Crosby et al. (1990) มีแนวคิดว่าคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและพนักงาน
ขายประกอบไปด้วย ความพึง พอใจ (Satisfaction) และความเชื่อใจ (Trust) ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูก
นาไปใช้ในงานวิจยั ของ Wray, Plamer, and Bejou (1994)
Kumar et al. (1995) ศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิต (Manufacturer) และ
พ่ อ ค้ า คนกลาง (Reseller) โดยคุ ณ ภาพของความสัม พัน ธ์ จ ะประกอบไปด้ ว ย ความขัด แย้ ง
(Conflict) ความเชื่อใจ (Trust) ความผูกพัน (Commitment) ความตัง้ ใจทีจ่ ะลงทุน (Willingness to
Invest) และความคาดหวังของการมีความสัมพันธ์ทต่ี ่อเนื่อง (Expectation of Continuity)
Roberts et al. (2003) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ (Service Quality) กับ
คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) โดยนาแนวคิดของนักวิจยั หลายๆ ท่านทีไ่ ด้กล่าว
มาข้างต้นมาศึกษาเพื่อหาองค์ประกอบทีใ่ ช้ในการประเมินคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริการ
(Service Provider) และ ลูกค้า (Customer) ในอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งได้องค์ประกอบที่ใช้วดั
คุณภาพความสัมพันธ์ทงั ้ หมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in
Integrity) ความเชื่อใจในความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence) ความผูกพัน (Commitment)
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ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ดังแสดงใน
ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจาลององค์ประกอบของคุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality)
ทีม่ า: Roberts, K., Varki, S., and R. Brodi (2003). “Measuring the Quality of Relationships in Consumer
Services: An Empirical Study.” European Journal of Marketing, 7 (1), 169-196.

เนื่องจากการวิจยั นี้มุ่งศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
ซึ่งมีลกั ษณะการปฏิสมั พันธ์คล้ายกับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ในอุตสาหกรรม
บริการ แนวคิดคุณภาพความสัมพันธ์ทม่ี อี งค์ประกอบ 5 ด้านของ Roberts et al. (2003) จึงน่ าจะ
เหมาะสมที่สุดในการนามาศึก ษาในงานวิจยั นี้ โดยได้ก าหนดคานิยามของปจั จัยที่เ กี่ยวข้องกับ
คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ไว้ดงั นี้
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คุ ณ ภาพความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแฟรนไชส์ ซ อร์ แ ละแฟรนไชส์ ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์
ซี โดยประเมินจากระดับความเชื่อใจในด้านความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity) ความเชื่อใจในด้าน
ความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence) ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict) และความพึงพอใจ (Roberts et al., 2003)
ความเชื่ อใจในความน่ าเชื่ อถือ (Trust in Integrity) หมายถึง ความเชื่อใจทีว่ ่าความ
ต้องการของฝา่ ยหนึ่งจะได้รบั การตอบสนองหรือเติมเต็มจากอีกฝ่ายหนึ่งในอนาคต ซึง่ ต้องพิจารณา
จากความซื่อสัตย์และความน่ าเชื่อถือของฝา่ ยทีจ่ ะตอบสนอง (Roberts et al., 2003)
ความเชื่อใจในความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence) หมายถึง ความเชื่อใจทีว่ ่าจะ
ได้รบั การดูแลและใส่ใจให้มคี วามสุข และได้รบั ประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลแม้ว่าจะไม่ได้มกี ารทา
ข้อตกลงผูกพันไว้กต็ าม (Roberts et al., 2003)
ความผูกพันเนื่ องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) หมายถึง ความปรารถนาที่
จะรักษาความสัมพันธ์ทม่ี คี ่านัน้ ไว้ (Roberts et al., 2003)
ความขัดแย้งเนื่ องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict) หมายถึง ความไม่เป็ นมิตร
ความคับข้องใจ และความโกรธทีม่ ตี ่ออีกฝา่ ยหนึ่ง (Roberts et al., 2003)
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง การบุคคลประเมินจากความรูส้ กึ นึกคิดโดยการ
เปรียบเทียบประสบการณ์ทผ่ี ่านมา ทาให้เกิดความคาดหวังต่อสิง่ ทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต ถ้าสิง่ ทีไ่ ด้รบั
ไม่เพียงพอหรือต่ ากว่าความคาดหวัง บุคคลนัน้ ก็ไม่พงึ พอใจถ้าสิง่ ทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามความคาดหวัง
บุคคลนัน้ ก็เกิดความพึงพอใจ (Kotler, 1994)
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3.

ปัจจัยการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Supports)

ั หาอุ ป สรรคต่ า งๆ มี
การขยายตัว อย่า งรวดเร็ว ของธุ ร กิจ แฟรนไชส์ย่ อ มเผชิญ กับ ป ญ
งานวิจยั ทีท่ าการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการล้มเหลว (Failure Rate) ของธุรกิจแฟรนไชส์พบว่ามีอตั รา
อยู่ท่ี 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ (Bates, 1998; Castrogiovanni, Justis, and Julian, 1993)
Holmberg and Morgan (2003) ระบุว่าการล้มเหลวของธุรกิจแฟรนไชส์นนั ้ เป็ นประเด็นสาคัญและมี
อัตราการล้มเหลวเพิม่ ขึน้ ในระยะเวลาสิบปี ท่ผี ่านมา ทาให้การศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของธุรกิจ แฟรนไชส์จงึ เป็นเรือ่ งทีน่ กั วิชาการจานวนมากให้ความสนใจ
เป็ นที่ยอมรับกัน ว่า ดัชนี ช้วี ัด ความสาเร็จ ของธุ รกิจที่สาคัญ อย่า งหนึ่ง ได้แก่ คุ ณภาพ
ความสัมพันธ์ (Relationship Quality) ระหว่างคู่คา้ ไม่ว่าจะเป็ นผูซ้ อ้ื กับผูข้ าย ผูผ้ ลิตกับพ่อค้าคน
กลาง หรือ ผู้จดั จาหน่ ายวัตถุ ดิบกับผู้ผลิต อย่างที่ได้กล่ าวมาก่ อ นหน้ านี้ งานวิจยั หลายงานได้
ชี้ให้เห็นถึงประเด็นความสาคัญ ของการศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ของธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
(Frazier and Anita, 1995; Hopkinson and Hogarth-Scott, 1999) จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ ่าน
มายัง ไม่ ม ีง านวิ จ ัย ที่ ท าการศึ ก ษาอย่ า งจริง จัง เกี่ ย วกั บ ป จั จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์แฟรนไชส์ (Franchise Relationship Quality)

3.1 ปัจจัยสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์
(Franchise Support vs. Franchise Relationship Quality)
ในการศึกษาครัง้ นี้ มุง่ เน้นทีจ่ ะศึกษาหาปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพความสัมพันธ์
ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ ่านมา พบว่ามีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
ความพึงพอใจของแฟรนไชส์ซที ม่ี ตี ่อกิจกรรมการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ ได้แก่ งานวิจยั ของ
Foo et al. (1998) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจของแฟรนไชส์ซที ม่ี ตี ่อการสนับสนุ น
ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) ของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศสิงคโปร์ ซึง่ ความพึงพอใจ
เป็ น องค์ป ระกอบที่ส าคัญ อย่างหนึ่ งของการวัด ระดับ ของคุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์ (Relationship
Quality) และส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ -แฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship) ได้ในระยะยาว
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มีงานวิจยั หลายงานทีไ่ ด้ทาการศึกษาคุณภาพบริการ (Service Quality) เป็ นตัวแปรทีส่ ่งผล
ต่อ คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) (Crosby et al., 1990; Roberts, 2003)
โดยทัว่ ไปในธุ ร กิ จ ระบบแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ ซ อร์ ม ีห น้ า ที่ดู แ ลและสนั บ สนุ น แฟรนไชส์ ซี
เปรียบเสมือนการให้บริการระหว่างผูใ้ ห้บริการ (Service Provider) และผูร้ บั บริการ (Customer)
การสนับ สนุ น ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) จึงเปรีย บได้กับการบริการด้า นการ
สนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ทจ่ี ดั ให้แก่แฟรนไชส์ซี
จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นไปได้ว่า ปจั จัยการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor
Support) น่ าจะเป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และและแฟ
รนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee Relationship Quality) ด้วย

3.2 องค์ประกอบของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ (Elements of Franchise
Support)
Foo et al. (1998) ได้เสนอการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ (Franchisor Support) ทีป่ ระกอบ
ไปด้วยการสนับสนุ น 6 ด้าน ได้แก่ (1) การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection) (2) การสนับสนุ นการ
ขาย (Sales/Field Support) (3) การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Advice and
Consultation) (4) การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) (5) การโฆษณาและส่งเสริม
การขาย (Advertising and Promotion) และ (6) การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection)
อย่างไรก็ตาม ในการค้นคว้าเพิม่ เติมในงานวิจยั เรื่องของการสนับสนุ นแฟรนไชส์ พบว่า
การฝึกอบรม (Training) ตัวแปรทีค่ วรนาเข้ามาศึกษาเพิม่ ในเรื่องของการสนับสนุ นด้านแฟรนไชส์
(Marie-Raphaële Davey-Rafer, 1998; Anderson and Weitz, 1992) การฝึกอบรมถือได้ว่าเป็ น
ปจั จัยสาคัญทีแ่ ฟรนไชส์ซใี ช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน (Price, 1993) การมีระบบการฝึกอบรม
ที่ดจี ะทาให้ประสิทธิภาพของบุคลากรสูงขึ้น ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและบุคลากร
สูงขึน้ ด้วย (Choo and Bowley, 2007)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงนาปจั จัยด้านการฝึกอบรม (Training) เพิม่ เข้ามาศึกษา
เป็ นตัวแปรย่อยของปจั จัยการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) ของ Foo et al.
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(1998) ดังนัน้ ปจั จัยการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ซง่ึ เป็นตัวแปรหลักสาหรับการศึกษาครัง้ นี้ จึงมี
องค์ประกอบทัง้ สิน้ 7 องค์ประกอบ โดยมีสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
สมมุตฐิ านที่ 1 การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchise Support) มีความสัมพันธ์กบั
คุ ณ ภาพความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแฟรนไชส์ ซ อร์ แ ละแฟรนไชส์ ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) ด้านความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
สมมุตฐิ านที่ 2 การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchise Support) มีความสัมพันธ์กบั
คุ ณ ภาพความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแฟรนไชส์ ซ อร์ แ ละแฟรนไชส์ ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) ด้านความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
สมมุตฐิ านที่ 3 การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchise Support) มีความสัมพันธ์กบั
คุ ณ ภาพความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแฟรนไชส์ ซ อร์ แ ละแฟรนไชส์ ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) ด้านความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
สมมุตฐิ านที่ 4 การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchise Support) มีความสัมพันธ์กบั
คุ ณ ภาพความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแฟรนไชส์ ซ อร์ แ ละแฟรนไชส์ ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) ด้านความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
สมมุตฐิ านที่ 5 การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchise Support) มีความสัมพันธ์กบั
คุ ณ ภาพความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแฟรนไชส์ ซ อร์ แ ละ แฟรนไชส์ ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction)
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Franchisor Support
 Site Selection
 Sales/Field Support
 Ongoing Advice and Consultation
 Research and Development
 Advertising and Promotion
 Supplier Selection
 Training

H1

Franchisor-Franchisee Relationship
Quality
 Trust in Integrity
 Trust in Benevolence
 Affective Commitment
 Affective Conflict
 Satisfaction

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchise
Support) และคุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งแฟรนไชส์ซ อร์แ ละแฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality)
การวิจยั นี้ได้กาหนดคานิยามของปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ ไว้ดงั นี้
การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchise Support) หมายถึง การดาเนินการหรือ
กิจกรรมทีแ่ ฟรนไชส์ซอร์จดั ไว้ให้แก่แฟรนไชส์ซี ได้แก่ การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection) การ
สนับสนุ นการขาย (Sales/Field Support) การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing
Advice and Consultation) การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) การโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion) การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection)
และ การฝึกอบรม (Training) ทีจ่ ะทาให้ธุรกิจแฟรนไชส์ซปี ระสบความสาเร็จ (Foo et al., 1998)
การเลือกทาเลที่ตงั ้ (Site Selection) หมายถึง การจัดให้มกี ารแนะนาจากผูท้ เ่ี ชีย่ วชาญ
ในเรื่อ งของการเลือกทาเลที่ต งั ้ และการวางแผนผังร้าน เพื่อ ให้แฟรนไชส์ซีมโี อกาสที่จะประสบ
ความสาเร็จ (Foo et al., 1998)
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การสนับสนุนการขาย (Sales/Field Support) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่แฟรน
ไชส์ซใี นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ให้คาแนะนาในเรื่องของการโฆษณาและการทา
การตลาดเพื่อทีจ่ ะให้แฟรนไชส์ซมี โี อกาสในธุรกิจและสามารถกาไรได้มากทีส่ ุด (Foo et al., 1998)
การให้ คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่ อเนื่ อง (Ongoing Advice and Consultation)
หมายถึง การจัดให้มกี ารให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่องในการทีจ่ ะให้ธุรกิจดาเนินไปได้อย่าง
ราบรืน่ โดยคานึงถึงวิธกี ารและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Foo et al., 1998)
การวิ จยั และพัฒนา (Research and Development) หมายถึง การคิดค้นสินค้าและหรือ
บริการใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แฟรนไชส์ซไี ด้รบั ความพึงพอใจต่อการให้การ
สนับสนุ นที่เพิม่ มูลค่าให้กบั ธุรกิจ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึน้ (Foo et al.,
1998)
การโฆษณาและส่งเสริ มการขาย (Advertising and Promotion) หมายถึง การจัดให้ม ี
การโฆษณาและการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่สามารถสื่อสารถึง
ผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Foo et al., 1998)
การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection) หมายถึง การจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั
จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่แฟรนไชส์ซไี ด้อย่างมีคุณภาพและสมเหตุสมผล รวมถึงการเจรจาต่อรองกับผู้
จัดจาหน่ายวัตถุดบิ ด้วย (Foo et al., 1998)
การฝึ กอบรม (Training) หมายถึง การฝึกอบรม (Training) หมายถึง การเพิม่ พูนทักษะ
แรงจู ง ใจ การเพิ่ม ผลผลิต ที่สู ง ขึ้น และการถ่ า ยทอดความรู้ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากรของแฟรนไชส์ ซี
(Oosterbeek, 1998)

4. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
โดยพืน้ ฐานแล้ว สถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันธุรกิจ
หรือสถาบันในลักษณะอื่นๆ มีลกั ษณะการดาเนินกิจกรรมทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว และแม้ว่า จะเป็ น
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สถาบันประเภทเดียวกัน ก็ยงั มีลกั ษณะแตกต่างกันอยู่ ทัง้ นี้เนื่องจากแต่ละสถาบันหรือองค์กร
ประกอบไปด้วยบุคคลทีม่ พี น้ื ฐานด้านความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ทีแ่ ตกต่างกัน มารวมตัวกัน ทา
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรขึน้ มา สาหรับการศึกษานี้ วัฒนธรรมองค์กรได้ถูกนาเข้ามาศึกษาหา
ผลกระทบทีม่ ตี ่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้อง
เข้าใจความหมาย ลักษณะ และประเภทของวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

4.1 ความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร (Definitions and Nature
of Organizational Culture)
จากความหมายของคาว่า “วัฒนธรรม” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525
ให้ความหมายว่า หมายถึง “พฤติกรรมและสิง่ ทีค่ นในหมูผ่ ลิต สร้างขึน้ ด้วยกัน เรียนรูจ้ ากกันและกัน
และร่วมใช้อยูใ่ นหมูพ่ วกของตน”
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) หมายถึง แบบแผนของความเชื่อ ค่านิยม
ความคิด และการกระทา ซึง่ มีการพัฒนาอยูภ่ ายในองค์การ และใช้เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยแนะแนวทาง
พฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์การนัน้ ๆ (วิเชียร วิทยอุดม, 2547: 396)
สาหรับวัฒนธรรมองค์กรในการศึกษาครัง้ นี้ หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ และความคาดหวัง
ของสมาชิกในองค์กร ทีส่ ร้างบรรทัดฐานทีค่ วบคุมพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคนในองค์กร (Van
Maanen and Schein, 1979)
วัฒนธรรมองค์กรเป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และประสิทธิผลโดยรวมของ
พนักงาน มีผลกระทบต่อการจัดการภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขัน้ การเลื่อนตาแหน่ง การ
ตัดสินใจ วิธกี ารทางาน โครงสร้างองค์กร ฯลฯ ส่งผลให้ผบู้ ริหารต้องเรียนรูแ้ ละเข้าใจวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพ
แต่ละองค์กรมีแบบแผนความเชื่อ ค่านิยม ความคิด และการกระทาทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่
เปรียบเสมือนพลังแฝงทีส่ ่งผลต่อกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร (Sweeney and Hardaker, 1994)
ค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานต่างๆเหล่านี้ เป็ นตัวควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร
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นอกเหนือจาก นโยบาย กฎเกณฑ์ และขัน้ ตอนทีเ่ ป็ นกระบวนการทีเ่ ป็ นทางการขององค์กรนัน้ ๆ
(Williams and Attaway, 1996) นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์กรยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการให้
ความสาคัญต่อสิง่ ต่างๆทัง้ ภายใน เช่น พนักงาน เป้าหมายของการดาเนินธุรกิจ คุณภาพสินค้า เป็น
ต้น และภายนอกองค์กร เช่น ความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ ลูกค้า ผูจ้ ดั จาหน่าย
วัตถุดบิ เป็นต้น (Vida, 1999)

4.2 ประเภทของวัฒนธรรมองค์กร (Types of Organizational Culture)
Williams and Attaway (1996) ได้สรุปงานวิจยั ของนักวิชาการหลายท่านทีแ่ บ่งลักษณะของ
วัฒนธรรมองค์กรออกเป็นหลายรูปแบบ อาทิ
Wallace (1983) แบ่งวัฒนธรรมองค์กรออกเป็ น วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ กับแบบ
ยืดหยุ่น (Bureaucratic VS. Supportive Cultures)
Ouchi (Johannes and Harianto, 1992: 356-382) แบ่งวัฒนธรรมองค์กรออกเป็น
วัฒนธรรมองค์กรแบบ A หรือแบบราชการ กับแบบ Z หรือ แบบครอบครัว (Bureaucratic vs. Clan
Cultures)
Cooke and Rosseau (1988) แบ่งวัฒนธรรมองค์กรออกเป็น วัฒนธรรมองค์กรแบบทีใ่ ห้
ความสาคัญกับงาน กับแบบทีใ่ ห้ความสาคัญกับพนักงาน (Task vs. Person)
Trompenaars (1994) แบ่งวัฒนธรรมองค์กรออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรแบบ
แบ่งลาดับชัน้ กับแบบเท่าเทียมกัน (Hierarchical vs. Egalitarian Cultures) และวัฒนธรรมองค์กร
แบบทีใ่ ห้ความสาคัญกับงานและแบบทีใ่ ห้ความสาคัญกับบุคคล (Task vs. Person Cultures)
จากการแบ่ งรูปแบบของวัฒ นธรรมองค์ก รที่กล่ าวมาข้า งต้น วัฒ นธรรมองค์ก รแบบไม่
ยืดหยุ่นกับแบบยืดหยุ่น (Bureaucratic vs. Supportive Cultures) น่ าจะเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่
เหมาะสมมากที่สุ ดส าหรับการศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรกับคุ ณภาพความสัมพันธ์
ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี เนื่องจากเป็ นวัฒนธรรมที่แสดงถึงท่าทีและพฤติกรรมของ
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ฝ่ า ยบริห าร ท าให้ส มาชิก มีค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ “อะไรควรท า อะไรไม่ ค วรท า” ส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่ า งบุ ค ลากรอยู่ใ นองค์ก รเดีย วกัน และต่ า งองค์ก รกัน ซึ่ง ในที่สุ ด แล้ว ส่ ง ผลต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรได้ ดังนัน้ วัฒนธรรมองค์กรแบบแบบไม่ยดื หยุ่นกับ
แบบยืดหยุน่ จึงถูกเลือกมาศึกษาในงานวิจยั นี้ โดยมีความหมายดังต่อไปนี้
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ (Bureaucratic Culture) หมายถึง องค์กรทีเ่ น้น
กฎระเบียบ ไม่ค่อยมีการเปลีย่ นแปลง สมาชิกมักจะไม่ให้ความร่วมมือหรือปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีไ่ ม่ได้
กาหนดไว้ในกฎระเบียบ บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกถูกกาหนดไว้ล่วงหน้า การให้
รางวัลมีไว้เพื่อกระตุ้นหรือเพิม่ ผลงาน องค์กรลักษณะนี้จะใช้กฎระเบียบ การควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ เพื่อให้ปญั หาต่างๆเกิดขึน้ น้อยทีส่ ุด (Ouchi, 1981; Wallach, 1983; Williams and Attaway,
1996)
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ (Supportive Culture) หมายถึง องค์กรทีม่ ลี กั ษณะของการ
ให้อานาจ มีการเปลีย่ นแปลง มีสงิ่ ใหม่ๆเกิดขึน้ ตลอดเวลา มีความร่วมมือในองค์กร และมี
ความสามารถในการปรับตัวสูง สมาชิกตระหนัก ยอมรับ และส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารพึง่ พากัน
ระหว่างสมาชิก ซึง่ เป็ นความรับผิดชอบทีน่ อกเหนือจากการทางานทีท่ าเพื่อแลกเปลีย่ นเพื่อค่าจ้าง
เงินเดือน ระบบการควบคุมด้านการจัดการใช้เกณฑ์ทไ่ี ม่เป็ นลักษณะทีเ่ ป็ นทางการมากนัน้ ซึง่
ก่อให้เกิดข้อผูกพันทีเ่ ป็ นผลประโยชน์รว่ มกัน
มีเป้าหมายในการทางานเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่
มันคงในระยะยาว
่
สมาชิกเข้ากันได้ด ี มีความภูมใิ จร่วมกัน มีเป้าหมายทีส่ มเหตุสมผล (Ouchi,
1981; Wallach, 1983; Williams and Attaway, 1996)

4.4 วัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพความสัมพันธ์ (Organizational Culture
vs. Relationship Quality)
การศึกษาครัง้ นี้ มุ่งที่จะศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรทีม่ ตี ่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กรแฟรนไชส์ซอร์และองค์กรแฟรนไชส์ซที ่สี ่งผลความสัมพันธ์ของทัง้ สองฝ่าย ซึ่งผลการวิจยั
ของงานวิจยั ในอดีตหลายงานแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมของ
สมาชิกในองค์กร (Jaworski and Kohli, 1993; William and Weiner, 1990) โดยเฉพาะอย่างยิง่
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งานวิจยั ของ William and Attaway (1996) ทีศ่ กึ ษาพบอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรของผูซ้ อ้ื และ
ผู้ข ายที่ม ีต่ อ การพัฒ นาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งผู้ซ้ือ และผู้ข าย (Buyer-Seller
Relationship
Development) (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 แบบจาลองอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ทีม่ ตี ่อการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย (Development of Buyer-Seller Relationship)
ทีม่ า: Williams, M.R. and J.S. Attaway (1996). “Exploring Salespersons' Customer Orientation as a
Mediator of Organizational Culture's Influence on Buyer-Seller Relationships.” The Journal of Personal
Selling & Sales Management, 16 (4), 33-52.

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความเป็ นไปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ท่ี
เปรียบเสมือนผู้ขาย และแฟรนไชส์ซีท่เี ปรียบเสมือนผู้ซ้อื หรือ ลูกค้าจะส่ง ผลกระทบต่ อคุณภาพ
ความสัมพันธ์ของทัง้ สององค์กร ดังแสดงในภาพที่ 5
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Franchisor’s Organizational Culture

Franchisor-Franchisee Relationship Quality
 Trust in Integrity
 Trust in Benevolence
 Affective Commitment
 Affective Conflict
 Satisfaction

Franchisee’s Organizational Culture

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดแสดงอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ทีม่ ตี ่อ
คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซ(ี Franchisor-Franchisee Relationship Quality)
ดังนัน้ จึงนาไปสู่การกาหนดสมมติฐานดังนี้
สมมุตฐิ านที่ 6 วัฒ นธรรมองค์ก รของแฟรนไชส์ซ อร์ (Franchisor’s Organizational
Culture) มีค วามสัมพันธ์ก ับคุ ณภาพความสัม พันธ์แฟรนไชส์ซอร์ -แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้านความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
สมมุตฐิ านที่ 7 วัฒ นธรรมองค์ก รของแฟรนไชส์ซ อร์ (Franchisor’s Organizational
Culture) มีค วามสัมพันธ์ก ับ คุ ณภาพความสัม พันธ์แฟรนไชส์ซอร์ -แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้านความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
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สมมุตฐิ านที่ 8 วัฒ นธรรมองค์ก รของแฟรนไชส์ซ อร์ (Franchisor’s Organizational
Culture) มีค วามสัมพันธ์ก ับคุ ณภาพความสัม พันธ์แฟรนไชส์ซอร์ -แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้านความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
สมมุตฐิ านที่ 9 วัฒ นธรรมองค์ก รของแฟรนไชส์ซ อร์ (Franchisor’s Organizational
Culture) มีค วามสัมพันธ์ก ับคุ ณภาพความสัม พันธ์แฟรนไชส์ซอร์ -แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้านความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
สมมุตฐิ านที่ 10 วัฒ นธรรมองค์ก รของแฟรนไชส์ซ อร์ (Franchisor’s Organizational
Culture) มีค วามสัมพันธ์ก ับคุ ณภาพความสัม พันธ์แฟรนไชส์ซอร์ -แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction)
สมมุตฐิ านที่ 11 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture)
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์แ ฟรนไชส์ซ อร์ -แฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) ด้านความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
สมมุตฐิ านที่ 12 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture)
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์แ ฟรนไชส์ซ อร์ -แฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) ด้านความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
สมมุตฐิ านที่ 13 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture)
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์แ ฟรนไชส์ซ อร์ -แฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) ด้านความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
สมมุตฐิ านที่ 14 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture)
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์แ ฟรนไชส์ซ อร์ -แฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) ด้านความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
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สมมุตฐิ านที่ 15 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture)
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์แ ฟรนไชส์ซ อร์ -แฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction)
Franchisor’s Organizational Culture
 Bureaucratic
 Supportive

Franchisor Support
 Site Selection
 Sales/Field Support
 Ongoing Advice and Consultation
 Research and Development
 Advertising and Promotion
 Supplier Selection
 Training

Franchisor-Franchisee Relationship
Quality
 Trust in Integrity
 Trust in Benevolence
 Affective Commitment
 Affective Conflict
 Satisfaction

Franchisee’s Organizational Culture
 Bureaucratic
 Supportive

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์
(Franchise Support) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) และ คุณภาพความสัมพันธ์
แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee Relationship Quality)
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5. ผลการวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง (Relevant Research Findings)

สุนันทา ไชยสระแก้ว. 2553. “อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่มตี ่อ พฤติกรรมการขายแบบมุ่งเน้น
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสาคัญของพนักงานขาย: กรณีศกึ ษาของบริษทั การค้าระหว่างประเทศ.”
วารสารวิ ทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์บรู พาปริ ทรรศน์ 4, 2: 93-110.
เป็ นการศึกษาถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่มตี ่อรูปแบบการขายแบบมุ่งเน้นความพึง
พอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญของพนักงานขาย รวมถึงการเปรียบเทียบระดับการใช้รูปแบบการขาย
แบบมุ่ ง เน้ น ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า เป็ น ส าคัญ ของพนั ก งานขาย จ าแนกตามข้ อ มู ล ทาง
ประชากรศาสตร์ อันได้แก่ อายุ เพศ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์ในการขาย
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั คือ พนักงานขายที่ทางานในบริษัท ที่ประกอบกิจการการค้า ระหว่า ง
ประเทศ จานวน 500 คนของในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทย 5 ประเภท ได้แก่ เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ทรัพยากรและพลังงาน ยานยนต์ และ เทคโนโลยี ผลการ
ทดสอบสมมติฐานกับกลุ่มตัวอย่าง 500 ตัวอย่างไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับ
รูปแบบการขายที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญของพนักงานขาย มีเพียงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อรูปแบบการขายดังกล่าว อย่างไรก็ตามพบความสัมพันธ์ท่นี ่ าสนใจ
ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและลักษณะทางประชากรศาสตร์กบั รูปแบบการขายที่มุ่งเน้ นความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นสาคัญของพนักงานขายเมือ่ ทาการทดสอบสมมติฐานแยกตามอุตสาหกรรม

Roberts, K., Varki, S., and Brodi, R. 2003. “Measuring the Quality of Relationships in
Consumer Services: An Empirical Study.” European Journal of Marketing 7, 1: 169-196.
ธุรกิจได้ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพทีใ่ กล้ชดิ กับลูกค้าซึง่ เป็ นวิธกี ารที่
ธุรกิจใช้เป็ นเครื่องมือในการรักษาลูกค้าไว้ นอกจากนัน้ ธุรกิจยัง เข้าใจดีว่าสัมพันธภาพที่เป็ นสิง่ ที่
จับ ต้ อ งไม่ ไ ด้ แ ละไม่ ส ามารถลอกเลีย นแบบได้ โ ดยการแข่ ง ขัน ซึ่ง จะเป็ น สิ่ง ที่ท าให้ ธุ ร กิจ มี
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ได้ อ ย่ า งยัง่ ยืน ในงานวิจ ัย นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ พ ัฒ นามาตรวัด คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาคบริการกับลูกค้า โดยนามาตรวัดดังกล่าวไปใช้ทดสอบเปรียบเทียบ
กับมาตรวัดของตัวแปรคุณภาพบริการเพื่อดูว่ามาตรวัดคุณภาพความสัมพันธ์นัน้ สามารถอธิบาย
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ความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมได้มากน้อยเพียงใด ผลการวิจยั ชีว้ ่า คุณภาพความสัมพันธ์เป็ นตัวแปรที่
แตกต่างคุณภาพการบริการ และมาตรวัดของคุณภาพความสัมพันธ์สามารถใช้อธิบายความตัง้ ใจ
เชิงพฤติกรรมได้ดกี ว่ามาตรวัดของคุณภาพการบริการ

Foo, J.F.K., Chan, P.S., Hwa, L.C., and Har, A.T.M. 1998. A Survey of Franchisee
Perception of Franchisor Support in Singapore. Proceeding of International Council of
Small Business, 1998, Singapore.
งานวิจยั นี้ศึก ษามุมมองของแฟรนไชสซีท่มี ตี ่ อ การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ท่ใี ห้ แก่
แฟรนไชส์ซที ่อี ยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยทาการศึกษาปจั จัยการสนับสนุ นใน 6 ด้าน ได้แก่ การ
คัดเลือกทาเล (Site Selection) การสนับสนุ นการขาย (Sales/Field Support) การให้คาแนะนาและ
ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Advice and Consultation) การวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) การโฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion) และการคัดเลือก
ซัพพลายเออร์ (Supplier Selection) ผลการศึกษาพบว่า แฟรนไชส์ซมี คี วามพึงพอใจในทุกๆ ด้าน
ของการสนั บ สนุ น ของแฟรนไชส์ซ อร์ และยัง พบถึง ความพึง พอใจของแฟรนไชส์ซ อร์ท่ีม ีต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซอี กี ด้วย

Williams, M.R. and Attaway, J.S. 1996. “Exploring Salespersons' Customer Orientation
as a Mediator of Organizational Culture's Influence on Buyer-Seller Relationships.”
Journal of Personal Selling & Sales Management 16, 4: 33-52.
งานวิจยั ของ Williams และ Attaway เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ ใช้ทฤษฎีการตลาดสัมพันธ์
(Relationship Marketing) เป็ นพืน้ ฐานในการศึกษา โดยเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของปจั จัยทีส่ าคัญ
3 ปจั จัย อันได้แก่ 1) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture), 2) การมุ่งเน้นความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ (Customer Oritentation), และ 3) การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อ้ื และ
ผูข้ าย (Buyer-Seller Relationship Development) โดยตัง้ สมมติฐานไว้ว่า ปจั จัย 2 ปจั จัย อันได้แก่
วัฒนธรรมองค์กรและการมุ่งเน้ นความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นสาคัญจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย นอกจากนี้ การมุง่ เน้นความพึงพอใจของลูกค้าน่ าจะ
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เป็ นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ซื้อและผู้ขาย ผลที่ได้จากจากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 459 ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า
อิทธิพลของวิธกี ารขายแบบมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าและวัฒนธรรมองค์กรของผูข้ ายเป็ นตัว
แปรทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย

Guilloux, V., Dubost, N., Kalika, M., and Gauzente, C. 2008. “How Franchiser and
Franchisee Relationships Affect Franchisees’ Satisfaction? The Importance of Fairness,
Communication and Trust as Ethical Bases of Relationship Marketing.” International
Journal of Entrepreneurship and Small Business 6, 1: 155-172.
งานวิจยั นี้ศกึ ษาผลกระทบของลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์
ซี (Franchiser and Franchisee Relationships) ที่มตี ่ อ ความพึงพอใจของแฟรนไชส์ซี
(Franchisees’ Satisfaction) มีการเก็บข้อมูลเชิงสารวจในกลุ่มแฟรนไชส์ซี จานวน 400 ราย ที่
น่ า สนใจในงานวิจ ัย นี้ ค ือ การพบป จั จัย นามธรรมในระบบแฟรนไชส์ ท่ีส าคัญ พอๆ กับ ป จั จัย
สนับสนุ นแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซอร์ หรืออาจจะสาคัญมากกว่าปจั จัยสนับสนุ นแฟรนไชส์ของแฟ
รนไชส์ซ อร์ งานวิจ ยั นี้ไ ด้ก ล่ าวถึงการน าผลที่ไ ด้จากการวิจยั นี้ ไปปฏิบ ัติใ ช้ใ นเชิง ธุ รกิจสาหรับ
ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ รวมถึงแนวทางการวิจยั ในอนาคต นอกจากนี้ผลที่ได้จากการวิจยั ยัง
เสนอแนะการสร้างสภาพแวดล้อมในเชิงบวกของการทาธุรกิจ ได้แก่ ความยุตธิ รรม (Fairness) การ
สื่อสาร (Communication) และความเชื่อใจ (Trust) ซึ่งทัง้ หมดนี้เกี่ยวข้องกับการตลาดจริยธรรม
(Ethical Marketing)

Elango, B. and Fried, V.H. 1997. “Franchising Research: A Literature Review and
Synthesis.” Journal of Small Business Management 35: 68-81.
Elango และ Fried ได้ทาการศึกษา รวบรวม และสรุปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์
ย้อนหลังไป 20 ปี พบว่ามีการวิจยั หลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็ น เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การ
จัดการ การตลาด จุดประสงค์หลักคือการศึกษางานวิจยั ที่มที งั ้ หมด และค้นหาวิธกี ารที่จะพัฒนา
ปรับปรุงงานวิจยั แฟรนไชส์ท่เี กี่ยวข้อ งกันในหลายๆสาขา จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มี
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งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในเรื่องของการดาเนินงานระบบแฟรนไชส์ (Operating a Franchise System) ซึง่ มี
เรื่องของบทบาทความสาคัญของความพึงพอใจของแฟรนไชส์ซี (Franchisee Satisfaction) ทีม่ ตี ่อ
ความสาเร็จของการดาเนินงานในระบบแฟรนไชส์

สรุป
ธุรกิจแฟรนไชส์เป็ นธุรกิจที่มคี วามสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็ น
ธุรกิจทีข่ ยายตัวได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสประสบความสาเร็จสูง ความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์
ซอร์ผู้ขายสิทธิและแฟรนไชส์ซผี ู้ซ้อื สิทธิเป็ น เรื่องที่ควรให้ความสาคัญ เนื่องจากแนวคิดทางการ
ตลาดได้เปลีย่ นไปจากการทีธ่ ุรกิจมักจะมุ่งเน้นการสร้างยอดขายและกาไรเพียงอย่างเดียวไปสู่การ
มุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ จะเห็นได้จากจานวนและความต่อเนื่องในการทาวิจยั ใน
เรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาไม่มากนักที่ศึกษาเรื่องของการส่ง เสริมพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่ า งแฟรนไชส์ซ อร์แ ละแฟรนไชส์ซี จากการศึก ษาค้น คว้า เพิ่ม เติม พบงานวิจ ัย สนั บ สนุ น
ความสัมพันธ์ของปจั จัยการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์กบั ความพีงพอใจของแฟรนไชส์ซี ซึง่ ความ
พีงพอใจเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของคุณภาพความสัมพันธ์ จึงมีความเป็ นไปได้ว่าปจั จัยการสนับสนุ น
ของแฟรนไชส์ซอร์จะมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นตัวแปรสาคัญของการศึกษาใน
ครัง้ นี้ นอกจากนี้ ยัง พบงานวิจ ัย ที่ พ บอิท ธิพ ลของวัฒ นธรรมองค์ก รของผู้ ซ้ือ และผู้ข ายต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้อื และผู้ขาย ซึ่งในธุรกิจระบบแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซเี ปรียบเสมือนผู้ซ้อื
และแฟรนไชส์ซอร์เปรียบเสมือนผู้ขาย ดังนัน้ อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซแี ละแฟรน
ไชส์ซอร์จงึ น่าจะส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซดี ว้ ย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงควรดาเนินการศึกษาความสัมพันธ์ของปจั จัยการสนับสนุ น
ของแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ใน
กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เป็ นการศึกษาในเรื่อง
ของความสาคัญของการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) และวัฒนธรรม
องค์ก ร (Organizational Culture) ที่มตี ่ อคุ ณภาพความสัมพันธ์ แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
(Franchisor-Franchisee Relationship Quality) ในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ซึ่งในบทนี้จะ
กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธกี ารดาเนินการวิจยั ประกอบไปด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั เครื่องมือการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
สถิตทิ ใ่ี ช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ไทยและแฟรนไชส์ซไี ทยของแฟรนไชส์
ซอร์ดงั กล่าวทีด่ าเนินธุรกิจในประเทศไทย จากข้อมูลเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com (Thai
Franchise Center, 2553) ธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ไทยมีจานวนทัง้ สิน้ 428 กิจการ
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบ Judgment & Convenience Sampling โดยพิจารณา
และทาการติดต่อธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ไทยตามรายชื่อในเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com จน
ได้ธุรกิจแฟรนไชส์ท่ใี ห้ความสนใจและร่วมมือในงานวิจยั นี้ โดยเป็ นแฟรนไชส์ซอร์จานวน 103
กิจการ และแฟรนไชส์ซจี านวน 441 กิจการ

2. แหล่งที่มาของข้อมูล
แหล่งทีม่ าของข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ม ี 2 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีผ่ ทู้ าวิจยั ออกไปเก็บข้อมูลโดยตรงจาก
กลุ่มตัวอย่างซึง่ ได้จากการตอบแบบสอบถามจากธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ไทยตามรายชื่อในเว็บไซต์
ThaiFranchiseCenter.com และจากแฟรนไชส์ซขี องธุรกิจแฟรนไชส์ไทยดังกล่าว

2. ข้อมูลทุติยภูม ิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ผู้วจิ ยั ได้มาจากการค้นคว้าจาก
ผูป้ ระกอบการ เอกสาร ตารา บทความวิชาการและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องทีม่ ผี รู้ วบรวม หรือทาการ
วิจยั ไว้แล้ว

3. ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
แผนการดาเนินการวิจยั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั เสนอโครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการพัฒนางานวิจยั โดยผ่านคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ และผูอ้ านวยการสานักวิจยั
2. ส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจยั ครัง้ ที่ 1 ประกอบด้วยบทที่ 1 และ บทที่ 2
3. สร้างและปรับปรุงแบบสอบถาม แล้วผลิตแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่
กาหนด พร้อมทัง้ เตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูล
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
5. ส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจยั ครัง้ ที่ 2 ประกอบด้วยบทที่ 3 และแบบสอบถาม
6. ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลงรหัส (Coding) บันทึกข้อมูล (Entering
Data) และทาการประมวลผลข้อมูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
7. ส่งรายงานความก้าวหน้าของงานวิจยั ครัง้ ที่ 3 ประกอบด้วยบทที่ 1 ถึงบทที่ 5
8. ส่งรายงานการวิจยั ทีเ่ สร็จสมบูรณ์

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถามการศึกษาความสาคัญของการสนับสนุ น
ของแฟรนไชส์ซอร์และวัฒนธรรมองค์กรทีม่ ตี ่อคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
โดยมีการออกแบบแบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่ ชุด A และ ชุด B
ชุด A สาหรับแฟรนไชส์ซอร์ ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับ ข้อมูลของธุรกิจประกอบด้วย ชื่อแบรนด์ ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จานวนพนักงาน ระยะเวลาของการ จานวนสาขา และการสนับสนุ น
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แฟรนไชส์ซใี นด้านต่างๆ โดยลักษณะคาถามเป็ นแบบเติมข้อความ และแบบเลือกตอบ (Check

List)
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกีย่ วกับวัฒนธรรมขององค์กรของแฟรนไชส์ซอร์
ชุด B สาหรับแฟรนไชส์ซี ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกีย่ วกับ ข้อมูลของธุรกิจประกอบด้วย ชื่อแบรนด์ ระยะเวลาของ
การเปิ ดดาเนินการ จานวนสาขา จานวนพนักงาน และข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ โดยลักษณะคาถาม
เป็นแบบเติมข้อความ และเลือกแบบตอบ (Check List)
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกีย่ วกับการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกีย่ วกับวัฒนธรรมขององค์กรของแฟรนไชส์ซี
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามเกีย่ วกับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
คาถามวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์ (ชุด A ส่วนที่ 2) การสนับสนุ นของแฟรนไชส์
ซอร์ (ชุ ด B ส่ ว นที่ 2) วัฒ นธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี (ชุ ด B ส่ ว นที่ 3)
และคุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (ชุด B ส่วนที่ 4) มีมาตรวัดเป็ นแบบไลเคิรท์ (Likert
Scale) โดยกาหนดเป็น 6 ระดับ เหตุผลในการกาหนดมาตรวัดเป็น 6 ระดับ เนื่องจากไม่ต้องการ
ความคิดเห็นในระดับกลาง ๆ ระดับความคิดเห็นควรต้องมีทงั ้ ด้านบวก (เชิงสนับสนุ น) และด้าน
ลบ (เชิงปฏิเสธหรือต่อต้าน) เพื่อทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามจะได้มโี อกาสแสดงทัง้ ความเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยทัง้ 2 อย่างไปพร้อม ๆ กัน ทัง้ นี้เพื่อป้องกันอคติ (Bias) ซึ่งอาจเกิดขึน้ ได้กบั ผู้ตอบ
แบบสอบถาม (สุจติ รา บุณยรัตนพันธ์, 2535 : 136)
งานวิจยั ครัง้ นี้ได้กาหนดระดับคะแนนของความคิดเห็น ออกเป็ น 6 ระดับ โดยในแต่ละ
ระดับมีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน 6 หมายถึง
ระดับคะแนน 5 หมายถึง
ระดับคะแนน 4 หมายถึง
ระดับคะแนน 3 หมายถึง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง
ระดับคะแนน 1 หมายถึง

เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยค่อนข้างมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยค่อนข้างน้อย
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
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ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
ขัน้ ตอนการสร้างแบบสอบถาม ทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือสาหรับเก็บข้อมูลของการศึกษา มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา บทความ และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อ
มาเป็ นแนวทางในร่างแบบสอบถามสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
2. ตรวจสอบความเทีย่ งตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
โดยผูศ้ กึ ษา
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม ให้ทุกข้อคาถาม
ครอบคลุมข้อมูลทีต่ อ้ งการตามวัตถุประสงค์ทศ่ี กึ ษาและกรอบแนวความคิดในการศึกษาทีก่ าหนด
ไว้ แต่เนื่องจากมาตรวัดของตัวแปรคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
เป็นมาตรวัดทีน่ ามาจากงานวิจยั ต่างประเทศ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการแปลมาตรวัดดังกล่าวจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และปรับปรุงให้เข้ากับการศึกษาในครัง้ นี้
3. ผูว้ จิ ยั นาร่างแบบสอบถามดังกล่าวข้างต้น ไปขอความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
(Expert’s Opinion) จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการแฟรนไชส์ 2 ท่านและ
นักวิชาการ 2 ท่าน ทีม่ ปี ระสบการณ์และความชานาญในด้านธุรกิจแฟรนไชส์ ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้
4 ท่านมีความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทาการตรวจสอบเนื้อหา ข้อคาถาม ความ
ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Content Validity) อีกครัง้ หนึ่ง ก่อนทีจ่ ะนาไปใช้ทดสอบหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ต่อไป
4. ทาการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test) เพื่อให้แน่ใจว่าผูต้ อบจะมีความเข้าใจ
ตรงกัน และตอบคาถามตามความเป็นจริงได้ทุกข้อ โดยนาแบบสอบถามชุด A ไปทดสอบกับ
ธุรกิจทีเ่ ป็ นแฟรนไชส์ซอร์ทไ่ี ม่ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand Franchise Award จานวน 30
กิจการ และนาแบบสอบถามชุด B ไปทดสอบกับธุรกิจทีเ่ ป็นแฟรนไชส์ซที วไป
ั่
จานวน 30
กิจการ
5. ทาการทดสอบความน่ าเชื่อถือ (Test of Reliability) ของมาตรวัดตัวแปรแบบ
Likert Scale ของตัวแปรหลักของการศึกษา อันได้แก่ การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์
วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์
ความเชื่อมันของ
่
Cronbach (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม SPSS 17.0 for Windows การวิเคราะห์ความน่ าเชื่อถือของมาตรวัด พิจารณาจาก
ค่า Cronbach’s Alpha ซึง่ จะมีค่าระหว่าง 0    1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามาตรวัดมี
ความน่ าเชื่อถือระดับสูง ซึง่ อย่างน้อยจะต้องมีค่า Cronbach’s Alpha ของมาตรวัดนัน้ ไม่น้อย
กว่า 0.7 จึงถือได้ว่ามาตรวัดนี้มคี วามน่าเชื่อถือ สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้ ผลการทดสอบค่า
ความเชื่อมัน่ โดยได้เลือกจาก Model Alpha จากค่า Cronbach’s Alpha พบว่า มาตรวัดการ
สนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรน
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ไชส์ซี มีค่า Alpha มากกว่า 0.7 ทุกตัวแปร ตารางที่ 1-3 แสดงมาตรวัดของตัวแปรทัง้ สามทีม่ ี
ความน่ าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงของการวิจยั ในครัง้ นี้ได้

ตาราง 1 องค์ประกอบและมาตรวัดของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ (Dimensions &
Measurement of Franchisor Support)
ตัวแปรอิสระ: การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support)
1. การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection) α = .79
1.1 แฟรนไชส์ซอร์ มีการดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่ทา่ นได้อย่าง
เหมาะสม
1.2 แฟรนไชส์ซอร์ มีการดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้
ตกลงกันไว้
1.3 แฟรนไชส์ซอร์ มีการดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่ทา่ นด้วยความ
เต็มใจและรวดเร็ว
1.4 แฟรนไชส์ซอร์ มีการดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
1.5 แฟรนไชส์ซอร์ ดูแลและให้ความสนใจในการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้าน
ให้แก่ทา่ น
2. การสนับสนุนการขาย (Sales/Field Support) α = .72
2.1 แฟรนไชส์ซอร์ มีการดาเนินการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ นได้อย่างเหมาะสม
2.2 แฟรนไชส์ซอร์ มีการดาเนินการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
2.3 แฟรนไชส์ซอร์ มีการดาเนินการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว
2.4 แฟรนไชส์ซอร์ มีการดาเนินการการสนับสนุนการขายทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
2.5 แฟรนไชส์ซอร์ ดูแลและให้ความสนใจในการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ น
3. การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Advice and Consultation) α = .82
3.1 แฟรนไชส์ซอร์ มีการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
3.2 แฟรนไชส์ซอร์ มีการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่องตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
3.3 แฟรนไชส์ซอร์ มีการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ
และรวดเร็ว
3.4 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่องทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
3.5 แฟรนไชส์ซอร์ ดูแลและให้ความสนใจในการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
ทีม่ า: Foo et al. (1998)
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ตาราง 1 (ต่อ) องค์ประกอบและมาตรวัดของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ (Dimensions &
Measurement of Franchisor Support)
4. การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) α = .71
4.1 แฟรนไชส์ซอร์ มีการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่ทา่ นได้อย่างเหมาะสม
4.2 แฟรนไชส์ซอร์ มีการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
4.3 แฟรนไชส์ซอร์ มีการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจและ
รวดเร็ว
4.4 แฟรนไชส์ซอร์ มีการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
4.5 แฟรนไชส์ซอร์ ดูแลและให้ความสนใจในการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่
ท่าน
5. การโฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion) α = .75
5.1 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ทา่ นได้อย่างเหมาะสม
5.2 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
5.3 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจและ
รวดเร็ว
5.4 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
5.5 แฟรนไชส์ซอร์ ดูแลและให้ความสนใจในการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
6. การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection) α = .78
6.1 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ทา่ นได้อย่างเหมาะสม
6.2 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
6.3 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจและ
รวดเร็ว
6.4 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
6.5 แฟรนไชส์ซอร์ ดูแลและให้ความสนใจในการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ทา่ น
7. การฝึกอบรม (Training) α = .82
7.1 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดการการฝึกอบรมให้แก่ทา่ นหรือบุคลากรของท่านได้อย่างเหมาะสม
7.2 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดการการฝึกอบรมให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
7.3 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดการการฝึกอบรมให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว
7.4 แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดการการฝึกอบรมทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
7.5 แฟรนไชส์ซอร์ ดูแลและให้ความสนใจในการจัดการการฝึกอบรมให้แก่ทา่ น
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
ทีม่ า: Foo et al. (1998)
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ตาราง 2 องค์ประกอบและมาตรวัดของวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
(Dimensions & Measurement of Franchisor’s & Franchisee’s Organizational Culture)
ตัวแปรอิสระ: วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
1. วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ (Bureaucratic Culture)
แฟรนไชส์ซอร์ α = .79, แฟรนไชส์ซี α = .74
1.1 องค์กรของท่าน มีลกั ษณะการบริหารงาน การสังการ
่ จากผูบ้ ริหารระดับสูงสูร่ ะดับกลางและ
ระดับล่าง
1.2 องค์กรของท่าน มีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นระบบระเบียบ
1.3 องค์กรของท่าน มีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจน
1.4 องค์กรของท่าน มีลาดับขัน้ ตอนการทางานทีช่ ดั เจน
1.5 องค์กรของท่าน มีกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดเคร่งครัด
1.6 องค์กรของท่าน มีความมันคงเป็
่
นปึ กแผ่น
1.7 องค์กรของท่าน มีความระมัดระวังในการทางานสูง
1.8 องค์กรของท่าน มุง่ เน้นการใช้อานาจในการบริหารจัดการ
2. วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ (Supportive Culture)
แฟรนไชส์ซอร์ α = .81, แฟรนไชส์ซี α = .78
2.1 องค์กรของท่าน มีการร่วมมือช่วยเหลือกันในองค์กร
2.2 องค์กรของท่าน มุง่ เน้นความสัมพันธ์ในองค์กร
2.3 องค์กรของท่าน มีการสนับสนุนส่งเสริมพนักงาน
2.4 องค์กรของท่าน มีการสังสรรค์สมาคมกัน
2.5 องค์กรของท่าน พนักงานมีอสิ ระส่วนตัว
2.6 องค์กรของท่าน พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2.7 องค์กรของท่าน มีความมันคงปลอดภั
่
ย
2.8 องค์กรของท่าน มีความเชือ่ ใจกัน
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
ทีม่ า: สุนนั ทา ไชยสระแก้ว (2553), Oliver and Anderson (1994)
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ตาราง 3 องค์ประกอบและมาตรวัดของคุณภาพความสัมพันธ์ (Dimensions & Measurement of
Relationship Quality)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality)
1. ความเชือ่ ใจในความน่าเชือ่ ถือ (Trust in Integrity) α = .78
1.1 เมือ่ มีปญั หาเกิดขึน้ ท่านเชือ่ ว่าแฟรนไชส์ซอร์จะมีความซื่อสัตย์กบั ท่าน
1.2 ท่านคิดว่าแฟรนไชส์ซอร์มคี วามซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ น่ื
1.3 ท่านเชือ่ ถือและมีความไว้ใจแฟรนไชส์ซอร์
2. ความเชือ่ ใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence) α = .79
2.1 แฟรนไชส์ซอร์ให้ความสาคัญและสนใจทุกข์สขุ ของท่าน
2.2 เมือ่ ท่านแจ้งปญั หากับแฟรนไชส์ซอร์ ท่านรูด้ วี า่ แฟรนไชส์ซอร์จะดาเนินการแก้ปญั หาให้ทา่ น
ด้วยความเข้าใจ
2.3 จากประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา ท่านคิดว่าท่านสามารถพึง่ พาแฟรนไชส์ซอร์ได้
3. ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) α = .82
3.1 ท่านมีความรูส้ กึ ผูกพันกับแฟรนไชส์ซอร์
3.2 ท่านมักจะมีการติดต่อกับแฟรนไชส์ซอร์ เนื่องจากท่านชอบทีจ่ ะพูดคุยกับแฟรนไชส์ซอร์
3.3 ท่านมักจะมีการติดต่อกับแฟรนไชส์ซอร์ เนื่องจากท่านมีความรูส้ กึ ทีด่ กี บั แฟรนไชส์ซอร์
4. *ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict) α = .71
4.1 ท่านรูส้ กึ หงุดหงิดแฟรนไชส์ซอร์
4.2 ท่านรูส้ กึ ผิดหวังกับแฟรนไชส์ซอร์
4.3 ท่านรูส้ กึ ราคาญแฟรนไชส์ซอร์
5. ความพึงพอใจ (Satisfaction) α = .81
5.1 ท่านรูส้ กึ ชืน่ ชมผลงานของแฟรนไชส์ซอร์
5.2 ท่านมีความสุขกับผลงานของแฟรนไชส์ซอร์
5.3 การทางานของแฟรนไชส์ซอร์ทาให้ทา่ นพึงพอใจ
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
* หมายถึง คาถามทีต่ อ้ งนามา recode ก่อนทีจ่ ะนามาวิเคราะห์, ทีม่ า: Robert et al. (2003)
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั พิจารณารายชื่อ ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย จานวนทัง้ สิน้ 428 กิจการ จากข้อมูล
เว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com (Thai Franchise Center, 2553)
2. ผู้วจิ ยั ทาการติดต่อทางโทรศัพท์และส่งหนังสือขอความร่วมมือทาการวิจยั ไปยัง
แฟรนไชส์ซอร์ทม่ี คี ุณสมบัตติ รงตามทีก่ าหนด เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ส่งพนักงาน
สารวจออกเก็บแบบสอบถามจากแฟรนไชส์ซอร์และขอเก็บข้อมูลแฟรนไชส์ซจี ากแฟรนไชส์ซอร์
นัน้ ด้วย ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่นากลับมาใช้สาหรับการศึกษานี้ เป็ นจานวนแฟรนไชส์ซอร์ 103
ตัวอย่าง และแฟรนไชส์ซี 441 ตัวอย่าง

6. การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
Version 17.0 for Windows ซึง่ มีขนั ้ ตอนการวิเคราะห์และการใช้สถิติ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. วิเคราะห์ค่าความน่ าเชื่อถือ (Reliability) ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้แก่
การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์
ซอร์และแฟรนไชส์ซี เป็ นการวัด Internal Consistency Reliability อาศัยสถิติ Cronbach’s
Alpha (Hair, Bush, and Ortinau, 2000: 391) ซึง่ หากค่าของ Alpha มีค่ามากกว่า 0.70 แสดง
ว่ามีความน่าเชื่อถือ สามารถนาไปใช้ในการศึกษาต่อไป ในทางตรงกันข้าม หากค่าของ Alpha มี
ค่าน้อยกว่า 0.70 จะต้องดาเนินการตัดคาถามบางข้อออก เพื่อให้ค่า Alpha สูงขึน้ และทาให้
ความเชื่อมันในตั
่ วแปรสูงขึน้ พร้อมทัง้ นาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของธุ
่
รกิจแฟรนไชส์ซอร์ (ส่วนที่ 1 ของแบบสอบถามชุด A)
ข้อมูลทัวไปของธุ
่
รกิจแฟรนไชส์ซี (ส่วนที่ 1 ของแบบสอบถามชุด B) โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) พร้อม
นาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
3. วิเคราะห์ค่าสถิตเิ บื้องต้นของการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรมองค์กร
และคุณ ภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์ -แฟรนไชส์ซี โดยใช้ส ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พร้อม
นาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
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4. หาความสัมพันธ์ต ัวแปรอิส ระและตัวแปรตามตามกรอบแนวคิดที่ได้เสนอไว้ใ น
บทที่ 1 ตัวแปรอิสระประกอบไปด้วย 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์
วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์ และวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี ส่วนตัวแปรตามคือ คุณภาพ
ความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี ซึ่งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของการศึกษานี้ เป็ น
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Metric Data) ทัง้ หมด ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) เป็นสถิตทิ ดสอบสมมติฐานในการวิจยั โดยอาศัยสถิตทิ ่ี α = 0.05 ในการ
ทดสอบสมมติฐาน เพื่อความเชื่อมัน่ ณ ระดับ ร้อยละ 95 เป็ นเกณฑ์ในการยอมรับและปฏิเสธ
สมมติฐาน พร้อมทัง้ นาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
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บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS Version 17.0 for Windows ซึง่ มีขนั ้ ตอนการวิเคราะห์และการใช้สถิติ แบ่งอกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
่ จาแนกข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์และธุรกิจแฟรนไชส์ซี
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อย
ละ (Percentage) รวมถึงการทดสอบค่าความน่ าเชื่อถือ (Reliability Testing) ของมาตรวัดตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามทัง้ หมดของการศึกษานี้
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ค่าสถิตเิ บือ้ งต้นของปจั จัยการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรม
องค์กรแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี และคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์แฟรนไชส์ซี โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 3 ทดสอบสมมติฐาน เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ การ
สนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) และวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
กับตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) โดยการใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis) เป็นสถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐานในการวิจยั โดยอาศัยสถิตทิ ่ี α = 0.05 ในการทดสอบ
สมมติฐาน เพื่อความเชื่อมัน่ ณ ระดับร้อยละ 95 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับและปฏิเสธสมมติฐาน

ส่วนที่ 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไป
่

1.1 ข้อมูลทัวไปของธุ
่
รกิ จแฟรนไชส์ซอร์
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จานวนรวม 103 กิจการ
จาแนกออกเป็น 11 ประเภทธุรกิจ โดยเป็นธุรกิจประเภทอาหารมากทีส่ ุด จานวน 35 กิจการ คิดเป็ น
ร้อยละ 34 รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่ม จานวน 32 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 31.1 ธุรกิจศูนย์
พัฒนาวิชาความรู้ ศูนย์หนังสือ จานวน 13 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 12.6 ธุรกิจบริการทัวไป
่ จานวน 9
กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 8.7 ธุรกิจความงาม สปา ศูนย์สุขภาพ จานวน 5 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 4.9
ธุรกิจดูแลรถยนต์ ธุรกิจร้านขายยา และธุรกิจการศึกษา ประเภทละ 2 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 1.9
ธุรกิจจาหน่ ายอาหารสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ศูนย์ซ่อม ขาย ให้เช่า และธุรกิจ
ศูนย์บริการด้านบ้าน ประเภทละ 1 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1
ตาราง 4 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จาแนกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

จานวน

ร้อยละ

อาหาร
เครือ่ งดื่ม

35
32

34.0
31.1

ศูนย์พฒ
ั นาวิชาความรู้ ศูนย์หนังสือ
บริการทัวไป
่

13
9

12.6
8.7

ความงาม สปา ศูนย์สขุ ภาพ
ดูแลรถยนต์

5
2

4.9
1.9

ร้านขายยา
การศึกษา

2
2

1.9
1.9

จาหน่ายอาหารสัตว์เลีย้ งและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์ซ่อม ขาย ให้เช่า

1
1

1.0
1.0

1
103

1.0
100.0

ศูนย์บริการด้านบ้าน
รวม
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ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จานวนรวม 103 กิจการ จาแนกตามทุนจด
ทะเบียนตัง้ แต่ 1 ล้านบาท ถึง 441.266 ล้านบาท โดยแฟรนไชส์ซอร์ทม่ี ที ุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทมี
จานวนมากที่สุด 65 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 63.61 รองลงมา ได้แก่ ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
จานวน 14 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 13.6 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท จานวน 12 กิจการ คิดเป็ นร้อย
ละ 11.7 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท จานวน 3 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 2.9 ทุนจดทะเบียน 7 ล้าน
บาท จานวน 2 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 1.9 และทุนจดทะเบียน 3, 4, 6, 20, 100, 131 และ 441.265
ล้านบาท จานวนอย่างละ 1 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.0 เท่ากัน
ตาราง 5 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จาแนกตามทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
1,000,000.00

จานวน

ร้อยละ

65

63.1

2,000,000.00
5,000,000.00

14
12

13.6
11.7

10,000,000.00
7,000,000.00

3
2

2.9
1.9

3,000,000.00
4,000,000.00

1
1

1.0
1.0

6,000,000.00
20,000,000.00

1
1

1.0
1.0

100,000,000.00
131,000,000.00

1
1

1.0
1.0

441,265,000.00

1

1.0

รวม

103

100.0
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จานวนรวม 103 กิจการ จาแนกตามจานวน
พนักงานขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์ทม่ี ตี งั ้ แต่ 8 คน ถึง 7,000 คน โดยแฟรนไชส์ซอร์ทม่ี พี นักงานใน
องค์กร 25, 30 และ 35 คนมีมากทีส่ ุด จานวนอย่างละ 12 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 11.7 เท่ากัน
รองลงมา มีพนักงาน 12 คน จานวน 9 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 8.7 มีพนักงาน 20 คน จานวน 7
กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 6.8 มีพนักงาน 10 และ 22 คน จานวนอย่างละ 6 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 5.8
เท่ากัน มีพนักงาน 65 คน จานวน 5 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 4.9 มีพนักงาน 8 และ 17 คน จานวน
อย่างละ 4 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 3.9 เท่ากัน มีพนักงาน 24 และ 40 คน จานวนอย่างละ 3 กิจการ
คิดเป็ นร้อยละ 2.9 เท่ากัน มีพนักงาน 45, 50, 55, 60 และ 75 คน จานวนอย่างละ 2 กิจการ คิด
เป็ นร้อยละ 1.9 เท่ากัน และมีพนักงาน 14, 15, 18, 23, 48, 70, 80, 200, 3,000 และ 7,000 คน
จานวนอย่างละ 1 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.0 เท่ากัน
ตาราง 6 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จาแนกตามจานวนพนักงาน
จานวน
พนักงาน
25
30
35
12
20
10
22
65
8
17
24
40
45
50

จานวน

ร้อยละ

12
12
12
9
7
6
6
5
4
4
3
3
2
2

11.7
11.7
11.7
8.7
6.8
5.8
5.8
4.9
3.9
3.9
2.9
2.9
1.9
1.9

จานวน
พนักงาน
55
60
75
14
15
18
23
48
70
80
200
3,000
7,000
รวม

จานวน

ร้อยละ

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
103

1.9
1.9
1.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
100.0
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ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จานวนรวม 103 กิจการ จาแนกตาม
ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ ซึง่ มีการดาเนินธุรกิจตัง้ แต่ 3 ปี ถึง 25 ปี โดยแฟรนไชส์ซอร์ทม่ี ี
ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 8 ปี มีมากทีส่ ุด จานวน 28 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 27.2 รองลงมา มี
ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 7 ปี จานวน 12 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 11.7 ระยะเวลาการเปิด
ดาเนินการ 10 และ 12 ปี จานวนอย่างละ 11 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 10.7 เท่ากัน ระยะเวลาการเปิด
ดาเนินการ 15 ปี จานวน 9 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 8.7 ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 5, 6 และ 9 ปี
จานวนอย่างละ 7 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 6.8 เท่ากัน ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 3 ปี จานวน 3
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 2.9 ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 13 และ 16 ปี จานวนอย่างละ 2 กิจการ
คิดเป็นร้อยละ 1.9 เท่ากัน และระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 17, 20, 21 และ 25 ปี จานวนอย่างละ
1 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.0 เท่ากัน
ตาราง 7 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จาแนกตามระยะเวลาการเปิดดาเนินการ
จานวนปี ทเ่ี ปิ ด
ดาเนินการ
8
7
10
12
15
5
6
9

จานวน

ร้อยละ

28
12
11
11
9
7
7
7

27.2
11.7
10.7
10.7
8.7
6.8
6.8
6.8

จานวนปี ทเ่ี ปิ ด
ดาเนินการ
3
13
16
17
20
21
25
รวม

จานวน

ร้อยละ

3
2
2
1
1
1
1
103

2.9
1.9
1.9
1.0
1.0
1.0
1.0
100.0
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จานวนรวม 103 กิจการ จาแนกตาม
ระยะเวลาการดาเนินการแฟรนไชส์ ซึง่ มีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ปี ถึง 11 ปี โดยแฟรนไชส์ซอร์ทม่ี กี าร
ดาเนินการแฟรนไชส์ 3 ปี มีมากทีส่ ุด จานวน 33 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา มีการ
ดาเนินการแฟรนไชส์ 4 ปี จานวน 29 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีการดาเนินการแฟรนไชส์ 5 ปี
จานวน 21 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 20.4 มีการดาเนินการแฟรนไชส์ 2 ปี จานวน 14 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 13.6 และมีการดาเนินการแฟรนไชส์ 1, 6, 7, 9 และ 11 ปี จานวนอย่างละ 1 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 1.0 เท่ากัน
ตาราง 8 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินการแฟรนไชส์
จานวนปี ท่ี
ดาเนินการใน
รูปแบบแฟรนไชส์
3
4
5
2
1

จานวน

ร้อยละ

33
29
21
14
2

32.0
28.2
20.4
13.6
1.9

จานวนปี ท่ี
ดาเนินการใน
รูปแบบแฟรนไชส์
6
7
9
11
รวม

จานวน

ร้อยละ

1
1
1
1
103

1.0
1.0
1.0
1.0
100.0

ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จานวนรวม 103 กิจการ จาแนกตามจานวน
สาขาของตนเองในประเทศ ซึง่ จานวนสาขาตัง้ แต่ 1 สาขา ถึง 153 สาขา โดยแฟรนไชส์ซอร์ทม่ี สี าขา
ของตนเองในประเทศ 5 สาขา มีมากทีส่ ุด จานวน 22 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 21.4 รองลงมามีสาขา
ของตนเองในประเทศ 1 และ 4 สาขา จานวนอย่างละ 13 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 12.6 เท่ากัน สาขา
ของตนเองในประเทศ 6 สาขา จานวน 10 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 9.7 สาขาของตนเองในประเทศ 2,
3 และ 7 สาขา จานวนอย่างละ 8 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 7.8 เท่ากัน ไม่มสี าขาของตนเองในประเทศ
จานวน 5 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 4.9 สาขาของตนเองในประเทศ 8 สาขา จานวน 4 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 3.9 สาขาของตนเองในประเทศ 10, 15, 17 และ 25 สาขา จานวนอย่างละ 2 กิจการ คิดเป็ น
ร้อยละ 1.9 เท่ากัน และสาขาของตนเองในประเทศ 30, 48, 112 และ 153 สาขา จานวนอย่างละ 1
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.0 เท่ากัน
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ตาราง 9 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จาแนกตามจานวนสาขาของตนเองในประเทศ
จานวนสาขา
ตนเอง
ในประเทศ
5
1
4
6
2
3
7
0
8

จานวน

ร้อยละ

22
13
13
10
8
8
8
5
4

21.4
12.6
12.6
9.7
7.8
7.8
7.8
4.9
3.9

จานวนสาขา
ตนเอง
ในประเทศ
10
15
17
25
30
48
112
153
รวม

จานวน

ร้อยละ

2
2
2
2
1
1
1
1
103

1.9
1.9
1.9
1.9
1.0
1.0
1.0
1.0
100.0

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จานวนรวม 103 กิจการ จาแนกตาม
จานวนสาขาของตนเองในต่างประเทศ
โดยแฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่ไม่มสี าขาของตนเองใน
ต่างประเทศ จานวน 102 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 99.0 และแฟรนไชส์ซอร์ทม่ี สี าขาของตนเองใน
ต่างประเทศ มีจานวนเพียง 1 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.0
ตาราง 10 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จาแนกตามจานวนสาขาของตนเองในต่างประเทศ
จานวนสาขาของตนเอง
ในต่างประเทศ
0
14
รวม

จานวน

ร้อยละ

102
1

99.0
1.0

103

100.0
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ตาราง 11 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์จาแนกตามจานวนสาขาแฟรนไชส์ซใี นประเทศ
จานวนสาขา
แฟรนไชส์ซี
ในประเทศ
10
12
8
35
54
6
5
9
15
25
68
14
44
52
65
80
4
7

จานวน

ร้อยละ

9
8
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2

8.7
7.8
5.8
5.8
5.8
4.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
1.9
1.9

จานวนสาขา
แฟรนไชส์ซี
ในประเทศ
20
22
26
33
47
56
60
11
23
30
32
45
55
113
130
176
244
รวม

จานวน

ร้อยละ

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
103

1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
100.0

ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จานวนรวม 103 กิจการ จาแนกตาม
จานวนสาขาแฟรนไชส์ซใี นประเทศ ซึง่ มีจานวนสาขาตัง้ แต่ 4 สาขา ถึง 244 สาขา โดยแฟรนไชส์
ซอร์ทม่ี สี าขาแฟรนไชส์ซใี นประเทศ 10 สาขา มีมากทีส่ ุด จานวน 9 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 8.7
รองลงมา มีสาขาแฟรนไชส์ซใี นประเทศ 12 สาขา จานวน 8 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 7.8 มีสาขา
แฟรนไชส์ซใี นประเทศ 8, 35 และ 54 สาขา จานวนอย่างละ 6 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 5.8 เท่ากัน มี
สาขาแฟรนไชส์ซใี นประเทศ 6 สาขา จานวน 5 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 4.9 มีสาขาแฟรนไชส์ซใี น
ประเทศ 5, 9, 15, 25 และ 68 สาขา จานวนอย่างละ 4 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 3.9 เท่ากัน มี
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สาขาแฟรนไชส์ซใี นประเทศ14, 44, 52, 65 และ 80 สาขา จานวนอย่างละ 3 กิจการ คิดเป็นร้อยละ
2.9 เท่ากัน มีสาขาแฟรนไชส์ซใี นประเทศ 4, 7, 20, 22, 26, 33, 47, 56 และ 60 สาขา จานวนอย่าง
ละ 2 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.9 เท่ากัน และมีสาขาแฟรนไชส์ซใี นประเทศ 11, 23, 30, 32, 45, 55,
113, 130, 176 และ 244 สาขา จานวนอย่างละ 1 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.0 เท่ากัน

ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จานวนรวม 103 กิจการ จาแนกตาม
จานวนจานวนสาขาแฟรนไชส์ซใี นต่างประเทศ ซึง่ มีตงั ้ แต่ไม่มจี านวนสาขา จนถึง 27 สาขา โดย
ธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่ไม่มสี าขาแฟรนไชส์ซใี นต่างประเทศ มีจานวนถึง 100 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 97.1 และส่วนทีเ่ หลือมีสาขาแฟรนไชส์ซใี นต่างประเทศ 2, 15 และ 27 สาขา จานวนอย่างละ
1 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.0 เท่ากัน
ตาราง 12 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ จาแนกตามจานวนสาขาแฟรนไชส์ซใี นต่างประเทศ
จานวนสาขาแฟรนไชส์ซี
ในต่างประเทศ
0

จานวน

ร้อยละ

100
1

97.1
1.0

27

1
1

1.0
1.0

รวม

103

100.0

2
15
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1.2 ข้อมูลทัวไปของธุ
่
รกิ จแฟรนไชส์ซี
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ซี จานวนรวม 441 กิจการ จาแนก
ออกเป็น 11 ประเภทธุรกิจ โดยเป็ นธุรกิจเครือ่ งดื่มมากทีส่ ุด จานวน 188 กิจการ คิดเป็นร้อยละ
42.6 รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจประเภทอาหาร จานวน 90 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 20.4 ธุรกิจบริการ
ทัวไป
่ จานวน 55 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ธุรกิจศูนย์พฒ
ั นาวิชาความรู้ ศูนย์หนังสือ จานวน 53
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 12.0 ธุรกิจการศึกษา จานวน 33 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 7.5 ธุรกิจดูแล
รถยนต์ และธุรกิจความงาม สปา ศูนย์สุขภาพ มีประเภทละ 5 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.1 เท่ากัน
ธุรกิจร้านขายยา และธุรกิจศูนย์บริการด้านบ้าน มีประเภทละ 4 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.9 เท่ากัน
และธุรกิจจาหน่ายอาหารสัตว์เลีย้ งและอุปกรณ์ และธุรกิจคอมพิวเตอร์ ศูนย์ซ่อม ขาย ให้เช่า มี
ประเภทละ 2 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.5 เท่ากัน
ตาราง 13 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซี จาแนกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
เครือ่ งดื่ม
อาหาร
บริการทัวไป
่
ศูนย์พฒ
ั นาวิชาความรู้ ศูนย์หนังสือ
การศึกษา
ดูแลรถยนต์
ความงาม สปา ศูนย์สขุ ภาพ
ร้านขายยา
ศูนย์บริการด้านบ้าน
จาหน่ายอาหารสัตว์เลีย้ งและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์ซ่อม ขาย ให้เช่า
รวม

จานวน
188
90
55
53
33
5
5
4
4
2
2
441

ร้อยละ
42.6
20.4
12.5
12.0
7.5
1.1
1.1
.9
.9
.5
.5
100.0
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ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซี จานวนรวม 441 กิจการ จาแนกตาม
ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ ซึง่ มีการดาเนินธุรกิจตัง้ แต่ 1 ปี ถึง 10 ปี โดยแฟรนไชส์ซที ม่ี ี
ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 1 ปี มีมากทีส่ ุด จานวน 196 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา มี
ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 2 ปี จานวน 173 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 39.2 ระยะเวลาการเปิด
ดาเนินการ 3 ปี จานวน 44 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 10.0 ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 4 ปี จานวน
13 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 2.9 ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 6 และ 10 ปี จานวนอย่างละ 5 กิจการ
คิดเป็นร้อยละ 1.1 เท่ากัน ระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 8 ปี จานวน 3 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.7
และระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 5 ปี จานวน 2 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.5
ตาราง 14 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซี จาแนกตามระยะเวลาของการเปิดดาเนินการ
จานวนปี ทเ่ี ปิ ดดาเนินการ
1
2
3
4
6
10
8
5
รวม

จานวน
196
173
44
13
5
5
3
2
441

ร้อยละ
44.4
39.2
10.0
2.9
1.1
1.1
.7
.5
100.0

ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซี จานวนรวม 441 กิจการ จาแนกตามจานวน
สาขา ซึง่ มีจานวนสาขาตัง้ แต่ 1 สาขา ถึง 6 สาขา โดยแฟรนไชส์ซสี ่วนใหญ่จะมีสาขา 1 สาขา
จานวน 409 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 92.7 รองลงมา มี 2 สาขา จานวน 20 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 4.5
มี 4 สาขา มีจานวน 5 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.1 มี 3 สาขา จานวน 4 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.9 มี
5 สาขา จานวน 2 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.5 และทีม่ ี 6 สาขา จานวน 1 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.2
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ตาราง 15 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซี จาแนกตามจานวนสาขา
จานวนสาขาของแฟรนไชส์ซี
1
2
4
3
5
6
รวม

จานวน
409
20
5
4
2
1
441

ร้อยละ
92.7
4.5
1.1
.9
.5
.2
100.0

ตาราง 16 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซี จาแนกตามจานวนพนักงาน
จานวน
พนักงาน
2
3
5
4
6
9
10
8
1
7
12
14

จานวน

ร้อยละ

135
111
59
51
22
11
11
10
9
7
3
1

30.6
25.2
13.4
11.6
5.0
2.5
2.5
2.3
2.0
1.6
.7
.2

จานวน
พนักงาน
16
17
20
25
29
40
50
90
110
130
180
รวม

จานวน

ร้อยละ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
441

.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
100.0

ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซี จานวนรวม 441 กิจการ จาแนกตามจานวน
พนักงานขององค์กรแฟรนไชส์ซมี ตี งั ้ แต่ 1 คน ถึง 180 คน โดยแฟรนไชส์ซที ม่ี พี นักงาน 2 คน มีมาก
ทีส่ ุด จานวน 135 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 30.6 รองลงมา มีพนักงาน 3 คน จานวน 111 กิจการ คิด
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เป็ นร้อยละ 25.2 มีพนักงาน 5 คน จานวน 59 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 13.4 มีพนักงาน 4 คน
จานวน 51 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 11.6 มีพนักงาน 6 คน จานวน 22 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 5.0 มี
พนักงาน 9 และ 10 คน จานวน 11 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 2.5 เท่ากัน มีพนักงาน 8 คน จานวน 10
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 2.3 มีพนักงาน 1 คน จานวน 9 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 2.0 มีพนักงาน 7 คน
จานวน 7 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 1.6 มีพนักงาน 12 คน จานวน 3 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 0.7 และมี
พนักงาน 14, 16, 17, 20, 25, 29, 40, 50, 90, 110, 130 และ 180 คน จานวนอย่างละ 1 กิจการ
คิดเป็นร้อยละ 0.2 เท่ากัน
ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซี จานวนรวม 441 กิจการ จาแนกตาม
งบประมาณการลงทุนตัง้ แต่ 1 แสนบาท ถึง 16 ล้านบาท โดยแฟรนไชส์ซที ม่ี งี บประมาณการลงทุน
3 แสนบาท มีจานวนมากทีส่ ุด 61 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 13.8 รองลงมา มีงบประมาณการลงทุน 4
แสนบาท จานวน 47 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 10.7 งบประมาณการลงทุน 5 แสนบาท จานวน 45
กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 10.2 งบประมาณการลงทุน 1.5 ล้านบาท จานวน 30 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ
6.8 งบประมาณการลงทุน 1 ล้านบาท จานวน 25 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 5.7 งบประมาณการ
ลงทุน 2 ล้านบาท จานวน 23 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 5.2 งบประมาณการลงทุน 4.5 แสนบาท
จานวน 22 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 5.0 งบประมาณการลงทุน 8 แสนบาท จานวน 17 กิจการ คิดเป็ น
ร้อยละ 3.9 งบประมาณการลงทุน 2.5, 6.5 แสนบาท และ 2.5 ล้านบาท จานวนอย่างละ 14 กิจการ
คิดเป็ นร้อยละ 3.2 เท่ากัน งบประมาณการลงทุน 3.5 แสนบาท จานวน 12 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ
2.7 งบประมาณการลงทุน 6 แสนบาท จานวน 9 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 2.0 งบประมาณการลงทุน
1 และ 7.5 แสนบาท จานวนอย่างละ 8 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 1.8 เท่ากัน งบประมาณการลงทุน 2
แสนบาท และ 1.2 ล้านบาท จานวนอย่างละ 7 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 1.6 เท่ากัน งบประมาณการ
ลงทุน 7 แสนบาท และ 1.7 ล้านบาท จานวนอย่างละ 6 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 1.4 เท่ากัน
งบประมาณการลงทุน 1.5 แสนบาท, 1.8 และ 1.9 ล้านบาท จานวนอย่างละ 5 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ
1.1 เท่ากัน งบประมาณการลงทุน 9 แสนบาท และ 1.4 ล้านบาท จานวนอย่างละ 4 กิจการ คิดเป็ น
ร้อยละ 0.9 เท่ากัน งบประมาณการลงทุน 1.2 แสนบาท จานวน 3 กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 0.7
งบประมาณการลงทุน 1.43, 4.67 แสนบาท, 2.2, 3 และ 5 ล้านบาท จานวนอย่างละ 3 กิจการ คิด
เป็ นร้อยละ 0.7 เท่ากัน งบประมาณการลงทุน 1.15, 7.8 แสนบาท, 2.46, 3.5, 7 และ 16 ล้านบาท
จานวนอย่างละ 2 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.5 เท่ากัน และงบประมาณการลงทุน 3.74, 4.9, 6.2, 8.5
แสนบาท, 1.1, 1.6, 1.95, 6, 6.5, 10, 12, 13 และ 15 ล้านบาท จานวนอย่างละ 1 กิจการ คิดเป็ น
ร้อยละ 0.2 เท่ากัน
57

ตาราง 17 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซี จาแนกตามงบประมาณการลงทุน
งบประมาณการ
ลงทุน
300,000.00
400,000.00
500,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
450,000.00
800,000.00
250,000.00
650,000.00
2,500,000.00
350,000.00
600,000.00
100,000.00
750,000.00
200,000.00
1,200,000.00
700,000.00
1,700,000.00
150,000.00
1,800,000.00
1,900,000.00
900,000.00
1,400,000.00
120,000.00

จานวน

ร้อยละ

61
47
45
30
25
23
22
17
14
14
14
12
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
3

13.8
10.7
10.2
6.8
5.7
5.2
5.0
3.9
3.2
3.2
3.2
2.7
2.0
1.8
1.8
1.6
1.6
1.4
1.4
1.1
1.1
1.1
.9
.9
.7

งบประมาณการ
ลงทุน
142,859.00
467,000.00
2,200,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
115,311.00
780,000.00
2,460,000.00
3,500,000.00
7,000,000.00
16,000,000.00
374,000.00
490,000.00
620,000.00
850,000.00
1,100,000.00
1,600,000.00
1,950,000.00
6,000,000.00
6,500,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
13,000,000.00
15,000,000.00
รวม

จานวน

ร้อยละ

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
441

.7
.7
.7
.7
.7
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
100.0
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ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซี จานวนรวม 441 กิจการ จาแนกตามอายุ
สัญญา ซึง่ มีตงั ้ แต่ 2 ปี ถึง 15 ปี โดยแฟรนไชส์ซที ม่ี อี ายุสญ
ั ญา 5 ปี มีมากทีส่ ุด จานวน 271 กิจการ
คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมา มีอายุสญ
ั ญา 3 ปี จานวน 134 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 30.4 มีอายุ
สัญญา 10 ปี จานวน 19 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 4.3 มีอายุสญ
ั ญา 2 ปี จานวน 12 กิจการ คิดเป็ น
ร้อยละ 2.7 มีอายุสญ
ั ญา 15 ปี จานวน 3 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.7 และมีอายุสญ
ั ญา 6 ปี จานวน
2 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.5
ตาราง 18 ข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ซี จาแนกตามอายุสญ
ั ญา
อายุสญ
ั ญา (ปี )
5
3
10
2
15
6
รวม

จานวน
271
134
19
12
3
2
441

ร้อยละ
61.5
30.4
4.3
2.7
.7
.5
100.0

1.3 ค่าความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
จากตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบการทดสอบค่าความน่ าเชื่อถือของมาตรวัดตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามก่อนและหลังการเก็บข้อมูลจริง โดยได้เลือกจาก Model Alpha จากค่า
Cronbach’s Alpha ซึง่ ผลของการทดสอบแสดงให้เห็นว่า มาตรวัดของตัวแปรหลัก 4 ตัวแปร ได้แก่
การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี และ
คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี ตัวแปรทัง้ 4 ตัวแปรรวมถึงตัวแปรย่อย มีค่าความ
น่าเชื่อถือสูง โดยมีค่า Alpha ก่อนและหลังการเก็บข้อมูลจริงสูงกว่า 0.7 ทุกตัวแปร เมือ่ เปรียบเทียบ
ค่า Alpha ของทุกตัวแปรก่อนและหลังการเก็บข้อมูลจริง พบว่ามีค่าสูงขึน้ แสดงให้เห็นว่าเครือ่ งมือ
วัดดังกล่าวข้างต้น มีความน่ าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้ทาการวิเคราะห์ทางสถิตติ ่อไปได้
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ตาราง 19 ค่า Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha ของเครือ่ งมือวัดของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม เปรียบเทียบก่อนและหลังการเก็บข้อมูลจริง
ตัวแปร
ตัวแปรอิ สระ 1: การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support)
-การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection)
-การสนับสนุนการขาย (Sales/Field Support)
-การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Advice & Consultation)
-การวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
-การโฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion)
-การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection)
-การฝึกอบรม (Training)

ก่อนเก็บ หลังเก็บ
ข้อมูลจริ ง ข้อมูลจริ ง
.79
.72
.82
.71
.75
.78
.82

.94
.96
.97
.98
.97
.98
.98

ตัวแปรอิ สระ 2: วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture)
-วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ (Bureaucratic Culture)
.79
-วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ (Supportive Culture)
.81

.84
.86

ตัวแปรอิ สระ 3: วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture)
-วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ (Bureaucratic Culture)
.74
-วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ (Supportive Culture)
.78

.87
.92

ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality)
-ความเชือ่ ใจในความน่าเชือ่ ถือ (Trust in Integrity)
-ความเชือ่ ใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
-ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
-ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
-ความพึงพอใจ (Satisfaction)

.93
.96
.89
.92
.94

.78
.79
.82
.71
.81

หมายเหตุ การวิเคราะห์ความน่ าเชือ่ ถือของมาตรวัด พิจารณาจากค่า Cronbach’s Alpha ซึง่ จะมีคา่
ระหว่าง 0    1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามาตรวัดมีความน่าเชือ่ ถือระดับสูง และจะต้องมีคา่
ระดับความเชือ่ มันของมาตรวั
่
ดนัน้ ให้มากกว่า 0.7
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ส่วนที่ 2 วิ เคราะห์ค่าสถิ ติเบือ้ งต้นของตัวแปร

2.1 การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support)
การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) มี 7 ด้าน ได้แก่ 1) การเลือกทาเล
ทีต่ งั ้ (Site Selection) 2) การสนับสนุ นการขาย (Sales/Field Support) 3) การให้คาแนะนาและ
ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Advice and Consultation) 4) การวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) 5) การโฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion) 6) การคัดเลือก
ซัพพลายเออร์ (Supplier Selection) และ 7) การฝึกอบรม (Training) ดังแสดงในตาราง 20
ตาราง 20 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์
(Franchisor Support)
X
การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection)
S.D.
FS1 การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection)
FS2 การสนับสนุนการขาย (Sales/Field Support)
FS3 การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Advice and Consultation)
FS4 การวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
FS5 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion)
FS6 การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection)
FS7 การฝึกอบรม (Training)
ค่าเฉลีย่ โดยรวม

n=441
4.89
4.74
4.68
4.68
4.66
4.95
5.02
4.80

.99
.94
.97
.91
.93
1.07
1.01
0.97

หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 20 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการสนับสนุ น
ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) 7 ด้าน ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี จานวน 441 ตัวอย่าง
พบว่า ในภาพรวมระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์มแี นวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลีย่
โดยรวม = 4.80) โดยการสนับสนุ นด้านการฝึกอบรม มีค่าเฉลีย่ สูงสุด (FS7, X = 5.02) รองลงมา
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ได้แก่ ด้านการคัดเลือกซัพพลายเออร์ (FS6, X =4.95) ด้านการเลือกทาเลทีต่ งั ้ (FS1, X = 4.89)
ด้านการสนับสนุ นการขาย (FS2, X = 4.74) ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
ด้านการวิจยั และพัฒนา มีระดับค่าเฉลีย่ ในการสนับสนุ นเท่ากัน (FS3, FS4, X = 4.68) และด้าน
การโฆษณาและส่งเสริมการขาย (FS5, X = 4.66) ตามลาดับ

2.1.1 การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวนทัง้ หมด 5 ข้อ
ดังแสดงในตาราง 21
ตาราง 21 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ ด้านการ
เลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection)
X
การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection)
S.D.
n=441
4.83

STS1 มีการดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่ทา่ น
1.07
ได้อย่างเหมาะสม
STS2 มีการดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่ทา่ น
4.91
1.08
ตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
STS3 มีการดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่ทา่ น
4.91
1.08
ด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว
4.81
1.16
STS4 มีการดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
1.14
STS5 ดูแลและให้ความสนใจในการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่ทา่ น 4.98
4.89
1.11
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการ
สนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการเลือกทาเลที่ตงั ้ (Site Selection) ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี
จานวน 441 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการเลือกทาเล
ทีต่ งั ้ มีแนวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยโดยรวม = 4.89) โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า
แฟรนไชส์ซอร์ดแู ลและให้ความสนใจในการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่ แฟรนไชส์ซี
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อยู่ในระดับสูงสุด (STS5, X = 4.98) รองลงมา มีการดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผัง
ร้านให้แก่แฟรนไชส์ซตี ามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ และมีการดาเนินการเลือกทาเลที่ตงั ้ และการวางแผนผัง
ร้านให้แก่แฟรนไชส์ซดี ว้ ยความเต็มใจและรวดเร็ว (STS2, STS3, X = 4.91) มีการดาเนินการเลือก
ทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่ แฟรนไชส์ซไี ด้อย่างเหมาะสม (STS1, X = 4.83) และมีการ
ดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านทีท่ าให้ แฟรนไชส์ซมี นใจ
ั ่ (STS4, X = 4.81)
ตามลาดับ

2.1.2 การสนับสนุนการขาย (Sales/Field Support) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวน
ทัง้ หมด 5 ข้อ ดังแสดงในตาราง 22
ตาราง 22 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ ด้านการ
สนับสนุ นการขาย (Sales/Field Support)
X
การสนับสนุนการขาย (Sales/Field Support)
S.D.
n=441
4.75
4.69
4.71
4.84
4.73

1.04
SFS1 มีการดาเนินการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ นได้อย่างเหมาะสม
1.02
SFS2 มีการดาเนินการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
1.04
SFS3 มีการดาเนินการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว
.96
SFS4 มีการดาเนินการการสนับสนุนการขายทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
1.02
SFS5 ดูแลและให้ความสนใจในการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ น
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.74
1.02
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการ
สนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการสนับสนุ นการขาย (Sales/Field Support) ในมุมมองของ
แฟรนไชส์ซี จานวน 441 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการ
สนับสนุ นการขายมีแนวโน้ มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยโดยรวม = 4.74) โดยแฟรนไชส์ซมี ี
ความเห็นว่า แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดาเนินการการสนับสนุ นการขายทีท่ าให้ แฟรนไชส์ซมี นใจอยู
ั่
่ใ น
ระดับสูงสุด (SFS4, X = 4.84) รองลงมา มีการดาเนินการสนับสนุ นการขายให้แก่ แฟรนไชส์ซไี ด้
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อย่างเหมาะสม (SFS1, X = 4.75) ดูแลและให้ความสนใจในการสนับสนุนการขายให้แก่ แฟรนไชส์ซี
(SFS5, X = 4.73) มีการดาเนินการสนับสนุนการขายให้แก่แฟรนไชส์ซดี ว้ ยความเต็มใจและรวดเร็ว
(SFS3, X = 4.71) และมีการดาเนินการสนับสนุ นการขายให้แก่ แฟรนไชส์ซตี ามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
(STS2, X = 4.69) ตามลาดับ

2.1.3 การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Advice and
Consultation) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวนทัง้ หมด 5 ข้อ ดังแสดงในตาราง 23
ตาราง 23 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการ
ให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Advice and Consultation)
X
การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Advice and Consultation)
S.D.
n=441
4.72
4.67
4.66

.99
OAC1 มีการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
.98
OAC2 มีการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่องตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
OAC3 มีการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ
1.07
และรวดเร็ว
4.64
1.02
OAC4 มีการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่องทีท่ าให้ท่านมันใจ
่
1.03
OAC5 ดูแลและให้ความสนใจในการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่อง 4.69
4.68
1.02
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 23 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุ น
ของแฟรนไชส์ ซ อร์ ด้ า นการให้ ค าแนะน าและปรึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Ongoing Advice and
Consultation) ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี จานวน 441 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมระดับการ
สนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้ มอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยโดยรวม = 4.68) โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า แฟรนไชส์ซอร์มกี ารให้
คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ แฟรนไชส์ซอี ย่างต่อเนื่องและเหมาะสมอยู่ในระดับสูงสุด (OAC1, X =
4.72) รองลงมา ดูแลและให้ความสนใจในการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่แฟรนไชส์ซอี ย่างต่อเนื่อง
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(OAC5, X = 4.69) มีการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ แฟรนไชส์ซอี ย่างต่อเนื่องตามทีไ่ ด้ตกลงกัน
ไว้ (OAC2, X = 4.67) มีการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่แฟรนไชส์ซอี ย่างต่อเนื่องด้วยความเต็ม
ใจและรวดเร็ว (OAC3, X = 4.66) และมีการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่องทีท่ าให้ แฟรน
ไชส์ซมี นใจ
ั ่ (OAC4, X = 4.64) ตามลาดับ

2.1.4 การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวน
ทัง้ หมด 5 ข้อ ดังแสดงในตาราง 24
ตาราง 24 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development)
X
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
S.D.
n=441
4.66
4.71
4.68

1.03
RDT1 มีการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่ทา่ นได้อย่างเหมาะสม
.87
RDT2 มีการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
RDT3 มีการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจ
.93
และรวดเร็ว
4.63
.94
RDT4 มีการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
RDT5 ดูแลและให้ความสนใจในการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
4.72
.97
ให้แก่ทา่ น
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.68
.95
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 24 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุ น
ของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ในมุมมองของแฟรนไชส์
ซี จานวน 441 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการวิจยั และ
พัฒนามีแนวโน้ มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลีย่ โดยรวม = 4.68) โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า
แฟรนไชส์ซอร์ม ีก ารดูแ ลและให้ค วามสนใจในการวิจ ยั และพัฒ นาสิน ค้าและบริก ารใหม่ๆ ให้แ ก่
แฟรนไชส์ซอี ยู่ในระดับสูงสุด (RDT5, X = 4.72) รองลงมา มีการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการ
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ใหม่ๆให้แก่แฟรนไชส์ซตี ามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ (RDT2, X = 4.71) มีการวิจยั และพัฒนาสินค้าและ
บริการใหม่ๆให้แก่แฟรนไชส์ซดี ว้ ยความเต็มใจและรวดเร็ว (RDT3, X = 4.68) มีการวิจยั และพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ๆให้แก่แฟรนไชส์ซไี ด้อย่างเหมาะสม (RDT1, X = 4.66) และมีการวิจยั และ
พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆทีท่ าให้แฟรนไชส์ซมี นใจ
ั ่ (RDT4, X = 4.63) ตามลาดับ

2.1.5 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion) คาถามทีใ่ ช้
วัดมีจานวนทัง้ หมด 5 ข้อ ดังแสดงในตาราง 25
ตาราง 25 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการ
โฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion)
X
การโฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion)
S.D.
n=441
4.57
4.68
4.66

1.04
ADP1 มีการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ทา่ นได้อย่างเหมาะสม
.96
ADP2 มีการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
ADP3 มีการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจและ
.98
รวดเร็ว
4.66
.96
ADP4 มีการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
4.72
.94
ADP5 ดูแลและให้ความสนใจในการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.66
.98
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 25 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุน
ของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการโฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion) ในมุมมอง
ของแฟรนไชส์ซี จานวน 441 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมระดับการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ น
การโฆษณาและส่งเสริมการขายมีแนวโน้มอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลีย่ โดยรวม = 4.66) โดย
แฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดูแลและให้ความสนใจในการจัดการการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายอยูใ่ นระดับสูงสุด (ADP5, X = 4.72) รองลงมา มีการจัดการการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายให้แก่แฟรนไชส์ซตี ามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ (ADP2, X = 4.68) มีการจัดการการโฆษณา
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และส่งเสริมการขายให้แก่แฟรนไชส์ซดี ว้ ยความเต็มใจและรวดเร็ว และมีการจัดการการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายทีท่ าให้แฟรนไชส์ซมี นใจอยู
ั่
ใ่ นระดับเท่ากัน (ADP3, ADP4, X = 4.66) และมีการ
จัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ท่านได้อย่างเหมาะสม (ADP1, X = 4.57) ตามลาดับ

2.1.6 การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวน
ทัง้ หมด 5 ข้อ ดังแสดงในตาราง 26
ตาราง 26 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการ
คัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection)
X
การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection)
S.D.
n=441
4.92
4.95
4.91

1.14
SUP1 มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ทา่ นได้อย่างเหมาะสม
1.10
SUP2 มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
SUP3 มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจ
1.13
และรวดเร็ว
4.99
1.06
SUP4 มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
SUP5 ดูแลและให้ความสนใจในการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ
5.00
1.12
ให้แก่ทา่ น
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.95
1.11
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 26 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุ น
ของ แฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection) ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี
จานวน 441 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการคัดเลือก
ซัพพลายเออร์มแี นวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยโดยรวม = 4.95) โดยแฟรนไชส์ซมี ี
ความเห็นว่า แฟรนไชส์ซ อร์ มกี ารดูแลและให้ค วามสนใจในการจัดหาวัต ถุ ดิบ หรือ ผู้จดั จาหน่ า ย
วัตถุดบิ ให้แก่ แฟรนไชส์ซอี ยู่ในระดับสูงสุด (SUP5, X = 5.00) รองลงมา มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผู้
จัดจาหน่ ายวัตถุดบิ ที่ทาให้แฟรนไชส์ซมี นใจ
ั ่ (SUP4, X = 4.99) มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผู้จดั
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จาหน่ ายวัตถุดบิ ให้แก่แฟรนไชส์ซตี ามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ (SUP2, X = 4.95) มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือ
ผูจ้ ดั จาหน่ ายวัตถุดบิ ให้แก่ แฟรนไชส์ซไี ด้อย่างเหมาะสม (SUP1, X = 4.92) และมีการจัดหา
วัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายวัตถุดบิ ให้แก่ แฟรนไชส์ซดี ว้ ยความเต็มใจและรวดเร็ว (SUP3, X = 4.91)
ตามลาดับ

2.1.7 การฝึกอบรม (Training) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวนทัง้ หมด 5 ข้อ ดังแสดงใน
ตาราง 27
ตาราง 27 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการ
ฝึกอบรม (Training)
X
การฝึกอบรม (Training)
S.D.
n=441
5.00
5.04
4.99
5.05
5.00

1.06
TRA1 มีการจัดการการฝึกอบรมให้แก่ทา่ นหรือบุคลากรของท่านได้อย่างเหมาะสม
1.05
TRA2 มีการจัดการการฝึกอบรมให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
1.07
TRA3 มีการจัดการการฝึกอบรมให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว
1.01
TRA4 มีการจัดการการฝึกอบรมทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
1.05
TRA5 ดูแลและให้ความสนใจในการจัดการการฝึกอบรมให้แก่ทา่ น
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
5.02
1.05
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 27 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การสนับสนุ น
ของ แฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการฝึ กอบรม (Training) ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี จานวน 441 ตัวอย่าง
พบว่า ในภาพรวมระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการฝึกอบรมมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง
(ค่าเฉลีย่ โดยรวม = 5.02) โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดการการฝึกอบรมที่
ทาให้แฟรนไชส์ซมี นใจอยู
ั่
่ในระดับสูงสุด (TRA4, X = 5.05) รองลงมา มีการจัดการการฝึกอบรม
ให้แก่แฟรนไชส์ซตี ามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ (TRA2, X = 5.04) มีการจัดการการฝึกอบรมให้แก่แฟรนไชส์
ซีหรือบุคลากรของแฟรนไชส์ซีได้อย่างเหมาะสม และดูแลและให้ความสนใจในการจัดการการ
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ฝึกอบรมให้แก่ แฟรนไชส์ซี ในระดับเท่ากัน (TRA1, TRA5, X = 5.00) และมีการจัดการการ
ฝึกอบรมให้แก่ แฟรนไชส์ซดี ว้ ยความเต็มใจและรวดเร็ว (TRA3, X = 4.99) ตามลาดับ

2.2 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture)

วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) แบ่งออกเป็ น
2 ประเภท ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุ่น (Bureaucratic Culture) และวัฒนธรรมองค์กร
แบบยืดหยุน่ (Supportive Culture)
2.2.1 วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุ่นขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s
Bureaucratic Organizational Culture) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวนทัง้ หมด 8 ข้อ ดังแสดงในตาราง 28
ตาราง 28 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุ่นของ
องค์กรแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Bureaucratic Organizational Culture)
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์
X
S.D.
n=103
(Franchisor’s Bureaucratic Organizational Culture)
SOR_B1 มีลกั ษณะการบริหารงาน การสังการจากผู
่
บ้ ริหารระดับสูงสูร่ ะดับกลาง
4.60
1.11
และระดับล่าง (การบริหารงานแบบลาดับชัน้ )
4.56
.94
SOR_B2 มีกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดเคร่งครัด
5.38
.70
SOR_B3 มีความมันคงเป็
่
นปึกแผ่น
3.25
1.26
SOR_B4 มุง่ เน้นการใช้อานาจในการบริหารจัดการ
4.91
.98
SOR_B5 มีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นระบบระเบียบ
4.66
.93
SOR_B6 มีความระมัดระวังในการทางานสูง
5.01
.82
SOR_B7 มีลาดับขัน้ ตอนการทางานทีช่ ดั เจน
5.40
.77
SOR_B8 มีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจน
4.72
0.94
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

69

จากตาราง 28 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วัฒนธรรม
องค์กรแบบไม่ยดื หยุ่น ขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Bureaucratic Organizational
Culture) จากแฟรนไชส์ซอร์ จานวน 103 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมวัฒนธรรมองค์กรแบบไม่
ยืดหยุ่นขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์ มีแนวโน้ม อยู่ในระดับค่อนสูง (ค่าเฉลีย่ โดยรวม = 4.72) โดย
องค์กรแฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่ เห็นว่าองค์กรของตนมีลกั ษณะโครงสร้างองค์กรที่ชดั เจนในระดับ
สูงสุด (SOR_B8, X = 5.40) รองลงมา ได้แก่ มีความมันคงเป็
่
นปึกแผ่น (SOR_B3, X = 5.38) มี
ลาดับขัน้ ตอนการทางานทีช่ ดั เจน (SOR_B7, X = 5.01) มีการปฏิบตั งิ านที่เป็ นระบบระเบียบ
(SOR_B5, X = 4.91) มีความระมัดระวังในการทางานสูง (SOR_B6, X =4.66) มีลกั ษณะการ
บริหารงานการสังการจากผู
่
บ้ ริหารระดับสูงสู่ระดับกลางและระดับล่าง (SOR_B1, X = 4.60) และมี
กฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดเคร่งครัด (SOR_B2, X = 4.56) ในขณะทีล่ กั ษณะมุ่งเน้นการใช้อานาจในการ
บริหารจัดการกลับมีแนวโน้มเฉลีย่ ค่อนข้างต่า (SOR_B4, X = 3.25)

2.2.2 วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุ่น ขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s
Supportive Organizational Culture) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวนทัง้ หมด 8 ข้อ ดังแสดงในตาราง 29
จากตาราง 29 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วัฒนธรรม
องค์กรแบบยืดหยุ่นขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Supportive Organizational Culture)
จากแฟรนไชส์ซอร์ จานวน 103 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมวัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุ่นของ
องค์กร แฟรนไชส์ซอร์ มีแนวโน้มอยูใ่ นระดับสูง (ค่าเฉลีย่ โดยรวม = 5.08) โดยองค์กรแฟรนไชส์ซอร์
ส่วนใหญ่เห็นว่าองค์กรของตนมีลกั ษณะ มีความเชื่อใจกันในระดับสูงสุด (SOR_S2, X = 5.38)
รองลงมา ได้แก่ พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (SOR_S3, X = 5.27) มี
ความมันคงปลอดภั
่
ย (SOR_S8, X = 5.26) มีการสนับสนุ นส่งเสริมพนักงาน (SOR_S1, X =
5.11) มุ่งเน้นความสัมพันธ์ในองค์กร (SOR_S6, X = 5.10) มีการร่วมมือช่วยเหลือกันในองค์กร
(SOR_S5, X = 5.01) มีการสังสรรค์สมาคมกัน (SOR_S7, X = 4.87) และพนักงานมีอสิ ระส่วนตัว
(SOR_S4, X = 4.67) ตามลาดับ
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ตาราง 29 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของ
องค์กรแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Supportive Organizational Culture)
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์
X
S.D.
n=103
(Franchisor’s Supportive Organizational Culture)
SOR_S1 มีการสนับสนุนส่งเสริมพนักงาน
SOR_S2 มีความเชือ่ ใจกัน
SOR_S3 พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
SOR_S4 พนักงานมีอสิ ระส่วนตัว
SOR_S5 มีการร่วมมือช่วยเหลือกันในองค์กร
SOR_S6 มุง่ เน้นความสัมพันธ์ในองค์กร
SOR_S7 มีการสังสรรค์สมาคมกัน
SOR_S8 มีความมันคงปลอดภั
่
ย

5.11
5.38
5.27
4.67
5.01
5.10
4.87
5.26

0.82
0.72
0.78
0.60
0.95
0.86
0.81
0.79

ค่าเฉลีย่ โดยรวม
5.08
0.79
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

2.3 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture)

วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุ่น (Bureaucratic Culture) และวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ยืดหยุน่ (Supportive Culture)
2.3.1 วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุ่นขององค์กรแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s
Bureaucratic Organizational Culture) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวนทัง้ หมด 8 ข้อ
ตาราง 30 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) วัฒนธรรมองค์กร
แบบไม่ยดื หยุ่นขององค์กรแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Bureaucratic Organizational Culture)
จากแฟรนไชส์ซี จานวน 441 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมวัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุ่นของ
องค์กร แฟรนไชส์ซี มีแนวโน้มอยู่ในระดับค่อนสูง (ค่าเฉลีย่ โดยรวม = 4.39) โดยองค์กรแฟรนไชส์ซี
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ส่วนใหญ่เห็นว่าองค์กรของตนมีลกั ษณะการบริหารงานการ สังการจากผู
่
บ้ ริหารระดับสูงสู่ระดับกลาง
และระดับล่างในระดับสูงสุด (SEE_B1, X = 4.75) รองลงมา ได้แก่ มีความมันคงเป็
่
นปึ กแผ่น
(SEE_B3, X = 4.59) มีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจน (SEE_B8, X = 4.54) มีลาดับขัน้ ตอนการ
ทางานทีช่ ดั เจน (SEE_B7, X = 4.44) มีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นระบบระเบียบ (SEE_B5, X = 4.40)
มีความระมัดระวังในการทางานสูง (SEE_B6, X = 4.37) และมีกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดเคร่งครัด
(SEE_B2, X = 4.18) ในขณะทีล่ กั ษณะ มุ่งเน้นการใช้อานาจในการบริหารจัดการกลับมีแนวโน้ม
เฉลีย่ ค่อนข้างต่า (SEE_B4, X = 3.89)
ตาราง 30 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ของ
องค์กรแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Bureaucratic Organizational Culture)
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ขององค์กรแฟรนไชส์ซี
X
S.D.
n=441
(Franchisee’s Bureaucratic Organizational Culture)
SEE_B1 มีลกั ษณะการบริหารงาน การสังการจากผู
่
บ้ ริหารระดับสูงสูร่ ะดับกลาง
4.75
1.00
และระดับล่าง (การบริหารงานแบบลาดับชัน้ )
4.18
.90
SEE_B2 มีกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดเคร่งครัด
4.59
.87
SEE_B3 มีความมันคงเป็
่
นปึ กแผ่น
3.89
1.34
SEE_B4 มุง่ เน้นการใช้อานาจในการบริหารจัดการ
4.40
.88
SEE_B5 มีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นระบบระเบียบ
4.37
.84
SEE_B6 มีความระมัดระวังในการทางานสูง
4.44
.82
SEE_B7 มีลาดับขัน้ ตอนการทางานทีช่ ดั เจน
4.54
.93
SEE_B8 มีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจน
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.39
0.95
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
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2.3.2 วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ขององค์กรแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s
Supportive Organizational Culture) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวนทัง้ หมด 8 ข้อ ดังแสดงในตาราง 31
ตาราง 31 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของ
องค์กรแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Supportive Organizational Culture)
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ขององค์กรแฟรนไชส์ซี
X
S.D.
n=441
(Franchisee’s Supportive Organizational Culture)
SEE_S1 มีการสนับสนุนส่งเสริมพนักงาน
SEE_S2 มีความเชือ่ ใจกัน
SEE_S3 พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
SEE_S4 พนักงานมีอสิ ระส่วนตัว
SEE_S5 มีการร่วมมือช่วยเหลือกันในองค์กร
SEE_S6 มุง่ เน้นความสัมพันธ์ในองค์กร
SEE_S7 มีการสังสรรค์สมาคมกัน
SEE_S8 มีความมันคงปลอดภั
่
ย

4.56
4.67
4.57
4.36
4.66
4.66
4.40
4.62

.88
.77
.77
.86
.75
.76
1.03
.80

ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.56
0.83
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 31 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วัฒนธรรม
องค์กรแบบยืดหยุ่นขององค์กรแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Supportive Organizational Culture)
จาก แฟรนไชส์ซี จานวน 441 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมวัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุ่นของ
องค์กรแฟรนไชส์ซมี แี นวโน้มอยู่ในระดับค่อนสูง (ค่าเฉลีย่ โดยรวม = 4.56) โดยองค์กรแฟรนไชส์ซี
ส่วนใหญ่เห็นว่าองค์กรของตนมีลกั ษณะทีม่ คี วามเชื่อใจกันในระดับสูงสุด (SEE_S2, X = 4.67)
รองลงมา ได้แก่ มีการร่วมมือช่วยเหลือกันในองค์กรและมีการมุ่งเน้ นความสัมพันธ์ในองค์กร ใน
ระดับเท่ากัน (SEE_B5, SEE_B6, X = 4.66) มีความมันคงปลอดภั
่
ย (SEE_S8, X = 4.62)
พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (SEE_S3, X = 4.57) มีการสนับสนุ นส่งเสริม
พนักงาน (SEE_S1, X = 4.56) มีการสังสรรค์สมาคมกัน (SEE_S7, X = 4.40) และพนักงานมี
อิสระส่วนตัว (SEE_S4, X = 4.36) ตามลาดับ
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2.4 คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality)
คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความเชื่อใจในความ
น่าเชื่อถือ (Trust in Integrity) 2) ความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence) 3) ความ
ผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) 4) ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective
Conflict) และ 5) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ดังแสดงในตาราง 32
ตาราง 32 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship
Quality)
คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality)

X

S.D.
n=441
REQ1 คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชือ่ ใจในความน่าเชือ่ ถือ
4.93
.73
REQ2 คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชือ่ ใจในความเอือ้ อาทร
4.76 1.09
REQ3 คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์
4.66 1.07
5.05 1.01
REQ4* คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ ( X =1.95*)
REQ5 คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจ
4.83
.98
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.85 0.98
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
*หมายถึง คาถามและค่าคะแนนทีต่ อ้ งนามา recode ก่อนทีจ่ ะนามาวิเคราะห์คา่ เฉลีย่
คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซรี วม

จากตาราง 32 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพ
ความสัมพันธ์ (Relationship Quality) 5 ด้าน ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี จานวน 441 ตัวอย่าง
พบว่า ในภาพรวมระดับคุณภาพความสัมพันธ์มแี นวโน้มอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลีย่ โดยรวม =
4.85) โดยคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลีย่ สูงสุด (REQ1, X =
4.93) รองลงมา ได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจ (REQ5, X =4.83) คุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร (REQ2, X = 4.76) และคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ น
ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (REQ3, X = 4.66) ตามลาดับ
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ส่ว นคุ ณภาพความสัมพันธ์ด้านความขัดแย้งเนื่อ งมาจากอารมณ์ มคี ่ าเฉลี่ยอยู่ใ น
ระดับทีต่ ่าสุด แต่เมือ่ นามา Recode คะแนน เพื่อให้ค่าคะแนนในการวิเคราะห์คุณภาพความสัมพันธ์
มีทศิ ทางเดียวกับอีก 4 ด้าน ด้านความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์กจ็ ะมีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด (REQ4*, X
= 1.95* / 5.05)

2.4.1 ความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ (Trust in Integrity) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวน
ทัง้ หมด 3 ข้อ ดังแสดงในตาราง 33
ตาราง 33 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจใน
ความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
X
S.D.
ความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
TII1 เมือ่ มีปญั หาเกิดขึน้ ท่านเชือ่ ว่าแฟรนไชส์ซอร์จะมีความซื่อสัตย์กบั ท่าน
TII2 ท่านคิดว่าแฟรนไชส์ซอร์มคี วามซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ น่ื
TII3 ท่านเชือ่ ถือและมีความไว้ใจแฟรนไชส์ซอร์

n=441
4.91
4.93
4.96

.74
.80
.80

ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.93
.78
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 33 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพ
ความสัมพันธ์ด้านความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity) ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี
จานวน 441 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมระดับคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความเชื่อใจในความ
น่ าเชื่อถือ มีแนวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยโดยรวม = 4.93) โดยที่ แฟรนไชส์ซมี คี วาม
เชื่อถือและมีความไว้ใจแฟรนไชส์ซอร์มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด (TII3, X = 4.96) รองลงมา คือ แฟรนไชส์ซี
คิดว่าแฟรนไชส์ซอร์มคี วามซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ่นื (TII2, X = 4.93) และเมื่อมีปญั หาเกิดขึน้
แฟรนไชส์ซเี ชื่อว่าแฟรนไชส์ซอร์จะมีความซื่อสัตย์กบั แฟรนไชส์ซี (TII1, X = 4.91) ตามลาดับ

75

2.4.2 ความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence) คาถามทีใ่ ช้วดั มี
จานวนทัง้ หมด 3 ข้อ ดังแสดงในตาราง 34
ตาราง 34 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจใน
ความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
X
S.D.
ความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
TIB1 แฟรนไชส์ซอร์ให้ความสาคัญและสนใจทุกข์สขุ ของท่าน
TIB2 เมือ่ ท่านแจ้งปญั หากับแฟรนไชส์ซอร์ ท่านรูด้ วี ่าแฟรนไชส์ซอร์จะดาเนินการ
แก้ปญั หาให้ทา่ นด้วยความเข้าใจ
TIB3 จากประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา ท่านคิดว่าท่านสามารถพึง่ พาแฟรนไชส์ซอร์ได้

n=441
4.78
4.80

1.09
1.08

4.71

1.24

ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.76
1.14
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 34 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence) ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี
จานวน 441 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมระดับคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความเชื่อใจในความเอื้อ
อาทรมีแนวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลีย่ โดยรวม = 4.76) โดย แฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า
เมือ่ แฟรนไชส์ซแี จ้งปญั หากับแฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซรี ดู้ วี ่าแฟรนไชส์ซอร์จะดาเนินการแก้ปญั หา
ให้ดว้ ยความเข้าใจมีค่าเฉลีย่ สูงสุด (TIB2, X = 4.80) รองลงมา ได้แก่ แฟรนไชส์ซอร์ให้ความสาคัญ
และสนใจทุกข์สุขของแฟรนไชส์ซี (TIB1, X = 4.78) และจากประสบการณ์ทผ่ี ่านมาแฟรนไชส์ซคี ดิ
ว่าสามารถพึง่ พาแฟรนไชส์ซอร์ได้ (TIB3, X = 4.71) ตามลาดับ
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2.4.3 ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) คาถามทีใ่ ช้วดั มี
จานวนทัง้ หมด 3 ข้อ ดังแสดงในตาราง 35
ตาราง 35 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพัน
เนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
X
S.D.
ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
AFC1 ท่านมีความรูส้ กึ ผูกพันกับแฟรนไชส์ซอร์
AFC2 ท่านมักจะมีการติดต่อกับแฟรนไชส์ซอร์ เนื่องจากท่านชอบทีจ่ ะพูดคุย
กับแฟรนไชส์ซอร์
AFC3 ท่านมักจะมีการติดต่อกับแฟรนไชส์ซอร์ เนื่องจากท่านมีความรูส้ กึ ทีด่ ี
กับแฟรนไชส์ซอร์

n=441
4.55
4.69

1.24
1.13

4.75

1.16

ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.66
1.18
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 35 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพ
ความสัมพันธ์ ด้านความผูก พัน เนื่ อ งมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) ในมุมมองของ
แฟรนไชส์ซี จานวน 441 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมระดับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพัน
เนื่องมาจากอารมณ์มแี นวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลีย่ โดยรวม = 4.66) โดยทีแ่ ฟรนไชส์ซี
มักจะมีการติดต่อกับแฟรนไชส์ซอร์เนื่องจากแฟรนไชส์ซมี คี วามรูส้ กึ ทีด่ กี บั แฟรนไชส์ซอร์มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุด (AFC3, X = 4.75) รองลงมา คือ แฟรนไชส์ซมี กั จะมีการติดต่อกับแฟรนไชส์ซอร์ เนื่องจาก
แฟรนไชส์ซชี อบทีจ่ ะพูดคุยกับแฟรนไชส์ซอร์ (AFC2, X = 4.69) และแฟรนไชส์ซมี คี วามรูส้ กึ ผูกพัน
กับแฟรนไชส์ซอร์ (AFC1, X = 4.55) ตามลาดับ
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2.4.4 ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict) คาถามทีใ่ ช้วดั มี
จานวนทัง้ หมด 3 ข้อ ดังแสดงในตาราง 36
ตาราง 36 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความขัดแย้ง
เนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
X
S.D.
ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
AFF1* ท่านรูส้ กึ หงุดหงิดกับแฟรนไชส์ซอร์ ( X =2.05*)

n=441
4.95

1.13

AFF2* ท่านรูส้ กึ ผิดหวังกับแฟรนไชส์ซอร์ ( X =1.88*)

5.12

1.11

AFF3* ท่านรูส้ กึ ราคาญแฟรนไชส์ซอร์ ( X =1.91*)

5.09

1.04

ค่าเฉลีย่ โดยรวม ( X =1.95*)
5.05
1.09
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
*หมายถึง คาถามและค่าคะแนนทีต่ อ้ งนามา recode ก่อนทีจ่ ะนามาวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ คุณภาพ
ความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซรี วม

เนื่อ งจาก คุ ณภาพความสัมพันธ์ด้านความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ มีทศิ ทาง
ตรงกันข้ามกับคุณภาพความสัมพันธ์อกี 4 ด้าน การวิเคราะห์ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ในด้านนี้จงึ
ต้องนาคะแนนมา recode ก่อน เพื่อวิเคราะห์หาค่าคะแนนทีแ่ ท้จริงของคุณภาพความสัมพันธ์รวมทุก
ด้าน จากตาราง 36 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพความสัมพันธ์
ด้านความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict) ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี จานวน 441
ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมระดับคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ ม ี
แนวโน้มอยู่ในระดับ ค่อนข้างต่ า (ค่าเฉลี่ยโดยรวม = 1.95*) แปลว่าภาพรวมระดับคุณภาพ
ความสัมพันธ์มแี นวโน้มทีด่ อี ยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลีย่ โดยรวม = 5.05*) โดยแฟรนไชส์ซรี สู้ กึ ผิดหวัง
กับแฟรนไชส์ซอร์ มีค่าเฉลีย่ ต่ าสุด (AFF2*, X = 1.88*) แปลว่าแฟรนไชส์ซรี สู้ กึ ไม่ผดิ หวังกับแฟรน
ไชส์ซอร์มคี ่าเฉลีย่ ในระดับสูง (AFF2*, X = 5.12) รองลงมา แฟรนไชส์ซรี สู้ กึ ราคาญแฟรนไชส์ซอร์
(AFF3*, X = 1.91*) แปลว่าแฟรนไชส์ซรี สู้ กึ ไม่รสู้ กึ ราคาญกับแฟรนไชส์ซอร์ (AFF3*, X = 5.09*)
และแฟรนไชส์ซรี สู้ กึ หงุดหงิดกับแฟรนไชส์ซอร์ (AFF1*, X = 2.05*) แปลว่าแฟรนไชส์ซไี ม่รสู้ กึ
หงุดหงิดกับแฟรนไชส์ซอร์ (AFF1*, X = 4.95) ตามลาดับ
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2.4.5 ความพึงพอใจ (Satisfaction) คาถามทีใ่ ช้วดั มีจานวนทัง้ หมด 3 ข้อ ดัง
แสดงในตาราง 37
ตาราง 37 ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจ
(Satisfaction)
X
S.D.
ความพึงพอใจ (Satisfaction)
SAT1 ท่านรูส้ กึ ชืน่ ชมผลงานของแฟรนไชส์ซอร์
SAT2 ท่านมีความสุขกับผลงานของแฟรนไชส์ซอร์
SAT3 การทางานของแฟรนไชส์ซอร์ทาให้ทา่ นพึงพอใจ

n=441
4.88
4.81
4.79

.99
1.05
1.06

ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.83
1.04
หมายเหตุ: มาตรวัดมี 6 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ และ 6 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

จากตาราง 37 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจ (Satisfaction) ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี จานวน 441 ตัวอย่าง
พบว่า ในภาพรวมระดับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจมีแนวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
(ค่าเฉลีย่ โดยรวม = 4.83) โดยที่แฟรนไชส์ซรี สู้ กึ ชื่นชมผลงานของแฟรนไชส์ซอร์มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด
(SAT1, X = 4.88) รองลงมา แฟรนไชส์ซมี คี วามสุขกับผลงานของแฟรนไชส์ซอร์ (SAT2, X =
4.81) และการทางานของแฟรนไชส์ซอร์ทาให้แฟรนไชส์ซพี งึ พอใจ (SAT3, X = 4.79) ตามลาดับ
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ส่วนที่ 3 ทดสอบสมมติ ฐาน
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์
(Franchise Support) วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) และ
วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับตัวแปรตามคุณภาพ
ความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee Relationship Quality) ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็ นสถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจยั โดยอาศัยสถิตทิ ่ี α = 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อความเชื่อมัน่ ณ ระดับร้อยละ
95 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับและปฏิเสธสมมติฐาน

สมมุติฐานที่ 1 การสนั บ สนุ น ของแฟรนไชส์ ซ อร์ (Franchise
Support)
มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้านความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 38) แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความเชื่อใจใน
ความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
(F = 83.976, p-value = .000) โดยตัวแปรการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์สามารถพยากรณ์การ
เปลีย่ นแปลงของตัวแปรตามคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ ได้รอ้ ยละ 56.9
(Adjusted R2 = .569)
เมื่อ พิจ ารณาการสนับสนุ น ของแฟรนไชส์ซ อร์ ใ นแต่ ล ะด้า น พบว่า มีก ารสนับ สนุ น ของ
แฟรนไชส์ซอร์ 4 ด้าน จากทัง้ หมด 7 ด้าน ที่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพด้านความเชื่อใจในความ
น่ าเชื่อถือ ได้แก่ การเลือกทาเลที่ตงั ้ (p-value = .000) ด้านการจัดหาวัตถุดบิ หรือผู้จดั จาหน่ าย
วัตถุดบิ (p-value = .000) ด้านการจัดการการฝึกอบรม
(p-value = .000) และด้านการวิจยั
และพัฒนา (p-value = .007)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย พบว่า การสนับสนุ นด้านการจัดการการฝึ กอบรมมี
อิทธิพลต่อระดับคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ ในเชิงบวกสูงสุด (β =
80

.477) รองลงมาคือ ด้านการเลือกทาเลทีต่ งั ้ (β = .251) และด้านการวิจยั และพัฒนา (β = .119)
ส่วนด้านการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายวัตถุดบิ มีอทิ ธิพลเชิงลบต่อระดับคุณภาพด้านความเชื่อ
ใจในความน่าเชื่อถือ (β = -.194)
ตาราง 38 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการสนับสนุ นของ
แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) และคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ
(Trust in Integrity)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ : ความเชือ่ ใจใน
ความน่าเชือ่ ถือ (Trust in Integrity)
ค่าคงที่
การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์:
ด้านการเลือกทาเลทีต่ งั ้
ด้านการสนับสนุนการขาย
ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการวิจยั และพัฒนา
ด้านการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ด้านการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ
ด้านการจัดการการฝึกอบรม

1.931

Std.
Error
.145

.184
.032
.092
.096
-.002
-.132
.345

.036
.054
.050
.036
.044
.028
.038

B

β

.251
.042
.122
.119
-.002
-.194
.477

t

p-value

13.316

.000

5.098
.595
1.856
2.704
-.042
-4.725
9.100

.000*
.552
.064
.007*
.967
.000*
.000*

R2 = .576, Adjusted R2 = .569, F = 83.976, p-value = .000

p ≤ 0.05
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สมมุติฐานที่ 2 การสนั บ สนุ น ของแฟรนไชส์ ซ อร์ (Franchise
Support)
มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้ า นความเชื่ อ ใจในความเอื้ ออาทร (Trust in
Benevolence)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 39) แสดงให้เ ห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความเชื่อใจใน
ความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
(F = 151.618, p-value = .000) โดยตัวแปรการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์สามารถพยากรณ์การ
เปลีย่ นแปลงของตัวแปรตามคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความเอื้ออาทรได้รอ้ ยละ 70.6
(Adjusted R2 =.706)
เมื่อ พิจ ารณาการสนับสนุ น ของแฟรนไชส์ซ อร์ ใ นแต่ ล ะด้า น พบว่า มีก ารสนับ สนุ น ของ
แฟรนไชส์ซอร์ 5 ด้าน จากทัง้ หมด 7 ด้าน ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพด้านความเชื่อใจในความเอื้อ
อาทร ได้แก่ ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (p-value = .000) ด้านการจัดการการ
ฝึกอบรม (p-value = .000) ด้านการสนับสนุ นการขาย (p-value = .001) การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (pvalue = .004) และด้านการวิจยั และพัฒนา (p-value = .029)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย พบว่า การสนับสนุ นด้านการจัดการการฝึ กอบรมมี
อิทธิพลต่อระดับคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความเชื่อใจในความเอื้ออาทรในเชิงบวกสูงสุด (β =
.313) รองลงมาได้แก่ ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (β = .270) ด้านการสนับสนุ น
การขาย (β = .187) ด้านการเลือกทาเลทีต่ งั ้ (β = .117) และด้านการวิจยั และพัฒนา (β = .080)
ตามลาดับ
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ตาราง 39 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการสนับสนุ น
ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) และคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความ
เอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ : ความเชือ่ ใจ
ในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
ค่าคงที่
การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์:
ด้านการเลือกทาเลทีต่ งั ้
ด้านการสนับสนุนการขาย
ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการวิจยั และพัฒนา
ด้านการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ด้านการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ
ด้านการจัดการการฝึกอบรม

B

Std.
Error

-.523

.180

.129

.045

.218

t

p-value

-2.911

.004

.117

2.871

.004*

.067

.187

3.234

.001*

.305

.062

.270

4.964

.000*

.096

.044

.080

2.188

.029*

-.022

.055

-.019

-.408

.683

.029

.035

.029

.846

.398

.340

.047

.313

7.243

.000*

β

R2 = .710, Adjusted R2 = .706, F = 151.618, p-value = .000

p ≤ 0.05
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สมมุติฐานที่ 3 การสนั บ สนุ น ของแฟรนไชส์ ซ อร์ (Franchise
Support)
มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้ านความผูกพันเนื่ องมาจากอารมณ์ (Affective
Commitment)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 40) แสดงให้เ ห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซดี ้านความผูกพัน
เนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ
95 (F = 89.776, p-value = .000) โดยตัวแปรการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์สามารถพยากรณ์
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ ได้รอ้ ย
ละ 58.5 (Adjusted R2 =.585)
เมื่อ พิจ ารณาการสนับสนุ น ของแฟรนไชส์ซ อร์ ใ นแต่ ล ะด้า น พบว่า มีก ารสนับ สนุ น ของ
แฟรนไชส์ซอร์ 4 ด้าน จากทัง้ หมด 7 ด้าน ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพด้านความผูกพันเนื่องมาจาก
อารมณ์ ได้แก่ การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (p-value = .000) ด้านการจัดการการฝึกอบรม (p-value = .000)
ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (p-value = .001) และด้านการวิจยั และพัฒนา (pvalue = .046)
เมื่อ พิจ ารณาค่ าสัมประสิทธิก์ ารถดถอย พบว่ า การสนับสนุ นด้านการเลือ กท าเลที่ต ัง้ มี
อิทธิพลต่อระดับคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ในเชิงบวกสูงสุด (β =
.434) รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการการฝึกอบรม (β = .235) ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง (β = .207) และด้านการวิจยั และพัฒนา (β = .087) ตามลาดับ
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ตาราง 40 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการสนับสนุ น
ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) และคุ ณภาพความสัมพันธ์ด้านความผูกพัน
เนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ : ความผูกพัน
เนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
ค่าคงที่
การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์:
ด้านการเลือกทาเลทีต่ งั ้
ด้านการสนับสนุนการขาย
ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการวิจยั และพัฒนา
ด้านการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ด้านการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ
ด้านการจัดการการฝึกอบรม

B

Std.
Error

-.088

.208

.465

.052

-.048

t

p-value

-.422

.673

.434

8.996

.000*

.078

-.042

-.612

.541

.228

.071

.207

3.204

.001*

.102

.051

.087

1.999

.046*

-.023

.064

-.020

-.368

.713

.005

.040

.005

.114

.909

.248

.054

.235

4.583

.000*

β

R2 = .592, Adjusted R2 = .585, F = 89.776, p-value = .000

p ≤ 0.05
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สมมุติฐานที่ 4 การสนั บ สนุ น ของแฟรนไชส์ ซ อร์ (Franchise
Support)
มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้ านความขัด แย้ ง เนื่ องมาจากอารมณ์ (Affective
Conflict)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 41) แสดงให้เ ห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซดี ้านความขัดแย้ง
เนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
(F = 32.200, p-value = .000) โดยตัวแปรการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์สามารถพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ ได้รอ้ ยละ
33.2 (Adjusted R2 = .332)
เมื่อ พิจ ารณาการสนับสนุ น ของแฟรนไชส์ซ อร์ ใ นแต่ ล ะด้า น พบว่า มีก ารสนับ สนุ น ของ
แฟรนไชส์ซอร์ 3 ด้าน จากทัง้ หมด 7 ด้าน ที่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์ด้านความ
ขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ ได้แก่ การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (p-value = .001) ด้านการจัดการการฝึกอบรม
(p-value = .003) และด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (p-value = .044)
เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย พบว่า การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ทงั ้ 3 ด้าน มี
อิทธิพลต่อระดับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ในเชิงลบ โดยด้านการ
เลือกทาเลทีต่ งั ้ มีอทิ ธิพลเชิงลบสูงสุด (β = -.215) รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการการฝึกอบรม (β
= -.195) และด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (β = -.166) ตามลาดับ
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ตาราง 41 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการสนับสนุ น
ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) และคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความขัดแย้ง
เนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ : ด้านความ
ขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
ค่าคงที่
การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์:
ด้านการเลือกทาเลทีต่ งั ้
ด้านการสนับสนุนการขาย
ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการวิจยั และพัฒนา
ด้านการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ด้านการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ
ด้านการจัดการการฝึกอบรม

B

Std.
Error

5.310

.250

-.218

.062

-.133

t

p-value

21.260

.000

-.215

-3.503

.001*

.094

-.123

-1.414

.158

-.173

.086

-.166

-2.020

.044*

.011

.061

.010

.182

.856

.034

.077

.031

.446

.656

-.019

.048

-.020

-.396

.692

-.195

.065

-.195

-2.991

.003*

β

R2 = .342, Adjusted R2 = .332, F = 32.200, p-value = .000

p ≤ 0.05
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สมมุติฐานที่ 5 การสนั บ สนุ น ของแฟรนไชส์ ซ อร์ (Franchise
Support)
มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 42) แสดงให้เ ห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความพึงพอใจ
(Satisfaction) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 (F = 171.129, p-value =
.000) โดยตัวแปรการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์สามารถพยากรณ์การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตาม
คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจได้รอ้ ยละ 73.0 (Adjusted R2 = .730)
เมื่อ พิจ ารณาการสนับสนุ น ของแฟรนไชส์ซ อร์ ใ นแต่ ล ะด้า น พบว่า มีก ารสนับ สนุ น ของ
แฟรนไชส์ซอร์ 5 ด้าน จากทัง้ หมด 7 ด้าน ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความพึง
พอใจ ได้แก่ ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อ ง (p-value = .001) ด้านการจัดการการ
โฆษณาและส่งเสริมการขาย (p-value = .000) ด้านการจัดการการฝึกอบรม (p-value = .000) ด้าน
การวิจยั และพัฒนา (p-value = .001) และด้านการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายวัตถุดบิ (p-value
= .002)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย พบว่า ด้านการจัดการการฝึ กอบรม มีอทิ ธิพลเชิง
บวกสูงสุด (β = 386) รองลงมา ได้แก่ ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (β = .241)
ด้านการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย (β = .218) และด้านการวิจยั และพัฒนา (β = .119)
ตามลาดับ ส่วนด้านการจัดหาวัตถุดบิ หรือผู้ จดั จาหน่ ายวัตถุดบิ มีอทิ ธิพลเชิงลบต่อระดับ คุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจ (β = -.099)
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ตาราง 42 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการสนับสนุ น
ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support) และคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความพึงพอใจ
(Satisfaction)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ : ความพึง
พอใจ (Satisfaction)
ค่าคงที่
การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์:
ด้านการเลือกทาเลทีต่ งั ้
ด้านการสนับสนุนการขาย
ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการวิจยั และพัฒนา
ด้านการจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ด้านการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ
ด้านการจัดการการฝึกอบรม

B

Std.
Error

.202

.154

.032

.038

.063

t

p-value

1.311

.190

.032

.828

.408

.058

.060

1.090

.276

.245

.053

.241

4.633

.000*

.129

.038

.119

3.412

.001*

.231

.047

.218

4.882

.000*

-.091

.030

-.099

-3.049

.002*

.358

.040

.368

8.874

.000*

β

R2 = .735, Adjusted R2 = .730, F = 171.129, p-value = .000

p ≤ 0.05
การทดสอบสมมติฐ านเพื่อ หาความสัม พัน ธ์ ข องการสนั บ สนุ น ของแฟรนไชส์ ซ อร์
(Franchise Support) กับคุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์แฟรนไชส์ซ อร์-แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 สรุปได้ว่า พบความสัมพันธ์
ระหว่างการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี ทัง้ 5
ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 43
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ตาราง 43 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1-5 ความสัมพันธ์ของการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์
(Franchise Support) กับคุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์แฟรนไชส์ซ อร์ -แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
สมมติฐาน
F
ผลการทดสอบ
1. การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ มีความสัมพันธ์กบั
ยืนยันตาม
คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ
83.976
สมมติฐาน
(Trust in Integrity)
(ยอมรับ H1)
2. การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ มีความสัมพันธ์กบั
ยืนยันตาม
คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร
151.618
สมมติฐาน
(Trust in Benevolence)
(ยอมรับ H1)
3. การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ มีความสัมพันธ์กบั
ยืนยันตาม
คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์
89.776
สมมติฐาน
(Affective Commitment)
(ยอมรับ H1)
4. การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ มีความสัมพันธ์กบั
ยืนยันตาม
คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์
32.200
สมมติฐาน
(Affective Conflict)
(ยอมรับ H1)
5. การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ มีความสัมพันธ์กบั
ยืนยันตาม
คุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจ (Satisfaction)
171.129
สมมติฐาน
(ยอมรับ H1)
p ≤ 0.05
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สมมุติฐานที่ 6 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture)
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ คุ ณ ภาพความสั ม พัน ธ์ แ ฟรนไชส์ ซ อร์ -แฟรนไชส์ ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้านความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 44) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร
ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์
ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity) (F = 1.967, p-value =
.141)
ตาราง 44 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กร
ของ แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
เชื่อใจในความน่าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ : ด้านความเชือ่
ใจในความน่าเชือ่ ถือ (Trust in Integrity)
ค่าคงที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ของแฟรนไชส์ซอร์
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของแฟรนไชส์ซอร์

B

Std.
Error

4.427

.275

.000

.068

.104

.067

t

p-value

16.073

.000

.000

.000

1.000

.094

1.541

.124

β

R2 = .009, Adjusted R2 = .004, F = 1.967, p-value = .141

สมมุติฐานที่ 7 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซ อร์ (Franchisor’s Organizational
Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้ านความเชื่ อใจในความเอื้ออาทร (Trust in
Benevolence)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 45) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร
ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์
ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความเชื่อใจในความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence) (F = .975, p-value =
.378)
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ตาราง 45 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กร
ของ แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
เชื่อใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ : ด้านความเชือ่
ใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
ค่าคงที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ของแฟรนไชส์ซอร์
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของแฟรนไชส์ซอร์

B

Std.
Error

5.320

.414

-.083

.103

-.038

.101

t

p-value

12.863

.000

-.050

-.813

.417

-.023

-.372

.710

β

R2 = .004, Adjusted R2 = .000, F = .975, p-value = .378

สมมุติฐานที่ 8 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซ อร์ (Franchisor’s Organizational
Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้ านความผูกพันเนื่ องมาจากอารมณ์ (Affective
Commitment)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 46) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์
แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 (F = 13.551, p-value = .000) โ ด ย ตั ว แ ป ร
วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ส ามารถพยากรณ์ การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ ได้รอ้ ยละ 5.4 (Adjusted R2 =.054)
เมื่อ พิจ ารณาวัฒ นธรรมองค์ก รในแต่ ล ะแบบ พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ก รแบบไม่ ย ืด หยุ่ น
(Bureaucratic Culture) และแบบยืดหยุ่น (Supportive Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (p-value = .000 ตามลาดับ)
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เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย พบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุ่นมีอทิ ธิพลต่อ
ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ในเชิงบวก (β = .253) ในขณะที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ มีอทิ ธิพลเชิงลบ (β = -.299)
ตาราง 46 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กร
ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
ผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ : ด้านความ
ผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective
Commitment)
ค่าคงที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ของแฟรนไชส์ซอร์
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของแฟรนไชส์ซอร์

B

Std.
Error

5.154
.412
-.479

.392
.097
.096

β

t

13.154
.253 4.241
-.299 -5.015

p-value
.000
.000*
.000*

R2 = .058, Adjusted R2 = .054, F = 13.551, p-value = .000

สมมุติฐานที่ 9 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซ อร์ (Franchisor’s Organizational
Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้ านความขัดแย้งเนื่ องมาจากอารมณ์ (Affective
Conflict)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 47) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร
ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์
ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict) (F = 3.406, p-value =
.034)
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ตาราง 47 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กร
ของ แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
ขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ : ด้านความ
ขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
ค่าคงที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ของแฟรนไชส์ซอร์
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของแฟรนไชส์ซอร์

B

Std.
Error

4.073

.380

.102

.094

.108

.093

t

p-value

10.727

.000

.066

1.086

.278

.071

1.162

.246

β

R2 = .015, Adjusted R2 = .011, F = 3.406, p-value = .034

สมมุติฐานที่ 10 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational
Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 48) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์
แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซดี ้านความพึงพอใจ (Satisfaction) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 (F = 8.277, p-value = .000) โดยตัวแปรวัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์
สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคุณภาพความสัมพันธ์ ด้านความพึงพอใจได้รอ้ ย
ละ 3.2 (Adjusted R2 =.032)
เมื่อ พิจ ารณาวัฒ นธรรมองค์ก รในแต่ ล ะแบบ พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ ก รแบบไม่ ย ืด หยุ่ น
(Bureaucratic Culture) และแบบยืดหยุ่น (Supportive Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจ (p-value = .001, .000 ตามลาดับ)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย พบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุ่นมีอทิ ธิพลต่อ
ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจในเชิงบวก (β = .235) ในขณะทีว่ ฒ
ั นธรรมองค์กร
แบบไม่ยดื หยุน่ มีอทิ ธิพลเชิงลบ (β = -.202)
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ตาราง 48 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กร
ของ แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
พึงพอใจ (Satisfaction)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์ :ด้านความพึง
พอใจ (Satisfaction)
ค่าคงที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ของแฟรนไชส์ซอร์
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของแฟรนไชส์ซอร์

B

Std.
Error

4.493

.365

-.304

.091

.348

.089

t

p-value

12.300

.000

-.202

-3.353

.001*

.235

3.901

.000*

β

R2 = .036, Adjusted R2 = .032, F = 8.277, p-value = .000

การทดสอบสมมติฐ านเพื่อ หาความสัม พัน ธ์ข องวัฒ นธรรมองค์ก รของแฟรนไชส์ซ อร์
(Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
(Franchisor-Franchisee Relationship Quality) ที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 สรุปได้ว่า
วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์แบบไม่ยดื หยุ่น (Bureaucratic Culture) และแบบยืดหยุ่น
(Supportive Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความ
ผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) และด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) ดังแสดง
ในตารางที่ 49
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ตาราง 49 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6-10 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์
ซอร์ (Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
(Franchisor-Franchisee Relationship Quality) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
สมมติฐาน
F
ผลการทดสอบ
6. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s
ไม่เป็นไปตาม
Organizational Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
1.967
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in
(ยอมรับ H0)
Integrity)
7. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s
ไม่เป็นไปตาม
Organizational Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
.975
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร (Trust in
(ยอมรับ H0)
Benevolence)
8. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s
ยืนยันตาม
Organizational Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
13.551
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective
(ยอมรับ H1)
Commitment)
9. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s
ไม่เป็นไปตาม
Organizational Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
3.406
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์ ด้านความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective
(ยอมรับ H0)
Conflict)
10. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s
ยืนยันตาม
8.277
Organizational Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจ (Satisfaction)
(ยอมรับ H1)
p ≤ 0.05
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สมมุติฐานที่ 11 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational
Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้านความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 50) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์
ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 (F = 25.667, p-value = .000) โดยตัวแปรวัฒนธรรมองค์กรของแฟรน
ไชส์ซสี ามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคุณภาพความสัมพันธ์ ด้านความเชื่อใจใน
ความน่าเชื่อถือได้รอ้ ยละ 10.4 (Adjusted R2 =.104)
เมื่อ พิจ ารณาวัฒ นธรรมองค์ก รในแต่ ล ะแบบ พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ก รแบบไม่ ย ืด หยุ่ น
(Bureaucratic Culture) และแบบยืดหยุ่น (Supportive Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ (p-value = .001 และ .026 ตามลาดับ)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย พบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุ่นและแบบ
ยืดหยุ่นมีอทิ ธิพลต่อระดับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ ในเชิงบวก (β =
.212 และ .143 ตามลาดับ)
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ตาราง 50 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กร
ของ แฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
เชื่อใจในความน่าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์: ด้านความเชือ่
ใจในความน่าเชือ่ ถือ (Trust in Integrity)
ค่าคงที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ของแฟรนไชส์ซี
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของแฟรนไชส์ซี

B

Std.
Error

3.158

.248

.235

.071

.162

.073

t

p-value

12.749

.000

.212

3.307

.001*

.143

2.231

.026*

β

R2 = .109, Adjusted R2 = .104, F = 25.667, p-value = .000

สมมุติฐานที่ 12 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational
Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้ านความเชื่ อใจในความเอื้ออาทร (Trust in
Benevolence)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 51) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์
ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความเชื่อใจในความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 (F = 37.141, p-value = .000) โดยตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร
ของแฟรนไชส์ซสี ามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
เชื่อใจในความเอือ้ อาทร ได้รอ้ ยละ 14.1 (Adjusted R2 =.141)
เมื่อ พิจ ารณาวัฒ นธรรมองค์ก รในแต่ ล ะแบบ พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ก รแบบไม่ ย ืด หยุ่ น
(Bureaucratic Culture) และแบบยืดหยุ่น (Supportive Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร (p-value = .000 และ .019 ตามลาดับ)
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เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย พบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุ่นมีอทิ ธิพลต่อ
ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความเชื่อใจในความเอื้ออาทรในเชิงบวก (β = .471) ในขณะที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ มีอทิ ธิพลเชิงลบ (β = -.147)
ตาราง 51 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กร
ของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
เชื่อใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์: ด้านความเชือ่
ใจในความเอือ้ อาทร (Trust in Benevolence)
ค่าคงที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ของแฟรนไชส์ซี
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของแฟรนไชส์ซี

B

Std.
Error

2.463

.363

.783

.104

-.250

.106

t

p-value

6.776

.000

.471

7.501

.000*

-.147

-2.345

.019*

β

R2 = .145, Adjusted R2 = .141, F = 37.141, p-value = .000

สมมุติฐานที่ 13 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational
Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้ านความผูกพันเนื่ องมาจากอารมณ์ (Affective
Commitment)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 52) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์
ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 (F = 46.369, p-value = .000) โดยตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร
ของแฟรนไชส์ซสี ามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคุณภาพความสัมพันธ์ ดา้ นความ
ผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ได้รอ้ ยละ 17.1 (Adjusted R2 =.171)
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เมื่อ พิจ ารณาวัฒ นธรรมองค์ก รในแต่ ล ะแบบ พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ก รแบบไม่ ย ืด หยุ่ น
(Bureaucratic Culture) และแบบยืดหยุ่น (Supportive Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (p-value = .000)
เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย พบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุ่นมีอทิ ธิพลต่อ
ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ในเชิงบวก (β = .577) ในขณะที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ มีอทิ ธิพลเชิงลบ (β = -.310)
ตาราง 52 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กร
ของ แฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
ผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์: ด้านความ
ผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective
Commitment)
ค่าคงที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ของแฟรนไชส์ซี
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของแฟรนไชส์ซี

B

Std.
Error

2.895

.348

.934

.100

-.512

.102

t

p-value

8.321

.000

.577

9.350

.000*

-.310

-5.023

.000*

β

R2 = .175, Adjusted R2 = .171, F = 46.369, p-value = .000

สมมุติฐานที่ 14 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) ด้านความขัดแย้งเนื่ องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 53) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์
ซอร์-แฟรนไชส์ซดี ้านความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 (F = 7.327, p-value = .001) โดยตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร
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ของแฟรนไชส์ซสี ามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
ขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ได้รอ้ ยละ 2.8 (Adjusted R2 =.028)
เมื่อ พิจ ารณาวัฒ นธรรมองค์ก รในแต่ ล ะแบบ พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ก รแบบไม่ ย ืด หยุ่ น
(Bureaucratic Culture) มีค วามสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพความสัมพันธ์ ด้านความขัดแย้ง
เนื่องมาจากอารมณ์ (p-value = .000, β = .240) ในขณะทีไ่ ม่พบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กร
แบบยืดหยุ่น (Supportive Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์
(p-value = .106)
ตาราง 53 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กร
ของ แฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
ขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์: ด้านความ
ขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
ค่าคงที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ของแฟรนไชส์ซี
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของแฟรนไชส์ซี

B

Std.
Error

4.209

.357

.368

.103

-.169

.105

t

p-value

11.792

.000

.240

3.591

.000*

-.108

-1.618

.106*

β

R2 = .032, Adjusted R2 = .028, F = 7.327, p-value = .001

สมมุติฐานที่ 15 วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational
Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction)
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อมูลตาราง 54) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์
ซอร์-แฟรนไชส์ซดี า้ นความพึงพอใจ (Satisfaction) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 (F = 37.459, p-value = .001) โดยตัวแปรวัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซสี ามารถ
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พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความพึงพอใจได้รอ้ ยละ 14.2
(Adjusted R2 =.142)
เมื่อ พิจ ารณาวัฒ นธรรมองค์ก รในแต่ ล ะแบบ พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ก รแบบไม่ ย ืด หยุ่ น
(Bureaucratic Culture) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความพึง พอใจ (pvalue = .000, β = .296) ในขณะที่ไม่พบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุ่น
(Supportive Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจ (p-value = .081)
ตาราง 54 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กร
ของ แฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความ
พึงพอใจ (Satisfaction)
ตัวแปรตาม: คุณภาพความสัมพันธ์: ด้านความพึง
พอใจ (Satisfaction)
ค่าคงที่
วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยดื หยุน่ ของแฟรนไชส์ซี
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุน่ ของแฟรนไชส์ซี

B

Std.
Error

2.121

.326

.442

.094

.167

.096

t

p-value

6.502

.000

.296

4.720

.000*

.110

1.751

.081

β

R2 = .146, Adjusted R2 = .142, F = 37.459, p-value = .001

การทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ หาความสัม พัน ธ์ ข องวัฒ นธรรมองค์ ก รของแฟรนไชส์ ซี
(Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
(Franchisor-Franchisee Relationship Quality) ที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 สรุปได้ว่า
วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์แบบไม่ยดื หยุ่น (Bureaucratic Culture) และแบบยืดหยุ่น
(Supportive Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี ทัง้ 5
ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 55
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ตาราง 55 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 11-15 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรของแฟรน
ไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
(Franchisor-Franchisee Relationship Quality) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
สมมติฐาน
F
ผลการทดสอบ
11. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s
ยืนยันตาม
Organizational Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
34.292
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (Franchisor(ยอมรับ H1)
Franchisee Relationship Quality)
12. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s
ยืนยันตาม
Organizational Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
25.667
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in
(ยอมรับ H1)
Integrity)
13. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s
ยืนยันตาม
Organizational Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
37.141
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร (Trust in
(ยอมรับ H1)
Benevolence)
14. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s
ยืนยันตาม
Organizational Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
46.369
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective
(ยอมรับ H1)
Commitment)
15. วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s
ยืนยันตาม
Organizational Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
7.327
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์ดา้ นความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective
(ยอมรับ H1)
Conflict)
p ≤ 0.05
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บทนี้แบ่งการนาเสนอออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การสรุปการดาเนินงานวิจยั การสรุป
ผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ในการบริหารจัดการ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยั ในครัง้ ต่อไป

1. สรุปผลการดาเนิ นงานวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อศึกษาถึงความสาคัญของปจั จัยการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchise Support) และ
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ทีม่ ตี ่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์
และแฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee Relationship Quality) ในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ซึง่
ผลการวิจยั ที่ได้จะเป็ นประโยชน์ ต่อธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในด้านการบริหารจัดการให้มคี วามเป็ น
มาตรฐาน เสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มธุรกิจระบบเครือข่ายแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้เข้าสู่ระดับสากลต่อไป
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย คือ ธุ ร กิจ แฟรนไชส์ ซ อร์ไ ทยและแฟรนไชส์ซีไ ทยของ
แฟรนไชส์ซ อร์ ท่ีด าเนิ น ธุ ร กิจ ในประเทศไทย ใช้ว ิธ ีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ Judgment
&
Convenience Sampling กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แฟรนไชส์ซอร์จานวน 103 กิจการ และแฟรนไชส์
ซีของแฟรนไชส์ซอร์ดงั กล่าวจานวน 441 กิจการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม โดยมีการออกแบบแบบสอบถาม 2
ชุด ได้แก่ แบบสอบถาม ชุด A สาหรับแฟรนไชส์ซอร์ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามข้อมูล
ของธุ รกิจ ส่วนที่ 2 เป็ นค าถามวัฒนธรรมขององค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ แบบสอบถามชุด B
สาหรับแฟรนไชส์ซี ประกอบด้วยส่วนที่ 1 เป็ นคาถามข้อมูลของธุรกิจ ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามการ
สนับสนุ นของ แฟรนไชส์ซอร์ ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามวัฒนธรรมขององค์กรของแฟรนไชส์ซี และ
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี

ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ก่อนทีจ่ ะนาไปใช้ทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) อาศัยสถิติ Cronbach’s
Alpha ซึง่ ทุกตัวแปรมีค่า Alpha > 0.7 แสดงให้เห็นว่าเครือ่ งมือวัดมีความน่ าเชื่อถือและสามารถ
นาไปใช้ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครัง้ นี้ได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS Version 17.0 for
Windows วิเคราะห์ค่าความน่ าเชื่อถือ (Reliability) ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยอาศัย
สถิติ Cronbach’s Alpha วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของธุรกิจโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ (Percentage) วิเ คราะห์ค่ าสถิติ
เบือ้ งต้นของตัวแปรการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรม
องค์กรแฟรนไชส์ซี และคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี โดยใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
การทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) เป็ นสถิตทิ ดสอบสมมติฐานในการวิจยั โดยอาศัยสถิตทิ ่ี α = 0.05 ในการทดสอบ
สมมติฐาน เพื่อความเชื่อมัน่ ณ ระดับร้อยละ 95 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับและปฏิเสธสมมติฐาน

2. สรุปผลการวิ จยั

(ก) ข้อมูลทัวไปของธุ
่
รกิ จแฟรนไชส์ซอร์
กลุ่มตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์มจี านวนรวม 103 กิจการ จาแนกออกเป็ น 11
ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครือ่ งดื่ม ธุรกิจศูนย์พฒ
ั นาวิชาความรู้ ธุรกิจบริการ
ทัวไป
่ ธุรกิจความงาม สปา ศูนย์สุขภาพ ธุรกิจดูแลรถยนต์ ธุรกิจร้านขายยา ธุรกิจการศึกษา
ธุรกิจจาหน่ายอาหารสัตว์เลีย้ ง ธุรกิจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และธุรกิจศูนย์บริการด้านบ้าน มีทุน
จดทะเบียน 1 ล้านบาท ถึง 441.266 ล้านบาท พนักงานขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์มตี งั ้ แต่ 8 คน
ถึง 7,000 คน ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจตัง้ แต่ 3 ปี ถึง 25 ปี ระยะเวลาการดาเนินการ
แฟรนไชส์ 1 ปี ถึง 11 ปี จานวนสาขาของตนเองในประเทศ 1 สาขา ถึง 153 สาขา ส่วนใหญ่ไม่
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มีสาขาของตนเองในต่างประเทศ จานวนสาขาแฟรนไชส์ซใี นประเทศ 4 สาขา ถึง 244 สาขา
จานวนสาขาแฟรนไชส์ซใี นต่างประเทศเริม่ ตัง้ แต่ไม่มจี านวนสาขา จนถึง 27 สาขา
กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทอาหาร มีทุนจดทะเบียน 1 ล้าน
บาท มีพนักงานในองค์กรประมาณ 25 - 35 คน มีระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 8 ปี มีการ
ดาเนินการแฟรนไชส์ 3 ปี มีสาขาของตนเองในประเทศ 5 สาขา มีสาขาแฟรนไชส์ซใี นประเทศ
10 สาขา ส่วนใหญ่ไม่มสี าขาแฟรนไชส์ซใี นต่างประเทศ

(ข) ข้อมูลทัวไปของธุ
่
รกิ จแฟรนไชส์ซี
กลุ่มตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ซี จานวนรวม 441 กิจการ จาแนกออกเป็น 11 ประเภท
ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครือ่ งดื่ม ธุรกิจศูนย์พฒ
ั นาวิชาความรู้ ธุรกิจบริการทัวไป
่ ธุรกิจ
ความงาม สปา ศูนย์สุขภาพ ธุรกิจดูแลรถยนต์ ธุรกิจร้านขายยา ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจจาหน่าย
อาหารสัตว์เลีย้ ง ธุรกิจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และธุรกิจศูนย์บริการด้านบ้าน มีการดาเนินธุรกิจ 1
ปี ถึง 10 ปี มีจานวนสาขา 1 สาขา ถึง 6 สาขา พนักงานขององค์กรแฟรนไชส์ซมี ี 1 คน ถึง 180
คน งบประมาณการลงทุน 1 แสนบาท ถึง 16 ล้านบาท อายุสญ
ั ญา 2 ปี ถึง 15 ปี
กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ซสี ่วนใหญ่เป็นธุรกิจเครือ่ งดื่ม มีระยะเวลาการเปิดดาเนินการ 1 ปี
แฟรนไชส์ซสี ่วนใหญ่จะมีสาขา 1 สาขา มีพนักงาน 2 คน มีงบประมาณการลงทุน 3 แสนบาท
และมีอายุสญ
ั ญา 5 ปี

(ค) การทดสอบค่าความน่ าเชื่อถือของมาตรวัดตัวแปร
ผลของการทดสอบความน่ าเชื่อถือของมาตรวัดตัวแปรได้ค่า Cronbach’s Alpha สูง
กว่า 0.7 ทุกตัวแปร แสดงให้เห็นว่ า มาตรวัดของตัวแปรทัง้ หมดมีค่าความน่ าเชื่อถือสูง เมื่อ
เปรียบเทียบค่า Alpha ของทุกตัวแปรก่อนและหลังการเก็บข้อมูลจริง พบว่ามีค่าสูงขึ้นหรือ
ใกล้เคียงกัน
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(ง) ตัวแปรอิ สระ 1 : การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor Support)
กลุ่มตัวอย่างแฟรนไชส์ซี จานวน 441 กิจการ เห็นว่าระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์
ซอร์ในภาพรวมมีแนวโน้ มอยู่ใ นระดับ ค่อ นข้างสูง โดยมีระดับการสนับสนุ น ด้านการฝึ กอบรม
สูง สุด รองลงมา ได้แ ก่ ด้านการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ด้านการเลือกทาเลที่ตงั ้ ด้านการ
สนับสนุนการขาย ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่ อง และด้านการวิจยั และพัฒนา มี
ระดับในการสนับสนุ น เท่าๆ กัน และด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ตามลาดับ ทาการ
วิเคราะห์การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์แยกเป็นรายด้าน ได้ดงั นี้

-การเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection)
ระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการเลือกทาเลที่ต งั ้ มีแนวโน้มอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า แฟรนไชส์ซอร์ดูแลและให้ความสนใจในการ
เลือ กท าเลที่ต ัง้ และการวางแผนผัง ร้านให้แก่ แฟรนไชส์ซีอ ยู่ใ นระดับสูง สุ ด รองลงมา มีการ
ดาเนินการเลือกทาเลที่ตงั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่ แฟรนไชส์ซตี ามที่ได้ตกลงกันไว้ มีการ
ดาเนินการเลือกทาเลที่ตงั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่ แฟรนไชส์ซดี ว้ ยความเต็มใจและรวดเร็ว
มีการดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านให้แก่แฟรนไชส์ซไี ด้อย่างเหมาะสม และมี
การดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้านทีท่ าให้แฟรนไชส์ซมี นใจ
ั่
-การสนับสนุนการขาย (Sales/Field Support)
ระดับการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการสนับสนุ นการขายมีแนวโน้มอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดาเนินการการสนับสนุ น
การขายทีท่ าให้แฟรนไชส์ซมี นใจอยู
ั่
่ในระดับสูงสุด รองลงมา มีการดาเนินการสนับสนุ นการขาย
ให้แ ก่ แ ฟรนไชส์ซีไ ด้อ ย่ า งเหมาะสม มีก ารดู แ ลและให้ค วามสนใจในการสนับ สนุ น การขาย
ให้แก่ แฟรนไชส์ซี มีการดาเนินการสนับสนุ นการขายให้แก่ แฟรนไชส์ซดี ้วยความเต็มใจและ
รวดเร็ว และมีการดาเนินการสนับสนุนการขายให้แก่แฟรนไชส์ซตี ามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
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-การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื อ่ ง (Ongoing Advice and
Consultation)
ระดับ การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ ด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่องมีแนวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า แฟรนไชส์ซอร์มกี ารให้
คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ แฟรนไชส์ซอี ย่างต่อเนื่องและเหมาะสมอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา
ดูแลและให้ความสนใจในการให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ แฟรนไชส์ซอี ย่าง มีการให้คาแนะนา
และปรึกษาให้แก่แฟรนไชส์ซอี ย่างต่อเนื่องตามที่ได้ตกลงกันไว้ มีการให้คาแนะนาและปรึกษา
ให้แก่แฟรนไชส์ซอี ย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว และมีการให้คาแนะนาและปรึกษา
อย่างต่อเนื่องทีท่ าให้แฟรนไชส์ซมี นใจ
ั่

-การวิ จยั และพัฒนา (Research and Development)
ระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการวิจยั และพัฒนามีแนวโน้มอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดูแลและให้ความสนใจใน
การวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆให้แก่ แฟรนไชส์ซอี ยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา มีการ
วิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆให้แก่ แฟรนไชส์ซตี ามที่ได้ตกลงกันไว้ มีการวิจยั และ
พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆให้แก่แฟรนไชส์ซดี ว้ ยความเต็มใจและรวดเร็ว มีการวิจยั และพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่แฟรนไชส์ซไี ด้อย่างเหมาะสม และมีการวิจยั และพัฒนาสินค้าและ
บริการใหม่ๆทีท่ าให้แฟรนไชส์ซมี นใจ
ั่

-การโฆษณาและส่งเสริ มการขาย (Advertising and Promotion)
ระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขายมี
แนวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดูแลและให้
ความสนใจในการจัดการการโฆษณาและส่ งเสริมการขายอยู่ใ นระดับสูงสุ ด รองลงมา มีการ
จัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ แฟรนไชส์ซตี ามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ มีการจัดการการ
โฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ แฟรนไชส์ซดี ว้ ยความเต็มใจและรวดเร็ว และมีการจัดการการ
โฆษณาและส่งเสริมการขายที่ทาให้ แฟรนไชส์ซีมนใจอยู
ั่
่ในระดับเท่ากัน และมีการจัดการการ
โฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ท่านได้อย่างเหมาะสม
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-การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection)
ระดับการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการคัดเลือกซัพพลายเออร์มแี นวโน้ม
อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดูแลและให้ความสนใจ
ในการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่แฟรนไชส์ซอี ยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา มีการ
จัดหาวัตถุดบิ หรือผู้จดั จาหน่ ายวัตถุดบิ ที่ทาให้ แฟรนไชส์ซมี นใจ
ั ่ มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผู้จดั
จาหน่ ายวัตถุดบิ ให้แก่ แฟรนไชส์ซตี ามที่ได้ตกลงกันไว้ มีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผู้จดั จาหน่ าย
วัตถุดบิ ให้แก่แฟรนไชส์ซไี ด้อย่างเหมาะสม และมีการจัดหาวัตถุดบิ หรือผู้จดั จาหน่ ายวัตถุดบิ
ให้แก่แฟรนไชส์ซดี ว้ ยความเต็มใจและรวดเร็ว

-การฝึ กอบรม (Training)
ระดับการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ดา้ นการฝึกอบรมมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง
โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า แฟรนไชส์ซอร์ มีการจัดการการฝึกอบรมทีท่ าให้แฟรนไชส์ซมี นใจ
ั่
อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา มีการจัดการการฝึกอบรมให้แก่ แฟรนไชส์ซตี ามที่ได้ตกลงกันไว้ มี
การจัดการการฝึ กอบรมให้แก่ แฟรนไชส์ซหี รือบุคลากรของแฟรนไชส์ซไี ด้อย่างเหมาะสม และ
ดูแลและให้ความสนใจในการจัดการการฝึ กอบรมให้แก่ แฟรนไชส์ซี ในระดับเท่ากัน และมีการ
จัดการการฝึกอบรมให้แก่ แฟรนไชส์ซดี ว้ ยความเต็มใจและรวดเร็ว

(จ) ตัวแปรอิ ส ระ 2 : วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s
Organizational Culture)
-วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร แ บ บ ไ ม่ ยื ด ห ยุ่ น ข อ ง อ ง ค์ ก ร แ ฟ ร น ไ ช ส์ ซ อ ร์
(Franchisor’s Bureaucratic Organizational Culture)
วัฒนธรรมองค์ก รแบบไม่ยดื หยุ่นขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์ มีแนวโน้ ม อยู่ใ น
ระดับค่อนสูง โดยองค์กรแฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่เห็นว่าองค์กรของตนมีลกั ษณะโครงสร้างองค์กร
ทีช่ ดั เจนในระดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ มีความมันคงเป็
่
นปึ กแผ่น มีลาดับขัน้ ตอนการทางานที่
ชัดเจน มีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นระบบระเบียบ มีความระมัดระวังในการทางานสูง มีลกั ษณะการ
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บริหารงานการสังการจากผู
่
บ้ ริหารระดับสูงสู่ระดับกลางและระดับล่าง และมีกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวด
เคร่งครัด ในขณะที่ล กั ษณะมุ่งเน้ นการใช้อ านาจในการบริหารจัดการกลับมีแนวโน้ มเฉลี่ย
ค่อนข้างต่า

-วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุ่นขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s
Supportive Organizational Culture)
วัฒ นธรรมองค์ก รแบบยืด หยุ่ น ขององค์ก รแฟรนไชส์ซ อร์ มีแ นวโน้ ม อยู่ใ น
ระดับสูง โดยองค์กรแฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่เห็นว่าองค์กรของตนมีลกั ษณะมีความเชื่อใจกันใน
ระดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีความมันคง
่
ปลอดภัย มีก ารร่ว มมือ ช่ ว ยเหลือ กัน ในองค์กร มีการสนับ สนุ นส่ งเสริมพนัก งาน มุ่ง เน้ น
ความสัมพันธ์ในองค์กร มีการสังสรรค์สมาคมกัน และพนักงานมีอสิ ระส่วนตัว

(ช) ตัวแปรอิ ส ระ 3 : วัฒ นธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s
Organizational Culture)
-วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่ยืดหยุ่นขององค์กรแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s
Bureaucratic Organizational Culture)
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุ่นขององค์กร แฟรนไชส์ซี มีแนวโน้ มอยู่ในระดับ
ค่อนสูง โดยองค์กรแฟรนไชส์ซสี ่วนใหญ่เห็นว่าองค์กรของตนมีลกั ษณะการบริหารงานการ สัง่
การจากผูบ้ ริหารระดับสูงสู่ระดับกลาง และระดับล่างในระดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ มีความมันคง
่
เป็ นปึกแผ่น มีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจน มีลาดับขัน้ ตอนการทางานทีช่ ดั เจน มีการปฏิบตั งิ านที่
เป็ นระบบระเบียบ มีความระมัดระวังในการทางานสูง และมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเคร่งครัด
ในขณะทีล่ กั ษณะ มุง่ เน้นการใช้อานาจในการบริหารจัดการกลับมีแนวโน้มเฉลีย่ ค่อนข้างต่า
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-วัฒ นธรรมองค์ก รแบบยื ด หยุ่ น ขององค์ก รแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s
Supportive Organizational Culture)
วัฒนธรรมองค์กรแบบยืดหยุ่นขององค์กรแฟรนไชส์ซมี แี นวโน้มอยู่ในระดับค่อน
สูง โดยองค์กรแฟรนไชส์ซสี ่วนใหญ่เห็นว่าองค์กรของตนมีลกั ษณะที่มคี วามเชื่อใจกันในระดับ
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ มีก ารร่วมมือช่วยเหลือกันในองค์กรและมีการมุ่งเน้ นความสัมพันธ์ใ น
องค์กร ในระดับเท่ากัน มีความมันคงปลอดภั
่
ย พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน มีการสนับสนุนส่งเสริมพนักงาน มีการสังสรรค์สมาคมกัน และพนักงานมีอสิ ระส่วนตัว

(ซ) ตัวแปรตาม : คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality)
ในภาพรวมระดับคุณภาพความสัมพันธ์มแี นวโน้มอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง โดยคุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือมีค่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความพึง
พอใจ ด้านความเชื่อใจในความเอือ้ อาทร และด้านความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ ตามลาดับ
ส่วนคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ มคี ่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับทีต่ ่าสุด แต่
เมือ่ นามา Recode คะแนน ก็จะมีค่าเฉลีย่ สูงสุด ทาการวิเคราะห์คุณภาพความสัมพันธ์แยกเป็ น
รายด้าน ได้ดงั นี้
-ความเชือ่ ใจในความน่ าเชือ่ ถือ (Trust in Integrity)
ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ มีแนวโน้มอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง โดยที่ แฟรนไชส์ซมี คี วามเชื่อถือและมีความไว้ใจแฟรนไชส์ซอร์มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด
รองลงมา คือ แฟรนไชส์ซคี ดิ ว่าแฟรนไชส์ซอร์มคี วามซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ่นื และเมื่อมีปญั หา
เกิดขึน้ แฟรนไชส์ซเี ชื่อว่าแฟรนไชส์ซอร์จะมีความซื่อสัตย์กบั แฟรนไชส์ซี

-ความเชือ่ ใจในความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence)
ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความเชื่อใจในความเอื้ออาทรมีแนวโน้มอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง โดยแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า เมื่อแฟรนไชส์ซแี จ้งปญั หากับแฟรนไชส์ซอร์
แฟรนไชส์ซีรู้ด ีว่ า แฟรนไชส์ซ อร์จ ะด าเนิ น การแก้ ปญั หาให้ด้ว ยความเข้า ใจมีค่ า เฉลี่ยสูง สุ ด
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รองลงมา ได้แ ก่ แฟรนไชส์ซ อร์ใ ห้ค วามส าคัญ และสนใจทุ ก ข์สุ ข ของแฟรนไชส์ซี และจาก
ประสบการณ์ทผ่ี ่านมาแฟรนไชส์ซคี ดิ ว่าสามารถพึง่ พาแฟรนไชส์ซอร์ได้

-ความผูกพันเนื อ่ งมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ มแี นวโน้มอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง โดยที่แฟรนไชส์ซมี กั จะมีการติดต่อกับแฟรนไชส์ซอร์เนื่องจากแฟรนไชส์ซมี ี
ความรูส้ กึ ที่ดกี บั แฟรนไชส์ซอร์ม ีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ แฟรนไชส์ซมี กั จะมีการติดต่อ
กับแฟรนไชส์ซอร์ เนื่องจาก แฟรนไชส์ซชี อบที่จะพูดคุยกับแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซมี ี
ความรูส้ กึ ผูกพันกับแฟรนไชส์ซอร์ ตามลาดับ

-ความขัดแย้งเนื อ่ งมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ มแี นวโน้มอยู่
ในระดับค่อนข้างต่ า โดยแฟรนไชส์ซรี สู้ กึ ผิดหวังกับแฟรนไชส์ซอร์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด รองลงมา
แฟรนไชส์ซรี สู้ กึ ราคาญแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซรี สู้ กึ หงุดหงิดกับแฟรนไชส์ซอร์

-ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจมีแนวโน้มอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง
โดยทีแ่ ฟรนไชส์ซรี สู้ กึ ชื่นชมผลงานของแฟรนไชส์ซอร์มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา แฟรนไชส์ซมี ี
ความสุขกับผลงานของแฟรนไชส์ซอร์ และการทางานของแฟรนไชส์ซอร์ทาให้แฟรนไชส์ซพี งึ
พอใจ
(ฌ) การทดสอบสมมติ ฐาน
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสนับสนุ นของแฟรนไชส์
ซอร์ (Franchise Support) วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor’s Organizational
Culture) และวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี (Franchisee’s Organizational Culture) กับตัวแปร
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ตามคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee Relationship
Quality) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็ นสถิตทิ ใ่ี ช้
ทดสอบสมมติฐานในการวิจยั โดยอาศัยสถิตทิ ่ี α = 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อความ
เชื่อมัน่ ณ ระดับร้อยละ 95 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับและปฏิเสธสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐ านเพื่อ หาความสัม พัน ธ์ข องการสนับ สนุ น ของแฟรนไชส์ซ อร์
(Franchise Support) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์ -แฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) สรุปได้ว่า พบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นของแฟรน
ไชส์ซอร์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี ทัง้ 5 ด้าน
การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์
(Franchisor’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
(Franchisor-Franchisee Relationship Quality) สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซอร์
แบบไม่ยดื หยุ่น (Bureaucratic Culture) และแบบยืดหยุ่น (Supportive Culture) มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซีด้านความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์และ
ด้านความพึงพอใจ
การทดสอบสมมติฐานเพื่อ หาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซี
(Franchisee’s Organizational Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
(Franchisor-Franchisee Relationship Quality) ที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 สรุปได้ว่า
วัฒนธรรมองค์กรของแฟรนไชส์ซีแบบไม่ยดื หยุ่น (Bureaucratic Culture) มีความสัมพันธ์กบั
คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซีทงั ้ 5 ด้าน และแบบยืดหยุ่น (Supportive
Culture) มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซจี านวน 4 ด้าน
ผลการทดสอบของสมมติฐานทัง้ หมด 1-15 สรุปไว้ในตารางที่ 56
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ตาราง 56 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ความผูกพันเนือ่ งมาจากอารมณ์

ความขัดแย้งเนือ่ งมาจากอารมณ์

√+B

√+A

√-A

√+C
√+D

√-C

√+C

√+D
√+C
√+B
√+E

√√+A

√+A

√+B

√-B

√+
√√+A
√+B

√+
√-

√+
√-

ความพึงพอใจ

ความเชือ่ ใจในความเอื้ออาทร

1. การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์
1.1 การเลือกทาเลทีต่ งั ้
1.2 การสนับสนุนการขาย
1.3 การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
1.4 การวิจยั และพัฒนา
1.5 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
1.6 การจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ
1.7 การจัดการการฝึกอบรม
2. วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์
2.1 แบบไม่ยดื หยุ่น
2.2 แบบยืดหยุ่น
3. วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี
3.1 แบบไม่ยดื หยุ่น
3.2 แบบยืดหยุ่น

ความเชือ่ ใจในความน่าเชือ่ ถือ

คุณภาพความสัมพันธ์

√+B
√+D
√+C
√√+A
√√+

√+

√+

หมายเหตุ √+ หมายถึงพบความสัมพันธ์เชิงบวก √- หมายถึงพบความสัมพันธ์เชิงลบ
A = มีอทิ ธิพลมากทีส่ ดุ , B, C, D, E = มีอทิ ธิพลน้อยทีส่ ดุ

3. อภิ ปรายผล
การศึกษาถึงความสาคัญของปจั จัยการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor
Support) ที่มตี ่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี (FranchisorFranchisee Relationship Quality) ในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึง
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อิทธิพลของการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ทงั ้ 7 ด้านที่มตี ่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
แฟรนไชส์ซ อร์ก ับแฟรนไชส์ซี ซึ่ง สอดคล้อ งกับงานวิจ ยั ของ Foo et al. (1998) ที่พ บ
ความสัมพันธ์ของการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์กับ ความพึงพอใจของแฟรนไชส์ซีในกลุ่ ม
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศสิงคโปร์ ซึง่ ความพึงพอใจเป็ นตัววัดคุณภาพความสัมพันธ์ทส่ี าคัญตัว
หนึ่งในงานวิจยั ในอดีต อาทิเช่น Roberts et al. (2003) Dwyer and Oh (1987) Crosby et al.
(1990) รวมถึงการศึกษานี้ดว้ ย
ผลการศึกษาชีป้ ระเด็นที่น่าสนใจไปที่การสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการฝึกอบรม (Training) ด้านการเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection) ด้านการให้คาแนะนาและ
ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Advice and Consultation) และด้านการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) ซึง่ กลุ่มตัวอย่างแฟรนไชส์ซมี คี วามเห็นว่า การฝึกอบรมเป็ นการ
สนับสนุ นทีแ่ ฟรนไชส์ซอร์ทาให้แก่แฟรนไชส์ซไี ด้อย่างมีคุณภาพที่สุดและส่งผลกระทบเชิงบวก
สูงสุดต่อคุณภาพความสัมพันธ์ในภาพรวมและทัง้ 5 ด้านความสัมพันธ์ สอดคล้องกับงานของ
Price (1993) ที่กล่าวว่าการฝึ กอบรมถือได้ว่าเป็ นปจั จัยสาคัญทีแ่ ฟรนไชส์ซใี ช้ประกอบในการ
ตัดสินใจลงทุน ส่วนการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่องก็เป็ นอีก 2
ด้านของการสนับสนุ นที่แฟรนไชส์ซเี ห็นว่ามีคุณภาพดีมากส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับสูงต่อ
คุณภาพความสัมพันธ์โดยรวมในระดับเท่าๆ กัน ตามด้วยการวิจยั และพัฒนาทีส่ ่งผลกระทบเชิง
บวกในระดับค่อนข้างสูงในเกือบทุกด้านของความสัมพันธ์
ส่วนการสนับสนุนการขาย (Sales/Field Support) พบความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปาน
กลางต่อคุณภาพความสัมพันธ์เพียง 1 ด้าน คือ ความเชื่อใจในความเอื้ออาทร และการโฆษณา
และส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion) ก็พบความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพ
ความสัมพันธ์ดา้ นความพึงพอใจเพียงด้านเดียวเช่นเดียวกัน
ทีน่ ่าสังเกตคือ จากการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ทงั ้ หมด 7 ด้าน มีเพียง 1 ด้าน คือ
ด้านการคัดเลือ กซัพพลายเออร์ (Supplier Selection) ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ คุณภาพ
ความสัมพันธ์ ด้า นความเชื่อ ใจในความน่ าเชื่อ ถือ และด้า นความพึงพอใจ การสนับสนุ น ของ
แฟรนไชส์ซ อร์ใ นด้ า นนี้ จ ะเกี่ย วข้อ งกับ การจัด หาวัต ถุ ดิบ หรือ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยวัต ถุ ดิบ ให้แ ก่
แฟรนไชส์ซไี ด้อย่างมีคุณภาพและสมเหตุสมผล รวมถึงการเจรจาต่อรองกับผูจ้ ดั จาหน่ ายวัตถุดบิ
ด้ว ย อาจเป็ น ไปได้ว่ า ในเรื่อ งของวัต ถุ ดิบ เป็ น การสนั บ สนุ น ที่ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ต้น ทุ น ของ
แฟรนไชส์ซีม ากที่สุ ด เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การสนั บ สนุ น ด้า นอื่น ๆ และเป็ น กิจ กรรมที่ต้ อ ง
ดาเนินการเป็นประจาและต่อเนื่องตลอดเวลาทีม่ กี ารดาเนินการธุรกิจ โดยทัวไปแล้
่
วผูท้ ท่ี าธุรกิจมี
ย่อมอยากทีจ่ ะจัดหาวัตถุดบิ เองเพราะสามารถควบคุมต้นทุนและกาไรของกิจการได้ ซึง่ น่ าจะเป็ น
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ประเด็นสาคัญที่ธุรกิจแฟรนไชส์ซีต้อ งการเช่นเดียวกัน การที่แฟรนไชส์ซอร์ดาเนินการเรื่อ ง
วัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายให้แก่แฟรนไชส์ซอี าจทาให้การดาเนินธุรกิจของแฟรนไชส์ซมี ตี ้นทุนสูง
กว่าที่แฟรนไชส์ซคี าดหวังไว้ ทาให้แฟรนไชส์ซรี สู้ กึ อึดอัดมากกว่าสะดวกสบาย ส่งผลให้ระดับ
ความพึงพอใจของแฟรนไชส์ซลี ดลงได้ เมื่อเวลาผ่านไปการผูกพันกับการสนับสนุ นในด้านนี้อาจ
ทาให้แฟรนไชส์ซรี ส็ กึ ไม่แน่ใจในความซื่อสัตย์และความน่ าเชื่อถือของฝา่ ยแฟรนไชส์ซอร์
ด้านการศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์ พบว่าโดยรวมองค์กรแฟรนไชส์
ซอร์ม ีล ัก ษณะของวัฒ นธรรมแบบยืด หยุ่น (Supportive) ในระดับ สูง กว่ า แบบไม่ย ืด หยุ่น
(Bureaucratic Culture) โดยลักษณะแบบยืดหยุ่นที่พบมาก ได้แก่ มีความเชื่อใจกัน พนักงาน
ได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีความมันคงปลอดภั
่
ย มีการสนับสนุ นส่งเสริม
พนักงาน มุง่ เน้นความสัมพันธ์ในองค์กร และมีการร่วมมือช่วยเหลือกันในองค์กร ลักษณะแบบไม่
ยืดหยุ่นทีพ่ บมาก ได้แก่ มีลกั ษณะโครงสร้างองค์กรที่ชดั เจน มีความมันคงเป็
่
นปึกแผ่น และมี
ลาดับขัน้ ตอนการทางานทีช่ ดั เจน
ส่วนวัฒนธรรมขององค์กรแฟรนไชส์ซี พบว่าโดยรวมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์มลี กั ษณะ
ของวัฒ นธรรมแบบยืด หยุ่น (Supportive) ในระดับ สูง กว่ า แบบไม่ย ืด หยุ่น (Bureaucratic
Culture) เช่นเดียวกับวัฒนธรรมขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์ โดยลักษณะแบบยืดหยุ่นที่พบมาก
ได้แ ก่ มีค วามเชื่อ ใจกัน ในระดับ สู ง สุ ด มีก ารร่ ว มมือ ช่ ว ยเหลือ กัน ในองค์ก ร มีก ารมุ่ ง เน้ น
ความสัมพันธ์ในองค์กร มีความมันคงปลอดภั
่
ย พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน มีการสนับสนุนส่งเสริมพนักงาน ลักษณะแบบไม่ยดื หยุน่ ทีพ่ บมาก ได้แก่ มีลกั ษณะการ
บริหารงานการสังการจากผู
่
้บริห ารระดับสูงสู่ระดับกลางและระดับล่างในระดับสูงสุด มีความ
มันคงเป็
่
นปึกแผ่น และมีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจน
ผลของการศึกษาความสาคัญของวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ทีม่ ตี ่อ
คุ ณ ภาพความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแฟรนไชส์ซ อร์ แ ละแฟรนไชส์ซี (Franchisor-Franchisee
Relationship Quality) พบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์และวัฒนธรรม
องค์กรแฟรนไชส์ซกี บั คุณภาพความสัมพันธ์ดงั กล่าว ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ William and
Attaway (1996) ที่พ บอิทธิพ ลของวัฒนธรรมองค์ก รของผู้ซ้ือ และผู้ข ายที่ม ีต่ อ การพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์
และวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซสี ่งผลกระทบต่อคุณภาพความสัมพันธ์ดงั กล่าวแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์กรแฟรนไชส์ซอร์ทงั ้ แบบไม่ยดื หยุ่น (Bureaucratic Culture) และแบบยืดหยุ่น (Supportive
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Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ในภาพรวม เมื่อพิจารณาคุณภาพความสัมพันธ์รายด้าน
พบว่า วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์แบบไม่ยดื หยุ่นส่งผลบวกและแบบยืดหยุ่นส่งผลลบต่อ
ด้านความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) ในทางตรงกันข้ามวัฒนธรรม
องค์กรแฟรนไชส์ซอร์แบบไม่ยดื หยุ่นส่งผลลบและแบบยืดหยุ่นส่งผลบวกต่อด้านความพึงพอใจ
(Satisfaction)
เมื่อ พิจ ารณาวัฒ นธรรมองค์ก รแฟรนไชส์ซี พบความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งวัฒ นธรรม
องค์กรแฟรนไชส์ซที งั ้ แบบไม่ยดื หยุ่น (Bureaucratic Culture) และแบบยืดหยุ่น (Supportive
Culture) กับคุณภาพความสัมพันธ์ในภาพรวม เมื่อพิจารณาคุณภาพความสัมพันธ์รายด้าน
พบว่า วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซแี บบไม่ยดื หยุ่นส่งผลบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์ทงั ้ 5
ด้าน ในขณะทีพ่ บความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซแี บบยืดหยุ่นส่งผลลบต่อ ด้าน
ความเชื่อใจในความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence) และความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์
(Affective Commitment) และส่งผลบวกต่อด้านความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in
Integrity)
ในภาพรวมของการศึก ษา ได้แ สดงให้เ ห็น ถึง ความส าคัญ ของการสนั บ สนุ น ของ
แฟรนไชส์ซอร์ วัฒนธรรมทัง้ ขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์และองค์กรแฟรนไชส์ซี ที่มตี ่อ คุณภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี โดยการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์ทงั ้ 7
ด้านมีระดับค่อนข้างสูงและล้วนมีอทิ ธิพลกับต่อระดับคุณภาพความสัมพันธ์แตกต่างกันออกไป
โดยเฉพาะด้านการฝึ กอบรมเป็ นด้านที่มคี วามสาคัญที่สุดต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ในขณะทีด่ า้ นการคัดเลือกซัพพลายเออร์อาจทาให้ระดับ
คุณภาพความสัมพันธ์ทด่ี ลี ดลง
ในด้านวัฒนธรรมองค์กร ธุรกิจ แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีต่ างก็มลี กั ษณะของ
วัฒนธรรมองค์กรทีผ่ สมผสานกันระหว่างความไม่ยดื หยุ่นและความยืดหยุ่น ซึ่งดูเหมือนจะเป็ น
สิง่ จาเป็ นทีท่ ุกองค์กรต้องมีเพื่อให้เกิดความสมดุลในองค์กร โดยพบระดับความยืดหยุ่นทีส่ ูงกว่า
ในทัง้ องค์ก รแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี เมื่อ เปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรแบบไม่
ยืดหยุน่ และแบบยืดหยุ่นขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี พบว่า องค์กรแฟรนไชส์ซอร์
มีระดับวัฒนธรรมองค์ก รทัง้ 2 แบบสูงกว่าองค์กรแฟรนไชส์ซี ซึ่ง น่ าจะเป็ นธรรมชาติของ
องค์กรแฟรนไชส์ซอร์ทเ่ี ปรียบเสมือนบริษทั แม่ท่คี อยดูแลแฟรนไชส์ซที เ่ี ปรียบเสมือนบริษทั ลูก
องค์กรแฟรนไชส์ซอร์จงึ จาเป็ นต้องมีวฒ
ั นธรรมทีม่ คี วามไม่ยดึ หยุ่นและความยืดหยุ่น ในระดับที่
สูงกว่าองค์กรแฟรนไชส์ซี ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถดูแลและควบคุมการดาเนินงานทัง้ ธุรกิจของตัวเอง
และธุรกิจของเครือข่ายให้เติบโตไปด้วยกัน แต่ ในขณะเดียวกันก็อาจกระทบต่อความพึงพอใจ
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ของแฟรนไชส์ซีไ ด้ อย่า งไรก็ต าม จากผลการศึก ษาท าให้เ ห็น ความส าคัญ ของวัฒ นธรรม
องค์ก รแฟรนไชส์ซีแ บบไม่ยดื หยุ่น ที่ส นับ สนุ น ให้คุ ณภาพความสัม พันธ์ ของทัง้ สององค์กรมี
แนวโน้มไปในทางทีด่ ขี น้ึ

4. ข้อเสนอแนะ
(ก) ข้อเสนอแนะในการบริ หารจัดการ
ผลจากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ สามารถนาไปพัฒนาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ ต่ อ
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยทัง้ องค์กรแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี กล่าวคือ
1. องค์กรแฟรนไชส์ซอร์ควรระมัดระวังในการดาเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์
เนื่องจากเป็ นการขยายธุรกิจที่เปิ ดโอกาสให้ผู้ท่สี นใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่แฟรนไชส์ซอร์เป็ น
เจ้าของสิทธิการค้า ผูล้ งทุนหรือแฟรนไชส์ซเี หล่านัน้ เปรียบเสมือนลูกค้าทีจ่ ะผูกพันอยู่กบั บริษทั
ในระยะยาว ดังนัน้ การให้ค วามสาคัญ และพัฒนาในเรื่อ งของคุ ณภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซจี งึ เป็นเรือ่ งทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างให้เกิดความเชื่อ
ใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity) ความเชื่อใจในความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence)
ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์
(Affective Conflict) และ ความพึงพอใจ (Satisfaction)
2. องค์ก รแฟรนไชส์ซ อร์ ค วรจัด ให้ม ีก ารสนับ สนุ น ด้า นแฟรนไชส์ (Franchise
Support) ให้แก่แฟรนไชส์ซี ทัง้ 7 ด้าน ซึง่ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า คุณภาพความสัมพันธ์
ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซที เ่ี ข็มแข็งเกิดจากการสนับสนุ นด้านการฝึกอบรมมากทีส่ ุด
ตามด้วยการเลือกทาเลทีต่ งั ้ การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง การวิจยั และพัฒนา การ
สนับสนุนการขาย และการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ส่วนการคัดเลือกซัพพลายเออร์อาจส่งผล
ให้คุณภาพความสัมพันธ์ลดลง แต่ก็ยงั คงเป็ นการสนับสนุ นจาเป็ นที่แฟรนไชส์ซอร์ต้องจัดให้
เนื่องจากประเด็นเรื่อง “มาตรฐาน” เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญสาหรับธุรกิจระบบแฟรนไชส์ การใช้วตั ถุดบิ ที่
มีท่มี าแตกต่ างกันอาจส่ งผลในประเด็นนี้ไ ด้ แฟรนไชส์ซ อร์อ าจหาวิธ ีการที่ใ ห้แ ฟรนไชส์ซี ม ี
ทางเลือ กหรือ มีส่ วนในการจัดการเรื่อ งวัตถุ ดบิ หรือซัพพลายเออร์มากขึ้น โดยยังคงรักษา
มาตรฐานของธุรกิจไว้
3. องค์กรแฟรนไชส์ซอร์ควรมีการส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารสร้างวัฒนธรรมที่ม ี
ความสมดุลในองค์กร ทัง้ ในรูปแบบไม่ยดื หยุน่ (Bureaucratic) และ แบบยืดหยุ่น (Supportive) ที่
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เสริมสร้างคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ซึ่งผู้บริหารแฟรนไชส์
ซอร์มบี ทบาทสาคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มลี กั ษณะ ดังนี้
3.1 รูปแบบที่ไม่ยดื หยุ่น ควรจะเน้ นในเรื่อ งของการก าหนดโครงสร้า ง
องค์กรที่ชดั เจน มีความมันคงเป็
่
นปึ กแผ่น มีลาดับขัน้ ตอนการทางานที่ชดั เจน ซึ่งจะส่งผลให้
สมาชิกในองค์กรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน มีการควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ เพื่อให้ปญั หาต่างๆโดยเฉพาะปญั หาของแฟรนไชส์ซเี กิดขึน้ น้ อยที่สุด โดยพยายามลด
ลักษณะของการมุง่ เน้นการใช้อานาจในการบริหารจัดการให้น้อยลง
3.2 รู ป แบบที่ ย ืด หยุ่ น ควรจะเน้ น หนั ก ในเรื่อ งของความเชื่อ ใจกั น
พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีความมันคงปลอดภั
่
ย มีการสนับสนุ น
ส่งเสริมพนักงาน มุง่ เน้นความสัมพันธ์ในองค์กร มีการร่วมมือช่วยเหลือกันในองค์กร และส่งเสริม
สนับสนุ นให้มกี ารพึ่งพากันระหว่างสมาชิก เพื่อให้เกิดข้อผูกพันทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ร่วมกัน และ
การสร้างความมันคงในระยะยาว
่
4. องค์กรแฟรนไชส์ซคี วรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารสร้างวัฒนธรรมทีม่ คี วาม
สมดุลในองค์กรเช่นเดียวกับองค์กรแฟรนไชส์ซอร์ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบไม่ยดื หยุ่น (Bureaucratic) มีค วามส าคัญ ต่ อ การเสริมสร้า งคุ ณภาพความสัมพัน ธ์
ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีในทุกๆ ด้าน ซึ่งผู้บริหารแฟรนไชส์ชอร์ควรส่งเสริมการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซใี ห้มลี กั ษณะ ดังนี้
4.1 รู ป แบบที่ ไ ม่ ย ืด หยุ่ น ที่ ต้ อ งส่ ง เสริม ให้ ช ัด เจนมาก ได้ แ ก่ การ
บริหารงานการสังการจากผู
่
บ้ ริหารระดับสูงสู่ระดับกลางและระดับล่าง การสร้างความมันคงเป็
่
น
ปึ ก แผ่ น การกาหนดโครงสร้างองค์กรที่ชดั เจน มีลาดับขัน้ ตอนการทางานที่ชดั เจน มีการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นระบบระเบียบ มีความระมัดระวังในการทางานสูง และมีกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวด
เคร่งครัด โดยพยายามลดลักษณะของการมุง่ เน้นการใช้อานาจในการบริหารจัดการให้น้อยลง
4.2 รูป แบบที่ย ืด หยุ่น ควรมีใ นเรื่อ งของความเชื่อ ใจกัน มีก ารร่ว มมือ
ช่วยเหลือกันในองค์ก ร มีการมุ่งเน้นความสัมพันธ์ในองค์กร มีความมันคงปลอดภั
่
ย พนักงาน
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีการสนับสนุ นส่งเสริมพนักงาน มีการสังสรรค์
สมาคมกัน และพนักงานมีอสิ ระส่วนตัว และส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารพึง่ พากันระหว่างสมาชิก
เพื่อให้เกิดข้อผูกพันทีเ่ ป็นผลประโยชน์รว่ มกัน และการสร้างความมันคงในระยะยาว
่
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ทัง้ หมดนี้เป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารองค์กรแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซตี ้องช่วยกันศึกษาและ
ค้นหารูปแบบความสมดุลขององค์กร ซึ่งเป็ นยุทธวิธใี นการบริหารทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ แฟรนไชส์ซอร์
และแฟรนไชส์ซมี คี ุณภาพความสัมพันธ์ทด่ี ขี น้ึ

(ข) ข้อเสนอแนะการศึกษาวิ จยั ในครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาเน้นประเภทของธุรกิจ โดยการผสมผสานทัง้ การวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับกรอบแนวคิด
ของการศึกษา กับผูท้ เ่ี กี่ยวข้องในองค์กรแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี และการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ทีใ่ ช้กลุ่มตัวอย่างทีม่ จี านวนมากขึน้ ในแต่ละประเภทของธุรกิจ เพื่อให้
การเปรียบเทียบผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือมากทีส่ ุด
2. ควรเพิ่ม ประเด็น การศึก ษาในบทบาทของเทคโนโลยีท่ีน่ าจะมีผ ลต่ อ การ
บริหารจัดการและคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
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แบบสอบถาม
ความสาคัญของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์กบั วัฒนธรรมองค์กร
ที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
THE IMPORTANCE OF FRANCHISOR SUPPORT AND ORGANIZATIONAL CULTURE
TOWARDS FRANCHISOR-FRANCHISEE RELATIONSHIP QUALITY

เรียน ท่านผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการศึกษา ความสาคัญของการสนับสนุนของแฟรน
ไชส์ซอร์กบั วัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
ซึง่ คาถามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของธุ
่
รกิจ
ส่วนที่ 2 วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์
โปรดตอบคาถามให้ครบทุกส่วน ทุกข้อ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์ความรูท้ างการศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจต่อไป
ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ดร. สุนนั ทา ไชยสระแก้ว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2300, 2367
เบอร์โทรสาร 0-2579-1111 ต่อ 2360
e-mail: sunanta.ch@spu.ac.th

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของธุ
่
รกิ จ
คาชีแ้ จง : โปรดตอบคาถามและทาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อความทีต่ รงกับข้อมูลของท่าน
1. ชือ่ แบรนด์……….............................................................................................................
2. ชือ่ บริษทั ...........................................................................................................................
3. ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์
 (1) อาหาร
 (2) เครือ่ งดื่ม
 (3) เครือ่ งใช้ของประดับ
 (4) ความงาม สปา ศูนย์สขุ ภาพ
 (5) ศูนย์พฒ
ั นาวิชาความรู้ ศูนย์หนังสือ  (6) เครือ่ งจักร เครื่องมืออุตสาหกรรม
 (7) ร้านสะดวกซือ้
 (8) เครือ่ งเขียนเอกสาร ร้านถ่ายรูป
 (9) ศูนย์บริการด้านบ้าน
 (10) ทีป่ รึกษาต่างๆ การเงิน บัญชี
 (11) ด้านบันเทิง ศูนย์เช่าวีดโี อ ซีดี
 (12) การซ่อมแซมเครือ่ งใช้ กุญแจ รองเท้า
 (13) การบริการด้านความสะอาดต่างๆ
 (14) จาหน่ายอาหารสัตว์เลีย้ งและอุปกรณ์
 (15) บริการด้านท่องเทีย่ ว
 (16) คอมพิวเตอร์ ศูนย์ซ่อม ขาย ให้เช่า
 (17) ศูนย์จาหน่ายของฝาก สินค้าท้องถิน่  (18) อสังหาริมทรัพย์
 (19) ดูแลรถยนต์
 (20) ร้านขายยา
 (21) การศึกษา
 (22) บริการทัวไป
่
 (23) อืน่ โปรดระบุ …………………………...
4. ทุนจดทะเบียน ……………………… บาท
5. จานวนพนักงานขององค์กรแฟรนไชส์ซอร์ …………………. คน
6. ระยะเวลาของการ เปิ ดดาเนินการธุรกิจ (รวมระยะเวลาก่อนนาระบบแฟรนไชส์มาใช้ใน
ธุรกิจด้วย) …………… ปี
7. ระยะเวลาของการ เปิดดาเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์ ……………… ปี
8. จานวนสาขา
ประเภทสาขา

จานวน (สาขา)

8.1 สาขาตนเอง ในประเทศ
8.2 สาขาตนเอง ในต่างประเทศ
8.3 สาขาทีเ่ ป็ น แฟรนไชส์ซี ในประเทศ
8.4 สาขาทีเ่ ป็ น แฟรนไชส์ซี ในต่างประเทศ
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9. การสนับสนุนแฟรนไชส์ซใี นด้านการเลือกทาเลทีต่ งั ้ (Site Selection)
 มี
 ไม่ม ี
10. การสนับสนุนแฟรนไชส์ซใี นด้านการสนับสนุนการขาย การให้ขอ้ มูล และคาแนะนาทาง
การตลาด (Sales/Field Support)
 มี
 ไม่ม ี
11. การสนับสนุนแฟรนไชส์ซใี นด้านการให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing
Advice and Consultation)
 มี
 ไม่ม ี
12. การสนับสนุนแฟรนไชส์ซใี นด้านการวิจยั และพัฒนา(Research and Development)
 มี
 ไม่ม ี
13. การสนับสนุนแฟรนไชส์ซใี นด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย (Advertising and
Promotion)
 มี
 ไม่ม ี
14. การสนับสนุนแฟรนไชส์ซใี นด้านการคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection)
 มี
 ไม่ม ี
15. การสนับสนุนแฟรนไชส์ซใี นด้านการฝึกอบรม (Training)
 มี
 ไม่ม ี
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ส่วนที่ 2 วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซอร์
คาชีแ้ จง : โปรดวงกลมรอบหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 ทีใ่ กล้เคียงกับความรูส้ กึ ของท่านทีม่ ตี ่อ
องค์กรแฟรนไชส์ซอร์ของท่านมากทีส่ ดุ
หมายเลข 1
หมายถึง
เห็นด้วย น้ อยที่ สดุ
หมายเลข 6 หมายถึง
เห็นด้วย มากที่ สดุ

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ลักษณะขององค์กร

องค์กรของท่าน มีลกั ษณะการ บริหารงาน การสังการ
่
จากผูบ้ ริหารระดับสูงสูร่ ะดับกลางและระดับล่าง
องค์กรของท่าน มีการสนับสนุนส่งเสริมพนักงาน
องค์กรของท่าน มีความเชือ่ ใจกัน
องค์กรของท่าน มีกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดเคร่งครัด
องค์กรของท่าน พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
องค์กรของท่าน มีความมันคงเป็
่
นปึ กแผ่น
องค์กรของท่าน พนักงานมีอสิ ระส่วนตัว
องค์กรของท่าน มุง่ เน้นการใช้อานาจในการบริหาร
จัดการ
องค์กรของท่าน มีการร่วมมือช่วยเหลือกันในองค์กร
องค์กรของท่าน มุง่ เน้นความสัมพันธ์ในองค์กร
องค์กรของท่าน มีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นระบบระเบียบ
องค์กรของท่าน มีการสังสรรค์สมาคมกัน
องค์กรของท่าน มีความระมัดระวังในการทางานสูง
องค์กรของท่าน มีลาดับขัน้ ตอนการทางานทีช่ ดั เจน
องค์กรของท่าน มีความมันคงปลอดภั
่
ย
องค์กรของท่าน มีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจน

เห็น
ด้วย
น้ อย
ที่ สดุ
1

2

3

4

5

เห็น
ด้วย
มาก
ที่ สดุ
6

1

2

3

4

5

6

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6

***************************** ขอขอบคุณทุกท่านทีก่ รุณาตอบแบบสอบถาม **************************
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มหาวิ ทยาลัยศรีปทุม
แบบสอบถาม

B ……
…

ความสาคัญของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์กบั วัฒนธรรมองค์กร
ที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
THE IMPORTANCE OF FRANCHISOR SUPPORT AND ORGANIZATIONAL CULTURE
TOWARDS FRANCHISOR-FRANCHISEE RELATIONSHIP QUALITY

เรียน ท่านผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการศึกษา ความสาคัญของการสนับสนุนของแฟรน
ไชส์ซอร์กบั วัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซี
ซึง่ คาถามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของธุรกิจ
ส่วนที่ 2 ปจั จัยการสนับสนุ นของแฟรนไชส์ซอร์
ส่วนที่ 3 วัฒนธรรมขององค์กรแฟรนไชส์ซี
ส่วนที่ 4 คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
โปรดตอบคาถามให้ครบทุกส่วน ทุกข้อ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์ความรูท้ างการศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจต่อไป
ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ดร. สุนนั ทา ไชยสระแก้ว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2300, 2367
เบอร์โทรสาร 0-2579-1111 ต่อ 2360
e-mail: sunanta.ch@spu.ac.th

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของธุ
่
รกิ จ
คาชีแ้ จง : โปรดตอบคาถามและทาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อความทีต่ รงกับข้อมูลของท่าน
1. ชือ่ แบรนด์……….............................................................................................................
2. ระยะเวลาของการเปิ ดดาเนินการของท่านภายใต้แบรนด์น้ี …………… ปี
3. จานวนสาขาของท่านทีเ่ ป็ นแฟรนไชส์ซภี ายใต้แบรนด์น้ี …………………. สาขา
4. จานวนพนักงานทัง้ หมด …………………. คน
5. ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์
รายการ
5.1 งบประมาณการลงทุน
5.2 อายุสญ
ั ญา

จานวน
บาท
ปี
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ส่วนที่ 2 ปจั จัยการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์
คาชีแ้ จง : โปรดวงกลมรอบหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 ทีใ่ กล้เคียงกับความรูส้ กึ ของท่านทีม่ ตี ่อ
การสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์ของท่านมากทีส่ ดุ
หมายเลข 1
หมายเลข 6

หมายถึง
หมายถึง

ปัจจัยการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์

เห็นด้วย น้ อยที่ สดุ
เห็นด้วย มากที่ สดุ
เห็น
ด้วย
น้ อย
ที่ สดุ
1

2

3

1. การเลือกทาเลที่ ตงั ้ (Site Selection)
1.1 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้าน
1
2
3
ให้แก่ทา่ นได้อย่างเหมาะสม
1.2 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้าน
1
2
3
ให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
1.3 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้าน
1
2
3
ให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว
1.4 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดาเนินการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางแผนผังร้าน
1
2
3
ทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
1.5 แฟรนไชส์ซอร์ดแู ลและให้ความสนใจในการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการ
1
2
3
วางแผนผังร้านให้แก่ทา่ น
2. การสนับสนุนการขาย การให้ข้อมูลและคาแนะนาทางการตลาด (Sales/Field Support)
2.1 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดาเนินการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ นได้อย่าง
1
2
3
เหมาะสม
2.2 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดาเนินการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้
1
2
3
ตกลงกันไว้
2.3 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดาเนินการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ นด้วยความ
1
2
3
เต็มใจและรวดเร็ว
2.4 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารดาเนินการการสนับสนุนการขายทีท่ าให้ทา่ น
1
2
3
มันใจ
่
2.5 แฟรนไชส์ซอร์ดแู ลและให้ความสนใจในการสนับสนุนการขายให้แก่ทา่ น 1
2
3

4

5

เห็น
ด้วย
มาก
ที่ สดุ
6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6
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เห็น
ด้วย
ปัจจัยการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์
น้ อย
ที่ สดุ
1
2
3
3. การให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่ อง (Ongoing Advice and Consultation)
3.1 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่อง
1
2
3
และเหมาะสม
3.2 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่อง
1
2
3
ตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
3.3 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารให้คาแนะนาและปรึกษาให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่อง
1
2
3
ด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว
3.4 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารให้คาแนะนาและปรึกษาอย่างต่อเนื่องทีท่ าให้
1
2
3
ท่านมันใจ
่
3.5 แฟรนไชส์ซอร์ดแู ลและให้ความสนใจในการให้คาแนะนาและปรึกษา
1
2
3
ให้แก่ทา่ นอย่างต่อเนื่อง
4. การวิ จยั และพัฒนา (Research and Development)
4.1 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่ทา่ น
1
2
3
ได้อย่างเหมาะสม
4.2 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่ทา่ น
1
2
3
ตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
4.3 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่ทา่ น
1
2
3
ด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว
4.4 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ทีท่ าให้
1
2
3
ท่านมันใจ
่
4.5 แฟรนไชส์ซอร์ดแู ลและให้ความสนใจในการวิจยั และพัฒนาสินค้าและ
1
2
3
บริการใหม่ๆ ให้แก่ทา่ น
5. การโฆษณาและส่งเสริ มการขาย (Advertising and Promotion)
5.1 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ทา่ น
1
2
3
ได้อย่างเหมาะสม
5.2 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ทา่ น
1
2
3
ตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
5.3 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้แก่ทา่ น
1
2
3
ด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว
5.4 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขายทีท่ าให้
1
2
3
ท่านมันใจ
่
5.5 แฟรนไชส์ซอร์ดแู ลและให้ความสนใจในการจัดการการโฆษณาและ
1
2
3
ส่งเสริมการขาย
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ปัจจัยการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์

6. การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier Selection)
6.1 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ทา่ น
ได้อย่างเหมาะสม
6.2 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ทา่ น
ตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
6.3 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ทา่ น
ด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว
6.4 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดบิ ทีท่ าให้
ท่านมันใจ
่
6.5 แฟรนไชส์ซอร์ดแู ลและให้ความสนใจในการจัดหาวัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั
จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ทา่ น
7. การฝึ กอบรม (Training)
7.1 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดการการฝึกอบรมให้แก่ทา่ นหรือบุคลากรของ
ท่านได้อย่างเหมาะสม
7.2 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดการการฝึกอบรมให้แก่ทา่ นตามทีไ่ ด้ตกลงกัน
ไว้
7.3 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดการการฝึกอบรมให้แก่ทา่ นด้วยความเต็มใจ
และรวดเร็ว
7.4 แฟรนไชส์ซอร์มกี ารจัดการการฝึกอบรมทีท่ าให้ทา่ นมันใจ
่
7.5 แฟรนไชส์ซอร์ดแู ลและให้ความสนใจในการจัดการการฝึกอบรมให้แก่
ท่าน
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ส่วนที่ 3 วัฒนธรรมองค์กรแฟรนไชส์ซี
คาชีแ้ จง : โปรดวงกลมรอบหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 ทีใ่ กล้เคียงกับความรูส้ กึ ของท่านที่
มีต่อองค์กรแฟรนไชส์ซขี องท่านมากทีส่ ุด
หมายเลข 1
หมายเลข 6

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หมายถึง
หมายถึง

ลักษณะขององค์กร

องค์กรของท่าน มีลกั ษณะการ บริหารงาน การสังการ
่
จากผูบ้ ริหารระดับสูงสูร่ ะดับกลางและระดับล่าง
องค์กรของท่าน มีการสนับสนุนส่งเสริมพนักงาน
องค์กรของท่าน มีความเชือ่ ใจกัน
องค์กรของท่าน มีกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดเคร่งครัด
องค์กรของท่าน พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
องค์กรของท่าน มีความมันคงเป็
่
นปึ กแผ่น
องค์กรของท่าน พนักงานมีอสิ ระส่วนตัว
องค์กรของท่าน มุง่ เน้นการใช้อานาจในการบริหาร
จัดการ
องค์กรของท่าน มีการร่วมมือช่วยเหลือกันในองค์กร
องค์กรของท่าน มุง่ เน้นความสัมพันธ์ในองค์กร
องค์กรของท่าน มีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นระบบระเบียบ
องค์กรของท่าน มีการสังสรรค์สมาคมกัน
องค์กรของท่าน มีความระมัดระวังในการทางานสูง
องค์กรของท่าน มีลาดับขัน้ ตอนการทางานทีช่ ดั เจน
องค์กรของท่าน มีความมันคงปลอดภั
่
ย
องค์กรของท่าน มีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจน

เห็นด้วย น้ อยที่สดุ
เห็นด้วย มากที่สดุ
เห็น
ด้วย
น้ อย
ที่ สดุ
1

2

3

4

5

เห็น
ด้วย
มาก
ที่ สดุ
6

1

2

3

4

5

6

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6

137

ส่วนที่ 4 คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
คาชีแ้ จง : โปรดวงกลมรอบหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 ทีใ่ กล้เคียงกับความรูส้ กึ ของท่านที่
มีต่อแฟรนไชส์ซอร์ของท่านมากทีส่ ดุ
หมายเลข 1
หมายเลข 6

หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วย น้ อยที่ สดุ
เห็นด้วย มากที่ สดุ

คุณภาพความสัมพันธ์

1. ความเชื่อใจในความน่ าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
1.1 เมือ่ มีปญั หาเกิดขึน้ ท่านเชือ่ ว่าแฟรนไชส์ซอร์จะมีความซื่อสัตย์กบั ท่าน
1.2 ท่านคิดว่าแฟรนไชส์ซอร์มคี วามซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ น่ื
1.3 ท่านเชือ่ ถือและมีความไว้ใจแฟรนไชส์ซอร์
2. ความเชื่อใจในความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence)
2.1 แฟรนไชส์ซอร์ให้ความสาคัญและสนใจทุกข์สขุ ของท่าน
2.2 เมือ่ ท่านแจ้งปญั หากับแฟรนไชส์ซอร์ ท่านรูด้ วี ่าแฟรนไชส์ซอร์
จะดาเนินการแก้ปญั หาให้ทา่ นด้วยความเข้าใจ
2.3 จากประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา ท่านคิดว่าท่านสามารถพึง่ พา
แฟรนไชส์ซอร์ได้
3. ความผูกพันเนื่ องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment)
3.1 ท่านมีความรูส้ กึ ผูกพันกับแฟรนไชส์ซอร์
3.2 ท่านมักจะมีการติดต่อกับแฟรนไชส์ซอร์ เนื่องจากท่านชอบทีจ่ ะพูดคุย
กับแฟรนไชส์ซอร์
3.3 ท่านมักจะมีการติดต่อกับแฟรนไชส์ซอร์ เนื่องจากท่านมีความรูส้ กึ ทีด่ ี
กับแฟรนไชส์ซอร์
4. ความขัดแย้งเนื่ องมาจากอารมณ์ (Affective Conflict)
4.1 ท่านรูส้ กึ หงุดหงิดกับแฟรนไชส์ซอร์
4.2 ท่านรูส้ กึ ผิดหวังกับแฟรนไชส์ซอร์
4.3 ท่านรูส้ กึ ราคาญแฟรนไชส์ซอร์
5. ความพึงพอใจ (Satisfaction)
5.1 ท่านรูส้ กึ ชืน่ ชมผลงานของแฟรนไชส์ซอร์
5.2 ท่านมีความสุขกับผลงานของแฟรนไชส์ซอร์
5.3 การทางานของแฟรนไชส์ซอร์ทาให้ทา่ นพึงพอใจ
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***************************** ขอขอบคุณทุกท่านทีก่ รุณาตอบแบบสอบถาม **************************
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