การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชสรา นกาแฟพรีเมีย่ มของไทยและตางประเทศ

นางสาวศญานุชฌ โตประเสริฐพงศ

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2547
ISBN 974-17-7077-4
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

A COMPARATIVE STUDY OF THAI AND FOREIGN PREMIUM COFFEE SHOP FRANCHISING

Miss Sayanuch Toprasertpong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Economics in Economics
Faculty of Economics
Chulalongkorn University
Academic Year 2004
ISBN 974-17-7077-4

หัวขอวิทยานิพนธ

การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและ
ตางประเทศ
นางสาวศญานุชฌ โตประเสริฐพงศ
เศรษฐศาสตร
รองศาสตราจารย ดร. จุฑา มนัสไพบูลย

โดย
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษา

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุมตั ใิ หนบั วิทยานิพนธฉบับนี้เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
………………………………………….. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
(รองศาสตราจารย ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
…………………………………………… ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ)
…………………………………………... อาจารยที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย ดร. จุฑา มนัสไพบูลย)
…………………………………………… กรรมการ
(รองศาสตราจารย นราทิพย ชุติวงศ)
…………………………………………… กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บังอร ทับทิมทอง)

ง
ศญานุช ฌ โตประเสริฐ พงศ : การศึก ษาเปรีย บเทียบธุร กิจ แฟรนไชส รา นกาแฟพรีเมี่ ยมของไทยและตา งประเทศ
(A COMPARATIVE STUDY OF THAI AND FOREIGN PREMIUM COFFEE SHOP FRANCHISING)
อาจารยที่ปรึกษา: รศ.ดร.จุฑา มนัสไพบูลย , จํานวนหนา 214 หนา. ISBN 974-17-7077-4
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพรวมและสถานการณของตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย ดวย
วิธีวิเคราะหเชิงพรรณนาจากขอมูลทุติยภูมิ และเพื่อวิเคราะหความแตกตางระหวางธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและ
ของตางประเทศ โดยวิเคราะหความแตกตางระหวางเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ในดานโครงสรางองคกรธุรกิจ การตลาด การผลิต และ
ระบบแฟรนไชส ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกเจาของสิทธิ์แฟรนไชสที่เปนกรณีศึกษา รวมถึงการวิเคราะหความ
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โดยสิทธิพิเศษและคาใชจายในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสมีความแตกตางกันตามตราสินคาและประเภทของราน
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คาใชจายและคาธรรมเนียมในการซื้อสิทธิแ์ ฟรนไชสในอัตราที่สูงกวาการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสไทย สําหรับผลการศึกษาความแตกตาง
ในดานผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส พบวา คุณลักษณะของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสสวนใหญของรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย คือ การมีสถานภาพ
สมรส มีพฤติกรรมการหาแหลงเงินทุนโดยมีสัดสวนเงินกูตอเงินลงทุนทั้งหมดสูง มีสัดสวนเงินจากแหลงอื่นๆ ตอเงินลงทุนทั้งหมดสูง
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ตอ การกํา หนดมาตรฐานการควบคุ ม คุ ณ ภาพจากเจ า ของสิ ท ธิ์ สู ง และผลการศึ กษาความแตกต างในด านผู บ ริ โ ภค พบว า
คุณลักษณะของผูบริโภคสวนใหญของรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย มีสัญชาติไทย ประกอบอาชีพรับราชการหรือธุรกิจสวนตัว ชอบ
เครื่ องดื่ มกาแฟรอ น มี ความพึ งพอใจตอ ราคาของสิ นคา ประเภทอื่ นๆ ที่ไ มใช เครื่องดื่มกาแฟ เชน เบเกอรี่ สูง รวมถึ งมีค วาม
พึงพอใจตอการตกแตงราน การแจกของแถม และความเปนมิตรของพนักงานที่ใหบริการ สูง ในขณะที่คุณลักษณะของผูบริโภค
สวนใหญของรานกาแฟพรีเมี่ยมตางประเทศ เปนนักเรียนหรือนักศึกษา มีคาใชจายในการใชบริการเฉลี่ยตอครั้งสูง มีความพึงพอใจ
ตอความสะดวกสบายในการเดินทางมาราน ชอบบรรยากาศภายในรานและการแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรี
สาขาวิชา……………..เศรษฐศาสตร………………………….. ลายมือชื่อนิสิต………………………………………………….
ปการศึกษา…………...2547………………………………….. ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา……………….……………………

จ
##4585586029
: MAJOR ECONOMICS
KEY WORD: A COMPARATIVE STUDY / PREMIUM COFFEE SHOP / FRANCHISING / DISCRIMINANT ANALYSIS
SAYANUCH TOPRASERTPONG: A COMPARATIVE STUDY OF THAI AND FOREIGN PREMIUM COFFEE
SHOP FRANCHISING. THESIS ADVISOR : CHUTA MANUSPHAIBOOL ,Ph.D., Assoc.Prof., 214 pp.
ISBN 974-17-7077-4
The objectives of the thesis are to investigate the market situation of premium coffee shop business in
Thailand using secondary data which based on descriptive analysis. And to analyze the difference between two types
of coffee-shop franchising, Thai-owned firm and foreign-owned firm. Regarding to franchisor, the study focus on the
difference of organization, marketing, production, and franchising. The study mainly based on primary data, collected
from franchisors in-depth interview. For franchisee and consumer opinions, the study is based on data collected by
questionnaires of 15 franchisee samples and 400 consumer samples, and utilizing discriminant analysis to identify the
difference between two groups of franchisee and two groups of consumer.
The study found that most firms offer coffee beverage menu as the core product, their brand names and
logos are designed to be differentiated by consumers. Besides, product strategies, product advertising, corporate
advertising, people strategies, and franchising expansion are attractive competition strategies in this business.
Moreover, the kind of benefits and franchising costs variation is the difference in brand and size of individual shop.
Furthermore, the study found some difference of both franchisings. According to franchisors, there are
some findings summarized as following. Firstly, their organization structures are quite similar but Thai-owned
franchisor is likely to expand the business by franchising than the foreign-owned franchisor. Secondly, regarding to
marketing structure, foreign-owned franchisor has more wildly range of consumers, positions the product in higher
market, tends to establish the shop in location where easily accessed by consumers, and presenting more modern
style of products. But, Thai-owned franchisor is likely to establish the stand-alone shop and attracts consumers by
high quality products from local market. However, they both have similarity in advertising campaign, both prefer to
use shop marketing and advertising. Thirdly, Production structures of both franchisors are similar except different
suppliers of coffee making process. Lastly, for franchising structure, the foreign-owned franchisor charges higher
initial costs and franchising fees. In examining the difference between franchisees, the result implies that Thai-owned
firm‘s franchisees mostly are married, operate with high ratio of loan to total capital, high ratio of other source to total
capital, and express high pricing policy satisfaction. However, foreign-owned firm‘s franchisees mostly receive high
annual income of shop, spend high costs of franchising, take long-time for training, high preference to the standard of
quality control, and having business experiences. In examining the difference between two groups of consumer, the
result shows that Thai-owned firm’s consumers mostly are Thai nationality, high preference to other food and
beverage pricing such as bakery, prefer shop decoration and free product samples, express high satisfaction of
friendliness of staff, being the government official or business owner, and prefer hot coffee beverage menu. On the
other hand, foreign-owned firm’s consumers mostly are students, big spenders, in favor of shop atmosphere and
location, and high preference to product samples.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ที่มาและความสําคัญของปญหา

การดํา เนิ น ธุ รกิ จ ที่ ตอ งเผชิ ญ กั บ สภาวะการแข ง ขั น และพฤติก รรมโตต อบจากคู แข ง
อยางรุนแรงในปจจุบัน ทําใหหนวยธุรกิจที่มีขนาดเล็กโดยเฉพาะหนวยธุรกิจที่มีเจาของกิจการ
เพียงคนเดีย วตองเผชิญกับการแขง ขัน และตอสูเ พื่อความอยูรอด การดําเนิน ธุรกิจใหป ระสบ
ความสํ า เร็จ จึ ง ตอ งอาศั ย ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ การวางแผนการปฏิ บัติ ง าน
ความเขาใจตลาดและสภาพแวดลอมในการแขงขันตลอดจนการพัฒนาทางดานธุรกิจ ซึ่งระบบ
แฟรนไชส (Franchise) เปนรูปแบบของความรวมมือทางธุรกิจประเภทหนึ่งที่หนวยธุรกิจกําลังให
ความสนใจและนิยมนํามาใชในธุรกิจของตน โดยเปนขอตกลงประเภทหนึ่งที่ใหสิทธิ์พิเศษแก
ผูซื้อสิทธิ์ (Franchisee) ในการดําเนินธุรกิจภายใตชื่อตราสินคาและภาพลักษณของเจาของสิทธิ์
หรือบริษัทแม (Franchisor) ในการขายสินคาหรือบริการ ณ พื้นที่หนึ่งๆ และในชวงเวลาที่กําหนด
ไว โดยเจาของสิท ธิ์จ ะถายทอดวิธีก าร (Know-How) ในการดําเนิน ธุรกิจ ทุก ขั้น ตอนใหแก
ผูซื้อสิทธิ์ ทั้ง นี้ผูซื้อสิทธิ์จ ะตองจายคาตอบแทนในการใชชื่อการคาเปน คาธรรมเนียมเริ่มแรก
(Franchise Fee) หรือตามสัดสวนของผลการดําเนินงาน (Royalty Fee) (Francine Lafontaine,
1992) ในปจจุบันหนวยธุรกิจนิยมนําระบบแฟรนไชสมาใชอยางแพรหลายเนื่องจากแฟรนไชส
เปนระบบที่เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถเปนเจาของกิจการหรือสรางธุรกิจของตนขึ้นมาได
โดยใชเงินลงทุนไมมากและมีความเสี่ยงนอยกวาการลงทุนเอง โดยที่ผูประกอบการไมจําเปนตอง
มีความรูความสามารถในดานการบริห ารธุรกิจการจัดการและการตลาดมากนักเพราะจะไดรับ
ความชวยเหลือดานตางๆ จากเจาของสิท ธิ์แฟรนไชส เมื่ อตกลงทํา สัญ ญาซื้อแฟรนไชสนั้ น
ในขณะทีเ่ จาของสิทธิแ์ ฟรนไชสเองก็สามารถใชระบบแฟรนไชสในการขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็ว
โดยไมจําเปนตองใชเงินลงทุนมากเทากับการขยายธุรกิจดวยตนเอง
จากการสํารวจพบวาขนาดตลาดของระบบธุรกิจ แฟรนไชสในระดับ โลกมีมูลคามากถึง
ประมาณ 2.3 แสนลานเหรีย ญดอลลารสหรัฐหรือประมาณ 9.43 ลานลานบาทซึ่งมากกวา
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยถึง 2 เทา โดยสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา
ดานระบบแฟรนไชสและมีระบบธุรกิจแฟรนไชสที่เปนสัดสวนถึงรอยละ 61 ของระบบแฟรนไชส

2
ของโลก มีรานคาที่เปนของผูซื้อแฟรนไชสจากสหรัฐอเมริกาประมาณรอยละ 76 ของระบบ
แฟรนไชส รวมทั้งพบวามีธุรกิจที่อยูในระบบแฟรนไชสกวา 17,500 ธุรกิจทั่วโลก มีรานคา
ในระบบมากกวา 1.2 ลานราน มีการจางงานในธุรกิจประเภทนี้ถึง 12.5 ลานคน ซึ่งมียอดรวม
ของหนวยธุรกิจในระบบมากกวา 1.4 แสนลานเหรียญดอลลารสหรัฐตอป (สํานักสงเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ การคา, 2546) และสําหรับประเทศไทยนั้นระบบแฟรนไชสมี
บทบาทและเริ่ม เปน ที่รู จั ก ในวงกว างเนื่อ งจากมี ก ารนํ า มาใช ใ นธุ รกิ จ ประเภทต างๆ อย า ง
แพรหลาย อาทิเชนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจคอนวีเนียนสโตร ธุรกิจโรงเรียน ธุรกิจราน
หนังสือ ธุรกิจซักอบรีด ธุรกิจเสื้อผา ธุรกิจความงาม ธุรกิจโรงแรม ฯลฯ โดยประเทศไทยมี
การดําเนินธุรกิจในระบบแฟรนไชส 2 ประเภทซึ่งแบงตามที่มาของการพัฒนาจําหนายสินคาและ
บริการ (เศรษฐกิจวิเคราะห, 2545) คือธุรกิจระบบแฟรนไชสที่ซื้อแฟรนไชสมาจากตางประเทศแลว
นํ า เข า มาขยายสาขาในประเทศไทย และธุ ร กิ จ ระบบแฟรนไชส ที่ เ ป น ของคนไทยที่ มี
ความสามารถขายแฟรนไชสใ หกับผูที่สนใจที่จะรวมธุรกิจดวย จากการสํารวจพบวาปจจุบัน
จํานวนเจาของแฟรนไชสในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มสูง ขึ้นคือประมาณ 270 ราย โดยมาจาก
แฟรนไชสที่เปนของคนไทยประมาณ 180 รายและจากตางประเทศประมาณ 90 ราย (พีระพงษ
กิติเวชโภคาวัฒน , 2546)
ในป 2546 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเปนธุรกิจที่มีผูประกอบการนิยมขายสิทธิ์แฟรนไชส
สูงที่สุดคือ รอยละ 40 (พีระพงษ กิติเ วชโภคาวัฒน, 2546) สงผลใหอัต ราการขยายตัวของ
ผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่องคือมีสาขารานแฟรนไชสทั้งหมดในประเทศประมาณ
9,000 สาขาคิดเปนมูลคากวา 25,000 ลานบาท และมีการประมาณการวาธุรกิจระบบแฟรนไชส
ของคนไทยจะมีไมนอยกวา 300 กิจการภายในระยะเวลา 5 ป คิดเปนจํานวนสาขากวา 27,000
สาขา ทั่วประเทศ (ประชาชาติธุรกิจ , 2547) และมีอัต ราการเติบโตของธุรกิจถึงรอยละ 30
(สํานักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2546) โดยที่ธุรกิจรานกาแฟคั่วบดเปน
หนึ่งในธุรกิจที่นิยมนําระบบแฟรนไชสมาใชอยางแพรหลาย เนื่องจากในปจจุบันผูบริโภคนิยมดื่ม
กาแฟเพิ่มมากขึ้น โดยในชวง 10 ปที่ผานมาปริมาณการใชเมล็ดกาแฟภายในประเทศมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น (แผนภูมิที่ 1.1)
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แผนภูมิที่ 1.1: แสดงปริมาณการใชผลิตภัณฑกาแฟในประเทศ (ตัน)
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ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548
รานกาแฟคั่วบดประเภทหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจในปจจุบันเปนรานกาแฟที่มีรูปแบบ
ที่พฒ
ั นามาจากรานจําหนายกาแฟดั้งเดิมที่สามารถพบไดตามแหลงชุมชนทั่วไป โดยมีรูปแบบ
การคาที่ทัน สมัยมากขึ้น (Modern Trade) และจูงใจผูบริโภคมากขึ้นดวยรสชาติ คุณภาพ การ
ใหบริการ การชงดวยเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน ซึ่งเรียกรานกาแฟคั่วบด
ประเภทนี้วา “รานกาแฟพรีเมี่ยม” (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2546) โดยพบวาตลาดมีอัตราการเติบโต
และการขยายตัวอยูในเกณฑสูงคือเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2546) และที่สําคัญ
คือ พบวามีก ารนําระบบแฟรนไชสมาใชใ นการขยายสาขาอยางแพรห ลายทั้ง ในกรุงเทพและ
ตางจังหวัด ทั้งนี้สาเหตุหลัก ของการเติบ โตในตลาดประเภทนี้มีที่มาจากการเขามาลงทุนของ
ผูประกอบการรายใหญจากตางประเทศ เชน สตารบัคส คอฟฟ ซึ่งเปนตราสินคารานกาแฟของ
สหรัฐอเมริกาที่เปดใหบริการในระดับราคาที่สูงและประสบความสําเร็จอยางสูง สภาพดังกลาวทํา
ใหเกิดกระแสความนิยมบริโภคกาแฟในรานกาแฟพรีเมี่ยมอยางแพรหลายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
โดยเฉพาะในกลุมของผูมีรายไดปานกลางและผูมีรายไดสูง ซึ่งไดสรางความตื่นตัวใหกับตลาดใน
ประเทศและทําใหมีผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาดเปนจํานวนมาก นอกจากนี้พฤติกรรมการ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการขยายตัวของตลาด ซึ่งถึงแมเมื่อเทียบ
กับผูบริโภคในประเทศอื่นๆแลว คนไทยยังนับวาดื่มกาแฟคอนขางนอยคือเฉลี่ยเพียง 200 แกว
ตอคนตอปเทานั้น ในขณะที่เมื่อเทียบกับคนญี่ปุนซึ่งดื่มกาแฟมากถึง 500 แกวตอคนตอป และ
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สหรัฐฯ 700 แกวตอคนตอป แตทั้งนี้กพ็ บวาคานิยมในการบริโภคกาแฟของคนไทยมีแนวโนมทีย่ งั
สูงขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2546)
ปจจุบัน มูลคาตลาดรวมของธุรกิจ รานกาแฟพรีเมี่ย มมีประมาณ 3,500 ลานบาทและ
อัตราการขยายตัวของตลาดยังอยูในเกณฑสูงถึงรอยละ 20 ตอป (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2546) กลุม
ผูบริโภคที่เขามาใชบริการมีความหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับยังมีชองทางการจําหนายอีก
มากเพราะในป พ.ศ. 2546 พบวามีรานกาแฟพรีเมี่ยมประมาณ 415 สาขาในประเทศไทยซึ่งสวน
ใหญกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงรอยละ 80 ในขณะที่มีเพียงรอยละ 20
ที่อยูในตางจังหวัด (แผนภูมทิ ี่ 1.2)
แผนภูมทิ ี่ 1.2: สัดสวนจํานวนรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย
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ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ, 2546
จากสถานการณในปจจุบันพบวาการขยายตัวของธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยม ทําใหมผี ูลงทุน
ในธุรกิจ เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่มาจากนัก ลงทุน ภายในประเทศและผูลงทุน จากตางประเทศ ซึ่งมี
สัด สวนของปริมาณการลงทุน จากตางประเทศถึงรอยละ 52 ของปริมาณการลงทุน ทั้งหมด
(วีระพันธ ทองดี, 2544) ทําใหเกิดสภาพเงินไหลออกนอกประเทศในรูปของสิทธิ์ผลประโยชนของผู
กอตั้ง ธุรกิจ ในรูปของคาธรรมเนียมแฟรนไชสหรือคาลิขสิทธิ์ท างการคา (Franchise Fee) คา
สวนแบง ทางการตลาด (Loyalty Fee) และคาสงเสริมการตลาด (Marketing Fee) รวมถึงการ
ไหลออกของเงิ น ตราตางประเทศจากการนํา เขาวัตถุดิบ หลัก จากตางประเทศ คิดเปน มูลค า
ประมาณปละ 30 ลานบาท (วีระพันธ ทองดี, อางแลว) ซึ่งนาเสียดายที่ประเทศไทยตองสูญเสียเงิน
จํานวนนี้ใหกับตางประเทศ อันเปนสาเหตุหนึ่งที่มีผลตอเศรษฐกิจไทย
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หากพิจารณายอนกลับไปที่ธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ
เชน สตารบัคส คอฟฟ ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาประเทศสหรัฐอเมริกามิใชแหลงผลิต
กาแฟที่สําคัญ แตปจจัยที่ทําใหธุรกิจดังกลาวประสบผลสําเร็จคือระบบการจัดการและกลยุทธ
การแขงขัน ที่ดี จากขอมูลศูน ยสารสนเทศการเกษตรเมื่อป พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีพื้น ที่
เพาะปลูกสําหรับผลิตเมล็ดกาแฟถึง 419,879 ไร และมีผลผลิตทีส่ ามารถสงเปนสินคาออกไปขาย
ยัง ตางประเทศไดดวย นอกจากนี้ยัง เปนที่นาสัง เกตวารานกาแฟพรีเ มี่ย มของไทยสวนใหญ
นําเสนอจุดเดนจากการใชวัตถุดิบกาแฟของไทย ดังนั้นผลของการขยายตัวของตลาดรานกาแฟ
จึงมีขอดีคือจะชวยใหกาแฟคั่วบดที่ผลิตในประเทศไทยเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับมากขึ้นทั้ง
จากชาวไทยและชาวตางประเทศ อันจะนําไปสูการสนับสนุนแหลงวัตถุดิบกาแฟของประเทศให
สามารถสงออกไปจําหนายในรานกาแฟพรีเมี่ยมในตางประเทศในฐานะที่เปนกาแฟพื้นเมืองจาก
ประเทศไทยดวย นับวาเปนโอกาสสําหรับผูประกอบการไทยที่ตองการไปลงทุนขยายสาขาราน
กาแฟพรีเ มี่ ย มในตางประเทศโดยการอาศัย ชื่อเสีย งของกาแฟไทย รวมทั้ ง ยั ง สามารถเพิ่ ม
รายการกาแฟไทยเขาไปในรานอาหารไทยในตางประเทศ ทําใหชวยเพิ่มมูลคาการสงออกกาแฟ
ของไทยใหขยายตัวมากขึ้น อีกทั้ง การเติบโตอยางรวดเร็วของรานกาแฟพรีเมี่ยมเปนการเพิ่ม
ชองทางการจําหนายสินคาและบริการซึ่งจะสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดอยางทั่วถึง
และอาจยังเปนการสราง อุป สงคจากผูบริโภคกลุมใหมที่ยังไมเคยบริโภคสิน คาและบริการมา
กอน นอกจากนี้ยังเปนประโยชนตอผูบริโภคในแงของการไดรับอรรถประโยชนจากการบริโภค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ดังนั้นการทําธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมที่
เปนของไทยใหประสบความสําเร็จโดยอาศัยกลยุทธและรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับ
คนไทย จึงเปนประเด็นที่ควรใหความสนใจและทําการศึกษาเปนอยางยิ่ง เพราะจะทําใหเกิดผลดี
กับผูประกอบการไทยใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการจากตางประเทศไดมากขึ้น ซึ่งจะเปน
สวนหนึ่งของการชวยลดปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศลงได
เนื่องจากระบบแฟรนไชสในตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมมีความสําคัญดังที่กลาวมาขางตน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาสถานการณของตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย
และวิ เ คราะห ค วามแตกต า งระหว า งธุ ร กิ จ แฟรนไชส ร า นกาแฟพรี เ มี่ ย มของไทยและของ
ตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจดังกลาว ใหเขาใจสถานการณตลาดราน
กาแฟพรีเมี่ยมในปจจุบัน และเปนประโยชนตอภาครัฐในการปรับปรุงแกไขนโยบายและหาแนวทาง
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจแฟรนไชสของไทยตอไป
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1.2

วัตถุประสงคของการศึกษา

1) ศึกษาภาพรวมและสถานการณของตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย
2) วิเคราะหความแตกตางระหวางธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและ
ของตางประเทศ โดยพิจารณาจากเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ผูซื้อสิทธิแ์ ฟรนไชสและผูบริโภค

1.3

สมมติฐานในการวิจัย

ธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศ มีความแตกตางจากธุรกิจแฟรนไชส
รานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย ทั้งในความเห็นของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสและผูบริโภค

1.4

ขอบเขตการศึกษา
1)

ขอบเขตเจาของสิทธิ์แฟรนไชสสําหรับการศึกษา

ผูวิจัยทําการศึกษาเจาของสิทธิ์แฟรนไชสของธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมที่เปนคนไทยสําหรับ
การวิเคราะหธุรกิจแฟรนไชสไทย และศึกษาเจาของสิทธิ์แฟรนไชสของธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมที่
เปนชาวตางประเทศ สําหรับการวิเคราะหธุรกิจแฟรนไชสตางประเทศ
2)

ขอบเขตผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสสําหรับการศึกษา

ศึกษาเฉพาะผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของเจาของสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ย มไทยและ
ตางประเทศที่ใชเปนกรณีศึกษา โดยศึกษาเฉพาะสาขาของผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสที่ตั้ง อยูในเขต
กรุงเทพมหานครเทานั้น
3)

ขอบเขตผูบริโภคสําหรับการศึกษา

ศึกษาเฉพาะผูบริโภคที่ใชบริการในรานของเจาของสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย
และตางประเทศที่ใ ชเปนกรณีศึกษา โดยศึก ษาเฉพาะผูบ ริโภคที่ใชบริการในสาขาที่อยูในเขต
กรุงเทพมหานครเทานั้น
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1.5

นิยามศัพท

1)
รานกาแฟพรีเมี่ยม (Premium Coffee Shop) (สํานัก งานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม, 2546)
คื อ ร า นกาแฟที่ จํ า หน า ยกาแฟสดหรื อ กาแฟคั่ ว บดที่ มี ก ารชงแบบกาแฟชนิ ด พิ เ ศษ
(Specialty Coffee Shop) ซึ่งเปนการชงกาแฟที่มีการจัดเตรียมวัต ถุดิบและอุปกรณอยางดี มี
กระบวนการชงอยางถูกตองโดยพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมมาอยางดี มีมาตรฐานรองรับในทุก
ขั้น ตอน โดยเครื่อ งดื่ มมั ก มี สว นผสมที่ ห ลากหลายและใช อุป กรณเ ครื่ องชงที่มี คุ ณ ภาพสู ง
ประกอบกับมีการตกแตงรานใหมีบรรยากาศที่ดี มีการสรางบรรยากาศรานตามแบบฉบับของตน
และชู จุ ด เด น เพื่ อ ดึ ง ดู ด ลู ก ค า จากการนํ า เสนอกาแฟที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ดั ง นั้ น จึ ง เป น ร า นที่ ใ ห
ความสําคัญกับการนั่งดื่มกาแฟภายในราน ใหค วามสําคัญ กับ รสชาติ คุณ ภาพ การใหบริการ
รวมทั้งเนนการจัดสรรพื้นที่ใชสอยภายในรานใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งรานประเภทนี้มักมีราคา
สินคาเฉลี่ยคอนขางสูง เพราะผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายสวนใหญเปนนักธุรกิจ นักศึกษา วัยรุน
และนักทองเที่ยว
2)

แฟรนไชส (Franchise)

หมายถึงสัญญาที่ใหสทิ ธิพ์ ิเศษแกผูซื้อสิทธิ์ (Franchisee) ในการดําเนินธุรกิจภายใตชื่อ
และภาพลักษณของเจาของสิทธิ์หรือบริษัทแม (Franchisor) ในการขายสินคาหรือบริการเพื่อสราง
เปน ระบบเครื อข าย โดยเจา ของสิท ธิ์จ ะถ ายทอดวิธี ก าร (Know-How) ในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ
ทุก ขั้ น ตอนให แก ผูรั บ สิ ท ธิ์ ทั้ ง นี้ผู ซื้อ สิท ธิ์จ ะต องจา ยค าตอบแทนในการใชชื่ อการคา เป น ค า
ธรรมเนีย มเริ่มแรก (Franchise Fee) หรือคาธรรมเนีย มที่ตองจายตามสัดสวนของผลการ
ดําเนินงาน (Royalty Fee) โดยสรุป “แฟรนไชส” เปนระบบธุรกิจที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3
ประการคือ
(1) ตองมีเจาของสิทธิ์ที่ทําการถายทอดวิท ยาการการทําธุรกิจ ทุก อยางใหแก
ผูซื้อสิทธิ์ อยางใกลชิด
(2) ผูซื้อสิทธิ์จะตองจายคาธรรมเนียม (Franchise Fee) ในการใชชื่อทางการคา
หรือที่เรียกวาคาตอบแทนที่เปน จํานวนเงินแนน อนที่ตองจายกอนเริ่มดําเนินงานใหแก เจาของ
สิทธิแ์ ฟรนไชสเพื่อรับสิทธิแ์ ละฝกอบรมสามารถเรียกอีกอยางวาคาธรรมเนียมแรกเขา
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(3) ผูซื้ อสิท ธิ์จ ะตอ งจายคาธรรมเนีย มซึ่ ง เปน คาตอบแทนที่ตอ งจายอยา ง
ตอเนื่องตามสัดสวนของผลการดําเนินงาน อาจจะเรียกเก็บเปนเปอรเซ็นตตอเดือนหรือตอปจาก
ยอดขายหรืออาจเรียกเก็บจากยอดสั่งซื้อสินคา (Royalty Fee)
3)

แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม (Premium Coffee Shop Franchise)

คือ รานกาแฟพรีเมี่ยมที่หนวยธุรกิจที่เปนเจาของตราสินคามีการนําระบบแฟรนไชสมาใช
ในการขยายสาขาในประเทศไทย สามารถแบงตามลักษณะของการเปนเจาของไดเปน 2 ประเภท
คือ แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมที่เปนของไทยซึ่งหมายถึงแฟรนไชสรา นกาแฟพรีเมี่ยมทีม่ เี จาของ
เปนคนไทย และแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมที่เปนของตางประเทศซึ่งหมายถึงแฟรนไชสราน
กาแฟพรีเมี่ยมที่เจาของไมใชคนไทย
4)

เจาของสิทธิ์แฟรนไชส (Franchisor)

คือเจาของสิทธิ์ ซึ่งเปนผูที่คิดคนวิธีการทําธุรกิจจนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและเปนผูขาย
สิทธิ์การดําเนินกิจการขายชื่อการคาของตัวเองใหแกผูอื่น
5)

ผูซื้อสิทธิแ์ ฟรนไชส (Franchisee)

คือ ผูรับสิทธิ์ในการดําเนินธุรกิจตามระบบที่เจาของสิทธิ์ไดจัดเตรียมไวรวมทั้งไดใชชื่อทาง
การคา เครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยที่ตองจายคาตอบแทนในการใหสิทธิ์นั้นรวมทั้งตองจาย
คาตอบแทนตามผลประกอบการที่ไดดวย
6)

แฟรนไชสตราสินคาและผลิตภัณฑ (Product and Brand Franchising)

หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Product and Trade-name Franchising เปนระบบกระจาย
สินคาที่ผูผลิตสินคามีฐานะเปนผูขายหรือเจาของสิทธิ์แฟรนไชสและใหสิทธิ์แกบุคคลอื่นซึ่งมีฐานะ
เปนผูซื้อแฟรนไชสใ นการขายสินคาที่ผลิตขึ้นโดยเจาของแฟรนไชสรวมถึงการใหสิทธิ์ในการใช
เครื่องหมายการคาของผูผลิตดวย มีลักษณะคลายกับตัวแทนจําหนายหรือพอคาสง เปนรูปแบบที่
นิยมใชในธุรกิจขายรถยนต น้ํามัน น้ําอัดลม เปนตน
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7)

แฟรนไชสรูปแบบธุรกิจ (Business Format Franchising)

เปนลักษณะของการใหสิทธิ์แฟรนไชสแกผูซื้อสิทธิ์ในลักษณะของการรับรูปแบบทางธุรกิจ
ไปดําเนินการทั้งระบบ โดยรายไดของเจาของแฟรนไชสจ ะมาจากคาสิท ธิ์จากการใชระบบของ
ผูซื้อแฟรนไชสแทนที่จ ะมาจากการขายสินคาใหกับผูซื้อแฟรนไชสเหมือนระบบแบบแฟรนไชส
ตราสินคาและผลิตภัณฑ ยกเวนผูขายบางรายที่มีรายไดจากการขายอุปกรณหรือสวนประกอบ
วัตถุดิบในการผลิตอาหารแกผูซื้อแฟรนไชส ทั้งนี้บริษัทแมที่มีฐานะเปนผูขายแฟรนไชสจะชวย
ดูแลและจัดการดานเครื่องหมายการคา ประเภทสินคา ระบบงาน วิธีการ และระบบการเงินแก
ผูซื้อแฟรนไชส

1.6

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1)
ทราบถึงสถานการณตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมใน
ปจจุบัน ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับการใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผูที่สนใจจะเขา
มาดําเนินธุรกิจประเภทดังกลาว
2)
สามารถเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจเกี่ยวกับตลาดประเภทนี้เพื่อทําการศึกษา
ตอไปในอนาคต
3)
ทราบถึงความแตกตางของธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมที่เปนของไทยและ
ของตางประเทศ ทั้ง ในสวนของเจาของสิท ธิ์แฟรนไชส ผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสและผูบริโภค ซึ่งจะ
ประโยชนตอภาครัฐและหนวยงานตางๆในการใชเปนแนวทางในการหากลยุทธและรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจในระบบแฟรนไชสที่เหมาะสมกับผูประกอบการไทยตอไป
4)
สามารถใชเปนแนวทางตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีตอแฟรนไชสราน
กาแฟพรีเมี่ยม
5)
เปนประโยชนตอเจาของสิทธิ์แฟรนไชสในการเสนอความชวยเหลือที่เหมาะสมและ
และสามารถตอบสนองความตองการของผูที่สนใจซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
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1.7

แหลงขอมูล

การศึก ษานี้ได ทําการเก็บ รวบรวมขอมูล จากทั้งแหลงข อมูลปฐมภูมิแ ละแหลงขอมู ล
ทุติยภูมิดังนี้
ขอมูลปฐมภูมิ
เปนแหลงขอมูลสวนใหญสําหรับงานวิจัยนี้ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยที่เกี่ยวของ
กับ ธุ ร กิ จ แฟรนไชสร า นกาแฟพรี เ มี่ ย ม ได แ ก การสั มภาษณ เ ชิง ลึ ก (In-depth Interviews)
เจาของสิทธิ์แฟรนไชส การเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสและผูบริโภคของ
ธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมทีใ่ ชเปนกรณีศึกษา
ขอมูลทุติยภูมิ
เป น ฐานข อ มู ล สํ า หรั บ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาพรวมและสถานการณ ข องตลาดร า น
กาแฟพรีเมี่ยมรวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจแฟรนไชส ซึ่งไดจากแหลงขอมูลดังตอไปนี้
1. ชมรมแฟรนไชสประเทศไทย
2. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
3. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.)
4. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ศูนยขอมูลสารสนเทศสภาการวิจัยแหงชาติ
6. นิตยสารโอกาสและธุรกิจแฟรนไชส
7. ศูนยวิจยั ธนาคารกสิกรไทย
8. นิตยสาร Make Money
9. หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11. หองสมุดศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12. วารสารเศรษฐกิจวิเคราะห
13. หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
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1.8

โครงสรางของวิทยานิพนธ

การศึกษาในครั้งนี้ไดนําเสนอออกเปนสวนตางๆไดดังนี้
บทที่ 1 บทนํา จะนําเสนอความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของ
การศึกษา สมมติฐานในการวิจัย ขอบเขตการศึกษา นิยามศัพท ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และ
แหลงที่มาของขอมูล
บทที่ 2 วรรณกรรมปริทัศนและแนวคิดทฤษฎี จะนําเสนอวรรณกรรมปริทัศนรวมถึง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับระบบแฟรนไชส และแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค
บทที่ 3 ระบบแฟรนไชส จะนําเสนอความเปนมาของระบบแฟรนไชสใ นตางประเทศ
และความเปนมาของระบบแฟรนไชสในประเทศไทย
บทที่ 4 ธุร กิ จ ร า นกาแฟพรี เ มี่ ย ม จะนํ า เสนอความเป น มาของเครื่ อ งดื่ ม กาแฟใน
ตางประเทศ ความเปนมาของกาแฟในประเทศไทยและความเปนมาของรานกาแฟพรีเมี่ยมใน
ประเทศไทย
บทที่ 5 ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย หรื อ วิ ธี ก ารศึ ก ษา จะกล า วถึ ง วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
และการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 6 ผลการศึกษา จะนําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของงานวิจัยสองประการ
คือ ผลการศึกษาภาพรวมและสถานการณตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย และผลการ
วิเคราะหความแตกตางระหวางธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและของตางประเทศ
บทที่ 7 สรุป และขอเสนอแนะ
จะกลาวถึงผลการศึก ษาโดยสังเขป ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

บทที่ 2
วรรณกรรมปริทัศนและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1

วรรณกรรมปริทัศน

2.1.1 งานศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชสของ
ไทยและตางประเทศ
จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศนพบวามีงานศึกษาดังกลาวไมมากนัก อาทิเชนงานของ
Krisada Pacharavanich (2543) ซึ่งศึกษาผลการดําเนินการของผูประกอบการในระบบแฟรนไชส
ที่เปนของไทยเปรียบเทียบกับผูประกอบการในระบบแฟรนไชสที่เปนของตางประเทศที่ดําเนินการ
ในประเทศไทยระหวางป ค.ศ.1992-1998 ใน 4 ภาคอุตสาหกรรมคือ ภัตตาคาร โรงแรม สถานี
บริ ก ารน้ํ ามั น และรา นคอนวีเ นี ย นสโตร ภายใต ก รอบแนวคิด การไมเ ท าเที ย มกั น ของข อ มู ล
(Information Asymmetry) และทฤษฎี Agency Theory ที่ก ลาววาการดําเนิน การในระบบ
แฟรนไชสที่เปนของไทยมีความไดเปรียบในดานความรูเกี่ยวกับตลาดภายในประเทศ ในขณะที่
การดําเนินการในระบบแฟรนไชสตางประเทศมีความไดเปรียบในดานความเชี่ย วชาญในการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยีที่กาวหนามากกวา โดยการทําธุรกิจแฟรนไชสของตางประเทศมีขอดี
คือ ผูประกอบการสามารถเขาไปดําเนินธุรกิจในตลาดตางประเทศไดโดยมีความเสี่ยงที่ต่ํา ชวยให
ขยายกิจการสูตลาดตางประเทศไดโดยใชเงินลงทุนไมสูงนัก และชวยใหเกิดโอกาสในการลงทุน
ใหมที่เกิดประโยชนสูงสุด ขณะเดียวกันก็มีอุปสรรค คือการขาดความรูค วามเชี่ย วชาญในการ
บริหารจัด การธุรกิจ ในประเทศนั้น อุป สรรคจากความแตกตางของระบบกฎหมายและความ
แตกตางทางดานวัฒนธรรมอาจมีผลตอรสนิยมและการยอมรับในสินคาและบริการของผูบริโภคใน
ประเทศนั้น อีกทั้งอาจตองแบกรับภาระคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการ และคาใชจายเกี่ยวกับ
การสรางระบบการขนสง สิน คาใหม โดยงานวิจัยใชดัช นีทางการเงิน คือ อัต ราการเติบ โตของ
ยอดขาย (Sales Growth) อัตราการเติบโตของผลกําไร (Profit Growth) และอัตราผลตอบแทนตอ
การลงทุน (Return on Investment) สําหรับการวัดผลการดําเนินงานของผูประกอบการ และจาก
การศึก ษาพบวา อัตราการเติบ โตของยอดขายและอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน ไมมีความ
แตกตางกันระหวางแฟรนไชสที่เปนของไทยและแฟรนไชสที่เปนของตางประเทศที่ดําเนินการใน
ประเทศไทย ในขณะที่อัตราการเติบโตของกําไรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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สํ า นั ก งานส ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ กรมธุ ร กิ จ การค า (2547) กล า วถึ ง
จุด ออนของรานอาหารที่เ ปน ของคนไทย คือการไมพัฒนามาตรฐานการทํางานและคูมือการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ทําใหคุณภาพในการกระจายสาขาของรานอาหารที่ดีตกไป ในขณะที่
รานอาหารที่เปนของตางชาติสามารถสรางมาตรฐานคูมือปฏิบัติการเกือบทุกกระบวนการ ทําให
การกระจายตัวไดมากกวา ซึ่งกอใหเกิดธุรกิจขนาดใหญและมั่นคงกวา ในขณะที่ บมจ.ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา (1999) ทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางธุรกิจฟาสตฟูดของไทยและของ
ตางประเทศ 7 ปจจัย ไดผลการศึกษาดังนี้ (ตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางธุรกิจฟาสตฟดู ไทยและตางประเทศ
ปจจัยเปรียบเทียบ
1. ผลิตภัณฑหลักที่ใช
2. ตนทุนการผลิต

3.กลยุทธทางการตลาด

4. ราคา

5. การสงเสริมการขาย

6. การแขงขัน

7. ภาพพจน

ฟาสตฟูดไทย
ส ว นใหญ เ ป น อาหารอี ส าน และมี
ไกทอด ไกยาง
คอนขางต่ํา เพราะวัตถุดิบสวนใหญ
ไดจากภายในประเทศ

ฟาสตฟูดตางประเทศ
ไกท อด พิซ ซา แฮมเบอรเ กอร และ
โดนัท เบเกอรี่
ค อ น ข า ง สู ง เ นื่ อ ง จ ากต อง เ สี ย
คาธรรมเนีย มลิ ขสิ ทธิ์ คา ใช จา ยใน
การซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ จากต า งประเทศ
ค า ใช จ า ยด า นตกแต ง ร า นอบรม
พนักงาน เพื่อใหบริการไดมาตรฐาน
การขยายสาขาดํ าเนิ น ไปอย างช า ๆ ขยายช องทางการจํา หน ายด วยการ
โดยใช อ าหารอี สานเปน หลัก ในการ โฆษณาและขยายสาขาให เ ข า ถึ ง
ดึ ง ดู ด ลู ก ค า ในรู ป แบบร า นเดี่ ย ว ลูกคามากที่สุด
(หรือ Stand Alone)
ใกลเคียงกับรานอาหารทั่วไป
ราคาจะเปลี่ ย นแปลงตามสภาวะ
แขงขัน บางครั้งดึงดูดลูกคาโดยการ
ลดราคาด ว ยวิ ธี แลกคู ป องและบั ต ร
ลดราคาเพื่อใหลูกคามาซื้อครั้งตอไป
มัก จะอาศัย การบอกต อ ๆกั นไปของ มี ก ารโฆษณาสู ง ประกอบกั บ มี
ผู บ ริ โ ภคเป น หลั ก จะมี ก ารโฆษณา การส ง เสริ ม การขายในลั ก ษณะ
นอยมาก
ลด แลก แจก แถม เพื่อสูกับคูแขง
จากสภาพที่ เ ป น อาหารอี ส านเป น คอนขางรุนแรง มีการใชกลยุทธตางๆ
ส ว นใหญ ทํ า ให มี ก ารสร า งฐานให ในการแย ง ชิ ง ส ว นแบ ง ตลาดจาก
มั่นคง เพราะเปนธุรกิจที่คอนขางเล็ก คูแขงหลายรูปแบบ
เป น อาหารที่ ค อ นข า งใกล ชิ ด และ เปนอาหารที่ผูบริ โภคมองวามีระดั บ
ตามสั ง คมและสมั ย นิ ย ม ได รับ การ
คุนเคยกับคนไทย
ตอบสนองตอผูบริโภครวดเร็ว
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สําหรับ บทความที่ก ลาวถึงธุรกิจ รานกาแฟพรีเ มี่ย ม อาทิเ ชน Thailand Restaurant
News (2544) อธิบายวารานกาแฟพรีเ มี่ย มจากตางประเทศมีภาระการนําเขากาแฟสูงมาก
นอกจากนี้ยังทําใหเสียเปรียบดานคุณภาพความสดใหมและระยะเวลาการหมุนเวียนวัตถุดิบ ทํา
ใหการจัดสงวัตถุดิบและการกระจายสินคาตามสาขาตองใชเวลานานมากขึ้น อีกทั้งรานกาแฟที่
เปนแฟรนไชสจากตางประเทศ สวนใหญเนนกลุมผูบริโภคที่มีรายไดคอนขางสูง เปนตราสินคาที่มี
ชื่อเสียง ราคาสินคาโดยเฉลี่ยจึงคอนขางสูง และใหความสําคัญกับการนําเสนอจุดเดนของการ
คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบ จากตางประเทศ ในขณะที่รานกาแฟของคนไทยทั้งที่ลงทุนเองและเปด
สาขาในรูปแบบแฟรนไชสนั้นมีห ลายขนาดตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ มุงเจาะกลุมลูกคา
ระดับกลางถึงบนที่เปนกลุมคนทํางานและกลุมครอบครัว นําเสนอจุดเดนของการใชวัตถุดิบกาแฟ
จากภายในประเทศ ดังนั้นรานเหลานี้จําหนายกาแฟที่มีคุณภาพใกลเคียงกับรานขนาดใหญ แต
สามารถเสนอขายสินคาในราคาที่ถูกกวา นับวาเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคมีทางเลือกในการ
ดื่มกาแฟเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผูจดั การ (2543) ยังพบวาธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยไดเปรียบ
ดานตน ทุน การดํา เนิ น การ เนื่องจากไมต องเสีย คา ลิข สิท ธิ์ใ ห กับ บริ ษัท ใหญใ นตา งประเทศ
ขณะเดียวกันก็มีขอเสียเปรียบ คือตราสินคายังไมเปนที่รูจัก จึงตองอาศัยความมุงมั่นในการพัฒนา
คุณภาพ รสชาติ ตลอดจนบริการใหเทียบเทาหรือดีกวาตราสินคาที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศ
ในขณะที่ธุรกิจ รานกาแฟพรีเ มี่ยมจากตางประเทศนั้น ถึงแมวาจะเสีย เปรียบทางดานตน ทุน
เนื่องจากตองจายคาลิขสิท ธิ์และคาธรรมเนีย มรายปคอนขางสูง แตก็มีขอไดเปรียบเนื่องจาก
ตราสินคาเปนที่รูจัก มีเงินทุนในการขยายสาขาและสงเสริมการจําหนายอยางตอเนื่อง
ผลการวิจัยของ ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2545) พบวาความนิยมในรานกาแฟพรีเมี่ยมสงผล
ใหมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในดานชองทางการจําหนาย มีการแยงชิงพื้นที่ทําเลที่ดี ทํา
ใหตนทุนในการขยายสาขาแตละแหงเพิ่มสูงขึ้น โดยชองทางการจําหนายที่นิยมตั้งรานกาแฟใน
ปจจุบันไดแก หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานีบริการน้ํามัน และ
สถานีรถไฟฟาเปนตน เชนเดียวกับ แผนธุรกิจบานใรกาแฟ (2546) ที่พบวารานกาแฟพรีเมี่ยมมี
จํานวนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับการขยายตัวของมูลคาตลาดกาแฟ สวนใหญมีอัตราการเพิ่มขึ้นตาม
จํานวนชองทางการจําหนาย Thailand Restaurant News (2544) พบวา ธุรกิจ ของไทย
โดยเฉพาะธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ประสบปญ หาสําคัญ คือเงิน ลงทุน ไมสูง
เทากับธุรกิจของตางชาติ รวมทั้งการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐที่เพียงพอ ดังนั้นอุปสรรคหนึ่ง
ของการเปนธุรกิจที่มีขนาดเล็กคือจะทําใหอํานาจการตอรองในการหาพื้นที่ตั้งสาขาทําไดยากดวย
เชนเดียวกัน
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จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนทําใหเขาใจความแตกตางระหวางธุรกิจแฟรนไชสของ
ไทยและแฟรนไชสของตางประเทศ รวมถึงความไดเ ปรีย บและเสีย เปรีย บจากการเปน ธุรกิจ
แฟรนไชสไทยและแฟรนไชสจากตางประเทศ โดยเฉพาะในธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยม ซึ่งสามารถใช
เปนแนวทางสําหรับการกําหนดตัวแปรที่จําแนกความแตกตางระหวางการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส
รานกาแฟพรีเมี่ยมที่เปนของไทยและตางประเทศได
2.1.2 งานศึกษาที่เกี่ยวของกับเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสและ
ผูบริโภค
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ของไทยและตางประเทศ โดยพิจารณาทั้งในสวนของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
และผูบริโภคที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจดังกลาว และเนื่องจากยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาเชิงลึกใน
เรื่องนี้โดยตรง ดังนั้นผูวิจัยจึงทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับธุรกิจแฟรนไชสประเภท
ตางๆ ที่ศึกษาพฤติกรรมของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสและผูบริโภค ดังนี้
1)

เจาของสิทธิ์และผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส

งานวิจัยที่ศึกษาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของเจาของสิทธิ์แฟรนไชสนั้นมีไมมากนัก อาทิ
เชนงานของทยา กิ่งเกตุ (2545) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการรานจัดดอกไม ในเขต
กรุงเทพมหานครตอการนําระบบแฟรนไชสมาใชในธุรกิจ โดยพบวารูปแบบการขายสิทธิ์แฟรนไชส
ที่ผูประกอบการนํามาใช คือเจาของสิทธิ์แฟรนไชสทําหนาที่หลักในการถายทอดความรูหรือวิธีการ
จัดการของธุรกิจรานจัดดอกไมใหแกผูซื้อแฟรนไชส โดยใหรานแฟรนไชสไดสิทธิ์ในการใชชื่อและ
เครื่ อ งหมายการค า ได สิ ท ธิ์ ใ นการขายดอกไม แ ละสิ น ค า อื่ น ๆ ที่ เ จ า ของสิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส
จัดสงให ซึ่งจะทําใหเจาของสิทธิ์แฟรนไชสสามารถขายวัตถุดิบเพิ่มเติมไดนอกเหนือจากการให
ความรูในเรื่องเทคนิคการจัดดอกไมและวิธีการดําเนินธุรกิจเพียงอยางเดียว
สํ า หรั บ งานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมของผู ซื้ อ สิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส นั้ น มี ป รากฏใน
การศึ ก ษาส ว นมาก อาทิ เ ช น งานวิ จั ย เรื่ อ งปจ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อธุ ร กิ จ แฟรนไชส
กรณีศึกษาแฟรนไชสเสื้อผาเท็น แอนด โคของ ชุมพร สุขประสงคผล (2540) ที่พบวาปจจัยที่ผู
ซื้อสิทธิแ์ ฟรนไชสสวนใหญนํามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชสเสื้อผา ไดแก
ชื่อเสียงของบริษัท ความมั่นคงของบริษัท ระบบการจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานเครื่องหมายการคา
คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ ระดับการไดรับสิทธิ์ในการขาย งบลงทุน คาธรรมเนียมที่ตอง
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ชําระ ขอตกลงในสัญญา ลักษณะที่ตั้งของรานคา และขอตกลงในสัญญา เชนเดียวกับงานของ
พงศธร ศรีทา พระ (2542) ที่ศึก ษาความคิดเห็นของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตอการดําเนิน ธุรกิจ
แฟรนไชสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแกประเภทอาหารและภัตตาคาร รานคาสะดวกซื้อ
โรงเรียนสอนภาษา กวดวิชาและคอมพิวเตอร สารสนเทศ อุปกรณสํานักงาน ไปรษณียเอกชน
งานพิมพและประเภทอื่นๆ โดยผลการวิจัย พบวา ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสสวนใหญมีขั้น ตอนการ
ปฏิบัติกอนการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสคือ ตรวจสอบ ความพรอมของตนเอง ศึกษาและตรวจสอบ
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ บริษัท แม และศึก ษาความเปน ไปไดของโครงการมากกวาขั้น ตอนอื่น ๆ
สาเหตุที่ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสสวนใหญซื้อสิทธิ์เพราะไดรับผลประโยชนจากเครื่องหมายการคาที่เปน
ที่รูจักแลวหรือตองการมีธุรกิจ สวนตัว เหตุผลที่เ ลือกซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสของผูป ระกอบการใน
ปจจุบัน คือการพิจารณาที่สินคา ความมีชื่อเสียงของบริษัทเจาของสิทธิ์ และกลยุทธธุรกิจของ
บริษัทเจาของสิท ธิ์มากกวาเหตุผลอื่น นอกจากนี้ยังมีการศึก ษา An Empirical Analysis of
Franchise System in Thailand Focused on Fast Food Business: Cased Study of the Pizza
Public Co., Ltd, Success Franchisee in Thailand ของ พรสวรรค วงษกาญจนกุล (อางแลว)
ที่ทําการวิเคราะหพฤติกรรมของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสเดอะพิซซา โดยแบงประเด็นการศึกษาคือ การ
วิเคราะหดานพฤติกรรมการจัดการ พฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมดานการเงิน พฤติกรรมดาน
การตลาด ขอตกลงสัญญาแฟรนไชส รวมถึงการพิจารณาคูแขงทางธุรกิจ สําหรับการวิเคราะห
ระบบแฟรนไชสประเภทฟาสตฟดู ในประเทศไทย
2) ผูบริโภค
พิริยะ วิจักขณาพันธุ (2543) ศึกษาเฉพาะปจจัย ทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริก ารรานกาแฟระบบแฟรนไชสของผูบ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใตก รอบแนวคิ ด
สวนผสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ ไดแก ผลิต ภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่
(Place) การสงเสริมการขาย (Promotion) บุคลากรที่ใหบริการ (People) กระบวนการหรือขั้นตอน
ของการใหบริการ (Process) และภาพลัก ษณตางๆ ขององคกร (Physical Evidence) โดยใช
แบบสอบถามผูบ ริโภคที่ ใ ชบ ริก ารรานกาแฟระบบแฟรนไชส 4 รานได แก สตารบัคส คอฟฟ ,
คอฟฟ เวิลด , ยู ซี ซี เอสเปรสโซ และโอ บอง แปง โดยพบวาลูกคาสวนใหญเปนนักศึกษาและ
พนักงานบริษัท มาใชบริการเดือนละ 2-3 ครั้ง มีคาใชจายเฉลี่ยครั้งละ 100-200 บาท สวนใหญ
มากับเพื่อนและมาเพื่อทานของวาง มีรสนิยมในการดื่มกาแฟสดที่มีรสชาติดีและมาเพื่อพบปะ
พูดคุยกัน สวนปจจัยทางดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ คือ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือเปนปจจัยทางดานสถานที่ตั้งที่ไปมาสะดวก สวนราคา กระบวนการ
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ใหบริก าร ภาพลัก ษณของราน บุคลากร และการสง เสริมการตลาดนั้น ผูต อบแบบสอบถามให
ความสําคัญเรียงลงมาตามลําดับ
ในขณะทีง่ านของ จารุวรรณ แวนแกว (2544) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาจากรานสะดวกซื้อ เพื่อศึกษาลักษณะของผูบริโภคและพฤติกรรมการซื้อสินคาตลอดจน
ปจ จัย ที่มี อิท ธิพลต อการตั ด สิน ใจเลือกซื้อ สิน คาจากรานสะดวกซื้อ นอกระบบแฟรนไชสเ มื่ อ
เปรีย บเทีย บกับ รานเซเวน -อีเ ลฟเวน โดยผลการศึก ษาพบวาลูก คาทั้ง 2 กลุมมีลัก ษณะและ
พฤติกรรมที่คลายคลึงกัน คือ มีสัดสวนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน คืออายุระหวาง 20-29
ป การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สวนใหญเ ปน พนัก งานบริษัทและนักเรีย น นัก ศึกษา มีรายได
ตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท รานคาที่นิยมไปใชบริการมักตั้งอยูใกลบาน โดยลูกคาจะนิยมซื้อ
สินคาประเภทอาหาร ขนม และเครื่องดื่มจากรานเซเวนอีเลฟเวน โดยมูลคาสินคาที่ซื้อในแตละ
ครั้งมูลคาไมถึง 100 บาท ในขณะที่ลูก คารานสะดวกซื้อนอกระบบแฟรนไชสนิยมซื้อของใช
ประจําวัน มูลคาที่ซื้อในแตละครั้งมากกวา 200 บาทและจากการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัย
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได ไมมอี ิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
จากรานเซเวนอีเลฟเวนและรานสะดวกซื้อนอกระบบแฟรนไชส ปจจัยทางดานวัฒนธรรม พบวา
การรูจักคุนเคยกับรานคาไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากรานทั้งสองรูปแบบ และ
ปจจัยดานสวนประสมการตลาด พบวา มีเพียงปจจัยดานสถานที่และการสงเสริมการตลาดเทานัน้
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคา ในขณะที่ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทุกปจจัย อันไดแก
สถานที่ ราคา สินคาและการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อ
นอกระบบแฟรนไชส
จากการทบทวนงานวิจัย ทั้งหมดขางตน ทําใหท ราบถึงพฤติก รรมของเจาของสิท ธิ์
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสและผูบริโภคในระบบแฟรนไชส ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนด
ตัวแปรสําหรับการพิจารณาความแตกตางของธุรกิจแฟรนไชสไทยและแฟรนไชสตางประเทศได
โดยงานวิจัยใชพฤติกรรมของเจาของสิทธิ์แฟรนไชสทางดานโครงสรางองคกรธุรกิจ โครงสราง
การตลาด โครงสรางการผลิต และโครงสรางแฟรนไชส เปน ปจจัย ในการเปรีย บเทีย บความ
แตกตางในสวนของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส และใชแนวคิดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภคเปน
แนวทางสําหรับการกําหนดตัวแปรในการเปรียบเทียบความแตกตางในสวนของผูซื้อสิทธิแ์ ฟรนไชส
และผูบริโภค เนื่องจากพฤติกรรมการเลือกและตัดสินใจซื้อสิทธิ์แฟรนไชสเปนกระบวนการหนึ่ง
ของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการเชนเดียวกับในกรณีของผูบริโภค
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2.2

แนวคิดและทฤษฎี
2.2.1

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับระบบแฟรนไชส

1) ความสําคัญและแรงจูงใจในการเขาสูระบบแฟรนไชส
“FRANCHISE” เปนศัพทภาษาอังกฤษ นิยมเรียกทับศัพทในภาษาไทยวา “แฟรนไชส” มี
รากศัพทมาจากภาษาฝรั่งเศสวา “Franchir” มีความหมายวา “Free From Servitude” แปลวา
ไมเปน ทาสและการเปน อิสระจากการอยูใ ตอาณัติ ในขณะที่ “Franchise” ในภาษาอังกฤษ
แปลวา สิทธิพิเศษ ซึ่งหมายถึงสิทธิพิเศษที่บริษัทแมหรือผูที่เปนเจาของสิทธิ์จะมอบใหแกผูที่เขา
รวมกิจการ หรือผูที่ไดรับสิทธิประโยชนทางการคา โดยแลกเปลี่ยนกับคาตอบแทนจํานวนหนึ่ง
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2544) สมาคมการคาปลีกระหวางประเทศใหความหมายของ “ธุรกิจแบบ
แฟรนไชส” วาเปนความสัมพันธตอเนื่องที่เจาของสิทธิ์แฟรนไชส ใหสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจและ
ใหความชวยเหลือดานการจัดองคกร การฝกอบรม การจําหนายสินคาและการบริหารแกผูซื้อสิทธิ์
แฟรนไชส
อีกความหมายหนึ่งก็คือ แฟรนไชส เปนการจัดการดานการตลาดเพื่อการจําหนาย ซึ่ง
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสใหสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจตามวิธีการที่กําหนดแกบุคคล กลุมบุคคลหรือ
ธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเปนผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส เงื่อนไขของความสัมพันธในธุรกิจแฟรนไชสสามารถ
แปรผันไดเปนอยางมาก แตในสาระสําคัญจะตองประกอบดวยสิ่งตางๆ เชน สิทธิ์ในการจําหนาย
สิน ค าของบริ ษั ท แม การใชชื่ อ ของบริษั ท แมแ ละการออกแบบตกแต ง ร านที่ เ ปน มาตรฐาน
นอกจากนี้เงื่อนไขยังกําหนดขอจํากัดตางๆ เชน วันที่ครบอายุสัญญาและขอบเขตที่กําหนดการ
ดําเนินงานของธุรกิจ เปนตน (สุทัศน พรพุทธพงศ, 2538)
ระบบแฟรนไชสมีหลายประเภท ขึ้นอยูกับขอตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญาของทั้ง 2 ฝาย
แตที่ไดรับ ความนิย มเปนอยางมาก มักแบงตามระบบของสหรัฐ อเมริกา (วารสารปราสาทสัง ข
ฉบับเศรษฐกิจวิเคราะห, 2545) ไดแก
1)
ผูผลิตใหสิทธิ์ใ นการผลิตและจําหนายแกผูคาสง (Manufacturer-Wholesaler
Franchise System) เพื่อเปนการลดตนทุนในการขนสงของผูผลิตหรือเจาของสิทธิ์แฟรนไชส โดยมี
การจัดสงวัตถุดิบ ใหและกระจายไปยังผูคาปลีก หรือผูผลิตแฟรนไชสอีก ตอหนึ่ง เชน เจาของ
สิทธิแ์ ฟรนไชสเครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลมจัดสงหัวเชื้อในการผลิตน้ําอัดลมใหแกผูคาสง
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2)
ผู ผ ลิ ต หรื อ เจ า ของสิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส ใ ห สิ ท ธิ์ ใ นการจั ด จํ า หน า ยแก ผู ค า ปลี ก
(Manufacturer-Retailer Franchise System) โดยเจาของสิทธิ์แฟรนไชสจะทําการผลิตสินคาและ
สงใหผูคาปลีก ตัวแทนจําหนาย (Dealer) หรือผูซื้อแฟรนไชสในพื้นที่ตางๆ ทําใหผูซื้อแฟรนไชส ไม
คอยมีสวนในขั้นตอนการผลิตและกําหนดลักษณะสินคา เชน บริษัทน้ํามัน บริษัทรถยนต
3)
การใหสิทธิในเครื่องหมายการคา (Trade-Name Franchise System) โดยผูที่
เปนเจาของสิทธิแ์ ฟรนไชสหรือเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงใหสิทธิ์แกผูซื้อสิทธิ์ในลักษณะตางๆ
โดยที่ระบบดังกลาวไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน เชน ธุรกิจฟาสตฟูด และธุรกิจรานกาแฟ
4)
ผูคาสงใหสิทธิ์จําหนายแกผูคาปลีก (Wholesaler-Retailer Franchise System)
โดยผูคาสงจะมีฐานะเปนผูใหสิทธิแกผูคาปลีกในการจัดจําหนาย เชน การจําหนายยางรถยนต
ดังนั้น แฟรนไชส (Franchise) จึงเปนแนวทางของธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะของ
การทําธุรกิจรวมกันระหวางบริษัททีเ่ ปนเจาของแฟรนไชส (Franchisor) ที่ตองการขยายกิจการให
กวางขวางออกไป กับ ผูที่ตองการเริ่มตนธุรกิจ หรือผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชส (Franchisee) ภายใต
เงื่อนไขขอตกลงรวมกัน ซึ่งการดําเนินธุรกิจตามแนวทางของแฟรนไชสนั้นผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสไม
จําเปนตองเริ่มตนธุรกิจนั้นจากขั้นแนวความคิดแตสามารถใชเงินลงทุนซื้อวิธีการหรือหลักการจาก
เจาของแฟรนไชสมาดําเนินธุรกิจใหเติบโตไดเลย การประกอบธุรกิจดวยการซื้อแฟรนไชส จึงถือได
วาเปนการลัดขั้นตอนในวงจรชีวิตของการพัฒนาธุรกิจ โดยบริษัทที่ขายแฟรนไชสจะเปนตนแบบ
ใหกับ ผูซื้อแฟรนไชสใ นดา นสิน คาและบริก ารหรือมีรู ป แบบการดํา เนิน งานภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน ตลอดจนใหคําปรึกษาในการบริหารงาน การวางแผน เทคนิคการผลิต วิธีการปฏิบัติงาน
การเงิน การตลาด การฝกอบรมพนักงาน ซึ่งความรวมมือในดังกลาวจะชวยใหไดรับประโยชนทั้ง
สองฝ าย กลาวคือ เจาของสิท ธิ์แฟรนไชสสามารถขยายตลาดไดเ พิ่ มขึ้น ในขณะที่ผูซื้ อสิท ธิ์
แฟรนไชสมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางธุรกิจเชนเดียวกับเจาของสิทธิ์แฟรนไชส (วารสาร
ปราสาทสังข ฉบับเศรษฐกิจวิเคราะห, 2545)
นอกจากนี้แฟรนไชสนับ เปน กลยุ ท ธชวยในการเขาสูต ลาดวิธีห นึ่ง โดยเจา ของสิท ธิ์
แฟรนไชสใหสิทธิ์แกผูซื้อแฟรนไชส ในการประกอบธุรกิจในลักษณะเหมือนหรือภายในขอบเขตที่
บริษัทแมกําหนดไว ซึ่งการถือสิทธิ์ในการดําเนินธุรกิจนั้นอยูภายใตเงื่อนไขเฉพาะที่ตกลงกัน โดย
สิทธิน์ ี้อาจอยูในรูปของการเปนตัวแทนสินคา สิทธิ์ในการใชชื่อสินคาหรือเครื่องหมายการคาของ
บริษัทแมหรือสิทธิท์ ี่จะนําเทคนิคในการผลิต การตลาด หรือวิธีการดําเนินธุรกิจของบริษัทแมมา
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ใชใ นกิจการของตน โดยสิท ธิ์ตางๆ จะตองอยูภายใตสัญญาหรือขอตกลงที่ทั้ง สองฝายจะทํา
รวมกันหรือเรียกวา "สัญญาใหสิทธิ์" และนอกเหนือจากการกําหนดสิทธิ์ตางๆ แลวยังมีการตกลง
ในรายละเอีย ดคาใชจายตางๆ ที่ผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสตองจายใหกับเจาของสิทธิ์แฟรนไชส อาทิ
คาแฟรนไชส (Franchise Fee) หรือที่เรียกวา "คาธรรมเนียมแรกเขา" ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเปนการ
จายเพียงครั้งเดียวในชวงเริ่มดําเนินการครั้งแรกและคารอยัลตี้ (Royalty Fee) ที่เปนคาตอบแทน
ที่ผูซื้อสิทธิแ์ ฟรนไชสตองจายอยางตอเนื่องตามสัดสวนของผลการดําเนินงาน โดยอาจเรียกเก็บ
เปนเปอรเซ็นตตอเดือนหรือตอปจ ากยอดขายหรืออาจจะเก็บจากยอดสั่งซื้อสินคาก็ได รวมถึง
คาธรรมเนีย มการตลาด (Advertising Fee) ซึ่งเปน คาตอบแทนที่ตองจายอยางตอเนื่องตาม
สัดสวนของผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปใชสําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ โดยรายจายใน
สวน ดังกลาวนั้นเจาของสิทธิ์แฟรนไชสอาจจะเรียกเก็บหรือไมเก็บก็ได นอกจากนั้นในสัญญาให
สิท ธิ์ จ ะมี ก ารกํา หนดระยะเวลาของสัญ ญาตกลงหรือ ที่เ รีย กวา ชวงระยะสั ญ ญา (Contract
Period) ซึ่งขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางกัน ทั้งนี้ภายหลังสิ้นสุดระยะสัญญาเจาของสิทธิ์มีสิทธิที่จะ
ขายสิทธิต์ อไปอีกหรือไมก็ได (วารสารปราสาทสังข ฉบับเศรษฐกิจวิเคราะห, 2545)
แฟรนไชส เปนระบบที่ชวยสรางความสัมพันธเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหวางเจาของสิทธิ์
แฟรนไชสกับผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส และกอใหเกิดความกาวหนาขององคก รอยางเดนชัด (Kursh,
1968) เปนชองทางการกระจายสินคาและบริการจากผูผลิตสูผูบริโภค (Rule, 1998) เปนระบบที่
สนับ สนุน การสรา งธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีลั ก ษณะของการรวมตัวเป น
พันธมิตรทางธุรกิจ สรางระบบทั้งการคิดและการบริหารงานสําหรับผูประกอบการและเปนอีก
หนึ่งในปจจัยที่แสดงใหเห็นถึงการเติบ โตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากชี้ใหเห็นถึงความ
เขาใจในกระบวนการจัดการธุรกิจแบบสากลของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่
จะเปนพื้นฐานของความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจ (กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย, 2546)
นอกจากนี้ระบบแฟรนไชสยังมีประโยชนตอผูบริโภค เพราะรานคาที่อยูในระบบแฟรนไชสสามารถ
แกปญหาขอเสียของการไมสามารถควบคุมคุณภาพของงานและการจัดการไดตามที่กําหนด ซึ่ง
จะชวยใหผูประกอบการสามารถหาสิน คาและบริการที่มีมาตรฐานมาสนองตอบแกผูบ ริโภคได
(ธานี ปติสุข, 2539) โดยชวยใหผูประกอบการสามารถกระจายสินคาสูผูบริโภคไดอยางกวางขวาง
และยกระดับคุณภาพสินคาและบริการใหกับผูบริโภคมากขึ้น ชวยกระตุนใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภค เนื่องจากการขยายสาขาราน มีสวนทําใหผูบริโภคคุนเคยกับตราสินคามาก
ขึ้น สงผลตอการเขาไปซื้อสินคาและบริการจากรานสาขามากขึ้น (กรมการคาภายใน กระทรวง
พาณิชย, 2546) ชวยใหสินคาและบริการเขาถึงผูบริโภคไดครอบคลุมทั่วถึงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
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ดังนั้นผูบริโภคจึงมีทางเลือกมากขึ้นและสามารถไดรับสินคาและบริการของผูผลิตไดสะดวกกวา
(พรสวรรค วงษกาญจนกุล, 2543)
แรงจูงใจในการเขาสูระบบแฟรนไชสของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส คือเพื่อแกปญหาขอจํากัด
ทางดานเงินทุน (Resource Scarcity) โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยที่ตองการขยายสาขา
อยางรวดเร็วแตไมมีเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการขยายสาขาดวยตนเองทั้งหมด โดยผูซื้อสิทธ
แฟรนไชสจะเปนแหลงเงินทุนและมีความไดเปรียบในเรื่องความเชี่ยวชาญในการดูแลจัดการพื้นที่
แตละสาขาไดดีกวาการขยายสาขาดวยตนเองทั้งหมด อีกทั้งผูประกอบการตองการเขาสูระบบ
แฟรนไชสเพื่อสรางความเจริญเติบโตและการพัฒนาของธุรกิจ เชนการเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็ว
(Market Penetration) การลดตนทุนที่เกิดจากตัวแทน (Agency Costs) โดยเฉพาะตนทุนในการ
รักษามาตรฐานสินคาและการควบคุมดูแลลูกจางในสาขาตางๆ (Monitoring Costs) และการใช
ประโยชนจากตราสินคา (Brand Name Capital) ไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากผูบริโภคมั่นใจ
ในมาตรฐานของคุณภาพสินคาและบริการที่อยูในระบบแฟรนไชส (Yae Sock Roh, 2002)
สําหรับแรงจูงใจในเขาสูระบบแฟรนไชสของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส คือ ระบบแฟรนไชสเปด
โอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถเปนเจาของกิจการหรือประกอบธุรกิจสวนตัวไดโดยใชเงินลงทุนไม
มาก ไม จํา เปน ต อ งมี ค วามรูค วามสามารถพื้ น ฐานในด า นการบริ ห ารธุร กิ จ การจัด การและ
การตลาดมากนัก เพราะจะไดรับความชวยเหลือดานตางๆ จากเจาของแฟรนไชสเมื่อตกลงทํา
สัญญาซื้อแฟรนไชสนั้น โดยการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสมีสวนชวยใหผูประกอบการรายยอยมีทางเลือก
ในการเขารวมธุรกิจที่มีเครือขาย (Chain) ที่มีอยูเปนจํานวนมากพอที่จะแขงขันกับผูประกอบการ
รายใหญอื่นๆ ซึ่งมีความเสี่ยงนอยกวาการลงทุนดวยตนเอง เนื่องจากแฟรนไชสเปนเครื่องมือใน
การกระจายความเสี่ยงในการบริห ารองคก ร (Portfolio) ทั้ง ผูซื้อสิทธิ์และเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
สามารถกระจายความเสี่ยงของการทําธุรกิจไดโดยผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจะเปนผูรับความเสี่ยงใน
ดานการลงทุนเนื่องจากตนทุนและรายรับของแตละสาขาที่ทําแฟรนไชสเปนความรับผิดชอบของผู
ซื้อสิทธิแ์ ฟรนไชส แตอยางไรก็ตามเนื่องจากการซื้อแฟรนไชสชวยใหผูซื้อไดรับความชวยเหลือ
จากเจาของสิท ธิ์ใ นดานตางๆจึง ถือวาเปน การชวยลดความเสี่ย งในการขาดทุน ของผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสไดดีกวา (Evan E, Anderson, 1984)
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2) ขอดีและขอเสียของแฟรนไชส (สุทัศน พรพุทธพงศ, อางแลว)
2.1)

ขอดีที่มีตอผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส

Established Product or Service
ผูบริโภคมักจะเลือกซื้อสินคาโดยดูตราสินคาและชื่อเสียงของสินคาหรือบริการ รวมถึง
คุณภาพและมาตรฐานที่ผูขายเสนอขายให การซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจะทําใหผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
มั่นใจไดวาสินคาหรือบริการที่ขายนั้นเปนที่ยอมรับของสาธารณชน มีภาพพจนและการรับรูที่ดี
ตอผูบริโภคโดยที่ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสไมจําเปนตองสรางตราสินคาขึ้นมาใหม
Technical and Managerial Assistance
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคจากเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ความ
ชวยเหลือดานเทคนิค ทําเลที่ตั้งและการเลือกที่ตั้ง แผนผังราน การออกแบบ การควบคุมและ
จัดซื้อสินคาคงคลัง รูปแบบรานใหม อุปกรณและการจัดซื้อประจํา รวมถึงการเปดตัวของราน
ซึ่งถือเปนประโยชนจากการสะสมประสบการณและความรูดานการจัดองคกรธุรกิจแบบแฟรนไชส
ของเจาของสิท ธิ์ โดยที่ไมจําเปน ตองมีประสบการณในธุรกิจนั้น มากอน เพราะเจาของสิท ธิ์
แฟรนไชสจ ะใหค วามชวยเหลือ คําแนะนําและความรูที่สําคัญในการดําเนิน กิจการซึ่งไดผาน
การเรียนรูและไดทดสอบมาแลววาใชไดผลในระดับหนึ่งในสถานการณหนึ่ง อีกทั้งเจาของสิทธิ์
แฟรนไชสยังคงติดตามผลจากการใหความชวยเหลืออยูตลอดเพื่อพัฒนาประสบการณที่ถูกตอง
และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
Quality – Control Standard
เนื่องจากเจาของสิทธิ์แฟรนไชสจะควบคุมมาตรฐานดานคุณภาพกับผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ดังนั้นการบริหารและการควบคุมอยางถูกตองจะชวยใหธุรกิจแฟรนไชสประสบความสําเร็จมาก
ยิ่งขึ้นและทําใหสินคาหรือบริการมีเอกลักษณที่ดีสงผลถึงภาพพจนที่ซื่อสัตยอยางตอเนื่อง มีการ
รับ รู ถึง มาตรฐานคุ ณ ภาพของสิน คาและบริก าร ซึ่ง สิ่ง เหล านี้ จ ะมี ผลทํา ใหธุ รกิ จ เกิ ด ความ
มั่นคง อีกทั้งยังสรางจิตสํานึกใหผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสใหมคี วามภาคภูมใิ จในการทํางานและนําไปสู
การทํางานเปนรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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Less Operating Capital
เนื่ อ งจากเจ า ของสิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส จ ะคอยให ค วามช ว ยเหลื อ และคํ า แนะนํ า ต า งๆ
แกผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส ซึ่งทําใหผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสสามารถบริหารงานไดอยางมีป ระสิทธิภาพ
ทําใหสามารถลดเวลาและตนทุนได ดวยเหตุนี้ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจึงสามารถเริ่มตน ธุรกิจดวย
ตน ทุน ที่ต่ํากวาเมื่อเทีย บกับ ธุรกิ จ ที่ไมใ ชแฟรนไชส นอกจากนี้ก ารทําธุรกิจ รวมกัน ระหวา ง
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสและผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจะกอใหเกิดผลประโยชนจากการมีอํานาจตอรอง
รวมกัน ในเรื่องของการประกันภัยและประกันสุขภาพ เจาของสิทธิ์แฟรนไชสสามารถตอรองกับ
บริษัทประกันใหลดคาธรรมเนียม ทําใหผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสเสียคาใชจายในสวนนี้ลดลงเนื่องจาก
ธุรกิจแบบแฟรนไชสมีอํานาจตอรองเปนกลุม
Opportunities for Growth
นอกจากการเอื้ออํานวยของธุรกิจ แบบแฟรนไชส จะนํามาซึ่งความสําเร็จแกผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสแลว ยังมีลักษณะของการใหสิทธิ์แฟรนไชสภายในอาณาเขตที่ตกลงกันไวกับเจาของ
สิทธิ์แฟรนไชส ซึ่งเรียกวา ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสอาณาเขต โดยมีสิทธิ์ในการใหแฟรนไชสแกบุคคล
อื่นในการดําเนินกิจการรานคา หากผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสนี้ประสบความสําเร็จ ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
อาณาเขตจะมีสวนไดทางการเงินจากการใหแฟรนไชสครั้งนี้ และหากอาณาเขตที่ไดรับมีโอกาส
ในการขยายแฟรนไชสเพิ่มขึ้นก็ถือเปนโอกาสของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสอาณาเขตในการขยายความ
เจริญเติบโตของตนเองได
2.2)

ขอเสียทีม่ ีตอ ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส

Failed Expectations
ความชํานาญทางธุรกิจ ประสบการณ วิธีการขาย เครื่องหมายการคาและรูปแบบการ
โฆษณา เปนเหตุผลหลักในการเขาสูระบบแฟรนไชสของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส แตอยางไรก็ตาม
หากเจาของสิทธิ์แฟรนไชสทําใหผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีศักยภาพหลงเขาใจผิดในสิ่งที่คาดวาจะ
ไดรับจากเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ก็จะทําใหผูซื้อแฟรนไชสไมบรรลุในสิ่งที่คาดหวังเอาไว ดังนั้น
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสควรจะปรึกษาทนายและเขาใจสัญญาขอตกลงใหละเอียดถี่ถวนกอน มิฉะนั้น
แลวสิ่งที่คาดหวังวาจะไดอาจจะไมตรงกับขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งเงื่อนไขในสัญญา
อาจไมยุติธรรมโดยใหประโยชนแกเจาของสิทธิ์แฟรนไชสมากกวาเปนตน
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Service Costs
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตองเสียคาใชจายบางอยางตอบแทนแกเจาของสิทธิ์แฟรนไชส อาทิ
เชน คาสิท ธิ์การคาหรือคาแฟรนไชส เงินมัด จําคาอุปกรณ เครื่องหมายการคาและอื่น ๆ ซึ่ง
คาธรรมเนียมเหลานี้เปนผลตอบแทนจากการลงทุนและเปน การยากที่จะยกเลิก คาธรรมเนีย ม
เหลานี้หรือแบงปนผลกําไรตอกัน
Overdependence
ความสัมพัน ธระหวางเจาของสิท ธิ์แฟรนไชสและผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสอาจจะกอใหเ กิด
ผลเสียไดใ นบางครั้ง อาทิเชน การที่ผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสเ ชื่อใจและปฏิบัติต ามคําแนะนําจาก
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสมากเกินไป จนขาดการพินิจพิเคราะหหรือวิจารณญาณของตนเอง
Restriction On Freedom of Ownership
เนื่องจากลั ก ษณะขอตกลงของธุร กิจ แฟรนไชส ผูซื้ อสิท ธิ์แฟรนไชส ไมมีอิ สระในการ
ตัดสินใจเชนเดียวกับธุรกิจอิสระโดยทั่วไป อาทิเชน การที่ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสถูกบังคับใหขายสินคา
เฉพาะที่ไมสามารถเลือกเองไดตามที่ตองการ หรือไมมีอิสระในการตัดสินใจกําหนดการโฆษณา
และสงเสริมการขายไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้การดําเนินการตางๆยังตองขึ้นอยูกับนโยบายของ
เจาของสิทธิ์แฟรนไชส การตัดสินใจใดๆ ที่เกินขอบเขตของสัญญาขอตกลงจําเปนตองไดรับความ
เห็นชอบและยินยอมจากเจาของสิทธิ์แฟรนไชสกอนทั้งสิ้น
Termination of Agreement
เนื่ องจากสั ญ ญาและขอ ตกลงสว นใหญ ถูก รา งและวางหลัก เกณฑ โดยเจา ของสิ ท ธิ์
แฟรนไชสเองซึ่งมักมีลักษณะที่ปกปองผลประโยชนของตนเปนหลัก ดังนั้นผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจึง
อยูในฐานะที่เสียเปรียบในการตอรองตางๆ ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจะตอง
ตรวจสอบขอตกลงหรือบทบัญญัติเกี่ยวกับเงื่อนไขในการขอยกเลิกสัญญา การโอนสิทธิ์ตลอดจน
การแกไขขอตกลงตางๆอยางถี่ถวนกอนทุกครั้ง
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Performance of Other Franchisees
คือผลกระทบจากผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรายอื่นที่มีผลประกอบการและการจัดการที่ไมดี โดย
หากเจาของสิทธิ์แฟรนไชสไมกวดขันและเอาใจใสในการจัดระบบการใหแฟรนไชสหรือไมไดบังคับ
มาตรฐานคุณภาพก็จะสงผลกระทบตอภาพพจนของธุรกิจโดยสวนรวมรวมทั้งผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
รายอื่นดวย เนื่องจากผูบริโภคมีแนวโนมที่จะกลาวหาธุรกิจทั้งหมด ไมเพียงแตสาขาที่บริการ
ไมดีหรือขายสินคาที่มีคุณภาพต่ําเทานั้น
2.3)

ขอดีที่ตอเจาของสิทธิ์แฟรนไชส

Expansion
การใหสิทธิ์แฟรนไชสเปน ชองทางการจัดจําหนายที่มีการขยายความเจริญเติบโตดวย
ตนทุนต่ํา เนื่องจากไมจําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก สามารถจํากัดความเสี่ยงไดในระดับหนึง่
ไมตองใชบุคลากรดานการจัดการมากนัก ดังนั้นหากเจาของสิทธิ์ แฟรนไชสสามารถคัดเลือกผู
ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถทํากําไรไดอยางตอเนื่องก็จะสามารถดึงดูดใหเงิน ทุนไหลเขาสู
ระบบ ซึ่งจะนําไปใชสําหรับการขยายตัวของธุรกิจตอไป นอกจากนี้การใหสิทธิ์แฟรนไชสจะชวย
เพิ่มโอกาสในการขยายตัวไปสูเขตทําเลที่ตั้งใหมๆ ที่ดีและยังไมสามารถเขาถึง
Motivation
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสมีการสนองตอบตอแรงจูงใจมากกวาการจางงานบุคลากรโดยบริษัท
โดยผลการดําเนิน การของสาขาแฟรนไชสขึ้น อยูกับ แรงจูงใจในการบริห ารงานของผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสเอง อีกทั้งในบางกรณีผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสอาจเปนบุคคลในทองถิ่นที่มีความนาเชื่อถือ
และอิทธิพลมากกวาคนตางถิ่นซึ่งจะไดรับการสนับสนุนจากชุมชนในทองถิ่น อันจะนําไปสูความ
ชวยเหลือตอการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสตอไป
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Bulk Purchasing
การจัดซื้อสิน คาเปน จํานวนมาก เนื่องจากเงื่อนไขโดยทั่วไปของธุรกิจ แฟรนไชสนั้น
กําหนดวาสินคาที่จําหนายตองเปนสินคาที่มมี าตรฐานและผูซื้อสิทธแฟรนไชสจะตองซื้อสินคาจาก
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสเทานั้น ดังนั้นเมื่อเจาของสิทธิ์แฟรนไชสจัดซื้อสินคาในแตละครัง้ เปนจํานวน
มากจะทําใหไดรับสวนลดสิน คา มีอํานาจตอรองราคาและเงื่อนไขการชําระเงินในกรณีที่ซื้อ
สินคาเปนเงินเชื่อ ตลอดจนชวยประหยัดคาใชจายในการสั่งซื้อดวย
Operation of Non–Union Business
การขยายสาขาดวยรูปแบบแฟรนไชส (Franchised Unit) นั้น ผูซื้อแฟรนไชสแตละราย
จะดําเนินกิจการโดยอิสระจากกัน ดังนั้นโอกาสในการรวมตัวกันของแรงงานเปนสหภาพแรงงาน
เพื่อสรางอํานาจการตอรองตางๆ กับเจาของสิทธิ์แฟรนไชสเชนการเรียกรองเพิ่มคาจางแรงงาน
จะมีนอยมากหรือแทบไมมีเลย หากผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสไมถูกเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไป
Other Advantages
ประโยชนอื่นๆ อาทิเชน เจาของสิทธิ์แฟรนไชสไมตองใชเงินลงทุนสูงในการขยายเครือขาย
ของธุรกิจ การไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญในทองถิ่นของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสและการมี
รายไดจากแหลง อื่นๆ นอกเหนือจากคาสิทธิ์ท างการคาหรือคาแฟรนไชส เชน รายไดจ ากการ
จําหนายสินคา วัสดุหรือการใหบริการทางการบริหาร เปนตน
2.4)

ขอเสียทีม่ ีตอ เจาของสิทธิ์แฟรนไชส

Company–Owned versus Franchised Units
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสอาจพบวาการขยายสาขาโดยเปดสาขาบริษัทนั้นมีขอไดเปรียบกวา
การขยายสาขาแบบแฟรนไชส เนื่องจากบริษัทแมมีอํานาจในการควบคุมสาขาของบริษัทได
มากกวา สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายและวิธีการตางๆ เชน วิสัยทัศนหรือกลยุทธทางการตลาด
การควบคุมและการตรวจสอบไดทันทีเนื่องจากมีสายการบังคับบัญชาเปนลําดับขั้น
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Potential Problems
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสประสบปญหาจากความสัมพันธระหวางเจาของสิทธิ์แฟรนไชสและ
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส 3 ประการคือ
1. Recruitment ปญ หาการคัด เลื อกผูซื้ อสิ ท ธิ์ แฟรนไชส เนื่ องจากเจา ของ
สิทธิ์แฟรนไชสมีความยากลําบากในการหาผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่ดี ในขณะที่ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
สวนใหญที่อยากเขารวมธุรกิจดวยมักขาดประสบการณ แรงจูงใจและเงินทุนสนับสนุน รวมถึง
ขาดความรับผิดชอบในการมุงมั่นทํางาน
2. Communication ปญหาการติดตอสื่อสารเกิดขึ้นเนื่องจากผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
เริ่มตองการอิสระและไมมีค วามเชื่อมั่นในการติด ตอสื่อสารกับ เจาของสิท ธิ์แฟรนไชสอีกตอไป
โดยเชื่อวาตนสามารถดําเนิน ธุรกิจ ไดโดยไมตองอาศัย เจาของสิท ธิ์แฟรนไชส และพยายาม
ตัดความสัมพันธระหวางกัน ซึ่งมักมีสาเหตุจากการที่ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตองจายเงินคาสิทธิ์ทาง
การคาและคาแฟรนไชสตามขอตกลง โดยการจายเงินคาธรรมเนียมจะคิดเปนรอยละของรายได
สุทธิ (Gross Income) ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสบางรายอาจมีความคิดเห็นที่แตกตางไปจากเจาของ
สิทธิ์แฟรนไชสในเรื่องของการคิดรายไดสุทธิหรืออาจจะไมเปดเผยตัวเลขรายไดสุทธิใหเจาของ
สิทธิ์แฟรนไชส ดังนั้นการกําหนดคาธรรมเนียมตางๆ ควรระบุใหชัดเจนในสัญญาขอตกลงและ
เปนที่เขาใจและยอมรับทั้งสองฝาย เพื่อลดความขัดแยงจากการสื่อความหรือเจตนาสวนบุคคล
ใหนอยที่สุด ขณะเดียวกันก็ตองตรวจสอบและควบคุมผลการปฏิบัติงานของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ควบคูกัน ไป ดังนั้นปญ หาการติดตอสื่อสารจะไมเ กิดขึ้น หากคูสัญ ญาทั้ง สองฝายตางปฏิบัติ
ภายใตขอบเขตของขอตกลงอยางถูกตอง โดยมีพื้นฐานจากความเชื่อใจและความมีจรรยาบรรณ
3.
Loss of Freedom การสูญเสียความอิสระของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส เมื่อ
ระบบการใหแฟรนไชสมีการพัฒนา เจาของสิทธิ์แฟรนไชสตองไดรับการอนุญาตจากผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสในการเสนอสินคาใหม เพิ่มหรือลดบริการหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายในการปฏิบัติงาน
ดังนั้นเจาของสิทธิ์แฟรนไชสจึงสูญเสียระดับการควบคุมสวนหนึ่งเปนการทดแทน เมื่อระบบขยาย
เครือขายกวางขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวไปสูพื้นที่ที่หางไกล จึงเปนความยากลําบากของ
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสในการปรับสินคาหรือบริการใหเขากับความตองการของผูบริโภคได
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อยางไรก็ตาม ปจ จุบัน การนําระบบแฟรนไชสมาใชใ นองคก รธุรกิจ ในประเทศไทยยัง
ประสบปญหาหลายประการ อาทิเชน หนวยธุรกิจสวนใหญมีปญหาเรื่องความเขาใจที่ถูกตองของ
ทั้งเจาของสิทธิ์และผูซื้อสิทธแฟรนไชสที่มักจะพบวาผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสปฏิบัติตัวเปนผูลงทุนที่เนน
การทําธุรกิจแบบซื้อเพื่อการลงทุนไมไดมองถึงการสรางธุรกิจของตนเอง และบางครั้งยังใชการ
บริหารงานแบบเกาที่เนนความเปนระบบครอบครัวมาใชในระบบแฟรนไชส จึงทําใหอัตราความ
ลมเหลวในธุรกิจแฟรนไชสของไทยในภาพรวมมีเพิ่มขึ้น กลาวคือ ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสมักจะประสบ
ปญหาจากการจัดการของตนเองหรือเกิดจากระบบงานของบริษัทแมที่เปนเจาของสิทธิ์แฟรนไชสที่
เนน การขยายธุรกิจ เพื่อมุงผลกําไรและละทิ้งระบบงานสําคัญ ในการสรางองคก รใหสามารถ
ควบคุมระบบไดอยางสมบูรณ นอกจากนี้ความเขาใจผิดเกี่ยวกับระบบแฟรนไชสอีกประการหนึ่ง
คือ การสรางระบบแฟรนไชสที่สนใจเพียงกระแสเงินสดที่นํามาหมุนเวียนรวมถึงการสรางงานดาน
ระบบที่ไมละเอียดเพีย งพอ เพราะการเรงสรางองคกรตามกระแสจะลดคุณภาพในการจัด การ
ควบคุม รวมถึงการใหความสําคัญกับการเติบโตและวางกลยุทธระบบแฟรนไชสที่เปดโอกาสให
ผูสนใจในทุกรูปแบบโดยไมได พิจารณาถึงฐานจริงของระบบธุรกิจ การขาดระบบการควบคุมการ
จัด การที่ดีและการขาดผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสที่มีความเขาใจในระบบแฟรนไชสใ นแนวที่ถูก ตอง
นอกจากนี้ยังพบวาธุรกิจ แฟรนไชสในประเทศไทยไมไดวิเคราะหความตองการทางการตลาด
การศึกษาความเปนไปไดของทําเลที่ตั้งของรานสาขา การเรงกระจายขายสิทธิ์แฟรนไชสเพื่อรับ
สิท ธิ์คาธรรมเนีย มทั้งหมดนี้จึงเปน สาเหตุห นึ่งที่ทําใหธุรกิจ แฟรนไชสสวนใหญป ระสบความ
ลมเหลวอยางตอเนื่อง (Franchise B2B Thailand, 2545)
2.2.2 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค
เปนแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับ การวิเ คราะหพฤติกรรมการตัด สินใจของ
ผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการ รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติก รรมการซื้อของผูบริโภค
ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงนําแนวคิดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภคมาเปนกรอบการศึกษา เพื่อใช
ในการกําหนดตัวแปรที่คาดวาจะมีผลในการจําแนกความแตกตางระหวางผูบริโภคของแฟรนไชส
รานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและของตางประเทศ และตัวแปรที่มีผลตอการจําแนกกลุมผูซื้อสิทธิ์
แฟรนไชสของไทยและตางประเทศ เนื่องจากพฤติกรรมการเลือกและตัดสินใจซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
เปนกระบวนการหนึ่งของพฤติกรรมการซื้อเชนเดียวกับในกรณีของผูบริโภค โดยทฤษฎีดังกลาวมี
แนวคิดดังนี้
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เนื่ องจากทฤษฎีเ ศรษฐศาสตรอ ธิบ ายวา กอ นการตัด สิน ใจซื้อ สิน คา หรื อบริก ารใดๆ
ผูบริโภคจะสรางความพึงพอใจ (Preference) ไวในความคิดซึ่งความพึงพอใจนี้มาจากความรูสึก
ความคิดเห็นหรือการไดรับขาวสารขอมูลจากแหลงตางๆ เกี่ยวกับคาของสินคาและบริการนั้น ๆ
และที่สําคัญที่สุด ความพอใจของผูบริโภคสวนมากจะสรางมาจากประสบการณของการไดใ ช
สิน ค าและบริ ก ารนั้น มาแล ว ความพึ ง พอใจเกี่ย วกั บ สิน คา และบริก ารทําใหเ กิด ระบบการ
เปรียบเทียบ เมื่อผูบริโภคตองเลือกสินคาและบริการที่ประสงคก็จะทําการเปรียบเทียบวาสินคา
และบริการใดที่ตนมีความพึงพอใจหรือชอบมากนอยหรือเทากัน (สรยุทธ มีนะพันธ, 2546)
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร (ปยะ ปุณยธนภูมิ, 2544)
ตั้งอยูบ นพื้น ฐานของอรรถประโยชนห รือความพอใจจากการบริโภคสิ น คาและบริก าร โดยมี
ขอสมมติคือ
1. ผูบริโภคเปนผูมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อตองซื้อสินคาหรือบริการก็จะเลือก
สินคาและบริการที่จะทําใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุด
2. การที่ผูบริโภคจะสามารถตอบไดวาเขามีความพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินคาและ
บริการไดนั้น ผูบริโภคตองสามารถจัดลําดับความพอใจสําหรับสินคาและบริการแตละประเภท
ไดอยางชัดเจนและรับรูวาสินคาและบริการประเภทใดใหคาอรรถประโยชนแกตนเองไดสูงสุด ซึ่ง
ทําใหสามารถเปรียบเทียบไดวาชอบสินคาชนิดหนึ่งมากกวาสินคาอีกชนิดหนึ่ง
สมั ย กอ นนัก วิ ช าการมี ค วามเชื่อ ว า พฤติ ก รรมของผูบ ริ โภคเปน ส วนหนึ่ ง ของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร จึงมีการวิเคราะหเศรษฐศาสตรของผูบริโภค (Consumer Economics) สําหรับ
การอธิบ ายอุป สงคห รือความตองการของตลาดสิน คาและบริก ารนั้น ๆ ขึ้น ซึ่งการศึก ษาเชิง
เศรษฐศาสตรนั้น มีขอบเขตเพื่ออธิบายวาผูบ ริโภคจะเลือกซื้อสิน คาและบริการอยางไรภายใต
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง และความเกี่ยวพันกันในตลาดจะมีผลถึงปริมาณของผลิตภัณฑ
ที่ขายไดรวมอยางไร อยางไรก็ตามการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในเชิงเศรษฐศาสตรยังมีขอจํากัด
อยูหลายประการอีกทั้งยังมีขอบกพรองเพราะยากตอการวัดอรรถประโยชน (Utility) และมีหลาย
สมมติฐานที่ยังไมสามารถใชไดจริง ดัง นั้นปจจุบันการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคจึงอาศัย
วิธีการทางพฤติกรรมศาสตรรวมดวยดังนี้
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
เปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหวาลักษณะและความรูสึกนึกคิดของผูซื้อหรือผูบริโภคไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยใด ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับการสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมาย
ไดถูกตอง (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2539) ทั้งนี้ลักษณะของผูซื้อหรือผูบริโภคไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางดาน
จิตวิทยา (แผนภูมิที่ 2.1) ดังนี้
แผนภูมิที่ 2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
(Factors Influencing Consumer’s Buying Behavior)
ปจจัยทางวัฒนธรรม

ปจจัยทางสังคม

(Culture Factor)

(Social Factor)

วัฒนธรรม (Culture)

กลุมอางอิง (Reference Group)

วัฒนธรรมยอย (Subculture)

ครอบครัว (Family)

ชั้นสังคม (Social Class)

บทบาทและสถานะ (Roles and Status)
ผูซื้อ
(Buyer)

ปจจัยเฉพาะบุคคล

ปจจัยดานจิตวิทยา

(Personal Factor)

(Psychological Factor)

อายุ (Age)
วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life
Style)

การจูงใจ (Motivation)

อาชีพ (Occupation)

การเรียนรู (Learning)

รายได (Income)

ความเชื่อถือ (Belief)

รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style)

ทัศนคติ (Attitude)

การรับรู (Perception)

บุคลิกภาพ (Personality)
แนวคิดของตนเอง (Self Concept)

ที่มา : Kotler, 1997
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1)
ปจจั ย ด า นวัฒ นธรรม (Culture Factors) เปน สั ญ ลั ก ษณแ ละสิ่ง ที่ม นุษ ย
สรางขึ้นอันเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งจนถึงรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคมหนึ่ง คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและกําหนดความแตกตาง
ของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล
วัฒนธรรมแบงออกเปนวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมยอย และชั้นของสังคม มีรายละเอียดดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เปน
ตั ว กํ า หนดพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ทางด า นความต อ งการและพฤติ ก รรมของบุ ค คลเพราะถู ก
หลอหลอมมาตั้งแตเด็ก เชน คานิยม การเรียนรู เปนตน
1.2 วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกตางกันในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจากพื้นฐาน
ทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย ลักษณะวัฒนธรรมยอยประกอบดวยกลุมยอยดาน
เชื้อชาติ ศาสนา กลุมสีผิว พื้นที่ทางภูมิศาสตร กลุมอาชีพ ดานอายุ และเพศ
1.2 ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกในสังคมออกเปน
ระดับฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกันและสมาชิกในชั้น
สังคมที่แตกตางกันจะมีลัก ษณะที่แตกตางกัน การแบงชั้นทางสัง คมโดยทั่วไปแลวถือเกณฑ
รายได ทรัพยสิน หรืออาชีพ แตละชั้นสังคมจะมีบทบาทและหนาที่ตางกันซึ่งแตละชั้นของสังคม
จะมีคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง
2) ปจจัยทางสังคม (Social Factors) เปนปจจัยภายนอกและเปนปจจัยที่เกี่ยวของ
ในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง
ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซื้อ
2.1 กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บริโภคจะเขาไปมีสวนรวม
หรือเขาไปเกี่ย วของดวย กลุมนี้จ ะมีอิท ธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิย มของบุค คล
กลุมอางอิงแบงเปน 2 ระดับ คือ กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และ
เพื่อนบาน และกลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อนรวม
อาชีพ และบุคคลตางๆ ในสังคม กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือก
พฤติกรรมและการดําเนินชีวิต รวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลตองการ
ใหเปนที่ยอมรับของกลุม จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุมอิทธิพล
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2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ
ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว
2.3 บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม
เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตางๆ โดยที่บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่
ตางกันในแตละกลุม
3) ปจจัยเฉพาะบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพล
จากลัก ษณะสวนบุคคลของคนดานตางๆ ไดแก อายุ ขั้น ตอนวัฎจัก รชีวิตครอบครัว อาชีพ
โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนบุคคล
3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑท่แี ตกตางกัน
3.2 ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เปนขั้นตอน
การดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มี
อิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและ
พฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน
3.3
อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและ
ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน
3.3
โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) ไดแก รายได ซึ่งจะ
เปนตัววัดกําลังซื้อของผูบริโภค
3.5
การศึกษา (Education) ผูที่การศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑ
มีคุณภาพดีมากกวาผูมกี ารศึกษาต่ํา
3.6
รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) รูปแบบการดํารงชีวติ ในโลก โดย
แสดงออกในรูปของ Aios ซึ่งประกอบดวย (1) กิจกรรม (activities) (2) ความสนใจ (Interests) (3)
ความคิดเห็น (Opinions) แบบการดํารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรม ขั้นของสังคมและกลุมอาชีพของแต
ละบุคคล
4) ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อและการใชสินคา ประกอบดวย
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4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุนที่อยูภายในตัวบุคคลซึ่ง
กระตุนใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน
วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเครื่องมือการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิด
ความตองการ
4.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร
จัดระเบียบ และตีความหมายขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการ
ของความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้เห็นวาการ
รับรูเปนกระบวนการของแตละบุคคลซึ่งขึ้น อยูกับปจจัย ภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ
ความต อ งการและอารมณ แ ละยั ง ขึ้ น กั บ ลั ก ษณะป จ จั ย ภายนอกคื อ สิ่ ง กระตุ น การรั บ รู
จะพิจารณาเปน กระบวนการกลั่นกรอง การรับรูจะแสดงถึงความรูสึก จากประสาทสัมผัสทั้ง 5
ไดแก การไดเห็น ไดกลิ่น ไดยิน ไดรสชาติ และไดรูสึก
4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความโนม
เอีย งของพฤติก รรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุค คลเกิดขึ้น เมื่อบุค คลไดรับ
สิ่งกระตุนที่ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดและเกิดการตอบสนอง
4.4 ความเชื่อ (Belief) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนผล
มาจากประสบการณในอดีต
4.5 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรืออาจหมายถึงความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอสิ่งกระตุนไปในทิศทางที่
สม่ําเสมอ ทัศนคติเ ปน สิ่งที่มีอิท ธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดีย วกัน ความเชื่อก็มีอิท ธิพลตอ
ทัศนคติ
4.6 บุคลิกภาพ (Personality) เปนรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตางของบุคคล
ซึ่งนําไปสูการตอบสนองที่สม่ําเสมอและมีปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน
4.7 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึงความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอ
ตนเองหรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอื่นมีความคิดเห็นตอตนอยางไร

บทที่ 3
ระบบแฟรนไชส
3.1

ความเปนมาของระบบแฟรนไชสในตางประเทศ

ธุรกิจ ระบบแฟรนไชสเ กิด ขึ้นและแพรหลายมาเปน เวลานานแลวในตางประเทศ โดย
ธุรกิจแฟรนไชสเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกลางศตวรรษที่ 19 ในประเทศอังกฤษซึ่งมีวิวัฒนาการ
มาจากระบบการเก็บภาษี เปนลักษณะของการที่รัฐบาลใหแฟรนไชสแกบุคคลอื่นในการตัดสินใจ
และจัด เก็บภาษีรายไดรวมถึง การประเมิน ภาษีอื่นๆ โดยที่ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจะตองจายเงิน
จํานวนหนึ่งใหแกเจาของสิทธิ์แฟรนไชส เปนการแลกเปลี่ยนซึ่งอาจเรียกวาเปนแฟรนไชสของรัฐ
(Public Franchise) ตอมาในป ค.ศ. 1562 เมื่อมีการปฏิรูปทางดานภาษีระบบแฟรนไชสนี้จึงได
ลมเลิกไป แตรูปแบบการใหสิทธิ์แฟรนไชสลักษณะนี้ไดปรากฏขึ้นอีกในชวงระหวางศตวรรษที่18
และ 19 โดยไดขยายเขาสูอุตสาหกรรมเบีย รและเริ่มแพรห ลายในประเทศสหรัฐอเมริก าชวง
ศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2520) โดยมีจักรเย็บผาซิงเกอรเปนผูพัฒนาระบบแฟรนไชสขึ้นมาใชเปนราย
แรกของโลก จากนั้นจึงขยายตัวไปยัง ธุรกิจกลุมอื่นๆเชน เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง ฟาสตฟูด ส
รวมทั้งธุรกิจโรงแรม (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2544) ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนยุคที่เศรษฐกิจเกิดภาวะ
ชะงักการเติบโตกระทันหันหรือที่เรียกวา ฟองสบูแตก ธุรกิจสวนใหญประสบกับสภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย บริษัทขนาดใหญตางหันมาใชนโยบายลดขนาดขององคกรลง สงผลใหบุคลากรและ
พนักงานที่มีความรูและมีศักยภาพจํานวนมากเผชิญกับภาวะวางงานกันอยางตอเนื่อง อีกทั้งใน
ขณะทีเ่ ศรษฐกิจตกต่ําการหางานทําเปนสิ่งที่ยากลําบาก ดังนั้นคนสวนหนึ่งจึงหันมาทําธุรกิจที่
ตนเองสามารถลงทุนทําเองไดและมีอัตราเสี่ยงตอการขาดทุนต่ําจึงนับวาธุรกิจแฟรนไชสมีบทบาท
ตอโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และรูปแบบการดําเนินชีวิตตอประชากรสหรัฐ อเมริก า
ดวยเหตุนี้ธุรกิจแฟรนไชสในประเทศอเมริกาจึงมีอัตราการเติบโตสูงและถือเปนประเทศตนแบบ
ของระบบแฟรนไชสในโลก
ธุรกิจแฟรนไชสในสหรัฐอเมริกา (สุทัศน พรพุทธพงศ, 2538)
ตัวอยางเริ่มแรกของธุรกิจแบบแฟรนไชสในสหรัฐอเมริกา คือ Mc Cormick Harvesting
Machine Co.โดยมอบหมายใหตัวแทนทองถิ่นทําหนาที่เปนตัวแทนจําหนายและบริการเครื่องจักร
ของบริษัทในราวป ค.ศ. 1850 ตัวแทนของ Mc Cormick เปนนักธุรกิจที่อิสระและโดยปกติมีความ
สนใจธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการขายให Mc Cormick ตอมา Mc Cormick ไดเปดสาขาของตนเอง
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เพื่อจัดจําหนายสินคา บริษัทสินคาอุปโภคบริโภคที่มีการใชธุรกิจแบบแฟรนไชสในการจําหนาย
สินคาเปนบริษัทแรก คือ The Singer Sewing Machine Co., Ltd. เมื่อป ค.ศ. 1850 เนื่องจาก
บริษัทประสบปญหาในการจัดการดานตลาดและจักรเย็บผาเปนผลิตภัณฑใหมในสมัยนั้น จึงตอง
มีการสาธิตการใชและประโยชนใชสอยแกผูบริโภค บริษัทไมมีเงินทุนเพียงพอในการจางพนักงาน
ขายจํานวนมากหรือเปดสาขาของบริษัทได จึงอาศัยตัวแทนขายในการสาธิตขายและบริการอื่นๆ
จายผลตอบแทนในรูปคาคอมมิช ชั่น เมื่อผลิต ภัณ ฑเ ริ่มเปน ที่รูจัก อยางแพรหลาย บริษัทจึงได
พัฒนาปรับเปลีย่ นวิธีการตลาดใหมโดยเปดสาขาบริษัทในป ค.ศ. 1860
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในป ค.ศ. 1800 เปนเหตุการณที่สําคัญมากตอการเปลี่ยนรูปแบบ
วิธกี ารจัดจําหนาย อุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมเชน อุตสาหกรรมรถยนต ยางและโรงกลั่นน้าํ มัน
เริ่มใหความสนใจเฉพาะพื้นที่เปนพิเศษ กิจการของบริษัทเริ่มขยายขึ้นและมีจํานวนรายนอยลง
ดวยเหตุนี้จึงตองมีการควบคุมเกี่ยวกับ ความตองการของผูซื้อและพบวาการติดตอกับ ผูบริโภค
โดยตรงจะไดกําไรมากกวาทําใหตัวแทนขายเริ่มลดลง ดังนั้นการจัดจําหนายโดยตรงจึงมีความ
เปนไปไดสําหรับตลาดที่มีผูซื้อรายใหญซึ่งมีจํานวนไมกี่รายและกระจุกตัวรวมกันเปนกลุม วิธีการ
จําหนายเชนนี้จะใชไมไดผลสําหรับตลาดสินคาอุปโภคบริโภคที่มีผูซื้อมากมายและกระจัดกระจาย
ทั่วไปดังเชนที่เห็นในปจจุบันนี้ อุตสาหกรรมรถยนตเปนตัวอยางที่ใชธุรกิจแบบแฟรนไชสในชวง
ตนปค.ศ.1910 จนถึงปจจุบันซึ่งมีวิธีการขายใหมๆ แทนการขายกับผูบริโภคโดยตรง เชน ตัวแทน
ขายฝาก การสงพนักงานขายไปตามชนบทตางๆ การขายผานทางไปรษณีย (Direct Mail
Campaigns) และการเป ด สาขาในศู น ย ก ารค า เป น ต น โดยมี เ พี ย งวิ ธี เ ดี ย วเท า นั้ น ที่
ประสพผลสําเร็จคือ การใชตัวแทนขายหรือขายฝาก จากความสําเร็จดวยวิธีการเชนนี้ไดมีการ
พัฒนาเปนเครือขายของธุรกิจแบบแฟรนไชสในอุตสาหกรรมนี้และแนวความคิดนี้กไ็ ดแพรหลายไป
สูอุตสาหกรรมอื่นๆ และที่จะกลาวตอไปนี้จะเปนการลําดับการพัฒนาธุรกิจแบบแฟรนไชส
อุตสาหกรรมรถยนต
ป ค.ศ. 1898 William E. Metzger of Detroit เปนผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรายแรกของบริษัท
General Moter Corporation ในการขายรถยนต จากความสัมพันธระหวางเจาของสิท ธิ์
แฟรนไชสกับ ผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสเชน นี้ทําใหมีการขยายสายผลิต ภัณฑอื่นๆ ที่เ กี่ย วของตามมา
เชน อุปกรณไฟฟา ซึ่งบริษัทเล็งเห็นวาการขายรถยนตจํานวนมากตองอาศัยการจัดจําหนายที่มี
ประสิทธิภาพแตบริษัทขาดแคลนเงินทุนในการเปดสาขาจํานวนมากในระยะสั้น จึงมุงเนนในการ
สรางตัวแทนขาย (Dealer) ในหลายเขตพื้นที่ที่การขายมีความเปนไปได ซึ่งตัวแทนขายถูกจํากัด
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โดยระดับการผลิตที่คาดการณไวจากโรงงาน ผูผลิตรถยนตรายอื่นๆ ก็ไดอาศัยแนวความคิดนี้
อุตสาหกรรมรถยนตจึงเปนอุตสาหกรรมแรกที่ใชธุรกิจแบบแฟรนไชสในการจัดจําหนายสินคามา
จนทุ ก วั น นี้ โ ดยมี มู ล ค า มากกว า ร อ ยละ 50 ของยอดขายในธุ ร กิ จ แบบแฟรนไชส ทั้ ง หมด
ความสําเร็จอัน ยิ่งใหญของการใชธุรกิจ แบบแฟรนไชสใ นอุต สาหกรรม เปนเหตุผลหนึ่งในการ
จัดตั้งตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในอาณาเขตเชิงภูมิศาสตรโดยเฉพาะขึ้น ทําใหเกิด การ
แขง ขันภายในระดับทองถิ่น จากความตองการของรถยนตที่มีเพิ่มมากขึ้นทําใหบริษัทมีฐ านะ
การเงินมั่น คงและเริ่มใหแฟรนไชสแกตัวกลางอิสระในเครือขายที่มีขอบเขตมากขึ้นดวย โดย
จัดสรรไปตามสิทธิ์แตละเขตพื้นที่และจํากัดจํานวนผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสในแตละเขต
ภาคธุรกิจอื่นๆ
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส ไ ด รั บ การพิ สู จ น แ ละยอมรั บ ว า เป น ระบบที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ใน
อุต สาหกรรมรถยนตและปโตรเลีย ม ซึ่งธุรกิจอื่น ๆไดนํามาเปน แบบอยางในการจัดจําหนาย
สินคาของตนเอง ความสําคัญของการพัฒนาธุรกิจแบบแฟรนไชสก็คือโอกาสในการขยายตัวของ
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสโดยใชเงินทุนใหเปนประโยชนมากที่สุด และการจูงใจใหผูซื้อสิทธิแ์ ฟรนไชส
ในแงของผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชส จะไดรับสินคาหรือบริก ารที่มีมาตรฐานและตรายี่หอที่มีชื่อเสีย ง
สามารถสรางแรงกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการจากผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสทองถิ่น
ป ค.ศ. 1902 Louis Liggist เจาของ Rexall Drugstores รวบรวมคนขายมากกวา
40 คน กอตั้งบริษัทยาของตนเองและจัดจําหนายใหกับรานขายยาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ลดตนทุนที่เกิดจากพอคาคนกลาง ทําใหกําไรเพิ่มขึ้น หลังจากนี้ไมนานบริษัทเริ่มเปดสาขาของ
ตนเองและกลายเปนบริษัทลูกโซ (Corporate Chain) แตยังคงไวซึ่งการใหสิทธิ์แฟรนไชสตอไป
ปค .ศ. 1909 บริษัท ชิ้น สวนรถยนตใ นรัฐ Kensas City ไดจัดตั้ง An Associate
Dealership Program ซึ่งสามารถชวยใหผูสนใจมีกิจการเปนของตนเอง โดยมีขอกําหนดวาตอง
มีเ งิ น ทุ น และความทะเยอทะยานแต ไ มจํ า เป น ต อ งมี ป ระสบการณ ม าก อ น นอกจากนี้ ยั ง
ใหความชวยเหลื อตัวแทนเหลานี้ใ นดานการจัดหาทําเลที่ตั้ ง ที่เ หมาะสม การโฆษณา การ
จัดเตรียมดานการเงิน การออกแบบผังราน การเปดตัวของรานและการฝกอบรม โดยมีลักษณะ
พิเศษที่แตกตางจากระบบการใหสิทธิ์แฟรนไชสโดยทั่วไป คือ ไมมีการเก็บคาธรรมเนียมใดๆ จาก
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส แตไดมีการบวกราคาเพิ่มเขาไปในสินคาไวเรียบรอยแลว
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ป ค.ศ. 1925 Howard Johnson วางจําหนายไอศกรีมในรานขายยาของเขาและ
มีการใหสิทธิ์แฟรนไชส จนธุรกิจไอศกรีมขยายตัวและจัดจําหนายในภัตตาคาร รวมสาขาทั้งสิ้น
ประมาณกวา 700 สาขา
ป ค.ศ. 1958 Ray Kroc เริ่มเปด Mc Donald’s โดยเนนที่คุณภาพการบริการ ความ
สะอาดและคุณภาพ และในปเดียวกัน Harian Sanders ไดพบชองทางในธุรกิจอาหารประเภท
Kentucky Fried Chicken
ป ค.ศ. 1960 ธุรกิจหลายประเภทเริ่มใชระบบการใหแฟรนไชส เชน ธุรกิจเสื้อผา ธุรกิจ
บริก าร รา นของชํ า รานคอนวีเ นี ย นสโตร รานซัก แหง บริก ารตัด หญา ธุรกิ จ รัก ษาความ
ปลอดภั ย และธุ รกิ จ เช า ซื้อ เปน ต น ในป ค .ศ. 1968 อุ ต สาหกรรมการให แฟรนไชส มีมู ล ค า
มากกวา 100 พันลานเหรียญสหรัฐซึ่งมากกวารอยละ 10 ของGDP และคิดเปนมากกวารอยละ 25
ของยอดขายในอุตสาหกรรมคาปลีกทั้งหมด จากการพัฒนาอยางรวดเร็วจึงมีนักธุรกิจบางคนใช
แนวความคิดของการใหแ ฟรนไชส ไปใชใ นทางที่ผิด กฎหมาย ดังนั้น The Small Business
Committee of The U.S. Senate และ House of Representatives ไดออกกฏระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของธุรกิจที่มีการใหแฟรนไชสขึ้นในปค.ศ. 1979 The Federal Trade
Commission (FTC) ไดผานกฎหมาย The Franchise Disclosure Act โดยสวนหนึ่งของกฎหมาย
ฉบับนี้ไดบังคับผูใหแฟรนไชสในการเปดเผยขอมูล โดยตองจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของรวมทั้ง
หนังสือชี้ชวนใหแกผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสกอนที่จะมีการทําสัญญาขอตกลงซึ่งกันและกัน
ธุรกิจแบบแฟรนไชสในสหรัฐอเมริกา มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในป ค.ศ. 1979
อุตสาหกรรมการใหแฟรนไชสมีมูลคายอดขายประมาณ 116 พันลานเหรียญสหรัฐโดยมีสาขาถึง
396,000 สาขา และป ค.ศ. 1980 ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 334 พันลานเหรียญสหรัฐโดยมี
สาขามากกวา 442,000 สาขา ซึ่ง เหตุผลสําคัญ ที่นักธุรกิจชาวอเมริกันใหความสนใจกับธุรกิจ
แฟรนไชส เนื่องจากอัต ราการประสพความสําเร็จของธุรกิจแบบแฟรนไชสเมื่อเทีย บกับ ธุรกิจ
สวนตัว โดยมากกวารอยละ 50 ของธุรกิจสวนตัวซึ่งจะประสบความลมเหลวภายใน 1 ป และ
ประมาณรอยละ 65 จะลมเหลวภายในสิ้นสุดปที่ 5 โดยสาเหตุของความลมเหลวเกิดจากการ
ขาดความชํานาญในการบริหาร การจัดการและการขาดแคลนเงินทุนขณะที่ธรุ กิจแบบแฟรนไชสมี
เพียงรอยละ 3 ของจํานวนสาขาทั้งหมดเทานั้นที่เลิกกิจการ
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การที่ธุรกิจแบบแฟรนไชสเจริญรุงเรืองอยางตอเนื่องนั้น มีเหตุผลมาจากแนวโนมการ
ดํารงชีวิตของคนอเมริกัน คือ
- แรงดลใจในการเปนเจาของกิจการ “To Start a Business of My Own”
ธุรกิจแบบแฟรนไชสเ ปดโอกาสใหผูที่อยากจะมีกิจการเปนของตนเองไดป ระสพความสําเร็จได
รวดเร็วกวาและความเสี่ยงนอยกวาเมื่อเทียบกับธุรกิจสวนตัว
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดํารงชีวิตของคนอเมริกาและยุโรปตะวันตกที่
ตองการบริการและความสะดวกสบายมากขึ้น
นอกจากนี้ธรุ กิจแฟรนไชสในสหรัฐอเมริกาไดมกี ารขยายธุรกิจไปสูตลาดตางประเทศ โดย
ในป ค.ศ. 1971 มีเจาของสิทธิ์แฟรนไชสประมาณ 156 รายและสาขาของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสใน
ตางประเทศ 3,365 ราย เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1985 มีเจาของสิทธิ์แฟรนไชสถึงประมาณ 342 ราย
และมีสาขาของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสมากถึง 30,188 ราย ในแคนาดา เอเชีย ยุโรปและลาตินอเมริกา

3.2

ความเปนมาของระบบแฟรนไชสในประเทศไทย

ธุรกิจแบบแฟรนไชสเขามาในประเทศไทยเปนเวลานานแลว สืบเนื่องจากความสัมพันธ
ระหวา งประเทศที่มี มาตั้ง แตอดี ต ตามข อตกลงหรือ สนธิสัญ ญาตา งๆ ในการอนุญ าตใหช าว
ตางประเทศเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยได อาทิเชน ขอสนธิสัญญาในการใหความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ ระหวางประเทศไทยและสหรัฐ อเมริ ก า (Treaty of Amity and Economic
Relations) ด ว ยเหตุ นี้ ป ระเทศไทยจึ ง รั บ เอาวั ฒ นธรรมและรู ป แบบการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แบบ
ชาวตะวันตกมาจากสหรัฐอเมริก ามากที่สุด ดัง จะเห็นไดจากการเลียนแบบในเรื่องของการ
บริโภค การแตงกาย การแสดงออก และรูปแบบการดําเนินชีวิต เปนตน โดยธุรกิจแบบแฟรนไชสที่
เขามาในประเทศไทยในสมัยแรกนั้น เปนการใชหรืออาศัยชื่อทางการคามาเปนชื่อกิจการของตน
หลังจากที่ไดรับอนุญาตจากเจาของบริษัทตางประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเปนธุรกิจดานโรงแรม เชน
เครือ Inter Cortinental, Hyatt, Holiday Inns, Sherton และธุรกิจน้ํามัน เชน Shell, Esso เปน
ตน จนถึงยุคของการปรุงอาหารเร็วหรือที่รูจักกันในนามธุรกิจฟาสตฟูต (Fast Food) Kentucky
Fried Chicken เริ่มเขามาในชวงป พ.ศ. 2515 และเปดดําเนินการที่แถวถนนสุขุมวิทเปนครั้งแรก
แตปรากฏวาไมไดรับความนิยมจากคนไทยเทาที่ควรและปดกิจการไปในที่สุด หลังจากนั้นธุรกิจ
แบบแฟรนไชสไดหายไปจากประเทศไทย จนกระทั่งในป พ.ศ. 2520 เริ่มมีการใหสิทธิ์แฟรนไชส
ในลั ก ษณะการบริ ก ารรถเชา จากตางประเทศเขา มาอีก ครั้งหนึ่งโดยใชชื่อ วา AVIS แต ก าร
ดําเนินงานก็ยังไมประสพความสําเร็จเทาใดนัก
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ธุรกิจแบบแฟรนไชสเริ่มเขามามากขึ้นตั้งแตชวงป พ.ศ. 2520 เปนตนมา โดยสวนใหญ
เปนธุรกิจฟาสตฟูด เชน A&W, Mc Donald’s, Mister Donut และการกลับมาของ Kentucky
Fried Chicken อีก ครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2527 เมื่อเขาสูชวงป พ.ศ. 2530 เปนตน มา ธุรกิจ
แฟรนไชสหลายประเภทที่มาจากตางประเทศเริ่มเปนที่รูจักกันมากขึ้น มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
จนถึงปจจุบันมีธุรกิจแบบแฟรนไชสเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจาก
คนไทยเริ่มยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น เขาใจสภาพตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนไทยมากขึ้น นอกจากนี้จํานวนนัก ทองเที่ย วเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหธุรกิจ แบบแฟรนไชสใ น
ประเทศไดรับการตอบสนองเปนอยางดี เนื่องจากธุรกิจแบบแฟรนไชสลวนเปนกิจการที่มีชื่อเสียง
และประสพความสํา เร็จ และเปน ที่รูจัก กัน ในประเทศที่พัฒ นาแลวทุ ก ประเทศ นัก ทองเที่ย ว
ชาวตางชาติจึงรูจักและคุนเคยกับรูปแบบลักษณะของธุรกิจแบบแฟรนไชสเหลานั้นเปนอยางดี
โดยเฉพาะธุรกิจฟาสตฟูดหรือธุรกิจคอนวีเนียนสโตร ซึ่งมีมาตรฐานที่เหมือนกันทุกแหง จึงสงผลให
ธุรกิจแบบแฟรนไชสเหลานี้มีตลาดพื้นฐานจากนักทองเที่ยวสวนหนึ่งแมจะไมใชทั้งหมดก็ตาม
จากอดีตถึงปจจุบันธุรกิจแบบแฟรนไชสในประเทศมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เจาของ
กิจการในประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองใหเปนธุรกิจแบบแฟรนไชส
อาทิเ ชน ในป พ.ศ. 2525 ธุรกิจ ซัก อบรีดของไทยชื่อ WASHY MASHY ไดเ ปด ดําเนิน การ
ในระบบการใหแฟรนไชสเปนรายแรก ตามมาดวยการใหแฟรนไชสของ NOODLE GARDEN
และ PENA HOUSE ในป พ.ศ. 2528 การใหแฟรนไชสของธุรกิจอาหารของกลุมเอสแอนดพี
กลุม 13 เหรียญ ธุรกิจโรงแรมของเครือดุสิตธานีที่เรียกวา PRINCESS ธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟ
ของ BLACK CANYON หรือการดําเนินธุรกิจ MINIMART CONVENIENT STORES ของกลุม
บริษัทเครือเซ็น ทรัล รวมทั้ง การใหแฟรนไชสไอที (Information Technology) ประเภทอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมของกลุมสหวิริย า โอเอ เซ็นเตอร เปน ตน จวบจนปจ จุบัน นี้มีธุรกิจ หลาย
ประเภทที่อยูในประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส
ประเทศไทยในปจจุบันแบงประเภทของแฟรนไชสตามที่มาของการพัฒนาการจําหนาย
สินคาและบริการ 2 ประเภท ไดแก แฟรนไชสที่ซื้อมาจากตางประเทศแลวนํามาขยายสาขาใน
ประเทศแตใชเงินลงทุนในการเขาเปนแฟรนไชสสูง ซึ่งสวนใหญจะเปนกิจการประเภทอาหารหรือ
ฟาสตฟูดส และแฟรนไชสที่เปนของคนไทยซึ่งใชเงินลงทุนในการเขาเปน แฟรนไชสเริ่มตนดวย
ราคาไมสูง มากนักทําใหผูที่มีรายไดนอยที่มีค วามขยันและมีค วามตั้งใจก็มีโอกาสเปน เจาของ
แฟรนไชสไดงายขึ้น เชน แฟรนไชสรานกวยเตี๋ยว รานไอศกรีม และรานขาวมันไก เปน ตน
(วารสารปราสาทสังข ฉบับเศรษฐกิจวิเคราะห, 2545)
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รูปแบบการลงทุนทําธุรกิจในระบบแฟรนไชสในปจจุบัน มี 3 รูปแบบ (วารสารปราสาทสังข
ฉบับเศรษฐกิจวิเคราะห, 2545) คือ
1) การใหสิทธิ์ในเทคนิคการผลิตหรือวิธีการ (Know-How) ซึ่งเปนเพียงการขายหรือให
เชาอุปกรณพิเศษบางอยางโดยไมเกี่ยวของกันในเรื่องการลงทุนหรือมีทรัพยสินอื่นรวมกัน
2) การรวมลงทุน (Joint-Venture Arrangement) คือ การรวมลงทุนในการทําธุรกิจ
ระหวางผูใหสิทธิแ์ ละผูรับสิทธิใ์ นการตั้งสาขา เพื่อควบคุมการบริหารใหไดมาตรฐานเดียวกัน
3) การตั้ง สาขา (Wholly-Owned Subsidiary) คือ การที่ผูถือแฟรนไชสเ ขามาเปน
เจาของธุรกิจ หรือควบคุมดูแลการบริหารงานในประเทศตางๆ เอง เพื่อสรางมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วโลก
อย า งไรก็ ต ามการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ระบบแฟรนไชส ที่ เ ป น ของคนไทยที่ ผ า นมายั ง มี
การเติบโตที่เปนไปไดชา มีหลายธุรกิจที่พยายามผลักดันการขยายงานโดยใชรูปแบบแฟรนไชส
แตสวนใหญมักมีปญหาจากการที่มักจะพบกับผูที่ลงทุนที่ยังใชการบริหารในระบบครอบครัวมาใช
ในระบบแฟรนไชส ทําใหมีอัตราความลมเหลวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้แฟรนไชสในประเทศไทยก็เติบโตใน
รูปแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกาดวยเชนกัน โดยการศึกษายอนกลับไปพิจารณาการเติบโตของ
ระบบแฟรนไชสอเมริกาจะเห็นไดถึงการพัฒนาระบบธุรกิจของประเทศไทย 3 ขั้นตอนดังนี้
1)
ชวงระยะการเริ่มตนระบบธุรกิจแฟรนไชส จ ะ มี ธุ ร กิ จ ข น า ด เ ล็ ก ที่ คิ ด ส ร า ง
ระบบแฟรนไชสของตนเองแตสวนใหญจะมุงเนนในตัวสินคาและแนวการใหบริการเปนหลักการ
เกิดธุรกิจในชวงนี้นี้ยังไมเขมแข็งพอ การสรางธุรกิจยังขาดระบบการบริหารที่ม่นั คงทําใหมธี รุ กิจ
นอยรายสามารถรักษาและคงอยูที่ยั่งยืน เชนเดียวกับกรณีของประเทศไทยที่พบวามีการเกิด
ธุรกิจแฟรนไชสขนาดเล็กและลมหายไปในชวง 8 ปที่ผานมา โดยเริ่มตนจากป พ.ศ. 2528 และ
มาเปนที่รูจักในชวงป พ.ศ. 2535 และหลังจากนั้นธุรกิจแฟรนไชสของไทยก็ลมหายไปซึ่งแทบจะ
ไมมีแฟรนไชสของคนไทยเหลืออยูเลยแตยังคงมีธุรกิจที่เปนแฟรนไชสจากกลุมประเทศที่พัฒนา
แลว ซึ่งครองตลาดในไทยมากกวารอยละ 80
2)
ระยะตอมาเปนชวงของการสรางระบบธุรกิจที่เกิดจากบริษัทขนาดกลางเขามา
พัฒนาระบบแฟรนไชส เพี่อที่จ ะสรางรานจําหนายของตนขึ้น ในตลาดเสมือนเปน การสราง
ชองทางจัดจําหนายของสินคาโดยกระจายการลงทุนดวยระบบแฟรนไชส ดวยศักยภาพที่ดีกวา
และสามารถนําเอาความพรอมขององคกรชวยสรางระบบงานและการสรางตราสินคาไดดีกวาทํา
ใหระบบเริ่มมีแนวทางที่ดีมากขึ้น ในระยะนี้มีธุรกิจขนาดเล็กที่สรางความพรอมของตนเองไดดีขึ้น
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ชวงนี้เปนชวงที่ประเทศไทยเริ่มปรับตัวพรอมกับมีหนวยงานตางไดเขามามีสวนในการปรับความ
เขาใจในรูปแบบของธุรกิจไดดีขึ้นซึ่งจะเปนพื้นฐานที่ดีตอการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสในประเทศ
3)
ระยะตอเนื่องทีป่ ระเทศไทยกําลังพัฒนา แตจะเปนขั้นตอนที่ประเทศที่มีรายได
สูงและมีการพัฒนาระบบธุรกิจที่สมบูรณแบบอเมริกาไดปรับระบบในชวงนี้แลว คือการทีม่ ธี รุ กิจใน
ระบบแฟรนไชสเปนบริษัทขนาดใหญ ธุรกิจแฟรนไชสมีสัดสวนตอการทําธุรกรรมในอัตราสูง ซึ่ง
หมายถึง มีธุรกิจหลายประเภทขยายตัวดวยระบบแฟรนไชสและไดรับความนิยมจากประชาชน
อยางมาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูนําดานระบบแฟรนไชส มีระบบธุรกิจแฟรนไชสที่เปนสัดสวน
ถึงรอยละ 61 ของระบบแฟรนไชสของโลก มีรานคาที่เปนผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของธุรกิจจากอเมริกา
ประมาณรอยละ 76 ของระบบแฟรนไชส และมีรายงานวาปจจุบันมีธุรกิจที่อยูในระบบธุรกิจแฟรน
ไชสมากกวา 17,500 ธุรกิจทั่วโลก โดยมีรานคาในระบบมากกวา 1.2 ลานลานราย มีพนักงานที่
ทํางานในธุรกิจแฟรนไชสประมาณ 12.5 ลานคน และมียอดรวมของธุรกิจในระบบมากกวา 1.4
แสนลานดอลลารตอป โดยมีการคาดการณวาระบบของแฟรนไชสของคนไทยจะสามารถเขาสู
ระบบระยะที่ 3 คือเปนองคกรดานแฟรนไชสที่มีขนาดใหญหรือมีเครือขายครอบคลุมทั่วไปไดตั้งแต
ป พ.ศ. 2546 เปนตนไป และจะมีระบบธุรกิจแบบเดียวกับประเทศอเมริกาไดนั้นตองใชเวลานาน
กวา 5-10 ป และตองทําอยางจริงจังและไมขาดชวงเพราะอาศัยการรวมมือกันอยางเต็มที่จาก
ภาครัฐและเอกชน (กรมการคา กระทรวงพาณิชย,2546)
ระบบธุรกิจแฟรนไชสมีสวนในการใชชีวิต ของคนในสังคมโดยรวม เพราะถือวาระบบ
ธุรกิจ แฟรนไชสเ ปน แนวทางที่ขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็ว ยกระดับ การใชชีวิตประจําวัน ของ
แตละคนใหมีมาตรฐานในสินคาและบริการดีขึ้นได รานที่เขาสูระบบแฟรนไชสจึงมักเปนที่นิยม
ดวยเหตุผลดังนี้
1. ดีตอผูบริโภค (Good for Consumer) เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชสมีมาตรฐานและ
การใหบริการที่ดีกวา โดยการสรางรานคาใหเกิดระบบจนขายแฟรนไชสไดมากๆนั้นเกิดจากการ
สรางระบบงานที่สมบูรณจนกระทั่งธุรกิจสรางการขาย มีความสําเร็จที่ดีทั้งตอผูบริโภค มีระบบที่
ดีในการบริหารงานชัดเจน
2. ดีตอการลงทุน ( Good for Business Owners ) เนื่องจากระบบแฟรนไชสเปนการ
ขยายสาขาที่ไดคนทํางานและไดเงินทุนในการขยายสาขา
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3. ดีสําหรับผูที่ตองการเปนเจาของธุรกิจ (Good for People Who Want to Own
Business) ธุรกิจแฟรนไชสใหอัตราความสําเร็จที่ดกี วาการเริ่มตนธุรกิจดวยตนเอง
ปจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจแฟรนไชสที่เปนของคนไทยมีประมาณ 270 บริษัท และเปน
แฟรนไชสจากตางประเทศประมาณ 90 บริษัท มีสาขาที่เ ปนรานในระบบแฟรนไชสในประเทศ
โดยรวมประมาณ 9,000 รานคา และทั้งนี้เปนรานแฟรนไชสตางประเทศกวารอยละ 80 โดยธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มที่เปนธุรกิจแฟรนไชสในประเทศไทยมีจํานวนมากที่สุดคือกวารอยละ 40 ของ
ธุรกิจแฟรนไชสทั้งหมด สวนธุรกิจดานบริการของไทยที่เปนระบบแฟรนไชสยังไมมากนักและมี
จํานวนมากที่เปนดานการศึกษา (กรมการคา กระทรวงพาณิชย, 2547)
โดยจากการสํารวจของนิตยสารโอกาสธุรกิจ และแฟรนไชสป พ.ศ.2547 พบวามีธุรกิจ
หลายประเภทที่นิยมเขาสูระบบแฟรนไชส ไดแก
1. ธุรกิจการศึกษา ไดแก APTECH, ELC Learning Center, Fun English, ควอลิตี้
คิดส, คุมอง, เคพีเอ็น อาคเดมี, เคมบริจด, แคล, ซุปเปอรเมมโมรี,่ โดโดยิม, ไดนามิค, ไดเร็คอิงลิช,
เทมส, แบรลิทซ, ฟนแลงเกวจ คลับ , แมดซายด, แมทโซน, โรงเรียนภาษาจีน OKLS, โรงเรีย น
ภาษาจีน MA-ED, โรงเรียนสมุดไท-อารตติโน, ศูนยอบรมคอมพิวเตอร BCC, สถาบันสอนภาษา
นาวา, สมารท รีดเดอร, สมารทเบรน, สมารทอิงลิช, สยามคอมพิวเตอร, อินฟอรเมติกส, อีเอฟ
อิงลิชเฟรส, เอ็ดดูเคชั่นมอลล, ไอแอมจีเนียส เปนตน
2. ธุรกิจความงาม ไดแก Bio 2000, Green Touch, PATA อัญมณีโคลนนิ่ง, SDI,
เจนิส,ดร.สาโรช, บิวตี้ คาเฟ, บุษบาบานสมุนไพรสด, เบลลา นีนา, พรีมาโกลด, พลอยสวย, ฟลลิ่ง
บิวตี้ & เฮลท เซ็นเตอร, ไลฟ สปริง, อโรมาเวรา สปา, อีส เมติกส, แอท สลิม เอ็กซเพลส เปนตน
3. ธุรกิจคาปลีก ไดแก 7-Eleven, Huskies, PINN, กาแรนทโมเบล, คอนเซปต
(SB เฟอรนิเจอร), คอนนยากุ เจลลี่ , จักรวาลภัณฑ, เจ มารท, ตูปลาเงินแสน, ฟตเฟล็กซ, แฟมิลี่
มารท, รอยัล ปอรซเลน, รีเทลลิ้งค, วีชอป, หอแวน, อากิโกะ, เอ็มช็อป เปนตน
4. ธุรกิจเครื่องดื่มและไอศครีม ไดแก ไนนตี้-โฟร คอฟฟ (94°c Coffee), คอฟฟ
เดอลานนา ( Caffe D’ Lanna), Dr.Cool, กลอเรีย จีน ส, กาแฟนายหลา, คอฟฟ ทูเ ดย, คอฟฟ
เวิลด, คาเฟ ดีโอโร, คาเฟเดอมอเร , เฉากวยธัญพืช , ฟอรเต, โมเดิรน คอฟฟ ,เดลี่ปริ๊นเซส ,บัดส
ไอศกรีม ,บาสกิ้น -รอบบิ้นส, ไผทองไอศกรีม, มหาชัยไอศครีม, The Coffee Maker, กาแฟสด
ยอดดอย, ซิโคล สามลอกาแฟไทย, รานกาแฟบานดอยตุง เปนตน
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5. ธุรกิจงานพิมพ ไดแก C.Image digital, SMART PRESS,ดับเบิ้ลเอ กอปป
,พริ้นท มารท, ยูเมมโมรี,่ อัลฟากราฟฟคส, อีซี่ อารท เปนตน
6. ธุรกิจบริการ ไดแก 3D Quick & Go, All Seasons, Muscle & heart Health
Club, คิวลิ้ง ค , คีย เวิลด , เคมอิน , จี บีเ อส, แจส ซี่ (ลุค ยังเกอร ) , ชลาชล, เช็คพอยท , เชลล ,
ซันเบลทเอเชีย,ซึทาญา, ซูเปอร ด็อกส, เซเวน ซีส, ดรายคลินิค, ด็อกเตอรโฮม เซอรวิส, ทูบีวัน,
เนเจอร ฮิลลส, โนเอล, โปรฟคส, โฟโตอองโวค, เมลบ็อก, ยูสไมล โฟโต, รอยัลปริ้นเซส โฮเต็ล,
ระคุ ระคุ, ริโซ, วีดีโออีซี่, ออลไรท ออฟ ดรายคลีน, อาสาเซอรวิส, ไอที คลินิก, แฮร แมทซ, ควอลิตี้
คลีนนิ่งเปนตน
7. ธุรกิจเบเกอรี่ ไดแก IN & OUT, ชิน ซีโอ, ซูก ารบัน , ดังกิ้น โดนัท , ดี -เบสท,
นพวรรณ ขนมไทย, เอราวัณ ทองมวนสด เปนตน
8.

ธุรกิจรานหนังสือ ไดแก ดอกหญา, รานนายอินทร,เออารฟอรยู เปนตน

9. ธุรกิจรานอาหาร ไดแก กวยเตี๋ยวกระทุมแบน, กวยเตี๋ยวเรือคุณหมอ, กวยเตี๋ยว
ลูกชิ้นจัก รพรรดิ , กวยเตี๋ย วลูก ชิ้นเตาหู นายลี้, เกี๊ยวปลาสุราษฎร, ไกกรอบมะกัน , ขนมจีนสด
เอราวัณ, ขาวมันไกหงษทอง, โคคา สุกี้, โจกกองปราบแฟรนไชส, ชาบูชิ,ชิกเกนรันน, เชสเตอร
กริลล, โชคดีติ่มซํา, ซาคาเอะ ซูชิ, ดีเยี่ยมกวยเตี๋ยวเรือสมุนไพร, เดอะพิซซา คอมปะนี, นีโอสุกี้,
บะหมี่คนแซล,ี บะหมี่แชมปโลก, ใบเตย ลูกชิ้นปลาสมุนไพร, พาสตา ชาลี, พิซซาทูเดย, ภัตตาคาร
ออมทอง, ภัตตาคารเฝอ, แมคโดนัลด, โมบายสเต็ก, เย็นตาโฟทรงเครื่อง, รานเจมสชิ๊กเกนไรซ,
โรตี-มะตะบะ, เวลล, สยามเอราวัณ, อีซี่ส, โออิชิ ซูชิ บาร, โออิชิ บุฟเฟต, โออิชิ ราเมน, ฮามาจัง,
แบล็คแคนยอน คอฟฟ, เคเอฟซี เปนตน
10. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไดแก อีอารเอ เปนตน
ธุรกิจระบบแฟรนไชสจะเปนธุรกิจที่กระจายลงสูประชาชนไดกวางและชวยเปลี่ยนวิถีการ
ดํารงชีวิตใหม สรางความเปน ระบบทั้งการคิดและการกระทําสําหรับ ผูป ระกอบการ สรางวิธี
ยกระดับคุณภาพสินคาบริการใหกบั ผูบริโภคมากขึ้น กอปรกับการกระตุนกระแสใหเกิดการยอมรับ
สินคาและธุรกิจของประเทศไทยในวงกวางจากรัฐบาลจึงเปนแรงบวกใหอีกทางหนึ่งดวย ธุรกิจ
รูปแบบแฟรนไชสเปนอีกดานที่สามารถแสดงใหเห็นการเติบโตของประเทศ ชี้ใหเห็นถึงความเขาใจ
ในการจัดการธุรกิจแบบสากลของนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่จะเปนพื้นฐานของความ
เขมแข็งของระบบเศรษฐกิจตอไป (กรมการคา กระทรวงพาณิชย,2546)
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ดังนั้น ภาพโดยรวมของธุรกิ จ แฟรนไชสยั ง มีโอกาสที่ดีถ าหากสามารถสนับ สนุน ให มี
การเติบ โตที่ถูก ตอ ง มี ก ารชว ยเหลือ และสร างบรรทัดฐานการประกอบการที่ ดี (กรมการค า
กระทรวงพาณิชย,2546) ธุรกิจแฟรนไชสไทยนั้นถือวาเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจที่มีอนาคต
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเชนปจจุบันที่สงผลใหคนวางงานเพิ่มจํานวนมากขึ้นเปนลําดับ โดยผูที่
ซื้อสิท ธิ์ แฟรนไชสสวนใหญมี ค วามประสงคที่ จ ะดํา เนิน กิ จ การของตนเองซึ่งจะเปน ผลดีต อ
ระบบแฟรนไชส และดวยนโยบายรั ฐ บาลที่สงเสริมธุร กิจ แฟรนไชสอยางจริงจัง ตั้งแตก าร
ฝกอบรมสูการเปนผูประกอบการแฟรนไชสจนถึงมีแหลงเงินทุนสําหรับธุรกิจแฟรนไชสโดยเฉพาะ
เปนวงเงินถึง 1 พันลานบาท ทําใหมีการคาดการณวาธุรกิจของแฟรนไชสภายใน 3-5 ปจากนี้
นาจะมีอัตราการเติบโตอยางนอยปละรอยละ10 ดวยปจจัยสนับสนุนอันเนื่องมาจากแรงสนับสนุน
ของภาครั ฐ บาลหลายหน ว ยงาน อาทิ กรมส ง เสริ ม การส ง ออกที่ ส นั บ สนุ น ด า นการตลาด
ตางประเทศ โดยการไปจัด กิจ กรรมสงเสริมโรดโชวแฟรนไชสไทยยัง ประเทศตางๆ ดานกรม
พัฒนาธุรกิจและสถาบันเอสเอ็มอีมีการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรูใหผูประกอบการที่ตองการ
นําธุรกิจของตนเองมาจัดเปนระบบแฟรนไชสอยางสม่ําเสมอ รวมถึงบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บอย.) ที่สนับสนุนเงินลงทุนใหผูประกอบการทั้งขนาดเล็กขนาดยอม รวมทั้งธนาคาร
ออมสินไดสนับ สนุนการใหสิน เชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชสแกสมาชิก นอกจากนี้ ปจจัยที่สง เสริม
ธุรกิจแฟรนไชสที่สําคัญอีกประการ คือ จํานวนเงินลงทุนที่ผูประกอบการจะตองใชสําหรับการ
ลงทุ น คอ นข างต่ํ ากว าเมื่อก อน กลาวคือ สํา หรับ ธุร กิจ บางประเภทในปจ จุ บัน สามารถเป น
ผูป ระกอบการไดห ากมี เ งิน ประมาณ 9,000 บาท ซึ่ง สิ่งจูง ใจดั ง กล าวนั บ เป น แรงดึง ดูดให
ผูป ระกอบการนิย มเขาสูธุรกิจ แฟรนไชสกัน มากยิ่งขึ้น (วารสารปราสาทสังข ฉบับ เศรษฐกิจ
วิเคราะห, 2545)
ทั้งนี้การที่มีหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะภาครัฐไดสรางโครงการสนับสนุนตาง ๆ ใหแก
ระบบธุรกิจแฟรนไชสจึงถือเปนการปรับตัวแบบกาวกระโดดของธุรกิจดานแฟรนไชสของคนไทยที่
จะชวยใหมีก ารขยายประเภทธุรกิจ เพิ่มสาขามากขึ้น ความรูค วามเขาใจของประชาชนทั่วไป
ตอระบบธุรกิจดีมากขึ้น ซึ่งถือเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยสรางการยอมรับและสรางความเขาใจ
ในวงกวางไดอยางรวดเร็วในอนาคต (กรมการคา กระทรวงพาณิชย, 2546)

บทที่ 4
ธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยม
4.1

ความเปนมาของเครื่องดื่มกาแฟในตางประเทศ

ในปจจุบันยังไมมีการระบุแนชัดวากาแฟปลูกที่ใดเปนที่แรก แตมีความเชื่อกันวานาจะมี
ตนกําเนิดที่ประเทศเอธิโอเปยโดยคนเลี้ยงแพะในแถบเยเมนไดสังเกตพบวาแพะมีกริยาอาการ
เปลี่ย นแปลงคือมีความกระตือรือรน มากขึ้น หลัง จากกิน เมล็ดสีแดงจากตน ไมตน หนึ่งซึ่งก็คือ
ตนกาแฟ ดังนั้นคนดูแลฝูงแพะจึงลองชิมผลไมนั้น บาง และทําใหเ ขารูสึกกระฉับกระเฉงและ
สดชื่นขึ้นสามารถเดินผานเทือกเขากลับหมูบานไดโดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยจึงนําขาวการคนพบไป
บอกแกชาวบาน ตอมาพอคาชาวอาหรับไดเขามาคาขายที่เอธิโอเปยจึงไดนํากาแฟไปทดลองปลูก
ในคาบสมุทรอาระเบีย โดยปลูกมากในบริเวณที่เปนประเทศเยเมนในปจจุบัน (วารสารสงเสริม
การลงทุน, 2546) หลังจากนั้นมีการนํากาแฟเขาไปในประเทศตุรกี ซึ่ง ณ ที่แหงนั้นมีการนําเมล็ด
กาแฟมาอบใหแหง แลวนําไปบดใหละเอียดกอนนําไปตมในน้ําเดือดซึ่งเปน ที่มาของเครื่องดื่ม
กาแฟในปจจุบัน (ธุรกิจรานกาแฟ, 2547)
สําหรับวิวัฒนาการการดื่มกาแฟนั้นพบวาในป ค.ศ.1615 คณะพอคาเวนิชไดนํากาแฟเขา
มาเผยแพรในยุโรปเปนครั้งแรกโดยไดนําไปขายในรานขายยาในฐานะเปนยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง
หลังจากนั้นอีกหนึ่งปชาวดัตชไดนํากาแฟไปเพาะปลูกเพื่อการคาขาย จนกระทั่งในป ค.ศ.1645
เกิดรานกาแฟรานแรกในยุโรปที่ประเทศอิตาลี และอีกประมาณ 5 ปตอมารานกาแฟแหงแรกจึง
ถือกําเนิดขึ้น ในประเทศอังกฤษเปน ครั้งแรกที่เมืองอ็อกฟอรดและที่กรุง ลอนดอนอีก 2 ปตอมา
ซึ่งเจาของรานเปนชาวกรีกและชาวอังกฤษ หลังจากนั้นรานกาแฟก็เปนที่นิยมกันมากในประเทศ
อังกฤษทําใหมีรานกาแฟเปดขึ้นตามมาอีกเปนจํานวนมากกระจายอยูทั่วไป รานกาแฟเหลานั้น
มีชื่อเรีย กวา “Penny Universities” โดยสาเหตุที่เรียกเชน นั้นเนื่องจากลูกคาสามารถเขาไปใช
บริการจากรานกาแฟและสามารถดื่มกาแฟไดใ นราคาถวยละหนึ่งเพนนีโดยตองหยอดเงิน ใน
กลองทองเหลืองที่สลักคําวา “To Insure Promptness” หรือที่แปลวา “เพื่อความทันใจ” เปนการ
กระตุน ใหลูก คายอมจายเงิน หนึ่งเพนนีเพื่อแลกกับ บริการที่ดีเยี่ยม วลีดังกลาวเรียกโดยยอวา
“TIP” ซึ่งเปนคําที่รูจักกันเปนอยางดีในปจจุบัน (ธุรกิจรานกาแฟ, 2547)
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หลังจากที่มีรานกาแฟเกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีและอังกฤษ ตอมาในป ค.ศ.1683 ก็เกิดราน
กาแฟขึ้นแหงแรกในกรุงเวียนนา ประเทศสวิสเซอรแลนด ในชวงที่กองทัพตุรกีกําลังโอบลอมกรุง
เวียนนาและไดนํากาแฟเขามาสูเวียนนาดวย ภายหลังการลาถอยกลับไปของกองทัพตุรกี ราน
กาแฟยังคงเปดอยูในกรุงเวียนนาโดยมีชื่อรานวา “Blue Bottle ” และผูเปนเจาของรานกาแฟ
ดังกลาวคือ “Kolchitzkey” ผูซึ่งตอมาไดคิดคนการชงกาแฟแบบกรองและการผสมกาแฟแบบ
ใสนม ตอมาในป ค.ศ.1689 รานกาแฟรานแรกในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสก็ถือกําเนิดขึ้นมา
ตามมาดวยการเปดรานกาแฟในกรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมันในป ค.ศ.1721 และเริ่มกระจายอยู
ทั่วไปในทวีปยุโรป (ธุรกิจรานกาแฟ, 2547)
ในชวงระยะเวลาที่มีการขยายตัวของรานกาแฟในทวีปยุโรปนั้น ป ค.ศ.1690 ชาวดัต ซ
ไดกอตั้งบริษัทที่มีชื่อวา ”East India Coffee” ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินการขนสงกาแฟออกสูทวีป
เอเชีย โดยไดดําเนินการภายหลังจากการนํากาแฟเขาสูเกาะชวาและประเทศอินโดนีเซีย จากนั้น
เมื่อป ค.ศ.1727 จึงมีการนําเขาเมล็ดกาแฟเขาสูประเทศบราซิล ทําใหประเทศบราซิลกลายเปน
ประเทศที่ปลูกและผลิต กาแฟไดมากที่สุดของโลกจากนั้นเปน ตน มา (ธุรกิจรานกาแฟ, 2547)
ตอมาชวงคริสตศตวรรษที่ 19 วิวัฒนาการเกี่ยวกับกาแฟยังคงดําเนินตอไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
ป ค.ศ.1809 Meslitta Bentz ไดทดลองนํากระดาษจากสมุดบันทึกมาใชกรองกากกาแฟ นับไดวา
เป น ต น กํา เนิ ด ของกระดาษกรองที่ ใ ชใ นป จ จุบั น ต อมาป ค .ศ.1893 มิ ช ชัน นารี ของนิ ก าย
โรมันคาทอลิคไดนํากาแฟไปเผยแพรในประเทศเคนยา (ธุรกิจรานกาแฟ, 2547) จากนั้นเมื่อเขาสู
ชวงคริสตศตวรรษที่ 20 กาแฟสําเร็จรูปจึงถูกคิดคนขึ้นเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1901 โดยนักเคมีชาว
ญี่ปุน-อเมริกัน ชื่อวา ”Santori Kato” จนกระทั่ง ป ค.ศ.1906 ไดมีการพัฒนาเครื่องชงกาแฟ
เอสเพรสโซเพื่อการคาขึ้นที่ประเทศอิตาลี ป ค.ศ.1938 เนสทเล ไดคิดคนกาแฟ Freeze – Dried
เพื่อ ชวยแกป ญ หาผลผลิตกาแฟลน ตลาดในประเทศบราซิล ซึ่ง ตอมากลายเปน กาแฟยี่ห อ
เนสกาแฟ ที่เปดตัวในประเทศสวิสเซอรแลนด (ธุรกิจรานกาแฟ, 2547) เมื่อเวลาผานไปกาแฟได
กลายเปนเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนิยมดื่ม ทําใหมนุษยมีการพัฒนากระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นเละหัน
มาเปดรานกาแฟกันมากขึ้น ทําใหทุกวันนี้ทั่วโลกมีรานกาแฟเกิดขึ้นเปนจํานวนมากและเกิดตรา
สิน คาขึ้ น มามากมาย อัน สงผลใหธุ รกิจ รา นกาแฟสามารถอยูร อดมาไดจ นถึง ทุก วัน นี้ และมี
แนวโนมวาจะเติบโตตอไปอีกในอนาคต
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กาแฟนับไดวาเปนสินคาที่มีความสําคัญในตลาดการคาโลก เปนพืชเศรษฐกิจที่มีผลตอ
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศผูผลิตบางประเทศและเปนพืชเครื่องดื่มที่สําคัญในประเทศ
ผูบริโภค กาแฟเปนสินคาโภคภัณฑที่มีมูลคาการคาระหวางประเทศมากเปนอันดับสองรองจาก
น้ํามันเทานั้นโดยมีมูลคาการคามากเปน 2 เทาของการคาชาและโกโกรวมกัน ตลาดซื้อขายกาแฟ
ลวงหนา (เปนการซื้อขายในปจจุบัน เพื่อสงมอบในอนาคต) สําคัญ ของโลก คือ นิวยอรก และ
ลอนดอน มีการประมาณการวาทั่วโลกมีเกษตรกรผูปลูกกาแฟ 7-10 ลานคน โดยปจจุบันประเทศ
บราซิลเปนประเทศที่ปลูกกาแฟมากที่สุด ในโลก คือปละ 1.5 ลานตัน รองลงมาคือเวียดนาม
950,000 ตัน โคลัมเบีย 600,000 ตัน อินโดนีเซีย 300,000 ตัน ไอเวอรี่โคสต 240,000 ตัน
อินเดีย 220,000 ตัน และกัวเตมาลา 200,000 ตัน (วารสารสงเสริมการลงทุน, 2546) สําหรับ
การบริโภคกาแฟในประเทศตางๆนั้นพบวาประเทศที่มีการบริโภคมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา 1.4
ลานตัน เยอรมนี 840,000 ตัน ฝรั่งเศส 400,000 ตัน ญี่ปุน 400,000 ตัน อิตาลี 360,000 ตัน
สเปน 240,000 ตัน และแคนาดา 200,000 ตัน โดยเมื่อพิจารณาปริมาณการบริโภคกาแฟตอหัว
แลวพบวา ประเทศที่บริโภคสูงสุดคือ สแกนดิเนเวีย (ฟนแลนด สวีเดน นอรเวย) ซึ่งบริโภคมากถึง
10 กิโลกรัมตอป ขณะที่สหรัฐอเมริกาประมาณ 5 กิโลกรัมตอป และคนไทยดื่มกาแฟ เฉลี่ยเพียง
0.02 ถวยตอคนตอวันเทานั้น (วารสารสงเสริมการลงทุน, 2546)

4.2

ความเปนมาของกาแฟในประเทศไทย

การบันทึกเกี่ยวกับการเผยแพรกาแฟในประเทศไทย โดยอางอิงจากบันทึกของพระสาร
ศาสตรพลขันธเมื่อป พ.ศ.2454 พบวาคนไทยคนแรกที่นําเมล็ดพันธุกาแฟเขามาเพาะปลูกใน
ประเทศไทยเปนคนแรกคือ นายตีหมุน เปนชาวมุสลิมที่อาศัยอยูทางภาคใตของไทย ในตอนนั้น
นายตีหมุนไดนําเมล็ดกาแฟพันธุโ รบัสตาเขามาปลูกที่อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา เมื่อป พ.ศ.
2447 แลวคอยกระจายไปยังจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ โดยในระยะแรกนั้นพื้นที่การปลูกกาแฟ
ในประเทศไทยยังมีนอยมาก จากการสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2503 ประเทศไทยมีพื้นที่สําหรับปลูก
กาแฟเพีย ง 19,000 ไร และสามารถผลิต ไดปละ 750 ตันขณะที่ป ระเทศตองนําเขากาแฟจาก
ตางประเทศถึงปละ 6,000 ตัน ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงจัดตั้งโครงการรณรงคสนับสนุนการปลูกกาแฟ
ขึ้น ในพื้นที่ท างภาคใต โดยเนนปลูก พันธุโรบัสตาเปน สวนมาก ซึ่งนับ ไดวาโครงการนี้ป ระสพ
ความสําเร็จเปนอยางดี ในเวลาตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาฯใหการสนับสนุนโครงการนี้รวมทั้งยังมีหนวยงานตางๆ เขามาใหการสนับสนุนเปน
จํานวนมากทั้ง ภาครัฐฯ หนวยงานเอกชนและองคการสหประชาชาติ โดยสนับสนุนใหชาวเขา
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ที่อาศัยอยูใ นเขตสามเหลี่ย มทองคําและตามแนวพรมแดนพมาและลาวหันมาปลูกกาแฟพัน ธุ
อาราบีกามากกวาเดิม ดวยเหตุนี้ในป พ.ศ.2519 ประเทศไทยจึงสามารถสงกาแฟออกไปขายยัง
ตางประเทศไดถึงปละ 850 ตัน และในป พ.ศ.2523 เนื่องดวยราคากาแฟในตลาดโลกแข็งขึ้น
จึง สงผลใหการสงออกกาแฟเจริญ เติบ โตมากขึ้น และมาถึงจุดสูงสุดในป พ.ศ. 2534-2535
กาแฟจึงถือเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย และจากสถิติพบวาประเทศไทยเปนผูผลิตกาแฟได
มากที่สุดเปนอันดับสามของทวีปเอเชีย โดยมีผลผลิตรองจากเวียดนามและอินโดนีเซียเทานั้น
อยางไรก็ตามผลผลิตของไทยเมื่อเทียบกับผลผลิตของโลกทั้งหมดยังมีสัดสวนที่นอยมาก โดยคิด
เปนรอยละ 1.2-1.3 ของผลิตผลทั้งหมดทั่วโลกเทานั้น และโดยเฉลี่ยประเทศไทยสามารถผลิต
กาแฟไดประมาณ 80,000 ตัน ตอป ซึ่งกาแฟที่ป ระเทศสามารถผลิต ไดสวนใหญเ ปนสายพัน ธุ
โรบัสตาเกือบทั้งหมดคิดเปนรอยละ 90-95 ของผลผลิตทั้งหมดของประเทศ และที่เหลือเปนกาแฟ
อาราบีกาที่ประเทศไทยก็สามารถผลิตไดเชนเดียวกัน สําหรับกาแฟที่ประเทศไทยสามารถผลิตได
นั้นเปนกาแฟที่นํามาใชบริโภคภายในประเทศ 30,000 – 50,000 ตัน ที่เหลือประมาณ 50,000 –
55,000 ตัน จะสงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลี เนเธอรแลนด ญี่ปุน และโปแลนด เปนตน
ซึ่งผลิตภัณฑที่ประเทศทําการสงออกนั้นมีทั้งที่เปนเมล็ดกาแฟและกาแฟที่ผานกระบวนการแปรรูป
แลว โดยกาแฟสําเร็จรูปนั้นเปนผลผลิตจากโรงงานแปรรูปกาแฟที่อยูทางภาคใตของไทยซึ่งจะตอง
ผานกระบวนการนําเมล็ดกาแฟมาคั่วและบดใหละเอียดเพื่อสงไปขายยังตลาดผูบริโภคตอไป
4.2.1 สายพันธุของกาแฟ
กาแฟโดยทั่วไปมีอยู 4 สายพันธุ คือ อาราบิกา โรบัสตา เอ็กซิลาและเบอริกา แตเมล็ด
กาแฟที่ประเทศไทยผลิตไดและมีความสําคัญในเชิงพาณิชยมี 2 พันธุ คือ อาราบิกาและโรบัสตา
(Idesign, 2004) โดยพันธุอาราบิกา มีแหลงเพาะปลูกสําคัญในภาคเหนือ เปนพันธุที่ปลูกและ
ดูแลยากแตจะใหเ มล็ดกาแฟที่มีรสชาติดี กลิ่นหอม ชวนดื่ม ในขณะที่พันธุโรบัสตานิยมปลูก
ทางภาคใตแตคุณภาพต่ํา ไมคอยหอม ราคาจึงถูกกวาพันธุอาราบิกา และผลผลิตสวนใหญ
นิยมนําไปทํากาแฟสําเร็จรูปมากกวา ปจจุบันโรงงานกาแฟผงหลายแหงภายในประเทศนําเอา
กาแฟอาราบีกาผสมกับกาแฟโรบัสตาผลิตเปนกาแฟคั่วบดและกาแฟผงสําเร็จรูปเพื่อใหผลิตภัณฑ
มีกลิ่นหอมและรสชาติที่ดี ซึ่งสัดสวนของการผสมที่แตกตางกันจะทําใหไดผลิตภัณฑที่มีความ
หอมและรสชาติ ต า งกั น ด ว ย โดยทั่ ว ไปโรงงานจะใช ก าแฟอราบี ก า ในสั ด ส ว นที่ น อ ย
เนื่ อ งจากกาแฟโรบั ส ต า มี เ นื้ อ กาแฟ (Body) มากกว า และมี ร าคาถู ก กว า กาแฟอาราบี ก า
(พัชนี สุวรรณวิศลกิจ, 2542)
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4.2.2 ผลิตภัณฑกาแฟที่มีจาํ หนายในตลาด
ผลิตภัณ ฑก าแฟที่มีจําหนายในตลาด แบงไดเปน 2 ประเภท (พัช นี สุวรรณวิศ าลกิจ ,
2542) ไดแก
1. กาแฟคั่วบด (Roasted and Ground Coffee) เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการนําเอาเมล็ด
กาแฟดิบ (Green Coffee Bean) มาคั่ว เพื่อใหไดสีน้ําตาล กลิ่นหอมและรสชาติที่ตองการ นํามา
บดให เ ป น ผง ชงด ว ยน้ํ า ร อ น หรื อ ริ น ใส น้ํ า ร อ นผ า นผงกาแฟแล ว กรองเอาผงกาแฟทิ้ ง ไป
การชงกาแฟคั่วบดนี้ ตองใชวัสดุที่สามารถกรองกากกาแฟออกได กาแฟคั่วบดแบงไดเปน
1.1 กาแฟคั่ว บด ที่ มีเ นื้อ กาแฟลว นๆ ซึ่ ง มี สว นผสมของเมล็ ด กาแฟดิ บ
โรบัสตา หรือเมล็ดกาแฟดิบอาราบีกาในสัดสวนตางๆ กัน มักมีจําหนายตามรานกาแฟเฉพาะ
(Coffee Shop) หรือมุมกาแฟ (Coffee Corner) บริเวณหางสรรพสินคา ราคาตอถวยคอนขางสูง
1.2 กาแฟคั่วบด ที่มีสวนผสมอื่น ๆ เชน เมล็ดงา เมล็ดขาวโพด เมล็ด
มะขาม คั่วผสมกับ กาแฟที่มีคุณ ภาพต่ําและอาจผสมเนย น้ําตาลเคี่ย วไหม (Caramel) และ
เกลือ เปน ตน กาแฟชนิด นี้มักบรรจุภาชนะเปน ประเภทปป หรือกระปอง จําหนายตามรานคา
ทั่วไป มัก ใชทําเปน กาแฟดําเย็น (โอเลี้ยง) หรือกาแฟดํารอน (โอยัวะ) ซึ่งสนองตอบตอความ
ตองการบริโภคกาแฟที่มีราคาคอนขางถูก ราคาตอถวยคอนขางถูก
2. กาแฟผงสําเร็จรูป (Instant Coffee หรือ Soluble Coffee) เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการ
นําเอาเมล็ดกาแฟดิบมาคั่วใหเปนสีน้ําตาล กลิ่นหอม และรสชาติที่ตองการ นํามาบดเปนผง ตม
สกัดดวยน้ํารอน แลวทําใหแหงเปนผง เมื่อนํามาชงดวยน้ํารอน จะละลายไดทั้งหมด โดยไมมีกาก
เหลืออยู
2.1 กาแฟผงสํ า เร็ จ รู ป ที่ เ ป น กาแฟล ว นไม มี ส ว นผสมของสิ่ ง ปรุ ง แต ง
อยางอื่น การบรรจุมีทั้งการบรรจุซองอลูมิเนียมฟอยล (Aluminium Foil) ขวดแกว หรือ กระปอง
ในปริมาณตางๆ กันเพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑในจํานวน
ที่เหมาะกับการบริโภคของตน
2.2 กาแฟผงสําเร็จรูปที่มีการผสมสิ่ง ปรุงแตง ไดแก น้ําตาลและผงครีม
เที ย มไวเ รี ย บร อยแล ว เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการชงดื่ ม แก ผู บ ริ โ ภคมากยิ่ ง ขึ้ น มั ก เป น
ผลิตภัณฑที่บรรจุซองอลูมิเนียมในปริมาณชงครั้งละ 1 ถวย (ประมาณ 150 มิลลิลิตร)
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4.2.3 ตลาดของกาแฟคั่วบด
1. ตลาดกาแฟคั่วบด ที่มีราคาถูก
คนไทยรูจักกาแฟคั่วบดมานานแลวในรูป ของเครื่องดื่มรอนที่ช งผานถุง กรองแลวเติม
น้ําตาลตามตองการมักเรียกวา โอยัวะ และที่เติมน้ําแข็งเปนเครื่องดื่มเย็น เรียกวา โอเลี้ยง ไดรับ
ความนิยมตามรานจําหนายอาหารโดยทั่วไป ราคาตอถวยคอนขางถูก คือ ประมาณ 5 – 10 บาท
2. ตลาดกาแฟคั่วบด ที่มีราคาตอถวยสูง
ผูผลิตกาแฟคั่วบด ไดมกี ารปรับภาพพจนและคุณภาพสินคาระดับสูงขึ้น โดยมีการเลือก
ทําเลที่ตั้งตามหางสรรพสินคา หองอาหารในโรงแรมหรือในอาคารสํานักงานตางๆ ตลาดกาแฟ
ประเภทนี้ ก ารขยายตั ว ค อ นข า งสู ง นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ กาแฟคั่ ว บดนี้ ไ ด มี ก ารขยายตลาดใน
ซุปเปอรมารเก็ต โดยเปนลักษณะของการจําหนายปลีกในปริมาณที่เหมาะสมกับการบริโภคใน
ระดับครัวเรือน และมีการวางจําหนายเครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับชงกาแฟประเภทนี้มากขึ้นทํา
ใหผูบริโภคสามารถชงดื่มไดเองที่บานหรือที่ทํางาน

4.3

ความเปนมาของรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย

เดิมนั้นกาแฟเปนเครื่องดื่มของชาวตางประเทศและขุนนางชั้นสูง โดยกาแฟเริ่มเขามา
เผยแพรในประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา แตไดรับการแพรหลายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
โดยรัชกาลที่ 3 มีพระราชดําริใหกาแฟเปนพืชเศรษฐกิจ จึงทดลองปลูกในเขตพระบรมมหาราชวัง
และโปรดเกลาฯ ใหบรรดาขาราชการทั้งชั้นผูใหญและชั้นผูนอยเพาะตนกาแฟเขามาถวายเพื่อ
แจกจายไปปลูกกันตอไป สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศถือเปนเจาของสวนกาแฟฝงธนบุรี
คนแรก ในขณะนั้นกาแฟเปนเพียงพืชเศรษฐกิจที่ปลูกเพื่อสงออกเทานั้นและผูที่ดื่มก็จํากัดอยูแต
ภายในวั ง จนกระทั่ ง เมื่ อ มี ช าวต า งประเทศเข า มาค า ขายและเผยแพร ศ าสนามากขึ้ น
วัฒนธรรมการดื่มกาแฟกับ อาหารเชาตามแบบตางประเทศจึงคอยๆแทรกซึมเขาสูสังคมไทย
ในชวงเวลานั้นมีการตั้งรานกาแฟชื่อ Red Cross Tea Room อยูแถบสี่กกพระยาศรีซึ่งมีเจาของ
เปนชาวสหรัฐอเมริกาและนับวาเปนรานกาแฟแหงแรกของประเทศไทยที่มีการบันทึกไว นอกจากนี้
ยังมีการจําหนายกาแฟตุง ฮู ซึ่งนับ วาเปนกาแฟยี่หอเกาแกที่วางจําหนายในยุคเริ่มแรกซึ่งถือ
กําเนิดจากรานขายของชําตุงฮูสโตรในสมัยรัชกาลที่ 5 จากนั้นรานกาแฟและวัฒนธรรมการดื่ม
กาแฟก็คอ ย ๆ แพร ห ลายในสังคมไทย จนชวงสมัย รั ช กาลที่ 7 ที่ร านกาแฟมี จํานวนเพิ่มขึ้ น
อยางมาก โดยที่รานกาแฟในสมัยอดีตนั้นเปนการชงกาแฟแบบเกาคือ การนําน้ํารอนเทลงบน
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ผลกาแฟคั่วบดหยาบๆที่อยูในถุงกรอง กาแฟที่ชงแลวจะรินลงในแกวและเสริฟพรอมน้ําตาลหรือ
นมขน การดื่มกาแฟไดรับความนิยมโดยทั่วไปและเปนยุคสมัยที่เริ่มปรากฏวานอกจากรานกาแฟ
จะเปนสถานที่สําหรับดื่มกาแฟแลวยังกลายเปนศูนยวิเคราะหขาว มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอมูล ขาวสารราชการ ประชุม พูดคุย ปรึกษาหารือกันเปนกลุมหรือแมกระทั่งการซุบซิบนินทา
อันเปนที่มาของคําวา “สภากาแฟ” ที่กลายเปนคําที่ติดอยูในสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นจึงเห็น
ไดวาการบริโภคกาแฟอันเปนวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มแทรกซึมเขามาสูวัฒนธรรมไทยเรื่อย ๆ ตั้งแต
บุคคลชั้นสูงถึงบุคคลธรรมดาในปจจุบัน
ในระยะเวลาตอมาไดมีการกอตั้งรานกาแฟสมัยใหมขึ้นในประเทศไทยโดยเปนรานกาแฟ
ที่มีการพัฒนารูปแบบการตกแตงใหมีบรรยากาศที่สวยงามยิ่งขึ้น แหลงจําหนายกาแฟเหลานี้มัก
ใช ก าแฟประเภทคั่ ว บด (Roased and Ground Coffee) ในการชงจํ า หน า ยแก ลู ก ค า
(พัชนี สุวรรณวิศาลกิจ, 2542) โดยรานกาแฟแหงแรกที่เปลี่ยนรูปแบบการชงกาแฟจากการใชหมอ
ตมน้ําและถุงกาแฟแบบเกามาเปนการบดกาแฟดวยเครื่องบดและตมกาแฟอยางในปจจุบัน คือ
รานจาทวีกาแฟสด (Idesign, 2004) ซึ่งรานกาแฟสดในเมืองไทยในระยะเริ่มแรกสวนใหญใ ห
ความสําคัญที่รสชาติและความหอมของกลิ่นกาแฟแตยังไมมีการสรางเอกลักษณอยางชัดเจน ซึ่ง
ธุรกิจกาแฟคั่วบดเริ่มไดรับความสนใจและไดรับความนิยมหลังจากการเขามาลงทุนของรานกาแฟ
สตารบัคสซึ่งเปนแบรนดรานกาแฟประเภทคั่วบดของสหรัฐอเมริกาเมื่อปพ.ศ. 2541 ซึ่งเดิมเปน
กิจการของกลุมเซ็นทรัลซึ่งรับสิทธิ์แฟรนไชสมาจากสหรัฐอเมริกา แตกลุมเซ็นทรัลไดขายหุนใน
บริษัทสตารบัคส คอฟฟ (ประเทศไทย) จํากัดคืนใหกับบริษัทสตารบัคสของสหรัฐอเมริกาในเวลา
ตอมา และเนื่องจากรานกาแฟสตารบัคสแตกตางจากรานกาแฟแบบดั้งเดิมที่มีในประเทศไทย
เนื่องจากการเนนการสรางอารมณและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาในการดื่มกาแฟ มีการตกแตงภายใน
รานอยางสวยงามมาก มีก ลิ่น หอมของกาแฟคั่วบดจากเครื่องชงกาแฟภายในราน มีเพลงฟง
สบายๆ ใหบริการกับลูกคารวมถึงการใหบริการที่เปนมืออาชีพ ซึ่งสภาพดังกลาวนับ เปนกลไก
สําคัญในการกระตุนใหเกิดความนิยมบริโภคกาแฟคั่วบดเพิ่มขึ้นและไดสรางความตื่นตัวใหกับ
ตลาดรานกาแฟคั่วบดในประเทศไทยเปนอยางมากจนทําใหมีก ารคาดการณกันวาการบริโภค
กาแฟของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เปนเหตุใหนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
จํานวนมากสนใจเขามาลงทุน ในธุรกิจ รานกาแฟโดยเฉพาะอยางยิ่ง รานกาแฟสดคั่วบดสูง ขึ้น
ดังจะเห็นไดจากการปรากฏขึ้นของรานกาแฟคั่วบดในสถานที่ตางๆ เชน สถานีบริการน้ํามัน โดยมี
ทั้งรานที่เปนรูปแบบแฟรนไชสจากตางประเทศและที่เปนของไทย เปนตน
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ในปจจุบันสามารถแบงธุรกิจที่เกี่ยวของกับกาแฟออกเปน 3 ประเภทไดแก ธุรกิจกาแฟ
ผงสําเร็จรูป ธุรกิจกาแฟพรอมดื่มและธุรกิจกาแฟคั่วบด (ธุรกิจรานกาแฟ, 2547) สําหรับธุรกิจ
กาแฟผงสําเร็จรูปนั้นจะผลิตออกมาในรูปของกาแฟผงที่ใชตามบานซึ่งมีปริมาณการบริโภคมาก
ที่สุด สวนธุรกิจกาแฟพรอมดื่มสวนมากจะผลิตออกมาในรูปของกาแฟกระปองที่พรอมดื่มไดทนั ที
และสําหรับธุรกิจ กาแฟคั่วบดเปน ธุรกิจ ที่กําลังไดรับความนิย มเปน อยางสูงในปจ จุบัน โดย
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2546) แบงประเภทธุรกิจรานกาแฟ
คั่วบดที่พบในประเทศไทยไดดังนี้
1.

กาแฟโบราณ

หมายถึงกาแฟที่ชงโดยใชอุป กรณถุง ผากรองและชงในกระปองชง เมล็ดกาแฟมัก มี
สวนผสมของธัญ พืช ชนิดอื่น ๆเพื่อแตง กลิ่น และรสชาติใ หเ หมาะกับ รสนิย มของคนไทย โดย
เครื่องดื่มมักจะถูกปรุงผสมกับนมขนหวานเปนหลักและมักจะมีการชงชาดวยกรรมวิธีเดียวกันใน
การขายคูกันเสมอ สําหรับสูตรในการชงมักไมมีมาตรฐานที่แนนอนขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาและผูชงเปนหลัก รานกาแฟรูปแบบนี้มักดําเนินกิจการโดยเจาของรานชงเอง ปจจุบันพบ
เห็นในรูปแบบรถเข็นตามตลาดสดหรือในรูปแบบรานกาแฟเกาแก เชน เยาวราช บางลําพู เปนตน
2.

กาแฟสดสไตลลูกทุง

กาแฟสดในความหมายที่เขาใจโดยทั่วไปนั้นหมายถึงกาแฟคั่วบดที่ชงแกวตอแกว มิใช
กาแฟสําเร็จรูป (Instant Coffee) ที่เพียงเติมน้ํารอนก็จะสามารถดื่มไดทันที ปจจุบันสามารถ
พบเห็นซุมกาแฟสดไดทั่วไปตามสถานที่ตางๆ เชน สถานีบริการน้ํามัน ทาน้ํา ตึกอาคารสํานักงาน
การขายกาแฟในรูปแบบกาแฟสดมีที่มาจากรูปแบบการขายอาหารริมทางเชนเดียวกับการขาย
ผลไมริมทาง หลังจากนั้นจึงมีการพัฒนาเปนซุมกาแฟสดริมทางที่คอยใหบริการแกผูที่ตองขับรถ
เดิน ทางขามจั ง หวัด รูป แบบการใหบ ริก ารของรานกาแฟลัก ษณะนี้โดยมากเปน การจําลอง
รูปแบบของรานกาแฟชนิดพิเศษ (Specialty Coffee Shop) โดยมีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศให
สามารถเขาถึงไดงายขึ้น เชน เปนซุมหรือบานไมขนาดเล็ก หรือที่เรียกวากาแฟสดสไตลลูกทุง
โดยอุปกรณที่ใชมักเปนเครื่องชงกาแฟขนาดเล็กที่ออกแบบใหใชภายในบาน สวนสูตรที่ใชชงมัก
ใชกาแฟที่ชงจากเครื่องอัตโนมัติผสมกับนมขนหวานเปนสวนผสมหลัก อยางไรก็ตามยังพบวา
รานกาแฟในลักษณะนี้ยังไมสามารถรักษามาตรฐานของเครื่องดื่มไดอยางดีนักเนื่องจากอุปกรณ
ยั ง มี ข อ จํ า กั ด อี ก ทั้ ง ยั ง ขาดความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งรายการเครื่ อ งดื่ ม ทํ า ให ข าดความ
หลากหลายของรายการสินคา ดังนั้นโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจจึงมีนอย
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3.

กาแฟชนิดพิเศษ (Specialty Coffee Shop)

หมายถึงการชงกาแฟที่มีการจัดเตรียมวัตถุดิบ และอุป กรณอยางดี มีก ระบวนการชง
อยางถูก ตองโดยพนัก งานที่ไดรับ การฝก อบรมมาอยางดี มีมาตรฐานรองรับ ในทุก ขั้น ตอน
สวนมากมักนําเสนอเครื่องดื่มแบบอิตาเลียนสไตล เชน เอสเพรสโซ คาปูชิโน มอคคา เปนตน
โดยเครื่องดื่มมักมีสวนผสมที่หลากหลายและใชอุปกรณเครื่องชงที่มีคุณภาพสูง ประกอบกับมี
การตกแตงรานใหมีบรรยากาศที่ดีทําใหสามารถมีลูกคาประจําไดมากและลูกคามีความรูสึกวา
ไมจําเจ มีการใหบริการเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสมราคา โดยที่ตลาดของกาแฟคั่วบดประเภทนี้มักมี
ราคาตอถวยสูงจึงเรียกวารานกาแฟพรีเมี่ยม เพราะผูผลิตกาแฟคั่วบดไดมกี ารปรับภาพพจนและ
คุณภาพของสินคาใหมีราคาสูงขึ้น โดยมีการเลือกทําเลที่ตั้งตามหางสรรพสินคา หองอาหารใน
โรงแรมหรือในอาคารสํานักงานตางๆ ซึ่งตลาดกาแฟประเภทนี้มกี ารขยายตัวคอนขางสูงและกําลัง
ไดรับความนิยมในปจจุบัน
ประเภทของจุดขายของกาแฟชนิดพิเศษ มีดังนี้
3.1 แบบรถเข็น (Coffee Cart) เปนการทําธุรกิจกาแฟครบถวนในรถเข็นคันเดียวซึ่ง
จะรวมทั้งระบบน้ําดีและน้ําทิ้งดวย ขอดีจึงอยูที่การใชพื้นที่นอยสะดวกในการเคลื่อนยายเพื่อ
เปลี่ยนทําเลที่ตั้งและใชพนักงานเพียงคนเดียว เนนการขายแบบนํากลับ (Take Away)
3.2 แบบคี-ออส (Kiosk) เปนรูปแบบเคาทเตอร 2 แนว ดานหนาและหลังมีพื้นที่ใช
สอยเพิ่มมากขึ้นเพื่อการบริการลูกคา สามารถใหบริการไดทั้งนั่งดื่มในรานและซื้อกลับ
3.3 รานกาแฟ (Coffee House/ Shop) เปนรานกาแฟเต็มรูปแบบ มีพื้นที่และการ
ตกแตงเปนสัดสวนของตัวเอง มีเอกลักษณเฉพาะตัว ขนาดใหญหรือเล็กกําหนดตามพื้นที่
3.4 แบบบริการเสริม (Menu or Service Added) โดยเพิ่มบริการจุดขายกาแฟชนิด
พิเศษเขากับธุรกิจหลัก เชน รานอาหาร รานหนังสือและรานสะดวกซื้อ เปนตน
มูลคาตลาดรวมของธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมในป พ.ศ. 2546 มีประมาณ 3,500 ลานบาท
และอัตราการขยายตัวของตลาดยังอยูในเกณฑสูงถึงรอยละ 20 ตอป (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2546)
โดยกลุมลูก คาที่เ ขามาใชบริการจะมีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เปนนักธุรกิจและ
นัก ทองเที่ย วแตปจ จุบั น จะมีก ลุม คนทํางาน นัก เรีย น นัก ศึก ษาเริ่มเข ามาใชบ ริ ก ารมากขึ้ น
นอกจากนี้ธุรกิจรานกาแฟในประเทศไทยเปนธุรกิจที่นาสนใจเพราะผูบริโภคคนไทยนิยมดื่มกาแฟ
กันอยางแพรหลาย ทําใหเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจกาแฟพรีเมี่ยมอีกทั้งพฤติกรรมผูบริโภค
ของคนไทยเริ่มหันมาดื่มกาแฟเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน และมีชีวิตชีวามากขึ้น
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การขยายตัวของธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมมีผลตอคนไทย ดังนี้ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,2546)
1.
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทย โดยการเปดรานกาแฟพรีเมี่ยม
มากขึ้นทําใหคนไทยมีความรูเกี่ยวกับกาแฟคั่วบดมากขึ้นและสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยที่
มีตอรานจําหนายกาแฟคั่วบดได เนื่องจากเดิมนั้นคนไทยนิยมบริโภคกาแฟสําเร็จรูปมากกวา
กาแฟคั่วบด อีกทั้งคนไทยคิดวารานจําหนายกาแฟคั่วบดนั้นมีราคาแพง ซึ่งที่จริงแลวราคา
จําหนายของกาแฟคั่วบดในรานกาแฟพรีเมี่ยมเปนไปตามคุณภาพของสินคารวมไปถึงความใหม
สดของสินคา ดังนั้นโอกาสของธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมยังเปดกวางสําหรับนักลงทุน
2.
กาแฟที่ผลิตในไทยไดรับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะกาแฟคุณภาพสูงที่ผลิตทาง
ภาคเหนือ เชน กาแฟของโครงการหลวง กาแฟดอยวาวี กาแฟดอยชาง เนื่องจากรสชาติที่โดดเดน
มีเอกลักษณเฉพาะ โดยรานกาแฟพรีเมี่ยมของนักลงทุนไทยนั้นนําเสนอจุดเดนของการนํากาแฟ
ในประเทศแตกตา งจากร านกาแฟพรี เ มี่ ย มจากตา งประเทศที่ เ น น กาแฟคั่ว บดที่นํ าเขา จาก
ตางประเทศ นอกจากกาแฟคั่วบดที่ผลิตในประเทศจะเปนที่รูจักของคนไทยมากขึ้นแลวชาว
ตางประเทศเริ่มยอมรับรสชาติของกาแฟคั่วบดที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น จนกระทั่งมีการสั่ง
นําเขาเพื่อไปจําหนายในรานกาแฟพรีเมี่ยมในตางประเทศในฐานะที่เปนกาแฟพื้นเมืองจากไทย
ดวย นับวาเปนใบเบิกทางสําหรับ ผูป ระกอบการไทยที่ตองการไปลงทุนขยายสาขารานกาแฟ
พรีเมี่ยมในตางประเทศโดยอาศัย ชื่อเสียงของกาแฟไทย อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเมนูกาแฟไทย
เขาไปในรานอาหารไทยในตางประเทศอันจะชวยเพิ่มยอดมูลคาการสงออกกาแฟสําเร็จรูปของ
ไทยใหขยายตัวมากขึ้น
3.
ปริมาณการนําเขากาแฟสําเร็จรูปขยายตัวอยางรวดเร็ว การขยายตัวอยางรวดเร็ว
ของธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมโดยเฉพาะรานจากตางประเทศ เนื่องจากรานเหลานี้เนนกาแฟนําเขา
ทําใหมูลคาการนําเขากาแฟสําเร็จรูปขยายตัวอยางกาวกระโดดมาตั้งแตป พ.ศ.2543 โดยมีมูลคา
การนําเขาเพียง 88.01 ลานบาทในป พ.ศ. 2542 และป พ.ศ. 2543 มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นเปน
178.86 ลานบาทหรือขยายตัวกวา 1 เทาตัว โดยป พ.ศ. 2546 มูลคาการนําเขากาแฟสําเร็จรูป
เพิ่มขึ้นเปน 850 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นจากในป 2545 ประมาณรอยละ 25 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย
,2546)
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ถึงแมวาตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมจะเปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีโอกาสสําหรับ
การเข า มาลงทุ น ของผู ป ระกอบการรายใหม แต ก ารเข า สู ต ลาดดั ง กล า วยั ง มี อุ ป สรรคอยู
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย,2546) กลาวคือตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมเปนตลาดที่จํานวนกลุมเปาหมายมี
จํานวนนอย กลุมผูบริโภคเปาหมายระดับคนชั้นกลางขึ้นไปนั้นมีเพียงรอยละ 20 ของประชากรทัง้
ประเทศเทานั้น ซึ่งนับวาเปนความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งผูลงทุนรายยอยมีความเสี่ยงสูง
เพราะจากสถิติการลงทุนรานกาแฟในสหรัฐอเมริกานักลงทุนรายยอยนั้นรอยละ 80 จะประสบกับ
ภาวะขาดทุนและตองออกจากธุรกิจไปภายในระยะ 3 ปแรกและผูที่รอดจากชวง 3 ปแรกมาไดนั้น
อีกรอยละ 80-90 ประสบกับภาวะขาดทุนในชวง 5 ปถัดมา ดังนั้นการอยูรอดของนักลงทุนราย
ยอยตองสรางกลยุทธที่แตกตางจากรายใหญไมวาจะเปนรูปแบบการตกแตงรานและประเภทของ
กาแฟภายในราน นอกจากนี้มีก ารคาดการณวาในอนาคตจะมีธุรกิจ รานกาแฟพรีเ มี่ย มจาก
ตางประเทศเขามาเปดกิจการในเมืองไทย เนื่องจากตลาดกาแฟยังเล็กและยังมีโอกาสเติบโตไดอีก
มาก ดวยเหตุนี้ทามกลางแนวโนมการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสงผลใหผูประกอบการตอง
นํากลยุทธตางๆมาใชรวมถึงการทําการวิจัยเบื้องตนถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายกอนการเขาไปลงทุน
เพื่อความอยูรอดและเพื่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2546)

บทที่ 5
วิธีการศึกษา
5.1

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยแบงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวนตามวัตถุประสงคดังนี้

สวนที่ 1 ศึกษาภาพรวมและสถานการณของตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย
แหลงขอมูลที่ใ ชในการศึกษาในสวนนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ไดจาก
บทความ ขาวสาร เอกสารเผยแพร รวมทั้งผลการสํารวจตลาดจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
สวนที่ 2 วิเ คราะหความแตกตางระหวา งธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย
และของตางประเทศ
การศึกษาในสวนนี้จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลใน 3 สวนคือ เจาของสิทธิ์
แฟรนไชส ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส และผูบริโภค ดังนี้
1) เจาของสิทธิ์แฟรนไชส
แหลงขอมูลที่ใชเปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth
Interviews) เจ าของสิท ธิ์แ ฟรนไชส ของธุ รกิ จ ร านกาแฟพรี เ มี่ ย มที่เ ปน คนไทยและที่เ ปน ชาว
ตางประเทศ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางเจาของสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมที่มี
เจาของเปนคนไทย 1 ราย สําหรับเปนตัวแทนในการวิเคราะหธุรกิจแฟรนไชสของคนไทย และสุม
ตัวอยางเจาของสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมที่มีเจาของเปนคนตางประเทศ 1 ราย สําหรับเปน
ตัวแทนในการวิเ คราะหธุรกิจแฟรนไชสของตางประเทศ ดวยวิธี การสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งเปนการเลือกตัวอยางตามหลัก เกณฑที่กําหนดไว เนื่องจากในการ
สํารวจประชากรรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทยป พ.ศ. 2547 พบวามีผูประกอบการในตลาดที่
ดําเนินธุรกิจประเภทดังกลาวเปน จํานวนมาก (ตารางที่ 5.1) โดยมีรูป แบบที่ห ลากหลายและ
แตกตางกันตามขนาดธุรกิจ มาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ ราคาสินคา และกลุมผูบริโภค
เปาหมาย ดัง นั้น ผูวิจัยจึงทําการสุมตัวอยางเพื่อเปรีย บเทียบเจาของสิท ธิ์แฟรนไชสรานกาแฟ
พรีเมี่ยมไทยและตางประเทศที่มีลักษณะธุรกิจคลายกันสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
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ตารางที่ 5.1 ตัวอยางรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย จําแนกตามลักษณะการเปนเจาของ
รานกาแฟพรีเมี่ยมตางประเทศ
สตารบัคส คอฟฟ
กลอเรีย จีนส คอฟฟส
โอบองแปง
ยูซีซี
คอฟฟ เวิลด
คอฟฟบีนส

รานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย
แบล็คแคนยอน คอฟฟ
ไนนต-ี้ โฟร คอฟฟ
เดอะคอฟฟเมคเกอร
ฟอรเต
คาเฟ ดีโอโร
บาริสตา
คอฟฟ เดอ ลานนา
โพส คอฟฟ
โซเวนเต
โมเดิรน คอฟฟ
คอฟฟ แมกซ
กาแฟบานดอยตุง
คอฟฟ ทูเดย
ราบีกา คอฟฟ
กาแฟบานเรา
กาแฟบานดอยตุง
ชาโต เดอ ลาเต

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจของผูวิจัย, 2547
โดยมีหลักเกณฑในการเลือก คือ
1) เปนเจาของตราสินคารานกาแฟพรีเมี่ยมที่มีการใหสิทธิแ์ ฟรนไชสในประเทศไทย
2) เป น เจ าของสิ ท ธิ์ แฟรนไชสที่ ใ ห สิ ท ธิ์ แฟรนไชส ป ระเภทรูป แบบธุร กิ จ (Business
Format Franchise)
3) มีสาขาอยางนอย 10 สาขา และมีสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
4) มีระยะเวลาการจัดตั้งบริษัทมากกวา 2 ป
5) มีจุดเดนของตราสินคา (Brand) คือ เครื่องดื่มประเภทกาแฟ (มีรายรับจากผลิตภัณฑ
กาแฟและเครื่องดื่มมากกวารอยละ 50 ของรายรับทั้งหมดจากสินคาของราน)
6) มีรูปแบบรานที่เปนพื้นที่สําหรับการใชบริการภายในราน
7) จดทะเบีย นจัดตั้ง บริษัท ที่ก ระทรวงพาณิช ย มีสถานภาพคงอยูในปจจุบัน และมี
สํานักงานใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
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ซึ่ง พบว ามี ผู ป ระกอบการร า นกาแฟพรี เ มี่ย ม ที่ มี ลัก ษณะตรงตามวัต ถุป ระสงคข อง
การศึกษาจํานวนนอยมาก (ตารางที่ 5.2)
ตารางที่ 5.2 ตัวอยางรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย ที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑการเลือก
ตัวอยาง
รานกาแฟพรีเมี่ยมตางประเทศ
คอฟฟ เวิลด

รานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย
ไนนต-ี้ โฟร คอฟฟ
เดอะคอฟฟเมคเกอร
ฟอรเต
คาเฟ ดีโอโร

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจของผูวิจัย, 2547
ดังนั้น การศึก ษาในครั้งนี้จึง สุมตัวอยางเจ าของสิท ธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเ มี่ย มที่ มี
เจาของเปนคนไทย 1 ราย สําหรับเปนตัวแทนในการวิเคราะหธุรกิจแฟรนไชสของคนไทย และสุม
ตัวอยางเจาของสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมที่มีเจาของเปนคนตางประเทศ 1 รายเปนตัวแทน
ในการวิเคราะหธุรกิจแฟรนไชสของตางประเทศ และดวยเหตุผลของความลับทางการคาผูวิจัยจึง
ไมเปดเผยชื่อตราสินคาของตัวอยางที่เปนกรณีศึกษา
2) ผูซื้อสิทธิแ์ ฟรนไชส
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาในสวนนี้เปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟพรีเมี่ยมไทยและตางประเทศใน
เขตกรุง เทพมหานคร ซึ่งงานวิจัย นี้จ ะเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสของ
ตัวอยางเจาของสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทยและตางประเทศที่ใชเปนกรณีศึกษา
อยางไรก็ตามจากการเก็บรวบรวมขอมูล ปรากฏวามีผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟ
พรีเมี่ยมไทยใหความรวมมือตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 9 สาขาจากประชากรผูซื้อสิทธิ์ทั้งสิ้น 17
สาขา และมี ผู ซื้ อ สิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส ข องร า นกาแฟพรี เ มี่ ย มต า งประเทศให ค วามร ว มมื อ ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 6 สาขาจากประชากรผูซื้อสิทธิ์ทั้งสิ้น 10 สาขา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงใชขอมูล
จากแบบสอบถามของผูซื้อสิทธิ์รานกาแฟพรีมี่ยมไทย 9 สาขา และผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของราน
กาแฟพรีเมี่ยมตางประเทศ 6 สาขา สําหรับการวิเคราะหในสวนนี้
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3) ผูบริโภค
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาในสวนนี้เปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูบ ริโภคที่ใ ชบ ริก ารในแฟรนไชส รานกาแฟพรี เ มี่ย มไทยและ
ตางประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางผูบริโภคที่
ใชบริการในรานกาแฟพรีเมี่ยมของตัวอยางเจาของสิทธิ์แฟรนไชสไทยและตางประเทศที่ใชเปน
กรณีศึกษา โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายชั้น (Multi-Stage Sampling) ซึ่งเปนวิธีการเลือก
ตัวอยางผานขั้นตอนหลายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เนื่องจากประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือจํานวนผูบริโภคทั้งหมดที่เขามาใชบริการ
ในรานกาแฟพรีเมี่ยมของแฟรนไชสทั้งสองประเภทที่เปนกรณีศึกษา ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนที่
แนนอนได ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการสุมตัวอยางจากตารางการสุมตัวอยางของ Taro Yamane (1967)
ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 มีความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 5 จากประชากรที่ไมสามารถระบุ
จํานวนได (∞) จึงไดจํานวนตัวอยางสําหรับการศึกษานี้ทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง โดยแบงเปนกลุม
ตัวอยางผูใชบ ริการของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและของตางประเทศกลุมละ 200
ตัวอยางในสัดสวนที่เทากัน
ขั้นที่ 2 เลือกเขตในกรุงเทพมหานครสําหรับศึกษา โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากเขตที่มีรานกาแฟพรีเมี่ยมที่เปนกรณีศึกษาทั้งสองราย
ตั้งอยูในพื้นที่ใกลกัน เปนแหลงชุมชนและการคา และเปนเขตที่มีความหนาแนนของรานกาแฟ
พรีเมี่ยมรายอื่นๆ สูง ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของกลุมผูบริโภคที่มีศักยภาพและ
มีความนาจะเปนที่จะเลือกใชบริการในรานกาแฟพรีเมี่ยมสูง ซึ่งเขตที่เลือกศึกษาไดแก เขตบางรัก
(สีลมและสาธร) เขตบางกะป เขตลาดพราว และเขตวัฒนา (สุขุมวิท)
ขั้นที่ 3 เลื อ กสาขารา นในเขตที่ เ ลื อ กศึ ก ษา โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่ง พิจารณาจากที่ตั้งของสาขาแฟรนไชสไทยและตางประเทศที่เ ปน
กรณีศึกษาที่อยูในบริเวณใกลเคียงกันที่สุด เพื่อใหผูบริโภคสามารถมีทางเลือกในการบริโภคได
โดยไมมีขอจํากัดดานระยะทาง ซึ่งสาขาที่เลือกมีทั้งสิ้น 10 สาขาแบงเปนสาขาของรานแฟรนไชส
ไทย 5 สาขา และรานของแฟรนไชสตางประเทศ 5 สาขา (ตารางที่ 5.3) โดยแบงเปนสาขาละ 40
ตัวอยาง
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ตารางที่ 5.3 รายชื่อสาขาสําหรับการศึกษาผูบริโภค
แฟรนไชสไทย
สาขาเรดบลู สาธร
สาขาเดอะมอลลรามคําแหง
สาขาโกลเดนเพลส (พระราม 9)
สาขาวิลลา ทองหลอ ซอย 15
สาขาเจเลง พลาซา (ดอนเมือง)

แฟรนไชสตางประเทศ
สาขาสีลม
สาขาเอแบค (รามคําแหง)
สาขาเดอะมอลล บางกะป
สาขานานา ซอย 3
สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว

ขัน้ ที่ 4 สําหรับแตละสาขาที่เลือก จะทําการสุมตัวอยางออกแบบสอบถามผูบริโภค ดวย
วิธีการสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) และเลือกสอบถามเฉพาะผูบริโภคที่เขาไป
ใชบริการในแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของสาขาเหลานั้นทั้งที่เปนคนไทยและคนตางชาติ โดย
เปนลูกคาที่เคยใชบริการในรานนั้นมากกวา 1 ครั้ง
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5.2

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยแบงวิธีการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวนตามวัตถุประสงคดังนี้

สวนที่ 1 ศึกษาภาพรวมและสถานการณของตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย
เปนการวิเคราะหเ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่ง ศึกษาโดยประยุกตใ ชกรอบ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อแสดงใหเห็นถึงจํานวนหนวยธุรกิจและลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจ ในตลาด ความแตกตางในสิน ค าระหว างสิน คาหรือ ผลิตผลของผู ขายต างๆ ในตลาด
อุป สรรคในการเขาสูตลาดของผูที่จ ะเขามาแขง ขัน พฤติกรรมการแขงขัน ของตลาดรานกาแฟ
พรีเมี่ยม สถานการณของธุรกิจในระบบแฟรนไชสในปจจุบัน รวมถึงแนวโนมในอนาคตของธุรกิจ
รานกาแฟพรีเมี่ยม
สวนที่ 2 วิเ คราะหความแตกตางระหวา งธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย
และของตางประเทศ
การศึกษาในสวนนี้เปนการวิเคราะหความแตกตางของธุรกิจแฟรนไชส 2 ประเภท โดย
พิจารณาจากความแตกตางของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส และผูบริโภค ดังนี้
1) เจาของสิทธิ์แฟรนไชส
เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) เพื่อวิเคราะหความแตกตางระหวาง
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทยและตางประเทศ โดยพิจารณาความแตกตางใน 4
โครงสราง ไดแก
1.1 โครงสรางองคกรธุรกิจ
1.2 โครงสรางการตลาด
1.3 โครงสรางการผลิต
1.4 โครงสรางระบบแฟรนไชส
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2) ผูซื้อสิทธิแ์ ฟรนไชส
เปนการวิเ คราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อหาตัวแปรสําคัญที่สามารถ
จําแนกความแตกตางระหวางกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟพรีเมี่ยมไทยและตางประเทศ
ไดอยางมีนัยสําคัญ ดวยวิธีการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis)
การวิเคราะหการจําแนกประเภท เปนเทคนิคทางสถิติที่ใชในการจําแนกบุคคลหรือหนวย
วิเคราะหไปตามกลุมตางๆ ที่มีการกําหนดไวลวงหนาออกเปนกลุมตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป ซึ่งผลของ
การวิเคราะหจะชวยในการอธิบายวาตัวแปรอิสระตัวใดมีความสําคัญที่ทําใหกลุมมีความแตกตาง
กัน ชวยหาสมการที่ดีที่สุดและลดความผิดพลาดในการจําแนกประเภทใหนอยที่สุด โดยจะ
คั ด เลื อ กตั ว แปรที่ สํ า คั ญ ต อ การจํ า แนกกลุ ม มาใช ใ นสมการนั้ น ๆ และสร า งสมการแสดง
ความสัมพัน ธของตัวแปรเหลานั้นซึ่งเรียกวา สมการจําแนกประเภท (Discriminant Function)
และคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ ที่ไดในสมการจะแสดงถึงน้ําหนักหรือความสัมพันธของตัว
แปรนั้นตอการเปนสมาชิกของกลุม โดยประโยชนของการวิเคราะหจําแนกประเภทคือ เมื่อมีหนวย
หรือกรณีใหมเกิดขึ้นในเรื่องเดียวกัน จะทําใหสามารถใชสมการที่ไดมานั้นจําแนกหนวยใหมไป
ตามกลุมตางๆ ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการจําแนกหนวยนั้นตองอาศัยการพิจารณาตัวแปร
หลายตัวซึ่งยากลําบากตอการสรุป (วิชาญ บุพชัยศรี, 2545)
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหการจําแนกประเภทประกอบดวย ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
ซึ่งตัวแปรตามจะตองเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ ที่แสดงถึงกลุมตางๆ ที่ตองการจําแนก และตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรที่ทําใหก ลุมแตกตางกัน ในที่นี้เ รีย กวา ตัวแปรจําแนกกลุม (Discriminating
Variables) ควรเปนตัวแปรเชิงปริมาณ หรือตัวแปรเชิงคุณภาพที่ปรับใหอยูในรูปตัวแปรเทียมแลว
(Dummy Variable)
การวิเคราะหการจําแนกประเภทของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส มีขั้นตอนดังนี้
2.1 กําหนดตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห (ดูการกําหนดตัวแปรในภาคผนวก ง.)
คือ กลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและกลุม
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศ
ตัวแปรอิสระ คือ ตั วแปรที่ ค าดว าจะมีอิ ท ธิพลต อการจําแนกกลุมผูซื้ อสิท ธิ์ แฟรนไชสของ
แฟรนไชสไทยและแฟรนไชสตางประเทศ โดยแบงตัวแปรอิสระเปน 3 กลุม คือ
ตัวแปรตาม
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2.1.1 กลุมตัวแปรดานลักษณะสวนตัว
ไดแก เพศ สถานภาพ ขนาดครอบครัว อายุ ระดับ การศึก ษา และ
รายไดกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
2.1.2 กลุมตัวแปรดานพฤติกรรมในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ไดแก อาชีพก อนซื้อสิท ธิ์ แฟรนไชส ชั่ว โมงทํางานหรื อเรีย นกอนซื้ อ
สิทธิ์แฟรนไชส การบริหารจัดการราน ชั่วโมงทํางานหลังซื้อสิทธิ์แฟรน
ไชส ระยะเวลาการกอตั้งราน รายไดของรานเฉลี่ยตอป แหลงที่มาของ
เงิน ลงทุ น สัดส วนเงิน ลงทุน ระยะเวลาฝก อบรม ประเภทของรา น
คาธรรมเนีย มแฟรนไชส คาใชจายในการลงทุนเริ่มตน คาธรรมเนีย ม
รอยัลตี้ คาธรรมเนียมการตลาด
2.1.3 กลุมตัวแปรดานความพึงพอใจที่มีตอการซื้อสิทธแฟรนไชส
ไดแก ความพึงพอใจดานการจัดการ ดานการตลาด ดานการเงินและ
ดานขอตกลงและสัญญา
2.2 สรางเครื่องมือสําหรับใชในการวิเคราะห
การวิจัยในครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งสราง
ขึ้น โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีและรายงานการวิจัย ตางๆ ที่เ กี่ย วของ โดยจําแนกแบบสอบถาม
ออกเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ลักษณะสวนตัวของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีตอการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
โดยในตอนที่ 3 นี้ สรางรูปแบบคําตอบเปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) ซึ่ง
เปนเครื่องมือที่ชวยในการแปลคาคุณ ลักษณะทางจิตวิท ยาที่เปนนามธรรมและวัด ไดย าก ให
ออกมาเปนคาเชิงปริมาณอยางเปนระบบ ซึ่งจะสามารถใชในการประเมินกระบวนการ ผลผลิต
และบุคลิกภาพทางสังคมของมนุษยได (พจนีย เจนพนัส, 2535) ทั้งนี้ในงานวิจัย สรางรูปแบบ
คําตอบโดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนนแตละขอคําถาม ดังนี้
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พอใจอยางยิ่ง
พอใจ
ปานกลาง
ไมพอใจ
ไมพอใจอยางยิ่ง

ให
ให
ให
ให
ให

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

2.3 เตรียมขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะห
ผูวิจัย นําขอมูลที่ไดจ ากการเก็บ รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวน จากนั้นจึงใหคาคะแนนและทําการลงรหัส (ภาคผนวก ง.) เพื่อเปนการแปลง
คําตอบที่ไดจากแบบสอบถามใหอยูในรูปของขอมูลที่เปนตัวเลข เพื่อนําไปวิเคราะหดวยวิธีการ
ทางสถิติการวิเคราะหจําแนกประเภท ดวยโปรแกรม SPSS (version 10)
2.4 ศึกษาความแตกตางระหวางกลุม
เสนอคาความแตกตางของตัวแปรที่ใชในการจําแนกกลุม โดยแสดงในรูปของ คาเฉลี่ย
(Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคาตัวแปรแตละตัว ซึ่งคาสถิติ
ดังกลาวนี้เปนขอมูลเบื้องตนที่ชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสทั้ง 2 กลุม
2.5 สรางสมการวิเคราะหจําแนกประเภท
งานวิจัยนี้สรางสมการวิเคราะหจําแนกประเภทดวยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise Method)
ซึ่งใชวิธีการเลือกตัวแปรทีละตัวมาเขาสมการ โดยหาตัวแปรที่ดีที่สุดในการจําแนกมาเขาสมการ
เปนตัวแรก จากนั้นก็หาตัวแปรที่ดีที่สุดตัวที่สองมาเขาสมการเพื่อปรับปรุงแกไขใหสมการจําแนกดี
ขึ้น และในขั้นตอนตอๆ ไปก็จะเปนการนําตัวแปรที่ดีที่สุดแตละตัวที่เหลือมาเขาสมการ ในแตละ
ขั้นตอนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกมากอนอาจถูกตัดทิ้งออกไป หากพบวาเมื่อนํามารวมกับตัวแปร
อื่นๆ แลวไมชวยใหสมการจําแนกประเภทดีขึ้น จึงอาจกลาวไดวา การคัดเลือกตัวแปรเขามาทีละ
ขั้นตอนมีความคลายคลึงกับการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ดังนั้นการวิเคราะหดวยวิธีนี้จึงเปนการ
คัดเลือกเอาเฉพาะตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติในดานการจําแนกใหเขามาอยูในสมการเทานั้น
ผลการวิเคราะหทําใหไดตัวแปรที่สามารถจําแนกความแตกตางระหวางกลุมผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสของรานแฟรนไชสไทยและแฟรนไชสตางประเทศ ซึ่งจะทําใหไดตัวแปรที่สามารถ
นํามาใชในการทํานายการจําแนกประเภทออกเปนกลุมตามที่ตองการไดอยางถูกตอง โดยสมการ
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จําแนกประเภทที่ได จะเปนสมการที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรกลุม กับตัวแปรอิสระที่มี
นัยสําคัญตอการจําแนก ซึ่งมีลักษณะคลายกับสมการวิเคราะหถดถอย ดังนี้
F
โดย

=

d

+

e1G_1 +

e2G_2 +…………+ enG_n

F
d
e1, e2 …en

คือ
คือ
คือ

G_1, G_2…G_n

คือ

คะแนนที่ใชในการจําแนกกลุม
คาคงที่
คาสัมประสิทธิข์ องสมการ ซึ่งแสดงน้ําหนักหรือบทบาท
ของตัวแปรอิสระแตละตัวในการจําแนกกลุม โดยคา
สัมประสิ ท ธิ์ที่ ป ระมาณได จ ะทํ าให คาของความเป น
สมาชิกของแตละกลุมแตกตางกันมากที่สุดหรือทําใหมี
เปอรเซ็นตการจับกลุมผิดนอยที่สุด
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจําแนก

ทั้ง นี้จากผลการวิเ คราะหเ พื่อหาคาสัมประสิท ธิ์จําแนกกลุม (Discriminant Function
Coefficients) สําหรับการสรางสมการนั้น ปรากฏวามี 2 คาคือ คาสัมประสิทธิ์จําแนกกลุมที่อยูใน
รูปคะแนนดิบ (จากตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients) ซึ่งยังไมสามารถ
ระบุไดวาตัวแปรอิสระตัวใดที่มอี ิทธิพลตอการแบงกลุมมาก เนื่องจากตัวแปรอิสระที่ไดจะมีหนวยที่
แตกตางกัน (Unstandardized) และคาสัมประสิทธิ์จําแนกกลุมที่อยูในรูปคะแนนมาตรฐาน (จาก
ตาราง Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients) ที่ทําใหไมมีหนวย จึง
สามารถระบุไดวาตัวแปรอิสระตัวใดที่มีอิท ธิพลตอการแบงกลุมมากกวาตัวแปรใด ดัง นั้นการ
พิจารณาความสําคัญของตัวแปรอิสระที่มีตอการแบงกลุม จึงนิยมพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ที่
อยูในรูปมาตรฐานมากกวา และเนื่องจากการศึกษานี้แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือกลุมผู
ซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟพรีเมี่ย มของไทยและตางประเทศ ดังนั้น สมการที่ไดจ ากการ
วิเ คราะหจ ะมี เ พี ย ง 1 สมการ (เท ากั บ จํ านวนกลุ ม ลบ 1) (หรือ ดูที่ Function จากตาราง
Eigenvalues)
ดังนั้นสําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหในงานวิจยั ฉบับนี้ จะเปนผลการวิเคราะห
จําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรแตละดาน และพิจารณาทุกกลุมตัวแปรรวมกัน
โดยสรางสมการจากคาสัมประสิทธิท์ ี่อยูในรูปมาตรฐาน ซึ่งจะไดสมการจําแนกประเภทที่มีเฉพาะ
กลุมตัวแปรในแตละดาน และโดยรวมที่สําคัญตอการจําแนก รวมทั้งสิ้น 4 สมการ ดังนี้
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1)

สมการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานลักษณะสวนตัวของผู
ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
Fi = di + eiG_i + eiG_i +…..+ eiG_i

2)

โดย i = ตัวแปรดานลักษณะสวนตัวของผูซ ื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มอี ํานาจในการ
จําแนกกลุม
สมการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานพฤติกรรมในการซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชส
Fi = di + eiG_i + eiG_i +…..+ eiG_i

3)

โดย i = ตัวแปรดานพฤติกรรมในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มอี ํานาจในการ
จําแนกกลุม
สมการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานความพึงพอใจจาก
การซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
Fi = di + eiG_i + eiG_i +…..+ eiG_i

4)

โดย i = ตัวแปรดานพฤติก รรมในการซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสที่มีอํานาจในการ
จําแนกกลุม
สมการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณากลุมตัวแปรทุกกลุมรวมกัน
Fi = di + eiG_i + eiG_i +……..+ eiG_i
โดย i = ตัวแปรจากทุกกลุมที่มีอํานาจในการจําแนกกลุม

เมื่อไดสมการจําแนกมาแลว ก็จะทําใหสามารถนําสมการจําแนกที่ไดมาใชประโยชนใน
การหาคะแนนของหนวยวิเคราะหแตละหนวยได โดยการนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร (น้ําหนัก)
มาคูณ กับ คาของตัวแปรแตละหนวยแลวทําการรวมผลคูณทั้งหมด ก็จ ะไดคะแนนของหนวย
วิเ คราะห นั้ น ๆ ซึ่ง คะแนนดั ง กล า วจะบง ชี้ วา หนว ยวิเ คราะหนั้ น ควรเป น สมาชิก ของกลุม ใด
เนื่องจากคาคะแนนการจําแนกที่เ กิด จากขอมูลในกลุมเดียวกัน จะใกลเ คีย งกัน ในขณะที่คา
คะแนนจากขอมูลคนละกลุมจะตางกันอยางเห็นไดชัดเจน
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2.6 การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการจําแนกกลุม
1)

Group Centroid

เมื่อไดตัวแปรที่มีความสําคัญตอการจําแนกกลุมแลว จะทําการเปรียบเทียบจุดศูนยกลาง
ของกลุม (Group Centroid) ทั้ง 2 กลุม โดยดูจากตาราง Functions at Group Centroids เพื่อ
พิจารณาวาจุดศูนยกลางของแตละกลุมแตกตางกันมากนอยเพียงใด ซึ่งจะหมายถึงความแตกตาง
ของกลุมตัวอยางแตละกลุม โดยหากสมการดังกลาวสามารถจําแนกกลุมไดดี Group Centroid
แตละจุดจะอยูหางกัน แตถาหากการแยกกลุมทําไดไมดีจุดดังกลาวอาจอยูใกลกัน
นอกจากนี้ทําการตรวจสอบวาสมการจําแนกที่ไดสามารถจําแนกความเปนสมาชิกของ
กลุมไดระดับใด โดยพิจารณาจากคาสถิติ ดังตอไปนี้
2)

คาไอเกน (Eigen Value)

คือ คาที่แสดงอัตราสวนการผันแปรระหวางกลุมตอการผันแปรภายในกลุม ซึ่งดูไดจาก
ตาราง Eigenvalues โดยเปนคาที่แสดงความสามารถของสมการในการอธิบายการผันแปรของตัว
แปรทั้งหมด ถาหากคาดังกลาวสูง แสดงวา สมการดี เนือ่ งจากสามารถอธิบายการผันแปรของตัว
แปรไดมาก
3)

คาความสัมพันธรวมแคนนอนนิคัล (Canonical Correlation)

เปนมาตรวัดอัตราความสัมพันธระหวางคะแนนการจําแนก (ที่ไดจากสมการ) กับความ
เปนสมาชิกของแตละกลุมและเปนคาทีใ่ ชในการตัดสินความสําคัญของสมการ ซึ่งดูไดจากตาราง
Eigenvalues โดยหากคาดังกลาวสูง แสดงวา สมการนั้น สามารถใชใ นการคาดคะเนการเปน
สมาชิกของกลุมนั้นไดดี
4)

คาวิลคสแลมบดา (Wilk’s Lamda)

เปนอัตราสวนของคาการผันแปร (ผลรวมยกกําลัง) ภายในกลุมตอผลรวมยกกําลังสอง
ของทั้งหมด กลาวคือเปนสัดสวนของการผันแปรทั้งหมดทีไ่ มไดอธิบายดวยความแตกตางระหวาง
กลุม (ดูจากตาราง Wilk’s Lamda) ถาคาแลมบดาที่นอย หมายความวา สมการที่ไดมีความผัน
แปรระหวางกลุมมากกวาภายในกลุม ซึ่งถือวาเปนสมการทีด่ ี และคาแลมบดาจะเทากับ 1 เมื่อ
ความแตกตางระหวางกลุมไมมี มีแตคาความแตกตางภายในกลุม
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5)

ผลการคาดคะเนการเปนสมาชิกของกลุม

เปนการทดสอบวาสมการจําแนกประเภทที่ไดมานั้นสามารถแยกแยะขอมูลไปยังกลุม
ตางๆ ตามที่ควรจะเปนไดดีเพียงใด การทดสอบดังกลาวนี้ทําไดโดยเปรียบเทียบผลการจัดกลุมที่
แทจริง (Actual Group) กับกลุมที่ไดจ ากการวิเคราะห (Predicted Group) ซึ่ง ดูไดจากตาราง
Classification Results โดยยิ่งผลการจัดกลุมระหวาง 2 กลุมมีคาใกลกันมาก ก็หมายความวา
การวิเคราะหการจําแนกประเภทสามารถใหผลดีไดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพิจารณาสัดสวนความ
ถูกตองของการคาดคะเนเปนคารอยละประกอบดวย
3) ผูบริโภค
เปนการวิเ คราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อหาตัวแปรสําคัญที่สามารถ
จําแนกความแตกตางระหวางกลุมผูบริโภคที่ใชบริการในแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทยและ
ต า งประเทศในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ด ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห จํ า แนก
(Discriminant Analysis) ซึ่งการวิเคราะหการจําแนกประเภทของผูบริโภคมีขั้นตอนเชนเดียวกับ
การวิเคราะหในสวนของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส แตกตางกันที่การกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังนี้
3.1 กําหนดตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห (ดูการกําหนดตัวแปรในภาคผนวก ง.)
คือ กลุมผูบริโภคของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและกลุมผูบริโภคของ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศ
ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอการจําแนกกลุมผูบริโภคของแฟรนไชสราน
กาแฟพรีเ มี่ย มของไทยและกลุมผูบ ริโภคของรานแฟรนไชสตางประเทศ โดย
แบงตัวแปรอิสระเปน 3 ปจจัย คือ
3.1.1 กลุมตัวแปรดานลักษณะสวนตัว
ไดแก เพศ ขนาดครอบครัว อายุ การศึกษา สัญชาติ อาชีพและรายได
3.1.2 กลุมตัวแปรดานพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค
ได แ ก จํ า นวนครั้ ง ในการใช บ ริ ก าร ค า ใช จ า ยเฉลี่ ย เวลาในการนั่ ง
รายการสินคาที่นิยมสั่งบริโภค สถานที่ที่เดินทางมาราน และระยะเวลา
ในการเดินทาง
3.1.3 กลุมตัวแปรดานความพึงพอใจของผูบริโภค
ไดแก ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย
ดานการประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย และดานการใหบริการ

ตัวแปรตาม
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3.2 สรางเครื่องมือสําหรับใชในการวิเคราะห
การวิจัยในครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งสราง
ขึ้น โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีและรายงานการวิจัย ตางๆ ที่เ กี่ย วของ โดยจําแนกแบบสอบถาม
ออกเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ลักษณะสวนตัวของผูบริโภค
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใชบริการของผูบริโภค
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผูบริโภค
โดยในตอนที่ 3 นี้ สรางรูปแบบคําตอบเปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) และ
สรางรูปแบบคําตอบโดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนนแตละขอคําถามเปน 5 ลําดับเชนเดียวกับ
ในแบบสอบถามของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
3.3 เตรียมขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะห
ผูวิจัย นําขอมูลที่ไดจ ากการเก็บ รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวน จากนั้นจึงใหคาคะแนนและทําการลงรหัสเพื่อเปนการแปลงคําตอบที่ไดจาก
แบบสอบถามใหอยูในรูป ของขอมูลที่เ ปนตัวเลข เพื่อนําไปวิเ คราะหดวยวิธีการทางสถิติก าร
วิเคราะหจําแนกประเภท ดวยโปรแกรม SPSS (version 10)
3.4 ศึกษาความแตกตางระหวางกลุม
เสนอคาความแตกตางของตัวแปรตางๆ ที่ใ ชใ นการจําแนกกลุม โดยแสดงในรูป ของ
คาเฉลี่ย (Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคาตัวแปรแตละตัว ซึ่ง
คาสถิติดังกลาวนี้เปนขอมูลเบื้องตนที่ชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางกลุมผูบริโภคทั้ง 2 กลุม
3.5 สรางสมการวิเคราะหจําแนกประเภท
งานวิจัยนี้สรางสมการวิเคราะหจําแนกประเภทดวยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise Method)
ซึ่งผลการวิเคราะหทําใหไดตัวแปรที่สามารถจําแนกความแตกตางระหวางกลุมผูบริโภคของราน
กาแฟพรีเมี่ยมแฟรนไชสไทยและแฟรนไชสตางประเทศ ซึ่งจะทําใหไดตัวแปรที่สามารถนํามาใชใน
การทํานายการจําแนกประเภทออกเปนกลุมตามที่ตองการไดอยางถูกตอง
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เชนเดียวกับการวิเคราะหในสวนของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส การนําเสนอผลการวิเคราะหใน
งานวิจัยฉบับนี้ จะเปนผลการวิเคราะหจําแนกประเภทเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรแตละดาน
และพิจารณาทุกกลุมตัวแปรรวมกัน ซึ่งจะไดสมการจําแนกประเภทที่มีเฉพาะกลุมตัวแปรในแตละ
ดาน และโดยรวมที่สําคัญตอการจําแนก รวมทั้งสิ้น 4 สมการ ดังนี้
1.

2.

3.

4.

สมการจําแนกประเภท พิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานลัก ษณะสวนตัวของ
ผูบริโภค
Ci = ai + biX_i + biX_i +……..+ biX_i
โดย i = ตัวแปรดานลักษณะสวนตัวของผูบริโภคที่มีอํานาจในการจําแนกกลุม
สมการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานพฤติกรรมในการใช
บริการของผูบริโภค
Ci = ai + biX_i + biX_i +……..+ biX_i
โดย i = ตัวแปรดานพฤติกรรมการใชบริการที่มอี ํานาจในการจําแนกกลุม
สมการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานความพึงพอใจของ
ผูบริโภค
Ci = ai + biX_i + biX_i +……..+ biX_i
โดย i = ตัวแปรดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีอํานาจในการจําแนกกลุม
สมการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรทุกกลุมรวมกัน
Ci = ai + biX_i + biX_i +……..+ biX_i
โดย i = ตัวแปรจากทุกกลุมที่มีอํานาจในการจําแนกกลุม

3.6 การตรวจสอบความเหมาะสมของสมการจําแนกกลุม
ใชวิธกี ารพิจารณาเชนเดียวกับการตรวจสอบในสวนของผูซ ื้อสิทธิ์แฟรนไชส ไดแก
1) Group Centroid
2) คาไอเกน (Eigen Value)
3) คาความสัมพันธรวมแคนนอนนิคัล (Canonical Correlation)
4) คาวิลคสแลมบดา (Wilk’s Lamda)
5) ผลการคาดคะเนการเปนสมาชิกของกลุม
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โดยสรุป จากวิธกี ารศึกษาตามวัตถุประสงคขอ 2 สามารถอธิบายเปนกรอบการศึกษาไดดังนี้
แผนภูมิที่ 5.1 กรอบการศึกษา

แฟรนไชสไทย
เจาของสิทธิ์
แฟรนไชส
(Franchisor)

แฟรนไชสตางประเทศ

แฟรนไชสไทย
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
(Franchisee)
แฟรนไชสตางประเทศ

แฟรนไชสไทย
ผูบริโภค
(Consumers)
แฟรนไชสตางประเทศ

- โครงสรางองคกรธุรกิจ
- โครงสรางการตลาด
- โครงสรางการผลิต
- โครงสรางระบบ
แฟรนไชส

- กลุมตัวแปรดาน
ลักษณะ สวนตัว
- กลุมตัวแปรพฤติกรรม
ในการซื้อสิทธิ์
แฟรนไชส
- กลุมตัวแปรดานความ
พึงพอใจที่มีตอการ
ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
- กลุมตัวแปรดาน
ลักษณะสวนตัว
- กลุมตัวแปรดาน
พฤติกรรมใชบริการ
ของผูบริโภค
- ตัวแปรดานความ
พึงพอใจของผูบริโภค

บทที่ 6
ผลการวิเคราะหขอมูล
6.1
6.2

ผูวิจัยนําเสนอการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ดังนี้
ผลการศึกษาภาพรวมและสถานการณของตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย
ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและของ
ตางประเทศ
6.2.1 เจาของสิทธิ์แฟรนไชส
6.2.2 ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
6.2.3 ผูบริโภค

6.1 ผลการศึกษาภาพรวมและสถานการณของตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมใน
ประเทศไทย
1) จํานวนหนวยธุรกิจและลักษณะการดําเนินธุรกิจในตลาด
ปจจุบันธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางชัดเจน เห็นไดจากการ
เขามาแขงขันของผูประกอบการรายเล็กและรายใหญเพิ่มขึ้นตลอดเวลาทั้งที่เปนของไทยและของ
ตางประเทศ รวมถึงการดําเนินธุรกิจมีรูปแบบที่หลากหลายแตกตางกันไปตามคุณภาพและราคา
สิ น ค า เพื่ อ ที่ จ ะตอบสนองต อ กลุ ม ผู บ ริ โ ภคที่ แ ตกต า งกั น โดยสามารถแบ ง ประเภทร า น
กาแฟพรีเมี่ยมตามลักษณะของการลงทุนได 4 ประเภท ดังนี้
1.1

รานกาแฟพรีเมี่ยมจากตางประเทศ (International Brand)

เปนรานกาแฟที่มีตนกําเนิดตราสินคาจากตางประเทศ โดยนําระบบการบริการ สินคา
การตกแตงราน ระบบการจัดการ การตลาดและการบริหารงานมาจากบริษัทแมในตางประเทศ มี
ทั้งที่เปนการลงทุนจากบริษัทแมในตางประเทศโดยตรงและเปนระบบการขายลิขสิทธิ์ทางการคา
หรือการขายสิทธิ์แฟรนไชส มีกลุมเปาหมายเปนลูกคาระดับบน ราคาสินคาโดยเฉลี่ยแกวละ 65
บาทขึ้นไป จากการสํารวจตลาดในประเทศไทยป พ.ศ. 2548 พบวารานกาแฟพรีเมี่ยมในกลุมนี้มี
ลัก ษณะการลงทุ น โดยตรงจากบริ ษัท แม แ ละยัง ไม มี ก ารขายสิ ท ธิ์ แฟรนไชส ใ นประเทศไทย
ผูประกอบการที่จัดอยูในกลุมนี้ไดแก สตารบัคส คอฟฟ (Starbucks Coffee) ซึ่งถือเปนผูนํา
ตลาด โดยเปนรานกาแฟที่ถือกําเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา กอตั้งครั้งแรกในป พ.ศ. 2514
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ปจจุบันมีสาขากวา 2,000 แหงทั่วโลก ไดรับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกาและถือไดวาเปน
บริษัทที่เปนผูนําอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของธุรกิจกาแฟ โดยสตารบัคส คอฟฟเขามาในประเทศ
ไทยโดยรวมมือกับกลุมหางเซ็นทรัล เมื่อป พ.ศ. 2540 มีบริษัทคอฟฟ พารทเนอร จํากัดเปนผูดูแล
การทําตลาดในประเทศไทย ตอมาในป พ.ศ. 2543 บริษัทสตารบัคส คอฟฟ จํากัดไดเขามาถือ
สิท ธิ์กิจการทั้ง หมดของบริษัทคอฟฟ พารทเนอร จํากัด ดวยเหตุนี้ทําใหรานสตารบัค ส คอฟฟ
ในประเทศไทยดําเนินงานโดยบริษัท สตารบัคส คอฟฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน มา ในป
พ.ศ. 2548 รานสตารบัคส คอฟฟที่เปดในประเทศไทย มีทั้งหมด 55 สาขาทั่วประเทศ
ราน กลอเรีย จีนส คอฟฟส (Gloria Jean’s Coffees) เปนรานกาแฟพรีเมี่ยมที่นําเขา
มาจากประเทศอเมริกาแลวเปดสาขาในประเทศไทย โดยบริษัทสเปเชียลตี้ บีนส (ไทยแลนด) โดย
เปนรานที่เปดดําเนินกิจการในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2544 ใหบริการกาแฟและเครื่องดื่มตางๆ
มากกวา 75 ชนิด การตกแตงเปนโทนสีครีม สบายตา เพดานสูงใหความรูสึกผอนคลาย รวมทัง้ มี
บริเ วณที่นั่งกลางแจงไวบ ริก ารสําหรับ ลูกคา และเนื่องจากตองการดํารงความเปน มาตรฐาน
เดียวกันทั่วโลก รานสาขาในประเทศไทยจึงนําเขาเมล็ดกาแฟทุกชนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ในป พ.ศ. 2547 รานกลอเรีย จีนส คอฟฟส มี 3 สาขาในประเทศไทย สวนรานอื่นๆ ที่จัดอยูใน
กลุมนี้อาทิเชน โอบองแปง ของดังกิ้นโดนัท และยูซีซี เปนตน
1.2 รานกาแฟพรีเมี่ยมของนักลงทุนตางประเทศที่เขามาสรางตราสินคาใน
ประเทศไทย
ตัวอยางของรานที่มีชื่อเสียงและจัดอยูในกลุมนี้ คือ คอฟฟ เวิลด (Coffee World) โดย
นักลงทุนชาวฝรั่งเศส เริ่มดําเนินกิจการในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2540 มีบริษัท โกลเบิล รีเทล
อินเวสเตอร เอส.ซี.เอ. ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนจัด ตั้ง ในประเทศลักเซมเบิรกเปน บริษัท ใหญ
ประกอบธุรกิจหลักคือเปนบริษัทบริหารกองทุนและพัฒนาธุรกิจขามชาติ โดยไดรวมลงทุนกับ
นักธุรกิจชาวไทยเพื่อกอตั้งธุรกิจรานกาแฟในประเทศไทยขึ้น มีกลุมเปาหมายเปนนักเรียนและ
นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมคนตางชาติและนักธุรกิจ คอฟฟ เวิลดตกแตงรานในลักษณะคลาย
หองนั่งเลนที่มีค วามสะดวกสบายเปนกัน เอง มีความทันสมัย แสดงออกถึงความคิดสรางสรรค
ในปจจุบันมีการขยายธุรกิจในรูปแบบของแฟรนไชสทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยในป
พ.ศ. 2547 มีสาขาอยูในประเทศไทย 55 สาขาและในตางประเทศ 2 สาขา สวนรานอื่นๆ ที่จัดอยู
ในกลุมนี้ เชน คอฟฟบีนส เปนตน
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1.3 รานกาแฟพรีเมี่ยมของนักลงทุนไทย
เปนรานกาแฟที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและกอตั้งโดยผูประกอบการที่เปนคนไทย มีทั้งที่
เปน รูป แบบธุรกิจสวนตัวและการขายสิท ธิ์แฟรนไชส มีหลายขนาดตั้งแตรายเล็กถึงรายใหญ
โดยร า นกาแฟที่ อ ยู ใ นกลุ ม นี้ กํ า ลั ง ได รั บ ความนิ ย มเป น อย า งมากในประเทศไทย อาทิ เ ช น
แบล็คแคนยอน คอฟฟ (Black Canyon Coffee) ซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อป พ.ศ.2536 เปนธุรกิจที่
เนนกลุมลูกคาระดับกลางถึงระดับบน ทั้งกลุมคนทํางานและกลุมครอบครัว บรรยากาศรานเปน
แบบไทยผสมความเปนคาวบอยแบบอเมริกัน มีจุดเดนคือการทําธุรกิจในรูปแบบรานกาแฟและ
รานอาหารอยูดวยกัน เพื่อใหลูกคาไดมีทางเลือกมากขึ้น มีการขยายธุรกิจในรูปแบบของแฟรนไชส
ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยในป พ.ศ. 2547 มีสาขาอยูทั่วประเทศ 97 สาขาและใน
ตางประเทศ 4 สาขา นอกจากนี้ยังมีราน ไนนต-ี้ โฟร คอฟฟ (94°c Coffee) ซึ่งเริ่มดําเนินกิจการ
ในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2544 ภายใตชื่อของบริษัทอัลติเมท เบเวอรเรต โปรดักส เปนธุรกิจทีเ่ กิด
จากแนวความคิดของคนไทยที่ตองการนําเสนอกาแฟและสินคาอื่นๆ ที่เปนของไทย ลักษณะการ
ตกแตงรานเนนความรูสึกสบายเหมือนเปนบานหลังที่สองของลูกคา สามารถเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจ มีการขยายธุรกิจในรูปแบบของแฟรนไชสในประเทศไทยซึ่งเริ่มตนขายสิทธิ์แฟรนไชสราน
กาแฟคั่วสดเมื่อป พ.ศ. 2545 โดยในป พ.ศ.2547 มีสาขาทั้งหมดในประเทศไทย 39 สาขาแบงเปน
ในกรุงเทพมหานคร 29 สาขาและตางจังหวัด 10 สาขา
รานเดอะคอฟฟเมคเกอร (The Coffee Maker) กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2545 โดยผูบริหาร
เปนคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการคั่วกาแฟและมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจ
รานกาแฟในบริษัทตางประเทศที่มีชื่อเสียงเปนเวลานานกวา 20 ป มีการตกแตงรานแนวทันสมัย
เปนเอกลักษณและสะอาด เนนการนําเสนอกาแฟและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและรสชาติดีของ
ไทย ซึ่งพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญทางดานกาแฟโดยตรงในราคาที่เหมาะสม มีทั้งสาขาที่บริหารโดย
บริษัทเองและรานสาขาในระบบแฟรนไชส ปจจุบันมี 34 สาขา รานฟอรเต (Fortay) เปนราน
กาแฟของผูประกอบการไทย ที่เนนการนําเสนอกาแฟที่มีรสชาติเขมขนจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
การใหบริการของพนักงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน การออกแบบตกแตงรานมีบรรยากาศสบาย ไม
หรูหรามากเกินไป ใหอรรถรสในการดื่มกาแฟ กลุมลูกคาคือกลุมคนทํางาน มีราคาจําหนายกาแฟ
แกวละ 30 – 70 บาท ในปจจุบันมี 17 สาขาในประเทศไทย สวนรานอื่นๆ ที่จัดอยูในกลุมนี้เชน
บาริสตา , คอฟฟ เดอ ลานนา, โพส คอฟฟ, โซเวนเต, โมเดิรน คอฟฟ, คอฟฟ แมกซ ,
กาแฟบา นดอยตุง, คอฟฟ ทูเดย, ราบีกา คอฟฟ, กาแฟบา นเรา, กาแฟบานดอยตุง,
ชาโต เดอ ลาเต เปนตน
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1.4 รานกาแฟพรีเมี่ยมในสถานีบริการน้ํามัน
เปนรานกาแฟที่เนนกลุมผูบริโภคที่เปนนักเดินทาง ใหความสําคัญกับคุณภาพ รสชาติ
และบรรยากาศในการดื่มกาแฟ สวนใหญมีทําเลที่ตั้งในบริเวณสถานีบริการน้ํามัน ตัวอยางของ
รานกาแฟในกลุมนี้เชน บานใรกาแฟ ซึ่งเริ่มกิจการในป พ.ศ. 2540 โดยเปนรานกาแฟของคนไทย
ใชชื่อตราสินคาเปนไทยและใชวัตถุดิบของเกษตรกรชาวไทย ดําเนินธุรกิจเฉพาะเครื่องดืม่ ประเภท
กาแฟเพีย งอยางเดีย วเทานั้น มีจุดเดนในรสชาติและวิธีก ารนําเสนอสิน คา ในขณะชงจะเห็น
กรรมวิธีขั้นตอนการชง พรอมลีลาของชาวบาน ดูมีศิลปะมีการปรุงแกวตอแกว เนนความเปนไทย
บริหารแบบไทย จริงใจตอลูกคา ทักทายดวยคําวา "บานไรกาแฟ สวัสดีจะ" และ "บานไรขอบคุณ
จะ" พรอมยกมือไหวอยางสวยงาม ปจจุบันสามารถพบเห็นรานไดตามสถานีบริการน้ํามันตางๆ
ทั่วประเทศ อาทิเชน สถานีบริการน้ํามัน JET นอกจากนี้เริ่มมีการขยายสาขาที่เปนสแตนอโลนบาง
แลว เชน สาขาเอกมัย เปนตน นอกจากนี้ยังมีราน คาเฟ ดีโอโร (Caffe’ D’Oro) กอตั้งในปพ.ศ.
2542 เปน รานกาแฟคั่วสดสไตลอิต าเลี่ย นที่ดําเนินธุรกิจ โดยนักธุรกิจ คนไทย สรางรานกาแฟ
เพื่อใหเปนทางเลือกใหกับลูกคาแทนการเลือกดื่มกาแฟจากตางประเทศ เนนคุณภาพตั้งแตการ
ปลูกกาแฟจนถึงกระบวนการปรุงเพื่อนํากาแฟที่ดีที่สุดสูถวยใหกับลูกคา และใหบริการกาแฟคัว่ สด
สูตรตา งๆ ซึ่ง มีคุ ณ ภาพและมาตรฐานเทีย บเทาร านกาแฟที่ เ ป น แฟรนไชส จ ากต างประเทศ
เนนกลุมลูกคาคนรุนใหม ชาวตางชาติ รวมถึงกลุมลูกคาที่นิยมบริโภคกาแฟทั่วไป ในป พ.ศ.2547
มีสาขาอยูทั่วประเทศทั้งที่เปนรานสาขาและรานแฟรนไชส 30 สาขา และไดรับสิทธิ์เปนแรกรายใน
การเป ด ร า นในสถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น เชลล ทั่ ว ประเทศ ส ว นร า นอื่ น ๆ ที่ จั ด อยู ใ นกลุ ม นี้ คื อ
คาเฟ อะเมซอน, จาวา คอฟฟ, ทอม แอนด ทีม คอฟฟ, คาเฟ อินดี้ เปนตน
2) ระดับของความแตกตางในสินคาในตลาด (Product Differentiation)
2.1 คุณภาพและรูปลักษณะของสินคา
ผลิตภัณฑสวนใหญที่นิยมจําหนายภายในรานกาแฟพรีเมี่ยมนั้น ประกอบดวยผลิตภัณฑ
4 กลุมหลัก ไดแก กลุมเครื่องดื่ม (Beverage) กลุมอาหาร (Food) กลุมเมล็ดกาแฟ (Whole
Bean) และผลิตภัณฑเครื่องใชเกี่ยวกับกาแฟ (Merchandise) โดยมีความหลากหลายแตกตางกัน
ไปในผูประกอบการแตละราย ดังนี้
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สําหรับกลุมเครื่องดื่ม สวนใหญนําเสนอจุด เดนในสินคาของรานคลายกันคือเครื่องดื่ม
กาแฟ โดยเปนรายการเครื่องดื่มกาแฟหลักๆ ทั้งที่เปนแบบรอนและแบบเย็นที่รูจักโดยทั่วไป เชน
เอสเปรสโซ (Espresso) คาปูชิโน (Cappuecino) มอคคา (Mocca) แคฟฟ ลาเต (Caffee Latte)
แตมีความแตกตางกันที่จุดเดนในการนําเสนอ เชน ชื่อรายการกาแฟเปนชื่อรานของตน สูตรการชง
กาแฟที่เปนเอกลักษณเฉพาะของราน คุณภาพและรสชาติที่พิเ ศษเฉพาะตัว และกลิ่นหอมของ
กาแฟ ในขณะทีส่ ําหรับกลุมเครื่องดื่มอื่นๆ มีความแตกตางออกไปตามความคิดสรางสรรค และ
การตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย อาทิเชน เครื่องดื่มโกโกหรือช็อกโกแลต
ชา นม เครื่องดื่มปนตางๆ น้ําผลไม น้ําอัดลม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปนตน
สําหรับกลุมอาหาร มีความหลากหลายแตกตางกันตามความตองการสรางจุดเดนของ
ราน และเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค โดยผลิต ภัณฑที่นิยมวางจําหนาย เชน เบเกอรี่หรือ
อาหารวางประเภท คุก กี้ เคก พาย แซนวิช วาฟเฟลและไอศกรีม ในขณะที่รายการประเภท
อาหารนั้น มี ห ลากหลายประเภททั้ง ที่เ ปน อาหารไทยและอาหารแบบตะวัน ตก เช น ซุป สลั ด
มักกะโรนี ขาวผัด ไปจนถึงอาหารตามสั่งประเภทตางๆ ทั้งนี้ซึ่งมักเปนอาหารที่ไมมีกลิ่นแรงหรือ
อาหารประเภททอด เนื่องจากจะเปนการรบกวนกลิ่นของกาแฟซึ่งเปนเอกลักษณประจําราน
สําหรับกลุมของเมล็ดกาแฟ เชน การขายปลีกกาแฟคั่วบด พบวา มีขายเฉพาะในบางราน
เทานั้น โดยรานกาแฟพรีเมี่ยมบางรายจําหนายกาแฟคั่วบดที่มีแหลงผลิตจากประเทศไทย ขณะที่
บางรายจําหนายกาแฟคั่วบดที่นําเขาจากตางประเทศ เปนตน
และกลุมผลิตภัณฑในกลุมเครื่องใชเกี่ยวกับกาแฟ อาทิเชน ถวยกาแฟ เครื่องชงกาแฟ
และอุปกรณเครื่องใชเกี่ยวกับกาแฟ นอกจากนี้ยังมีการขายของใชหรือของที่ระลึก เชนแกวกาแฟ
เสื้อยืด แผนรองแกว ที่คั่นหนังสือ กระติกน้ํารอนสําหรับบรรจุกาแฟ ที่มีตราสัญลักษณของราน
จําหนาย เพื่อใหผูใชบริการไดนําไปใชหรือเพื่อการสะสมอีกดวย และสรางความจดจําในตรา
สินคา ซึ่งพบวามีขายเฉพาะในบางรานเชนกัน
2.2 ความแตกตางของตราสินคาหรือเครื่องหมายการคา
การสร างความแตกตา งของตราสิน คา ในความรู สึก ของผูบ ริโ ภคเปน ปจ จัย ที่สํ าคั ญ
ประการหนึ่งในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหตราสินคานั้นแข็งแกรง มั่นคงและมี
ความไดเปรียบจากคูแขงอื่นๆ เนื่องจากผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาในตราสินคานั้นกับคูแ ขงขัน
เมื่อตองตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการในแตละครั้ง ดังนั้นผูประกอบการแตละรายในตลาด
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รานกาแฟพรีเมี่ยมจึงใหความสําคัญกับการสรางชื่อและสัญลักษณของตราสินคาเพื่อใหเกิดการ
จดจําไดงาย สรางความแตกตางจากคูแขงรายอื่นและทําใหผูบริโภคระลึกถึงเมื่อตองการดื่มกาแฟ
ผูประกอบการสวนใหญนิยมใชรูปถวยกาแฟเปนสัญลักษณของตราสินคา อาทิเชนการใชรปู ทีเ่ ปน
กราฟฟคถวยกาแฟที่มีไอรอนหรือสัญลักษณที่สื่อถึงกาแฟไดของรานไนนตี้-โฟร คอฟฟ (94°c
Coffee) (ภาพที่ 6.1) ซึ่งนําเสนอจุดเดน วากาแฟที่ใ หรสชาติที่ดีที่ สุดคือกาแฟที่ช งจากน้ํา ที่
อุณหภูมิ 94 องศา สัญลัก ษณรูปถวยกาแฟของ รา นโซเวนเต (Sovente) (ภาพที่ 6.2) และ
สัญ ลัก ษณรูป ถวยกาแฟเชน เดีย วกัน ของ รา นกลอเรีย จีนส คอฟฟส (Gloria Jean’s)
(ภาพที่ 6.3) ที่ใชชื่อภรรยาของผูริเริ่มเปนชื่อตราสินคา โดยตองการสื่อถึงการนําเสนอกาแฟและ
อาหารที่ลูกคาสามารถดื่มด่ํากับบรรยากาศของรานไปไดระหวางการดื่มกาแฟ ดังสโลแกนวา
”Great Coffee Good Food with Friendly Service” หรือการใชสัญลักษณคลายถวยกาแฟที่มี
ควันออกมาจากถวยของรานบานใรกาแฟ และนําเสนอจุดเดนของความเปนกาแฟไทยดวย อีกทั้ง
ตั้งชื่อรานใหเปนภาษาไทยและใชกลยุทธการสะกดคําผิดเพื่อใหคนสนใจและสรางความแตกตาง
ใหลูกคาสามารถจดจําไดงาย เชน บานใรกาแฟ (ภาพที่ 6.4) รวมทั้งการใชสัญลักษณรูปเมล็ด
กาแฟแสดงถึงการเปนรานกาแฟของ เดอะคอฟฟเมคเกอร (ภาพที่ 6.5) ในขณะที่บางรานอาจ
สรางสัญลักษณของตราสินคาที่ไมเกี่ยวของกับกาแฟเลยเชนตราสินคาของสตารบัคส คอฟฟ
(Starbucks Coffee) (ภาพที่ 6.6) ที่เปนรูปนางเงือก 2 หางที่มีชื่อวานางเงือกไซเรน หรือการใชรูป
คาวบอยตะวันตกเปนเปน ตราสินคาของ แบล็คแคนยอน คอฟฟ (Black Canyon Coffee)
(ภาพที่ 6.7) ซึ่งมีที่มาจาก Black ซึ่งเปรียบเทียบถึงเมล็ดกาแฟที่คั่วจนเปนสีดํา และ Canyon ที่
แปลวา หุบเขาซึ่งเปรียบเทียบถึงรานนี้ ดังนั้นชื่อโดยรวมจึงบงชี้ถึงแหลงกาแฟ ที่มีความเปนสากล
อานไดงาย และจดจํางาย ดังเชนสโลแกนของรานคือ “สวรรคของคนรักกาแฟ” คือ ผูรักกาแฟจะไม
ผิด หวั ง ถ า เลือ กดื่ มกาแฟที่ ร า นแบล็ ค แคนยอน ในขณะที่ คอฟฟ เวิ ล ด (Coffee World)
(ภาพที่ 6.8) มีสัญลักษณของตราสินคาเปนรูปแผนที่โลก จากที่มีพื้นที่แคบจนคอยๆขยายขึ้น ซึ่ง
ตองการสื่อความหมายคือตองการใหรานกาแฟกระจายอยูทั่วทุกมุมโลก ใหรานเปนแหลงนัดพบ
ของคนรักกาแฟ ตามสโลแกนที่วา “COFFEE WORLD …WHERE THE WORLD MEETS”
รวมทั้งตราสินคาของ ฟอรเต (ภาพที่ 6.9) ที่มีจุดเดนที่ตัวอักษรและพื้นสีเทานั้น เปนตน
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ภาพที่ 6.1 ไนนตี้-โฟร คอฟฟ

ภาพที่ 6.2 โซเวนเต

ภาพที่ 6.3 กลอเรีย จีนส คอฟฟส

ภาพที่ 6.4 บานใรกาแฟ

ภาพที่ 6.5 เดอะคอฟฟเมคเกอร

ภาพที่ 6.6 สตารบัคส คอฟฟ

ภาพที่ 6.7 แบล็คแคนยอน คอฟฟ

ภาพที่ 6.8 คอฟฟ เวิลด

ภาพที่ 6.9 ฟอรเต
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2.3 สถานที่ตั้งจําหนายสินคาของผูขายหรือผูใหบริการ
ทําเลที่ตงั้ ของรานกาแฟพรีเมี่ยมสวนใหญมงุ ไปตามแหลงธุรกิจ แหลงทองเทีย่ ว
หางสรรพสินคา สถาบันการศึกษา โรงภาพยนตรและสถานีบริการน้ํามัน โดยกําหนดทําเลที่ตั้ง
ตามการแบงกลุมลูกคา ซึ่งสวนใหญเปนผูบ ริโภคระดับกลางถึงระดับบน เชนนักธุรกิจ นักศึกษา
วัยรุนและนักทองเที่ยว ดังนัน้ ลักษณะการเลือกทําเลที่ตั้งจึงตองเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย
ของราน อาทิเชน รานแบบรานเดี่ยว (Stand Alone) สําหรับรองรับกลุมลูกคาทั่วไป รานใน
หางสรรพสินคาและแหลงทองเที่ยวตามเมืองสําคัญ สําหรับรองรับกลุมลูกคาที่มาจับจายใชสอย
และนักทองเที่ยว และรานในอาคารสํานักงานตางๆ สําหรับกลุมคนทํางาน เปนตน โดยหลักเกณฑ
ในการพิจารณาที่ตงั้ นั้นคลายกับการเปดรานทั่วไป คือการเลือกทําเลที่มผี ูคนสัญจรไปมามากมาย
การสัญจรสะดวก มีทจี่ อดรถ สามารถหาไดงายและเปนจุดสนใจของคนทั่วไป ซึ่งมีความยืดหยุน
แตกตางกันออกไป
และเนื่องจากรูปแบบการบริโภคกาแฟของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป มีความนิยมดื่มกาแฟ
สดคั่วบดในรานกาแฟที่มีบ รรยากาศและการตกแตง รานที่ทัน สมัยหรือที่เ รีย กกันวารานกาแฟ
พรีเมี่ย มมากขึ้น ดัง นั้นนอกจากการเลือกทําเลที่ดีแลว ผูประกอบการรานกาแฟพรีเมี่ย มจึงให
ความสํา คัญ กับ การจัดตกแตงภายในรานใหดูทัน สมัย มีความโดดเดน ในเรื่องความสะอาด
สะดวกสบาย และบรรยากาศผอนคลาย เหมาะสําหรับ การนั่งพักนั่งคุยและตอบสนองความ
ตองการของ ผูบริโภคใหมากที่สุดเพื่อสรางความแตกตางจากคูแขงรายอื่นๆ
3) อุปสรรคในการเขาสูต ลาดของผูที่จะเขามาแขงขัน
อุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูที่จะเขามาแขงขันเปนการลดความสามารถของผูผลิต
หรือธุรกิจรายใหมที่จะเขามาในตลาดหรือเขามารวมแขงขัน ซึ่งอาจสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจ
ของผูผลิตหรือธุรกิจรายเดิมในตลาดและถูกกําหนดโดยขอไดเปรียบตางๆ ที่ผูผลิตที่เขามาอยูใน
ตลาดแลวมีเหนือผูผลิตหรือผูขายรายใหมๆ ที่จะเขามาแขงขัน ดังนี้
3.1 อุปสรรคจากการไดเปรียบดานตนทุน
ธุรกิจรานกาแฟระดับพรีเมี่ยมเปนธุรกิจที่ใหความสําคัญกับการใชบริการภายในรานของ
ผูบ ริ โ ภค ผู ป ระกอบการจึ ง ให ค วามสํ า คั ญ กับ การตกแต ง รา นให มีบ รรยากาศดี รวมถึ ง ให
ความสําคัญกับคุณภาพของกาแฟและอุปกรณเครื่องชง ดวยเหตุนี้ธุรกิจดังกลาวจึงมีตนทุนใน
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การลงทุน คอนขางสูงทั้งที่เ ปน ตน ทุนคาตกแตงราน คาอุป กรณช งกาแฟโดยเฉพาะตน ทุน คา
วัต ถุดิบตางๆ ดัง นั้น ผูป ระกอบการเดิมที่อยูใ นตลาดกอนจะมีค วามพรอมในการจัด หาแหลง
วัตถุดิบและสามารถซื้อวัตถุดิบไดในราคาที่ต่ํากวาผูผลิตใหมที่จะเขาสูตลาด ซึ่งปจจัยดังกลาว
อาจเปนหนึ่งในอุปสรรคของการเขามาลงทุนของผูประกอบการรายใหมได
3.2 อุปสรรคอันเกิดจากความชื่นชอบในสินคาและบริการ
เนื่องจากกาแฟเปนเครื่องดื่มเฉพาะกลุม ผูบริโภคมีวัฒนธรรมในการดื่มและให
ความสําคัญกับสุนทรียภาพในการดื่มกาแฟ คุณภาพ รสชาติของกาแฟ ตลอดจนคุณภาพของ
การบริการ การดื่มซ้ําจึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูและพัฒนาใหเกิดการยอมรับ ธุรกิจราน
กาแฟพรีเมี่ยมจึง เปนธุรกิจ ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวสูง ผูบริโภคจะมีรสนิยมที่ยึดติดอยูกับตรา
สินคาใดตราสินคาหนึ่ง ดวยเหตุนี้ชื่อเสียงของตราสินคาจึงนับวาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคใช
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ ซึ่งถือวาเปนอุปสรรคหนึ่งที่กีดกันธุรกิจรายใหมทจี่ ะเขาสู
ตลาด เนื่องจากผูประกอบการเดิมที่เปดมากอนมีความไดเปรียบจากการสะสมชื่อเสียง มีความ
นา เชื่ อถื อและสามารถสร างความจดจํ าในตราสิ น ค าได กอ นโดยเฉพาะรา นกาแฟที่ม าจาก
ตางประเทศ ซึ่งมีความไดเปรียบจากการมีกลุมลูกคาสวนหนึ่งที่รูจักตราสินคานั้นกอนที่จะเขามา
ขยายกิจการในประเทศไทย เนื่องจากบุคคลเหลานั้นเคยไปศึกษาตอที่ตางประเทศ อีกทั้งยัง
ไดรับความชวยเหลือจากบริษัทแมในตางประเทศ ซึ่งจะทําใหมคี วามไดเปรียบกวาผูประกอบการ
ในประเทศ ในขณะที่รานกาแฟที่เ ปน ตราสิน คาของคนไทยและใชผลิต ภัณฑก าแฟที่ผลิต ใน
ประเทศไทยยั ง ไม ไ ด รั บ การยอมรั บ จากผู บ ริ โ ภคส ว นใหญ ที่ ยั ง ยึ ด ติ ด กั บ ตราสิ น ค า จาก
ตางประเทศอยู ดังนั้นหากธุรกิจรายใหมตองการเขามาแขงขันในตลาดจะตองคํานึงถึงอุปสรรค
ในดานชื่อเสียงและความนาเชื่อถือใหมาก
3.3 อุปสรรคดานกฎหมาย
ธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมมีลักษณะคลายกับธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่ง
กฎหมายอนุญาตใหเปดไดอยางเสรี แตก็ยังมีการกําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งและดําเนิน
กิจการไวอยางละเอียด กลาวคือ ผูประกอบการตองติดตอกับหนวยราชการหลายหนวยงาน ตั้งแต
การติดตอกรมทะเบียนการคาสําหรับการจัดตั้งธุรกิจ ติดตอกรมสรรพากรเพื่อเสียภาษีเงินไดและ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ติดตอฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตเพื่อขออนุญาตใชสถานที่เพื่อ
การขาย ทํา ประกอบปรุง สะสมอาหารหรือน้ําแข็งในสถานที่เอกชน ติดตอฝายสิ่งแวดลอมและ

81
สุขาภิบาล สํานักงานเขต เพื่อการขอใชสถานที่ประกอบการคา ติดตอที่ฝายรายได สํานักงานเขต
เพื่อยื่น ขอติด ตั้งปายและชําระภาษีปาย ตองติดตอกรมสรรพสามิตหากสูตรกาแฟมีก ารผสม
แอลกอฮอลอยูดวย เพื่อยื่นจดทะเบียนสรรพสามิตกอนผลิตสินคาและยื่นชําระภาษีสรรพสามิต
ตอไป ตองติดตอกรมการคาตางประเทศ หากวัตถุดิบในการผลิตเปนกาแฟจากตางประเทศ ตอง
ยื่นชําระภาษีนําเขากาแฟกับกรมการคาตางประเทศ นอกจากนี้ตองติดตอสํานักงานอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบหลั ก เกณฑก ารพิจ ารณาคํา ขอโฆษณาอาหาร และ
ตรวจสอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ที่ 197) พ.ศ. 2543 เรื่องกาแฟ ซึ่ง รานกาแฟ
พรีเมี่ยมที่จะจัดตั้งใหมตองผานหลักเกณฑทั้งหมดที่กําหนดไวซึ่งมีความยุงยาก และอาจตองใช
เวลาและงบประมาณเปนจํานวนมาก ดังนั้นเงื่อนไขทั้งหมดขางตนจึงเปนอุปสรรคอีกประการหนึง่
ที่กีดกันการเขาสูตลาดของธุรกิจรายใหมได
4) พฤติกรรมการแขงขัน
เปนวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันตามแนวคิดพฤติกรรมตลาดและแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาด โดยแบงพฤติก รรมการแขงขั น ออกเปน 2 สวน คือ พฤติก รรมด านราคาและ
พฤติกรรมที่ไมเกี่ยวของกับราคาดังนี้
4.1 พฤติกรรมการแขงขันทางดานราคา (Price Competition)
พฤติกรรมการตั้งราคาสินคาขึ้นกับปจจัยที่แตกตางกัน เชน พิจารณาจากตนทุนวัตถุดิบ
คาใชจ ายต างๆในการดํา เนิ น งาน ประเภทของผูบ ริ โภค และตั้งราคาจากการวางตําแหน ง
ผลิตภัณฑ (Position) ของตนในตลาด ซึ่งพบวาผูประกอบการสวนใหญตองการใหราคาขายบงชี้
ถึงคุณภาพของสินคาและบริการของตน โดยราคาของเครื่องดื่มกาแฟในตลาดประเภทนี้มักถูก
กําหนดไวในระดับสูงเพื่อแสดงถึงภาพพจนในความมีชื่อเสียงและคุณภาพของสินคา ซึ่งมีราคาอยู
ระหว า ง 50-100 บาท ขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด ของกาแฟและกรรมวิ ธี ก ารชง นอกจากนี้ยั ง พบว า
ผูประกอบการในตลาดไมนิย มใชก ลยุทธการเปลี่ย นแปลงราคาในการแขง ขัน กับ คูแขง รายอื่น
เนื่องจากไมตองการสูญ เสีย ภาพลัก ษณก ารเปน รานกาแฟระดับ พรีเ มี่ย ม และไมตองการให
ผูบริโภคสับสนในราคาสินคาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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4.2 พฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชดานราคา (Non – Price Competition)
4.2.1

ผลิตภัณฑ (Product)

ผูประกอบการสวนใหญใหความสําคัญอยางมากกับการแขงขันในดานผลิต ภัณฑเพื่อ
สรางความไดเ ปรียบและตอบสนองตอความตองการของผูบ ริโภคที่มีรสนิย มแตกตางกัน โดย
วิธีการที่นิยมนํามาใช เชน การคิดคน พัฒนาสูตรเครื่องดื่มกาแฟใหมีหลากหลายรสชาติและกลิ่น
หอมใหตรงตามความตองการของผูบริโภค การใหความสําคัญกับคุณภาพของกาแฟและวัตถุดิบที่
ใชในการชงกาแฟเพื่อใหกาแฟมีรสชาติที่ดีและมีกลิ่นหอมเปนเอกลักษณ การนําเสนอรายการ
อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ควบคูกับผลิตภัณฑกาแฟ เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค
ที่ไมชอบดืม่ กาแฟ การใหความสําคัญกับภาชนะและบรรจุภัณฑของสินคา นอกจากนี้การพัฒนา
ผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอก็เปนอีกกลยุทธหนึ่งที่ผูประกอบการใหความสําคัญเพื่อสรางทางเลือก
ใหกับผูบริโภค เพื่อสรางความแตกตางจากผูประกอบการรายอื่น เชนรานกลอเรีย จีนส คอฟฟส 
มีการพัฒนาและแนะนําสินคาใหมทุกๆ 2 เดือน เพื่อรองรับความตองการของลูกคาใหมีทางเลือก
ใหมๆ อยูเสมอ เชนเดียวกับคอฟฟ เวิลด ที่มีนโยบายนําเสนอรายการกาแฟใหมๆ ทุกๆ 45 วัน
เปนตน นอกจากนี้พบวารานสวนใหญมีการวางแบบสอบถามในรานเพื่อตรวจสอบความคิดเห็น
ของผูบริโภคสําหรับการนํามาปรับปรุงสินคาและบริการในรานอยางสม่ําเสมออีกดวย
4.2.2

การโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย (Promotion)

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
มีทั้งที่เปนการโฆษณาผลิตภัณฑ องคกร และการโฆษณาเพื่อกระตุนความตองการซื้อ
พื้นฐานของผูบริโภค โดยมีทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธปกติและเปนชวงๆ ตามประเภทการ
สงเสริมการขายใหมๆ สื่อและวิธีการที่ใชในการโฆษณา ไดแก สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร ใบปลิว แผน
พับ หนาเว็บไซดตางๆในอินเตอรเน็ต รวมทั้งปายโฆษณาขนาดใหญที่ตั้งไวหนารานซึง่ วิธกี ารนีเ้ ปน
วิธีที่นิยมที่สุด เพราะสินคาสามารถเขาถึงผูบริโภคไดเร็วดวยตนทุนที่ต่ํา นอกจากนี้ยังพบวามี
การใชวิธีตางๆในการติดตอสื่อสารกับลูกคาโดยตรงเชนการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นในรานเพื่อเปน
การใหรายละเอียดและคุณภาพของสินคา การจัดตัวอยางเครื่องดื่มประเภทใหมๆใหทดลองชิมฟรี
สําหรับผูที่เดินผานไปมาหนาราน ซึ่งนิยมทําในสาขาใหมที่เริ่มเปดใหบริการ หรือกรณีที่ตองการ
แนะนํารายการเครื่องดื่มชนิดใหม การจัดอบรมและสัมมนาตางๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมทาง
สังคมตางๆ เชนการรับบริจาคหนังสือ การใหพนักงานสาขาที่พัทยารวมมือกับประชาชนเก็บเศษ
ขยะริมชายหาดเพื่อรณรงคชายหาดสะอาด เปนตน และพบวาไมนิยมโฆษณาดวยสื่อทาง
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โทรทัศน หรือวิทยุ เนื่องจากปริมาณการจําหนายจะไมคุมกับตนทุน และอาจทําใหภาพลักษณของ
สินคาเสีย ดวยเหตุนี้การโฆษณาจึงโนมเอียงไปที่การโฆษณาผลิตภัณฑเพื่อใหความรูในเรื่อง
สินคา เชน คุณสมบัติก าแฟของราน ความพิถีพิถัน ในการชงกาแฟ การแนะนําชนิด ของสินคา
ตลอดจนสวนผสมของเครื่องดื่มแตละชนิด และการโฆษณาองคกรเพื่อนําเสนอภาพลักษณของ
สินคาที่ดี ชื่อสินคา และตราสินคามากกวาวิธีอื่น
การสงเสริมการขาย
ลักษณะของการสงเสริมการขายมีหลายวิธี ซึ่งปรับเปลี่ยนนํามาใชสําหรับชวงเวลาที่
แตกตางกัน ไป อาทิเ ชน การแจกคูป องสวนลดอาหารและเครื่องดื่ม การแนะนําอาหารหรือ
เครื่องดื่มแบบใหม (New Product Launching) ในราคาพิเศษ การใชบัตรคูปองประทับตรา
สะสมแตมเมื่อซื้อสินคาครบตามจํานวนที่กําหนดเพื่อแลกเครื่องดื่มฟรี การแจกของแถม การแลก
ซื้อ สิน คา ของร านในราคาพิ เ ศษ ในขณะที่ ร ายการส ง เสริ มการขายในชว งปกติ นั้น พบว า
ผูประกอบการนิยมสงเสริมการขาย ดวยวิธีการตางๆอาทิเชน การแจกคูปองสวนลด การทําบัตร
สมาชิกกับทางรานเพื่อรับสิทธิพิเศษตางๆ ในการซื้อสินคา การสะสมแตมเพื่อรับสวนลดสินคา
การแจกของแถม หรื อการจัด รายการเป น ชุด (Set) แล วตั้ง ราคาโดยรวมต่ํ ากว าการซื้อ แยก
นอกจากนี้บางรานยังนิยมเพิ่มรายการเครื่องดื่มแนะนําประจําเดือนหรือประจําเทศกาลตางๆใน
ราคาพิเศษ เพื่อสรางความแปลกใหมใหกับรายการสินคา อาทิเชน สตารบัคส คอฟฟ มีรายการ
สงเสริมการขายที่เรียกวา “Coffee of the Day” ซึ่งเปนรายการกาแฟประจําวัน เปนตน ตลอดจน
มีการรวมมือกับพันธมิต รทางธุรกิจ ตางๆในการสง เสริมการขายรวมกัน เชน หากลูกคาทําบัต ร
สมาชิกกับนิตยสาร Brand Age จะสามารถนําบัตรมาแสดงเพื่อขอสวนลดอาหารและเครื่องดื่ม
ของราน กลอเรีย จีนส คอฟฟส ได 15% เปนตน ทั้งนี้ ผูประกอบการรานกาแฟพรีเมี่ยมสวน
ใหญ ไ ม นิ ย มแข ง ขั น กั น ด า นการส ง เสริ ม การขาย แต จ ะทํ า เฉพาะช ว งเวลาหนึ่ ง ๆ และให
ความสําคัญ กับ การตลาดเฉพาะสาขา (Local Store Marketing) ซึ่งเปนการพิจารณาการทํา
การตลาดเปนรายสาขานั้นๆ ซึ่งจะเนนเมื่อเปนสาขาที่เริ่มเปดบริการใหมเทานั้น
การขายโดยใชพนักงานขาย
ผูประกอบการแขงขันกันในการบริการลูกคา ดวยการใหความสําคัญกับการฝก อบรม
พนักงานทุกตําแหนงใหมีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในสวนของบาริสตา (คนชงกาแฟ) และพนักงาน
ขายใหมีความรูในดานการใหบริการ การใหความรูเรื่องชนิดของเมล็ดกาแฟจากแหลงตางๆ หรือ
กรรมวิธีในการชงกาแฟในแบบตางๆ เชนเพื่อใหผูบริโภคไดมีความรูความเขาใจในเรื่องราวของ
กาแฟ มีการสอบถามผูบริโภค รวมถึงการแนะนํารายการอาหารและรายการสงเสริมการขายของ
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รานแกผูบริโภค เพื่อที่ผูบริโภคจะไดกาแฟตรงตามความตองการ และสรางความประทับในจน
กลับมาใชบริการใหมในครั้งตอไป
4.2.3 การจัดจําหนาย (Place)
ทําเลที่ตั้ง
ทําเลที่ตั้งของรานในการดําเนิน ธุรกิจ รานกาแฟพรีเ มี่ย มมีค วามสําคัญ เปนอยางมาก
เพราะเปนธุรกิจที่เนนความสะดวกและมีผูคนสัญจรไปมาจํานวนมาก ทําเลที่ตั้งที่มีการแขงขันสูง
ไดแกหางสรรพสินคาขนาดใหญ อาคารสํานักงานขนาดใหญ บริเวณถนนสายธุรกิจที่สําคัญๆ
กลุมโรงพยาบาล โรงภาพยนตร แหลงชุมชน สถานศึกษา สถานีรถไฟฟา รวมถึงสถานีบริการ
น้ํามัน เปนตน นอกจากนี้มีผูประกอบการยังคํานึงถึงปจจัยอื่นๆประกอบดวยเชน การมีที่จอดรถ
สะดวกสบาย การคํานึงถึงประเภทของรานที่อยูใกลเคียงกันโดยเฉพาะรานประเภท Kiosk หรือ
Coffee Cart เนื่องจากกลิ่นกาแฟซึ่งเปนจุดขายอาจถูกบดบังดวยกลิ่นอาหารรสจัด หรืออาหาร
ทอดที่เ ขามารบกวน เปนตน และเนื่องจากปจ จุบันราคาคาเชาที่ของทําเลตางๆสูงขึ้น ดัง นั้น
ผูประกอบการหลายรายจึงพยายามลดตนทุนที่เปนคาใชจายดังกลาวดวยการขยายสาขาออกสู
พืน้ ที่ตางจังหวัดมากขึ้น เพื่อเปนการขยายชองทางการจําหนายและขยายฐานผูบริโภค และพบวา
ผูประกอบการหลายรายเริ่มทําขอตกลงรวมธุรกิจเปนพันธมิตรกับผูประกอบการในธุรกิจประเภท
อื่นๆ เพื่อขยายชองทางการจําหนายใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น อาทิเชนการเปนพันธมิตรรวมกับ
ธนาคารกสิกรเปน Coffee Banking ของสตารบัคส คอฟฟ การทํา K-Bank กับธนาคารกสิกร
ไทยของ กาแฟเอี๊ยะแซ ซึ่งเปนการเปดรานกาแฟในพื้นที่ของธนาคารเปนตน
ชองทางการจัดจําหนาย
มีทั้งที่เปนแบบทางตรงและทางออมและทั้งสองแบบผสมกัน กลาวคือ ชองทางการจัด
จําหนายทางตรง คือรานสาขาทุกรานดําเนินการเองโดยผูที่กอตั้งธุรกิจ เชน สตารบัคส คอฟฟ ที่
ดําเนินการโดยขยายสาขาภายในประเทศทั้งหมดโดยบริษัทแม ในขณะที่ชองทางการจัดจําหนาย
ทางออม คือ การเพิ่มชองทางการจําหนายโดยผานคนกลางในการชวยทําหนาที่ในการขายและ
การตลาดอื่นๆเพื่อเพิ่มปริมาณการขายใหมากขึ้น เชน ระบบการใหสิทธิ์ทางการคาหรือที่เรียกวา
การใหสิทธิ์แฟรนไชส ซึ่งในปจจุบันมีผูประกอบการหลายรายที่นําระบบการใหสิทธิ์แฟรนไชสมา
ใชในการขยายสาขารวมกับการขยายสาขาโดยบริษัทแมเอง เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายให
มากขึน้ อาทิเชน คอฟฟ เวิลด แบล็คแคนยอน คอฟฟ ไนนต-ี้ โฟร คอฟฟ เดอะคอฟฟ
เมคเกอร ฟอรเต และ คาเฟ ดีโอโร เปนตน
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5) สถานการณของระบบแฟรนไชส
พบวา ในปจจุบันมีการนําระบบแฟรนไชสมาใชในธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมอยางแพรหลาย
โดยมีลักษณะของการใหสิทธิ์ในตัวผลิตภัณฑและเครื่องหมายการคา รวมถึงการกําหนดระบบ
การดําเนินธุรกิจใหมีมาตรฐานเดีย วกัน ในทุกสาขา รวมทั้ง แผนจัดตั้งซึ่ง ถือเปน การถายทอด
ความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจจากผูขายสิทธิ์ไปยังผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสหรือที่เรียกวา Business
Format Franchise โดยตัวอยางรานกาแฟพรีเมี่ย มที่มีก ารขยายสาขาในประเทศดวยระบบ
แฟรนไชส เชน รานไนนตี้-โฟร คอฟฟ ซึ่งเริ่มตนขายสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟคั่วบดเมื่อปพ.ศ.
2545 รานคอฟฟเวิลด ซึ่งเริ่มขายสิทธิ์แฟรนไชสเมื่อป 2546 และรานเดอะคอฟฟเมคเกอร ซึง่
เริ่มขายสิทธิ์แฟรนไชสเมื่อป 2545 เปนตน โดยในปจจุบันผูประกอบการที่เปนแฟรนไชสของไทย
สามารถยกระดับและผลักดันธุรกิจแฟรนไชสไทยใหขยายกิจการในตางประเทศไดแลว อาทิเชน
แบล็คแคนยอน คอฟฟ เปนตน
สิทธิประโยชนที่ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจะไดรับจากการเจาของสิทธิ์แตกตางกันออกไปตาม
เงื่อนไขของเจาของสิท ธิ์ โดยสิท ธิ์สวนใหญที่จ ะไดรับ ไดแกสิท ธิ์ใ นการใชชื่อและเครื่องหมาย
การคานั้น สิทธิ์ในการซื้อเมล็ดกาแฟคั่วบดทุกชนิดรวมทั้งวัตถุดิบอื่นจากทางบริษัท สิทธิ์ในการ
ซื้อภาชนะบรรจุภัณฑและอื่นๆที่มีเครื่องหมายการคาของบริษัทนั้น สิทธิ์ในการไดรับชวยเหลือใน
การออกแบบราน การกอสราง การตกแตงราน การจัดหาตัวแทนจําหนายวัตถุดิบ ที่จะนํามาใช
ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สิทธิ์ในการไดรับการฝกอบรมพนัก งานทั้งทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ พรอมเอกสารประกอบการอบรมสิทธิ์ในการไดรับความรวมมือและคําแนะนําในการ
วางกลยุทธการสงเสริมการขายและแนวทางการวางแผนการตลาดอยางตอเนื่อง สิทธิ์ในการไดรบั
เอกสารคูมือการบริหารราน และงานบุคคล ตลอดจนคูมือวิธีการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม สูตร
และตนทุนอาหารและ เครื่องดื่ม
สําหรับคาใชจายหลักในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของผูประกอบการสวนใหญประกอบดวย
คาธรรมเนียมแรกเขา (Franchise Fee) คาธรรมเนียมรอยัลตี้ (Royalty Fee) และคาธรรมเนียม
การตลาด (Marketing Fee) โดยแตกตางกันออกไปตามตราสินคาและประเภทของราน (ตารางที่
6.1) ทั้งนี้เ งื่อนไขหลัก ของการทําสัญ ญาแฟรนไชสมีค วามแตกตางกันไป อาทิเ ชนเจาของสิท ธิ์
แฟรนไชสบางรายอาจใหอิสระในการดําเนินการของผูซื้อสิทธแฟรนไชสทุกอยาง ยกเวนตองซื้อ
วัตถุดิบจากเจาของสิทธเทานั้น ในขณะที่บางรายมีการควบคุมการดําเนินการเกือบทุกขั้นตอน
เชนการเลือกทําเลที่ตั้งราน การคัดเลือกพนักงาน การชงกาแฟ เพื่อรักษามาตรฐานของตรา
สินคา เปนตน
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ตารางที่ 6.1: เปรียบเทียบคาใชจายในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย
ตราสินคา
แบล็คแคนยอน
คอฟฟ

ค า ธรรมเนี ย มแรกเข า
(บาท)
600,000-1,000,000

ไนนตี้-โฟร คอฟฟ

200,000 - 400,000

คอฟฟ เวิลด

400,000 - 600,000

เดอะคอฟฟเมคเกอร

50,000-200,000

ฟอรเต
คาเฟ ดีโอโร

100,000-300,000
300,000

คารอยัลตี้
(ตอป)
รอยละ 3 ของ
ยอดขายหักคา
วัตถุดิบที่สั่งซื้อ
จากบริษัท
รอยละ 3-5
ของยอดขาย
รอยละ 6 ของ
ยอดขาย
20,000-60,000
บาท
ไมระบุ
รอยละ 4
ของยอดขาย

คาดูแลการตลาด
(ตอป)
รอยละ 2 ของ
ยอดขายหักคา
วัตถุดิบที่สั่งซื้อ
จากบริษัท
รอยละ 3
ของยอดขาย
รอยละ 4 ของ
ยอดขาย
ไมระบุ

อายุสัญญา
(ป)
10

ไมระบุ
รอยละ 2 ของ
ยอดขาย

5
5

10
6
3-10

ที่มา: ขอมูลจากการสํารวจ, 2548
จากการศึกษาพบวาผูประกอบการรานกาแฟพรีเมี่ยมบางรายเคยมีประสบการณในการ
ขยายสาขาดวยการใหสิทธิ์แฟรนไชสมากอน แตทําการยกเลิกการใหสิทธิ์แฟรนไชสและขยาย
สาขาเองทั้งหมดแทน เชน บานใรกาแฟ โดยจากการสัมภาษณ ผูประกอบการใหเหตุผลวาไม
สามารถควบคุมมาตรฐานของสินคาและบริการไดตามที่ตองการ ซึ่งจะสงผลเสียตอภาพลักษณ
ของตราสิ น คาโดยตรง แตมี แนวโนมว าอาจขายสิท ธิ์แ ฟรนไชสใ หมเ มื่อระบบมี ค วามพรอ ม
มากกวานี้ นอกจากนี้ยังพบวายังผูประกอบการอีกสวนหนึ่งที่ยังไมตองการขายสิทธิ์แฟรนไชสใน
ปจจุบันแตมีแนวโนมวาจะขายสิทธิ์แฟรนไชสในอนาคต
6) แนวโนมในอนาคต
สําหรับตลาดของธุรกิจรานกาแฟในอนาคตนั้น ผูประกอบการสวนใหญเห็นวายังไมถึง
จุดอิ่มตัว มีการคาดการณวาจะมีรานกาแฟเปดตัวมากขึ้นแตจะสามารถอยูไดนานหรือไมขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของลูกคาโดยรวม รานที่ไมไดรับความนิยมจะปดตัวลงไป ในขณะที่รานที่ไดรับ
ความนิยมก็จะสามารถดําเนินการตอไปได โดยรานกาแฟที่จะสามารถแขงขันไดในอนาคตนั้น
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ผูประกอบการตองใสใจกับคุณภาพ การสรางความเปนมาตรฐาน สรางเอกลักษณของตนเอง
สรางมูลคาเพิ่ม สรางตราสินคาใหชัดเจนไมเลียนแบบใคร ซึ่งสามารถสรุปแนวโนมในอนาคตดังนี้
1) การขยายชองทางการจําหนาย
มีแนวโนมวาผูประกอบการพยายามขยายฐานลูกคาไปสูกลุมเปาหมายใหมๆ มากขึ้น
ในทําเลที่ตั้งใหมๆเชนในธนาคาร โรงพยาบาล รวมถึงการขยายสาขาออกสูพื้นที่ในตางจังหวัด
นอกจากการขยายสาขาใหครอบคลุมตลาดภายในประเทศแลว ผูประกอบการยังใหความสําคัญ
กับการขยายสาขาออกตางประเทศ เพื่อใหรานเปนที่รูจักของผูบริโภคตางประเทศใหมากขึ้น
2) การเพิ่มฐานลูกคาโดยการเพิ่มรายการอาหารและเครื่องดื่ม
ผูประกอบการพยายามขยายกลุมผูบริโภคใหกวางขวางมากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายและ
สวนแบงตลาด ที่จากเดิมที่เนนความเปนรานกาแฟที่มีกลุมเปาหมายหลักคือผูบริโภคที่นิยมดื่ม
กาแฟ และมีแนวโนมวาผูประกอบการพยายามเพิม่ รายการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาในกลุมที่กวางขวางมากขึ้น ทั้งกลุมผูบริโภคที่ตองการอาหารประเภทอื่น
และกลุมที่ตองการเครื่องดื่มประเภทอื่นที่ไมใชกาแฟ เปนตน
3) การจัดรายการสงเสริมการขายอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
เนื่องจากการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ผูป ระกอบการจึงพยายามแขงขันกันสรางความ
แตกตางและสรางความสนใจจากผูบริโภคอยูตลอดเวลา ดวยการจัดรายการสงเสริมการขายตางๆ
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป อาทิเชน การออกรายการกาแฟและอาหารใหมๆ การจัดรายการอาหาร
และเครื่องดื่มเปนชุดหรือการออกสูตรกาแฟและเครื่องดื่มใหมๆมาใหผูบริโภคไดทดลองอยูเสมอ
4) นําเสนอเมนูเพื่อสุขภาพมากขึ้น
เพื่อสนองความตองการผูบริโภคที่รักสุขภาพ แตก็ยังคงตองการหารานที่สามารถดื่มด่ํา
กับบรรยากาศที่ดีได
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6.2 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟ
พรีเมี่ยมของไทยและของตางประเทศ
6.2.1 เจาของสิทธิ์แฟรนไชส (Franchisor)
ผูวิจัยไดศึกษาธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมเปนกรณีศึกษา โดยศึกษาธุรกิจแฟรนไชส
รานกาแฟพรีเมี่ย มของไทย และแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศ เพื่อเปรียบเทีย บ
ความแตกตางในหัวขอตอไปนี้
6.2.1.1 โครงสรางองคกรธุรกิจ
1) ความเปนมาและลักษณะของธุรกิจ
แฟรนไชสไทย
บริษัทกอตั้ง พ.ศ. 2544 เพื่อดําเนินธุรกิจ รานกาแฟสด โดยเปน บริษัทในเครือของกลุม
บริษัทผูผลิต กาแฟรายใหญรายหนึ่งในประเทศไทยที่จัด ตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2504 ที่ประกอบธุรกิจ
หลักคือจําหนายกาแฟคั่วสดและเปนบริษัทผูผลิตกาแฟเปนเวลานานกวา 40 ป รานกาแฟดังกลาว
มีวิสัยทัศน (Vision) คือ มุงมอบการบริการและคุณภาพของกาแฟไทยที่ดีที่สุดใหแกลูกคา และ
เพื่อเปนผูนํารานกาแฟของไทย มีพันธกิจ (Mission) คือมุงดําเนินการเพื่อใหบริษัทเปนผูนําในสวน
แบงการตลาดของธุรกิจกาแฟ และเปนผูนําในเรื่องคุณภาพกาแฟระดับพรีเมี่ยมของคนไทย
นอกจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมแลว ผูประกอบการยังดําเนิน
ธุรกิจประเภทอื่นที่เกี่ยวของกับกาแฟอีก ไดแก
1) รานกาแฟสด ดําเนินการโดยการขายสิทธิ์แฟรนไชส โดยเปน รานกาแฟที่ขาย
สินคาและบริการในราคาที่ถูกลงและมีขนาดพื้นที่รานเล็กลง เพื่อขยายฐานผูบริโภค
2) สถาบันสอนปรุงกาแฟ (Coffee Training Institute) จัดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2546 เพื่อเปด
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสูตรอาหารและการใหบริการในรานกาแฟ
3) บริการใหคําปรึกษาจัดตั้งรานกาแฟ (Turn Keys) เปนการใหบริการตั้งแตการชวย
ออกแบบราน ใหคําแนะนําในการตกแตงราน รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆสําหรับการตั้งรานกาแฟ
4) ขายสงสินคาที่เกี่ยวของกับธุรกิจรานกาแฟ (Coffee Business Supplies) อาทิเชน
อุปกรณการชงกาแฟ กาแฟคั่วและวัตถุดิบหลักอื่นๆ เปนตน
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ในปจจุบันบริษัทมีจํานวนสาขาจํานวนสาขาทั้งหมดในประเทศไทย 39 สาขา และยังไมมี
การขยายสาขาออกสูตางประเทศ ทั้งนี้เปนสาขาในกรุงเทพมหานคร 29 สาขาแบงเปน แฟรนไชส
17 สาขา ขยายสาขาเอง 9 สาขา และสาขาในตางจังหวัด 10 สาขาแบงเปนสาขาแฟรนไชส
6 สาขา ขยายสาขาเอง 3 สาขา
แฟรนไชสตางประเทศ
บริษัทตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2540 โดยมีบ ริษัทแมเปนกลุมบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก คือบริหารกองทุนและพัฒนาธุรกิจขามชาติและมีเจาของเปนชาวฝรั่งเศส โดยรายได
จากการขายสวนใหญมาจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม มีวิสัย ทัศ น (Vision) โดยแบงเปน
วิสัยทัศนสําหรับสาขาในประเทศ คือ ตองการเปนรานกาแฟพรีเมี่ยมอันดับ 1 ของประเทศ โดยตั้ง
เปาหมายไว 80 สาขา ภายในป พ.ศ. 2549 และวิสัยทัศนสําหรับ สาขาในตางประเทศ คือ ตั้ง
เปาหมายไว 200 สาขาภายในระยะเวลา 5 ป มีพันธกิจ (Mission) สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
บริษัทที่ใหความสําคัญกับการขยายสาขา คือ เปนรูปแบบของการจัดการองคกรที่เปนสวนผสม
ระหวางสาขาที่ขยายดวยตนเองและสาขาที่ขยายโดยการขายสิท ธิ์แฟรนไชส ซึ่งถือเปน การหา
พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ไมไดระบุจํานวนของสัดสวนที่แนนอน แตขึ้นกับการเจรจาตอรองและ
ความสนใจของผูลงทุน
นอกจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมแลว ผูประกอบการยังดําเนิน
ธุรกิจประเภทอื่นที่เกี่ยวของกับกาแฟอีก ไดแก
1) ขายปลีกเมล็ดกาแฟคั่ว (Retail Coffee Bean)
2) ขายปลีกสินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (Coffee Accessories) อาทิเชน อุป กรณก ารชง
กาแฟอยางงาย หมวก เสื้อเชิ้ต ถวยกาแฟ เปนตน
ในปจจุบันบริษัทมีจํานวนสาขาจํานวนสาขาทั้งหมดในประเทศไทย 55 สาขาและมีสาขา
ในตางประเทศ 2 สาขา ทั้งนี้เปนสาขาในกรุงเทพมหานคร 33 สาขาแบงเปน แฟรนไชส 10 สาขา
ขยายสาขาเอง 23 สาขา และสาขาในตางจังหวัด 22สาขาแบงเปนแฟรนไชส 10 สาขา ขยาย
สาขาเอง 12 สาขา
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2) โครงสรางการบริหาร (Organization Chart)
แฟรนไชสไทย
ระบบโครงสรางการทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวยแผนกที่สําคัญคือ
ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายจัดซื้อ ฝายการตลาด ฝาย MIS ฝายครัวกลาง ฝายซอมบํารุง ฝาย
บัญชี ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายปฏิบัติการ ฝายพัฒนาและฝกอบรม ฝายออกแบบกอสราง และฝาย
กฎหมาย ทุกฝายรับ ผิดชอบดูแลโดยผูจัดการทั่วไปซึ่ง ขึ้นตรงกับ กรรมการผูจัดการของบริษัท
ทั้งนี้ฝายพัฒนาธุรกิจจะดูแลรับผิดชอบสาขาแฟรนไชสในสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหความ
เปน ไปได การหาทําเลที่ตั้ง และกระบวนการอื่นๆ กอนเริ่มเปด สาขาแฟรนไชส ในขณะที่ฝาย
ปฏิบัติการจะดูแลรับผิดชอบสาขาทุก สาขาหลังการเปด ดําเนิน กิจ การแลว ทั้ง ที่เ ปนสาขาของ
บริษัทเองและสาขาที่เปนแฟรนไชส (แผนภูมิที่ 6.1)
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แผนภูมทิ ี่ 6.1 โครงสรางการบริหารรานแฟรนไชสไทย
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการทั่วไป
ทรัพยากร
บุคคล

บัญชี

จัดซื้อ

พัฒนา
ธุรกิจ

การเงิน

ผูจัดการเขต
ผูจัดการเขต

การตลาด

ปฏิบัติการ

ผูจัดการเขต
ผูจัดการเขต

MIS

พัฒนาและ
ฝกอบรม

ครัวกลาง

ออกแบบ
กอสราง

ซอมบํารุง

กฎหมาย

พัฒนาผลิตภัณฑ

ที่มา: ผังองคกรของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยที่ใชเปนกรณีศึกษา, 2548
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แฟรนไชสตางประเทศ
ระบบโครงสรา งการทํ างานและหนา ที่ค วามรับ ผิ ด ชอบคลา ยคลึ ง กั บ บริ ษัท ประเภท
รา นอาหารและเครื่อ งดื่ม ทั่ว ไป คือ มี ฝา ยจัด การ การตลาด การขาย และการฝ ก อบรม ซึ่ ง
โครงสรางโดยรวมคือ แตละแผนกจะมีผูจัดการประจําแผนก และมีรูปแบบโครงสรางเดียวกันทั้งที่
เปนการบริหารดวยระบบแฟรนไชสและที่ไมใชแฟรนไชส โดยทุกแผนกรับผิดชอบดูแลทั้งสาขาที่
ขยายเองและที่เ ปนแฟรนไชส ยกเวนความแตกตางคือ สาขาที่เ ปนของบริษัท จะขึ้น กับแผนก
ปฏิบัติก ารโดยตรง ซึ่งจะทําหนาที่ใ นการสงผานคําสั่งไปยังแผนกอื่น ตอไป ในขณะที่สาขาที่
เปนแฟรนไชสจะขึ้นกับแผนกแฟรนไชสโดยตรง (แผนภูมิที่ 6.2)

แผนภูมทิ ี่ 6.2 โครงสรางการบริหารรานแฟรนไชสตา งประเทศ
ฝายบริหาร
(MD.)

การเงิน

การตลาด

สาขาบริษัท

พัฒนา
ผลิตภัณฑ

สาขาบริษัท

ทรัพยากร
บุคคล

สาขาบริษัท

ปฏิบัติการ

สาขาบริษัท

สาขาแฟรนไชส

ฝกอบรม

ธุรกิจแฟรนไชส

สาขาบริษัท

สาขาแฟรนไชส

สาขาแฟรนไชส

ที่มา : ผังองคกรแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศที่ใชเปนกรณีศึกษา, 2548
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3) ทรัพยากรบุคคล
แฟรนไชสไทย
บริษัทมีผูบริหารและพนัก งานทั้ง หมดเปนคนไทย และสําหรับ การการจางงานในราน
สาขานั้น มีรูป แบบและอัตราการจางงานเชน เดีย วกัน ทั้งที่เ ปน สาขาของบริษัท และสาขาของ
แฟรนไชสซึ่งขึ้น กับขนาดของพื้น ที่ราน โดยรานประเภทรานเดี่ย วหรือรานขนาดใหญ (Stand
Alone) มีพนักงานประจํารานประมาณ 5-7 คน รานประเภทคอรเนอร Corner หรือ Kiosk มี
พนักงานประจํารานประมาณ 1-3 คน ซึ่งผูมีอํานาจในการจางพนักงานและกําหนดอัตราจาง
ในรานสาขา สําหรับสาขาที่บริหารเอง ไดแก ฝายสรรหาพนักงาน แผนกบุคคล ของเจาของสิทธิ์
แฟรนไชส ในขณะที่สาขาที่เปนแฟรนไชส ไดแก ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสและฝายสรรหาพนักงาน
แผนกบุคคล ของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
แฟรนไชสตางประเทศ
บริษัทมีเ จาของกิจ การเปน ชาวตางประเทศ มีสัดสวนของพนัก งานและผูบ ริห ารเปน
คนไทยและตางประเทศเปนคนไทยรอยละ 99 และเปนคนตางประเทศรอยละ 1 และสําหรับการ
จางงานในรานสาขา แตละรานประกอบดวยผูจัดการอยางนอย 1 คน ประกอบกับพนักงานในราน
ซึ่งขึ้นกับประเภทและขนาดของพื้นที่ตั้ง โดยรานประเภทรานเดี่ยว มีพนักงานประมาณ 4-10 คน
ในขณะที่รานประเภทคอรเนอรมีพนักงานประมาณ 3 คน โดยผูมีอํานาจในการจางพนักงานใน
รานสาขาสําหรับสาขาที่บริห ารเอง ไดแก แผนกบุคคลของบริษัทเจาของสิทธิ์แฟรนไชสใหเปน
ผูสัมภาษณและจัดหาพนักงานให โดยกําหนดอัตราจางตามเกณฑที่ผูขายสิทธิ์ แฟรนไชสระบุไว
หรือในอัตราที่มากกวาก็ได และสําหรับสาขาที่เ ปน แฟรนไชส ไดแก ผูซื้อสิท ธิ์ แฟรนไชสเอง
ยกเวนในบางกรณีที่ผูซื้อแฟรนไชสรองขอใหฝายบุคคลของบริษัทแมเปนผูจัดหาให ทั้งนี้กําหนด
อัตราจางพนักงานตามเกณฑที่ผูขายสิทธิ์แฟรนไชสระบุไวหรือในอัตราที่มากกวาก็ได
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4) ลักษณะการลงทุน
แฟรนไชสไทย
ในปจจุบันมีลักษณะการลงทุนใน 2 รูปแบบ แบงตามลักษณะของพื้นที่ คือ
1) รานประเภทรานเดี่ยว (Shop หรือ Stand Alone) คือ มีพื้นที่เปนสวนตัว สามารถ
เปดและปดรานไดโดยมีประตูสําหรับเปดและปด ซึ่งอาจเปนรานคาที่อยูในศูนยการคาหรืออาคาร
ตางๆ โดยเปนสวนหนึ่งของอาคารใหญ หรืออาจเปนรานที่อยูอิสระ (Stand Alone) โดยมีพื้น ที่
ตั้งแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป
2) รานประเภทคอรเนอร (Corner หรือ Kiosk) คือ มีพื้นที่ประมาณ 6-50 ตารางเมตร
ซึ่งอาจจะเปนสวนหนึ่งของอาคารหรือบริเวณรานคาทั่วๆ ไปโดยจะไมไดเปนหองของตนเอง แตจะ
เปนสวนหนึ่งของอาคารหรือพลาซา
แฟรนไชสตางประเทศ
ในปจจุบันมีลักษณะการลงทุนใน 2 รูปแบบ แบงตามลักษณะของพื้นที่ คือ
1) รานประเภทเดี่ยว (Shop หรือ Stand Alone) คือ รานคาที่มีขนาดของพื้นที่ประมาณ
15 ตารางเมตรขึ้นไป ถึง 100-200 ตารางเมตร
2) รานประเภทคอรเนอร (Corner หรือ Kiosk) คือ รานที่มีขนาดพื้น ที่ประมาณ 15
ตารางเมตร
6.2.1.2

โครงสรางการตลาด
1) กลุมผูบริโภค

แฟรนไชสไทย
เปนกลุมผูบริโภคที่มีรายไดปานกลางขึ้นไป สวนใหญเปนผูบริโภคกลุมวัยทํางาน อายุ
ระหวาง 25 ปขึ้นไป และกลุมที่เปนครอบครัว แบงเปนกลุมผูบริโภคชาวไทยประมาณรอยละ 70
และกลุมผูบริโภคชาวตางชาติรอยละ 30 ซึ่งขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งของแตละสาขา
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แฟรนไชสตางประเทศ
เปนกลุมผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 18-40 ป ไดแก นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย กลุม
คนตางชาติ และนักธุรกิจ โดยกลุมนี้มีลักษณะความตองการคือ ตองการดื่มเครื่องดื่มที่ดี ในรานที่
มีบรรยากาศสากล รวมถึงตองการทดลองประสบการณสมัยใหม แบงเปนกลุมผูบริโภคชาวไทย
ประมาณ รอยละ 85 และกลุมผูบริโภคชาวตางชาติรอยละ15 ซึ่งสวนใหญอยูตามสาขาใน
ตางจังหวัด เชน พัทยา ภูเก็ต และสมุย สวนในกรุงเทพมหานครนั้นมีอยูตามสาขาที่มีการกระจุก
ตัวของชาวตางชาติสูง อาทิเชน สาขามาบุญครอง สีลม และนานา เปนตน
2) พฤติกรรมการแขงขันดานราคา (Price)
แฟรนไชสไทย
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสมีพฤติกรรมการตั้งราคาสินคา โดยพิจารณาจากปจ จัยตางๆ
ประกอบกัน ไดแก ตนทุน ภาพพจนของผลิตภัณฑ และคูแขง โดยประธานกรรมการบริหารของ
บริษัท เจาของสิทธิ์แฟรนไชสเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจกําหนดราคาสินคา ซึ่ง พบวามีการ
กําหนดราคาไวใ นระดับ ปานกลางถึงสูง เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบ ริโภค และแบงราคาตาม
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม คือ เครื่องดื่มกาแฟประมาณ 50–80 บาท เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไมใช
กาแฟประมาณ 25-80 บาทและประเภทอาหารและเบเกอรี่ประมาณ 35-80 บาท สําหรับ
พฤติกรรมการแขงขันโดยใชราคานั้น พบวา ผูประกอบการไมนิยมใชกลยุทธการเปลี่ยนแปลง
ราคาในการแขงขัน ซึ่งจากการศึกษาพบวา ผูประกอบการเคยปรับเปลี่ยนราคาครั้งใหญเพียง 1
ครั้งคือเมื่อป พ.ศ. 2546 โดยเปนการปรับ เฉพาะรายการเครื่องดื่มที่มีสวนผสมนม ซึ่งปรับเพิ่ม
ราคาจากตนทุนรายการละ 5 บาท
แฟรนไชสตางประเทศ
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสมีพฤติกรรมการตั้งราคาสินคา โดยพิจารณาจากภาพพจนของ
ผลิตภัณฑ (Positioning) เปนจุดประสงคหลัก ประกอบกับการพิจารณาความตองการของตลาด
และคูแขง โดยประธานกรรมการบริหารของบริษัทเจาของสิทธิ์แฟรนไชสเปนผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจกําหนดราคาสินคา โดยพบวามีการกําหนดราคาไวในระดับสูง และแบงระดับราคาตาม
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มและตามปริมาณการซื้อซึ่งมี 3 ขนาดคือ เครื่องดื่มกาแฟประมาณ
45-100 บาท เครื่องดื่มอื่นๆที่ไมใชกาแฟประมาณ 40-100 บาท และประเภทอาหารและ
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เบเกอรี่ป ระมาณ 40-80 บาท สํา หรับ พฤติ ก รรมการแข งขั น โดยใช ร าคานั้น พบว า
ผูป ระกอบการไมนิย มใชก ลยุท ธก ารเปลี่ย นแปลงราคาในการแขงขัน ซึ่งจากการศึก ษาพบวา
ผูประกอบการเคยเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินคาเพียงครั้งเดียว คือ เมื่อป พ.ศ. 2544 โดยเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 15 เพื่อยกระดับภาพพจนของสินคาจากระดับกลางบนไปถึงระดับบน และเพื่อ
เพิ่มคุณภาพสูตร เพิ่มความประทับใจและประสบการณที่ดีของลูกคา และมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบรานใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น เชน ใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต เปนตน ทั้งนี้
เหตุผลที่ผูประกอบการไมนิยมเปลี่ยนแปลงราคาสินคาเนื่องจากไมตองการใหผูบริโภคสับสนเรื่อง
ราคา และการเปลี่ยนแปลงราคาในแตละครั้งนั้นตองใชเวลาในการประเมินผลนาน
3) พฤติกรรมการแขงขันดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
แฟรนไชสไทย
การกําหนดทําเลที่ตั้งหลักของรานขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการซึ่งจะพิจารณาเปนราย
กรณีไป อาทิเชน ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง ตนทุนและผลได รวมถึงแนวโนมความเปนไปได
ในอนาคต นอกจากนี้เวลาในการเปด บริการขึ้นอยูกับศักยภาพและสถานที่ตั้งของสาขา โดย
สวนมากแลว รา นประเภทเดี่ย ว เป ด บริก ารประมาณ 7:00 – 22:00 น. ในขณะที่ รา นใน
หางสรรพสิ น คา ขึ้น กับ เวลาเปดป ด ของนั้น ห าง จากการสัมภาษณพ บวาทําเลที่ ตั้งที่ป ระสบ
ความสําเร็จที่สุดไดแก รานประเภทรานเดี่ยวที่อยูติดถนนหลัก สามารถมองเห็นไดชัดเจนและมีที่
จอดรถสะดวกสบาย โดยไมนิยมเปดสาขาในหางสรรพสินคา เพราะตนทุนคาพื้นที่สูง ดังนั้นการ
เปดสาขาในสถานที่เหลานั้นจึงเปนเพียงการตั้งเพื่อสนับสนุนสาขาอื่นๆ เทานั้น นอกจากนีร้ ปู แบบ
และการตกแตงรานเหมือนกันทุกสาขา เนนความรูสึกสบายเหมือนเปนบานหลังที่สองของลูกคา
ลักษณะโตะและเกาอี้ภายในราน ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของรานและความพึงพอใจของผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชส การใชวัสดุอุปกรณในการตกแตงนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสม ซึ่งมีการกําหนดความถี่
ในการปรับปรุงรานเฉลี่ยทุกๆ 3 ป และขึ้นอยูกับสภาพของสถานที่ ทั้งนี้ผูมีอํานาจการตัดสินใจคือ
ประธานกรรมการของบริษัทเจาของสิท ธิ์แฟรนไชส สําหรับชองทางการจัดจําหนายนั้น จาก
การศึกษา พบวา มีระบบตัวกลางทางการตลาดที่ชวยในการจําหนายสินคาและบริการ เพื่อเพิ่ม
ชองทางการจําหนายสินคาใหไปสูผูบริโภคไดอยางทั่วถึง โดยมีทั้งที่เปนรูปแบบการขยายสาขาที่
เปนของบริษัทเองซึ่งใชพนักงานขายในการติดตอกับลูกคาโดยตรง และรูป แบบของการขยาย
สาขาดวยการใหสิทธิ์แฟรนไชสซึ่งผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการขายสินคา
และบริการแกลูกคาอีกทอดหนึ่ง
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แฟรนไชสตางประเทศ
พฤติกรรมการแขงขันดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
นโยบายในการกํ า หนดทํ า เลที่ ตั้ง หลัก ของร าน คือ เน น ทํา เลที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะสมกั บ
กลุมเปาหมาย มีการคมนาคมและสัญจรของคนสูง และตองมีกลุมผูบริโภคเปาหมายที่แทจริง
ประมาณรอยละ 5-10 ซึ่งทําเลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค คือ หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน
สถานศึกษา และรานเดี่ยวในแหลงชุมชน โดยขนาดพื้น ที่ขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและการคมนาคม
นอกจากนี้เวลาในการเปดบริการขึ้นอยูกับสถานที่ที่รานสาขานั้นตั้งอยู มีรูปแบบและการตกแตง
รานเหมือนกันทุกสาขา เนนการเปนหองนั่งเลนที่มีความสะดวกสบายเปนกันเอง แสดงใหเห็นถึง
ความทั น สมั ย สมั ย ใหม คนรุ น ใหม การเลื อกใชวั สดุอุ ป กรณ ใ นการตกแตง ขึ้น อยูกั บ ความ
เหมาะสม การกําหนดความถี่ในการปรับปรุงสถานที่ขึ้นอยูกับสภาพและความเหมาะสมของราน
ในแตละสาขา โดยผูจัดการฝายดําเนินการจะเปนผูนําเรื่องเสนอเขาที่ประชุมแลวใหกลุมประธาน
กรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจตัดสินใจ สําหรับชองทางการจัดจําหนายนั้น มีระบบตัวกลาง
ทางการตลาดทั้งที่เปนรูปแบบของการขยายสาขาที่เปนของบริษัทเองซึ่งใชพนักงานขายในการ
ติดตอกับ ลูก คาโดยตรง และการขยายสาขาด วยการใหสิ ท ธิ์แฟรนไชส เพื่อเพิ่ม ชองทางการ
จําหนายสินคาเชนเดียวกับแฟรนไชสไทย
4) พฤติกรรมการแขงขันดานผลิตภัณฑ (Product)
แฟรนไชสไทย
นโยบายหลักทางดานผลิตภัณฑ คือ เนนสินคาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและใชวัตถุดบิ ทีด่ ี
รวมถึง ตองดูดีและมีภาพลัก ษณที่ดี เพื่อสรางความแตกตางจากคูแขง รายอื่น เมื่อพิจารณา
พัฒนาการของผลิตภัณฑที่วางขายภายในรานตั้งแตกอตั้ง บริษัท พบวา ในระยะแรกนําเสนอ
ผลิตภัณฑหลัก คือ เครื่องดื่มกาแฟรอนและเย็น รวมทั้งเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีขายในรานทั่วไป ตอมา
จึง นําอาหารวาง เชน ขนมปง เคก และเบเกอรี่ มาวางขายรวมดวย จนกระทั่ง 3 ปที่ผานมา
ผูประกอบการเริ่มเล็งเห็นความสําคัญของการนําเสนอผลิตภัณฑประเภทสลัดและแซนวิช รวมถึง
อาหารประเภทอาหารจานเดียว เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ตองการรับประทาน
อาหารประเภทอื่นรวมกับการดื่มกาแฟดวย โดยในปจจุบันผลิตภัณฑหลักที่วางขายภายในราน
คือ เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ ที่ไมใชกาแฟ และอาหารวางไดแกเ คกและเบเกอรี่
ในขณะที่อาหารจานเดียว อุปกรณการชงกาแฟ เครื่องบด เมล็ดกาแฟคั่ว และของที่ระลึก เชนถวย
กาแฟที่มีสัญลักษณตรา สินคาของราน มีจําหนายเฉพาะบางสาขาเทานั้น
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ถึงแมกาแฟที่นําเสนอจะเปนที่รูจักโดยทั่วไป เชน เอสเปรสโซ คาปูชิโน มอคคาและลาเต
แตผูประกอบการสรางความแตกตางดวยสูตรการชงที่เปนเอกลักษณ นําเสนอคุณภาพของเมล็ด
กาแฟจากแหลงผลิตในประเทศไทย และตั้งชื่อรายการกาแฟเปนชื่อตราสินคาของราน นอกจากนี้
ยังมีการตั้งชื่อรายการอาหารและเครื่องดื่มเปนภาษาอังกฤษกํากับดวยภาษาไทยเพื่อใหเกิดความ
เขาใจ ใชกลยุทธการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการทุก 3 เดือน และนําเสนอรายการสินคา
ใหมๆ ในชวงเทศกาลที่สําคัญ โดยเจาของสิทธิ์มีแนวโนมที่จะนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆประเภท
เคกและเบเกอรี่ที่ทําเองและมีรูปลักษณที่ทันสมัย เสนอสูตรเครื่องดื่มใหมๆ และรายการอาหาร
เพื่อสุขภาพและมีไขมันต่ํามากขึ้นในอนาคต เนนการออกผลิตภัณฑเปนกลุมเพื่อใหเกิดกระแส
ความสนใจ นอกจากนี้ ก ลยุ ท ธ ก ารแข ง ขั น อี ก ประเภทที่ ผู ป ระกอบการให ค วามสํ า คั ญ คื อ
การเสนอบริการสําหรับอํานวยความสะดวกและสรางบรรยากาศในการใชบริการ ซึ่งแตกตางกัน
ตามความเหมาะสมและการตัดสินใจของเจาของรานสาขานั้น อาทิเชน อินเตอรเน็ต โทรทัศ น
หนังสือพิมพ นิตยสาร เพลง มุมความรูเรื่องเมล็ดพัน ธุก าแฟ มุมเครื่องเติมกาแฟ น้ําเย็น
กระดาษทิ ช ชู และหองน้ํา โดยมีน โยบายสํา รวจความคิด เห็ น ของลู ก ค าทุก 1 เดือ น โดย
ผูรับผิดชอบในการประเมินผลคือฝายการตลาดสวนกลาง
แฟรนไชสตางประเทศ
นโยบายหลั ก ทางดานผลิตภัณ ฑ คือ ตองเปน ผลิตภัณ ฑใ หม ทัน สมัย แตกตา งและ
เหมาะสมกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย เมื่อพิจารณาพัฒนาการของผลิตภัณฑที่วางขายภายในราน
ตั้งแตกอตั้งบริษัทโดยแบงตามผลิตภัณฑพบวา สําหรับผลิตภัณฑกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ นั้น
ในระยะแรกมีรูป แบบที่เ ปน ประเภทรอน เย็น และปน หลังจากนั้น จึงเพิ่มรายการใหมีความ
หลากหลายขึ้น นั่นคือ กาแฟรอน กาแฟเย็น กาแฟปน กาแฟเย็นสูตรพิเศษ กาแฟสูตรที่ไมมีกาแฟ
ทั้ง ที่ปนและไมปน และรายการเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไมมีก าแฟเปนตน สําหรับผลิต ภัณฑประเภท
อาหารนั้น พบวา ในชวงแรกมีเ พีย งรายการของหวาน เชน วาฟเฟลและเคก จากนั้น จึงเพิ่ม
รายการที่เปนอาหารวางมากขึ้น เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคา แตไมถึงกับเปนอาหาร
คาว เนื่องจากไมตองการใหกลิ่นรบกวนบรรยากาศในรานและไมตองการใหเสียภาพพจนหลักของ
ราน ปจจุบันผลิตภัณฑหลักที่วางขายภายในราน คือ เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ ที่
ไมใชกาแฟ และอาหารวาง เชน วาฟเฟลและแซนวิช
ถึงแมวากาแฟที่นําเสนอเปนที่รูจักโดยทั่วไป เชน เอสเปรสโซ คาปูชิโน มอคคาและลาเต
แตผูประกอบการสรางความแตกตางดวยสูตรการชงที่มีสวนผสมหลากหลายใหเลือก นอกจากนี้
ยังมีการตั้งชื่อรายการอาหารและเครื่องดื่มเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด ใชกลยุทธการพัฒนาปรับปรุง
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สินคาและบริการที่มีอยูเดิมอยูตลอดเวลา โดยสําหรับกาแฟนั้น มีนโยบายออกผลิตภัณฑใหม
ทุกๆ 45 วัน ในขณะที่ผลิตภัณฑอาหาร มีนโยบายคิดคนและพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้จะ
เนนการพัฒนารายการประเภทเครื่องดื่มและกาแฟมากกวา โดยเจาของสิทธิ์แฟรนไชสมีแนวโนมที่
จะนําเสนอผลิต ภัณฑใ หมๆ เพื่อขยายกลุมผูบริโภคใหกวางขวางมากขึ้น เนื่องจากผูบริโภคใน
ปจจุบันมีอุปสงคตอสินคาและบริการแตกตางกัน จึงมีเปาหมายที่จะขยายประเภทผลิตภัณฑ เพื่อ
ตอบสนองความตอ งการที่ ห ลากหลายในตลาด แต มีเ งื่อ นไขว าต องไมแ ตกตา งออกไปจาก
ภาพพจนเดิมของบริษัท เพราะไมตองการเสียฐานลูกคาเดิม โดยเจาของสิทธิ์วางแผนสรางกลุม
ผูบริโภคเปาหมายในอนาคต ซึ่งแบงเปนผูบริโภคกลุมเดิมและผูบริโภคกลุมใหม (ชวงอายุ 12-40
ปขึ้นไป) ไดแก กลุมที่เปนเด็กและผูใหญ ซึ่งเปนชวงอายุที่กวางขึ้น ทั้งที่เปนกลุมเด็กที่ไมทาน
กาแฟ กลุมผูบริโภคที่ตองการอาหารประเภทอื่น และกลุมที่ตองการเครื่องดื่มประเภทอื่นที่ไมใช
กาแฟ เปนตน เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันมีอุปสงคตอสินคาและบริการแตกตางกัน นอกจากนี้
ในอนาคตมีการวางแผนที่เพิ่มรายการสินคาที่นําเขามาขายภายในรานมากขึ้น ไดแก อุปกรณการ
ตมกาแฟ เชนเครื่องบด เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟกระปอง จําหนายของที่ระลึก เชนถวยกาแฟที่มี
สัญลักษณตราสินคา เปนตน กลยุทธการแขงขันอีกประเภทที่ผูประกอบการใหความสําคัญคือ
การนําเสนอบริการตาง ๆ สําหรับอํานวยความสะดวกและสรางบรรยากาศในการใชบริการ ซึ่ง
แตกตางกันไปขึ้นกับความเหมาะสมและการตัดสินใจของเจาของรานสาขานั้น เชน อินเตอรเน็ต
โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร เพลง โปสเตอรที่ใหความรูเรื่องเมล็ดพันธุกาแฟ มุมเครื่องเติม
กาแฟ น้ําเย็น กระดาษทิช ชู และหองน้ํา โดยมีน โยบายสํารวจความคิดเห็น ของลูก คาอยาง
สม่ําเสมอ ดวยการวางแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผูบริโภคไวบนโตะอาหาร
5) พฤติ ก รรมการแข ง ขัน โดยการประชาสั ม พัน ธ แ ละส ง เสริ ม
การตลาด (Promotion)
แฟรนไชสไทย
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ภ าพลั ก ษณ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ
ภาพลักษณขององคกรอยางตอเนื่อง เพื่อสรางภาพลักษณของการเปนรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย
และเพื่อใหผูบริโภครูจักตราสินคามากขึ้น สื่อโฆษณาที่ใช ไดแก สื่อสิ่งพิมพเชนนิตยสาร แผนพับ
ใบปลิว วิทยุ และปายโฆษณาขนาดใหญซึ่งสวนมากใชสําหรับการโฆษณา ณ จุดขาย การใชวิธี
ใหขาวและประชาสัมพันธ เชนบทความในสื่อสิ่งพิมพ โดยแผนกประชาสัมพันธดูแลใหมีกิจกรรม
ใหมๆ ออกทุกๆ 1 เดือน และมีแนวโนมวาผูประกอบการจะเนนการโฆษณาเพื่อจับกลุมผูบริโภค
ทั่วไป (Mass Market) มากขึ้น เชน การใชปายโฆษณาขนาดใหญ (Bill Board) หรือการเปน
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ผูส นับ สนุ น ในรายการโทรทั ศ น เป น ตน นอกจากนี้ ลั ก ษณะของการส ง เสริม การขายที่
ผูประกอบการใช ไดแก การใหสะสมแตมเพื่อรับสิทธิประโยชนตางๆ เพื่อสรางความถี่ในการใช
บริการของลูกคา การแจกตัวอยางสินคาหนารานหรือในงานแสดงนิทรรศการที่รานเขาไปมีสวน
รวม การแถมสินคาฟรีเ ชน การซื้อ 1 แถม 1 การแจกคูป องสวนลดในชวงที่ตองการกระตุน
ยอดขายการทําบัตรสมาชิก (Member Card) การขายสินคาเปนชุดในราคาพิเศษ เปนตน ซึ่งเนน
สงเสริมการขายอยางตอเนื่องและเนน สงเสริมการขายเฉพาะสาขา แตมีแนวโนมวาในอนาคต
ผูประกอบการจะนําเสนอรายการสงเสริมการขายที่เหมือนกันทุกสาขา (Overall Standard) เพื่อ
ไมใ หผูบ ริโภคเกิด ความสับสน สําหรับ การสงเสริมการขายโดยใชพ นัก งาน (People) นั้น
ผูประกอบการใหความสําคัญกับการใหบริการลูกคาโดยการฝกอบรมพนักงานขายภายในรานให
เปนมิตรและสามารถแนะนํารายการสงเสริมการขายใหมๆใหกับลูกคาไดอยางดี กระบวนการ
และขั้นตอนการใหบริการของรานเปนการขายแบบแบบกึ่งบริการดวยตนเอง กลาวคือโดยปกติ
ลูกคาเปนผูสั่งรายการอาหารและเครื่องดื่ม และรอรับอาหารดวยตนเอง แตในบางกรณีที่ตองใช
เวลาในการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มนานเกินไป ทางรานจะมีบริการนําอาหารไปสงใหที่นั่ง เปนตน
แฟรนไชสตางประเทศ
การโฆษณาประชาสัม พั นธ แบงเปน 2 ประเภทคือ เนน การโฆษณา ณ จุดขาย
(In Store Marketing) ถึงประมาณรอยละ 80 เชน การแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรี การแจก
ใบปลิวหนาราน การใชสื่อภายในราน หรือปายโฆษณาหนาราน และการโฆษณาโดยรวม
(Public) ประมาณรอยละ 20 ไดแก การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชนหนังสือพิมพ วิทยุ ใบปลิวแตยัง
ไมมีการใชสื่อทางโทรทัศน การที่บริษัทเนนการสงเสริมการขายแบบแรกเปนสวนมาก เนื่องจาก
เห็นวาผลิตภัณฑของรานไมใชสินคาที่สามารถขายไดงายและรวดเร็ว (Fast Moving Product)
เหมือนกับสินคาที่วางขายในหางสรรพสินคา หรือคอนวีเนียนสโตร ดังนั้นถึงแมวาผูบริโภคจะ
ไดรับสื่อแตก็ไมสามารถซื้อไดทัน ที เพราะไมมีชองทางการจําหนายที่เขาถึงผูบริโภคไดในทัน ที
ในขณะที่เ ชื่อวาการโฆษณา ณ จุดขาย ชวยใหก ารสงเสริม การขายมี ป ระสิท ธิภ าพมากกว า
สําหรับความถี่ในการโฆษณานั้นดําเนินการใน 2 ลักษณะคือ การโฆษณาประชาสัมพันธควบคูไป
กับรายการ การสงเสริมการขายใหมๆ ซึ่งมีขึ้นทุกๆ 45 วัน และการโฆษณาประชาสัมพันธเปน
ชวงๆ ตามประเภทการสงเสริมการขายใหมๆ นอกจากนี้มีแผนการใหสิทธิพิเศษอื่นๆ แกผูบริโภค
ในลักษณะของการออกบัตรสมาชิก (Member Card) รวมถึงนโยบายการจัดสงถึงบาน (Delivery)
ตอไปในอนาคต ดังนั้นรูปแบบการสงเสริมการขายของบริษัทจึงเนนการใชกลยุทธการตลาด ณ
จุดขาย (In Store Marketing) ประกอบกับการสงเสริมการขายอื่นๆ เชนการออกผลิตภัณฑใหมๆ
(New Product Launching) อยางสม่ําเสมอ การแจกคูปองสวนลด การใหสวนลดสินคา การ
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แจกคูปองสะสมแตม การแถมสินคาฟรีรวมถึงการทําบัตรสมาชิก เปนตน ซึ่งลักษณะดังกลาวเปน
การสงเสริมการขายเฉพาะชวงเวลาหนึ่งๆเทานั้น และสําหรับการสงเสริมการขายโดยใชพนักงาน
(People) นั้น ผูประกอบการใหความสําคัญกับการฝกอบรมพนักงานใหมคี ุณภาพดีอยูเสมอ มีการ
จัดโปรแกรมฝกอบรมและพัฒนาคุณภาพของพนักงานกอนการใหบริการลูกคาอยูตลอดเวลา ให
ความสําคัญกับการเอาใจใสลูกคาอยางดีที่สุด เพื่อสรางความประทับใจแรกและความจดจําใหแก
ลูกคา และในขณะเดียวกันพนักงานทุกคนก็ตองสามารถปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบไดเปนอยางดี
อีกดวย นอกจากนี้กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการของรานเปนการใหบริการแบบกึ่งบริการ
ดวยตนเอง เรียกวา Table Service ซึ่งหมายถึงการนําอาหารและเครื่องดื่มไปใหที่โตะ แตการสั่ง
อาหารตองทําดวยตนเองที่เคาเตอรสั่งอาหาร
6.2.1.3 โครงสรางการผลิต
1) แหลงที่มาของปจจัยการผลิต
แฟรนไชสไทย
แบงเปนแหลงวัตถุดิบในประเทศและที่ตองนําเขาจากตางประเทศ โดยปจจัยการผลิต
หลัก คือ เมล็ดกาแฟนั้นไดจากแหลงผลิตภายในประเทศ รอยละ 90 ซึ่งไดแกกาแฟพันธุอาราบีกา
รอยละ 70 และพันธุโ รบัสตา รอยละ 30 และตองนําเขาจากตางประเทศรอยละ 10 ซึ่งไดแกกาแฟ
สายพันธุพิเศษที่มาจากแหลงผลิตโดยตรง เชน บลูเมาทเทน สําหรับวัตถุดิบอื่นๆไดจากแหลงผลิต
ภายในประเทศสวนใหญ ในขณะที่วัตถุดิบบางชนิดตองนําเขามาจากตางประเทศเนื่องจากยังไม
สามารถหาซื้อไดในประเทศอาทิเชน ชา ผงโกโก น้ําเชื่อม เครื่องปรุงพิเศษเปนตน
แฟรนไชสตางประเทศ
แบงเปนแหลงวัตถุดิบที่ไดจากในประเทศและที่ตองนําเขาจากตางประเทศ โดยปจจัยการ
ผลิตหลัก คือ เมล็ดกาแฟ เปนกาแฟพันธุอาราบีกาทั้ง หมด ซึ่งไดจากโครงการหลวงตางๆ ใน
ภาคเหนือ เชน โครงการหลวงดอยตุง ซึ่งเปนแหลงผลิตในประเทศไทยทั้งหมด ในขณะที่วัตถุดิบ
อื่นๆ ตองนําเขามาจากตางประเทศเนื่องจากยังไมสามารถหาซื้อไดในประเทศอาทิเชน น้ําเชื่อม
ซอสปรุงรสตางๆ

103
2) กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว
แฟรนไชสไทย
สําหรับที่มาของกาแฟคั่วนั้น ผูประกอบการจะรับ ซื้อเมล็ด กาแฟดิบที่บ ริษัท นายหนา
(Broker) ซื้อมาจากแหลงผลิต ซึ่งบริษัทเจาของแฟรนไชสจะตองสุมตัวอยางเพื่อคัดเลือกกาแฟดิบ
ที่เหมาะสมและไดมาตรฐานที่ตองการกอน แลวจึงตัดสินรับซื้อเพื่อนําเขาสูกระบวนการคั่วใน
โรงงานของตนเอง โดยกระบวนการคัดเลือกเมล็ด ทําโดยการตรวจสอบทางกายภาพ (พิจารณาสี
ลักษณะผิว ความเงา) ตรวจสอบความชื้น อุณหภูมิ ตรวจสอบโดยการทดลองชิม (นําตัวอยางจาก
การสุมมาทําการคั่วบดชงดวยน้ํารอนเพื่อทดสอบกลิ่นและรสชาติ) โดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งหากพบ
ปญหากรณีที่สินคาไมตรงตามลักษณะที่ตองการบริษัทจะมีมาตรการสงคืนทันที โดยเมื่อรับซื้อ
แลวจะนําเขาสูกระบวนการตางๆ ดังนี้
1. กระบวนการคัดเลือกเมล็ด
ทําการสุมตัวอยางคัดเลือกเมล็ดกาแฟดิบที่เหมาะสมและไดมาตรฐานตรงตามที่บริษัทรับ
ซื้อตองการซ้ําอีกครั้ง
2. กระบวนการคัดแยกกอนเขาเครื่องคั่วกาแฟ
ทําความสะอาดเพื่อกําจัดสิ่ง สกปรก แลวนําไปคัดแยกเมล็ดกาแฟดิบดวยมือโดยแบง
ตามขนาด ลักษณะและปริมาณตามแหลงผลิตและพันธุของกาแฟ เพื่อแบงกาแฟดิบตามความ
เหมาะสมของกาแฟที่จะนําไปชง
3. กระบวนการคั่ว
ตั้งอุณหภูมิและตั้งเวลาของเครื่องคั่วกาแฟใหไดระดับมาตรฐานที่กําหนด โดยกาแฟที่มี
แหลงผลิตจากในประเทศและจากตางประเทศตองนําไปคั่วแยกกัน เนื่องจากลักษณะของกาแฟ
ที่คั่วแลวคุณสมบัติของสี กลิ่นและรสชาติจะแยกตามเอกลักษณของกาแฟแตละประเภท ดังนั้น
กาแฟที่นําไปคั่วในแตละครั้งตองมาจากแหลงเดียวกัน
4. กระบวนการบรรจุหีบหอ (Packaging)
นําเมล็ดกาแฟที่คั่วแลวทําใหเย็นลงแลวนํามาบดใหเปนผงดวยเครื่องบด (Grinder) ใหได
ความละเอียดของผลตามตองการ นําไปผานขั้นตอนการบรรจุลงบรรจุภัณฑแลวเตรียมพรอม
สําหรับการจัดสงใหกับแผนกคลังสินคาของบริษัทเจาของสิทธิ์แฟรนไชสตอไป จากนัน้ ก็เปนทําจึง
การจัดสงเพื่อเตรียมจัดสงไปยังสาขาตางๆตอไป
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แฟรนไชสตางประเทศ
สําหรับที่มาของกาแฟคั่วนั้น ผูประกอบการมีบริษัทตัวแทน (Supplier) ทําหนาที่ตั้งแต
การจัดซื้อเมล็ดกาแฟดิบจากแหลงผลิตจนถึงกระบวนการคั่วกาแฟในโรงงานซึ่งเปนโรงงานของ
บริษัทตัวแทนเพราะในปจ จุบัน บริษัท ยังไมมีโรงงานคั่วกาแฟเปน ของตนเอง ทั้งนี้ไดมีการจด
ทะเบี ย นลิ ข สิ ท ธิ์ สู ต รเฉพาะในการคั่ ว เมล็ ด กาแฟไว เ พื่ อ ป อ งกั น การลอกเลี ย นแบบ โดย
กระบวนการตางๆมีดังนี้
1) กระบวนการคัดเลือกเมล็ด
ตัวแทนที่เปนผูรับซื้อเมล็ดกาแฟดิบทําการสุมตัวอยางคัดเลือกเมล็ดกาแฟดิบที่เหมาะสม
และไดมาตรฐานตรงตามที่บ ริษัท รับ ซื้อตองการ โดยการตรวจสอบทางกายภาพ (พิจ ารณา
สี ลักษณะผิว ความเงา ) ตรวจสอบความชื้น ตรวจสอบโดยการทดลองชิม (นําตัวอยางจากการ
สุมมาทําการคั่วบดชงดวยน้ํารอนเพื่อทดสอบกลิ่นและรสชาติ)โดยผูเชี่ยวชาญ และเมื่อรับซื้อแลว
ตองตรวจสอบเมล็ดกาแฟดิบดวยวิธีการเดิมซ้ําอีกครั้ง แลวจัดเก็บในที่ที่อากาศถายเทได
สะดวก แตตองมีฐานรองที่พื้นเพื่อไมใหความชื้นเปลี่ยนไป
2) กระบวนการคัดแยกกอนเขาเครื่องคั่วกาแฟ
ทําความสะอาดเพื่อกําจัดสิ่งสกปรก แลวสงตอไปยังคัดแยกขนาดของเมล็ดกาแฟดิบดวย
เครื่องสายพานคัดแยกเมล็ด ทําการแยกเมล็ดที่มีขนาดตางๆกันเพื่อประโยชนขั้นตอนในการคั่ว
เพราะหากไมมีการแยกขนาดเมล็ดเวลาคั่วเมล็ดที่เล็กจะสุกและไหมเร็วกวาเมล็ดขนาดใหญทําให
รสชาติกาแฟคั่วไมดีเทาที่ควร
3) กระบวนการคั่ว
ตั้งอุณหภูมิและตั้งเวลาของเครื่องคั่วกาแฟใหไดระดับมาตรฐานที่กําหนด โดยเมล็ด
กาแฟที่ไดมาตรฐานนั้น เมื่อผานการคั่วแลวจะเกิดเปนสีน้ําตาลเขมตลอดทั้งเมล็ดและทุกเมล็ด มี
ไขมันเคลือบที่ผิวทําใหมีกลิน่ หอม และหลังจากผานการคั่วแลวตองนํามาตรวจสอบความชื้นและ
คา Ph อีกครั้ง จากนั้นจึงเก็บเมล็ดกาแฟที่คั่วแลวไวในหองที่มีอากาศเย็น
4) กระบวนการบรรจุหีบหอ (Packaging)
นําเมล็ดกาแฟบรรจุใสถุงพลาสติกหรือถุงอลูมิเนียมฟอยลที่ปดสนิท แลวจัดเก็บในหองที่
มีอากาศเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิ เตรียมพรอมจัดสงใหกับใหบริษัทเจาของสิทธิ์แฟรนไชสตอไป
และฝายคลังสินคา (Warehouse) ของบริษัทตองทําการสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของ
กาแฟคั่วกอนตกลงสั่งซื้อ ซึ่งหากพบปญหากรณีที่สินคาไมตรงตามลักษณะที่ตองการบริษัทจํามี
มาตรการสงคืนทันที เมื่อทําการตกลงสั่งซื้อเรียบรอยแลวจึงนํามาจัดเก็บไวที่คลังสินคา (Ware
House) จากนั้นก็เปนหนาที่ของฝายจัดสง (Logistic team) เพื่อเตรียมจัดสงไปยังสาขาตางๆ
ตอไป
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3) ชองทางการจําหนายวัตถุดิบตามราน
แฟรนไชสไทย
สําหรับชองทางการจําหนายวัตถุดิบตามรานนั้น ผูประกอบการทําสัญญาจางตัวแทน
(Distributor) ในการทําหนาที่จัดสงวัตถุดิบทุกประเภทจากคลังสินคาบริษัทสูรานสาขาตางๆทั่ว
ประเทศทั้งที่เปนสาขาของบริษัทเองและสาขาของแฟรนไชส ทั้งนี้ความถี่ในการจัดสงแตละครั้ง
ขึ้นอยูกับความหางไกลของสาขานั้น (แผนภูมิที่ 6.3)
แฟรนไชสตางประเทศ
ชองทางการจําหนายวัตถุดิบตามรานขึ้นอยูกับประเภทของสินคา ศักยภาพของผูจัดสง
และทําเลที่ตั้งของรานสาขาตางๆ สามารถทําได 2 วิธีคือ
1) สําหรับวัตถุดิบประเภทที่เก็บในคลังสินคาได เชนเมล็ดกาแฟคั่ว และภาชนะบรรจุ
ซึ่งบริษัทเจาของสิทธิ์แฟรนไชสจะสั่งวัต ถุดิบ มาจัด เก็บ ในคลังสินคา แลวสง ตอไปยัง รานสาขา
ตางๆอีกที
2) สําหรับวัตถุดิบที่ไมสามารถเก็บไวไดนานเชน นม ขนมเคก นั้นจะมีตัวแทนจากแหลง
วัตถุดิบทําการจัดสงใหกับรานสาขาโดยตรง (แผนภูมิที่ 6.4)

แผนภูมิที่ 6.3 ที่มาของกาแฟคั่วและชองทางการเคลือ่ นยายวัตถุดิบกาแฟของบริษัทแฟรนไชสไทย
แหลงผลิต
ในประเทศ

สาขาบริษัท
Broker

แหลงผลิต
ตางประเทศ

โรงงานคั่วกาแฟ
(เปนของเจาของสิทธิ์)

Franchisor

คลังสินคา (Ware House) Distributor
(เปนของเจาของสิทธิ์)

คัดเลือกเมล็ด

ผูบริโภค
สาขา
แฟรนไชส

คัดแยกเมล็ด
เขาเครื่องคั่ว
บรรจุหีบหอ

ที่มา : จากการสัมภาษณบริษัทแฟรนไชสรา นกาแฟพรีเมีย่ มของไทยทีเ่ ปนกรณีศกึ ษา, 2548
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แผนภูมิที่ 6.4 ที่มาของกาแฟคั่วและชองทางการเคลื่อนยายวัตถุดิบกาแฟของแฟรนไชสตางประเทศ
สาขาบริษัท
แหลงผลิต
ในประเทศ

ตัวกลาง
(Supplier)

โรงงานคั่วกาแฟ
(เปนของSupplier)

ตัวกลาง
Supplier

คลังสินคา (Ware
House)
(เปนของเจาของสิทธิ์)

คัดเลือกเมล็ด

ฝายจัดสงของบริษัท
Logistic Team

ผูบริโภค
สาขา
แฟรนไชส

คัดแยกเมล็ด
เขาเครื่องคั่ว
บรรจุหีบหอ

ที่มา : จากการสัมภาษณบริษัทแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศที่เปนกรณีศึกษา, 2548
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4) แผนการผลิตในอนาคต
แฟรนไชสไทย
สําหรับแผนการผลิตในอนาคต จากการสัมภาษณพบวาผูประกอบการตองการสงออก
เมล็ดกาแฟคั่วจากไทยสูตางประเทศมากขึ้น อาทิเชน ทวีป เอเชีย และตะวัน ออกกลางเปนตน
เนื่องจากผูประกอบการมีศักยภาพจากการมีโรงงานของตนเองอยูแลว
แฟรนไชสตางประเทศ
สําหรับแผนการผลิตในอนาคต จากการสัมภาษณพบวาถึงแมในปจจุบันผูประกอบการจะ
ใชเมล็ดกาแฟดิบที่ผลิตภายในประเทศเกือบรอยละ 100 แตเนื่องจากโอกาสทางธุรกิจของเมล็ด
กาแฟที่มีแนวโนมสดใส ทางบริษัทจึงวางแผนโครงสรางการผลิตไว อาทิเชน การนําเขาเมล็ดกาแฟ
คั่วจากตางประเทศเขามาขายปลีกในประเทศ การสงออกเมล็ดกาแฟแลวไปขายยังตางประเทศ
ทั้งที่เปนเมล็ดกาแฟสดและเมล็ดกาแฟที่คั่วแลว การขายปลีกเมล็ดกาแฟคั่วแลวภายในรานทั้งที่
เปน ผลิตภัณ ฑจ ากในประเทศและที่สั่งนําเขา มา การขายปลีก กาแฟสําเร็จ รูป พรอมดื่มแบบ
กระปอง ทั้งในประเทศและสงออกไปตางประเทศ
6.2.1.4 โครงสรางแฟรนไชส
1) นโยบายแฟรนไชส
แฟรนไชสไทย
เจาของสิทธิม์ ีนโยบายในการขายสิทธิ์ทางการคา (Franchise) เพื่อที่จะเปดโอกาสใหกับ
ผูที่สนใจทําธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมทั้งในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการลงทุนเปดราน โดยพิจารณาจากระบบการดําเนิน
ธุรกิจและความรูความเชี่ยวชาญของบริษัท (Know How) เปนสําคัญ โดยคาธรรมเนียมแฟรนไชส
(Franchise Fee) ขึ้น อยู กับ ประเภทของราน ค าธรรมเนี ย มรอยัลตี้ (Royalty Fee) และค า
ธรรมเนียมการตลาด (Marketing Fee) คิดเปนรอยละ3 ของยอดขาย (ตารางที่ 6.2)
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ตารางที่ 6.2 อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการลงทุนซื้อสิทธิ์แฟรนไชสไทย
รายการ
- คาธรรมเนียมแฟรนไชส
- คาธรรมเนียมรอยัลตี้
- คาธรรมเนียมการตลาด
- อายุของสัญญา

Shop
400,000 บาท
3-5 %
3%
10 ป

Corner
200,000 บาท
3-5 %
3%
10 ป

ที่มา : ขอมูลจากการสัมภาษณ, 2548
แฟรนไชสตางประเทศ
นโยบายดา นแฟรนไชส คือ ขายสิท ธิ์แ ฟรนไชส เพื่ อเปด โอกาสในการร วมธุร กิจ กั บ
พันธมิตรทางการคา โดยอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการลงทุนเปดราน (ตารางที่ 6.3) ถูก
กําหนดจากกลุมประธานกรรมการบริหาร (Board) โดยปจจัยในการกําหนดการตั้งคาธรรมเนียม
นั้นมาจากคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาใชจายในการสํารวจพื้นที่ คาใชจายในการออกแบบ
รานคา ตนทุนการฝกอบรมพนักงาน เปนตน ตนทุนความรูความเชี่ยวชาญของบริษัท (Know
How) เชน เครื่องหมายการคา ประสบการณของบริษัท สูตรอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน และ
คาใชจายในการชวยเหลือผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสในแตละราย เชน คาจางพนักงานที่บริษัทสงไปชวย
ในการดูแลรานสาขานั้นๆ เปนตน
ตารางที่ 6.3 อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการลงทุนซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตางประเทศ
รายการ
- คาธรรมเนียมแฟรนไชส
- คาธรรมเนียมรอยัลตี้
- คาธรรมเนียมการตลาด
- อายุของสัญญา

ที่มา: ขอมูลจากการสัมภาษณ, 2548

Shop
600,000 บาท
6%
4%
6 ป

Corner
400,000 บาท
6%
4%
6 ป
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2) เงื่อนไขสัญญาแฟรนไชส
แฟรนไชสไทย
สําหรับเงื่อนไขตางๆที่ระบุในสัญ ญา ไดแก เงื่อนไขการกอสรางราน พบวาเจาของ
สิทธิ์แฟรนไชสเ ปนผูรับประมูลกลุมผูรับเหมากอสรางมาใหผูซื้อสิทธิ์เลือกตัดสิน ใจไดเ อง ทั้ง นี้
กํา หนดใหรู ป แบบรา นภายในเป น มาตรฐานเดี ย วกัน ขณะที่รู ป แบบรา นภายนอกขึ้ น อยูกั บ
สภาพแวดลอมของที่ตั้งนั้น ในขณะที่เงื่อนไขดา นวัต ถุดิบ ขึ้น กับประเภทของวัตถุดิบ โดย
วัตถุดิบหรือปจจัยการผลิตที่มีตราเครื่องหมายการคาของบริษัทกํากับอยู ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตอง
สั่งซื้อผานทางเจาของสิทธิ์แฟนไชสเทานั้น ในขณะที่วัตถุดิบที่ไมจําเปนตองมีตราเครื่องหมาย
การคาหรือสามารถหาซื้อไดตามตลาดทั่วไปนั้น ผูซื้อสิทธิ์สามารถเลือกไดวาตองการสั่งซื้อผาน
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสห รือซื้อดวยตนเอง สําหรับ เงื่อนไขการตออายุสัญ ญาเมื่อครบอายุ
สัญญา (Renew Contract) นั้น สามารถตออายุไดอีกทุก 10 ป แตกําหนดเฉพาะสถานรานที่
กําหนดไวในสัญญาเทานั้น ทั้งนี้ตองพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆประกอบดวย เชน โอกาสทางธุรกิจและ
สถานที่เปนตน โดย ผูซื้อแฟรนไชสไมสามารถขายสิทธิ์แฟรนไชสตอ ไมสามารถประกอบกิจการ
เพื่อแขงขันกับบริษัทได ไมสามารถประกอบกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจรานกาแฟหรือเปนที่ปรึกษา
ในกิจการที่เกี่ยวของภายในระยะเวลา 2 ป ซึ่งถาบริษัทผูขายแฟรนไชสสืบพบจะมีสิทธิ์ในการ
ฟองรองผูประกอบการรายนั้นได โดยมีมาตรการลงโทษผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่ละเมิดขอตกลงและ
ถูก ยกเลิก สัญ ญากอนหมดอายุสัญ ญาการใชสิทธิ์ ผูซื้อสิท ธิ์ตองชดเชยคาเสีย หายตามที่ได
ประมาณการไว ซึ่งจะพิจารณาถึงคาธรรมเนียมรอยัลตีท้ ี่ประเมินแลวตองจายใหครบอายุสัญญา
โดยสิทธิป ระโยชนที่จ ะไดรับ จากการซื้อสิท ธิ์แฟรนไชส มีทั้ง ความชวยเหลือที่ใ หแกผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสในขั้นตน และความชวยเหลือขณะดําเนินงาน อาทิเชน การชวยเลือกทําเลและตกแตง
รานคาตลอดจนการจัดราน ใหคําแนะนําในการบริหารและการจัดการภายใน การสนับสนุนดาน
การตลาดและกิจกรรมสง เสริมการขาย การฝกอบรมพนักงาน การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของผลิตภัณฑรวมถึงคุณภาพของการจัดการและการตรวจสอบยอดขาย
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แฟรนไชสตางประเทศ
สําหรับ เงื่อนไขตางๆที่ระบุใ นสัญ ญา เชน เงื่อนไขการกอสรา งรา นนั้น เจาของสิท ธิ์
แฟรนไชสจะมีรายละเอียดการกอสรางทั้งหมดให โดยผูซื้อสิทธิ์สามารถเลือกผูรับเหมากอสรางที่
บริษัทจัดหาใหหรือเลือกที่จะหามาเองได และสามารถตอรองราคาโดยไมตองผานเจาของสิทธิ์
ในขณะทีเ่ งื่อนไขทางดานวัตถุดิบนั้น ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตองซื้อวัตถุดิบหลักจากเจาของสิทธิ์
เทานั้น แตสามารถซื้อไดในราคาตนทุนที่บริษัทซื้อมาจากแหลงผลิต และสําหรับเงื่อนไขการ
ตออายุสัญญาเมื่อครบอายุสัญญา (Renew Contract) นั้น ขึ้นอยูกับเจาของสิทธิ์แฟรนไชสและ
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส โดยพิจารณาจาก ความรวมมือที่ดีของผูซื้อสิทธิ์ การปฏิบัติตามกฎที่สัญญา
ระบุไ ว โอกาสทางการตลาดในอนาคตของรานสาขานั้น ซึ่ง เจา ของสิท ธิ์ แฟรนไชสมีอํ านาจ
ชอบธรรมในการเพิ่ ม ค าธรรมเนีย มแฟรนไชส ห รือ ค า ธรรมเนี ย มการตลาด โดยขึ้ น กั บ ผล
ประกอบการเดิมของรานสาขานั้น ทั้งนี้ทั้ง สองฝายสามารถเลือกที่จ ะทําการตอสัญ ญาใหม
หรือไมก็ได ซึ่งถาไมตอสัญญาสามารถปฏิบัตติ ามทางเลือกใดก็ไดดังนี้
1.
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรายนั้นสามารถขายสิทธิ์ตอใหผูอื่นได แตทั้งนี้ตองไดรับการ
อนุมัติจากผูขายแฟรนไชสกอน
2.
ผูซื้อแฟรนไชสสามารถโอนกรรมสิทธิ์เ ปนมรดกใหแกผูอื่นได แตทั้งนี้ตองไดรับ
การอนุมัติจากผูขายแฟรนไชสกอน
3.
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสใหผูขายสิทธิ์แฟรนไชสเขาซื้อและดําเนินกิจการตอ
ซึ่งสิทธิ์ของผูซื้อแฟรนไชสในการขายสิทธิ์แฟรนไชสตอนั้นสามารถทําไดแตตองไดรับการ
อนุมัติจากผูขายสิทธิ์แฟรนไชสกอนและขายตอไดเพียงสาขาเดียว และผูซื้อแฟรนไชสไมสามารถ
ออกไปประกอบกิจ การในลักษณะของรานคาที่เหมือนหรือใกลเคีย งกันภายในระยะเวลา 1 ป
นับจากวันที่หมดสัญญา เชน รานกาแฟ รานเบเกอรี่ รานแซนวิช หรือรานไอศกรีม เปนตน แตทงั้ นี้
ไมหามในสวนของกิจการที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบ โดยมาตรการลงโทษผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่ละเมิด
ขอตกลงนั้น จะกําหนดเปนลําดับขั้นโดยเริ่มจากการตัก เตือนดวยวาจา และสง เอกสารการ
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร โดยเจาของแฟรนไชสจะทําการยกเลิกสัญญาทันทีแตไมตองเสีย
คาปรับ นอกจากนี้สิท ธิป ระโยชนที่จ ะไดรับ จากการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส มีทั้ง ความชวยเหลือ
ในขั้นตน และความชวยเหลือขณะดําเนินงาน อาทิเชน การสนับสนุนการเลือกทําเลและตกแตง
รานคาตลอดจนการจัดราน คําแนะนําในการบริหารและการจัดการภายใน การสนับสนุนดาน
การตลาดและกิจ กรรมสง เสริมการขาย การฝกอบรมพนักงาน ความชวยเหลือในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ รวมถึงคุณภาพของการจัดการและ
การตรวจสอบยอดขาย
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3) หลักเกณฑการเลือกผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
แฟรนไชสไทย
พิจารณาจากหลายวิธีประกอบกัน ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก การพิจารณาจากใบสมัคร
และจากเงินลงทุนขั้นต่ํา ภายใตพื้นฐานตางๆ คือ ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตองมีความตั้งใจที่จะเปดราน
อยางแทจริง และมีป ระสบการณใ นการประกอบธุรกิจพอสมควร มี ขั้นตอนการขอซื้อสิทธิ์
แฟรนไชส คือ การยื่นใบแสดงความจํานงสนใจรับสิทธิ์แฟรนไชส จากนั้นจึงมีการขอนัดพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการดําเนินธุรกิจ การสรรหาและคัดเลือกสถานที่ การลงนามใน
บันทึกขอตกลงสนใจรับสิทธิ์แฟรนไชส การออกแบบและคัดเลือกผูรับเหมากอสราง การตกแตง
ราน การสรรหา คัดเลือกและฝกอบรมบุคลากรประจําราน การจดทะเบียนนิติบุคคลและธุรกรรม
ตางๆ การลงนามในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ์แฟรนไชส สรุปการดําเนินการกอนเปดราน และ
ขั้นตอนการดําเนินการเปดราน ทั้งนี้ กลยุทธการตลาดเพื่อจูงใจผูซื้อสิทธิแ์ ฟรนไชสนนั้ ไม
มีแบบแผนการตลาดโดยตรง เนื่องจากสวนใหญมาจากการตลาดจากสวนกลาง โดยในระยะหลัง
ผูประกอบการใหความสําคัญกับการตลาดตอผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสโดยตรงมากขึ้น ซึ่งจะเปนไปใน
ลักษณะของการออกงานนิทรรศการที่เกี่ยวของกับธุรกิจแฟรนไชสมากขึ้นเปนตน
แฟรนไชสตางประเทศ
พิจารณาจากองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ มีทําเลที่ดี มีความพรอมดานการเงินและ
ตองมีความใสใจในการบริหารจัดการรานเอง ทั้งนี้ตองการผูลงทุนที่มีใจรักในธุรกิจกาแฟแทจริง มี
ความจริงใจ ชอบและรักการดื่มกาแฟ มีเงินสําหรับการลงทุนพอสมควรและมีเวลาในการบริหาร
รานกาแฟ ขั้นตอนการขอซื้อสิทธิ์แฟรนไชส ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
มาตรฐานและรูปแบบพิเศษ ซึ่งแตกตางกัน คือ รูปแบบพิเศษนั้นเปนกรณีที่ผูลงทุนไมมีสถานที่ตั้ง
และตองการใหเจาของสิทธิ์แฟรนไชสจัดหาใหจึงตองมีเงื่อนไขคามัดจําในการชวยหาทําเลที่ตั้งให
ซึ่งนอกนั้นจะมีรายละเอียดเหมือนเงื่อนไขมาตรฐานทุกอยาง กลาวคือ บริษัทจะทําการพิจารณา
และทําการอนุมัติทําเลที่ตั้ง มีการออกแบบสถานที่ให การจัดหาพนักงานให การดูแลการกอสราง
และการฝกอบรมพนักงาน การจัด สง ทีมงานไปชวยดูแลความเรียบรอยหลัง จากเปดรานใหม
การให คํ า ปรึ ก ษา ตรวจสอบมาตรฐานและคุ ณ ภาพร า น และการให ค วามช ว ยเหลื อ ตาม
สถานการณเฉพาะอยางของผูซื้อแฟรนไชส ทั้งนี้กลยุทธการตลาดหลักในการจูงใจผูซื้อสิทธิ์
แฟรนไชส ขึ้ น กั บ ความเหมาะสมและเป น ไปในลั ก ษณะของการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ
นโยบายแฟรนไชสควบคูกับการจูงใจผูบริโภค เชนผานสื่อสิ่งพิมพที่เจาะกลุมเฉพาะดาน
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4) การฝกอบรมผูซื้อแฟรนไชส
แฟรนไชสไทย
เปนการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีนั้นเปนการฝกอบรมกับ
สถาบันของสํานักงานใหญในสวนกลาง (Formal Classes at a Centralized Location) กอนการ
เปดราน ในขณะที่ภาคปฏิบัติ คือการฝกทํางานในสาขาอื่นๆ (On the Job at Another Outlet)
แฟรนไชสตางประเทศ
เปนการฝกอบรมโดยฝายอบรมพนัก งานของบริษัท รวมทั้งฝายการเงินหรือฝายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องกับหัวขอการฝกอบรมนั้น ซึ่งจะทําการอบรมเปนทีละราย และแบงตามประเภทของ
ตําแหนงงาน ไดแก ระดับ พนัก งานทั่ วไป ผู จัดการรา น และผูซื้ อสิท ธิ์แฟรนไชส โดยระดั บ
พนักงานทั่วไป การฝกอบรมจะครอบคลุมพื้นฐานการปฏิบัติงานทุกอยางในราน ตั้งแตวิธีการชง
กาแฟ การประกอบอาหาร การใหบริการลูกคา การซอมบํารุง การดูแลรักษาเครื่องใชและอุปกรณ
วิธีก ารทางการตลาดและอื่น ๆ เชน การแกไขปญ หาเฉพาะหนาในราน สําหรับ ผูจัดการรา น
การฝกอบรมจะครอบคลุมหลักสูตรพื้นฐานของระดับพนักงานทั่วไป ประกอบกับหลักสูตรการ
บริหารงานบุค คล ไดแก การพัฒนาบุคลากร (หลักสูตรของผูนํา) เชน ฝก การเปนผูนําในราน
การพูดใหกําลังใจพนักงาน การแกไขปญหาเฉพาะหนา การคิด วิเคราะหพัฒนาพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด แนวทางการคัดเลือกและฝกพนักงานภายในราน และงานทางดานเอกสาร
ตางๆ เชนเอกสารทางบัญชี และรายการตนทุนทั่วไป และสําหรับการฝกอบรมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
การฝก อบรมจะครอบคลุ มหลัก สูต รพื้น ฐานของระดับ พนัก งานทั่วไปและระดับ ผูจัด การรา น
ประกอบกับหลักสูตรเพิ่มเติม ไดแก การจัดการทางดานภาษี การประกันภัย ตนทุนชั้นสูง เชน
งบกําไร-ขาดทุน ผลประกอบการของบริษัท
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5) เหตุผลและแรงจูงใจของการเขาสูระบบแฟรนไชส
แฟรนไชสไทย
เหตุผลที่สําคัญที่สุด คือ เพื่อใหสามารถเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็ว (Market Penetration)
สวนเหตุผลรองลงมาคือ เพื่อสรางชื่อในตราสินคา และเพื่อเปนชองทางกระจายสินคาและบริการ
แฟรนไชสตางประเทศ
เหตุผลที่สําคัญที่สุดคือ ตองการสรางชื่อในตราสินคาเพื่อใหครอบคลุมและกระจายไปทั่ว
ประเทศในระยะเวลาที่รวดเร็วโดยมีตนทุนที่ต่ํา เพราะในขณะที่ขนาด (Size) เชน จํานวนสาขา
จํานวนการจางงานและจํานวนพนักงานเทาเดิม แตลดตนทุนการควบคุมดูแลในแตละสาขาลง
ซึ่งหมายถึง บริษัทจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สวนเหตุผลรองลงมาคือเพื่อลดตนทุนในการรักษา
มาตรฐานสิ น ค า (Monitoring Costs) และเพื่อ เป น ชอ งทางการกระจายสิน ค า และบริ ก าร
ตามลําดับ
6) ทัศนคติและความคิดเห็นที่มีตอระบบแฟรนไชส
แฟรนไชสไทย
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสเห็นดวยที่สุดกับแนวคิดที่วา แฟรนไชสเปนเครื่องมือในการกระจาย
ความเสี่ยงในการบริหารองคกร (Portfolio) เพราะชวยใหทั้งผูซื้อสิทธิ์และเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
สามารถกระจายความเสี่ยงในการขาดทุน จากการทําธุรกิจ รองลงมา คือ เห็นดวยวาผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสมีฐานะที่เปนแหลงเงินทุนและมีความไดเปรียบในเรื่องความเชี่ยวชาญในการดูแลจัดการ
พื้นที่แตละสาขาไดดีกวา และแนวคิดที่วาระบบแฟรนไชสชวยแกปญหาขอจํากัดทางดานเงินทุน
ของผูป ระกอบการรายยอยในการขยายสาขา (Resource Scarcity) เปน วิธีก ารทําใหธุรกิ จ
ขยายตัวอยางรวดเร็วโดยอาศัยเงินทุนไมมาก
แฟรนไชสตางประเทศ
เจาของสิทธิ์แฟรนไชสเห็นดวยมากที่สุดกับแนวคิดที่วา ระบบแฟรนไชสชวยใหหนวยธุรกิจ
สามารถเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็ว (Market Penetration) รองลงมา คือ เห็นดวยวาแฟรนไชสชวย
ลดตน ทุน จากตัวแทน (Agency Costs) โดยเฉพาะตน ทุน การรัก ษามาตรฐานสิน คาและการ
ควบคุ มดู แลลูก จา งในสาขาต างๆ (Monitoring Costs) และแนวคิ ด ที่ วา แฟรนไชสก ารชว ย
แกปญหาขอจํากัดทางดานเงินทุนในการขยายสาขา (Resource Scarcity)
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7) เหตุผลที่ผูขายสิทธิ์แฟรนไชสคิดวาผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสเลือกซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชสของราน
แฟรนไชสไทย
เนื่องจากคุณ ภาพของสินคาและบริการมากที่สุด รองลงมาคือชื่อเสียงของบริษัท และ
ความมั่นคงของบริษัท
แฟรนไชสตางประเทศ
เนื่องจากชื่อเสียงของตราสิน คามากที่สุด รองลงมาคือคุณภาพของสินคาและบริการ
และระบบการจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน
8) ปญหาและอุปสรรคจากการใชระบบแฟรนไชส
แฟรนไชสไทย
เจ า ของสิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส พบว า ป ญ หาที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ป ญ หาที่ เ กิ ด จากผู ซื้ อ สิ ท ธ
แฟรนไชส เชน การปฏิบัติตัวเปน ผูลงทุน มากกวาการตองการทําธุรกิจ ที่แทจ ริง ของผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชส ปญหาในเรื่องความเขาใจที่ไมตรงกันระหวางเจาของสิทธิ์และผูซื้อสิทธิ์ และปญหา
การละเมิดขอตกลงตางๆของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส สวนปญหาที่พบรองลงมาคือการที่รายไดจาก
การขายของผูซื้อสิทธิ์ไมเปน ไปตามที่ประมาณไว และปญหาการควบคุมดูแลมาตรฐานความ
สะอาดและคุณภาพของสินคาและบริการของราน
แฟรนไชสตางประเทศ
เจาของสิทธิ์แฟรนไชส พบวาปญ หาที่พบมากที่สุด คือ ปญหาความเขาใจที่ไมตรงกัน
ระหวางเจาของสิทธิ์และผูซื้อสิทธิ์ สวนปญหาที่พบรองลงมา คือ ปญหาการละเมิดขอตกลงตางๆ
ของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส การที่รายไดจากการขายของผูซื้อสิทธิ์ไมเปนไปตามที่ประมาณไว และ
ปญหาที่เกิดจากผูซื้อสิทธแฟรนไชส เชนการปฏิบัติตัวเปนผูลงทุนมากกวาการตองการทําธุรกิจที่
แทจริงของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
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9) แนวโนมการขยายธุรกิจโดยระบบแฟรนไชสในอนาคต
แฟรนไชสไทย
ผูประกอบการตองการขยายสิทธิ์แฟรนไชสอยางตอเนื่องควบคูไปกับการขยายสาขาที่เปน
ของตนเอง โดยเปาหมายสาขาในแตละปคือประมาณ 15-20 สาขา และตองการใหมีสาขา 50
สาขาใหไดภายในป 2547 จากนั้นก็จะชะลอการขยายสาขาและเปลี่ยนมาใหความสําคัญกับการ
พัฒนาสินคาและบริการแทน โดยปจจัยที่ใชเปนเกณฑในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจในอนาคต
นั้น ขึ้นกับวิจารณญาณของผูบริหารเปนหลัก
แฟรนไชสตางประเทศ
ผูประกอบการวางแผนที่จะขยายแฟรนไชสอยางตอเนื่องควบคูไปกับการขยายสาขาทีเ่ ปน
ของตนเอง เพื่อใหตราสินคาเปนที่รูจักมากขึ้นภายในงบประมาณการลงทุนที่จํากัด
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สรุปความแตกตางระหวางเจาของสิทธิ์แฟรนไชส (Franchisor)
1.

โครงสรางองคกรธุรกิจ

ตารางที่ 6.4 สรุปความแตกตางของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ในดานโครงสรางองคกรธุรกิจ
โครงสรางองคกรธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจ
โครงสรางการบริหาร
การบริหาร

ลักษณะการลงทุนราน

สาขาในตางประเทศ

แฟรนไชสไทย
ธุรกิจรานกาแฟคั่วบด
ค ล า ย ค ลึ ง กั บ ธุ ร กิ จ ป ร ะ เ ภ ท
รานอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป
สาขาแฟรนไชสดูแลโดยฝายพัฒนา
ธุรกิจและฝายปฏิบตั ิการ

แฟรนไชสตางประเทศ
ธุรกิจรานกาแฟคั่วบด
ค ล า ย ค ลึ ง กั บ ธุ ร กิ จ ป ร ะ เ ภ ท
รานอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป
สาขาแฟรนไชส ดู แ ลโดยแผนก
แฟรนไชสโดยตรง

แบงตามลักษณะพื้นที่
- Shop/Stand Alone
- Corner/kiosk
ไมมี

แบงตามลักษณะพื้นที่
- Shop/Stand Alone
- Corner/kiosk
มี

ที่มา: ขอมูลจากบทวิเคราะหในงานวิจัย, 2548
2.

โครงสรางการตลาด

ตารางที่ 6.5 สรุปความแตกตางของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ในดานโครงสรางการตลาด
พฤติกรรมการแขงขัน
กลุมผูบริโภค
- กลุมผูบริโภคหลัก

- สัดสวนผูบริโภค
ราคา (Price)
- การแบงแยกราคา
- ราคาเครื่องดื่มกาแฟ
- ราคาเครื่องดื่มอื่นๆ
ที่ไมใชกาแฟ
- ราคาอาหารและเบเกอรี่
- การเปลี่ยนแปลงราคาสินคา

แฟรนไชสไทย
กลุมวัยทํางาน 25 ปขึ้นไป
และกลุมที่เปนครอบครัว

แฟรนไชสตางประเทศ

- ชาวไทย
70%
- ชาวตางชาติ 30%

กลุ ม ผู บ ริ โ ภค 18-40
นักเรียนนักศึกษา
- คนตางชาติ
- นักธุรกิจ
ชาวไทย
85%
ชาวตางชาติ 15%

ป ได แ ก

มีขนาดเดียว
50–80 บาท
25-80 บาท

แบงราคาตามขนาด 3 ขนาด
45-100 บาท
40-100 บาท

35-80 บาท
ไมนิยม

40-80 บาท
ไมนิยม
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แฟรนไชสไทย
ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง
- ปจจัยกําหนดทําเลที่ตั้งหลัก
ของราน
- ตนทุนและผลได
- แนวโนมความเปนไปไดใน
อนาคต
- ทําเลที่ตั้งหลัก
รานเดี่ยว (Stand Alone)

- เวลาในการเปดบริการ
- รูปแบบราน
- การตกแตงราน

- การปรับปรุงสถานที่
- ระบบตัวกลางทางการตลาด
ผลิตภัณฑ (Product)
- ผลิตภัณฑหลัก
- นโยบายหลักดานผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑที่นําเสนอภายใน
ราน

- การพัฒนาปรับปรุงสินคา
- ผลิตภัณฑกาแฟใหม
- บริการอื่นๆ

ขึ้นอยูกับศักยภาพและสถานที่ตั้ ง
ของสาขานั้น
เหมือนกัน
เน น ความรูสึก สบาย เหมื อ นเป น
บานหลังที่สองของลูกคา
ทุ ก ๆ 3ป ขึ้ น อยู กั บ สภาพของ
สถานที่
ขยายสาขาที่ เ ป น ของบริ ษั ท เอง
และใหสิทธิ์แฟรนไชส
- กาแฟ
- เคกและเบเกอรี่
สินคาที่มคี ุณภาพ
มีมาตรฐานและใชวัตถุดิบที่ดี
- เครื่องดื่มกาแฟ
- เครื่องดื่มประเภทอื่นๆที่
ไมใชกาแฟ
- เคกและเบเกอรี่
- อาหารจานหลัก
- อุปกรณการชงกาแฟและ
เมล็ดกาแฟคั่ว
- ของที่ระลึก
ทุก 3 เดือน
เฉพาะเทศกาลสําคัญ
ขึ้นกับความเหมาะสมของสถานที่

แฟรนไชสตางประเทศ
- เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
- การคมนาคมและสัญจรของ
คนสูง
- หางสรรพสินคา
- อาคารสํานักงาน
- สถานศึกษา
ขึ้ น อยู กั บ ศั ก ยภาพและสถานที่ ตั้ ง
ของสาขานั้น
เหมือนกัน
มีความทันสมัย สมัยใหม เหมาะกับ
คนรุนใหม และเปนแหลงนัดพบของ
คนทั่วไป
ขึ้ น อยู กั บ สภาพของร า นและความ
เหมาะสม
ขยายสาขาที่เปน ของบริษัทเองและ
ใหสิทธิ์แฟรนไชส
- กาแฟ
- เคกและเบเกอรี่
สินคาใหม ทันสมัย
- เครื่องดื่มกาแฟ
- เครื่องดื่มประเภทอื่นๆที่ไมใช
กาแฟ
- เคกและเบเกอรี่

ตลอดเวลา
ทุกๆ 45 วัน
ขึ้นกับความเหมาะสมของสถานที่
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แฟรนไชสไทย
การประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด (Promotion)
- รูปแบบการโฆษณา
เนนการโฆษณา ณ จุดขาย
- สื่อโฆษณา
นิ ต ยสาร หนั ง สื อ พิ ม พ แผ น พั บ
ใบปลิ ว วิ ท ยุ และป า ยโฆษณา
หนาราน ฯลฯ
- รูปแบบการสงเสริมการขาย
เน นส ง เสริ มการขายเฉพาะสาขา
ประกอบกั บ การส ง เสริ ม การขาย
อื่นๆ
- ประเภทการสงเสริมการขาย
- การแจกคูปองสวนลด
- การแจกคูปองสะสมแตม
- การแถมสินคาฟรี
- การทําบัตรสมาชิก
- การขายอาหารเปนเซต
- ความถี่ ใ นการโฆษณาและ ทุก 1 เดือน
สงเสริมการขาย
- การส ง เสริ ม การขายโดยใช เป น มิ ต รและสามารถแนะนํ า
พนักงาน (People)
รายการส ง เสริ ม การขายใหม ๆ
ใหกับลูกคาไดอยางดี
- กระบวนการและขั้ น ตอนการ กึ่งบริการดวยตนเอง
ใหบริการ (Process)
(Table Service)

ที่มา: ขอมูลจากบทวิเคราะหในงานวิจัย, 2548

แฟรนไชสตางประเทศ
เนนการโฆษณา ณ จุดขาย
นิ ต ยสาร หนั ง สื อ พิ ม พ แผ น พั บ
ใบปลิว วิ ทยุ และปา ยโฆษณาหน า
ราน ฯลฯ
เน น ส ง เสริ ม การขายเฉพาะสาขา
ประกอบกับการสงเสริมการขายอื่นๆ
- การแจกคูปองสวนลด
- การใหสวนลดสินคา
- การแจกคูปองสะสมแตม
- การแถมสินคาฟรี
- การทําบัตรสมาชิก
ทุกๆ 45 วัน
มุ ง สร า งความประทั บ ใจแรกและ
ความจดจําใหแกลูกคา
กึ่งบริการดวยตนเอง
(Table Service)
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3.

โครงสรางการผลิต

ตารางที่ 6.6 สรุปความแตกตางของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ในดานโครงสรางการผลิต
แหลงวัตถุดิบ
พันธุกาแฟที่ใช
การซื้อกาแฟดิบจากแหลงผลิต
โรงงานคั่วกาแฟ
กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว
ตัวแทนจัดสง

แฟรนไชสไทย
- ในประเทศ
- นําเขา
อาราบีกา /โรบัสตา
โดยบริษัทนายหนา
มี
เหมือนกัน
ทําสัญญาจาง

แฟรนไชสตางประเทศ
- ในประเทศ
- นําเขา
อาราบีกา
โดยบริษัทนายหนา
ไมมี
เหมือนกัน
แบงตามประเภทวัตถุดิบ
- เจ า ของสิ ท ธิ์ àวั ต ถุ ดิ บ ใน
คลังสินคา
- ตั ว แทนจากแหล ง วั ต ถุ ดิ บ à
วัตถุดิบที่ไมสามารถเก็บไวไดนาน

ที่มา: ขอมูลจากบทวิเคราะหในงานวิจัย, 2548
4.

โครงสรางระบบแฟรนไชส

ตารางที่ 6.7 สรุปความแตกตางของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ในดานโครงสรางระบบแฟรนไชส
นโยบาย
คาธรรมเนียมแฟรนไชส
คารอยัลตี้
คาดูแลการตลาด
อายุสัญญา
เหตุผลและแรงจูงใจในการเขาสู
ระบบแฟรนไชส
อุปสรรคจากการเขาสูระบบ
แฟรนไชส

แฟรนไชสไทย
เพื่อเปดโอกาสสําหรับผูที่สนใจทํา
ธุรกิจ
200,000-400,000 บาท
3-5 %
3%
10 ป
สามารถเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็ว

แฟรนไชสตางประเทศ
เพื่อหาพันธมิตรทางการคา

400,000-600,000 บาท
6%
4%
6 ป
สามารถสร า งชื่ อ ในตราสิ น ค า ให
กระจายอยางรวดเร็ว
ความเข า ใจไม ต รงกั น ระหว า ง ความเข า ใจไม ต รงกั น ระหว า ง
เจ า ของสิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส แ ละผู ซื้ อ เจ า ของสิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส แ ละผู ซื้ อ
สิทธิ์แฟรนไชส
สิทธิ์แฟรนไชส

ที่มา: ขอมูลจากบทวิเคราะหในงานวิจัย, 2548
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6.2.2 ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส (Franchisee)
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของ
รานกาแฟพรีเมี่ยมที่ใชเปนกรณีศึกษา ปรากฏวามีผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย
ใหความรวมมือตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 9 สาขาจากผูซื้อสิทธิ์ของรานทั้งสิ้น 17 สาขา คิดเปน
รอยละ 53 และมีผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟพรีเ มี่ยมตางประเทศใหความรวมมือตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 6 สาขาจากผูซื้อสิทธิ์ของรานทั้งสิ้น 10 สาขา คิดเปนรอยละ 60 ซึ่งจํานวน
ตัวอยางที่ไดจากทั้งสองกลุมคิดเปนสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรที่ศึกษาทั้งหมด ดังนั้น
ผูวิจัยจึงถือวาการนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหอยูในเกณฑที่สามารถรับได มีผลการวิเคราะหดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของ
ไทยและรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศ (ดูเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ จ.)
1.

ดานลักษณะสวนตัว

จากขอมูลสถิติเ บื้องตน จากกลุมตัวอยางผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชส พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีสถานภาพ
สมรส มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน มีอายุเฉลี่ย 39 ป ระดับการศึกษาสูงสุดจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รองลงมาคือระดับปริญญาโท และระดับอนุปริญญา (หรือเทียบเทา) สวนใหญมี
รายไดกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชสประมาณ 25,001 – 50,000 บาทตอเดือน และคิดเปนรายไดเฉลี่ย
63,333 บาทตอเดือน
ในขณะทีก่ ลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศ สวนใหญ
เปน เพศหญิง มากกว าเพศชาย มีทั้ ง สถานภาพโสดและสมรสจํา นวนเทากั น มี สมาชิ ก ใน
ครอบครัวเฉลี่ย 3 คน สวนใหญมีอายุ 31-36 ป รองลงมามีอายุ 37-40 ป และ 41-46 ป สรุป
โดยรวมมีคาเฉลี่ย 36.83 ป จบการศึกษาระดับปริญญาโท รองลงมาคือระดับอนุปริญญา (หรือ
เทียบเทา) และมีรายไดกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชสเฉลี่ย 100,000 บาทตอเดือน
ตารางที่ 6.8 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส จําแนกตามปจจัยดานลักษณะสวนตัว
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย
ขนาดครอบครัว (คน)
อายุ (ป)
รายไดกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
(บาทตอเดือน)

3.11
39.44
63,333

แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ตางประเทศ
3
36.83
100,000
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2.

ดานพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส

จากขอมูลสถิติเบื้องตนจากกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รองลงมาเปน
พนักงานบริษัทเอกชน และรับราชการ มีชั่วโมงทํางานหรือเรียนตอเดือนกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ประมาณ 246.22 ชั่วโมงตอเดือน นิยมใหผูจัดการดูแลรานเปนหลัก มากกวาการบริหารจัดการ
รานดวยตนเอง กลุมตัวอยางสวนใหญมีชั่วโมงทํางานหรือเรียนหลังซื้อสิทธิ์แฟรนไชสลดลงเหลือ
214.22 ชั่วโมงตอเดือน รานสาขาที่เปนของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีระยะเวลาการกอตั้งรานจาก
การซื้อสิทธิ์แฟรนไชสมาแลวนอยกวา 6 เดือน รองลงมาคือ 13-24 เดือน คิดเปนคาเฉลี่ยโดยรวม
เพียง 11.67 เดือน โดยมีรายรับจากการขายเฉลี่ยเพียง 2,472,333 บาทตอป แหลงที่มาของเงิน
ลงทุนมาจากแหลงเงินออม แหลงเงินกู และจากแหลงอื่นๆ ตามลําดับ มีสัดสวนเงินออมเงินกูและ
เงินจากแหลงอื่นๆ ตอเงินลงทุน เฉลี่ยรอยละ 74.44 รอยละ 20 และรอยละ 5.56 ตามลําดับ กลุม
ตัวอยางทั้งหมดเขารับการฝกอบรมจากเจาของสิทธิ์แฟรนไชสกอนเปดรานประมาณเฉลี่ยเพียง
6.67 วัน มีการดําเนินธุรกิจที่เปนรานประเภท รานเดี่ยวหรือสแตน อโลนมากกวาเลือกดําเนิน
กิจ การในรา นประเภทคอรเ นอร ต องจา ยคาธรรมเนี ย มแฟรนไชสคิดเป น คาเฉลี่ย ประมาณ
288,888.89 บาท มี ค า ใช จ า ยในการลงทุ น เริ่ ม ต น จากการซื้ อ สิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส เ ฉลี่ ย เพี ย ง
1,365,055.60 บาท ตองจายคาธรรมเนียมรอยัลตี้หรือคาสวนแบงการตลาดที่คิดจากยอดขาย
ให แ ก เ จ า ของสิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส ใ นแต ล ะป คิ ด เป น ค า เฉลี่ ย 68,444.44 บาท และต อ งจ า ย
คาธรรมเนียมการตลาดหรือคาธรรมเนียมในการชวยสงเสริมการตลาดใหแกเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
ในแตละป คิดเปนคาเฉลี่ย 68,444.44 บาท
ในขณะที่กลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟพรีเมี่ยมตางประเทศ สวนใหญ
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รองลงมารับราชการ และเปนนักเรียนหรือนักศึกษา มีชั่วโมงทํางาน
หรื อ เรี ย นต อ เดื อ นก อ นซื้ อ สิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส คิ ด เป น ค า เฉลี่ ย 214.67 ชั่ ว โมงต อ เดื อ น มี
พฤติกรรมการบริหารจัดการรานโดยนิยมใหผูจัดการดูแลรานเปนหลักมากกวาการบริหารจัดการ
รานดวยตนเอง มีชั่วโมงทํางานหรือเรียนหลังซื้อสิทธิ์แฟรนไชสเฉลี่ย 221.33 ชั่วโมงตอเดือน ราน
สาขาที่เปนของกลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาการกอตั้งรานจากการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสมาแลว
เฉลี่ย 32.67 เดือน มีรายรับจากการขายเฉลี่ยมากถึง 6,442,000.00 บาทตอป มีแหลงที่มาของ
เงินลงทุนจากแหลงเงินออมและจากเงินกู แตไมมีเงินลงทุนที่มาจากแหลงอื่นๆเลย มีสัดสวนเงิน
ออมตอเงินลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยรอยละ 86.67 และสัดสวนเงินกูตอเงินลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยรอยละ
13.33 กลุมตัวอยางสวนใหญเขารับการฝกอบรมจากเจาของสิทธิ์แฟรนไชสกอนเปดรานคิดเปน
ระยะเวลาเฉลี่ยการฝกอบรม 31.67 วัน มีการเลือกดําเนินธุรกิจในรานแบบรานรานเดี่ยวหรือ
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สแตนอโลน และรานประเภทคอรเนอรในสัดสวนที่เทากัน ตองจายคาธรรมเนียมแฟรนไชสเฉลี่ย
516,666.67 บาท มีคาใชจายในการลงทุนเริ่มตนจากการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสเฉลี่ย 1,786,666.70
บาท ตองจายคาธรรมเนียมรอยัลตี้เฉลี่ย 322,100 บาท นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
ตองจายคาธรรมเนียมการตลาดคิดเปนคาเฉลี่ยรวมประมาณ 128,840.00 บาท
ตารางที่ 6.9 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส จําแนกตามปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชส
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย
ชั่วโมงทํางานหรือเรียนกอนซื้อสิทธิ์
แฟรนไชส (เฉลี่ยตอเดือน)
ชั่วโมงทํางานหรือเรียนหลังซื้อสิทธิ์
แฟรนไชส (เฉลี่ยตอเดือน)
ระยะเวลาการกอตั้งราน (เดือน)
รายไดของรานเฉลี่ยตอป (บาท)
สัดสวนเงินออมตอเงินลงทุนทั้งหมด
(รอยละ)
สัดสวนเงินกูตอเงินลงทุนทั้งหมด
(รอยละ)
สัดสวนเงินจากแหลงอื่นๆตอเงินลงทุน
ทั้งหมด (รอยละ)
ระยะเวลาฝกอบรมกอนเปดราน (วัน)
คาธรรมเนียมแฟรนไชส (บาท)
คาใชจายในการลงทุนเริ่มตน (บาท)
คาธรรมเนียมรอยัลตี้ (บาท)
คาธรรมเนียมการตลาด (บาท)

3.

246.22

แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ตางประเทศ
214.67

214.22

221.33

11.67
2,472,333
74.44

32.67
6,442,000
86.67

20

13.33

5.56

0

6.67
288,888.89
1,365,055.6
68,444.44
68,444.44

31.67
516,666.67
1,786,666.7
322,100
128,840

ดานความพึงพอใจที่มีตอการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
3.1 ความพึงพอใจดานการจัดการ

จากขอมูลสถิติเบื้องตนจากกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของการใหคําปรึกษา
และแกไขปญหา รองลงมาคือความพึงพอใจดานการฝกอบรมจากเจาของสิทธิ์แฟรนไชสกอนเปด
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ราน ระบบการดําเนิน การในดานตางๆ และความพึงพอใจดานระบบการตรวจสอบผลการ
ดําเนินการซึ่งใหคะแนนความพึงพอใจเทากัน
ในขณะที่กลุมตัวอยางผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟตางประเทศ มีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่องของระบบการดําเนินการในดานตางๆ รองลงมาคือการฝก อบรมจากเจาของ
สิทธิ์แฟรนไชสกอนเปดราน และระบบการตรวจสอบผลการดําเนินการ
3.2 ความพึงพอใจดานการตลาด
จากขอมูลสถิติเบื้องตนจากกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของรูปแบบการตกแตง
สถานที่ รองลงมาคือความพึงพอใจจากการกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ และจากการ
กําหนดราคาสินคาและบริการของเจาของสิทธิ์ ตามลําดับ
ในขณะที่กลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟตางประเทศมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดเทากันในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ รูปแบบการตกแตงสถานที่ และการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ รองลงมาคือ ความพึงพอใจในดานรายการสงเสริมการขาย
3.2 ความพึงพอใจดานการเงิน
จากขอมูลสถิติเบื้องตนจากกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชสรา นกาแฟพรีเมี่ยมของไทยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของตนทุนคาธรรมเนียม
แรกเขาที่ตองจายใหแกเจาของสิทธิ์ รองลงมาคือเรื่องผลการดําเนินงานในปจจุบันของผูซื้อสิทธิ์
ในขณะที่กลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟตางประเทศมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในเรื่องผลการดําเนินงานในปจจุบันของผูซื้อสิทธิ์ รองลงมาคือ เรื่องตนทุนคาธรรมเนียมแรก
เขาที่ตองจายใหแกเจาของสิทธิ์
3.4 ความพึงพอใจดานขอตกลงและสัญญา
จากขอมูลสถิติเบื้องตนจากกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของขอตกลง
ดานการจัดการ รองลงมาคือเงื่อนไขดานอายุสัญญา และขอตกลงดานการเงิน ตามลําดับ
ในขณะที่กลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟตางประเทศมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในเรื่องขอตกลงดานการจัดการ รองลงมาคือความพึงพอใจดานขอตกลงดานการตลาด และ
ดานเงื่อนไขดานอายุสัญญา
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ตารางที่ 6.10 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส จําแนกตามปจจัยดานความพึงพอใจที่
มีตอการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย
ความพึงพอใจดานการจัดการ
- การฝกอบรมจากเจาของสิทธิ์
แฟรนไชสกอนเปดราน
- การใหคําปรึกษาและแกไขปญหา
- ระบบการดําเนินการในดานตางๆ
- ระบบการตรวจสอบผลการ
ดําเนินการ
ความพึงพอใจดานการตลาด
- การกําหนดมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ
- การกําหนดราคาสินคาและบริการ
- รายการสงเสริมการขาย
- การโฆษณาประชาสัมพันธ
- รูปแบบการตกแตงสถานที่
ความพึงพอใจดานการเงิน
- ตนทุนคาธรรมเนียมแรกเขาที่ตอง
จายใหแกเจาของสิทธิ์
- ผลการดําเนินงานในปจจุบันของ
ผูซื้อสิทธิ์
ความพึงพอใจดานขอตกลงและสัญญา
- ขอตกลงดานการจัดการ
- ขอตกลงดานการตลาด
- ขอตกลงดานการเงิน
- เงื่อนไขดานอายุสัญญา

แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ตางประเทศ

3.33

4

3.44
3.33
3.33

3
4.3
3.5

3.78

3.83

3.11
2.78
2.78
4

2.5
3.67
3.83
3.83

3.56

2.17

2.67

4.5

3
2.56
2.78
2.89

3.5
3.17
2.83
3
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ตอนที่ 2

การวิเคราะหการจําแนกประเภท

1.
การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานลักษณะ
สวนตัวของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
จากการใชวิธีการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม ดวยการคัดเลือกตัวแปรเขาไปใน
สมการทีละตัว (Stepwise Discriminant Analysis) เพื่อเปนการคัดเลือกตัวแปรที่สามารถจําแนก
กลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัย สําคัญ โดยพิจ ารณาเฉพาะกลุม
ตัวแปรดานคุณลักษณะสวนตัวของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส จํานวน 11 ตัวแปร พบวา ไมมีตัวแปรใดที่
สามารถจําแนกกลุมผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสทั้ง สองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (จากการวิเคราะหจําแนกประเภท พบวามีระดับนัยสําคัญถึง 0.062) แสดงวาเมื่อ
พิจารณาเฉพาะตัวแปรในกลุมลักษณะสวนตัวของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส ไมมีตัวแปรใดที่ทําใหกลุม
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสทั้ง 2 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตัวแปรดานลักษณะสวนตัวของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส พบวา
ตัวแปรที่มีแนวโนมสามารถจําแนกกลุมผูซื้อสิทธิ์ได คือ ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (G_9)
โดยสามารถสรางสมการที่แสดงน้ําหนัก ของตัวแปรที่สัมพันธกับการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส โดยการ
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์จําแนกกลุมที่อยูในรูปคะแนนมาตรฐาน จากตาราง Standardized
Canonical Discriminant Function Coefficients คือ
Z

=

1.00 G_9

และเมื่อสรางสมการจําแนกประเภทแลว ทําการเปรีย บเทียบคากลางของแตละกลุม
(Group Centroids) พบวา คากลางของกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสไทย คือ 0.430 และคากลางของ
กลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตางประเทศ คือ -0.645 แสดงใหเ ห็นวาจุดศูนยก ลางของแตละกลุมมี
ความแตกตางกันพอสมควร แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2.
การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานพฤติกรรม
การซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
จากการใชวิธีการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม ดวยการคัดเลือกตัวแปรเขาไปใน
สมการทีละตัว (Stepwise Discriminant Analysis) เพื่อเปนการคัดเลือกตัวแปรที่สามารถจําแนก
กลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญ โดยพิจารณาเฉพาะกลุมตัว
แปรดานพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส จํานวน 24 ตัวแปร พบวา ตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมผู
ซื้อสิทธิ์แฟรนไชสทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 4 ตัวแปร
ไดแก ชั่วโมงทํางานหรือเรียนกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส (G_19) ระยะเวลาฝกอบรมกอนเปดราน
(G_30) คาธรรมเนียมรอยัลตี้ (G_34) และคาธรรมเนียมการตลาด (G_35)
นําตัวแปรที่มีนัยสําคัญดังกลาวมาสรางสมการจําแนกประเภท โดยการพิจารณาจากคา
สัม ประสิ ท ธิ์ จํ าแนกกลุ ม ที่ อ ยูใ นรู ป คะแนนมาตรฐาน จากตาราง Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients ซึ่งสามารถสรางสมการที่แสดงน้ําหนักของตัวแปรที่สัมพันธ
กับการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส ไดดังนี้
Z

=

-1.403G_19 + 1.452G_30 + 5.418G_34 - 4.886G_35

จากสมการพบวา ตัวแปรตนทุนคาธรรมเนียมรอยัลตี้ (G_34) มีความสําคัญสูงสุด และ
ตัวแปรระยะเวลาฝกอบรมกอนเปดราน (G_30) มีความสําคัญรองลงมา
เมื่อสรางสมการจําแนกประเภทแลว ทําการเปรียบเทียบคากลางของแตละกลุม (Group
Centroids) พบวา คากลางของกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสไทย คือ -5.103 และคากลางของกลุมผูซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชสตางประเทศ คือ 7.655 แสดงใหเห็นวาจุดศูนยกลางของแตละกลุมมีความแตกตาง
กันพอสมควร จึงทําใหคาดวาความสามารถในการแบงกลุมของสมการที่สรางขึ้นนาจะอยูในระดับ
ที่นาพอใจ
นอกจากนี้จากการพิจารณาคาสถิติตางๆ ที่แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติของสมการ
จําแนกกลุม (Discriminant Power) พบวา แบบจําลองมีคา Eigen Value คือ 45.07 ซึ่งมีคา
คอนขางสูง แสดงวา สมการดังกลาวมีอํานาจในการจําแนกสูง คา Canonical Correlation คือ
0.99 ซึ่งมีคาคอนขางสูง แสดงวามีความสัมพันธระหวางคะแนนการจําแนกกลุมสูง และคา Wilk‘s
Lambda คือ 0.22 ซึ่งมีคาต่ํา แสดงวา สมการที่ไดมีความผันแปรระหวางกลุมมากกวาภายใน
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กลุม ซึ่งถือวาเปนสมการที่ดี และจากการทดสอบทางสถิติพบวา ตัวแปรทั้งหมดในสมการสามารถ
จําแนกกลุมผูซื้อสิทธิ์ออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 6.11)
ตารางที่ 6.11 คาสถิติในการตัดสินสมการจําแนกประเภทของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของ
รานกาแฟไทยและรานกาแฟของตางประเทศ จําแนกตามกลุมตัวแปรดานพฤติกรรมการซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชส
Discriminant
Function
1

Eigen
Value
45.07

Canonical
Correlation
0.99

Wilk’s
Lambda
0.22

Chi-Square
42.132

Degree of
Freedom
4

Sig.
0.000

และจากการพิจ ารณาผลการคาดคะเนการเปนสมาชิก ของกลุม พบวา แบบจําลองที่
พิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส สามารถพยากรณผลของการเปน
สมาชิ ก ของกลุ ม ผู ซื้ อ สิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส ไ ด ถู ก ต อ งถึ ง ร อ ยละ 100 ซึ่ ง แสดงว า สมการที่ ไ ด มี
ประสิทธิภาพในการจําแนกกลุมสูงมาก โดยลักษณะของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีความนาจะเปนที่
จะซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟของไทย ไดแก ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มชี ั่วโมงทํางานหรือเรียนกอนซือ้
สิทธิ์แฟรนไชสสูง (ตารางที่ 12 ในภาคผนวก จ.) และลักษณะของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีความ
นาจะเปนที่จะซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟของตางประเทศ ไดแก ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีระยะเวลา
ฝกอบรมกอนเปดรานสูง (ตารางที่ 28 ในภาคผนวก จ.) ตองจายคาธรรมเนียมรอยัลตี้สูง (ตาราง
ที่ 35 ในภาคผนวก จ.) และมีคาใชจายคาธรรมเนียมการตลาดสูง(ตารางที่ 37 ในภาคผนวก จ.)
3.
การวิเ คราะหการจํา แนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดา นความ
พึงพอใจที่มีตอการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
จากการใชวิธีการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม ดวยการคัดเลือกตัวแปรเขาไปใน
สมการทีละตัว (Stepwise Discriminant Analysis) เพื่อเปนการคัดเลือกตัวแปรที่สามารถจําแนก
กลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญ โดยพิจารณาเฉพาะกลุมตัว
แปรดานความพึงพอใจที่มีตอการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจํานวน 15 ตัวแปร พบวาตัวแปรที่สามารถ
จําแนกกลุม ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 มี
เพียง 2 ตัวแปร ไดแก ความพึงพอใจที่มตี อตนทุนคาธรรมเนียมแรกเขาที่ตองจายใหแกเจาของ
สิทธิ์ (G_45) และความพึงพอใจที่มตี อผลการดําเนินงานในปจจุบันของผูซ ื้อสิทธิ์ (G_46)
นําตัวแปรที่มีนัยสําคัญดังกลาวมาสรางสมการจําแนกประเภท โดยการพิจารณาจากคา
สัม ประสิ ท ธิ์ จํ าแนกกลุ ม ที่ อ ยูใ นรู ป คะแนนมาตรฐาน จากตาราง Standardized Canonical
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Discriminant Function Coefficients ซึ่งสามารถสรางสมการที่แสดงน้ําหนักของตัวแปรที่สัมพันธ
กับการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส ไดดังนี้
Z

=

-0.836G_45 + 0.923G_46

จากสมการพบวาตัวแปรความพึงพอใจที่มีตอผลการดําเนินงานในปจจุบันของผูซื้อสิทธิ์
(G_46) มีความสําคัญสูงสุด และตัวแปรความพึงพอใจที่มีตอตนทุนคาธรรมเนียมแรกเขาที่ตอง
จายใหแกเจาของสิทธิ์ (G_45) มีความสําคัญรองลงมา
เมื่อสรางสมการจําแนกประเภทแลว ทําการเปรียบเทียบคากลางของแตละกลุม (Group
Centroids) พบวา คากลางของกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสไทย คือ -2.262 และของกลุมผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสตางประเทศ คือ 3.393 แสดงใหเห็นวาจุดศูนยกลางของแตละกลุมมีความแตกตางกัน
พอสมควร ทําใหคาดวาความสามารถในการแบงกลุมของสมการที่สรางขึ้นอยูในระดับที่นาพอใจ
นอกจากนี้จากการพิจารณาคาสถิติตางๆ ที่แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติของสมการ
จําแนกกลุม (Discriminant Power) พบวา แบบจําลองมีคา Eigen Value คือ 8.86 ซึ่งมีคา
คอนขางสูง แสดงวา สมการดังกลาวมีอํานาจในการจําแนกสูง คา Canonical Correlation คือ
0.948 ซึ่ง มีคาคอนขางสูง แสดงวามีค วามสัมพันธระหวางคะแนนการจําแนกกลุมสูง และคา
Wilk‘s Lambda คือ 0.101 ซึ่งมีคาต่ํา แสดงวา สมการที่ไดมีความผันแปรระหวางกลุมมากกวา
ภายในกลุม ซึ่งถือวาเปนสมการที่ดี และจากการทดสอบทางสถิติพบวา ตัวแปรทั้งหมดในสมการ
สามารถจําแนกกลุมผูซื้อสิทธิ์ออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (ตารางที่ 6.12)
ตารางที่ 6.12 คาสถิติในการตัดสินสมการจําแนกประเภทของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ของรานกาแฟไทยและตางประเทศ จําแนกตามกลุมตัวแปรดานความพึงพอใจที่มีตอการซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชส
Discriminant
Function
1

Eigen
Value
8.86

Canonical
Correlation
0.948

Wilk’s
Lambda
0.101

Chi-Square
27.458

Degree of
Freedom
2

Sig.
0.000

และจากการพิจ ารณาผลการคาดคะเนการเปนสมาชิก ของกลุม พบวา แบบจําลองที่
พิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานความพึงพอใจที่มีตอการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส สามารถพยากรณผล
ของการเปนสมาชิกของกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสไดถูกตองถึงรอยละ 100 ซึ่งแสดงวา สมการที่ไดมี
ประสิทธิภาพในการจําแนกกลุมสูงมาก โดยลักษณะของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีความนาจะเปนที่
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จะซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสรานกาแฟของไทย ไดแก ผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสที่มีความพึง พอใจกับตน ทุน
คาธรรมเนียมแรกเขาที่ตองจายใหแกเจาของสิทธิ์สูง (ตารางที่ 40 ในภาคผนวก จ.) และลักษณะ
ของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีความนาจะเปนที่จะซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟของตางประเทศ ไดแก
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีความพึงพอใจใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานในปจจุบันของผูซื้อสิทธิ์
สูง (ตารางที่ 40 ในภาคผนวก จ.)
4.

การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาจากกลุมตัวแปรทุกกลุม

จากการใชวิธีการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม ดวยการคัดเลือกตัวแปรเขาไปใน
สมการทีละตัว (Stepwise Discriminant Analysis) เพื่อเปนการคัดเลือกตัวแปรที่สามารถจําแนก
กลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญ โดยพิจารณากลุมตัวแปรทุก
กลุมทั้งสิ้นจํานวน 50 ตัวแปร พบวา ตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสทั้งสองกลุม
ออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 9 ตัวแปร ไดแก สถานภาพสมรส (G_3)
อาชีพประกอบธุรกิจ สวนตัวกอนซื้อสิท ธิ์แฟรนไชส (G_17) รายไดของรานเฉลี่ย ตอป (G_24)
สัดสวนเงินกูตอเงินลงทุนทั้งหมด (G_28) สัดสวนเงินจากแหลงอื่นๆตอเงินลงทุนทั้งหมด (G_29)
ระยะเวลาฝกอบรมกอนเปดราน (G_30) คาใชจายในการลงทุนเริ่มตน (G_33) ความพึงพอใจจาก
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (G_40) ความพึงพอใจจากการกําหนดราคาสินคาและ
บริการ (G_41)
นําตัวแปรที่มีนัยสําคัญดังกลาวมาสรางสมการจําแนกประเภท โดยการพิจารณาจากคา
สัม ประสิ ท ธิ์ จํ าแนกกลุ ม ที่ อ ยูใ นรู ป คะแนนมาตรฐาน จากตาราง Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients ซึ่งสามารถสรางสมการที่แสดงน้ําหนักของตัวแปรที่สัมพันธ
กับการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส ไดดังนี้
Z

=

-13.551G_3 + 9.578G_17 + 14.128G_24 + 10.470G_28
+3.825G_29 + 21.720G_30 – 2.080G_33 -12.951G_40
+5.721G_41

จากสมการพบวาตัวแปรระยะเวลาฝกอบรมกอนเปดราน (G_30) มีความสําคัญสูงสุด
รองลงมา คือ ตัวแปรรายไดของรานเฉลี่ยตอป (G_24) และตัวแปรสัด สวนเงิน กูตอเงิน ลงทุน
ทั้งหมด (G_28) ตามลําดับ
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เมื่อสรางสมการจําแนกประเภทแลว ทําการเปรียบเทียบคากลางของแตละกลุม (Group
Centroids) พบวา คากลางของกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสไทย คือ -43.338 และของกลุมผูซื้อสิทธิ์
แฟรนไชสตางประเทศ คือ 65.007 แสดงใหเห็นวาจุดศูนยกลางของแตละกลุมมีความแตกตางกัน
พอสมควร ทําใหคาดวาความสามารถในการแบงกลุมของสมการที่สรางขึ้นอยูในระดับที่นาพอใจ
นอกจากนี้จากการพิจารณาคาสถิติตางๆ ที่แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติของสมการ
จําแนกกลุม (Discriminant Power) พบวา แบบจําลองมีคา Eigen Value คือ 3250.683 ซึ่งมีคา
สูง แสดงวา สมการดังกลาวมีอํานาจในการจําแนกสูง คา Canonical Correlation คือ 1 ซึ่งมีคาสูง
แสดงวามีความสัมพันธระหวางคะแนนการจําแนกกลุมสูง และคา Wilk‘s Lambda คือ 0 ซึ่งมีคา
ต่ํา แสดงวา สมการที่ไดมีความผันแปรระหวางกลุมมากกวาภายในกลุม ซึ่งถือวาเปนสมการที่ดี
และจากการทดสอบทางสถิติพบวา ตัวแปรทั้งหมดในสมการสามารถจําแนกกลุมผูซื้อสิทธิ์ออก
จากกันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 6.13)
ตารางที่ 6.13 คาสถิติในการตัดสินสมการจําแนกประเภทของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ของรานกาแฟไทยและรานกาแฟของตางประเทศ จําแนกตามกลุมตัวแปรทุกกลุม
Discriminant
Function
1

Eigen
Value
3250.683

Canonical
Correlation
1

Wilk’s
Lambda
0

Chi-Square
68.739

Degree of
Freedom
9

Sig.
0.00

และจากการพิจารณาผลการคาดคะเนการเปนสมาชิกของกลุม พบวา แบบจําลองทีน่ าํ ตัว
แปรทุก กลุมมาพิจ ารณารวมกัน สามารถพยากรณผลของการเปน สมาชิ ก ของกลุมผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสไดถูกตองถึงรอยละ 100 ซึ่งแสดงวา สมการที่ไดมีประสิทธิภาพในการจําแนกกลุมสูง
มาก โดยลักษณะของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีความนาจะเปนที่จะซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟของ
ไทย ไดแก ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีสถานภาพสมรส (ตารางที่ 2 ในภาคผนวก จ.) มีสัดสวนเงินกู
ตอเงินลงทุนทั้งหมดสูง (ตารางที่ 25 ในภาคผนวก จ.) มีสัดสวนเงินจากแหลงอื่นๆตอเงินลงทุน
ทั้งหมดสูง (ตารางที่ 26 ในภาคผนวก จ.) และมีค วามพึงพอใจตอการกําหนดราคาสิน คาและ
บริการจากเจาของสิทธิ์ (ตารางที่ 39 ในภาคผนวก จ.) และลักษณะของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มี
ความนาจะเปนที่จะซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟของตางประเทศ ไดแก ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มี
ประกอบธุรกิจสวนตัวกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส (ตารางที่ 10 ในภาคผนวก จ.) มีรายไดของรานจาก
การซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตอปสูง (ตารางที่ 19 ในภาคผนวก จ.) ใชเวลาในการเขาฝกอบรมกอนเปด
รานเปนเวลานาน (ตารางที่ 28 ในภาคผนวก จ.) มีคาใชจายในการลงทุนเริ่มตนสูง (ตารางที่ 33
ในภาคผนวก จ.) รวมถึงมีความพึงพอใจตอการกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพจากเจาของ
สิทธิ์สูง (ตารางที่ 39 ในภาคผนวก จ.)
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6.2.3 ผูบริโภค (Consumers)
จากการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการใช แ บบสอบถาม (Questionnaire) สั ม ภาษณ
กลุ ม ตั ว อย า งผู บ ริ โ ภคของแฟรนไชส ร า นกาแฟพรี เ มี่ ย มของไทยและต า งประเทศ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประเภทละ 200 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง มีผลการวิเคราะหดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางผูบริโภคของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมที่
เปนของไทยและที่เปนของตางประเทศ (ดูเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ ฉ)
1.

ดานลักษณะสวนตัว

จากขอ มูลสถิติ เ บื้องต น จากกลุมตัว อยางผู บ ริโภค พบว า กลุม ตัวอยา งผูบ ริโ ภคของ
ธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย เปนเพศหญิง มากกวาเพศชายและมีสมาชิกในครอบครัว
เฉลี่ย 2 คน สวนใหญมีอายุตั้ง แต 37 ปขึ้นไป รองลงมาคือระหวาง 31-36 ป และ 25-30 ป
ตามลําดับ ระดับการศึกษาสูงสุดจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รองลงมาจบการศึกษา
ปริญญาโท และอนุปริญญา (หรือเทียบเทา) มีสัญชาติไทยมากกวาตางชาติ สวนใหญประกอบ
อาชีพพนัก งานบริษัท เอกชน รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจ ส วนตัว และยังเปน นัก เรีย นหรื อ
นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ย 54,002.50 บาทตอเดือน
ในขณะที่ ก ลุ มตั วอยา งผู บ ริ โภคของแฟรนไชส รา นกาแฟต างประเทศ เปน เพศหญิ ง
มากกวาเพศชาย มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 2 คน มีระดับอายุระหวาง 19-24 ป รองลงมามีอายุ
มากกวา 37 ปขึ้นไป และอายุ 25-30 ป ตามลําดับ การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ
ปริญญาโท และมัธยมศึกษา (หรือเทียบเทา) สวนใหญมีสัญชาติไทยมากกวาตางชาติ สวนใหญ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท เอกชน รองลงมาเปน นัก เรียนหรือนัก ศึก ษา และประกอบธุรกิจ
สวนตัว มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 56,406.00 บาทตอเดือน
ตารางที่ 6.14 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามปจจัยดานลักษณะสวนตัว
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย
ขนาดครอบครัว (คน)
รายได (บาทตอเดือน)

1.89
54,002.50

แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ตางประเทศ
1.77
56,406.00
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2.

ดานพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค

จากขอมูลสถิติเ บื้องตน จากกลุมตัวอยางผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางผูบ ริโภคของ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมีย่ มไทยสวนใหญ นิยมมาใชบริการในรานกาแฟไทย คิดเปนคาเฉลี่ยรวม
ของจํานวนครั้งที่มาใชบริการ 4 ครั้งตอเดือน มีคาใชจายในการใชบริการแตละครั้งเฉลี่ยประมาณ
130.13 บาท ใชเวลานั่งในรานเฉลี่ยประมาณ 36.67 นาที ตอครั้ง รายการอาหารที่กลุมตัวอยาง
ผูบริโภคชอบมากที่สุด คือ กาแฟรอน รองลงมาคือกาแฟเย็น และเครื่องดื่มเย็นประเภทอื่น นิยม
เดินทางมาใชบริการจากบาน รองลงมาคือมาจากสถานที่ทํางาน และจากที่อื่นๆ โดยใชระยะเวลา
ในการเดินทางมาใชบริการที่รานคิดเปนระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 24.44 นาที
ในขณะที่กลุมตัวอยางผูบริโภคของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศสวนใหญ
นิยมมาใชบริการรานกาแฟตางประเทศ เฉลี่ย 4 ครั้งตอเดือน มีคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการ
แตละครั้ง 149.20 บาท ใชเวลานั่งในรานเฉลี่ย 37.31 นาทีตอครั้ง รายการอาหารที่กลุมตัวอยาง
ชอบมากทีส่ ุด คือกาแฟเย็น รองลงมาคือกาแฟรอน และเครื่องดื่มเย็นประเภทอื่น นิยมเดินทางมา
ใชบริการจากบาน รองลงมาคือมาจากสถานที่ทํางาน และจากสถานศึกษา และใชเวลาในการ
เดินทางมาใชบริการที่รานเฉลี่ย 22.93 นาที
ตารางที่ 6.15 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการ
ของผูบริโภค
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย
จํานวนครั้งในการใชบริการ (เฉลี่ยตอ
เดือน)
คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง (บาท)
เวลาในการนั่ง (นาที)
ระยะเวลาในการเดินทางมาใช บริการ
(นาที)

3.51

แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ตางประเทศ
4.36

130.13
36.67
24.44

149.20
37.31
22.93
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3.

ดานความพึงพอใจของผูบริโภค
3.1 ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ

จากขอมูลสถิติเ บื้องตน จากกลุมตัวอยางผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางผูบ ริโภคของ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ย มของไทย มีค วามพึง พอใจมากที่สุด ในเรื่องของความสะอาดของ
อาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคือ ความสดใหมของอาหารและ เครื่องดื่ม และกลิ่น หอมของ
เครื่องดื่มกาแฟ ในขณะที่กลุมตัวอยางผูบริโภคของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศ
มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคือความสด
ใหมของอาหารและเครื่องดื่ม และกลิ่นหอมของเครื่องดื่มกาแฟ
3.2 ความพึงพอใจดานราคา
จากขอมูลสถิติเ บื้องตน จากกลุมตัวอยางผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางผูบ ริโภคของ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเ มี่ย มของไทย มีความพึงพอใจดานราคาของเครื่องดื่มกาแฟมากที่สุด
รองลงมาคือมี ค วามพึงพอใจดานราคาของสิน ค าอื่น นอกจากกาแฟ ในขณะที่ก ลุ มตัว อยา ง
ผูบ ริโภคของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ย มของตางประเทศ มีความพึงพอใจดานราคาของ
เครื่องดื่มกาแฟมากที่สุด รองลงมาคือดานราคาสินคาอื่นนอกจากกาแฟ
3.3 ความพึงพอใจดานชองทางการจําหนาย
จากขอมูลสถิติเ บื้องตน จากกลุมตัวอยางผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางผูบ ริโภคของ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของการสามารถนั่งในราน
ไดนานโดยไมจํากัดเวลา รองลงมาคือความสะอาดของราน และการตกแตง สถานที่สวยงาม
ในขณะที่กลุมตัวอยางผูบริโภคของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศ มีความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด ในเรื่ อ งของการสามารถนั่ ง ในร า นได น านโดยไม จํ า กั ด เวลา รองลงมาคื อ ความ
สะดวกสบายตอการเดินทาง และความสะอาดของราน
3.4 ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย
จากขอมูลสถิติเ บื้องตน จากกลุมตัวอยางผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางผูบ ริโภคของ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย มีความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่องของการไดรับสิทธิพิเศษที่
ไดจากการสมัครทําบัตรสมาชิกกับทางราน รองลงมาคือ การขายอาหารเปนชุด (Set) และการ
แจกคู ป องส ว นลด ในขณะที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งผู บ ริ โ ภคของแฟรนไชส ร า นกาแฟพรี เ มี่ ย มของ
ตางประเทศ มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหทดลองชิมฟรี รองลงมา
คือ การไดรับสิทธิพิเศษที่ไดจากการสมัครทําบัตรสมาชิกกับทางราน และการแจกคูปองสวนลด
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3.5 ความพึงพอใจดานการใหบริการ
จากขอมูลสถิติเ บื้องตน จากกลุมตัวอยางผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางผูบ ริโภคของ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความถูกตองของรายการที่
สั่ง รองลงมาคือ ความเปนมิตรของพนัก งาน และการแตงกายของพนักงาน ในขณะที่ก ลุม
ตัวอยางผูบริโภคของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศ มีความพึงพอใจมากที่สุดใน
เรื่องความถูก ตองของรายการที่สั่ง รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานการแตงกายของพนักงาน
และความเปนมิตรของพนักงาน
ตารางที่ 6.16 คาเฉลี่ย ของกลุมตัวอยางผูบ ริโภค จําแนกตามปจ จัย ดานความพึงพอใจของ
ผูบริโภค
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย
ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ
- กลิ่นหอมของเครื่องดื่มกาแฟ
- รสชาติของกาแฟ
- รสชาติของสินคาอื่นนอกจากกาแฟ
- ความหลากหลายของรายการอาหาร
และเครื่องดื่ม
- มาตรฐานของรสชาติ
- ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม
- ความสดใหมของอาหารและเครื่องดื่ม
ความพึงพอใจดานราคา
- ราคาของเครื่องดื่มกาแฟ
- ราคาของสินคาอื่นนอกจากกาแฟ
ความพึงพอใจดานชองทางการจําหนาย
- ความสะดวกสบายตอการเดินทาง
- การตกแตงสถานที่สวยงาม
- บรรยากาศภายในราน
- ความสะอาดของราน
- จํานวนสาขาที่มากพอตอการใช
บริการ
- สามารถนั่งในรานไดนานโดยไมจํากัด
เวลา
- ที่นั่งเพียงพอตอการใชบริการ

แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ตางประเทศ

3.94
3.92
3.63
3.56

4.03
3.94
3.74
3.54

3.87
4.27
4.24

3.91
4.25
4.07

3.54
3.49

3.30
3.25

3.90
3.92
3.79
4.10
3.28

4.08
3.81
3.97
4.06
3.53

4.27

4.20

3.61

3.68
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ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย
- การแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรี
3.06
- การสะสมแตมเพื่อรับเครื่องดื่มฟรี
3.10
- การขายอาหารเปนชุด (Set)
3.25
- การแจกคูปองสวนลด
3.19
- การแจกของแถม
3.10
- การใหสิทธิพิเศษกับผูที่ทําบัตรสมาชิก
3.34
ความพึงพอใจดานการใหบริการ
- ความรวดเร็วในการใหบริการ
4.03
- ความเปนมิตรของพนักงาน
4.16
- การแตงกายของพนักงาน
4.14
- ความถูกตองของรายการที่สั่ง
4.31
- รายการเพลงและมุมหนังสือที่จัดไว
3.71
ใหบริการ
- การแนะนําสินคาและรายการสงเสริม
3.53
การขายของพนักงาน

ตอนที่ 2

3.27
3.02
3.18
3.21
2.93
3.25
3.89
3.99
4.02
4.25
3.59
3.49

การวิเคราะหการจําแนกประเภท

1.
การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานลักษณะ
สวนตัวของผูบริโภค
จากการใชวิธีการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม ดวยการคัดเลือกตัวแปรเขาไปใน
สมการทีละตัว (Stepwise Discriminant Analysis) เพื่อเปนการคัดเลือกตัวแปรที่สามารถจําแนก
กลุมผูบ ริโภคทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัย สําคัญ โดยพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดาน
คุณลักษณะสวนตัวของผูบริโภค 20 ตัวแปร พบวา ตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมผูบริโภคทั้งสอง
กลุมออกจากกันไดอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 ตัวแปร คือตัวแปรความเปน
นักเรียนหรือนักศึกษา (X_17) และสัญชาติ (X_12)
นําตัวแปรที่มีนัยสําคัญดังกลาวมาสรางสมการจําแนกประเภท โดยการพิจารณาจากคา
สัม ประสิ ท ธิ์ จํ าแนกกลุ ม ที่ อ ยูใ นรู ป คะแนนมาตรฐาน จากตาราง Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients ซึ่งสามารถสรางสมการที่แสดงน้ําหนักของตัวแปรที่สัมพันธ
กับประเภทรานกาแฟที่บริโภค ไดดังนี้
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Z

=

0.836X_17 – 0.660X_12

จากสมการพบวา ตัวแปรความเปน นักเรียนหรือนักศึก ษา (X_17) มีความสําคัญสูงสุด
และตัวแปรสัญชาติ (X_12) มีความสําคัญรองลงมา
เมื่อสรางสมการจําแนกประเภทแลว ทําการเปรียบเทียบคากลางของแตละกลุม (Group
Centroids) พบวา คากลางของกลุมผูบริโภคในรานแฟรนไชสไทย คือ -0.219 และคากลางของ
กลุมผูบ ริโภคในรานแฟรนไชสตางประเทศ คือ -0.219 แสดงใหเห็นวาจุดศูนยกลางของแตละกลุม
มีความแตกตางกันพอสมควร จึงทําใหคาดวาความสามารถในการแบงกลุมของสมการที่สรางขึ้น
นาจะอยูในระดับที่นาพอใจ
นอกจากนี้จากการพิจารณาคาสถิติตางๆ ที่แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติของสมการ
จําแนกกลุม (Discriminant Power) พบวา แบบจําลองมีคา Eigen Value คือ 0.048 ซึ่งมีคาต่ํา
แสดงวา สมการดังกลาวมีอํานาจในการจําแนกต่ํา คา Canonical Correlation คือ 0.214 ซึ่งมีคา
ต่ํา แสดงวามีความสัมพันธระหวางคะแนนการจําแนกกลุมต่ํา และคา Wilk‘s Lambda คือ 0.954
ซึ่งมีคาสูง แสดงวา สมการที่ไดมีความผันแปรระหวางกลุมมากกวาภายในกลุมเล็กนอย ซึ่งถือวา
สมการมีอํานาจในการแบงกลุมไดไมมากนัก แตจากการทดสอบทางสถิติพบวา ตัวแปรทั้งหมดใน
สมการสามารถจําแนกกลุมผูบ ริโภคออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 6.17)
ตารางที่ 6.17 คาสถิติในการตัดสินสมการจําแนกประเภทของกลุมตัวอยางผูบริโภคของราน
กาแฟไทยและรานกาแฟของตางประเทศ จําแนกตามกลุม ตัวแปรดานลักษณะสวนตัว
Discriminant Eigen Value Canonical
Function
Correlation
1
0.048
0.214

Wilk’s
Lambda
0.954

Chi-Square
18.696

Degree of
Freedom
2

Sig.
0.00

และจากการพิจ ารณาผลการคาดคะเนการเปนสมาชิก ของกลุม พบวา แบบจําลองที่
พิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานคุณลักษณะสวนตัวของผูบริโภค สามารถพยากรณผลของการ
เปนสมาชิกของกลุมผูบริโภคไดถูกตองรอยละ 59.3 ซึ่งแสดงวา สมการที่ไดมีประสิทธิภาพในการ
จําแนกกลุมปานกลาง โดยลักษณะของผูบริโภคที่มีความนาจะเปนที่จะบริโภคในแฟรนไชสราน
กาแฟพรีเมี่ยมของไทย ไดแก ผูบริโภคที่มีสัญชาติไทย (ตารางที่ 6 ในภาคผนวก ฉ.) และลักษณะ
ของผูบริโภคที่มีความนาจะเปนที่จะบริโภคในแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศ ไดแก
ผูบริโภคที่เปนนักเรียนหรือนักศึกษา (ตารางที่ 7 ในภาคผนวก ฉ.)
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2.
การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานพฤติกรรม
การใชบริการ
จากการใชวิธีการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม ดวยการคัดเลือกตัวแปรเขาไปใน
สมการทีละตัว (Stepwise Discriminant Analysis) เพื่อเปนการคัดเลือกตัวแปรที่สามารถจําแนก
กลุมผูบ ริโภคทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัย สําคัญ โดยพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดาน
พฤติกรรมการใชบริการ จํานวน 11 ตัวแปร พบวา ตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมผูบริโภคทั้งสอง
กลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 4 ตัวแปรคือ จํานวนครั้งในการใช
บริการ (X_21) คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง (X_22) การสั่งเมนูกาแฟรอน (X_24) และการเดินทางมา
จากสถานศึกษา (X_30)
นําตัวแปรที่มีนัยสําคัญดังกลาวมาสรางสมการจําแนกประเภท โดยการพิจารณาจากคา
สัม ประสิ ท ธิ์ จํ าแนกกลุ ม ที่ อ ยูใ นรู ป คะแนนมาตรฐาน จากตาราง Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients ซึ่งสามารถสรางสมการที่แสดงน้ําหนักของตัวแปรที่สัมพันธ
กับประเภทรานกาแฟที่บริโภค ไดดังนี้
Z

=

0.426X_21 + 0.508X_22 – 0.489X_24 + 0.552X_30

จากสมการพบวา ตัวแปรการเดินทางมาจากสถานศึกษา (X_30) มีความสําคัญสูงที่สุด
และตัวแปรคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง (X_22) มีความสําคัญรองลงมา
เมื่อสรางสมการจําแนกประเภทแลว ทําการเปรียบเทียบคากลางของแตละกลุม (Group
Centroids) พบวา คากลางของกลุมผูบริโภคในรานแฟรนไชสไทย คือ -0.241 และคากลางของ
กลุมผูบ ริโภคในรานแฟรนไชสตางประเทศ คือ 0.241 แสดงใหเห็นวาจุดศูนยกลางของแตละกลุม มี
ความแตกตางกันพอสมควร จึงทําใหคาดวาความสามารถในการแบงกลุมของสมการที่สรางขึ้น
นาจะอยูในระดับที่นาพอใจ
นอกจากนี้จากการพิจารณาคาสถิติตางๆ ที่แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติของสมการ
จําแนกกลุม พบวา แบบจําลองมีคา Eigen Value คือ 0.058 ซึ่งมีคาต่ํา แสดงวา สมการ
ดังกลาวมีอํานาจในการจําแนกต่ํา คา Canonical Correlation คือ 0.235 ซึ่งมีคาต่ํา แสดงวามี
ความสัมพันธระหวางคะแนนการจําแนกกลุมต่ํา และคา Wilk‘s Lambda คือ 0.945 ซึ่งมีคาสูง
แสดงวา สมการที่ไดมีความผันแปรระหวางกลุมมากกวาภายในกลุมเล็กนอย ซึ่งถือวาสมการมี
อํานาจในการแบงกลุมไดไมมากนัก แตจากการทดสอบทางสถิติพบวา ตัวแปรทั้งหมดในสมการ
สามารถจําแนกกลุมผูบริโภคออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 6.18)
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ตารางที่ 6.18 คาสถิติในการตัดสินสมการจําแนกประเภทของกลุมตัวอยางผูบริโภคของราน
กาแฟไทยและรานกาแฟของตางประเทศ จําแนกตามกลุม ตัวแปรดานพฤติกรรมการใชบริการ
Discriminant Eigen Value Canonical
Function
Correlation
1
0.58
0.235

Wilk’s
Lambda
0.945

Chi-Square
22.472

Degree of
Freedom
4

Sig.
0.00

และจากการพิจ ารณาผลการคาดคะเนการเปนสมาชิก ของกลุม พบวา แบบจําลองที่
พิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานพฤติกรรมการใชบริการ สามารถพยากรณผลของการเปนสมาชิก
ของกลุมผูบริโภคไดถูกตองรอยละ 61 ซึ่งแสดงวา สมการที่ไดมีประสิทธิภาพในการจําแนกกลุมสูง
โดยลักษณะของผูบริโภคที่มีความนาจะเปนที่จะบริโภคในแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย
ไดแก ผูบริโภคที่ชอบสั่งกาแฟรอน (ตารางที่ 16 ในภาคผนวก ฉ.) และลักษณะของผูบริโภคที่มี
ความนาจะเปนที่จะบริโภคในแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของตางประเทศ ไดแก ผูบริโภคที่มี
จํานวนครั้งในการใชบริการรานกาแฟตอเดือนสูง (ตารางที่ 11 ในภาคผนวก ฉ.) มีพฤติกรรมการ
ใชจายในการใชบริการเฉลี่ยตอครั้งสูง (ตารางที่ 13 ในภาคผนวก ฉ.) รวมทั้งผูบริโภคที่มกั เดินทาง
มาใชบริการรานกาแฟจากสถานศึกษา (ตารางที่ 17 ในภาคผนวก ฉ.)
3.
การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานความพึง
พอใจจากการใชบริการ
จากการใชวิธีการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม ดวยการคัดเลือกตัวแปรเขาไปใน
สมการทีละตัว (Stepwise Discriminant Analysis) เพื่อเปนการคัดเลือกตัวแปรที่สามารถจําแนก
กลุมผูบริโภคทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญ โดยพิจารณากลุมตัวแปรดานความพึง
พอใจจากการใชบริการ จํานวน 28 ตัวแปร พบวา ตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมผูบริโภคทั้งสอง
กลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 10 ตัวแปร คือ รสชาติของสินคาอื่น
(X_34) ความสดใหม (X_38) ราคาของสินคาอื่น (X_40) ความสะดวกสบายตอการเดินทาง
(X_41) การตกแตงสถานที่ (X_42) บรรยากาศภายในราน (X_43) จํานวนสาขาที่มากพอตอการใช
บริการ (X_45) การแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรี (X_48) การแจกของแถม (X_52) และความ
เปนมิตร (X_55)
นําตัวแปรที่มีนัยสําคัญดังกลาวมาสรางสมการจําแนกประเภท โดยการพิจารณาจากคา
สัม ประสิ ท ธิ์ จํ าแนกกลุ ม ที่ อ ยูใ นรู ป คะแนนมาตรฐาน จากตาราง Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients ซึ่งสามารถสรางสมการที่แสดงน้ําหนักของตัวแปรที่สัมพันธ
กับประเภทรานกาแฟที่บริโภค ไดดังนี้
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Z

=

0.432X_34 – 0.318X_38 – 0.454X_40 +0.329X_41 – 0.739X_42
+0.637X_43 + 0.285X_45 +0.585X_48 - 0.486X_52 – 0.294X_55

จากสมการพบวา ตัวแปรที่มีความสําคัญสูงสุดคือ การตกแตงสถานที่ (X_42) รองลงมา
คือ บรรยากาศภายในราน (X_43)
เมื่อสรางสมการจําแนกประเภทแลว ทําการเปรียบเทียบคากลางของแตละกลุม (Group
Centroids) พบวา คากลางของกลุมผูบริโภคในรานแฟรนไชสไทย คือ -0.470 และคากลางของ
กลุมผูบ ริโภคในรานแฟรนไชสตางประเทศ คือ 0.470 แสดงใหเห็นวาจุดศูนยกลางของแตละกลุม มี
ความแตกตางกันพอสมควร จึงทําใหคาดวาความสามารถในการแบงกลุมของสมการที่สรางขึ้น
นาจะอยูในระดับที่นาพอใจ
นอกจากนี้จากการพิจารณาคาสถิติตางๆ ที่แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติของสมการ
จําแนกกลุม (Discriminant Power) พบวา แบบจําลองมีคา Eigen Value คือ 0.222 ซึ่งมีคา
ปานกลาง แสดงว า สมการดั ง กล า วมี อํ า นาจในการจํ า แนกได ป านกลาง ค า Canonical
Correlation คือ 0.426 ซึ่งมีคาปานกลาง แสดงวามีความสัมพันธระหวางคะแนนการจําแนกกลุม
ปานกลาง และคา Wilk‘s Lambda คือ 0.818 ซึ่งมีคาปานกลาง แสดงวา สมการที่ไดมีความผัน
แปรระหวางกลุมมากกวาภายในกลุมปานกลาง ซึ่งถือวาเปนสมการที่ดีปานกลาง และจากการ
ทดสอบทางสถิติพบวา ตัวแปรทั้งหมดในสมการสามารถจําแนกกลุมผูบริโภคออกจากกันไดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 6.20)
ตารางที่ 6.19 คาสถิติในการตัด สินสมการจําแนกประเภทของกลุมตัวอยางผูบริโภคของราน
กาแฟไทยและรานกาแฟของตางประเทศ จําแนกตามกลุมตัวแปรดานความพึงพอใจจากการใช
บริการ
Discriminant Eigen Value Canonical
Function
Correlation
1
0.222
0.426

Wilk’s
Lambda
0.818

Chi-Square
78.811

Degree of
Freedom
10

Sig.
0.00

และจากการพิจ ารณาผลการคาดคะเนการเปนสมาชิก ของกลุม พบวา แบบจําลองที่
พิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานความพึงพอใจจากการใชบริการ สามารถพยากรณผลของการ
เปนสมาชิกของกลุมผูบริโภคไดถูกตองรอยละ 70.3 ซึ่งแสดงวา สมการที่ไดมีประสิทธิภาพในการ
จําแนกกลุมสูง โดยลักษณะของผูบริโภคที่มีความนาจะเปนที่จะบริโภคในแฟรนไชสรานกาแฟ
พรีเมี่ยมของไทย ไดแก ผูบริโภคที่มีความพึงพอใจกับความสดใหมของอาหารและเครื่องดื่มสูง
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(ตารางที่ 20 ในภาคผนวก ฉ.) มีความพึงพอใจกับราคาของสินคาอื่นที่ไมใชกาแฟสูง (ตารางที่ 21
ในภาคผนวก ฉ.) มีความพึงพอใจตอการตกแตงสถานที่ของรานสูง (ตารางที่ 22 ในภาคผนวก ฉ.)
มีความพึงพอใจกับ กลยุท ธก ารแจกของแถมสูง (ตารางที่ 23ในภาคผนวก ฉ.) และมี ค วาม
พึงพอใจกับความเปนมิตรของพนักงานที่ใหบริการในรานสูง (ตารางที่ 24 ในภาคผนวก ฉ.)
และลักษณะของผูบริโภคที่มีความนาจะเปนที่จะบริโภคในแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ของตางประเทศ ไดแก ผูบริโภคที่มีความพึงพอใจกับรสชาติของสินคาอื่นที่ไมใชกาแฟสูง (ตารางที่
20 ในภาคผนวก ฉ.) ความพึงพอใจกับความสะดวกสบายตอการเดินทางมาใชบริการในรานสูง
(ตารางที่ 22 ในภาคผนวก ฉ.) ความพึงพอใจกับบรรยากาศการนั่งภายในรานสูง (ตารางที่ 22 ใน
ภาคผนวก ฉ.) ความพึงพอใจกับจํานวนสาขาที่มีมากพอตอการเลือกใชบริการสูง (ตารางที่ 22
ในภาคผนวก ฉ.) และความพึงพอใจกับกลยุทธการแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหผูบริโภคไดทดลองชิม
ฟรีสูง (ตารางที่ 23 ในภาคผนวก ฉ.)
4.

การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณากลุมตัวแปรทุกกลุมรวมกัน

จากการใชวิธีการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม ดวยการคัดเลือกตัวแปรเขาไปใน
สมการทีละตัว (Stepwise Discriminant Analysis) เพื่อเปนการคัดเลือกตัวแปรที่สามารถจําแนก
กลุมผูบริโภคทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณากลุมตัวแปรทุกกลุมรวมกัน
จํานวน 59 ตัวแปร พบวา ตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมผูบ ริโภคทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี13 ตัวแปรคือ สัญชาติ (X_12) รับราชการ (X_13) นักเรียนหรือ
นักศึกษา (X_17) ประกอบธุรกิจสวนตัว (X_18) คาใชจายเฉลี่ย (X_22) กาแฟรอน (X_24) ราคา
สิ น ค า อื่ น (X_40) ความสะดวกสบายต อ การเดิ น ทาง (X_41) การตกแต ง สถานที่ (X_42)
บรรยากาศภายในราน (X_43) การแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรี (X_48) การแจกของแถม
(X_52) และความเปนมิตร (X_55)
นําตัวแปรที่มีนัยสําคัญดังกลาวมาสรางสมการจําแนกประเภท โดยการพิจารณาจากคา
สัม ประสิ ท ธิ์ จํ าแนกกลุ ม ที่ อ ยูใ นรู ป คะแนนมาตรฐาน จากตาราง Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients ซึ่งสามารถสรางสมการที่แสดงน้ําหนักของตัวแปรที่สัมพันธ
กับประเภทรานกาแฟทีบ่ ริโภค ไดดังนี้
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Z

=
0.344X_12 + 0.223X_13 - 0.214X_17 + 0.288X_18 0.334X_22 + 0.259X_24 + 0.382X_40 - 0.378X_41 + 0.611X_42 0.632X_43 - 0.546X_48 + 0.433X_52 + 0.301X_55

จากสมการพบวา โดยตัวแปรที่มีค วามสําคัญสูงสุด คือ บรรยากาศภายในราน (X_43)
รองลงมาคือ การตกแตงสถานที่ (X_42)
เมื่อสรางสมการจําแนกประเภทแลว ทําการเปรียบเทียบคากลางของแตละกลุม (Group
Centroids) พบวา คากลางของกลุมผูบริโภคในรานแฟรนไชสไทย คือ 0.543 และคากลางของ
กลุมผูบ ริโภคในรานแฟรนไชสตางประเทศ คือ -0.543 แสดงใหเห็นวาจุดศูนยกลางของแตละกลุม
มีความแตกตางกันพอสมควร จึงทําใหคาดวาความสามารถในการแบงกลุมของสมการที่สรางขึ้น
นาจะอยูในระดับที่นาพอใจ
นอกจากนี้จากการพิจารณาคาสถิติตางๆ ที่แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติของสมการ
จําแนกกลุม (Discriminant Power) พบวา แบบจําลองมีคา Eigen Value คือ 0.296 ซึ่งมีคา
ปานกลาง แสดงว า สมการดั ง กล า วมี อํ า นาจในการจํ า แนกได ป านกลาง ค า Canonical
Correlation คือ 0.478 ซึ่งมีคาปานกลาง แสดงวามีความสัมพันธระหวางคะแนนการจําแนกกลุม
ปานกลาง และคา Wilk‘s Lambda คือ 0.772 ซึ่งมีคาปานกลาง แสดงวา สมการที่ไดมีความผัน
แปรระหวางกลุมมากกวาภายในกลุมปานกลาง ซึ่งถือวาเปนสมการที่ดีปานกลาง และจากการ
ทดสอบทางสถิติพบวา ตัวแปรทั้งหมดในสมการสามารถจําแนกกลุมผูบริโภคออกจากกันไดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 6.12)
ตารางที่ 6.20 คาสถิติในการตัดสินสมการจําแนกประเภทของกลุมตัวอยางผูบริโภคของราน
กาแฟไทยและรานกาแฟของตางประเทศ จําแนกตามกลุม ตัวแปรทุกกลุมรวมกัน
Discriminant Eigen Value Canonical
Function
Correlation
1
0.296
0.478

Wilk’s
Lambda
0.772

Chi-Square
101.527

Degree of
Freedom
13

Sig.
0.00
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และจากการพิจ ารณาผลการคาดคะเนการเปนสมาชิก ของกลุม พบวา แบบจําลองที่
พิจารณากลุมตัวแปรทุกกลุมรวมกัน สามารถพยากรณผลของการเปนสมาชิกของกลุมผูบริโภคได
ถูกตองรอยละ 69.3 ซึ่งแสดงวา สมการที่ไดมีประสิทธิภาพในการจําแนกกลุมสูง โดยลักษณะของ
ผูบริโภคที่มีความนาจะเปนที่จะบริโภคในแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย ไดแก ผูบริโภคที่มี
สัญชาติไทย (ตารางที่ 6 ในภาคผนวก ฉ.) มีอาชีพรับราชการ (ตารางที่ 7 ในภาคผนวก ฉ.) มี
อาชีพธุรกิจสวนตัว (ตารางที่ 7 ในภาคผนวก ฉ.) ชอบสั่งเมนูกาแฟรอน (ตารางที่ 16 ในภาคผนวก
ฉ.) มีความพึงพอใจกับราคาของสินคาอื่นที่ไมใชกาแฟสูง (ตารางที่ 21 ในภาคผนวก ฉ.) มีความ
พึงพอใจกับการตกแตงสถานที่ของรานสูง (ตารางที่ 22 ในภาคผนวก ฉ.) มีความพึงพอใจกับกล
ยุทธการแจกของแถมสูง (ตารางที่ 23 ในภาคผนวก ฉ.) และมีความพึงพอใจกับความเปนมิตรของ
พนักงานที่ใหบริการสูง (ตารางที่ 24 ในภาคผนวก ฉ.)
และลักษณะของผูบริโภคที่มีความนาจะเปนที่จะบริโภคในแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ของตางประเทศ ไดแก ที่ผูบริโภคที่เปนนักเรียนหรือนักศึกษา (ตารางที่ 7 ในภาคผนวก ฉ.)มี
พฤติกรรมการใชจายในการใชบริการเฉลี่ยตอครั้งสูง (ตารางที่ 13 ในภาคผนวก ฉ.) มีความพึงพอ
ใจความสะดวกสบายตอการเดินทางมาที่รานสูง (ตารางที่ 22 ในภาคผนวก ฉ.) มีความพึงพอใจ
กับบรรยากาศภายในราน (ตารางที่ 22 ในภาคผนวก ฉ.) และมีความพึงพอใจกับกลยุทธการแจก
ตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรี (ตารางที่ 23 ในภาคผนวก ฉ.)

บทที่ 7
บทสรุปและขอเสนอแนะ
7.1

บทสรุป

ธุรกิจแฟรนไชส (Franchise) เปนรูปแบบความรวมมือทางธุรกิจประเภทหนึ่งทีห่ นวยธุรกิจ
นํามาใชในการปรับตัวเพื่อเผชิญหนากับสภาวะการแขงขันในปจจุบัน ธุรกิจแฟรนไชสมีอัตราการ
เติบโตและประสบความสําเร็จอยางสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกําลังมีบทบาทและไดรับความ
นิย มอยางแพรหลายในประเทศไทย โดยรานกาแฟพรีเมี่ย มเปน หนึ่งในธุรกิจ ที่นิย มนําระบบ
แฟรนไชสมาใช ทําใหธุรกิจ ไดรับการตอบรับ ที่ดีจากผูบริโภคและมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ในปจจุบันมีผูประกอบการรายใหมเขามาแขงขันในตลาดมากขึ้นทั้งที่เปนนักลงทุนภายในประเทศ
และผูลงทุนจากตางประเทศ ดังนั้นนอกจากผูประกอบการตองแขงขันกับธุรกิจที่เปนของคนไทย
ดวยกันแลว ยังตองเผชิญหนากับการแขงขันจากผูประกอบการรายใหญที่มาจากตางประเทศอีก
ดวย ดังนั้นการดําเนินธุรกิจของไทยใหประสบความสําเร็จ นอกจากการนํารูปแบบแฟรนไชสมา
ใชเชนเดียวกับที่ทั่วโลกใชแลว การปรับใชกลยุทธดังกลาวใหเหมาะสมกับคนไทยจึงเปนประเด็นที่
ควรใหความสนใจและทําการศึกษาเปนอยางยิ่ง เพราะจะทําใหธุรกิจแฟรนไชสของไทยมีความ
เขมแข็งและสามารถแขงขันกับผูประกอบการจากตางประเทศไดมากขึ้น
งานวิจัย เรื่องธุรกิจ แฟรนไชสใ นประเทศไทยและพฤติก รรมผูบ ริโภค กรณีศึก ษารา น
กาแฟพรีเมี่ย มนี้จึงมีขึ้นโดยมีวัตถุป ระสงค 2 ประการคือ ศึกษาภาพรวมและสถานการณของ
ตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย และวิเคราะหความแตกตางระหวางธุรกิจแฟรนไชสราน
กาแฟ พรีเมี่ยมของไทยและของตางประเทศ โดยพิจารณาจากเจาของสิทธิ์แฟรนไชส ผูซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชส และผูบริโภค โดยสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1) ภาพรวมและสถานการณของตลาดรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย
เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนาจากขอมูลทุติยภูมิ เพื่อศึกษาภาพรวมและขอมูลพื้นฐาน
ของตลาดเกี่ยวกับจํานวนหนวยธุรกิจและลักษณะการดําเนินธุรกิจในตลาด ความแตกตางใน
สินคาและบริการ อุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูที่จะเขามาแขงขัน พฤติกรรมการแขงขันของ
หนวยธุรกิจ รวมถึงสถานการณของธุรกิจในระบบแฟรนไชสในปจจุบัน โดยผลการศึกษาพบวา
ปจจุบันธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทยสามารถแบงประเภทตามลักษณะของการลงทุนได
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4 ประเภท คือ รานกาแฟพรีเมี่ยมจากตางประเทศ รานกาแฟพรีเมี่ยมของนักลงทุนตางประเทศที่
เขามาสรางตราสินคาในประเทศไทย รานกาแฟพรีเมี่ยมของนักลงทุนไทย และรานกาแฟพรีเมี่ยม
ในสถานีบริการน้ํามัน สําหรับความแตกตางในคุณภาพและรูปลักษณะของสินคา พบวา
สวนใหญนําเสนอจุดเดนสินคาหลักของรานคลายกัน คือ เครื่องดื่มกาแฟ โดยผลิตภัณฑทั่วไป
ประกอบดวย 4 กลุมหลัก คือ กลุมเครื่องดื่ม กลุมอาหาร กลุมเมล็ดกาแฟ และผลิตภัณฑเครื่องใช
เกี่ยวกับกาแฟ มีความหลากหลายแตกตางกันไปในผูประกอบการแตละราย ตามจุดเดนในการ
นําเสนอเพื่อใหมีผลตอความรูสึกและการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภค เชน ตั้งชื่อรายการ
กาแฟโดยใชชื่อราน สูตรการชงกาแฟที่เปนเอกลักษณเฉพาะของราน คุณภาพและรสชาติที่พิเศษ
เฉพาะตัว และกลิ่นหอมของกาแฟ มีค วามแตกตางออกไปตามความคิดสรางสรรค และการ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย
สําหรับความแตกตางของตราสินคา พบวาผูประกอบการนิยมสรางชื่อและสัญลักษณ
ของตราสิน คา เพื่อใหจ ดจําไดงาย แตกตางจากคูแขงรายอื่น และทําใหผูบ ริโภคระลึก ถึง เมื่อ
ตองการดื่มกาแฟ เชน รูปถวยกาแฟ รูปเมล็ดกาแฟ ในขณะที่บางรานอาจสรางสัญลักษณของ
ตราสินคาที่ไมเกี่ยวของกับกาแฟเลยเชนรูปนางเงือกไซเรน รูปคาวบอยตะวันตก และรูปแผนที่
โลก เปนตน สําหรับความแตกตางของสถานที่ตั้งจําหนายสินคาของผูขายหรือผูใหบริการ
นั้น เนนทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมายซึ่งเปนผูบริโภคระดับกลางถึงบน ซึ่งพบวา
ไมมีความแตกตางมากนัก คือสวนใหญมุงไปตามแหลงธุรกิจ แหลงทองเที่ยวและสถานที่ที่การ
สัญจรไปมาเปนจํานวนมาก การสัญจรสะดวก มีที่จอดรถ สามารถหาไดงายและเปนจุดสนใจ
ของคนทั่วไป ซึ่งหลักเกณฑในการเลือกทําเลนั้นมีความยืดหยุนแตกตางกันออกไป นอกจากนี้
ยังใหความสําคัญ กับการตกแตงภายในรานใหมีบรรยากาศดี ทันสมัย และแตกตางจากคูแขง
รายอื่นๆ และถึงแมวาการเติบโตของธุรกิจจะทําใหมผี ูขายรายใหมๆ ตองการเขามาแขงขัน แตก็
พบวายังมีอุป สรรคกีด กันผูประกอบการรายใหมอยู ไดแก อุป สรรคจากการไดเ ปรียบดาน
ตนทุน ซึ่งเปนอุปสรรคที่เกิดจากผูประกอบการเดิมที่อยูในตลาดกอนมีความพรอมในการจัดหา
แหลงวัตถุดิบและสามารถซื้อวัตถุดิบไดในราคาที่ต่ํากวาผูผลิตใหมที่จะเขาสูตลาด อุปสรรคอัน
เกิดจากความชื่นชอบในสินคาและบริการซึ่งเปนอุปสรรคที่เกิดจากเนื่องจากผูประกอบการเดิมที่
เปดมากอนมีความไดเปรียบจากการสะสมชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือและสามารถสรางความจดจํา
ในตราสินคาไดกอน และอุปสรรคดานกฎหมายซึ่งในปจจุบันพบวาไมมีขอกีดกันมากนักเนื่องจาก
กฎหมายอนุญาตใหเปดไดอยางเสรี แตยังคงมีหลักเกณฑยุงยากพอสมควร
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สําหรับ พฤติกรรมการแขงขันทางดานราคา พบวา ผูประกอบการสวนใหญกําหนดราคา
สินคาเพื่อใหราคาขายบงชี้ถึงคุณภาพของสินคาและบริการของตน และไมนิยมใชกลยุทธการ
เปลี่ย นแปลงราคาแขงขัน กับ คูแขงรายอื่น แตใ หความสําคัญ อยางมากกับ การแขง ขัน ในดา น
ผลิต ภัณ ฑ เพื่อสรางความไดเ ปรีย บและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคที่มีรสนิย ม
แตกต า งกั น สํ าหรั บ ดา นการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ พบวา มี ทั้ง การโฆษณา
ประชาสัมพันธปกติและเปนชวงๆ ตามประเภทการสงเสริมการขายใหมๆ โดยเนนการโฆษณา
ผลิตภัณฑเพื่อใหความรูในเรื่องสินคา และการโฆษณาองคกรเพื่อนําเสนอภาพลักษณของสินคา
มากกวาวิธีอื่น สําหรับ ดานการสงเสริมการขาย พบวา มีหลายวิธโี ดยนํามาใชสําหรับชวงเวลา
ที่แตกตางกัน ไมนิยมแขง ขันกัน ดานการสง เสริมการขาย แตจ ะใหความสําคัญกับ การตลาด
เฉพาะสาขามากกวา นอกจากนี้มีการแขงขันกันใน การขายโดยใชพนักงานขาย เพื่อสรางความ
ประทับใจแกลูกคาและกลับมาใชบริการใหมในครั้งตอไป สําหรับ พฤติกรรมการจัดจําหนาย
พบวา มีการแขงขันดานชองทางการจําหนายสูงมาก โดยเนนทําเลที่ตั้งที่มีความสะดวกและมีผูคน
สัญจรไปมาจํานวนมาก ซึ่งมีก ารแขงขัน สูงในปจจุบัน ดังนั้นผูประกอบการจึงมีแนวโนมขยาย
สาขาออกสูพื้น ที่ตางจังหวัด และทําขอตกลงรวมธุรกิจ กับ ธุรกิจ ประเภทอื่น ๆ เพื่อขยายชอง
ทางการจําหนายมากขึ้น สําหรับชองทางจัดจําหนายของผูประกอบการในตลาดมีทั้งที่เปนแบบ
ทางตรงและทางออมและทั้งสองแบบผสมกัน โดยในปจจุบันมีการนําระบบการใหสิทธิ์แฟรนไชส
มาใชในการขยายสาขารวมกับการขยายสาขาโดยบริษัทแมเอง เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
สําหรับ สถานการณของระบบแฟรนไชส ในปจจุบันพบวาเปนลักษณะของการใหสทิ ธิ์
ในตัวผลิตภัณฑและเครื่องหมายการคา รวมถึงการกําหนดระบบการดําเนินธุรกิจใหมีมาตรฐาน
เดียวกันในทุกสาขา โดยสิทธิประโยชนที่ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสจะไดรับจากการเจาของสิทธิ์
นั้นแตกตางกันออกไปตามเงื่อนไขของเจาของสิทธิ์ โดยคาใชจายหลักในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ประกอบดวย คาธรรมเนียมแรกเขา คาธรรมเนียมรอยัลตี้ และคาธรรมเนียมการตลาด ซึ่งแตกตาง
กันออกไปตามตราสินคาและขนาดของพื้นที่ราน และจากการศึกษา แนวโนมในอนาคตของ
ธุรกิจรานกาแฟพรีเ มี่ยม พบวาผูประกอบการมีแนวโนมขยายฐานลูกคาไปสูกลุมเปาหมาย
ใหมๆ ในทําเลที่ตั้งใหมๆ มีความพยายามเพิ่มฐานลูกคาโดยการเพิ่มรายการอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในกลุมที่กวางขวางมากขึ้น มีแนวโนมจัดรายการสงเสริม
การขายอยางตอเนื่องเพื่อสรางความแตกตางและสรางความสนใจจากผูบ ริโภคอยูตลอดเวลา
มีการนําเสนอเมนูเพื่อสุขภาพมากขึ้นเพื่อสนองความตองการผูบริโภคที่รักสุขภาพ
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2) ความแตกตางระหวางธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและของตางประเทศ
2.1 เจาของสิทธิ์แฟรนไชส
สําหรับการวิเคราะหในสวนของเจาของสิทธิ์แฟรนไชสนั้น เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา
โดยใชขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึกตัวอยางเจาของสิทธิ์แฟรนไชสที่เปนกรณีศึกษา เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางเจาของสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทยและตางประเทศ
ซึ่งผลการศึก ษาพบวา 1) โครงสรางองคก รธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชสทั้งสองประเภทมีรูป แบบ
โครงสรางคลายคลึงกัน แตเจาของสิทธิ์แฟรนไชสตางประเทศใหความสําคัญกับการขยายสาขา
ดวยระบบแฟรนไชสนอยกวาเจาของสิท ธิ์แฟรนไชสไทย 2) โครงสรา งการตลาด พบวา กลุม
ผูบริโภคของธุรกิจแฟรนไชสตางประเทศมีระดับอายุกวางขวางกวา สําหรับพฤติกรรมการแขงขัน
ทางดานราคา พบวา แฟรนไชสทั้งสองไมนิย มใชกลยุท ธการเปลี่ยนแปลงราคาในการแขง ขัน
และแฟรนไชสตางประเทศกําหนดราคาสิน คาและบริก ารในระดับที่สูง กวาแฟรนไชสไทย เมื่อ
พิจารณาพฤติกรรมการแขงขันดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ธุรกิจแฟรนไชสไทยเนนทําเล
ที่ตั้งประเภทรานเดี่ยว ในขณะที่ธุรกิจแฟรนไชสตางประเทศเนนทําเลที่มีการคมนาคมและการ
สัญจรสูง และพบวาผูป ระกอบการแฟรนไชสไทยใชกลยุทธการตกแตง รานใหความรูสึกสบาย
เหมือนเปนบานหลังที่สอง ในขณะที่ผูประกอบการแฟรนไชสตางประเทศเนนการตกแตงรานที่มี
ความทันสมัย สมัยใหม และใหความรูสึกเปนสากล สําหรับพฤติกรรมการแขงขันดานผลิตภัณฑ
พบวา ผูประกอบการแฟรนไชสไทยเนนการนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและใชวัตถุดิบ
ที่ดี ในขณะที่แฟรนไชสต างประเทศเนน การนําเสนอผลิ ต ภัณ ฑที่ ใ หมแ ละทัน สมัย สําหรั บ
พฤติกรรมการแขงขันโดยการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด พบวาเจาของสิทธิ์แฟรนไชสทั้ง
สองประเภท ใหความสําคัญกับการโฆษณาและสงเสริมการขาย ณ สาขาตางๆ ของราน
3) โครงสรางการผลิต พบวา แฟรนไชสทั้งสองประเภทมีแหลงวัตถุดิบที่ไดจากในประเทศ
และที่ตองนําเขาจากตางประเทศ โดยแฟรนไชสไทยใชกาแฟพัน ธุอาราบีก าและพันธุโรบัสตา
วัตถุดิบหลักในการชงกาแฟ แตแฟรนไชสตางประเทศใชกาแฟพันธุอาราบีกาทั้งหมด แฟรนไชส
ไทยมีโรงงานคั่วกาแฟเปนของตนเอง จึงอาศัยตัวกลางในการทําหนาที่เฉพาะในการซื้อเมล็ดกาแฟ
ดิบจากแหลงผลิตเทานั้น สวนกระบวนการคั่วกาแฟจนถึง การกระจายวัต ถุดิบ สง ตามรานเปน
หน า ที่ ข องผู ป ระกอบการแฟรนไชส เ องทั้ ง หมด ในขณะที่ ก ระบวนการคั่ ว กาแฟของ
ผูประกอบการแฟรนไชสตางประเทศนั้นตองอาศัยตัวกลางในการจัดซื้อกาแฟดิบจากแหลงผลิต
และคั่วกาแฟใหกับบริษัท 4)โครงสรางระบบแฟรนไชส พบวา ผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสตองเสีย
คา ธรรมเนีย มแฟรนไชส ค า รอยัล ตี้ และค า ธรรมเนีย มการตลาดของการซื้อ สิ ท ธิ์ แฟรนไชส
ตางประเทศมากกวาการซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสของไทย ซึ่ง เหตุผลและแรงจูงใจของการเขาสูระบบ
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แฟรนไชสของธุรกิจไทย คือ เพื่อใหสามารถเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็ว และเห็นดวยวาแฟรนไชส
ชวยใหทั้งผูซื้อสิทธิ์และเจาของสิทธิ์แฟรนไชสสามารถกระจายความเสี่ยงในการขาดทุนจากการทํา
ธุรกิจได ในขณะที่ธุรกิจตางประเทศ คือ ตองการสรางชื่อในตราสินคาใหกระจายทั่วไป และเห็น
ดวยวาระบบแฟรนไชสชวยใหหนวยธุรกิจสามารถเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็ว
2.2

ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส

สําหรับความแตกตางระหวางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสนั้น จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามสัมภาษณกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟพรีเมี่ยมที่เปนของคนไทย
9 ราย และที่เปนของตางประเทศ 6 รายในเขตกรุงเทพมหานคร และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทาง
สถิติการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) พบวา ในการวิเคราะหจําแนกประเภท
โดยพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานลักษณะสวนตัว พบวาไมมีตัวแปรใดที่มีความสัมพันธกับ
การซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมและมีบทบาทในการจําแนกกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของ
รานกาแฟทั้งสองกลุมไดอยางมีนัย สําคัญ ที่ 0.05 และเมื่อวิเคราะหก ารจําแนกประเภทโดย
พิ จ ารณาเฉพาะกลุ ม ตั ว แปรด า นพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส พบว า ตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธกับการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสและมีบทบาทในการจําแนกกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของราน
กาแฟทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มี 4 ตัวแปร ไดแก ชั่วโมงทํางาน
หรือเรียนกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส ระยะเวลาฝกอบรมกอนเปดราน คาธรรมเนียมรอยัลตี้ และคา
ธรรมเนียมการตลาด โดยคุณลัก ษณะของผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสที่มีความนาจะเปน ที่จ ะซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสรานกาแฟของไทยมากกวาของตางประเทศ คือ ผูที่มีชั่วโมงทํางานหรือเรีย นกอนซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชสสูง ในขณะที่คุณลักษณะของผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสที่มีความนาจะเปนที่จะซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสรานกาแฟของตางประเทศมากกวาของไทย คือ ผูที่ใชระยะเวลาฝกอบรมกอนเปดราน
นาน ตองเสียคาธรรมเนียมรอยัลตี้และคาธรรมเนียมการตลาดจากการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสสูง
ผลการวิเคราะหการจําแนกประเภทโดยพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานความพึงพอใจ
ที่มีตอการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสและมี
บทบาทในการจําแนกกลุมผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟทั้ง สองกลุมออกจากกันไดอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มี 2 ตัวแปร ไดแก ความพึงพอใจที่มีตอตนทุนคาธรรมเนียมแรกเขาที่ตอง
จายใหแกผูซื้อสิท ธิ์และความพึ ง พอใจที่มีตอผลการดําเนิน งานในปจ จุบัน ของผูซื้อสิท ธิ์ โดย
คุณลักษณะของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีความนาจะเปนที่จะซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟของไทย
มากกวาของตางประเทศ คือ ผูที่มีความพึงพอใจตอตนทุนคาธรรมเนียมแรกเขาที่ตองจายใหแก
เจาของสิทธิ์สูง ในขณะที่คุณลัก ษณะของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีค วามนาจะเปนที่จะซื้อสิท ธิ์
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แฟรนไชสรานกาแฟของตางประเทศมากกวาของไทย คือ ผูที่มีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ในปจจุบันสูง และผลการวิเคราะหจําแนกประเภทเมื่อพิจารณาตัวแปรทุกกลุม รวมกัน ซึ่ง มี
ความสําคัญที่สุด ตอการวิเคราะหในสวนนี้ โดยพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพัน ธกับการซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสและมีบทบาทในการจําแนกกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของรานกาแฟทั้งสองกลุมออกจาก
กันไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มี 9 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรสถานภาพสมรส ตัวแปรอาชีพ
ประกอบธุรกิจสวนตัวกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส รายไดของรานเฉลี่ยตอป สัดสวนเงินกูตอเงินลงทุน
ทั้งหมด สัดสวนเงินจากแหลงอื่นๆตอเงิน ลงทุนทั้งหมด ระยะเวลาฝกอบรมกอนเปดราน คา
ใชจายในการลงทุนเริ่มตน ความพึงพอใจจากการกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ความ
พึงพอใจจากการกําหนดราคาสินคาและบริการ โดยคุณลักษณะของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่มีความ
นาจะเปนที่จะซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟของไทยมากกวาของตางประเทศ คือ การมีสถานภาพ
สมรส มีพฤติกรรมการหาแหลงเงินทุนโดยมีสัดสวนเงินกูตอเงินลงทุนทั้งหมดสูง มีสัดสวนเงินจาก
แหลงอื่นๆตอเงินลงทุนทั้งหมดสูง และมีความพึงพอใจตอการกําหนดราคาสินคาและบริการจาก
เจาของสิท ธิ์สูง ในขณะที่คุณ ลัก ษณะของผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชสที่มีความนาจะเปน ที่จ ะซื้อสิท ธิ์
แฟรนไชสรานกาแฟของตางประเทศมากกวาของไทย คือ การประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวกอนซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชส มีรายไดของรานจากการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตอปสูง ใชเวลาในการเขาฝกอบรมกอน
เปดรานเปนเวลานาน มีคาใชจายในการลงทุนเริ่มตนสูง รวมถึงมีความพึงพอใจตอการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพจากเจาของสิทธิ์สูง
2.3 ผูบริโภค
จากการเก็บ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณก ลุมตัวอยางผูบ ริโภคที่ใ ช
บริการในแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมทั้งสิ้น 400 ราย แบงเปนผูบริโภคของรานกาแฟพรีเมี่ยม
ของไทย 200 ราย และของตางประเทศ 200 ราย โดยจากการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติการ
วิเ คราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) เมื่อพิ จ ารณาเฉพาะกลุม ตัว แปรดา น
ลักษณะสวนตัว พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการบริโภคในรานกาแฟและมีบทบาทในการ
จําแนกกลุม ผูบริโภคของรานกาแฟทั้งสองกลุมไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มี 2 ตัวแปร ไดแก
ความเปนนักเรียนหรือนักศึกษา และสัญชาติ โดยคุณลักษณะของผูบริโภคที่มคี วามนาจะเปนทีจ่ ะ
ใชบ ริก ารในแฟรนไชสรา นกาแฟของไทยมากกวา ของตางประเทศ คือ การเปน สัญ ชาติไทย
ในขณะที่คุณลักษณะของผูบริโภคที่มีความนาจะเปนที่จะใชบริการในแฟรนไชสรานกาแฟของ
ตางประเทศมากกวาของไทยโดย คือ การเปนนักเรียนหรือนักศึกษา และเมื่อพิจารณาเฉพาะ กลุม
ตัวแปรดานพฤติกรรมการใชบริการ พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการบริโภคในรานกาแฟ
และมีบ ทบาทในการจํ าแนกกลุ ม ผูบ ริ โ ภคของร า นกาแฟทั้ ง สองกลุ มออกจากกัน ได อย า งมี
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นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มี 4 ตัวแปร ไดแก จํานวนครั้งในการใชบริการ คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง การ
สั่งเมนูกาแฟรอน และการเดินทางมาจากสถานศึกษา โดยคุณลักษณะของผูบริโภคที่มคี วามนาจะ
เปนที่จะใชบริการในแฟรนไชสรานกาแฟของไทยมากกวาของตางประเทศ คือการชอบสั่งรายการ
เครื่องดื่ มกาแฟรอน ในขณะที่ คุณ ลัก ษณะของผูบ ริโภคที่มีความนาจะเปน ที่ จ ะใชบ ริก ารใน
แฟรนไชสรานกาแฟของตางประเทศมากกวาของไทย คือ ผูที่นิยมใชบริการในรานกาแฟพรีเมี่ยม
บอยครั้งในแตละเดือน มีพฤติกรรมการใชจายเฉลี่ยในแตละครั้งสูง และนิยมเดินทางมาใชบริการ
จากสถานศึกษา
และสําหรับผลการวิเ คราะหการจําแนกประเภทโดยพิจารณากลุม ตัวแปรดานความ
พึงพอใจในการใชบ ริก าร พบวา ตัวแปรที่มีค วามสัมพัน ธกับการบริโภคในรานกาแฟและมี
บทบาทในการจําแนกกลุมผูบริโภคของรานกาแฟทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญ ที่
ระดับ 0.05 มี 10 ตัวแปร ไดแก ความพึงพอใจตอรสชาติของสินคาอื่น ความสดใหม ราคาของ
สินคาอื่น ความสะดวกสบายตอการเดินทาง การตกแตงสถานที่ บรรยากาศภายในราน จํานวน
สาขาที่มากพอตอการใชบริการ การแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรี การแจกของแถม และความ
เปนมิตร โดยคุณลักษณะของผูบริโภคที่มีความนาจะเปนที่จะใชบริการในแฟรนไชสรานกาแฟของ
ไทยมากกวาของตางประเทศ คือ ผูที่มีความพึงพอใจดานความสดใหมสูง ดานราคาสินคาอื่นที่
ไมใชกาแฟสูง ดานการตกแตง สถานที่สูง ดานการแจกของแถมสูง และดานความเปนมิตรสูง
ในขณะที่คุณลักษณะของผูบริโภคที่มีความนาจะเปนที่จะใชบริการในแฟรนไชสรานกาแฟของ
ตางประเทศมากกวาของไทย คือ ผูที่มีความพึงพอใจดานรสชาติของสินคาอื่นที่ไมใชกาแฟสูง
ดานความสะดวกสบายตอการเดินทางสูง ดานบรรยากาศภายในรานสูง ดานการมีจํานวนสาขา
ที่มากพอตอการเลือกใชบริการสูง และดานการแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรีสูง และเมื่อทําการ
วิเคราะหจําแนกประเภทโดยพิจารณากลุมตัวแปรทุกกลุมรวมกัน ซึ่งมีความสําคัญที่สุดตอการ
วิเคราะหในสวนนี้ โดยพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการบริโภคในรานกาแฟและมีบทบาทใน
การจําแนกกลุมผูบริโภคของรานกาแฟทั้งสองกลุมออกจากกันไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มี
13 ตัวแปร ไดแก สัญชาติ รับราชการ นักเรียนหรือนักศึกษา ประกอบธุรกิจสวนตัว คาใชจาย
เฉลี่ย กาแฟรอนความพึงพอใจตอราคาสินคาอื่น ความพึงพอใจตอความสะดวกสบายตอการ
เดินทาง ความพึง พอใจตอการตกแตงสถานที่ ความพึงพอใจตอบรรยากาศภายในราน ความ
พึงพอใจตอการแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรี ความพึงพอใจตอการแจกของแถม และความ
พึงพอใจตอความเปนมิตรของพนักงาน โดยคุณลักษณะของผูบริโภคที่มีความนาจะเปนที่จะใช
บริการในแฟรนไชสรานกาแฟของไทยมากกวาของตางประเทศ คือ การมีสัญชาติไทย มีอาชีพรับ
ราชการหรือ ประกอบธุร กิ จ ส ว นตั ว ชอบสั่ ง รายการเครื่อ งดื่ ม กาแฟร อ น ให ค ะแนนความ
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พึงพอใจตอระดับ ราคาของสินคาอื่นๆ ที่ไมใชกาแฟสูง ใหค ะแนนความพึงพอใจตอการตกแตง
สถานที่ของรานสูง ใหคะแนนความพึงพอใจตอกลยุทธการแจกของแถมสูง และใหคะแนนความ
พึงพอใจตอความเปนมิตรของพนักงานที่ใหบริการสูง ในขณะที่คุณลักษณะของผูบริโภคที่มีความ
นาจะเปนที่จ ะใชบริก ารในแฟรนไชสรานกาแฟของตางประเทศมากกวาของไทย คือ การเปน
นักเรีย นหรือนักศึก ษา มีพฤติก รรมการใชจายในการใชบริก ารเฉลี่ยตอครั้งสูง ใหคะแนนความ
พึงพอใจตอความสะดวกสบายตอการเดินทางมาที่รานสูง ใหคะแนนความพึงพอใจตอบรรยากาศ
ภายในราน และใหคะแนนความพึงพอใจตอกลยุทธการแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรีสูง
สรุปสมมติฐาน
ผลการวิเคราะหของงานวิจัย สามารถสรุปสมมติฐาน คือ ธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟ
พรีเมี่ยมของตางประเทศ มีความแตกตางจากธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของ
ไทย ทั้งในความเห็นของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสและผูบริโภค ดังนี้
ในความเห็นของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส จากผลของแบบจําลองผูซื้อสิท ธิ์แฟรนไชส ทําให
ทราบวา ปจจัยที่สามารถจําแนกความแตกตางระหวางกลุมผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของธุรกิจแฟรนไชส
รานกาแฟพรีเมี่ยมไทยและตางประเทศไดอยางมีนัยสําคัญ ไดแก การประกอบธุรกิจสวนตัวกอน
ซื้อสิท ธิ์แฟรนไชส การมีสถานภาพสมรส รายไดของรานตอป ระยะเวลาในการฝก อบรมกับ
เจาของสิท ธิ์แฟรนไชสกอนเปด ราน คาใชจายในการลงทุนเริ่มตน สัด สวนเงิน กูตอเงิน ลงทุน
ทั้งหมด สัดสวนเงินจากแหลงอื่นๆตอเงินลงทุนทั้งหมด ความพึงพอใจจากการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการโดยเจาของสิทธิ์แฟรนไชส และความพึงพอใจจากการ
กําหนดราคาสินคาและบริการจากเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
ดังนั้นจึงกลาวไดวา คุณลักษณะของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสสวนใหญของรานกาแฟพรีเมี่ยม
ไทย คือ การมีสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการหาแหลงเงินทุนโดยมีสัดสวนเงินกูตอเงินลงทุน
ทั้งหมดสูง มีสัดสวนเงินจากแหลงอื่นๆ ตอเงินลงทุนทั้งหมดสูง และมีความพึงพอใจตอการกําหนด
ราคาสินคาและบริการจากเจาของสิทธิ์สูง ในขณะที่คุณลักษณะของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส สวนใหญ
ของรานกาแฟพรีเมี่ยมตางประเทศ คือ การประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส มี
รายไดตอปจากการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสสูง ใชเวลาในการเขาฝกอบรมกอนเปดรานเปนเวลานาน มี
คาใชจายในการลงทุน เริ่มตน สูง รวมถึง มีค วามพึง พอใจตอการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพจากเจาของสิทธิ์สูง
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ในความเห็นของผูบริโภค จากผลของแบบจําลองผูบริโภค ทําใหทราบวาปจจัยที่สามารถ
จําแนกความแตกตางระหวางกลุมผูบริโภคที่ใชบริการในแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมไทยและใน
รานแฟรนไชสตางประเทศไดอยางมีนัยสําคัญ ไดแก สัญชาติ การประกอบอาชีพ รับราชการ การ
เปนนักเรียนหรือนักศึกษา การมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว คาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการตอ
ครั้ง การสั่งเมนูกาแฟรอนเปนรายการที่ชอบที่สุด ความพึงพอใจตอราคาสินคาอื่นๆ ที่ไมใชกาแฟ
ความพึงพอใจที่มีตอความสะดวกสบายในการเดิน ทางมาใชบริการ ความพึงพอใจที่มีตอการ
ตกแตงสถานที่ ความพึงพอใจที่มีตอบรรยากาศภายในราน ความพึงพอใจที่มีตอการแจกตัวอยาง
เครื่องดื่มใหชิมฟรี ความพึงพอใจที่มีตอการสงเสริมการขายประเภทการแจกของแถม และความ
พึงพอใจตอความเปนมิตรของพนักงาน
ดังนั้น จึงกลาวไดวา คุณลัก ษณะของผูบริโภคสวนใหญของรานกาแฟพรีเมี่ยมไทย คือ
การมีสัญชาติไทย มีอาชีพรับราชการหรือประกอบธุรกิจสวนตัว ชอบสั่งรายการเครื่องดื่มกาแฟ
รอน ใหคะแนนความพึงพอใจตอระดับราคาของสินคาประเภทอื่นๆ ที่ไมใชเครื่องดื่มกาแฟ เชน
เบเกอรี่ สูง ใหคะแนนความพึงพอใจตอการตกแตงสถานที่ของรานสูง ใหคะแนนความพึงพอใจ
ตอกลยุทธการแจกของแถมสูง และใหคะแนนความพึงพอใจตอความเปน มิตรของพนัก งานที่
ใหบริการสูง ในขณะที่คุณลักษณะของผูบริโภคสวนใหญของรานกาแฟพรีเมี่ยมตางประเทศ คือ
การเปนนักเรียนหรือนักศึกษา มีพฤติกรรมการใชจายในการใชบริการเฉลี่ยตอครั้งสูง ใหคะแนน
ความพึงพอใจตอความสะดวกสบายตอการเดินทางมาที่ราน ชอบบรรยากาศภายในรานและ
กลยุทธการแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรีสูง

153

7.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิเคราะหความแตกตางของการดําเนินธุรกิจของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
2 รูปแบบ แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะที่เปนขอเดนและขอดอยของธุรกิจแฟรนไชสทั้งสองประเภท
ทั้งในสวนของเจาของสิทธิ์ ผูซื้อสิทธิ์ และผูบริโภค ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาข อ เด น รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อ ด อ ยของธุ ร กิ จ ซึ่ ง จะเป น ผลดี ต อ
ผูประกอบการแฟรนไชสไทยในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการทั้งในและ
ตางประเทศไดในอนาคต ดังนี้
7.2.1

ขอเสนอแนะสําหรับเจาของสิทธิ์แฟรนไชสไทย

กลยุทธตอผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
1. ถึงแมวาคาใชจายในการลงทุนเริ่มตนจากการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของไทยที่ต่ํากวาของ
ตางประเทศ และการกําหนดระดับ ราคาสินคาและบริการของรานแฟรนไชสไทยจะจูงใจใหนัก
ลงทุนซื้อสิทธิ์แฟรนไชสไทย แตผลการดําเนินการของรานรวมถึงสิทธิพิเศษและความชวยเหลือ
ตางๆ ที่จะไดรับจากการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสก็เปนอีกเงื่อนไขที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสิทธิ์
ดังนั้นเจาของสิทธิ์แฟรนไชสไทยจึงควรศึกษาถึงความตองการที่แทจ ริงของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
เพื่อที่เสนอความชวยเหลือที่เหมาะสมและสรางแรงจูงใจตอนักลงทุนในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชสของ
ไทย อันจะเปนผลดีตอการขยายชองทางการจําหนายผานการขยายสาขาโดยผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
อาทิเชน การใหความสําคัญกับการจัดการฝกอบรมเพื่อถายทอดวิธีการบริหารจัดการตางๆ แกผู
ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส ในระยะเวลาที่นานเพียงพอตอการฝกทักษะการประกอบธุรกิจอยางแทจริง
รวมถึงควรใหความสําคัญ กับ การสรางมาตรการควบคุมคุณ ภาพของสิน คาและบริก ารใหได
มาตรฐานเชนเดียวกับธุรกิจแฟรนไชสตางชาติ เพื่อสรางความนาเชื่อถือแกนักลงทุน เปนตน
กลยุทธตอผูบริโภค
1. เนื่องจากผลการวิเคราะหพบวา ลักษณะอาชีพของผูบริโภคมีความสําคัญตอการใช
บริการในรานแฟรนไชสของแตละประเภท ดังนั้นผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญกับการวาง
กลยุทธโดยคํานึงถึงปจจัยดังกลาว โดยเฉพาะการเนนกลุมเปาหมายผูบริโภคที่มีอาชีพรับราชการ
และประกอบธุรกิจสวนตัว เนื่องจากสวนใหญสามารถตอบสนองตอกลยุทธในปจจุบันไดเปนอยาง
ดี ในขณะที่กลุมผูบริโภคที่เปนนักเรียนหรือนักศึกษามีการตอบสนองตอกลยุทธไดนอย ซึ่งสาเหตุ
สวนหนึ่งอาจเกิดจากทําเลที่ตั้งของรานที่ไมสอดคลองกับกลุมเปาหมาย ดังนั้นหากผูประกอบการ
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สามารถปรับกลยุทธเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมดังกลาวได ก็จะทําใหสามารถ
ขยายกลุมผูบริโภคไดกวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะทําใหเพิ่มยอดขายและสวนแบงการตลาดไดอีกดวย
2. เนื่องจากกลุมผูบริโภคที่เปนชาวตางชาติที่ใชบริการในรานแฟรนไชสตางประเทศมี
สัดสวนมากกวารานแฟรนไชสไทย ดังนั้นผูประกอบการที่เปนเจาของสิทธิ์แฟรนไชสควรทําการ
วิจัยในรายละเอีย ดถึง ความตองการที่แทจริง ของผูบริโภคกลุมดังกลาว เพื่อหาแนวทางในการ
ตอบสนองความตองการอยางเหมาะสม นอกจากนี้การที่ผูบริโภคมีความเห็นวาการใหบริการดวย
ความเปนมิตรของพนักงานเปนจุดเดนของการใหบริการในรานแฟรนไชสไทย ดังนั้นผูประกอบการ
จึงอาจนํากลยุทธดังกลาวมาปรับใช เพื่อสรางประสบการณที่ดีใหแกลูกคาและบงบอกถึงความ
เปน รานกาแฟพรีเมี่ยมของไทย ซึ่งแนวทางดังกลาวเปนสิ่ง ที่ผูประกอบการสามารถใชสราง
ความสามารถในการแขงขันได
3. ถึ ง แมว า ผู ป ระกอบการในธุ ร กิ จ รา นกาแฟพรี เ มี่ย มจะไม นิ ย มใช ก ลยุ ท ธ ก าร
เปลี่ย นแปลงราคาในการแขงขันกัน แตเนื่องจากการใชบ ริก ารในรานแฟรนไชสตางประเทศมี
คาใชจายเฉลี่ย ตอครั้งสูง กวาการใชบ ริการในรานแฟรนไชสของไทย รวมทั้งผูบริโภคมีความ
พึงพอใจตอการกําหนดราคาสินคาอื่นๆ ที่ไมใชกาแฟสูง กวากลุมผูใชบริการของรานแฟรนไชส
ตางประเทศ สอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวา ผูประกอบการแฟรนไชสจากตางประเทศกําหนด
ราคาสินคา ทุกประเภทในระดับที่สูงกวารานกาแฟแฟรนไชสไทย ดังนั้นเจาของสิทธิ์แฟรนไชสไทย
จึง ควรอาศัยจุดเดน ดัง กลาวจูงใจใหผูบริโภคหันมาเลือกใชบริการในรานแฟรนไชสไทย ทั้งนี้
ผูประกอบการตองนําเสนอภาพลักษณที่ดี และสินคาที่มีคุณภาพใหเทียบเทากับรานแฟรนไชส
ตางประเทศดวย
4. เนื่องจากผูบริโภคมีการตอบสนองตอกลยุทธดานสถานที่และชองทางการจําหนาย
ของรานแฟรนไชสไทยในดานรูปแบบการตกแตงรานไดเปนอยางดี ดัง นั้นผูประกอบการจึงควร
รักษารูปแบบการตกแตงดังกลาวไวรวมทั้งการดูแลรานใหดูดีอยูเสมอ นอกจากนี้แนวทางที่ควรมี
การปรับปรุงคือ การวางกลยุทธเพื่อนําเสนอบรรยากาศที่ดีตอการใชบริการในรานและตอบสนอง
ตอความตองการมากขึ้น และการขยายสาขาของรานไปสูสถานที่ตั้งที่มีความสะดวกสบายตอการ
ใชบริการเพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึงและใชบริการไดมากขึ้น ทั้งนี้ผูประกอบการอาจหาทําเล
ที่ตั้งแหลงใหมแทนการตั้งในพื้นที่ที่มีการแขงขันกันสูง เพื่อหลีกเลี่ยงคาใชจายในการเชาพื้นที่
5. เนื่องจากผูบริโภคยังตอบสนองตอกลยุทธการโฆษณาประชาสัมพันธของธุรกิจ
แฟรนไชสไทยไดไมดีนัก ผูประกอบการจึงควรใหเนนการโฆษณาประชาสัมพันธใหผูบริโภครูจัก
และจดจําตราสินคาและคุณภาพของสินคาและบริการไดมากขึ้น และอาจนําวิธกี ารประชาสัมพันธ
ณ จุดขาย เชน การแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหทดลองชิมฟรีมาใช เพื่อใหผูบริโภคที่สัญจรไปมา
หนารานไดรับรูถึงรสชาติและคุณภาพที่ดีของสินคากอนซึ่งจะเปนการจูงใจผูบริโภคใหเขาไปใช
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บริการในราน เนื่องจากเปนกลยุทธที่ผูบริโภคสวนใหญของรานแฟรนไชสตางประเทศสามารถ
ตอบสนองไดเปนอยางดี
7.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐ
1. เนื่องจากเงื่อนไขแฟรนไชสเปน ปจจัย สําคัญ ที่นัก ลงทุน ใชในการพิจ ารณาเพื่อ
ตัดสินใจซื้อสิทธแฟรนไชส ดังนั้นภาครัฐจึงควรสงเสริมความรูเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี ที่กาวหนาและเป น มาตรฐานสากลแกผูป ระกอบการ เพื่อ สรางระบบแฟรนไชส ที่
นาเชื่อถือและไดมาตรฐานเทีย บเทาสากล นอกจากนี้ควรจัดใหมีก ารเผยแพรขอมูลเกี่ย วกับ
ธุรกิจแฟรนไชสอยางถูกตองและทั่วถึง เพื่อใหนักลงทุนมีความเขาใจและสามารถใชประโยชนจาก
ระบบแฟรนไชสไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
2. เนื่องจากธุรกิจระบบแฟรนไชสที่เปนของไทยสวนใหญมีขนาดเล็กและยังไมเปนที่
รูจักมากนัก ดังนั้นภาครัฐควรสงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธตราสินคาที่เปนของคนไทยให
เปนที่รูจักและจดจํามากขึ้นทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้ภาครัฐตองกระตุนใหเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
เห็นความสําคัญของตราสินคาและภาพลักษณที่เปนเอกลักษณไทยควบคูกันไปดวย
3. ภาครัฐควรผลักดันใหมีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจแฟรนไชสโดยเฉพาะ เพื่อ
จัดหาแหลงเงินทุนเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ และสนับสนุนดานการตลาดทั้งในและตางประเทศ

7.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. เนื่องจากขอบเขตงานวิจัยนี้จํากัดการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
จึงควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปสูจังหวัดอื่นๆ ที่ไมใชกรุงเทพมหานครดวย สําหรับนํามา
เปรียบเทียบผลการวิจัยนี้อันจะเปนประโยชนตอทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในทางวิชาการ
มากขึ้น
2. เนื่องจากการศึกษานี้จํากัดขอบเขตการวิจัย โดยศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาตราสินคา
ของรานกาแฟพรีเ มี่ย มเพีย ง 2 รายเทานั้น ดัง นั้น จึง ควรขยายขอบเขตการศึก ษาโดยการเพิ่ม
ตัวอยางตราสิน คาหรือยี่หอของแฟรนไชสรานกาแฟพรีเ มี่ย มในการศึก ษาให มากขึ้น เพื่อให
ผลการวิจัยที่ไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
3. เนื่องจากกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสที่ผูวิจัยใชเปนกรณีศึกษามีจํานวนนอย
มากเนื่องจากศึกษาจากรานกาแฟพรีเมี่ยมเพียง 2 ราย ดังนั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาให
มากขึ้น เพื่อใหผลการศึกษาใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด
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แบบสอบถามผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและตางประเทศ
คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธปริญญาโท เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซึ่งขอมูลจากแบบสอบถามนี้จะนํามาใชเปนประโยชนสําหรับการศึกษาเทานั้น ขอมูลที่ทานตอบ
ผูวิจัยถือเปนความลับทางธุรกิจและไมมีผูใดทราบวาผูใหขอมูลคือใคร และในโอกาสนี้ขาพเจา
จึงใครขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานเปนอยางสูง
(ขอความกรุณาตอบทุกคําถาม)
สวนที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง)
1) เพศ
ชาย
หญิง
2) สถานภาพ
โสด ระบุ สมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน(รวมทั้งตัวทาน)………………..คน
สมรส ระบุ สมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน(รวมทั้งตัวทาน)………………..คน
อื่นๆ ระบุ สมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน(รวมทั้งตัวทาน)……………..…คน
3) อายุ (โปรดระบุ) ……..………ป
4) ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน
ต่ํากวามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา (หรือเทียบเทา)
อนุปริญญา (หรือเทียบเทา)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5) รายไดกอนซื้อแฟรนไชส เฉลี่ย………………………บาทตอเดือน
สวน 2 : พฤติกรรมการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
6) อาชีพกอนซื้อแฟรนไชส
รับราชการ

นักทองเที่ยว

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา

พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจสวนตัว

แมบาน
อื่นๆ ระบุ...................
7) จากอาชีพในขอ 6. ทานทํางาน/เรียน เฉลี่ย……………วันตอสัปดาห และ…..…….…ชั่วโมงตอวัน
8) ลักษณะการบริหารจัดการรานแฟรนไชส
บริหารจัดการรานเอง
อื่นๆ ระบุ………………..

มีผูจัดการรานเปนผูดูแล
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

หลังการซื้อแฟรนไชส ทานทํางาน/เรียน เฉลี่ย……………วันตอสัปดาห และ…..…….…ชั่วโมงตอวัน
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการของรานสาขานี้
…....เดือน
จํานวนลูกคาในวันธรรมดา
เฉลี่ย ………...คน ตอวัน
จํานวนลูกคาในวันเสาร-อาทิตย
เฉลี่ย ………...คน ตอวัน
คาใชจายของลูกคา
เฉลี่ย ………...บาท ตอครั้ง
แหลงที่มาของเงินลงทุนซื้อแฟรนไชส (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

เงินออม
รอยละ…………..ของเงินลงทุนทั้งหมด
เงินกูจากสถาบันการเงิน รอยละ…………..ของเงินลงทุนทั้งหมด
อื่นๆ
รอยละ…………..ของเงินลงทุนทั้งหมด
15) ระยะเวลาในการฝกอบรมกับเจาของแฟรนไชสกอนการดําเนินธุรกิจ …………….วัน
16) รูปแบบรานของทาน
Shop/Stand Alone
(รานที่มีพื้นที่สวนตัว มีประตูเปด–ปด)
Kiosk/Corner (ไมมีพื้นที่รานสวนตัว เปนสวนหนึ่งของอาคารหรือบริเวณรานคาทั่วๆไป)
17) คาใชจายในระยะเริ่มตนของการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
คาธรรมเนียมแฟรนไชส(คาธรรมเนียมแรกเขา) ..……………………..บาท
คาสํารวจสถานที่
……………………….บาท
คาอุปกรณเครื่องใช
……………………….บาท
คากอสรางและตกแตง
……………………….บาท
คาเชา(ลวงหนา)
……………………….บาท
คาเงินเดือนพนักงาน
……………………….บาท
คาโฆษณาและงานโฆษณาตอนเปดราน
……………………….บาท
คาวัตถุดิบ
……………………….บาท
18) คาธรรมเนียมรอยัลตี้ (Royalty Fees)
เฉลี่ย………………….บาท ตอป
19) คาธรรมเนียมการตลาด (Marketing Fees)
เฉลี่ย………………….บาท ตอป
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สวนที่ 3 : ความพึงพอใจของทานที่มีตอการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินธุรกิจ (1-5 คะแนน)
( พอใจมากที่สุด 5 คะแนน /พอใจ 4 คะแนน /ปานกลาง 3 คะแนน/ไมพอใจ 2 คะแนน/ไมพอใจอยางยิ่ง 1
คะแนน )
ความพึงพอใจที่มีตอการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
ก. ดานการจัดการ
20) การฝกอบรมจากเจาของสิทธิ์แฟรนไชสกอนการดําเนินธุรกิจ
21) การใหคําปรึกษาและการแกไขปญหาของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
22) ระบบการดําเนินการในดานตางๆของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
23) ระบบการตรวจสอบผลการดําเนินการของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
ข. ดานการตลาด
24) การกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสินคาและบริการของ
เจาของสิทธิ์แฟรนไชส
25) การกําหนดราคาสินคาและบริการของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
26) รายการสงเสริมการขายของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
27) การโฆษณาประชาสัมพันธของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
28) รูปแบบการตกแตงสถานที่รานของเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
ค. ดานการเงิน
29) ตนทุนคาธรรมเนียมแรกเขาที่ตองจายใหแกเจาของสิทธิ์แฟรนไชส
30) ความพอใจตอผลการดําเนินการของทานในปจจุบัน
ง. ดานขอตกลงและสัญญา
31) รายละเอียดขอตกลงดานการจัดการ
32) รายละเอียดขอตกลงดานการตลาด
33) รายละเอียดขอตกลงดานการเงิน
34) รายละเอียดขอตกลงดานเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุสัญญา
ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
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แบบสอบถามผูบริโภครานกาแฟพรีเมี่ยม
การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและตางประเทศ
คําชี้แจง :
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธปริญญาโท เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จึงใครขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
รานกาแฟพรีเมี่ยม คือ รานกาแฟคั่วบดที่ชงกาแฟโดยมีการจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณอยางดี มีกระบวนการชงอยางถูกตอง
โดยพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมอยางดี การตกแตงรานมีบรรยากาศที่ดี ใหความสําคัญกับรสชาติ คุณภาพและการใหบริการ
สวนที่ 1 : ลักษณะสวนตัวของผูบริโภค
1) เพศ
ชาย
หญิง
2) สถานภาพ
โสด ระบุ สมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน(รวมทั้งตัวทาน)……………คน
สมรส ระบุ สมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน(รวมทั้งตัวทาน)……………คน
อื่นๆ ระบุ สมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน(รวมทั้งตัวทาน)……………คน
3) อายุ
ต่ํากวา 19 ป
19 – 24 ป
25 – 30 ป
31 – 36 ป
37 ปขึ้นไป
4) ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา (หรือเทียบเทา)
อนุปริญญา (หรือเทียบเทา)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5) สัญชาติ
ไทย
ตางชาติ
6) อาชีพ
รับราชการ
นักทองเที่ยว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
ประกอบธุรกิจสวนตัว
แมบาน
อื่นๆ ระบุ....................
7) รายได เฉลี่ย……..……บาท ตอเดือน
สวน 2 : พฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค
8) จํานวนครั้งที่มาใชบริการราน…………………………
เฉลี่ย…..…… ครั้ง ตอเดือน
9) คาใชจายในการบริโภค
เฉลี่ย…..…… บาท ตอครั้ง
10) ระยะเวลาที่ใชในการนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
เฉลี่ย…………นาที ตอครั้ง
11) เมนูใดที่ทานสั่งซื้อรับประทานบอยที่สุด (เลือกเพียงคําตอบเดียว)
กาแฟรอน
กาแฟเย็น
เครื่องดื่มเย็นประเภทอื่น
เครื่องดื่มรอนประเภทอื่น
เบเกอรี่หรืออาหาร
12) ทานเดินทางมาที่ราน……………………….. จาก ( เลือกเพียงคําตอบเดียว )
บาน
ระบุ
เวลาที่ใชในการเดินทางเฉลี่ย…………นาที
ที่ทํางาน
ระบุ
เวลาที่ใชในการเดินทางเฉลี่ย…………นาที
สถานศึกษา
ระบุ
เวลาที่ใชในการเดินทางเฉลี่ย…………นาที
อื่นๆ ระบุ........................ ระบุ
เวลาที่ใชในการเดินทางเฉลี่ย…………นาที
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สวนที่ 3 : ความพึงพอใจของผูบริโภค
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับสินคาและบริการของรานนี้ (1-5 คะแนน)
( พอใจมากที่สุด 5 คะแนน /พอใจ 4 คะแนน /ปานกลาง 3 คะแนน/ไมพอใจ 2 คะแนน/ไมพอใจอยางยิ่ง1 คะแนน)
ความพึงพอใจของผูบริโภค
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
ก. ดานผลิตภัณฑ...............................................................................................................................
13) กลิ่นหอมของเครื่องดืม่ กาแฟ
14) รสชาติของกาแฟ
15) รสชาติของสินคาอื่นนอกจากกาแฟ
16) ความหลากหลายของรายการอาหารและเครื่องดื่ม
17) มาตรฐานของรสชาติ
18) ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม
19) ความสดใหมของอาหารและเครื่องดื่ม
ข. คานราคา........................................................................................................................................
20) ราคาของเครื่องดื่มกาแฟ
21) ราคาของสินคาอื่นนอกจากกาแฟ
ค. ดานชองทางการจําหนาย................................................................................................................
22) ความสะดวกสบายตอการเดินทาง
23) การตกแตงสถานที่สวยงาม
24) บรรยากาศภายในราน
25) ความสะอาดของราน
26) จํานวนสาขาที่มากพอตอการเลือกใชบริการ
27) สามารถนั่งในรานไดนานโดยไมจํากัดเวลา
28) ที่นั่งเพียงพอตอการใชบริการ
ง. ดานการประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย......................................................................................
29) แจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรี
30) การสะสมแตมเพือ่ รับเครื่องดื่มฟรี
31) การขายอาหารเปนชุด ( set )
32) การแจกคูปองสวนลด
33) การแจกของแถม
34) การใหสิทธิพิเศษกับผูที่ทําบัตรสมาชิกกับทางราน
จ. ดานการใหบริการ
35) ความรวดเร็วของการใหบริการของพนักงาน
36) ความเปนมิตรของพนักงาน
37) การแตงกายของพนักงาน
38) ความถูกตองของรายการที่สั่ง
39) รายการเพลงและมุมหนังสือที่รานจัดไวเพื่อใหบริการ
40) การแนะนําสินคาและรายการสงเสริมการขายของพนักงาน
ขอเสนอแนะ...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
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QUESTIONNAIRE FOR CONSUMER

A COMPARATIVE STUDY OF THAI AND FOREIGN PREMIUM COFFEE SHOP FRANCHISING
DEFINITION: This is the questionnaire for thesis of Master Economics student from Chulalongkorn University,
designed to understand consumer behavior in premium coffee shop. All individual survey responses are strictly
confidential, and are for research purposes only. Your opinions are important to me. Thank you for your participation.
PART I: PERSONAL DETAILS
1) Sex

Male

Female

2) Marital Status
Single; Please Specify How many people in your house (Including you)…………
Married; Please Specify How many people in your house (Including you)…………
Others ; Please Specify How many people in your house (Including you)…………
3) Age
Under 19 Years
31–36 Years

19–24 Years

4) Education
Elementary School
Vocational School
Master’s Degree
5) Nationality

25–30 Years

High School
Bachelor’s Degree
Doctor’s Degree
Thai

6) Occupation
Government Official
State Enterprise
Student
Housewife
7) Income

Over 37 Years

Foreign
Tourist
Employee
Business Owner
Others ……………

Average ……………….. Baht / Month ( please specify)

PART II: CONSUMER BEHAVIOR
8) How often do you visit … (shop)………..?

Average ……………….. Times / Month

9) How much money do you spend for … (shop)……….?

Average ……………….. Baht / Time

10) How long do you visit … (shop)……….?
11) What is your most favorite menu? (PLEASE, CHOOSE ONE CHOICE)
Hot Coffee
Iced Coffee
Others Hot Beverage

Average ……………….. Minutes / Time
Others Cold Beverage
Bakery or Food

12) How do you get to … (shop)……….? ( From Where ) (PLEASE, CHOOSE ONE CHOICE)
House
Average time to get here …...…… Minutes
Office
Average time to get here …...…… Minutes
School / University
Average time to get here …...…… Minutes
Others (Please Specify) …………………
Average time to get here …...…… Minutes
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PART III: CONSUMER SATISFACTION
Please indicate the extent to which you satisfied or dissatisfied with the following statements. (1–5 Point)
(5 = Very Satisfied, 4 = Somewhat Satisfied, 3 = Neither Satisfied or Dissatisfied, 2 = Somewhat Dissatisfied, 1 = Very Dissatisfied)
CONSUMER SATISFACTION

5

4

SATISFIED LEVEL
3

2

1

PRODUCT
13) Fragrance of Coffee
14) Taste of Coffee
15) Taste of Others Food & Beverage
16) Variety of Food & Beverage
17) Standard of Food & Beverage
18) Cleanliness of Food & Beverage
19) Freshness of Food & Beverage
PRICE
20) Price of Coffee
21) Price of Others Food &Beverage
PLACE
22) Convenience to find / to visit
23) Decorate
24) Atmosphere
25) Cleanliness
26) Intensive branch
27) Unlimited Time to sit in
28) Enough for sit
PROMOTION
29) Sampling
30) Trading Stamp for free beverage
31) Food & Beverage set promotion
32) Discount Coupon
33) Free Products
34) Privilege for Member Card
SERVICE
35) Fastness
36) Friendly
37) Uniform
38) Correctness of order
39) Program of Welcome(Music, Magazine Corner)
40) Introduce Food & Beverage and Promotion
Notes ……………………………………………....…………………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………..………………………………………………

THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION
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การกําหนดตัวแปรและใหคาของตัวแปร
1. ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ตัวแปรตาม มีจํานวน 1 ตัวแปรคือ
Fi
โดย i = 1,2 และ

คือ

ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมของรานประเภทที่ i
F1
F2

หมายถึง ผูซื้อสิทธิ์ของรานแฟรนไชสไทย
หมายถึง ผูซื้อสิทธิ์ของรานแฟรนไชสตางประเทศ

ตัวแปรอิสระ ไดแก
ตัวแปรดานลักษณะสวนตัว
G_1
คือ
เพศ (Dummy Variable)
ถาเปน ชาย ใหคา 1
หญิง ใหคา 0
(ใหกลุมที่เปน เพศหญิง เปนกลุมอางอิง)
G_2-G_3
คือ
สถานภาพ (Dummy Variable)
โดย
G_2 =
1
ถา
โสด
0
ถา
ไมใช
G_3 =
1
ถา
สมรส
0
ถา
ไมใช
(ใหกลุมที่เปน อื่นๆ เปนกลุมอางอิง)
G_4
คือ
ขนาดของครอบครัว (คน)
ถาเปน โสด
ใหคา จํานวนสมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน
สมรส ใหคา จํานวนสมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน
อื่นๆ ใหคา จํานวนสมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน
G_5
คือ
อายุ (ป)
G_6-G_10
คือ
ระดับการศึกษาสูงสุดของผูซื้อสิทธิ์ (Dummy Variable)
โดย
G_6 =
1
ถา
ต่ํากวามัธยมศึกษา
0
ถา
ไมใช
G_7 =
1
ถา
มัธยมศึกษา (หรือเทียบเทา)
0
ถา
ไมใช
G_8 =
1
ถา
อนุปริญญา (หรือเทียบเทา)
0
ถา
ไมใช
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G_9

G_11

คือ

=

1
0
1

ถา
ปริญญาตรี
ถา
ไมใช
G_10 =
ถา
ปริญญาโท
0
ถาไมใช
(ใหกลุมที่จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาเอก เปนกลุมอางอิง)
ระดับรายไดเฉลี่ยกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตอเดือน (บาท)

ดานพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
G_12-G_18

คือ

G_19

คือ

G_20-G_21

คือ

อาชีพกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส (Dummy Variable)
โดย
G_12 =
1
ถา
รับราชการ
0
ถา
ไมใช
G_13 =
1
ถา
นักทองเที่ยว
0
ถา
ไมใช
G_14 =
1
ถา
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
0
ถา
ไมใช
G_15 =
1
ถา
พนักงานบริษัทเอกชน
0
ถา
ไมใช
G_16 =
1
ถา
นักเรียน / นักศึกษา
0
ถา
ไมใช
G_17 =
1
ถา
ประกอบธุรกิจสวนตัว
0
ถา
ไมใช
G_18 =
1
ถา
แมบาน
0
ถาไมใช
(ใหกลุมที่มีอาชีพอื่นๆ เปนกลุมอางอิง)
ชั่วโมงทํางานหรือเรียนเฉลี่ยกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตอเดือน
(คํานวณจากวันทํางานหรือเรียนเฉลี่ยตอสัปดาห x ชั่วโมงทํางานหรือเรียนเฉลี่ย
ตอวัน x 4)
ลักษณะการบริหารจัดการราน (Dummy Variable)
โดย
G_20 =
1
ถา
บริหารจัดการรานเอง
0
ถา
ไมใช
G_21 =
1
ถา
มีผูจัดการรานดูแล
0
ถาไมใช
(ใหกลุมอื่นๆ เปนกลุมอางอิง)
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G_22

คือ

G_23
G_24

คือ
คือ

G_25-G_26

G_27-G_29

คือ

G_30
G_31

คือ
คือ

G_32
G_33

คือ
คือ

G_34

คือ

G_35

คือ

ชั่วโมงทํางานหรือเรียนเฉลี่ยหลังซื้อสิทธิ์แฟรนไชสตอเดือน
(คํานวณจากวันทํางานหรือเรียนเฉลี่ยตอสัปดาห x ชั่วโมงทํางานหรือเรียนเฉลี่ย
ตอวัน x 4)
ระยะเวลาการกอตั้งราน (เดือน)
รายไดราน (บาทตอป)
(คํานวณจาก (คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งของผูบริโภค x จํานวนลูกคาเฉลี่ยตอวันใน
วันธรรมดา x 20 x 12) + (คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งของผูบริโภค x จํานวนลูกคา
เฉลี่ยตอวันในวันเสารอาทิตย x 10 x 12))
คือ
แหลงที่มาของเงินลงทุน
โดย
G_25 =
1
ถา
มาจากเงินออม
0
ถา
ไมใช
G_26 =
1
ถา
มาจากเงินกู
0
ถา
ไมใช
(ใหกลุมที่มาจากแหลงอื่นๆ เปนกลุมอางอิง)
สัดสวนเงินลงทุนเริ่มแรก (รอยละ)
โดย
G_27 = เงินออมตอเงินลงทุนเริ่มแรก (รอยละ)
G_28 = เงินกูตอเงินลงทุนเริ่มแรก (รอยละ)
G_29 = เงินแหลงอื่นๆตอเงินลงทุนเริ่มแรก (รอยละ)
ระยะเวลาฝกอบรมกับเจาของสิทธิ์แฟรนไชสกอนเปดราน (วัน)
ประเภทของราน (Dummy Variable)
โดย
=
1
ถา
เปน Shop หรือ Stand Alone
0
ถา
ไมใช
(ให Kiosk หรือ Corner เปนกลุมอางอิง)
คาธรรมเนียมแฟรนไชส (บาท)
คาใชจายในการลงทุนเริ่มตน (บาท)
(คํานวณจากคาธรรมเนียมแฟรนไชส + คาสํารวจสถานที่ + คาอุปกรณเครื่องใช +
คา กอ สร า งและตกแตง +คา เชา ลว งหน า+เงิน เดือ นพนั กงาน + ค าใชจ า ยในการ
โฆษณาประชาสัมพันธตอนเปดราน + คาวัตถุดิบ)
คาธรรมเนียมรอยัลตี้ที่ตองจายตอป (Royalty Fees) (บาท)
(คํานวณจาก รายไดรานตอป (Z_24) x อัตราคารอยัลตี)้
คาธรรมเนียมการตลาดที่ตองจายตอป (Marketing Fees) (บาท)
(คํานวณจาก รายไดรานตอป (Z_24) x อัตราคาการตลาด)
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ตัวแปรดานความพึงพอใจที่มีตอการซื้อสิทธแฟรนไชส
ก. ดานการจัดการ
G_36
คือ
คะแนนความพึงพอใจของการฝกอบรมจากเจาของสิทธิ์กอน
การดําเนินธุรกิจ
G_37
คือ
คะแนนความพึงพอใจของการใหคําปรึกษาและการแกไขปญหาของ
เจาของสิทธิ์
G_38
คือ
คะแนนความพึงพอใจของระบบการดําเนินการในดานตางๆ ของ
เจาของสิทธิ์
G_39
คือ
คะแนนความพึงพอใจของระบบการตรวจสอบผลการดําเนินการของ
เจาของสิทธิ์
ข. ดานการตลาด
G_40
คือ
คะแนนความพึงพอใจของการกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ของสินคาและบริการของเจาของสิทธิ์
G_41
คือ
คะแนนความพึงพอใจของการกําหนดราคาสินคาและบริการ
G_42
คือ
คะแนนความพึงพอใจของรายการสงเสริมการขายของเจาของสิทธิ์
G_43
คือ
คะแนนความพึงพอใจของการโฆษณาประชาสัมพันธของเจาของสิทธิ์
แฟรนไชส
G_44
คือ
คะแนนความพึงพอใจของรูปแบบการตกแตงสถานที่ของเจาของสิทธิ์
แฟรนไชส
ค. ดานการเงิน
G_45
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับตนทุนคาธรรมเนียมแรกเขาที่ตองจาย
ใหแกเจาของสิทธิ์
G_46
คือ
คะแนนความพึงพอใจของผลการดําเนินงานในปจจุบันของผูซื้อสิทธิ์
ง. ดานขอตกลงและสัญญา
G_47
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับขอตกลงดานการจัดการ
G_48
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับขอตกลงดานการตลาด
G_49
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับขอตกลงดานการเงิน
G_50
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับเงื่อนไขดานอายุสัญญา
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2. ผูบริโภค
ตัวแปรตาม มีจํานวน 1 ตัวแปรคือ
Ci
คือ
โดย i = 1,2 และ
ตัวแปรอิสระ ไดแก

ผูบริโภคที่ใชบริการในแฟรนไชสรานกาแฟพรีเมียมในรานประเภทที่ i
C1
หมายถึง ผูบริโภคของรานแฟรนไชสไทย
C2
หมายถึง ผูบริโภคของรานแฟรนไชสตางประเทศ

ปจจัยดานลักษณะสวนตัว
X_1
คือ
เพศ (Dummy Variable)
ถาเปน ชาย ใหคา 1
หญิง ใหคา 0
(ใหกลุมที่เปน เพศหญิง เปนกลุมอางอิง)
X_2
คือ
ขนาดของครอบครัว (คน)
ถาเปน โสด
ใหคา จํานวนสมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน
สมรส ใหคา จํานวนสมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน
อื่นๆ
ใหคา จํานวนสมาชิกที่อาศัยในบานเดียวกัน
X_3-X_6 คือ
อายุ (ป) (Dummy Variable)
โดย
X_3 =
1
ถา
ต่ํากวา 19 ป
0
ถา
ไมใช
X_4 =
1
ถา
19-24 ป
0
ถา
ไมใช
X_5 =
1
ถา
25-30 ป
0
ถา
ไมใช
X_6 =
1
ถา
31-36 ป
0
ถา
ไมใช
(ใหกลุม ที่มีอายุ 37 ปขึ้นไปเปนกลุมอางอิง)
X_7-X_11
คือ
ระดับการศึกษาสูงสุดของผูบริโภค (Dummy Variable)
โดย
X_7 =
1
ถา
ต่ํากวามัธยมศึกษา
0
ถา
ไมใช
X_8 =
1
ถา
มัธยมศึกษา (หรือเทียบเทา)
0
ถา
ไมใช
X_9 =
1
ถา
อนุปริญญา (หรือเทียบเทา)
0
ถา
ไมใช
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X_10

X_12

คือ

X_13-X_19

คือ

X_20

คือ

=

1
0
1

ถา
ปริญญาตรี
ถา
ไมใช
X_11 =
ถา
ปริญญาโท
0
ถาไมใช
(ใหกลุมที่จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาเอก เปนกลุมอางอิง)
สัญชาติของผูบริโภค (Dummy Variable)
โดย
X_12 =
1
ถา
ไทย
0
ถา
ไมใช
(ใหกลุมที่เปนตางชาติ เปนกลุมอางอิง)
อาชีพของผูบริโภค (Dummy Variable)
โดย
X_13 =
1
ถา
รับราชการ
0
ถา
ไมใช
X_14 =
1
ถา
นักทองเที่ยว
0
ถา
ไมใช
X_15 =
1
ถา
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
0
ถา
ไมใช
X_16 =
1
ถา
พนักงานบริษัทเอกชน
0
ถา
ไมใช
X_17 =
1
ถา
นักเรียน / นักศึกษา
0
ถา
ไมใช
X_18 =
1
ถา
ประกอบธุรกิจสวนตัว
0
ถา
ไมใช
X_19 =
1
ถา
แมบาน
0
ถาไมใช
(ใหกลุมที่มีอาชีพอื่นๆเปนกลุมอางอิง)
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)

ปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค
X_21
X_22
X_23
X_24-X_27

คือ
คือ
คือ
คือ

จํานวนครั้งที่ใชบริการเฉลี่ยตอเดือน (ครั้ง)
คาใชจายในการบริโภคเฉลี่ยตอครั้ง (บาท)
ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชบริการตอครั้ง (นาที)
รายการสินคาที่นิยมสั่ง (Dummy Variable)
โดย
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X_24

X_28-X_30

X_31

คือ

=

1
ถา
กาแฟรอน
0
ถา
ไมใช
X_25 =
1
ถา
กาแฟเย็น
0
ถา
ไมใช
X_26 =
1
ถา
เครื่องดื่มเย็นประเภทอื่น
0
ถา
ไมใช
X_27 =
1
ถา
เครื่องดื่มรอนประเภทอื่น
0
ถา
ไมใช
(ให เบเกอรี่หรืออาหาร เปนกลุมอางอิง)
คือ
สถานที่กอนเดินทางมาใชบริการ
โดย
X_28 =
1
ถา
บาน
0
ถา
ไมใช
X_29 =
1
ถา
สถานที่ทํางาน
0
ถา
ไมใช
X_30 =
1
ถา
สถานศึกษา
0
ถา
ไมใช
(ใหกลุมอื่นๆ เปนกลุมอางอิง)
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการเดินทางมาใชบริการในแตละครั้ง (นาที)

ปจจัยดานความพึงพอใจของผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑ
X_32
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับกลิ่นหอมของเครื่องดื่มกาแฟ
X_33
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับรสชาติของกาแฟ
X_34
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับรสชาติของสินคาอื่นนอกจากกาแฟ
X_35
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับความหลากหลายของรายการ
อาหารและเครื่องดื่ม
X_36
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับมาตรฐานของรสชาติ
X_37
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม
X_38
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับความสดใหมของอาหารและเครื่องดื่ม
กลยุทธดานราคา
X_39
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับราคาของเครื่องดื่มกาแฟ
X_40
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับราคาของสินคาอื่นนอกจากกาแฟ
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กลยุทธดานชองทางการจําหนาย
X_41
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับความสะดวกสบายตอการเดินทาง
X_42
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับการตกแตงสถานที่สวยงาม
X_43
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับบรรยากาศภายในราน
X_44
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับความสะอาดของราน
X_45
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับจํานวนสาขาที่มากพอตอการเลือกใช
บริการ
X_46
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับการนั่งในรานไดนานโดยไมจํากัดเวลา
X_47
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับจํานวนที่นั่งที่เพียงพอตอการใชบริการ
กลยุทธดานการโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย
X_48
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับการแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรี
X_49
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับการสะสมแตมเพื่อรับเครื่องดื่มฟรี
X_50
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับการจัดรายการอาหารเปนชุด
X_51
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับการแจกคูปองสวนลด
X_52
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับการแจกของแถม
X_53
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับการมีสิทธิพิเศษสําหรับผูทําบัตรสมาชิก
กลยุทธดานการบริการ
X_54
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับความรวดเร็วของการบริการ
X_55
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับความเปนมิตรของพนักงาน
X_56
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับการแตงกายของพนักงาน
X_57
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกบั ความถูกตองของรายการที่สั่ง
X_58
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับรายการเพลงและมุมหนังสือที่ใหบริการ
X_59
คือ
คะแนนความพึงพอใจที่ใหกับการแนะนําสินคาและรายการสงเสริมการ
ขายของพนักงาน
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สถิติพื้นฐานแสดงลักษณะทั่วไปของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
รานกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและของตางประเทศ
1.

ดานลักษณะสวนตัว

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามเพศ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
เพศ
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
ชาย
3
33.3
2
33.3
หญิง
6
66.7
4
66.7
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามสถานภาพ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
เพศ
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
โสด
3
33.3
3
50.0
สมรส
6
66.7
3
50.0
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามขนาดครอบครัว
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ขนาดครอบครัว
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
1 คน
3
33.3
1
2 คน
0
0.0
1
3 คน
2
22.2
1
4 คน
1
11.1
3
5 คนขึ้นไป
3
33.3
0
รวม
9
100.0
6

รอยละ
16.7
16.7
16.7
50.0
0.0
100
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามขนาดครอบครัว
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ขนาดครอบครัว
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(คน)
มาตรฐาน
(คน)
มาตรฐาน
ขนาดครอบครัว
3.11
1.76
3.00
1.26
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามอายุ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
อายุ
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
ต่ํากวา 30 ป
1
11.1
0
0.0
31-36 ป
1
11.1
4
66.8
37-40 ป
3
33.3
1
16.7
41-46 ป
3
33.3
1
16.7
47 ปขึ้นไป
1
11.1
0
0.0
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามอายุ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
อายุ
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(ป)
มาตรฐาน
(ป)
มาตรฐาน
อายุ
39.44
7.60
36.83
4.88
ตารางที่ 7 จํ า นวนและร อ ยละของกลุ ม ตั ว อย า งผู ซื้ อ สิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส รา นกาแฟพรี เ มี่ ย ม จํ า แนกตามระดั บ
การศึกษาสูงสุด
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
อนุปริญญา (หรือเทียบเทา)
2
22.2
1
16.7
ปริญญาตรี
4
44.4
0
0.0
ปริญญาโท
3
33.3
5
83.3
รวม
9
100.0
6
100.0
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ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามรายได
กอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
รายได
ไทย
ตางประเทศ
(บาทตอเดือน)
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
25,000 บาทและต่ํากวา
2
22.2
0
0.0
25,001 – 50,000 บาท
3
33.3
1
16.7
50,001 – 100,000 บาท
2
22.2
2
33.3
100,001 บาทขึ้นไป
2
22.2
3
50.0
รวม
9
100.0
6
100.0

ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามระดับรายไดกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
รายได
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(บาท)
มาตรฐาน
(บาท)
มาตรฐาน
รายได
63,333.00
37,831.86
100,000.00
36,331.80

2.

ดานพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมจําแนกตามอาชีพ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
อาชีพ
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
รับราชการ
1
11.1
1
16.7
พนักงานบริษัทเอกชน
3
33.3
0
0.0
นักเรียน / นักศึกษา
0
0.0
1
16.7
ประกอบธุรกิจสวนตัว
5
55.6
4
66.7
รวม
9
100.0
6
100.0
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ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามจํานวน
ชั่วโมงเรียนหรือทํางานกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ชั่วโมงเรียนหรือทํางาน
ไทย
ตางประเทศ
(เฉลี่ยตอเดือน)
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
200 ชั่วโมงหรือต่ํากวา
5
55.5
4
66.7
201-300 ชั่วโมง
2
22.2
2
33.3
301 ชั่วโมงขึ้นไป
2
22.2
0
0.0
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามจํานวนชั่วโมงทํางานหรือเรียนกอนซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ชั่วโมงทํางานหรือเรียน
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(ชั่วโมง)
มาตรฐาน
(ชั่วโมง)
มาตรฐาน
ชั่วโมงทํางานหรือเรียน
246.22
103.81
214.67
59.10
(เฉลี่ยตอเดือน)
ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามลักษณะการ
บริหารราน
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
การบริหารราน
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
บริหารจัดการรานเอง
3
33.3
1
16.7
มีผูจัดการรานดูแล
6
66.7
5
83.3
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามจํานวน
ชั่วโมงทํางานหรือเรียนหลังซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ชั่วโมงทํางานหรือเรียน
ไทย
ตางประเทศ
(เฉลี่ยตอเดือน)
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
200 ชั่วโมงหรือต่ํากวา
4
44.4
3
50.0
201-250 ชั่วโมง
3
33.3
1
16.7
251 ชั่วโมงขึ้นไป
2
22.2
2
33.3
รวม
9
100.0
6
100.0
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ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามจํานวนชั่วโมงทํางานหรือเรียนหลังซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ชั่วโมงทํางานหรือเรียน
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(ชั่วโมง)
มาตรฐาน
(ชั่วโมง)
มาตรฐาน
214.22
45.22
221.33
59.37
ชั่วโมงทํางานหรือเรียน
(เฉลี่ยตอเดือน)
ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามระยะเวลา
การกอตั้งราน
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ระยะเวลาการกอตั้งราน
ไทย
ตางประเทศ
(เดือน)
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
6 เดือนหรือต่ํากวา
4
44.4
1
16.7
7 – 12 เดือน
2
22.2
3
50.0
13 - 24 เดือน
3
33.3
0
0.0
25 - 48 เดือน
0
0.0
1
16.7
49 เดือนขึ้นไป
0
0.0
1
16.7
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามอายุเฉลี่ยของราน
ระยะเวลาการกอตั้งราน
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(เดือน)
มาตรฐาน
(เดือน)
มาตรฐาน
อายุเฉลี่ยของราน
11.67
9.71
32.67
39.97
(เดือน)
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ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามรายไดของ
รานตอป
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
รายไดของรานตอป
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
1,000,000 บาทหรือต่ํากวา
1
11.1
0
0.0
1,000,001 – 3,000,000 บาท
5
55.5
1
16.7
300,001 – 5,000,000 บาท
3
33.3
2
33.4
5,000,001 บาทขึ้นไป
0
0.0
3
50.0
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 19 คา เฉลี่ ยและส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของกลุม ตัว อยา งผู ซื้ อสิ ทธิ์ แ ฟรนไชสรานกาแฟพรี เมี่ ย ม
จําแนกตามรายไดของรานเฉลี่ยตอป
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
รายไดของรานเฉลี่ย
ไทย
ตางประเทศ
ตอป
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(บาท)
มาตรฐาน
(บาท)
มาตรฐาน
รายไดเฉลี่ยตอป
2,472,333.00
1,206,382.82
6,442,000.00
3,557,188.78
(บาท)
ตารางที่ 20 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามแหลงที่มา
จากเงินออม
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
แหลงที่มาของเงินลงทุน
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
เงินออม
9
100.0
6
100.0
เงินกู
3
33.3
1
16.7
แหลงอื่นๆ
1
16.7
0
0.0
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ตารางที่ 21 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามสัดสวน
เงินออมตอเงินลงทุนทั้งหมด
สัดสวนเงินออม
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
รอยละ 20 หรือต่ํากวา
1
11.1
1
16.7
รอยละ 21 – 50
3
33.3
0
0.0
รอยละ 51 – 100
5
55.6
5
83.3
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 22 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามสัดสวนเงินกู
ตอเงินลงทุนทั้งหมด
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
สัดสวนเงินลงทุน
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
รอยละ 0
6
66.7
5
83.3
รอยละ1 -50
2
22.2
0
0.0
รอยละ 51-100
1
11.1
1
16.7
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 23 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามสัดสวน
เงินจากแหลงอื่นๆ ตอเงินลงทุนทั้งหมด
สัดสวนเงินลงทุน
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
รอยละ 0
8
88.9
6
100.0
รอยละ 1-50
1
11.1
0
0.0
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟ พรีเมี่ยมจําแนก
ตามสัดสวนเงินออมตอเงินลงทุนทั้งหมด
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
สัดสวนเงินออม
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
สัดสวนเงินออม (รอยละ)
74.44
31.67
86.67
32.66
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ตารางที่ 25 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามสัดสวนเงินกูตอเงินลงทุนทั้งหมด
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
สัดสวยเงินกู
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
สัดสวนเงินกู (รอยละ)
20.00
31.23
13.33
32.66
ตารางที่ 26 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมจําแนก
ตามสัดสวนเงินจากแหลงอื่นๆ ตอเงินลงทุนทั้งหมด
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
สัดสวนเงินลงทุนจากแหลง
ไทย
ตางประเทศ
อื่น
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
สัดสวนเงินลงทุนจากแหลง
5.56
16.67
0.00
0.00
อื่นๆ (รอยละ)
ตารางที่ 27 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมจําแนกตามระยะเวลา
การฝกอบรมกอนเปดราน
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ระยะเวลาฝกอบรม
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
15 วันหรือต่ํากวา
9
100.0
0
0.0
16 วัน – 30 วัน
0
0.0
5
83.3
31 วันขึ้นไป
0
0.0
1
16.7
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 28 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามระยะเวลาการฝกอบรมกอนเปดราน
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(วัน)
มาตรฐาน
(วัน)
มาตรฐาน
ระยะเวลาฝกอบรม (วัน)
6.67
6.89
31.67
4.08
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ตารางที่ 29 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามประเภท
ของราน
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ประเภทของราน
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
Shop , Stand Alone
7
77.8
3
50.0
Corner , Kiosk
2
22.2
3
50.0
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 30 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตาม
คาธรรมเนียมแฟรนไชส
คาธรรมเนียมแฟรนไชส
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
(บาท)
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
200,000 บาทหรือต่ํากวา
5
55.6
0
0.0
200,001 – 400,000 บาท
4
44.4
2
33.4
400,001 บาทขึ้นไป
0
0.0
4
66.7
รวม
9
100.0
6
100.0
ตารางที่ 31 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟ พรีเมี่ยมจําแนก
ตามคาธรรมเนียมแฟรนไชส
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
คาธรรมเนียมแฟรนไชส
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลีย่
สวนเบี่ยงเบน
(บาท)
มาตรฐาน
(บาท)
มาตรฐาน
คาธรรมเนียมแฟรนไชส
288,888.89
105,409.26
516,666.67
132,916.01
(บาท)
ตารางที่ 32 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตามคาใชจาย
เฉลี่ยในการลงทุนเริ่มตน
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
คาใชจายในการลงทุนเริ่มตน
ไทย
ตางประเทศ
(บาท)
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
1,000,000 บาทหรือต่ํากวา
3
33.3
0
0.0
1,000,001 – 1,500,000 บาท
1
11.1
2
33.4
1,500,001 – 2,000,000 บาท
5
55.5
2
33.4
2,000,001 บาทขึ้นไป
0
0.0
2
33.4
รวม
9
100.0
6
100.0
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ตารางที่ 33 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามคาใชจายเฉลี่ยในการลงทุนเริ่มตน
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมีย่ ม
คาใชจายเฉลี่ยในการลงทุน
ไทย
ตางประเทศ
เริ่มแรก
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(บาท)
มาตรฐาน
(บาท)
มาตรฐาน
597,369.15
1,786,666.70 327.439.56
คาใชจายเฉลี่ยในการลงทุนเริ่มตน 1,365,055.60
(บาท)
ตารางที่ 34 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม จําแนกตาม
คาธรรมเนียมรอยัลตี้
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
คาธรรมเนียมรอยัลตี้
ไทย
ตางประเทศ
(บาทตอป)
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คนX
รอยละ
50,000 บาทหรือต่ํากวา
2
22.2
0
0
50,001 – 100,000 บาท
7
77.7
1
16.7
100,001 บาทขึ้นไป
0
0
5
83.5
รวม
9
100
6
100
ตารางที่ 35 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามคาธรรมเนียมรอยัลตี้
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
คารอยัลตี้
ไทย
ตางประเทศ
(บาทตอป)
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(บาท)
มาตรฐาน
(บาท)
มาตรฐาน
คารอยัลตี้
68,444.44
26,072.55
322,100.00
177,859.44
ตารางที่ 36 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยมจําแนกตาม
คาธรรมเนียมการตลาด
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
คาธรรมเนียมการตลาด
ไทย
ตางประเทศ
(บาทตอป)
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
50,000 บาทหรือต่ํากวา
2
22.2
1
16.7
50,001 – 100,000 บาท
7
77.7
2
33.4
100,001 บาทขึ้นไป
0
0.0
3
50.0
รวม
9
100.0
6
100.0
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ตารางที่ 37 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามคาธรรมเนียมการตลาด
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
คาการตลาด
ไทย
ตางประเทศ
(บาทตอป)
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
คาการตลาด
68,444.44
26,072.55
128,840
71,143.78
3.
ดานความพึงพอใจที่มีตอการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
ตารางที่ 38 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามความพึงพอใจดานการจัดการ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ความพึงพอใจดานการจัดการ
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
การฝกอบรมจากเจาของสิทธิ์
3.33
0.71
4.00
1.10
แฟรนไชสกอนเปดราน
การใหคําปรึกษาและแกไขปญหา
3.44
0.88
3.00
0.63
ระบบการดําเนินการในดานตางๆ
3.33
1.00
4.30
0.52
ระบบการตรวจสอบ
3.33
0.71
3.50
0.55
ผลการดําเนินการ
เฉลี่ยรวม
3.36
0.55
3.70
0.57
ตารางที่ 39 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามความพึงพอใจดานการตลาด
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ความพึงพอใจดานการตลาด
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
การกําหนดมาตรฐานการควบคุม
3.78
0.97
3.83
0.75
คุณภาพ
การกําหนดราคาสินคาและบริการ
3.11
0.60
2.50
0.55
รายการสงเสริมการขาย
2.78
0.97
3.67
0.52
การโฆษณาประชาสัมพันธ
2.78
0.97
3.83
0.41
รูปแบบการตกแตงสถานที่
4.00
0.50
3.83
0.41
เฉลี่ยรวม
3.11
0.47
3.46
0.64
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ตารางที่ 40 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามความพึงพอใจดานการเงิน
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ความพึงพอใจดานการเงิน
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
3.56
0.53
2.17
0.41
ตนทุนคาธรรมเนียมแรกเขาที่ตองจายใหแก
เจาของสิทธิ์
ผลการดําเนินงานในปจจุบันของผูซื้อสิทธิ์
2.67
0.50
4.50
0.55
เฉลี่ยรวม
3.12
0.63
3.34
1.65
ตารางที่ 41 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จําแนกตามความพึงพอใจดานขอตกลงและสัญญา
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ความพึงพอใจดานขอตกลงและสัญญา
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ขอตกลงดานการจัดการ
3.00
0.87
3.50
0.55
ขอตกลงดานการตลาด
2.56
0.88
3.17
0.75
ขอตกลงดานการเงิน
2.78
0.67
2.83
0.41
เงื่อนไขดานอายุสัญญา
2.89
0.33
3.00
0.00
เฉลี่ยรวม
2.81
0.19
3.13
0.29
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สถิติพื้นฐานแสดงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางผูบริโภคของแฟรนไชสราน
กาแฟพรีเมี่ยมที่เปนของไทยและที่เปนของตางประเทศ
1.

ดานลักษณะสวนตัว

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามเพศ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
เพศ
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
ชาย
91
45.5
89
หญิง
109
54.5
111
รวม
200
100.0
200

รอยละ
44.5
55.5
100.0

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามขนาดครอบครัว
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ขนาดครอบครัว
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
1 คน
135
67.5
152
2 คน
15
7.5
8
3 คน
16
8.0
10
4 คน
21
10.5
12
5 คน
7
3.5
6
6 คน
1
0.5
3
7 คน
3
1.5
4
8 คน
0
0.0
4
11 คน
2
1.0
0
รวม
200
100.0
200

รอยละ
76.5
4.0
5.0
6.0
3.0
1.5
2.0
2.0
0.0
100.0

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามขนาดครอบครัว
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ขนาดครอบครัว
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(คน)
มาตรฐาน
(คน)
มาตรฐาน
ขนาดครอบครัว
1.89
1.67
1.77
1.66
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามอายุ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
อายุ
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
ต่ํากวา 19 ป
2
1.0
10
19-24 ป
32
16.0
54
25-30 ป
44
22.0
43
31-36 ป
49
24.5
41
37 ปขึ้นไป
73
36.5
52
รวม
200
100
200

รอยละ
5.0
27.0
21.5
20.5
26.0
100

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
ต่ํากวามัธยมศึกษา
0
0.0
5
2.5
มัธยมศึกษา (หรือเทียบเทา)
17
8.5
21
10.5
อนุปริญญา (หรือเทียบเทา)
19
9.5
11
5.5
ปริญญาตรี
108
54.0
115
57.5
ปริญญาโท
52
26.0
42
21.0
ปริญญาเอก
4
2.0
6
3.0
รวม
200
100.0
200
100.0
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามสัญชาติ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
สัญชาติ
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
ไทย
180
90.0
163
ตางชาติ
20
10.0
37
รวม
200
100.0
200

รอยละ
81.5
18.5
100.0
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
อาชีพ
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รับราชการ
18
9.0
9
นักทองเที่ยว
1
0.5
7
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
9
4.5
11
พนักงานบริษัทเอกชน
68
34.0
71
นักเรียน / นักศึกษา
20
10.0
44
ประกอบธุรกิจสวนตัว
61
30.5
38
แมบาน
8
4.0
4
อื่นๆ
15
7.5
16
รวม
200
100.0
200

รอยละ
4.5
3.5
5.5
35.5
22.0
19.0
2.0
8.0
100.0

ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามระดับรายได
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
รายได
ไทย
ตางประเทศ
(บาทตอเดือน)
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
10,000 บาทและต่ํากวา
37
18.5
50
25.0
10,001 – 20,000 บาท
41
20.5
39
19.5
20,001 – 30,000 บาท
38
19.0
36
18.0
30,001- 40,000 บาท
19
9.5
10
5.0
40,001 – 50,000 บาท
22
11.0
16
8.0
50,001 – 100,000 บาท
30
15.0
25
12.5
100,001 บาทขึ้นไป
13
6.5
24
12.0
รวม
200
100.0
200
100.0
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามระดับรายได
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
รายได
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(บาท)
มาตรฐาน
(บาท)
มาตรฐาน
รายได
54,002.50
97,772.10
56,406.00
99,584.48
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2.

ดานพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามจํานวนครั้งที่มาใชบริการ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จํานวนครั้งที่มาใชบริการ
ไทย
ตางประเทศ
(เฉลี่ยตอเดือน)
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
1 ครั้ง
76
38.0
58
29.0
2 ครั้ง
38
19.0
40
20.0
3 ครั้ง
17
8.5
23
11.5
4 ครั้ง
29
14.5
29
14.5
5 ครั้ง
13
6.5
14
7.0
มากกวา 5 ครั้ง
27
13.5
36
18.0
รวม
200
100.0
200
100.0
ตารางที่ 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามจํานวนครั้งที่มาใชบริการ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
จํานวนครั้งที่มาใช
ไทย
ตางประเทศ
บริการ
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
สวนเบี่ยงเบน
(ครั้ง)
มาตรฐาน
(ครั้ง)
มาตรฐาน
จํานวนครั้งที่
3.51
4.42
4.36
6.06
มาใชบริการ
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
100 บาทและต่ํากวา
120
60.0
102
51.0
101 – 150 บาท
34
17.0
36
18.0
151 – 200 บาท
31
15.5
44
22.0
201 บาทขึ้นไป
15
7.5
18
9.0
รวม
200
100.0
200
100.0

197
ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
คาใชจายเฉลี่ยตอ
ไทย
ตางประเทศ
ครั้ง
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
(บาท)
มาตรฐาน
(บาท)
คาใชจาย
130.13
68.23
149.20
86.38
เฉลี่ยตอครั้ง
ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามเวลาในการนั่ง
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
เวลาในการนั่ง
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
10 นาทีและต่ํากวา
14
7.0
11
5.5
11 – 20 นาที
41
20.5
32
16.0
21 – 30 นาที
77
38.5
89
44.5
31 – 40 นาที
7
3.5
9
4.5
41 – 50 นาที
13
6.5
15
7.5
51 – 60 นาที
40
20.0
36
18.0
มากกวา 60 นาที
8
4.0
8
4.0
รวม
200
100.0
200
100.0
ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามเวลาในการนั่ง
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
เวลาในการนั่ง
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(บาท)
มาตรฐาน
(บาท)
มาตรฐาน
เวลาในการนั่ง
36.67
22.94
37.31
22.81
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ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามรายการอาหารที่ผูบริโภคชอบมากที่สุด
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
รายการอาหารที่ผูบริโภค
ไทย
ตางประเทศ
ชอบมากที่สุด
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
กาแฟรอน
77
38.5
53
26.5
กาแฟเย็น
64
32.0
77
38.5
เครื่องดื่มเย็นประเภทอื่น
31
15.5
40
20.0
เครื่องดื่มรอนประเภทอื่น
7
3.5
12
6.0
เบเกอรี่หรืออาหาร
21
10.5
18
9.0
รวม
200
100.0
200
100.0
ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามสถานที่ที่เดินทางมาราน
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
สถานที่ที่เดินทางมาราน
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
บาน
107
53.5
108
54.0
สถานที่ทํางาน
63
31.5
44
22.0
สถานศึกษา
10
5.0
27
13.5
อื่นๆ
20
10.0
21
10.5
รวม
200
100.0
200
100.0
ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของกลุมตัว อยางผู บริโภค จําแนกตามระยะเวลาเฉลี่ยในการเดินทางมาใช
บริการ
ระยะเวลาเฉลี่ย
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ในการเดินทาง
ไทย
ตางประเทศ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
10 นาทีและนอยกวา
63
31.5
72
36.0
11 – 20 นาที
58
29.0
38
19.0
21 – 30 นาที
40
20.0
65
32.5
31 – 40 นาที
12
6.0
6
3.0
41 – 50 นาที
10
5.0
9
4.5
51 – 60 นาที
14
7.0
8
4.0
มากกวา 60 นาที
3
1.5
2
1.0
รวม
200
100.0
200
100.0
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามระยะเวลาเฉลี่ยในการ
เดินทางมาใชบริการ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
(นาที)
มาตรฐาน
(นาที)
มาตรฐาน
24.44
19.98
22.93
22.21
ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การเดินทาง
3.

ดานความพึงพอใจของผูบริโภค

ตารางที่ 20 คา เฉลี่ ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม ตัวอยางผูบริ โภค จํ าแนกตามความพึงพอใจดา น
ผลิตภัณฑ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ
ไทย
ตางประเทศ
สวน
สวน
เบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
มาตรฐาน
กลิ่นหอมของเครื่องดื่มกาแฟ
3.94
0.72
4.03
0.71
รสชาติของกาแฟ
3.92
0.72
3.94
0.70
รสชาติของสินคาอื่นนอกจากกาแฟ
3.63
0.82
3.74
0.73
ความหลากหลายของรายการอาหารและ
3.56
0.85
3.54
0.79
เครื่องดื่ม
มาตรฐานของรสชาติ
3.87
0.75
3.91
0.73
ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม
4.27
0.68
4.25
0.70
ความสดใหมของอาหารและเครื่องดื่ม
4.24
0.57
4.07
0.77
เฉลี่ยรวม
3.92
0.53
3.92
0.51
ตารางที่ 21 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามความพึงพอใจดานราคา
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ความพึงพอใจดานราคา
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ราคาของเครื่องดื่มกาแฟ
3.54
0.91
3.30
0.85
ราคาของสินคาอื่นนอกจากกาแฟ
3.49
0.91
3.25
0.82
เฉลี่ยรวม
3.51
0.86
3.28
0.78
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ตารางที่ 22 คา เฉลี่ ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม ตัวอยางผูบริ โภค จํ าแนกตามความพึงพอใจดา น
ชองทางการจําหนาย

ความพึงพอใจดาน
ชองทางการจําหนาย
คาเฉลี่ย
ความสะดวกสบายตอการเดินทาง
การตกแตงสถานที่สวยงาม
บรรยากาศภายในราน
ความสะอาดของราน
จํานวนสาขาที่มากพอตอการใชบริการ
สามารถนั่งในรานไดนานโดยไมจํากัดเวลา
ที่นั่งเพียงพอตอการใชบริการ
เฉลี่ยรวม

3.90
3.92
3.79
4.10
3.28
4.27
3.61
3.84

แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ไทย
ตางประเทศ
สวน
สวน
คาเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
0.84
4.08
0.78
0.83
3.81
0.77
0.90
3.97
0.72
0.77
4.06
0.72
0.94
3.53
0.80
0.73
4.20
0.76
0.95
3.68
0.95
0.61
3.90
0.54

ตารางที่ 23 คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามความพึงพอใจดาน
การประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย

ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธและ
การสงเสริมการขาย
การแจกตัวอยางเครื่องดื่มใหชิมฟรี
การสะสมแตมเพื่อรับเครื่องดื่มฟรี
การขายอาหารเปนชุด (Set)
การแจกคูปองสวนลด
การแจกของแถม
การใหสิทธิพิเศษกับผูที่ทําบัตรสมาชิก
เฉลี่ยรวม

แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ไทย
ตางประเทศ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
3.06
1.02
3.27
0.95
3.10
0.96
3.02
0.96
3.25
0.91
3.18
0.87
3.19
0.96
3.21
1.04
3.10
0.98
2.93
1.04
3.34
0.96
3.25
1.04
3.17
0.82
3.14
0.81
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ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางผูบริโภค จําแนกตามความพึงพอใจ
ดานการใหบริการ
แฟรนไชสรานกาแฟพรีเมี่ยม
ความพึงพอใจดานการใหบริการ
ไทย
ตางประเทศ
สวน
สวน
คาเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ความรวดเร็วในการใหบริการ
4.03
0.78
3.89
0.83
ความเปนมิตรของพนักงาน
4.16
0.77
3.99
0.87
การแตงกายของพนักงาน
4.14
0.77
4.02
0.80
ความถูกตองของรายการที่สั่ง
4.31
0.67
4.25
073
รายการเพลงและมุมหนังสือที่จัดไวใหบริการ
3.71
0.04
3.59
0.95
การแนะนําสินคาและรายการสงเสริมการขาย
3.53
0.97
3.49
0.92
ของพนักงาน
เฉลี่ยรวม
3.98
0.64
3.87
0.62
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ผลการวิเคราะหจําแนกประเภทจากโปรแกรม SPSS version 10
ผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
1. ผลการวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานลักษณะ
สวนตัวของผูซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
Eigenvalues
Function
1

Eigenvalue % of Variance
.320a
100.0

Canonical
Correlation
.492

Cumulative %
100.0

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.
Wilks' Lambda
Test of Function(s)
1

Wilks' Lambda
.758

Chi-square
3.470

Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients

ปริญญาตรี

Function
1
1.000

Canonical Discriminant Function Coefficients

ปริญญาตรี
(Constant)

Function
1
2.419
-.645

Unstandardized coefficients
Functions at Group Centroids
Function
ตราสินคา
1
แฟรนไชสไทย
.430
แฟรนไชสตางประเทศ
-.645
Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

df
1

Sig.
.062
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Classification Resultsa

Original

Predicted Group
Membership
แฟรนไชสต
ตราสินคา
แฟรนไชสไทย างประเทศ
แฟรนไชสไทย
4
5
แฟรนไชสตางประเทศ
0
6
แฟรนไชสไทย
44.4
55.6
แฟรนไชสตางประเทศ
.0
100.0

Count
%

Total
9
6
100.0
100.0

a. 66.7% of original grouped cases correctly classified.

2.
การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานพฤติกรรม
การซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
Eigenvalues
Function
1

Eigenvalue % of Variance
45.071a
100.0

Canonical
Correlation
.989

Cumulative %
100.0

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.
Wilks' Lambda
Test of Function(s)
1

Wilks' Lambda
.022

Chi-square
42.132

Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients

ชั่วโมงทํางานกอนซื้อ
เวลาฝกอบรม(วัน)
รอยัลตี้ร ายป
คาการตลาดรายป

Function
1
-1.403
1.452
5.418
-4.886

Canonical Discriminant Function Coefficients

ชั่วโมงทํางานกอนซื้อ
เวลาฝกอบรม(วัน)
รอยัลตี้ร ายป
คาการตลาดรายป
(Constant)

Function
1
-.016
.243
.000
.000
.715

Unstandardized coefficients

df
4

Sig.
.000
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Functions at Group Centroids
ตราสินคา
แฟรนไชสไทย
แฟรนไชสตางประเทศ

Function
1
-5.103
7.655

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means
Classification Resultsa

Original

Predicted Group
Membership
แฟรนไชสต
ตราสินคา
แฟรนไชสไทย างประเทศ
แฟรนไชสไทย
9
0
แฟรนไชสตางประเทศ
0
6
แฟรนไชสไทย
100.0
.0
แฟรนไชสตางประเทศ
.0
100.0

Count
%

Total
9
6
100.0
100.0

a. 100.0% of original grouped cases correctly classified.

3. การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานความพึงพอใจที่
มีตอการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส
Eigenvalues
Function
1

Eigenvalue % of Variance
8.857a
100.0

Canonical
Correlation
.948

Cumulative %
100.0

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.
Wilks' Lambda
Test of Function(s)
1

Wilks' Lambda
.101

Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients

ตนทุนคาใชจาย
ผลการดําเนินการ

Function
1
-.836
.923

Chi-square
27.458

df
2

Sig.
.000

206
Canonical Discriminant Function Coefficients

ตนทุนคาใชจาย
ผลการดําเนินการ
(Constant)

Function
1
-1.724
1.779
-.876

Unstandardized coefficients
Functions at Group Centroids
Function
ตราสินคา
1
แฟรนไชสไทย
-2.262
แฟรนไชสตางประเทศ
3.393
Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means
Classification Resultsa

Original

Count
%

Predicted Group
Membership
แฟรนไชสต
ตราสินคา
แฟรนไชสไทย างประเทศ
แฟรนไชสไทย
9
0
แฟรนไชสตางประเทศ
0
6
แฟรนไชสไทย
100.0
.0
แฟรนไชสตางประเทศ
.0
100.0

Total
9
6
100.0
100.0

a. 100.0% of original grouped cases correctly classified.

4. การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาจากกลุมตัวแปรทุกกลุม
Eigenvalues
Function
1

Eigenvalue % of Variance
3250.683a
100.0

Canonical
Correlation
1.000

Cumulative %
100.0

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.
Wilks' Lambda
Test of Function(s)
1

Wilks' Lambda
.000

Chi-square
68.739

df
9

Sig.
.000
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Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients

สมรส
ธุร กิจสวนตัว
รายไดเฉลี่ย ตอป
สัดสวนเงินกู(รอยละ)
สัดสวนอื่นๆ(รอยละ)
เวลาฝกอบรม(วัน)
ตนทุนรวมเริ่มตน(บาท)
การกําหนดมาตรฐาน
กําหนดราคา

Function
1
-13.551
9.578
14.128
10.470
3.825
21.720
-2.080
-12.951
5.721

Canonical Discriminant Function Coefficients

สมรส
ธุร กิจสวนตัว
รายไดเฉลี่ย ตอป
สัดสวนเงินกู(รอยละ)
สัดสวนอื่นๆ(รอยละ)
เวลาฝกอบรม(วัน)
ตนทุนรวมเริ่มตน(บาท)
การกําหนดมาตรฐาน
กําหนดราคา
(Constant)

Function
1
-26.117
18.314
.000
.329
.293
3.638
.000
-14.487
9.846
-53.466

Unstandardized coefficients
Functions at Group Centroids
Function
ตราสินคา
1
แฟรนไชสไทย
-43.338
แฟรนไชสตางประเทศ
65.007
Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

Classification Resultsa

Original

Count
%

Predicted Group
Membership
แฟรนไชสต
ตราสินคา
แฟรนไชสไทย างประเทศ
แฟรนไชสไทย
9
0
แฟรนไชสตางประเทศ
0
6
แฟรนไชสไทย
100.0
.0
แฟรนไชสตางประเทศ
.0
100.0

a. 100.0% of original grouped cases correctly classified.

Total
9
6
100.0
100.0
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ผูบริโภค
1. การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุม ตัวแปรดานลักษณะสวนตัว
ของผูบริโภค
Eigenvalues
Function
1

Eigenvalue % of Variance
.048a
100.0

Canonical
Correlation
.214

Cumulative %
100.0

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

Wilks' Lambda
Test of Function(s)
1

Wilks' Lambda
.954

Chi-square
18.696

Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients
Function
1
สัญชาติ
-.660
นักเรีย น / นักศึกษา
.836

Canonical Discriminant Function Coefficients
Function
1
สัญชาติ
-1.898
นักเรีย น / นักศึกษา
2.306
(Constant)
1.258
Unstandardized coefficients

Functions at Group Centroids
แฟรนไชสร านกาแฟพรีเมี่ย ม
ไทย
ตางประเทศ

Function
1
-.219
.219

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

df
2

Sig.
.000
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Classification Resultsa

Original

Count
%

แฟรนไชสร านกาแฟพรีเมี่ย ม
ไทย
ตางประเทศ
ไทย
ตางประเทศ

Predicted Group
Membership
ไทย
ตางประเทศ
160
40
123
77
80.0
20.0
61.5
38.5

Total
200
200
100.0
100.0

a. 59.3% of original grouped cases correctly classified.

2.
การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานพฤติกรรม
การใชบริการ
Eigenvalues
Function
1

Eigenvalue % of Variance
.058a
100.0

Canonical
Correlation
.235

Cumulative %
100.0

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

Wilks' Lambda
Test of Function(s)
1

Wilks' Lambda
.945

Chi-square
22.472

Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients
Function
1
จํานวนครั้งในการใชบริการ
.426
คาใชจายเฉลี่ย
.508
กาแฟรอน
-.489
สถานศึกษา
.552

Canonical Discriminant Function Coefficients
Function
1
จํานวนครั้งในการใชบริการ
.080
คาใชจายเฉลี่ย
.007
กาแฟรอน
-1.050
สถานศึกษา
1.922
(Constant)
-1.064
Unstandardized coefficients

df
4

Sig.
.000
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Functions at Group Centroids
แฟรนไชสร านกาแฟพรีเมี่ย ม
ไทย
ตางประเทศ

Function
1
-.241
.241

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

Classification Resultsa

Original

Count
%

แฟรนไชสร านกาแฟพรีเมี่ย ม
ไทย
ตางประเทศ
ไทย
ตางประเทศ

Predicted Group
Membership
ไทย
ตางประเทศ
142
58
98
102
71.0
29.0
49.0
51.0

Total
200
200
100.0
100.0

a. 61.0% of original grouped cases correctly classified.

3.
การวิเ คราะหก ารจําแนกประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมตัวแปรดานความ
พึงพอใจจากการใชบริการ
Eigenvalues
Function
1

Eigenvalue % of Variance
.222a
100.0

Canonical
Correlation
.426

Cumulative %
100.0

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

Wilks' Lambda
Test of Function(s)
1

Wilks' Lambda
.818

Chi-square
78.811

df
10

Sig.
.000
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Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients

รสชาติของสินคาอื่น
ความสดใหม
ราคาสินคาอื่น
ความสะดวกสบายตอ
การเดินทาง
การตกแตงสถานที่
บรรยากาศภายในราน
จํานวนสาขาที่มากพอ
การแจกตัวอยางเครื่อ
งดื่มใหชิมฟรี
การแจกของแถม
ความเปนมิตร

Function
1
.432
-.318
-.454
.329
-.739
.673
.285
.585
-.486
-.294

Canonical Discriminant Function Coefficients

รสชาติของสินคาอื่น
ความสดใหม
ราคาสินคาอื่น
ความสะดวกสบายตอ
การเดินทาง
การตกแตงสถานที่
บรรยากาศภายในราน
จํานวนสาขาที่มากพอ
การแจกตัวอยางเครื่อ
งดื่มใหชิมฟรี
การแจกของแถม
ความเปนมิตร
(Constant)

Function
1
.555
-.471
-.526
.408
-.918
.826
.327
.594
-.481
-.358
.319

Unstandardized coefficients

Functions at Group Centroids
Function
แฟรนไชสร านกาแฟพรีเมี่ย ม
1
ไทย
-.470
ตางประเทศ
.470
Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means
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Classification Resultsa

Original

Count
%

แฟรนไชสร านกาแฟพรีเมี่ย ม
ไทย
ตางประเทศ
ไทย
ตางประเทศ

Predicted Group
Membership
ไทย
ตางประเทศ
137
63
56
144
68.5
31.5
28.0
72.0

Total
200
200
100.0
100.0

a. 70.3% of original grouped cases correctly classified.

4.

การวิเคราะหการจําแนกประเภท เมื่อพิจารณากลุมตัวแปรทุกกลุมรวมกัน
Eigenvalues
Function
1

Eigenvalue % of Variance
.296a
100.0

Canonical
Correlation
.478

Cumulative %
100.0

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

Wilks' Lambda
Test of Function(s)
1

Wilks' Lambda
.772

Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients

สัญชาติ
รับราชการ
นักเรีย น / นักศึกษา
ประกอบธุร กิจสวนตัว
คาใชจายเฉลี่ย
กาแฟรอน
ราคาสินคาอื่น
ความสะดวกสบายตอ
การเดินทาง
การตกแตงสถานที่
บรรยากาศภายในราน
การแจกตัวอยางเครื่อ
งดื่มใหชิมฟรี
การแจกของแถม
ความเปนมิตร

Function
1
.344
.223
-.214
.288
-.334
.259
.382
-.378
.611
-.632
-.546
.433
.301

Chi-square
101.527

df
13

Sig.
.000
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Canonical Discriminant Function Coefficients

สัญชาติ
รับราชการ
นักเรีย น / นักศึกษา
ประกอบธุร กิจสวนตัว
คาใชจายเฉลี่ย
กาแฟรอน
ราคาสินคาอื่น
ความสะดวกสบายตอ
การเดินทาง
การตกแตงสถานที่
บรรยากาศภายในราน
การแจกตัวอยางเครื่อ
งดื่มใหชิมฟรี
การแจกของแถม
ความเปนมิตร
(Constant)

Function
1
.989
.889
-.589
.672
-.004
.556
.442
-.469
.758
-.776
-.555
.429
.366
-1.131

Unstandardized coefficients

Functions at Group Centroids
แฟรนไชสร านกาแฟพรีเมี่ย ม
ไทย
ตางประเทศ

Function
1
.543
-.543

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

Classification Resultsa

Original

Count
%

แฟรนไชสร านกาแฟพรีเมี่ย ม
ไทย
ตางประเทศ
ไทย
ตางประเทศ

Predicted Group
Membership
ไทย
ตางประเทศ
138
62
61
139
69.0
31.0
30.5
69.5

a. 69.3% of original grouped cases correctly classified.

Total
200
200
100.0
100.0
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