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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่  
ในการตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์ธุรกิจเครื่องดื่มประเภทชา ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม 
กับคือ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 80 รายและน าข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 35ปี มีระดับการศึกษา 
อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 -25,000 บาท  
มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ จาก อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ คือ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการขาดประสบการณ์ ส่วนใหญ่ท าธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชาไต้หวัน (ชาไข่มุก) โดยใช้เงินลงทุนในธุรกิจ 
จ านวน 50,001 - 100,000 บาท เป็นเจ้าของธุรกิจ 1 สาขา ระยะเวลาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 6 เดือน - 1 ปี และหากตัดสินใจใหม่
ได้ก็คิดว่าจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชาแน่นอน ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มากที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านพนักงานขายแฟรนไชส์  ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนทางด้าน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาก คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
และ ปัจจัยด้านกายภาพ ตามล าดับ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ  ตราสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด  
และตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค ตราสินค้ามีฐานรองรับลูกค้า 
 ด้านราคา  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ  คือ มีหลักเกณฑ์การค านวณผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ  คือ แฟรนไชส์มีระบบในการ
จัดท าเลที่ตั้งของร้านแฟรนไชส์ที่ดี มีประสิทธิภาพ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ  คือ แฟรนไชส์มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ด้านพนักงานขายแฟรนไชส์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจคือ พนักงานขายมีความสามารถ 
ในการแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ 

 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อาจารยป์ระจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
ในการด าเนินธุรกิจ 

ด้านกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ  คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

ABSTRACT  

This independent study aimed to investigate factors affecting entrepreneurs in Chiang Mai province 
towards decision making to choose tea beverage franchises. Questionnaires were designed and used as the 
tool to collect data from 67 franchise entrepreneurs in Chiang Mai province. Data obtained were accessed 
by the descriptive statistics: frequency, percentage, and mean. 
 The findings presented that most respondents were female in the age of 31-35 years old with 
education background in bachelor’s degree or equivalence. They were business owner/self-employed and 
earned monthly income at the average amount of 15,000-25,000 Baht. Reason of buying a franchise business 
was to reduce risk caused by less experience. The majority had the franchise business in a category of 
Taiwanese tea beverage (bubble tea) with the investment at the amount of 50,001-100,000 Baht. They 
owned 1 branch of franchise and had operated this franchise business for the length of 6 months -1 year. 
If they had chance to make the decision again, they had still been insisting to buy the tea beverage franchise.  
 Results of the study on marketing mix presented that process, people, price, promotion, and place 
factors affected their decision making at the highest level; while product and physical evidence and 
presentation factors respectively affected their decision making at high level.  

In product factor, the top components affecting their decision making included the desirable brand 
to markets, the well-known brand to consumers, and the brand with customer-base customers.  

In price factor, the top component affecting their decision making was the appropriate formula to 
calculate rates of returns.  

In place factor, the top component affecting their decision making was the effective franchise 
location arrangement system. 

In promotion factor, the top component affecting their decision making was the continuous and 
regular release of franchise advertisement.  

In people factor, the top component affecting their decision making was the capacity of salesperson 
to provide advises on investment and useful information related. 
 In process factor, the top component affecting their decision making was the clear business 
management system. 

In physical evidence and presentation factor, the top component affecting their decision making 
was the convenience and the fast speed of services being provided.  
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บทน า  

จากสภาวะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูงมาก ท าให้ธุรกิจด าเนินได้ยากมากขึ้น   
การที่ผู้ประกอบการต่างๆ นั้นจะด ารงอยู่ได้จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยมีเงินทุนแต่ยังขาดประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมาก่อน จึงท าให้ต้องใช้ระยะเวลา
ในการเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่และในการจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ ทดลองผิดลองถูก และใช้เวลา 
ในการสร้างช่ือเสียงธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับ และขณะที่สภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การจะประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จนั้นจึงเป็นความเสี่ยงสูงที่ผู้ประกอบการใหม่จะประสบปัญหา 
ในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจาก
สากลว่า สามารถลดข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้นได้  (สถาบันคีนันแห่งเอเซีย , 2557) ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)  
ถือว่าเป็นรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายธุรกิจ และช่องทางในการจัดจ าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการขยายตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายในลักษณะของสาขาโดยผ่านผู้ประกอบการอิสระที่เรียกว่า แฟรนไชส์ซี 
(Franchisee) ส่วนบริษัทที่ให้สิทธิเครื่องหมายการค้าจะเรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญ หรือมีความรู้ (Know How) ในการท าธุรกิจนั้นๆ ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) จะถ่ายทอดความรู้ให้กับแฟรนไชส์ซี 
(Franchisee) ออกมาในรูปแบบของการบริหารและด าเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น รูปแบบการผลิต รูปแบบการขาย 
และรูปแบบการบริหารการตลาด เพื่อจะท าให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจในทุกๆ สาขาอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  

ชา เป็นเครื่องดื่มที่ถือเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  รวมถึงการสร้างกระแสการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการในตลาดชา และชานมไข่มุกในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จะเห็นได้ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่ 
ร้านเครื่องดื่มประเภทชาเป็นส่วนใหญ่และมีการแข่งขันที่สูงมากมีทั้งผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดิมเข้ามาอยู่ในธุรกิจ
มากมายทั้งในรูปแบบของการขยายธุรกิจแฟรนไชส์หรือการเปิดสาขาของตนเองโดยเน้นกลยุทธ์การแข่งขันในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดหน่าย ด้านโปรโมชั่น เป็นต้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น 
เน้นการปรับปรุงด้านความหลากหลายของสินค้าภายในร้าน การจัดรายการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ร้านให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นและดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาบริโภคชานมไข่มุกเพิ่มมากขึ้น 

ชานมไข่มุก เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและมีวางจ าหน่ายในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานกว่า 
10 ปี โดยที่ในช่วงแรกที่มีการเข้ามาท าตลาดในประเทศไทยนั้นได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น เพราะเม็ดไข่มุกท่ีผสม
อยู่ในเครื่องดื่มนั้นสามารถสร้างความแปลกใหม่ให้แก่กลุ่มผู้บริโภคได้ แต่เพราะในการจัดจ าหน่ายและการแข่งขันในตลาด
ช่วงแรกๆ นั้นยังไม่มีความหลากหลายพอจึงท าให้มีกระแสความนิยมอยู่เพียงในระยะสั้น ๆแล้วเงียบหายไป แต่ในปัจจุบัน  
มีกระแสความนิยมชานมไข่มุกกลับมาอีกครั้งโดยมีปัจจัยสนับสนุนในตลาด เกิดความต้องการเครื่องดื่มในตลาดมากขึ้นและ  
มีแนวโน้มและขยายตัวมากข้ึนเรื่อยๆ 
 การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีจ านวนมากข้ึน ส่วนหน่ึงเกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการในการสร้างความมั่นคงในธุรกิจและสร้างรายได้โดยการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศและอีกส่วนหนึ่งมา
จากการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการ
พัฒนาศักยภาพของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (สถาบันคีนันแห่งเอเซีย, 2557) ธุรกิจแฟรนไชส์ น้ันถือเป็นสาขาธุรกิจที่ส าคัญที่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศ เนื่องจากเป็นสาขาธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและ
ขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วทั้งยังสามารถลดข้อจ ากัดและสร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งทุนและบุคลากรที่จะมาร่วมสร้ าง
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ความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าและเร็วกว่าการเริ่มต้น
ธุรกิจด้วยตนเอง  
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ในการตัดสินใจ
เลือกแฟรนไชส์ธุรกิจเครื่องดื่มประเภทชา ซึ่งจะท าการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยใช้ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) มาใช้เป็นกรอบในการศึกษาในครั้งนี้และคาดว่าจะเป็นตัวแปรส าคัญที่จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจ 
แฟรนไชส์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการและยังเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ประกอบการที่ก าลังพิจารณาจะน ารูปแบบการจัดการแฟรนไชส์มาขยายธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบแฟรนไชส์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้ น และสามารถน าไปใช้
เป็นข้อมูลที่ช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มของผู้ประกอบการให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เครื่องดื่มประเภทชา ของผู้ประกอบการ  
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และปรับกล 
ยุทธ์ทางการตลาดของกิจการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและดึงดูดผู้บริโภคที่สนใจลงทุนเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
เครื่องดื่มประเภทชาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและการก าหนดขนาดตัวอย่าง 

ประชากร คือ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทชาในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 80 คน (1 เจ้าของต่อ 1 สาขา) 
ส ารวจ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 – 20 กันยายน 2562  มีจ านวนท้ังหมด 18 แฟรนไชส์ ข้อมูลจากการส ารวจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้มีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลความสนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา อาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางที่ได้รับข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ 
ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ จ านวนเงินท่ีควรลงทุน จ านวนสาขาที่เป็นเจ้าของ ระยะเวลาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ การตัดสินใจ 

ส่วนท่ี 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบการได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านพนักงานขาย 
แฟรนไชส์ ปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ 
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ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 35ปี มีระดับการศึกษา 

อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 -25,000 บาท  
มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ จากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อธุรกิจ ฟรนไชส์ คือ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการขาดประสบการณ์ ส่วนใหญ่ท าธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชาไต้หวัน (ชาไข่มุก) โดยใช้เงินลงทุนในธุรกิจ 
จ านวน 50,001 - 100,000 บาท เป็นเจ้าของธุรกิจ 1 สาขา ระยะเวลาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 6 เดือน - 1 ปี และหากตัดสินใจใหม่
ได้ก็คิดว่าจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชาแน่นอน 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์เคร่ืองด่ืมประเภทชาของผู้ประกอบการใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่ม
ประเภทชาของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านพนักงานขาย  
แฟรนไชส์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจ 
แฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชาของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ ปัจจัยด้านกายภาพ ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
เครื่องดื่มประเภทชาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04โดยปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 
ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคตราสินค้าเป็นท่ีต้องการของตลาด และ ตราสินค้ามีฐานรองรับลูกค้า ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่ม
ประเภทชาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.28 โดยปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ  
มีหลักเกณฑ์การค านวณผลตอบแทนที่เหมาะสม ค่าสิทธิ์ค่าธรรมเนียมในการลงทุนบริหารร้านแฟรนไชส์มีความเหมาะสม  
และมีการสนับสนุนในด้านแหล่งทุน ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจ 
แฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16โดยปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ แฟรนไชส์มีระบบในการจัดท าเลที่ตั้งของร้านแฟรนไชส์ที่ดี มีประสิทธิภาพ แฟรนไชส์มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ และแฟรนไชส์มีร้านสาขาให้เลือกเป็นจ านวนมาก
ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจ 
แฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.25โดยปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ แฟรนไชส์มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เจ้าของแฟรนไชส์มีการช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ และแฟรนไชส์มีสินค้าหรือบริการที่มีจุดเด่นและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันตามล าดับ 
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ปัจจัยด้านพนักงานขายแฟรนไชส์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจ 
แฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.38โดยปัจจัยย่อยด้านพนักงานขายแฟรนไชส์ 
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ พนักงานขายมีความสามารถในการแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ 
และพนักงานขายให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดบัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เครือ่งดืม่
ประเภทชาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75โดยปัจจัยย่อยด้านกายภาพที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ มีระบบการ
บริหารจัดการที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ มีการจัดการร้านที่สะอาดมีสถานที่จอดรถ และ มีการออกบูธตามงานแฟรนไชส์ 
ตามล าดับ 

ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชา ทางด้านกระบวนการ 
มากที่สุด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชา ทางด้านกายภาพ น้อยที่สุด  
โดยสามารถสรุป 10 ล าดับ ค่าเฉลี่ยสูงสุดและสรุปค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชาของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ และเงินลงทุนในธุรกิจ แฟรนไชส์  

ตารางแสดงผลสรุป 10 ล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดและระดับที่มีผลต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์เคร่ืองด่ืมประเภทชาของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ รายละเอียดของปัจจัยย่อย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 - พนักงานขายมีความสามารถในการแนะน า
เกี่ยวกับการลงทุน และให้ข้อมูลทีม่ีประโยชน์ 

ด้านพนักงานขาย 
แฟรนไชส ์

4.86 มากที่สุด 

2 - มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ ด้านกระบวนการ 4.49 มากที่สุด 
3 - มีหลักเกณฑ์การค านวณผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม 
ด้านราคา 4.48 มากที่สุด 

4 - ค่าสิทธ์ิและค่าธรรมเนียมในการลงทุน
บริหารร้านแฟรนไชส์มีความเหมาะสม 

ด้านราคา 4.41 มากที่สุด 

5 - ตราสินค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค 
- มีกระบวนการขั้นตอนการเป็นแฟรนไชส์ที่
เหมาะสม 

ด้านผลิตภณัฑ ์
ด้านกระบวนการ 

4.39 มากที่สุด 

6 - ตราสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด 
- มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนในการ
ด าเนินธุรกิจ 

ด้านผลิตภณัฑ ์
ด้านกายภาพ 

 

4.36 มากที่สุด 
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7 - แฟรนไชส์มีการโฆษณาประชาสมัพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.35 มากที่สุด 

8 - เจ้าของแฟรนไชส์มีการช่วยเหลอืและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส ์

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

4.33 มากที่สุด 

9 - แฟรนไชส์มสีินค้าหรือบริการที่มจีุดเด่น และ
มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.31 มากที่สุด 

10 - แฟรนไชส์มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เครื่องใช้
ในการผลติที่ทันสมยั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.30 มากที่สุด 

 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มประเภทชาของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด  ได้แก่ พนักงานขาย 
มีความสามารถในการแนะน าเกี่ยวกับการลงทุน และให้ข้อมูลที่ มีประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.86  มีความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.49 มีหลักเกณฑ์การค านวณผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าสิทธ์ิและค่าธรรมเนียมในการลงทุน
บริหารร้านแฟรนไชส์มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.41 ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคมีกระบวนการขั้นตอนการเป็นแฟรนไชส์
ที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.39 ตราสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ  
ค่าเฉลี่ย 4.36 แฟรนไชส์มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ย 4.35 เจ้าของแฟรนไชส์ 
มีการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ค่าเฉลี่ย 4.33 แฟรนไชส์มีสินค้าหรือบริการที่มีจุดเด่น และมีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ค่าเฉลี่ย 4.31 แฟรนไชส์มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิตที่ทันสมัย ค่าเฉลี่ย 4.30 ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ในการตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์ธุรกิจ
เครื่องดื่มประเภทชา ในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ปัจจัยด้านพนักงานขายแฟรนไชส์  ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนทางด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาก คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ ปัจจัยด้านกายภาพ 
ตามล าดับ และจากข้อค้นพบ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี คือ  

กลยุทธ์ส าหรับผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังในการซื้อสูงท าให้มี
โอกาสที่จะเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นได้  ดังนั้นเจ้าของแฟรนไชส์ควรให้ความส าคัญปัจจัยย่อยในเรื่อง ตราสินค้ามีค่าใช้จ่ายในการ
ท าตลาดน้อย และการอยากเป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้า ซึ่ง การที่มีแฟรนไชส์ที่มีช่ือเสียง มีฐานลูกค้ารองรับ จะท าให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในด้านของการท าตลาดที่ใช้เงินลงทุนน้อยและแฟรนไชส์เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าแฟรนไชส์ 
ที่ไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ท าให้ลูกค้าอยากซื้อแฟรนไชส์มากยิ่งขึ้น ในการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์เพราะมีความตั้งใจและมีเงิน
ลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไป ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจที่จะลงทุนได้ง่าย ระบบในการจัดท าเลที่ตั้งของร้านแฟรนไชส์ที่ดี  
และมีประสิทธิภาพ จะท าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้า แฟรนไชส์มีร้าน  
สาขาให้เลือกเป็นจ านวนมากจะท าให้เพิ่มโอกาสในการขายแฟรนไชส์ได้มากยิ่งขึ้น  ควรมีการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะ  
ในการด าเนินธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ เพื่อท าให้ผู้ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์มีความรู้ เพื่อน าไปพัฒนาธุรกิจของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
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พนักงานขาย แฟรนไชส์ โดยมีการฝึกอบรมให้พนักงานขายมีบุลคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรู้ในเรื่อง
ของแฟรนไชส์เป็นอย่างดีและสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  เจ้าของแฟรนไชส์ควรจะมีการออกบูธ  
จัดแสดงสินค้าตามงานแฟรนไชส์บ่อยๆ เพื่อเป็นการโปรโมทแฟรนไชส์ของตนเองให้เป็นที่ รู้จักมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนในการ
ให้บริการที่รวดเร็วจะท าให้ลูกค้าตัดสนิใจที่จะซื้อแฟรนไชส์ไดเ้รว็อยิ่งข้ึน และกระบวนการขั้นตอนการเป็นแฟรนไชส์ที่เหมาะสม
จะท าให้ลูกค้ารู้ข้อมูลระบบแฟรนไชส์ในด้านรายละเอียดของข้อมูลการลงทุน เงื่อนไขสัญญาการลงทุนและการดูแลหลังการขาย
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 กลยุทธ์ส าหรับผู้ที่มีเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์ ต้นทุนต่ า ผลตอบแทนดี เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ให้
ความส าคัญในเรื่องของต้นทุนในการซื้อแฟรนไชส์ถูก และอยากได้ผลตอบแทนที่สูง เพราะจะท าให้มีโอกาสที่จะสร้างผลก าไร
ให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้มาก ดังนั้นเจ้าของแฟรนไชส์ควรให้ความส าคัญปัจจัยย่อยเรื่อง ตราสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด  
ซึ่งตราสินค้ามีบทบาทและมีความส าคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน เนื่องจาก  
ในปัจจุบันมีตราสินค้าเครื่องดื่มประเภทชาอยู่เป็นจ านวนมาก การที่มีตราสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด จะท าให้ธุรกิจมีความ
มั่นคง และสร้างผลก าไรได้มากกว่าตราสินค้าท่ีไม่เป็นท่ีรูจ้ักของผู้บริโภค การมีหลักเกณฑ์ในการค านวณผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
จะช่วยให้ผู้ลงทุนคืนทุนได้เร็ว และมีผลตอบแทนสูง ในการคิดค่าสิทธิ์แฟรนไชส์และค่าธรรมเนียมในการลงทุนต้องมีความ
เหมาะสมกับเงินลงทุน ไม่สูงจนเกินไป ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ มีการช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านแหล่งเ งินทุน  
แฟรนไชส์ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา  
ควรจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อท าให้แฟรนไชส์เป็นที่รู้จักในตลาด เมื่อแฟรนไชส์เป็นท่ี
รู้จักในตลาดมากขึ้น ก็จะส่งผลให้มีโอกาสในการขายแฟรนไชส์ได้มากยิ่งขึ้น พนักงานขาย แฟรนไชส์ โดยมีการฝึกอบรม  
ให้พนักงานขายมีบุลคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรู้ในเรื่องของแฟรนไชส์เป็นอย่างดีและสามารถให้ข้อมูล
แก่ลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  ซึ่งจะท าให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์รู้สึกว่าการที่ธุรกิจแฟรนไชส์จะประสบความส าเร็จส่วนหนึ่งมาจาก
ประสบการณ์ของเจ้าของแฟรนไชส์และผู้ให้ข้อมูลแฟรนไชส์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถขยายสาขาได้จ านวนมาก  
มีการก่อตั้งมานาน รวมถึงการที่เจ้าของแฟรนไชส์เคยประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจประเภทเดียวกันมาก่อน ดังนั้นจึงควร
ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ในการท าธุรกิจ โดยการเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจของตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ของผู้อื่นและตนเองในอดีต เพื่อน ามาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ 
ควรมีระบบการบริหารจัดการแฟรนไชส์ที่ชัดเจน ซื่อสัตย์  จริงใจในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจและน่าเช่ือถือให้กั บ 
ผู้ลงทุนซื้อแฟรนไชส์ การมีกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการที่รวดเร็ว และการมีกระบวนการขั้นตอนการเป็นแฟรนไชส์  
ที่เหมาะสมจะให้ความส าคัญในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลระบบแฟรนไชส์ทั้งในด้านรายละเอียดข้อมูลในการลงทุน 
เงื่อนไขสัญญาการลงทุน และการดูแลหลังการขายให้มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน  
 กลยุทธ์ส าหรับผู้ที่มีจ านวนเงินลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ 150,001 – 200,000 บาท เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีจ านวน
เงินลงทุนที่สูง ท าให้มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อ แฟรนไชส์ที่ง่ายยิ่งขึ้น เจ้าของแฟรนไชส์ควรให้ความส าคัญปัจจัยย่อยเรื่อง  
ตราสินค้าเป็นท่ีต้องการของตลาด การที่มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียง มีฐานลูกค้ารองรับ ก็จะท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
มากกว่าตราสินค้าที่ไม่เป็นที่รู้จักของตลาด การคิดค่าสิทธิ์แฟรนไชส์และค่าธรรมเนียมในการลงทุนต้องมีความเหมาะสมกับ  
เงินลงทุนไม่สูงจนเกินไป ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ มีการช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านแหล่งเงินทุน และการมีหลักเกณฑ์  
ในการค านวณผลตอบแทนที่เหมาะสมก็จะช่วยท าให้ผู้ลงทุนคืนทุนได้เร็ว และได้รับผลตอบแทนสูง  ระบบในการจัดท าเลที่ตั้ง
ของร้านแฟรนไชส์ที่ดี และมีประสิทธิภาพ จะท าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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การมีช่องทางจัดจ าหน่ายและการให้บริการผ่านทางเว็บไซด์หรอืโซเชียลมีเดยี เช่น Facebook , Line  เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทาง
ให้ลูกค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น การมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการผลิตที่ทันสมัย จะท าให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้มาก
ขึ้น พนักงานขาย แฟรนไชส์ โดยมีการฝึกอบรมให้พนักงานขายมีบุลคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ใน
เรื่องของแฟรนไชส์เป็นอย่างดี เพื่อท่ีจะให้บริการลูกค้าในมาตรฐานเดียวกันและเพื่อท่ีลูกค้าจะสามารถน าข้อมูลที่ได้ มาปรับใช้
เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าได้  ควรจะมีการระบบการบริหารจัดการแฟรนไชส์ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย กระบวนการที่มีความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ จะท าให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์มีการตัดสนิใจในการซื้อได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องใช้เวลาในการรอคอยนาน  
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