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หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ 

"Advanced Franchise Program (AFP)" 
 

 

เป้าหมายโครงการ 
 หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ "Advanced Franchise Program" มีเป้าหมายเพ่ือ

ยกระดับธุรกิจของคนไทย โดยใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ เพ่ือขยายธุรกิจเป็นระบบสาขาในประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพในการลงทุน และระบบการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐาน ผู้เข้ารับการ

อบรมจะได้รับความรู้ทุกด้านท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ โดยวิทยากรท่ีมีความชํานาญ 

และประสบการณ์ ด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ จํานวนทั้งหมด 3 วัน ในระหว่างกระบวนการฝึกอบรม 

วิทยากรจะ ให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมใช้หลักทฤษฎีของการทําธุรกิจแฟรนไชส์มาวิเคราะห์ตามกรณีศึกษา 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขัน้ตอนในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ 

การออกแบบสัญญา การพัฒนาคู่มือในระบบปฏิบัติการ และการตลาดสําหรับธุรกิจแฟรนไชส์  

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม  
1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับระบบแฟรนไชส์ ด้านการวิเคราะห์การลงทุน การออกแบบธุรกิจให้เหมาะสม

กับการขยายสาขา การคํานวณงบการลงทุน การเก็บค่าสิทธ์ิและรายได้ท่ีเหมาะสมจากระบบแฟรนไชส์  

2. เพ่ือให้มีความเข้าใจถึงความสําคัญในการออกแบบสัญญาแฟรนไชส์ เพ่ือให้ครอบคลุมขั้นตอน 

การทําธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ รวมถึงการให้สิทธิแฟรนไชส์ในรูปแบบต่างๆ 

3. เพ่ือให้สามารถพัฒนาคู่มือปฏิบัติการ  เพ่ือควบคุมมาตรฐานการทําธุรกิจในระบบสาขา 

การออกแบบกระบวนการฝึกอบรมแฟรนไชส์  รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรของ 

สํานักงานใหญ่ เพ่ือสนับสนุนระบบแฟรนไชส์ 

4. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการวางแผนการตลาด ตลอดจนกระบวนการขายแฟรนไชส์และเทคนิค

ต่างๆ ท่ีจําเป็นในการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี  
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หลักสูตรน้ีเหมาะสําหรับ 
 เจ้าของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจความงาม 

หรือผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจขององค์กร  ผู้เข้าร่วมควรมีความรู้พ้ืนฐานด้านการทําธุรกิจ 

เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ท่ีเปิดรับทุกมุมมองด้านการพัฒนาธุรกิจ และต้องเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร 

โดยมีเวลาชั่วโมงรวมไม่ต่ํากว่า 80% ของระยะเวลาหลักสูตรทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตร

อย่างเป็นทางการ 

 เน้ือหาวิชาและกิจกรรมของหลักสูตร เทียบได้กับหลักสูตรการบริหารธุรกิจขั้นสูง โดยได้ 

แบ่งลักษณะการดําเนินการอบรมสัมมนาออกเป็น 2 ส่วนควบคู่กัน โดยวางหลักสูตรให้สอดคล้องทัง้ 2 ส่วน 

ดังน้ี  

 

1. ส่วนของแนวคิด 

 เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ ซ่ึงแนวคิดของแต่ละท่าน ได้มา

จากความรู้และประสบการณ์ท่ีต่างกัน จากความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน กิจกรรมในส่วนแนวคิดจะสร้าง

ความสัมพันธ์ในกลุ่มให้เกิดความเข้าใจ กําลังใจในการผลักดันความคิดทางธุรกิจให้เกิดข้ึนจริง ดังนัน้ ใน

การแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดน้ีจึงเป็นการสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงเกิดจากการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน 

ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วยเน้ือหาท่ีเกิดจากการเรียนในห้องเรียน 

ผ่านการฝึกสอน โดยผู้ชํานาญการ ในแต่ละด้าน 

 

2. ส่วนวิชาการ  

 เป็นความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการ และการเรียนในห้องเรียน ประกอบด้วยการอบรมทัง้หมด 8 

หัวข้อ ดังน้ี 

1. Franchise Business Concept 

2. Franchise Business Design 

3. Franchise Expansion Strategies 

4. Franchise Fee Structure 

5. Store Management & Operation Efficiency For Franchise Business 

6. Franchise Agreement Concept 

7. Franchise Marketing Plan 

8. International Franchise 
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รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ 

Advanced Franchise Program (AFP) 
 

1. FRANCHISE BUSINESS CONCEPT 

o ประวัติความเป็นมาระบบแฟรนไชส์และความรู้พ้ืนฐานด้านแฟรนไชส์ (Franchise History)  

o โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ (Franchise Structure) 

o ปัจจัยสําคัญและองค์ประกอบความสําเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ (Key Success Factors of 

Franchise Business) 

2. FRANCHISE BUSINESS DESIGN 

o แนวคิดหลักในการออกแบบธุรกิจแฟรนไชส์ (Brand Business Design) 

§ Business Concept 

§ Brand Concept 

§ Product Concept 

§ Shop Concept 

o การสร้างระบบควบคุมสาขา (Branch Management Concept) 

3. FRANCHISE EXPANSION STRATEGIES 

การวางแผนกลยุทธ์การขยายธุรกิจแฟรนไชส์  (Franchise Strategic Plan) 

o กลยุทธ์ตัง้เป้าหมายทางการตลาด (Target Market Strategy)  

o กลยุทธ์สร้างความเด่น (Spiking Strategy)  

o กลยุทธ์ตามโอกาส (Opportunistic Strategy) 

o กลยุทธ์การประเมินศักยภาพ (Projected Performance Strategy)   

4. FRANCHISE FEE STRUCTURE 

o การออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee Design) 

o การสร้างรายได้ในระบบแฟรนไชส์  (Franchise Revenue) 

5. STORE MANAGEMENT & OPERATION EFFICIENCY FOR FRANCHISE BUSINESS 

o กระบวนการบริหารสาขา (Store Management) 

o ระบบปฏิบัติการในร้านสาขา (Operation System) 

o หลักการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการระบบแฟรนไชส์ (Operation Manual Management) 

o รูปแบบและโครงสร้างคู่มือปฏิบัติการในธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Operation Manual 

Structure) 

o การสร้างคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ให้มีประสิทธิภาพ (Operations Manual) 

o การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมแฟรนไชส์ (Franchise Training Program) 
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6. FRANCHISE AGREEMENT CONCEPT 

o ความรู้และความสําคัญ การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Agreement Knowledge 

and Design) 

o ข้อบังคับท่ีควรมีในสัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Rules) 

o กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับระบบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) 

o ความสําคัญของการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark) 

7. FRANCHISE MARKETING PLAN 

o กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจแฟรนไชส์ (BIG 5 Model) 

o การประชาสัมพันธ์และการแนะนําธุรกิจ (Public Relations) 

o เคร่ืองมือสําคัญสําหรับทําการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์  (Franchise Marketing Tool) 

o หลักการเตรียมตัวเพ่ือออกงานแสดงธุรกิจ (Exhibition) 

8. INTERNATIONAL FRANCHISE 

เทคนิคการเตรียมตัวและการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ 

o กลยุทธ์การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ (Strategies International) 

o การออกแบบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Business Design) 

o ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Winning Factors) 

o รูปแบบการขยายแฟรนไชส์ (Franchise Typology) 

o ข้อแตกต่างระหว่างแฟรนไชส์ในประเทศไทยกับแฟรนไชส์ต่างประเทศ 

(Domestic Franchise vs International Franchise) 

 

เม่ือเรียนจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ Advanced Franchise Program Certificate 

 

วิทยากรหลักสูตร  
• ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์ 

ผู้เช่ียวชาญการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก 

• ผศ.ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล 

ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายธุรกิจการออกแบบสัญญาแฟรนไชส์ 

• อ.พงศ์พันธ์  วีรพันธ์ุ  

ผู้เช่ียวชาญด้านระบบปฏิบัติการและการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการธุรกิจแฟรนไชส์ 

• อ.พัฒนพล  บรรทัดจันทร์  

ผู้เช่ียวชาญกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 
• อ.พริษฐ์  อนุกูลธนาการ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก 

• อ.เปรมพงษ์  สืบสันติสกุล 

ท่ีปรึกษาฝ่ายพัฒนาสร้างร้านต้นแบบและการตลาด 


