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เม่ือร้านกาแฟและชานมไข่มุกไม่ใช่กระแส...แต่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนกมัพูชา 
ธุรกิจร้ำนกำแฟและร้ำนชำนม ก ำลังเป็นที่นิยมอย่ำงมำกในกัมพูชำ และยังคงเป็นเทรนด์ของนักธุรกิจรุ่น

ใหม่ในกัมพูชำ คือ ต้องกำรมีกิจกำรเป็นของตนเอง โดยเฉพำะกำรเป็นเจ้ำของเฟรนไชน์กำแฟ ชำนมแบรนด์ดังๆ 
จำกต่ำงชำติ จึงท ำให้มีนักธุรกิจหลำยรำยลงทุนซื้อเฟรนไชน์ที่มีชื่อเสียงจำกต่ำงประเทศเข้ำมำเปิดสำขำในกัมพูชำ 
หรือบำงรำยไม่ซื้อเฟรนไชน์แต่สร้ำงแบรนด์ใหม่ของตัวเองขึ้น ท ำให้ปัจจุบันธุรกิจประเภทนี้ในกัมพูชำเติบโตและ
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วจนอำจกล่ำวได้ว่ำมีร้ำนกำแฟ และชำนม ที่เปิดใหม่เกินกว่ำควำมต้องกำรบริโภคก็ว่ำได้ ซึ่ง
ปัจจุบันมีร้ำนกำแฟ และชำนม เปิดให้บริกำรกว่ำ 300 ร้ำน ในกรุงพนมเปญ และประมำณ 500 ร้ำนทั่วประเทศ 

    

 

ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคชำวกัมพูชำเปลี่ยนไป ในวันว่ำงๆ ชำว
กัมพูชำ โดยเฉพำะวัยรุ่นและวัยท ำงำน จะไปนั่งจิบกำแฟ พบปะสังสรรค์ 
หรือนัดคุยธุรกิจกันตำมร้ำนกำแฟที่มีบรรยำกำศดีๆ น่ำนั่งกันมำกขึ้น ส่งผล
ท ำให้ธุรกิจร้ำนกำแฟได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีในตลำดกัมพูชำ และมี 
แบรนด์ต่ำงชำติทยอยเข้ำมำเปิดตัวกันอย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำหรับร้ำนกำแฟแบรนด์ของไทยมีเข้ำมำในกัมพูชำแล้วกว่ำ 10 แบรนด์ อำทิเช่น Amazon, Black 
Canyon, True Coffee, Inthanin, Arabitia, ดอยช้ำง, ดอยหล่อ และชำวดอย เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่ำปัจจุบันร้ำน
เครื่องดื่มแบรนด์ไทยมีสัดส่วนกำรครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกที่สุด เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 45 จำก
จ ำนวนร้ำนกำแฟทั้งหมดในกัมพูชำ โดย Amazon ยังคงเป็นที่นิยมและสำมำรถขยำยสำขำได้มำกถึง 140 กว่ำ
สำขำทั่วประเทศ โดยในแต่ละแบรนด์มีกลยุทธ์กำรเข้ำมำท ำตลำดที่แตกต่ำงกันออกไป ทั้งในรูปของกำรขำย      
เฟรนไชน์เต็มรูปแบบ เจ้ำของแบรนด์เข้ำมำบริหำรจัดกำรเอง หรือขำยวัตถุดิบ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 ร้านกาแฟกับไลฟ์สไตล์แนวใหม่ของคนกัมพูชา      
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ส ำหรับแบรนด์ต่ำงชำติ อ่ืนๆ ที่น่ำจับตำ
มองในตลำดกัมพูชำ แบรนด์แรก คือ Brown 
Coffee กำแฟชื่อดังของกัมพูชำที่เปิดด ำเนินกำร
มำตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเริ่มแรกเดิมทีนั้น เจ้ำของได้
แนวคิดจำกประสบกำรณ์ระหว่ำงกำรไปศึกษำที่
ออสเตรเลียและอเมริกำและมองเห็นวิถีชีวิต
และไลฟ์สไตล์กำรดื่มกำแฟของฝั่งตะวันตกจึงมี
ควำมคิดที่อยำกจะน ำร้ำนกำแฟแนวใหม่ๆ ที่
ทันสมัยมำเปิดในกัมพูชำบ้ำง ซึ่งในเวลำนั้นยังไม่
ค่อยมีร้ำนกำแฟแนวนี้ในกัมพูชำ โดยเริ่มแรก Brown มุ่งเน้นที่จะให้บริกำรกับกลุ่มคนต่ำงชำติซึ่งมำท ำงำนใน
กัมพูชำเป็นหลัก แต่ต่อมำมีจ ำนวนคนกัมพูชำที่จบกำรศึกษำจำกประเทศเหล่ำนี้เริ่มกลับมำอยู่อำศัยในกัมพูชำมำก

ขึ้น ประกอบกับกลุ่มชนชั้นกลำงที่เพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้ร้ำน Brown 
ได้รับควำมนิยมจำกคนท้องถิ่นมำกกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ จนท ำให้มีนัก
ธุรกิจท้องถิ่นและต่ำงชำติให้ควำมสนใจติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์เป็น
จ ำนวนมำก  

อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบัน Brown ยังไม่มีกำรเปิดขำยแฟรน
ไชส์แต่อย่ำงใด แม้ว่ำในปัจจุบันจะมีร้ำนกำแฟแบรนด์ดังๆ จำก
ต่ำงชำติเข้ำมำเป็นคู่แข่งมำกมำยแต่ Brown ก็ยังสำมำรถรักษำฐำน
ลูกค้ำไว้ได้อย่ำงเหนียวแน่น โดยสิ่งส ำคัญที่ท ำให้ Brown Coffee 
สำมำรถแย่งชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำได้ คือ กำรพัฒนำด้ำน

ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นบรรยำกำศร้ำนที่ดึงดูดน่ำนั่ง คุณภำพและรสชำติของกำแฟ บริกำร รวมทั้งกำรคิด
หำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือมำน ำเสนอลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้ Brown ยังคงครองตลำดกำแฟอันดับต้นๆใน
กัมพูชำ   

Starbucks แบรนด์ดังสัญชำติอเมริกัน เข้ำมำสู่
ตลำดกัมพูชำได้ 6 ปีกว่ำ ขยำยสำขำไปแล้ว 20 สำขำทั้งใน
พนมเปญและเสียมรำฐ แม้ว่ำ Starbucks จะเป็นแบรนด์ดังที่
ติดตลำดทั่วโลกและมีฐำนลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชำวต่ำงชำติ
ที่อำศัยอยู่ในกัมพูชำและนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่ Starbucks 
ยังคงท ำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดโปรโมชั่น 
กำรคิดค้นเมนูใหม่ๆ รวมถึงกำรตกแต่งร้ำนและกำรบริกำรที่
ท ำ ให้ ผู้ บ ริ โภ ค รู้ สึ ก ว่ ำ  Starbucks เป็ น ส่ วน ห นึ่ งข อ ง
ชีวิตประจ ำวัน ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญในกำรบริหำรที่ Starbucks 
เน้นและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
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 และล่ำสุดร้ำนกำแฟชื่อดังสัญชำติญี่ปุ่นอย่ำง แบรนด์ % Arabica กำแฟระดับพรีเมี่ยมที่มีมำกกว่ำ 50 
สำขำทั่วโลก ที่เพ่ิงเปิดตัวในเมืองไทยเมื่อต้นเดือนมิถุนำยนที่ผ่ำนมำ แต่กำแฟแบรนด์นี้ได้ เข้ำมำเปิดสำขำแรกใน
กัมพูชำไปตั้งแต่เดือนมกรำคมแล้ว ที่ตึก Vattanac ตึกหรูกลำงกรุงพนมเปญ โดยเน้นกลุ่มลูกค้ำระดับนักธุรกิจ 
ผู้บริหำร และกลุ่มชำวต่ำงชำติ  

 

 

 

 

 

 

 

         

          ตัวอย่างร้านกาแฟชื่อดังที่เปิดด าเนินการในกัมพูชา ( ข้อมูลจากการส ารวจ ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 
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นอกจำกกำแฟแล้ว ถ้ำพูดถึงเครื่องดื่มยอดนิยมที่สุดในกลุ่ม
วัยรุ่นคงหนีไม่พ้น “ชำไข่มุก” อย่ำงแน่นอน ไม่ใช่แค่ในเมืองไทย
เท่ำนั้น ในกัมพูชำเองก็เช่นกัน ไม่ว่ำจะเดินไปทำงไหน ตำมท้อง
ถนน หรือตำมศูนย์กำรค้ำ จะพบร้ำนชำไข่มุกตั้งอยู่แทบจะทุกที ่

แบรนด์ชำไข่มุกที่เข้ำมำท ำตลำดในกัมพูชำ ส่วนใหญ่เป็นแบ
รนด์พรีเมี่ยมจำกประเทศไต้หวัน อย่ำงเช่น Tiger Sugar, The 
Alley, Dakasi,  KOI The, Xing Fu Tang และ Chatime เป็นต้น ซึ่งแบรนด์ดังๆ เหล่ำนี้หลำยแบรนด์ได้เข้ำมำ
ท ำตลำดในกัมพูชำก่อนเมืองไทยเสียอีกด้วย  

         ตัวอย่างร้านชาไข่มุกชื่อดังในกัมพชูา ( ข้อมลูจากการส ารวจ ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

 

 

 

 

   ชานมไข่มุก...เครื่องดื่มยอดนิยมในกลุ่มวัยรุ่น 



  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 5 

 

ส ำหรับแบรนด์ไทยก็มีอยู่หลำยแบรนด์ที่ขยำยตลำดเข้ำมำในกัมพูชำได้ ไม่ว่ำจะเป็น Fire Tiger, Crown, 
ชำตรำมือ, Kamu, Moma's bubble tea, Rin Rin Bubble Milk Tea และ Nobicha เป็นต้น ส ำหรับรำคำมี
ตั้งแต่ 1.5 - 4 ดอลลำร์สหรัฐขึ้นไป ซึ่งลูกค้ำร้ำนชำนมไข่มุกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษำ และกลุ่ม 
take away และ delivery ซึ่งจะแตกต่ำงจำกลูกค้ำร้ำนกำแฟ ซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มคนวัยท ำงำน มำนั่งท ำงำน คุย
งำน และเจรจำธุรกิจ เป็นส่วนใหญ่  

 

 

พฤติกรรมผู้บริโภคชำวกัมพูชำส่วนใหญ่นิยมออกไปนั่งคุย นัดพบสังสรรค์ ตำมร้ำนกำแฟ และชำ มำกกว่ำ
กำรสั่งกลับไปกินที่บ้ำน แต่หลังจำกมีกำรระบำดของไวรัส Covid-19 ท ำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่กลัวและไม่กล้ำ
ออกไปนั่งกินตำมร้ำนเหมือนเช่นเดิม ท ำให้ร้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะในกรุงพนมเปญต้องปรับกลยุทธ์กำรขำยใหม่ มำ
เป็นแบบกำรขำย online แทน โดยมีทั้งขำยผ่ำน Line  facebook และที่นิยมมำกที่สุดในตอนนี้ คือ ขำยผ่ำน
แอปพลิเคชั่น Food Delivery ซึ่งมีทั้งแอปฯ ที่มำจำกต่ำงชำติ อย่ำงเช่น Food Panda, E-Gets และแอปฯ ที่
พัฒนำโดยผู้ออกแบบและพัฒนำท้องถิ่น อำทิเช่น Meal Temple, Nham 24, Muuve และ YPP Express    
เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโปรโมชั่นต่ำงๆ ร่วมกับกำร delivery ไม่ว่ำจะเป็นกำรลดรำคำ กำรปรับ packaging 
หรือกำรจัดบริกำรส่งฟรี เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและสำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำให้ได้มำกท่ีสุด 

  

 

 
 

 
 
 

การปรับตัวและกลยุทธ์การตลาดในช่วงสถานการณ์ Covid-19  
COVID-19 
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    ส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยที่สนใจเข้ำมำลงทุนกิจกำรร้ำนกำแฟ ร้ำนชำนม หรือร้ำนอำหำร ในกัมพูชำนั้น 
มีวิธีกำรและข้อแนะน ำดังนี้ 

1) ผู้ประกอบกำรควรเริ่มต้นโดยกำรศึกษำหำข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนั้นด้วยตัวเอง 
จำกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น http://ditp.go.th  เว็บไซต์กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ หรือจำก
บทควำม เว็บไซต์ หนังสือ คู่มือ และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ รวมถึงพูดคุยกับบุคคล บริษัท หรือหน่วยงำนที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์เก่ียวกับธุรกิจประเภทนั้นๆ ในประเทศกัมพูชำ 

2) เดินทำงมำส ำรวจตลำดในกัมพูชำ ท ำกำรนัดหมำยเข้ำพบหน่วยงำน บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สอบถำมข้อมูลและแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจ หำกเป็นไปได้ควรเดินทำงมำในช่วงที่มีงำนแสดงสินค้ำหรือกิจกรรม
ทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมออกงำน หรือสังเกตกำรณ์ และสร้ำงสัมพันธ์กับบริษัทหรือผู้ประกอบกำรใน
ประเทศกัมพูชำ ทั้งนี้อำจต้องมีกำรเดินทำงมำหลำยครั้งเพ่ือเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและรอบด้ำนมำกที่สุด  

3) รวบรวมข้อมูลทั้งหมด วิเครำะห์ประเมินศักยภำพของประเทศกัมพูชำ และศักยภำพของบริษัท เพ่ือ
วำงแผนว่ำควรจะเริ่มต้นธุรกิจอย่ำงไร เพ่ือให้ร้ำนกำแฟของตนเองมีเอกลักษณ์ หรือแผนธุรกิจแตกต่ำงจำกคู่แข่ง  

 
รูปแบบในการท าธุรกิจ 
รูปแบบกำรท ำธุรกิจร้ำนกำแฟและชำไข่มุกในกัมพูชำ อำจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1) ด าเนินกิจการเอง 100% กำรเข้ำมำลงทุนและด ำเนินกิจกำรเอง 100% เป็นวิธีที่เหมำะส ำหรับร้ำนที่

มีชื่อเสียง เพรำะจะท ำให้สำมำรถควบคุมกำรบริหำรจัดกำรได้เต็มที่ และสำมำรถรักษำคุณภำพของสินค้ำหรือ
บริหำรได้อย่ำงมีมำตรฐำน อย่ำงไรก็ตำมวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลำนำนในกำรเตรียมกำร โดยเฉพำะ
เรื่องของกำรจัดหำและฝึกอบรมบุคลำกร เนื่องจำกบริษัทไทยอำจจะยังไม่มีควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรท ำธุรกิจใน
กัมพูชำ  

2) ร่วมลงทุนกับกับนักลงทุนท้องถิ่นตามสัดส่วนที่ตกลงกัน กำรร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นที่เป็น
หนึ่งในวิธีที่อำจช่วยลดต้นทุนกำรด ำเนินกำร ทั้งนี้หำกได้ผู้ร่วมทุนที่มีศักยภำพ ก็จะสำมำรถเติมเต็มซึ่งกันและกัน 
และท ำให้ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จได้รวดเร็วขึ้น อย่ำงไรก็ตำมควรมีกำรตกลงท ำสัญญำ ระบุรำยละเอียดให้ชัดเจน
และรัดกุม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำในอนำคต 

3) ขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนท้องถิ่น กำรขำยแฟรนไชส์ เป็นวิธีกำรที่ช่วยประหยัด ต้นทุนและเวลำ
ในกำรขยำยธุรกิจได้ดี อย่ำงไรก็ตำมหำกเงื่อนไขแฟรนไชส์มีควำมซับซ้อน หรือมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยุ่งยำก อำจ
ท ำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ในกัมพูชำไม่สำมำรถท ำตำมได้และท ำให้ชื่อแบรนด์เสียหำยในท้ำยที่สุด ดังนั้นควรมีกำรเข้ำมำ
ศึกษำรำยละเอียดต่ำงๆให้รอบครอบ เพ่ือให้สำมำรถก ำหนดรูปแบบและเงื่อนไขของแฟรนไชส์ให้มีควำมเหมำะสม
กับกำรลงทุนในกัมพูชำให้มำกที่สุด 

ช่องทางในการเข้าสู่ตลาดกัมพูชา 
 

http://ditp.go.th/


  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 7 

 

การเลือกท าเลที่ตั้งของร้าน 

ท ำเลที่ตั้งของร้ำนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของร้ำนชำและกำแฟในกัมพูชำ ซึ่งปัจจุบัน
สำมำรถจ ำแนก ลักษณะของที่ตั้งร้ำนได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  

1. กำรตั้งร้ำน อยู่ในห้างสรรพสินค้า มีข้อดีในเรื่องของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ครบครัน มีผู้คน
สัญจรไปมำจ ำนวนมำก แต่อย่ำงไรก็ตำม ห้ำงสรรพสินค้ำจะมำพร้อมกับค่ำเช่ำพ้ืนที่และค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงที่
ค่อนข้ำงสูง รวมถึงกำรที่ต้องอยู่ภำยใต้กฎระเบียบต่ำงๆ ของห้ำงสรรพสินค้ำซึ่งจ ำกัดอิสระในกำรด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆของทำงร้ำนเพื่อกำรส่งเสริมกำรขำยหรือท ำกำรตลำด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) กำรตั้งร้ำน Stand Alone นั้น จะท ำให้มีอิสระในกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ แต่ต้องใช้เงินลงทุนใน
กำรพัฒนำพ้ืนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกโดยรอบค่อนข้ำงมำก และต้องด ำเนินกำรศึกษำศักยภำพของพื้นที่นั้นๆ 
ด้วยตนเอง  
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ร้ำนบำงร้ำนที่ประสบควำมส ำเร็จและอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นน ำที่ประกอบกำรร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มใน
กัมพูชำ จำกกำรตั้งอยู่แบบ Stand Alone ภำยนอกห้ำงสรรพสินค้ำ กลับต้องปิดตัวลงเมื่อเข้ำไปอยู่ใน AEON 
Mall ซึ่งเป็นห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่แบบครบวงจรแห่งแรกของกัมพูชำ มีลูกค้ำมำกกว่ำ 15 ล้ำนคน หมุนเวียน 
ตลอดทั้งปี โดยแม้ว่ำจะมีลูกค้ำจ ำนวนมำก ก็มีเหตุต้องปิดตัวไป เนื่องจำกไม่สำมำรถแบกรับค่ำเช่ำที่ค่อนข้ำงสูงได้ 
ประกอบกับสินค้ำมีรำคำแพงและไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค อย่ำงไรก็ตำมยังมรี้ำนอีกจ ำนวนหนึ่งที่เปิด
ด ำเนินกำรในห้ำงก็ได้รับกำรตอบรับและประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรเข้ำมำศึกษำถึงปัจจัยที่
ท ำให้ร้ำนแต่ละร้ำนได้รับผลตอบรับที่แตกต่ำงกันออกไป และวิเครำะห์ว่ำร้ำนของท่ำนเหมำะสมกับรูปแบบใดก่อน
ตัดสินใจเปิดด ำเนินกำร  

  หลำยคนอำจจะตั้งค ำถำมว่ำ แล้วกระแสร้ำนกำแฟและชำไข่มุกจะอยู่ยำวหรือไม่หรือจะมำแค่ชั่วครู่แล้ว
หำยไปเหมือนกับกระแสอ่ืนๆ ซึ่งเท่ำที่ดูจำกกระแสตอบรับ และพฤติกรรมผู้บริโภคในกัมพูชำแล้ว สำมำรถพูดได้
ว่ำร้ำนกำแฟและชำไข่มุกไม่ได้เป็นแค่กระแสอีกต่อไป แต่เป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ที่เข้ำไปอยู่ในชีวิตประจ ำวันของคน
กัมพูชำแล้วก็ว่ำได้ ท ำให้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ มีผู้ต้องกำรเข้ำมำขยำยตลำดในกัมพูชำมำกขึ้น กำรแข่งขันใน
ตลำดจึงรุนแรงมำกขึ้นด้วย ดังนั้น แบรนด์ที่มีกำรปรับตัว มีกำรศึกษำวิเครำะห์ตลำดและคู่แข่งมำเป็นอย่ำงดี มี
ท ำเลที่ตั้งสำขำที่ดี และมีกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่เหนือกว่ำคู่แข่ง ก็จะสำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำและอยู่ครองตลำด
ต่อไปได ้

 

 

ธุรกิจร้ำนกำแฟและชำนมก ำลังเป็นที่นิยมในตลำดกัมพูชำ ส่งผลให้ธุรกิจเฟรนไชน์ของไทยหลำยๆ      
แบรนด์มีโอกำสเข้ำมำขยำยสำขำในกัมพูชำได้ อย่ำงไรก็ตำม กลยุทธ์ที่ส ำคัญที่สุดที่จะท ำให้สำมำรถรักษำลูกค้ำ
และครองตลำดได้นำนนั้น คือ 

1. ต้องศึกษำเทรนตลำด ศึกษำคู่แข่ง และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง พัฒนำคุณภำพสินค้ำ พยำยำม
มองหำนวัตกรรมใหม่ให้ลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ  

2. เจ้ำของแบรนด์จะต้องเข้ำมำสนับสนุน ดูแล ให้ค ำปรึกษำ รวมทั้งติดตำมผลผู้ที่ซื้อเฟรนไชน์ไปขยำย
ตลำดด้วยตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขยำยไปยังตลำดต่ำงประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ท้ำทำยมำก กำรให้ควำม
ช่วยเหลือสนับสนุนทำงด้ำนกำรตลำด กำรคิดโปรโมชั่นต่ำงๆ จำกบริษัทผู้เป็นเจ้ำของเฟรนไชน์อย่ำงต่อเนื่องเป็น
เรื่องท่ีไม่ควรมองข้ำม เพรำะเป็นสำเหตุส ำคัญประกำรหนึ่งที่ท ำให้เฟรนไชน์หลำยๆ แบรนด์ ไม่ประสบควำมส ำเร็จ
และต้องปิดตัวลงในที่สุด 

ข้อแนะน า 
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