
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 4- 1

การประเมินโอกาสทางธุรกิจ
*นันทินาถ อมรประสิทธิ์

1. บทนํ า
การประเมินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดทํ าขึ้นเพื่อชวยผูบริหารธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็กในการพฒันาทักษะในการจัดการ ซึ่งแตละเรื่องจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีสํ าคัญสํ าหรับความสํ าเร็จ
ในการด ําเนนิการธุรกิจขนาดเล็ก โดยการเขารวมในการเรียนรูในสวนตางๆ ของการดํ าเนินธุรกิจ

ในแตละหวัขอไดนํ าเสนอในมุมมองท่ีชัดเจน งายที่จะศึกษาติดตาม ประกอบกับขอความที่ชวย
ในการแนะน ําเนื้อหาในหนังสือไดบงบอกวัตถุประสงคท่ีชัดเจน และขอมูลท่ีไดประมวลอยางชัดเจน ซึ่งจะ
ชวยผูอานในการประยุกตใหเขากับสถานการณจริง วัตถุประสงคก็คือเพื่อใหคุณไดประเมินผลในส่ิงที่ได
เรียนรูซึง่จะชวยใหพัฒนาระบบการจัดการ โดยคุณเขาไปมีสวนรวมเอง เพราะวาโดยทั่วไป มนุษยจะจํ าส่ิง
ตางๆ ท่ีไดฝกทํ า มากกวาส่ิงตางๆ ท่ีเพียงแคเห็น และส่ิงที่จะจํ าไดนอยที่สุดคือ การอาน การที่เพียงแค
อานหนังสือเลมน้ี จะเปนตัวจํ ากัดคุณคาของมัน แตการที่เราไดอานและนํ าไปประยุกตใชโดยการฝกทํ า
แบบทดสอบ และกรณีศึกษาตางๆ จะเปนประโยชนอยางยิ่ง

เนือ้หาในบทนีแ้บงเปน 3 ชวงในการเขาสูการดํ าเนินธุรกิจ เร่ิมจาก การเริ่มธุรกิจใหม การซื้อ
ธรุกิจท่ีมีอยู และการซื้อ Franchise เราไดเนนถึงขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของแตละวิธี จัดใหมีคํ า
ถามเพือ่นํ าไปสูการคนหาคํ าตอบที่แทจริงสํ าหรับแตละทางเลือก

ไมมใีครสามารถบอกคุณไดวา โอกาสทางธุรกิจอันไหนดีท่ีสุดสํ าหรับคุณ แตเนื้อหาในเลมน้ีจะ
ชวยใหคุณเขาใจและสามารถตัดสินใจไดเอง และเปนเครื่องมือท่ีสํ าคัญสํ าหรับผูท่ีไดตัดสินใจเขาสูการ
ด ําเนนิธรุกจิของตนเอง หรือผูท่ีทราบวาถึงเวลาทํ าในส่ิงที่เขาคิด และปรารถนาที่จะทดสอบโอกาสนั้น

2. การวางแผนเพื่อความสํ าเร็จ
การตัดสินใจของคุณในการเขาดํ าเนินธุรกิจของตนเองมีหลายเหตุผลท่ีเปนไปไดวาทํ าไมคุณจะ

ตองกลายมาเปนเจาของธุรกิจเอง อาจเปนเพราะวาคุณตองการที่จะทํ าการตัดสินใจเอง และเปนเจานาย
ของตนเอง หรือคุณอาจที่จะทํ าและขายผลิตภัณฑบางอยางจํ าเพาะเจาะจงหรือจัดบริการในบางสวนที่
คณุตองการหรอื ครอบครัวของคุณอาจจะมีพ้ืนฐานในการดํ าเนินธุรกิจขนาดเล็ก ไมวาเหตุผลของคุณจะ
เปนอยางไรก็ตาม คุณตองการที่จะประสบความสํ าเร็จ คุณกํ าลังมองหาจุดคุมทุนที่เหมาะสมจากความ
พยายามของคุณเอง
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3. ขั้นตอนสํ าคัญกอนการทํ าธุรกิจ
กอนทีค่ณุจะทํ าการตัดสินใจใดๆ ลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง กอนที่คุณจะมีภาระผูกพันทางการ

เงนิใดๆ คณุควรที่จะปฏิบัติตามกฎงายๆ 3 ขอ แตจํ าเปนสํ าหรับความสํ าเร็จของคุณดังตอไปน้ี
1) คิดใหทะลุประโปรง
2) เสาะหาคํ าแนะนํ าตางๆ
3) วางแผนอยางละเอียด

ขัน้ตอนทัง้สามดังกลาวจะชวยคุณประเมินเปาหมายของความสํ าเร็จในฐานะของเจาของกิจการ 
ซึง่จะชวยใหคุณสามารถตอบคํ าถามสํ าคัญ 3 คํ าถาม ดังตอไปน้ี คือ

1) แนวความคิดของคุณเปนไปไดหรือไม?
2) ระดบัผลกํ าไรที่คุณคาดหวังไวอยูท่ีเทาไหร?
3) คณุจะมัน่ใจในการจัดการทางการเงินของคุณไดอยางไร?
ขบวนการตรวจสอบและประเมินคานี้ ตองการวิจัยและคนหาคํ าตอบสํ าหรับคํ าถามที่สํ าคัญ

ตางๆ ซึ่งเราจะไดศึกษารายละเอียดในบทนี้

4. วิธีการเขาดํ าเนินธุรกิจ
โดยทัว่ๆ ไปมี 3 วิธีท่ีจะเร่ิมธุรกิจของตนเอง คือ
1) มองหาสถานที่ๆ  เหมาะสมและเริ่มธุรกิจใหม น่ีคือวิธีท่ีนิยมที่สุดในการเขาดํ าเนินธุรกิจ
2) คนหาธรุกจิท่ีมีอยูซึ่งมีความประสงคจะขายกิจการแกผูสนใจ หรือ
3) คณุอาจที่จะพิจารณาทางเลือกที่ 3 น่ันคือ การซื้อ Franchise
1 ใน 3 วธิน้ีีอาจจะเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุดสํ าหรับคุณ ขึ้นอยูกับสถานภาพ โอกาส ความสนใจ 

และประสบการณของคุณเอง
ถาแนวคิดทางธุรกิจของคุณใหมมากจนไมมีธุรกิจอ่ืนใดสามารถที่จะตอบสนองหรือรองรับแนว

คดิของคณุได คุณอาจจะตองเร่ิมจากจุดศูนย แตโดยทั่วๆ ไปแลว คุณจะเสนอชนิดของผลิตภัณฑท่ีมีอยู
แลวไมมากก็นอยในตลาด ในกรณีน้ีคุณจะตองเลือก 1 ใน 2 วิธีท่ีดีท่ีสุดสํ าหรับคุณเอง

ในการประเมนิวาวิธีไหนจะเปนวิธีท่ีเหมาะสมกับคุณที่จะเขาดํ าเนินธุรกิจเปนของตนเอง คุณจะ
ตองคดิอยางละเอียดรอบคอบ และเปดเผยกับตัวเอง ทางเลือกที่ดีท่ีสุดนั้นจะตองเปนทางเลือกที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของคุณ (เหตุผลท่ีคุณเลือกดํ าเนินธุรกิจ) และเปนทางเลือกที่เหมาะที่สุดสํ าหรับ
ปริมาณเงินทุนและความชํ านาญของคุณ
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5. เร่ิมตนธุรกิจใหมของตนเอง
การเริ่มตนธุรกิจใหมจาก 0 (ศูนย) หมายถึงวา คุณจะไดมีประเภทและชนิดของธุรกิจท่ีคุณ

ตองการ ส่ิงทีคุ่ณจะทํ าจะไมถูกจํ ากัดโดยสิ่งที่เจาของคนกอนๆ ท่ีทํ ามา หรือโดยเจาของ Franchise ท่ีได
พัฒนาขึน้มา (ในที่น้ีหมายถึงภาพพจนของ Franchise) คณุมอิีสระที่จะจัดวางรูปแบบธุรกิจเปนของตน
เอง ดวยตนเอง เปนที่ดึงดูดใจของคนบางคน

มีหลายเหตุผลวาทํ าไมการเริ่มตนธุรกิจใหมดวยตนเองนาจะเปนทางที่ดีท่ีสุดสํ าหรับคุณ แตไม
วาดวยเหตผุลใดกต็าม ธุรกิจของคุณจะไมประสบความสํ าเร็จ ถาคุณไมเขาใจอยางถองแทวาโอกาสทาง
ธรุกจิท่ีจะท ําใหแนวความคิดของคุณเปนผลสํ าเร็จคืออะไร โดยทั่วไปแลว โอกาสทางธุรกิจจะพองกับ 1 
ใน 3 หัวขอดังตอไปน้ี

1) ตลาดไดเตบิโตมาถึงจุดที่ลูกคาใหมๆ ไมสามารถใชสินคาหรือบริการจากธุรกิจท่ีมีอยู
2) ความตองการของลูกคาไมไดถูกตอบสนองอยางเพียงพอ ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาธุรกิจท่ีมี

อยูผลิตสินคาหรือบริการที่ไมมีคุณภาพ ไมเพียงพอ หรือไมไดเสนอทางเลือกอ่ืนๆ ใหกับลูก
คา ซึง่เรียกอกีทางหนึ่งวา ลมเหลวในการตอบสนองความตองการของลูกคา

3) ผลิตภัณฑหรือบริการที่คุณวางแผนที่จะเสนอไมไดมีอยูในตลาด
ถาแนวความคดิทางธุรกิจของคุณไมไดพองกับ 3 ขอท่ีผานมา แสดงวาความยากในการดํ าเนิน

ธรุกจิมมีากขึน้ แตไมใชจะเปนไปไมได และถึงแมวาจะพองกับ 1 ใน 3 ขอท่ีกลาวมา ก็ไมไดหมายความวา 
การเริม่ตนธรุกิจของคุณจะงาย การเริ่มตนธุรกิจใหมมีท้ังขอไดเปรียบและเสียเปรียบดังนี้ :

ขอไดเปรียบ
 คณุจะมอิีสระในการเลือกประเภทของธุรกิจ และจะไมถูกบังคับโดยภาพพจนหรือนโยบาย
ของตวัธรุกจิเดมิ น่ันหมายถึงวา คุณจะสามารถกํ าหนดทิศทางของธุรกิจไดเอง และรวมไป
ถึงการจัดวางรูปแบบการดํ าเนินการเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายไดอยางถูกตองตรงตาม
ความตองการ มีเพียงตลาดเทานั้นที่จะเปนขอจํ ากัดของคุณ

 โดยปกต ิ คณุสามารถประเมินและกํ าหนดความคืบหนาและภาวะการเงินของธุรกิจไดตาม
ท่ีคณุสะดวก ซึง่ถาเปนการซื้อธุรกิจ คุณจะตองถูกกดดันเพื่อใหผลการดํ าเนินการดีกวาที่
เปนอยู

 ถาคณุน ําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ คุณจะเผชิญกับภาวะการแขงขันที่ตํ่ า
 คณุจะไมตองเส่ียงกับปญหาตางๆ ท่ีสืบทอดกันมาจากผูประกอบการคนเกา หรือเจาของ
แฟรนไชส (Franchise)
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 อาจจะเปนทางเลือกที่ถูกกวา เนื่องจากคุณไมตองแขงขันเพื่อซื้อธุรกิจจากคนอื่น หรือไม
ตองจายคาแฟรนไชส

ขอเสียเปรียบ
 ความเสี่ยงที่สูงกวา เนื่องจากธุรกิจใหมๆ จะตองประสบกับความไมแนนอนอของความ
ตองการในตลาด

 การเริม่ตนอาจเปนไปไดชามาก เนื่องจากตองเกี่ยวของกับการจัดตั้งตางๆ และการดํ าเนิน
ธรุกจิในระยะแรกจะปรสบกับความลํ าบากจนกวาจะถึงจุดคุมทุน และนั่นหมายถึง หนี้สินที่
จะตองรวบรวมใหได

 จากเริ่มแรก มุมมองทางธุรกิจท้ังหมด จะขึ้นอยูกับความสามารถ ความชํ านาญ และ
ประสบการณ รวมถึงการวางแผนของคุณเองทั้งส้ิน

 ผูใหกูเงนิ อาจจะไมมีความเขาใจและหวั่นใจเนื่องจากธุรกิจของคุณไมมีประวัติการดํ าเนิน
งานมากอน

คณุจ ําเปนตองพิจารณาถึงขอไดเปรียบและเสียเปรียบดังกลาวใหถองแท เพื่อใหทราบวาการเริ่ม
ตนธรุกจิเองนัน้ จะนํ าผลสํ าเร็จมาสูคุณหรือไม ลองพยายามนึกและเขียนรายการขอดีขอเสียตางๆ ท่ีคุณ
คดิวาสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจของคุณ แลวพิจารณามันอยางถี่ถวน

ปจจัยที่สํ าคัญ
ความสามารถในการประสบความสํ าเร็จในการดํ าเนินธุรกิจใหมจะเกี่ยวพันกันอยางมากกับ

ปจจัยตอไปน้ี
 ความสามารถในการจํ าแนกแยกแยะตลาด เพื่อพิจารณาถึงการเจริญเติบโตทางตลาด เพื่อ
ใหสามารถกํ าหนดกลุมเปาหมายและกํ าหนดกลยุทธ เพื่อทํ าใหผลิตภัณฑหรือบริการเปนที่
สนใจตอกลุมเปาหมาย

 ความช ํานาญในทุกแงมุมของการดํ าเนินกิจการ
 ความสามารถในการวางแผนในรายละเอียดของทุกๆ สวนของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางดานการตลาด, การดํ าเนินงาน และการเงิน

 ลักษณะเฉพาะตัวของคุณเอง บงบอกถึงความกระตือรือรน พลังงานแฝง และการประเมิน
สถานการณ และแหลงเงินทุนของคุณ

 การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมที่ไดรับอนุญาติจากหนวยงานรัฐบาล สํ าหรับธุรกิจน้ันๆ
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6. การซื้อธุรกิจ
ตอนนีเ้รามาพิจารณาทางเลือกที่ 2 ท่ีคุณอาจจะสนใจ การซื้อธุรกิจ ท่ีมอียูแลว เมื่อคุณซื้อ

ธรุกจิคณุจะไดส่ิงที่คนอื่นเริ่มเอาไว น่ันคือ คุณกํ าลังซื้อลูกคา ซื้อผูจํ าหนายที่มีอยูแลว ซื้อชื่อเสียงของ
บริษทั สถานที่ คํ ามั่นสัญญา วัสดุอุปกรณ สินคาคงคลังและทีมงาน

การซือ้ธรุกจิอาจเปนทางเลือกที่รวดเร็วและคุมคาในการเขาดํ าเนินธุรกิจ วันถัดมาคุณก็จะพรอม
ท่ีจะด ําเนนิการ มียอดขายอยูในมือ คุณจะสามารถคาขายไดดวยสิทธิ์ของคุณเอง

อยางไรกต็าม การซื้อธุรกิจบางครั้งอาจจะหมายถึง การซื้อความผิดพลาด เพราะสิ่งที่เร่ิมมาอาจ
จะไมถูกตอง และแมวาการเริ่มตนธุรกิจอาจจะดูเหมือนถูกตอง แตการดํ าเนินการที่ผานมาหลังจากนั้น 
ประกอบกบัสถานการณตางๆ อาจจะทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและธุรกิจกํ าลังอยูในขาลง

เมือ่คณุซือ้ธรุกจิ ส่ิงที่ควรจะรวมอยูในราคาซื้อก็คือ มูลคาของสินคาตางๆ ซึ่งผูขายคงไดชดเชย
โดยการเอาชื่อเสียงของธุรกิจมารวมในราคาขายดวย หมายถึงการขายสิ่งที่เขาหรือเธอไดทุมเทใหกับ
ธุรกิจท่ีผานมาจนกระทั่งมาเปนธุรกิจจนทุกวันนี้ แตสํ าหรับคุณซึ่งเปนผูซื้อ ประโยชนท่ีไดรับคือมูลคา 
(Premium) ของธุรกิจซึ่งไดรับมาจากความสามารถในตัวธุรกิจ ซึ่งในทางการเงินสามารถวัดไดจากมูล
คาทีแ่ตกตางระหวางมูลคาของวัตถุ (เชน โรงงาน, สินคาคงคลัง, ลูกหนี้, มูลคาที่เปนของเราเอง) และมูล
คาทีผู่ขายไดเสนอขาย การประเมินความยุติธรรมของมูลคาพรีเมี่ยมนี้ไมงายนัก และโดยปกติจะตองใช
นักการเงินการบัญชีเปนผูคํ านวณ

ปจจบัุนวธิกีารนีเ้ปนวิธีท่ีงายสุดในการเขาดํ าเนินธุรกิจ แตก็มีขอจํ ากัด ซึ่งพอจะสรุปเปนขอดีขอ
เสียดังตอไปน้ี
ขอดี

 การพิจารณาธุรกิจท่ีมีประวัติดีจะชวยเพิ่มความสํ าเร็จในการดํ าเนินงานบริหารสํ าหรับเจา
ของใหม คุณสามารถสานงานที่คนอื่นไดทํ าไวแลว คุณจะเผชิญหนากับความเสี่ยงนอย 
เพราะคุณมีขอมูลซึ่งคุณมีโอกาสประเมินได

 การซือ้ธรุกจิอาจจะถกูกวา และมีความยุงยากนอยกวาการเริ่มตนธุรกิจใหมซึ่งเปนการรวบ
รวมส่ิงเล็กนอยตางๆ เขาดวยกัน

 คณุจะไดเงนิสดหมุนเวียนอยางรวดเร็ว จากการซื้อของลูกคาเดิมท่ีมีอยู
 ธรุกจิท่ีประสบความสํ าเร็จจะมีสถานที่ตั้งที่ไดสํ ารวจมาแลว
 มผูีจดัหาสินคาพรอมท้ังเครดิต ท่ีจะนํ าสินคามาเก็บไวแลว
 บุคลากรทีม่ีอยูเดิมสามารถใหความชวยเหลือคุณได
 ผูขายสามารถใหประสบการณท่ีมีประโยชนของเขา
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ขอเสีย
 คุณจะตองแบกรับปญหาทางการตลาดซึ่งธุรกิจท่ีมีอยูกํ าลังเผชิญ อาจจะมีภาพพจนท่ีแย 
การตดิตอกับลูกคาที่ไมดี ผลิตภัณฑท่ีลาสมัยแลว หรือบริการที่ไมดีและอื่นๆ

 ความสํ าเร็จของธุรกิจอาจจะขึ้นอยูกับการที่ความสัมพันธของเจาของเดิมกับลูกคามีอยู
มาก ซึง่เจาของคนกอนอาจจะหมายถึงความสํ าคัญของการสูญเสียธุรกิจ

 สถานที่ตั้งเดิมอาจจะไมเพียงพอ
 สถานทีอ่าจจะไมยาวนานเหมาะสมสํ าหรับธุรกิจ
 สินคาคงคลังเดิมอาจจะไมสามารถขายได
 สัญญาเชาซือ้เดมิอาจจะส้ินสุดในอนาคตอันใกล และความสัมพันธกับผูท่ีใหเชาซื้ออาจจะ
ไมราบร่ืนเหมือนเดิม

 สินคาทีด่อีาจจะไมสามารถประเมินได ดังนั้นราคาขายอาจจะไมสามารถกํ าหนดได
 พนักงานเดิมอาจจะไมเหมาะสมกับงาน หรือพนักงานที่มีความสามารถอาจจะลาออก
เพราะตองเปล่ียนเจาของ

ถาคุณคิดที่จะเลือกการซื้อธุรกิจ ขอดี-ขอเสีย ดังกลาวขางตนอาจจะชวยในการตัดสินใจไดไม
มากกน็อย ลองใชเวลาสักนิดในการลงรายการ ขอดี-ขอเสีย ท่ีตัวคุณเองพิจารณาถึงนอกเหนือจากที่กลาว
มา จะชวยใหคณุตดัสินใจไดงายขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาไดจากคูมือในบทที่ 9 เร่ืองการประเมิน
การซื้อขายกิจการ)

7. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ความสามารถของคุณที่จะประสบความสํ าเร็จในการดํ าเนินธุรกิจ โดยการซื้อธุรกิจจะขึ้นอยูกับ

ปจจัยตอไปน้ีคอนขางมาก
 ความเขาใจถงึวาทํ าไมเจาของเดิมถึงตองการขายธุรกิจ
 ขอมูลท่ีมีอยูและสามารถหาไดวาประสิทธิภาพของธุรกิจท่ีดํ าเนินมาเปนอยางไร แตควร
เปนตวัเลขทางบัญชี และภาษีตางๆ อาจจะไมครอบคลุมและบงบอกถึงภาพธุรกิจท้ังหมด

 ราคาทีจ่ะซือ้ธรุกจิมา โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาสินคาที่ดี มีความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองทํ า
การประเมนิอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อใหทราบวามูลคาพรีเมี่ยมที่เราจะตองจายเปนเทาไหร

 การด ําเนนิการเจรจาเพื่อนํ าไปสูการตัดสินใจซื้อธุรกิจน้ันจํ าเปน และสํ าคัญอยางยิ่ง เพราะ
ไมใชแคจะเปนผลตอราคาที่ตองซื้อเทานั้น แตเปนผลถึงความขวยเหลือจากเจาของธุรกิจ
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เดมิท่ีจะชวยเหลือในการสานตอความสัมพันธท่ีดีกับสินคา ผูขาย ทีมงานและผูใหเชาซื้อ
รายเดิม

8. การซื้อ Franchise
การซื้อธุรกิจ Franchise ก ําลังกลายเปนทางเลือกที่นิยมสํ าหรับหลายๆ คน ท่ีตองการเปนเจา

ของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
ส่ิงที่คุณจะไดรับเมื่อคุณซื้อ Franchise คอื สิทธพิิเศษขั้นพื้นฐานในการที่จะขายสินคาชนิดใดๆ 

หรือผลิตสินคาตามวิถีทางธุรกิจท่ีกํ าหนดไว
ผูท่ีจะทํ าการขายสิทธิ เรียกวา เจาของแฟรนไชส (Franchise) สวนคุณคือผูท่ีจะซื้อแฟรนไชส 

การจดัการบรกิาร การผลิต การจัดผลิตภัณฑ ถูกกํ าหนดโดยชื่อเจาของแฟรนไชส หรือ โดยเครื่องหมาย
การคา หรือโดยชื่อหรือสัญลักษณทางธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีออกแบบและเปนเจาของโดยเชาจากแฟรนไชส

การที่จะเขาซื้อแฟรนไชสน้ัน คุณจะเขาสูขอตกลงที่ตองใชเงินจํ านวนหนึ่งในการที่จะไดสิทธิจัด
จํ าหนายสินคาหรือบริการของเจาของแฟรนไชส สิทธิท่ีคุณจะไดน้ันโดยปกติจะมีระยะเวลาและขอบเขต
การจ ําหนายในพืน้ทีท่ี่จํ ากัด ขอตกลงนั้นอาจจะบังคับใหคุณจัดการดํ าเนินการตามวิธีการที่เจาของแฟรน
ไชสไดวางไว บางทีคุณจํ าเปนที่จะตองดํ าเนินธุรกิจในแบบที่ตองชี้แจงทุกรายละเอียดในการดํ าเนินธุรกิจ

การซือ้แฟรนไชสจะหมายความวา คุณตองจายเงินเปนคาธรรมเนียม การเขาเปนแฟรนไชสซึ่ง
อาจจะเปนการจายเพียงครั้งเดียวหรือเปนรายงวดตามกํ าหนดเวลา นอกจากนี้คุณอาจจะยังตองจายคา
สิทธพิิเศษตางหาก โดยทั่วไปจะกํ าหนดเปนเปอรเซ็นตของยอดขาย บางทีคุณจะตองรับผิดชอบบางสวน
ของตนทนุที่ทางเจาของแฟรนไชสไดทํ าการโฆษณาและทํ าการตลาดตางๆ

ขอตกลงของแฟรนไชสอาจจะตองทํ าใหคุณตองซื้อผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ จากเจาของแฟรน
ไชสหรือจากแหลงที่เจาของแฟรนไชสไดระบุไววาที่ไหนและจากใคร ท่ีคุณตองซื้ออุปกรณส่ิงอํ านวยความ
สะดวกตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งชิ้นสวนหรือสวนประกอบที่เปนภาพพจนของแฟรนไชส อาจจะจํ าตองเปน
สมบัตขิองเจาของแฟรนไชสหรืออาจจะตองเชาซื้อหรือซื้อจากเจาของแฟรนไชส

ถาคุณตัดสินใจที่จะซื้อแฟรนไชสใหแนใจเสียกอนวา คุณไดตรึกตรองและปรึกษาผูรูอยางรอบ
คอบกอนทีจ่ะเซน็เอกสารใดๆ ผูรูของคุณควรจะเปนผูท่ีมีประสบการณเกี่ยวกับการติดตอทํ าธุรกิจเกี่ยวกับ
แฟรนไชสมากอน และควรจะมีความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของดวย และถึงแมวาคุณจะตองจายสํ าหรับ
คาปรึกษา แตมันก็จะคุมกับส่ิงที่จะไดมา

การด ําเนนิธรุกิจในรูปแบบของแฟรนไชสจะสามารถทํ ากํ าไรใหคุณได และเปนการทาทายอยาง
ยิง่ แตมนัก็ยังมีขอดี-ขอเสียที่คุณตองพิจารณาดังตอไปน้ี
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ขอดี
 ประสบการณในการดํ าเนินธุรกิจไมจํ าเปนสํ าหรับการดํ าเนินการ เพราะสิ่งที่คุณไดจายไป
ใหกับเจาของแฟรนไชส คือคาประสบกาณของเจาของแฟรนไชสท่ีไดส่ังสมมาจากการ
พัฒนาแฟรนไชสตางๆ นอกจากนี้ตลาดก็เติบโตมาพรอมๆ กับชื่อของแฟรนไชส และโดยทั่ว
ไปเจาของแฟรนไชสจะทํ าการอบรมใหกับผูซื้อแฟรนไชสดวย

 การลงทนุของคณุอาจจะตํ่ ากวา เพราะวาคุณเปนเพียงสวนหนึ่งของชื่อท่ีถูกจัดตั้งแลว คุณ
ไมจ ําเปนทีจ่ะตองใชเงินไปกับการพัฒนาธุรกิจและชื่อเสียง และไมตองเสียเวลาและเงินกับ
การศกึษาความเปนไปไดตางๆ

 คุณอาจจะตองการเงินทุนนอยกวาสํ าหรับการเร่ิมตน เพราะคุณเขาดํ าเนินธุรกิจไดทันที 
และปกตจิะไดรับเครติดจากการซื้อสินคา ซึ่งเจาของแฟรนไชสจะจัดการให

 คณุจะไดรับผลประโยชนในทันทีจากการมีสินคาหลังทํ าการที่มีชื่อเจาของแฟรนไชส
 คณุจะไดรับคํ าแนะนํ าตางๆ จากเจาของแฟรนไชสอยูเสมอๆ

ขอเสีย
 ในขณะทีค่ณุเปนผูดํ าเนินการธุรกิจแตมันจะเปนธุรกิจในวงจํ ากัด เพราะคุณตองดํ าเนินการ
ภายใตการควบคุมจากเจาของแฟรนไชส

 ผลก ําไรจะตองถูกแบงปนใหกับเจาของแฟรนไชส ไมวาจะเปนในรูปของคาลิขสิทธิ์ หรือคา
บริการตางๆ

 สินคาหรือบริการจํ านวนหนึ่งที่ติดตลาดจะตองถูกกํ าหนดจํ านวนซื้อขั้นตํ่ า เพื่อใหคุณซื้อ
จากเจาของแฟรนไชสอยูเสมอๆ

 คณุอาจจะไมสามารถแขงขันไดในระดับทองถิ่น เพราะคุณอาจจะไมสามารถเลี่ยงขอตกลง
ในดานราคาที่กํ าหนโดยเจาของแฟรนไชสได

 คณุตองแบงรับความผิดพลาดทางการตลาดของเจาของแฟรนไชส คุณอาจจะทุมเทและทํ า
ส่ิงที่ถูกตองอยูตลอด และเมื่อตลาดมีความรูสึกทางดานลบตอชื่อเสียงของเจาของแฟรน
ไชส ผลกระทบนั้นก็จะตกมาถึงคุณอยางเล่ียงไมได

 เปาหมายและจุดประสงคของเจาของแฟรนไชส อาจจะไมสมดุลยกับจุดประสงคของคุณ
 เจาของแฟรนไชสอาจจะใชการขูทํ านองที่วาจะยกเลิกแฟรนไชส เพื่อใหคุณยอมรับการตัด
สินใจของเขา

 การไมมอิีสระในการทํ าธุรกิจ  อาจทํ าใหคุณรูสึกวาคุณไมตางอะไรกับการเปนลูกจางเลย
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ท่ีกลาวมาเปนแคตัวอยางของขอดีและขอเสีย ของการดํ าเนินธุรกิจแฟรนไชส ถาคุณยังคงสนใจ
ท่ีจะซือ้ธรุกจิแฟรนไชส การที่จะลองลงรายการขอดี ขอเสียเพิ่มเติมดวยตัวคุณเอง อาจจะทํ าใหคุณมอง
เหน็ภาพไดชดัเจนมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาไดจากบทที่ 7 เร่ืองการประเมิน Franchise)

9. ปจจัยที่สํ าคัญ
ความสามารถของคุณที่จะทํ าใหธุรกิจแฟรนไชสประสบกับความสํ าเร็จไดน้ันจะตองขึ้นอยูกับ

ปจจัยตางๆ ตอไปน้ี
 ชือ่เสียง, ขนาดขององคกร, ความเขมแข็งทางการเงินและความเชี่ยวชาญของเจาของ
แฟรนไชส

 ความสามารถและคุณภาพของผลิตภัณฑ สินคาและบริการของเจาของแฟรนไชส
 ขอตกลงตางๆ ท่ีคุณไดทํ าไวกับเจาของแฟรนไชส

10. การคนหาความจริงและการประเมินผล
ในขัน้ตอนของการพัฒนาความคิดทางธุรกิจของคุณ ส่ิงสํ าคัญคือ คุณจะตองสํ ารวจโอกาสซึ่ง

แยกแยะแลวอยางมีระบบ คณุจะตองรวบรวมขอมูลและคิดวิธีการอยางรอบคอบ เมื่อคุณทํ าตามขั้นตอน
น้ีแลว คณุจะอยูในตํ าแหนงที่ประเมินความคิดทางธุรกิจของคุณ และตัดสินวิธีการที่จะดํ าเนินธุรกิจท่ีดีท่ี
สุดได

จากการรูขอดีและขอเสียของแตละวิธีท่ีใชในการดํ าเนินธุรกิจ จะชวยใหคุณประเมินไดวาทาง
ไหนที่ดีท่ีสุดสํ าหรับคุณ แตไมวาวิธีไหนที่คุณไดตัดสินใจไป คุณจะตองตอบคํ าถามบางคํ าถามที่สํ าคัญ
มากกอนทีค่ณุจะทํ าขอตกลงใดๆ ทางการเงิน หรือเซ็นเอกสารใดๆ หรือการจัดเรียบรายรับใหม

คํ าถามสวนใหญไดครอบคลุมทางเลือกทั้ง 3 ทาง นอกน้ันจะเปนลักษณะเฉพาะสํ าหรับทาง
เลือกใดทางเลือกหนึ่ง ค ําถามทีใ่หไวในสวนถัดไปนี้ จะเปนการถามตัวคุณเองและคุณควรหาคํ าตอบที่มี
เนือ้หาครอบคลมุส่ิงจํ าเปนตอความสํ าเร็จทางธุรกิจไมวาจะเปนทางไหนก็ตาม ปจจัยที่สํ าคัญไดแก การ
ตลาด, สถานที่ตั้ง, ลูกคา, การแขงขัน, สินคาและวัสดุ, ส่ิงอํ านวยความสะดวกเครื่องมืออุปกรณ, การเงิน, 
ลูกจาง, สิทธิตามกฎหมาย และการประกันภัย

หากคณุไมสามารถตอบคํ าถามใดก็ตาม เปนหนาที่ของคุณที่จะตองคนหาจากแหลงขอมูลตางๆ 
หรือขอความชวยเหลือจากผูรู และใชท่ีวางที่เตรียมไวเขียนคํ าตอบของคุณลงไป
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การตลาด
ค ําถามทั่วไปสํ าหรับธุรกิจทุกรูปแบบ

1. ตลาดกลุมไหนที่คุณกํ าลังวางแผนที่จะเขาไป คิดอยางละเอียดรอบคอบ มันอาจจะไมใชแคสิน
คาและบริการเทานั้น มันอาจจะมีมากกวานั้นก็ได ?

2. ตลาดกํ าลังเติบโตหรือลดลง ?
3. ขอบเขตของตลาดจะเปนอยางไร ?
4. ลูกคาของคุณเปนกลุมไหน ?
5. ลูกคาของคุณอยูท่ีใด ?
6. ในอกี 5 ปขางหนา จํ านวนลูกคาที่มีศักยภาพในพื้นที่ทางการตลาดของคุณจะเพิ่มขึ้นหรือไม ?
7. ลูกคาของคุณใชหรือส่ังสินคาและบริการบอยแคไหน ?
8. สวนแบงของตลาดที่คุณสามารถยึดครองไดคือเทาไร ?
9. ยอดขายประจํ าปท่ีคุณคาดหวังวาจะบรรลุเปาหมาย ?
10. คูแขงขอบคุณเปนใครและอยูท่ีไหน ?
11. คูแขงมจีํ านวนเทาไหร บริษัทของคูแขงจะเปนบริษัทใหญ หรือบริษัทเล็ก หรือมีท้ังสองแบบ ?
12. ราคาของคูแขงเปนอยางไร ?
13. เปรียบเทียบราคาของคุณกับของคูแขงวาเปนอยางไร
14. มคีูแขงใหมท่ีมีศักยภาพอีกไหม ?
15. คณุจะมีขอไดเปรียบอะไรเหนือกวาคูแขง ?

คํ าถามเฉพาะเจาะจง
การเริ่มตนธุรกิจจากศูนย

1. ปฏิกริิยาของคูแขงเมื่อคุณเขาสูตลาดเปนอยางไร ?
2. คณุสามารถทนตอการแขงขันที่เขมขนจากคูแขงเหลานี้ไดนานแคไหน ?
3. คณุจะจดัการกบัการแขงขันอยางไร โดยเฉพาะในชวงแรกๆ ของธุรกิจของคุณ ?

การซื้อธุรกิจ
1. มกีารวจิยัอะไรท่ีคุณไดดํ าเนินการเพื่อใหแนใจวามีผลิตภัณฑ หรือบริการของคุณสามารถทํ า

ตลาดได ?
2. เจาของคนปจจุบันมีแผนจะทํ าอะไรหลังจากขายธุรกิจ ?
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3. ผูขายสัญญาวาจะหลีกเล่ียงการแขงกับคุณในพื้นที่เปาหมายของคุณหรือไม ?
4. สวนแบงตลาดของธุรกิจกํ าลังเพิ่มขึ้น ลดลง หรือยังคงที่ ?
5. ชือ่เสียงของธุรกิจในพื้นที่น้ันเปนอยางไร ?
6. ชือ่เสียงของธรุกิจท่ีเกี่ยวของกับลูกคา, ทองถิ่น และองคกรตางๆ เชน หอการคา เปนอยางไร ?

การซื้อ Franchise
1. Franchise สินคาและบริการที่คุณสนใจน้ันมีมานานแคไหน และชื่อเสียงเปนอยางไร ?
2. เปน Franchise ทองถิ่น หรือภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ?
3. มกีารวิจัยอะไรที่สนับสนุนวาผลิตภัณฑหรือบริการของ Franchise น้ัน ยงัมีโอกาสทางการตลาด

ท่ีสูง ณ ราคาที่ไดตั้งไว ?
4. ขอบเขตพื้นที่ของ Franchise ระบุชัดเจนหรือไม ?
5. คณุจะมสิีทธิ์แตเพียงผูเดียวตลอดระยะเวลาที่คุณเปน Franchise ในพื้นที่ท่ีไดรับมอบหมายหรือ

เปลา  (สิทธท่ีิมีการกํ าหนดพื้นที่มอบหมายนี้ อาจจะไมตองถูกบังคับเนื่องจากกฎหมายทางการ
คา ใหตรวจสอบกับผูรูอีกที) ?

6. ชือ่เสียงของธรุกิจกับลูกคา กับสังคมและกับองคกร เชน หอการคาตางๆ และองคกรคุมครองผู
บริโภคเปนอยางไร

7. มี Franchise จ ํานวนเทาไหรท่ีกํ าลังดํ าเนินธุรกิจอยู ?
8. ผูซื้อ Franchise รายอืน่มคีวามเห็นอยางไรเกี่ยวกับชื่อเสียงของ franchise ในดานความซื่อสัตย

และยตุธิรรม และ ความยากงายในการติดตอการคากับเจาของ franchise ?
9. อัตราสวนความลมเหลวของ Franchise เปนอยางไร ?
10. เจาของ Franchise ไดมกีารตรวจสอบความสามารถของคุณหรือไมวา จะประสบความสํ าเร็จใน

การดํ าเนินงานธุรกิจ Franchise ?
11. มกีารตั้งเปายอดขายประจํ าปหรือไม ?
12. จะเกดิอะไรขึ้นถาคุณไมสามารถบรรลุเปาที่ตั้งไว ?
13. มรีะบุจํ านวนชั่วโมงการคาหรือไม ?
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สถานที่ตั้ง
ค ําถามทั่วไป

1. สถานทีต่ัง้กจิการของคุณสะดวกตอการติดตอธุรกิจของลูกคาหรือไม ?
2. การเขาถึงบริษัทในเชิงกายภาพดีหรือไม ?
3. มเีนือ้ท่ีวางสามารถขยายในอนาคตหรือไม ?
4. ความเหมาะสมของสัญญาเชา และ เงื่อนไขตอรองเปนอยางไร ?
5. สถานทีต่ัง้ของธรุกิจอยูใกลกับผูจัดจํ าหนายของคุณ, คูแขงของคุณและแหลงแรงงานเพียงใด ?
6. ในกรณท่ีีเปนธุรกิจคาปลีก จะอยูในพื้นที่การจราจรคับคั่งพรอมกับการมีท่ีจอดรถเพียงพอหรือ

ไม ?
7. แนวโนมการเปล่ียนแปลงอะไรบางที่จะมีผลตอธุรกิจของคุณ เชน การออกกฎกํ าหนดเขตตางๆ

การกอสรางใหมๆ หรือการเปล่ียนแปลงการจราจรซึ่งอาจมีผลตอความสะดวกของลูกคา ?
8. มสีถานทีห่รือส่ิงอํ านวยความสะดวกใกลๆ เชน ธนาคาร หรือท่ีทํ าการไปรษณียหรือไม ?

คํ าถามเฉพาะเจาะจง
การซื้อธุรกิจ

1. ทํ าไมตองซื้อธุรกิจน้ี, และธุรกิจน้ีตั้งอยูท่ีใด ?
2. เหตผุลท่ีธุรกิจตั้งอยูท่ีน่ัน  ยังคงเหมาะสมอยูหรือไม ?

การซื้อ Franchise
1. มกีารวิจัยจากผูขาย Franchise เกีย่วกบัสถานที่ตั้งของธุรกิจของคุณหรือไม ?
2. คณุไดประเมินผลและวิเคราะหดูจากสถานที่ท่ีผูขายไดเสนอใหคุณแลวหรือยัง ?

ผลิตภัณฑและวัสดุ
ค ําถามทั่วไป

1. ขอบเขตของผลิตภัณฑหรือบริการของคุณมีเพียงใด  เพื่อสรางความพอใจใหลูกคาสูงสุด ?
2. อยางไหนคือผลิตภัณฑหรือบริการหลักของคุณ  และ อันไหนคือสวนประกอบ ?
3. ผลิตภัณฑหรือบริการของคุณเปนส่ิงที่จํ าเปนและถาวร หรือ จํ าเปนแคความนิยมชั่วคราว ?
4. สามารถขายในที่อ่ืนๆ หรือไม ?
5. จดุขายของคุณคืออะไร ?
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6. ถาธรุกจิของคุณขายสินคามากกวาการบริการ
• บรรจุภัณฑเปนอยางไรบาง  นาสนใจหรือไม ?
• สะดวกในการใชงานและปลอดภัยในการใชหรือไม ?
• ใชงานไดยาวนานทนทานหรือไม ?
• มีลิขสิทธิ์เฉพาะหรือไม ?
• ขดัตอกฎหมายขอใดๆ หรือไม ?
• คุณภาพดีหรือไม ?
• คณุภาพสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑยี่หออ่ืนๆ หรือไม ?

7. ผูท่ีจะขายของ (วัสดุ, วัตถุดิบ) ใหคุณคือใคร ?
8. ตนทนุของผูท่ีจัดจํ าหนายวัสดุใหคุณนี้เปนอยางไร ?
9. คณุภาพ, บริการและการจัดสงของผูจัดจํ าหนายเหลานี้เปนอยางไร ?
10. ผูจดัจํ าหนายวัสดุเหลานี้เชื่อถือไดหรือไม ?
11. ผูจดัจ ําหนายวสัดุเหลานี้มีสวนลดใหคุณเมื่อคุณซื้อปริมาณมากๆ หรือเมื่อคุณจายเงินตรงตาม

กํ าหนดหรือไม ?
12. ระยะเวลาการช ําระเงินเปนอยางไร  คุณจะสามารถตอรองใหเหมาะสมกับภาวะธุรกิจของคุณได

หรือไม ?
13. สินคาคงคลังของคุณวางแผนไวอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอ่ืนๆ โดยเฉลี่ย
14. การหมนุเวียนของสินคาคงคลังควรจะเปนเทาไร ?

คํ าถามเฉพาะเจาะจง
การซื้อธุรกิจ

1. ผลิตภัณฑหรือบริการนี้อยูในตลาดนานพอที่ลูกคาใหการตอบรับท่ีดีหรือไม ?
2. คณุไดตรวจสอบสต็อกสินคาหรือยัง ?
3. ธรุกจิน้ียังทันกับเหตุการณและสินคาอยูในสภาพที่ดีหรือไม ?
4. มลูคาของสินคาคงคลังเหมาะสมกับยอดขายหรือไม ?
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การซื้อ Franchise
1. เจาของ Franchise ไดใหสิทธิในการขายผานชองทางอื่นอีกหรือไม ?
2. ผูซื้อ Franchise คนอืน่ๆ ไดแนะนํ าใหกับเจาของ Franchise หรือไมวาสินคาหรือบริหารใหมๆ

จะสามารถขายผานชองทางอื่นใดไดอีก ?
3. คณุมภีาระผูกพัน (ถูกบังคับ) ใหซื้อวัสดุ หรือวัตถุดิบผานผูขาย Franchise หรือไม ?
4. ถาผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ ตองซื้อผานเจาของ Franchise  ราคาทีคุ่ณตองซื้อสามารถแขงขัน

กับคูแขงไดหรือไม ?
5. เจาของ Franchise ยอมใหคุณปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑหรือไม  ถาได ใครจะมีสิทธิ์หลัง

การปรับปรุง ?
6. ผูซื้อ Franchise จะสามารถคืนสินคาเพื่อใชแบงเชาภาระจายเงินไดหรือไม ?
7. ถาผลิตภัณฑหรือบริการของเจาของ Franchise ถกูคุมครองดวยกฎหมายหรือประกันภัยตางๆ

สิทธิเหลานี้ครอบคลุมมาถึงคุณผูซื้อ Franchise หรือไม ?

ส่ิงอํ านวยความสะดวกและอุปกรณตางๆ
ค ําถามทั่วไป

1. สถานทีแ่ละส่ิงอํ านวยความสะดวกตางๆ เหมาะสมกับธุรกิจท่ีคุณวางแผนไวหรือไม ?
2. สถานทีแ่ละส่ิงอํ านวยความสะดวกตางๆ อยูในสภาพที่ดีหรือไม ?
3. สถานทีจ่ดัเกบ็ตางๆ พอเพียงและสามารถเขาถึงไดโดยงายหรือไม ?
4. ถาสถานที่น้ันๆ เปนการเชาอยู  ถาจะเปล่ียนเปนเชาซื้อจะเปนอยางไร ?
5. สัญญาเชาซือ้น้ันมีการหมดอายุหรือไม  ภายในระยะเวลาเทาไร และเงื่อนไขเปนอยางไร ?
6. เจาของสถานที่เชาซื้อมีทัศนคติตอธุรกิจของคุณในทางใด ?
7. อุปกรณ, เครื่องมือตางๆ ท่ีคุณตองการมีอะไรบาง และสามารถหาไดหรือไม ?
8. อุปกรณ, เคร่ืองมือน้ันกํ าลังจะถูกยกเลิกหรือทอดทิ้ง เพราะวาเกาแกเกินไปไมสามารถหาอะไหล

ซอมได หรือ เปนเพราะเทคโนโลยีลาหลังหรือไม ?
9. อะไหล, ชิ้นสวนตางๆ หาไดหรือไม ?
10. อุปกรณน้ันๆ ซอมบํ ารุงอยางไร ?
11. คณุสามารถแสวงหาการรับประกันที่พอเพียงหรือหาแหลงบริการซอมบํ ารุงจากภายในพื้นที่ได

หรือไม ?
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คํ าถามเฉพาะเจาะจง
การเร่ิมตนธุรกิจใหม

1. ส่ิงอ ํานวยความสะดวกแบบไหน, ประเภทใดที่คุณตองการ ?
2. ตนทนุทีเ่กีย่วของจะเปนเทาไร, อะไรคือผลดี-ผลเสียจากการเชาซื้อเทียบกับการซื้อสถานที่พรอม

ส่ิงอ ํานวยความสะดวกตางๆ ?
3. สามารถใชอุปกรณ, เครื่องจักรเกา (มือสอง) ไดหรือไม และถาทํ าอยางนั้นคุณจะประหยัดไปได

มากนอยเพียงใด ?

การซื้อธุรกิจ
1. วสัดุอุปกรณ, เครื่องจักรนั้นๆ ทันสมัยหรือไม ?
2. วสัดอุุปกรณ, เครื่องมือ, เครื่องจักรนั้นๆ อยูในสภาพที่ดีใชงานไดหรือไม ?
3. วสัดอุุปกรณน้ันๆ สามารถชวยงานคุณไดเพียงใด (จํ าเปนหรือไม) ?

การซื้อ Franchise
1. วสัดอุุปกรณ, เครื่องจักร, เครื่องมือ, ส่ิงอํ านวยความสะดวกตางๆ รวมอยูในเงินลงทุนครั้งแรก

หรือไม ?
2. วสัดุอุปกรณ, เครื่องจักร, เครื่องมือ ทันสมัยหรือไม ?
3. วสัดอุุปกรณตางๆ อยูในสภาพดี (ใชงานได) หรือไม ?
4. วสัดอุุปกรณตางๆ เหลานั้นสามารถแบงเบาภาระงานคุณไดมากนอยเพียงไร ?
5. วสัดอุุปกรณตางๆ เหลานั้นสามารถซื้อจากที่อ่ืนๆ ไดหรือไม หรือสามารถเชาซื้อแทนซื้อเงินสดได

หรือไม ?
6. วสัดอุุปกรณตางๆ น้ันเปนของผูขายหรือเชาซื้อโดยผูขายหรือไม ?

บุคลากร
ค ําถามทั่วไป

1. ทักษะของพนักงานที่ตองการคือขั้นใด ?
2. พนักงานเหลานั้นหาไดหรือไม ?
3. ทักษะเหลานี้สามารถสอนไดหรือไม ?
4. คณุตองการพนักงานกี่คน ?
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5. จ ํานวนพนกังานที่ตองการนี้สามารถหาไดตามความตองการหรือไม ?
6. คาจางตอปจะเปนเทาไร ?
7. คณุมนีโยบายตอการจายและขึ้นเงินเดือนและคาจางอยางไร ?
8. คณุมภีาระผูกพันอะไรบางในฐานะผูวาจาง ?

คํ าถามเฉพาะเจาะจง
การซื้อธุรกิจ

1. พนกังานคนปจจุบันรูหรือไมวาธุรกิจน้ีจะมีการซื้อขายกัน ?
2. พนกังานเหลานี้มีทักษะความสามารถตามที่คุณตองการหรือไม ?
3. พนกังานเหลานี้จะอยูทํ างานใหคุณตอหรือไม ?
4. พนกังานสํ าคัญๆ มีเงื่อนไขอะไรที่จะทํ างานใหคุณตอ ?
5. คณุตองการพนักงานเพิ่มเติม หรือทดแทนอีกหรือไม ?

การซื้อ  Franchise
1. การอบรมอะไรบางที่เจาของ Franchise จะจดัใหสํ าหรับพนักงานใหม ?

การเงิน
ค ําถามทั่วไป

2. เงินทุนขั้นตนเปนเทาไร ?
3. ถาคณุไมสามารถจัดหาเงินทุนทั้งหมดไดเอง  สวนที่ขาดจะเอามาจากที่ใด ?
4. ถาเงนิกูเปนส่ิงจํ าเปน  อะไรคือเงื่อนไขที่จะทํ าใหคุณมั่นใจได ?
5. การจดัเงินกูและเงื่อนไขตางๆ ยอมรับไดหรือไม ?
6. คณุไดทํ าการวิเคราะหตนทุนการดํ าเนินงานละเอียดรอบคอบแลวหรือยัง ?
7. คณุไดจดัหาและเตรียมเงินทุนหมุนเวียน (รวมกํ าไรจากการดํ าเนินงาน) สํ าหรับชวง 12 เดือน

แรกหรือยัง ?
8. การเงนิและเงือ่นไขตางๆ ไดถูกทํ าการวิเคราะหและประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลวใชหรือไม ?
9. คณุไดทํ าการเปรียบเทียบตัวเลขตางๆ กับธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีความคลายกันหรือไม ?
10. การบนัทึกทางการเงินอะไรบางที่จํ าเปน ?
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คํ าถามเฉพาะเจาะจง
การซื้อธุรกิจ

1. การท ําธรุกรรมทางการเงินหรือบันทึกตางๆ ทางการเงิน เชน ยอนหลัง 5 ปมีการเตรียมไวใหคุณ
ศกึษาหรือไม ?

2. บันทกึและธุรกรรมตางๆ เหลานั้นไดถูกจัดเตรียมไวถูกตองและเชื่อถือไดหรือไม ?
3. แนวโนมของการไดผลประโยชนจากธุรกิจเปนอยางไร ?
4. ผลประกอบการทางการเงินคลองจองกับผลบันทึกทางการเงินหรือไม ?
5. ผลก ําไรที่ปรากฏคลองจองกับยอดขายหรือไม ?
6. คณุไดตรวจสอบกับธนาคารหรือยัง ?
7. ผลการจายภาษีเงินไดคลองจองกับผลการประกอบการหรือไม ?
8. ยอดลูกหนีค้างชํ าระ หรือ ยอดเจาหนี้คางชํ าระในปจจุบันเปนอยางไรและเกินกํ าหนดไปเทาไร ?
9. ยอดลูกหนีต้างๆ น้ันสามารถดํ าเนินการเก็บเงินไดหรือไม  เมื่อใด ?
10. มกีารนบัและคํ านวณคาสินคาคงคลังหรือยัง ?
11. มลูคาของโรงงานและเครื่องมือ, ยานพาหนะและทรัพยสินตางๆ เปนอยางไร ?
12. ในกรณท่ีีมกีารเปล่ียนหรือทดแทนของเกาจะมีคาใชจายเทาไร ?
13. คณุไดมีการตรวจสอบสัญญาและขอผูกมัดตางๆ หรือยัง ?
14. สัญญาขายทีไ่ดทํ าไวระบุวาผูขายรับผิดชอบในขอผูกมัดตางๆ นับตั้งแตวันที่ขายหรือไม ?

การซื้อ Franchise
1. หากคณุจะลงทุนเองในธุรกิจท่ีขายสินคาหรือบริการเหมือนกับ Franchise ท่ีคณุกํ าลังศึกษาอยู

คาดวาจะตองลงทุนมากกวาหรือนอยกวาการซื้อ Franchise ?
2. ผูขาย Franchise มสีภาวะการเงินเพียงพอที่จะสามารถดํ าเนินธุรกิจตอไปใชหรือไม ?
3. คณุจะสามารถผานชวงการฝกงาน โดยไมไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินรายไดหรือไม ?
4. คณุจะไดรับคาธรรมเนียม Franchise และคาธรรมเนียมนั้นพอเหมาะหรือไม  ?
5. ไดมกีารค ํานวณคาธรรมเนียมการใชสอย ท่ีดิน และราคาพอเหมาะหรือไม ?
6. เจาของ Franchise ไดแสดงใหคุณเห็นตัวเลขผลกํ าไรของผูซื้อ Franchise รายอื่นๆ เปนอยางไร

และตัวคุณเองไดตรวจสอบหรือไม ?
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กฎหมายและการประกันภัย
ค ําถามทั่วไป

1. การจดัตั้งธุรกิจจะเปนในรูป  หางหุนสวน, บริษัท หรือรูปแบบอื่นๆ ?
2. ระเบียบกฎเกณฑอะไรที่คุณตองปฏิบัติตาม ?
3. การชวยเหลือทางกฎหมายเปนส่ิงที่ตองการหรือไม ?
4. การประกันภัยแบบใดที่คุณตองการ ?
5. เงนิประกันเทาไรที่คุณตองการ ?

คํ าถามเฉพาะเจาะจง
การซื้อ Franchise

1. เจาของ Franchise ไดใหตวัอยางของสัญญาใหคุณตรวจสอบหรือไม (ตัวอยางขอตกลงหรือ
สัญญา) ?

2. สัญญาคลอบคลุมหลักเกณฑท้ังหมดของ Franchise หรือไม ?
3. สัญญานั้นใหผลดีท้ังเจาของ Franchise และ ผูซื้อ Franchise ?
4. สัญญานัน้ไดระบุสํ าหรับการเจรจาหรือการตัดสินของอุปสรรคและความขัดแยงหรือไม ?
5. เจาของ Franchise หรือตัวแทนเจาของ Franchise เร่ิมเขามาดูและตรวจสอบขอมูลการทํ างาน

ของคุณเมื่อไรและอยางไรบาง ?
6. ขอตกลงของการซื้อขาย Franchise สามารถทํ าใหมไดหรือไม ?
7. เจาของ Franchise ขดัขวางการขาย Franchise โดยไมไดรับการยินยอมของ ผูซื้อ Franchise

หรือไม ?
8. ภายใตเงื่อนไขอะไรที่ผูซื้อ Franchise  สามารถยุติขอตกลงได ?
9. ผูไดรับ Franchise  สามารถขาย Franchise ใหบุคคลอื่นไดหรือไม ?
10. ถาผูซื้อ Franchise ขาย Franchise แกผูอ่ืน จะไดรับคาตอบแทนหรือไม ?
11. เจาของ Franchise มภีาระรบัผิดชอบที่จะตองใหความชวยเหลือตอไปหรือไม ในดานตอไปน้ี :

• การฝกทางดานการจัดการ
• การฝกลูกจาง
• ความสัมพันธกับสาธารณชน
• การไดรับตนทุน



กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 4- 19

• การใหเครดิต
• การคาขาย
• การออกแบบแผนงานและการออกแสดง
• การควบคุมคลังสินคา
• ผลลัพธรายงานทางการเงิน
• การวิเคราะหผลลัพธทางการเงิน

12. ผูไดรับ Franchise  สามารถทํ าธุรกิจอ่ืนในรานที่มี Franchise ไดหรือไม?

ค ําถามเหลานีอ้าจจะดูเหมือนยากแตการประเมินอยางละเอียดถูกตองก็เพื่อความสํ าเร็จของคุณเอง

ทดสอบความรู
เมือ่คณุไดเรียนรูเร่ืองราวในบทความนี้แลว  ถาคุณอยากจะประเมินผลการเรียนรูของคุณวาเปน

อยางไรใหพยายามตอบคํ าถามและนํ าไปเปรียบเทียบกับเนื้อหาท่ีใหมา
ค ําถามตอไปน้ี จัดทํ าขึ้นเพื่อชวยคุณในดานการทํ างาน  ความสํ าเร็จของงาน  โดยที่คุณจะตอง

ทํ าตามแนวทางของบทความนี้  ปฏิบัติตามนี้โดยที่คุณควรจะตอบคํ าถามใหไดถูกตอง 13-15 คํ าถาม  ถา
คุณไดนอยกวานี้คุณจะตองหมั่นเรียนรูใหมากขึ้นกวาเดิมกอนที่คุณจะรูสึกมั่นใจถึงความเขาใจในการ
ประเมนิความคิดในเชิงธุรกิจของคุณ
ค ําถามที่ 1 :  จงบอก 3 ขั้นตอนกอนที่คุณจะเขาสูวงการธุรกิจ
ค ําถามที่ 2 :  จงอธบิายถงึขอมูลทางการตลาดในการเริ่มตนธุรกิจเล็กมา 3 ขอ
ค ําถามที่ 3 :  จงบอกถงึขอดี 2 ขอ และขอเสีย 1 ขอ ของการเริ่มตนการแขงขันธุรกิจเล็ก
ค ําถามที่ 4 :  เมือ่คณุซือ้ธรุกจิราคาที่คุณจะตองจายตามปกติรวมถึงตนทุนคานิยม  จงอธิบายถึง

       ความหมายของคํ าวา “คานิยม”
ค ําถามที่ 5 : จงบอกขอเสีย 3 ขอของการซื้อธุรกิจ
ค ําถามที่ 6 : จงบอกถงึปจจัย 2 ดานที่มีผลทํ าใหคุณตัดสินใจในการซื้อธุรกิจ
ค ําถามที่ 7 : การซื้อ Franchise ท่ีมสีภาพคลองจากเจาของเดิม  ถามวา Franchise  คืออะไร
ค ําถามที่ 8 : จงบอกขอเสีย 4 ขอของการซื้อ Franchise
ค ําถามที่ 9 :  จงบอกถงึส่ิงที่มีผลตอการประสบความสํ าเร็จในธุรกิจ Franchise ของคุณมา  2 ขอ
ค ําถามที่ 10: ถาคณุตองการด ําเนินธุรกิจคุณจะตองตอบคํ าถามใหไดกอนที่คุณจะเขาดํ าเนินการ
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                    จงบอกรายชื่อพ้ืนที่ท่ีใชในการทํ าธุรกิจท่ีครอบคลุมถึง
ค ําถามที่ 11 : ใหตัง้ค ําถามมา 3 ขอเกี่ยวกับการตลาด
ค ําถามที่ 12 : บอกเหตผุลมา 3 ขอวาทํ าไมคุณตองตรวจเครื่องมือตางๆ เมื่อคุณซื้อธุรกิจ
ค ําถามที่ 13 : จงบอกถงึ 3 ส่ิงที่คุณจะตองรูเกี่ยวกับความสามารถของคนงาน
ค ําถามที่ 14 :  ระยะเวลาของผลกํ าไรและงบเงินสดหมุนเวียนซึ่งจะตองเตรียมครั้งแรกอยางนอย
                     นานเทาไร 3,  6 หรือ 12  เดือน
ค ําถามที่ 15 : จงเขยีนค ําถามมา 4 คํ าถามเพื่อใชถามเกี่ยวกับขอตกลงของธุรกิจ Franchise
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