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1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
“CF INTERNET CAFÉ” เป็ นธุ ร กิ จ อิ น เตอร์ เน็ต คาเฟ่ ตั งอยู่ บ ริ เวณใกล้ ห อพั ก
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยสามารถใช้ บริการพิมพ์งาน หาข้ อมูลข่าวสารและเล่ น
เกมส์ออนไลน์ ผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาทีพักอาศัยอยู่ในหอพัก
ธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ นียังไปได้ ดี แม้ จะมีคู่แข่งเพิมขึนอย่างมาก แต่ผ้ ูบริโภคก็ยังมี
ความต้ องการอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิงช่วงปิ ดเทอมนีนักเรียนนักศึกษา จะว่างเว้ นจากการเรียน และ
ใช้ เวลาว่างส่วนใหญ่ทอิี นเตอร์เน็ตคาเฟ่
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ นั บเป็ นปั จจัยสําคัญ อีกอย่ างหนึง ที ช่ วยให้ การเติบโต ของผู้ใช้
ี มีเครืองคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตเพิมขึนสูง เพราะเป็ นอีกช่องทางหนึง ทีช่วยเปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ูทไม่
เป็ นของตนเอง สามารถเข้ าถึงอินเตอร์เน็ตได้ แต่การให้ บริการ ของอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ในปัจจุบัน
กว่ า % ของร้ านอิน เตอร์ เน็ตคาเฟ่ ทีให้ บ ริ การอยู่ กลั บ เริมมี การเปลียนแปลงรูป แบบ การ
ให้ บริการ โดยเปิ ดให้ บริการ เกมคอมพิวเตอร์ไปด้ วยในบางครัง เป็ นลักษณะเน็ตเวิร์กเกมมิง
หรือการเล่นเกม โดยผ่านอินเตอร์เน็ต
ผู้ ก่ อ ตั งธุ รกิจ “CF INTERNET CAFÉ” มี แ นวคิ ด ทีจะทํากิจ การร้ านอิน เตอร์ เน็ต
เนืองจากการชืนชอบในการใช้ อนิ เตอร์เน็ตเพือความรู้และความบันเทิงในด้ านต่างๆ อีกทังมีความ
สามรถในเรืองคอมพิวเตอร์จากประสบการณ์การ เลยอยากทําธุรกิจขนาดเล็กทีเป็ นของตัวเอง จึง
เป็ นจุดเริมต้ นแนวคิดทีจะทําร้ านอินเตอร์เน็ต ซึงร้ านจะสามารถดําเนินไปได้ เพราะมีความชอบ
และถนัดในการเรืองเกมส์ออนไลน์และเรืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อีกทังยังมีกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายที
เป็ นนักเรียน นักศึกษาจํานวนมาก ในย่านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทีมีรายได้ ไม่เกิน ,
บาท
โดยใช้ เงิน ลงทุ น เริ มแรก
,
บาท โดยเป็ นเงิน ส่ วนตั วของเจ้ าของทังหมด
% ซึงคาดว่าธุรกิจนีจะมีผลกําไรสุทธิจากกาดําเนินงานทังหมด , บาท ในปี แรก และ
สามารถทํากําไรได้ อย่างต่อเนืองในปี ถัดไป คาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจนีภายใน . ปี
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2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
2.1 แนวคิดในการจัดตังธุรกิจ
ไม่ว่ายุคสมัยของเทคโนโลยีจะเปลียนไปมากแค่ไหน หรือวิวัฒนาการของเกมออนไลน์
จะนําโด่ งมากเท่าไหร่ ร้ านอินเตอร์เน็ตก็ยังคงเป็ นสถานทีๆสร้ างความทรงจําให้ กับนักเล่ นเกม
ทุกๆ คนมาโดยตลอด แม้ มันจะเป็ นความทรงจําทีดีแค่ ไหน สุดท้ ายมันก็เป็ นแค่ ช่วงเวลาหนึงที
คนอย่างเราหลงใหลอะไรมากๆ ซึงทุกวันนีก็ยังมีหลากหลายคนทีประสบความสําเร็จและใช้ ชีวิตที
ดีมีความสุข และคิดว่าร้ านอินเตอร์เน็ตนันคือแรงบันดาลใจและจุดเริมต้ นของชีวิตในอนาคตของ
พวกเค้ าเหล่านัน
“CF INTERNET CAFÉ” ก่ อตั งขึนโดยผู้ มีค วามรู้และความเชียวชาญในเรืองของ
คอมพิวเตอร์เป็ นทุนเดิมจากการเรียนและการทํางาน และ ชืนชอบร้ านอินเตอร์คาเฟ่ ในรูปแบบ
สบายๆในกรุงเทพฯ ทีอยากมีร้านอินเตอร์เน็ตนังสบายๆเป็ นของตัวเองในย่านมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ซึงการจากสํารวจพืนทีในย่านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็ นทังแหล่งชุมชน สถานศึกษา
ตลาด ร้ านค้ าต่างๆมากมาย อีกทังคู่แข่งทีเป็ นร้ านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ มีไม่มากอีกทังยังเป็ นร้ านใน
รูป แบบธรรมดา เครืองคอมพิ วเตอร์ ยังเป็ นรูป แบบเก่ า และจากการสํารวจพื นทีโดยรอบ ใน
ปัจจุบันมีการก่อสร้ างตึกแถวเพือเป็ นพืนทีทําหรับทําร้ านค้ าต่างๆเป็ นจํานวนมากซึงมีทงขายและ
ั
ให้ เช่า จึงเห็นเป็ นโอกาสเหมาะ ทีจะเปิ ดร้ านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ รูปแบบทันสมัยบรรยากาศสบายๆ
ในแบบทีลูกค้ าชืนชอบ
2.2 แนวคิดในการดําเนินการ
ร้ าน “CF INTERNET CAFÉ” มีรปู แบบธุรกิจเป็ นเจ้ าของคนเดียว เปิ ดให้ บริการทุก
วัน ตังแต่เวลา . น. - . น. ขนาดของร้ านประมาณ เครือง คาดว่าจะมีลูกค้ าเข้ าใช้
คนต่ อวัน (หรือ
ชม./วัน) ให้ บ ริการอิน เตอร์เน็ต เกมส์ออนไลน์
บริการประมาณ
พิมพ์เอกสาร โดยเน้ นทีรูปแบบของร้ านทีมีความทันสมัย บริการครอบคลุมทังอินเตอร์เน็ต เกมส์
และงานพิมพ์ต่างๆ ร้ านสะอาด บรรยากาศสบาย และ ราคาเป็ นกันเอง ทําเลทีติดริมถนนใหญ่
อยู่ในแหล่งชุมชน
การตกแต่งภายในร้ านถือเป็ นจุดดึงดูดลูกค้ าได้ เช่นเดียวกัน คือผู้ประกอบการควรจัด
ร้ านให้ โล่ งโปร่ งสบาย สะอาดสวยงาม อาจมี ของประดั บ เล็ก ๆ บนหน้ าจอคอมพิ วเตอร์ ติ ด
โปสเตอร์ทมีี สสี นั สบายตาไว้ ทผนั
ี ง วางกระถางต้ นไม้ ไว้ มุมห้ อง สิงเหล่านีจะช่วยผ่อนคลายสายตา
ทีเมือยล้ าจากการจ้ องจอคอมพิวเตอร์นานเกินไปได้
นอกจากนี ได้ จัดสรรปันส่วนพืนทีระหว่างผู้ใช้ บริการอินเตอร์เน็ตและผู้เข้ ามาเล่นเกม
เพราะจุดประสงค์การเข้ ามาใช้ บริการมีความแตกต่างกันอยู่ คือผู้เข้ ามาใช้ อินเตอร์เน็ตจะต้ องการ
ความเป็ นส่วนตัวและความสงบเงียบ ต่างจากผู้ทเข้
ี ามาเล่นเกมมักจะมีเสียงดังจากเกมหรือจากผู้
เล่น โดยได้ ทาํ การกันพืนทีให้ เป็ นสัดส่วน และการบริการหูฟังแก่ผ้ ูเล่นเกม



3. สินค้าและบริการ
ร้ า น “CF INTERNET CAFÉ” คื อ ธุ ร กิจ การให้ บริ ก ารประเภทต่ า งๆผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ต อันได้ แก่ บริการท่องเว็บไซต์ค้นหาข้ อมูล บริการรับส่งอีเมล์ บริการส่งข้ อความ
โต้ ตอบกันรวมถึงบริการด้ านงานพิมพ์เอกสารและบริการเกม โดยทีมีการจัดสรรพืนทีหรือการทํา
โซนนิงเอาไว้ อย่ างลงตัว โดยมีพืนทีกว้ างขวาง ไม่ แออัด เหมือนร้ านทีมีเครืองขนาดใหญ่ ทัวไป
นอกจากนียังมีการบริการอาหารและเครืองดืมภายในร้ าน เพืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้ า
4. วิเคราะห์อตุ สาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
4.1 แนวโน้มการเติบโตของตลาด
ธุรกิจให้ บริการอินเตอร์เน็ตได้ รับความนิยมเพิมขึน จากเมือก่อน คอมพิวเตอร์และ
ระบบอินเตอร์เน็ตเป็ นแค่เครืองมือสําหรับบางอาชีพเท่านัน เช่นนักวิชาการ นักวิจัย เป็ นต้ น แต่
ปั จจุ บันเครือข่ ายอินเตอร์เน็ต เป็ นวิธีทีใช้ สาํ หรับติดต่ อสือสารระหว่ างกันของคนทุกระดับอายุ
อาชีพ การศึกษา ทว่า ผู้ใช้ ส่วนหนึงจะไม่ลงทุนซือเครืองคอมพิ วเตอร์ เนืองจากการบํารุงรักษา
เครืองมีค่าใช้ จ่ายสูง เหตุนี สถาน " บริการอินเตอร์เน็ต " จึงเกิดขึนเพือตอบรับกับกระแสของ
ชาวต่างชาติ ทีใช้ บริการรับ-ส่งอีเมล์เพือติดต่อกลับไปยังประเทศของตน กลุ่มผู้ประกอบการทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทีใช้ อินเตอร์เน็ตเป็ นแหล่ ง
ค้ น ค ว้ าห าข้ อ มู ล แ ล ะค วาม บั น เทิ ง ( http://www.thaiseoboard.com/index.php?topic=
22773.0;wap2)
ตลาดการใช้ งานคอมพิวเตอร์อนิ เตอร์เน็ตแยกได้ เป็ น ส่วน คือ ส่วนทีผู้ใช้ งานต้ อง
เสียค่ าบริการกับส่วนทีไม่ ต้องเสียค่ าบริการ การให้ บริการทีมีอยู่ ในปั จจุ บันแม้ จะเป็ นบริการที
เกียวเนืองกันก็มักตัดตอนแยกให้ บริการเป็ นแต่ละร้ านไป เช่น ร้ านถ่ายเอกสาร ร้ านรับพิมพ์งาน
เข้ าเล่ม ร้ านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ยังมีผ้ ูประกอบการส่วนน้ อยที
รวมการบริการดังกล่ าวไว้ ในร้ า นเดียว จึงเป็ นโอกาสของบริษัทในการเข้ าทําธุรกิจ ด้ วยการเป็ น
ผู้ประกอบการทีนําเสนอบริการอินเตอร์เน็ตและบริการเสริมต่างๆอยู่ในร้ านเดียว โดยทําหน้ าที
เป็ น Technology Service Provider ให้ กับผู้บริโภค โดยที ผู้บริโภคเสียเพียงค่าบริการรายชัวโมง
ก็สามารถใช้ งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ทีมีความทันสมัยโดย ไม่จาํ เป็ นต้ องลงทุนจับจ่ายซือ
หามาไว้ ใช้ เอง ซึงเสียงต่อการล้ าสมัยได้ บริการในส่วนทีเกียวเนืองกัน ไม่ว่าจะเป็ น พรินเตอร์สี ที
คุณภาพดีสีไม่ซึมเลอะและผิดเพียน การบันทึกข้ อมูลลงแผ่น CD ตลอดจนบริการการฝึ กอบรม
การใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึงมีอยู่ครบถ้ วนในร้ านเดีย
4.2 ลักษณะทัวไปของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของร้ าน “CF INTERNET CAFÉ”สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มได้ ดังนี



- กลุ่มนักเรียนนักศึกษา จะเข้ าร้ านอินเตอร์เน็ตเพือใช้ อเี มล์ การสนทนาหรือ Chat
กับเพือน เล่นเว็บบอร์ด ( ตัง-ตอบกระทู้ ) พิมพ์รายงาน หาข้ อมูลเพือการศึกษาและทีกําลังนิยม
กันมากในขณะนีคือ การเล่นเกมออนไลน์
- กลุ่มผู้ใหญ่และวัยทํางาน เป็ นกลุ่มลูกค้ าทีมีความจําเป็ นต้ องเข้ ามาใช้ บริการร้ าน
อินเตอร์เน็ตเมืออยู่นอกสํานักงาน และต้ องการหาข้ อมูลเป็ นการเร่งด่วน
4.3 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม
. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือว่ามีการ
แข่งขันตํา มีเพียงไม่กร้ี าน และให้ บริการไม่ครบวงจร
. ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่
ผู้แข่งขันรายใหม่มีจาํ นวนจํากัด ทําให้ ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่อยู่ในระดับตํา
เนืองจากการดําเนินการร้ านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบนีต้ องใช้ เงินทุนสูง และพืนทีในการทําธุรกิจมี
น้ อย
. ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน
ภัยคุ กคามจากสิน ค้ า ทดแทนอยู่ ในระดั บปานกลาง เนื องจากปั จจุ บัน อิน เตอร์เน็ต
สามารถเข้ าถึงได้ ทุ ก พื นที แต่ เนื องจากส่ วนใหญ่ ก ลุ่ ม ลุ กค้ าเป็ นนั ก เรี ย นนั ก ศึ กษา ซึ งมี ค วาม
ต้ องการใช้ บริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทมีี คุณภาพสูง จึงถือว่าทางร้ านยังเป็ นทีต้ องการ
ของคนกลุ่มนีอยู่
. อํานาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
อํานาจต่ อรองของผู้ ขายปั จจัยการผลิตอยู่ ในระดับ ปานกลาง ในทีนี คือผู้ ให้ บริ การ
อินเตอร์เน็ต และผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนืองจากมีผ้ ูขายปัจจัยการผลิตหลายแห่ง ซึงส่งผล
ให้ ผ้ ูประกอบการสามารถเลือกได้ ตรงความต้ องการ
. อํานาจต่อรองของผู้บริโภค
อํานาจต่อรองของผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง เนืองจากอินเตอร์เน็ตทีเข้ าถึงได้ ทุก
พืนที แต่ทางร้ านได้ มีการจัดโปรโมชันและมีกลยุทธ์ให้ ลูกค้ าเข้ าใช้ บริการอย่างต่อเนือง
4.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ (SWOT Analysis)
โอกาส (OPPORTUNITY)
ประชากรในปัจจุบันหันมาสนใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และใช้ อนิ เตอร์เน็ตมากขึน
กลุ่มเป้ าหมายนิยมการใช้ บริการอินเตอร์เน็ตตามร้ านมากกว่า เนืองจากได้ พูดคุยกับเพือนได้
อุปสรรค (THREAT)
มีคู่แข่งจํานวนมาก และปัจจุบันคนนิยมใช้ บริการอินเตอร์เน็ตทีบ้ าน แรงงานทีมีความ
ชํานาญเฉพาะด้ านหายากขึน



จุดแข็ง (STRENGTH)
มีเครืองคอมพิวเตอร์ทีใหม่ และมีประสิทธิภาพ มีหน้ าร้ านอยู่ติดถนนใหญ่ เดินทาง
สะดวก
จุดอ่อน (WEAKNESS)
ร้ านเปิ ดใหม่ จึงไม่เป็ นทีรู้จักของลูกค้ าทีอยู่ในชุมชน ทําในช่วงระยะเริมต้ นจะมีส่วน
ครองตลาดน้ อย และยัง ต้ องเช่าพืนทีในการดําเนินกิจการ ทําให้ มีต้นทุนในการจําหน่ายสูง
5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้อมูลธุรกิจ
ชือกิจการ
ทีอยู่/ทีตังกิจการ
รูปแบบการดําเนินการ

ส่วนของเจ้ าของ
5.2 แผนผังองค์กร

“CF INTERNET CAFÉ”
309/2 Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong,
Lak Si, Bangkok 10210
การให้ บริการประเภทต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อัน
ได้ แก่ บริการท่องเว็บไซต์ค้นหาข้ อมูล บริการรับส่ง
อีเมล์ บริการส่งข้ อความโต้ ตอบกันรวมถึงบริการด้ าน
งานพิมพ์เอกสารและบริการเกม
, บาท

ภาพที แผนผังองค์กร



5.3 วิสยั ทัศน์
“CF INTERNET CAFÉ” จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ใช้ บริการอินเตอร์เน็ตให้ ครบวงจร และจะเป็ นผู้นาํ ในการนําเสนอบริการทีใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
รวมทังนําเสนอบริการใหม่ ๆ ทีทันต่อเหตุการณ์และความต้ องการของผู้ใช้ บริการในทุกด้ าน
5.4 พันธกิจ
. ดํารงความเป็ นผู้นาํ ทางธุรกิจให้ บริการอินเตอร์เน็ตอย่างครบวงจร
. จะตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการให้ ได้ รับบริการทีเป็ นทีพึ งพอใจและ
เชือถือได้ มีมาตรฐาน คุณภาพ ความทันสมัย ความสะดวกสบายและการบริการทีดี
. จะให้ ความสําคัญ และดู แลต่ อพนั กงานอย่ างดี สร้ างบรรยากาศการทํางานทีดีที
ก่อให้ เกิดการทํางานเป็ นทีม ให้ เสรีภาพและการทํางานทีก่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์และความ
สามัคคี ให้ ผลตอบแทนและรางวัลในการปฏิบัติงานทีสอดคล้ องกับความก้ าวหน้ าของบริษัทฯ
และมีความมันคงในการทํางาน
6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
. . เป้ าหมายระยะสัน
- ทําให้ ร้านเป็ นทีรู้จักอย่างกว้ างขวาง ได้ รับการยอมรับว่าให้ บริการทีมีประสิทธิภาพ
คุณภาพดี
- กระตุ้นให้ กลุ่มเป้ าหมายทดลองใช้ บริการ และเกิดความพึงพอใจเข้ าใช้ บริการครัง
ต่อไป และบอกต่อคนรู้จัก
. . เป้ าหมายระยะกลาง
- มีกจิ กรรมรับสมัครสมาชิก สะสมชัวโมงการเล่นอินเตอร์เน็ต เพือดึงดูดลูกค้ า
- รักษาฐานลูกค้ าเก่า และดึงดูดลูกค้ าใหม่ด้วยโปรโมชันต่างๆ
. . เป้ าหมายระยะยาว
ํ า
คน ยอดใช้ บริการต่อคนไม่ตากว่
ํ า
บาท ต่อเดือน
- มียอดสมาชิกไม่ตากว่
- มีสาขาเปิ ดใหม่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
6.2 กลยุทธ์ทางการตลาด
. . ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร เน้ นที ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื องคอมพิ ว เตอร์
อุปกรณ์เสริม และความสะอาดและบรรยากาศภายในร้ าน รวมไปถึงการบริการทีเป็ นกันเอง เพือ
ตอบสนองกลุ่มตลาดเป้ าหมาย
. . มีการสร้ างตรายีห้ อร้ านและการประกาศให้ กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายเกิดการจดจํา
เมือเกิดความต้ องการทีจะใช้ บริการร้ านอินเตอร์เน็ต ก็จะเลือกร้ าน “CF INTERNET CAFÉ”



. . ด้ านการจัด จําหน่ าย เน้ น ทําเลทีตังทีเดิ น ทางสะดวก มี ทีจอดรถ และการ
ติดต่อสือสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตทีง่ายและรวดเร็ว
. . ด้ านราคา ใช้ การตังราคาสินค้ าตามร้ านอืนๆ แต่เมือเทียบกับประสิทธิภาพ
ของเครืองคอมพิวเตอร์ในร้ านลูกค้ าจะรู้สกึ ถึงความคุ้มค่า
6.3 กลยุทธ์ TOWS Matrix Model
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
- มีการจัดโปรโมชันเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
กลยุทธ์คงตัว-เชิงแก้ ไข (WO Strategy)
- ใช้ เทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับปริมาณของงานทีมีอยู่ เพื อควบคุ มค่ าใช้ จ่ายของ
ธุรกิจ และเพิมการประชาสัมพันธ์ผ่านสืออินเตอร์เน็ต Social Network ให้ เป็ นทีรู้จักในวงกว้ าง
กลยุทธ์คงตัว-เชิงรับ (ST Strategy)
- เสริมทักษะให้ พนักงาน จัด อบรมให้ ความรู้เพื อเพิ มความชํานาญ จะได้ นําสิง
เหล่านันมาใช้ ในหน้ าทีการงานต่อไป
กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy)
- จากการทีแรงงานทีชํานาญเฉพาะด้ านหายาก ทางบริษัทควรสร้ างแรงงานของ
บริษัทขึนมาเองจะได้ ไม่ขาดแคลนแรงงานและควรหาแหล่งเงินทุนระยะสันไว้ เผือเหตุฉุกเฉินใน
อนาคต
7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานของร้ าน “CF INTERNET CAFÉ” เป็ นธุรกิจร้ านอินเตอร์เน็ตคา
เฟ่ โดยเป็ นลักษณะเจ้ าของคนเดียว ให้ บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีเกมส์ออนไลน์ และ
โปรแกรมออฟฟิ ศเพื อใช้ ทาํ งานได้ ด้ วย โดยทางร้ านมี ค วามมุ่ งมันทีจะให้ บ ริการทีสร้ างความ
แตกต่ างจากร้ านค้ าของคู่แข่ง ซึงทางร้ านจะเน้ นทีประสิทธิภาพของเครืองคอมพิ วเตอร์ ความ
สะอาดของร้ าน และการบริการทีเป็ นกันเองเพือสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
7.1 ขันตอนการใช้บริการ
เริมจากการต้ อนรับลูกค้ า ให้ ลูกค้ าเลือกทีนัง จากนันพนักงานจะกลับไปทีเครืองเซิฟ
เวอร์ เพื อเปิ ดเครืองทีลูกค้ าต้ องการใช้ บ ริ การและโปรแกรมร้ านก็จะเริมจับ เวลา เมือลูกค้ าใช้
บริการเสร็จ ลูกค้ าจะมาทีเคาท์เตอร์เพือแจ้ งให้ พนักงานคิดค่ าบริการ พนักงานจะทําการกดปิ ด
เครื องทีลู ก ค้ าใช้ บ ริ การและโปรแกรมจะคํานวณค่ าใช้ บ ริ ก าร เมื อคิ ด เงิน เสร็จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
พนักงานจะทําการไปดูแลทําความสะอาดเครืองทีลูกค้ าใช้ บริการเพือจัดเตรียมไว้ สาํ หรับลูกค้ า
ท่านต่อไป



ภาพที แสดงขันตอนการใช้ บริการ

8. แผนการเงิน
8.1 เป้าหมายทางการเงิน
- กําหนดระยะเวลาคืนทุนภายใน . ปี
- มีผลตอบแทนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเป็ นบวก
- มีอตั ราผลตอบแทนของโครงการมากกว่าต้ นทุนทางการเงิน
นอกจากนี เพือทําการประเมินความเป็ นไปได้ ทางธุรกิจผ่านการคํานวณมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของกิจการ ซึงจะสามารถให้ เห็นได้ ว่าโครงการลงทุนนีมีความเป็ นไปได้ ม ากน้ อยแค่ไหน โดย
การคํานวณดังกล่าว จําเป็ นต้ องอาศัยข้ อมูลประกอบการคํานวณดังต่อไปนี
8.2 การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน
แหล่งทีมาของเงิน และการใช้ ไปของเงินในส่วนของงบประมาณการลงทุนสําหรับร้ าน
“CF INTERNET CAFÉ” จะใช้ เงินลงทุนในโครงการ
, บาท โดยเงินลงทุนจะเป็ นของ
เจ้ าของ กิจการจะมีงวดระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ ปี เดือน
9. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุ กเฉิน
. . กรณีทมีี ผ้ ูใช้ บริการตํากว่าเป้ าหมาย
จัดทําการส่งเสริมการขายมากขึน เพือเพิมจํานวนลูกค้ าและรายได้ ดังนี



- ใช้ บริการวันจันทร์ได้ รับส่วนลด

% เป็ นการกระตุ้นให้ ลูกค้ ามาใช้ บริการทีร้ าน

มากขึน
- เล่นติดต่อกัน ชม. ขึนไป ได้ รับส่วนลด %
. . กรณีทมีี ผ้ ูใช้ บริการเพิมขึนอย่างรวดเร็ว
กิจการจะพิจารณาการให้ บริการว่าเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่ให้ ลูกค้ าต้ องรอนาน ร้ าน
จะเพิมเครืองคอมพิวเตอร์และ เพือให้ เพียงพอกับปริมาณของลูกค้ า
. . กรณีเผชิญปัญหาด้ านบุคลากร
ประชุมผู้ เกียวข้ องทุ กฝ่ ายเพื อหาสาเหตุของปั ญหาทีทําให้ บุคลากรน้ อยลง และนํา
ข้ อมูลมาหาทางป้ องกันและแก้ ไขปัญหาทีเกิดขึน
. . กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงิน
อาจจัดหาแห่ งกู้ยืมเงินระยะสันจากแหล่ งเงินทุนต่ างๆ เพื อนํามาหมุนเวียนภายใน
เพือให้ เกิดผลกระทบต่อกิจการน้ อยทีสุด
9.2 แผนในอนาคต
ร้ าน “CF INTERNET CAFÉ” ได้ วางแผนให้ มีการขยายสาขา เพือให้ กระจายการ
ให้ บริการสู่ผ้ ูบริโภคให้ มากทีสุด สะดวกในการเข้ าใช้ บริการ มีมาตรฐานต่างๆ ทังในเรืองของการ
ให้ บ ริการ รูปแบบวิธีการเข้ าใช้ งาน ความทัน สมัยและเทคโนโลยี ทีเหมื อนกัน ทุกสาขา มีการ
จัดการในรูปแบบสมาชิกทีสามารถเข้ าใช้ บริการ หรือจองการเข้ าใช้ บริการทีใดก็ได้
10. บรรณานุกรม
Babymild(
).ธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ต . สื บ ค้ น เมื อวั น ที กุ ม ภาพั น ธ์
จาก
http://www.thaiseoboard.com/index.php?topic=22773.0;wap2
Playultimate (
) พูดจาภาษาเกม "ร้ านอินเตอร์เน็ตกับยุคสมัยทีเปลียนไป". สืบค้ นเมือวันที
กุมภาพันธ์
จาก https://www.playulti.com/content/page/
56b81a6c617452d8354984df
ThisisGameThailand (
) ปั จจัยสําคัญทีทําให้ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ หายไป. สืบค้ นเมือ
วันที กุมภาพันธ์
, จาก https://www.thisisgamethailand.com/content/
3-Reasons-make-Internet-Cafe-Disappear.html



