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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 “CF INTERNET CAFÉ” เป็นธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ตังอยู่บริเวณใกล้หอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยสามารถใช้บริการพิมพ์งาน หาข้อมูลข่าวสารและเล่น
เกมสอ์อนไลน์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาทพัีกอาศัยอยู่ในหอพัก 

 ธุรกจิอนิเตอร์เนต็คาเฟ่นียังไปได้ดี แม้จะมีคู่แข่งเพิมขึนอย่างมาก แต่ผู้บริโภคกย็ังมี
ความต้องการอยู่ โดยเฉพาะอย่างยงิช่วงปิดเทอมนีนักเรียนนักศึกษา จะว่างเว้นจากการเรียน และ
ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ทอีนิเตอร์เนต็คาเฟ่ 

 อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ นับเป็นปัจจัยสาํคัญอีกอย่างหนึง ที ช่วยให้การเติบโต ของผู้ใช้
อนิเตอร์เนต็เพิมขนึสงู เพราะเป็นอกีช่องทางหนึง ทช่ีวยเปิดโอกาส ให้ผู้ทไีม่มีเครืองคอมพิวเตอร์
เป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงอนิเตอร์เนต็ได้ แต่การให้บริการ ของอนิเตอร์เนต็คาเฟ่ในปัจจุบัน
กว่า % ของร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ทีให้บริการอยู่ กลับเริมมีการเปลียนแปลงรูปแบบ การ
ให้บริการ โดยเปิดให้บริการ เกมคอมพิวเตอร์ไปด้วยในบางครัง เป็นลักษณะเน็ตเวิร์กเกมมิง 
หรือการเล่นเกม โดยผ่านอนิเตอร์เนต็  
 ผู้ก่อตังธุรกิจ “CF INTERNET CAFÉ” มีแนวคิดทีจะทาํกิจการร้านอินเตอร์เน็ต
เนืองจากการชืนชอบในการใช้อนิเตอร์เนต็เพือความรู้และความบันเทงิในด้านต่างๆ อกีทงัมีความ
สามรถในเรืองคอมพิวเตอร์จากประสบการณก์าร เลยอยากทาํธุรกจิขนาดเลก็ทเีป็นของตัวเอง  จึง
เป็นจุดเริมต้นแนวคิดทีจะทาํร้านอินเตอร์เนต็ ซึงร้านจะสามารถดาํเนินไปได้เพราะมีความชอบ
และถนัดในการเรืองเกมสอ์อนไลน์และเรืองอปุกรณค์อมพิวเตอร์ อกีทงัยังมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที
เป็นนักเรียน นักศึกษาจาํนวนมาก ในย่านมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ ทมีีรายได้ไม่เกิน ,  
บาท  
 โดยใช้เงินลงทุนเริมแรก ,  บาท โดยเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าของทังหมด 

% ซึงคาดว่าธุรกจินีจะมีผลกาํไรสทุธจิากกาดาํเนินงานทงัหมด ,  บาท ในปีแรก และ
สามารถทาํกาํไรได้อย่างต่อเนืองในปีถดัไป คาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนของธุรกจินีภายใน .  ปี 

 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**ทปีรึกษาหลัก 



2.  ความเป็นมาของธุรกิจ 

 2.1  แนวคิดในการจัดตงัธุรกิจ 

  ไม่ว่ายุคสมัยของเทคโนโลยีจะเปลียนไปมากแค่ไหน หรือวิวัฒนาการของเกมออนไลน์
จะนําโด่งมากเท่าไหร่ ร้านอินเตอร์เนต็กยั็งคงเป็นสถานทีๆสร้างความทรงจาํให้กับนักเล่นเกม
ทุกๆ คนมาโดยตลอด แม้มันจะเป็นความทรงจาํทีดีแค่ไหน สุดท้ายมันกเ็ป็นแค่ช่วงเวลาหนึงที
คนอย่างเราหลงใหลอะไรมากๆ ซึงทุกวันนีกยั็งมีหลากหลายคนทปีระสบความสาํเรจ็และใช้ชีวิตที
ดีมีความสขุ และคิดว่าร้านอนิเตอร์เนต็นันคือแรงบันดาลใจและจุดเริมต้นของชีวิตในอนาคตของ
พวกเค้าเหล่านัน  
  “CF INTERNET CAFÉ” ก่อตังขึนโดยผู้มีความรู้ และความเชียวชาญในเรืองของ
คอมพิวเตอร์เป็นทุนเดิมจากการเรียนและการทาํงาน และ ชืนชอบร้านอินเตอร์คาเฟ่ในรูปแบบ
สบายๆในกรงุเทพฯ ทอียากมีร้านอนิเตอร์เนต็นังสบายๆเป็นของตัวเองในย่านมหาวิทยาลัยธุรกจิ
บัณฑติย์ ซึงการจากสาํรวจพืนทใีนย่านมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์เป็นทงัแหล่งชุมชน สถานศึกษา 
ตลาด ร้านค้าต่างๆมากมาย อกีทงัคู่แข่งทเีป็นร้านอนิเตอร์เนต็คาเฟ่มีไม่มากอกีทงัยังเป็นร้านใน
รูปแบบธรรมดา เครืองคอมพิวเตอร์ยังเป็นรูปแบบเก่า และจากการสาํรวจพืนทีโดยรอบ ใน
ปัจจุบันมีการก่อสร้างตึกแถวเพือเป็นพืนททีาํหรับทาํร้านค้าต่างๆเป็นจาํนวนมากซึงมีทงัขายและ
ให้เช่า จึงเหน็เป็นโอกาสเหมาะ ทจีะเปิดร้านอนิเตอร์เนต็คาเฟ่รูปแบบทนัสมัยบรรยากาศสบายๆ 
ในแบบทลูีกค้าชืนชอบ 

 2.2  แนวคิดในการดําเนินการ 
  ร้าน “CF INTERNET CAFÉ” มีรปูแบบธุรกจิเป็นเจ้าของคนเดียว เปิดให้บริการทุก
วัน ตังแต่เวลา .  น. - .  น.  ขนาดของร้านประมาณ  เครือง คาดว่าจะมีลูกค้าเข้าใช้
บริการประมาณ  คนต่อวัน (หรือ  ชม./วัน) ให้บริการอินเตอร์เน็ต เกมส์ออนไลน์ 
พิมพ์เอกสาร โดยเน้นทรีูปแบบของร้านทมีีความทนัสมัย บริการครอบคลุมทงัอนิเตอร์เนต็ เกมส ์
และงานพิมพ์ต่างๆ ร้านสะอาด บรรยากาศสบาย และ ราคาเป็นกันเอง ทาํเลทีติดริมถนนใหญ่ 
อยู่ในแหล่งชุมชน  

  การตกแต่งภายในร้านถือเป็นจุดดึงดูดลูกค้าได้เช่นเดียวกนั คือผู้ประกอบการควรจัด
ร้านให้โล่งโปร่งสบาย สะอาดสวยงาม อาจมีของประดับเล็กๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ติด
โปสเตอร์ทมีีสสีนัสบายตาไว้ทผีนัง วางกระถางต้นไม้ไว้มุมห้อง สงิเหล่านีจะช่วยผ่อนคลายสายตา
ทเีมือยล้าจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานเกนิไปได้ 

  นอกจากนี ได้จัดสรรปันส่วนพืนทรีะหว่างผู้ใช้บริการอนิเตอร์เนต็และผู้เข้ามาเล่นเกม
เพราะจุดประสงค์การเข้ามาใช้บริการมีความแตกต่างกนัอยู่ คือผู้เข้ามาใช้อนิเตอร์เนต็จะต้องการ
ความเป็นส่วนตัวและความสงบเงียบ ต่างจากผู้ทเีข้ามาเล่นเกมมักจะมีเสยีงดังจากเกมหรือจากผู้
เล่น โดยได้ทาํการกนัพืนทใีห้เป็นสดัส่วน และการบริการหูฟังแก่ผู้เล่นเกม 

 



3.  สินคา้และบริการ 
  ร้าน “CF INTERNET CAFÉ” คือ ธุรกิจการให้บริการประเภทต่างๆผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต อันได้แก่ บริการท่องเวบ็ไซต์ค้นหาข้อมูล บริการรับส่งอีเมล์ บริการส่งข้อความ
โต้ตอบกนัรวมถึงบริการด้านงานพิมพ์เอกสารและบริการเกม โดยทมีีการจัดสรรพืนทหีรือการทาํ
โซนนิงเอาไว้อย่างลงตัว โดยมีพืนทีกว้างขวาง ไม่แออัด เหมือนร้านทีมีเครืองขนาดใหญ่ทัวไป 
นอกจากนียังมีการบริการอาหารและเครืองดืมภายในร้าน เพืออาํนวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
  

4.  วิเคราะหอ์ตุสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

 4.1  แนวโนม้การเติบโตของตลาด 

  ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เนต็ได้รับความนิยมเพิมขึน จากเมือก่อน คอมพิวเตอร์และ
ระบบอินเตอร์เนต็เป็นแค่เครืองมือสาํหรับบางอาชีพเท่านัน เช่นนักวิชาการ นักวิจัย เป็นต้น แต่
ปัจจุบันเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นวิธีทีใช้สาํหรับติดต่อสือสารระหว่างกันของคนทุกระดับอายุ 
อาชีพ การศึกษา ทว่า ผู้ใช้ส่วนหนึงจะไม่ลงทุนซือเครืองคอมพิวเตอร์ เนืองจากการบาํรุงรักษา
เครืองมีค่าใช้จ่ายสูง เหตุนี สถาน " บริการอินเตอร์เน็ต " จึงเกิดขึนเพือตอบรับกับกระแสของ
ชาวต่างชาติ ทใีช้บริการรับ-ส่งอเีมล์เพือติดต่อกลับไปยังประเทศของตน กลุ่มผู้ประกอบการทาง
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทีใช้อินเตอร์เนต็เป็นแหล่ง
ค้ นค ว้ าห า ข้อ มู ล  และค วามบั น เทิ ง  ( http://www.thaiseoboard.com/index.php?topic=

22773.0;wap2) 
  ตลาดการใช้งานคอมพิวเตอร์อนิเตอร์เนต็แยกได้เป็น  ส่วน คือ ส่วนทผู้ีใช้งานต้อง
เสียค่าบริการกับส่วนทีไม่ต้องเสียค่าบริการ  การให้บริการทีมีอยู่ในปัจจุบันแม้จะเป็นบริการที
เกยีวเนืองกนักมั็กตัดตอนแยกให้บริการเป็นแต่ละร้านไป เช่น ร้านถ่ายเอกสาร ร้านรับพิมพ์งาน
เข้าเล่ม ร้านอินเตอร์เนต็คาเฟ่ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ยังมีผู้ประกอบการส่วนน้อยที
รวมการบริการดังกล่าวไว้ในร้านเดียว จึงเป็นโอกาสของบริษัทในการเข้าทาํธุรกิจ ด้วยการเป็น
ผู้ประกอบการทนีาํเสนอบริการอินเตอร์เนต็และบริการเสริมต่างๆอยู่ในร้านเดียว โดยทาํหน้าที
เป็น Technology Service Provider ให้กับผู้บริโภค โดยท ีผู้บริโภคเสยีเพียงค่าบริการรายชัวโมง 
กส็ามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ทมีีความทนัสมัยโดย ไม่จาํเป็นต้องลงทุนจับจ่ายซือ
หามาไว้ใช้เอง ซึงเสยีงต่อการล้าสมัยได้ บริการในส่วนทเีกยีวเนืองกนั ไม่ว่าจะเป็น  พรินเตอร์ส ีที
คุณภาพดีสีไม่ซึมเลอะและผิดเพียน การบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ตลอดจนบริการการฝึกอบรม
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอนิเตอร์เนต็ ซึงมีอยู่ครบถ้วนในร้านเดีย 

 4.2 ลกัษณะทวัไปของกลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้าน “CF INTERNET CAFÉ”สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี 



  -  กลุ่มนักเรียนนักศึกษา จะเข้าร้านอนิเตอร์เนต็เพือใช้อเีมล์ การสนทนาหรือChat 

กบัเพือน เล่นเวบ็บอร์ด ( ตัง-ตอบกระทู้ ) พิมพ์รายงาน หาข้อมูลเพือการศึกษาและทกีาํลังนิยม
กนัมากในขณะนีคือ การเล่นเกมออนไลน์ 
  - กลุ่มผู้ใหญ่และวัยทาํงาน เป็นกลุ่มลูกค้าทมีีความจาํเป็นต้องเข้ามาใช้บริการร้าน
อนิเตอร์เนต็เมอือยู่นอกสาํนักงาน และต้องการหาข้อมูลเป็นการเร่งด่วน 

 4.3  การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม 

  . การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

  การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ถอืว่ามีการ
แข่งขนัตาํ มีเพียงไม่กร้ีาน และให้บริการไม่ครบวงจร 
  . ภัยคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ 

  ผู้แข่งขันรายใหม่มีจาํนวนจาํกดั ทาํให้ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่อยู่ในระดับตาํ 
เนืองจากการดาํเนินการร้านอนิเตอร์เนต็ในรูปแบบนีต้องใช้เงินทุนสงู และพืนทใีนการทาํธุรกจิมี
น้อย 

  . ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน 

  ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนอยู่ในระดับปานกลาง เนืองจากปัจจุบันอินเตอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงได้ทุกพืนที แต่เนืองจากส่วนใหญ่กลุ่มลุกค้าเป็นนักเรียนนักศึกษา ซึงมีความ
ต้องการใช้บริการอินเตอร์เนต็และคอมพิวเตอร์ทมีีคุณภาพสูง จึงถือว่าทางร้านยังเป็นทต้ีองการ
ของคนกลุ่มนีอยู่ 

  . อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 

  อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง ในทีนีคือผู้ให้บริการ
อนิเตอร์เนต็ และผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนืองจากมีผู้ขายปัจจัยการผลิตหลายแห่ง ซึงส่งผล
ให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ตรงความต้องการ 
  . อาํนาจต่อรองของผู้บริโภค 

  อาํนาจต่อรองของผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง เนืองจากอนิเตอร์เนต็ทเีข้าถึงได้ทุก
พืนท ีแต่ทางร้านได้มีการจัดโปรโมชันและมีกลยุทธใ์ห้ลูกค้าเข้าใช้บริการอย่างต่อเนือง 
 4.4 การวิเคราะหส์ถานการณข์องกิจการ (SWOT Analysis) 

  โอกาส (OPPORTUNITY) 

  ประชากรในปัจจุบันหันมาสนใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และใช้อนิเตอร์เนต็มากขึน 
กลุ่มเป้าหมายนิยมการใช้บริการอนิเตอร์เนต็ตามร้านมากกว่า เนืองจากได้พูดคุยกบัเพือนได้ 

  อปุสรรค (THREAT) 

  มีคู่แข่งจาํนวนมาก และปัจจุบันคนนิยมใช้บริการอนิเตอร์เนต็ทบ้ีาน แรงงานทมีีความ
ชาํนาญเฉพาะด้านหายากขนึ 

 



 จุดแขง็ (STRENGTH)

 มีเครืองคอมพิวเตอร์ทีใหม่และมีประสิทธิภาพ มีหน้าร้านอยู่ติดถนนใหญ่ เดินทาง
สะดวก  

 จุดอ่อน (WEAKNESS) 

 ร้านเปิดใหม่ จึงไม่เป็นทีรู้ จักของลูกค้าทีอยู่ในชุมชน ทาํในช่วงระยะเริมต้นจะมีส่วน
ครองตลาดน้อย  และยัง ต้องเช่าพืนทใีนการดาํเนินกจิการ ทาํให้มีต้นทุนในการจาํหน่ายสงู 

5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 
5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 

 ชือกจิการ   “CF INTERNET CAFÉ”  

 ทอียู่/ทตีังกจิการ  309/2 Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong,  

     Lak Si, Bangkok 10210 

 รูปแบบการดาํเนินการ การให้บริการประเภทต่างๆ ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ อนั 

     ได้แก่ บริการท่องเวบ็ไซต์ค้นหาข้อมูล บริการรับส่ง 
     อเีมล์ บริการส่งข้อความโต้ตอบกนัรวมถึงบริการด้าน 

     งานพิมพ์เอกสารและบริการเกม 

 ส่วนของเจ้าของ  ,  บาท 

5.2 แผนผงัองคก์ร 

 

ภาพท ี  แผนผังองค์กร 



 5.3  วิสยัทศัน ์

  “CF INTERNET CAFÉ” จะดําเนิ น ธุรกิจ เพื อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอินเตอร์เนต็ให้ครบวงจร และจะเป็นผู้นาํในการนาํเสนอบริการทใีช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
รวมทงันาํเสนอบริการใหม่ ๆ ททีนัต่อเหตุการณแ์ละความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกด้าน 

 5.4  พนัธกิจ 

  . ดาํรงความเป็นผู้นาํทางธุรกจิให้บริการอนิเตอร์เนต็อย่างครบวงจร 
  . จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการทีเป็นทีพึงพอใจและ
เชือถือได้ มีมาตรฐาน คุณภาพ ความทนัสมัย ความสะดวกสบายและการบริการทดีี  
  . จะให้ความสาํคัญและดูแลต่อพนักงานอย่างดี สร้างบรรยากาศการทาํงานทีดีที
ก่อให้เกดิการทาํงานเป็นทมี ให้เสรีภาพและการทาํงานทก่ีอให้เกดิความคิดสร้างสรรค์และความ
สามัคคี ให้ผลตอบแทนและรางวัลในการปฏิบัติงานทีสอดคล้องกับความก้าวหน้าของบริษัทฯ 
และมีความมนัคงในการทาํงาน 

 

6.  แผนการตลาด 

 6.1  เป้าหมายทางการตลาด 

       . .  เป้าหมายระยะสนั 

  - ทาํให้ร้านเป็นทรีู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับว่าให้บริการทมีีประสิทธิภาพ 
คุณภาพดี 
  - กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้บริการ และเกดิความพึงพอใจเข้าใช้บริการครัง
ต่อไป และบอกต่อคนรู้จัก 

       . .  เป้าหมายระยะกลาง 
  - มีกจิกรรมรับสมัครสมาชิก สะสมชัวโมงการเล่นอนิเตอร์เนต็ เพือดึงดูดลูกค้า 
  - รักษาฐานลูกค้าเก่า และดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วยโปรโมชันต่างๆ 

     . .  เป้าหมายระยะยาว 
  - มียอดสมาชิกไม่ตาํกว่า  คน ยอดใช้บริการต่อคนไม่ตาํกว่า  บาท ต่อเดือน 

  - มีสาขาเปิดใหม่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ 

 6.2  กลยุทธท์างการตลาด 

  . .   ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เน้นทีประสิทธิภาพของเครืองคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เสริม และความสะอาดและบรรยากาศภายในร้าน รวมไปถึงการบริการทเีป็นกนัเอง เพือ
ตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมาย 

  . .   มีการสร้างตรายีห้อร้านและการประกาศให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกดิการจดจาํ 
เมือเกดิความต้องการทจีะใช้บริการร้านอนิเตอร์เนต็ กจ็ะเลือกร้าน “CF INTERNET CAFÉ” 



  . .   ด้านการจัดจําหน่าย  เน้นทาํเลทีตังทีเดินทางสะดวก มีทีจอดรถ และการ
ติดต่อสอืสารผ่านทางอนิเตอร์เนต็ทง่ีายและรวดเรว็  
  . .   ด้านราคา  ใช้การตังราคาสินค้าตามร้านอนืๆ แต่เมือเทียบกับประสิทธิภาพ
ของเครืองคอมพิวเตอร์ในร้านลูกค้าจะรู้สกึถึงความคุ้มค่า  
  6.3 กลยุทธ ์TOWS Matrix Model 

  กลยุทธเ์ชิงรุก (SO Strategy) 

  - มีการจัดโปรโมชันเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  กลยุทธค์งตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy) 

  - ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับปริมาณของงานทีมีอยู่เพือควบคุมค่าใช้จ่ายของ
ธุรกจิ และเพิมการประชาสมัพันธผ่์านสอือนิเตอร์เนต็ Social Network ให้เป็นทรีู้จักในวงกว้าง 
  กลยุทธค์งตัว-เชิงรับ (ST Strategy) 

  - เสริมทักษะให้พนักงาน จัดอบรมให้ความรู้เพือเพิมความชํานาญ จะได้นําสิง
เหล่านันมาใช้ในหน้าทกีารงานต่อไป 

  กลยุทธป้์องกนั (WT Strategy) 

  - จากการทีแรงงานทีชํานาญเฉพาะด้านหายาก ทางบริษัทควรสร้างแรงงานของ
บริษัทขึนมาเองจะได้ไม่ขาดแคลนแรงงานและควรหาแหล่งเงินทุนระยะสนัไว้เผือเหตุฉุกเฉินใน
อนาคต 

 

7.  แผนการผลิตและการดําเนนิงาน 

  แผนการดาํเนินงานของร้าน “CF INTERNET CAFÉ” เป็นธุรกจิร้านอนิเตอร์เนต็คา
เฟ่ โดยเป็นลักษณะเจ้าของคนเดียว ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีเกมส์ออนไลน์ และ
โปรแกรมออฟฟิศเพือใช้ทาํงานได้ด้วย โดยทางร้านมีความมุ่งมันทีจะให้บริการทีสร้างความ
แตกต่างจากร้านค้าของคู่แข่ง ซึงทางร้านจะเน้นทีประสิทธิภาพของเครืองคอมพิวเตอร์ ความ
สะอาดของร้าน และการบริการทเีป็นกนัเองเพือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า 
 7.1 ขนัตอนการใชบ้ริการ 
  เริมจากการต้อนรับลูกค้า ให้ลูกค้าเลือกทนัีง จากนันพนักงานจะกลับไปทเีครืองเซิฟ
เวอร์เพือเปิดเครืองทีลูกค้าต้องการใช้บริการและโปรแกรมร้านกจ็ะเริมจับเวลา เมือลูกค้าใช้
บริการเสรจ็ ลูกค้าจะมาทเีคาท์เตอร์เพือแจ้งให้พนักงานคิดค่าบริการ พนักงานจะทาํการกดปิด
เครืองทีลูกค้าใช้บริการและโปรแกรมจะคํานวณค่าใช้บริการ เมือคิดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
พนักงานจะทาํการไปดูแลทาํความสะอาดเครืองทีลูกค้าใช้บริการเพือจัดเตรียมไว้สาํหรับลูกค้า
ท่านต่อไป 

 

 



 

ภาพท ี  แสดงขนัตอนการใช้บริการ 

8.  แผนการเงิน
8.1 เป้าหมายทางการเงิน 

  - กาํหนดระยะเวลาคืนทุนภายใน .  ปี  
 - มีผลตอบแทนของมูลค่าปัจจุบันสทุธขิองโครงการเป็นบวก  
 - มีอตัราผลตอบแทนของโครงการมากกว่าต้นทุนทางการเงิน  
 นอกจากนี เพือทาํการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกจิผ่านการคาํนวณมูลค่าปัจจุบัน 

สทุธขิองกจิการ ซึงจะสามารถให้เหน็ได้ว่าโครงการลงทุนนีมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน โดย
การคาํนวณดังกล่าว จาํเป็นต้องอาศัยข้อมูลประกอบการคาํนวณดังต่อไปนี 

8.2 การวิเคราะหด์า้นการเงิน 

 แหล่งทมีาของเงิน และการใช้ไปของเงินในส่วนของงบประมาณการลงทุนสาํหรับร้าน
“CF INTERNET CAFÉ” จะใช้เงินลงทุนในโครงการ ,  บาท โดยเงินลงทุนจะเป็นของ
เจ้าของ กจิการจะมีงวดระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั  ปี   เดือน 

9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

9.1  แผนฉุกเฉิน 

 . .  กรณทีมีีผู้ใช้บริการตาํกว่าเป้าหมาย 

 จัดทาํการส่งเสริมการขายมากขนึ เพือเพิมจาํนวนลูกค้าและรายได้ ดังนี 



  - ใช้บริการวันจันทร์ได้รับส่วนลด  % เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการทร้ีาน
มากขนึ 

  - เล่นติดต่อกนั  ชม. ขนึไป ได้รับส่วนลด  % 

  . .  กรณทีมีีผู้ใช้บริการเพิมขนึอย่างรวดเรว็ 
  กจิการจะพิจารณาการให้บริการว่าเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่ให้ลูกค้าต้องรอนาน ร้าน
จะเพิมเครืองคอมพิวเตอร์และ เพือให้เพียงพอกบัปริมาณของลูกค้า 
  . .  กรณเีผชิญปัญหาด้านบุคลากร 
  ประชุมผู้เกียวข้องทุกฝ่ายเพือหาสาเหตุของปัญหาทีทาํให้บุคลากรน้อยลง และนํา
ข้อมูลมาหาทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาทเีกดิขนึ 

  . .  กรณขีาดสภาพคล่องทางการเงิน 

  อาจจัดหาแห่งกู้ยืมเงินระยะสันจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพือนํามาหมุนเวียนภายใน
เพือให้เกดิผลกระทบต่อกจิการน้อยทสีดุ 

 9.2  แผนในอนาคต 

  ร้าน “CF INTERNET CAFÉ”  ได้วางแผนให้มีการขยายสาขา เพือให้กระจายการ
ให้บริการสู่ผู้บริโภคให้มากทสีดุ สะดวกในการเข้าใช้บริการ มีมาตรฐานต่างๆ ทงัในเรืองของการ
ให้บริการ รูปแบบวิธีการเข้าใช้งาน ความทันสมัยและเทคโนโลยี ทีเหมือนกันทุกสาขา มีการ
จัดการในรปูแบบสมาชิกทสีามารถเข้าใช้บริการ หรือจองการเข้าใช้บริการทใีดกไ็ด้ 
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