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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 “CF INTERNET CAFÉ” เป็นธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ตั้ งอยู่บริเวณใกล้หอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยสามารถใช้บริการพิมพ์งาน หาข้อมูลข่าวสารและเล่น

เกมสอ์อนไลน์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก 

 ธุรกิจอินเตอร์เนต็คาเฟ่น้ียังไปได้ดี แม้จะมีคู่แข่งเพ่ิมขึ้นอย่างมาก แต่ผู้บริโภคกยั็งมี

ความต้องการอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงปิดเทอมน้ีนักเรียนนักศึกษา จะว่างเว้นจากการเรียน และ

ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ที่อนิเตอร์เนต็คาเฟ่ 

 อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ นับเป็นปัจจัยส าคัญอีกอย่างหน่ึง ที่ ช่วยให้การเติบโต ของผู้ใช้

อนิเตอร์เนต็เพ่ิมข้ึนสงู เพราะเป็นอกีช่องทางหน่ึง ที่ช่วยเปิดโอกาส ให้ผู้ที่ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงอินเตอร์เนต็ได้ แต่การให้บริการ ของอินเตอร์เนต็คาเฟ่ในปัจจุบัน

กว่า 90% ของร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ที่ให้บริการอยู่ กลับเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ การ

ให้บริการ โดยเปิดให้บริการ เกมคอมพิวเตอร์ไปด้วยในบางคร้ัง เป็นลักษณะเน็ตเวิร์กเกมมิ่ง 

หรือการเล่นเกม โดยผ่านอนิเตอร์เนต็  

 ผู้ก่อตั้งธุรกิจ “CF INTERNET CAFÉ” มีแนวคิดที่จะท ากิจการร้านอินเตอร์เน็ต

เน่ืองจากการช่ืนชอบในการใช้อนิเตอร์เนต็เพ่ือความรู้และความบันเทงิในด้านต่างๆ อกีทั้งมีความ

สามรถในเร่ืองคอมพิวเตอร์จากประสบการณ์การ เลยอยากท าธุรกจิขนาดเลก็ที่เป็นของตัวเอง  จึง

เป็นจุดเร่ิมต้นแนวคิดที่จะท าร้านอินเตอร์เนต็ ซ่ึงร้านจะสามารถด าเนินไปได้เพราะมีความชอบ

และถนัดในการเร่ืองเกมสอ์อนไลน์และเร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อกีทั้งยังมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่

เป็นนักเรียน นักศึกษาจ านวนมาก ในย่านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 

บาท  

 โดยใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 560,000 บาท โดยเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าของทั้งหมด 

100% ซ่ึงคาดว่าธุรกจิน้ีจะมีผลก าไรสุทธจิากกาด าเนินงานทั้งหมด 163,710 บาท ในปีแรก และ

สามารถท าก าไรได้อย่างต่อเน่ืองในปีถัดไป คาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนของธุรกจิน้ีภายใน 1.5 ปี 
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2.  ความเป็นมาของธุรกิจ 

 2.1  แนวคิดในการจดัตั้งธุรกิจ 
  ไม่ว่ายุคสมัยของเทคโนโลยีจะเปล่ียนไปมากแค่ไหน หรือวิวัฒนาการของเกมออนไลน์

จะน าโด่งมากเท่าไหร่ ร้านอินเตอร์เนต็กยั็งคงเป็นสถานที่ๆสร้างความทรงจ าให้กับนักเล่นเกม

ทุกๆ คนมาโดยตลอด แม้มันจะเป็นความทรงจ าที่ดีแค่ไหน สดุท้ายมันกเ็ป็นแค่ช่วงเวลาหน่ึงที่คน

อย่างเราหลงใหลอะไรมากๆ ซ่ึงทุกวันน้ีกยั็งมีหลากหลายคนที่ประสบความส าเรจ็และใช้ชีวิตที่ดีมี

ความสุข และคิดว่าร้านอินเตอร์เน็ตน้ันคือแรงบันดาลใจและจุดเร่ิมต้นของชีวิตในอนาคตของ

พวกเค้าเหล่านั้น  

  “CF INTERNET CAFÉ” ก่อต้ังข้ึนโดยผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองของ

คอมพิวเตอร์เป็นทุนเดิมจากการเรียนและการท างาน และ ช่ืนชอบร้านอินเตอร์คาเฟ่ในรูปแบบ

สบายๆในกรุงเทพฯ ที่อยากมีร้านอนิเตอร์เนต็น่ังสบายๆเป็นของตัวเองในย่านมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ ซ่ึงการจากส ารวจพ้ืนที่ในย่านมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์เป็นทั้งแหล่งชุมชน สถานศึกษา 

ตลาด ร้านค้าต่างๆมากมาย อีกทั้งคู่แข่งที่เป็นร้านอินเตอร์เนต็คาเฟ่มีไม่มากอีกทั้งยังเป็นร้านใน

รูปแบบธรรมดา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ยังเป็นรูปแบบเก่า และจากการส ารวจพ้ืนที่โดยรอบ ใน

ปัจจุบันมีการก่อสร้างตึกแถวเพ่ือเป็นพ้ืนที่ท  าหรับท าร้านค้าต่างๆเป็นจ านวนมากซ่ึงมีทั้งขายและ

ให้เช่า จึงเหน็เป็นโอกาสเหมาะ ที่จะเปิดร้านอินเตอร์เนต็คาเฟ่รูปแบบทนัสมัยบรรยากาศสบายๆ 

ในแบบที่ลูกค้าช่ืนชอบ 

 2.2  แนวคิดในการด าเนนิการ 

  ร้าน “CF INTERNET CAFÉ” มีรูปแบบธุรกจิเป็นเจ้าของคนเดียว เปิดให้บริการทุก

วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 22.00 น.  ขนาดของร้านประมาณ 16 เคร่ือง คาดว่าจะมีลูกค้าเข้าใช้

บริการประมาณ 150 คนต่อวัน (หรือ 150 ชม./วัน) ให้บริการอนิเตอร์เนต็ เกมสอ์อนไลน์ พิมพ์

เอกสาร โดยเน้นที่รูปแบบของร้านที่มีความทนัสมัย บริการครอบคลุมทั้งอินเตอร์เนต็ เกมส์ และ

งานพิมพ์ต่างๆ ร้านสะอาด บรรยากาศสบาย และ ราคาเป็นกนัเอง ท าเลที่ติดริมถนนใหญ่ อยู่ใน

แหล่งชุมชน  

  การตกแต่งภายในร้านถือเป็นจุดดึงดูดลูกค้าได้เช่นเดียวกนั คือผู้ประกอบการควรจัด

ร้านให้โล่งโปร่งสบาย สะอาดสวยงาม อาจมีของประดับเล็กๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ติด

โปสเตอร์ที่มีสีสนัสบายตาไว้ที่ผนัง วางกระถางต้นไม้ไว้มุมห้อง สิ่งเหล่านี้ จะช่วยผ่อนคลายสายตา

ที่เม่ือยล้าจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานเกนิไปได้ 

  นอกจากน้ี ได้จัดสรรปันส่วนพ้ืนที่ระหว่างผู้ใช้บริการอนิเตอร์เนต็และผู้เข้ามาเล่นเกม

เพราะจุดประสงค์การเข้ามาใช้บริการมีความแตกต่างกนัอยู่ คือผู้เข้ามาใช้อินเตอร์เนต็จะต้องการ

ความเป็นส่วนตัวและความสงบเงียบ ต่างจากผู้ที่เข้ามาเล่นเกมมักจะมีเสียงดังจากเกมหรือจากผู้

เล่น โดยได้ท าการกั้นพ้ืนที่ให้เป็นสดัส่วน และการบริการหูฟังแก่ผู้เล่นเกม 

 



3.  สินคา้และบริการ 
  ร้าน “CF INTERNET CAFÉ” คือ ธุรกิจการให้บริการประเภทต่างๆผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต อันได้แก่ บริการท่องเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล บริการรับส่งอีเมล์ บริการส่งข้อความ

โต้ตอบกันรวมถึงบริการด้านงานพิมพ์เอกสารและบริการเกม โดยที่มีการจัดสรรพ้ืนที่หรือการท า

โซนน่ิงเอาไว้อย่างลงตัว โดยมีพ้ืนที่กว้างขวาง ไม่แออัด เหมือนร้านที่มีเคร่ืองขนาดใหญ่ทั่วไป 

นอกจากน้ียังมีการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในร้าน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า 

  

4.  วิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

 4.1  แนวโนม้การเติบโตของตลาด 
  ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เนต็ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้ น จากเมื่อก่อน คอมพิวเตอร์และ

ระบบอินเตอร์เนต็เป็นแค่เคร่ืองมือส าหรับบางอาชีพเท่าน้ัน เช่นนักวิชาการ นักวิจัย เป็นต้น แต่

ปัจจุบันเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นวิธีที่ใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารระหว่างกันของคนทุกระดับอายุ 

อาชีพ การศึกษา ทว่า ผู้ใช้ส่วนหน่ึงจะไม่ลงทุนซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากการบ ารุงรักษา

เคร่ืองมีค่าใช้จ่ายสูง เหตุน้ี สถาน " บริการอินเตอร์เนต็ " จึงเกิดขึ้ นเพ่ือตอบรับกับกระแสของ

ชาวต่างชาติ ที่ใช้บริการรับ-ส่งอีเมล์เพ่ือติดต่อกลับไปยังประเทศของตน กลุ่มผู้ประกอบการทาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ใช้อินเตอร์เนต็เป็นแหล่ง

ค้นค ว้ าหา ข้อ มูล  และความ บัน เทิ ง  ( http://www.thaiseoboard.com/index.php?topic=

22773.0;wap2) 

  ตลาดการใช้งานคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนต็แยกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ใช้งานต้อง

เสียค่าบริการกับส่วนที่ไม่ต้องเสียค่าบริการ  การให้บริการที่มีอยู่ในปัจจุบันแม้จะเป็นบริการที่

เกี่ยวเน่ืองกันกมั็กตัดตอนแยกให้บริการเป็นแต่ละร้านไป เช่น ร้านถ่ายเอกสาร ร้านรับพิมพ์งาน

เข้าเล่ม ร้านอินเตอร์เนต็คาเฟ่ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ยังมีผู้ประกอบการส่วนน้อยที่

รวมการบริการดังกล่าวไว้ในร้านเดียว จึงเป็นโอกาสของบริษัทในการเข้าท าธุรกิจ ด้วยการเป็น

ผู้ประกอบการที่น าเสนอบริการอินเตอร์เนต็และบริการเสริมต่างๆอยู่ในร้านเดียว โดยท าหน้าที่

เป็น Technology Service Provider ให้กับผู้บริโภค โดยที่ ผู้บริโภคเสียเพียงค่าบริการรายช่ัวโมง 

กส็ามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความทนัสมัยโดย ไม่จ าเป็นต้องลงทุนจับจ่ายซ้ือ

หามาไว้ใช้เอง ซ่ึงเสี่ยงต่อการล้าสมัยได้ บริการในส่วนที่เกี่ยวเน่ืองกนั ไม่ว่าจะเป็น  พรินเตอร์ส ีที่

คุณภาพดีสีไม่ซึมเลอะและผิดเพ้ียน การบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ตลอดจนบริการการฝึกอบรม

การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอนิเตอร์เนต็ ซ่ึงมีอยู่ครบถ้วนในร้านเดีย 

 4.2 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้าน “CF INTERNET CAFÉ”สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังน้ี 



  -  กลุ่มนักเรียนนักศึกษา จะเข้าร้านอินเตอร์เนต็เพ่ือใช้อีเมล์ การสนทนาหรือChat 

กบัเพ่ือน เล่นเวบ็บอร์ด ( ตั้ง-ตอบกระทู้ ) พิมพ์รายงาน หาข้อมูลเพ่ือการศึกษาและที่ก  าลังนิยม

กนัมากในขณะน้ีคือ การเล่นเกมออนไลน์ 

  - กลุ่มผู้ใหญ่และวัยท างาน เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจ าเป็นต้องเข้ามาใช้บริการร้าน

อนิเตอร์เนต็เม่ืออยู่นอกส านักงาน และต้องการหาข้อมูลเป็นการเร่งด่วน 

 4.3  การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม 

  1. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

  การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ถือว่ามีการ

แข่งขันต ่า มีเพียงไม่กี่ร้าน และให้บริการไม่ครบวงจร 

  2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ 

  ผู้แข่งขันรายใหม่มีจ านวนจ ากัด ท าให้ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่อยู่ในระดับต ่า 

เน่ืองจากการด าเนินการร้านอินเตอร์เนต็ในรูปแบบน้ีต้องใช้เงินทุนสูง และพ้ืนที่ในการท าธุรกิจมี

น้อย 

  3. ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน 

  ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากปัจจุบันอินเตอร์เน็ต

สามารถเข้าถึงได้ทุกพ้ืนที่ แต่เน่ืองจากส่วนใหญ่กลุ่มลุกค้าเป็นนักเรียนนักศึกษา ซ่ึงมีความ

ต้องการใช้บริการอินเตอร์เนต็และคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูง จึงถือว่าทางร้านยังเป็นที่ต้องการ

ของคนกลุ่มน้ีอยู่ 

  4. อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 

  อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง ในที่น้ีคือผู้ให้บริการ

อินเตอร์เนต็ และผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากมีผู้ขายปัจจัยการผลิตหลายแห่ง ซ่ึงส่งผล

ให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ตรงความต้องการ 

  5. อ านาจต่อรองของผู้บริโภค 

  อ านาจต่อรองของผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากอินเตอร์เนต็ที่เข้าถึงได้ทุก

พ้ืนที่ แต่ทางร้านได้มีการจัดโปรโมช่ันและมีกลยุทธใ์ห้ลูกค้าเข้าใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 

 4.4 การวิเคราะหส์ถานการณข์องกิจการ (SWOT Analysis) 

  โอกาส (OPPORTUNITY) 

  ประชากรในปัจจุบันหันมาสนใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และใช้อนิเตอร์เนต็มากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายนิยมการใช้บริการอนิเตอร์เนต็ตามร้านมากกว่า เน่ืองจากได้พูดคุยกบัเพ่ือนได้ 

  อุปสรรค (THREAT) 

  มีคู่แข่งจ านวนมาก และปัจจุบันคนนิยมใช้บริการอนิเตอร์เนต็ที่บ้าน แรงงานที่มีความ

ช านาญเฉพาะด้านหายากขึ้น 

 



  จุดแขง็ (STRENGTH) 

  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใหม่และมีประสิทธิภาพ มีหน้าร้านอยู่ติดถนนใหญ่ เดินทาง

สะดวก  

  จุดอ่อน (WEAKNESS) 

  ร้านเปิดใหม่ จึงไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้าที่อยู่ในชุมชน ท าในช่วงระยะเร่ิมต้นจะมีส่วน

ครองตลาดน้อย  และยัง ต้องเช่าพ้ืนที่ในการด าเนินกจิการ ท าให้มีต้นทุนในการจ าหน่ายสงู 

 

5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 

 5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 
  ช่ือกจิการ   “CF INTERNET CAFÉ”  

  ที่อยู่/ที่ต้ังกจิการ  309/2 Soi Pracha Chuen 12, Thung Song Hong,  

      Lak Si, Bangkok 10210 

  รูปแบบการด าเนินการ การให้บริการประเภทต่างๆ ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ อนั 

      ได้แก่ บริการทอ่งเวบ็ไซต์ค้นหาข้อมูล บริการรับส่ง 

      อเีมล์ บริการส่งข้อความโต้ตอบกนัรวมถึงบริการด้าน 

      งานพิมพ์เอกสารและบริการเกม 

  ส่วนของเจ้าของ  560,000 บาท 

 5.2 แผนผงัองคก์ร 

 

 

 
ภาพที่ 1 แผนผังองค์กร 

 
 
 



 5.3  วิสยัทศัน ์

  “CF INTERNET CAFÉ” จะด า เ นินธุ รกิจ เ พ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการอินเตอร์เนต็ให้ครบวงจร และจะเป็นผู้น าในการน าเสนอบริการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

รวมทั้งน าเสนอบริการใหม่ ๆ ที่ทนัต่อเหตุการณ์และความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกด้าน 

 5.4  พนัธกิจ 

  1. ด ารงความเป็นผู้น าทางธุรกจิให้บริการอนิเตอร์เนต็อย่างครบวงจร 

  2. จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการที่เป็นที่พึงพอใจและ

เช่ือถือได้ มีมาตรฐาน คุณภาพ ความทนัสมัย ความสะดวกสบายและการบริการที่ดี  

  3. จะให้ความส าคัญและดูแลต่อพนักงานอย่างดี สร้างบรรยากาศการท างานที่ดีที่

ก่อให้เกิดการท างานเป็นทมี ให้เสรีภาพและการท างานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความ

สามัคคี ให้ผลตอบแทนและรางวัลในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของบริษัทฯ 

และมีความม่ันคงในการท างาน 

 

6.  แผนการตลาด 

 6.1  เป้าหมายทางการตลาด 
       6.1.1 เป้าหมายระยะสั้น 
  - ท าให้ร้านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับว่าให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

คุณภาพดี 
  - กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้บริการ และเกิดความพึงพอใจเข้าใช้บริการคร้ัง

ต่อไป และบอกต่อคนรู้ จัก 
       6.1.2 เป้าหมายระยะกลาง 
  - มีกจิกรรมรับสมัครสมาชิก สะสมช่ัวโมงการเล่นอนิเตอร์เนต็ เพ่ือดึงดูดลูกค้า 
  - รักษาฐานลูกค้าเก่า และดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วยโปรโมช่ันต่างๆ 
     6.1.3 เป้าหมายระยะยาว 
  - มียอดสมาชิกไม่ต ่ากว่า 200 คน ยอดใช้บริการต่อคนไม่ต ่ากว่า 300 บาท ต่อเดือน 
  - มีสาขาเปิดใหม่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ 
 6.2  กลยุทธท์างการตลาด 

  6.2.1  ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เน้นที่ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์เสริม และความสะอาดและบรรยากาศภายในร้าน รวมไปถึงการบริการที่เป็นกันเอง เพ่ือ

ตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
  6.2.2  มีการสร้างตราย่ีห้อร้านและการประกาศให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดการจดจ า 

เม่ือเกดิความต้องการที่จะใช้บริการร้านอนิเตอร์เนต็ กจ็ะเลือกร้าน “CF INTERNET CAFÉ” 



  6.2.3  ด้านการจัดจ าหน่าย  เน้นท าเลที่ต้ังที่เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ และการ

ติดต่อสื่อสารผ่านทางอนิเตอร์เนต็ที่ง่ายและรวดเรว็  
  6.2.4  ด้านราคา  ใช้การตั้งราคาสินค้าตามร้านอื่นๆ แต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในร้านลูกค้าจะรู้สกึถึงความคุ้มค่า  
  6.3 กลยุทธ ์TOWS Matrix Model 

  กลยุทธเ์ชิงรุก (SO Strategy) 

  - มีการจัดโปรโมช่ันเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

  กลยุทธค์งตัว-เชิงแก้ไข (WO Strategy) 

  - ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับปริมาณของงานที่มีอยู่เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายของ

ธุรกจิ และเพ่ิมการประชาสมัพันธผ่์านสื่ออนิเตอร์เนต็ Social Network ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

  กลยุทธค์งตัว-เชิงรับ (ST Strategy) 

  - เสริมทักษะให้พนักงาน จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมความช านาญ จะได้น าสิ่ง

เหล่าน้ันมาใช้ในหน้าที่การงานต่อไป 

  กลยุทธป้์องกนั (WT Strategy) 

  - จากการที่แรงงานที่ช านาญเฉพาะด้านหายาก ทางบริษัทควรสร้างแรงงานของ

บริษัทขึ้ นมาเองจะได้ไม่ขาดแคลนแรงงานและควรหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินใน

อนาคต 

 
7.  แผนการผลิตและการด าเนนิงาน 
  แผนการด าเนินงานของร้าน “CF INTERNET CAFÉ” เป็นธุรกิจร้านอินเตอร์เนต็คา

เฟ่ โดยเป็นลักษณะเจ้าของคนเดียว ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีเกมส์ออนไลน์ และ

โปรแกรมออฟฟิศเพ่ือใช้ท างานได้ด้วย โดยทางร้านมีความมุ่งม่ันที่จะให้บริการที่สร้างความ

แตกต่างจากร้านค้าของคู่แข่ง ซ่ึงทางร้านจะเน้นที่ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ความ

สะอาดของร้าน และการบริการที่เป็นกนัเองเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า 

 7.1 ขั้นตอนการใชบ้ริการ 

  เร่ิมจากการต้อนรับลูกค้า ให้ลูกค้าเลือกที่น่ัง จากน้ันพนักงานจะกลับไปที่เคร่ืองเซิฟ

เวอร์เพ่ือเปิดเคร่ืองที่ลูกค้าต้องการใช้บริการและโปรแกรมร้านกจ็ะเร่ิมจับเวลา เม่ือลูกค้าใช้

บริการเสร็จ ลูกค้าจะมาที่เคาท์เตอร์เพ่ือแจ้งให้พนักงานคิดค่าบริการ พนักงานจะท าการกดปิด

เคร่ืองที่ลูกค้าใช้บริการและโปรแกรมจะค านวณค่าใช้บริการ เมื่อคิดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

พนักงานจะท าการไปดูแลท าความสะอาดเคร่ืองที่ลูกค้าใช้บริการเพ่ือจัดเตรียมไว้ส าหรับลูกค้า

ทา่นต่อไป 

 

 



 
ภาพที่ 2 แสดงข้ันตอนการใช้บริการ 

 

 

8.  แผนการเงิน 
 8.1 เป้าหมายทางการเงิน 
   - ก าหนดระยะเวลาคืนทุนภายใน 1.5 ปี  
  - มีผลตอบแทนของมูลค่าปัจจุบันสทุธขิองโครงการเป็นบวก  
  - มีอตัราผลตอบแทนของโครงการมากกว่าต้นทุนทางการเงิน  
  นอกจากน้ี เพ่ือท าการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกจิผ่านการค านวณมูลค่าปัจจุบัน 

สุทธิของกิจการ ซ่ึงจะสามารถให้เหน็ได้ว่าโครงการลงทุนน้ีมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน โดย

การค านวณดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลประกอบการค านวณดังต่อไปนี้  
 8.2 การวิเคราะหด์า้นการเงิน 
  แหล่งที่มาของเงิน และการใช้ไปของเงินในส่วนของงบประมาณการลงทุนส าหรับร้าน

“CF INTERNET CAFÉ” จะใช้เงินลงทุนในโครงการ 560,000 บาท โดยเงินลงทุนจะเป็นของ

เจ้าของ กจิการจะมีงวดระยะเวลาคืนทุน เทา่กบั 1 ปี  5 เดือน 

 

9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 
  9.1.1 กรณีที่มีผู้ใช้บริการต ่ากว่าเป้าหมาย 
  จัดท าการส่งเสริมการขายมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกค้าและรายได้ ดังน้ี 



  - ใช้บริการวันจันทร์ได้รับส่วนลด 20 % เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการที่ร้าน

มากขึ้น 
  - เล่นติดต่อกนั 4 ชม. ขึ้นไป ได้รับส่วนลด 20 % 
  9.1.2 กรณีที่มีผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ 
  กจิการจะพิจารณาการให้บริการว่าเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่ให้ลูกค้าต้องรอนาน ร้าน

จะเพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ เพ่ือให้เพียงพอกบัปริมาณของลูกค้า 
  9.1.3 กรณีเผชิญปัญหาด้านบุคลากร 
  ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่ท  าให้บุคลากรน้อยลง และน า

ข้อมูลมาหาทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึน 
  9.1.4 กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
  อาจจัดหาแห่งกู้ยืมเงินระยะสั้นจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพ่ือน ามาหมุนเวียนภายใน

เพ่ือให้เกดิผลกระทบต่อกจิการน้อยที่สดุ 
 9.2  แผนในอนาคต 
  ร้าน “CF INTERNET CAFÉ”  ได้วางแผนให้มีการขยายสาขา เพ่ือให้กระจายการ

ให้บริการสู่ผู้บริโภคให้มากที่สุด สะดวกในการเข้าใช้บริการ มีมาตรฐานต่างๆ ทั้งในเร่ืองของการ

ให้บริการ รูปแบบวิธีการเข้าใช้งาน ความทันสมัยและเทคโนโลยี ที่เหมือนกันทุกสาขา มีการ

จัดการในรูปแบบสมาชิกที่สามารถเข้าใช้บริการ หรือจองการเข้าใช้บริการที่ใดกไ็ด้ 
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5 กุมภาพันธ ์2563 จาก https://www.playulti.com/content/page/ 

  56b81a6c617452d8354984df 

ThisisGameThailand (2562) 3 ปัจจัยส าคัญที่ท  าให้ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่หายไป. สืบค้นเม่ือ

วันที่ 10 กุมภาพันธ ์2563, จาก https://www.thisisgamethailand.com/content/ 

  3-Reasons-make-Internet-Cafe-Disappear.html 

https://www.playulti.com/content/page/
https://www.thisisgamethailand.com/content/

