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1.บทสรุปผูบ้ ริหาร
ธุรกิจร้ านเสือสกรีนลาย I Love Screen เป็ นธุรกิจการให้ บริการสกรีนลายเสือผ้ า โดย
เครืองจักรทีนํามาใช้ ในกิจการเป็ นเครืองจักรขนาดใหญ่มีความแข็งแรงทนทาน ทันสมัย สามารถ
สกรีนเสือผ้ าได้ ครังละหลายตัว ผู้ทีมาใช้ บริการกับทางร้ านสามารถนํารูปภาพ หรือรูปแบบการ
สกรีนลายมาเองได้ หรือจะใช้ บริการในด้ านของการออกแบบ กราฟิ กดีไซน์จากช่ างผู้ ทีมีความ
เชียวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบของทางร้ าน เพือให้ การออกแบบตอบสนองตรงตาม
ความต้ อ งการของผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารให้ ม ากทีสุด และในปั จ จุ บั น ธุ รกิจ ร้ านเสือสกรี น ลายก็เป็ นที
ต้ องการของผู้บริโภคมากขึน มีกลุ่มทีต้ องการสินค้ าเสือสกรีนลาย เช่ น เพือน ครอบครัว ตาม
บริษัทหรือห้ างร้ านต่ างๆ ก็มีความต้ องการเสือสกรีนในลักษณะนี เพื อแสดงให้ เห็นว่าเป็ นกลุ่ม
หรือทีมเดียวกัน หรือไว้ ใช้ ในการทํากิจกรรมต่างๆ เราจึงเล็งเห็นว่า กิจการนีสามารถทีจะดําเนิน
กิจการและประสบความสําเร็จได้
จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดทีเป็ นเกาะขนาดใหญ่ มีสถานทีท่องเทียวหลายแห่ งทีสําคัญ
ทําให้ มีทงธุ
ั รกิจโรงแรม หรือบริษัททัวร์เกิดขึนเป็ นจํานวนมาก เพือรองรับนักท่องเทียวทีมาเทียว
เป็ นจํานวนมาก หลายๆธุรกิจหรือห้ างร้ านมีความต้ องการในการจัดทําเสือของโรงแรมหรือบริษัท
หรื อ ทํา เสื อเพื อเป็ นของฝากของที ระลึ ก ดั ง นั นธุ ร กิ จ เสื อสกรี น ลาย จึ ง เป็ นธุ ร กิ จ ทีสามารถ
ดําเนินการได้ แผนธุรกิจทีจัดทํา ประกอบด้ วย แผนการบริหารการจัดการองค์กร แผนการตลาด
แผนการผลิตและการดําเนินงาน แผนการเงิน แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต โดยทางธุรกิจเรา
ได้ มีแนวคิดในการจัดตังธุรกิจร้ านเสือสกรีนลาย I Love Screen ทีอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต (เขารัง)
เนืองจากอยู่ในเมือง สังเกตได้ ง่าย เป็ นสถานทีทีสะดวกในการมาใช้ บริการ กิจการของเราจะมีเสือ
ทีตัดเย็บเอง ทําให้ ราคาค่อนข้ างถูก มีให้ เลือกหลายแบบ หลายสี และลักษณะของผ้ าก็มีให้ เลือก
หลายแบบ ทําให้ ผ้ ูบริโภคสะดวกมากขึน ประหยัดเวลา สามารถมาร้ านเราทีเดียวได้ ครบทุกอย่าง
ทําให้ เราเล็งเห็นโอกาสในการจัดตังธุ รกิจเพราะกิจการต่างๆ ต้ องมีชุด ยูนิฟอร์ม หรือเสือทีม
เราจึงคิดจัดตังร้ านเสือสกรีนลาย I Love Screen เพือตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค ทัง
ธุรกิจโรงแรม ห้ างร้ าน ร้ านค้ า และหน่วยงานต่างๆ
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. ความเป็ นมาของธุรกิจ
. แนวคิดการจัดตังธุรกิจ
วัยรุ่นไทยในปัจจุบันหันมานิยมใช้ เสือผ้ าสกรีนกันเป็ นจํานวนมาก และนอกจากนียังมี
ในส่วนของงานด้ านการบริการต่างๆ อาทิเช่น งานบริการด้ านการโรงแรม รวมไปถึงกิจการห้ าง
ร้ านก็ต่างต้ องการเสือผ้ าสกรีนในปริมาณมาก เพือใช้ ในส่วนของการทํางาน งานด้ านการออกงาน
ทางสังคม หรือจัด ทําสิน ค้ าเพื อจัด จําหน่ ายและเป็ นของทีระลึ ก ในกิจกรรมต่ างๆ และเพื อให้
เป็ นไปตามจุ ดประสงค์ของแต่ ละหน่ วยงาน หรือแต่ ละบุคคลในการจัดทําสกรีนเสือผ้ า จําเป็ น
จะต้ องใช้ บริการร้ านรับสกรีนเสือผ้ าทีสามารถผลิตสินค้ าได้ ในจํานวนมาก รวดเร็วตอบสนองและ
ตรงความต้ องการของผู้บริโภค แต่เนืองด้ วยความต้ องการของผู้บริโภคในปั จจุบันนอกจากจะมี
ความต้ องการด้ านจํานวนของผลิตภัณฑ์ทีมากขึนแล้ ว ในปั จจุ บันกิจการห้ างร้ านต่ างๆ มักจะมี
กิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละหน่วยงานเพือมากขึนเพือเพิมยอดขาย ทําให้ ร้านรับสกรีนเสือ
ได้ รับความนิยมมากขึน เนืองด้ วยเป็ นสินค้ าทีเข้ าถึงง่ายแล้ วตอบโจทย์ แต่ทงนี
ั เนืองด้ วยปัจจุบันมี
การแข่งขันทางธุรกิจห้ างร้ านเป็ นจํานวนมาก ทําให้ ร้านรับสกรีนในบางร้ านไม่สามารถตอบสนอง
ต่ อความต้ องการของผู้ บ ริโภคได้ เช่ น มีไซส์เสือแต่ ไม่ สามารถผลิต ได้ จํานวนมากและต้ องใช้
เวลานาน หรือมีความสามารถในการผลิตแต่มีปริมาณทีไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริโภค
เนืองจากจังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดทีมีนักท่องเทียวนิยมเป็ นจํานวนมาก อีกทังมีกจิ การด้ านโรงแรม
ห้ าง ร้ านค้ าต่ างๆ ทีมีการจัดทําเสือของพนักงานเพือให้ เป็ นรูปแบบเดียวกันอยู่เป็ นจํานวนมาก
ดั งนั นเราจึงได้ มี การคิ ด ริ เริ มธุ รกิจเสือสกรี น ลาย I Love Screen ขึนมา เพื อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ บริโภค ซึงทางร้ านมีเครืองจักรทีสามารถสกรีน ได้ ครังละ ตัว ทําให้ เกิดความ
รวดเร็ว และมีช่างทีมีประสบการณ์คอยให้ บริการ จึงสามารถสร้ างความมันใจให้ กบั ผู้บริโภคได้ ว่า
จะได้ รับสินค้ าตามจํานวนทีต้ องการและเกิดความประทับใจในบริการ
. แนวคิดความเป็ นมาธุรกิจร้านเสือสกรีนลาย I Love Screen
ก่อตังขึนโดย บริษัท ไอเลิฟสกรีน จํากัด เป็ นผู้จัดจําหน่ายเสือผ้ า รายใหญ่ในภาคใต้
โดยมีการพั ฒ นาแนวความคิดเพื อต่ อยอดธุรกิจเสือผ้ าให้ ครบวงจร มีทังเสือผ้ าสีพืน และการ
สกรีนลายเสือผ้ าเพือเป็ นอีกทางเลือกหนึงให้ กบั ผู้บริโภค จึงเริมทําธุรกิจเสือสกรีนลายเพิมขึนมา
ด้ วย ซึงมีการลายสกรีนในรูปแบบใหม่ ๆ ให้ ตรงกับไลฟ์ สไตล์ของผู้บริโภคในราคาทีเหมาะสม
และมีช่างทีมีประสบการณ์คอยให้ บริการ โดยทางร้ านจะมีโปรโมชันพิเศษให้ ผ้ ูบริโภคสามารถ
เปลียนแบบได้ จนกว่าจะพอใจ ทําให้ ลูกค้ ามาใช้ บริการและประทับใจ นอกจากได้ เสือผ้ าตามไซส์
และลายสกรีนทีต้ องการ



. สินค้าหรือบริการ
ธุรกิจร้ านเสือสกรีนลาย I Love Screen เป็ นร้ านสกรีนทีตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริโภคในเรืองการทําลายเสือตามความต้ องการของผู้บริโภค สําหรับผู้บริโภคทีไม่ สะดวกมาที
หน้ าร้ าน ทางบริษัทได้ เพิมช่ องทางการติดต่ อเพือสังออเดอร์ โดยสามารถสังผ่านแอพพลิเคชัน
Line Facebook หรือ E-mail ได้ และจะได้ คุยกับช่างโดยตรง ผู้บริโภคสามารถบอกความต้ องการ
ในการสกรีนลาย ไซส์เสือและรายละเอียดอืนๆ สามารถตามงานได้ ทุกขันตอน สะดวกและรวดเร็ว
และสําหรับผู้บริโภคทีอยู่ในระยะทางทีไม่ไกล ทางบริษัทมีบริการจัดส่งสินค้ าให้ ฟรี
ในแผนธุรกิจร้ านเสือสกรีนลาย I Love Screen เราใช้ โมเดลสําหรับวิเคราะห์ธุรกิจ
Business Model Canvas ทีจัดทําขึนโดย Alexander Osterwalder มาวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจ
หรือปรับปรุงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ดังนี
ตารางที 3.1 Business Model Canvas: ร้านเสือสกรีนลาย I Love Screen
Key Partners
-บริษัททีขาย
เครืองจักร
-บริษัททีขายผ้ าที
ใช้ ตัด
-บริษัททีขาย
อุปกรณ์เครืองมือ
ในการตัดเย็บ

Key Activities
-ให้ บริการเสือ
สกรีนลาย
ทีสวยงาม รวดเร็ว

Key Resources
- เครืองจักรทีมี
คุณภาพ
- ทีมงานทีมี
คุณภาพทีคอย
ให้ บริการ
Cost Structure
Fixed Costs Variable Costs
- ค่าเช่าร้ าน - ค่านํา
- ค่าจ้ างพนักงาน - ค่าไฟ
- ค่าเสือมของเครืองจักร - ค่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าวัตถุดิบ
- ค่านํามันรถในการขนส่ง

Value Proposition
1.ให้ บริการสกรีนเสือด้ วย
เครืองจักรทีมีคุณภาพ
.สามารถผลิตได้ ครังละ
หลายตัวทําให้ รวดเร็ว
.สามารถเลือกลักษณะ
ของผ้ าได้ แต่จ่ายในราคา
ถูก
.สามารถพูดคุย/สังผ่าน
แอพพลิเคชัน Line
Facebook หรือ E-mail
ได้

Customer Relationships
1.มีช่างคอยให้ บริการไม่
พอใจสามารถเปลียนแบบได้
ตลอด
.ช่วงเทศกาลจะมีราคา
พิเศษ (กินเจ)
.สามารถติดต่อสอบถาม
ผ่านแอพพลิเคชัน Line
Facebook หรือ E-mail ได้

Customer
Segments
1.ลูกค้ าทาง
โรงแรม ห้ าง
ร้ านต่างๆ
.นักเรียนนักศึกษา
.กลุ่มเพือน
ครอบครัว

Channels
-หน้ าร้ าน
-ช่องทางออนไลน์

Revenue Streams
- จากการขายเสือสกรีน
- จากการขายเสือสีพืนไม่มีลาย



. รายละเอียดการบริการ
ธุ ร กิ จ ร้ า นเสื อสกรี น ลาย I Love Screen เป็ นร้ า นที ให้ บริ ก ารสกรี น เสื อ สํา หรั บ
ผู้บริโภคทีต้ องการสกรีนลายลงบนเสือ มีช่างทีมีประสบการณ์คอยให้ คาํ ปรึกษา มีเสือหลายแบบ
ให้ ผ้ ู บ ริ โภคเลื อ ก อีก ทังยั งมี ราคาถู ก เนื องจากทางร้ านได้ มี ก ารตั ด เย็บ เอง มี เครื องจั กรทีมี
คุณภาพไว้ คอยให้ บริการ ทําให้ สามารถผลิตได้ เป็ นจํานวนมาก ประหยัดเวลา รวดเร็ว และได้
คุณภาพตามความต้ องการของผู้บริโภค
ขันตอนการสังเสือของร้ าน
.ผู้บริโภคเข้ ามาติดต่อทีร้ านโดยนําลายทีออกแบบมาแล้ วมาให้ กบั ทางร้ าน หรือถ้ า
ยังไม่ได้ ออกแบบมาสามารถใช้ บริการจากทางร้ านให้ ออกแบบให้ โดยเข้ ามาคุยกับช่าง หรือจะคุย
ผ่านแอพพลิเคชัน Line Facebook หรือ E-mail ก็ได้
.ผู้บริโภคเลือกไซส์เสือและชนิดผ้ า
.เมือได้ ไซส์เสือ ชนิดผ้ าและลายทีจะสกรีนเป็ นทีเรียบร้ อยแล้ วทําการสังสกรีน แต่
ต้ องมีการวางมัดจําบางส่วนก่อน คําสังซือจึงจะสมบูรณ์ทางร้ านก็จะทําการผลิตให้ เมือชําระมัดจํา
แล้ ว ทางร้ านจะกําหนดวัน ทีจะมารับ สิน ค้ าได้ ใช้ เวลาทําการผลิตประมาณ - วัน ขึนอยู่ กับ
จํานวนสินค้ าทีผู้บริโภคสัง
.เมือสินค้ าแล้ วเสร็จให้ ผ้ ูบริโภคมารับตรวจสินค้ าแล้ วชําระเงินส่วนทีเหลือ

. วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
. แนวโน้มการเติบโตของตลาดธุรกิจร้านเสือสกรีนลาย
ธุรกิจร้ านเสือสกรีนลายเป็ นธุรกิจทีอยู่ในโลก มานานมากตังแต่ ยุคทศวรรษ
ที
เสือผ้ ายีห้ อดังต่างๆ เริมหันมาสนใจกับตลาด เสือยืด และแบบทีนิยมมากในยุคนันก็คือ เสือยืดสี
สกรีนโลโก้ ปะติดกลางหน้ าอก ไม่ว่าจะเป็ น ลีวายส์, Mc, Camel Lee แต่ถ้าพูดถึงในประเทศไทย
ก็มีมาหลายปี แต่ กย็ ังมีการเติบโตอยู่ เรือยๆ ผู้ แข่ งขันในตลาดมีค่อนข้ างมาก เนืองจากมีร้าน
เล็กๆ เปิ ดให้ บริการเพิมมากขึน แต่กย็ ังมีโอกาสในตลาดสูง เพราะร้ านเล็กๆ ไม่สามารถรับทําใน
จํานวนมากได้ แนวโน้ มทิศธุรกิจยังขยายตัวต่อไปได้ ไม่ตากว่
ํ า ปี เสือผ้ าเป็ นหนึงในปัจจัย จึง
เป็ นสิงทีตอบสนองความต้ องการของผู้คนอยู่ในทุกยุคสมัยและทุกช่ วงเวลา ธุรกิจเสือผ้ าจึงเป็ น
หนึงในไอเดียธุรกิจทีอยู่ในความคิดของคนทุกยุคสมัยทีต่างก็หวังว่าทําแล้ วจะประสบความสําเร็จ
ได้ การเติบโตของธุรกิจนี มีแรงขับเคลือนมาจากทังฝังผู้บริโภค ธุรกิจโรงแรม ห้ าง ร้ านค้ าต่างๆ
ทีต้ องการเสือไว้ ใช้ ในกิจการ การทีมาใช้ บริการสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้
ทําให้ ผ้ ูบริโภคประหยัดเวลามากขึน โดยไม่ต้องเสียเวลาเลือกเสือร้ านหนึง และสกรีนอีกร้ านหนึง
ร้ านเสือสกรีนลายจึงช่วยตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ และแรงขับเคลือนในการเติบโต
ของธุรกิจนีอีกฝังหนึงมาจากความต้ องการมีธุรกิจเพือให้ มีรายได้



. ตลาดเป้าหมาย
Segmentation Targeting & Positioning (STP) วิ เคราะห์ เป้ าหมายทางการตลาด
เพือหากลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายทางธุรกิจ
1. Segmentation คือ การแบ่งส่วนการตลาด
- Demographic (ประชากรศาสตร์) สําหรับทุกเพศ อายุตังแต่ ปี ขึนไป
- Geographic (ภูมิศาสตร์) ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้ เคียง
- Psychological (หลักจิต วิทยา) ผู้ บ ริโ ภคทีชอบสิน ค้ าทีสามารถออกแบบได้
ตามไลฟ์ สไตล์ ของตัวเอง
- Behavioral (พฤติ ก รรมศาสตร์ ) เลื อ กซื อในวัน เทศกาลต่ างๆ เช่ น ปี ใหม่
สงกรานต์ ตรุษจีน ฯลฯ หรือวันเปิ ดกิจการ แบบฟอร์มพนักงาน
2. Targeting คือ การเลือกว่าขายใครเป็ นหลัก
กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรม ห้ าง ร้ านค้ าต่างๆ
กลุ่มเป้ าหมายรอง คือ เป็ นกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนทัวไปทีชอบสินค้ าใหม่ ๆ
ออกแบบเพือให้ สนิ ค้ าเข้ ากับไลฟ์ สไตล์
3. Positioning
ร้ านเสือสกรีนลาย I Love Screen ได้ วางตําแหน่งของสินค้ า โดยผู้ทมีี รายน้ อยถึง
ปานกลางสามารถเข้ าถึงสินค้ าได้ การออกแบบลายทีเป็ นเอกลักษณ์ เนือผ้ าทีใส่สบาย สินค้ ามี
คุณภาพ มีราคาทีเหมาะสม มีการเลือกใช้ เครืองจักรทีมีคุณภาพในการสกรีน เลือกใช้ วัตถุดิบและ
มีคุณภาพในการตัดเย็บทีดี
. ลักษณะทัวไปของกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายหลัก
- กลุ่ ม ธุ รกิจโรงแรม ห้ าง ร้ านค้ าต่ างๆ ทีตั งอยู่ ในจั งหวั ด ภูเก็ต และจั งหวั ด
ใกล้ เคียง มีพนักงานเป็ นจํานวนมาก มีการกําหนดให้ มียูนิฟอร์ม ทําให้ มีการสังซือเป็ นจํานวนมาก
กลุ่มเป้ าหมายรอง
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายรองในการดําเนินธุรกิจร้ านเสือสกรีนลาย I Love Screen คือ
- เป็ นกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเพือน สามารถจะออกแบบสกรีนให้ เป็ นแบบเสือแก๊งได้
ตามความต้ องการโดยจะเสนอแบบมาให้ เราก็ได้
- กลุ่ ม ครอบครั ว : รั บ ทํา เสือสกรี น เนื องในโอกาสเทศกาลต่ า งๆ ได้ แ ก่ วั น
สงกรานต์ วันขึนปี ใหม่ เป็ นต้ น
-กลุ่มบุคคลทัวไป ทีมาทําเพือนําไปจําหน่าย (ของฝาก ของทีระลึก)
. มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ
.ด้ านสถานที และสิงอํานวยความสะดวก



- สถานทีต้ องมีความสะดวก สะอาดในการมาใช้ บริการ มีทจอดรถเพี
ี
ยงพอ และ
มีความปลอดภัย
- มีห้องรับรอง เพืออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูบริโภคในการเลือกแบบเสือก่อนที
จะสกรีน
. ด้ านการบริหารจัดการเพือคุณภาพ
เป็ นมาตรฐานการบริหารจัดการเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างมี
คุณภาพ
- มีพนักงานคอยบริการ ทังทีร้ านและช่องทางออนไลน์
- มีการตรวจเช็คเครืองจักรทีใช้ สกรีนอยู่เสมอ เพือให้ ได้ สนิ ค้ าทีมีคุณภาพ
. การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันอุสาหกรรม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมของการทําธุรกิจทําให้ ผ้ ูประกอบการทราบถึงสภาวะ
ทางธุรกิจ ทีกําลังดําเนินอยู่ โดยใช้ FIVE FORCES MODEL ในการวิเคราะห์ เพื อให้ ทราบถึง
สภาพแวดล้ อมของธุรกิจและสิงรอบข้ างทีมีผลต่อธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์ ปัจจัยดังนี
. ภาวะการแข่ ง ขั น ภายในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น (Rivalry Among Firms
Within The Industry)
ภาวะการณ์แข่งขันภายในอุตสาหกรรมร้ านเสือสกรีนลายในจังหวัดภูเก็ตถือว่ามี
ปานกลาง เพราะมีร้านทีรับสกรีนเสืออยู่เป็ นจํานวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะรับในปริมาณทีน้ อยและมี
ราคาแพง จึงถือว่ามีภาวะการแข่งขันไม่สงู มากเมือเทียบกับธุรกิจทีคล้ ายคลึงกัน
.ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entry)
ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ถือว่ามีปานกลาง เนืองจากเป็ นธุรกิจทีสามารถ
ทําได้ ไม่ยาก วัตถุดิบมีเพียงพอ และราคาไม่แพงมาก ทําให้ ต้นทุนในการผลิตไม่สูงมาก จึงเป็ น
ธุรกิจทีสามารถเริมต้ นง่าย
.ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน (Threat of Substitute Products)
ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทนมีค่อนข้ างสูง เนืองจากมีสินค้ าทีสามารถนํามาต่ อ
ยอดได้ ใกล้ เคียงกับการสกรีนลาย ไม่ว่าจะเป็ นการปั ก หรือการรีดลายลงบนเสือ อีกทังยังมีราคา
ถูก สามารถซือเป็ นชินๆ แล้ วนํามาสร้ างสรรค์ผลงานลงบนเสือได้ ตามต้ องการ ทําให้ เป็ นอีกหนึง
ทางเลือกของผู้บริโภคทีต้ องการสร้ างสรรค์ผลงานเองโดยทีไม่ต้องจ้ างร้ านสกรีนลาย
.อํานาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers)
เนืองจากร้ านเสือสกรีนลาย I Love Screen เป็ นร้ านขนาดใหญ่ รับผลิตเสือสกรีน
ได้ เป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ มีอาํ นาจในการต่ อรองกับผู้ขายปั จจัยการผลิตในระดับสูง สามารถ
สังซือวัตถุดิบได้ ในราคาไม่แพง
.อํานาจต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Buyers)



อํานาจการต่อรองของผู้บริโภคอยู่ระดับปานกลาง เนืองจากมีธุรกิจร้ านสกรีนเสือ
หลายร้ าน ผู้บริโภคอาจเลือกตอบสนองความพึงพอใจในร้ านอืน แต่ถ้าผู้บริโภคต้ องการสินค้ าใน
ปริมาณมาก และใช้ เวลาในการผลิตน้ อยและมีราคาไม่แพง ธุรกิจเราสามารถตอบสนองผู้บริโภค
ได้ อย่างเป็ นทีน่าพอใจ
. วิเคราะห์คู่แข่งขัน
คู่แข่งขันทางตรง คือ ร้ านรับสกรีนทีมีหน้ าร้ านเพียงอย่างเดียว ทําให้ ผ้ ูบริโภค
สังเกตเห็นได้ ง่าย และเข้ าไปใช้ บริการในการสังสินค้ าในจํานวนทีไม่ มาก ซึงราคาอาจจะสูงกว่ า
ธุรกิจของเรา แต่ได้ คุณภาพในการผลิตเหมือนกัน
ตารางที . รายละเอียดเปรียบเทียบคู่แข่งขัน
ประเด็นการเปรียบเทียบ
สินค้ าหรือบริการ
ความได้ เปรียบด้ านราคา

ช่องทางการเข้ าถึงลูกค้ า

กิจกรรมทางการตลาด
การครอบครองตลาด

ชือเสียง

ธุรกิจคู่แข่ง
ให้ บริการสกรีนเสือได้ จาํ นวนไม่
มาก หรืออาจจะต้ องรอนาน
ต้ องสังเสือจากร้ านอืน (มีการเพิม
ราคา)
ราคาสกรีนอยู่ในราคาปกติ
ผู้บริโภคเข้ าไปติดต่อทีร้ านหรือ
ช่องทางออนไลน์ (อาจจะมี)

ธุรกิจของเรา
ให้ บริการสกรีนเสือในจํานวนมาก
เพราะมีเครืองจักรรองรับ
ตัดเย็บเองทําให้ ได้ ราคาถูก ถ้ าสัง
ในจํานวนมาก จะได้ ราคาพิเศษ

มีช่องทางออนไลน์ในการ
ให้ บริการลูกค้ า Line, Facebook,
E-mail
ไม่มี
มีโปรโมชัน/ส่วนลด และมีการ
โฆษณา
กลุ่มลูกค้ าบุคคลทัวไป / นักเรียน- กลุ่มลูกค้ าบุคคลทัวไป /
นักศึกษา
นักเรียน-นักศึกษา โรงแรม ห้ าง
ร้ านค้ าต่างๆ
ไม่มี
มี

. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PESTEL Analysis ) เพื อหาสิงทีส่งผลกระทบต่ อ
ธุรกิจ
1.Political คือปัจจัยภายนอกด้ านการเมือง
นโยบายของหั วหน้ าส่วนราชการในการบริหารบางช่ วงส่งผลกระทบต่ อสภาพ
เศรษฐกิจ และสภาพคล่ องในการประกอบธุ รกิจ จึงทําให้ ผ้ ู บ ริ โภคทีเป็ นเป้ าหมายหลั กได้ รับ
ผลกระทบทําให้ ยอดในการสังซือลดลง หรือการเดินทางทีจะมาดูแบบเสือ ลายสกรีน ถูกจํากัดเมือ
เกิดโรคระบาด
2.Economics คือ ปัจจัยภายนอกด้ านเศรษฐกิจ
เนืองจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดทําให้ มีข้อจํากัดด้ านเวลา สถานทีจัดจําหน่าย
การสังซือวัสดุดิบเป็ นไปได้ ยากมากขึนกว่าเดิม



3.Social คือ ปัจจัยภายนอกด้ านสังคม
เนืองจากค่านิยมในการจัดทําเสือทีมเปลียนจากการสกรีนลายเป็ นการปั ก ซึงทํา
ให้ ลายบนผ้ าอยู่ ได้ นานกว่ าการสกรีนผู้บริโภคทีเป็ นเป้ าหมายหลักจึงนิ ยมการปั กมากกว่ าการ
สกรีน
4. Technology คือ ปัจจัยภายนอกด้ านเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นา และเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื อง มี ก ารคิ ด ค้ น
เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการผลิต เครื องสกรีน ลายผ้ าขนาดเล็ก ซึงสามารถนําไปให้ บ ริ การแก่
ผู้บริโภคในสถานทีต่างๆได้ ง่ายขึน อีกทังยังง่ายต่อการใช้ งานส่งผลให้ บุคคลเข้ าถึงธุรกิจนีได้ อย่าง
ง่ายดาย
5.Environment คือ ปัจจัยด้ านสิงแวดล้ อมของประเทศทีเข้ าไปทําธุรกิจ
จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดทีมีสภาพภูมิอากาศฤดูฝนมากกว่ าฤดูแล้ งทําให้ สภาพ
อากาศส่วนใหญ่ มีความชืนเนืองจากฝนตกบ่อย บางครังการสกรีนลายเสือต้ องใช้ ความร้ อนจาก
แสงอาทิตย์ให้ ลายสกรีน
6. Law หรือ Legal คือ ปัจจัยภายนอกด้ านกฎหมาย
การสกรีนอาจจะมีลายทีเป็ นลิขสิทธิบางลายทีทางร้ านไม่สามารถผลิตให้ ได้ ทําให้
ต้ องระวังมากขึน
. การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมภายในองค์กร
• จุดแข็ง (Strengths)
.มีเครืองจักรทีทันสมัย สามารถผลิตได้ รวดเร็วและมีคุณภาพ
.มีราคาสินค้ าทีไม่แพง
.มีช่างทีมีประสบการณ์ความเชียวชาญในด้ านการสกรีนลายจึงให้ ผ้ ู บริโภค
ไว้ วางใจในการผลิต และได้ รับสินค้ าตรงตามความต้ องการ
.อยู่ในทําเลทีเหมาะสม ผู้บริโภคสามารถเดินทางได้ สะดวก
.มีทมี งานทีมีประสบการณ์ช่วยวางแผนการตลาด
.ทางบริษัทมีแบบลายสกรีนทีโดดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
ได้
.ทางบริษัทมีสาขาร้ านสกรีนลายในพื นทีจังหวัดภูเก็ต มีหลายสาขาสามารถ
รองรับผู้บริโภคในจังหวัดได้ เพียงพอ
• จุดอ่อน (Weaknesses)
.ทางบริษัทอาจมีบุคลากรทีมีความชํานาญน้ อยเกินไป
.ขาดการโปรโมทธุรกิจในช่วงแรก



.สาขาร้ านสกรี น ลายยังมี จํานวนไม่ ม ากพอทีจะรองรั บ ผู้ บ ริ โภคในจั งหวัด
ใกล้ เคียง
.การขนส่งให้ กบั ผู้บริโภคทีอยู่ไกลยังไม่สามารถให้ บริการได้ ทวถึ
ั ง
.จํานวนร้ านในการตัดเย็บเสือผ้ ายังมีน้อยเกินไป
.เจ้ าของธุรกิจไม่มีประสบการณ์ทาํ ธุรกิจมาก่อน อาจมีความบกพร่องทางการ
บริหารจัดการด้ านการเงิน
.เนื องจากเป็ นธุ รกิจ ครอบครั ว ทําให้ มี ข้ อ จํากัด ในการตั ด สิน ในด้ า นการ
บริหาร
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมภายนอกองค์กร
• โอกาส (Opportunity)
.มีกลุ่มลูกค้ าทีเข้ าถึงได้ ง่าย
.สามารถซือวัตถุดิบได้ ในราคาถูก
.ธุรกิจโรงแรม ห้ าง ร้ านค้ า ต่างๆมีเป็ นจํานวนมาก
.ผู้บริโภคสามารถแก้ ไขลายสกรีนได้ ตามทีต้ องการ
.ในช่วงเทศกาลต่างๆ ผู้บริโภคมีความต้ องการสินค้ ามากขึน
.มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง
.งานสําคัญต่างๆสามารถขายสินค้ าเป็ นของทีระลึกได้ เช่น วันรับปริญญา งาน
แต่งงาน
• อุปสรรค (Threat)
.มีคู่แข่งขันในตลาดเป็ นจํานวนมาก เช่ น ธุรกิจสกรีนลายเสือด้ วยเครืองรีด
ร้ อน
.สินค้ าอาจไม่ถูกใจจนไม่เป็ นทีต้ องการของลูกค้ า
.เป็ นธุรกิจทีสามารถลอกเลียนแบบได้ ง่าย
.ในการสกรีนลายเสือบางลายอาจละเมิดลิขสิทธิ
.มีสนิ ค้ าทดแทน หรือสินค้ าใกล้ เคียงมีจาํ นวนมาก
.มีโรคระบาดเกิดขึนจึงทําให้ ถูกจํากัดในด้ านต่างๆ
.สภาพภูมิอากาศเนืองจากมีฝนตกชุกทําให้ ผ้ ูบริโภคไม่สะดวกในการเดินทางมา
ซือสินค้ า

.แผนการบริหารจัดการองค์กร
. ข้ อมูลธุรกิจ
ชือกิจการ

ร้ านเสือสกรีนลาย I Love Screen



ทีอยู่/ทีตังกิจการ
รูปแบบการดําเนินการ

/ ถนนแม่ ห ลวน ตํ า บลตลาดเหนื อ
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ให้ บริการด้ านการสกรีนเสือผ้ า รายได้ หลักมา
จากการขายเสือ และสกรีน %
, บาท

ส่วนของเจ้ าของ
. วิสยั ทัศน์ (Vision)
มุ่งผลิตสินค้ าและให้ ได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า เพือให้ ลูกค้ าพึงพอใจ
. พันธกิจ (Mission)
ให้ บริการสินค้ าใหม่ ๆ เพื อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เพื อให้ ลูกค้ ามี
ความมันใจด้ านคุณภาพของตัวสินค้ า และได้ รับความประทับใจ
. มีหน้ าทีความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคคลากรหลัก
A ตําแหน่ง กรรมการบริหาร
หน้ าทีความรับผิดชอบ ดูแลร้ าน ดําเนินงานให้ ธุรกิจเป็ นไปตามกฎระเบียบและ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามทีตังไว้
B ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าทีบัญชีการเงิน
หน้ าทีความรับผิดชอบ จัดทําบัญชีให้ เป็ นระบบ โปร่งใส และมีความน่าเชือถือ
C ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าทีการตลาดและตรวจสอบความเรียบร้ อย
หน้ าทีความรับผิดชอบ วางแผนทางการตลาด คิดโปรโมชันต่างๆ ดูแลภายในร้ าน
ให้ มีความเรียบร้ อย

. แผนการตลาด
. เป้ าหมายทางการตลาด
. . เป้ าหมายระยะสัน (ภายใน ปี )
- วิเคราะห์และพัฒนาสินค้ าอย่ างสมําเสมอ วิเคราะห์ความต้ องการสินค้ าของ
ผู้บริโภคเพือกําหนดจํานวนการผลิตสินค้ าให้ เพียงพอกับความต้ องการลูกค้ า
- จัดโปรโมชัน ซือ แถม เพือให้ ผ้ ูบริโภครู้จักร้ านสกรีนเสือ I love screen มากขึน
- มีการสะสมแต้ ม เช่น ให้ ผ้ ูบริโภคแนะนําเพือนมาซือสินค้ าหรือใช้ บริการทีร้ าน
I love screen แล้ ว ให้ แต้ มแก่ผ้ ู แนะนํา และผู้ ถูกแนะนํา เมือได้ แต้ มครบตามกําหนดสามารถ
นํามาแลกซือสินค้ าได้ ในราคา %
. . เป้ าหมายระยะสัน ( - ปี )
- เพิมช่องทางการจัดจําหน่ายให้ กว้ างขึน เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูบริโภคใน
การเลือกซือสินค้ าหรือใช้ บริการของทางร้ าน ทําให้ สามารถเพิมยอดขายให้ ได้ ตามเป้ าหมายธุรกิจ



- รักษามาตรฐานของการบริการให้ ได้ มาตรฐานเสมอ เช่น ความตรงต่อเวลาในการ
ส่งมอบสินค้ า ,การรักษามาตรฐานการผลิต, คุณภาพของสินค้ า, คุณภาพวัตถุดิบในการผลิตสินค้ า
. . เป้ าหมายระยะสัน ( ปี ขึนไป )
- ขยายกิจการเพือรองรับลูกค้ า ผ่านเว็บออนไลน์ หรือตามต่างจังหวัดในอนาคต
. กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาดของร้ านเสือสกรีนลาย I Love Screenใช้ P’s (Marketing
Mix) ดังนี
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
การเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที ดี มี คุ ณ ภาพ มี ก ารผลิ ต หลายแบบทํา ให้ มี ค วามน่ า สนใจ
แตกต่างจากร้ านอืนทีอาจจะมีแบบให้ เลือกได้ ไม่มากนัก ใช้ เครืองจักรขนาดใหญ่ ผลิตได้ รวดเร็ว
ทําให้ สะดวก ร่ นระยะเวลาในการผลิต ในด้ านของลายสกรีนสามารถแก้ ไขออกแบบลายได้ ตาม
ความต้ องการ
กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
ทางร้ านมีแบบให้ เลือกมากมาย มีการตัดเย็บเสือเอง เพือลดต้ นทุนการผลิต ทําให้ มี
ราคาทีถูกกว่าท้ องตลาดทัวไป สามารถจําหน่ายได้ ในราคาทีไม่แพง ผู้บริโภคเข้ าถึงสินค้ าได้ ง่าย
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดหน่าย (Place)
ช่ องทางการจัดจําหน่ ายของทีร้ านมีความสะดวก มีทีจอดรถและมีความปลอดภัย อีก
ช่ องทางคือทางออนไลน์ (Line , facebook , E-mail ) สามารถทํารายการได้ เหมือนมาติดต่ อเองที
ร้ าน
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ทางร้ านให้ ความสําคัญ เนืองจากกิจการมีคู่แข่งมาก มีร้านใหม่ๆ เกิดขึนเป็ นจํานวน
มาก เราจึงมีการคิด Promotion ขึน
. ในช่วงเทศกาล(กินเจ) คิดราคาเป็ น เสือรวมสกรีนตัวละ - บาท จากปกติ
จะมีราคา เสือเปล่า บาท ค่าบล็อคสกรีน
บาท
. เสือคนงานแขนยาวรวมสกรีน ซือ โหลขึนไป เหลือตัวละ บาท

. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
การดํา เนิ น งานของร้ านเสือสกรี น ลาย I Love Screen เป็ นการกําหนดกรอบการ
ทํางาน เพือให้ สอดคล้ องกับแผนการตลาด แผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทกํี าหนดไว้ โดยมุ่งเน้ น
เรืองคุณภาพของสินค้ า ให้ สนิ ค้ ามีคุณภาพ มีสนิ ค้ าให้ ลูกค้ าเลือกหลายแบบ มีความสะดวกในการ
มาใช้ บริการ เพือให้ ลูกค้ ามีความพึงพอใจ
. การจัดหาผลิตภัณฑ์การบริการ



เนืองจากทางร้ านเสือสกรีนลาย I Love Screen เป็ นธุ รกิจทีให้ บริ การด้ านการ
สกรีนเสือผ้ า และจัดจําหน่ายเสือผ้ า
. ขันตอนการใช้ บริการ (ในการสังเสือสกรีน)
. . ติดต่อเรืองแบบสกรีนกับช่าง เพือให้ ช่างประเมินเบืองต้ น
. . เลือกเสือ ( แบบ , ขนาด , สี )
. . ส่งไปทีแผนกสกรีนพร้ อมแบบสกรีน
. . เมือสกรีนเสร็จ ติดต่อลูกค้ าเพือมารับสินค้ า
. . ให้ ลูกค้ าตรวจเช็คลายสกรีนพร้ อมทังจํานวน
. . ชําระเงินนําสินค้ ากลับได้
. ขันตอนการสกรีน (ช่าง)
. . ฝ่ ายออกแบบเตรียมลายให้ ช่างก่อนนําไปสกรีน
. . ส่งเสือพร้ อมแบบให้ ช่างสกรีน
. . ช่างสกรีนตามแบบและจํานวนทีลูกค้ าสัง
. . ตรวจเช็คความเรียบร้ อยของสินค้ าก่อนนําส่งให้ พนักงานรับออเดอร์
. . ส่งสินค้ าให้ พนักงานรับออเดอร์
** พนักงานพับใส่ถุงให้ เรียบร้ อย

. แผนการเงิน
. การประมาณการยอดขาย - ปี
(คิดโดยการเอายอดขายทีได้ เฉลียแต่ละเดือน x จํานวนเดือน(12) = จํานวนยอดขาย(ปี ))

ตารางที . ตารางการประมาณยอดขายรวม เสือสกรีนและเสือสีพนื ไม่มีลาย
การประมาณการ
ยอดขาย
ยอดขายเสือสกรีน
ยอดขายเสือสีพนื ไม่
มีลาย
รวม

ปี ที

ปี ที

ปี ที

ปี ที

ปี ที

2,304,000
720,000

2,534,400
792,000

2,787,840
871,200

3,066,240
958,200

3,372,480
1,054,200

3,024,000

3,326,400

3,659,040

4,024,440

4,426,680

. การประมาณการค่าใช้ จ่าย - ปี
การประมาณค่าใช้ จ่าย - ปี ทางร้ านมีต้นทุนผันแปรดังนี



ตารางที . ตารางการประมาณยอดค่าใช้จ่าย
ปี ที

ค่าใช้จ่ายประจํ าปี

ปี ที

ปี ที

ปี ที

ปี ที

เงินเดือนกรรมการบริหาร

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

เงินเดือนพนักงาน

792,000

828,000

864,000

900,000

936,000

60,000
72,000
84,000
96,000
108,000
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
35,940
35,940
35,940
35,940
35,940
1,847,940 1,895,940 1,943,940 1,991,940 2,039,940

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าเช่าอาคาร
ค่าโทรศัพท์(อินเตอร์เน็ต)
รวม

8.3 งบประมาณการงบกําไรขาดทุน
การประมาณงบกําไรขาดทุนช่วงระยะเวลา . ปี คํานวณจากการประมาณการ
การขาย การประมาณการค่าใช้ จ่าย หักภาษีนิติบุคคล %
ตารางที 8.3.1 งบประมาณการงบกําไรขาดทุน
รายละเอียด
การประมาณการยอดขาย

ปี ที
3,024,000

ปี ที
3,326,400

ปี ที
3,659,040

ปี ที
4,024,440

ปี ที
4,426,680

การประมาณการค่าใช้จ่าย 1,847,940 1,895,940 1,943,940 1,991,940 2,039,940
1,176,060 1,430,460 1,715,100 2,032,500 2,386,740
กําไรสุทธิก่อนหักภาษี
176,409
214,569
257,265
304,875
358,011
หักภาษีนิติบุคคล ( %)
1,000,051 1,215,891 1,457,835 1,727,625 2,028,729
กําไรสุทธิ
กําไรสะสม
1,000,051 2,215,942 3,673,777 5,401,402 7,430,131
หมายเหตุ* ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ต้ องเสียภาษีเมือมีกาํ ไรสุทธิก่อนหักภาษี , บาทขึนไป โดยมีการเสียภาษีดงั นี

ตารางที . . ตารางแสดงอัตราการเสียภาษี
กําไรสุทธิ
น้อยกว่า
,
บาท
,
- , ,
บาท
, ,
บาทขึนไป

อัตราภาษี
ยกเว้ น
15%
20%

ภาษีสะสม
0
0-405,000
, ขึนไป

. จุดคุม้ ทุน (Break Even Point)
ในการคํานวณจุดคุ้มทุน (Break Even Point) คํานวณจาก ต้ นทุนการประมาณ
การลงทุน – กําไรสุทธิ/ปี ได้ ผลลัพท์ดังนี



ตารางที . จุดคุ้มทุน
รายละเอียด
ต้นทุนคงที
กําไรสุทธิ/เดือน
กําไรสุทธิ/ปี
จุดคุม้ ทุน

ปี ที
500,000
83,338
1,000,051
- 500,051

ปี ที

คุม้ ทุนในปี ที เดือนที

สรุป การประมาณการค่าใช้ จ่ายและรายได้ มีการเติ บโตเพิมขึนเรือยๆ และมีจุดคุ้มทุนในปี ที
เดือนที

. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
. แผนฉุ กเฉิน
การดําเนินธุรกิจมักจะเกิดสถานการณ์ หรือผลกระทบต่ างๆทีจะส่งผลต่ อการ
ดําเนิ น ธุรกิจ เช่ น เสถียรภาพทางการเงิน การก่อจราจลและความไม่ สงบภายในประเทศ ภั ย
ธรรมชาติ ความเสียงจากคู่แข่งในตลาด ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน ดังนันเพือให้ บริษัทสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ ธุรกิจจึงได้ มีแผนรองรับเพือให้ สามารถรับมือและแก้ ไขปั ญหาได้
อย่างรวดเร็ว
. . กรณีทีสินค้าไม่สามารถขายได้ตามทีคาดหวัง
แผนฉุกเฉินทีเราเตรียมไว้ ในกรณีทจํี านวนลูกค้ าทีมี ใช้ บริการตํากว่าทีคาดการณ์
เอาไว้ ได้ แก่ การไม่คิดราคาค่าบล็อก และสามารถใช้ บล็อคสกรีนได้ ตลอดโดยไม่จาํ กัดระยะเวลา
ในการเก็บรักษา นอกจากนียังเพิมการประชาสัมพันธ์ ในการเป็ นองค์กรสนับสนุ นให้ กับบริษัท
หรือเทศกาลต่ างๆ เพือใช้ ในการทํากิจกรรม ทั งนีหากสถานการณ์ดังกล่ าวทําให้ รายได้ ของทาง
ร้ านลดลง เราได้ เตรียมเงินสํารองกับแผนสํารองนีเป็ นจํานวน , บาท
. . กรณีทีมีลูกค้าเพิมขึนอย่างรวดเร็ว
แผนฉุกเฉินสําหรับปัญหาทีมีลูกค้ าเพิมขึน ทางร้ านได้ มีการจัดเตรียม Stock ของ
เสือสีพืนไม่มีลายไว้ ก่อนในปริมาณทีมาก เพือให้ เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริโภค เนืองจาก
การตัดเย็บเสือผ้ าอาจจะใช้ เวลานาน ดังนันเพือตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคและความ
รวดเร็ว การสต็อควัตถุดิบจึงมีความสําคัญมาก
. . การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
ทางร้ านเน้ นการให้ บริการด้ วยความประทับใจ ให้ บริการตรงตามทีลูกค้ าต้ องการ
รักษามาตรฐานและคุณภาพอยู่เสมอ เพือรักษาลูกค้ าเก่า ลูกค้ าปัจจุบัน และลูกค้ าในอนาคต เรา
จึงมีการจัดโปรโมชันเพื อคืนกําไรและดึงดู ดความสนใจของผู้บริโภคอยู่ เสมอ เช่ น ในช่ วงของ
เทศกาลหรือวันสําคัญต่าง ๆ



. . กรณีสินค้าถูกเลียนแบบ
หากมีการลอกเลียนแบบสินค้ า ธุรกิจร้ านสกรีนเสือได้ รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อย
เนืองจากทางร้ านเป็ นรับสกรีนเสือ ซึงลายของเสือจะไม่เหมือนกับร้ านอืนๆ อีกทังทางร้ านมีการ
บริการทีครบและเครืองมือทันสมัย สามารถตอบโจทย์ของลูกค้ าได้ รวดเร็วเนืองจากมีวัตถุดิบ
พร้ อมใช้ งานและจํานวนของเครืองมือเพียงพอต่อความต้ องการ และมีฐานลูกค้ าเก่าทีมาใช้ บริการ
เป็ นจํานวนมาก
. แผนในอนาคต
แผนในอนาคตหากรายได้ และกําไรสุทธิเป็ นไปตามทีคาดหวังไว้ มีดังนี
. . การเพิมงานสกรีนแบบ โพลีเฟล็กซ์ คือการสกรีนเสือโดยไม่ต้องทําบล็อค
สามารถรี ด ลายลงบนเสือได้ เลย ใช้ เวลาน้ อยสามารถรอรั บ งานได้ มี ราคาถู ก เหมาะกับ งาน
ภาพถ่ายหรือกราฟฟิ กทีไม่จาํ กัดสี
. . การเพิมงาน ซับลิเมชัน คือการพิมพ์ภาพลงบนเนือผ้ าโดยตรง ลายจะฝัง
อยู่ในเนือผ้ า ลายจะไม่ซีด แต่ราคาค่อนข้ างสูง เหมาะกับการทําเสือกีฬา เพราะใส่ รายละเอียดได้
เยอะมาก ไม่เหมาะกับผ้ า Cotton 100% เหมาะสําหรับผ้ า TK, TC, โพลีเอสเตอร์ (ผ้ ากีฬา)
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