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1.บทสรุปผูบ้ริหาร 
ธุรกจิร้านเสอืสกรีนลาย I Love Screen เป็นธุรกจิการให้บริการสกรีนลายเสอืผ้า โดย

เครืองจักรทนีาํมาใช้ในกจิการเป็นเครืองจักรขนาดใหญ่มีความแขง็แรงทนทาน ทนัสมัย สามารถ
สกรีนเสือผ้าได้ครังละหลายตัว ผู้ทีมาใช้บริการกับทางร้านสามารถนาํรูปภาพ หรือรูปแบบการ
สกรีนลายมาเองได้ หรือจะใช้บริการในด้านของการออกแบบ กราฟิกดีไซน์จากช่างผู้ทีมีความ
เชียวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบของทางร้าน เพือให้การออกแบบตอบสนองตรงตาม
ความต้องการของผู้มาใช้บริการให้มากทีสุด และในปัจจุบันธุรกิจร้านเสือสกรีนลายก็เป็นที
ต้องการของผู้บริโภคมากขึน มีกลุ่มทีต้องการสินค้าเสือสกรีนลาย เช่น เพือน ครอบครัว ตาม
บริษัทหรือห้างร้านต่างๆ กม็ีความต้องการเสือสกรีนในลักษณะนี เพือแสดงให้เห็นว่าเป็นกลุ่ม
หรือทมีเดียวกัน หรือไว้ใช้ในการทาํกจิกรรมต่างๆ เราจึงเลง็เหน็ว่า กิจการนีสามารถทจีะดาํเนิน
กจิการและประสบความสาํเรจ็ได้ 

จังหวัดภูเกต็เป็นจังหวัดทีเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีสถานทีท่องเทียวหลายแห่งทีสาํคัญ 
ทาํให้มีทงัธุรกจิโรงแรม หรือบริษัททวัร์เกดิขึนเป็นจาํนวนมาก เพือรองรับนักท่องเทยีวทมีาเทยีว
เป็นจาํนวนมาก หลายๆธุรกจิหรือห้างร้านมีความต้องการในการจัดทาํเสอืของโรงแรมหรือบริษัท 
หรือทําเสือเพือเป็นของฝากของทีระลึก ดังนันธุรกิจเสือสกรีนลาย จึงเป็นธุรกิจทีสามารถ
ดาํเนินการได้ แผนธุรกจิทจีัดทาํ ประกอบด้วย แผนการบริหารการจัดการองค์กร แผนการตลาด 
แผนการผลิตและการดาํเนินงาน แผนการเงิน แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต โดยทางธุรกิจเรา
ได้มีแนวคิดในการจัดตังธุรกจิร้านเสอืสกรีนลาย I Love Screen ทอีาํเภอเมืองจังหวัดภเูกต็ (เขารัง) 
เนืองจากอยู่ในเมือง สงัเกตได้ง่าย เป็นสถานททีสีะดวกในการมาใช้บริการ กจิการของเราจะมีเสอื
ทตีัดเยบ็เอง ทาํให้ราคาค่อนข้างถูก มีให้เลือกหลายแบบ หลายส ีและลักษณะของผ้ากมี็ให้เลือก
หลายแบบ ทาํให้ผู้บริโภคสะดวกมากขึน ประหยัดเวลา สามารถมาร้านเราทเีดียวได้ครบทุกอย่าง 
ทาํให้เราเลง็เหน็โอกาสในการจัดตังธุรกิจเพราะกิจการต่างๆ ต้องมีชุด ยูนิฟอร์ม หรือเสือทมี 
เราจึงคิดจัดตังร้านเสือสกรีนลาย I Love Screen เพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทัง
ธุรกจิโรงแรม ห้างร้าน ร้านค้า และหน่วยงานต่างๆ 
 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**ทปีรึกษาหลัก 



. ความเป็นมาของธุรกิจ 
.  แนวคิดการจัดตงัธุรกิจ 

วัยรุ่นไทยในปัจจุบันหันมานิยมใช้เสอืผ้าสกรีนกนัเป็นจาํนวนมาก และนอกจากนียังมี
ในส่วนของงานด้านการบริการต่างๆ อาทิเช่น งานบริการด้านการโรงแรม รวมไปถึงกิจการห้าง
ร้านกต่็างต้องการเสอืผ้าสกรีนในปริมาณมาก เพือใช้ในส่วนของการทาํงาน งานด้านการออกงาน
ทางสังคม หรือจัดทาํสินค้าเพือจัดจําหน่ายและเป็นของทีระลึกในกิจกรรมต่างๆ และเพือให้
เป็นไปตามจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละบุคคลในการจัดทาํสกรีนเสือผ้า จาํเป็น
จะต้องใช้บริการร้านรับสกรีนเสอืผ้าทสีามารถผลิตสนิค้าได้ในจาํนวนมาก รวดเรว็ตอบสนองและ
ตรงความต้องการของผู้บริโภค แต่เนืองด้วยความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนอกจากจะมี
ความต้องการด้านจาํนวนของผลิตภัณฑ์ทีมากขึนแล้ว ในปัจจุบันกิจการห้างร้านต่างๆ มักจะมี
กจิกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละหน่วยงานเพือมากขึนเพือเพิมยอดขาย ทาํให้ร้านรับสกรีนเสอื
ได้รับความนิยมมากขนึ เนืองด้วยเป็นสนิค้าทเีข้าถึงง่ายแล้วตอบโจทย์ แต่ทงันีเนืองด้วยปัจจุบันมี
การแข่งขันทางธุรกิจห้างร้านเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ร้านรับสกรีนในบางร้านไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ เช่น มีไซส์เสือแต่ไม่สามารถผลิตได้จํานวนมากและต้องใช้
เวลานาน หรือมีความสามารถในการผลิตแต่มีปริมาณทไีม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
เนืองจากจังหวัดภเูกต็เป็นจังหวัดทมีีนักท่องเทยีวนิยมเป็นจาํนวนมาก อกีทงัมีกจิการด้านโรงแรม 
ห้าง ร้านค้าต่างๆ ทีมีการจัดทาํเสือของพนักงานเพือให้เป็นรูปแบบเดียวกันอยู่เป็นจาํนวนมาก 
ดังนันเราจึงได้มีการคิดริเริมธุรกิจเสือสกรีนลาย I Love Screen ขึนมา เพือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึงทางร้านมีเครืองจักรทีสามารถสกรีนได้ครังละ  ตัว ทาํให้เกิดความ
รวดเรว็ และมีช่างทมีีประสบการณ์คอยให้บริการ จึงสามารถสร้างความมันใจให้กบัผู้บริโภคได้ว่า
จะได้รับสนิค้าตามจาํนวนทต้ีองการและเกดิความประทบัใจในบริการ 

.  แนวคิดความเป็นมาธุรกิจรา้นเสือสกรีนลาย I Love Screen 
ก่อตังขึนโดย บริษัท ไอเลิฟสกรีน จาํกดั เป็นผู้จัดจาํหน่ายเสอืผ้ารายใหญ่ในภาคใต้ 

โดยมีการพัฒนาแนวความคิดเพือต่อยอดธุรกิจเสือผ้าให้ครบวงจร มีทังเสือผ้าสีพืน และการ
สกรีนลายเสอืผ้าเพือเป็นอกีทางเลือกหนึงให้กบัผู้บริโภค จึงเริมทาํธุรกจิเสอืสกรีนลายเพิมขึนมา
ด้วย ซึงมีการลายสกรีนในรูปแบบใหม่ๆ ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในราคาทีเหมาะสม 
และมีช่างทีมีประสบการณ์คอยให้บริการ โดยทางร้านจะมีโปรโมชันพิเศษให้ผู้บริโภคสามารถ
เปลียนแบบได้จนกว่าจะพอใจ ทาํให้ลูกค้ามาใช้บริการและประทบัใจ นอกจากได้เสอืผ้าตามไซส์
และลายสกรีนทต้ีองการ 
 

 

 

 



. สินคา้หรือบริการ 
ธุรกจิร้านเสอืสกรีนลาย I Love Screen เป็นร้านสกรีนทตีอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคในเรืองการทาํลายเสือตามความต้องการของผู้บริโภค สาํหรับผู้บริโภคทไีม่สะดวกมาที
หน้าร้าน ทางบริษัทได้เพิมช่องทางการติดต่อเพือสังออเดอร์ โดยสามารถสังผ่านแอพพลิเคชัน 
Line Facebook หรือ E-mail ได้ และจะได้คุยกบัช่างโดยตรง ผู้บริโภคสามารถบอกความต้องการ
ในการสกรีนลาย ไซสเ์สอืและรายละเอยีดอนืๆ สามารถตามงานได้ทุกขันตอน สะดวกและรวดเรว็ 
และสาํหรับผู้บริโภคทอียู่ในระยะทางทไีม่ไกล ทางบริษัทมีบริการจัดส่งสนิค้าให้ฟรี 

ในแผนธุรกิจร้านเสือสกรีนลาย I Love Screen เราใช้โมเดลสาํหรับวิเคราะห์ธุรกิจ 
Business Model Canvas ทจีัดทาํขึนโดย Alexander Osterwalder มาวิเคราะห์ และวางแผนธุรกจิ
หรือปรับปรงุกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิ ดังนี 
 

ตารางที 3.1 Business Model Canvas: รา้นเสือสกรีนลาย I Love Screen 
Key Partners 
-บริษัททขีาย
เครืองจักร 
-บริษัททขีายผ้าที
ใช้ตัด 

-บริษัททขีาย
อุปกรณเ์ครืองมือ
ในการตัดเยบ็ 

Key Activities 
-ให้บริการเสอื
สกรีนลาย 

ทสีวยงาม รวดเรว็ 
 

 

 

 

 

 

 

Key Resources 
- เครืองจักรทมีี
คุณภาพ 

- ทมีงานทมีี
คุณภาพทคีอย
ให้บริการ 

Value Proposition 
1.ให้บริการสกรีนเสอืด้วย
เครืองจักรทมีีคุณภาพ 

.สามารถผลิตได้ครังละ
หลายตัวทาํให้รวดเรว็ 
.สามารถเลือกลักษณะ

ของผ้าได้ แต่จ่ายในราคา
ถูก 

.สามารถพูดคุย/สงัผ่าน
แอพพลิเคชัน Line 

Facebook หรือ E-mail 

ได้ 

 

Customer Relationships 
1.มีช่างคอยให้บริการไม่
พอใจสามารถเปลียนแบบได้
ตลอด 

.ช่วงเทศกาลจะมีราคา
พิเศษ (กนิเจ) 

.สามารถติดต่อสอบถาม
ผ่านแอพพลิเคชัน Line 

Facebook หรือ E-mail ได้ 

 

Channels 
-หน้าร้าน 

-ช่องทางออนไลน์ 

Customer 
Segments 
1.ลูกค้าทาง
โรงแรม ห้าง
ร้านต่างๆ 

.นักเรียน-
นักศึกษา 
.กลุ่มเพือน 

ครอบครัว 

Cost Structure 
Fixed Costs Variable Costs 
- ค่าเช่าร้าน - ค่านาํ 
- ค่าจ้างพนักงาน - ค่าไฟ 

- ค่าเสอืมของเครืองจักร - ค่าอนิเตอร์เนต็  
 - ค่าวัตถุดิบ 

 - ค่านาํมันรถในการขนส่ง 

Revenue Streams 
 - จากการขายเสอืสกรีน 
 - จากการขายเสอืสพืีนไม่มีลาย 



.  รายละเอียดการบริการ 
ธุรกิจร้านเสือสกรีนลาย I Love Screen เป็นร้านทีให้บริการสกรีนเสือ สําหรับ

ผู้บริโภคทต้ีองการสกรีนลายลงบนเสอื มีช่างทมีีประสบการณ์คอยให้คาํปรึกษา มีเสอืหลายแบบ
ให้ผู้บริโภคเลือก อีกทังยังมีราคาถูก เนืองจากทางร้านได้มีการตัดเย็บเอง มีเครืองจั กรทีมี
คุณภาพไว้คอยให้บริการ ทาํให้สามารถผลิตได้เป็นจาํนวนมาก ประหยัดเวลา รวดเรว็ และได้
คุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค 

ขนัตอนการสงัเสอืของร้าน 

.ผู้บริโภคเข้ามาติดต่อทร้ีานโดยนาํลายทอีอกแบบมาแล้วมาให้กบัทางร้าน หรือถ้า
ยังไม่ได้ออกแบบมาสามารถใช้บริการจากทางร้านให้ออกแบบให้ โดยเข้ามาคุยกบัช่าง หรือจะคุย
ผ่านแอพพลิเคชัน Line Facebook หรือ E-mail กไ็ด้  

.ผู้บริโภคเลือกไซสเ์สอืและชนิดผ้า 

.เมือได้ไซส์เสือ ชนิดผ้าและลายทจีะสกรีนเป็นทเีรียบร้อยแล้วทาํการสังสกรีน แต่
ต้องมีการวางมัดจาํบางส่วนก่อน คาํสงัซือจึงจะสมบูรณ์ทางร้านกจ็ะทาํการผลิตให้ เมือชาํระมัดจาํ
แล้ว ทางร้านจะกาํหนดวันทีจะมารับสินค้าได้ ใช้เวลาทาํการผลิตประมาณ -  วันขึนอยู่กับ
จาํนวนสนิค้าทผู้ีบริโภคสงั 

.เมือสนิค้าแล้วเสรจ็ให้ผู้บริโภคมารับตรวจสนิค้าแล้วชาํระเงินส่วนทเีหลือ 

 

. วิเคราะหอ์ุตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 
.  แนวโนม้การเติบโตของตลาดธุรกิจรา้นเสือสกรีนลาย 

ธุรกจิร้านเสอืสกรีนลายเป็นธุรกจิทอียู่ในโลก มานานมากตังแต่ ยุคทศวรรษ  ที
เสอืผ้ายีห้อดังต่างๆ เริมหันมาสนใจกบัตลาด เสอืยืด และแบบทนิียมมากในยุคนันกค็ือ เสอืยืดสี
สกรีนโลโก้ปะติดกลางหน้าอก ไม่ว่าจะเป็น ลีวายส์, Mc, Camel Lee แต่ถ้าพูดถึงในประเทศไทย
กม็ีมาหลายปี แต่กย็ังมีการเติบโตอยู่เรือยๆ ผู้แข่งขันในตลาดมีค่อนข้างมาก เนืองจากมีร้าน
เลก็ๆ เปิดให้บริการเพิมมากขึน แต่กย็ังมีโอกาสในตลาดสงู เพราะร้านเลก็ๆ ไม่สามารถรับทาํใน
จาํนวนมากได้ แนวโน้มทศิธุรกจิยังขยายตัวต่อไปได้ไม่ตาํกว่า  ปี เสอืผ้าเป็นหนึงในปัจจัย  จึง
เป็นสิงทีตอบสนองความต้องการของผู้คนอยู่ในทุกยุคสมัยและทุกช่วงเวลา ธุรกิจเสือผ้าจึงเป็น
หนึงในไอเดียธุรกจิทอียู่ในความคิดของคนทุกยุคสมัยทต่ีางกห็วังว่าทาํแล้วจะประสบความสาํเรจ็
ได้ การเติบโตของธุรกจินี มีแรงขับเคลือนมาจากทงัฝงัผู้บริโภค ธุรกจิโรงแรม ห้าง ร้านค้าต่างๆ 
ทต้ีองการเสือไว้ใช้ในกิจการ การทมีาใช้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
ทาํให้ผู้บริโภคประหยัดเวลามากขึน โดยไม่ต้องเสยีเวลาเลือกเสอืร้านหนึง และสกรีนอกีร้านหนึง 
ร้านเสอืสกรีนลายจึงช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ และแรงขับเคลือนในการเติบโต
ของธุรกจินีอกีฝงัหนึงมาจากความต้องการมีธุรกจิเพือให้มีรายได้ 

 



.  ตลาดเป้าหมาย 
Segmentation Targeting & Positioning (STP) วิเคราะห์เป้าหมายทางการตลาด

เพือหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางธุรกจิ 
1. Segmentation คือ การแบ่งส่วนการตลาด 

- Demographic (ประชากรศาสตร์) สาํหรับทุกเพศ อายุตังแต่  ปีขนึไป  
- Geographic (ภมูิศาสตร์) ในจังหวัดภเูกต็ และจังหวัดใกล้เคียง 
- Psychological (หลักจิตวิทยา) ผู้บริโภคทีชอบสินค้าทีสามารถออกแบบได้

ตามไลฟ์สไตล์ ของตัวเอง  
- Behavioral (พฤติกรรมศาสตร์) เลือกซือในวันเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ 

สงกรานต์ ตรษุจีน ฯลฯ หรือวันเปิดกจิการ แบบฟอร์มพนักงาน 

2. Targeting คือ การเลือกว่าขายใครเป็นหลัก 

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มธุรกจิโรงแรม ห้าง ร้านค้าต่างๆ  
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ เป็นกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนทัวไปทีชอบสินค้าใหม่ๆ 

ออกแบบเพือให้สนิค้าเข้ากบัไลฟ์สไตล์ 

3. Positioning  

 ร้านเสอืสกรีนลาย I Love Screen ได้วางตาํแหน่งของสนิค้า โดยผู้ทมีีรายน้อยถึง
ปานกลางสามารถเข้าถึงสินค้าได้ การออกแบบลายทีเป็นเอกลักษณ์ เนือผ้าทีใส่สบาย สินค้ามี
คุณภาพ มีราคาทเีหมาะสม มีการเลือกใช้เครืองจักรทมีีคุณภาพในการสกรีน เลือกใช้วัตถุดิบและ
มีคุณภาพในการตัดเยบ็ทดีี 

.  ลักษณะทวัไปของกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายหลัก 

- กลุ่มธุรกิจโรงแรม ห้าง ร้านค้าต่างๆ ทีตังอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
ใกล้เคียง มีพนักงานเป็นจาํนวนมาก มีการกาํหนดให้มียูนิฟอร์ม ทาํให้มีการสงัซือเป็นจาํนวนมาก 

กลุ่มเป้าหมายรอง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองในการดาํเนินธุรกจิร้านเสอืสกรีนลาย I Love Screen คือ 

- เป็นกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเพือน สามารถจะออกแบบสกรีนให้เป็นแบบเสือแกง๊ได้ 
ตามความต้องการโดยจะเสนอแบบมาให้เรากไ็ด้ 

- กลุ่มครอบครัว: รับทําเสือสกรีนเนืองในโอกาสเทศกาลต่างๆ ได้แก่ วัน
สงกรานต์ วันขึนปีใหม่ เป็นต้น 

-กลุ่มบุคคลทวัไป ทมีาทาํเพือนาํไปจาํหน่าย (ของฝาก ของทรีะลึก) 
.  มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 

.ด้านสถานท ีและสงิอาํนวยความสะดวก 



- สถานทต้ีองมีความสะดวก สะอาดในการมาใช้บริการ มีทจีอดรถเพียงพอ และ
มีความปลอดภัย 

- มีห้องรับรอง เพืออาํนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในการเลือกแบบเสือก่อนที
จะสกรีน 

. ด้านการบริหารจัดการเพือคุณภาพ 

เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี
คุณภาพ 

- มีพนักงานคอยบริการ ทงัทร้ีานและช่องทางออนไลน์  
- มีการตรวจเชค็เครืองจักรทใีช้สกรีนอยู่เสมอ เพือให้ได้สนิค้าทมีีคุณภาพ 

.  การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัอสุาหกรรม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการทาํธุรกจิทาํให้ผู้ประกอบการทราบถึงสภาวะ
ทางธุรกิจ ทีกาํลังดาํเนินอยู่ โดยใช้ FIVE FORCES MODEL ในการวิเคราะห์ เพือให้ทราบถึง
สภาพแวดล้อมของธุรกจิและสงิรอบข้างทมีีผลต่อธุรกจิ โดยมีการวิเคราะห์  ปัจจัยดังนี 

. ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน  (Rivalry Among Firms 

Within The Industry) 

ภาวะการณ์แข่งขันภายในอุตสาหกรรมร้านเสอืสกรีนลายในจังหวัดภเูกต็ถือว่ามี
ปานกลาง เพราะมีร้านทรัีบสกรีนเสอือยู่เป็นจาํนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะรับในปริมาณทน้ีอยและมี
ราคาแพง จึงถอืว่ามีภาวะการแข่งขนัไม่สงูมากเมือเทยีบกบัธุรกจิทคีล้ายคลึงกนั 

.ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entry) 

ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ถือว่ามีปานกลาง เนืองจากเป็นธุรกิจทีสามารถ
ทาํได้ไม่ยาก วัตถุดิบมีเพียงพอ และราคาไม่แพงมาก ทาํให้ต้นทุนในการผลิตไม่สูงมาก จึงเป็น
ธุรกจิทสีามารถเริมต้นง่าย  

.ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน (Threat of Substitute Products) 

ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนมีค่อนข้างสูง เนืองจากมีสินค้าทีสามารถนาํมาต่อ
ยอดได้ใกล้เคียงกบัการสกรีนลาย ไม่ว่าจะเป็นการปัก หรือการรีดลายลงบนเสอื อกีทงัยังมีราคา
ถูก สามารถซือเป็นชินๆ แล้วนาํมาสร้างสรรค์ผลงานลงบนเสอืได้ตามต้องการ ทาํให้เป็นอกีหนึง
ทางเลือกของผู้บริโภคทต้ีองการสร้างสรรค์ผลงานเองโดยทไีม่ต้องจ้างร้านสกรีนลาย 

.อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 

เนืองจากร้านเสอืสกรีนลาย I Love Screen เป็นร้านขนาดใหญ่ รับผลิตเสอืสกรีน
ได้เป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้มีอาํนาจในการต่อรองกับผู้ขายปัจจัยการผลิตในระดับสูง สามารถ
สงัซือวัตถุดิบได้ในราคาไม่แพง 

.อาํนาจต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Buyers) 



อาํนาจการต่อรองของผู้บริโภคอยู่ระดับปานกลาง เนืองจากมีธุรกจิร้านสกรีนเสอื
หลายร้าน ผู้บริโภคอาจเลือกตอบสนองความพึงพอใจในร้านอนื แต่ถ้าผู้บริโภคต้องการสนิค้าใน
ปริมาณมาก และใช้เวลาในการผลิตน้อยและมีราคาไม่แพง ธุรกจิเราสามารถตอบสนองผู้บริโภค
ได้อย่างเป็นทน่ีาพอใจ 

.  วิเคราะห์คู่แข่งขนั 

 คู่แข่งขันทางตรง คือ ร้านรับสกรีนทีมีหน้าร้านเพียงอย่างเดียว ทาํให้ผู้บริโภค
สังเกตเห็นได้ง่าย และเข้าไปใช้บริการในการสังสินค้าในจาํนวนทีไม่มาก ซึงราคาอาจจะสูงกว่า
ธุรกจิของเรา แต่ได้คุณภาพในการผลิตเหมือนกนั 
ตารางที .  รายละเอียดเปรียบเทียบคู่แข่งขนั 

ประเดน็การเปรียบเทยีบ ธุรกจิคู่แข่ง ธุรกจิของเรา 
สนิค้าหรือบริการ ให้บริการสกรีนเสอืได้จาํนวนไม่

มาก หรืออาจจะต้องรอนาน 

ให้บริการสกรีนเสอืในจาํนวนมาก 
เพราะมีเครืองจักรรองรับ 

ความได้เปรียบด้านราคา ต้องสงัเสอืจากร้านอนื (มีการเพิม
ราคา) 
ราคาสกรีนอยู่ในราคาปกติ 

ตัดเยบ็เองทาํให้ได้ราคาถูก ถ้าสงั
ในจาํนวนมาก จะได้ราคาพิเศษ 

ช่องทางการเข้าถงึลูกค้า ผู้บริโภคเข้าไปติดต่อทร้ีานหรือ
ช่องทางออนไลน์ (อาจจะมี) 

มีช่องทางออนไลน์ในการ
ให้บริการลูกค้า Line, Facebook, 

E-mail 
กจิกรรมทางการตลาด ไม่มี มีโปรโมชัน/ส่วนลด และมีการ

โฆษณา 
การครอบครองตลาด กลุ่มลูกค้าบุคคลทวัไป / นักเรียน-

นักศึกษา 
กลุ่มลูกค้าบุคคลทวัไป / 
นักเรียน-นักศึกษา โรงแรม ห้าง 
ร้านค้าต่างๆ 

ชือเสยีง ไม่มี มี 

 

.  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PESTEL Analysis ) เพือหาสิงทีส่งผลกระทบต่อ
ธุรกจิ 

1.Political คือปัจจัยภายนอกด้านการเมือง 
นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารบางช่วงส่งผลกระทบต่อสภาพ

เศรษฐกิจ และสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ จึงทาํให้ผู้บริโภคทีเป็นเป้าหมายหลักได้รับ
ผลกระทบทาํให้ยอดในการสงัซือลดลง หรือการเดินทางทจีะมาดูแบบเสอื ลายสกรีน ถูกจาํกดัเมือ
เกดิโรคระบาด 

2.Economics คือ ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกจิ 
เนืองจากเกดิสถานการณ์โรคระบาดทาํให้มีข้อจาํกดัด้านเวลา สถานทจีัดจาํหน่าย 

การสงัซือวัสดุดิบเป็นไปได้ยากมากขนึกว่าเดิม 



3.Social คือ ปัจจัยภายนอกด้านสงัคม 

เนืองจากค่านิยมในการจัดทาํเสือทมีเปลียนจากการสกรีนลายเป็นการปัก ซึงทาํ
ให้ลายบนผ้าอยู่ได้นานกว่าการสกรีนผู้บริโภคทีเป็นเป้าหมายหลักจึงนิยมการปักมากกว่าการ
สกรีน 

4. Technology คือ ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนา และเติบโตอย่างต่อเนือง มีการคิดค้น

เทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงการผลิตเครืองสกรีนลายผ้าขนาดเล็ก ซึงสามารถนําไปให้บริการแก่
ผู้บริโภคในสถานทต่ีางๆได้ง่ายขึน อกีทงัยังง่ายต่อการใช้งานส่งผลให้บุคคลเข้าถงึธุรกจินีได้อย่าง
ง่ายดาย 

5.Environment คือ ปัจจัยด้านสงิแวดล้อมของประเทศทเีข้าไปทาํธุรกจิ 
จังหวัดภูเกต็เป็นจังหวัดทีมีสภาพภูมิอากาศฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้งทาํให้สภาพ

อากาศส่วนใหญ่มีความชืนเนืองจากฝนตกบ่อย บางครังการสกรีนลายเสอืต้องใช้ความร้อนจาก
แสงอาทติย์ให้ลายสกรีน 

6. Law หรือ Legal คือ ปัจจัยภายนอกด้านกฎหมาย 

การสกรีนอาจจะมีลายทเีป็นลิขสทิธบิางลายททีางร้านไม่สามารถผลิตให้ได้ ทาํให้
ต้องระวังมากขนึ 

.  การวิเคราะห์สถานการณข์องกจิการ (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร 
• จุดแขง็ (Strengths) 

.มีเครืองจักรททีนัสมัย สามารถผลิตได้รวดเรว็และมีคุณภาพ 

.มีราคาสนิค้าทไีม่แพง  

.มีช่างทีมีประสบการณ์ความเชียวชาญในด้านการสกรีนลายจึงให้ผู้บริโภค
ไว้วางใจในการผลิต และได้รับสนิค้าตรงตามความต้องการ 

.อยู่ในทาํเลทเีหมาะสม ผู้บริโภคสามารถเดินทางได้สะดวก 

.มีทมีงานทมีีประสบการณช่์วยวางแผนการตลาด 

.ทางบริษัทมีแบบลายสกรีนทโีดดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
ได้ 

.ทางบริษัทมีสาขาร้านสกรีนลายในพืนทีจังหวัดภูเกต็ มีหลายสาขาสามารถ
รองรับผู้บริโภคในจังหวัดได้เพียงพอ 

• จุดอ่อน (Weaknesses) 

.ทางบริษัทอาจมีบุคลากรทมีีความชาํนาญน้อยเกนิไป 

.ขาดการโปรโมทธุรกจิในช่วงแรก 



.สาขาร้านสกรีนลายยังมีจํานวนไม่มากพอทีจะรองรับผู้บริโภคในจังหวัด
ใกล้เคียง 

.การขนส่งให้กบัผู้บริโภคทอียู่ไกลยังไม่สามารถให้บริการได้ทวัถงึ 

.จาํนวนร้านในการตัดเยบ็เสอืผ้ายังมีน้อยเกนิไป 

.เจ้าของธุรกจิไม่มีประสบการณ์ทาํธุรกจิมาก่อน อาจมีความบกพร่องทางการ
บริหารจัดการด้านการเงิน 

.เนืองจากเป็นธุรกิจครอบครัว ทําให้มีข้อจํากัดในการตัดสินในด้านการ
บริหาร 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร 
• โอกาส (Opportunity) 

.มีกลุ่มลูกค้าทเีข้าถงึได้ง่าย 

.สามารถซือวัตถุดิบได้ในราคาถูก 

.ธุรกจิโรงแรม ห้าง ร้านค้า ต่างๆมีเป็นจาํนวนมาก 

.ผู้บริโภคสามารถแก้ไขลายสกรีนได้ตามทต้ีองการ 

.ในช่วงเทศกาลต่างๆ ผู้บริโภคมีความต้องการสนิค้ามากขนึ 

.มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง  

.งานสาํคัญต่างๆสามารถขายสนิค้าเป็นของทรีะลึกได้ เช่น วันรับปริญญา งาน
แต่งงาน 

• อปุสรรค (Threat) 

.มีคู่แข่งขันในตลาดเป็นจาํนวนมาก เช่น ธุรกิจสกรีนลายเสือด้วยเครืองรีด
ร้อน 

.สนิค้าอาจไม่ถูกใจจนไม่เป็นทต้ีองการของลูกค้า 

.เป็นธุรกจิทสีามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย 

.ในการสกรีนลายเสอืบางลายอาจละเมิดลิขสทิธ ิ

.มีสนิค้าทดแทน หรือสนิค้าใกล้เคียงมีจาํนวนมาก 

.มีโรคระบาดเกดิขนึจึงทาํให้ถูกจาํกดัในด้านต่างๆ 

.สภาพภมูิอากาศเนืองจากมีฝนตกชุกทาํให้ผู้บริโภคไม่สะดวกในการเดินทางมา
ซือสนิค้า 

 

.แผนการบริหารจดัการองคก์ร 
.  ข้อมูลธุรกจิ 
ชือกจิการ   ร้านเสอืสกรีนลาย I Love Screen 



ทอียู่/ทตีังกจิการ /  ถนนแม่หลวน  ตําบลตลาดเหนือ 
อาํเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็  

รูปแบบการดาํเนินการ ให้บริการด้านการสกรีนเสือผ้า รายได้หลักมา
จากการขายเสอื และสกรีน % 

 ส่วนของเจ้าของ   ,  บาท 

.  วิสยัทศัน์ (Vision) 

 มุ่งผลิตสนิค้าและให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า เพือให้ลูกค้าพึงพอใจ 

.  พันธกจิ (Mission) 

 ให้บริการสินค้าใหม่ๆ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพือให้ลูกค้ามี
ความมันใจด้านคุณภาพของตัวสนิค้า และได้รับความประทบัใจ 

.  มีหน้าทคีวามรับผดิชอบและคุณสมบัติของบุคคลากรหลัก 

A  ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 
หน้าทีความรับผิดชอบ ดูแลร้าน ดาํเนินงานให้ธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบและ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามทตีังไว้ 
B ตาํแหน่ง เจ้าหน้าทบีัญชีการเงิน 

หน้าทคีวามรับผดิชอบ จัดทาํบัญชีให้เป็นระบบ โปร่งใส และมีความน่าเชือถือ 

C ตาํแหน่ง เจ้าหน้าทกีารตลาดและตรวจสอบความเรียบร้อย 

หน้าทคีวามรับผดิชอบ วางแผนทางการตลาด คิดโปรโมชันต่างๆ ดูแลภายในร้าน
ให้มีความเรียบร้อย 

 

. แผนการตลาด 
.  เป้าหมายทางการตลาด 

   . .  เป้าหมายระยะสนั (ภายใน  ปี) 
  - วิเคราะห์และพัฒนาสินค้าอย่างสมาํเสมอ วิเคราะห์ความต้องการสินค้าของ
ผู้บริโภคเพือกาํหนดจาํนวนการผลิตสนิค้าให้เพียงพอกบัความต้องการลูกค้า  
  - จัดโปรโมชัน ซือ  แถม  เพือให้ผู้บริโภครู้จักร้านสกรีนเสอื I love screen มากขนึ 

- มีการสะสมแต้ม เช่น ให้ผู้บริโภคแนะนาํเพือนมาซือสนิค้าหรือใช้บริการทร้ีาน 
I love screen แล้ว ให้แต้มแก่ผู้แนะนํา และผู้ถูกแนะนํา เมือได้แต้มครบตามกาํหนดสามารถ
นาํมาแลกซือสนิค้าได้ในราคา % 

    . .  เป้าหมายระยะสนั ( -  ปี ) 
  - เพิมช่องทางการจัดจาํหน่ายให้กว้างขึน เพืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคใน
การเลือกซือสนิค้าหรือใช้บริการของทางร้าน ทาํให้สามารถเพิมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายธุรกจิ 



  - รักษามาตรฐานของการบริการให้ได้มาตรฐานเสมอ เช่น ความตรงต่อเวลาในการ
ส่งมอบสนิค้า ,การรักษามาตรฐานการผลิต, คุณภาพของสนิค้า, คุณภาพวัตถุดิบในการผลิตสนิค้า 
   . .  เป้าหมายระยะสนั (  ปีขนึไป ) 

  - ขยายกจิการเพือรองรับลูกค้า ผ่านเวบ็ออนไลน์ หรือตามต่างจังหวัดในอนาคต 

.  กลยุทธท์างการตลาด 

   กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านเสอืสกรีนลาย I Love Screenใช้ P’s (Marketing 

Mix) ดังนี 
กลยุทธด้์านผลิตภัณฑ ์(Product) 

การเลือกใช้วัตถุดิบทีดีมีคุณภาพ มีการผลิตหลายแบบทําให้มีความน่าสนใจ 
แตกต่างจากร้านอนืทอีาจจะมีแบบให้เลือกได้ไม่มากนัก ใช้เครืองจักรขนาดใหญ่ ผลิตได้รวดเรว็ 
ทาํให้สะดวก ร่นระยะเวลาในการผลิต ในด้านของลายสกรีนสามารถแก้ไขออกแบบลายได้ตาม
ความต้องการ 

กลยุทธด้์านราคา (Price) 

ทางร้านมีแบบให้เลือกมากมาย มีการตัดเยบ็เสอืเอง เพือลดต้นทุนการผลิต ทาํให้มี
ราคาทถูีกกว่าท้องตลาดทวัไป สามารถจาํหน่ายได้ในราคาทไีม่แพง ผู้บริโภคเข้าถงึสนิค้าได้ง่าย 

กลยุทธด้์านช่องทางการจัดหน่าย (Place) 

ช่องทางการจัดจาํหน่ายของทีร้านมีความสะดวก มีทีจอดรถและมีความปลอดภัย อีก
ช่องทางคือทางออนไลน์ (Line , facebook , E-mail ) สามารถทาํรายการได้เหมือนมาติดต่อเองที
ร้าน 

กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ทางร้านให้ความสาํคัญ เนืองจากกจิการมีคู่แข่งมาก มีร้านใหม่ๆ เกดิขึนเป็นจาํนวน
มาก เราจึงมีการคิด Promotion ขนึ 

. ในช่วงเทศกาล(กินเจ) คิดราคาเป็น เสอืรวมสกรีนตัวละ -  บาท จากปกติ
จะมีราคา เสอืเปล่า  บาท ค่าบลอ็คสกรีน  บาท  

. เสอืคนงานแขนยาวรวมสกรีน ซือ  โหลขนึไป เหลือตัวละ  บาท 

 

. แผนการผลิตและการดาํเนินงาน 
การดําเนินงานของร้านเสือสกรีนลาย I Love Screen เป็นการกําหนดกรอบการ

ทาํงาน เพือให้สอดคล้องกบัแผนการตลาด แผนกลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์ทกีาํหนดไว้ โดยมุ่งเน้น
เรืองคุณภาพของสนิค้า ให้สนิค้ามีคุณภาพ มีสนิค้าให้ลูกค้าเลือกหลายแบบ มีความสะดวกในการ
มาใช้บริการ เพือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 

.  การจัดหาผลิตภัณฑก์ารบริการ 



 เนืองจากทางร้านเสือสกรีนลาย I Love Screen เป็นธุรกิจทีให้บริการด้านการ
สกรีนเสอืผ้า และจัดจาํหน่ายเสอืผ้า 

 .  ขนัตอนการใช้บริการ (ในการสงัเสอืสกรีน) 

. .  ติดต่อเรืองแบบสกรีนกบัช่าง เพือให้ช่างประเมินเบืองต้น 

. .  เลือกเสอื ( แบบ , ขนาด , ส ี) 

. .  ส่งไปทแีผนกสกรีนพร้อมแบบสกรีน 

. .  เมือสกรีนเสรจ็ ติดต่อลูกค้าเพือมารับสนิค้า 

. .  ให้ลูกค้าตรวจเชค็ลายสกรีนพร้อมทงัจาํนวน 

. .  ชาํระเงินนาํสนิค้ากลับได้ 

.  ขนัตอนการสกรีน (ช่าง) 
 . .  ฝ่ายออกแบบเตรียมลายให้ช่างก่อนนาํไปสกรีน 

 . .  ส่งเสอืพร้อมแบบให้ช่างสกรีน 

 . .  ช่างสกรีนตามแบบและจาํนวนทลูีกค้าสงั 
 . .  ตรวจเชค็ความเรียบร้อยของสนิค้าก่อนนาํส่งให้พนักงานรับออเดอร์ 
 . .  ส่งสนิค้าให้พนักงานรับออเดอร์ 
** พนักงานพับใส่ถุงให้เรียบร้อย 

 

. แผนการเงิน 
.  การประมาณการยอดขาย -  ปี  

(คิดโดยการเอายอดขายทไีด้เฉลียแต่ละเดือน x จาํนวนเดือน(12) = จาํนวนยอดขาย(ปี)) 
 

ตารางท ี .  ตารางการประมาณยอดขายรวม เสือสกรีนและเสือสีพนืไม่มีลาย 
การประมาณการ

ยอดขาย 
ปีที  ปีที  ปีที  ปีที  ปีที  

ยอดขายเสือสกรีน 2,304,000 2,534,400 2,787,840 3,066,240 3,372,480 

ยอดขายเสือสีพนืไม่
มีลาย 

720,000 792,000 871,200 958,200 1,054,200 

รวม 3,024,000 3,326,400 3,659,040 4,024,440 4,426,680 
 

.  การประมาณการค่าใช้จ่าย -  ปี 

การประมาณค่าใช้จ่าย -  ปี ทางร้านมีต้นทุนผนัแปรดังนี 
 

 

 



ตารางที .  ตารางการประมาณยอดค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายประจําปี ปีที  ปีที  ปีที  ปีที  ปีที  

เงินเดือนกรรมการบริหาร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

เงินเดือนพนกังาน 792,000 828,000 864,000 900,000 936,000 

ค่าสาธารณูปโภค 60,000 72,000 84,000 96,000 108,000 

ค่าเช่าอาคาร 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 

ค่าโทรศพัท(์อินเตอรเ์น็ต) 35,940 35,940 35,940 35,940 35,940 
รวม 1,847,940 1,895,940 1,943,940 1,991,940 2,039,940 

 

8.3 งบประมาณการงบกําไรขาดทุน 
 การประมาณงบกาํไรขาดทุนช่วงระยะเวลา .  ปี คาํนวณจากการประมาณการ

การขาย การประมาณการค่าใช้จ่าย หักภาษีนิติบุคคล % 

 

ตารางที 8.3.1 งบประมาณการงบกําไรขาดทุน 
รายละเอียด ปีที  ปีที  ปีที  ปีที  ปีที  

การประมาณการยอดขาย 3,024,000 3,326,400 3,659,040 4,024,440 4,426,680 
การประมาณการค่าใชจ่้าย 1,847,940 1,895,940 1,943,940 1,991,940 2,039,940 

กําไรสุทธิก่อนหกัภาษี 1,176,060 1,430,460 1,715,100 2,032,500 2,386,740 

หกัภาษีนิติบุคคล ( %) 176,409 214,569 257,265 304,875 358,011 

กําไรสุทธิ 1,000,051 1,215,891 1,457,835 1,727,625 2,028,729 

กําไรสะสม 1,000,051 2,215,942 3,673,777 5,401,402 7,430,131 
หมายเหตุ* ภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องเสยีภาษีเมอืมีกาํไรสทุธก่ิอนหักภาษี ,  บาทขึนไป โดยมีการเสยีภาษีดังนี 

 
ตารางที . .  ตารางแสดงอตัราการเสียภาษี 

 
.  จุดคุม้ทุน (Break Even Point) 
ในการคาํนวณจุดคุ้มทุน (Break Even Point) คาํนวณจาก ต้นทุนการประมาณ

การลงทุน – กาํไรสทุธ/ิปี ได้ผลลัพทด์ังนี 
 

กําไรสุทธิ อตัราภาษี ภาษีสะสม 
นอ้ยกว่า ,  บาท ยกเว้น 0 

,  - , ,  บาท 15% 0-405,000 

, ,  บาทขึนไป 20% ,  ขนึไป 



ตารางท ี .  จุดคุ้มทุน 

รายละเอียด ปีที  ปีที  
ตน้ทุนคงที 500,000  
กําไรสุทธิ/เดือน 83,338  
กําไรสุทธิ/ปี 1,000,051  

จุดคุม้ทุน - 500,051 คุม้ทุนในปีที  เดือนที  
 
สรุป การประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้มีการเติบโตเพิมขึนเรือยๆ และมีจุดคุ้มทุนในปีที  
เดือนท ี  
 

. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 
.  แผนฉุกเฉิน 

 การดาํเนินธุรกิจมักจะเกิดสถานการณ์ หรือผลกระทบต่างๆทีจะส่งผลต่อการ
ดําเนินธุรกิจ เช่น เสถียรภาพทางการเงิน การก่อจราจลและความไม่สงบภายในประเทศ ภัย
ธรรมชาติ ความเสยีงจากคู่แข่งในตลาด ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน ดังนันเพือให้บริษัทสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ ธุรกิจจึงได้มีแผนรองรับเพือให้สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเรว็ 

. .  กรณีทีสินคา้ไม่สามารถขายไดต้ามทีคาดหวงั 
  แผนฉุกเฉินทเีราเตรียมไว้ในกรณีทจีาํนวนลูกค้าทมีี ใช้บริการตาํกว่าทคีาดการณ์
เอาไว้ ได้แก่ การไม่คิดราคาค่าบลอ็ก และสามารถใช้บลอ็คสกรีนได้ตลอดโดยไม่จาํกดัระยะเวลา
ในการเกบ็รักษา นอกจากนียังเพิมการประชาสัมพันธ์ ในการเป็นองค์กรสนับสนุนให้กับบริษัท
หรือเทศกาลต่างๆ เพือใช้ในการทาํกิจกรรม ทังนีหากสถานการณ์ดังกล่าวทาํให้รายได้ของทาง
ร้านลดลง เราได้เตรียมเงินสาํรองกบัแผนสาํรองนีเป็นจาํนวน ,  บาท 

. .  กรณีทีมีลูกคา้เพมิขึนอย่างรวดเร็ว 
  แผนฉุกเฉินสาํหรับปัญหาทมีีลูกค้าเพิมขนึ ทางร้านได้มีการจัดเตรียม Stock ของ
เสอืสพืีนไม่มีลายไว้ก่อนในปริมาณทมีาก เพือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เนืองจาก
การตัดเยบ็เสือผ้าอาจจะใช้เวลานาน ดังนันเพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและความ
รวดเรว็ การสตอ็ควัตถุดิบจงึมีความสาํคัญมาก 

. .  การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ 
  ทางร้านเน้นการให้บริการด้วยความประทบัใจ ให้บริการตรงตามทลูีกค้าต้องการ 
รักษามาตรฐานและคุณภาพอยู่เสมอ เพือรักษาลูกค้าเก่า ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอนาคต เรา
จึงมีการจัดโปรโมชันเพือคืนกาํไรและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอยู่เสมอ เช่น ในช่วงของ
เทศกาลหรือวันสาํคัญต่าง ๆ  



. .  กรณีสินคา้ถูกเลียนแบบ 

  หากมีการลอกเลียนแบบสนิค้า ธุรกจิร้านสกรีนเสอืได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อย 
เนืองจากทางร้านเป็นรับสกรีนเสอื ซึงลายของเสอืจะไม่เหมือนกับร้านอนืๆ อีกทงัทางร้านมีการ
บริการทีครบและเครืองมือทันสมัย สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้รวดเร็วเนืองจากมีวัตถุดิบ
พร้อมใช้งานและจาํนวนของเครืองมือเพียงพอต่อความต้องการ และมีฐานลูกค้าเก่าทมีาใช้บริการ
เป็นจาํนวนมาก  

.  แผนในอนาคต 
แผนในอนาคตหากรายได้และกาํไรสทุธเิป็นไปตามทคีาดหวังไว้ มีดังนี 

. .  การเพิมงานสกรีนแบบ โพลีเฟลก็ซ์ คือการสกรีนเสอืโดยไม่ต้องทาํบลอ็ค 
สามารถรีดลายลงบนเสือได้เลย ใช้เวลาน้อยสามารถรอรับงานได้ มีราคาถูก เหมาะกับงาน
ภาพถ่ายหรือกราฟฟิกทไีม่จาํกดัส ี

. .  การเพิมงาน ซับลิเมชัน คือการพิมพ์ภาพลงบนเนือผ้าโดยตรง ลายจะฝัง
อยู่ในเนือผ้า ลายจะไม่ซีด แต่ราคาค่อนข้างสงู เหมาะกบัการทาํเสอืกฬีา เพราะใส่รายละเอยีดได้
เยอะมาก ไม่เหมาะกบัผ้า Cotton 100% เหมาะสาํหรับผ้า TK, TC, โพลีเอสเตอร์ (ผ้ากฬีา) 
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