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จากการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหเกิดธุรกิจใหม (New Business
Creation : NBC) ภายใตโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)
ประจําปงบประมาณ 2558 ของสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผูประกอบการ
กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ จํานวน 4 ราย ไดแก  บริษัท สตอรม อินเตอรเนชันแนล จํากัด ไชโปวหวาน
แมบุญสง  หางหุนสวนจํากัดสักสยามอุตสาหกรรม  และบริษัท 88 ฟูดส จํากัด โดยไดรับการใหคําปรึกษา
แนะนําและรวมกับทีมท่ีปรึกษาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาแลวเสร็จทุกกิจกรรมเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด  รวมท้ังสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือในการทํางาน
รวมกับทีมท่ีปรึกษาเปนอยางดี

จากการเขาไปดําเนนิการใหคําปรึกษาแนะนําของท่ีปรึกษา จํานวนท้ังหมด 4 กิจการ มีผลผลิตและ
ผลลัพธของสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการตามแบบฟอรมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ  ดังนี้

1) สถานประกอบการ จํานวน 4 กิจการ คิดเปนรอยละ 100  สามารถจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจ (Business
Model Canvas) มีแนวคิดและเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพ่ือพัฒนานวัตกรรมของโมเดล
ธุรกิจใหสามารถนําไปพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม

2) สถานประกอบการ ทุกราย มีการเตรียมความพรอมและวิเคราะหโอกาสชองทางการในการสราง
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑใหม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันตลาดในอนาคต จํานวน 4 ผลิตภัณฑ

ช่ือสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ
1 บริษัท สตอรม อินเตอรเนชันแนล จํากัด ปลั๊กไฟแบบพกพา
2 โรงงานไชโปวหวานแมบุญสง ขนมเคกไชโปว พรอมบรรจุภัณฑใหม และคุกก้ีไชโปว
3 หางหุนสวนจํากัดสักสยามอุตสาหกรรม mini Furniture
4 บริษัท 88 ฟูดส จํากัด คลอลาเจน
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Abstract :

According to the activities for the development of entrepreneurs' new business
creation (NBC), under the project of the New Entrepreneurs Creation (NEC) for fiscal year
2016 of Thammasat University Research and Consultancy Institute, there are four
entrepreneurs who participated in the project: Storm International Company Limited,
Maeboonsong Sweet Pickle Turnip Factory, Saksiam Industry Partnership limited, and 88
Foods Company Limited. These have been consulted and guided by a team of consultants.
The operation proceed to finish the planned activities, co-operating with the consultants.
Moreover, the participating establishments are keen to cooperate and work together with
a team of consultants as well.

From the advice and the recommendation of the consultants, the productivity and
output of all four enterprises in the project’s form of the Department of Industrial
Promotion were in line with the goals and objectives of the project as follows;

1) All Four establishments, that is approximately 100 percent, can develop a business
plan (Business Model Canvas), and have the concepts and tools in developing the
new products so that they can develop the innovative business models concretely.

2) Every establishments has the preparation and analysis about the ways to generate
a new business or product in order to increase the competitiveness of the market in
the future, there are four products (one product per one operation) that the
entrepreneurs produced for selling.
Name of establishments Products

1 Storm International Co., Ltd. Portable Plug

2 Maeboonsong Sweet Pickle Turnip
Factory

A pickle turnip cake with a new package,
and a pickle turnip cookie

3 Saksiam Industry Part., Ltd. Mini Furniture

4 88 Foods Co., Ltd. Collagen


