
ลิขสิทธิ์  :  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 4 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

ป  :  2559 

ช่ือเรื่อง :  พัฒนาสถานประกอบการเปาหมายเพ่ือเขาสูAEC กิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําพัฒนา 

   สถานประกอบการเปาหมายเพ่ือเขาสู AEC พ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู  

   จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม ปงบประมาณ พ.ศ.  

   2559 

เมือง :  กรุงเทพ 

ภาษา  :  ไทย 

สถานท่ีพิมพ :  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นักวิจัย  :  ผูชวยศาสตราจารย ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล 

บทคัดยอ : 

จากการดําเนินโครงการพัฒนาสถานประกอบการเปาหมายเพ่ือเขาสู AEC ภายใตกิจกรรมเตรียม

ความพรอมผูประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC)  ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ของสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผูประกอบการกลุมเปาหมายเขารวม

โครงการ จํานวน 15 ราย โดยไดรับการใหคําปรึกษาแนะนําและรวมกับทีมท่ีปรึกษาในการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาแลวเสร็จทุกกิจกรรมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  รวมท้ังสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการมีความ

กระตือรือรนและใหความรวมมือในการทํางานรวมกับทีมท่ีปรึกษาเปนอยางดี   

จากการเขาไปดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําของท่ีปรึกษา จํานวนท้ังหมด 15 กิจการ มีผลผลิต

และผลลัพธของสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการตามแบบฟอรมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนไปตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ  ดังนี้   

1) สถานประกอบการ จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 100  นํารูปแบบการทําธุรกิจ Business Model  

ไปประยุกตใชในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2) วิสาหกิจท่ีเขารวมโครงการ ทุกรายมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 85 ซ่ึงสูงกวาเปาหมาย   

3) สถานประกอบท่ีมีมูลคาการคาหรือการลงทุนเพ่ิมข้ึน หรือ มีมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึน หรือมีธุรกรรม

ทางธุรกิจ จํานวน 14 ราย  คิดเปน รอยละ 93.33 โดยแยกเปน 

ผลลัพธ มูลคา(บาท) 
จํานวน  

ราย รอยละ 

มีมูลคาการคา 8,563,731.5 14 93.33 

มูลคาการลงทุนเพ่ิมข้ึน 4,700,000 2 13.33 

มีมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึน 715,000 3 20.00 

มูลคายอดการสงออกในกลุมประเทศ AEC 715,000 3 20.00 
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Abstract  : 

The project “Entrepreneur development to enter the AEC” is to prepare the 

entrepreneurs and the industrial enterprises for the readiness to enter the ASEAN Economic 

Community (AEC) of FY 2016 by Thammasat University Research and Consultancy Institute 

The 15 Entrepreneurs are received counseling and advice.  All activities are complete as 

planned. The participants are enthusiasm and well cooperation with the consulting team. 

The results of the consultations of 15 companies, output and outcomes of the 

participating company is on target of the Department of Industrial Promotion and achieve 

objectives of the project. Which are : 

1)    The 15 companies (100 %) have adopted a business model and ready to enter 

the ASEAN Economic Community (AEC) 

2)    All participating enterprises are satisfied (score higher than 85percent, which is 

higher than the target). 

3)    There are 14 participating companies (93.33%) having increase in the value of 

trade, the value of export, the investment and the business transaction.  

outcomes value(Baht) No. company percent 

Business transaction 8,563,731.5 14 93.33 

Investment 4,700,000 2 13.33 

Export volume 715,000 3 20.00 

The export value of the country AEC   715,000 3 20.00 

 

 
 


