
ประเมินธุรกจิเดนป 2554 

 ในการประเมนิธุรกิจเดนนัน้ ทางศูนยพยากรณเศรษฐกจิและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดมี

การจัดทําธุรกจิเดนโดยอาศยัขอมูลทั้งทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ในการประเมินผล โดยหลักเกณฑในการ

ประเมินผลเบือ้งตนนั้น จะดาํเนินการประกอบดวยขอมลูตางๆ ดังนี้ 

1. พิจารณาจากขอมูลแหลงตางๆ และการสํารวจ  

1.1 ขอมูลทุติยภูมิ 

1.1.1 ขอมูลดานการนําเขาและสงออก 
1.1.2 ขอมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
1.1.3 ขอมูล MPI และกําลังการผลิต 
1.1.4 ขอมูล CPI  
1.1.5 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และดชันีความเชื่อมัน่ภาคธุรกิจ 
1.1.6 ตารางปจจัยการผลิต I-O Table  
1.1.7 ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย และประเทศคูคาที่สําคัญ 
1.1.8 ดัชนีตลาดหลกัทรัพย 
1.1.9 อ่ืนๆ  

1.2 ขอมูลดานปฐมภูมิ 

1.2.1  ผลการสํารวจผูประกอบการรายสาขา 

1.2.2 ผลการสํารวจสถานภาพธุรกิจไทย 

1.2.3 ผลการสํารวจปจจัยเสีย่งทางดานเศรษฐกิจ 

1.2.4 ผลการสํารวจอื่นๆ ทางดานธุรกิจของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ หอการคา

โพลล 

2. เกณฑการใหคะแนนทางดานธุรกิจเดน 

รายการ รายการ ระดับคะแนนเต็ม 

ดานยอดขาย  10 

ดานตนทุน  10 

สวนตางของยอดขายตอตนทุน  10 

การรับแรงกระทบจากปจจัยตางๆ  10 

รวม 40 
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3. ประ

255

 

จาก

ประสบก

การชุมนุ

ประสบ

เศรษฐกิจ

ภาคการส

การเกิดภั

การเพิ่มขึ

 

ประเทศ

เนื่องจาก

ขยายตัวท

 

เพราะกา

ยางพาร

ประเทศ

ประกันภั

 

 

เศรษฐกิจ

ตอเนื่อง 

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ะเมินสถานกา

54 

3.1 สถานการ

กสถานการณ

กับปญหาทาง

นุมประทวงขอ

กับปญหาใน

จของสหรัฐ แ

สงออกตองป

ภัยธรรม เชน 

ขึ้นของระดับ

อยางไรก็ตา

ศไทย แตปจ

กการขยายตัว

ทั้งทางดานขอ

ดังนั้นธุรกิจ

ารสงออกมีแน

ารวมทั้งผลิต

ศในปที่ผานม

ภัยและประกัน

3.2  แนวโนม

ในป 2554 นั้

จของประเทศ

 โดยปจจัยเสีย่

554 

ศรษฐกิจและธรุ

ารณภาวะเศร

รณภาวะเศรษ

ณภาวะเศรษฐ

งดานของสถ

องคนเสื้อแดง

นดานของภา

และกลุมประเ

ระสบปญหา

 น้ําทวม ที่กิน

ราคาน้ํามันยงั

มปจจัยตางๆ

จัยดังกลาวนั

วทางเศรษฐกิ

องการสงออก

ที่มีความโดด

นวโนมของกา

ตภัณฑยาง ร

านั้น ไดแก ย

นชีวิต และปโ

มภาวะเศรษฐ ิ

ั้น ทางศูนยพ

ศไทยจะมีแนว

ยงที่จะบั่นทอ

รกิจ มหาวิทยา

รษฐกิจของปร

ษฐกิจของประ

ฐกิจของประ

ถานการณทาง

ง ทําใหภาคก

คตางประเท

เทศยุโรป นอ

ในดานของค

นพื้นที่ในหลา

งคงสงผลกระ

ๆ ดังกลาวขา

นั้น บั่นทอน

กิจของป 255

ก การขยายตวั

ดเดนในชวง

ารขยายตัวคอ

รวมท้ังชิ้นสว

ยานยนต อุป

โตรเคมีและเค

กิจของประเท

ยากรณเศรษฐ

วโนมของการ

อนภาวะเศรษ

าลัยหอการคาไท

ระเทศไทยท่ีมี

ะเทศไทยป 2

เทศไทยในป

งการเมือง โด

ารทองเที่ยวข

ทศที่ยังคงมีค

อกจากนี้ชวงป

ความสามารถ

ายจังหวัด ใน

ะทบตอการป

งตนนั้น ถือเ

ภาวะเศรษฐ

3 นั้น คาดวา

วจากภายในป

ป 2553 นั้น 

อนขางสูง โดย

วนและสวนป

ปกรณขนสง ธ

คมีภัณฑ  

ทศไทยป 255

ฐกิจและธุรกจิ

รชะลอตัวลงจ

ฐกิจของประ

ทย 

มีผลตอการดาํ

553 และธุรกิ

ป 2553 ที่ผาน

ดยเฉพาะในช

ของประเทศไ

วามผันผวน

ปลายปการแข็

ในการแขงขั

นเกือบทุกภูมิภ

ระกอบธุรกจิ

ปนปจจัยที่มี

กิจของประ

าจะสูงเกินกว

ประเทศเอง  

 จะเปนธุรกิจ

ยเฉพาะอุตสา

ประกอบตาง

ธุรกิจการแพ

54 และธุรกิจโ

จ มหาวิทยาลั

จากป 2553 แ

เทศไทยในป

าเนินธุรกิจขอ

จโดดเดนในป

นมานั้น จะพ

ชวงของเดือน

ไทยประสบกั

ในดานของก

ข็งคาขึ้นของเงิ

นอยางเห็นได

ภาคของประเ

จของประเทศ

มีผลกระทบต

เทศไทยในร

วารอยละ 7 ทั

จที่มีการทําก

าหกรรมทางด

งๆ สวนธุรกิจ

พทย อสังหาริ

ดดเดนป 255

ัยหอการคาไท

แตยังคงมีอัตร

 2554 นี้ คอื 

องประเทศไท

ป 2553 

บวา  ประเท

นเมษายน เปน

ับปญหา นอก

การฟนตัวโด

งินบาทของไ

ดชัด และในช

เทศไทย และ

ศไทยอยางมาก

ตอภาวะเศรษ

ระดับที่ไมสู

ทั้งนี้เปนผลม

การคากับตาง

ดานของอิเล็ก

จท่ีมีความโด

ริมทรัพย และ

54 

ทย คาดการณ

าการขยายตวั

2 

ทยในป 

ทศไทยจะ

นตมา ที่มี

กจากนี้ยัง

ดยเฉพาะ

ทย ทําให

ชวงทายป

ทายที่สุด

ก 

ษฐกิจของ

งมากนัก 

าจากการ

งประเทศ 

ทอรนิกส 

ดดเดนใน

ะกอสราง 

ณภาวะ

วไดอยาง
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บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

3.2.1 ปจจัยที

3.2.2 ปจจัยที

554 

ศรษฐกิจและธรุ

ท่ีบั่นทอนภาว

• สถานกา

อาจจะมี

• ระดับรา

และภาค

• ภาวะเศร

ป 2554 แ

• สถานกา

ความไม

ขอรับคว

• อัตราแล

คาดการณ

• อัตราดอ

ซ่ึงนั่นยอ

สงผลตอ

ท่ีบวกตอภาวะ

• ความเชือ่

ปรับตัวดี

• การเพิ่มอ

ประชาช

• ทิศทางแ

ดูสถานก

• การลงทุ

• ระดับรา

• เศรษฐกจิ

 

รกิจ มหาวิทยา

วะเศรษฐกิจข

ารณทางดานก

ขึ้น 

คาน้ํามันที่ยัง

รัฐบาลตองแ

รษฐกจิของปร

แตการขยายตั

ารณภาวะเศรษ

แนนอนของก

วามชวยเหลือ

กเปลี่ยน ที่ยงั

ณวามโีอกาส

กเบี้ยที่มีแนว

อมแสดงใหเห็

อตนทุนการบ

ะเศรษฐกิจขอ

อมั่นตอภาวะเ

ดีขึ้นอยางตอเ

อัตราคาจางขั้

ชนมีอํานาจซื้อ

และแนวโนมข

การณตางๆ  

นขนาดใหญข

คาพืชผลทาง

จเอเซียยังคงข

าลัยหอการคาไท

องประเทศไท

การเมืองที่ยังค

คงมีทศิทางแ

บกรับภาระข

ระเทศไทย ถึง

ตัวยังคงมีภาวะ

ษฐกจิโลก ทีย่ั

การฟนตัวขอ

จากกองทุนก

งคงมีโอกาสป

ที่จะต่ํากวา 2

วโนมสูงขึ้น แ

ห็นถึงแนวโน

ริหารจดัการข

องประเทศไท

เศรษฐกิจของ

นื่อง 

ั้นต่ําและการเ

อมากขึน้  

ของการลงทุน

ของรัฐบาลยงั

การเกษตรที่มี

ขยายตวัไดดอี

ทย 

ทย 

คงมีความไมแ

และปรับตัวสูง

ของคาน้าํมันที

งแมวาจะมีกา

ะของความเป

ยังคงมีอัตราก

องประเทศในก

การเงินระหวา

ปรับตัวแข็งคา

7 บาทตอดอล

และคาดวาจะก

มอัตราดอกเบี

ของภาคเอกช

ทย 

งประเทศ เริม่

เพิ่มเงนิเดือน

นของภาคเอก

งคงมีอยางตอ

มีแนวโนมทร

อยางตอเนื่อง 

แนนอน รวมท

งขึ้นอยางตอเ

ที่สูงขึ้น 

ารคาดการณว

ปาะบาง 

การขยายตวัแบ

กลุมยุโรป ที่ห

างประเทศ 

าขึ้นอยางตอเน

ลารสรอ.  

กลับเขาสูภาว

บี้ยที่สูงขึน้อย

ชนใหสูงขั้นเช

มมีทิศทางและ

ใหขาราชการ

กชนเพิ่มสงูขึน้

อเนื่อง  

รงตัวอยูในระ

ทั้งการเลอืกตั้

เนื่อง ทําใหภา

วามีการขยายต

บบเปาะบาง แ

หลายประเทศ

นื่อง ซ่ึงไดมกี

วะปรกติในป 

ยางตอเนื่อง ซ่ึ

ชนกนั 

ะสัญญาณในก

ร 5% สงผลให

น จากการชะล

ดับสูง  

3 

ตั้งที่

าคธุรกิจ 

ตัวไดใน

และ

ศยังคง

การ

 2554 นี้ 

ซ่ึงจะ

การ

ห

ลอเพื่อรอ
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ธุรกิจ มห

เศรษฐกิจ

4.2 การล

จะขยายต

ประเทศน

วาจะสูงขึ

ตัวลงโด

ขยายตวัไ

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ซ่ึงจากปจจยับ

หาวิทยาลัยหอ

จของประเทศ

ลงทุนที่คาดวา

ตวัรอยละ 10.

ดังนั้นจะเหน็

นั้นจะประสบ

ขึ้นอยางตอเนื

แตอยางไรก็ต

ยคาดวาจะมีอั

ไดรอยละ 4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554 

ศรษฐกิจและธรุ

บัน่ทอน และ

อการคาไทย ไ

ศไทยจะขยาย

าจะขยายตัวไ

.5  

นไดวาสถานก

บปญหาตนทุน

นื่อง รวมทั้งระ

ตามหากพจิาร

อัตราการขยาย

5-5.5 

รกิจ มหาวิทยา

ะปจจัยบวกทา

ไดมีการคาดก

ตัวได 4.0%-5

ได 8.5  จาํนวน

การณดานการ

นแพงขึ้น จาก

ะดับคาจางทีป่

รณาในชวงครึ

ยตวัอยูที่รอยล

าลัยหอการคาไท

างเศรษฐกิจดั

การณการขยา

5.0% ทั้งนี้เปน

นนักทองเที่ยว

รสงออกในป 

กทั้งระดับราค

ปรับตัวสูงขึน้

ร่ึงปแรกแลวภ

ละ 3.0-4.0 ส

ทย 

ังกลาวแลว ทํ

ายตวัทางเศรษ

นผลมาจากกา

วประมาณ 15

 2554 นั้นจะมี

คาน้ํามันที่ทร

น เชนกนั 

ภาวะเศรษฐกิ

วนในชวงครึ่

ทําใหทางูนยพ

ษฐกิจในป 25

ารขยายตัวขอ

5.8 ลานคน แ

มีการชะลอตัว

งตัวสูง รวมทั

กจิของประเทศ

งปหลังนั้นคา

พยากรณเศรษ

54 โดยคาดว

องการบริโภค

ละการสงออก

วลง สวนธุรกิ

ทั้งอัตราดอกเบ

ศไทยจะมีการ

าดวาจะมีโอก

4 

ฐกิจและ

า

ครอยละ 

กคาดวา

กจิใน

บี้ยที่คาด

รชะลอ

กาส
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4. ประ

 

ในก

โดยการค

และธุรกิ

สาขาการ

ตารางที่ 

ตารางที่ 

อันดบั

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

9 

10 

10 

ที่มา : จา

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ะเมินผล 10 อั

การประเมนิ 1

คาดการณจาก

ิจ ไดนําธุรกจิ

รผลิตของธุรกิ

 1 

 1  10 อันดับธ

บ 

ธุรกิจบริ

สถานนี้

สถาบัน

กระดาษ

เคมีภัณฑ

อาหารแ

พลังงาน

ยานยนต

การศึกษ

ยางพาร

ธุรกิจกา

รานทอง

ากการประเมนิ

โดยในแตละ

 

 

 

554 

ศรษฐกิจและธรุ

อันดับธุรกิจเด

10 อันดับธรุกิ

กขอมูลตางๆ 

จตางๆ เขามาร

กจิในสวนขอ

ธุรกิจเดนป 25

ริการทางการ

้บริการ/จําหน

ทางการเงิน 

ษและสิง่พิมพ

ฑ 

และเครือ่งดื่ม 

นทดแทน 

ต 

ษา 

า และการผลิ

ารเกษตร 

ง 

นของศนูยพย

ธุรกิจเดนนัน้

รกิจ มหาวิทยา

ดนป 2554 โด

กจิเดนป 2554

 ในที่ไดกลาว

รวมทําการพจิ

อง MPI และ C

554 

ธุรกิจ 

แพทย ยา 

นายแกส LPG

พ 

 

ลิตยาง 

ยากรณเศรษฐ

น เปนดังนี ้

าลัยหอการคาไท

ยศูนยพยากร

4 นั้น ทางศูนย

วไวแลวในสว

จารณาจํานวน

CPI) ซ่ึงผลขอ

G และ NGV 

กิจและธุรกิจ

ทย 

รณเศรษฐกิจแ

ยพยากรณเศร

วนที่ 1 โดยใน

นทั้งสิ้น 300 ธ

องการประเมิน

ร

 มหาวิทยาลัย

และธุรกิจ 

รษฐกิจและธรุ

นปนี้ทางศนูยพ

ธุรกิจ (โดยพิจ

นธุรกิจเดน 1

ระดับคะแนน

36 

35.5

35 

34 

33.5

33 

32 

30.5

30.5

30.25

30 

30 

ยหอการคาไท

รกิจ ไดมีการ

พยากรณเศรษ

จารณาจากฐา

0 อันดับแรก 

น(เต็ม 40) 

5 

5 

5 

5 

5 

ทย 

5 

ประเมิน

ษฐกิจ

านขอมูล

 ดัง
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สุขอานา

การใหบ

สถานกา

 

วาจํานวน

ซ่ึงถือวาเ

เกี่ยวกับท

ปจจัยสนั

1) การเ
2) คนเริ
3) ความ
4) การใ

ประ
5) ตางช

ดีแล
6) การร

การท
 

สถานกา

 

การเพิ่มขึ

พิจารณา

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

 

ธุรกิจเดนอัน

ธุรกิจเดนอัน

มัย โรงพยาบ

ริการกับชาวต

รณในปจจุบนั

หากพิจารณา

นผูปวยใน ใน

เปนการเพิ่มขึ

ทางดานสุขภ

นบัสนุน และป
ปจ

เปล่ียนแปลงข
ร่ิมหันมาใหค
มเขาใจเกีย่วกั
ใหสวัสดกิาร
ชาชน  
ชาติมองวากา
ละราคาไมแพ
รวมกลุมในเค
ทองเที่ยวบวก

รณแนวโนมใ

สถานการณค

ขึ้นของโรคให

าในสวนของย

554 

ศรษฐกิจและธรุ

นดับ 1 ธุรกิจบ

ดบั 1 ไดแก ธ

บาล ยา เปนตน

ตางชาติเชนกั

น 

าถึงจํานวนผูป

นป 2548 มีจํา

ขึ้นอยางตอเนื่

าพจึงเปนธุรกิ

ปจจัยเสี่ยง 
จจัยสนับสนนุ

ของอากาศ แล
ความสําคัญกบั
กบัสุขภาพมมี
ดานการรักษ

ารรักษาของป
ง  
ครือขาย และก
กการรักษา  

ในอนาคต 

คาดวาในป 25

หม ทําใหยาก

ยารักษาโรคนั้

รกิจ มหาวิทยา

บริการทางการ

ธุรกิจบริการท

น ซ่ึงธุรกิจดงั

กนั 

ปวยในโรงพย

นวนทั้งสิ้น 7

อง และในป 

กจิที่ยังคงมีคว

น 

ละธรรมชาต ิ
บสุขภาพมาก
มากขึ้น  
าพยาบาลแก

ประเทศไทยมี

การสราง Pac

554 จํานวนผู

กตอการรักษา

นัน้ จะพบวา ก

าลัยหอการคาไท

รแพทยและย

ทางการแพทย

งกลาวถือเปน

ยาบาลถือวามี

7,260,862 คน

 2553 นั้นจําน

วามโดดเดนใ

  
กขึ้น  

คุณภาพ

ckage 

ปวยยังคงมีม

 และมีความร

การนําเขาและ

ทย 

า 

ย และยา นั้น โ

ธุรกิจที่ดําเนนิ

แนวโนมเพิ่ม

 แตมาในปใน

นวนผูปวยก็ยัง

ในปจจุบนั 

1) นโยบา
2) อัตราแ
3) การขา
 

ากขึ้นจากการ

รวดเร็วในการ

ะการสงออกนั

โดยไดแก ธุร

นธุรกิจอยูใน

มสูงขึ้นอยางต

นป 2552 มจีํา

งคงเพิ่มขึน้ เช

ปจจัยเสี

ายของภาครฐั
แลกเปลี่ยนทีแ่
ดแคลนผูเชี่ย

รเปลี่ยนแปลง

รแพรกระจาย

นั้นยังคงมีระดั

รกิจเกีย่วกับท

ประเทศไทย 

ตอเนื่อง โดยจ

านวน 10,307

ชนกัน ดังนัน้

สี่ยง 

ฐบาล 
แข็งคาขึ้นอยา
วชาญในการ

งของธรรมชา

ย อยางไรกต็า

ดบัสูง และใน

6 

างดาน

 แตก็มี

จะเหน็ได

,683 คน 

ธุรกิจ

างตอเนื่อง 
รักษา 

าติ และ

มหาก

นป 2554 
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นั้น สถา

ของคนใ

ผลการป

 

พบวา ธุร

แบงเปน

 

ธุรกิจการ

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

นที่หรือธุรกจิ

ในปจจุบัน 

ประเมินโดยภา

จากการประเ

รกิจบริการทา

ระดับคะแนน

1. ตนทุนก

การใหบ

ดี โดยกา

2. ยอดขายข

ตองการแ

3. ผลกําไร 

สามารถท

ของนักท

4. ผลกระท

สุขภาพเป

ตามนโย

รแพทย ยา 

 

 

 

 

 

 

554 

ศรษฐกิจและธรุ

จที่สงเสริมสขุ

าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจบริก

างการแพทยแ

นดังนี ้

ารผลิตและกา

ริการที่ตองใช

ารบริหารและ

ของธรุกิจ นัน้

และแนวโนม

 นั้น กอ็ยูในร

ที่จะเปนทางเ

ทองเทีย่วตางช

ทบที่อาจเกิดขึ้

ปนธุรกิจที่ยงั

ยบายของรัฐบ

รกิจ มหาวิทยา

ขอานามัย จะ

รกิจบริการท

การทางการแพ

และยา นั้น จะ

ารบริหารจัดก

ชพนักงานทีม่ี

ะจดัการ 

นอยูในระดับส

มของยอดขาย

ระดับสูงเชน ก

เลือกของผูที่มี

ชาตยิังคงมีอย

ขึน้ พบวา คอน

งคงมแีนวโนม

าลอาจมีผลบ

ตน

าลัยหอการคาไท

มีความครึกคั

างการแพทยแ

พทยและยา จ

ะมีระดับคะแน

การนั้น มีระดั

มีความชาํนาญ

สูงเชนกนั คอื

นั้นยังคงมีทศิ

กัน ทั้งนี้เนื่อง

มีระดับรายได

ยางตอเนื่อง 

นขางทีจ่ะไมมี

มเติมโตสงู เพ

างรวมทั้งอัต

นทุน ยอดข

9 

ทย 

ักขึ้น จากควา

และยา 

จากทั้งขอมูลท

นนรวมถึง 37

ดับที่สูงคือ  9 

ญคอนขางสูง 

อ 9 คะแนน นั

ศทางปรับตัวเ

งจากธุรกิจนีย้ั

ดที่แตกตางกนั

มีปจจัยใดเขา

พราะยังไมเพีย

ราแลกเปลี่ยน

ขาย กําไร 

9 9

ามกังวลและห

ทุติยภูมิ และข

7 คะแนน (เตม็

 คะแนน แสด

 แตก็สามารถ

นั่นยอมแสดงใ

เพิ่มสูงขึน้อยา

ยังคงสามารถท

น นอกจากนีก้

มากระทบมา

ยงพอตอความ

น  

 ปจจัยกร

9 

หวงเรื่องของส

ขอมูลปฐมภมูิ

ม 40 คะแนน

ดงใหเห็นถึงต

ที่จะควบคมุต

ใหเห็นวาควา

างตอเนื่อง 

ทํากําไรได แล

การเขามาทําก

กนัก เนื่องจา

มตองการ อย

ะทบ คะแน

9 

7 

สุขภาพ

มิ จะ

) โดย

นทุนใน

ตนทุนได

าม

ละ

การรักษา

ากธุรกิจ

างไรก็

นนรวม 

36 
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ในการให

จําหนาย

ประชาช

สถานกา

 

ตอเนื่อง

สถานกา

ประกอบ

รานคา แ

ปจจัยสนั

7) การฟ
8) ระดั
9) ระดั
10)  ควา

จําน
 

สถานกา

 

น้ํามันใน

ราคาต่ําก

ปริมาณก

 

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

 

ธุรกิจเดนอัน

ธุรกิจเดนอัน

หบริการกับร

ใหกับประชา

ชนในประเทศ

รณในปจจุบนั

สถานการณข

 ทั้งนี้เนื่องจ

ารณระดับราค

บกับการที่ภาค

และประชาชน

นบัสนุน และป
ปจ

ฟนตัวของเศร
ับราคาน้ํามัน
ับราคาน้ํามัน
ามตองการใ
วนมาก 

รณแนวโนมใ

หากพิจารณา

นป 2554 ยังค

กวา อยางไรก็

การใชก็ยังคงส

554 

ศรษฐกิจและธรุ

นดับ 2 สถานนี

ดบั 2 ไดแก ส

ถยนต และเป

าชนในประเท

ศ  

น 

ของสถานีบริก

ากความตอง

คาน้ํามันปรับ

ครัฐบาลยังคง

นทั่วไปที่ใชแ

ปจจัยเสี่ยง 
จจัยสนับสนนุ

รษฐกิจทั้งภาย
ยังคงทรงตัวอ
 LPG และ N
ชแกสของป

ในอนาคต 

าในป 2554 แ

งทรงตัวอยูใน

ตามในป 255

สูง  

รกิจ มหาวิทยา

นี้บริการ/จําห

สถานนี้บริกา

ปนรานทีใ่ชจํา

ทศ เปนหลัก น

การ/จําหนาย

งการยังคงมีอ

บตัวสูงขึ้น ส

งมีการตรึงรา

กส 

น 

ยใน 
อยูในระดับที่

NGV ยังคงมีระ
ประชาชนยัง

นวโนมของก

นระดับที่สูง ท

54 คาดวารัฐบ

าลัยหอการคาไท

นายแกส LPG

ร/จาํหนายแก

าหนายถังแกส

นอกจากนี้เปน

แกส LPG แล

อยูในระดับที่

งผลใหผูใชร

าคาแกส LPG

ทีสูง 
ะดับต่ํา 
คงมีอยู

 

การใชแกส LP

ทําใหหลายคน

บาลอาจจะมีก

ทย 

G และ NGV 

กส LPG และ 

ส เพื่อใชในคร

นธุรกิจทีย่งัมคี

ละ NGV นั้นใ

ที่สูง อยางไรก็

รถตางหันมาท

G อยางตอเนื่อ

1) ความไ
เรื่องขอ

2) ปริมาณ
ตอเนือ่

PG และ NGV

นยังคงหันมา

การปรับขึน้รา

 

 NGV นั้น ถือ

รัวเรือน ซ่ึงธรุ

ความจําเปนต

ในปจจุบัน ยงั

ก็ตามในชวง

ทําการติดตั้ง

อง เพื่อบรรเท

ปจจัยเสี

ไมแนนอนขอ
องแกสธรรม
ณการกันสําร
อง 

V ยังคงมีอยูสู

ใชแกส LPG 

คาแกส LPG 

อเปนธรุกิจทีม่ี

รกิจนี้เปนธุรกิ

ตอการดํารงชวีิ

งคงมีการขยา

งปลายป 255

ถัง LPG แ

ทาความเดือน

สี่ยง 

องนโยบายขอ
ชาติ 
รองของแกส

สง เนื่องจากระ

 และ NGV ที่

 ได แตอยางไ

8 

มีสถานี

กจิที่มี

วิตของ

ยตัวอยาง

3 นั้น

และ NGV 

นรอนของ

องรัฐบาลใน

สลดลงอยาง

ะดบัราคา

ที่ระดับ

ไรก็ตาม
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ผลการป

 

ภูมิ จะพบ

คะแนน)

 

ธุรกิจบริ
NGV 

 

 

 

 

 

 

 

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ประเมินโดยภา

จากการประเ

บวา ธุรกิจบริ

) โดยแบงเปน

5. ตนทุนก

แสดงให

6. ยอดขายข

ตองการแ

7. ผลกําไร 

การควบ

อยางไรก็

8. ผลกระท

ตาม ยกเ

ราคานั้น

ดังนั้นจงึ

ริการ/จําหนาย

554 

ศรษฐกิจและธรุ

าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจบริก

ริการ/จําหนาย

นระดับคะแนน

ารผลิตและกา

หเห็นวาตนทนุ

ของธรุกิจ นัน้

และแนวโนม

 นั้น กอ็ยูในร

คุมโดยนโยบ

กต็ามกําไรใน

ทบที่อาจเกิดขึ้

วนทางดานข

คงนอยมาก แ

งไมมผีลกระท

ยแกส LPG แ

รกิจ มหาวิทยา

รกิจบริการ/จํ

การ/จําหนายแ

ยแกส LPG แล

นดังนี ้

ารบริหารจัดก

นการผลิตและ

นอยูในระดับส

มของยอดขาย

ระดับสูงเชน ก

บายของภาครัฐ

นธุรกจินี้ถือวา

ขึน้ พบวา ธุรกิ

องนโยบายค

แตแนวโนมนั้

ทบใดๆ  

ตน

ละ 9

าลัยหอการคาไท

จําหนายแกส L

แกส LPG แล

ละ NGV นั้น

การนั้น คอนข

ะการบรหิารจั

สูงเชนกนั คอื

นั้นยังคงมีทศิ

กัน ทั้งนี้เนื่อง

ัฐ ทําใหกําไร

าอยูในเกณฑที

กจินี้สามารถที

วบคุมราคาแก

นัน้คงจะปลอย

นทุน ยอดข

9 9 

ทย 

LPG และ NG

ละ NGV จากท

 จะมีระดับคะ

ขางที่จะอยูใน

จัดการของธุร

อ 9 คะแนน นั

ศทางปรับตัวเ

งจากธุรกิจนีย้ั

ที่ไดรับนัน้อ

ที่สูง  

ที่จะอยูไดอยา

กส แตหากพิ

ยใหลอยตัว ห

ขาย กําไร 

 8.5 

GV 

ทั้งขอมลูทุตยิ

ะแนนรวมถงึ

นระดับที่สูงคอื

กิจนี้ยังคงดี แ

นั่นยอมแสดงใ

เพิ่มสูงขึน้อยา

ยังคงสามารถท

าจจะไมสูงเท

างดี ไมวาจะมี

จารณาแนวโน

หรือควบคมุอย

 ปจจัยกร

9 

ยภูมิ และขอมู

 35.5 คะแนน

อ  9 คะแนน 

และไมสูงมาก

ใหเห็นวาควา

างตอเนื่อง 

ทํากําไรได แต

ทาที่คาดการณ

มีปจจัยใดมาก

นมแลวโอกา

ยูในระดับปจ

ะทบ คะแน

3

9 

ลปฐม

น (เต็ม 40 

 นั่นยอม

กนัก 

าม

ตก็จะมี

ณไว แต

กระทบก็

สที่จะลด

จจุบัน 

นนรวม 

35.5 
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ชีวิต เปน

ประกอบ

เงินไปห

สถานกา

 

ธนาคาร

ธนาคาร

พบวา แน

นั้น สวน

การเติบโ

ปจจัยสนั

1) 

2) 

3) 

 

สถานกา

 

เริ่มปลอย

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ธุรกิจเดนอัน

ธุรกิจเดนอัน

นตน ซ่ึงธุรกจิ

บการที่ไดจาก

าผลประโยชน

รณในปจจุบนั

สถาบันการเ

รพาณิชยที่มีแ

ออกมา เพื่อร

นวโนมของก

นใหญจะมีผล

โตอยางตอเนื่

นบัสนุน และป
ปจ

การฟนตั วข
ตางประเทศ 
ความหลากห
เครือขายและ
ประเทศ 
พรบ.สถาบัน
การเงินไดเป

รณแนวโนม

 ในป

ยสินเชื่อของธ
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นดับ 3 สถานบั

ดบั 3 ไดแก ส

จนี้ถือเปนธุรกิ

กคาธรรมเนียม

นในธุรกิจอืน่

น 

เงินในปจจุบั

แนวโนมของ

รองรับการฟน

การลงทุนในก

ลประกอบการ

องจากปที่ผาน

ปจจัยเสี่ยง 
จจัยสนับสนนุ

ของ เศรษฐ

หลายของผลิต
ะชองทางใหบ

นการเงินจะ
นมาตรฐานเดี

ในอนาคต 

ป 2554 สถาน

ธนาคารพาณิ

รกิจ มหาวิทยา

บันการเงิน 

สถาบันการเงิ

กจิที่มีการประ

ม อัตราดอกเบี

นๆ เปนตน  

บันนั้น ยังคง

งการทําธุรก

นตัวของเศรษ

การประกอบธ

รที่ดี อยางไรก็

นมา  

น 

กิจทั้ งภายใ

ตภัณฑและบ
บริการครอบ

ชวยกํากับดูส
ดียวกัน 

การณของสถ

ชย และผลปร

าลัยหอการคาไท

ิน ซ่ึงประกอ

ะกอบการสวน

บี้ยเงินกู และก

มีแนวโนมข

รรมตางๆ ผ

ษฐกิจ สวนทา

ธุรกิจในเครือ

ก็ตามบริษัทป

ในและ

บริการ ที่
คลุมทั่ว

สถาบัน

1
2

3
4

 

ถาบันการเงินน

ระกอบการทีเ่

ทย 

บดวย ธนาคา

นใหญอยูในร

การทําธุรกรร

ของการขยาย

านธนาคารม

างดานบริษัท

ที่บริษัทประ

ประกันภัย แล

1) ความผันผว
2) ความขัดแ

ปจจุบัน 
3) ภัยพิบัติทา
4) หลักเกณฑ

เขมงวดม

นั้นเริ่มปรับทิ

เร่ิมมีทิศทางดี

ารพาณชิย บริ

ระเทศไทย แล

รมทางการเงิน

ยตัวไดอยางต

มากขึ้น ประก

ทประกันภัยแ

กันภัยและปร

ละประกันชีวิ

ปจจัยเสี

วนของตลาดเ
แยงทางดานก

งธรรมชาติ 
ฑตางๆ ของ
ากขึ้น 

ทิศทางที่ดีขึ้น 

ดีขึ้นอยางตอเ

ริษัทประกันภั

ละมีลักษณะข

นตางๆ รวมทั้

ตอเนื่อง ไมว

กอบผลิตภัณ

ละประกันชีวิ

ระกันชีวิตนํา

ตยังคงมีแนว

สี่ยง 

เงินโลก 
การเมืองที่ยัง

หนวยงานที

 โดยจะเหน็ได

เนื่อง สวนทา

10 

ภยัประกัน

ของผล

ั้งการนํา

วาจะเปน

ณฑใหมที่

วิตนั้น จะ

ไปลงทุน

วโนมของ

งคงมีอยูใน

ที่กํากับดูแล

ดจากการ

งดาน
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ของบรษิั

ดังนั้นใน

และความ

ผลการป

 

สถาบันก

 

สถานบัน

 

 

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ษัทประกันภัย

นป 2554 นี้แน

มเชื่อมั่นที่นกั

ประเมินโดยภา

จากการประเ

การเงิน นั้น จ

1. ตนทุนก

นั้นจะเน

นอกจาก

สถานกา

กําไรที่ได

2. ยอดขายข

สถาบันก

2544 ภา

สินเชื่อ จึ

3. ผลกําไร 

ภาวะเศร

เพิ่มสูงขึ้

4. ผลกระท

ปจจัยตา

กฎหมาย

ปจจัยตา

นการเงิน 
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และประกันชี

นวโนมสถาน

กลงทุนตางๆ 

าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจสถา

ะมีระดับคะแ

ารผลิตและกา

นนการใชบุคล

กนี้ตนทุนในก

ารณของอัตรา

ด 

ของธรุกิจ นัน้

การเงินนั้น ยงั

วะเศรษฐกิจข

จึงมีโอกาสสูง

 ของสถาบันก

รษฐกจิที่เริ่มมี

้น สงผลใหกํ

ทบที่อาจเกิดขึ้

งๆ นัน้ก็ยังคง

ยรองรับ และมี

งๆ ในระดับห

รกิจ มหาวิทยา

ชีวิตนัน้ ในป 

การณของสถ

เริ่มที่จะทํากา

รกิจดานสถา

าบันการเงิน จ

แนนรวมถึง 3

ารบริหารจัดก

ลากรในการดํ

การทําธุรกรรม

าดอกเบี้ยที่สูง

นอยูในระดับส

งคงมีการเติบ

ของประเทศเริ

งขึ้นประกอบ

การเงินถือวาดี

มีทิศทางที่ดีขึ้น

าไรที่สถาบนั

ขึน้ พบวา ธุรกิ

งมี แตก็สามา

มีการคุมครอง

หนึ่ง  

ตน

าลัยหอการคาไท

 2554 คาดวาจ

ถาบันการเงินจึ

ารลงทุนในป

บันการเงิน 

จากทั้งขอมูลท

5 คะแนน (เต็

การนั้น อยูใน

าเนนิงานคอน

ม และตนทุน

งขึ้น แตอยางไ

สูงเชนกนั คอื

โตไดอยางตอ

ร่ิมมีทิศทางที่

บกับอัตราดอก

ดีมาก โดยได

น รวมทัง้แนว

นการเงินจะได

กจินี้ถึงแมยอด

รถที่จะรับภา

งจากภาครัฐบ

นทุน ยอดข

8 

ทย 

จะมีผลิตภณัฑ

จึงมีโอกาสส

นี ้

ทุติยภูมิ และข

ต็ม 40 คะแนน

นระดับ 8 คะแ

นขางสูง ดังนั้

ในการรบัฝาก

ไรก็ตามตนทุ

อ 9 คะแนน นั

อเนื่องตามภา

ดีขึ้น ดังนัน้ ก

กเบี้ยเงินกูที่มีแ

ดคะแนนเต็ม 1

วโนมการลงท

ดรับนั้นคอนข

ดขายหรือกําไ

าระดังกลาวได

บาลในบางสว

ขาย กําไร 

9 10

ฑใหมที่ออกม

ดใสขึ้นจากภ

ขอมูลปฐมภมูิ

น) โดยแบงเป

แนน เนื่องจาก

ั้น ตนทุนสวน

กเงินนั้นกย็ังค

นดังกลาวนัน้

นั่นยอมแสดงใ

วะเศรษฐกิจที

การเรงหาลกูค

แนวโนมสูงขึ

10 ทั้งนี้เนื่องจ

ทุนทั้งของภาค

ขางที่จะสูง   

ไรจะดี แตโอก

ด เนื่องจากสถ

วน ทําใหมกีา

 ปจจัยกร

0 

มาเพื่อกระตุน

ภาวะเศรษฐกจิ

มิ จะพบวา ธุร

ปนระดับคะแน

กธุรกิจสถาบัน

นใหญจึงเปน

คงมีเพิ่มสูงขึ้น

นจะถูกทดแท

ใหเห็นธุรกจิท

ที่ดีขึ้น นอกจ

คาและการปล

ขึ้นเชนกัน 

จากสถานการ

ครัฐและเอกช

กาสที่จะเผชญิ

ถาบันการเงนิ

รลดแรงกระท

ะทบ คะแน

8 

11 

นยอดขาย 

จที่ดีขึ้น 

รกิจดาน

นนดังนี ้

นการเงิน

แรงงาน 

นตาม

นดวยผล

ทางดาน

ากนี้ในป 

ลอย

รณของ

ชนเริ่ม

ญกับ

นยังคงมี

ทบจาก

นนรวม 

35 
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กระดาษ

ถึงแมวาจ

สถานกา

 

เนื่องจาก

สํานักงาน

กระตุนย

ปจจัยสนั

1. 
2. 

3. 
4. 
 

 

สถานกา

 

ตางประเ

พฤติกรร

ประชาสั

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ธุรกิจเดนอัน

ธุรกิจเดนอัน

 และสิ่งพิมพ

จะมีระบบเทค

รณในปจจุบนั

สถานการณข

กในปนี้ความต

นที่เพิม่ขึ้นอย

ยอดขาย ทําให

นบัสนุน และป
ปจ

การเลือกตั้งใ
ภาครัฐเรงป
รณรงคเพื่อน
ไทยเขมแข็ง
ทองเที่ยว 
ภาวะเศรษฐกิ
พฤติกรรมเดิ

รณแนวโนมใ

แนวโนมในป

เทศ ทัง้นี้เนื่อ

รมของคนที่ยงั

สัมพันธ รวมทั

554 
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นดับ 4 กระดา

ดบั 4 ไดแก ธ

 เชน หนังสอื

คโนโลยีเขาม

น 

ของธุรกิจกระ

ตองการกระด

ยางตอเนื่อง น

หมกีารใชกระ

ปจจัยเสี่ยง 
จจัยสนับสนนุ

ใหมของประเ
ระชาสัมพัน
นําเสนอนโย
ง เศรษฐกิจส

กจิของที่ดีขึ้น
มในการใชกร

ในอนาคต 

ป 2554 การใช

งจากเทคโนโ

งนยิมการใชก

ทั้งการพิมพเอ

รกิจ มหาวิทยา

ษและสิ่งพิมพ

ธุรกิจกระดาษ

อ โปสเตอร เป

มาเพื่อลดการใ

ะดาษและสิ่งพิ

ดาษยังมอียาง

นอกจากนี้การ

ะดาษเพิ่มขึ้น 

น 

เทศ 
นธ และจัดโค
ยบายดานตา
สรางสรรค แ

อยางตอเนื่อง
ระดาษ 

ชกระดาษและ

โลยีที่คาดวาจ

กระดาษในกา

กสารเผยแพร

าลัยหอการคาไท

พ 

ษและสิ่งพิมพ

ปนตน ซ่ึงถือเ

ใชกระดาษกต็

พิมพนั้น ในป

ตอเนื่อง ทั้งก

รประชาสมัพนั

ครงการ
งๆ เชน 
และการ

ง 

ะส่ิงพิมพยังค

ะใชแทนกระ

ารส่ือสารยังค

รตางๆ ที่ยังค

ทย 

พ ในที่นี้จะหม

เปนอุตสาหก

ตาม 

ป 2553 นั้น มกี

การจัดทําโปส

นธตางๆ ของ

1. การแข็
ตอการ

2. ภาวะเศ
สหภาพ
ใหตลา
ชะลอต

3. การขย
ลดการ

คงมีสูงอยางต

ะดาษนั้นยังคง

คงมีอยูจํานวน

งมีแนวโนมป

มายถึงธุรกิจเกี

รรมที่ยังคงท

การขยายตวัอ

สเตอร และกา

งหนวยงานตา

ปจจัยเสี

ขง็คาของเงินบ
รสงออก 
ศรษฐกจิของส
พยุโรป ที่ยังฟ
าดทั้งภายในป
ตัว 
ยายตวัของเทค
รใชกระดาษล

อเนื่อง ทั้งใน

งมีไมสูงมากน

นมาก นอกจาก

ปรับตัวสูงขึ้น

กี่ยวกบัการผลิ

รงตัวอยางตอ

ยางตอเนื่องทั

รใชกระดาษใ

างๆ ก็มีเพิ่มขึน้

สี่ยง 

บาท ซ่ึงจะมผี

สหรัฐอเมริกา
ฟนตวัไมเต็มที
ประเทศ และต

คโนโลยี ทําให
ลง 

ประเทศและ

นกั นอกจากนี

กนีก้ารโฆษณ

 

12 

ลิต

อเนื่อง 

ทั้งนี้

ใน

น เพื่อ

ผลกระทบ

าและ
ที่อาจสงผล
ตลาดโลก

หมีโอกาส

นี้

ณา 
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ผลการป

 

กระดาษ

ดังนี ้

 

กระดาษ

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ประเมินโดยภา

จากการประเ

และสิง่พิมพ 

1. ตนทุนก

เห็นวาตน

และทิศท

2. ยอดขายข

จะเปนป

กระดาษ

ในป 255

3. ผลกําไร 

กําไรที่ได

4. ผลกระท

อุตสาหก

เปลี่ยนแ

แนวโนม

และสิ่งพิมพ 
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าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจกระ

 นั้น จะมีระดั

ารผลิตและกา

นทุนการผลติ

ทางทีส่ามารถ

ของธรุกิจ นัน้

จจยัเสียงตอธุ

และสิง่พิมพต

54 นี้โอกาสใน

 ของธุรกิจกร

ดรับนัน้ยังคง

ทบที่อาจเกิดขึ้

กรรมที่ทรงตวั

ปลงทางดาน

มชะลอตัวลง 

 

รกิจ มหาวิทยา

รกิจกระดาษแ

ะดาษและสิ่งพิ

ับคะแนนรวม

ารบริหารจัดก

ตและการบริห

ถจัดการและบ

นอยูในระดับส

ธุรกิจนี ้แตใน

ตางๆ ยงัคงมอี

นการขายของ

ระดาษและสิ่ง

งมีทิศทางที่ดีต

ขึน้ พบวา พบว

วอยางตอเนื่อ

สังคม ก็ยังมยี

 ตามเทคโนโล

ตน

าลัยหอการคาไท

และสิ่งพมิพ 

พิมพ จากทั้งข

มถึง 34 คะแน

การนั้น ประเมิ

หารจัดการขอ

บริการตนทุนไ

สูงเชนกนั คอื

นปจจุบันความ

อยู เนื่องจากเ

งธุรกิจนีจ้ึงยัง

งพิมพนั้น ยังค

ตามยอดขายที

วาอุตสาหกร

ง ไมวาปจจยั

ยอดขายยังคง

ลยีที่กาวหนา

นทุน ยอดข

8 

ทย 

 

ขอมูลทุติยภูมิ

นน (เต็ม 40 ค

มินแลวอยูใน

งธุรกิจกระดา

ได  

อ 9 คะแนน ถึ

มนิยมและสถ

ทคโนโลยียัง

งใส  

คงมีโอกาสใน

ที่กําลังเติบโต

รมกระดาษแล

ยทางดานเศรษ

ทรงตัว แตใน

ขึ้น  

ขาย กําไร 

9 9

 และขอมูลป

ะแนน) โดยแ

นระดับ 8 คะแ

าษและสิ่งพมิ

ถึงแมวาสถาน

ถานการณของ

ไมสามารถท

นการขยายตวั

  

ละสิ่งพิมพนัน้

ษฐกิจ การเมือ

นระยะยาวนัน้

 ปจจัยกร

9 

ฐมภูมิ จะพบ

แบงเปนระดบั

แนน นั้นยอมแ

มพนั้นยังคงมแี

นการณดานเท

งความตองกา

ดแทนไดเตม็

ไดคอนขางม

น ถือเปน

อง หรือการ

นธุรกิจนี้อาจมี

ะทบ คะแน

8 

13 

บวา ธุรกจิ

บคะแนน

แสดงให

แนวโนม

คโนโลยี

ร

มที่ ดังนั้น

าก ทําให

มี

นนรวม 

34 
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สินคาทีม่ี

อุตสาหก

และมีกา

สถานกา

 
ตุลาคม) 
ไดแก จีน
มีการนํา
จีน สิงคโ
 
อยูในเกณ
ขยายตัว
อุตสาหก
 
ปจจัยสนั

1) 
2) 

3) 
 
แนวโนม
 
รวมทั้งค
 

 

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

 

ธุรกิจเดนอัน

ธุรกิจเดนอัน

มีการใชในชีวิ

กรรมยาง เปน

รจําหนายในป

รณในปจจุบนั

สถานการณเ
 มีมูลคาการส
น อินโดนีเซยี
เขาคิดเปนมูล
โปร สหรัฐอเ
 สําหรับภาวะ
ณฑที่ดี เนื่องจ
วเพิ่มสูงขึ้น เ
กรรมบรรจุภัณ

นบัสนุน และป
ปจ

การแข็งคาขึน้
การขยายตัว
โดยเฉพาะใน
ความตองการ

มอุตสาหกรรม
ในป 2554 คา
คาเงินบาทที่มี

 

554 

ศรษฐกิจและธรุ

นดับ 5 เคมีภัณ

ดบั 5 ไดแก ธ

วิตประจาํวัน เ

นตน ซ่ึงธุรกิจ

ประเทศ  

น 

คมีภัณฑในป
สงออกรวมทั้ง
ย อินเดีย ญ่ีปุน
ลคา 335,880
เมริกา และเก
ะอุตสาหกรรม
จากความตอง
เชน อุตสาห
ณฑ เปนตน 

ปจจัยเสี่ยง 
จัยสนับสนนุ

นของคาเงินบ
วของอุตสา
นกลุมยานยน
รสินคา 

มเคมีภัณฑ 
าดวาจะมีแนว
การแข็งคาขึน้

รกิจ มหาวิทยา

ณฑ 

ธุรกิจเคมีภณัฑ

เชน สบู ยาสฟี

เคมีภณัฑนี้เป

ปจจุบันนั้น จะ
งส้ิน 148,131
น และมาเลเซี
.16 ลานบาท
าหลีใต 
มเคมีภัณฑใน
งการของอุตส
กรรมยานยน

น 

บาท 
หกรรมตอเ
ต 

วโนมของกา
น สงผลทําให

าลัยหอการคาไท

ฑ ในที่นี้จะห

ฟน เครื่องสํา

ปนธุรกิจที่มีทั้

ะพบวา เรามีก
1.00 ลานบาท
ซีย  และนําเข
ท เพิ่มขึ้นรอย

นชวง 10 เดือน
สาหกรรมตอเ
นต อุตสาหก

เนื่อง 
1

2

รขยายตัวที่ดี
หสามารถเขาเค

ทย 

หมายถึงธุรกิจเ

อาง และรวม

ั้งการนําเขา แ

การสงออกเค
ท เพิ่มขึ้นรอยล
ขาเคมีภัณฑ 
ยละ 40.23 โด

นแรกของป 2
เนื่องที่ใชเคมี
กรรมไฟฟาแ

1) สถานกา
เศรษฐกิจ

2) สถานกา
รวมทั้งแน

ขึ้น ตามความ
คมีภัณฑไดใน

เกี่ยวกับสินค

ถึงสารเคมีที่ใ

และสงออกสนิ

คมีภัณฑในป 
ละ 19.78 โดย
ในป 2553 (เดื
ดยตลาดนําเข

2553 (เดือนม
มีภัณฑเปนวัต
และอิเล็กทร

ปจจัยเสีย่

รณไมแนนอ
จโลก 
รณความไม
นวนโยบาย 

มตองการของ
นราคาที่ลดล

าหรือผลิตภัณ

ใชในการผลติ

นคาไปยังตาง

 2553 (เดือนม
ยตลาดสงออก
ดือนมกราคม
ขาที่สําคัญ ได

กราคม-ตุลาค
ตถุดิบในการผ
รอนิกส เครื่อ

ยง 

อนของการฟ

แนนอนทาง

งอุตสาหกรรม
ง   

14 

ณฑไดแก 

ตในกลุม

งประเทศ 

มกราคม-
กที่สําคัญ 
ม-ตุลาคม) 
ดแก ญ่ีปุน 

คม) ยังคง
ผลิตมีการ
องสําอาง 

นตัวของ

การเมือง

มตอเนื่อง 
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ผลการป

 

กระดาษ

ดังนี ้

 

เคมีภัณฑ

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ประเมินโดยภา

จากการประเ

และสิง่พิมพ 

1. ตนทุนก

เคมีภัณฑ

ประเทศไ

2. ยอดขายข

ในการดํ

ทิศทางแ

3. ผลกําไร 

ตามกําไร

4. ผลกระท

การเปลี่ย

คอนขาง

ฑ 
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าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจกระ

 นั้น จะมีระดั

ารผลิตและกา

ฑสวนใหญนัน้

ไทยจะแข็งคา

ของธรุกิจ นัน้

าเนินการผลติ

และแนวโนมข

 อยูในระดับ 

รที่ไดนั้นมาจ

ทบที่อาจเกิดขึ้

ยนแปลง ไมว

มาก ดังนั้น ป

รกิจ มหาวิทยา

รกิจเคมีภัณฑ

ะดาษและสิ่งพิ

ับคะแนนรวม

ารบริหารจัดก

นจําเปนที่จะต

าขึ้น กจ็ะสงผ

นอยูในระดับส

ตสินคาในหล

ขยายตวั หรือ

9 ทั้งนี้เนื่องจ

จากการขยายตั

ขึน้ พบวา ธุรกิ

วาจะเปนเรื่อง

ปจจัยทีส่งผลก

ตน

าลัยหอการคาไท

ฑ 

พิมพ จากทั้งข

มถึง 34 คะแน

การนั้น ประเมิ

ตองนําเขา ดงั

ผลใหตนทุนข

สูงเชนกนั คอื

ลายชนิด ไมวา

แมแตดานสนิ

ากโอกาสขอ

ตวัของอุตสาห

กจิเคมภีณัฑถื

ของคาเงินบา

กระทบจึงมีม

นทุน ยอดข

8 

ทย 

ขอมูลทุติยภูมิ

นน (เต็ม 40 ค

มินแลวอยูใน

งนั้นในป 255

ของเคมภีัณฑน

อ 9 คะแนน เน

าจะเปนทางด

นคาอุปโภค เช

งตนทุนการนํ

หกรรมตอเนื่อ

อเปนธุรกิจที่

าท หรือภาษี ก

ากเชนกนั  

ขาย กําไร 

9 9

 และขอมูลป

ะแนน) โดยแ

นระดับ 8 คะแ

4 ที่คาดวาอตั

นั้นลดลงไดใ

นืองจากเคมีภั

านของอุตสา

ชนสบู ยาสีฟ

นาํเขาที่ปรับตั

องเปนสําคัญ 

มีความออนไ

การควบคมุ ก

 ปจจัยกร

9 

ฐมภูมิ จะพบ

แบงเปนระดบั

แนน เนืองจาก

ตราแลกเปลี่ยน

ในระดับหนึ่ง 

ภณัฑเปนสาร

าหกรรมรถยน

น ซ่ึงเปนสิ่งจ

ตัวลดลง แตอย

  

ไหว และความ

กฎหมายตางๆ

ะทบ คะแน

7.5 

15 

บวา ธุรกจิ

บคะแนน

ก

นของ

   

ที่ตั้งตน

นตที่มี

จําเปน 

ยางไรก็

มไวตอ

ๆ 

นนรวม 

33.5 
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ความโด

ผลไม ซอ

สถานกา

 
โดยเฉพา
รุนแรง  
 
ปจจัยสนั

1) 
2) 

3) 

 
แนวโนม
 

ขณะที่กา
ประมาณ
   
 
 
 

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

 

ธุรกิจเดนอัน

ธุรกิจเดนอัน

ดเดนนั้น ไดแ

อสปรุงรสตา

รณในปจจุบัน

ในปจจุบันอ
าะในหมวดสิ

นบัสนุน และป
ปจ

ภาวะเศรษฐกิ
ภาวะเศรษฐ
สหรัฐอเมริ
ประเทศญี่ปุน
โลกยังคงตอ
พืชเกษตร 

มธุรกิจ 
 
แนวโนมการ
ารคาดการณก
ณรอยละ 10.0 
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นดับ 6 ธุรกิจอ

ดบั 6 ไดแก อ

แก กลุมอาหา

งๆ ซ่ึงสวนให

น 

อาหารถือเป
สินคาจําเปน แ

ปจจัยเสี่ยง 
จัยสนับสนนุ

กจิของประเท
ฐกิจโลกเริ่ม
กาและประเ
น  
งการอาหารโ

รผลิตอุตสาห
การสงออกอุต
  

รกิจ มหาวิทยา

อาหารและเคร่ื

อาหารและเค ื

ารเพื่อสุขภาพ

หญจะทาํการจ

นอุตสาหกร
แตส่ิงที่ผูประ

น 

ทศไทยที่เร่ิมฟ
ดีขึ้น  โดยเฉ
เทศผูนําเขา

โดยเฉพาะทา

กรรมอาหารใ
ตสาหกรรมอ

าลัยหอการคาไท

ร่ืองดื่ม 

ร่ืองดื่ม ซ่ึงเป

พ บะหมี่กึง่สํา

จําหนายภายใ

รรมอาหารแ
กอบการตอง

ฟน  
ฉพาะ
อยาง

งดาน

1

2

3

 

ในภาพรวมป
อาหารในภาพ

ทย 

นธุรกิจที่มีคว

เร็จรูป น้ําดืม่

ในประเทศ เป

และเครื่องดื
งเผชิญในปจจ

1) สถานกา
ประเทศใ

2) การตรวจ
ทางดานอ

3) วัตถุดิบใ
จํานวนเพี

ป 2554 คาดวา
พรวมป 2553

วามหลากหลา

ม นมและผลติ

ปนสําคัญ 

มยังคงขยาย
จุบัน คือ การแ

ปจจัยเสีย่

รณไมแนนอ
ในแทบยุโรป 
จสอบมาตรฐ
อาหาร 
ในการผลิตท
พียงพอตอควา

า จะขยายตัวจ
 ในรูปเงินเห

าย แตในธุรกิ

ตภัณฑจากนม

ยตัวไดอยาง
แขงขัน ที่ยังค

ยง 

อนของการฟ
 
ฐานสินคาโด

ที่มีมาตรฐา
ามตองการใน

จากป2553 รอ
หรียญสหรัฐฯ

16 

กจิที่มี

ม  น้ํา

ตอเนื่อง 
คงมีความ

นตัวของ

ดยเฉพาะ

น  และมี
นการผลิต 

อยละ 1.0 
ฯ เพิ่มขึ้น
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ผลการป

 

อาหารแล

ดังนี ้

 

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ประเมินโดยภา

จากการประเ

ละเครือ่งดื่ม น

1. ตนทุนก

ปจจุบันต

ระดับรา

2. ยอดขายข

ถือเปนส่ิ

เนื่องจาก

3. ผลกําไร 

สูงมาก ใ

4. ผลกระท

ธุรกิจอาห

กระทบก็

ประเภท

อาหารและ
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าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจอาห

นั้น จะมีระดบั

ารผลิตและกา

ตนทนุในการ

คาสินคาเกษต

ของธรุกิจ นัน้

ส่ิงจําเปนตอก

กสินคาที่มียอ

 อยูในระดับ 

ในหลายประเ

ทบที่อาจเกิดขึ้

หารและเครื่อ

กต็าม แตอาจจ

สุขภาพอาจป

เคร่ืองดื่ม 

รกิจ มหาวิทยา

รกิจอาหารแล

หารและเครื่อง

บคะแนนรวม

ารบริหารจัดก

รผลิตอาหารแ

ตรที่ปรับตัวเพ

นอยูในระดับส

ารดํารงชิวิต ท

ดขายดสีวนใ

7 เนื่องจากระ

เภทสินคา 

ขึน้ พบวา นั้น

องดืมในปจจุบ

จะมีผลบางห

ปรับตัวลดลงเล

ตน

8

าลัยหอการคาไท

ละเคร่ืองดื่ม 

งดื่ม จากทั้งข

มถึง 33 คะแน

การนั้น ประเมิ

และเครื่องดื่มมี

พิ่มขึ้น แตก็ยงั

สูงเชนกนั คอื

ทําใหยอดขาย

หญยังคงเปน

ะดบัราคาที่ทาํ

ถือเปนธุรกิจท

บันยังคงมีควา

ากสถานการณ

ล็กนอย  

นทุน ยอดข

8 9 

ทย 

อมูลทุติยภูมิ 

นน (เต็ม 40 คะ

มินแลวอยูใน

มีระดับราคาที

งอยูในระดับท

อ 9 คะแนน เน

ยของธุรกิจยงั

นสินคาที่จาํเป

าการตั้งไวนัน้

ที่ยังคงมคีวาม

ามจําเปนไมว

ณภาวะเศรษฐ

ขาย กําไร 

 7 

 และขอมูลปฐ

ะแนน) โดยแ

นระดับ 8 คะแ

ที่คอนขางสูงต

ที่ไมสูงจนเกนิ

นื่องธุรกิจ อา

งคงมกีารขยาย

น 

น ไมสามารถต

มจําเปน ไมวา

วาจะมีสถานก

ฐกิจชะลอตัวล

 ปจจัยกร

9 

ฐมภูมิ จะพบว

แบงเปนระดบั

แนน ทั้งนี้เนือ่

ตามสถานการ

นไป   

หารและเครือ่

ยตวัไดอยางต

ตั้งไวในระดบั

าสถานการณ

การณหรือปจจ

ลงการบริโภค

ะทบ คะแน

17 

วา ธุรกจิ

บคะแนน

งจากใน

รณของ

องดืมนั้น

ตอเนื่อง 

บราคาที่

เชนใด 

จัยใดมา

คสินคา

นนรวม 

33 
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ที่ไดจาก

สถานกา

 
ราคาน้ําม
อยางตอเ
 
ปจจัยสนั

1) ก
แ
ใ

2) ร
 

 
แนวโนม
 

ป  2554
เอกชนข
พลังงาน
นอลจะเ
1.2 ลานลิ

ผลการป

 

พลังงาน

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

 

ธุรกิจเดนอัน

ธุรกิจเดนอัน

การสกัดจากพ

รณในปจจุบนั

ในปจจุบันค
มันในตลาดโล
เนื่อง  

นบัสนุน และป
ปจ

กระทรวงพลัง
และสงเสริมก
ในประเทศไท
ระดับราคาน้ํา

มธุรกิจ 
 
ปริมาณความ
 คาดวา จะยั
อง ไทยสงเส

นทดแทน ที่มี
พิ่มขึ้นไปถึงร
ลิตร/วันในปจ
 

ประเมินโดยภา

จากการประเ

ทดแทน นั้น 

554 

ศรษฐกิจและธรุ

นดับ 7 พลังงา

ดบั 7 ไดแก พ

พืช และนําไป

น 

วามตองการ
ลกยังคงสูง  น

ปจจัยเสี่ยง 
จัยสนับสนนุ

งงานยังมีนโ
การใชน้ํามัน
ทย 
มันอยูในระดั

มตองการใช
ังคงมีแนวโน
สริมและสนับ
ราคาถูกกวาน
ระดับประมา
จจุบัน   

าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจพลัง

 จะมีระดับคะ

รกิจ มหาวิทยา

นทดแทน 

พลังงานทดแท

ปผสมกบัน้ํามั

พลังงานทดแ
นอกจากนี้สถ

น 

ยบายที่จะผลั
แกสโซ ฮอล

ดับสูง 

ชเอทานอล เป
นมเติบโต ตา
สนุนใหมีกา
น้ํามัน เปนที่
าณ 1.9-2.0 ลา
 

รกิจพลังงาน

งงานทดแทน

ะแนนรวมถึง 

าลัยหอการคาไท

ทน ซ่ึงเปนพ

มัน เพื่อใชเปน

แทนเริ่มมีแน
ถานการณการ

ลักดัน
ล E85 

1)

2)

ปนสวนผสม
ามปจจัยจากร
รใชพลังงานท
ตองการมาก
านลิตร/วันใน

ทดแทน 

 จากทั้งขอมลู

 32 คะแนน (เ

ทย 

ลังงานที่ไดจา

นพลังงานทด

นวโนมเพิ่มสูง
รสนับสนุนกา

แนวนโยบาย
ความชัดเจน
วัตถุดิบใน
เพียงพอ 

กับน้ํามันเบน
ราคาน้ํามันต
ทดแทนอยาง
ขึ้น โดยมีกา
นป 2554 จาก

ลทุติยภูมิ และ

เต็ม 40 คะแน

ากธรรมชาติ 

แทน 

งขึ้นอยางตอ
ารใชพลังงาน

ปจจัยเสีย่

ยทางดานพลัง
มากนัก 
การผลิตพลั

นซินเพื่อผลิต
ตลาดโลก ปร
งตอเนื่อง สงผ
รคาดการณว
กปริมาณการ

ะขอมูลปฐมภู

นน) โดยแบงเ

ไมวาจะเปนเ

เนื่อง จากกา
นทดแทนในป

ยง 

งงานทดแทน

ลังงานทดแ

ตเปนแกสโซ
ระกอบกับภา
ผลใหความต
วา ปริมาณกา
ใชเฉลี่ยประม

ภมูิ จะพบวา ธุ

เปนระดับคะแ

18 

อทานอล

รที่ระดับ
ปนี้ยังคงมี

นที่ยังไมมี

ทนที่ ไม

ซฮอล ใน
าครัฐและ
องการใช
รใชเอทา
มาณ 1.1-

ธุรกิจ

แนนดังนี ้
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บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

1. ตนทุนก

ระดับรา

2. ยอดขายข

ทดแทนน

3. ผลกําไร 

ผลผลิตที

ที่จะอยูใ

4. ผลกระท

คือ นโยบ

ปริมาณร

พลังงานท
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ารผลิตและกา

คาพืชผลทาง

ของธรุกิจ นัน้

นั้นยังคงมีสูง

 อยูในระดับ 9

ที่ทําการผลิตอ

นระดบัที่สูง 

ทบที่อาจเกิดขึ้

บายของภาครั

ระดับราคาสนิ

ทดแทน 

รกิจ มหาวิทยา

ารบริหารจัดก

การเกษตรที่น

นอยูในระดับส

 เมื่อเทียบกับ

9 เนื่องจากปริ

ออกมายังไมเพ

  

ขึน้ พบวา ปจจั

รัฐที่จะสนับส

นคาเกษตรวัต

ตน

7

าลัยหอการคาไท

การนั้น ประเมิ

นํามาผลิตพลั

สูง คือ 8 คะแ

บปริมาณการผ

ริมาณความต

พยีงพอตอคว

จยัที่สงผลกระ

สนุนพลังงานท

ถุดิบทีจ่ะนําม

นทุน ยอดข

7 8 

ทย 

มินแลวอยูใน

ังงานทดแทน

แนน เนื่องจาก

ผลิตนั้นยังคงมี

องการนั้นยังค

วามตองการ แ

ะทบตอธุรกิจ

ทดแทนมากน

มาเปนพลังงา

ขาย กําไร 

 9 

นระดับ 7 คะแ

นนั้นมีระดับร

กปริมาณความ

มีไมเพียงพอร

คงมีอยูอยางม

และระดับราค

จพลังงานทดแ

นอยเพียงใด น

นทดแทนดว

 ปจจัยกร

8 

แนน ทั้งนี้เนือ่

าคาคอนขางส

มตองการพลัง

รองรับมากนัก

มาก แตปริมา

คาที่ขายไดนัน้

แทนในป 255

นอกจากนีย้ังขึ

ย  

ะทบ คะแน

19 

งจาก

สูง   

งงาน

ก 

ณ

นคอนขาง

54 นั้น 

ขึ้นอยูกับ

นนรวม 

32 
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ยนตและ

สถานกา

 
ภาวะเศร
มูลคากา
ประกอบ
 
ปจจัยสนั

1) กา ร
ตา

2) การ
ท

3) มาต
การ

4) ราคา
5) มาต

อุด
 
แนวโนม
 

นอกจาก
ขึ้น สวน

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

 

ธุรกิจเดนอัน

ธุรกิจยานยน

ะรถจักรยานย

รณในปจจุบนั

ปริมาณการจํ
รษฐกิจของป
ารสงออกที่ส
บการยังขยายต

นบัสนุน และป
ปจ

รฟ นตั ว ของ
างประเทศ 
ลดภาษีสําห
ดแทน 
รการกระตุน
รผลิต Eco Ca
าพืชผลทางกา
รการกระตุน
ดหนุนธุรกิจร

มธุรกิจ 
 
ในป 2554คา
กนี้ตลาดในป
นการสงออกค
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นดับ 8 ยานยน

นต ซ่ึงจะประก

นตนั้นมีทั้งก

น 

จําหนายรถยน
ระเทศที่เติบโ
สูง สวนทาง
ตัวเชนกัน  

ปจจัยเสี่ยง 
จัยสนับสนนุ

ง เ ศ รษฐกิ จ

หรับรถยนต

เศรษฐกิจของ
ar 
ารเกษตรที่อยู
นเศรษฐกิจขอ
รถยนต 

าดวาจะมีแน
ระเทศ อาจจ
คาดวาสามารถ

รกิจ มหาวิทยา

นต และการศึก

กอบดวย ยาน

ารสงออกแล

นตและจักรยา
โต โดยปริมา
งดานของธุร

น 

จทั้ ง ภ า ย ใน

นั่งที่ใชพลัง

งภาครัฐโดยเฉ

ยูในระดับสูง 
องหลายชาติ ที

วโนมของกา
ะมีการแนะนํ
ถสงออกไปใน

าลัยหอการคาไท

กษา 

นยนต รถจักร

ะนําเขา สวน

านยนตในป 
าณรถยนตที่ทํ
รกิจการซอม

และ

งงาน

ฉพาะ

 
ที่เนน

1) ส
เ

2) ค
ข

3) ค
ป

4) ผ
น
ม

ารขยายตัว จา
นําหรือผลิตรถ
นตลาดหลักไ

ทย 

ยานยนต และ

ธุรกิจซอมนั้น

2553 นั้น ยัง
ทําการผลิตได
มนั้นก็ยังคงข

สถานการณไ
เศรษฐกิจโลก
ความกังวลเกี่
ของคาเงินบา
ความขัดแยงท
ปจจุบัน  
ผลจากเขตกา
นําเขาสินคาย
มกราคม 2553

ากการที่เศรษ
ถยนตและจัก
ไดอยางตอเนือ่

ะธุรกิจซอม ซึ

นจะเปนธุรกจิ

คงมีการขยาย
ดนั้นขยายตัวก
ขยายตัวไดอ

ปจจัยเสี่ย

มแนนอนขอ
ก  
ยวกับการแข็
ท  
ทางดานการเมื

รคาเสรีอาเซีย
านยนตเปน 0
3 

ษฐกิจของหล
กรยานยนตรุน
อง    

ซ่ึงในสวนขอ

จที่อยูในประเ

ยตัวอยางตอเ
กวารอยละ 2
อยางตอเนื่อ

ง 

งการฟนตวัข

งคาขึ้นอยางร

มืองที่ยังคงมอี

ยน ที่มีการลด
0% ตั้งแตวนัที

ลายประเทศเริ
นใหมออกสูต

20 

งยาน

เทศ 

นื่อง ตาม
20 โดยมี
งโดยผล

อง

รวดเร็ว

อยูใน

ดภาษี
ที่ 1 

ร่ิมฟนตัว 
ตลาดมาก
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ผลการป

 

นั้น จะมี

 

ภาษา ซ่ึง

สถานกา

 
ในป 255
ธุรกิจดาน
ศิลปะกาํ
ตามบาน
 
 
 

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ประเมินโดยภา

จากการประเ

ระดับคะแนน

5. ตนทุนก

จะมีตนท

6. ยอดขายข

ขายทั้งใน

7. ผลกําไร 

สูงมากนั

8. ผลกระท

ตางๆ คอ

ระดับรา

ยานย

 

ธุรกิจการศึก

งธุรกิจการศึก

รณในปจจุบนั

ธุรกิจดานกา
51 เปนตนไป
นภาษามีแนว
าลังเปนธุรกิจด
นมีการปรับระ
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าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจยาน

นรวมถึง 30.5

ารผลิตและกา

ทนุในการประ

ของธรุกิจ นัน้

นประเทศและ

 อยูในระดับ 7

นกั ทําใหผลกํ

ทบที่อาจเกิดขึ้

อนขางมาก ไม

คาพลังงานที่

ยนต 

ษา ซ่ึงจะประ

กษาสวนใหญน

น 

รศึกษานั้นมีแ
ปแมอยูในภา
วโนมเติบโตสู
ดาวรุงดวงให
ะบบใหทันสมั

รกิจ มหาวิทยา

รกิจยานยนต

นยนต จากทั้งข

 คะแนน (เต็ม

ารบริหารจัดก

ะกอบธรุกิจที่

นอยูในระดับส

ะตางประเทศ

7.25 เนื่องจาก

าไรที่ไดนั้นไ

ขึน้ พบวา อุตส

มวาจะเปนนโ

สูงขึ้น รวมทั้

ตน

7

ะกอบดวย สถ

นั้นจะเปนกา

แนวโนมเติบ
วะเศรษฐกิจ
สูงมากจากกร
หม โรงเรียนข
มัยมากขึ้น 

าลัยหอการคาไท

ต 

ขอมลูทุติยภมูิ

ม 40 คะแนน)

การนั้น ประเมิ

ที่คอนขางสูง เ

สูง คือ 9 คะแ

ศ และปรมิาณ

กตนทนุที่ทําก

ไมสูงนกั  

สาหกรรมยาน

โยบายการสนั

้งภาวะเศรษฐ

นทุน ยอดข

7.25 

ถาบนัการศึกษ

รประกอบกา

โตมากกวา 5
ซบเซา สถาบ
ระแสวัฒนธร
ขนาดเล็กจะเข

ทย 

มิ และขอมูลป

) โดยแบงเปน

มินแลวอยูใน

เนื่องจากเปน

แนน ทั้งนี้เนือ่

ความตองการ

การผลิตนั้นค

นยนต เปนอตุ

นบัสนุนของภ

กิจของประเท

ขาย กําไร 

9 7.25

ษาตางๆ รวมท

รในประเทศเ

0% ในป2549
บันธุรกิจดาน
รมเกาหลีและ
ขาสูหางสรรพ

ปฐมภูมิ จะพบ

นระดับคะแน

นระดับ 7.25 ค

ธุรกิจที่ตองอ

องจากธุรกิจยา

รยานยนตยงัค

คอนขางสูง แล

ตสาหกรรมทีย่

ภาครัฐ หรือแม

ทศเปนสาํคญั

 ปจจัยกร

5 

ทั้งสถาบันกว

เปนสวนใหญ

9 ที่ผานมาแล
นวิชาการยังค
ะญ่ีปุน รวมถึ
พสินคามากขึน้

บวา ธุรกจิยาน

นนดังนี ้

คะแนน ธุรกิจ

าศัยเทคโนโล

านยนตนัน้ จะ

คงมีอยูคอนข

ละระดับราคา

ยังขึ้นอยูกบัป

มแตทางดานข

ญ 

ะทบ คะแน

7 

ดวิชา สถาบนั

ญ  

ละเติบโตอยา
คงครองอันดั
ถึงธุรกิจดานด
น และธุรกิจส

21 

นยนต 

จยานยนต

ลยีที่สูง    

ะมีการ

างมาก 

านั้นไม

ปจจัย

ของ

นนรวม 

30.5 

นสอน

งตอเนื่อง
ับ 1 สวน
ดนตรีและ
สอนพิเศษ
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ปจจัยสนั

1. 

2. 

3. 
4. 

แนวโนม
 

แขงขันที
ยังคงเปน
ผลการป

 

การศึกษ

 

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

นบัสนุน และป
ปจ

กระแสสังคม
ประเทศตางๆ
ความตองการ
ของเยาวชน 
การเขาถึงสื่อ
การเปดกวาง
เรียนรูเพิ่มเตมิ
มธุรกิจ 

 
ธุรกิจดานกา
ที่เพิ่มสูงขึ้น ไ
นที่นิยมและเติ
ประเมินโดยภา

จากการประเ

า นั้น จะมีระ

1. ตนทุนก

สวนใหญ

คอนขาง

2. ยอดขายข

3. ผลกําไร 

ไมสูงมา

4. ผลกระท

ของภาวะ

การศึ
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ปจจัยเสี่ยง 
จัยสนับสนนุ

มของหนังหรือ
ๆ 
รเขามหาวิทย

อการเรียนการ
งของวงการศกึ
มของเยาวชน

รศึกษาในป 2
ไมวาจะเปนร
ติบโตอยางตอ
าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจดาน

ดับคะแนนรว

ารผลิตและกา

ญจะเปนตนทุ

ที่จะสูง    

ของธรุกิจ นัน้

 อยูในระดับ 7

กนัก   

ทบที่อาจเกิดขึ้

ะเศรษฐกิจอย

กษา 

รกิจ มหาวิทยา

น 

อการแสดงจา

ยาลัยที่มีช่ือเสี

รสอน 
กษาทําใหมีก
นหรือผูบริโภค

2554 นั้น จะ
ระดับอุดมศึก
อเนื่อง 
รกิจดานการศึ

นการศึกษา จา

วมถึง 30.5 คะ

ารบริหารจัดก

ทุนดานของบคุ

นอยูในระดับส

7 เนื่องจากระ

ขึน้ พบวา ธุรกิ

ยางเหน็ไดชัด

ตน

าลัยหอการคาไท

าก

ยง

าร
ค 

1
2

ะพบวายังคงข
กษาเอง หรือจ

ศึกษา 

ากทั้งขอมูลทุ

ะแนน (เตม็ 4

การนั้น ประเมิ

คลากรที่มีคว

สูง คือ 8 คะแ

ะดบัราคาที่มกี

กจิการศกึษาเป

เจน  

นทุน ยอดข

7.5 

ทย 

1. ความไมแ
2. การเขาสูต

ทําใหมีกา
 

ขยายตัวอยางต
จะเปนในระดั

ติยภูมิ และขอ

40 คะแนน) โ

มินแลวอยูใน

ามชํานาญเฉพ

แนน ทั้งนี้เนือ่

การเสนอขาย

ปนธุรกจิที่ได

ขาย กําไร 

8 7

ปจจัยเสี่ย

แนนอนของก
ตลาดไดโดยไ
ารแขงขันในต

ตอเนื่อง จาก
ดับมัธยม โรง

อมูลปฐมภูมิ 

ดยแบงเปนระ

นระดับ 7.5 คะ

พาะ ดังนั้นตน

องจากความตอ

นั้นไมสูงมาก

ดรับผลกระทบ

 ปจจัยกร

7 

ง 

กระแสสังคม 
ไมสามารถกดี
ตลาดสูง 

ความตองการ
งเรียนกวดวิช

 จะพบวา ธุรกิ

ะดับคะแนนด

ะแนน เนื่องจา

นทุนในการจา

องการยังคงมี

กนัก ทําใหกํา

บจากปจจยัทา

ะทบ คะแน

8 

22 

 
ดกันได

รและการ
ชาตางๆ ก็

กจิดาน

ดงันี้ 

ากตนทนุ

างนั้น

มีอยูสูง  

ไรที่ได

างดาน

นนรวม 

30.5 



10 อันดับ

             ศู

นั้นจะเป

สถานกา

 
จากการน
การผลิต
 
ปจจัยสนั

1) กา ร
ตางป

2) ราคา
3) อุตส

เชน
ผลิต

 
แนวโนม
 

ที่ยังคงมี
อุตสาหก

ผลการป

 

ธุรกิจยาง

แบงเปน

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

 

ธุรกิจเดนอัน

ธุรกิจเดนอัน

นธุรกจิที่มีกา

รณในปจจุบนั

เมื่อทําการพิ
นําเขายางพาร
นั้นยังคงเพิ่ม

นบัสนุน และป
ปจ

รฟ นตั ว ของ
ประเทศ 
าสินคาที่มีแน
สาหกรรมตอเ
 อุตสาหกรร
ตยางยานพาห

มธุรกิจ 
 
ในป 2554 คา
มีความตองกา
กรรมตอเนื่อง
 

ประเมินโดยภา

จากการประเ

งพาราและผลิ

ระดับคะแนน

554 

ศรษฐกิจและธรุ

นดับ 9 ยางพา

ดบั 9 ไดแก ย

ารสงออกเปน

น 

จารณาทางด
ราจากประเท
ขึ้นตามภาวะ

ปจจัยเสี่ยง 
จัยสนับสนนุ

ง เ ศ รษฐกิ จ

นวโนมที่สูงขึ้
เนื่องมีแนวโน
รมยานยนต อ
นะ 

าดวายางพาร
ารยางพาราอ
ที่มีอัตราการ

าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจยาง

ลิตภณัฑยาง น

นดังนี ้

รกิจ มหาวิทยา

ราและผลิตภั

ยางพาราและผ

นหลัก  

านของยางพ
ศจีน ที่มีการข
เศรษฐกิจที่ข

น 

จทั้ ง ภ า ย ใน

้น 
นมขยายตัวที
อุตสาหกรรม

ามีแนวโนมข
ยางมาก สวน
ขยายตัว   

รกิจยางพารา

งพาราและผลิ

นั้น จะมีระดบั

าลัยหอการคาไท

ัณฑยาง 

ผลิภณัฑที่ได

ารานั้น จะพ
ขยายกําลังกา
ยายตัวอยางต

แ ละ

ที่ดีขึ้น 
มการ

1) ภ
2) ก
3) แ

ร
4) ก

แ
อิ

ขยายตัวอยางต
นทางดานขอ

 

าและผลิตภณั

ตภณัฑยาง จ

บคะแนนรวม

ทย 

จากยาง อาทเิ

บวาในชวงป
ารผลิตอยางต
ตอเนื่อง  

ภัยพิบัติทางธ
การแข็งคาขึ้น
แนวโนมขอ
ระดับสูง 
การสงออกย
แขงขันอยางรุ
อินโดนีเซีย แ

ตอเนื่อง โดย
งผลิตภัณฑย

ณฑยาง 

ากทัง้ขอมูลทุ

มถึง 30.25 คะ

เชน ยางรถยน

ปที่ผานมาระด
อเนื่อง นอกจ

ปจจัยเสี่ย

รรมชาติที่เกดิ
นของคาเงินบ
งราคาน้ํามัน

างธรรมชาติ
รุนแรงในตลา
และมาเลเซีย 

เฉพาะการสง
ยางนั้นก็ยังคง

ทุติยภมูิ และข

แนน (เตม็ 40

นต ซ่ึงธุรกิจส

ดับราคายางเพ
จากนี้ผลิภัณฑ

ง 

ดขึ้น 
าท 
นที่ยังคงทรง

ของไทยจะเ
าดโลก โดยเฉ

งออกไปยังปร
งมีการขยายตั

ขอมูลปฐมภูมิ

0 คะแนน) โด

23 

สวนใหญ

พิ่มสูงขึ้น
ฑยางที่ทํา

ตัวอยูใน

ผชิญการ
ฉพาะจาก

ระเทศจีน 
ตัวไดตาม

 จะพบวา 

ดย



10 อันดับ

             ศู

 

ยางพารา

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

1. ตนทุนก

การผลิต

2. ยอดขายข

ความตอ

ตองการย

3. ผลกําไร 

ที่ไดรับน

4. ผลกระท

ตางประเ

า และการผลติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554 

ศรษฐกิจและธรุ

ารผลิตและกา

และการบริห

ของธรุกิจ นัน้

งการยางพาร

ยังคงมีอยูในร

 อยูในระดับ 7

นั้นไมสูงมากน

ทบที่อาจเกิดขึ้

เทศดงันั้นปจ

ตยาง 

รกิจ มหาวิทยา

ารบริหารจัดก

ารจัดการที่ไม

นอยูในระดับส

ราและผลิตภัณ

ระดับที่สูง 

7 ถึงแมวาปริ

นัก 

ขึน้ พบวา เนือ่

จยัตางๆที่เกิด

ตน

าลัยหอการคาไท

การนั้น ประเมิ

มสูงมากนัก  

สูง คือ 9 คะแ

ณฑจากยางยัง

ิมาณการขาย

องจากธรุกิจยา

ดขึ้นจึงยากทีจ่

นทุน ยอดข

8 

ทย 

มินแลวอยูใน

  

แนน เนื่องจาก

คงมีการขยาย

หรือยอดขาย

างพาราเปนธรุ

จะทําการควบ

ขาย กําไร 

9 7

นระดับ 8 คะแ

กแนวโนมขอ

ยตวัอยางตอเน

อยูจะมีระดบั

รกิจที่ตองอาศ

บคุม   

 ปจจัยกร

7 

แนน ซ่ึงถือเปน

งการสงออกแ

นื่อง และควา

คะแนนที่สูง 

ศัยความตองก

ะทบ คะแน

6.25 

24 

นตนทุน

และ

าม

 แตกําไร

การของ

นนรวม 

30.25 



10 อันดับ
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สถานกา

 
การเกษต
ตองการอ
 
ปจจัยสนั

1. 

2. 

3. 

 
 
แนวโนม
 

แนวโนม
นั้นยังคง

ผลการป

 

การเกษต

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

 

ธุรกิจเดนอัน

ธุรกิจการเกษ

รณในปจจุบนั

ในป 2553 ส
ตรก็ยังคงมีกา
อยางตอเนื่อง

นบัสนุน และป
ปจ

ราคาสินคาเก
สงผลใหปริม
ผลิตเพิ่มขึ้น 
การขยายตวัอ
เคมี 
ตนทุนนอกป
วัตถุดิบปุยภา
ยอดขายเพิ่มขึ

มธุรกิจ 
 
ในป 2554 
มราคาสินคาเ
งขยายตัว   
 

ประเมินโดยภา

จากการประเ

ตร นั้น จะมีระ

554 

ศรษฐกิจและธรุ

นดับ 10 ธุรกิจ

ษตร ไดแก เค

น 

สถานการณด
ารขยายตัวไดต
 และระดับรา

ปจจัยเสี่ยง 
จัยสนับสนนุ

กษตรมีทิศทาง
มาณความตอง

อยางตอเนื่องข

ประเทศแพงส
ายในประเทศ
ขึน้ 

โอกาสการข
เกษตรที่ยังคง

 

าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจการ

ะดับคะแนนร

รกิจ มหาวิทยา

การเกษตร แ

ร่ืองจักรทางก

ดานธุรกิจการ
ตามระดับราค
าคาปุยยังคงท

น 

งราคาเพิ่มขึ้น
งการปจจัยกา

ของอุตสาหก

สงผลใหการใช
ศมีโอกาสที่จะ

ขยายตัวของธุ
งมีอัตราการข

รกิจการเกษต

รเกษตร จากทั้

รวมถึง 30 คะ

าลัยหอการคาไท

ละรานทอง 

การเกษตร ปุย

เกษตร ยังคง
คาสินคาเกษต
ทรงตัวอยูในร

น
าร

กรรม

ช
ะมี

1) ภ
2) ก

 

ธุรกิจการเกษ
ขยายตัว ดังนั้น

ตร 

ทั้งขอมูลทุติยภ

แนน (เตม็ 40

ทย 

ย เมล็ดพันธ  

ขยายตัวไดอ
ตรที่เพิ่มขึ้น ส
ะดับที่สูง เชน

ภัยพิบัติทางธ
การแข็งคาขึ้น
 

ตรนั้นยังคงข
นธุรกิจการเก

ภูมิ และขอมลู

0 คะแนน) โด

 

ยางตอเนื่อง ป
สวนทางดานข
นเดียวกับเมล็

ปจจัยเสี่ย

รรมชาติที่เกดิ
นของคาเงินบ

ขยายตัวไดอย
กษตร ปุย แล

ลปฐมภูมิ จะพ

ดยแบงเปนระ

ปริมาณเครื่อ
ของปุยนั้นยังค
ดพันธ  

ง 

ดขึ้น 
าท 

ยางตอเนื่องต
ะเมล็ดพันธใ

พบวา ธุรกิจ

ะดับคะแนนดั

25 

งจักรทาง
คงมีความ

ตามระดับ
นป 2554 

งันี้ 



10 อันดับ

             ศู

 

ธุรกิจการ

สถานกา

 
ระดับราค
 
ลานบาท
ญ่ีปุน เกา
  
 
ปจจัยสนั

1) กา ร
ตางป

2) สถา
เศรษ

3) การแ
4) ราคา

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

1. ตนทุนก

การผลิต

2. ยอดขายข

แนวโนม

3. ผลกําไร 

ที่ไดรับน

4. ผลกระท

ราคาสิน

รเกษตร 

 

รานทอง ไดแ

รณในปจจุบนั

ราคาจําหนา
คาน้ํามันในต
การนําเขาทอ
ทเพิ่มขึ้นรอยล
าหลีใต และฮ

นบัสนุน และป
ปจ

รฟ นตั ว ของ
ประเทศ 
านการณไม
ษฐกิจโลก 
แข็งคาขึ้นคาเ
าพืชผลทางกา
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ารผลิตและกา

และการบริห

ของธรุกิจ นัน้

มสูงขึ้นดังนัน้

 อยูในระดับ 7

นั้นไมสูงมากน

ทบที่อาจเกิดขึ้

คาเกษตรเปน

แก ผูประกอบ

น 

ยทองคําและ
ตลาดโลกที่ปรั
องคํา ในป 2
ละ158.92โดย
ฮองกง 

ปจจัยเสี่ยง 
จัยสนับสนนุ

ง เ ศ รษฐกิ จ

แนนอนขอ

เงินบาท 
ารเกษตรที่อยู

รกิจ มหาวิทยา

ารบริหารจัดก

ารจัดการที่ไม

นอยูในระดับส

นโอกาสของธุ

7 ถึงแมวาปริ

นัก 

ขึน้ พบวา ปจจั

นสําคัญ    

ตน

บการรานทอง

ะทองคํารูปพ
รับตัวเพิ่มขึ้น 
2553 (เดือนม
ยตลาดนําเขา

น 

จทั้ ง ภ า ย ใน

งการฟนตัว

ยูในระดับสูง 

าลัยหอการคาไท

การนั้น ประเมิ

มสูงมากนัก  

สูง คือ 8 คะแ

ธุรกิจการเกษต

ิมาณการขาย

จยัที่จะสงผลก

นทุน ยอดข

7 

งรูปพรรณ ทอ

พรรณมีแนวโ
 
มกราคม-ตุลา
ทองคําที่สําคั

แ ละ

วของ

 

1) ค
 

ทย 

มินแลวอยูใน

  

แนน เนื่องจาก

ตรในการขาย

หรือยอดขาย

กระทบในป 2

ขาย กําไร 

8 7

องแทง  

โนมเพิ่มขึ้นต

คม)มีการนํา
คัญของไทย ไ

ความผันผวน
 

นระดับ 7 คะแ

กระดบัราคาสิ

ไดจึงมีสูง 

อยูจะมีระดบั

2554 นี้ จะเป

 ปจจัยกร

7 

ตามราคาทอง

เขาทองคําคิด
ไดแก สวิตเซ

ปจจัยเสี่ย

ของระดับราค

แนน ซ่ึงถือเปน

สินคาเกษตรยั

คะแนนที่สูง 

นผลมาจากระ

ะทบ คะแน

8 

งคําในตลาดโ

ดเปนมูลคา22
ซอรแลนด ออ

ง 

คาทอง 

26 

นตนทุน

ังคงมี

 แตกําไร

ะดับ

นนรวม 

30 

โลก และ

23,186.00
อสเตรเลีย 



10 อันดับ

             ศู

 
แนวโนม
 

แนวโนม
มีทิศทาง

ผลการป

 

การเกษต

 

รานทอง

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

มธุรกิจ 
 
ในป 2554 ส
มและทิศทางผ
งและแนวโนม
 

ประเมินโดยภา

จากการประเ

ตร นั้น จะมีระ

5. ตนทุนก

การผลิต

6. ยอดขายข

กําไรยังค

7. ผลกําไร 

ยังคงมี ดั

8. ผลกระท

ทดแทน 
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ถานการณทา
ผันผวนบางเล็
มราคาที่สูงขึ้น

าพรวมของธุ

เมนิธุรกิจการ

ะดับคะแนนร

ารผลิตและกา

และการบริห

ของธรุกิจ นัน้

คงมีอยู ทําให

 อยูในระดับ 

ดังนัน้โอกาสท

ทบที่อาจเกิดขึ้

 และการถือท

รกิจ มหาวิทยา

างดานของทอ
ล็กนอยในชวง
น    

รกิจการเกษต

รเกษตร จากทั้

รวมถึง 30 คะ

ารบริหารจัดก

ารจัดการที่ไม

นอยูในระดับส

ยอดขายของธ

8 เนื่องจากระ

ทํากําไรของธุ

ขึน้ พบวา ระดั

ทองเพื่อเก็งกาํ

ตน

าลัยหอการคาไท

องคํายังคงมีทิ
งส้ันๆ แตอยา

ตร 

ทั้งขอมูลทุติยภ

แนน (เตม็ 40

การนั้น ประเมิ

มสูงมากนัก  

สูง คือ 8 คะแ

ธุรกิจนี้ยงัคงมี

ะดบัราคาที่ยงั

ธุรกิจยังมีอยาง

ดับราคายังคงมี

าไร และภาวะ

นทุน ยอดข

7 

ทย 

ทิศทางปรับตัว
างไรก็ตามเชือ่

ภูมิ และขอมลู

0 คะแนน) โด

มินแลวอยูใน

  

แนน เนื่องจาก

มีแนวโนมเพิม่

งคงมีแนวโนม

งตอเนื่อง 

มีความผนัผว

ะเศรษฐกจิเปน

ขาย กําไร 

8 8

วเพิ่มสูงขึ้นอย
อวารานทองโ

ลปฐมภูมิ จะพ

ดยแบงเปนระ

นระดับ 7 คะแ

กความตองกา

มสูงขึ้น 

มสูงขึ้น ประก

นจากปญหาท

นสําคัญ    

 ปจจัยกร

8 

ยางตอเนื่อง แ
โดยเฉพาะทอ

พบวา ธุรกิจ

ะดับคะแนนดั

แนน ซ่ึงถือเปน

ารซ้ือและขาย

กอบกับการเก็

ทางดานของพ

ะทบ คะแน

7 

27 

และอาจมี
องแทงนั้น

งันี้ 

นตนทุน

ยเพื่อเก็ง

กง็กําไรที่

พลังงาน

นนรวม 

30 
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5. ประ

เดนในป

ตารางที่ 

ส่ิงทอ  

สถาบันเ

เครื่องหน

อาคารสํา

บาน  

โรงงานท

เฟอรนิเจ

อุตสาหก

คอนโดมิ

ของเลนเ

รานคาดงั

รับเหมาก

ที่มา : จา

 

 

 

 

 

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ะเมินผลอันดั

 

นอกจากธุรกิ

 2554   ดังตา

 1  10 อันดับธ

ทิงขนาดเล็ก 

นัง  

านักงาน  

ทอผา  

จอร  

กรรมฟอกยอม

มิเนียมที่ไมได

เด็ก  

งเดิม (โชวหว

กอนสรางขน

ากการประเมนิ

554 

ศรษฐกิจและธรุ

ับธุรกิจดาวร

กจิเดนในป 25

ราง  

ธุรกิจดาวรวง 

  

ม  

ดอยูตามแนวร

วย)  

าดเล็ก  

นของศนูยพย

รกิจ มหาวิทยา

วงป 2554 โด

554 ที่กลาวไป

ป 2554 

ธุรกิจ 

รถไฟฟาใตดนิ

ยากรณเศรษฐ

าลัยหอการคาไท

ดยศูนยพยากร

ปขางตนแลว 

น  

กิจและธุรกิจ

ทย 

รณเศรษฐกิจแ

 ธุรกิจที่ถือเป

 มหาวิทยาลัย

และธุรกิจ 

นธุรกิจดาวร

ระดบั

ยหอการคาไท

วง หรือไมมีค

บคะแนน(เต็ม

14 

13.75 

13.75 

13.75 

13.75 

13.5 

13.5 

13.5 

13 

12.75 

12.5 

12.5 

ทย 

28 

ความโดด

ม 40) 
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6. ประ

มหาวิทย

ตารางที่ 

โรงรับจาํ

ประกันภั

เชาซื้อ  
ธุรกิจขาย

ที่มา : จา

บธุรกิจเดน ป 25

ศนูยพยากรณเศ

ะเมินผลอันดั

นอกจากธุรกิ

ยาลัยหอการค

  ธุรกิจที่มีควา

านํา  
ภยัและประกนั

ยหวย/สลากกิ

ากการประเมนิ

 

 

554 

ศรษฐกิจและธรุ

ับธุรกิจท่ีเดน

กจิเดน และธรุ

าไทย ไดมีกา

ามโดดเดนเฉ

นชีวิต  

กนิแบง  
นของศนูยพย

รกิจ มหาวิทยา

นในเปนชวงระ

รกิจดาวรวงใน

ารพิจารณาถงึ

พาะชวงเวลา

ธุรกิจ 

ยากรณเศรษฐ

าลัยหอการคาไท

ะยะเวลา  โดย

นป 2554 แลว

งธุรกิจที่มีควา

า 

กิจและธุรกิจ

ทย 

ยศูนยพยากร

วทางศนูยพยา

ามโดดเดนเฉพ

 มหาวิทยาลัย

ณเศรษฐกิจแ

ากรณเศรษฐกิ

พาะชวงเวลา 

ระดบั

ยหอการคาไท

และธุรกิจ 

กจิและธุรกิจ 

 ดังตาราง 

บคะแนน(เตม็

28.5  
28.0  
27.5  
27.0  

ทย 

29 

ม 40) 


