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10 อันดับธุรกิจเด่น 
ในป ี2556  

Company Name 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

20 ธันวาคม 2555 



กรอบการพิจารณาธุรกิจเด่น 

 พิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิ 
 ข้อมูลด้านการน าเข้าและส่งออก 
 ข้อมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 
 ข้อมูลดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและอัตราการใช้ก าลังการผลิต 
 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภค  
 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และดัชนีความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ 
 ตารางปัจจัยการผลิต  I-O Table 
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 
 อื่นๆ 

 ข้อมูลปฐมภูมจิากการส ารวจของหอการค้าโพลล์ (Chamber Business Poll) 
 ผลการส ารวจผู้ประกอบการรายสาขา 
 ผลการส ารวจสถานภาพธุรกิจไทย 
 ผลการส ารวจปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ 



เกณฑ์การให้คะแนน 

รายการ ระดับคะแนนเต็ม 

ด้านยอดขาย 20 

ด้านต้นทุน 20 

ส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุน(ก าไรสุทธิ) 20 

ความสามารถในการรับผลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 20 

ความสอดคล้องกับกระแสนิยม 20 

คะแนนโดยรวม 100 



สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 



ตารางสรุปภาวะเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจปี 2555 

ภาวะเศรษฐกิจมีโอกาสขยายตัวร้อยละ 5.4  
(ในช่วงร้อยละ 5.2-5.7) 
 การส่งออกขยายตัวอยู่ในระดับที่สูง คาดว่าจะ

ขยายตัว  3.5%  (3.0-4.0%) 

 การบริโภคภายในประเทศขยายตัว  5.4% (4.8-5.8%) 

 การลงทุนขยายตัว  11.0% (10.5-11.5%) 

 อุตสาหกรรมขยายตัว 6.8% (6.0-7.0%) 

 ภาคเกษตรขยายตัว 3.8% (3.5-4.5%) 

 อัตราเงินเฟ้อ 3.0% (2.9-3.1%) 

 



สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปี 2556 

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 4.5 (ในช่วงร้อยละ 4.3-4.8) 

 การส่งออกขยายตัวอยู่ในระดับที่สูง คาด
ว่าจะขยายตัว  7.0%  (6.0-8.0%) 

 การบริโภคภายในประเทศขยายตัว  4.0% 
(3.5-4.5%) 

 การลงทุนขยายตัว  14.7% (14.0-15.0%) 

 อุตสาหกรรมขยายตัว 5.3% (5.0-6.0%) 

 ภาคเกษตรขยายตัว 4.0% (3.5-4.5%) 

 อัตราเงินเฟ้อ 3.5% (3.3-3.8%) 



ปัจจัยสนับสนุนและบั่นทอนการด าเนินธุรกิจในปี 2556 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยที่บั่นทอน 

เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวและเศรษฐกิจเอเซียยังคง
ขยายตัวได้ดี 

ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ขนาดใหญ่ของรัฐบาลไทย 

สถานการณ์ทางด้านการเมืองไทย 

การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระดับราคาน้ ามันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

อัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับต่ า ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน (บาทมี
แนวโน้มแข็งค่าขึ้น) 

แนวโน้มราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวดี
ขึ้น และการดูแลราคาสินค้าของภาครัฐ 

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เช่น  ค่าจ้างขั้นต่ า 
300 บาท  และราคาวัตถุดิบต่างๆ  

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ดีขึ้น ภัยธรรมชาติ 



ประเมินผล 10 อันดับธุรกิจเด่นปี 2556 
 



10 อันดับธุรกิจเด่นปี 2556 

 ล ำดับ ธุรกิจเด่น คะแนนรวม 
1 ธุรกิจทำงกำรแพทย์ และควำมงำม 91.4 
2 ธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำร 89.2 
3 ธุรกิจด้ำนสื่อโทรทัศน ์ 88.2 
4 สถำนีบริกำร/จ ำหน่ำยน  ำมัน แก๊ส NGV และ LPG 88.0 
5 ธุรกิจพลังงำนและพลังงำนทดแทน          87.4 
6 ธุรกิจด้ำนอำหำร 87.2 
7  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่  87.0 
8 อิเล็กทรอนิกส์ 86.4 
8 ธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ 86.4 
9 สถำบันกำรเงิน 86.2 
9 ธุรกิจก่อสรำ้งและวสัดุก่อสร้ำง 86.2 
10 อสังหำริมทรัพย์(โดยเฉพำะแนวดิ่ง) 85.2 
10 ธุรกิจด้ำน Logistics 85.2 



ธุรกิจเด่นอันดบั 1 ธุรกิจบริการทางการแพทย์ และความงาม 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 
1) กระแสการให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ

และการดูแลความงามมีมากขึ้น 
2) การบริการทางการแพทย์และความงามของ

ประเทศไทยมีคุณภาพดีและราคาไม่แพงใน
สายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

3) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโบกมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้น ประชาชนเมื่อมีรายได้มากขึ้นจะ
ดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น 

 

1) อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2) การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญและความเพียงพอ

ของบุคลากรในการรักษา  โดยเฉพาะสาขา
พยาบาล 

3) ปัญหาความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

ธุรกิจการแพทย ์ 19.0 18.0 17.8 18.2 18.4 91.4 



ธุรกิจเด่นอันดบั 2 เทคโนโลยีสื่อสาร 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1. ความต้องการใช้ระบบสื่อสารมีจ านวนมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. การเข้าสู่ยุค 3G หลังมีการประมูลและรับใบ
อนุญาติในการด าเนินการ 

3. เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้น 
4. การพัฒนาเครือข่ายความเร็วสูงในทุกพื้นที่ 
5. ราคาอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ มีระดับราคาที่

ต่ าลง 

1. ความชัดเจนในนโยบายและสัปทานการ
เชื่อมต่อสัญญาณที่จะมีในปี 2556 

2. ธุรกิจมีการแข่งขันสูงในเรื่องของระดบั
ราคา  

3. การปรับตัวของธุรกิจที่ต้องการปรับตวั
รองรับเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว  

 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

เทคโนโลยีสื่อสาร 18.4 16.6 17.6 18.0 18.6 89.2 



ธุรกิจเด่นอันดับ 3 ธุรกิจด้านส่ือโทรทัศน ์

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1) การเข้าสู่ยุค TV digital  
2) การเข้าถึงของประชาชนต่อสื่อโทรทัศน์ที่ขยาย

มากขึ้น 
3) การออกใบอนุญาติให้มีการด าเนินการ Free TV 

มากขึ้น 
4) เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้น 
5) การขยายเครือข่าย และมีช่องทางการเผยแพร่

ในหลากหลายรูปแบบ 

1) ความไม่แน่นอนทางด้ านนโยบายของ
รัฐบาล 

2) การแข่งขันทางด้านสื่อมีความรุนแรงมาก
ขึ้น 

3) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน 
4) บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ 
 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

ธุรกิจด้านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 18.6 17.8 16.0 18.0 17.8 88.2 



ธุรกิจเด่นอันดบั 4 สถานีบริการ/จ าหน่ายน้ ามัน  ก๊าซ NGV และ LPG  

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1) การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยท้ังภาคการผลิตและ 
logistics 

2) นโยบายสนับสนุนราคาพลังงานที่ให้เหมาะสมกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตและภาค
การบริโภค 

3) นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล 
4) ระบบการคมนาคมขนส่งภายในประเทศที่

ครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้น 

1) แนวโน้มราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น 
2) ระดับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิต

พลังงานทดแทนมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
3) แนวนโยบายด้านการปรับโครงสร้างและราคา

พลังงานที่ยังไม่ชัดเจน 
 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเส่ียง ก าไร ความต้องการ รวม 
สถานีบริการ/จ าหน่ายน้ ามันก๊าช NGVและ LPG  18.2 16.0 18.4 17.4 18.0 88.0 



ธุรกิจเด่นอันดบั 5 ธุรกิจพลงังานและพลังงานทดแทน 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1) ความต้องการใช้พลังงานทั้งน้ ามัน ไฟฟ้า ก๊าซ
ธรรมชาติ  ถ่านหินและพลังงานทดแทน  เพิ่ม
สูงขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

2) ความต้องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น  

3) การสนับสนุนของรัฐบาลในการใช้พลังงาน
ทดแทน 

4) ระดับราคาวัตถุดิบท่ียังไม่สูงมากนัก 

1) แนวนโยบายทางด้านพลังงานทดแทนที่ยังไม่มี
ความชัดเจนมากนัก  ท าให้พลังงานทดแทนบาง
ประเภทเช่น ก๊าซโซฮอล์มีก าลังการผลิตสูงกว่า
ความต้องการจริง 

2) วัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนที่ ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การผลิตไบโอ
ดีเซล 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

ธุรกิจพลังงาน 18.0 16.4 17.0 18.0 18.0 87.4 



ธุรกิจเด่นอันดบั 6  ธุรกิจอาหาร 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1) โลกยังคงต้องการอาหารทีดีมีคุณภาพมากขึ้น 
2) ภาวะ เ ศรษฐกิ จขอ งประ เทศ ไทย  แล ะ

แนวนโยบายกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ 
3) ระดับรายได้ที่ เพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายด้าน

ค่าจ้าง 
4) ระดับราคาสินค้าด้านเกษตรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

1) สถานการณ์ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2) การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะ

ทางด้านอาหารยังมีไม่ครอบคลุมเพียงพอ 
3) วัตถุดิบในการผลิตที่มีมาตรฐาน และมีจ านวน

เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต 
4) การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลก 

 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

ธุรกิจอาหาร 18 16 18.4 16.8 18 87.2 



ธุรกิจเด่นอันดบั 7 เครื่องดืม่แอลกอฮอล์บุหรี่  

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น 
2) ธุรกิจบันเทิงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
3) ก าลังซื้อในประเทศเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่

รายได้น้อย 
4) พฤติกรรมของคนไทยที่ชอบการสังสรรค์ 

เฮฮา 

1) การประชาสัมพันธ์  ลด  ละ  เลิ ก  ของ
หน่วยงานต่างๆ 

2) การห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ  

3) ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงการเก็บภาษี
ในอัตราที่สูง 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่  18.2 16.2 16.4 18.4 17.8 87.0 



ธุรกิจเด่นอันดบั 8  อิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1. ภาวะเศรษฐกิจโลกมีทิศทางปรับตัวดีข้ึน 
2. ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใน

ตลาดโลกยังคงมีอย่างต่อเนื่อง 
3. การลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โลกปี 2556 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
4. ข้อตกลงของรัฐบาลภายใต้กรอบ

เศรษฐกิจต่างๆ 

1. ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าแรงขั้นต่ า 
2. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ปริมาณ

ความต้องการของประเทศคู่ค้าหลัก (USA และ
EU) ชะลอตัวและมีแนวโน้มลดการน าเข้า 

3. การปรับขึ้นของค่าพลังงาน ไฟฟ้า และน้ ามัน 
4. มาตรการปกป้องสนิค้าภายในประเทศ โดยจีน

เรียกเก็บค่าจัดการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้มี
ต้นทุนการผลิตเพิม่สูงขึ้น 

 
ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

อิเล็กทรอนิกส์ 17.4 17.0 17.2 18.0 16.8 86.4 



ธุรกิจการศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1) กระแสความต้องการเรียนรู้มากขึ้นสังคม
แห่งการเรียนรู้ในโลกยุค IT 

2) การเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายขึ้น 

3) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว 
4) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

1) การแข่งขันในทางธุรกิจมีมาก 
2) ความช านาญของบุคลากร 
3) การดูแลเรื่องคุณภาพและการให้บริการ 

 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

ธุรกิจการศึกษา 17.6 17.2 16.8 17.8 17.0 86.4 



ธุรกิจเด่นอันดบั 9 สถาบันการเงิน 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
เศรษฐกิจโลก 

2) ความต้องการสินเชื่อทั้งการบริโภค และการ
ลงทุนที่มีมากขึ้น   

3) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่
เครือข่ายและช่องทางให้บริการครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 

1) ความผันผวนของเศรษฐกิจและตลาดเงิน
โลก 

2) เสถียรภาพของการเมืองไทย  
3) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

สถานบันการเงนิ 17.4 16.0 18.0 17.8 17.0 86.2 



ธุรกิจเด่นอันดบั 9 ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1. โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านคมนาคม เช่น 
รถไฟฟ้า  

2. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย การส่งออก  
และภาคอสังหาริมทรัพย์ 

3. การปรับตัวของภาคการผลิตเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1) เสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่แน่นอน 
2) การเริ่มโครงการของภาครัฐอาจล่าช้า 
3) ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าจ้าง

แรงงาน 
4) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 18.0 16.4 17.2 16.8 17.8 86.2 



ธุรกิจเด่นอันดบั 10 อสังหารมิทรพัย์ (โดยเฉพาะแนวดิ่ง) 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1. โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านคมนาคม เช่น 
รถไฟฟ้า  

2. การกระจายความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
3. อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่ต่ า 
4. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีที่อยู่

อาศัย 

1) เสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่แน่นอน 
2) แนวการด าเนินนโยบายด้านรถไฟฟ้าของ

รัฐบาล 
3) ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าจ้าง

แรงงาน 
4) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

อสังหาริมทรัพย์(แนวดิ่ง) 17.8 16.4 17.2 16.8 17.0 85.2 



ธุรกิจด้าน Logistics 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

1. เครือข่ายเชื่อมโยงระบบถนนที่มีการสร้าง
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ 

2. การขยายตัวของธุรกิจในประเทศ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

3. การพัฒนาระบบ Logistics อย่างต่อเนือ่ง 
 

1. ต้นทุนด้านพลังงานที่ยังคงทรงตัวอยู่ใน
ระดับท่ีสูง 

2. แนวนโยบายในการพัฒนาระบบ Logistic 
ของรัฐบาล 
 

ยอดขาย ต้นทุน การรับความเสี่ยง ก าไร ความต้องการ รวม 

ธุรกิจด้าน Logistics 17.8 16 17.4 16.6 17.4 85.2 



ประเมินผลอันดับธุรกิจดาวร่วงปี 2556  



ธุรกิจดาวร่วงปี 2556 

ธุรกิจ ระดับคะแนน(เต็ม 100) 
ของเด็กเล่น 24.3 
ธุรกิจ Home stay (ที่ไม่มีความแตกต่าง โดดเด่น) 24.1 
ร้านค้าดั้งเดิม (โชว์ห่วย) 23.8 
ธุรกิจด้านหัตถกรรม (จักสาน) 22.2 
สิ่งทอผ้าผืน (งานไม่เน้นฝีมือ ตัดเย็บทั่วไป) 21.5 
ผักและผลไม้อบแห้ง 21.2 
ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหนัง (ที่ไม่เน้นฝีมือและการออกแบบ) 21.1 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  (ที่ไมเ่น้นฝีมือและการออกแบบ) 21.0 
ธุรกิจผลิตรองเท้า 20.2 
อุตสาหกรรมฟอกย้อม 18.6 
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