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ดั ชนี ความ เชื่ อมั่ นผู ้ ปร ะกอบการ  

ภาคการค้าและบริการ 
ปี 2558 อยูใ่นระดบัต�า่เป็นส่วนใหญ่ 

โดยปรับตัวขึ้นสูงสุดในเดือนธันวาคม 

จากปัจจยัด้านการท่องเทีย่ว
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บทที่ 3
ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558 และปี 2559

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ ประจ�าปี 2558 

เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2558 
ค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับต�่าอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าค่าฐานที่ 50 ถึง 9 ใน 12 เดือน โดยในปี 2558 มีทั้ง
ปัจจัยบวกและปัจจัยลบในด้านต่างๆ เข้ามากระทบต่อความเชื่อมั่นค่อนข้างมาก 

•  ในส่วนของปัจจัยบวก ได้แก่ ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างมากในช่วงปลายปีส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้าและ
บรกิารภายในประเทศในสายตาของนกัท่องเทีย่ว เนือ่งจากสนิค้าไทยจะมรีาคาถกูลง ซึง่จะมส่ีวนในการกระตุน้การใช้จ่ายของ 
นักท่องเที่ยวผ่านราคาสินค้าได้อีกทางหนึ่ง สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวมีความคึกคัก โดยตลอดทั้งปี 2558 มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งสิ้น 29.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงเป็น
จ�านวนมากสดุเป็นประวตักิารณ์ ภาครฐัมกีารด�าเนนิมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่งในช่วงไตรมาสที ่4 และมาตรการ
ในการช่วยเหลือเกษตรกรและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และระดับราคาน�้ามันคงตัวอยู่ในระดับต�่าต่อเนื่อง รวมถึง
ต้นทุนค่าไฟฟ้า Ft ในปี 2558 ปรับตัวลดลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของประเทศอยู่ในระดับต�่า 

•  ในส่วนของปัจจัยลบ ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าส�าคญัของไทย จงึส่งผลให้ภาคการส่งออก
ของไทยหดตัวตลอดทั้งปี 2558 จากความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ลดลง ในส่วนของภาคการเกษตรมีการชะลอตัวต่อเนื่อง 
โดยเกษตรกรมีรายได้ลดลงตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นผลจากระดับราคาสินค้าเกษตรตกต�่าตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลให้เกษตรกรมี 
หนีค้รวัเรอืนเพิ่มสงูขึ้น ซึ่งกระทบต่อภาคการบริโภคของประเทศ เนื่องจากเกษตรกรเป็นกลุม่ผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่ท�าให้ชะลอตัว
แทบตลอดทั้งปี 2558

องค์ประกอบของปัจจัยก�าหนดค่าดัชนีในปัจจุบัน ได้แก่ ด้านยอดจ�าหน่าย การจ้างงาน ต้นทุน การลงทุน และก�าไร  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่น�ามาใช้ในการค�านวณดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการ พบว่า 

•  ดัชนีความเชื่อมั่นด้านยอดจ�าหน่ายและก�าไร มีการเคลื่อนไหวของค่าดัชนีในระดับและทิศทางที่สอดคล้องกัน  
อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการมคีวามเชือ่มัน่ในด้านยอดจ�าหน่ายและก�าไรในระดบัทีไ่ม่ดีนกั เนือ่งจากค่าดชันอียูใ่นระดบัทีต่�า่กว่า
ค่าฐานที่ 50 ถึง 10 ใน 18 เดือน จะมีเพียงเดือนมีนาคม 2558 ตุลาคม 2558 ธันวาคม 2558 มกราคม 2559 และมีนาคม 
2559 เท่านั้นที่ค่าดัชนีอยู่ในระดับสูงเกินกว่าค่าฐานที่ 50 

•  องค์ประกอบด้านการจ้างงานและการลงทนุค่าดชันคีวามเชือ่มัน่มกีารเคลือ่นไหวในระดบัท่ีมเีสถยีรภาพ โดยมค่ีาดชันี
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าฐานที่ 50 โดยตลอด 

•  ในขณะทีด่ชันคีวามเชือ่มัน่ด้านต้นทนุ เป็นเพยีงองค์ประกอบเดยีวท่ีมกีารเคลือ่นไหวอยูใ่นระดบัท่ีต�า่กว่าค่าฐานโดยตลอด 
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ดัชนีความเชื่อมั่นที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาพรวม ได้แก่ ความเช่ือมั่นในองค์ประกอบด้าน 
ยอดจ�าหน่ายและก�าไรเป็นหลัก

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 ดัชนีในไตรมาสแรกเคลื่อนไหว 
อยู่ในระดับที่สูงกว่าปีก่อนหน้า ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของค่าดัชนี ได้แก่ องค์ประกอบด้านยอดจ�าหน่ายและก�าไร เป็นหลัก องค์ประกอบที่ผู้ประกอบการยังคงมีความกังวล
มากที่สุดคือ ด้านต้นทุน

• ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าดัชนีความเชื่อมั่นในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ในส่วนของปัจจัยบวก ได้แก่ ภาคการ 
ท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นจักรกลส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 
มีจ�านวนทั้งสิ้น 7.56 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 8.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของต้นทุนค่าไฟค่า Ft ลดลงอยู่ ณ ระดับ 
8.29 สตางค์ต่อหน่วย ส�าหรับการขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือร้อยละ 20 ซ่ึงส่งผลดีต่อ
ต้นทุนการประกอบการของผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มลดลง รวมท้ังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านการใช้จ่าย 
ภาครัฐลงไปยังต�าบล มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย มาตรการกองทุนหมู่บ้าน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ 
ภยัแล้ง มาตรการเพ่ิมขดีความสามารถภาคการเกษตร การเร่งรดัเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการลงทุนขนาดเลก็ของภาครฐั โครงการ 
ค�้าประกันสินเชื่อ PGS 5 มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมผ่านการร่วมลงทุน โครงการสินเชื่อดอกเบ้ียต�่า 
โครงการค�้าประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneur ระยะที่ 2 โครงการบ้านประชารัฐ และมาตรการภาษีเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสงกรานต์ ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอกชนให้มากขึ้น  
ภาคการเกษตรมีสัญญาณของการฟื้นตัว โดยรายได้ของเกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยการขยายตัวของราคาเป็นส�าคัญ  
โดยเฉพาะปาล์มน�้ามันและผลไม้ 

• ในส่วนของปัจจัยลบต่อความเชื่อมั่นในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ได้แก่ ภาคการส่งออกกลับมาหดตัวอีกครั้ง อีกทั้ง
ด้านต้นทุนเชื้อเพลิงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยระดับราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 95 และดีเซลอยู่ที่ระดับ 31.56 และ 24.69 บาทต่อ
ลิตร เพิ่มขึ้นลิตรละ 0.40 และ 2.80 บาท ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับราคา ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภค 
ในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 106.83 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

คาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 คาดว่าค่าดัชนีความเช่ือมั่นในทุกๆ ด้านจะเคลื่อนไหวไป 
ในทิศทางที่ทรงตัว หรือปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 เป็นช่วงที่ภาครัฐมีการใช้มาตรการต่างๆ มาแล้วระยะหนึ่ง 
อีกทั้งโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศยังคงมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาวะ
เศรษฐกจิภายในประเทศเร่ิมปรบัตัวดีขึน้จากปัญหาภัยแล้งท่ีเริม่คลีค่ลายลง ส่งผลท�าให้เกษตรกรมรีายได้เพิม่ข้ึนจากราคาพชืผล
ทางการเกษตรส�าคัญ และผลไม้ท่ีเริ่มออกสู่ตลาด ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่น 
ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวมีการจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่อย่างต่อเนื่อง
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ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการปี 2558 - มิถุนายน 2559

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ปี 2558
 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs เป็นเครื่องช้ีภาวะธุรกิจของผู้ประกอบการภาคการผลิตของ 
SMEs ในปี 2558 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ของประเทศมีระดับความเชื่อมั่นต่อการด�าเนิน
ธุรกิจต�่า (น้อยกว่าระดับ 50) โดยความเชื่อมั่นมีทิศทางอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3  
โดยความเชื่อมั่นลดลงต�่าสุดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 อยู่ท่ีระดับ 38.4 ซ่ึงความเช่ือมั่นมีระดับต�่ากว่าไตรมาสเดียวกัน 
ของปีก่อน จะเห็นได้ว่าแนวโน้มความเชือ่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการ SMEs ทีเ่ป็นภาคการผลติของแต่ละภมูภิาค  
อยู่ในระดับต�่าและมีแนวโน้มลดลง 

ส�าหรับดัชนีคาดการณ์สองไตรมาสแรกของปี 2558 มีค่าดัชนีที่ต�่ากว่า 50 แต่ดัชนีคาดการณ์ในไตรมาส 3 ปี 2558 ดัชนี
มีค่าสูงที่สุดที่ระดับ 51.6 แสดงว่าผู้ประกอบการมองเห็นทิศทางที่ดีขึ้นเพราะโดยปกติจะมีค�าสั่งซื้อเข้ามามากในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี และเป็นการเตรียมเข้าสู่ช่วงเทศกาล 
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จะเขาสูชวงเทศกาลสงกรานต 
มีวันหยุดยาวเพิ่มมากขึ้น 

ทำใหการเดินทาง
และการทองเที่ยวมากขึ้น

เขาสูชวงเทศกาลปใหม 
มาตรการกระตุนการใชจาย

เพื่อชวยเหลือเกษตรกร 
และมาตรการลดหยอนภาษี 
ตนทุนเชื้อเพลิงลดลงตอเนื่อง 

การทองเที่ยวคึกคัก

ภาครัฐมีการใชนโยบาย
การคลังอยางตอเนื่อง 

ภาคการทองเที่ยว
ขยายตัวดี

จะเขาสูชวงเทศกาล
สงกรานตมีวันหยุดยาว 
ผลจากการขยายตัวของ
รายไดทั้งภาคคาปลีก

และบริการและ
การทองเที่ยวคึกคัก

ประชาชนระมัดระวัง
การใชจายเพิ่มมากขึ้น
หลังเทศกาลทองเที่ยว

ในชวงสงกรานต

เขาสู Low Season 
และเปดภาคเรียน 

สงผลใหการบริโภค
ลดลงและการทองเท่ียว

ชะลอตัว

ภาวะเศรษฐกิจทั้ง
ภายนอกและภายใน
ประเทศที่ยังคงฟนตัว
ไดอยางเปราะบาง

ผูบริโภคระมัดระวัง
การใชจาย อีกทั้ง

เปนชวง Low Season 
ของการทองเที่ยว 
และความกังวล

ตอผลกระทบ Brexit

ความกังวลจากปญหา
ภัยแลงที่สงผล

ตอภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมและกำลัง

ซื้อของผูบริโภค

 TSSI เดือนปจจุบัน TSSI คาดการณ 3 เดือน
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สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 3-53-4 ร�ยง�นสถ�นก�รณ์วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ปี 2559

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ประจ�าปี 2558

เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาค พบว่าผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต มีความเช่ือมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจต�่า 
ในทุกภูมิภาค โดยภาคเหนือเป็นภาคที่มีระดับความเชื่อมั่นการด�าเนินธุรกิจต�่ากว่าภาคอื่นๆ มีค่าดัชนีเฉลี่ย 33.9 ตามมาด้วย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39.6 ภาคกลาง 48.7 และภาคใต้ 49.5 ตามล�าดับ 

ส�าหรับแนวโน้มในภาคเหนือ พบว่า มีความเชื่อมั่นสูงสุดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ที่ระดับ 53.1 จากนั้นปรับตัวลดลง
ต�่าต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ลดลงต�่าสุด อยู่ที่ระดับ 20.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 
ความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 43.7 จากนั้นปรับตัวลดลงทุกไตรมาสเช่นกัน โดยไตรมาสท่ี 3 ของปี 2558 ปรับตัวลดลงต�่าสุด 
อยู่ที่ระดับ 34.0 ภาคใต้ มีความเชื่อมั่นต�่าที่สุดในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 ท่ีระดับ 26.1 ก่อนปรับตัวเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส  
โดยไตรมาส 3 ปี 2558 อยู่ที่ระดับ 57.5 ซึ่งเป็นเพียงภาคเดียวที่มีความเชื่อมั่นสูงกว่าค่าฐานที่ 50 เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น 
ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก (ไม่รวม กทม.) ในปี 2558 ความเช่ือมั่นมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางท่ีลดลงต่อเนื่อง  
โดยไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 อยู่ที่ระดับ 41.4

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs จ�าแนกตามองค์ประกอบ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 3-53-4 ร�ยง�นสถ�นก�รณ์วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ปี 2559

องค์ประกอบของดัชนคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1. ยอดรบัค�าสัง่
ซื้อสินค้า 2. ปริมาณการผลิต 3. สินค้าคงคลัง 4. ต้นทุนการประกอบการ 5. ก�าไรสุทธิ และ 6. การจ้างงาน ซึ่งพบว่าในปี 2558 
ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตมีความเชื่อมั่นด้านต้นทุนการประกอบการต�่าที่สุด ตามมาด้วยด้านก�าไรสุทธิและด้านยอด
ค�าสั่งซื้อ ส่วนด้านการจ้างงานมีแนวโน้มความเชื่อม่ันสูงที่สุด และเป็นองค์ประกอบเดียวที่มีค่าความเชื่อม่ันสูงเกิน 50  
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ส่วนองค์ประกอบด้านอื่นมีค่าต�่ากว่าค่าฐานที่ 50 และมีแนวโน้มความเช่ือมั่นลดลง ท้ังนี้  
เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลกับการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินกิจการของ SMEs ในภาคการผลิตของไทยที่ใช้ในการส�ารวจดัชนีความเช่ือมั่น 
ผู้ประกอบการ มีทั้งสิ้น 11 ปัจจัย ได้แก่ 1. ราคาน�้ามันและค่าขนส่ง 2. ต้นทุนสินค้าและค่าแรง 3. ภาวะเศรษฐกิจและอ�านาจ
ซื้อของประชาชน 4. การลดลงของความต้องการสินค้า บริการ 5. การแข่งขันในสาขาอุตสาหกรรม 6. สภาวะเศรษฐกิจโลก  
7. มาตรการช่วยเหลอื ส่งเสรมิจากภาครฐั 8. สถานการณ์การเมอืง 9. คณุภาพของบรกิารสาธารณปูโภค 10. อตัราแลกเปลีย่น 
และ 11. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการในระดับสูงของทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคใต้ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจและอ�านาจซ้ือ 
ของประชาชน นอกจากน้ีในภาคเหนือยังมีปัจจัยท่ีมีผลกระทบสูง ได้แก่เรื่อง ราคาน�้ามัน/ค่าขนส่ง ต้นทุนสินค้า/แรงงาน  
ส่วนภาคใต ้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการ ได้แก่เรื่อง ราคาน�้ามัน/ค่าขนส่ง การหดตัวความต้องการสินค้า/บริการ และการ
แข่งขันในตลาด 

และเน่ืองด้วยในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การจัดท�าดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ได้มีการ 
ปรับเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างใหม่ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามจ�านวนผู้ประกอบการ SMEs (นิติบุคคล) และสัดส่วนรายได้เฉลี่ย
ของสาขาอุตสาหกรรมสูงสุด 5 ใน 6 อันดับของภาค เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบเป็นรายสาขาในแต่ละภูมิภาคได้ โดยก�าหนด
ให้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง/ไตรมาส/ภูมิภาค ดังนี้

1. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
2. การผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
3. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
4. การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. การผลิตยานยนต์และรถกึ่งพ่วง
6. การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ และเฟอร์นิเจอร์



สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม PB3-6 ร�ยง�นสถ�นก�รณ์วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ปี 2559

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รวม 4 ภูมิภาค
 ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และไตรมาสแรกของปี 2559

ผลการส�ารวจดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รวม 4 ภมูภิาค ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 อยูท่ีร่ะดบั 
38.1 ปรับตัวลดลงจากระดับ 48.2 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ทั้งนี้ค่าดัชนีที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดค�าสั่งซื้อ ปริมาณ
การผลิต สินค้าคงคลัง ก�าไรสุทธิ และการจ้างงาน ในขณะท่ีดัชนีต้นทุนปรับตัวเพิ่มข้ึน ส�าหรับดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์
ไตรมาสหน้า อยู่ที่ระดับ 36.5 ปรับตัวลดลงจากระดับ 40.4 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 สาเหตุของการปรับตัวลดลงของดัชน ี
ในปัจจุบัน เนื่องจากสาขาการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด มียอดค�าสั่งซื้อที่ลดลง
อย่างมากตามภาวะเศรษฐกจิของประเทศและรายได้ของประชาชน โดยเฉพาะกลุม่เกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากราคาสนิค้า
เกษตรและปัญหาภัยแล้ง รวมไปถึงการชะลอตัวของกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตามอุปสงค์ที่ลดลงอีกด้วย
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