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       This study aims to calculate the electricity intensity in Thai services 

sector, in general and sub-services sectors, which are transport, wholesale and retail 
trade, financial intermediate, hotel and construction. Secondary data compiled by The 
Energy Policy Office and The National Economic and Social Development Board were 
employed to this study. Quarterly data for electricity consumption and gross domestic 
products in services sector were the main data for calculate the electricity intensity and 
also to explored the relationship between the electricity consumption and their output. 
Unit root test, Co-integration test and Granger causality test were adopted to investigate 
their relationships. 

Results showed that in overall Thai services sector has a gradually 
downward trend to consume the electricity. Hotel is a major service sector to have a 
massive scale of electricity consumption rather than the other services sector. 
Furthermore, Co-integration test showed that there was a long-term relationship between 
the electricity consumption and the gross domestic product in services sector. 
Moreover, the Granger causality also indicated that there was a mutually causality. 

 
Keyword : Electricity Intensity for Thai Services Sector Electricity Consumption for Thai 
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บทที่ 1  
บทน า 

ความส าคัญและปัญหา 
พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิตและการด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ในช่วงท่ีผ่านมาความต้องการไฟฟ้าของไทยมีปริมาณเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง การพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศล้วนใช้ไฟฟ้าเป็นตวัประกอบท่ีส าคญั เช่น การผลิต การส่ือสาร การขนส่ง
คมนาคม และการแพทย์ เป็นต้น  การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ฐานของภาครัฐ ท าให้ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าเพิ่มสงูขึน้เชน่กนั 

สดัส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้ามีความเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 42.22 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.25 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน รองลงมาคือ 
ภาคครัวเรือน   มีความต้องการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 24.03 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.41 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกัน จากการท่ีภารรัฐมีการอนุมตัิสินเช่ือ “ประชารัฐเพ่ือประชาชน” ส่งผลให้มีการใช้จ่าย ซือ้
สินค้าอปุโภคบริโภคและบริการเพิ่มมากขึน้ ส่วนภาคธุรกิจและกิจการขนาดเล็ก มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าร้อยละ 5.28 และ 4.75 ตามล าดบั ซึ่งเกิดจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ท าให้อปุสงค์ 
เพิ่มมากขึน้ (ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2560) 

ภาพประกอบ 1 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)  
พ.ศ. 2555-2559 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(2560) 
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จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าใน พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มี
มลูคา่เท่ากบั 16.10 ล้านล้านบาท ซึ่งมีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 
3.20 เน่ืองจากการส่งออก การลงทุน และภาคการท่องเท่ียว ท่ีปรับตัวดีขึน้ตามเศรษฐกิจโลก 
รวมถึงการลดลงของราคาน า้มนัในตลาดโลก และการบริโภคของภาคครัวเรือนท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้ 
ซึ่งส่วนใหญ่  พบว่า เป็นผลจากการขยายตัวของภาค และภาคอุตสาหกรรม (ส า นักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ2560) 

ภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า อดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยมีสัดส่วน GDP ของภาคบริการต่อ
มลูคา่ GDP รวมทัง้ประเทศมีสดัสว่นเพิ่มสงูขึน้ เม่ือเทียบกบัผลผลิตภาคอตุสาหกรรม และผลผลิต
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันท่ีเป็นยุคดิจิตอล การสร้างเศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่า โดยน าเอา
เทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ ตวัอย่างเช่น Biotech, FinTech และ HealthTech  ท่ีถกูมองวา่เป็น
กระแสดาวรุ่งของภาคบริการ ซึ่งจะเห็นได้จากประเทศพฒันาแล้ว ภาคบริการคิดเป็นสดัส่วนถึง
กว่าร้อยละ 70 ของ GDP เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี และญ่ีปุ่ น กล่าวได้ว่า ภาคบริการมี
ความส าคญัตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ภาพประกอบ 2 สดัสว่นของผลผลิตทัง้ 3 ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย  
(%ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ) 

      ท่ีมา: (Bank, 2559) 

โดยท่ีผ่านมานัน้เศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาแตแ่รงขบัเคล่ือนจากภาคอตุสาหกรรม
เป็นหลกั ซึง่ปัจจบุนัแรงขบัเคล่ือนในภาคนีเ้ร่ิมลดลง จะเห็นได้จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
เติบโตเฉล่ียร้อยละ 3 เท่านัน้ ดังนัน้ประการแรก ประเทศไทยจาเป็นต้องหาตัวขับเคล่ือนทาง
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เศรษฐกิจใหม่นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
เจริญเติบโตได้เต็มศกัยภาพ จากการศึกษาของธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2559 พบว่าภาคบริการ
สามารถเป็นปัจจยัใหม่ในการขบัเคล่ือนให้เศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวสู่เป็นประเทศท่ีมีรายได้
สงูตอ่ไปได้ เน่ืองจากประเทศไทยประสบกับปัญหาท่ีเป็นประเทศรายได้ปานกลางกว่า 20 ปีแล้ว 
(World Bank, 2016) และภาคบริการในส่วนของการท่องเท่ียว ขนส่งและคมนาคม ซึ่งถือว่าท า
รายได้ให้กบัประเทศ สามารถช่วยพยงุเศรษฐกิจในประเทศได้ แม้จะเป็นเพียงร้อยละ 17 และ 5.5 
ของ GDP เท่านัน้ และหากมองในส่วนของอุปทาน ภาคบริการเร่ิมมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างตอ่เน่ือง (วินสัยา, 2558) โดยในปี พ.ศ. 2559 ภาคบริการมีสดัส่วนร้อยละ 55.8 
ของ GDP และการจ้างงานในภาคบริการมีถึงร้อยละ 44 ของการจ้างงานรวมของประเทศไทย 

ลกัษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคธุรกิจของประเทศไทยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Jumbe (2004) ท่ีชีใ้ห้เห็นว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้านอกภาคการเกษตรกรรมมีความสมัพนัธ์กบัการ
เจ ริญ เติ บ โตท าง เศ รษ ฐ กิ จม ากกว่ า ในภ าค เกษ ตรก รรม  รวมถึ งงาน วิ จัย ของ  Yoo 
(2006),Chen,Kouand Chen(2007) ท่ีแสดงให้เห็นว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน และกลุ่มประเทศ
ก าลงัพฒันาในทวีปเอเชีย มีแนวโน้มท่ีจะบริโภคพลงังานมากขึน้โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้า ซึ่งเกิด
จาก 2 ปัจจัยคือ ปัจจยัการบริโภคไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัผ่านการใช้สินค้าทีเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เช่น ระบบอินเตอร์เน็ท โทรศพัท์มือถือ กล้องดิจิลตอล เคร่ืองเล่นเพลง
ดิจิตตอล และคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึน้ และอีกปัจจยัเป็นผลจากการขยายตวัของอสุาหกรรมและ
ภาคพาณิชยกรรม ท่ีต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจยัท่ีชว่ยเร่งการผลิตให้ทนักบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี ้ยังมีส่วนของแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency 
Plan; EEP 2015) จากการประชมุผู้น ากลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ใน
ปี 2554 ท่ีฮอนโนลูลู ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมัน่คง
ทางพลังงานและการพัฒ นาพลังงานสะอาด  (APEC Leaders’ Declaration on Climate 
Change, Energy Security and Clean Development) โดยมีเป้าหมายร่วมท่ีจะลดอตัราส่วนของ
ปริมาณพลังงานท่ีใช้ต่อผลของกิจกรรมหรือลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity, EI) 
ลงอย่างน้อยร้อยละ 45 ภายในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) โดยมีสดัส่วนท่ีประเทศพึงจะสามารถมี
ส่วนร่วมได้ประมาณร้อยละ 26-30 ทัง้นีเ้ป็นการประมาณการเบือ้งต้นจาก Asia Pacific Energy 
Research Centre หรือ APERC กระทรวงพลังงานจึงเร่ิมใช้ดัชนีความเข้มการใช้พลังงาน (EI) 
หรือพลังงานท่ีใช้พันตนัเทียบเท่าน า้มันดิบ (ktoe) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(Gross domestic product; GDP; billion baht) เป็นแนวทางก าหนดนโยบายและจัดท าแผน
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อนุรักษ์พลังงานในระยะยาวของประเทศไทย และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้เห็นชอบเป้าหมายการลด EI ลงร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 เม่ือเทียบ
กบัปี พ.ศ. 2548 หรือเทียบเท่าการลดการใช้พลงังานขัน้สุดท้าย (Final Energy) ลงร้อยละ 20 ใน
ปี พ.ศ. 2573 หรือประมาณ 30,000 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe) ซึ่งต่อมาภายหลังการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือ 27 ธันวาคม 2554 ได้
ก าหนดเป้าหมายการลด EI ลงร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2553 หรือ
เทียบเท่าการลดการใช้พลังงานขัน้สุดท้ายลงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2573 หรือประมาณ 38,200  
ktoe  

นอกจากนัน้ ประเทศภาคีสมาชิกอนสุญัญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้มีข้อตกลงว่าด้วยการให้ทุกประเทศแสดงเจตจานงในการลดก๊าซเรือน
กระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และ
ประเทศไทยในการประชุม UNFCCC สมัยท่ี 20 (COP20) เม่ือเดือนธันวาคม 2557 ณ กรุงลิมา 
สาธารณรัฐเปรู ได้เสนอเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ท่ีจะลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง
และภาคพลงังานให้ได้ร้อยละ 7-20 จากปริมาณท่ีปล่อยในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ซึ่งเป็นไป
ตามกรอบแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2557 -2593 จัดท าโดยสา
นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ในชว่งปี พ.ศ. 2554-2573 และปรับปรุง จดัท าเป็นแผนอนรัุกษ์พลงังาน ในชว่งปี พ.ศ. 2558-2579 
ท่ียงัคงใช้มาตรการผสมผสานทัง้การบงัคบั (Push) ด้วยมาตรการก ากบัดแูลผ่านพระราชบญัญัติ
การส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 และ พ.ศ.2550 (ฉบบัปรับปรุงแก้ไข) ควบคูก่บัการจงู
ใจ (Pull) ด้วยมาตรการทางการเงินโดยการสนบัสนุน ช่วยเหลือ อดุหนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังานได้ด าเนินการใน 4 กลุ่มเศรษฐกิจ คือ (1) ภาคอตุสาหกรรม 
(2) ภาคอาคารธุรกิจ อาคารของรัฐ (3) ภาคบ้านอยู่อาศยั และ (4) ภาคขนสง่ โดยปรับทิศทางด้วย
การพิจารณามาตรการท่ีสามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ ในการ
ขบัเคล่ือนแผนสูก่ารปฏิบตั ิได้แก่  

 
 

(1). กลยทุธ์ภาคบงัคบั (Compulsory Program) 
(1.1) มาตรการบงัคบัใช้ พ.ร.บ. การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2550 

ก ากบัอาคาร/โรงงานท่ีตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตัง้แต ่1,000 kW หรือ 1,175 kVA ขึน้ไป และ
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อาจน ามาตรการช าระคา่ธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้ามาบงัคบัใช้ จะลดความต้องการใช้พลงังาน
ลงร้อยละ 28 คิดเป็นไฟฟ้า 1,674 ktoe คดิเป็นความร้อน 3,482 ktoe 

(1.2) มาตรการก าหนดมาตรฐานการใช้พลงังานในอาคารใหม ่(Building Code) 
โดยประสานร่วมมือกบักระทรวงอตุสาหกรรม และมหาดไทย จะลดความต้องการใช้พลงังานลง
ร้อยละ 36 ของความต้องการใช้พลงังานในอาคารใหม ่คิดเป็นไฟฟ้า 1,166 ktoe รวมทัง้ให้มี
มาตรการสนบัสนนุเพ่ือยกระดบัอาคารท่ีก่อสร้างใหมใ่ห้ได้ระดบัการประเมินมาตรฐานอาคารเขียว
ในระดบัสากล เชน่ มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของสถาบนัอาคารเขียวไทย เป็นต้น 

(1.3) มาตรการก าหนดตดิฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานกบัอปุกรณ์
ไฟฟ้าจะลดความต้องการใช้พลงังานในอปุกรณ์แตล่ะประเภทได้ร้อยละ 6-35 คดิเป็นไฟฟ้า 2,025 
ktoe คิดเป็นความร้อน 2,125 ktoe 

(1.4) มาตรการก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องชว่ยให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า Energy Efficiency Resource 
Standard (EERS) จะลดความต้องการใช้พลงังานลงร้อยละ 0.3 โดยท่ีไม่ลดผลผลิต คดิเป็นไฟฟ้า 
500 ktoe 

(2) กลยทุธ์ภาคความร่วมมือ (Voluntary Program) 
(2.1) มาตรการชว่ยเหลือ อดุหนนุด้านการเงิน เพ่ือเร่งให้มีการตดัสินใจลงทนุ

เปล่ียนอปุกรณ์ และเกิดการบริหารจดัการพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
(2.2) มาตรการสง่เสริมการใช้แสงสวา่งเพื่ออนรัุกษ์พลงังาน โดยเปล่ียนหลอด

ไฟฟ้าแสงสวา่ง เป็น Light Emitting Diode (LED) ตลอดจนการสร้างตลาด LED ท าให้ราคาถกูลง
จนประชาชนสามารถซือ้ไปใช้ได้ 

(2.3) มาตรการอนรัุกษ์พลงังานภาคขนสง่ 
(2.4) มาตรการสง่เสริมการศกึษา วิจยั พฒันาเทคโนโลยีอนรัุกษ์พลงังาน การ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนรัุกษ์พลงังาน และการก าหนดนโยบายและวางแผน
พลงังาน 

(3) กลยทุธ์สนบัสนนุ (Complementary Program) 
(3.1) มาตรการสนบัสนนุการพฒันาบคุลากร และสร้างกาลงัคนด้านพลงังาน 
(3.2) มาตรการสนบัสนนุการรณรงค์สร้างจิตสานกึใช้พลงังานอยา่งรู้คณุคา่ และ

เปล่ียนพฤตกิรรมการใช้พลงังาน (แผนอนรัุกษ์พลงังานพ.ศ .2558 –2579 กระทรวงพลงังาน) 
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ภาพประกอบ 3 กราฟแสดงเป้าหมายการลด EI ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 
 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2553        

ท่ีมา: แผนอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ.2558 –2579 กระทรวงพลงังาน 

จากภาพท่ี 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับของแผนการด าเนินการฯ จะสามารถลดความ
ต้องการใช้พลงังานลงได้ทัง้สิน้ 15,623 ktoe, 52,849 ktoe และ 51,700 ktoe ของปริมาณการใช้
พลงังานขัน้สดุท้ายทัง้หมดของประเทศในปี พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2578 และ พ.ศ. 2579 ตามล าดบั 
เทียบเทา่ดชันีชีว้ดัประสิทธิภาพของแผนฯ ได้ดงันี ้     

1. ลด EI ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2553 
(เป้าหมายร้อยละ 30) 

2. ลด EI ลงร้อยละ 33 ในปี พ.ศ. 2578 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2548 
(เป้าหมายร้อยละ 26-30) 

3 ลด CO2 ลงร้อยละ 13 ในปี พ.ศ. 2563 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2548 
(เป้าหมายร้อยละ 7-20)  

รวมถงึคาดวา่จะชว่ยลดความต้องการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายของประเทศ ณ 
ปี พ.ศ. 2579 จากระดบั 187,142 ktoe ลดลงไปอยูท่ี่ระดบั 131,000 ktoe โดยเป็นส่วนท่ีลดการใช้
พลงังานด้านไฟฟ้าลงร้อยละ 15 หรือคิดเป็น 7,641 ktoe หรือประมาณ 89,672 GWh (คดิท่ี 1 
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ktoe เทียบเทา่ 11.735 GWh) และเป็นสว่นท่ีลดการใช้พลงังานด้านความร้อนลงร้อยละ 85 หรือ
คดิเป็น 44,059 ktoe 

ดงันัน้ การศกึษาการใช้พลงังานไฟฟ้าในภาคการบริการ รวมไปถึงความสมัพนัธ์
ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการเตบิโตทางเศรษฐกิจของภาคบริการนัน้จงึมี
ความส าคญัเน่ืองจากอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ จะมาพร้อมกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่ม
มากขึน้ ซึง่มาจากความต้องการสินค้าและบริการท่ีเพิ่มมากขึน้ของประชากร รวมทัง้สดัสว่น
ผลผลิตภาคบริการตอ่ผลผลิตรวมทัง้ประเทศมีสดัสว่นเพิ่มสงูขึน้ ท าให้ต้องหาแนวทางเพ่ือรองรับ
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมะสมตอ่การขยายตวัของภาคบริการในส่วนตา่งๆ 
รวมถึงนโยบายโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานไฟฟ้า และการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในภาคบริการ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในด้านพลงังานไฟฟ้า การเตบิโตทางเศรษฐกิจตอ่ไป 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือวิเคราะห์ความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าในระดบัภาคบริการและในหมวดย่อย

ของภาคบริการ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีมีผลตอ่การ

เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในระดบัภาคบริการ และในหมวดย่อยของภาคบริการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการศึกษาความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า และผลการศึกษาหาทิศทาง
ความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมของภาคบริการ เป็นประโยชน์ตอ่
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และผู้ประกอบการ เน่ืองจากผลการศึกษาแสดงให้ถึงประสิทธิภาพ
ของการใช้พลงังานไฟฟ้าในภาคบริการ และแสดงถึงผลของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคบริการ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ประกอบการ 
สามารถน าผลการศึกษาดงักล่าวเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายพลงังานไฟฟ้า และเพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาภาคบริการของประเทศไทยอย่างเหมาะสม รวมถึงการวางแผน
โครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานไฟฟ้าให้เพียงพอตอ่การเจริญเติบโตของภาคบริการ ซึ่งจะน าไปสู่
การพฒันาประเทศไทยอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเวลาในการศกึษา โดยการศกึษาครัง้นีท้ าการศกึษาเพียงช่วงเวลาตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2545 – 2560 เทา่นัน้ 
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2. ขอบเขตด้านการศึกษา ข้อมูลท่ีน ามาศึกษานีไ้ด้แก่ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ
ข้อมลูผลิตภณัฑ์มวลรวมในภาคการบริการเท่านัน้ โดยรวบรวมข้อมูลในระดบัภาคการบริการ ซึ่ง
การศกึษาครัง้นีแ้บง่หมวดยอ่ยเป็น 5 สาขา ดงันี ้

2.1 สาขาขนสง่และคมนาคม 
2.2 สาขาค้าสง่และค้าปลีก 
2.3 สาขาตวักลางทางการเงิน 
2.4 สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 
2.5 สาขาการก่อสร้าง 

นิยามค าศัพท์ 
ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Electricity intensity) สามารถอ้างอิงจากนิยาม

ความเข้มข้นของปริมาณการใช้พลงังาน (Energy Intensity: EI) ของกรมพฒันาพลงังานทดแทน
ดงัตอ่ไปนี ้

ความเข้มข้นของปริมาณการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) คือ อตัราส่วน
ของปริมาณพลงังานท่ีใช้ตอ่ผลของกิจกรรม (Output) ท่ีใช้พลงังานนัน้ๆ และโดยทัว่ไปมกัวดัผล
ของกิจกรรมการใช้พลงังานนัน้เป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่จะเหมาะสมกบัการประเมิน
ประสิทธิภาพพลงังานในระดบักลุม่ท่ีมีข้อจ ากดัท่ีไมส่ามารถน าปริมาณมาบวกกนัตรงๆ ได้ ในท่ีนี ้
เราใช้มลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product: GDP) เป็นตวัวดัผลของกิจกรรมการ
ใช้พลงังาน (กรมพฒันาพลงังานทดแทน ,2545) 

จากนิยามความเข้มข้นของปริมาณการใช้พลงังาน (Energy Intensity: EI) ข้างต้น
สามารถน ามานิยามความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ดงันี ้

ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Electricity intensity) คือ ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าในการผลิตตอ่หนว่ยมลูคา่สินค้าท่ีผลิตได้  โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีเป็นหน่วยกิโลวตัต์
ตอ่ชัว่โมง (Giga watt hour : GWh) และมลูคา่ของสินค้าท่ีผลิตได้นีอ้ยูใ่นรูปของผลิตภณัฑ์มวล
รวมในแตล่ะหมวดอสุาหกรรมการผลิตในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หาก
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าตอ่หน่วยการผลิตลดลงจะสง่ให้ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง
เชน่กนั ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีลดลงสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้
ไฟฟ้าได้ดีขึน้ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สามารถแบ่งกรอบแนวคิดใน
การวิจยัออกเป็น 2 กรอบแนวความคดิตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา ได้แก่ 
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1. กรอบแนวคดิในการวิจยัวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ความเข้มข้นของ
การใช้ไฟฟ้าในระดบัภาคบริการและในหมวดย่อยของภาคบริการ 

2. กรอบแนวคดิในการวิจยัวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีมีผลตอ่การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในระดบัภาค
บริการ และในหมวดย่อยของภาคบริการ 

 

                  

 

 

 

 

 

 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
1. ความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการในภาพรวมและหมวดย่อยของภาค

บริการมีความแตกตา่งกนัเม่ือเวลาเปล่ียนไป 
2. ความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการในภาพรวมและหมวดย่อยของภาค

บริการมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนักบัผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคบริการ 
  

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ผลิตภณัฑ์มวลรวม       
ภาคบริการ 

ความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าในระดบั

ภาคบริการและในหมวดย่อยของภาค 

1. สาขาขนสง่และคมนาคม 

2. สาขาค้าสง่ค้าปลีก 

3. สาขาตวักลางทางการเงิน 

4. สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 

5. สาขาการก่อสร้าง 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษางานวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในภาคบริการของประเทศไทย การตรวจสอบแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ในการตรวจเอกสารครัง้นีจ้ะน าเสนอเพียงทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวข้องกับงานวิจยัเท่านัน้ 

ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้
ทฤษฎีการผลิต 

ความหมายของการผลิต(Production)  
การผลิต (Production) หมายถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตให้

ออกมาเป็นผลผลิตจากความหมายของการผลิตดงักลา่วจะเห็นวา่ปัจจยัการผลิต (Input) ท่ี
กลา่วถึงนี ้หมายถึง ท่ีดนิ ทนุ แรงงาน และผู้ประกอบการ นอกจากนีย้งัหมายรวมถึง วตัถดุบิและ
วสัดชุัน้กลางทกุชนิด ท่ีใสเ่ข้าไปในกระบวนการผลิต สว่นผลผลิต (Output) นัน้ นอกจากจะ
หมายถึงผลผลิตขัน้สดุท้าย  (Final Product) ท่ีสามารถน าไปบริโภคได้เลย และรวมถึงสินค้าขัน้
กลาง  (Intermediate Product) ซึง่จะต้องนาไปผ่านกระบวนการผลิตอีกครัง้เพ่ือให้ได้ผลผลิตขัน้
สดุท้ายและผลผลิตยงัรวมถึง บริการตา่งๆด้วย เชน่ การขนสง่  การเก็บรักษาสินค้าไว้เพ่ือให้มี
สินค้าบริโภคเม่ือต้องการ เป็นต้น สามารถเขียนเป็นแผนภาพของการผลิตได้ดงัรูป 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 4  แผนภาพการผลิต 
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อรรถประโยชน์ของสินค้าให้เพิ่มขึน้มี 5 แบบ คือ 
1) Form Utility :  การสร้างอรรถประโยชน์จากการแปรรูป เป็นการสร้างประโยชน์

ทางเศรษฐกิจหรือความพอใจอนัเน่ืองจากการแปรรูปของปัจจยัการผลิตหรือวตัถดุบิเพ่ือให้เกิด
เป็นสินค้า และบริการในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสดุ 
ได้แก่ การแปรรูป จากยางพาราเป็นยางรถยนต์ จากแป้งสาลีเป็นขนมประเภทตา่งๆ จากเม็ด
พลาสตกิเป็นอปุกรณ์พลาสตกิ จากเหล็กและไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ  

2) Place Utility : การสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านสถานท่ี เป็นการสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจหรือความพอใจอนัเน่ืองจากการเคล่ือนย้ายสินค้าหรือปัจจยัการผลิตตา่งๆจากท่ีหนึง่
ไปยงัอีก ท่ีหนึง่ เพื่อบ าบดัความต้องการให้ผู้บริโภคมากขึน้อยา่งทัว่ถึง ได้แก่ การขนส่งสินค้าจาก
ผู้ผลิตมายงัร้านค้าสง่ จากร้านค้าสง่มายงัร้านค้าปลีก และจากร้านค้าปลีกมายงัผู้บริโภค หรือการ
ขนสง่ผู้ โดยสารจากสถานท่ีหนึง่ไปยงัอีกสถานท่ีหนึง่ ฯลฯ 

3) Time Utility : การสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา  เป็นการสร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจหรือความพอใจอนัเน่ืองจากการแปรรูปปัจจยัการผลิตหรือ สินค้าและบริการให้มีอายุ
การใช้งาน นานขึน้ หรือให้ทนักบัความต้องการใช้ของผู้บริโภค เชน่ การถนอมอาหารเพ่ือให้
สามารถเก็บอาหารนัน้ไว้บริโภคได้นานๆ การเสนอขา่วท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์ของส่ือมวลชนแขนง
ตา่งๆ การผลิตสินค้าและบริการท่ีสอดคล้องกบัฤดกูาล เชน่ ในฤดรู้อนควรมีการผลิตน า้แข็งมาก
ขึน้ หรือในฤดฝูนควรมีการผลิต ร่มเพิ่มขึน้ เพ่ือให้พอเพียงกบัความต้องการท่ีสงูขึน้ในขณะนัน้ๆ 

4) Possession Utility : การสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านกรรมสิทธ์ิ เป็นการสร้าง 
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือความพอใจอนัเน่ืองจากการโอนกรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของในปัจจยั
การผลิต หรือสินค้าและบริการตา่งๆจากบคุคลหนึง่ไปยงัอีกบคุคลหนึง่ โดยทัง้สองฝ่ายตา่ง
ยินยอมซึง่กนัและกนั เชน่ การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสารทางการเงินประเภท
ตา่งๆ ท่ีดนิ บ้าน ท่ีอยูอ่าศยั รถยนต์ ฯลฯ  

5) Service Utility : การสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านบริการ เป็นการสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจหรือความพอใจอนัเน่ืองจากการให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริโภค ซึง่ได้แก่ การให้บริการ
ทางการแพทย์ การศกึษา การขนสง่ การธนาคาร การประกนัภยั ฯลฯ 
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ฟังก์ชนัการผลิต (Production Function) 
ฟังก์ชนัการผลิต (Production function) แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิตท่ี

ใสเ่ข้าไปในการ ผลิตกบัผลผลิตท่ีได้รับจากปัจจยัการผลิตนัน้ๆในช่วงระยะเวลาหนึง่ สมการการ
ผลิต   Y = f (X1, X2, X3… Xn) 

Y = จ านวนผลผลิตทัง้หมด X1, X2, X3…, Xn คือปัจจยัการผลิตตา่งๆท่ีใช้ในการ
ผลิต 

หากต้องการหาฟังก์ชนัการผลิตโดยใช้ปัจจยัการผลิต อย่างเดียวต้องก าหนดให้
ปัจจยัตวัอ่ืนคงท่ี หากใช้ปัจจยัการผลิต 2 ฟังก์ชนัการผลิตเป็นเคร่ืองมือแสดงความสมัพนัธ์
ระหวา่ง ปัจจยัการผลิตกบัผลผลิต เพ่ือวดัปริมาณการใช้ปัจจยัการผลิต ให้ได้ผลผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ จ านวนผลผลิตรวมจะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บั 

1. จ านวนปัจจยัการผลิตท่ีใส่เข้าไป  
2. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต  
3. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน  
4. การขยายขนาดการผลิตในระยะยาว 

 

บทบาทของเทคโนโลยีต่อการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
บทบาทของเทคโนโลยีตอ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนัน้ สามารถแบง่ได้ยากระหว่าง

การเติบโตทางเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพท่ีเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
(technological progress) ซึ่งการเปล่ียนแปลงของกระบวนการผลิตสินค้า จากนวตักรรมใหม่ท่ี
เกิดขึน้ ยงัส่งผลให้แรงงานสามารถผลิตสินค้าเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะ
สง่ผลให้มีปริมาณสินค้าและบริการใหม่ๆ เพ่ือบริโภคมากขึน้ (Weil,2005) 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี (technological change) สามารถศกึษาผ่าน
การศึกษาอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยผลิตภาพการผลิตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี ท าให้สามารถใช้ปัจจยัการผลิตเทา่เดิมแตส่ามารถผลิตสินค้าได้ปริมาณเพิ่มขึน้ ซึ่ง
ท าให้เกิดอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

 
จากฟังก์ชัน่การผลิต (Cobb-Douglas Function)   คือ  

การเปล่ียนแปลง A คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือการเกิดผลิตภาพการผลิต 
ดงันัน้ การเกิดผลิตภาพการผลิต หมายถึงเทคโนโลยีการผลิตท่ีดีขึน้ โดยท่ีใช้ทุนด้านแรงงานและ
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ทุนด้านกายภาพเท่าเดิม แต่สามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มมากขึน้ นอกจากนีค้วามก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยียงัสามารถแก้ปัญหาการลดน้อยถอยลงของผลตอบแทน ( Diminishing returns) จาก
กระบวนการผลิตของทุนได้อีกด้วย ท าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโตขึน้อย่างถาวร 
เน่ืองจากสง่ผลให้รายได้ตอ่หวั (Income per capita) มีการเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกิดขึน้ต้องอาศยัปัจจยัทนุ เชน่เดียวกบัการสร้างปัจจยัอ่ืนๆ ดงันัน้ต้อง
มีการสละทรัพยากรบางส่วนในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งแนวคิดการเกิด
เทคโนโลยีนี ้สามารถใช้พร้อมๆกันโดยไม่จ ากัดปริมาณและสถานท่ีเหมือนการใช้ปัจจัยทุนอ่ืนๆ 
ดงันัน้เศรษฐกิจสมยัใหม ่จงึสง่เสริมให้เกิดการวิจยัและพฒันาเป็นหลกั 

 การศึกษาการถ่ายโอนทางเทคโนโลยี (technology transfer) ศึกษาได้จากการ
สร้างแบบจ าลองขึน้มาเพ่ือดคูวามสมัพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพ่ือให้แบบจ าลองง่ายกว่าการศึกษา โดยการสมมติให้เทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ ถกูคิดค้นจากผู้ ใดก็ได้
ในประเทศ ไม่มีการจูงใจเพ่ือให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยี และเทคโนโลยีท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้เกิดการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
 
แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในอดีตท่ีผ่านมาการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ มักจะอธิบาย
กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจในแง่การสะสมทนุ (Capital accumulation) วา่มีความส าคญัตอ่การ
พฒันาทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีน้อยกว่าท่ีควร กล่าวคือ จะน าเทคโนโลยีมา
ใช้เป็นเพียงปัจจัยประกอบเท่านัน้ แต่เป็นจริงแล้ว เทคโนโลยีทีความส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะความก้าวหน้าทาเทคโนโลยีจะท าให้ปัจจยัการผลิตต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นทุนหรือแรงงานมีผลิตภาพ (Productivity) สูงขึน้  Kuznets นักเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า 
“ความก้าวหน้าทางเทคนิคการผลิตเป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดความเจริญเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจ” (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช,2545)  

ความหมายของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือเทคนิคการผลิต คือความก้าวหน้าใน
เชิงความรู้เก่ียวกับวิธีการผลิตซึ่งท าให้ผลผลิตมากขึน้โดยใช้ปัจจยัการผลิตเท่าเดิม หรือเป็นการ
ผลิตท่ีผลผลิตเทา่เดมิแตใ่ช้ปัจจยัการผลิตลดน้อยลง  

จากการตรวจเอกสารในสว่นของทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง สามารถอธิบายได้ว่าไฟฟ้าเป็นปัจจยั 
ด้านเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต โดยอยู่ในปัจจัยการผลิตสินค้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แรงงานมีผลผลิตตอ่หวัเพิ่มมากขึน้ น าไปสูผ่ลิตภาพการผลิต จากฟังก์ชนัการผลิต
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ของ (Cobb-Douglas Function) พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผลิตการผลิตดีขึน้ 
ซึง่ยงัใช้แรงงานและทนุเท่าเดิม เช่นเดียวกบัแบบจ าลองการถ่ายโอนเทคโนโลยีภายในประเทศ ซึ่ง
พบว่า เม่ือก าหนดให้ทัง้ระบบเศรษฐกิจมีเพียงปัจจยัแรงงานเพียงอย่างเดียว ระดบัผลผลิตต่อหวั
ของแรงงานจะเพิ่มขึน้เม่ือระดบัเทคโนโลยีสูงขึน้ เป็นทิศทางเดียวบทบาทของเทคโนโลยีต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งส่งผ่านความก้าวหน้าทางงเทคนิคการผลิตท่ีส่งผลต่อผลิตภาพการผลิต 
ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ การไฟฟ้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบับทบาทของไฟฟ้าท่ีมีตอ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Ferguson, 2543) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งไฟฟ้าและการพฒันาเศรษฐกิจ ด้วย

วิธีการตรวจสอบคา่สมัประสิทธ์ิความสมัพนัธ์ (coefficient correlation) ของการใช้ไฟฟ้าตอ่หวั 
(electricity/capita) ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอ่หวั (GDP/capita) และพลงังานขัน้ต้น
ภายในประเทศตอ่หวั (total primary supply/capita) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใช้
ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ พลงังานขัน้ต้นภายในประเทศทัง้หมด ของกลุม่ประเทศ 
OECD (ไมร่วมประเทศท่ีเพิ่งเข้าร่วม คือ แม็กซิโก ฮงัการี และสาธารณเช็ค) โดยใช้ข้อมลูชว่ง ค.ศ. 
1960 – 1995 และกลุม่ประเทศ Non OECD ใช้ข้อมลูในชว่ง ค.ศ.1971 – 1995 รวมทัง้หมด 100 
ประเทศ การวิเคราะห์แบง่ออกเป็น 2 ระดบั คือการวิเคราะห์ในระดบัประเทศ (National 
analyses) เป็นการวิเคราะห์ผลในแตล่ะประเทศและการวิเคราะห์ในระดบัเขต (Regional 
analyses) เป็นการวิเคราะห์โดยการแบง่กลุ่มตา่งๆตามการแบง่กลุม่ของ IEA ผลการวิเคราะห์ใน
ระดบัประเทศ พบวา่คา่ สมัประสิทธ์ิของความสมัพนัธ์ในการเกิดความมัง่คัง่ในประเทศกบัการใช้
ไฟฟ้านัน้มีคา่สงูมากทัง้ในกลุม่ประเทศ OECD และกลุม่ประเทศ Non OECD โดยพบวา่ประเทศท่ี
ก าลงัพฒันานัน้มีการเตบิโตทางเศรษฐกิจ ในภาคอตุสาหกรรมอยา่งรวดเร็วและมีการใช้ไฟฟ้าใน
ปริมาณท่ีสงู สว่นผลการวิเคราะห์ในระดบัเขต ซึง่แบง่ตามมาตรฐาน IEA พบวา่ คา่สมัประสิทธิ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศนัน้ ติดลบเป็น
อยา่งมากในผู้ผลิตน า้มนั สว่นในกลุม่ประเทศแอฟริกาท่ีมีรายได้ต ่าไมมี่ความสมัพนัธ์กนัระหวา่ง
ตวัแปร แตก่ลุม่ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง กลุม่ประเทศ Non OECD กลุม่ประเทศยโุรป กลุม่
ประเทศลาตนิอเมริกานัน้ มีคา่สมัประสิทธ์ิเป็นบวก โดยเฉพาะประเทศ ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ 
และใต้หวนั รวมถึงประเทศกลุม่ Non OECD ท่ีมีรายได้สงู   มีคา่สมัประสิทธ์ิท่ีสงูมาก จาก
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การศกึษาสามารถสรุปได้ว่า ประเทศท่ีมีรายได้สงู จะมีคา่สมัประสิทธ์ิ ระหวา่งปริมาณการใช้
ไฟฟ้ากบัการสร้างความมัง่คัง่ในประเทศสงูกวา่ประเทศท่ีมีรายได้ต ่า ทัง้นีเ้ศรษฐกิจโลกโดยรวม
ชีใ้ห้เห็นวา่ ความสมัพนัธ์ของไฟฟ้ากบัการสร้างความมัง่คัง่นัน้มีคา่มากกวา่การใช้พลงังานใน
รูปแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีรายได้สงูนัน้ สามารถสร้างความมัง่คัง่ให้แก่ประเทศอย่าง
ตอ่เน่ืองจากการใช้พลงังานในรูปของพลงังานไฟฟ้ามากท่ีสดุ 

(Ristuccia, 2553) ศกึษาบทบาทของไฟฟ้าท่ีถกูน าไปใช้ในภาคการผลิต โดย
เปรียบเทียบข้อมลูของสหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี และ ญ่ีปุ่ น ในชว่งก่อนสงครามโลก
ครัง้ท่ี  2 วา่บทบาทของไฟฟ้านัน้ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ผลิตภาพการผลิตได้อยา่งไร ผลการศกึษาเปรียบเทียบข้อมลูทัง้ 5 ประเทศ พบวา่เม่ือน า
เทคโนโลยีไปปรับใช้ในภาคการผลิต ไฟฟ้าจะเป็นตวัเร่งอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วขึน้ 
ผา่นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในภาคการผลิต ทัง้นีใ้นระยะแรกนัน้ (ชว่ง 10 -20 ปี) ในแตล่ะ
ประเทศจะเกิดระยะ (Productivity Slowdown) คือ ผลิตภาพแรงงานมีอตัราการเตบิโตแกวง่ขึน้ๆ
ลงๆ ในแตล่ะปี ซึง่เป็นผลจากการเร่งอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ เม่ือผา่นจดุนี ้ผลิตภาพ
แรงงานจะเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  ในชว่งแรกนัน้รูปแบบของเทคโนโลยีท่ีน าเข้าไปใช้ในแตล่ะ
ประเทศ อาจยงัมีความไมเ่หมาะสม ท าให้อตัราการเจริญเตบิโตลดลงไปตามวฎัจกัร (natural 
cycle) โดยสรุปสามารถกล่าวได้วา่ ไฟฟ้าท่ีน าไปใช้อย่างแพร่หลาย ในภาคการผลิตของประเทศ
สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี และ ญ่ีปุ่ นนัน้ก่อให้เกิดผลิตภาพการผลิตขึน้ ทัง้นีไ้ฟฟ้า
เพิ่มอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในทกุประเทศ โดยท าหน้าท่ีเป็นตวัเร่งให้เกิดการเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกิจเร็วขึน้ในช่วงแรก หลงัจากนัน้ทกุประเทศต้องรักษาการเจริญเตบิโต โดยการใช้ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเข็มข้นของการใช้ไฟฟ้าท่ีมีตอ่อตัราการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ 

Ross (1991) ศกึษาประสิทธิภาพของการใช้พลงังานในอตุสาหกรรมการผลิต 
เน่ืองจากประสิทธิภาพของการใช้พลงังานท่ีดีขึน้สง่ผลตอ่  

1) การลดต้นทนุการผลิต ทัง้ต้นทนุด้านแรงงาน เงินทนุ ทรัพยาการในการ
ผลิต 

2) เพ่ือลดการใช้ปิโตเลียมเป็นแหลง่พลงังานการผลิต 
3) เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศ 
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4) เพ่ือปรับเปล่ียนไปใช้พลงังานทดแทนการใช้เชือ้เพลิงฟอสซิล  
ทัง้นี ้เทคโนโลยีในการผลิตมีบทบาทท่ีชว่ยลดความเข็มข้นในการใช้พลงังานใน

ภาคอตุสาหกรรมการผลิตระยะยาว ทัง้นีพ้บวา่ ภาคอตุสาหกรรมการผลิตท่ีมีนวตักรรมใหมใ่นการ
ผลิต เชน่ อตุสาหกรรมการผลิตอปุกรณ์อิเล็คโทนิค ยา และเคร่ืองจกัรอปุกรณ์นัน้ มีมลูคา่การ
เจริญเตบิโตท่ีสงูแตค่วามเข็มข้นในการใช้พลงังานต ่า โดยการลดลงอย่างรวดเร็วของความเข็มข้น
ในการใช้พลงังานท่ีจะสง่ผลตอ่อตัราการเจริญเตบิโตด้านมลูคา่ท่ีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วเชน่กนั ทัง้นี ้
ความเข้มข้นของการใช้พลงังานในภาคอตุสาหกรรมการผลิตนีจ้ะลดลงอยา่งรวดเร็ว หากมีการ
ลดลงในด้านราคาพลงังาน โดยประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการใช้พลงังานมาจาก  

1) การเปล่ียนแปลงอตัโนมตัิด้านเทคโนโลยีการผลิต ซึง่ไมเ่ก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงด้านราคาพลงังาน  

2) การประหยดัพลงังาน เน่ืองจากต้นทนุางด้านพลงังาน โดยการลด
กระบวนการผลิตท่ีพงึพาพลงังานให้น้อยลง 

จากการศกึษาพบว่า กลุม่ประเทศอตุสาหกรรม จะมีแนวโน้มความเข็มข้นในการใช้
พลงังานการผลิตลดลง 

(Verbruggen, 2549) ศกึษาระดบัความเข็มข้นของการใช้ไฟฟ้าเพ่ือหาระดบั
เทคโนโลยี พลงังานทดแทนมาผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างยัง่ยืน โดยการศกึษาประเทศกลุม่ OECD ท่ี
มีรายได้ประชาชาตใินระดบัสงู  ผลการศกึษาโดยการพยากรณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้า ตัง้แตปี่ 
ค.ศ. 2001 – 2030 พบวา่ ความเข็มข้นของการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ทัง้นีเ้ป็นเพราะการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอตุสาหกรรม สง่ผลให้
ผลิตภณัฑ์มวลรวมตอ่หวั (GDP/capita) และการใช้พลงังานตอ่หวั (energy/capita) เพิ่มขึน้ โดย
ประเทศท่ีมีรายได้สงูจะมีความเข็มข้นในการใช้พลงังานลดลง โดยคา่ความเข็มข้นของการใช้
พลงังานจะมีคา่ต ่าสดุ ในประเทศท่ีมีการพฒันาในระดบัสงูสดุ ความเข้มข้นในการใช้ไฟฟ้านัน้
แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ แสดงให้เห็นถึง การเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยไฟฟ้าไปปรับใช้ท่ีแตกตา่ง
กนัของผู้ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภท ทัง้นีค้า่ไฟฟ้าเป็นตวัแปรส าคญัอนัดบัท่ี 3 รองลงมาจากตวัแปร 
รายได้และเทคโนโลยี โดยคา่ไฟฟ้าจะบอกถึงความต้องการ และการผลิตท่ีเหมาะสม 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์การใช้ไฟฟ้ากบัการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ   
(สวุรรณโสภา, 2555) ศกึษาความต้องการการใช้ไฟฟ้ากบัความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยระหวา่ง พ.ศ.2536 – 2532 เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะ
ยาวระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ากบัการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้แบบจ าลองของ 

(Lin, 2555) ผลทดสอบ Co-integration พบวา่ ความต้องการใช้ไฟฟ้ามี
ความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพในระยะยาวกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมผา่นในประเทศ เม่ือทดสอบด้วยวิธี 
Error Correction Model (ECM) พบวา่ กรณีก าหนดให้ตวัแปรอิสระคือปริมาณการใช้ไฟฟ้า และ
ตวัแปรตามคือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แบบจ าลองจะมีการปรับตวัในระยะสัน้ เชน่เดียวกนั
กบั กรณีก าหนดให้ตวัแปรอิสระคือ การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ และตวัแปรตามคือ ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า โดยทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลด้วย Granger causality พบวา่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็น
สาเหตหุลกัท่ีท าให้เกิดการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
สาเหตหุลกัท่ีท าให้เกิดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเชน่กนั 

ความสมัพนัธ์ของการใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศ
มาลาวี เพ่ือหาความสมัพนัธ์ร่วมกนัและความเป็นเหตเุป็นผลตอ่กนัโดยใช้ข้อมลู ค.ศ.1970-1999 
ข้อมลูท่ีน ามาทดสอบ คือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh), ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในภาคการเกษตร (AGDP) และผลิตภณัฑ์มวลรวมนอกภาคการเกษตร 
(NGDP) การศกึษาเร่ิมต้นจากการทดสอบ Unit roots ผลการทดสอบพบวา่ ตวัแปรสองเป็น 
Stationery เม่ือท า first differencing ผลการทดสอบ co-integration พบวา่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ตอ่ผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรกรรมไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิแตพ่บความสมัพนัธ์ในระยะยาว
ระหวา่งการใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์มวลรวมและผลิตภณัฑ์มวลรวมนอกภาคการเกษตร เม่ือ
ทดสอบความเป็นเป็นเหตเุป็นผลของตวัแปรด้วย Granger causality พบวา่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มีความสมัพนัธ์แบบสองทิศทาง (bi-directional)  กบัผลิตภณัฑ์มวลรวม ส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวม
นอกภาคการเกษตรมีความสมัพนัธ์แบบทิศทางเดียว (uni-directional) กบัปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ชีใ้ห้เห็นวา่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไมก่่อให้เกิดอตัราการเจริญเตบิโตตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมนอกภาค
การเกษตร และผลการทดสอบ Error Correction Model (ECM) พบความสมัพนัธ์แบบทิศทาง
เดียวท่ีวิ่งจากผลิตภณัฑ์มวลรวมไปหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทา่นัน้ ซึง่ขดัแย้งกบัการทดสอบ 
Granger causality ผลการทดสอบจาก ECM แสดงให้เห็นวา่ เศรษฐกิจของมาลาวีไมไ่ด้ขึน้อยู่กบั
การใช้ไฟฟ้าเน่ืองจากเป็นเศรษฐกิจท่ีพึง่พาภาคการเกษตรถึงร้อยละ 85  
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(Yoo, 2549).ศกึษาความสมัพนัธ์ของระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าและอตัราการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศเกาหลี โดยใช้ข้อมลูชว่ง ค.ศ.1970-2002 เน่ืองจากอปุสงค์
และอปุทานของการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วจากความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICTs) สง่ผลให้อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ การศกึษาพบว่า เม่ือ
ทดสอบ Unit root ข้อมลูมีความเป็น Stationery ท่ีระดบั first differencing ผลการทดสอบ co-
integration และ Error Correction Model (ECM) พบวา่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากบัอตัราการ
เจริญเตบิโตมีดลุยภาพระยะยาวร่วมกนัมีการปรับตวัเข้าสูด่ลุยภาพในระยะสัน้ เม่ือทดสอบความ
เป็นเหตเุป็นผล พบวา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองเป็นแบบสองทิศทาง (bi-directional) นัน่คือ 
การเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้าสง่ผลตอ่อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอตัราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสง่ผลตอ่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเชน่เดียวกนั จากความสมัพนัธ์แบบสองทิศทาง 
ระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าและอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจนี ้ระดบัของปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ี
สงูสามารถน าไปสูร่ะดบัอตัราการเตบิโตท่ีสงูขึน้ได้เชน่กนั 

Yoo (2550).ศกึษาความสมัพนัธ์ของระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าและอตัราการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศอาเซียน (ASEAN) โดยท าการศกึษาเพียง 4 ประเทศ
เทา่นัน้ คือประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย ผลการศกึษาพบวา่ประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ เกิด Stationery ท่ีระดบั first differencing แตป่ระเทศไทยเกิด Stationery 
ท่ีระดบั first differencing ผลการทดสอบ co-integration เพ่ือหาความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะ
ยาว พบวา่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของทัง้ 4 ประเทศ ไมมี่
ความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาว ทัง้นี ้อาจจะเกิดความเช่ือมโยงในความสมัพนัธ์นัน้มีไมม่าก
พอ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าสว่นใหญ่ขึน้อยูก่บัอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อาเซียนเพียง 4 ประเทศเท่านัน้ เม่ือทดสอบความเป็นเป็นเหตเุป็นผลของความสมัพนัธ์ด้วย 
Granger causality ด้วย Hsiao’s version พบวา่ ในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์นัน้ ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าเป็นสาเหตขุองการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ แตไ่มพ่บความสมัพนัธ์นีใ้นประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศไทย ในทางกลบักนัพบว่า ทัง้ 4 ประเทศ มีความสมัพนัธ์ท่ีอตัราการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นต้นเหตขุองปริมาณการใช้ไฟฟ้า สามารถสรุปได้วา่  ในประเทศ
มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นแบบสองทิศทาง (bi-directional) สว่นประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
ไทยเป็นความสมัพนัธ์แบบทิศทางเดียว (uni-directional) ผลการศกึษาแสดงให้เห็นถึงนโยบายท่ี
เหมาะสมวา่ ในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์นัน้หากโครงสร้างพืน้ฐานด้านไฟฟ้าไมเ่พียงพออาจ
ท าให้อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจลดลงได้ ภาคอตุสาหกรรมและภาครัฐบาลควรลงทนุใน
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ด้านนีใ้ห้เพียงพอ สว่นประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยควรลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านไฟฟ้า
เน่ืองจากขาดความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าและอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

(Chen, 2550)ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศและ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในกลุม่ประเทศเอเชีย 10 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหมแ่ละเป็น
กลุม่ประเทศก าลงัพฒันา ได้แก่ ประเทศจีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ใต้หวนั และประเทศไทย โดยใช้ข้อมลู ค.ศ.1971-2001 ผลการทดสอบ single data set 
พบวา่ ความสมัพนัธ์ในระยะยาวท่ีเกิดขึน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  (uni-directional) เม่ือทดสอบ 
Panel data set พบวา่ ทัง้ 10 ประเทศมีความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและอตัราการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวแบบทิศทางเดียว (uni-directional) ท่ีเกิดจาก อตัราการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นต้นเหตขุองปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทา่นัน้ผลการทดสอบ Panel data 
set พบวา่หลายประเทศในทวีปเอเชียนัน้เพิ่มอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในรูปผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศท่ีแท้จริง (real GDP) จากการเพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคอตุสาหกรรมและภาคพานิชกรรมซึง่ใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นแหลง่พลงังานพืน้ฐาน 

(Chontanawat, 2553) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริโภคพลงังานและอตัรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชีย ผลการศกึษาทัง้ 12 ประเทศ พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
การบริโภคพลงังานและอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจนัน้เป็นความสมัพนัธ์เป็นแบบ
สองทิศทาง (bi-directional) แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทัง้สองตวัมีความสมัพนัธ์ตอ่กนั หากเพิ่มอตัรา
การเจริญเติบโตจะท าให้เกิดการปริมาณการใช้พลงังานเพิ่มขึน้ และการเพิ่มขึน้ของปริมาณการใช้
พลงังานน าไปสูอ่ตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเชน่กนั สาเหตท่ีุน าไปสูผ่ลการศกึษานีม้าจาก
ปัจจยัด้านรูปแบบของการด าเนินชีวิตและมาตรฐานการครองชีพท่ีดีขึน้ จากการเพิ่มขึน้ของอตัรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน่ ประเทศจีนและอินเดีย จงึก่อให้เกิดการใช้พลงังานในปริมาณท่ี
สงูขึน้ เม่ือรายได้เพิ่มขึน้ ความต้องการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนก็มากขึน้ ปัจจยัตอ่มาคือ
เศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรมและพานิชกรรมมีการขยายตวัมากขึน้ อีกทัง้พลงังานไฟฟ้า เป็น
ปัจจยัพืน้ฐานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี ้การก่อตัง้โรงงานขนาดใหญ่นัน้ต้องการใช้พลงังาน
เป็นปัจจยัหลกัในการเร่งการผลิตให้ทนักบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมหนกั
ท่ีมีสว่นแบง่ในการบริโภคขัน้สดุท้ายสงูท่ีสดุ และปัจจยัสดุท้ายคือ การใช้อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วในภาคครัวเรือน ภาคพานิชยกรรม และภาคอตุสาหกรรม ดงันัน้ หากมี
การจดัการพลงังานไฟฟ้า ในรูปแบบโครงสร้างพืน้ฐานไมเ่พียงพอจะสง่ผลให้เกิดข้อจ ากดัการ
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เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ นโยบายท่ีเพิ่มการลงทนุในพลงังานจะชว่ยเพิ่มอตัราการเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกิจให้แก่กลุม่ประเทศนีไ้ด้ 

(Lin, 2555) ศกึษาความสมัพนัธ์ของระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าและอตัราการ
เจริญเตบิโตผลิตภณัฑ์มวลรวมของเกาะไหหนาน ซึง่เป็นเศรษฐกิจพิเศษท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ
จีน ข้อมลูท่ีน ามาศกึษาเป็นข้อมลูชว่ง ค.ศ.1988-2009 โดยการทดสอบ Stationery Granger 
causality และError Correction Model (ECM) ความสมัพนัธ์ท่ีน ามาศกึษาเป็นความสมัพนัธ์
ระหวา่งอตัราการเจริญเติบโตผลิตภณัฑ์มวลรวมกบัอตุสาหกรรมหลกั คืออตุสาหกรรมปฐมภมูิ 
อตุสาหกรรมปฐมภมูิและอตุสาหกรรมทตุยิภมูิ ผลการทดสอบ Granger causality โดยท าการ
แบง่ข้อมลูเป็นชว่ง ค.ศ.1988-2009 และ ค.ศ.1990-2009 ผลการศกึษาชว่ง ค.ศ.1988-2009 
พบวา่ อตัราการเจริญเตบิโตและปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตวัก าหนดซึง่กนัและกนั ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในอตุสาหกรรมปฐมภูมิสาเหตหุลกัท่ีก่อให้เกิดการอตัราการเจริญเตบิโตของอตุสาหกรรม
ปฐมภมูิเอง และผลิตภณัฑ์มวลรวมในอตุสาหกรรมตตยิภูมิ สาเหตหุลกัท่ีก่อให้เกิดการอตัราการ
เจริญเตบิโต ของอตุสาหกรรมตตยิภมูิเอง ส่วนข้อมลูชว่ง ค.ศ.1990-2009 พบวา่ ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในอตุสาหกรรมปฐมภูมิและอตุสาหกรรมตติยภมูิเป็นสาเหตหุลกัท่ีก่อให้เกิดการอตัราการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ และผลิตภณัฑ์มวลรวมในอตุสาหกรรมทตุยิภมูิไมมี่ความสมัพนัธ์กบั
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และความสมัพนัธ์ของอตุสาหกรรมทตุยิภมูิไมมี่อิทธิพลตอ่อตัราการ
เจริญเตบิโตของเกาะไหหนาน  

(Tang, 2555) ศกึษาความเช่ือมโยงระหว่างปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีตอ่
อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) ราคาพลงังาน (energy price) และ
นวตักรรมทางเทคโนโลยี (technology innovation) ในประเทศมาเลเซีย ระหวา่ง ค.ศ.1970-2009 
ผลการศกึษาพบวา่ เม่ือทดสอบ unit root ข้อมลูมีความนิ่งท่ี integrated of order one:l(1)  เม่ือ
ทดสอบ co-integration พบวา่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า รายได้ท่ีแท้จริง ราคาพลงังาน และนวตักรรม
ทางเทคโนโลยีนัน้มีความสมัพนัธ์ในดลุยภาพระยะยาวตอ่กนั โดยรายได้ท่ีแท้จริง สง่ผลทางบวก
ตอ่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว แตร่าคาพลงังานและนวตักรรมทางเทคโนโลยี สง่ผลทางลบ
ตอ่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว ผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นวา่ ราคาพลงังานและนวตักรรมทาง
เทคโนโลยีสามารถลดปริมาณการใช้พลงังานลงได้ สง่ผลให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
นัน้ เพิ่มขึน้มากกวา่การเจริญเตบิโตของสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน และเม่ือทดสอบความเป็นเหตเุป็น
ผลกนั Granger causality ด้วยวิธี VECM พบวา่ เม่ือทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลในระยะยาว
นัน้ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ ราคาพลงังาน และนวตักรรมทาง
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เทคโนโลยี มีความสมัพนัธ์เป็นแบบสองทิศทาง (bi-directional) เม่ือทดสอบความเป็นเหตเุป็นผล
กนั ในระยะสัน้พบวา่ทกุตวัแปรมีความสมัพนัธ์เป็นแบบสองทิศทางเชน่กนั แสดงให้เห็นวา่ 
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศท่ีพึง่พาพลงังาน การวางแผนนโยบายแบบอนรัุกษ์พลงังานอาจจะจะ
ขดักบัการหาแหลง่พลงังานหรือเคร่ืองจกัรใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ผ่านนวตักรรมหรือ
เทคโนโลยีตา่งๆซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศมาเลเซีย 

ปิยนาถ ลียะวณิช (2536) ได้ท า การศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ความ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยเน้นการวดัผลจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
และศกึษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจยัการผลิตรวมถึงผลตอบแทนตอ่ขนาดในการผลิต โดยท า การ
วิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยี มลูภณัฑ์ทนุและแรงงานท่ีมีผลตอ่ผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ
โดยรวมและสาขาการผลิตหลกั 4 สาขาคือ สาขาเกษตรกรรม สาขาอตุสาหกรรม สาขา
สาธารณปูโภคและสาขาบริการ ในการศกึษาใช้สมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas โดยใช้
ข้อมลูทตุิยภมูิในชว่งปี พ.ศ.2521-2533 มาท า การวิเคราะห์สมการถดถอยโดยวิธีก า ลงัสองน้อย
ท่ีสดุ (Ordinary Least Square: OLS) เพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิตา่งๆของสมการการผลิตผล
การศกึษาพบวา่ สมการการผลิตของภาคเศรษฐกิจโดยรวมและแยกตามรายสาขามีคา่ความ
ยืดหยุ่นในการผลิตของปัจจยัทนุสงูกวา่ความยืดหยุน่ในการผลิตของการใช้แรงงานคือคา่ความ
ยืดหยุ่นของปัจจยัทนุเท่ากบั 0.7745 และคา่ความยืดหยุ่นของปัจจยัแรงงานเทา่กบั 0.5485 
ยกเว้นสาขาเกษตรกรรมคือ คา่ความยืดหยุ่นของปัจจยัทนุเทา่กบั 0.5453 และคา่ความยืดหยุ่น
ของปัจจยัแรงงานเท่ากบั 0.9164 แสดงให้เห็นวา่การผลิตโดยสว่นใหญ่เป็นการผลิตท่ีเน้นการใช้
ปัจจยัทนุมากกวา่ปัจจยัแรงงาน ยกเว้นสาขาเกษตรกรรม สว่นการวิเคราะห์ผลตอบแทนตอ่ขนาด
การผลิตพบวา่สว่นใหญ่มีลกัษณะการผลิตอยู่ในระยะท่ีผลตอบแทนเพิ่มขึน้    สว่นอตัรา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นบวกทัง้การผลิตรวมและรายสาขา โดยท่ีสาขาการผลิต
ภาคอตุสาหกรรมมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสงูท่ีสดุ เน่ืองจากมีการน าเข้าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร
ท่ีใช้เทคนิคใหม่ๆ จากตา่งประเทศเป็นมลูคา่เพิ่มขึน้ทกุปี 
 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสามารถสรุปตามวตัถปุระสงค์ท่ีท าวิจยัได้ดงันี ้
1.จากวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องคือ งานวิจยัของ Ross (1991) ท่ี

ท าการศกึษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใช้พลงังานในภาคอตุสาหกรรมด้วยการค านวณหา
ความเข้มข้นของการใช้พลงังาน ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัด้านเทคโนโลยีการผลิตและด้าน
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ราคาพลงังานมีผลตอ่คา่ความเข็มข้นของปริมาณการใช้พลงังานท่ีลดลงของกลุม่ประเทศ
อตุสาหกรรม ท าให้ประสิทธิภาพของการใช้พลงังานในภาคอตุสาหกรรมการผลิตดีขึน้ เชน่เดียวกบั
งานวิจยัของ Verbruggen (2008) ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ โครงสร้างเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงจาก
ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอตุสาหกรรม ท าให้คา่ความเข็มข้นในการใช้พลงังานไฟฟ้าลดลง และ
สง่ผลความเข็มข้นของกลุม่ประเทศท่ีท าการศกึษานัน้มีแตกต่างในปัจจยัการด้านเข้าถึงเทคโนโลยี
ไฟฟ้าในระดบัการพฒันาของแตล่ะประเทศ 

2.จากวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องคือ การศกึษาปริมาณการใช้ไฟฟ้า
กบัผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศกรณีศกึษาของประเทศไทยของ วฒุิพนัธ์ (2555) และ
กรณีศกึษาในประเทศเกาหลีของ Yoo (2005)  จากการศกึษาพบว่าปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า
และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  มีทิศทางความสมัพนัธ์สองทิศทาง (bi-directional) แต่
เม่ือศกึษาเปรียบเทียบเป็นกลุม่ประเทศโดยมีประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศของกลุ่มท่ี
ท าการศกึษา ผลการศกึษาพบวา่กลุม่ประเทศอาเซียน ของงานวิจยั  Yoo (2006) พบวา่ ประเทศ
ไทยมีความสมัพนัธ์เพียงกรณีเดียวคือ ความสมัพนัธ์ท่ีมีทิศทางของการเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็น
ตวัก าหนดปริมาณการใช้ไฟฟ้า แสดงให้เห็นวา่ประเทศไทยยงัต้องการลงทนุโครงสร้างด้านไฟฟ้า 
และผลการศกึษากลุม่ประเทศในทวีปเอเชีย 12 ประเทศของ chontanawat (2010) พบวา่ การ
เตบิโตทางเศรษฐกิจและปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นต้นเหตซุึง่กนัและกนั ซึง่สาเหตุ
ความสมัพนัธ์ สว่นหนึง่เกิดจากการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมและการค้า รวมถึงความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเป็นปัจจยัในการเร่งการผลิตสินค้าให้ทนักบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ รวมถึง
งานวิจยัของ Jumbe (2004) ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้ากบั
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะเกิดขึน้นอกภาคเกษตรกรรม และงานวิจยัของ Hu and Lin 
(2013) ผลการศกึษาพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแตล่ะอตุสาหกรรมมีผล
ตอ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแตล่ะอตุสาหกรรมของเกาะไหหนาน นอกจากนีง้านวิจยัของ  
Tang and Tan (2013) แสดงให้เห็นวา่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาพลงังาน และนวตักรรม
เทคโนโลยี มีความสมัพนัธ์ในดลุยภาพในระยะยาว รวมถึงราคาพลงังานและนวตักรรมเทคโนโลยี 
ชว่ยลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ 
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บทที่ 3   
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในบทนีเ้ป็นรายละเอียดของวิธีการศึกษา จากการทบทวนเอกสารต่างๆ ทัง้ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยท าการศกึษาตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1  คือ การวิเคราะห์ความเข้มข้นของ
การใช้ไฟฟ้าในระดบัภาคบริการและในหมวดย่อยของภาคบริการ และวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 คือ 
วิเคราะห์ทิศทางความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีมีผลตอ่การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ
ในระดับภาคบริการ และในหมวดย่อยของภาคบริการ วิธีการศึกษาในบทท่ี 3 นีไ้ด้อธิบายถึง
การศึกษาตามหัวข้อต่างๆคือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแบบจ าลองท่ีใช้ใน
การศกึษา กรอบแนวความคดิในการวิจยั รายละเอียดการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นีใ้ช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา รายไตรมาส เป็น
ระยะเวลา 16 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 – 2560 จ านวนทัง้หมด 64 ไตรมาส และข้อมลูผลิตภณัฑ์มวล
รวมของภาคบริการ รวบรวมจากส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ส านักงาน
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และส านกังานสถิติแห่งชาติตามล าดบั  รวมถึงข้อมลูเพิ่มเติม
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารโลก และ สถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันา
ประเทศไทย 

การจ าแนกข้อมลูปริมาณการใช้ไฟฟ้าและข้อมลูผลิตภัณฑ์มวลรวมในแตล่ะหมวดย่อย 
จะเน้นเฉพาะเศรษฐกิจภาคบริการในรายสาขาท่ีโดเด่นและมีบทบาทท่ีส าคัญต่อประเทศ 
เน่ืองจากภาคบริการเป็นเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้ รวมถึงกระจายความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และมี
บทบาทในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคัญในงานวิจัยในครัง้นีไ้ด้ท าการแบ่งสาขาย่อยของ
เศรษฐกิจภาคบริการเป็น 5 สาขาดงันี ้

1. สาขาขนสง่และคมนาคม 
2. สาขาค้าสง่ค้าปลีก 
3. สาขาตวักลางทางการเงิน 
4. สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 
5. สาขาการก่อสร้าง 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
จากวตัถปุระสงค์ของการศกึษาและกรอบแนวความคิดในการวิจยั น ามาวิเคราะห์ข้อมลู

เชิงปริมาณ โดยในการศึกษาแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของ
การศกึษา โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 โดยการค านวณหาความเข็มข้นของปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าดงัสมการตอ่ไปนี ้
                                          
                                         Intensity = Elec /GDP    (10) 
 
โดยท่ี  
Intensity        = ความเข้มข้นของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า (Gwh/ล้านบาท) 
Elec         = ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในภาคบริการ (Gwh.) 
GDP              = ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในภาคบริการ (ล้านบาท) 
 

จากสมการ (10) จะน าไปค านวณหาความเข็มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาค
บริการโดยการแบง่การค านวณออกเป็น 2 กรณี คือ 

1.1. กรณีวิเคราะห์ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ของภาคบริการ ผลท่ีได้จากการค านวณคา่ความเข็มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมภาค
บริการนี ้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในภาคบริการ นัน่คือ  หากความเข้มข้น
ของการใช้ไฟฟ้าสงูชีใ้ห้เห็นราคาหรือต้นทนุของการเปล่ียนแปลงไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑ์มวลรวมท่ีสงู
ตามไปด้วย เชน่เดียวกนักบั ความเข็มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีต ่า จะสะท้อนถึงราคาต้นทนุ
ของการเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑ์มวลรวมท่ีต ่า ทัง้นี ้ความเข้มข้นของปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในระดบัภาคบริการ จะใช้คา่กลางในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในแตล่ะ
หมวดย่อยของภาคบริการ 

1.2. กรณีวิเคราะห์ความเข้มข้นของปริมาณกรใช้ไฟฟ้าในภาคการบริการตอ่
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในระดบัหมวดย่อยของภาคการบริการ ผลท่ีได้จากการค านวณคา่ความเข็มข้น
ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแตล่ะหมวดของการบริการ จะถกูน าไปเปรียบเทียบกบัคา่ความเข็ม
ข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในระดบัเป็นคา่กลางในการเปรียบเทียบ โดยการเปรียบเทียบความ
เข็มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าหมวดย่อย เพ่ือดวู่าในแตล่ะหมวดย่อย มีประสิทธิภาพของการใช้
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ไฟฟ้าในหารผลิตตอ่หน่วย เพิ่มขึน้ หรือลดลง หรืออยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัประสิทธิภาพในภาค
การบริการ 

2.เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 จะใช้การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางเศรษฐมิต ิ
โดยการทดสอบ 3 วิธี   

2.1) การทดสอบ unit root (Unit root test) 
2.2) การทดสอบการร่วมไปด้วยกนั (Co-integration test) 
2.3) การทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลด้วยวิธี Granger (Granger causality 

test) 
 

การทดสอบ unit root (Unit root test) 
ในการศกึษานีจ้ะทาการทดสอบความนิ่งของข้อมลูอนกุรมเวลาท่ีนามาใช้ใน

แบบจ าลองเป็นอนัดบัแรก ก่อนท่ีจะนาชดุข้อมลูนัน้ๆไปใช้ในการประมาณคา่ ซึง่โดยทัว่ไปมกั
พบวา่ข้อมลูอนกุรมเวลามีลกัษณะไมน่ิ่ง (Non-stationary) แตกตา่งจากข้อสมมตุฐิานดัง้เดมิของ
นกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิกท่ีกลา่ววา่ ข้อมลูมีลกัษณะนิ่ง (Stationary) คา่เฉล่ีย (Mean) และความ
แปรปรวน (Variance) มีคา่คงท่ี ดงันัน้จงึต้องนาข้อมลูเหลา่นีม้าทดสอบคณุสมบตัวิ่ามีความนิ่ง
หรือไม ่(Enders 2004) ในการศกึษานีเ้ลือกทดสอบความนิ่งของข้อมลูอนกุรมเวลาโดยใช้วิธี 
Augmented Dickey-Fuller (ADF) test ท่ีเสนอโดย Dickey and Fuller 1979 และ 1981 และวิธี
ของ Phillips-Perron (PP) test เสนอโดย Phillips and Perron 1988 เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีได้รับการ
ยอมรับและเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในการศกึษาความนิ่งของข้อมลูอนกุรมเวลา และหากผล
การทดสอบท่ีได้แสดงให้เห็นวา่ข้อมลูมีความไมน่ิ่ง นัน่คือ ชดุของข้อมลูเหลา่นีมี้การเคล่ือนไหวไป
ตามแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้ตามกาลเวลา (Time Trend) และความแปรปรวนวิ่งหา่งออกจากเดมิไป
เร่ือยๆตามแนวโน้มของระยะเวลาท่ีเพิ่มขึน้ ดงันัน้เพ่ือให้การประมาณคา่มีความถกูต้องน่าเช่ือถือ 
ข้อมลูเหลา่นีจ้ะถกูนามาปรับให้นิ่งโดยการทาผลตา่งล าดบัท่ี 1 (First Difference) หรือลาดบัท่ี
สงูขึน้ไปจนกวา่ข้อมลูจะมีความนิ่ง แล้วจงึนาไปใช้ในการประมาณคา่ในแบบจ าลองตอ่ไป 
(Enders 2004) เน่ืองจากในปัจจบุนัเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกว้างขวางวา่การใช้ข้อมลูท่ีมีความไม่
นิ่ง ไปใช้ประมาณคา่ในแบบจ าลองตา่งๆอาจสง่ผลให้เกิดปรากฎการณ์ของความสมัพนัธ์ปลอม 
(Spurious Regression)  

สมการท่ีใช้ในการทดสอบความนิ่งของปริมาณการใช้ไฟฟ้าและข้อมลูผลิตภณัฑ์มวล
รวมในหมวดยอ่ยของภาคบริการมีดงัตอ่ไปนี ้
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∆ ln 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛼1𝑖 + 𝛼2𝑖 𝑇 + 𝛿1𝑖 ∆ ln 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−1 + ∑ 𝜃∆𝑛

𝑖=1 ln 𝐺𝐷𝑃+𝑒𝑖𝑡                        (11) 

 

∆ ln 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖 + 𝛽2𝑖 𝑇 + 𝛿2𝑖  ∆ ln 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛾∆𝑛
𝑖=1 ln 𝐸𝑙𝑒𝑐+𝜇𝑖𝑡                      (12) 

 
โดยท่ี 
 ∆ ln 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 , ∆ ln 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−1                      = ผลิตภณัฑ์มวลรวมของแตล่ะหมวดของภาคบริการ  
                                                                  ณ เวลา t และ t-1 
∆ ln 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡  ∆ ln 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡−1               = ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแตล่ะหมวดของภาคบริการ 
                                                       ณ เวลา t และ t 

𝛼1𝑖 , 𝛼2𝑖  , 𝛽1𝑖 , 𝛽2𝑖 ,𝛿1𝑖𝛿2𝑖 ,𝜃, 𝛾   = คา่สมัประสิทธ์ิ 
 𝑒𝑖𝑡 , 𝜇𝑖𝑡                                              = คา่แนวโน้ม 

 

จากการทดสอบสมการจะได้คา่สมัประสิทธ์ิ 𝛿1𝑖  ในสมการท่ี (11) และคา่

สมัประสิทธ์ิ 𝛿2𝑖  ในสมการท่ี (12) จากการพิจารณาคา่สถิต ิt ( t-statistic) ของคา่ประสิทธ์ิ𝛿1𝑖  

และคา่สมัประสิทธ์ิ 𝛿2𝑖  ซึง่เป็นคา่สถิต ิADF (ADF-statistic) ต้องมีคา่มากกวา่เม่ือเทียบกบัคา่
วิกฤต Mckinnon ในรูปแบบคา่สมับรูณ์ จงึสามารถ   ปฏิเสธสมมตฐิานหลกัได้วา่ ข้อมลูการใช้
ไฟฟ้าและข้อมลูผลิตภณัฑ์มวลรวมในภาคบริการเป็น Unit root ได้ หรือข้อมลูทัง้สองมีความนิ่ง 
จงึสามารถทงัสองไปทดสอบการร่วมไปด้วยกนัและทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลตอ่ไป 

หากทดสอบแล้วพบว่า ข้อมลูมีลกัษณะไมน่ิ่งต้องท าการ Difference ข้อมลู 1 ครัง้ 

แล้วพิจารณาคา่สถิต ิt (t-statistic) จากคา่ประสิทธ์ิ𝛿1𝑖  และคา่สมัประสิทธ์ิ 𝛿2𝑖  อีกครัง้ โดย
ข้อมลูจะมีลกัษณะนิ่งได้ ต้องท าการ Difference ข้อมลู ไมเ่กิน 2 ครัง้ 

 
การทดสอบการร่วมไปด้วยกนั (Co-integration test) 

เม่ือทดสอบว่าข้อมลูมีความนิ่งแล้ว จะทดสอบวา่ อนกุรมเวลามรการร่วมด้วยไป
ด้วยกนัหรือไม ่โดยมีการทดสอบ ADF (ADF-statistic) โดยการหาคา่ความคลาดเคล่ือนจากการ
ประมาณการความสมัพนัธ์ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยสดุจากสมการตอ่ไปนี ้
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 ∆ ln 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ln 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡+𝑒𝑖𝑡                                   (13) 

 

 ∆ ln 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖 + 𝛽2𝑖  ln 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡+𝜇𝑖𝑡                                        (14) 

 

เม่ือได้ความคลาดเคล่ือนจากการประมาณความสมัพนัธ์ สามารถแบง่การทดสอบ
คา่ความคลาดเคล่ือนหรือสว่นท่ีเหลือ ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้

การทดสอบสว่นท่ีเหลือของสมการ  
 

∆�̂�.𝑖𝑡      = 𝛾�̂�.𝑖𝑡−1+ ∑ 𝛼𝑖𝑡
𝑛
𝑖=1  ∆ �̂�.𝑖𝑡−1 +𝑣𝑖𝑡     

         (15) 

โดยที ่ 

�̂�.𝑖𝑡 , �̂�.𝑖𝑡−1               =  ค่าความคลาดเคล่ือนหรือส่วนท่ีเหลือ ณ เวลา t และ                                    
t-1ท่ีน ามาหาสมการถดถอยใหม ่

𝛾 , 𝛼1𝑖                        =  คา่สมัประสิทธ์ 

𝑣𝑖𝑡                               = ข้อมลูอนกุรมเวลาของตวัแปรสุม่ 
 

หากการทดสอบ Unit root แล้วพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของ γ ในรูปแบบค่าสัมบูรณ์ท่ี
ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่าสัมบูรณ์ของค่าวิกฤต Mckinnon แล้วแสดงว่าค่าความคลาดเคล่ือน
หรือส่วนท่ีเหลือของข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคบริการและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
หมวดยอ่ยของภาคบริการมีความสมัพนัธ์ร่วมไปด้วยกนั หรือมีดลุยภาพระยะยาว 

การทดสอบสว่นท่ีเหลือของสมการ (14) 
 

∆𝜇 ̂.𝑖𝑡      = 𝜃�̂�.𝑖𝑡−1+ ∑ 𝑏𝑖𝑡
𝑛
𝑖=1  ∆ �̂�.𝑖𝑡−1 +휀𝑖𝑡    (16) 

 
โดยท่ี  

𝜇 ̂.𝑖𝑡  , �̂�.𝑖𝑡−1           = คา่ความคลาดเคล่ือนหรือสว่นท่ีเหลือ ณ เวลา t และ t-1 
                                         ท่ีน ามาหาสมการถดถอยใหม ่



  28 

θ , 𝑏1𝑖                        = คา่สมัประสิทธ์ 

  휀𝑖𝑡                             = ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสุม่ 
 

หากการทดสอบ Unit root แล้วพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิข อง 𝜃 ในรูปแบบค่าสัมบูรณ์ท่ี
ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่าสัมบูรณ์ของค่าวิกฤต Mckinnon แล้วแสดงว่าค่าความคลาดเคล่ือน
หรือส่วนท่ีเหลือของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละหมวดย่อยของภาคบริการมีความนิ่ง 
สามารถสรุปได้ว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และผลิตภณัฑ์มวลรวมในแตล่ะหมวดยอ่ยของภาคบริการ
มีความสมัพนัธ์ร่วมไปด้วยกนั หรือมีดลุยภาพระยะยาวร่วมกัน 
 

การทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลด้วยวิธี Granger (Granger causality test) 
เม่ือทดสอบความนิ่งของข้อมลูปริมาณการใช้ไฟฟ้า และผลิตภณัฑ์มวลรวมในแตล่ะ

หมวดย่อยของภาคบริการแล้วนัน้ น ามาสูก่ารทดสอบความเป็นเหตเุป็นผล เพ่ือหาทิศทาง
ความสมัพนัธ์ วา่ตวัแปรใดเป็นต้นหคูวามสมัพนัธ์ โดยแบง่ออกเป็น 2 กรณี 

กรณีทดสอบวา่ “ผลิตภณัฑ์มวลรวมในแตล่ะหมวดย่อยของภาคบริการไมไ่ด้เป็น
สาเหตขุองปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแตล่ะหมวดย่อยของภาคบริการ” โดยท าการถดถอยสมการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 

  
𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡

   =    ∑ 𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−1+ ∑ 𝛾𝑖

𝑛
𝑖=1 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡−1 + 𝑒𝑖𝑡         (unrestricted regression)   (17) 

 

 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡    = ∑ 𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−1 + 𝑒𝑖𝑡                       (restricted regression)       (18) 

 
สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ F-test โดยสมมตฐิานวา่ง (null hypothesis) คือ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในแตล่ะหมวดย่อยของภาคบริการ   𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡  ไมใ่ชต้่นเหตขุองปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในแตล่ะหมวดยอ่ยของภาคบริการ (𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡−1) หรือ 𝐻0: 𝛾𝑖 = 0 

ให้      𝑅𝑆𝑆𝑟    = ผลบวกสว่นตกค้างหรือสว่นท่ีเหลือยกก าลงัสอง (residual sum of suares)  
             จากสมการถดถอยท่ีใสข้่อจ ากดั (restricted regression) 
         𝑅𝑆𝑆𝑢𝑟   = ผลบวกส่วนตกค้างหรือสว่นท่ีเหลือยกก าลงัสอง (residual sum of suares)  
                        จากสมการถดถอยท่ีไมใ่สข้่อจ ากดั (unrestricted regression) 
ดงันัน้ 
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𝐹𝑞,(𝑛−𝑘) = 
(𝑅𝑆𝑆𝑟−𝑅𝑆𝑆𝑢𝑟)/𝑞

𝑅𝑆𝑆𝑢𝑟/(𝑛−𝑘)
 

 
q = จ านวน  lag 
n = จ านวนข้อมลู (sample size) 
 

ถ้า 𝐹𝑞,(𝑛−𝑘) ≥ F* จะสามารถปฏิเสธ 𝐻0 แสดงว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในแต่ละหมวด
ย่อยของภาคบริการ   𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡  เป็นต้นเหตุของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละหมวดย่อยของภาค
บริการ (𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡−1) แตเ่ป็นความสมัพนัธ์ทิศทางเดียว ต้องท าการทดสอบในกรณีกลบักนัคือ 

กรณีทดสอบว่า “ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแตล่ะหมวดย่อยของภาคบริการไม่ได้เป็นสาเหตุ
ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในแตล่ะหมวดยอ่ยของภาคบริการ” โดยท าการถดถอยสมการดงัตอ่ไปนี ้
 

  
𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡

   =    ∑ 𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖𝑡−1+ ∑ 𝛾𝑖

𝑛
𝑖=1 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−1 + 𝜇𝑖𝑡          (unrestricted regression)   (19) 

 
𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡    = ∑ 𝜃𝑖

𝑛
𝑖=1 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡−1 + 𝜇𝑖𝑡                               (restricted regression)   (20) 

 
ถ้า 𝐹𝑞,(𝑛−𝑘) ≥ F* จะสามารถปฏิเสธ 𝐻0 แสดงว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละหมวด

ย่อยของภาคบริการ   𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡  เป็นต้นเหตุของผลิตภัณฑ์มวลรวมในแต่ละหมวดย่อยของภาค
บริการ (𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡−1) หากทดสอบด้วย Granger causality test ทัง้ 2 กรณีพบว่า ทัง้สองกรณีเป็น
ต้นเหตท่ีุก าหนดความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกัน จึงสามารถสรุปได้ว่า ความสมัพันธ์ระหว่างปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมในแต่ละภาคของการบริการ เป็นต้นเหตซุึ่งกันและกัน หรือมี
ความสมัพนัธ์แบบสองทิศทาง 
 
 
  



  30 

บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 คือ ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในภาคบริการ โดยแบ่งการศึกษาความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าออกเป็น 2 ระดับ คือ 
การศึกษาในระดบัภาพรวมทัง้ภาคบริการ และในระดบัหมวดย่อยของภาคบริการ ทัง้ 5 หมวด 
ได้แก่ สาขาขนส่งและคมนาคม สาขาค้าส่งค้าปลีก สาขาตวักลางทางการเงิน สาขาโรงแรมและ
ภตัตาคาร และสาขาการก่อสร้าง 

 จากนัน้น าผลการศึกษาทัง้ 2 ระดับมาเปรียบเทียบเพ่ือดูความแตกต่างว่ามี
ประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้าในกรผลิตแตกตา่งต่างกันอย่างไร โดยใช้ข้อมูลผลิตภณัฑ์มวลรวม
ของภาคบริการทัง้หมด และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคบริการในหมวดย่อยทัง้ 5 หมวด 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 – 2560 รวมทัง้สิน้ 16 ปี เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระดับภาคบริการ 
 

 ผลการศึกษาความเข้มข้นจากข้อมูลท่ีท าตัง้แต่ปี 2545 – 2560 พบว่า ภาค
บริการมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าการ      ปี 2560 มีการใช้ไฟฟ้ารวม 45,100 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้
จากปีก่อนร้อยละ 1.03 โดยคาดว่าเกิดจากการขยายตวัของภาคการท่องเท่ียว และการบริโภค
ภาคเอกชน ส าหรับการใช้ไฟฟ้าในเดือนธันวาคม 2560 อยู่ท่ีระดบั 3,433 กิกะวตัต์ชั่วโมง ลดลง
ร้อยละ 0.33 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ธุรกิจท่ีส าคัญท่ีมีการใช้ไฟฟ้าลดลง ได้แก่ 
อสงัหาริมทรัพย์ และสถาบนัการเงิน โดยลดลงร้อยละ 1.64 และ 2.80 ตามล าดบั โดยการใช้ไฟฟ้า
ในภาคบริการอสงัหาริมทรัพย์ลดลงตามการชะลอตวัลงของทัง้ด้านอปุสงค์และอปุทานในช่วง 2 
ไตรมาสแรกของปี 2560 เน่ืองจากฐานท่ีสูงจากมาตรการกระตุ้ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตาม
มาตรการลดหย่อนภาษีบ้านหลงัแรกในปี 2559 และในช่วย 4 เดือนแรกของปี 2559 มีมาตรการ
ลดคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยั ผู้ประกอบการจึงเร่งก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัให้แล้วเสร็จ
เป็นจ านวนมากกว่าปกติส าหรับกรณีของสถาบันการเงิน  คาดว่าการใช้ไฟฟ้าลดลงเน่ืองจาก
ธนาคารหลายแห่งทยอยปิดสาขาย่อยตามแนวโน้มการเติบโตของการท าธุรกรรม  ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบ ในเดือนธันวาคม 2560 มีจ านวน 6,784 แห่ง 
ลดลง 232 แหง่ เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2559 ท่ีมีจ านวน 7,016 แหง่ ( กระทรวงพลงังาน) 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการ ซึ่ง
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้ปัจจยัการผลิต (ปริมาณการใช้ไฟฟ้า) เปรียบเทียบกบัผลผลิตท่ี
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ได้รับของภาคบริการ (พิจารณาจาก ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ดงันัน้หากแนวโน้มความ
เข้มข้นของการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงแสดงว่าการใช้ไฟฟ้าในภาคบริการมีประสิทธิภาพของการ
ใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตท่ีดีขึน้ หรือมีการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตท่ีลดลง ซึ่งพบว่า ความ
เข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการโดยรวมนัน้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง จากปี 
2556 มีความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระดบัภาคบริการ 0.00554 GWh/ล้านบาท แต่ใน
ปี 2560 มีความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระดบัภาคบริการลดลงอยู่ท่ี  0.00496 GWh/
ล้านบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์มวลรวม ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาค
บริการ 

ท่ีมา (1) ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
       (2) ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ค านวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในภาคบริการ ณ ราคาคงที 
       (3) จากการค านวณ  
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ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระดับหมวดย่อย ทัง้ 5 สาขาของภาคบริการ 
 

ภาคบริการสาขาขนสง่และคมนาคม 
 
ในสาขาขนส่งและคมนาคม มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มมากขึน้ 

เม่ือเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2545 เท่ากับ 19,268 GWh. แต่ในปี 2560 เพิ่มขึน้เป็น 
45,100 GWh.ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี 2545 เท่ากับ  485,063.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เป็น 
1,152,726.00 ล้านบาทในปี 2560 แต่ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระดบัหมวดย่อย 
ของสาขาขนส่งและคมนาคม มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.00335 GWh/ล้าน
บาท ดังนัน้แนวโน้มความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงในสาขาขนส่งและคมนาคม 
สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ จากการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมยัเข้ามาใช้
จากการลงทุนในภาคเอกชน ซึ่งจะเห็นได้จากการท่ีประเทศไทยมีการเติบโตของสาขาขนส่งและ
คมนาคม มีขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึน้ของจ านวน
นกัท่องเท่ียว กิจกรรมการผลิตภาคเกษตรและภาคอตุสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงมี
การปรับปรุงพัฒนาระบบขนส่งและคมนาคม โดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคมท่ีมี
โครงการเมกะโปรเจกต์ เพ่ือปฏิรูปการคมนาคมของประเทศเป็นจ านวนมาก อาทิ การพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดในระยะท่ี 3 การพัฒนา
สนามบนิอูต่ะเภา เพ่ือรองรับปริมาณสินค้าและจ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้ตอ่เน่ืองทกุปี 
และยังมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีจะเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต คือ
อตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ตวัอย่างเช่น การแสดงความต้องการลงทนุในโครงการ Smart 
Digital Hub ของกลุ่มอาลีบาบา ซึ่งประกอบด้วยศูนย์โลจิสติกส์และคลังสินค้าท่ีอาลีบาบา
ต้องการให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม 
(CLMV)และพัฒนาไปสู่การเป็น Hub เพ่ือขนส่งและกระจายสินค้าไปทั่วโลกในระยะต่อไป  ( 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย) 
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ตาราง 4.2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์มวลรวม ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาขา
ขนสง่และคมนาคม  

ภาคบริการ สาขาค้าสง่และค้าปลีก 
 
ในสาขาค้าส่งและค้าปลีก ในภาคขายส่ง การใช้ไฟฟ้าอยู่ท่ีระดบั 2,912 กิกะวตัต์ชัว่โมง 

มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.31 เม่ือเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับการขยายตวัของการใช้จ่าย
ภาครัฐ การบริโภคเอกชนตามการขยายตวั ของรายได้ภาคเกษตรกรรม รายได้ในภาคการส่งออก 
และการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัดีต่อเน่ือง รวมทัง้มาตรการ  กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีเกิดขึน้
ในช่วงคร่ึงปีหลงั โดยเฉพาะมาตรการช้อปช่วยชาติ และการใช้จ่ายผ่าน  บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ใน
สว่นธุรกิจขายปลีก มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ท่ีระดบั 3,788 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.70 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อน และการใช้ไฟฟ้าในเดือนธันวาคม 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.42 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน รวมทัง้ห้างสรรพสินค้า มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ท่ีระดบั 5,154 Gwh. เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อย
ละ 1.33 คาดว่าเกิดจากการขยายตวัของการบริโภคภาคเอกชนท่ีได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากก าลงั
ซือ้ท่ีเพิ่มขึน้ตามรายได้ท่ีแท้จริงของเกษตรกร ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากดัชนีผลผลิตสินค้า
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เกษตรกรรม และภาคการท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีขยายตวัได้ต่อเน่ือง รวมทัง้มาตรการภาษีเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจ (ช้อปช่วยชาต)ิ ของรัฐบาล ซึ่งให้ประชาชนสามารถน ารายจ่ายจากการซือ้สินค้า
และบริการในประเทศ ในระหว่างวันท่ี 11พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม 2560 มูลค่าไม่เกิน 
15,000 บาท ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี   2560 จากตาราง 4.3 พบว่า ความ
เข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสาขาค้าส่งและค้าปลีกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี 
2556  - 2560 มีความเข็ม ข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ  0.00635 0.00631 0.00617 
0.00592 และ 0.00548 GWh./ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการ
ใช้ไฟฟ้าท่ีมากขึน้ 

 

 

ตารางท่ี 4.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์มวลรวม ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาขา
ค้าสง่และค้าปลีก 
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ภาคบริการ สาขาตวักลางทางการเงิน 
ในสาขาตัวกลางทางการเงิน  จากข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสาขาตัวกลางทาง

การเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ในปี 2555 มีการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงถึง 950 Gwh. แต่ในปี 
2560 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเหลือเพียง 915 GWh.ซึ่ง คาดว่าการใช้ไฟฟ้าท่ีลดลงเน่ืองจากธนาคาร
หลายแห่งทยอยปิดสาขาย่อยตามแนวโน้มการเติบโตของการท าธุรกรรม ผ่านระบบออนไลน์โดย
สาขาของธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบ ในเดือนธันวาคม 2560 มีจ านวน 6,784 แห่ง ลดลง 232 แห่ง 
เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 ท่ีมีจ านวน 7,016 แห่ง ( ธนาคารแห่งประเทศไทย) จาก
ตาราง 4.4  แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นในการใช้ไฟฟ้าท่ีลดลงตัง้แต่ปี 2545 ท่ี 0.00253 GWh./
ล้านบาท ลดลงเหลือ 0.00077 GWh./ล้านบาท ในปี 2560 

 

ตารางท่ี 4.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์มวลรวม ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาขา
ตวักลางทางการเงิน 

 



  36 

ภาคบริการ สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 
สาขาโรงแรมและภตัตาคาร สาขาโรงแรมมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ท่ีระดบั 4,228 กิกะวตัต์ชัว่โมง 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.41 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ทัง้นี ้การใช้ไฟฟ้าของธุรกิจโรงแรมเร่ิมมีแนวโน้มขยายตวั
เพิ่มขึน้ตัง้แต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา  จากท่ีหดตัวในช่วงต้นปี 2560 สะท้อนให้เห็นถึงธุรกิจ
โรงแรมท่ีปรับตัวดีขึน้ตามการขยายตัวของปริมาณนักท่องเท่ียว  ทัง้นีปี้ 2560 นักท่องเท่ียว
ต่างประเทศท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่ท่ี 35.38 ล้านคน ขยายตวัร้อยละ 8.77 เม่ือ เทียบกับปี
ก่อน โดยเป็นการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวในเกือบทกุกลุ่มสญัชาติโดยเฉพาะจากประเทศในกลุ่ม
อาเซียน เช่น ประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ รวมทัง้นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน 
เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย  

รวมถึงอพาร์ทเม้นท์และเกสเฮ้าส์ มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ ท่ีระดับ 4,600 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 3.18 คาดว่าเกิดจากการขยายตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ี
เดินทางมายงัประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออก (East Asia) คิด
เป็นร้อยละ 67 เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน จีน และเกาหลีใต้ ซึ่งนักท่องเท่ียวกลุ่มนีม้ักนิยม
เดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัเองและเลือกพกัในอพาร์ทเม้นท์และเกสเฮ้าส์หรือโฮสเทล (Hostel) ท่ีอยู่
ใกล้แหล่งท่องเท่ียวและสถานีรถไฟฟ้าแทนการพักในโรงแรมขนาดใหญ่ ทัง้นี ้ในเดือนธันวาคม 
2560 มีนกัท่องเท่ียวจากตา่งประเทศท่ีเดนิทางเข้าประเทศไทย จ านวน 3.54 ล้านคน ขยายตวัร้อย
ละ 15.51 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวในเกือบทุกกลุ่มสัญชาติ  โดยเฉพาะ
นกัท่องเท่ียวจีนขยายตวัถึงร้อยละ 52.27 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการจดัระเบียบทวัร์ศนูย์เหรียญในปี
ก่อน  

ในส่วนภัตตาคาร มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ท่ีระดบั 1,000 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.79 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน คาดว่าเกิดจากภาคการท่องเท่ียวทัง้จากการขยายตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียว
ชาว ต่างประเทศท่ีเดินทางมายังประเทศไทย และนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศ 
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ตารางท่ี 4.5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์มวลรวม ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาขา
โรงแรมและภตัตาคาร 

ภาคบริการ สาขาก่อสร้าง 
สาขาก่อสร้างการใช้ไฟฟ้าอยู่ท่ีระดบั 754 กิกะวตัต์ชัว่โมง มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 

3.38 เม่ือเทียบกับปีก่อน เกิดจากการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2560 ซึ่ง
เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 12.47 และ 28.42ตามล าดบั แม้ว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถนุายน 2560 การ
ใช้ไฟฟ้าจะลดลงตามการชะลอตวัของการก่อสร้างในช่วงฤดฝูน แต่อย่างไรก็ตามนบัตัง้แต่เดือน
กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา การใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง (ยกเว้นเดือนตุลาคม 
2560) ทัง้นี ้ในเดือนธันวาคม 2560 การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.48 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน สอดคล้องกับการขยายตวัของเคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจด้านการ  ลงทุนภาคเอกชนในหมวด
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและหมวดก่อสร้าง ได้แก่ ภาษีการท าธุรกรรมอสงัหาริมทรัพย์  และดชันีราคา
วสัดกุ่อสร้าง 
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ตารางท่ี 4.5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์มวลรวม ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาขา
ก่อสร้าง 

ตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการ ซึ่ง
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้ปัจจยัการผลิต(ปริมาณการใช้ไฟฟ้า) เปรียบเทียบกบั ผลผลิตท่ี
ได้รับของภาคบริการ(พิจารณาจาก ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ดงันัน้หากแนวโน้มความ
เข้มข้นของการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงแสดงว่าการใช้ไฟฟ้าในสาขานัน้ๆมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ซึ่งจากตารางท่ี 1 พบว่า ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการโดยรวมนัน้มี
แนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.0054 โดยสาขา โรงแรม เป็นสาขาท่ีมีความ
เข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสงูท่ีสดุมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.0189 รองลงมาได้แก่ สาขาการค้าปลีก
และค้าส่ง สาขาขนส่งและการก่อสร้าง และ สาขาตวักลางทางการเงิน ตามล าดบั โดยมีค่าความ
เข้มข้นของการใช้ปริมาณไฟฟ้า เท่ากับ 0.00619 0.00335 0.00311 และ 0.001151 ตามล าดับ 
โดยสาขายอ่ยของภาคบริการทัง้ 5 สาขามีแนวโน้มของความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง
โดยตลอด  
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ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 โดยการศึกษาความสมัพันธ์ในระดบัภาคบริการ
ภาพรวมและใน 5 สาขาของภาคบริการ ด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ได้แก่ 

 1. การทดสอบ Unit root เน่ืองจากข้อมลูท่ีใช้เป็นข้อมลูอนกุรมเวลาจงึต้อง
ทดสอบก่อนวา่ข้อมลูนัน้มีความนิ่ง (Stationary) หรือไมจ่ึงจะสามารถน าข้อมลูไปทดสอบเพ่ือหา
ความสมัพนัธ์ด้วยวิธีการล าดบัถดัไป 

 2. การทดสอบร่วมไปด้วยกนั (Co-integration test เม่ือทดสอบวา่ข้อมลูมีความ
นิ่งแล้วจงึน าข้อมลูดงักลา่วมาทดสอบความสมัพนัธ์วา่มีการร่วมไปด้วยกนัหรือมีดลุยภาพในระยะ
ยาวร่วมหรือไม่ 

 3. กรทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลกนัของ Granger (Granger Causality Test) 
ทดสอบเพ่ือดทูิศทางความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างตวัแปร วา่มีทิศทางความสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากตวั
แปรเพียงตวัเดียวท่ีเป็นต้นเหตคุวามสมัพนัธ์ (Uni-Direction) หรือมีทิศทางความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปร
ทัง้สองตวัเป็นต้นเหตขุองความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั (Bi-direction) 
ผลการทดสอบ Unit root (Unit Root Test) 
 

 การทดสอบ Unit root เป็นการทดสอบวา่ข้อมลูอนกุรมเวลาท่ีน ามาวิเคราะห์นัน้มี
ความนิ่ง (Stationery) หรือไม่ การทดสอบ Unit root ด้วยวิธี Augmented-Dickey Fuller (ADF 
Test) เร่ิมต้นจากการทดสอบข้อมูล ณ ระดับ Level หรือ I (0) ด้วยสมการใส่ค่าแนวโน้ม (with 
trend) สมการแบบใส่ค่าคงท่ีและค่าแนวโน้ม (with intercept and trend) และสมการแบบไมใส่
ค่าคงท่ีและค่าแนวโน้ม (without intercept and trend) ตามล าดบั ผลการทดสอบพบว่า ข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของภาคบริการทัง้ในภาพรวมและ
สาขาย่อยทัง้ 5 สาขาไม่มีความนิ่งของข้อมูล ในทัง้สามรูปแบบอันประกอบด้วย รูปแบบไม่มี
คา่คงท่ีและแนวโน้มเส้นตรง (None) รูปแบบคา่คงท่ี (Intercept) และรูปแบบคา่คงท่ีและแนวโน้ม
เส้นตรง (Trend and Intercept) ดังนัน้จึงได้ท าการทดสอบความหยุดนิ่งของข้อมูล ณ ผลต่าง
ล าดับท่ี 1 หรือ First Differences พบว่า ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของภาคบริการ ทัง้ในภาพรวมของภาคบริการและในสาขาย่อยทัง้ 5 มีความหยุด
นิ่งของข้อมูล ณ ผลต่างล าดับท่ี 1หรือ First Differences ในทัง้สามรูปแบบดังท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ซึ่งจะได้น าข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาค
บริการท่ีมีความหยุดนิ่งของข้อมูล ณ ผลต่างล าดบัท่ี 1 หรือ First Differences ไปท าการทดสอบ
การร่วมไปด้วยกนัของอนกุรมเวลา หรือ Co-integration Test เป็นล าดบัตอ่ไป  
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ตารางท่ี 4.6 ผลการทดสอบ Unit root (Unit root test) ของข้อมลูผลิตภณัฑ์มวลรวมและปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าในระดบัหมวดย่อยทัง้ 5 สาขาและภาคบริการภาพรวม ณ ระดบั I (0), Lag = 2 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบ Unit root (Unit root test) ของข้อมลูผลิตภณัฑ์มวลรวมและปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าในระดบัหมวดย่อยทัง้ 5 สาขาและภาคบริการภาพรวม ณ ระดบั I (1), Lag = 2  

ท่ีมา: จากการค านวณ 

ผลการทดสอบการร่วมไปด้วยกัน (Co-Integration Test) และผลการทดสอบความเป็นเหตุ
เป็นผลกันของ Granger (Granger Causality Test) 
 

 ผลการทดสอบ Unit root ข้างต้นพบว่า ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับภาคบริการภาพรวม และระดับหมวดย่อย 5 สาขานัน้ มีความนิ่ง 
(Stationery) ณ ระดับ I (1) เท่ากัน (same order of integration) ดังนัน้ จึงสามารถทดสอบการ
ร่วมไปด้วยกันเพ่ือหาการเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวร่วมกันของตวัแปรทัง้สอง และทดสอบหา
ความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger เพ่ือหาทิศทางของความสมัพนัธ์ว่าตวัแปรใดเป็นต้นเหตขุอง
ความสมัพนัธ์ หรือตวัแปรทัง้สองเป็นต้นเหตขุองความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกัน ทัง้นี ้จะน าเสนอผล
การศึกษาผลการทดสอบร่วมไปด้วยกันและผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล ตามระดบัภาค
บริการภาพรวมและระดบัหมวดยอ่ย 5 สาขาดงันี ้
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 ผลการทดสอบของภาคบริการภาพรวม 
 

 ในภาคบริการภาพรวมพบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมมีดลุย
ภาพในระยะยาวร่วมไปด้วยกนั จากสมการความสมัพนัธ์ทัง้ในกรณีก าหนดให้ผลิตภณัฑ์มวลรวม
เป็นตัวแปรต้น และในกรณีก าหนดให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตัวแปรต้น พบว่า ตัวแปรตาม
สามารถอธิบายด้วยแบบจ าลองได้ ร้อยละ 56.75  (Adjusted  𝑅2= 0.567523) และยอมรับ
สมมติฐานท่ีว่าตัวแปรต้นสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 (F-Statistic 
=82.36034, Prob =0.0000) 

การทดสอบ Unit root ของส่วนท่ีเหลือ (Residual) จากความสมัพันธ์กรณีท่ีผลิตภัณฑ์
เป็นตวัแปรต้น และกรณีท่ีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตวัแปรต้น พบว่ามีความนิ่ง เน่ืองจากค่าสถิต ิ
ADF มากกว่า ค่าวิกฤตของ MacKinnon ในรูปค่าสัมบูรณ์ ณ ระดบันัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 
0.01 สามารถสรุปได้วา่ตวัแปรทัง้สองมีดลุยภาพระยะยาวร่วมกนั 

ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลด้วยวิธีของ Granger โดยทดสอบสมมติฐานหลกัทัง้
สองกรณี โดยใช้ Lags (3) จากตาราง 4.8 แสดงถึงความสมัพนัธ์ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาค
บริการภาพรวมและผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับภาคบริการภาพรวม โดยกรณีท่ีพิจารณาคือ 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการภาพรวมเป็นสาเหตตุ่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจหรือไม่
นัน้ พบว่า สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีความเช่ือมัน่ระดบั 95% เน่ืองจากคา่ P-Value < 
0.05 หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีนยัส าคญั รวมไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตตุอ่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ภาคบริการภาพรวม กล่าวได้ว่าในช่วงระยะเวลาย้อนหลังไป 3 ไตรมาสนัน้ เม่ือปริมาณการใช้
ไฟฟ้าของภาคบริการภาพรวมสูงขึน้จะส่งผลท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคบริการ
ภาพรวมสงูขึน้ตามไปด้วย เช่นเดียวกับเม่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคบริการภาพรวม
สงูขึน้ จะส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการภาพรวม สงูตามขึน้ไปด้วย แตผ่ลการศกึษา
พบว่า การเปล่ียนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคบริการภาพรวมไม่เป็นสาเหตใุห้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดมีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากับ 1.097 ณ ระดบัความ
เช่ือมั่นท่ี 90% (P- value > 0.1)  ในทางกลับกัน การเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ยงัคงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้า ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% (P- 
value < 0.01) 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger ของภาคบริการภาพรวม 

หมายเหต:ุ ** มีนยัส าคญัทางสถิต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ผลการทดสอบของภาคบริการ สาขาขนสง่และคมนาคม 
  

 ผลการทดสอบการร่วมไปด้วยกนัในภาคบริการ สาขาขนส่งและคมนาคม พบว่า
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมมีดุลยภาพในระยะยาวร่วมไปด้วยกัน จากสมการ
ความสัมพันธ์ทัง้ในกรณีก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นตัวแปรต้น และในกรณีก าหนดให้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตวัแปรต้น พบว่า ตวัแปรตามสามารถอธิบายด้วยแบบจ าลองได้ ร้อยละ 
52.66 (Adjusted  𝑅2= 0.526625) และยอมรับสมมติฐานท่ีว่าตวัแปรต้นสามารถอธิบายตวัแปร
ตามได้ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 (F-Statistic =69.97438, Prob =0.0000) 

 การทดสอบ Unit root ของส่วนท่ีเหลือ (Residual) จากความสัมพันธ์กรณี ท่ี
ผลิตภัณฑ์เป็นตัวแปรต้น และกรณีท่ีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตัวแปรต้น พบว่ามีความนิ่ง 
เน่ืองจากค่าสถิติ ADF มากกว่า ค่าวิกฤตของ MacKinnon ในรูปค่าสัมบูรณ์ ณ ระดบันัยส าคญั
ทางสถิตร้ิอยละ 0.01 สามารถสรุปได้วา่ตวัแปรทัง้สองมีดลุยภาพระยะยาวร่วมกนั 

 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลด้วยวิธีของ Granger จากตาราง 4.9 แสดง
ถึงความสมัพันธ์ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการสาขาขนส่งและคมนาคมกบัผลิตภัณฑ์
มวลรวมในระดบัภาคบริการสาขาขนสง่และคมนาคม โดยกรณีท่ีพิจารณาคือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของภาคบริการสาขาขนส่งและคมนาคมเป็นสาเหตตุ่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจหรือไม่นัน้ 
พบว่า สามารถปฏิเสธสมมตฐิานหลกั H0 ท่ีความเช่ือมัน่ระดบั 95% เน่ืองจากคา่ P-Value < 0.05 
กล่าวได้ว่าในระยะเวลาย้อนหลังไป 2 ไตรมาส เม่ือปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสาขาขนส่งและ
คมนาคมสงูขึน้จะส่งผลท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสาขาขนส่งและคมนาคมสงูขึน้ตาม
ไปด้วย แต่หากย้อนกลับไปในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ 4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสาขานี ้จะไม่มี
อิทธิพลตอ่การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของสาขาขนสง่และคมนาคม โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิเท่ากบั 
1.404 และ 0.982 ตามล าดับ ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 90 % ( P- Value > 0.1 ) อีกทัง้พบว่าใน
ช่วงเวลาย้อนหลงั 4 ไตรมาส การเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตท่ีุท า
ให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการสาขาขนส่งและคมนาคมเปล่ียนแปลงไปด้วย  อย่างมี
นยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ( P-Value < 0.05 ) 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger ของภาคบริการสาขาขนสง่และ
คมนาคม 

หมายเหต:ุ ** มีนยัส าคญัทางสถิต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ผลการทดสอบของภาคบริการ สาขาค้าสง่ค้าปลีก 
  

 ผลการทดสอบการร่วมไปด้วยกันในภาคบริการ สาขาค้าส่งค้าปลีกพบว่า 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมไม่มีดลุยภาพในระยะยาวร่วมไปด้วยกนั จากสมการ
ความสัมพันธ์ทัง้ในกรณีก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นตัวแปรต้น และในกรณีก าหนดให้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตวัแปรต้น พบว่า ตวัแปรตามสามารถอธิบายด้วยแบบจ าลองได้ ร้อยละ 
63.09 (Adjusted  𝑅2= 0.630974) และปฏิเสธสมมติฐานท่ีว่าตวัแปรต้นสามารถอธิบายตวัแปร
ตามได้ ณ ระดบันยัส าคญั 0.1 (F-Statistic =26.22005, Prob =0.2258) 

 การทดสอบ Unit root ของส่วนท่ีเหลือ (Residual) จากความสัมพันธ์กรณี ท่ี
ผลิตภัณฑ์เป็นตัวแปรต้น และกรณีท่ีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตัวแปรต้น พบว่ามีความนิ่ง 
เน่ืองจากคา่สถิติ ADF ต ่ากว่าคา่วิกฤตของ MacKinnon ในรูปค่าสมับูรณ์ ณ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิตร้ิอยละ 0.1 สามารถสรุปได้วา่ตวัแปรทัง้สองไมมี่ดลุยภาพระยะยาวร่วมกนั 

 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลด้วยวิธีของ Granger จากตาราง 4.10 แสดง
ให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสาขาค้าส่งและค้าปลีกกบัการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของสาขาค้าส่งและค้าปลีก พบว่าสามารถปฎิเสธสมมติฐานหลกั Ho กล่าวคือใน
ระยะเวลาย้อนหลงัชว่ง 3 ไตรมาส ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นต้นเหตใุห้เกิดการเปล่ียนแปลงของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาขาค้าส่งและค้าปลีก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ( P-value < 0.05 ) เช่นเดียวกบัการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของสาขาค้าสง่และค้า
ปลีกเป็นตวัการท่ีสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสาขาค้าสง่และค้าปลีก 
อาจแสดงให้เห็นไดว่า หากเกิดการเปล่ียนแปลงชองปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสาขาค้าส่งและค้า
ปลีก ในช่วง 3 ไตรมาสท่ีผ่านมา มีผลท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาขาค้าส่งและค้า
ปลีกเปล่ียนแปลงตามไปด้วยทัง้ทิศทางเพิ่มขึน้หรือลดลง อย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงเม่ือการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาขาค้าส่งและค้าปลีกผันผวน จะท าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
สาขาค้าสง่และค้าปลีกเกิดการเล่ียนแปลงตามไปด้วยเชน่กนั 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger ของภาคบริการสาขาค้าสง่ค้า
ปลีก 

หมายเหต:ุ ** มีนยัส าคญัทางสถิต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ผลการทดสอบของภาคบริการ สาขาตวักลางทางการเงิน 
  

 ผลการทดสอบการร่วมไปด้วยกนัในภาคบริการ สาขาตวักลางทางการเงิน พบว่า 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมมีดุลยภาพในระยะยาวร่วมไปด้วยกัน จากสมการ
ความสัมพันธ์ทัง้ในกรณีก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นตัวแปรต้น และในกรณีก าหนดให้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตวัแปรต้น พบว่า ตวัแปรตามสามารถอธิบายด้วยแบบจ าลองได้ ร้อยละ 
54.95 (Adjusted  𝑅2= 0.549490) และยอมรับสมมติฐานท่ีว่าตวัแปรต้นสามารถอธิบายตวัแปร
ตามได้ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 (F-Statistic =76.62190, Prob =0.000) 

 การทดสอบ Unit root ของส่วนท่ีเหลือ (Residual) จากความสัมพันธ์กรณี ท่ี
ผลิตภัณฑ์เป็นตัวแปรต้น และกรณีท่ีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตัวแปรต้น พบว่ามีค วามนิ่ง 
เน่ืองจากค่าสถิติ ADF มากกว่า ค่าวิกฤตของ MacKinnon ในรูปค่าสัมบูรณ์ ณ ระดบันัยส าคญั
ทางสถิตร้ิอยละ 0.01 สามารถสรุปได้วา่ตวัแปรทัง้สองมีดลุยภาพระยะยาวร่วมกนั 

 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลด้วยวิธีของ Granger จากตาราง 4.11 พบว่า
สามารถปฎิเสธสมมติฐานหลัก Ho ในเชิงสัมพันธ์นีว้่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาขาการเงินไม่เป็น
สาเหตขุองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาขาการเงิน สามารถอธิบายได้ว่าการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสาขาการเงินในไตรมาส 3 ท่ีผ่านมา สง่ผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาขาทางการเงิน อย่างมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น ในการพิจารณาความเข็มข้นของการใช้ไฟฟ้าต่อ GDP ของสาขา
การเงินท่ีวา่ ความเข็มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสาขาการเงินลดลง หรือปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของสาขาการเงินลดลง จากการปิดสาขาย่อยของธนาคารต่างๆ รวมถึงการท าธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์เพิ่มมากขึน้ เม่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาขาเพิ่มสูงขึน้ รวมถึงหากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดการเปล่ียนแปลง จะเป็นตวัผลักดนัให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาขา
การเงินเปล่ียนแปลงไปด้วย อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P-Value > 0.05)  
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ตารางท่ี 4.11 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger ของภาคบริการสาขาทางการเงิน 

หมายเหต:ุ ** มีนยัส าคญัทางสถิต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ผลการทดสอบของภาคบริการ สาขาโรงแรม 
  

 ผลการทดสอบการร่วมไปด้วยกนัในภาคบริการ สาขาโรงแรมพบว่า ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์มวลรวมมีดลุยภาพในระยะยาวร่วมไปด้วยกนั จากสมการความสมัพนัธ์ทัง้
ในกรณีก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นตวัแปรต้น และในกรณีก าหนดให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เป็นตัวแปรต้น  พบว่า ตัวแปรตามสามารถอธิบายด้วยแบบจ าลองได้  ร้อยละ 50.19 
(Adjusted  𝑅2= 0.501937) และยอมรับสมมติฐานท่ีว่าตวัแปรต้นสามารถอธิบายตวัแปรตามได้ 
ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 (F-Statistic =63.48234, Prob =0.000) 

 การทดสอบ Unit root ของส่วนท่ีเหลือ (Residual) จากความสัมพันธ์กรณี ท่ี
ผลิตภัณฑ์เป็นตัวแปรต้น และกรณีท่ีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตัวแปรต้น พบว่ามีความนิ่ง 
เน่ืองจากค่าสถิติ ACF มากกว่า ค่าวิกฤตของ MacKinnon ในรูปค่าสัมบูรณ์ ณ ระดบันัยส าคญั
ทางสถิตร้ิอยละ 0.01 สามารถสรุปได้วา่ตวัแปรทัง้สองมีดลุยภาพระยะยาวร่วมกนั 

 จากตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่าการทดสอบด้วยวิธี Granger Causality Tests 
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho GWHHOTEL (X) ไม่ Granger cause GDPHOTEL (Y) คือ
ผลของการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสาขาโรงแรม มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัหรือ
เป็นสาเหตใุห้เกิดการเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาขาโรงแรม ณ ระดบั
ความเช่ือมั่นท่ี95% (P-Value < 0.05) รวมไปถึงในทางกลับกัน GDPHOTEL (Y) ไม่ Granger 
cause GWHHOTEL (X) และจากผลการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสาขาโรงแรมในปัจจุบนั มาจากการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา
ย้อนหลงัไป 2 ไตรมาส โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 6.654 ซึ่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 99%  (P-value < 0.01 ) สอดคล้องกลบัข้อมลูการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจโรงแรมเร่ิมมีแนวโน้ม
ขยายตวัเพิ่มขึน้ตัง้แต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา สะท้อนให้เห็นถึงธุรกิจโรงแรมท่ีปรับตวัดีขึน้ตาม
การขยายตวัของปริมาณนักท่องเท่ียว รวมถึงผลของการเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในสาขาโรงแรม ช่วงระยะเวลาย้อนหลังไป 3 ไตรมาส ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาขาโรงแรมในปัจจุบัน อย่างมีนัยส าคญั ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% (P-
value < 0.05)  
 

ตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger ของภาคบริการสาขาโรงแรม 

ตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger ของภาคบริการสาขาโรงแรม 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger ของภาคบริการสาขาโรงแรม 

หมายเหต:ุ ** มีนยัส าคญัทางสถิต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ผลการทดสอบของภาคบริการ สาขาก่อสร้าง 
  ผลการทดสอบการร่วมไปด้วยกนัในภาคบริการ สาขาก่อสร้างพบวา่ ปริมาณการ

ใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์มวลรวมไมมี่ดลุยภาพในระยะยาวร่วมไปด้วยกนั จากสมการความสมัพนัธ์
ทัง้ในกรณีก าหนดให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมเป็นตวัแปรต้น และในกรณีก าหนดให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เป็นตัวแปรต้น  พบว่า ตัวแปรตามสามารถอธิบายด้วยแบบจ าลองได้  ร้อยละ 36.11 
(Adjusted  𝑅2= 0.361124) และปฏิเสธสมมติฐานท่ีว่าตวัแปรต้นสามารถอธิบายตวัแปรตามได้ 
ณ ระดบันยัส าคญั 0.1 (F-Statistic =9.337426, Prob =0.3663) 

 การทดสอบ Unit root ของส่วนท่ีเหลือ (Residual) จากความสัมพันธ์กรณี ท่ี
ผลิตภัณฑ์เป็นตัวแปรต้น และกรณีท่ีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตัวแปรต้น พบว่ามีความนิ่ง 
เน่ืองจากคา่สถิติ ADF ต ่ากว่าคา่วิกฤตของ MacKinnon ในรูปค่าสมับูรณ์ ณ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิตร้ิอยละ 0.01 สามารถสรุปได้วา่ตวัแปรทัง้สองไมมี่ดลุยภาพระยะยาวร่วมกนั 

แต่เม่ือทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลด้วยวิธีของ Granger นัน้ พบว่าการทดสอบ
สมมตฐิานหลกั Ho กรณีให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาก่อสร้างไม่เป็นต้นเหตุของปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าในสาขาก่อสร้าง สามารถปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 95% 
เน่ืองจากค่า P-Value < 0.05 ซึ่งพบว่าการเปล่ียนแปลงของเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสาขา
ก่อสร้างในไตรมาส 4 ท่ีผ่านมา เป็นสาเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ปัจจุบนั อย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยท่ีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตามการ
ชะลอตวัของการก่อสร้างในช่วงฤดฝูน แตอ่ย่างไรก็ตามนบัตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา 
การใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับการขยายตวัของเคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจด้าน
การลงทุนภาคเอกชนในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและหมวดก่อสร้าง เช่นเดียวกันกับ การ
เปล่ียนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  4 ไตรมาส มีอิทธิพล หรือเป็น
สาเหตใุห้เกิดการเปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาขาก่อสร้าง ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95%  

 
ตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger ของภาคบริการสาขาก่อสร้าง 

ตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger ของภาคบริการสาขาก่อสร้าง 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger ของภาคบริการสาขาก่อสร้าง 

หมายเหต:ุ ** มีนยัส าคญัทางสถิต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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 จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในระดบัภาคบริการภาพรวม และในสาขาย่อยทัง้ 5 สาขาของภาคบริการ พบว่าผลการทดสอบ
การร่วมไปด้วยกันของอนุกรมเวลา หรือ Co-Integration Test พบว่า ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของภาคบริการทัง้ในภาพรวมและสาขาขนส่งและคมนาคม สาขาตวักลางทางการเงินและสาขา
โรงแรมมีลักษณะร่วมไปด้วยกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมี
รูปแบบของลกัษณะร่วมไปด้วยกนัอย่างน้อย 1 รูปแบบ แตส่าขาค้าส่งค้าปลีกและสาขาก่อสร้าง 
ไม่มีลกัษณะร่วมไปด้วยกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ในขณะท่ีการ
ทดสอบความเป็นเหตุและเป็นผลระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณ ฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของภาคบริการทัง้ในภาพรวมและทัง้สาขาย่อยทัง้ 5 สาขา ของภาคบริการทัง้ใน
ภาพรวมและสาขาย่อยเช่นเดียวกัน พบว่า ทิศทางความสัมพันธ์ท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นต้นเหตุซึ่งกันและกัน ได้แก่ ภาคบริการทัง้ในภาพรวม สาขาขนส่งและ
คมนาคม สาขาตวักลางทางการเงิน สาขาค้าสง่ค้าปลีก สาขาโรงแรม และสาขาก่อสร้าง 
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บทที่ 5  
สรุปและเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 

 พลังงานไฟฟ้ามีบทบาทส าคัญไฟฟ้าท่ีเข้ามามีบทความส าคัญอย่างยิ่งชีวิต
มนุษย์ ทัง้ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ท าให้ปริมาณความต้องการไฟฟ้าใน
โลกสูงขึน้ จึงจ าเป็นต้องมีการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
มนษุย์ปัจจบุนัไฟฟ้าเป็นปัจจยัส าคัญท่ีสดุปัจจยัหนึ่งส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวนัของชนในชาต ิ
การส่ือสาร การคมนาคม การให้ความรู้ การศึกษา ไฟฟ้าถือเป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทัง้เกษตรรวมและ อุตสาหกรรมท่ีทนัสมยั การกระจายรายได้ และสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขนัในด้านการผลิต และการขายสินค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคญัในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานไฟฟ้าถือเป็นพืน้ฐานส าคญัของการพัฒนาประเทศทุกด้าน พลงังาน
ไฟฟ้ามีความจ าเป็นตอ่ประชาชนทกุกลุ่ม จะเห็นได้ว่าในระยะแรกของการพฒันาประเทศ รัฐบาล
ของทกุประเทศได้พยายามจดัสรรพลงังานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีตา่งๆ ให้มากท่ีสดุ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวกและเคร่ืองจกัรประเภทตา่งๆ ในการผลิตสินค้าทัง้
ภาคเกษตรและอตุสาหกรรม แสดงให้เห็นว่าพลงังานไฟฟ้ามีความจ าเป็นอย่างมีนยัส าคญัตอ่การ
พฒันาประเทศในทุกระดบั เน่ืองด้วยเหตนีุก้ารผลิตไฟฟ้าจึงต้องมีการวางแผนและด าเนินการให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้า การขยายตวัประชากร และการขยายตวัของเศรษฐกิจท่ีมี
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศทุกๆด้าน  
การศึกษาครัง้นีจ้ึงเป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคบริการ และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์มวลรวมของภาคบริการของประเทศไทย 

 การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา 2 ข้อ คือ (1) เพ่ือวิเคราะห์ความ
เข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าในระดบัภาคอตุสาหกรรมการผลิตและในระดบัหมวดยอ่ย 5 สาขา (2) เพ่ือ
วิเคราะห์ทิศทางความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีมีผลตอ่การเจริญทางเศรษฐกิจในแต่
ละหมวดย่อยของภาคบริการของประเทศไทย ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ ข้อมลูปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าและข้อมลูผลิตภณัฑ์มวลรวมในภาคบริการ ตัง้แตปี่ 2545 – 2560 รวบรวมข้อมลูเป็นราย
ไตรมาสจ านวน 16 ปี จากส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานและส านักงาน
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิตามล าดบั 
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 ข้อมลูท่ีรวบรวมได้นัน้แบง่ข้อมลูในระดบัภาคบริการภาพรวม และข้อมลูในสาขา
ย่อยของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 5 สาขา ได้แก่ สาขาขนส่งและคมนาคม สาขาค้าส่งค้าปลีก 
สาขาตวักลางทางการเงิน สาขาโรงแรมและภตัตาคาร และสาขาการก่อสร้าง 

 ผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี1 พบวา่ ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของภาคบริการ ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิต(ปริมาณการใช้ไฟฟ้า) 
เปรียบเทียบกบั ผลผลิตท่ีได้รับของภาคบริการ(พิจารณาจาก ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ) 
ดงันัน้หากแนวโน้มความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงแสดงวา่การใช้ไฟฟ้าในสาขานัน้ๆ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งจากตารางท่ี 1 พบว่า ความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาค
บริการโดยรวมนัน้มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.0054 โดยสาขา โรงแรม เป็น
สาขาท่ีมีความเข้มข้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.0189 รองลงมาได้แก่ 
สาขาการค้าปลีกและค้าส่ง สาขาขนส่งและการก่อสร้าง และ สาขาตัวกลางทางการเงิน 
ตามล าดับ โดยมีค่าความเข็มข้นของการใช้ปริมาณไฟฟ้า เท่ากับ 0.00619 0.00335 0.00311 
และ 0.001151 ตามล าดบั โดยสาขาย่อยของภาคบริการทัง้ 5 สาขามีแนวโน้มของความเข้าข้น
ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงโดยตลอด 

 ผลการศึกษาตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี2 ความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้า
และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคบริการ พบว่าข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคบริการและในสาขาย่อยทัง้ 5 สาขา มีความนิ่ง ณ 
ระดบั I (1) เม่ือทดสอบการไปร่วมกัน ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ณ 
คา่ระดบั พบว่า ข้อมลูปริมาณการใช้ไฟฟ้า และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของภาคบริการ
ทัง้ในภาพรวมและสาขาย่อยทัง้ 5 สาขาไม่มีความนิ่งของข้อมลู ในทัง้สามรูปแบบอนัประกอบด้วย 
รูปแบบไม่มีค่าคงท่ีและแนวโน้มเส้นตรง (None) รูปแบบค่าคงท่ี (Intercept) และรูปแบบค่าคงท่ี
และแนวโน้มเส้นตรง (Trend and Intercept) ดงันัน้จึงได้ท าการทดสอบความหยุดนิ่งของข้อมูล 
ณ ผลต่างล าดบัท่ี 1 หรือ First Differences พบว่า ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศของภาคบริการ ทัง้ในภาพรวมของภาคบริการและในสาขาย่อยทัง้ 5 มีความ
หยดุนิ่งของข้อมูล ณ ผลตา่งล าดบัท่ี 1หรือ First Differences ในทัง้สามรูปแบบดงัท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในระดับภาคบริการความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคบริการ มีดลุยภาพในระยะยาวร่วมกนั และเม่ือทดสอบ
ความเป็นเหตเุป็นผล พบทิศทางความสมัพนัธ์ท่ีตวัแปรทัง้สองเป็นต้นเหตท่ีุก าหนดความสมัพนัธ์
ซึง่กนัและกนั 
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การทดสอบการร่วมไปด้วยกันของอนุกรมเวลา หรือ Co-Integration Test แสดงให้เห็น
ว่า ข้อมลูปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการทัง้ในภาพรวมและ สาขาขนส่งและคมนาคม  สาขา
ตวักลางทางการเงิน สาขาโรงแรมและภตัตาคาร มีดลุยภาพร่วมกนัทัง้ในกรณีก าหนดปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าเป็นตวัแปรต้น และกรณีท่ีก าหนดผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นตวัแปรต้น ซึ่งกล่าวได้ว่า ภาค
บริการทัง้ในภาพรวมและสาขาย่อยทัง้ 5 สาขามีลกัษณะร่วมไปด้วยกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีรูปแบบของลกัษณะร่วมไปด้วยกนัอย่างน้อย 1 รูปแบบซึง่ใน
ส่วนการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลนัน้ยังคงทดสอบทัง้ 5 สาขาเพ่ือทดสอบว่าปริมาณการใช้
ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลในแต่ละสาขา ตัวแปรใดเป็นต้นเหตุของการท่ีก าหนดทิศทางของ
ความสมัพนัธ์ ยกเว้นสาขา สาขาค้าส่งค้าปลีก และสาขาการก่อสร้าง ไม่มีลกัษณะร่วมไปด้วยกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

เม่ือทดสอบความเป็นเหตแุละเป็นผลด้วยวิธีของ Granger ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้า
และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคบริการทัง้ในภาพรวมและทัง้สาขาย่อยทัง้ 5 สาขา 
พบวา่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีอิทธิพลหรือเป็นสาเหตใุห้เกิดการเปล่ียนแปลงในผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศภาคบริการทัง้ในภาพรวมและในสาขาย่อยทัง้ 5 สาขาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
ในขณะเดียวกนั ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคบริการทัง้ในภาพรวมและในสาขาย่อยทัง้ 
5 สาขาก็มีอิทธิพลหรือเป็นสาเหตใุห้เกิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคบริการ
ทัง้ในภาพรวมและสาขาย่อยเช่นเดียวกัน แสดงว่า ทัง้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากบัผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศภาคบริการ มีลกัษณะเป็นทัง้สาเหตแุละเป็นทัง้ผลซึง่กนัและกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 1. จากการศึกษาความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าในภาคบริการภาพรวมและใน 5 
สาขา สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้า ทัง้นีก้ารก าหนดแนวทางเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในภาคบริการ และใน 5 สาขา มีดงัตอ่ไปนี ้

  1) หมวดย่อยท่ีมีประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า อยูใ่กล้เคียงกบัระดบัภาค
บริการภาพรวม ได้แก่ สาขา โรงแรม รองลงมาได้แก่ สาขาการค้าปลีกและค้าสง่ สาขาขนสง่และ
การก่อสร้าง และ สาขาตวักลางทางการเงินนีมี้ความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ดงันัน้ ภาครัฐ
หรือผู้ประกอบการควรมีนโยบายท่ีชว่ยลดการใช้พลงังานในกลุม่นีล้งเพ่ือรักษาประสิทธิภาพของ
การใช้พลงังานไฟฟ้า โดยการปรับปรุง และน านวตักรรมหรือเทคโนโลยี มาใช้เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้มากขึน้  

  2) หมวดย่อยท่ีมีประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าสงูกวา่ภาคบริการภาพรวม 
กลุม่ภาคบริการกลุม่นีถื้อวา่มีการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพแล้ว จงึต้องรักษาประสิทธิภาพ
เหลา่นีไ้ว้ โดยการสง่เสริมความรู้  

 2. การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ภาคบริการของประเทศไทย ใน 5 สาขานัน้ พบว่าทัง้ 5 สาขามีดุลยภาพในระยะยาวร่วมกันทัง้
กรณีก าหนดให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตวัแปรต้น และกรณีก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นตวั
แปรต้น สะท้อนให้เห็นถึงพลงังานไฟฟ้ามีความส าคญัตอ่ภาคบริการ ท่ีก่อให้เกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจน าไปสู่ดลุภาพในระยะยาวร่วมกนัเม่ือก าหนดให้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นตวัแปรต้น การส่งเสริมให้ทัง้สาขา 5 สาขา มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาค
บริการเพิ่มขึน้จะน าไปสูก่ารเตบิโตทางเศรษฐกิจ  

 เพ่ือรักษาดุลยภาพในระยะยาวของปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในภาคบริการท่ีมีการเข้าสู่ดลุยภาพในระยะยาวร่วมกัน ซึ่งผู้ประกอบการควร
ปรับเปล่ียนแนวคิด และวิธีการใช้ไฟฟ้าให้ลดลง เช่นการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ รวมถึงภาครัฐให้
การสนบัสนนุเพ่ือปรับเปล่ียนการใช้พลงังานไฟฟ้า รวมถึงการก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสมของภาค
บริการในแต่ละสาขา ซึ่งสามารถใช้ผลการศึกษาความเป็นเหตุเป็นผลท่ีศึกษาทิศทางของ
ความสมัพนัธ์วา่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือผลิตภณัฑ์มวลรวมเป็นต้นเหตขุองความสมัพนัธ์ 

 3. ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ภาคบริการและในสาขาย่อยทัง้ 5 สาขา พบว่า ทิศทางความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ส่งผลต่อการวาง
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นโยบายด้านการใช้พลังงานและพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านไฟฟ้า รวมไปถึงนโยบายท่ี
กระตุ้นให้เกิดการเตบิโตทางเศรษฐกิจ  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. การศึกษาในครัง้นี ้มีการเก็บข้อมูลเพียง 16 ปี โดยการศึกษาเป็นรายไตรมาส ส่งผล
ให้มีจ านวนข้อมูลเพียง 64 ข้อมลู ซึ่งจ านวนข้อมลูท่ีใช้อาจไม่เพียงพอต่อการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ากบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในภาคบริการภาพร่วมและสาขาย่อยของภาค
บริการ พบวา่เม่ือศกึษาการเข้าสูด่ลุยภาพในระยะยาวร่วมกนัในระดบัสาขา พบการเข้าสู่ดลุยภาพ
ในระยะยาว แต่กลบัพบว่ามีทิศทางความสมัพนัธ์เม่ือทดสอบความเป็นเหตเุป็นผลของ Granger 
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการเพิ่มจ านวนข้อมูลให้มากขึน้เพ่ือให้เป็นผลการศึกษา
สมบรูณ์กวา่การศกึษาครัง้นี ้

2. การศึกษาความเข็มข้นของการใช้พลังงานในครัง้นี ้ศึกษาเพียงความเข็มข้นของ
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคบริการเท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไปอาจศึกษาการใช้
พลงังานอ่ืนๆท่ีใช้ในภาคบริการเปรียบเทียบกนัว่าการใช้พลงังานอ่ืนๆ รวมถึงพลงังานในการผลิต
นัน้มีแนวโน้มเพิ่มขึน้หรือลดลงอย่างไร เพ่ือน าไปสู่นโยบายด้านการจดัการพลงังานท่ีเพียงพอใน
ภาคบริการ  

3. การศกึษาครัง้นีท้ าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าและ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคบริการ ซึ่งมีตวัแปรท่ีใช้ศึกษาเพียงสองตวัเท่านัน้ อาจน าตวัอ่ืนด้าน
พลังงานหรือเศรษฐกิจ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การลงทุน เข้ามาศึกษาด้วย เน่ืองจาก
ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ เอามาจากงานวิจัยของ Tang and Tan (2013) ท่ีน าตัวแปรด้านราคา
พลงังานและนวตักรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาศกึษาร่วมด้วยและพบว่ามีความสมัพนัธ์กนั ดงันัน้ ใน
กรณีการศกึษาครัง้ตอ่ไปอาจน าปัจจยัอ่ืนๆ มาศกึษาร่วมด้วย เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การ
เตบิโตทางเศรษฐกิจขิงภาคบริการมากขึน้ 
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