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บทที่  1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  (Specific Financial Institutions : SFIs)  เป็นสถาบนัการเงินของ
รัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  ในการพฒันา  ส่งเสริม
เศรษฐกิจและสนบัสนุนการลงทุนต่างๆ อยู่ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงการคลงั  มีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยท าหนา้ท่ีตรวจสอบผลการด าเนินงานและความเส่ียงของ SFIs  และรายงานผลไปยงั
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 

รัฐบาลหลายยคุหลายสมยัไดมี้การจดัตั้งสถาบนัการเงินเพ่ือด าเนินการเฉพาะกิจเพ่ือช่วยใหมี้
แหล่งเงินทุนกระจายในวงกวา้งสู่หน่วยเศรษฐกิจขนาดย่อมและครัวเรือนในชนบทท่ีไม่มีโอกาส
เขา้ถึงระบบสถาบนัการเงิน  โดยสถาบนัการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งไดรั้บภารกิจตามกฎหมาย
เฉพาะใหท้ าหนา้ท่ีต่างกนัในดา้นการใหสิ้นเช่ือ  อาทิ สินเช่ือเพื่อการเกษตร  อุตสาหกรรม  การผลิต
เพ่ือส่งออก  และการใหสิ้นเช่ือเพ่ือจดัหาท่ีอยูอ่าศยัเป็นตน้  รวมทั้งรัฐบาลยงัตอ้งการให้ประชาชน
ไดรู้้จกัการออมเงินในระบบสถาบนัการเงิน  และหากประชาชนเดือดร้อนทางการเงินก็ใหม้ีท่ีพึ่งพา
ทางการเงินท่ีใหกู้ย้มืในอตัราดอกเบ้ียต ่า  ลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกูท่ี้อยูน่อกระบบ 

 
ในช่วงปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551  เกิดวิกฤติทางการเงินโลกเร่ิมตน้จากปัญหาวิกฤติ

สินเช่ือซบัไพรม ์ หรือวิกฤติซบัไพรม์ (ในประเทศไทยอาจเรียกว่า  วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์)  ส่วน
ส าคญัของวิกฤติน้ีคือการท่ีความคล่องตวัของตลาดสินเช่ือทัว่โลกและระบบธนาคารลดลง มีสาเหตุ
หลกัมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเกิดปัญหาในตลาดอสงัหาริมทรัพยก์ารกูย้มืและการให้กูย้ืมท่ี
มีความเส่ียงสูงและระดับหน้ีสินของบริษัทและบุคคลท่ีสูงเกินไปวิกฤติคร้ังน้ีส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจและการเงินทัว่โลก  (ธญัสุดา  เรืองกาญจนรัตน์, 2557) 

 
 ผลกระทบต่อกลุ่มประเทศต่างๆมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันออกไป  ประเทศในแถบยุโรป

ได้รับผลกระทบเร็วกว่ากลุ่มอ่ืน  เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงทางการเงินในระดบัสูงกบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวนัออกมีความเส่ียงต่อภาคเศรษฐกิจและการเงินใน
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ระดบัสูง  ซ่ึงเกิดจากการพึ่งพาเงินทุนในกลุ่มประเทศยโูร  (Euro Zone)  ในสัดส่วนท่ีสูง ส าหรับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการเร่งขายทรัพย์สินของนักล งทุน
ต่างประเทศ  ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาการขาดสภาพคล่องของภาคธุรกิจและมีต้นทุนการกูย้ืมท่ีสูงข้ึน  
ประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีพึ่งพิงการส่งออกและมีความเช่ือมโยงการคา้กบัตลาดโลกในอตัราท่ีสูง  
เช่น  ประเทศไทย  ไดรั้บผลกระทบทางการคา้อย่างรวดเร็วและรุนแรง  ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตวั  
และเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในท่ีสุด (ธญัสุดา  เรืองกาญจนรัตน์, 2557) 
 

 
ภำพที่ 1  การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 - 2556 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

  จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกในคร้ังน้ี  ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดภาวะ
ถดถอยตามไปดว้ย  จากภาพท่ี 1 ซ่ึงแสดงถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงปี 
พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2556 จะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยมีช่วงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความผนัผวนค่อนขา้งสูง  และตกต ่าท่ีสุดในช่วงปี พ.ศ.2552ดงันั้นสถาบนัการเงินของไทยจึงตอ้ง
เตรียมรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเป็นส่ือกลางในการระดมเงินทุนและจดัสรรเงินทุนให้ภาค
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ธุรกิจต่างๆ  เพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจอีกทางหน่ึง  นอกจากน้ีสถาบนัการเงินต่างๆยงัตอ้งมีการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรอยู่รอดต่อไปได ้ และสามารถสร้างรายไดแ้ละผล
ก าไรภายใตภ้าวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาวิกฤติทางการเงินซ่ึงนอกจากสถาบนัการเงินท่ีเป็น
ธนาคารพาณิชยแ์ลว้  ก็ยงัมีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีเขา้มาช่วยแกปั้ญหาในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย 

 
รัฐบาลไดอ้าศยัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจเป็นช่องทางฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคญั  ซ่ึงมี

ทั้งหมด 8 แห่ง  ไดแ้ก่  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  บรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  (บสย.)  และบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.)  (ดูรายละเอียดใน
ตารางท่ี 1)  โดยเป็นแหล่งเงินทุนใหแ้ก่ภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็กกลางและขนาดย่อม  รวมทั้งแก่ภาค
ครัวเรือนทั้งน้ีเพ่ือใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหยุดชะงกัไปชัว่คราวสามารถด าเนินต่อไดต้ามปกติ 
และภาครัฐไดม้ีนโยบายส าคญัผา่นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 
ซ่ึงในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจไดมี้การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและมีการแข่งขนัสูงทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชน  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีระบบจดัการทรัพยากร  มีการ
ปรับตวัอยา่งต่อเน่ือง  และสามารถแข่งขนัไดดี้  ดงันั้นเม่ือมีความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย  
ส่งผลต่อการด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง  แต่สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีมี
นโยบายการด าเนินงานท่ีดีและมีความเหมาะสม  โดยการปล่อยสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ  เกิดรายได้
เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียเงินกู ้และมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากค่าธรรมเนียมต่างๆ  อีกทั้งสามารถลดตน้ทุนใน
การด าเนินงานใหน้อ้ยลงได ้ จะส่งผลใหส้ถาบนัการเงินเฉพาะกิจมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึนและมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึน  และเพื่อให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจเป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีความน่าเช่ือถือและมี
บทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจต่อไป 
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ตำรำงที่ 1  รายช่ือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย  และจ านวนสินทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2556 
(หน่วย : พนัลา้นบาท) 

ล ำดับที่ รำยช่ือสถำบันกำรเงินเฉพำะกจิ สินทรัพย์ 

1 ธนาคารออมสิน 2,177.19 
2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,191.02 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 766.27 

4 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 116.72 

5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 

88.28 

6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย   

77.76 

7 บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
(บสย.) 

16.49 

8 บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.)   
 

7.00 

ท่ีมา: งบแสดงฐานะการเงินของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปีพ.ศ. 2556 
 

จากตารางท่ี 1  แสดงรายช่ือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย  และจ านวนสินทรัพย์
ในปี พ.ศ. 2556  โดยเรียงล  าดบัจากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีจ  านวนสินทรัพยม์ากท่ีสุดไปยงั
นอ้ยท่ีสุด  ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีจ  านวนสินทรัพยม์ากท่ีสุด  ซ่ึงมีจ  านวน
สินทรัพยถึ์ง  2,177.19 พนัลา้นบาท  อนัดบัท่ี 2 คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
มีจ  านวนสินทรัพย ์1,191.02 พนัลา้นบาท  ส่วนบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (บตท.) เป็น
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีจ  านวนสินทรัพยน์้อยท่ีสุด  ซ่ึงมีจ  านวนสินทรัพยเ์พียง 7.00 พนัลา้น
บาท 

 
อย่างไรก็ตาม  ถึงแมว้่าสถาบนัการเงินเฉพาะกิจจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงในช่องทางฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของประเทศไทย  ช่วยให้เศรษฐกิจคล่องตวัมากข้ึน  แต่สถาบนัการเงินเฉพาะกิจเองก็
สามารถประสบปัญหาได้เช่นเดียวกัน  อย่างเช่นในปี พ.ศ. 2556  เกิดปัญหาทางดา้นผลการ
ด าเนินงานหรือประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารเพื่อการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากปัจจยัหลายๆ
ดา้น เช่น  การมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีมากกว่ารายไดท่ี้ไดรั้บมีหน้ีสูญเป็นจ านวนมาก  ดงันั้น
โครงการการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี  จะท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจในช่วงปีพ.ศ. 2550 – 2556 โดยท าการศึกษาประสิทธิภาพสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ
ทั้ง 8 แห่งซ่ึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานนั้นจะท าการพิจารณาจาก ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  ค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  และค่าธรรมเนียมและบริการเพื่อ
พิจารณาว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจใดบา้งท่ีมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพจากความสามารถท่ีว่าหน่วยผลิตสามารถเพ่ิมผลผลิตโดยไม่เพ่ิม
จ านวนปัจจยัการผลิต 

 
วตัถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย 

 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทยในช่วง

ปี  พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

ทราบถึงแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ    
รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ  เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการเงินอ่ืนๆในการท่ีจะท าแนวทางไป
ประยกุตใ์ช ้ ใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในอนาคตต่อไป 
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ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้บ่งขอบเขตในการศึกษาออกเป็นดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
 

1. จ ำนวนสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจในประเทศไทยจะท าการศึกษาผลประกอบการและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย  จ  านวน 8 แห่ง  โดย
แบ่งเป็น 

 
1.1 สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีรับฝากเงินจากประชาชนทัว่ไป  ไดแ้ก่  ธนาคารออม

สิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   

 
1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่รับฝากเงินจากประชาชนทัว่ไป ได้แก่ธนาคาร

พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.)  และ
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.)   

 
2. ระยะเวลำในกำรศึกษำจะท าการศึกษาขอ้มูลจากงบการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 

2556 
 
3. กำรวดัประสิทธิภำพ  จะแบ่งการวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานออกเป็น2 ดา้น  คือ 

 
3.1 การวดัประสิทธิภาพดา้นปัจจยัการผลิต  ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย  ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 
3.2 การวดัประสิทธิภาพดา้นปัจจยัผลผลิต  ไดแ้ก่  รายไดจ้ากดอกเบ้ีย  และรายไดท่ี้

มิใช่ดอกเบ้ีย 
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นิยำมศัพท์ 
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ไดใ้หค้วามหมายของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ดงัน้ี 
 
1. สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ (Specific Financial Institutions : SFIs)  หมายถึงสถาบัน

การเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐในการพฒันา 
ส่งเสริม เศรษฐกิจ และสนบัสนุนการลงทุนต่างๆ อยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงการคลงั อย่างไร
ก็ดี กระทรวงการคลงัไดม้อบหมายให ้ธปท. ท าหน้าท่ีตรวจสอบผลการด าเนินงานและความเส่ียง
ของ SFIs และรายงานผลการตรวจสอบไปยงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2557) 

 
นอกจากน้ี  ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจใน

ประเทศไทย  มีค  านิยามศพัทท่ี์ส าคญั  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
 
2. ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน (Efficiency)  หมายถึง  การใชท้รัพยากรในการด าเนินการ

ใดๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึงผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นไดม้าโดยการใชท้รัพยากรน้อยท่ีสุด และ
การด าเนินการเป็นไปอยา่งประหยดั ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆ ท่ี
ตอ้งใชใ้นการด าเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลส าเร็จ และถูกตอ้ง  (สมชาย  หาญหิรัญ,2549 อา้งถึงใน  
ธิดารัตน์  ป่ินแกว้, 2553) 

 
3. กำรวัดประสิทธิภำพด้ำนปัจจัยกำรผลิต (Input–Oriented Measure)  หมายถึงการวดั

ประสิทธิภาพโดยมุ่งเนน้การลดลงของปัจจยัน าเขา้ท่ีใชใ้นขณะท่ีผลผลิตท่ีไดรั้บยงัคงอยู่ในระดบั
เดิม  (สุริยา  ศรีลิพฒัน์, 2549) 

 
4. วดัประสิทธิภำพด้ำนผลผลติ (Output-Oriented Measure) หมายถึงการวดัประสิทธิภาพ

โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิตท่ีไดใ้ห้สูงสุดในขณะท่ียงัคงการใชปั้จจัยน าเขา้ระดบัเดิม  (สุริยา  ศรี
ลิพฒัน์, 2549) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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5. งบกำรเงิน  หมายถึง  รายงานท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกับทรัพยากรท่ีกิจการเป็นเจ้าของแหล่ง
เงินทุน  ท่ีน ามาใชใ้นทรัพยากรดงักล่าวและผลการด าเนินกิจการ (พนิดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร, 
2553) 

 
6.  Linear Programming Model  คือ  แบบจ าลองท่ีใชส้ าหรับหา Maximize or Minimize 

ท่ี สมการความสัมพนัธ์ระหว่าง Objective function และ Constrains เป็นเส้นตรง (Linear 
relationship) เช่น ในเร่ืองผลตอบแทนเราตอ้งการจะไดสู้งท่ีสุดท่ีจะเป็นไปได ้(Maximize)  ส่วน
เร่ืองเวลาท่ีใช้ ต้นทุน หรือวตัถุดิบเราตอ้งการให้ต  ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้(Minimize) ภายใต้
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ (อษัฎางค ์ อารียไ์ทย, 2551) 

 
7.  Decision Making Units (DMUs)  คือ  หน่วยการตดัสินใจเป็นหน่วยตดัสินใจในการใช้

ปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาเป็นหน่วยท่ีจะถูกน ามาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพใน
การศึกษาคร้ังน้ี DMUsคือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทยทั้ง 8 แห่ง   (วิมลวรรณ  เกียรติ
สูงส่ง, 2549) 

 
8. ปัจจัยกำรผลิต  (Input)  หมายถึง  ทรัพยากรท่ีแต่ละ DMUsน ามาใช้  เช่น  เงินทุน  

แรงงาน  เคร่ืองจกัร  เป็นตน้  และการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัการผลิต  คือ  ปัจจยัทางดา้นตน้ทุน  ไดแ้ก่  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  ค่าใชจ่้ายพนักงาน  ค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ
(วิมลวรรณ  เกียรติสูงส่ง, 2549) 

 
9. ผลผลิต (Output)  หมายถึง  ผลลพัธ์ท่ีได้จากการใช้ปัจจัยการผลิตของ DMUsใน

การศึกษาคร้ังน้ี  คือ  รายไดจ้ากดอกเบ้ีย  และรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ทางการเงินของสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจในแต่ละปี  ค่าธรรมเนียมรับอ่ืนๆ  (วิมลวรรณ  เกียรติสูงส่ง, 2549) 



บทที่  2 

 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคดิทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
แนวคดิการประเมนิประสิทธิภาพการผลติทางเศรษฐศาสตร์ 

1. แนวคดิเบือ้งต้นในการประเมนิประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ในการด าเนินงานขององค์กรเป็นตวัช้ีวดัความอยู่รอดของแต่
ละองคก์ร  หากองคก์รใดมีประสิทธิภาพการด าเนินงานแสดงวา่องคก์รนั้นยอ่มมีความพร้อมในการ
แข่งขนัแนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รจะค านวณจากอตัราส่วนระหว่างปัจจยัดา้น
ผลผลิตต่อปัจจยัการผลิต โดยทัว่ไปแลว้ สามารถค านวณไดด้งัน้ี (ประสพชยั  พสุนนท,์ 2551) 

 

ประสิทธิภาพ = 
จ านวนผลผลิต

จ านวนปัจจยัท่ีน าเขา้
 

 

แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพขา้งตน้เป็นการเปรียบเทียบเป็นรายคู่  ซ่ึงไม่ครอบคลุม
จ านวนผลผลิตและจ านวนปัจจัยน าเข้าทั้ งหมด  ต่อมาจึงมีการพัฒนาวิธีการในการประเมิน
ประสิทธิภาพองค์กรดว้ยการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของแต่ละองค์กรเท่ากับค่ามาตรฐาน 
(Benchmark)  ในการเปรียบเทียบระหว่างองค์กรนั้น  ซ่ึงค่ามาตรฐาน คือ ค่าท่ีไดจ้ากองค์กรท่ีดี
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัองคก์รอ่ืนๆท่ีน ามาร่วมพิจารณา  องคก์รนั้นจะถือว่าเป็นองคก์รในระดบัแนวหน้า 
(Frontier) ท่ีมีประสิทธิภาพ  ส่วนองค์กรอ่ืนๆจะถือว่า เป็นองค์กรท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
(Inefficiency)  เรียกวิธีดังกล่าวว่า  เป็นการประเมินประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (Relative 
Efficiency) ระหว่างองคก์ร (นราวุฒิ  ทุมมากรณ์, 2552) 

ค่าประสิทธิภาพ Relative Efficiency (E)  เป็นอตัราส่วนระหว่างผลรวมถ่วงน ้ าหนักของ
ปัจจยัผลผลิตต่อผลรวมถ่วงน าหนกัของปัจจยัน าเขา้  ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี  (อคัรพงศ ์ อั้นทอง
, 2547) 
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ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (Relative Efficiency)  =  
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของจ านวนผลผลิต

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของจ านวนปัจจยัท่ีน าเขา้
 

 
สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 
 
Relative Efficiency (Ei)  =  ;i = 1, …, m, r = 1, …, s, j = 1, …, n 

 
 
โดยท่ี Ei คือ  คะแนนประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์รท่ี i 
 

xij คือ  จ  านวนของปัจจยัน าเขา้ท่ี i ของหน่วยผลิต j 
 

yrj คือจ านวนของผลผลิตท่ี r ของหน่วยผลิต j 
 

μr คือตวัถ่วงน ้ าหนกัของผลผลิต r 
 

ωi คือตวัถ่วงน ้ าหนกัของปัจจยัน าเขา้ i 
 

n คือจ านวนของหน่วยผลิต 
 

s คือจ านวนของผลผลิต 
 

m คือจ านวนของปัจจยัน าเขา้ 
 

 การตดัสินใจกรณีน้ี  คือ  การค านวณค่า Eiท่ีมีค่ามากท่ีสุด  ดงันั้น  ปัญหาน้ีจึงเป็นปัญหาท่ี
ตอ้งการค านวณค่ามากท่ีสุด  โดยการเลือกตัวถ่วงน ้ าหนักท่ีเหมาะสมกบัปัจจัยดา้นผลผลิตและ
ปัจจยัน าเขา้  สามารถเขียนเป็นตวัแบบทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ Max  Ei 

เงื่อนไขข้อจ ากดั 
  Ei ≤ 1 ( i = 1, 2, …, n ) 
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  ωj ,μr  ≥ ε ( j = 1 , 2, …, s ) 
   

โดยท่ี  ε คือ  ค่าบวกท่ีมีขนาดเลก็ 

ผูบ้ริหารสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  สามารถอาศยัขอ้มูลจากงบการเงินของสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจ  ได้แก่  งบดุล  งบก าไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  เป็นต้น  ในการประเมินฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  เพื่อประกอบการตดัสินใจและก าหนด
นโยบายการบริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพได ้ ซ่ึงการประเมินผลการท างานดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใช้
การวิเคราะห์งบการเงิน  โดยอาศยัการเปรียบเทียบขอ้มูลและผลประกอบการของสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจ  สามารถกระท าไดใ้น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. โดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานปัจจุบนักบัท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีต 
 

2. โดยการเปรียบเทียบกบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจอ่ืน  ในรอบระยะเวลาเดียวกนั 

นอกจากน้ี  เรายงัสามารถใช้วิธีการอ่ืนในการวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ไดแ้ก่   วิธีการ Data Envelopment Analysis  ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถ
ใชว้ดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

2. แนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยใช้แบบจ าลอง  Data Envelopment 
Analysis (DEA)   

แบบจ าลอง Data Envelopment Analysis (DEA)  เป็นเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ท่ีใชใ้นการ
ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กรซ่ึงถูกพฒันาข้ึนจากแนวคิดเร่ืองการประเมิน
ประสิทธิภาพเบ้ืองตน้  พฒันาข้ึนโดย Joseph Farrell  (อา้งถึงในนราวุฒิ  ทุมมากรณ์, 2552)  โดย
แบบจ าลอง  Data Envelopment Analysis  หรือ DEA  จะเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีไม่ใช่
พารามิเตอร์ (Non-Parametric Statistics)  ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งทราบลกัษณะของประชากร  ไม่ตอ้ง
ก  าหนดบริเวณวิกฤติและขอ้ตกลงเก่ียวกบัความคลาดเคล่ือนสุ่ม (Random Error)  การประเมิน
ประสิทธิภาพสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามระยะเวลา  ไม่ต้องก าหนดการแจกแจง (Distribution)  
และสามารถพิจารณาปัจจยัการผลิตน าเขา้ (Input)  และปัจจยัส่งออกหรือผลผลิต (Output)  ไดห้ลาย
ปัจจยัในคราวเดียวกนั  โดยใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Programming)  
ไดแ้ก่  สมการเชิงเส้น (Linear Programming)  มาใชว้ิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพหรือความดอ้ย
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ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่เทียบกบัผลผลิตท่ีได้  และเรียกหน่วยงาน  สาขา  หรือ
องค์กรท่ีถูกประเมินประสิทธิภาพว่า Decision Making Unit (DMU)  ซ่ึงวิธีการน้ีจะแตกต่างจาก
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)  ท่ีมีการวิเคราะห์โดยใชปั้จจยัเพียง 1 
ปัจจยัเป็นตวัตั้ง  และมี 1 ปัจจยัเป็นตวัหารเท่านั้น  นอกจากน้ีการวิเคราะห์ DEA ยงัท าให้ทราบถึง
สาเหตุของการด้อยประสิทธิภาพ (Inefficiency)  เพื่อสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององคก์รได ้(นราวุฒิ  ทุมมากรณ์, 2552) 

มุมมองของการประเมินประสิทธิภาพด้วยวิธีการ DEA  มี 2 มุมมอง  ได้แก่   Input–
Oriented  เป็นการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รเม่ือพิจารณาปัจจยัน าเขา้เป็นหลกั  และ Output-
Oriented  เป็นการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รเม่ือพิจารณาดา้นผลผลิตเป็นหลกั  แต่อย่างไรก็
ตามคะแนนท่ีไดข้องทั้งสองมุมมองจะมีค่าเท่ากนั  จะต่างกนัเพียงหลกัการในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
กล่าวคือ หากเป็น  Input–Oriented  จะเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตให้ต  ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
ในขณะท่ี  Output-Oriented  จะเนน้การเพ่ิมผลผลิตใหม้ากท่ีสุดจากปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู ่

 จากตวัแบบขา้งตน้  ต่อมาจึงมีการพฒันาและปรับปรุงตวัแบบของ DEA  เพื่อให้สามารถ
น ามาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รไดอ้ยา่งถกูตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน  โดย
มีนักวิเคราะห์ช่ือ  Charnes, Cooper and Rhodes  ท าการพฒันาและปรับปรุงแบบจ าลอง  Data 
Envelopment Analysis  หรือ DEA  เป็นตวัแบบ Charnes Cooper and Rhodes (CCR)  ในปี 1978   
ซ่ึงถือเป็นตวัแบบของวิธีการ DEA  เป็นโปรแกรมเชิงเสน้ตวัแบบแรกในการประเมินประสิทธิภาพ
องคก์ร (DMU) 

ส าหรับตวัแบบ CCR ดงักล่าวเป็นการพิจารณาในมุมมองของ Input–Oriented  มีเป้าหมาย
เพื่อหาค่าสูงสุดของคะแนนประสิทธิภาพโดยรวม (Overall Technical Efficiency : TECRS)  ภายใต้
ขอ้สมมติผลตอบแทนคงท่ี (Constant Return to Scale : CRS)  โดยมีเง่ือนไขว่า  ไม่มีองค์กรใดท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกว่า 100%  นัน่คือ  คะแนนประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 1  ถา้คะแนน
ประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 1  แสดงว่าองค์กรเหล่านั้ นมีประสิทธิภาพ  แต่ถ้าคะแนน
ประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าเขา้ใกล ้0  แสดงว่า  องคก์รนั้นไม่มีประสิทธิภาพอยา่งยิง่ 
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แบบจ าลอง CCR  ภายใตข้้อสมมุติ  Constant Return to Scale : CRS  สามารถเขียน
แบบจ าลองไดด้งัน้ี  (อคัรพงศ ์ อั้นทอง, 2547) 
 

 
โดยท่ี xij คือจ านวนของปัจจยัน าเขา้ท่ีiของหน่วยผลิต j 
 

Yrj คือจ านวนของผลผลิตท่ี r ของหน่วยผลิต j 
 

 r คือตวัถ่วงน ้ าหนกัของผลผลิต r 
ωi คือตวัถ่วงน ้ าหนกัของปัจจยัน าเขา้ i 

 

n คือจ านวนของหน่วยผลิต 
 

s คือจ านวนของผลผลิต 
 

m คือจ านวนของปัจจยัน าเขา้ 
 

ε คือค่าบวกท่ีมีขนาดเลก็ 

วตัถุประสงค์  คือ  ค่าสูงสุดของตัวทวีค่าท่ีแท้จริงของผลผลิตแต่ละชนิด  (ค่าเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนัก μr )  คูณดว้ยผลผลิตแต่ละชนิดต่อหน่ึงหน่วยปัจจยัการผลิตท่ีแทจ้ริง  หรือค่าผลผลิตท่ี
แทจ้ริงท่ีสูงท่ีสุดต่อหน่ึงหน่วยปัจจยัการผลิตท่ีแทจ้ริง 
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เง่ือนไขขอ้จ ากดั  คือ 

1) ค่าผลผลิตท่ีแทจ้ริงตอ้งไม่มากกว่าปัจจยัการผลิตน าเขา้ท่ีแทจ้ริง 

2) ค่าของปัจจยัการผลิตน าเขา้ท่ีแทจ้ริง  =  1  ค่าของตวัทวีค่าท่ีแทจ้ริงเป็นบวก  
 

แบบจ าลองขา้งตน้น้ีเป็นรูปแบบทวีคูณ (multiplier form) ของ DEA เพื่อความสะดวกใน
การค านวณประสิทธิภาพของหน่วยผลิตสามารถใชปั้ญหาควบคู่  (dual problem) ของสมการท่ี (1) 
ในการหาค าตอบทางคณิตศาสตร์โดยสามารถเขียนปัญหาควบคู่ของแบบจ าลองท่ี (1) ไดด้งัน้ี 
 

 
เง่ือนไขท่ีจ  าเป็นและเพียงพอส าหรับหน่วยผลิตท่ี j0 จะบรรลุประสิทธิภาพก็คือ  g0 = θ* = 

1, sij0
-* = sij0

+* =  0 โดยตวัแปรเหล่าน้ีไดม้าจากการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดส าหรับประสิทธิภาพของหน่วย
ผลิตน้ีจะมีค่าเท่ากับ 1 หรือเป็นค่าท่ีอยู่บนเส้นพรมแดน  (frontier) ส่วนค่ามาตรฐานท่ีเป็น
จุดมุ่งหมายส าหรับหน่วยผลิตท่ี j0 ท่ีไม่มีประสิทธิภาพสามารถหาไดจ้าก  x’ij0 =  xij0 - sij0

-* และ y’j0 

= θ*yrj0−sij0
+*เมื่อ sij0

-* คือปัจจยัน าเขา้ส่วนเกินและ sij0
+* คือผลผลิตในส่วนท่ีขาด 

 

แบบจ าลองขา้งตน้เป็นแบบจ าลองท่ีมีขอ้จ  ากดันอ้ยกว่าแบบจ าลองในรูปแบบทวีคูณดงันั้น
จึงนิยมใชแ้บบจ าลองในรูปแบบห่อหุม้ในการแกปั้ญหามากกว่าการใชแ้บบจ าลองในรูปแบบทวคีูณ  
โดยค่าของ θ จะเป็นค่าประสิทธิภาพของหน่วยผลิตท่ี i ซ่ึง θ≤1 ถา้ θ= 1 จุดจะอยู่บนเส้น
พรมแดน (frontier) หมายความว่าหน่วยผลิตมีประสิทธิภาพทางเทคนิคตามแนวคิดของ  Farrell 
(1957) แบบจ าลองขา้งตน้เป็นแบบจ าลองภายใตข้อ้สมมุติแบบ CRS ซ่ึงจะใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมเมื่อ
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หน่วยผลิตทุกหน่วยมีการด าเนินการผลิต ณ ระดบัท่ีเหมาะสม (Optimal scale)  ฉะนั้นเมื่อมีการ
แข่งขันท่ีไม่สมบูรณ์ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้หน่วยผลิตไม่ได้ด  าเนินการผลิตอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมไดจ้ากขอ้จ  ากดัดงักล่าวจึงไดมี้การพฒันาแบบจ าลองข้ึนมาใหม่โดย  Banker, Charnes, 
and Cooper (1984)  (BCC)  ภายใตข้อ้สมมุติ Variable Returns to Scale (VRS)   

 

แบบจ าลองภายใตข้อ้สมมุติ VRS จะตอ้งเพ่ิมสมการขอ้จ  ากดัเขา้ไปในแบบจ าลองอีกหน่ึง
สมการคือ N1/λ =1 (เป็นขอ้จ ากดัของค่าความโคง้ : convexity constraint)  เพ่ือให้มัน่ใจว่าเป็นการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหน่วยผลิตขนาดเดียวกนัอยา่งแทจ้ริงต่อมาไดม้กีารพฒันาแบบจ าลอง
ดงักล่าวโดยการเพ่ิมขอ้จ  ากดั N1/λ≤1 เขา้ไปในแบบจ าลองแบบจ าลองท่ีพฒันาใหม่น้ีสามารถหา
ค่าประสิทธิภาพในช่วง Non-Increasing Returns Scale (NIRS.) ไดด้งันั้นลกัษณะของแบบจ าลอง
สุดทา้ยภายใตข้อ้สมมติ VRS ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 
สรุปการวดั DEA ภายใตข้อ้สมมติ Constant Returns to Scale (CRS) และ Variable 

Returns to Scale (VRS) ในกรณีท่ีพิจารณาทางดา้น input orientated และ output orientated สามารถ
ประเมินไดจ้ากการท า Linear Programming ในแบบจ าลองดงัน้ี (อคัรพงศ ์ อั้นทอง, 2547) 
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แบบจ าลอง CCR  ภายใต้ข้อสมมุต ิ Constant Returns to Scale (CRS) 
 

Input  orientated Output  orientated 

              Min θ, λ θ 

Subject to -yi +  y λ≥  0 

             θ xi  -  x λ≥  0 

                        λ  ≥  0 
 

              Maxφ, λφ 

Subject to - φyi +  y λ≥  0 

 xi  -  x λ≥  0 

                        λ  ≥  0 
 

 
แบบจ าลอง BCC  ภายใต้ข้อสมมุต ิ Variable Returns to Scale ( VRS) 
 

Input  orientated Output  orientated 

              Min θ, λ θ 

Subject to -yi +  y λ≥  0 

             θ xi  -  x λ≥  0 

               N1’ λ≤  1 

λ  ≥  0 
 

              Maxφ, λφ 

Subject to - φyi +  y λ≥  0 

 xi  -  x λ≥  0 

               N1’ λ≤  1 

                        λ  ≥  0 
 

 

สรุปค่าประสิทธิภาพ (E)  ท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง  แบ่งการประเมิน  ดงัน้ี 

E  =  1.00  หมายถึง  หน่วยงานหรือองคก์รมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ 

E  <  1.00  หมายถึง  หน่วยงานหรือองคก์รไม่มีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ 
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เน่ืองจากตวัแบบ CCR อยู่ภายใตข้อ้สมมติผลตอบแทนคงท่ี  ดังนั้น  การจะใชต้วัแบบ 
CCR ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทุกองค์กรตอ้งมีการด าเนินงาน ณ ระดบัท่ีเหมาะสม  แต่หากมีการ
แข่งขนัไม่สมบูรณ์เกิดข้ึนหรือเกิดขอ้จ  ากดัทางการเงิน  ซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การด าเนินงานในระดบัท่ีไม่
เหมาะสม CCR  จะไม่มีความเหมาะสมในการน าไปใช ้

 
จุดเด่นของแบบจ าลอง  DEA  (ทิพวรรณ, 2548  อา้งถึงในนราวุฒิ  ทุมมากรณ์, 2552) 
 
1. สามารถวิเคราะห์ปัจจยัการน าเขา้และผลผลิตหลายตวัในคราวเดียวกนัได  ้
2. ไม่ตอ้งมีการก าหนดสมมติฐานส าหรับปัจจยัการผลิตและผลผลิต  เน่ืองจากเป็นขอ้มูล

จริงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงท าใหก้ารประเมินสะทอ้นความเป็นจริงในอดีตไดดี้ 
3. สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร  ซ่ึงเหมาะกับการ

ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน  หรือองคก์รท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานเหมือนกนั 
 

จุดดอ้ยของแบบจ าลอง  DEA  (ทิพวรรณ, 2548  อา้งถึงในนราวุฒิ  ทุมมากรณ์, 2552) 
 
1. DEA  เป็นวิธีในการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกบัองค์กร

อ่ืน (Relative)  แต่ไม่ใช่วิธีในการประเมินประสิทธิภาพแบบสมบูรณ์ (Absolute)  ซ่ึง
หมายถึงการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคก์รโดยไม่เปรียบเทียบกบั
องค์กรอ่ืน  ดังนั้น  หากไม่มีข้อมูลขององค์กรอ่ืน  จะไม่สามารถใช้วิธี DEA มา
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานได ้

2. เน่ืองจาก DEA เป็นการวิเคราะห์แบบ Non-parametric  โดยน าขอ้มูลทางสถิติมา
วิเคราะห์  ซ่ึงเป็นขอ้มลูในอดีต  จึงไม่สะทอ้นประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กร
ในอนาคต 

3. การวิเคราะห์ DEA  เป็นการวิเคราะห์โดยใช ้Linear Programming  หากเป็นปัญหา
ขนาดใหญ่มีตวัแปรมาก  จะท าใหย้ากในการหาผลลพัธ ์ แต่อยา่งไรก็ตามหากมีการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในการวิเคราะห์  จะสามารถแกปั้ญหาดงักล่าว  
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ผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
  

พนิดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  (2553)  ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคาร
เกียรตินาคินและธนาคารทิสโกโ้ดยใชแ้บบจ าลอง Data Envelopment Analysis  งานวิจยัเร่ืองน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารทิสโกร้ะ
หว่างปี พ.ศ. 2547 – 2551 โดยใชแ้บบจ าลอง 2 แบบ  ไดแ้ก่  แบบจ าลอง CCR และแบบจ าลอง 
BCC  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่  ปัจจยัการผลิต ( Input ) ประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  
ค่าใชจ่้ายอาคารสถานท่ีและเคร่ืองใชส้ านกังาน  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  และค่าธรรมเนียมและ
บริการ  ตวัแปรดา้นผลผลิต ( Output ) ไดแ้ก่  รายไดด้อกเบ้ียและรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย   

 
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี  ในปี พ.ศ. 2547 – 2551  ธนาคารทิสโกเ้ป็นธนาคารท่ีมี

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด (ค่าคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1)  ซ่ึงในช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษานั้น  เศรษฐกิจประสบภาวะวิกฤตอยา่งหนกัทัว่โลก  ธนาคารพาณิชยจึ์งควรมีนโยบาย
การควบคุมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทุกดา้นใหมี้สดัส่วนท่ีเหมาะสม  เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี
พบว่า  ธนาคารท่ีมีรายไดม้ากท่ีสุด  มิไดห้มายความว่าธนาคารนั้นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
มากท่ีสุด  แต่จะตอ้งเป็นธนาคารท่ีสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีมีมากเกินความจ าเป็น  รวมถึงการ
ปล่อยสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ  และใชก้ลยุทธ์ในการเพ่ิมรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียจากผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ี
หลากหลาย 

 
กฤชญา  ว่องตาประดิษฐ์  (2540)  ศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานกับการปรับ

โครงสร้างธุรกิจและเงินทุนหลกัทรัพยม์ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะโครงสร้างธุรกิจ  ความเส่ียง  
และผลตอบแทนของธุรกิจเงินทุนหลกัทรัพย ์ รวมถึงการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละ
บริษทั  โดยอาศยัขอ้มูลจากงบการเงินของแต่ละบริษัทในช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2538  (บริษัท
หลกัทรัพย ์14 บริษทั , บริษทัเงินทุน 22 บริษัท  และธุรกิจเงินทุนหลกัทรัพย ์35 บริษัท)  แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 ตัวแบบ  ซ่ึงในแต่ละตัวแบบจะมีตัวแปรผลท่ีเหมือนกันคือ  ดอกเบ้ียรับ  
ดอกเบ้ียจากธุรกิจเช่าซ้ือ  เงินปันผลจากหลกัทรัพย ์ และรายไดค่้าธรรมเนียม  ขณะท่ีตวัแปรปัจจยั
การผลิตจะแตกต่างกนั  กล่าวคือ DEA 1 มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (ประกอบด้วย  ค่าจา้ง
พนักงาน  ค่าสถานท่ี  เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการด าเนินงาน)  ดอกเบ้ียจ่าย  ค่านายหน้าจ่าย  และ
ค่าธรรมเนียมจ่าย  เป็นตวัแปรปัจจยัการผลิต  ซ่ึงแสดงถึงการสร้างรายไดท่ี้มีการควบคุมปริมาณ
การใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่วน DEA 2 มีทุนจดทะเบียน (รวมส่วนล ้ามูลค่าหุ้น)  ก  าไรสะสม  
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และเงินกูย้มื  เป็นตวัแปรปัจจยัการผลิตซ่ึงแสดงถึงการบริหารสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่พื่อสร้างรายไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพและอธิบายโครงสร้างธุรกิจ  โดยอาศยัอตัราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ 
(Financial Ratio Analysis) 

 
ผลการศึกษาพบว่า  บริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัท่ีเน้นการสร้างรายไดจ้ากกิจกรรมใดๆท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัหลกัทรัพยเ์ป็นส าคญั  แมแ้ต่การใหสิ้นเช่ือทางการเงิน  ก็เป็นสินเช่ือส าหรับลกูค้าท่ีใช้
ในการลงทุนในหลกัทรัพย ์ และมีรายไดค่้านายหน้าและค่าธรรมเนียมจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์
เป็นรายไดห้ลกัขณะท่ีค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

 
ขวัญชัย  นอบน้อม  (2550)  ศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัทเงินทุนท่ี

ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  การศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและความมัน่คงของบริษทัเงินทุน  ท่ียกระดบัเป็นธนาคาร
พาณิชยภ์ายใตแ้ผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  โดยใชข้้อมูลทุติยภูมิตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2548  
รวมทั้ งสิน 4 ปี  น ามาวิเคราะห์หาค่าความมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบด้วยวิธี Data 
Envelopment Analysis (DEA)  และการวิเคราะห์ความมัน่คงจากอตัราส่วนทางการเงิน  ไดแ้ก่  
อตัราส่วนท่ีใชว้ดัการมีเงินทุนเพียงพอ  อตัราส่วนท่ีใชว้ดัสภาพคล่อง  และอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความ
สารถในการท าก  าไร 

 
 ผลการศึกษาพบว่า  บริษทัเงินทุนท่ียกระดบัเป็นธนาคารพาณิชยภ์ายใตแ้ผนพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน  ไดแ้ก่  ธนาคารเกียรตินาคิน จ  ากดั (มหาชน) , ธนาคารสินเอเชีย จ  ากดั(มหาชน)  
และธนาคารทิสโก ้จ  ากดั(มหาชน)  มีค่าความมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบเฉล่ียอยู่ในล าดบัท่ี 2 , 
6 และ 13 ตามล าดบั  จากสถาบนัการเงินท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 14 สถาบนัการเงิน  และส าหรับการ
วิเคราะห์ความมัน่คงจากอตัราส่วนทางการเงินพบว่า  สถาบนัการเงินดงักล่าวมีอตัราส่วนท่ีใชว้ดั
การมีเงินกองทุนเพียงพอ  ไดแ้ก่  อตัราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพยเ์ส่ียงสูงกว่าค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรม  และอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนต ่ากว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม  อตัราส่วนท่ีใชว้ดัสภาพ
คล่อง  ได้แก่  อตัราส่วนเงินสดต่อเงินฝากและอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อสินทรัพยร์วม
ค่อนขา้งต ่า  และอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการท าก  าไร  ไดแ้ก่  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมสูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม  
อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญต่อรายได้ต  ่ากว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม (ยกเวน้ธนาคารสินเอเชีย จ  ากัด
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(มหาชน) อตัราส่วนค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อรายไดต้  ่ากว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม  และอตัราส่วน
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียต่อหน้ีสินรวมสูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม  
  

อัจฉรา  ประเสริฐบัญชาชัย  (2544)  ศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคาร
พาณิชยม์ีวตัถุประสงคท่ี์จะวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละธนาคาร  และ
มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรในช่วงก่อนและขณะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ทั้งในรูปรวมความ
ไดเ้ปรียบจากการประหยดัต่อขนาดการผลิตของธนาคาร  และท่ีได้ขจดัความไดเ้ปรียบจากการ
ประหยดัต่อขนาดการผลิตของธนาคาร  โดยเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของธนาคารดา้นการใช้
ปัจจัยการผลิต (ซ่ึงเป็นการศึกษาด้านต้นทุน)  โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินอย่างย่อของแต่ละ
ธนาคาร  เฉล่ีย 3 ปี ในปี พ.ศ. 2537 – 2539 และ พ.ศ. 2540 – 2542  น าไปทดสอบดว้ยแบบจ าลอง 
DEA  เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์เชิงเสน้ตรงท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงาน  รวมทั้งดู
ผลการด าเนินงานของธนาคารจากการวิเคราะห์ดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน  เพื่อดูว่าธนาคารควร
ปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งไร  และเปรียบเทียบผลจากวิธี DEA 

 
 ผลการศึกษากรณีศึกษาธนาคารพาณิชยท์ั้งหมด  พบว่าในช่วงปี พ.ศ.2537 – 2539 และ 
พ.ศ. 2540 – 2542  ธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบจะเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศ  คือ  
ธนาคารซากุระและธนาคารแห่งอเมริกา  เน่ืองจากสาขาธนาคารต่างประเทศมีความไดเ้ปรียบจาก
ดา้นตน้ทุนดอกเบ้ียค่าธรรมเนียมและบริการท่ีถกูกว่า  จากการท่ีมีเครือข่ายและพนัธมิตรต่างชาติใน
วงกวา้ง  รวมถึงการไดเ้ปรียบจากค่าใชจ่้ายพนักงาน  ส่วนกรณีศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชยไ์ทย  
ในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2539  ธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบไดแ้ก่  ธนาคารกรุงไทยและ
ธนาคารทหารไทยและในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2542  ธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบไดแ้ก่  
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย ์
 
 ผลลพัธจ์ากวิธีอตัราส่วนทางการเงินและแบบจ าลอง DEA แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
แบบจ าลอง DEA ไดค่้าตวัทวีค่าท่ีแทจ้ริง (Shadow price)  ซ่ึงสะทอ้นถึงตน้ทุนค่าเสียโอกาสของ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัจากขอ้มลูท่ีท าการ  ขณะท่ีการวดัดว้ยอตัราส่วนรายไดต่้อค่าใชจ่้ายเป็น
เพียงการวดัทางดา้นเทคนิค ไม่ไดค้  านึงถึงตน้ทุนค่าเสียโอกาสของปัจจยัการผลิตแต่ละชนิด  แต่ละ
ธนาคารจะพิจารณาเพียงตน้ทุนท่ีเกิดจากราคาปัจจยัการผลิตท่ีแต่ละธนาคารเผชิญ 
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กรอบแนวความคดิในการศึกษา 
 
 จากแนวคิดและทฤษฎี  รวมทั้ งผลงานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง  สามารถสรุปการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี  ดงัน้ี 

 
 
 
 

     
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2:  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
วเิคราะห์ประสิทธิภาพ 
ด้านปัจจยัการผลติ 

- ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 
- ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี 
และอุปกรณ์ 
- ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
- ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
(ขอ้มลูทัว่ไป + งบการเงิน) 

 
วเิคราะห์ประสิทธิภาพ 

ด้านผลผลติ 
- รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 

- รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 

 
 

ประสิทธิภาพการด าเนนิงานของสถาบัน
การเงินเฉพาะกจิ (SFIs) ในประเทศไทย 

 

SFIs  ที่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป SFIs  ไม่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป 

 

การวเิคราะห์ประสิทธิภาพ 
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สมมตฐิานในการศึกษา 

 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจแห่งใดท่ีมีอตัราการใชปั้จจยัในการผลิตต ่าแต่ไดผ้ลผลิตสูงกว่า

แห่งอ่ืน  ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  สถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งนั้นจะเป็นสถาบนัการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 



บทที่  3 
 

วธีิการศึกษา 
 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  
(Secondary Data)  โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากรายงานและงบการเงินประจ าปีของสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2556  โดยสามารถสืบคน้ไดจ้ากฐานขอ้มูลงบก าไร
ขาดทุนหรือรายงานประจ าปี  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก)  และแบ่งรูปแบบการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจจ านวน 8 แห่ง  โดยแบ่งเป็น 

 
1. สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีรับฝากเงินจากประชาชนทัว่ไป  ไดแ้ก่  ธนาคารออมสิน  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย   

 
2. สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่รับฝากเงินจากประชาชนทัว่ไป ไดแ้ก่  ธนาคารพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย  บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  (บสย.)  และบรรษทัตลาดรองสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยั (บตท.)   
 
2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1  การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศ
ไทยจะท าการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  เก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย  ไดแ้ก่  ประวติัความเป็นมา  การด าเนินงาน  เป็นตน้และวิเคราะห์
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของตวัแปรดา้นปัจจยัการผลิต  ไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
อาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  ค่าธรรมเนียมและบริการ  และตวัแปรดา้น
ปัจจยัผลผลิต  ไดแ้ก่  รายไดจ้ากดอกเบ้ีย  และรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย  ในรูปของร้อยละ 
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ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  การศึกษาประสิทธิภาพด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ
ในประเทศไทย  ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2556  จะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  (Qualitative 
Analysis)  ดว้ยวิธี Data Envelopment Analysis  (DEA)  จากตวัแบบ CCR  และตวัแบบ BCC  โดย
พิจารณาจากมุมมองดา้นปัจจยัการผลิตและปัจจยัผลผลิตซ่ึงมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

 
1. ท าการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพโดยวิธีการ 

DEA   และน าขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินมาใชป้ระกอบการตดัสินใจในการก าหนดปัจจยั
น าเขา้และปัจจยัผลผลิต 

 
2. น าขอ้มลูไปประเมินประสิทธิภาพโดยวิธีการ DEA จากตวัแบบ CCR  และตวัแบบ BCC  
 
3. ในขั้นตอนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานทั้งหมดน้ี  จะใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป DEAP  เขา้ช่วยในการหาค่าประสิทธิภาพ (E)   
 

การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย  การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในส่วนน้ี  ใช้แบบจ าลอง  Data Environment Analysis (DEA)  เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที่ 1  คดัเลอืกตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 
การคดัเลือกตวัแปรท่ีจะน ามาใชว้ิเคราะห์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงาน

นั้น  มี 2 ตวัแปร  ไดแ้ก่  ตวัแปรปัจจยัการผลิต (Input)  และตวัแปรผลผลิต  (Output)  ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยส่วนต่างๆ  ดงัน้ี 

 
1. ปัจจยัการผลติ (Input)  ม ี4 ปัจจยัประกอบด้วย 
 

1. ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย หมายถึงค่าตอบแทนท่ีคิดให้เน่ืองจากการใชป้ระโยชน์จาก
เงินทุนซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียและส่วนลดจ่ายท่ีบริษทัจ่ายให้แก่ผูใ้ห้กูย้ืมทั้งในลกัษณะของการออก
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เอกสารการกูย้มืเงินและการออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน  ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี  ดอกเบ้ียจากหลกัทรัพย์
ซ้ือโดยมีสญัญาซ้ือคืน  ดอกเบ้ียจ่ายลกูคา้ในระบบเครดิตบาลานซ์   และค่าธรรมเนียมในการกูย้ืม
เงิน 

 
2. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์   (Premises and Equipment 

Expenses)  หมายถึง  ค่าเส่ือมราคา  ค่าเช่าค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  ค่าเบ้ียประกนัภยัค่าภาษีท่ีดิน
และโรงเรือนค่าน ้ าประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศพัท์  ค่าวสัดุของใช้และค่าใช้จ่ายอ่ืนเฉพาะส่วนท่ี
เก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 

 
3. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  (Personnel Expenses)   หมายถึง  ค่าตอบแทนท่ีจ่าย

ใหพ้นกังานและลกูจา้ง  เช่น  เงินเดือน  ค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  โบนัส  เงินบ าเหน็จเงินเพ่ิม  ค่าครอง
ชีพ  ค่าสวสัดิการ  เงินสมทบของบริษทัท่ีตอ้งจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ภาษีเงินไดท่ี้บริษทั
ออกใหเ้ป็นตน้ 

 
4. ค่าธรรมเนียมและบริการ (Fees and Service Expenses)  หมายถึง  ค่าตอบแทน

หรือค่าบริการท่ีบริษัทจ่ายให้แก่ผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์  เช่น  
ค่าธรรมเนียมจ่ายตลาดหลกัทรัพย์  ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตตดับัญชี  ค่าธรรมเนียมจ่ายให้
ตวัแทนขายและรับซ้ือคืนหน่วย  ค่าธรรมเนียมท่ีใหต้วัแทนนายหนา้ต่างประเทศ  เป็นตน้ 

 
2.ปัจจยัผลผลติ (Output)   ม ี2 ปัจจยัประกอบด้วย 

 
1. รายไดจ้ากดอกเบ้ีย (Interest Revenues)  หมายถึง  ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากเงิน

ฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  เงินให้กูย้ืมอ่ืนท่ีมิใช่เงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยแ์ละส่วนแบ่ง
ก าไรหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บจากเงินลงทุน 

 
2. รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย (Non-interest Revenues)  หมายถึง  รายไดอ่ื้นท่ีไม่จดัเป็น

รายการพิเศษ เช่น ก  าไรจากการขายท่ีดินอาคารอุปกรณ์และทรัพยสิ์นอ่ืน เป็นต้น  ในกรณีท่ีมี
ค่าใชจ่้ายในการขายหรือขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นดงักล่าว  ใหน้ ามาหกัจากรายการน้ีเพ่ือแสดง
ยอดสุทธิกรณีท่ียอดสุทธิเป็นผลขาดทุน 
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ขั้นตอนที่ 2  การหาค่าประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

โดยการน าค่าตวัแปรท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1  มาแทนค่าในสมการตามแบบจ าลอง DEA  เพื่อ
ค  านวณหาค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบ (E)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2556  โดยหาก
ปีใดขอ้มลูไม่เพียงพอ  ใหข้า้มไปด าเนินการในปีถดัไป ดงัน้ี  

 
โดยท่ี xij คือจ านวนของปัจจยัน าเขา้ท่ีiของหน่วยผลิต j 
 

Yrj คือจ านวนของผลผลิตท่ี r ของหน่วยผลิต j 
 

 r คือตวัถ่วงน ้ าหนกัของผลผลิต r 
ωi คือตวัถ่วงน ้ าหนกัของปัจจยัน าเขา้ i 

 

n คือจ านวนของหน่วยผลิต 
 

s คือจ านวนของผลผลิต 
 

m คือจ านวนของปัจจยัน าเขา้ 
 

ε คือค่าบวกท่ีมีขนาดเลก็ 

วตัถุประสงค์  คือ  ค่าสูงสุดของตัวทวีค่าท่ีแท้จริงของผลผลิตแต่ละชนิด  (ค่าเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนัก μr )  คูณดว้ยผลผลิตแต่ละชนิดต่อหน่ึงหน่วยปัจจยัการผลิตท่ีแทจ้ริง  หรือค่าผลผลิตท่ี
แทจ้ริงท่ีสูงท่ีสุดต่อหน่ึงหน่วยปัจจยัการผลิตท่ีแทจ้ริง 
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เง่ือนไขขอ้จ ากดั  คือ 

1) ค่าผลผลิตท่ีแทจ้ริงตอ้งไม่มากกว่าปัจจยัการผลิตน าเขา้ท่ีแทจ้ริง 

2) ค่าของปัจจยัการผลิตน าเขา้ท่ีแทจ้ริง  =  1  ค่าของตวัทวีค่าท่ีแทจ้ริงเป็นบวก  
 
หมายเหตุ  ในขั้ นตอนน้ีจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูป DEAP  ในการค านวณหาค่า

ประสิทธิภาพ  (E) 
 
ขั้นตอนที่ 3  น าผลการประเมนิประสิทธิภาพการด าเนินงาน  (E)  ไปท าการวเิคราะห์ 
 
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามประเภทของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  คือ  

รับฝากเงินจากประชาชนทัว่ไป 4 แห่ง  และไม่รับฝากเงินจากประชาชนทัว่ไป 4 แห่ง  ด  าเนินการ
ตามล าดบั  ดงัน้ี 

  
1. วิเคราะห์ขอ้มลู  เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ (E)  ของแต่ละถาบนัการเงินเฉพาะกิจ

ยอ้นหลงัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 – 2556   ผ่านวิธีตามแบบจ าลอง DEA  โดยโปรแกรมส าเร็จรูป DEAP  
ในการค านวณหาค่าประสิทธิภาพ (E)  จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ีย 
  

2. วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ  โดยน าค่าเฉล่ียประสิทธิภาพ (E)  ของแต่ละสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจมาเปรียบเทียบกนั 



บทที่  4 
 

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจในประเทศไทย 
 

1. ประวตั ิและการด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกจิ 
 
ธนาคารออมสิน 
 

ธนาคารออมสิน  (Government Savings Bank หรือGSB)  มีสถานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

สังกัดกระทรวงการคลงั เป็นธนาคารเพื่อลูกคา้รายย่อยเน้นการให้สินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทพฒันา

ผูป้ระกอบการรายย่อยโดยมีรูปแบบของสินเช่ือและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยงัสร้าง

เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพื่ อประชาชน โดยให้สินเช่ือระยะสั้ นแก่

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย (ใหป้ระชาชนมาเป็นหน้ีในระบบท่ีสามารถตรวจสอบได ้และการเก็บดอกเบ้ีย

ตามความเป็นจริง) เป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกูจ้ากโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองอีกทั้ง

ยงัลงทุนในการพฒันาประเทศ ของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ให้บริการรูปแบบเงินฝากท่ี

หลากหลาย เหมาะสมกบัแต่ละช่วงวยัรวมทั้งมีการใหบ้ริการตามหลกัศาสนาอิสลาม ปัจจุบนัมีจ  านวน

สาขาทั้งหมด 973 แห่งทัว่ประเทศ  (ธนาคารออมสิน,2557) 

 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือ ธกส.  (Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives)  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงัโดย
ปัจจุบนักระทรวงการคลงัถือหุ้นร้อยละ 99.79  กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ถือหุ้นร้อยละ 0.18 และ
บุคคลทัว่ไปถือหุน้ร้อยละ 0.03 
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2486 ในช่ือ 
"ธนาคารเพื่อการสหกรณ์"  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นแหล่งเงินทุนแก่สหกรณ์ในประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ. 
2509 จึงไดมี้การจดัตั้งธนาคารใหม่ข้ึนแทน เพื่อให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรดว้ยโดยใชช่ื้อว่า "ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์" ท าหน้าท่ีอ  านวยสินเช่ือทางการเกษตรอย่างกวา้งขวางทั้งโดยตรงและสู่
สถาบนัเกษตรกรมุ่งใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรหรือการด าเนินงานของ
เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือ
สหกรณ์การเกษตร สามารถประกอบอาชีพอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัวเกษตรกร รวมทั้งให้บริการรับฝากเงินแก่ประชาชนทั่วไป  (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์,2557) 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. (Government Housing Bank)  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

สังกัดกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้ งหมดจัดตั้ งข้ึนเม่ือว ันท่ี  20 

มกราคม พ.ศ. 2496 ท าหน้าท่ีช่วยเหลือทางการเงินให้กบัประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศยัตามสมควรแก่

อตัภาพ โดยการใหกู้ย้มืเงินและจดัสรรท่ีดินเพื่อก่อสร้างท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีประกอบธุรกิจใน

การส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนน าเงินไปลงทุนเก่ียวกบัการสร้างอาคารและท่ีดินโดยตรงท าหน้าท่ี

เสมือนส่ือกลางในการน าเงินไปใชป้ระโยชน์ในกิจการเคหะและเป็นสถาบนัการเงินท่ีด าเนินธุรกิจอีก

ทั้งยงัร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐต่างๆ สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีท่ีอยูเ่ป็นของตนเอง อาทิ ใหสิ้นเช่ือกบั

ผูท่ี้ซ้ือบ้านกบัการเคหะแห่งชาติ สินเช่ือกบัผูป้ระกนัตนกบัส านักงานประกันสังคม ร่วมกบักองทุน

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการให้สมาชิกกู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย ์ความช่วยเหลือด้านการมีบ้านแก่

ประชาชนทัว่ไป  (ธนาคารอาคารสงเคราะห์,2557) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2486
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand)  เป็นธนาคารท่ีด าเนินธุรกรรม

โดยปราศจากดอกเบ้ียแต่อยู่บนหลกัการก าไร-ขาดทุนร่วมกนั และด าเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545  โดยมีคณะท่ีปรึกษาดา้นศาสนาให้ค  าแนะน าตรวจสอบ เพื่อให้

ธนาคารด าเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามปัจจุบันธนาคารมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงการคลงั 

 

แนวคิดในการจดัตั้งธนาคารอิสลามไดริ้เร่ิมข้ึนจากความตอ้งการของชาวมุสลิมโดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีเป็นชาวมุสลิมท่ีด าเนินชีวิตตาม
หลกัการอิสลาม โดยในปี พ.ศ. 2541  รัฐบาลจึงผลกัดนัใหธ้นาคารอิสลามเกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
สนองความตอ้งการส าหรับชาวไทยมุสลิมใหม้ีช่องทางทางการเงินท่ีถกูตอ้งตามหลกัการอิสลามแต่ดว้ย
ความตั้งใจของรัฐบาลท่ีจะใหธ้นาคารอิสลามถกูจดัตั้งข้ึนอยา่งเป็นเอกเทศและถูกตอ้งตามกฎหมาย จึง
ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงการคลงัจดัเตรียมพระราชบญัญติัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยน าเสนอ
สภาผูแ้ทนราษฎร พิจารณาผ่านออกมาเป็นกฎหมายและส าเร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ.2545  (ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย,2557) 

 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (ธพว. หรือ SME Bank) 

เป็นธนาคารท่ีจดัตั้ งข้ึนตามพระราชบัญญัติธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมีผูถื้อหุ้นทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกนัเพื่อประกอบ

ธุรกิจอนัเป็นการพฒันา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนบัสนุนการจดัตั้ง การด าเนินงาน การขยาย หรือการ

ปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยการใหสิ้นเช่ือค ้าประกนั ร่วมลงทุน สนับสนุนบริการ
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ทางการเงิน ใหค้  าปรึกษาแนะน าหรือใหบ้ริการท่ีจ  าเป็นแก่ผูป้ระกอบการไทย  (ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย,2557) 
 

ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  (ธสน. หรือ EXIM Bank) เป็นสถาบัน

การเงินของรัฐท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงการคลงั จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคารเพ่ือการ

ส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2536  เพื่อ

ประกอบธุรกิจอนัเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การน าเขา้ และการลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 

พระราชบญัญติัธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยไดก้  าหนดขอบเขตอ านาจ

ในการท าธุรกิจไวอ้ยา่งกวา้งขวาง ธสน.จึงสามารถให้สินเช่ือไดทุ้กรูปแบบ เช่น สินเช่ือระยะสั้นและ

สินเช่ือระยะยาว สินเช่ือในประเทศ และสินเช่ือต่างประเทศ โดยสามารถท าธุรกิจไดท้ั้งท่ีเป็นสกุลเงิน

บาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ  นอกจากน้ียงัสามารถกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินทุกประเภททั้งใน

ประเทศและต่างประเทศและออกตราสารการเงินระยะสั้นและระยะยาวขายแก่สถาบันการเงินและ

ประชาชนทัว่ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กล่าวโดยสรุป  ธสน.สามารถท าธุรกิจทุกประเภทท่ี

ธนาคารพาณิชยท์ าได ้ยกเวน้เพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทัว่ไปเท่านั้น  (ธนาคารเพื่อการส่งออก

และน าเขา้แห่งประเทศไทย,2557) 
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บรรษัทประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม หรือ บสย.เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั จดัตั้งข้ึนตาม  "พระราชบญัญติับรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534"  เมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2534  เพื่อรับโอนกิจการและการ
ด าเนินงานทั้งหมดของกองทุนประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2535  
เป็นตน้มา 

 
วตัถุประสงค์ในการจัดตั้ง บสย. คือ 1. ช่วยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับ

สินเช่ือจากสถาบนัการเงินจ านวนมากข้ึน  2. ช่วยให้สถาบนัการเงินมีความมัน่ใจในการให้สินเช่ือแก่
ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม มากยิง่ข้ึน  3. เร่งการกระจายสินเช่ือไปยงัภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมทั่วประเทศไดเ้ร็วข้ึน  4. ช่วยให้การพฒันาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  (บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม,2557) 
 
บรรษัทตลาดรองสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 
 

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (บตท.) หรือ Secondary Mortgage Corporation เป็น
รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบนัการเงินสงักดักระทรวงการคลงัจดัตั้งข้ึนโดยพระราชก าหนดบรรษทัตลาด
รองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ. 2540 ดว้ยทุนประเดิมจากกระทรวงการคลงั 1,000 ลา้นบาท มีวตัถุประสงค์
เพื่อพัฒนาตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  โดยการน าหลักการแปลงสินทรัพย์เ ป็นหลักทรัพย ์
(Securitization) มาใชเ้พ่ือระดมทุนส าหรับการขยายสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัใหเ้พียงพอและสม ่าเสมอ รวมทั้ง
ช่วยแกปั้ญหาธุรกิจอสงัหาริมทรัพยข์องประเทศ  (บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั,2557) 
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2. การวเิคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเตบิโตของตวัแปรด้านปัจจยัการผลติ  และตวัแปรด้านปัจจยัผลผลติ  

ของแต่ละสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ 

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี  จะน าขอ้มูลจากงบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจใน

หวัขอ้ต่างๆ  มาวิเคราะห์ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของขอ้มลูในแต่ละปี  โดยใชข้อ้มูลในปีก่อนหน้า

เป็นขอ้มลูปีฐาน 



 

1. การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของข้อมูลรายได้จากดอกเบีย้ 
ตารางที ่2  รายไดจ้ากดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 

(หน่วย  :  พนัลา้นบาท) 
ข้อมูลรายได้จากดอกเบีย้ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2550-2556 

ธนาคารออมสิน 41.85 42.94 42.69 55.95 80.11 99.23 105.62 66.91 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 2.62 31.08 43.18 23.86 6.44 17.76 17.76 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

38.01 42.02 43.44 41.89 46.03 52.95 60.39 46.39 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 10.54 3.38 -3.56 9.88 15.02 14.05 8.22 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 33.72 35.88 33.45 33.14 35.01 37.30 38.86 35.34 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 6.41 -6.78 -0.92 5.66 6.54 4.17 2.51 

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 0.64 0.82 1.48 3.80 7.01 8.10 6.03 3.98 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 29.09 80.90 155.66 84.66 15.40 -25.39 56.72 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย 

2.64 2.21 2.22 3.29 4.82 5.29 5.50 3.71 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -16.24 0.26 48.21 46.73 9.69 4.00 15.44 
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ตารางที ่2 (ต่อ)  รายไดจ้ากดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
(หน่วย : พนัลา้นบาท) 

ข้อมูลรายได้จากดอกเบีย้ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2550-2556 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย 

3.99 3.24 2.41 2.31 2.84 3.25 3.23 3.04 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -18.90 -25.66 -4.06 22.83 14.62 -0.62 -1.96 

บรรษัทประกนัสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

N.A. 0.04 0.03 0.03 N.A. N.A. N.A. 0.03 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. N.A. -22.95 9.95 -100.00 N.A. N.A. -113 

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือ 
ทีอ่ยู่อาศัย 

0.18 0.15 1.24 0.10 0.10 0.11 0.26 0.31 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) NA -16.32 706.88 -92.22 2.48 16.02 131.00 124.64 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556  และจากการค านวณ 
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ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย  :  พนัลา้นบาท 

 
ภาพที ่3  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายไดจ้ากดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ   
              ปี พ.ศ. 2550 -2556 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
  
 จากตารางท่ี 2  แสดงถึงรายไดจ้ากดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -
2556  พบว่าธนาคารออมสินมีรายไดจ้ากดอกเบ้ียโดยเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นจ านวน  66.91 พนัลา้นบาท  
โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 17.76  รองลงมาคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  มีรายไดจ้ากดอกเบ้ียโดยเฉล่ียเป็นจ านวน  46.39 พนัลา้นบาทโดยมีอตัราการเปล่ียนแปลง
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 8.22   ในขณะท่ีบรรษทัประกนัสินเช่ือขนาดย่อมมีรายไดจ้ากดอกเบ้ียโดยเฉล่ียน้อย
ท่ีสุดเป็นจ านวน  0.03 พนัลา้นบาท  โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ -113 
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จากภาพประกอบท่ี 3  แสดงถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรายไดจ้ากดอกเบ้ียของแต่ละ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556  จะเห็นไดว้่าธนาคารออมสินมีแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ท่ีเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าสถาบนัการเงินเฉพาะกิจอ่ืนในช่วงปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป  เน่ืองจากธนาคาร
ออมสินมีรายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึน  มีการขยายตัวของสินเช่ือซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ปรับปรุงวงเงิน  เง่ือนไขกระบวนการให้กู ้ และท าขอ้ตกลงกบัหน่วยงานพนัธมิตรเพ่ิมข้ึน  ถึงแมว้่า
อตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือจะลดลงตามภาวะอตัราดอกเบ้ียในตลาดก็ตาม 
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2. การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของข้อมูลรายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 
ตารางที่ 3  รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 

(หน่วย  :  พนัลา้นบาท) 
ข้อมูลรายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2551-2556 

ธนาคารออมสิน 2.43 2.83 3.59 2.68 5.05 54.95 60.28 18.83 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 16.70 26.75 -25.21 88.04 988.95 9.70 184.16 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

2.12 1.78 2.38 5.32 3.84 3.24 6.69 3.62 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -15.70 33.41 123.65 -27.96 -15.43 106.25 34.04 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.41 1.25 1.49 1.38 1.54 1.67 1.75 1.50 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -11.27 18.62 -7.02 11.62 8.04 5.15 4.19 

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 0.10 0.10 0.27 0.75 0.68 0.58 0.47 0.42 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 8.95 154.87 181.25 -9.50 -14.81 -19.68 50.18 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

0.12 
 

0.08 
 

0.34 
 

0.35 
 

2.68 
 

0.43 
 

0.77 
 

0.68 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -32.57 325.50 1.98 669.86 -83.81 77.16 159.69 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย 

 
 0.67  

  
0.65  

 
 1.08  

  
1.09  

 
 1.33  

 
 1.72  

 
 1.06  

 
1.08 38 



 
 

 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ)  รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
(หน่วย : พนัลา้นบาท) 

ข้อมูลรายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2551-2556 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -3.86 66.26 1.22 22.26 29.03 -38.14 12.79 

บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม 

N.A. 0.54 0.68 1.49 1.98 3.29 4.37 2.06 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. N.A. 26.26 118.89 33.02 65.63 32.98 46.13 

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย -0.316 0.003 0.001 0.002 0.002 0.002 0.007 -0.043 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -100.84 -61.46 74.93 8.30 -6.81 294.15 34.71 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556  และจากการค านวณ 
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รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย  :  พนัลา้นบาท 
 

 
 
ภาพที่ 4  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ   

 ปี พ.ศ. 2550 -2556 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
 

จากตารางท่ี 3  แสดงถึงรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -
2556  พบว่าธนาคารออมสินมีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียโดยเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นจ านวน 18.83 พนัลา้นบาท  
โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 184.16  รองลงมาคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  มีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียโดยเฉล่ียเป็นจ านวน  3.62 พนัลา้นบาท โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลง
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ  34.04  ในขณะท่ีบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียโดยเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน  -0.043 พนัลา้นบาท  โดยอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 34.71 (รายไดท่ี้
มิใช่ดอกเบ้ียเป็นยอดติดลบในปี พ.ศ. 2550  เกิดจากการขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในลกูหน้ี) 
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ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
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จากภาพท่ี 4  แสดงถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556  จะเห็นไดว้่าธนาคารออมสินมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ี
เพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าสถาบนัการเงินเฉพาะกิจอ่ืนในช่วงปี พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป  เน่ืองจากธนาคาร
ออมสินมีรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน  โดยก าไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายไดเ้งินปันผลจากเงิน
ลงทุนมีอตัราการขยายตวัสูง  นอกจากน้ียงัมีหน้ีสูญไดรั้บคืน  และก าไรจากธุรกรรมเพ่ือการคา้และ
ธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
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3. การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของข้อมูลหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 
ตารางที่ 4  หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 

(หน่วย  :  พนัลา้นบาท) 
ข้อมูลหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2551-2556 

ธนาคารออมสิน  6.44  3.10  1.09  0.27  2.71   2.40   4.47   2.93  

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -51.80 -64.88 -75.47 914.85 -11.51 86.02 132.87 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

15.91 16.21 15.57 15.01 14.12 14.16 18.96 15.70 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 1.87 -3.97 -3.58 -5.94 0.31 33.87 3.76 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  3.35   7.14   6.56   6.01   4.55   3.42   4.93   5.14  

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 112.99 -8.12 -8.43 -24.29 -24.72 43.88 15.22 

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  0.13   0.13   0.13   1.04   1.88   14.92   2.33   2.94  

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 2.05 -4.18 727.96 80.64 693.08 -84.39 235.86 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

0.83 1.06 -1.51 0.86 2.97 4.52 1.26 1.43 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 27.79 -242.12 -156.55 247.02 52.11 -72.08 -23.97 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย 

1.25 1.41 0.78 1.61 1.59 1.67 1.19 1.36  
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ตารางที่ 4 (ต่อ)  หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
(หน่วย : พนัลา้นบาท) 

ข้อมูลรายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2551-2556 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 13.41 -45.06 107.80 -1.67 5.12 -28.86 8.46 

บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม 

N.A. 0.27 0.25 0.23 0.65 1.68 3.54 1.10 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. N.A. -7.27 -8.34 182.75 158.98 111.10 72.87 

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 0.023 0.024 0.013 0.018 0.005 0.002 0.029 0.016 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 1.69 -43.30 34.57 -73.56 -62.56 1,526.14 230.50 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปีพ.ศ. 2550 -2556  และจากการค านวณ 
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หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  :  พนัลา้นบาท 
 

 
 
ภาพที่ 5  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
               ปี พ.ศ. 2550 -2556 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
 

จากตารางท่ี 4  แสดงถึงหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 
2550 -2556  พบว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญโดยเฉล่ีย
มากท่ีสุดเป็นจ านวน 15.70 พนัลา้นบาท  โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 3.76 รองลงมา
คือธนาคารอาคารสงเคราะห์มีหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญโดยเฉล่ียเป็นจ านวน  5.14 พนัลา้นบาท โดยมี
อตัราการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 15.22  ในขณะท่ีบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั มีการเพ่ิมข้ึนของ
มีหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญนอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 0.016 พนัลา้นบาท โดยอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ีย
อยูท่ี่ร้อยละ 230.50 
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ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
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จากภาพท่ี 5  แสดงถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญของแต่ละ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556  พบว่าขอ้มูลหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญโดยเฉล่ีย  ของ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจมีแนวโนม้แตกต่างกนัไป  ธนาคารออมสินค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะ
สูญลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2552  เน่ืองจากการบริหารสินทรัพยใ์ห้มีคุณภาพดีข้ึนโดยการลดปริมาณหน้ี
ดอ้ยคุณภาพ (NPLs) ลงจากปีก่อนหนา้แต่หลงัจากนั้นก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน  ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรเกิดปัญหาหน้ีสูญเพ่ิมสูงข้ึน  มีสาเหตุมาจากเกษตรกรรายย่อยท่ีไม่สามารถน า
เงินมาช าระหน้ีได ้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยพบปัญหายอดหน้ีดอ้ยคุณภาพ 
(NPLs)  เพ่ิมสูงข้ึนเช่นเดียวกบัธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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4. การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของข้อมูลค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

ตารางที่ 5  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
(หน่วย  : พนัลา้นบาท) 

ข้อมูลค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ 2551-2556 

ธนาคารออมสิน 16.07 15.69 15.64 21.56 38.78 50.08 51.71 29.93 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -2.33 -0.31 37.79 79.91 29.15 3.25 24.58 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

9.88 9.92 10.00 9.22 10.24 14.66 18.35 11.75 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 0.43 0.77 -7.82 11.14 43.09 25.22 12.14 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24.67 22.89 18.95 16.78 19.21 22.64 22.37 21.07 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -7.22 -17.22 -11.45 14.49 17.89 -1.22 -0.79 

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 0.40 0.36 0.57 1.05 2.93 4.14 3.41 1.84 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -9.14 55.81 86.64 177.56 41.48 -17.72 55.77 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

1.87 2.45 1.27 1.07 2.56 3.33 2.55 2.16 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 30.81 -48.38 -15.14 138.81 30.03 -23.48 18.77 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย 

2.52 1.94 1.20 0.87 1.07 1.17 1.03 1.40  
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ตารางที่ 5 (ต่อ)  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
(หน่วย : พนัลา้นบาท) 

ข้อมูลค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2551-2556 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -23.33 -38.17 -26.96 22.86 8.52 -11.34 -11.40 

บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 0.135 0.070 0.036 0.025 0.030 0.043 0.127 0.066 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -48.60 -48.64 -31.12 22.66 41.87 195.22 21.90 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปีพ.ศ. 2550 -2556  และจากการค านวณ 
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ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  :  พนัลา้นบาท 
 

 
 
ภาพที่ 6  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ   

 ปี พ.ศ. 2550 -2556 
ท่ีมา:  งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
 

จากตารางท่ี 5  แสดงถึงค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -
2556  พบว่าธนาคารออมสินมีค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียโดยเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นจ านวน 29.93 พนัลา้นบาท  โดย
มีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 24.58  รองลงมาคือธนาคารอาคารสงเคราะห์มีค่าใชจ่้าย
ดอกเบ้ียโดยเฉล่ียเป็นจ านวน  21.07 พนัลา้นบาท  โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ -0.79  
ในขณะท่ีบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั มีการค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียน้อยท่ีสุดเป็นจ านวน 0.066 
พนัลา้นบาท โดยอตัราการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 21.90  
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ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
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จากภาพท่ี 6  แสดงถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของแต่ละสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556  จะเห็นไดว้่าธนาคารออมสินมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ี
เพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าสถาบนัการเงินเฉพาะกิจอ่ืนในช่วงปี พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป  เน่ืองจากธนาคาร
ออมสินมียอดเงินฝากเพ่ิมข้ึนจากส้ินปีพ.ศ. 2553  จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีเ ง่ือนไขอัตรา
ผลตอบแทนท่ีจูงใจ  รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง  ตอ้งมีการจ่ายดอกเบ้ียคืนลูกคา้
ส่งผลใหธ้นาคารออมสินมีค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน 
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5. การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของข้อมูลค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ตารางที่ 6  ค่าใชจ่้ายพนกังานของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
(หน่วย  :  พนัลา้นบาท) 

ข้อมูลค่าใช้จ่ายพนักงาน 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2551-2556 

ธนาคารออมสิน 5.81 6.00 6.20 8.44 16.52 17.47 18.08 11.22 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 3.28 3.18 36.18 95.81 5.72 3.53 24.62 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

8.37 9.27 10.95 10.51 11.45 13.87 15.38 11.40 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 10.70 18.18 -4.07 8.95 21.19 10.83 10.96 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.99 1.82 2.17 2.21 2.50 2.79 2.93 2.34 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -8.45 18.79 2.07 12.98 11.72 5.09 7.03 

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 0.15 0.13 0.27 0.56 0.83 1.04 1.33 0.62 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -11.33 101.70 107.59 47.55 25.28 28.94 49.95 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

0.63 0.93 0.82 0.91 1.11 1.04 1.32 0.97 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 47.16 -12.32 11.74 21.43 -6.46 27.61 14.86 
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ตารางที่ 6 (ต่อ)  ค่าใชจ่้ายพนกังานของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
(หน่วย : พนัลา้นบาท) 

ข้อมูลค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2551-2556 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย 

0.45 0.47 0.48 0.53 0.52 0.53 0.54 0.50 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 5.02 1.98 9.93 -1.03 2.22 1.15 3.21 

บรรษัทประกนัสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

N.A. 0.055 0.055 0.085 0.147 0.151 0.202 0.116 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. N.A. 0.69 53.92 72.06 2.85 33.81 32.67 

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 0.019 0.027 0.034 0.036 0.038 0.038 0.051 0.035 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 42.13 26.58 5.03 4.95 0.36 34.91 18.99 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปีพ.ศ. 2550 -2556  และจากการค านวณ 
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ค่าใชจ่้ายพนกังาน  :  พนัลา้นบาท 
 

 
 
ภาพที่ 7  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายพนกังานของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ      

 ปี พ.ศ. 2550 -2556 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ปี พ.ศ. 2550 -2556 
 

จากตารางท่ี 6  แสดงถึงค่าใชจ่้ายพนักงานของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -
2556  พบว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีค่าใชจ่้ายพนักงานโดยเฉล่ียมากท่ีสุดเป็น
จ านวน  11.40 พนัลา้นบาท  โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 10.96  รองลงมาคือธนาคารออม
สิน มีค่าใชจ่้ายพนกังานโดยเฉล่ียเป็นจ านวน 11.22 พนัลา้นบาท โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 
24.62  ในขณะท่ีบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมีค่าใชจ่้ายพนักงานโดยเฉล่ียน้อยท่ีสุดเป็นจ านวน  
0.035 พนัลา้นบาท  โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 18.99 
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ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
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จากภาพท่ี 7  แสดงถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายพนักงานของแต่ละสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556  จะเห็นไดว้่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมี
ค่าใชจ่้ายพนักงานสูงกว่าสถาบนัการเงินเพกิจอ่ืน  และมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป  เน่ืองมาจากเพ่ิมผลประโยชน์ของพนกังานเก่ียวกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ท าให้
มีค่าใชจ่้ายพนกังานเพ่ิมข้ึน  ส าหรับธนาคารออมสินมีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายพนักงาน
ในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป  เน่ืองมาจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีใหม่เร่ือง
ผลประโยชน์พนกังาน  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เงินตอบแทนพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  และค่าใชจ่้าย
เงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนตามการปรับเงินเดือนประจ าปี  รวมถึงการเพ่ิมจ านวนพนกังานเพ่ือรองรับการด าเนิน
กิจการของธนาคารท่ีมีปริมาณมากข้ึน 
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6. การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของข้อมูลค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่  และอุปกรณ์ 

ตารางที ่7  ค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี  และอุปกรณ์ของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
(หน่วย  :  พนัลา้นบาท) 

ข้อมูลค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2551-2556 

ธนาคารออมสิน 1.78 1.81 2.10 2.52 3.08 3.59 4.25 2.73 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 1.47 15.97 20.13 22.34 16.48 18.41 15.80 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

0.58 0.62 0.68 0.75 0.83 2.06 2.29 1.11 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 6.90 10.79 10.06 10.02 149.48 11.18 33.07 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.72 0.85 0.98 1.15 0.98 1.07 1.18 0.99 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 17.10 15.52 18.09 -15.35 9.46 10.41 9.20 

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทย 

0.23 0.21 0.24 0.31 0.60 0.74 0.69 0.43 

การเติบโต  (ร้อยละ) N.A. -8.77 12.35 33.18 90.01 23.23 -6.94 23.84 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 

0.28 0.27 0.33 0.40 0.38 0.49 0.39 0.36 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -2.17 7.15 2.67 -22.47 -24.21 -21.29 -10.18 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย 

0.096 0.093 0.099 0.102 0.079 0.060 0.047 0.082 
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ตารางที ่7 (ต่อ)  ค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี  และอุปกรณ์ของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 

(หน่วย : พนัลา้นบาท) 
ข้อมูลค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2551-2556 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -2.95 7.15 2.67 -22.47 -24.21 -21.29 -10.18 

บรรษทัประกนัสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

N.A. 0.010 0.011 0.011 0.020 0.025 0.031 0.018 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. N.A. 7.48 3.86 71.12 25.89 27.62 22.66 

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือ 
ทีอ่ยู่อาศัย 

0.012 0.006 0.005 0.009 0.012 0.012 0.014 0.010 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -50.90 -16.90 85.72 33.35 1.53 14.10 11.15 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556  และจากการค านวณ 
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ค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี  และอุปกรณ์  :  พนัลา้นบาท 
 

 
 
ภาพที่ 8  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี  และอุปกรณ์ของแต่ละสถาบนัการเงิน 
   เฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
ท่ีมา:  งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 

 
จากตารางท่ี 7  แสดงถึงค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี  และอุปกรณ์ของของแต่ละสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556  พบว่าธนาคารออมสินมีค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี  และอุปกรณ์โดยเฉล่ีย
มากท่ีสุดเป็นจ านวน  2.73 พนัลา้นบาท  โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 15.80 รองลงมา
คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  มีค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี  และอุปกรณ์โดยเฉล่ียเป็น
จ านวน  1.11 พนัลา้นบาท โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 33.07  ในขณะท่ีบรรษทัตลาดรอง
สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั   มีค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี  และอุปกรณ์น้อยท่ีสุดเป็นจ านวน  0.010 พนัลา้นบาท  
โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 11.15 
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ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
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จากภาพท่ี 8  แสดงถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี  และอุปกรณ์ของ
แต่ละสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556  จะเห็นไดว้่าธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายอาคาร สถานท่ี  และ
อุปกรณ์ในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนสูงมาก  เน่ืองจากมีการขยายจ านวนสาขาของธนาคารเพื่อรองรับการด าเนิน
กิจการและปริมาณงานของธนาคารท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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7. การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม 

ตารางท ี8  ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 

(หน่วย  :  พนัลา้นบาท) 
ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2551-2556 

ธนาคารออมสิน 0.16 0.17 0.17 0.16 0.23 0.35 0.38 0.23 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. 5.39 4.01 -9.07 47.11 49.90 9.94 17.88 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.085 0.090 0.087 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 4.91 4.91 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.018 0.011 0.008 0.010 0.009 0.013 0.015 0.012 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) NA -39.68 -24.38 20.18 -7.48 35.17 21.70 0.92 

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 0.018 0.003 0.007 0.013 0.026 0.053 0.037 0.023 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) NA -81.90 119.31 81.05 94.52 103.66 -30.06 47.76 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

0.031 0.051 0.050 0.043 0.035 0.043 0.071 0.046 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) NA 65.20 -1.71 -13.16 -18.72 22.38 64.23 19.70 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย 

0.037 0.017 0.030 0.046 0.112 0.119 0.099 0.066 
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ตารางท ี8 (ต่อ) ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 

(หน่วย  :  พนัลา้นบาท) 
ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 เฉลีย่ปี 2551-2556 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. -53.32 74.08 54.66 141.59 6.15 -16.43 34.45 

บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม 

N.A. 0.008 0.009 0.011 0.011 0.009 0.007 0.009 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) N.A. N.A. 12.17 17.30 5.02 -23.35 -23.24 -2.02 

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 0.00034 0.00023 0.00020 0.00016 N.A. N.A. N.A. 0.00023 

การเปลีย่นแปลง  (ร้อยละ) NA -31.74 -15.54 -20.29 N.A. N.A. N.A. -22.52 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556  และการค านวณ 
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ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียม  :  พนัลา้นบาท 
 

 
 
ภาพที่ 9  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ   

 ปีพ.ศ. 2550 -2556 
ท่ีมา: งบก าไรขาดทุนของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 2550 -2556 
 

จากตารางท่ี 8  แสดงถึงค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมของแต่ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  ปี พ.ศ. 
2550 - 2556  พบว่าธนาคารออมสินมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมโดยเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นจ านวน 0.23 
พนัลา้นบาท  โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ  17.88  รองลงมาคือธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรมีค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมโดยเฉล่ียเป็นจ านวน  0.087 พนัลา้นบาท โดยมีอตัรา
การเปล่ียนแปลงเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ  4.91  ในขณะท่ีบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมีการเพ่ิมข้ึนของ
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมนอ้ยท่ีสุดเป็นจ านวน 0.00023 พนัลา้นบาท  โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียอยู่
ท่ีร้อยละ  -22.52 
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ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
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จากภาพท่ี 9  แสดงถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมของแต่ละสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจปี พ.ศ. 2550 -2556  จะเห็นไดว้่าธนาคารออมสินมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนสูงมากตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นตน้ไป  เน่ืองจากมีการด าเนิน
ธุรกรรมเพื่อการคา้และธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  ท าใหธ้นาคารตอ้งเสียค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียม
ใหแ้ก่บริษทัท่ีจดัการดา้นการลงทุนและรับบริหารสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 
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บทที่  5 

 

การวเิคราะห์ค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ 
ในประเทศไทย  ในช่วงปี  พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556 

 
การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  DEAP  ในคร้ังน้ีท าการพิจารณา

ในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) 
จะไดค่้าประสิทธิภาพการด าเนินงานจากตวัแบบ CCR  มีเป้าหมายเพื่อหาค่าสูงสุดของคะแนน
ประสิทธิภาพโดยรวม  (Overall Technical Efficiency : TECRS)  ภายใตข้อ้สมมติผลตอบแทนคงท่ี 
(Constant Return to Scale : CRS)  และตวัแบบ BCC  ภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนท่ีไม่คงท่ี 
(Variable Returns to Scale :VRS)  โดยค่าประสิทธิภาพท่ีได้จากโปรแกรมส าเร็จรูป  DEAP  
(ส าหรับสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ีรับฝากเงินไม่ว่าจะมองในมุมของปัจจยัการผลิตหรือ
มุมของปัจจยัผลผลิตก็ไดค่้าประสิทธิภาพท่ีเหมือนกนัแต่สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหน้าท่ีรับ
ฝากเงินจะมีค่าประสิทธิภาพในมุมมองของปัจจยัการผลิตและมุมมองของปัจจยัผลผลิตท่ีแตกต่าง
กนั)  แลว้ประเมินค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดจากความสมัพนัธข์องค่าดชันีประสิทธิภาพทั้งสอง  
ซ่ึงก็คือความสมัพนัธเ์ชิงเปรียบเทียบตามแบบจ าลองคือค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาด (SE) โดยจะ
มีค่าระหว่าง 0-1 เมื่อไดค่้าประสิทธิภาพของแต่ละตวัแลว้จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนั  ซ่ึงจะ
แยกการเปรียบเทียบออกเป็น 2 ประเภท คือ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ีรับฝากเงิน  และ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ไดท้  าหนา้ท่ีรับฝากเงิน 

 
จากแบบจ าลอง DEA  จะแสดงค่าประสิทธิภาพ (E)โดยเปรียบเทียบของแต่ละ SFIs  โดย 

SFIs ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจะมีค่าเท่ากบั 1  ส่วน  SFIs ท่ีไม่มีประสิทธิภาพจะมีค่านอ้ยกว่า 1 
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1. สถาบันการเงินเฉพาะกจิที่ท าหน้าที่รับฝากเงินพิจารณาในมุมมองของปัจจัยการผลิต  (Input–
Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลติ (Output-Oriented) 
 
ตารางที่ 9  ค่าประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ีรับฝากเงิน  ปี  พ.ศ. 2550

พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลิต 
(Output-Oriented) 

 
ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2550 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารออมสิน 1 1 1 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

1 1 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 1 1 1 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 1 1 1 

Average 1 1 1 

Maximum 1 1 1 

Minimum 1 1 1 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 
 จากตารางท่ี 9  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ีเฉล่ีย
ในปี พ.ศ. 2550  เท่ากบั  1  โดยทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากนั 
 
 ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ. 2550  เท่ากบั 1  โดย
ทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าประสิทธิภาพเท่ากนั 
 ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2550  มีค่าเท่ากบั 1  โดยทุกสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากนั 
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ตารางที่ 10  ค่าประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ีรับฝากเงิน  ปี  พ.ศ. 2551  
พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-
Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2551 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารออมสิน 1 1 1 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

1 1 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 1 1 1 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 1 1 1 

Average 1 1 1 

Maximum 1 1 1 

Minimum 1 1 1 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
  

 จากตารางท่ี 10  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ. 2551   เท่ากบั  1  โดยทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากนั 
 
 ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ. 2551  เท่ากบั 1  โดย
ทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าประสิทธิภาพเท่ากนั 
 ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2551  มีค่าเท่ากบั 1  โดยทุกสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากนั 
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ตารางที่ 11  ค่าประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ีรับฝากเงิน  ปี  พ.ศ. 2552
พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลิต 
(Output-Oriented) 

 
ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2552 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารออมสิน 1 1 1 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

1 1 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 1 1 1 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 1 1 1 

Average 1 1 1 

Maximum 1 1 1 

Minimum 1 1 1 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
  

จากตารางท่ี 11  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ.2552   เท่ากบั  1  โดยทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากนั 

 
 ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ. 2552  เท่ากบั 1  โดย
ทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าประสิทธิภาพเท่ากนั 
 
 ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2552  มีค่าเท่ากบั 1  โดยทุกสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากนั 
 
 



66 
 

ตารางที่ 12  ค่าประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ีรับฝากเงิน ปี พ.ศ. 2553
พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลิต 
(Output-Oriented) 

 
ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2553 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารออมสิน 0.941 1 0.941 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

1 1 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 1 1 1 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 1 1 1 

Average 0.98525 1 0.98525 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.941 1 0.941 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 

  
จากตารางท่ี 12  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี

เฉล่ียในปี พ.ศ. 2553   เท่ากบั  0.98525  โดยธนาคารออมสินมีค่าประสิทธิภาพต ่าสุด  เท่ากบั 0.941  
ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
 ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ. 2553  เท่ากบั 1  โดย
ทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าประสิทธิภาพเท่ากนั 
 
 ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2550  มีค่าเท่ากบั 0.98525  โดยธนาคารออม
สินมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดต ่าสุด  เท่ากบั 0.941  ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ี
รับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากบั 1  
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ตารางที่ 13  ค่าประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2554
พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลิต 
(Output-Oriented) 

 
ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2554 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารออมสิน 0.781 1 0.781 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

1 1 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 1 1 1 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 1 1 1 

Average 0.94525 1 0.94525 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.781 1 0.781 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 13  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ.2554   เท่ากบั  0.94525  โดยธนาคารออมสินมีค่าประสิทธิภาพต ่าสุด เท่ากบั 0.781  
ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
 ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2554  เท่ากบั 1  โดย
ทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าประสิทธิภาพเท่ากนั 
 
 ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2554  มีค่าเท่ากบั 0.94525  โดยธนาคารออม
สินมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดต ่าสุด  เท่ากบั 0.781 ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับ
ฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากบั 1  



68 
 

ตารางที่ 14  ค่าประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ีรับฝากเงิน ปี พ.ศ. 2555
พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลิต 
(Output-Oriented) 

 
ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2555 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารออมสิน 1 1 1 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

1 1 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 1 1 1 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 1 1 1 

Average 1 1 1 

Maximum 1 1 1 

Minimum 1 1 1 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 
จากตารางท่ี 14  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี

เฉล่ียในปี พ.ศ. 2555  เท่ากบั 1  โดยทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากนั 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2555  เท่ากบั 1  โดย

ทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าประสิทธิภาพเท่ากนั 
 

 ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2555  2555  เท่ากบั 1  โดยทุกสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากนั 
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ตารางที่ 15  ค่าประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2556
พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลิต 
(Output-Oriented) 

 
ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2556 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารออมสิน 1 1 1 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

1 1 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 1 1 1 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 0.767 1 0.767 

Average 0.94175 1 0.94175 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.767 1 0.767 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 15  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ. 2556   เท่ากบั  0.94175  โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีค่าประสิทธิภาพ
ต ่าสุด  เท่ากบั 0.767  ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 1 

 
 ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2556  เท่ากบั 1  โดย
ทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 
 
 ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2556  มีค่าเท่ากบั 0.94175  โดยธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดต ่าสุด  เท่ากบั 0.767 ส่วนสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากบั 1  
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ตารางที่ 16  เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี  ของสถาบนัการเงิน  
                    เฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2550 – 2556  พิจารณาในมุมมองของปัจจยั  
                    การ ผลิต  (Input–Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) 
 

 
ค่าประสิทธิภาพ CCR 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

GSB 1 1 1 0.941 0.781 1 1 

BACC 1 1 1 1 1 1 1 

GHB 1 1 1 1 1 1 1 

I-Bank 1 1 1 1 1 1 0.767 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
  

จากตารางท่ี 16  แสดงค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ีแยกตามสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจท่ีรับฝากเงิน ปี พ.ศ. 2550 - 2556  พบว่า ธนาคารออมสินมีไม่มีประสิทธิภาพในปี
พ.ศ. 2553 – 2554  เน่ืองจากมีค่าประสิทธิภาพจากการค านวณดว้ยโปรแกรม DEAP น้อยกว่า 1  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีประสิทธิภาพ  ส่วน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2550 – 2555  แต่ไม่มีประสิทธิภาพปี 
พ.ศ.2556  เน่ืองจากมีค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการค านวณดว้ยโปรแกรม DEAP นอ้ยกว่า 1  นัน่คือ
ในระยะสั้นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของปัจจยัการผลิตทางดา้นค่าใชจ่้ายต่างๆ  มี
สดัส่วนท่ีสูงกว่าการเพ่ิมข้ึนของปัจจยัการผลิต  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 17  เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ี  ของสถาบนัการเงิน 
                    เฉพาะกิจท่ีท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2550 – 2556  พิจารณาในมุมมองของปัจจยั 
                    การผลิต  (Input–Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) 
 

 
ค่าประสิทธิภาพ BCC 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

GSB 1 1 1 1 1 1 1 

BACC 1 1 1 1 1 1 1 

GHB 1 1 1 1 1 1 1 

I-Bank 1 1 1 1 1 1 1 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 
 จากตารางท่ี 17  แสดงค่าประสิทธิภาพภายใต้ข้อสมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ี  แยกตาม
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีรับฝากเงิน ปี พ.ศ. 2550 - 2556  พบว่าในทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจมี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากมีค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการค านวณดว้ยโปรแกรม DEAP เท่ากบั 1  นั่น
คือในระยะยาวหากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจใดสามารถปรับลดปัจจัยการผลิตทางด้านค่าใชจ่้าย
ต่างๆ  หรือสามารถปรับเพ่ิมปัจจยัผลผลิตทางดา้นรายได ้ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจนั้นจะกลบัมามี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 18   เปรียบเทียบค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาด  ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีท าหน้าท่ี
รับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2550 – 2556  พิจารณาในมุมมองของปัจจัยการผลิต  (Input–
Oriented)  และมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) 

 

 
ค่าดัชนีประสิทธิภาพต่อขนาด  SE 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

GSB 1 1 1 0.941 0.781 1 1 

BACC 1 1 1 1 1 1 1 

GHB 1 1 1 1 1 1 1 

I-Bank 1 1 1 1 1 1 0.767 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
  

จากตารางท่ี 18  แสดงค่าดชันีประสิทธิภาพแยกตามสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีรับฝากเงิน 
ปี พ.ศ. 2550 - 2556  ค่าดชันีประสิทธิภาพในท่ีน้ีไดจ้ากการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพในระยะ
สั้นกบัค่าประสิทธิภาพในระยาว  พบว่าธนาคารออมสินมีค่าดชันีประสิทธิภาพในปี พ.ศ.2553 และ
ในปีพ.ศ. 2554  น้อยกว่า 1  นั่นคือยงัคงไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์และธนาคารอาคารสงเคราะห์มีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากบั 1  ส่วนธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยมีค่าดัชนีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2556 น้อยกว่า 1  นั่นคือยงัคงไม่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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2. สถาบันการเงินเฉพาะกจิที่ไม่ท าหน้าที่รับฝากเงนิพจิารณาในมุมมองของปัจจยัการผลติ  (Input–
Oriented) 
 
ตารางที่ 19  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2550  
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2550 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
0.891 0.891 1 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 

1 1 1 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม  (บสย.) 

NA NA NA 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.) 1 1 1 

Average 0.9637 0.9637 1 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.891 0.891 1 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 
จากตารางท่ี 19  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี

เฉล่ียในปี พ.ศ.2550  เท่ากบั 0.9637 โดยบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ไม่
สามารถหาค่าประสิทธิภาพได ้ เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลในรายงานประจ าปีพ.ศ.2550 ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME bank) มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 0.891  
ซ่ึงหมายความว่ายงัไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหน้าท่ีรับฝากเงินแห่ง
อ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2550  เท่ากบั 0.9637

โดยบรรษทัประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ไม่สามารถหาค่าประสิทธิภาพได ้ 
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เน่ืองจากไม่มีขอ้มลูในรายงานประจ าปี พ.ศ.2550   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank) มีค่าประสิทธิภาพ  เท่ากับ 0.891  ซ่ึงหมายความว่ายงัไม่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่า
ประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเท่ากบั 1 

 
 ค่าดัชนีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2550  มีค่าเท่ากบั 1โดยบรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) ไม่สามารถหาค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดไดเ้น่ืองจากไม่
มีขอ้มลูในรายงานประจ าปีพ.ศ.2550   ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหน้าท่ีรับฝากเงินแห่ง
อ่ืนมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 1  

 
ตารางที่ 20  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2551 
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2551 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มแห่งประเทศไทย 
0.346 0.347 0.995 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 

1 1 1 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม  (บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.) 1 1 1 

Average 0.8365 0.83675 0.99875 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.346 0.347 0.995 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 20  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ. 2551  เท่ากบั  0.8365โดยธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
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ประเทศไทย (SME bank) มีค่าประสิทธิภาพต ่าสุด  เท่ากบั 0.346 ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่
ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2551  เท่ากบั 0.83675

โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank)มีค่า
ประสิทธิภาพต ่าสุด  เท่ากบั 0.347  ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมี
ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2551  มีค่าเท่ากบั 0.99875 โดยธนาคาร

พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME bank) มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อ
ขนาดต ่าสุด  เท่ากบั 0.995  ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าดชันี
ประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 1 

 
ตารางที่ 21  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2552  
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2552 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
0.317 0.531 0.596 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย   

1 1 1 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม  (บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.) 1 1 1 

Average 0.82925 0.88275 0.899 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.317 0.531 0.596 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
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จากตารางท่ี 21  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ. 2552   เท่ากบั  0.82925  โดยธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME bank) มีค่าประสิทธิภาพต ่าสุด  เท่ากบั 0.317 ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่
ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2552  เท่ากบั 0.88275  

โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank) มีค่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต ่าสุด  เท่ากบั 0.531 ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหน้าท่ีรับ
ฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2552  มีค่าเท่ากบั 0.899 โดยธนาคารพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME bank) มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาด
ต ่าสุด  เท่ากับ 0.596  ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหน้าท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าดัชนี
ประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 1 
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ตารางที่ 22  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปีพ.ศ. 2553 
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2553 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
1 1 1 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย   

1 1 1 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม  (บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.)   1 1 1 

Average 1 1 1 

Maximum 1 1 1 

Minimum 1 1 1 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 22  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ.2553   เท่ากบั 1 โดยทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่ง  มี
ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2553  เท่ากบั 1  โดย

ทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 
 
ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2553  มีค่าเท่ากบั 1 โดยทุกสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากบั 1 
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ตารางที่ 23  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2554 
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2554 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
0.179 1 0.179 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย   

0.189 0.215 0.875 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม  (บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.) 0.004 1 0.004 

Average 0.343 0.80375 0.5145 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.004 0.215 0.004 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 23  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ.2554 เท่ากับ 0.343 โดยบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย (บตท.)  มีค่า
ประสิทธิภาพต ่าสุดเท่ากบั 0.004  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 0.179  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 0.189  ส่วนบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีค่า
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเท่ากบั 1 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ. 2554 เท่ากบั 0.80375  

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่าประสิทธิภาพต ่าสุดเท่ากบั 0.215  ส่วน
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 
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ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2554 มีค่าเท่ากบั 0.5145โดยบรรษทัตลาด
รองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (บตท.) มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดต ่าสุดเท่ากบั 0.004 ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.179  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.875  
ส่วนบรรษทัประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.) มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดสูง
ท่ีสุด  เท่ากบั 1 
 
ตารางที่ 24  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2555 
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2555 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 

0.019 0.051 0.38 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย   

0.214 0.311 0.689 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม  (บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.)   0.002 1 0.002 

Average 0.30875 0.5905 0.51775 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.002 0.051 0.002 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 24  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ.2555  เท่ากับ 0.30875 โดยบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (บตท.)  มีค่า
ประสิทธิภาพต ่าสุดเท่ากบั 0.002 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 0.019 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยมีค่า
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ประสิทธิภาพเท่ากับ 0.214 ส่วนบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีค่า
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเท่ากบั 1 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2555  เท่ากบั 0.5905

โดยธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยมีค่าประสิทธิภาพต ่าสุด
เท่ากบั 0.051 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 0.311  
บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (บตท.)  และบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
(บสย.) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2555  มีค่าเท่ากบั 0.51775 โดยบรรษทัตลาด

รองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.)  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดต ่าสุดเท่ากบั 0.002 ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.38  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.689
ส่วนบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดสูงท่ีสุด
เท่ากบั 1 
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ตารางที่ 25  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2556 
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2556 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 

0.027 0.058 0.461 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย   

0.162 0.384 0.421 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม  (บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.) 0.007 1 0.007 

Average 0.299 0.6105 0.47225 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.007 0.058 0.007 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 25  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ.2556 เท่ากับ 0.299 โดยบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย (บตท.)  มีค่า
ประสิทธิภาพต ่าสุดเท่ากบั 0.007 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 0.027 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 0.162 ส่วนบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  มีค่า
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเท่ากบั 1 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2556 เท่ากบั 0.6105  

โดยธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยมีค่าประสิทธิภาพต ่าสุด
เท่ากบั 0.058 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 0.384
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บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (บตท.)  และบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
(บสย.)มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2556  มีค่าเท่ากบั 0.47225 โดยบรรษทัตลาด

รองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (บตท.) มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดต ่าสุดเท่ากบั 0.007 ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.461  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.421
ส่วนบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดสูงท่ีสุด
เท่ากบั 1 

 
ตารางที่ 26  เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี  ของสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2550 – 2556  พิจารณาในมุมมองของปัจจยั
การผลิต  (Input–Oriented) 

 

 
ค่าประสิทธิภาพ CCR 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

SME 0.891 0.346 0.317 1 0.179 0.019 0.027 

EXIM 1 1 1 1 0.189 0.214 0.162 

บสย NA 1 1 1 1 1 1 

บตท 1 1 1 1 0.004 0.002 0.007 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 26  แสดงค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ีแยกตามสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน ปี พ.ศ. 2550 - 2556  พบว่าธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME bank)  ไม่มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2550 – 2552 และ 
2554 - 2556  เน่ืองจากมีค่าประสิทธิภาพจากการค านวณดว้ยโปรแกรม DEAP นอ้ยกว่า  1  โดยมีค่า
ประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดในปี พ.ศ. 2555  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ไม่มี
ประสิทธิภาพในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556  โดยมีค่าประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดในปี พ.ศ. 2556 บรรษทั
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ประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 1 ในช่วงปี พ.ศ.2551 - 
2556  (ไม่มีขอ้มลูในรายงานประจ าปี พ.ศ.2550)  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (บตท.)ไม่มี
ประสิทธิภาพในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556  โดยมีค่าประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดในปีพ.ศ. 2555 ในระยะสั้น
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของปัจจยัการผลิตทางดา้นค่าใชจ่้ายต่างๆ  มีสัดส่วนท่ีสูง
กว่าการเพ่ิมข้ึนของปัจจัยการผลิต  สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้ นจะไม่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

 
ตารางที่ 27  เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ี  ของสถาบนัการเงิน 
                    เฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2550 – 2556  พิจารณาในมุมมองของปัจจยั

การผลิต  (Input–Oriented) 
 

 ค่าประสิทธิภาพ BCC 

 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
SME 0.891 0.347 0.531 1 1 0.051 0.058 

EXIM 1 1 1 1 0.215 0.311 0.384 

บสย NA 1 1 1 1 1 1 

บตท 1 1 1 1 1 1 1 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP  
 

จากตารางท่ี 27  แสดงค่าประสิทธิภาพภายใต้ข้อสมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีแยกตาม
สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหน้าท่ีรับฝากเงิน ปี พ.ศ. 2550 - 2556  พบว่าธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank) ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2552  และ 2555 – 2556  เน่ืองจากมีค่าประสิทธิภาพจากการ
ค านวณดว้ยโปรแกรม DEAP นอ้ยกว่า 1  โดยมีค่าประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดในปีพ.ศ. 2555 ธนาคารเพื่อ
การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ไม่มีประสิทธิภาพในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556  โดยมีค่า
ประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดในปี พ.ศ. 2554  บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  มีค่า
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2556  (ไม่มีขอ้มูลในรายงานประจ าปี พ.ศ.2550)  
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.) มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2556  
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นัน่คือในระยะยาวหากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจใดสามารถปรับลดปัจจยัการผลิตทางดา้นค่าใชจ่้าย
ต่างๆ  หรือสามารถปรับเพ่ิมปัจจยัผลผลิตทางดา้นรายได ้ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจนั้นจะกลบัมามี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
ตารางที่ 28  เปรียบเทียบค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาด  ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ี 
                    รับฝากเงิน ปี พ.ศ. 2550 – 2556  พิจารณาในมุมมองของปัจจัยการผลิต (Input–

Oriented) 
 

 ค่าดัชนีประสิทธิภาพต่อขนาด  SE 

 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
SME 1 0.995 0.596 1 0.179 0.38 0.461 

EXIM 1 1 1 1 0.875 0.689 0.421 

บสย NA 1 1 1 1 1 1 

บตท 1 1 1 1 0.004 0.002 0.007 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 
จากตารางท่ี 28  แสดงค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดแยกตามสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่

ท าหน้าท่ีรับฝากเงิน ปี พ.ศ. 2550 - 2556  ค่าดชันีประสิทธิภาพในท่ีน้ีไดจ้ากการเปรียบเทียบค่า
ประสิทธิภาพในระยะสั้นกบัค่าประสิทธิภาพในระยาว  พบว่าธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank) มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดน้อยกว่า 1 นั่นคือ
ยงัคงไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ในช่วงปี พ.ศ.2551– 2552  และ พ.ศ. 2554 – 2556  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดน้อยกว่า 1  
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556  นั่นคือยงัคงไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  บรรษทัประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 1 ในช่วงปี พ.ศ. 
2551 - 2556  (ไม่มีขอ้มูลในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2550)  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
(บตท.) มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดน้อยกว่า 1  ในช่วงปี พ.ศ.2554 – 2556  นั่นคือยงัคงไม่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 



85 
 

3. สถาบันการเงินเฉพาะกจิที่ไม่ท าหน้าที่รับฝากเงินพจิารณาในมุมมองของปัจจยัผลผลติ(Output-
Oriented) 
 
ตารางที่ 29  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2550 
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2550 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 

0.891 0.891 1 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 

1 1 1 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
(บสย.) 

NA NA NA 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.) 1 1 1 

Average 0.9637 0.9637 1 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.891 0.891 1 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 
จากตารางท่ี 29  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี

เฉล่ียในปี พ.ศ. 2550  เท่ากบั  0.9637 โดยบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  
ไม่สามารถหาค่าประสิทธิภาพได ้ เน่ืองจากไม่มีขอ้มลูในรายงานประจ าปี พ.ศ.2550 ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME bank) มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 0.891  
ซ่ึงหมายความว่ายงัไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหน้าท่ีรับฝากเงินแห่ง
อ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 
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ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2550  เท่ากบั 0.9637  
โดยบรรษทัประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ไม่สามารถหาค่าประสิทธิภาพได ้ 
เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลในรายงานประจ าปี พ.ศ.2550  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank) มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.891  ซ่ึงหมายความว่ายงัไม่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่า
ประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเท่ากบั 1 

 
ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2550  มีค่าเท่ากบั1 โดยบรรษทัประกัน

สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)  ไม่สามารถหาค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดไดเ้น่ืองจากไม่
มีขอ้มลูในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2550   ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหน้าท่ีรับฝากเงินแห่ง
อ่ืนมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 1  

 
ตารางที่ 30  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2551 
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2551 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 

0.346 0.683 0.506 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 

1 1 1 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม  (บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.) 1 1 1 

Average 0.8365 0.92075 0.8765 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.346 0.683 0.506 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 



87 
 

 
 จากตารางท่ี 30  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ. 2551  เท่ากบั  0.8365 โดยธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME bank) มีค่าประสิทธิภาพต ่าสุด  เท่ากบั 0.346  ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ี
ไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 
 

ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2551  เท่ากบั 0.92075
โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank)มีค่า
ประสิทธิภาพต ่าสุด  เท่ากบั 0.683  ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมี
ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2551  มีค่าเท่ากบั 0.8765 โดยธนาคารพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME bank) มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาด
ต ่าสุด  เท่ากับ 0.506  ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหน้าท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าดัชนี
ประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 1 
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ตารางที่ 31  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2552 
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2552 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 

0.371 0.402 0.788 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย   

1 1 1 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
(บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.) 1 1 1 

Average 0.84275 0.8505 0.947 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.371 0.402 0.788 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 31  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ. 2552 เท่ากบั  0.84275 โดยธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME bank) มีค่าประสิทธิภาพต ่าสุด  เท่ากบั 0.371 ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่
ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2552  เท่ากบั 0.8505

โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank) มีค่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต ่าสุด  เท่ากบั 0.402  ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับ
ฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2552  มีค่าเท่ากบั 0.947 โดยธนาคารพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME bank) มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาด
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ต ่าสุด  เท่ากับ 0.788  ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหน้าท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าดัชนี
ประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 1 
 
ตารางที่ 32  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2553 
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2553 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 

1 1 1 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย   

1 1 1 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
(บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.)   1 1 1 

Average 1 1 1 

Maximum 1 1 1 

Minimum 1 1 1 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 32  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ. 2553  เท่ากบั 1 โดยทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่ง  มี
ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ. 2553  เท่ากบั 1 โดย

ทุกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 
 



90 
 

ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2553  มีค่าเท่ากบั 1  โดยทุกสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินทุกแห่งมีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากบั 1 
 
ตารางที่ 33  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2554 
                    พิจารณาในมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2554 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 

0.179 1 0.179 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย   

0.189 0.634 0.298 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม  (บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.) 0.004 1 0.004 

Average 0.343 0.9085 0.37025 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.004 0.634 0.004 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 33  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ.2554 เท่ากบั 0.343 โดยบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.)มีค่าประสิทธิภาพ
ต ่าสุดเท่ากบั 0.004  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 0.179  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 0.189  ส่วนบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.)มีค่าประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุดเท่ากบั 1 
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ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2554  เท่ากบั 0.9085  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่าประสิทธิภาพต ่าสุดเท่ากบั 0.634 ส่วน
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงินแห่งอ่ืนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2554  มีค่าเท่ากบั 0.37025 โดยบรรษทัตลาด

รองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.)  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดต ่าสุดเท่ากบั 0.004 ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.179  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.298
ส่วนบรรษทัประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.)  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดสูง
ท่ีสุดเท่ากบั 1 

 
ตารางที่ 34  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2555 
                   พิจารณาในมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2555 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 

0.019 0.132 0.146 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย   

0.214 0.523 0.41 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม  (บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.)   0.002 1 0.002 

Average 0.30875 0.66375 0.3895 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.002 0.132 0.002 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
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จากตารางท่ี 34  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ.2555  เท่ากับ 0.30875 โดยบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (บตท.)  มีค่า
ประสิทธิภาพต ่าสุดเท่ากบั 0.002  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 0.019  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 0.214  ส่วนบรรษทัประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.) มีค่า
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเท่ากบั 1 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2555  เท่ากบั 0.66375  

โดยธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยมีค่าประสิทธิภาพต ่าสุด
เท่ากบั 0.132  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 0.523  
ส่วนบรรษัทประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.)  และบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยั (บตท.) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2555  มีค่าเท่ากบั 0.3895 โดยบรรษทัตลาด

รองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.)  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดต ่าสุดเท่ากบั 0.002 ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.146
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.41
ส่วนบรรษทัประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.)  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดสูง
ท่ีสุดเท่ากบั 1 
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ตารางที่ 35  ค่าประสิทธิภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2556 
                   พิจารณาในมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) 
 

ค่าประสิทธิภาพ (E) ปี 2556 

DMUs CCR (CRS) BCC (VRS) SE 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 

0.027 0.176 0.153 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย   

0.162 0.243 0.665 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม  (บสย.) 

1 1 1 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั (บตท.) 0.007 1 0.007 

Average 0.299 0.60475 0.45625 

Maximum 1 1 1 

Minimum 0.007 0.176 0.007 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 35  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าประสิทธิภาพภายใตข้้อสมมุติผลตอบแทนคงท่ี
เฉล่ียในปี พ.ศ.  2556 เท่ากับ 0.299 โดยบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย (บตท.)  มีค่า
ประสิทธิภาพต ่าสุดเท่ากบั 0.007 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 0.027 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 0.162 ส่วนบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีค่า
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเท่ากบั 1 

 
ค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีเฉล่ียในปี พ.ศ.2556  เท่ากบั 0.60475

โดยธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยมีค่าประสิทธิภาพต ่าสุด
เท่ากบั 0.176  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 0.243  
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ส่วนบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  (บสย.) และบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(บตท.) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 1 

 
ค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเฉล่ียในปี พ.ศ. 2556  มีค่าเท่ากบั 0.45625 โดยบรรษทัตลาด

รองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.)  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดต ่าสุดเท่ากบั 0.007 ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.153
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 0.665
ส่วนบรรษทัประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.)  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดสูง
ท่ีสุดเท่ากบั 1 

 
ตารางที่ 36  เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ี  ของสถาบนัการเงิน 
                    เฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2550 – 2556  พิจารณาในมุมมองของปัจจยั          
                    ผลผลิต (Output-Oriented) 
 

 ค่าประสิทธิภาพ CCR 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

SME 0.891 0.346 0.371 1 0.179 0.019 0.027 

EXIM 1 1 1 1 0.189 0.214 0.162 

บสย NA 1 1 1 1 1 1 

บตท 1 1 1 1 0.004 0.002 0.007 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 

จากตารางท่ี 36  แสดงค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนคงท่ีแยกตามสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน ปี พ.ศ. 2550 - 2556  พบว่าธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME bank)  ไม่มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2550 – 2552 และ 
พ.ศ. 2554 - 2556  เน่ืองจากมีค่าประสิทธิภาพจากการค านวณดว้ยโปรแกรม DEAP น้อยกว่า  1  
โดยมีค่าประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดในปี พ.ศ. 2555  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
ไม่มีประสิทธิภาพในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556  โดยมีค่าประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดในปี พ.ศ. 2556 
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บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)  มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 1 ในช่วงปี พ.ศ.
2551 - 2556  (ไม่มีขอ้มลูในรายงานประจ าปี พ.ศ.2550)  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.)
ไม่มีประสิทธิภาพในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556  โดยมีค่าประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดในปี พ.ศ. 2555  นั่น
คือในระยะสั้นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของปัจจยัการผลิตทางดา้นค่าใชจ่้ายต่างๆ  มี
สดัส่วนท่ีสูงกว่าการเพ่ิมข้ึนของปัจจยัการผลิต  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน 

 
ตารางที่ 37  เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ี  ของสถาบนัการเงิน 

 เฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2550 – 2556  พิจารณาในมุมมองของปัจจยั 
                    ผลผลิต (Output-Oriented) 
 

 ค่าประสิทธิภาพ  BCC 

 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
SME 0.891 0.683 0.402 1 1 0.132 0.176 

EXIM 1 1 1 1 0.634 0.523 0.243 

บสย NA 1 1 1 1 1 1 

บตท 1 1 1 1 1 1 1 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP  
 
จากตารางท่ี 37  แสดงค่าประสิทธิภาพภายใตข้อ้สมมุติผลตอบแทนไม่คงท่ีแยกตามสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ีรับฝากเงิน ปี พ.ศ. 2550 - 2556  พบว่าธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank) ไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ.
2550 – 2552  และ พ.ศ. 2555 – 2556  เน่ืองจากมีค่าประสิทธิภาพจากการค านวณดว้ยโปรแกรม 
DEAP นอ้ยกว่า 1 โดยมีค่าประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดในปี พ.ศ. 2555 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย ไม่มีประสิทธิภาพในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556  โดยมีค่าประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดในปี 
พ.ศ. 2556  บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 1 
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2556  (ไม่มีขอ้มลูในรายงานประจ าปี พ.ศ.2550)  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยั (บตท.) มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2556  นั่นคือในระยะยาวหาก
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สถาบนัการเงินเฉพาะกิจใดสามารถปรับลดปัจจยัการผลิตทางดา้นค่าใชจ่้ายต่างๆ  หรือสามารถ
ปรับเพ่ิมปัจจยัผลผลิตทางดา้นรายได ้ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจนั้นจะกลบัมามีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
 
ตารางที่ 38  เปรียบเทียบค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาด  ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่ท าหนา้ท่ี 
                     รับฝากเงิน  ปี พ.ศ. 2550 – 2556  พิจารณาในมุมมองของปัจจัยผลผลิต (Output- 

Oriented) 
 

 ค่าดัชนีประสิทธิภาพต่อขนาด  SE 

 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
SME 1 0.506 0.788 1 0.179 0.146 0.153 

EXIM 1 1 1 1 0.298 0.41 0.665 

บสย NA 1 1 1 1 1 1 

บตท 1 1 1 1 0.004 0.002 0.007 

ท่ีมา: จากการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม DEAP 
 
จากตารางท่ี 38  แสดงค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดแยกตามสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่

ท าหน้าท่ีรับฝากเงิน ปี พ.ศ. 2550 – 2556  ค่าดชันีประสิทธิภาพในท่ีน้ีไดจ้ากการเปรียบเทียบค่า
ประสิทธิภาพในระยะสั้นกบัค่าประสิทธิภาพในระยาว  พบว่าธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME bank)  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดน้อยกว่า 1  นั่นคือ
ยงัคงไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ในช่วงปี พ.ศ.2551– 2552  และ 2554 – 2556  ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดน้อยกว่า 1  นั่นคือยงัคง
ไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556  บรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากบั 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 
2556  (ไม่มีขอ้มลูในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2550)  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (บตท.) มีค่า
ดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดนอ้ยกว่า 1  ในช่วงปี พ.ศ.2554 – 2556  นั่นคือยงัคงไม่มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน 

 



 
 

บทที่ 6 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

  

 การศึกษาคน้ควา้อิสระ  เร่ืองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจในประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงค์ 2 ดา้น  คือ  1. ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย  2. ศึกษาประสิทธิภาพด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจใน
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2556 ดว้ยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA)   ขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการศึกษาไดร้วบรวมผลการด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย  โดยใช้
ขอ้มูลปี พ.ศ. 2550 – 2556  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทยจ านวน  8  แห่ง  โดยแบบจ าลองท่ีใชใ้น
การศึกษา  ประกอบดว้ย 2 แบบจ าลอง  คือ  ตวัแบบ CCR  มีเป้าหมายเพื่อหาค่าสูงสุดของคะแนน
ประสิทธิภาพโดยรวม  (Overall Technical Efficiency : TECRS)  ภายใตข้อ้สมมติผลตอบแทนคงท่ี  
(Constant Return to Scale : CRS)  และตวัแบบ BCC ภายใต้ขอ้สมมุติผลตอบแทนท่ีไม่คงท่ี  
(Variable Returns to Scale :VRS) ท าการพิจารณาในมุมมองของปัจจยัการผลิต  (Input–Oriented)  
และมุมมองของปัจจยัผลผลิต (Output-Oriented) การค านวณค่าประสิทธิภาพการด าเนินงานในคร้ัง
น้ีจะใชโ้ปรแกรม DEAP ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีถกูพฒันาส าหรับการค านวณค่าประสิทธิภาพ
จากวิธี DEA โดยเฉพาะ 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ีพิจารณาปัจจยัการผลิต (Input) จ านวน 4  ชนิด  คือค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงาน  และค่าธรรมเนียมและ
บริการ   และปัจจยัผลผลิต (Output) จ านวน 2 ชนิด  คือ  รายไดจ้ากดอกเบ้ีย  และรายไดท่ี้มิใช่
ดอกเบ้ียเพื่อค  านวณหาค่าประสิทธิภาพโดยพิจารณาความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตใหไ้ดม้ากท่ีสุด
จากการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีอยู ่
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วิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) ไดถ้กูน ามาใชใ้นการค านวณหาค่าประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  เน่ืองจากความต้องการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัหน่วยงานเม่ือเทียบกบัคู่แข่งหรือหน่วยงานอ่ืน  ซ่ึงเป็นส่ิงจ  าเป็น
ในการบริหารจดัการและการด าเนินงานขององคก์ร  และในปัจจุบนัผลการกระท าของประเทศหน่ึง
อาจน าความเสียหายไปสู่อีกประเทศหน่ึงได ้ เช่น  ในช่วงปี พ.ศ. 2550  และ พ.ศ. 2551  เกิดวิกฤติ
ทางการเงินโลกเร่ิมตน้จากปัญหาวิกฤติสินเช่ือซบัไพรม ์ หรือวิกฤติซบัไพรม ์(ในประเทศไทยอาจ
เรียกว่า  วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์)ไดส่้งผลใหป้ระเทศต่างๆในโลกมีอตัราการเจริญทางเศรษฐกิจลดลง  
ดงันั้น  การด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพขององคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความมีเสถียรภาพทัว่ไป
ในระบบเศรษฐกิจ 

 
ผลการศึกษาจากแบบจ าลอง DEA จะแยกผลการศึกษาออกเป็น   
 
1. สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีรับฝากเงินจากประชาชนรวมทั้งส้ิน 4 แห่ง  สรุปไดว้่าการ

ด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2550 -2556 มีสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เพียง 2 แห่ง นัน่คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และธนาคารอาคารสงเคราะห์  
โดยทั้ ง 2 ธนาคารน้ีมีค่าดัชนีประสิทธิภาพต่อขนาดเท่ากับ 1  ส่วนธนาคารออมสินไม่มี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเน่ืองจากมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดน้อยกว่า 1  ในปีพ.ศ. 2553 
และ 2554(ค่าประสิทธิภาพทั้งทางดา้น Input และ Output)  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไม่
มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเน่ืองจากมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดน้อยกว่า 1ในปี พ.ศ. 2556 
(ค่าประสิทธิภาพทั้งทางด้าน Input และ Output) และจากการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายปีพบว่า  
ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ประสบปัญหาดา้นการใชปั้จจยัการผลิตใน
สดัส่วนท่ีมากกว่าสดัส่วนการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต 

 
2. สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่รับฝากเงินจากประชาชนทัว่ไปรวมทั้งส้ิน 4 แห่ง  สรุปได้

ว่าการด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2550 -2556 มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีมีประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานเพียง 1 แห่ง นัน่คือบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.)  ซ่ึงมีค่าดชันี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 1 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยไม่มี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเน่ืองจากมีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดน้อยกว่า 1 ในปี พ.ศ.2551 
,2552 ,2554 ,2555 และ 2556  (ค่าประสิทธิภาพทั้งทางดา้น Input และ Output)  ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเน่ืองจากมีค่าดัชนี
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ประสิทธิภาพต่อขนาดนอ้ยกว่า 1  ในปี พ.ศ. 2554 – 2556 (ค่าประสิทธิภาพทั้งทางดา้น Input และ 
Output)  และบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บตท.)  ไม่มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเน่ืองจาก
มีค่าดชันีประสิทธิภาพต่อขนาดนอ้ยกว่า 1  ในปี พ.ศ. 2554 – 2556 และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น
รายปีพบว่า  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ประสบปัญหาดา้นการ
ใชปั้จจยัการผลิตในสดัส่วนท่ีมากกว่าสดัส่วนการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต 

 

 ผลจากการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพโดยรวม  พบว่าปัจจยัการผลิตมีผลต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงาน  การปรับปัจจยัการผลิตให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมจะท าให้สถาบนั
การเงินเฉพาะกิจมีประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน  และอีกประการหน่ึงท่ีควรค านึงถึงก็คือ
ขนาดการผลิตซ่ึงมีบทบาทต่อความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานซ่ึงแสดงออกมาเป็นค่าดชันี
ประสิทธิภาพต่อขนาด  โดยผลจากการศึกษาน้ีสามารถน าไปสู่แนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานโดยเฉล่ียของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทยให้อยู่ในระดับท่ีมี
ประสิทธิภาพไดใ้นระยะยาว 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาคร้ังน้ี  สามารถท่ีจะสรุปขอ้เสนอแนะเพื่อใหฝ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน

ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทยใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปใชพ้ฒันาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานในระยะต่อไปใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  โดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 
 1. ในยะระสั้น  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีมีค่าประสิทธิภาพต ่า ควรมีการแกไ้ขการบริหาร
จดัการและการด าเนินงาน  โดยการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีอยูใ่หม้ีประสิทธิภาพ  ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการ
ปรับลดปัจจยัการผลิตท่ีมีมาก  เช่น  จากผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของธนาคารออมสิน  ท่ีได้
ค่าประสิทธิภาพต ่ากว่า 1  ธนาคารออมสินควรท าการปรับลดปัจจยัการผลิตทางดา้นค่าใชจ่้าย
พนกังาน  และค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์  หรือท าการเพ่ิมปัจจยัผลผลิตทางดา้นรายได้
จากดอกเบ้ีย และรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย  ทั้งน้ีควรท าการเปรียบเทียบประวติัการด าเนินงานของปีท่ี
ผา่นมา ทั้งของหน่วยงานตนเองและเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ี
สูงกว่า 
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 2. ในระยะยาว  หากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ไม่
สามารถปรับลดปัจจัยการผลิตทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ  หรือไม่สามารถปรับเพ่ิมปัจจยัผลผลิต
ทางดา้นรายได ้ ควรมีการปรับปรุงทางดา้นโครงสร้างการด าเนินงานภายในขององคก์รหรือท าการ
ยกเลิกองคก์รนั้นไป 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

 1. ผลการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีอาจมีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง  เพราะน าเพียง
ขอ้มลูทางดา้นการเงินมาท าการวิเคราะห์เท่านั้น  มิไดน้ าส่วนประกอบทางดา้นอ่ืนมาร่วมพิจารณา
ดว้ย  เช่น  สภาพแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ  สังคม  วิสัยทศัน์  กลยุทธ์ นโยบายขององค์กร  เป็นตน้  ซ่ึง
หากน าองคป์ระกอบทางดา้นท่ีกล่าวมาร่วมพิจารณาดว้ยผลการวิเคราะห์อาจมีการเปล่ียนแปลง 
 
 2. ผลการศึกษาและการตีความหมายของค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จะอยู่ใน
ช่วงเวลาท่ีพิจารณาเท่านั้น  (ปี พ.ศ. 2550 – 2556)  และค่าประสิทธิภาพท่ีไดส่้วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัตวั
แปรท่ีน ามาใช ้ หากมีการปรับเปล่ียนตวัแปรผลการวิเคราะห์ก็อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
 
 3. การวดัประสิทธิภาพดว้ยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)  ตามแบบจ าลองCCR 
และ BCC  นอกจากจะใชท้ดสอบในกลุ่มหน่วยงานธนาคารแลว้  ยงัสามารถใชใ้นการทดสอบกลุ่ม
ธุรกิจอ่ืนซ่ึงรวมไปถึงการประยุกต์ใชก้บัหน่วยงานในองค์กรต่างๆได้  เพื่อดูว่าในแต่ละองค์กรมี
หน่วยงานใดท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบมากท่ีสุด  โดยส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงก็
คือการก าหนดตวัแปรตวัแปรปัจจยัการผลิตและปัจจยัผลผลิตท่ีเหมาะสม  และตอ้งมีการรวบรวม
ขอ้มลูท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 
 4. ข้อมูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นข้อมูลท่ีไดจ้ากงบการเงินท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงใน
บางส่วนก็ยงัแสดงข้อมูลไม่ชัดเจนท าให้เกิดข้อจ ากัดทางด้านข้อมูล  หากหน่วยงานใดจะใช้
แนวทางในงานศึกษาเพื่อทดสอบระดบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานและหาแนวทางในการปรับ
โครงสร้างของหน่วยงานเพื่อการบริหารจดัการ  ควรมีการใชข้อ้มูลภายในองค์กรท่ีมีรายละเอียด
ชดัเจนและครบถว้นนอกเหนือจากแสดงในงบการเงิน  จะช่วยใหผ้ลการศึกษามีความถูกตอ้งและมี
ประโยชน์มากข้ึน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ขอ้มลูงบการเงินของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย 

 



ตารางผนวกที่ 1  รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 
                         (หน่วย : บาท) 

สถาบันการเงิน 
เฉพาะกจิ 

ปีพ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ธนาคารออมสิน 41,845,349,728.68 42,940,119,017.27 42,685,040,378.08 55,950,772,446.00 80,108,027,000.00 99,225,729,000.00 105,620,167,000.00 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

38,013,446,412.00 42,018,228,429.00 43,439,043,461.00 41,893,383,437.00 46,032,659,710.00 52,945,156,537.00 60,386,523,336.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 33,718,815,354.89 35,878,617,944.20 33,445,372,931.00 33,136,181,653.00 35,011,975,000.00 37,303,461,000.00 38,859,793,000.00 
ธนาคารอสิลามแห่ง 
ประเทศไทย 

635,740,821.00 820,667,410.00 1,484,558,902.00 3,795,358,993.00 7,008,514,000.00 8,087,506,000.00 6,034,442,000.00 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลาง  และขนาด 
ย่อมแห่งประเทศไทย 

2,639,741,472.14 2,211,004,371.83 2,216,653,336.14 3,285,291,503.35 4,820,357,905.33 5,287,516,843.46 5,498,867,876.26 

ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย 

         3,990,740,717.63      3,236,641,546.91      2,406,277,178.44      2,308,684,427.52      2,835,718,423.00     3,250,177,979.00      3,230,139,777.00 

บรรษัทประกนัสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

N.A. 40,010,504.27 30,826,899.57 33,893,488.32 N.A. N.A. N.A. 

บรรษัทตลาดรอง 
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 

183,503,370.93 153,560,707.63 1,239,052,976.66 96,384,241.55 98,770,133.00 114,589,719.00 264,700,087.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
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ตารางผนวกที่ 2  รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 
                         (หน่วย : บาท) 

สถาบันการเงิน 
เฉพาะกจิ 

ปีพ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ธนาคารออมสิน 2,425,860,415.05 2,830,971,092.26 3,588,396,482.59 2,683,729,458.00 5,046,550,000.00 54,954,164,000.00 60,284,294,000.00 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 2,116,533,016.00 1,784,191,461.00 2,380,351,506.00 5,323,755,614.00 3,835,169,707.00 3,243,286,098.00 6,689,357,319.00 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1,412,039,796.57 1,252,876,453.21 1,486,117,005.00 1,381,853,951.00 1,542,427,000.00 1,666,478,000.00 1,752,233,000.00 
ธนาคารอสิลามแห่ง 
ประเทศไทย 96,189,641.00 104,800,029.00 267,101,164.00 751,233,646.00 679,842,000.00 579,180,000.00 465,179,000.00 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลาง  และขนาด 
ย่อมแห่งประเทศไทย 119,200,004.11 80,371,631.08 341,984,665.48 348,742,283.73 2,684,844,131.67 434,577,477.11 769,894,632.11 
ธนาคารเพื่อการส่งออก 
และน าเข้าแห่งประเทศ 
ไทย 672,908,289.84 646,908,911.88 1,075,541,164.44 1,088,613,593.32 1,330,899,340.00 1,717,266,260.00 1,062,274,306.00 
บรรษัทประกนัสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม N.A. 539,553,301.03 681,217,680.51 1,491,139,547.52 1,983,502,804.27 3,285,185,546.79 4,368,596,332.65 
บรรษัทตลาดรอง 
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย -316,404,171.01 2,662,307.97 1,026,170.80 1,795,048.94 1,944,126.00 1,811,645.00 7,140,559.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
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ตารางผนวกที ่3  หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ             
                         (หน่วย : บาท) 

สถาบันการเงิน 
เฉพาะกจิ 

ปีพ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ธนาคารออมสิน 6,440,409,613.05 3,104,483,040.87 1,090,322,532.48 267,426,925.00 2,713,973,000.00 2,401,506,000.00 4,467,233,000.00 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

15,912,561,407.00 16,209,844,262.00 15,565,871,399.00 15,008,042,985.00 14,116,168,039.00 14,159,882,476.00 18,955,304,187.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3,352,285,177.88 7,140,115,311.71 6,560,541,035.00 6,007,267,910.00 4,548,164,000.00 3,423,711,000.00 4,926,125,000.00 
ธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย 

128,672,347.00 131,315,790.00 125,822,261.00 1,041,752,501.00 1,881,825,000.00 14,924,322,000.00 2,329,118,000.00 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลาง  และขนาด 
ย่อมแห่งประเทศไทย 

833,159,548.31 1,064,715,779.20 -1,513,127,376.67 855,689,999.98 2,969,438,293.61 4,516,783,214.09 1,261,233,007.23 

ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย 

1,245,900,780.40 1,412,993,154.33 776,323,751.16 1,613,194,588.29 1,586,310,789.00 1,667,547,193.00 1,186,349,590.00 

บรรษัทประกนัสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

N.A. 269,356,153.99 249,764,045.86 228,938,093.12 647,327,387.33 1,676,422,573.44 3,538,861,249.79 

บรรษัทตลาดรอง 
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 

23,254,742.12 23,648,681.94 13,408,848.04 18,044,419.76 4,771,077.00 1,786,508.00 29,051,167.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
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ตารางผนวกที่ 4  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 
                (หน่วย : บาท) 

สถาบันการเงิน 
เฉพาะกจิ 

ปีพ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ธนาคารออมสิน 16,066,361,977.06 15,692,522,629.22 15,644,161,859.40 21,555,546,702.00 38,780,395,000.00 50,082,960,000.00 51,712,881,000.00 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

9,879,563,744.00 9,922,270,393.00 9,998,317,758.00 9,216,115,381.00 10,242,386,546.00 14,655,865,472.00 18,351,454,102.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24,667,388,906.18 22,886,588,774.17 18,946,541,040.00 16,776,494,596.00 19,206,802,000.00 22,642,057,000.00 22,365,667,000.00 
ธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย 

399,205,103.00 362,710,469.00 565,131,226.00 1,054,733,223.00 2,927,527,000.00 4,141,923,000.00 3,407,795,000.00 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลาง  และขนาด 
ย่อมแห่งประเทศไทย 

1,873,976,952.82 2,451,283,611.44 1,265,259,693.45 1,073,700,363.11 2,564,064,413.13 3,334,097,461.64 2,551,118,158.04 

ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย 

2,524,257,451.71 1,935,388,661.60 1,196,573,366.82 873,959,466.94 1,073,775,718.00 1,165,244,525.00 1,033,152,550.00 

บรรษัทประกนัสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

บรรษัทตลาดรอง 
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 

135,420,427.57 69,612,574.42 35,750,414.57 24,625,840.85 30,204,941.00 42,851,235.00 126,507,490.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
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ตารางผนวกที่ 5  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน             
                (หน่วย : บาท) 

สถาบันการเงิน 
เฉพาะกจิ 

ปีพ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ธนาคารออมสิน 5,813,757,884.02 6,004,247,394.70 6,195,479,877.30 8,437,167,074.00 16,520,718,000.00 17,465,076,000.00 18,081,980,000.00 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

8,373,272,651.00 9,269,337,462.00 10,954,794,715.00 10,508,530,915.00 11,448,542,347.00 13,874,546,108.00 15,376,909,930.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1,991,846,960.52 1,823,521,319.47 2,166,213,506.00 2,211,022,474.00 2,497,945,000.00 2,790,718,000.00 2,932,736,000.00 
ธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย 

150,857,718.00 133,769,397.00 269,808,435.00 560,090,559.00 826,412,000.00 1,035,347,000.00 1,334,927,000.00 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลาง  และขนาด 
ย่อมแห่งประเทศไทย 

633,093,839.44 931,629,596.20 816,856,997.42 912,785,337.79 1,108,371,105.08 1,036,823,722.46 1,323,061,801.47 

ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย 

448,792,469.91 471,321,456.57 480,668,448.91 528,416,050.91 522,984,697.00 534,591,895.00 540,729,671.00 

บรรษัทประกนัสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

N.A. 55,112,762.48 55,494,769.40 85,415,660.73 146,967,969.68 151,158,925.69 202,265,465.78 

บรรษัทตลาดรอง 
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 

18,931,769.49 26,907,985.91 34,060,275.60 35,773,122.19 37,545,098.00 37,680,924.00 50,834,802.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
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ตารางผนวกที่ 6  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร  สถานท่ี  และอุปกรณ์           
                (หน่วย : บาท) 

สถาบันการเงิน 
เฉพาะกจิ 

ปีพ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ธนาคารออมสิน 1,781,432,812.56 1,807,697,456.45 2,096,427,205.75 2,518,432,263.00 3,080,974,000.00 3,588,571,000.00 4,249,191,000.00 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

575,584,017.00 615,299,347.00 681,691,657.00 750,264,183.00 825,478,150.00 2,059,431,475.00 2,289,658,120.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 722,231,945.93 845,761,764.03 977,059,950.00 1,153,788,340.00 976,678,000.00 1,069,038,000.00 1,180,282,000.00 
ธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย 

230,445,074.00 210,233,097.00 236,205,950.00 314,572,933.00 597,716,000.00 736,566,000.00 685,443,000.00 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลาง  และขนาด 
ย่อมแห่งประเทศไทย 

275,952,666.63 269,964,318.62 327,284,037.67 402,907,212.56 377,321,181.05 494,745,668.65 393,365,734.37 

ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย 

95,620,280.88 92,800,576.64 99,431,373.16 102,090,730.83 79,149,474.00 59,984,403.00 47,213,177.00 

บรรษัทประกนัสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

N.A. 10,225,160.10 10,990,370.74 11,414,687.40 19,532,690.88 24,589,573.63 31,380,704.04 

บรรษัทตลาดรอง 
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 

11,862,506.55 5,824,996.63 4,840,390.73 8,989,699.34 11,987,362.00 12,170,972.00 13,886,549.00 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
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ตารางผนวกที่ 7  ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 
                (หน่วย : บาท) 

สถาบันการเงิน 
เฉพาะกจิ 

ปีพ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ธนาคารออมสิน 158,529,249.93 167,072,143.49 173,778,729.13 158,010,403.00 232,457,000.00 348,451,000.00 383,071,000.00 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 85,316,206.00 89,504,619.00 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 18,274,068.47 11,022,882.89 8,335,503.00 10,017,274.00 9,268,000.00 12,528,000.00 15,247,000.00 
ธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย 

18,463,417.00 3,341,761.00 7,328,677.00 13,268,531.00 25,810,000.00 52,564,000.00 36,764,000.00 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลาง  และขนาด 
ย่อมแห่งประเทศไทย 

30,711,423.62 50,733,806.82 49,864,235.17 43,304,408.70 35,196,155.02 43,072,072.66 70,737,045.63 

ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย 

36,799,181.44 17,179,154.69 29,904,770.38 46,251,193.33 111,736,849.00 118,610,499.00 99,117,786.00 

บรรษัทประกนัสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

N.A. 8,219,928.40 9,219,893.39 10,815,116.57 11,357,722.22 8,705,282.20 6,682,483.10 

บรรษัทตลาดรอง 
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 

342,462.33 233,772.37 197,448.74 157,390.12 N.A. N.A. N.A. 

หมายเหตุ: ขอ้มลูบางรายการไม่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน  (N.A.) 
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ประวตักิารศึกษาและการท างาน 

 
 ช่ือ-นามสกลุ   นางสาวจิรัฐติกานต ์ หว่านชยัสิทธ์ิ 
 วนั เดือน ปีที่เกดิ    10  มกราคม  2529    
 สถานที่เกดิ    จงัหวดัอุดรธานี    
 ประวตักิารศึกษา   เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
      มหาวิทยาลยับูรพา 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน เจา้หนา้ท่ีธุรกิจสินเช่ือ  
 สถานที่ท างาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 

 
 


