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งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารทิสโก
ระหวางป พ.ศ. 2547-2551 โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะหแบบ Data Envelopment Analysis (DEA) ภายใตแบบจําลอง
2 แบบ ไดแก แบบจําลอง CCR และแบบจําลอง BCC ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ปจจัยการผลิต (Input)
ประกอบดวย คาใชจายดอกเบี้ย คาใชจายอาคารสถานที่และเครื่องใช สํานักงาน คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และ
คาธรรมเนียมและบริการ ตัวแปรดานผลผลิต (Output) ไดแก รายไดดอกเบี้ยและรายไดที่มิใชดอกเบี้ย ผลการศึกษา
สามารถสรุปไดดังนี้ ในป พ.ศ.2547-2551 ธนาคารทิสโกเปนธนาคารที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุด (คา
คะแนนประสิทธิภาพเทากับ 1) ซึ่งในชวงเวลาที่ทําการศึกษานั้น เศรษฐกิจประสบภาวะวิกฤติอยางหนักทั่วโลก
ธนาคารพาณิชยจึงควรมีนโยบายการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน ทุกดานใหมีสัดสวนที่เหมาะสม เนื่องจาก
การศึกษาในครั้งนี้พบวาธนาคารที่มีรายไดมากที่สุด มิไดหมายความวาธนาคารนั้นมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
มากที่สุด แตจะตองเปนธนาคารที่สามารถควบคุมคาใชจายที่มีมากเกินความจําเปน รวมถึงการปลอยสินเชื่อที่มีคุณภาพ
และใชกลยุทธในการเพิ่มรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจากผลิตภัณฑตางๆ ที่หลากหลาย
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพทางเทคนิค Data Envelopment Analysis
ABSTRACT
This paper aims to explore an operational efficiency of Kiatnakin Bank and Tisco Bank during 2004
-2008 using Data Envelopment Analysis (DEA). Two assumptions of DEA have been explored, namely,
CCR and BCC models. The input variables are interest rate expense, place and equipment expense,
employee expense, and fee and service expenses. The output variables were revenue from interest and
non-interest rate. The results of this analysis found that between 2004 and 2008 banks had quite full
efficiency especially Tiscobank, which had the full efficiency (score was 1)
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เจาหนาที่บริการลูกคา ธนาคารกรุงไทย (จํากัด) มหาชน สาขาศรีจันทร
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนํา

การวัดประสิทธิภาพถือวาเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณา
ถึงระดับความสามารถในการดําเนินงานของหนวยผลิต วา
สามารถใช ปจ จั ย การผลิต ที่ มี อ ยูอ ย า งจํ า กั ดในการสร า ง
ผลผลิตออกมาไดอยางเหมาะสมเพียงใด และการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารของ
ทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยงานเอกชนหรือหนวยงาน
ภาครัฐ สําหรับหนวยธุรกิจเอกชนนั้น ประสิทธิภาพเปน
เงื่อนไขอันจําเปนเพื่อใหแขงขันในตลาด หากวาหนวยงาน
ดอยประสิทธิภาพ มีตนทุนสูงเกินไปหรือใชปจจัยการผลิต
มากเกินไป ก็อาจประสบปญหาการขาดทุนและตองถอนตัว
ออกไปโดยปริยาย ดังนั้นประสิทธิภาพจึงเปนตัวชวยให
การบริหารงานและการดํา เนินงานตามแผนงบประมาณ
โครงการ กิจกรรม บรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
หรือลดความเสี่ยงตอการไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อ
ชวยใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานไดทราบถึงความกาวหนา
ผลสํา เร็ จ ของงาน ผลกระทบ ป ญหา อุ ปสรรค และข อ
เสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผน
นํามาสูกระบวนการกํากับดูแลหนวยงานที่ดียิ่งขึ้น (กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ, 2549; ประสพชัย พสุนนท, 2548)
ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงิน ที่มีบทบาทและ
ความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากธนาคารพาณิชยเปนแหลง
ระดมเงินออมและเปนแหลงใหเงินกูแหลงใหญที่สุดของ
ประเทศ นอกจากนั้นยังมีบทบาทตอการกําหนดระบบการ
ใชเงิน การเพิ่มหรือลดปริมาณเงินและเปนเครื่องมือที่สํา คัญ
ของรัฐในการดําเนินนโยบายดานการเงิน (มานพ พุกกะพันธุ
และประเสริ ฐ ชั ย ไตรเสถี ย รพงศ , 2544) แม ว า สถาบั น
การเงินในประเทศไทยจะมีอยูจํานวนมากพอสมควร แต
ธนาคารพาณิ ช ย เ ป น สถาบั น การเงิ น ที่ เ ก า แก แ ละได รั บ
ความเชื่ อถือ มานาน ประกอบกับ มีสาขาและสํ านัก งาน
กระจายอยู ทั่ วประเทศ ธนาคารพาณิ ชย จึ ง เป น สถาบั น
การเงินที่สะดวกในการใหบริการทั้งทางดานการรับฝาก
ความคลองตัวในการเบิกถอนเงิน โดยเฉพาะการนําระบบ
คอมพิวเตอรมาใช ในการบริหารงานธนาคารเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ยิ่งทําใหการฝากและถอนเงินเปนไปอยาง
สะดวกสบายมากขึ้น การที่ธนาคารพาณิชยเปนสถาบัน
การเงินที่มีความมั่ นคง ปลอดภัย จึงไดรับความนิยมจาก
ประชาชนในการนํา เงิน เขา มาฝากโดยเฉลี่ย ประมาณ
รอยละ 70 ของยอดเงินฝากในทุกสถาบันการเงิน และ

ธนาคารพาณิชยก็ยังเปนแหลงที่มีทรัพยสินมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น
ธนาคารเกียรตินาคิน กอตั้งเปนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
เกียรตินาคิน จํากัด เมื่อป พ.ศ. 2514 ซึ่งไดผานประสบการณ
ทั้งชวงแหงความรุงโรจนของธุรกิจการเงิน ไปจนถึงเผชิญ
กั บ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ครั้ ง สํ า คั ญ ของประเทศหลายครั้ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ซึ่งสงผลให
สถาบันการเงินหลายแห งตอ งปด กิจ การลง อย างไรก็ ดี
บริษัทสามารถรอดพนจากวิกฤตที่เกิดขึ้นและเติบโตขึ้น
เปนลํ าดับ จนไดรับการยกระดั บจากบริษัท เงินทุ นเป น
ธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ (Commercial Bank) ในป
พ.ศ. 2548 และใชชื่อใหมวา “ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด
(มหาชน)” กลุมเกียรตินาคิน ประกอบดวยธนาคารเกียรตินาคิน
จํากัด (มหาชน) ที่มีเครือขายสาขาทั้งสิ้น 37 แหง และ
บริษัทยอย คือ บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน จํากัด โดยมี
สาขากระจายอยูในภูมิภาคและปริมณฑล (ธนาคารเกียรติ
นาคิน, 2553)
ทิสโก กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2512 มีสถานะเปนบริษัท
เงินทุนแหงแรกในประเทศไทย ชื่อ “ทิสโก” และตราสัญลักษณ
“TISCO” พัฒนามาจากคํายอของชื่อเต็มในภาษาอังกฤษที่
ใชวา Thai Investment and Securities Company Limited
ทิส โกไ ดร ับ อนุมัติใ หย กสถานะเปน ธนาคารพาณิช ย
เต็มรูปแบบ และเปดใหบริการธนาคารในป พ.ศ. 2548
ปจจุบันธนาคารทิสโกดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย โดย
ใหบริการทางดานการเงินอันประกอบดวย บริการสินเชื่อ
ลูกคารายยอยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
บริการสินเชื่อพาณิชยธนกิจ บริการเงินฝากรายยอย บริการ
ลูกคาธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผานธนาคาร
บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน ธนาคารทิสโก
จํากัด (มหาชน) มีจํานวนเครือขายสาขาทั้งสิ้น 42 สาขา ที่
ใหบริการลูกคาครอบคลุมพื้นที่สําคัญทั่วประเทศ (ธนาคาร
ทิสโก, 2553)
เมื่อเปรียบเทียบธนาคารเกียรตินาคินกับธนาคารทิสโก
พบวา ทั้ง 2 ธนาคารไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการดํา เนินงาน
เปนธนาคารพาณิชยในป พ.ศ. 2548 พรอมกัน มีขนาดและ
จํานวนสาขาของธนาคารที่ใกลเคียงกัน และเมื่อเปรียบ เทียบ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือของทั้ง 2 ธนาคาร โดยบริษัท
ฟทซ เรทติ้งส (ประเทศไทย)จํากัด พบวา ธนาคารเกียรตินาคิน
ไดอันดับเครดิตอยูในอันดับ A- และธนาคารทิสโก ได

อั น ดั บ เครดิ ต อยู ใ นอั น ดั บ A ดั ง นั้ น จึ ง เป น ประเด็ น ที่
น า สนใจที่ จ ะศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของ
ธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารทิสโก โดยการวิเคราะห
นําขอมูลทางดานบัญชีจากงบการเงินของทั้ง 2 ธนาคาร
เพื่อเปรียบเทียบประสิท ธิภาพของธนาคารเกียรตินาคิ น
และธนาคารทิสโก โดยใชแบบจําลอง Data Envelopment
Analysis (DEA) ซึ่งเปนวิธีการทางคณิตศาสตรที่ไมตองการ
ขอสมมติของลักษณะการกระจายของกลุมตัวอยาง และ
เปนวิธีการที่ไมใชพารามิเตอร (Non-Parametric Approach)
และอาศัยแนวคิดของ Linear Programming มาใชในการ
วิเคราะหขอบเขต (Frontier Analysis) เพื่อวัดประสิทธิภาพ
ของหนวยผลิต อีกทั้งยังสามารถวัดประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานไดในกรณีที่มีปจจัยการผลิตและผลผลิตหลายชนิด
(Multi input and output) (อัครพงษ อั้นทอง, 2547)
วิธี DEA ไดรับความนิยมในการประเมินประสิทธิภาพ
ของหนวยผลิต ซึ่งเปนแนวคิดที่พัฒนาจากแนวคิดของ
Farrell ผูริเริ่มในการวัดประสิทธิภาพทางการผลิตในป
1957 โดยเปนเครื่องมือแบบ Non-Parametric ซึ่งไมตอง
กําหนดรูปแบบฟงกชั่น (Function Form) โดยสามารถวัด
ประสิทธิภาพจากปจจัยการผลิต และผลผลิตที่มีหลายชนิด
การใชเทคนิคโปรแกรมเชิงเสนทางคณิตศาสตร (Linear
Programming) ทําใหสามารถวิเคราะหความมีประสิทธิภาพ
ของการใชปจจัยการผลิต และยังหาสาเหตุของการดอย
ประสิทธิภาพในปจจัยการผลิตไดอีกดวย (ดิเรก ปทมสิริวัฒน,
2550) จากผลวิจัยที่สามารถนําไปประยุกตไปใชไดจริงใน
องคกร สงผลใหวิธีการวัดประสิทธิภาพโดยวิธีนี้เปนที่
นา เชื่อ ถือ และเปน ที่นิย มสํา หรับ การวัด ประสิท ธิภาพ
เชิงเปรียบเทียบ
กฤชญา วองตาประดิษฐ (2540) ไดศึกษาประสิทธิภาพ
การดํ าเนิน งานกับ การปรับ ปรุง โครงสร า งธุ รกิ จเงิน ทุ น
และหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย และบริษัทเงินทุน มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางธุรกิจ ความเสี่ยง
และผลตอบแทนของธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย รวมถึงการ
วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของแตละบริษัท โดยอาศัย
ขอมูลจากงบการเงินของแตละบริษัท ในชวงป พ.ศ. 25362538 (บริษัทหลักทรัพย 14 บริษัท บริษัทเงินทุน 22 บริษัท
และธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย 35 บริษัท) แบงการศึกษา
ออกเปน 2 ตัวแบบ ซึ่งในแตละตัวแบบจะมีตัวแปรผลที่
เหมือนกันดังนี้ คือ ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจากธุรกิจเชาซื้อ

เงินปนผลจากหลักทรัพย กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย และรายได
คาธรรมเนียม ขณะที่ตัวแปรปจจัยการผลิตจะแตกตางกัน
กลาวคือ DEA 1 มีคาใชจายในการดําเนินงาน (ประกอบดวย
คาจางพนักงาน คาสถานที่ เครื่องมืออุปกรณในการดําเนิน
งาน) ดอกเบี้ยจาย คานายหนาจาย และคาธรรมเนียมจาย
เปนตัวแปรปจจัยการผลิต ซึ่งแสดงถึงการสรางรายไดที่มี
การควบคุมปริมาณการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ สวน
DEA 2 มีทุนจดทะเบียน (รวมสวนล้ํามูลคาหุน) กําไรสะสม
และเงินกู ยืม เป นตัวแปรป จจัยการผลิตซึ่งแสดงถึง การ
บริหารสินทรัพยที่มีอยูเพื่อสรางรายไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอธิบายโครงสรางธุรกิจ โดยอาศัยอัตราสวนทางการเงิน
ในการวิเคราะห (Financial Ratio Analysis)
ผลการศึกษาพบวา บริษัทหลักทรัพยเปนบริษัทที่เนน
การสรางรายไดจากกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย
เปนสําคัญ แมแตการใหสินเชื่อทางการเงิน ก็เปนสินเชื่อ
สําหรับลูกคาที่ใชในการลงทุนในหลักทรัพย และมีรายได
คานายหนาและคาธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย
เปนรายไดหลักขณะที่คาใชจายที่สําคัญ ไดแก คาใชจายใน
การดําเนินงาน
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของ Supachet Chansarn (2005)
ที่ไดศึกษาประสิทธิภาพขององคกรในภาคการเงินของไทย
หลังจากเกิดวิกฤติการณทางการเงินในประเทศไทยในชวง
ป 1998 ถึง 2004 โดยเนนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ Total
Factor Productivity (TFP) ของตัวอยางในการวิจัย ซึ่ง
ประกอบดวยธนาคารพาณิชย จํานวน 12 แหง บริษัทเงินทุน
และหลักทรัพยจํานวน 13 แหง และบริษัทประกันจํานวน
20 แหง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผลการศึกษาพบวา องคกรในภาคการเงินของไทย อันไดแก
ธนาคารพาณิ ชย และบริ ษั ท เงิ น ทุ น และหลั ก ทรั พ ย มี
ประสิท ธิภาพลดลงในชวงป 1998 ถึง 2004 ในขณะที่
ประสิทธิภาพของบริษัทประกันไมเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา
ดังกลาว
งานวิจัยนี้เนนศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
ธนาคารเกียรตินาคินเปรียบเทียบกับธนาคารทิสโก ซึ่งถือเปน
ธนาคารพาณิชยขนาดเล็กและมีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ
เดียวกัน คือมีรายไดหลักจากธุรกิจเชาซื้อรถยนต เพื่อคนหา
สาเหตุของความไมมีประสิทธิภาพของหนวยผลิต และนํา
ขอมูลที่ไดไปใชในการแกไขปรับปรุงการบริหารงานของ

องคกร เพื่อเปนประโยชนและเกิดการบริการที่ดีที่สุดแกผู
มารับบริการ

เครื่องมือและวิธีการ

การวิจัยในครั้งนี้ใชแบบจําลอง Data Envelopment
Analysis (DEA) เปนเครื่องมือ โดยแบงรูปแบบการวิเคราะห
ประสิทธิภาพออกเปน 2 ดาน ไดแก
1. การวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค หรื อ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพ
ในการจัดการปจจัยการผลิตใหมีสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใช
ในการผลิตผลผลิต และ
2. การวิเคราะหประสิทธิภาพทางดานตนทุน ซึ่งเปน
การคํ า นวณหาปริ ม าณป จ จั ย การผลิ ต ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด
ภายใตตนทุนที่ต่ําที่สุด
จากขอมูลทางการเงิน คือ งบดุลและงบกําไรขาดทุน
ป พ.ศ. 2547-2551 ของทั้ ง ธนาคารเกี ย รติ น าคิ น และ
ธนาคารทิสโก สามารถกําหนดปจจัยการผลิตและปจจัย
ผลผลิตดังนี้
ปจจัยการผลิต (Input) ซึ่งสอดคลองกับงานของ นฤมล
แจมแจง (2552) และ กฤชญา วองตาประดิษฐ (2540) มี
4 ปจจัย ประกอบดวย
1. คาใชจายดอกเบี้ย หมายถึง คาตอบแทนที่คิดให
เนื่องจากการใชประโยชนจากเงินทุน ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย
และสวนลดจายที่บริษัทจายใหแกผูใหกูยืม ทั้งในลักษณะ
ของการออกเอกสารการกูยืมเงิน และการออกตั๋วสัญญา
ใชเงิน ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบี้ยจากหลักทรัพย
ซื้อโดยมีสัญญาซื้อคืน ดอกเบี้ ยจายลูกคาในระบบเครดิต
บาลานซ และคาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน
2. ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ อาคาร สถานที่ และอุ ป กรณ
(Premises and Equipment Expenses) หมายถึง คาเสื่อมราคา
คาเชา คาซอมแซมและบํารุงรักษา คาเบี้ยประกันภัย คา
ภาษีที่ดินและโรงเรือน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท
คาวัสดุของใช และคาใชจายอื่นเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ และอุปกรณ
3. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (Personnel Expenses)
หมายถึง คาตอบแทนที่ จายใหพนั กงานและลูก จาง เช น
เงินเดือน คาจาง คาลวงเวลา โบนัส เงินบําเหน็จ เงินเพิ่ม

คาครองชีพ คาสวัสดิการ เงินสมทบของบริษัทที่ตองจาย
เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ภาษีเงินไดที่บริษัทออกให เปนตน
4. คาธรรมเนียมและบริการ (Fees and Service Expenses)
หมายถึง คาตอบแทนหรือคาบริการที่บริษัทจายใหแกผูให
บริการที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย เชน
คาธรรมเนียมจายตลาดหลักทรัพย คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต
ตัดบัญชี คาธรรมเนียมจายใหตัวแทนขายและรับซื้อคืนหนวย
คาธรรมเนียมที่ใหตัวแทนนายหนาตางประเทศ เปนตน
ปจจัยผลผลิต (Output) ซึ่งสอดคลองกับงานของ
นฤมล แจมแจง (2552) และ กฤชญา วองตาประดิษฐ
(2540) มี 2 ปจจัย ประกอบดวย
1. รายไดจากดอกเบี้ย (Interest Revenues) หมายถึง
คาตอบแทนที่ไดรับจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมอื่นที่มิใชเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และ
สวนแบงกําไรหรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากเงินลงทุน
2. รายได ที่ มิ ใ ช ด อกเบี้ ย (Non-interest Revenues)
หมายถึง รายไดอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน กําไรจาก
การขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ และทรัพยสินอื่น เปนตน ใน
กรณีที่มีคาใชจายในการขายหรือขาดทุนจากการขายทรัพยสิน
ดั ง กล า ว ให นํ า มาหั ก จากรายการนี้ เ พื่ อ แสดงยอดสุ ท ธิ
กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุน
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช โปรแกรม DEA-Solver-LV 1.0 ซึ่ง
เป น โปรแกรมที่ ใ ช วิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพในวิ ธี DEA
โดยเฉพาะ โดยใช 2 แบบจําลอง คือ แบบจําลอง CCR-Input
Oriented หรือ CCR (CCR มาจากชื่อผูริเริ่มนําแบบจําลอง
มาใช ในป ค.ศ. 1978 คือ Charnes Cooper และ Rhodes
(Charnes, A., W. W. Cooper, et al., 1978)) และแบบจําลอง
BCC-Input Oriented หรือ BCC (BCC มาจากชื่อผูริเริ่ม
นําแบบจําลองมาใช ในป ค.ศ. 1984 คือ Banker Charnes
and Cooper (Banker, Charnes, et al., 1984)) การพิจารณา
ในแนวทาง Input-Oriented ดวยแบบจําลอง CCR มีเปาหมาย
เพื่อหาคาสูงสุดของคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานรวม
(Overall Technical Efficiency) ภายใตขอสมมติผลตอบแทน
คงที่ (Constant Returns to Scale: CRS) โดยมีแบบจําลอง
พื้นฐาน ดังนี้
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กําหนดให x i คือ ปริมาณของปจจัยการผลิต ที่ i ของ DMU ที่ k
y r คือ ปริมาณของผลผลิตที่ r ของ DMU ที่ k
 r คือ ตัวถวงน้ําหนักของตัวแปร Input r
 i คือ ตัวถวงน้ําหนักของตัวแปร Output i
s คือ จํานวนของผลผลิต
m คือ จํานวนของปจจัยการผลิต
n คือ จํานวนของหนวยผลิต
สมการขางตนเปนการพิจารณาคาต่ําสุดของปจจัยการผลิต
ที่ใช ภายใตระดับผลผลิตที่เปนอยูขององคกรนั้นๆ โดย
วัดจากสัดสวนคาถวงน้ําหนักของผลผลิตกับคาถวงน้ําหนัก
ป จ จั ย การผลิ ต และมี ข อ จํ า กั ด ที่ กํ า หนดให ค า ดั ช นี
ประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบของ DMU ที่ k มีคาสูงสุด
ไมเกิน 1 นอกจากนี้ยังกําหนดใหตัวถวงน้ําหนักของผลผลิต
สําหรับทุกๆ DMUs ตองมีคามากกวา 0 และตัวถวงน้ําหนัก
ของปจจัยการผลิตสําหรับทุก ๆ DMUs ตองมีคามากกวา 0
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แบบจํ า ลองตามกลุ ม สมการที่ แ สดงข า งต น เป น
แบบจําลองวัดประสิทธิภาพแบบพหุคูณ (Multiplier Model)
ของปญหาโปรแกรมเชิงเสนตรง และกําหนดขอสมมติ
ของแบบจํ า ลองให มี ผ ลตอบแทนต อ ขนาดแบบคงที่
(Constant Return to Scale) โดยแสดงแบบจําลองในลักษณะ
ปญหาขั้นปฐม (Primal Problem) นอกจากนี้ยังสามารถ
เขียนแบบจําลองในรูปของปญหาควบคู (Dual Problem)
ไดดังสมการตอไปนี้
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คือ
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คาประสิทธิภาพทางเทคนิคของ DMU ที่ k
ปริมาณของปจจัยการผลิต ที่ i ของ DMU ที่ k
ปริมาณของผลผลิตที่ r ของ DMU ที่ k
คาถวงน้ําหนักประสิทธิภาพของ DMU ที่ j

คือ ผลรวมปจจัยการผลิตชนิดที่ i ของ DMU ที่ j
คือ จํานวนของผลผลิต
คือ จํานวนของปจจัยการผลิต
คือ จํานวนของหนวยผลิต

แบบจําลอง CCR Model มีขอจํากัดคือ วิธีการวัดมี
ขอสมมติที่สําคัญ โดยกําหนดใหผลตอบแทนตอขนาดใน
การขยายขนาดของธุรกิจ เปนแบบผลตอบแทนตอขนาดคงที่
หมายความวา ถาเพิ่มปจจัยการผลิตขึ้นในสัดสวนเทาใด ก็จะ
ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นในสัดสวนเดียวกัน ทั้งนี้ บางองคกร
อาจไมไดมีการผลิตโดยใชสัดสวนของปจจัยการผลิต หรือ
ลักษณะการผลิตในลักษณะดังกลาวขางตน เชน บางองคกร
อาจมี ก ารผลิ ต ในลั ก ษณะผลตอบแทนต อ ขนาดเพิ่ ม ขึ้ น
หมายความวา ถาเพิ่มปจจัยการผลิตขึ้น 1 เปอรเซ็นต จะทํา
ใหปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกวา 1 เปอรเซ็นต หรือบาง
องคกรอาจมีการผลิตในลักษณะผลตอบแทนตอขนาดลดลง
หมายความวา ถาเพิ่มปจจัยการผลิตขึ้น 1 เปอรเซ็นต จะทํา
ใหปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ขอสมมติ
ดังกลาวในแบบจําลองแบบ CCR Model จึงไมบงบอกถึง
ลักษณะการผลิตในองคกรที่ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาการ
กําหนดใหผลตอบแทนตอขนาดแปรผันได นาจะใชเปน
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เครื่องชี้วัดประสิทธิภาพในการดําเนินการขององคกรได
เปนจริงมากกวาการที่จะกําหนดใหองคกรดังกลาวมีการ
ผลิตในลักษณะที่มีผลตอบแทนตอขนาดคงที่เพียงอยางเดียว
ซึ่งการกําหนดขอสมมติเหลานี้ไดถูกพัฒนาขึ้นในแบบจําลอง
ที่เรียกวา BCC Model
Banker, Charnes และ Cooper (1984) ไดปรับแบบจําลอง
CCR โดยไดเพิ่มขอจํากัด  i  1 เรียกวา Convexity
Condition เขาไปในสมการที่ (2) เพื่อแกไขขอบกพรองใน
เรื่องผลตอบแทนตอขนาดในการขยายขนาดของธุรกิจของ
แบบจําลอง CCR Model และเรียกแบบจําลองใหมนี้วา
BCC Model ซึ่งขอจํากัดนี้สงผลให DMUs ที่ใชสรางเสน
ขอบเขตประสิทธิภาพในการผลิต ในแบบจําลอง BCC นี้มี
ผลตอบแทนตอขนาดในการขยายขนาดของธุรกิจที่แปรผันได
หรือแบบจําลอง BCC Model ไมไดกําหนดวาผลตอบแทน
ตอขนาดในการขยายขนาดของธุรกิจตองเปนผลตอบแทน
ตอขนาดแบบคงที่เทานั้น

กําหนดให
θk

xi
yr

คือ คาประสิทธิภาพทางเทคนิคของ DMU ที่ k
คือ ปริมาณของปจจัยการผลิต ที่ i ของ DMU ที่ k
คือ ปริมาณของผลผลิตที่ r ของ DMU ที่ k

λj

คือ คาถวงน้ําหนักประสิทธิภาพของ DMU ที่ j

n

 x ij
j1

s
m
n

คือ ผลรวมปจจัยการผลิตชนิดที่ i ของ DMU ที่ j
คือ จํานวนของผลผลิต
คือ จํานวนของปจจัยการผลิต
คือ จํานวนของหนวยผลิต

ซึ่งคาของ θk คือ คาประสิทธิภาพทางเทคนิคของ
DMU ที่ k ซึ่ ง หากมี ค า เท า กั บ 1 ก็ แ สดงว า อยู บ นเส น
ขอบเขตการผลิตที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ โดยสมการเชิงเสน
จะทําการคํานวณทั้งหมด i ครั้ง เพื่อใหไดคาประสิทธิภาพ
การผลิตทางเทคนิคของแตละ DMU
ค า คะแนนประสิ ท ธิ ภาพที่ คํ า นวณจากแบบจํ า ลอง
CCR และคาจากแบบจําลอง BCC ที่คํานวณได สามารถ
นํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพตอขนาด (Scale Efficiency:
SE) ไดดังนี้
SE = CCR/BCC หรือ
CCR = BCC * SE
ถา SE = 1 แสดงวา DMU นั้น มีขนาดการผลิตที่
เหมาะสม แตถา SE < 1 แสดงวา DMU นั้น มีขนาดการ

ผลิตที่ไมเหมาะสม และจากขอกําหนดของแบบจําลอง CCR
ที่ ว า DMU ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางเทคนิ ค เต็ ม ที่
(CCR = BCC = 1) จะมีผลตอบแทนตอขนาดคงที่ แสดง
ใหเห็นถึงลักษณะของธุรกิจที่มีขนาดของธุรกิจที่เหมาะสม
ดั ง นั้ น DMU ที่ มี ป ระ สิ ทธิ ภาพต อข น าด จ ะต อ ง มี
ผลตอบแทนตอขนาดคงที่เทานั้น แตถา DMU นั้นไมมี
ประสิทธิภาพการผลิตทางเทคนิคอยางเต็มที่ แสดงวา DMU
นั้นอาจมีขนาดของธุรกิจเล็กหรือใหญเกินไป คือ ถาเปน
แบบผลตอบแทนตอขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing Returns to
Scale: IRS) แสดงวาหนวยงานนั้นมีขนาดการผลิตนอยกวา
จุดที่เหมาะสม แตถาเปนแบบผลตอบแทนตอขนาดลดลง
(Decreasing Returns to Scale: DRS) แสดงวาหนวยงานนั้น
มีขนาดการผลิตเกินจุดที่เหมาะสม

ตัวแปรที่ใชศึกษามีดังนี้
ตัวแปรผลผลิต Yr ในแบบจําลอง DEA
Y1 คือ รายไดจากดอกเบี้ย
Y2 คือ รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ตัวแปรปจจัยการผลิต Xi ในแบบจําลอง DEA
X1 คือ คาใชจายดอกเบี้ย
X2 คือ คาใชจายอาคารสถานที่และเครื่อง ใชสํานักงาน
X3 คือ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
X4 คือ คาธรรมเนียมและบริการ
ในการวิเคราะหจะแสดงคาคะแนนประสิทธิภาพธนาคาร
ที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ จะมีคา *  1 และถา คา *  1
หมายความวา ธนาคารนั้นๆ มีประสิทธิภาพไมเต็มที่ ยิ่งคา


 นอยกวา 1 มากเทาไร ระดับความดอยประสิทธิภาพ

ของธนาคารก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น

ผลการศึกษา

การศึกษาในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารทิสโก
ในป 2547-2551โดยวิเคราะหดวยเทคนิควิธี Data Envelopment
Analysis (DEA) ใชโ ปรแกรม DEA-Solver Learning
Version (LV) เพื่อวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
ธนาคารทิสโกและธนาคารเกียรตินาคิน ซึ่งคาประสิทธิภาพ
(Efficient Score) ที่ไดจะมีคาระหวาง 0 ถึง 1 และเปรียบเทียบ
ระดับประสิทธิภาพของแตละธนาคาร
การศึกษาในครั้งนี้จึงวิเคราะหคาคะแนนประสิทธิภาพ
โดยใชตัวแบบผลตอบแทนตอขนาดคงที่ (Constant Return
to Scale) ซึ่งหมายถึง การที่หนวยผลิตเพิ่มปจจัยการผลิต
เขาไปเทาใด แลวสงผลใหผลผลิตเพิ่มขึ้นในจํานวนที่เทากัน
และตั วแบบผลตอบแทนต อ ขนาดแปรผั น ได (Variable
Return to Scale) ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบวาหนวยผลผลิตมีการ
ใชปจจัยการผลิตในระดับที่เหมาะสมหรือไม

การวิเคราะหคาคะแนนประสิทธิภาพ

การวิเคราะหคาคะแนนประสิทธิภาพ จะแยกวิเคราะห
ประสิทธิภาพ โดยแสดงคาประสิทธิภาพทางเทคนิค คาคะแนน

ประสิทธิภาพทางเทคนิคที่แทจริง หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
คือคาประสิทธิภาพการดําเนินงาน และคาคะแนนประสิทธิภาพ
ตอขนาด และเมื่อไดผลคะแนนคาประสิทธิภาพของแตละ
ตัวแลวจะนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน
จากแบบจําลอง DEA จะแสดงถึงคาประสิทธิภาพโดย
เปรียบเทียบของแตละธนาคาร โดยธนาคารที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด จะมีคาประสิทธิภาพเทากับ 1 โดยในที่นี้จะทํา
การวัดประสิทธิภาพใน 2 แบบจําลอง คือ แบบจําลอง CRS
ที่มีขอสมมติฐานตั้งตนวาหนวยผลิตมีขนาดการผลิตแบบ
ผลไดตอขนาดคงที่ไมใหความสําคัญตออิทธิพลของขนาด
การผลิตและแบบจําลอง VRS ที่ยกเลิกขอสมมติดังกลาวไป
นั่นคือ หมายความวา หนวยผลิตอาจมีขนาดการผลิต ไดทั้ง
แบบผลได ต อ ขนาดเพิ่ ม ขึ้ น คงที่ หรื อ ลดลง และเมื่ อ
เปรียบเทียบผลของประสิท ธิภาพในทั้งสองแบบจําลอง
ผลที่แตกตางกันจะแสดงถึงความไมมีประสิทธิภาพจาก
ขนาดการผลิต
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช 2 แบบจํ า ลอง คื อ แบบจํ า ลอง
CCR-Input Oriented หรือ CCR และแบบจําลอง BCCInput Oriented หรือ BCC ซึ่งไดผลดังนี้

ตารางที่ 1 คาคะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ยของธนาคารทิสโกและธนาคารเกียรตินาคิน ป 2547-2551
DMUs
ธนาคารทิสโก

ธนาคารเกียรตินาคิน
Average
Maximum
Minimum
ที่มา: จากการคํานวณของผูวิจัย

ป
2547
2548
2549
2550
2551
2547
2548
2549
2550
2551

CCR
1
0.7891
0.8387
1
1
1
1
1
0.9629
0.8322
0.9417
1
0.7891

BCC
1
0.8060
1
1
1
1
1
1
1
1
0.9806
1
0.8060

SE
1
0.9790
0.8387
1
1
1
1
1
0.9629
0.8322
0.9603
1
0.9790

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบวา คาประสิทธิภ าพ
ทางเทคนิคเฉลี่ยของธนาคารทั้งสองแหงที่วัดดวยตัวแบบ
CCR เทากับ 0.9417 โดยธนาคารทิสโกมีคาประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคต่ําสุดในป พ.ศ. 2548 และมีคาประสิทธิภาพสูง
ที่สุดในป พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2551 แต
ธนาคารเกียรตินาคินสูงสุดในป พ.ศ. 2547-2549
คาประสิทธิภาพในการดําเนินงานเฉลี่ยของธนาคาร
ทั้ ง สองแห ง ที่ วั ด ด วยตั วแบบ BCC เท า กั บ 0.9806 โดย
ธนาคารทิสโกมีคาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ําสุด

ในป พ.ศ. 2548 และมีคาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สูงสุดในปพ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 และป พ.ศ.
2551 แตธนาคารเกียรตินาคินมีคาประสิทธิภาพสูงสุดในป
พ.ศ. 2547-2551
คาดัชนีประสิทธิภาพตอขนาด (SE) เฉลี่ยเทากับ 0.9603
โดยธนาคารทิสโกมีคาดัชนีประสิทธิภาพตอขนาดต่ําสุด
เทากับ 0.8387 ในป พ.ศ. 2549 และมีคาดังกลาวสูงสุดในป
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2551 แตธนาคารเกียรตินาคิน
มีคาดัชนีประสิทธิภาพสูงสุดในป พ.ศ. 2547-2549

ตารางที่ 2 คาประสิทธิภาพทางเทคนิคแยกตามธนาคาร ในป 2547-2551
คาประสิทธิภาพทางเทคนิค
2548
2549
2550
0.789
0.839
1
1
1
0.963

ธนาคาร

2547
ทิสโก
1
เกียรตินาคิน
1
ที่มา: จากการคํานวณของผูวิจัย

จากตารางที่ 2 แสดงคาประสิทธิภาพทางเทคนิค แยก
ตามธนาคาร ในป พ.ศ. 2547-2551 พบวา ธนาคารทิสโกมี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคในป พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550 และป

2551
1
0.832

พ.ศ. 2551 สวนธนาคารเกียรตินาคินมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคในป พ.ศ. 2547-2549

ภาพที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพทางเทคนิคแยกตามธนาคาร ปพ.ศ. 2547-2551
1.2

คาประสิทธิภาพ

1
0.8

ทิสโก

0.6

เกียรตินาคิน

0.4
0.2
0
2547

2548

2549

2550

2551

ป

ที่มา: จากการคํานวณของผูวิจัย
ภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวาธนาคารทิสโกมีคาคะแนน
ประสิทธิภาพทางเทคนิคที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2548-

2551 สวนธนาคารเกียรตินาคินมีคาคะแนนประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคลดลง ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2551

ภาพที่ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพการดําเนินงานแยกตามธนาคาร ปพ.ศ. 2547-2551
1.2

คาประสิทธิภาพ

1
0.8

ทิสโก

0.6

เกียรตินาคิน

0.4
0.2
0
2547

2548

2549

2550

2551

ป

ที่มา: จากการคํานวณของผูวิจัย
จากภาพที่ 2 แสดงคาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ดวยตัวแบบ BCC แยกตามธนาคาร ป พ.ศ. 2547-2551
พบวาธนาคารทิสโกมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในป

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2551 สวน
ธนาคารเกียรตินาคินมีคาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2551

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงคาดัชนีประสิทธิภาพตอขนาดแยกตามธนาคารป พ.ศ. 2547-2551
1.2

คาประสิทธิภาพ

1
0.8

ทิสโก

0.6

เกียรตินาคิน

0.4
0.2
0
2547

2548

2549

2550

2551

ป

ที่มา: จากการคํานวณของผูวิจัย
จากภาพที่ 3 แสดงค า ดั ชนี ป ระสิ ท ธิ ภาพต อ ขนาด
แยกตามธนาคาร ป พ.ศ. 2547-2551 พบวา ธนาคารทิสโก
มีคาดัชนีประสิทธิภาพตอขนาดในป พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550
และป พ.ศ. 2551 ส ว นธนาคารเกี ย รติ น าคิ น มี ค า ดั ช นี
ประสิทธิภาพตอขนาดในป พ.ศ. 2547-2549

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

จากการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภาพทางเทคนิ ค ในป พ.ศ.
2547-2551 พบวา ธนาคารทิสโกมีคาประสิทธิภาพทาง
เทคนิคลดลงในป พ.ศ. 2548-2549 และเพิ่มสูงขึ้นในป
พ.ศ. 2550-2551 (คาคะแนนประสิทธิภาพเทากับ 1) ซึ่ง

ในชวงเวลาที่ทําการศึกษานั้นสภาวะเศรษฐกิจประสบภาวะ
วิกฤตอยางหนักทั่วโลก แตธนาคารทิสโกก็ยังมีคาประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคเพิ่มสูงขึ้น สําหรับธนาคารเกียรตินาคินมีคา
ประสิทธิภาพทางเทคนิคลดลงในป พ.ศ. 2550-2551
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในป
พ.ศ.2547-2551 พบวา ธนาคารทิสโกและธนาคารเกียรตินาคิน
เปนธนาคารที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คาคะแนน
ประสิทธิภาพเทากับ 1) ถึงแมวาธนาคารทิสโกจะมีคาคะแนน
ในป พ.ศ. 2548 ไม เ ต็ ม ที่ แต ใ น 3 ป ผลจากค า คะแนน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านก็ ก ลั บ มาเต็ ม ที่ เ ท า กั บ
ธนาคารเกียรตินาคิน
จากการศึกษาคาดัชนีประสิทธิภาพตอขนาด ในป พ.ศ.
2547-2551 พบวา ธนาคารทิสโกมีคาดัชนีประสิทธิภาพ
ตอขนาดลดลงในป พ.ศ. 2548-2549 และเพิ่มสูงขึ้นในป
พ.ศ. 2550-2551 (คาคะแนนประสิทธิภาพเทากับ 1) สําหรับ
ธนาคารเกียรตินาคินมีคาดัชนีประสิทธิภาพตอขนาดลดลง
ในป พ.ศ. 2550-2551
ในภาพรวมสรุปไดวาธนาคารทิสโกมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสูงขึ้นในป พ.ศ. 2550-2551 เมื่อเทียบกับป
ก อ นหน า คื อ ป พ.ศ. 2547-2559 ทํ า ให ส ามารถทํ า การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพดําเนินงานของธนาคารทิสโก
และธนาคารเกียรติไดตามวัตถุประสงคของการศึกษาวา
ธนาคารทิสโกมีประสิทธิภาพสูงกวาธนาคารเกียรตินาคิน
การใชทฤษฎี DEA ในประเทศไทย เพื่อการวิเคราะห
เปรี ย บเที ย บการทํ า งานขององค ก รที่ มิ ใ ช ภ าครั ฐ ยั ง ไม
แพรหลายมากนัก เนื่องจากมีผลกระทบตอภาพลักษณของ
องคกร และหากนักวิจัยอื่นใหความสนใจในการพัฒนาวิธี
การศึกษานี้อยางตอเนื่อง ทั้งในเชิงแนวคิดและเชิงเทคนิคก็
จะใหผลการศึกษาที่เปนประโยชนอยางยิ่ง ทั้งนี้ตองมีการ
พัฒนาวิธีการศึกษาควบคูไปกับการพัฒนาระบบขอมูลที่
เป ด เผยมากขึ้ น เพื่ อ ความถู ก ต อ งและสามารถนํ า ไปใช
ประโยชนไดอยางจริงจังซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง
องคกรอยางเปนรูปธรรม การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะห
เฉพาะแบบจําลอง CCR (Input-oriented) และ BCC (Inputoriented) อย า งไรก็ ต าม วิ ธี DEA ก็ ยั ง มี ข อ จํา กั ด คื อ
แบบจําลองไมไดกําหนดรูปแบบการแจกแจงของตัวแปรที่
ใช ซึ่งอาจสงผลถึงความถูกตองของผลลัพธที่ไดจากตัวแบบ

นอกจากนี้วิธี DEA เปนการวัดประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ
เทานั้น กลาวคือ ใหคําตอบวาเปนธนาคารที่ดีที่สุดในกลุม
ดังนั้นผลการวิจัยที่ไดจึงตองนําไปใชดวยความระมัดระวัง
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