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  การศึกษาเรือง “การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) “ มีความมุ่งหมายเพือวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงิน” เพือศึกษา

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้ Data 

Envelopment Analysis (DEA) เป็นเครืองมือในการวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ

ธนาคาร ได้แก่ งบดุล งบกําไรขาดทุน ปี 2545-2552 

  ผลการศึกษาพบว่า ในการใช้เทคนิค (DEA) และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินให้ผล

สอดคล้องกัน กล่าวคือ ในปี 2545 2548 และ2549 เมือใช้วิธี (DEA) และการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง

การเงิน โดยธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดีทีสุด คือธนาคารมี

รายได้รวมมากทีสุด และการใช้ปัจจัยการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่าย

อาคารอุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมบริการในปริมาณทีตําสุด ธนาคารมีความสามารถในการทํากําไร 

และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ธนาคารและผู ้ถือหุ ้น 

  นอกจากนี ในปี 2546 และ 2547 การใช้เทคนิคทั งสองวิธีมีความขัดแย้งกัน กล่าวคือ เมือใช้

เทคนิค (DEA) ปรากฏว่าธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แต่เมือ

ใช้วิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ธนาคารไม่มีความสามารถในการทํากําไร ส่วนในปี 2550 

2551 และ 2552 ในการใช้เทคนิค (DEA) และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน พบว่าความไม่มี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและไม่มีความสามารถในการทํากําไรเหมือนกัน ยกเว้นในปี 2552 ทีมี

ความสามารถในการทํากําไร แสดงให้เห็นว่าธนาคารมีการใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินไป คือ ดอกเบี ย

จ่ายสูงมาก เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายอาคารและอุปกรณ์และค่าธรรมเนียมบริการเพิมขึ น ทั งนี

ความไม่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เมือพิจารณาควบคู่กับการวิเคราะห์ทางการเงินแล้ว  พบว่า

ในปีทีธนาคารไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานก็จะไม่มีความสามารถในการทํากําไร

ด้วย 
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The research study “The Measurement Of Technical Efficiency Thai  Military Bank 

Public Company Limited” aims at objectives of this study is to analyze operational result and 

financial status, and to study the technical efficiency in running the business of Thai Military 

Bank PCL by using Data Envelopment Analysis (DEA) as a tool and the data about the bank 

budget that includes Balance Sheet, profit and loss statement during year 2002-2009  

From the study, it indicated that the using of both DEA technics and financial ratio 

analysis resulted in the same conforming way. It indicated that the overall operation during 

year 2002,2005 and 2006 can achieve the best efficiency with the biggest gross revenue 

and the lowest production factors including interest expenses, salary, facility expenses and 

services fee. TMB is capable of making profit and giving a good return to the bank and 

shareholders on the other hand. 

In 2003 and 2004, the outcome of TMB’s performance is not compatible by using 

both technics. TMB’s performance was satisfactorily efficient when measuring with DEA 

whereas it became very poor in making profit by using the financial ratio analysis however in 

2007, 2008 and 2009, by using both technics of DEA and financial ratio analysis ,the result 

was in the same way that is both performance and profit making ability of TMB was 

inefficient, except in 2009, the result was found profitably. The result indicated that TMB was 

spending too much on production factors such as high outstanding interest, increasing 

salary, facility expenses and service fees. Hence, it is found that when considering about 

the performance inefficiency along with the financial analysis, in any year where TMB lacks 

of technically performance efficiency, the bank will always lose the capability of profit 

making. 
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        บทที  1 

              บทนํา 
ภูมิหลัง 

 
 ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจหนึงทีมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ ระบบการเงินการธนาคารที

มันคงมีความสําคัญต่อการรักษาอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลถือว่าการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกิจการธนาคารเป็นมาตราการสําคัญของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจทีอาศัยอุปทานเป็นตัวควบคุม

การนําเงินไปสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทีรัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอนัดับแรก และนับตั งแต่ปี 2540 

เป็นต้นมา สถาบันการเงินหลายแห่งรวมทั งธนาคารพาณิชย์หลายแหง่ทีประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ

และการเงิน สาเหตุหลักส่วนหนึงเป็นผลมาจากความอ่อนแอของระบบสถาบันการเงินไทยทีมีการ

บริหารจัดการทีขาดความโปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รัฐบาลกําหนดแผนพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินเพือเพิมความแข็งแกร่งให้ระบบสถาบันการเงินของไทย โดยมุ่งเน้นให้ธนาคารพาณิชย์และ

สถาบันการเงินมีการควบรวมกิจการเกิดขึ น ซึงเป็นการดําเนินการตามนโยบายของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เพือให้สอดคล้องกับนโยบายของทางการและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดย

การสนับสนุนให้มีการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินเข้าด้วยกัน เพือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 

(Economies of Scale) การลดความซํ าซ้อนของสถาบันการเงินซึงในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท 

โดยขยายขอบเขตการดําเนินงานให้กว้างขวางยิงขึ น 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ก็เป็นธนาคารหนึงทีประสบปัญหาดังกล่าว ในช่วง

ระยะเวลา 2-3 ปี ทีผ่านมาโดยธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ได้พยายามแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะ

เป็นการลดค่าใช้จ่าย การลดขนาดองค์กรโดยการจัดให้มีการเกษียณก่อนอายุงาน แต่ก็แก้ไขปัญหาได้

ในระดับหนึง จนกระทังธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จํากัด (มหาชน) 

และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงนามร่วมกันในการบันทึกข้อตกลงเพือรวม

กิจการทั ง 3 สถาบัน และประกาศต่อสาธารณชน วันที 8 มีนาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพือผสาน

ศักยภาพ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ของทั ง 3 สถาบัน ผลักดันให้มีธนาคารแห่งใหม่ ภายหลัง

การควบรวมกิจการมีเป้าหมายในการพัฒนาการบริการ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระบบการสือสารและ

เทคโนโลยี รวมทั งบรรษัทภิบาลในระดับมาตรฐานสากล มีปริมาณธุรกิจทีเพิมขึ น สามารถลดค่าใช่

จ่ายในการดําเนินงานจากการประหยัดต่อขนาด เป็นการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันมีผลการ

ดําเนินงานดีขึ นมีฐานะทางการเงินมันคงแข็งแกร่งมากขึ น  และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า และให้ผลตอบแทนทีดีทีสุดต่อผู ้ ถือหุ ้น ตลอดจนพนักงาน เพือให้ได้รับผลประโยชน์และความ

พอใจสูงสุด ต่อมาในเดือนธันวาคม ปี 2550 ธนาคารทหารไทยได้มีการเพิมทุนจํานวน 37,622 ล้าน
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บาท ซึงมีกลุ่มไอเอ็นจีเข้ามาถือหุ ้นรายใหม่ โดยสัดส่วนการถือหุ ้นของกระทรวงการคลังในธนาคาร

ทหารไทย จํากัด (มหาชน) อยู่ทีร้อยละ 26.1 และกลุ่มไอเอ็นจี ถือหุ ้นในธนาคารร้อยละ 25.2 ของ

ธนาคาร ทั งนี มุ่งเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิมสูงขึ น 

ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้บริการอย่างครบวงจร 

 

ตาราง 1 รายการสินทรัพย์ หนี สิน และกําไรของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

            (หน่วย:ล้านบาท)   

 

รายการ                  พ.ศ.2550     พ.ศ.2549      พ.ศ.2548    พ.ศ.2547      พ.ศ.2546 

สินทรัพย์                   622,161      749,568        714,989      670,132         379,147 

เงินฝาก                      465,462      568,466        517,129      455,944         322,240 

สินเชือ               464,894      541,037        553,500    514,373         299,748  

ดอกเบี ยค้างรับ              4,026                5,114            6,009         6,882             3,449 

ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ   51,485              30,243          32,039       37,396            25,343 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ     (43,676)             (12,292)         7,800             948           (14,054) 

    

ทีมา : 1.ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), 2547 รายงานประจําปี. หน้า 12. 

         2.ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), 2550 รายงานประจําปี. หน้า 13. 

 

 จากตาราง 1 สําหรับผลประกอบการในปี พ.ศ.2550 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มี

ผลขาดทุนสุทธิ 43,676.94 ล้านบาท ซึงเกิดจากการตั งสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ และการตั ง

ขาดทุนจาการด้อยค่าของสินทรัพย์เพือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยใน

การเตรียมตัวเพือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที39 (IAS 39) และรองรับ

แผนการดําเนินงานของธนาคารในการลดและเร่งจําหน่ายสินเชือด้อยคุณภาพ รวมถึงมีการกันสํารอง

ส่วนเกินของธนาคารในการลดและเร่งจําหน่ายสินเชือด้อยคุณภาพ รวมถึงมีการกันสํารองส่วนเกินของ

ธนาคารเพิมขึ นเพือยกระดับอัตราส่วนสํารองค่าเผือหนี สูญและหนี สงสัยจะสูญต่อสินเชือด้อยคุณภาพ

ของธนาคารให้อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 70 ซึงใกล้เคียงกับอัตราส่วนของธนาคารชั นนํารายอืน 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2550 ธนาคารได้ประสบความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธ์ปรับโครงสร้าง

สินทรัพย์และหนี สิน โดยสามารถเพิมสัดส่วนเงินกระแสรายวันและออมทรัพย์ได้เพิมขึ น ส่งผลให้

ต้นทุนทางการเงินของธนาคารลดลง ทําให้ ในปี พ.ศ.2550 ธนาคารมีส่วนต่างอัตราดอกเบี ยสุทธิ  (net 



3 

 

interest margin) เพิมขึ นมาอยู่ทีร้อยละ2.4 จากร้อยละ 2.1 ในปี พ.ศ.2549 นอกจากนี  รายได้ทีมิใช่

ดอกเบี ยของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีจํานวนทีเพิมสูงขึ นกว่าปีก่อน โดยเฉพาะกําไรจาการ

ปริวรรตทีเพิมขึ นถึงร้อยละ 39 เป็นสิงทีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของธนาคารและ

ผลดีของการดําเนินตามแผนกลุยุทธ์ทีวางไว้อย่างเหมาะสม ในปี พ.ศ.2551 ธนาคารมุง่พัฒนาธุรกิจให้

ก้าวหน้ายิงขึ นตามแผนการทีวางไว้ซึงธนาคารมีความเชือมันในศักยภาพและความสามารถในการ

แข่งขันของธนาคารทีมีความแข็งแกร่งขึ น พร้อมทีจะตอบสนองความต้องการทางการเงินทีหลากหลาย

ของลูกค้าได้มากยิงขึ น 

  การวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานถือเป็นองค์ประกอบทีสําคัญในการพัฒนาองค์กร ที

แท้จริง เนืองจากสามารถนําผลทีได้จากการศึกษาไปปรับปรุง วางแผน พัฒนาการ ดําเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพเพิมขึ นจึงเป็นทีน่าสนใจศึกษา และหลากหลาย เพือรับกับสภาวะเศรษฐกิจและกลยุทธ์

ในการดําเนินธุรกิจทีเปลียนแปลงไป และสามารถนําผลทีได้จากการศึกษามาพัฒนาการดําเนินงาน

ด้านต่างๆ เพือให้มีประสิทธิภาพมากทีสุด โดยกําหนดแนวทางการปรับเพิม ปริมาณผลผลิต และ

แนวทางการปรับลดปัจจัยการผลิตในรูปแบบ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง  ๆเพือเพิม ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันของธนาคาร 

ดังนั น การศึกษาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ด้าน

ต้นทุน จึงเป็นสิงทีน่าศึกษาว่า มีการเปลียนแปลงอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะการลดต้นทุน

ทางด้านต่างๆ ของธนาคารลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธนาคาร ซึงจะมีผลทําให้ธนาคารมีความ

เข้มแข็ง สามารถสนองตอบนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ โดยประเด็นปัญหาสําคัญคือ การ

บริหารต้นทุนของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพเพียงใด นอกจากนี ยังพิจารณา

ถึงปจจัยการผลิตใดทีก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากดั 

(มหาชน) 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.เพือศึกษาผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2.เพือศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด( มหาชน) 

ความสําคัญของการวิจัย 

 1.เพือเป็นข้อมูลให้ผู ้บริหารธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพือใช้ในการวางแนวการ

ดําเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานของธนาคาร 

2.เพือเป็นข้อมูลพื นฐานสําหรับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ใช้ในการวางแผนและการ

กําหนดกลยุทธ์ในอนาคตโดยทราบจากผลจากในอดีตนํามาวิเคราะห์ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การกําหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 ในการศึกษาครั งนี ผู ้ทําการวิจัยได้กําหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ โดยใช้งบการเงิน อันได้แก่ 

งบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับปี 2545-2552 ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

             1.การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินในการ

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) อัตราส่วน

สภาพคล่อง อัตราส่วนคุณภาพสินเชือ อัตราส่วนประสิทธิภาพการดําเนินงาน อัตราส่วนด้าน

ความสามารถในการทํากําไร 

 2.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค โดยใช้วิธีการ DEA (Data Envelopment Analysis) 

Version 2.1 โดยใช้หลักการและทฤษฎีของแบบจําลองเชิงเส้น (Linear Program) เป็นพื นฐานในการ

กําหนดค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของธุรกิจ และค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคทีได้ 

เพือใช้ประกอบการพิจารณาถึงระดับความสามารถในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) 

ตัวแปรทีศึกษา 

 ปัจจัยนําเข้า (Input)   (หน่วย:บาท)  ผลผลิต (Output) (หน่วย:บาท) 

 1. ดอกเบี ยจ่าย              รายได้รวม 

 2.เงินเดือนพนกังาน 

 3.อาคารและอปุกรณ์ 

 4.ค่าธรรมเนียมบริการ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค หมายถึง การใช้ปัจจัยการผลิต ซึงได้แก่ ดอกเบี ยจ่าย เงินเดือน

พนกังาน อาคารและอปุกรณ์ ค่าธรรมเนียมบริการทีมีจํากัดจํานวนหนึง เพือให้ได้ผลผลิตรายได้รวม 
มากทีสุด 

 2.Decision Making Unit (DMU) หมายถึง หน่วยตัดสินใจในการใช้ปัจจัยนําเข้า เพือให้ได้ 

ผลลัพธ์ออกมา เป็นหน่วยทีจะถูกนํามาใช้วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ซึงในการศึกษานี DMU คือ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

 3.ฐานะทางการเงิน หมายถึง ผลการดําเนินงานของ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

โดยพิจารณาใช้อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนคุณภาพสินเชือ อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน  อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร  

 4.ดอกเบี ยจ่าย  หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลักของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ประกอบด้วย ดอกเบี ยเงินฝากทีต้องจ่ายให้ผู ้ฝากเงิน ดอกเบี ยเงินกู ้ ยืมและดอกเบี ยทีเกิดจากการขาย

หลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื อคืน เป็นต้น  

5.รายได้รวม    หมายถึง แหล่งรายได้หลักของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยดอกเบี ยจากการให้สินเชือ ดอกเบี ยเงินฝากจากการฝากเงินทีธนาคารพาณิชย์อืน 

ดอกเบี ยและเงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ทีซื อโดยมีสัญญาขาย

คืนซึงเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนึงของธนาคาร  รายได้จากการรับอาวัล รับรอง คํ าประกัน 

นอกจากนี ยังรวมถึงกําไรจากการปริวรรตทั งทีเกิดจากการซื อขายเงินตราต่างประเทศและเกิดจากการ

แปลงค่าสินทรัพย์และหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท รายได้จากการให้บริการบัตรเครดิต 

รายได้จากเอทีเอ็มหรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ รายได้จากการโอนเงินและรายได้จากการให้บริการเป็นที

ปรึกษา รายได้จากการให้เช่าตู ้นิรภัยและกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น 

 6.งบดุล หมายถึง รายงานการเงินเพือแสดงฐานะการเงินของธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) ณ วันใดวันหนึงว่ากิจการมีสินทรัพย์และหนี สินประเภทอะไร มีมูลค่าเท่าใด และมีเงินทุน

เท่าใด งบดุลประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี สิน และส่วนของเจ้าของ 

 7.งบกําไรขาดทุน หมายถึง รายงานทีจัดทําขึ นเพือแสดงผลการดําเนินงานทีผ่านมา 

ในหนึงรอบระยะเวลาบัญชี หรือในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีทีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ต้องการจะทราบ งบกําไรขาดทุนประกอบด้วย หมวดบัญชีรายได้ หมวดบัญชีค่าใช้จ่าย 

 8.อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความสามารถของกิจการในการชําระหนี ระยะสั น 

ในกรณีของธนาคารพาณิชย์หมายถึงความสามารถในการชําระภาระผูกพัน ซึงรายการทีสําคัญได้แก่ 
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เงินฝากทีลูกค้านํามาฝากกับธนาคาร เงินฝากทีธนาคารได้จากลูกค้ามักจะกระจายไปลงทุนใน

สินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะรายการเงินให้กู ้ ยืมหรือสินเชือ  

 9.อัตราส่วนด้านคุณภาพสินเชือ หมายถึงการปล่อยสินเชือเป็นกิจกรรมหลักในการ

ดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์การสร้างรายได้ และการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ จะมาจาก

รายการสินเชือเป็นสําคัญ การตรวจสอบคุณภาพสินเชือของธนาคารจะทําให้เกิดความมันใจในการ

บริหารงานเพือสร้างรายได้และกําไรของธนาคาร 

 10.อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพการดําเนินงาน หมายถึง ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของธนาคารพาณิชย์ อัตราส่วนนี  คํานวณจาก กําไรสุทธิ หารด้วย รายได้รวม โดยปกติในกิจการทัวไป 

อัตราส่วนนี จะจัดอยู่ในกลุ่มอัตราส่วนวัดความสามารถในการทํากําไร แต่กรณีของธนาคารพาณิชย์ 

การวัดความสามารถในการทํากําไร จะเปรียบเทียบกําไรกับสินทรัพย์เฉลียจึงแยก Net margin ออก

จากการวัดกําไร อัตราส่วน Net Margin วัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานได้ เพราะพิจารณาว่า เมือ

ธนาคารสร้างรายได้และต้องหักค่าใช้จ่ายออกคงเหลือเป็นกําไรเท่าไหร่ ยิงสัดส่วนของการทํากําไร

เทียบกับรายได้ยิงสูงก็แสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานทีสูงขึ นเท่านั น 

 11.อัตราส่วนด้านความสามารถในการทํากําไร หมายถึง การวิเคราะห์ความสามารถใน

การทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ อาจเริมได้จากการวิเคราะห์อัตรากําไรสุทธิต่อส่วนผู ้ ถือหุ ้น (Return 

on Equliy หรือ ROE) ถ้าอัตราส่วนนี มีค่าสูง แสดงถึงโอกาสทีผลตอบแทนจากการดําเนินงานของ

ธนาคารพาณิชย์จะตกมาสู่ผู ้ ถือหุ ้นของธนาคารจะมีมากด้วย 
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การใช้อัตราส่วนทางการเงินประกอบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน 

ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพือศึกษาความสามารถในการทํากําไร และฐานะทางการเงิน

ของบริษัท ว่าธนาคารมีความสามารถในการทํากําไรมากน้อยเพียงใด และ ธนาคารมีฐานะทางการเงิน

ทีมีความเสียงทางการเงินสูงหรือไม ่ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน (Financial Analysis) 

 

 

ฐานะทางการเงินของ

ธนาคารทหารไทย (จํากัด) 

มหาชน 

 

อัตราส่วนด้านคุณภาพสินเชือ = สินทรัพย์ด้อย  x100 

                                             สินเชือรวม 

 อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

 ประสิทธิภาพ = ค่าใช้จ่ายรวม  x 100 

                       รายได้รวม 

อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง  =  สินเชือรวม  x100 

เงินฝากรวม 

 อัตราส่วนด้านความสามารถในการทํากําไร 

 ROE =    กําไรสุทธิ   x100 

           ส่วนของเจ้าของ 

 ROA  =   กําไรสุทธิ   x100 

             สินทรัพย์รวม 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย สําหรับการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ตัวแปรสําหรับการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 

ปัจจัยนําเข้า (Input) และปัจจัยผลผลิต (Output) โดยในกระบวนการดําเนินงานจะต้องมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน เพือทีจะทําให้ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยทีสุด หรือให้ได้ผลผลิตสูงสุด ดังนั นจึงนําเอา 

วิธีการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิค โดย DEA (Data Envelopment Analysis) เป็นหลักในการศึกษา 

เพือหาค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ว่ามี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากน้อยเพียงใด  

 ในส่วนของปัจจัยนําเข้า (Input) สําหรับการศึกษาประกอบด้วย ดอกเบี ยจ่าย เงินเดือน

พนักงาน อาคารและอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมบริการ และปัจจัยผลผลิต (Output) รายได้รวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัยประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน 

 

 

                                                                

 

 

 

 

INPUT 

1.ดอกเบี ยจ่าย 

2.เงินเดือนพนักงาน 

3.อาคารและอุกรณ์ 

4.ค่าธรรมเนียม

บริการ 

 

  

 

OUTPUT 

 

 

รายได้รวม 

 

 

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ

ดําเนินงาน 
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บทที  2 

เอกสารและงานวิจัยที เกียวข้อง 
 

 ในส่วนของเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง กับการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ

ดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี  คือ  

1. ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และประวัติความเป็นมาของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

2. การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) 

3. ความหมาย แนวคิด วิธีการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 

4. วิธีการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคด้วยวิธีการ (Data Envelopment Analysis) 

5.  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

1.  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
 1.1  ความหมายของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

ธนาคารพาณิชย์ ตามคําจํากัดความของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ 

หมายถึง ธนาคารทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินทีต้องจ่ายคืนเมือทวงถามหรือ

เมือสิ นระยะเวลาอันกําหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั นในทางหนึงหรือหลายทาง เช่น การให้สินเชือ 

การซื อขายตัวแลกเงินหรือตราสารชนิดเปลียนมือได้ การซื อขายปริวรรตเงินต่างประเทศ รวมทั งยัง

สามารถกระทําธุรกิจทีเกียวข้องกัน หรือเนืองจากการธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจอันเป็นประเพณีที

ธนาคารพาณิชย์พึงกระทําได้ ตามมาตรา 9 ทวิ เช่น การเรียกเก็บเงินตามตัวเงิน การรับอาวัลตัวเงิน 

การรับรองตัวเงิน การคํ าประกัน รวมทั งธุรกิจทีได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธนาคารทหาร

ไทย จํากัด  (มหาชน) (2550,หน้า 217)) 

 จากกรอบของกฏหมายทีกําหนดขอบเขตการประกอบการของธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว

ข้างต้น เราอาจแบ่งธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก ่

 1.  ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์โดยทัวไป เป็นธุรกรรมทีระบุตามมาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การรับฝากเงินทั งทีเป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 

การให้สินเชือในประเทศและต่างประเทศทั งทีให้กู ้ ยืมแก่สถาบันการเงินและบุคคลทัวไป การซื อขาย

ตราสารชนิดเปลียนมือได้ซึงหมายถึงตราสารทีมีลักษณะเปลียนมือโอนความเป็นเจ้าของได้ เช่น บัตร

เงินฝาก พันธบัตร หุ ้น และหุ ้นกู ้  เป็นต้น รวมทั งการซื อขายเงินตราต่างประเทศ 
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2.  ธุรกิจทีเกียวกับหรือเนืองจากการทีธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจอันเป็นประเพณีทีธนาคาร

พาณิชย์พึงกระทํา เป็นธุรกรรมตามมาตรา 9 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ 

ธุรกรรมการให้บริการแก่ลูกค้าทัวไป เช่น การให้บริการโอนเงินและเรียกเก็บเงินตามตัวเงิน การ 

ให้บริการเกียวกับเช็ค การก่อภาระผูกพันอย่างการรับรอง รับอาวัล และคํ าประกัน การ

ให้บริการบัตรเครดิต การให้เช่าตู ้นิรภัย เป็นต้น นอกจากนี ยังสามารถประกอบธุรกรรมทีเกียวเนืองกับ

การดําเนินธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ได้ เช่น การฝากเงินกับธนาคารและสถาบันการเงินอืนเพือ

ประโยชน์ในการหักชําระหนี และดําเนินธุรกิจต่างประเทศต่างๆ ระหว่างธนาคาร การกู ้ ยืมเงินจาก

สถาบันการเงินอืนเพือปรับปรุงฐานะสภาพคล่องและใช้หมุนเวียนในกิจการ เป็นต้น 

3.  ธุรกิจทีได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย การประกอบธุรกรรมนอกเหนือจากที

กําหนดในข้อ 1.และข้อ 2. ธนาคารพาณิชย์ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพือประกอบ

ธุรกรรมดังกล่าว โดยธนาคารแห่งประเทศจะพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม เช่น การซื อขาย

พันธบัตรกับประชาชน การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทีธนาคารพาณิชย์มีไว้ใช้ในการดําเนินงานแต่ยังมิได้

ใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีอย่าง เช่น อาคารทีทําการและคลังสินค้าทีว่างอยู่ เป็นต้น 

4.  ธุรกิจทีต้องขออนุญาตโดยเฉพาะ ได้แก่ การประกอบกิจการวิเทศธนกิจซึงเป็นการรับฝาก

หรือกู ้ ยืมเงินตราต่างประเทศทีมีแหล่งมาจากต่างประเทศ และนํามาให้กู ้ เป็นเงินตราต่างประเทศแก่

บุคคลในประเทศหรือต่างประเทศ ซึงการทีธนาคารพาณิชย์ใดจะประกอบการธุรกิจประเภทนี ได้จะต้อง

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการเสียก่อน 

จะเห็นได้ว่าในการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ จะต้องมีการหาแหล่งเงินทุน (source of 

fund) จากหนี สินและทุน นํามาลงทุนหารายได้ซึงเรียกว่าเป็นแหล่งใช้เงินทุน (use of fund) ของ

ธนาคารพาณิชย์ โดยแหล่งเงินทุนทีสําคัญของธนาคารพาณิชย์ คือ เงินฝากของประชาชนหรือธุรกิจ 

ในขณะทีแหล่งใช้ไปของเงินทุนทีสําคัญ คือ เงินให้สินเชือแก่ประชาชนและธุรกิจ จะเห็นได้ว่าธนาคาร

พาณิชย์เป็นธุรกิจทีอาศัยความเชือมันจากประชาชนทีนําเงินมาฝากไว้กับธนาคาร ในขณะเดียวกันก็มี

ความสําคัญต่อธุรกิจต่างๆ โดยเป็นแหล่งเงินทีสําคัญในการดําเนินงานของธุรกิจ 

จากแหล่งทีมาและใช้ไปของเงินทุนของธนาคารพาณิชย์ เป็นผลให้รายได้จากการดําเนิน

ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่  

 1.  รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผล เป็นแหล่งรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วย

ดอกเบี ยจากการให้สินเชือ ดอกเบี ยเงินฝากจากการฝากเงินทีธนาคารพาณิชย์อืน ดอกเบี ยและเงินปัน

ผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ทีซื อโดยมีสัญญาขายคืนซึงเป็นการลงทุน

ในหลักทรัพย์ประเภทหนึงของธนาคาร 
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2.  รายได้ทีไม่ใช่ดอกเบี ย เป็นรายได้ทีเกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและบริการจากการ

ให้บริการแก่ลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น รายได้จากการรับอาวัล รับรอง คํ าประกัน รายได้จากการ

ให้บริการบัตรเครดิต รายได้จากการให้บริการบัตรเอทีเอ็มหรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ รายได้จากการโอน

เงินและรายได้จากการให้บริการเป็นทีปรึกษา เป็นต้น นอกจากนี ยังรวมถึงกําไรจากการปริวรรตทั งที

เกิดจากการซื อขายเงินตราต่างประเทศและเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี สินทีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศเป็นเงินบาท และรายได้อืนๆ เช่น รายได้จากการให้เช่าตู ้ นิรภัยและกําไรจากการขายเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายของธนาคารพาณิชย์ก็สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก ่

 1.  ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย เป็นค่าใช้จ่ายหลักของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ดอกเบี ยเงิน

ฝากทีต้องจ่ายให้ผู ้ฝากเงิน ดอกเบี ยเงินกู ้ ยืมและดอกเบี ยทีเกิดจากการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื อ

คืน เป็นต้น  

 2.  ค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่ดอกเบี ย เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ ของธนาคารพาณิชย์ ที

สําคัญได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานและกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารและสถานที ค่าใช้จ่าย

เกียวกับอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมและบริการทีจ่ายเพือประโยชน์ในการดําเนินงาน ค่าภาษีเงินได้ รวมถึง 

การขาดทุนจากการปริวรรต และค่าเผือหนี สงสัยจะสูญซึงเป็นจํานวนทีธนาคารพาณิชย์กันไว้สําหรับ

หนี จัดชั นทีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ในแต่ละงวดบัญชี  

 1.2  ประวัติความเป็นมาของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ถือกําเนิดจากความคิดริเริมของ จอมพล สฤษดิ   ธนะ

รัชต์ ทีต้องการรวบรวมเงินนอกงบประมาณแผ่นดินของทหารทีกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ เข้า

ด้วยกัน โดยจัดตั งเป็นสถาบันการเงินในรูปของธนาคารเพืออํานวยความสะดวกในการให้บริการทาง

การเงินแก่ข้าราชการทหาร เป็นการเพิมสวัสดิการทางการเงินให้แก่ข้าราชการทหารและครอบครัว 

  1.2.1  การเปลียนแปลงและพัฒนาทีสําคัญ  

                 เหตุการณ์สําคัญในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)ทีผ่านมา

ตั งแต่ ปี 2546-2550 

                 ปี 2546    ธนาคารได้มีการเพิมทุน จํานวน 22,255 ล้าน 

   ปี 2547    ธนาคารได้รวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุ 

                  และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย 

                 ปี 2548    ธนาคารได้ร่วมทุนกับกลุ่มการเงิน แมคควอรี ประเทศออสเตรเลีย 

                 ปี 2550    ธนาคารได้ดําเนินการเพิมทุนกับบริษัท ING BANK.N. V 
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          ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เปิดดําเนินการเมือวันที 8 พฤศจิกายน 2500 ณ อาคาร 2 

ถนนราชดําเนิน โดย จอมพล สฤษดิ   ธนะรัชต์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และ นายโชติ  คุณะ

เกษม เป็นผู ้จัดการธนาคาร มีพนักงานทั งสิ น 26 คน ในปี 2547 ธนาคารได้รวมกิจการกับ ธนาคารดีบี

เอสไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึงการรวมกิจการดังกล่าวส่งผลให้เป็น

ธนาคารแห่งใหม่ทีสมบูรณ์แบบ ตั งแต่วันที 1 กันยายน 2547 โดยมีขนาดสินทรัพย์ประมาณ 7 แสน

ล้านบาท เป็นอันดับ 5 ของระบบธนาคารพาณิชย์และมีจํานวนสาขากว่า 450 สาขา รวมทั งบริษัท

ประกัน ฯและบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนในเครือ จะทําให้สามารถดําเนินธุรกิจรูปแบบธนาคารที

ครบวงจร หรือ Universal Banking ได้เป็นอย่างดี ต่อมาภายในปี 2550 ธนาคารทหารไทยได้มีการ

เพิมทุน โดยทีบริษัทไอเอ็นจี เข้ามาถือหุ ้น 25.2% แต่กระทรวงการคลังยังเป็นผู ้ ถือหุ ้นใหญ่ของธนาคาร

อยู่ แต่หลังจากนั นจะมีเงือนไขให้บริษัท ไอเอ็นจีถือหุ ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

แทนกระทรวงการคลังต่อไป  

  

2.  วิธีการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) 
อัตราส่วนทางการเงินเป็นการเปรียบเทียบรายการทางการเงิน สองรายการทีมีความสัมพันธ์

กันระหว่างตัวเลขหนึงกับอีกตัวเลขหนึงในรายงานทางการเงินในงบการเงิน คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจึงเป็นเครืองมือทีเป็นประโยชน์ในการประเมินฐานะการเงิน 

ประสิทธิภาพ และความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพานิชย์ (การวิเคราะห์งบการเงินธนาคาร

พานิชย์,หน้า 1) 

 

อัตราส่วนทางการเงินแบบมาตรฐาน 

 2.1  อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

 สภาพคล่องโดยปกติหมายถึง ความสามารถของกิจการในการชําระหนี ระยะสั น ในกรณีของ

ธนาคารพาณิชย์หมายถึงความสามารถในการชําระภาระผูกพัน ซึงรายการทีสําคัญได้แก่ เงินฝากที

ลูกค้านํามาฝากกับธนาคาร เงินฝากทีธนาคารได้จากลูกค้ามักจะกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภท

ต่างๆ โดยเฉพาะรายการเงินให้กู ้ ยืมหรือสินเชือ  

      อัตราส่วนสินเชือต่อเงินฝาก                =  สินเชือรวม    X 100 

         เงินฝากรวม  
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 2.2  อัตราส่วนด้านคุณภาพสินเชือ (Loan Asset Quality Ratios) 

 การปล่อยสินเชือเป็นกิจกรรมหลักในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์การสร้างรายได้ 

และการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ จะมาจากรายการสินเชือเป็นสําคัญ การตรวจสอบคุณภาพ

สินเชือของธนาคารจะทําให้เกิดความมันใจในการบริหารงานเพือสร้างรายได้และกําไรของธนาคาร  

    อัตราส่วนสํารองต่อสินเชือด้อยคุณภาพ       =   สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั งหมด X 100 

               สินเชือรวมทั งหมด 

 

 2.3  อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Management efficiency ratios) 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ สามารถบ่งชี ได้จาก อัตราส่วนทางการเงิน ต่อไปนี 

       อัตราส่วนการควบคุมค่าใช้จ่าย (Efficiency Ratios) 

 คํานวณจากค่าใช้จ่ายดําเนินงานหารด้วยรายได้รวมอัตราส่วนนี วัดว่าธนาคารมีสัดส่วนของ

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ซึงประกอบไปด้วย หนี สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอืน)ๆ 

เมือเทียบกับรายได้รวมเป็นอย่างไร ถ้าอัตราส่วนนี มีค่าน้อย แสดงว่าธนาคารมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานดี  

  ประสิทธิภาพการดําเนินงาน   =   ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน    X 100 

                                                    รายได้รวมทั งหมด 

 

 2.4  อัตราส่วนด้านความสามารถในการทํากําไร (Profitability ratios) 

การวิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ อาจเริมได้จากการวิเคราะห์

อัตรากําไรสุทธิต่อส่วนผู ้ถือหุ ้น (Return on Equliy หรือ ROE) ถ้าอัตราส่วนนี มีค่าสูง แสดงถึงโอกาสที

ผลตอบแทนจากการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์จะตกมาสู่ผู ้ ถือหุ ้นของธนาคารจะมีมากด้วย

เช่นกัน 

2.4.1   อัตรากําไรสุทธิต่อส่วนผู ้ถือหุ ้น (Return on Equliy หรือ ROE) 

    อัตรากําไรสุทธิต่อส่วนผู ้ถือหุ ้น   =     กําไรสุทธิหลังหักภาษี   X  100 

                                                           ส่วนของเจ้าของ 

 จากสมการจะเห็นได้ว่า ROE จะมีค่าสูงได้ขึ นอยูก่ับค่า ROA สูงๆ หรือ Equity / Assets มีค่า

น้อยๆ หรือทั งสองประการ ธนาคารพาณิชย์ทีมีค่า ROA สูง สะท้อนถึงความสามารถในการนํา

สินทรัพย์ทีมีอยู่มาสร้างให้เกิดกําไรส่วนค่า Equity / Averaege total assets จะมีค่าน้อยได้ต้องเป็น

สถานการณ์ทีธนาคารใช้เงินทุนจาก Equity น้อย ในการลงทุนในสินทรัพย์ (ซึงหมายความว่า จะใช้

เงินทุนจากด้านหนี สินเป็นหลัก แม้จะดีต่อ ROE แต่ก็ต้องระวังเรืองภาระหนี สินด้วย) การวิเคราะห์

ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ควรเจาะลึกต่อไปว่า ROA ทีสูงหรือตํานั นเป็นเพราะ
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อะไร กําไรต่อสินทรัพย์ทีสงูหรือตํานั น อาจมาจากรายได้ดอกเบี ยสุทธิ Net Interest Income หรือ 

Spread) ซึงเป็นความแตกต่างจากรายได้ดอกเบี ยการปล่อยสินเชือและต้นทุนดอกเบี ยจากด้านเงิน

ฝากยิง Spread มีค่าเป็นบวกมากก็ยิงแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรจากธุรกิจหลักของธนาคาร

นอกจากนี ยังต้องพิจารณาด้วยว่า ROA ทีสูงหรือตําอาจมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ของธนาคารพาณิชย์ว่าทําได้ดีเพียงใดและจะต้องรวบรวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจากการ

ค่าใช้จ่ายเรืองหนี สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ และนํารายได้อืนๆซึงรวมรายได้ที

ไม่ใช่ดอกเบี ยเอาไว้ ซึงจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสุทธิ (Net Operating Cost) เมือนําไปหาร

ด้วยสินทรัพย์เฉลีย  (Averaege total assets) อัตราส่วนทีได้จะวัดว่าสินทรัพย์รวม 1 หน่วย ก่อให้เกิด

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกีหน่วย ยิงอัตราส่วนนี มีค่าตําก็แสดงถึงประสิทธิภาพในการทํากําไรของ

ธนาคารจะมีมากขึ น จะช่วยให้ ROA ของธนาคารมีค่าสูงขึ นด้วย  

 2.4.2  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets หรือ ROA) 

       อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   =   กําไรสุทธิหลังหักภาษี        X 100 

                                                  สินทรัพย์ทีมีตัวตนถัวเฉลีย 

 

3.  ความหมายของประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 

 ในส่วนของความหมายประสิทธิภาพเชิงเทคนิคนั น ได้มีผู ้ ให้ความหมายประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคไว้ดังต่อไปนี 

ปัจจัย บุนนาค และสมคิด แก้วสนธิ (2535 : 126) กล่าวถึงประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและทาง

เศรษฐกิจ (Technical and Economic Efficiency) ว่า การผลิตทีถือว่าดีทีสุดก็คือ วีธีทีมีประสิทธิภาพ

ทางเทคนิค (Technical Efficiency) มากทีสุด และเป็นวิธีทีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic 

Efficiency) สูงสุดด้วย 

วิธีการผลิตทีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคมากทีสุด หมายถึงวิธีการผลิตซึงมีต้นทุนการผลิต

ตําสุดจากแนวคิด ของ ปัจจัย บุนนาค และสมคิด แก้วสนธิ สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ว่า วิธีการ

ผลิตทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด หมายถึง วิธีการใช้ปัจจัยการผลิตน้อยทีสุด โดยสามารถให้ผลผลิต

เท่ากับวิธีการอืน ประสิทธิภาพทางเทคนิคนั นใช้วัดเป็นมูลค่าซึงในทางการผลิตนี ก็คือต้นทุนการผลิต 

ฉะนั นประสิทธิภาพสูงสุด หมายถึงวิธีการผลิตซึงมีต้นทุนการผลิตตําสุด ซึงจะนําไปใช้ในส่วน กําหนด

ตัวแปร เทคนิคการวิเคราะห์ กรอบแนวคิดในการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ 
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ลักษณะของประสิทธิภาพแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

ประสิทธิภาพโดยสัมบูรณ์( Absolute efficiency ) เป็นการพิจารณาการดําเนินงานทีให้ผล 

โดยสัมบูรณ์แต่เนืองจากในความเป็นจริงอาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ดังนั นการ 

ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยสัมบูรณ์ย่อมไม่เกิดขึ น  

ประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ (Relative efficiency) เนืองจากในความเป็นจริงเราไม ่สามารถ

วัดประสิทธิภาพโดยสัมบูรณ์ได้ ดังนันการวัดประสิทธิภาพทีเป็นไปได้คือ การเปรียบเทียบ 

ประสิทธิภาพในแง่มุมต่าง ๆ และการดําเนินงาน เช่น การเปรียบเทียบผลงานกับต้นทุน การ 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานขององค์กรนั นกับองค์กรอืน  ๆทีดําเนินงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึง 

กัน การเปรียบเทียบกับผลงานในอดีต การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้ รับบริการ  

ฟังก์ชันการผลิต(Production Function) บอกให้ทราบถึงจํานวนปัจจัยนําเข้าตําสุดที 

จําเป็นต้องใช้ในการผลิตหรือจํานวนสูงสุดของผลผลิตทีสามารถผลิตได้ ประสิทธิภาพขององค์กรหนึง 

ประกอบด้วย  

1.ประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency ) ซึงสะท้อนถึงความสามารถของ องค์กร

ในการได้มาซึงผลผลิตทีมากทีสุดเมือกําหนดปัจจัยนําเข้าให้ ระดับหนึง  

2.ประสิทธิภาพในการจัดสรร ( Allocative Efficiency ) ซึงสะท้อนถึงความสามารถขององค์กร

ในการใช้ปัจจัยนําเข้าในสัดส่วนทีเหมาะสม ภายใต้ราคาทีกําหนด  

 

4.  วิธีการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคด้วยวิธีการ DEA (Data Envelopment 

Analysis) 

 วินัย  พุทธกูล (2538 : 113-120) ได้อธิบายวิธีการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคด้วยวิธี DEA 

ดังนี 

 Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นวิธีการทีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัด 

ประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เนืองจาก DEA สามารถทําการวัดประสิทธิภาพของ 

องค์กร โดยการพิจารณาปัจจัยการผลิต (Input) และผลผลิต (Output) ทีเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ 

(Qualitative variable) และ เชิงปริมาณ ( Quantitative variables) ได้หลายปัจจัยในคราวเดียวกัน 

โดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นทางคณิตศาสตร์ (Linear Programming) ซึงทําให้สามารถวิเคราะห์ 

ความมีประสิทธิภาพหรือความด้อยประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่และผลผลิตทีได้ นอกจากนี 

ยังสามารถหาสาเหตุของการด้อยประสิทธิภาพ (Inefficiency) และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กรได้ เทคนิค Data Envelopment Analysis (DEA) เป็น

การวัดประสิทธิภาพของหน่วยผลิตเปรียบเทียบกับเส้นแนวเขตการผลิตโดยเส้นแนวเขตการผลิต 



16 

 

( Frontier ) เกิดจากการเชือมต่อกันของหน่วยผลิตต่าง ๆ ทีกําลังศึกษาทั งหมดเพือประกอบเป็น 

เส้นแนวเขตการผลิตและเป็นการเชือมต่อแบบ Linear combination ซึงการวัดประสิทธิภาพโดยทัวไป 

มีรูปแบบดังนี 

relative efficiency = weighted sum of outputs  

weighted sum of inputs 

  

 จากลักษณะการทํางานดังกล่าวของ DEA ทําให้ดัชนีประสิทธิภาพทีหาได้โดยวิธีการนี สภาพ

เป็นตัววัดประสิทธิภาพสัมพัทธ์ (Relative Efficiency Measure) เท่านั น กล่าวคือค่าดัชนีประสิทธิภาพ

ของ DMU ใดจะมากหรือน้อยค่าไหนเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบปริมาณปัจจัยการผลิตและ

ปริมาณผลผลิตของ DMU นั นกับปริมาณปัจจยัการผลิตและปริมาณผลผลิตของ DMU อืนๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิง DMU ทีร่วมกันสร้างส่วนของ Frontier เพือให้ DMU ทีกําลังศึกษาใช้เป็นมาตรฐาน

ในการเปรียบเทียบทั งนี ในการวัดประสิทธิภาพโดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ได้มี

การเริมพัฒนาขึ นมาครั งแรกตั งแต่ปี 1978 โดย Abraham Charnes, William W.Cooper and 

E.Rhodes ซึงเป็นแบบจําลองพื นฐานทีพัฒนาขึ นมามีลักษณะเป็น Fracitonal Programming 

        

แบบจําลองพื นฐาน 

 แบบจําลองดั งเดิมของ DEA ซึงได้รับการพัฒนาโดย Abraham Charnes, William 

W.Cooper and E.Rhodes มีลักษณะเป็น Fracitonal Programming  

 

 
โดยที 
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กําหนดให้ 

      hk = ค่าดัชนีวัดประสิทธิภาพของ DMU ที k 

      Yrj = ปริมาณผลผลิตชนิดที r ของ DMU ที j 

      Xij =  ปริมาณปัจจัยการผลิตชนิดที i ของ DMU ที j 

      Ur = ค่าถ่วงนํ าหนักของผลผลิตที r 

      Vi = ค่าถ่วงนํ าหนักของปัจจัยการผลิตที i 

  

 ฟังก์ชันวัตถุประสงคแ์บบจําลองนี คือ การหาค่ามากทีสุดของอัตราส่วนระหว่างผลผลิตรวม

ถ่วงนํ าหนัก (Weight Output) กับปัจจัยการผลิตรวมถ่วงนํ าหนัก (Weight Input) ของ DMU k โดยมี

ข้อจํากัด 3 ประการใหญ่ๆ คือ 

 1.ไม่มี DMU ใดมีค่าประสิทธิภาพมากกว่า 1.00 (hk ≤ 1) 

 2.ตัวถ่วงนํ าหนักของผลผลิตทุกตัวของ DMU k มีค่ามากกว่า 0 

 3.ตัวถ่วงนํ าหนักของปัจจัยการผลิตทุกตัวของ DMU k มีค่ามากกว่า 0 

   

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงดัชนีประสิทธิภาพสําหรับกรณีปัจจัยการผลิต 2 ชนิดและผลผลิต 1 ชนิด 
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 จากภาพที 3 สมมติให้มี DMU ทีต้องการศึกษาทั งหมด 5 หน่วย คือ A B C D และ E โดยที

แต่ละหน่วยใช้ปัจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ X1  และ X2 เพือผลิตผลผลิต 1 ชนิด คือ Y จํานวน 1 หน่วย 

นันคือเส้นทีลากเชือมต่อจุด A B C D หมายถึง เส้นผลผลิต 1 หน่วยเท่ากัน (Isoquant) ฉะนั น หากมี 

DMU ใดใน 5 หน่วยนี มีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบไม่เต็มร้อยละ 100  ค่าประสิทธิภาพทีลดลงไป

นั นจะต้องมีสาเหตุจากการใช้ปัจจัยการผลิตไม่เหมาะสมจากภาพจะเห็นว่าหน่วย A B C D ทีมี

ประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบร้อยละ 100  ร่วมสร้าง Frontier DCBA ในขณะที DMU E เป็น DMU 

เดียวทีมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบไม่เต็มร้อยละ 100  ดังนั น DMU E จึงไม่อยู่บน Frontier ทีถูก

สร้างขึ น ค่าดัชนีดัชนีประสิทธิภาพของ DMU E นี มีค่าเท่ากับอัตราส่วน OE*/OE ซึงหมายถึง  สัดส่วน

ของปัจจัยการผลิตของ X1  และ X2  ทีจําเป็นจริงๆ ในการผลิต 1 หน่วย ดังนั น ค่า 1-OE*/OE  ก็สามารถ

ใช้เป็นดัชนีวัดความไม่มีประสิทธิภาพของ DMU  ได้ นันคือ ค่านี จะบอกสัดส่วนของX1  และ X2 ทีต้อง

ลดลงจากปริมาณทีใช้อยู่เดิม นันคือ DMU E จะต้องลดระดับการใช้ปัจจัย X1   จาก OX1
/  เป็น OX1

* 

และลดระดับการใช้ปัจจัย X2 จาก OX2
/  เป็น OX2

* จึงทําให้ DMU E มีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ 

ร้อยละ 100  

 เนืองจากสมการแบบดั งเดิมเป็นสมการแบบ Fractional Program (FP0) หรือ สมการทีเป็น

อัตราส่วนซึงมีความยุ่งยากในการคํานวณ จึงได้มีการพัฒนาแบบจําลองข้างต้นให้อยู่ในรูปของสมการ

เชิงเส้นตรงหรือ Linear (LP0) และได้พัฒนามีเป็นโปรแกรม DEA Version 2.1 ซึงสามารถปฏิบัติการ

บน Windows ได้เพือให้ง่ายต่อการคํานวณ โดยแบบจําลองทีพัฒนาขนึมายังสมารถแยกย่อยออกเป็น 

2 ประเภทคือ แบบจําลอง Input-oriented และแบบจําลอง Output- oriented 

 โดยผลทีได้จากการคํานวณถ้า ค่า Technical Efficiency หรือ ค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิค

เท่ากับ 1 หมายความว่า DMU ที k นั นมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค คือ มีผลผลิตรวมถ่วงนํ าหนักเท่ากับ

ปัจจัยการผลิตรวมถ่วงนํ าหนัก หรือตั งอยู่บนเส้นขอบเขตประสิทธิภาพในการผลิต (Efficiency 

Production Frontiers) และค่า slack ของผลผลิตหมายถึงจํานวนของผลผลิตทีควรจะผลิตเพิมถ้าจะ

ทําให้ DMU k มีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบร้อยละ 100 ส่วน slack ของปัจจัยการผลิตหมายถึง 

จํานวนของปัจจัยการผลิตทีควรปรับลดลง ถ้าหากจะทําให้ DMU k มีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ

ร้อยละ 100 

 จากทีกล่าวมาแล้วลักษณะการทํางานของ DEA ทําให้ดัชนีประสิทธิภาพ ทีหาได้โดยวิธีนี มี

สภาพเป็นตัววัดประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ หรือเป็นการวัดประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหว่าง DMU ทีอยู่

ภายในองค์กรเดียวกัน ผลการศึกษาทีได้จึงมีประโยชน์สําหรับการปรับปรุง DMU ทีไม่มีประสิทธิภาพ

โดยกําหนดปัจจัยการผลิตทีต้องใช้ระดับผลผลิตทีทําได้ เพือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพเต็มทีตาม DMU ทีมีประสิทธิภาพเต็มที (Efficiency Reference 

Set) ซึงสามารถคํานวณได้ดังนี 

 
  เมือ 

         Xik
/  

คือเป้าหมายในการใช้ปัจจัยการผลิตของ DMUk 

                                   Yrk
/
 คือเป้าหมายของผลผลิตทีต้องการผลิตของ DMUk 

                      Øk
*
คือค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ DMU ที k 

         Sik
-*
คือค่า slack ของปัจจัยการผลิต  

         Srk
+*

คือค่า slack ของผลผลิต 

 

5.  เอกสารงานวิจัยทีเกียวข้อง  
ส่วนที  1 การวิเคราะห์ทางการเงิน 

 วันเพ็ญ  กฤตผล และคณะ (2536). การวิเคราะห์การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจด

ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยใช้ข้อมูลทางการเงินรายปี ของบริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี 

2529-2533 ซึงถือเป็นช่วงทีประเทศอยู่ใน ภาวะการณ์ปกติ ไม่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากภาวะ

เศรษฐกิจฝืดเคืองหรือภัยสงคราม และนําตัวเลขทางการเงินทีเก็บรวบรวมได้ไปคํานวณอัตราส่วน

เ กี ย วกับ ก ารบ ริห ารทุน ห มุน เ วีย น แ ละสภาพ คล่องซึ ง ไ ด้ แก่  Current Ratio,Acid-Test 

Ratio,Receivables Turnover,Days Sale in Receivables,Inventory Tumover และ Days Supply 

in Inventory โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 28 กลุ่ม ในจํานวนนี  ประกอบด้วยกลุ่ม เงินทุน และ

หลักทรัพย์จํานวน 23 บริษัท 

 จากการศึกษากลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ พบว่า ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ทีมีอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์มี 23 บริษัท การพิจารณาความมันคงของธรุกิจโดยยังใช้สินทรัพย์และเงินกองทุน

เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ตามแบบเดิม จากข้อมูลและอัตราส่วนต่างๆทีใช้ในการพิจารณาสภาพ

เสียงของธุรกิจเงินทุน และหลักทรัพย์โดยรวมได้ดังนี 
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 1. เงินกองทุนตามกฎหมายในระหว่างปี 2529-2533 มียอดเพิมขึ นตามลําดับในแต่ละปี ถ้า

พิจารราเฉพาะปี 2529 เปรียบเทียบกับปี 2533 จะเพิมขึ นถึงประมาณ ร้อยละ 311.86 ส่วนการเพิมขึ น

ในระหว่างปี 2529-2530,2531-2532 และ2531-2533 จะเท่ากับ ร้อยละ 30.48 41.47 42.45 และ

56.63 ตามลําดับ  

 2.จากข้อมูลเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินกู ้ ยืมและอัตราส่วนหนี สินรวมต่อส่วนของผู ้ ถือหุ ้น

จะพบว่าแหล่งเงินทุนของธุรกิจเงินทุนจะเป็นแหล่งเงินทุนภายนอก (หนี สิน) มากกว่าทีจะเป็นแหล่ง

เงินทุนภายใน (เงินกองทุน หรือส่วนของผู ้ถือหุ ้น) 

 3.ในส่วนของสภาพคล่อง โดยทัวไปในช่วงปี 2529-2533 ธุรกิจเงินทุนมีสภาพคล่องอยู่ใน

เกณฑ์ดี จากอัตราส่วนทีใช้ในการประเมินสภาพคล่อง พบว่าธุรกิจขยายการปล่อยสินเชือและเก็บเงิน

สดในรูปของเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนเป็นสัดส่วนทีน้อยกว่า 

 

สุธา ดีวงกิจ (2537). การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีในการวัดความเสียงของบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:เปรียบเทียบธุรกิจการเงินกับธุรกิจอุตสาหกรรม 

 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี ในการวัดความเสียงของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพือวิเคราะห์ความมีนัยสําคัญของค่าวัดความเสียงทีใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการอธิบาย

ความเสียงของผลลตอบแทนจาการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั งนี  

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงิน จํานวน 20 บริษัท กับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม จํานวน 30 

บริษท โดยกลุ่มธุรกิจการเงิน ประกอบด้วยธุรกิจประเภทธนาคารและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (ไม่รวม

บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต และโครงการจัดการลงทุน) 

 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 

และ 2. ข้อมูลเกียวกับงบการเงินของบริษัท โดยใช้ข้อมูลตั งแต่ปี 2527-2535 โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression 

analysis )ร่วมกับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทางการบัญชีมีคุณค่าในการอธิบายความเสียงทีไม่เป็นระบบ 

(อัตราส่วนหนี สินระยะยาวต่อส่วนของเจ้าของ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราการเติบโตของ

รายได้) ทั งธุรกิจการเงินและธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี ยังพบอีกว่าในธุรกิจการเงิน อัตราส่วนหนี สิน

ระยะยาวต่อส่วนของเจ้าของมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความเสียงทีไม่เ ป้นระบบทิศทาง

ความสัมพันธ์ทีพบมีความหมายว่า เมืออัตราส่วนนี เพิทสูงขึ นความเสียงทีไม่เป็นระบบของกิจการใน

กลุ่มธุรกิจการเงินจะลดลง (สาเหตุเนืองมาจาก กิจการทีเป็นตัวอย่างในการศึกษานี มีอัตราส่วนหนี สิน

ต่อส่วนของเจ้าของยังไม่เข้าใกล้ขีดจํากัดของข้อจํากัดของข้อกําหนดเกียวกับระดับอัตราส่วนที
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เหมาะสมสําหรับแต่ละกิจการซึงระบุอยู่ในสญัญาเงินกู ้  ผลทีได้จึงอาจไม่ชัดเจนและไม่เป้นไปตามที

คาดหวัง) สําหรับกรณีทีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และความแปรปรวนของกําไร มีความสัมพันธ์

ในเชิงบวกกับความเสียงทีไม่เป้นระบบสามารถอธิบายได้ในทํานองเดียวกับผลการทดสอบข้างต้น 

 จากการทบทวนในส่วนของงานวิจัยทีเกียวข้องทั งทาง ด้านการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิค

และการวิเคราะห์ทางการเงิน แล้วพบว่า ในด้านของการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิค พบว่า บริษัททีใช้

ในการศึกษาของแต่ละงานวิจัย จะอยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการเดียวกัน อีกทั งยังได้มีการใช้ ตัว

แปรปัจจัยการผลิต และผลผลิตทีหลากหลาย และใช้แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางเทคนิค

ตามวิธีของ DEA นอกจากนี ยังมีการใช้การวิเคราะห์ทางการเงิน โดยการใช้อัตราส่วนทางการเงินที

ล้วนแต่มีความสําคัญ ทีแตกต่างกัน ซึงสําหรับในการศึกษาครั งนี  ได้นํางานวิจัยทีเกียวข้องดังกล่าวนี

มาเป็นแนวทางในการศึกษา ได้แก่ นํามากําหนดปัจัจยการผลิต ผลผลิต ช่วงเวลาในการศึกษา อละ

รูปแบบในการอธิบายผล เพือให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจทีศึกษาในครั งนี 

 

ส่วนที  2 การศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

 กฤชญา ว่องตาประดิษฐ์ (2540). ประสิทธิภาพในการดําเนินงานกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ

เงินทุนและหลักทรัพย์ 

 โดยทําการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ 14 บริษัท บริษัทเงินทุน22 

บริษัทและ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 35 บริษัท แล้วนําไปทดสอบด้วย โมเดล DEA (DataEnvelopment 

Analysis) รวมทั งการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพืออธิบายลักษณะโครงสร้างธุรกิจโดยใช้ข้อมูล

จากงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี คือ ตั งแต่ปี 2536 – 2538 ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์มี

บริษัททีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 5 บริษัท จาก 14 บริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.7 ในกลุ่ม

บริษัทเงินทุนมีบริษัททีมีประสิทธิภาพ 5 บริษัท จาก 22 บริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.7 และกลุ่ม

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพ 8 บริษัทจาก35บริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.8 ผล

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยการผลิตในส่วนของดอกเบี ยจ่ายมีบทบาทสําคัญต่อความมี

ประสิทธิภาพของธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์เป็นอย่างมาก กล่าวคือการมีส่วนต่างอัตราดอกเบี ยใน

ระดับสูงหรือมีอัตราส่วนดอกเบี ยจ่ายตํา และแม้บริษัทเงินทุนจะมีโครงสร้างหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ ้น

ในระดับสูง เมือเทียบกับธุรกิจอืน ๆ โดยทัวไป มีค่าเฉลียอยู่ประมาณ 7 – 8 เท่า แต่ผลการศึกษาพบว่า

บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพ ค่าอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ ้นจะ

ตํากว่าค่าเฉลียอยู่ทีประมาณ 6 – 7 เท่าในขณะทีกลุม่บริษัทมีค่าอัตราส่วนดังกล่าว เฉลีย 3 – 4 เท่า 

โดยบริษัท หลักทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพมีอัตราส่วนเพียง 1 – 2 เท่า นอกจากนี การศึกษายังให้ผลสรุปที
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สําคัญอีกประการ คือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพ มักมีการกระจาย

แหล่งทีมาของรายได้ในหลาย ๆธุรกิจ (Diversification) มากกว่าเน้นเฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหนึง 

  

 อัจฉรา ประเสริฐบัญชาชัย (2544).ศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์  

 โดยศึกษาวัดประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของแต่ละธนาคาร ว่ามีการเปลียนแปลงอย่างไร 

โดยแบ่งช่วงการศึกษาเป็น ช่วงก่อนวิกฤติ (2537-2539) และหลังช่วงวิกฤติ (2540-2542) โดยใช้

แบบจําลอง DEA ในการวัดประสิทธิภาพ รวมทั งใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ในการวัด

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยร่วมด้วย 

 ผลการศึกษาพบว่า ธนาคารพาณิชย์มีค่าเฉลียของค่าประสิทธิภาพในช่วงปี 2540-2542 

ลดลงจากช่วงปี 2537-2539 มากกว่าสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ จากเดิมทีธนาคารพาณิชย์

ไทยส่วนใหญ่มีการตั งสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญน้อยกว่าทีควรจะเป็น แต่เมือธนาคารแห่งประเทศ

ไทยได้มีการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์และมาตราการต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานสากลและเข้มงวดมากขึ น 

ส่งผลให้สะท้อนประสิทธิภาพทีแท้จริงของธนาคารพาณิชย์ไทยชัดเจนขึ นโดยในช่วงปี 2540-2542 ค่า

ประสิทธิภาพมีค่าลดลง สําหรับผลการศึกษาจากอัตราส่วนทางการเงินในช่วงปี 2537-2539 พบว่า

ธนาคารทีมีความสามารถในการทํากําไรสูงส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ส่วน

ในช่วงปี 2540-2542 พบว่า ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารมีผลการดําเนินงานขาดทุน และพบว่าการวัด

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์น้อยว่าสาขาธนาคารต่างประเทศ 

 

 เจนจิรา เลิศทินรัตน์ (2549).การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของบริษัท

หลักทรัพย์ทีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ทีจด

ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธี DATA ENVELOPMENT ANALYSIS(DEA) 

และการวิเคราะห์ทางการเงิน เพือทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานได้ดียิงขึ น โดยใช้ข้อมูลงบ

การเงินของบริษัท ได้แก ่งบดุล และงบกําไรขาดทุน ปี 2545 – 2547ผลการศึกษาพบว่า ในปี 2545 – 

2547 มีบริษัทหลักทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค มีจํานวน 8 บริษัท ได้แก ่บริษัทหลักทรัพย์แอ๊ดคิน

ซัน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสินจํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส จํากัด 

(มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ภัทรจํากัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ยูไนเต็ด จํากัด(มหาชน) 

และ บริษัท หลักทรัพย์ไซรัสจํากัด (มหาชน) ส่วนทีเหลือเป็นบริษัทหลักทรัพย์ทีไม่มีประสิทธิภาพเชิง

เทคนิค มีจํานวน 3บริษัท ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ซิมิโก้ จํากัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง 
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จํากัด(มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ซิกโก้ จํากัด (มหาชน)ทั งนี ความไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคใน

การดําเนินงานในการศึกษาครั งนี พบว่าเกิดจากการมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับ ดอกเบี ย และ

เงินปันผลรับ และดอกเบี ยเงินให้กู ้ ยืมเพือซื อหลักทรัพย์ ตํากว่าระดับผลผลิตทีเหมาะสมเมือนําผลการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน พิจารณาควบคู่กับการวิเคราะห์ทางการเงิน โดย

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินแล้ว พบว่าบริษัททีไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน 

จะไม่มีความสามารถในการทํากําไร และภาวะทางการเงินของบริษัทมีความเสียง ส่วนบริษัท

หลักทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน บริษัท

เหล่านั นส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการทํากําไร และภาวะทางการเงินไม่มีความเสียงแนวทางการ

แก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ทีไม่มี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค คือ การพิจารณาจากการสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ทีมีการใช้ปัจจัย

นําเข้าและผลผลิตใกล้เคียงกับบริษัท เป็นแบบอย่างในการเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 

 ฟารีดา ไกรทอง (2550).การศึกษาเรือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ

ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยที จดทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 

และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน เพือทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานได้ดียิงขึ น โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท ได้แก ่งบดุล และงบกําไรขาดทุน ปี 2548 

- 2549ผลการศึกษาพบว่า ในปี 2548 – 2549 มี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยทีมีประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคในการดําเนินงาน มีจํานวน 11 แห่ง ส่วนทีเหลือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ทีไม่มีประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคในการดําเนินงาน จํานวน 20 แห่ง ทั งนี การศึกษาครั งนี พบว่าความไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค

ในการดําเนินงาน เกิดจากการมี ทุนเรือนหุ ้นสินเชือให้สมาชิก เงินฝาก และกําไรสุทธิ ตํากว่าระดับ

ผลผลิตทีเหมาะสมเมือนําผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน พิจารณา ควบคู่

กับการวิเคราะห์ทาการเงิน โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินแล้ว พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยทีไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน จะไม่มีความสามารถในการทํากําไร 

และฐานะทางการเงินของสหกรณ์มีความเสียง ส่วนสหกรณ์ทีมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ

ดําเนินงาน สหกรณ์เหล่านั นส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการทํากําไร และฐานะทางการเงินไม่มี

ความเสียงแนวทางการแก้ปัญหาการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยทีไม่มี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคควรจะพิจารณาการสร้างรายได้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทีมีการใช้ปัจจัยนําเข้า 
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และผลผลิตใกล้เคียงกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างในการเพิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน 

 

อริศรา ชีวาริชย์ (2550).การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของสหกรณ์

ร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาประสิทธิภาพเชิง เทคนิคในการดําเ นินงานของสหกรณ์ ร้านค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งหมายเพือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ

ดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์ร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis 

(DEA) และการวิเคราะห์ SWOT Analysis  เพือจะนําเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดําเ นินงานของสหกรณ์ ร้านค้า โดยใช้ ข้อมูลในการดําเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2546-2547 จํานวน 20 สหกรณ์ 

ผลการศึกษาในปี 2546 พบว่าค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนิการ มีค่าเฉลียเทา่กับ 

0.987 โดยมีสหกร์ร้านค้าทีมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค จํานวน 15 สหกรณ์ ส่วนสหกรณ์ร้านค้าทีไม่มี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค จํานวน 5 สหกรณ์ และในปี 2547 พบว่าค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ

ดําเนินงาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.978 โดยมีสหกรณ์ร้านค้าทีมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจํานวน 12 

สหกรณ์ ส่วนสหกรณ์ร้านค้าทีไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคมี จํานวน 8 สหกรณ์ 

เมือศึกษาในสหกรณ์ร้านค้าทีไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคนั นพบว่า ไม่ได้อยู่ระดับทีไม่มี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคทีรุนแรง เนืองจากค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคทีได้ถึงจะมีค่าน้อยกว่า 1 แต่ก็

เป็นค่าทีเข้าใกล้ 1 มาก ทั งนี สาเหตุทีทําให้สหกรณ์ร้านค้าโดยส่วนใหญ่มีค่าดัชนีประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคสัทพัทธ์น้อยกว่า 1 เนืองมาจากระดับยอดขาย และกําไรสุทธิทีได้จากผลประกอบการ

ดําเนินงานของหกรณ์ร้านค้ามีค่าตํากว่าระดัผลผลิตทีเหมาะสม เมือเปรียบเทียบกับระดับการใช้ปัจจัย

การผลิตทั ง 5 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนสินค้าขาย เงินเดือนพนักงานและประโยชน์ส่วนเพิมของพนักงาน 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสงูกว่าทีควร

จะเป็นจึงทําให้ไม่มีประสิทธิภาพ 

 

 ชาตรี แสงแพร (2550).ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

เช่าซื อ 

 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนเฉพาะ

รายทีมีขอบเขตการดําเนินงานในการให้สินเชือเช่าซื อ และสินเชือลีสซิงและเป็นสมาชิกของสมาคมเช่า

ซื อไทย และสมาคมลีสซิงไทย โดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ซึงเป็นวิธีการหาค่า
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ความมีประสิทธิภาพในรูปแบบของ Non Parametric Approach เป็นแบบจําลอง DEA ทีเน้นการ

ปรับตัวทางด้านผลผลิต (output orientated model) ในรูปแบบของ CCR output orientated model 

และ BCC output orientated model โดยใช้ข้อมูลผลประกอบการจากงบการเงินปี 2548 ของบริษัท

เงินทุนจํานวน 50 บริษัท  

ผลการศึกษาพบว่า ค่าประสิทธิภาพการดําเนินงานนีรวม ค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที

แท้จริง และค่าประสิทธิภาพจากขนาด มีค่าเฉลียอยู่ทีร้อยละ 80.31,85.88 และ 80.94 ซึงถือว่าอยู่ใน

ระดับทีค่อนข้างสูง ทั งนี เกิดขึ นจากการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ และการใช้ปัจจัยการผลิตใน

สัดส่วนทีเหมาะสมกับปริมาณผลผลิตหรือมีขนาดการผลิตทีค่อนข้างเหมาะสม แต่กลุ่มบริษัทเงินทุน

ยังสามารถเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อีกร้อยละ 14.12 และปรับปรุงขนาดการผลิตให้

เหมาะสมขึ นได้อีกร้อยละ 6.32 เพือให้ประสิทธิภาพการดําเนินงานโยรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  

 ธนันญา สันตวงษ์ (2551).การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน ของบริษัท 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีจดทะเทียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน ของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือสาร ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความมุ่งหมายเพือวัดประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคในการดําเนินงานและเพือศึกษาความสามารถในการทํากําไร ฐานะทางการเงิน ของบริษัท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และโดยใช้

ข้อมูลจากงบการเงิน คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน ของบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ที

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั งแต่ปี พ.ศ. 2540 – 2549 จํานวน 25 บริษัท โดย

แบ่งกลุ่มตามลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทออกเป็น 4 กลุ่ม  

กลุ่มที 1 เป็นบริษัททีประกอบธุรกิจเป็นผู ้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรศัพท์เคลือนที โทรศัพท์

พื นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) จํานวน 3 บริษัท , กลุ่มที 2 เป็นบริษัททีประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่าย

ตัวเครืองโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สือสาร จํานวน 5 บริษัท กลุ่มที 3 เป็นบริษัททีประกอบธุรกิจ

ระบบสือสารโทรคมนาคม โครงข่ายดาวเทียม เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จํานวน 10 บริษัท และกลุ่มที 4 

เป็นบริษัททีประกอบธุรกิจจําหน่ายเครืองคอมพิวเตอร์ ให้เช่าเครืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

จํานวน 7 บริษัท โดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ในการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคใน

การดําเนินงาน และนําการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ( Financial Analysis Ratio ) มา

ประกอบการวิเคราะห์เพือศึกษาความสามารถในการทํากําไร ฐานะทางการเงิน ของบริษัท  

 ผลการศึกษา พบว่า บริษัทกลุ่มที 1, กลุ่มที 2 กลุ่มที 4 ทุกบริษัทมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคใน

การดําเนินงานทุกปี ส่วนกลุ่มที 3 บริษัททีมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานทุกปีมีจํานวน 5 
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บริษัท จาก 10 บริษัท ซึงบริษัททีมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในกลุ่มที 3 นี มีความสามารถในการทํากําไร

และมีฐานะทางการเงินทีมีความเสียงทางการเงินตํา ส่วนบริษัททีไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ

ดําเนินงานในกลุ่มที 3 นั น มีความสามารถในการทํากําไรตํากว่าค่าเฉลีย และมีฐานะทางการเงินทีมี

ความเสียงทางการเงินสูงกว่าค่าเฉลีย ของกลุ่มบริษัทอ้างอิงซึงเป็นบริษัททีมีการใช้ปัจจัยการผลิต

ใกล้เคียงกัน ทั งนี บริษัททีไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคควรปรับลดปัจจัยการผลิตลง เพือเพิม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้สูงขึ น 

  

 เบิร์ก, ฟอร์ซันด์,ฮจาลมาร์ซัน.และซูไมเนอร์(Berg,S.A.,Forsund,F.R.,Hjalmarsson,L and 

Suominer,M (1993,April).Banking Efficiency in the Nordic countries.)  

อ้างถึงการศึกษานี มุ่งทดสอบประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคาร ในกลุ่มประเทศ

นอร์ดิคประกอบด้วยประเทศฟินแลนด์ สวีเดน และนอร์เวย์ เพือพิจารณาถึงศักยภาพในการดําเนิน

ธุรกิจธนาคาร ในแต่ละประเทศ โดยการวัดระดับประสิทธิภาพ (Techmical Efficiency) ด้วย 

DataEnvelopment Analysis หรือ DEA Methodology ซึงเป็นวิธีการศึกษาทีใช้วัดระดับประสิทธิภาพ

ของหน่วยผลิตทีมีรูปแบบการผลิตซึงใช้ปัจจัยการผลิตหลากหลาย เพือทําการผลิตผลผลิตที

หลากหลาย (Multi Input and Output) จากนั นทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยเฉลียของธนาคาร

ระหว่างประเทศข้อมูลทีใช้ในการศึกษา เป็นข้อมูลทีสํารวจจากการดําเนินงานของธนาคารในประเทศ

ฟินแลนด์ จํานวน 503 ธนาคาร ประเทศนอร์เวย์ จํานวน 150 ธนาคาร และประเทศสวีเดนจํานวน 126 

ธนาคาร โดยข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ทีใช้ประกอบด้วย ยอดเงินกู ้ (Total Loan)ยอดเงินฝาก (Total 

Deposit) และจํานวนสาขา ข้อมูลปัจจัยการผลิต 2 ตัว คือ แรงงานและทุนโดยแรงงาน หมายถึง 

จํานวนชัวโมงแรงงานต่อปี และ ทุนหมายถึง มูลค่าตามบัญชีของเครืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆผล

การศึกษาพบว่า ค่าเฉลียของระดับความมีประสิทธิภาพในกลุ่มประเทศฟินแลนด์นอร์เวย์ และสวีเดน 

อยู่ทีระดับ 0.50 – 0.53 และ 0.41 – 0.57 และ 0.69 – 0.78 ตามลําดับ 

จากการตรวจงานวิจัยเกียวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานข้างต้น

พบว่างานวิจัยทีผ่านมา จะนําข้อมูลทุติยภูมิมาทําการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยศึกษาด้วยวิธี 

Data Envelopment  Analysis (DEA) ศึกษาเกียวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ

ดําเนินงานโดยวิเคราะห์ ค่าดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคสัมพัทธ์ในการดําเนินงาน ประโยชน์ทีได้ คือ 

นําแนวทางการอธิบายผลการดําเนินงาน มาประยุกต์ใช้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่มี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของบริษัททีไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคคือ การพิจารณา

จากการสร้างรายได้ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทีมีการใช้ปัจจัยนําเข้าและผลผลิต

ใกล้เคียงกับเป็นแบบอย่างในการเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ประโยชน์ทีได้ คือ นําแนวทาง
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การอธิบายผลการดําเนินงาน มาประยุกต์ใช้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคในการดําเนินงาน ซึงเป็นประโยชน์ในการนํามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยครั งนีมาก 

 

เดวิด และแฟรงด์กิน โกลด์ (H.David Sherman and Franklin Glod (1985). “Bank branch 

operatingEfficiency : Evalution with Data Envelopment Analysis”)  

อ้างถึงการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของสาขาธนาคาร โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 

(DataEnvelopment Analysis) DEA ทีมีความเหมาะสมในการวัดการดําเนินงานของหน่วยผลิตที

ประกอบด้วยบริการหรือผลิตผลหลากหลาย เช่น ธุรกรรมของสาขาธนาคาร และสามารถแสดงให้เห็น

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานข้อมูลทีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยการผลิต และผลผลิต 

ของสาขาธนาคารจํานวน 14 สาขา ผลผลิตทีศึกษา คือ จํานวนธุรกรรมของสาขา ประกอบด้วย เงิน

ฝาก เงินกู ้ ยืมจํานวนการเปิด – ปิด บัญชีธนาคาร ตลอดจนการซื อขายพันธบัตร และบริการต่าง ๆ 

ข้อมูลปัจจัยการผลิตทีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แรงงาน และทุน โดยแรงงานหมายถึง จํานวน

ชัวโมงแรงงานเต็มเวลาของบุคลากรในสาขานั น ๆ ส่วนทุน ประกอบด้วย ค่าเช่าพื นทีทําการของสาขา 

และต้นทุนในการดําเนินธุรกรรมของสาขาค่าระดับประสิทธิภาพของสาขาธนาคาร แสดงให้เห็นว่า 6 

สาขาใน 14 สาขาธนาคาร ไม่มีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ โดยแต่ละสาขาจะมีค่าประสิทธิภาพ 

น้อยกว่า 1 แสดงให้เห็นถึงการใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินไป หรือการผลิตผลผลิตน้อยเกินไป เมือเทียบ

กับสาขาอืนทีมีประสิทธิภาพ(Efficiency Score เท่ากับ 1) นําไปสู่ความพยายามลดปริมาณการใช้

ปัจจัยการผลิต หรือการเพิมปริมาณผลผลิต เพือให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับสาขาอืน ๆ  โดยสรุปแล้ว 

DEA แสดงถึงผลการดําเนินงานภายในสาขาของธนาคาร ซึงไม่สามารถวัดได้จากเครืองมือวัดอืน ๆ 

อาทิ เช่น การวัดความสามารถในการทํากําไร โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิง DEA 

สามารถใช้ในการพิจารณาหน่วยผลิตทีมีลักษณะส่วนผสมของปัจจัยการผลิต และผลผลิต ที

หลากหลาย ซึงเป็นตัวกําหนดระดับความมีประสิทธิภาพของหน่วยผลิตอันจะนําไปสู่การปรับรูปแบบ

การดําเนินงานให้อยู่ในระดับทีมีประสิทธิภาพ เพือผลกําไรของสาขาต่อไป 

  

 ไมเลอร์(Miller, S.M., & Noulas, A.G. (1996).The technical efficiency of lage bank 

production) 

 อ้างถึงการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการดําเนินงานของธนาคารขนาดใหญ่ โดยใช้ 

DEA ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเทคนิคของธนาคารขนาดใหญ่ (ธนาคารทีมีสินทรัพย์เกิน 1 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) จํานวน 201ธนาคาร โดยใช้ข้อมูลจาก Call Report ปี ค.ศ.1984 ใช้

ข้อมูลตามหลัก Intermediation Approach ปัจจัยการผลิตได้แก่ ธุรกรรมเงินฝากทั งหมด ค่าใช้จ่าย
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ดอกเบี ยทั งหมด ค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่ดอกเบี ยทั งหมด (ประกอบด้วย เงินเดือน สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง 

ค่าใช้จ่ายบนทีดินและสินทรัพย์ถาวร และค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบี ยอืน )ๆ ปัจจัยผลผลิต ได้แก่ เงินให้

กู ้ ยืมเพือการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เงินให้กู ้ ยืมเพือการบริโภค เงินให้กู ้ ยืมเพืออสังหาริมทรัพย์ 

รายได้ดอกเบี ยทั งหมดและรายได้ทีไม่ใช่ดอกเบี ยทั งหมด 

 ในการวัดประสิทธิภาพจะใช้ DEA และอาศัยหลัก Linear Programming Theory ในการ

ตรวจสอบหน่วยผลิต Decision Making Units (DMU) เปรียบเทียบกับ DMU อืนๆ ประสิทธิภาพถูกวัด

จากสัดส่วนของผลผลิตถ่วงนํ าหนัก กับปัจจัยการผลิตถ่วงนํ าหนักสัดส่วนนี จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 (มี

ค่าเท่ากับ 1 เมือมีประสิทธิภาพ) โดยประสิทธิภาพ ณ ทีนี ไม่จําเป็นต้องผลิตให้ได้ระดับผลผลิตมาก

ทีสุด 

 ผลการวัดประสิทธิภาพสําหรับธนาคาร 201 แห่ง ได้ถูกจัดกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ตามอํานาจ

ทางการตลาด ทีวัดด้วยอัตราส่วนเงินฝากของธนาคารต่อเงินฝากทั งหมด ในรัฐทีธนาคารนั นๆ  เปิด

ดําเนินการอยู่และแบ่งกลุ่มธนาคารให้มีกลุ่มละ 50 ธนาคาร หลังจากการหาค่าทางสถิติของค่า

ประสิทธิภาพในแต่ละกลุ่ม พบว่าประสิทธิภาพขึ นกับความสามารถในการทํากําไร โดยเฉพาะ

ประสิทธิภาพทางเทคนิค และความแปรปรวนของประสิทธิภาพมีผลต่อความสามารถในการทํากําไร 

ในทิศทางตรงกันข้าม โดยพบว่าธนาคารแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่มีความสามารถในการทํากําไรในอัตราที

ลดลง (decreasing return to scale) และธนาคารกลุ่มทีมีความสามารถในการทํากําไรสูงสุด มี

สัดส่วนของธนาคารทีมีลักษณะการผลิต ทีมีความสามารถในการทํากําไรในอัตราคงที (constant 

return to scale) สูงกว่ากลุ่มอืนเกินกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่ม จะมีการผลิตทีมีประสิทธิภาพทาง

เทคนิค (pure technical efficiency) และพบว่า ขนาดของธนาคาร ความสามารถในการทํากําไรและ

สถานทีตั งของธนาคาร มีผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิต (pure technical efficiency) ด้วย

ระดับความเชือมัน 99 เปอร์เซ็นต์ ขณะทีตัวแปรอํานาจทางการตลาดและตัวแปรหุ่นทีแสดงถึงว่า

ธนาคารตั งอยู่ในเขตนครหลวงมีผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิค (pure technical efficiency) ด้วย

ระดับความเชือมัน 80 เปอร์เซ็นต์ 

 

 ออรัล และ รีฮา(Oral , M and Y,Reha (1990). An Empirical Study on Measuring 

Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches)  

อ้างถึงการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารสาขาต่าง ๆ ของประเทศตุรกี ใช้

เทคนิคการวัดประสิทธิภาพด้วยวิธี DATA (Data Envelopment Analysis) เพือนําผลทีได้จาก

การศึกษาไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้สาขาต่าง ๆ ของธนาคารตุรกี เพือให้การดําเนินงานของ

ธนาคารมีประสิทธิภาพในระยะยาวร่วมกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ซึงเป็นการประเมิน
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ประสิทธิภาพในระยะสั น สําหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธี DEA แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวัด

ประสิทธิภาพในส่วนของการบริการแก่ลูกค้า และการวัดประสิทธิภาพในส่วนของความสามารถในการ

แสวงหากําไร ในการวัดในส่วนของการบริการลูกค้านั น กําหนดปัจจัยการผลิต (Input) ทีใช้ใน

การศึกษาได้แก ่จํานวนพนักงานในแต่ละสาขา จํานวนเครืองมือทีใช้ (Terminals) จํานวนสมุดบัญชี

ประเภทกระแสรายวัน จํานวนบัญชีประเภทออกทรัพย์ จํานวนลูกค้าทีได้รับอนุมัติให้กู ้และจํานวน

บัญชีประเภทออมทรัพย์รวมกับกระแสรายวัน ส่วนผลผลิต (Output) ทีใช้ในการศึกษา คือระยะเวลา

ในการบริการทัวไป ระยะเวลาทีใช้ในการขออนุมัต ิคําขอกู ้ระยะเวลาทีใช้ในการให้บริการเงินฝาก และ

ระยะเวลาในการแลกเปลียนเงินตราสําหรับการวัดประสิทธิภาพในส่วนของความสามารถในการ

แสวงหากําไรนั น กําหนดปัจจัยการผลิตทีจะใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานในแต่

ละสาขา ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทัวไป ค่าเสือมราคา ค่าใช้จ่ายเกียวกับดอกเบี ยเงินฝาก ส่วน

ผลผลิตทีใช้ในการศึกษา คือ รายรับจากดอกเบี ยเงินฝากและรายรับอืน ๆผลทีได้จากการศึกษาพบว่า

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสาขาทําการศึกษาจํานวน20 สาขา นั น ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพใน

ส่วนของการให้บริการลูกค้าในระดับสูง คือ อยู่ในระดับ0.60 – 1.00 แต่ประสิทธิภาพในการแสวงหา

กําไรอยู่ในระดับค่อนข้างตํา คือ ในระดับ 0.11 – 0.50 

วาสซิโลกูล และจิโอกาซ (Vassiloglou, M. and Giokas,D.(1990,July). A Study of the 

Relative Efficiency of Bank Branches : An Application of Data Envelopment Analysis) 

 อ้างถึงการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของสาขาต่าง ๆ จํานวน 20 สาขา ของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศกรีซ โดยมีปัจจัยการผลิต คือ แรงงาน อุปกรณ์สํานักงาน ขนาดของสาขา

และจํานวนเครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการทํางาน ผลผลิตทีใช้ในการศึกษา ได้แก ่กําไรจากส่วนต่างของ

ดอกเบี ย ระยะเวลาในการให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า ผลการศึกษาพบว่าจํานวน 20 สาขา มีเพียง9 

สาขาเท่านั นทีมีประสิทธิภาพสูงถึงระดับร้อยละ 100 ส่วนสาขาอืนทีมีประสิทธิภาพไม่ถึงร้อยละ100 

ลดขนาดของการใช้ปัจจัยการผลิตลงร้อยละ 10 ซึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต หรืออาจปรับปรุงการ

ให้บริการ เช่น กําหนดขนาดของสาขาให้เหมาะสมกับทําเลทีตั งของสาขานั น 
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ตาราง 2  สรุปผลงานวิจัยทีใช้วิธีวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิค Data Envelopment Analysis (DEA)  

 

วิเคราะห์ผลการวิจัย ชือผู ้วิจัย ข้อมูล อัตราส่วนทางการเงิน ผลการศึกษา 

ส่วนที 1 

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน วันเพ็ญ กฤตผลและคณะ งบดุล  อัตราส่วนสภาพคล่อง ธุรกิจเงินทุนมีสภาพคล่องอยู่ใน 

สุธา ดีวงกิจ งบกําไรขาดทุน อัตราส่วนหนี สินรวมต่อส่วนของ เกณฑ์ดี และจะมีการปล่อยสินเชือ 

ผู ้ ถือหุ ้น และการเก็บเงินสดในรูปเงินฝาก 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ธนาคารและลงทุนในสัดส่วนน้อย 

ชือผลงานวิจัย ชือผู ้วิจัย ปัจจัยการผลิต (In Put) ผลผลิต (Out Put) ผลการศึกษา 

ส่วนที 2 

1.ประสิทธิภาพในการดําเนิน กฤชญา ว่องตาประดิษฐ์ 1.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 1.ดอกเบี ยรับ บริษัทหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพใน 

ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ เจนจิรา เลิศทินรัตน์ 2.ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร 2.ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม ดําเนินงานจะมีรายได้สูงสุดและมี 

ชาตรี แสงแพร 3.ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน 3.กําไรสุทธิ ค่าใช้จ่ายนารดําเนินงานตําทีสุด 

ธนันญา สันตวงษ์ 4.ค่านายน่าและค่าธรรม 4.รายได้รวม 

เนียมจ่าย 
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ต่อ ตาราง 2 

ชือผลงานวิจัย ชือผู ้วิจัย ปัจจัยการผลิต (In Put) ผลผลิต (Out Put) ผลการศึกษา 

2.ประสิทธิภาพการดําเนิน อัจฉรา ประเสริฐบัญชาชัย 1.ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน 1.รายได้รวม ธนาคารมีประสิทธิภาพในการให้บ 

งานของธนาคารพาณิชย์ Berg,S.A.,Forsund,F.R 2.ดอกเบี ยจ่าย 2.กําไรสุทธิ บริการแต่ธนาคารไม่มีประสิทธิภาพ 

Hjalmarsson,l and 3.ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร ในการแสวงหากําไร โดยธนาคาร 

Suominer,M 4.ค่าธรรมเนียมบริการจ่าย จะพยายามลดลงการใช้ปัจจัยการ 

H.David Sherman ผลิต เพือเพิมผลผลิตให้สูงสุด 

and Franklin Glod 

Miller,S.M., 

 & Noulas, A.G.  

Vassiloglou M.  

 and Giokas,D. 

 
Oral , M and Reha 

 3.ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ ฟารีดา ไกรทอง 1.ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน 1. กําไรสุทธิ การศึกษาพบว่าความไม่มีประสิทธิภาพ 

ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ อริศรา ชีวาณิชย์ 2. ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร 2. เงินฝาก เทคนิคในการดําเนินงานเกิดจากการมีทุน  

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 3 .สินเชือทีให้สมาชิก เรือนหุ ้น สินเชือให้สมาชิกเงินฝากและ 

กําไรสุทธิ ตํากว่าระดับผลผลิตทีเหมาะสม 
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บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  

ในการวิจัยครั งนี มีขั นตอนในการดําเนินการศึกษาค้นคว้า ด้านต่าง ๆ ดังนี 
 1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 2. เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1.ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั งนี เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู ้ ทําการวิจัยได้กําหนด

ขอบเขตในการศึกษาไว้ โดยใช้งบการเงิน อันได้แก่ งบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับปี 2545-2552 ของ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

- งบดุล เป็นรายงานการเงินเพือแสดงฐานะการเงินของธนาคาร ณ วันใดวันหนึงว่าธนาคารมี

สินทรัพย์และหนี สินประเภทอะไร มีมูลค่าเท่าใด และมีเงินทุนเท่าใด งบดุลประกอบด้วยสินทรัพย์ 

หนี สิน และส่วนของเจ้าของ 

- งบกําไรขาดทุน เป็นรายงานทีจัดทําขึ นเพือแสดงผลการดําเนินงานของธนาคารทีผ่านมาใน

หนึงรอบระยะเวลาบัญชี หรือในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีทีเจ้าของกิจการต้องการจะทราบงบกําไร

ขาดทนุประกอบด้วย รายได้ และค่าใช้จ่าย 

 

2.เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษา จะอาศัยเครืองมือในการวิจัย 2 วิธี ได้แก ่

  1.การวิเคราะห์ทางการเงินเข้าประกอบการอธิบาย ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ

ดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

  2.วิธีวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Data Envelopment Analysis) DEA 

  โดยการเครืองมือทั ง 2 วิธี จะต้องอาศัยข้อมูลจากงบการเงินของธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) ในการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน 

 

3. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู ้ วิจัยได้จัดระบบข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ในส่วนทีเกียวกับผลผลิต ได้แก ่รายได้จากการ

ดําเนินงาน กับปัจจัยการผลิต ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั งหมด เพือให้พร้อมและให้เหมาะสมกับวิธีการ
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วิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของธนาคารทหารไทย 

(จํากดั) มหาชน ซึงการวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการโดยมีขั นตอนดังนี 

 

 3.1 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของธนาคารทหารไทย (จํากัด) มหาชน  

  วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพือศึกษาความสามารถในการทํากําไร และ ฐานะทาง

การเงิน ของบริษัทในแต่ละปี และทําการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินกับค่าเฉลียของ กลุ่มทีแบ่ง

ตามลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก ซึงอัตราส่วนทางการเงินทีใช้ในการศึกษา กระทําโดยการพรรณา 

( Descriptive) ในการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินในการศึกษาฐานะทางการเงิน

ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โดยอัตราส่วนทางการเงินทีใช้ในการศึกษานี แบ่งออกเป็น 

     

   อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

    

   อัตราส่วนสินเชือต่อเงินฝาก       =  สินเชือรวม    X 100 

         เงินฝากรวม 

    อัตราส่วนด้านคุณภาพสินเชือ (Loan Asset Quality Ratios) 

   

                        อัตราส่วนสํารองต่อสินเชือด้อยคุณภาพ   = สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั งหมด X 100 

                สินเชือรวมทั งหมด 

 

    อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Management Efficiency Ratios) 

    

       ประสิทธิภาพการดําเนินงาน   =      ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน    X 100 

                                                          รายได้รวมทั งหมด 

   

  อัตราส่วนด้านความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) 

 

          อัตรากําไรสุทธิต่อส่วนผู ้ถือหุ ้น (ROE)   =   กําไรสุทธิหลังหักภาษี   X  100 

                                                                       ส่วนของเจ้าของ 

  

       อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)  =   กําไรสุทธิหลังหักภาษี        X 100 

                                                               สินทรัพย์ทีมีตัวตนถัวเฉลีย 



34 

 

3.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย (จํากัด) 

มหาชน โดยใช้โปรแกรม (Data Envelopment Analysis) DEA 

 

  ขันตอนที 1 โดยใช้แบบจําลอง Output Oriented Model กําหนดให้หน่วยตัดสินใจ 

DMU คือ  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เป็นเวลา 8 ปี ตั งแต่ ปี 2545-2552 กระทําโดยการ

พรรณา (Descriptive) ผลการเปรียบเทียบอาศัยค่าประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละทีคํานวณได้

ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ดังนี 

 

ตัวแปรปัจจัยการผลิต (Input) 

X1 =ดอกเบี ยจ่าย(หน่วย : บาท/ต่อปี)  

 X2 = พนักงาน(หน่วย : บาท/ต่อปี) 

X3 = อาคารและอุปกรณ์(หน่วย : บาท/ต่อปี) 

X4 =  ค่าธรรมเนียมบริการ(หน่วย : บาท/ต่อปี) 

ตัวแปรปัจจัยผลผลิต (Output) 

Y1 = รายได้รวม (หน่วย : บาท/ต่อปี) 

  ในการคํานวณดัชนีวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย 

จํากัด(มหาชน) สามารถเขียนแบบจําลอง Output – Oriented Model ได้ดังนี 

 MaxHk = Өk – ε [ (SOUT (Y1)k +SIN (X1)k+ SIN X2)k + SIN (X3)k+ SIN (X4)k ) ] 

โดยที 

Max Hk =ผลผลิตสูงสุด 

Өk = ค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 

ε = ค่าบวกทีมีขนาดเล็ก 

X1 =ดอกเบี ยจ่าย (หน่วย : บาท/ต่อปี)  

 X2 = เงินเดือนพนักงาน(หน่วย : บาท/ต่อปี) 

X3 = อาคารและอุปกรณ์(หน่วย : บาท/ต่อปี) 

X4 =  ค่าธรรมเนียมบริการ (หน่วย : บาท/ต่อปี) 

Y1 = รายได้รวม(หน่วย : บาท/ต่อปี) 

SIN (X1)k = ค่า Slack ของดอกเบี ยจ่าย (หน่วย : บาท/ต่อปี) 

SIN X2)k = ค่า Slack ของเงินเดือนพนักงาน(หน่วย : บาท/ต่อปี) 

SIN (X3)k = ค่า Slack ของอาคารและอุปกรณ์(หน่วย : บาท/ต่อปี) 
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SIN (X4)k = ค่า Slack ของค่าธรรมเนียมบริการ (หน่วย : บาท/ต่อปี) 

SOUT (Y1)k = ค่า Slack ของ รายได้รวม(หน่วย : บาท/ต่อปี) 

  

 ขั นตอนที 2 กรณีวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจําลอง Output Oriented โปรแกรม DEA 2.1 จะ

คํานวณหาค่า ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและจํานวนปัจจัยการผลิตทีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

สามารถปรับลดลง (Slack input) เพือทําให้หน่วยผลิตมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน

สูงสุด  

 ขั นตอนที 3 ทําการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพเชิงเทคนิคใน การ

ดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซึงธนาคารมีค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ

ดําเนินงานเท่ากับ 1 โดยนําผลทีได้จากแบบจําลอง Data Envelopment Analysis (DEA)  
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        บทท ี4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ผล

การวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับการศึกษานี ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี 

 1.การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยใช้อัตราส่วนสภาพคล่อง   อัตราส่วนคุณภาพสินเชือ อัตราส่วนประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน อัตราส่วนด้านความสามารถในการทํากําไร 

              2.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ Data Envelopment Analysis (DEA) 

 

ส่วนที  1 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินโดยการลําดับ

เหตุการณ์สําคัญทีผ่านมาของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

สถานการณ์ ปี 2546 

ปี 2546 ทีผ่านมา เป็นปีทีมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลปรากฏผลให้

เห็นถึงการฟืนตัวอย่างเด่นชัด คือ สามารถทําให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวเพิมขึ นในอัตราทีสูงถึงร้อย

ละ 6.7 สร้างความเชือมันให้เกิดขึ นแก่ธุรกิจโดยทัวไป ส่งผลโดยตรงให้ธนาคารพาณิชย์ทั งระบบ

สามารถขยายสินเชือได้ในอัตราทีสูงกว่าในระยะ 5 ปีทีผ่านมา แต่ขณะเดียวกันการขยายตัวของ

สินเชือทีสูงพร้อม ๆ กับการเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจนี ได้กระตุ ้นให้เกิดการแข่งขันทีสูงมาก

อย่างทีไม่เคยมีมาก่อนในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารหนึงทีได้รับ

ผลดีจากการทีเศรษฐกิจขยายตัวสูง ขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึงผลกระทบทีจะเกิดจากการแข่งขันที

รุนแรงอย่างมากในระบบธนาคารพาณิชย์ด้วย ทั งนี เพราะโครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างขององค์กร 

และโครงสร้างทางการบริหารของธนาคาร มีความอ่อนแอเกินกว่าทีจะแข่งขันกับธนาคารอืน ธนาคาร

จึงต้องใช้กลยุทธ์ในการปฏิรูปเพือพลิกฟืนธนาคารให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั ง โดยต้องดําเนินการเพิม

ทุน การปรับโครงสร้างด้านเงินทุนโดยการเพิมทุน และสนับสนุนโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารได้รับ

ความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดียิงจากทั งผู ้ ถือหุ ้นเดิมและผู ้ ถือหุ ้นใหม่ ทําให้ธนาคารสามารถ

เพิมทุนจํานวน 22,255 ล้านบาท ได้สําเร็จอย่างดีใน เดือนกันยายน 2546 ทําให้ธนาคารมีโครงสร้าง

เงินทุนทีแข็งแกร่ง โดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง ณ วันสิ นปี 2546 ในอัตราร้อยละ 10.59 ซึงอยู่ใน

ระดับเทียบได้กับธนาคารพาณิชย์ไทยชั นแนวหน้า และได้ตั งเงินสํารองหนี สูญเพิมขึ น 16,764 ล้าน

บาท ทําให้เงินสํารอง ณ สิ นธันวาคม 2546 เพิมขึ นเป็น 24,850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.3 ของ

ยอด NPL ซึงนับว่าเป็นอัตราทีพอเพียง นอกจากนี ธนาคารได้ทําการไถ่ถอนหุ ้ นกู ้ ด้อยสิทธิก่อน
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กําหนดเวลาเป็นธนาคารแรก รวมจํานวน 13,280 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมี

นัยสําคัญ การแก้ไขสินเชือด้อยคุณภาพ (NPL)การปรับปรุงฐานะของธนาคาร และการแก้ไขปัญหา

สินเชือด้อยคุณภาพควบคู่กับการดําเนินการเพิมทุน ปี 2546 ธนาคารได้เร่งดําเนินการแก้ไขสินเชือ

ด้อยคุณภาพในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น และนับว่าได้ประสบความสําเร็จในระดับหนึง 

กล่าวคือ สินเชือด้อยคุณภาพของธนาคารลดลง 13,366 ล้านบาท ทําให้สัดส่วนสินเชือด้อยคุณภาพ

ต่อสินเชือรวมลดลงเหลือร้อยละ 9.90 

 

สถานการณ์ ปี 2547 

ธนาคารได้หาพันธมิตรทีมีความพร้อมและมีความเชียวชาญในการบริหารจัดการธนาคาร

ขนาดใหญ่มาร่วมทุน และให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการ การทีธนาคารมีโครงสร้างเงินทุนที

แข็งแรง ได้เอื อให้การหาพันธมิตรร่วมทุนประสบความเป็นไปได้ในลักษณะทีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก

ฝ่ายทัดเทียมกัน การรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารดีบีเอสไทยทน ุ

จํากัด (มหาชน) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามทีได้ลงนามในหนังสือสัญญาที

ได้ประกาศเมือวันที 8 มีนาคม 2547 ทีผ่านมา เชือว่าจะทําให้ธนาคารทหารไทยหลังการควบรวมมี

ความพร้อมในการพัฒนาองค์กรไปสู่ระดับทีจะแข่งขันกับธนาคารระดับชั นนําของไทยได้อย่างทัดเทียม

กัน 

สถานการณ์ ปี 2548 

ธนาคารได้ปรับภาพลักษณ์องค์กร นําเชือ TMB และตราสัญลักษณ์ใหม่มาใช้ ตลอดจน

เปลียนโฉมสาขาใหม่ทั งหมด เพือแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันนึงอันเดียวกันและเป้าหมายของธนาคาร

ทีจะผลักดันธนาคารมีการให้การบริการทางการเงินทีมอบคุณค่าเหนือระดับแก่ลูกค้า และในปี 2548

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีผลกําไรสูงทีสุดเป็นประวัติการณ์ ถึง 7,800 ล้านบาท  หลังจาก

ได้มีการควบรวมแล้ว ธนาคารได้รวมทนุในบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัดขอ

งกลุมธนาคารประเทศออสเตรเลียเพือขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์  และทําให้ธนาคารมี

ศักยภาพในการแข่งขันและฐานะทางการเงินทีแข็งแกร่ง มีการให้บริการอย่างครบวงจร (Universal 

Bank)  

สถานการณ์ ปี 2550 

ธนาคารมีผลการดําเนินงานขาดทุน 43,656  ล้านบาท ซึงเกิดจากการตั งสํารองค่าเผือหนี

สงสัยจะสูญและการตั งการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ธนาคารได้มีการร่วมทุนกับกลุม่ไอ

เอ็นจีมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารเมือปลายปี 2550 สามารถเอื อประโยชน์และสร้างคุณค่า

ให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ แก่

ธนาคารเช่น ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการบริหารความเสียง ด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยี ด้าน
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เครือข่ายทวัโลก ตลอดจนด้านการตลาดและแบรนด์ เป็นต้น นอกจากนั น ธนาคารยังได้เป็นตัวแทนใน

การจัดจําหน่ายกองทุนและหน่วยลงทุนต่าง ๆ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ

ไทย) จํากัด (“ING Funds”) และเป็นนายหน้าและผู ้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกับบริษัทไอเอ็น

จี ประกันชีวิต จํากัด (“ING Life”) อีกด้วย สําหรับการบริหารงานในปี 2552 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ

ทีชะลอตัวและมีความผันผวน ธนาคารยังคงมุ่งดําเนินงานตามแผนการเปลียนแปลงธนาคาร 

(Transformation) เพือเสริมสร้างโครงสร้างพื นฐานของธนาคารให้แข็งแกร่งในทุกด้าน โดยเฉพาะการ

ปรับเปลียนบทบาทสาขาเพือมุง่เน้นการใหบริการทีลูกค้าทุกท่านทีให้ความไว้วางใจและให้การ

สนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารให้สําเร็จลุล่วงมาโดยตลอด ธนาคารมีความตั งใจและความ

จริงใจในการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลเพือนําพากิจการให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างดีทีสุดใน

ทุกสถานการณ์ นอกจากนั น ธนาคารได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเพือให้เข้าใจความ

ต้องการของลูกค้าและให้บริการทีเป็นเลิศเพือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า อันจะช่วยส่งเสริมให้

เป้าหมายของธนาคารประสบความสําเร็จได้อย่างด ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

ตารางแสดง 3 ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

                                                                                                                                                                                                               (หน่วย:ล้านบาท) 

 

ปี สินเชือรวม เงินฝากรวม สินเชือด้อย ดําเนินงาน รายได้รวม กําไรสุทธิ ส่วนเจ้าของ สินทรัพย์ อัตราส่วน อัตราส่วน ประสิทธิ ROE  ROA 

สภาพคล่อง คุณภาพสิน ภาพดําเนิน 

  1 2 3 4 5 6 7 8 (1)/(2) เชือ (3)/(1) งาน (4)/(5) (6)/(7) (6)/(8) 

    2545   1,443.00      7,104.00        3,050.00      1,789.00       2,069.00     1,603.00      1,428.00      3,912.00         2.03             2.11           86.45          -1.12       -0.04 

    2546   1,424.00      5,358.00        9,560.00      1,955.00      1,962.00      1,405.00      2,747.00      3,789.00         2.65             6.71           76.61          -51.15     -3.7 

    2547   1,566.00      4,185.00        2,017.00      1,570.00      2,212.00      9,482.00      4,515.00      6,701.00         3.74             1.87           70.97          2.09         0.14 

    2548   2,276.00      6,865.00        7,018.00      2,369.00      3,171.00      7,813.00      5,124.00      7,171.00         3.31             13.4           60.7            16.3         1.1 

    2549   3,088.00      1,703.00        4,669.00      4,138.00      4,241.00      1,217.00      4,800.00      7,495.00         1.81             11.3           95.1            -25          -1.7 

    2550   2,918.00      1,407.00        3,981.00      5,263.00      4,031.00      4,354.00      4,452.00      6,221.00         2.07             16.1           153.9          -95.6       -6.4 

    2551   2,415.00      1,019.00        1,123.00      1,507.00      3,616.00      5,295.00      4,504.00      6,019.00         2.36             14.3           75               1              0.1 

    2552   1,765.00      5,827.00        2,736.00      2,006.00      3,062.00      7,890.00      4,726.00      5,436.00         3.02             12.7           79               4.4           0.4 
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินตั งแต่ ปี 2545-2552  

                                     

             (หน่วย:ล้านบาท) 

 

ธนาคารทหารไทย                     2545   2546   2547   2548    2549  2550  2551  2552 

 จํากัด (มหาชน) 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง(%)           2.03     2.65   3.74   3.31     1.81   2.07   2.36    3.02 

อัตราส่วนคุณภาพสินเชือ(%)       2.11     6.71  1.87    13.4    11.3   16.1   14.3    12.7 

อัตราส่วนประสิทธิภาพ              

การดําเนินงาน 

-ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   86.45   76.61  70.97  60.7    95.1   153.9   75.0 79.0 

อัตราส่วนความสามารถ 

ในการทํากําไร 

-ROE(%)                                -1.12     -51.15    2.09  16.3   -25.0 -95.6   1.0   4.4 

-ROA(%)                                -0.04     -3.70      0.14  1.1    -1.7    -6.4    0.1  0.4 

 

ทีมา:จากการคํานวณ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ในปี 2545-2552 

จากการวิเคราะห์ พบว่าผลการดําเนินงานของธนาคารในปี 2546 ธนาคารได้มีการเพิมทุน 

จํานวน 22,255 ล้านบาท  ธนาคารมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 14,054 และปี 2545 160 ล้าน

บาท ตามลําดับ สาเหตุหลักทีขาดทุนสุทธิเพิมขึ น เนืองจากธนาคารตั งสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญใน

เกณฑ์สูง ผลดําเนินงานของธนาคารมีผลประกอบการดีขึ น เมือเปรียบเทียบกับปี 2545  รายได้

ดอกเบี ยและเงินปันผลสุทธิมีจํานวน 6,491 ล้านบาท เพิมขึ นจากปี 2545 จํานวน 841 ล้านบาทรายได้

อืนทีมิใช่ดอกเบี ยมีจํานวน 3,403 ล้านบาท ลดลงจากปี 2545 จํานวน 786 ล้านบาท ซึงทําให้ผลการ

ดําเนินงานในปี 2546 ของธนาคารมีกําไรจากการดําเนินการก่อนภาษีเงินได้จํานวน 2,108 ล้านบาท 

แต่เนืองจากธนาคารมีการตั งสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ เพิมขึ น จํานวน 16,117 ล้านบาท ตาม

เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทําให้ธนาคารแสดงผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 14,054 ล้านบาท  

ฐานะการเงินด้านสินทรัพย์ของธนาคาร ณ สิ นปี 2546 มีจํานวน 379,147 ล้านบาท และ 378,995 

ล้านบาทลดลงจากสิ นปี 2545 จํานวน 12,149 ล้านบาท และ 12,269 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.10 
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และ 3.14 การลดลงของสินทรัพย์ของธนาคารเป็นผลจากสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญทีตั งเพิมในปี 

2546 ในจํานวนทีสูงขึ น สําหรับสินทรัพย์ทีเป็นส่วนประกอบหลักในการดําเนินธุรกิจประกอบด้วย เงิน

ให้สินเชือ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ และหลักทรัพย์ซื อโดยมี

สัญญาขายคืน โดยสินทรัพย์ในการดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นเงินให้สินเชือ คิดเป็นร้อยละ 79.44 

และ 79.10 ของสินทรัพย์ 

เมือวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง 2545 ถึง 2546  ในปี 2546 รายได้รวมของธนาคาร

ลดลงร้อยละ 10.10 เนืองจากธนาคารปล่อยสินเชือลดลงมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ได้แก่ ดอกเบี ย

จ่ายลดลงเนืองจากในขณะนั นอัตราดอกเบี ยภายในประเทศลดลง ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยจ่ายลดลงตาม 

แต่ค่าใช้จ่ายอาคารทีดินสูงขึ น และการขาดทุนเพิมขึ นจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีรอการขายและ

ทรัพย์สินอืนๆ รองลงมา ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมบริการ และค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง 

ต่อมาวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของธนาคารในปี 2547 ธนาคารได้รวมกิจการกับธนาคารดี

บีเอส ไทยทน ุและ ปี 2548 ธนาคารได้ร่วมทุนกับกลุ่มการเงิน แมคควอรี ประเทศออสเตรเลีย มีผลการ

ดําเนินงานกําไรสุทธิ 948 และ 7,800 ล้านบาท ผลดําเนินงานของธนาคารมีผลประกอบการดีขึ น เมือ

เปรียบเทียบกับปี 2547 รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผลสุทธิในปี 2548 มีจํานวน 25,846 ล้านบาท 

เพิมขึ นจากปี 2547 จํานวน 17,162 ล้านบาทรายได้อืนทีมิใช่ดอกเบี ยมีจํานวน 5,657 ล้านบาท 

เพิมขึ นจากปี 2547 จํานวน 4,429ล้านบาท ฐานะการเงินด้านสินทรัพย์ของธนาคาร ณ สิ นปี 2548 มี

จํานวน 714,086 ล้านบาท และ 670,610 ล้านบาทเพิมขึ น  

 ในปี 2549 ธนาคารต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจทางการเ งินที

เปลียนแปลง จากปัจจัยเสียงทางเศรษฐกิจ แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีทีมาจาก

การบริโภคและการลงทุนชะลอลง ซึงเป็นผลมาจากราคานํ ามัน อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี ยที

ปรับตัวขึ นมาก ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพทางการเงิน ต่อมาได้ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียน 

32,223 ล้านบาท และต้องดํารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel ll การใช้มาตรฐานการบัญชีสากล 

ฉบับที 39  (IAS 39) ส่งผลให้การดําเนินงานของธนาคารโดยรวมปรับลดลงจากปี 2548 

 ปี 2550  ธนาคารได้ดําเนินการเพิมทุนกับบริษัท ING BANK.N.V ปัจจัยลบทีส่งผลกระทบ

ต่อการขยายตัวของการลงทุนและการบริโภค ทําให้การดําเนินธุรกิจของธนาคารมีการผลการ

ดําเนินงานดีขึ น จากปี 2549 ธนาคารได้ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ปรับโครงสร้างสินทรัพย์

และหนี สินของธนาคาร โดยสามารถเพิมสดัส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ได้เพิมขึ น ใน

ขณะเดียวกันก็สามารถปรับลดสินเชือทีให้ผลตอบแทนตําลงได้ ส่งผลให้ธนาคารมีส่วนต่างอัตรา

ดอกเบี ยสุทธิทีดีขึ น และธนาคารสามารถเพิมรายได้ทีมิใช่ดอกเบี ยมากขึ นอย่างต่อเนือง แต่ธนาคาร
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ยังคงขาดทุนจาการปรับโครงสร้างหนี สิน และส่งผลให้อัตราส่วนสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของ

ธนาคารเพิมสูงขึ นอย่างมาก 

 ใน 2551 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 424 ล้าน เพิมขึ นจากปี 2550 ซึงมีการขาดทุนสุทธิ 43,677 

ล้านบาท การเพิมขึ นของกําไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของการกันสํารองหนี สูญ การเพิมขึ น

ของรายได้ทีมิใช่ดอกเบี ยและการลดลงของค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบี ย โดยสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 

2550 ร้อยละ 0.6  เงินให้สินเชือลดลง ร้อยละ 3.6 และสินเชือด้อยคุณภาพลดลง ทําให้การกันสํารอง

ลดลงด้วย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างหนี การจัดการหนี เสีย รวมถึงการขายและตัด

จําหน่ายเงินให้สินเชือด้อยคุณภาพ หนี สินรวมของธนาคารลดลง ร้อยละ 0.9 โดยเงินฝากมีจํานวน

เพิมขึ น โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาพคล่องทีดีขึ นของธนาคาร ภายหลังการเพิมทุนในปี 2550   

 ในปี 2552 ธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 688 ล้านบาทเพิมขึ นดังกล่าวมาจากการตั งสํารอง

ลดลงและรายได้มิใช่ดอกเบี ยเพิมขึ น ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง  ธนาคารมีเงินให้สินเชือเติบโตเป็นบวก  

ซึงเป็นจุดเริมต้นทีสําคัญในการกลบัมามีผลกําไรอย่างยังยืนของธนาคาร และธนาคารมีการขยายตัว

ของเงินให้สินเชือน่าจะยังคงต่อเนืองในปี 2553 จากภาพรวมเศรษฐกิจทีปรับตัวดีขึ นและพื นฐานการ

ดําเนินงานทีแข็งแกร่งขึ นของธนาคาร และปี 2552 ธนาคารมีกําไรสุทธิทั งสิ น 2,044 ล้านบาท เพิมขึ น

เกือบ 4 เท่าเมือเทียบกับกําไรสุทธิของปี 2551 ที 424 ล้านบาท ธนาคารยังคงรักษาความแข็งแกร่ง

ด้านสภาพคล่องทีสูงและมีสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้ทีมีสภาพคล่องสูงและความเสียงตําเป็นสัดส่วน

ทีสูง ณ ธันวาคม 2552 ตามงบการเงินรวม ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่อง (รวมเงินลงทุน)  โดยแบ่ง 

ธนาคารมีสัดส่วนสินเชือต่อเงินฝากเพิมขึ นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 90.3 จากร้อยละ 89.3  ซึงสะท้อนให้

เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่องทีสูงของธนาคาร และสัดส่วนสินเชือและเงินฝากรวมเงินลงกู ้ ยืม

ระยะสั น เพิมขึ นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 85.9 เทียบร้อยละ 85.6   

 

 -อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีค่าเพิมขึ นร้อยละ 2.03 ในปี 2545 เป็นร้อยละ  

2.65  ใน ปี 2546 แสดงถึงการมีสินทรัพย์สภาพคล่องทีเพิมมากขึ น รองรับภาระผูกพันจากเงินฝากได้ดี

ขึ น ธนาคารสภาพมีค่าลดลงขึ นร้อยละ 3.74  ในปี 2547 เป็นร้อยละ  3.31 ใน ปี 2548 แสดงถึงการมี

สินทรัพย์สภาพคล่องทีลดลง รองรับภาระผูกพันจากเงินฝากลดลง สภาพของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

มีค่าสูงขึ นร้อยละ 1.81  ในปี 2549 เป็น  2.07เท่า ใน ปี 2550 แสดงถึงการมีสินทรัพย์สภาพคล่องที

เพิมมากขึ น รองรับภาระผูกพันจากเงินฝากได้ดีขึ นสภาพของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีค่าสูงขึ นร้อย

ละ 2.36  ในปี 2551 เป็นร้อยละ  3.02  ใน ปี 2552 แสดงถึงการมีสินทรัพย์สภาพคล่องทีเพิมมากขึ น 
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รองรับภาระผูกพันจากเงินฝากได้ดีขึ น โดยธนาคารได้เพิมสัดส่วนของสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้ทีมี

สภาพคล่องสูงและความเสียงตํา 

 

-อัตราส่วนคุณภาพสินเชือ 

 ธนาคารมีคุณภาพสินเชือในปี 2546 ด้อยลงเมือเปรียบเทียบกับปี 2545 มีค่าสูงขึ น 2.11เท่า 

ในปี 2545 เป็น 6.71 เท่า ใน ปี 2546 ส่งผลให้ระดับความเสียงประเภท Credit risk ของธนาคารอยู่ใน

ระดับสูงขึ น ในปี 2546 ธนาคารได้ตั งค่าเผือหนี สัยจะสูญเพิมขึ นและมีทรัพย์สินรอการขาย เพิมขึ นร้อย

ละ 0.28 แต่ธนาคารยังสามารถได้ประโยชน์จากการให้เช่า เพือเป็นการช่วยลดภาระในการดูแลรักษา 

ธนาคารมีคณุภาพสินเชือในปี 2548  ด้อยคุณภาพเมือเปรียบเทียบกับปี 2547  มี ร้อยละ 1.87 เพิมป็น 

13.4 ในปี 2548  ส่งผลให้ระดับความเสียงประเภท Credit risk ของธนาคารอยู่ในระดับสูงขึ น  

ธนาคารมีคุณภาพสินเชือ ธนาคารมีคุณภาพสินเชือในปี 2549  ด้อยลงเมือเปรียบเทียบกับปี 2550 

มีค่าสูงขึ นร้อยละ 11.3เท่าในปี 2549 เป็นร้อยละ  16.1  ใน ปี 2550  ส่งผลให้ระดับความเสียงประเภท 

Credit risk ของธนาคารอยู่ในระดับสูงขึ นในปี 2551ด้อย เมือเปรียบเทียบกับปี 2552  มีค่าสูงขึ นร้อย

ละ 12.7 ในปี 2551 ใน ปี 2552 ส่งผลให้ระดับความเสียงประเภท Credit risk ของธนาคารอยู่ในระดับ

ลดลง 

 

-อัตราส่วนประสิทธิภาพการดําเนิน 

 จากการศึกษาพบว่า ในปี 2546 มีการขาดทุนมากกว่าในปี 2545 ถึงร้อยละ 71.60  และ

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ปี 2546 มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิมขึ น จากปี 2545 

เท่ากับ ร้อยละ86.45  เป็นร้อยละ 76.61 แสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานผล

การศึกษาพบว่า ในปี 2548 มีการกําไรมากกว่าในปี 2547 ถึง ร้อยละ 24.63   และอัตราส่วน

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสูงขึ น ในปี 2548 เท่ากับ ร้อยละ 70.97  

เป็นร้อยละ 60.7 ทํามีประสิทธิภาพในการดําเนินงานลดลงพบการศึกษาพบว่า ในปี 2550 มีการ

ขาดทุนมากกว่าในปี 2549 ถึงร้อยละ และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงานลดลง มีค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินการเพิมขึ นจากปี 2549 จากการศึกษาพบว่าในปี 2552 มีการกําไรมากกว่าในปี 2551 ถึง

ร้อยละ 25.76   และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการเพิมขึ น  

 

-อัตราส่วนด้านความสามารถในการทํากําไร 

 ROE ของธนาคารมีระดับลดลงจากในปี 2545 เท่ากับร้อยละ 1.12  เป็นร้อยละ 51.15 ในปี 

2546 ROE ทีลดลงจากสาเหตุที ROAในปี 2545 เท่ากับร้อยละ 0.04  เป็นร้อยละ 3.70 ในปี 2546  
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ลดลง และการลดลงของ ROA แสดงถึงความสามารถในการนําสินทรัพย์ของธนาคารมาสร้างกําไรมี

ระดับลดลง ทําให้กําไรทีตกถึงส่วนของผู ้ ถือหุ ้นมีสัดส่วนลดลงด้วย ROE ของธนาคารมีระดับเพิมขึ น

จากในปี 2547 เท่ากับร้อยละ 2.09  เป็นร้อยละ 16.3ในปี 2548 ROE ทีเพิมจากสาเหตุที ROA ในปี 

2547 เท่ากับร้อยละ 0.14  เป็นร้อยละ 1.1 ในปี 2548  เพิม และการเพิมของ ROA แสดงถึง

ความสามารถในการนําสินทรัพย์ของธนาคารมาสร้างกําไรมีระดับเพิม ทําให้กําไรทีตกถึงส่วนของผู ้ ถือ

หุ ้นมีสัดส่วนเพิมด้วย ROE ของธนาคารมีระดับลดลงจากในปี 2549 เท่ากับร้อยละ 25.0 เป็นร้อยละ 

95.6 ในปี 2550 ROE ทีลดลงจากสาเหตุที ROAในปี 2549 เท่ากับร้อยละ 1.7  เป็นร้อยละ 6.4 ในปี 

2550  ลดลง และการลดลงของ ROA แสดงถึงความสามารถในการนําสินทรัพย์ของธนาคารมาสร้าง

กําไรมีระดับลดลง ทําให้กําไรทีตกถึงส่วนของผู ้ ถือหุ ้นมีสัดส่วนลดลงด้วย ROE ของธนาคารมีระดับ

เพิมขึ นจากในปี 2551 เท่ากับร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 4.4ในปี 2552 ROE ทีเพิมขึ น จากสาเหตุที ROA

ในปี 2551 เท่ากับร้อยละ 0.1  เป็นร้อยละ 0.4 ในปี 2552  เพิมขึ น และการเพิมขึ นของ ROA แสดงถึง

ความสามารถในการนําสินทรัพย์ของธนาคารมาสร้างกําไรมีระดับเพิมขึ น ทําให้กําไรทีตกถึงส่วนของผู ้

ถือหุ ้นมีสัดส่วนเพิมขึ นด้วย  
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ตาราง 5 ค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

                                                                                                                                                                                                              (หน่วย:ล้านบาท) 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

ปี ปัจจัยการผลิต Input ผลผลิต Output ค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน 

ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

  ดอกเบี ยจ่าย เงินเดือนพนักงาน อาคารและอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมบริการ รายได้รวม   

2545       2,069.00                   1,035.00                     2,659.00                      1,379.00                3,383.00  1 

2546       1,962.00                   8,263.00                     2,036.00                      9,503.00                4,005.00  1 

2547       2,212.00                   6,400.00                     2,540.00                      1,650.00              6,259.00  1 

2548       3,171.00                   1,130.00                     4,043.00                      1,955.00                5,906.00  1 

2549       4,241.00                   2,097.00                     5,063.00                      2,144.00                8,964.00  1 

2550       4,031.00                   1,728.00                     4,814.00                      2,564.00                1,247.00  0.995 

2551       3,616.00                   1,359.00                     6,040.00                      2,585.00                1,249.00  0.744 

2552       3,062.00                   8,073.00                     6,543.00                      2,652.00                1,333.00  0.679 
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ส่วนที 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบจําลอง Data Envelopment Analysis (DEA) ตั งแต่ปี

พ.ศ. 2545 -2552 มีดังนี (ตาราง 5) 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค โดยใช้วิธีการ DEA (Data Envelopment Analysis) 

Version 2.1  เพือใช้ประกอบการพิจารณาถึงระดับความสามารถในการดําเนินงานของธนาคารทหาร

ไทย จํากัด (มหาชน) 

ตัวแปรทีศึกษา 

 ปัจจัยนําเข้า (Input)      

  1. ดอกเบี ยจ่าย ค่าใช้จ่ายหลักของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)ประกอบด้วย 

ดอกเบี ยเงินฝากทีต้องจ่ายให้ผู ้ฝากเงิน ดอกเบี ยเงินกู ้ ยืมและดอกเบี ยทีเกิดจากการขายหลักทรัพย์โดย

มีสัญญาซื อคนื โดยถ้าธนาคารมีดอกเบี ยจ่ายทีสูงธนาคารจะมีต้นทุนในการดําเนินงานสูงขึ น ตั งแต่ปี 

2545 เป็นต้นมาธนาคารมีแนวโน้มดอกเบี ยจ่ายสูงขึ นอย่างต่อเนือง โดยในปี 2549 ธนาคารมีดอกเบี ย

สูงทีสุด 4,241 ธนาคารก็มีรายได้รวมสูงทีสุดเช่นกัน   

  2. เงินเดือนพนกังาน ค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่ดอกเบี ยเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เป็น

ต้นทุนสําคัญในการดําเนินงาน และเมือธนาคารมีการควบรวมทําให้มีจํานวนพนักงานเพิมขึ น ต่อมา

ธนาคารได้มีการจัดโครงการเกษียณอายุก่อนไวทํางาน ทําให้ในปีต่อๆมาธนาคารได้มีค่าใช้จ่ายเงิน

พนักงานลดลง ในปี 2546 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานสูงทีสุด  

  3. อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่ายของธนาคารเรืองสถานทีในการดําเนินงาน ธนาคารมี

สินทรัพย์ทีเป็นอาคารของธนาคารเองก็ต้องมีการคดิค่าเสือมราคา และบางสถานทีเช่นสาขาในห้างก็

ต้องมีค่าเช่าสถานทีด้วย เป็นค่าใช้จ่ายทีต้องเสียตลอดเวลา ส่วนอุปกรณ์สํานักงานเช่น คอมพิวเตอร์ 

ของใช้ต่างๆในสาขา ธนาคารได้มีการปรับเปลียนเครืองใช้ต่างๆในสํานักงานให้มีความทันสมัยอยู่

เสมอจึงทําให้ค่าใช้จ่ายด้านเพิมขึ นอย่างต่อเนือง  

 4. ค่าธรรมเนียมบริการค่าธรรมเนียมและบริการทีจ่ายเพือประโยชน์ในการดําเนินงาน 

ค่าภาษีเงินได้ รวมถึง การขาดทุนจากการปริวรรต และค่าเผือหนี สงสัยจะสูญซึงเป็นจํานวนทีธนาคาร

พาณิชย์กันไว้สําหรับหนี จัดชั นทีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ในแต่ละงวดบัญชี ยิงธนาคารมีการให้บริการ

ทางด้านนี มากเท่าไรก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการให้บริการมากขึ นเช่นกัน  

  ผลผลิต (Output)  

 รายได้รวม คือ แหล่งรายได้หลักของธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) ประกอบด้วย

ดอกเบี ยจากการให้สินเชือ ดอกเบี ยเงินฝากจากการฝากเงินทีธนาคารพาณิชย์อืน ดอกเบี ยและเงินปัน

ผลจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ทีซื อโดยมีสัญญาขายคืนซึงเป็นการลงทุน

ในหลักทรัพย์ประเภทหนึงของธนาคาร  รายได้จากการรับอาวัล รับรอง คํ าประกัน นอกจากนี ยังรวมถึง
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กําไรจากการปริวรรตทั งทีเกิดจากการซื อขายเงินตราต่างประเทศและเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์

และหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท รายได้จากการให้บริการบัตรเครดิต รายได้จาก

เอทีเอ็มหรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ รายได้จากการโอนเงินและรายได้จากการให้บริการเป็นทีปรึกษา 

รายได้จากการให้เช่าตู ้นิรภัยและกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การทีธนาคารมีรายได้รวม

เพิมขึ น จะแสดงให้เห็นว่าธนาคารมีกําไรเพิมขึ นและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เมือนํารายได้

รวมหักลบกับต้นทุนในการดําเนินงาน คือ ดอกเบี ยจ่าย เงินเดือนพนักงาน อาคารอุปกรณ์ และ

ค่าธรรมเนียมในการให้บริการต่างๆ ในปีทีธนาคารมีรายได้รวมสูงทีสุด คือ ปี 2549 นัน เป็นปีที 

ธนาคารมีผลกําไรสูงทีสุด ถึง 7,800 ล้านบาท และเมือนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธี DEA ธนาคารมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเท่ากับ 1   

  

 ผลการวิเคราะห์ ตั งแต่ปี 2545-2549  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายปี จํานวน 8 ปี ตั งแต่ปี 2545-2552 ของธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) พบว่า ตั งแต่ปี 2545-2550 ธนาคาได้มีการเพิมทุน และควบรวมกับธนาคารดีบีเอส 

ไทยทนุ มาตลอดส่งผลให้ธนาคารมีสินทรัพย์เพิมขึ น ธนาคารมีขนาดใหญ่มีผู ้ถือหุ ้นจํานวนมากทั ใน

และต่างประเทศส่งผลให้มีรายได้รวมเพิมมากขึ น จากการศึกษาพบว่า ในปี 2545-2549 ธนาคารมี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินการเท่ากับ 1 แสดงว่า มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้แก ่ดอกเบี ยจ่าย 

เงินเดือนพนักงาน อาคารและอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมบริการทีมีค่าตําสุด และสามารถทําได้เกิดรายได้

รวมสูงสุด  

ผลการวิเคราะห์ ตั งแต่ปี ปี 2550-2552 

จากการศึกษาพบว่าในปี 2550 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ได้มีการตั งสํารองหนี

สงสัยจะสูญ ซึงเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ตั งโครงการเกษียณอายุก่อน

วัยทํางานให้แก้พนักงาน เพือปรับลดขนาดองค์กรลดค่าใช้จ่ายและจํานวนพนักงาน โดยมีการกันเงินไว้ 

ต่อมาในปี 2551 การตั งสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญลดลง และค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง ส่งผลให้ในปี 

2551 และ 2552 ธนาคารมีผลกําไรในการดําเนินงาน โดยธนาคารเน้นการบริการลูกค้ารายย่อยเป็น

สําคัญ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆเพือตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า แต่ในขณะเดียวกันยังคงมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ได้แก่ ดอกเบี ยจ่ายที

สูงขึ น ค่าใช้จ่ายอาคาร อุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายพนักงานเพิมขึ น

ตามลําดับ พบว่าค่าทีคํานวณได้ ในปี 2550-2552 มีค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ตํากว่า 1 เฉลียเท่า 

0.995 0.744  0.679 แสดงถึงความไม่ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน 
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 จากการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน โดยวิธี DEA พบว่าธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค  5  ปี ตั งแต่ 2545 -2549 โดยมีค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 

เท่ากับ 1 แสดงให้เห็นว่าธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สามารถผลิตได้บนเส้น Production 

Frontier ซึงเป็นจุดการผลิตทีได้ปริมาณผลผลิตทีมากทีสุด จากปัจจัยการผลิตทีกําหนด และไม่มี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน 3 ปี คือ ปี 2550-2552 สาเหตุของการไม่มีประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคเกิดจาก มีการใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินไป คือ ดอกเบี ยจ่ายเพิมขึ นสูงมาก อาคารและอุปกรณ์ 

และค่าธรรมเนียมบริการ เพิมขึ นแต่รายรับรวมกับมีค่าลดลง   ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ต้อง

พยายามลดลงค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี ยจ่าย เพือให้เกิดรายได้รวมสูงขึ นและมีการใช้ปัจจัยการผลิตและ

ผลผลิตใกล้เคียงกันตามการประมวลผลของ DEA เพือให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดําเนิน 
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บทที 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

จากการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน ของธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) สามารถสรุปผลโดยมีรายละเอียด ตามข้อต่างๆดังนี  

5.1 สังเขปความมุ่งหมาย ประโยชน์และขอบเขตในการวิจัย  

5.2 สรุปผลการศึกษา  

5.3 อภิปรายผล  

5.4 ข้อเสนอแนะ  

 

5.1 สังเขปความมุ่งหมาย ประโยชน์และขอบเขตในการวิจัย 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  

1.เพือศึกษาผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2.เพือศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด( มหาชน) 

ประโยชน์ในการวิจัย  

การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

โดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นเทคนิคทีใช้ในการวัดประสิทธิภาพของหน่วยงาน

หรือองค์กรทีมีหน่วยผลิตหลาย ๆ  หน่วยทีใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดในการผลิตผลผลิตหลายชนิด ซึง

ทําให้สามารถวิเคราะห์ความมี ประสิทธิภาพหรือความไม่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่และ

ผลผลิตทีได้ สามารถนําผล การวิเคราะห์ทีได้มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และนําการวิเคราะห์อัตราทางการเงิน ( Financial Analysis 

Ratio)มา ประกอบเพือศึกษาผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินของธนาคาร ซึงประโยชน์ใน 

การศึกษาครั งนี เพือให้ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) นําผลทีได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางใน

การปรับปรุง วางแผน และพัฒนาการ ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิงขึ น 
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ขอบเขตของการวิจัย   

ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั งนี เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู ้ ทําการวิจัยได้กําหนด

ขอบเขตในการศึกษาไว้ โดยใช้งบการเงิน อันได้แก่ งบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับปี 2545-2552 ของ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

การศึกษานี ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี 

      1.  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้อัตราส่วน

สภาพคล่อง อัตราส่วนคุณภาพสินเชือ อัตราส่วนประสิทธิภาพการดําเนินงาน อัตราส่วนด้าน

ความสามารถในการทํากําไร  

           2.  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ Data Envelopment Analysis (DEA) 
 

5.2 สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

สรุปผลการศึกษา 

 1.  สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ( Financial Analysis Ratio )  

จากผลการศึกษาผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน  ตั งแต่ปี 2545 -2552 ซึง ได้แก่ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนคุณภาพสินเชือ อัตราส่วนประสิทธิภาพการดําเนินการ อัตราส่วนด้าน

ความสามารถในการทํากําไร ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ทาง

การเงินและประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน ธนาคารมีสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีเงินสด

ทีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า มีการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องทีดี แต่ธนาคารมีสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพมากเกินไป จึงต้องทําให้ต้องมีการตั งสํารองค่าเพือหนี สัยจะสูญในอัตราทีสูงมาก ทําให้ผลการ

ดําเนิงานของธนาคารขาดทุนสูงทีสุดในปี 2550 แต่หลังจากมีการขายทรัพย์สินด้อยคุณภาพไปได้

บางส่วน ส่งผลให้ธนาคารมีรายได้รวมเพิมสูงขึ น และในปี 2551 ถึง 2552 ธนาคารได้มีการวางแผน

อย่างรัดกุมในการปล่อยสินเชือ มีการลดค่าใช้จ่ายต่างๆส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการลดลง

ธนาคารจึงมีกําไรเพิมขึ น 
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2.  สรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานโดยวิธี Data 

Envelopment Analysis ( DEA)  

 ผลการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของธนคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ในแต่ละปีทีมีการดําเนินงาน ตั งแต่ ปี 2545 – 2552  ใช้วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) สรุป

ผลได้ดังนี   

 จากผลการศึกษาในปี 2545-2549 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคในการดําเนินการเท่ากับ 1  

ต่อมาในปี 2550-2552 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ตํา

กว่า 1 เฉลียเท่า 0.995 0.744  0.679 แสดงถึงความไม่ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน หรือ

มีค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ไม่เท่ากับ 1 นั น เนืองมาจาก รายได้รวมไม่ได้อยู่ในระดับทีเหมาะสม คือ 

ไม่ได้อยู่บนเส้น Production frontier (ระดับผลผลิตทีเหมาะสม) โดยมี ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากดอกเบี ย

จ่าย พนักงาน อาคารและอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมบริการ สูงกว่าทีควรจะเป็น  

 

ตาราง 6 สรุปประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ผลการดําเนิงานและฐานะทางการเงิน จากการ

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

 

ธนาคารทหารไทย   ค่าเฉลียประ      ความสามารถในการทํากําไร         ฐานะทางการเงิน 

 จํากัด (มหาชน)    สิทธิภาพเชิง      กําไรสุทธิ   ROE     ROA        สภาพคล่อง  คุณภาพสินเชือ 

  ปี     เทิคนิค 

2545  1            /              /            /                 _                     + 

2546  1            x             x           x                 +                     _      

2547  1            x             x           x                 +                     _  

2548  1            /             /            /                  _                     + 

2549  1            /             /            /                  _                      _ 

2550         0.995           x            x           x                  +                     + 

2551         0.744           x            x           x                   _                     _ 

2552             0.679            /             /            /                  +                     + 
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หมายเหตุ    

/    หมายถึง ความสามารถในการทํากําไรสุทธิ หรือหมายถึง มีความสามารถในการสร้าง   

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และจากส่วนของผู ้ ถือหุ ้น 

X  หมายถึง ไม่มีความสามารถในการทํากําไร หรือหมายถึงไม่มีความสามารถในการสร้าง

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และส่วนของผู ้ ถือหุ ้น 

+  หมายถึง  มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีคุณภาพสินเชือ 

 -   หมายถึง  ไม่มีสภาพคล่องทางการเงิน และสินเชือด้อยคุณภาพ 

 

5.3 อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์การผลดําเนินงานของธนาคารในปี 2545 ธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน และมีความสามารถในการทํากําไรจากการใช้

เครืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทั ง 2 วิธีมีความสอดคล้องกัน ในปี 2546 ธนาคารได้มีการเพิมทุน ทํา

ให้ธนาคารมีกําไรจากการดําเนินการก่อนภาษีเงินได้ และการดําเนินงานของธนาคารมีผลประกอบการ

ดีขึ น แตธ่นาคารมีผลการดําเนินงานขาดทุนเนืองจากธนาคารตั งสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญในเกณฑ์

สงูเพิมขึ น จํานวน 16,117 ล้านบาท ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทําให้ธนาคารแสดงผล

ประกอบการขาดทุนสุทธิ 14,054 ล้านบาท จากผลการวิเคราะห์ธนาคารมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคใน

การดําเนินงานเนืองจากปี 2546 ดอกเบี จ่ายลดลง ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง แต่ธนาคารไม่มี

ความสามารถในการทํากําไรจากการใช้เครืองมือ 2 ไม่สอดคล้องกัน  

ต่อมาในปี 2547 ธนาคารได้รวมกิจการกับ ธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุและ ปี 2548 ธนาคารได้

ร่วมทุนกับกลุ่มการเงิน แมคควอรี ประเทศออสเตรเลีย มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 948 และ 7,800 

ล้านบาท ผลดําเนินงานของธนาคารมีผลประกอบการดีขึ น แต่จากการขาดทุนมากในปี 2546 ต่อเนือง

มาทําให้ธนาคารมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แต่ไม่มีความสามารถในการทํากําไรทําให้ ในปี 

2547 ผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกัน แต่ในปี 2548 และปี 2549 ธนาคารมีผลประกอบการดีขึ น

เรือยๆ เมือวัดด้วยเครืองมือ (DEA)และการวิเคราะห์ทางการเงิน พบว่ามีความสอดคล้องกัน เพราะว่า

ในปีดังกล่าวธนาคารมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานและมีความสามารถในการทํากําไร

ด้วย   

 ปี 2550  ธนาคารได้ดําเนินการเพิมทุนกับบริษัท ING BANK.N.V  ส่งผลให้ธนาคารมีส่วน

ต่างอัตราดอกเบี ยสุทธิทีดีขึ น และธนาคารสามารถเพิมรายได้ทีมิใช่ดอกเบี ยมากขึ นอย่างต่อเนือง แต่

ธนาคารยังคงขาดทุนจาการปรับโครงสร้างหนี สิน และส่งผลให้อัตราส่วนสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ

ของธนาคารเพิมสูงขึ นอย่างมาก เมือใช้เครืองมือวัดทั ง 2 วิธี พบว่าในปี 2550 ธนาคารไม่มี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและไม่ความสามารถในการทํากําไรมีผลสอดคล้องกัน 
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 ใน 2551 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 424 ล้าน การเพิมขึ นของกําไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการ

ลดลงของการกนัสํารองหนี สูญ สินเชือด้อยคุณภาพลดลง ทําให้การกันสํารองลดลงด้วย โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากการปรับโครงสร้างหนี การจัดการหนี เสีย รวมถึงการขายและตัดจําหน่ายเงินให้สินเชือด้อย

คุณภาพ หนี สินรวมของธนาคารลดลง ร้อยละ 0.9 โดยเงินฝากมีจํานวนเพิมขึ น โดยมีสาเหตุหลักมา

จากสภาพคล่องทีดีขนึของธนาคาร ภายหลังการเพิมทุนในปี 2550 เมือใช้เครืองมือ ทั ง 2 วิธีวิเคราะห์

พบว่า ธนาคารไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานและยังไม่มีความสามารถในการทํากําไร 

 ในปี 2552 ธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 688 ล้านบาทเพิมขึ นดังกล่าวมาจากการตั งสํารอง

ลดลงและรายได้มิใช่ดอกเบี ยเพิมขึ น ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง  แต่ธนาคารยังมีค่าใช้จ่ายดอกเบี ยจ่าย

สูง ค่าอาคารอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมอืนๆในการดําเนินงานสูงขึ นมาก จากผลการวิเคราะห์เมือใช้

เครืองมือวัดทั ง 2 วิธี พบว่า ธนาคารไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานแต่ธนาคารมี

ความสามารถในการทํากําไรมีผลไม่สอดคล้องกัน  

 จากผลการศึกษา ความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานพบว่า ธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) ในปี 2545 ,2548, 2549 มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดีทีสุด จากวิธีการ DEA  

และธนาคารมีความสามารถในการทํากําไร ทําให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ธนาคารและผู ้ถือหุ ้น  

 โดยพิจารณาในปี 2546 และ 2547 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานดีทีสุด จากวิธีการ DEA ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 1 แต่เมือมานําผลการวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงินมาพิจารณาประกอบด้วย ในปี 2546 และ 2547 ธนาคารไม่มีความสามารถใน

การทํากําไร ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ธนาคารและผู ้ ถือหุ ้น แต่ธนาคารมีสภาพคล่องในการ

ดําเนินงานมากขึ น และไม่มีคุณภาพสินเชือ 

 ในปี 2550 ธนาคารมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 0.995 มีค่าเข้าใกล้ 1 แต่เมือมานําผล

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินมาพิจารณาประกอบด้วย ธนาคารไม่มีความสามารถในการทํากําไร 

ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ธนาคารและผู ้ ถือหุ ้น แต่ธนาคารมีสภาพคล่องในการดําเนินงาน

มากขึ น และมีคุณภาพสินเชือดีไม่มีความเสียง แสดงว่าโดยรวมธนาคารมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานทีดี แต่ยังไม่มีความสามารถทํากําไร 

 ในปี 2551 ธนาคารมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 0.744 มีค่าลดลงกว่าปี 2550 แต่เมือ

มานําผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินมาพิจารณาประกอบด้วย ธนาคารไม่มีความสามารถใน

การทํากําไร ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ธนาคารและผู ้ ถือหุ ้น และธนาคารไม่มีสภาพคล่องใน

การดําเนินงาน และไม่มีคุณภาพสินเชือดีมีความเสียง แสดงว่าโดยรวมธนาคารยังไม่มีประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานทีดี และไม่มีความสามารถทํากําไรเป็นปีที ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินไม่ดี

ทั ง 2 อย่าง 
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 ในปี 2552 ธนาคารมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 0.679 มีค่าตําทีสุดจาการวิเคราะห์ แต่

เมือมานําผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินมาพิจารณาประกอบด้วย ธนาคารมีความสามารถใน

การทํากําไร มีความสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ธนาคารและผู ้ ถือหุ ้น แต่ธนาคารมีสภาพคล่องใน

การดําเนินงานมากขึ น และมีคุณภาพสินเชือดีไม่มีความเสียง แสดงว่าโดยรวมธนาคารมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานทีดี  

จากการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) ผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis ( DEA) โดยธนาคารมีประสิทธิภาพ

เชิงเทคนิคในการดําเนินงานในปี 2545-2550 แต่ยังไม่สามารถบอกถึงความสามารถในการทํากําไร

และฐานะทางการเงินของธนาคาร โดยรวมถ้าธนาคารมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคเท่ากับ 1 จะมีความ

สอดคล้องกับความสามารถในการทํากําไรด้วย ส่วนในปีทีไม่มีความสามารถในการทํากําไรแสดงว่ามี

สินเชือไม่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน เช่น การศึกษาของ กฤชญา ว่องตา

ประดิษฐ์ (2541) ทีทําการศึกษาประสิทธิภาพในการดําเนินงานกับการ ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจเงินทุน

และหลักทรัพย์ และ สุริยัน กาญจนพันธ์ (2549) ซึงทําการศึกษา ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการ

ดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือ สหกรณ์เครดิตยูเนียน ทีไม่มีและ

จากผลการศึกษาทีได้พบว่าบริษัททีไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานต้อง ทําการปรับลด

การใช้ปัจจัยการผลิตบางอย่าง จากปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตเดิม ซึงเป็นทีมีการใช้ปริมาณปัจจัย

การผลิตใกล้เคียงกัน เนืองจากปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตกับผลผลิตทีได้คือรายได้รวมอยู่ในระดับที

ไม่เหมาะสมกัน และ ด้วยเหตดุังกล่าวทีไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน เมือนําการ

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินประกอบ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ธนาคารจะมีประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคนั นส่วนใหญ่มีความสามารถในการทํากําไร ส่วนในปีทีธนาคารไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคนั น

จะไม่มีความสามารถในการทํากําไร ซึงเมือเปรียบเทียบกับการศึกษาของ เจนจิรา เลิศทินรัตน์ (2549) 

ทีทําการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ทีจด ทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็พบว่า บริษัทหลักทรัพย์ ทีไม่มีประสิทธิภาพเชิง เทคนิคในการ

ดําเนินงานส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการทํากําไร เช่นกัน   
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5.4 ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) ผู ้ทําการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี  

    ข้อเสนอแนะทั วไป 

     1. จากการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) โดยผลผลิตวัดจากรายได้รวมอันเกิดจากการ

ใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ ดอกเบี ยจ่าย พนักงาน อาคารอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมบริการ 

โดยในปีทีค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคตํากว่า (Production frontier) หรือตํากว่าระดับผลผลิตที

เหมาะสม ซึงเป็นสิงทีธนาคารจะต้องบริหารและวางแผนให้เหมาะสม เพือให้เกิดความมีประสิทธิภาพ

เชิงเทคนิคในการดําเนินงานโดยธนาคารควรพิจารณาการใช้ปัจัจยการผลิตในแต่ละปัจจัยปรับลดลง

เพือให้มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  

  2. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน พบว่า ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ไม่มี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงาน มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูงกว่ารายได้รวม ดังนั น

ธนาคารควรใช้ผลการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสามารถลด

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิงานลดลง และเพิมรายได้รวมสูงขึ น เพือสร้างผลตอบแทนให้กับธนาคารและผู ้

ถือหุ ้น และเมือธนาคารมีผลประกอบการดีก็จะสามารถสร้างความมันใจให้กับนักลงทุน ลูกค้าในการ

ไว้วางใจ และผู ้ถือหุ ้น 

  3. ผลการศึกษาย่อมเป็นประโยชน์แกเ่พือผู ้บริหารของธนาคารและนักลงทุน ในการนําไป

ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ นมีผลกําไรเพิมขึ น และนักลงทุน

สามารถนํามาวิเคราะห์ในการตัดสินใจในการลงทุนได้ 

  

  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป  

     1. จากการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดําเนินงานในครั งนี  โดยผลผลิต(Output ) 

คือ รายได้ เพียงอย่างเดียว ซึงในการศึกษาครั งต่อไปอาจกําหนดผลผลิต( Output) อืนๆ ของธนาคาร

มาศึกษา เช่น รายได้อืน ๆ เป็นต้น และอาจใช้วิธีกรณีศึกษา input Oriented ได้แก่ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย

อืนๆ ซึงอาจจะได้ผลการศึกษาทีแตกต่างกันออกไป หรือใช้เครืองมือเทคินิคในการวิเคราะห์แบบอืน ๆ

และเป็นประโยชน์ในการเพิมประสิทธิภาพทางเทคนิคมากขึ น  

    2.  ควรมีการศึกษาหาสาเหตุและปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ 

ธนาคารอืนๆ โดยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมโดยวิธีการสนทนากลุ่ม(Focus Group) หรือการ

สัมภาษณ์ลึก (Depth interview) หรือทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับธนาคารอืนๆ  
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ภาคผนวก ก. 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธี Data Envelopment Analysis 
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Results from DEAP Version 2.1 

Instruction file = banktmb.ins 

Data file          = BankTMB.prn 

 

Output orientated DEA 

 

Scale assumption: VRS 

 

Slacks calculated using multi-stage method 

 

 

EFFICIENCY SUMMARY: 

 

firm  crste  vrste  scale 

 

1  1.000  1.000  1.000  - 

2  1.000  1.000  1.000  - 

3  1.000  1.000  1.000  - 

  4  0.980  1.000  0.980 drs 

5  1.000  1.000  1.000  - 

  6  0.981  0.995  0.986 drs 

 7  0.714  0.744  0.959 irs 

  8  0.584  0.679  0.860 irs 

 

mean  0.907  0.927  0.973 

 

Note: crste = technical efficiency from CRS DEA 

vrste = technical efficiency from VRS DEA 

scale = scale efficiency = crste/vrste 
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Note also that all subsequent tables refer to VRS results 

 

 

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: 

 

firm  output:           1 

1                0.000 

2                0.000 

3                0.000 

4                0.000 

5                0.000 

6                0.000 

7                0.000 

8                0.000 

 

mean                0.000 

 

 

SUMMARY OF INPUT SLACKS: 

 

firm  input:            1           2              3           4 

1                0.000       0.000          0.000       0.000 

2                0.000       0.000          0.000       0.000 

3                0.000       0.000          0.000       0.000 

4                0.000       0.000          0.000       0.000 

5                0.000       0.000          0.000       0.000 

    6         14577172.567  0.000         0.000       386162.500 

   7          5471352.451  125421.981  0.000     194021.597 

    8             0.000          773836.155   0.000      230767.966 

 

mean          2506065.627  112407.267       0.000  101369.008 
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SUMMARY OF PEERS: 

 

firm  peers: 

1      1 

2      2 

3      3 

4      4 

5      5 

           6      2    5    3 

     7      5    1 

            8      1    5    3 

 

 

SUMMARY OF PEER WEIGHTS: 

(in same order as above) 

 

firm  peer weights: 

1   1.000 

2   1.000 

3   1.000 

4   1.000 

5   1.000 

                    6   0.058 0.904 0.038 

         7   0.712 0.288 

                   8   0.242 0.436 0.323 
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PEER COUNT SUMMARY: 

(i.e., no. times each firm is a peer for another) 

 

firm  peer count: 

1       2 

2       1 

3       2 

4       0 

5       3 

6       0 

7       0 

8       0 

 

 

 

SUMMARY OF OUTPUT TARGETS: 

 

firm  output:           1 

1         20698760.155 

2         19627018.061 

3         22128392.413 

4         31714402.031 

5         42415566.785 

6         40315225.889 

7         36166015.228 

8         30621520.977 
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SUMMARY OF INPUT TARGETS: 

 

firm  input:            1           2                          3            4 

1         10355374.400 2659608.564 1379441.280  338322.473 

2          8263566.868 2036877.948 9503395.521  400544.137 

3          6400872.983 2540258.003 1650731.470  625968.109 

4         11302452.250 4043202.440 1955766.574  590654.886 

5          2097432.492 5063408.838 2144741.174  896498.414 

6          2620197.535 4791038.393 2552385.862  857355.131 

7          4473860.785 4371655.488 1924507.084  735869.396 

8          5481151.031 3668335.959 1800429.285  674353.187 

 

FIRM BY FIRM RESULTS: 

Results for firm:     1 

Technical efficiency = 1.000 

Scale efficiency     = 1.000  (crs) 

PROJECTION SUMMARY: 

 

variable           original    value            radial   movement       slack  movement       projected value 

 

output     1    20698760.155                   0.000                          0.000                         20698760.155 

input      1    10355374.400                    0.000                          0.000                         10355374.400 

input      2     2659608.564                     0.000                          0.000                         2659608.564 

input      3     1379441.280                     0.000                          0.000                         1379441.280 

input      4      338322.473                      0.000                          0.000                         338322.473 

LISTING OF PEERS: 

peer   lambda weight 

1      1.000 

Results for firm:     2 

Technical efficiency = 1.000 

Scale efficiency     = 1.000  (crs) 
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PROJECTION SUMMARY: 

variable         original  value       radial movement      slack movement   projected  value 

 

output     1    19627018.061          0.000                          0.000             19627018.061 

input      1     8263566.868            0.000                           0.000             8263566.868 

input      2     2036877.948            0.000                           0.000             2036877.948 

input      3     9503395.521            0.000                           0.000             9503395.521 

input      4      400544.137             0.000                           0.000             400544.137 

LISTING OF PEERS: 

peer   lambda weight 

2      1.000 

 

 

Results for firm:     3 

Technical efficiency = 1.000 

Scale efficiency     = 1.000  (crs) 

PROJECTION SUMMARY: 

variable           original   value        radial  movement        slack movement    projected value 

 

output    1       22128392.413                      0.000                     0.000              22128392.413 

input      1       6400872.983                        0.000                     0.000              6400872.983 

input      2       2540258.003                        0.000                     0.000              2540258.003 

input      3       1650731.470                        0.000                     0.000              1650731.470 

input      4       625968.109                          0.000                     0.000              625968.109 

LISTING OF PEERS: 

peer   lambda weight 

3      1.000 
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Results for firm:     4 

Technical efficiency = 1.000 

Scale efficiency     = 0.980  (drs) 

PROJECTION SUMMARY: 

variable           original  value          radial  movement     slack movement   projected  value 

 

output    1         31714402.031               0.000                       0.000                31714402.031 

input      1         11302452.250               0.000                       0.000                11302452.250 

input      2         4043202.440                 0.000                       0.000                4043202.440 

input      3         1955766.574                 0.000                       0.000                1955766.574 

input      4         590654.886                   0.000                       0.000                590654.886 

LISTING OF PEERS: 

peer   lambda weight 

4      1.000 

 

 

Results for firm:     5 

Technical efficiency = 1.000 

Scale efficiency     = 1.000  (crs) 

PROJECTION SUMMARY: 

variable        original  value         radial  movement    slack movement    projected value 

 

output    1    42415566.785                      0.000                   0.000               42415566.785 

input      1     2097432.492                       0.000                   0.000               2097432.492 

input      2     5063408.838                       0.000                   0.000               5063408.838 

input      3     2144741.174                       0.000                   0.000               2144741.174 

input      4      896498.414                        0.000                   0.000               896498.414 

LISTING OF PEERS: 

peer   lambda weight 

5      1.000 
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Results for firm:     6 

Technical efficiency = 0.995 

Scale efficiency     = 0.986  (drs) 

PROJECTION SUMMARY: 

variable           original  value     radial movement      slack movement     projected value 

 

output    1    40315225.889                       0.000             0.000                   40315225.889 

input      1    17282084.613               -84714.511       -14577172.567         2620197.535 

input      2     4814639.122                -23600.729         0.000                      4791038.393 

input      3     2564958.954                -12573.092         0.000                      2552385.862 

input      4     1249643.218                 -6125.587         -386162.500            857355.131 

LISTING OF PEERS: 

peer   lambda weight 

2      0.058 

5      0.904 

3      0.038 

Results for firm:     7 

Technical efficiency = 0.744 

Scale efficiency     = 0.959  (irs) 

PROJECTION SUMMARY: 

variable       original value     radial movement      slack movement    projected value 

 

output    1    36166015.228         0.000                          0.000              36166015.228 

input      1    13359343.522   -3414130.286            -5471352.451        4473860.785 

input      2     6040896.392    -1543818.923              -125421.981        4371655.488 

input      3     2585178.481    -660671.397                      0.000             1924507.084 

input      4     1249116.828     -319225.835              -194021.597         735869.396 

LISTING OF PEERS: 

peer   lambda weight 

5      0.712 
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1      0.288 

Results for firm:     8 

Technical efficiency = 0.679 

Scale efficiency     = 0.860  (irs) 

PROJECTION SUMMARY: 

variable        original  value    radial movement    slack movement   projected value 

 

output    1    30621520.977               0.000                  0.000              30621520.977 

input      1     8073779.093         -2592628.062            0.000              5481151.031 

input      2     6543354.879         -2101182.765       -773836.155       3668335.959 

input      3     2652046.667         -851617.382              0.000             1800429.285 

input      4     1333250.662         -428129.509         -230767.966       674353.187 

LISTING OF PEERS: 

peer   lambda weight 

1      0.242 

5      0.436 

3      0.323 
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ภาคผนวก ข. 

ข้อมูลทุติยภูมิทีใช้ในการศึกษา 
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ธนาคารทหาร ผลผลิต Output 
ปัจจัยการผลิต Input 

ไทย จํากัด            

(มหาชน) รายได้รวม ดอกเบี ยจ่าย เงินเดือนพนักงาน อาคารและอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมบริการ 

            

2545        20,698,760.16        10,355,374.40                  2,659,608.56                     1,379,441.28                                338,322.47  

2546        19,627,018.06          8,263,566.87                  2,036,877.95                     9,503,395.52                                400,544.14  

2547        22,128,392.41          6,400,872.98                  2,540,258.00                     1,650,731.47                                625,968.11  

2548        31,714,402.03        11,302,452.25                  4,043,202.44                     1,955,766.57                                590,654.89  

2549        42,415,566.79          2,097,432.49                  5,063,408.84                     2,144,741.17                                896,498.41  

2550        40,315,225.89        17,282,084.61                  4,814,639.12                     2,564,958.95                             1,249,643.22  

2551        36,166,015.23        13,359,343.52                  6,040,896.39                     2,585,178.48                             1,249,116.83  

2552        30,621,520.98          8,073,779.09                  6,543,354.88                     2,652,046.67                             1,333,250.66  
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ภาคผนวก ค. 

อัตราส่วนทางการเงิน 
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ตารางแสดง 3 ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

                                                                                                                                                                                                               (หน่วย:ล้านบาท) 

 

ปี สินเชือรวม เงินฝากรวม สินเชือด้อย ดําเนินงาน รายได้รวม กําไรสุทธิ ส่วนเจ้าของ สินทรัพย์ อัตราส่วน อัตราส่วน ประสิทธิ ROE  ROA 

สภาพคล่อง คุณภาพสิน ภาพดําเนิน 

  1 2 3 4 5 6 7 8 (1)/(2) เชือ (3)/(1) งาน (4)/(5) (6)/(7) (6)/(8) 

    2545        1,443.00           7,104.00          3,050.00         1,789.00          2,069.00         1,603.00         1,428.00          3,912.00                 2.03             2.11                86.45           -1.12          -0.04 

    2546        1,424.00           5,358.00          9,560.00         1,955.00          1,962.00         1,405.00         2,747.00          3,789.00                 2.65             6.71                76.61          -51.15         -3.7 

    2547        1,566.00           4,185.00          2,017.00         1,570.00          2,212.00         9,482.00         4,515.00          6,701.00                 3.74             1.87                70.97          2.09            0.14 

    2548        2,276.00           6,865.00          7,018.00         2,369.00          3,171.00         7,813.00         5,124.00          7,171.00                 3.31             13.4                60.7            16.3            1.1 

    2549        3,088.00          1,703.00           4,669.00          4,138.00         4,241.00         1,217.00         4,800.00          7,495.00                 1.81             11.3                95.1            -25             -1.7 

    2550        2,918.00          1,407.00           3,981.00          5,263.00         4,031.00         4,354.00         4,452.00          6,221.00                 2.07             16.1                153.9          -95.6          -6.4 

    2551        2,415.00          1,019.00           1,123.00          1,507.00         3,616.00         5,295.00         4,504.00          6,019.00                 2.36             14.3                75               1                 0.1 

    2552        1,765.00          5,827.00           2,736.00          2,006.00         3,062.00         7,890.00         4,726.00          5,436.00                 3.02             12.7                79               4.4              0.4 
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ภาคผนวก ง. 

งบดุล งบกําไรขาดดุล 
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 

หน่วย : ล้านบาท 

         2545               2546 

สินทรัพย์ 
เงินสด         7,340               8,925  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    

ในประเทศ - มีดอกเบี ย    11,154  546 

  - ไม่มีดอกเบี ย    5,345  3,405 

ต่างประเทศ - มีดอกเบี ย    3,302  4,037 

  - ไม่มีดอกเบี ย    1,216  669 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 21,019  8,659 

หลักทรัพย์ซื อโดยมีสัญญาขายคืน   3,000  6,200 

เงินลงทุน          

เงินลงทุนชัวคราว - สุทธิ     1,118  3,415 

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ    40,731  43,107 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ  529  458 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ      42,379  46,980 

เงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ 

เงินให้สินเชือ        297,756  299,748 

ดอกเบี ยค้างรับ       4,423  3,449 

รวมเงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ   302,180  303,197 

หักค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ    15,671  25,343   

หักค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี 2,735  1,975 

รวมเงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ - สุทธิ  283,774  275,878 

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ    22,286  18,533 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง   450  571 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   7,855  9,503 

  

 



76 

 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

           2545               2546 

 

ดอกเบี ยค้างรับ - สุทธิ     753  759 
ลูกหนีค้างรับ - สุทธิ      211  869 

สินทรัพย์อืน - สุทธิ      2,194  2,114   

รวมสินทรัพย์        391,265  378,995 

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินฝาก          

เงินฝากทีเป็นเงินบาท     321,246  321,007  

เงินฝากทีเป็นเงินตราต่างประเทศ   774  1,049 

รวมเงินฝาก        322,020  322,057 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ในประเทศ - มีดอกเบี ย    12,016  7,570 

  - ไม่มีดอกเบี ย    593  1,892 

ต่างประเทศ - มีดอกเบี ย    8,562  4,533  

  - ไม่มีดอกเบี ย    20  10 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  21,192  14,006 

หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม    868  2,400 

เงินกู ้ ยืม 

เงินกู ้ ยืมระยะยาว      16,607  7,287 

รวมเงินกู ้ ยืม        16,607  7,287 

หุ ้นกู ้ ด้อยสิทธิควบหุ ้นบุริมสิทธิ   -  9,957 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง   450  571 

ดอกเบี ยค้างจ่าย       1,357  728 

เจ้าหนี เบ็ดเตล็ด       3,651  2,018 

หนี สินอืน         873  2,449 

รวมหนี สิน        376,979  351,519   



77 

 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 

          2545               2546 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผล 
เงินให้สินเชือ         14,437  14,248  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    319  166 

เงินลงทุน          1,660  1,266 

รวมรายได้ดอกเบี ยและเงินปันผล    16,417  15,681 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย       

เงินฝาก          7,104  5,358 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    474  338 

เงินกู ้ ยืมระยะสั น        0.57  2.6 

เงินกู ้ ยืมระยะยาว       2,776  2,563  

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี ย      10,355  8,263 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผลสุทธิ    6,062  7,417 

หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ     1,408  14,666 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี  (กลับรายการ)  1,508  582 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี สูญ 

หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี  3,145  6,666 

รายได้ทีมิใช่ดอกเบี ย 

กําไรจากเงินลงทุน       834  597 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  199  397 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 

การรับรอง รับอาวัล และคํ าประกัน    561  522 

อืนๆ           1,691  1,826 

กําไรจากการปริวรรต       863  470 

กําไรจากการขายสินทรัพย์     61  -  

รายได้อืน          69  132 

รวมรายได้ทีมิใช่ดอกเบี ย      4,281  3,945 



78 

 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

            2545               2546 

 

ค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบี ย       

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน     2,659  2,036 

ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์   1,379  1,500 

ค่าภาษีอากร         640  587 

ค่าธรรมเนียมและบริการ      338  400 

ค่าตอบแทนกรรมการ      29  31 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอืนๆ 305  956 

เงินนําส่งเข้ากองทุนเพือการฟืนฟูฯ    1,308  1,352 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์    -  3,377 

ค่าใช้จ่ายอืน         878  1,044 

รวมค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบี ย     7,539  11,287 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้      113  14,008 

ภาษีเงินได้         46  46 

ขาดทุนสุทธิ         160  14,054 

ขาดทุนต่อหุ ้นขั นพื นฐาน      0.08  3.79 

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก(หุ ้น)   2,010  3,713 

ขาดทุนต่อหุ ้นปรับลด      0.04  2.46 

จํานวนหุ ้นสามัญ(รวมหุ ้นสามัญเทียบเท่า)ถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก(หุ ้น) 4,002  5,705 
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 

หน่วย : ล้านบาท 

         2547               2548 

สินทรัพย์ 
เงินสด         10,926  11,057 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    

ในประเทศ - มีดอกเบี ย    888  2,904  

  - ไม่มีดอกเบี ย    4,644  4,776   

ต่างประเทศ - มีดอกเบี ย    2,732  1,144 

  - ไม่มีดอกเบี ย    1,855  1,588 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 10,120  10,414 

หลักทรัพย์ซื อโดยมีสัญญาขายคืน   12,000  -  

เงินลงทุน          

เงินลงทุนชัวคราว - สุทธิ     26,575  41,841  

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ    61,090  62,015 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ  3,009  1,921 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ      90,676  105,778 

เงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ 

เงินให้สินเชือ        514,373  553,500  

ดอกเบี ยค้างรับ       6,882  6,009 

รวมเงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ   521,255  559,510 

หักค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ    37,396  32,039   

หักค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี 6,887  2,995 

รวมเงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ - สุทธิ  476,972  524,475 

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ    31,782  31,874 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง   923  376 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   13,288  11,806  

  

 



80 

 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

           2547               2548 

 

ดอกเบี ยค้างรับ - สุทธิ     899  824   
ลูกหนี ค้างรับ - สุทธิ      4,319  4,505   

สินทรัพย์อืน - สุทธิ      4,203  2,410   

รวมสินทรัพย์        670,132  717,199  

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินฝาก           

เงินฝากทีเป็นเงินบาท     455,218  515,683  

เงินฝากทีเป็นเงินตราต่างประเทศ   726  1,445 

รวมเงินฝาก        455,944  517,129 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ในประเทศ - มีดอกเบี ย    31,268  34,324   

  - ไม่มีดอกเบี ย    1,859  421 

ต่างประเทศ - มีดอกเบี ย    9,028  6,312  

  - ไม่มีดอกเบี ย    84  102 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  42,239  41,162  

หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม    1,221  1,611 

เงินกู ้ ยืม          

เงินกู ้ ยืมระยะยาว      72,437  36,850   

รวมเงินกู ้ ยืม        112,454  72,670   

หุ ้นกู ้ ด้อยสิทธิควบหุ ้นบุริมสิทธิ   4,999  4,999 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง   923  376   

ดอกเบี ยค้างจ่าย       1,926  2,465 

เจ้าหนี เบ็ดเตล็ด       3,903  3,178  

หนี สินอืน         5,301  4,036 

รวมหนี สิน        624,975  665,951 



81 

 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 

          2547               2548 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผล 
เงินให้สินเชือ         15,669  22,761 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    248  420 

เงินลงทุน          1,633  2,818 

รวมรายได้ดอกเบี ยและเงินปันผล    17,551  26,000

ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย       

เงินฝาก          4,185  6,865 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    440  1,161 

เงินกู ้ ยืมระยะสั น        65  84 

เงินกู ้ ยืมระยะยาว       1,708  3,190 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี ย      6,400  11,302 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผลสุทธิ    11,151  14,697 

หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ     4,485  3,841 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี  (กลับรายการ)  937  3,754 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี สูญ 

หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี  5,727  14,610 

รายได้ทีมิใช่ดอกเบี ย 

กําไรจากเงินลงทุน       1,151  912 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  87  187 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 

การรับรอง รับอาวัล และคํ าประกัน    450  665  

อืนๆ           1,989  2,911 

กําไรจากการปริวรรต       600  688 

กําไรจากการขายสินทรัพย์     -  10 

รายได้อืน          296  337  

รวมรายได้ทีมิใช่ดอกเบี ย      4,576  5,714  



82 

 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

            2547               2548 

 

ค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบี ย       

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน     2,540  4,043

ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์   1,650  1,955 

ค่าภาษีอากร         853  1,044 

ค่าธรรมเนียมและบริการ      625  590 

ค่าตอบแทนกรรมการ      34  36 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอืน  ๆ 201  70 

เงินนําส่งเข้ากองทุนเพือการฟืนฟูฯ    1,481  1,944 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์    367  -  

ค่าใช้จ่ายอืน         1,549  1,541 

รวมค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบี ย     9,305  12,393 

กําไรก่อนภาษีเงินได้       998  7,931 

ภาษีเงินได้         50  118 

กําไรสุทธิ          948  7,800 

กําไรต่อหุ ้นขั นพื นฐาน      0.09  0.59 

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก(หุ ้น)   10,856  13,314 

กําไรต่อหุ ้นปรับลด       0.07  0.51 

จํานวนหุ ้นสามัญ(รวมหุ ้นสามัญเทียบเท่า)ถัวเฉลียถว่งนํ าหนัก(หุ ้น) 12,848  15,306 
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 

หน่วย : ล้านบาท 

         2549               2550 

สินทรัพย์ 
เงินสด         10,919  10,288 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    

ในประเทศ - มีดอกเบี ย    4,040  10,670 

  - ไม่มีดอกเบี ย    5,832  4,919 

ต่างประเทศ - มีดอกเบี ย    4,678  2,981 

  - ไม่มีดอกเบี ย    3,341  2,187 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 17,892  20,759 

หลักทรัพย์ซื อโดยมีสัญญาขายคืน   25,500  27,800 

เงินลงทุน          

เงินลงทุนชัวคราว - สุทธิ     35,217  28,749   

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ    78,402  65,117 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ  2,444  2,479 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ      116,063  96,346 

เงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ 

เงินให้สินเชือ        541,037  464,894 

ดอกเบี ยค้างรับ       5,114  4,026 

รวมเงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ   546,151  468,920 

หักค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ    30,243  51,485   

หักค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี 1,519  628 

รวมเงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ - สุทธิ  514,388  416,806 

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ    29,812  22,555 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง   357  279 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   12,695  13,066 

  

 



84 

 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

           2549               2550  

   

ลูกหนี ค้างรับ - สุทธิ      6,099  8,750 

สินทรัพย์อืน - สุทธิ      5,204  5,184   

รวมสินทรัพย์        751,877  622,161 

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินฝาก          

เงินฝากทีเป็นเงินบาท     567,946  465,008  

เงินฝากทีเป็นเงินตราต่างประเทศ   520  453 

รวมเงินฝาก        568,466  465,462 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ในประเทศ - มีดอกเบี ย    19,947  22,958 

  - ไม่มีดอกเบี ย    333  701 

ต่างประเทศ - มีดอกเบี ย    1,025  1,073  

  - ไม่มีดอกเบี ย    142  259 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  21,447  24,992 

หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม    3,517  3,609 

เงินกู ้ ยืม          

เงินกู ้ ยืมระยะสั น       59,178  22,401 

เงินกู ้ ยืมระยะยาว      34,092  31,014 

รวมเงินกู ้ ยืม        93,271  53,416 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง   357  279 

ดอกเบี ยค้างจ่าย       4,810  2,412 

เจ้าหนี เบ็ดเตล็ด       2,027  8,291 

หนี สินอืน         4,907  5,361 

รวมหนี สิน        703,876  577,641  
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 

          2549               2550 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผล 
เงินให้สินเชือ         30,886  29,180 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    1,126  755 

เงินลงทุน          4,097  3,788 

รวมรายได้ดอกเบี ยและเงินปันผล    36,111  33,724 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย       

เงินฝาก          17,038  14,078 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    731  557 

เงินกู ้ ยืมระยะสั น        834  1,282 

เงินกู ้ ยืมระยะยาว       2,365  1,364 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี ย      20,970  17,282 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผลสุทธิ    15,140  16,441 

หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ     14,399  31,732 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี  (กลับรายการ)  1,387  749 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี สูญ 

หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี  2,128  14,540 

รายได้ทีมิใช่ดอกเบี ย 

กําไรจากเงินลงทุน       76  830 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  216  281 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 

การรับรอง รับอาวัล และคํ าประกัน    628  648 

อืนๆ           4,105  4,770 

กําไรจากการปริวรรต       787  1,095 

กําไรจากการขายสินทรัพย์     170  - 

รายได้อืน          338  625 

รวมรายได้ทีมิใช่ดอกเบี ย      6,323  6,591 
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

            2549               2550 

 

ค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบี ย       

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน     5,063  4,814 

ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์   2,144  2,564 

ค่าภาษีอากร         1,420  1,344 

ค่าธรรมเนียมและบริการ      896  1,249 

ค่าตอบแทนกรรมการ      39  38 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอืน  ๆ 466  3,981 

เงินนําส่งเข้ากองทุนเพือการฟืนฟูฯ    2,268  2,157 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์    -  241 

ค่าใช้จ่ายอืน         2,327  2,372 

รวมค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบี ย     20,430  35,354 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้      11,979  43,304 

ภาษีเงินได้         199  236 

ขาดทนุสุทธิ         12,292  43,676 

ขาดทุนต่อหุ ้นขั นพื นฐาน      0.86  2.60 

ขาดทุนต่อหุ ้นปรับลด      0.75  2.31 
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 

หน่วย : ล้านบาท 

         2551               2552 

สินทรัพย์ 
เงินสด         11,317  15,134 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    

ในประเทศ - มีดอกเบี ย    62,427  59,155 

  - ไม่มีดอกเบี ย    3,894  2,886 

ต่างประเทศ - มีดอกเบี ย    2,913  1,447 

  - ไม่มีดอกเบี ย    3,352  3,125 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 72,586  66,614   

เงินลงทุน          

เงินลงทุนชัวคราว - สุทธิ     30,547  59,365 

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ    50,872  21,225 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ  2,563  2,113 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ      83,983  82,704 

เงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ 

เงินให้สินเชือ        424,286  368,091 

ดอกเบี ยค้างรับ       3,295  971 

รวมเงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ   427,581  369,063 

หักค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ    45,462  30,995   

หักค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี 453  212 

รวมเงินให้สินเชือและดอกเบี ยค้างรับ - สุทธิ  381,665  337,855 

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ    19,260  11,132 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง   102  50 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   13,647  13,219 
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

           2551               2552 

     

ลูกหนี ค้างรับ - สุทธิ      11,364  9,490 

สินทรัพย์อืน - สุทธิ      3,601  3,507   

รวมสินทรัพย์        601,985  543,653 

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินฝาก          

เงินฝากทีเป็นเงินบาท     449,736  407,345  

เงินฝากทีเป็นเงินตราต่างประเทศ   560  430 

รวมเงินฝาก        450,297  407,775 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ในประเทศ - มีดอกเบี ย    6,749  7,198 

  - ไม่มีดอกเบี ย    624  432 

ต่างประเทศ - มีดอกเบี ย    1,666  2,864  

  - ไม่มีดอกเบี ย    258  242 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  9,299  10,737 

หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม    3,297  4,957 

เงินกู ้ ยืม          

เงินกู ้ ยืมระยะสั น       34,930  25,081 

เงินกู ้ ยืมระยะยาว      31,386  25,554 

รวมเงินกู ้ ยืม        66,316  50,635 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง   102  50 

ดอกเบี ยค้างจ่าย       1,891  938 

เจ้าหนี เบ็ดเตล็ด       5,413  2,329 

หนี สินอืน         4,148  3,823 

รวมหนี สิน        556,939  496,385  
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 

          2551               2552 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผล 
เงินให้สินเชือ         24,150  17,650 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    1,581  736 

เงินลงทุน          3,420  2,165 

รวมรายได้ดอกเบี ยและเงินปันผล    29,151  20,552 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย       

เงินฝาก          10,197  5,827 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    126  157 

เงินกู ้ ยืมระยะสั น        1,165  549 

เงินกู ้ ยืมระยะยาว       1,869  1,539 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี ย      13,359  8,073 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผลสุทธิ    15,792  12,478 

หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ     5,177  2,845 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี  (กลับรายการ)  100  218 

รายได้ดอกเบี ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี สูญ 

หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี  10,716  9,851 

รายได้ทีมิใช่ดอกเบี ย 

กําไรจากเงินลงทุน       353  13 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  465  266 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 

การรับรอง รับอาวัล และคํ าประกัน    523  424 

อืนๆ           4,487  4,053 

กําไรจากการปริวรรต       951  1,011 

กําไรจากการขายสินทรัพย์     626  331 

รายได้อืน          382  710 

รวมรายได้ทีมิใช่ดอกเบี ย      7,014  10,068 
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

            2551               2552 

 

ค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบี ย       

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน     6,040  6,543 

ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์   2,585  2,652 

ค่าภาษีอากร         884  671 

ค่าธรรมเนียมและบริการ      1,249  1,333 

ค่าตอบแทนกรรมการ      30  27 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอืนๆ 1,123  2,736 

เงินนําส่งเข้ากองทุนเพือการฟืนฟูฯ    1,863  1,745 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์     

ค่าใช้จ่ายอืน         2,235  2,182 

รวมค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบี ย     17,114  17,822 

กําไรก่อนภาษีเงินได้       616  2,098 

ภาษีเงินได้         86  34 

กําไรสุทธิ          529  2,063 

กําไรต่อหุ ้นขั นพื นฐาน      0.01  0.05  

กําไรต่อหุ ้นปรับลด       0.01  0.05 
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