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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการผลิตของธุรกิจโรง

กลั่นน้้ามันในประเทศไทย ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลปริมาณการผลิตน้้ามันทั้งหมดในประเทศไทย
เป็นเวลา 2 ปี ระหว่างปี 2550-2551 จ้านวน 7 โรงกลั่น โดยรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน
และรายงานการประชุมของทั้ง 7 บริษัท ผ่านการวิเคาระห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ้าลอง Data 
Envelopment Analysis (DEA) ภายใต้สมมติฐาน Variable Return to Scale (VRS) ในการวัด
ประสิทธิภาพในการผลิต   

ผลการวิจัยพบว่า โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ Variable Return to 
Scale(VRS) Data Envelopment Analysis (DEA) ในปี 2550 นั้น มีทั้งสิ้น 6 โรงกลั่น ประกอบไป
ด้วย โรงกลั่นเอสโซ่ โรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลั่นระยอง โรงกลั่นสตาร์ และ โรงกลั่น
ระยองเพียวริฟายเออร์ มีเพียงโรงกลั่นไออาร์พีซี ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต และในปี 2551 ทั้ง 
7 โรงกลั่นต่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทั้งหมด ภายใต้สมมติฐาน Variable Return to Scale 
(VRS) 

ผลการวิเคาระห์เป็นรายผลิตภัณฑ์ตามชนิดของน้้ามันจะพบว่าแต่ละโรงกลั่นจะมี
ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน พบว่าโรงกลั่นไทยออยล์ เป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยมีค่า
ประสิทธิภาพ ภายใต้สมมติฐาน Variable Return to Scale(VRS) เท่ากับ 1 เกือบทุกผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุด เนื่องจาก โรงกลั่นไทยออยล์ เป็น Complex Refinery ที่ทันสมัย และมีก้าลังการผลิตสูงที่สุดใน
ประเทศ ส้าหรับโรงกลั่นที่มีค่าประสิทธิภาพในการผลิต ภายใต้สมมติฐาน Variable Return to 
Scale(VRS) น้อยกว่า ทุกๆ โรงกลั่น หากดูเป็นรายผลิตภัณฑ์คือ โรงกลั่นไออาร์พีซี  โดย
เปรียบเทียบมีประสิทธิภาพในการผลิตน้อยกว่าโรงกลั่นอ่ืนๆ 
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The purpose of this study was to examine about the technical efficiency of refinery 

in Thailand. In this study, the researcher uses data on total oil production capacity in 
Thailand for 2 years during 2007-2008 and seven refineries. In addition, the data was 
collected from the Ministry of Energy and the minutes of the seven companies. Analysis has 
used model Data Envelopment Analysis (DEA) under the assumption Variable Return to 
Scale (VRS) to measure the efficiency of production.  
            According to the data on the above, the analysis results showed that efficiency 
refinery by measuring from the Model Data Envelopment Analysis (DEA) under the 
assumption Variable Return to Scale (VRS) in 2007, there are total of six refineries 
including Esso, Bang Chak, Thai Oil, Rayong, Star Petroleum and Rayong Purifier refinery. 
Only IRPC refinery is inefficient in 2007. In 2008, seven refineries are efficient in producing 
all under the assumption Variable Return to Scale.  
           The analysis results which are divided into five types of oil production, each refinery 
has not performed as well. In conclusion, Thai Oil refinery is the most efficient refineries. 
The efficiency scale, under the assumption Variable Return to Scale (VRS) was a product 
almost as much as possible. The Thai Oil Refinery is complex refinery, modern and highest 
capacity in Thailand. The efficiency of production under the assumption Variable Return to 
Scale (VRS) at least every refinery as per of oil production is IRPC refinery. By comparing 
the efficiency of production is less than other refineries.           
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 

พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นปัจจัยส าคัญที่น ามาใช้ในการด ารงชีวิต  หากปราศจาก
พลังงาน  มนุษย์คงไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายเช่นทุกวันนี้   มนุษย์ได้รู้จักการ
น าเอาพลังงานที่ได้จากธรรมชาติมาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน เช่น พลังงานน้ า พลังงานลม
และพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ของฟืนและถ่านหิน โดยที่ลักษณะของการใช้มิได้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงรูปแบบมากนักและด้วยวิวัฒนาการทางด้านวิชาการในสมัยต่อมา   มนุษย์สามารถค้นคว้า
น าเอาพลังงานในรูปแบบต่างๆ ที่สะดวกและมีประโยชน์มากกว่ามาใช้เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ปิโตรเลียมหรือน้ ามัน และก๊าซ ซึ่งเป็นพลังงานที่มนุษย์น ามาใช้มากที่สุดในปัจจุบัน  

ปิโตรเลียมมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตมากข้ึน จึงมีความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ หรือ การจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
การด าเนินงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยแต่ละปีรัฐบาลไทยมีอัตราส่วนการจัดเก็บภาษีจาก
กลุ่มปิโตรเลียมถึงร้อยละ 33 จากรายได้ภาษีสรรพสามิตทั้งหมด 

แมว่้าในปัจจุบันจะมีความพยายามในการคิดค้นการใช้พลังงานในรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มมาก
ข้ึน เช่น การผลิตน้ ามันจากพืช หรือ ไบโอดีเซล  แต่กระบวนการในการผลิตพืชผักที่จะน ามากลั่น
เป็นน้ ามันไบโอดีเซลนั้น ก็ต้องใช้น้ ามันเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากราคาน้ ามันปรับ
สูงข้ึน ย่อมท าให้ต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซลสูงข้ึนด้วยเช่นกัน ซึ่งพลังงานในรูปปิโตรเลียมมี
ความส าคัญต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากแผนภาพ 

                
ภาพประกอบ 1 สัดส่วนมูลค่าการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาต ิ

ที่มา: กระทรวงพลังงาน. (2552). สถิติข้อมูลพลังงาน. หน้า 10. 
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ในอดีตธุรกิจปิโตรเลียมนั้นมีผู้ประกอบการน้อยราย และถูกผูกขาดโดยบริษัทของ
ชาวต่างชาติ เมื่อรัฐเร่งเห็นถึงความส าคัญของพลังงานปิโตรเลียมนี้ จึงมีการจัดตั้งองค์กรของรัฐข้ึน 
คือ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เพ่ือด าเนินงานในธุรกิจปิโตรเลียม และต่อมาก็มีการจัดตั้งโรง
กลั่นน้ ามันขึ้นมาอีกหลายโรงกลั่น โดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ควบคุม จึงขาดการแข่งขัน ท าให้ถูกมอง
ว่าไม่มีการพัฒนาประกอบกับการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกมากข้ึน ท าให้รัฐเห็นถึงความส าคัญในการ
พัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเหล่านี้มาเป็นบริษัทเอกชนกันมากข้ึน รูปแบบการ
จัดการภายในจึงได้มีการปรับเปลี่ยนไป เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันที่เพิ่มข้ึน 

โครงสร้างธุรกิจน้ ามันของประเทศไทยประกอบด้วยกัน 3 ข้ันตอนด้วยกัน อันได้แก่ ธุรกิจ
น้ ามันขั้นต้นประกอบด้วยการส ารวจและค้นหาแหล่งน้ ามันดิบ, ธุรกิจน้ ามันขั้นกลางประกอบด้วยโรง
กลั่น และ ธุรกิจน้ ามันขั้นสุดท้าย ประกอบด้วยธุรกิจการจัดจ าหน่ายน้ ามัน 

อุตสาหกรรมน้ ามันส าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันในระดับภูมิภาค ในขณะที่
อุตสาหกรรมน้ ามันดิบมีการแข่งขันในระดับโลก ทั้งนี้เนื่องจากการค้าน้ ามันส าเร็จรูปจะถูกจ ากัดด้วย
ความได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านการขนส่งจากที่ตั้งของโรงกลั่นแต่ละแห่ง ซึ่งมักจะถูกสร้างให้
กระจายอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการในทุกภูมิภาค ในขณะที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ ามันดิบ
ข้ึนกับคุณภาพของน้ ามันดิบ และแหล่งน้ ามันดิบ ซึ่งมีข้อจ ากัดตามสภาพทางภูมิศาสตร์ 

ในภาคส่วนธุรกิจโรงกลั่นนั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ ามันดิบเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น 7 
โรง คือ โรงกลั่นน้ ามันเอสโซ่ โรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ โรงกลั่นน้ ามันบางจาก โรงกลั่นน้ ามัน
ระยอง โรงกลั่นน้ ามันสตาร์ปิโตรเลียม โรงกลั่นน้ ามันระยองเพรียว และโรงกลั่นน้ ามันไออาร์พีซี ซึ่ง
มีก าลังการผลิตโดยรวมประมาณ 1,087,000 บาร์เรลต่อวันสามารถกลั่นน้ ามันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปชนิดต่างๆ ได้แก่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ ามันเบนซิน น้ ามันอากาศยาน น้ ามันก๊าด น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเตา ยางมะตอย และยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ ามันหล่อลื่น จาระบี รวมทั้ง
เคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น พาราไซลีน เบนซีน และโทลูอีน เป็นต้น 

โดยก าลังการผลิตขณะนี้มีจ านวนเพียงพอต่อการบริโภคแต่ยังคงมีความจ าเป็นในการ
น าเข้าเพื่อการบริโภคเนื่องมาจากสัดส่วนในการบริโภคน้ ามันในแต่ละชนิดนั้นไม่เท่ากัน ส าหรับ
ตัวเลขการใช้พลังงานของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในปี 2552 
ที่ผ่านมา พบว่ามีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นอยู่ที่ 1,656,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อ
วัน ซึ่งสูงกว่าปี 2551 ที่มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,618,000 บาร์เรล เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ขณะที่การ
ผลิตพลังงานในประเทศ เพิ่มข้ึนมาอยู่ที่ระดับ 882,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน และเป็น
การน าเข้าสุทธิ 925,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน โดยความต้องการใช้พลังงานในปี 2552 
ประเทศยังคงมุ่งพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ที่มีสัดส่วนสูงถึง 675,000 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน รองลงมาเป็นการใช้น้ ามัน 640,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 
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ส าหรับปัจจัยความเสี่ยงในการผลิตของธุรกิจโรงกลั่นนั้นส่วนใหญ่มาจากปัญหาความผัน
ผวนของราคาผลิตภัณฑ์ และราคาน้ ามันดิบและวัตถุดิบ โดยจะถูกก าหนดโดยตลาดและปริมาณ
ความต้องการในขณะนั้น เช่น โรงกลั่นแต่ละแห่งจะกลั่นน้ ามันไม่ว่าจะเป็น ดีเซล เบนซิน น้ ามันก๊าด 
น้ ามันเครื่องบิน น้ ามันเตา และก๊าซหุงต้ม เป็นต้น ซึ่งน้ ามันส าเร็จรูปแต่ละชนิดจะมีปริมาณออกมาที่
ไม่เท่ากัน หากเราต้องการดีเซลในปริมาณมาก ก็ต้องน าน้ ามันดิบมากลั่นในปริมาณที่มากข้ึนตาม
ไปด้วยเพือ่ให้ได้ตามความต้องการใช้ในประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้จะท าให้ปริมาณน้ ามันดีเซลมีสัดส่วน
การกลั่นสูงกว่าปริมาณน้ ามันชนิดอ่ืนๆ ในขณะที่น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันเครื่องบิน ก๊าซหุง
ต้ม ก็มีสัดส่วนปริมาณการกลั่นลดลง เมื่อน าไปจ าหน่ายเกินความต้องการของประเทศแล้ว จึงท าให้
เหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่หากเราน าเข้าน้ ามันดิบมากลั่นในปริมาณที่พอดีกับความต้องการ
ใช้น้ ามันส าเร็จรูปในประเทศ เราก็จะไม่ได้น้ ามันดีเซลตามความต้องการใช้ และจะท าให้ประเทศชาติ
เสียหาย จากการไปน าเข้าน้ ามันดีเซลจากต่างประเทศเข้ามาอีก ท าให้ต้องเสียเงินจากการน าเข้านี้
สูงข้ึนอีก ดังนั้นประสิทธิภาพในการจัดการจึงมีส่วนส าคัญว่าควรจะมีการก าหนดปริมาณในการกลั่น
น้ ามันในแต่วันเป็นอย่างไร 

      

สัดส่วนการใช้ก้าลังการผลิตโรงกล่ันน ้ามันในประเทศไทย 

ตั งแต ่2549-2552

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

TOC BCP ESSO IRPC PTTAR SPRC RPC

Capacity

Intake

 
 

ภาพประกอบ 2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์โรงกลั่นในประเทศไทย 
ที่มา: กระทรวงพลังงาน. (2552). สถิติข้อมูลพลังงาน. หน้า 11.  

 
จากภาพ จะเห็นว่าสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของโรงกลั่นน้ ามันในประเทศไทยนั้นยังคงใช้

ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่และแต่ละโรงกลั่นมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เนื่องมาจากโครงสร้าง
ของโรงกลั่นและเทคโนโลยีที่ใช้แตกต่างกัน รวมไปถึงประสิทธิภาพในการจัดการ จึงเป็นเหตุที่ท าให้
ผู้วิจัยเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพในการผลิตของโรงกลั่นแต่ละโรงนั่นเป็นอย่างไร 
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ดังนั้นการวัดประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนส าคัญเพื่อศึกษาว่า การด าเนินงานภายในแต่ละโรง
กลั่นเหล่านั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตมากน้อยเพียงใด โรงกลั่นใดที่มีการจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โรงกลั่นใดยังคงด้อยประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นที่ท าการศึกษาด้วยกัน 
โดยโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงาน ส าหรับโรงกลั่น
ที่ด้อยประสิทธิภาพกว่านั้นความด้อยประสิทธิภาพนั้นเกิดข้ึนมาจากสาเหตุใด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการ
ผลิตของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามันในประเทศไทย” เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ประกอบการใดมีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคในการกลั่นมากกว่ากัน โดยจะมุ่งเน้นในส่วนธุรกิจน้ ามันขั้นกลางประกอบด้วยโรงกลั่นน้ ามัน
และผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเลียม เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการกลั่นส าหรับโรงกลั่นในประเทศไทย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้มากข้ึน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 

1)  เพื่อศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามันในประเทศไทย 

2) เพื่อวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการผลิตโดยรวมและแยกตามผลิตภัณฑ์ ของ
ธุรกิจโรงกลั่นน้ ามันในประเทศไทย  

ความส าคัญของการวิจัย 

การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามันในประเทศไทย ผล
ของการศึกษาจะเป็นประโยชน์ดังนี้ 

ผลการศึกษาสามารถบอกได้ว่าในแต่ละบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ ามันบริษัทใดมี
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริษัทใดยังคงด้อยประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่
เป็นแม่แบบ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการปรับปรุงให้สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และยัง
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ท าการวิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาไว้โดยใช้ข้อมูลจาก
กระทรวงพลังงาน คือ ปริมาณการผลิตน้ ามันเป็นรายเดือนเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างปี 2550-2551
จ านวนทั้งหมด 7 โรงกลัน่น้ ามันในประเทศไทยประกอบไปด้วย 

1. โรงกลัน่น้ ามันไทยออยล์ (Thai Oil Public Company, TOP) 

2. โรงกลัน่น้ ามันบางจาก (Bang Chak Public Company, BCP) 

3. โรงกลัน่น้ ามันเอสโซ ่(Esso Public Company, ESSO) 

4. โรงกลัน่น้ ามันไออาร์พีซี (IRPC Public Company, IRPC) 

5. โรงกลัน่น้ ามันระยอง (PTT Aromatics and Refining Public Company, PTTAR) 

6. โรงกลัน่น้ ามันสตาร์ปิโตรเลียม (Star Petroleum Refining Company, SPRC) 

7. โรงกลัน่น้ ามันระยองเพรียว (Rayong Purifier Public Company, RPC) 

เป็นผลการด าเนินการที่เกิดข้ึนแล้ว การศึกษาข้อมูลดังกล่าว เป็นการศึกษาข้อมูลใน
ลักษณะ Panel Data โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตย้อนหลัง 
 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ปัจจัยการผลิต (Input) ประกอบไปด้วย 

 ปริมาณน้ ามันทีใ่ชใ้นการผลิต 

 ทุนทีใ่ช้ในการผลติ 

 แรงงานทีใ่ชใ้นการผลติ 

ผลผลิต (Output) ปริมาณน้ ามันส าเร็จรูปที่ผลิตได้ประกอบไปด้วย 

 น้ ามันเบนซิน 

 น้ ามันดีเซล 

 น้ ามันอากาศยาน และ น้ ามันก๊าด 

 น้ ามันเตา 

 ก๊าซแอลพีจ ี
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของค าและข้อความเฉพาะที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัย

ขอให้นิยามศัพท์เฉพาะต่างๆ ไว้ดังนี ้
1. ปริมาณน้ ามันดิบที่ใช้ในการผลิต หมายถึง ปริมาณน้ ามันดิบที่แต่ละโรงกลั่นใช้ใน

การผลิต 
2. ทุนที่ใช้ในการผลิต หมายถึง ทุนที่ใช้ในแต่ละโรงกลั่นคิดมาจาก ต้นทุนการขายบวก

กับค่าเสื่อมราคา จากงบก าไรขาดทุนที่แสดงในงบการเงินของแต่ละบริษัท โดยหน่วยที่ใช้เป็นหน่วย 
ล้านบาท 

3. แรงงานที่ใช้ในการผลิต หมายถึง แรงงานที่ใช้ในแต่ละโรงกลั่นคิดมาจาก ต้นทุน
บริหารและจัดการ จากงบก าไรขาดทุนที่แสดในงบการเงินของแต่ละบริษัท โดยหน่วยที่ใช้เป็นหน่วย
ล้านบาท 

4. น้ ามันเบนซิน หมายถึง น้ ามันเชื้อเพลิงส่วนที่เบาที่สุด ที่ได้จากการกลั่นน้ ามันดิบ 
ส่วนนี้เรียกว่า แนฟธา (Naphtha) แล้วจึงน ามาปรับปรุงคุณภาพ 

5. น้ ามันดีเซล หมายถึง น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ดีเซล เป็นส่วนหนึ่งของ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบที่ได้จากโรงกลั่นเช่นเดียวกับน้ ามันเบนซิน 

6. น้ ามันอากาศยาน และ น้ ามันก๊าด หมายถึง น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องบิน และ 
น้ ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งมีทั้งพาราฟิน, แนฟธา และอะโรมาติกส์ผสมในอัตราส่วนต่างๆกัน เป็น
ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบที่ได้จากโรงกลั่น  

8. น้ ามันเตา หมายถึง น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใช้
ง่าย ให้ความร้อนสูงไม่มีขี้เถา เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบที่ได้จากโรงกลั่น 

9. ก๊าซแอลพีจี หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันในนาม ก๊าซหุงต้ม 
ในที่นี้จะหมายถึง ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบที่ได้จากโรงกลั่น 

10. ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิต หมายถึง วิธีการผลิตที่ให้ผลผลิตจ านวน
เท่ากัน แต่ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุด หรือวิธีการที่ใช้จ านวนปัจจัยการผลิตเท่ากันแต่ให้ผลผลิต
มากกว่า 

11. ชื่อย่อของโรงกลั่นน้ ามัน ประกอบไปด้วยโรงกลั่นทั้ง 7 โรงในประเทศไทยดังนี้ 

1. TOC หมายถงึ โรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ 

2. BCP หมายถึง โรงกลัน่น้ ามันบางจาก  

3. ESSO หมายถึง โรงกลั่นน้ ามนัเอสโซ ่ 

4. IRPC หมายถงึ โรงกลั่นน้ ามนัไออาร์พีซ ี 

5. PTTAR หมายถึง โรงกลัน่น้ ามันระยอง  
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6. SPRC หมายถงึ โรงกลั่นน้ ามันสตาร์ปิโตรเลียม  

7. RPC หมายถงึ โรงกลั่นน้ ามันระยองเพรียว  

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามันใน
ประเทศไทย มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ โดยใช้แบบจ าลอง Data Envelopment Analysis (DEA) 
ภายใต้สมมติฐาน Variable Return to Scale (VRS) 

โดยที่สมมติฐาน Variable Return to Scale (VRS) หมายถึง การเพิ่มปัจจัยผลิตน าเข้า 
จะได้รับผลผลิตเพิ่มข้ึนเช่นกัน โดยสามารถบอกได้ว่าหน่วยผลิตนั้นมีผลได้ต่อขนาดเพิ่มข้ึน 
(increasing returns scale) หรือมีผลได้ต่อขนาดลดลง (decreasing returns scale) 

 

 
 

Input 
 ปริมาณน้ ามันทีใ่ชใ้นการ

ผลิต 
 ทุนทีใ่ช้ในการผลติ 
 แรงงานทีใ่ชใ้นการผลติ 

Output 
 น้ ามันเบนซิน 
 น้ ามันดีเซล 
 น้ ามันอากาศยาน

และ น้ ามันก๊าด 
 น้ ามันเตา 
 ก๊าซแอลพีจี 

 
 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการด าเนินงานของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามัน

ในประเทศไทยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารต่างๆ และผลงานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายประสิทธิภาพเชงิเศรษฐศาสตร ์

2. แนวคิดการวัดประสิทธิภาพการผลติ 

3. แนวทางในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลติโดยวิธี Data Envelopment Analysis 

4. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5. ข้อมูลโครงสร้างและลักษณะกระบวนการการผลติของโรงกลั่นน้ ามันในประเทศไทย  

1.  ความหมายประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ความหมายประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 

แนวความคิดในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐศาสตร์  หมายถึง  การ
ผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด   โดยพิจารณาถึงการใช้ต้นทุนหรือปัจจัยการน าเข้าให้น้อย
ที่สุดและประหยัดเวลามากที่สุด   ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย  ดังนี้ 

เอลมอร์   ปีเตอร์สันและอี   กลอสวีนอร์   พลอแมน  (Elmore  Peterson ;& E.  
Grosvenor  Plawmam.  1953: 433 กล่าวถึงใน อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์, 2544)   กล่าวว่า   
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทางธุรกิจ  หมายถึง   ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือ
บริการในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุด    โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 5  
ประการ   คือ  ต้นทุน  (Cost)   คุณภาพ  (Quality)   ปริมาณ   (Quantity)   เวลา  (Time)   
วิธีการ  (Method)   ในการผลิต 

จอห์น   ดี.มิลเล็ท  (John  D.  Millet. 1954: 4) ให้นิยามว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง   
ผลงานปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน    ซึ่งความพึง
พอใจหมายถึง   ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน   โดยพิจารณาจาก 

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน   (equitable service) 
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2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา   (timely   service) 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ   (ample   service) 

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง   (continuous   service) 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า   (progression   service) 

เฮอร์เบิร์ต   เอ. ไซมอน  (Herbert A. Simon. 1960: 180-181) กล่าวว่า ถ้างานใดมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input)   กับผลิตผล   (Output)   
ที่ได้รับออกมา   ซึ่งสรุปได้ว่า   ประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิต 

ทิพาวดี   เมฆสวรรค์  (2538: 2)   ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมาย
รวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ   โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ   ตามแต่วัตถุประสงค์
ที่ต้องการพิจารณา   คือ 

1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต  (input)  ได้แก่  การใช้
ทรัพยากรการบริหาร  คือ  คน  เงิน   วัสดุ   เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด   คุ้มค่า   
และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร  (Process)  ได้แก่ การท างานที่ถูกต้อง
ได้มาตรฐาน รวดเร็ว   และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 

3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์   ได้แก่   การท างานที่มีคุณภาพ   เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม    เกิดผลก าไร   ทันเวลา   ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการ
ท างานและบริการ   เป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 

 

2.  แนวคิดการวัดประสิทธิภาพการผลิต 

แนวคิดการวัดประสิทธิภาพ นั้นมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกับทฤษฏีการผลิต บนพื้นฐาน
แนวคิดประสิทธิภาพของพาเรโต เริ่มต้นจาก Ferrell (1957) โดยมองว่าประสิทธิภาพการผลิตจะ
ประกอบด้วยสองประสิทธิภาพ คือ ประสิทธิภาพด้านเทคนิค (Technical Efficiency; TE) หมายถึง
ความสามารถของหน่วยผลิต   ที่จะสามารถผลติผลใหไ้ด้มากที่สุด  ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่  และ
ประสิทธิภาพด้านการจัดสรร (Allocative Efficiency; AE) หมายถึงความสามารถของหน่วยผลติที่
จะสามารถใช้ปัจจัยการผลติในสัดส่วนที่เหมาะสมภายใตเ้งื่อนไขของระดับราคาปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ 

โจเซฟ ฟาเรล (Joseph Farrell. 1957) ได้คิดค้นวิธี DEA ใช้หลักการของ “เส้น
ประสิทธิภาพ (Efficient Frontier)” ต่อมา ชาลร์ คูเปอร์ และ โรดส์ (Charnes, Cooper ;& Rhodes. 
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1987) ได้พัฒนาแบบแนวคิด DEA ใชห้าประสทิธิภาพขององค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ในการหา
ประสิทธิภาพนั้นต้องสร้างเส้นประสิทธิภาพข้ึนมา ซึง่เส้นนี้จะเสมือนหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด แล้วน าหน่วยผลิตอ่ืนๆมาเปรียบเทียบกับหน่วยผลิตที่อยู่บนเส้นนี ้ หากหน่วยผลติใดอยู่บน
เส้นนี้แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด มีค่าความมีประสิทธภิาพ (Efficiency Score) เท่ากับ 1 หรือมี
การด าเนินงานที่ดีทีสุ่ด (Best Practice) หน่วยผลิตทีไ่มไ่ด้อยู่บนเส้นที่แสดงถึงความไม่มี
ประสิทธิภาพ ในการวัดประสิทธิภาพของหน่วยผลิตใช้การเทียบอัตราส่วนระหว่างผลผลติและปัจจัย
การผลิต วิธีนี้เหมาะกับธุรกิจที่มีปัจจัยการผลติและผลผลิตหลายอย่าง และเป็นธุรกิจทีม่ีความ
คล้ายคลึงกัน เพื่อช่วยลดความแตกต่างด้านประสิทธภิาพอันเกิดจากความแตกต่างระหว่างต้นทุน
ของปัจจัยการผลิตDEA ใช้วัดความมีประสิทธิภาพจากอัตราส่วนระหว่างปัจจัยการผลติและผลผลิต
เท่านั้นโดยไม่ได้ค านงึถงึราคาของปัจจัยการผลติ ดังนัน้จึงเหมาะกับธุรกิจที่ไม่แสวงหาก าไร เช่น 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล การผลติสาธารณูปโภค 

โจเซฟ ฟาเรล (Joseph Farrell. 1957) ได้น าเสนอการวัดผ่านการก าหนดฟังก์ชัน่
ขอบเขตประสิทธิภาพของหน่วยผลิตทั้งทางด้านปัจจัยการผลิตและด้านผลผลติ โดยแนวทางการวัด
ที่ผ่านมา มีการน าเสนอการวัดโดยวิธีต่างๆมากมาย แต่โดยมากจะเปน็การก าหนดขอบเขต
ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตโดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) และ Stochastic 
Frontiers ซึ่งทั้งสองวิธีจะน าเอาความรู้ด้านสมการเสน้ตรง (Linear Programming) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งการวัดประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะก าหนดให้มีการผลติสินค้าหนึ่งชนิด (Q) ที่ใช้ปัจจัย
การผลิตสองชนิด คือ แรงงาน (Labor : L) และสนิค้าทนุ (Capital : K) ภายใต้ข้อสมมุตทิี่ว่าตลาด
สินค้าและปัจจัยการผลิตที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์และผลิตแบบ Constant returns to scale การ
วัดประสิทธิภาพการผลติจะแยกออกเป็นสองแนวทางคือ ด้านผลผลติ (Output Oriented Measure) 
และด้านปัจจัยการผลติ (Input Oriented Measure) 
 

2.1  การวัดประสิทธิภาพการผลิตด้านผลผลิต (Output Oriented Measure)  

การวัดด้านผลผลิตจะตรงข้ามกับการวัดประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยผลิตจากด้าน
ปัจจัยการผลิต การวัดประสิทธิภาพในด้านผลผลิตจะพิจารณาจากเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต  
(Production Possibility Curve : PPC) ซึ่งสมมติให้มีผลผลิตสองชนิดและปัจจัยการผลิตหนึ่ง
ประเภท ลักษณะของเส้น PPC จะเป็นเส้นโค้งเข้าหรือโค้งออก หรือเป็นเส้นตรง ข้ึนอยู่กับสมมติ
ของความสามารถในการทดแทนของการใช้ปัจจัยการผลิตในผลผลิตแต่ละประเภท ถ้าความสามารถ
ในการทดแทนลดลง เส้น PPC จะมีลักษณะเว้าออกจากจุดเริ่มต้น ถ้าหากปัจจัยการผลิตสามารถ
ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์เส้น PPC จะเป็นเส้นตรง และถ้าหากปัจจัยการผลิตสามารถทดแทนกัน
เพิ่มข้ึนเส้น PPC จะเว้าเข้าหาจุดเริ่มต้น ดังนั้น หน่วยผลิตใดๆที่ท าการผลิตบนเส้น PPC แสดงว่ามี
ประสิทธิภาพการผลิต 
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จากภาพประกอบ 3 แสดงถึงเส้น PPC ที่เว้าออกจากจุดเริ่มต้น  ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการทดแทนนั้นลดลง ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง
เพิ่มข้ึน จากปัจจัยการผลิตที่คงที่นั้นจะท าได้ต่อเมื่อ ได้มีการลดจ านวนการผลิตสินค้าอีกชนิดหนึ่ง
ลง และ ณ จุด A เป็นจุดที่หน่วยผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะผลิตอยู่ใต้เส้น PPC และหากจะให้
ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรจะผลิตที่จุด B ดังนั้น ระยะห่างจากจุด A ไปจุด B คือจ านวนของผลผลิตที่
จะสามารถเพิ่มข้ึนได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงจ านวนปริมาณปัจจัยการผลิต ซึ่งก็คือ ความไม่มี
ประสิทธิภาพของหน่วยผลิต ณ จุด A  

พิจารณาจากแนวคิดข้างต้นแล้ว ประสิทธิภาพด้านเทคนิค  (Technical Efficiency) 
สามารถวัดได้จากสัดส่วนของปริมาณที่หน่วยผลิตผลิตได้เทียบกับที่ควรจะได้ ซึ่งก็คือ OA/OB ซึ่ง
หากสามารถหาค่าของผลผลิตทั้งสองประเภทได้ ก็จะสามารถสร้างเส้นราคาผลผลิตออกมาเป็นเส้น 
Iso revenue (XX’) เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (Allocative Efficiency) คือ เส้น
ความเป็นไปได้ของรายได้ที่เพิ่มข้ึน หากหน่วยผลิตเลือกสัดส่วนของผลผลิตที่ท าการผลิตได้อย่าง
เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขของราคาผลผลิตทั้งสองประเภทที่ก าหนดโดยตลาดแข่งขันสมบูรณ์ โดยวัด
ได้จากระยะห่างของ OB ต่อ OC หรือ OB/OC  

ดังนั้นประสิทธิภาพโดยรวมทางเศรษฐศาสตร์ (Total Economic Efficiency) ซึ่งก็คือ 
ประสิทธิภาพด้านเทคนิค (Technical Efficiency; TE) X ประสิทธิภาพด้านการจัดสรร (Allocative 
Efficiency; AE) 
 
 EE = (TE)x(AE) = (OA/OB)x(OB/OC) = (OA/OC) 
 

โดย OA เป็นผลมาจากการไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคและระยะจาก OA ไปถึง OC ก็
คือรายได้ที่ควรจะได้แต่ไม่ได้เพราะเลือกสัดส่วนการผลิตของผลผลิตไม่สอดคล้องกับระดับราคาของ
ผลผลิต ทั้งนี้ ตัววัดประสิทธิภาพของทุกตัวจะมีค่าระหว่าง 1 กับ 0 
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ภาพประกอบ 3 เส้นความเป็นไปได้ในการผลติ (The Production Possibility Curve) 

          และ เส้นรายรับเท่ากัน (Isorevenue) 
ที่มา: Coelli. (1998). An introduction to efficiency and Productivity analysis. p 98. 

 

2.2  การวัดประสิทธิภาพการผลิตด้านปัจจัยการผลิต (Input Oriented Measure)  

เป็นการวัดประสิทธิภาพการใช้สัดส่วนของปัจจัยการผลิตที่ต้นทุนต่ าที่สุด ณ ปริมาณการ
ผลิตหนึ่งๆ ภายใต้ข้อสมมติที่ว่าการผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีการผลิตแบบ Constant Returns to 
Scale และ ปัจจัยการผลิตสองชนิดมีเส้นผลผลิตเท่ากัน (Isoquant) ของหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สามารถก าหนดข้ึนมาได้ โดยหน่วยผลิตที่ให้ปัจจัยการผลิตของเส้นนี้แสดงถึงการใช้ปัจจัยการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของการผลิต ณ ปริมาณที่ก าหนด ซึ่งแสดงโดย เส้น DD’ ในภาพประกอบ 4 
ดังนั้นหน่วยผลิตที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้อยู่บนเส้น DD’แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น แม้ว่า
หน่วยผลิต R คือ ระยะ GR ซึ่งแสดงถึงจ านวนของปัจจัยการผลิตที่สามารถประหยัดได้โดยไม่ได้ลด
จ านวนปริมาณผลผลิต สัดส่วนของระยะ GR/0R ก็สามารถคิดเป็นร้อยละของปัจจัยการผลิตที่
สามารถลดลงได้ เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพด้านเทคนิค (Technical Efficiency :TE) ของหน่วย R ก็
คือ 
 
 Technical Efficiency = (1-(GR/OR)) = OG/OR 
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เห็นได้ว่าค่าประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคของหน่วยผลิตจะอยู่ระหว่าง 1 และ 0 โดย
หน่วยผลิต R จะมีประสิทธิภาพด้านเทคนิคต่ ากว่า 1 ในขณะที่หน่วยผลิต G จะมีประสิทธิภาพด้าน
เทคนิคเท่ากับ 1 เนื่องจากมีการใช้ปัจจัยการผลิตบนเส้น DD’ 

 
ภาพประกอบ 4 เส้นผลผลิตเท่ากัน (Isoquant) และเส้นต้นทุนเท่ากัน (Isocost) 

ที่มา: Coelli. (1998). An introduction to efficiency and Productivity analysis. p 110. 

ในขณะที่การวัดประสิทธิภาพด้านการจัดสรรทรัพยากร (Allocative Efficiency : AE) ของ
หน่วยผลิต R ต้องการข้อมูลราคาของปัจจัยการผลิต เพื่อพิจารณาว่าภายใต้ระดับราคาของปัจจัย
การผลิตที่หน่วยผลิตทั้งหมดเผชิญอยู่ ซึ่งแสดงในรูปสัดส่วนและแสดงโดยเส้นต้นทุนที่เท่ากัน  
(Isocost) ดังนั้น หน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรสูงสุดก็คือ หน่วยผลิตที่จุด G’ ซึ่ง
เป็นจุดที่เส้นราคาปัจจัยการผลิตสัมผัสกับเส้น Isoquant และส าหรับประสิทธิภาพการจัดสรร
ทรัพยากรของหน่วยผลิต R แสดงได้จากสัดส่วนของ OU/OG โดย UG แสดงถึงความสามารถใน
การลดต้นทุนการผลิตรวมลงได้หากหน่วยผลิตสามารถใช้สัดส่วนปัจจัยการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ระดับราคาที่ก าหนด คือ ที่จุด G’ แทนที่จะผลิตที่จุด G 

ส าหรับประสิทธิภาพการผลิตรวม (Total Economic Efficiency: EE) ของหน่วยผลิต R 
คือผลรวมของประสิทธิภาพด้านเทคนิคและการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งหาได้โดย 
 
 EE = (TE) x (AE) = (OG/OR) x (OU/OG) = (OU/OR) 

ประสิทธิภาพทั้งสามชนิดจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 0 โดยหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
จะมีประสิทธิภาพในการผลิตในแต่ละประเภทเท่ากับ 1  
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ในความเป็นจริงในการวัดประสิทธิภาพดังกล่าวตามแนวคิดนี้ไม่สามารถหารูปแบบการ
ผลิตของหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ควรจะเป็นได้ ดังนั้นการวัดในทางปฏิบัติโดยทั่วไปจะท า
การค านวณ เส้น Iso-quant ที่มีประสิทธิภาพจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่และสมมติให้ว่าจะไม่
มีหน่วยผลิตใดๆ มีการผลิตอยู่ต่ ากว่าเส้น Efficient Iso-quant นี้ ซึ่งการวัดประสิทธิภาพการผลิต
ตามแนวคิด Farrell จะสามารถวัดได้โดยวิธีทางสถิติสองประเภท คือ ประเภทจ ากัดรูปแบบการ
กระจาย (Parametric) และแบบไม่จ ากัดรูปแบบ (Non Parametric) 

จากแนวคิดของการวัดประสิทธิภาพการผลิตของ Farrell (1957) โดยการใช้เครื่องมือสถิติ
ประเภทจ ากัดแบบกระจาย (Parametric) เป็นสถิติที่ใช้กับข้อมูลที่สามารถวัดได้ทางปริมาณ เช่น
การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงถดถอย ซึ่งการ
วิเคราะห์ดังกล่าวต้องทราบรูปแบบการกระจายของประชากร เพื่อน าไปสู่แนวคิดทางเศรษฐ์มิติเพื่อ
ค านวณค่าพารามิเตอร์ในการวัดประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบที่เรียกว่า Stochastic เช่น 
Ordinary Least Square (OLS) เป็นต้น ซึ่งสามารถแยกความคาดเคลื่อนจากตัวรบกวนอ่ืนๆ ที่ไม่
สามารถควบคุมได้แต่มีผลต่อการผลิตออกจากผลกระทบของความไม่มีประสิทธิภาพได้ ท าให้ความ
ไม่มีประสิทธิภาพที่ค านวณได้มีค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริง แต่การค านวณดังกล่าวต้องสามารถที่
จะระบุรูปแบบฟังก์ชั่นการผลิตให้ชัดเจน เช่น Cobb-Douglas เป็นต้น และส าหรับการวัด
ประสิทธิภาพโดยใช้สถิติแบบ Non parametric ที่ไม่จ าเป็นต้องทราบรูปแบบการกระจายของ
ประชากรและไม่จ าเป็นต้องทราบถึงรูปแบบฟังก์ชั่นการผลิต ซึ่งเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่มี
ประโยชน์และเหมาะสมส าหรับการค านวณพารามิเตอร์เพื่อวัดประสิทธิภาพการผลิตเป็นแบบ Non 
Stochastic คือ โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) หรือในปัจจุบันเครื่องมือที่นิยมมากใน
การวัดประสิทธิภาพการผลิตในแนวทางนี้คือ DEA (Data Envelopment Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการใช้ 
Linear Programming มาเพื่อค านวณขอบเขต (Frontier) ของหน่วยผลิตเพื่อหาสัดส่วนการใช้
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือสัดส่วนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตสูงสุดภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 

 

3.  แนวทางในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธี Data Envelopment 
Analysis  

การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคมีวิธีการวัดได้หลายวิธี แต่ที่ได้รับความนิยมมากคือ การ
วัดประสิทธิภาพตามแนวคิดของ โจเซฟ ฟาเรล (Joseph Farrell. 1957) ซึ่งได้เสนอแนวคิดการวัด
ประสิทธิภาพทางเทคนิคจากแนวคิดดังกล่าวท าให้มีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านพัฒนาวิธีการ
วิเคราะห์ และ เครื่องมือเชิงปริมาณออกมาใช้ตามแนวคิดของ Farrell นั้นคือ การประมาณค่าสมการ
พรมแดน หรือ ค่าเส้นพรมแดนหรือเส้นแนวเขต (Frontier) และวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า ณ จุดที่
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พิจารณาห่างจากพรมแดนเท่าใด วิธีการที่นิยมน ามาศึกษามี 2 วิธีคือ Data Envelopment Analysis 
และ Stochastic Frontier 

วิธีที่นิยมใช้กนัแพร่หลายคือ Data Envelopment Analysis (DEA) เนื่องจาก DEA 
สามารถท าการวัดประสิทธิภาพขององค์กร โดยการพจิารณาปัจจัยน าเข้า (Input) และผลผลติ 
(Output) ที่เป็นตัวแปรเชิงคณุภาพและเชงิปริมาณ ได้หลายปัจจัยในคราวเดียวกัน โดยใช้เทคนคิ
โปรแกรมเชงิเสน้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Programming) ซึ่งท าใหส้ามารถวิเคราะห์ความมี
ประสิทธิภาพหรือความด้อยประสิทธิภาพ  ในการใช้ทรพัยากรที่มีอยู่ และผลผลติทีไ่ด้ นอกจากนี้ยัง
สามารถหาสาเหตุ  ของการด้อยประสิทธิภาพ  (Inefficiency)       ซึง่สามารถใช้เป็นข้อมูล  ในการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพขององค์กร 

เทคนิค Data Envelopment Analysis จึงเป็นการประเมิน Frontier Function โดยวิธ ี
Linear Programming เพื่อสร้าง Frontier และวัดประสิทธิภาพของหน่วยผลติเปรียบเทียบกับแนว
เขต โดยมีข้อสมมติว่า Convex Production Frontier มีอยู่จริง ซึง่การเชื่อมต่อกันของหน่วยผลติ
ต่างๆ เพื่อประกอบเป็นเส้นแนวเขตการผลติเป็นการเชื่อมต่อแบบ Linear combination 

เทคนิค DEA นี้ต่อมาถูกพัฒนาข้ึนโดย ชาลร์ คูเปอร์ และ โรดส์ (Charnes, Cooper ;& 
Rhodes.1978) โดยแบบจ าลองที่น าเสนอเป็นการพิจารณาด้านปัจจัย (Input orientation) และ
สมมติให้แบบจ าลองดังกล่าวมีลักษณะผลตอบแทนต่อขนาดคงที ่(Constant Returns to Scale) นั่น
คือ มีข้อสมมติว่า หน่วยผลิตมีการผลติในขนาดที่เหมาะสมแล้ว แต่เนื่องจากในความเป็นจริงยังมี
ปัจจัยอ่ืนที่อาจท าใหไ้ม่สามารถผลติ ณ ขนาดการผลิตที่เหมาะสม แบงเกอร์ ชาลเมร์ และ โรดส ์
(Banker, Charmes ;& Cooper .1984) จึงได้เสนอแนะแบบจ าลองที่มีลักษณะผลตอบแทนต่อขนาด
ผันแปร (Variable Returns to Scale) และภายหลังได้มีนกัเศรษฐศาสตรห์ลายท่านได้พัฒนา
แบบจ าลองที่พิจารณาทางด้านผลผลติ (Output orientation) ดังนั้นในปัจจุบันการวัดประสิทธิภาพ
ด้วยวิธี DEA จึงมีการพิจารณาทัง้ด้านปัจจัยและด้านผลผลิต และมีข้อสมมติเกี่ยวกับผลตอบแทนทัง้
ในรูปแบบ  CRS (Constant Returns to Scale) และ VRS (Variable Returns to Scale) ซึ่งการ
เลือกใช้รูปแบบและวิธีการเช่นไรนัน้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดของข้อมูลที่ใช้ศึกษา 

การศึกษาจากตัวแบบ Input orientation มีเป้าหมายคือ เพื่อศึกษาว่า หน่วยผลิตจะ
สามารถลดปริมาณการใช้ปัจจัยน าเข้าลงอย่างเป็นสัดส่วนได้อย่างไร โดยปริมาณผลผลิตไม่
เปลี่ยนแปลง ขณะที่การศึกษาจากตัวแบบ output orientation มีเป้าหมายเพื่อศึกษา หน่วยผลติจะ
สามารถเพิ่มปรมิาณผลผลติอย่างเป็นสัดส่วนได้อย่างไร โดยที่ปริมาณปัจจัยน าเข้าที่ใชไ้ม่
เปลี่ยนแปลง ในกรณ ีConstant Returns to Scale ผลการศึกษาประสทิธิภาพจากทั้งสองตัวแบบนี้
จะให้ผลเหมือนกัน แตส่ าหรับกรณ ีVariable Returns to Scale จะให้ผลการศึกษาต่างกัน เนื่องจาก
การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้ข้อสมมุติแบบ Variable Returns to Scale นั้นเป็นการวัด
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ประสิทธิภาพในกรณทีี่มีการแข่งขันที่ไมส่มบูรณ ์ ซึ่งเป็นสาเหตุทีท่ าใหห้น่วยธุรกิจหนึ่งไมไ่ด้
ด าเนินการผลติอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในขณะที่การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้ข้อสมมุติ
แบบ Constant Returns to Scale นั้นจะต้องมีข้อจ ากัดที่ว่าหน่วยผลิตทุกหน่วยจะต้องมีการ
ด าเนินการผลติ ณ ระดับที่เหมาะสม 

สรุปการวัด DEA ภายใต้ข้อสมมต ิConstant Returns to Scale และ Variable Returns 
to Scale ในกรณีที่พิจารณาทางด้าน Input orientation และ Output orientation สามารถประเมนิได้
จากการท า Linear Programming ในแบบจ าลองดังนี ้

 
ตาราง 1 แบบจ าลองภายใต้ข้อสมมตุ ิConstant Returns to Scale (CRS) 
 

Input orientated Output orientated 
                    

                          Min θ,λ θ           Maxϕ ,λ ϕ   

  Subject to      – yi +yλ ≥ 0    Subject to         – ϕyi +yλ ≥ 0 

                         θxi – xλ ≥ 0                               xi – xλ ≥ 0   

  
                           
                        λ ≥ 0                                λ ≥ 0   

                    
 

 
ตาราง 2 แบบจ าลองภายใต้ข้อสมมตุ ิVariable Returns to Scale (VRS) 
 

Input orientated Output orientated 
                    

                         Min θ,λ θ              Maxϕ ,λ ϕ   

  Subject to     – yi +yλ ≥ 0     Subject to    – ϕyi +yλ ≥ 0 

                        θxi – xλ ≥ 0                            xi – xλ ≥ 0   
                            N1’λ ≤ 1                              N1’λ ≤ 1   

  
                            
                          λ ≥ 0                                λ ≥ 0   
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เมื่อ θ = ค่า Scalar แสดง Efficiency score ของหน่วยผลิตที่ i โดยที่หากค่า θ = 1 แสดง
ถึงจุดบนเส้นพรมแดน 

      λ  =  NX1 vector of constant 

      I  =  หน่วยผลิตที่ 1, 2, 3……n 

      N1 =  NX1 vector of ones 

ผลการศึกษาจะให้ค่าคะแนนประสทิธิภาพ (Efficient Score) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 
โดยหน่วยผลติใดมีค่าคะแนนเท่ากับ 1 แสดงว่ามีการผลิตอยู่บน Production Frontier นั่นคือมีการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 100% ส่วนหน่วยผลิตใดที่มคี่าคะแนนต่ ากว่า 1 ไม่อยู่บน Production 
Frontier แสดงว่ามีการผลติอย่างไมม่ีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับหน่วยผลิตอ่ืน 

 
ภาพประกอบ 5  แนวเขตการผลติกรณผีลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (Constant Returns to 

       Scale Frontier) และ แนวเขตการผลิตกรณีผลตอบแทนต่อขนาดผันแปรได้ (Variable  
       Returns to Scale Frontier) 
ที่มา: Coelli. (1998). An introduction to efficiency and Productivity analysis. p 112. 

 
จากรูป เส้น OZ แสดงแนวเขตการผลติกรณีทีผ่ลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (CRS) โดย

หน่วยผลิต A ผลติอยู่บนเส้นแนวเขตการผลตินี้ แสดงว่าหน่วยผลติ A มีการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพทางเทคนิค 

Input 
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เส้น QQ แสดงแนวเขตการผลิตกรณีทีผ่ลตอบแทนต่อขนาดแปรผันได้ (VRS) หน่วยผลติ
ใดที่ผลิตบนเส้น QQ แสดงว่ามีการผลติอย่างมีประสทิธภิาพทางเทคนิค กรณีผลตอบแทนต่อขนาด
ผันแปรได้นี้แสดงว่า ระดับผลผลติต่อปัจจัยน าเข้าที่เหมาะสมเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดของการผลิต 
ดังนั้นประสิทธิภาพต่อขนาดการผลิต (Scale efficiency) จึงสามารถพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคภายใต้ข้อสมมตุิผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ CRS (TECRS) เปรียบเทียบกับค่า
ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้ข้อสมมตุิผลตอบแทนต่อขนาดแปรผัน VRS (TEVRS) 

การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้ข้อสมมุติแบบ VRS นั้นเป็นการวัดประสิทธิภาพใน
กรณีที่มีการแข่งขันทีไ่ม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นสาเหตทุี่ท าให้หนว่ยธุรกิจหนึ่งไม่ได้ด าเนนิการผลติอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ในขณะที่การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้ข้อสมมตุิแบบ CRS นั้นจะต้องมี
ข้อจ ากัดที่ว่า  หน่วยผลิตทุกหน่วยจะต้องมีการด าเนนิการผลติ ณ ระดับที่เหมาะสม ดังนั้น
ประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใต้สมมุต ิCRS (TECRS) ประกอบไปด้วย Scale Efficiency (SE) และ 
Pure Technical Efficiency (TEVRS) ซึ่งหากหน่วยผลติบางหน่วยไม่ได้ด าเนินการผลติ ณ ระดับที่
เหมาะสม ค่า TECRS และ TEVRS จะมีค่าไม่เท่ากัน และ TECRS / TEVRS  จะได้ Scale Efficiency 
(SE) ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยภาพที่ 5 เมื่อสมมุตใิหห้น่วยผลิตมีการใช้ปัจจัยการผลิต 1 ชนิด ให้
ได้ผลผลิต 1 ชนิด เพราะฉะนัน้ 

      TECRS =  XA1/XB 
TEVRS = XC/XB 
SE = XA1/XC หรือ TECRS / TEVRS 

 
โดยค่าของ TECRS, TEVRS และ SE มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 

 

ค่าคะแนนประสทิธิภาพ (Score Efficiency) 

ค่าประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยรวม (Global technical efficiency หรือ TECRS) 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าประสิทธิภาพทางเทคนคิที่แท้จรงิ (Pure technical efficiency หรือ 
TEVRS) และค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (Scale efficiency หรือ SE) โดยมีความสมัพันธ์กันดังนี้ SE = 
TECRS/ TEVRS 

SE คือ ค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (Scale efficiency หรือ Scale inefficiency) ค่านี้บอก
ให้ทราบว่าเมื่อมีการใช้ปัจจัยน าเข้าเพิ่มข้ึนอย่างเป็นสัดส่วนแล้ว ผลผลติจะเพิม่ข้ึนอย่างเป็นสัดส่วน
มากน้อยเพียงใด 
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หน่วยผลิตใดทีม่ีประสทิธิภาพต่อขนาดแสดงว่า การเพิ่มปัจจัยน าเข้าอย่างเป็นสัดส่วน 
ผลผลติทีไ่ด้จะเพิม่ข้ึนอย่างเป็นสัดส่วนในขนาดที่เท่ากัน เช่น หากใช้ปัจจัยน าเข้าเพิ่มข้ึน 20% 
หน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพต่อขนาดจะสามารถผลติสนิคา้ได้เพิ่มข้ึน 20% เช่นกัน หรือเรียกอีก
อย่างว่า มีผลตอบแทนต่อขนาดคงที่  (Constant Return to Scale) หากหน่วยผลติสามารถผลิตได้
เพิ่มมากว่า 20% แสดงว่าหน่วยผลตินั้นมีการผลติทีม่ีผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มข้ึน (Increasing 
Returns to Scale) และในทางตรงข้าม หากหน่วยผลิตผลติได้เพิ่มข้ึนน้อยกว่า 20% แสดงว่ามี
ผลตอบแทนต่อขนาดลดลง (Decreasing Return to Scale) 

ค่า SE มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 โดย หากค่า SE เทา่กับ 1 หมายความว่า หน่วยผลิต
นั้นมีการผลติอย่างมีประสิทธิภาพต่อขนาด และหากค่า SE น้อยกว่า 1 หมายความว่าหน่วยผลิตนั้น
มีความด้อยประสิทธิภาพต่อขนาด หรือ มีความด้อยประสิทธิภาพอันเนื่องจากมีการผลติในขนาดที่
ไม่เหมาะสม 

ดังนั้นเมื่อใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพทั้ง 2 
กรณี คือ กรณีผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (Constant Returns to Scale) และ กรณีผลตอบแทนต่อ
ขนาดผันแปร (Variable Returns to Scale) หากค่าประสิทธิภาพที่ได้จากทัง้ 2 กรณีมีค่าต่างกัน
แสดงว่า มีความด้อยประสิทธิภาพอันเนื่องจากขนาดการผลิตที่ไม่เหมาะสมเกิดข้ึน 

นอกจากการศึกษาโดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือ 
Stochastic Frontier เป็นการวิเคราะห์โดยวิธีการทางเศรษฐมิต ิ  ซึ่งประมาณค่าพารามิเตอรโ์ดยใช้
วิธี Maximum likelihood  และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาแบบจ าลอง Stochastic 
Frontier Model และการน าแบบจ าลองมาประยุกตใ์ชด้้านต่างๆ เช่นการประมาณค่าฟังกช์ันการ
ผลิต ฟงัก์ชนัก าไร เป็นต้น 

ปัจจุบันทั้งสองวิธียังถูกใช้กนัอย่างกว้างขวางในงานศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ แต่
อย่างไรก็ตามไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีการใดดีที่สุด ทั้งนี้การศึกษาโดยใช้วิธีใดจงึต้องพิจารณา 
วัตถุประสงค์และข้อมูลทีใ่ช้ศึกษาเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการศึกษาอ่ืนๆ เชน่ การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio 
Analysis) และการวิเคราะหส์มการถดถอย (Regression Analysis) พบว่าเทคนิค DEA มีข้อ
ได้เปรียบคือ (Bowlin. 1999)  

1. เทคนิค DEA ไม่จ าเป็นต้องระบุรูปแบบของฟังก์ชนั (Functional Form) 

2. สามารถบอกได้ว่าความด้อยประสิทธิภาพเกิดจากปัจจัยน าเข้าใด และเป็นจ านวน  
เท่าใด 

3. ในการหาเส้นพรมแดนการผลติ (Production Frontier) นั้นเทคนิค DEA สามารถ
ประเมินความด้อยประสิทธิภาพและผลตอบแทนต่อขนาดได้ดีกว่าและเทคนิค DEA 
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จะให้ค่าค าตอบที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยผลติ ขณะที่วิธีสมการถดถอยให้ค่าค าตอบ
ที่เหมาะสมของแตล่ะหน่วยผลิต ขณะที่วิธีสมการถดถอยให้ค่าค าตอบที่เหมาะสมค่า
เดียวเท่านั้น 

4. ค่าสัมประสทิธิ์หรือน้ าหนัก (Coefficient or weight) ที่ได้จาก เทคนิค DEA เป็นค่า
เฉพาะของแต่ละหน่วยผลติที่พิจารณาเท่านั้น จึงไมส่ามารถใช้เป็นตัวแบบในการ
ประมาณการประสิทธิภาพ ณ แต่ละปีดังวิธสีมการถดถอย ดังนั้นการใชส้มการ
ถดถอยจะเหมาะสมกว่า หากผู้วิเคราะห์ต้องการประมาณการประสทิธิภาพทั้งกลุ่ม 

อย่างไรก็ตาม เทคนิค DEA ยังมีข้อด้อยคือ การไม่พิจารณาความมีนัยส าคัญทางสถิติของ
ค่าสัมประสทิธิ์หรือน้ าหนัก อีกทั้งการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยยังเป็นทีคุ่้นเคยและยอมรับง่าย
กว่า 

 

4.  เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคโดย Frontier Analysis นั้นวัดได้อยู่หลายวิธี ซึ่ง
แต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปตามแต่ข้อสุมมติของแต่ละวิธี ในส่วนนี้จะส ารวจงานศึกษา 
2 ส่วนคือ (1) งานศึกษาด้านการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคด้วยวิธี DEA และ (2) งานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียม 

4.1 การศึกษาในแง่ประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดการวัดโดยวิธี DEA 

จากที่ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการวัดประสิทธิภาพโดยวิธี DEA นั้นสามารถ
ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจด้วยกัน ซึ่งในสาระนิพนธ์เล่มนี้ได้ใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพในรูปแบบ  
DEA เช่นเดียวกัน โดยวัดประสิทธิภาพในกรณีที่มีหลากหลายปัจจัยน าเข้าและหลายหลายปัจจัย
ผลผลิตโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) ซึ่งสามารถรวบรวม ได้ดังนี้ การวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสาขาธนาคาร โดย H.David Sherman and Franklin Gold (1985) 
ท าการศึกษาเรื่องBank Branch Operating Efficiency: Evaluation with Data Envelopment 
Analysis  

โดยข้อมูลที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ด้านปัจจัยการผลิต  ประกอบด้วย 
แรงงาน และทุน โดยแรงงาน หมายถึง จ านวนชั่วโมงการท างานของพนักงานหรือบุคลากรในสาขา
ของธนาคารนั้นๆ และ ทุน หมายถึง ค่าเช่าพื้นที่ท าการของสาขา และต้นทุนที่เกิดจากด าเนินงาน
ด้านธุรกรรมของสาขานั้นๆ ส่วนผลผลิต ของสาขาของธนาคาร ประกอบด้วย เงินฝาก เงินกู้ยืม 
จ านวนการเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร การซื้อขายพันธบัตร และบริการต่างๆ 
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จากการศึกษาระดับความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของสาขาของ
ธนาคารจ านวน 14 สาขา พบว่ามีจ านวนสาขาของธนาคารที่มีค่าระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคต่ า
กว่า 1 จ านวน 6 สาขา และพบว่าสาขาของธนาคารที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคมีการด าเนินงาน
เกิดจากใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินไป และ การมีผลผลิตปริมาณที่น้อยเกินไปจากปัจจัยการผลิตที่
หน่วยผลิตใช้ในการผลิตอยู่ ฉะนั้นสาขาของธนาคารที่ไม่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนนิงาน
หรือมีประสิทธิภาพต่ ากว่าหนึ่ง สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานหรือวางแผนการ
ด าเนินการใหม่โดยเปรียบเทียบกับสาขาของธนาคารที่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงาน 

งานวิจัยในประเทศไทยที่เป็นการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานกับการปรับปรุง
โครงสร้างธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ได้มีการน าอัตราส่วนทางการเงินมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์
เพิ่มเติม ซึ่งสาระนิพนธ์ที่ได้ประยุกต์ใช้อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่  กฤชญา ว่องตาประดิษฐ์ 
(2541)   ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานกับการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพย์ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้าง
ธุรกิจ และแบ่งหน่วยผลิตในการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บริษัทหลักทรัพย์ 14 บริษัท บริษัท
เงินทุน 22 บริษัท และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 35 บริษัท และศึกษาข้อมูลในลักษณะ Cross 
Section Data โดยพิจารณาข้อมูลจากงบการเงินเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2536 ถึง 2538 และ
ศึกษาโดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis เพื่อหาระดับความมีประสิทธิภาพ และใช้อัตราส่วน
ทางการเงิน Financial Ratio อธิบายถึงโครงสร้างธุรกิจ ความเสี่ยง ผลตอบแทนในการด าเนินงาน 
โดยการศึกษานี้เพื่อช่วยในการมองภาพรวมและลักษณะโครงสร้างของธุรกิจให้เห็นอย่างชัดเจน 
และน าเสนอแนวทางในการปรับโครงสร้างการด าเนินงานของบริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ปัจจัยการผลิต (Input) ของบริษัททั้ง 3 กลุ่ม กรณีวัดระดับความมีประสิทธิภาพแบบ 
Input Oriented คือ ดอกเบ้ียจ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าธรรมเนียมจ่าย และกรณีวัดระดับ
ความมีประสิทธิภาพแบบ Output Oriented ปัจจัยการผลิต (input) คือ ทุนจดทะเบียน ก าไรสะสม 
เงินกู้ยืม ส่วนผลผลิต (output) จากกรณีวัดระดับความมีประสิทธิภาพทั้ง 2 แบบ แยกได้ดังนี้ บริษัท
หลักทรัพย์ประกอบด้วยดอกเบ้ียรับ เงินปันผลจากหลักทรัพย์ ก าไร(ขาดทุน)จากหลักทรัพย์ ค่า
นายหน้าและค่าธรรมเนียม ส่วนบริษัทเงินทุนผลผลิตประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับ เงินปันผลจาก
หลักทรัพย์ ก าไร (ขาดทุน) จากหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบ้ียธุรกิจเช่าซื้อ ส่วนบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ผลผลิตประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับ เงินปันผลจากหลักทรัพย์ ก าไร(ขาดทุน) จาก
หลักทรัพย์ ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบ้ียธุรกิจเช่าซื้อ 
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ผลการศึกษาพบว่าจากบริษัทหลักทรัพย์ จ านวน 14 บริษัทมีบริษัทหลักทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพจ านวน 5 บริษัท และจากบริษัทเงินทุน จ านวน 22 บริษัท มีบริษัทเงินทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 5บริษัทและจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จ านวน 35 บริษัทพบว่าบริษัทมีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน 8 บริษัท ส่วนการศึกษาเพื่อการปรับโครงสร้างการด าเนินงานของธุรกิจเงินทุน
และหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีบทบาทส าคัญต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานคือ 
ดอกเบ้ีย ส่วนโครงสร้างหนี้สินาต่อส่วนของผู้ถือหุ้นพบว่าธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์พบว่าต่างก็มี
โครงสร้างดังกล่าวสูงกว่าธุรกิจทั่วไป โดยเฉพาะธุรกิจเงินทุนมีค่าอัตราส่วนนี้สูงถึง ประมาณ 7-8 
เท่า ส่วนโครงสร้างรายได้พบว่า บริษัทที่มีประสิทธิภาพมีการกระจายรายได้ในหลายธุรกิจมากกว่า
การเน้นเฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ส่วนโครงสร้างสินทรัพย์รวม พบว่าขนาดขององค์กรมีผลต่อความ
มีประสิทธิภาพของบริษัท และโครงสร้างก าไรสุทธิต่อพนักงาน พบว่าก าไรสุทธิต่อพนักงานเป็น
อัตราที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยบริษัทที่มีประสิทธิภาพมีก าไรสุทธิต่อ
พนักงาน 1 คน ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 

 
4.2  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมซึ่งสาระนิพนธ์ฉบับนี้ได้ท าการศึกษาถึง
โครงสร้างโดยรวมของธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  ได้แก่ วลักษกร ตันติกรวรกุล (2544) 
ท าการศึกษา การศึกษา การเปิดเสรีน้ ามัน กับโครงสร้างตลาด และพฤติกรรมของผู้ค้าปลีกน้ ามัน
ไทย 

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงโครงสร้าง พฤติกรรมของตลาดผู้ค้าปลีกน้ ามันในปัจจุบัน เพื่อทราบถึง
ภาวการณ์แข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ ามันไทย โดยท าการศึกษาผ่านโครงสร้างตลาด และพฤติกรรม 
ในการศึกษาโครงสร้างตลาดนั้นใช้ทฤษฏีอัตราการกระจุกตัวในการศึกษาโดยศึกษาจากจ านวน
สถานีบริการ ส่วนแบ่งตลาด จ านวนผู้ค้าตามมาตรา 6 เพื่อดูลักษณะโครงสร้างตลาดค้าปลีก และ
ศึกษาในด้านพฤติกรรมจากการแข่งขันด้านราคาและไม่ใช้ราคา 

ผลการศึกษาพบว่า ในด้านโครงสร้างตลาดค้าปลีกน้ ามันในปัจจุบันยังเป็น โครงสร้าง
ผู้ขายน้อยราย โดยศึกษาจ านวนผู้ค้าตามมาตรา 6 ซึ่งมีเพียง 5 บริษัทใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ครองส่วนแบ่ง
ตลาดและมีอัตราการกระจุกตัวในปัจจุบันสูง ในด้านพฤติกรรมการแข่งขันด้านราคานั้นพบว่า จาก
ระบบราคาน้ ามันลอยตัวท าให้โครงสร้างราคาน้ ามันเปลี่ยนจากอดีต โดยราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น
และค่าการตลาดเป็นอิสระไม่ถูกควบคุมจากภาครัฐเหมือนในอดีต มีผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปตาม
ต้นทุนต่างๆ และมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคาน้ ามันในตลาดโลก ส่วนพฤติกรรมการแข่งขัน
ด้านราคากัน ในพื้นที่นั้น แต่โดยรวมแล้วบริษัทผู้ค้าจะไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา แต่จะเน้น
พฤติกรรมการแข่งขันในด้านที่ไม่ใช่ราคา โดยเน้นการให้บริการและส่งเสริมการขาย 
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นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังได้ท าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 100 รายในกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติต่อการค้าปลีกของสถานี
บริการน้ ามัน ผลการศึกษาพบว่าในปัจจุบันผู้บริโภคเน้นความสะดวกในการเลือกเติมน้ ามันจาก
สถานีบริการและมุ่งเน้นคุณภาพน้ ามันเป็นอันดับแรก รองลงมาให้ความส าคัญในเรื่องราคา และ
บริการในล าดับต่อมา 

ซึ่งจากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ อาจกล่าวได้ว่า สภาพตลาดน้ ามันยังมีโอกาสในการ
แข่งขันมากข้ึนกว่าในอดีต ซึ่งเห็นได้จากมีผู้ค้ารายใหม่ที่เข้ามาแข่งขันมากข้ึน และแต่ละผู้ค้าน้ ามัน
ต่างมีพฤติกรรมการแข่งขันในด้านราคาและที่ไม่ใช่ราคากันอย่างกว้างขวางกว่าในอดีตมาก 

งานวิจัยเรื่องการประหยัดต่อขนาดของอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันภายในประเทศไทย 
งานของนาย อมร พงษ์สาระนันทกุล (2542) ท าการศึกษาโรงกลั่นในประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาโรงกลั่นน้ ามันมีการประหยัดต่อขนาดหรือไม่ และถ้ามีการประหยัดต่อขนาดแล้ว การ
ประหยัดต่อขนาดเท่าใดจึงจะมีประสิทธิภาพคุ้มค่าโดยพิจารณาจากขนาดต่ าสุดที่มีประสิทธิภาพ 
(Minimum Efficient Scale:MES) วัดโดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาตั้งแต่ปี 2530 – 2539 ของโรงกลั่น
น้ ามัน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทไทยออยล์  บริษัทเอสโซ่ สแตนด์ดารด์ ประเทศไทย และบริษัทบางจาก
ปิโตรเลียม โดยการวิเคราะห์หาสัมประสิทธิสมการถดถอย โดยใช้สมการต้นทุน (Cost Equation) 
ร่วมกับสมการส่วนแบ่งต้นทุน (Cost share equation) แบบ Translog Multiproduct Cost Function 
และใช้วิธี Seemingly Unrelated Regression (SUR) เพื่อวิเคราะห์สัมประสิทธิโดยพิจารณาผลผลิต
หลายชนิด (Multiproduct) และผลผลิตรวม (Total Product)  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าสมการถดถอยทั้งแบบ
พิจารณาผลผลิตหลายชนิดและผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันแห่งประเทศไทย มีการ
ผลิตอยู่ในช่วงที่มีการประหยัดต่อขนาด และสามารถหาค่า MES โดยคิดเป็นปริมาณน้ ามันดิบที่ต้อง
น ามาใช้ในกระบวนการกลั่นเท่ากับ 1,585,294 ล้านลิตรต่อปี จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบค่า MES ที่ค านวณได้กับขนาดการผลิตที่เป็นอยู่ในปลายปี พ.ศ.2539 แล้วยังมีขนาดที่
ไม่ใกล้เคียงกันอยู่มาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องจากงานของ อรม พงษ์สาระนันทกุล (2542) นี้มีข้อจ ากัดอยู่มากโดยเฉพาะ
ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลท าให้ต้องประมาณข้อมูลต้นทุนของปัจจัยในการผลิตทางด้านแรงงาน
และทุนขึ้นมาเองโดยอาศัยข้อมูลจากต้นทุนรวม ซึ่งการประมาณค่าจากข้อมูลนี้อาจมีผลกระทบต่อ
ผลประมาณค่าสัมประสิทธิ์จากสมการถดถอยที่ได้ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามในอนาคตถ้ามีจ านวน
ข้อมูลเพิ่มมากข้ึนและแหล่งที่มาของข้อมูลมีความแม่นย าและชัดเจนมากข้ึน ผลที่ได้จากการศึกษา
น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของลักษณะการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ได้ดีมากข้ึน 
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งานศึกษาของ จุฬาลักษณ์ (2550) ศึกษาวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงาน
ของธุรกิจปิโตรเลียมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาไว้โดยจะศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากงบ
การเงินประกอบด้วย งบดุล และงบก าไรขาดทุน ปี 2547 – 2550 เป็นเวลา 4 ปี จ านวนทั้งหมด 7 
บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มปิโตรเลียมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษา
ข้อมูลในลักษณะ Panel Data โดยพิจารณาจากงบการเงินย้อนหลัง 

งานศึกษาใช้วิธีการศึกษา 2 วิธี อันได้แก่การวัดประสิทธิภาพโดย (Data Envelopment 
Analysis; DEA) และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

การศึกษาโครงสร้างการด าเนินงาน และการทดสอบค่าประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทปิโตรเลียม ที่มีการด าเนินงานในช่วงปี 2547 – 2550 โดยแบ่งกลุ่มศึกษาออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและโรงกลั่นน้ ามัน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มบริษัทที่
ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมที่ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายอย่างเดียว 

ผลการศึกษาพบว่าบริษัทที่มีประสิทธิภาพ มีทั้งหมด 2 บริษัท คือ การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (PTT) และบริษัทไทยออยล์ (TOP) ส่วนบริษัทที่มีประสิทธิภาพต่ ากว่าหนึ่งในกลุ่มที่ 1 
ได้แก่ บริษัทบางจาก (BCP)  และบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) 

หากพิจารณากรณีศึกษากลุ่มที่ 2 ซึ่งมี ทั้งหมด 7 บริษัท บริษัทที่มีประสิทธิภาพต่ ากว่า
หนึ่งมีทั้งหมด 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท สยามสหบริการ จ ากัด (มหาชน) (SUSCO), บริษัทบางจาก 
(BCP), บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BAFS), บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) (IRPC) และ บริษัทระยองเพียวริฟายเออร์ (RPC) 
 

4.3  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวัดประสิทธิภาพในการผลิต 
งานศึกษาของ ก้องเกียรติ (2537) ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนของสายการบิน

ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเปรียบเทียบกับสายการบินไทย 

ศึกษาสายการบินในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 9 สายการบิน รวมทั้งการบินไทย โดย
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ใช้ Translog Multilateral Index เป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพ
ในการผลิตระหว่างสายการบินในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เปรียบเทียบกับสายการบินไทย 

การศึกษาในส่วนที่ 2   ศึกษาถึงความแตกต่างของต้นทุนการผลิตต่อหน่วยระหว่างสาย
การบินไทยและสายการบินอ่ืนในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปี ค.ศ. 1988-
1991  การศึกษาในส่วนหลังนี้จะอธิบายความแตกต่างของต้นทุนต่อหน่วยด้วยความแตกต่างของ
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ราคาปัจจัยการผลิตและจ านวนผลผลิต โดยใช้สัดส่วนของความแตกต่างของตัวแปรในการสร้าง
สมการเพื่อขจัดปัญหาด้านหน่วยของข้อมูลที่อาจจะแตกต่างกันในแต่ละสายการบิน โดยสร้างสมการ
ความสัมพันธ์ออกมาในรูปของสัดส่วนของความแตกต่างของต้นทุนต่อหน่วยกับสัดส่วนของความ
แตกต่างของตัวแปรปัจจัยการผลิตและปริมาณผลผลิต รูปแบบสมการดังนี้ 

C        =  f ( FLTP , WAGE , FUEL , Q )  

C        =  a + bFLTP + cWAGE + dFUEL + eQ 

โดย          C        = สัดส่วนความแตกต่างของต้นทุนต่อหน่วยของสายการบิน I เทียบกับสายการ
บินไทย 

FLTP  = สัดส่วนความแตกต่างของระดับราคาเครื่องบินของสายการบิน I เทียบกับ
สายการบินไทย 

WAGE = สัดส่วนความแตกต่างของค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานต่อปีต่อคนของสายการ
บิน I เทียบกับสายการบินไทย 

FUEL  = สัดส่วนความแตกต่างของระดับราคาน้ ามันของสายการบิน I เทียบกับสาย
การบินไทย 

Q       = สัดส่วนความแตกต่างของปริมาณผลผลิตของสายการบิน I เทียบกับสายการ
บินไทย ซึ่งแทนด้วยปริมาณตัน-กิโลเมตร 

จากความสัมพันธ์ข้างต้น อธิบายว่าความแตกต่างของต้นทุนต่อหน่วยของสายการบิน
ต่างๆ กับสายการบินไทย เกิดจากความแตกต่างของต้นทุนของการใช้ปัจจัยการผลิตประเภท 
เครื่องบิน แรงงาน น้ ามัน และปริมาณการผลิต เมื่อน าสมการ ไปประมาณค่าสมการถดถอยจะทราบ
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ ซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางความสัมพันธ์และระดับความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่างๆที่มีต่อต้นทุนต่อหน่วย 

ผลการศึกษาทางด้านประสิทธิภาพการผลิต พบว่าสายการบินที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
สายการบินไทย อธิบายได้ว่า สายการบินที่มีขนาดใหญ่จะเป็นสายการบินที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตสูงกว่าสายการบินที่มีขนาดเล็กทั้งนี้ เนื่องจากสายการบินที่มีขนาดใหญ่จะมีการให้บริการด้วย
เครื่องบินขนาดใหญ่และการให้บริการในเส้นทางที่ไกลกว่า ท าให้การใช้ปัจจัยการผลิตของสายการ
บินสามารถก่อให้เกิดผลผลิตมาก ถึงแม้ว่าสายการบินที่มีขนาดใหญ่นั้น จะมีการใช้ปัจจัยการผลิตใน
จ านวนที่มากกว่าก็ตาม แต่ผลของการชดเชยจากการที่มีผลผลิตสูง ท าให้สายการบินมีประสิทธิภาพ
มากกว่า 
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ในการวัดประสิทธิภาพนั้นสามารถใช้แบบจ าลองได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น DEA, 
Stochastic Frontiers เป็นต้น ซึ่งข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูลที่จะใช้วัด 

โดยรูปแบบ DEA นั้นเป็นวิธีแบบ Non parametric จึงไม่จ าเป็นต้องทราบรูปแบบการ
กระจายของประชากรและไม่จ าเป็นต้องทราบถึงรูปแบบฟังก์ชั่นการผลิต ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้กัน
มากในการวัดประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการ Linear Programming มาเพื่อค านวณขอบเขต (Frontier) 
ของหน่วยผลิตเพื่อหาสัดส่วนการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือสัดส่วนการผลิตสินค้า
เพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตสูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 

ในการวัดประสิทธิภาพนั้นสามารถวัดได้ 2 ทางคือ ทางด้าน Input และ Output ซึ่ง
การศึกษาจากตัวแบบ Input orientation มีเป้าหมาย เพื่อศึกษาว่าหน่วยผลิตจะสามารถลดปริมาณ
การใช้ปัจจัยน าเข้าลงอย่างเป็นสัดส่วนได้อย่างไรโดยปริมาณผลผลิตไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่
การศึกษาจากตัวแบบ Output orientation มีเป้าหมายเพื่อศึกษา หน่วยผลิตจะสามารถเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตอย่างเป็นสัดส่วนได้อย่างไรโดยที่ปริมาณปัจจัยน าเข้าที่ใช้ไม่เปลี่ยนแปลง ในกรณี Constant 
Returns to Scale ผลการศึกษาประสิทธิภาพจากทั้งสองตัวแบบนี้จะให้ผลเหมือนกัน แต่ส าหรับ
กรณี Variable Returns to Scale จะให้ผลการศึกษาต่างกัน 

การวัดประสิทธิภาพโดยวิธี DEA นั้นสามารถน ามาใช้วัดประสิทธิภาพได้หลากหลาย
ธุรกิจด้วยกัน อย่างที่ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจธนาคาร , ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ 
และ การศึกษาโดยรูปแบบฟังก์ชั่นในการวัดแตกต่างกันไปตามลักษณะข้อมูลที่มี หรือ รูปแบบธุรกิจ
ที่จะศึกษา และในการวิเคราะห์ยังสามารถประยุกต์งานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์ให้สามารถเห็นผลการวิเคราะห์ได้ชัดเจนขึ้น 
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ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบผลสรุปของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพการผลิต 
 
หัวข้อการวิจัย ปัจจัยการ

ผลิต 
ผลผลติทีไ่ด้ วิธีการวัด

ประสิทธิภาพ 
ผลการวิจัย 

การศึกษา
ประสิทธิภาพเชงิ
เทคนิคในการ
ด าเนินงานของ
สาขาของ
ธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงงาน และ
ทุนทีใ่ช้ในแต่
ละสาขา 

จ านวนเงินฝาก 
เงินกู้ยืม จ านวน
การเปิด-ปิดบัญชี
ธนาคาร การซื้อ
ขายพันธบัตร 
และบริการต่างๆ 

Data 
Envelopment 
Analysis โดยวัด
ค่าระดับ
ประสิทธิภาพเชงิ
เทคนิค ที่มีคา่
ตั้งแต่ 0 ถึง 1 

สาขาของธนาคารที่
มีค่าระดับ
ประสิทธิภาพเชงิ
เทคนิคต่ ากว่า 1 
จ านวน 6 สาขา และ
พบว่าสาเหตุเกิด
จากใช้ปัจจัยการ
ผลิตมากเกินไป และ 
การมีผลผลติ
ปริมาณที่น้อย
เกินไปจากปัจจัย
การผลิตที่หน่วย
ผลิตใชใ้นการผลิต
อยู่ 

การวัด
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน
กับการปรับปรุง
โครงสร้างธรุกิจ
เงินทุนและ
หลักทรัพย์ 

วิธีInput 
Oriented คือ 
ดอกเบ้ียจ่าย 
ค่าใช้จ่ายใน
การ
ด าเนินงาน 
ค่าธรรมเนียม
จ่าย  
วิธี Output 
Oriented คือ 
ทุนจด
ทะเบียน 
ก าไรสะสม 
เงินกู้ยืม  

รายได้ที่ได้รับ
จากการ
ด าเนินงาน และ
ก าไร(ขาดทุน) 
ในแตล่ะปี 
 
 

Data 
Envelopment 
Analysis เพื่อหา
ระดับความมี
ประสิทธิภาพ และ
ใช้อัตราส่วนทาง
การเงิน Financial 
Ratio อธิบายถึง
โครงสร้างธรุกิจ 
ความเสี่ยง 
ผลตอบแทนใน
การด าเนินงาน 

บริษัทหลักทรัพย์ทีม่ี
ประสิทธิภาพจ านวน 
5 บริษัท จาก 14 
บริษัท และมีบรษิัท
เงินทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 5 
บริษัท จาก 22 
บริษัท และจาก
บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์จ านวน 
35 บริษัทพบว่า
บริษัททีม่ี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 8 บรษิัท 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 
หัวข้อการวิจัย ปัจจัยการ

ผลิต 
ผลผลติทีไ่ด้ วิธีการวัด

ประสิทธิภาพ 
ผลการวิจัย 

การประหยัดต่อ
ขนาดของ
อุตสาหกรรมโรง
กลั่นน้ ามัน
ภายในประเทศ
ไทย 

ปริมาณ
น้ ามันดิบที่ใช้
ในการผลติ
และปัจจัยใน
การผลิตอ่ืนๆ 
โดยเป็น
ข้อมูลอนุกรม
เวลาตั้งแต่ปี 
2530 – 2539 
ของโรงกลัน่
น้ ามัน 3 แหง่ 

ผลผลติหลาย
ชนิด และผลผลติ
รวม (Total 
Product) ที่เกิด
จากการกลั่น
น้ ามัน 

การวิเคราะห์หา 
สัมประสิทธสิมการ
ถดถอย โดยใช้
สมการตน้ทุน 
(Cost Equation) 
ร่วมกับสมการส่วน
แบ่งต้นทุน (Cost 
share equation) 
Cost Function 
และใช้วิธ ี
Seemingly 
Unrelated 
Regression(SUR) 

พิจารณาจากการ
ประหยัดต่อขนาดที่
มีขนาดต่ าสุดจะถือ
ว่ามีประสิทธิภาพ 
(Minimum Efficient 
Scale : MES) โดย
พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบค่า 
MES กับขนาดการ
ผลิตที่เป็นอยู่ใน
ปลายปี พ.ศ.2539 
แล้วยังมีขนาดที่ไม่
ใกล้เคียงกันอยู่มาก 

ศึกษาวัด
ประสิทธิภาพเชงิ
เทคนิคในการ
ด าเนินงานของ
ธุรกิจปิโตรเลียม
ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ข้อมูลจากงบ
การเงินของ
บริษัท
ทั้งหมดใน
ตลาด
หลักทรัพย์  

ก าไรที่ท าได้มา
จากข้อมูลจากงบ
การเงินของ
บริษัททัง้หมดใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

Data 
Envelopment 
Analysis เพื่อหา
ระดับความมี
ประสิทธิภาพ และ
ใช้อัตราส่วนทาง
การเงิน Financial 
Ratio อธิบายถึง
โครงสร้างธรุกิจ 
ความเสี่ยง 
ผลตอบแทนใน
การด าเนินงาน 

ผลการศึกษาพบว่า
บริษัททีม่ี
ประสิทธิภาพ มี
ทั้งหมด 2 บริษทั 
คือ การปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย 
(PTT) และบริษทั
ไทยออยล์ (TOP) 
ส่วนบริษทัที่มี
ประสิทธิภาพต่ ากว่า
หนึ่งในกลุ่มที่ 1 
ได้แก่ บริษทับาง
จาก (BCP)  และ
บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากัด (มหาชน) 
(IRPC) 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 
หัวข้อการวิจัย ปัจจัยการ

ผลิต 
ผลผลติทีไ่ด้ วิธีการวัด

ประสิทธิภาพ 
ผลการวิจัย 

ศึกษา
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ
ต้นทุนของสาย
การบินในเขต
ภูมิภาคเอเชีย 
แปซิฟิค เปรียบ 
เทียบกับสายการ
บินไทย 
(การศึกษาใน
ส่วนที่ 1) 

ต้นทุนที่ใช้ใน
การผลิตเช่น 
ระดับราคา
เครื่องบิน,
ค่าจ้างเฉลี่ย
ของแรงงาน
ต่อปีต่อคน 
และระดับ
ราคาน้ ามัน  

ปริมาณผลผลิต
ของสายการบิน 
(ปริมาณตัน-
กิโลเมตร) 

Translog 
Multilateral Index 
เป็นดัชนีวัด
ประสิทธิภาพใน
การผลิตระหว่าง
สายการบินในเขต
ภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟิค 

สายการบินที่มีขนาด
ใหญ่จะเป็นสายการ
บินที่มีประสิทธิภาพ
ในการผลติสูงกว่า
สายการบินที่มีขนาด
เล็กทั้งนี้ เนื่องจาก
สายการบินที่มีขนาด
ใหญ่จะมีการ
ให้บริการด้วย
เครื่องบินขนาดใหญ่
และการให้บริการใน
เส้นทางที่ไกลกว่า 
ท าให้การใช้ปัจจัย
การผลิตของสาย
การบินสามารถ
ก่อให้เกิดผลผลติ
มาก 

 

5. โครงสร้างและลักษณะกระบวนการการผลิตของโรงกล่ันน้ ามันในประเทศไทย 
 
โครงสร้างธุรกิจน้ ามันในประเทศไทย 

โครงสร้างธุรกิจน้ ามันในประเทศไทยประกอบด้วยธุรกิจต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. ธุรกิจน้ ามันขั้นต้น ได้แก่ธุรกิจที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา หรือส ารวจน้ ามันดิบ ซึ่ง
ถือเป็นธุรกิจน้ ามันต้นทางการส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลียม โดยได้รับสัมปทานจาก
รัฐบาลปัจจุบันมีผู้ส ารวจ (Explorer) และผู้ผลิต (Producer) ลักษณะของธุรกิจเป็น
แบบกึ่งผูกขาดใช้เงินลงทุนสูงมาก มากด าเนินการจะต้องมีการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
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2. ธุรกิจน้ ามันขั้นกลาง ได้แก่ธุรกิจโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซ ด าเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ 
น้ ามันส าเร็จรูป และก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG โดยรับซื้อปิโตรเลียมจากผู้ด าเนินการ
ในประเทศ  และน าเข้าน้ ามันดิบจากต่างประเทศ ในปี 2550 ประเทศไทยมีโรงกลั่น
น้ ามันดิบเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น 7 โรง  คือ โรงกลั่นน้ ามันเอสโซ่ โรงกลั่นน้ ามันไทยออยล์ 
โรงกลั่นน้ ามันบางจาก โรงกลั่นน้ ามันระยอง โรงกลั่นน้ ามันสตาร์ปิโตรเลียม และโรง
กลั่นน้ ามันทีพีไอ ซึ่งมีก าลังการผลิตโดยรวมประมาณ 1,072,000 บาร์เรล  ต่อวัน   
สามารถกลั่นน้ ามันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปชนิดต่างๆ ได้แก่ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว น้ ามันเบนซิน น้ ามันอากาศยาน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา ยางมะตอย 
และยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ ามันหล่อลื่น จาระบีรวมทั้งเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
พาราไซลีน, เบนซีนและโทลูอีนเป็นต้น   

3. ธุรกิจค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงส าเร็จรูป จ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จาก
โรงกลั่นและโรงแยกก๊าซในประเทศร่วมกับน้ ามันเชื่อเพลิงที่น าเข้าจากต่างประเทศ
ผ่านสถานีบริการน้ ามันภายใต้ย่ีห้อของตนเอง จากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่ง
ได้ท าการส ารวจ ณ กรกฎาคม 2551 มีบริษัททั้งหมด 24 บริษัท  

ลักษณะกระบวนการการผลิต  

อุตสาหกรรมน้ ามันส าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันในระดับภูมิภาค ในขณะที่
อุตสาหกรรมน้ ามันดิบมีการแข่งขันในระดับโลก ทั้งนี้เนื่องจากการค้าน้ ามันส าเร็จรูปจะถูกจ ากัดด้วย
ความได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านการขนส่งจากที่ตั้งของโรงกลั่นแต่ละแห่ง ซึ่งมักจะถูกสร้างให้
กระจายอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการในทุกภูมิภาค ในขณะที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ ามันดิบ
ข้ึนกับคุณภาพของน้ ามันดิบ และแหล่งน้ ามันดิบ ซึ่งมีข้อจ ากัดตามสภาพทางภูมิศาสตร์ 

 

โรงกลั่นสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่  

1. Simple Refinery (Hydroskimming) คือ โรงกลั่นที่มีกระบวนการกลั่นแบบ 
Distillation ที่ท าการแยกองค์ประกอบในน้ ามันดิบออกเป็นน้ ามันชนิดเบา หรือน้ ามัน
เบนซิน น้ ามันชนิดหนักปานกลาง หรือน้ ามันส าหรับเครื่องบินและน้ ามันดีเซล และ
น้ ามันชนิดหนัก หรือน้ ามันเตา ในอัตราส่วนตามธรรมชาติของน้ ามันดิบแต่ละชนิด 

2. Complex Refinery (Conversion Cracking) คือ โรงกลั่นที่มีหน่วยแตกตัวโมเลกุล
น้ ามัน  (Cracking Unit) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่เพิ่มเติมจากกระบวนการกลั่น
น้ ามันแบบ Distillation ที่สามารถแปลงสภาพน้ ามันชนิดหนักบางส่วนให้เป็นน้ ามัน
ชนิดที่เบาข้ึนซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าได้  อย่างไรก็ตามโรงกลั่นประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายในการ
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ลงทุนเพิ่มข้ึนในการติดตั้งหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ ามัน และมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานสูงกว่าเมื่อเทียบกับโรงกลั่นแบบ Simple Refinery 

กระบวนการกลั่นน้ ามัน 
 

ภาพประกอบ 6  กระบวนการกลั่นน้ ามัน 
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงานและ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน). (2551)  
      รายงานการประชุมบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน). หน้า 32.   

 
 การกลั่นล าดับส่วน (Fractional Distillation) : การผลิตน้ ามันเริ่มต้นจากการ

แยกน้ ามันดิบออกเป็นส่วนต่างๆ ภายในหน่วยกลั่นน้ ามันดิบ ด้วยกระบวนการให้
ความร้อนน ้ามันดิบจนถึงอุณหภูมิประมาณ 370 องศาเซลเซียส ประมาณ  60-
70% ของน้ ามันดิบจะระเหยกลายเป็นไอลอยข้ึนไปสู่ยอดหอกลั่น ซึ่งเป็นบริเวณที่
มีอุณหภูมิต่ าที่สุด ไอร้อนที่ลอยข้ึนไปเมื่อเย็นลงจะกลั่นตัวเป็นของเหลวบนถาด
ตามชั้นต่างๆ ซึ่งข้ึนอยู่กับช่วงจุดเดือดของไฮโดรคาร์บอน ดังนี้  

                    

            

              

                   

                 

                

                   

              

            

             

            

                 

          

                          

                                 

               

                 

                 

                   

               

        PQI
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1. ชั้นบนสุดของหอกลั่นซึ่งมีอุณหภูมิต่ าที่สุดจะเป็นก๊าซหุงต้ม 

2. ชั้นที่สอง ได้แก่ แนฟธาเบา (Light Virgin Naphtha หรือ LVN)   

3. ชั้นที่สาม ได้แก่ แนฟธาหนัก (Heavy Virgin Naphtha หรือ HVN) (ซึ่งแนฟธาเบา 
และแนฟธาหนัก จะน าไปผ่านหน่วยปรับปรุงคุณภาพ และผสมเป็นน้ ามันเบนซิน
ต่อไป)  

4. ชั้นที่สี่ ได้แก่ น้ ามันก๊าด น้ ามันเครื่องบิน  

5. ชั้นที่ห้า ได้แก่ น้ ามันดีเซล  

6. ส่วนที่เหลือของน้ ามันดิบที่ไม่ระเหยกลายเป็นไอจะยังคงเป็นของเหลวอยู่ที่ก้นหอก
ลั่น ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดโดยของเหลวส่วนนี้เรียกว่า “ Atmospheric 
Residue”  

การระเหยและกลั่นตัวจากถาดหนึ่งไปยังอีกถาดหนึ่งนั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องส่วน
ต่างๆ จึงแยกตัวออกมาทางท่อข้างหอกลั่น และส่วนที่แยกออกมานี้ เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์กลั่นตรง” 
(Straight Run) ซึ่งมีข้อดีคือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ ามันดีเซล มีค่าซีเทนสูงมาก จุดติดไฟได้เร็ว 
เผาไหม้ง่าย รวดเร็วสมบูรณ์ เครื่องยนต์สะอาด ส่วนน้ ามันเตาก็มีส่วนของเบาปนอยู่มากท าให้เผา
ไหม้ง่าย รวดเร็วสมบูรณ์ ปราศจากเขม่าควัน และสามารถปรับ แต่งปริมาณอากาศที่เกิน (Excess 
Air) ให้ต่ าลงได้ง่าย  ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ตลอดจนค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ระยะยาว 

 การปรับปรุงคุณภาพ (Treating) : เป็นการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการ
ก าจัดสิ่งเจือปนต่างๆ ที่มากับน้ ามันดิบและติดมากับผลิตภัณฑ์ เช่น ก ามะถัน เป็น
ต้น เพื่อท าให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความบริสุทธิ์ และคุณภาพสูงตามความ
ต้องการ โดยหน่วยที่ท าหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพ เช่น หน่วยก าจัดก ามะถัน หน่วย
ผลิตดีเซลก ามะถันต่ า เป็นต้น  

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของน้ ามัน (Conversion) : เป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างโมเลกุลของน้ ามันเพื่อให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงข้ึน โดยหน่วยที่ท าหน้าที่
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของน้ ามัน เช่น หน่วยไอโซเมอไรเซชั่น หน่วยรีฟอร์มเมอร์ 
เป็นต้น 

 การผสมผลิตภัณฑ์ (Blending) : เป็นการผสมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป 
หรือมีการเติมสารปรุงแต่งคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงข้ึน 

 การปรับปรุงคุณภาพน้ ามัน เป็นกระบวนที่มีการน าน้ ามันเตาซึ่งได้จากการแยก
โดยการกลั่นล าดับส่วนมาปรับปรุง ( PQI)  โดยแปรแปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
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มูลค่าสูงข้ึน และมีความสะอาดมากข้ึน ได้แก่  ก๊าซเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
น้ ามันแนฟธาเบา น้ ามันแนฟธาหนัก น้ ามันเครื่องบิน และน้ ามันดีเซล  

กระบวนการปรับปรุงข้างต้นเริ่มต้นด้วยการน าน้ ามันเตาจากหอกลั่นล าดับส่วน ส่งเข้า
หน่วยกลั่นสูญญากาศเพื่อกลั่นแยกน้ ามันเตาชนิดเบา (Vacuum Gas Oil) ออกและน าเข้าสู่หน่วย
แตกโมเลกุล เพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ โดยมีหน่วยผลิตไฮโดรเจนท าหน้าที่ผลิต
ไฮโดรเจนส่งเข้ามาในหน่วยแตกโมเลกุล เพื่อช่วยให้การแตกโมเลกุลเกิดได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนทาง
ด้านล่างของหอกลั่นสูญญากาศจะเป็นน้ ามันเตาชนิดหนักที่จะถูกน าไปปรับปรุงคุณภาพ เพื่อ
จ าหน่ายเป็นน้ ามันเตาต่อไป  

ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแตกโมเลกุลข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย ก๊าซเชื้อเพลิง ก๊าซหุง
ต้ม (หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว) น้ ามันแนฟธาเบา น้ ามันแนฟธาหนัก น้ ามันเครื่องบิน และน้ ามัน
ดีเซล จะถูกล าเลียงเข้าสู่หน่วยกลั่นแยก เพื่อแยกแต่ละผลิตภัณฑ์ออกจากกัน   

ก๊าซเชื้อเพลิงที่แยกได้จะถูกส่งไปยังหน่วยปรับปรุงคุณภาพก๊าซเชื้อเพลิง เพื่อลด
ก ามะถันปนเป้ือนและน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดในกระบวนการผลิตต่อไป   

น้ ามันแนฟธาเบา และน้ ามันแนฟธาหนัก จะถูกส่งไปยังหน่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
น้ ามัน   เพื่อเพิ่มออกเทน และผ่านการผสมผลิตภัณฑ์เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ   

ชนิดโรงกลั่นและการใช้ก าลังการกลั่นของโรงกลั่นในประเทศไทยปี 2551 

ตาราง 4 ชนิดโรงกลั่นและการใช้ก าลังการกลั่นของโรงกลั่นในประเทศไทยปี 2551 

 

โรงกลั่น ชนิดของ 
โรงกลั่น 

ก าลังการกลั่น  
(พันบ าร์ เ ร ลต่ อ
วัน) 

การใช้ก าลังการกลั่น 
(พันบาร์เรลต่อวัน) 

อัตราการใช้ก าลัง 
การกลั่น (ร้อยละ) 

ไทยออยล์ 
1. ไออาร์พีซี 
2. เอสโซ่ 
3. สตาร์ 
4. ปตท. อะโรเมติกส์ และ

การกลั่น 
5. บางจาก 
6. ระยองเพียวริฟายเออร์ 

Complex  
Complex  
Complex  
Complex  
Complex  
 
Simple 
Simple 

275 
215 
165 
155 
145 
 
120 
17 

271.8 
171.8 
141.4 
127.5 
127.5 
 
73.5 
11.5 

98.84 
79.91 
85.70 
82.26 
87.93 
 
61.25 
67.65 

รวม  1,092 925.0 84.71 
 
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงานและ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน). (2551)  
       รายงานการประชุมบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน). หน้า 35.  
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ส าหรับปี 2551 ประเทศไทยมีก าลังการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,092 พันบาร์เรลต่อวัน และมีการ
ใช้ก าลังการผลิต 925 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นอัตราการใช้ก าลังการกลั่นร้อยละ 84.71 ของก าลัง
การกลั่นรวม    โดยมีโรงกลั่นประเภท Complex ทั้งสิ้น 5 โรง และประเภท Simple ทั้งสิ้น 2 โรง 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. โปรแกรม และแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การก าหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
ได้แก่ ข้อมูลการใช้น้ ามันดิบจากกระทรวงพลังงาน และข้อมูลการกลั่นน้ ามันและ งบการเงินจาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มโรงกลั่นน้ ามันที่แสดงต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แบบ 56-1) 

การเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลแบบ Panel Data คือมีการจัดเก็บโดยใช้โรงกลั่นเดิมแต่มีการ
จัดเก็บ ไปเรื่อยๆตามระยะเวลาโดยการจัดเก็บครั้งนี้จะใช้ข้อมูลในช่วงปี 2550-2551 ของทั้ง 7 โรง
กลั่น  
 

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ผ่านการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งผู้วิจัยจ าเป็นที่จะต้องออกแบบตารางเพื่อใชใ้นการลงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล โดยมีข้ันตอน
ดังนี ้
 1.  ศึกษาข้อมูลจากต าราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างตาราง 
 2.  สร้างตารางที่มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎทีี่ใช้ในการวิจัย 
 3.  พิจารณาความถูกต้องของตาราง เพื่อใหส้ามารถใชใ้นการลงข้อมูลทีไ่ด้จากงานวิจัยได้ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ตารางเป็นเครื่องมือในการลงข้อมูล ซึ่งตารางทีส่ร้างข้ึนแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
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ส่วนที่ 1  ตารางที่ใชใ้นการใสช่ื่อของโรงกลั่นน้ ามัน ตามจ านวนบริษัทในกลุ่มโรงกลั่น
น้ ามัน ที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ซึง่มีทัง้หมด 7 แห่ง (ข้อมูลปี พ.ศ. 
2550-2551) 
 

บริษัทในกลุ่มโรงกลั่นน้ ามัน ที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
จ านวน 7 แห่ง ดังนี ้

1. โรงกลัน่น้ ามันเอสโซ ่

2. โรงกลัน่น้ ามันบางจาก 

3. โรงกลัน่น้ ามันไทยออยล์ 

4. โรงกลัน่น้ ามันไออาร์พีซี 

5. โรงกลัน่น้ ามันระยอง 

6. โรงกลัน่น้ ามันสตาร ์

7. โรงกลัน่ระยองเพียวริฟายเออร์ 
 

ส่วนที่ 2  ตารางทีใ่ชใ้นการใส่ข้อมูลปัจจัยในการผลติ (Input) ของโรงกลัน่น้ ามัน ซึ่งผู้จัย
เลือกปัจจัยที่เกี่ยวมาจ านวน 3 ปัจจัย คือ ปริมาณน้ ามันดิบ (ล้านลิตร), ทุนทีใ่ชใ้นการผลิต (ล้าน
บาท) และจ านวนแรงงานที่ใช้ในการผลติ (ล้านบาท) 
 

ส่วนที่ 3  ตารางทีใ่ชใ้นการใส่ข้อมูลผลผลติทีไ่ด้จากการผลิต (Output) ซึ่งผู้วิจัยเลือก
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากการกลั่นน้ ามันทุกประเภท คือ ก๊าซแอลพีจี น้ ามันเตา น้ ามันอากาศยาน หรือ
น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซิน ทัง้นีผู้้วิจัยได้แบ่งการวิจัย การวัดประสิทธิภาพจาก
ผลผลติรวม และการวัดประสทิธิภาพตามผลติภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ ามันทุกประเภท 
 

3.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูลในงานวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 

  1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จาก
การออกเก็บข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ โดยแยกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออก 

2. การลงรหัส (Coding) น าข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมาลงรหัสส าหรับ
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
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3. การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรม DEA 
2.1 ซึ่งจะค านวณหาค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและจ านวนปัจจัยการผลิตที่บริษัทปิโตรเลียม
สามารถปรับลดลง เพื่อท าให้หน่วยผลิตมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการกลั่นสูงสุด 

 

4.  โปรแกรมและแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้แบบจ าลอง DEA เป็นวิธีการวัดประสิทธิภาพการผลิตโดย
เปรียบเทียบวิธีหนึ่ง โดยมีแนวคิดจากการวัดประสิทธิภาพในองค์กร โดยจะท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยผลิต โดยใช้หลักของ Linear Programming ในการประมาณ สามารถ
ท าได้โดยการค านวณในลักษณะการวัดประสิทธิภาพการใช้จ านวน ปัจจัยการผลิต (input) น้อย และ
ให้ผลผลิต (output) มาก ซึ่งเรียกว่า Input-Orientation โดยตัวแบบ VRS DEA Model สามารถ
เขียนได้ดังนี้ 

 
Min θ,λ θ, 

Subject to -yit + yλ ≥0 

 

            θxit - xλ≥0 

 

           N1’λ≤1 

 

                 λ≥0,  

โดยที่    

θ = คะแนนประสิทธิภาพของหน่วยผลิต ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 ≤ θ ≤ 1 

N  = จ านวนหน่วยการตัดสนิใจ 
Xit = Input Vector ที่มีขนาดเมตริกซ์เป็น KxNT 
yit = Output Vector ที่มีขนาดของเมตริกซ์เป็น MxNT 
λ = น้ าหนักของเวกเตอร์ที่บริเวณ i ในช่วงเวลา t ซึ่งมีขนาดของเวกเตอร์NTx1 

โดยจะท าการวิเคราะห์ร่วมกับ Constant Return to Scale และ Scale Efficiency ข้อมูล
ตัวแปรผลผลิตและปัจจัยการผลิต 

การประมาณค่าประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ โดยวิธี DEA จะต้องเลือกตัวแปรปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิต ที่เหมาะสมของหน่วยผลิต เพื่อน ามาพิจารณาศึกษา ส าหรับการประมาณการค่า
ประสิทธิภาพในธุรกิจปิโตรเลียม ตัวแปรที่น ามาพิจารณาจะสะท้อนบทบาทในการด าเนินธุรกิจ  
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ปัจจัยการผลิต (Input Vector Xit) 

X1  =  ปริมาณน้ ามันทีใ่ชใ้นการผลิต (ล้านลิตร) 

X2  =  ทุนทีใ่ชใ้นการผลิต (ล้านบาท) 

X3  =  แรงงานที่ใช้ในการผลติ (ล้านบาท) 

ผลผลติ (Output Vector yit) 

Y1  =  น้ ามันเบนซิน (ล้านลติร) 

Y2  =  น้ ามันดีเซล (ล้านลติร) 

Y3  =  น้ ามันอากาศยาน, น้ ามันก๊าด (ล้านลติร) 

Y4  =  น้ ามันเตา (ล้านลติร) 

Y5  =  ก๊าซแอลพีจี (ล้านลติร) 

Y6  =  ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (ยางมะตอย น้ ามันเครื่อง) (ล้านลติร) 
  

งานศึกษานี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจ าลอง Input Orientation โปรแกรม DEA 2.1 
ซึ่งจะค านวณหาค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 
 

โดยวัดประสิทธิภาพบริษทัในกลุ่มโรงกลั่นน้ ามัน ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 
7 บริษัท ตามรายชื่อโรงกลั่นน้ ามนั ทีไ่ด้ลงข้อมูลในตาราง ส่วนที ่1 

ระยะเวลาในการศึกษา ผู้วิจัยท าการศึกษาในช่วงเวลาตั้งแต่ ปี 2550 – 2551 ซึ่งเป็น
ระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากข้อมูลจากกระทรวงพลังงานที่มีการเก็บเป็นรายเดือนและครบทุกโรงกลั่น
โดยสมบูรณ์จะเริ่มตั้งแต่ปี 2550  

การวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยใช้งานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและลักษณะโครงสร้างโรงกลั่น การใช้งาน
ด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมเข้ามาช่วยวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆเพื่อศึกษาทางด้านเทคนิคควบคู่กับการ
วัดประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ซึ่งเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ โดยสามารถจ าแนกตาม
ทฤษฎีกระบวนการผลิตได้ดังนี้ 
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กระบวนการการผลิต  

เทคโนโลยีโรงกลั่นน้ ามนัขณะนีส้ามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  

 Simple Refinery (Hydroskimming) คือ โรงกลั่นที่มีกระบวนการกลั่นแบบ 
Distillation ที่ท าการแยกองค์ประกอบในน้ ามันดิบออกเป็นน้ ามันชนิดเบา หรือ
น้ ามันเบนซิน น้ ามันชนิดหนักปานกลาง หรือน้ ามันส าหรับเครื่องบินและน้ ามัน
ดีเซล และน้ ามันชนิดหนัก หรือน้ ามันเตา ในอัตราส่วนตามธรรมชาติของ
น้ ามันดิบแต่ละชนิด 

 Complex Refinery (Conversion Cracking) คือ โรงกลั่นที่มีหน่วยแตกตัว
โมเลกุลน้ ามัน  (Cracking Unit) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่เพิ่มเติมจาก
กระบวนการกลั่นน้ ามันแบบ Distillation ที่สามารถแปลงสภาพน้ ามันชนิดหนัก
บางส่วนให้เป็นน้ ามันชนิดที่เบาข้ึนซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าได้  อย่างไรก็ตามโรงกลั่น
ประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มข้ึนในการติดตั้งหน่วยแตกตัวโมเลกุล
น้ ามัน และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงกว่าเมื่อเทียบกับโรงกลั่นแบบ Simple 
Refinery 

โดยปกติ โรงกลั่นประเภท Simple Refinery และโรงกลั่นประเภท Complex Refinery จะ
ให้อัตราส่วนผลผลิตผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยในการก าหนดอัตราส่วน
ผลผลิตที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย  

(1) ชนิดของผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปที่ต้องการ เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน  ดีเซล 
และน้ ามันเตา  

(2) คุณสมบัติของน้ ามันดิบที่ใช้ในการกลั่น เช่น Sweet, Sour, Light, Heavy  
(3) คุณสมบัติของน้ ามันส าเร็จรูปที่ต้องการ เช่น ค่าก ามะถันต่ า/สูง 

จากนั้นเราจะเข้าไปดูในส่วนกระบวนการผลิตของแต่ละโรงกลั่นเพื่อน ามาวิเคราะหร์วมกบั
ผลจากการวัดประสิทธิภาพโดยโปรแกรม DEA อีกครั้ง 
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สรุป 

การวัดประสิทธิภาพในงานวิจัยนี้ ได้ใช้แบบจ าลองการประมาณการ DEA มาใช้ในการวัด
ประสิทธิภาพ ประกอบกับวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยใช้งานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม เพื่อช่วยให้การ
วิเคราะห์สอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกลับความเป็นจริง ซึ่งบริษัทได้เผชิญอยู่  

การวัดประสิทธิภาพโดยการประมาณการ DEA จะให้ผลปรากฏชัดเจนว่าบริษัทใดมี
ประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพ โดยประกอบการวิเคราะห์โดยใช้งานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม เพื่อ
วิเคราะห์ในแต่ละกระบวนการของแต่ละโรงกลั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง "ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามัน

ในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน คือ ปริมาณการผลิตน้ ามัน
เป็นรายเดือนเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างปี 2550-2551 จ านวนทั้งหมด 7 โรงกลั่นน้ ามันในประเทศไทย 
โดยผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวัดประสทิธิภาพเทคนิคในการผลติของธุรกจิโรงกลั่นน้ ามัน โดยใช้แบบจ าลอง 
DEA แบบรวมทุกผลิตภัณฑ ์

2. ผลการวัดประสทิธิภาพเทคนิคในการผลติของธุรกจิโรงกลั่นน้ ามัน โดยใช้แบบจ าลอง 
DEA แบบแยกตามชนิดผลิตภัณฑ ์

 

1.  ผลการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตของธุรกิจโรงกล่ันน้ ามัน โดยใช้
แบบจ าลอง DEA แบบรวมทุกผลิตภัณฑ์ 

 
ผลการวัดประสทิธิภาพการผลิตของธุรกิจโรงกลัน่น้ ามันในประเทศไทย จ านวน 7 บริษัท 

ในช่วงเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2550 – 2551 โดยใช้แบบจ าลอง DEA ทั้งนีไ้ด้ใช ้Variable Return to 
Scale (VRS) เป็นตัวหลักในการสวัดประสิทธิภาพของแต่ละโรงกลัน่ 
 

ในการวัดประสทิธิภาพการผลติของธุรกิจโรงกลัน่น้ ามันในประเทศไทยครัง้นี้ จะแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนที ่ 1 การวิเคราะหโ์ดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิต (Output) ทั้งหมดที่
ได้จากการผลติของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามัน กับปัจจัยการผลติ (Input) ทั้ง 3 ปัจจัย 

ข้ันตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะหโ์ดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้จากกลั่น
น้ ามัน ในแต่ละชนิด กับปัจจัยการผลิต (Input) ทั้ง 3 ปัจจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใชต้ัวแปรน าเข้า 3 ตัวแปรอันได้แก่ ปริมาณน้ ามันทีใ่ชใ้นการผลติ 
(ล้านลิตร) ทุนที่ใช้ในการผลติ (ล้านบาท) แรงงาน (ลา้นบาท) และตัวแปรด้านผลผลติ อันได้แก่ 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันอากาศยาน หรือน้ ามันก๊าด น้ ามันเตา ก๊าซแอลพีจี และผลติภัณฑ์
อ่ืนๆ(ยางมะตอย น้ ามันเครื่อง) ซึ่งมหีน่วยเป็นล้านลติร 
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1.1 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิต (Output) ทั้งหมดทีไ่ด้
จากการผลิตของธรุกิจโรงกลั่นน้ ามัน กับปัจจัยการผลิต (Input) ทั้ง 3 ปัจจัย 

 
การเลือกปัจจัยการผลิตทั้ง 3 ปัจจัยนี้ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลติและ

ปัจจัยการผลิต โดยพบว่าตัวแปรทัง้ 3 ตัวแปรนี้มคีวามสัมพันธ์ทีส่อดคล้องเหมาะสมในการวัด
ประสิทธิภาพในแบบจ าลองนี้ ดังภาพที่ 7 ที่แสดงความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยการผลติและผลผลติ
กับบริษัททีท่ าการศึกษาดังนี ้
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ภาพประกอบ 7 อัตราส่วนผลผลิตรวมต่อ ปริมาณน้ ามันดิบ 
 

แสดงสัดส่วนของผลผลิต (Output) รวมที่ได้จากการผลิตของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามัน ต่อ
ปัจจัยการผลิต (Input) ในส่วนปริมาณน้ ามันที่ใช้ในการผลิต ของแต่ละโรงกลั่นที่ท าการศึกษา 

 
จากภาพประกอบ 7 เมื่อน าค่าสัดส่วนมาดูแนวโน้มในแต่ละไตรมาส ตัง้แต่ปี 2550 – 

2551 จากกราฟพบว่า โรงกลั่นไออาร์พีซี (IRPC) มีสัดสว่นของผลผลติรวม ต่อปริมาณน้ ามันที่ใช้ใน
การผลิตต่ าสุด ทั้งนี้โรงกลั่นไออาร์พีซี (IRPC) เป็นโรงกลั่นน้ ามันประเภท Complex Refinery แต่
เนื่องจากมีความสามารถในการจัดการที่ไม่ดีพอ และอาจส่งผลมาจากปญัหาทีเ่กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุน้ของบริษทัในช่วงที่ผ่านมา ท าให้เกดิการใช้ก าลังการผลติที่ไม่ดีพอ ผลผลติรวม
จึงน้อยกว่าบริษัทอ่ืนๆในขณะที่บรษิัทอ่ืนๆมสีัดส่วนของผลผลติรวม ต่อปริมาณน้ ามันที่ใชใ้นการ
ผลิตที่ใกล้เคียงกัน คือ อยู่ในช่วง 80% - 102%  
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ภาพประกอบ 8  อัตราส่วนผลผลิตรวมต่อ ทนุทีใ่ชใ้นการผลติ 
 

จากภาพประกอบ 8 เมื่อน าค่าสัดส่วนมาดูแนวโน้มในแต่ละไตรมาส ตัง้แต่ปี 2550 – 
2551 จากกราฟพบว่า โรงกลั่นไออาร์พีซ ี (IRPC) มีสัดส่วนของผลผลิตรวม ต่อทุนทีใ่ชใ้นการผลิต
ต่ าสุด (ในไตรมาส 4 ปี 2551) ทั้งนีส้าเหตุเป็นเพราะจากการบริหารจดัการภายใน และอาจส่งผลมา
จากปัญหาทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษทัในช่วงที่ผ่านมา ท าใหก้ารบริหารจดัการทนุที่
ใช้ในการผลิตไม่ดีพอ ผลผลิตรวมจึงน้อยกว่าบริษัทอ่ืนๆ ในขณะที่บริษทัอ่ืนๆ มสีัดส่วนของผลผลิต
รวม ต่อทุนทีใ่ชใ้นการผลติที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะเห็นได้ว่า ในช่วงไตรมาส 4 ปี 
2550 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2551 จะมีอัตราส่วนที่เป็นแนวโน้มขาลง สืบเนื่องจากการประสบปัญหา
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในขณะนั้น 
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ภาพประกอบ 9  อัตราส่วนผลผลิตรวมต่อ แรงงาน 
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จากภาพประกอบ 9 เมื่อน าค่าสัดส่วนมาดูแนวโน้มในแต่ละไตรมาส ตั้งแต่ปี 2550 – 
2551 จากกราฟพบว่า โรงกลั่นไออาร์พีซี (IRPC) ระยองเพียวริฟายเออร์ และบางจาก (เรียงล าดับ
จากน้อยสุด) มีสัดส่วนของผลผลิตรวม ต่อแรงงานที่ใช้ในการผลิต อยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้สาเหตุเป็น
เพราะการจัดการที่ไม่ดี ท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านแรงงานที่ใช้ในการผลิตไม่ดีพอ 
ผลผลิตรวมจึงน้อยกว่าบริษัทอ่ืนๆ ในขณะที่บริษัทอ่ืนๆ มีสัดส่วนของผลผลิตรวม ต่อแรงงานที่ใช้ใน
การผลิตที่สูงกว่า โดยจะเห็นได้ว่า โรงกลั่นไทยออยล์มีอัตราส่วนที่ดีสุด รองลงมาคือ โรงกลั่นสตาร์ 
และ โรงกลั่นระยอง ตามล าดับ ส าหรับแนวโน้มของอัตราส่วนผลผลิตรวมต่อ จ านวนแรงงาน 
เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ และปริมาณน้ ามันส าเร็จรูปที่ผลิตออกมา ซึ่งแต่ละโรงกลั่นมีแนวโน้มที่จะ
พยายามประหยัดต้นทุนในการผลิตทั้งสิ้น 
 

1.2 ขั้นที่ 2 ผลการวัดค่าความมีประสิทธิภาพของธุรกจิปิโตรเลียมของบริษทัที่ท าการ ศึกษา
โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 

 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานโดย Data Envelopment Analysis 

(DEA) เพื่อหาระดับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของบริษทัโดยวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 
Cross Section Data กรณ ีInput Oriented และใช้แบบจ าลองลักษณะผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร 
Variable Return to Scale (VRS) ซึ่งเป็นแบบจ าลองทีข้่อสมมุติที่ว่าธุรกิจมีสภาวะตลาดการแข่งขัน
ที่ไมส่มบรูณซ์ึ่งเป็นสาเหตุหนึง่ทีท่ าใหห้น่วยผลติไมไ่ด้ด าเนินการผลติอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย
ศึกษาประสทิธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของบรษิัททีท่ าการศึกษาทัง้หมดในแต่ละปี และ
วิเคราะห์ปัจจัยการผลติที่มผีลต่อประสทิธิภาพเชิงเทคนิคในการด าเนินงานของ บรษิัททีม่ีค่า
ประสิทธิภาพเชงิเทคนคิต่ ากว่า 1  

ทั้งนี้โรงกลัน่ที่ได้ศึกษา มี 2 ประเภท คือ โรงกลั่นแบบ Complex Refinery และแบบ 
Simple Refinery ซึ่งส่งผลต่อผลผลติทีไ่ด้จากการกลั่น ทั้งนี้โรงกลัน่ที่เป็นแบบ Complex Refinery 
จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณุภาพมากกว่า ซึ่งขายได้ราคาดีกว่า แต่การวิจัยในครัง้นี้ ไม่ค านงึถงึ
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้ แต่จะวัดประสิทธผิลจากจ านวนผลผลติรวมที่ได้ ดังนั้นจงึไมน่ าปัจจัยในส่วนประเภท
ของโรงกลัน่มาพิจารณา 
 

1.2.1 ผลการศึกษาประสทิธิภาพดว้ยโปรแกรม DEA ของทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 
2550 

 

ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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ภาพประกอบ 10 ค่าระดับประสทิธิภาพของทุกโรงกลั่น ในช่วงปี 2550 
 
ตาราง 5  Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของทุกโรงกลั่น ในช่วงปี 2550 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นบางจาก   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   0.9984   0.9808   0.9824 
โรงกลั่นระยอง   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นสตาร ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นระยองเพยีว   1.0000   1.0000   1.0000 

 
จากภาพประกอบ 10 และตาราง 5 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของทุกโรงกลั่น (VRS) 

ในช่วงปี 2550 พบว่า มีเพียง โรงกลั่นไออาร์พีซี (IRPC) แห่งเดียวเท่านั้น ที่มีค่าประสิทธิภาพต่ าสุด 
คือ 0.9984 นอกนั้นทั้ง 6 โรงกลั่น คือ โรงกลัน่เอสโซ่ โรงกลั่นบางจาก โรงกลัน่ไทยออยล์ โรงกลั่น
ระยอง โรงกลั่นสตาร ์และ โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับหนึง่ ทัง้หมด 

 
เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายปีภายใต้ข้อสมมตุิ Constant returns 

to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale efficiency 
(SE) พบว่าในช่วง ปี 2550 มีเพียง โรงกลั่นไออาร์พีซี เท่านั้น ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการผลติ โดยดู
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จาก VRS และ CRS ที่มีค่าน้อยกว่า 1 คือ 0.9984 และ 0.9808 ตามล าดับ ทั้งยังไม่มีประสิทธิภาพ
ต่อขนาดด้วย ตามค่า SE (Scale efficiencies) ที่มีค่าเท่ากับ 0.9824 ซึง่น้อยกว่า 1 อาจเกิดจาก
ปัญหาการบริหารจัดการ การผลติทีไ่ม่ดี และไม่เต็มประสิทธิภาพ อย่างเช่นโรงกลัน่อ่ืนๆ 

 
1.2.2 ผลการศึกษาประสทิธิภาพดว้ยโปรแกรม DEA ของทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 

2551 
 

ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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ภาพประกอบ 11 ค่าระดับประสิทธิภาพของทุกโรงกลั่น ในช่วงปี 2551 
 
ตาราง 6  Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของทุกโรงกลั่น ในช่วงปี 2551 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นบางจาก   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   1.0000   0.9699   0.9699 
โรงกลั่นระยอง   1.0000   0.9951   0.9951 
โรงกลั่นสตาร ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นระยองเพยีว   1.0000   1.0000   1.0000 
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จากภาพประกอบ 11 และตาราง 6 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของทุกโรงกลั่น (VRS) 
ในช่วง ปี 2551 พบว่า ทุกโรงกลั่น คือ โรงกลั่นเอสโซ่ โรงกลั่นบางจาก โรงกลัน่ไทยออยล์ โรงกลั่น
ไออาร์พีซี โรงกลั่นระยอง โรงกลั่นสตาร์ และ โรงกลัน่ระยองเพียวริฟายเออร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
หนึ่ง ทั้งหมด แสดงว่ามีประสทิธิภาพในการผลิตทั้งหมด ทั้งนีผ้ลการวัดประสทิธิภาพการผลติของ
โรงกลัน่ไออาร์พีซี ในปี 2551 มีค่าเท่ากับ 1 เช่นกัน แสดงว่า ในปี 2551 โรงกลัน่ไออาร์พีซี ได้มีการ
ปรับปรุงขบวนการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสภายใต้ข้อสมมุติ Constant 

returns to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale 
efficiency (SE) พบว่าในช่วง ปี 2551 ทุกโรงกลั่น มีประสิทธิภาพในการผลิต ในส่วนของ Variable 
returns to scale (VRS) คือ การเพิ่มข้ึนของผลผลิตต่อปัจจัยการผลิต 1 หน่วย แบบผันแปร โดยดู
จากค่า  VRS  แต่ในส่วน CRS และ SE (Scale efficiencies) มีเพียงโรงกลั่นไออาร์พีซี  และโรง
กลั่นระยอง เพียง 2 โรง ที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีค่า CRS และ SE (Scale efficiencies) เท่ากับ 
0.9699 และ 0.9699 ตามล าดับ ส าหรับโรงกลั่นไออาร์พีซี และมีค่าเท่ากับ 0.9951 และ 0.9951 
ตามล าดับ ส าหรับโรงกลั่นระยอง แสดงว่า โรงกลั่นไออาร์พีซี และโรงกลั่นระยอง ไม่มีประสิทธิภาพ
ในการผลิต ในส่วน Constant returns to scale (CRS) คือ การเพิ่มข้ึนของผลผลิตต่อปัจจัยการผลิต 
1 หน่วย แบบคงที่ โดยดูจากค่า CRS และไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด โดยดูจากค่า SE (Scale 
efficiencies) อย่างไรก็ดี จากค่า Scale efficiencies ที่โรงกลั่นระยองมีค่าใกล้เคียง 1 มากกว่าโรง
กลั่นไออาร์พีซี แสดงว่า โรงกลั่นระยองยังมีประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่า โรงกลั่นไออาร์พีซี แต่
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 จะเห็นได้ว่า โรงกลั่นระยองกลับมีค่า ประสิทธิภาพในส่วนของ CRS 
และ SE (Scale efficiencies) ที่ด้อยลง แสดงว่าโรงกลั่นระยองมีการบริหารจัดการขบวนการผลิตที่
แย่ลง 

 
เนื่องจากผลการวิจัยที่ออกมาโรงกลั่นส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งโรงกลั่น

น้ ามันประเภท Complex Refinery และ แบบ Simple Refinery ซึ่งทั้ง 2 ประเภท จะได้ผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างกัน ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรวัดประสิทธิภาพการผลิตด้วยโปรแกรม DEA แบบแยก
ประเภทผลิตภัณฑ์ ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ก๊าซแอลพีจี น้ ามันเตา น้ ามันอากาศยาน หรือน้ ามันก๊าด 
น้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซิน โดยทางผู้วิจัยได้ผลการวิจัยตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
 
 
 
 



48 
 

2.  ผลการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตของธุรกิจโรงกล่ันน้ ามัน โดยใช้
แบบจ าลอง DEA แบบแยกตามชนิดผลิตภัณฑ์ 

 
ก๊าซแอลพีจี (LPG) 

 
2.1 ผลการศึกษาประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของก๊าซแอลพีจี ทุกโรงกลัน่ 

ในช่วง ปี 2550 
 

ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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ภาพประกอบ 12 ค่าระดับประสิทธิภาพของก๊าซแอลพีจี ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2550 

 

ตาราง 7  Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของก๊าซแอลพีจี ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2550 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   0.9230   0.8903   0.9645 
โรงกลั่นบางจาก   0.4903   0.3126   0.6375 
โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   0.9509   0.9401   0.9887 
โรงกลั่นระยอง   0.9568   0.9249   0.9667 
โรงกลั่นสตาร ์   1.0000   0.9494   0.9494 
โรงกลั่นระยองเพยีว   0.0000   0.0000 0.0000 



49 
 

จากภาพประกอบ 12 และตาราง 7 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของของก๊าซแอลพีจี ทุก
โรงกลัน่ ในช่วง ปี 2550 พบว่า มีเพียง 2 โรงกลั่น คือ โรงกลั่นไทยออยล์ และโรงกลั่นสตาร ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลติ ส่วนโรงกลั่นที่เหลือมีค่า น้อยกว่า 1 ทั้งหมด โดย โรงกลั่นเอสโซ่ โรงกลั่น
บางจาก โรงกลัน่ไออาร์พีซี โรงกลัน่ระยอง และโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 0.9230, 0.4903, 0.9509, 0.9568 และ 0 ตามล าดับ ส าหรับโรงกลั่นบางจาก และโรงกลั่น
ระยองเพียวริฟายเออร์ เป็นโรงกลั่นแบบ Simple Refinery ซึ่งผลผลติส่วนใหญ่เป็น น้ ามันชนิดหนัก 
หรือก็คือ น้ ามันเตา และน้ ามันดีเซล เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนน้ ามันชนิดเบาทีผ่ลติออกมาได้น้อย จึงท า
ให้อาจไม่คุม้ค่าในการผลติ โดยโรงกลัน่ระยองเพียวริฟายเออร์ เลือกที่จะไมผ่ลิตก๊าซแอลพีจ ีซึ่งเป็น
น้ ามันชนิดเบา 

 
เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสภายใต้ข้อสมมุติ Constant 

returns to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale 
efficiency (SE) พบว่าในช่วง ปี 2550 มีเพียงโรงกลั่นไทยออยล์ เท่านั้น ที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตทั้ง VRS CRS และ SE ในส่วนของโรงกลั่นสตาร์ที่มีค่า Variable returns to scale (VRS) 
เท่ากับ 1 แต่ค่า CRS และ SE (Scale efficiencies) กลับไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเท่ากับ 0.9494 
และ 0.9494 ตามล าดับ ในส่วนโรงกลั่นเอสโซ่, โรงกลั่นบางจาก, โรงกลั่นไออาร์พีซี, โรงกลั่นระยอง  
และโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ทั้งหมดต่างไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต หรือมีค่า Variable 
returns to scale (VRS) และ Constant returns to scale (CRS) น้อยกว่า 1  และไม่มีประสิทธิภาพ
ต่อขนาด หรือมีค่า SE (Scale efficiencies) น้อยกว่า 1 นั้นเอง ทั้งนี้โรงกลั่นบางจาก และโรงกลั่น
ระยองเพียวริฟายเออร์ เป็นโรงกลั่นแบบ Simple Refinery ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เป็น น้ ามันชนิดหนัก 
หรือก็คือ น้ ามันเตา และน้ ามันดีเซล เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนน้ ามันชนิดเบาที่ผลิตออกมาได้น้อย ท าให้
ค่าประสิทธิภาพของโรงกลั่นบางจาก มีค่าไม่ถึง 1 โดยมีค่า VRS CRS และ SE เท่ากับ 0.4903, 
0.3126 และ 0.6375 ตามล าดับ เนื่องจากโรงกลั่นบางจากใช้วิธีการส่งน้ ามันดิบที่เหลือจากการกลั่น
น้ ามันชนิดหนัก ไปกลั่นต่อที่โรงกลั่นน้ ามันที่อ่ืน ซึ่งเป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ดังนั้นโรง
กลั่นน้ ามันบางจากจึงถือเป็น โรงกลั่นน้ ามันแบบกึ่ง Complex Refinery ท าให้ประสิทธิภาพในการ
กลั้นน้ ามันชนิดเบาของบางจาก ด้อยกว่าโรงกลั่นแบบ Complex Refinery อ่ืนๆ เนื่องจากต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขนส่ง และยังท าให้การผลิต ผลิตได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย ส าหรับโรง
กลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ไม่มีการขนส่งน้ ามันดิบไปกลั่นต่อ ท าให้โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์  
ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ ามันชนิดเบาได้ จึงไม่มีค่าประสิทธิภาพการผลิตส าหรับก๊าซ LPG  
ในส่วนโรงกลั่นเอสโซ่  โรงกลั่นไออาร์พีซี และโรงกลั่นระยอง  ซึ่งเป็นโรงกลั่นแบบ Complex 
Refinery ถึงจะมีค่าประสิทธิภาพไม่เท่ากับ 1 ในการผลิตก๊าซ LPG แต่ก็มีค่า Variable returns to 
scale (VRS), Constant returns to scale (CRS) และ SE (Scale efficiencies) ที่ใกล้เคียง 1 ซึ่งยัง
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
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2.2 ผลการศึกษาประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของก๊าซแอลพีจี ทุกโรงกลัน่ 
ในช่วง ปี 2551 

 

ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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ภาพประกอบ 13 ค่าระดับประสิทธิภาพของก๊าซแอลพีจี ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2551 
 
ตาราง 8  Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของก๊าซแอลพีจี ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2551 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   0.8841   0.8826   0.9983 
โรงกลั่นบางจาก   0.2617   0.1170   0.4470 
โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   1.0000   0.9340   0.9340 
โรงกลั่นระยอง   0.9232   0.9156   0.9917 
โรงกลั่นสตาร ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นระยองเพยีว   0.0000   0.0000 0.0000 

 
จากภาพประกอบ 13 และตาราง 8 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของของก๊าซแอลพีจี ทุก

โรงกลัน่ ในช่วง ปี 2551 พบว่า มีเพียง 3 โรงกลั่น คือ โรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลัน่ไออาร์พีซี และโรง
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กลั่นสตาร์ ที่มีประสทิธิภาพในการผลิต ส่วนโรงกลั่นที่เหลือมีค่า น้อยกว่า 1 ทั้งหมด โดย โรงกลั่น
เอสโซ่ โรงกลัน่บางจาก โรงกลั่นระยอง และโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 0.8841, 0.2617, 0.9232 และ 0 ตามล าดับ ส าหรับโรงกลัน่ระยองเพียวริฟายเออร์ เป็นโรง
กลั่นแบบ Simple Refinery ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เป็น น้ ามันชนิดหนัก เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนน้ ามัน
ชนิดเบาที่ผลติออกมาได้น้อย จึงท าให้อาจไม่คุ้มค่าในการผลติ โดยโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ 
เลือกที่จะไมผ่ลติก๊าซแอลพีจี ซึง่เป็นน้ ามันชนิดเบา ส าหรับโรงกลัน่บางจาก ผลผลติทีไ่ด้มีก๊าซแอล
พีจี แตไ่ด้ในปรมิาณที่น้อย เนื่องจากได้ใช้วิธีขนสง่ไปกลัน่ต่อยังโรงกลั่นอ่ืน ท าให้ค่าประสทิธิภาพ
การผลิตอยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 กลับมีประสิทธิภาพที่ต่ าลงด้วย 

 
เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสภายใต้ข้อสมมุติ Constant 

returns to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale 
efficiency (SE) พบว่าในช่วง ปี 2551 มีเพียงโรงกลั่นไทยออยล์ และโรงกลั่นสตาร์เท่านั้น ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตทั้ง VRS CRS และ SE ในส่วนโรงกลั่นเอสโซ่, โรงกลั่นบางจาก, โรงกลั่น
ไออาร์พีซี โรงกลั่นระยอง  และโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ทั้งหมดต่างไม่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิต หรือมีค่า Variable returns to scale (VRS) และ Constant returns to scale (CRS) น้อยกว่า 
1  และไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด หรือมีค่า SE (Scale efficiencies) น้อยกว่า 1 นั้นเอง ทั้งนี้โรง
กลั่นบางจาก และโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ เป็นโรงกลั่นแบบ Simple Refinery ซึ่งผลผลิต
ส่วนใหญ่เป็น น้ ามันชนิดหนัก หรือก็คือ น้ ามันเตา และน้ ามันดีเซล เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนน้ ามันชนิด
เบาที่ผลิตออกมาได้น้อย ท าให้ค่าประสิทธิภาพของ โรงกลั่นบางจากมีค่าน้อย และไม่ถึง 1 โดยมีค่า 
VRS CRS และ SE เท่ากับ 0.2617, 0.1170 และ 0.4470 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบกับปี 2550 จะ
เห็นได้ว่ามีประสิทธิภาพในการผลิต และประสิทธิภาพต่อขนาดที่ลดลง ส าหรับโรงกลั่นระยองเพียวริ
ฟายเออร์ ในปี 2551 ไม่มีการขนส่งน้ ามันดิบไปกลั่นต่อเหมือนยังโรงกลั่นแบบ Complex Refinery 
ท าให้โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์  ไม่เลือกที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ ามันชนิดเบา จึงไม่มีค่า
ประสิทธิภาพการผลิตส าหรับก๊าซ LPG   

ในส่วนโรงกลั่นเอสโซ่  โรงกลั่นไออาร์พีซี และโรงกลั่นระยอง  ซึ่งเป็นโรงกลั่นแบบ 
Complex Refinery ถึงจะมีค่าประสิทธิภาพไม่เท่ากับ 1 ในการผลิตก๊าซ LPG แต่ก็มีค่า Variable 
returns to scale (VRS), Constant returns to scale (CRS) และ SE (Scale efficiencies) ที่
ใกล้เคียง 1 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพการผลิต (ต่อหน่วย
ผันแปร และคงที่) และประสิทธิภาพต่อขนาดที่ใกล้เคียงกัน 
 

น้ ามันเตา (Oil Fuel) 
2.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของน้ ามันเตา ทุกโรงกลั่น 

ในช่วง ปี 2550 
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ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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เอสโซ่ บางจาก ไทยออยล์ ไออาร์พซีี ระยอง สตาร์ ระยองเพยีว

DEA Efficiency Oil 2550 VRS

CRS

SE

ภาพประกอบ 14 ค่าระดับประสิทธิภาพของน้ ามันเตา ทกุโรงกลัน่ ในช่วง ปี 2550 
 
ตาราง 9  Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของน้ ามันเตา ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2550 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   0.4486   0.4328   0.9649 
โรงกลั่นบางจาก   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไทยออยล ์   0.9919   0.8684   0.8755 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   0.1431   0.0627   0.4381 
โรงกลั่นระยอง   1.0000   0.7892   0.7892 
โรงกลั่นสตาร ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นระยองเพยีว   1.0000   0.0526   0.0526 

 
จากภาพประกอบที่ 14 และตารางที่ 9 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของของน้ ามันเตา 

ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2550 พบว่า มีเพียง 3 โรงกลัน่ คอื โรงกลั่นเอสโซ ่โรงกลั่นไทยออยล์ และโรง
กลั่นไออาร์พีซี ทีไ่ม่มีประสิทธิภาพในการผลติ ส่วนโรงกลั่นที่เหลือมีค่า เท่ากับ 1 ทั้งหมด โดย โรง
กลั่นเอสโซ ่โรงกลั่นไทยออยล์ และโรงกลั่นไออาร์พีซี มคี่าประสิทธิภาพเท่ากับ 0.4486, 0.9919 
และ 0.1431 ตามล าดับ ทั้งนี้น้ ามนัเตาเป็นน้ ามนัชนิดหนัก ที่สามารถกลั่นได้ง่ายทีสุ่ด โดยน ามาใช้
งานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่โรงกลั่นแบบ Simple Refinery สามารถผลิตน้ ามนัชนิดนีไ้ด้มาก 
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ดังนั้นโรงกลั่นบางจาก และโรงกลัน่ระยองเพียวริฟายเออร์ จึงมีค่าประสิทธิภาพการผลติ เท่ากับ 1 
ซึ่งถือว่ามีประสทิธิภาพ และโรงกลัน่ไออาร์พีซี มีค่าประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

 
เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสภายใต้ข้อสมมุติ Constant 

returns to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale 
efficiency (SE) พบว่าในช่วง ปี 2550 มีเพียงโรงกลั่นบางจาก และโรงกลั่นสตาร์ เท่านั้น ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตทั้ง VRS CRS และ SE หรือมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 1 ส าหรับโรงกลั่น
ระยอง และโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ที่มีค่า Variable returns to scale (VRS) เท่ากับ 1 แต่
ค่า CRS และ SE (Scale efficiencies) กลับไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเท่ากับ 0.7892 และ 0.7892 
กับ 0.0526 และ 0.0526 ตามล าดับ แต่จะเห็นได้ว่าโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ถึงแม้ VRS จะมี
ค่าเท่ากับ 1 แต่ CRS และ SE กลับมีค่าแค่เพียง 0.0526 ซึ่งถือว่าน้อยมาก และไม่มีประสิทธิภาพ 
แสดงถึงความไม่มีประสิทธิต่อขนาดนั้นเอง ในส่วนโรงกลั่นเอสโซ่, โรงกลั่นไทยออยล์ และโรงกลั่น
ไออาร์พีซี ต่างไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต หรือมีค่า Variable returns to scale (VRS) และ 
Constant returns to scale (CRS) น้อยกว่า 1  และไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด หรือมีค่า SE 
(Scale efficiencies) น้อยกว่า 1 เช่นกัน 

 
2.4 ผลการศึกษาประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของน้ ามันเตา ทุกโรงกลั่น 

ในช่วง ปี 2551 
 

ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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เอสโซ่ บางจาก ไทยออยล์ ไออาร์พซีี ระยอง สตาร์ ระยองเพยีว

DEA Efficiency Oil 2551 VRS

CRS

SE

 
 

ภาพประกอบ 15 ค่าระดับประสิทธิภาพของน้ ามันเตา ทกุโรงกลัน่ ในช่วง ปี 2551 
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ตาราง 10  Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของน้ ามันเตา ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2551 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   0.4233   0.3988   0.9422 
โรงกลั่นบางจาก   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   0.1434   0.0519   0.3621 
โรงกลั่นระยอง   0.8254   0.8114   0.9830 
โรงกลั่นสตาร ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นระยองเพยีว   1.0000   0.0490   0.0490 

 
จากภาพประกอบที่ 15 และตารางที่ 10 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของของน้ ามันเตา 

ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2551 พบว่า มีเพียง 3 โรงกลัน่ คอื โรงกลั่นเอสโซ ่โรงกลั่นไออาร์พีซี และโรง
กลั่นระยอง ทีไ่ม่มีประสทิธิภาพในการผลิต ส่วนโรงกลัน่ที่เหลือมีค่า เท่ากับ 1 ทัง้หมด โดย โรงกลัน่
เอสโซ่ และโรงกลั่นระยอง มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.4233 และ 0.8254 ตามล าดับ และโรงกลัน่
ไออาร์พีซี มีค่าประสทิธิภาพการผลิตภายใต้ สมมติฐาน VRS ต่ าที่สุด คือ 0.1434 

 
เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสภายใต้ข้อสมมุติ Constant 

returns to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale 
efficiency (SE) พบว่าในช่วง ปี 2551 มีเพียงโรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นไทยออยล์ และโรงกลั่นสตาร์ 
เท่านั้น ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตทั้ง VRS CRS และ SE หรือมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 1 โรง
กลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ที่มีค่า Variable returns to scale (VRS) เท่ากับ 1 แต่ค่า CRS และ 
SE (Scale efficiencies) กลับไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเท่ากับ 0.049 และ 0.049 จะเห็นได้ว่าโรง
กลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ถึงแม้ VRS จะมีค่าเท่ากับ 1 แต่ CRS และ SE กลับมีค่าแค่เพียง 
0.049 ซึ่งถือว่าน้อยมาก และไม่มีประสิทธิภาพ แสดงถึงความไม่มีประสิทธิต่อขนาดนั้นเอง ในส่วน
โรงกลั่นเอสโซ่, โรงกลั่นไออาร์พีซี และโรงกลั่นระยอง ต่างไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต หรือมีค่า 
Variable returns to scale (VRS) และ Constant returns to scale (CRS) น้อยกว่า 1  และไม่มี
ประสิทธิภาพต่อขนาด หรือมีค่า SE (Scale efficiencies) น้อยกว่า 1 เช่นกัน 
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น้ ามันเครื่องบิน (Jet Fuel) 
 

2.5 ผลการศึกษาประสิทธภิาพดว้ยโปรแกรม DEA ของน้ ามันเครื่องบิน ทุกโรงกลั่น 
ในช่วง ปี 2550 

 

ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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เอสโซ่ บางจาก ไทยออยล์ ไออาร์พซีี ระยอง สตาร์ ระยองเพยีว

DEA Efficiency Jet Fuel 2550 VRS

CRS

SE

 

ภาพประกอบ 16 ค่าระดับประสิทธิภาพของน้ ามันเครื่องบิน ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2550 
 

ตาราง 11 Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของน้ ามันเครื่องบินทุกโรงกลั่นในช่วง ปี  
     2550 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   0.5234   0.4645   0.8874 
โรงกลั่นบางจาก   0.8280   0.6724   0.8121 
โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   0.1224   0.0220   0.1794 
โรงกลั่นระยอง   0.6752   0.6249   0.9255 
โรงกลั่นสตาร ์   1.0000   0.6320   0.6320 
โรงกลั่นระยองเพยีว   0.0000   0.0000 0.0000 
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จากภาพประกอบ 16 และตาราง 11 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของของน้ ามัน
เครื่องบิน ทุกโรงกลัน่ ในช่วง ปี 2550 พบว่า มีเพียง 2 โรงกลั่น คือ โรงกลั่นไทยออยล์ และโรงกลั่น
สตาร์ ที่มีประสิทธิภาพในการผลติ ส่วนโรงกลั่นที่เหลือมคี่าน้อยกว่า 1 ทั้งหมด โดยโรงกลั่นเอสโซ ่
โรงกลัน่บางจาก โรงกลั่นไออาร์พีซี โรงกลั่นระยอง และโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 0.5234, 0.8280, 0.1224, 0.6752 และ 0 ตามล าดับ ทัง้นี้น้ ามนัเครื่องบินเป็น 
น้ ามันชนิดเบา ทีต่้องใช้ขบวนการผลติที่ซับซ้อนขึน้ ซึ่งโรงกลั่นแบบ Simple Refinery สามารถผลติ
น้ ามันชนิดนีไ้ด้น้อยมาก ดังนั้นโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ จึงไม่เลือกที่จะผลติน้ ามันเครื่องบิน 
จึงมีค่าประสิทธิภาพการผลติเท่ากับ 0 ในส่วนโรงกลั่นบางจาก ถึงแม้จะเป็นโรงกลัน่แบบ Simple 
Refinery แต่ยังสามารถผลิตน้ ามันเครื่องบิน เนื่องจากมกีารขนส่งน้ ามนัดิบไปกลั่นต่อยังโรงกลั่น
แบบ Complex Refinery ที่สามารถผลิตน้ ามันชนิดเบาได้มีประสิทธิภาพกว่า ดังนั้นโรงกลั่นน้ ามัน
บางจากจึงถือเป็น โรงกลั่นน้ ามันแบบกึ่ง Complex Refinery ซึ่งจะเหน็ได้จากค่าประสิทธิภาพการ
กลั่นในผลติภัณฑ์ น้ ามนัเครื่องบินของโรงกลั่นบางจาก ยังมีค่าสูงกว่า 3 โรงกลั่น ที่เป็นโรงกลัน่แบบ 
Complex Refinery ดังกล่าว 

 

เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสภายใต้ข้อสมมุติ Constant 
returns to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale 
efficiency (SE) พบว่าในช่วง ปี 2550 มีเพียงโรงกลั่นไทยออยล์ เท่านั้น ที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตทั้ง VRS CRS และ SE หรือมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 1 ส าหรับโรงกลั่นสตาร์ ที่มีค่า Variable 
returns to scale (VRS) เท่ากับ 1 แต่ค่า CRS และ SE (Scale efficiencies) กลับไม่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีค่าเท่ากับ 0.6320 และ 0.6320 แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้ข้อสมมติ CRS และ
ไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด  ในส่วนโรงกลั่นเอสโซ่, โรงกลั่นบางจาก, โรงกลั่นไออาร์พีซี  และโรง
กลั่นระยอง ต่างไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต หรือมีค่า Variable returns to scale (VRS) และ 
Constant returns to scale (CRS) น้อยกว่า 1  และไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด หรือมีค่า SE 
(Scale efficiencies) น้อยกว่า 1 เช่นกัน โดยโรงกลั่นไออาร์พีซีมีค่า VRS CRS และ SE ต่ าที่สุด 
คือมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 0.1224, 0.022 และ 0.1794 ตามล าดับ 

 
2.6 ผลการศึกษาประสิทธภิาพดว้ยโปรแกรม DEA ของน้ ามันเครื่องบิน ทุกโรงกลั่น 

ในช่วงปี 2551 
 

ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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เอสโซ่ บางจาก ไทยออยล์ ไออาร์พซีี ระยอง สตาร์ ระยองเพยีว

DEA Efficiency Jet Fuel 2551 VRS

CRS

SE

 
 

ภาพประกอบ 17 ค่าระดับประสิทธิภาพของน้ ามันเครื่องบิน ทุกโรงกลั่น ในช่วงปี 2551 
 
ตาราง 12 Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของน้ ามันเครื่องบินทุกโรงกลั่น ในช่วงปี    
     2551 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   0.4525   0.3878   0.8569 
โรงกลั่นบางจาก   0.5428   0.4046   0.7454 
โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   0.1377   0.0174   0.1261 
โรงกลั่นระยอง   0.4706   0.3972   0.8440 
โรงกลั่นสตาร ์   0.8557   0.3977   0.4648 
โรงกลั่นระยองเพยีว   0.0000   0.0000 0.0000 

 
จากภาพประกอบ 17 และตาราง 12 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของของน้ ามัน

เครื่องบิน ทุกโรงกลัน่ ในช่วงปี 2551 พบว่า มีเพียงโรงกลั่นไทยออยล์เท่านนั้น ที่มีประสิทธิภาพใน
การผลิต ส่วนโรงกลั่นที่เหลือมีค่า น้อยกว่า 1 ทั้งหมด โดย โรงกลั่นเอสโซ ่โรงกลั่นบางจาก โรงกลั่น
ไออาร์พีซี โรงกลั่นระยอง โรงกลั่นสตาร์ และโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ มีค่าประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 0.4525, 0.5428, 0.1377, 0.4706, 0.8557 และ 0 ตามล าดับ โดยโรงกลั่นระยองเพียวริฟาย
เออร์มีค่าประสิทธิภาพการผลติภายใตส้มมติฐาน VRS ต่ าสุด เนื่องจากไม่เลือกทีจ่ะผลิตน้ ามนั
ส าหรับเครื่องบิน รองมาคือ โรงกลั่นไออาร์พีซี  
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เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสภายใต้ข้อสมมุติ Constant 
returns to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale 
efficiency (SE) พบว่าในช่วง ปี 2551 มีเพียงโรงกลั่นไทยออยล์ เท่านั้น ที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตทั้ง VRS CRS และ SE หรือมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 1 ส าหรับโรงกลั่นอ่ืนๆ ต่างไม่มี
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งแบบ Variable returns to scale (VRS) และ Constant returns to scale 
(CRS) และไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด SE (Scale efficiencies) โดยมีค่าน้อยกว่า 1 ทั้งนี้โรงกลั่นไอ
อาร์พีซี  มีค่าประสิทธิภาพ VRS และ CRS ที่ต่ าที่สุดคือ 0.1377 และ 0.0174 ตามล าดับ (ไม่รวม
โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ เนื่องจากไม่มีผลผลิตที่เป็นน้ ามันเครื่องบิน) ในส่วนประสิทธิภาพต่อ
ขนาด หรือค่า SE ที่มีค่าต่ าที่สุด คือ โรงกลั่นไออาร์พีซีมีค่า SE เท่ากับ 0.1261 
 

น้ ามันดีเซล (Diesel) 
 

2.7 ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของน้ ามันดีเซล ทุกโรงกลั่น 
ในช่วงปี 2550 

ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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เอสโซ่ บางจาก ไทยออยล์ ไออาร์พซีี ระยอง สตาร์ ระยองเพยีว
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ภาพประกอบ 18 ค่าระดับประสิทธิภาพของน้ ามันดีเซล ทุกโรงกลั่น ในช่วงปี 2550 
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ตาราง 13  Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของน้ ามันดีเซล ทุกโรงกลั่น ในช่วงปี 2550 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   0.9663   0.6632   0.6864 
โรงกลั่นบางจาก   0.7310   0.5314   0.7270 
โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   0.9982   0.7132   0.7145 
โรงกลั่นระยอง   0.9907   0.8648   0.8730 
โรงกลั่นสตาร ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นระยองเพยีว   1.0000   1.0000   1.0000 

 
จากภาพประกอบ 18 และตาราง 13 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของของน้ ามันดีเซล 

ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2550 พบว่า มีเพียง 3 โรงกลัน่ คอื โรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลั่นไทยสตาร์ และ
โรงกลัน่ระยองเพียวริฟายเออร์ ที่มีประสิทธิภาพในการผลิต ส่วนโรงกลั่นที่เหลือมีค่า น้อยกว่า 1 
ทั้งหมด โดยโรงกลั่นเอสโซ่ โรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นไออาร์พีซี และโรงกลั่นระยอง มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 0.9663, 0.7310, 0.9982 และ 0.9907 ตามล าดับ ทั้งนี้น้ ามันดีเซลเป็นน้ ามัน
ชนิดหนัก ที่สามารถกลั่นได้ง่าย ซึง่โรงกลั่นแบบ Simple Refinery สามารถผลติน้ ามันชนิดนี้ได้มาก
เช่นเดียวกับน้ ามันเตา และมีมูลค่าในเชงิพาณิชย์ ดังนั้นทุกโรงกลั่นจงึพยายามผลิตน้ ามนัชนิดนี้
ออกมาจ าหน่าย ทั้งนี้มีโรงกลั่นบางจากที่มีค่าประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้สมมตฐิาน VRS ต่ าที่สุด 
เท่ากับ 0.7310 

 
เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสภายใต้ข้อสมมตุิ Constant 

returns to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale 
efficiency (SE) พบว่าในช่วง ปี 2550 มีเพียงโรงกลัน่ไทยออยล์ โรงกลัน่ไทยสตาร์ และโรงกลั่น
ระยองเพียวริฟายเออร์  ที่มีประสิทธิภาพในการผลติทัง้ VRS CRS และ SE หรือมีค่าประสทิธิภาพ 
เท่ากับ 1 ส าหรับโรงกลั่นอ่ืนๆ ต่างไม่มีประสทิธิภาพการผลิตทั้งแบบ Variable returns to scale 
(VRS) และ Constant returns to scale (CRS) และไม่มีประสทิธิภาพต่อขนาด SE (Scale 
efficiencies) โดยมีค่าน้อยกว่า 1 ทัง้นีใ้นส่วนค่าประสทิธิภาพ ภายใตส้มมติฐาน CRS มีโรงกลั่น
บางจากที่มีประสทิธิภาพต่ าสุด คือ 0.5314 ส าหรับค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (SE) มีโรงกลั่นเอสโซ่
ที่มีค่าต่ าสุด คือ 0.6864  

 
2.8 ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของน้ ามันดีเซล ทุกโรงกลั่น 

ในช่วงปี 2551 
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ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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เอสโซ่ บางจาก ไทยออยล์ ไออาร์พซีี ระยอง สตาร์ ระยองเพยีว
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ภาพประกอบ 19 ค่าระดับประสิทธิภาพของน้ ามันดีเซล ทุกโรงกลั่น ในช่วงปี 2551 

 
ตาราง 14  Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของน้ ามันดีเซล ทุกโรงกลั่น ในช่วงปี 2551 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   0.9331   0.6211   0.6656 
โรงกลั่นบางจาก   0.7856   0.5588   0.7113 
โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   1.0000   0.7274   0.7274 
โรงกลั่นระยอง   1.0000   0.9043   0.9043 
โรงกลั่นสตาร ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นระยองเพยีว   1.0000   1.0000   1.0000 

 
 

จากภาพประกอบ 19 และตาราง 14 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของของน้ ามันดีเซล 
ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2550 พบว่า มีเพียง 2 โรงกลัน่ คอื โรงกลั่นเอสโซ ่และโรงกลัน่บางจาก 
เท่านั้น ทีไ่ม่มีประสิทธิภาพในการผลติ ส่วนโรงกลั่นที่เหลือมีค่าประสิทธิภาพ ภายใต ้VRS เท่ากับ 
1 ทั้งหมด โดยโรงกลั่นเอสโซ่ และโรงกลั่นบางจาก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 0.9331 และ 0.7856 
ตามล าดับ ทั้งนีน้้ ามันดีเซลเป็นน้ ามันชนิดหนัก ที่สามารถกลั่นได้ง่าย ซึ่งโรงกลั่นแบบ Simple 
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Refinery สามารถผลติน้ ามันชนิดนี้ได้มากเช่นเดียวกับน้ ามันเตา และมมีูลค่าในเชิงพาณชิย์ ดังนัน้
ทุกโรงกลั่นจงึพยายามผลิตน้ ามนัชนิดนี้ออกมาจ าหน่าย ทั้งนี้มโีรงกลั่นบางจากที่มีค่าประสิทธิภาพ
การผลิต ภายใตส้มมติฐาน VRS ต่ าที่สุด เท่ากับ 0.7856 อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 
ทุกโรงกลั่น มีค่าประสิทธิภาพ ภายใต้ VRS ที่ดีข้ึน ยกเว้นโรงกลั่นเอสโซท่ี่มีค่าลดลง 
 

เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสภายใต้ข้อสมมุติ Constant 
returns to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale 
efficiency (SE) พบว่าในช่วง ปี 2550 มีเพียงโรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลั่นไทยสตาร์ และโรงกลั่น
ระยองเพียวริฟายเออร์  ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตทั้ง VRS CRS และ SE หรือมีค่าประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 1 ส าหรับโรงกลั่นไออาร์พีซี และโรงกลั่นระยองที่มี ค่า VRS เท่ากับ 1 แต่กลับมีค่า CRS 
และ SE  ไม่เท่ากับ 1 โดยโรงกลั่นไออาร์พีซี  กับโรงกลั่นระยอง มีค่า CRS และ SE เท่ากับ 
0.7274 และ 0.7274 กับ 0.9043 และ 0.9043 ตามล าดับ ในส่วนโรงกลั่นอ่ืนๆ ต่างไม่มี
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งแบบ Variable returns to scale (VRS) และ Constant returns to scale 
(CRS) และไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด SE (Scale efficiencies) โดยมีค่าน้อยกว่า 1 ทั้งนี้ในส่วนค่า
ประสิทธิภาพ ภายใต้สมมติฐาน CRS มีโรงกลั่นบางจาก ที่มีประสิทธิภาพต่ าสุด คือ 0.5588 ส าหรับ
ค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (SE) มีโรงกลั่นเอสโซ่ที่มีค่าต่ าสุด คือ 0.6656  

 
น้ ามันเบนซิน (Gasoline) 

 
2.9 ผลการศึกษาประสิทธิภาพดว้ยโปรแกรม DEA (VRS) ของน้ ามันเบนซิน ทุกโรง

กลั่น ในช่วงปี 2550 
 

ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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เอสโซ่ บางจาก ไทยออยล์ ไออาร์พซีี ระยอง สตาร์ ระยองเพยีว
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ภาพประกอบ 20 ค่าระดับประสิทธิภาพของน้ ามันเบนซนิ ทุกโรงกลั่น ในช่วงปี 2550 
 
ตาราง 15 Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของน้ ามันเบนซิน ทุกโรงกลั่น ในช่วงปี  
     2550 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นบางจาก   0.4756   0.3054   0.6421 
โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   0.3243   0.2745   0.8465 
โรงกลั่นระยอง   0.5633   0.5082   0.9022 
โรงกลั่นสตาร ์   1.0000   0.5227   0.5227 
โรงกลั่นระยองเพยีว   0.0000   0.0000 0.0000 

 
จากภาพประกอบ 20 และตาราง 15 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของของน้ ามันเบนซิน 

ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2550 พบว่า มีเพียง 3 โรงกลัน่ คอื โรงกลั่นเอสโซ ่โรงกลั่นไทยออยล์ และโรง
กลั่นสตาร์ ที่มีประสทิธิภาพในการผลิต ส่วนโรงกลั่นที่เหลือมีค่า น้อยกว่า 1 ทั้งหมด โดยโรงกลัน่
บางจาก โรงกลัน่ไออาร์พีซี โรงกลัน่ระยอง และโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 0.4756, 0.3243, 0.5633 และ 0 ตามล าดับ ทั้งนีน้้ ามันเบนซินเป็นน้ ามนัชนิดเบา ทีม่ี
ขบวนการผลิตทีซ่ับซ้อนมากกว่าน้ ามันดีเซล ซึง่โรงกลั่นแบบ Simple Refinery ไม่สามารถผลิต
น้ ามันชนิดได้มาก และผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีมูลค่าในเชงิพาณิชย์ ทัง้นี้มีโรงกลัน่บางจากสามารถผลติ
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น้ ามันชนิดนีไ้ด้เนื่องจากใช้วิธีการขนสง่ไปกลัน่ต่อยังโรงกลั่น Complex Refinery ดังที่กล่าวมา
ข้างต้น โดยค่าประสิทธิภาพการผลิต ภายใตส้มมติฐาน VRS ที่ต่ าที่สุด ได้แก่ โรงกลัน่ไออาร์พีซี มี
ค่าเท่ากับ 0.3243 

 
เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสภายใต้ข้อสมมุติ Constant 

returns to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale 
efficiency (SE) พบว่าในช่วง ปี 2550 มีเพียงโรงกลั่นเอสโซ่ และโรงกลั่นไทยออยล์ เท่านั้น   ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตทั้ง VRS CRS และ SE หรือมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 1 ส าหรับโรงกลั่น
สตาร์ ที่มี ค่า VRS เท่ากับ 1 แต่กลับมีค่า CRS และ SE  ไม่เท่ากับ 1 คือมีค่าเท่ากับ 0.5227 ใน
ส่วนโรงกลั่นอ่ืนๆ ต่างไม่มีประสิทธิภาพการผลิตทั้งแบบ Variable returns to scale (VRS) และ 
Constant returns to scale (CRS) และไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด SE (Scale efficiencies) โดยมี
ค่าน้อยกว่า 1 ทั้งนี้ในส่วนค่าประสิทธิภาพ ภายใต้สมมติฐาน CRS มีโรงกลั่นไออาร์พีซี ที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตต่ าสุด คือ 0.2745 ส าหรับค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (SE) มีโรงกลั่นสตาร์ที่มี
ค่าต่ าสุด คือ 0.5227 

 
2.10 ผลการศึกษาประสิทธิภาพดว้ยโปรแกรม DEA ของน้ ามันเบนซิน ทุกโรงกลั่น 

ในช่วงปี 2551 
ผลการศึกษาที่ได้จากการวัดประสทิธิภาพด้วยโปรแกรม DEA ของทั้ง 7 โรงกลั่น ดังนี ้
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ภาพประกอบ 21 ค่าระดับประสิทธิภาพของน้ ามันเบนซนิ ทุกโรงกลั่น ในช่วงปี 2551 
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ตาราง 16 Efficiency scores ของ VRS CRS และ SE ของน้ ามันเบนซิน ทุกโรงกลั่น ในช่วงปี  
     2551 
 

Efficiency scores VRS CRS Scale efficiencies 
โรงกลั่นเอสโซ่   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นบางจาก   0.6635   0.5427   0.8180 
โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000   1.0000   1.0000 
โรงกลั่นไออารพ์ีซี   0.3843   0.3308   0.8606 
โรงกลั่นระยอง   0.8024   0.7315   0.9117 
โรงกลั่นสตาร ์   0.8735   0.7609   0.8710 
โรงกลั่นระยองเพยีว   0.0000   0.0000 0.0000 

 
จากภาพประกอบ 21 และตาราง 16 พบว่าผลการวัดประสิทธิภาพของของน้ ามันเบนซิน 

ทุกโรงกลั่น ในช่วง ปี 2551 พบว่า มีเพียง 2 โรงกลัน่ คอื โรงกลั่นเอสโซ ่และโรงกลัน่ไทยออยล์ ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลติ ส่วนโรงกลั่นที่เหลือมีค่า น้อยกว่า 1 ทั้งหมด โดยโรงกลั่นบางจาก โรงกลัน่
ไออาร์พีซี โรงกลั่นระยอง โรงกลั่นสตาร์ และโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 0.6635, 0.3843, 0.8024, 0.8735 และ 0 ตามล าดับ ทั้งนี้น้ ามันเบนซินเป็นน้ ามันชนิดเบา 
ที่มีขบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากกว่าน้ ามันดีเซล ซึ่งโรงกลั่นแบบ Simple Refinery ไมส่ามารถผลติ
น้ ามันชนิดได้มาก และผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีมูลค่าในเชงิพาณิชย์ ทัง้นี้มีโรงกลัน่บางจากสามารถผลติ
น้ ามันชนิดนีไ้ด้เนื่องจากใช้วิธีการขนสง่ไปกลัน่ต่อยังโรงกลั่น Complex Refinery ดังที่กล่าวมา
ข้างต้น โดยค่าประสิทธิภาพการผลิต ภายใตส้มมติฐาน VRS ที่ต่ าที่สุด ได้แก่ โรงกลัน่ไออาร์พีซี มี
ค่าเท่ากับ 0.3843 แต่มีมูลค่าเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2550  

 
เพื่อเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาสภายใต้ข้อสมมุติ Constant 

returns to scale (CRS) และ Variable returns to scale (VRS) รวมทั้งการเปรียบเทียบ Scale 
efficiency (SE) พบว่าในช่วง ปี 2551 มีเพียงโรงกลั่นเอสโซ่ และโรงกลั่นไทยออยล์ เท่านั้น   ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตทั้ง VRS CRS และ SE หรือมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 1 ส าหรับโรงกลั่น
อ่ืนๆ ต่างไม่มีประสิทธิภาพการผลิตทั้งแบบ Variable returns to scale (VRS) และ Constant 
returns to scale (CRS) และไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด SE (Scale efficiencies) โดยมีค่าน้อยกว่า 
1 ทั้งนี้ในส่วนค่าประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้สมมติฐาน CRS มีโรงกลั่นไออาร์พีซี  ที่มี
ประสิทธิภาพต่ าสุด คือ 0.3308 ส าหรับค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (SE) มีโรงกลั่นบางจากที่มีค่า
ต่ าสุด คือ 0.8180 อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ค่าประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้ CRS 
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และค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (SE) มีค่าเพิ่มข้ึนเกือบทุกบริษัท (ไม่ค านึงถึงโรงกลั่นระยองเพียวริ
ฟายเออร์ เนื่องจากไม่ได้ผลิตน้ ามันเบนซินออกมาจ าหน่าย)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 17 สรุป Efficiency scores ของ Variable Return to Scale (VRS) แบบรวมผลิตภัณฑ์ และแยกชนิดผลติภัณฑ์ ในปี 2550 และปี 2551 
 

* ไมไ่ด้มีการผลติน้ ามันชนิดนี้ออกมาจ าหน่าย

Efficiency scores 

ปี 2550 ปี 2551 
รวมทุก

ผลิตภัณฑ ์ LPG 
Oil 

Fuel 
Jet 

Fuel Diesel Gasoline 
รวมทุก

ผลิตภัณฑ ์ LPG 
Oil 

Fuel 
Jet 

Fuel Diesel Gasoline 

โรงกลั่นเอสโซ่   1.0000 
  

0.9230 
  

0.4486 
  

0.5234 
  

0.9663   1.0000   1.0000 
  

0.8841 
  

0.4233 
  

0.4525 
  

0.9331   1.0000 

โรงกลั่นบางจาก   1.0000 
  

0.4903 
  

1.0000 
  

0.8280 
  

0.7310   0.4756   1.0000 
  

0.2617 
  

1.0000 
  

0.5428 
  

0.7856   0.6635 

โรงกลั่นไทยออยล ์   1.0000 
  

1.0000 
  

0.9919 
  

1.0000 
  

1.0000   1.0000   1.0000 
  

1.0000 
  

1.0000 
  

1.0000 
  

1.0000   1.0000 

โรงกลั่นไออารพ์ีซี   0.9984 
  

0.9509 
  

0.1431 
  

0.1224 
  

0.9982   0.3243   1.0000 
  

1.0000 
  

0.1434 
  

0.1377 
  

1.0000   0.3843 

โรงกลั่นระยอง   1.0000 
  

0.9568 
  

1.0000 
  

0.6752 
  

0.9907   0.5633   1.0000 
  

0.9232 
  

0.8254 
  

0.4706 
  

1.0000   0.8024 

โรงกลั่นสตาร ์   1.0000 
  

1.0000 
  

1.0000 
  

1.0000 
  

1.0000   1.0000   1.0000 
  

1.0000 
  

1.0000 
  

0.8557 
  

1.0000   0.8735 
โรงกลั่นระยอง
เพียว   1.0000 

  
0.0000* 

  
1.0000 

  
0.0000* 

  
1.0000   0.0000*   1.0000 

  
0.0000* 

  
1.0000 

  
0.0000* 

  
1.0000   0.0000* 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ส าหรับกรณีศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามันในประเทศ

ไทย โดยใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการมองภาพรวมสภาพการณ์ของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามัน ทัง้นีผู้้วิจัย
เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการวิจัย ที่ผู้ประกอบการโรงกลัน่น้ ามันจะน าข้อมูลทีไ่ด้น าไปปรับปรงุให้
สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยการวิจัยในครัง้นี้ประกอบด้วย 
 
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามันในประเทศไทย 
2. เพื่อวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการผลติโดยรวมและแยกผลิตภัณฑ์ ของธรุกิจโรง

กลั่นน้ ามันในประเทศไทย 
 
2. วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

2.1 แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยใชก้ารศึกษา และค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวม

ไว้ทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน ดังนี้ 
1. ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎหีลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 
หลังจากได้ข้อมูลต่างๆ มา ทางผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ก่อน

น ามาสรุปเป็นข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง 
 

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การก าหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เราจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) 
ได้แก่ ข้อมูลการใช้น้ ามันดิบจากกระทรวงพลังงาน และข้อมูลการกลั่นน้ ามันและงบการเงินจากแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนที่แสดงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แบบ 
56-1) 

การเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลแบบ Panel Data คือมีการจัดเก็บโดยใช้โรงกลั่นเดิมแต่มีการ
จัดเก็บ ไปเรื่อยๆตามระยะเวลาโดยการจัดเก็บครั้งนี้จะใช้ข้อมูลในช่วงปี 2550-2551 ของทั้ง 7 โรง
กลั่น  
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2.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จากข้อมูลประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนที่แสดงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (แบบ 56-1) มาประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรม 
DEA 2.1 ซึ่งจะค านวณหาค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและจ านวนปัจจัยการผลิตที่บริษัทปิโตรเลียม
สามารถปรับลดลง เพื่อท าให้หน่วยผลิตมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการกลั่นสูงสุด 

โปรแกรมและแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้แบบจ าลอง DEA เป็นวิธีการวัดประสิทธิภาพการผลติโดยเปรียบเทียบ

วิธีหนึ่ง โดยมีแนวคิดจากการวัดประสิทธิภาพในองค์กร โดยจะท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แต่ละหน่วยผลติ โดยใชห้ลักของ Linear Programming ในการประมาณ สามารถท าได้โดยการ
ค านวณในลักษณะการวัดประสิทธิภาพการใช้จ านวน ปัจจัยการผลิต (input) น้อย และให้ผลผลิต 
(output) มาก ซึ่งเรียกว่า Input-Orientation ทั้งนีผู้วิ้จัยเลือกใช้ VRS DEA Model เป็นตัววัด
ประสิทธิภาพของแตล่ะโรงกลั่น โดยใช้ค่า VRS (Variable Returns to Scale) เป็นค่าในการวัด
ประสิทธิภาพการผลิตของแต่ละโรงกลั่น 
 
3. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

โรงกลัน่ที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ VRS DEA ในปี 2550 นั้น มีทัง้สิน้ 6 โรงกลั่น 
ประกอบไปด้วย โรงกลัน่เอสโซ่ โรงกลั่นบางจาก โรงกลัน่ไทยออยล์ โรงกลั่นระยอง โรงกลัน่สตาร์ และ 
โรงกลัน่ระยองเพียวริฟายเออร์ มีเพียงโรงกลั่นไออาร์พีซี ที่ไมม่ีประสทิธิภาพในการผลติ และในปี 
2551 ทั้ง 7 โรงกลั่นต่างมีประสิทธิภาพในการผลติทัง้หมด ภายใต้สมมตฐิาน VRS  

แต่เมื่อท าการวัดโดยแบ่งตามชนิดของน้ ามันที่ผลิต สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ก๊าซแอลพีจี (LPG) 
โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ VRS DEA ในปี 2550 นั้น มีทั้งสิ้น 2 โรงกลั่น 

ประกอบไปด้วย โรงกลั่นไทยออยล์ และ โรงกลั่นสตาร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพการผลิต เท่ากับ 1 โรงกลั่น
ที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย โรงกลั่นเอสโซ่ โรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นไออาร์พีซี โรงกลั่นระยอง 
และ โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าหนึ่งภายใต้ข้อสมมุติ VRS โดยมีค่า
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.923, 0.490, 0.950, 0.956 และ 0.0 ตามล าดับ 

โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ VRS DEA ในปี 2551 นั้น มีทั้งสิ้น 3 โรงกลั่น 
ประกอบไปด้วย โรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลั่นไออาร์พีซี และ โรงกลั่นสตาร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพการผลิต 
เท่ากับ 1 โรงกลั่นที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย โรงกลั่นเอสโซ่ โรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นระยอง 
และ โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าหนึ่งภายใต้ข้อสมมุติ VRS โดยมีค่า
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.884, 0.261, 0.923 และ 0.0 ตามล าดับ 
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น้ ามันเตา (OIL Fuel) 
โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ VRS DEA ในปี 2550 นั้น มีทั้งสิ้น 4 โรงกลั่น 

ประกอบไปด้วย โรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นระยอง โรงกลั่นสตาร์ และ โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ที่
มีค่าประสิทธิภาพการผลิต เท่ากับ 1 โรงกลั่นที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย โรงกลั่นเอสโซ่ โรง
กลั่นไทยออยล์ และ โรงกลั่นไออาร์พีซี ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าหนึ่งภายใต้ข้อสมมุติ VRS โดยมีค่า
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.448, 0.991 และ 0.143 ตามล าดับ 

โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ VRS DEA ในปี 2551 นั้น มีทั้งสิ้น 4 โรงกลั่น 
ประกอบไปด้วย โรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลั่นสตาร์ และ โรงกลั่นระยองเพียวริฟาย
เออร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพการผลิต เท่ากับ 1 โรงกลั่นที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย โรงกลั่นเอส
โซ่ โรงกลั่นไออาร์พีซี และ โรงกลั่นระยอง ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าหนึ่งภายใต้ข้อสมมุติ VRS โดยมี
ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.423, 0.143 และ 0.825 ตามล าดับ 

น้ ามันเครื่องบินและน้ ามันก๊าด (JET Fuel) 
โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ VRS DEA ในปี 2550 นั้น มีทั้งสิ้น 2 โรงกลั่น 

ประกอบไปด้วย โรงกลั่นไทยออยล์ และ โรงกลั่นสตาร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพการผลิต เท่ากับ 1 โรงกลั่น
ที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย โรงกลั่นเอสโซ่ โรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นไออาร์พีซี โรงกลั่นระยอง 
และ โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าหนึ่งภายใต้ข้อสมมุติ VRS โดยมีค่า
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.523, 0.828, 0.122, 0.675 และ 0.0 ตามล าดับ 

โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ VRS DEA ในปี 2551 นั้น มีเพียงโรงกลั่น ไทย
ออยล์ ที่มีค่าประสิทธิภาพการผลิต เท่ากับ 1 โรงกลั่นที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย โรงกลั่นเอส
โซ่ โรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นไออาร์พีซี โรงกลั่นระยอง โรงกลั่นสตาร์ และ โรงกลั่นระยองเพียวริฟาย
เออร์ ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าหนึ่งภายใต้ข้อสมมุติ VRS โดยมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.452, 
0.542, 0.137, 0.470, 0.855 และ 0.0 ตามล าดับ 

น้ ามันดีเซล (Diesel) 
โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ VRS DEA ในปี 2550 นั้น มีทั้งสิ้น 3 โรงกลั่น 

ประกอบไปด้วย โรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลั่นสตาร์ และ โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ที่มีค่า
ประสิทธิภาพการผลิต เท่ากับ 1 โรงกลั่นที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย โรงกลั่นเอสโซ่ โรงกลั่น
บางจาก โรงกลั่นไออาร์พีซี และ โรงกลั่นระยอง ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าหนึ่งภายใต้ข้อสมมุติ VRS 
โดยมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.966, 0.731, 0.998 และ 0.990 ตามล าดับ 

โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ VRS DEA ในปี 2551 นั้น มีทั้งสิ้น 5 โรงกลั่น 
ประกอบไปด้วย โรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลั่นไออาร์พีซี โรงกลั่นระยอง โรงกลั่นสตาร์ และ โรงกลั่น
ระยองเพียวริฟายเออร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพการผลิต เท่ากับ 1 โรงกลั่นที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไป
ด้วย โรงกลั่นเอสโซ่ และ โรงกลั่นบางจาก ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าหนึ่งภายใต้ข้อสมมุติ VRS โดยมี
ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.933 และ 0.785 ตามล าดับ 
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น้ ามันเบนซิน (Gasoline) 
โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ VRS DEA ในปี 2550 นั้น มีทั้งสิ้น 3 โรงกลั่น 

ประกอบไปด้วย โรงกลั่นเอสโซ่ โรงกลั่นไทยออยล์ และ โรงกลั่นสตาร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพการผลิต 
เท่ากับ 1 โรงกลั่นที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย โรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นไออาร์พีซี โรงกลั่น
ระยอง และ โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าหนึ่งภายใต้ข้อสมมุติ VRS โดยมี
ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.475, 0.324, 0.563 และ 0.0 ตามล าดับ 

โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพโดยการวัดรูปแบบ VRS DEA ในปี 2551 นั้น มีทั้งสิ้น 2 โรงกลั่น 
ประกอบไปด้วย โรงกลั่นเอสโซ่ และ โรงกลั่นไทยออยล์ ที่มีค่าประสิทธิภาพการผลิต เท่ากับ 1 โรง
กลั่นที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย โรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นไออาร์พีซี โรงกลั่นระยอง โรงกลั่น
สตาร์ และ โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าหนึ่งภายใต้ข้อสมมุติ VRS โดยมี
ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.663, 0.384, 0.802, 0.873 และ 0.0 ตามล าดับ 

 

4. อภิปรายผล 

จากผลสรุปการค้นคว้าโรงกลั่นที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาที่ผลผลิตรวม มีเพียงโรง
กลั่นไออาร์พีซี (IRPC) เท่านั้น ภายใต้สมมติฐาน Variable Return to Scale (VRS) และเหมือนลอง
เปรียบเทียบกับ งานศึกษาของ จุฬาลักษณ์ (2550) ซึ่งศึกษาการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ
ด าเนินงานของธุรกิจปิโตรเลียมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากงบ
การเงินประกอบด้วย งบดุล และงบก าไรขาดทุน บริษัทที่มีประสิทธิภาพต่ ากว่าหนึ่งในกลุ่ม ได้แก่ 
บริษัทบางจาก (BCP)  และบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) ซึ่งก็พอจะสะท้อนได้ว่าการไม่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตจะส่งผลไปยังความไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้วยเช่นกัน 

แต่หากวิเคาระหเ์ป็นรายผลติตามชนิดของน้ ามันจะพบว่าแต่ละโรงกลั่นจะมีประสิทธิภาพไม่
เท่ากัน ซึ่งสามารถวิเคราะห์โดยรวมถึงสาเหตุขอความด้อยประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1)  โรงกลั่นไออาร์พีซี หรือ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) เป็นบริษัทจัด
จ าหน่ายน้ ามันและมีโรงกลั่นน้ ามัน โดยมีประสิทธิภาพการผลิตเฉลี่ย 2 ปี(2550-2551) ต่ ากว่าหนึ่ง ซึ่ง
จะพบว่าประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าหนึ่งภายใต้ข้อสมมุติ VRS นั้นพบในปี 2550 เท่านั้น เนื่องจากบริษัท 
ซื้อน้ ามันดิบส าหรับกระบวนการกลั่น และขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ ในราคาที่ก าหนดข้ึนจาก
ราคาอ้างอิงของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้นราคาขายปลีก
น้ ามัน และราคาน้ ามันดิบส่งผลต่อสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท และยังส่งผลต่อ
การก าหนดการใช้ก าลังการผลิตของโรงกลั่นด้วย จึงได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากราคาตลาดของน้ ามันดิบ
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากการกลั่น โดยราคาตลาดของน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ดังกล่าวข้ึนอยู่กับผลของอุปสงค์และอุปทานของทั้งในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งอาจข้ึนลงตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพและวัฏจักรทางเศรษฐกิจ ฤดูกาล และสภาวะอากาศ ระดับการผลิตของทั้ง
ภายในประเทศและระดับภูมิภาค และจากปัจจัยทางการเมือง โดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันออก
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กลาง ซึ่งถือเป็นปกติส าหรับบริษัทที่ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม นอกจากนี้หากเทียบกับ
โรงกลั่นอ่ืนๆ นั้น จะเห็นได้ว่า โรงกลั่นไออาร์พีซี ยังใช้ก าลังการผลิตไม่เต็มที เมื่อพิจารณาภายใต้ข้อ
สมมุติ CRS พบว่า IRPC นั้นมีค่าประสิทธิภาพต่ ากว่าหนึ่งเกือบทุกปี ท าให้ค่า SE ต่ ากว่าหนึ่งซึ่ง
หมายถึงการผลิตที่ไม่เหมาะกับขนาดทั้งนี้เนื่องมาจากบริษัทมีการลงทุนขยายโครงการต่างๆ ตั้งแต่ ปี 
2547 จึงเป็นเหตุให้โครงการที่ยังลงทุนไม่เสร็จโครงการนั้น ไม่สามารถใช้งานได้เต็มก าลังการผลิต 
เป็นผลให้บริษัทมีการผลิตไม่เหมาะสมต่อขนาด แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไม่ดีพอ สาเหตุอาจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ในปี 2548 โดยก่อนหน้านี้ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด
(มหาชน) หรือ บริษัท ทีพีไอ จ ากัด(มหาชน) (เก่า) ได้เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ จากเหตุวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 
2540 ทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้ ซึ่งต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป  

 
2) พิจารณาการวัดประสิทธิภาพโดยแบ่งตาม ชนิดของผลิตภัณฑ์ จะเหน็ได้ว่า โรงกลัน่ไทย

ออยล์ เป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยมีค่าประสิทธิภาพ ภายใต้สมมตฐิาน VRS เท่ากับ 1 
เกือบทุกผลิตภัณฑ์มากทีสุ่ด (ที่มา : กระทรวงพลังงาน) เนื่องจาก โรงกลั่นไทยออยล์ เป็นโรงกลั่นแบบ 
Complex Refinery ที่ทันสมัย และมีก าลังการผลติสงูทีสุ่ดในประเทศ ทัง้นี้โรงกลั่นไออาร์พีซี มีก าลงั
การผลิตสูงที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับที่ 2 แต่เนื่องจากการบริหารจัดการทีไ่ม่ดีพอ ท าใหค้่า
ประสิทธิภาพในการผลติ VRS มีค่าน้อยกว่า ทุกๆ โรงกลั่น หากดูเป็นรายผลติภัณฑ ์ จะเห็นได้ว่า มี
เพียงก๊าซแอลพีจี และน้ ามันดีเซล ในปี 2551 เท่านั้นที่มีค่าประสิทธิภาพการผลติ เท่ากับ 1 โดยเฉพาะ
น้ ามันเบนซินทีม่ี มลูค่าเชิงพาณชิย์ที่สงู แต่กลับมีค่าประสิทธิภาพการผลิต ในปี 2550 และ 2551 
เพียง 0.3243 และ 0.3843 ตามล าดับ สาเหตุอาจเกดิจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ือหุ้น ในปี 
2548 ตามที่กล่าวมาข้างต้น ส าหรับโรงกลั่นอ่ืนๆ นั้น(ยกเว้นโรงกลัน่ระยองเพียวริฟายเออร์ เนื่องจาก
เป็นโรงกลัน่เดียวที่ไมผ่ลิตผลติภัณฑท์ี่เป็นน้ ามันชนิดเบา) จะเห็นได้ว่า โรงกลั่นสตาร ์ มีค่า
ประสิทธิภาพการผลิต VRS เท่ากับ 1 เกือบทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้นน้ ามนัเครื่องบิน และน้ ามันเบนซนิ 
ในปี 2551 ซึง่มีค่าประสิทธิภาพการผลติ เท่ากับ 0.8557 และ 0.8735 ตามล าดับ ซึง่มีมูลค่าใกล้เคียง 
1 แต่ในปี 2550 ทุกผลิตภัณฑ์มีค่าประสิทธิภาพการผลิตเท่ากับ 1 ทั้งหมด แสดงว่าประสิทธิภาพใน
การผลิต VRS นั้นลดลง ล าดับรองลงมาได้แก่ โรงกลัน่เอสโซ่ที่มคี่าประสทิธิภาพการผลิต VRS เท่ากับ 
1 เพียง 1 ชนิด คือน้ ามันเบนซิน ที่มลูค่าเชิงพาณชิย์สูง ซึ่งบริษทั เอสโซ่ จ ากัด(ผู้จ าหน่ายน้ ามัน
ส าเร็จรูป) เน้นผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ส าหรับโรงกลั่นระยองที่มีค่าประสทิธิภาพการผลติ VRS ในปี 2551 
เท่ากับ 1 จ านวน 2 ชนิด คือ น้ ามันเตา และน้ ามันดีเซล แต่เนื่องจากน้ ามันเตาเป็นน้ ามันที่มีมูลค่าเชงิ
พาณิชย์ต่ า และกลั่นได้ง่าย จึงมีบางโรงกลั่นเลือกที่จะผลติน้ ามันเตาน้อยกว่า น้ ามันประเภทอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ดี จะเหน็ได้ว่า โรงกลั่นระยองมีการพัฒนาปรับปรุงการผลติให้ดีข้ึน สงัเกตได้จาก ค่า
ประสิทธิภาพในปี 2551 สูงกว่า ปี 2550 เกือบทุกผลติภัณฑ์ (ยกเว้นก๊าซแอลพีจี และน้ ามันเครื่องบิน) 
ในส่วนโรงกลั่นน้ ามันบางจากที่เป็นโรงกลั่นแบบ Simple Refinery แต่มีการขนสง่ไปกลั่นต่อยังโรงกลั่น 
Complex Refinery ซึ่งท าใหไ้ด้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ ามนัชนิดเบา ซึ่งได้ปริมาณที่คุ้มค่ากับการผลิต 
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บริษัทบางจาก (BCP) เป็นบริษัทจัดจ าหน่ายน้ ามันและมีโรงกลั่นโดยมีประสทิธิภาพโดย
เฉลี่ยเท่ากับ 1 ทั้งปี 2550 และ 2551 แต่เมื่อดูแยกตามชนิดผลติภัณฑ์ จะเห็นได้ว่า มีเพียงน้ ามนัเตา
เท่านั้น ที่มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 1 ทั้ง 2 ปี ทัง้นี้เนือ่งมาจากบริษัทบางจากเป็นโรงกลั่นที่ยังใช้การ
กลั่นแบบ Simple Refinery เป็นการกลั่นทีใ่ห้ปริมาณน้ ามันเตาในสัดส่วนทีสู่งเมื่อเทียบกับการกลั่น
แบบ Complex Refinery ในการกลัน่น้ ามันดิบชนิดเดียวกัน จึงส่งผลต่อความสามารถในการใช้ก าลัง
การผลิตของบรษิัท เนื่องจากการกลั่นแบบ Simply refinery นั้นจะกลั่นได้ปริมาณน้ ามนัเตาทีสู่ง ซึ่ง
น้ ามันเตานั้นมีมูลค่าที่เป็นตัวเงินต่ ากว่าผลิตภัณฑ์น้ ามันชนิดอ่ืน ท าให้เมื่อน าน้ ามันดิบไปกลัน่ใน
จ านวนเดียวกัน โรงกลั่นอ่ืนทีใ่ช้การกลัน่แบบ Complex refinery จะกลั่นได้ปริมาณน้ ามันเตาที่น้อย
กว่าแต่ได้ปริมาณผลิตภัณฑ์น้ ามันอ่ืนทีม่ีมูลค่าที่เป็นตัวเงินที่สูงกว่ามากกว่า จึงเป็นเหตผุลให้ บรษิัท
บางจากมีก าไรขั้นตน้จากการกลั่นทีต่่ ากว่าบริษัทอ่ืนๆ ดังนั้นโรงกลั่นบางจาก จึงได้มีการขนสง่
น้ ามันดิบไปกลั่นต่อยังโรงกลั่นแบบ Complex refinery อ่ืนต่อ ซึง่ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนสง่ 
ส่งผลท าให้มตี้นทุนในการกลัน่ทีสู่งกว่าโรงกลั่นแบบ Complex refinery อ่ืนๆ 

ส าหรับโรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ (RPC) เป็นบริษัทที่มีโรงกลั่นและมีการจัดจ าหน่าย
ด้วย พบว่าบริษัทมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 1 ทั้ง 2 ปี ทัง้นี้โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ไม่เลือกที่จะ
ผลิตน้ ามันชนิดเบา เนื่องจากเป็นโรงกลั่นแบบ Simply refinery แตท่าง RPC ไม่เลือกที่จะส่งน้ ามันดิบ
ไปกลั่นต่อยังโรงกลั่นแบบ Complex refinery อ่ืนๆ และประสทิธิภาพในการผลิตน้ ามันเตา และน้ ามัน
ดีเซล (น้ ามันชนิดหนัก) มีค่าประสิทธิภาพ VRS เท่ากับ 1 ทั้ง 2 ปี ท าให้ค่าประสิทธิภาพการผลติรวม 
เท่ากับ 1 อย่างไรก็ดีน้ ามันเตาเป็นน้ ามันที่มีมลูค่าในเชงิพาณิชย์ต่ า จงึเป็นเหตใุห้บรษิัทมีก าไรขั้นต้น
จากการกลั่นที่ต่ ากว่าบริษทัอ่ืนๆ 

 

5. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง ประสทิธิภาพทางเทคนิคในการผลติของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามันในประเทศ

ไทย สามารถสรุปข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย ดังนี ้
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธภิาพในธุรกิจโรงกลั่น 

กระบวนการกลั่นที่ล้าสมัยท าให้เสียเปรียบเมื่อเทียบกับโรงกลั่นอ่ืนที่มีระบบการกลั่นที่
ทันสมัยกว่าเพราะในธุรกิจโรงกลั่นนี้ วัตถุดิบในการผลิตคือน้ ามันดิบเหมือนกัน แต่ผลผลิตที่ได้
แตกต่างกันไปตามระบบการกลั่นในแต่ละโรงกลั่น โรงกลั่นที่มีระบบการกลั่นที่ทันสมัยจะให้ผลผลิตที่มี
มูลค่ามากกว่า ดังนั้นเมื่อโรงกลั่นใดที่มีระบบการกลั่นที่ล้าสมัยหรือให้ผลผลิตที่มีมูลค่าที่ต่ ากว่าจะเป็น
ข้อเสียเปรียบท าให้ไม่สามารถใช้ก าลังการผลิตได้เต็มที่ยังผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตที่ต่ ากว่าโรง
กลั่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น โรงกลั่นบางจาก และ โรงกลั่นระยองเพียวริฟายเออร์ ที่มีระบบการ
กลั่นแบบ Simple refinery ซึ่งให้ผลผลิตน้ ามันเตาที่มีมูลค่าต่ าในปริมาณที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืน ท าให้
โรงกลั่นต้องจ ากัดการกลั่นโดยพยายามเลือกผลิตตามมูลค่าของผลิตภัณต์ในช่วงนั้นๆ ดังนั้นโรงกลั่น
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จึงควรหาทางปรับปรุงระบบการกลั่นใหม่ แต่อาจต้องพิจารณาว่า เมื่อลงทุนเป็นระบบการกลั่นแบบ
ใหม่ที่มีการลงทุนที่สูงนั้น คุ้มค่ากับการยังคงใช้ระบบเดิม โดยพยายามลดต้นทุนด้านอ่ืนแทน จนกว่า
จะสามารถลงทุนเพิ่มในระบบที่ทันสมัยกว่า ระบบการกลั่นที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 

การวัดประสิทธิภาพโดยแบบจ าลอง DEA นั้นนอกจากสามารถใชใ้นการวัดประสทิธิในกลุ่ม
ธุรกิจโรงกลั่นเท่านั้น ยังสามารถประยุกตใ์ชใ้นการทดสอบความประสิทธิภาพในกลุ่มธรุกิจอ่ืนๆได้ ซึง่
รวมไปถึงการวัดความมีประสิทธิภาพของหน่วยงานในองค์กรด้วย โดยสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือการ
ก าหนดตัวแปรผลผลติ และตัวแปรปัจจัยการผลติที่เหมาะสมในการทดสอบ 

ประสิทธิภาพเชงิเทคนคินั้น สะท้อนถงึความสามารถขององค์กรในการได้มาซึง่ผลผลติที่มาก
ที่สุดเมื่อก าหนดปัจจัยน าเข้าในระดับหนึ่ง ซึง่ในงานศึกษาครั้งนีไ้ด้ใช้วิธ ีData Envelopment Analysis 
(DEA) และได้ก าหนดผลผลติ (Output) คือ ผลิตภัณฑท์ี่เป็นประเภทน้ ามันเพียงอย่างเดียวแต่ในความ
เป็นจริงแล้วโรงกลั่นที่เป็นแบบครบวงจรจะมีการน าผลผลิต (Output) ที่อยู่ในรูปแนฟทาน าไปเป็น
ปัจจัยการผลิตในธรุกิจปิโตรเคมตี่อไป และเป็นประโยชน์ในการเพิม่ประสิทธิภาพทางเทคนิคมากข้ึน 
เนื่องจากแต่ละบริษทันั้นอาจมีผลผลติ (Output) ตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทแต่ละบรษิัท
นั้นเอง 

สามารถประยุกต์ใช้การวัดประสทิธิภาพทางด้าน Output Oriented มาใช้ในการวัด
ประสิทธิภาพโรงกลั่น เนื่องจากการกลั่นน้ ามนัดิบนั้นใหผ้ลผลติทีห่ลากหลาย ในแต่ละข้ันตอนการกลัน่ 
น้ ามันที่ได้จากการกลัน่ในแต่ละข้ันตอนถือเป็นผลผลติทีไ่ด้จากการใส่ Input คือน้ ามันดิบ สามารถเอา
การวัดประสิทธิภาพทางด้าน Output Oriented มาวัดความมีประสิทธิภาพของโรงกลั่นต่างๆที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย  
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ภาคผนวก ก 
แบบตารางเพื่อการวิจัย 
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ตารางเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตของธุรกิจโรงกล่ันน ้ามันในประเทศไทย 
 

ตารางของปี 2550 
ชื่อโรง
กลั่น 

Input Output 

น ้ามันดิบ ทุน แรงงาน น ้ามัน
เบนซิน 

 

น ้ามัน
ดีเซล 

น ้ามัน
อากาศ
ยาน 

น ้ามัน
เตา 

ก๊าซ 
แอลพีจ ี

TOP 
 

        

ESSO 
 

        

BCP 
 

        

IRPC 
 

        

PTTAR 
 

        

SPRC 
 

        

RPC 
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ตารางของปี 2551 
ชื่อโรง
กลั่น 

Input Output 

น ้ามันดิบ ทุน แรงงาน น ้ามัน
เบนซิน 

 

น ้ามัน
ดีเซล 

น ้ามัน
อากาศ
ยาน 

น ้ามัน
เตา 

ก๊าซ 
แอลพีจ ี

TOP 
 

        

ESSO 
 

        

BCP 
 

        

IRPC 
 

        

PTTAR 
 

        

SPRC 
 

        

RPC 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชีย่วชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 82 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
รายชื่อ               ต้าแหน่งและสถานท่ีท้างาน 
 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร. พิศมัย จารุจิตติพันธ์   ประธานกรรมการบริหาร 
             หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
             คณะเศรษฐศาสตร์  
                                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2.  อาจารย์ ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร                   อาจารย์ประจ้าคณะเศรษฐศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติย่อผู้ท าสารนิพนธ์
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ประวัติย่อผู้ท าสารนิพนธ์ 
 
ชื่อ ชื่อสกุล     ชัยสิทธิ์ นิมมาลัยรตัน ์
วันเดือนปีเกิด    18 เมษายน 2523 
สถานทีเ่กิด    จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  496/5 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพ 10120 
ต าแหนง่หน้าที่การงานปัจจุบัน  วิศวกรเครื่องกล 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน    บริษัท ไมนฮารท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

  1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 15-16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
     แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ  
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2544    วิศวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล  
 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  

พ.ศ. 2554    เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการ 
     จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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