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ก ารวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาพรวมของธนาคารเฉพาะกิจที่ด�าเนินธุรกรรมด้าน

อสังหาริมทรัพย์ และ (2) วิเคราะห์การด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจที่ด�าเนินธุรกรรมด้าน

อสังหาริมทรัพย์ในช่วงก่อนและหลงัการปฏริปูประเทศไทย การศกึษานีศ้กึษามาจากประชากร คอื ธนาคารเฉพาะ

กิจขนาดใหญ่ จ�านวน 2 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ การวิจัยนี้ใช้การศึกษาจาก

เอกสารโดยศกึษาจากข้อมลูทติุยภมู ิคือ งบการเงินของธนาคารและข้อมลูอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546-2560 

รวมระยะเวลา 15 ปี และ Data Envelopment Analysis: DEA เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า

(1) ธนาคารออมสินเป็นผู้น�าในการส่งเสริมการออมและธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารท่ีดีท่ีสุด

ส�าหรับการมีบ้าน

(2) การด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจที่ด�าเนินธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วงก่อนและหลังปฏิรูป

ประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 
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Abstract

This research has goal: (1) to study the operations of specialized bank (2) to analyze the 
operating efficiency level of the specialized bank prior before and after the period of 

Thailand reform. This study is based on the population: 2 large specialized banks, government 
savings bank and government housing bank. This research uses the study from the document, 
based on secondary data, from the bank’s financial statements and other relevant information 
in 2003-2017 to analyze the fifteen-year data and Data Envelopment Analysis: DEA to answer the 
research objectives.

The finding showed that 
(1) the government savings bank is a leader in promoting savings and the government  

housing bank is the best bank for having a home
(2) the operating efficiency level of the specialized bank that conduct real estate transactions 

prior before and after the period of Thailand reform not different at the significant level of 0.01. 
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ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามากระทบเป็น

จ�านวนมาก อกีทัง้ข้อมลูของธนาคารพาณชิย์บางอย่าง

อาจเป็นความลับมิอาจเปิดเผยได้ ซ่ึงยากท่ีจะเข้าไป

เก็บข้อมูล แต่การด�าเนินงานโดยท่ัวไปจะไม่แตกต่าง

กนั ซึง่อาจท�าให้ไม่สามารถแบ่งแยกตลาดการให้บรกิาร

ของธนาคารเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ได้อย่าง

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงอาจมีการทับซ้อนกันในประเภท

ธรุกรรมและประเภทลกูค้า (Bank of Thailand, 2011) 

โดยธนาคารเฉพาะกิจท่ีให้สินเช่ือด้านอสังหาริมทรัพย์ 

คือ ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้ง 

2 ธนาคารเป็นธนาคารเฉพาะกจิทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่วดัได้

จากสนิทรพัย์รวมของธนาคาร ณ สิน้ปี 2560 สินทรพัย์

รวมของธนาคารออมสินมีจ�านวน 2,663,828 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จ�านวน 154,240 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 6.1 และมีก�าไรสุทธิ 31,210 ล้าน

บาท สูงกว่าปีก่อน 5,264 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.3 

(Government Savings Bank, 2017, pp. 80-83) 

ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 

1,062,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จ�านวน 

84,487 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.64 และมีก�าไรสุทธิที่ 

11,813 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,995 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 20.32 (Government Housing Bank, 2017, 

pp. 44-46) โดยการด�าเนนิงานในภาพรวมมกีารเตบิโต

ขึ้นอย่างต่อเนื่องและด�าเนินงานมามากกว่า 50 ปี

การด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจจะอยู่ภาย

ใต้นโยบายต่างๆ ของรัฐตลอดเวลา ไม่เพียงแต่จะ

ด�าเนินงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตัวเองเท่านั้นแต่จะ

ต้องน�ารายได้ส่งกลับเข้ารัฐด้วย ในขณะที่การด�าเนิน

งานของธนาคารพาณิชย์นั้นจะเป็นการหารายได้เพื่อ

เลีย้งตวัเองเพยีงอย่างเดยีว จงึท�าให้เกดิการแข่งขนักนั

มากขึน้ระหว่างธนาคารเฉพาะกจิและธนาคารพาณชิย์ 

เนือ่งจากลกัษณะข้อก�าหนดทีแ่ตกต่างกนัของธนาคาร

เฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ ประกอบกับขนาดและ

ประเภทของธนาคารเฉพาะกิจเองท่ีมีความแตกต่าง

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
ธนาคารเฉพาะกิจ เป็นธนาคารของรัฐทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น เพื่อด�าเนินการตามนโยบายของรัฐใน

การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุน

ต่างๆ โดยอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง

การคลัง ปัจจุบันมี 6 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 

และธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (Bank of Thailand, 2015) ปัจจุบัน

ธนาคารเฉพาะกิจเป็นสถาบันการเงินที่มีความส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากธนาคาร

เฉพาะกิจน้ันถือเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส�าคัญ

ส�าหรับรัฐบาล ซ่ึงธนาคารเฉพาะกจิมหีน้าทีเ่สรมิสภาพ

คล่องด้วยการเพ่ิมปรมิาณเงนิให้กบัระบบเศรษฐกจิ ท�า

หน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินในการระดมเงินออม

จากภาคส่วนต่างๆ โดยเป็นผู้รักษาเงินและน�าเงินส่วน

ที่ได้รับไปให้กู้ยืม เพื่อส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคธุรกิจ

หรือผู้ที่ต้องการใช้เงิน โดยผ่านการให้บริการทางการ

เงิน ได้แก่ การรับฝากเงิน การให้กู้ยืมเงิน และการให้

บรกิารอืน่ๆ เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนที่

ด�าเนินธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนเป็นเครื่องมือใน

การด�าเนนินโยบายของภาครฐับาลเพ่ือใช้ในการบรหิาร

ประเทศทางด้านเศรษฐกิจ 

ธนาคารเฉพาะกิจ จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อเป็น

เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาค

ส่วนทีเ่ข้าไม่ถงึการให้บรกิารของระบบธนาคารพาณิชย์ 

มวีวิฒันาการจากความพยายามของภาครฐัในการช่วย

ลดข้อบกพร่องของระบบการเงินท่ีกลไกตลาดท�างาน 

ได้ไม ่เต็มที่  จึงมีการก�าหนดพันธกิจเฉพาะไว ้ใน 

พระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารเฉพาะกิจแต่ละแห่ง  

แตกต่างจากการด�าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ซึ่ง

เป็นการด�าเนินงานเพื่อหวังผลก�าไร และจะมีปัจจัย
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กันภายในกลุ่มของธนาคารเฉพาะกิจ แต่การด�าเนิน

งานโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับธนาคารพาณิชย์ และ

จากเหตุผลที่ธนาคารเฉพาะกิจมีความส�าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ข้ึน รัฐบาลจึง

ต้องหามาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อให้ธนาคารมีความ

มั่นคงเชิงโครงสร้าง สามารถปรับการบริหารจัดการ

ด้วยตนเองให้เกดิประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่ให้เป็นไปตาม

นโยบายการปฏิรูปประเทศไทยและสามารถแข่งขัน

กับธนาคารเฉพาะกิจ ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ 

และธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศ ธนาคารเฉพาะกจิจงึ

จ�าเป็นทีจ่ะต้องวเิคราะห์การด�าเนินงานของธนาคารอยู่

ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการวิเคราะห์

การด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจที่ด�าเนินธุรกรรม

ด้านอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากที่ผ่านมานักวิจัยส่วน

ใหญ่ให้ความส�าคัญกับธนาคารพาณิชย์เพียงอย่าง

เดียว ประกอบกับธนาคารเฉพาะกิจเป็นสถาบันการ

เงินที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

และการศึกษาในส่วนของธนาคารเฉพาะกิจที่ด�าเนิน

ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์มีค่อนข้างน้อย การน�า

เสนอบทความต่อจากนี้จะน�าเสนอ (1) วัตถุประสงค์

ของการวิจัย (2) นิยามศัพท์ (3) ขอบเขตของการวิจัย 

(4) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย (5) แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6) กรอบแนวคิดในการวิจัย    

(7) ระเบียบวิธีวิจัย (8) ผลการวิจัย (9) การอภิปราย

ผล และ (10) ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อศึกษาภาพรวมของธนาคารเฉพาะกิจที่

ด�าเนินธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์

2. เพื่อวิเคราะห์การด�าเนินงานของธนาคาร

เฉพาะกิจที่ด�าเนินธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วง

ก่อนและหลังการปฏิรูปประเทศไทย

นิยำมศัพท์
ธนำคำรเฉพำะกิจ หมายถึง ธนาคารของรัฐที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เพื่อด�าเนินการตามนโยบาย

ของรัฐในการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุน

การลงทนุต่างๆ โดยการประกอบธรุกิจประเภทรบัฝาก

เงนิทีต้่องจ่ายคนืเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่สิน้ระยะเวลาอนั

ก�าหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางใดทางหนึ่ง

หรือหลายทาง เช่น (ก) ให้สินเชื่อ (ข) ซื้อขายตั๋วแลก

เงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด (ค) การปริวรรตเงิน

ตรา ซึง่จะน�าข้อมลูของ 2 ธนาคาร คอื ธนาคารออมสนิ 

และอาคารสงเคราะห์มาใช้ในการศึกษา

ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน	 (Efficiency) 

หมายถึง ความสามารถที่ธนาคารเฉพาะกิจจะเพิ่ม

ผลลพัธ์ภายใต้ปัจจยัน�าเข้าทีม่อียูโ่ดยได้ผลลัพธ์เพิม่ขึน้

ปัจจัยน�ำเข้ำ	 (Input) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ 

ที่ธนาคารเฉพาะกิจใช้ในการบริการ ประกอบด้วย 

จ�านวนเงินฝาก เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้จ่าย

พนักงาน ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นดอกเบ้ีย และเงินอุดหนุน

จากรัฐ 

ผลลัพธ์	 (Output) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการแปลงสภาพปัจจัยน�าเข้าด้วยกรรมวิธี

เฉพาะภายใต้เทคนคิการด�าเนนิงานของแต่ละธนาคาร 

ประกอบด้วยจ�านวนเงินให้กู้ยืม รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย 

และรายได้ที่เป็นดอกเบี้ย

ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ธนาคาร 

เฉพาะกิจจ�านวน 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน 

และอาคารสงเคราะห์ โดยทั้ง 2 ธนาคารเป็นธนาคาร

เฉพาะกจิขนาดใหญ่ทีด่�าเนนิงานมามากกว่า 50 ปี และ

ด�าเนินธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์

2. ระยะ เวลา ท่ีท� าการศึ กษา  การศึ กษา

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจ

โดยเปรยีบเทียบระหว่างการด�าเนนิงานในช่วงก่อนและ

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หลังปฏิรูปประเทศไทยจะใช้เวลาแต่ละช่วง คือ ช่วง

ก่อนปฏิรูปประเทศไทยจะใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2546 - 

2556 ส่วนช่วงหลงัปฏริปูประเทศไทยจะใช้ข้อมลูของปี 

พ.ศ. 2557-2560 โดยสาเหตุที่เปรียบเทียบช่วงเวลานี้

เนื่องจากตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา คสช. ได้

บรหิารประเทศหลังการปฏริปูโดยเน้นการแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และมีการเร่งรัดเบิกจ่ายงบ

ประมาณประจ�าปีเพื่อให้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดย

เร็ว เป็นการเข้ามาควบคุมการด�าเนินงานของระบบ

ธนาคารของประเทศไทยเพือ่ให้เกดิความเรยีบร้อยและ

มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปประเทศไทย 

3. วิ ธี ก ารศึ กษา  การศึ กษาการวั ดระดับ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธนาคารต้ังแต่อดีต 

จนถึงป ัจจุบันมีหลากหลายวิธีทั้ งการวัดระดับ 

ประสิทธิภาพของธนาคารวิธีพาราเมตริก (Para-

metric Approach) และการวัดระดับประสิทธิภาพ

ของธนาคารวิธีนอนพาราเมตริก (Nonparametric 

Approach) การวัดประสิทธิภาพการด�าเนินงานและ

การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพของธนาคารเฉพาะกิจจะใช้

เครื่องมือทางสถิติ คือ วิธี DEA (Data Envelopment 

Analysis) ซ่ึงเป็นวิธีการวัดประสิทธิภาพแบบนอน

พาราเมตริก โดยสมมติฐานค่าความคลาดเคลื่อนไม่

จ�าเป็นมีการกระจายตัวแบบปกติ แม้ว่ามีข้อจ�ากัดใน

เร่ืองของตวัแปรทีไ่ม่สามารถเป็นค่าลบได้ แต่สามารถมี

วิธีแก้ปัญหาได้จากทั้งวิธี Translation Variation หรือ 

วิธ ีRelative Return ประกอบกบัข้อมลูการด�าเนนิงาน

ของธนาคารเฉพาะกิจที่จะท�าการศึกษามีจ�านวนน้อย 

และเป็นธุรกิจประเภทบริการที่มีผลลัพธ์และมีการใช้

ปัจจัยน�าเข้าหลายชนิดจึงเลือกใช้วิธีการประมาณหา

ค่าเส้นขอบเขตโดยวิธี DEA เพื่อหาผลการด�าเนินงาน

ที่สามารถเป็นไปได้สูงสุดของแต่ละธนาคาร เนื่องจาก

ในการประมาณค่าประสิทธิภาพคร้ังน้ีใช้วิธี DEA ท่ี

พิจารณาด้านปัจจัยน�าเข้าภายใต้สมมติฐานอัตราผล

ตอบแทนต่อขนาดผันแปร (VRS) ดังนั้นประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานจึงเป็นประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ

ผลการด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจท่ีก�าลังศึกษา

โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพเชิงเทคนิคภายใต้

สมมตฐิานอตัราผลตอบแทนต่อขนาดผนัแปร (TEVRS) 

ท่ีมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคภายใต้สมมติฐานอัตรา

ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (TECRS) กับประสิทธิภาพ

ด้านขนาด (SE) เป็นองค์ประกอบ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะ

เป็นประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่มีค่าระหว่าง 0-1 ซึ่งจะ

ท�าให้ทราบว่าผลการด�าเนนิงานของธนาคารเฉพาะกจิ

มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับใด ซึ่งถ้าค่าที่ได้

เท่ากับ 1 จะแสดงว่าธนาคารเฉพาะกิจมีประสิทธิภาพ

4. ข้อมูลและแหล่งที่มา การวิจัยนี้ใช้การศึกษา

จากเอกสารโดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ คือ

 4.1  ข้อมูลจากรายงานประจ�าปีของธนาคาร

เฉพาะกิจ

 4.2 ข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ คือ ธนาคาร

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยข้อมูลจะเป็นข้อมูลต่อเนื่องกันเป็นรายปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2560 รวมระยะเวลา 15 ปี

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1. การวิเคราะห์การด�าเนินงานของธนาคาร

เฉพาะกิจที่ด�าเนินธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ท�าให้

สามารถวัดผลการด�าเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

เฉพาะกิจว่ามีผลการด�าเนินงานเป็นอย่างไร ซ่ึงจะ

เป็นการเสริมข้อมูลให้ผู้บริหารของธนาคารเฉพาะกิจ

ใช้เป็นแนวทางน�าไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหาร

งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

2. ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะท�าให้ผู้

ก�าหนดนโยบายภาครัฐ มีข้อมูลเสริมเพื่อน�ามาใช้เป็น

แนวทางในการเลือกใช้นโยบายทางการเงินให้เหมาะ

สมต่อลักษณะการบริหารจัดการธนาคารเฉพาะกิจ 

อันจะท�าให้การด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจมี
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ประสิทธิภาพการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อสภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมที่ดีขึ้นต่อไป

แนวคิด	ทฤษฎี	และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากแนวคิดของ Pattamasiriwat (2002) ได้

ให้ความหมายของค�าว่าประสิทธิภาพการด�าเนินงาน  

(Efficiency) หมายถึงการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของ

หน่วยธุรกิจที่พิจารณาจากสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ 

(Output) ที่ได้กับปัจจัยน�าเข้า (Input) ท่ีใช้ในการ

ด�าเนินงาน แล้วน�าไปเปรียบเทียบกับคู่เทียบ โดยคู่

เทียบอาจเป็นผลลัพธ์ของหน่วยปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best 

Practice) หรือผลงานของหน่วยธุรกิจอื่นโดยใช้ 

เครื่องมือต่างๆ เช่น อัตราส่วนทางการเงิน วิธีทาง

เศรษฐมิติ เป็นต้น (Pattamasiriwat, 2002, p.11) 

จึงท�าให้การศึกษาครั้งนี้ เป ็นการเปรียบเทียบค่า

ประสทิธภิาพทีค่�านวณได้ของแต่ละธนาคารกับคูเ่ทยีบ  

และในการเปรียบเทียบระหว่างธนาคาร คู่เทียบจะ

เป็นค่าที่ได้จากธนาคารที่มีผลลัพธ์ดีที่สุด เมื่อเปรียบ

เทียบกับธนาคารท่ีก�าลังศึกษาทั้งหมด หรืออาจกล่าว

ได้ว่าธนาคารนั้นเป็นธนาคารที่อยู่ในระดับแนวหน้า 

(Frontier) ส่วนธนาคารอื่นๆ จะมีศักยภาพหรือ

ประสทิธภิาพทีต่�า่กว่า (Inefficiency) ซึง่จะเหน็ว่าการ

หาประสทิธภิาพดงักล่าวเป็นการประยกุต์มาจากทฤษฎี

การผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ 

การวัดประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Farrell 

(1957) เป็นการเปรยีบเทยีบค่าประสทิธภิาพทีค่�านวณ

ได้ในแต่ละหน่วยธุรกิจกับคู่เทียบ ซึ่งเป็นค่าของหน่วย

ธรุกจิทีม่ผีลลพัธ์ดทีีส่ดุ เมือ่เปรยีบเทยีบกับหน่วยธรุกจิ

ท่ีก�าลังศึกษาท้ังหมด แนวความคิดดังกล่าวเป็นการ

น�าวิธีการศึกษาของ Debreu (1951) มาพัฒนาโดย

พิจารณาหน่วยธุรกิจที่มีการใช้ปัจจัยน�าเข้ามากกว่า 1 

ชนิด แนวคิดของ Farrell (1957) ได้แบ่งประสิทธิภาพ

ออกเป็น 2 ส่วนคือ ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Tech-

nical Efficiency: TE) เป็นการแสดงถึงความสามารถ

ของหน่วยธุรกิจในการสร้างผลลัพธ์มากที่สุดภายใต้

ปัจจัยน�าเข้าท่ีมีอยู่ กับประสิทธิภาพด้านการจัดสรร 

หรือประสิทธิภาพด้านราคา (Allocative Efficiency 

หรือ AE) ที่แสดงถึง ความสามารถของหน่วยธุรกิจใน

การใช้ปัจจยัน�าเข้าในสดัส่วนท่ีเหมาะสมภายใต้เงือ่นไข

ของระดับราคาของปัจจัยน�าเข้าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

และเมื่อน�าทั้งสองส่วนประกอบมาพิจารณาร่วมกัน

จะเรียกว่า ประสิทธิภาพโดยรวม (Total Economic 

Efficiency หรือ EE)

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ปัจจัยน�ำเข้ำ

1. จ�านวนเงินฝาก

2. เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

3. ค่าใช้จ่ายพนักงาน

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ย

5. เงินอุดหนุนจากรัฐ

ปัจจัยด้ำนผลลัพธ์

1. จ�านวนเงินให้กู้ยืม

2. รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

3. รายได้ที่เป็นดอกเบี้ย

วัดประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม
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ระเบียบวิธีวิจัย
 1.  การศกึษาภาพรวมของธนาคารเฉพาะกจิ

ที่ด�าเนินธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นการศึกษา

ภาพรวมการด�าเนินงานจากเอกสารโดยศึกษาจาก

ข้อมลูทตุยิภมูขิองธนาคารออมสนิและธนาคารธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ 

2.  การวเิคราะห์ประสทิธิภาพการด�าเนนิงานของ

ธนาคารเฉพาะกิจเป็นการศึกษาตามแนวความคิดของ 

Farrell (1957) โดยวิธี DEA (Data Envelopment 

Analysis) ซึง่ประสทิธภิาพตามแนวคิดดังกล่าวเป็นการ

แสดงถึงความสามารถของธุรกิจในการด�าเนินงานจน

ได้รับผลลัพธ์เพิ่มขึ้นโดยใช้ปัจจัยน�าเข้าเท่าเดิมหรือได้

รับผลลัพธ์เท่าเดิมแต่การใช้ปัจจัยน�าเข้าลดลง โดยใช้

ข้อมลูทตุยิภมูขิองธนาคารออมสนิและธนาคารธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ วิธีการวัดประสิทธิภาพตามแนวคิด

นี้จัดเป็นการวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบโดยการ

ประมาณค่าหาเส้นขอบเขต (Frontier) เพื่อหาระดับ

ของผลการด�าเนินงานทีส่ามารถเป็นไปได้สงูสดุ แล้วน�า

มาเปรียบเทยีบกบัผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิว่าอยู่

ห่างจากเส้นขอบเขตเท่าใด

ผลกำรวิจัย
การน�าเสนอผลการวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

(1) ภาพรวมการด�าเนนิงานของธนาคารเฉพาะกจิ และ 

(2) การวิเคราะห์การด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจ

1. ภาพรวมการด�าเนนิงานของธนาคารเฉพาะกิจ

ธนาคารออมสิน มีวิสัยทัศน์เป็นผู ้น�าในการ 

ส่งเสริมการออม พันธกิจส่งเสริมการออม สนับสนุน

การลงทุน ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจ ให้บริการ

ทางการเงนิครบวงจรและมธีรรมาภบิาล ค่านิยมองค์กร 

(Core Value) คอื S-A-V-E การด�าเนนิงานของธนาคาร

ออมสนิจะเน้นขบัเคลือ่นภารกจิเข้าสูศ่ตวรรษที ่2 อย่าง

มั่นคงและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น GSB New Century: 

Digi-Thai Banking “Digital for all Thais” โดย

น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการทางการเงิน ตลอดจนช่องทางการให้บริการ 

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ลูกค้า 

พร้อมสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ให้

ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อให้

ลกูค้ามีความพร้อมในการใช้บรกิาร โดยมนีโยบายและ

กลยุทธ์ 3 Banking ซึ่งมีแนวคิดการให้บริการใน 3 

รูปแบบ คือ Traditional Banking, Social Banking 

และ Digital Banking นอกจากนี้ยังมีขอบเขตการ

ด�าเนินงานโดยมีผลการด�าเนินงานทางธุรกิจในการมุ่ง

สู่ “Digi-Thai Banking: Digital for All Thais” และ

การด�าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล และด้วยผล

งานทีโ่ดดเด่นท�าให้ธนาคารออมสนิได้รบัหลายๆ รางวลั

จากองค์กรต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ตาม

งบการเงินปี 2560 ธนาคารออมสินมีสินทรัพย์รวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 2,663,828 ล้านบาท 

และมกี�าไรสทุธ ิ31,210 ล้านบาท สงูกว่าปีก่อน 5,264 

ล้านบาท หรือร้อยละ 20.30

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มวีสิยัทศัน์เป็นธนาคาร

ท่ีดีท่ีสุดส�าหรับการมีบ้าน พันธกิจท�าให้คนไทยมีบ้าน 

ค่านยิมองค์กร คอื G-I-V-E การด�าเนนิงานของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์มกีารก�าหนดเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ 

เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจธนาคาร “ท�าให้คนไทยมี

บ้าน” โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ SMART Goals 

คอื 1) คณุภาพสนิทรพัย์อยูใ่น 3 อนัดบัแรกของธนาคาร

พาณชิย์และสถาบันการเงนิเฉพาะกิจทีม่บีรกิารสนิเชือ่ 

ที่อยู่อาศัย 5 อันดับแรก 2) เป็นผู้น�าสินเชื่อด้านที่

อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง  

3) เป็นองค์กรทีค่นอยากเข้าท�างานอยูใ่น 10 อนัดบัแรก 

ของรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ 4) มีนวัตกรรม

และการบริการที่เป็นเลิศ และ 5) ผลประเมินด้าน CG 

โดย ธปท. อยู่ในระดับแนวหน้า โดยมีนโยบายและ

กลยทุธ์ภายใต้ภารกจิหลกั 3 ด้าน คือ Digital Services, 

Balance Sheet Efficiency และ HRD & HRM & CG 

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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นอกจากนี้ยังมีขอบเขตการด�าเนินงานโดยได้มุ่งเน้น

ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทิศทางการด�าเนินงานและการ

ให้บริการตามแนวทาง Transformation to Digital 

Services และยังประสบความส�าเร็จอย่างมากในการ

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยมใน

หลายด้านจนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ตามงบการ

เงินปี 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 1,062,458 ล้าน

บาท และมีก�าไรสุทธิ 11,813 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 

1,995 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.32

2. การวิเคราะห์การด�าเนินงานของธนาคาร

เฉพาะกิจ

การวิเคราะห์การด�าเนินงานของธนาคารออมสิน

และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะเป็นการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจ 

2 ธนาคารดังกล่าวทั้งในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูป

ประเทศไทย แสดงรายละเอียดในตาราง 1 และตาราง 

2 ตามล�าดับดังนี้

ตำรำง	1	

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงก่อนปฏิรูปประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2546-2556

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

0.873

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.956

1.000

1.000

1.000

0.950

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.992

1.000

1.000

1.000

0.919

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.964

1.000

1.000

1.000

IRS

CRS

CRS

CRS

CRS

CRS

CRS

CRS

CRS

CRS

CRS

CRS

DRS

CRS

CRS

CRS

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

	 ปี	 ธนำคำร	 TECRS TEVRS	 SE	 ผลตอบแทน

	 	 	 	 	 	 ต่อขนำด
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ตำรำง	1	

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงก่อนปฏิรูปประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2546-2556 (ต่อ)

2554

2555

2556

0.894

0.989

0.974

1.000

0.988

1.000

0.925

1.000

0.974

1.000

0.988

1.000

0.967

0.989

1.000

1.000

1.000

1.000

DRS

CRS

DRS

CRS

DRS

CRS

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

	 ปี	 ธนำคำร	 TECRS TEVRS	 SE	 ผลตอบแทน

	 	 	 	 	 	 ต่อขนำด

ซึ่งจะเห็นได้ว ่าตาราง 1 ให้ข ้อมูลเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธนาคารออมสินและ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน ปี พ.ศ. 2546 การด�าเนิน

งานของธนาคารออมสนิช่วงก่อนปฏริปูประเทศไทยยงั

ไม่มีประสิทธิภาพทั้งเชิงเทคนิคและด้านขนาด ดังน้ัน 

จะต้องมีการปรับปรุงเทคนิคในการด�าเนินงาน โดยม ี

ลักษณะการด�าเนินงานเป็นแบบอัตราผลตอบแทนต่อ 

ขนาดเพิ่มขึ้น (IRS) จึงควรต้องเพิ่มขนาดของการ 

ด�าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส่วนธนาคารอาคาร 

สงเคราะห์ทีม่กีารด�าเนนิงานอยูใ่นระดบัทีม่ปีระสทิธิภาพ 

ทัง้ประสทิธภิาพเชงิเทคนิคและประสทิธภิาพด้านขนาด 

เพราะธนาคารดังกล่าวการด�าเนินงานมีลักษณะเป็น

แบบอัตราผลตอบแทนต่อขนาดคงที่แสดงว่าลักษณะ

การด�าเนินงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ส�าหรับปี พ.ศ. 2547, 2548, 2549, 2550 

และ 2551 พบว่าธนาคารออมสินและธนาคาร

อาคารสงเคราะห์มีการด�าเนินงานอยู ่ในระดับที่

มีประสิทธิภาพทั้ งประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและ

ประสิทธิภาพด้านขนาด เพราะธนาคารดังกล่าวการ

ด�าเนินงานมีลักษณะเป็นแบบอัตราผลตอบแทนต่อ

ขนาดคงที่แสดงว่าลักษณะการด�าเนินงานอยู่ในระดับ

ที่เหมาะสม

ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าธนาคารออมสินมีลักษณะ

การด�าเนินงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพทั้งเชิงเทคนิค

และด้านขนาด ดังนั้นจะต้องมีการปรับปรุงเทคนิค

ในการด�าเนินงาน แต่เนื่องจากธนาคารออมสินมี

ลักษณะการด�าเนินงานเป็นแบบอัตราผลตอบแทน

ต่อขนาดลดลง (DRS) จึงควรต้องลดขนาดของการ

ด�าเนินงานลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีการด�าเนินงานอยู่

ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพท้ังประสิทธิภาพเชิงเทคนิค

และประสิทธิภาพด้านขนาด เพราะธนาคารดังกล่าว

การด�าเนินงานมีลักษณะเป็นแบบอัตราผลตอบแทน

ต่อขนาดคงที่แสดงว่าลักษณะการด�าเนินงานอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม

ส่วนปี พ.ศ. 2553 พบว่าธนาคารออมสินและ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีการด�าเนินงานอยู ่ใน

ระดบัทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ประสทิธภิาพเชงิเทคนคิและ

ประสิทธิภาพด้านขนาด เพราะธนาคารดังกล่าวการ

ด�าเนินงานมีลักษณะเป็นแบบอัตราผลตอบแทนต่อ

ขนาดคงที่แสดงว่าลักษณะการด�าเนินงานอยู่ในระดับ

ที่เหมาะสม
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ส�าหรับปี พ.ศ. 2554 พบว่าธนาคารออมสินมี

ลักษณะการด�าเนินงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพทั้งเชิง

เทคนิคและด้านขนาด ดังนั้นจะต้องมีการปรับปรุง

เทคนิคในการด�าเนินงาน แต่เนื่องจากธนาคารออมสิน

มีลักษณะการด�าเนินงานเป็นแบบอัตราผลตอบแทน

ต่อขนาดลดลง (DRS) จึงควรต้องลดขนาดของการ

ด�าเนินงานลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์แม้ว่าจะมีลักษณะของ

การด�าเนินงานเป็นแบบอัตราผลตอบแทนต่อขนาด

คงที่ (CRS) ซ่ึงแสดงว่าขนาดของการด�าเนินงานมี

ความเหมาะสมแล้วก็ตาม แต่ธนาคารดังกล่าวยังต้อง

ปรบัปรงุเทคนคิในการด�าเนนิงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

เชิงเทคนิคที่จะส่งผลท�าให้ประสิทธิภาพในการด�าเนิน

งานเพิ่มขึ้น

ส�าหรับปี พ.ศ. 2555 และ 2556 พบว่าธนาคาร

ออมสนิมีลกัษณะการด�าเนนิงานท่ีแม้ว่าจะมกีารบริหาร

งานที่มีประสิทธิภาพเชิงเทคนิค แต่ขนาดของการ

ด�าเนินงานยังไม่อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยธนาคาร

มีลักษณะการด�าเนินงานที่อัตราผลตอบแทนต่อขนาด

ลดลง (DRS) แสดงว่าต้องลดขนาดของการด�าเนิน

งานลง เพื่อให้ระดับประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

ของธนาคารเพิ่มข้ึน ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมีการด�าเนินงานอยู ่ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและประสิทธิภาพด้านขนาด 

เพราะธนาคารดังกล่าวการด�าเนินงานมีลักษณะเป็น

แบบอัตราผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ีแสดงว่าลักษณะ

การด�าเนินงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ตำรำง	2

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงหลังปฏิรูปประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2557-2560

2557
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2559

2560
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1.000

1.000
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1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

DRS

CRS

CRS

CRS

CRS

CRS

CRS

CRS

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

ออมสิน

อาคารสงเคราะห์

	 ปี	 ธนำคำร	 TECRS TEVRS	 SE	 ผลตอบแทน

	 	 	 	 	 	 ต่อขนำด

ซึ่งจะเห็นได้ว ่าตาราง 2 ให้ข ้อมูลเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธนาคารออมสินและ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน ปี พ.ศ. 2557 การด�าเนิน

งานของธนาคารออมสินช่วงหลังปฏิรูปประเทศไทยมี

ลักษณะการด�าเนินงานท่ีแม้ว่าจะมีการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค แต่ขนาดของการด�าเนินงาน

ยงัไม่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยธนาคารมลีกัษณะการ

ด�าเนินงานที่อัตราผลตอบแทนต่อขนาดลดลง (DRS) 
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ตำรำง	3

ระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของธนาคารเฉพาะกิจ

แสดงว่าต้องลดขนาดของการด�าเนินงานลง เพ่ือให้

ระดับประสิทธิในการด�าเนินงานของธนาคารเพ่ิมขึ้น 

ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีการด�าเนินงานอยู่

ในระดับที่มีประสิทธิภาพทั้งประสิทธิภาพเชิงเทคนิค

และประสิทธิภาพด้านขนาด เพราะธนาคารดังกล่าว

การด�าเนินงานมีลักษณะเป็นแบบอัตราผลตอบแทน

ต่อขนาดคงที่แสดงว่าลักษณะการด�าเนินงานอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม 

ส�าหรับปี พ.ศ. 2558, 2559 และ 2560 ธนาคาร

ออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีการด�าเนิน

งานอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพทั้งประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคและประสิทธิภาพด้านขนาด เพราะธนาคาร

ดังกล่าวการด�าเนินงานมีลักษณะเป็นแบบอัตราผล

ตอบแทนต่อขนาดคงทีแ่สดงว่าลกัษณะการด�าเนนิงาน

อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ส่วนระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ

ธุรกิจธนาคารเฉพาะกิจในภาพรวมท่ีพิจารณาจาก

ระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของช่วงเวลาก่อนปฏิรูป

ประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2546-2556) หลังปฏิรูป

ประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2557-2560) และภาพรวมท้ัง

สองช่วงเวลา (ปี พ.ศ. 2546-2560) ได้ผลดังตาราง 3

ภาพรวม (ปีพ.ศ. 2546-2560)

ก่อนปฏิรูปประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2546-2556)

หลังปฏิรูปประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2557-2560)

สถิติทดสอบความแตกต่าง

ช่วงก่อนและหลังปฏิรูปประเทศไทย

0.989

0.993

1.000

t = -1.981 

df = 21.012

Sig (2-tailed) 

= 0.061

0.995

0.996

1.000

t = -1.771 

df = 21.000

Sig (2-tailed) 

= 0.091

0.994

0.997

1.000

t = -1.875 

df = 21.039

Sig (2-tailed) 

= 0.075

	 ช่วงเวลำ	 TECRS TEVRS SE

ซึ่งจะเห็นได้ว่าตาราง 3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจในช่วงก่อนและหลัง

ปฏิรูปประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 

กล่าวคอืในช่วงก่อนปฏริปูประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2546-

2556) ธนาคารเฉพาะกจิมรีะดับประสิทธิภาพโดยเฉล่ีย

เท่ากบัร้อยละ 99.60 ต�า่กว่าช่วงหลงัปฏิรูปประเทศไทย 

(ปี พ.ศ. 2557-2560) ที่มีระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย

เพียงร้อยละ 100 ท้ังนี้อาจเกิดจากนโยบายท่ีคณะ

ปฏิรูปประเทศไทยได้น�ามาใช้กับธนาคารเฉพาะกิจ

เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้กับ

ธนาคารเฉพาะกิจเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่การด�าเนิน

งานของธนาคารเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว จึง

ท�าให้ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะ

กิจในช่วงก่อนและหลังปฏิรูปประเทศไทยไม่มีความ

แตกต่างกัน

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

639



Ph.D. in Social Sciences Journal Vol. 9 No. 3 (September - December 2019)

สรุปและอภิปรำยผล
การอภิปรายผลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ภาพ

รวมการด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกจิ และ (2) การ

วิเคราะห์การด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจ

1.	ภำพรวมกำรด�ำเนินงำนของธนำคำรเฉพำะ

กิจ

การด�าเนินงานของธนาคารออมสินและธนาคาร

อาคารสงเคราะห์จะยึดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี (Corporate Governance: CG) และความรับ

ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนส�าคัญใน

การขบัเคลือ่นองค์กรท่ีเสริมสร้างการปลกูจิตส�านึกของ

บุคลากรทุกระดับทั้งองค์กรให้สนใจและตระหนักถึง

การมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ที่มีบุคลากรเป็นทั้งคนดีคนเก่งและจิตอาสา เพื่อน�าไป

สู่สังคมที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ธนาคาร

ต้องยึดม่ันคุณธรรมในการด�าเนินงาน มีการบริหาร

งานที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการให้ประชาชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ

ทจุริตทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึภาพลกัษณ์ทีดี่และสร้างความ

เชื่อมั่นต่ออันจะน�าไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ ์

คอรปัชนั (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ

ประเทศไทยให้สูงอย่างยั่งยืน ในส่วนของการด�าเนิน

โครงการ CSR ควรมุง่เน้นพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม

ในด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา และด้านสังคมสิ่ง

แวดล้อม เพื่อสร้างโอกาสการมีบ้านเป็นของตนเอง

ให้กับผู้ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม การ

ปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมร่วมกัน รวมทั้งการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเติบโตอย่างยั่งยืน ซ่ึงสอดคล้อง

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล

ตามแนวทางของกระทรวงการคลัง โดยต้องมีการจัด

ท�าตัวบ่งชี้ที่สมาชิกได้ท�าข้อตกลงร่วมกัน แล้วแจ้งให้

สมาชิกในองค์กรทุกระดับรับทราบเพื่อน�าไปปฏิบัติ มี

การตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีท�าหน้าที่

ก�ากับดูแลผลการด�าเนินงานทั้งองค์กร มีการเชื่อม

โยงผลการปฏิบัติงานกับการประเมินผลงานประจ�าปี

ในทุกระดับ และมีการปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีเป็นประจ�าทุกปี นอกจากนั้นยังมีการจัดท�าระบบ

สารสนเทศเพื่อติดตามผลการด�าเนินงานประกอบกับ

การประเมินผลงานเพื่อหาประสิทธิภาพท่ีแท้จริงของ

องค์กร แต่ธนาคารต้องมีการปรับตัวด้วยการพัฒนา

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดยเน้นด้านเทคโนโลยี

ให้เหมาะกับลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการความทันสมัยเพื่อ

เพิม่สมรรถนะในการแข่งขนัและสามารถอยูร่อดได้ด้วย

ตนเองในระยะยาว

 

2.	กำรวิเครำะห์กำรด�ำเนินงำนของธนำคำร

เฉพำะกิจ

ในช่วงก่อนปฏิรูปประเทศไทยธนาคารเฉพาะ

กิจส่วนใหญ่มีผลการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ลักษณะการด�าเนินงานเป็นแบบผลตอบแทนต่อขนาด

คงท่ี แม้ว่าธนาคารเฉพาะกิจจะมีการแข่งขันกันอย่าง

มาก มีการขยายขนาดการด�าเนินงานโดยการออก

บริการใหม่ๆ แต่การด�าเนินงานส่งผลท�าให้รายได้ของ

ธนาคารเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันกับต้นทุนต่างๆ ที่เพิ่ม

ขึ้น ซึ่งลักษณะของผลการด�าเนินงานอยู่ในช่วงรุ่งเรือง

ตามวัฏจักรธุรกิจ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าว 

ธนาคารเริม่มกีารไหลออกของเงนิทนุ การขยายสนิเชือ่ 

ไปยงัภาคภาคอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ป็นการลงทนุโดยหวงั

เก็งก�าไรก�าลังถึงจุดอิ่มตัว เกิดการขาดสภาพคล่อง

ทางการเงิน กระทบมายังธนาคารท่ีไม่สามารถเรียก

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ แต่โดยภาพรวมยังไม่สามารถ

เห็นถึงผลประกอบการที่แท้จริงได้ เนื่องจากยังไม่มี

การรายงานข้อมูลที่ดีพอ ท�าให้การด�าเนินงานของ

ธนาคารเฉพาะกิจยังดูมีผลการด�าเนินงานท่ีดี แต่ใน

สภาพความเป็นจริงการด�าเนินงานของธนาคารได้ใช้
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ปัจจัยน�าเข้าเต็มประสิทธิภาพแล้ว จึงท�าให้มีอัตราผล

การด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ในอตัราทีเ่ริม่ลดลง บางธนาคาร

เริม่มผีลตอบแทนต่อขนาดลดลง (DRS) ทัง้นีเ้ป็นผลมา

จากการมคู่ีแข่งขนัทีเ่ป็นธนาคารพาณชิย์ทัง้ในและต่าง

ประเทศจ�านวนมาก มีการแย่งชิงทรัพยากรทั้งที่เป็น

เงินฝากและบุคลากร ประกอบกับผลิตภัณฑ์ทางการ

เงินที่น�าเสนอต่อลูกค้ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และ

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยชะลอตัวลง

อย่างต่อเน่ือง การบริโภคและการลงทุนซบเซาลง มี

การเพิม่ขึน้ของหน้ีครวัเรอืน การลงทนุของภาคเอกชน 

มีความระมัดระวังมากขึ้นในการตัดสินใจลงทุนใหม่ๆ 

รวมถึงการให้ความส�าคัญกับการร่วมมือเป็นพันธมิตร

กับสถาบันการเงินต่างๆ

ส่วนช่วงหลังปฏิรูปประเทศไทยพบว่าธนาคาร

เฉพาะกจิส่วนใหญ่มผีลการด�าเนินงานท่ีมปีระสทิธภิาพ

และลักษณะการด�าเนินงานเป็นแบบผลตอบแทนต่อ

ขนาดคงที่ เนื่องจากหลังปฏิรูปประเทศไทยเป็นช่วงที่

ธนาคารเฉพาะกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แสดง

ถึงการด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจอยู ่ในข้ัน

ของการขยายตัว (Growth) เพราะหลังจากที่ปฏิรูป

ประเทศไทยธนาคารเฉพาะกิจมีการปรับเปลี่ยนการ

ด�าเนินงานหลายๆ ด้าน เช่น การน�าเทคโนโลยีต่างๆ 

มาใช้ การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปใหม่ๆ การ

แสวงหาช่องทางการเข้าถึงลูกค้า เช่น e-banking การ

จัดโครงสร้างองค์กรที่มีผู้ดูแลลูกค้าแต่ละรายแต่ละ

กลุ่มเฉพาะเจาะจง เป็นต้น แสดงถึงการขยายตัวของ

การท�าธุรกรรมทางด้านการเงินที่สามารถขยายตลาด

ออกไปได้อีก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต�่าลง ท�าให้

อัตราก�าไรของธนาคารเฉพาะกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

จากการท�าธุรกรรมจ�านวนมาก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า

รายได้ของธนาคารหลายแห่งยังมีแนวโน้มการเติบโต

ที่สูงขึ้น ในกรณีท่ีธนาคารนั้นต้องการมีประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้นสามารถกระท�าได้โดยการ

ขยายขนาดของการด�าเนินงานออกไปเพื่อให้ปัจจัยน�า

เข้าต่างๆ ถูกใช้อย่างเต็มท่ี แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจ

ไทยหลังการปฏิรูปจะเติบโตได้ดี แต่ภาพรวมตลาด

สินเชื่อที่อยู่อาศัยกลับชะลอตัวอยู่ในภาวะไม่เติบโต

มากนัก เนื่องจากก�าลังซ้ือผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวเต็ม

ที่ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการยังไม่

เด่นชัด รวมถึงยังมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ

ของสถาบันการเงินต่างๆ โดยหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

(NPL) มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน นอกจากนี้มาตรการกระตุ้น

อสงัหารมิทรพัย์ของภาครฐั ได้ดดูซับเอาความต้องการ

ซ้ือท่ีอยู่อาศัยและการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยไปแล้วส่วน

หนึง่ ปัจจยัเหล่านีจ้งึถอืเป็นข้อจ�ากดัส�าหรบัสถาบนัการ

เงินในการท�าการตลาดและการพจิารณาอนมุตัสินิเช่ือท่ี

อยูอ่าศยั โดยปัจจยัสนบัสนนุทีส่�าคญัในการเตบิโตของ

ตลาดที่อยู่อาศัย ได้แก่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดย

รวมของประเทศ การลงทุนภาครัฐ ความเชื่อมั่นของ

ภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่ดีขึ้น ก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่ 

ฟื้นตัว ในขณะที่หลายธนาคารเริ่มผ่อนคลายความ 

เข้มงวดในการพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่และกลบัมาปล่อย

สินเช่ือท่ีอยู ่อาศัยมากข้ึน ประกอบกับภาวะอัตรา

ดอกเบีย้เงนิกูย้งัอยูใ่นระดบัต�า่และคาดว่าจะยงัไม่มกีาร

ปรับขึ้น นอกจากนี้การที่ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ (Absolute Ageing Society) 

ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเน้นกลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น รวมถึงกลุ่มคนต่างชาติวัยเกษียณ

ท่ีนยิมมาหาท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่ข้ึน

เช่นกัน ซ่ึงเราจะเห็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีตอบ

โจทย์ผู้สูงวัยมากขึ้น

โดยตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในส่วนของการด�าเนิน

งานของธนาคารเฉพาะกิจในช่วงก่อนและหลังปฏิรูป

ประเทศไทยจะสอดคล้องกับงานวิจัยของโซนอเมริกา 

คือ Zijiang (2009) ส่วนโซนยุโรปตัวแปรท่ีใช้ในการ

วิจัยจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Olena (2006);  

Rezitis (2004); Stavarek (2003) และในโซนเอเชีย

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

641



Ph.D. in Social Sciences Journal Vol. 9 No. 3 (September - December 2019)

Manoj et al. (2015); Nguyen et al. (2013),  

Mohammad et al. (2012); Edward et al. (2011); 

Muliaman et al. (2011), Qiang et al. (2011); 

Fadzlan (2010); Nakhun & Necmi (2009) ส่วน

ประเทศเกดิใหม่ตวัแปรทีใ่ช้ในการวิจัยจะสอดคล้องกบั

งานวจัิยของ Hidenobu et al. (2014); Müge (2011); 

Xiaogang et al. (2005)

ส�าหรับประเทศไทยตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจะ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Supachet (2014);  

Fadzlan (2011); Fadzlan & Muzafar (2010); 

Pornchai & Li (2010); Krasachat & Chimkul (2006) 

การด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจท่ีปล่อย 

สินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วงก่อนและหลังปฏิรูป

ประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยไม่แตกต่าง

กนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติ ิทัง้นีอ้าจเกดิจากนโยบาย

ท่ีคณะปฏริปูประเทศไทยได้น�ามาใช้กบัธนาคารเฉพาะ

กจิเพือ่เป็นการส่งเสรมิประสทิธภิาพการด�าเนนิงานให้

เพิ่มมากขึ้นจากเดิม เพ่ือรักษาเสถียรภาพระบบการ

เงินของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ผู ้บริโภคที่ตอบรับรูปแบบธุรกรรมทางการเงินบน 

โลกดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต โดย ธปท. จะด�าเนิน

นโยบาย Macroprudential ส�าหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่

อาศัย โดยประกาศหลกัเกณฑ์การก�ากบัดูแลสนิเชือ่เพ่ือ

ที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ สินเชื่อเพื่อที่

อยู่อาศัยในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 

เมษายน 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์

การก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อยกระดับ

มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Underwriting  

Standards) ของสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นหัวใจ

ของการวางรากฐานวัฒนธรรมด้านสินเชื่อ (Credit  

Culture) ที่ดีไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินตัวของภาคครัว

เรอืน ไม่ท�าให้เกิดการเกง็ก�าไรในตลาดอสงัหารมิทรพัย์

ทีเ่กนิพอด ีตลอดจนให้สถาบนัการเงินตระหนักถงึความ

เป็นไปได้และผลกระทบจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ท่ีอาจปรับลดลงได้หากความต้องการซ้ือไม่เป็นไป

ตามท่ีคาดไว้อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

(Resilience) ของทุกภาคส่วน และเอื้อต่อการดูแล

เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย	

1.  ธนาคารออมสินควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการ

องค์กรให้มปีระสทิธภิาพ ลดต้นทุน บรหิารผลตอบแทน

และความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ขีด

ความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ และเป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธนาคารออมสิน

ให้มผีลลพัธ์การด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกบัปัจจยัน�าเข้า

ที่ใช้

2.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรบริหารจดัการท้ัง

ด้านการระดมทุน การให้สินเช่ือและการจัดการ NPL 

และ NPA เพื่อให้ธนาคารมีความมั่นคง พร้อมยกระดับ

การให้บรกิารด้วยเทคโนโลยทีีต่อบโจทย์ความต้องการ

ของลูกค้า เช่น การพัฒนา Mobile Application และ

น�าระบบงานหลัก (System) มาเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท�างานและการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้อย่าง

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ

ธนาคารอาคารส่งเคราะห์ทีเ่พิม่ขึน้ โดยจะท�าให้ผลลพัธ์

การด�าเนินงานมีความสอดคล้องกับปัจจัยน�าเข้าที่ใช้

3.  ในส่วนของภาครัฐบาลที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล

การด�าเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจควรก�ากับดูแล

โครงสร้างค่าธรรมเนียมในการให้บริการทางการเงิน

ของธนาคารเฉพาะกิจให้สอดคล้องกับต้นทุนท่ีแท้จริง 

เพื่อเป็นการช่วยให้ธนาคารเฉพาะกิจมีผลลัพธ์การ

ด�าเนินงานมีความสอดคล้องกับปัจจัยน�าเข้า เป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้กับธนาคารเฉพาะ

กิจ
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ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย	
1. ธนาคารออมสินควรสร้างความสมดุลระหว่าง

ความม่ันคงขององค์กรและการด�าเนินงานที่ค�านึงถึง
สงัคม ส่ิงแวดล้อมและธรรมาภบิาล ซึง่จะน�าพาองค์กร
ไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับการด�าเนินงานในเชิงสังคม
และตอบสนองนโยบายรฐัอย่างมธีรรมาภบิาลด้วยการ
ยกระดับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการ 
เงนิ สร้างโอกาสในการเข้าถงึบริการทางการเงินพืน้ฐาน  
และแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่เศรษฐกิจฐานราก
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เยาวชนและ
ผู้สูงวัย ผนวกกับพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ควบคู่กับการยกระดับองค์กรสู่ Digital Banking โดย
น�าเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ 
และช่องทางการให้บริการ เพื่อเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 
และรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีศักยภาพที่เป็นกลไกสนับสนุนท่ี
ส�าคัญในการผลักดันให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างยั่งยืน เป็นการปรับปรุงเทคนิคและขนาดการ
ท�างานเพื่อก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยน�าเข้าที่สอดคล้อง
กับผลลัพธ์การด�าเนินงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานให้กับธนาคารออมสิน

2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรปรบัการบรหิาร
และพัฒนาบุคลากร รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่
ดี โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของธนาคารให้
ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีมยัใหม่ รองรบั
การให้บริการแบบดิจิทัล พร้อมไปกับการสร้างองค์กร
ให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งองค์กร ลูกค้า พนักงาน และสังคม
ให้ก้าวไปพร้อมๆ กัน เป็นการปรับปรุงเทคนิคและ
ขนาดการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อก่อให้เกิดความ
สอดคล้องของการใช้ปัจจัยน�าเข้าและผลลัพธ์การ
ด�าเนินงาน

3. ในส่วนของภาครัฐบาลที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล

การด�าเนนิงานของธนาคารเฉพาะกจิ ควรมกีารด�าเนนิ
นโยบายโดยสร้างกลไกให้ธนาคารเฉพาะกิจมีความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนลักษณะการด�าเนินงานให้
มีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ธนาคารเฉพาะกิจมีการปรับปรุงเทคนิคและขนาดการ
ท�างาน โดยก่อให้เกิดการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการใช้ปัจจัยน�าเข้าที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
ด�าเนินงาน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรศึกษำในอนำคต
1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มีเพียง  

2 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคาร 
สงเคราะห์ ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของการวิจัยในเรื่องของค่า
ความคลาดเคลื่อนมีการกระจายตัวแบบปกติ ท�าให้
ต้องเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติ คือ วิธี DEA (Data  
Envelopment Analys is)  ซึ่ ง เป ็นวิธีการวัด
ประสิทธิภาพแบบนอนพาราเมตริก ดังนั้นในการ
ศึกษาครั้งต่อไปอาจเลือกใช้ประชากรที่มากกว่า 2 
ธนาคารเพื่อให้ค่าความคลาดเคลื่อนมีการกระจายตัว
แบบปกติ ท�าให้สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติ คือ วิธี 
SFA (Stochastic Frontier Approach) ซ่ึงเป็นวธิกีาร
วัดประสิทธิภาพแบบนอนพาราเมตริกเหมือนวิธี DEA 
โดยจ�าเป็นต้องมีสมมติฐานของการกระจายตัวของค่า
ความคลาดเคลื่อนว่ามีการกระจายตัวแบบปกติ อาจ
เป็นการศึกษาโดยวิธี SFA เพียงอย่างเดียว หรืออาจ
จะศึกษาด้วยวิธี SFA มาเปรียบเทียบกับวิธี DEA ก็ได้

2.  ในระยะแรกเครื่องมือทางสถิติ DEA จะใช้วัด
ประสทิธภิาพขององค์กรไม่แสวงหาก�าไร เช่น โรงเรยีน 
โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งในระยะเวลาต่อมาน�าแบบ
จ�าลอง DEA วัดประสิทธิภาพของธนาคารในแง่มุม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจ
น�าเครือ่งมอืทางสถิต ิDEA ไปใช้ในการวดัประสทิธิภาพ
ของกลุ่มสหกรณ์ได้ ซ่ึงลักษณะการด�าเนินงานของ
กลุ่มสหกรณ์จะมีการด�าเนินงานที่คล้ายคลึงกับธุรกิจ
ธนาคาร
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