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การเปรียบเทยีบดอกเบีย้สินเช่ือเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยสวสัดิการพนักงานองค์กร กรณศึีกษา 
ธนาคารไทยพาณชิย์กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(COMPARISON OF INTEREST HOME LOANS FOR CORPORATE WELFARE 
IN CASE OF SIAM COMMERCIAL BANK AND GOVERNMENT GOUSING 

BANK) 
สุดาทิพย ์ชิดสวน1  ดร.ณกมล จนัทร์สม2 

  ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัสวสัดิการพนกังานองคก์ร 
ธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อ
เปรียบเทียบมูลค่าในอนาคต (Future Value: FV) ของดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest 
Revenue Rate: IRR1) และอตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR2) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใชว้งเงินกูท่ี้ 500,000 บาท 1,000,000 
บาท 2,000,000 บาท และ 3,000,000 บาท ในระยะเวลา 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี ตามล าดบั ใน
การหาความแตกต่างของดอกเบ้ียแต่ละตวัระหวา่งธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์  
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าวงเงินท่ีกู้ 500,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของ
ธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงค์
เคราะห์แบบท่ี 1 ต ่าท่ีสุด และระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบ
ท่ี 1 ต ่าท่ีสุด วงเงินกูท่ี้ 1,000,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชย์
แบบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด และ
ระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด วงเงินกูท่ี้ 2,000,000 
บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด และระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของ

ธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด วงเงินกูท่ี้ 3,000,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ีย

ของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทย

พาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด และระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่า

ท่ีสุด 

ABSTRACT 
 The study of comparison of interest home loans for corporate welfare : Siam 
Commercial Bank and Government Housing Bank, has objectives to compare Future 
Value (FV) of interest, Interest Revenue Rate (IRR1), and Internal Rate of Return (IRR2) 
of Siam Commercial Bank and Government Housing Bank, used 500,000 Baht, 
1,000,000 Bath, 2,000,000 Baht and 3,000,000 Baht for financial amount during 20 
years, 25 years and 30 years as sequence to find the difference of each interests between 
Siam Commercial Bank and Government Housing Bank. 
 The research result found that 500,000 Baht for financial amount, during 20 
years, an interest of Siam Commercial Bank type 4 was the lowest, during 25 years, an 
interest of Government Housing Bank type 1 was the lowest, and during 30 years, an 
interest of Government Housing Bank type 1 was the lowest. For 1,000,000 Baht for 
financial amount, during 20 years, an interest of Siam Commercial Bank type 4 was the 
lowest, during 25 years, an interest of Siam Commercial Bank type 4 was the lowest, and 
during 30 years, an interest of Siam Commercial Bank type 4 was the lowest. For 
3,000,000 Baht of financial amount during 20 years, an interest of Siam Commercial 
Bank type 4 was the lowest, during 25 years, an interest of Siam Commercial Bank type 
4 was the lowest, and during 30 years, an interest of Siam Commercial Bank type 4 was 
the lowest. 
KEYWORD : Interest, Loan 
 
 
 
 



460 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

บทน ำ 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ขยายตวัในอตัรา 6.4% และคาดวา่จะขยายตวัต่อเน่ืองใน
ปี 2556 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากหลายภาคเศรษฐกิจมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วและเติบโตใน
อตัราสูง โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีขยายตวัจากกรุงเทพฯ -ปริมณฑลออกไปสู่
ภูมิภาคในหัวเมืองใหญ่ และอีกส่วนหน่ึงเป็นผลจากการใช้จ่ายภายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน
ดว้ย ความร้อนแรงของตลาดอสังหาริมทรัพยโ์ดยราคาในบางพื้นท่ีปรับข้ึนค่อนขา้งรวดเร็ว 
สร้างความกงัวลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย ์แมส่้วนหน่ึงจะมาจาก
ความตอ้งการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึน แต่อีกส่วนหน่ึงมาจากภาวะการเงินท่ีเอ้ือต่อการ
กูซ้ื้ออสังหาริมทรัพย ์ขณะเดียวกนัสินเช่ือภาคครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของการ
ใช้จ่ายภายในประเทศ ก็ยงัเพิ่มความวิตกต่อเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจประเทศโดยรวม สินเช่ือโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชยเ์ติบโตในระดบัปกติ 
และคุณภาพสินเช่ือยงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี แมใ้น 3 ปีท่ีผา่นมา นบัจากปี 2553 สินเช่ือขยายตวั
อย่างมาก แต่เป็นการขยายตวัในระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือขยายตวัไดป้ระมาณ 2 เท่าของรายไดป้ระชาชาติ (Gross Domestic Product : 
GDP) ในปี 2555 จีดีพีขยายตวัในอตัรา 6.4% สินเช่ือรวมของธนาคารพาณิชยข์ยายตวัใน
อตัรา 13.7% ซ่ึงเกิน 2 เท่าของจีดีพีไม่มากนกั และเป็นการเติบโตตามพื้นฐานเศรษฐกิจท่ี
ตอ้งมีการฟ้ืนฟูหลงัเกิดน ้ าท่วมในปี 2554 ภาคธุรกิจและประชาชนจ าเป็นตอ้งขอสินเช่ือ
เพื่อฟ้ืนฟูกิจการ และซ่อมแซมบา้นเรือนท่ีเสียหาย คิดเป็นจ านวนเงินมหาศาล โดยบริษทั
ประกนัประเมินวา่จะตอ้งจ่ายเงินชดเชยถึงประมาณ 700,000 ลา้นบาท แต่บริษทัประกนัไม่
สามารถจ่ายชดเชยได้หมดภายในปี 2555 ภาคเอกชนจึงจ าเป็นต้องกู้เงินมาใช้ก่อน 
นอกจากน้ี ในปี 2555 ยงัเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกามี
ปัญหา ท าให้สินทรัพยใ์นต่างประเทศต ่าลง เอกชนไทยจึงกู้เงินเพื่อน าไปลงทุนและซ้ือ
สินทรัพยใ์นต่างประเทศมากข้ึน โดยเงินลงทุนของไทยในต่างประเทศในปี 2555 ถึง 
300,000 ล้านบาท เม่ือตรวจรายละเอียดของสินเช่ือ 3 ประเภท ก็ไม่พบสัญญาณการ
ขยายตวัท่ีมากผิดปกติ และคุณภาพของสินเช่ือแต่ละประเภทก็ยงัดีอยู่ โดยเฉพาะสินเช่ือ
รายยอ่ยหรือสินเช่ืออุปโภคบริโภค ซ่ึงมีสัดส่วน 35% ของสินเช่ือรวม เป็นสินเช่ือท่ีตอ้ง
ติดตามมากข้ึนเพราะขยายตวัในอตัราท่ีสูงข้ึน แต่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นปัญหา โดยในปี 
2555 ขยายตวั 23.3% และช่วง 2 เดือนแรกของปี 2556 ขยายตวั 22.5% สินเช่ือรายยอ่ยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่  สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือรถยนต ์และสินเช่ือส่วนบุคคล โดย
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั มียอดรวมประมาณ 1.3 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัในระดบั 10% มาโดย
ตลอด โดยในปี 2555 ขยายตวั 11.3% ปี 2554 ขยายตวั 10.4% 
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 สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัเติบโตตามการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตหรือไลฟ์
สไตล์ โดยหันมาซ้ือบ้านแทนการเช่ามากข้ึน และผูป้ระกอบการก็ได้สร้างบ้านหรือ
คอนโดมิเนียมให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ เน้นราคาท่ีไม่แพง เพื่อให้ลูกคา้
สามารถผอ่นไดใ้นระดบัราคาท่ีไม่ต่างจากการเช่ารายเดือนมากนกั เฉล่ียประมาณ 7,000-
8,000 บาทต่อเดือน จึงท าให้สินเช่ือบา้นขยายตวัเพิ่มข้ึน แต่มีความเส่ียงไม่มาก เพราะเป็น
ราคาท่ีผูซ้ื้อสามารถผ่อนช าระได้ ในสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชย ์จะมีสัดส่วน
สินเช่ือบา้นเด่ียวแนวราบประมาณ 80% อีก 20% เป็นสินเช่ือคอนโดมิเนียม มาตรฐานการ
ให้สินเช่ือจะมีเคร่ืองช้ีวดั 3 ดา้น ดา้นแรกคืออตัราดอกเบ้ีย (Price) ถา้ต ่ามากเกินไป จะท า
ใหเ้กิดการแข่งขนักนัมาก ส่งผลใหค้วามตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มมากข้ึนได ้รวมทั้งส่งผลให้
ราคาท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มสูงข้ึน ดา้นท่ีสอง ขนาดของสินเช่ือ (Size) หรือเงินสินเช่ือต่อรายและ
เป็นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทใดบา้ง ตั้งแต่ระดบัต ่ากวา่ 1 ลา้นบาท ไปจนถึง 1-3 ลา้นบาท 
และ 5 ลา้นบาทข้ึนไป ดา้นท่ีสาม ระดบัความสามารถในการช าระหน้ี (Debt Service Ratio 
: DSR) พิจารณาจากภาระหน้ีท่ีผูข้อสินเช่ือจะตอ้งผอ่นช าระในแต่ละเดือน (Term)  
 การขยายตวัของสินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์ส่วนหน่ึงมาจากการแข่งขนัของธนาคาร
พาณิชย์ โดยเฉพาะการออกแคมเปญโปรโมชั่นด้านราคา แบงก์ชาติต้องการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้กบัลูกคา้ โดยให้มีความโปร่งใสดา้นตน้ทุนดอกเบ้ีย 
เน่ืองจากท่ีผา่นมาเม่ือพน้ช่วงโปรโมชัน่อตัราดอกเบ้ียจะเพิ่มข้ึนเป็นขั้นบนัได ไปจนตลอด
อายุสัญญาเงินกู ้ท  าให้ลูกคา้ไม่สามารถค านวณภาระดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของตวัเองได ้ปัจจยั
หลักท่ีผูส้นใจขอสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัใช้ในการพิจารณาว่าจะขอสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินใด ก็คือ อัตรำดอกเบี้ย แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีควรค านึงถึงอีก เช่น ความเช่ียวชาญ 
คุณภาพการบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งเง่ือนไขในการช าระเงิน เช่น 
จ านวนงวด จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระในแต่ละงวด สถาบนัการเงินอาจมีเง่ือนไขหลาย ๆ แบบ 
หรือท่ีนิยมเรียกทบัศพัทว์า่ แพกเกจ (package) ให้ผูข้อกูเ้ลือก จึงตอ้งศึกษา สอบถาม (อยา่
อายท่ีจะถามเพราะเป็นสิทธิของเราท่ีจะถาม และได้รับค าอธิบายท่ีชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน) และเปรียบเทียบขอ้มูลเหล่าน้ีของสถาบนัการเงินแต่ละแห่งให้ดี รวมทั้งควร
ค านึงถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในอนาคต ก่อนตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีตรงกบั
ความสามารถในการช าระหน้ีและความตอ้งการของเรามากท่ีสุด เช่น ดอกเบ้ียอยูใ่นช่วงขา
ข้ึนหรือขาลง ซ่ึงถา้เป็นช่วงดอกเบ้ียขาข้ึนและเราตอ้งจ่ายดอกเบ้ียอตัราลอยตวัก็อาจท าให้
ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสูงโดยไม่จ  าเป็น สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัใครขอไดบ้า้ง คิดดอกเบ้ียเท่าไหร่ มี
ค่าใช้จ่ายอะไรบา้ง สถาบนัการเงินแต่ละแห่งจะก าหนดคุณสมบติัของผูข้อกู้และอตัรา
ดอกเบ้ียแตกต่างกนัไปตามความเส่ียงของผูข้อกูแ้ต่ละกลุ่ม กลยุทธ์ทางธุรกิจ และตน้ทุน
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ทางการเงินของสถาบนัการเงินนั้น ซ่ึงดอกเบ้ียเงินกูส่้วนใหญ่มกัเป็นอตัราคงท่ีในช่วงแรก 
และเปล่ียนเป็น อตัราลอยตวั ในช่วงหลงั โดยใช้อตัราอา้งอิงต่าง ๆ เช่น MLR, MRR  ซ่ึง
อาจมีการลบหรือบวกเพิ่มด้วย เช่น MLR-2% ข้ึนกับความเส่ียงของผู ้กู้เ ป็นส าคัญ 
นอกจากน้ี โดยทัว่ไปผูข้อกูจ้ะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าส ารวจและประเมิน
มูลค่าหลกัประกนั ค่าจดจ านองหลกัประกนั ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้ ดงันั้นผูกู้จึ้ง
ตอ้งเลือกธนาคารท่ีใหด้อกเบ้ียท่ีประหยดัท่ีสุด 
วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR2) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าในอนาคต (Future Value) ของดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ไดข้อ้มูลใหก้บัผูต้อ้งการกูสิ้นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัสวสัดิการพนกังานองคก์รใชใ้น
การพิจารณาแนวทางเลือกใชบ้ริการ 
 2. เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัสวสัดิการ
พนกังานองคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest7.aspx
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest2.aspx
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กรอบแนวควำมคิด 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 1. อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั 
 2. อตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR2) ของดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั 
 3. มูลค่าในอนาคต (Future Value) ของดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์แตกต่างกนั 
ขอบเขตกำรวจัิย 
 1. ขอบเขตการศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย
สวสัดิการพนักงานองค์กรธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยศึกษา
อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ไตรมาสท่ี 3/2556 
 2. ขอบเขตเน้ือหา เนน้ศึกษาเปรียบเทียบในเร่ือง อตัราผลตอบแทน (Internal Rate 
of Return: IRR2) อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) และมูลค่าในอนาคต 
(Future Value) ของดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัสวสัดิการพนกังานองคก์รธนาคารไทย
พาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
 

ตัวแปรอสิระ 

ธนำคำร 
1. ธนาคารไทยพาณิชย ์
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ตัวแปรตำม 

ผลตอบแทนจำกดอกเบีย้สินเช่ือของ
ธนำคำร 

- อตัราผลตอบแทน (Internal Rate of 
Return: IRR2) 
- อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue 
Rate: IRR1) 
- มูลค่าในอนาคต (Future Value) 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้นิยามศพัท์เฉพาะเพื่อก าหนดความหมายในการท าความ
เขา้ใจร่วมกนัใหต้รงกนั ซ่ึงมีดงัน้ี 
 1.  ธนำคำร หมายถึง สถาบันรับฝากเ งินจากสาธารณะชนทั่วไปและให้
ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก แลว้น าเงินท่ีรับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรือ
รัฐบาลกูแ้ละรับผลตอบแทนมาเป็นดอกเบ้ียเงินกู ้
 2. อตัรำผลตอบแทน หมายถึง อตัราดอกเบ้ียท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของเงินสดท่ีคาด
วา่จะตอ้งจ่ายออกไปเท่ากบั มูลค่าปัจจุบนัของเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บเขา้มาตลอดอายุของ
โครงการ (กระแสเงินสดข้ึนเท่ากบัลง) หรือ อตัราดอกเบ้ียท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV 
(Net Present Value) เท่ากบั 0 
 3. ดอกเบี้ย หมายถึง เงินท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึนจากกำรลงทุนโดยการค านวณเป็นอตัรา
ร้อยละต่อปี 
 4. ดอกเบีย้รับ หมายถึง ผลตอบแทนท่ีสถานประกอบการไดรั้บจากการฝากเงินกบั
สถาบนัการเงิน หรือจากการใหเ้อกชนอ่ืนกูย้มื 
 5. มูลค่ำปัจจุบัน หมายถึง การหามูลค่าของเงินโดยอาศยัหลกัการ ‘Time value of 
money” หรือ มูลค่าของเงินตามเวลา นัน่คือ เงินท่ีไดรั้บในวนัน้ีย่อมมีค่ามากกว่าเงิน
จ านวนเท่ากนัท่ีจะไดรั้บในอนาคต 
 6. MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียก
เก็บจากลูกคา้รายย่อยชั้นดี เช่น สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือบตัรเครดิต 
เป็นตน้ 
กำรทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ทฤษฎกีำรก ำหนดขึน้เป็นอตัรำดอกเบีย้ดุลยภำพ 
 ทฤษฎีซ่ึงอธิบายถึงการก าหนดข้ึนเป็นอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพท่ีส าคญัมีอยู ่3 ทฤษฎี
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ทฤษฎอีตัรำดอกเบีย้ของคลำสสิก (Classical Theory)  
 ทฤษฎีการก าหนดข้ึนเป็นอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพของคลาสสิกเป็นทฤษฎีเรียบง่าย
กว่าทฤษฎีอ่ืนๆ อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพถูกก าหนดโดยอุปทานของเงินทุน ไดแ้ก่ อุปทาน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
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ของเงินออมในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียโดยตรง กล่าวคือ เม่ือ
อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน อุปทานของเงินออมจะมากข้ึน และถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง อุปทานของ
เงินทุนก็จะลดลง ดงันั้นเส้นอุปทานของเงินทุนจะทอดข้ึนจากซ้ายไปขวา เช่นเดียวกับ
อุปทานของสินคา้และบริการอ่ืนๆ และอุปสงคข์องเงินทุน ซ่ึงเป็นความตอ้งการลงทุนของ
ภาคธุรกิจของเงินลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียอยา่งผกผนักนั กล่าวคือ ถา้อตัรา
ดอกเบ้ียสูงข้ึน ปริมาณความตอ้งการลงทุนจะลดลง และเม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลง ปริมาณ
ความตอ้งการลงทุนจะเพิ่มข้ึน ถา้ให้ขอ้มูลสมมุติฐานท่ีว่าไม่มีส่วนร่ัวไหลของเงินออม 
(Hoarding) และในขณะเดียวกนัไม่มีแหล่งเงินแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากเงินออมของผูอ้อม
และไม่มีการสร้างเงินออมระบบธนาคารพาณิชย ์
 อย่างไรก็ตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียคลาสสิกน้ีไม่เป็นท่ียอมรับในปัจจุบนั เพราะ
ทฤษฎีน้ีมีขอ้จ ากดัมากเกินไป เช่นสมมุติฐานวา่ระบบเศรษฐกิจอยูใ่นลกัษณะมีการจา้งงาน
เตม็ท่ี ไม่มีการถือเงินโดยเปล่าประโยชน์ ตลอดจนไม่มีการสร้างเงินใหม่เพิ่มข้ึนโดยระบบ
ธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
 2. ทฤษฎปีริมำณเงินให้กู้ (Loanable Fund Theory) 
 ทฤษฎีปริมาณเงินให้กูน้ี้มีพื้นฐานคล้ายทฤษฎีคลาสสิก แต่ได้มีการน าตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงของระบบเศรษฐกิจมาประกอบการวิเคราะห์ นอกจากน้ียงัมี
ความเห็นวา่ อตัราดอกเบ้ียโดยแทจ้ริงแลว้ไม่จ่ายเพื่อการออมแต่เป็นการจ่ายส าหรับการให้
กู ้ไม่ว่าแหล่งท่ีมาของเงินกูน้ั้นจะมาจากไหนและกูไ้ปเพื่อจุดประสงค์อะไร ดงันั้นอตัรา
ดอกเบ้ียจึงถูกก าหนดโดยอุปทานของเงินให้กู ้(Supply of Loanable Fund) กบัอุปสงคข์อง
เงินขอกู ้(Demand for Loanable Fund) 
 อุปทานของเงินให้กู ้(Supply of Loanable Fund) มีแหล่งท่ีมาสองแหล่งดว้ยกนั 
ไดแ้ก่เงินออม (Saving-Sa) และการเพิ่มข้ึนของปริมาณเงิน (Money Supply-M) อนัไดแ้ก่
การขยายสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชยท่ี์เขา้ไปสู่ในตลาดสินเช่ือ ดงันั้นการวิเคราะห์
ของทฤษฎีจะเป็นลกัษณะของ “Flow Concept” 
 ส่วนในด้านอุปสงค์ของเงินขอกูน้ั้น ท่ีส าคญัอนัได้แก่การลงทุนและการถือเงิน
เฉยๆ ท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ (Hoarding-H) การถือเงินชนิดน้ีอาจจะมีค่าเป็นลบ ซ่ึงเรียกวา่ 
“Dishoarding” อันเกิดจากประชาชนน าเอาเงินท่ีถือไว้เฉยๆ ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
(Hoarding) ในรอบปีท่ีผา่นๆมาออกมาเป็นเงินทุนพร้อมท่ีจะให้กู ้หรือเกิดจากประชาชน
ลดสัดส่วนของการถือเงินท่ีเป็นเงินตรา อนัมีผลท าใหเ้งินทุนเพื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน 
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 3. ทฤษฎคีวำมพงึพอใจในสภำพคล่อง (Liquidity Preference Theory) 
 ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่องนั้นเป็นทฤษฎีของ จอห์น เอม็. เคนส์ (John M. 
Keynes) ซ่ึงอธิบายดอกเบ้ียดุลยภาพในตลาดนั้นถูกก าหนดข้ึนจากเส้นความตอ้งการถือเงิน 
(Demand for Money) ตดักบัเส้นอุปทานของเงิน (Supply of Money) 
งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กนกภรณ์ จึงรุ่งฤทธ์ิ (2539) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยสัมภาษณ์รายบุคคลดว้ยแบบสอบถาม
และเจาะจงสัมภาษณ์เฉพาะผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ณ ส านกังานใหญ่ของธนาคาร
ไทยพาณิชยแ์ละธนาคารอาคารสงเคราะห์ แห่งละ 100 ราย พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่วนใหญ่
เป็นคนโสดท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ห้าง
ร้าน มีรายไดเ้ดือนละประมาณ 10,000 – 20,000 บาท เหมือนกนั จะต่างกนัในเร่ืองของอายุ
และรายไดข้องครอบครัวต่อเดือน คือผูใ้ช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของธนาคารไทย
พาณิชยส่์วนใหญ่มีอายุในช่วง 31-40 ปี และรายไดค้รอบครัวต่อเดือนมากกว่า 100,000 
บาท ขณะท่ีผูใ้ช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่วนใหญ่มีอายุ
ในช่วง 20-30 ปี และมีรายไดข้องครอบครัวต่อเดือนประมาณ 10,000 -20,000 บาท จะเห็น
วา่ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีรายไดข้องครอบครัวนอ้ยกวา่ผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ส าหรับทศันคติของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจใช้บริการ
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการของสินเช่ือธนาคารไทยพาณิชยใ์ห้
ความส าคญัแก่การบริการของพนกังานมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจใช้บริการ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใหค้วามส าคญัแก่อตัราดอกเบ้ียมากท่ีสุด 
 จุฑารัตน์ ชอนชล (2539) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัก าหนดอตัราดอกเบ้ียในตลาดสินเช่ือ
ของระบบธนาคาร โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีท าการศึกษาคืออัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ข ั้นต ่ า 
(Minimum Loan Rate : MLR) ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยใ์ชเ้ป็นมาตรฐานใน
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียส าหรับลูกคา้ทัว่ไป และยงัเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีสถาบนัการเงิน
ประเภทอ่ืนใช้เป็นอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงในการคิดอัตราดอกเบ้ียกับลูกค้าของตนด้วย 
แบบจ าลองทางเศรษฐมิติแนวความคิดของเอ็ดเวิร์ดและคาน (Edwards and Khan, 1985) 
เป็นพื้นฐานการวเิคราะห์และใชข้อ้มูลรายไตรมาสในช่วงปี 2524-2538 ผลการศึกษาพบวา่
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินไดรั้บอิทธิพลทั้งจากปัจจยัภายในประเทศ
และปัจจยัภายนอกประเทศ โดยปัจจยัภายนอกประเทศ คืออตัราดอกเบ้ียต่างประเทศเป็น
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ตวัแปรหลกัท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของ
ความยืดหยุน่เท่ากบั 0.93 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาท่ีผา่นมาพบค่าความยืดหยุน่
ของตวัแปรอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศดงักล่าวมีค่าสูงข้ึน กล่าวไดว้า่อตัราดอกเบ้ียในตลาด
เงินในประเทศมีความเช่ือโยงกบัอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศมากข้ึนหลงัจากมีการเปิดเสรี
ทางการเงินมากข้ึน และยงัสะทอ้นให้เห็นว่าประเทศไทยมีขนาดการเปิดประเทศในภาค
การเงินมากข้ึนดว้ยส าหรับปัจจยัภายในประเทศท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดการเงินได้แก่ ปริมาณเงินท่ีแม้จริง ผลิตภณัฑ์ประชาชาติเบ้ืองต้น ตวัแปรแสดง
นวตักรรมทางการเงินท่ีมีผลต่อความตอ้งการถือเงิน อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดเงินในช่วงเวลาก่อนหนา้ 
 การพฒันาแบบจ าลองทางเศรษฐมิติเพื่อช้ีความเช่ือมโยงของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
อตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินไปยงัตลาดสินเช่ือ โดยพฒันาแบบจ าลองทางเศรษฐมิติใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคาร (Interbank Rate) เป็นตวัแทนอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน
และใช ้MLR เป็นตวัแทนอตัราดอกเบ้ียในตลาดสินเช่ือ ท าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลรายไตร
มาสในช่วงปี 2524-2538 น ามาประมาณค่าดว้ยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) ผล
การศึกษาพบว่าอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินเป็นอตัราดอกเบ้ียช้ีน าอตัราดอกเบ้ียในตลาด
สินเช่ือจริงอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทัว่ไปของสถาบนัการเงินท่ีจะท า
การ Quote Rate อตัราดอกเบ้ียให้แก่ลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลาโดยอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย MLR 
แล้ว ยงัพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงินและอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินในแต่ละ
ช่วงเวลาดว้ย การเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดเงินจึงมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารพาณิชยแ์ละอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดสินเช่ือดว้ย 
 สามารถ ทองเผือก (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการเปรียบเทียบตน้ทุนสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่
อาศยัของผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืน โดยเปรียบเทียบจากมูลค่าปัจจุบนั 
(Present Value : PV) ของดอกเบ้ีย มูลค่าในอนาคต (Future Value : FV) ของดอกเบ้ีย อตัรา
ดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย และอตัราผลตอบแทน (Internal 
Rate of Return: IRR2) ของดอกเบ้ียของธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืนอีก 14 ธนาคาร ซ่ึง
เป็นธนาคารพาณิชย ์12 ธนาคาร กบัธนาคารเฉพาะกิจ 2 ธนาคาร แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
ธนาคารขนาดใหญ่ ธนาคารขนาดกลาง ธนาคารขนาดเล็ก และธนาคารเฉพาะกิจ โดยใช้
จ  านวนวงเงินกูท่ี้ 500,000 บาท 1,000,000 บาท และ 3,000,000 บาท ในระยะเวลา 20 ปี 25 
ปี 30 ปี ตามล าดับ ในการหาความแตกต่างมูลค่าของดอกเบ้ียแต่ละตัวระหว่าง
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ธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืนใช้การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยการทดสอบค่า ที (t-test) 
พบวา่ 
 1. มูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ของธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืนทั้งขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธนาคารเฉพาะกิจ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. มูลค่าในอนาคต (Future Value) ของธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืนทั้งขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธนาคารเฉพาะกิจ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3. อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate : IRR1) ของธนาคารกรุงไทยกบั
ธนาคารอ่ืนทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธนาคารเฉพาะกิจ ส่วนใหญ่ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ธนาคารธนชาต (ซ่ึงเป็นธนาคาร
ขนาดกลาง) ท่ีมีความแตกต่างกบัของธนาคารกรุงไทยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 4. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR2) ของตน้ทุน
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ระหวา่งธนาคารกรุงไทยกบัธนาคารอ่ืน ส่วนใหญ่ต ่ากวา่ธนาคารอ่ืน
ทุกขนาดและธนาคารเฉพาะกิจ ยกเวน้ธนาคารไทยธนาคาร ท่ีธนาคารกรุงไทยมีอตัรา
ผลตอบแทน (IRR2) ต  ่ากว่าในระยะเวลากู้ 20 ปี แต่สูงกว่าธนาคารไทยธนาคาร ใน
ระยะเวลากู ้30 ปี และ สูงกวา่ ธนาคารยโูอบี (ธนาคารขนาดเล็ก) เพียงธนาคารเดียวเท่านั้น 
 ณชัชา ปุณพจน์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียในประเทศ
ไทย ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล และวิเคราะห์การปรับตวัเชิงพลวตัรของอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้ืมระหวา่งธนาคารหลงัจากเกิดการเปล่ียนแปลงของตวัแปรทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมในตลาดเงินของประเทศสิงคโปร์ (SIB) ปริมาณเงิน (M1) ดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPT) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคารใน
คาบเวลาท่ีผา่นมาโดยใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลารายเดือนศึกษาในช่วงระบบอตัราแลกเปล่ียน
ลอยตวั (Managed Float) โดยผลจากการศึกษา 
 1. การสร้างแบบจ าลอง Vector Autoregressive ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหวา่งธนาคารในคาบเวลาท่ีผา่นมา อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมในตลาดเงิน
ของประเทศสิงคโปร์ ปริมาณเงิน ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม และอตัราเงินเฟ้อ เร่ิมศึกษา
โดยปรับขอ้มูลให้มีคุณสมบติั stationary เม่ือผา่นการท า 1st differencing I (1) และท าการ
เลือกระยะเวลาตวัแปรในอดีต (lag) จากค่า AIC ผลการทดสอบพบวา่ความยาว 8 lags ให้
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ค่า AIC ต ่าสุด สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งหมดกบัอตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืระหวา่งธนาคารไดร้้อยละ 93.5 
 2. ผลการวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวนพบวา่ การเปล่ียนแปลง
อย่างฉับพลันของอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารในคาบเวลาท่ีผ่านมา อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมในตลาดเงินของประเทศสิงคโปร์และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมจะส่งผล
กระทบทางบวกต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ส่วนการเปล่ียนแปลงอย่าง
ฉบัพลนัของอตัราเงินเฟ้อและปริมาณเงินจะส่งผลกระทบทางลบต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ระหวา่งธนาคาร 
 3. ผลการศึกษาดว้ยวิธีวิเคราะห์แยกส่วนความแปรปรวน พบวา่ ในระยะสั้น ตวั
แปรทางการเงินท่ีเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร
เปล่ียนแปลง คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคารในคาบเวลาท่ีผา่นมา ส่วนในระยะ
ยาวคือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืในตลาดเงินของประเทศสิงคโปร์ 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. อตัราดอกเบ้ียท่ีอยูอ่าศยัไม่เปล่ียนแปลง 
 2. ผูกู้มี้ความสามารถผอ่นช าระเงินกู ้ตลอดอายสุัญญากู ้
 3. ไม่มีการช าระหน้ีเสร็จส้ินหรือไถ่ถอนก่อนก าหนด 
 4. เปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียทุกแบบของธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 
 การพิจารณาตามเง่ือนไขอัตราดอกเบ้ียเงินกู้สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยสวสัดิการ
พนักงานองค์กรโดยดอกเบ้ียจะมีหลายแบบให้ตดัสินใจ โดยทางธนาคารไทยพาณิชยมี์
เง่ือนไขการผอ่นช าระ 2 รูปแบบคือ บริษทัหักเงินเดือนน าส่งหรือตดัผ่านบญัชีเงินเดือน
ของธนาคารไทยพาณิชย์ (กรณีบริษทัใช้บญัชีเงินเดือนธนาคารไทยพาณิชย์) ทุกวนัท่ี
เงินเดือนเข้า ส าหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เง่ือนไขการผ่อนช าระโดยบริษัทหัก
เงินเดือนน าส่ง เพื่อการตดัสินใจในการเลือกกู้ยืมกับธนาคาร โดยวิธีน าเง่ือนไขอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีมีในตลาดสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัสวสัดิการพนักงานองค์กรของธนาคารไทย
พาณิชยแ์ละธนาคารอาคารสงเคราะห์มาค านวณหาดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายุสัญญาของสัญญา
กู ้และเปรียบเทียบเง่ือนไขต่างๆ ของธนาคารเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตดัสินใจ
เลือกเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด ถา้ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียรวมของทางเลือกใดต ่ากวา่ก็ควรตดัสินใจเลือก
ทางเลือกนั้น เพราะจะท าใหผู้กู้มี้ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายดา้นอตัราดอกเบ้ียต ่าท่ีสุด 
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แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. เง่ือนไขดอกเบ้ียท่ีใช้ค  านวณจากเง่ือนไขของธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ท่ีก าหนดใหใ้ช ้ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 3/2556) 
 2. อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้อยู่อาศยัสวสัดิการพนกังานองคก์ร (MRR) ตามประกาศ
ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ไตร
มาส 3/2556) 
 3. วงเงินกูสิ้นเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั จ  านวน 500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 
บาท และ 3,000,000 บาท 
 4. ระยะเวลากูท่ี้ใชใ้นการค านวณ คือ 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี 
 5. ค านวณจากอตัราดอกเบ้ียในแต่ละแบบของธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 
สูตรทีใ่ช้ในกำรค ำนวณ 
 1. มูลค่ำในอนำคต (Future value : FV) 
 การค านวณหามูลค่าในอนาคต (Future value) ใชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี 
     FVn     =      PV(1+i)n 
  ก าหนดให ้ 
     FVn  =  จ านวนเงินรวมท่ีไดรั้บในปลายปีท่ี n  
     PV  =  เงินตน้  
         i  =  อตัราดอกเบ้ีย  
 2. มูลค่ำปัจจุบัน (Present value: PV) 
 มูลค่าปัจจุบนัจะตรงขา้มกบัมูลค่าในอนาคต โดยท่ีมูลค่าปัจจุบนัเป็นกระบวนการ
ลดค่า (Discounting Process) การหามูลค่าปัจจุบนั (PV) ใชสู้ตรการค านวณดงัน้ี 

                                                       
  ก าหนดให ้ 
     FVn =  จ านวนเงินรวมท่ีไดรั้บในปลายปีท่ี n  
     PV  =  เงินตน้  
         i  =  อตัราดอกเบ้ีย  
 3. อตัรำดอกเบีย้รับ (interest Revenue Rate : IRR1) 
 อตัราดอกเบ้ียรับ คือ อตัราผลตอบแทนท่ีธนาคารไดรั้บจากการปล่อยสินเช่ือให้
ลูกคา้ สามารถค านวณหาอตัราดอกเบ้ียรับไดจ้ากสูตรดงัต่อไปน้ี 
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 ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีธนาคารได้รับจากการปล่อยสินเช่ือให้ลูกคา้สูง แสดงว่า
ธนาคารสามารถสร้างรายไดจ้ากดอกเบ้ียสูงดว้ย 
 4. อตัรำผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR2) 
 อตัราผลตอบแทนซ้ือลด (IRR2) คือ อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนและ
เป็นอตัราท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตเท่ากบัเงิน
ลงทุนสุทธิของโครงการพอดี โดยใชสู้ตรค านวณดงัต่อไปน้ี 
 

             
  
 เม่ือ      CF1…CFn    =  ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ในอนาคตในแต่ละงวดเวลา 
             CF0     =  เงินลงทุนสุทธิของโครงการ  
         n     =  อายขุองโครงการ 
            IRR    =  อัต ร า ผล ตอบแทน ซ้ื อล ด 
(IRR2) 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1. กำรเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัยสวัสดิกำรพนักงำนองค์กรของ
เงินต้น 500,000 บำท 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 500,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้20 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย์ แบบท่ี 4ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์
แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 5 
ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 500,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้25 ปี พบวา่ มูลค่าใน
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อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์
3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 ดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 500,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้30 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์
แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย  ์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 
 2. กำรเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัยสวัสดิกำรพนักงำนองค์กรของ
เงินต้น 1,000,000 บำท 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 1,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้20 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 1,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้25 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
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ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 1,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้30 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 3. กำรเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัยสวัสดิกำรพนักงำนองค์กรของ
เงินต้น 2,000,000 บำท 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 2,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้20 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 2,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้25 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 2,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้30 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
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ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 4. กำรเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัยสวัสดิกำรพนักงำนองค์กรของ
เงินต้น 3,000,000 บำท 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 3,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้20 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
 เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของเงินตน้ 3,000,000 บาท ระหว่าง
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้25 ปี พบวา่ มูลค่าใน
อนาคต (Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบ
ท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 6 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
เปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของเงินตน้ 3,000,000 บาท ระหวา่งธนาคารไทย
พาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระระยะเวลากู ้30 ปี พบว่า มูลค่าในอนาคต 
(Future Value) และอตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1) ของดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์ ต ่าสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชย ์แบบท่ี 4 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 1 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์
แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย  ์ แบบท่ี 3 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์ แบบท่ี 1 
ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 2 ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 6 ดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชย ์แบบท่ี 5 ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบท่ี 3 
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สรุปผลการวจัิย 
 การเปรียบเทียบมูลค่าในอนาคต (Future Value: FV) อตัราดอกเบ้ียรับ (IRR1) ของ
ตน้ทุนสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของเงินตน้ 500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท และ 
3,000,000 บาท ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบ
ท่ี 4 แบบท่ี 5 แบบท่ี 6 กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 สรุปไดก้วา่ 
 วงเงินกู ้500,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 
แบบท่ี 4 ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 แบบท่ี 5 ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์
แบบท่ี 1 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้500,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 6 ระยะเวลา 20 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคาร
สงเคราะห์แบบท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้500,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 6 ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 6 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์
แบบท่ี 3 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ระยะเวลา 30 ปี กบั
ดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 วงเงินกู ้1,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ระยะเวลา 20 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
4 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้1,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 3 ระยะเวลา 
20 ปีกบัดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคาร
ไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 ระยะเวลา 30 ปี กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 2 ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้1,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 20 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
5 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 3 ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 6 ระยะเวลา 20 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 3 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 3 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์
แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 วงเงินกู ้2,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 
ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ีย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
 วงเงินกู ้2,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 20 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
5 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 3 ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้2,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 
20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทย
พาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 
แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้3,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 3 ระยะเวลา 
20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 4 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคาร
สงเคราะห์แบบท่ี 1 ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้3,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 20 ปี 
ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
5 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 3 ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 วงเงินกู ้3,000,000 บาท ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 2 แบบท่ี 4 แบบท่ี 6 
ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 25 ปี ดอกเบ้ีย
ธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 แบบท่ี 3 แบบท่ี 6 ระยะเวลา 30 ปี กบัดอกเบ้ียธนาคารอาคาร
สงเคราะห์แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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 วงเงินท่ีกู ้500,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 
ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงค์เคราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 1 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคาร
สงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบ
ท่ี 1 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 สูงท่ีสุด  
 วงเงินกูท่ี้ 1,000,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
4 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงค์
เคราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุดระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด 
และดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด  
 วงเงินกูท่ี้ 2,000,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
4 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุด และดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงค์
เคราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่า
ท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด  
 วงเงินกูท่ี้ 3,000,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 
4 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารอาคารสงคเ์คราะห์แบบท่ี 3 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 25 ปี 
ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุดและดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชย์
แบบท่ี 5 สูงท่ีสุด ระยะเวลา 30 ปี ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 4 ต ่าท่ีสุดและ
ดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 5 สูงท่ีสุด  
อภิปรำยผลกำรวจัิย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยสวสัดิการ
พนกังานองคก์ร กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์” สงเคราะห์ 
เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ตน้ทุนสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัในการศึกษา
คร้ังน้ีคือ วงเงินกู ้500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท และ 3,000,000 บาท ใน
เวลา 20 ปี 25 ปี แบะ 30 ปี โดยเปรียบเทียบจากมูลค่าในอนาคต (Future Value: FV) อตัรา
ดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate: IRR1)  และอตัราผลตอบแทน (Internal Rate of 
Return: IRR2) ของธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ และขอ้มูลท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ดอกเบ้ียสวสัดิการพนักงานองค์กรธนาคารไทยพาณิชยแ์บบท่ี 1 
แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 และแบบท่ี 6 กบัดอกเบ้ียสวสัดิการพนกังานองคก์ร
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 (ไตร
มาส 3/2556 ดอกเบ้ียท่ีใชเ้ปรียบเทียบในหนา้ภาคผนวก ) ซ่ึงสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 เน่ืองจากมีการแข่งขนัในการให้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัสวสัดิการพนกังาน
องคก์รสูง เพราะเน่ืองจากความเส่ียงในการปล่อยสินเช่ือมีนอ้ยกวา่ลูกคา้ทัว่ไปโดยเง่ือนไข
การช าระเงินค่างวดคือ การหักจากเงินเดือนโดยบริษทัหักน าส่งกับการตดัผ่านบัญชี
เงินเดือนของธนาคาร ซ่ึงตอนน้ีมี 2 ธนาคารใหญ่ท่ีมีสินเช่ือสวสัดิการพนกังาน จึงไดมี้กล
ยุทธ์ในการลดตน้ทุนลง ในระบบการเงินของธนาคารนั้นจะตอ้งอาศยัสูตรการค านวณหา
อตัราดอกเบ้ียในระยะเวลากูท่ี้เหมาะสม ซ่ึงธนาคารส่วนใหญ่ก็จะใชสู้ตรในการค านวณท่ี
เหมือนกนั ไดแ้ก่ 
 1. มูลค่าในปัจจุบนั (Present Value: PV) จะตรงกนัขา้มกบัมูลค่าในอนาคต โดย
มูลค่าปัจจุบนัเป็นกระบวนการลดค่า (Discounting process) 
 2. มูลค่าในอนาคต (Future Value: FV) เป็นกระบวนการทบตน้ (Compounding 
process) ซ่ึงเป็นการรวมดอกเบ้ียและเงินตน้ในปลายปี 
 3. เงินงวด (Payment) เป็นการคิดการผอ่นช าระเงินกูต่้องวด 
 4. อตัราดอกเบ้ียรับ (Interest Revenue Rate) เป็นอตัราท่ีธนาคารไดรั้บจากการ
ปล่อยสินเช่ือใหลู้กคา้ ถา้อตัราน้ีสูงแสดงวา่ธนาคารสามารถสร้างรายไดรั้บมาก 
 5. อตัราผลตอบแทน (Internal Rate of Return) เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การลงทุนและเป็นอตัราท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บเท่ากบัเงิน
ลงทุน ของโครงการพอดีถา้อตัราส่วนน้ีสูงแสดงวา่ธนาคารสร้างรายไดรั้บมาก 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบว่าดอกเบ้ียของธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีค่าเฉล่ียมูลค่าในอนาคต (FV) และอตัราดอกเบ้ียรับ (IRR1) ไม่แตกต่างกนั 
เพราะข้ึนอยูก่บัดอกเบ้ียแต่ละแบบ 
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
 1. จากผลการศึกษาพบวา่ดอกเบ้ียธนาคารไทยพาณิชยก์บัดอกเบ้ียธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีอตัราผลตอบแทน (IRR2) ไม่แตกต่างกนั เพราะเน่ืองจากดอกเบ้ียท่ีใชศึ้กษาอยู่
ในช่วงไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2556 เท่านั้น การท่ีอตัราผลตอบแทนไม่ต่างกนัเพราะ
เน่ืองจากการแข่งขนัการให้สินเช่ือ ดังนั้นถ้าหากธนาคารไทยพาณิชย์หวงัผลทางการ
แข่งขนักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรจะรักษาความสามารถในการมีอตัราผลตอบแทน 
(IRR2) ต ่าไวใ้หน้านท่ีสุด 
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 2. ธนาคารไทยพาณิชยค์วรมีการแจง้ให้ลูกคา้ไดรั้บทราบถึงประโยชน์ท่ีลูกคา้จะ
ไดรั้บจากการกูต้ลอดระยะเวลาตามสัญญากูอ้ย่างไร และเปรียบเทียบกบัธนาคารอาคาร
สงเคราะห์วา่ลูกคา้จะไดป้ระโยชน์มากกวา่ธนาคารอาคารสงเคราะห์อยา่งไร 
 3. เน่ืองจากการแข่งขนัในการให้สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัไม่ได้ข้ึนอยู่กบัปัจจยั
ทางดา้นอตัราผลตอบแทน (IRR2) แต่เพียงปัจจยัเดียว แต่ยงัมีปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืนอีกหลาย
ปัจจยั เช่น 
  - ความสะดวกในการยื่นขอสินเช่ือ ไดแ้ก่ ผูกู้ส้ามารถท่ีจะยื่นเอกสาร
หรือเซ็นสัญญาเงินกูย้งัส านกังานของธนาคารหรือท่ีอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งสะดวก ไม่เสียเวลา 
  - ความรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ ไดแ้ก่ ผูกู้ส้ามารถทราบผลการยื่นกู้
หรือไดรั้บเงินกูร้วดเร็วทนัเวลาท่ีตอ้งการ  
  - การตอ้นรับและการให้บริการท่ีดีของพนักงาน ไดแ้ก่ การตอ้นรับและ
การอ านวยความสะดวกต่างๆ ของพนักงาน ความมีรวดเร็วในการการให้บริการให้เกิด
ความประทบัใจ 
  - การให้ความรู้และค าปรึกษาแนะน าท่ีดี ไดแ้ก การให้ความรู้ความ
เขา้ใจและค าแนะเก่ียวกบัการขอสินเช่ือหรือการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้ลูกคา้ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ืออยา่งจริงใจและเป็นมิตรไมตรี 
  - ความสะดวกในการบริการหลงัจากท่ีลูกคา้ท าสินเช่ือกบัทางธนาคาร 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเฉพาะดอกเบ้ียสวสัดิการพนกังานองคก์ร
ธนาคารไทยพาณิชยก์บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาต่อไปควรเพิ่มในส่วน
ของดอกเบ้ียธนาคารอ่ืนด้วย ศึกษาในเร่ืองเง่ือนไขการให้สินเช่ือของแต่ละธนาคารว่ามี
ขอ้ก าหนดอย่างไรบา้ง และเปรียบเทียบการให้บริการของธนาคารท่ีจะส่งผลต่อการให้
สินเช่ือ 
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