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การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการประเมิน
ราคาทรัพยสินไดเกิดขึน้เมื่อประมาณ 40 ปท่ีแลว
ซ่ึงเปนเวลาเดยีวกันกบัการเร่ิมตนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตอมา ไดมกีารนําหลักวิชาการสถติิตาง ๆ 
รวมทัง้ Hedonic Price Model และการวิเคราะหถดถอย
พหุคณูมาประยุกตใชในขัน้ตอนการประเมนิราคาทรัพยสิน
เน่ืองจากสามารถคนหาคาความสัมพันธของปจจัยตวัแปร
ตาง ๆ กบัราคาทรพัยสิน รวมท้ังสรางแบบจําลองราคา

 The development of a computer 
system for property valuation took place 
approximately 40 years ago, at the same time 
as the development of information technology 
systems started. After that, many statistical 
principles, including the hedonic price model 
and multiple regression analysis have been 
introduced and applied in the process of 
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ประเมินทรพัยสินในทศวรรษตอมา ไดมกีารนําปญญา
ประดิษฐมาใช ในภาคการเงินและธุรกิจ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการกําหนดมลูคาทรัพยสินเพ่ือค้ําประกนัสินเชือ่
และคดักรองคุณภาพความสามารถของลูกคาของธนาคาร
และสถาบันการเงินตาง ๆ สําหรับภาครัฐนัน้ไดนํามาใช
ในการประเมินราคาทรพัยสินเพือ่จัดเกบ็ภาษีท่ีดินและ     
ส่ิงปลูกสราง และคาธรรมเนยีมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นติิกรรม

คําจํากัดความ

ปจจุบันไดมีการกําหนดคํา จํากัดความและความ
หมายของปญญาประดิษฐ ไวคอนขางหลากหลาย
แตกลาวโดยสรุปหมายถึง ทฤษฎแีละการพฒันาระบบ
คอมพวิเตอรท่ีสามารถปฏิบัติงานจําลองหรือเลียนแบบ
การใชปญญาของมนษุย เชน การรับรูภาพ การจําเสียง
พูดการตัดสินใจและการแปลภาษา หรืออาจกลาว
อกีนัยหนึง่วา ปญญาประดิษฐ็ คือ (1) สาขาวชิาวทิยาการ
คอมพวิเตอรท่ีเกีย่วของกับการจําลองแบบพฤติกรรมมนษุย

property valuation because it can identify 
the relationship between the variables and 
property prices as well as build up the property 
value models.  A decade later, the artifi cial 
intelligence was widely introduced in fi nancial 
and business sectors, such as determining 
property values for loan collateral and screening 
the quality of the fi nancial institute and bank’s 
customers. In the public sector it was used for 
property appraisal for collection of land and 
property tax and property transfer fees etc.

Defi nition
 At present, there are many definitions and 
meanings of artificial intelligence. In summary, 
it means the theories and development of 
computer systems that can perform tasks that 
simulate or imitate human intelligence, such as 
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ของคอมพวิเตอร หรือ (2) ความสามารถท่ีชาญฉลาดของ
เครือ่งจักรกลในการเลียนแบบพฤติกรรมของมนษุย 

ปญญาประดิษฐกับการประเมินราคาทรัพยสิน
 ตัง้แตอดีตจนถงึปจจุบันไดมีการศกึษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการประเมินราคาทรัพยสินโดยใชระบบปญญา
ประดิษฐเปรียบเทยีบกบัวิธีการประเมนิราคาทรัพยสินวิธี
เดิม ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเปรียบเทยีบกับการใชแบบ
จําลอง Hedonic Price ซึง่ใชสมการการถดถอยพหุคูณ
เปนเครือ่งมอืในการวิเคราะหกันอยางแพรหลายในประเทศ
ตาง ๆ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปรและไตหวัน
ผลจากการศกึษาวิจยัโดยรวมพบวาการประเมินราคา
ทรัพยสินโดยใชปญญาประดษิฐจะใหความถกูตองแมนยํา    
ทีมี่ความใกลเคยีงราคาตลาดมากกวา แตกยั็งมผีลการศกึษา
วิจยับางแหงสรุปวาวิธีการประเมินราคาโดยใชแบบจําลอง 
Hedonic Price กลับใหผลลัพธท่ีมคีวามใกลเคยีงกับราคา
ตลาดมากกวา โดยเฉพาะอยางยิง่ในบริเวณท่ีกลุมทรัพยสิน
มลัีกษณะใกลเคยีงหรือคลายคลึงกนั (Homogeneous 
Properties) สําหรับขอดอีีกประการหนึง่ของปญญา
ประดษิฐคอืสามารถใชเพือ่ทดแทนการทํานายราคาประเมิน

visual perception, speech recognition, decision-
making and language translation. In other words, 
artificial intelligence is (1) computer science 
that deals with the human behavior modeling 
of computers, or (2) intelligent competence 
of machines to imitate human behavior.

Artifi cial Intelligence & Property Valuation
 To date, there have been the empirical 
researches to develop the property valuation 
by using artifi cial intelligence system compared 
to the traditional methods of property 
valuation, particularly hedonic price model, 
which uses multiple regression equation 
as the analytical tool widely used in many 
countries such as the United States, Australia, 
Singapore and Taiwan. The research outcomes 
show that the property values estimated by 
the artifi cial intelligence are very close to the 
market prices. However, some researches 
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ทรัพยสินทีมี่ลักษณะยุงยากซับซอน  

 จากตารางจะเห็นวาผลจากการศึกษาวิจัยสรุป
ไดวาราคาประเมนิทรัพยสินที่ไดรบัจากการวิเคราะหโดยใช
โครงขายประสาทเทยีมซึง่เปนเทคนคิของปญญาประดษิฐ
โดยสวนใหญจะมคีวามใกลเคียงราคาตลาด (คา MAPE 
มคีานอย) และหากเปรียบเทียบกับวิธีการประเมินราคา
โดยการวิเคราะหถดถอยพหคูุณ โครงขายประสาทเทยีมจะ
ใหผลลัพธที่ใกลเคยีงราคาตลาดมากกวา (คา MAPE มคีา
นอยกวา) ยกตวัอยางเชน ผลจากการวิจัยในสหรัฐอเมริกา
โดยใชปญญาประดิษฐคํานวณราคาประเมินบานเด่ียว 
163 หลังพบวาปญญาประดษิฐคํานวนราคาบานไดใกลเคยีง
ราคาตลาดมากกวา (คา MAPE มคีา 6.9 %) เปรียบเทยีบ
กบัการวิเคราะหถดถอยพหุคณู (คา MAPE มคีา 11.3 %) 

 กลาวโดยสรปุ ในปจจบัุนไดมีการศกึษาวิจัยและ
พัฒนาระบบปญญาประดิษฐเพือ่นําไปใชเปนเคร่ืองมอืใน
การประเมินมลูคาทรัพยสินเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ  เน่ืองจาก    
มจีดุเดนในดานความถกูตองแมนยํา และสามารถใชทดแทน
วิธีทางสถติท่ีิยุงยากซับซอน เนือ่งจากไมจําตองใชความรูทาง
สถิติทีลึ่กซ้ึง อยางไรก็ตามระบบนีมี้ขอเสียท่ีไมสามารถอธิบาย
วิธีการและกระบวนการทํางานท่ีเกดิข้ึนขางในระบบวาเปน
อยางไร

have concluded that the Hedonic Price model 
still give the better results, especially for 
homogeneous properties. The other advantage 
of artifi cial intelligence is that it can be used 
to replace the complicated valuation models. 
 From the table, it is conclude that the 
property valuation by using the artifi cial neural 
network, as a technique of artifi cial intelligence, 
give the higher statistic accuracy close to the 
market price. If it is compared with the valuation 
method by multiple regression analysis, the 
neural networks will produce the results that are 
closer to the market price (lower MAPE values).
For example, the research result of AI anal-
ysis of 163 detached houses in USA found 
that the property values are closer to the 
market prices (MAPE = 6.9%) comparing to 
multiple regression analysis (MAPE = 11.3%).   
 In conclusion, at present there are 
the research and development of artifi cial 
intelligence systems supporting property 
valuations for a variety of purposes. It has the 
advantage of accuracy and can be used as a 
substitute for complicated statistical methods 
because it does not require to use the very deep 
statistical knowledge. However, Its weakness 
point is that it cannot clearly explain how the 
method and process inside the system work.
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