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 ในปััจจุบััน Business Intelligence ได้้นำ�

ม�ใช้้เป็ันเคร่ื่�องม่อท่ี่�ม่ปัรื่ะสิิที่ธิิภ�พในก�รื่ว�งแผน

และก�รื่ตััด้สิินใจของภ�คธุิรื่กิจอสัิงห�ริื่มที่รัื่พย์์

กันอย์่�งแพร่ื่หล�ย์ทัี่�วโลก  บัที่คว�มฉบัับัน่�

จึงม่วัตัถุุปัรื่ะสิงค์เพ่�อนำ�เสินอเก่�ย์วกับั Business 

Intelligence สิำ�หรัื่บัก�รื่ปัรื่ะเมินรื่�ค�ที่รัื่พย์สิ์ิน

ท่ี่�เป็ันปัรื่ะโย์ช้น์สิำ�หรัื่บันำ�ไปัใช้้เป็ันแนวที่�งในก�รื่

พัฒน�รื่ะบับั Business Intelligence เพ่�อสินับัสินุน

ง�นปัรื่ะเมินรื่�ค�ที่รัื่พย์สิ์ินภ�ครัื่ฐในปัรื่ะเที่ศไที่ย์ ต่ัอไปั  

 At present, Business Intelligence is now 

widely used as a tool to increase efficiency 

and speed in the planning and decision-making 

of the real estate sector worldwide. This 

article aims to represent a study of Business 

Intelligence for property appraisal that will be 

useful as a guideline for developing Business 

Intelligence systems forward to support 

property valuation in Thailand public sector.



คำาจำำากัดความ

 จนถึุงปััจจุบััน ได้้ม่ก�รื่กำ�หนด้คำ�จำ�กัด้คว�ม

เชิ้งวิช้�ก�รื่ของ Business Intelligence ไว้ค่อนข้�ง

หล�กหล�ย์ แต่ักล่�วโด้ย์สิรุื่ปัหม�ย์ถึุงกรื่ะบัวนก�รื่และ

เที่คโนโลย์ต่่ั�ง ๆ ท่ี่�องค์กรื่นำ�ม�ใช้้เพ่�อวิเครื่�ะห์ข้อมูล

ตัั�งแต่ัในอด่้ตัจนถึุงปััจจุบััน โด้ย์ม่วัตัถุุปัรื่ะสิงค์เพ่�อนำ�

ไปัใช้้เป็ันเคร่ื่�องม่อท่ี่�ช่้วย์ในก�รื่ตััด้สิินใจเชิ้งกลย์ทุี่ธ์ิและ

เพิ�มข่ด้คว�มสิ�ม�รื่ถุที่�งก�รื่แข่งขันและสิร้ื่�งรื่�ย์ได้้  

หลัักการของ Business Intelligence

 Business Intelligence เป็ันเที่คโนโลย์ท่่ี่�ใช้้เพ่�อ

ก�รื่วิเครื่�ะห์และบัริื่ห�รื่จัด้ก�รื่ข้อมูล โด้ย์ม่คว�มสิ�ม�รื่ถุ

พิเศษในก�ในก�รื่เปัล่�ย์แปัลงและนำ�เสินอข้อมูลท่ี่�ม่ปัริื่ม�ณ

ม�กและม่ลักษณะโครื่งสิร้ื่�งท่ี่�ซัับัซ้ัอนให้แสิด้งในรูื่ปัแบับัของ

ภ�พกรื่�ฟิิกท่ี่�ชั้ด้เจนและเข้�ใจง่�ย์ เช่้น ตั�รื่�ง กรื่�ฟิ และ

แผนท่ี่� ซึั�งจะช่้วย์ให้องค์กรื่นำ�ไปัใช้้เพ่�อว�งแผนและตััด้สิิน

ใจตัลอด้จนปัรื่ะเมินสิถุ�นก�รื่ณ์ก�รื่และติัด้ตั�มก�รื่

Definition

 Up to now, there are a variety of academic 

definitions of Business Intelligence. Typically, it 

refers to the processes and technologies used 

by organizations to analyze data from the past 

to the present as a tool supporting strategic 

planning and decision-making for increasing 

competitiveness and profitability.

Principle of Business Intelligence

 Business Intelligence is a technology 

used for data analytics and management. 

It has the unique ability to transform and 

present large volume and complex structure 

of data into clear and easy-to-understand 

graphical formats such as tables, graphs and 

maps, which will help organizations use them 
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หลักการของ Business Intelligence
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เปัล่�ย์นแปัลงตัรื่วจสิอบัปัรื่ะสิิที่ธิิภ�พ และคว�มก้�วหน้�

ในก�รื่ด้ำ�เนินง�นได้้ตัลอด้เวล� ที่ำ�ให้มั�นใจได้้ว่�องค์กรื่จะ

ม่คว�มสิ�ม�รื่ถุในก�รื่แข่งขัน (Competitiveness) และ

ก�รื่สิร้ื่�งผลกำ�ไรื่ (Profitability)   

 ปัรื่ะโย์ช้น์หลักของ Business Intelligence 

ท่ี่�ม่ต่ัอง�นด้้�นก�รื่ปัรื่ะเ มินรื่�ค�ที่รัื่พย์์สิิน ม่ดั้งน่� 

 1) ลด้ต้ันทุี่นก�รื่บัริื่ห�รื่จัด้ก�รื่เน่�องจ�ก

สิ�ม�รื่ถุกำ�จัด้หร่ื่อลด้ขั�นตัอนในก�รื่ใช้้ที่รัื่พย์�กรื่ใน

ด้้�นต่ั�ง ๆ เช่้น แรื่งง�น เวล� และอุปักรื่ณ่์ในสิำ�นักง�น 

 2) เพิ�มคว�มรื่วด้เร็ื่วและคุณภ�พในก�รื่

รื่�ย์ง�นติัด้ตั�มคว�มก้�วหน้�ท่ี่�เป็ันปััจจุบััน ซึั�งจะนำ�

ม�สู่ิก�รื่ว�งแผนและตััด้สิินใจท่ี่�รื่วด้เร็ื่วทัี่นเหตุัก�รื่ณ์  

 3) ปัรัื่บัปัรุื่งรื่ะบับัก�รื่ด้ำ�เนนิง�นใหเ้ป็ันอัตัโนมติัั

และสิร้ื่�งม�ตัรื่ฐ�นในก�รื่รื่วมข้อมูลจ�กแหล่งต่ั�ง ๆ 

 4) สิร้ื่�งสิถุ�ปััตัย์กรื่รื่มเพ่่�อรื่องรัื่บัก�รื่เตัิบัโตั

ของก�รื่ปัรื่ะเมินรื่�ค�ที่รัื่พย์์สิินในอน�คตั  

 ภ�พข้�งบันแสิด้งตััวอย่์�ง Interactive Digital 

Dashboard โด้ย์ก�รื่ปัรื่ะยุ์กต์ัใช้้เที่คโนโลย์่ Business 

to optimize their performance. plan and 

decide as well as operation performance 

and progress monitoring at any time. This will 

increase the organization competitiveness 

and profitability.    

 The main benefits of Business 

Intelligence for property valuation are as 

follows:

 1) Utilization of technologies and 

softwares will significantly eliminate or lessen 

the management and operation costs such as 

manpower and equipment.

 2) Increase of the speed and quality of 

up-to-date progress and monitoring reports. 

This will lead to further rapid planning and 

decision-making.

 3) Streamline of the automation of 

operations and standardize the integration of 
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Intelligence เพ่�อก�รื่ว�งแผนและก�รื่ตััด้สิินใจด้้�น

ก�รื่ปัรื่ะเมินรื่�ค�ท่ี่�ดิ้นในจังหวัด้ต่ั�ง ๆ ทัี่�วปัรื่ะเที่ศ

จ�กก�รื่ศึกษ�พบัว่� Business Intelligence สิ�ม�รื่ถุ

วิเครื่�ะห์และนำ�เสินอให้เห็นภ�พของผลก�รื่ปัฏิิบััติั

ง�นว่�ม่คว�มสิำ�เร็ื่จเป็ันไปัตั�มเป้ั�หม�ย์หร่ื่อตััวช่้�วัด้

คว�มสิำ�เร็ื่จ (Key Performance Index) ณ ช่้วงเวล�

ท่ี่�ต้ัองก�รื่ได้้อย์่�งรื่วด้เร็ื่วและง่�ย์ต่ัอคว�มเข้�ใจ เพ่�อ

นำ�ไปัใช้้ติัด้ตั�มคว�มก้�วหน้�ให้เป็ันไปัตั�มเป้ั�หม�ย์  

 ทัี่�งน่�กรื่มธิน�รื่กัษ์ โด้ย์กองม�ตัรื่ฐ�นก�รื่ปัรื่ะเมนิ

รื่�ค�ที่รื่ัพย์์สิินได้้ด้ำ�เนินก�รื่พัฒน�รื่ะบับั Business 

Intelligence เพ่�อเป็ันเคร่ื่�องม่อช่้วย์ในก�รื่ว�งแผนและ

ตััด้สิินใจในด้้�นต่ั�ง ๆ ท่ี่�ม่ปัรื่ะสิิที่ธิิภ�พตั�มแผนพัฒน�

โครื่งก�รื่จัด้ตัั�งศูนย์บ์ัริื่ห�รื่จัด้ก�รื่รื่�ค�ปัรื่ะเมินที่รัื่พย์สิ์ิน

แห่งช้�ติัต่ัอไปั

data from different sources.

 4) Development of the business 

intelligence architecture to support the growth 

of property valuation in the future.

The picture above depicts an example of the 

interactive dashboard created by the Business 

Intelligence technology for planning and de-

cision-making on land valuation in all prov-

inces across the country. The study found 

that Business Intelligence can be used for 

analyzing data and presenting the picture of 

the task operation undertaken in accordance 

with the established target or key perfor-

mance index (KPI) at the desired time or not.   
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ตัวอย่างการสร้าง Interactive Dashboard โดยใช้ Business Intelligence  

เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจด้านการประเมินราคาที่ดิน
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