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การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพือ่ การประเมิน
ราคาทรัพ ยสิ นไดเ กิด ขึน้ เมื่อ ประมาณ 40 ปที่แ ลว
ซึง่ เปนเวลาเดียวกันกับการเริม่ ตนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตอมา ไดมกี ารนําหลักวิชาการสถิตติ า ง ๆ
รวมทัง้ Hedonic Price Model และการวิเคราะหถดถอย
พหุคณู มาประยุกตใช ในขัน้ ตอนการประเมินราคาทรัพยสนิ
เนือ่ งจากสามารถคนหาคาความสัมพันธของปจจัยตัวแปร
ตาง ๆ กับราคาทรัพยสนิ รวมทังสร
้ างแบบจําลองราคา

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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ประเมินทรัพยสินในทศวรรษตอมา ไดมกี ารนําปญญา
ประดิ ษ ฐม าใช ในภาคการเงิน และธุร กิจ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การกําหนดมูลคาทรัพยสินเพือ่ คํ้าประกันสินเชือ่
และคัดกรองคุณภาพความสามารถของลูกคาของธนาคาร
และสถาบันการเงินตาง ๆ สําหรับภาครัฐนัน้ ไดนํามาใช
ในการประเมินราคาทรัพยสินเพือ่ จัดเก็บภาษีทดี่ ินและ
สิง่ ปลูกสราง และคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรม

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 artiﬁcial
intelligence was widely introduced in ﬁnancial
and business sectors, such as determining
property values for loan collateral and screening
the quality of the ﬁnancial institute and bank’s
customers. In the public sector it was used for
คําจํากัดความ
property appraisal for collection of land and
ปจ จุบั น ไดมี ก ารกํา หนดคํา จํา กั ด ความและความ property tax and property transfer fees etc.
หมายของปญ ญาประดิ ษ ฐ ไวคอ นขา งหลากหลาย
แตกลาวโดยสรุปหมายถึง ทฤษฎีและการพัฒนาระบบ
Deﬁnition
คอมพิวเตอรทสี่ ามารถปฏิบตั งิ านจําลองหรือเลียนแบบ
At present, there are many deﬁnitions and
การใชปญ ญาของมนุษย เชน การรับรูภาพ
 การจําเสียง meanings of artiﬁcial intelligence. In summary,
พูด การตัด สิ นใจและการแปลภาษา หรือ อาจกลา ว it means the theories and development of
อีกนัยหนึง่ วา ปญญาประดิษฐ็ คือ (1) สาขาวิชาวิทยาการ computer systems that can perform tasks that
คอมพิวเตอรทเี่ กีย่ วของกับการจําลองแบบพฤติกรรมมนุษย simulate or imitate human intelligence, such as
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ของคอมพิวเตอร หรือ (2) ความสามารถทีช่ าญฉลาดของ
เครือ่ งจักรกลในการเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย
ปญ ญาประดิ ษ ฐกั บ การประเมิ น ราคาทรั พ ยสิ น
ตัง้ แตอดีตจนถึงปจ จุบันไดมีการศึกษาวิจัยเพือ่
พัฒนาการประเมินราคาทรัพยสินโดยใชระบบปญญา
ประดิษฐเปรียบเทียบกับวิธกี ารประเมินราคาทรัพยสนิ วิธี
เดิม ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ เปรียบเทียบกับการใชแบบ
จําลอง Hedonic Price ซึง่ ใชสมการการถดถอยพหุคณู
เปนเครือ่ งมือในการวิเคราะหกนั อยางแพรหลายในประเทศ
ตาง ๆ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปรและไตหวัน
ผลจากการศึกษาวิจยั โดยรวมพบวาการประเมินราคา
ทรัพยสนิ โดยใชปญ ญาประดิษฐจะใหความถูกตองแมนยํา
ทีม่ คี วามใกลเคียงราคาตลาดมากกวา แตกย็ งั มีผลการศึกษา
วิจยั บางแหงสรุปวาวิธกี ารประเมินราคาโดยใชแบบจําลอง
Hedonic Price กลับใหผลลัพธทมี่ คี วามใกลเคียงกับราคา
ตลาดมากกวา โดยเฉพาะอยางยิง่ ในบริเวณทีก่ ลุม ทรัพยสนิ
มีลกั ษณะใกลเคียงหรือคลายคลึงกัน (Homogeneous
Properties) สําหรับขอดีอกี ประการหนึง่ ของปญญา
ประดิษฐคอื สามารถใชเพือ่ ทดแทนการทํานายราคาประเมิน

visual perception, speech recognition, decisionmaking 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.
Artiﬁcial Intelligence & Property Valuation
To date, there have been the empirical
researches to develop the property valuation
by using artiﬁcial 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 artiﬁcial intelligence are very close to the
market prices. However, some researches
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ทรัพยสนิ ทีม่ ลี กั ษณะยุง ยากซับซอน
จากตารางจะเห็นวาผลจากการศึกษาวิจยั สรุป
ไดวา ราคาประเมินทรัพยสนิ ที่ไดรบั จากการวิเคราะหโดยใช
โครงขายประสาทเทียมซึง่ เปนเทคนิคของปญญาประดิษฐ
โดยสวนใหญจะมีความใกลเคียงราคาตลาด (คา MAPE
มีคา นอย) และหากเปรียบเทียบกับวิธกี ารประเมินราคา
โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคณู โครงขายประสาทเทียมจะ
ใหผลลัพธที่ใกลเคียงราคาตลาดมากกวา (คา MAPE มีคา
นอยกวา) ยกตัวอยางเชน ผลจากการวิจยั ในสหรัฐอเมริกา
โดยใชปญ ญาประดิษ ฐค ํานวณราคาประเมินบานเดีย่ ว
163 หลังพบวาปญญาประดิษฐคํานวนราคาบานได ใกลเคียง
ราคาตลาดมากกวา (คา MAPE มีคา 6.9 %) เปรียบเทียบ
กับการวิเคราะหถดถอยพหุคณู (คา MAPE มีคา 11.3 %)
กลาวโดยสรุป ในปจจุบนั ไดมกี ารศึกษาวิจยั และ
พัฒนาระบบปญญาประดิษฐเพือ่ นําไปใชเปนเครือ่ งมือใน
การประเมินมูลคาทรัพยสนิ เพือ่ วัตถุประสงคตา ง ๆ เนือ่ งจาก
มีจดุ เดนในดานความถูกตองแมนยํา และสามารถใชทดแทน
วิธที างสถิตทิ ยี่ งุ ยากซับซอน เนือ่ งจากไมจําตองใชความรูท าง
สถิตทิ ลี่ กึ ซึง้ อยางไรก็ตามระบบนีม้ ขี อเสียที่ไมสามารถอธิบาย
วิธกี ารและกระบวนการทํางานทีเ่ กิดขึน้ ขางในระบบวาเปน
อยางไร
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have concluded that the Hedonic Price model
still give the better results, especially for
homogeneous properties. The other advantage
of artiﬁcial 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 artiﬁcial neural
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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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