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มูลคาอสังหาริมทรัพยจะแตกตางกันขึน้อยูกับชวงเวลา และสถานการณ นอกจากนีค้วามรู

ถึงราคาของอสังหาริมทรัพยที่ถือครองอยู หรือที่สนใจ จะชวยสนับสนุนการตัดสนิใจใหงายและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยมีคาใชจายคอนขางแพง อีกทั้งราคา
ประเมินอสังหาริมทรัพยเดยีวกันอาจแตกตางกันตามสมมุติฐานของผูประเมินได ทําใหผูใชขอมลู
ประสบปญหาในการเลือกขอมูลไปใช 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาตัวแบบ
ของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย สําหรับการประเมินราคาสินทรัพยประเภท
อสังหาริมทรัพยแกกิจการโดยใชภาษาพีเอชพี และเพือ่ใหผูทําบัญชี ผูที่มีความรูเบื้องตนทางการ
บัญชี ผูที่มีความรูเบื้องตนทางการประเมินราคาสินทรัพย ผูที่มีความรูเบื้องตนดานอสังหาริมทรัพย 
หรือผูที่สนใจและมีขอมูลที่เกี่ยวของมากพอ สามารถใชโปรแกรมการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย ทําการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยที่กอใหเกิดรายไดทั้งสําหรับการประกอบ
กิจการ และสําหรับการลงทุน ในเบื้องตนไดอยางสมเหตุสมผล 

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเปนสิ่งจาํเปนที่กิจการตาง ๆ พึงกระทําจากขอบังคับของ
กระทรวงพาณิชย ซ่ึงโดยทั่วไปสามารถทําไดโดยการวาจางผูประเมินราคาสินทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตอยางเปนทางการ อยางไรก็ตามเนือ่งจากการวาจางผูประเมินราคามีคาใชจายคอนขางสูง อีก
ทั้งขอกําหนดทางการบัญชีของประเทศไทยมิไดบังคับใหกจิการจําเปนตองใชมูลคาราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพยที่ถือครองจากผูประเมินราคาสินทรัพยที่ไดรับอนุญาตแตอยางใด ดังนั้นผูวจิัยจึงมี
ความเหน็วาหากมีโปรแกรมที่ชวยใหผูทําบัญชีและผูประกอบการ สามารถประเมินราคา
อสังหาริมทรัพยของกิจการไดเองกจ็ะชวยใหกจิการสามารถประหยัดคาใชจายไปไดไมนอย 
นอกจากนี้บอยครั้งที่กิจการวาจางผูประเมนิราคามากกวา 1 ราย แลวไดมูลคาการประเมินทีแ่ตกตาง



(4) 

กันมากดังนั้นผลจากประเมนิจากแอพพลิเคชั่นยังชวยใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ เกีย่วกับการบรหิาร 
จัดการอสังหาริมทรัพยไดอีกดวย 

ผูวิจัยพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย จากวิธีการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย 3 วิธีคือ วธีิเปรียบเทียบตลาด วิธีตนทนุ และ วิธีรายได เนื่องจากวธีิการประเมินแต
ละวิธีมีขั้นตอนการประเมนิที่ซับซอน ผูใชจึงใชโปรแกรมไมโครซอฟตออฟฟสวิซิโอ 2003 เปน
เครื่องมือในการกําหนดขัน้ตอนการประมวลผล และ การออกแบบโปรแกรม ไมวาจะเปนการไหล
ของขอมูล การออกแบบฐานขอมูล หรือ ขั้นตอนการรบัขอมูลจากผูใช  

ผูวิจัยใชภาษาพีเอชพีในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยโดยพฒันา
เปนเว็บเบสดแอพพลิเคชั่น ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมใหเชื่อมตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ซ่ึง
เปนฐานขอมูลแบบโอเพนซอส นอกจากนีใ้นสวนของหนาเว็บผูวิจัยไดใชโปรแกรม Dreamweaver 
เปนเครื่องมือในการสราง 

เนื่องจากผูใชเปาหมายของแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเปนนกับัญช ี และ
บุคคลทั่วไปซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่ตองการประเมิน ดังนั้นผูวจิัยจึงเขียนคูมือการใช
งาน พรอมตัวอยางการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย เพื่อใหแอพพลิเคชัน่ประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย สามารถสรางประโยชนใหกับผูใชงานไดเต็มที ่
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As value of real-estate could vary depending on time and circumstance, knowledge of 

reasonable value of on hand real-estate or the interesting one would support and facilitate decision 
making. Because of its benefit appraisal service and appraisal information are expensive. In 
addition more than one appraisal information of the same real-estate could differ, the clients of 
the service would have problem in adopting the appraisal information.  

The objectives of this research are to develop a PHP based appraisal application which 
can evaluate real estate value.  As a web based application non-certified appraiser who possesses 
sufficient information would be able to appraise income generative real estate for both operation 
and investment purposes.  

Hiring a certified appraiser is expensive and there is no regulation stating that the 
valuation has to be processed by one. Moreover, in case of hiring more than one certified 
appraiser, the firms are usually presented with dramatically different value. Developing a real-
estate appraisal application would contribute benefits to wide rage of appraisal information users. 
Hence, the value generated by this application would facilitate this controversy. 

The appraisal application has been developed through three appraising approaches which 
are (1) market approach (2) cost approach and (3) income approach. Microsoft Office Visio 2003 
has been used as a tool to design and to illustrate application and information processing 
procedures including information flows, database design and data entry phase from the users in 
order to reduce complexity of these appraisal approaches.  
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The web-based appraisal application has been developed by using PHP language. This 
application is designed to connect with MySQL, an open source database system. In addition, the 
web interface was created by using Dreamweaver. 

As most target users of the appraisal application are not professional appraiser, the user’s 
manual has been provided along with the appraisal examples in order to help users to utilize the 
application at its full capacity. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความสําคัญของปญหา 

 

สินทรัพยท่ีสามารถประเมินราคาไดในปจจุบันมีอยู 3 ประเภท ไดแก สังหาริมทรัพย 

อสังหาริมทรัพย และทรัพยสินทางปญญา โดยที่การประเมินราคาสินทรัพยแบบสังหาริมทรัพย

สําหรับผูท่ีพอมีความรูความเขาใจในการบัญชีสามารถประเมินราคาของสังหาริมทรัพยไดจาก นํา

ตนทุนของสังหาริมทรัพยมาเฉลี่ยดวยอายุการใชงาน และหักคาเสื่อมราคาออกไปตามจํานวนเดือน

หรือตามจํานวนครั้งที่ใชงาน ในขณะที่การประเมินราคาสินทรัพยแบบอสังหาริมทรัพยและ

ทรัพยสินทางปญญา ยังตองใชผูเชี่ยวชาญในการประเมินราคาเนื่องมาจากขอจํากัดในดานกฎเกณฑ

ตาง ๆ และความเขาใจในเรื่องของการประเมินราคา อยางไรก็ตามทรัพยสินทางปญญาถือเปน

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน (Intangible asset) ซ่ึงมีความละเอียดออนในการประเมินมูลคาอยางมาก ตาง

จากสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนสินทรัพยท่ีมีตัวตน (Tangible asset) ทําใหสามารถ

นําขอมูลทางการบัญชีเขามาชวยประเมินได 

อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองโดยกิจการหรือบุคคลจําพวกที่ดิน ท่ีพักอาศัย อาคารสํานักงาน 

อาคารเชิงพาณิชยตาง ๆ ท้ังไวเพื่อประกอบกิจการ (Operating) เพื่อการลงทุน (Investing) หรือเพื่อ

การใด ๆ  ก็ตาม เมื่อผานไประยะเวลาหนึ่งมูลคาอสังหาริมทรัพยนั้นยอมเปลี่ยนแปลงไปจาก

ชวงเวลาที่ซ้ืออสังหาริมทรัพยดังกลาวดวยปจจัยตางๆ ยกตัวอยางเชน ความเจริญของ

สภาพแวดลอม การตอเติมหรือซอมแซมตัวอาคาร ความสามารถในการทําประโยชนของ

อสังหาริมทรัพยนั้น ๆ ซ่ึงมูลคาที่สะทอนความเปนจริงของตัวอสังหาริมทรัพยในปจจุบันจะเปนที่

ตองการทั้งในกรณีท่ีมีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย หรือเพื่อประกอบการทําบัญชีในกรณีท่ีผูถือครอง

อสังหาริมทรัพยเปนกิจการ นอกจากนี้ความสามารถในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีถือครอง

หรือที่สนใจจะชวยสนับสนุนการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของไดอยางมีเหตุมีผลมากขึ้น  

การแลกเปลี่ยนซื้อขายเปนการโอนถายกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยจึงมีความจําเปนตอง

อาศัยการประเมินราคาเพื่อหามูลคาในปจจุบันของอสังหาริมทรัพยดังกลาว การประเมินราคาเพื่อ

ทําการเวนคืน เพื่อการภาษี หรือเพื่อเปนหลักฐานในการฟองรองทางศาล ยังจําเปนตองใหผูประเมิน
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ราคาที่ไดรับอนุญาตทําการประเมินราคาใหถูกตองตามกฎหมาย หากแตการประเมินราคาที่มี

วัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบหรือชวยประกอบการตัดสินใจอาจไมจําเปนตองใชผูประเมินราคาที่

ไดรับอนุญาตเสมอไปก็ได 

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเปนสิ่งจําเปนที่กิจการตาง ๆ พึงกระทําจากขอบังคับของ

กระทรวงพาณิชย ซึ่งโดยทั่วไปสามารถทําไดโดยการวาจางผูประเมินราคาสินทรัพยท่ีไดรับ

อนุญาตอยางเปนทางการ อยางไรก็ตามเนื่องจากวาการจางผูประเมินราคามีคาใชจายคอนขางสูง อีก

ท้ังขอกําหนดทางการบัญชีของประเทศไทย มิไดบังคับใหกิจการจําเปนตองใชมูลคาประเมิน

อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองจากผูประเมินราคาสินทรัพยท่ีไดรับอนุญาตแตอยางใด (สภาวิชาชีพ

บัญชี, 2549) ดังนั้นหากมีโปรแกรมที่ชวยใหผูทําบัญชีและผูประกอบการ สามารถประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยของกิจการไดเองก็จะชวยใหกิจการสามารถประหยัดคาใชจายไปไดไมนอย 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1. เพื่อพัฒนาตัวแบบ (Model) โปรแกรมการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย สําหรับการ

ประเมินราคาสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพยแกกิจการโดยใชภาษาพีเอชพี 

2. เพื่อใหผูทําบัญชี ผูท่ีมีความรูเบื้องตนทางการบัญชี ผูท่ีมีความรูเบื้องตนทางการประเมิน

ราคาสินทรัพย ผูท่ีมีความรูเบื้องตนดานอสังหาริมทรัพย หรือผูท่ีสนใจและมีขอมูลที่เกี่ยวของมาก

พอ สามารถใชโปรแกรมการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ทําการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ี

กอใหเกิดรายไดท้ังสําหรับการประกอบกิจการ (Operating) และสําหรับการลงทุน (Investing) ใน

เบื้องตนไดอยางสมเหตุสมผล 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัย ศึกษาถึงวิธีการประเมินราคาซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ

ท้ังในระดับสากลและภายในประเทศไทย ซ่ึงประกอบไปดวย 3 วิธีหลักคือ วิธีตนทุน (Cost 

approach) วิธีรายได (Income approach) และวิธีเปรียบเทียบตลาด (Market approach) ซ่ึงในการ

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยแตละรายการสามารถใชท้ังสามวิธีดังกลาวมาประเมิน แลวนํามูลคาที่

ไดจากการประเมินจากสามวิธีนั้นมาเปรียบเทียบตามความเหมาะสม จึงจะไดเปนมูลคาประเมิน

ปจจุบันของอสังหาริมทรัพย โดยที่วิทยานิพนธฉบับนี้จะเนนที่วิธีรายไดอันเนื่องมาจาก วิธีการ
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ประเมินทั้งสามนั้น ควรจะไดมูลคาประเมินที่ใกลเคียงกันแตจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อตลาดมีการ

แขงขันสมบูรณอยางในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศไทยยังไมสามารถทําไดอัน

เนื่องมาจากการแขงขันของตลาดยังไมสูงถึงระดับที่สามารถทําได จึงทําใหเกิดปญหาในการเลือก

วิธีการประเมินราคา เพราะวาหากเลือกวิธีการประเมินที่ตางออกไปมูลคาที่ประเมินไดก็จะตางกัน

ออกไปอยางมาก การเลือกวิธีการประเมินจึงเปนประเด็นสําคัญซึ่งตองดูท่ีวัตถุประสงคของ

อสังหาริมทรัพยนั้น ๆ เชน ท่ีอยูอาศัยควรประเมินดวยวิธีตนทุนหรือวิธีเปรียบเทียบตลาดเนื่องจาก

ไมสามารถใชวิธีประเมินดวยรายไดได 

 ในประเทศไทยผูประเมินราคานิยมใชวิธีเปรียบเทียบตลาดมากที่สุด (โสภณ พรโชคชัย, 

2549: 3) เนื่องจากวาวิธีเปรียบเทียบตลาดเปนตัวสะทอนความตองการของตลาดตออสังหาริมทรัพย

นั้น ๆ มากที่สุดเนื่องจากวัตถุประสงคของการประเมินดังกลาวเปนการประเมินเพื่อซื้อขาย แตใน

กรณีท่ีไมมีราคาตลาดใหเปรียบเทียบ หรือเปนการประเมินอสังหาริมทรัพยในทางการบัญชี ผู

ประเมินตองการทราบมูลคาที่แทจริงในปจจุบันของอสังหาริมทรัพยท่ีตนถือครองอยู วามีมูลคาใน

การกอใหเกิดรายไดท่ีแทจริงเทาใด ดังนั้นการประเมินดวยวิธีรายไดจึงเปนตัวสะทอนความตองการ

ของกลุมผูใชเปาหมายไดดีท่ีสุด 

 หลังจากที่ไดหลักการและวิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยแลว ผูวิจัยจะทําการพัฒนา

โปรแกรมในรูปของ เว็บโปรแกรมประยุกตโดยใชภาษาพีเอชพี และใชโปรแกรม Macromedia 

Dreamweaver ในการสรางหนาเว็บโปรแกรมประยุกต  

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. ชวยใหกิจการมีทางเลือกในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยมากขึ้น โดยไมจําเปนตอง

วาจางผูประเมินราคาสินทรัพยท่ีไดรับอนุญาตซึ่งอาจมีคาใชจายที่สูง มูลคาที่ประเมินไดอาจไมตรง

กับความเปนจริง และไมรูถึงเหตุผลของมูลคาประเมินที่ไดมา เนื่องจากวัตถุประสงคของการพัฒนา

แอพพลิเคชั่นนี้ออกแบบใหผูใชงานเปนผูทําบัญชีของกิจการ หรือผูท่ีมีความรูเบื้องตนทางการบัญชี 

ผูท่ีมีความรูเบื้องตนทางการประเมินราคาสินทรัพย ผูท่ีมีความรูเบื้องตนดานอสังหาริมทรัพย ท่ีมี

ความรูท้ังทางดานการบัญชีและมีความเขาใจในกิจกรรมดานตาง ๆ ของอสังหาริมทรัพยท่ีกิจการ

ถือครอง เชื่อวานาจะไดมูลคาประเมินที่เหมาะสมกวาการใหคนนอกมาศึกษากิจกรรมตาง ๆ และทํา

การประเมินมูลคาแทน 

2. สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปปรับใชกับองคกรหรือกิจกรรมประเภทอื่น ๆ ตาม

ความเหมาะสม รวมถึงการนําไปศึกษาเพื่อพัฒนาตอไป 
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 
แอพพลิเคชั่น (Application) หมายถึง โปรแกรมประยุกตซ่ึงอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานเฉพาะอยาง 
การประเมินราคา (Appraisal) หมายถึง การประมาณการมูลคาของทรัพยสินจากขอมูล

รายละเอียดที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปนตัวแปรในการคํานวณราคาตามหลักวิชาดวยดุลยพินจิของนัก
ประเมิน โดยจดัทําเปนรายงานเอกสารตามกระบวนการประเมินราคา 

อสังหาริมทรัพย (Real estate) หมายถึง สินทรัพยมีตวัตน เคล่ือนที่ไมได ประเภทสิ่งปลูก
สราง ไดแก ทีด่ิน อาคาร บานเรือน อาคารสํานักงาน เปนตน 

ตัวแบบ (Model) หมายถึง ส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อเปนตัวแบบของของจริง มีเพื่อประโยชนในการ
นําไปใชในการพัฒนาและศกึษาตอ สําหรบัของจริง ไมวาจะเปนแอพพลิเคชั่น หรือส่ิงปลูกสราง 



 

 

 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และ การทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ทฤษฎีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

 

การประเมินตามความหมายของ Cambridge Dictionary คือ การตรวจสอบบุคคลหรือ

สิ่งของเพื่อที่จะตัดสินคุณคา ความสําเร็จ หรือความตองการของบุคคลผูนั้น หรือของสิ่งนั้น

“Appraisal is to examine someone or something in order to judge their qualities, success or 

needs” (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2008) 

ความหมายของการการประเมินราคาจาก Appraisal Institute คือความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลคา

ของผูประเมิน การไดมาซึ่งมูลคานั้นจะเกี่ยวของกับการศึกษาตลาด ขอมูลของสินทรัพย ความรูและ

การตัดสินอยางเปนมืออาชีพของผูประเมิน 
 

An appraisal is a professional appraiser's opinion of value. The preparation of an 

appraisal involves research into appropriate market areas; the assembly and 

analysis of information pertinent to a property; and the knowledge, experience 

and professional judgment of the appraiser. (Appraisal Institute, 2007) 
 

นอกจากนี้ยังมีความหมายของการประเมินราคาที่ใหคําจํากัดความโดยคนไทย ดังนี้ 

“การประเมินราคาก็คือการพิจารณากําหนดมูลคา มีการวิเคราะหตามระบบและมีการ

บันทึกขอเท็จจริงตามสภาพและการลงทุนของทรัพยสิน” (ไพโรจน ซึงศิลป, 2540: 4) 

เปาหมายของการประเมินก็คือเพื่อใหไดมาซึ่งราคากลางที่เปนที่ยอมรับของทุกฝายที่

เกี่ยวของหรือราคาตลาดนั่นเอง คําจํากัดความของมูลคาตลาดที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มาจาก The 

Dictionary of Real Estate Appraisal, 1993 ซ่ึงใหคําจํากัดความของมูลคาตลาดดังนี้ 
 

The most probable price, as of a specified date, in cash, or in terms of equivalent 

to cash, or in other precisely revealed terms, for which the specified property 

rights should sell after reasonable exposure in a competitive market under all 

conditions requisite to fair sale, with the buyer and seller each acting prudently, 
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knowledgably, and for self-interest, and assuming that neither is under undue 

duress. 
 

ราคาที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด ของวันที่ไดมีการระบุไวอยางชัดเจนเปนจํานวน

เงินสดหรือจํานวนเทียบเทาเงินสด หรือจํานวนใด ๆ ท่ีไดมีการระบุอยางละเอียด

สําหรับสิทธิ์ของทรัพยสินที่ไดระบุอยางชัดเจน ท่ีจะขายไดหลังจากที่ไดมีการ

เสนอขายตามความเหมาะสมในตลาดที่มีการแขงขัน ภายใตสภาวะจําเปนทั้งหมด

ใหไดการขายที่ยุติธรรม โดยทั้งผูซ้ือและผูขายไดมีการกระทําอยางรอบคอบอยาง

มีความรูและคํานึงถึงประโยชนสวนตน และสมมุติวาปราศจากการบังคับอยางไม

เหมาะสม (ไพโรจน ซึงศิลป, 2540: 14) 
 

จะเห็นไดวามูลคาที่ไดจากการประเมินนั้น นอกจากจะมีระเบียบวิธีท่ีเปนที่ยอมรับแลว 

ความคิดเห็นเชิงมืออาชีพของผูประเมินยังมีสวนสําคัญที่จะสงผลตอมูลคาที่ประเมินได เนื่องจาก

การประเมินเปนการประมาณมูลคาที่ไมมีระเบียบควบคุมชัดเจน 

กระบวนการประเมินราคาประกอบไปดวย 3 วิธีคือ วิธีตนทุน (Cost approach) วิธีรายได 

(Income approach) และวิธีเปรียบเทียบตลาด (Market approach) ซ่ึงในการประเมินอสังหาริมทรัพย

แตละรายการนั้นสามารถใชไดท้ังสามวิธี แลวจึงนําคาที่ไดจากทั้งสามวิธีมาเปรียบเทียบระหวางกัน

โดยดูจากวัตถุประสงคของการประเมิน และความเพียงพอของขอมูลในการนํามาประกอบการ

ประเมิน จึงจะไดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย 

 

2.1.1  วิธีการเปรียบเทียบตลาด  

เปนวิธีท่ีใชการประเมินโดยใชความตองการของตลาดเปนหลักจึงมีความปรวนแปรสูงและ

ตองอาศัยสภาพแวดลอมเปนตัวชวยในการประเมิน หากสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม มูลคาที่ไดจากการประเมินวิธีนี้ก็จะตองเปลี่ยนไปดวย เชน  ความเจริญของสถานที่อยางการมี

รถไฟฟาหรือรถไฟใตดินตัดผาน หรือการมีหางสรรพสินคามาเปดบริเวณใกลเคียง เปนตน วิธีการ

เปรียบเทียบตลาดเปนวิธีท่ีนิยมใชในการประเมินราคาสินทรัพยเกาที่มีคาเสื่อมราคาสูง และยัง

เหมาะสําหรับการประเมินราคาบานเดียวพักอาศัย ตลอดจนทรัพยสินที่มีการซื้อขายอยูเสมอ เชน 

ท่ีดินเปลา เปนตน 

วิธีการประเมินนี้ หากมีขอมูลสภาพแวดลอมที่เพียงพอ ก็จะสามารถประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยไดใกลเคียงความเปนจริง หลักสําคัญที่วิธีการเปรียบเทียบตลาดยึดก็คือราคาขาย

ของอสังหาริมทรัพยท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับอสังหาริมทรัพยท่ีตองการประเมิน แลวพิจารณา
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จากดานกายภาพ อรรถประโยชน ทําเลทีต่ั้ง ระยะเวลาในการทําประโยชน เปนตน จุดดอยของวิธีนี้
ก็คือการไมสามารถหาขอมูลสภาพแวดลอมมาวิเคราะหไดอยางเพียงพอ ซ่ึงหากไมสามารถหา
ขอมูลไดเพียงพอ คาที่ไดก็อาจไมตรงหรือใกลเคียงกบัความเปนจรงิเทาที่ควรแสดงใหเห็นวาวธีินี้
ตองใชความละเอียดลึกซึ้ง รอบคอบ และมีประสบการณในการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนอยางด ี
จึงเปนวิธีที่นิยมจางวานผูประเมินราคามืออาชีพ มาทําการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยที่ตองใชวธีิ
เปรียบเทียบตลาดมากที่สุด ทั้งนี้ตัวผูประเมินราคานอกจากตองมีประสบการณในการประเมินราคา
ที่มากพอแลว ยังตองมีจรรยาบรรณในการประเมินราคาเพื่อใหเกิดความเที่ยงธรรมตอทุกฝายอีก
ดวย 

ผูวิจัยไดจดัทําแบบประเมินราคา ซ่ึงปรับปรุงมาจากแบบสํารวจขอมูลปจจัย ที่มี
ความสัมพันธกับราคา สํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน กรมที่ดิน (นิพัทธ จิตรประสงค, 
2536) เพื่อนํามาใชในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีเปรียบเทียบตลาด 

 
2.1.2 วิธีตนทุน 
คิดไดจากการหาตนทุนทดแทนใหมของอสังหาริมทรัพย โดยเปรยีบเทียบตนทุนการสราง

ในอดีตกับตนทุนการสรางในปจจุบันจากอสังหาริมทรัพยเดยีวกัน แลวนําตนทุนการสรางใน
ปจจุบันมาหักออกดวยคาเสือ่มราคาตามอายุการใชงานของอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ (ในกรณีทีม่ี
ตนทุนการถมที่ดินไมจําเปนตองหักคาเสื่อมราคาออก) จึงจะไดมูลคาตามสภาพของ
อสังหาริมทรัพย แลวบวกดวยมูลคาที่ดินในปจจุบัน วิธีตนทุนนีม้ีสมมุติฐานวาผูซ้ือจะไมจายเงิน
มากกวานี้ในการซื้ออสังหาริมทรัพยใหม เพื่อทดแทนอสังหาริมทรัพยเดิมซ่ึงมีลักษณะ และมี
วัตถุประสงคการใชงานอยางเดียวกัน จะไดมูลคาขออสังหาริมทรัพยโดยการคิดตนทุนทดแทนใหม
ของอสังหาริมทรัพย วิธีตนทุนเหมาะสําหรับอสังหาริมทรัพยที่มีวัตถุประสงคเฉพาะอยาง ไม
สามารถรวบรวมขอมูลทางการขาย และขอมูลทางรายได เชน ทาเทียบเรอืที่มีขนาดใหญ 
ส่ิงกอสรางสาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสําหรับการกุศล โบสถ โรงเรียน ซ่ึงผูประเมินจะ
มีขอจํากัดในการหาขอมูลดานรายได และการขาย วิธีตนทุนจึงเปนวธีิการประเมินราคาที่ยอมรับได 
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตนทุนมี 4 แนวทางดังนี ้

2.1.2.1 แนวทางการสํารวจปริมาณ เปนวิธีที่มีความละเอียดมากโดยคํานวณหา
ปริมาณและคณุภาพของแรงงาน ตนทุนทางตรง คาแรง ปริมาณวัสดแุตละชนดิคูณดวยตนทุนของ
วัสดุเหลานัน้ บวกรวมกับคาตนทุนทางออม ผลกําไรที่คาดวาจะไดรับและภาษี จึงจะไดตนทุนรวม
ของการกอสราง แนวทางนีผู้รับเหมามักใชเพื่อประมาณราคาตนทุนกอสราง เพื่อประมูลราคา ใน
การเสนองานรับเหมากอสราง ซ่ึงแนวทางนี้จะชวยลดความผิดพลาดในการประเมนิราคาตนทุนได 
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หากผูประเมิน มีทักษะ และความรูเกี่ยวกับตัวอาคาร นอกจากนี้ยังตองมีขอมูลดานตนทุนแรงงาน 

และตนทุนวัตถุดิบในการกอสราง อยางไรก็ตามการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยแนวทางนี้ มี

คาใชจายสูง และตองใชเวลา และแรงงานคนจํานวนมากในการประเมินทําใหผูประเมินเลือกใชวิธี

นี้เมื่อจําเปน 

2.1.2.2 แนวทางการทดแทนคาแตละหนวย เปนวิธีท่ีดัดแปลงจากวิธีการสํารวจ

ปริมาณ โดยหาตนทุนของสวนประกอบที่สําคัญของอาคาร  เชนรากฐานอาคาร ระบบทอระบายน้ํา 

ระบบน้ําประปา ระบบไฟฟา หลังคา โครงสรางภายใน และวัสดุตกแตง เปนตน อาจเปนการหา

ความยาวของเสนตรง หาพื้นที่ หรือปริมาตร แลวนําไปคูณดวยตนทุนของจํานวนวัสดุและคาแรง

ของแตละหนวยที่ประมาณเอาไวจะไดตนทุนรวมของสินทรัพย แลวบวกเพิ่มดวยตนทุนทางออม 

แนวทางนี้เปนที่นิยมเนื่องจากชวยประหยัด คาใชจายในการประเมินไดมาก อยางไรก็ตามราคา

ประเมินที่ไดก็จะไมละเอียดและแมนยํา เทากับราคาประเมินที่ไดจากแนวทางการสํารวจประมาณ 

2.1.2.3 แนวทางการเปรียบเทียบตอหนวย เปนการประมาณตนทุนในดานของ

จํานวนเงินตอพื้นที่กอสรางของสินทรัพย เชน ตารางเมตร หรือ ลูกบาศกเมตร แนวทางนี้เปนแนวที่

ไดรับความนิยมอีกแนวทางหนึ่ง โดยหนวยตารางเมตรนิยมใชกับอสังหาริมทรัพยท่ีมีรูปแบบการ

กอสรางมาตรฐานทั่วไป เชน โกดังสินคา รานคาปลีก อาคารสํานักงาน  สวนหนวยลูกบาศกเมตร 

จะใชกับอสังหาริมทรัพยท่ีมีความสูงต่ําของเพดานแตกตางกัน เชน โรงภาพยนตร หองประชุม โดย

จะตองมีขอมูลการกอสรางของสินทรัพยท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับสินทรัพยท่ีตองการประเมิน 

แนวทางการเปรียบเทียบตอหนวยนี้คํานวณไดไมยาก และผูประเมินไมจําเปนตองมีความรูดาน

เทคนิคการกอสรางมากนัก  

2.1.2.4 แนวทางการใชดัชนีการกอสราง มีความเหมาะสมหากสามารถหาขอมูล

ตนทุนคากอสรางในอดีต แลวนําดัชนีกอสรางปปจจุบัน (ปท่ีตองการประเมินมูลคาสินทรัพย)1 หาร

ดวยดัชนีคากอสรางในปท่ีเริ่มกอสรางนั้น จากนั้นคูณดวยตนทุนเริ่มแรก (ไพโรจน ซึงศิลป, 2540: 

136) และหักคาเสื่อมราคาสะสมออก แลวจึงนําไปรวมกับผลรวมตนทุนตอเติมทดแทนใหม ซ่ึงวิธี

นี้เปนวิธีท่ีผูวิจัยเลือกนํามาใชในการประเมินดวยวิธีตนทุน โดยขั้นตอนการประเมินดังกลาวได

แสดงในภาพที่ 2.1 
 

  ตนทุนการกอสราง = (   ตนทุนการกอสรางเริ่มแรก × ดัชนีกอสรางปจจุบัน ) -  คาเสื่อมราคา  + ผลรวมตนทุน   

  ทดแทนใหมปจจุบัน    ดัชนีกอสรางเริ่มแรก   สะสม   ตอเติมทดแทนใหม   

                                                  
1
 ดัชนีกอสรางทั้งอดีตและปจจุบันสามารถอางอิงไดจาก สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

(http://www.price.moc.go.th) 
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ภาพที ่2.1 Flow chart แสดงขั้นตอนการประเมินราคาดวยวิธีตนทนุ (แบบดัชนีการกอสราง) 
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2.1.3 วิธีรายได 
วิธีการประเมนิราคาอสังหาริมทรัพยดวยวธีิรายไดนี ้ ยึดหลักเกณฑวามูลคาตลาดของ

อสังหาริมทรัพยจะมีมูลคาเทากับมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสรายไดรวม ที่คาดหวังวาจะไดรับ
จากอสังหาริมทรัพยนั้นในอนาคต (นิพนัธ จิตรประสงค, 2536: 38) วธีิรายไดเปนวธีิที่ไดรับความ
นิยมมากที่สุดในสามวิธีที่ไดกลาวมา (Damodaran, 2002: 10) เนื่องจากสะทอนถึงมูลคาและ
ประโยชนที่อสังหาริมทรัพยดังกลาวจะสรางใหแกผูถือครอง โดยอางอิงจากขอมูลรายได รายจาย 
และคาเสื่อมราคาที่เกิดขึ้น รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย และประมาณการเศรษฐกิจในอนาคต โดยจะแสดง
มูลคาเปนมูลคาปจจุบัน (Present value) ของมูลคาที่ประเมินภายในชวงเวลา มูลคาที่ไดจากวิธีนี้จะ
แสดงในรูปของกระแสเงินสดเขา (เงินสดที่อสังหาริมทรัพยสามารถหาไดจากการทํากิจกรรมทาง
ธุรกิจ) ที่มมีูลคาในแตละชวงเวลาแตกตางไปตามเงื่อนไขที่มี หากอสังหาริมทรัพยสามารถหา
รายไดจากกจิกรรมทางธุรกิจตามสภาพของอสังหาริมทรัพย เชน โรงแรม รานอาหาร และโรง
ภาพยนตร ใหใชรายไดซ่ึงเจาของอสังหาริมทรัพยพึงไดรับจากการดําเนินกจิกรรมทางธุรกิจที่
อสังหาริมทรัพยนี้ ในขณะทีห่ากอสังหาริมทรัพยไมสามารถหารายไดโดยตรงจากกจิกรรมตาม
สภาพของอสังหาริมทรัพย เชน อาคารสํานักงาน ใหใชรายไดที่เจาของอสังหาริมทรัพยพึงไดรับ
จากการใหเชาพื้นที่ภายในอสังหาริมทรัพยเปนหลัก  

วิธีรายไดนี้เชือ่วาผูซ้ือจะซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิประโยชน เชน รายไดจาก
การใหบริการหรือใหเชาทรพัยสินเพื่อทําประโยชนในอนาคต โดยไมใหความสาํคัญกับคาใชจาย
ซ่ึงเปนเพียงคาใชจายทางบัญชี เชน คาเสื่อมราคา เนื่องจากถือวาไมใชคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงจะ
ทําใหราคาประเมินที่ไดแสดงถึงกระแสรายได และคาใชจายที่แทจริงของอสังหาริมทรัพย ดังนั้น
หากเปนการประเมินราคาเพือ่ซ้ือ หรือขายอสังหาริมทรัพย และผูประเมินสามารถคํานวณรายได 
รายจาย และผลตอบแทนในอนาคตอยางถูกตองแมนยํา ราคาที่ประเมินไดนัน้นาจะเปนราคาที่เปน
ที่ยอมรับของทั้งผูขายและผูซ้ือ อยางไรกต็ามการประเมินราคาดวยวธีิรายไดนี้มีขอจํากัดที่ความยาก
ในการประเมนิราคาสิทธิความเปนเจาของอสังหาริมทรัพยชนิดที่ไมกอใหเกดิรายได เชน 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการพักอาศัย  
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ภาพที ่2.2 Flow chart แสดงขั้นตอนการประเมินราคาดวยวิธีรายไดสวนการคํานวณกระแสเงนิสด 
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ภาพที ่2.3 Flow chart แสดงขั้นตอนการประเมินมูลคาสวนการคํานวณหามูลคาปจจุบัน  
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ซ่ึงมีสูตรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประเมินมูลคาจากวิธีรายไดดังนี้ (Damodaran, 2002: 

744-747)  

                              

  WACC E Cost of Equity D Cost of Debt   

   
= [ 

E + D 
× 

 
] + [ 

E + D 
× 

 
] 
  

                             

หมายเหตุ: ความหมายของตัวแปรจากสูตร WACC มีดังนี้ 

WACC: Weighted Average Cost of Capital 

E (Equity) คือ ทุนของอสังหาริมทรัพย 

D (Debt) คือ หนี้สินของอสังหาริมทรัพย 

Cost of Equity คือ ตนทุนของทุนของอสังหาริมทรัพย 

Cost of Debt คือ ตนทุนของหนี้ของอสังหาริมทรัพย 

          

  Discount rate = Risk free + Risk premium   

          

หมายเหตุ: ความหมายของตัวแปรจากสูตร Risk free, Risk premium มีดังนี้ 

Risk free คือ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง เชนอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล 

Risk premium คือ อัตราผลตอบแทนที่ผูใชกําหนด 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี  

 

2.2.1 เว็บโปรแกรมประยุกต (Web application)  

เว็บโปรแกรมประยุกตเปนเทคโนโลยีท่ีเปดโอกาสใหผูใช (User)  สามารถใชงาน

โปรแกรมตาง ๆ ผานเครือขาย ไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) โดย

ไมตองติดตั้งโปรแกรมดังกลาวลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของผูใช เพียงแตใชบริการของโปรแกรม

ผานโปรแกรม เว็บเบราวเซอร (Web browser) ตาง ๆ ไมวาจะเปน Internet Explorer, Netscape หรือ 

FireFox เปนตน ตัวอยางของ เว็บโปรแกรมประยุกตท่ีเปนที่นิยมเชน Web mail, Online Booking 

Service หรือ Online Auction Service เปนตน ในปจจุบันมีภาษาคอมพิวเตอรมากมายที่สนับสนุน

การสรางเว็บโปรแกรมประยุกตซ่ึงเปนที่นิยมในปจจุบัน ไมวาจะเปนภาษาพีเอชพี (PHP), เจเอสพี 

(JSP), ไพธอน (Python) หรือ เอเอสพีด็อทเน็ต (ASP.NET) เปนตน 
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2.2.2 ภาษาพีเอชพ ี(PHP: Hypertext Preprocessor)  
ภาษาพเีอชพีเปนภาษาเพื่อการพัฒนาเว็บโปรแกรมประยกุต โดยเนนที่การพัฒนาดาน

เครื่องแมขาย (Server side script) ภาษา พีเอชพีเปนภาษาที่ฝงตัวอยูกบัภาษาอื่น (Embedded) เชน 
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) โดยสามารถเขียนรวมกับรหัสตนทาง (Source code) ของภาษา
เอชทีเอ็มแอลได โดยแทรกรหัสตนทางดงักลาวภายในปายระบุ (Tag) ดังนี้ <? …PHP code... ?> 

จุดเดนของพีเอชพีก็คือเปนภาษาที่จดัอยูในประเภทเปดเผยรหัส(แหลงโปรแกรม
คอมพิวเตอรทีเ่ปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปนาํโปรแกรมไปใชไดโดยไมเสียคาลิขสิทธิ์) ซ่ึงผูใช
สามารถนํามาติดตั้งและทําการศึกษาเพื่อพฒันาโปรแกรมที่ตองการไดทันที โดยไมจําเปนตองเสีย
คาใชจายเพื่อซ้ือสิทธิ์การใชงาน ดังนั้นผูพัฒนาจํานวนไมนอยทีส่นับสนุนภาษาพีเอชพีทําใหมี 
Forum ตาง ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูพัฒนาที่ใชภาษาพีเอชพีทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย 

จากการที่เปนภาษาประเภท Open source ทําใหมีความอิสระในการทาํงานไมยดึติดอยูกับ
สถาปตยกรรมหรือเทคโนโลยีใดเปนหลัก ไมวาจะเปนฐานขอมูล (Database) หรือเครื่องแมขาย 
(Server) นอกจากนี้อีกหนึง่ปจจัยที่ทําใหภาษาพเีอชพี เปนที่นิยมก็คอื ความยืดหยุนในการพัฒนา 
เนื่องจากผูพัฒนาสามารถเลือกใชโปรแกรม Editor ไดหลากหลายตามความถนัด ไมวาจะเปน 
Notepad, Edit Plus, Microsoft FrontPage หรือ Macromedia Dreamweaver เปนตน 

 
2.2.3 ทฤษฎีทางการออกแบบซอฟตแวร  
การออกแบบซอฟตแวร เปนกระบวนการแกปญหาและวางแผนเพือ่พัฒนาซอฟตแวรให

ตอบสนองตอตามความตองการของผูใชมากที่สุด หลังจากที่วัตถุประสงค และความตองการของ
ซอฟตแวรถูกกําหนดเรียบรอยแลวขั้นตอนตอไปเพื่อใหไดซอฟตแวรคือการพัฒนาตัวซอฟตแวร 

สวนที่สําคัญที่สุดของการออกแบบซอฟตแวร ก็คือข้ันวิเคราะหความตองการซอฟตแวร 
(Software requirements analysis: SRA) เนื่องจากจะเปนขั้นกําหนดความตองการของซอฟตแวร
รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาเพื่อใหมีความเหมาะสมที่สุด ความซับซอนของการออกแบบ
ซอฟตแวรขึ้นอยูกับความเกีย่วของของผูใชกับซอฟตแวร ซอฟตแวรที่มีความเกีย่วของกับผูใชมาก
การออกแบบก็จะเกี่ยวของกับการออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User interface) ในขณะที่ซอฟตแวร
ซ่ึงมีสวนเกีย่วของกับผูใชไมมากการออกแบบจะเรียบงายกวา ในการพัฒนาซอฟตแวรทั้งสอง
รูปแบบสามารถใช Unified Modeling Language (UML) ชวยในการออกแบบซอฟตแวรได  
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เนื่องจากความตองการของผูใช (Requirements) มีความสําคัญมากตอการพัฒนาโปรแกรม 
ดังนั้นจึงตองมมีาตรฐานในการเก็บรวบรวมความตองการใหชัดเจน สงประโยชนตอการพัฒนา
โปรแกรมดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของความตองการทีด่ี 
 

Characteristics Definition 

Complete A quality requirement is not missing any key description information. 
  
Consistent A quality requirement does not conflict with any other requirement  
 specified for the requirement. 
  
Modifiable A quality requirement can be altered, with a history kept of the  
 changes that are made. Each quality requirement, then, must be 
 unambiguously labeled and kept separate from other requirements. 
   
Traceable A quality requirement must be traceable to its original source.   
    

 
แหลงท่ีมา: Hoffer, George and Valacich, 2005: 444. 
 

การออกแบบซอฟตแวรเกีย่วของโดยตรงทั้งกับวิศวกรรมคอมพิวเตอรในดานเทคโนโลยี 
และความตองการทางธุรกิจซ่ึงเปนสวนสะทอนอรรถประโยชนทีแ่ทจริงของซอฟตแวร ซ่ึงการ
ออกแบบซอฟตแวรที่ดจีะตองตั้งอยูบนความสมดุลระหวางความรูดานเทคโนโลยี และ ความรูดาน
ความตองการทางธุรกิจ นอกจากนีก้ารออกแบบซอฟแวรในเชิงสถาปตยกรรมยังมคีวามสําคัญใน
เชิงความสามารถในการทํางานของซอฟตแวรดวย เนื่องจากการออกแบบซอฟแวรที่ทํางานบนเวบ็
จะมีการแยกสวนประกอบตางๆออกเปนเชิงวัตถุ (Object) ซึ่งจะถูกวางในที่ๆสามารถกอใหเกดิ
ประสิทธิภาพในการทํางานไดมากที่สุดตามแตธรรมชาติการใชงานของเว็บแอพพลิเคชั่นนั้นๆ เชน
การใสวัตถุที่ทาํหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีผูใชปอนเขาโปรแกรม (Validation) ก็จะ
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ชวยลดภาระของเซิรฟเวอรใหไมตองทํางานที่ไมจําเปนได อีกทั้งยังลดภาระของระบบเครือขาย ไม

ส้ินเปลืองทรัพยากรโดยใชเหตุอีกดวย 

เพื่อใหทราบถึงผลของการออกแบบเว็บ และโปรแกรมแบบเว็บเบสดวาสอดคลองกับ 

Usability หรือไม จึงตองมีการทดสอบ Usability หลังจากทราบปญหาจากการใชงานที่ผูใชสะทอน

ผานการทดสอบแลว ผูพัฒนาควรปรับปรุงการออกแบบโปรแกรม และทําการทดสอบอีกครั้ง ซ่ึง

การทดสอบ Usability ใหความสําคัญกับประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับการใชงานเว็บดังนี้ 

1. Time on task ระยะเวลาที่ผูใชแตละคนใชในการใชงานโปรแกรมในขั้นพื้นฐาน เชน

สมัครสมาชิก คนหาสินคา และสั่งสินคาพรอมทั้งจายเงิน เปนตน 

2. Accuracy จํานวนความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางการใชงาน 

3. Recall ผูใชสามารถจดจําขั้นตอนการใชงานไดมากเพียงใดหลังจากที่ไมไดใชโปรแกรม

ระยะหนึ่ง ซ่ึงจะสงผลตอความรูสึกคุนเคยตอเว็บได และยังชวยใหเกิดความผิดพลาดจากการใชงาน

นอยลง หากผูใชสามารถจดจํารายละเอียดโดยสวนใหญได 

4. Emotional response ความรูสึกของผูใชท่ีมีตอโปรแกรม การทํางาน รวมทั้งผลการ

ทํางาน ซ่ึงมีผลตอความมั่นใจในโปรแกรมโดยภาพรวม และการแนะนําโปรแกรมไปยังผูใชคน

อ่ืนๆตอไป 

 

2.2.4 วิธีการพัฒนาโปรแกรมแบบตนแบบ (Prototyping model) 

การพัฒนาโปรแกรมโดยทั่วไปมักมีระเบียบวิธี เพื่อใหผูพัฒนายึดเปนหลักในการพัฒนา

โปรแกรม ระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรมแบบตนแบบทําใหการพัฒนาโปรแกรมมีความคลองตัว

มากดังในภาพที่ 2.4 เนื่องจากเมื่อผูพัฒนารับความตองการจากผูใชแลว ผูพัฒนาจะสรางตนแบบ

โปรแกรมตามความตองการนั้น โดยตนแบบนั้นจะแสดงลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรมตาม

ความตองการของผูใช เมื่อตัวแบบโปรแกรมไดรับการพัฒนาไปไดระดับหนึ่ง ผูพัฒนาจะนําตัว

แบบนั้นเสนอตอผูใช เพื่อรับความตองการแกไขในสวนที่พัฒนาไปแลวของผูใชตอไป ข้ันตอนการ

รับความตองการและพัฒนานี้จะดําเนินไปจนกระทั่งไดโปรแกรมที่สมบูรณ และตรงตามความ

ตองการของผูใช จากธรรมชาติของระเบียบวิธีในการพัฒนาโปรแกรมแบบตนแบบทําใหผูใช และ

ผูพัฒนามีปฏิสัมพันธระหวางกันตลอดขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ระเบียบวิธีนี้จึงเหมาะตอการ

พัฒนาโปรแกรมขนาดกลางจนถึงขนาดเล็ก  
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ตารางที่ 2.2 จดุเดนของการพัฒนาโปรแกรมแบบตนแบบ 
 
จุดเดนของวิธีการพัฒนาโปรแกรมแบบตนแบบสําหรับโปรแกรมขนาดกลาง ถึงขนาดเล็ก 
• ขั้นตอนการพฒันาสั้นลง 
• ลดระยะเวลาในการพัฒนา เนื่องจากการแกไขโปรแกรมจะไมมาก 
• ตอบสนองตอความตองการของผูใชไดตรงมากขึ้น และลดความเสี่ยงตอความลมเหลวในการ

พัฒนาโปรแกรม 
• ผูใชจะมีความคุนเคยตอโปรแกรมที่พัฒนาเร็วขึ้น  

 

แหลงท่ีมา: Galin, 2004: 127. 
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ภาพที่ 2.4 ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแบบตนแบบ 

แหลงที่มา: Galin, 2004: 126. 
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2.2.5 การทดสอบการประมวลผลขอมูล และการทดสอบความถูกตองของการคํานวณ 

(Data processing and calculation correctness tests) 

เปนการทดสอบโปรแกรมซึ่งอยูภายใตแนวคิดการทดสอบแบบกลองขาว (White box 

testing) ซึ่งเนนที่การทดสอบความถูกตองของการประมวลผลขอมูลของโปรแกรม โดยตั้งกรณี

ทดสอบ (Test case) ใหครอบคลุมขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม (Path coverage) การทดสอบ

แนวทางนี้ถึงแมจะไดผลการทดสอบที่แมนยํา ในขณะเดียวกันก็ส้ินเปลืองทรัพยากรที่ใชในการ

ทดสอบเปนอยางมาก 

 

2.2.6 คุณภาพของโปรแกรม 

คําจํากัดความของความเปนโปรแกรมคุณภาพมีคอนขางหลากหลาย โดยคําจํากัดความที่

เปนที่นิยมใชอางอิง เปนของ IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineers) ซ่ึงไดใหคํา

จํากัดความคุณภาพของโปรแกรมดังนี้ (Galin, 2004: 24) 

1. ข้ันที่ระบบสวนประกอบหรือขั้นตอนการทํางานตรงตอความตองการของโปรแกรม 

2. ข้ันที่ระบบสวนประกอบหรือขั้นตอนการทํางานตรงตอความหรือความคาดหวังของ

ผูใช 

เพื่อใหทราบวาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความเปนโปรแกรมคุณภาพ จึงมีการกําหนด

ตัวชี้วัดความมีคุณภาพของโปรแกรม ซ่ึง McCall ไดนําเสนอไวในบทความเรื่อง Product operation 

software quality factors (Galin, 2004: 37 - 41) 

McCall ไดกําหนดตัวชี้วัดซึ่งสงผลตอการทํางานโดยภาพรวมของโปรแกรม ในการปฏิบัติ

หนาที่หลักของโปรแกรม ซ่ึงแสดงถึงความเปนโปรแกรมคุณภาพ ดังนี้ 

1. Correctness ความถูกตองในการประมวลผลของโปรแกรม โดยใชผลลัพธ (Output) 

ของโปรแกรมเปนตัวชี้วัดความถูกตอง และแสดงความมีคุณภาพของโปรแกรมในดานความ

ถูกตอง 

2. Reliability ความนาเชื่อถือของโปรแกรม มีตัวชี้วัดความนาเชื่อถือเปนอัตราความ

ผิดพลาดของโปรแกรม ซ่ึงอัตราดังกลาวจะแตกตางกันออกไปตามความรับผิดชอบ และความเสี่ยง

ของการประมวลผลโปรแกรม เชน โปรแกรมที่ควบคุมเครื่องเฝาดูการเตนของหัวใจจะมีอัตราการ

ผิดพลาดไดนอยกวาหนึ่งในหนึ่งลานกรณี 

3. Efficiency ประสิทธิภาพความคุมคาของทรัพยากรทาง Hardware ท่ีจําเปนในการใชงาน

โปรแกรม โดยโปรแกรมที่มีคุณภาพจะตองสามารถประมวลผลไดอยางถูกตอง โดยใชทรัพยากรที่

ไมมากและแพงจนเกินไป เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี ณ ขณะนั้น 
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4. Integrity ความปลอดภัยทางขอมูลของโปรแกรม โปรแกรมที่มีคุณภาพจะตองแบงความ

เปนเจาของขอมูล ของผูใชแตละราย เพื่อใหขอมูลภายในโปรแกรมของผูใชแตละรายไมปะปนกัน  

5. Usability ความงายในการเริ่มใชงานโปรแกรมของผูใช โปรแกรมที่มีคุณภาพจะตองมี

ความเปนมิตรกับผูใช ออกแบบโดยไมใหมีความซับซอนมากจนเกินไป และมีคูมือแนะนําการใช

งานประกอบ 

ขอมูล รายงาน หรือ ผลลัพธ ท่ีไดรับจากการประมวลผลของโปรแกรม ไมวาโปรแกรมนั้น

จะมีความเปนโปรแกรมคุณภาพหรือไม จะเปนขอมูลที่มีประโยชน หากประกอบไปดวยคุณสมบัติ

ดังนี้ (ชมัยพร คุณเขมากรณ, 2537: 2) 

1. แมนยํา 

2. ครบถวน 

3. ถูกตอง 

4. ทันการณ 

5. ตรงกับวัตถุประสงคการใชงาน 

6. นําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 



 

 

 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 สําหรับการศึกษานี้อยูภายใตกรอบแนวคิดของการพัฒนา Web application การทดสอบ

โปรแกรม และการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย เพื่อใหไดตัวแบบแอพพลิเคชั่นประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ 

ผูวิจัยขอสัมภาษณบุคคลสองกลุมเพื่อใหทราบถึงความตองการของแอพพลิเคชั่นประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพย  
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3.2.1.1 ผูเชี่ยวชาญทางการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเขาใจถึง

มาตรฐานการประเมินในเชิงปฏิบัติ ผูวิจัยไดขอสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยจํานวนสองราย และเขารวมฟงการบรรยายในหัวขอมาตรฐานการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย จัดโดยสมาคมผูประเมินราคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสัมภาษณเจาหนาที่กรมที่ดิน ถึงการประเมินราคาดวยวิธีตลาด  

3.2.1.2 ผูใชของมูลทางการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย และนักบัญชี เนื่องจาก

ผูใชหลักของแอพพลิเคชั่นคือผูท่ีสนใจในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย และ มีขอมูลซึ่งจําเปน

ตอการประเมิน เชนรายได และคาใชจายของอสังหาริมทรัพย ผูวิจัยจึงไดขอสัมภาษณผูทําบัญชีของ

บริษัทเอกชนซึ่งสนใจการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย จํานวนสองราย เพื่อใหเขาใจถึงความ

ตองการของผูใชตอแอพพลิเคชั่น 

 

3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ 

3.2.2.1 วิทยานิพนธ และหนังสือทางการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย เพื่อให

เขาใจถึงการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท้ังสามวิธีในเชิงทฤษฎี ผูวิจัยจึงคนควาจากวิทยานิพนธ

ในประเด็นเรื่องการประเมินอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย และหนังสือวิชาการประเมิน

อสังหาริมทรัพยท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ 

3.2.2.2 หนังสือภาษาพีเอชพี (PHP) ผูวิจัยศึกษาการเขียนแอพพลิเคชั่นแบบเว็บ

เบสดจากหนังสือภาษาพีเอชพี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหเขาใจในการทํางานของภาษาพี

เอชพี ใหดียิ่งขึ้น จนสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นได 

3.2.2.3 หนังสือการวิเคราะหและออกแบบระบบ เพื่อใหเขาใจถึงกรอบการ

ออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชั่น รวมทั้งการใชเครื่องมือตางๆเพื่ออํานวยความสะดวกการ

ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผูวิจัยจึงศึกษาแนวคิด และวิธีการดังกลาวจากหนังสือทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งผูวิจัยยังไดหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลทางอินเตอรเนท 

เพื่อใหไดแนวคิดที่เหมาะสมตอการพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยมากที่สุด 

จากขอมูลตางๆที่ผูวิจัยรวบรวม โดยเฉพาะขอมูลดานวิชา การประเมินมูลคา

อสังหาริมทรัพย คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทางดานการประเมิน ตลอดจนความตองการของผูใชงาน 

ทําใหผูวิจัยสามารถกําหนดความตองการ (Requirements)  ของแอพพลิเคชั่นประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยได ดังนี้ 

1. ใชภาษาพีเอชพีในการพัฒนา 
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2. เปนแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีมีตัวตน ซ่ึงสามารถออกรายงานการ

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยได 

3. ผูใชตองเปนสมาชิกของแอพพลิเคชั่นกอนจึงจะสามารถใชงานได และสมาชิกภาพของ

ผูใช จะตองไดรับการอนุมัติจากผูดูแลแอพพลิเคชั่น (Administrator) กอนจึงจะเริ่มใชงานได 

4. มีหนาจอสําหรับผูใช และผูดูและระบบแยกกันอยางชัดเจน 

5. ผูใชสามารถเลือกวิธีประเมินอสังหาริมทรัพยไดจากวิธีท่ีแอพพลิเคชั่นใหบริการสามวิธี 

ไดแก วิธีเปรียบเทียบตลาด(Market approach) วิธีตนทุน (Cost approach) และวิธีรายได (Income 

approach) 

6. เมื่อผูใชใสขอมูลเพื่อประเมินอสังหาริมทรัพยเสร็จแลวอยางนอย 1 วิธีสามารถเรียก

รายงานการประเมินได 

7. หนาจอสําหรับใสขอมูลของแตละวิธีแยกกันอยางชัดเจน 

8. รายการอสังหาริมทรัพยท่ีประเมินเสร็จแลว แอพพลิเคชั่นจะเก็บขอมูลเปนรายงานการ

ประเมินใหผูใชสามารถยอนกลับมาดูไดในภายหลัง 

 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

3.3.2 Hardware 

3.3.2.1 เครื่องแมขาย (Sever) 

 

ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติของเครื่องบริการ (Server) ท่ีใชในงานวิจัย 

 

เครื่องบริการ (Sever) 

รายการ คุณสมบัติ 

หนวยประมวลผลกลาง Intel Pentium 4 

หนวยความจําหลัก DDRII 2048 MB 

หนวยความจําสํารอง Hard disk 50 GB 

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 Server 

เว็บเซอรฟเวอร Apache HTTPd 2.0 

การเชื่อมตอ Ethernet IEEE 802.3 
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3.3.2.2 เครื่องปลายทาง (Terminal) 

 

ตารางที่ 3.2 คุณสมบัติของเครื่องปลายทาง (Terminal) ท่ีใชในงานวิจัย 

 

เครื่องปลายทาง (Terminal) 

รายการ คุณสมบัติ 

หนวยประมวลผลกลาง Intel  Pentium  4  

หนวยความจําหลัก DDRII 512 MB 

หนวยความจําสํารอง Hard disk 20 GB 

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Service Pack 2 

การเชื่อมตอ Ethernet IEEE 802.3 
 

 

3.3.3 ซอฟตแวร 

นอกจากโปรแกรมดรีมเวพเวอรเอ็มเอ็กซ (Dreamweaver MX) ท่ีผูวิจัยเลือกใชเพื่อเปน

เครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ผานภาษาพีเอชพี 4 (PHP4) และ

สวนของฐานขอมูลผูวิจัยเลือกใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 5.0 (MySQL 5.0) ผูวิจัยใชโปรแกรม

ไมโครซอฟตวิซิโอ 2003 (Microsoft VISIO 2003) เปนเครื่องมือในการออกแบบแอพพลิเคชั่น และ

สรางภาพของแอพพลิเคชั่น (Visualize) เพื่อใหผูวิจัยสามารถเห็นภาพรวมของแอพพลิเคชั่นได 
 

 

 



 

 

 

บทที่ 4 
 

การดําเนินการวิจัย 
 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน 

ดังนี้ 

1. วิธีการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย 

2. การออกแบบขั้นตอนการทํางานของแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

3. การออกแบบฐานขอมูลของแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย  

4. การทําเอกสารประกอบแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย  

5. การทดสอบโดยผูใช  

 

4.1 การออกแบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

 

เพื่อใหสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นไดอยางเปนระบบ และเปนขั้นตอน โปรแกรม

ไมโครซอฟตวิซิโอ 2003 (Microsoft VISIO 2003) จึงถูกนํามาใชในการออกแบบ และสรางภาพ

ข้ันตอนการทํางานในแตละสวนของแอพพลิเคชั่น ดังนี้ 
 

4.1.1 วิธีเปรียบเทียบตลาด  

เนื่องจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตลาดมีตัวแปรที่ตองคํานึงมากมาย และ

ยังตองอาศัยการประมวลผลจากผูประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ และเขาใจถึงสภาพ

ของอสังหาริมทรัพยท่ีประเมินเปนอยางดี จากลักษณะดังกลาวทําใหการประเมิน ดวยวิธี

เปรียบเทียบตลาดนี้ไมเหมาะที่จะทําดวยแอพพลิเคชั่น เนื่องจากมีตัวแปรที่ละเอียด ซับซอน และ

แตกตางกันออกไปตามแตละอสังหาริมทรัพย จากการศึกษาการประเมินราคาที่ดินของกรมที่ดิน 

เพื่อกําหนดราคาประเมิน ซ่ึงอาศัยตัวแปรทางการเปรียบเทียบตลาด ทําใหไดแนวทางเพื่อใชอางอิง

และนํามาปรับปรุงใหเหมาะสม กับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงประมวลผลดวย

แอพพลิเคชั่น ดังภาพ 4.1  
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Start

Get land data

Get real-estate’s market aspect data

Calculated real-estate value = land value * market factors

End

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 Flow chart แสดงขั้นตอนการประเมินอสังหาริมทรัพยดวยวิธีเปรียบเทียบตลาด 

 

หลังจากออกแบบขั้นตอนการทํางานของแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ดวย

วิธีตลาดแลวผูวิจัยไดออกแบบหนาจอแอพพลิเคชั่นสวนรับขอมูลเขา ซ่ึงเปนสวนที่ติดตอกับผูใช

โดยตรง และรายงานการประเมินราคาดังภาพที่ 4.3 โดยสวนรับขอมูลเขาแบงออกเปนสองสวนคือ 

สวนรับขอมูลเขาของขอมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพยดังภาพที่ 4.2 และสวนที่สองคือตัวแปรปจจัย

ทางตลาดดังตารางที่ 4.1 เพื่อใชมาเปนตัวเปรียบเทียบตลาดของอสังหาริมทรัพยท่ีตองการประเมิน 
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วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ท่ีตองการประเมิน 

 

ท่ีต้ัง 

 เลขที่    หมู    หมูบาน 

 

 ซอย    ถนน    แขวง 

 

ตําบล    
 
ขนาดที่ดินรวม (ตารางเมตร) 

 
 

ราคาพื้นท่ีตอตารางหนวย (1 ตรว. = 4 ตรม.)        บาท 
 
ราคาพื้นท่ีรวม*         บาท 

 
(xxx คือขอมูลที่สามารถกรอกเปนตัวหนังสือได)     

2 5 5 00 52 4

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

xxx 

ยกเลิก ถัดไป 

 

 

ภาพที่ 4.2 หนาจอแอพพลิเคชั่นสวนรับขอมูลเขาสวนขอมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย ในการ

ประเมินดวยวิธีรายได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ตารางที่ 4.1 คําถามเพื่อกําหนดตัวแปรทางปจจัยตลาดของอสังหาริมทรัพย  
 

ขอท่ี คําถามเพื่อกําหนดตัวแปรปจจัยทางตลาด 
1 ลักษณะอสังหาริมทรัพย 
2 ที่ต้ังอสังหาริมทรัพย 
3 ผิวจราจรผานหนาพื้นที่ 
4 สภาพผิวจราจร 
5 สภาพอาคาร 
6 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
7 การคมนาคมขนสง 
8 ความสูงต่ําของอสังหาริมทรัพยกับระดับถนน/ซอย 
9 ความสะดวกสบายในการเขาถึงอสังหาริมทรัพย 

10 การอยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ/การชลประทาน 
11 ปญหาน้ําทวมขัง 
12 ทําเลเหมาะแกการใชประโยชน 
13 คาความนิยมของชุมชน 
14 ที่จอดรถ 
15 ขอเสียเปรียบ 
16 สภาพคลองซื้อขายเปลี่ยนมือได 
17 แนวโนมความเจริญหรือพัฒนา 
18 รายไดที่เจาของไดรับจากที่ดิน/โรงเรือน 
19 การอยูใกลตลาด 
20 การอยูใกลหางสรรพสินคา 
21 การอยูใกลสถานีขนสงโดยสาร 
22 การอยูใกลสถานีรถไฟ 
23 การอยูใกลสถานบริการตาง ๆ (ปมน้ํามัน) 
24 ขอบังคับทางกฎหมาย 
25 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
26 การอยูใกลสถานศึกษา 
27 การอยูใกลสถานพยาบาล 
28 การอยูใกลสวนสาธารณะที่พักผอน 
29 การอยูใกลศาสนสถาน 
30 การอยูใกลสถานที่ราชการ 
31 สภาพแวดลอมที่นาพึงใจ 
32 เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
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  วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ท่ีตองการประเมิน 24/05/2550     

       

  ท่ีตั้ง : ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.      

       

  ขนาดที่ดินรวม*  100  ตารางเมตร   

       

  ราคาพื้นที่ตอตารางหนวย*          20,000.00  บาท   

       

  ราคาพื้นที่รวม      2,000,000.00  บาท   

       

  ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย      7,770,000.00  บาท   

       

 

ภาพที่ 4.3 หนาจอแอพพลิเคชั่นสวนรายงานการประเมินอสังหาริมทรัพยดวยวิธีเปรียบเทียบตลาด 

ท่ีผูวิจัยออกแบบ 

  

4.1.2 วิธีตนทุน 

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตนทุน มีหลายแนวทาง โดยผูวิจัยเลือกใชแนวทาง

ดัชนีคากอสรางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนการประเมินราคา

ของอสังหาริมทรัพย เพื่อทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีประเมิน หากสรางอสังหาริมทรัพยนั้นใน

ชวงเวลาปจจุบัน ซ่ึงผูวิจัยไดออกแบบหนาจอแอพพลิเคชั่นสวนรับขอมูลเขาของการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย ดวยวิธีตลาดตามแนวทางดัชนีคากอสรางในสวนของขอมูลอสังหาริมทรัพยตาม

ภาพที่ 4.4 และขอมูลการตอเติมอสังหาริมทรัพยตามภาพที่ 4.5 นอกจากนี้ยังมีสวนของรายงานการ

ประเมินดวยวิธีตนทุนตามภาพที่ 4.6 ดังนี้ 
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วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ที่ตองการประเมิน 

 

วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ที่กอสราง* 

 

ตนทุนการกอสรางเริ่มแรก* 

Original  Construction  Cost  (OCC)        บาท 

คาดัชนีการกอสราง 

Construction Material Index (CMI) 

เดือน-ปปจจุบัน*     เดือน-ปเริ่มแรก* 

 

คาเสื่อมราคาสิ่งปลูกสรางตอเดือน 

Depreciation         บาท 

 

คาเสื่อมราคาสิ่งปลูกสรางสะสม* 

Accrued  Depreciation  (AD)         บาท 

 

การตอเติมหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอื่น ๆ 

 

ตนทุนการกอสรางในปจจุบัน        บาท 

Present  Construction  Cost  (PCC)        

 

ขนาดที่ดิน          ตาราง

เมตร 

Area of the Land (AL)         บาท 

ราคาที่ดินตอตารางเมตร         

Price  per  Square  Meter  (PSM)         บาท 

ราคาที่ดินทั้งหมด*          

Price of Constructed Land (PCL) 

    

4 5 02 0 552

        

(01*) (01*) 

(02*) 

(03*) 

มี (04*) ไมมี (ไป 05*) 

(05*) 

เสร็จสิ้น (06*) 

 

(07*) 

ยกเลิก เสร็จสิ้น (08*) 

   * ตองมีขอมูลถึงสามารถทําการคํานวณได 

 

ภาพที่ 4.4 หนาจอแอพพลิเคชั่นสวนรับขอมูลเขาของอสังหาริมทรัพย ในการประเมินดวยวิธีตนทุน 

ตามแนวทางดัชนีคากอสราง ท่ีผูวิจัยออกแบบ 
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วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ที่ตอเติมสิ่งกอสราง* 
 
ตนทุนการตอเติมสิ่งกอสรางเริ่มแรก* 
Original Improvement Cost (OIC)      บาท 
 
คาดัชนีการตอเติมสิ่งกอสราง 
Construction Material Index (CMI) 

เดือน-ปปจจุบัน*   เดือน-ปเร่ิมแรก* 
 
คาเสื่อมราคาการตอเติมตอเดือน 
Depreciation         บาท 
 
คาเสื่อมราคาการตอเติมสะสม* 
Accrued Depreciation (AD)       บาท 
 
 
ตนทุนการตอเติมในปจจุบัน        บาท 
Present Improvement Cost (PIC)         
 
 
 
 

 

(01*) (01*) 

(10*) 

(11*) 

        

(09*) 

เสร็จส้ิน (12*) 

 
ภาพที่ 4.5 หนาจอแอพพลิเคชั่นสวนรับขอมูลเขาของสวนตอเติมอสังหาริมทรัพย ในการประเมิน

ดวยวิธีตนทนุ ตามแนวทางดชันีคากอสราง ที่ผูวิจัยออกแบบ 
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                    (หนวย : บาท)   

  วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ที่ตองการประเมิน  24/05/2550    
  วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ที่กอสราง    30/01/2545    

  ตนทุนการกอสรางเริ่มแรก (OCC)        50,000,000.00    

  คาดัชนีการกอสราง (CMI)         
   เดือน-ปปจจุบัน             134.8     

   เดือน-ปเร่ิมแรก             100.5     

  คาเสื่อมราคาการกอสรางสะสม (AD)          8,500,000.00    
  ตนทุนการกอสรางในปจจุบันที่ไมรวมการตอเติม      58,564,676.62    
               

  วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ที่ตอเติมสิ่งกอสราง  10/01/2546    

  ตนทุนการตอเติมสิ่งกอสรางเริ่มแรก (OIC)       12,000,000.00    

  คาดัชนีการตอเติมสิ่งกอสราง (CMI)        

   เดือน-ปปจจุบัน             134.8     

   เดือน-ปเร่ิมแรก             109.2     

  คาเสื่อมราคาการตอเติมสะสม (AD)          1,200,000.00    

  ตนทุนการตอเติมในปจจุบัน (PIC)        13,613,186.81    

               

  วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ที่ตอเติมสิ่งกอสราง  18/04/2548    

  ตนทุนการตอเติมสิ่งกอสรางเริ่มแรก (OIC)       10,000,000.00    

  คาดัชนีการตอเติมสิ่งกอสราง (CMI)        
   เดือน-ปปจจุบัน             134.8     

   เดือน-ปเร่ิมแรก             126.4     

  คาเสื่อมราคาการตอเติมสะสม (AD)            500,000.00    

  ตนทุนการตอเติมในปจจุบัน (PIC)        10,164,556.96    
               
  ตนทุนรวมในการตอเติมในปจจุบัน        23,777,743.78    

  ตนทุนการกอสรางในปจจุบันที่รวมการตอเติม      82,342,420.39    

               
  ขนาดที่ดินของสิ่งกอสราง (ตารางเมตร)             500     

  ราคาที่ดินตอตารางเมตร      80,000.00     

  ราคาที่ดินทั้งหมดของสิ่งกอสราง        40,000,000.00    

  ตนทุนการกอสรางในปจจุบัน         
   ที่รวมการตอเติมและรวมมูลคาที่ดิน      122,342,420.39    

                          

ภาพที่ 4.6 หนาจอแอพพลิเคชั่นสวนรายงานการประเมินอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตนทุนตาม
แนวทางดัชนคีากอสราง ที่ผูวิจัยออกแบบ 
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4.1.3 วิธีรายได 

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายได ผูวิจัยเลือกใชแนวทางกระแสเงินสดคิดลด 

(Discounted cash flows) ซ่ึงสามารถแสดงรายได และคาใชจายของอสังหาริมทรัพยตามชวงเวลา 

วิธีการประเมินในแนวทางนี้จําเปนตองใชของมูลทางการเงินเชิงลึกของอสังหาริมทรัพย ซ่ึงทําให

เหมาะกับผูใชในกลุมผูทําบัญชี หรือผูท่ีมีขอมูลทางบัญชีการเงินของอสังหาริมทรัพย การประเมิน

ดวยวิธีรายได แนวทางกระแสเงินสดลดนี้มีความซับซอนในการคํานวณ และสรางรายงานมาก แตมี

ตัวแปรที่แนนอนทําใหเหมาะที่จะพัฒนาเปนแอพพลิเคชั่น ผูวิจัยไดออกแบบหนาจอแอพพลิเคชั่น

สวนรับขอมูลเขาสวน รายได ดังภาพที่ 4.7 คาใชจายดังภาพที่ 4.8 และคาเสื่อมราคาของ

อสังหาริมทรัพยดังภาพที่ 4.9 รวมทั้งหนาจอรายงานแสดงชวงรอยละการเชาของพื้นที่ดังภาพที่ 

4.10 รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายไดตามแนวทางกระแสเงินสดเขาคิดลดดังภาพ

ท่ี 4.11 และ รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายไดตามแนวทางกระแสเงินสดเขาคิดลด 

แยกตามอัตราสวนคิดลดทั้งสามวิธีดังภาพที่ 4.12 
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วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ที่ตองการประเมิน 

 

รายได 

 

อายุการใชงานที่เหลือของอสังหาริมทรัพย (ELS) (ป)* 

 

พ้ืนที่ที่สามารถใหเชาไดรวม (RA) (ตารางเมตร)* 

 

คาเชารวมของพื้นที่ที่สามารถใหเชาได (RI) (บาท) 

 

คาเชาเฉลี่ยตอตารางเมตรที่ใหเชาได (ARI) (บาท)* 

 

รอยละของการเชาพื้นที่ปที่ตองการประเมิน (POR) (%)*        ถึง 

 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเชา (ORG) (%)* 

 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของคาเชาเฉลี่ย (ARG) (%)* 

 

รอยละของคาเชาที่คาดวาไมสามารถเรียกเก็บได (PCL) (%) 

(01*) 

(02*) 

(03*) 

(04*) 

(05*) 

สราง (06*) 

สราง (07*) 

สราง (08*) 

เพิ่ม* (09*) 

(10*) 

ถัดไป ยกเลิก 

(05*) 

2 5 5 00 52 4

 

 

ภาพที่ 4.7 หนาจอแอพพลิเคชั่นสวนรับขอมูลเขาของสวนรายไดของอสังหาริมทรัพย ในการ

ประเมินดวยวิธีรายได ตามแนวทางกระแสเงินสดเขาลด ท่ีผูวิจัยออกแบบ 
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คาใชจาย 
 
คาภาษีอสังหาริมทรัพย (RT) (บาท)* 
 
คาเชาที่ดิน (GR) (ถามี) (บาท) 
 
คาใชจายบริหาร (MF) (บาท)* 
 
คาใชจายอื่น ๆ (OE) (คาประกัน,ประปา,ไฟฟา,บํารุง)* 
 
 รวมคาใชจาย (TE) (บาท)* 

สราง (11*) 

สราง (12*) 

สราง (13*) 

สราง (14*) 

 (15*) 

ถัดไป ยอนกลับ 

 

ภาพที่ 4.8 หนาจอแอพพลิเคชั่นสวนรับขอมูลเขาของสวนคาใชจายของอสังหาริมทรัพย ในการ
ประเมินดวยวธีิรายได ตามแนวทางกระแสเงินสดเขาลด ที่ผูวิจัยออกแบบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย (DEP) (บาท)* 
 
อัตราภาษีรายได (PIT) (%)* 
 
รวมรายไดหลังหักภาษีรายได (OAT) (บาท)* 
 
คาใชจายที่ไมสามารถนําไปคํานวนภาษีได (EOT) (บาท) 
 
กระแสเงินสดเขา (CFF) (บาท)* 

(16*) 

สราง (17*) 

(18*) 

เพิ่ม* (19*) 

(20*) 

ถัดไป ยอนกลับ 

 
ภาพที่ 4.9 หนาจอแอพพลิเคชั่นสวนรับขอมูลเขาของคาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย ในการ

ประเมินดวยวธีิรายได ตามแนวทางกระแสเงินสดเขาลด ที่ผูวิจัยออกแบบ 
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รอยละของ ปท่ี ปท่ี ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
การเชาพื้นท่ี 1 2 3 4 5 

(POR)      
90 67,935,937.50 72,719,178.05 78,449,683.83 83,548,679.46 88,805,552.62 
89 67,181,093.75 71,911,187.19 77,578,020.67 82,620,360.79 87,818,824.25 
88 66,426,250.00 71,103,196.32 76,706,357.52 81,692,042.13 86,832,095.89 
87 65,671,406.25 70,295,205.45 75,834,694.37 80,763,723.48 85,845,367.54 
86 64,916,562.50 69,487,214.58 74,963,031.21 79,835,404.81 84,858,639.16 
85 64,161,718.75 68,679,223.72 74,091,368.06 78,907,086.15 83,871,910.81 
84 63,406,875.00 67,871,232.85 73,219,704.90 77,978,767.48 82,885,182.43 
83 62,652,031.25 67,063,241.98 72,348,041.75 77,050,448.83 81,898,454.08 
82 61,897,187.50 66,255,251.11 71,476,378.60 76,122,130.17 80,911,725.72 
81 61,142,343.75 65,447,260.25 70,604,715.44 75,193,811.50 79,924,997.35 

80 60,387,500.00 64,639,269.38 69,733,052.29 
     
74,265,492.85  

     
78,938,268.99  

79 59,632,656.25 63,831,278.51 68,861,389.14 73,337,174.19 77,951,540.64 
78 58,877,812.50 63,023,287.65 67,989,725.98 72,408,855.52 76,964,812.26 
77 58,122,968.75 62,215,296.78 67,118,062.83 71,480,536.87 75,978,083.91 
76 57,368,125.00 61,407,305.91 66,246,399.68 70,552,218.21 74,991,355.55 
75 56,613,281.25 60,599,315.04 65,374,736.52 69,623,899.54 74,004,627.18 
74 55,858,437.50 59,791,324.18 64,503,073.37 68,695,580.89 73,017,898.82 
73 55,103,593.75 58,983,333.31 63,631,410.21 67,767,262.22 72,031,170.45 

 
ภาพที่ 4.10 รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายไดตามแนวทางกระแสเงนิสดเขาลด 

สวนแสดงชวงรอยละการเชาของพื้นที่ ที่ผูวิจัยออกแบบ 
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โปรแกรมประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย (ดวยวิธีรายได)  

 อสังหาริมทรัพย อาคาร 20 ช้ัน ถนนสีลม  

 ประเมินเมื่อวันที ่6 มิถุนายน 2550  

     สมุตติฐานปแรก  1 2 3  Terminal year  

 รายได           

 พื้นที่ที่สามารถใหเชาไดรวม (RA)  50000 50000 50000 50000 

รอยละของการเชาพืน้ที่ (POR)  80% 84% 88% 90% 

คาเชาเฉลี่ยตอตารางเมตรที่ใหเชาได (ARI)                     2,500.00                     2,525.00                     2,575.50                     2,627.01  

คาเชารวมของพืน้ที่ที่สามารถใหเชาได (RI)           100,000,000.00           106,050,000.00           113,322,000.00           118,215,450.00  

 รายไดอื่น (OI)         

  คาเชาที่จอดรถ (OI1)                  50,000.00                   50,000.00                   50,000.00                   50,000.00                   50,000.00  

  คาเชาพืน้ที่โฆษณา (OI2)                  80,000.00                   80,000.00                   80,000.00                   80,000.00                   80,000.00  

คาเชาที่คาดวาไมสามารถเรียกเก็บได (PCL) 2%            (2,000,000.00)            (2,121,000.00)            (2,266,440.00)            (2,364,309.00) 

 รายไดรวม (TR)             98,130,000.00           104,111,525.84           111,238,136.38           116,033,768.91  

 คาใชจาย          

คาภาษอีสังหาริมทรพัย (RT)                        75.00              3,750,000.00              3,900,000.00              3,950,000.00              4,000,000.00  

คาเชาทีด่ิน (GR)  -   -   -   -   -  

คาใชจายบริหาร (MF)            12,000,000.00             12,000,000.00             12,120,000.00             12,362,400.00             12,733,272.00  

 คาใชจายอื่น (OE)                        85.00              4,250,000.00              4,292,500.00              4,335,000.00              4,377,500.00  

 คาใชจายรวม (TE)             20,000,000.00             20,312,500.00             20,647,400.00             21,110,772.00  

 คาเส่ือมราคา (DEP)             8,000,000.00              8,000,000.00              8,000,000.00              8,000,000.00              8,000,000.00  

รายไดกอนหักภาษ ี(OBT)             70,130,000.00             75,799,025.84             82,590,736.38             86,922,996.91  

ภาษีรายได (PIT) 25%            17,532,500.00             18,949,756.46             20,647,684.10             21,730,749.23  

รวมรายไดหลังหักภาษรีายได (OAT)             52,597,500.00             56,849,269.38             61,943,052.29             65,192,247.68  

 +   คาเส่ือมราคา (DEP)              8,000,000.00              8,000,000.00              8,000,000.00              8,000,000.00  

 -  คาใชจายที่ไมสามารถนําไปคํานวณภาษีได (EOT)         

 คาตอเติมอสังหาริมทรพัย (EOT1)                200,000.00                (200,000.00)               (200,000.00)               (200,000.00)               (204,000.00) 

 คาปรับ (EOT2)                  10,000.00                 (10,000.00)                (10,000.00)                (10,000.00)                (10,300.00) 

กระแสเงินสดเขา (CFF)             60,387,500.00             64,639,269.38             69,733,052.29             72,977,947.68  

 

ภาพที่ 4.11 รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายไดตามแนวทางกระแสเงนิสดเขาลด ที่
ผูวิจัยออกแบบ 
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  Final Report : WACC        
        
   Year 1 2 3 Terminal year*   
  Cash flow to firm (CFF)      60,387,500.00      64,639,269.38      69,733,052.29       2,091,058,672.78    
          
  Present value @ 6.49%     56,707,202.55      57,000,515.70      57,744,708.59       1,731,568,743.21    
          
  Estimated value = sum (1,2,3,Terminal year)        1,903,021,170.06   
          
          
  Final Report : Risk-free, Risk premium      
          
   Year 1 2 3 Terminal year*   
  Cash flow to firm (CFF)      60,387,500.00      64,639,269.38      69,733,052.29       2,919,117,907.20    
          
  Present value @ 5.50%     57,239,336.49      58,075,307.72      59,385,620.18       2,485,960,697.14    
          
  Estimated value = sum (1,2,3,Terminal year)        2,660,660,961.53   
          
          
  Final Report : User's rate       
          
   Year 1 2 3 Terminal year*   
  Cash flow to firm (CFF)      60,387,500.00      64,639,269.38      69,733,052.29       1,398,044,974.71    
          
  Present value @ 8.22%     55,800,683.79      55,192,666.92      55,019,429.95       1,103,058,521.32    
          
  Estimated value = sum (1,2,3,Terminal year)        1,269,071,301.98   
                

ภาพที่ 4.12 รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายไดตามแนวทางกระแสเงนิสดเขาลด 
แยกตามอัตราสวนลดทั้งสามวิธี ที่ผูวิจยัออกแบบ 
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4.2 การออกแบบขั้นตอนการทํางานของแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

 

ผูใชจะตองเปนสมาชิกของระบบกอน จึงจะสามารถประเมินราคาอสังหาริมทรัพยผาน

แอพพลิเคชั่นได โดยผูดูแลระบบสามารถยกเลิกการใชงานของสมาชิกไดตามเห็นสมควร เมื่อ

สมัครสมาชิกเรียบรอยแลวกอนเริ่มใชงานผูใชจะตองกรอกขอมูลพื้นฐานของธุรกิจ ซ่ึงเกี่ยวของกับ

การประเมินราคาของโปรแกรม 

 

 

 

Start

Get NewUserName, 
NewPassword

End

Yes

Is the 
NewUserName 
unique?

No

ภาพที่ 4.13 Flow chart แสดงการสมัครสมาชิกเพื่อใชงานแอพพลิเคชั่นประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย 

 

เมื่อเขาเปนสมาชิกของแอพพลิเคชั่นแลว ผูใชสามารถเริ่มตนการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยจากวิธีการประเมินสามทั้งวิธีได เมื่อผูใชกรอกขอมูลที่จําเปนตอการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยแลว แอพพลิเคชั่นจะสรางรายงานการประเมินราคา ซ่ึงผูใชสามารถเรียกดูไดหลัง

เสร็จสิ้นการประเมิน 
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ภาพที่ 4.14 Flow chart แสดงขั้นตอนการใชงานแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยของ

สมาชิก 
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นอกจากนี้เพื่อแสดงใหเห็นขั้นตอน และการทํางานของแอพพลิเคชั่น ผูวิจัยไดออกแบบผัง

การไหลขอมูลของแอพพลิเคชั่น ท้ัง Context diagram และ Level 0 diagram ของแอพพลิเคชั่น ตาม

ภาพที่ 4.15 และภาพที่ 4.16 ตามลําดับดังนี้ 

User AdministratorTotal income
Total revenue

Sign up request

Sign up confirmation
0

Valuation Program

Report

Debt

Tax rate

Risk premium

Risk-free rate

Levered beta

Depreciation
Tax

Maintenance
Expected growth rate
Free cash flow to firm

Sign up confirmation

Sign up
Log in request

Log in confirmation

Report request

Original construction cost

Present CMI
First year CMI

Sale price per area of comparative asset

 

ภาพที่ 4.15 Context diagram แสดงขั้นตอนการใชงานแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 
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ภาพที่ 4.16 evel 0 diagram) แสดงขั้นตอนการใชงานแอพพลิเคชั่นประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพย 

.3 การออกแบบฐานขอมูลของประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

 

องการของผูเชี่ยวชาญ และผูใชผูวิจัยไดออกแบบฐานขอมูลของแอพพลิเคชั่นตามภาพที่ 

4.17 ดังนี้ 

User
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Log in

Log in
request

DatabaseUser check data

1.0

Sign up
Sign up Sign up request

Sign up confirmation

Sign up confirmation

4.0

Market approach

6.0

Report

Report

User data

Log in
confirmation

User confirmation

Report request

3.0

Cost approach

Sale price per area
of comparative asset

First year 
CMI

Present 
CMI

Original
Construction
costDepreciation

Tax

Maintenance

Expected
Growth
rate

Free
Cash
flow
to firmTotal

revenue
Total
income

Levered beta

Risk-free rate

Tax rate
Debt

5.0

Discounted cash 
flows approach

Cost approach value
Market approach value

Discounted
cash flows

approach value

 

ไดอะแกรมระดับ 0 (L

 

4

เพื่อตอบสนองตอความตองการของแอพพลิเคชั่น ซ่ึงผูวิจัยออกแบบจากแนวคิดซึ่งอางอิง

จากความต
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User

PK username

  password
  business_name
  user_start

Market

PK mk_app_no

FK1 username
  mk_app_date
  mk_app_address
  mk_area
  mk_pricePerArea
  mk_landPrice
  mk_asset_category
  mk_asset_location
  mk_asset_road
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  mk_asset_condition
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  mk_faci_ditch
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Cost

PK cost_app_no
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  cost_app_date
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  cost_occ
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  cost_depre
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ภาพที่ 4.17 Entity relationship diagram แสดงฐานขอมูลของแอพพลิเคชั่นประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย 
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4.4 การทําเอกสารประกอบแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

 

 เนื่องจากการประเมินราคามีความซับซอน ดังนั้นเพื่อใหแอพพลิเคชั่นสามารถสราง

ประโยชนดานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยไดอยางเต็มที่ และมีความนาเชื่อถือ จึงมีความ

จําเปนตองมีเอกสารประกอบแอพพลิเคชั่น เพื่อใหสามารถอางอิง และเปนแนวทางในการใชงาน

ของผูใชได โดยเอกสารประกอบแอพพลิเคชั่นนี้จะแสดงขั้นตอนการใชงานแอพพลิเคชั่นในสวน

ตางๆ พรอมทั้งรูปภาพประกอบ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดเพิ่มเติมตัวอยางการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยท้ังสามวิธี ในเอกสารประกอบแอพพลิเคชั่นดวย 
 

4.5 การทดสอบโดยผูใช 

 

ท้ังระหวาง และหลังขั้นตอนการพัฒนา ผูวิจัยไดทําการทดสอบแอพพลิเคชั่นซึ่งพัฒนาขึ้น 

โดยใชวิธีการทดสอบแบบอินคริเมนทอล (Incremental testing) ซ่ึงทําการทดสอบแอพพลิเคชั่นที

ละสวน (Module) ตามแนวทางลางขึ้นบน (Bottom-up testing) โดยผูวิจัยไดออกแบบกรณีทดสอบ 

(Test case) เพื่อใชเปนแนวทางในการทดสอบความถูกตองของในการประมวลผลของโปรแกรม 

เนื่องจากผูวิจัยใชระเบียบวิธีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบตนแบบ ซ่ึงเปดโอกาสใหผูพัฒนา

แอพพลิเคชั่น และผูใชมีปฏิสัมพันธระหวางกันตลอดขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา อยางไรก็

ตามหลังขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผูวิจัยใหกลุมผูใชเปาหมายทดลองใชงาน

แอพพลิเคชั่น เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผูใชตอแอพพลิเคชั่น โดยผูวิจัยไดกําหนดผูใชเปนผูทํา

บัญชีของบริษัทซึ่งครอบครองอสังหาริมทรัพย ท่ีมีขอมูลทางการเงินของอสังหาริมทรัพย และมี

ความเขาใจในอสังหาริมทรัพยท่ีตองการประเมิน 

 



 

บทที่ 5 
 

ผลการวิจัย 
 

5.1 แอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

 

หลังจากการศึกษาถึงวิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยตามแนวทางตาง ๆ และความ

ตองการของผูใช ทําใหไดข้ันตอนการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีใชในแอพพลิเคชั่น ดังนี้ 

 

5.1.1 วิธีเปรียบเทียบตลาด 

ผูวิจัยปรับวิธีประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตลาดที่ใชในแอพพลิเคชั่น โดยเพิ่มเติม

ตัวแปรดังนี้ พ้ืนที่ใชสอยของอสังหาริมทรัพย อายุการใชงานที่ผานมาของสิ่งปลูกสราง ประเภท

ของสิ่งปลูกสราง และมูลคาสิ่งปลูกสรางทางตลาด และปรับปรุงวิธีการคํานวณราคาประเมิน เปน

วิธีคํานวณดังนี้ 

 

                 

  

ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย

วิธีเปรียบเทียบตลาด =  ราคาที่ดิน +  (ราคาสิ่งปลูกสรางและสวนควบหักคาเสื่อมราคา × ปจจัยทางตลาด) 

                  

จากวิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยนี้ ทําใหสามารถประเมินราคาอสังหาริมทรัพย

ดวยวิธีเปรียบเทียบตลาดที่มีมูลคาตรงกับความตองการของตลาดมากขึ้น โดยสามารถแสดงเปน

ข้ันตอนดังภาพที่ 5.1  
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ภาพที่ 5.1 Flow chart แสดงกระบวนการประเมินราคาดวยวิธีตลาดของแอพพลิเคชั่นประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยท่ีปรับปรุงแลว 
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5.1.2 วิธีตนทุน 

ผูวิจัยไดปรับเพิ่มตัวแปรประเภทของสิ่งปลูกสรางที่ตองการประเมิน โดยใหมีส่ิงปลูกสราง

สามประเภท คือ ประเภทตึก ประเภทตึกครึ่งไม และประเภทไม ซ่ึงจากสิ่งปลูกสรางทั้งสาม

ประเภทนี้ จะกําหนดคาเสื่อมขั้นต่ําของอสังหาริมทรัพย คือ ไมต่ํากวารอยละ 24 สําหรับสิ่งปลูก

สรางประเภทตึก ไมต่ํากวารอยละ 15 สําหรับสิ่งปลูกสรางประเภทตึกครึ่งไม และไมต่ํากวารอยละ 

7 สําหรับสิ่งปลูกสรางประเภทไม จากการปรับปรุงวิธีประเมินวิธีตนทุน ตามแบบดัชนีคากอสราง

ทําใหการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยในกรณีท่ีส่ิงปลูกสรางนั้น สรางมานานจนมูลคาของคา

เสื่อมราคาสะสมหักลบกับมูลคาประเมินจนหมดได ตามภาพที่ 5.2 

 

5.1.3 วิธีรายได 

ผูวิจัยไดเพิ่มตัวแปร กําหนดปส้ินสุดการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูใชสามารถระบุปส้ินสุดการ

เปลี่ยนแปลง (Terminal year) ไดตามความตองการ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดปรับปรุงการนําเสนอ

รายงานจากการประเมินดวยวิธีรายไดจากเดิมแอพพลิเคชั่นจะนําเสนอรายงานกระแสเงินสดเขา

ของอสังหาริมทรัพยในแตละป แลวเสนอรายงานแสดงชวงรอยละการใหเชาของอสังหาริมทรัพย 

ซ่ึงผูวิจัยไดปรับใหแอพพลิเคชั่นแสดงรายงานแสดงชวงรอยละการใหเชาของอสังหาริมทรัพยกอน 

โดยหากผูใชตองการรายละเอียดกระแสเงินสดเขาและออกในแตละป ก็สามารถดูไดท่ีสวนตอมา

ของหนารายงาน ซ่ึงเพิ่มความสะดวกใหผูใชสามารถเลือกชวงรอยละของการใหเชา ของ

อสังหาริมทรัพย เพื่อใหแอพพลิเคชั่นแสดงรายงานกระแสเงินสดเขาลด 

 

5.1.4 การออกแบบขั้นตอนการทํางานของแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

 หลังจากผูวิจัยศึกษาถึงแนวคิดทางการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย และความตองการของ

แอพพลิเคชั่น (Requirements) ซ่ึงอางอิงจากความตองการของผูเชี่ยวชาญ และผูใช ผูวิจัยจึง

ออกแบบขั้นตอนการทํางานของแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยแลว นําขั้นตอนการ

ทํางานที่ออกแบบดังกลาวนําเสนอตอผูใช เพื่อเก็บความคิดเห็นตอการทํางานของแอพพลิเคชั่น 

ผูวิจัยจึงปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแอพพลิเคชั่น เพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชมากขึ้น 

จนกระทั้งไดแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีสมบูรณ โดยสามารถแสดงขั้นตอนการ

ทํางานผาน Sequence diagram ไดตามภาพที่ 5.3 ซ่ึงแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยนั้น

สามารถแบงประเภทหนาจอตางๆ 5 ประเภท รวม 13 หนาจอตามตารางที่ 5.1 และสามารถแสดง

โครงสรางตามแบบ Conceptual web site diagram ไดตามภาพที่ 5.4 
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Start

Get real-estate category

Calculate real-estate accumulated depreciation

CMI = present CMI / first year CMI

Get present and first year CMI and OCC of the real-estate

PCC = OCC * CMI

Get first year and present CMI and accumulated depreciation of the improvement

Improvement CMI = present CMI / first year CMI

PIC = OIC * Improvement CMI

PCC = (PCC – accumulated depreciation) + sum(PIC)

End

 

ภาพที่ 5.2 Flow chart แสดงกระบวนการประเมินราคาดวยวิธีตนทุนของแอพพลิเคชั่นประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพยท่ีปรับปรุงแลว 
หมายเหตุ: ความหมายของตัวแปรมีดังนี้ 

CMI (Construction Material Indicator) ดัชนีคาวัสดุกอสราง 

OCC (Original Construction Cost) ตนทุนคากอสรางอสังหาริมทรัพยแรกเริ่ม 
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PCC (Present Construction Cost) ตนทุนคากอสรางอสังหาริมทรัพยปจจุบัน 

PIC (Present Improvement Cost) ตนทุนคากอสรางสวนตอเติมปจจุบัน 

OIC (Original Improvement Cost) ตนทุนคากอสรางสวนตอเติมแรกเริ่ม 

 

 
 

ภาพที่ 5.3 Sequence diagram แสดงขั้นตอนการทํางานของแอพพลิเคชั่นประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย 

 

ตารางที่ 5.1 ประเภทและจํานวนหนาจอของแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย  

 

ประเภทหนาจอ จํานวนหนาจอ 

1 ระบบ (สมัครสมาชิก ลงทะเบียน ออกจากระบบ และหนาหลัก) 4 

2 เลือกวิธีประเมิน และดูรายงานการประเมิน 2 

3 ขอมูลการประเมิน 3 

4 รายงานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 3 

5 การจัดการผูใช (สําหรับผูดูแลระบบ) 1 

รวม 13 
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http://account.blackcipher.com/program2/index.php

/register.php /login.php

/member_evaluate.php /logout.php

/member_evaluate_market.php

/member_evaluate_cost.php

/member_evaluate_income.php

/member_report_market.php

/member_report_cost.php

/member_report_income.php

 

ภาพที่ 5.4 Conceptual web site diagram แสดงโครงสรางหนาจอตางๆของแอพพลิเคชั่นประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพย 

 

5.1.5 การออกแบบฐานขอมูลของประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

เนื่องจากผูวิจัยใชข้ันตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามแบบตนแบบ (Prototyping model) 

สงผลใหข้ันตอนการทํางานของแอพพลิเคชั่นในชวงการพัฒนา มีสวนที่แตกตางออกไปจากที่ผูวิจัย

ไดออกแบบไว เพื่อใหแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาตรงกับความตองการของผูใชใหมากที่สุด สงผลใหมี

ความจําเปนตองปรับปรุงฐานขอมูล ทําใหไดฐานขอมูลใหมสําหรับแอพพลิเคชั่นประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย ตามภาพที่5.5 
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Income

PK inc_id

  inc_els
  inc_ra
  inc_ri
  inc_ari
  inc_por
  inc_por2
  inc_org
  inc_arg
  inc_pcl
  inc_tr
  inc_rt
  inc_gr
  inc_mf
  inc_oe
  inc_te
  inc_dep
  inc_pit
  inc_oat
  inc_cff
  inc_terminal
  inc_dr1
  inc_e
  inc_d
  inc_coe
  inc_cod
  inc_dr2
  inc_rf
  inc_rp
  inc_dr3
  inc_user
FK1 eva_id

Income_EOT

PK eot_id

  eot_subject
  exd_id
FK1 inc_id

Income_OI

PK oi_id

  oi_subject
  exd_id
FK1 inc_id

Income_Extend

PK exd_id

  exd_amount
FK1 inc_id
FK2 rte_id

Income_Rate

PK rte_id

  rte_year
  rte_rate
  exd_id
FK1 inc_id

Evaluate

PK eva_id

  eva_income
  eva_cost
  eva_market
  eva_date
FK1 usr_id

User

PK usr_id

  usr_name
  usr_id
  usr_password
  usr_status

Cost

PK cst_id

  cst_build
  cst_occ
  cst_cmi_current
  cst_cmi_first
  cst_depreciation
  cst_accrued
  cst_pcc
  cst_al
  cst_psm
  cst_pcl
FK1 eva_id

Cost_Extend

PK exd_id

  exd_build
  exd_oic
  exd_cmi_current
  exd_cmi_first
  exd_depreciation
  exd_accrued
  exd_pic
  exd_id
FK1 cst_id

Market

PK mrk_id

  mrk_date
  mrk_addr_no
  mrk_addr_moo
  mrk_addr_soi
  mrk_addr_road
  mrk_addr_subdistrict
  mrk_addr_district
  mrk_addr_province
  mrk_addr_postal
  mrk_mal
  mrk_mpu
  mrk_mpt
  mrk_1
  mrk_2
  mrk_3
  mrk_4
  mrk_5
  mrk_6
  mrk_7
  mrk_8
  mrk_9
  mrk_10
  mrk_11
  mrk_12
  mrk_13
  mrk_14
  mrk_15
  mrk_16
  mrk_17
  mrk_18
  mrk_19
  mrk_20
  mrk_21
  mrk_22
  mrk_23
  mrk_24
  mrk_25
  mrk_26
  mrk_27
  mrk_28
  mrk_29
  mrk_30
  mrk_31
  mrk_32
FK1 eva_id

 

ภาพที่ 5.5 Entity Relationship Diagram (ER Diagram) แสดงฐานขอมูลของแอพพลิเคชั่นประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพยท่ีปรับปรุงแลว 
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5.2 คูมือการใชงานแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

 

ระหวางขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ผูวิจัย

ไดจัดทําคูมือการใชงานแอพพลิเคชั่นขึ้น เพื่อใหผูใชสามารถใชแอพพลิเคชั่นไดอยางถูกตอง เต็ม

ความสามารถ อยางไรก็ตาม ระหวางขั้นตอนการพัฒนาผูวิจัยไดปรับปรุงแอพพลิเคชั่นหลายสวน 

เพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชใหมากที่สุด ดังนั้นจึงตองมีการปรับแกคูมือดังกลาว ให

สอดคลองกับแอพพลิเคชั่นที่ไดรับการปรับปรุงแลว เพื่อใหคูมือที่จัดทําขึ้นสามารถสรางประโยชน

แกผูใชไดสูงสุดจึงมีการแสดงภาพประกอบคําอธิบายเปนระยะของขั้นตอนการทํางาน ซ่ึงคูมือการ

ใชงานที่ผูวิจัยทําขึ้นเปนการแนะนําแอพพลิเคชั่นในทุกๆสวน ไมวาจะเปนการสมัครสมาชิก เพื่อ

เริ่มตนใชงานดังภาพที่ 5.6 การปอนขอมูลเพื่อประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยดังภาพที่ 5.7 ไปจนถึง

การเรียกรายงานจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดังภาพที่ 5.8 ซ่ึงคูมือการใชงานแอพพลิเคชั่น

นี้ผูวิจัยไดเพิ่มเติมเขาไปเปนสวนหนึ่งของแอพพลิเคชั่นดวย เพื่อใหผูใชสามารถเรียกดูไดทุกครั้งที่

ตองการ 
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ภาพที่ 5.6 คูมือการใชงานแอพพลิเคชั้นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนการสมัครสมาชิก เพื่อ

เริ่มตนใชงาน 
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ภาพที่ 5.7 คูมือการใชงานแอพพลิเคชั้นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนการปอนขอมูลเพื่อ

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีเปรียบเทียบตลาด 
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ภาพที่ 5.8 คูมือการใชงานแอพพลิเคชั้นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนรายงานการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยดวยวิธีเปรียบเทียบตลาด 

 

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.9 คูมือการใชงานแอพพลิเคชั้นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนการปอนขอมูลเพื่อ

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตนทุน 
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ภาพที่ 5.10 คูมือการใชงานแอพพลิเคชั้นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนรายงานการประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีเปรียบตนทุน 
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ภาพที่ 5.11 คูมือการใชงานแอพพลิเคชั้นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนการปอนขอมูลเพื่อ

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายได 
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ภาพที่ 5.12 คูมือการใชงานแอพพลิเคชั้นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนรายงานการประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายได 
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5.3 การทดสอบโดยผูใช 

 

จากการใหกลุมผูใชเปาหมายจํานวน 4 คนทดลองใชแอพพลิเคชั่น ผูวิจัยไดรวบรวมความ

คิดเห็นของผูใชโดยการสัมภาษณไดดังนี้ 

1. การประมวลผลของแอพพลิเคชั่น ไดขอมูลที่ถูกตองตามวิธีคิดจากทฤษฎีประเมินราคา 

อีกทั้ง แอพพลิเคชั่นมีการตรวจสอบขอมูลที่จําเปนในการคํานวณจากผูใชใหครบถวน มีการ

ปรับปรุงขอมูลที่ใชในการประเมินใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสมโดยอางอิงจากทั้งทางทฤษฎี และ

ทางหลักเกณฑท่ีใชโดยทั่วไป ทําใหผูใชมีความรูสึกยินดีท่ีจะใชงานแอพพลิเคชั่น 

2. ตัวแปรตางๆ ของการประเมินคอนขางซับซอน แตการออกแบบหนาจอเพื่อรับขอมูล

เขา ทําใหผูใชไมสับสน ทําการประเมินไดไมยาก 

3. การใชงานแอพพลิเคชั่นชวยใหผูใชประหยัดเวลาและสะดวกสบายมากขึ้นในการหา

ขอมูลบางประเภท ซ่ึงตองใชรวมกับการคํานวณราคาประเมิน โดยใหแหลงที่ผูใชสามารถหาขอมูล

บางอยางไดจากระบบอินเตอรเน็ต เชน ราคาประเมินที่ดิน ดัชนีคากอสราง เปนตน ซ่ึงทําใหผูใช

สามารถใชงานแอพพลิเคชั่นไดสะดวก และไดคาที่ตรงความเปนจริงมากขึ้น 

4. เอกสารประกอบแอพพลิเคชั่นชวยใหผูใชเขาใจวิธีการทํางานของแอพพลิเคชั่นไดดี 

และอธิบายถึงความหมายของตัวแปรตางๆ ทําใหผูใชเขาใจการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยมาก

ข้ึน 

5. เนื่องจากผูวิจัยไดรับคําแนะนําดานการออกแบบแอพพลิเคชั่นจากผูเชี่ยวชาญดานการ

ประเมินราคา จึงทําใหการใชงานแอพพลิเคชั่นมีความยืดหยุน รายงานผลการประเมินตรงตามความ

ตองการของผูใช เชนสวนของรอยละของพื้นที่การเชา (POR) ซ่ึงผูใชสามารถระบุเปนชวงของ

ขอมูล เพื่อผูใชทราบถึงกระแสเงินสดเขาของแตละอัตราการเชากอน จึงจะเลือกเพื่อใชเปน

สมมุติฐานในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย และการเปดโอกาสใหผูใชระบุอัตราสวนลด 

(Discount rate) เอง นอกเหนือจากอัตราสวนลดตามทฤษฎี (WACC และ Risk free – Risk premium)  

จากตัวแปรซึ่งแสดงถึงความเปนแอพพลิเคชั่นคุณภาพตามแนวคิดของ McCall ซ่ึงไดอาง

ถึงในบทที่ 2 ผูใชไดประเมินถึงคุณภาพของแอพพลิเคชั่นชิ้นนี้ไดดังนี้  

1. ผลลัพธของแอพพลิเคชั่นถูกตอง (Correctness) รายงานราคาประเมินอสังหาริมทรัพย

ท่ีแอพพลิเคชั่นคํานวณ สอดคลองกับการคํานวณราคาของผูใชเอง ทําใหเปนที่นาพอใจของผูใช 

2. ความนาเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น (Reliability) ผูใชมีความพอใจในความนาเชื่อถือของ

แอพพลิเคชั่น เนื่องจากรายงานที่แอพพลิเคชั่นสรางถูกตอง และตรงกันทุกครั้ง 
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3. ประสิทธิภาพและความคุมคา (Efficiency) ผูใชสามารถใชแอพพลิเคชั่นผานเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีมีความสามารถระดับกลาง และมีการเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ต  ซ่ึงมีราคาไม

แพง และบริษัทโดยทั่วไปมีอยูแลว ทําผูใชใหไมจําเปนตองเสียคาใชจายจัดหาอุปกรณเพิ่มเติม 

4. ความโปรงใส (Integrity) เนื่องจากแอพพลิเคชั่นที่สรางขึ้นมีระบบสมาชิก ทําใหผล

การประเมินราคาของผูใชแตละคนแยกกันอยางชัดเจนไมเกี่ยวของกัน  ผูใชแตละรายไมสามารถ

ทราบขอมูลการประเมินของกันและกันได 

5. Usability ผูใชสามารถเรียนรูใชแอพพลิเคชั่นไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากการออกแบบ

สวนรับขอมูลเขาใหเขาใจงาย และใหผูใชกรอกขอมูลใหเทาที่จําเปน อีกทั้งผูวิจัยไดจัดทําเอกสาร

ประกอบการใชงานแอพพลิเคชั่นสําหรับผูใช ทําใหผูใชสามารถเรียนรูการใชแอพพลิเคชั่นไดไม

ยาก   

นอกจากนี้ผูวิจัยยังใหผูใชประเมินแอพพลิเคชั่นตามแนวคิด Usability ดังนี้ 

1. ระยะเวลาที่ใชในการทํางาน (Time on task) หากมีขอมูลที่จําเปนและครบถวนสําหรับ

การประเมิน ผูใชจะใชเวลาไมเกิน 10 นาทีตอการปอนขอมูลเพื่อประเมินราคาอสังหาริมทรัพยใน

แตละวิธี  

2. จํานวนความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางการใชงาน (Accuracy) เนื่องจากผูวิจัย

ออกแบบใหสวนขอมูลรับเขามีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ท่ีรับเขา (Validity check) 

สงผลใหขอมูลที่แอพพลิเคชั่นนําไปประมวลผลเปนขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือได เชนสวนการประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตนทุนจะมีเกณฑข้ันต่ําของคาเสื่อมราคาสะสมสําหรับอสังหาริมทรัพย

แตละประเภท ซ่ึงหากคํานวณเองจะเกิดความสับสนทําใหราคาประเมินที่ไดมีความผิดพลาดได 

นอกจากนี้จากการทดลองใชของผูใช ยังไมพบความผิดพลาดในการประมวลผลของแอพพลิเคชั่น 

3. ความสามารถในการจดจําขั้นตอนการใชงาน (Recall) ผูใชสามารถจดจําขั้นตอนการ

ใชงานไดมากเพียงใดหลังจากที่ไมไดใชแอพพลิเคชั่นระยะหนึ่ง เนื่องจากแอพพลิเคชั่นประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพยถูกออกแบบใหการปอนขอมูลเพื่อการประเมินในแตละวิธีสมบูรณภายใน

ภายในหนาจอเดียว สงผลใหผูใชมีความคุนเคยกับหนาจอคอนขางเร็ว โดยเมื่อผูใชเวนระยะการใช

งานประมาณ 2 สัปดาห ผูใชก็ยังใชเวลาไมเกิน 10 นาทีตอการปอนขอมูลเพื่อประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยในแตละวิธี  

4. ความรูสึกของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคชั่น (Emotional response) ผูใชท่ีทดลองใชงาน

แอพพลิเคชั่น มีความรูสึกในเชิงบวกตอแอพพลิเคชั่น เนื่องจากเปนแอพพลิเคชั่นประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยแอพพลิเคชั่นแรกที่เปดโอกาสใหผูใชท่ัวไปประเมินราคาอสังหาริมทรัพยไดดวย

ตัวเอง นอกจากนี้ขอมูลที่จําเปนตอการประเมินยังเปนขอมูลที่ผูใชในกลุมเจาของอสังหาริมทรัพย 
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หรือนักบัญชีมีอยูแลว อีกทั้งการออกแบบหาจอของแอพพลิเคชั่นยังเขาใจงาย รวมทั้งมีเอกสาร

แนะนําการใชงาน ทําใหผูใชไมรูสึกสับสน  



 

บทที่ 6 

 

สรุป และขอเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการวิจัย 

 

6.1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาตัวแบบ (Model) โปรแกรมการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย สําหรับการ

ประเมินราคาสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพยแกกิจการโดยใชภาษาพีเอชพี 

2. เพื่อใหผูทําบัญชี ผูท่ีมีความรูเบื้องตนทางการบัญชี ผูท่ีมีความรูเบื้องตนทางการ

ประเมินราคาสินทรัพย ผูท่ีมีความรูเบื้องตนดานอสังหาริมทรัพย หรือผูท่ีสนใจและมีขอมูลที่

เกี่ยวของมากพอ สามารถใชโปรแกรมการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ทําการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยท่ีกอใหเกิดรายไดท้ังสําหรับการประกอบกิจการ (Operating) และสําหรับการ

ลงทุน (Investing) ในเบื้องตนไดอยางสมเหตุสมผล 

 

6.1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

6.1.2.1 Hardware 

1) เครื่องแมขาย (Sever) ท่ีติดตั้งและใหบริการแอพพลิเคชั่นประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยไมตองการทรัพยากรที่สูงมากนัก โดยใชเพียง Intel Pentium 4 เปนหนวย

ประมวลผลกลาง และใชหนวยความจําหลัก (RAM) เปน DDRII 2048 MB โดยใช Apache HTTPd 

2.0 เปนเว็บเซอรฟเวอร และมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายเพื่อติดตอกับเครื่องปลายทาง 

2) เครื่องปลายทาง (Terminal)  ท่ีเรียกใชงานแอพพลิเคชั่นประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยเปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีศักยภาพระดับกลาง ท่ีมีหนวยความจําหลัก (RAM) เปน 

DDRII 512 MB มีระบบปฏิบัติการเปน Microsoft Windows XP Service Pack 2 และการเชื่อมตอ

กับระบบเครือขาย เพื่อเรียกใชงานโปรแกรมจากเครื่องแมขาย 
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6.1.2.2 Software 

การพัฒนาโปรแกรมบัญชีเพื่อวิสาหกิจขนาดเล็ก ใชซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส 

(Open source) ท้ัง ภาษาพีเอชพี และฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ทําใหผูวิจัยสามารถประหยัด

คาใชจายในการจัดหาซอฟตแวรมาใชในขั้นตอนการวิจัย อีกทั้งยังทําใหมีความยืดหยุนในการเลือก

เว็บเซอรฟเวอรเนื่องจากความไมยึดติดในสถาปตยกรรมของภาษาพีเอชพี นอกจากนี้จากการที่

ผูวิจัยเลือกใชซอฟตแวรซ่ึงเปนที่นิยมโดยทั่วไปทําใหผูวิจัยสามารถคนควาขอมูล และคําแนะนํา

ดานการใชงานซอฟตแวรดังกลาวเพื่อการพัฒนาโปรแกรมไดจากกระดานขาว ซ่ึงเปนแหลงรวม

ของผูท่ีใช และตองการใชซอฟตแวร 

 

6.1.3 ผลการวิจัย 

แอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ถูกออกแบบมาเพื่อใหผูใชซ่ึงไมมีความ

เชี่ยวชาญทางการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ท่ีมีความสนใจ และมีขอมูลที่จําเปนอยางเพียงพอ 

สามารถประเมินราคาอสังหาริมทรัพยได โดยแอพพลิเคชั่นประกอบไปดวยวิธีการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยสามวิธี ไดแก วิธีเปรียบเทียบตลาด วิธีตนทุน และวิธีรายได รวมทั้งคูมือ

ประกอบการใชงานแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสําหรับผูใช เพื่อใหผูใชสามารถใช

ประโยชนจากแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยไดอยางเต็มที่ 

 

6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

จากผลการวิจัยมีประเด็นซึ่งสามารถนํามาอภิปรายได ดังนี้ 

 1.  แอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ลดความซับซอนในขั้นตอนการประเมิน 

ชวยใหผูใชซ่ึงขาดความชํานาญในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย และมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปน

ของ อสังหาริมทรัพยท่ีตองการประเมิน สามารถทําการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยไดดวยตนเอง 

เพื่อใชขอมูลที่ไดจากแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการตัดสินใจ เปนการเพิ่มความสามารถในการเขาถึง

ขอมูลที่สําคัญ แกผูท่ีสนใจ 

2. นอกเหนือจากประโยชน ในเรื่องการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปน

วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยแลว แอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ยังมีประโยชน

ทางออมในดานการสรางขอมูลประกอบการตัดสินใจแกเจาของอสังหาริมทรัพย หรือผูท่ีสนใจใน

ประเด็นของรายได คาใชจายของอสังหาริมทรัพยในแตละชวงเวลา จากสมมุติฐานในการหารายได

ท่ีกําหนด ทําใหมีกรอบสําหรับการวางแผนหรือนโยบายในเรื่องตางๆของอสังหาริมทรัพย 
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3. ผูใชสามารถนําผลการประเมินจากแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย เพื่อ

เปนการสนับสนุน และเปนสวนหนึ่งของการประกอบการตัดสินใจ สําหรับการประกอบการ 

(Operating) และการลงทุน (Investing) ในประเด็นที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ผลการ

ประเมินจากแอพพลิเคชั่นยังสามารถใชเพื่อเปนกรอบของผูใช ในการเลือกใชราคาประเมินจากผู

ประเมินโดยยึดสมุติฐานที่วาผูใชมีความเขาใจในอสังหาริมทรัพยมากกวาผูประเมิน 

 

6.3 ขอจํากัดของการวิจัย 

 

 1.  เนื่องจากตัวแปรซึ่งใชในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตลาด มีหลากหลาย

และแตกตางกันไปตามสถานการณและสภาพแวดลอม ทําใหไมเหมาะที่จะประเมินโดยใช

คอมพิวเตอรหรือแอพพลิเคชั่นเปนเครื่องมือ ดังนั้นผูวิจัยจึงออกแบบใหสวนการประเมินราคาดวย

วิธีตลาดในแอพพลิเคชั่นประเมินดวยปจจัยทางตลาดซึ่งมีความเหมาะสมกับชวงเวลาที่ผูวิจัย

ออกแบบแอพพลิเคชั่น เมื่อสภาพแวดลอมและสถานการณเปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะใหไดราคา

ประเมินจากวิธีเปรียบเทียบตลาดซึ่งสะทอนความเปนจริง จึงตองมีการปรับปรุงตัวแปรของการ

ประเมินดวยวิธีนี้ใหเหมาะสมกับชวงเวลาที่ประเมิน 

 2.  การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีประเมินมีตัวแปรที่สําคัญคือ ดัชนีคากอสราง 

ซ่ึงสามารถอางอิงไดจากเว็บไซตของกรมดัชนีธุรกิจ กระทรวงพาณิชย อยางไรก็ตามดัชนีคา

กอสรางที่เว็บไซตใหบริการมียอนหลังไปจนถึงป พ.ศ.2543 ซ่ึงหากผูใชตองการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยซ่ึงกอสรางกอนป พ.ศ.2543 ดวยวิธีตนทุนผูใชจึงตองหาขอมูลดัชนีคากอสรางเอง 

3. เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้มุงเนนที่การสรางตัวแบบ (Model) ของโปรแกรมประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย โดยการออกแบบแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยจะเนนที่ความงายตอ

การใชงานมากที่สุด อยางไรก็ตามจากขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาในการวิจัย และขอจํากัดทาง

เทคนิคทําใหยังมีสวนที่ผูใชตองปอนขอมูลเอง เชนในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวอธี

ตนทุน แอพพลิเคชั่นไดใหลิงคไปยังเว็บไซตของกรมดัชนีการคา กระทรวงพานิชยในสวนแสดง

ดัชนีคากอสราง ซ่ึงผูใชตองนําตัวเลขดัชนีคากอสรางมาปอนในแอพพลิเคชั่นเอง 

 

6.4 ขอเสนอแนะของผูวิจัย 

 

6.4.1 ขอเสนอเพื่อการนําผลวิจัยไปใช 

6.4.1.1 วิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 
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วิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท้ังสามวิธี ซ่ึงโปรแกรมประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยนําเสนอ มีความเหมาะสมกับอสังหาริมทรัพยท่ีแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อใหไดราคา

ประเมินที่สะทอนความเปนจริงที่สุด ผูใชจึงควรประเมินราคาอสังหาริมทรัพยตามเกณฑดังนี้ 

1) อสังหาริมทรัพยซ่ึงซื้อขายเปลี่ยนมือบอย เชน บานพักอาศัย เหมาะสมกับ 

วิธีเปรียบเทียบตลาด 

2) อสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนสถานที่เฉพาะอยาง เชน วัด อาคารเรียน หองสมุด 

เหมาะสมกับ วิธีตนทุน 

3) อสังหาริมทรัพยซ่ึงสรางรางรายไดใหแกรายการ เชน อาคารสํานักงาน 

เหมาะสมกับวิธีรายได 

6.4.1.2 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

  การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไป ผูประเมินจะประเมินราคามากกวา

หนึ่งวิธีจากนั้นจึงนําราคาประเมินที่ไดมากระจายน้ําหนักตามสมมุติฐานของผูประเมิน เพื่อใหได

ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย ดังนั้นเพื่อใหไดราคาประเมินที่ตรงกับมูลคาที่แทจริงมากที่สุด ผูใช

จึงควรประเมินราคาอสังหาริมทรัพยโดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับอสังหาริมทรัพยมากที่สุด 

 

6.4.2 ขอเสนอเพื่อการศึกษาตอ 

 จากการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ไป

จนถึงขั้นตอนสรุปผลการวิจัย สงผลใหผูวิจัยมีขอเสนอเพื่อการนําผลวิจัยนี้ไปศึกษาตอ ดังนี้ 

1. การพัฒนาใหแอพพลิเคชั่น สามารถประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีหลากหลาย ใน

การประเมินแตละครั้ง การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ผูใชอาจตองการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยโครงการใหญ ซ่ึงประกอบไปดวยสวนของอสังหาริมทรัพยหลากหลาย เพื่อให

แอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพยตอบสนองตอความตองการที่อาจเกิดขึ้นของผูใช จึง

ควรพัฒนาใหแอพพลิเคชั่นสามารถประเมินราคาอสังหาริมทรัพยพรอมกันในคราวเดียว 

2. การพัฒนาใหรายงานที่สรางโดยแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย มีลักษณะ

ท่ีเปนมิตรตอเครื่องพิมพ (Printer friendly) เพื่อใหผูใชสามารถพิมพรายงานการประเมินซึ่งมีความ

สวยงาม และเขาใจงายมากขึ้น จึงควรพัฒนาสวนสงตอขอมูลไปยังโปรแกรมแผนตารางทําการ 

(Spreadsheet) เชน โปรแกรมไมโครซอฟท เอกซเซล (Microsoft Excel) เพื่อใหผูใชสามารถจัดหนา

รายงานและสั่งพิมพได เพื่อใหสามารถนํารายงานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยจาก

แอพพลิเคชั่น ไปใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 



 67 

3. การพัฒนาใหสามารถปรับปรุงตัวแปร และคะแนนในการประเมินวิธีตลาด เนื่องจาก

การประเมินราคาดวยวิธีตลาด ยึดความตองการของตลาดในชวงเวลาที่ประเมินเปนสําคัญ ดังนั้น

เพื่อใหราคาประเมินดวยวิธีตลาดของแอพพลิเคชั่นทันสมัย และตรงกับสภาพของตลาดซึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดทุกเมื่อ จึงควรเพิ่มเติมสวนที่ใหผูดูแลสามารถปรับปรุงตัวแปร และคะแนนดังกลาว

ได 

4. การพัฒนาใหผูใชมีความสะดวกสบายในการใชงานมากขึ้น และเพิ่มความถูกตองของ

ขอมูลที่ใชในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย โดยใหมีการปอนขอมูลที่นอยครั้งที่สุด โดยสวน

ของการปอนราคาที่ดินรายแปลงซึ่งเปนราคาประเมินจากกรมธนารักษ เมื่อผูใชระบุท่ีตั้งของที่ดิน

ใหแอพพลิเคชั่นดึงราคาประเมินที่ดินแปลงดังกลาวจากเว็บไซตของกรมธนารักษ 

5. การพัฒนาใหสามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงคาบางสวนแลวออกเปนรายงาน

การประเมินใหม เนื่องจากตัวแปรในการประเมินราคามีคอนขางมาก ผูใชอาจตองการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยเดิมซึ่งมีขอมูลพื้นฐานเดียวกัน เพียงแตมีบางตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไป หาก

แอพพลิเคชั่นสามารถนําการประเมินที่เคยทําแลวมาปรับปรุงตัวแปร เพื่อสรางรายงานการประเมิน

ใหมจะเพิ่มความสะดวกและประโยชนของแอพพลิเคชั่นไดมากยิ่งขึ้น 

6. การพัฒนาสวนบันทึกราคาประเมินอสังหาริมทรัพยตามชวงเวลา เพื่อแสดงเปน

แนวโนมของราคาอสังหาริมทรัพย (Trend) ซ่ึงจะเพิ่มประโยชนของอสังหาริมทรัพยในประเด็น

เรื่องการประมาณราคา (Trend analysis) และการสนับสนุนการตัดสินใจ 
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ภาคผนวก ก 
ขอแนะนําการใชงานแอพพลิเคช่ันประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 
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ขอแนะนําการใชงาน โปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

*** หมายเหตุ ขอแนะนําการใชงานในแตละหนาของโปรแกรมจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับเนื้อหา

หรือขอมูลที่ปรากฎในหนาจอ *** 

 

ขอมูลที่ใหผูใชระบุหากมีเครื่องหมายดอกจัน(*) หมายความวาขอมูลนั้นจําเปนตอการทํางานของ

โปรแกรม โดยผูใชอาจตองระบุเอง หรือในบางกรณีโปรแกรมอาจคํานวณมาจากคาอื่นได 

 

อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองโดยกิจการหรือบุคคลจําพวกที่ดิน ท่ีพักอาศัย อาคารสํานักงาน 

อาคารเชิงพาณิชยตาง ๆ ท้ังไวเพื่อประกอบกิจการ (Operating) เพื่อการลงทุน (Investing) หรือเพื่อ

การใด ๆ ก็ตาม เมื่อผานไประยะเวลาหนึ่งมูลคาอสังหาริมทรัพยนั้นยอมเปลี่ยนแปลงไปจาก

ชวงเวลาที่ซ้ืออสังหาริมทรัพยดังกลาวดวยปจจัยตาง ๆ ยกตัวอยางเชน ความเจริญของ

สภาพแวดลอม การตอเติมหรือซอมแซมตัวอาคาร ความสามารถในการทําประโยชนของ

อสังหาริมทรัพยนั้น ๆ ซ่ึงมูลคาที่สะทอนความเปนจริงของตัวอสังหาริมทรัพยในปจจุบันจะเปนที่

ตองการทั้งในกรณีท่ีมีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย หรือเพื่อประกอบการทําบัญชีในกรณีท่ีผูถือครอง

อสังหาริมทรัพยเปนกิจการ นอกจากนี้ความสามารถในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีถือครอง

หรือที่สนใจจะชวยสนับสนุนการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของไดอยางมีเหตุมีผลมากขึ้น  

 

 การแลกเปลี่ยนซื้อขายเปนการโอนถายกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยจึงมีความจําเปนตอง

อาศัยการประเมินราคาเพื่อหามูลคาในปจจุบันของอสังหาริมทรัพยดังกลาว การประเมินราคาเพื่อ

ทําการเวนคืน เพื่อการภาษี หรือเพื่อเปนหลักฐานในการฟองรองทางศาล ยังจําเปนตองใหผูประเมิน

ราคาที่ไดรับอนุญาตทําการประเมินราคาใหถูกตองตามกฎหมาย หากแตการประเมินราคาที่มี

วัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบหรือชวยประกอบการตัดสินใจอาจไมจําเปนตองใชผูประเมินราคาที่

ไดรับอนุญาตเสมอไปก็ได 

 

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเปนสิ่งจําเปนที่กิจการตาง ๆ พึงกระทําจากขอบังคับของ

กระทรวงพาณิชย ซ่ึงโดยทั่วไปสามารถทําไดโดยการวาจางผูประเมินราคาสินทรัพยท่ีไดรับ

อนุญาตอยางเปนทางการ อยางไรก็ตามเนื่องจากวาการจางผูประเมินราคามีคาใชจายคอนขางสูง อีก

ท้ังขอกําหนดทางการบัญชีของประเทศไทยมิไดบังคับใหกิจการจําเปนตองใชมูลคาประเมิน

อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองจากผูประเมินราคาสินทรัพยท่ีไดรับอนุญาตแตอยางใด ดังนั้นหากมี
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โปรแกรมที่ชวยใหผูทําบัญชีและผูประกอบการ สามารถประเมินราคาอสังหาริมทรัพยของกิจการ

ไดเองก็จะชวยใหกิจการสามารถประหยัดคาใชจายไปไดไมนอย 

 

หนาหลัก 

ในกรณีท่ีผูใชตองการเริ่มตนการใชงานโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ทาน

สามารถเริ่มตนไดโดยการคลิ๊กที่ “หนาหลัก” ทางดานซายบนของหนาจอ เพื่อกลับมาเริ่มตนที่หนา

แรกอีกครั้ง ตามภาพ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่1 หนาหลักของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพยจากหนา index.php 
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คูมือการใชงาน 

หากผูใชไมทราบถึงวิธีการใชงานโปรแกรม หรือมีปญหาในการใชงานโปรแกรม สามารถ

ศึกษาวิธีใชงานไดท่ีหัวขอ คูมือการใชงาน โดยหนาอธิบายการใชงานจะเปลี่ยนไปตามหนาจอของ

ผูใช สามารถเรียกดูวิธีใชตามภาพ 2 

 

ภาพที่2 หนาหลักของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนของคูมือการใชงาน 
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ลงทะเบียน 

 ในการเริ่มตนใชโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ผูใชจําเปนตองลงทะเบียนเพื่อเขา

สูระบบ โดยใช “ช่ือผูใช” และ “รหัสผาน” สําหรับการเขาใชโปรแกรม และเรียกดูขอมูลตาง ๆ ท่ี

ไดทําการประเมินในครั้งตอ ๆ ไป ผูใชสามารถลงทะเบียนไดโดยคลิ๊กที่คําวา “ลงทะเบียน” ทาง

ดานซายบนของหนาจอตามภาพ 3 

 

 

ภาพที่3 หนาหลักของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนของการลงทะเบียนเพื่อเริ่มตน

การใชงาน 
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เขาสูระบบ 

 เมื่อผูใชทําการลงทะเบียนเปนที่เรียบรอย หรือมี “ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน” อยูแลว 

สามารถเขาใชงานโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพยไดโดยคลิ๊กที่ “เขาสูระบบ” ทางดานซาย

บนของหนาจอ ตามภาพ 4 

 

 

ภาพที่4 หนาหลักของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนของการเขาสูระบบเพื่อเริ่มการ

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 
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เครื่องคํานวณตารางวาเปนตารางเมตร 

 เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูใชสามารถทราบคาของพื้นที่เปนตารางเมตร ในกรณีท่ีมีขอมูล

พ้ืนที่เปนตารางวา ซ่ึงปรากฏอยูทางดานซายกลางของหนาจอตามภาพ 5 

 

 

ภาพที่5 หนาหลักของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนเครื่องคํานวณพื้นที่ และราคา

จากตารางวาเปนตารางเมตร 

 

ใชงานโดยการกรอกจํานวนพื้นที่ท่ีเปนตารางวาในชอง “ตารางวา” แลวจึงกดปุม 

“คํานวณ” คาที่ไดจะออกมาในชองของ “ตารางเมตร” และหากตองการคํานวณพื้นที่ที่เปนตารางวา

อ่ืน ๆ อีก ทําไดโดยคลิ๊กที่ “เริ่มคํานวณใหม” 
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เครื่องคํานวณตารางเมตรเปนตารางวา 

 เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูใชสามารถทราบคาของพื้นที่เปนตารางวา ในกรณีท่ีมีขอมูลพื้นที่

เปนตารางเมตร ซ่ึงปรากฏอยูทางดานซายลางของหนาจอตามภาพ 6 

 

 

ภาพที่6 หนาหลักของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสวนเครื่องคํานวณพื้นที่ และราคา

จากตารางเมตรเปนตารางวา 

 

ใชงานโดยการกรอกจํานวนพื้นที่ท่ีเปนตารางวาในชอง “ตารางเมตร” แลวจึงกดปุม 

“คํานวณ” คาที่ไดจะออกมาในชองของ “ตารางวา” และหากตองการคํานวณพื้นที่ท่ีเปนตารางเมตร

อ่ืน ๆ อีก ทําไดโดยคลิ๊กที่ “เริ่มคํานวณใหม” 
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ขอแนะนําการใชงาน โปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

 

ขอมูลที่ใหผูใชระบุหากมีเครื่องหมายดอกจัน(*) หมายความวาขอมูลนั้นจําเปนตอการทํางานของ

โปรแกรม โดยผูใชอาจตองระบุเอง หรือในบางกรณีโปรแกรมอาจคํานวณมาจากคาอื่นได 

 

ลงทะเบียน 

 ในการลงทะเบียน ผูใชจําเปนตองระบุ “ชื่อผูใช” โดยกําหนดเปนตัวอักษรภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ และ “รหัสผาน” ไมนอยกวา 6 ตัวอักษร และคลิ๊ก “ยืนยัน” ในหนาจอทางดานขวามือ 

ตามภาพ 7 

 

 

 ภาพที่7 หนาจอลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกกอนใชงานโปรแกรม 
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เขาสูระบบ 

 ในการเขาสูระบบ ผูใชจําเปนตองระบุ “ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน” ตามที่ไดระบุไวในการ

ลงทะเบียน และคลิ๊ก “ยืนยัน” ในหนาจอทางดานขวามือ ตามภาพ 8 

 

 

ภาพที่8 หนาเขาสูระบบเพื่อเริ่มการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยสําหรับผูใชท่ีเปนสมาชิกของ

โปรแกรม 
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ชื่อผูใช 

เมื่อทําการลงทะเบียนและเขาสูระบบเปนที่เรียบรอย ช่ือผูใชจะปรากฎใหเห็นอยูท่ีมุมซาย

บนของหนาจอ ตามภาพ 9 

 

 

ภาพที่9 ชื่อผูใชท่ีแสดงในโปรแกรม 
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หนาหลัก 

ในกรณีท่ีผูใชตองการเริ่มตนการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ทานสามารถเริ่มตนไดโดย

การคลิ๊กที่ “หนาหลัก” ทางดานซายของหนาจอ เพื่อกลับมาเริ่มตนที่หนาแรกอีกครั้ง ตามภาพ 10 

 

 

ภาพที่10 หนาหลักของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพยหลังจากผูใชเขาสูระบบแลว 
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เพิ่ม/ดูการประเมิน 

 ทางดานซายมือของหนาจอ ผูใชสามารถเริ่มประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หรือดูรายงาน

การประเมินยอนหลังไดโดยคลิ๊กที่ “เพิ่ม/ดูการประเมิน”  ตามภาพ 11 

 

ภาพที่11 สวนเพิ่มและดูการประเมินของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 
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ออกจากระบบ 

 เมื่อผูใชตองการเลิกใชงานโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย สามารถทําไดโดยคลิ๊ก

ท่ี “ออกจากระบบ” ทางดานซายของหนาจอ ตามภาพ 12 

 

 

ภาพที่12 สวนออกจากระบบ 
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วิธีการประเมินราคา 

วิธีการประเมินราคาซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับสากลและ

ภายในประเทศไทยประกอบไปดวย 3 วิธีหลักคือ วิธีเปรียบเทียบตลาด (Market approach) วิธี

ตนทุน (Cost approach) และ วิธีรายได (Income approach) ซ่ึงในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย

แตละรายการสามารถใชท้ังสามวิธีดังกลาวมาประเมิน แลวนํามูลคาที่ไดจากการประเมินจากสาม

วิธีนั้นมาเปรียบเทียบตามความเหมาะสมจึงจะไดเปนมูลคาประเมินปจจุบันของอสังหาริมทรัพย 

โดยในที่นี้ผูใชสามารถเลือกวิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยไดตามความเหมาะสม 

 

 

 ภาพที่13 สวนเลือกวิธีประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

 

ปจจัยในการเลือกประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท้ัง 3 วิธี ตามภาพ13 มีดังนี้ 

 

วิธีการเปรียบเทียบตลาด เปนวิธีท่ีใชการประเมินโดยใชความตองการของตลาดเปนหลัก

จึงมีความปรวนแปรสูงและตองอาศัยสภาพแวดลอมเปนตัวชวยในการประเมิน หากสภาพแวดลอม

มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มูลคาที่ไดจากการประเมินดวยวิธีนี้ก็จะตองเปลี่ยนไป จุดดอยของวิธี
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นี้ก็คือการไมสามารถหาขอมูลสภาพแวดลอมมาวิเคราะหไดอยางเพียงพอ ซ่ึงหากไมสามารถหา

ขอมูลไดเพียงพอคาที่ไดก็อาจไมตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากนัก แสดงใหเห็นวาวิธีนี้

ตองใชความละเอียดลึกซึ้ง รอบคอบ และมีประสบการณในการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนอยางดี 

จึงเปนวิธีท่ีนิยมจางวานผูประเมินราคามืออาชีพมาทําการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ท้ังนี้ดวย

ขอจํากัดซึ่งโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพยไมสามารถเก็บตัวแปรที่มีอยูอยางไมจํากัด และ

แตกตางกันออกไปตามแตละกรณี ทําใหผลการคํานวณการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวย

วิธีการเปรียบเทียบตลาดเปนเพียงการประมาณแบบภาพรวม 

 

วิธีตนทุน คิดไดจากการหาตนทุนทดแทนใหมของอสังหาริมทรัพย โดยเปรียบเทียบตนทุน

การสรางในอดีตกับตนทุนการสรางในปจจุบันจากอสังหาริมทรัพยเดียวกัน แลวนําตนทุนการสราง

ในปจจุบันมาหักออกดวยคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ (ในกรณีท่ีมี

ตนทุนการถมที่ดินไมจําเปนตองหักคาเสื่อมราคาออก) จึงจะไดมูลคาตามสภาพของ

อสังหาริมทรัพย แลวบวกดวยมูลคาที่ดินในปจจุบันจะไดมูลคาขออสังหาริมทรัพย ในที่นี้

โปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพยใชวิธีคิดตนทุนแบบ วิธีการใชดัชนีการกอสราง โดยใช

ขอมูลตนทุนคากอสรางในอดีต แลวนําดัชนีกอสรางปปจจุบัน (ปท่ีตองการประเมินมูลคา

สินทรัพย) หารดวยดัชนีคากอสรางในปท่ีเริ่มกอสรางนั้น จากนั้นคูณดวยตนทุนเริ่มแรก และหักคา

เสื่อมราคาสะสมออก แลวจึงนําไปรวมกับผลรวมตนทุนตอเติมทดแทนใหม 

 

วิธีรายได เปนวิธีท่ีไดรับความนิยมมากเนื่องจากสะทอนถึงมูลคาและประโยชนท่ี

อสังหาริมทรัพยดังกลาวจะสรางใหแกผูถือครอง โดยอางอิงจากขอมูลรายได รายจาย และคาเสื่อม

ราคาที่เกิดขึ้น รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย และประมาณการเศรษฐกิจในอนาคต โดยจะแสดงมูลคาเปน

มูลคาปจจุบัน ของมูลคาที่ประเมินภายในชวงเวลา มูลคาที่ไดจากวิธีนี้จะแสดงในรูปของกระแสเงิน

สด ท่ีมีมูลคาในแตละชวงเวลาแตกตางไปตามเงื่อนไขที่มี 

 

การเปรียบเทียบทั้ง 3 วิธี โดยแทจริงแลว มูลคาที่ประเมินไดจากทั้ง 3 วิธี จะเปนไปในแนว

เดียวกัน ท้ังนี้จากขอสมมติท่ีวาตลาดมีการแขงขันโดยเสรี อยางไรก็ตามผลที่ไดมักไมเปนเชนนั้น 

จากผลของความแตกตางนี้จึงตองมีการตรวจสอบเกี่ยวกับ 

1. ความนาเชื่อถือของขอมูลที่ใชในการประเมินราคาของแตละวิธี 

2. วิธีการประเมินราคาวิธีไหนที่มีความสัมพันธและเหมาะสมตอทรัพยสินที่ประเมิน 
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3. วิธีการประเมินราคาวิธีไหนที่ใหมูลคาถูกตองตรงกับคําจํากัดความของมูลคาที่

ตองการ ผูประเมินจะใหความสําคัญแกขอมูลที่ดีท่ีสุดตามดุลยพินิจของตน โดยปกติแลว 

การประเมินที่อยูอาศัย  จะใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

การประเมินศูนยการคา  จะใชวิธีรายได 

การประเมินอาคารโรงเรือน จะใชวิธีตนทุน 

แตทรัพยสินบางอยาง เชน ศูนยการคา อาคารสํานักงาน อพารทเมนต ควรหาขอมูลที่

เพียงพอสําหรับการประเมินราคาทั้ง 3 วิธี 

นอกจากนี้ก็จะตองพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมแตละวิธีดวย เชน ควรใชวิธีคิด

รายไดถา 

1. รายไดและคาใชจายในอนาคตสามารถพิสูจนไดจากหลักฐานที่มีเหตุผล 

2. Discount rate ท่ีใชใกลเคียงกับการลงทุนอยางอื่นที่คลายคลึงกับทรัพยสินที่

ประเมิน 

3. หา Discount rate ดวยวิธีท่ีเหมาะสม 

หลังจากตรวจสอบแตละวิธีแลว ผูใชจะตองใชดุลยพินิจของตนพิจารณากําหนดราคา

ประเมินที่ดีท่ีสุด โดยหลีกเลี่ยงการใชวิธีการคิดคาเฉลี่ยจากวิธีท้ัง 3 แตจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่มี

หลักฐานสนับสนุนที่นาเชื่อถือไดมากที่สุด 
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เพิ่มการประเมิน 

 ผูใชสามารถเพิ่มการประเมินไดโดยเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมตออสังหาริมทรัพย ซ่ึง

ในแตละครั้งสามารถเลือกไดมากกวาหนึ่งวิธี และเลือกวันที่ท่ีทําการประเมิน หลังจากนั้นใหทําการ

ระบุท่ีตั้งอสังหาริมทรัพย แลวจึงกดปุม “ยืนยัน” ตามภาพ14 โดยที่ขอมูลที่ตั้งอสังหาริมทรัพยใน

สวนแรกที่ระบุจะไปปรากฏเปนชื่อไฟลการประเมินพรอมวันที่ท่ีประเมินลงในประวัติการใชงาน

ของผูใชเพื่อเรียกดูในภายหลัง  

 

 

ภาพที่14 สวนปอนขอมูลเพื่อเริ่มตนการประเมิน 
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การประเมินดวยวิธีเปรียบเทียบตลาด 

ผูใชสามารถประเมินวิธีเปรียบเทียบตลาดไดโดยการระบุขอมูล “ขนาดที่ดิน” หากมีขอมูล

เปนตารางวา สามารถแปลงเปนตารางเมตรไดโดยใชเครื่องมือทางดานซายของหนาจอชวย และ

กรอกขอมูลอื่น ๆ ขออสังหาริมทรัพยท่ีมีโดยละเอียด ตามภาพ 15 

 

 

ภาพที่15 หนาจอปอนขอมูลเพื่อประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีการเปรียบเทียบตลาด 
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เครื่องคํานวณตารางวาเปนตารางเมตร 

 เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูใชสามารถทราบคาของพื้นที่เปนตารางเมตร ในกรณีท่ีมีขอมูล

พ้ืนที่เปนตารางวา ซ่ึงปรากฏอยูทางดานซายกลางของหนาจอตามภาพ16 

 

ภาพที่16 เครื่องคํานวนตารางวาเปนตารางเมตร 

 

ใชงานโดยการกรอกจํานวนพื้นที่ท่ีเปนตารางวาในชอง “ตารางวา” แลวจึงกดปุม 

“คํานวณ” คาที่ไดจะออกมาในชองของ “ตารางเมตร” และหากตองการคํานวณพื้นที่ท่ีเปนตารางวา

อ่ืน ๆ อีก ทําไดโดยคลิ๊กที่ “เริ่มคํานวณใหม” 
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หากตองการทราบราคาพื้นที่ตอตารางเมตรของอสังหาริมทรัพยสามารถทําไดโดยคลิกที่

ลิงค “ราคาที่ดิน” ตามภาพ 17 

 

 

ภาพที่17 ลิงคเพื่ออางอิงราคาที่ดินจากกรมธนารักษ 

 

 



 92 

เพื่อไปยังเว็บกรมธนารักษเพื่อหาขอมูลราคาที่ดินจากขอมูลอสังหาริมทรัพยท่ีมี ตามภาพ

18 

 

 

ภาพที่18 หนาจอคนหาราคาที่ดินของกรมธนารักษซ่ึงเชื่อมตอจากโปรแกรมประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย 
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และเชนเดียวกันหากตองการทราบราคาสิ่งปลูกสรางตอตารางเมตรสามารถทําไดโดยคลิก

ท่ีลิงค “ราคาสิ่งปลูกสราง” ตามภาพ 19 

 

 

ภาพที่19 ลิงคเพื่ออางอิงราคาสิ่งปลูกสรางจากกรมธนารักษ 
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เพื่อไปยังเว็บกรมธนารักษเพื่อหาขอมูลราคาสิ่งปลูกสรางจากขอมูลอสังหาริมทรัพยท่ีมี 

ตามภาพ 20 

 

 

ภาพที่20 หนาจอคนหาราคาสิ่งปลูกสรางของกรมธนารักษซ่ึงเชื่อมตอจากโปรแกรมประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย 
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สวนควบอสังหาริมทรัพย 

 สวนควบอสังหาริมทรัพยคือสิ่งที่ตอเติมรวมเขากับอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนอัน

กอใหเกิดกับอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ จึงสามารถเพิ่มมูลคาใหกับอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ ได เชน 

ระบบไฟฟา ลิฟท ระบบทอระบายน้ํา เปนตน 

วิธีการเพิ่มมูลคาสวนควบอสังหาริมทรัพยทําไดโดย ปอนขอมูลชื่อเรียกของสวนควบ

อสังหาริมทรัพย และจํานวนเงิน หรือมูลคาของสวนควบนั้น ๆ ท่ีไดหักคาเสื่อมราคาแลว และจึงกด

ปุม “เพิ่ม” ตามภาพ 21 

 

 

ภาพที่21 สวนปอนขอมูลสวนควบอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนปจจัยที่ใชในการประเมิน 
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 เมื่อเพิ่มขอมูลสวนควบอสังหาริมทรัพยแลว โปรแกรมจะแสดงขอมูลตาง ๆ ท่ีไดทําการ

เพิ่มลงไปใหผูใชเห็น และสามารถทําการลบทิ้งสวนควบที่บันทึกไปแลวได หากกรอกขอมูล

ผิดพลาด ตามภาพ 22 

 

 

ภาพที่22 การแสดงรายละเอียดสวนควบอสังหาริมทรัพยท่ีบันทึกเขาโปรแกรมแลว 
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ในสวนถัดไปเปนรายละเอียดสภาพแวดลอมของอสังหาริมทรัพย ใหผูใชกรอกรายละเอียด

ใหครบถวนตามภาพ 23 

 

 

ภาพที่23 หนาจอปอนขอมูลรายละเอียดสภาพแวดลอมของอสังหาริมทรัพย 
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เมื่อใหรายละเอียดครบถวนแลวจึงกดปุม “ตอไป” ตามภาพ 24 

 

 

 ภาพที่24 ปุมตอไปเพื่อเริ่มการคํานวณราคาอังหาริมทรัพยดวยวิธีเปรียบเทียบตลาด 
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ดูการประเมิน 

จะเห็นไดวาหลังการเพิ่มการประเมินเปนที่เรียบรอยจะกลับสูหนาจอ “เพิ่ม/ดูการประเมิน” 

อีกครั้ง และดานลางจะมี วันที่ท่ีประเมิน รายชื่อที่บงบอกประเภทของรายงานการประเมินอยู พรอม

ท้ังขอมูลที่ตั้งที่กรอกในสวนแรก โดยหากผูใชตองการดูรายงานใดใหคลิ๊กที่รายชื่อนั้น ตามภาพ 25 

 

 

  ภาพที่25 การเลือกดูรายงานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีเปรียบเทียบตลาด 



 100 

รายงานการประเมินวิธีเปรียบเทียบตลาด 

 รายงานจะบอกถึงรายละเอียดการประเมิน เชน วันที่ท่ีประเมิน ท่ีตั้ง ขนาดที่ดิน ราคาที่ดิน 

และ ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ โดยดูไดจากภาพ 26 

 

 

 ภาพที่26 รายงานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีเปรียบเทียบตลาด 



 101 

การประเมินดวยวิธีตนทุน 

 ผูใชสามารถประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตนทุนโดยการระบุรายละเอียดทาง

ตนทุนของอสังหาริมทรัพยนั้น เชน วันที่กอสราง ตนทุนการกอสราง หรือ คาเสื่อมราคา ตามภาพ

27 

 

 

 ภาพที่27 หนาจอปอนขอมูลเพื่อประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตนทุน 
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คาดัชนี 

ในกรณีท่ีผูใชไมมีคาดัชนีการกอสรางทั้งเวลาปจจุบันและเวลาที่กอสราง สามารถหา

เพิ่มเติมไดจากกระทรวงพาณิชย http://www.indexpr.moc.go.th หรือคลิ๊กที่ “คาดัชนี” ตามภาพ 28 

 

 

ภาพที่28 ลิงคเพื่ออางอิงคาดัชนีการกอสรางจากกระทรวงพาณิชย 

http://www.indexpr.moc.go.th/
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 หลังจากคลิ๊กที่ “คาดัชนี” แลวจะปรากฏหนาตางใหมข้ึนมา ซ่ึงแสดงถึงคาของดัชนีในแต

ละชวงเวลา ยกตัวอยางเชน เวลาปจจุบันที่ทําการประเมิน คือ เมษายน พ.ศ.2551 และ เวลาในการ

กอสรางคือ ธันวาคม พ.ศ.2543 ตามภาพ 29 

 

 

 ภาพที่29 หนาจอคนหาดัชนีคากอสรางของกระทรวงพานิชยซ่ึงเชื่อมตอจากโปรแกรมประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพย 
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 ดังนั้นคาดัชนีเวลาปจจุบันที่ไดจึงเปน 159.0 และคาดัชนีเวลาในการกอสรางคือ 102.4 ตาม

ภาพ 30 

 

 

 ภาพที่30 การปอนดัชนีคากอสราง 
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เพิ่มการตอเติม 

นอกจากนี้ผูใชยังสามารถเพิ่มขอมูลในสวนของ “การตอเติม” ท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาภายหลังจาก

การกอสรางอสังหาริมทรัพยแลว โดยกดปุม “เพิ่มการตอเติม” ตามภาพ 31 

 

 

 ภาพที่31 ปุมเพิ่มเติมการตอเติมสิ่งกอสราง 
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 หลังจากที่กดปุม “เพิ่มการตอเติม” จะมีหนาจอใหมใหใสขอมูลลักษณะเดียวกับขอมูลการ

กอสรางอสังหาริมทรัพย เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยจึงกดปุม “ตกลง” ตามภาพ 32 

 

 

 ภาพที่32 หนาจอการปอนขอมูลการตอเติมหรือซอมแซมสิ่งกอสราง 
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 หลังจากเพิ่มขอมูลในสวนของการตอเติมเรียบรอย ขอมูลจะปรากฏใหเห็น ตามภาพ 33 

และยังสามารถกดปุม “เพิ่มการตอเติม” ไดอีกหากยังมีขอมูลการตอเติมอื่น ๆ หรือในกรณีท่ีตนทุน

ในการตอเติมผิดพลาดก็สามารถกดปุม “ลบทิ้ง” ได 

 

 

 ภาพที่33 การแสดงมูลคาการตอเติมหรือซอมแซมสิ่งปลูกสราง 

 

การกรอกขอมูล “ขนาดที่ดิน” หากมีขอมูลเปนตารางวา สามารถแปลงเปนตารางเมตรได

โดยใชเครื่องมือทางดานซายของหนาจอชวย 

 



 108 

เครื่องคํานวณตารางวาเปนตารางเมตร 

 เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูใชสามารถทราบคาของพื้นที่เปนตารางเมตร ในกรณีท่ีมีขอมูล

พ้ืนที่เปนตารางวา ซ่ึงปรากฏอยูทางดานซายกลางของหนาจอตามภาพ 34 

 

 

 ภาพที่34 เครื่องคํานวณพื้นที่ตารางวาเปนตารางเมตร 

 

ใชงานโดยการกรอกจํานวนพื้นที่ท่ีเปนตารางวาในชอง “ตารางวา” แลวจึงกดปุม 

“คํานวณ” คาที่ไดจะออกมาในชองของ “ตารางเมตร” และหากตองการคํานวณพื้นที่ท่ีเปนตารางวา

อ่ืน ๆ อีก ทําไดโดยคลิ๊กที่ “เริ่มคํานวณใหม” 
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เมื่อไดคาของราคาที่ดินทั้งหมดแลว จึงกดปุม “ตอไป” ตามภาพ 35 

 

 

ภาพที่35 การกดปุมตอไปเพื่อประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตนทุน 



 110 

ดูการประเมิน 

จะเห็นไดวาหลังการเพิ่มการประเมินเปนที่เรียบรอยจะกลับสูหนาจอ “เพิ่ม/ดูการประเมิน” 

อีกครั้ง และดานลางจะมี วันที่ท่ีประเมิน และ รายชื่อที่บงบอกประเภทของรายงานการประเมินอยู 

หากตองการดูรายงานใดใหคลิ๊กที่รายชื่อนั้น ตามภาพ 36 

 

 

 ภาพที่36 การเลือกดูรายงานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีตนทุน 

 

 

 

 

 

 



 111 

รายงานการประเมินวิธีตนทุน 

 รายงานจะบอกถึงรายละเอียดการประเมิน เชน วันที่ท่ีประเมิน ตนทุนการกอสรางใน

ปจจุบัน ตนทุนการตอเติมในปจจุบัน และตนทุนการกอสรางในปจจุบันรวมการตอเติมและมูลคา

ท่ีดิน หรือราคาประเมินอสังหาริมทรัพย ตามภาพ 37 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่37 รายงานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีดัชนี 
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การประเมินดวยวิธีรายได 

ผูใชสามารถระบุขอมูลของอสังหาริมทรัพยท่ีมีได โดยแบงขอมูลออกเปน 3 สวน ไดแก 

“รายได”, “คาใชจาย” และ “เลือก Discount rate” 

ในสวนของการประเมินดวยวิธีรายได จะทําประเมินความสามารถในการหารายไดของ

อสังหาริมทรัพยนั้น ๆ หากอสังหาริมทรัพยนั้นไมไดมีไวเพื่อเชา ใหประเมินจากรายไดท่ีคาดวาจะ

ไดรับหากใหเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตามลักษณะธุรกิจหรือประเภทของอสังหาริมทรัพย ตาม

ภาพ 38 

 

 

ภาพที่38 สวนการปอนขอมูลรายไดของอสังหาริมทรัพย เพื่อประเมินราคาดวยวิธีรายได 

 

 ในสวนของ “ปสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลง” หมายถึงปสุดทายที่สามารถประมาณการณไดตาม

สมมติฐาน 
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ในสวนของ “รอยละของการเชาพื้นที่ปท่ีตองการประเมิน” จะเปนคาประมาณการเชาของ

ปแรกที่มีการคํานวณรายได โดยโปรแกรมสามารถประมาณการเชาไดแบบเปนชวงเพื่อดูผล

ประเมินที่เหมาะสมที่สุดที่เปนไปได เชน เปนไปไดวามีการเชาพื้นที่อยูในชวงระหวาง 95 – 97% 

ตามภาพ 39 

 

ภาพที่39 สวนการปอนขอมูลชวงรอยละของการเชาอสังหาริมทรัพย 
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ในสวนของ “อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเชา” สามารถกรอกขอมูลไดโดยกดปุม 

“สราง” ตามภาพ 40 

 

 

ภาพที่40 สวนการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเชา 
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เมื่อกดปุมแลวจะมีหนาจอใหมข้ึนมา ใหผูใชกรอกขอมูลของการเปลี่ยนแปลงการเชาโดย

กรอกเฉพาะปและอัตราการเปลี่ยนแปลงในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเทานั้น เชน ปแรกไมมีการ

เปลี่ยนแปลงจึงไมจําเปนตองกรอกขอมูลใด ๆ แตปท่ี 2 มีการเปลี่ยนแปลง 0.5% ใหกรอกตามภาพ 

41 แลวจึงกดปุม “เพิ่ม” 

 

ภาพที่41 หนาจอการปอนขอมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเชา 
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เมื่อเพิ่มขอมูลแลวโปรแกรมจะแสดงปและอัตราการเปลี่ยนแปลงใหเห็น ในที่นี้ ปท่ี 2 มี

การเปลี่ยนแปลง 0.5% และเปลี่ยนแปลง 0.5% ไปเรื่อย ๆ ทุกป จนถึง ปท่ี 6 ซ่ึงไมสามารถประมาณ

การณไดแลวจึงกําหนดใหอัตราการเปลี่ยนแปลงคงที่เปน 0 ผูใชจึงกรอกแคสวนที่เปลี่ยนแปลงไป

เทานั้น ซ่ึงก็คือปท่ี 6 ในขณะที่ปท่ี 3 ถึงปท่ี 5 มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนปท่ี 2 จึงไมตองกรอกขอมูล

ใด ตามภาพ 42 แลวจึงกดปุม “ตกลง” 

 

 

ภาพที่42 สวนแสดงการเปลี่ยนแปลงการเชาที่บันทึกแลว 
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 เมื่อกลับมาสูหนาจอหลัก โปรแกรมจะแสดงคําวา “เรียบรอย” ใหเห็นเพื่อใหผูใชทราบวา

ไดทําการกรอกขอมูลในสวนนี้เรียบรอยแลว ตามภาพ 43 

 

 

ภาพที่43 การแสดงผลการบันทึกอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเชา 
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ในสวนของ “อัตราการเปลี่ยนแปลงของคาเชาเฉลี่ย” สามารถกรอกขอมูลไดโดยกดปุม 

“สราง” ตามภาพ 44 

 

 

ภาพที่44 สวนการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาเชาเฉลี่ย 
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เมื่อกดปุมแลวจะมีหนาจอใหมข้ึนมา ใหผูใชกรอกขอมูลของการเปลี่ยนแปลงคาเชาเฉลี่ย

โดยกรอกเฉพาะปและอัตราการเปลี่ยนแปลงในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเทานั้น เชน ปแรกไมมี

การเปลี่ยนแปลงจึงไมจําเปนตองกรอกขอมูลใด ๆ แตปท่ี 2 มีการเปลี่ยนแปลง 3% ใหกรอกตาม

ภาพ 45 แลวจึงกดปุม “เพิ่ม” 

 

 ภาพที่45 หนาจอการปอนขอมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาเชาเฉลี่ย 
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เมื่อเพิ่มขอมูลแลวโปรแกรมจะแสดงปและอัตราการเปลี่ยนแปลงใหเห็น ในที่นี้ ปท่ี 2 มี

การเปลี่ยนแปลง 3% และเปลี่ยนแปลง 3% ไปเรื่อย ๆ ทุกป ผูใชจึงกรอกแคสวนที่เปลี่ยนแปลงไป

เทานั้น ตามภาพ 46 แลวจึงกดปุม “ตกลง” 

 

 

 ภาพที่46 สวนแสดงการเปลี่ยนแปลงคาเชาเฉลี่ยที่บันทึกแลว 

 

 

 

 



 121 

เมื่อกลับมาสูหนาจอหลัก โปรแกรมจะแสดงคําวา “เรียบรอย” ใหเห็นเพื่อใหผูใชทราบวา

ไดทําการกรอกขอมูลในสวนนี้เรียบรอยแลว ตามภาพ 47 

 

ภาพที่47 การแสดงผลการบันทึกอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาเชา 
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 ในสวนของ “รายไดอ่ืน ๆ ของอสังหาริมทรัพย” มีไวเพื่อใหผูใชสามารถเพิ่มเติมไดหาก

อสังหาริมทรัพยนั้น  ๆยังสามารถหารายไดอ่ืน  ๆเขามาไดอีกดวยประโยชนใชสอยของ

อสังหาริมทรัพยเอง สามารถเพิ่มขอมูลไดโดยกดปุม “เพิ่ม” ตามภาพ 48 

 

 

ภาพที่48 การเพิ่มรายไดอ่ืนของอสังหาริมทรัพย 
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 เมื่อขึ้นหนาจอใหมใหกรอกขอมูลในสวนของ ช่ือรายการ และ จํานวนเงิน หลังจากนั้นให

กรอกในสวนของการเปลี่ยนแปลง หากไดรายไดจํานวนนี้คงที่ไปทุก ๆ ป ใหกรอก ตั้งแตปท่ี 1 

และ อัตราการเปลี่ยนแปลง 0 แตถารายไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนเปอรเซ็นตไปทุก ๆ ป เชนขึ้น 1% 

ทุกป ใหกรอก ตั้งแตปท่ี 2 และ อัตราการเปลี่ยนแปลง 1 หรือหากมีรายไดแคในปแรก ใหกรอก 

ตั้งแตปท่ี 2 และกดปุม “ไมมีรายได” ตามภาพ 49 แลวจึงกดปุม “เพิ่ม” 

 

 

ภาพที่49 หนาจอเพิ่มรายไดอ่ืนๆของอสังหาริมทรัพย 



 124 

 หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงใหผูใชเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรายไดชนิดนี้ ตามภาพ 

50 แลวจึงกดปุม “ตกลง” 

 

 

ภาพที่50 สวนแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายไดอ่ืนๆตามที่กําหนด 



 125 

 เมื่อกลับสูหนาจอหลักโปรแกรมจะแสดงใหเห็นถึงรายไดท่ีเพิ่มขึ้นนั้น ๆ ตามภาพ 51 

 

 

ภาพที่51 การแสดงผลการบันทึกรายไดอ่ืนของอสังหาริมทรัพย 
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คาใชจายจะคิดในกรณีท่ีผูใชตองจายเพื่อดําเนินกิจกรรมตามสภาพของอสังหาริมทรัพยนี้ 

ตามภาพ 52 

 

 

 ภาพที่52 สวนการปอนขอมูลคาใชจายของอสังหาริมทรัพย เพื่อประเมินราคาดวยวิธีรายได 
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ในสวนของ “คาใชจายที่ไมสามารถนําไปคํานวณภาษีได” กรอกขอมูลโดยกดปุม “เพิ่ม” 

ตามภาพ 53 

 

 

ภาพที่53 การเพิ่มคาใชจายที่ไมสามารถนําไปคํานวณภาษีได 
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เมื่อขึ้นหนาจอใหมใหกรอกขอมูลในสวนของ ช่ือรายการ และ จํานวนเงิน หลังจากนั้นให

กรอกในสวนของการเปลี่ยนแปลง หากมีคาใชจายที่ไมสามารถนําไปคํานวณภาษีไดแคในปแรก 

ใหกรอก ตั้งแตปท่ี 2 และกดปุม “ไมมีคาใชจาย” หรือหากไดรายไดจํานวนนี้คงที่ไปทุก ๆ ป ให

กรอก ตั้งแตปท่ี 1 และ อัตราการเปลี่ยนแปลง 0 แตถารายไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนเปอรเซ็นตไป

ทุก ๆ ป เชนขึ้น 3% ทุกป ใหกรอก ตั้งแตปท่ี 2 และ อัตราการเปลี่ยนแปลง 3 ตามภาพ 54 แลวจึงกด

ปุม “เพิ่ม” 

 

 

ภาพที่54 หนาจอปอนขอมูลคาใชจายที่ไมสามารถนําไปคํานวณภาษีได 
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หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงใหผูใชเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายชนิดนี้ ตาม

ภาพ 55 แลวจึงกดปุม “ตกลง” 

 

 

ภาพที่55 สวนแสดงคาใชจายที่ไมสามารถนําไปคํานวณภาษีไดตามที่กําหนด 
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 เมื่อกลับสูหนาจอหลักโปรแกรมจะแสดงใหเห็นถึงคาใชจายที่เพิ่มขึ้นนั้น ๆ ตามภาพ 56 

 

 

ภาพที่56 การแสดงผลการบันทึกคาใชจายที่ไมสามารถนําไปคํานวณภาษีไดของอสังหาริมทรัพย 
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การเลือกและปอนขอมูลอัตราสวนลดสามารถทําได ตามภาพ 57 

 

ภาพที่57 สวนการเลือกและปอนขอมูลอัตราสวนลด 

  

Discount rate มีไวเพื่อคํานวณมูลคาประเมินราคาอสังหาริมทรัพยในอนาคต กลับมาเปนมูลคา

ในปจจุบันที่สะทอนตอความเปนจริงมากที่สุด โดยการกําหนดคา Discount rate มี 3 ประเภท ไดแก 

1. WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

ตนทุนทางการเงินเฉลี่ยของกิจการตาง ๆ ซ่ึงประกอบไปดวย ตนทุนสวนเจาของ (Cost of 

equity) ตนทุนของหนี้ (Cost of debt) ทุนของอสังหาริมทรัพย (Equity) และ หนี้ของ

อสังหาริมทรัพย (Debt) 

2. Risk-Free, Risk Premium 

Risk-Free สามารถอางอิงไดจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล และ Risk Premium คือ

อัตราที่ผูใชประมาณการเองจากผลตอบแทนที่สูงกวา Risk-Free 

3. กําหนดโดยผูใชเอง 

ในกรณีท่ีตัวผูใชมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในดานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 

หรือมีขอมูลเพียงพอตอการประกอบการตัดสินใจ ก็สามารถใหผูใชกําหนดคาอัตราสวน

ลด (Discount rate) ไดเองตามความเหมาะสม 
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 หลักจากกรอกขอมูลครบถวนใหกดปุม “ตกลง” ตามภาพ 58 

 

 

ภาพที่58 การกดปุมตกลงเพื่อเริ่มประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายได 
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ดูการประเมิน 

จะเห็นไดวาหลังการเพิ่มการประเมินเปนที่เรียบรอยจะกลับสูหนาจอ “เพิ่ม/ดูการประเมิน” 

อีกครั้ง และดานลางจะมี วันที่ท่ีประเมิน และ รายชื่อที่บงบอกประเภทของรายงานการประเมินอยู 

หากตองการดูรายงานใดใหคลิ๊กที่รายชื่อนั้น ตามภาพ 59 

 

 

 ภาพที่59 การเลือกดูรายงานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายได 
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รายงานการประเมินวิธีรายได 

 ข้ันตนรายงานจะบอกถึงรายละเอียดการประเมิน ท่ีแสดงเปนตารางใหผูใชเห็นขอมูลที่

คํานวณออกมา  ตามภาพ 60 โดยจํานวนของปท่ีแสดงและรอยละของการเชาพื้นที่ท่ีประมาณการ 

จะเปนไปตามขอมูลที่ระบุในการประเมินวิธีรายได โดยป Terminal year จะจบในปท่ีไมมีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของคาใดๆ แลว 

 

 

 ภาพที่60 รายงานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายไดในสวนแรก 
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 ในสวนแรกสุดของรายงานจะแสดงคาประเมินสรุปของ “กระแสเงินเขา” ในแตละป 

ในชวงของ “รอยละของพื้นที่การเชา” ท่ีแตกตางกัน จากการระบุในวิธีรายไดของผูใชเพื่อใหเลือก 

รายงานการประเมินราคาขั้นสุดทายที่ประมาณมาเปนมูลคาปจจุบัน โดยเลือกจากคา POR ท่ีคิดวา

เหมาะสมที่สุด ตามภาพ 61 

 

 

 ภาพที่61 รายงานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายไดสวนที่สอง 
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 หลังจากเลือกมูลคาของ POR ท่ีตองการแลว รายงานสุดทายจะแสดงถึงมูลคาประเมิน

ปจจุบันของ “กระแสเงินสด” ท่ีใชวิธีคิด Discount rate จาก 3 วิธีท่ีผูใชเลือกในตอนระบุการ

ประเมินวิธีรายได ตามภาพ 62 

 

 

 ภาพที่62 รายงานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายไดสวนที่สาม 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอยางการใชงานแอพพลิเคช่ันประเมินราคาอสังหารมิทรัพย 



 138 

ตัวอยางการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย วิธีเปรียบเทียบตลาด 

 

ขอมูลพื้นฐานของอสังหาริมทรัพย 

วันเดือนปท่ีทําการประเมิน   1/4/2551  

ท่ีตั้ง     123/45 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 

ขนาดที่ดินรวม    56.00 ตารางเมตร 

ราคาที่ดินตอตารางเมตร   30,000.00 บาท 

พื้นที่ใชสอยท้ังหมดของสิ่งปลูกสราง  224.00 ตารางเมตร 

ราคาสิ่งปลูกสรางตอตารางเมตร   5,950.00 บาท 

ประเภทสิ่งปลูกสราง    ตึก  

อายุการใชงานของสิ่งปลูกสราง   35 ป 

สวนควบอสังหาริมทรัพยหักคาเสื่อมราคาแลว    

 ระบบไฟฟา              2,000.00  บาท 

 เครื่องปรับอากาศ            30,000.00  บาท 

 เครื่องดูดควัน            20,000.00  บาท 

 

ปจจัยทางตลาดของอสังหาริมทรัพย 

ท่ีตั้งอสังหาริมทรัพย 

 ติดถนน 

ผิวจราจรผานหนาพื้นที่ 

 คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สภาพผิวจราจร 

 ดี 

สภาพอาคาร  

 ปานกลาง 
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สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

                    ไฟฟา  

                    ประปา  

                    ทอระบายน้ํา  

                   ไฟฟาถนน  

                    เครือขายโทรศัพท  

                   รถไฟฟา BTS  

การคมนาคมขนสง  

รถประจําทาง  

ความสูงต่ําของอสังหาริมทรัพยกับระดับถนน/ซอย  

ท่ีดินสูงกวา  

ความสะดวกสบายในการเขาถึงอสังหาริมทรัพย  

สะดวกสบายมาก (24 ชั่วโมง)   

การอยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ/การชลประทาน  

ไกล (2-3 กิโลเมตร)   

ปญหาน้ําทวมขัง  

ทวมเฉพาะฤดูฝน  

ทําเลเหมาะแกการใชประโยชน  

ท่ีอยูอาศัย  

คาความนิยมของชุมชน  

แหลงธุรกิจการคา  

ท่ีจอดรถ  

จอดได  

ขอเสียเปรียบ  

ไมมีขอเสียเปรียบ  
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สภาพคลองซื้อขายเปลี่ยนมือได    

มีผูตองการซื้อมาก (3 รายขึ้นไป)    

แนวโนมความเจริญหรือพัฒนา    

มีแนวโนมความเจริญสูง (75% 

ขึ้นไป) 
   

รายไดท่ีเจาของไดรับจากที่ดิน/โรงเรือน    

ไมมีรายได    

การอยูใกลตลาด    

5 กิโลเมตร (15 นาที)     

การอยูใกลหางสรรพสินคา    

5 กิโลเมตร (15 นาที)     

การอยูใกลสถานีขนสงโดยสาร    

5 กิโลเมตร (เกิน 30 นาที)     

การอยูใกลสถานีรถไฟ    

5 กิโลเมตร (เกิน 30 นาที)     

การอยูใกลสถานบริการตาง ๆ (ปมน้ํามัน)     

5 กิโลเมตร (เกิน 30 นาที)     

ขอบังคับทางกฎหมาย    

ไมตองบังคับตามกฎหมายขางตน    

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    

ปลอดภัยดี (มีตํารวจ เวรยาม

ดับเพลิง) 
   

การอยูใกลสถานศึกษา    

5 กิโลเมตร (15 นาที)     

การอยูใกลสถานพยาบาล    

5 กิโลเมตร (15 นาที)     
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การอยูใกลสวนสาธารณะที่พักผอน  

5 กิโลเมตร (30 นาที)   

การอยูใกลศาสนสถาน   

5 กิโลเมตร (30 นาที)   

การอยูใกลสถานที่ราชการ  

5 กิโลเมตร (เกิน 30 นาที)   

สภาพแวดลอมที่นาพึงใจ  

ทัศนียภาพไมสวยงาม  

เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน  

โฉนดที่ดิน  
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ตัวอยางการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย วิธีตนทุน 

 

ขอมูลพื้นฐานของอสังหาริมทรัพย 

วันเดือนปท่ีทําการประเมิน  1/4/2551    

ท่ีตั้ง    อาคาร111 ถนนสุขุมวิท แขวงวัฒนา เขตวัฒนา กทม 10850 

วันเดือนปท่ีกอสราง   1/12/2543    

ประเภทของสิ่งปลูกสราง   ตึก   

ตนทุนสิ่งปลูกสรางเริ่มแรก  60,000,000.00  บาท  

คาดัชนีการกอสรางเดือน-ปปจจุบัน  159.00    

คาดัชนีการกอสรางเดือน-ปเริ่มแรก  102.40    

คาเสื่อมราคาสิ่งปลูกสรางตอเดือน  600,000.00  บาท  

วันเดือนปท่ีตอเติม   1/12/2544    

ประเภทของสิ่งตอเติม   ตึก   

ตนทุนการตอเติมสิ่งปลูกสรางเริ่มแรก  10,000,000.00  บาท  

คาดัชนีการกอสรางปจจุบัน  159.00    

คาดัชนีการกอสรางเริ่มแรก  100.10    

คาเสื่อมราคาการตอเติมสิ่งปลูกสรางตอเดือน  100,000.00  บาท  

 

ขอมูลสวนตอเติมที่ 1 

วันเดือนปท่ีตอเติม  1/12/2545   

ประเภทของสิ่งตอเติม  ตึกครึ่งไม    

ตนทุนการตอเติมสิ่งปลูกสรางเริ่มแรก  5,000,000.00  บาท  

คาดัชนีการกอสรางปจจุบัน  159.00  (สมมติ)  

คาดัชนีการกอสรางเริ่มแรก  106.70  (สมมติ)  

คาเสื่อมราคาการตอเติมสิ่งปลูกสรางตอเดือน  70,000.00  บาท  
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ขอมูลสวนตอเติมที่ 2 

วันเดือนปท่ีตอเติม   1/12/2546   

ประเภทของสิ่งตอเติม   ไม  

ตนทุนการตอเติมสิ่งปลูกสรางเริ่มแรก  5,000,000.00 บาท 

คาดัชนีการกอสรางปจจุบัน  159.00  (สมมติ) 

คาดัชนีการกอสรางเริ่มแรก  115.60  (สมมติ) 

คาเสื่อมราคาการตอเติมสิ่งปลูกสรางตอเดือน  80,000.00  บาท 

 

ขอมูลสวนที่ดิน 

ขนาดที่ดินรวม   1,600.00  ตารางเมตร 

ราคาที่ดินตอตารางเมตร   12,500.00  บาท 
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ตัวอยางการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย วิธีรายได 

 

ขอมูลพื้นฐานของอสังหาริมทรัพยและสมมุติฐานเรื่องรายไดของอสังหาริมทรัพย 

วันเดือนปท่ีทําการประเมิน   1/4/2551   

ท่ีตั้ง    
สํานักงาน555 ถนนสุขุมวิท แขวง

วัฒนา เขตวัฒนา กทม. 10850 

อายุการใชงานที่เหลือของอสังหาริมทรัพย  20.00 ป 

กําหนดปส้ินสุดการเปลี่ยนแปลง ปท่ี   6.00  

พื้นที่ท่ีสามารถใหเชาไดรวม   528,357.00 
ตาราง

เมตร 

คาเชารวมของพื้นที่ท่ีสามารถใหเชาได  14,830,980.00 บาท 

รอยละของการเชาพื้นที่ปท่ีตองการประเมิน  95 -97 % 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเชา   %  

  ปท่ี 1 0.00%  

  ปท่ี 2 0.50%  

  ปท่ี 3 0.50%  

  ปท่ี 4 0.50%  

  ปท่ี 5 0.50%  

  ปท่ี 6 0.00%  

อัตราการเปลี่ยนแปลงของคาเชา     % 

  ปท่ี 1 0.00%  

  ปท่ี 2 3.00%  

  ปท่ี 3 3.00%  

  ปท่ี 4 3.00%  

  ปท่ี 5 3.00%  

  ปท่ี 6 3.00%  

รอยละของคาเชาที่ไมสามารถเรียกเก็บได  2.50  %  
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รายไดอ่ืน ๆ ของอสังหาริมทรัพย   บาท 

 รายไดคาจอดรถ  800,000.00  บาท 

 

ขอมูลสมมุติฐานเรื่องคาใชจายของอสังหาริมทรัพย 

อัตราภาษีอสังหาริมทรัพย   12.50  %  

คาเชาที่ดิน (ถามี)    1,500,000.00  บาท 

คาใชจายบริหาร   300,000.00  บาท 

คาใชจายอื่นๆ (คาประกัน, ประปา, ไฟฟา, บํารุง)  3,218,145.00  บาท 

คาเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย  2,000,000.00  บาท 

อัตราภาษีรายได   38.00  %  

คาใชจายที่ไมสามารถนําไปคํานวณภาษีได  1,500,000.00  บาท 

 

ขอมูลสมมุติฐานเรื่องอัตราสวนลด (Discount rate) 

WACC ทุนของอสังหาริมทรัพย  50,000,000.00  บาท 

  หนี้ของอสังหาริมทรัพย  15,000,000.00  บาท 

  ตนทุนสวนเจาของ %  5.00%  

  ตนทุนของหนี้ %  7.00%  

      

Risk-Free, Risk 

Premium 
 
อัตราผลตอบแทนปราศจาก

ความเสี่ยง % 
 2.75%   

  

อัตราผลตอบแทนตลาดที่สูง

กวาผลตอบแทนปราศจาก

ความเสี่ยง % 

 2.00%   

      

กําหนดโดยผูใชเอง    6.49%   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตัวอยางรายงานจากแอพพลิเคชั่นประเมินอสังหาริมทรัพย 
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รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพยวิธีเปรียบเทียบตลาด 
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รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพยวิธีตนทุน 
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รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพยวิธีรายได 

 

รายงานสวนสรุปรายไดของอสังหาริมทรัพยตามสมมุติฐาน 
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รายงานสวนสรุปราคาของอสังหาริมทรัพยตามสมมุติฐานอัตราสวนลด 
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