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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.  



 (6) 

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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