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               ในอดีตการประมาณราคาคอมพิวเตอรของผูทีข่าดประสบการณนั้นทําไดยาก เนือ่งจาก

ไมทราบราคาชิน้สวนอุปกรณ อีกทัง้ราคาอุปกรณมีการเปลีย่นแปลงบอย หากตองการทราบราคาที่

แนนอนจะตองเดินทางไปที่รานคา หรือตัวแทนจําหนาย แตสําหรับในปจจุบันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

ไดเขามาชวยในการประมาณราคาคอมพิวเตอรไดงายข้ึน เนื่องจากสามารถสืบคนราคาไดจากเว็บไซต

ของรานคา และตัวแทนจําหนายไดทันที อีกท้ังบางเว็บไซตมีบริการประมาณราคาบนเว็บไซตไดเลย 

 

 

 

จุดประสงคท่ัวไป 

 1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการประมาณราคาคอมพิวเตอร 

 2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. บอกวิธีประมาณราคาคอมพิวเตอรดวยตนเองได 

 2. บอกโปรแกรมท่ีเหมาะในการสรางใบประมาณราคาในคอมพิวเตอรได 

 3. บอกวิธีการสํารวจราคาวัสดุและอุปกรณคอมพิวเตอรได 

 4. บอกวิธีประมาณราคาคอมพิวเตอรจากบริการบนเว็บไซตได 

 

 

 

12.1 การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง 

12.2 การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรจากเว็บไซต 

 

 

 

 

หน่วยท่ี 12 

การประมาณราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

สาระสําคญั 

จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 

เน้ือหา 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 5 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 5 คะแนน ใชเวลา 5 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดไมใชอุปสรรคของการประมาณราคาคอมพิวเตอรในอดีต 

ก. ไมทราบราคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีแนนอน 

ข. ความรูความเขาใจในการเลือกวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรนอย 

ค. การขนสงจากบริการของรัฐและเอกชนยังไมดี 

ง. แหลงซ้ือขายวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรกระจุกตัวอยูในเมืองหลวง 

2. ขอใดไมใชสิ่งท่ีรานคาหรือตัวแทนจําหนายนิยมใชในการประมาณราคาสินคา 

ก. ใบประมาณราคา   ข. ใบปลิว แผนพับ  

ค. พนักงานขาย   ง. ใบรายการสินคา 

3. การสรางใบประมาณราคาในคอมพิวเตอรนิยมใชโปรแกรมใดในการจัดทํา 

ก. โปรแกรมประมวลผลคํา  ข. โปรแกรมตารางคํานวณ  

ค. โปรแกรมนําเสนองาน  ง. โปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

4. การสํารวจราคาวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอรวิธีการใดสะดวกท่ีสุด 

ก. สอบถามจากพนักงาน  ข. ดูจากใบรายการ 

ค. สืบคนจากเว็บไซต   ง. การโทรศัพทสอบถาม 

5. ในการจัดชุดคอมพิวเตอรโดยใชบริการประมาณราคาคอมพิวเตอรจากเว็บไซต ระบบจะใหเลือก

อุปกรณใดเปนอันดับแรก 

ก. เมนบอรด    ข. แรม 

ค. ซีพียู     ง. ฮารดดิสก 

 

 

 

 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 12 

การประมาณราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร ์
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 ในอดีตการประมาณราคาคอมพิวเตอรของผูท่ีขาดประสบการณนั้นทําไดยาก เนื่องจากไม

ทราบราคาชิ้นสวนอุปกรณ อีกทั้งราคาอุปกรณมีการเปลี่ยนแปลงบอย หากตองการทราบราคาที่

แนนอนจะตองเดินทางไปที่รานคา หรือตัวแทนจําหนาย ซึง่รานคาหรือตัวแทนจําหนายสวนใหญจะ

ดําเนินกิจการอยูในเมืองหลวง หรือหัวเมืองใหญ ๆ เทานั้นทําใหเปนอุปสรรคตอการประมาณราคา

คอมพิวเตอร แตสําหรับในปจจุบันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดเขามาชวยในการประมาณราคา

คอมพิวเตอรไดงายขึน้ เนือ่งจากสามารถสืบคนราคาไดจากเว็บไซตของรานคา และตัวแทนจําหนาย

ไดทันที อีกทั้งบางเว็บไซตมีบริการประมาณราคาบนเว็บไซตไดเลย รวมไปถึงบริการขนสงจากทั้ง

กิจการของรัฐ และเอกชนท่ีลูกคาสามารถรับสินคาท่ีบานของตนเองไดเลย 

 

12.1 การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง 

 การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรในอดีต ตองไปที่รานคาเพื่อดูราคาอุปกรณตาง ๆ 

แลวเลือกอุปกรณและชิ้นสวนตาง ๆ ในการประกอบ  โดยสวนใหญรานคาจะมีรายการสินคาซึ่งจะ

รวมรายการวัสดุและอุปกรณคอมพิวเตอรเอาไวในกระดาษขนาด A4 หนึ่งแผน และอาจจะมีการ

ขยายใหมีขนาดใหญขึน้ติดตัง้ไวหนารานเพื่อดึงความสนใจจากลูกคาทั่วไป  ใบประมาณราคาเครื่อง

คอมพิวเตอรเปลา เพือ่ใหลูกคาเลือกชิน้สวนและอุปกรณตาง ๆ และสอบถามรายละเอียดของสินคา

จากพนักงานไปพรอมกัน อีกท้ังยังงายตอการควบคุมงบประมาณของลูกคา  

 
ภาพท่ี 12.1 รานคาตัวแทนจําหนายวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 

ท่ีมา : http://www.projamm.com/view/266256 , 2559 

หน่วยท่ี 12 

การประมาณราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร ์
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ภาพท่ี 12.2 ใบประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรของรานเจไอบี คอมพิวเตอร กรุป 

ท่ีมา : บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด, 2559 

 จากใบประมาณราคาในภาพที่ 12.2 จะสังเกตไดวาลําดับในการเลือกวัสดุอุปกรณที่จะ

ประกอบเครื่องเปนคอมพิวเตอรนั้น จะเรียงลําดับตามวิธีการจัดชุดคอมพิวเตอร สําหรับรูปแบบของ

ใบประมาณราคาคอมพิวเตอร สามารถนํามาประยุกตในการประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรดวย

ตนเอง โดยการสรางแบบฟอรมท่ีมีลักษณะเดียวกันนี้เพ่ือบันทึกขอมูลชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ สําหรับผู

มีความรู และประสบการณในการใชโปรแกรมตารางคํานวณ หรือการคํานวณแบบสเปรดชีท 

(Spreadsheet Software) เชน ไมโครซอฟตเอ็กซเซล (Microsoft Excel) สามารถนํามาใชชวยใน

การประมาณราคาไดโดยใชสูตรคํานวณ เมือ่มีกรอกขอมูลหรือเปลีย่นแปลงราคาสินคา โปรแกรมจะ

คํานวณใหทันทีจึงมีความสะดวกในการควบคุมงบประมาณ  
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ใบประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร 

ลําดับ รายการอุปกรณ ยี่หอ/รุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 

1 ซีพียู     

2 เมนบอรด     

3 แรม     

4 ฮารดดิสก      

5 การดแสดงผล      

6 ออปตคิอลไดรฟ     

7 เครื่องอานการด     

8 เมาส     

9 คียบอรด     

10 จอแสดงผล     

11 ลําโพง     

12 เคส     

13 แหลงจายไฟ     

14 โปรแกรม     

รวม  
 

ภาพท่ี 12.3 ตัวอยางใบประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร 

 หลังจากไดจัดทําใบประมาณราคาเครื ่องคอมพิวเตอรแลว อาจทําการสํารวจราคาที่

รานคา หรือตัวแทนจําหนาย แตที่สะดวกที่สุดในปจจุบันคือสํารวจคุณสมบัติ และราคาสินคาของ

ชิ้นสวนและอุปกรณตาง ๆ จากเว็บไซตของรานคา หรือตัวแทนจําหนายไดโดยตรง เมือ่เลือกชิน้สวน 

หรอือุปกรณตาง ๆ ไดแลวทําการบันทึกลงในใบประมาณราคา เพ่ือคํานวณงบประมาณท่ีตองใชตอไป 

ซ่ึงในภาพท่ี 12.5 จะเปนตัวอยางใบประมาณราคาเครื ่องคอมพิวเตอร   ในงบประมาณไมเกิน 

15,000 บาท 
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ใบประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร 

ลําดับ รายการอุปกรณ ยี่หอ/รุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 

1 ซีพียู INTEL CORE I3-7100 3.9 GHz 1 3,600 3,600 

2 เมนบอรด GIGABYTE H310M S2H 1 2,060 2,060 

3 แรม SILICON POWER 4 GB 

DDR4/2400  

1 1,750 1,750 

4 ฮารดดิสก  WD SATA-3 1.0 TB  1 1,390 1,390 

5 การดแสดงผล  GIGABYTE PCI-E N210D3-1GI 1 1,290 1,290 

6 การดเสียง ใชท่ีติดตั้งมาบนเมนบอรด 1   

7 ออปตคิอลไดรฟ DVD-RW ASUS 24D5MT 1 420 420 

8 เครื่องอานการด Internal Card Reader  1 140 140 

9 เมาส NUBWO LUCIAN NM010  1 150 150 

10 คียบอรด MD-TECH KB-333 B 1 180 180 

11 จอแสดงผล ACER LED 18.5" EB192QB 1 2,290 2,290 

12 ลําโพง MICROLAB B17  1 350 350 

13 เคส ยี่หอ FSP รุน CMT110A 1 1,290 1,290 

14 แหลงจายไฟ มาพรอมกับเคส 1   

15 โปรแกรม     

รวม 14,910 
 

ภาพท่ี 12.4 ตัวอยางการใชใบประมาณราคาคอมพิวเตอร 

 

12.2 การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรจากเว็บไซต 

 ตัวแทนจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรรายใหญในประเทศไทยมีอยูหลายบริษัทซึ่งเปน

บริษัทที่นําเขาอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อมาจําหนายในประเทศ หลายบริษัทมีสาขาและศูนยบริการ

จํานวนมาก เชน บริษัทแอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด, บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุ ป จํากัด, 

บริษัทอไลนแอนซ แอนด ลิงค คอรปอเรชัน จํากัด, บริษัทคอมเซเวน จํากัด, บริษัทดี ดิสทริบิวแอนด

มารเก็ตติ้ง จํากัด, บริษัทบานานา กรุป จํากัด เปนตน ซึ่งแตละบริษัทจะมีเว็บไซตสําหรับใหบริการ

ลูกคาในดานตาง ๆ รวมถึงการประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรบนเว็บไซตของบริษัทไดทันที ซ่ึง

รูปแบบและวิธีการระบบของแตละบริษัทจะมีลักษณะใกลเคียงกัน สําหรับหัวขอนีจ้ะแสดงตัวอยาง
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การประมาณราคาเครื ่องคอมพิวเตอรจากเว็บไซตของบริษัทแอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด 

(www.advice.co.th/pc) ซ่ึงมีข้ันตอนเบื้องตนดังนี้ 

  1) ทดลองทําการสืบคนขอมูลเว็บไซตที่ใหบริการประมาณราคาเครื ่อง

คอมพิวเตอรจากเว็บไซตของกูเกิล้ (https://www.google.com) โดยในที่นี ้จะใชขอความในการ

สืบคนคือ “จัดสเปค คอมพิวเตอร”  
 

 
 

ภาพท่ี 12.5 ตัวอยางการคนหาเว็บไซตชวยประมาณราคาคอมพิวเตอร 

ท่ีมา : https://www.google.com 

  2) หลังจากสืบคนขอมูลแลวจะมีรายชื่อเว็บไซตที่ใหบริการประมาณราคา

เครื ่องคอมพิวเตอรแสดงขึน้มาหลายบริษัท ใหทําการเลือกเขาสู เว็บไซตที่ตองการ ในที่นี ้จะเขา

เว็บไซต https://www.advice.co.th/pc เมือ่เขาสู เว็บไซตแลวระบบจํามีรายการชิ้นสวนอุปกรณ

คอมพิวเตอรอยูดานซายมือ และจะเรียงลําดับอุปกรณท่ีควรเลือกกอนตามลําดับ 
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ภาพท่ี 12.6 หนาจอระบบประมาณราคาคอมพิวเตอรของบริษัทแอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด 

ท่ีมา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559 

  3) ในข้ันตอนตอไปควรเลือกหัวขอซีพียูเปนลําดับแรก ตามลําดับท่ีเว็บไซตได

เรียงลําดับไว ซ่ึงเว็บไซตจะใหเลือกยี่หอซีพียู รุนและซ็อกเก็ตท่ีตองการ 
 

  
 

ภาพท่ี 12.7 แสดงวิธีการเลือกยี่หอ รุน และซ็อกเก็ตซีพียู 

ท่ีมา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559 

  4) ขั้นตอนตอไปเลื่อนเมาสไปบนภาพซีพียูจนเปลีย่นเปนขอความวา “ADD 

TO SPEC” และคลิกเลือกบนขอความ รายการซีพียูที่เลือกจะไปปรากฏแทนหัวขอซีพียู พรอมมีราคา

รวมของอุปกรณอยูในตําแหนง Total 
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ภาพท่ี 12.8 แสดงวิธีการเลือกซีพียู 

ท่ีมา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559 

  5) ทําการเลือกอุปกรณตาง ๆ ตามลําดับที่เว็บไซตเรียงลําดับหัวขอไว

เนื่องจากเว็บไซตจะประมวลผล และแสดงรายการอุปกรณทีส่อดคลองกับชิ้นสวนอุปกรณที่เลือกไว

กอนแลว ขณะเลือกชิ ้นสวนอุปกรณตาง ๆ หากตองการเปลี ่ยนหรือนําเอาชิ ้นสวนตาง ๆ ออกก็

สามารถทําไดทันที และผลการคํานวณราคาอุปกรณก็จะเปลี่ยนแปลงในทันที 
 

 
 

ภาพท่ี 12.9 แสดงวิธีการเลือกชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ 

ท่ีมา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559 

  6) หลังจากเลอืกอุปกรณเรียบรอยแลว ทําการประมวลผลขอมูลท้ังหมดโดย

คลิกปุม Build Now จะไดแผนภาพ และสรุปรายการอุปกรณ และราคาดังภาพ 
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ภาพท่ี 12.10 แผนภาพการเลือกชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอร 

ท่ีมา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559 
 

 
 

ภาพท่ี 12.11 สรุปรายการอุปกรณ และราคาเครื่องคอมพิวเตอร 

ท่ีมา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559 

 สําหรับเว็บไซตท่ีใหบริการประมาณราคาคอมพิวเตอรโดยท่ัวไป เม่ือประมาณราคาชุด

คอมพิวเตอรเสร็จเรียบรอยแลวสามารถสั่งซ้ืออุปกรณท่ีไดเลือกไวผานเว็บไซตไดทันที ซ่ึงอาจจะไมคิด

คาขนสง หรือคิดในราคาท่ีถูกเปนพิเศษอีกดวย สําหรับเว็บไซตท่ีใหบริการประมาณราคาเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีไดรับความนิยมมีตัวอยางดังนี้ 
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- บริษัทแอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด https://www.advice.co.th/pc/ 

- บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด https://www.jib.co.th/web/index.php/pcsetspec/ 

- บริษัทแอดไวซ โฮลดิ้งส กรุป จํากัด      https://notebookspec.com/pc/spec 
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 2 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 2 คะแนน  

               ใชเวลา 30 นาที 

 

1. จงประมาณราคาคอมพิวเตอรจากใบประมาณราคาในงบประมาณ 12,000 บาท โดยใชเมนบอรด

อุปกรณ Onboard ท้ังหมด  

2. จงประมาณราคาคอมพิวเตอรโดยใชบริการของเว็บไซตในงบประมาณ 20,000 บาท (บันทึกภาพ

จากหนาจอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 12 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 5 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 5 คะแนน ใชเวลา 5 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ในการจัดชุดคอมพิวเตอรโดยใชบริการประมาณราคาคอมพิวเตอรจากเว็บไซต ระบบจะใหเลือก

อุปกรณใดเปนอันดับแรก 

ก. แรม     ข. ซีพียู 

ค. เมนบอรด    ง. ฮารดดิสก 

2. การสํารวจราคาวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอรวิธีการใดสะดวกท่ีสุด 

ก. การโทรศัพทสอบถาม  ข. สืบคนจากเว็บไซต  

ค. ดูจากใบรายการ   ง. สอบถามจากพนักงาน 

3. ขอใดไมใชอุปสรรคของการประมาณราคาคอมพิวเตอรในอดีต 

ก. ความรูความเขาใจในการเลือกวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรนอย 

ข. การขนสงจากบริการของรัฐและเอกชนยังไมดี 

ค. แหลงซ้ือขายวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรกระจุกตัวอยูในเมืองหลวง 

ง. ไมทราบราคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีแนนอน 

4. การสรางใบประมาณราคาในคอมพิวเตอรนิยมใชโปรแกรมใดในการจัดทํา 

ก. โปรแกรมตารางคํานวณ  ข. โปรแกรมจัดการฐานขอมูล  

ค. โปรแกรมนําเสนองาน  ง. โปรแกรมประมวลผลคํา 

5. ขอใดไมใชสิ่งท่ีรานคาหรือตัวแทนจําหนายนิยมใชในการประมาณราคาสินคา 

ก. พนักงานขาย   ข. ใบรายการสินคา 

ค. ใบปลิว แผนพับ   ง. ใบประมาณราคา 

 

 แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 12 
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