หน่ วยที่ 12
การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
สาระสําคัญ
ในอดีตการประมาณราคาคอมพิวเตอรของผูท ีข่ าดประสบการณนั้นทําไดยาก เนือ่ งจาก
ไมทราบราคาชิน้ สวนอุปกรณ อีกทัง้ ราคาอุปกรณมีการเปลีย่ นแปลงบอย หากตองการทราบราคาที่
แนนอนจะตองเดินทางไปที่รานคา หรือตัวแทนจําหนาย แตสําหรับในปจจุบันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ไดเขามาชวยในการประมาณราคาคอมพิวเตอรไดงายขึ้น เนื่องจากสามารถสืบคนราคาไดจากเว็บไซต
ของรานคา และตัวแทนจําหนายไดทันที อีกทั้งบางเว็บไซตมีบริการประมาณราคาบนเว็บไซตไดเลย
จุดประสงค์การเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการประมาณราคาคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกวิธีประมาณราคาคอมพิวเตอรดวยตนเองได
2. บอกโปรแกรมที่เหมาะในการสรางใบประมาณราคาในคอมพิวเตอรได
3. บอกวิธีการสํารวจราคาวัสดุและอุปกรณคอมพิวเตอรได
4. บอกวิธีประมาณราคาคอมพิวเตอรจากบริการบนเว็บไซตได
เนื้ อหา
12.1 การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง
12.2 การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรจากเว็บไซต
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยที่ 12
การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนทั้งหมด 5 ขอ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ใชเวลา 5 นาที
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพื่อเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา
ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดไมใชอุปสรรคของการประมาณราคาคอมพิวเตอรในอดีต
ก. ไมทราบราคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรที่แนนอน
ข. ความรูความเขาใจในการเลือกวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรนอย
ค. การขนสงจากบริการของรัฐและเอกชนยังไมดี
ง. แหลงซื้อขายวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรกระจุกตัวอยูในเมืองหลวง
2. ขอใดไมใชสิ่งที่รานคาหรือตัวแทนจําหนายนิยมใชในการประมาณราคาสินคา
ก. ใบประมาณราคา

ข. ใบปลิว แผนพับ

ค. พนักงานขาย

ง. ใบรายการสินคา

3. การสรางใบประมาณราคาในคอมพิวเตอรนิยมใชโปรแกรมใดในการจัดทํา
ก. โปรแกรมประมวลผลคํา

ข. โปรแกรมตารางคํานวณ

ค. โปรแกรมนําเสนองาน

ง. โปรแกรมจัดการฐานขอมูล

4. การสํารวจราคาวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอรวิธีการใดสะดวกที่สุด
ก. สอบถามจากพนักงาน

ข. ดูจากใบรายการ

ค. สืบคนจากเว็บไซต

ง. การโทรศัพทสอบถาม

5. ในการจัดชุดคอมพิวเตอรโดยใชบริการประมาณราคาคอมพิวเตอรจากเว็บไซต ระบบจะใหเลือก
อุปกรณใดเปนอันดับแรก
ก. เมนบอรด

ข. แรม

ค. ซีพียู

ง. ฮารดดิสก
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หน่ วยที่ 12
การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
ในอดีตการประมาณราคาคอมพิวเตอรของผูที่ขาดประสบการณนั้นทําไดยาก เนื่องจากไม
ทราบราคาชิ้นสวนอุปกรณ อีกทั้งราคาอุปกรณมีการเปลี่ยนแปลงบอย หากตองการทราบราคาที่
แนนอนจะตองเดินทางไปที่รานคา หรือตัวแทนจําหนาย ซึง่ รานคาหรือตัวแทนจําหนายสวนใหญจะ
ดําเนินกิจการอยูในเมืองหลวง หรือหัวเมืองใหญ ๆ เทานั้นทําใหเปนอุปสรรคตอการประมาณราคา
คอมพิ ว เตอร แต สํ า หรั บ ในป จ จุ บั น เทคโนโลยี อิ น เทอร เ น็ ต ได เ ข า มาช ว ยในการประมาณราคา
คอมพิวเตอรไดงายขึน้ เนือ่ งจากสามารถสืบคนราคาไดจากเว็บไซตของรานคา และตัวแทนจําหนาย
ไดทันที อีกทั้งบางเว็บไซตมีบริการประมาณราคาบนเว็บไซตไดเลย รวมไปถึงบริการขนสงจากทั้ง
กิจการของรัฐ และเอกชนที่ลูกคาสามารถรับสินคาที่บานของตนเองไดเลย
12.1 การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง
การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรในอดีต ตองไปที่รานคาเพื่อดูราคาอุปกรณตาง ๆ
แลวเลือกอุปกรณและชิ้นสวนตาง ๆ ในการประกอบ โดยสวนใหญรานคาจะมีรายการสินคาซึ่งจะ
รวมรายการวัสดุและอุปกรณคอมพิวเตอรเอาไวในกระดาษขนาด A4 หนึ่งแผน และอาจจะมีการ
ขยายใหมีขนาดใหญขึน้ ติดตัง้ ไวหนารานเพื่อดึงความสนใจจากลูกคาทั่วไป ใบประมาณราคาเครื่อง
คอมพิวเตอรเปลา เพือ่ ใหลูกคาเลือกชิน้ สวนและอุปกรณตาง ๆ และสอบถามรายละเอียดของสินคา
จากพนักงานไปพรอมกัน อีกทั้งยังงายตอการควบคุมงบประมาณของลูกคา

ภาพที่ 12.1 รานคาตัวแทนจําหนายวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร
ที่มา : http://www.projamm.com/view/266256 , 2559
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ภาพที่ 12.2 ใบประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรของรานเจไอบี คอมพิวเตอร กรุป
ที่มา : บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด, 2559
จากใบประมาณราคาในภาพที่ 12.2 จะสังเกตไดวาลําดับในการเลือกวัสดุอุปกรณที่จะ
ประกอบเครื่องเปนคอมพิวเตอรนั้น จะเรียงลําดับตามวิธีการจัดชุดคอมพิวเตอร สําหรับรูปแบบของ
ใบประมาณราคาคอมพิวเตอร สามารถนํามาประยุกตในการประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรดวย
ตนเอง โดยการสรางแบบฟอรมที่มีลักษณะเดียวกันนี้เพื่อบันทึกขอมูลชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ สําหรับผู
มี ค วามรู แ ละประสบการณ ใ นการใช โ ปรแกรมตารางคํ า นวณ หรื อ การคํ า นวณแบบสเปรดชี ท
(Spreadsheet Software) เชน ไมโครซอฟตเอ็กซเซล (Microsoft Excel) สามารถนํามาใชชวยใน
การประมาณราคาไดโดยใชสูตรคํานวณ เมือ่ มีกรอกขอมูลหรือเปลีย่ นแปลงราคาสินคา โปรแกรมจะ
คํานวณใหทันทีจึงมีความสะดวกในการควบคุมงบประมาณ
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ใบประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการอุปกรณ
ซีพียู
เมนบอรด
แรม
ฮารดดิสก
การดแสดงผล
ออปติคอลไดรฟ
เครื่องอานการด
เมาส
คียบอรด
จอแสดงผล
ลําโพง
เคส
แหลงจายไฟ
โปรแกรม

ยี่หอ/รุน

จํานวน ราคา/หนวย

รวม

รวม
ภาพที่ 12.3 ตัวอยางใบประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร
หลั งจากได จั ดทํ า ใบประมาณราคาเครื่องคอมพิว เตอรแลว อาจทําการสํารวจราคาที่
รานคา หรือตัวแทนจําหนาย แตที่สะดวกที่สุดในปจจุบันคือสํารวจคุณสมบัติ และราคาสินคาของ
ชิ้นสวนและอุปกรณตาง ๆ จากเว็บไซตของรานคา หรือตัวแทนจําหนายไดโดยตรง เมือ่ เลือกชิน้ สวน
หรืออุปกรณตาง ๆ ไดแลวทําการบันทึกลงในใบประมาณราคา เพื่อคํานวณงบประมาณที่ตองใชตอไป
ซึ่ งในภาพที่ 12.5 จะเป น ตั ว อย า งใบประมาณราคาเครื่องคอมพิว เตอร ในงบประมาณไม เกิ น
15,000 บาท
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ใบประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการอุปกรณ
ยี่หอ/รุน
จํานวน ราคา/หนวย รวม
ซีพียู
INTEL CORE I3-7100 3.9 GHz
1
3,600
3,600
เมนบอรด
GIGABYTE H310M S2H
1
2,060
2,060
แรม
SILICON POWER 4 GB
1
1,750
1,750
DDR4/2400
ฮารดดิสก
WD SATA-3 1.0 TB
1
1,390
1,390
การดแสดงผล GIGABYTE PCI-E N210D3-1GI
1
1,290
1,290
การดเสียง
ใชที่ติดตั้งมาบนเมนบอรด
1
ออปติคอลไดรฟ DVD-RW ASUS 24D5MT
1
420
420
เครื่องอานการด Internal Card Reader
1
140
140
เมาส
NUBWO LUCIAN NM010
1
150
150
คียบอรด
MD-TECH KB-333 B
1
180
180
จอแสดงผล
ACER LED 18.5" EB192QB
1
2,290
2,290
ลําโพง
MICROLAB B17
1
350
350
เคส
ยี่หอ FSP รุน CMT110A
1
1,290
1,290
แหลงจายไฟ
มาพรอมกับเคส
1
โปรแกรม
รวม
14,910
ภาพที่ 12.4 ตัวอยางการใชใบประมาณราคาคอมพิวเตอร

12.2 การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรจากเว็บไซต
ตัวแทนจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรรายใหญในประเทศไทยมีอยูหลายบริษัทซึ่งเปน
บริษัทที่นําเขาอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อมาจําหนายในประเทศ หลายบริษัทมีสาขาและศูนยบริการ
จํานวนมาก เชน บริษัทแอดไวซ ไอที อิน ฟนิท จํากัด, บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด,
บริษัทอไลนแอนซ แอนด ลิงค คอรปอเรชัน จํากัด, บริษัทคอมเซเวน จํากัด, บริษัทดี ดิสทริบิวแอนด
มารเก็ตติ้ง จํากัด, บริษัทบานานา กรุป จํากัด เปนตน ซึ่งแตละบริษัทจะมีเว็บไซตสําหรับใหบริการ
ลูกคาในดานตาง ๆ รวมถึงการประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอรบนเว็บไซตของบริษัทไดทันที ซึ่ง
รูปแบบและวิธีการระบบของแตละบริษัทจะมีลักษณะใกลเคียงกัน สําหรับหัวขอนีจ้ ะแสดงตัวอยาง

หลักการระบบคอมพิวเตอร์

286

การประมาณราคาเครื ่อ งคอมพิ ว เตอร จ ากเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท แอดไวซ ไอที อิ น ฟ นิ ท จํ า กั ด
(www.advice.co.th/pc) ซึ่งมีขั้นตอนเบื้องตนดังนี้
1)

ทดลองทําการสืบ คนขอมูล เว็บ ไซตที่ใหบ ริการประมาณราคาเครื่อง

คอมพิ วเตอร จากเว็ บไซต ของกูเ กิล้ (https://www.google.com) โดยในที่นี้จะใชขอความในการ
สืบคนคือ “จัดสเปค คอมพิวเตอร”

ภาพที่ 12.5 ตัวอยางการคนหาเว็บไซตชวยประมาณราคาคอมพิวเตอร
ที่มา : https://www.google.com
2) หลังจากสืบ คนขอมูลแลวจะมีรายชื่อเว็บไซตที่ใหบริการประมาณราคา
เครื ่องคอมพิ ว เตอร แสดงขึน้ มาหลายบริษัท ใหทําการเลือกเขาสูเว็บ ไซตที่ตองการ ในที่นี้จ ะเขา
เว็บไซต https://www.advice.co.th/pc เมือ่ เขาสูเว็บไซตแลวระบบจํามีรายการชิ้นสวนอุปกรณ
คอมพิวเตอรอยูดานซายมือ และจะเรียงลําดับอุปกรณที่ควรเลือกกอนตามลําดับ
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ภาพที่ 12.6 หนาจอระบบประมาณราคาคอมพิวเตอรของบริษัทแอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด
ที่มา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559
3) ในขั้นตอนตอไปควรเลือกหัวขอซีพียูเปนลําดับแรก ตามลําดับที่เว็บไซตได
เรียงลําดับไว ซึ่งเว็บไซตจะใหเลือกยี่หอซีพียู รุนและซ็อกเก็ตที่ตองการ

ภาพที่ 12.7 แสดงวิธีการเลือกยี่หอ รุน และซ็อกเก็ตซีพียู
ที่มา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559
4) ขั้นตอนตอไปเลื่อนเมาสไปบนภาพซีพียูจนเปลีย่ นเปนขอความวา “ADD
TO SPEC” และคลิกเลือกบนขอความ รายการซีพียูที่เลือกจะไปปรากฏแทนหัวขอซีพียู พรอมมีราคา
รวมของอุปกรณอยูในตําแหนง Total
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ภาพที่ 12.8 แสดงวิธีการเลือกซีพียู
ที่มา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559
5)

ทํ า การเลือกอุป กรณตาง ๆ ตามลําดับ ที่เว็บไซตเรียงลําดับหัว ขอไว

เนื่องจากเว็บไซตจะประมวลผล และแสดงรายการอุปกรณทีส่ อดคลองกับชิ้นสวนอุปกรณที่เลือกไว
กอนแลว ขณะเลื อกชิ ้น ส ว นอุ ป กรณตาง ๆ หากตองการเปลี่ย นหรือนําเอาชิ้น สว นตาง ๆ ออกก็
สามารถทําไดทันที และผลการคํานวณราคาอุปกรณก็จะเปลี่ยนแปลงในทันที

ภาพที่ 12.9 แสดงวิธีการเลือกชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ
ที่มา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559
6) หลังจากเลือกอุปกรณเรียบรอยแลว ทําการประมวลผลขอมูลทั้งหมดโดย
คลิกปุม Build Now จะไดแผนภาพ และสรุปรายการอุปกรณ และราคาดังภาพ
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ภาพที่ 12.10 แผนภาพการเลือกชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอร
ที่มา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559

ภาพที่ 12.11 สรุปรายการอุปกรณ และราคาเครื่องคอมพิวเตอร
ที่มา : https://www.advice.co.th/pc/, 2559
สําหรับเว็บไซตที่ใหบริการประมาณราคาคอมพิวเตอรโดยทั่วไป

เมื่อประมาณราคาชุด

คอมพิวเตอรเสร็จเรียบรอยแลวสามารถสั่งซื้ออุปกรณที่ไดเลือกไวผานเว็บไซตไดทันที ซึ่งอาจจะไมคิด
คาขนสง

หรือคิดในราคาที่ถูกเปนพิเศษอีกดวย

สําหรับเว็บไซตที่ใหบริการประมาณราคาเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ไดรับความนิยมมีตัวอยางดังนี้
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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
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แบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 12
การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
คําชี้แจง แบบฝกหัด มีท้งั หมด 2 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 2 คะแนน
ใชเวลา 30 นาที
1. จงประมาณราคาคอมพิวเตอรจากใบประมาณราคาในงบประมาณ 12,000 บาท โดยใชเมนบอรด
อุปกรณ Onboard ทัง้ หมด
2. จงประมาณราคาคอมพิวเตอรโดยใชบริการของเว็บไซตในงบประมาณ 20,000 บาท (บันทึกภาพ
จากหนาจอ)
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยที่ 12
การประมาณราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนทั้งหมด 5 ขอ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ใชเวลา 5 นาที
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพื่อเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา
ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ในการจัดชุดคอมพิวเตอรโดยใชบริการประมาณราคาคอมพิวเตอรจากเว็บไซต ระบบจะใหเลือก
อุปกรณใดเปนอันดับแรก
ก. แรม

ข. ซีพียู

ค. เมนบอรด

ง. ฮารดดิสก

2. การสํารวจราคาวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอรวิธีการใดสะดวกที่สุด
ก. การโทรศัพทสอบถาม

ข. สืบคนจากเว็บไซต

ค. ดูจากใบรายการ

ง. สอบถามจากพนักงาน

3. ขอใดไมใชอุปสรรคของการประมาณราคาคอมพิวเตอรในอดีต
ก. ความรูความเขาใจในการเลือกวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรนอย
ข. การขนสงจากบริการของรัฐและเอกชนยังไมดี
ค. แหลงซื้อขายวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรกระจุกตัวอยูในเมืองหลวง
ง. ไมทราบราคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรที่แนนอน
4. การสรางใบประมาณราคาในคอมพิวเตอรนิยมใชโปรแกรมใดในการจัดทํา
ก. โปรแกรมตารางคํานวณ

ข. โปรแกรมจัดการฐานขอมูล

ค. โปรแกรมนําเสนองาน

ง. โปรแกรมประมวลผลคํา

5. ขอใดไมใชสิ่งที่รานคาหรือตัวแทนจําหนายนิยมใชในการประมาณราคาสินคา
ก. พนักงานขาย

ข. ใบรายการสินคา

ค. ใบปลิว แผนพับ

ง. ใบประมาณราคา
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