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1. บทน ำ 

 ในช่วงหลายสบิปีที่ผ่านมาน้ี เทคโนโลยีคอมพวิเตอรไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทอย่างมากในสงัคม โดยจะ
เหน็ไดว้่ามกีารน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นการด าเนินธุรกจิเพื่อใหง้านมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ การ
น าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชใ้นการศกึษา เช่น ใหน้ักเรยีนนักศกึษาสบืคน้ขอ้มูลเพื่อสรา้งองคค์วามรู้ใน
เรื่องต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอรจ์ดัเก็บขอ้มูล และการสรา้งฐานข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการสบืค้น 
และยิง่มากไปกว่านัน้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยงัสามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรบัการสื่อสาร เพื่อความ
บันเทิงและสนัทนาการ การทหาร การแพทย์ ฯลฯ จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นัน้มี
ความส าคญักบัทุกคน 
 ในปัจจุบนัน้ี บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอุปกรณ์
เหล่านัน้สามารถแบ่งประเภทตามกลุ่มดงัน้ี (1) ซูเปอรค์อมพวิเตอร์ (Super computer) 1 (2) คอมพวิเตอร์
เมนเฟรม (Mainframe Computer) 2 (3) มนิิคอมพวิเตอร ์(Mini Computer) 3 (4) ไมโครคอมพวิเตอร ์(Micro 
Computer) หรอื คอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล (Personal Computer)4 (วรีะยทุธ คุณรตันสริ,ิ 2560) 
 ในอดตีนัน้ อุปกรณ์กลุ่มคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล (Personal Computer) ยงัไม่ค่อยไดร้บัความนิยม 
สาเหตุหลกั คอื ความยุ่งยากในการตดิตัง้อุปกรณ์ฮารด์แวร์ (Hardware) และซอฟท์แวร ์(Software) ความ
ยุ่งยากในการใช้งาน และยิ่งมากไปกว่านัน้คือ มีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความนิยมของ
คอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลมเีพิม่มากขึน้ เน่ืองจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยจีากต่างประเทศที่มผีลต่อดา้น
ธุรกจิและดา้นการศกึษา ท าใหค้นในประเทศมกีารปรบัตวัรบัเทคโนโลยใีหม ่ๆ มาใชใ้นการพฒันา เมือ่มกีาร
ใชค้อมพวิเตอรส์ว่นบุคคลกนัมากขึน้ท าใหร้าคาคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลลดลง และความยุ่งยากในการตดิตัง้
กล็ดลงดว้ย (สชุาดา เวศยว์รตุม,์ 2546) 
 ความหมายของคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล (Personal Computer) ยงัไดห้มายรวมถงึคอมพวิเตอรต์ัง้
โต๊ะ (Desktop Computer) คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop Computer) และ 
คอมพวิเตอรท์ี่รบัขอ้มูลด้วยการเขยีนบนจอภาพหรอืแทบ็แล็ตพซีี (Tablet Computer) ซึ่งขอ้มูลทางสถิติ
จากเวบ็ไซต์ Statista (2562) สรุปไดว้่า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ยอดจ าหน่ายของคอมพวิเตอรส์่วน

                                          
1 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เหมาะส าหรับการรับและแสดงผลจ านวนมาก ใชใ้นงานวิเคราะห์ 
และค านวณดา้นวิทยาศาตร์ (วีระยทุธ คุณรัตนสิริ, 2560) 
2 คอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe Computer) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ราคาสูง มกัอยูท่ี่ศูนยค์อมพิวเตอร์หลกั
ขององคก์ร และตอ้งอยูใ่นหอ้งท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและมีการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี (วีระยทุธ คุณรัตนสิริ, 2560) 
3 มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดกลางนิยมใชใ้นส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ระบบการจองห้องพกัในโรงแรม
ขนาดใหญ่ การควบคุมเคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ (วีระยทุธ คุณรัตนสิริ, 2560) 
4ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) Computer) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กใช้งาน
โดยทัว่ไป (วีระยทุธ คุณรัตนสิริ, 2560) 
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บุคคลเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง และในปี พ.ศ. 2557 ถอืว่าเป็นจุดอิม่ตวัของคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล เน่ืองจากมี
ยอดจ าหน่ายมากทีสุ่ด โดยแทบ็แลต็มยีอดจ าหน่ายสูงทีสุ่ดในกลุ่มของคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล และถอืว่ามี
ยอดจ าหน่ายมากที่สุดในประวตักิารณ์ หลงัจากนัน้ยอดจ าหน่ายของคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลกล็ดลงอย่าง
ต่อเน่ือง และในปี พ.ศ. 2561 ยอดจ าหน่ายของเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด คอื 
คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก รองลงมาคอืแทบ็แลต็พซีี และคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ ตามล าดบั โดยมยีอดจ าหน่ายทัว่
โลกคอื 163 ลา้นเครือ่ง 150 ลา้นเครือ่ง และ 94 ลา้นเครือ่ง ตามล าดบั 
 
 ภาพที ่1 ยอดจ าหน่ายคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก และแทบ็แลต็พซีทีัว่โลก 

 
 ทีม่า: Statista (2562) 

 ส าหรบัประเทศไทย ยอดจ าหน่ายของคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลจะอยู่ทีป่ระมาณ 2.6 ลา้นเครื่องต่อปี 
โดยมีผู้ซื้อหลกัสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ องค์กรที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และ
ภาครฐัทีม่กีารลงทุนดา้นไอท ี(Marketeer Team, 2015) 
 สิง่ทีน่่าสนใจคอื ในปีพ.ศ. 2561 ทีผ่่านมา คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กกลบัมยีอดจ าหน่ายทีเ่พิม่สงูขึน้มาก
ขึน้ กลายเป็นสนิคา้หลกัในการขยายตลาดของผูผ้ลติคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล โดยมคีอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเล่น
เกม (Gaming Notebook) เป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหย้อดขายเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กเพิม่สงูขึน้ ซึง่ประเทศ
ไทยได้ถูกจดัอนัดบัเรื่องอตัราการเติบโตของคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเล่นเกม ให้อยู่ในอนัดบัที่ 5 ของเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ ดว้ยการเตบิโตสูงถงึรอ้ยละ 30 โดยเหตุผลที่ท าใหค้อมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กเล่นเกมมคีวาม
นิยมมากขึน้ คอื ผูบ้รโิภคไม่ไดม้องว่าคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กเล่นเกมจะต้องมไีวเ้พื่อเล่นเกมเพยีงอย่างเดยีว 
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แต่มองวา่เป็นคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กทีม่ปีระสทิธภิาพสงู มคีวามเรว็ในการประมวลผลทีด่ ีมรีะบบระบายความ
รอ้นทีม่คีุณภาพ (Marketeer Team, 2561) 
 นอกจากกลุ่มคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเล่นเกมทีก่ าลงัขยายตวัอยูน่ัน้ ยงัมอีกีกลุ่มหน่ึงทีก่ าลงัขยายตวัอยู่
เชน่กนั นัน่กค็อืคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก 2-in-15 ซึง่คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กกลุ่มนี้มลีกัษณะเด่นคอื มคีวามบางและ
เบากวา่รุน่อื่น ๆ ท าใหพ้กพาไดส้ะดวก (Grand view research, 2018) ซึง่ทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเล่น
เกมและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2-in-1 ล้วนแต่มีราคาที่สูงกว่ารุ่นทัว่ไป แต่ผู้บรโิภคก็เลือกบรโิภค
เน่ืองจากเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเหล่านัน้มคีุณลกัษณะที่โดดเด่นและแตกต่างจากคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก
ทัว่ไป ดงันัน้การศกึษาน้ีจงึศกึษาว่า คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กทีถู่กจ าหน่ายในประเทศไทยนัน้ แต่ละตราสนิคา้ 
แต่รุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีคุณลกัษณะที่แตกต่างกนัอย่างไร ทัง้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ทัว่ไป คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเล่นเกม และคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก 2-in-1 โดยคุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนันัน้มผีล
ต่อการก าหนดราคาดุลยภาพดว้ย 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ผลิตโน้ตบุ๊ก ในการเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑ์ และยงัรวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์ในอนาคต เพื่อให้สามารถก าหนดราคาโน้ตบุ๊กได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 
2. งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการศกึษาหาคุณลกัษณะที่ส าคญัต่อการก าหนดราคาของคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กจะใช้แบบจ าลอง
ฮีดอ นิ ค (Hedonic Price Model) ซึ่ ง  Jack E. Triplett (2004) ได้กล่ าวว่ า  Andew Court เป็ นผู้ที่ น า
แบบจ าลองฮดีอนิคไปใชใ้นการประมาณดชันีราคาเป็นครัง้แรกในปีพ.ศ.2482 โดย Andew Court ไดใ้ชว้ธิี
แบบจ าลองฮดีอนิคในการประมาณดชันีราคาของรถยนต์ตามคุณลกัษณะต่าง ๆ ของรถยนต์ และ Triplett 
ยงักล่าวอกีว่า Organisation for Economic Co-operation and Development (2001) ไดใ้ชแ้บบจ าลองฮดีอ
นิคในการประมาณมูลค่าของทรพัยส์นิต่าง ๆ เช่น มลูค่าทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส์ นอกจากน้ี 
Paul Chwelos (2003), C. Lanier Benkard & Patrick Bajari (2005) และ İsmail Şentürk and Cumhur 
Erdem (2010) ยงัได้ใช้แบบจ าลองฮดีอนิค(Hedonic Price Model) ในการศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ราคาคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กกบัคุณลกัษณะของเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก 

                                          
5คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 2-in-1 คือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กท่ีสามารถใชง้านไดแ้บบแท็บเลต็ โดยการพลิกกลบัหนา้จอ หรือ ถอดคียบ์อร์ดออก จากนั้น
กใ็ชก้ารทชัสกรีนในการใชง้านเหมือนแท็บเลต็ทัว่ไป และขณะเดียวกนัเม่ือตอ้งการกลบัมาใชง้านแบบโนต้บุ๊กปกติ ก็เพียงแค่พลิกกลบัหนา้จอ
มาเหมือนเดิม หรือใส่คียบ์อร์ดกลบัเขา้ไปเท่านั้น (Tonz, 2013) 
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 การศึกษาของทัง้ Paul Chwelos (2003),Jack E. Triplett (2004), C. Lanier Benkard & Patrick 
Bajari (2005), P.D. Chwelos,E.R Berndt & I.M. Cock burn (2008) และ İsmail Şentürk and Cumhur 
Erdem (2010) ไดก้ าหนดตวัแปรตน้ทีเ่หมอืนกนัคอื ขนาดความจุของหน่วยความจ าหลกั (RAM) ทีม่หีน่วย
เป็นเมกะไบต์ (MB) และความเรว็ของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ซึ่งความเรว็ของหน่วยประมวลผล
กลางนัน้ แต่ละทา่นไดใ้ชห้น่วยทีแ่ตกต่างกนั โดย Triplett (2004), P.D. Chwelos,E.R Berndt & I.M. Cock 
burn (2008) และ İsmail Şentürk and Cumhur Erdem (2010) ไดก้ าหนดความเรว็ของหน่วยประมวลผล
กลางให้มหีน่วยเป็นกิกะเฮริตซ์ (GHz) ส่วนที่เหลือนัน้ ได้ก าหนดให้มหีน่วยเป็นค่าของคะแนนทดสอบ 
(CPU Benchmarks) 
 นอกจากสองตวัแปรหลกัแลว้มปัีจจยัหรอืตวัแปรอื่น ๆ มผีลต่อการก าหนดราคา ทัง้ในรูปแบบตวั
แปรเชิงปรมิาณ (Quantitative Variable) และตวัแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) ที่อยู่ในรูปแบบ
ของตวัแปรหุน่ (Dummy variables) โดยตวัอยา่งตวัแปรเชงิปรมิาณ เช่น ตวัแปรขนาดทีเ่กบ็ขอ้มลูแบบจาน
หมุน (Hard Disk) มหีน่วยเป็นกกิะไบต์ (GB) ตวัแปรหน่วยความจ าของประมวลผลภาพในดา้นกราฟฟิก
(GPU) มหีน่วยเป็นเมกะไบต์ ตวัแปรจ านวนช่องในการเชื่อมต่อ (USB) ตวัแปรขนาดหน้าจอของเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก มหีน่วยเป็นน้ิว ตวัแปรน ้าหนกัของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก มหีน่วยเป็นกโิลกรมั ตวั
แปรความยาวนานในการใช้งาน มหีน่วยเป็นชัว่โมง เป็นต้น ตวัอย่างตวัแปรหุ่น (Dummy variables) ที่
กล่าวถึงในงานของ Paul Chwelos (2003), P.D. Chwelos,E.R Berndt & I.M. Cock burn (2008) และ 
İsmail Şentürk and Cumhur Erdem (2010) ตือตราสนิค้าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สถานที่ในการซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมเีทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth) หรอืไม่ และ
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมกีลอ้ง หรอืไม ่เป็นตน้  
 นอกจากตวัแปรที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยงัมตีวัแปรที่น่าสนใจที่ควรจะมใีนสมการ เช่น ตวัแปรที่
แสดงถึงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีแป้นพิมพ์มแีสงที่เปลี่ยนสไีด้ Notebook Spec (2018) ได้จดัอนัดบั
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มคีวามโดดเด่น ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่แป้นพิมพ์มแีสงไฟ (RGB) 
ไดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภคบางกลุ่ม รวมถงึเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก 2-in-1 กไ็ดร้บันิยมมากขึน้เชน่กนั 
 
3. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 การศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลของคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก ในดา้นราคาและคุณลกัษณะ
ต่าง ๆ ของโน้ตบุ๊ก ที่ถูกวางจ าหน่ายในช่องทางออนไลน์ ทัง้หมด 6 เวบ็ไซตไ์ดแ้ก่ 1)Jib, 2)Advice, 3)Top 
value, 4)Shopee, 5)Banana และ 6)Hp โดยช่ อ งท างทั ้ง  6 น้ี เป็ นช่ อ งท างที่ ท าง เว็บ ไซต์ อย่ าง 
Notebookspec แนะน า โดยขอ้มูลไดถู้กเกบ็ในช่วงเดอืน 1 กนัยายน พ.ศ.2562 ถงึ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 
จากนัน้ไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชงิเสน้ (Regression Analysis) ผ่านแบบจ าลองฮดีอน
นิค (Hedonic Price Model) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะต่าง ๆ ของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก
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กับราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งสมการการประมาณคุณลักษณะที่มีผลต่อราคาของเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเป็นดงัน้ี 

 Price=β0+β1 Dell +β2 Lenovo +β3 Acer +β4 Msi +β5 Asus +β6 Huawei 

+β7 Advice +β8 Topvalue +β9 Shopee +β10 Banana +β11 RAM 

+β12 HDD +β13 SSD +β14 GPU +β15 Fhd +β 16 Display +β 17 USB2 

+β18 USB3A +β19 USB3C +β20 USB31A +β21 USB31C +β22 HDMI 

+β23 Twoinone +β24 Warranty +β25 Windows +β26 Years +β27 Weight  

+β28 Promotion +β29 Credit +β30 Return +β31 Gift +β32 Fingerprint  

+β33 Gray +β34 Silver +β35 Gold +β36 Re4k +ε 

ค าอธบิายตวัแปรตน้ 

 ในการศึกษาครัง้น้ี ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวแปรตราสินค้า (Dell, Lenovo, Acer, Msi, Hp, Asus 
Huaweiและ Microsoft) ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากตราสินค้าเหล่าน้ี เป็นเครื่องที่มีเพียงแต่
ระบบปฏบิตักิาร Window เทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กทีม่รีะบบปฏบิตั ิOS และตราสนิคา้
เหล่าน้ียงัไดถู้กจดัอนัดบัเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กทีไ่ดร้บัความนิยม (Notebookspec, 2562)  
 กลุ่มตัวแปรช่องทางสัง่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กออนไลน์ทัง้หมด 5 เว็บไซต์ได้แก่ 1)Jib, 
2)Advice, 3)Top value, 4)Shopee และ 5)Banana โดยช่องทางเหล่าน้ีเป็นช่องทางที่ทางเว็บไซต์อย่าง 
Notebookspec แนะน า 
 ตวัแปรหน่วยประมวลผล (CPU) เน่ืองจากในปัจจุบนัหน่วยประมวลผลกลางของแต่ละรุ่นมคีวาม
แตกต่างกนัในเรื่องของสถาปัตยกรรมภายใน ท าใหก้ารดูแค่เพยีงความเรว็สญัญานนาฬกิา (Clock speed) 
ไม่สามารถบอกได้ว่ารุ่นไหนมีความเรว็ในการประมวลผลมากกว่ากนั ดงันัน้การใช้คะแนนการทดสอบ 
(Benchmark) ในการเปรยีบเทียบความเรว็ในการประมวลผลของแต่ละรุ่นจงึน่าเชื่อถือมากกว่า  ถ้าหน่วย
ประมวลกลางมคีะแนนมากกแ็สดงว่าหน่วยประมวลผลกลางนัน้มปีระสทิธภิาพทีด่ ีโดยคะแนนการทดสอบที่
ไดน้ัน้ มาจากการทดสอบหน่วยประมวลผลกลางผ่านโปรแกรม Performance Test และขอ้มูลคะแนนทีไ่ด้
นัน้จะถูกเกบ็รวบรวมโดยบรษิทั PassMark® Software Pty Ltd และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัท6 ซึ่ง
นอกจากเวบ็ไซต์น้ีที่มกีารเกบ็รวบรวมคะแนนทดสอบของหน่วยประมวลผลแล้ว ยงัมเีวบ็ไซต์อื่น ๆ เช่น 
เว็บไซต์ของบริษัท Notebookspec Co.,Ltd.7 เป็นต้น เน่ืองจากทางเว็บไซต์ของบริษัท PassMark® 

                                          
6เวบ็ไซตใ์นการเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั PassMark® Software Pty Ltd. คือ https://www.cpubenchmark.net 
7เวบ็ไซตใ์นการเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั Notebookspec Co.,Ltd คือ https://notebookspec.com/score-cpu.html  

https://www.cpubenchmark.net/
https://notebookspec.com/score-cpu.html
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Software Pty Ltd มีการอพัเดตของข้อมูลคะแนนอย่างสม ่าเสมอรวมถึงมีการจดัเรยีงข้อมูลให้เข้าถึงได้
โดยงา่ย ผูว้จิยัจงึเลอืกใชข้อ้มลูจากเวบ็ไซตน้ี์ ทัง้น้ีถงึแมผ้ลคะแนนของแต่ละเวบ็ไซตน์ัน้จะต่างกนั เน่ืองจาก
การใชเ้ครือ่งมอืในการทดสอบทีต่่างกนั แต่ผลของการจดัอนัดบันัน้ไมไ่ดต้่างกนัแต่อยา่งใด 
 หน่วยความจ าหลกั (RAM) เป็นอุปกรณ์ทีเ่กบ็ขอ้มลูของเครือ่งคอมพวิเตอร ์ถา้หน่วยความจ าหลกัมี
ขนาดใหญ่เพยีงพอต่อการใชง้าน การใชง้านกจ็ะลื่นไหล แต่ถา้ขนาดของหน่วยความจ าหลกัมน้ีอยเกนิไป ก็
จะเกิดความล่าช้าในการใช้ ซึ่งหน่วยความจ าแรมบางครัง้เรยีกว่าหน่วยความจ าชัว่คราว (volatile) ทัง้น้ี
เน่ืองจากโปรแกรมและขอ้มลูทีถู่กเกบ็ในหน่วยความจ าแรมจะถูกลบหายไปเมื่อเครื่องคอมพวิเตอร์ถูกปิดลง 
โดยส่วนมากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจะมีขนาดของหน่วยความจ าหลกัอยู่ที่ขนาด 4 กิกะไบต์ถึง 8 
กิกะไบต์ แต่ก็สามารถพบขนาดหน่วยความจ าหลกัขนาด 16 กิกะไบต์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ประสทิธภิาพสงู 
 หน่วยประมวลผลทางดา้นกราฟฟิก (GPU) มหีน้าทีช่่วยหน่วยประมวลผลกลางในการท างานดา้น
กราฟฟิก 3 มติ ิถา้คะแนนทดสอบของหน่วยประมวลผลทางดา้นกราฟฟิกมคีะแนนสงู หมายความวา่หน่วย
ประมวลผลนัน้มปีระสทิธภิาพในการท างานที่สูง ภาพที่ออกมาจะมคีวามลื่นไหลและสวยงาม โดยคะแนน
การทดสอบที่ได้นัน้ มาจากการทดสอบหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟิกผ่านโปรแกรม 3D Mark Fire 
Strike Graphics ซึ่งข้อมูลได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์8 ซึ่งนอกจากเว็บไซต์น้ีที่มกีารเก็บรวบรวมคะแนน
ทดสอบของหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟฟิกแล้ว ยังมีเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ ของบริษัท 
Notebookspec Co.,Ltd9, เวบ็ไซต์ของบรษิทั PassMark® Software Pty Ltd10 เป็นต้น แต่เน่ืองจากขอ้มูล
ของเวบ็ไซต์ notebookcheck เป็นขอ้มูลจากผลการทดสอบผ่านโปรแกรม 3D Mark Fire Strike Graphics 
ซึง่เป็นโปรแกรมในการทดสอบหน่วยประมวลผลทางดา้นกราฟฟิกทีไ่ดร้บัความนิยม และใชโ้ปรแกรมในการ
ทดสอบต่างจากเวบ็ไซต์อื่น ๆ ที่กล่าวมา และเวบ็ไซต์ notebookcheck ยงัมกีารอพัเดตหน่วยประมวลผล
ทางดา้นกราฟฟิกใหมต่ลอดเวลา ผูว้จิยัจงึเลอืกใชข้อ้มลูจากเวบ็ไซตน้ี์ 
 กลุ่มตัวแปรที่เก็บข้อมูลได้แก่ ที่เก็บข้อมูลแบบจานหมุน (HDD) เป็นอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูลของ
เครื่องคอมพวิเตอร ์ถา้คอมพวิเตอรม์ขีนาดความจุของทีเ่กบ็ขอ้มลูมากขึน้ ผูใ้ชก้จ็ะสามารถเกบ็ขอ้มลูต่าง ๆ 
ไดม้ากขึน้ตามไปดว้ย และทีเ่กบ็ขอ้มลูแบบแฟรตเมมโมรี ่(SSD) เป็นอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลูของคอมพวิเตอร์
ชนิดหน่ึงทีท่ าหน้าทีเ่หมอืนทีเ่กบ็ขอ้มลูแบบจานหมุน แต่ทีเ่กบ็ขอ้มลูแบบแฟรตเมมโมรีจ่ะมคีวามเรว็ในการ
เขา้ถงึขอ้มลูทีร่วดเรว็กวา่ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูแบบจานหมุน 

                                                                                                                                      
และเวบ็ไซตซี์พียมูงัก้ี คือ https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_benchmark-cinebench_r15_multi_core-8  
8เวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่ขอ้มูลทดสอบหน่วยประมวลผลทางดา้นกราฟิก https://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html 
9เวบ็ไซตใ์นการเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั Notebookspec Co.,Ltd คือ https://notebookspec.com/chart/notebook-vga.html 
10เวบ็ไซตใ์นการเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั PassMark® Software Pty Ltd คือ https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html 

https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html%20ของ
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_benchmark-cinebench_r15_multi_core-8
https://notebookspec.com/chart/notebook-vga.html
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 กลุ่มตัวแปรความละเอียดของหน้าจอ ความละเอียดหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใน
ปัจจุบนัมหีลายระดบั ตัง้แต่ความละเอยีด 720p หรอื HD, 1080p หรอื FHD และ 4k หรอื UHD 
 ขนาดหน้าจอ (Display) ในปัจจุบนัหน้าจอของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กทีม่ใีหเ้ลอืกซือ้ จะมขีนาด 
13.3 น้ิว, 14 น้ิว, 15.6 น้ิว และ 17.3 น้ิว 
 กลุ่มตัวแปรช่องเชื่อมต่อ (USB2, USB3-A, USB3-C,USB3.1-A, USB3.1-C และ HDMI) ช่อง
เชื่อมต่อ USB หรอื Universal Serial Bus เป็นช่องเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กกบัอุปกรณ์
ต่าง ๆ โดยในปัจจุบันน้ีมีช่องเชื่อมต่อ USB หลากหลายประเภท ได้แก่ ช่องเชื่อมต่อ USB 2.0 ที่มี
ความสามารถในการถ่ายโอนขอ้มูลอยู่ที่ 35 ถึง 40 เมกะไบต์ต่อหน่ึงวนิาท,ี ช่องเชื่อมต่อ USB 3.0 ซึ่ง มี
ความสามารถในการถ่ายโอนขอ้มลูเทยีบเท่ากบัช่องเชื่อมต่อ USB 3.1 Gen 1 คอืสามารถถ่ายโอนขอ้มลูได ้
300 เมกะไบต์ต่อหน่ึงวนิาที และช่องเชื่อต่อ USB 3.1 Gen 2 ที่มคีวามสามารถในการถ่ายโอนขอ้มูลอยู่ที ่
1,200 เมกะไบต์ต่อหน่ึงวินาที ซึ่งลกัษณะของช่องเชื่อมต่อ USB 3.1 ที่พบเห็นบนเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กจะม ี2 รูปแบบคอื ลกัษณะ A กบัลกัษณะ C ซึ่งช่องเชื่อมต่อลกัษณะ C จะมขีนาดที่เล็กกว่าช่อง
เชื่อมต่อลกัษณะ A (Kington, 2462) 
 ช่องเชื่อมต่อ HDMI หรอื High Definition Multimedia Interface เป็นช่องเชื่อมต่อส าหรบัการน า
ภาพและเสยีงจากตวัเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กไปสู่จออื่น ๆ ไดภ้ายในช่องเชื่อมต่อ HDMI เพยีงช่องเดยีว 
(Mindphp, 2560)  
 ลกัษณะเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเป็นแบบ 2 in 1 (Twoinone) กล่าวคอืเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก
นัน้สามารถใช้งานได้แบบแท็บเล็ต ด้วยการพลิกกลบัหน้าจอ หรอื ถอดคีย์บอร์ดออก นอกจากนัน้ยงั
สามารถใชก้ารสมัผสัหน้าจอในการใชง้านเหมอืนแทบ็เลต็ทัว่ไป และขณะเดยีวกนัเมือ่ตอ้งการกลบัมาใชง้าน
แบบโน้ตบุ๊กปกต ิกเ็พยีงแคพ่ลกิกลบัหน้าจอมาเหมอืนเดมิ หรอืใสค่ยีบ์อรด์กลบัเขา้ไปเทา่นัน้ (Tonz, 2013) 
 
 ตารางที ่1 ตวัแปรและความหมายของตวัแปร 

ตวัแปร ความหมาย ตวัแปรฐาน 
ตวัแปรตาม    

 Price ราคาโน้ตบุ๊กต่อเครือ่ง (บาท)  
ตวัแปรตน้    

 Dell, 
Lenovo, 

Acer, Msi, 
Hp, Asus, 
Huawei, 

โดยก าหนดใหต้วัแปรหุน่เหล่าน้ีมคี่าเท่า 1 เมื่อเครือ่งคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กเป็นตราสนิค้านัน้ ๆ และตวัแปรหุ่นเหล่าน้ีมคี่าเท่ากบั 0 
เมือ่เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กไมใ่ชต่ราสนิคา้นัน้ ๆ 

Hp 
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ตวัแปร ความหมาย ตวัแปรฐาน 
Microsoft 

 Jib, 
Advice, 

Top value, 
Shopee 
และ 

Banana 

โดยก าหนดใหต้วัแปรหุน่เหล่าน้ีมคีา่เทา่กบั 1 เมือ่เครือ่ง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กถูกขายในรา้นคา้ออนไลน์นัน้ ๆ และตวัแปร
หุน่เหล่าน้ีมคีา่เทา่กบั 0 เมือ่เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กไมไ่ดถู้ก
ขายในรา้นคา้ออนไลน์นัน้ ๆ 

Jib 
 

  

 RAM โดยก าหนดให้ตัวแปร RAM คือปริมาณขนาดความจุของ
หน่วยความจ าหลกั มหีน่วยเป็นกกิะไบต ์

 

 GPU ในการศึกษาจะใช้คะแนนจากผลการทดสอบหน่วยประมวลผล
ทางดา้นกราฟฟิก (GPU-Benchmark) 
โดยมีคะแนนตัง้แต่ 433.5 (Radeon R3) จนถึง 25,203 (Nvidia 
Geforce RTX 2080) 

 

 HDD โดยก าหนดใหต้วัแปร HDD คอืขนาดความจุทีเ่กบ็ขอ้มลูแบบจาน
หมุน มหีน่วยเป็นกกิะไบต ์

 

 SSD โดยก าหนดใหต้วัแปร SDD คอืขนาดความจุทีเ่กบ็ขอ้มลูแบบแฟร
ตเมมโมรี ่มหีน่วยเป็นกกิะไบต ์

 

 FHD, 
RE4K 

โดยก าหนดให้ตัวแปรหุ่ น  FHD มีค่ าเท่ ากับ  1 เมื่ อ เครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก มีระดบัความละเอยีดหน้าจอแบบ Full HD 
และ ให้ตวัแปรหุ่น RE4K มคี่าเท่ากบั 1 เมื่อเครื่องคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กมรีะดบัความละเอยีดหน้าจอแบบ Ultra HD และใหต้วัแปร
หุ่นเหล่าน้ีมีค่าเป็น 0 เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีความ
ละเอยีดหน้าจอนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

ระดับ ค ว าม
ละเอียดของ
หน้าจอแบบ 
HD 

 Display โดยก าหนดให้ตัวแปร  Display คือขนาดหน้าจอของเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก มหีน่วยเป็นน้ิว 

 

 USB2, 
USB3-A, 
USB3-C, 
USB3.1-A 

และ 

โดยก าหนดใหต้วัแปรเหล่าน้ีคอืจ านวนของช่องในการเชื่อมต่อแต่
ละประเภทของเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก มหีน่วยเป็นชอ่ง 
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ตวัแปร ความหมาย ตวัแปรฐาน 
USB3.1-C  

 HDMI โดยก าหนดให้ตัวแปรหุ่น  HDMI มีค่ าเท่ ากับ  1 เมื่ อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI และตัวแปรหุ่น 
HDMI มีค่าเท่ากับ 0 เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่มีช่อง
เชื่อมต่อแบบ HDMI 

 

 Twoinone โด ย ให้ ตั ว แป รหุ่ น  Twoinone มี ค่ า เท่ ากับ  1 เมื่ อ เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสามารถใช้งานได้ทัง้ในรูปแบบ เครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กและแทบ็แลต็ และ ใหต้วัแปรหุน่ Twoinone มี
ค่าเท่ากบั 0 เมื่อเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กไม่สามารถใช้งานได้
ทัง้ในรปูแบบเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กและแทบ็แลต็ 

 

 Warranty จ านวนปีทีร่บัประกนัเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมหีน่วยเป็นปี  
 Windows โดยใหต้วัแปรหุ่น Windows มคี่าเท่ากบั 1 เมื่อมรีะบบปฏบิตักิาร

ของวนิโดวมาใหพ้รอ้มกบัเครื่อง และตวัแปร Windows เท่ากบั 0 
เมือ่ไมใ่ช ่

 

 Year  จ านวนเดอืนนบัจากเดอืนทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเริม่ออกวาง
จ าหน่ายจนถงึเดอืนทีเ่กบ็ขอ้มลู มหีน่วยเป็นเดอืน 

 

 Weight ปริมาณน ้ าหนักของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีหน่วยเป็น
กโิลกรมั 

 

 Promotion โดยก าหนดใหต้วัแปรหุน่ Promotion มคีา่เทา่กบั 1 เมือ่ราคาของ
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กนัน้ลดราคา และ ก าหนดใหต้วัแปรหุน่ 
Promotion มคีา่เทา่กบั 0 เมือ่ราคาของเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก
นัน้ไมล่ดราคา 

 

 Credit โดยก าหนดใหต้วัแปรหุน่ Credit มคีา่เทา่กบั 1 เมือ่สามารถจ่าย
ผอ่นช าระเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กในอตัรารอ้ยละ 0 และ
ก าหนดใหต้วัแปรหุน่ Credit มคีา่เทา่กบั 0 เมือ่ไมใ่ช ่

 

 Return โดยก าหนดใหต้วัแปรหุน่ Return มคีา่เทา่กบั 1 เมือ่สามารถขอ
คนืเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กนัน้ได ้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
และ ก าหนดใหต้วัแปรหุน่ Return มคีา่เทา่กบั 0 เมือ่เครือ่ง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กนัน้ไมส่ามารถขอคนืสนิคา้ได ้

 

 Gift โดยก าหนดใหต้วัแปรหุน่ Gift มคีา่เทา่กบั 1 เมือ่ในการสัง่ซือ้  
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ตวัแปร ความหมาย ตวัแปรฐาน 
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กนัน้ ไดร้บัของสมนาคุณ และ ก าหนดให้
ตวัแปรหุน่ Gift มคีา่เทา่กบั 0 เมือ่ในการสัง่ซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กนัน้ ไดไ้มร่บัของสมนาคุณ 

 Fingerprint โดยก าหนดใหต้วัแปรหุน่ Fingerprint มคีา่เทา่กบั 1 เมือ่เครือ่ง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กนัน้สามารถเขา้รหสัเครือ่งผา่นลายน้ิวมอืได ้
และตวัแปรหุน่ Fingerprint มคีา่เทา่กบั 0 เมือ่เครือ่งคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กไมส่ามารถเขา้รหสัเครือ่งผา่นลายน้ิวมอืได ้

 

 Black, 
Silver, 

Gray และ 
Gold 

โดยก าหนดใหต้วัแปรหุน่ Black, Silver และ Gold มคีา่เทา่กบั 1 
เมือ่เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเครือ่งนัน้มสีดี า, สเีงนิ และสทีอง 
ตามล าดบั และก าหนดใหต้วัแปรเหล่านี้มคีา่เทา่กบั 0 เมือ่เครือ่ง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กนัน้มสีเีงนิ 

Black 

 
4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกบัคุณลกัษณะของ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยมีกลุ่มตัวอย่างทัง้สิน 332 ตัวอย่าง ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิง
พรรณนาและการคาดการณ์เครื่องหมายค่าสมัประสทิธิ(์ตารางที ่2) และไดผ้ลการวเิคราะหค์ุณลกัษณะต่าง 
ๆ ของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กที่มผีลต่อราคาของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก  ด้วยการใช้การวเิคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้น  (Regression Analysis) ผ่านแบบจ าลองฮีดอนนิค (Hedonic Price Model)
แบบจ าลอง Hedonic price model (ตารางที ่3) 
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ตารางที ่2 คา่สถติเิชงิพรรณนาและการคาดการณ์เครือ่งหมายคา่สมัประสทิธิ ์
 

ตวัแปร หน่วย คา่เฉลีย่ 
(Mean) 

คา่สว่นเบีย่งเบน
มาตราฐาน 
(Std. Dev.) 

คา่ต ่าสดุ 
(Min) 

คา่สงูสุด 
(Max) 

คาดการณ์เครือ่งหมายของสมัประสทิธิ ์

Price บาท 31,930.86 22,765.09 7,590 115,900 ตวัแปรตาม 
Dell  0.186747 0.390297 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
Lenovo  0.192771 0.39507 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
Acer  0.168675 0.37503 0 1 - ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กต ่าลง 
Msi  0.090361 0.287132 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
Hp  0.129518 0.336279 0 1 ตวัแปรฐาน เพราะเป็นตราสนิคา้ทีม่ยีอดขายมากทีส่ดุ 
Asus  0.177711 0.382846 0 1 - ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กต ่าลง 
Huawei  0.018072 0.133414 0 1 - ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กต ่าลง 
Microsoft  0.036145 0.186932 0 1 - ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กต ่าลง 
Jib  0.304217 0.460769 0 1 ตัวแป รฐาน  เพ ราะ เค รื่ อ งค อมพิ ว เต อร์โ น้ ตบุ๊ ก

หลากหลายมากทีส่ดุ 
Advice  0.21988 0.41479 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
Topvalue  0.174699 0.380282 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
Shopee  0.024096 0.15358 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
Banana  0.246988 0.431911 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
Cpu คะแนน 8426.886 3578.933 1957 16813 + ท าใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
Ram กกิะไบต ์ 8.325301 4.760381 4 32 + ท าใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
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Gpu คะแนน 5813.711 6120.632 408 25321.5 + ท าใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
Hdd เมกะไบต ์ 263.5542 457.1982 0 2000 + ท าใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
Sdd เมกะไบต ์ 357.3012 278.3291 0 1000 + ท าใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
Fhd  0.819277 0.385369 0 1 + ท าใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
Re4k  0.045181 0.208014 0 1 + ท าใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
Display  14.81627 1.188175 11.6 17.3 - ท าใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กพกพาไดย้ากขึน้ 
Usb2 ชอ่ง 0.563253 0.784425 0 2 + ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 
Usb3a ชอ่ง 0.316265 0.654504 0 3 + ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 
Usb3c ชอ่ง 0.009036 0.094771 0 1 + ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 
Usb31a ชอ่ง 1.575301 1.100834 0 3 + ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 
Usb31c ชอ่ง 0.837349 0.589989 0  + ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 
Hdmi ชอ่ง 0.89759 0.303644 0 1 + ท าใหส้ะดวกในการใชง้าน 
Rgb  0.28012 0.449736 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
Twoinone  0.201807 0.401955 0 1 + ท าใหส้ะดวกในการใชง้าน 
Warranty ปี 2.141566 0.440908 1 3 + ไดร้บัความเชื่อมัน่ 
Windows  0.292169 0.455446 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
Years เดอืน 12.6988 10.02503 1 36 - ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กต ่าลง 
Weight กโิลกรมั 1.900452 0.407263 1.23 2.9 + ท าใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กพกพาไดง้า่ยขึน้ 
Promotion  0.433735 0.496338 0 1 - สว่นลดเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก 
Credit  0.728916 0.445191 0 1 + ท าใหส้ะดวกในการช าระเงนิ 
Return  0.466867 0.499654 0 1 + ไดร้บัความเชื่อมัน่ 
Gift  0.521084 0.500309 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
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Fingerprint  0.105422 0.30756 0 1 + ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 
Black  0.487952 0.500609 0 1 ตวัแปรฐาน เพราะคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสว่นมากมสีดี า 
Gray  0.256024 0.437094 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
Silver  0.23494 0.424601 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
Gold  0.021084 0.143882 0 1 + ท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค์ุณลกัษณะทีก่ าหนดราคาของเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก 
 

ตวัแปร Coefficient 
(Std. Error) 

dell 10,730***  
(1,849) 

lenovo 2,133  
(2,217) 

acer 4,769**  
(2,362) 

msi 2,917  
(2,672) 

asus 3,448*  
(2,013) 

huawei -12,595***  
(4,329) 

advice -795.9  
(1,207) 

topvalue -1,053  
(2,265) 

shopee -517.2  
(3,219) 

banana -1,774  
(2,109) 

ram 1,111***  
(146.1) 

hdd 3.239**  
(1.377) 

sdd 12.01***  
(3.110) 

fhd 1,202 
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(1,849) 
display 764.0  

(804.1) 
usb2 -4,962***  

(1,250) 
usb3a 1,637  

(1,326) 
usb3c 9,432*  

(4,946) 
usb31a -2,775**  

(1,083) 
usb31c 1,339  

(1,225) 
hdmi -14,258***  

(3,212) 
twoinone 5,914***  

(1,831) 
warranty 1,565  

(1,423) 
windows -2,624*  

(1,416) 
years -10.22  

(77.09) 
weight -6,651**  

(2,593) 
promotion -1,826*  

(956.8) 
credit -2,029  

(1,263) 
return 1,876  

(2,189) 
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gift -224.8  
(1,267) 

fingerprint 3,644*  
(1,990) 

gray -2,932**  
(1,376) 

silver 1,657  
(1,580) 

gold 5,697*  
(3,444) 

re4k 30,302***  
(3,523) 

gpu 2.065***  
(0.163) 

Constant 17,399  
(10,752) 

Observations 332 
R-squared 0.911 

 หมายเหตุ : *** หมายถงึ มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01, ** หมายถงึ มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่
0.05 และ * หมายถงึ มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.1 
 
 พบวา่มตีวัแปรในกลุ่มตราสนิคา้ทัง้หมด 4 ตวัแปร ทีม่รีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิไดแ้ก่ตวัแปร DELL, 
ACER, ASUS และ HUAWEI โดยตวัแปรตราสนิค้า DELL, ACER และ ASUS มคี่าสมัประสทิธิเ์ป็นบวก 
หมายถงึความว่า ทัง้สามตราสนิคา้น้ีมผีลท าใหร้าคาของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัตรา
สนิคา้ HP ซึง่ค่าสมัประสทิธิข์อง DELL, ACER และ ASUS คอื 10,730, 4,769 และ 3,448 บาท ตามล าดบั 
ส่วนตัวแปรตราสินค้า HUAWEI มีค่าสัมประสิทธิเ์ป็นลบ หมายถึงตราสินค้าน้ีมีผลท าให้ราคาเครื่อง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กลดลงเมื่อเทยีบกบัตราสนิค้า HP ซึ่งค่าสมัประสทิธิข์อง HUAWEI คอื -12,595 บาท 
นอกจากน้ียงัมหีลายตวัแปรทีม่รีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิเชน่ ตวัแปรปรมิาณขนาดความจุของหน่วยความจ า
หลกั(RAM) มคีา่สมัประสทิธิ ์1,111 มคีวามหมายวา่เมือ่ปรมิาณขนาดความจุของหน่วยความจ าหลกัเพิม่ขึน้ 
1 กกิะไบต์ จะท าใหร้าคาของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสูงขึน้ 1,111 บาท, ตวัแปรคะแนนผลการทดสอบ
หน่วยประมวลผลทางด้านกราฟฟิก(GPU) มีค่าสมัประสิทธิ ์2.065 มีความหมายว่าเมื่อคะแนนผลการ
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ทดสอบหน่วยประมวลทางด้านกราฟฟิกเพิม่ขึน้ 1 คะแนน จะท าให้ราคาของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก
สงูขึน้ 2.065 บาท, ตวัแปรขนาดความจุที่เกบ็ขอ้มูลทัง้แบบจานหมุน(HDD) และแบบแฟรตเมมโมรี่(SDD) 
ทีม่คี่าสมัประสทิธิ ์3.239 และ 12.01 ตามล าดบั มคีวามหมายว่าเมื่อปรมิาณขนาดความจุทีเ่กบ็ขอ้มูลแบบ
จานหมุนเพิม่ขึน้ 1 เมกะไบต์ จะท าใหร้าคาของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสงูขึน้ 3.239 บาท และเมื่อขนาด
ความจุที่เก็บขอ้มูลแบบแฟรตเมมโมรี่เพิ่มขึ้น 1 เมกะไบต์ จะท าให้ราคาของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก
สูงขึ้น 12.01 บาท , ตัวแปรจ านวนช่องเชื่ อมต่อ  USB3.0C (usb3c) มีค่าสัมประสิทธิเ์ท่ากับ  9,432 
หมายความว่าเมื่อเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กมชี่องเชื่อมต่อ USB3.0C เพิม่ขึ้น 1 ช่อง จะท าให้ราคาของ
เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเพิม่ขึน้ 9,432 บาท, ตวัแปรเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสามารถใชง้านไดท้ัง้ใน
รูปแบบคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กและแท็บแล็ต(Twoinone) มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 5,914 หมายความว่า เมื่อ
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กสามารถใช้งานได้ทัง้ในรูปแบบคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กและแท็บแล็ต จะท าให้ราคาของ
เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กนัน้สูงขึ้น 5,914 บาท, ตวัแปรปรมิาณน ้าหนักของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก
(Weight) มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั -6,651 หมายความว่าเมื่อเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กมีปรมิาณน ้าหนัก
ลดลง 1 กโิลกรมั จะท าใหร้าคาของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเพิม่ขึน้ 6,651 บาท, ตวัแปรราคาของเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กนัน้ลดราคา(Promotion) มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั -1,826 ซึ่งหมายความว่า เมื่อรา้นคา้
จดักจิกรรมลดราคาสง่เสรมิการขาย จะท าใหร้าคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กนัน้ลดลงโดยเฉลีย่ 1,826 บาท, 
ตัวแปรแสดงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนัน้สามารถเข้ารหสัเครื่องผ่านลายน้ิวมือได้ (Fingerprint) มีค่า
สมัประสิทธิเ์ท่ากบั 3,644 หมายความว่าเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนัน้สามารถเข้ารหสัเครื่องผ่าน
ลายนิ้วมอืได ้ราคาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กนัน้จะสงูขึน้ 3,644 บาท, ตวัแปรเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมสีี
ทอง(Gold) มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 5,697 หมายความว่าเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมสีทีองราคาจะ
สงูขึน้ 5,697 บาท เมื่อเทยีบกบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กทีม่สีดี า, ตวัแปรระดบัความละเอยีดหน้าจอแบบ 
Ultra HD (Re4k) มีค่าสมัประสิทธิเ์ท่ากบั 30,302 หมายความว่าเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีความ
ละเอยีดหน้าจอแบบ Ultra HD ราคาเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กจะสูงขึน้ 30,302 บาท เมื่อเทยีบกบัเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีความละเอียดหน้าจอแบบ HD ตัวแปรที่กล่าวมาน้ีมีค่าสมัประสทิธิเ์ป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว ้

กลุ่มตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิผ์ ิดไปจากที่คาดการณ์ไว้ ได้แก่ ตัวแปรจ านวนช่องเชื่อมต่อ
USB2.0(USB2) มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั -4,962 คอืเมื่อเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กมจี านวนช่องเชื่อมต่อ 
USB2.0 เพิม่ 1 ช่อง ราคาของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กจะลดลง 4,962 บาท เหตุผลทีต่วัแปรจ านวนช่อง
เชื่อมต่อUSB2.0 มคีา่สมัประสทิธิเ์ป็นลบนัน้ อาจจะเป็นเพราะวา่ชอ่งเชื่อมต่อ USB2.0 นัน้มคีวามล่าสมยัซึง่
ในปัจจุบนัน้ีได้ถูกแทนด้วยช่องเชื่อมต่ออื่น ๆ เช่น ช่องเชื่อต่อ USB3.1-C ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้
รวดเรว็ และยงัสามารถจ่ายไฟไดม้าก เหมาะกบัการใชร้ว่มกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึง่เหตุผลเดยีวกนัน้ีทีท่ าใหต้วั
แปรช่องเชื่อมต่อแบบ USB3.1-A(usb31a) และช่องเชื่อมต่อแบบHDMI(hdmi) ที่มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 
-2,775 กบั -14,258 ซึ่งหมายความว่าเมื่อเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมชี่องเชื่อมต่อแบบ USB3.1-A ราคา
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ของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กจะลดลง 2,775 บาท และเมื่อเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมชี่องเชื่อมต่อแบบ
HDMI ราคาเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กจะลดลง 14,258 บาท และตวัแปรระบบปฏบิตักิารวนิโดวมาพรอ้ม
กับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(Windows) ที่มีค่าสมัประสิทธิเ์ท่ากับ -2,624 คือเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กได้รบัระบบปฏิบตัิการวนิโดวมาพรอ้มกบัเครื่องจะท าให้ราคาลดลง 2,624 บาท โดยเหตุผลที่ค่า
สมัประสทิธิข์องตวัแปรระบบปฏบิตักิารวนิโดวมาพรอ้มกบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมคี่าเป็นลบ อาจเป็น
เพราะว่า รา้นคา้จะใชก้ารใหร้ะบบปฏบิตักิารวนิโดวมาพรอ้มกบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก ถอืเป็นการท า
เพื่ อส่งเสริมการขายกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ขายไม่ได้ โดยส่วนมากร้านค้าจะมีการให้
ระบบปฏิบตัิการวนิโดวมาให้พรอ้มกบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กและท าการลดราคาเครื่องคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กอกีดว้ย 
 

5. สรปุผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกบัคุณลกัษณะของ
เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก พบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อการก าหนดราคาเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก ไดแ้ก่ ตวัแปร
คะแนนผลของผลการทดสอบหน่วยประมวลผลทางดา้นกราฟฟิก คอืเมื่อคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบหน่วย
ประมวลผลทางด้านกราฟฟิกสูงขึ้น ก็จะท าให้ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพิ่มขึ้น  การเพิ่มขึ้นของ
ปรมิาณขนาดความจุของหน่วยความจ าต่าง ๆ ของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก กส็ง่ผลท าใหร้าคาของเครือ่ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มขึ้นของปริมาณขนาดความจุของ
หน่วยความจ าหลกั, การเพิม่ขึน้ของปรมิาณขนาดความจุที่เก็บขอ้มูลแบบจานหมุน และการเพิม่ขึน้ของ
ขนาดความจุที่เก็บขอ้มูลแบบแฟรตเมมโมรี่ ล้วนแต่ท าให้ราคาของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กเพิม่สูงขึน้ 
นอกจากน้ี การทีเ่ครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมรีปูแบบการใชง้านทีห่ลากหลายมากขึน้ คอืเครือ่งคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กสามารถใช้งานได้ทัง้ในรูปแบบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแท็บแล็ต  (2 in 1) จะท าให้เครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมรีาคาสงูขึน้ ปรมิาณน ้าหนักของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กทีเ่มื่อปรมิาณน ้าหนักของ
เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กลดลง ราคาของเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กจะเพิม่ขึ้น คุณลกัษณะระดบัความ
ละเอยีดหน้าจอแบบ Ultra HD กเ็ป็นคุณลกัษณะหนึ่งของเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กทีท่ าใหร้าคาของเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงคุณลกัษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กนัน้สามารถเขา้รหสัเครือ่งผา่นลายน้ิวมอืได ้กเ็ป็นอกีคุณลกัษณะทีท่ าใหร้าคาของเครือ่งคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กเพิม่สงูขึน้ดว้ยเชน่กนั นอกจากน้ีสขีองเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กทีโ่ดดเด่นไมเ่หมอืนใครอยา่งเชน่ สี
ทอง กท็ าใหเ้ครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กมรีาคาที่สูงขึน้อกีดว้ยเช่นกนั ผลการศกึษาคุณลกัษณะเหล่าน้ีอาจ
ชว่ยใหผู้ผ้ลติเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้ ซึง่เป็นผลดตี่อผูผ้ลติทีจ่ะสามารถปรบัเลอืกกลยทุธใ์น
การผลติเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กใหม้คีุณลกัษณะและมกีารตัง้ราคาทีต่รงกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
ส าหรบัการวจิยัในครัง้น้ี อาจมบีางคุณลกัษณะของเครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กที่มผีลต่อการก าหนดราคาของ
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คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่ได้ถูกเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ จึงอาจส่งผลให้การวิเคราะห์ครัง้น้ีมีความ
คลาดเคลื่อน หากในการศกึษาครัง้ต่อไปสามารถเพิม่คุณลกัษณะทีส่ าคญัต่อการก าหนดราคาไดม้ากกวา่น้ีก็
จะท าใหก้ารศกึษาคุณลกัษณะนัน้มคีวามแมน่ย าและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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ภาคผนวก 

 ตารางแสดงคา่ Correlation 

          gold     0.0128   0.0911  -0.0717  -0.0661  -0.0463  -0.0566   0.1512  -0.0199  -0.0284  -0.0059

      silver    -0.0110   0.2084  -0.2708  -0.1927  -0.1747   0.2941   0.0583   0.2448  -0.0312  -0.0113

        gray    -0.0497  -0.0686   0.2382  -0.0062  -0.1849  -0.2263   0.0703  -0.0796   0.2562   0.0171

       black     0.0490  -0.1431   0.0423   0.1879   0.3229  -0.0356  -0.1543  -0.1324  -0.1890  -0.0037

 fingerprint     0.0529  -0.0890   0.3295  -0.1546  -0.1082  -0.0156  -0.0570   0.2479  -0.0665   0.0075

        gift    -0.0129  -0.1285  -0.0818   0.0937   0.2811   0.0286  -0.0906  -0.0510  -0.0082  -0.2966

      return    -0.0338  -0.0147   0.0631  -0.0023  -0.0844   0.0166   0.0072  -0.0363   0.0129  -0.6188

      credit    -0.1957  -0.0381   0.0747   0.1842  -0.2568  -0.1078   0.1949  -0.2225  -0.0997  -0.3773

   promotion    -0.1222   0.0641  -0.0425   0.0765  -0.0003   0.0968  -0.1525  -0.1187   0.0259  -0.3013

      weight     0.2720   0.1021  -0.0005   0.0515   0.2167  -0.1418  -0.0988  -0.1970  -0.0502  -0.0157

       years     0.0477   0.1272   0.0368   0.1566  -0.2109  -0.1766  -0.2670   0.1938   0.3927   0.0676

     windows     0.3506  -0.0869  -0.0789  -0.1479   0.4906   0.0481  -0.2120  -0.0872   0.3014  -0.0217

    warranty     0.0375   0.1970   0.3458   0.0379  -0.1014  -0.1240  -0.1495  -0.0436  -0.5021  -0.0193

     service    -0.0412  -0.1848  -0.1885  -0.1737  -0.1216   1.0000  -0.1793  -0.0523  -0.0747  -0.0406

    twoinone     0.1958  -0.0099   0.0777  -0.0060  -0.1585   0.1413  -0.2338  -0.0682   0.3851   0.0590

         rgb     0.3858  -0.0407  -0.0498  -0.1019   0.5053  -0.0409  -0.0619  -0.0846  -0.1208  -0.0043

        hdmi    -0.4412   0.0089   0.0140   0.1521   0.1065   0.0119   0.1570  -0.4016  -0.5733  -0.1006

      usb31c     0.4802   0.0929   0.1349  -0.3808   0.0870   0.0151  -0.0321   0.1910   0.0535   0.0381

      usb31a     0.2689  -0.0328   0.2097  -0.3602   0.3798   0.1654  -0.2433  -0.1533   0.0748   0.0113

       usb3c    -0.0666  -0.0458  -0.0467   0.2120  -0.0301  -0.0368  -0.0444  -0.0130  -0.0185   0.0060

       usb3a    -0.1274   0.0992  -0.1664   0.3113  -0.1525  -0.1867   0.0885   0.0035  -0.0937  -0.0195

        usb2    -0.4531  -0.0880  -0.3514   0.4874  -0.2267  -0.1629   0.3900  -0.0976  -0.1393  -0.0492

   display17     0.2589  -0.0928  -0.0946  -0.0872   0.6144  -0.0747  -0.0900  -0.0263  -0.0375   0.0123

   display15     0.0854   0.0721  -0.0379   0.1612   0.0290  -0.1052  -0.0269  -0.1513  -0.0861  -0.0260

   display14    -0.3528  -0.1011   0.0844  -0.1881  -0.1834   0.2088   0.2369  -0.0790  -0.1127  -0.0385

     display     0.1547   0.0175  -0.1123   0.0020   0.3889  -0.0688   0.0096  -0.1905  -0.1604  -0.0350

        re4k     0.4748   0.0074  -0.1063  -0.0980  -0.0686  -0.0839  -0.1011  -0.0295   0.8902   0.0768

         fhd     0.0583   0.0041   0.2295  -0.0393   0.1480   0.0646  -0.1912   0.0637  -0.4123   0.0043

         sdd     0.6512  -0.0786  -0.0401  -0.2939   0.3415   0.1192  -0.0204   0.0130   0.1320   0.0624

         hdd    -0.2687   0.0281  -0.0145   0.1804  -0.1820  -0.0950   0.1113  -0.0783  -0.1118  -0.0591

         gpu     0.6911   0.0181  -0.0827  -0.2048   0.4337  -0.0080  -0.0603  -0.0691   0.0689   0.0206

       ram32     0.3110  -0.0593   0.0650  -0.0557   0.2198  -0.0477  -0.0575  -0.0168  -0.0239   0.0257

       ram16     0.2267   0.0172  -0.1024  -0.1172   0.0201  -0.0810   0.2194  -0.0109   0.0890   0.0047

        ram8    -0.0968  -0.1026   0.0506  -0.0543   0.0366   0.2284  -0.1105   0.0793  -0.0812   0.0032

         ram     0.7772   0.0713  -0.0527  -0.2271   0.2967  -0.0339  -0.0981   0.0288   0.2040   0.0594

         cpu     0.6765   0.0947  -0.0463  -0.2336   0.3822  -0.0344  -0.0651  -0.0082  -0.0173   0.0221

         hps     0.0310  -0.0844  -0.0861  -0.0794  -0.0555   0.4569  -0.0819  -0.0239  -0.0341  -0.1165

      banana    -0.0238   0.0482   0.0919   0.0404  -0.1805  -0.0961   0.0078  -0.0777   0.1136  -0.3787

      shopee     0.0067  -0.0249  -0.0768   0.0341  -0.0495  -0.0021   0.0297   0.2736  -0.0304  -0.1039

    topvalue    -0.0564  -0.0576   0.0366  -0.0166   0.1317  -0.0357   0.0351  -0.0624  -0.0891  -0.3042

      advice    -0.0441   0.0628  -0.0935   0.0133   0.0863  -0.0099   0.0386  -0.0720  -0.1028  -0.3510

         jib     0.0948  -0.0145   0.0254  -0.0181   0.0199  -0.0406  -0.0505   0.1069   0.0824   1.0000

   microsoft     0.4014  -0.0928  -0.0946  -0.0872  -0.0610  -0.0747  -0.0900  -0.0263   1.0000

      huawei     0.0307  -0.0650  -0.0663  -0.0611  -0.0428  -0.0523  -0.0631   1.0000

        asus    -0.1615  -0.2228  -0.2272  -0.2094  -0.1465  -0.1793   1.0000

          hp    -0.0412  -0.1848  -0.1885  -0.1737  -0.1216   1.0000

         msi     0.2324  -0.1510  -0.1540  -0.1420   1.0000

        acer    -0.2885  -0.2159  -0.2201   1.0000

      lenovo    -0.0931  -0.2342   1.0000

        dell     0.1918   1.0000

       price     1.0000

                                                                                                        

                  price     dell   lenovo     acer      msi       hp     asus   huawei micros~t      jib
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         gold     0.0233  -0.0123  -0.0231   0.0132  -0.0259  -0.1062  -0.0806  -0.0335  -0.0382  -0.0181

      silver     0.0146  -0.0866   0.1446  -0.0208   0.1102  -0.0252  -0.0080   0.1955  -0.0751  -0.0685

        gray    -0.0615   0.0209  -0.0922   0.0961  -0.1034  -0.3174  -0.1156  -0.2228  -0.0483  -0.0725

       black     0.0346   0.0587  -0.0355  -0.0700   0.0042   0.3291   0.1310   0.0383   0.1169   0.1267

 fingerprint    -0.0402   0.0229   0.0740  -0.0147  -0.0031  -0.0910  -0.0730   0.0202  -0.0575  -0.0424

        gift    -0.3500   0.1394  -0.0460   0.4791   0.1689   0.0477   0.0402   0.0267   0.0541   0.0195

      return    -0.4677   0.4758   0.0892   0.5840   0.1883  -0.0337  -0.0285   0.0117  -0.0023  -0.0166

      credit    -0.1507   0.2806  -0.2135   0.3335   0.1075  -0.1593  -0.1350  -0.0708  -0.1047   0.0198

   promotion     0.0930   0.2216  -0.0583   0.1189  -0.1542  -0.0821  -0.1008  -0.0009  -0.0111  -0.0583

      weight     0.0547   0.0434  -0.0750  -0.0307  -0.0418   0.5141   0.3271  -0.1020   0.2292   0.1854

       years    -0.0792  -0.0702   0.0047   0.0919  -0.0704  -0.4486  -0.1676  -0.3115  -0.0913  -0.0828

     windows     0.1707  -0.0165  -0.0146  -0.1222   0.0030   0.2998   0.3351   0.1517  -0.0098   0.1925

    warranty     0.0275   0.0142  -0.0505   0.0221  -0.0567   0.2164   0.0125   0.1444  -0.0763   0.0726

     service    -0.0099  -0.0357  -0.0021  -0.0961   0.4569  -0.0344  -0.0339   0.2284  -0.0810  -0.0477

    twoinone    -0.0857  -0.1128   0.0189   0.0949   0.0431  -0.1845   0.0540   0.0403  -0.0174  -0.0622

         rgb     0.0575   0.1016  -0.0543  -0.1240   0.0078   0.7222   0.4145   0.1020   0.2650   0.1982

        hdmi     0.1074   0.0769  -0.0765  -0.0369   0.0014   0.0003  -0.1775  -0.0711  -0.0408   0.0418

      usb31c    -0.0139  -0.0346   0.0767  -0.0316   0.0187   0.4099   0.3373   0.2286   0.1215   0.0341

      usb31a     0.0000   0.0623  -0.1001  -0.0647   0.0841   0.5109   0.3562   0.2225   0.1982   0.1603

       usb3c     0.0262  -0.0439  -0.0150   0.0191  -0.0168  -0.1032  -0.0869  -0.1039  -0.0248  -0.0118

       usb3a     0.0324   0.0080  -0.0159   0.0221  -0.0853  -0.3325  -0.2232  -0.3139  -0.0712  -0.0598

        usb2     0.0453  -0.0169   0.0375   0.0429  -0.0817  -0.3221  -0.3469  -0.1882  -0.1622  -0.0889

   display17     0.0530   0.0809  -0.0304  -0.1109  -0.0341   0.2758   0.3942  -0.1136   0.0542   0.3736

   display15     0.0372   0.0137  -0.0171  -0.0063  -0.0192   0.3595   0.0869   0.0029   0.1418  -0.0384

   display14     0.0089   0.0059  -0.0463   0.0201   0.0596  -0.4061  -0.2731  -0.0214  -0.1514  -0.0720

     display     0.0865   0.0706  -0.0469  -0.0861  -0.0128   0.4828   0.2883  -0.0379   0.1412   0.1880

        re4k    -0.0805  -0.1001  -0.0342   0.1108  -0.0383   0.0328   0.2536  -0.1203   0.1157  -0.0269

         fhd     0.0225   0.0099   0.0228  -0.0577   0.0370   0.4638   0.1837   0.4483   0.0292   0.0581

         sdd    -0.0275  -0.0159  -0.0228  -0.0558   0.0951   0.6819   0.6802   0.2072   0.2240   0.2860

         hdd     0.0519   0.0211   0.0384  -0.0017  -0.0438  -0.1902  -0.2644  -0.4031  -0.0790  -0.0714

         gpu     0.0348   0.0438  -0.0361  -0.0972   0.0406   0.8151   0.6803  -0.0453   0.1959   0.3502

       ram32    -0.0059   0.0082  -0.0194  -0.0135  -0.0218   0.1761   0.6159  -0.1346  -0.0322   1.0000

       ram16     0.0032   0.0002   0.0015   0.0018  -0.0268   0.2091   0.2450  -0.0742   1.0000

        ram8     0.0062   0.0088  -0.0527  -0.0345   0.0912   0.2695  -0.0745   1.0000

         ram    -0.0119  -0.0382   0.0058  -0.0216   0.0028   0.6393   1.0000

         cpu     0.0464   0.0126  -0.0043  -0.0898   0.0307   1.0000

         hps    -0.0936  -0.0811  -0.0277  -0.1009   1.0000

      banana    -0.3041  -0.2635  -0.0900   1.0000

      shopee    -0.0834  -0.0723   1.0000

    topvalue    -0.2443   1.0000

      advice     1.0000

                                                                                                        

                 advice topvalue   shopee   banana      hps      cpu      ram     ram8    ram16    ram32
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        gold    -0.0958   0.0990  -0.1307  -0.1490  -0.0319  -0.0250  -0.0854   0.0051  -0.0284   0.1086

      silver    -0.2223  -0.1176  -0.0384   0.0941   0.0505  -0.1100   0.2331  -0.1319  -0.1073  -0.0085

        gray    -0.1910  -0.0212  -0.1634  -0.1729   0.2047  -0.3920   0.1507  -0.2792  -0.1136  -0.0430

       black     0.3829   0.0898   0.2128   0.1140  -0.2123   0.4427  -0.3048   0.3542   0.1984   0.0135

 fingerprint    -0.1734  -0.1122   0.0358   0.0593  -0.0747  -0.3420   0.2063  -0.3236  -0.0665  -0.1968

        gift     0.1115  -0.0937   0.1014   0.0198  -0.0237   0.1260  -0.0523   0.0500   0.1533  -0.0342

      return    -0.0352   0.0020  -0.0184  -0.0155  -0.0001  -0.0347   0.0248  -0.0110  -0.0518  -0.0101

      credit    -0.1358   0.1443  -0.1495  -0.0751  -0.0957  -0.0196   0.0432   0.0665  -0.1360   0.2569

   promotion    -0.0205   0.0672  -0.1533  -0.0628   0.0145   0.0485   0.0359   0.0024   0.0585   0.0457

      weight     0.6723   0.2349   0.2167   0.1052  -0.0248   0.7902  -0.4390   0.6969   0.2200  -0.0849

       years    -0.3006   0.0632  -0.3242  -0.3567   0.3629  -0.3941  -0.1002  -0.1892  -0.1296  -0.0813

     windows     0.2382  -0.2403   0.3246   0.0263   0.2748   0.0158  -0.0540  -0.1567   0.3014  -0.2422

    warranty     0.0796   0.0242  -0.0278   0.3111  -0.3664   0.0988  -0.1871   0.2196  -0.0623  -0.1439

     service    -0.0080  -0.0950   0.1192   0.0646  -0.0839  -0.0688   0.2088  -0.1052  -0.0747  -0.1629

    twoinone    -0.2321  -0.2903   0.0181   0.0021   0.3242  -0.6104   0.0699  -0.4550  -0.0974  -0.2275

         rgb     0.8176   0.0072   0.4797   0.2930  -0.1357   0.5274  -0.3630   0.3975   0.3104  -0.2944

        hdmi     0.0668   0.1950  -0.1205   0.1512  -0.5005   0.3831   0.1966   0.2367   0.0654   0.2429

      usb31c     0.2512  -0.2606   0.3079   0.3620   0.0601  -0.0402  -0.1216  -0.0727   0.0535  -0.4281

      usb31a     0.5583  -0.1731   0.4486   0.3740   0.0049   0.4088  -0.1533   0.2654   0.2070  -0.5898

       usb3c    -0.0542   0.1540  -0.1228  -0.2033  -0.0208   0.0631  -0.0556   0.0856  -0.0185   0.1752

       usb3a    -0.2724   0.0841  -0.2762  -0.3716   0.0279  -0.1519   0.0576  -0.0760  -0.0937   0.2345

        usb2    -0.2989   0.4314  -0.4127  -0.3119  -0.1564   0.0692   0.0680   0.1343  -0.1393   1.0000

   display17     0.3813  -0.1118   0.2778   0.0910  -0.0421   0.4054  -0.1127  -0.2159   1.0000

   display15     0.3870   0.2722   0.0234   0.1615  -0.0383   0.7243  -0.6489   1.0000

   display14    -0.3827  -0.0552  -0.1495  -0.2488  -0.1266  -0.4004   1.0000

     display     0.5553   0.2168   0.1880   0.1358  -0.1154   1.0000

        re4k     0.0638  -0.1256   0.1428  -0.4632   1.0000

         fhd     0.2185  -0.3204   0.3181   1.0000

         sdd     0.6371  -0.5630   1.0000

         hdd    -0.0649   1.0000

         gpu     1.0000

                                                                                                        

                    gpu      hdd      sdd      fhd     re4k  display displ~14 displ~15 displ~17     usb2

        gold     0.0573  -0.0140  -0.2103   0.1117  -0.1579  -0.0915  -0.0738  -0.0566   0.0957  -0.0482

      silver    -0.0399  -0.0529  -0.0961   0.2133  -0.0706  -0.3457   0.0577   0.2941  -0.0007   0.0189

        gray     0.2230   0.1628  -0.1940  -0.0958  -0.1661  -0.2430   0.2897  -0.2263  -0.1573   0.0025

       black    -0.1774  -0.0932   0.3114  -0.1294   0.2502   0.5317  -0.2807  -0.0356   0.1104  -0.0044

 fingerprint    -0.0160  -0.0328  -0.2064   0.3112  -0.4340  -0.2141   0.1451  -0.0156   0.0901   0.0814

        gift    -0.1081   0.0278   0.1781  -0.0702   0.0938   0.1818  -0.0888   0.0286  -0.0889   0.0060

      return    -0.0002  -0.0256  -0.0009  -0.0081  -0.0025  -0.0325   0.0259   0.0166   0.0008  -0.0967

      credit     0.1500   0.0582  -0.2110  -0.1569   0.1292  -0.1628  -0.0817  -0.1078   0.0422  -0.2340

   promotion     0.0229  -0.0836   0.0396  -0.1401   0.0952   0.0225   0.0445   0.0968  -0.0191   0.1060

      weight    -0.1129   0.0469   0.4660  -0.0629   0.3062   0.6716  -0.4618  -0.1418   0.1339  -0.0221

       years     0.4096   0.2223  -0.3410  -0.0987  -0.4647  -0.4054   0.3803  -0.1766  -0.1475  -0.0435

     windows    -0.1285   0.0086   0.2121   0.1549  -0.2636   0.1892   0.3371   0.0481  -0.1464   1.0000

    warranty     0.1585  -0.0307  -0.0065   0.2165   0.1086   0.1803  -0.1446  -0.1240   1.0000

     service    -0.1867  -0.0368   0.1654   0.0151   0.0119  -0.0409   0.1413   1.0000

    twoinone    -0.0022  -0.0480  -0.1471   0.1770  -0.4490  -0.3137   1.0000

         rgb    -0.3019  -0.0596   0.6377   0.1381   0.2107   1.0000

        hdmi     0.0419   0.0323   0.2129  -0.4811   1.0000

      usb31c    -0.3202  -0.1357   0.1213   1.0000

      usb31a    -0.6433  -0.1369   1.0000

       usb3c     0.0999   1.0000

       usb3a     1.0000

                                                                                                        

                  usb3a    usb3c   usb31a   usb31c     hdmi      rgb twoinone  service warranty  windows
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        gold     0.0505  -0.1492   0.0408   0.0423  -0.0113  -0.0691  -0.0504  -0.1433  -0.0861  -0.0813

      silver     0.0025  -0.3043  -0.0119  -0.1255  -0.0202  -0.1229  -0.0283  -0.5410  -0.3251   1.0000

        gray     0.3817  -0.2734  -0.0121   0.1404   0.0459  -0.0731   0.2481  -0.5727   1.0000

       black    -0.3499   0.5396   0.0089  -0.0283  -0.0197   0.1880  -0.1781   1.0000

 fingerprint     0.1514  -0.3359  -0.0827   0.0108   0.0326  -0.0832   1.0000

        gift    -0.0945   0.1084   0.1577   0.1885   0.5829   1.0000

      return    -0.0032  -0.0141   0.2165   0.4892   1.0000

      credit     0.0351  -0.0177   0.0825   1.0000

   promotion     0.0118   0.0330   1.0000

      weight    -0.2421   1.0000

       years     1.0000

                                                                                                        

                  years   weight promot~n   credit   return     gift finger~t    black     gray   silver

        gold     1.0000

                       

                   gold


