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 การวิจัยนีเป็นการศึกษาการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลตอ่การตดัสินใจซืออปุกรณจ์ดัเก็บขอ้มลู มีวตัถปุระสงคเ์พือ 1.)เพือศกึษาการ
คน้หาขอ้มูลอุปกรณจ์ดัเก็บขอ้มูลผ่านสือออนไลนแ์ละสือออฟไลน ์ความคิดเห็นดา้นปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของผู้บริโภค 2.) เพือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคน้หาข้อมูลอุปกรณจ์ัดเก็บข้อมูลผ่านสือออนไลนแ์ละสือ
ออฟไลน  ์ความคิดเห็นดา้นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับการตัดสินใจซืออุปกรณ์
จดัเก็บขอ้มลูของผูบ้ริโภค 3.) เพือศกึษาปัจจยัทีพยากรการตดัสินใจซืออุปกรณจ์ดัเก็บขอ้มูล
ของผูบ้รโิภค 

โดยการวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชก้ลุม่ตวัอย่างทีเป็นผูใ้ชง้านออนไลน ์ส่งผ่าน
สือประเภทเฟซบุ๊ค และทวิตเตอรข์องเพจ หรือบญัชีของกลุ่มผูใ้ชที้มีความสนใจทางดา้นไอที 

จาํนวน  ตวัอย่าง และใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Window ค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test และสถิติทดสอบ F-test และการ
ทดสอบการถดถอยพหคุณู 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรทีสามารถนาํมาพยากรณก์ารตดัสินใจซือ
อปุกรณจ์ดัเก็บขอ้มลูอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  มีทงัหมด  ตวัแปร ไดแ้ก่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นปัจจยัส่งเสรมิการตลาด ดา้น
ช่องทางการจัดจําหน่าย การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกียวกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านสือ
ออฟไลน ์ดา้นพนกังาน ผลการวิเคราะหไ์ดแ้สดงว่าเมือมีการใชต้วัแปรทงั  มีเป็นเครืองมือใน
การทาํการตลาดตลาด หรือการสือสารการตลาดรว่มกนัจะสามารถพยากรณก์ารตดัสินใจซือ
อปุกรณจ์ดัเก็บขอ้มลูได ้
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 The purpose of the research entitled “Information search and Marketing Mix that 

influence consumers purchasing decision in  storage devices” were: 1) to study consumers’ 

information search for data storage devices via online and offline channels, opinion towards 

Marketing Mix: 7Ps, and decision making in purchasing data storage devices, 2) to study the 

relationships between information search for storage devices via online and offline channels 

and opinion towards Marketing Mix: 7Ps, and 3) to study consumers’ predictive factors in 

making storage devices purchasing decision. 

This research applied quantitative approach using questionnaires distributed via 

Facebook, Twitter, and IT-related accounts. The questionnaires were distributed to 400 

respondents who were internet users. The data were analyzed using SPSS for Windows with 

statistical procedures, namely, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and 

multiple regression test. 

As far as the testing of hypotheses are concerned, the results revealed: 1) Information 

search for storage devices via online channels influenced respondents in making purchasing 

decision, 2) Information search for storage devices via offline channels influenced 
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Respondents in making purchasing decision, 3) factors that influence respondents in making 

storage devices purchasing decision were as follows: Marketing Mix in terms of Process, 

Product, Promotion, Place, People, and information search via offline channels. The analysis 

results also showed that when using all 6 factors as marketing tools or in communication strategy 

altogether, it could predict consumers’ storage devices purchasing decision. 
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