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การวิ จัย นี เป็ นการศึ ก ษาการแสวงหาข้อ มูล ข่ า วสารและปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซืออุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล มีวตั ถุประสงค์เพือ 1.)เพือศึกษาการ
ค้นหาข้อมูลอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลผ่านสือออนไลน์และสือออฟไลน์ ความคิดเห็นด้านปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและการตัด สินใจซื ออุปกรณ์จัดเก็ บข้อมูล ของผู้บริโภค 2.) เพือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้น หาข้อมูลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านสื อออนไลน์และสื อ
ออฟไลน์ ความคิดเห็น ด้า นปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาด กับการตัด สิน ใจซื ออุป กรณ์
จัดเก็บข้อมูลของผูบ้ ริโภค 3.) เพือศึกษาปั จจัยทีพยากรการตัดสินใจซืออุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล
ของผูบ้ ริโภค
โดยการวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ช้งานออนไลน์ ส่งผ่าน
สือประเภทเฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ของเพจ หรือบัญชีของกลุ่มผูใ้ ช้ทีมีความสนใจทางด้านไอที
จํานวน
ตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมสํา เร็จรู ป SPSS for Window ค่า สถิ ติที ใช้ใ นการวิเคราะห์ข้อ มูลได้แ ก่ ค่า ร้อยละ
ค่าเฉลี ย ค่าส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test และสถิติทดสอบ F-test และการ
ทดสอบการถดถอยพหุคณ
ู
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรทีสามารถนํามาพยากรณ์การตัดสิน ใจซือ
อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ . มีทงหมด
ั
ตัวแปร ได้แก่ ปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านปัจจัยส่งเสริมการตลาด ด้าน
ช่ อ งทางการจัด จําหน่า ย การค้น หาข้อ มูล ข่า วสารเกี ยวกับ อุป กรณ์จัด เก็ บ ข้อ มูล ผ่า นสื อ
ออฟไลน์ ด้านพนักงาน ผลการวิเคราะห์ได้แสดงว่าเมือมีการใช้ตวั แปรทัง มีเป็ นเครืองมือใน
การทําการตลาดตลาด หรือการสือสารการตลาดร่วมกันจะสามารถพยากรณ์การตัดสินใจซือ
อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลได้
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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.

