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 งานวิจัยเรืองปัจจยัการสือสารทีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือสินคา้แฟชนัในรา้นคา้แบบมลัติ
แบรนดส์โตวม์ีจุดประสงคเ์พือ ) เพือศึกษาปัจจัยเกียวกับองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์7C’sทีมีความสมัพันธต์่อการตดัสินใจซือสินคา้แฟชนัในรา้นคา้แบบมลัติแบรนด์
สโตว ์ ) เพือศกึษาปัจจยัเกียวกบัการสือสารทางตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ทีมีความสมัพนัธต์่อ
การตัดสินใจซือสินคา้แฟชันในรา้นคา้แบบมัลติแบรนดส์โตว ์ ) เพือศึกษาองคป์ระกอบของ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7C’s และการสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC)                 
ทีมีความสมัพันธต์อ่การตดัสินใจซือสินคา้แฟชนัในรา้นคา้แบบมลัติแบรนดส์โตว ์งานวิจยัฉบับนี
เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ  เก็บขอ้มลูจากประชากรกลุม่ตวัอย่างจาํนวน  คน เลือกดว้ยวิธีแบบ
เฉพาะเจาะจง    โดยการใช้แบบสอบถาม  ( Questionnaire) เ ป็นค ําถามปลายปิดและ 

 เก็บแบบสอบถามแบบออนไลน ์    

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า องคป์ระกอบทุกดา้นขององคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส  ์7C’s และ ปัจจัยทุกขอ้ของการสือสารทางตลาดแบบบูรณาการ ( IMC)  
มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือสินคา้แฟชนัในรา้นคา้แบบมลัติแบรนดส์โตว ์ อย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .001 โดยในส่วนของขององคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 7C’s  
มีดา้นเนือหาและดา้นการคา้สง่ผลตอ่การตดัสินใจมากทีสดุ และ การสือสารทางตลาดแบบบรูณา
การ (IMC) ปัจจัยการส่งเสริมการขาย  มีผลต่อการตัดสินใจซือมากทีสดุ รองลงมาคือการขาย 

โดยใชพ้นกังาน การประชาสมัพนัธ ์ การตลาดทางตรงและการตลาดเชิงกิจกรรมตามลาํดบั 
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The research entitled “Factors affecting customers’ purchasing decision of fashion 
products in multi-brand stores” aimed to: 10 idenfied 7C’s framework factors that affected 

customers’ decision to purchase fashion products in multi-brand stores; 2) explore 

Integrated Marketing Communication (IMC) factors that affected customers’ decision  
to purchase fashion products in multi-brand stores; and 3) analyze the elements of 7C’s 

framework and IMC that affected customers’ decision to purchase fashion products  
in multi-brand stores. This quantitative research adopted closed-ended online 

questionnaires to collect data from 400 respondents who were selected by purposive 

sampling method. 

The hypothesis test results indicated that all elements of 7C’s framework and IMC 

positively correlated with customers’ buying decision of fashion products in multi-brand 

stores. The analysis of 7C’s elements showed content and commerce had the most effect 

on consumers’ buying decision, namely, the content should provide all relevant product 

details including clear instructions, images in different angles, and refund policy, while 

the commerce should offer convenient and simple services in order processing, 

cancellation or adding new items, order tracking via website, and alternative payment 

method. On the other hand, the analysis of IMC elements showed that sales promotion 
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selling, public relations, direct marketing, and event marketing, respectively. The 

results also found that the greatest factors influencing consumers’ buying decision fell on 

evaluation of alternatives, followed by post purchase, and information search, 

respectively.played the most important role in consumers’ buying decision, followed by 

personal selling, public relations, direct marketing, and event marketing, respectively. The 

results also found that the greatest factors influencing consumers’ buying decision fell on 

evaluation of alternatives, followed by post purchase, and information search, 

respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


