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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าย่ีห้อคลอเสท็ 2) เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดแบบ บรูณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้

เสือ้ผ้าย่ีห้อคลอเสท็ และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ ตราสินค้าท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าย่ีห้อคลอเส็ท 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภค เพศหญิงท่ีเคยซือ้เสือ้ผ้าย่ีห้อคลอเส็ท โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ อาย ุอาชีพ และการศกึษาของผู้บริโภคท่ี แตกต่าง

กนัสง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าย่ีห้อคลอเสท็ต่างกนั ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบ บรูณาการ ได้แก่ การขายโดยใช้

พนกังาน การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์ และการตลาดทาง ตรงส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าย่ีห้อคลอเส็ท 

และปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินค้า ได้แก่ คณุลกัษณะ คณุประโยชน์ และทศันคติส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าย่ีห้อคลอ

เสท็ อยา่งมีนยั สําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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Abstract

The objectives of this research are to study: 1) the difference of personal 
characteristics affecting the decision to purchase Kloset’s clothing, 2) the integrated 
marketing communication affecting the decision to purchase Kloset’s clothing and 3) brand 
image affecting the decision to purchase Kloset’s clothing. The population of this research is 
female consumers who have purchased Kloset’s clothing. The data are collected by using 
questionnaires with a total of 400 samples. The results found that personal characteristics of 
age, career and education level affected the different decision to purchase Kloset’s clothing. 
The integrated marketing communication such as personal selling, sales promotion, public 
relations and direct marketing affected to the decision purchasing of Kloset’s clothing. 
Finally, brand image including attribute, benefit and attitude affected to the decision 
purchasing of Kloset’s clothing with the level of statistical significance 0.05.
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