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 งานวิจัยเรืองการเปิดรับข่าวสารและการตัดสินใจซือสร้อยข้อมือเสริมดวงชะตาของกลุ่ม
ผูบ้ริโภควยัทาํงาน มีวตัถุประสงค ์ ) เพือศึกษาการเปิดรับข่าวสารดา้นสร้อยขอ้มือเสริมดวงชะตาของ
กลุ่มคนวยัทาํงาน ) เพือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซือสร้อยขอ้มือเสริมดวงชะตาของกลุ่มคนวยั
ทาํงาน โดยใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 

Interview) โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) เป็นเครืองมือเก็บขอ้มูล จากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเป็นกลุ่มคนวยัทาํงาน อายรุะหวา่ง 25 – 45 ปี ทีมีประสบการณ์การซือสินคา้สร้อยขอ้มือเสริม
ดวงชะตาจาํนวน 9 คน 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภควยัทาํงานเปิดรับข่าวสารดา้นสร้อยขอ้มือเสริมดวงชะตาผ่านสือ
สังคมออนไลน์ประเภท อินสตาแกรม และเฟซบุ๊กเป็นหลกั  โดยมีความถีในการเปิดรับข่าวสารมากเมือ
มีความตอ้งการซือ  

สําหรับพฤติกรรมการตดัสินใจซือสร้อยขอ้มือเสริมดวงชะตาของผูบ้ริโภควยัทาํงาน พบว่า 
สินคา้ดงักล่าวเป็นสินคา้ทีตอบสนองความพึงพอใจทางอารมณ์ การตดัสินใจซือจะขึนอยู่กบัความพึง
พอใจเป็นหลกัในขณะทีปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัรอง  ผูบ้ริโภควยัทาํงานนิยมซือสร้อยขอ้มือเสริมดวง
ชะตาในดา้นการงานมากทีสุด เพือแกปั้ญหาในจิตใจทีไม่สามารถหาทางออกหรือแกไ้ขสถานการณ์ได้
ดว้ยตนเอง ผ่านช่องทางการขายแบบออฟไลน์  ผูป้ระกอบการอาจนาํความเชือโชคลาง มาใชใ้นการทาํ
การตลาดเพือรักษาระดับอุปทานให้เกิดขึนอย่างต่อเนือง และพิจารณาการเพิมช่องทางสําหรับให้
คาํแนะนาํสินคา้อย่างรวดเร็ว ลงรายละเอียด และมีบริการจดัส่งถึงทีเพือตอบสนองพฤติกรรมการซือ
ของลูกคา้ 
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 This study is a qualitative research which the objectives are: 1)  to study the media exposure 

process about amulet bracelet of consumer in working age and 2) to study the buying decision behavior 

of amulet bracelet consumer in working age. The data were conducted by interviewing 9 representative 

samples, aged of 25 – 45 year-old who experienced in buying an amulet bracelet, using an in-depth 

interview along with open-ended questions.  
 The result of the study showed that consumers in working age are on social media mostly on 

Instagram and Facebook with the different frequency depends on their demand. 

 As for the buying decision behavior, the result showed that an amulet bracelet is an emotional 

product so the most important factor is their satisfactions not the price. The consumers in working age 

mostly purchase an amulet bracelet from an offline sales channel, mainly focus on buying the amulet 

bracelet that believed to help overwhelm their working situation. 

 In order to continuously create demand, the entrepreneur may consider of implying superstition 

in doing marketing and create communication tools for a quick and useful response with customer. 

Also, the more offline sales channel, for example; an at-home-service or delivery, should be considered 

too. 

 


