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งานวิ จัย เรื องการเปิ ดรั บ ข่ า วสารและการตัด สิ น ใจซื อสร้ อ ยข้อ มื อ เสริ ม ดวงชะตาของกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภควัยทํางาน มีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารด้านสร้อยข้อมือเสริ มดวงชะตาของ
กลุ่มคนวัยทํางาน ) เพือศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อสร้อยข้อมือเสริ มดวงชะตาของกลุ่มคนวัย
ทํางาน โดยใช้วิธีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interview) โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questions) เป็ นเครื องมือเก็บข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ นกลุ่มคนวัยทํางาน อายุระหว่าง 25 – 45 ปี ทีมีประสบการณ์การซื อสิ นค้าสร้อยข้อมือเสริ ม
ดวงชะตาจํานวน 9 คน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภควัยทํางานเปิ ดรับข่าวสารด้านสร้อยข้อมือเสริ มดวงชะตาผ่านสื อ
สังคมออนไลน์ประเภท อินสตาแกรม และเฟซบุ๊กเป็ นหลัก โดยมีความถีในการเปิ ดรับข่าวสารมากเมือ
มีความต้องการซือ
สําหรับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อสร้อยข้อมือเสริ มดวงชะตาของผูบ้ ริ โภควัยทํางาน พบว่า
สิ นค้าดังกล่าวเป็ นสิ นค้าทีตอบสนองความพึงพอใจทางอารมณ์ การตัดสิ นใจซื อจะขึนอยู่กบั ความพึง
พอใจเป็ นหลักในขณะทีปัจจัยด้านราคาเป็ นปัจจัยรอง ผูบ้ ริ โภควัยทํางานนิ ยมซือสร้อยข้อมือเสริ มดวง
ชะตาในด้านการงานมากทีสุ ด เพือแก้ปัญหาในจิตใจทีไม่สามารถหาทางออกหรื อแก้ไขสถานการณ์ได้
ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางการขายแบบออฟไลน์ ผูป้ ระกอบการอาจนําความเชือโชคลาง มาใช้ในการทํา
การตลาดเพื อรั กษาระดับ อุ ป ทานให้เกิ ดขึนอย่า งต่อเนื อง และพิ จารณาการเพิมช่ องทางสํา หรั บให้
คําแนะนําสิ นค้าอย่างรวดเร็ ว ลงรายละเอียด และมีบริ การจัดส่ งถึงทีเพือตอบสนองพฤติกรรมการซือ
ของลูกค้า
คําสําคัญ : การเปิ ดรับสื อ, พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อ, เครื องประดับ, ความเชือ, เครื องราง
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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.

