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การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อดานการดูดวงออนไลนของผูบริโภคกลุมเจ
เนอเรชันแซด และเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดการดูดวงออนไลนของสํานักดูดวงออนไลน โดยผูวิจัยเลือกใชวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผานการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริโภคกลุมเจเนอชันแซดที่มีพฤติกรรมการ
ดูดวงเปนประจํา และมีการสนับสนุน บอกตอ แนะนําสํานักดูดวงใหกับคนรอบขาง จํานวนทั้งหมด 6 คน ประกอบ
กับการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) วิดีโอดูดวงของสํานักดูดวงออนไลน Bird Eye view ในชองทางยูทูป
(YouTube) เปนจํานวน 6 วิดีโอ และการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) กับเนื้อหารูปภาพบนอินสตา
แกรม (Instagram) ของสํานักดูดวงออนไลน Bird Eye view เปนจํานวน 6 ภาพ
ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชันแซดสามารถแบงออกเปน
ประเด็นตาง ๆ ไดคอื สาเหตุที่ทําใหดูดวง เรื่องที่ดูดวง ปจจัยในการเลือกสํานักดูดวงออนไลน และชองทางและ
รูปแบบเนื้อหาที่ใชในการรับบริการการดูดวง โดยสาเหตุในการดูดวงมาจากปญหาชีวิต การเปลี่ยนแปลงในชีวิต
และอิทธิพลจากครอบครัว หัวขอและประเด็นที่ใหความสนใจนั้นไดแก เรื่องการงาน การเรียน การเงิน ความรัก
และสุขภาพ ในสวนปจจัยที่ใชในการเลือกสํานักดูดวงออนไลนนั้นไดแก ทักษะในการพูด ศาสตรที่ใช ความรูใน
ศาสตรที่ใช ความมั่นใจในการทํานาย รีวิว และคําแนะนําจากเพื่อน และชองทางหรือสื่อที่ผูใชไดแก ยูทูป อินสตา
แกรม ไลน และทวิตเตอร โดยจะนิยมใขยูทูปมากที่สุด เพราะมีความชอบเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอเนื่องจากมีความ
เขาใจงาย
สวนสื่ออื่นนั้นใชเพราะเปนเนื้อหารูปแบบขอความซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการใชมากกวา
ทางดานของสํานักดูดวงออนไลน Bird Eye view มีการสื่อสารการตลาดผานรูปแบบวิดีโอบนยูทูปซึ่งเปนวิดีโอ
ทํานายดวงในรูปแบบไพทาโรตโดยมีการเลือกกองไพเปนวิธีการใหผูบริโภคไดมีปฏิสัมพันธ
และมีการเขาถึง
กลุมเปาหมายแบบเจาะจงโดยการใชราศีเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายที่จะใหความสนใจ และมีการสงเสริมการขาย
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บริการดูดวงสวนตัวผานขอความ ในสวนของอินสตาแกรมมีการใชสื่อนี้ในรูปแบบการมีปฏิสัมพันธกับผูบริโภค และ
มีการสรางตัวตนเปนผูทรงอิทธิพลทางความคิดผานการโพสตเนื้อหารูปภาพที่มีขอความที่เปนการทํานายดวงใน
รูปแบบการเลือกกองไพและราศี และมีการโพสตเนื้อหาที่นําเสนอสินคาและบริการใหกับตราสินคาอื่น
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The purpose of this research was to study the media exposure behavior of generation Z
consumers and to study online fortune-telling marketing communication of online fortune-telling
channel. The researcher chooses a qualitative research method through in-depth interviews with
generation Z consumers who have regular receiving fortune-telling services and have support by
spread the word and recommend the fortune-telling channel to the people around them, total
of 6 people. Together with the content analysis, the fortune-telling videos of the Bird Eye view
online fortune-telling channel on YouTube for 6 videos, and documentary research on 6 images
content on Instagram of Bird Eye view.
The results of the study revealed that the media exposure behavior of generation Z
consumers can be categorized into various issues: causes of receiving fortune-telling services,
factors in choosing an online fortune-telling channel, and channels and content formats used for
receiving fortune-telling services. The reason to look for fortune-telling comes from life problems,
change in life, and family influence. Topics and issues of interest include work, school, finance,
love, and health. The factors used in choosing an online fortune teller are speaking skills, type of
fortune-telling, knowledge of fortune-telling, confidence in predictions, reviews, and
recommendations from friends. The channels or media that users usually use are YouTube,
Instagram, Line and Twitter. YouTube is the most popular platform among users since user prefer
to watch video because it is easy to understand. Other media are being used because they are
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image and text format content which is more convenient and quicker to use. On the other hand,
Bird Eye view online channel offers YouTube video-based marketing communications, which are
tarot-style fortune-telling videos with a selection of decks as a way for consumers to interact.
Also has access to a specific target audience by using the zodiac signs to determine the audience
that will be interested. In addition, there is a promotion of personal fortune-telling services
through text messages. Along with Instagram which uses this medium as a form of interaction with
consumers. Furthermore, she has established herself as an influencer through posting image
content with divination messages in the form of choosing piles of cards and zodiac signs, and
posting content that offers goods and services to other brands.

