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บทคัดย่ อ
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การวิ จัย ครั งนี มี จุด มุ่ง หมายเพื อศึ ก ษาปั จ จัย ที
ส่งผลต่อพฤติกรรมการร่ วมโหวตในรายการ ทรู อะคาเดมี
แฟนเทเชีย และเพือศึกษาปั จจัยกลยุทธ์ ทางการตลาด
ในการติดตาม, โหวต รายการเรี ยลลิตี ทรู อะคาเดมี
แฟนเทเชีย และเพือนําประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ การตลาด
สําหรับองค์กรหรื อบุคคลทีต้ องการจะศึกษาเพือใช้ เป็ น
ฐานข้ อมูลสําหรับ ศึกษาวิจยั ต่อไป ดําเนินการวิจยั ใน
ลักษณะผสมระหว่างเชิงคุณภาพกับเชิงปริ มาณ
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อยู่ในช่วงอายุ 21 – 25 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา รายได้ เฉลียต่อเดือนอยูท่ ีตํากว่า
15,000 บาท รับชมรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย
ผ่านทางช่องเรี ยลลิตี ทุกวัน กิจกรรมทีกลุม่ ตัวอย่างทํา
มากที สุด คื อ ร่ ว มโหวตให้ กั บ นัก ล่ า ฝั น สิ งที ทํ า ให้
กลุ่มเป้าหมายสนใจรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย
มากทีสุด คือ นั ก ล่ า ฝั นในรายการ กลุ่มเป้าหมาย
*

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ทีปรึกษา สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ ด
**

ส่ว นใหญ่ เ คยชมรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชี ย
มาแล้ ว 1 – 3 ซีซนั กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่เสียเงิน
เฉลียทีเสียไปกับการโหวตหรื อ กิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า
1,000 บาทขึนไปต่อซีซัน ผลการวิจัยปั จจัยทีมีผลต่อ
การโหวตของรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชี ย
ในภาพรวม มีผลระดับมาก เมือมองค่าความสัมพันธ์ใน
รายย่อยพบว่าพัฒนาการของนักล่าฝั นในแต่ละสัปดาห์
เป็ นปั จจัยลําดับที 1 ทีมีผลต่อการโหวต และปั จจัยเรื อง
เพศและอายุของนัก ล่าฝั น มีผลต่อการโหวตในระดับ
ปานกลาง นอกเหนือจากนันอยู่ในระดับมาก ทังหมด
รู ป แบบการดํา เนิ น รายการทีส่งผลต่อการโหวตของ
กลุ่มตัวอย่างมากทีสุด คือ ความแปลกใหม่และโจทย์
การแสดงที น่า สนใจ ลัก ษณะการโหวตและการร่ ว ม
กิจกรรมของกลุม่ เป้ามายส่วนใหญ่เป็ นมีการโหวตและ
การไปติดตามศิลปิ นตามงานต่าง ๆ
คําสําคัญ: เรี ยลลิตี, กลยุทธ์ทางการตลาด
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Abstract
This research was aimed to study factors
affecting viewers’ behavior in voting in the reality
TV show named as “True Academy Fantasia,” to
study marketing strategic factors affecting
viewers’ behavior in following and voting in the
program, and to bring results for those who need
to further their individual or organizational studies
in terms of marketing strategies in this regard. It
was a qualitative as well as quantitative kind of
research.
Results revealed the following: The target
group was female within an age range of 21 – 25
years holding Bachelor’s degree. They are mostly
students with monthly income of 15,000 baht
watching True Academy Fantasia TV Show from a
reality TV channel every day. Their most preferred
activities was to vote for a participant in the TV
Show program, and the reason for their interest
was their experience in watching it for 1-3
seasons prior to the current one, and the target
group had spent over 1,000 baht per season of
the TV show on average in voting and all related
activities. Regarding factors affecting voting
behavior in general, results revealed that the
effects were at high level. Considering each
aspect, it was found that the participant’s
improvement had the highest effects on viewers’
voting behavior, and factors regarding age
ranges and gender of the participants, effects
were only at medium level, while all the rest were

at a high level. The program content that affected
their voting behavior the most were their
originality and interesting requirements given to
participants. Practices shared among most of the
target group were voting and following those
participants to events, in which they participated.
Keywords: Reality, Marketing Strategy

บทนํา
รายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย หรื อทีเรี ยกสัน ๆ ว่า
เอเอฟ (AF) เป็ นรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีบันเทิง
24 ชัวโมง ออกอากาศทางช่องเคเบิลทีวีของทรู วิชนส์
ั
ทีมีเนือหาเป็ นการผสมผสานกันระหว่างรายการเรี ยลลิตี
ทีวีกบั รายการแข่งขันประกวดร้ องเพลง โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื อค้ นหาผู้ เข้ าร่ ว มประกวดซึงทางรายการเรี ยกว่า
“นักล่าฝั น” ที มี ค วามสามารถหลากหลาย โดดเด่น
และเป็ นทีนิยมตลอดการแข่งขันมากทีสุด โดยวัดผล
จากการรวบรวมผลโหวตในแต่ละฤดูกาล โดยจัดขึน
มากตังแต่วนั ที 21 มิถนุ ยาน 2547 จนถึงปี 2557 รวม
10 ปี 11 ฤดูกาล (True Visions, 2558)
อีกส่วนหนึงของทางรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย
ทีแตกต่างจากรายการประกวดร้ องเพลงประเภทอืน ๆ
คือการทีรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ได้ นําเสนอ
ในรู ปแบบเรี ยลลิตีโดยการถ่ายทอดสด เปิ ดโอกาสให้
ผู้ชมมีสว่ นร่วมในกระบวนการของการประกวดการแข่งขัน
นันคือ รายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ไม่ใช่เป็ นเพียงแต่
การแข่งขันบนเวที แต่เพียงอย่างเดียว แต่ในช่วงการใช้
ชี วิ ต อยู่ ใ น “บ้ า นเอเอฟ” ซึ งหมายถึ ง อาณาบริ เ วณ
เฉพาะสํา หรั บ ฝึ กหัด นัก ล่า ฝั น ที ผ่า นเข้ า รอบสุด ท้ า ย
(Academy) การฝึ กซ้ อมการแสดงในแต่ละสัปดาห์
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ได้ ถกู ถ่ายทอดออกมาให้ กบั ผู้ชมรายการผ่านกล้ องทีถูก
ติดตังตาม ส่วนต่าง ๆ ในบ้ านเอเอฟ ผู้ชมรายการจะ
สามารถติดตามพฤติกรรม การฝึ กซ้ อม ความพยายาม
พัฒนาการต่าง ๆ ของเหล่านักล่าฝั น ได้ อย่า งใกล้ ชิ ด
ตลอด 24 ชัวโมง โดยสําหรับผู้ชมทางบ้ านนัน สามารถ
มี ส ่ ว นร่ ว มกั บ รายการด้ วยการส่งข้ อความ (SMS)
เพือแสดงความรู้ สกึ ความคิดเห็น หรื อกระทังปฏิกิริยา
ทีมีตอ่ รายการได้ ซึงจะช่วยให้ นกั ล่าฝั นได้ เรี ยนรู้และล่าฝั น
ต่อได้ ในแต่ละสัปดาห์จากผลโหวต และจะเป็ นคะแนน
สะสมในสัปดาห์ถดั ไป โดยผู้ทีได้ รับคะแนนโหวตสูงสุด
ของสัปดาห์สดุ ท้ ายจะครองตําแหน่งชนะเลิศในฤดูกาลนัน
ซึงระหว่างการดําเนินรายการผู้ชมจะสามารถเห็นลําดับ
ตําแหน่งและผลคะแนนระหว่างการดําเนินรายการที
แสดงผลเป็ นกราฟเปอร์ เซ็นเพือแสดงให้ เห็นว่ามีใคร
เป็ นผู้นําอยู่ระหว่างนัน ซึงช่วยเพิมอรรถรสในระหว่าง
การดําเนินรายการได้ อย่างมาก
โดยสําหรั บบริ ษัททรู วิชันส์ ดําเนินการให้ บริ การ
ผ่านบริ ษัท ทรู คอร์ เปอร์ เรชัน จํากัด (มหาชน) ในฐานะ
เป็ นผู้ให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบบอกรับสมาชิกของทาง
ทรู วิชนส์
ั ซึงเป็ นทีนิยมอย่างมากของผู้ชมทางเลือกใน
ประเทศไทย ซึงได้ ให้ ความสนใจและตอบรับการเป็ น
สมาชิ ก ที เพิ มมากขึ นทุก ปี และจากการเติ บ โตของ
สมาชิก ทํา ให้ ความคาดหวั ง ที จะได้ รั บ ชมรายการดี
มีคณ
ุ ภาพเพิมสูงขึน ทําให้ ทางทรูวิชนส์
ั ได้ ค้นหารายการ
ทีมีความน่าสนใจ และดึงดูดผู้ชมได้ จํานวนมาก เป็ นทีมา
ของการซือลิขสิทธิvและจัดรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย
ขึนมา โดยใช้ รูปแบบรายการ เรี ยลลิตี ทีสร้ างความตืนตา
ตื นใจ และทํ า ให้ ผู้ ชมรายการมี ค วามรู้ สึก ร่ ว มและ
ใกล้ ชิดกับนักล่าฝั นในรายการ โดยการส่ง SMS มาร่ วม
โหวตให้ กบั นักล่าฝั นทีตนเองชืนชอบ เพือเป็ นการสร้ าง
โอ กา สใ ห้ นั ก ล่ า ฝั น ได้ สาม าร ถอยู่ใ นบ้ า นเอเอฟ
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และได้ รับประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถใน
แต่ ล ะสัป ดาห์ ใ ห้ น านที สุด ซึงรายการทรู อะคาเดมี
แฟนเทเชีย จัดเป็ นรายการแรก ๆ ในประเทศไทยทีจัด
ในรูปแบบเรี ยลลิตี และการเปิ ดช่องทางการโหวตแบบสด ๆ
ผ่านการส่งข้ อความ SMS ร่ วมโหวต จนกระทังปั จจุบนั
ได้ มี ช่ อ งทางการโหวตเพิ มขึ น เช่น การโหวตผ่าน
Application หรื อ การโหวตผ่านเว็บ truelife.com หรื อ
เค้ าเตอร์ เซอร์ วิ ส เป็ นต้ น โดยการโหวตให้ กับเหล่า
นักล่าฝั น ได้ เป็ นเครื องสะท้ อนความสําเร็ จ และสามารถ
สร้ างกํา ไรให้ กั บ รายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชี ย
ได้ อย่างมากมาย (วิกิพีเดีย: ทรู อะคาเดมีแฟนเทเชีย,
2559)
ซึงในปั จจุบนั ได้ มีรายการแนวเรี ยลลิตีแข่งขันต่าง ๆ
เกิดขึนจํานวนมาก แต่ความนิยมของรายการทรู อะคาเดมี
แฟนเทเชี ย ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนือง ไม่ว่ากระแสทาง
สังคมในช่องทางต่าง ๆ จะมีเข้ ามาอย่างหลากหลาย
แต่ด้วยจํานวนฐานแฟนคลับ จัดได้ วา่ เป็ นเครื องการันตี
อย่า งหนึงของรายการที ทํ า ให้ เ กิ ด กระแสความนิ ย ม
อย่างต่อเนืองและรักษาความเป็ นมาตรฐานของรายการ
ได้ ดีด้วยการพัฒนาสิงใหม่ๆ ไม่ให้ มีความซําซากจําเจกับ
ซี ซันก่ อ นหน้ านี ซึ งรวมไปถึ ง กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที ทาง
รายการได้ จัดขึนเพือให้ แฟนคลับได้ มีส่วนร่ วมกับทาง
รายการ โดยในแต่ละซีซนั จะมีการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ
อยู่เสมอทีจะคอยสร้ างความบันเทิงให้ กบั ผู้ชมรายการ
และผู้โชคดีทีได้ มีสว่ นร่วมกับทางรายการ
โดยจากความน่าสนใจในรายการทรู อะคาเดมี
แฟนเทเชีย ทีมีความนิยมอย่างต่อเนือง และการสนับสนุน
รายการในแต่ละปี ที ไม่ไ ด้ ล ดน้ อ ยถอยลง ทํา ให้ ท าง
ผู้วิจยั มีความต้ องการทีจะศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ทีมีผลทํา
ให้ ผ้ ูชมรายการเข้ าร่ วมโหวตให้ กับเหล่านักล่าฝั นใน
รายการ ซึงการโหวตจัดเป็ นสิงสําคัญของทางรายการ
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ในแง่ของรายได้ ผลตอบรับต่าง ๆ ทีจะสะท้ อนความสําเร็ จ
ของรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชี ย ได้ เป็ นอย่างดี
เพือใช้ ในการเป็ นกรณีศึกษาการทํารายการทีประสบ
ความสําเร็ จ และสามารถยืนระยะออกอากาศได้ ร่วม
10 กว่าปี

ปั ญหาการวิจัย
การศึกษาหากลยุท ธ์ ทางการตลาดและปั จจัย ที
ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมในการมีสว่ นร่ วมกับทางรายการ
ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชี ย จนยั งยื น และประสบ
ความสําเร็ จ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมการร่ วมโหวต
ในรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย
2. เพื อ ศึ ก ษ าปั จ จั ย กลยุท ธ์ ทางการตลาดใน
การติ ด ตาม, โหวต รายการเรี ย ลลิตี ทรู อะคาเดมี
แฟนเทเชีย และเพือนําประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์การตลาด
สําหรับองค์กรหรื อบุคคลทีต้ องการจะศึกษาเพือใช้ เป็ น
ฐานข้ อมูลสําหรับ ศึกษาวิจยั ต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากรการสุ่มตัวอย่ าง
กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากข้ อมูลทางสถิติของผู้ชม
จากทาง truelife.com ได้ ทําการเก็บข้ อมูล เฉลียมีผ้ ชู ม
อยู่ 6 ล้ านคนต่อ นําเข้ าสูตรของ Taro Yamane (1973,
อ้ างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2537) ได้ จํานวนประชากร
ในการศึกษาทังหมด 400 คน ทําการแจกแบบสอบถาม
ใน ช่ ว ง เดื อ น กั น ยายน 2558 ผ่านทางอิน เตอร์ เ น็ ต
และการแจกแบบสอบถามด้ วยตัวเอง กับกลุม่ เป้าหมายที
เคยชมและมีสว่ นร่วมกับรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย

ทบทวนวรรณกรรม
อริ ยา จินตพานิชการ (2548) ได้ กล่าวไว้ วา่ เรี ยลลิตีทีวี
คืออะไร นิยามสัน ๆ ได้ ว่าคือ รู ปแบบรายการโทรทัศน์
ทีกล้ องติดตามถ่ายทําชี วิตจริ งของผู้คนอย่างใกล้ ชิด
ฝรั งใช้ คําง่าย ๆ แต่เห็นภาพว่าเป็ นรายการที “Real
people doing real thing” สิงทีเรี ยลลิตีทีวีไม่ต้องมีคือ
สคริ ปท์, ดารา และการแสดง แต่สิงทีเรี ยลลิตีทีวีต้องมี
คือ ความจริ ง, คนจริ ง, เรื องจริ ง
รายการเรียลลิตี 1
รูปแบบของบทรายการเล่นกับสภาพความเป็ นจริ ง
ต่าง ๆ ทีเกิ ด ขึนในรายการหรื อ อาจเกิ ดขึนซึงอาจจะ
ไม่ไ ด้ มีตัว บทรายการมากํ าหนดการดํ า เนิ น เรื องราว
โดยตรงสิงที เกิ ด ขึนตามความเป็ นจริ ง ในรายการใน
รายการเรี ยลลิตี ไม่ว่าจะเป็ นในแง่ของสิงทีเกิดขึนใน
ความคิดของตัวผู้แข่งขัน ส่งผลในเกิดเป็ นพฤติกรรม
ต่า ง ๆ ของผู้เข้ าแข่งขัน และในแง่ข องสิงที เกิ ด ขึน
ระหว่างตัวผู้แข่งขัน ทังในด้ าน ความพยายาม ความอดทน
ความสามั ค คี แ ละความ ขั ด แย้ งกับผู้ร่วมแข่งขัน
หรื อสภาพแวดล้ อมอืน ๆ ทีกําหนดไม่ได้ ซึงสิงเหล่านีมี
ผลต่ อ ผู้ บริ โภคในการตัดสินใจทีจะ ชืนชอบ ชืนชม
ให้ การสนับสนุนนักล่าฝั นคนทีผู้บริ โภคพึงพอใจ
รายการ True Academy Fantasia
เป็ นรายการประกวดร้ องเพลง ทีคัดเลือกผู้เข้ าแข่งขัน
12 คนจากทัวประเทศ โดยผู้เข้ าแข่งขันทัง 12 คนจะถูก
เรี ยกว่า "นักล่าฝั น” และจะถู ก จั บ ไปอยู่ ร วมกั น เป็ น
ระยะเวลาประมาณ 12 สัปดาห์ ในบ้ าน AF ซึงมีลกั ษณะ
เป็ นโรงเรี ยนสําหรับ ฝึ กศิลปิ นโดยมีคณ
ุ ครูคอยดูแลและ
เป็ นทีพึง ทีให้ คําปรึกษาในด้ านต่าง ๆ เพือเตรี ยมตัวนักล่าฝั น
ให้ พร้ อมสําหรับทีจะขึนแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตในทุก ๆ
วันเสาร์ ของสัปดาห์ตลอดฤดูกาล นอกจากนี ทุกคืนวันเสาร์
ก็ยงั เป็ นวันทีจะมีนกั ล่าฝั นออกจากการแข่งขัน 1 คน
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โดยจะเป็ นคนทีได้ รั บ คะแนนโหวตจากผู้ช มรายการ
(popular votes) น้ อยทีสุด จนถึงสัปดาห์สดุ ท้ ายหรื อ
สัปดาห์ที 12 ก็จะเหลือนักล่าฝั นเพียง 5 คนทีจะใช้ ชีวิต
ในบ้ าน และทํากิจกรรม และรับการฝึ กซ้ อม เพือเตรี ยม
ความพร้ อม สําหรับการแสดงคอนเสิร์ตในวันเสาร์ สดุ ท้ าย
ทีจะชีชะตาว่านักล่าฝั นคนไหน จะเป็ นผู้ได้ รับชัยชนะ
หรื อเป็ น “เดอะวินเนอร์ ” ของรายการจากการโหวต
คะแนนเสียงผ่าน SMS เข้ ามาของผู้ติดตามชมรายการ
ทีมีอยูท่ วประเทศ
ั
งานวิจัยที8เกี8ยวข้ อง
ชัชฎาภรณ์ ธนันทา (2551) ได้ ทําการศึกษาเรื อง
“บทบาทของสือมวลชนที ทํ า ให้ ร ายการเรี ย ลลิตี โชว์
ประสบความสําเร็ จ ศึกษาเฉพาะกรณี Academy Fantasia2”
เป็ นงานวิจัยทีศึกษาถึงบทบาทของสือมวลชนทีทําให้
รายการเรี ยลลิตีโชว์ ประสบความสําเร็ จ ศึกษาเฉพาะ
กรณี Academy Fantasia2 ด้ วยการสัมภาษณ์เจาะลึก
กับกลุ่มตัวอย่าง ทีเป็ นทีมงานผู้สร้ างสรรค์ Academy
Fantasia2 กั บ สื อมวลชนที ทํ า ข่ า วเกี ยวกับ รายการ
Academy Fantasia 2 รวมถึงการวิเคราะห์และศึกษา
เอกสารที เกี ยวข้ องอย่าง หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
เป็ นต้ น ซึงการศึกษาจะทําการศึกษาลักษณะของสือ
การทําการตลาด นิเทศธุรกิจ ได้ ผลดังต่อไปนี
1. UBC ได้ ใช้ สือประชาสัมพันธ์ แบบครบรู ปแบบ
ให้ ทงคนดู
ั
ทีเป็ นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก
2. UBC ได้ ซื อลิ ข สิ ท ธิv ร ายการ Reality Show
มาซึงสร้ างความสําเร็ จ และกลายเป็ นเครื องยืนยันได้
อย่างดีของคุณภาพของทางรายการ
3. UBC ต้ อ งการเน้ นการสร้ างภาพลักษณ์ ที ดี
ผ่านสือมวลชน
4. UBC ต้ องการเป็ นผู้นําความบันเทิง
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จากการศึกษารายการทีจะมุ่งให้ ประสบความสําเร็ จ
และเป็ นไปตามเป้าหมายทีวางเอาไว้ จําเป็ นทีจะต้ องใช้
สือมวลชนเป็ นแรงผลักดัน
ศิริพรรณ นําเจริ ญสมบัติ (2554) การศึกษาปั จจัย
ทีส่งผลต่อการดําเนินรายการ บ้ านทรู อะคาเดมีแฟนเทเชีย
ซีซนั 6 ได้ สรุ ปผลการวิจยั ไว้ ว่า ปั จจั ย ที ก่ อ ให้ เกิ ด
การดําเนินเรื องในบ้ าน ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซนที
ั
6 ได้ แก่
1. กฎ กติกา และทิศทางทีกําหนดโดยทีมผู้ผลิต
รายการ หมายรวมถึง กติกาของรายการ ครู ใหญ่และ
ครูผ้ สู อนวิชาต่าง ๆ พิธีกรดําเนินรายการ ตารางการใช้
ชีวิตในบ้ าน แขกรับเชิญและเซอไพรส์ตา่ ง ๆ
2. ลักษณะเฉพาะตัว (Caracter) ของนักล่าฝั น
3. ปั จจัยอืน ๆ ทีส่งผลต่อพฤติกรรมของนักล่าฝั น
จากปั จจัยข้ างต้ นถือเป็ นสิงทีเข้ ามาทําหน้ าทีแทน บท
ในการดําเนินรายการ เนืองจาก ทรู อะคาเดมีแฟนเทเชีย
ซีซนั 6 เป็ นรายการเรี ยลลิตีทีไม่มีการเขียนบท แต่อาศัย
ปั จจัยดังกล่าวเข้ ามาทําให้ เกิดทิศทางดําเนินเรื องราวไป
ได้ ไม่ตา่ งจากการวางโครงเรื องในบทละคร การดําเนินรายการ
ของบ้ าน เอเอฟ 6 นันมีปัจจัยทีเข้ ามาแทรกแซงอยูต่ ลอดเวลา
และได้ ทําหน้ าทีเป็ นตัว สร้ างอารมณ์ สร้ างจุดหักเห
สร้ างความขัดแย้ ง สร้ างความตลก เป็ นต้ น ทําให้ รายการ
ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย มีความสนุกไม่ต่างจากละคร
เรื องนึง

วิธีดาํ เนินการวิจัย
เครื8องมือที8ใช้ และการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาครั งนี เป็ นระเบี ย บวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative research) และเชิงปริ มาณ (Quantitative research)
ผสมร่ วมกัน (Mix Methodology) โดยศึกษา เก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลจาก ข้ อมูลทีจะใช้ ในงานวิจยั นีมา
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จากการสัมภาษณ์ บุคคลสําคัญทีมีความเกียวข้ องกับ
รายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
และต่อยอดกับวิจัยของผู้วิจยั ได้ แหล่งข้ อมูลทางเนต
เช่นเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ทีเกียวข้ องกับรายการ ทรู อะคาเดมี
แฟนเทเชีย และการแจกแบบสอบถามแก่ผ้ ทู ีเคยชม
และมีสว่ นร่วมกับรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย
สําหรับงานเชิงปริ มาณ จะทําการเก็บแบบสอบถาม
ซึงประกอบไปด้ วย คําถามทัง 4 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่วนที 2 พฤติกรรมการรับชมและมีสว่ นร่ วมรายการ
เรี ยลลิตี ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย
ส่วนที 3 ปั จจัยต่าง ๆ ทีมี ผ ลต่ อ การโหวตให้ กั บ
นักล่าฝั นในรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย
ส่วนที 4 การตัดสินใจเข้ าร่วมโหวตและกิจกรรมใน
รายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย
จากผู้ทีเคยชมและส่วนร่ วมกับรายการทรู อะคาเดมี
แฟนเทเชีย กําหนดกลุม่ ตัวอย่างจากข้ อมูลทางสถิติของ
ผู้ชมจากทาง truelife.com ได้ ทําการเก็ บข้ อมูล เฉลียมี
ผู้ชมอยู่ 6 ล้ านคนต่อ นําเข้ าสูตรของ Taro Yamane
(1973 อ้ างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2537) ได้ จํานวนประชากร
ในการศึกษาทังหมด 400 คน ทําการแจกแบบสอบถาม
ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน 2558 ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
และการแจกแบบสอบถามด้ วยตัวเอง กับกลุม่ เป้าหมาย
ทีเคยชมและมีสว่ นร่วมกับรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย
สถิติท8 ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในงานเชิงปริ มาณ จะแบ่งออกเป็ นการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ทีมีสว่ นเกียวข้ องกับทางรายการทรู อะคาเดมี
แฟนเทเชีย
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล แบ่ ง ออกเป็ นการวิ เ คราะห์
ข้ อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ การแจกแจง

ความถี (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย
(Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)
โดยใช้ การวิเคราะห์ T-Test สําหรับทดสอบสมมติฐาน
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม และ One-way Anova (F-test) สําหรับ
ทดสอบสมมติฐาน มากกว่า 2 กลุม่ ขึนไป
ส่วนของงานวิจัยเชิ งคุณภาพ ใช้ แบบสัมภาษณ์
โดยเครื องมือแบบสัมภาษณ์ ถูกออกแบบคําถามไม่มี
ลักษณะตายตัวแต่ มุ่งเน้ นไปทีการสอบถามถึงการทํา
รายการ ความสําเร็ จ รู ป แบบการดํา เนิ น รายการ
ความน่าสนใจ องค์ประกอบต่าง ๆ ทีผสมผสานทําให้
รายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชี ย ประสบผลสําเร็ จ
รวมไปถึ ง การยื น ระยะได้ นานนับ 10 ปี รวมไปถึง
การวิเคราะห์ผ้ ูชมรายการและการปฏิสมั พันธ์ กับทาง
รายการจะเป็ นการวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ ร่ วมกับ
การนําทฤษฎีแนวคิดต่าง ๆ

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า
1. ด้ านข้ อมูลประชากรศาสตร์ ของผู้ชมรายการ
เรี ยลลิตีทรู อะคาเดมี แฟนเทเชียกลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21 – 25 ปี จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี เป็ น นักเรี ยน/นักศึกษา รายได้ เฉลีย
ต่อเดือนอยูท่ ีตํากว่า 15,000 บาท
2. ด้ านพฤติกรรมการรับชมและมีสว่ นร่วมรายการ
เรี ยลลิตีทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่
รับชมรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ผ่านทางช่อง
เรี ยลลิตี ทุกวัน กิจกรรมทีกลุม่ ตัวอย่างทํามากทีสุดคือ
ร่วมโหวตให้ กบั นักล่าฝั น สิงทีทําให้ กลุม่ เป้าหมายสนใจ
รายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย มากทีสุดคือ นักล่าฝั น
ในรายการ กลุ่ม เป้ าหมายส่ว นใหญ่ เ คยชมรายการ
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ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย มาแล้ ว 1 – 3 ซีซนั กลุม่ เป้าหมาย
ส่ ว นใหญ่ เ สี ย เงิ น เฉลี ยที เสี ย ไปกั บ การโหวตหรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า 1,000 บาทขึนไปต่อซีซนั
3. ด้ านปั จจัยต่าง ๆ ที มี ผ ลต่ อ การโหวตให้ กับ
นักล่าฝั นในรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ปั จจัยทีมี
ผลต่อการโหวตของรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชียใน
ภาพรวม มีผลระดับมาก เมือมองค่าความสัมพันธ์ ใน
รายย่อยพบว่าพัฒนาการของนักล่าฝั นในแต่ละสัปดาห์
เป็ นปั จจัยลําดับที 1 ทีมีผลต่อการโหวต และปั จจัยเรื อง
เพศและอายุของนัก ล่าฝั น มีผลต่อการโหวตในระดับ
ปานกลาง นอกเหนือจากนันอยูใ่ นระดับมาก ทังหมด
4. ด้ านการตัดสินใจเข้ าร่ วมโหวตและกิจกรรมใน
รายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย พบว่ า ช่ อ งทางใน
การโหวตให้ กบั นักล่าฝั นทีกลุม่ ตัวอย่างใช้ มากทีสุด คือ
SMS Vote สิงทีทําให้ ตดั สินใจโหวตในครังแรก ของรายการ
ของกลุ่ม เป้ าหมายคื อ คุณ ภาพเสี ย งของนัก ล่า ฝั น
กลุม่ เป้าหมายมีความต่อเนืองในการโหวตต่อซีซนั อยูท่ ี
1 – 3 สัปดาห์ รู ป แบบการดํา เนิ น รายการทีส่งผลต่อ
การโหวตของกลุ่มตัวอย่างมากทีสุดคือ ความแปลกใหม่
และโจทย์ การแสดงทีน่าสนใจ ลักษณะการโหวตและ
การร่ ว มกิ จ ก รรมของกลุ่มเป้ามายส่วนใหญ่ เป็ นมี
การโหวตและการไปติดตามศิลปิ นตามงานต่าง ๆ
5. การทดสอบสมมติฐานพบว่า
สมมติฐานที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ชมรายการทีแตกต่างกัน มีผลต่อการโหวตรายการ
ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย แตกต่างกัน เมือทําการทดสอบ
สมมติฐานรายย่อยแล้ วพบว่ามีเพียงผู้ชมรายการทีมี
รายได้ ต่ อ เดื อ นแตกต่างกัน มีผลต่อการโหวตรายการ
ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย แตกต่างกัน เท่านัน ในขณะที
เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชี พ ไม่มีผลต่อ
ความแตกต่างในการโหวตรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย
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สมมติฐานที 2 ปั จจั ย ที มี ผ ลการโหวตให้ กับ
นักล่าฝั นมีความสัมพันธ์ตอ่ การโหวตรายการทรู อะคาเดมี
แฟนเทเชี ย พบว่ า จากบทสั ม ภาษณ์ ทําให้ ทราบว่า
มีปัจจัยทีทางรายการใช้ อยูจ่ ํานวนมาก ซึงเป็ นความหลากหลาย
ของทางรายการเพือดึงดูดกลุม่ เป้าหมายเข้ ามารับชมใน
การจํานวนมาก และปั จจัยทีเป็ นการพัฒนาของรายการใน
แต่ ล ะสัป ดาห์ ที ไม่ ทํ า ให้ ผู้ช มเกิ ด ความจํ า เจ และมี
ทิศทางทีบวก จนเกิดการโหวตเข้ ามายังรายการ (แต่ใน
บางกรณี ก ลับ เป็ นผลเสี ย ทํ า ให้ เ ลิ ก ชมได้ เ ช่ น เดี ย ว)
ดังนันในสมมติฐานที 2 สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยทีมีผลการโหวต
ให้ ก ับ นัก ล่า ฝั น มีค วามสัม พัน ธ์ ต่อ การโหวตรายการ
ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย โดยขึนอยู่ว่าปั จจัยตัวใดจะ
เป็ นทีสนใจแก่ผ้ ชู มมากน้ อยแค่ไหน
ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึกทําให้ พบว่าแนวทางของ
นําเสนอรายการมีความสอดคล้ องกับทฤษฎีการสือสาร
ทีเนือหาต่าง ๆ จะมีหน้ าที เป็ นของตัวเอง โดยลักษณะ
รายการที นํา เสนอผ่านตัวนักล่าฝั น นักล่าฝั นเองต่าง
ก็ทําหน้ าทีเป็ นสือ ระหว่างผู้รับกับผู้สง่ สาร ในระหว่าง
อยู่ในอะคาเดมี และในระหว่างการแสดง สือต่าง ๆ ก็
ถู ก นํา เสนอด้ วยองค์ประกอบของการจัดของรายการ
ซึงดึงดูด และสร้ างความสนใจให้ กับผู้ชมเป็ นอย่างดี
ดังเช่น ผลการสัม ภาษณ์ ของคุณภูวิช บุญนาคกัลยกร
ทีอธิ บายการนําเสนอรายการไว้ ว่าว่าธี มของรายการ
เป็ นปฏิ บัติ ก ารล่า ฝั น ซึ งไม่ใ ช่ ร ายการที แข่ ง ขัน ด้ ว ย
ความสามารถอย่างเดียว แต่ผ้ ทู ีอยู่ในรายการจําเป็ นที
จะต้ องมีเสน่ห์ มีความตังใจ และพัฒนาการ ทําให้ ผ้ ชู ม
เกิดความรู้ สึกผูกพัน โดยเฉพาะชือของรายการทีมีคําว่า
อะคาเดมี ทีให้ ความรู้ สึ ก ถึ ง โรงเรี ยน เสมือนคนดู
โหวตให้ นกั ล่าฝั นได้ เรี ยน การเรี ยนเป็ นโอกาส ซึงจับจุด
ทางจิตใจเรื องของการมอบโอกาสได้
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ก า ร เ กิ ด พ ฤ ติ ก ร ร ม ตั ด สิ น ใจซื อ ซึ งสํ า หรั บ
รายการอะคาเดมี แฟนเทเชี ย ในงานครั งนี คื อ
การตัดสินใจโหวต เกิดจากการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
และมีทศั นคติทีเป็ นบวกมากยิงขึน จนถึงระดับทีพึงพอใจ
และเกิ ด พฤติ ก รรม จากบทสัมภาษณ์ ของคุณภูวิช
บุญนาคกัลยกร Creative Producer ได้ วางให้ รายการ
เป็ นเหมื อ นโรงเรี ยน ซึ งเป็ นสิ งทีน่าสนใจสําหรั บ
คนหลากหลายวัยและเข้ าใจง่าย เพราะช่วงชีวิตหนึง
ต้ องผ่ า นการเรี ยนมาก่ อ น และคนส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญกับการศึกษา ซึงทําให้ เกิดความเข้ าใจได้
และเป็ นการดึ ง ดู ด ให้ เข้ ามาชมรายการด้ วยนักล่าฝั น
ทีเป็ นเหมือนนักเรี ยนของทางอะคาเดมี ซึงพัฒนาการ
การดําเนินรายการ การนําเสนอ ต่างมีส่วนทําให้ เกิ ด
ทัศนคติตา่ ง ๆ ขึน ผู้ทีชอบก็มีความรู้ สกึ เป็ นบวก ผู้ทีไม่ชอบ
ก็เป็ นลบ ได้ สําหรับผู้ทีชอบ เมือรับชมไปจนถึงจุดหนึง
ก็จะเกิ ดพฤติกรรมทีจะทํากิจกรรมกับทางรายการใน
ทีสุด
ผลการวิจัยได้ มีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
พิมพ์พรรณ ณ พัทลุง (2551) ซึงได้ ทําการศึกษาพฤติกรรม
ของผู้ช มรายการและปั จ จัย ต่า ง ๆ ที มี ผ ลต่อ การชม
รายการอะคาเดมี แฟนเทเชีย ในอดีต และพบว่าผล
ดังกล่าวมีความสอดคล้ องกันในหลาย ๆ ด้ าน ได้ แ ก่
ช่ ว งอ ายุ ข อ งก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ทีมี ความใกล้ เ คีย งกัน
และกลุ่ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง ที มี ร ะดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ เป็ นส่วนหนึงทีทําให้
เกิดความแตกต่างกันในการรับชมและติดตามรายการ
เช่นเดียวกับงานวิจยั ในครังนีทีรายได้ เป็ นส่วนหนึงทีทํา
ให้ เกิดความแตกต่างในการตัดสินใจเข้ าร่วมโหวตให้ กบั
นักล่าฝั นของรายการ โดยมีความเป็ นไปได้ ทีผู้ทีมีระดับ
รายได้ ทีแตกต่างกันจะมีลกั ษณะในการใช้ เงินแตกต่างกัน

ออกไป และวิธีการดังกล่าว ส่งผลต่อการโหวตเข้ ามายัง
ในรายการ ซึงเสียเงินค่าโหวตด้ วยเช่นเดียวกัน

ข้ อเสนอแนะ
สําหรับการทําวิจัยครัง1 ต่ อไป
1. ควรทําในเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างเวทีมากยิงขึน
จากปั จจุบนั ทีมีเวทีประกวดหลากหลายเวทีแล้ ว
2. มีการต่อยอดปั จจัยตัวของนักล่าฝั น ทีมีผลต่อ
รายการมากยิงขึน เนืองจากผลการวิจยั และงานวิจยั ที
เกียวข้ องต่าง ๆ ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของนักล่าฝั น
ค่อนข้ างโดดเด่น
สําหรับผู้จัดรายการ และผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน
จากข้ อมูลในงานวิจยั ครังนี จะทําให้ สามารถสร้ าง
แผนพัฒ นารายการให้ ต อบสนองกับ ผู้ช มได้ ต รงจุด
มากยิงขึน โดยมุ่งเน้ นในเรื องของมองหาคุณภาพเสียง
และการพัฒนาความแปลกใหม่ของการนําเสนอรายการ
เป็ นหลัก ซึงเป็ นสิงทีสะท้ อนจากผลการวิจยั ทีถึงแม้ ว่า
บุคลิกภาพ หน้ าตา ของผู้เข้ าแข่งขันจะเป็ นสิงทีดึงดูด
ให้ มีผ้ ตู ิดตามรายการสนใจ แต่คณ
ุ ภาพเสียง เป็ นสิงที
ทําให้ เกิดความประทับใจ และตัดสินใจโหวตมากทีสุด
รวมไปถึ ง การทํ า รายการให้ มี ธี ม การนํา เสนอ ไม่ซํ า
และพัฒ นาสิงใหม่ ๆ อยู่เ รื อย ๆ จะทํ า ให้ ผู้ ชมเกิ ด
ความต่อเนืองในการชมรายการมากยิงขึน
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