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การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะจังหวะของการ
สื่ อสารที่เกิ ดขึ้ นในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิ ตีเกมโชว์ยอดนิ ยม และเปรี ยบเทียบลักษณะ
จัง หวะของการสื่ อ สารของทั้ง สี่ ร ายการ โดยใช้แ นวคิ ด เครื่ อ งหมายวรรคตอนในไวยากรณ์
ภาษาอัง กฤษมาอ้า งอิ ง และใช้ แนวคิ ดหน่ วยของการวิเคราะห์ ใ นรายการโทรทัศน์ส าหรั บการ
วิเคราะห์
รายการเรี ย ลลิ ตีเกมส์ โชว์ที่ ผูว้ ิจยั ได้ค ดั สรรมาเป็ นกรณี ศึ ก ษามี ท้ งั หมดสี่ รายการได้แก่
1. Survivor Season29 2. Master Chef London Season10 3. Amazing Race Asia Season2 และ4.
The Face Thailand Season1
จากการวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่ามี ล ักษณะจังหวะของการสื่ อสารทั้งหมด 8 ลักษณะ ได้แก่ การ
แทรกภาพสัมภาษณ์ การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง การแทรกภาพสี หน้า การสลับเหตุการณ์หรื อการ
แข่งขัน การเริ่ มต้นช่ วงด้วยภาพเกริ่ นนา การเร่ งจังหวะการเล่าเรื่ อง การแทรกภาพวิวทิวทัศน์ การ
นาเสนอถึงรายการ(List) และจากการเปรี ยบเทียบผูว้ ิจยั พบว่า ลักษณะการแทรกภาพสัมภาษณ์เป็ น
ลักษณะประจาของรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิ ตีเกมโชว์ และลักษณะที่ แตกต่างกันของทั้งสี่
รายการขึ้นอยูก่ บั บริ บท และกติกาของเกมการแข่งขัน
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This research aims to study the punctuations in television program which will be

focusing on popular reality game shows, and to compare all punctuations with the four television
programs. The researcher uses the concept of English punctuations to analyze the punctuations of
popular television popular reality game shows and uses units of analysis to analyze the episode,
scenes and acts of the program.
The selected reality games shows are: 1.Survivor Season 29 Episode 1; 2. Master Chef
London Season10 Episode 1; 3. Amazing Race Asia Season 2 Episode 1; and 4. The Face
Thailand Season 1 Episode 2.
In conclusion researcher found that there eight types of punctuation which are interview
shots, insert shots, reaction shots, switching of two events or teams of competition, introduction
shots, compressing time shots, cut-away shots and shots that listing the action. From comparing,
the researcher found that interview shot is the type of punctuation that usually will be in reality
game show television program but the context and rules of game will distinguish each program to
approach punctuations differently.
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