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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาการเปรี ยบเทียบจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์
ประเภทเรี ยลลิ ตีเกมโชว์เป็ นยอดนิ ยมเป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ(Qualitative Research) โดยเป็ น
ลักษณะการวิเคราะห์ เนื้ อหา(Content Analysis) เพื่อให้เห็ นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารใน
รายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ที่คดั สรร และนามาเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะการสื่ อสาร
ในรายการทั้งสี่ รายการ
แหล่ งข้ อมูล
รายการโทรทัศ น์ ป ระเภทเรี ย ลลิ ตี เกมโชว์ที่ ค ัดสรรที่ ผูว้ ิจยั นามาวิเ คราะห์ มี ท้ งั หมด 4
รายการ ซึ่ งทั้ง 4 รายการคัดเลื อกมาจากความนิ ยมของรายการประเภทเรี ยลลิ ตีเกมโชว์ในแต่ละ
ภูมิภาค ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และประเทศไทย นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์การตัด
ต่อทั้งรายการโทรทัศน์ในทุกตอนของแต่ละรายการมีความคล้ายคลึงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการวิเคราะห์
เพียง 1 ตอน ของแต่ละรายการ เพื่อทาให้การศึกษาในครั้ งนี้ ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึ กมากกว่า รายการ
โทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยมทั้ง 4 รายการ ได้แก่
1. “รายการ Survivor ฤดูการที่ 29 ตอนที่ 1” เป็ นรายการของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นไป
ได้ยากที่ผวู ้ จิ ยั จะนาเนื้อหามาจากบริ ษทั ของรายการ ผูว้ ิจยั จึงดาวโหลดวิดีโอรายการมาจากเว็บไซต์
ยูทูป ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่มีวิดีโอต่างๆมากมายที่มาจากผูท้ ี่เป็ นสมาชิ กและใครๆก็สามารถเข้าไปดูได้
และได้มีสมาชิ กของยูทูปท่านหนึ่ งได้ลงวิดีโอรายการไว้ การหาวิดีโอรายการนั้นไม่ได้ยากมาก
เพียงแต่ภาพที่ได้มานั้นจะเป็ นภาพขนาดเล็ก
รายการ Survivor เป็ นรายการที่ออกอากาศมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 และยังได้รับความนิยม
จนถึ งปั จจุ บนั เป็ นการแข่งขันโดยนาผูเ้ ข้าแข่ง ที่ ไม่ไ ด้เป็ นดารา ทั้ง 18 คนมาอาศัยอยู่ใ นเกาะ
เดี ยวกันโดยไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้ น ซึ่ งผูเ้ ข้าแข่งขันมีการแบ่งทีมออกเป็ นสองทีม
แต่ละทีมจะอาศัยอยูค่ นละฝากของเกาะ จะต้องหาอาหารกินเอง และสร้างที่พกั กันเอง ในแต่ละตอน
จะมีการแข่งขันแบ่งออกเป็ นสามการแข่งขันได้แก่ การแข่งขันเพื่อหาคนที่แพ้ไปอยู่เกาะกักกันที่
ต้องไปอยู่คนเดี ยวและไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้ น การแข่งขันเพื่อชิ งสิ่ งอานวยความ
สะดวกในการดารงชีวติ อยูบ่ นเกาะ และการแข่งขันเพื่อชิ งตุ๊กตา ทีมใดที่ชนะในการแข่งขันรอบชิ ง
ตุ๊ก ตาของตอนนั้นๆจะรอดจากการออกจากการแข่ ง ขัน แต่ ทีม ที่ แพ้จะต้องไปที่ ส ภาเผ่า ในช่ วง
สุ ดท้ายเพื่อทาการโหวตผูเ้ ข้าแข่งขันคนใดคนหนึ่ งในทีมออก และจะมีผเู ้ ข้าแข่งขันออกไปสัปดาห์
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ละหนึ่งคน และเป็ นกติกาแบบนี้จนมีทีมใดทีมหนึ่งเหลือคนน้อยไม่พอกับการแข่งขันกับทีมฝั่งตรง
ข้าม กติกาจะเปลี่ ยนให้ท้ งั สองทีมมารวมตัวเป็ นทีมเดี ยวกัน และการแข่งขันในรอบชิ งตุ๊กตาจะมี
เพีย งคนเดี ยวเท่า นั้นที่ จะครองตุ๊กตา ทาให้ผูเ้ ข้า แข่ งขันที่ เหลื อมี โอกาสโดนโหวตออกจากการ
แข่งขัน และจะเป็ นกติกาแบบนี้ไปจนกว่าจะเหลือสามคนสุ ดท้ายที่จะต้องโน้มน้าวให้คนที่ออกจาก
การแข่ ง ขัน 10 คนล่ า สุ ด มาโหวตให้ต นเองชนะ ผูช้ นะจะได้รับ เงิ นรางวัล หนึ่ ง ล้า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งนอกจากการแข่งขันในเกมที่รายการได้จดั ให้แล้ว ผูเ้ ข้าแข่งขันยังต้องมี การใช้
วาทศิ ลป์ กับเพื่อนร่ วมทีมในการหาพันธมิตรหรื อโน้มน้าวใจเพื่อให้ตนเองรอดจากการถูกโหวต
ออกจากการแข่งขัน
2. “รายการ Master Chef London ฤดูกาลที่ 10 ตอนที่ 1” เป็ นรายการที่ออกกาศในสหราช
อาณาจักรวิดีโอรายการที่ผวู้ ิจยั ได้นามาศึกษาเป็ นวิดีโอรายการที่นามาจากเว็บไซต์ยูทูป ซึ่ งมีสมาชิก
ท่านหนึ่ งได้ลงไว้ในเว็บไซต์ รายการ Master Chef London เป็ นรายการโทรทัศน์ที่นาเสนอการ
แข่ง ขันการท าอาหาร โดยผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นผูเ้ ข้า แข่ง ขันจากทางบ้าน ในฤดู กาลนี้ มี ผูเ้ ข้าแข่ งขัน
ทั้งหมด 60 คน และผูช้ นะจะมี เพี ยงคนเดี ย ว โดยสิ บ ตอนแรกของรายการจะแบ่งผูเ้ ข้าแข่งขัน
ออกอากาศตอนละ 6 คน เมื่อทาการแข่งขันเสร็ จจะคัดเลือกเหลือ 2 คนในแต่ละตอน และในรอบ
แรกจะมีผเู ้ ข้าแข่งขันเข้าสู่ รอบต่อไปเพียง 20 คน และในรอบต่อไปจะคัดเหลื อ 10 และในตอน
สุ ดท้ายจะคัดเลือกเหลือเพียงสามคน และหาผูช้ นะเพียงคนเดียว โดยการแข่งขันแต่ละครั้งผูท้ ี่ตดั สิ น
ว่าใครเข้ารอบหรื อไม่เข้ารอบคือ ผูด้ าเนิ นรายการที่มีความเชี่ ยวชาญเกี่ยวกับเรื่ องอาหารเป็ นอย่างดี
และเป็ นที่ยอมรับในวงการซึ่ งมีสองคน Gregg Wallace และJohn Torodeโดยการตัดสิ นจะขึ้นอยู่
กับหน้าตาของอาหารและรสชาติของอาหาร อย่างไรก็ตามรายการในทุกๆตอนจะมีนกั วิจารณ์ รับ
เชิญไม่วา่ จะเป็ นเชฟที่ได้รับมิชลินสตาร์ หรื อผูเ้ ข้าแข่งขันที่ชนะในฤดูกาลที่ผา่ นๆมา มาร่ วมวิจารณ์
อาหารของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคน หรื อทางรายการสร้างสถานการณ์ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันได้ร่วมทาอาหาร
จริ งในภัตตาคารอาหาร หรื อทาอาหารให้กบั ทีมกองถ่ายละคร เพื่อดูศกั ยภาพการทาอาหารของผูเ้ ข้า
แข่งขันแต่ละคน
3. “รายการ Amazing Race Asia ฤดูกาลที่ 2 ตอนที่ 1” เป็ นรายการที่ออกอากาศในเอเชีย
ซึ่ งการหาวิดีโอรายการนั้น ได้มีสมาชิ กของเว็บไซต์ยทู ูปได้ลงวิดีโอรายการไว้ ผูว้ ิจยั จึงทาการดาว
โหลดวิดีโอมาเพื่อทาการศึกษา การหาวิดีโอรายการนั้นไม่ได้ยากเหมือนในยุคที่ตอ้ งไปหาซื้ อเทป
รายการหรื อ อัดรายการจากช่องที่เป็ นสมาชิ กโดยตรง รายการ Amazing Race Asia เป็ นรู ปแบบ
รายการที่นามาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาแล้วนามาทาในภูมิภาคเอเชี ย โดยผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นคน
เอเชี ยทั้งหมดที่มาจากประเทศ สิ งคโปร์ ประเทศมาเลเซี ยประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศไทย ประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศฮ่องกง และ ประเทศอินโดนี เซี ย ในฤดูกาลนี้ มีผเู ้ ข้าแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม ทีมละ 2
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คน โดยมี ก ติ ก าที่ ว่า ผูเ้ ข้า แข่ ง ขันจะต้อ งท าตามโจทย์ใ นแต่ ล ะตอน ซึ่ งมี รู ป แบบการแข่ ง ขัน ที่
หลากหลายเหมื อนการแข่งขันแบบ แรลลี่ ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องผ่า นโจทย์ในแต่ละด่ านไปให้ไ ด้
จนถึงเส้นชัยซึ่ งผูเ้ ข้าแข่งขันทีมที่มาถึงเส้นชัยทีมสุ ดท้ายจะต้องออกจากการแข่งขัน สถานที่สาหรับ
การแข่งขันของรายการนี้ ในแต่ละตอนจะไม่ซ้ ากัน โดยจะมีการเดินทางไปในแต่ละประเทศ ได้แก่
ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศฮ่องกง ประเทศจีน ประเทศนิ วซี แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเยอรมัน สาธารณรัฐเชค ประเทศฮังการี แถบแอฟฟริ กาใต้ และสุ ดท้าย
กลับมาที่ประเทศสิ งคโปร์ เพื่อทาการแข่งขัน ผูท้ ี่ชนะจะได้รับเงินรางวัล หนึ่งแสนเหรี ยญสหรัฐ
4. “รายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่ 1” เป็ นรายการลิขสิ ทธิ์ เป็ นของต่างประเทศ และ
ได้นามาผลิ ตในประเทศไทย ซึ่ ง รายการได้นาวิดีโอลงไว้ใ นเว็บไซต์ ยูทูปเพื่ อให้ผูช้ มสามารถ
ติดตามรายการย้อนหลังได้ ซึ่ งผูว้ ิจยั หาวิดีโอรายการได้ไ ม่ยากนัก รายการ The Face Thailand เป็ น
รายการแข่งขันการเป็ นนางแบบมืออาชีพ โดยมี อัฐ พานิชกุล เป็ นผูด้ าเนินรายการ และมีหวั หน้าทีม
ที่จะเป็ นครู ฝึกให้กบั ผูเ้ ข้าแข่งขัน ซึ่ งเป็ นดาราแนวหน้าของประเทศไทยได้แก่ ลูกเกด เมธนี พลอย
เฌอมาลย์ และหญิ ง รฐา ก่ อนการแข่งขัน ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ได้เข้ามาแข่งขันทั้งหมดจะต้องนาเสนอ
ตัวเองและทดสอบการเดิ นแบบ ซึ่ งหัวหน้าทีมจะเป็ นคนเลื อกว่าต้องการผูเ้ ข้าแข่งขันคนไหนเข้า
มาร่ วมในทีมของตน หากมีหวั หน้าทีมเลือกเข้าทีมมากกว่าสองคน ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเลือกว่าจะอยู่
กับหัวหน้าทีมคนไหน จนแต่ละทีมได้ผเู ้ ข้าแข่งขันครบห้าคน ก็จะเข้าสู่ การแข่งขัน ซึ่ งการแข่งขัน
ในแต่ละตอนจะมีโจทย์ที่แตกต่างกันไปทั้งการเดิ นแบบ เป็ นนางแบบ เป็ นนักแสดงมิวสิ ควิดีโอ
เป็ นนักแสดงละคร นักแสดงหนังโฆษณา เพื่อเป็ นบททดสอบความสามารถของผูเ้ ข้าแข่งขัน โดยมี
ผูเ้ ชี่ ยวชาญรับเชิ ญที่อยู่ในวงการต่างๆเป็ นผูต้ ดั สิ นว่าในสามทีมทีมใดเป็ นทีมที่ชนะ ส่ วนทีมที่แพ้
อีกสองทีมหัวหน้าทีมจะต้องเลือกลูกทีมที่ดอ้ ยที่สุดในทีม ไปเข้าห้องดา เพื่อให้หัวหน้าทีมที่ชนะ
เป็ นผูต้ ดั สิ นว่าในสองคนที่ดอ้ ยที่สุดใครจะเป็ นคนที่ตอ้ งออกจากการแข่งขัน และในตอนสุ ดท้ายผู ้
เข้าแข่งขันที่ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมได้ร่วมเป็ นนักแสดงสังกัดบริ ษทั กันตนาจากัด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ ยอดนิ ยม มี
ทั้งหมดสี่ เรื่ อง ผูว้ ิจยั ได้ทาการบันทึกวิดีโอรายการมาจากเว็บไซต์ ยูทูป(YouTube) ซึ่ งเป็ นแหล่ ง
รวบรวมวิดีโอต่างๆมากมาย ซึ่ งสามารถหาได้ง่ายในยุคสมัยนี้ หลังจากนั้นผูว้ ิจยั นาวิดีโอรายการที่
บันทึ ก เข้า มาในโปรแกรมตัดต่ อ เพื่ อแบ่ ง รายการออกเป็ นแต่ ล ะช่ วงส าหรั บการวิเคราะห์ จาก
การศึ ก ษาของผูว้ ิ จ ัย พบว่า หลายการกระท า(Action) มี ล ัก ษณะจัง หวะของการสื่ อ สารที่ ซ้ า
เพราะฉะนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีการคัดเลือกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผวู้ จิ ยั ศึกษา
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การบันทึกวิดีโอรายการมาจากเว็บไซต์น้ ี มีขอ้ เสี ยในการศึกษารายการโทรทัศน์ เพราะโดย
ธรรมชาติของรายการโทรทัศน์น้ นั จะมีโฆษณาระหว่างรายการเพื่อแบ่งช่วงของรายการอย่างชัดเจน
แต่ในรายการที่บนั ทึกมาจากเว็บไซต์ได้มีการตัดโฆษณาออก เพื่อการรับชมของผูช้ มไม่ให้สะดุ ด
จึงทาให้การศึกษาจังหวะของการสื่ อสารในรายการประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ ยอดนิยมเป็ นไปได้ไม่
สมบูรณ์ตามที่ตอ้ งการ
ในการวิเคราะห์ลกั ษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์
ยอดนิยม ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดรู ปแบบการวิเคราะห์ไว้ดงั นี้
1. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ลกั ษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกม
โชว์ยอดนิยม โดยใช้แนวคิดหน่วยการวิเคราะห์(Units of Analysis) รายการโทรทัศน์ เพื่อทาการ
วิเคราะห์รายการทั้งตอน(Episode) ว่ามีจงั หวะของการสื่ อสารอย่างไร หลังจากนั้นในแต่ละช่ วง
(Scene) ของรายการ ผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ลกั ษณะจังหวะของการสื่ อสารของแต่ละการกระทา
(Act) ที่เกิดขึ้นในรายการ โดยใช้แนวคิดเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์และ
เปรี ยบเทียบ และใช้วธิ ีการเขียนสรุ ปด้วยรู ปแบบการเขียนโต้แย้งแสดงเหตุผลของทูลมิน
โดยการศึ ก ษาผูว้ ิ จยั ได้ศึ ก ษาจัง หวะของการสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นกับ (1) รายการ Survivor
ฤดูกาลที่29 ตอนที่ 1ซึ่ งผูว้ ิจยั วิเคราะห์ท้ งั หมด 14 ช่ วงรายการ(Scenes) (2) รายการ Master Chef
London ฤดูกาลที่10 ตอนที่1 ซึ่ งผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ท้ งั หมด 5 ช่วงรายการ(Scenes) (3) รายการ Amazing
Race Asia ฤดูกาลที่ 2 ตอนที่ 1 ซึ่ งผูว้ ิจยั วิเคราะห์ท้ งั หมด 6 ช่วงรายการ(Scenes) (4) รายการ The
Face Thailand ฤดูกาลที่ 1 ตอนที่ 2 ซึ่ งผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ท้ งั หมด 8 ช่วงรายการ(Scenes)
2. หลังจากที่ผวู ้ ิจยั ได้วิเคราะห์ลกั ษณะจังหวะการสื่ อสารในรายการทั้งสี่ รายการเรี ยบร้อย
แล้ว ผูว้ ิจยั ได้เปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์เรี ยลลิตีเกมโชว์ยอด
นิยมทั้งสี่ รายการว่ามีลกั ษณะจังหวะของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นมีความเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
การนาเสนอข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ในหัวข้อ การเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการเรี ยลลิตี
เกมโชว์ที นิ ย ม ผู้วิ จ ัย จะน าเสนอข้ อ มู ล ในลัก ษณะของการพรรณนาวิ เ คราะห์ ( Analytical
Description) โดยการนาเสนอเนื้ อหาของข้อมูลไปพร้ อมๆ กับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
นาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 5 ส่ วนในบทที่ 4
1. การวิเคราะห์ลกั ษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการ Survivor ฤดูกาลที่29 ตอนที่1
2. การวิเคราะห์ลกั ษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการ Master Chef London ฤดูกาลที่10
ตอนที่1
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3. การวิเคราะห์ลกั ษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการรายการ Amazing Race Asia
ฤดูกาลที่ 2 ตอนที่ 1
4. การวิเคราะห์ลกั ษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่ 1
ตอนที่ 2
5. การเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกม
โชว์ยอดนิยม ทั้งสี่ รายการ ว่ามีความเหมือนและความต่างกันอย่างไร
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการเรี ยลลิ ตี
เกมโชว์ยอดนิ ยม ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิจยั โดยการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่เป็ นวิดีโอรายการที่ดาวน์
โหลดมาจากเว็บไซต์ยทู ูป ซึ่ งเป็ นรายการที่ได้ตดั ช่ วงของโฆษณาออก ทาให้การศึกษาจังหวะของ
การสื่ อสารไม่สมบูรณ์ อย่างที่ ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ใจไว้ อี กหนึ่ งประการ จากการศึ กษารายการ Amazing
Race Asia เป็ นรายการที่มีตน้ ฉบับมาจากรายการของประเทศสหรัฐอเมริ กา ทาให้จงั หวะของการ
สื่ อสารไม่ได้สอดแทรกบริ บทของความเป็ นเอเชี ยโดยแท้จริ ง อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลที่ได้เลื อกมาเป็ นที่น่าพอใจ และได้ผลการศึกษาตามวัตถุ ประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ ผูว้ ิจยั ใช้
เครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษสาหรับการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ จากการศึกษาหลักการ
เขียนเพื่ออ่านและหลักการตัดต่อเพื่อดูสามารถเปรี ยบเทียบได้เพียงบางส่ วน เนื่ องจากช่องทางของ
การสื่ อสารที่แตกต่างกัน และตัวสารที่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาผูว้ ิจยั ค้นพบ
ว่าในรายการโทรทัศน์มีจงั หวะของการสื่ อสารเช่นกัน

