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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บจัง หวะของการสื่ อ สารในรายการโทรทัศ น์
ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์เป็ นยอดนิยม ใช้แนวคิดและทฤษฎี มาเป็ นกรอบในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
2. แนวคิดของหน่วยการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์
1. แนวคิดเครื่องหมายวรรคตอนในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ในการวิเคราะห์ลกั ษณะจังหวะของ
การสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ ยอดนิ ยม โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากหนังสื อ
“Grammar Rules” โดย Craig Shrives ซึ่ งได้กล่าวถึงเครื่ องหมายวรรคตอน(Punctuations) ไว้เพียง 6
ตัวซึ่ งมี ความละเอี ยดมากพอแต่ไม่มีความหลากหลายของเครื่ องหมายวรรคตอน อย่างไรก็ตาม
เครื่ องหมายวรรคตอนในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของ Oxford Dictionary of English ของปี 2015
ได้กล่าวไว้ถึงเครื่ องหมายวรรคตอน(Punctuations) พร้อมกับตัวอย่างไว้ท้ งั หมด 14 แบบ มีดงั นี้
1.1 เครื่ องหมายมหัพภาค (Full-Stop หรื อ Period) “ . ” มีความหมายดังนี้
1.1.1 อยูท่ า้ ยประโยคที่ไม่เป็ นคาถามหรื อเครื่ องหมายตกใจ(exclamation)
1.1.2 อยูใ่ นลักษณะของตัวย่อ
1.1.3 อยูใ่ นลักษณะของที่อยูใ่ นอินเตอร์ เน็ตหรื อที่อยูอ่ ีเมล
1.2 เครื่ องหมายจุลภาค (Comma) “ , ” มีความหมายดังนี้
1.2.1 แยกคาในลักษณะที่มีการลาดับ ส่ วนใหญ่จะละเว้นก่อน “and”
1.2.2 ใช้ในการแยกวลีหรื อประโยค
1.2.3 ก่ อนและหลังประโยคหรื อวลี ที่เป็ นข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่สาคัญ เป็ นข้อมูล
เกี่ยวกับคานามที่อยูด่ า้ นหน้า
1.2.4 แยกประโยคหลัก โดยเฉพาะประโยคที่มีความยาว เชื่อมโยงโดยใช้คาเชื่อม
เช่น and, as, but, for, or
1.2.5 แยกประโยคหรื อคาเริ่ มต้นที่เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ที่ประยุกต์กบั ทั้งประโยค
1.2.6 แยกคาถามออกจากประโยค
1.2.7 ก่อนหรื อหลัง ‘he said’ เมื่อเขียนประโยคคาพูด
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1.3 เครื่ องหมายทวิภาค (Colon) “ : ” มีความหมายดังนี้
1.3.1 เริ่ มต้นลาดับของสิ่ งต่างๆ
1.3.2 ในการเขียน ก่อนประโยคหรื อวลี ที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคหลัก
1.3.3 เกริ่ นนาคาพูดที่ได้อา้ งอิงมาและอาจจะมียอ่ หน้า
1.4 เครื่ องหมายอัฒภาค (Semicolon) “ ; ” มีความหมายดังนี้
1.4.1 ทดแทน “comma” ที่แยกส่ วนของประโยคที่มี “comma” แล้ว
1.4.2 เพื่อแยกประโยคสองประโยคโดยเฉพาะประโยคที่ไม่มีคาเชื่อม
1.5 เครื่ องหมายปรัศนีย ์ (Question mark) “ ? ” มีความหมายดังนี้
1.5.1 ท้ายประโยคคาถาม
1.5.2 ใช้กบั ปี ศักราชที่แสดงถึงความไม่เห็นด้วย
1.6 เครื่ องหมายอัศเจรี ย ์ (Exclamation mark) “ ! ” มีความหมายดังนี้
1.6.1 ท้ายประโยคที่ แสดงถึ งความตกใจ ความสนุ ก โกรธ ช็อก หรื ออารมณ์ ที่
รุ นแรง
1.6.2 การเขียนที่ไม่เป็ นทางการ สามารถใช้มากกว่าหนึ่ง หรื อผสมกับเครื่ องหมาย
1.7 เครื่ องหมายอะพอสทรอฟี (Apostrophe) เป็ นเครื่ องหมายที่ไม่มีใช้ในภาษาไทย มีความ
คล้ายกับเครื่ องหมายอัญประกาศเดี่ยว “ ’ ” มีความหมายดังนี้
1.7.1 กับ ‘s’ เพื่อสื่ อให้เห็นถึงความเป็ นเจ้าของบางสิ่ งบางอย่าง
1.7.2 ในรู ป แบบที่ ส้ ั นลง เพื่ อสื่ อให้เห็ นว่า มี ตวั อักษรหรื อตัวหนัง สื อได้ถู ก ละ
ออกไป
1.7.3 บางเวลา กับ ‘s’ ใช้ในรู ปแบบของมากกว่าหนึ่ งสิ่ งของตัวหนังสื อ ตัวอักษร
หรื อตัวอักษรย่อ
1.8 เครื่ องหมายยัติภงั ค์ (Hyphen) “ - ” มีความหมาย เพื่อ รวมคาสองคาหรื อมากกว่าเข้า
ด้วยกัน
1.9 เครื่ องหมายยัติภาค (Dash) “ — ” มีความหมายดังนี้
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1.9.1 ใช้แทนเครื่ องหมายทวิภาค หรื ออัฒภาคเพื่อแสดงถึงสิ่ งที่ตามมาคือข้อสรุ ป
ของสิ่ งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
1.9.2 แบบเดี่ยว หรื อแบบคู่ เพื่อแยกความคิดเห็นหรื อสิ่ งที่คิดตามมาจากประโยค
ทั้งหมด
1.10 จุดไข่ปลา (Dots หรื อ Ellipsis) “ ... ” มีความหมายเพื่อแสดงถึงคาหรื อประโยคที่ถูก
ละออกไป โดยเฉพาะจากคาพูดหรื อสุ ดท้ายของประโยคสนทนา
1.11 เครื่ องหมายทับ (Slash หรื อ Oblique) “ / ” มีความหมายดังนี้
1.11.1 เพื่อแยกคาหรื อวลีที่เป็ นตัวเลือก
1.11.2 ในอินเตอร์ เน็ต หรื อที่อยูอ่ ีเมล เพื่อแยกส่ วนประกอบที่แตกต่างออกจากกัน
1.12 เครื่ องหมายอัญประกาศ (Quotation Marks) “ “” ” มีความหมายดังนี้
1.12.1 เพื่อล้อมรอบคาและเครื่ องหมายวรรคตอนในการคาพูดโดยตรง
1.12.2 เพื่อเรี ย กความสนใจกับ คาที่ ไ ม่ปกติ ส าหรั บบริ บท อย่างเช่ น คาสแลงที่
แสดงออก หรื อคาที่ใช้สาหรับเทคนิคพิเศษเช่น คาประชดประชัด
1.12.3 ล้อมรอบชื่อเรื่ องของบทความ หนังสื อ กลอน และบท
1.12.4 ล้อมรอบการอ้างอิงสั้น ๆ หรื อคาพูด
1.13 เครื่ องหมายนขลิขิต (Brackets หรื อ Parentheses) “ ( ) ” มีความหมายดังนี้
1.13.1 เพื่อแยกข้อมูลเพิ่มเติมหรื อข้อคิดเห็นออกจากประโยคทั้งหมด
1.13.2 เพื่อปิ ดประโยคของการอ้างอิง
1.13.3 ล้อมรอบตัวเลขหรื อตัวหนังสื อ
1.14 เครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม (Square Brackets หรื อ Brackets) “ [ ] ” มีความหมายเพื่อใช้
ในการแทรกในประโยคเพื่อแสดงให้เห็นความถูกต้องของไวยากรณ์
จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิ ดดัง กล่ า วมาใช้เป็ นแนวทางในการเปรี ย บเที ย บ
ลักษณะจัง หวะของการสื่ อสารของการเขี ยนส าหรั บ อ่าน กับ ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารใน
รายการโทรทัศน์เพื่อการดู
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2. แนวคิดหน่ วยของการวิเคราะห์ รายการโทรทัศน์
ผูว้ จิ ยั ใช้หน่วยของการวิเคราะห์(Units of Analysis) ในรายการโทรทัศน์ สาหรับเป็ นกรอบ
ในการศึกษาลักษณะจังหวะการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยม และ
นามาเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยม
ทั้งสี่ รายการ ในเรื่ องหน่วยของการวิเคราะห์ Christian Metz ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ Film Language
ว่า หน่ วยย่อยที่ สุ ดของภาพยนตร์ ไ ม่ ใ ช่ สัญญะเพี ย งหนึ่ ง เดี ย ว แต่ มีล ัก ษณะเป็ นประโยคซึ่ งเขา
เรี ยกว่า Syntagma ที่หมายถึงช็อต หรื อฉาก หรื อลาดับก็ได้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งได้สรุ ปเป็ น
ระบบที่เรี ยกว่า Greade Syntagmatiqu (จากภาพที่ 2.1 ด้านล่าง)ขึ้นเพื่อพยายามอธิ บายกฎเกณฑ์ของ
การเลือกสรรหรื อการถ่ายทาภาพยนตร์ โดยอาศัยการเทียบเคียงกับโครงสร้างประโยคทางภาษา

ภาพที่ 2.1 Grande Syntagmatiqueโดย Christian Metz, 1974
อย่างไรก็ตามแนวคิดของ Christian Metz เป็ นแนวคิดในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ จึงทาให้
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาหน่วยของการวิเคราะห์จากหนังสื อ National Television Violence Study (Volume 1)
ซึ่ งเป็ นการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในรายการโทรทัศน์โดยมีหน่วยของการวิเคราะห์
ในรายการโทรทัศน์ 3 ระดับ ดังนี้
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1. ระดับ PAT ซึ่ งแยกออกเป็ นสามส่ วน P มาจากใครคือผูก้ ระทาความผิด A มาจากใครคือ
ผูก้ ระทา และ T มาจากใครคือเป้ าหมาย ซึ่ งในระดับนี้ เป็ นการศึกษาถึงการกระทา(Action) ของตัว
ละครว่าใคร ใครทาอะไร และทากับใคร และหากมีการกระทาที่มีหลายการกระทารวมกันก็จะเป็ น
การศึกษาในระดับที่ใหญ่กว่า นัน่ คือระดับฉากหรื อช่วง (Scene) ของรายการ
2. ระดับ ฉากหรื อช่วง(Scene) ของรายการ เป็ นการศึกษาระดับของภาพที่มีความต่อเนื่ อง
โดยไม่มีอะไรมาขั้นแต่มีความต่อเนื่ องกัน ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกันในด้านของตัวละครหรื อสถานที่
เกิดเหตุ โดยอาจเป็ นการประกอบกันของฉากการกระทา(PAT) หลาย ๆ ฉาก ส่ วนการรวมกันของ
ช่วงหลายๆช่วงรวมกันจะเป็ นการศึกษาในระดับที่ใหญ่กว่า นัน่ คือระดับตัวรายการ (Program) หรื อ
หมายถึงทั้งรายการ
3. ระดับตัวรายการ (Program) เป็ นหน่วยสาหรับการศึกษาที่ใหญ่ที่สุด และทาให้มองเห็น
ถึงโดยรวมของรายการได้ง่ายมากที่สุด ซี่ งสามารถวิเคราะห์ได้ถึงแก่นของรายการ(Theme) หรื อตัว
สาร(Text) ที่ครอบคลุมทั้งรายการ
การศึกษาในทั้ง 3 ระดับนั้นมีความต่างกันและมีความจาเป็ นตัวอย่างเช่นการศึกษาในระดับ
การกระทา(PAT) เราสามารถเห็นการกระทาที่ตวั ละครฆาตกรรมตัวละครอีกตัวหนึ่ ง แต่จะไม่รู้
เหตุผลของการฆาตกรรมหากไม่ศึกษาในระดับรายการ เพื่อให้เห็นความเป็ นมาของตัวละคร
จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้เพื่อเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ลักษณะจังหวะ
ของการสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิ ตีเกมโชว์ยอดนิ ยมทั้งสี่ รายการ และ
เปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร อย่างไรก็ตามในระดับรายการในการศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้
เปลี่ยนแปลงเป็ นการศึกษาตอน(Episode) ของรายการเนื่ องจากเป็ นหน่วยการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดที่
ผูว้ จิ ยั ใช้ในการศึกษา
บทสรุ ปเกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฏีทนี่ ามาใช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ อง การศึกษาการเปรี ยบเทียบจังหวะของการสื่ อสารในรายการเรี ยลลิตีเกม
โชว์เป็ นยอดนิยม ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อนามาใช้อธิ บายข้อ
สันนิษฐานทั้ง 2 ข้อ คือ
1. จังหวะของการสื่ อสารของรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ ยอดนิยมมีลกั ษณะ
ที่สามารถเทียบเคียงได้กบั เครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ
2. ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยมมี
ความเหมือนกัน
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โดยนาแนวคิ ดหน่ วยการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ของ National Television Violence
Study มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ในแต่ละระดับของรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์
ยอดนิยมทั้งสี่ รายการ และนาแนวคิดเกี่ยวกับเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษมาเปรี ยบเทียบ
กับจังหวะของการสื่ อสารที่เกิ ดขึ้ นในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิ ตีเกมโชว์ยอดนิ ยม และนา
ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารของทั้งสี่ รายการมาเปรี ยบเทียบว่าเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
แนวคิ ด ต่ า งๆที่ ไ ด้ ท บทวนและรวบรวมมาน าเสนอทั้ง หมดนี้ จะน าไปอธิ บ ายถึ ง
ปรากฎการณ์ที่เกิ ดขึ้นในงานวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์
ประเภทเรี ยลิตีเกมโชว์ยอดนิยม

