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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อง “การศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์
ประเภทเรี ยลลิตีเกมส์โชว์ยอดนิยม” ประเด็นของการศึกษานั้นก็เพื่อทราบถึงลักษณะของจังหวะ
ของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ ยอดนิ ยมและความเหมือนและความ
ต่างกันของลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยม
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤฎีดงั นี้ คือ
แนวคิดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และแนวคิดของหน่วยการศึกษารายการโทรทัศน์ โดยในส่ วน
ของเนื้ อหารายการที่ จะทาการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ทาการเก็บ ข้อมูลจากการบันทึ กรายการโทรทัศ น์
ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ จานวน 4 รายการ รายการละ 1 ตอน โดยบันทึกมาจากเว็บไซต์ยทู ูป ได้แก่
รายการ Survivor ฤดูกาลที่ 29 ตอนที่ 1 รายการ MasterChef London ฤดูกาลที่ 10 ตอนที่ 1 รายการ
Amazing Race Asia ฤดูกาลที่ 2 ตอนที่ 1 และรายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่ 1 ตอนที่ 2
จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่ อง จังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตี
เกมโชว์ ปรากฏผลออกมาดังนี้
1. ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ ประเภทเรียลลิตีเกมโชว์ ยอดนิยมมีอยู่
ด้ ว ยกั น ทั้ ง หมด 8 ลั ก ษณะจากการเที ย บเคี ย งกั บ เครื่ อ งหมายวรรคตอนในไวยากรณ์ ของ
ภาษาอังกฤษ
จาการศึกษาจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ท้ งั สี่
รายการผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่มีอยูใ่ นทั้งสี่ รายการได้ท้ งั หมด 8
ลักษณะ การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง การแทรกภาพสัมภาษณ์ การนาเสนอถึงรายการ การสลับ
เหตุการณ์หรื อการแข่งขัน การแทรกภาพวิวทิวทัศน์ การแทรกภาพสี หน้า การเร่ งจังหวะการเล่า
เรื่ อง การเริ่ มต้นช่วงด้วยภาพเกริ่ นนา(Introduction) แต่อย่างไรก็ตามทั้งสี่ รายการนั้นมีการใช้
ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั บริ บท และกติกาของเกมการแข่งขัน
รายการ Survivor ฤดูกาลที่29 ตอนที่1 เป็ นรายการที่อยูใ่ นบริ บทของการแข่งขันที่ตอ้ งใช้
ทักษะทางร่ างกาย และทักษะการโน้มน้าวใจคนเพื่อเอาตัวรอด และกติกาที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องโหวด
กันเองเพื่อให้ผเู ้ ข้าแข่งขันคนใดคนหนึ่งออกจากการแข่งขัน เพราะฉะนั้นลักษณะจังหวะของการ
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สื่ อสารจึงเน้นการ (1)การแทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนข
ลิขิต ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่เพิม่ เติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยค นอกจากนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นมี (2) การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง
เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่เพิ่ม
ข้อมูลหรื อขยายความที่ไม่จาเป็ นในประโยค (3) การนาเสนอถึงรายการ(List) เปรี ยบเทียบได้กบั
เครื่ องหมายทวิภาค ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่มีหน้าที่เป็ นการนาเสนอถึง
รายการ(List) (4) การสลับเหตุการณ์หรื อการแข่งขัน เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายอัฒภาค ที่ทา
หน้าที่แยกประโยคออกเป็ นสองส่ วนโดยปราศจากการเชื่ อม (5) การแทรกภาพวิวทิวทัศน์ ทิวทัศน์
เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายมหัพภาค ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการ
จบประโยคเครื่ องหมายมหัพภาค ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการจบ
ประโยค (6) การแทรกภาพสี หน้า เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายยัติภาค ในเครื่ องหมายวรรคตอน
ของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการย่อหรื อข้อสรุ ปของประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
รายการ Master Chef London ฤดูกาลที่10 ตอนที่1 เป็ นรายการที่อยูใ่ นบริ บทของการ
แข่งขันที่ตอ้ งใช้ทกั ษะในการทาอาหารในเวลาที่กาหนด และกติกาที่คาตัดสิ นมาจากพิธีกรรายการ
ที่ใช้วจิ ารณญาณและความสามารถของตัวเอง เพราะฉะนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารจึงเน้น(1)
การเร่ งจังหวะภาพการเล่าเรื่ องเป็ นการตัดต่อแบบบีบอัดเวลา(Compressing Time) เพื่อสื่ อถึงการ
แข่งขันภายในเวลาที่กาหนดของรายการเปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุดไข่ปลา ในเครื่ องหมาย
วรรคตอนในภาษาอังกฤษ ที่ทาหน้าที่ละคาที่ไม่เกี่ยวข้องในประโยคออก นอกจากนั้นลักษณะ
จังหวะของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นมี (2) การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้องเปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมาย
จุลภาค ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่เพิ่มข้อมูลหรื อขยายความที่ไม่จาเป็ น
ในประโยค (3) การแทรกภาพสัมภาษณ์ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนขลิขิต ในเครื่ องหมาย
วรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค (4) การ
เริ่ มต้นช่วงด้วยการเกริ่ นนา เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค ในเครื่ องหมายวรรคตอนของ
ภาษาอังกฤษ ทาหน้าที่เพื่อแยกประโยคหรื อคาเริ่ มต้นของประโยคที่เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ที่ใช้กบั ทั้ง
ประโยค และ (5) การแทรกภาพสี หน้า เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายยัติภาค ในเครื่ องหมายวรรค
ตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการย่อหรื อข้อสรุ ปของประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
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รายการ Amazing Race Asia ฤดูกาลที่2 ตอนที่1 เป็ นรายการที่อยูใ่ นบริ บทของการแข่งขัน
ที่ตอ้ งใช้ทกั ษะของไหวพริ บ ความเร็ ว และมีเรื่ องของโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในบางกรณี
กติกาคือผูเ้ ข้าแข่งขันต้องทาภารกิจแล้วเข้าเส้นชัย เพราะฉะนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารจึง
เน้น (1) การสลับเหตุการณ์หรื อการแข่งขัน เพื่อสื่ อถึงการแข่งขัน เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมาย
อัฒภาค ในเครื่ องวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่ทาหน้าที่แยกประโยคออกเป็ นสองส่ วนโดย
ปราศจากการเชื่อม นอกจากนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นมี (2) การเริ่ มต้นช่วงด้วย
ภาพเกริ่ นนา(Introduction) เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค ในเครื่ องหมายวรรคตอนของ
ภาษาอังกฤษ ทาหน้าที่เพื่อแยกประโยคหรื อคาเริ่ มต้นของประโยคที่เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ที่ใช้กบั ทั้ง
ประโยค (3) การแทรกภาพสัมภาษณ์ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค ในเครื่ องหมายวรรค
ตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่เพิ่มข้อมูลหรื อขยายความที่ไม่จาเป็ นในประโยค (4) การแทรกภาพ
วิวทิวทัศน์ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายมหัพภาค ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่
แสดงถึงการจบประโยคเครื่ องหมายมหัพภาค ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดง
ถึงการจบประโยค (5) การแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายจุลภาค ใน
เครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทาหน้าที่เพิ่มข้อมูลหรื อขยายความที่ไม่จาเป็ นในประโยค
รายการ The Face Thailand ฤดูกาลที่1 ตอนที่2 เป็ นรายการที่อยูใ่ นบริ บทของการแข่งขันที่
ใช้ทกั ษะและความสามารถของการแสดงและเดินแบบ แต่กติกาให้เมนเทอร์ เลือกผูเ้ ข้าแข่งขันออก
จากการแข่งขัน เพราะฉะนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารจึงเน้น (1) การแทรกภาพสี หน้า เป็ น
การสื่ อความรู ้สึกให้กบั ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจถึงความรู ้สึก เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายยัติภาค
ในเครื่ องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ ที่แสดงถึงการย่อหรื อข้อสรุ ปของประโยคที่อยูก่ ่อนหน้า
นอกจากนั้นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารเป็ นการ (2) เริ่ มต้นช่วงด้วยภาพเกริ่ นนา การแทรกภาพ
สัมภาษณ์ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนขลิขิต ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทา
หน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค (3) แทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน
และเมนเทอร์ เปรี ยบเทียบได้กบั เครื่ องหมายนขลิขิต ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษที่ทา
หน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยค และ (4) การเร่ งจังหวะของการเล่าเรื่ องใน
รายการ The Face Thailand เป็ นการเร่ งจังหวะภาพตามจังหวะของเพลง เปรี ยบเทียบได้กบั
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เครื่ องหมายจุดไข่ปลา ในเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ ที่ทาหน้าที่ละคาที่ไม่เกี่ยวข้องใน
ประโยคออก
จากการการศึกษาลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกม
โชว์ยอดนิยมทั้งสี่ รายการ และการเปรี ยบเทียบกับเครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ ผลปรากฏ
ว่า การเปรี ยบเทียบภาษาเขียน และภาษาภาพ ไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ท้ งั หมด เนื่ องจาก ภาษา
เขียนเป็ นการเขียนเพื่อการอ่าน และภาษาภาพซึ่ งมาพร้อมกับเสี ยงและตัวหนังสื อเป็ นการผลิตเพื่อ
การดู ลักษณะของจังหวะของการสื่ อสาร(Punctuations) จึงมีความแตกต่างกัน อีกประการ
เครื่ องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษในบางเครื่ องหมายมีหน้าที่(Functions) หลายหน้าที่ แต่
ในขณะที่ลกั ษณะจังหวะของการสื่ อสารในภาษาภาพมีหน้าที่หรื อการสื่ อสารที่ชดั เจน ไม่สามารถมี
หลายหน้าที่ได้ เพราะโทรทัศน์เป็ นสื่ อเย็นที่ไม่ได้ตอ้ งการให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารถอดรหัสที่ซบั ซ้อน
(McLuhan, 1964) อย่างสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นหนังสื อซึ่งเป็ นสื่ อร้อน
2. ลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ ประเภทเรียลลิตีเกมโชว์ ทนี่ ิยมมีความ
เหมือนกัน
จากการเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกม
โชว์ท้ งั สี่ รายการ รายการ Survivor ฤดูกาลที่ 29 ตอนที่ 1 รายการ Master Chef London ฤดูกาลที่ 10
ตอนที่ 1 รายการ Amazing Race Asia ฤดูกาลที่ 2 ตอนที่ 1 และรายการ The Face Thailand ฤดูกาล
ที่ 1 ตอนที่ 2 ว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร
จากการเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร ผูว้ ิจยั พบว่า มีลกั ษณะจังหวะของการ
สื่ อสารที่เหมือนกัน และมีความสาคัญในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยม คือการ
แทรกภาพสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปได้วา่ การแทรกภาพสัมภาษณ์เป็ นลักษณะประจาของรายการ
ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ เนื่ องจากว่าผูช้ มหรื อผูร้ ับสารจะต้องรับรู ้ถึงความรู ้สึกของพิธีกร หรื อผูเ้ ข้า
แข่งขันว่ารู ้สึกอย่างไร และมีความคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ เพื่อการติดตามของผูช้ มหรื อผูส้ าร
อยากไรก็ตามความแตกต่างของลักษณะจังหวะของการสื่ อสารขึ้นอยูก่ บั บริ บทของการแข่งขันและ
กติกาของการแข่งซึ่งมีผลต่อจังหวะของการสื่ อสารในรายการประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ จึงทาให้เห็น
ถึงความแตกต่างของจังหวะการสื่ อสารในทั้งสี่ รายการ รายการ Survivor มีกติกาที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้อง
โหวตกันเองเพราะฉะนั้นความสาคัญจึงขึ้นอยูผ่ เู ้ ข้าแข่งขันรายการ ลักษณะการแทรกภาพสัมภาษณ์
และการสลับไปมาระหว่างเหตุการณ์จึงมีความสาคัญ
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รายการ Master Chef London มีกติกาที่พิธีกรรายการเป็ นผูต้ ดั สิ น และการแข่งขันเป็ นการ
แข่งขันกับเวลา เพราะฉะนั้นความสาคัญของรายการจึงอยูท่ ี่ความคิดเห็นของพิธีกรรายการ และ
ภาพการทาอาหารแข่งกันระหว่างผูเ้ ข้าแข่งขัน จึงทาให้ลกั ษณะการเร่ งจังหวะของภาพเล่าเรื่ อง และ
การแทรกภาพสัมภาษณ์ จึงมีความสาคัญต่อรายการ
รายการ Amazing Race Asia มีกติกาที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องแข่งขันผ่านภารกิจต่างๆไปให้ได้
จนกว่าจะถึงเส้นชัย เพราะฉะนั้นความสาคัญของรายการจึงขึ้นอยูก่ บั การแข่งขันในรายการ และการ
แทรกภาพสัมภาษณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นจังหวะของการสื่ อสารที่หยุดอารมณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขัน
เพื่อให้พกั จากการดูการแข่งขันได้อย่างดี จึงทาให้ลกั ษณะการสลับเหตุการณ์หรื อการแข่งขันจึงมี
ความสาคัญต่อรายการ
และรายการ The Face Thailand เป็ นรายการที่มีกติกาให้เมนเทอร์ เป็ นผูต้ ดั สิ นว่าใคร
สมควรออกจากการแข่งขัน เพราะฉะนั้นความสาคัญจึงอยูก่ บั เมนเทอร์ ส่ วนผูเ้ ข้าแข่งขันนั้นจะมี
ความสาคัญน้อย จึงทาให้ลกั ษณะการแทรกภาพสี หน้า และการแทรกภาพสัมภาษณ์ จึงมี
ความสาคัญต่อรายการ
จากการเปรี ยบเทียบลักษณะจังหวะการสื่ อสารของรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกม
โชว์ท้ งั สี่ รายการ ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ การแทรกภาพสัมภาษณ์เป็ นลักษณะที่เหมือนกันและเป็ นลักษณะ
ประจาของรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ อย่างไรก็ตามทั้งสี่ รายการมีลกั ษณะจังหวะ
ของการสื่ อสารที่แตกต่างกันออกไปซึ่ งขึ้นอยูก่ บั กติกาของการแข่งขัน และบริ บทของรายการว่าให้
ใครเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดของรายการ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการเปรี ยบเทียบจังหวะของการสื่ อสารในรายการเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิ ยมทั้ง
สี่ รายการ โดยใช้ระดับของการวิเคราะห์( Units of Analysis) ในรายการโทรทัศน์ที่มี 3 ระดับ ระดับ
ตัวรายการ(Program) ระดับช่วง(Scene) ระดับการกระทา(Action)
ในระดับตัวรายการ(Program) สามารถวิเคราะห์และเปรี ยบเที ยบในส่ วนของบริ บทใน
รายการ ถึงแม้วา่ ทั้งสี่ รายการจะอยูใ่ นบริ บทของการแข่งขันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือกฎกติกาของการ
แข่งขัน รายการ Survivor มีกติกาให้ผูเ้ ข้าแข่งขันลงคะแนนเสี ยงโหวตผูแ้ พ้ออกจากการรายการ
รายการ Master Chef London มีกติกาให้พิธีกรรายการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารเป็ นผู้
คัดเลือกผูช้ นะ รายการ Amazing Race Asia มีกติกาโดยให้ผเู ้ ข้าแข่งขันผ่านภารกิจต่างๆโดยทีมที่
เข้าเส้นชัยเป็ นทีมสุ ดท้ายจะต้องออกจากการแข่งขัน และรายการ The Face Thailand มีกติกาให้เมน
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เทอร์ คดั เลื อกผูเ้ ข้าแข่งขันออกจากรายการ ความแตกต่างของกติกาในรายการมีผลต่อจังหวะของ
การสื่ อสารในการเล่าเรื่ องโดยรวม ทาให้มีผลต่อการแบ่งช่วงของรายการ
รายการ Survivor เป็ นการแข่งขันเพื่อความอยูร่ อดโดยผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้ความสามารถทั้ง
ทางด้านร่ างกาย(Physical) ด้านการแก้ปัญหา(Problem Solving) การด้านจิตใจ(Psychology) ด้าน
มนุ ษย์สัมพันธ์( Relationship) ในการแบ่ งช่ วงของรายการทั้ง 14 ช่ วง จึ งเป็ นการแสดงให้เห็ น
ความสามารถของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละด้าน ช่วงแรกคือช่ วงการแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันรายการ เป็ นการ
ทาให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารได้รู้จกั ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคน ช่วงที่ 2 เป็ นช่วงของการจับฉลากแบ่งทีม ช่วง
นี้ รายการต้องการสื่ อให้ผูช้ มหรื อผูร้ ั บสารรั บรู ้ ถึงความรั กของผูเ้ ข้าแข่งขันที่ มากันเป็ นคู่แต่ตอ้ ง
แยกกันอยู่คนละที ม ช่ วงที่ 3 เป็ นช่ วงของการแข่งขันช่ วงแรก ในช่ วงนี้ ผเู ้ ข้าแข่งขันจะใช้ทกั ษะ
ทางด้านร่ างกาย ช่วงที่ 4 เป็ นช่วงการตั้งค่ายของทีมฮุนาห์ปุ ในช่วงนี้ ผเู ้ ข้าแข่งขันจะใช้ทกั ษะด้าน
มนุษย์สัมพันธ์สาหรับการหาพันธมิตร ช่วงที่ 5 เป็ นช่วงการตั้งค่ายของทีมโคโยปา เช่นเดียวกันกับ
ช่ วงที่ 4 เพียงแต่การเล่าเรื่ องสลับมาที่ทีมโคโยปา ซึ่ งผูเ้ ข้าแข่งขันจะใช้ทกั ษะด้านมนุ ษย์สัมพันธ์
เพื่อหาพันธมิตร และมีการสอดแทรกเนื้อหาความขัดแย้งระหว่างผูส้ ู งอายุกบั กลุ่มวัยรุ่ นในเรื่ องของ
การแก้ปัญหา ช่วงที่ 6 เป็ นช่วงของผูเ้ ข้าแข่งขันที่ไปอยูเ่ กาะเนรเทศ เพื่อสื่ อถึงทักษะด้านจิตใจของผู ้
เข้าแข่งขันและแสดงให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเห็นถึงสภาพของความลาบากที่เกาะเนรเทศให้สมกับการ
ลงโทษของผูแ้ พ้การแข่งขัน ช่ วงที่ 7 เป็ นช่วงของการตั้งค่ายทีมฮุนาห์ปุอีกรอบหนึ่ ง แต่เนื้ อหาจะ
เน้นไปที่ ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ชื่อ Drew ที่ กาลังอวดฉลาด เป็ นการสื่ อให้ผูช้ มหรื อผูร้ ั บสารเห็ นความ
แตกต่างของผูเ้ ข้าแข่งขัน ช่ วงที่ 8 เป็ นช่ วงของการตั้งค่ายทีมโคโยปาอีกครั้ ง แต่เนื้ อหาจะเน้นที่
John Rocker นักเบสบอลชาวอเมริ กาแต่เขาต้องการปกปิ ดความสามารถของเขา เป็ นการสื่ อให้ผชู ้ ม
หรื อผูร้ ับสารเห็นความแตกต่างของผูเ้ ข้าแข่งขัน ช่วงที่ 9 เป็ นช่วงที่ทีมโคโยปาต้องพบกับต้นไม้มี
พิษที่ทาให้ดวงตาของ Josh เกิดการระคายเคือง เพื่อแสดงให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู้ถึงความลาบาก
ของสถานที่ถ่ายทารายการ ช่ วงที่ 10 เป็ นช่ วงที่รายการกล่าวถึ งผูเ้ ข้าแข่งขันทีมฮุนาห์ปุ Jon ที่เขา
ต้องจากพ่อที่กาลังป่ วยของเขามาแข่งในรายการ เพื่อแสดงให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงประวัติของผู ้
เข้าแข่งขัน ช่ วงที่ 11 เป็ นช่วงการแข่งขันระหว่างสองทีม ทีมฮุนาห์ปุและทีมโคโยปา ผูเ้ ข้าแข่งขัน
ต้องใช้ทกั ษะทั้งด้านร่ างกาย และด้านการแก้ปัญหา ช่วงที่12 เป็ นช่วงของผูช้ นะจากการแข่งขันของ
ช่วงที่ 11 คือทีมฮุนาห์ปุ ผูเ้ ข้าแข่งขันใช้ทกั ษะด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ในการสร้างพันธมิตรภายในทีม
ช่วงที่ 13 เป็ นช่วงของทีมที่แพ้จากช่ วงที่ 11 คือทีมโคโยปาที่ตอ้ งหารื อว่าจะโหวตให้ใครออกจาก
การแข่งขัน โดยที่ผเู ้ ข้าแข่งขันจะต้องใช้ทกั ษะด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ และด้านจิตวิทยาในการโน้มน้าว
ให้ผูเ้ ข้า แข่ ง ขันคนอื่ นๆโหวตตาม ช่ วงที่ 14 เป็ นช่ วงสุ ดท้า ยของรายการที่ ผูเ้ ข้า แข่ ง ขันจะต้อง
ลงคะแนนเสี ย งหาคนออกจากการแข่ ง ขัน จากการศึ ก ษาช่ ว งรายการทั้ง 14 ช่ ว งของรายการ
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Survivor เป็ นการแบ่งตามจุดมุ่งหมายของรายการที่จะสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเข้าใจ และเนื่ องจาก
เป็ นรายการที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องใช้ทกั ษะหลายด้านจึงทาให้รายการต้องแบ่งช่วงออกเพื่อทาให้เห็นชัด
ขึ้น
รายการ Master Chef London เป็ นรายการที่แข่งขันความสามารถด้านการทาอาหารรวมไป
ถึงการจัดหน้าอาหารให้สวยงาม เพราะฉะนั้นรายการจึงจาเป็ นต้องใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารมาเป็ น
ผูด้ าเนินรายการเพื่อทาการตัดสิ น จึงทาให้รายการเป็ นรายการที่เฉพาะเจาะจง การแข่งขันขันจึงมีแต่
การทาอาหาร การแบ่งช่ วงของรายการจึงมีการแข่งขันทั้งหมดสองรอบ แต่ผชู ้ มและผูร้ ับสารจะได้
ชมการท าอาหารทั้ง หมดสามรอบรวมกับ ช่ วงแรกที่ เป็ นการแนะนาตัวผูเ้ ข้า แข่ งขันโดยการให้
ทาอาหารที่ตนเองถนัด รายการจึ งมีการแบ่งช่ วงทั้งหมด 5 ช่ วงของรายการ ช่ วงแรกเป็ นช่ วงของ
การแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันอย่างที่ผวู ้ ิจยั ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่ งเป็ นการให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารทาความรู ้ จกั
กับผูเ้ ข้าแข่งขันเบื้องต้น ช่วงที่ 2 เป็ นช่วงของการแข่งขันรอบแรกโดยให้ผเู ้ ข้าแข่งขันทาอาหารจาก
กล่ อ งปริ ศ นา เป็ นการท้า ทายผู ้เ ข้า แข่ ง ขัน ที่ ต้อ งท าอาหารจากวัต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู่แ ล้ว เป็ นการวัด
ความสามารถของผูเ้ ข้าแข่งขัน ช่ วงที่ 3 เป็ นช่ วงที่พิธีกรรายการทาหน้าที่วิจารณ์ อาหารของผูเ้ ข้า
แข่งขัน และทาการคัดเลือกผูเ้ ข้าแข่งขันออกสองคน เพราะฉะนั้นจะเหลือเพียงสี่ คนที่จะแข่งขันใน
รอบต่อไป ช่วงที่ 4 เป็ นช่วงของการแข่งขันอีกรอบโดยทาอาหารพิเศษสาหรับครบรอบรายการ 10
ฤดูกาล โดยที่ผเู ้ ข้าแข่งขันจะต้องทาอาหารหลัก และของหวานเพื่อวันพิเศษนี้ ภายในเวลาที่จากัด 1
ชัว่ โมง และให้แขกรับเชิ ญเป็ นแขกสาหรับการรั บประทานอาหารของผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งสี่ คน และ
วิจารณ์ เพื่อทาให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารได้รับข้อวิจารณ์ อาหารที่หลากหลายไม่เพียงแต่พิธีกรรายการ
อย่างเดี ยว และช่ วงสุ ดท้าย ช่ วงที่ 5 เป็ นการตัดสิ นผูเ้ ข้าแข่งขันที่จะเข้ารอบอีกสองคน ซึ่ งพิธีกร
รายการต้องให้เหตุผลกับผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคน จากการศึกษาทั้ง 5 ช่วงรายการของรายการ Master
Chef London ผูว้ ิจยั พบว่าเป็ นรายการทาอาหารอย่างเดี ยวแต่มีการแบ่งช่วงรายการโดยการมีการ
แข่งขันสองรอบและแต่ละรอบจะเข้มข้นขึ้นเพื่อไม่ทาให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเกิดความเบื่อและซ้ าเดิม
ของรายการ
รายการ Amazing Race Asia เป็ นรายการที่แข่งขันความสามารถในการใช้ไหวพริ บของผู ้
เข้าแข่งขัน ในแต่ละภารกิจนั้นผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้ท้ งั ความเร็ ว ความกล้า รวมถึงความโชคดีของผู้
เข้าแข่งขันแต่ละคนที่จะพบในสถานการณ์ น้ นั ๆ รายการนี้ เป็ นการที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องผ่านภารกิ จ
ต่างๆไปให้ได้ โดยมีท้ งั หมดสี่ ภารกิจ ช่วงรายการมีท้ งั หมด 6 ช่วงรายการ ช่วงแรกของรายการเป็ น
การแนะนาผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมเพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ถึงประวัติของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคน
ช่ วงที่ 2 เป็ นช่ วงของภารกิ จแรก ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องหาไอคอนจากแท็กซี่ แล้วถึ งจะได้คาใบ้สาหรั บ
การแข่งขันในภารกิจต่อไป ในช่วงนี้ ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องใช้ทกั ษะของความเร็ วและไหวพริ บพร้อมกับ
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โชค ว่า จะหาเจอหรื อ ไม่ ช่ ว งที่ 3 เป็ นช่ ว งของภารกิ จต่ อไป เป็ นช่ วงที่ ผูเ้ ข้า แข่ ง ขัน จะต้อ งใช้
โทรศัพท์มือถื อนาทางไปห้างสรรพสิ นค้าซันแท็คซิ ต้ ี เพื่อทาภารกิจต่อไป ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้โชค
และความสามารถด้านการสื่ อสาร หากพบกับคนขับแท็กซี่ ที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ช่วงที่ 4
เป็ นช่ วงของภารกิ จทางแยก ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องเลื อกระหว่างโหนเชื อกข้ามตึกกับเดิ นขึ้นลงบันได
บนตึก 44 ชั้น ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้ความกล้า และความเร็ วในการพิชิตภารกิ จนี้ ช่ วงที่ 5 เป็ นช่ วง
ภารกิจสุ ดท้าย ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องกินไข่บาลุต ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้ความกล้าและความเร็ ว เพื่อผ่าน
ภารกิ จนี้ ไปสู่ ภารกิ จต่อไปในช่วงที่ 6 เป็ นช่ วงที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องวิ่งไปถึ งเส้นชัยเพื่อพบกับพิธีกร
รายการ ผูเ้ ข้าแข่งขันคนสุ ดท้ายที่ถึงเส้นชัยจะต้องออกจากการแข่งขัน จากการศึกษาทั้ง 6 ช่วงของ
รายการ Amazing Race Asia ผูว้ ิจยั พบว่าการแบ่งช่ วงของรายการขึ้นอยู่กบั ภารกิจที่จะให้ผเู ้ ข้า
แข่งขันทาซึ่ งเป็ นการแบ่งช่วงรายการโดยมีวดิ ีโอแนะนากติกาในแต่ละภารกิจ
รายการ The Face Thailand เป็ นรายการที่แข่งขันความสามารถทางด้านการแสดง และการ
เป็ นนางแบบ โดยมีเมนเทอร์ เป็ นพี่เลี้ ยง และพี่เลี้ ยงเองที่จะเป็ นคนตัดสิ นว่าใครควรออกจากการ
แข่งขัน โดยรายการแบ่งช่ วงของการแข่งขันเป็ นตามโจทย์ของแต่ละตอน(Episode) ตอนที่ผูว้ ิจยั
นามาศึกษาเป็ นตอนการแข่งขันเดิ นแบบพร้ อมกับสิ่ งของ เพราะฉะนั้นทุกช่ วงของรายการจะเป็ น
การเสริ มทัก ษะให้กบั ผูเ้ ข้าแข่ งขันและแข่ งขันในช่ วงสุ ดท้า ยของรายการ รายการแบ่ง ออกเป็ น
ทั้งหมด แปดช่ วง ช่ วงแรกเป็ นช่ วงที่พิธีกรรายการแนะนากติกาของรายการเพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ั บ
สารได้รับรู ้ ถึ งกติ กาการแข่ง ขันของรายการ ช่ วงที่ 2 เป็ นช่ วงที่ ผูเ้ ข้า แข่ง ขันเข้าชมห้องของที ม
เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูเ้ ข้าแข่งขันได้รับรู ้ถึงลักษณะของห้องแต่งตัวและห้องประชุ มของผูเ้ ข้าแข่งขันกับ
เมนเทอร์ ช่วงที่ 3 เป็ นช่วงมาสเตอร์ คลาส เป็ นช่วงที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องเรี ยนเดินแบบกับเมนเทอร์ ลูก
เกด พร้อมกับการฝึ กเดิ นแบบกับโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ ถึงความยากลาบาก
ในการเดินแบบ ช่วงที่ 4 เป็ นช่วงของการแข่งขันในมาสเตอร์ คลาส เป็ นการแข่งขันเดินแบบพร้อม
กับวัตถุ ผูช้ นะจะได้โทรศัพท์มือถื อไปครอง เพื่อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้ ถึงความสามารถของผู ้
เข้าแข่งขันแต่ละคน ช่วงที่ 5 เป็ นช่วงของการแนะนาแคมเปญ เป็ นการสื่ อให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารรับรู ้
ถึงกติกาของการแข่งขันเดินแบบในรอบสุ ดท้าย ช่วงที่ 6 เป็ นช่วงของการซ้อมแคมเปญกับเมนเทอร์
ซึ่ งผูเ้ ข้าแข่งจะต้องแต่งหน้า แต่งตัว และซ้อมเดิ นแบบภายใต้การกากับของเมนเทอร์ ในที มของ
ตนเอง ช่วงที่ 7 เป็ นช่วงของการแข่งขันเดินแบบของแต่ละทีม เป็ นการพิสูจน์ความสามารถของแต่
ละทีมในตอน(Episode)นี้ ช่ วงที่ 8 เป็ นช่ วงของการคัดผูเ้ ข้าแข่งขันออกโดยที่ทีมที่แพ้ท้ งั สองที ม
เมนเทอร์ จะต้องคัดผูเ้ ข้าแข่งขันที่ ดอ้ ยที่ สุดออกมาที มละคน และเมนเทอร์ ของที มที่ ชนะจะต้อง
เลือกหนึ่ งคนออกจากการแข่งขัน จากการศึกษาช่ วงรายการ The Face Thailand ทั้งหมด 8 ช่ วง
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รายการพบว่า การแบ่งช่ วงรายการนั้นเป็ นการเล่าเรื่ องเพื่อทดสอบความสามารถของผูเ้ ข้าแข่งขัน
จากการเรี ยนสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
จากการศึกษาในระดับของการวิเคราะห์(Unit of Analysis) ของการวิจยั เรื่ อง การศึกษาการ
เปรี ยบเทียบจังหวะของการสื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยม ผลปรากฎ
ว่าแต่ละรายการมีความแตกต่างในเรื่ องของกฎกติกา และบริ บทของการแข่งขัน และเป้ าหมายของ
การแข่งขันที่ต่างกันทาให้การจัดช่ วงของรายการมีความแตกต่างเช่ นกัน ถึ งแม้ว่าจังหวะของการ
สื่ อสารในระดับการกระทาจะมี ความคล้ายคลึ งกันเนื่ องจากเป็ นรายการที่ อยู่ในประเภทเดี ยวกัน
รายการที่ มี ป ระเภทเดี ย วกัน มี ผูร้ ั บ สารเป็ นกลุ่ ม เดี ย วกัน และเมื่ อ ผูผ้ ลิ ตทราบถึ ง การคาดหวัง
(Expectation) ของผูร้ ับสารแล้วจึงทาให้รายการในประเภทเดียวกันนี้ ใช้จงั หวะของการสื่ อสารและ
ลักษณะของการตัดต่อในรู ปแบบเดิม

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
จาการที่ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์เรื่ อง “การศึกษาการเปรี ยบเทียบจังหวะของการ
สื่ อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตีเกมโชว์ยอดนิยม” ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะการวิจยั
ในครั้ งต่อไป ควรมี การการวิเคราะห์ รายการโทรทัศน์ที่หลากหลายประเภทมากกว่านี้ เนื่ องจาก
ผูว้ ิจยั ได้นามาศึกษาประเภทเดี ยวทาให้เห็ นลักษณะจังหวะของการสื่ อสารที่ ซ้ ากัน และยังไม่เกิ ด
ความหลายหลายจากผลการวิจยั อีกประการควรมีการเปรี ยบเทียบระหว่างประเภทของรายการเช่น
รายการสารคดี กับรายการเรี ยลลิ ตี หรื อรายการข่าว กับรายการกี ฬา เป็ นต้นฯ เพื่อให้เห็ นความ
แตกต่างของลักษณะจังหวะของการสื่ อสาร

