
เทคนิคการผลิตงานวิทยกุระจายเสียงและ
วิทยโุทรทศัน์ 8933407



การจดัรายการวิทยุ



• เพื่อแจง้ข่าวสารใหท้ราบ 
• เพื่อใหก้ารศึกษา 
• เพื่อใหค้วามบนัเทิง 
• เพื่อการชกัจูงใจ หรือเสนอแนะ 

ประเภทของรายการวิทยแุบ่งได้เป็น 4 ประเภท



รูปแบบรายการ(Format) วิทยุกระจายเสียง มี 13 รูปแบบ
1. รายการพดูคุยกบัคุณผูฟั้ง (Straight Talk Programme)
2. รายการสนทนา (Conversational Programme)
3. รายการสัมภาษณ์ (Interview Programme)
4. รายการอภิปราย (Panel Discussion)
5. รายการสารคดี (Feature หรือ Documentary )
6. รายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine Programme) 
7. รายการข่าว (News Programme)
8. รายการบรรยายเหตุการณ์ (Commentary)
9. รายการตอบปัญหา (Quiz Programme)

10. รายการเพลง (Music Programme)
11. รายการละครวทิย ุ(Radio Drama หรือ Radio Play)
12. รายการปกิณกะ (Variety)
13. รายการสาระละคร (Docu-Drama)   



ลกัษณะรายการวทิยุกระจายเสียงที่ดี
- ตอ้งมีวตัถุประสงค์ที่แน่ชดั สามารถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยตรงตาม 
วตัถุประสงค์

- ตอ้งมีความน่าสนใจที่จะติดตามฟังโดยตลอด 

- ตอ้งมีความต่อเน่ือง ไม่ขาดหายไป 

- ตอ้งอยูใ่นเวลาที่กาํหนดแน่นอน 

- ตอ้งมีความเหมาะสมกบักาลเทศะและตรงกบัความตอ้งการของผูฟั้ง

- ตอ้งมีส่วนช่วยในการพฒันาสังคมและผูฟั้ง



ช่วงเวลาที่ออกอากาศจะต้องคาํนงึถึง

- กลุ่มผูฟั้งเป้าหมาย อาชีพ 

- อาย ุวยั ของผูฟั้ง 

- เน้ือหาสาระของรายการ 

- เวลาออกอากาศที่เหมาะสม

- รูปแบบรายการ



การวเิคราะห์ผู้ฟังรายการ

- ผูฟั้งประเภทมากดว้ยราคะจริต ผูฟั้งที่พอใจในความงาม ความดี ความ    
อ่อนโยน ผูฟั้งกลุ่มน้ีควรใชค้าํสุภาพ ไพเราะ ถา้จะตาํหนติอ้งสุภาพ 

- ผูฟั้งประเภทโมหะจริต เป็นผูฟั้งที่หลงเชื่อง่าย มีแต่ความขุ่นมวัในอารมณ์  
ควรใชถ้อ้ยคาํ ที่มีเหตุผล ใหเ้ขา้ใจง่ายและชดัเจน 

- ผูฟั้งประเภทโทสะจริต มกัโกรธง่ายควรใชถ้อ้ยคาํ ปลอบโยน ใหค้าํชมเชย 
ยกยอ่ง 



การวเิคราะห์ผู้ฟังรายการ

- ผูฟั้งประเภทวติกจริต มีแต่ความกงัวล ลงัเลใจเช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึงควรใชถ้อ้ยคาํที่
ช่วยใหผู้ฟั้งเกิดกาํลงัใจ และมัน่ใจตวัเอง เช่ือหูตวัเองวา่ฟังมาอยา่งไร ก็จะเช่ืออยา่ง
นั้น 

- ผูฟั้งประเภทศรัทธาจริต คือเป็นผูท้ี่เช่ือง่าย ควรใชถ้อ้ยคาํประเภทที่สอน หรือ
แนะนาํใหรู้้จกัมีเหตุผล 

- ผูฟั้งประเภทพทุธจริต ผูม้ีปัญญา มีความรู้ควรใชถ้อ้ยคาํที่แสดงถึงความใหเ้กียรติผู ้
ติชม รายการ



คุณสมบัติของนักจัดรายการวทิยุกระจายเสียง
- ผูจ้ดัรายการ (ผูส่้งสาร)จะตอ้งมีจิตใจกวา้งขวางและยอมรับในขอ้ผิดพลาดของตนเอง
และเปิดใจกวา้ง ที่จะรับการตอบโตก้ลบั ดว้ยการติชม วจิารณ์แนะนาํ จากผูฟั้ง(ผูร้ับสาร ) ตลอดเวลาและ    
ใหเ้กียรติ ผูท้ี่ติชมรายการ

- ผูจ้ดัรายการ (ผูส่้งสาร) ตอ้งใหเ้กียรติผูฟั้ง (ผูร้ับสาร) เสมอเพราะเราจะรอบรู้ไปทุกเร่ืองคงเป็นไปไม่ได ้
เมื่อมีผูฟั้งเสนอแนะช้ีแจง ผูจ้ดัรายการจะตอ้งรับฟัง

- ผูจ้ดัรายการ ตอ้งยอมรับในสถานภาพ และฐานะหนา้ที่ของผูจ้ดัรายการ เช่นภาษา  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ประสบการณ์ 

- มคีวามรับผิดชอบผลิตรายการอยา่งต่อเนื่อง และตอ้งมีความรับผิดชอบต่อรายการและผูฟั้ง



คุณสมบัติของนักจัดรายการวทิยุกระจายเสียง

- เป็นผูท้ี่มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้จกัเลือกเร่ืองที่จะนาํเสนอ รวมทั้งการปรุงแต่งใหเ้หมาะสมและน่าสนใจ
- เป็นผูม้ีมนุษยสั์มพนัธ์สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถที่จะติดต่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบับุคคลทัว่ไป
- ตอ้งรู้จกัควบคุมอารมณ์ใหค้งที่
- ผูจ้ดัรายการตอ้งไม่หลงระเริงต่อคาํชม และตอ้งไม่หวัน่ไหวหรือโตต้อบ กบั   
คาํติชมของผูฟั้ง

- ตอ้งมีความเสียสละ และทุ่มเทในการจดัและพฒันารายการที่รับผิดชอบ
- ตอ้งมีความตื่นตวั กระตือรือร้นอยูเ่สมอ
- ตอ้งเป็นนกัฟังที่ดี



บทวทิยุทีด่ี

- คิดเสียก่อนวา่ กาํลงัเขียนบทวทิย ุเพือ่จดัใหใ้ครฟัง เช่น เด็ก ผูใ้หญ่ ผูช้าย ผูห้ญิง

- จงเขียนบทรายการ ใหเ้หมือนท่านพดู แลว้พดูตาม บทที่เขียนจะตอ้งเขียนใหเ้ขา้ใจง่าย ประโยคส้ัน   
กะทดัรัด

- เขียนบทวทิยใุหเ้หมือนเขียนจดหมาย ถึงใครคนหน่ึง

- การใชส้รรพนามที่ฟังแลว้ ใหผู้ฟั้งมีความรู้สึกใกลชิ้ดและมีลกัษณะเหมือนผูฟั้งเขา้ไปร่วมรายการดว้ย

- มีทศันคติที่ดีต่อผูฟั้ง เคารพผูฟั้ง ใหเ้กียรติผูฟั้ง



บทวทิยุท่ีดี

- อยา่ยดัเยยีด สาระใหม้ากเกินไปในเวลาอนัจาํกดั

- เนน้จุดสําคญัและซํ้าประโยคหรือคาํที่สําคญับ่อย สมเหตุสมผลตรงเป้าหมาย

- ไม่ควรเล่น สํานวน อุทาหรณ์ โคลงกลอน มากเกินไป

- ทุกประโยคทุกคาํที่พดูที่เขียนจะตอ้งมีความหมายชดัเจน อยา่ปล่อยใหผู้ฟั้งคิดเป็นปริศนา

- ไม่ใชต้วัเลขที่ยุง่ยากในการจาํ การฟัง เช่น การบอกเบอร์โทรศพัท์



บทวิทยุท่ีดี

- อยา่ใชศ้พัท์ทางวชิาการ หรือคาํสูง   มากเกินไปถา้จาํเป็นควรอธิบายใหช้ดัเจน

- การผูกตวัอยา่ง หรือเปรียบเทียบ จะตอ้งเขา้เร่ืองราวที่กาํลงัเขียน

- การตั้งเป้าหมายของรายการจะตอ้งชดัเจนและก่อนจบรายการ จะตอ้งสรุปอีกครั้งหน่ึง

- ผูเ้ขียนบทวทิยจุะตอ้งมีเวลาเพยีงพอและขอ้มูล พร้อมที่จะเขียน



ศิลปะในการอ่านบทวทิยุกระจายเสียง

- การอ่านบทวทิยจุะตอ้งมีลีลา และใหอ้่านเหมือนพดู 

- ขอโทษวา่เสียงไม่ดี เป็นหวดั จะทาํใหผู้ฟั้งไม่มัน่ใจ ในขอ้มูลที่ผูจ้ดัรายนาํเสนอ

- ตอ้งรู้จกัแบ่งเวลา หรือจดัเวลาใหผู้ฟั้งไดข้บคิด หรือทาํความเขา้ใจ 

- ทดลองอ่านบทวทิยทุบทวนเหมือนจดัรายการจริง  



หลกัการผลติรายการวทิยุกระจายเสียง

เป็นการวางแผนการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่

กาํหนดและวาง แนวทาง การเขียนบทวทิยแุนวทางปฏิบติั แมน้กระทัง่การหลอมความคิดเห็น

ของทีมงานใหไ้ปในจุดประสงค์เดียวกนัซ่ึงจะนาํไปสู่ความสําเร็จสู่เป้าหมาย คือ ผูฟั้งรายการ



1. ผูฟั้ง
2. แหล่งขอ้มูลและการรวบรวมขอ้มูล
3. เน้ือหา
4. เวลาออกอากาศ
5. รูปแบบรายการ
6. เคร่ืองมือผลิตรายการ
7. การประสานงานและความร่วมมือ
8. การมอบหมายและแบ่งงานกนัทาํ
9. ช่ือเร่ือง และการตั้งช่ือรายการ
10. วตัถุประสงค์ของรายการ
11. การประเมินผล

ส่ิงท่ีผู้จัดรายการจะต้องคํานึงถึงมีหลายประการด้วยกัน 



รายการวิทยปุระกอบด้วยส่วนสําคญั 3 ส่วน คือ

1. บทพูด หรือ เนื้อหา (Content)

2. ดนตรีหรือเพลง (Music)

3. เสียงประกอบ (Sound Effect)



การจดัรายการวทิยุกระจายเสียงให้มคุีณภาพ ควรยึดหลกัดงันี้

การทาํหนา้ที่ต่อส่ือมวลชนที่ดี คือ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และถา้หากตอ้งการเป็นนกั จดัรายที่
ดี ก่อนทีจะพดูเพือ่กระจายเสียงผ่านส่ือวทิยทุุกครั้งตอ้ง "ยิม้กบัไมโครโฟน" ส่ือวทิยกุระจายเสียงเป็นส่ือที่สําคญั
ในกระบวนการส่ือสาร คือ

- การใหข้่าวสาร

- การทาํหนา้ที่ถ่ายทอดมรดกทางสังคม

- การใหก้ารศึกษา

- การใหค้วามบนัเทิง



การจัดรายการวทิยุกระจายเสียง ต้องมี 3 ต้อง คือ

- ตอ้งมีองคค์วามรู้ (Body of know Ledge)

- ตอ้งมีทกัษะ (Skill)

- ตอ้งมีศิลปะ (Art full)



หลกัแห่งความสําเร็จ การจดัรายการคือ

- ผู้รู้ ผูจ้ดัรายการตอ้งรู้เร่ืองราวที่ตวัเองจะนาํไปพดูในรายการอยา่งละเอียด และตอ้งทาํ
ความเขา้ใจเน้ือหาที่จะพดู อยา่งลึกซ้ึงสามารถที่จะพดูออกมาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
โดยไม่ตอ้งดูบทเป็นหลกั

- ผู้ต่ืน ผูจ้ดัรายการตอ้งมีความตื่นตวัตลอดเวลาที่เขา้ไปจดัรายการ และตอ้งรู้วา่ตวัเองพดู
อะไรออกไป และตอ้งคาํนึงดว้ยวา่ คาํพดูกบัตวัเองมีผลกระทบกบัใคร และตอ้งคิดเสมอวา่
คาํพดูนั้น ผูฟั้งรับรู้(Perception) และไดอ้ะไรบา้ง

- ผู้เบิกบาน ผูจ้ดัรายการ เมื่อเขา้ไปอยูใ่นหอ้งส่งจะตอ้งเป็นผูเ้บิกบาน แจ่มใส พดูแต่ส่ิงที่ดี
  สร้างสรรค์ ไม่ตรึงเครียดกบัผูฟั้ง แต่ไม่ถึงกบัร่าเริงจนเกินเหตุ ไม่ควรพูด 2 แง่ 2 ง่าม



การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงต้องทํางานด้วย หลัก 6T

Topic คือ ตอ้งมีวตัถุประสงค์ หวัขอ้งเร่ืองที่ชดัเจน แจ่มชดั ในการ ทาํงาน

Target คือ การจดัรายการวทิยกุระจายเสียงตอ้งรู้จกักลุ่มเป้าหมายของเรา

Team คือ การทาํงานดา้นส่ือสารมวลชน ตอ้งมี Team ซ่ึงเหมือนกบังานอื่น   เช่นกนั

Tactic คือ ตอ้งมีกลยทุธ์ ในการนาํเสนอ ตอ้งมีกลยทุธ์ในการดึงดูดใจ

Time คือผูจ้ดัรายการวทิยกุระจายเสียงตอ้งรู้จกั "เวลา" "กาลเทศะ“

Technology คือ นกัจดัรายการวทิยตุอ้งรู้จกัจกัเทคโนโลย ีเพือ่การเสาะหาแหล่งความรู้
เช่น Internet เป็นตน้



ปัจจยัที่การดงึดูดผู้ฟังให้ฟังรายการ 3H

- Head คือ ตอ้งทาํงานดว้ยสมองสติปัญญาพจิารณาดว้ยความรอบ คอบรอบรู้

- Hand คือ ทาํงานดว้ยฝีมืออนัประณีต บรรจง ละเอียด สวยงามน่าช่ืนชม

- Heart คือ การทาํงานดว้ยใจ ใฝ่ใจ ใจรัก มีนํ้ าใจ เอื้อเฟ้ือ เมตตา อดทน พากเพยีร



ข้อควรปฏิบัติในการจดัรายการวทิยุกระจายเสียง

- กลุ่มผูฟั้งเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มผูฟั้งที่ผูผ้ลติรายการตอ้งการจะส่งขอ้มูลข่าวสารต่าง  
ไปถึง ผูจ้ดัรายการตอ้งทราบถึงภูมิหลงั ของผูฟั้งเช่น อาย ุเพศ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ แนวคิด ค่านิยม

- การพดู มีความสัมพนัธ์กบัวยั และระดบัการศึกษาของผูฟั้ง การใชภ้าษาให้
เหมาะสม และศิลปะของการพดู ไม่ควรพดูศพัท์แสลงต่าง   

- ลีลา การพดู การพดูทางวทิยกุระจายเสียง ไม่ควรพดูเหมือนการอ่านหนงัสือ แต่ควรพดู
เหมือนกบัการสนทนาในหมู่เพือ่นฝูง นาํเสียงจะตอ้งแสดงถึงความจริงใจไม่แสดงอาการดูถูก



- เพลง เพลงประจาํรายการ ที่เรียกวา่ "Title" หรือ Introduction 

- ความหลาก เป็นวธีิหรือเทคนิคในการจดัรายการวทิยกุระจายเสียงเพือ่ดึงดูดความ
สนใจจากกลุ่มผูฟั้ง เช่น ภาษา การพดู ลีลาการพดู เพลงประกอบ 
ผูจ้ดัรายการตอ้งมีการปรับใหส้อดคลอ้งกบั     วตัถุประสงค์และสภาพแวดลอ้มต่าง  

ข้อควรปฏิบัติในการจดัรายการวทิยุกระจายเสียง



กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

ข้ันการวางแผนการผลิต คือ การกาํหนดหวัขอ้วา่จะจดัรายการในเร่ืองอะไรบา้ง
- มเีน้ือหาอยา่งไร จะเสนอรายการในรูปแบบไหน ผูฟั้งคือใคร ออกอากาศเวลาไหน

- การเขียนบท เป็นการนาํเอาความคิด ในขั้นการวางแผนมาขยาย และเขียน
รายละเอียดโดยอาศยัจินตนาการของผูเ้ขียน ประกอบกบัการคน้หาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งต่าง   
มาเขียนในรูปของบทวทิยกุระจายเสียง

- การเตรียมการดา้นอุปกรณ์ทางเทคนิค เช่นการหาวตัถุดิบ เร่ืองต่าง   ตวับุคคลสถานที่เสียงประกอบ
การเขียนบทวทิย ุเทปบนัทึกเสียง แผ่นซีดี ไมโครโฟน



การซ้อมก่อนออกอากาศ
การซอ้มก่อนออกอากาศ เป็นการนาํส่ิงต่าง   มารวมกนัและจดัลาํดบัตามบทที่เขียน

แลว้ทาํการซกัซอ้มจดัรายการทั้งหมด พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขส่ิงบกพร่องใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น โดยการซอ้มให้
กระทาํเพยีงคร่าว  

ขั้นออกอากาศ
เป็นขั้นตอนที่ทุกส่ิงทุกอยา่งผ่านการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ รายการต่าง   อยูใ่นสภาพ

ที่สมบูรณ์และนาํออกอากาศ

ขั้นการประเมนิ
หลงัจากที่รายการไดอ้อกอากาศแลว้ กระบวนการผลิตจะเสร็จส้ินลง ก็ตอ้งมีการ

ประเมินผลรายการ



กจิกรรมท้ายบท
1. ถา้นกัศึกษาไดร้ับมอบหมายใหผ้ลิตรายการวทิย ุ1 รายการนกัศึกษาจะเลือกรูปแบบรายการ(Format)
วทิยกุระจายเสียง รูปแบบใด  เพราะเหตุใด

2. จากรายการวทิยขุอ้ที่ 1 นกัศึษาจะเลือกช่วงเวลาที่ออกอากาศช่วงเวลาอะไร พร้อมใหเ้หตุผล
3. จากรายการวทิยขุอ้ที่ 1 ถา้นกัศึกษาไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นผูจ้ดัรายการวทิยกุระจายเสียง
นกัศึกษามีวธีิการเตรียมตวัอยา่งไรบา้ง

4. ใหน้กัศึกษาเขียนบทรายการวทิยกุระจายเสียง จากรายการวทิยขุอ้ที่ 1
5. การจดัรายการวทิยกุระจายเสียงตามหลกั 6T มีอะไรบา้ง
6. การจดัรายการวทิยกุระจายเสียงตามหลกั 3H มอีะไรบา้ง
7. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน และเลือกรูปแบบรายการวทิย ุจาก 13 รูปแบบเพือ่นาํมา
ผลิตเป็นรายการวทิยกุระจายเสียง 1 รายการ


