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13530362 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง : การผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

 จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งนําไปสูการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อ

สะทอนชีวิตวัยทํางาน รายการ Working Diary ในรูปแบบของรายการละครวิทยุ ความยาว 30 นาที 

โดยการศึกษาไดมุงเนนการผลิตรายการละครวิทยุในทุกข้ันตอนการผลิต เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห

ขอมูลกอนการผลิตรายการ (Pre-production) ดวยการสํารวจและวิเคราะหละครวิทยุ รวมทั้ง

รายการวิทยุที่เกี่ยวของ มีการสัมภาษณ (Interview) ทั้งผูผลิตละครวิทยุ ผูผลิตและผูดําเนินรายการ

วิทยุ จํานวน 4 ทาน และมีการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) สํารวจความคิดเห็นและความตองการในการรับฟงรายการละครวิทยุของ

กลุมเปาหมาย คือ ผูฟงทั่วไป อายุ 25-45 ป จํานวน 50 คน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมด

มาจัดทําโครงรางรายการ บทรายการ รวมทั้งบทละครวิทยุ จากน้ันจึงดําเนินการผลิตรายการละคร

วิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน รายการ Working Diary จํานวน 1 ตอน มีความยาว 30 นาที 

(Production and Post-production) หลังจากผานข้ันตอนการผลิตรายการแลว ผูศึกษาไดทําการ

ประเมินผลรายการ โดยการเปดรายการ Working Diary และจัดทําการประเมินผลแบบสนทนากลุม 

(Focus Group) กับกลุมเปาหมาย คือ ผูฟงทั่วไป อายุ 25-45 ป จํานวน 10 คน  

ผลการศึกษาประเมินผลรายการพบวา กลุมผูฟงตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีตอภาพรวม

ของรายการละคร โดยใหเหตุผลวา มีความคิดสรางสรรคในการประยุกตรูปแบบและการนําเสนอ

รายการใหสอดคลองเหมาะสมกับยุคสมัย ในสวนของขอบกพรองน้ัน กลุมผูฟงตัวอยางเห็นวาสามารถ

พัฒนาตอไปไดอีก หากมีการสั่งสมประสบการณตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณอยางย่ิงกับความกรุณา

และความชวยเหลือจากอาจารยกนกวรรณ กนกวนาวงศ อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ ที่อุตสาห

สละเวลาอันมีคา เพื่อใหคําปรึกษา คําแนะนําที่ดี รวมทั้งเปนกําลังใจใหสามารถผลิตผลงานไดอยาง

เต็มความสามารถ นอกจากน้ี ขอกราบขอบพระคุณอาจารยผูที่เปนคณะกรรมการในการตรวจ      

จุลนิพนธทั้ง 5 ทาน อันไดแก อาจารยสังกมา สารวัตร, อาจารยภัทราพร สังขพวงทอง, ผศ.ภัทธีรา    

สารากรบริรักษ, อาจารยแกวตา ปริศวงศ, อาจารยอัศเรศ ใจเจริญทรัพย ที่ใหความรูและ

ประสบการณในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งไมสามารถหาไดในหองเรียน รวมทั้งคําแนะนําที่ดี เพื่อแกไขสวนที่

บกพรองจนทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทุกทานที่ไดประสิทธประสาทวิชาความรู จนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ธีรบุญฤทธ์ิ ควรหาเวช ผูผลิตรายการละครวิทยุ คณะประสานมิตร

การละคร ดร.กุลกนิษฐ ทองเงา ผูเขียนบทละครวิทยุ คุณนภาพร ไตรวิทยวารีกุล ผูดําเนินรายการ

วิทยุ คลื่น 106.5 GREENWAVE และอาจารยอัศเรศ ใจเจริญทรัพย ผูผลิตรายการวิทยุและละครวิทยุ 

คลื่น 97.5 SEED FM สําหรับความรูและคําแนะนําในการผลิตรายการละครวิทยุในทุกข้ันตอน รวมถึง

ใหหลักในการปฏิบัติงานที่ดี วิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางการผลิต ซึ่งเปนประสบการณที่มีคา

สําหรับผูศึกษา ผูศึกษาจะนําไปใชอยางเปนประโยชนและทําใหผลงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ พอ แม นอง บุคคลที่มีความสําคัญที่สุด โดยใหการ

สนับสนุนในทุก ๆ ดาน ขอบคุณสําหรับความรัก การดูแล ใหกําลังใจ และสนับสนุนในดานการศึกษา

ต้ังแตเล็กจนทําใหประสบความสําเร็จในวันน้ี รวมไปถึงเพื่อน ๆ นอง ๆ ทุกคนที่ใหความชวยเหลือใน

การผลิตผลงานน้ีข้ึนมาจนเสร็จสมบูรณ และทําใหผูศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดในที่สุด 
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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ชวงชีวิตการทํางาน เปนระยะที่เริ่มปกหลักเรื่องหนาที่การงาน และมีครอบครัว 

รับภาระความรับผิดชอบตาง ๆ มีความมุงมั่นกระตือรือรนที่จะสรางความสําเร็จในหนาที่การงาน ถา

จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในชีวิต ก็มักจะเกิดข้ึนในชวงระยะน้ี กอนที่จะเริ่มเขาสูวัยกลางคน 

สังคมเองก็เริ่มมองวาผูที่อายุ 30 ปข้ึนไปน้ัน เปนผูใหญเต็มที่และพรอมจะรับภาระตาง ๆ ได วัย

ทํางานจึงเปนชวงวัยที่มีระดับความเครียดสูงที่สุดในทุกวัย อาจดวยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ รวมถึงการแขงขันที่สูงข้ึน ทั้งยังอาจเกิดจากปญหาครอบครัว และปญหาสวนตัวที่ทําให

คนทํางานเกิดความกดดันมากข้ึน (นฤภัค ฤธาทิพย 2555: 68) 

ปจจัยที่เปนสาเหตุของความเครียดในวัยทํางาน วาปจจัยหลักคือเรื่องการทํางาน แต

นอกเหนือจากปญหาเกี่ยวกับการทํางานแลว วัยทํางานยังมีปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิดความเครียดเปน

ทวีคูณ คือ ปญหาสวนตัว เชน ความรัก ครอบครัว เพื่อนฝูง เปนตน รวมไปถึงปญหาสุขภาพดวย 

ทั้งน้ีจะมีปญหาหลัก คือ ปญหาความรักและปญหาครอบครัว ซึ่งมีผลกระทบไปถึงปจจัยอื่น ๆ เชน 

การทํางานและการใชชีวิตประจําวันได (สุรพงศ อําพันวงษ 2552: 132)  

ตามธรรมชาติแลว เมื่อมนุษยเราเกิดความเครียดจากปญหาตาง ๆ สําหรับวัยทํางาน 

อาจจะเปนปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวขางตน หรือกรณีอื่น ๆ ก็มักจะสรรหาหนทางผอนคลาย

ความเครียดในวิธี ตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนการดูหนัง ฟงเพลง ทองเที่ยว หรือจะเปนการพูดคุย 

ปรึกษาปญหากับคนใกลตัว รวมไปถึงผูเช่ียวชาญทางดานตาง ๆ ที่สามารถจะใหคําปรึกษาหรือ

คําแนะนําที่เปนประโยชนในการจัดการปญหาหรือเรื่องราวในชีวิต 

การใหคําปรึกษา แสดงความคิดเห็น การวิพากษ วิจารณกันน้ัน เปนปจจัยอยางหน่ึงที่

จะทําใหมนุษยสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน นักวิชาการทางดานรัฐศาสตร 

กลาววา มนุษยที่อยูรวมกันในสังคมยอมจะตองมีการเจรจาพาที แสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ 

และในปจจุบันการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ไมวาจะเปนทางสื่อสังคมออนไลน หรือการแลกเปลี่ยนกัน

โดยตรงก็ตาม เปนสิ่งที่มนุษยใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพราะคนมีความตองการที่จะมีสิทธ์ิมี

เสียง ตองการเปนคนสําคัญในสังคม ตองการพรรคพวก เพื่อนพอง เพราะมนุษยไมสามารถอยูคน

เดียวลําพังในสังคมได จึงตองมีการสื่อสารพูดคุยกันเพื่อสรางสังคมใหกับตนเอง หรือเพื่อมีตัวตนใน

สังคมน้ัน ๆ มนุษยโหยหาการ Connect กับผูคน ตองการมีเพื่อน มีคนรูจักมากข้ึน และคนทํางานรุน 
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ใหม ๆ มีความตองการที่จะเปน someone ในสังคม หรือสังคมออนไลน (Social Network) ก็ตาม 

ไดเขามาทําหนาที่ของการเปนที่ปรึกษา เปนเพื่อนที่ไวใจได ซึ่งเปนสวนที่สะทอนวาโลกสมมติน้ีมี

ความสําคัญมากข้ึน ๆ ตอชีวิตประจําวันของคนวัยทํางาน ซึ่งในปจจุบันอินเตอรเน็ตสามารถเขาถึง

กลุมคนแทบทุกกลุม รวมทั้งกลุมวัยทํางานเชนกัน เน่ืองจากมีการสรางชองทาง หรือเว็บไซตตาง  ๆ 

มากมาย หรือเรียกอีกอยางวาเปนสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ที่เปดโอกาสใหผูใชแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกันได เชน www.pantip.com, www.sanook.com, www.na-man.com 

รวมถึง Facebook, Twitter เปนตน เว็บไซตเหลาน้ี มีพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุม

คนตาง ๆ ที่มีการใชชีวิตเหมือน ๆ กัน สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องตาง ๆ ซึ่งเปนหัวขอที่กลุม

คนเหลาน้ันมีความสนใจตรงกัน เว็บไซตดังกลาวขางตน เปนที่นิยมกันมากในกลุมคนวัยทํางานที่

ตองการที่จะแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนไอเดีย หรือระบายความในใจ ปญหาคับของใจตาง ๆ แก

คนกลุมเดียวกัน แสดงตัวตนบนโลกสังคมออนไลน 

นอกจากการสื่อสารกันทางสื่อบนโลกออนไลนแลว วิทยุ ซึ่งไมใชเทคโนโลยีทันสมัยแต

อยางใด ก็เปนสื่อที่ใชในการสื่อสารกับสังคมได สามารถใหประโยชน ใหความรู ความเพลิดเพลินไป

กับสิ่งที่สื่อสารหรือแลกเปลี่ยนกันไดเชนกัน  

มีคลื่นวิทยุหลายคลื่นในปจจุบัน มีพื้นที่สําหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เชนกัน ยกตัวอยางคลื่น 103.5 FM ONE มีชวง BREAKFAST SHOW เปนชวงสนทนาพูดคุยสลับกับ

การเปดเพลง คลื่น 106.5 Green wave มีชวง Club Friday เปนรายการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

เรื่องความรัก คลื่น 96.5 คลื่นความคิด เปนคลื่นวิทยุที่มีเน้ือหาหลากหลาย และมีชวงของการสนทนา

อยูหลายชวง แบงไปตามประเภทตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา สุขภาพ เปนตน และ

รายการดังกลาว ไดรับความนิยมและติดตามกันมากที่สุดในกลุมคนวัยทํางานเชนกัน 

การฟงวิทยุระหวางการทํางาน เปนวิถีที่คนวัยทํางานในหลาย ๆ สาขาอาชีพนิยมทํากัน 

เน่ืองจากเปนการผอนคลายสมองระหวางทํางาน และใหความเพลิดเพลินไปในตัว รายการเพลงเปน

รายการที่นิยมกันมากในกลุมคนฟงวิทยุ ไมวาจะเปนวัยรุน หรือวัยทํางาน การเปดเพลงคลอระหวาง

ทํางาน ใหความบันเทิงไดในระดับหน่ึง แตไมมีความสามารถขัดเกลาจิตใจไดเทาที่ควร  

ในยุคเทคโนโลยีกาวไกลทันสมัย สื่อความบันเทิงหลากหลายรูปแบบมีใหเลือกมากมาย

ใกลชิดสื่อสารเขาถึงผูชมทุกบานเรือน แตหากจะกลาวถึงสมัยกอน เครื่องวิทยุที่เปนเครื่องมือสื่อสาร

ทางเดียว หรือใชรับฟงขาวสาร และสิ่งที่ใหความบันเทิง ผอนคลายจิตใจที่เปนที่นิยมกันมาก คือ 

ละครวิทยุ สื่อหน่ึงที่ถือวายังคงเสนหมนตขลังรวมยุคสมัย ความบันเทิงดังกลาวไดมอบความสุขใหแก

ผูฟงติดตามกันมาเน่ินนาน เน่ืองจากละครวิทยุสามารถเขาถึงกลุมคนไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ เนน
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ที่กลุมชาวไรชาวนา แมบาน ฟงเพื่อผอนคลาย ประกอบกับความบันเทิงในสมัยน้ันมีคอนขางนอย ทั้ง

โทรทัศนหรือโรงหนัง และการเดินทางคอนขางลําบาก แตวิทยุจะเปนสื่อความบันเทิงที่มีอยูทุกที่หาได

งายที่สุดที่นาจะมีอยูแทบทุกครัวเรือน ซึ่งละครวิทยุน้ันไดใหอรรถรสตามเรื่องราวที่มีการนําเสนอใน

เรื่องราวตาง ๆ ไมสิ้นสุด และเมื่อจบเรื่องก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวใหม ๆ ตอไป โดยไมเพียงแตให

ความบันเทิงเทาน้ัน ละครวิทยุยังสอดแทรกขอคิดมากมาย เหมือนกันกับภาพยนตรหรือหนังสือ 

ละครวิทยุจึงเปนความบันเทิงที่เขาถึงงายและไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายมากในสมัยกอน 

เปรียบเสมือนยาเสพติดที่เมื่อไดฟงแลวอยากจะติดตามตอไปเรื่อย ๆ แตในปจจุบัน สังคมไดหมุนเวียน

เปลี่ยนไปมาก เชนเดียวกับคน ที่ตองปรับตัวไปตามสังคม เพราะสังคมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใช

ชีวิตประจําวัน ละครวิทยุ จึงไมมีอํานาจพอที่จะดึงดูดความสนใจของกลุมเด็กรุนใหม หรือวัยรุนได  

เน่ืองจากเทคโนโลยีและคานิยมที่เปลี่ยนไป ทั้งดวยเน้ือหาของละคร และรูปแบบของ

รายการ ไมตอบสนองตรงกับความตองการของกลุมวัยรุน และเน่ืองจากละครวิทยุมีอายุประมาน 40 

กวาป กลุมคนที่เคยไดยิน ไดฟงละครวิทยุตองอยูในวัยทํางานแลวข้ึนไป คลื่นวิทยุในปจจุบันก็ยังมี

ละครวิทยุออกอากาศอยู แตก็มีจํานวนนอยเต็มที จะมีก็เพียงบางคลื่นเทาน้ัน เชน เชน FM 95 ลูกทุง

มหานคร AM 792 สถานีวิทยุแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา (สวศ.) AM 1467 และเครือขายของ 

สวศ. อีก 11 สถานีทั่วประเทศ เปนตน ผูวิจัยจึงมีความตองการผลิตรายการละครวิทยุข้ึนมาเพิ่ม เพื่อ

ขยายชองทางในการรับฟงและปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับการออกอากาศทางคลื่นวิทยุปจจุบันใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดได  

หากพิจารณาจากปจจัยทั้งหมดแลว และมองไปถึงมุมปญหาตาง ๆ ของกลุมคนวัย

ทํางานดังที่ผูวิจัยไดกลาวไวในตอนตน จึงเล็งเห็นความสําคัญระหวางละครวิทยุ กับกลุมคนวัยทํางาน

วามีความสัมพันธกันอยู ซึ่งจะสามารถใหไดทั้งความเพลิดเพลิน และที่สําคัญคือ ขอคิด ที่จะเปน

แนวทางที่ดีและเปนประโยชนกับการดําเนินชีวิตใหมีความสุขมากย่ิงข้ึน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ปรับและผลิตรายการละครวิทยุในรูปแบบใหมใหมีความทันสมัยมากข้ึน ซึ่งมีการเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับเรื่องราวในละคร เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ

แกกัน ซึ่งผูวิจัยคิดวาจะสามารถดึงดูดความสนใจผูฟงไดดวยทั้งรูปแบบของรายการ และเน้ือหาของ

ละครวิทยุที่เปนเรื่องของวัยทํางาน ซึ่งเปนเรื่องราวใกลๆตัว เชน ปญหาในที่ทํางาน เรื่องราวเกี่ยวกับ

ความรัก เปนตน ซึ่งมีความสอดคลองกับความตองการในชีวิตประจําวันในปจจุบันของกลุมคนวัย

ทํางานได 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและข้ันตอนการผลิตรายการละครวิทยุ 

2. เพื่อผลิตรายการละครวิทยุที่มีเน้ือหาในการสะทอนชีวิตของคนวัยทํางาน 

3. เพื่อฟนฟลูะครวิทยุ รวมทั้งปรบัรปูแบบใหสอดคลองกับความตองการของ

กลุมเปาหมายในปจจบุัน 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การจัดทําจุลนิพนธครั้งน้ี เพื่อผลิตรายการละครวิทยุในรูปแบบใหม เพื่อใหความบันเทิง

และใหขอคิด รวมถึงเพื่อสะทอนชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายของวัยทํางาน  

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. การดําเนินงานกอนการผลิตรายการ (Pre-production) 

1.1 ศึกษาขอมูลจุลนิพนธเกี่ยวกับละครวิทยุ ทั้งทางเว็บไซต หนังสือ และเอกสาร

ตาง ๆ 

1.2 เก็บขอมูลโดยใช วิธีการสํารวจรายการละครวิทยุกระจายเสียงในเขต

กรุงเทพมหานคร และสัมภาษณ (Interview) ผูผลิตรายการละครวิทยุกระจายเสียง ถึงวิธีการ 

ข้ันตอน และเทคนิคในการผลิตรายการละครวิทยุ 

1.3 หาขอมูลและเขียนบทละครวิทยุ 

2.  การดําเนินงานผลิตรายการ (Production) 

ทําการผลิตละครวิทยุ ดวยวิธีการบันทึกเสียง 

3.  การดําเนินงานหลังการผลิตรายการ (Post-production) 

นําเทปที่บันทึกเสียง มาตัดตอ ใสดนตรีและเสียงประกอบ (Sound effect) เพื่อให

ละครวิทยุมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

4.  ข้ันการประเมินผลและนําเสนอช้ินงาน 

4.1 ประเมินผลรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน กับกลุมเปาหมาย 
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4.2 วิเคราะหผลงาน พรอมทั้งสรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะในการ

ผลิตรายการ 

4.3 นําขอมูลทั้งหมด รวบรวมเปนรูปเลม พรอมตัวแสดงละครวิทยุที่เสร็จสมบูรณ 

 

แผนการดําเนินการ 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1 – 1 แสดงข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม                    ระยะเวลาในการดําเนินงาน ( เดือน ) 

         เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม  พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

สัปดาหที ่ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ศึกษาและเสนอหัวขอ

จุลนิพนธ 

ศึกษาและรวบรวม

ขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

ติดตอสัมภาษณ

ผูเกี่ยวของและรวบรวม

ขอมูลเพ่ือผลิตชิ้นงาน 

เขียนบทละครวิทยแุละ

บทรายการละครวิทย ุ

คัดเลือกนักแสดง/ 

เตรียมดนตรีและเสียง

ประกอบ/ 

ติดตอประสานงาน

ทีมงานฝายผลิต 

ผลิตรายการละครวิทยุ

และตัดตอเสียง 

ข้ันตอนการประเมินผล 

สรุปผลการดําเนินงาน 

รวบรวมเปนรูปเลม 
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ขอจํากัดในการศึกษา 

1. ขอจํากัดดานงบประมาณและอุปกรณในการผลิต 

2. ขอจํากัดของหนวยงานที่ตองไปติดตอเพื่อศึกษาและสอบถามขอมูล 

3. ขอจํากัดของขอมูลที่เกี่ยวของกับเน้ือหาที่จะนํามาใชประโยชนในการผลิตสื่อ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงข้ันตอนและวิธีการผลิตรายการละครวิทยุรูปแบบใหม 

2. กลุมคนวัยทํางานไดรบัแรงบันดาลใจและขอคิดที่เปนประโยชนในการใช

ชีวิตประจําวัน 

3. ทําใหเกิดสื่อรูปแบบใหมที่มีความสอดคลองกับความตองการของกลุมคนวัยทํางาน 

 

นิยามศัพท 

ละครวิทยุ เปนการนําการแสดงที่มีอยูมาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ดังน้ัน

ลักษณะของบทละครวิทยุจึงแตกตางจากบทละครทั่วไป ผูประพันธจะตองหาวิธีสรางจินตนาการ

ใหแกผูฟงใหสามารถเขาใจและนึกถึงภาพความเปนไปของเรื่องได นับต้ังแตบุคลิกลักษณะ กิริยา

ทาทาง อุปนิสัยใจคอของ ตัวละคร อารมณและความรูสึกตาง ๆ จะตองแสดงออกทางคําพูดของตัว

ละคร ใสความรูสึกทางคําพูด การเจรจาบทตองใสอารมณเปนพิเศษเพราะผูฟงมองไมเห็นภาพตัว

ละคร บทละครวิทยุตองมีบทบรรยายแทรกเพื่อชวยใหการดําเนินเรื่องกระชับ เปนการเลาประวัติ

เหตุการณตาง ๆ เสริมจากบทละคร ผูประพันธอาจใชวิธีบรรยายโดยสอดแทรกไวในบทสนทนาของ

ตัวละคร 

 สังคมออนไลน (Social Network) คือเว็บไซตที่ผูคนสามารถติดตอสื่อสารกับเพื่อน

ทั้งที่รูจักมากอน หรือรูจักภายหลังทางออนไลน ซึ่งเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนแตละแหง มี

คุณลักษณะแตกตางกันออกไป แตสวนประกอบหลักที่มีเหมือนกัน คือ โปรไฟล (แสดงขอมูลสวนตัว

ข อ ง เ จ า ข อ ง บั ญ ชี )  ก า ร เ ช่ื อ ม ต อ แ ล ะ ก า ร ส ง ข อ ค ว า ม  เ ป น ต น  โ ด ย มี  Facebook 

(http://www.facebook.com) เปนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมสูงสุดใน

ปจจุบัน 
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การวิพากษ การเผยแพรขอมูลทุกดาน ทั้งดานบวกและดานลบ ประกอบตามความคิด

เห็น ซึ่งขอเสนอแนะน้ีจะเปนความคิดสรางสรรค 

การวิจารณ การพิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีที่แสดงออกมาน้ัน ใหเห็นวานาคิด นาสนใจ 

นาติดตาม มีช้ันเชิงยอกยอนหรือตรงไปตรงมา 

 

   ส
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บทที ่2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ในการวิจัยศึกษาการผลิตรายการละครวิทยุ ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน

งานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาและวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตรายการ ดังน้ี 

ตอนที่ 1   แนวคิดและทฤษฎีดานละครวิทยุ 

ตอนที่ 2   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยทํางาน 

ตอนที่ 3   แนวคิดและทฤษฎีดานการโนมนาวใจ 

ตอนที่ 4   แนวคิดและทฤษฎีดานการตีความ 

ตอนที่ 5   แนวคิดและทฤษฎีดานการตีบท 

ตอนที่ 6   แนวคิดและทฤษฎีดานความคิดวิพากษวิจารณ 

            

ตอนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีดานละครวิทยุ               

1.1 ความหมายของรายการละครวิทย ุ

วิจิตร ภักดีรัตน (2523: 355) ใหความหมายของละครวา ละคร เปนรูปแบบหน่ึงของ

วรรณกรรมที่มีเปาหมายในการแจงเรื่องราวหรือการเลาเรื่อง อาจเปนรูปแบบของนิยาย นิทานชาดก 

จุมพล รอดคําดี (2525: 51) ไดกลาวไววาละคร คือ วรรณกรรมในอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่ง

เปนการแสดงบทบาทที่สมมติข้ึนเพื่อสื่อสารหรือเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหผูอื่นเขาใจ โดยใชศิลปะหลาย

อยางผสมกันในการสื่อสาร ละครจึงมีดวยกันหลากหลายรูปแบบ อาทิ ละครพูด ละครรอง ละครรํา 

ละครเพลง ละครเวที เปนตน ซึ่งการนําเสนอละครสามารถกระทําไดโดยผานทางสื่อตาง ๆ ไมวาจะ

เปนโทรทัศน วิทยุ โรงภาพยนตร โรงมหรสพ และอื่น ๆ ซึ่งการนําเสนอละครผานทางสื่อแตละอยาง

น้ันจะมีทั้งขอดีและขอเสีย รวมถึงเอกลักษณเฉพาะตัวของสื่อน้ัน ๆ จึงทําใหการนําเสนอละคร

แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของสื่อแตละประเภท ดังน้ัน ละครวิทยุจึงเปนการนําเสนอเรื่องราว

ผานทางเสียง โดยใชการบรรยายคําพูดหรือการเจรจาของผูแสดง เสียงดนตรี เสียงประกอบ มาเปน                                          
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สื่อในการถายทอดเรื่องราวใหผูฟงสามารถเขาใจได โดยการจินตนาการหรือมโนภาพตามเรื่องราว 

เน่ืองจากผูชมหรือผูฟงไมสามารถมองเห็นฉาก แสงสี หนาตา ทาทาง การแตงกาย หรือการแสดง  

ตาง ๆ ของผูแสดงได ดังน้ันความสําคัญของละครวิทยุจึงไมไดข้ึนอยูกับความย่ิงใหญของฉาก เวที 

แสงสี หนาตาหรือบุคลิกลักษณะของผูแสดง แตข้ึนอยูกับเทคนิคและกระบวนการในการผลิตเพื่อที่จะ

สื่อสารใหผูฟงเขาใจเรื่องราวไดในสวนความเปนมาของละครวิทยุน้ันเกิดข้ึนหลังจากการมี

วิทยุกระจายเสียง โดยประเทศแรกที่เริ่มจัดการแสดงละครทางวิทยุกระจายเสียง คือ สหรัฐอเมริกา 

ซึ่งเปนละครที่มีเน้ือเรื่องติดตอกัน ออกอากาศในชวงเวลากลางวันเปนประจําทุกวัน เรียกวา        

โซพ โอเปรา (Soap Opera) สาเหตุที่เรียกแบบน้ี เน่ืองจากกลุมผูฟงเปาหมายเปนแมบาน 

ผูสนับสนุนรายการจึงเปนสินคาประเภทของใชในบาน คือ สบู ผงซักฟอก เปนตน ตอมาละครวิทยุ

ไดรับความนิยมแพรหลายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยดวย ละครวิทยุของไทยในระยะเริ่มแรกน้ัน

เปนการเสนอการแสดงในลักษณะจําลองมาจากโรงมหรสพ การแสดงต้ังแตตนจนจบเรื่องจะใชเวลา

เพียง 1-2 ช่ัวโมงเทาน้ัน ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของละครที่แสดงโดยแบงการออกอากาศ

เปนตอน ๆ และใหมีระยะเวลาในการแสดงแตละตอนเพียง 30-60 นาที รวมทั้งมีกําหนดออกอากาศ

วันละครั้งหรือสัปดาหละตอนตามความสะดวก ระยะตอมาละครและการแสดงที่จําลองจากมหรสพ

หมดไปและมีการแทนที่ดวยละครวิทยุที่คัดเลือกมาจากนิยาย หรือนวนิยายที่ผานการดัดแปลงเน้ือ

เรื่องใหมีความเหมาะสมกับการออกอากาศทางวิทยุมากข้ึน รวมทั้งเรื่องที่มีการประพันธข้ึนเพื่อ

ออกอากาศโดยเฉพาะ โดยมีการประยุกตหลักและวิธีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเขาไปใน

กระบวนการจัดรายการ สําหรับคณะละครวิทยุที่มีช่ือเสียงคณะหน่ึงของไทย คือ คณะกันตนา ซึ่งถือ

กําเนิดข้ึนใน ป 2494 โดยมีนายประดิษฐ กัลยจาฤก เปนหัวหนาคณะ ซึ่งละครวิทยุคณะกันตนาได

ออกอากาศทางสถานีวิทยุทหารเรือ เนนการแสดงเรื่องสั้นจบในตอนเปนสวนใหญ ตอมาในป 2501 

กันตนาไดริเริ่มทําละครวิทยุแนวละครชีวิตประจําวัน โดยไดรับอิทธิพลมาจากละครวิทยุของ

ตางประเทศที่เรียกวา Radio Soap Opera และเรื่องแรกที่นํามาออกอากาศ คือเรื่อง หญิงก็มีหัวใจ 

ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางมาก 

1.2 ละครวิทยุในอดีต ปจจุบนั และอนาคต 

1.2.1 ละครวิทยุในอดีต 

ยอนไปเมื่อ 40-50 ปมาแลวประมาณในชวง พ.ศ. 2500-2515 (บุญเกื้อ ควรหาเวช 

2553: 35) ความบันเทิงสําหรับผูคนทุกระดับช้ัน ตองยกใหละครวิทยุกอนที่โทรทัศนจะเขามามี

บทบาทแทนที่ เชนเดียวกับความนิยมรับฟงในตางประเทศ วิภา อุตมฉันท (2546: 7) กลาววา ตลอด

ทศวรรษที่ 1920 วิทยุกระจายเสียงในประเทศตะวันตก โดยเฉพาะอยางย่ิง ในอเมริกา ไดรับการตอบ
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รับจากสังคมราวกับเกิดความบาคลั่งข้ึนในสังคม และในป พ.ศ. 1923 จํานวนเครื่องรับในอเมริกาก็

นับไดถึงเกือบ 1 ลานเครื่อง เมื่อสิ้นศตวรรษที่ 1920 เกือบครึ่งหน่ึงของครัวเรือนชาวอเมริกัน มี

เครื่องรับวิทยุไวในครอบครองกันหมด สวนที่อื่น ๆ ประมาณ 40 ประเทศ ไดเริ่มออกอากาศกระจาย

เสียงกันแลวต้ังแตทศวรรษที่ 1930 

สําหรับความนิยมละครวิทยุในประเทศไทย โดยเฉพาะระหวาง พ.ศ. 2504-2506 เปน

ชวงที่ละครไดรับความนิยมอยางมาก ซึ่งขณะน้ันโทรทัศนขาวดําเริ่มมีใหดูกันบางแลว แตราคาแพง

มาก จะมีเฉพาะบานกํานัน รานคาประจําอําเภอ แตวิทยุทรานซิสเตอรสามารถหาซื้อไดในราคาไม

แพงนัก ชาวบานธรรมดา คนชนบทตามทองไรทองนา ปาเขา ก็สามารถเขาถึงแหลงบันเทิงทางวิทยุได

เทาเทียมกัน หน่ึงในความบันเทิงน้ันคือ “ละครวิทยุ” คณะละครที่ข้ึนช่ือไดแก คณะผาสุกวัฒนารมณ 

กันตนา แกวฟา เสนียบุษปะเกศ เกศทิพย มิตรมงคล สองหน่ึงสาม นีลิกานนท อัชชาวดี ฯลฯ ซึ่งชาย

หญิงที่มีเสียงไพเราะที่สุดและโดงดังเปนที่รูจักมาก มีอยู 2 ทาน และเปนเสียงพระเอกนางเอกตลอด

กาล คือ คุณจีราภา ปญจศิลป และ คุณวิเชียร นีลิกานนท เสียงพระเอกอีกทานหน่ึงของกรม

ประชาสัมพันธ คือ คุณชัยวิชิต อติศัพท สถานีวิทยุ วพท. (วิทยุกรมการพลังงานทหาร) คลื่น 792   

เอ.เอ็ม. สเตอริโอ หรือ “คลื่น วพท.” มีละครออกอากาศเกือบตลอดทั้งวัน เริ่มต้ังแตเชาจนดึก สวน

ใหญจะแสดงตอนละ 30 นาที ซึ่งเปนการใชเวลาที่เหมาะสม ไมนาเบื่อ จะมีโฆษณาระหวางพักครึ่ง 

แตละบทที่พูดมีเพลงประกอบค่ัน การนึกในใจจะเปนเสียงแอ็คโค ถานางเอกที่ข้ีอายสักหนอยจะคิด

ในใจมาก ๆ กอนที่จะเอยคํา 

ข้ันตอนการดําเนินเรื่อง แตละคณะมีวิธีการนําเสนอที่เปนสูตรคลาย ๆ กัน คือ เริ่มตน 

ผูบรรยาย ทักทายผูฟง บอกช่ือคณะละคร วัน เวลาที่ออกอากาศ ช่ือเรื่อง ช่ือเจาของบทประพันธ ช่ือ

ผูเขียนบทละครวิทยุ เลาถึงความเดิมตอนที่แลว ผูฟงบางคนอาจไมไดฟง เพื่อยํ้าเตือนความทรงจํา

ของผูฟงอีกครั้ง ตอมา บรรยายถึงฉาก ตามดวยวัน เวลา สถานที่ บรรยากาศโดยยอ เมื่อละครจบ

ตอน จะเปดเพลงประกอบในชวงทาย กลาวปดรายการ สรุปเหตุการณที่ยังคางคาใจในชวงทาย ๆ 

หรืออาจต้ังเปนคําถามถึงเหตุการณขางหนาวาจะดําเนินไปอยางไร พรอมทั้งกลาวเชิญชวนใหฟงละคร

ในตอนตอไป กลาวคําอําลา เปดเพลงสงทาย เปนอันจบละครตอนหน่ึง ๆ เสียงที่ใชประกอบการ

แสดงก็ใชสิ่งของใกลตัว เชน หากมีฉากข่ีมา ใชเคาะกะลามะพราวเปนเสียงฝเทามา เกรียงฉาบปูนไว

แทนเสียงฟนดาบ สายเทปคาสเซ็ตที่พันยุงเหยิงไวแทนเสียงกรอบแกรบ สวบสาบเมื่อพระเอกตองเขา

ปา หรือแมแตรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ อยางฉากกินขาว ก็เตรียมจานชามชอนสอมมากระทบกันให

สมจริง ฯลฯ 
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1.2.2 ละครวิทยุในปจจุบัน 

ปจจุบันคณะละครวิทยุที่ยังออกอากาศทางสถานีวิทยุภาคเอ.เอ็ม. เหลืออยูเพียงนีลิกานนท นุชและ

สหาย รังสิมันต สองหน่ึงสาม เกศทิพย ซึ่งเกศทิพยเปนคณะที่กอต้ังมายาวนานกวา 40 ป นอกจากน้ี 

ไดรวมตัวกันเปนองคกรอิสระของผูที่มีใจรักในมนตเสนหของละครวิทยุ ทั้งผูผลิต ผูกํากับ และ

นักแสดง โดยผลิตละครวิทยุออกอากาศทางคลื่นเอเอ็ม และทํางานเพื่อการกุศล ในสวนของภาครัฐ 

ไดมีการจัดทําโครงการฟนฟูละครวิทยุของมมหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระอื่น ๆ 

อาทิ คณะละครวิทยุประดูแดง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ออกอากาศคลื่น

เอฟ.เอ็ม. 93.25 การผลิตละครวิทยุเฉลิมพระเกียรติเพื่อออกอากาศทางชองเอฟ.เอ็ม. 92.5 เรื่อง 

“บูชาพอดวยการพอเพียง” โดยความรวมมือระหวางคณะละคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รวมกับ กรมประชาสัมพันธ และบริษัท กันตนาวีดิโอ โปรดักช่ัน จํากัด ที่จับเอาทั้งคณะละครมือ

อาชีพและดาราโทรทัศนช่ือดังมารวมงานกัน เปนตน 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2553: 35) อดีตผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เจาของแนวความคิดโครงการฟนฟูละครวิทยุ กลาววา 

ทุกวันน้ียังมีละครวิทยุใหฟงอยางตอเน่ืองทางคลื่นเอ.เอ็ม. แตในพักหลัง คณะตาง ๆ ประสบปญหา

หลักเรื่องผูสนับสนุนรายการและมีเวลาออกอากาศ รวมถึงการขาดนักแสดงรุนใหม ๆ  จึงทําใหไมมีคน

สนใจเทาที่ควร ตอนเริ่มโครงการฯ ใหม ๆ มีการเปดอบรมการผลิตละครวิทยุฟรีในชวงปดเทอม โดย

เชิญนักแสดงละครวิทยุช่ือดังในอดีตมาเปนวิทยากร อาทิ วิเชียร นีลิกานนท ชัยวิชิต อติศัพท และ  

จีรภา ปญจศิลป แลวได อ.วรการ เจริญดี มือเขียนบท มาเสริม หลายคนไดรับความรูมากมาย และยัง

มีการเชิญชวนคนที่สามารถเลนไดมารวมงานกันแลวต้ังคณะในช่ือมิตรประสานการละคร ความหมาย

ของช่ือคณะ คือ เปนที่รวมของคนละครรุนเกา ชาวบาน แฟนละครทั่วไป และนิสิตนักศึกษา 

สําหรับรูปแบบของละครวิทยุในปจจุบันน้ัน วิจิตร ภักดีรัตน (2523: 356) ไดแบง

รูปแบบของละครวิทยุไวตามหลักเกณฑตาง ๆ ดังน้ี 

1. ละครตอนเดียวจบ เปนละครสั้นที่นําเสนอเรื่องราวแบบจบภายในตอนเดียว 

2. ละครหลายตอนจบ เปนละครเรื่องยาว หรือที่เรียกวาโซพ โอเปรา ของสหรัฐอเมริกา 

นิยมนําเสนอในชวงเวลากลางวัน สําหรับกลุมเปาหมายที่เปนสตรีและผูทํางานบาน โดยจะ

ออกอากาศเปนประจําทุกวัน มีความยาวตอนละ 30-60 นาที ซึ่งละครประเภทน้ีใชระยะเวลาในการ

แสดงยาวนานนับเดือน และสวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับความรักและชีวิตครอบครัว เนนความเกง

ความฉลาดของสตรี เพื่อเอาใจผูฟงกลุมเปาหมาย 
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3. ละครชุด เปนละครที่แสดงจบในแตละตอน ผูแสดงอาจใชชุดเดียวกัน แตมีหลายตอน 

มีตัวละครหลักยืนพื้น หรืออาจเปนละครแนวเดียวกันแตมีหลายเรื่อง โดยจะออกอากาศในชวงเย็น

หรือชวงดึก สัปดาหละครั้ง ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องผจญภัย อาชญากรรม นักสืบ หรือเรื่องตลก  

ซึ่งผูฟงกลุมเปาหมายจะมีความหลากหลาย หากแบงตามแหลงที่มาของเรื่องจะสามารถแบงได 2 

ชนิด คือ 

1. ละครที่ประพันธข้ึนมาเพื่อแสดงทางวิทยุกระจายเสียง คือ บทประพันธที่แตงข้ึนเพื่อ

ใชในการแสดงละครวิทยุ ซึ่งผูเขียนอาจแตงข้ึนตามประสบการณที่ไดพบเห็น หรือจินตนาการผูก

เรื่องราวข้ึน และนํามาเขียนบทละครเพื่อใหเปนไปตามเรื่องราวที่ไดแตงข้ึน 

2. ละครที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธที่มีอยูแลว คือ เปนการนําวรรณกรรมที่มี

ผูประพันธไวแลวมาทําเปนบทละครวิทยุ โดยผานการดัดแปลงหรือแกไขบางประการ แตยังคง

เปาหมายหลักของเรื่องเดิมไวโดยไมไดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่อง ทั้งน้ีเพื่อใหเหมาะสมกบัการนําเสนอ

เรื่องราวผานทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่งขอควรคํานึงถึงในการนําบทประพันธของผูอื่นมาใช คือ เรื่อง

ของลิขสิทธ์ิ ที่จะตองมีการขออนุญาตอยางถูกตองกอนนํามาทําเปนละครวิทยุ ทั้งน้ีไมวาจะเปนละคร

วิทยุในรูปแบบใด สิ่งที่ละครวิทยุทุกประเภทมุงเนนคือ ความบันเทิง และการสื่อสารใหผูฟงไดเขาใจ 

เกิดอารมณรวมและมีความรูสึกคลอยตามการแสดงน้ัน ๆ สามารถนึกภาพความเปนไปตาง ๆ ของ

เรื่องราวที่สื่อออกไปได 

การผลิตรายการละครวิทยุน้ัน เปนสิ่งที่มีความสลับซับซอนในการดําเนินการมากกวา

การผลิตรายการอื่น ๆ ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง เพราะละครวิทยุจําเปนตองอาศัยการเตรียมความ

พรอมในดานตาง ๆ คอนขางมาก ทั้งในสวนของบทประพันธ ผูแสดง ผูรวมงาน อุปกรณประกอบการ

แสดง และอื่น ๆ เปนจํานวนมาก 

1.2.3 ละครวิทยุในอนาคต 

แนวโนมในอนาคต ธุรกิจละครวิทยุจะออกมาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหเขากับยุค

สมัย มีการทําเว็บไซตใหคนมาดาวนโหลดละครไปฟงเพื่อดึงตลาดคนรุนใหม นอกจากน้ี คณะละคร

หลายคายเริ่มทํางานโดยคนรุนใหมซึ่งสานตอมรดกตกทอดกิจการมา โดยคนรุนใหมเหลาน้ีก็จะเปน

แรงผลักดันสรางคนรุนใหม ๆ ข้ึนมาอยางเปนกลุมกอน เชน บางคณะรับนักศึกษาจบใหมมารวมงาน 

ซึ่งจะมีการสอนใหนักศึกษาเหลาน้ันรูจักการเลนละคร การใชเสียง การเขียนบท สวนการอัดละครทุก

วันน้ี จะอัดเฉพาะวันเสารหรืออาทิตย อัดวันเดียว ครั้งละ 40 ตอน หรือจบเรื่องเลย เดิมทีน้ัน ตัว

แสดงมีเพียงชายหญิงฝายละ 6 คน แตปจจุบันตองมีฝายละไมตํ่ากวา 10 คน ละครวิทยุเรื่องหน่ึง     

มีตัวแสดงไมตํ่ากวา 25 คน และเน่ืองจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหสามารถเผยแพรละครวิทยุใน
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รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งจากเครื่องวิทยุทรานซิสเตอรสมัยเกา อินเตอรเน็ต ตลอดจนโทรศัพทมือถือ 

นับเปนเรื่องนายินดีที่เด็กรุนใหม โดยมีนักศึกษาจํานวนไมนอยที่ใหความสนใจฟงละครมากข้ึน สวน

แฟนละครก็ยังมีกลุมที่เหนียวแนน ฟงมากกวา 40 ป และที่นับวันจะเพิ่มมากข้ึน ก็คือในกลุมผูฟงที่

พิการทางสายตา หรือตาบอด 

กลาวไดวา ละครวิทยุ เปนกระบวนการหน่ึงที่มนุษยใชในการสื่อสารใหผูอื่นรับรู

เรื่องราวความเปนไปตาง ๆ ของประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม โดยธรรมชาติเอื้ออํานวยให

มนุษยใชรางกายประกอบการเลาเรื่อง เชน ตอสูผจญภัย การดําเนินชีวิตของคนในสังคม สามารถ

ถายทอดการเลาเรื่องน้ัน ๆ ผานการแสดงไดอยางสนุกสนาน เพลิดเพลิน ละครไดรับการพัฒนาตอมา

โดยการที่มนุษยเลือกสรรและสรางสรรครูปแบบการถายทอดจินตนาการตาง ๆ  ผานทางกระบวนการ

สื่อสาร โดยสื่อใหมีความหมายเฉพาะ ทําใหเกิดการเขาใจกันไดในกลุมชนน้ัน ๆ และยังเปนรูปแบบ

ของความบันเทิงที่สะทอนความโลดโผน ความสนุกสนาน ความประณีตของศิลปะและวัฒนธรรม 

คานิยมที่ดีงามดังกลาว สมควรสืบทอดเปนสมบัติอยูคูวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปอีกดวย 

1.3 ความสาํคัญของการแสดงละครวิทยุและประเภทของละครวิทย ุ

1.3.1 ความสําคัญของการแสดงละครวิทยุ 

การแสดงละครวิทยุ หมายถึง การแสดงที่ใชเสียงบอกเลาเรื่องราว แสดงอารมณ 

ความรูสึก และถายทอดความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ไปสูผูฟง โดยผูฟงไมสามารถมองเห็นได นอกจากเสียง

เทาน้ัน ละครที่แสดงทางวิทยุกระจายเสียงผลิตข้ึนเพื่อสรางสรรคความบันเทิง ใหความรูสอนใจ และ

ละครวิทยุยังใชเพื่อการรณรงคและการประชาสัมพันธไดอยางดีอีกดวย การสรางละครทางวิทยุ

จะตองใชเสียงสรางมโนภาพ 

บทละครวิทยุตองมีบทบรรยายแทรกเพื่อชวยใหการดําเนินเรื่องกระชับ เลาประวัติ

เหตุการณตาง ๆ ซึ่งผูฟงละครวิทยุไมสามารถจะมองภาพไดเหมือนละครเวที ผูประพันธอาจะใชวิธี

บรรยายโดยสอดแทรกไวในบทสนทนาของตัวละคร (ธรรญธร ปญญโสภณ 2553: 17) 

ผูควบคุมการแสดงจะตองมีความสามารถเขาใจ ตอนไหนจะใหตัวละครใชเสียงอยางไร 

เพื่อใหเขากับบรรยากาศของเรื่อง เชนบรรยายวา ตัวละครว่ิงมาอยางกระหืดกระหอบ พอมาถึงตอง

พูดดวยนํ้าเสียงละล่ําละลกั พูดแกมหอบ หายใจแรง ๆ เปนตน 

ตัวละครสําหรับบทละครวิทยุ ตองมีตัวสําคัญประมาณ 3-4 ตัว และตองเลือกผูแสดงที่มี

เสียงแตกตางกันมาก ๆ มิฉะน้ันผูฟงจะแยกเสียงไมออกวาเปนบทของตัวละครตัวไหน ขณะแสดง ผู

แสดงทุกคนจะยืนอานบทอยูตรงหนาไมโครโฟนในหองสงวิทยุกระจายเสียง แตปจจุบัน คณะละคร

วิทยุใชวิธีบันทึกเสียงครั้งละประมาณ 5 ตอน ออกอากาศไปไดทั้งสัปดาห ถามีการผิดพลาดก็แกไขได 
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เสียงประกอบ ไดแก ดนตรี เสียงสัตว เสียงคลื่นลมตามธรรมชาติ เสียงประกอบบทอื่น ๆ เชน เสียง

ชกตอย ทะเลาะวิวาทกัน เสียงฟนดาบ มาว่ิง เสียงปน ฯลฯ การแตงกาย ผูแสดงละครวิทยุแตงกาย

แบบสามัญชนธรรมดาเพราะออกอากาศแตเสียง ผูฟงไมเห็นตัว ดังน้ันผูแสดงตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปน้ี 

1. มีนํ้าเสียงดี ไมแหบแหงนารําคาญ 

2. อานหนังสอืไดอยางแตกฉาน ตีบทแตก 

3. แกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางเฉลียวฉลาด 

4. ถายทอดอารมณความรูสึกดวยนํ้าเสียงไดอยางเดนชัด 

5. กลาแสดงออก ไมอาย หรอืขัดเขินฝนธรรมชาติ ตองคิดเสมอวาการแสดงละครวิทยุ

เปนศิลปะสูงสงอยางหน่ึงที่ตองอาศัยความสามารถเฉพาะตัว 

6. มั่นใจในตัวเอง ตองเคารพผูกํากบัการแสดง หรือผูควบคุมอยางจริงใจ 

7. มีความขยัน หมั่นซักซอมบท 

8. มีความสุภาพออนโยน ใจกวางรับคําติชม 

9. พูดชัดเจน ใชภาษาไดถูกตอง ควบกล้ําชัดเจนเปนธรรมชาติ 

10. มีความมานะอดทน ไมยอทอ เพราะผูกํากบัอาจเค่ียวเข็ญใหผลงานออกมาดี 

11. กระฉับกระเฉง ไมเฉ่ือยชา เพราะอาจเกิดผลเสียกบัการแสดงได 

12. ตรงตอเวลา 

คุณสมบัติของผูแสดงละครวิทยุขางตนน้ี เปนเพียงสวนหน่ึงที่มีความสําคัญตอการแสดง

ละครวิทยุ ซึ่งนอกเหนือจากน้ีเรื่องของประสบการณและการฝกฝนก็เปนสิ่งสําคัญสําหรับนักแสดง

หนาใหมทั้งสิ้น ปจจุบันไดมีการเปดอบรมการแสดงละครวิทยุหลายแหง และในสถาบันการศึกษาที่มี

หลักสูตรการผลิตละครวิทยุ ไดฝกฝนนักแสดงละครวิทยุรุนใหม ๆ ออกไปสูโลกของการกระจายเสียง

มาอยางตอเน่ือง รวมถึงมีความรวมมือใหนักแสดงละครวิทยุที่มีประสบการณเขาไปสอนหรือบรรยาย

พิเศษใหกับนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกฝนใหนักศึกษาไดเปนนักแสดงละครวิทยุมืออาชีพ

อยางแทจริง 
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1.3.2 ประเภทของละครวิทยุ 

1) ละครเพื่อความรูและสอนใจ 

รายการละครมิใชเปนรายการที่จะใหความบันเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลินแกผูฟงเพียง

อยางเดียวเทาน้ัน แตละครยังสามารถใหสิ่งที่เปนความรู คติสอนใจแกผูฟงดวย เน่ืองจากละคร

สามารถผูกเปนเรื่องราวตาง ๆ ไดตามใจผูเขียนโดยไมมีของเขตจํากัด สามารถสรางเรื่องราวไดตาม

จินตนาการ กําหนดฉาก หรือภูมิประเทศไดอยางกวางขวาง ทําใหผูผลิตสามารถสรางสรรคละคร

ออกมาไดในทุกรูปแบบและทุกวัตถุประสงค สามารถสรางรูปแบบใหเปนละครรัก ละครบูโลดโผน 

หรือเพื่อการศึกษา ใหความรู ใหคติสอนใจ คนสวนใหญมีความเขาใจวาการผลิตรายการละครยอมมี

จุดประสงคเพื่อความบันเทิง แตความจริงเราสามารถจะใชละครเปนสื่อในการใหการศึกษาและ

ความรูอยางไดผล เน่ืองจากเทคนิคการสรางละครน้ันสามารถใชเทคนิคที่ใหทั้งความสนุกสนาน 

ต่ืนเตน เราใจ ชวนใหติดตามได เมื่อผูฟงติดตามฟงและใหความสนใจแลว การสอดแทรกเน้ือหาที่เปน

ความรูหรือการบอกกลาวเรื่องราวที่เปนความรูกันโดยตรงก็ยอมทําได 

การสรางละครเพื่อความรูและสอนใจน้ัน มีแนวทางสําคัญดังตอไปน้ี 

สอดแทรกความรู ซึ่งเปนที่ตองการของสังคม ไปสูผูฟง โดยใชบทเจรจาของตัวละคร

อธิบายหรือบรรยายโดยตรงเปนความรูเฉพาะเรื่อง ใชบทเจรจาในลักษณะซักถาม โตตอบ เพื่อให

ความรูในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

ละครสามารถสรางสิ่งที่เปนนามธรรมใหเกิดเปนรูปธรรมได ชวยใหผูฟงเขาใจสิ่งที่เปน

นามธรรมไดอยางชัดเจน โดยใชเสียงสรางภาพใหเกิดรูปธรรมข้ึนในความนึกคิด เชน ตองการสอนเด็ก

เรื่อง “ธรรม ยอมตองชนะ อธรรม” คําวา ธรรม และ อธรรม มีความเปนนามธรรมซึ่งยากที่เด็กจะ

เขาใจไดงาย ๆ เราตองการสอนใหเด็กเขาใจวา ธรรม คือ ความดี อธรรม คือ ความช่ัวราย เรา

สามารถสรางละครโดยผูกเรื่องข้ึนใหมีตัวตนเปนรูปธรรมโดยใหพระเอก คือ ธรรม ผูราย คือ อธรรม 

จากประสบการณงาย ๆ ของเด็ก ยอมเขาใจวาพระเอก คือ ตัวตนที่ทดแทนความเกง ความดีทั้งปวง 

และผูราย คือ ความช่ัว ความรายกาจ ดังน้ัน เมื่อเอยถึงธรรม เด็กก็จะนึกถึงตัวพระเอก เมื่อเอยถึง

ความช่ัวรายเด็กก็จะนึกถึงตัวผูราย ในลักษณะน้ี เมื่อผูกเรื่องราวข้ึนใหพระเอกชนะผูรายในที่สุดน้ัน 

ยอมเปนการใหแนวคิดแกเด็ก ใหเขาใจวาไดพระเอกคือ “ธรรม” ซึ่งหมายถึงความดียอมชนะความช่ัว

ราย คือ “อธรรม” คือตัวผูรายน่ันเอง 

ละครวิทยุสามารถสรางข้ึนใหไดความรูในดานตาง ๆ เชน สงเสริมคุณคาทางวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี สงเสริมคุณธรรม ศีลธรรม สงเสริมใหสํานึกในหนาที่ รับผิดชอบ รูจักเสียสละ มี

รสนิยมทางวรรณกรรมและศิลปะไดอยางดี 
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2) ละครเพื่อการรณรงค และการประชาสัมพนัธ 

การผลิตละครวิทยุเพื่อการรณรงค และการประชาสัมพันธมิไดมีความหมายเพียงแคให

ความรูความเขาใจ หรือเพื่อใหเกิดความสนุกสนานเทาน้ัน แตเน่ืองจากความหมายของการรณรงค 

และการประชาสัมพันธน้ัน มีวัตถุประสงคมากไปกวาน้ัน คือ ลักษณะของการรณรงคน้ัน เปนการ

กระตุน หรือโนมนาวใจใหเกิดความเปลี่ยนแปลง โดยเกิดความศรัทธาเช่ือถือและนําไปปฏิบัติตามใน

สิ่งที่ดีงามที่ควรปฏิบัติหรืองดการปฏิบัติในสิ่งที่ไมดีงามซึ่งสมควรละเวน เชน ถาคนเคยสูบบุหรี่ เคย

เสพยาเสพติด หรือไมรักษาความสะอาด ก็จะมีการรณรงคไมใหเสพยาเสพติด รณรงคไมใหสูบบุหรี่ 

หรือรณรงคเพื่อใหรักษาความสะอาด เปนตน ลักษณะของการประชาสัมพันธน้ัน เปนการบอกกลาว

ใหรูและเขาใจในสิ่งที่ยังไมเกิดข้ึน หรือยังไมเคยปฏิบัติ จึงบอกกลาวใหรับรูวาจะมีอะไรเกิดข้ึนที่ไหน 

เมื่อใด นอกจากน้ัน การประชาสัมพันธยังมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการยอมรับในสิ่งที่บอกกลาว เปน

การโนมนาวชักจูงใจใหเห็นคลอยตาม ใหเกิดความรวมมือรวมใจ การประชาสัมพันธเพื่อปองกันมิให

เกิดความเขาใจผิด การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพพจนที่ดี และตลอดจนการประชาสัมพันธเพื่อ

แกไขความเขาใจผิดที่เกิดข้ึน 

แนวทางการผลิตรายการละครเพื่อการรณรงค และการประชาสัมพันธ มีสวนสําคัญที่

ควรคํานึงถึงดังตอไปน้ี 

1. มีสาระสําคัญทีเ่ปนขอเทจ็จริง 

2. มีสาระชักชวนใหคลอยตาม เชน ช้ีใหเห็นขอดี ขอเสีย ผลดี ผลราย 

3. มีสาระ มเีหตุผลนาเช่ือถือ เมื่อผูฟงฟงแลวเกิดความเขาใจ และเห็นดีเห็นงามไปดวย 

4. ความยาวของรายการละคร 

รายการละครเพื่อการรณรงค และประชาสัมพันธมีความยาวแตกตางกันตามเน้ือหาและ

วัตถุประสงค เชน ถาตองการรณรงคตอตานยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อช้ีใหเห็นโทษของยาเสพ

ติดวามีโทษอยางไร รายการน้ีอาจมีความยาวเพียง 5 นาที แตถามีวัตถุประสงคมากกวาน้ัน คือ 

ตองการช้ีใหเห็นต้ังแตสาเหตุที่มาของการติดยาเสพติด อันตรายจากยาเสพติด พฤติกรรมของคนติด

ยาเสพติด ก็อาจตองการเวลาในการนําเสนอที่มีความยาวมากข้ึน โดยปกติมักใชเวลา 30 นาที หรือ 

45 นาที แลวแตรายละเอียดของเรื่องและเวลาที่ผูจัดกําหนดไว จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของการ

เสนอรายการละครที่มีความยาวเพียง 5 นาทีน้ัน จะมีประเด็นเดียว คือ ช้ีใหเห็นโทษของยาเสพติด 

การเสนอรายการจะมีลักษณะตรงไปตรงมา และไมมีรายละเอียดมากนัก มุงสูจุดหมายที่ตองการทันท ี

แตถารายการที่มคีวามยาว 30 นาทีข้ึนไป ก็ไมจําเปนตองดําเนินเรื่องอยางตรงไปตรงมา แตตองมีการ

ปูพื้น มีการเปดขอมูลทีละเล็กนอย มีจุดเริ่มตน มีการดําเนินเรื่องไปจนถึงจุดสุดยอดและจุดสรุปทาย
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ในที่สุด ความสําคัญของการนําเสนอรายการละครเพื่อการรณรงคก็ดี หรือเพื่อการประชาสัมพันธก็ดี 

ผูเสนอตองเขาใจวัตถุประสงคเบื้องตนใหถองแทกอน และการดําเนินเรื่องของละครน้ันตองกระชับ ไม

ยืดเย้ือ เพื่อใหผูฟงไมเบื่อหนาย มีจุดโนมนาวชักจูงใจ มีเหตุผลนาเช่ือถือ มีขอมูลที่แมนยํา ไมเลื่อน

ลอย และที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ ตองเราใจใหผูฟงติดตามอยางตอเน่ืองต้ังแตตนจนจบ อาจจบ

ดวยแงคิดขอเตือนใจ และเปดทางใหนําขอสรุปจากเรื่องที่นําเสนอไปเปนแนวทางนําไปสูการปฏิบัติได 

การเสนอรายการละครวิทยุเพื่อรณรงคและประชาสัมพันธน้ัน สามารถทําไดในทุกเรื่อง 

ทุกเน้ือหา ไดแก การรณรงคตอตานยาเสพติด การรณรงคเพื่อรักษาความสะอาด การรณรงคเพื่อให

ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎจราจร สวนละครเพื่อการประชาสัมพันธอาจทําไดในลักษณะการ

ประชาสัมพันธดานสุขภาพอนามัย เชน ชักชวนใหออกกําลังกาย การรับประทานอาหารใหถูก

สุขลักษณะ ประชาสัมพันธใหเสียภาษี เปนตน 

1.4 การผลิตละครวิทย ุ

การผลิตรายการละครวิทยุมีความคลายคลึงกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

ทั่วๆไป โดยจะใชหลักการเดียวกัน อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมกับรายการ   

น้ัน ๆ ซึ่ง อุษณีย ศิริสุนทรไพบูลย (2552: 146) ไดใหความหมายของการผลิตรายการวา การผลิต

รายการวิทยุกระจายเสียงเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองกัน เปนสิ่งที่ตองทําหลังจากวางแผน

จัดรายการวิทยุกระจายเสียงเรียบรอยแลว ทําใหทราบวาตองผลิตรายการอะไร ตองเตรียมเน้ือหา

สาระอะไรบาง มีดังตอไปน้ี  

1.4.1 ข้ันตอนการเตรียมความพรอมกอนการผลิตรายการละคร 

1) กําหนดวัตถุประสงคหรือนโยบายในภาพรวมของการผลิตละครวิทยุ สิ่ง

หน่ึงที่มีความสําคัญและควรดําเนินการเปนอันดับแรกคือ การกําหนดวัตถุประสงคในการผลิตละคร

วิทยุวาเปนไปเพื่อมุงหวังในเรื่องใดและกลุมเปาหมายคือใคร และควรมีระยะเวลาในการออกอากาศ

เทาไร อยางไร เพื่อใหการดําเนินการผลิตละครวิทยุเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

2) เลือกเรื่องที่จะนํามาผลิตเปนละคร เมื่อกําหนดวัตถุประสงคของการผลติ

ละครแลว หลังจากน้ันก็เปนการพิจารณาคัดเลือกเรื่องที่จะนํามาแสดงซึ่งจะตองสอดคลองตาม

วัตถุประสงคของการผลิตดวย การเลือกเรื่องที่จะนํามาผลิตเปนละครวิทยุน้ันจะเปนบทประพันธที่

แตงข้ึนสําหรับการแสดงละครวิทยุ หรือวรรณกรรมที่มีผูประพันธไวแลวก็ได ซึ่งหลักในการเลือกเรื่อง

ที่จะนํามาผลิตเปนละครวิทยุน้ันจะตองพิจารณาจากองคประกอบ ดังน้ี 

2.1) พิจารณาถึงแกนสําคัญของเรื่อง วาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม 
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2.2) สาระของเรื่องจะเปนประโยชนหรือกอใหเกิดความสรางสรรคตอ

ผูฟงหรือสังคมอยางไรบาง 

2.3) เปนเรื่องที่อยูในความสนใจของประชาชน หรือสามารถดึงดูดความ

สนใจของผูฟงหรือไม 

2.4) เน้ือเรื่องมีความเหมาะสมในการนํามาผลิตเปนละครวิทยุหรือไม 

3) เตรียมการติดตอสถานีวิทยุกระจายเสียง หลังจากมีการคัดเลือกเรื่องที่

จะนํามาผลิตเปนละครวิทยุแลว ลําดับตอไปจะตองเตรียมการประสานงานเพื่อขอเวลาในการ

ออกอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกอน เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูจัดทําวาละครที่ผลิตออก

มาแลวจะมีชวงเวลาและสถานีในการออกอากาศอยางแนนอน เพราะหากไมมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ละครวิทยุที่ผลิตออกมาก็จะไมมีคุณคาใด ๆ เพราะขาดชองทางในการสื่อสารไปยังผูฟง สําหรับการ

ติดตอกับสถานีวิทยุกระจายเสียงน้ัน เมื่อไดรับการจัดสรรเวลาแลวจะตองพิจารณาดวยวาชวงเวลา

หรือระยะเวลาที่ไดรับน้ันมีความเหมาะสมหรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของละครและเรื่องที่จะผลติ

ออกมาหรือไม อยางไร เพื่อจะไดสามารถแกไขไดทันทวงที 

4) การติดตอผูอุปถัมภรายการ การผลิตละครวิทยุน้ัน เปนสิ่งที่จําเปนตอง

ใชงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ จํานวนมาก จึงจําเปนตองอาศัยผูอุปถัมภรายการ ไมวาจะ

เปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรตาง ๆ เพื่อมาสนับสนุนทางดานคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการ

ผลิตละคร การเตรียมการดานงบประมาณ 

5) งบประมาณ เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการดําเนินการ หรือการเตรียมการ

ดานตาง ๆ  ที่จะกลาวถึงในลําดับตอไปก็จําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินการจัดเตรียมสิ่งตาง ๆ  

เชนกัน ดังน้ัน ควรมีการจัดทํารายละเอียดของประมาณการในการใชจายงบประมาณไวทราบ

คาใชจายโดยรวมได และสามารถจัดเตรียมไดเพียงพอกับคาใชจายที่จะเกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีการใชจาย 

งบประมาณจะตองเปนไปดวยความรอบคอบและรัดกุมมากที่สุด 

6) การเตรียมการดานบุคลากร ในการผลิตละครวิทยุน้ันจําเปนตองใช

บุคลากรในหลาย ๆ ดาน ประกอบดวย ผูแสดง ผูเขียนบท ผูกํากับการแสดง ผูควบคุมรายการ ผูให

เพลงและเสียงประกอบ ผูประสานงาน และอื่น ๆ  ทั้งน้ีจํานวนของบุคลากรน้ันข้ึนอยูกับความตองการ

ในการผลิตละครแตละเรื่อง ซึ่งควรพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม หลังจากน้ันควรมีการจัด

ประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และมอบหมายภารกิจในสวนที่ตองเตรียมความพรอมกอน

ลวงหนา ทั้งน้ี การคัดเลือกผูแสดงน้ัน จะสามารถเตรียมการลวงหนาไดในกรณีที่นําวรรณกรรมที่มี
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ผูประพันธอยูแลวมาทําเปนละครเทาน้ัน เพราะหากเปนเรื่องที่แตงข้ึนสําหรับการแสดงละครวิทยุก็

จําเปนจะตองรอใหผูเขียนไดเขียนบทละครเสร็จสิ้นแลวจึงจะคัดเลือกผูแสดงได 

7) การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมกอนลงมือผลิตละครน้ัน ควรจะตองมี

การศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับละคร อาจจะใชการลงพื้นที่จริง หรือการไป

สังเกตพฤติกรรมของบุคคลตาง ๆ เพื่อความเขาใจในสภาพชีวิตของตัวละครแตละตัว รวมทั้งเพื่อให

ละครมีความใกลเคียงหรือเปนไปตามความเปนจริงมากที่สุด 

8) การเตรียมการดานวัสดุอุปกรณ วัสดุอุปกรณที่จะตองเตรียมใหพรอม

กอนการผลิตละครวิทยุน้ัน ประกอบดวย 

8.1) เทปบันทึกเสียง เน่ืองจากในปจจุบันละครวิทยุไมไดใชการเลนสด

ในหองสงแลว แตเปนการบันทึกเทปเพื่อนํามาออกอากาศ ดังน้ันเทปบันทึกเสียงจึงเปนสิ่งสําคัญที่

จะตองจัดเตรียมใหเพียงพอสําหรับความยาวของละครที่จัดทํา นอกจากน้ีจะตองเตรียมเผื่อไวสําหรับ

การบันทึกสวนนําหรือไตเต้ิลของเรื่อง รวมทั้งเสียงประกอบที่จะตองมีการเตรียมบันทึกเทปลวงหนา

อีกดวย 

8.2) แผนเสียง แผนเสียงประกอบดวยแผนเพลงที่จะนํามาใชประกอบ

ละคร ซึ่งจะตองจัดเตรียมเพลงทุกอยางใหพรอมและเปนไปตามบทละคร นอกจากน้ียังมีแผนเสียง

ประกอบซึ่งบางเสียงไมอาจสรางข้ึนเองได ก็จําเปนตองหาซื้อจากที่มีผูจัดทําขาย 

8.3) หองบันทึกเสียง ในการเตรียมหองบันทึกเสียงน้ัน สามารถติดตอ

เชาหองบันทึกเสียงทั่วไปได ซึ่งจะมีอุปกรณตาง ๆ เตรียมไวใหพรอม แตหากใชหองบันทึกเสียงของ

ตัวเอง ก็จะตองเตรียมการตรวจดูอุปกรณตาง ๆ วามีครบถวน และอยูในสภาพที่พรอมใชงานหรือไม                       

1.4.2 ข้ันตอนการดําเนินการผลิตรายการละคร 

1) การเขียนบท หลังจากที่ไดเตรียมความพรอมในการพิจารณาเลือกเรื่องที่

จะนํามาผลิต และศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมแลว ผูเขียนบทควรทําความเขาใจกับบทประพันธแลวจึงลง

มือเขียนบทละครวิทยุ ซึ่งรายละเอียดในการเขียนบทละครวิทยุน้ันไดกลาวถึงมาแลวขางตน แตจะขอ

เพิ่มเติมในบางประการ คือ การเขียนบทเริ่มตนของละครน้ัน ควรเริ่มดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อดึงดูด

ความสนใจจากผูฟง ดังน้ี 

1.1) การข้ึนตนดวยเสียงประกอบ เพื่อจะใหผูฟงเกิดจินตนาการถึงฉาก

และการกระทําของตัวละคร 
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1.2) การข้ึนตนดวยดนตรี เพื่อตองการใหผูฟงเกิดความรูสึกคลอยตาม

หรือจดจําสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

1.3) การข้ึนตนดวยคําพูดจะเปนการบอกใหผูฟงทราบเรื่องราวของ

ละคร เปนการดึงดูดความสนใจไดอีกทางหน่ึง  

ในการเปลี่ยนฉากซึ่งสามารถบอกใหผูฟงรับรูไดโดยวิธีการตาง ๆ อาทิ การเงียบช่ัวขณะ 

การบรรยาย การใชเสียงประกอบ การใชเสียงดนตร ีเปนตน สําหรับตอนจบของละครควรเปนไปดวย

ความรวดเร็ว และมีการประกาศรายช่ือผูเขียน ผูจัดการแสดง ผูแสดง และผูเกี่ยวของอื่น ๆ ใหผูฟง

ทราบดวย ทั้งน้ี การเขียนบทน้ันอาจจะเขียนต้ังแตตนจนจบเรื่องในคราวเดียวเลย หรืออาจจะทยอย

เขียนบทละครไปพรอม ๆ กับการบันทึกเสียงก็ได ซึ่งแตละวิธีตางก็มีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป 

กลาวคือ การเขียนบทใหจบเรื่องในคราวเดียวกัน จะมีขอดีคือเปนการรับประกันไดวาจะสามารถผลิต

ละครไดเพียงพอตอการออกอากาศอยางตอเน่ืองแนนอน แตขอเสีย คือ หากบทละครไมทันสมัย 

หรือไมไดรับความนิยมก็ตองกลับมารื้อแกไขบทละครหรือแทรกบทละครเขาไปใหมสําหรับการทยอย

เขียนบทไปพรอม ๆ กับการออกอากาศน้ันจะมีขอดีคือ สามารถเขียนบทละครตามความตองการหรือ

ความนิยมของผูฟงไดเลย แตขอเสียคือ หากการบันทึกเสียงที่ทําไวไมเพียงพอตอการออกอากาศ หรือ

เกิดปญหาใด ๆ ข้ึนในระหวางการบันทึกเสียงก็จะทําใหไมมีละครที่จะออกอากาศ ทําใหขาดความ

ตอเน่ืองในการติดตามของผูฟง 

2) การคัดเลือกผูแสดง ผูแสดงเปนองคประกอบสําคัญในการถายทอดบท

ละครวิทยุไปยังผูฟง ดังน้ัน การคัดเลือกผูแสดงในกรณีที่ผูเขียนแตงบทประพันธข้ึนใหมสําหรับใชใน

การแสดงละครวิทยุน้ี ก็จะตองดําเนินการหลังจากที่ผูเขียนไดเขียนบทละครวิทยุเสร็จเรียบรอยแลว 

3) การประชุมทีมงานและผูที่เกี่ยวของ หลังจากที่ผูเขียนไดเขียนบทละคร

เสร็จเรียบรอย และคัดเลือกผูแสดงทั้งหมดแลว ผูจัดละครควรเรียกประชุมทีมงานและผูแสดงทั้งหมด 

เพื่อมอบหมายหนาที่ที่แตละคนจะตองรับผิดชอบ รวมทั้งแจกจายบทละครที่ไดมีการสําเนาไวแลว 

ตลอดจนแจงข้ันตอน แผนงาน และนัดหมายตาง ๆ อันจะเปนการสรางความเขาใจรวมกันในการผลิต

ละครวิทยุครั้งน้ี 

4) การซักซอม การซักซอมการแสดงเปนสิ่งสําคัญที่อาจจะมีผลตอความ

สมบูรณของละคร เพราะหากการซอมเปนไปดวยความพรอมเพรียงก็จะทําใหการผลิตละครเปนไป

ดวยความเรียบรอย ซึ่งในการซักซอมน้ันอาจจะตองกระทําหลายครั้งเพื่อใหเกิดความพรอมสมบูรณ

สําหรับการบันทึกเทปจริง โดยการซักซอมน้ันผูที่เกี่ยวของทั้งผูแสดง ผูกํากับการแสดงหรือผูควบคุม

การแสดง เจาหนาที่เทคนิค ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการแสดงอื่น ๆ จะตองมาโดยพรอมเพรียงกัน 
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นอกจากน้ีผูที่เกี่ยวของควรเตรียมพรอมในการทําความเขาใจกับบทละครเสียกอนรวมทั้งผูแสดงกค็วร

จะตองมีการฝกซอมการพูดหรือออกเสียงตามบทที่ตนเองไดรับมากอนลวงหนาเพื่อความเขาใจใน

เบื้องตน โดยข้ันตอนในการซักซอมน้ัน จุมพล รอดคําดี (2544: 142) ไดแบงเปนข้ันตอนดังน้ี 

4.1) การซอมความเขาใจ ผูอํานวยการแสดงจะอานเรื่องทั้งหมดกอน

แลวหยุดเปนชวง ๆ เพื่อที่จะอธิบายถึงนิสัยใจคอและอื่น ๆ ที่ตองการใหผูแสดงทราบ หลังจากน้ันผู

แสดงจะนําบทกลับไปอานและทําความเขาใจโดยละเอียดตอไป 

4.2) การซอมไมโครโฟน ผูแสดงแตละคนจะตองซอมตามบทของตัวเอง

โดยผานไมโครโฟน ทั้งดานการเจรจาและอื่น ๆ ทั้งหมด เพื่อกําหนดระยะในการควบคุมเสียงตาง ๆ 

จนเปนที่นาพอใจ 

4.3) การซอมเสียงประกอบ ทั้งเสียงประกอบที่นํามาจากแผนเสียงและ

เสียงที่เกิดจากการทําข้ึนเองในหอง 

4.4) การซอมคิว เพื่อความเขาใจรวมกันในการแสดงวาตอนไหนผูแสดง

คนใดตองพูด ชวงไหนตองใชเสียงประกอบ และชวงไหนตองใชเสียงดนตรี 

5) การบันทึกเสียงจริงการแสดงจริง ข้ันตอนน้ีจะเปนกระบวนการที่เริ่มข้ึน

เมื่อทุกอยางไดเตรียมพรอมแลว โดยผูกํากับการแสดงจะตองตรวจดูความพรอมทั้งหมดกอนเริ่มการ

บันทึกเสียงจริง ทั้งในสวนของความพรอมทางดานเทคนิค การเตรียมเครื่องเลนเทป เครื่อง

บันทึกเสียง อุปกรณการติดตอสื่อสารภายใน ไมโครโฟน และอื่น ๆ ซึ่งจะตองติดต้ังเรียบรอย พรอม

สําหรับการใชงาน รวมถึงแผนเสียง และตลับเทปตาง ๆ ที่จะตองใชในการบันทึกเทปดวย นอกจากน้ี

ก็จะตองตรวจดูความพรอมของผูแสดงวาอยูครบหรือไม ระดับเสียงและการแสดงออกของเสียงแตละ

คนอยูในสภาพที่พรอมสําหรับการบันทึกเทปจริงหรือไม หลังจากน้ันเมื่อผูกํากับการแสดงไดตรวจดู

ความเรียบรอยทุกอยางแลว ก็เริ่มบันทึกเทปการแสดงจริงไดเลย โดยในระหวางการบันทึกเทปผู

กํากับการแสดงจะตองคอยควบคุมใหการแสดงเปนไปตามบทที่เขียนไวหากเกิดความผิดพลาดข้ึนก็

สามารถสั่งใหมีการบันทึกเทปใหมไดในทันที ทั้งน้ีสิ่งที่ผูแสดงควรคํานึงถึงในชวงที่ทําการบันทึกเสียง

การแสดงจริง คือ 

1. ควรระวังไมใหเกิดเสียงทุกชนิดที่นอกเหนือจากเสียงที่มีอยูในบทละคร ไมวาจะเปน

เสียงหายใจ เสียงเดิน เสียงจาม เสียงน่ังเกาอี้ หรือแมแตเสียงเปดบทละคร 

2. ควรทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับความไวเสียงหรือจุดบอดของไมโครโฟน เพื่อจะไดเขาใจ

วาควรจะทําเสียงอยางไร ตรงจุดไหน เพื่อจะใหไดเสียงที่ตองการ 
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3. ควรสังเกตการสงสัญญาณจากผูกํากับการแสดงดวย เพราะบางครั้งอาจเกิดเสียงที่

นอกเหนือจากบทละคร หรือเกิดความผิดพลาดข้ึนได พรอมทั้งควรเรียนรูสัญญาณตาง ๆ ที่ใชในการ

ออกอากาศดวย เพื่อจะไดปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง 

6) การตัดตอหลังจากดําเนินการบันทึกเสียงเสร็จเรียบรอยแลว ตอไปจึง

เปนข้ันตอนของการตัดตอซึ่งสามารถกระทําไดโดยการใชเจาหนาที่ตัดตอ ซึ่งการตัดตอดังกลาว

อาจจะทําใหเสียเวลาในการฟง ดังน้ันสวนใหญผูจัดละครจะทําการแกไขในขณะที่ทําการบันทึกเสียง

เลยอีกวิธีหน่ึงคือ การใชเครื่องตัดตอ ซึ่งในขณะที่ทําการบันทึกเทปผูกํากับการแสดงจะทํา

เครื่องหมายตรงจุดที่ผิดพลาดไว เพื่อนํามาตัดตอแกไขจุดผิดพลาดในภายหลัง 

7) การออกอากาศ เมื่อตัดตอเรียบรอยแลว ผูจัดก็จะสําเนาเทปดังกลาว 

แลวจึงนําไปออกอากาศตอไป ซึ่งภายหลังจากที่ละครไดออกอากาศไปแลวน้ัน ทีมงานควรติดตาม

ประเมินผลในข้ันตอนตาง ๆ โดยเฉพาะผลการตอบรับของผูฟงเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในการผลิต

ละครตอนตอไป 

1.5 การเขียนบทละครวิทย ุ

การเขียนบทละครวิทยุน้ัน ผูเขียนจะตองใชความรอบคอบละเอียดลออที่สุด มิฉะน้ัน

ผูฟงอาจฟงละครไมรูเรื่อง หรือรูเรื่องแตไมมีรสชาติ ไมสนุก ไมนาติดตาม ดังน้ัน ความสําเร็จสวนใหญ

ของละครวิทยุจึงอยูที่ความสามารถในการเขียนบทเจรจา 

1.5.1 องคประกอบของละคร 

สําหรับการสรางองคประกอบของละคร ทั้งละครเวที ละครโทรทัศน และละครวิทยุ 

ตองมีองคประกอบ 4 ประการ คือ (ธรรญธร ปญญโสภณ 2553: 15-19) 

1. ตองมีเรื่อง (Story) ผูชมการแสดงจะรูเรื่องไดโดยวิธีฟงบทเจรจาของตัวละคร ละคร

จะมีคุณคาไดอยูที่ผูประพันธบท จะตองมีความสามารถในเชิงกวีโวหาร แสดงออกซึ่งลักษณะนิสัยของ

ตัวละครในวรรณคดีเรื่องน้ัน ๆ 

2. ตองมีเน้ือหาสรุป (Subject) หมายถึง เน้ือหาสรุปเกี่ยวกับความตองการน้ัน ๆ เชน 

ความรักชาติ หรือแนวคิด (Theme) ที่กอใหเกิดสติปญญา สอนคติธรรม เชน ธรรมะยอมชนะอธรรม 

ทําดียอมไดดี การชวยเปลื้องทุกข ความรักเปนทุกข เปนตน 

3. นิสัยตัวละคร (Characterization) จะตองตรงกับเน้ือหาสรุป บุคลิกลักษณะ กิริยา

ทาทาง ตองตรงกับนิสัยตัวละครในเรื่อง 
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4. บรรยากาศ (Atmosphere) หมายถึง การสรางบรรยากาศรอบ ๆ  ที่เกี่ยวกับตัวละคร 

จะตองกลมกลืนกับการแสดงของตัวละคร ซึ่งบรรยากาศจะทําใหผูชมละครมีความรูสึกคลอยตามไป

กับเรื่องได เชน บรรยากาศแจมใส เศรา เปนตน การสรางบรรยากาศใหกับตัวละคร เปนกลวิธีสําคัญ

อยางหน่ึงของตัวละคร 

อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญผูย่ิงใหญชาวกรีก ไดกลาวถึงองคประกอบของละคร

ไวในหนังสือ โพเอทติกส (Poetics) ซึ่งถือเปนตําราเกี่ยวกับทฤษฎีการละครเลมแรกของโลก (Siks 

1983: 170 อางถึงใน ชัยพร ธรรมโยธิน 2556) ดังน้ี 

โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง โครงสรางของการกระทําที่ปรากฏอยูในละคร การลําดับ

เหตุการณที่เกิดข้ึนในละครอยางมีเหตุผล และจุดหมายปลายทาง โดยใหมีความสมบูรณอยูในตัวเอง 

คือมีจุดเริ่มตน ตอนกลาง และจุดจบของเรื่อง เหตุการณทุกตอนที่ประกอบเขาดวยกันจะตองมีความ

สมเหตุสมผล ซึ่งเรื่องราวที่เกิดข้ึนในฉากหน่ึงจะตองมีความสัมพันธหรือสืบเน่ืองมาจากฉากอื่น การ

วางโครงเรื่องเปนการวางแผน หรือการกําหนดชะตาชีวิตของตัวละครแตละตัวใหมีเรื่องราว การ

กระทํา อุปสรรค ปญหา และบทสรุปของชีวิต หรืออาจเปนการจัดลําดับสารใหอยูในรูปของการแสดง

ที่มีความขัดแยงระหวางตัวละครเอก (Protagonist) และตัวละครฝายราย (Antagonist) การ

จัดลําดับสารดังกลาว ทําใหใหเช่ือมโยงเห็นสาระสําคัญของเรื่อง (Theme) ในที่สุด 

ตัวละคร (Character) หมายถึง ตัวบุคคลที่ถูกสมมุติใหมีความสําคัญในการดําเนินเรื่อง 

หรือผูกระทํา หรือผูแสดงเรื่องราวตาง ๆ  และไดรับผลจากการกระทําเหลาน้ันในบทละคร ซึ่งตัวละคร

โดยหลักใหญแบงเปน 3 ประเภท 

- ตัวเอก (Protagonist) เปนตัวละครที่มีความสําคัญของเรื่อง ซึ่งจะมีความคิด 

อุดมการณ อยางแนวแนที่จะเอาชนะอุปสรรคและขอขัดแยง ลักษณะเชนน้ี ทําใหตัวเอกเปนวีรบุรุษ 

วีรสตรี ในสายตาผูชม 

- ตัวราย (Antagonist) เปนตัวละครที่ขัดขวางการกระทําของตัวเอก และทําใหเกิดขอ

ขัดแยงและพัฒนาขอขัดแยงน้ันใหลุกลามออกไป ลักษณะเชนน้ี ทําใหผูชมมองเห็นตัวละครตัวน้ีเปน

ตัวเลวรายและเห็นแกตัว 

- ตัวประกอบ (Related Characters) เปนตัวละครที่ชวยสนับสนุนใหโครงเรื่องพัฒนา

ไปสูจุดสูงสุดของเรื่อง (Climax) มีหนาที่ชวยพัฒนาตัวละครสําคัญในเรื่อง 

บุคลิกตัวละครที่ดีจะตองมีพัฒนาการ คือ ตองมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด อุปนิสัย

ใจคอ ตลอดจนเจตคติตอเรือ่งราวตาง ๆ แตการเปลี่ยนแปลงน้ีตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล 
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สาระของเรื่อง (Theme) หมายถึง ความคิดรวบยอด หรือแกนของเรื่อง เปนขอคิด 

สาระสําคัญ หรือแนวปรัชญาที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระทั้งหมดของละคร ที่บทแตละเรื่องนํามาเสนอ

ตอผูชม ความคิดสําคัญหรือสาระสําคัญน้ี จะพัฒนาตามสถานการณในละคร ซึ่งจะแสดงออกมา

ทางการวางโครงเรื่องและลักษณะตัวละคร ความคิดสําคัญหรือสาระสําคัญของละคร จะบอกใหทราบ

ถึงจุดหมายของบทละคร และเปนขอคิดที่ผูชมจะนํามาเก็บไวใชประโยชนแกตนได เน่ืองจากเกี่ยวของ

กับเงื่อนไขของความเปนมนุษย สาระของละครจึงเปนความคิดที่เปนสากลที่สามารถปรับใชกับสภาพ

ทั่วไปได 

ภาษา (Diction) หมายถึง ภาษาในละคร ไดแก คําพูดที่ใชในละคร ช่ือเรื่อง ช่ือตัวละคร 

และบทสนทนา ตลอดจนการกําหนดทิศทางบนเวที (Stage Direction) ภาษาในละครจะสื่อสาร

ขอมูลขาวสาร ความรูไปยังผูชม บทสนทนาจะเปนที่ตัวละครแสดงออกถึงความคิดและความรูสึก

ออกมาเปนวัจนสาร ซึ่งเปนศิลปะของการถายทอดเรื่องราวหรือความคิดของผูประพันธออกมาทาง

คําพูดของตัวละคร หรือบทเจรจา โดยภาษาพูดเพื่อการแสดงใหผูชมดูไมใชสําหรับการอาน ซึ่งจะเปน

สวนเสริมสรางอาการแสดง และชวยในการพัฒนาตัวละคร โครงเรื่อง ตลอดจนสาระของเรื่อง 

ศิลปะการใชภาษา เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะนําไปสูการเขียนบทละครที่ดี แมวาจะมีโครง

เรื่อง ตัวละคร ความคิดที่ดี หากไมมีศิลปะในการใชภาษา ก็ไมสามารถถายทอดเรื่องราวและความคิด

สูผูชมไดอยางชัดเจนและนาฟง บทสนทนาที่ดีตองใหเหมาะสมกับเน้ือหาในแตละเรื่อง บงบอกถึง

ลักษณะนิสัยของตัวละครที่จะพูดความคิดอาน และอารมณของผูพูด ซึ่งทําใหผูชมเขาใจถึงตัวละครได

เปนอยางดี 

เสียง (Sound) หมายถึง เสียงในละครทั้งหมด ไดแก เสียงพูดสนทนา (Verbal) หรือ

ดนตรี (Song) และเสียงประกอบ (Sound Effect) หรือเสียงจากสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ที่เปนอวัจนสาร 

(Verbal) ซึ่งเปนสิ่งที่จะชวยพัฒนาโครงเรื่องและสาระของเรื่อง เสียงที่นําเสนอในละครจะถูก

เลือกสรร เพื่อกอใหเกิดการกระตุนอารมณและสรางจินตนาการของผูชม 

ภาพ (Spectacle) หมายถึง ภาพทั้งหมดที่มองเห็นในละคร ประกอบดวยภาพการ

แสดงของตัวละคร ตลอดจนบทบาทของตัวละครที่แสดงใหเห็นดวยใบหนา ทาทาง และจังหวะของ

การเคลื่อนไหวที่แนบเนียน ซึ่งชวยเพิ่มพูนรสชาติใหแกละคร ฉากที่บงบอกถึงสถานที่เกิดการแสดง

น้ัน ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมของตัวละคร แสงที่ชวยทําใหเห็นภาพและทําใหเกิดการเนน ตลอดจนแสดงถึง

การเปลี่ยนแปลงของการกระทํา อารมณ และสิ่งแวดลอม 

สําหรับการประยุกตใชกับละครวิทยุมี 5 สวน คือ โครงเรื่อง (Plot) ตัวละคร 

(Character) สาระของเรื่อง (Theme) ภาษา (Diction) เสียง (Sound) โดยตัดเรื่องของภาพ 
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(Spectacle) เพราะละครวิทยุ ใชจินตนาการของผูฟงจากนํ้าเสียงของผูแสดงเทาน้ัน ไมวาจะเปน

หนาตา ทาทางของตัวละคร ฉาก สถานที่ และอื่น ๆ ฉะน้ันองคประกอบที่เปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงของ

ละครวิทยุ คือ องคประกอบของบทเจรจาตองมีความชัดเจนไมคลุมเครือ ตลอดจนองคประกอบของ

เสียงและดนตรี ดังน้ี 

1. บทเจรจา (Dialogue) คือ บทโตตอบกันในระหวางตัวละคร ถือเปนหัวใจของการ

แสดงละครวิทยุ ทําใหคนฟงรูเรื่องราวตาง ๆ ของเน้ือเรื่องละครวิทยุ รูอารมณของตัวละคร รู

เหตุการณ 

2. เสียงประกอบ (Sound Effects) บางครั้งผูแสดงไมตองบรรยาย ไมตองบอกเลาก็

ทราบไดจากเสียงประกอบ เชน เสียงฝนตก เสียงลมพายุ เสียงนํ้าไหล เสียงประกอบสามารถสราง

จินตนาการใหผูฟงได เสียงประกอบแบงเปน 3 สวน 

สวนที่ 1 สรางสถานที่ เชน เสียงนกรอง เสียงนํ้าไหล เสียงสัตวปา ลิง ขาง ชะนี 

เสียงดนตรี สะลอซอซึง แคน เสียงรถว่ิงกันขวักไขวอยูบนถนน เสียงนกหวีด เปนตน 

สวนที่ 2 สรางเวลา เชน เสียงไกขัน เสียงหรีดหริ่งเรไร เปนตน 

สวนที่ 3 สรางความรูสึก เชน เสียงลมพัด เสียงประตูเปด-ปด เสียงสุนัขเหาหรอืหอน 

เปนตน 

3. ดนตรี (Music) เสียงดนตรีประกอบละครแนวตาง ๆ ชวยเสริมใหละครนาฟงย่ิงข้ึน 

เชน ดนตรีแสดงอารมณเศรา แสดงความนากลัว แสดงความสนุกสนาน แสดงความต่ืนเตน  

ดังน้ัน องคประกอบทั้งหมดที่กลาวมาขางตน หานํามาใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม

จะทําใหละครวิทยุนาสนใจและนาติดตามมากข้ึน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, คณะวิทยาการ

จัดการ 2554: 29-31) 

1.5.2 การเขียนบทละครวิทยุ 

1) ข้ันตอนการเขียนบทละครวิทยุ 

ปมุข ศุภสาร และพิไลพรรณ ปุกหุต (2544: 45-47) กลาวไววามีข้ันตอนดังน้ี 

1.1) การวางเคาโครงเรื่อง 

เมื่อคัดเลือกบทประพันธที่จะนํามาผลิตเปนละครวิทยุไดแลว จะตองมีการนําบท

ประพันธดังกลาวมาเขียนเปนบทละครวิทยุ ซึ่งสิ่งสําคัญของการเขียนบทละครวิทยุ คือ การวางเคา

โครงเรื่อง เปรียบเสมือนเปนการถายทอดหรือลําดับเรื่องราวของละครใหมีความสอดคลอง สราง
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อารมณคลอยตามใหผูฟงเกิดจินตภาพ ทั้งน้ีในการวางเคาโครงเรื่องเพื่อใหเปนมาตรฐานในการ

จัดระบบการละครของแตละสถานี เรียกวา โครงการจัดรายการละคร มีองคประกอบ คือ 

1) ความสําคัญ หมายถึง เคาโครงเรื่องที่มีลักษณะเปนเรื่องราวของ

ชีวิต ซึ่งเรื่องเหลาน้ีมีความหมายตอผูฟงสวนใหญ และสาระของเรื่องมีคตินิยมที่ใหแนวคิดที่ดีกับ

ประชาชน 

2) พลังทางอารมณ หมายถึง รายละเอียดของเคาโครงเรื่องควร

สรางความสะเทือนใจ สรางความรูสึกลุมลึกในใจหรือสะกิดใจใหคิดคํานึงของผูฟง 

3) การสรางสรรคทางศิลปะ หมายถึง เคาโครงเรื่องของละครที่

ประสบผลสําเร็จ สวนใหญมักเปนเรื่องราวที่อยูระหวางความเปนไปไดและความเปนไปไมได ฟงแลว

เสมือนกับเปนเรื่องจริง หรือมีขอมูลที่เช่ือถือไดวาเปนจริง แตขณะที่เช่ือเชนน้ันก็มีความรูสึกอีกดาน

หน่ึงวาเปนเรื่องเหลือเช่ือ ไมนาจะเปนไปได 

4) การจัดผูแสดง หมายถึง การสรางตัวละครที่เปนจริงข้ึนใน

จินตนาการของผูฟงบุคลิกลักษณะของตัวละคร สํานวนคําพูดของตัวละคร และสาระของเรื่องที่

ถายทอดผานตัวละครจะตองสรางใหผูฟงเกิดจินตนาการตามเรื่องราวไดจริงหลักการวางโครงเรื่อง 

น้ันควรเปนไปในลักษณะกวาง ๆ ไมควรวางโครงเรื่องใหมีความชัดเจนมากเกินไป แตใหมีการสราง

เหตุการณที่มีความขัดแยงอยูในเรื่องทุกครั้งที่เขียนบทละคร ซึ่งในเรื่องเดียวกันอาจมีความขัดแยง

หลาย ๆ ตอนก็ไดเพื่อใหผูฟงเกิดความคิดคลอยตามความขัดแยงของเรื่อง และจินตนาการเรื่องราว

ตอไป จนกระทั่งการคาดเดาจุดจบของเรื่องซึ่งผูเขียนบทควรสรางเรื่องราวใหจบแบบพลิกความ

คาดหมาย จะทําใหผูฟงมีความสนใจเรื่องราวมากข้ึน ดังน้ัน สิ่งที่ผูเขียนควรทํา คือ การศึกษา

บุคลิกลักษณะ การดําเนินชีวิต และรายละเอียดของบุคคลตาง ๆ ในสังคม เพื่อความหลากหลายของ

ขอมูลในการนํามาใชเปนขอมูลประกอบในการสรางเรื่องราวตาง ๆ จะมีข้ันตอนในการวางโครงเรื่อง

ประกอบดวย 

1. การวางเคาโครงและลําดับของเรื่องราว ต้ังแตตนจนจบใหละเอียดรอบคอบและ

รัดกุมมากที่สุด 

2. การกําหนดบทบาทหรือคุณลักษณะรวมทั้งจํานวนของตัวละครทั้งหมดกอนโดยใหมี

รายละเอียดของตัวละครแตละตัววาเปนใคร มาจากไหน ประกอบอาชีพอะไร จบการศึกษาระดับไหน

อยางไร อยูในสภาพแวดลอมและสังคมอยางไร มีความสัมพันธกับตัวละครอื่นอยางไรและประเด็น 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเห็นรายละเอียดชัดเจนของตัวละคร และจะเปนประโยชนตอการเขียน

เรื่องราวความเปนไปตาง ๆ ของละคร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

 

3. การสรางเหตุการณความขัดแยงของตัวละครตาง ๆ เสมือนเปนการสรางปญหาให

ผูฟงไดคิดจินตนาการตาม และสามารถเขาใจถึงเรื่องราวที่เกิดข้ึนได ตลอดจนการดึงแกนของเรื่อง

ออกมาใหเห็นชัดเจนวาอะไรคือจุดเดน อะไรเปนความสนใจสูงสุด และอะไรเปนการขัดแยงที่สรางข้ึน 

4. การกําหนดจุดจบของเรื่อง ซึ่งจุดจบของเรื่องควรเปนสิ่งที่สรางความประทับใจใหกับ

ผูฟงมากกวาความรูสึกเสียดายที่ไดติดตามมาจนถึงตอนทายของเรื่อง ซึ่งการกําหนดจุดจบของเรื่องน้ี

เปนเรื่องของเทคนิคในการเขียนของผูเขียนแตละคนเมื่อผู เขียนไดกําหนดรายละเอียดขางตน

เรียบรอยแลว หลังจากน้ันก็สามารถเขียนบทละครตามแนวทางที่วางไวได ซึ่งนอกจากการกําหนด

จุดเริ่มตน สรางความขัดแยง กําหนดจุดสุดยอด และจุดจบของเรื่องแลว ยังมีหลายละเอียดอื่น ๆ ที่

ผูเขียนตองคิดสรางข้ึนเพื่อความสมบูรณของบทละครวิทยุ 

1.2) ฉาก 

การสรางฉากไมควรมีจํานวนมากเกินไปเพราะจะทําใหผูฟงเกิดความรูสึกสับสนได 

รวมทั้งฉากแตละฉากควรตองมีความสําคัญและทําใหผูฟงเขาใจไดงาย ใชเวลาในแตละฉากอยาง

เหมาะสม ไมควรยาวเกินไปเพราะจะทําใหผูฟงเกิดความรูสึกเบื่อหนายได 

1.3) การบรรยาย 

การบรรยาย เปนลักษณะการเกริ่นนําเรื่อง รวมทั้งการพูดแทรกเพื่อบรรยายความ

เปนไปหรืออารมณของตัวละครใหผูฟงเขาใจเรื่องราวมากข้ึน โดยปกติการสื่อความหมายในละครวิทยุ 

จะใชบทสนทนาของตัวละครมากกวาใชการบรรยาย นอกจากสิ่งที่ตัวละครไมสามารถสื่อความหมาย

ได ก็สามารถใชการบรรยายในการสื่อความหมายเพิ่มเติมได แตผูเขียนบทไมควรเขียนบทบรรยายยาว

เกินไป เพราะจะทําใหผูฟงเกิดความเบื่อหนายได 

1.4) บทบาทหรือลกัษณะของตัวละคร 

ผูเขียนบทละครวิทยุตองกําหนดนํ้าเสียงและวิธีการพูดของตัวละครแตละตัวใหมีความ

แตกตางกันไปตามนิสัยใจคอ หรือสภาพความเปนอยูของตัวละคร เพื่อใหผูฟงสามารถจินตนาการตาม

เรื่องราวไดวาตัวละครแตละตัวเปนอยางไร ซึ่งตัวละครสําคัญของเรื่องไมควรมีมากเกินไป เพราะ

ละครวิทยุน้ันตางจากละครโทรทัศนตรงที่ผูฟงไมสามารถเห็นภาพของตัวละครได ดังน้ันในแตละฉาก

ไมควรมีตัวละครมากเกินกวา 3 คน เพราะหากตัวละครมีมากเกินไปผูฟงจะไมสามารถจดจํา

บุคลิกลักษณะไดทั้งหมด ทําใหการรับฟงละครวิทยุขาดอรรถรสและความตอเน่ือง นอกจากน้ีหากการ

แสดงฉากไหนตัวละครไมสามารถถายทอดอารมณและความรูสึกที่แทจริงออกมาไดทั้งหมด ผูเขียน

อาจใชการบรรยายเขามาชวยก็ได ดังที่กลาวไปแลวขางตน 
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1.5) บทเจรจา 

บทเจรจาเปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูฟงเขาใจเรื่องราวความเปนไปตาง ๆ ได โดยผาน

การสนทนาของตัวละครต้ังแต 2 คนข้ึนไป ซึ่งจะตางจากการบรรยายตรงที่การบรรยายเปนการ

ถายทอดเรื่องราวโดยผานคนเพียงคนเดียว ในละครวิทยุน้ันการเจรจาระหวางตัวละครจําเปนตอง

บอกเลาในทุกสิ่งทุกอยางแมเพียงเรื่องเล็กนอย เพราะจะทําใหผูฟงเกิดจินตนาการเรื่องราวหรือ

เหตุการณไดตรงตามที่ผูเขียนสรางข้ึน นอกจากน้ีบทสนทนาระหวางตัวละครควรเขียนใหใกลเคียง

ความจริงมากที่สุด และไมควรใชถอยคําที่เย่ินเยอเกินไปเพราะจะทําใหผูฟงเกิดความเบื่อหนายได 

หลักสําคัญในการเขียนบทเจรจา คือ 

1. ตองเขียนโดยใชภาษาพูดใหมากทีสุ่ด 

2. การใชสรรพนามแทนตัวละครน้ัน ควรคํานึงถึงขอเท็จจริงดวยวาตัวละครน้ันอยูใน

ฐานะหรือสภาพแวดลอมอยางไร เพราะสรรพนามจะเปนสิ่งบงช้ีถึงลักษณะความแตกตางของตัว

ละครแตละตัว 

3. การกําหนดการใชถอยคํา และนํ้าเสียงของตัวละคร ควรระบุใหชัดเจนเพื่อใหผูแสดง

เขาใจและสามารถสื่อความหมายออกมาไดอยางถูกตอง 

4. หากเปนการนําบทประพันธที่มีอยูเดิมมาทําเปนละครวิทยุก็ไมควรจะคัดลอกถอยคํา

เดิมของบทประพันธมาทั้งหมด แตควรปรับแกไขเพื่อใหเหมาะสมกับการนําเสนอทางละครวิทยุ 

5. ผูเขียนควรมีมโนภาพไปตามเรื่องราวที่กําลังเขียนใหตัวละครแตละตัว เพื่อใหการ

เขียนบทเจรจาไดอรรถรสและมีความสมจริงมากข้ึน 

6. ผูเขียนจําเปนตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานที่ สิ่งแวดลอม หรือ

ขนบธรรมเนียมที่แตงข้ึนพอสมควร และควรหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหขอเท็จจริงมีความถูกตองและ

สมจริงตามความเปนจริงของสถานการณน้ัน ๆ 

7. ในบางครั้งการถายทอดคําพูดโดยผานบทเจรจาของตัวละครอาจไมเหมาะสม จึงอาจ

นําเรื่องของเสียงประกอบมาใชแทนก็ได 

1.6) เสียงประกอบ 

การใชเสียงประกอบทางวิทยุน้ันมีความสําคัญเปนอยางมากในการชวยใหผูฟงเกิดมโน

ภาพตามเหตุการณที่เกิดข้ึนได ดังน้ันผูเขียนบทจะตองคํานึงถึงการสรางเสียงประกอบในบทละครดวย

เพราะเสียงประกอบมีความสําคัญในการสื่อความหมายของเรื่องราวใหผูฟงเขาใจได จึงควรใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด นอกจากน้ีการใชเสียงในละครวิทยุยังแบงออกเปน 2 ชนิด คือเสียงที่ผูฟงฟงแลวรับรู
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ไดในทันทีวาเปนเสียงอะไร กับเสียงที่ผูฟงฟงแลวไมสามารถรับรูไดวาเปนเสียงอะไร ซึ่งสิ่งเหลาน้ี

ผูเขียนจําเปนตองบอกเลารายละเอียดลงไปในบทละครวิทยุดวย ซึ่งจะไดมีการกลาวถึงรายละเอียด

ตอไป 

1.7) การใชเสียงดนตร ี

ดนตรีอาจทําใหผูฟงเกิดความรูสึกเคลิบเคลิ้มและคลอยตามไปกับเรื่องราวที่เกิดข้ึน 

สามารถสรางบรรยากาศที่ดีใหแกละครได ซึ่งข้ึนอยูกับความตองการของผูเขียนบทบางครั้งอาจ

นํามาใชตอนเริ่มรายการละคร ตอนเช่ือมตอระหวางการเปลี่ยนฉาก ตอนปดรายการหรือการคลอไป

กับบทสนทนาของตัวละครเพื่อเพิ่มอารมณใหแกละครก็ได ทั้งน้ี การนําเสียงดนตรีมาใชควรพิจารณา

ใหถูกกาลเทศะ เพราะหากเลือกใชดนตรีไมเหมาะสมอาจจะทําใหละครวิทยุเรื่องน้ันหมดคุณคาใน

ความคิดของผูฟงไดทั้งน้ี ชม ภูมิภาค (2527: 65-67) ไดใหขอคิดที่พึงระวังแกนักเขียนบทละครวิทยุ

ไวเปนหลักในการสรางผลงานไว ดังน้ี 

1. ระวังการใชช่ือที่ไมสุภาพหรือไมเคารพบุคคลที่เปนทีรู่จัก 

2. การระวังการพูดทีเ่ปนอันตรายตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

3. ไมควรจะยํ้าหรือกลาวถึงสิ่งอันเปนปมดอยตาง ๆ ของคนเรา 

4. ไมควรเสนอเรื่องราวที่โหดเหี้ยมเกี่ยวกับการฆาตกรรมหรอืการฆาตัวตาย 

5. ไมควรเสนอสิ่งที่ขัดตอวัฒนธรรมไทย 

6. ควรใชคํางาย ๆ เปนทีเ่ขาใจในสงัคมทุกช้ัน 

7. เรื่องราวเกี่ยวกบัเพศ ควรตัดทิ้งไมใหมีออกรายการ 

8. ควรสื่อความหมายใหตรงจุดประสงคที่วางไว 

2) รูปแบบของบทละครวิทยุ มีตัวอยางดังน้ี 

2.1) หัวกระดาษ 

ละครวิทยุเรื่อง…………………………………………………………… 

ตอนที่................ช่ือตอน............................................(ถาม)ี 

วัน เวลา สถานที่.....................................ทีส่งกระจายเสียง 
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2.2) เพลงนํารายการ เลอืกเพลงใหเหมาะกับละครวิทยุ 

2.3) กลาวเปดรายการ กลาวทักทายผูฟง บอกช่ือคณะละคร วัน เวลา 

ที่ออกอากาศ บอกช่ือละครวิทยุ ช่ือเจาของบทประพันธ ช่ือผูเขียนบทละครวิทยุ 

2.4) ความเดิมตอนที่แลว เลาความเดิมตอนที่แลวโดยยอใหผูฟงพอ

ระลึกเรื่องไดและเปนพื้นฐานการฟงเรื่องราวตอไป 

2.5) กลาวบรรยายฉาก บอก วัน เวลา สถานที่ บรรยากาศโดยยอ 

2.6) เขียนบทสนทนาของตัวละคร หากตองการใหผูแสดงละครแสดง

อารมณอยางชัดเจน ควรวงเล็บไวทายประโยคดวยวาอารมณอยางไร เชน (อารมณเศรา) (อารมณ

ซาบซึ้ง) เปนตน หากมีเสียงประกอบในสวนใดตองเขียนบอกไวใหชัดเจน เชน (เสียงโทรศัพท) (เสียง

ประตูปด) (เสียงผูคนเดินขวักไขว) เปนตน เพื่อผูแสดงละครวิทยุ และผูทําเสียงประกอบจะได

ดําเนินการไดตามความประสงคของผูเขียนบท 

2.7) กลาวปดรายการ เมื่อละครจบตอน มีเพลงประกอบในชวงทาย 

ผูบรรยายกลาวปดรายการ เลาเหตุการณชวงทายตอน ต้ังเปนคําถามถึงเหตุการณขางหนาจะดําเนิน

ไปอยางไร กลาวเชิญชวนใหฟงละครในตอนตอไปในวันตอไป กลาวคําอําลา เปดเพลงประจํารายการ 

ตัวอยางบทละครวิทยุที่ผูวิจัยไดศึกษามา มีดังน้ี 

1. ละครวิทยุ “สืบซอนกลจนเจอรัก” 

(ที่มา: เอกสารประกอบการสอน การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทโทรทัศน. กรุงเทพฯ: คณะ

นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2554) 

ตอนท่ี 1 

โดย “หทัยทพิย” 

(ดนตรีเปดเรื่อง) 

ฉากท่ี 1 

ภายในรานอาหาร 

อดิศร (ชายหนุมอายุประมาณ 25 ป) ถาเสี่ยแนใจวาทุกอยางจะเรียบรอยโดยที่ตํารวจจะไม

เขามาเกี่ยว ก็เปนอันตกลงตามน้ี 
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เสี่ย (ชายอายุประมาณ 50 ป) คุณพูดเหมือนไมเช่ือใจผม จะวาไป ผมซะอีกที่ไมนาจะ

ไวใจลูกคาที่เพิ่งติดตอซื้อขายกันอยางคุณ 

อดิศร (เสียงกอง) ไมนาเลยเรา ดูเหมือนมันจะสงสัย รีบจบเกมดีกวาเรา(ปด) ทําไมเสี่ยพูด

อะไรอยางน้ันละครับ ผมถามเพื่อความแนใจเทาน้ัน ถาผมพูดอะไรใหเสี่ยไมพอใจ 

ผมตองขอโทษดวยนะครับ   

เสี่ย  ผมลอเลนนะ หวังวาเราคงจะไดทําธุรกิจรวมกันอีกนะ  

อดิศร  ครับ งั้นผมขอตัวกอนนะครับ สวัสดีครับเสี่ย (เสียงเลื่อนเกาอี้/เสียงเดินบนพื้นไม 1 

กาว) 

อนงคนาง (หญิงสาวอายุประมาณ 24 ป) (เสียงรองตกใจ) วาย (เสียงกอง) ตาบาน่ี ลุกข้ึนมาชน

เราจนลมกนจ้ําเบา ฉันเจ็บนะ ฮึ (ปด) 

อดิศร  ขอโทษครับ (เสียงเดินบนพื้นไม 2-3 กาว) 

อนงคนาง (เสียงกอง) คนบา ใสสูทซะหรู แตมารยาททราม ขอโทษคําเดียวก็คิดจะไป ไมคิดจะ

ดึงฉันใหลุกข้ึนดวยซ้ํา นึก เหรอวาฉันจะยอม (ปด) (พูดอยางโกรธ ๆ) เด๋ียว คุณทํา

ฉันหกลมแลวจะไปงาย ๆ อยางน้ีนะเหรอ 

อดิศร  (เสียงกอง) อะไรกันเน่ีย ยายคนน้ีมาดึงเราไวทําไม (ปด) ผมบอกแลวไงวาขอโทษ  

อนงคนาง ขอโทษแลวมันหายหรอืไง 

อดิศร  น่ี ผมไมมีเวลามาตอลอตอเถียงกับคุณหรอกนะ ผมจะรีบ 

อนงคนาง (โกรธไมยอม) รบีเหรอ 

อดิศร  (ตกใจ) เฮย (เสียงกอง) ยายน่ีดึงเสื้อเราจนเครื่องดักฟงที่ติดอยูในเสื้อสูทตกไปที่พื้น 

แยแลว ลูกนองไอเสี่ยหันมาเห็น เผนดีกวาเรา (ปด) 

อนงคนาง ตาบา หนีไปซะแลว ยังพูดกันไมรูเลย 

(เปลี่ยนเพลง) 
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ฉากท่ี 2 

ท่ีโรงพัก 

สารวัตร  (ชายอายุประมาณ 40 ป) (โวยวาย) หมวดอดิศรทําไมคุณถึงทํางานหละหลวมอยาง

น้ี คุณรูไหมวาเราตามคดีคาอาวุธน้ีมา 3 ป แตผมสงคุณไปติดตอกับไอเสี่ยน่ันแคสาม

ครั้ง คุณก็ทําพังไมมีช้ินดี คุณมีอะไรจะพูดไหม 

อดิศร  ไมมีครับสารวัตร ทุกอยางเปนความผิดของผมเอง (เสียงกอง) แตที่จริงมันเปน

ความผิดของยายตัวแสบน่ันตางหาก (ปด) 

สารวัตร  ผมจะพักงานคุณสามเดือน 

ผูกองยอด (ชายอายุ 30 ป) แตสารวัตรครับ ที่ผานมาหมวดยังไมเคยทํางานพลาด ผมวานาจะ

ใหโอกาสเขาทํางานไถโทษนะครับ 

สารวัตร  ได ครั้งน้ีผมจะเห็นแกผูกองยอด หมวดอดิศร ผมมอบหมายใหคุณเขาไปเปนสายสืบ

ในคดียาเสพติด คุณตองเขาเปนคนขับรถในบานนายณรงค นายณรงคคนน้ี เปนคน

ที่ทางเราสงสัยวาจะเกี่ยวของกับขบวนการคายาเสพติด ผมบอกไวกอนนะวาถาคุณ

ทํางานครั้งน้ีสําเร็จ คุณก็รอดตัวไป แตถาพลาด คุณไดเปนผูหมวดไปจนเกษียณแน 

อดิศร  ครับสารวัตร 

(เปลี่ยนเพลง) 

ฉากท่ี 3 

ท่ีบานณรงค 

เสียงนกรองยามเชา 

อดิศร  (พูดในโทรศัพท) ตอนน้ีผมอยูที่บานนายณรงค เขารับผมเขาทํางานแลว เด๋ียวผมจะ

ลองเดินสํารวจบาน… ครับ ผมจะระวัง แคน้ีกอนนะ (วางสายโทรศัพท) 

(ดนตรีค่ันสั้นๆ) 

(เสียงผัดกับขาว เคาะกระทะ) 

อนงคนาง (แกลงเรียกๆดังๆใหตกใจ) ปาสาย  

สาย  (หญิงอายุ 60 ป) อุย ตาเถร คุณหนู มาเงียบ ๆ ปาตกใจหมดเลย ทําไมวันน้ีถึงเขา

มาในครัวแตเชาละคะ 
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อนงคนาง ก็เมื่อคืนนางกลบัมากง็วงมาก กเ็ลยหลบัไปไมไดทานขาวเย็น 

สาย  โถ ต่ืนมาคงหิวแยสิคะ ปาทําจะเสร็จแลวคะ มีแตของที่คุณหนูชอบทั้งน้ันเลย ไปรอ

ที่โตะไดเลยคะ 

อนงคนาง เร็ว ๆ นะคะปา 

อดิศร  เออ…ปาครับ หองนํ้าไปทางไหนครบั 

อนงคนาง (ตกใจ) คุณ ! 

อดิศร  (ตกใจ) คุณ ! 

(ดนตรีจบตอน) 

2. บทละครสั้น 5 นาท ีเรื่อง “ภรรยาหัวรั้น” 

(ที่มา: เอกสารคําสอน การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533) 

ตัวละคร           

ผูบรรยาย 

ชัช (สาม ีอายุประมาณ 50 ป) 

วิภา (ภรรยา เอาแตใจตัวเอง หัวรั้น อายุประมาณ 45 ป) 

เสียงประกอบ นํ้าไหลเช่ียว เพลงลูกทุง 

ดนตร ี  เพลงตลก สั้นๆ เปนเพลงบรรเลง 

ดนตร ี  ดังข้ึนประมาณ 5 วินาที แลวเฟด (fade) หายไป 

บรรยาย  ตอไปน้ีเปนเรื่องของภรรยาคนหน่ึง และเปนภรรยาที่ออกจะพิเศษอยูซักหนอย 

เพราะเธอมักจะหัวรั้น หัวด้ือกับสามี ออ...บางทีอาจจะเปนเรื่องของสามีดวย คือ 

ชายคนหน่ึงช่ือ ชัช ชัชมีภรรยาคนหน่ึงช่ือ วิภา เธอหัวรั้นมาก จนทําใหเขาเกิดความ

ทุกขแสนสาหัส เพราะเธอจะทําในสิ่งที่ตรงขามกับเขาอยูตลอดเวลา เชน… 

ชัช  -“น่ีวิภา ฉันวาเราควรจะสรางบานใหมสักหลังหน่ึงนะ ฉันอยากจะใหเปนบานตึก

ทรงกลม” 

วิภา  - “ไม.....เราจะสรางบานดวยไมเปนรปูสีเ่หลี่ยม” 
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ชัช (รําคาญ) - “ตกลง ตกลง บานไมทรงสี่เหลี่ยมก็ได” 

บรรยาย  - แลวในที่สุด บานใหมของชัชกับวิภาก็ทําดวยไมทรงสี่เหลี่ยม และอีกตัวอยางหน่ึง 

ชัช  - “วิภา นํ้าในบอหนะ มันเหม็นนะ อยาไปตักเอามาใชเลย เอานํ้าฝนที่รองไวมาใช

ดีกวา” 

วิภา  - “ใครบอกเธอ นํ้าฝนหนะ ตัวมีเช้ือโรคดีนักละ สูนํ้าในบอของเราไมได” 

บรรยาย  - เหตุการณเชนน้ีมักจะเกิดข้ึนทุกครั้ง ที่สองสามีภรรยาน้ีสนทนากัน หรือ เชน 

ชัช  - “วิภา ฉันหิวจัง ขอกาแฟสักถวยซ”ิ 

บรรยาย  - แลววิภาก็นําขนมถวยมาให หรือเมื่อชัชขอใหภรรยาซื้อตะกรามาใหเขา เธอก็ซื้อ

หมอมาให เมื่อเขาขอใหซื้อเกลือ เธอก็จะซื้อนํ้าตาล เชนน้ีเสมอ หรือ..... 

ชัช  - “น่ีเธอ ไดเวลาทีเ่ราจะข้ึนรถยนตไปเย่ียมคุณพอ คุณแมของเธอแลวละ” 

วิภา  - “ใครบอก เราจะไปรถไฟตางหาก” 

บรรยาย  - นาสงสารชัชเหลือเกิน ทานอยากทราบไหมวาชัชจะทําอยางไร 

ชัช (คิด)  - “อืม เมียเราน่ีมักจะทําอะไรในสิ่งที่ตรงกันขามกับที่เราพูดเสมอ (น่ิงสักครู (ทํา

เสียงสะทอน) เสียงดีใจ) ถาอยางน้ัน เรารูแลววาควรจะทําอยางไร (หัวเราะอยางดี

ใจ) ถาเราอยากไดนํ้าชา เราก็จะขอขนมถวย ถาเราอยากฟงวิทยุ เราจะขอใหเธอ

อยาทําเสียงดัง เอาละ .....จะลองดูซิวาจะไดผลไหม” 

(เสียงเพลงลูกทุงเบาๆ) 

“แนะ.....เธอกําลังฟงเพลงอยางต้ังอกต้ังใจทีเดียว เราก็อยากจะฟงบางเหมือนกัน 

แตเราจะ บอกวา (ดัง) น่ี วิภา เธอปดวิทยุไดไหม ฉันจะอานหนังสือ”  

วิภา  - “ไมหรอก หนังสอืน่ีเธออานต้ังหลายหนแลว ฟงเพลงดีกวา” 

เพลงประกอบ (เสียงเพลงลูกทุงดังข้ึน) 

ชัช (คิดในใจ) - “อา.....ไดการหละ (ดัง) น่ีวิภา เราควรไปเย่ียมพอแมของเธอนะ” 

วิภา  - “ไมหรอก ไปเย่ียมพอแมของเธอดีกวา” 

ชัช (คิดในใจ) - “ใชซิ เราอยากไปเย่ียมพอแมของเรามากกวา” 
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บรรยาย  - น่ีเอง เปนวิธีที่ชัชไดใชกับภรรยาหัวรั้นของเขา โดยไมมีใครรูความลับ เพื่อนบาน

พากันเห็นใจชัชที่มีภรรยาหัวรั้นอยางวิภา แตใครจะรูความจริงละ แมแตวิภาเองก็ไม

รู 

เพลงประกอบ (ดนตร ี2 วินาที แลวเฟดหาย) 

บรรยาย  - วันหน่ึง ทั้งชัชและวิภาเดินทางจากตางจังหวัดจะกลับบานซึ่งไมไกลนัก ฝนเพิ่ง

หยุดตกใหมๆ ทําใหนํ้าในคลองไหลเช่ียวดูนากลัว 

เสียงประกอบ (เสียงนํ้าไหล เปนแบคกราวน) 

ชัช (เสียงดัง) - “แยจัง เราจะขามไปไดยังไงละน่ี” 

วิภา  - “ไมเห็นนากลัวซักหนอยเลย ชัช” 

ชัช  - “ฉันวาเรารอใหนํ้ามันลงอีกสกันิดไมดีหรือ วิภา แลวคอยลุยขามไป ไปตอนน้ี

อันตราย” 

วิภา  - “โธ ทําปอดไปได คลองแคบนิดเดียว ทําไมจะขามไปไมได” 

ชัช  - “ถาอยางน้ันฉันจะลองเอาเทาจุมนํ้าดูกอนนะ (เสียงไกล) อูย.....นํ้าเย็นเจี๊ยบเลย

แลวก็เช่ียวดวย อยาเพิ่งขามไปเลย” 

วิภา  - “ฉันจะขามไป เธอจะทําไม” 

ชัช  - “เอาละ ขามก็ขาม แตระวังนะ ทางขวามือน่ีรูสึกจะนํ้าลึก เธออยาลุยไปทางน้ันก็

แลวกัน” 

วิภา  - “ไมเห็นแปลก ลึกฉันก็ขามไปได ไมเห็นเปนไงเลย....อุย.....โอย.....ชวยดวย” 

เสียงประกอบ (เสียงสําลักนํ้า) 

ชัช (ตะโกน) - “ชวยดวย.....เมียฉันกําลังจะจมนํ้า ชวยที.....ชวยดวย” 

เสียงประกอบ (เสียงผูคนถามเหตุการณ) 

ชัช  - “ชวยหนอย ชวยเมียฉันดวย” 

เสียงหน่ึง - “ไหนละ เธออยูที่ไหน” 

ชัช  - “เธอจมลงไปแลว จมลงไปในนํ้าตรงน้ัน” 

เสียงสอง - “ไมเห็นเลย นํ้าก็เช่ียวเหลือเกินน่ี อาจจะถูกนํ้าซัดไปก็ได” 
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ชัช  - “ไมหรอกเธอคงไมตามนํ้าไป เธอมักจะทําอะไรตรงขามอยูเสมอ พวกเราก็รูวิภา

อาจจะลอยทวนนํ้าข้ึนไปทางโนนก็ได” 

เสียงหน่ึง,สอง - “งั้นเราไปดูทางตนนํ้ากันเถอะ” 

เสียงประกอบ (เสียงว่ิงไป) 

บรรยาย  - แลวคนทั้งหมดก็ว่ิงข้ึนไปทางตนนํ้าเพือ่คนหาวิภา ภรรยาหัวรั้นของชัชแตก็ไมพบ

แมแตเงา 

เพลงประกอบ (ดนตรีจังหวะเร็ว ๆ) 

ชัช (คิด)  - “วิภา วิญญาณของเธออยูที่ไหน โปรดรับคําขอโทษของฉันดวยที่ตองทําแบบน้ี

เพราะความหัวรั้นของเธอ ทําใหเธอกับฉันอยูรวมกันไมได เอาไวชาติหนาก็แลวกัน” 

เพลงประกอบ (ดนตรีจังหวะเร็ว) 

จากตัวอยางบทละครขางตน ผูวิจัยไดทําการศึกษาและนําบทละครมาใชเปนตนแบบใน

ดานรูปแบบของการเขียนบทละคร รวมถึงการเลาเรื่องดวยภาษาพูด เพื่อใหผูฟงไดเขาใจในเรื่องราว

และมีอารมณรวมไปกับละคร 

1.6 การใชเสียงเพลงและเสียงประกอบในการผลิตละครวิทย ุ

การใชเสียงเพลงและเสียงประกอบในงานละครวิทยุน้ัน ถือเปนสวนที่มีความสําคัญเปน

อยางมาก เน่ืองจากละครวิทยุเปนการนําเสนอเรื่องราวความเปนไปตาง ๆ โดยผานทางเสียง ซึ่งผูฟง

ไมสามารถจะมองเห็นภาพไดเลย ความยากของการสื่อสารละครวิทยุ คือ ทําอยางไรผูฟงจึงจะเขาใจ

เรื่องราวไดอยางแทจริง โดยผานการสรางมโนภาพของตัวเองจากการรับฟงเสียง ดังน้ันเสียงจึงเปนสิ่ง

สําคัญที่จะชวยสรางการรับรู ความเขาใจ และอารมณรวมใหกับผูฟงได ซึ่งการใชเสียงในละครวิทยุน้ัน 

จะมีทั้งการเจรจาระหวางตัวละคร การบรรยาย การใชเสียงเพลง การใชเสียงประกอบ แตในที่น้ีจะ

กลาวเนนเฉพาะการใชเสียงเพลง และการใชเสียงประกอบเทาน้ัน เน่ืองจากทั้ง 2 วิธี เปนการ

กระบวนการที่ตองอาศัยอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ เขามารวมดวย ไมไดใชเสียงพูดเพียงอยางเดียว

เหมือนเชนการเจรจา และการบรรยายเทาน้ัน 

1. การใชเสียงเพลงประกอบละครวิทยุ การนําเสียงเพลงมาใชประกอบในละคร

วิทยุน้ัน จะชวยทําใหผูฟงเกิดความรูสึกเคลิบเคลิ้มและคลอยตามเรื่องราวไดงาย ทั้งในชวงอารมณ

เศราโศก สนุกสนาน ตลกขบขัน และอื่น ๆ เสียงเพลงหรือดนตรีประกอบในละครวิทยุน้ัน สามารถ

นํามาใชไดหลากหลายชวงเวลา ดังน้ี 
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1.1) ใชในการเริ่มตนละคร 

1.2) ใชในการปดรายการ 

1.3) ใชเพื่อการเสริมสรางบรรยากาศ 

1.4) ใชเปนเครื่องเปลี่ยนฉาก จากฉากหน่ึงไปสูอีกฉากหน่ึง 

1.5) ใชเปนเครื่องเปลี่ยนระยะเวลาทีผ่านไป 

1.6) ใชประกอบอารมณของผูแสดง 

จะเห็นไดวาเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีสามารถนํามาใชประโยชนในละครวิทยุได

หลากหลาย แตก็ควรใชใหถูกกาลเทศะ ไมควรใชเปนเสียงคลอระหวางที่ตัวละครกําลังสนทนาโตตอบ

กัน รวมทั้งควรเลือกดนตรีหรือเสียงเพลงในประเภทหรือชนิดเดียวกันทั้งเรื่อง เพราะหากเลือกใชได

อยางเหมาะสมก็จะชวยเสริมใหละครวิทยุมีความสมบูรณมากข้ึน แตหากเลือกเพลงไมเหมาะสมก็จะ

สงผลใหละครเรื่องน้ันหมดคุณคาไปอยางนาเสียดาย 

2. การใชเสียงประกอบในละครวิทยุ เสียงประกอบ คือ เสียงที่ผูผลิตละครวิทยุ

นํามาสอดแทรกไวในการดําเนินเรื่อง เพื่อความสมจริงและสื่อถึงความหมายใหผูฟงเขาใจไดงายย่ิงข้ึน

และแบงออกกวาง ๆ ไดเปน 2 ประเภท คือ เสียงประกอบที่ผูฟงไดยินแลวสามารถเขาใจไดในทันที

กับเสียงประกอบที่ผูฟงไมสามารถคาดเดาไดวาเปนเสียงอะไร ซึ่งจําเปนตองใชการเจรจาเพื่อบอก

ความชัดเจนของเสียงน้ันรวมดวยเสียงประกอบในละครวิทยุน้ัน สามารถนํามาใชประกอบละครเพื่อ

บอกความหมายของเรื่องราวตาง ๆ ใหผูฟงเขาใจได บุญเกื้อ ควรหาเวช (2553: 103) ไดให

รายละเอียดของการทําหนาที่ของเสียงประกอบไวดังน้ี 

2.1) บอกเวลา มีเสียงประกอบหลายเสียงที่เราเอามาใชบอกเวลาได เชน เสียง

ไกขัน นกรอง บอกลักษณะรุงเชาของทองถ่ินชนบท เสียงจักจั่น เสียงนกฮูก ชวยบอกเวลาในยาม

ราตร ีเสียงนาฬิกาตีก็เปนสิ่งที่แนะใหคนฟงรูถึงเวลาไดเชนกัน สวนเวลาดานฤดูกาลน้ัน เสียงลมพัด 

เสียงฝนตก อาจชวยบอกเวลาได 

2.2) บอกสถานที่และชวงเวลา บางครั้งสถานที่และชวงเวลาอาจจะตอง

พิจารณาไปดวยกัน เชน เสียงยวดยานบนทองถนนสมัยเมื่อ 50 ปที่แลว ยอมแตกตางจากสมัย

ปจจุบันตัวอยางของเสียงที่แสดงถึงสถานที่ ไดแก เสียงหวูดรถไฟและเสียงคนจอแจ แสดงถึงสถานี

รถไฟเสียงชามแกวชอนสอมและดนตรีเบา ๆ แสดงถึงหองอาหาร เสียงนํ้าทะเลซัดแสดงถึงชายทะเล 

เปนตน 
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2.3) เสียงบอกการกระทําหรือผลของการกระทํา เสียงของอากัปกริยา

บางอยาง เชน พิมพดีด เดิน หัวเราะ รองไห หกลม ฯลฯ เปนเสียงที่อธิบายอยูในตัวเองไมจําเปนตอง

ใชบทบรรยายมาเสริมเลย นอกจากน้ีเสียงประกอบอาจชวยบอกผลการกระทําดวย 

2.4) เสียงประกอบชวยสรางบรรยากาศ สรางอารมณใหกับฉาก บรรยากาศ

ชนิดตาง ๆ เชน สนุกสนานรื่นเริง โรแมนติก วังเวง ลึกลับ นากลัว สามารถสรางข้ึนไดจากเสียง

ธรรมดา เสียงฝเทายํ่าใกลเขามา ๆ เสียงกริ่งโทรศัพทกระช้ัน เสียงจักจั่นเรไร ตลอดไปจนถึงเสียง

แปลก ๆ ที่จะคิดประดิษฐข้ึนมา การใชเสียงเพื่อวัตถุประสงคน้ีตองทําดวยความระมัดระวัง เพราะถา

ทําไมดีอาจสงผลตรงกันขามได 

2.5) เสียงที่เปนสัญลักษณแสดงถึงสิ่งหน่ึงสิ่งใด เสียงประกอบชนิดน้ีใชแสดงถึง

บางสิ่งบางอยางที่ไมมีเสียงอันแทจริงมาบอกได จึงตองใชเสียงบางอยางแทนเปนสัญลักษณ 

2.6) สรางมิติแปลกที่ไมเปนความจริงข้ึนมา ในสารคดีเกี่ยวกับหวงอวกาศหรือ

ในนิทานของเด็กประเภทตาง ๆ เปนโอกาสที่จะใชเสียงประกอบสรางมิติแปลก ๆ ซึ่งไมมีในความจริง

ได ซึ่งการจะทําไดดีเพียงไรข้ึนอยูกับจินตนาการและความคิดริเริ่มของผูน้ัน  

จากการทําหนาที่ของเสียงดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาการผลิตละครวิทยุ

สามารถนําเสียงประกอบมาใชประโยชนไดอยางมากมาย แตการจะนํามาใชก็ตองพิจารณาถึงความ

สมเหตุสมผลดวย เพราะหากเรานําเสียงประกอบมาใชเปนระยะนาน และบอยครั้งเกินไปอาจสราง

ความสับสนใหกับผูฟงได ดังน้ันจึงควรตองคํานึงถึงหลักความเปนจริงของสิ่งที่นํามาใชดวยวาในความ

เปนจริงเสียงน้ันมีลักษณะอยางไร และเราจะมีกระบวนการในการสรางเสียงอยางเปนธรรมชาติได

อยางไร เพราะหากเสียงประกอบที่สรางข้ึนหางไกลจากความเปนจริง อาจทําใหผูฟงไมสามารถจะ

คาดเดาไดวาเสียงน้ันเปนเสียงอะไร และผูผลิตละครตองการสื่อความหมายของเรื่องราวอยางไร  

เสียงประกอบที่นํามาใชในละครวิทยุน้ันมีแหลงที่มา ดังน้ี 

1. จากแผนเสียง ที่บริษัทไดจัดทําหรือรวบรวมข้ึนมา สามารถหาซื้อไดตามรานขาย

แผนเสียง 

2. จากการทําเสียงประกอบในหองบันทึกเสียงขณะแสดงละคร ซึ่งเปนเสียงที่สามารถ

ทําไดงาย เชน เสียงเดิน เสียงว่ิง เสียงเปดปดประตูหอง ฯลฯ ซึ่งหากทําข้ึนเองในขณะแสดงจะทําให

เสียงมีความสอดคลองกับเน้ือเรื่องไดเปนอยางดี 
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3. จากการบันทึกเสียงภายนอก เน่ืองจากแผนเสียงไมมีเสียงที่ตองการและไมสามารถ

ทําข้ึนเองในขณะแสดงได จึงจําเปนตองอาศัยการออกไปบันทึกเทปจากเสียงที่เกิดข้ึนจริงแลวจึง

นํามาใชประกอบการแสดง 

จากทฤษฎีดานละครวิทยุ ช้ีใหผูศึกษาเห็นถึงพัฒนาการของละครวิทยุต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน ซึ่งมีความแตกตางกันในดานของวิธีการผลิตบางประการ แตเสนหด้ังเดิมของละครวิทยุยังคง

มีอยูจนปจจุบัน รวมไปถึงทฤษฏีดานการผลิตรายการละครวิทยุ ซึ่งผู วิจัยไดนํามาใชเปนกรอบใน

การศึกษาถึงข้ันตอนในการผลิตรายการละครวิทยุ ตลอดจนนํามาประยุกตใชในการวางแผนการ

ดําเนินงานการผลิตรายการละครวิทยุไดอยางเหมาะสม 

 

ตอนท่ี 2 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมของวัยทํางาน 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา 

วัยทํางาน หรือวัยผูใหญน้ันเปนชวงเวลาที่ยาวนานที่สุดสําหรับมนุษยเราทุกคน 

ตลอดจนเปนชวงเวลาที่สามารถทําประโยชนใหกับสังคมไดมากที่สุด และเปนเวลาที่เราจะตองมี

ความสัมพันธเกี่ยวของกันตลอดไปดวย โดยเฉพาะในดานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ 

ซึ่งมีความจําเปนอยางย่ิงในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ ทั้งดานที่เกี่ยวกับ

พัฒนาการ สมมุติฐานที่เกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ การเปลี่ยนแปลงในวัยผูใหญซึ่งมีผลตอการ

เรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ และเทคนิคในการสอนผูใหญ 

1) ลักษณะโดยทั่วไปของวัยผูใหญ 

เมื่อบุคคลยางเขาสูวัยผูใหญ จําเปนอยางย่ิงที่จะตองปรับตัวใหเขากับกฎเกณฑตาง ๆ ในสังคม ตองมี

การยอมรับความเปนจริงของชีวิต การควบคุมทางอารมณ การเลือกคูครองที่เหมาะสม อยางไรก็ดี 

อายุนอกจากจะเปนเครื่องกําหนดอายุของวัยผูใหญแลว ยังมีลกัษณะอยางอื่นอีกมากมายที่จะกําหนด

ความเปนผูใหญของบุคคล มีลักษณะบางประการที่จะตัดสินความเปนผูใหญของบุคคล ซึ่ง สุชา 

จันทนเอม (2536: 87-88) กลาวไวดังน้ี คือ 

1. การเลือกคูครอง แมบางคนอาจจะมีคูครองต้ังแตวัยรุนก็ตามที เราพบวาการเลือกคูที่

มั่นคงและจริงจัง มักตกอยูในชวงที่ยางเขาสูวัยผูใหญตอนตน 

เมื่อมีการแตงงานกันแลว ทั้งหญิงและชายก็จําเปนตองมีการปรับตัวใหเขากับบทบาท

ใหมของตน คือ ในฐานะสามีหรือภรรยา มีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความซื่อตรงตอกัน ผูที่ไมอาจ
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ปรับตัวใหเขากับภาระของครอบครัวได มักจะประสบความลมเหลวเปนสวนมาก และผูที่เขาอกเขาใจ

กันและกัน รูจักกันมาดีพอ ก็จะปรับตัวเขากันไดและมีชีวิตครอบครัวที่ผาสุก 

2. การมีบุตร นอกจากคูสามีภรรยาจะตองปรับตัวใหเขากับคูครองของตนได หรือ

ยอมรับความเปนอยูของกันและกันไดดีแลวก็ตาม ยังตองมีการปรับตัวโดยเตรียมใจไวเปนพอแมเพื่อ

ความสุขของบุตร และตองมีความเขาใจวา เด็ก คือทรัพยากรที่มีคาที่สุด เปนทรัพยที่ครอบครัวภูมิใจ

และทะนุถนอม 

3. การประกอบอาชีพหรือสรางหลักฐาน ผูที่สามารถประกอบอาชีพ คือ ยึดอาชีพที่

เหมาะกับความสามารถของตน มักจะมีความเจริญกาวหนาในอาชีพและมีการต้ังหลักฐานในชีวิตได 

ชวยใหสังคมยอมรับความเปนผูใหญของตนมากย่ิงข้ึน ผูที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

มักจะชวยใหครอบครัวมีความสุขและราบรื่นอีกดวย 

4. การเผชิญหนากับปญหา แมทุกวัยที่ผานมาจะมีปญหาตาง ๆ เกิดข้ึน แกบุคคลก็ตาม 

แตเมื่อถึงวัยผูใหญ มักจะมีปญหาตางไปจากวัยที่ผานมาอยูมาก การมีคูครองและการมีบุตร บุคคล

จําเปนตองปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมน้ี การที่มีสมาชิกเพิ่มข้ึน ก็ยอมมีปญหาของบุคคลทุกฝาย

ประดังเขามา ผูใหญในครองครัวจําเปนตองใชความสามารถในการแกปญหาเพื่อประคับประคองให

ครอบครัวผานวิกฤตการณตาง ๆ ไปดวยดี 

อน่ึง ปญหาอาจเกิดจากดานการประกอบอาชีพดวย การรวมงานกับเพื่อน ๆ หรือ

ผูบังคับบัญชา อาจมีความกระทบกระเทือนกันได หากไมมีความสุขุมและหนักแนนพอ อาจนําไปสู

ความลมเหลวในชีวิตการงานไดเชนกัน 

5. ความกดดันทางอารมณ ผูใหญบางคนยังไมพรอมในการเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ  ที่

ตางไปจากตอนตนๆของชีวิต แตพอยางเขาวัยผูใหญอาจจะลดความตึงเครียดลงไปไดบางเพราะความ

เคยชิน และมีความคลองตัวในการแกปญหาตาง ๆ ข้ึน นอกจากน่ีการมีประสบการณเพิ่มข้ึน ยอม

เปนเครื่องอบรมสั่งสอนใหบุคคลมีความสุขุมข้ึน และความตึงเครียดทางอารมณก็ลดลงไป 

2) ปญหาของวัยผูใหญ 

การแตงงาน และการสรางฐานะของครอบครัว เปนเรื่องสําคัญของผูใหญ ความไม

ประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับชีวิตรัก ชีวิตครอบครัว และชีวิตการงาน จึงอาจทําใหผูใหญวัยน้ีมีความ

ยุงยาก ทอแทใจ รูสึกพายแพตอชีวิต เปนสาเหตุใหบุคคลบางคนปลอยปละละเลยตนเอง ไมมีกําลังใจ

ที่จะประกอบอาชีพเพื่อสรางความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดชีวิตก็เปนได บางคนก็หันเขาสู

อบายมุข ติดสุรา เลนการพนัน บางคนมีปญหาเกี่ยวกับลูก เชน ลูกเกิดมาพิการทางกายหรือทาง

สมอง หรือมีปญหาเรื่องความประพฤติ ทางสุขภาพอนามัย หรือมีปญหาเรื่องการเรียน ทําใหพอแมมี
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ความวิตกกังวล ซึ่งกระทบกระเทือนถึงสมาชิกในครอบครัวทุกคน ทําใหครอบครัวขาดความสุขความ

สงบ ผูใหญวัยน้ีจําเปนตองเรียนรูตอการปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม และความสนใจใหเหมาะสมกับ

สถานการณ ปญหาของชีวิตสรางความแข็งแกรงทางจิตใจ เพื่อประคับประคองชีวิตใหผานวิกฤต   

ตาง ๆ ดวยดี (สมบูรณ ศาลยาชีวิน 2526: 189) 

วัยผูใหญเปนระยะที่มีปญหาในการปรับตัวมากมายหลายดานโดยเฉพาะในระยะแรก ๆ 

ของวัยน้ี ประการสําคัญคือ คนเราเมื่อโตเปนผูใหญแลว ก็ตองชวยเหลือตนเอง รูจักพึ่งพาตนเอง รูจัก

แกปญหา รูจักปกครองตนเอง สามารถเลี้ยงตนและครอบครัวได มีความเช่ือมั่นในตนเอง รูจัก

ตัดสินใจเปน ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได 

บุคคลวัยน้ีเปนวัยที่ตองสรางฐานะครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองในวง

สังคม เพราะฉะน้ันจึงเปนวัยที่มีความกดดันทางอารมณมาก ผูที่สามารถปรับตัวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

3) องคประกอบที่สําคัญในการปรบัตัวของวัยผูใหญ (สุภาพรรณ โคตรจรสั 2525: 

45) 

1. การแตงงานและชีวิตสมรส การใชชีวิตรวมกันตองอาศัยประสิทธิภาพของ

บทบาททางสังคมและสัมพันธภาพทางสังคมตาง ๆ เปนจํานวนมาก คูสมรสจึงเปนทั้งคนรัก เพื่อน

รวมทุกขรวมสุข เพื่อนรวมงาน คูคิดหรือที่ปรึกษา ซึ่งเปนสัมพันธภาพที่มีความเกี่ยวของทางอารมณ

สูง มีการตอบสนองทางเพศ มีสัมพันธภาพที่มีความเปนสวนตัว ตลอดจนมีการตอบสนองความ

ตองการทางเศรษฐกิจของคูสมรสและของครอบครัว 

2. การทํางาน ไมใชงานพิเศษหรืองานที่ตองทําเปนครั้งคราว แตเปนงานที่ยึด

เปนอาชีพในการดํารงชีวิต ซึ่งมีผลตอชีวิตสวนตัวและชีวิตครอบครัวของบุคคลเปนอยางย่ิง 

3. การเปนบิดามารดา การอบรมเลี้ยงดูบุตร นับเปนความรับผิดชอบที่ย่ิงใหญ 

ผูที่ลมเหลวหรือรับรูวาตนลมเหลวในงานน้ี อาจมีความรูสึกผิดและโทษตนเองไปตลอดชีวิต 

2.2 ทฤษฏีดานปญหาความรัก 

วัยผูใหญจะมีการควบคุมอารมณไดดีข้ึน มีความมั่นคงทางจิตใจดีกวาวัยรุน คํานึงถึง

ความรูสึกของผูอื่น รูสึกยอมรับผูอื่นไดดีข้ึน มีพัฒนาการดานอารมณรัก (Love) ไดในหลายรูปแบบ 

เชน รักแรกพบ (Infatuation) หรือรักแบบโรแมนติก (Romantic love) ในวัยผูใหญตอนตนน้ีจะมี

ความรูสึกแตกตางจากในวัยรุน โดยจะมีความรูสึกที่จะปรารถนาใชชีวิตคูดวยกัน (Papalia and Olds 

1995: 78-80 อางถึงใน ทองใหญ วัฒนศาสตร 2553) มีการใชกลไกทางจิตชนิดฝนกลางวัน 
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(Fantacy) การเก็บกด (Impulsiveness) นอยลง แตจะใชการตอบสนองดวยเหตุผลทั้งกับตนเองและ

ผูอื่นมากข้ึน (ทิพยภา เชษฐเชาวลิต 2541: 121) 

2.3 ทฤษฎีดานปญหาความสัมพันธของครอบครัว 

1) วิกฤติชีวิตครอบครัว 

ปญหาการหยาราง เมื่อเกิดวิกฤติชีวิตครอบครัวและไมสามารถแกปญหาไดมักจะมีการ

หยารางตามมา การหยารางเปนภาวะเครียดระดับสูงมาก และเปนเรื่องของความสูญเสียอยางรุนแรง

ถึงข้ันเปนภาวะวิกฤตทางอารมณ (ฉวีวรรณ สัตยธรรม 2532: 66) ในครอบครัวที่ไมมีบุตรปญหาจาก

การหยารางอาจไมเกิดข้ึนเลย หรือเกิดข้ึนนอยมากอาจเปนปญหาเกี่ยวกับการเงิน การหยารางของ

ครอบครัวที่มีบุตรมักจะพบปญหาผูที่จะดูแลบุตรตอไป บุตรอาจเปนที่ตองการของทั้งบิดามารดา 

กรณีน้ีจะมีการตกลงกันไมไดเน่ืองจากความตองการที่จะเลี้ยงดูบุตรของทั้งบิดามารดา บุตรทีบ่ดิาและ

มารดาไมตองการจะมีปญหาตกลงกันไมไดเชนกัน สําหรับบุตรที่เปนที่ตองการของฝายใดฝายหน่ึงจะ

สามารถตกลงกันได อยางไรก็ตามปญหาที่เกิดข้ึนคือความรูสกึของเด็กที่บิดามารดาแยกจากกัน การมี

ครอบครัวใหมที่ขาดบิดาหรือมารดา และอาจเปนครอบครัวใหมที่มีบุคคลอื่นทําหนาที่บทบาทแทน

บิดาหรือมารดาของตน จะสงผลกระทบตอจิตใจของเด็กอยางมาก 

2.4 ทฤษฎีดานปญหากับการทํางาน 

การทํางานทุกอยางในชีวิตประจําวันและงานอาชีพมักจะประสบปญหา และอุปสรรค

ตาง ๆ มากมายที่ตองพบเจอในชีวิตการทํางาน ไดแก 

1. ขาดความพรอมในการทํางาน 

2. ไมชํานาญในงานที่ทํา 

3. ขาดกําลังใจ  

4. เพื่อนรวมงานหรือทีมไมพรอม 

5. ขาดมนุษยสัมพันธที่ดี 

จากทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยทํางาน ช้ีใหผูวิจัยเห็นความสําคัญของจิตวิทยาของ

ผูฟง ทั้งดานพฤติกรรม และปญหาในชีวิตประจําวัน ซึ่งทําใหผูวิจัยสามารถผลิตรายการละครวิทยุ 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูฟงไดตรงจุด และเพื่อทําหนาที่เปนสื่อกลางในการนําเสนอประเด็น

ปญหาของวัยทํางาน อันจะสงผลใหเกิดการสื่อสาร แลกเปลี่ยน แสดงความคิดความเห็นที่เปน

ประโยชนแกผูฟงตอไป 
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ตอนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีดานการโนมนาวใจ 

3.1 ความหมายการโนมนาวใจ 

การโนมนาวใจ คือ การสื่อสารที่จูงใจของมนุษย ซึ่งผูสงสารโนมนาวใจมีความต้ังใจหรือ

มีเจตนาที่จะสงสาร โดยใชวัจนภาษา อวัจนภาษา และสัญลักษณตาง ๆ เปนตัวนําความหมายสาร 

สงผานชองทางการสื่อสารไปยังผูรับสาร เพื่อเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ ตลอดจนการกระทําของ

ผูรับสารใหเปนไปตามที่ผูสงสารตองการ ทั้ง น้ีผูสงสารจะตองใหโอกาสผูรับสารมีทางเลือกที่จะ

ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และการกระทําของตนดวยความเต็มใจ การโนมนาวใจซึ่งเปน

จุดมุงหมายหน่ึงของการสื่อสาร จึงเกี่ยวของกับองคประกอบของการสื่อสาร ไดแก ผูสงสาร สาร ชอง

ทางการสื่อสาร ผูรับสาร และปฏิกิริยาตอบกลับ 

3.2 องคประกอบของการโนมนาวใจ 

จากนิยามตาง ๆ ของคําวาการโนมนาวใจที่ยกมาอางไว ทําใหเห็นวาความหมายของ

การโนมนาวใจครอบคลุมถึงองคประกอบใน 5 เรื่อง (Gass and Seiter 1999: 21-29 อางถึงใน    

ตริฉัตร ช่ืนศิลป 2553) ไดแก 

1) เจตนาของผูสงสาร การโนมนาวใจสวนใหญ ผูสงสารโนมนาวใจจะทําการสื่อสารโนม

นาวใจโดยมีเจตนา (Intentionality) กลาวคือ มีวัตถุประสงควาจะโนมนาวใจใคร และโนมนาวใจไป

เพื่ออะไร แตบางครั้งการโนมนาวใจอาจเกิดข้ึนโดยผูสงสารไมมีเจตนาได เชน การที่ในบริเวณพื้นที่

ยานหน่ึงมีคนรวยอาศัยอยูมาก ทําใหคนบางกลุมตองการจะยายเขาไปอาศัยอยูในพื้นที่น้ันดวย เพื่อ

จะไดถูกมองวาเปนคนมีฐานะในระดับเดียวกันกับผูที่อาศัยอยูเดิม 

อยางไรก็ตาม การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธน้ันควรจะมีการกําหนดขอบเขต

เจตนาและวัตถุประสงคของผูสงสารไวใหชัดเจนวาผูสงสารมีความมุงหวังอะไร เพราะจะมีผลตอเน่ือง

กับความชัดเจนในการประเมินผลของการสื่อสารโนมนาวใจในขอตอไป 

2) ผลที่เกิดข้ึนจากการโนมนาวใจ แมวาผูสงสารโนมนาวใจจะมุงหวังผลในทางที่ตน

ตองการอยางหน่ึงอยางใดใหเกิดข้ึนกับผูรับสาร แตก็มีการสื่อสารโนมนาวใจจํานวนไมนอยที่ไม

ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว เน่ืองจากการสื่อสารโนมนาวใจเปนกระบวนการที่มุงเปลี่ยนแปลงความ

เช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับสาร ซึ่งเปนสิ่งที่ทําไดคอนขางยาก และผลของการสื่อสารโนม

นาวใจมกัไมเกิดข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นการสื่อสารทันที รวมทั้งยังมีลักษณะที่เปนนามธรรม ยากตอการ

สังเกตผล 
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อยางไรก็ตาม หากตองการจะประเมินและวัดผลวาการสื่อสารโนมนาวใจที่กระทําเสร็จ

สิ้นไปแลวน้ันประสบผลสําเร็จหรือไม สามารถดูจากปฏิกิริยาตอบสนองของผูรับสาร วาผูรับสารมี

ปฏิกิริยาตอบสนองตรงกับเจตนาและวัตถุประสงคของผูสงสารหรือไม เชน ผูสงสารขอเงินบริจาค

สมทบสรางโรงพยาบาล หลังจากสื่อสารโนมนาวใจผูรับสารแลว ผูรับสารยินดีบริจาคเงิน หรือปฏิเสธ

ที่จะบริจาคเงิน เปนตน  

ถาตองการเปรียบเทียบผลสําเร็จของการสื่อสารโนมนาวใจหลาย ๆ เรื่อง จะตองนํา

ประเด็นความยากงายของเรื่องที่นํามาโนมนาวใจแตละเรื่องมาพิจารณาประกอบ เชน พนักงานขาย

สองคน คนหน่ึงขายรถยนต อีกคนหน่ึงขายเครื่องสําอาง ถาจะเปรียบเทียบวาพนักงานขายคนใด

ประสบความสําเร็จในการโนมนาวใจลูกคามากกวากัน จะเปรียบเทียบจากจํานวนสินคาที่ขายและ

ยอดขายเพียงเทาน้ันไมได เพราะรถยนตเปนสินคาที่มีราคาแพงกวาเครื่องสําอางมาก ยอมจะมีความ

ยากในการโนมนาวใจใหลูกคาซื้อมากกวา เปนตน 

3) ทางเลือกที่ผูสงสารมีใหแกผูรับสาร ความหลากหลายของทางเลือกที่ผูสงสารมีใหแก

ผูรับสาร และการที่ผูรับสารมีอิสระในการที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกน้ัน ๆ เปนองคประกอบอีก

ประการหน่ึงของการโนมนาวใจ ซึ่งองคประกอบขอน้ีจะแยกการโนมนาวใจออกจากการบีบบังคับให

ผูอื่นทําตาม การสื่อสารโนมนาวใจจะมีทางเลือกอยางนอยสองทางข้ึนไป และนอกจากจะพิจารณา

จากความหลากหลายของทางเลือกแลว ยังจะตองพิจารณาจากการใหอิสระแกผูรับสารที่จะเลือกดวย 

หากผูสงสารเสนอใหทางเลือกแกผูรับสาร แมจะมีทางเลือกหลากหลาย แตถาผูรับสารไมอยากจะ

เลือกเลยสักทาง แลวถูกบังคับใหตองเลือกทางใดทางหน่ึง ยอมจะไมเปนการสื่อสารโนมนาวใจ การ

สื่อสารโนมนาวใจจะตองใหอิสระแกผูรับสารที่จะปฏิเสธสารโนมนาวใจดวย  

อยางไรก็ตาม มีการยอมรับกันในหมูนักวิชาการสื่อสารวา ในการสื่อสารโนมนาวใจน้ัน 

บางครั้งอาจจะมีการผลักดันใหผูรับสารยอมรับสารโนมนาวใจดวยวิธีการที่ดูเหมือนเปนการบังคับ 

อาทิ การใชอํานาจที่เหนือกวาและใชอิทธิพลกลุมเปนกลยุทธและเทคนิค เพื่อสรางผลสําเร็จในการ

สื่อสารโนมนาวใจได 

4) การใชสัญลักษณสื่อความหมายในสารโนมนาวใจ โดยทั่วไปในการสื่อสารโนมนาวใจ

ยอมใชภาษาเปนเครื่องมือ ภาษาในที่น้ีเปนไดทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา อวัจนภาษา ภาษา

ทาทาง หรือแมแตรูปภาพ สัญลักษณตาง ๆ ที่สามารถสื่อความหมายตามที่ผูสงสารโนมนาวใจ

ตองการไปยังผูรับสาร 

5) การโนมนาวใจเปนกิจกรรมของมนุษย องคประกอบสุดทายของการสื่อสารโนมนาว

ใจ คือ การสื่อสารโนมนาวใจจะไมนับรวมถึงการโนมนาวใจสิ่งอื่นที่ไมใชมนุษย หรือการสื่อสารโนม
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นาวใจจะเปนกระบวนการสื่อสารของมนุษยเทาน้ัน ซึ่งการสื่อสารโนมนาวใจสามารถจะเกิดข้ึนได

ภายในตัวบุคคลคนเดียว ซึ่งเรียกวาการสื่อสารโนมนาวใจตนเอง (Self-persuasion) หรือจะเกิดข้ึน

ระหวางบุคคลต้ังแตสองคนหรือมากกวา ซึ่งไมวาจะเปนการสื่อสารโนมนาวใจระหวางบุคคลกับบุคคล 

การสื่อสารโนมนาวใจระหวางบุคคลกับกลุม การสื่อสารโนมนาวใจระหวางกลุมกับกลุม หรือการ

สื่อสารโนมนาวใจระหวางกลุมกับบุคคลก็ตาม การสื่อสารโนมนาวใจจะไดรับอิทธิพลจากสังคมและ

วัฒนธรรม รวมทั้งปริบทแวดลอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับผูสงสารและผูรับสารโนมนาวใจน้ันดวยเสมอ 

ดังน้ัน การโนมนาวใจจึง หมายถึง การสื่อสารที่ผูสงสารมีความต้ังใจที่จะมีอิทธิพลตอ

จิตใจและการกระทําของผูรับสาร โดยอาศัยสาร สื่อ และปริบทแวดลอมในขณะที่ทําการสื่อสารเปน

เครื่องมือในการโนมนาวใจ โดยผูรับสารโนมนาวใจมีความสามารถที่จะประเมินและตัดสินใจเลือกรับ

สารโนมนาวใจไดอยางอิสระในระดับหน่ึง 

3.3 การพูดโนมนาวใจ 

การพูดโนมนาวใจเปนพฤติกรรมการสื่อสารอยางหน่ึง คือ การใชความพยายามเปลี่ยน

ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมและการกระทําของบุคคลอื่น โดยใชกลวิธีที่เหมาะสมใหมีผลกระทบใจ

บุคคล ทั้งโดยใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาจนเกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยนตามที่ผูโนมนาวใจ

ประสงคหลักการสําคัญของการพูดโนมนาวใจ ไดแก การทําใหมนุษยประจักษวา ถาเช่ือและเห็น

คุณคาหรือทําตามที่ ผูโนมนาวใจช้ีแจงหรือชักนําแลว ก็จะไดรับผลที่ตอบสนองความตองการข้ัน

พื้นฐานของตนน่ันเองแตตราบใดที่ความประจักษชัดยังไมเกิดข้ึนก็ยังถือวาการโนมนาวใจยังไมสัมฤทธ์ิ

ผลดังน้ันผูโนมนาวใจควรไดตระหนักถึงประเด็นของการนําเสนอเหตุผลเพื่อใหผูรับสารเขาใจ เห็น

ความสําคัญและยอมรับการโนมนาวใจ 

ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Theory of Human Motivation หรือที่เรียก

กันวา ทฤษฎีลําดับความตองการ (Hierarchy of Needs Theory) เปนทฤษฎีการจูงใจที่ไดรับการ

ยอมรับอยางกวางขวาง มาสโลว ไดสรุปลักษณะการจูงใจไววาการจูงใจจะเปนไปตามลําดับของความ

ตองการอยางมีระเบียบ ซึ่งลําดับข้ันของความตองการน้ีแบงออกเปน 5 ข้ัน ดังน้ี (ปฐนียา              

ศิริประพฤทธ์ิ 2548: 36-38) 

1. ความตองการพื้นฐานทางรางกาย (The Physiological Needs) ความตองการในข้ัน

น้ี เปนความตองการเพื่อการมีชีวิตอยู เชน ตองการอาหาร อากาศ เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย เปนตน 

2. ความตองการความมั่นคง ปลอดภัย (The safety Needs) มนุษยตองการความ

ปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โรครายหรือจากภัยตาง ๆ และความ

มั่นคงทางจิตใจ เชน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
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3. ความตองการความรักและการเปนเจาของ (The Belongingness and Love 

Need) ไดแก ความตองการที่จะเขารวมและไดรับการยอมรับจากสังคมความเปนมิตรและการยอมรบั 

และความรัก จากเพื่อนรวมงาน รวมทั้งความเปนเจาของ 

4. ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง (The Esteem Needs) ความตองการน้ีมี

ความสําคัญมากในการทํางาน ไดแกความตองการไดรับความยกยองนับถือ และความตองการมี

ช่ือเสียงการมีสถานภาพที่ดีมีตําแหนงอันเปนที่ยอมรับโดยทั่ว การมีความรูสึกวาตนเองเปนบุคคล

สําคัญ 

5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (The Need for Self-Actualization) เปนความ

ตองการข้ันสูงสุดมนุษยตองการพัฒนาตนเองใหมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนเรื่อยไป ทําใหตัวเอง

ดีเดนที่สุด เปนคนที่มีความคิดสรางสรรคเกงที่สุด เปนตนมนุษยจะแสวงหาความตองการในข้ันน้ี ก็

เมื่อความตองการทั้ง 4 ประการขางตน ไดรับการตอบสนองแลว 

3.4 กลวิธีในการโนมนาวใจ 

1) การแสดงใหเห็นถึงความนาเช่ือถือของบุคคลผูโนมนาวใจโดยธรรมดาบุคคลที่มี

คุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีความรูจริง มีคุณธรรม และมีความปรารถนาดีตอผูอื่น ยอมไดรับความ

เช่ือถือจากบุคคลทั่วไป 

2) การแสดงใหเห็นตามกระบวนการของเหตุผลผูโนมนาวใจ ตองแสดงใหเห็นวาเรื่องที่

ตนกําลังโนมนาวใจมีเหตุผลหนักแนนและมีคุณคาควรแกการยอมรับอยางแทจริง 

3) การแสดงใหเห็นถึงความรูสึกและอารมณรวม บุคคลที่มีอารมณรวมกันคลอยตามกัน

ไดงายกวาบุคคลที่มีความรูสึกอคติตอกันเมื่อใดที่ผูโนมนาวใจ คนพบและแสดงอารมณรวมออกมา 

การโนมนาวใจก็จะประสบความสําเร็จ 

4) การแสดงใหเห็นทางเลือกทั้งดานดีและดานเสีย ผูโนมนาวใจตองโนมนาวผูรับสารให

เช่ือถือหรือปฏิบัติเฉพาะทางที่ตนตองการโดยช้ีใหเห็นวาสิ่งน้ันมีดานที่เปนโทษอยางไร ดานที่เปนคุณ

อยางไร 

5) การสรางความสุขใหแกผูรับสารการเปลี่ยนบรรยากาศใหผอนคลายดวยอารมณขัน

จะทําใหผูรับสารเปลี่ยนสภาพจากการตอตานมาเปนความรูสึกกลาง ๆ พรอมที่จะคลอยตามได 

6) การเราใหเกิดอารมณอยางแรงกลาเมื่อมนุษยเกิดอารมณข้ึนอยางแรงกลา ไมวาดีใจ 

เสียใจ โกรธแคน อารมณเหลาน้ีมักจะทําใหมนุษยไมใชเหตุผลอยางถ่ีถวนพิจารณาถึงความถูกตอง

เหมาะควร เมื่อมีการตัดสินใจก็อาจจะคลอยไปตามที่ผูโนมนาวใจเสนอแนะไดงาย 
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จากทฤษฏีการโนมนาวใจ ช้ีใหผูวิจัยเห็นถึงกระบวนการโนมนาวใจ ต้ังแตองคประกอบ

ของการโนมนาวใจ ไปจนถึงกลวิธีในการโนมนาวใจ ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรูสึก 

พฤติกรรม แนวคิดดานการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ ซึ่งผูวิจัยจะนํามาใชในการผลิตรายการละครวิทยุ 

ในข้ันตอนของการเขียนบท เพื่อใหผูฟงเกิดความสนใจในละครวิทยุ และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช

ชีวิตประจําวันใหเหมาะสมได 

 

ตอนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีดานการตีความ 

การอานตีความ หมายถึง การอานเพื่อใหเขาใจความหมาย ความคิดสําคัญของเรื่อง 

ความรูสึก และอารมณสะเทือนใจจากบทประพันธ ซึ่งอาจเขาใจไดมากนอยลึกซึ้งเพียงใด ตรงกันกับ

ผูประพันธหรือไม หรือผูอานคนอื่น ๆ หรือไม ข้ึนอยูกับความสามารถและประสบการณเดิมและ

ความรูสึกของผูอานแตละคน การตีความของทุกคนอาจไมตรงกันเสมอไป โดยในกระบวนการอาน

เพื่อตีความน้ันผูอานจะตองใชความรู ความสามารถในการแปลความ จับใจความสําคัญ การสรุป

ความ รวมทั้งการเปรียบเทียบความสัมพันธของขอความ 

4.1 ความสาํคัญของการอานตีความ 

การอานตีความเปนการอานที่ตองอาศัยทั้งความรู ประสบการณ การสังเกต และการ

วิเคราะหของผูอาน การอานตีความเปนการอานข้ันสําคัญที่ทําใหเขาใจงานเขียนทุกชนิด การอาน

ตีความจึงมีความสําคัญดังน้ี 

1) ชวยใหผูอานเขาใจเน้ือหาสาระของเรื่องที่อานไดหลายแงหลายมมุ 

2) ชวยใหเห็นคุณคาของวรรณกรรมอันมผีลเกี่ยวโยงถึงคุณคาของชีวิตและสิ่งแวดลอม 

3) การอานตีความชวยใหเกิดการฝกคิด ฝกไตรตรองเหตุผล เปนผลใหผูอานมีความ

ละเอียดถ่ีถวนและมีวิจารณญาณในการอานมากย่ิงข้ึน 

4) การอานตีความเปนเครื่องมือสําคัญในการเขาถึงงานประพันธน้ัน ๆ 

5) การอานตีความชวยใหผูอานมีโลกทัศนที่กวางไกล ลึกซึ้ง มีใจกวางยอมรับความ

แตกตางของมนุษยดวยกันได 

การอานเพื่อการตีความควรคํานึงสิ่งสําคัญตอไปน้ี 

1) ความเขาใจจุดประสงคหรือเจตนารมณของผูเขียนและความหมายของสิ่งที่ผูเขียนได

เขียน 
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การแสดงเจตนาของผูเขียนน้ันมีทั้งแสดงไว โดยชัดเจนและโดยซอนเรน การแสดง

เจตนาโดยชัดเจน ผูอานสามารถเขาใจไดทันที โดยไมตองใชความคิดพิจารณามากมายนัก การแสดง

เจตนาโดยซอนเรน คือไมบอกเจตนาตรง ๆ กลาวถึงเรื่องหน่ึงแตมีความหมายถึงสิ่งหน่ึงก็ได การ

เขาใจความหมายของเจตนาดังกลาว ผูอานจะตองมีความรูความเขาใจและเขาถึงความหมายของคํา

และขอความน้ัน ๆ เสียกอน 

2) แนวคิดสําคัญที่ไดจากการอาน  

ผูเขียนอาจเสนออยางจงใจหรือไมจงใจก็ได การคนหาสารเปนข้ันตอนสําคัญในการ

เขาถึงเรื่องที่อาน ซึ่งผูอานตองมีความรูความสามารถในการอานและเขาใจโครงสรางของงานประพนัธ

แตละประเภทใหชัดเจน การคนหาสารําสําคัญมิใชการแปลความหมายของถอยคําอยางตรงไปตรงมา

เทาน้ัน แตตองจับเน้ือความใหไดครบถวน แยกแยะสวนที่เปนความรู ความคิด และความรูสึก สวนใด

สําคัญ สวนใดสําคัญรองลงมา รวมทั้งเสียงของคํา มีทวงทํานอง ลํานํา และจังหวะเปนอยางไร 

3) นํ้าเสียงของผูเขียนและสีสันบรรยากาศในการเขียน 

ซึ่งอาจเปนนํ้าเสียงแสดงอารมณขัน ลอเลียน นํ้าเสียงออนโยน นุมนวล นํ้าเสียงประชด

ประชัน เสียดสี เยาะเยย นํ้าเสียงโกรธเกรี้ยว แสดงอารมณรอนแรง นํ้าเสียงโศกเศรา สลดหดหู 

วาเหว นํ้าเสียงปลุกเราใจ นํ้าเสียงเสียดาย อาลัยอาวรณ นํ้าเสียงช่ืนชม ยกยอง สรรเสริญ และ

นํ้าเสียงจริงจัง เครงขรึม ซึ่งบางครั้งในงานเขียนเดียวกันอาจจะมีนํ้าเสียงหลายลักษณะปะปนกัน 

ลักษณะของขอเขียนที่ตองใชการอานแบบตีความ มีดังน้ี 

1. เปนขอเขียนที่ใชคําที่มีความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง ซึ่งหมายถึง 

ความหมายในเชิงเปรียบเทียบหรือความหมายที่ชักนําความคิดใหเกี่ยวโยงไปถึงสิ่งอื่น  

2. เปนขอเขียนทีม่ีการเปรียบเทียบ หรือใชโวหารเชิงเปรียบเทียบ 

3. เปนขอเขียนที่ใชสญัลกัษณ หมายถึงขอเขียนที่ผูเขียนกลาวถึงสิ่งหน่ึงแทนอีกสิ่งหน่ึง 

4.2 ขั้นตอนของการอานตีความ 

จุไรรัตน ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสําราญ, บรรณาธิการ (2547: 63) กลาวถึงข้ันตอน

ของการอานตีความไวดังน้ี การอานตีความน้ัน มักนําไปใชในงานเขียนที่มีความหมายซอนไวระหวาง

บรรทัด ผูอานตองใสใจกับถอยคําที่ผูเขียนเลือกสรรมาใช 
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1) สํารวจงานเขียนน้ันดวยการอานอยางคราว ๆ วางานเขียนน้ันเกี่ยวกับเรื่องใดเปน

รอยแกว หรือรอยกรอง หรืองานเขียนประเภทใด เชน เปนคําประพันธ นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ 

กวีนิพนธ หรือเปนงานเขียนสั้น ๆ แสดงคติสอนใจ 

2) อานอีกครั้งอยางละเอียดเพื่อพิจารณาเน้ือหา วามีใจความสําคัญกลาวถึงเรื่องใด มี

ขอความ สวนใดกลาวถึงขอเท็จจริง สวนใดเปนการแสดงทรรศนะของผูเขียน สวนใดเปนการแสดง

อารมณความรูสึก 

3) วิเคราะหถอยคํา อาจมีบางคําที่มีความหมายเฉพาะ เชน เปนสัญลักษณ หรือมี

ถอยคําที่เปน การกลาวเชิงเปรียบเทียบ ดวยการใชภาพพจน หรือเปนสํานวนโวหาร เปนคําที่มี

ความหมายหลายนัย ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อใหผูอานใชความหมายจากถอยคําในบริบทน้ันมาพิจารณา

ประกอบเพื่อใหเขาใจความหมาย ไดมากชัดเจนย่ิงข้ึน 

4) พิจารณารสของคําเพื่อประมวลหานํ้าเสียงของผูเขียน อาจเปนนํ้าเสียงเชิงสั่งสอน 

นํ้าเสียงแสดงการประชดประชัน นํ้าเสียงแสดงความภูมิใจ ยินดี หรือเศราสลด เปนตน นํ้าเสียงเหลาน้ี

จะสัมพันธกับจุดมุงหมายของผูเขียนที่ตองการสื่อสารมาใหผูอานพิจารณาใครครวญหรอืคิดคลอยตาม 

สรุปสารที่ไดจากการตีความขอเขียนน้ัน ๆ การอานตีความ ผูอานจะตองเขาใจ

จุดประสงค สารและนํ้าเสียงที่อยูในงานประพันธน้ัน  เพื่อที่จะไดเขาใจความคิดเห็น ประสบการณ 

จินตนาการของผูเขียนที่สงผานงานประพันธน้ัน การอานตีความควรตีความทั้ง 2 ดานควบคูกันไป คือ 

ตีความดานเน้ือหา และตีความดานนํ้าเสียง จึงจะทําใหเขาใจสารน้ันไดอยางถองแท เชน “ตํานํ้าพริก

ละลายแมนํ้า” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตีความตามเนื้อหา: นํ้าพริกที่เราโขลกไดน้ันมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณของนํ้า

ในแมนํ้า ฉะน้ันถาหากนํานํ้าพริกที่เราโขลกน้ันไปเทลงในแมนํ้าก็ยอมจะเปนการสูญเปลา

เพราะจะไมสงผลอันใดกับแมนํ้าน้ันเลย 

ตีความดานน้ําเสียง: เตือนใหรูจักประมาณตนวาจะทําอะไรก็ควรดูใหเหมาะสมวาผลที่จะ

ไดรับน้ันคุมคาหรือไม 
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ขอสังเกตในการอานตีความ 

1. การตีความขอเขียนช้ินเดียวกับของผูอานหลายคนอาจไดผลไมเหมือนกัน 

2. ผลของการตีความขอเขียนช้ินใด ๆ ไมวาขอเขียนช้ินน้ันจะกลาวถึงเรื่องอะไรก็ตาม

ผลที่ไดจะตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับมนุษยเสมอ 

3. การตีความทุกครั้ง ผูอานควรตีความดานความบริสุทธ์ิใจ จริงใจ เปนไปตามหลักวิชา 

ไมตีความไปในทางที่จะเกิดเสียหายแกผูเขียนหรือผูใดผูหน่ึง 

4. การตีความขอเขียนที่มุงเสนอขอเท็จจริงหรือมุงใหความรูตามหลักวิชา เราคงตีความ

ไดเฉพาะดานเน้ือหาเทาน้ัน 

จากทฤษฏีดานการตีความ ผูวิจัยจะนํามาเปนกรอบในการเขียนบทละครวิทยุ จากเรื่อง

ที่ผูฟงสงเขามา ซึ่งผูศึกษาจะนํามาแตงเปนบทละคร เพื่อใหสารที่จะถายทอดน้ัน มีความครบถวน 

ความสวยงามในภาษาและเพื่อใหบทละครเปนตัวถายทอดเรื่องราวแกผูฟงไดอยางลึกซึ้งที่สุด 

 

ตอนท่ี 5 แนวคิดและทฤษฎีดานการตีบท 

การอานตีบท หมายถึง กระบวนการอานออกเสียงที่สอดแทรกอารมณความรูสึก 

ตลอดจนอากัปกิริยาบางอยางใหสอดคลองสัมพันธกับบทที่กําลังอาน เพื่อถายทอดความรู ความคิด 

ความตองการ อารมณหรือความรูสึกตาง ๆ ไปสูผูชมหรือผูฟงตามบทที่ผานการตีความมาแลว 

นักวิชาการบางคนถือวา การตีบทเปนสวนหน่ึงของการตีความ การตีบทใชไดทั้งการแสดงละครและ

การอาน 

5.1 องคประกอบของการอานตีบท 

ภิญโญ ชางสาน (2537: 289-295) กลาวถึงองคประกอบของการอานตีบท และ

หลักการอานตีบทไวดังตอไปน้ี 

กระบวนการสื่อสารในการอานตีบทประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ 

1) ผูอาน คือ บุคคลที่จะทําหนาที่สงสาร โดยวิธีการอานตีบทใหผูอื่นฟง จึงตองพัฒนา

ตนเองใหมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และนํ้าเสียงจนสามารถถายทอดบทที่อานไปยัง

ผูฟงอยางมีประสิทธิภาพ 
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2) วรรณกรรม คือ บทที่ผูอานคัดเลือกมาอานใหผูอื่นฟง เน้ือหาสาระหรือสารใน

วรรณกรรม ที่นํามาอาจจะเปนเรื่องราว ขาวสาร ความตองการ ความรู ความคิด หรือความรูสึกที่อยู

ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง 

3) ผูฟง คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูรับสาร ซึ่งจะตองฟงดวยความต้ังใจ 

เอาใจใสตอนํ้าเสียงและอากัปกิริยาของผูอาน พยายามจับใจความ สําคัญใหไดทั้งเหตุผล ความรู 

อารมณ หรือความรูสึกที่แทรกอยูในวรรณกรรม ที่ผูอานกําลังอาน และตองตีความจากการฟงดวย

จิตใจที่เที่ยงธรรม ทั้งตัววรรณกรรม และผูอาน 

4) ปฏิกิริยาสนองตอบ คือ ผลของการสื่อสารที่ผูฟงสนองตอบใหผูอานรับรู อาจจะเปน

การย้ิม การหัวเราะ การปรบมือ การพยักหนา การสายหนา การกมหนา การทําตาม ฯลฯ ปฏิกิริยา

สนองตอบจะชวยใหผูอานประเมินผลตนเองวาการอานตีบทของตนประสบผลสําเร็จหรือไม อยางไร 

เปนแนวทางใหมีการปรับปรุงแกไขการอานตีบทครั้งตอไปใหดีข้ึน 

5.2 หลักการอานตีบท 

การอานตีบทที่ดีควรคํานึงถึงหลกัสําคัญตอไปน้ี 

1. ทําความเขาใจบทที่อานใหชัดเจนกอนอานตีบทผูอานจะตองทําความเขาใจบท ทั้ง

ทางดานรูปแบบและเน้ือหา 

1.1) ทําความเขาใจดานรูปแบบ ผูอานจะตองพิจารณากอนวาบทที่จะอานเปน

วรรณกรรมประเภทใด เปนบทรอยแกว หรือบทรอยกรอง เมื่อรูวาเปนรอยแกวหรือรอยกรองแลว

จะตอง พิจารณาวาเปนรอยแกว ชนิดใด เปนขาว บทโฆษณา บทความ สารคดี นิทาน เรื่องสั้น บท

ละคร นวนิยาย ฯลฯ หรือถาเปนรอยกรองก็จะตองพิจารณาใหรูวาเปนรอยกรองประเภทใด เปนโคลง 

ฉันท กาพย กลอน หรือราย ทั้งน้ีเพราะวรรณกรรมในแตละรูปแบบยอมมีจังหวะลีลา หรือทวงทํานอง

ในการอานออกเสียง ที่แตกตางกันดวย 

1.2) ทําความเขาใจดานเน้ือหา ผูอานจะตองวิเคราะหจุดมุงหมายหรือเจตนาของ

ผูเขียน ให แนชัดวามีจุดมุงหมาย หรือเจตนาอยางไร ตีความเน้ือหาและอารมณของบทวาเปนเรื่อง

สนุกสนาน ต่ืนเตน โศกเศรา เครงขรึม หรืออารมณความรูสึกอื่นใด ผูอานจะตองพินิจพิจารณาจนเกิด 

จินตนาการตามบทที่อานอยางชัดเจน จนสามารถถายทอดอารมณความรูสึก และจินตนาการของตน

ใหผูฟงคิดตามได 
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2. อานออกเสียงใหถูกตอง 

ผูอานตีบทจะตองอานออกเสียงถอยคําใหถูกตองทุกคํา กอนอาน ตีบทจะตองสํารวจบท

ใหแนชัด เสียกอนวามีคําอานยากหรือไม ถามีคําอานยากและผูอานไมแนใจวาคําน้ันอานอยางไร 

ผูอานจะตองเปดดู คําอานจากพจนานุกรม หรือดูจากหนังสืออานอยางไร และเขียนอยางไร ฉบับ 

ราชบัณฑิตสถาน หรือถามผูรู แลวเขียนคําอานกํากับไวเหนือคําน้ัน 

3. อานออกเสียงใหนาฟง การอานออกเสียงใหนาฟงข้ึนอยูกบัสิ่งตอไปน้ี 

3.1) นํ้าเสียง นํ้าเสียงที่ดีตองเปลงออกจากความรูสึกภายในของผูอานที่สัมพันธ

สอดคลองกับบทที่อาน ชัดเจน มีชีวิตชีวา นาติดตามรับฟง 

3.2) ความดังของเสียง ระดับความดังของเสียงตองสอดคลองสัมพันธกับจํานวนของ

ผูฟงและระยะหางระหวางผูอานกับผูฟง ความดังตองมีพลังพียงพอที่คนน่ังแถวหลังสุดไดยินอยาง

ชัดเจน นอกจากน้ีตองคํานึงถึงเครื่องขยายเสียงดวย ถาในการอานครั้งน้ันมีผูฟงจํานวนมาก ผูอาน

จะตองปรับเสียงใหเขากับเครื่องขยายเสียง รูจักใชไมโครโฟนใหถายทอดเสียงไดนาฟงมากที่สุด  

3.3) ความชัดเจนของเสียง การอานออกเสียงใหนาฟง ผูอานจะตองฝกออกเสียง 

หนวยเสียงตาง ๆ ใหถูกตองชัดเจน เชน เสียง /ร/ เสียง /ล/ และเสียงควบกล้ํา การออกเสียงไม

ชัดเจน นอกจากจะไมนาฟงแลว อาจจะทําใหสื่อสารผิดพลาดอีกดวย  

3.4) จังหวะลีลาของเสียง การรูจักเวนระยะระหวางคําบางคําหรือวลีบางวลี หรือ

การรูจักใชระดับเสียงสูงตํ่า ในคําบางคําหรือวลีบางวลี ใหสอดคลองสัมพันธกับนํ้าเสียงทาที หรือ

อารมณความรูสึกในบทที่อานจะทําใหนาฟงมากย่ิงข้ึน            

ดังน้ันกอนการอานตีบททุกครั้งผูอานควรวิเคราะหบทใหชัดเจนวา ชวงใดควรเวน

จังหวะ ชวงใดควรทอดเสียง ชวงใดควรเนนเสียงหนัก ชวงใดควรใชเสียงเบา ชวงใดควรใชเสียงสูง 

ชวงใดควรใชเสียงตํ่า โดยทําเครื่องหมายกํากับไวในบทที่อานใหแนชัด 

3.5) ความกองกังวานของเสียง ความกองกังวานของเสียงเปนลักษณะของเสียงที่มี

คุณภาพอยางหน่ึง ความกองกังวานของเสียง สวนหน่ึงอาจเปนบุคลิกภาพ และอีกสวนหน่ึงสรางโดย

การฝกฝนวิธีการก็คือใหเปลงเสียงมาจากสวนลึก เชน กะบังลม หรือปอดแทนที่จะเปนลําคอ โดยฝก

สระอา อี อึ อู ฯลฯ อยางสม่ําเสมอ วิธีน้ีก็ชวยใหเสียงกองไดบาง เสียงอานที่กองกังวานน้ันเปน

นํ้าเสียงที่มีพลังทําใหเกิดความไพเราะนาฟง (พิทยา ลิ้มมณี 2537 ก: 143) 
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4. การใสอารมณลงในบทวรรณกรรม 

อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537: 294) ไดเปรียบเทียบนักแสดงกับนักอานตีบทวามี

หลายอยางเหมือนกัน โดยเฉพาะการศึกษาตัวละครอยางละเอียดวาเขาเปนคนประเภทใด คิดอะไร 

รูสึกอยางไร จะตองเขาใจบุคลิกและอารมณของตัวละครเปนอยางดี เพื่อจะแสดงหรืออานใหดรที่สุด 

แตก็มีหลายสิ่งหลายอยางที่แตกตางกัน นักแสดงจะตองจําบทตัวเองใหไดทั้งหมดและเปนตัวละคร

เพียงตัวเดียว การแสดงมีสิ่งอื่นมาเกื้อหนุนหรือเสริมบทบาทให เชน ตัวละครอื่น เครื่องแตงกาย การ

แตงหนา เครื่องประดับและฉาก สวนนักอานตีบทฉากของเขาก็คือเบื้องหนาที่มีผูฟงน่ังอยู เขาสราง

ฉากข้ึนในจินตนาการของผูฟง ผูฟงจะตองยอมรับวาตัวละครทั้งหมดน้ันไดแสดงบุคลิกและอารมณ

ผานทางนักอานตีบทเพียงผูเดียว การใสอารมณลงในบทวรรณกรรมจึงเปนสิ่งจําเปนในการอานตีบท 

การใสอารมณลงในบทวรรณกรรมไดน้ัน ผูอานจะตองมีสมาธิ ความสนใจไปสูบทวรรณกรรมที่กําลัง

อาน ซึ่งเปนจุดสนใจที่สําคัญที่สุดที่จะชวยใหผูอานอานออกเสียงไดสอดคลองกับอารมณความรูสึกใน

เรื่องที่อาน ถาเปนเรื่องที่มีตัวละครก็จะตองใชสมาธิจนเขาถึงวิญญาณของตัวละครน้ัน ๆ อานออกมา

ตามวิญญาณของตัวละครที่เรามักจะเรียกกันวา “สวมวิญญาณเขากับตัวละคร” โดยปราศจากการเส

แสรงแกลงทําใด ๆ แตเปนการอานออกมาดวยความจริงใจที่เกิดข้ึนจากภายในที่ผูอานมีสมาธิจน

สามารถสวมวิญญาณของตัวละครไดทุกตัวทุกบทบาทตามที่ไดอานในครั้งน้ัน ๆ 

5. การใชอากัปกริิยาทาทางประกอบ 

การใชอากัปกิริยาทาทางประกอบการอานตีบทเปนสิ่งที่ผูอานจะตองพึงระมัดระวังอยา

ใชมากหรืออยาใชฟุมเฟอย เพราะหากผูอานใชอากัปกิริยาทาทางมาก จุดสนใจของผูฟงจะหักเหจาก

การต้ังใจฟงนํ้าเสียงที่อานไปสูอากัปกิริยาที่แสดงออก การอานตีบทก็จะกลายเปนการแสดงละครไป

ในที่สุด ผูอานตีบทจึงตองใชอากัปกิริยาทาทางอยางพอดี ตองคํานึงเสมอวาการใชเสียงคือหลักสําคัญ

ในการอานตีบท สวนการใชอากัปกิริยาทาทางเปนเพียงสวนประกอบเพื่อเสริมในการสื่อสารเทาน้ัน 

อากัปกิริยาทาทางที่สามารถใชประกอบการอานตีบทที่สําคัญมีดังน้ี 

5.1) การใชสายตา การใชสายตาประกอบการอานตีบท ควรปฏิบัติดังน้ี 

1) ในการอานบทบรรยาย ถาเปนการเลาใหผูฟงโดยตรงควรสบตาผูฟงอยาง

ทั่วถึงและมองผูฟงในลักษณะที่กําลังเลาเรื่องใหผูฟงฟงอยู 

2) ถาเปนการบรรยายฉากและสภาพแวดลอม ผูอานควรมองไปตรงตาม

ตําแหนงของสิ่งที่กําลังบรรยายถึง เชน เดือน ดาว ฟา ดิน ทุง แมนํ้า ทะเล ฯลฯ ซึ่งตําแหนงของ

สายตาจะแตกตางกันไป 
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3) ถาเปนบทสนทนาผูอานควรมองตรงไปยังตําแหนงที่ตัวละครน้ัน ๆ ยืนหรือ

น่ังอยูหรือมองตามเมื่อตัวละครเปลี่ยนตําแหนง 

4) ที่สําคัญที่สุดในการใชสายตาคือ การมีแววตาที่แสดงถึงอารมณและ

บรรยากาศที่กลมกลืนกับวรรณกรรม วิ ธีการน้ีจะชวยใหผูฟงมีอารมณคลอยตามไปดวย         

(ภิญโญ ชางสาน 2537 ข: 295)  

5.2) การใชสีหนา สีหนาเปนอวัจนภาษาที่บงบอกความรูสึกของผูอานที่สอดคลอง

กลมกลืนกับเน้ือหาในบทวรรณกรรมที่อาน ผูอานตีบทที่ดีตองแสดงออกทางสีหนาตามอารมณ

ความรูสึกอันแทจริงที่ไดรับจากการอานบทวรรณกรรมน้ัน ๆ มิใชเปนการเสแสรงแกลงทําจน

แสดงออกถึงความไมจริงใจตอผูฟง 

5.3) การใชทาทาง ปจจุบันน้ีแนวคิดเกี่ยวกับการใชทาทางในการอานตีบทยังมีความ

ขัดแยงกันอยู ฝายหน่ึงเห็นวา การอานตีบทไมจําเปนตองใชทาทางประกอบควรเปลงเสียงที่มีพลังเพือ่

สื่อสารจะดีกวา แตอีกฝายมีความเห็นวาทาทางจะชวยใหการสื่อสารมีพลังย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม ก็เปน

สิทธิของผูอานแตละคนที่จะใชวิจารญาณในการเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม (พิทยา ลิ้มมณี 2537 

ข: 152) 

5.3 ลําดับขั้นการฝกฝนการอานตีบท 

จุไรรัตน ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสําราญ, บรรณาธิการ (2547: 31) กลาวไวดังน้ี 

1. อานสารใหเน้ือหาทั้งหมด 

2. แบงวรรคตอนใหเหมาะสม 

3. พยายามตีเจตนาของผูแตง และบรรยากาศของเน้ือความตอนน้ันอยางละเอียด 

4. ทดลองอานโดยใสอารมณความรูสึก และใชนํ้าเสียงใหเหมาะสมกับบรรยากาศ 

5. ฝกอานซ้ํา และระมัดระวังบุคลิกภาพของตนในขณะอานไมใหมองดูผิดธรรมชาติ

จนเกินไป 

การอานตีบทเปนทั้งศิลปะและทักษะ ผูสนใจจึงควรคัดเลือกบทในรูปแบบตาง ๆ ทั้ง

รอยแกว และรอยกรอง มาฝกอานอยางจริงจัง จึงจะไดผลตามความคาดหวัง 

จากทฤษฎีดานการอานตีบท ผูวิจัยจะนํามาใชเปนกรอบในการกํากับนักแสดงละครวิทยุ

เพื่อถายทอดบทละครในข้ันตอนของการอัดเสียงใหไดอารมณความรูสึกตามเน้ือเรื่องในชวงตาง ๆ 
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รวมถึงวิธีการออกเสียง การใชทาทางเพื่อการเปลงเสียงใหไดอรรถรสและใหผูฟงสามารถจินตนาการ

ตามไปได อันจะสงผลใหผูฟงมีความสนใจที่จะติดตามละครไปจนจบ 

 

ตอนท่ี 6 แนวคิดและทฤษฎีดานความคิดวิพากษวิจารณ 

6.1 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) 

การคิดวิพากษ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา ประเมินและตัดสินสิ่งตาง ๆ 

หรือเรื่องราวที่เกิดข้ึน ที่มีขอสงสัยหรือขอโตแยง โดยการพยายามแสวงหาคําตอบที่มีความ

สมเหตุสมผล โดยการคิดวิพากษน้ันจะเกิดข้ึน เมื่อมีการเผชิญสถานการณแปลก ๆ ที่ไมคาดหวัง การ

พบปญหายาก ๆ เกิดความสงสัยหรือเกิดขอโตแยงในเหตุผลหรือขออางน้ัน การที่ตองการตรวจสอบ 

และสืบคนความจริง 

ทฤษฎีดานการคิดเชิงวิพากษมีพื้นฐานมาจากผลงานของเบนจามิน บลูม (Bloom 1956 

อางถึงใน สุชาติ สุขราช 2555) ในป 1956 ที่ไดจัดหมวดหมูพฤติกรรมการเรียนรูดานสติปญญา โดย

พัฒนาวัตถุประสงคของการเรียนรูใหชัดเจนและใหครูทดลองปฏิบัติในการสอนเปนเวลาสองทศวรรษ 

แนวความคิดของเขาเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและใชสอนในโปรแกรมการฝกหัดครูทั่ว

สหรัฐอเมริกาจนถึงปจจุบัน ในประเทศอื่นรวมทั้งประเทศไทยก็นําแนวคิดของ Bloom มาประยุกตใช

ในการจัดการเรียนการสอนเชนเดียวกัน 

Bloom แบงพฤติกรรมการเรียนรูออกเปน 6 ประเภท จากระดับแรกที่เรียกวาความรู 

จนถึงระดับของการประเมินแตละประเภทเกี่ยวกับการวิเคราะหและประเมินขอมูลที่ซับซอน ที่ใช

ความสามารถทางสติปญญาในระดับสูงและเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูดังกลาว Bloom 

ไดแบงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปน 6 ประเภท ดังตอไปน้ี 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของ Bloom 

 1. ความรู (Knowledge) เนนการจําและการอางอิงขอมูล คํากริยาเชิงพฤติกรรมที่ใช 

เชน ระบุ บอกรายการ บอกช่ือ ต้ังช่ือ ใหคําจํากัดความ บอกแหลงที่ต้ัง จับคู จําได และทําใหม 

 2. ความเขาใจ (Comprehension) เนนการเช่ือมโยงและจัดการขอมูลที่ไดเรียนมา 

คํากริยาที่ใช เชน อธิบาย เช่ือมโยง กําหนดหลักเกณฑ สรุป พูดใหม เรียงขอความใหม สาธิต 

 3. การประยุกตใช (Application) เนนการใชขอมูล โดยการนําเอากฎหรือหลักการมา

ประยุกตใช คํากริยาที่เกี่ยวของ เชน แกปญหา เลือก ตีความ ทํา สราง เอามาไวดวยกัน เปลี่ยน ใช 

ผลิต แปล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 

 

 4. วิเคราะห (Analysis) เปนการคิดเชิงวิเคราะหสวนประกอบและหนาที่ของสิ่งตาง ๆ 

คํากริยาที่ใช เชน วิเคราะห เปรียบเทียบ จัดประเภท แยกสวนประกอบ หาขอแตกตาง สํารวจ 

แบงเปนสวยยอย แยกแยะ หาขอขัดแยง 

 5. สังเคราะห (Synthesis) เนนการคิดในการนําเอาสวนประกอบปลีกยอยหรือ

รายละเอียดมารวมกันสรางสิ่งใหม คํากริยาที่เกี่ยวของ เชน ประดิษฐ สราง (Create) รวมกัน ต้ัง

สมมุติฐาน วางแผน ริเริ่ม เพิ่มเติม จินตนาการ ทํานาย 

 6. การประเมิน (Evaluation) เนนการประเมินและการตัดสินโดยใชขอมูลเปนฐาน 

คํากริยาที่ใช เชน ประเมิน (Assess) แนะนําวาดี (Recommend) วิพากษวิจารณ หาขอดีและขอเสีย 

ใหนํ้าหนัก และตัดสินคุณคา 

 การคิดเชิงวิพากษ เปนกระบวนการใชเหตุผลในการวิเคราะหปญหา เปนการใชขอมูล

และการแกปญหา เพื่อชวยตัดสินใจอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําหรือเช่ือตอไป มีหลักฐานจากการ

วิจัยจํานวนมากที่สนับสนุนความคิดที่วา คนเราสามารถเรียนรู วิธีคิดในการตัดสินใจ และการ

แกปญหาได กฎตาง ๆ ที่เปนนามธรรม การใชเหตุผลในการคิดเปนสิ่งที่สอนได ฝกได การฝกจะชวย 

ใหคนเราคิดหา สาเหตุที่ซอนเรนไวของเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน มียุทธวิธีหลายอยาง 

(Strategies) ที่ชวยใหเราคิดเชิงวิเคราะห ประเมินปญหา และตัดสินใจแกปญหาอยางสรางสรรค 

(Feldman 1996: 274 อางถึงใน วรรณพงษ เตรียมโพธ์ิ 2555: 3) ดังน้ี 

1. การระบุและคิดทบทวนปญหา (Redefine the problems) 

2. คิดอยางมีวิจารณญาณ (Adopt a critical perspective) 

3. ใชหลักการของเหตุผล (Use analogies) 

4. คิดหลากหลาย (Think divergently) 

5. ใชแนวคิดแบบองครวม (Use heuristics) 

6. ทดลองแกปญหาหลาย ๆ แบบ (Experiment with various solutions) 

คนเราตองใชทักษะการคิดในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน เพื่อชวยตัดสินใจ

เกี่ยวกับความถูกตองของขอมูล เพื่อเลือกสิ่งตาง ๆ จากตัวเลือก (Choices) ทั้งหลายที่มีอยูมากมาย 

ผูที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ จะสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ (Morrison 2000: 157-158 อางถึงใน 

วรรณพงษ เตรียมโพธ์ิ 2555: 3) ดังน้ี 
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1. ระบุประเด็นสําคัญได 

2. เปรียบเทียบความเหมือนกันและความแตกตางกัน 

3. ตัดสินใจไดวาขอมูลใดใชไดหรือเกีย่วของกบัปญหาน้ัน ๆ 

4. ต้ังคําถามที่เหมาะสมได 

5. แยกแยะระหวางความจริงกับความคิดเห็นได และตัดสินไดวาการกระทําใดเปนการ

กระทําที่สมเหตุสมผล 

6. ตรวจสอบความคงที่ได (Checking consistency) 

7. ระบุความคิดหรอืสมมุติฐานที่แฝงไว (Unstated ideas) ได 

8. รูวาอะไรเปนการพูดแบบ Stereotype คือ การคิดถึงลักษณะของคนใดคนหน่ึงแลว

เหมารวมวาคนอื่น ๆ จะเปนเชนเดียวกัน 

9. รูวาขอมูลใดเบี่ยงเบน (Bias) ขอมูลใดเปนการชวนเช่ือ หรือลําเอียง 

10. รับรูถึงคานิยมที่แตกตางกันและรูวาอะไรเปนสิง่ที่ดีหรือไมดี 

11. ประเมินไดวาขอมูลทีจ่ําเปนมีอะไรบาง ตองใชขอมูลมากเพียงใด 

จากทฤษฎีการวิพากษ ผูศึกษานํามาใชเปนกรอบในการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารใน

เชิงวิพากษ วิจารณ การแสดงความคิดเห็น อันจะสื่อถึงการแสดงตัวตนของผูฟง ทําใหผูศึกษาสามารถ

ผลิตรายการละครวิทยุออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

งานวิจัยและผลงานท่ีเก่ียวของ 

สําหรับการศึกษาความรูและปจจัยที่เกี่ยวของกับในการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อ

สะทอนชีวิตของคนวัยทํางาน ไดมีผูที่ทําการศึกษาแนวทางที่ใกลเคียงกับเรื่องน้ี ซึ่งสามารถรวบรวม

และสรุปรายละเอียดมาไดดังน้ี 

1. จักรีรัตน พงศพัฒนาการ (2543) ศึกษาวิจัยเรื่อง "ปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหาร

และการพัฒนาของคณะละครวิทยุกระจายเสียง ในเขตกรุงเทพมหานคร" เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยใชการสัมภาษณกลุม และสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยมีวัตถุประสงคหลักในการวิจัย เพื่อศึกษาถึง

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารและการพัฒนาของคณะละครวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนศึกษาถึง

แนวโนมในอนาคตของคณะละครวิทยุกระจายเสียง ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน  
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สวนแรก เปนการแสดงผลของการออกอากาศทางสถานีวิทยุฯ ที่ มีละครวิทยุ

ออกอากาศทั้ง 22 คณะ ในเขตกรงุเทพมหานคร ในระหวางวันที่ 1-31 มีนาคม 2543 ซึ่งผลการวิจัย

พบวา ละครชีวิตเปนเรื่องที่ใชในการออกอากาศมากที่สุดและสถานีวิทยุฯ ที่มีจํานวนคณะละครวิทยุ

ออกอากาศมากที่สุด คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (เอ.เอ็ม. 891) สวนสถานีวิทยุฯ ที่

มีจํานวนเรื่องของคณะละครวิทยุออกอากาศมากที่สุดคือสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด (เอ.

เอ็ม. 1179) โดยคณะ  ลูกนกฮูก สําหรับสถานีวิทยุที่มีจํานวนเวลาออกอากาศละครวิทยุมากที่สุด คือ

สถานีวิทยุกระจายเสียง วพท. (เอ.เอ็ม. 792) ซึ่งนําเสนอเปนประเภทละครวิทยุแบบสากลแนวชีวิต

มากเปนอันดับหน่ึง โดยคณะ เกศทิพย  เปนคณะที่มีเวลาออกอากาศมากที่สุด รวมทั้งออกอากาศจาก

จํานวนสถานีวิทยุมากที่สุดเชนกัน  

สวนที่สอง เปนการแสดงผลการสัมภาษณกลุม ซึ่งในการจัดสัมภาษณกลุม มีกลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ กลุมผูฟงซึ่งมีอายุ 30 ปข้ึนไปและกลุมนักศึกษาจาก 6 สถาบัน ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวนกลุมละ 12-15 คน  

จากการศึกษางานวิจัยช้ินน้ี ผูวิจัยไดพบขอมูลดังน้ีวา ทั้งสองกลุมรูจักและเคยฟงละคร

วิทยุ ซึ่งพฤติกรรมในการรับฟงละครวิทยุในสวนของผูใหญจะฟงมากกวานักศึกษา สวนในเรื่องความ

คิดเห็นที่มีตอละครวิทยุน้ัน พบวามีทั้งในทางบวก คือ เปนสื่อที่สามารถพกติดตัวไปไดทุกที่ โดยช่ืน

ชอบในการแสดงที่ตองใชความสามารถสูง รวมทั้งเสนหที่เกิดจากการใชเสียงขณะแสดง ทําใหเกิด

จินตนาการเห็นภาพตามไปดวย สวนความคิดเห็นในทางลบคือเห็นวาละครวิทยุสวนใหญชอบนําบท

เกากลับมาเลนใหม ไมมีการพัฒนา ทําใหสื่ออื่น ๆ มีความนาสนใจมากกวา  

สวนในเรื่องความพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการฟงละครวิทยุฯ น้ัน กลุมผูฟงเห็น

วา ละครวิทยุฯ ชวยผอนคลายความตึงเครียดและทําใหคลายเหงาไดและยังทําใหไดทราบถึงการ

วางตัวในสถานะตาง ๆ โดยไดมีการนําเอาสาระและประโยชนมาใชกับชีวิตประจําวัน นอกจากทั้งสอง

กลุมยังเสนอแนะใหมีการปรับปรุงละครวิทยุในลักษณะตาง ๆ เชน เน้ือหาสาระของละคร กลาวคือ

บทละครควรใหสอดคลองกับยุคสมัยปจจุบัน เห็นควรใหแทรกสาระ ความรู ลงไป ในเน้ือเรื่องดวย 

สวนเรื่องการออกอากาศเสนอแนะใหออกอากาศอยางตอเน่ือง โดยเลือกวันและเวลาใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย รวมทั้งตองการใหละครวิทยุออกอากาศในระบบ เอฟ.เอ็ม. มากกวาระบบ เอ.เอ็ม. 

รวมไปถึงตองการใหคนรุนใหมมารวมในการทํางาน โดยเห็นควรใหดารา นักรอง นักแสดงที่มีช่ือเสียง

มารวมแสดงละครวิทยุฯ ดวย เพื่อกระตุนใหผูฟงโดยเฉพาะกลุมวัยรุนไดหันมาใหความสนใจละคร

วิทยุมากข้ึน นอกจากน้ันยังเห็นควรใหมีการนําการประชาสัมพันธและการโฆษณามาใชในงานละคร

วิทยุดวย ตลอดจนเห็นควรใหมีการสํารวจความตองการของผูฟง โดยอาจจะมีการพบปะกันระหวาง

นักแสดงกับผูฟงบาง ตามโอกาสที่เหมาะสม 
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สวนที่สาม เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูบริหารคณะละครวิทยุรวม 15 คน ซึ่ง 

ดูแลคณะละครวิทยุฯ 22 คณะ พบวา ในปจจุบันรูปแบบในการนําเสนอละครวิทยุฯมี 3 รูปแบบ 

ไดแก 1. ละครตอนเดียวจบ 2. ละครหลายตอนจบ 3. ละครชุด โดยละครตอนเดียวจบจะเปนที่นิยม

ของคณะละครวิทยุฯ ในการนําเสนอมากที่สุด สวนประเภทของละครวิทยุในปจจุบัน แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ 1. ละครวิทยุฯ แบบสากล 2. ละครวิทยุฯ แบบไทย ซึ่งจํานวนการออกอากาศคณะละคร

วิทยุแบบสากลจะมีมากกวาละครวิทยุแบบไทย  

สําหรับวัตถุประสงคในการจัดละครวิทยุฯน้ัน พบวาเกิดเหตุมาจากตัวบุคคล ผูฟงธุรกิจ

และตัวละครวิทยุฯ เอง สวนในดานงบประมาณในการผลิตไดมาจากผูสนับสนุนองคกรตาง ๆ (ซึ่ง

ประกอบไปดวยภาครัฐและเอกชน) นายทุนและทุนสวนตัวของผูบริหารและคณะละครวิทยุเอง 

2. ธรรมรัฐ ศิริเจริญ (2544) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของกลุมผูฟงที่มีตอสถานี

วิทยุกระจายเสียง องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย รายการอีซี เอฟ.เอ็ม. 105.5 ผลการวิจัย

พบวา กลุมผูฟงรายการจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีรายได 5,000-15,000 บาท ตอเดือน โดยสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน กลุมผูฟงสวนใหญจะเปนแฟนประจําที่ติดตามรายการอยางตอเน่ืองมาเปนระยะ

เวลานาน ที่เปดรับฟงรายการจะเนนบทเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน สวนสาระที่กลุมผูฟงชอบ คือสาระ

เกี่ยวกับเรื่องที่เปนประโยชนตอตนเอง เชน สุขภาพ และทองเที่ยว นอกจากน้ียังพบวา คุณลักษณะ

ทางประชากรศาสตรของกลุมผูฟงทางดานอายุ มรความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการ

ทั้งความถ่ีเปนจํานวนวันในแตละสัปดาห และระยะเวลาเปนจํานวนช่ัวโมงในแตละวัน เน่ืองจากกลุม

ตัวอยางที่เปนพนักงานบริษัทเอกชนจะมีพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการในชวงเวลาการทํางาน

มากกวาอาชีพอื่น ๆ ในดานความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบในรายการของกลุมผูฟง มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการทั้งความถ่ีเปนจํานวนวันในแตละสัปดาห และระยะเวลาเปน

จํานวนช่ัวโมงในแตละวัน แตความคิดเห็นของกลุมผูฟงที่มีตอผูจัดรายการ ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปดรับฟงรายการทั้งความถ่ีเปนจํานวนวันในแตละสัปดาห และระยะเวลาเปนจํานวน

ช่ัวโมงในแตละวัน เพราะลักษณะขบวนการเปดรับของผูฟงจะเปนไปอยางมีข้ันตอน คือ ผาน

กระบวนการเลือกเปดรับ การเลือกใหความสนใจ การเลือกรับรู และเลือกที่จะจดจํา โดยจะอยูบน

ความตองการของแตละบุคคล ดังน้ัน กลุมผูฟงจะเนนการเปดรับฟงรายการที่ตรงกับความตองการอนั

จะสรางผลประโยชนหรือสามารถกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหตนเปดรับโดยคํานึงถึงองคประกอบใน

รายการมากกวาผูจัดรายการ 
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3. จุฑา จูฑะเตมีย (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผูฟงที่มีตอรายการ

วิทยุคลื่น 103.5 F.M. ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการวิจัยพบวา ประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจตอรายการวิทยุคลื่น 103.5 F.M. ONE เพราะผูดําเนินรายการมี

ความเปนกันเอง จัดรายการมีชีวิตชีวา มีความเปนธรรมชาติ และเปดเพลงตามใจผูฟงเปนสวนใหญ มี

การจัดกิจกรรมสรางสรรคสังคม โดยการใหผูฟงมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง รวมถึงใน

โอกาสพิเศษตาง ๆ ที่นําศิลปนดาราที่ผูฟงสวนใหญช่ืนชอบมารวมกิจกรรมน้ัน ๆ  เพื่อใหบรรยากาศใน

งานมีสีสันเพิ่มมากข้ึน พรอมทั้งจัดมินิคอนเสิรตเพื่อใหผูฟงที่ไปรวมงานรูสึกถึงความเปนกันเอง 

สนุกสนาน อบอุนเหมือนอยูกับคนในครอบครัว ผูฟงที่มีความพึงพอใจตอรายการวิทยุคลื่น 103.5 

F.M. ONE สวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18-25 ป โดยชวงวัยน้ีจะฟงเพลงตลอดทั้งวัน 

เพราะเปนการผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน หรือการเรียน โดยมีความถ่ีในการรับฟง

รายการวิทยุคลื่น 103.5 F.M. ONE 5-6 วัน/สัปดาห มากกวาผูฟงที่เปดรับฟง 7 วัน/สัปดาห และ

ผูฟงที่เปดรับฟงรายการวิทยุคลื่น 103.5 F.M. ONE 1-2 วัน/สัปดาห มากกวาผูฟงที่เปดรับฟง 3-4 

วัน/สัปดาห 

จากการศึกษางานวิจัยช้ินน้ี ผูศึกษาไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความตองการใน

การรับฟงรายการวิทยุคลื่น 103.5 F.M. ONE รวมทั้งผลวิเคราะหตาง ๆ เกี่ยวกับสถิติดังกลาวตาม

หัวขอวิจัย ซึ่งเปนประโยชนอยางมากในการจัดทําจุลนิพนธ ผูศึกษาสามารถนําขอมูลดังกลาวมา

อางอิงและศึกษาหัวขอจุลนิพนธได 
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บทที่ 3 

การเก็บขอมูล 

 

การศึกษาและการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน เปนการศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการผลิตรายการละครวิทยุ โดยมุงเนนศึกษาในเรื่องของรูปแบบ เน้ือหาบท

ละคร เทคนิคการบันทึกเสียง ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูฟงเปาหมายและผูผลิตรายการ

ละครวิทยุ เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการละครวิทยุใหมีความสมบูรณและสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมผูฟงมากที่สุด 

 

1. รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ในครั้งน้ี ผูศึกษาไดนํา

วิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงนําผลไปใชใหเปนประโยชนในทาง

ปฏิบัติเพื่อผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาไดทําการรับฟงละครวิทยุจากเว็บไซตของสถานีวิทยุราช

มงคลธัญบุรี FM 89.5 รวมถึงเว็บไซตของคณะมิตรประสาน และละครวิทยุจากคลื่นวิทยุ 97.5  

SEED FM และใชการสัมภาษณ (Interview) รวมถึงการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช

เปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากน้ันจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางใน

การผลิตรายการละครวิทยุ เพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน รวมถึงทําการประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน

ใหกับกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลการศึกษา

ละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี แบงเปน 2 กลุมดังตอไปน้ี 

2.1.1 ประชากรที่เปนผูผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หมายถึง กลุมผูผลิตรายการละครวิทยุ

ที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

2.1.2 ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายในการสํารวจและประเมินผลรายการ หมายถึง 

ประชาชนทั่วไปอายุ 25-45 ป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

2.2 กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี เก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมคือ กลุมตัวอยางที่ให     

สัมภา 
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สัมภาษณ (Interview) กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) และกลุมตัวอยางที่เปนผู

ประเมินผลรายการดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ดังตอไปน้ี 

2.2.1 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ (Interview) หมายถึง ผูผลิตละครวิทยุ ผูเขียนบทละคร

วิทยุ และผูดําเนินรายการวิทยุ ดังตอไปน้ี 

1) คณะมิตรประสานการละคร ไดแก 

ผศ.ธีรบุญฤทธ์ิ ควรหาเวช ผูอํานวยการผลิตละครวิทยุ 

2) สถานีวิทยุราชมงคลธัญบรุี FM 89.5 ไดแก 

ดร.กุลกนิษฐ ทองเงา ผูเขียนบทประพันธและบทวิทยุ 

3) คลื่นวิทยุ 106.5 GREENWAVE ไดแก 

คุณนภาพร ไตรวิทยวารีกุล ผูดําเนินรายการวิทยุ 

4) คลื่นวิทยุ 97.5 SEED FM ไดแก 

คุณอัศเรศ ใจเจริญทรัพย ผูผลิตรายการละครวิทยุ 

การสัมภาษณผูผลิตรายการละครวิทยุและผูดําเนินรายการวิทยุ ผูศึกษาจะสัมภาษณ

ความคิดเห็นและขอมลูเกี่ยวกับละครวิทยุ กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเน้ือหาละครที่ดี เพื่อเปน

ประโยชนในการจูงใจผูฟง ตลอดจนสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการละครวิทยุในปจจุบัน สวน

การสัมภาษณผูเขียนบทละครวิทยุน้ัน จะเนนไปทางดานกลวิธีการเลือกประเด็นที่จะเลาเรื่อง สื่อสาร

ถายทอดอารมณ ความรูสึก และเรื่องราวไปยังผูฟง เพื่อใหไดช้ินงานที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด 

2.2.2 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง กลุมผูฟงทั่วไปอายุ   

25-45 ป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน 50 คน 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) 

หมายถึง กลุมผูฟงวัยทํางานทั่วไป อายุ 25-45 ป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

จํานวนทั้งสิ้น 10 คน แบงออกเปน โดยเปดเสียงผลงานที่ไดทําการผลิตเสร็จสมบูรณแลวใหกลุม

ตัวอยางฟง และสัมภาษณถึงขอเสนอแนะและความพึงพอใจที่ไดรับจากการฟงรายการละครวิทยุเพื่อ

สะทอนชีวิตวัยทํางาน เพื่อทําการประเมินรายการตอไป 
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3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาและการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ผูศึกษาได

กําหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

3.1 เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ มีดังน้ี 

3.1.1 แบบสัมภาษณ (Interview) ใชสําหรับการสัมภาษณผูผลิตและนักแสดงละครวิทยุ โดย

มีแนวคําถามดังน้ีคือ 

1) คําถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการละครวิทยุ 

- ประวัติสวนตัวของผูผลิตรายการละครวิทยุและรายการวิทยุ 

- ช่ือรายการละครวิทยุและรายการวิทยุที่กําลังผลิตอยูในปจจุบัน 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกบัละครวิทยุกบัการสื่อสาร 

- กลุมผูฟงละครวิทยุสวนใหญในปจจบุัน 

- ปจจัยที่ควรตองมี ในฐานะผูผลิตรายการละครวิทยุ 

2) คําถามดานบทละครวิทยุ 

- การเลือกประเด็นหรือเรื่องราวที่จะนําเสนอในบทละครวิทยุใหตรงกับความตองการ

ของกลุมเปาหมายวัยทํางาน 

- เทคนิคการเขียนบทละครวิทยุเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายวัย

ทํางาน 

3) คําถามดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการ 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสือ่ รูปแบบ และชวงเวลาในการออกอากาศละครวิทยุ 

- ความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับรูปแบบของละครวิทยุที่ควรจะเปนในปจจบุัน 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคในการผลิตและความเปนไปไดของละครวิทยุที่มีพื้นที่ใน

การแสดงความคิดเห็น 

4) คําถามดานปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 

- ปญหาและอปุสรรคที่พบและแนวทางการแกไขในการผลิตรายการละครวิทยุ 
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- ปจจัยความสําเรจ็และลมเหลวในการผลิตรายการละครวิทยุ 

- ขอแนะนําในการผลิตรายการละครวิทยุ 

3.1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชศึกษาพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการละครวิทยุ

และความตองการทางดานเน้ือหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ โดยมีแนวคําถามดังน้ีคือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการเปดรบัฟงรายการละครวิทยุ 

ตอนที่ 3 ความตองการเกี่ยวกบัรปูแบบของรายการละครวิทยุ 

ตอนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกบัเน้ือหาและเรื่องราวของละครวิทยุ 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการละครวิทยุ 

3.2 เครื่องมอืที่ใชในการประเมินผลหลงัจากการผลิตรายการ มีดังน้ี 

3.2.1 การทําสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหผูฟงกลุมเปาหมายเปนผูประเมินผลจาก

การฟงรายการที่ผลิตข้ึน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ ใน

หัวขอ “ความพึงพอใจและคุณคาที่ไดรับจากการฟงรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน” ซึ่ง

ประกอบดวยแนวคําถาม ดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการ (Format and 

Presentation) 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของรายการ (Content) 

สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ 

สวนที่ 4 คุณคาที่ไดรับจากรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

4. การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดใชการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) โดยใชเครื่องมือ

เปนแบบสัมภาษณ (Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสนทนากลุม (Focus 

Group) เปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูลและประเมินผลการผลิตรายการ 
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5. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการศึกษาและการผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

ออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

ประเมินผลรายการ ดังตอไปน้ี 

5.1 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมลูกอนการผลิตรายการ 

ข้ันตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควา เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือและเอกสาร

ทางดานวิชาการ บทความตาง ๆ ทางอินเตอรเน็ต วิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยและผลงานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการผลิตรายการละครวิทยุ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการละครวิทยุ 

สะทอนชีวิตวัยทํางาน 

ข้ันตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการรับฟงรายการละครวิทยุ จํานวน 3 เรื่อง ดังตอไปน้ี 

- รายการละครวิทยุจากเว็บไซตของสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 

เรื่อง “บริษัทบางออไมจํากัด” จํานวน 9 ตอน 

- ละครวิทยุจากคลื่นวิทยุ 97.5 SEED FM จํานวน 1 เรื่อง ไดแก เรื่อง “อลิสซี่ อิน    

วันเดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค” จํานวน 1 ตอน 

- ละครวิทยุจากสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับคณะมิตรประสาน จํานวน 1 เรื่อง ไดแก เรื่อง 

“ออมกอดแหงรักที่บานอุนใจ” จํานวน 20 ตอน 

เพื่อนํามาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่เกิดข้ึน วามีลักษณะอยางไร

บาง โดยใชแนวคิดดานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และแนวคิดดานการผลิตรายการละครวิทยุ

มาใชในการศึกษาวิเคราะห คนหาวิธีการสรางสรรคบทละคร วิธีการนําเสนอของผูบรรยายและ

นักแสดง ทั้งสวนที่ดีและสวนที่บกพรองหรือยังไมปรากฏในละคร เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลติ

รายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน  

ข้ันตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ (Interview) เพื่อขอคําแนะนําและความคิดเห็น

จากผูผลิตรายการละครวิทยุ ผูเขียนบทละครวิทยุ ตลอดจนผูดําเนินรายการวิทยุ เพื่อใหไดขอมูลที่

เกี่ยวกับกลวิธีกํากับ เขียนบท ละคร ตลอดจนการแกปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในการผลิตรายการละคร

วิทยุ จากน้ันจึงนํามาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในข้ันตอนการผลิตรายการละครวิทยุที่สมบูรณตอไป 

ข้ันตอนที่ 4 ผูศึกษาไดใชวิธีแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดใหกลุมตัวอยาง

กรอกคําตอบเอง (Self-aministered) ซึ่ ง เปนกลุมผูฟงทั่ว ไปอายุ  25-45 ป  อาศัยอยู ใน

กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จํานวน 50 คน โดยไดนําผลการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
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ทางดานเอกสาร มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับฟง

และความตองการ ทั้งในดานเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอของละครวิทยุ เพื่อเปนแนวทางในการ

วางโครงสรางการผลิตรายการละครวิทยุ เพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ใหสอดคลองกับความตองการ

ของกลุมเปาหมายตอไป 

5.2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมลูเพือ่ประเมินผลรายการ 

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงานการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน หลงัจาก

การผลิตรายการเสร็จสิ้นตอกลุมผูฟงทั่วไปอายุ 25-45 ป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล 

จํานวน 10 คน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหกลุมเปาหมายรับฟงรายการละคร

วิทยุ เพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน ทั้ง

ในดานรูปแบบและการนําเสนอ เน้ือหา ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผล

การศึกษาการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ที่ผลิตข้ึน 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

ในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

6.1 ผูศึกษาไดทําการรบัฟงรายการละครวิทยุ จํานวน 3 เรื่อง ดังตอไปน้ี 

- รายการละครวิทยุจากเว็บไซตของสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 

เรื่อง “บริษัทบางออไมจํากัด” จํานวน 9 ตอน ในระหวางเดือนสิงหาคม ป พ.ศ.2556 

- ละครวิทยุจากคลื่นวิทยุ 97.5 SEED FM จํานวน 1 เรื่อง ไดแก เรื่อง “อลิสซี่ อิน วัน

เดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค” จํานวน 1 ตอน ในระหวางเดือนสิงหาคม ป พ.ศ.2556 

- ละครวิทยุจากสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับคณะมิตรประสาน จํานวน 1 เรื่อง ไดแก เรื่อง 

“ออมกอดแหงรักที่บานอุนใจ” จํานวน 20 ตอน ในระหวางเดือนสิงหาคม ป พ.ศ.2556 

6.2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เพื่อขอคําแนะนําและความคิดเห็นจากผูผลิต ผูกํากับ ผูเขียนบท 

จํานวน 4 ทาน ต้ังแตเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2556 

6.3 ผูศึกษาไดทําแบบสอบถาม เพื่อทําการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับและความตองการของ

กลุมเปาหมาย จํานวน 50 คน ต้ังแตเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ป พ.ศ.2556 
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6.4 ผูศึกษาไดทําการเตรียมการผลิตรายการ ต้ังแตข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล จัดทําโครงสราง

และโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ หาขอมูลในเรื่องของเน้ือหา เขียนบทรายการ คัดเลือก

นักแสดง เพลงและดนตรีประกอบ ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 

6.5 ผูศึกษาไดทําการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ของ

กลุมเปาหมาย จํานวน 10 คน ในระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 

 

7. การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการบรรยาย

คุณลักษณะของขอมูล ซึ่งจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลกอนการ

ผลิตรายการ และการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ ดังตอไปน้ี 

7.1 การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ขั้นตอนท่ี 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจรายการและรับฟงละคร

วิทยุ โดยการนําเน้ือหาและการนําเสนอของละครในปจจุบันจํานวน 3 เรื่อง ไดแก  

- รายการละครวิทยุจากเว็บไซตของสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 

เรื่อง “บริษัทบางออไมจํากัด” จํานวน 9 ตอน 

- ละครวิทยุจากคลื่นวิทยุ 97.5 SEED FM จํานวน 1 เรื่อง ไดแก เรื่อง “อลิสซี่ อิน วัน

เดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค” จํานวน 1 ตอน 

- ละครวิทยุจากสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับคณะมิตรประสาน จํานวน 1 เรื่อง ไดแก เรื่อง 

“ออมกอดแหงรักที่บานอุนใจ” จํานวน 20 ตอน 

มาจําแนกลักษณะของรูปแบบและเน้ือหา เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่

สามารถนํามาปรับใชในการผลิตรายการได 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูศึกษาไดทําการวอเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) โดยการ

นําคําตอบของผูผลิตรายการละครวิทยุคณะมิตรประสานมิตรการละคร ผูดําเนินรายการวิทยุรายการ

วิทยุทางคลื่นวิทยุ 106.5 GREENWAVE และผูเขียนบทละครวิทยุทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีและ

คลื่น 97.5 SEED FM ที่ไดจากการสัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาปรับใชในการผลิตรายการ

ละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ตอไป 
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ขั้นตอนท่ี 3 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันพื้นฐาน โดยนําคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถาม มาทํา

การคํานวณผลเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับ ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและเน้ือหา

ของละคร รวมถึงนําขอเสนอแนะมาใชพิจารณาเพิ่มเติมในการผลิตรายการ 

7.2 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินผล

รายการที่ผลิตข้ึน โดยนําคําตอบที่ไดในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจที่ไดรับจากการรับฟงรายการ

ละครวิทยุของกลุมเปาหมาย มาศึกษาวิเคราะห เพื่อสรุปผลการศึกษาการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อ

สะทอนชีวิตวัยทํางาน ที่ผลิตข้ึน 

8. การนาํเสนอขอมลูและชิน้งาน 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและช้ินงานที่ได

จากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 7 สวน ดังตอไปน้ี 

สวนท่ี 1 นําเสนอขอมูลที่ไดสํารวจและการฟงรายการละครวิทยุ จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 

เรื่อง “บริษัทบางออไมจํากัด” เรื่อง “อลิสซี่ อิน วันเดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค” และ

เรื่อง “ออมกอดแหงรักที่บานอุนใจ” 

สวนท่ี 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) ของกลุม

ตัวอยางของผูผลิตรายการละครวิทยุคณะมิตรประสานมิตรการละคร ผูดําเนินรายการวิทยุทาง

คลื่นวิทยุ 106.5 GREENWAVE และผูเขียนบทละครวิทยุทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีและคลื่น 

97.5 SEED FM ตามประเด็นคําถามที่กําหนดไว 

สวนท่ี 3 ผลการเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ของกลุมตัวอยางทีเ่ปนกลุมเปาหมายของรายการ จํานวน 50 คน 

สวนท่ี 4 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ ซึ่งจะ

ประกอบดวยองคประกอบทุกสวนของรายการละครวิทยุ 

สวนท่ี 5 นําเสนอบทละคร (Script) จํานวน 3 ตอน ซึ่งจะประกอบดวยบทบรรยายและ

บทพูดของนักแสดง 

สวนท่ี 6 นําเสนอตัวรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ที่เสร็จสมบูรณ 
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สวนท่ี 7 นําเสนอผลการประเมินรายการที่ไดจากกลุมผูฟงเปาหมายดวยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ

จากการรับฟงรายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เน้ือหา และนักแสดงในรายการ แลวนํา

ผลที่ไดมาสรุปตามประเด็น เพื่อสรุปผลการศึกษารายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ที่ผลิต

ข้ึน 

9. การวางแผนกอนการผลิตชิ้นงาน  

ผูศึกษาไดวางแผนกอนการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน โดย

รวบรวมผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) และการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพื่อวิเคราะหขอมูลและนําผลที่ไดมาจัดทําโครงรางรายการ (Proposal) และเขียนบทละคร (Script) 

รวมไปถึงการเตรียมการบันทึกเสียงรายการ  
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาและผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน โดยศึกษาวิเคราะห

รูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่ปรากฏอยูในรายการละครวิทยุ ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห

ขอมูลจากผูผลิตรายการละครวิทยุและผูดําเนินรายการวิทยุรวมทั้งกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดแนวทาง

ในการผลิตรายการละครวิทยุใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูฟงมากที่สุด โดยแบงการ

นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. บทวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอรายการละครวิทยุจากเว็บไซตของ

สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เรื่องบริษัทบางออไมจํากัด ละครวิทยุจากเว็บไซตของคณะมิตร

ประสาน ไดแก เรื่องออมกอดแหงรักที่บานอุนใจ รวมถึงละครวิทยุจากคลื่นวิทยุ 97.5 SEED FM 

เรื่อง อลิสซี่ อิน วันเดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค 

2. บทวิเคราะหการสัมภาษณ (Interview) ผูผลิตรายการละครวิทยุ คณะมิตรประสาน  

ผูดําเนินรายการวิทยุทางคลื่นวิทยุ 106.5 GREENWAVE และผูเขียนบทละครวิทยุทางสถานีวิทยุ    

ราชมงคลธัญบุรี และคลื่น 97.5 SEED FM จํานวนทั้งสิ้น 4 คน 

3. ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการละครวิทยุ ความตองการดานรูปแบบ

และเน้ือหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการละครวิทยุ จากแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 

50 ชุด 

4. การนําเสนอช้ินงานรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

 

ผลการวิจัย (กอนการผลิตรายการ) 

1. บทวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอรายการละครวิทยุจากเว็บไซตของสถานีวิทยุ

ราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 ละครวิทยุจากคลื่นวิทยุ 97.5 SEED FM รวมถึงเว็บไซตของคณะ  

มิตรประสานการละคร เปนจํานวนท้ังสิ้น 3 เรื่อง ดังนี ้

1. เรื่อง บริษัทบางออไมจํากัด จํานวน 9 ตอน ตอนละ 30 นาที กลุมเปาหมาย คือ 

นักศึกษา 

2. เรื่อง อลิสซี่ อิน วันเดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค จํานวน 1 ตอน ตอนละ 

30 นาที กลุมเปาหมาย คือ ผูฟงทั่วไป 
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3. เรื่อง ออมกอดแหงรักที่บานอุนใจ จํานวน 20 ตอน ตอนละ 30 นาที กลุมเปาหมาย 

คือ ผูฟงทั่วไป 

ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหละครวิทยุเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 รูปแบบของรายการ (Format) 

สวนที่ 2 เน้ือหาของรายการ (Content) 

สวนที่ 3 ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูบรรยาย ผูดําเนินรายการและนักแสดง (Style 

and Presentation) 

 

ละครวิทยุเรื่อง “บริษัทบางออไมจํากัด” ความยาวจํานวน 9 ตอน ตอนละ 30 นาที 

กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา 

ละครวิทยุเรื่อง “บริษัทบางออไมจํากัด” เปนละครวิทยุที่มีรูปแบบเปนละครสั้นจบใน

ตอน ผลงานของ ดร.กุลกนิษฐ ทองเงา อาจารยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการ

โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตข้ึนในป พ.ศ.2554 

 

สวนท่ี 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 

รูปแบบของรายการต้ังแตตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 9 มีรูปแบบเหมือนกัน คือเปนละครสั้นจบ

ในตอน จะมีผูบรรยาย 1 คน ในชวงเปดรายการ ผูบรรยายจะเปนผูเกริ่นเพื่อแนะนําผูผลิตละคร 

จากน้ันเปนการบรรยายถึงขอบเขตเน้ือหาของละคร ช่ือเรื่อง ผูประพันธบท และช่ือตอน จากน้ันเขาสู

เน้ือหาของละคร ดําเนินเรื่องจนจบตอน ในชวงทายของรายการหลังจากจบละคร ผูดําเนินรายการจะ

สรุปเรื่องราวของละครในแตละตอน และเขาสูชวงสนทนากับผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการที่มีความรู

เกี่ยวกับหัวขอในแตละตอนแสดงความคิดเห็น ใหแงมุมและแนวความคิดกอนที่ผูดําเนินรายการจะ

กลาวปดรายการ 
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ตารางที่ 4 – 1 แสดงรูปแบบ (Format) ของละครวิทยุเรื่อง “บริษัทบางออไมจํากัด” 

รูปแบบ (Format) ของละครวิทยุเรื่อง “บริษัทบางออไมจํากัด 

1. ชวงเปดรายการ 

- เพลง Intro เปดรายการ 

- เพลงบรรเลงคลอ 

- ผูบรรยายเกริ่นเพื่อแนะนําผูผลิตละคร 

- ผูบรรยายทําการบรรยายถึงขอบเขตเน้ือหาของละคร ช่ือเรื่อง และผูประพันธบท 

- ผูบรรยายเกริ่นนําละครแตละตอน และบอกช่ือตอน 

- เพลงเขาสูละคร 

2. เนื้อหาละคร 

3. ชวงปดทาย (ประมาณนาทีท่ี 22) 

- เพลงบรรเลง 

- ผูดําเนินรายการสรุปเรื่องราวของละครในแตละตอน 

- ผูดําเนินรายการนําเขาสูชวงสนทนากบัผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการ 

4. ชวงสนทนา 

- ผูดําเนินรายการสนทนาสัมภาษณผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการ 

- ผูดําเนินรายการกลาวสรุป 

- ผูดําเนินรายการกลาวลาผูฟง 

- เพลงบรรเลงจบรายการ 

 

สรุปรูปแบบของละครวิทยุ มีลักษณะคลายกันทุกตอน ใหความสําคัญกับเน้ือหาของ

ละคร และชวงสนทนาสัมภาษณผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการที่เกี่ยวของ เนนการใหความรูและ

ประโยชนแกผูฟงจากเรื่องราวของละครในแตละตอน รวมทั้งความคิดเห็น ใหแงมุมและแนวความคิด

ที่ไดจากผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการที่เกี่ยวของในตอนทาย 

 

สวนท่ี 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 

ละครวิทยุเรื่อง “บริษัทบางออไมจํากัด” มีเน้ือหาในแนวสรางสรรคเสริมสรางเจตคติตอ

การทํางาน โดยจะมุงสรางความศรัทธาและเช่ือมั่นในองคกร เลาผานเรื่องราวของพนักงานและ

ผูบริหารในบริษัท ที่ตองรวมมือกันเพื่อสรางสรรคงานใหบรรลุเปาหมาย พวกเขาไดพบเจอกับ

อุปสรรคมากมาย ทั้งที่เกิดจากเน้ืองานที่มีความซับซอนยุงยากและเกิดจากเจตคติของพนักงาน 

โดยเฉพาะพนักงานใหมที่ยังไมเขาใจถึงการที่จะบรรลุเปาหมายของงาน ซึ่งตองอาศัยทั้งความมุงมัน่ใน
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งานและความศรัทธาตอองคกร จึงจะประสบความสําเร็จ โดยนําเสนอละครในรูปแบบของละครสั้น

จบในตอน ดําเนินเรื่องดวยตัวละครที่มีความสนุกสนาน และประเด็นปญหาที่นาสนใจ ชวนใหติดตาม 

 

สวนท่ี 3 ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูบรรยาย ผูดําเนินรายการและนักแสดง (Style and 

Presentation) 

ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูบรรยาย ผูดําเนินรายการและนักแสดงละครวิทยุเรื่อง 

“บริษัทบางออไมจํากัด” วิเคราะหไดดังน้ี 

- ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูบรรยาย มีเน้ือเสียงทุม หนักแนนเต็มเสียง ชัดถอยชัดคํา 

ใชคําควบกล้ําชัดเจน มีจังหวะการเวนวรรค ผูบรรยายจะทําการบรรยายในชวงของการเกริ่นนํา โดย

ใชภาษาแบบกึ่งทางการ มีรูปแบบคลายกันทุกตอน ตางกันแคการเกริ่นนําขอบเขตของเน้ือหาในแต

ละตอนเทาน้ัน 

- ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการ ใชภาษาไมเปนทางการ มีบุคลิกการพูดที่

กระฉับกระเฉง ไมพูดชาหรือเร็วจนเกินไป มีความชัดเจน ฟงงาย ซึ่งจะตางจากเสียงของผูบรรยาย

อยางสิ้นเชิง 

- ลีลาและวิธีการนําเสนอของนักแสดง แบงออกเปน 2 ดาน ดังน้ี 

1) ดานวัจนภาษา นักแสดงใชภาษาไมเปนทางการ เปนภาษาที่พูดกันในปจจุบัน เพื่อให

สอดคลองกับเน้ือหาของละคร  

2) ดานอวัจนภาษา ซึ่งจะแบงตามคุณลักษณะตางๆ ดังน้ี 

2.1) ความชา-เร็วในการพูด (Rate or Speed) มีความสม่ําเสมอและรักษาจังหวะได

ดี ไมพูดชาหรือเร็วจนเกินไป ในบางประโยคที่จําเปนตองพูดเร็วเพื่อใหปากเขากับบทละคร ก็มี

ความเร็วพอเหมาะ ชัดเจนและฟงงาย 

2.2) ระดับความดัง-เบาของเสียง (Volume) ถูกใชในเหตุการณทะเลาะ ข้ึนเสียง 

หรือซุบซิบนินทา 

2.3) นํ้าเสียงหรือโทนเสียง (Tone) มีความแตกตางกันออกไปตามสถานการณและ

สภาพอารมณตาง ๆ เชน ฉากหัวหนาดุลูกนอง จะใชนํ้าเสียงดุดันปนตะคอก เปนตน นอกจากน้ียังมี

เสียงรองไห สะอึกสะอื้น เสียงหัวเราะ ประกอบกับบทพูด ทําใหผูฟงสามารถจินตนาการและเขาใจใน

ตัวละครมากย่ิงข้ึน 

สรุปวาทั้งผูบรรยาย ผูดําเนินรายการ และนักแสดงละครวิทยุเรื่อง “บริษัทบางออไม

จํากัด” ใหอรรถรสและถายทอดเรื่องราวดวยภาษาพูดที่เปนภาษาไมทางการ ใกลเคียงกับผูฟงทั่วไป

ในปจจุบัน ทําใหผูฟงเขาถึงอารมณและเขาใจเรื่องราวไดงายย่ิงข้ึน ซึ่งทําใหผูฟงมีความรูสึกรวมไปกับ

ละครไดดี 
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ละครวิทยุเรื่อง “อลิสซี่ อิน วันเดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค”  

ความยาวจํานวน 1 ตอน 30 นาที กลุมเปาหมาย คือ ผูฟงท่ัวไป 

ละครวิทยุเรื่อง “อลิสซี่ อิน วันเดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค” เปนหน่ึงใน

ละครวิทยุของคลื่น 97.5 SEED FM มีรูปแบบเปนละครสั้นจบในตอน ประเภทละครตลกสถานการณ 

หรือซิทคอม (Situation Comedy) ออกอากาศสดในรายการ SEED LADY ชวง SEEDCOM ทุกวัน

เสารสุดทายของเดือน เวลา 20.00 – 22.00 น. 

สวนท่ี 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 

รูปแบบของชวง SEEDCOM ซึ่งเปนละครซิทคอมที่ออกอากาศสดทางวิทยุ จะมีผูดําเนิน

รายการประจําคลื่นวิทยุ 5 คน และมีผูดําเนินรายการรับเชิญเปนนักแสดงหรือศิลปน สัปดาหละ 1 

คน รูปแบบของรายการจะเหมือนกันทุกตอน  

สําหรับตอนที่นํามาศึกษาเปนกรณีตัวอยาง คือเรื่อง “อลิสซี่ อิน วันเดอรริ่งแลนด   

อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค” จะเปดรายการโดยมีผูดําเนินรายการประจําคลื่นวิทยุ 1 คน กลาวแนะนํา

ผูดําเนินรายการคนอื่นๆ และผูดําเนินรายการรับเชิญ กอนที่จะมีเทปเสียงบรรยายเกริ่นนําเรื่องยอ 

แนะนํานักแสดง และนักแสดงรับเชิญพิเศษ จากน้ันเขาสูเน้ือหาของละครและดําเนินเรื่องจนจบตอน 

หลังจากจบละคร ผูดําเนินรายการจะกลาวสรุปเรื่องราวในตอนเปนการจบละครและกลาวขอบคุณผู

ดําเนินรายการรับเชิญและนักแสดงรับเชิญพิเศษ ในชวงทายของรายการ ทางคลื่นวิทยุจะมีกิจกรรม

พิเศษสั้น ๆ สําหรับผูดําเนินรายการรับเชิญกอนที่ผูดําเนินรายการประจําคลื่นจะนําเขาสูชวงเปดสาย

ใหผูฟงรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอของละครในรายการ  
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ตารางที่ 4 – 2 แสดงรูปแบบ (Format) ของละครวิทยุเรื่อง “อลิสซี่ อิน วันเดอรริ่งแลนด อลิสซี่ใน

ดินแดนสุดไฮเทค” 

รูปแบบ (Format) ของละครวิทยุเรื่อง “อลิสซี่ อิน วันเดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค” 

1. ชวงเปดรายการ 

- ผูดําเนินรายการ 1 คน (จากทัง้หมด 5 คน) กลาวแนะนําผูดําเนินรายการคนอื่นๆ  

- ผูดําเนินรายการกลาวแนะนําผูดําเนินรายการรับเชิญ 

- เทปเสียงบรรยาย เกริ่นนําเรื่องยอ แนะนํานักแสดง และนักแสดงรับเชิญพิเศษ 

- เพลงเขาสูละคร 

2. เนื้อหาละคร 

3. ชวงปดทาย (ประมาณนาทีท่ี 26) 

- ผูดําเนินรายการสรุปเรื่องราวของละคร 

- ผูดําเนินรายการกลาวขอบคุณผูดําเนินรายการรับเชิญและนักแสดงรับเชิญพิเศษ   

- ผูดําเนินรายการเกริ่นนําชวงเปดสายแสดงความคิดเห็น 

- กิจกรรมพิเศษสั้นๆ สําหรบัผูดําเนินรายการรบัเชิญ 

4. ชวงเปดสาย 

- ผูดําเนินรายการเปดสายใหผูฟงรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอของละคร 

- ผูดําเนินรายการกลาวลาผูฟง 

- ผูดําเนินรายการกลาวปดรายการ 

 

สรุปรูปแบบของละครวิทยุ ใหความสําคัญในการใหความบันเทิงแกผูฟงเปนหลัก เพราะ

ทั้งผูดําเนินรายการและเน้ือหา เรื่องราวในละคร มีลักษณะของความตลก เฮฮา เปนกันเอง สามารถ

สรางความเพลิดเพลิน ผอนคลายสมองใหกับผูฟงไดดี และในชวงเปดสายใหผูฟงรวมแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอของละคร เปนการเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมกับรายการและแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องราวตาง ๆ ที่ใกลตัว ถือเปนการสรางสัมพันธที่ดีระหวางรายการกับผูฟง 

 

สวนท่ี 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 

ละครวิทยุในรายการ SEED LADY ชวง SEEDCOM จะมีเน้ือหาแตกตางกันออกไป

ตามแตผูดําเนินรายการรับเชิญที่เปนนักแสดงหรือศิลปน เน้ือหาในละครจะเปนเรื่องที่แตงข้ึนจาก

ขอมูลที่เกี่ยวของกับหนาที่การงาน หรือชีวิตประจําวันของนักแสดงหรือศิลปนคนน้ัน ๆ โดยประเภท

ของเน้ือหาจะมีความหลากหลายมาก เชน ประเภทละครยอนยุค ประเภทละครลี้ลับ ประเภทนิทาน 

เปนตน ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเรื่องราวและเน้ือหาของละคร 

   ส
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สําหรับตอนที่นํามาศึกษาเปนกรณีตัวอยาง คือเรื่อง “อลิสซี่ อิน วันเดอรริ่งแลนด อลิส

ซี่ในดินแดนสุดไฮเทค” ซึ่งเปนละครประเภทนิทานแฟนตาซี มีเน้ือหาที่แอบแฝงเน้ือหาที่มีการ

เตือนสติมนุษยในเรื่องตางๆ โดยเลาเปรียบเทียบกับเกมส เชน เกมสมาริโอ ซึ่งตัวมาริโอถูกคนเลน

บังคับใหเดินหรือกระโดดไปตามทางที่คนเลนตองการ เกมสน้ีเตือนสติเปนตัวของตัวเอง อยายอมให

ใครหรืออะไรมาบงการชีวิตจนลืมความเปนตัวเอง และอีกมุมมองหน่ึงคือเตือนสติมนุษยที่ชอบบงการ

ชีวิตคนอื่นดวยเชนกันเพื่อการมีชีวิตที่มีความสุขมากข้ึน เกมส Street Fighter เปนเกมสตอสูที่มี

ทั้งตัวผูชายและผูหญิงเตือนสติเรื่องมุมมองของผูชายวาผูหญิงไมมีทางเอาชนะผูชายได ผูชายชอบทํา

รายผูหญิง แตในเกมสน้ี บางครั้งตัวผูหญิงก็สามารถเอาชนะผูชายไดเชนกัน เปรียบเทียบกับชีวิตจริง

เพื่อสะทอนมุมมองของผูหญิงวาตองการไดรับการใหเกียรติจากผูชาย และเปรียบเทียบการคุยกับ

ตุกตาเฟอรบี้ การเลนแชท เพื่อเตือนสติคนที่เสพติดการเลนอินเตอรเน็ต พูดคุยแตกับโลกออนไลน 

พูดคุยกับตุกตาเฟอรบี้ที่ไมไดพูดภาษาคนจนลืมที่จะพูดคุยกับครอบครัวหรือคนใกลตัว โดยนําเสนอ

ในรูปแบบของเรื่องราวแฟนตาซีที่มีความตลก สนุกสนาน นาสนใจ เหมาะสมกับเน้ือหาของละคร 

 

สวนท่ี 3 ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูบรรยาย ผูดําเนินรายการและนักแสดง (Style and 

Presentation) 

ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูบรรยาย ผูดําเนินรายการและนักแสดงละครวิทยุเรื่อง 

“อลิสซี่ อิน วันเดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค” วิเคราะหไดดังน้ี 

- ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูบรรยาย ในกรณีของละครวิทยุเรื่อง “อลิสซี่ อิน วัน

เดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค” มีการอัดเสียงบรรยายแยกกับการจัดรายการสด เสียง

ผูบรรยายมีนํ้าเสียงทุม สอดแทรกความสนุกสนานในนํ้าเสียงและลักษณะการออกเสียง แตมีความชัด

ถอยชัดคําและควบกล้ําชัดเจน นาสนใจ และเราอารมณสนุกสนานไดดี 

- ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูดําเนินรายการ วิธีการจัดรายการ มีลักษณะการพูดแบบ

ผูดําเนินรายการวิทยุทั่วไปในปจจุบัน คือมีความสนุกสนาน กระฉับกระเฉงในนํ้าเสียง การพูดคอนขาง

เร็ว แตมีความชัดเจน ฟงงาย 

- ลีลาและวิธีการนําเสนอของนักแสดง แบงออกเปน 2 ดาน ดังน้ี 

1) ดานวัจนภาษา นักแสดงใชภาษาไมเปนทางการ เปนภาษาที่พูดกันในปจจุบัน เพื่อให

สอดคลองกับเน้ือหาของละคร  

2) ดานอวัจนภาษา ซึ่งจะแบงตามคุณลักษณะตางๆ ดังน้ี 

2.1) ความชา-เร็วในการพูด (Rate or Speed) ความชา-เร็วในการพูดข้ึนอยู

ลักษณะของบทบาท แตมีความเหมาะสม  

   ส
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2.2) ระดับความดัง-เบาของเสียง (Volume) ถูกใชในการเราอารมณสนุกสนานแก

ผูฟงในแตละฉาก  

2.3) นํ้าเสียงหรือโทนเสียง (Tone) มีความแตกตางกันออกไปตามสถานการณและ

สภาพอารมณตาง ๆ แตจะไมมีความจริงจังในนํ้าเสยีงมาก เพราะเน้ือหามีความตลก เฮฮา เปนหลัก 

จะมีเสียงหัวเราะที่ไมใชการแสดงประกอบกับบทพูด เปนการเราอารมณสนุกสนานแกผูฟง 

 

ละครวิทยุเรื่อง “ออมกอดแหงรักท่ีบานอุนใจ”  

ความยาวจํานวน 20 ตอน ตอนละ 30 นาที กลุมเปาหมาย คือ ผูฟงท่ัวไป 

ละครวิทยุเรื่อง “ออมกอดแหงรักที่บานอุนใจ” เปนละครวิทยุเพื่อรณรงคการปองกัน 

ยาเสพติดของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่ผลิตข้ึนโดยคณะมิตรประสาน

การละคร ออกอากาศเดือนละ 4 ตอน มีจํานวนทั้งสิ้น 20 ตอน ออกอากาศทางสถานีวิทยุในภาคี

เครือขาย ป.ป.ส. ทั่วประเทศ ต้ังแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม ป พ.ศ.2556 

 

สวนท่ี 1 รูปแบบ (Format) ของรายการ 

ละครวิทยุเพื่อสะทอนใหผูฟงตระหนักถึงปญหามหันตภัยรายแรงจากยาเสพติด มี

จํานวนทั้งสิ้น 20 ตอน ในตอนที่ 1 จะมีผูบรรยาย 1 คน ในชวงเปดรายการ ผูบรรยายจะเปนผูเกริ่น

เพื่อแนะนําผูผลิตละคร ขอบเขตเน้ือหาของละคร ช่ือเรื่อง ช่ือผูประพันธบท และมีการแทรกเทปเสียง

โฆษณาโครงการรณรงคการปองกันยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. เปนการจบชวงเปดรายการ 

จากน้ันนําเขาสูเน้ือหาของละคร ดําเนินเรื่องจนจบตอน ในชวงทายมีการแทรกเทปเสียงโฆษณา

โครงการรณรงคการปองกันยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. อีกครั้งกอนที่ผูบรรยายจะกลาวแนะนํา

ช่ือผูแสดง ผูตัดตอใหเสียงเพลงและเสียงประกอบ ผูอํานวยการผลิต รวมทั้งกลาวทิ้งทายใหติดตาม

ตอนตอไปและชองทางการรับฟงและกลาวจบรายการ 

สวนในตอนที่ 2 จนถึงตอนจบ จะแตกตางกับรูปแบบของตอนที่ 1 โดยเพิ่มการบรรยาย

ความเดิมตอนที่แลวเขาไปในชวงกอนเขาเน้ือหาของละคร 
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ตารางที่ 4 – 3 แสดงรูปแบบ (Format) ของละครวิทยุเรื่อง “ออมกอดแหงรกัทีบ่านอุนใจ” 

ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 – ตอนท่ี 20 (ตอนจบ) 

1. ชวงเปดรายการ 

- เพลง Intro เปดรายการ 

- เพลงบรรเลงคลอและเสียงประกอบ 

- ผูบรรยายจะเปนผูเกริ่นเพื่อแนะนําผูผลิตละคร 

ขอบเขตเ น้ือหาของละคร ช่ือเรื่ อง และ ช่ือ

ผูประพันธบท 

- แทรกเทปเสียงโฆษณาโครงการรณรงคการ

ปองกันยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. 

- เพลงเขาสูละคร 

 

2. เนื้อหาละคร 

3. ชวงปดทาย (ประมาณนาทีท่ี 23) 

- แทรกเทปเสียงโฆษณาโครงการรณรงคการ

ปองกันยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. 

- ผูบรรยายจะกลาวแนะนําช่ือผูแสดง ผูตัดตอ ให

เสียงเพลงและเสียงประกอบ ผูอํานวยการผลิต 

- ผูบรรยายกลาวทิ้งทายใหติดตามตอนตอไปและ

ชองทางการรับฟง 

- ผูบรรยายกลาวอําลาผูฟงและปดรายการ 

1. ชวงเปดรายการ 

- เพลง Intro เปดรายการ 

- เพลงบรรเลงคลอและเสียงประกอบ 

- ผูบรรยายจะเปนผูเกริ่นเพื่อแนะนําผูผลิตละคร 

ขอบเขตเ น้ือหาของละคร ช่ือเรื่ อง และ ช่ือ

ผูประพันธบท 

- แทรกเทปเสียงโฆษณาโครงการรณรงคการ

ปองกันยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. 

- ผูบรรยายทําการบรรยายความเดิมตอนที่แลว 

- เพลงเขาสูละคร 

2. เนื้อหาละคร 

3. ชวงปดทาย (ประมาณนาทีท่ี 23) 

- แทรกเทปเสียงโฆษณาโครงการรณรงคการ

ปองกันยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. 

- ผูบรรยายจะกลาวแนะนําช่ือผูแสดง ผูตัดตอ ให

เสียงเพลงและเสียงประกอบ ผูอํานวยการผลิต 

- ผูบรรยายกลาวทิ้งทายใหติดตามตอนตอไปและ

ชองทางการรับฟง 

- ผูบรรยายกลาวอําลาผูฟงและปดรายการ 

 

สรุปรูปแบบของละครวิทยุ มีลักษณะคลายกันทุกตอน ใหความสําคัญกับการมุงรณรงค

การปองกันยาเสพติด โดยเนนสอดแทรกในเน้ือหาของละครและมีการแทรกโฆษณาสั้น ๆ เกี่ยวกับ

การรณรงคเชนกัน รวมถึงการบรรยายความเดิมจากตอนที่แลว ในตอนที่ 2 – ตอนที่ 20 (ตอนจบ) 

ใหผูฟงเขาใจกอนนําเขาเน้ือหาของละครในตอนตอไป 

 

สวนท่ี 2 เนื้อหา (Content) ของรายการ 

ละครวิทยุเรื่อง “ออมกอดแหงรักที่บานอุนใจ” มีเน้ือหาในแนวสรางสรรคที่ช้ีใหผูฟง

ตระหนักถึงปญหา มหันตภัยรายแรงจากยาเสพติด โดยจะกลาวถึงเหตุการณและปญหาตาง ๆ ซึ่ง

นํามาเลาเพื่อเปนอุทาหรณไดดี 

   ส
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ผูศึกษาจึงสรุปเน้ือหาในแตละตอนออกมาไดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 “ครูคนใหม” 

เรื่องราวความเลวรายของยาเสพติด เรื่องน้ีเกิดข้ึนที่หมูบานบัวสําราญ ตําบลเข่ือนขาม 

อําเภอเกรียงไกรลาศ จังหวัดหน่ึงของประเทศไทย ใบเตย จบปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตร 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ทํางานบริษัทที่ กรุ ง เทพฯ ใบเตย ทิ้ ง งานเงินเดือนสูง  สอบเข า

กระทรวงศึกษาธิการ จากน้ันก็สมัครมาเปนครูสอนช้ันม.ตน ที่โรงเรียนประถม-มัธยม “ไกรลาศ

วิทยา” บานบัวสําราญ ตําบลเข่ือนขาม อําเภอเกรียงไกรลาศ สรางความแปลกใจใหชูชาติ ผอ.และ

อรพิน ผูชวยผอ.โรงเรียนอยางยิง เพราะที่น่ีเปนชนบทไรแสงสีและทั่วพื้นที่เต็มไปดวยยาเสพติด ทั้งคู

ตางสงสัยถึงเจตนาในการมาของใบเตย 

ตอนท่ี 2 “ศัตร”ู 

    ชูชาติ ผอ. รร.“ไกรลาศวิทยา”ให อ.อรพิน สืบวาเหตุใดใบเตยจึงมาลงพื้นที่เสี่ยง 

อรพินพาใบเตยเขาที่พัก อรพินไดรูวาบานใบเตยรวย ใบเตยไปสํานักงานบานอุนใจไดลูกหลาน

กลับคืนตามยุทธศาสตรพลังแผนดิน เอาชนะยาเสพติด พบพล.ท.วิโรจน ผอ.โครงการ ใบเตยรูจัก

วิโรจนมากอน อรพินไดรูวาเจตนาในการมาของใบเตยคือตองการกาจัดยาเสพติด แตไมรูวาเหตุใด

ใบเตยจึงชิงชังสิ่งน้ี ใบเตยมาบอกกําไลใหเลิกคายา กําไลดาใบเตยวาคิดแยงสามีนางเหมือนมาลี แม

ใบเตยเคยแยงคนรักเธอมาแลว แลวยอนคําพูดที่กําไลเคยดามาลี เมื่อ 20 ป ที่แลวใหใบเตยฟง 

ตอนท่ี 3 “ยอดรักของผูหมวด” 1 

ใบเตยเลาใหอรพินฟงวาในอดีต พอแมใบเตยคือวานิช มาลีที่มีฐานะยากจน รักกัน แต

พอแมวานิชใหวานิชคบกับกําไลสาวลูกพอคา วานิชทนนิสัยบาคลังของกําไลไมไหวจึงพามาลีหนีไปใช

ชีวิตดวยกัน กําไลสาปแชงมาลีทั้งที่มาลีไมไดแยงวานิชจากกําไล กําไลตางหากที่ใชความร่ํารวย

พยายามแยงวานิชจากมาลี แตไมสําเร็จ 

ตอนท่ี 4 “ยอดรักของผูหมวด” 2 

ใบเตยเลาความสัมพันธระหวางพอแมเธอกับกําไลใหอรพินฟง ปรเมศรใหใบเตยกลับ

กรุงเทพฯ เพราะเธอไปวุนวาย กับแกงคคายา ซึ่งจะเปนอันตราย ใบเตยปฏิเสธ กําไลเลาเรื่องใบเตย

ใหเป ซานตา สามีนักคายาฟง เปจึงมาปรามไมใหใบเตยมาวุนวายกับธุรกิจกําไล ใบเตย อรพิน และ

โอฬารเพื่อนใบเตยบาดเจ็บ ปรเมศรถูกเป ซานตา ยิง 

ตอนท่ี 5 “ศัตรูหัวใจ” 1 

ปรเมศรจะแจงความ ใบเตยคาน เธอตองการใหเปนเรื่องสวนตัวและปรเมศรจะตามแก

แคนเป ซานตา เอง เธอจะไดนําเรื่องน้ีไปตอรองกําไลใหเลิกเกี่ยวของยาเสพติด ขณะใบเตยรอหนา

หองฉุกเฉินของโรงพยาบาล ร.ต.ท.นายหน่ึงก็เขามา ใบเตยเห็นก็งง เพราะเขาดูดีเกินกวาจะมาเปน

เจาหนาที่ในทองที่หางไกลความเจริญ 
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ตอนท่ี 6 “ศัตรูหัวใจ” 2 

ขณะ ร.ต.ท.พลวัฒนคุยกับใบเตย ริตา ผูหญิงที่สรางความเจ็บชํ้าใหใบเตย ก็ปรากฏกาย

ที่โรงพยาบาล ใบเตยแทบลมทั้งยืน พลวัฒนสอบถามปรเมศรเรื่องเสียงปน ใบเตยตอบแทนโดยปน

เรื่องโกหกและใหปรเมศรยืนยันตามน้ัน ทั้งน้ีเพื่อใหการยิงกันกลายเปนเรื่องสวนตัว ใบเตยจะไดนําไป

ตอรองกับกําไล วาถากําไลไมเลิกของเกี่ยวยาเสพติด ปรเมศรจะตามลาเป ซานตา เพื่อลางแคน ไมใช

เพียงการทําตามหนาที่ 

ตอนท่ี 7 “ปจจุบันเพ่ืออนาคต” 

ใบเตยใหกําไลหยุดเกี่ยวของยาเสพติดแลกกับการที่ใบเตยจะพูดกับปรเมศรใหเลิกตาม

ลาเป ซานตา เพราะปรเมศร ถือเปนเรื่องสวนตัว แตกําไลไมฟง ทันใดน้ันตํารวจ ทหารที่สนธิกําลังใน

โครงการบานอุนใจฯ ก็เดินทางถึงบานบัวสําราญ กําไลกลัวถูกจับ ขณะน้ันมาลีแมใบเตยมาถึงเพื่อนํา

รถยนตมาใหใบเตยใช 

ตอนท่ี 8 “ตนแบบพฤติกรรม” 

มาลีดึงใบเตยกลับกรุงเทพฯ เพราะเห็นวาสภาพจิตใจใบเตยไมพรอมที่จะทํางาน

สาธารณะอยางการกําจัดยาเสพติด อยางที่ใบเตยกําลังเดินหนาเต็มตัว เน่ืองจากใบเตยอาจเปน

อันตรายได 

ตอนท่ี 9 “กระบวนการคัดกรอง” 1 

มีคนเตือนใหกําไลเขาใจวาหากโครงการบานอุนใจฯเริ่มปฏิบัติ การกวาดลางผูคา      

ยาเสพติด กําไลจะไมรอด แจ็คและจอย ลูก ๆ ของกําไลจะลําบาก ใบเตยถูกกําไลดายับแตเธอไมถอย 

เมื่อพูดกับตัวแมคือกําไลไมรูเรื่อง ใบเตยก็หันไปหาคําตอบใหไดวาแจ็คและจอยคายาเสพติดหรือไม 

เพื่อดําเนินการหยุดเด็กทั้งสองไวใหทันกอนจะสายเกินแก สวนการเสพใบเตยรูวาแจ็คเสพ เหลือแต

จอยที่ใบเตยยังไมรู 

ตอนท่ี 10 “กระบวนการคัดกรอง” 2 

ชัชวาลขออนุญาตกําไล พาจอยไปฮองกง กําไลยังไมทันใหคําตอบ การกระทําของ

ชัชวาลทําใหจอยรักเขามากข้ึน ริตาไมพอใจที่ปรเมศรทําเรื่องขอโอนมาชวยงานโครงการบานอุนใจฯ 

ปรเมศรไมสนใจริตา เขาตามใบเตยไปดูบานพรพรรณ แฟนแจ็ค ขณะเดินทาง ใบเตยพบจอย เธอ

เปลี่ยนแผนมาตามจอย หลังแยกกับชัชวาล จอยก็ข่ีจักรยานไปหาเป ซานตาที่ปาเชิงเขาเพื่อขอยาเสพ

ติดไปใหแจ็คที่กําลังลงแดง จอยต้ังใจใชตัวเขาแลกยาเสพติดตามที่เคยปฏิบัติ เน่ืองจากไมมีเงินซื้อ 

ตอนท่ี 11 “เสนทางสูบานอุนใจ” 1 

ปรเมศร ใบเตย โอฬาร ตามจอยไปยังแหลงกบดานของเป ซานตาใบเตยขอคําแนะนํา

ในการบําบัดผูติดยาจากรัตนา เพื่อวางแผนชวยครอบครัวกําไลกอนกําลังเจาหนาที่จะกวาดลางผูคา

ยาเสพติดในหมูบานบัวสําราญ จอยมาเจอเบิ้ม คนเฝาแหลงกบดานของเป ปรเมศร ใบเตยฟงจอย
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กับเบิ้มคุยกันก็ไดรูวาจอยลอบคายาเสพติด และจอยหลับนอนกับเป เพื่อแลกยาเสพติดมานาน ใบเตย

แทบไมเช่ือในสิ่งที่ไดยิน ทันใดโอฬารก็กอเรื่อง โดยทําใหเบิ้มรูวามีคนตามจอยมา ปรเมศรจําตองรวบ

ตัวเบิ้ม เทากับแผนที่ใบเตยวางไวในการชวยแจ็คและจอยใหพนหายนะ มีโอกาสพังได 

ตอนท่ี 12 “เสนทางสูบานอุนใจ” 2 

ใบเตยขอใหรัตนาพูดกับหมวดพลวัฒน ใหเอาตัวเบิ้มบักเขียบไปดาเนินคดีเฉพาะเรื่องที่

เกี่ยวกับอาวุธ ยังไมขยายผล ถึงยาเสพติด จากน้ันใบเตยกับปรเมศรก็ตามจอยไป ทั้งคูไดพบวาเป 

ซานตาคือผูผลิตยาเสพติด และจอยทั้งติดยา คายา และหลับนอนกับเปเพื่อแลกยา ฝายริตาหลังถูก

ปรเมศรทิ้งไวที่โรงพยาบาล ก็มาขอให ร.ต.ท.พลวัฒน หารถไปสงที่โรงแรมในตัวจังหวัด รัตนาเมื่อรู

วาริตามาหาพลวัฒนก็บุกถึงโรงพัก ฝายใบเตยขณะตามจอย โอฬารกอเรื่องซ้ําจนเป ซานตาหนีไปได 

ตอนท่ี 13 “กิเลส..เหตุแหงการติดยา” 

ปรเมศร ใบเตย โอฬารตามจอยไปบานชัชวาล โดยทิ้งเบิ้มสมุนเป ใหรอ ร.ต.ท.พลวัฒน

มานาตัวไปดําเนินคดีขอหาพกพาอาวุธ ขณะน้ันพลวัฒนกําลังปะทะกับรัตนาแฟนสาวที่โกรธ ที่

พลวัฒนดูแลริตา สาวไฟแรงอยางใกลชิดเกินเหตุ ในที่สุด ปรเมศร ใบเตย โอฬารก็มาถึงบานชัชวาล

แฟนจอย ใบเตยเกรงจะชวยแจ็คและจอยใหพนนรกยาเสพติดไมทัน เธอกลัวสองพี่นองมีอันเปนไปไม

ทางใดก็ทางหน่ึงเสียกอน 

ตอนท่ี 14 “ปลายทางท่ีเบี่ยงเบน” 

ร.ต.ท.พลวัฒน รวบตัวเบิ้ม บักเขียบ หลังสอบขยายผลพลวัฒนก็พบแหลงผลิตยาบา

ของเป ซานตา พลวัฒนเตรียมสาวถึงผูเกี่ยวของกับเป ซึ่งก็คือกําไล แจ็คและจอย ทางดานใบเตย 

ปรเมศร โอฬาร ทั้งสามเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการเสพการติดและการคายาเสพติดของแจ็คและจอย 

ใบเตยกลอมสองพี่นองใหสมัครใจเขารับการบําบัดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบของเจาหนาที่ อันจะทํา

ใหทั้งคูตองถูกควบคุมตัว ซึ่งเรื่องจะบานปลาย นอกจากปฏิเสธการชวยเหลือ แจ็คและจอยยังเสือกไส

ไลสงใบเตย 

ตอนท่ี 15 “มิตรภาพและความเคลือบแคลง” 

ปรเมศร ใบเตย โอฬาร เมื่อเจอกับการกาวราวผิดปกติของแจ็คและจอยก็ถอย แลวได

ขอสรุปวาสมองของแจ็คและจอยถูกยาเสพติดทําลายไปแลว ใบเตยเดินหนาโดยการจะขอใหตํารวจ

มาใหความรูกับแจ็คและจอย เพื่อใบเตยจะไดบอกใหแจ็คและจอยสมัครใจเขารับการบําบัด รุงเชา 

ขณะใบเตยจะไปโรงเรียนเพื่อพบกับผอ. ริตามาปวนที่หนาบานพักครู ปรเมศรเห็นสถานการณไมสูดี 

จึงใหริตากลับกรุงเทพฯ ใบเตยไมสนใจใครทั้งสิ้น  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82 
 

ตอนท่ี 16 “ปลายทางท่ีหายนะ” 1 

ผอ.ชูชาติจะนําหลักฐานการคายาเสพติดของกําไลใหตํารวจ ใบเตยขอไว เธอตองการ

ชวยครอบครัวกําไลใหพนขุมนรก เธอขอใหตํารวจและพยาบาลมาใหความรูนักเรียนเรื่องยาเสพติด 

ปรเมศรเมื่อรายงานตัวเสร็จก็ประกบใบเตย เพราะเช่ือวาเป ตองตามฆาเธอ แลวความต้ังใจของใบเตย

ที่จะชวยครอบครัวกําไลก็ลม เมื่อแจ็คและจอยอาละวาด ผอ.ชูชาติประกาศยกเลิกขอตกลงกับใบเตย 

กําไลตองเขาคุก แจ็คและจอยตองรับการบําบัด เทากับ พฤติกรรมการติดยาของแจ็คและจอยจะถูก

เปดเผย 

ตอนท่ี 17 “ปลายทางท่ีหายนะ” 2 

แจ็คจอยอาละวาดที่โรงเรียนแลวหนีไป ใบเตย อรพิน รัตนา ตามไปโดยมีปรเมศร 

โอฬารคุมกัน ร.ต.ท.พลวัฒน ขอหลักฐานการคายาเสพติดของ ผอ.ชูชาติที่ลังเลเพราะรับปากใบเตยวา

จะไมมอบหลักฐานใหใคร สวนกําไลปฏิเสธทุกขอกลาวหาของปรเมศร ใบเตย อรพิน รัตนาและโอฬาร

โดยเช่ือฝงหัววาแจ็คและจอยไมมีวันเกี่ยวของยาเสพติดและเป ซานตาไมไดเปนเจาพอคายา ทันใดน้ัน 

เป ก็บุกยิงปรเมศร ใบเตย พล.ท.วิโรจน ร.ต.ท.พลวัฒน มาชวยไว เป หนีไปโดยมีกําลังเจาหนาที่ไล

ตาม กําไลไมพูดอะไรแลวยิงออกไป โอฬารมาบอกวาพบแจ็คและจอยลงแดงอยูในปา กําไลก็ยังตกใจ 

แจ็คและจอยที่เกิดอาการขาดยาเมื่อเห็นเจาหนาที่ ก็คิดวาจะมาจับตัว แจ็คใชมีดจี้คอพรพรรณที่

มาตามหาเขา และจับเธอเปนตัวประกัน 

ตอนท่ี 18 “บําบัดฟนฟูนําตัวกลับสูครอบครัว” 1 

เจาหนาที่ชวยพรพรรณไวไดและนําตัวแจ็คและจอยไปบําบัดฟนฟูผูติดยา กําไลที่ไม

ยอมรับวาตัวเองเปนตนเหตุใหอนาคตแจ็คและจอยมืดมน ถูกตํารวจควบคุมตัวขอหาคายาเสพติด 

พรพรรณถูกพอแมกีดกัน ไมใหคบกับแจ็ค สวนชัชวาล แมจะรูวาจอยเสียหายยับเยินและอาจติดเอดส

จากเป ซานตา แตก็ยังตามจอยไปโรงพยาบาล สวนเป ถูกเจาหนาที่ทําวิสามัญฆาตกรรมเน่ืองจากเป 

ยิงใสเจาหนาที่กอน เจาหนาที่จึงจําเปนตองปองกันตัวพอสมควรแกเหตุตามกฎหมาย 

ตอนท่ี 19 “บําบัดฟนฟูนําตัวกลับสูครอบครัว” 2 

กําไลถูกจับขอหาคายา ขณะที่แจ็คและจอยถูกนําตัวไปบําบัดฟนฟูที่โรงพยาบาล รัตนา

บอกข้ันตอนการบําบัดรักษาใหทุกคนรู มาลีชวยประกันตัวกําไลออกมาสูคดี เมื่อกําไล แจ็คและจอย

ไดพบกัน แจ็คก็โวยวายใสกําไลวาคนผิดคือกําไลและเป  ที่ทําใหแจ็คและจอยติดยา กําไลพอรูวาแจ็ค

และจอยทั้งติดยา คายาและจอยหลับนอนกับเป แลกกับยา และจอยยังอาจจะติดเอดสจากเป ก็เปน

ลม มาลีชวยกําไลทุกข้ันตอนจนกําไลกับมาลีเริ่มญาติดีกัน โครงการบานอุนใจฯ เริ่มเปนทางการ

พรอมกับแจ็คที่ตองสูญเสียพรพรรณ พรพรรณถูกพอแมพาไปเรียนตอกรุงเทพฯ แจ็คผิดหวังและจะ

ทํารายตัวเอง 
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ตอนท่ี 20 (ตอนจบ) “ออมกอดแหงรัก..ท่ีบานอุนใจ” 

จอยหามแจ็คไวได รัตนาฉีดยาสลบใหแจ็ค และเจาะเลือกแจ็คกับจอยเพื่อตรวจHIV 

แจ็คไมเปน แตจอยติดHIV มาจากเปและตองทําการบําบัดรักษา ชัชและแจ็คต้ังใจจะบวช ชัชไปซื้อ

เครื่องบวชในเมืองแตเจอเขากับต๋ีและกลุมเด็กติดยา จึงถูกยิงตาย จอยเมื่อรูวาชัชตาย ก็เปนลมลมหัว

ฟาดหิน กลายเปนคนพิการทางสมอง แจ็คไมไดเรียนตอ แตฝกอาชีพกับโครงการบานอุนใจ ไมไดไป

หาพรพรรณ เพราะตองทํางานหาเงินเลี้ยงแมและนอง กําไลจึงตองรับกรรมที่ตนเองกอไวทั้งหมด 

ใบเตยยายมาอยูที่บานบัวสําราญถาวร พรอมกับมาลีและปรเมศรดวย 

 

สวนท่ี 3 ลีลาและวิธีการนาํเสนอของผูบรรยาย และนักแสดง (Style and Presentation) 

ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูบรรยายและนักแสดงละครวิทยุเรื่อง “ออมกอดแหงรักที่

บานอุนใจ” วิเคราะหไดดังน้ี 

- ลีลาและวิธีการนําเสนอของผูบรรยาย มีนํ้าเสียงทุมปานกลาง วิธีการออกเสียงชัดถอย

ชัดคํา ควบกล้ําชัดเจน จังหวะการพูดพอเหมาะ ไมชาหรือเร็วจนเกินไป 

- ลีลาและวิธีการนําเสนอของนักแสดง แบงออกเปน 2 ดาน ดังน้ี 

1) ดานวัจนภาษา นักแสดงใชภาษาไมเปนทางการ เปนภาษาที่พูดกันในปจจุบัน ออก

เสียงชัดเจน  

2) ดานอวัจนภาษา ซึ่งจะแบงตามคุณลักษณะตางๆ ดังน้ี 

2.1) ความชา-เร็วในการพูด (Rate or Speed) มีความสม่ําเสมอและรักษาจังหวะได

ดี ไมพูดชาหรือเร็วจนเกินไป นักแสดงบางคนมีการพูดที่ชากวาปกติเล็กนอย แตมีความชัดเจนฟงงาย  

2.2) ระดับความดัง-เบาของเสียง (Volume) ถูกใชในเหตุการณทะเลาะ ข้ึนเสียง 

หรือซุบซิบนินทา 

2.3) นํ้าเสียงหรือโทนเสียง (Tone) มีความแตกตางกันออกไปตามสถานการณและ

สภาพอารมณตางๆ เชน ฉากที่ตัวละครถกเถียงกัน เปนตน นอกจากน้ี ยังมีเสียงรองไห สะอึกสะอื้น 

และมีการใชเสียงเงียบเพื่อแสดงความโศกเศราอีกดวย 

สรุปวาผูบรรยายและนักแสดงละครวิทยุเรื่อง “ออมกอดแหงรักที่บานอุนใจ” มีเทคนิค

การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่แพรวพราว เพื่อเพิ่มอรรถรสความบันเทิงและถายทอดเรื่องราวให

เขาใจมากย่ิงข้ึน 

จากการที่ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอรายการละคร

วิทยุจากเว็บไซตของสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เรื่อง บริษัทบางออไมจํากัด ละครวิทยุจาก

คลื่นวิทยุ 97.5 SEED FM เรื่อง อลิสซี่ อิน วันเดอรริ่งแลนด อลิสซี่ในดินแดนสุดไฮเทค รวมถึงทาง
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เว็บไซตของคณะมิตรประสาน ไดแก เรื่อง ออมกอดแหงรักที่บานอุนใจ จํานวนทั้งสิ้น 3 เรื่องน้ัน 

สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

ในดานรูปแบบของรายการละครน้ัน มีทั้งสิ่งที่เหมือนและแตกตางกัน สิ่งที่เหมือนกัน 

คือ ละครวิทยุทั้ง 3 เรื่องจะมีผูบรรยาย เพื่อทําหนาที่เปดและปดรายการละคร ระหวางที่บรรยายจะมี

เสียงเพลงบรรเลงประกอบไปดวย สิ่งที่แตกตางกัน คือ บางเรื่องผูบรรยายจะนําเสนอตอนใหม โดยจะ

ทําการสรุปถึงความเดิมในตอนที่แลวกอน แตบางเรื่องจะไมมีการสรุปเลย และรูปแบบของรายการจะ

แตกตางกัน บางรายการจะเปนการแสดงละครอยางเดียว แตบางรายการจะมีชวงของการสนทนา

ในชวงทาย เปนการสรุปเรื่องราวและปดรายการ การสนทนาน้ันก็จะแตกตางกัน ในสวนของรูปแบบ

ของชวงสนทนา รายการหน่ึงเปนการสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการ อีกรายการหน่ึง จะ

เปนการสนทนาแบบสอบถามความคิดเห็นของผูฟงรายการ คําถามในชวงสนทนาจะมีลักษณะ

เดียวกัน คือ เปนคําถามเกี่ยวกับเน้ือหาในละคร ซึ่งสามารถดึงดูดใจผูฟงไดมากข้ึน 

ในดานเน้ือหาของละครทั้ง 3 เรื่อง มีความแตกตางกันไป บางรายการจะมีการผลิตโดย

ผูผลิตรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ ใหขอมูลขาวสาร หรือรณรงค ดังน้ันเน้ือหาจะ

มุงเนนการรณรงคตามเน้ือหาของละครเปนสวนใหญ บางรายการเปนละครที่มุงเนนการใหสาระ

ความรู แตสอดแทรกความบันเทิงเขาไปดวย ทําใหเน้ือหาที่เปนสาระความรู มีความนาสนใจมากข้ึน 

การแสดง รวมทั้งการใชภาษาที่มีความใกลเคียงกับชีวิตจริง ทําใหละครที่มุงเนนการใหสาระความรู 

ไมนาเบื่อ บางรายการเปนรายการที่มีความหลากหลายของเน้ือหาของละครในแตละตอน ไมมี

ลักษณะตายตัว เน้ือหาของละครจะ ข้ึนอยูกับโจทยในแตละครั้ง ซึ่งเปนรูปแบบที่นาสนใจและไมนา

เบื่อ ผูฟงไมสามารถคาดเดาได ทําใหอยากติดตามตอไป 

ในดานลีลาและวิธีการนําเสนอของผูบรรยายและนักแสดง สวนใหญจะมีจังหวะการพูด

ที่ไมเร็วไมชาจนเกินไป การออกเสียงชัดถอยชัดคํา ควบกล้ําชัดเจน แตจะมีการใชนํ้าเสียงหรือระดับ

ความดัง-เบาแตกตางกันออกไปตามสถานการณของเน้ือหาละครและบทบาทของตัวละครที่แสดง 

นอกจากน้ียังมีการใชเทคนิคการทําเสียงในรูปแบบตาง ๆ เชน การรองไห สะอึกสะอื้น การหัวเราะ 

การรองครวญคราง เปนตน มาใชประกอบการแสดงดวย 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการสรางสรรครูปแบบรายการ โดยให

ความสําคัญกับรูปแบบการนําเสนอที่มีชวงของการสนทนา เพื่อใหผูฟงสามารถมีสวนรวมกับรายการ 

สวนในดานเน้ือหาของละคร ผูศึกษาจะนําเสนอเรื่องราวที่มีความใกลตัวกลุมผูฟงเปาหมาย เพื่อสราง

ใหรายการมีความใกลชิดกับผูฟง ตลอดจนการลีลาแสดงและการใชเสียงของนักแสดงใหสื่อสารอยาง

ทันสมัยและเปนธรรมชาติมากที่สุด 
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2. บทวิเคราะหการสัมภาษณ (Interview) ผูผลิตรายการละครวิทยุคณะมิตรประสาน ผูดําเนิน

รายการวิทยุทางคลื่นวิทยุ 106.5 GREENWAVE และผูเขียนบทละครวิทยุทางสถานีวิทยุราช

มงคลธัญบุรี และคลื่น 97.5 SEED FM จํานวนท้ังสิ้น 4 คน 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเพื่อขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการละคร

วิทยุจากผูผลิต ผูเขียนบทละครวิทยุ และผูดําเนินรายการวิทยุ จากคณะมิตรประสาน คลื่นวิทยุ 

106.5 GREENWAVE สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 และคลื่นวิทยุ 97.5 SEED FM ในระหวาง

เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ป พ.ศ.2556 ซึ่งไดทําการสัมภาษณ 4 คน ดังน้ี 

1. ผศ.ธีรบุญฤทธ์ิ ควรหาเวช ผูอํานวยการผลติละครวิทยุ คณะมิตรประสานการละคร 

2. ดร.กุลกนิษฐ ทองเงา ผูเขียนบทประพันธและบทวิทยุ สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี 

FM 89.5 

3. คุณนภาพร ไตรวิทยวารีกุล ผูดําเนินรายการวิทยุ คลื่นวิทยุ 106.5 GREENWAVE 

4. คุณอัศเรศ ใจเจริญทรัพย ผูผลิตรายการละครวิทยุ คลื่นวิทยุ 97.5 SEED FM 

ทั้งน้ี เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ดานการเลือกสรรรูปแบบและเน้ือหา 

ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ในการผลิตรายการละครวิทยุ จากน้ันจึงนําขอมูลทั้งหมดมา

ทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัย

ทํางาน ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิต และผูเขียนบทละครวิทยุ รวมทั้ง  ผู

ดําเนินรายการวิทยุ โดยแบงตามประเด็นคําถาม ซึ่งมี 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกบัการผลิตละครวิทยุในปจจุบัน 

สวนที่ 2 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทละครวิทยุ 

สวนที่ 3 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการ 

สวนที่ 4 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอปุสรรคในการผลิตรายการ 

 

สวนท่ี 1 สรุปผลการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิตละครวิทยุในปจจุบัน 

ผลการศึกษาพบวา ในมุมมองของ ผศ.ธีรบุญฤทธ์ิ มีความเห็นวาปจจุบันสื่อประเภทอื่น 

เชน ละครโทรทัศน ภาพยนตร มีพัฒนาการรวดเร็วกวาละครวิทยุมาก เน่ืองจากมีภาพและมีความ

นาสนใจมากกวา ละครวิทยุจึงมีความเสียเปรียบ และไดใหคําแนะนําวา หากสนใจที่จะผลิตละครวิทยุ

ตองดึงจุดเดนของละครวิทยุออกมาใช เชนวา ละครวิทยุสามารถฟงไดทุกที่ แมขณะทํางานที

จําเปนตองใชสายตาไปกับอยางอื่น หรือยกตัวอยางในกรณีคนตาบอด ไมสามารถใชสายตาดูทีวีเพื่อใช

เปนวิธีผอนคลายไดเหมือนคนปกติ ละครวิทยุจะเปนที่พึ่งที่ดี ทําใหเขาสามารถสรางภาพไดเองโดยไม

ตองมองเห็น 
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สวนท่ี 2 สรุปผลการศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการเขียนบทละครวิทย ุ

อ.กุลกนิษฐ กลาวถึงข้ันตอนการพัฒนาบทหรือการเขียนบทวา ตองเริ่มจากการสรางตัว

ละครเปนอันดับแรก การสรางหนังหรือละคร 1 เรื่อง ผูเขียนบทจะมองเปนภาพรวมในลักษณะ  

กวาง ๆ กอน จากน้ันจึงกําหนดตัวละครและวางคาแรกเตอรของตัวละครแตละตัวข้ึนมา แลวจึงนํามา

ผูกเปนเรื่องแตละตอนได 

เคล็ดลับของการกําหนดคาแรกเตอรตัวละคร ในกรณีที่ผูผลิตยังไมมีประสบการณใน

การทํางานมากพอ การสังเกต   คาแรกเตอรของคนใกลตัว เพื่อนในกลุม เพื่อนในหองเรียน หรือ

อาจารยที่มหาวิทยาลัย สามารถนํามาใชเปนคาแรกเตอรในละครไดโดยงาย จะสามารถทําใหเห็นภาพ

ไดชัดเจนมากข้ึนในการเขียนบทใหกับตัวละครน้ัน ๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณ หากเปนประเด็น

เรื่องราวที่เปนปจจุบัน การวางคาแรกเตอรของตัวละครใหมีความทันสมัยเปนสิ่งสําคัญ และให

สัมพันธกับการเขียนบทใหมีความทันสมัยเชนกัน 

อ.กุลกนิษฐ กลาววา การเขียนบทใหมีความทันสมัย หรือการเขียนบทแบบบูรณาการ 

คือ การเขียนโดยใชคําที่ไมใหมและไมเกาจนเกินไป เพราะคําพูดแตละยุคสมัยมีเวลาของมัน เชน คํา

วา “จาบ” ในสมัยกอน อาจะใชไมไดในสมัยน้ี จะใชคําวา “ฟน” แทน เปนตน ดังน้ันการที่จะทําให

ละครวิทยุมีความเปนบูรณาการ สามารถฟงไดตลอด ไมใชแคเฉพาะยุคใดยุคหน่ึง จึงตองคํานึงถึงการ

เลือกใชคําที่อยูตรงกลางที่ทุกยุคทุกสมัยสามารถเขาใจได เชน คําวา “โอเค” หรือใชยอ ๆ วา “เค 

เค” ในสมัยน้ีก็ยังคงใชพูดกันโดยทั่วไป 

อ.อัศเรศ ไดกลาวถึงมุมมองการเลือกประเด็นของละครวา ทุก ๆ เรื่องสามารถนํามาตี

เปนละครได ข้ึนอยูกับมุมมองที่จะสามารถทําเรื่องธรรมดาน้ันๆ ใหนาสนใจและนาสนใจย่ิงข้ึนไปอีก 

อ.อัศเรศไดใหคําแนะนําในประเด็นเกี่ยวกับคนวัยทํางานไววา ประเด็นที่เกิดในที่ทํางานหรืออฟฟศ ที่

ควรเลือกมาเขียน คือ เรื่องที่คนฟงทั่วไปหรือคนฟงวัยทํางานสามารถเขาใจไดในประโยคเดียว เชน 

ภาษีคนโสด ทางดวนข้ึนราคา ม็อบประทวงยางใต ส.ส.ทุมเกาอี้ เปนตน ข้ันตอนสําคัญข้ันตอไป คือ 

ทําเรื่องน้ัน ๆ ที่มี Content เดียวกัน ในมุมมองที่ตางออกไป สิ่งสําคัญในการสราง คือ วิธีคิด มุมมอง 

Creative Idea และการคํานึงถึงทิศทางในการเลาเรื่องที่จะสามารถสงเสริมกันใหมีความนาสนใจมาก

ย่ิงข้ึน และสิ่งสําคัญอีกขอที่ตองคํานึงถึง คือ Consumer Inside ในกรณีของเรื่องราวเกี่ยวกับคนวัย

ทํางาน คือเรื่องราวที่คนออฟฟศสามารถเขาใจตรงกันได แลวดึงเอาประสบการณใกลตัวมาพัฒนาเปน

บทละครตอโดยเพิ่ม Creative Idea ลงไป 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการศึกษาเก่ียวกับรปูแบบและวิธีการนาํเสนอรายการ 

ผูศึกษาไดแบงผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการออกเปน 2 ดาน 

ไดแก 

1. ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคในการผลิตและความเปนไปไดของละครวิทยุที่มี

พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น 

ธรรมชาติของละครวิทยุ สวนมากจะเปนการสื่อสารทางเดียว คนฟงรับไป เกิด

ความรูสึกและความประทับใจในตัวสื่อมากกวาที่จะใหคนฟงโตแยง แตถาหากเราอยากจะทําใหเกิด

การมี Feedback หรือการมีสวนรวม ก็มีความนาสนใจ แตประเด็นของเรื่องตองเปนประเด็นที่แรง

และทาทายมากพอที่จะกระตุนใหคนสื่อสารโตตอบได แตถาหากเปนประเด็นธรรมดาทั่ว ๆ ไป 

Feedback หรือการมีสวนรวมของคนฟงจะนอย นอกจากวาการโตตอบน้ันจะเกิดจากประเด็นปญหา 

ประเด็นที่คนฟงไมเห็นดวย เกิดความขัดแยงในความรูสึก ก็จะมี Feedback กลับมา และตองดูวาเมื่อ

คนฟงโตตอบแลวเขาจะไดอะไรหรือหากไมฟงเขาจะเสียอะไร ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูกับการเลือกประเด็น บท

ตองมีความแรงและกระชับ สวนดีเจหรือผูดําเนินรายการ ก็เปนสวนประกอบ ซึ่งความสําคัญก็จะ

ลดหลั่นลงมาจากละคร แตตองทํางานประสานกัน 

คุณนภาพร กลาวถึงมุมมองความเห็นเกี่ยวกับรายการวิทยุที่มีพื้นที่ใหแสดงความคิดเห็น

วา รายการวิทยุเปนการสื่อสาร 2 ทาง คนฟงสวนใหญมีความสนใจในรูปแบบรายการที่ตนเอง

สามารถมีสวนรวมกับรายการได ไมเพียงแครายการวิทยุ โทรทัศน หนังสือ นิตยสาร หรือเว็บบอรด

ตาง ๆ ถาคนอาน คนเลน มีความตองการที่จะสามารถเขาไปฟงหรือแสดงความคิดเห็นโตตอบไดอยาง

หลากหลาย ถาหากเปนรายการประเภทละครวิทยุ คุณนภาพร มีความเห็นตรงกับ ผศ.ธีรบุญฤทธ์ิ 

ดังกลาวขางตน และ อ.อัศเรศ ดังกลาวไวในประเด็นการสัมภาษณดานเทคนิคการเขียนบทละครวิทยุ 

และไดใหคําแนะนําวา การสรางบรรยากาศใหละครเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่จะสามารถดึงเอาการ

ตอบโตของคนฟงออกมาได 

2. ดานความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับการเทคนิคการผลิตละครวิทยุในรูปแบบละคร

สั้นจบในตอนใหมีความนาสนใจ 

รูปแบบของละครวิทยุแบบละครสั้นจบในตอน ประเด็นของเรื่องตองมีความโดดเดนใน

ตัวเอง ตองสนุกและแรงพอที่จะทําใหคนฟงสนใจอยากติดตาม ทั้งน้ี ตองมีสาระ สวนลักษณะของ

ความเปนละครนํ้าเนาสามารถมีอยูได แตไมนํามาใช เปนตัวแกนของละคร ความแปลกและความใหม

ในปจจุบันเหมาะที่จะนํามาใชในการผลิตละครใหนาสนใจมากข้ึน 

การปรับรูปแบบของละครวิทยุใหมีความทันสมัย เชน การใชดนตรีและเสียงประกอบจะ

ข้ึนอยูกับเรื่อง ถาเรื่องและดนตรีใหม ก็จะมีความสัมพันธกัน เพราะเสียงสามารถทําใหคนวาดภาพใน
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จินตนาการได สวนประเด็นและองคประกอบอื่น ๆ ก็มีความสําคัญเชนกัน เชน การตัดตอวางเพลง 

เปนตน 

 

สวนท่ี 4 สรุปผลการศึกษาเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 

ผศ.ธีรบุญฤทธ์ิ กลาวถึงมุมมองความสําเร็จสวนตัววาคือการที่ผลิตละครวิทยุออกมาแลว

อยางนอยผูผลิตมีความสุข ทําไดอยางใจที่อยากจะทํา ซึ่งเงินซื้อหาไมได สิ่งที่ตามมาคือ Feedback 

ของผูฟง และสําหรับมุมมองดานอุปสรรค อุปสรรคที่ใหญที่สุดคือเงินทุน สปอนเซอรหรือคนที่จะ

ลงทุนให ตองหาวิธีทําใหละครนาสนใจใหได ดังน้ัน การนําความทันสมัยมาเปนตัวกําหนด

องคประกอบตาง ๆ ของละคร จึงทําใหละครมีความนาสนใจมากข้ึน 

ซึ่งปจจัยดานความทันสมัย อ.อัศเรศ ไดนํามาใชในการสรางมุมมองใหมๆ ใหแกละคร

วิทยุ ทั้งรูปแบบและประเด็นในการนําเสนอ ลวนมีความทันสมัยและดึงดูดผูฟงทั้งสิ้น ดังน้ัน 

Feedback ของผูฟง จึงไมใชปญหาและอุปสรรคในการผลิตละครวิทยุในมุมมองสวนตัว อ.อัศเรศ จึง

ใหความสําคัญกับการสรางสรรคเรื่องราวหรือประเด็นของละครมากกวา ซึ่งปญหาและอุปสรรคที่พบ

เจอ คือ โจทยที่ไมมีความโดดเดน ไมนาสนใจ วิธีที่จะนํามาสรางเรื่องราวใหมีความนาสนใจ บางครั้ง

เปนปญหาในการสรางสรรคบทละคร 

ดร.กุลกนิษฐ กลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการผลิตละครวิทยุไววา ในข้ันตอนของการ 

Pre-production เปนข้ันตอนที่พบปญหาและอุปสรรคมากที่สุด ในข้ันตอนการศึกษาจากผูเช่ียวชาญ

แตละคน ซึ่งจะมีความเห็นแตกตางกันไป ดร.กุลกนิษฐ จึงพบปญหาในดานการตัดสินใจเลือก

คําแนะนําจากผูเช่ียวชาญมาผสมผสานและใชในการผลิตรายการละครวิทยุใหไดเหมาะสมที่สุด  

จากการที่ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลจากการสัมภาษณเพื่อขอขอมูลและความคิดเหน็

เกี่ยวกับการผลิตรายการละครวิทยุจากผูผลิต ผูเขียนบทละครวิทยุ และผูดําเนินรายการวิทยุ จาก

คณะมิตรประสาน คลื่นวิทยุ 106.5 GREENWAVE สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 และ

คลื่นวิทยุ 97.5 SEED FM จํานวนทั้งสิ้น 4 คน สามารถสรุปผลการศึกษาไดวารายการละครวิทยุใน

ปจจุบัน ตองการความทันสมัยและความใหม ทั้งรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ ทั้งน้ีมีหลาย

องคประกอบที่ตองใหความสําคัญ เชน ประเด็นของละคร ความตองการของกลุมผูฟงเปาหมาย 

วิธีการเขียนบทใหนาสนใจ เปนตน  

จากผลสรุป ผูศึกษาจึงไดนํามาใชในการเขียนบทละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

โดยจะคํานึงถึงการเลือกประเด็นเปนอันดับแรก และใหความสําคัญกับวิธีการเขียนบทที่จะสามารถ

ถายทอดมุมมองของเรื่องธรรมดาใหมีความพิเศษและนาสนใจ ผานบทละครแบบบูรณาการที่จะทําให

ละครมีความทันสมัย สามารถฟงไดตลอด ดวยรูปแบบรายการที่สอดคลองกันกับประเด็นของละคร 

ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับคนวัยทํางาน คือ การมีพื้นที่ใหผูฟงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวใน
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ละคร โดยจะคํานึงถึงความตองการของกลุมผูฟงเปาหมาย ในดานของประเด็นที่เปนประสบการณ

ใกลตัวที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผูฟงใหมีปฏิกิริยาตอบโต ทั้งน้ี ผูศึกษาไดนําเคล็ดลับและ

เทคนิคพิเศษตาง ๆ มาใชในการเขียนบทใหมีนัยพิเศษที่จะสามารถถายทอดเรื่องราวธรรมดาใน

มุมมองที่นาสนใจมากย่ิงข้ึน 

 
3. ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการละครวิทยุ ความตองการดานรูปแบบและเนื้อหา

ของกลุมเปาหมายท่ีมีตอรายการละครวิทยุเพ่ือสะทอนชีวิตวัยทํางาน จากแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จํานวน 50 ชุด 

ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางเลือกคําตอบและกรอก

คําตอบ จากผูฟงที่มีอายุ 25-45 ป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 50 คน 

โดยผูศึกษาไดนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการ

ละครวิทยุและความตองการทั้งในดานรูปแบบและเน้ือหาของรายการ เพื่อเปนแนวทางในการผลิต

รายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

การแจกแบบสอบถามน้ัน ผูศึกษาไดเริ่มตนจากการสุมตัวอยางผูฟงรายการวิทยุทั่วไป 

โดยแบงกลุมตามสายอาชีพหลัก ๆ 3 สายอาชีพ คือ 

- บริษัทเอกชน ไดแก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) และกรมสรรพากร 

- ธุรกิจสวนตัว/รับจางอสิระ 

โดยผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถาม เพื่อทําการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับและ

ความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 50 คน ต้ังแตวันที่ 10 – 20 กันยายน พ.ศ.2556 
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ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจะแสดงผลออกมา

ดังตอไปน้ี 

แผนภูมิที่ 4 – 1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

 

                     

                                                                                                                           

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 1 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 64 และรองลงมา คือ กลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 36 

 

แผนภูมิที่ 4 – 2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 2 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 25 – 30 ป จํานวนมาก

เปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 26 มีจํานวนเทากันกับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 31- 35 ปและกลุมตัวอยาง

ที่มีอายุ 36 – 40 ป สวนกลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากเปนอันดับสุดทาย คือกลุมตัวอยางอายุ 41 – 45 

ป คิดเปนรอยละ 24 
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แผนภูมิที่ 4 – 3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 3 ผลการศึกษาพบวา สถานภาพของกลุมตัวอยางที่มีมีจํานวนมาก

เปนอันดับแรก คือสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 52 อันดับที่ 2 คือสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 

46 อันดับที่ 3 คือกลุมตัวอยางสถานภาพหมาย คิดเปนรอยละ 1  

 

แผนภูมิที่ 4 – 4 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 4 ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่มีจํานวน

มากเปนอันดับแรก คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 82 รองลงมาเปน

อันดับที่ 2 คือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16 และอันดับที่ 3 คือ ระดับ

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 8 
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แผนภูมิที่ 4 – 5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมยามวางทีม่ักชอบทํามากที่สุด

ในแตละวัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 5 ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมยามวางที่กลุมตัวอยางมักชอบทํามาก

ที่สุดในแตละวัน อันดับแรก คือ ดูโทรทัศน คิดเปนรอยละ 22 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ฟงวิทยุ คิด

เปนรอยละ 20 และอันดับที่ 3 คือ อานหนังสือ คิดเปนรอยละ 16 

 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรบัฟงละครวิทยุของกลุมตัวอยาง จะแสดงผลออกมาดังน้ี 

แผนภูมิที่ 4 – 6 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปดรับฟงละครวิทยุ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

จากแผนภูมิที่ 4 – 6 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่เคยเปดรับฟงละครวิทยุมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 52 รองลงมา คือ ไมเคยเปดรับฟงละครวิทยุ คิดเปนรอยละ 48 
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แผนภูมิที่ 4 – 7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงวันที่สะดวกเปดรบัฟงละครวิทยุ 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 7 ผลการศึกษาพบวา ชวงวันที่กลุมตัวอยางสะดวกเปดรับฟงละคร

วิทยุมากที่สุด สองอันดับแรก คือ วันเสาร – อาทิตย และไมเปนเวลา ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 38 

เทากัน และอันดับสุดทาย คือ วันจันทร – ศุกร คิดเปนรอยละ 24 

 

แผนภูมิที่ 4 – 8 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่สะดวกเปดรับฟงละครวิทยุ 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 8 ผลการศึกษาพบวา ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางสะดวกเปดรับฟงละคร

วิทยุมากเปนอันดับแรก คือ ชวงเวลา 22.00 น. เปนตนไป คิดเปนรอยละ 28 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ 

ชวงเวลา 14.00 – 16.00 น. คิดเปนรอยละ 18 และอันดับที่ 3 คือ ชวงเวลา 16.00 – 18.00 น. และ 

20.00 – 22.00 น. คิดเปนรอยละ 16 เทากัน 

24
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แผนภูมิที่ 4 – 9 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชองทางที่สะดวกและสนใจเปดรับฟง

ละครวิทยุ 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 9 ผลการศึกษาพบวา ชองทางที่กลุมเปาหมายสะดวกและสนใจ

เปดรับฟงละครวิทยุมากเปนอันดับแรก คือ 106.5 GREENWAVE และ 103.5 FM ONE เทากัน คิด

เปนรอยละ 24 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ 93 COOL FM คิดเปนรอยละ 22 และอันดับที่ 3 คือ 96.5 

คลื่นความคิด คิดเปนรอยละ 16 
 
แผนภูมิที่ 4 – 10 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวัตถุประสงคที่ตองการไดรบั 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 10 ผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคที่กลุมตัวอยางตองการไดรับจาก

ละครวิทยุมากเปนอันดับแรก คือ เพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 52 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ เพื่อ

คลายเหงา คิดเปนรอยละ 28 อันดับที่ 3 คือ เพื่อเพิ่มความรู คิดเปนรอยละ 12 และอันดับที่ 4 คือ 

เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอสังคม คิดเปนรอยละ 8 

2

2

24

24

16

2

22

8

0 5 10 15 20 25 30

อืนๆ

รับฟังออนไลน์

106.5 GREENWAVE

103.5 FM ONE

96.5 คลืนความคิด

94 EFM

93 COOL FM

89 CHILL FM

52

8

28

12

เพ่ือความบันเทิง เพ่ือเพ่ิมความรู เพ่ือคลายเหงา เพ่ือสรางทัศนคตทิี่ดตีอสังคม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



95 
 

ผลการสํารวจความตองการดานรูปแบบรายการละครวิทยุของกลุมตัวอยาง จะแสดงผลออกมาดังน้ี 

แผนภูมิที่ 4 – 11 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางที่มีความเห็นเรื่องความยาวของละครวิทยุ 1 ตอน 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 11 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาละครวิทยุ 1 

ตอน ควรมีความยาว 20 นาที มากเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ 30 

นาที คิดเปนรอยละ 28 และอันดับที่ 3 คือ มากกวา 30 นาที คิดเปนรอยละ 8 

 

แผนภูมิที่ 4 – 12 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางที่มีความเห็นตอวิธีการนําเสนอของละครวิทยุ              

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 12 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความสนใจในวิธีการนําเสนอ

รายการละครวิททยุแบบที่มีเสียงเพลงและเสียงประกอบที่ทันสมัย นาสนใจ มากเปนอันดับแรก คิด
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เปนรอยละ 74 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ มีผูดําเนินรายการทั้งกอนและหลังละครวิทยุ อันดับที่ 3 คือมี

พื้นที่ใหผูฟงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในละครวิทยุ 

 

แผนภูมิที่ 4 – 13 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางที่มีความสนใจในรูปแบบรายการที่มีพื้นที่ใหแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในละครวิทยุ 

 

จากแผนภูมิที่ 4 – 13 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีความสนใจในรูปแบบ

รายการที่มีพื้นที่ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในละครวิทยุ มีจํานวนมากเปนรอยละ 82 ซึ่งมี

จํานวนมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมีความสนใจ 

 

ผลการสํารวจความตองการเกี่ยวกับเรือ่งราวในละครวิทยุของกลุมตัวอยาง จะแสดงผลออกมาดังน้ี 

แผนภูมิที่ 4 – 14 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางที่มีความคาดหวังตอละครวิทยุ (ตอบไดมากกวา 1 

ขอ) 
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จากแผนภูมิที่ 4 – 14 ผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังที่ตองการจะไดรับจากละคร

วิทยุของกลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากเปนอันดับแรก คือ ความบันเทิง สรางความผอนคลาย 

เพลิดเพลิน คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ปรับทัศนคติ ในการใชชีวิตประจําวัน คิดเปน

รอยละ 36 อันดับที่ 3 คือ ความเขาใจในตัวเองและผูอื่นมาก คิดเปนรอยละ 32   

จากผลการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟงรายการละครวิทยุ ความตองการดานรูปแบบ

และเน้ือหาของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการละครวิทยุ จากแบบสอบถาม จํานวน 50 ชุด สามารถ

สรุปผลไดวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 64 และรอยละ 36 

ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 25 – 40 ป คิดเปนรอยละ 26 สวนใหญมีสถานภาพโสด คิด

เปนรอยละ 52 โดยมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากที่สุด คิดเปนรอยละ 82 และ

พบวากิจกรรมที่กลุมตัวอยางสวนใหญมักชอบทํายามวางมากที่สุดในแตละวัน คือ ดูโทรทัศน คิดเปน

รอยละ 22 

ในดานพฤติกรรมการเปดรับฟงละครวิทยุพบวา กลุมตัวอยางที่เคยฟงละครวิทยุ คิดเปน

รอยละ 52 และไมเคยฟงละครวิทยุ คิดเปนรอยละ 48 กลุมตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับชวงวันที่

สะดวกเปดรับฟงละครวิทยุ คือ วันเสาร – อาทิตย และไมเปนเวลา ไมแนนอน เปนจํานวนมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 38 เทากัน ในชวงเวลา 22.00 น. เปนตนไป สวนใหญสะดวกและสนใจเปดรับฟงทาง

คลื่นวิทยุ 103.5 FM ONE และคลื่น 106.5 GREENWAVE มากที่สุด คิดเปนรอยละ 24 โดยมี

วัตถุประสงคในการเปดรับฟงเพื่อสรางความบันเทิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52 

ในดานความตองการที่มีตอรูปแบบและวิธีการนําเสนอละครวิทยุ พบวากลุมตัวอยาง

ตองการรับฟงรายการละครวิทยุ ที่มีความยาว 20 นาที มากที่สุด คิดเปนรอยละ 64 ซึ่งวิเคราะหไดวา

ละครวิทยุรูปแบบละครสั้นจบในตอนที่มีความยาวมากเกินไป จะทําใหผูฟงมีความเบื่อหนาย ดังน้ัน

ความยาว 30 นาทีหรือมากกวา 30 นาที มีความยาวมากเกินไป ในดานวิธีการนําเสนอละครวิทยุ 

กลุมตัวอยางมีความสนใจวิธีการนําเสนอแบบที่มีเพลงประกอบและเสียงประกอบที่ทันสมัย นาสนใจ 

มากที่สุด และกลุมตัวอยางมีความสนใจในรูปแบบของรายการละครวิทยุที่มีพื้นที่ใหแสดงความ

คิดเห็น จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความสนใจในการรับฟงมุมมองความคิดเห็นของผูอื่นและ

แสดงความคิดเห็นในมุมมองของตนเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 74 และมีความคาดหวังวาจะไดรับ

ความบันเทิง สรางความผอนคลาย เพลิดเพลิน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 70 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนําขอมูลที่คนพบจากการศึกษามาออกแบบโครงสรางและ

โครงรางของรายการละครวิทยุ เพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับฟง

ละครวิทยุและความตองการของกลุมเปาหมายในดานรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอ ตลอดจน

เรื่องราวของละครและประโยชนที่จะไดรับจากการรับฟงรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

ใหมากที่สุด 
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4. การนําเสนอชิ้นงานรายการละครวิทยุเพ่ือสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

4.1 รูปแบบโครงราง (Proposal) ของรายการละครวิทยุเพ่ือสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

ชื่อรายการ  “WORKING DIARY” 

แนวคิด  รายการละครวิทยุที่สะทอนเรื่องจริงในชีวิตประจําวันของคนวัยทํางานและ

มีพื้นที่แสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตที่หลากหลาย 

วัตถุประสงค  1. เพื่อสรางความบันเทิง                                                                                            

2. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น ซึ่งเปนการ

สะทอนชีวิตคนวัยทํางาน 

รูปแบบรายการ  เปนรายการละครวิทยุที่มีนักแสดงสวมบทบาทตัวละคร โดยมีผูดําเนิน

รายการทําหนาที่เปดรายการและเกริ่นนําเรื่อง สงตอใหเปนหนาที่ของ

ผูบรรยายกลาวนําตัวละครและเขาเน้ือหาของละคร เมื่อละครดําเนินมาถึง

ชวงจุดสุดยอดของละคร (Climax) กอนถึงชวงคลี่คลาย (Conclusion) 

ผูบรรยายจะทิ้งปลายปญหาไว และผูดําเนินรายการจะรับชวงตอ โดยทํา

การเปดสายเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในละคร กอนที่จะกลาว

นําเพื่อกลับเขาสูละครในชวงคลี่คลาย ผูบรรยายกลาวสรุปเรื่อง เมื่อละคร

จบจะมีเพลงค่ันรายการ ผูดําเนินรายการกลาวจบรายการ 
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ตารางที่ 4 – 4 แสดงรูปแบบ (Format) ของรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

แสดงรูปแบบ (Format) ของรายการละครวิทยุเพ่ือสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

1. ชวงเปดรายการ 

- ผูดําเนินรายการกลาวเปดรายการ  

- ผูดําเนินรายการเกริ่นนําเขาชวงละคร 

- เพลงเขาสูชวงละคร 

2. เนื้อหาละคร (ชวงแรก) 

- เขาสูละคร 

- นักแสดงดําเนินละครมาถึงชวงอุปสรรค (Climax) และทิ้งปลายปญหาไว 

3. ชวงเปดสาย 

- ผูดําเนินรายการเปดสายใหผูฟงรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในละคร 

- ผูดําเนินรายการนํากลับเขาสูละครในชวงหลัง 

4. เนื้อหาละคร (ชวงหลัง) 

- ผูบรรยายนําเขาสูละครในชวงคลี่คลาย (Conclusion) หรือชวงเฉลยเรื่องราวในละคร 

5. ชวงปดทาย 

- ผูดําเนินรายการสรุปเรื่องราวของละคร 

- ผูดําเนินรายการกลาวลาผูฟง 

- ผูดําเนินรายการกลาวปดรายการ 

 

กลุมเปาหมาย  ผูฟงวัยทํางาน อายุ 25 – 45 ป 

วันและเวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร เวลา 22.00 – 22.30 น.         

ความยาว  30 นาที       

ผูดําเนินรายการ  ดรีม ภัทรภร รัตนภิรมย 
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4.2 รูปแบบโครงราง (Proposal) ของบทรายการละครวิทยุเพ่ือสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

“WORKING DIARY” 

คลื่นความถ่ี : FM 103.5 MHz                    สถานีวิทยุ : 103.5 FM ONE 

ออกอากาศ : วันเสาร                                     ผูดําเนินรายการ : ดรีม ภัทรภร รัตนภิรมย 

เรื่องท่ีออกอากาศ : Silent Love รัก ..เงียบ เงียบ               เวลาออกอากาศ : 22.00 – 22.30 น. 

 
ลําดับ เสียง รายการ นาที 

                  ชวงเปดรายการ  

1 Jingle รายการ  15 วินาท ี

2 เพลงประจํา

รายการ เปดคลอ 

ดีเจ : “WORKING DIARY” ไดอาร่ีเลมเล็กๆ ของคนทํางาน” สําหรับ

วันน้ี เร่ืองราวท่ีเราไดหยิบมาแชรกัน เปนเร่ืองราวความรักท่ีเกิดขึ้นใน

ออฟฟศ เร่ืองของ “ตน” หนุมออฟฟศ ท่ีตกหลุมรัก “เมย” สาวคน

พิเศษของออฟฟศ แตความรักคร้ังน้ีจะเปนตนเหตุทําใหเกิดปญหาใน

หนาท่ีการงานอยางไร และความรักของ “ตน” กับ “เมย” จะตองพบ

เจอกับอุปสรรคท่ีเหลือเช่ือแคไหน วันน้ี เราทําใหมันเกิดขึ้นจริงใน

รายการเรา “WORKING DIARY” ในตอน “Silent Love รัก ..เงียบ 

เงียบ” 

 

 

 

 

50 วินาที 

                ชวงละคร (ชวงแรก)  

3 จากเทปละคร 

“Silent Love   

รัก ..เงยีบ เงยีบ”   

  

15 นาท ี

                    ชวงเปดสาย  

4 เพลงประจํา

รายการ 

เปดคลอ 

เร่ืองราวดําเนินมาถึงฉากสําคัญ เม่ือความรักของ “ตน” กับ “เมย” 

กลับไมเปนอยางท่ีเขาคิดไว เพราะเธอไมใชผูหญิง และน่ีก็เปนเหตุผลท่ี

ทําให “ตน” ทํางานผิดพลาดจนโดนตักเตือน คุณผูฟงมีมุมมองอยางไร

กับเร่ืองราวของ “ตน” เราจะเปดสายแชรความคิดเห็นกัน ในหัวขอ 

“เม่ือความรักเสียศูนย ทําอยางไรไมใหงานสูญเสีย” 

 

 

 

20 วินาที 

5 เสียงจากผูฟง (สาย

ท่ี1) 

โทรฯ เขามา 

  

1 นาท ี

   ส
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  รูปแบบโครงราง (Proposal) “WORKING DIARY” (ตอ)  

ลําดับ เสียง รายการ เวลา 

6 เสียงจากผูฟง (สาย

ท่ี2) 

โทรฯ เขามา 

  

1 นาท ี

7  เราไดเห็นความคิดตางมุมมองจากคุณผูฟงแลว เราไปติดตามเร่ืองราว

ของ “ตน” กับ “เมย” ตอดีกวา มาดูกันวา สุดทายแลว ตนเองจะ

ตัดสินใจอยางไรกับเร่ืองน้ีคะ 

 

10 วินาที 

                 ชวงละคร (ชวงทาย)  

8 จากเทปละคร 

“Silent Love   

รัก ..เงยีบ เงยีบ” 

  

10 นาท ี

                    ชวงปดรายการ  

9  สุดทาย ความรักก็เขาขางตนนะคะ ได “เมย” ท่ีเปนผูหญิงเต็มตัว

กลับคืนมา แถมการงานก็คอยๆดีขึ้นอีกดวย … อยางท่ีวาละนะคะ 

“Lucky in game, Lucky in love” งานกับความรักมาพรอมกันได 

ถามาถูกท่ีถูกเวลา เร่ืองราวของตนกับเมยใน “Silent Love รัก ..เงียบ 

เงียบ” ก็จบลงอยาง Happy Ending ตามแบบละครเปะเลย แตดรีม

เช่ือนะคะวา เร่ืองราวของใครอีกหลายคนมันไมราบร่ืน มันไม Happy 

Ending ในตอนจบแบบน้ีหรอก เอามาแชรกับเรานะคะ “WORKING 

DIARY” ท่ีน่ีมีพ้ืนท่ีเพียงพอเสมอสําหรับเร่ืองราวของคุณทุกคน เขียน

เขามาแชรกันนะคะ ทาง e-mail : workingdiary@gmail.com แลว

ละครชีวิตของคุณ จะเกิดขึ้นจริงในรายการเรา “WORKING DIARY” 

ทุกคืนวันเสาร 4 ทุม ถึง 4 ทุมคร่ึง ทาง 103.5 FM ONE แหงน้ีคะ 

 

 

 

 

 

 

1 นาที 

10 เพลงประจํา

รายการ 

ปดรายการ + 

Jingle รายการ 

  

15 วินาที 

 
ตารางที่ 4 – 5 แสดง รูปแบบโครงราง (Proposal) ของบทรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัย

ทํางาน “WORKING DIARY” 
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4.3 รูปแบบโครงราง (Proposal) ของละครวิทยุ ตอน “Silent Love รัก ..เงียบ เงียบ” 

“SILENT LOVE รัก ..เงียบ เงียบ” 

เรื่องยอ (Plot) 

ตน พนักงานฝายบัญชีที่เพิ่งเขามาทํางานใหมที่สํานักพิมพเล็กๆแหงหน่ึงที่จังหวัดกระบี่ 

พบรักกับ เมย สาวสวยประจําออฟฟศ และเขาก็พบวาเธอไมใชผูหญิงธรรมดาแตเธอเปนใบ เมยซึ่ง

ทํางานอยูฝายพิสูจนอักษร เปนคนที่จิตใจออนไหวในเรื่องกับความรัก ตองการลองใจตนเพื่อที่จะ

พิสูจนความรัก จึงหลอกตนวาเธอไมใชผูหญิง ตนจึงสับสน ทั้งปญหาการทํางานและปญหาความรักที่

รุมเราเขามาในขณะเดียวกันจนสังเกตได หัวหนาจึงเรียกเขาไปวากลาว สุดทายเขาก็รูความจริงวาเมย

เปนผูหญิง จากน้ันเขาและเธอไดปรับความเขาใจกัน สุดทายความรักของตนและเมยก็ลงตัว และตนก็

กลับมาต้ังใจทํางานมากข้ึน 

แกนเรื่อง (Theme) “Lucky in game, Lucky in love” 

ตัวละครหลัก  

ตน หนุมออฟฟศฝายบัญชี อายุ 29 ป สนุกสนาน เฮฮา มีความพยายาม จรงิจังกับความรกั 

เมย สาวใบฝายพสิูจนอักษร อายุ 27 ป จิตใจออนไหว ไมมั่นใจในตัวเอง 

พี่ออย หัวหนาฝายบุคคล อายุ 35 ป ชางนินทาตามประสาสาวออฟฟศ 

พี่บิ๊ก ผูชวยบรรณาธิการอารมณดี อายุ 32 ป มีนิสัยกันเอง ตลก เฮฮา สนิทสนมกบัตน 

ความยาว  20 นาท ี

เรื่องยอ 

ฉากท่ี 1 

หัวหนาเรียกตนมาวากลาวตักเตือนถึงข้ันคาดโทษวาจะไลออก เหตุเพราะตนกรอกตัวเลขเสียภาษี

ผิดพลาดจนบริษัทเกือบไดรับความเสียหาย ตนจงึนึกถึงสาเหตุที่ทําใหตัวเองทํางานผิดพลาด 

ฉากท่ี 2 

เลายอนไปในวันที่ตนเขามาทํางานวันแรก ตนยายงานจากจงัหวัดขอนแกนเขามาทํางานทีส่ํานักพมิพ

ในจังหวัดกระบี่วันแรก เขาพบกับพี่ออย หัวหนาฝายบุคคลชางเมาทและพี่บิก๊ ผูชวยบรรณาธิการ

อารมณดี ตนเปดประตูหองนํ้าไปกระแทกเขากับสาวสวยตะลึงคนหน่ึง แตเธอไมพูดดวย เขารูสกึผิด

และอยากรูจักเธอมากข้ึน จงึคิดหาโอกาสแกตัวในครั้งหนา 

ฉากท่ี 3 

ตนวางแผนมาถึงออฟฟศกอนเวลาเพือ่ที่จะไดคุยกับสาวสวยคนน้ัน แตไมสําเร็จ จึงสอบถามพีบ่ิ๊ก

เกี่ยวกับเธอ และไดรูวาเธอช่ือเมย 
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ฉากท่ี 4 

ตนไดโอกาสเขาไปพูดคุยกบัเมย หวังจะแกตัวในครั้งกอนที่ชนเธอ แตเมยยังคงเงียบไมพูดอะไร แต

เขียนขอความลงบนกระดาษแทนการสื่อสาร ตนจงึพบวาเธอเปนใบ เขาตกใจ และย่ิงทําใหเขารูสึก

เห็นใจ อยากชวยเหลอืดูแล และอยากรูจักเธอมากข้ึนกวาเดิม 

ฉากท่ี 5 

ตนถือโอกาสเขาไปพูดคุยกับเมยอกีครัง้และขอไลนเธอมาเพือ่จะไดแชทคุยกันไดสะดวก ตนไดคอย

ชวยเหลือดูแลเมย และไดใกลชิดเธอมากข้ึนเรือ่ยๆ แตเขาก็กังวลวาจะถูกคนในออฟฟศเพงเล็ง เพราะ

เพิ่งเขามาใหมและยังอยูในชวงทดลองงาน 

ฉากท่ี 6 

คนในออฟฟศเริม่พูดถึงความสมัพันธของตนกบัเมย รวมทั้งพี่ออย เธอคาดค้ันความจริงจากตน แตเขา

ปฏิเสธ จึงบอกความลับเกี่ยวกับเมยใหตนฟงวาเธอเคยคบกบัผูชายที่ออฟฟศ แลวจูๆก็ถูกทิ้งไปโดยไม

มีใครรูสาเหตุ เมื่อตนรูแบบน้ัน จึงเก็บไปคิดและทําตัวผิดปกติจนเมย รูสึกได 

ฉากท่ี 7 

เมย สังเกตเห็นความผิดปกติ จงึถามตน ตนบอกเหตุผลและคาดค้ันความจริงจากเมย จนเธอระเบิด

ออกมาวาเธอไมใชผูหญิง ตนช็อคกับเรือ่งที่ไดฟง สงผลใหเขาเสียสมาธิ ทํางานผิดพลาดจนถูกวากลาว

ตักเตือน และถูกเจานายคาดโทษเหมอืนเหตุการณในฉากที1่ 

ฉากท่ี 8 

พี่บิ๊กตักเตือนตนเรื่องงาน ตนจึงสารภาพวามเีรื่องกวนใจ พีบ่ิ๊กพูดถึงเมยวาชวงน้ีขาดงานบอย ตน

ตกใจและเปนหวง จึงซักถามจนรูความจริงวาเมยเปนผูหญงิและเขาถูกหลอก ดวยความรูสึกผิดปน

ความดีใจ เขาจึงรบีตามไปงอเมย 

ฉากท่ี 9 

ตนงอเมย โดยการแชททางโทรศัพทจากดานลางของอพารทเมนตและเธออยูบนระเบียง เขาพูดจาติด

ตลกเพือ่งอเมยแตเธอยังไมยอมหายโกรธ เขาจึงพยายามบอกความในใจกับเมยอยางจรงิจงัและจริงใจ

จนเธอใจออน ทั้งสองพูดคุยปรบัความเขาใจกัน 

ฉากท่ี 10 

ตนปรับตัวกลับมาต้ังใจทํางานอีกครั้ง พี่ออยแกลงประกาศขาวรายใหตนขวัญเสีย แตแลวกเ็ฉลยวาตน

ผานโปร ตนดีใจทีสุ่ดทายก็ไดบรรจุเปนพนักงานประจําที่สํานักพิมพแหงน้ี 
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4.4 บทละครวิทยุ เรื่อง “Silent Love รัก ..เงียบ เงียบ” 

ฉากท่ี 1 

ตัวละคร ตน, หัวหนา 

sfx. บรรยากาศออฟฟศ/เสียงเปด-ปดประตู/เสียงเงียบ 

ตน  หัวหนาเรียกผมเหรอครับ 

sfx. ตบโตะ/โยนแฟมลงบนโตะ 

หัวหนา  น่ีคุณทํางานประสาอะไร  

ตน  (งง) อะไรเหรอครับหัวหนา 

หัวหนา  คุณกรอกตัวเลขเสียภาษีผิดไปเปนแสนเลยนะ โชคดีที่ผมตรวจเจอกอน เรื่องงาย ๆ

แคน้ียังทําไมได จะใหผมจางคุณตอมั้ย 

ตน  ครับ ขอโทษครบัหัวหนา 

หัวหนา  เอาไปแกใหเสรจ็ อีก 10 นาทีผมขอดู ถาผิดมาอีกอยาหาวาผมใจราย 

sfx. ฝนตก/ฟาผา 

บรรยาย  ผมเดินลอยๆออกมาจากหองของหัวหนา ทุกคนคงไดยินที่ผมโดนจัดหนักไปเมื่อกี้น้ี 

สายตาทุกคนในออฟฟศจับจองมาที่ผม ผมพยายามหลบตา แตแลวสายตาก็ดันไป

ประสานเขากับเธอคนน้ันอยางจัง เธอ... เธอจะรูไหมวาเกิดอะไรข้ึนกับผมบาง 

เพลงเปลี่ยนฉาก 

(เปลี่ยนฉาก) 

ฉากท่ี 2 

ตัวละคร  ตน, พี่ออย, พี่บิ๊ก 

sfx. เสียงกรอเทป/ดนตรีสดใส 

บรรยาย  ผม ช่ือตน อายุ 29 ป เพิ่งยายจากขอนแกนมาทํางานที่จังหวัดกระบี่ ที่น่ีเปน

สํานักพิมพเล็กๆที่มีพนักงานไมกี่คน 

sfx. บรรยากาศออฟฟศ/เสียงฝเทาเดิน 

พี่ออย  ทุกคนคะ วันน้ีเรามีเหย่ือ เอย เพื่อนคนใหม ช่ือตน อยูฝายบัญชี แวะเวียนมา

ทักทายหนุมหลอกันไดนะจะ 

บรรยาย  สวนน่ีคือพี่ออย ฝายทรัพยากรบุคคล ดูจากหนาอายุนาจะ 30 กวาแลวละ แต

ยังแอบ แตงตัวแตงหนาเปนเกิรลกรุปเกาหลี 

ตน  หวัดดีครับทุกคน ผมไมกัดนะครับ แวะมาใหอาหารกันก็ไดฮะ ชวยแนะนําดวยนะ

ครับ 

sfx. เสียงกา 
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พี่ออย  แหม เปนหนุมแสนรูซะดวย ระดับเพ็ทดีกรีหรือเปลาจะ .. อูยตาย 11โมงแลว เอา

ละพี่ฝากตนดวยแลวกัน พี่กลับไปทํางานดีกวา 

ตน  ขอบคุณมากฮะพี ่

sfx. เสียงเปดคอม/เลื่อนเกาอ้ี 

พี่บิ๊ก  เฮย วาไงไอหนุมขอนแกน เอง็มาอยูปกษใตตองหัดกินนํ้าบูดูแทนปูปลารานะเวย 

บรรยาย  สวนน่ีคือพี่บิ๊ก นาจะแกกวาผมไมกี่ป เปนผูชวยบรรณาธิการ 

ตน  ครับพี่ งั้นเที่ยงน้ีผมขอฝากตัวกับทองผมกอนเลยฮะ หิวมาก วาแตที่น่ีมีอะไรแนะนํา

บางพี่ 

พี่บิ๊ก  โอย เยอะแยะ มากระบี่ตองจัดอาหารทะเลประเดิมเลยวันแรก ขางออฟฟศน่ีแหละ

เด็ด ปูที่น่ีอรอยนะเวย ฉลาดดวย ผัดผงกระหรี่นะ ที่หน่ึงเลย 

บรรยาย  ผมมองสํารวจออฟฟศไปเรื่อย ผานกองเอกสารสูงเทาบาน แคเห็นตัวเลขก็เหน่ือย

แลว จริงๆแลวผูชายกับงานบัญชีมันไมนาจะไปดวยกันได เพราะความละเอียดลออ

ของผมมันคงไมเทาผูหญิง แตผมก็มีความสุขที่ไดทํางานน้ีนะ .. 

sfx. เสียงพิมพคอมพ 

ตน  (บน) โอยยย ถาไมเสียดายขาวผัดปูเมื่อเชาน้ีนะ อยากจะอาเจียนออกมาเปนตัวเลข 

ไปลางหนาแกมึนดีกวา 

sfx. เสียงเปดประตู/เสียงเปดกอก/เสียงวักน้ํา/เสียงเปดประตู/เสียงโครม (ชน) 

ตน  เฮย!  

บรรยาย  ซวยละ ดันเปดประตูไปชนใครเขาเน่ีย 

ตน  (รัวๆ ) เออ…ขอโทษนะครับ เปนไรมากไหม ผมเพิ่งมาทํางานใหมช่ือตนคุณช่ืออะไร

ครับ เจ็บหรือเปลา.. 

เพลง She - Elvis Costello 

sfx. เสียงเงียบ/เสียงฝเทาเดิน (fade out) 

บรรยาย  โอย น่ันคนหรือนางฟา แตคนสวยไมพูดอะไรเลย สงสัยโกรธแนเลย ตายๆๆๆไอตน 

อืม... แตคนอะไรสวยไดขนาดน้ีวะเน่ีย ย่ิงไดเห็นใกลๆ ย่ิงเคลิ้ม … คราวหนาตองเดิน

ชนอีก เอยไมใช คราวหนาตองหาทางคุยดวยดีๆ ใหได 

(เปลี่ยนฉาก) 

ฉากท่ี 3 

ตัวละคร ตน, พี่บิ๊ก 

sfx. บรรยากาศในออฟฟศ 

พี่บิ๊ก  อาวไอตน มาแตเชาเชียว นอนไมหลับเหรอ 
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ตน  อะ.. ออ .. ปาวพี่ ผมกะจะมาลองฝกใชโปรแกรมคียขอมูลอะ ที่ออฟฟศเกาผมใชคน

ละโปรแกรมกันไง ฝกกอนจะไดคลองๆ 

บรรยาย  จบกัน! อุตสาหต่ืนมาแตเชา นึกวาจะปลอดคนจะไดคุยกับนองคนสวยซะหนอย คน

มากันเต็มออฟฟศเลย ทําไมมาทํางานกันแตเชาอยางน้ีละครับพี่นองคราบ 

พี่บิ๊ก  เหรอ เออๆๆ ดีแลว เอ็งน่ีขยันดีวะ 

ตน  เออ พี่บิ๊กครับ แผนกของพี่น่ีคนนอยนะครับ นองคนน้ันใครอะพี่ น่ังอยูคนเดียว 

พี่บิ๊ก  ฮั่นแน จะจีบสาวละสิ ไหนๆคนไหน พี่จะไดเคลียรถูก เพราะบางคนมีลูกมีเตา

หมดแลวแตหนายังโปะเชะก็เยอะนา 

ตน  ก็นองคนที่น่ังอยูฝงตรงขามกับผมอะ เฮยแตผมไมไดกะจีบนะพี่ แตไมเห็นเคาคุยกับ

ใคร เลยแปลกใจ 

พี่บิ๊ก  ไอนองที่น่ังอยูแผนกพสิจูนอักษรน่ันอะนะ (นํ้าเสียงลังเล) 

ตน  น่ันแหละพี่ๆ    

พี่บิ๊ก  ออ นองคนน้ัน ช่ือ เมย เรียบรอย ทํางานดี แตเคาไมคุยกะใครหรอก 

ตน  ทําไมอะพี!่! เฮย พี่ทําไมมองผมอยางน้ันอะ ผมไมไดคิดจะจบีเคา 

พี่บิ๊ก  เออ อยาใหรูแลวกันวาจะจีบนองเคาอะ 

(เปลี่ยนฉาก) 

ฉากท่ี 4 

ตัวละคร ตน, เมย, ผูหญงิ 

sfx. ฝนตก/เสียงฝเทาเดิน (fade out) / sfx. เสียงปดคอมพ 

ตน  โอยย ภาคใตน่ีฝนตกแทบทุกวัน นาจะไปตกแถวภาคอีสานบางเนอะจะไดไมแลง 

ผูหญิง   (ลอยมา) อาวเมย เลิกงานต้ังนานแลวยังไมกลับเหรอ ไมมีรมละซิ พี่มีรมไป

ดวยกันมั้ย? 

บรรยาย  ผมมองเห็นเมยย้ิมหวาน คอยๆสายหนาปฏิเสธพี่คนน้ันไป เฮอ ..คนไรเน่ียทําอะไรก็

สวยไปหมด เฮย! เด๋ียวนะ ในหองทํางานไมเหลือใครแลวน่ีหวา น่ีเราอยูกับเมยสอง

คนเหรอเน่ีย ไอตน! โอกาสน้ีแหละ 

sfx. เสียงฝเทาเดิน 

ตน  เออ… หวัดดีครับ ผมช่ือตนนะ วันน้ันที่เปดประตูชนเมยหนาหองนํ้ายังไมไดขอโทษ

เปนเรื่องเปนราวเลย ใหผมไถโทษ กางรมไปสงไดไหมครับ ..นองเมย 

บรรยาย  หูยยย หรูวะ คิดไดไงวะเน่ียไอตน 

sfx. เสียงบรรยากาศเงียบ (เสียงจ้ิงหรีด) 

ตน  เออ… เมยมีรมมาหรือเปลา 
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sfx. เสียงบรรยากาศเงียบ 

ตน  ผมรบกวนใชมั้ย ถาไมอยากคุยก็ไมเปนไรนะครับ กลับบานดีๆ ผมวางรมเอาไวตรงน้ี 

เผื่อเมยจะใชนะ 

sfx. เสียงวางของบนโตะ 

บรรยาย  เอะ เมยเขียนอะไรขยุกขยิกใสกระดาษ แลวย่ืนมาใหผม ขอความขางในเขียนวา    

ตน  (อาน) บานเราก็อยูไมไกลนะ เรารอใหฝนหยุดกอน แลวคอยกลับก็ไดนะ 

ตน   ออ ที่แทเมยเจบ็คอ เลยไมอยากใชเสียงใชมั้ย 

บรรยาย  เอะ เขียนกระดาษมาอีกแลว 

ตน   ปาวเจบ็คอ … แตเมยพูดไมได 

บรรยาย  หะ พูดไมไดคือยังไง เสียงหายหรือเสียงแหบ .. เอะ เมยสายหนาปฏิเสธ หรือวาพูด

ไมได แปลวา เมยเปนใบเหรอ!!! เอาไงดี คุยยังไงดี 

ตน  เออ.. (พูดเสียงดัง) ใหผมเดินไปสงไหมครบั 

บรรยาย  เมยหัวเราะ แลวสงกระดาษมาใหผมอกี 

เมย  (เสียงกอง) (หัวเราะ) ไมตองตะโกนก็ได เมยไมไดหูหนวก แคพูดไมไดเทาน้ันเอง … 

ฝนหยุดแลวละ ขอบคุณสําหรับรมนะ 

sfx. เสียงฝนหยุด/เสียงฝเทาเดิน (fade out) 

ตน  เมยเปนใบ พูดไมได มิหนาละไมเคยเห็นคุยกับใคร .. แตตะกี้เมยคุยกับเรา ...โอย 

นารักอะ 

เพลงเปลี่ยนฉาก (Hook : Smile-Venus) 

(เปลี่ยนฉาก) 

ฉากท่ี 5 

ตัวละคร ตน, เมย 

ดนตรีสดใส 

sfx. บรรยากาศในออฟฟศ/เสียงฝเทาเดินไปมา 

ตน  อะแฮม อะแฮม เมยครับ 

เมย  (เสียงกอง) อาว พี่ตนไมลงไปกินขาวกับพวกพีบ่ิ๊กเหรอ 

ตน  ผมกินแลว เมยละกินรึยัง เออ.. ผมซื้อขนมมาฝากเมยดวยนะ 

เมย  (เสียงกอง) ขอบคุณคะ เมยกินแลวละ ทําขาวกลองมา 

ตน  เหรอ... ดีจัง อืมม.. วันหลังผมทํามาบางดีกวาไมคอยอยากออกไปกินขาวขางนอก

หรอก ไมสะอาด ไมถูกหลักอนามัย ถาผมเตรียมขาวมา ขอมากินกับเมยไดมั้ย .. ย้ิม

แบบน้ีแปลวาอนุญาตแลวใชปะ 

   ส
ำนกัหอ
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sfx. เสียงหาของ 

ตน  เมยหาอะไรเหรอ ..ไมมีเศษกระดาษใชมั้ย อืมม.. เอางี้มั้ย เรามาแอดไลนกัน จะได

คุยกันทางโทรศัพท ผมขอไอดีของเมยหนอยสิ 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  maykojang อานวาเมยโกะจงัเหรอ (แซว) โอ อาริงาโตะ อายิโนะโมโตะ ฮาตาริ  

มิซูบสิชิ 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  อยาแซวกันนะพี่ตน ไหนขอดูไอดีของพี่ตนบางส ิ

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  555 เอาสิ น่ีไง tonrak 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย   ตนรักเหรอ? น่ีพี่ตนดูละครมากไปปาวเน่ีย หนาอยางพี่เน่ียนะช่ือตนรัก (Fade out) 

บรรยาย  พอไดไลนเมยมาแลวผมก็ไมรอชา ผมทักไปคุยทุกวัน เพื่อจะไดใกลชิดกับเธอมากข้ึน 

เพลง ใกล – Scrubb 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  เมย เที่ยงน้ีกินอะไรดี ไปกินสมตํากับผมมั้ย ต้ังแตยายมาจากขอนแกน สมตํายังไม

ตกถึงทองผมเลยอะ 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  เมย ทํางานอยูเหรอ .. พรุงน้ีก็วันเสารแลวมีแพลนรึยัง ตอนเย็นๆไปเที่ยวตลาดริม

หาดกันมั้ย 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  (ทําเสียงหาว) งวงจงั เมยไมงวงบางเหรอ ขยันทํางานจังเลยนะ 

sfx. เสียงไลนเดงรัว ๆ 

เมย พี่ตนๆๆ หลับเหรอ น่ันนํ้าลายหรือนํ้าตกนะ ไหลเต็มโตะไปหมดแลว 

sfx. เสียงสะดุงปดของหลน/เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  เอย บา ปาวหลับ ใครหลับ น่ีไงทํางานอยู (กระแอม) ..  

เพลง มันคงเปนความรัก – Stamp 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  นอนหลบัฝนดีครับ …พรุงน้ีเจอกนันะ 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  นอนหลบัฝนดีคะ 

   ส
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บรรยาย  ผมคุยกับเมยทุกเวลา ไมวาจะต่ืนนอน เขาหองนํ้า ระหวางทํางาน กอนนอน จนต่ืน

มาอีกรอบ วนลูปเดิมทุกวัน เรานัดออกมาเจอกัน ไปเที่ยว กินขาว ดูหนัง เหมือน

ชีวิตไดยอนเวลาไปชวงปอปปเลิฟ ผมมีความสุขมาก .. (เสียงกังวลเล็กๆ) แตถาคน

ในออฟฟศจับไดวาผมจีบเมย ละ อะไรจะเกิดข้ึน 

(เปลี่ยนฉาก) 

ฉากท่ี 6 

ตัวละคร ตน, พี่ออย 

sfx. เสียงบรรยากาศในออฟฟศ 

พี่ออย  แหมนองตน หนาตาสดใสเชียวนะชวงน้ี เอ.. แบบน้ีแปลวากาํลังมีความรักรเึปลานา 

ตน  ความรงความรักอะไรกันพีอ่อย ไมมีหรอกหนาอยางผมอะ 

พี่ออย  แนใจ? 

ตน  แนใจสิพี่ ไมมจีรงิๆ 

พี่ออย  งั้นไอที่เคาพูดๆกันเรื่องที่แกกําลังคุยกบันองเมยอยูก็ขาวมั่วอะส ิ

ตน  เหย ไมใชแลวครับพี่ ไปเอามาจากไหนกัน 

พี่ออย  เออหนา งั้นก็ดีแลวที่ไมมอีะไร .. วาแตไมมีแนนะช้ันจะไดเลาอะไรใหฟง 

ตน  เรื่องอะไรเหรอครบัพี ่

พี่ออย  คือพี่ก็ไมไดอยากเมาทเรื่องคนอื่นเทาไรหรอกนะ คือ เมยมันเคยมีแฟนอยูสองสาม

คนที่น่ี แตก็ไมรูทําไมจูๆ คบกันซักพักแฟนมันก็ยายออกไป .. 3คนแลวนะที่เปนแบบ

น้ี ตนวามันนาแปลกมั้ยละ ทําไมคนสวยขนาดน้ันถึงโดนทิ้งซ้ําๆแบบน้ีอะ 

ตน  จริงเหรอพี!่! มันเกิดอะไรข้ึนอะ?? (กลบเกลื่อน) ..แตไงก็ไมเกี่ยวกับผมน่ีพี่ ไปทํางาน

กอนละ 

ดนตรีลึกลับ 

(เปลี่ยนฉาก) 

ฉากท่ี 7 

ตัวละคร ตน, เมย, พนง.1,2,3 ,พี่บิ๊ก 

sfx. เสียงบรรยากาศในออฟฟศ 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  พี่ตนเปนอะไรหรือเปลา ทําไมดูแปลกไป 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  มีบางเรื่องทีผ่มรูมาแตยังไมคอยสบายใจ เลยอยากจะถามจากเมยเอง 

sfx. เสียงไลนเดง 

   ส
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เมย  เรื่องอะไรเหรอ 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  เมยวาเราสนิทกันพอทีจ่ะไมมีความลับตอกันหรือยัง 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  พี่ตนหมายความวาไง เมยไมเขาใจเลย 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  ผมไมไดอยากจะรื้อฟนอดีต แตก็ไมชอบใหมีเรื่องคางคาใจ บอกผมหนอยไดมั้ยเรื่อง

ผูชายพวกน้ันที่เคยคบกับเมยกอนที่ผมจะเขามาที่น่ี ทําไมเคาถึงเปนฝายไป 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  เมยเคยมีชวงเวลาดีๆกับพวกเคา แตมันไมไดเรียกวาความรัก เมยมองวาพวกเคา

เปนพี่ชายที่ดีสําหรับเมยแคน้ัน 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  แลวทําไมเคาถึงเดินจากเมยไปเฉยๆ รูไหมวาพี่ออยพูดถึงเรือ่งของเมยวายังไงบาง 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย   เมยไมแครเรื่องที่ใครจะมองวาเมยเปนคนยังไง เมยรูวาแควาเมยไมไดทําเรื่องอะไรที่

เสียหายนะ พี่ตนไมเช่ือเมยเหรอ 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  ผมเช่ือ แตผมอยากรูความจรงิวาทําไมเขาถึงเดินออกจากชีวิตเมยไปรวดเร็วแบบน้ัน 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  ถาพี่ตนไมเช่ือใจเมยนะ ทําไมถึงเขามาทําดีกับเมย 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  เมยอานขอความผมดีๆ นะครับ เรื่องเช่ือใจ ผมเช่ือใจเมย แตเราไมควรมีความลับ

ตอกันไมใชเหรอ 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  พี่ตนอยากรูมากใชไหม ได เมยจะบอกให (เงียบไป) ... เมยไมใชผูหญงิ 

(Repeat เมยไมใชผูหญิง x3) 

บรรยาย  หมายความวาไงเมยไมใชผูหญงิ งั้น.. เมยเปนผูชาย 

(Repeat เมยเปนผูชาย x3) 

sfx. เสียงฝนตก/ฟาผา 

บรรยาย  หลังจากที่รูความจริงวันน้ัน ผมก็ไมไดคุยกับเมยอีกเลย .. 2 อาทิตยกวาแลว ไมมีกะ

จิตกะใจจะทํางาน ในหัวคิดวนเวียนแตเรื่องราวที่เกิดข้ึน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พนักงาน 1 ตน ดูตรงน้ีใหพีห่นอย เราใสตัวเลขผิดรเึปลา (Fade out) 

พนักงาน 2 สะกดช่ือนักเขียนผิดรึเปลาตน ระวังหนอยนะตรงน้ี (Fade out) 

พนักงาน 3 มีสมาธิดิวะไอตน รายจายชองลางๆ พิมพผิดเยอะเลยเน่ีย (Fade out) 

พี่บิ๊ก  ไอตน แกตรงน้ีดวย หัวหนาเคาสงกลับมา 2 รอบแลวเน่ีย มสีติหนอยดิวะทํางานอะ 

บรรยาย  สารพัดเสียงตําหนิตักเตือนที่ไดรับมาตลอด 2 อาทิตยเปนสัญญาณวางานผมกําลังมี

ปญหา แตผมไมรูเลยวา น่ันเปนแคการเผาหลอก หายนะทีแทจริงกําลังจะมาเยือน

ตางหาก 

sfx. เสียงกรอเทป 

sfx. บรรยากาศออฟฟศ/เสียงเปด-ปดประตู/เสียงเงียบ 

ตน  หัวหนาเรียกผมเหรอครับ 

sfx. ตบโตะ/โยนแฟมลงบนโตะ 

หัวหนา  น่ีคุณทํางานประสาอะไร  

ตน  (งง) อะไรเหรอครับหัวหนา 

หัวหนา  คุณกรอกตัวเลขเสียภาษีผิดไปเปนแสนเลยนะ โชคดีที่ผมตรวจเจอกอน เรื่องงายๆ

แคน้ียังทําไมได จะใหผมจางคุณตอมั้ย 

ตน  ครับ ขอโทษครบัหัวหนา 

หัวหนา  เอาไปแกใหเสรจ็ อีก 10 นาทีผมขอดู ถาผิดมาอีกอยาหาวาผมใจราย 

sfx. ฝนตก/ฟาผา 

(เปลี่ยนฉาก) 

ฉากท่ี 8 

ตัวละคร ตน, พี่บิ๊ก 

sfx. เสียงบรรยากาศรานอาหาร 

พี่บิ๊ก  เฮยตน เอาจริงๆ นะ พี่วาแกตองปรับปรุงเรื่องงานอยางแรงเลยวะ เจานายเคาคน

จริงนะเวย ระวังจะโดนไลออก .. ทํางานเกี่ยวกับตัวเลข เงินๆทองๆมันตองรอบคอบ 

มันผิดพลาดไมไดแกก็รูน่ีหวา 

ตน  ผมรูพี่ ปกติผมไมเคยเปนแบบน้ีหรอก มันมีเรื่องกวนใจนิดหนอย 

พี่บิ๊ก  ไมนิดแลวมั้ง  แตก็ไมใชแกคนเดียวนะ ในฝายพี่ไอนองเมยมันก็ไมรูเปนอะไรของมัน 

ลางานบอยมาก 

ตน  (ตกใจ) เหรอพี่ .. ผมก็ไมรูเหมือนกัน อาจจะไมอยากเห็นหนาใครรึเปลา เฮอ .. เมย

น่ีเคาเหมือนผูหญิงเลยเนอะ 

พี่บิ๊ก  หมายความวาไงวะเหมือนผูหญงิ 

   ส
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ตน  เอา พี่ ก็นองเคาเปน .. กระเทยไมใชเหรอ 

พี่บิ๊ก  แกจะบาเหรอ เอาที่ไหนมาพูดวะ 

ตน  อาวก็เคาบอกผมอะ วาคนที่เคยคุยกับเคารับไมไดทีเ่คาไมใชผูหญิง 

พี่บิ๊ก  55555 โดนเคาหลอกแลวไอตน เมยน่ีมันรายจรงิๆ มหินาหนุมๆ ถึงหนีกันกระเจงิ 

พี่อะเปนคนสัมภาษณเมยเขามาทํางาน เอกสารหลักฐานตางๆ คอนเฟรมวาเมยเปน

ผูหญิง 100 เปอรเซ็นต .. แลวน่ีแกรูเรื่องน้ีไดไง แสดงวา ..ไปจีบเคาอะดิ ไหนบอกพี่

วาไมไดจีบ 

ตน  โธ เมยนะเมย เฮย งั้นผมไปกอนนะพี่ จายคาขาวผมดวย 

sfx. เสียงเลื่อนเกาอ้ี/เสียงฝเทาว่ิง 

พี่บิ๊ก  อาวๆๆ เฮยไรเน่ีย เนียนเลยนะไอตน 

เพลง โปรดสงใครมารักฉันที – Instinct (solo) 

(เปลี่ยนฉาก) 

ฉากท่ี 9 

ตัวละคร ตน, เมย 

sfx. เสียงฝเทาว่ิงมาหยุด 

บรรยาย  ผมว่ิงมาหยุดอยูหนาอพารทเมนตของเมย เห็นเมยกําลังตากผาอยูทีร่ะเบียง 

ตน  (ตะโกน) เมย!!! เมยฟงผมนะ ผมรูวาเมยโกรธผม ไมอยากคุยกับผม แตผมขอโทษ 

ผมอยากคุยกับเมยนะ 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  เมยเคยบอกแลวไงวาเมยไมไดหหูนวก ไมตองตะโกนก็ได คนเคามองกันใหญแลว 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  เขินเหรอ โรแมนติคออก เหมือนในหนังเลย พระเอกมางอนางเอกที่ระเบียง 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  ไมขํา 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  โถเมย ยังโกรธอยูอีกเหรอ ผมขอโทษนะ ตลอด 2 อาทิตยที่เราไมไดคุยกันเปน

ชวงเวลาที่แยที่สุดในชีวิตผมเลย ทํางานไมได กินก็ไมอรอย นอนก็ไมหลับ ผมคิดถึง

แตเรื่องของเมยทุกวัน เมยไมคิดถึงผมบางเหรอ 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  ไม 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

   ส
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ตน  ผมไมเช่ือหรอก ไมงั้นเมยจะหยุดงานทําไม ถาเปนยังงี้ไปเรื่อยๆเราจะเดือดรอนกัน

ทั้งคูนะ อยาหลอกตัวเองดีกวาเมย เมยรักผมก็บอกมาเถอะ มาลองใจผมแบบน้ี

เพราะอยากใหผมเปนมากกวาเพื่อนใชมั้ยละ    

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  ไมตองมาเนียนเลย 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  ผมขอโทษที่ทําใหเมยเสียใจ แตใครเจอแบบน้ีก็ช็อคทั้งน้ันแหละ ผมแคถอยไปต้ัง

หลักเทาน้ันเอง ไมเคยมีผูหฺงคนไหนใชมุขน้ีกับผมมากอน จริงๆแลวมันก็ต่ืนเตนดี

นะ ผมรูวาถาผูหญิงทําแบบน้ีก็เพราะรัก ใชมั้ยละ ฟงนะเมย ผมอาจจะพูดจาจริงจัง

ไมเกง แตผมจริงใจนะ 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  เมยขอโทษที่หลอกลองใจพี่วาเมยเปนผูชาย เมยรูวามันไมใชเรื่องที่จะลอเลนกันได 

แตเมยเปนใบ ใครจะมาจริงใจกับคนใบละ .. เมยเจ็บมาหลายครั้ง พี่ตนอยาถือสา

เมยเลยนะ เมยอาจรูจักพี่ตนไมนาน แตเมยยอมรับวารูสึกกับพี่ตนไมเหมือนคนอื่น 

sfx. เสียงแปนพิมพโทรศัพท 

ตน  เมยอยาโทษตัวเองเลยนะ ผมไมเคยมองวาเมยแตกตางที่พูดไมได ดีซะอีกเราจะอยู

กันอยางเงียบๆ ไมมีข้ึนเสียง ไมมีกรี๊ด ไมโดนดา เมยน่ีแหละที่ผมหามานานแลว น่ี

ขนาดผมยังไมเคยไดยินเสียงเมยพูดซักคํานะ ผมยังหลงรักเมยไดขนาดน้ีเลย sfx. 

เสียงตี .. โอย 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  (ตี) พี่ตน แซวเมยเหรอ 

ตน  เอา ลงมาแลวก็ไมบอก เมยลงมาก็ดีละ 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  ดียังไง 

ตน  ก็ผมจะไดกอดเมยยังงี้ไง.. ไมตองด้ินเลย.. เมยครับ เมยไมตองทดสอบ ไมตองพิสูจน

อะไรผมแลวนะ ตอไปน้ีผมจะพิสูจนตัวเองใหเมยมั่นใจวาตัดสินใจไมผิด (sfx. ชิ้ง!) 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  แหวะ นํ้าเนา .. ขอบคุณมากนะพี่ตน 

เพลงอาย-สิงโต นําโชค 

บรรยาย  เมย เปนผูหญิงที่เซอรไพรสผมไดถึง 2 ครั้ง ในเวลาเพียงไมกี่เดือน ครั้งแรกตอนผมรู

วาเธอเปนใบ ครั้งที่สองตอนเธอหลอกผมไดแนบเนียนวาเธอเปนกระเทย สาวนัก
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พิสูจนอักษรคนน้ี พยายามที่จะพิสูจนหัวใจของผม คราวน้ีเธอทําสําเร็จแลว ไดหัวใจ

ดวงนอยๆ ของผมไป หลังจากวันน้ัน การงานผมก็ดีข้ึน   

(เปลี่ยนฉาก) 

ฉากท่ี 10 

ตัวละคร พี่ออย, พี่ตน 

Sfx. เสียงบรรยากาศในออฟฟศ 

พี่ออย  (ปรบมือ) ทุกคน พี่มีขาวรายจะบอก .. ตน แกจะไมไดน่ังที่โตะน้ีอีกแลวนะ พี่ให

เวลาเก็บของ 10 นาที แลวตามพี่มาที่หอง 

ตน  หะ ยังไงอะพี ่

พี่ออย  เอา ก็แกผานโปรแลว ตองยายโตะไปริมหนาตางโนน ใกลๆหองพี่อะ ตามมาเร็วเขา 

เด๋ียวหัวหนาเปลี่ยนใจพี่ไมรูนา 

ตน  จริงเหรอพี่ … ขอบคุณครับๆๆๆ 

sfx. เสียงไลนเดง 

เมย  ดีใจดวยนะพี่ตน 

บรรยาย  ในที่สุด 6เดือนแหงการทดลองงานของผมทีส่ํานักพิมพแหงน้ี ผมก็ทําสําเร็จแลว 

แบบน้ีสินะที่เขาเรียกวา Lucky in Game, Lucky in Love 

จบ 
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บทที่ 5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาและผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ไดใชวิธีการวิจัย

ประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลช้ินงานที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน 

ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและคุณคาที่ไดรับจากการฟง

รายการ“Working Diary ตอน Silent Love รักเงียบเงียบ” เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึง

พอใจ และคุณคาที่ไดรับจากการฟงรายการของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรุปและการอภิปราย

งานวิจัย ตลอดจนการผลิตช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ โดยการประเมินรายการในครั้งน้ี ไดนําเสนอผลการ

ประเมินประสิทธิผลของรายการจากกลุมผูฟงวัยทํางานทั่วไป อายุ 25-45 ป อาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาสรุปผลการประเมินรายการตอไป 

 

วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการละครวิทยุเพ่ือสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

1. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจ

และคุณคาที่ไดรับจากการฟงรายการ“Working Diary ตอน Silent Love รักเงียบเงียบ” ของกลุม

ผูฟงวัยทํางานทั่วไป อายุ 25-45 ป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน 10 คน 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ“Working Diary” 

 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลรายการ “Working Diary” 

เครื่องมือที่ใชเปนขอคําถามในการสนทนากลุม (Focus Group) จะแบงคําถามออกเปน 

5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการ (Format and 

Presentation) 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของรายการ (Content) 

สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ 

สวนที่ 4 คุณคาที่ไดรับจากรายการ“Working Diary” 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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1. ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “Working Diary” 

1.1 ผลการวิเคราะหผลการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและคุณคาที่

ไดรับจากการฟงรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ตอน Silent Love รักเงียบเงียบ” ของ

กลุมตัวอยางผูฟงวัยทํางานทั่วไป อายุ 25-45 ป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึง

พอใจและคุณคาที่ไดรับจากการฟงรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ตอน Silent Love 

รักเงียบเงียบ” เพื่อเปนการประเมินประสิทธิผลรายการที่ผลิตข้ึน ทําใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น 

ความพึงพอใจ และคุณคาที่กลุมผูฟงจะไดรับ โดยมีกลุมผูฟง วัยทํางานทั่วไป อาศัยอยู ใน

กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล จํานวน 10 คน ดังน้ี 

1. นางสาวเอมอร ขันตี อายุ 42 ป อาชีพ พนักงานบัญชี 

มักจะเปดวิทยุฟงขณะทํางาน สถานีสวนใหญที่เปดรับฟง คือ 103.5 FM ONE ชอบฟง

รายการเพลง แตก็ชอบฟงดีเจจัดรายการแบบเปดสายจากทางบาน เพื่อฟงความคิดเห็นผูฟงคนอื่น ๆ 

2. นางสาวเจนจิรา ทองคํา อายุ 29 ป อาชีพ พนักงานบญัชี 

มักจะเปดวิทยุฟงขณะทํางาน สถานีสวนใหญที่เปดรับฟง คือ 106.5 GREENWAVE 

รายการ Club Friday 

3. นายธีรชัย ปรัชญนันท อายุ 45 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

มักจะเปดวิทยุฟงขณะทํางานบางเปนบางครั้ง สถานีสวนใหญที่เปดรับฟงจะเปนสถานีที่

มีรายการขาวประเภท Talk มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในรายการ  

4. นายยศรัญ แสนสุข อายุ 31 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

มักจะเปดวิทยุฟงขณะทํางานบางเปนบางครั้ง สถานีสวนใหญที่เปดรับฟงจะเปนสถานีที่

มีรายการขาวประเภท Talk มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในรายการ  

5. นางสุทธิรัตน เดชพันธ อายุ 32 ป อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

มักจะเปดวิทยุฟงขณะขับรถ ทั้งชวงเชาและชวงเย็น สถานีสวนใหญที่เปดรับฟงจะเปน

สถานีที่เปดเพลงยาว ๆ โดยไมมีดีเจพูดค่ันเปนชวงรายการ 

6. นายอรรถพร กําภู ณ อยุธยา อายุ 40 ป อาชีพ รับจางอสิระ 

มักจะเปดวิทยุฟงขณะขับรถ ทั้งชวงเชาและชวงเย็น สถานีสวนใหญที่เปดรับฟงจะเปน

สถานีที่เปดเพลงสลับกับมีดีเจจัดรายการ ชอบรายการประเภท Talk ที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกัน 

7. นางอัมพร จันทร อายุ 35 ป อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

มักจะเปดวิทยุฟงขณะทํางานบางเปนบางครั้ง สถานีสวนใหญที่เปดรับฟงจะเปนสถานีที่

มีรายการขาวประเภท Talk มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในรายการ  
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8. นางสาวศิริรัตน วิทยาวุฒิอนันต อายุ 27 ป พนักงานบรษัิทเอกชน 

มักจะเปดวิทยุฟงขณะขับรถ ทั้งชวงเชาและชวงเย็น สถานีสวนใหญที่เปดรับฟงจะเปน

สถานีที่เปดเพลงยาว ๆ โดยไมมีดีเจพูดค่ันเปนชวงรายการ 

9. นางกัลยา สกลุรงั อายุ 39 ป อาชีพ แมบาน 

ไมคอยเปดรับฟงวิทยุ แตมักจะดูละครประเภทซีรีย  

10. สุธาทิพย มาศจิราภา อายุ 26 ป อาชีพ รับราชการ 

มักจะเปดวิทยุฟงขณะทํางาน สถานีสวนใหญที่เปดรับฟงจะเปนสถานีที่เปนรายการ

เพลง แตก็ชอบฟงดีเจจัดรายการแบบเปดสายจากทางบาน เพื่อฟงความคิดเห็นผูฟงคนอื่น ๆ 

กลุมผูฟงวัยทํางานทั่วไป ทั้ง 10 ทาน มีคุณสมบัติตรงกับกลุมผูฟงของรายการละคร

วิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ทั้งดานอายุ และสาขาอาชีพ ผูศึกษาจึงพิจารณาแลววา มีความ

เหมาะสมและสามารถนําบทสัมภาษณมาวิเคราะห เพื่อใหไดผลสรุปที่เปนไปตามความเปนจริงและมี

ความเปนไปไดมากที่สุด 

 

สวนท่ี 1 ความพึงพอใจตอรูปแบบและวิธีการนาํเสนอของรายการ (Format and 

Presentation) 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบและการนําเสนอของรายการละครวิทยุเพื่อสะทอน

ชีวิตวัยทํางาน กลุมผูฟงวัยทํางานสวนใหญ รูสึกพึงพอใจและช่ืนชอบรูปแบบของรายการละครวิทยุฯ 

โดยใหเหตุผลวา รูปแบบของมีความแปลกใหมไปจากรายการวิทยุอื่น ๆ มีความทันสมัยดวยบทละคร

และเน้ือเรื่อง รวมทั้งการใชเพลงและเสียงประกอบสามารถสงเสริมการแสดงของนักแสดงและเน้ือ

เรื่อง ทําใหมีอารมณรวมไปกับละครไดดี สวนดานรูปแบบที่มีผูดําเนินรายการพูดเปดรายการ พูดค่ัน

ชวงละคร และพูดสรุปปดรายการ มีความนาสนใจ เพราะทําใหรายการมีจุดเดนมากกวาการเปดละคร

ยาว ๆ การเปดโอกาสใหผูฟงสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครรวมดวย ทําใหนาติดตาม

มากกวาเชนกัน สวนกลุมผูฟงวัยทํางานบางคน มีความคิดเห็นวารูปแบบและวิธีการนําเสนอของ

รายการแตกตางจากละครวิทยุแบบด้ังเดิม ทําใหจุดเดนของความเปนละครวิทยุหลาย ๆ อยางหายไป 

เชน การใชเสียงประกอบที่ประดิษฐข้ึนจริงขณะเลนละคร ความเพลิดเพลินในการรับฟงละครวิทยุ

แบบตอเน่ืองทั้งตอน เปนตน รูสึกวาการมีผูดําเนินรายการพูดค่ันละคร ทําใหผูฟงขาดความสนใจฟง

ละครแบบตอเน่ือง แตรายการมีความแปลกใหมและทันสมัย เหมาะกับยุคสมัยในปจจุบัน 

ในดานลีลาและนํ้าเสียงของผูดําเนินรายการ กลุมผูฟงทุกทานมีความเห็นตรงกันวา 

นํ้าเสียงของผูดําเนินรายการในรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน มีความเหมาะสมกับกลุม

ผูฟงเปาหมาย มีความแปลก หนักแนนและออกเสียงอักขระควบกล้ําชัดเจน และมีลีลาการดําเนิน

รายการที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวา แตมีบางจังหวะที่ฟงดูเหมือนอานตามบทบางและพูดเร็วเกินไปบาง 
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แตโดยรวมมีความนาฟง นํ้าเสียงและลีลาการดําเนินรายการของผูดําเนินรายการสามารถดึงดูดความ

สนใจผูฟงไดดี ผูฟงวัยทํางานบางทานไดกลาวอีกวาการใชโทนเสียงหรือนํ้าเสียงของผูดําเนินรายการมี

ความทันสมัย เหมาะสมกับรูปแบบรายการ รวมถึงเน้ือหาของละครที่มีความทันสมัยไดดี 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอลีลาและนํ้าเสียงของนักแสดงในละครวิทยุจาก “รายการ

ละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ตอน Silent Love รักเงียบเงียบ” กลุมผูฟงวัยทํางานสวนใหญมี

ความเห็นวาตัวละครพระเอกและนางเอกควรมีนํ้าเสียงที่ไพเราะมากกวาน้ี นํ้าเสียงของตัวละครทั้ง 2 

ตัว มีความเด็กเกินไป แตการสื่อสารอารมณของตัวละครพอใชได สวนตัวละครอื่น ๆ นํ้าเสียง

เหมาะสมดี มีลีลาการแสดงนาสนใจ สวนผูฟงบางสวนมีความเห็นวา ตัวละครทุกตัวพูดเร็วเกินไปและ

บางครั้งฟงไมชัดเจนเทาที่ควร รวมทั้งการออกเสียงคําควบกล้ําไมชัดเจนตามแบบของละครวิทยุ

ด้ังเดิม แตมีความเปนธรรมชาติดี นอกจากน้ี กลุมผูฟงวัยทํางานมีความเห็นพองกันวา ภาพรวมดาน

การแสดงของตัวละครถือวาพอใชได นักแสดงไมใชนักแสดงอาชีพ ยอมพัฒนาฝมือการแสดงได หากมี

การสั่งสมประสบการณในการแสดงตอไป 

 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอเนื้อหาของรายการ (Content) 

ในดานความเขาใจในเรื่องราวของละคร กลุมผูฟงวัยทํางานทุกทานกลาวเชนเดียวกันวา 

การดําเนินเรื่องของละครมีการเรียงลําดับตน-กลาง-จบไดดี แตยังมีความเขาใจยากเล็กนอยในชวง

ของการเลายอนอดีตและมีความรวดเร็วเกินไปในบางฉาก เชน ฉากความสัมพันธของพระเอกและ

นางเอกที่พัฒนาข้ึนเรื่อย ๆ ควรเลาใหเห็นชัดเจนและใชเวลากับฉากน้ีมากที่สุด เมื่อถึงฉากที่เปนจุด

หักเหของเรื่อง จึงจะทําใหผูฟงเขาถึงอารมณของตัวละครไดดีมากข้ึน แตสวนอื่น ๆ  ในดานของเน้ือหา

ในละครมีความทันสมัยและนาสนใจดี ผูฟงบางทานกลาวอีกวาเหมือนภาพยนตรสั้นทางวิทยุมากกวา

ละครวิทยุ เพราะการใชเสียงตางๆประกอบทําใหนึกถึงภาพเคลื่อนไหวแบบภาพยนตร จะมีความ

นาสนใจมากข้ึน หากมีประสบการณและฝกฝนมากกวาน้ี 

ในดานเน้ือหาของรายการ กลุมผูฟงวัยทํางานบางทาน มีความเห็นวาเน้ือหานาสนใจแต

ยังไมแปลกใหมและยังไมชัดเจนในดานของการสะทอนชีวิตวัยทํางานเทาใดนัก และกลุมผูฟงไดให

คําแนะนําอีกวามีความสนใจในเน้ือหาที่เกี่ยวกับความขัดแยงของเจานายกับลูกนอง หรือระหวาง

เพื่อนรวมงาน เปนตน จะทําใหรายการมีจุดเดนที่ชัดเจนมากข้ึน แตโดยรวมเน้ือหาของรายการ

นาสนใจดี หากแตปรับเน้ือหาของละครบางสวน 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



119 
 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

น้ัน กลุมผูฟงวัยทํางานทั่วไปมีความพึงพอใจ โดยใหเหตุผลวา ภาพรวมของผลงานมีความสมบูรณ

ประมาณ 70 เปอรเซ็นต จุดที่ขาดตกบกพรองน้ัน ไดแก เน้ือหาของละครควรตองมีจุดเดนมากกวาน้ี 

การแสดงของนักแสดงยังไมเปนมืออาชีพ และเสียงประกอบบางชวงที่ยังไมเหมาะสมกับละคร แต

ผูฟงสวนใหญช่ืนชอบรูปแบบและการนําเสนอของรายการ โดยใหความเห็นวา มีความแปลกใหมและ

ทันสมัย 

 

สวนท่ี 4 คุณคาท่ีไดรบัจากรายการละครวิทยุเพ่ือสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

ในดานคุณคาที่ไดรับจากรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ผูฟงวัยทํางานทุก

ทานรูจักและมีความสนใจในละครวิทยุอยูบาง เมื่อไดฟงผลงานช้ินน้ีจึงมีความเห็นวา นาสนใจและช่ืน

ชอบที่ไดมีการนําละครวิทยุกลับมาทําใหม โดยปรับรูปแบบของรายการใหมีความทันสมัยเหมาะกับ

กลุมผูฟงในปจจุบัน การนําเสนอรายการละครวิทยุมีความแปลกใหม การเปดพื้นที่ใหผูฟงแสดงความ

คิดเห็นหรือมีสวนรวมกับรายการเปนจุดที่นาสนใจและสามารถดึงดูดผูฟงใหอยูกับรายการไดตลอด ไม

เพียงแตฟงเพื่อความเพลิดเพลินเทาน้ัน ผูฟงสามารถรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นแลวนํามาปรับใชเปน

ขอคิดในการใชชีวิตประจําวันของตนเองได รูปแบบการนําเสนอทําใหผูฟงอยากติดตามในครั้งตอๆไป 

ผูฟงทุกทานมีความเห็นตรงกันวารายการละครวิทยุฯ สามารถตอบสนองวิถีชีวิตคนสมัยใหมที่มี

ความเรงรีบในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี อยางเชน ตอนเชาขณะขับรถไปทํางาน ตอนเย็นขับรถ

กลับบาน หรือถามีเวลาวางก็สามารถเปดละครฟงไปพลางๆ สามารถสรางความบันเทิงได 

ในดานคุณคาที่ไดรับจากละครเรื่อง “Silent Love รักเงียบเงียบ” ผูฟงบางทานมี

ความเห็นวาคุณคาที่ไดรับจากละครยังไมมากเทาที่ควร ควรปรับเน้ือหาของละครใหสะทอนชีวิต

คนทํางานมากกวาน้ี เพราะปญหาความรักสามารถมีไดในทุกวัย รวมทั้งวัยทํางานดวยเชนกัน แต

ปญหาความรักยังถือเปนเรื่องปกติที่ยังไมคอยนาสนใจเทากับเรื่องอื่น ๆ ในที่ทํางาน ดังเชนปญหา

ระหวางเจานายกับลูกนอง หรือระหวางเพื่อนรวมงานที่ไดกลาวไปกอนหนา สวนผูฟงคนอื่นมีความคิด

เห็นเชนเดียวกัน แตยังเพิ่มเติมอีกวาปญหาความรักสามารถแทรกเขามาทําใหละครนาสนใจได และ

ผูจัดทําสามารถแทรกปญหาอื่นเขามาไดมากกวาน้ี เพื่อใหการสะทอนชีวิตคนทํางานเห็นไดชัดเจน

มากย่ิงข้ึน และผูฟงจะสามารถไดรับคุณคาจากการฟงรายการมากย่ิงข้ึน 
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สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

กลุมผูฟงตัวอยางมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังตอไปน้ี 

1. ในดานลีลาและนํ้าเสียงของนักแสดง ควรปรับปรุงในเรื่องของความนาเช่ือถือและ

ความเปนจริงมากข้ึน รวมทั้งการออกเสียงคําควบกล้ําใหชัดเจน ตลอดจนนักแสดงตองมีการพัฒนา

ฝมือการแสดง โดยหมั่นฝกฝนและสั่งสมประสบการณตอไป 

2. ในดานเรื่องราวของละครวิทยุที่เปนแนวความรักน้ัน ผูฟงตัวอยาง 1 คน ไดแสดง

ความคิดเห็นและเสนอแนะวาใหปรับเปลี่ยนหรือประยุกตเปนละครวิทยุแนวอื่นบาง อาจมีเน้ือหาไป

ในทางอื่น ยกตัวอยางเชน ความขัดแยงระหวางเจานายกับลูกนอง หรือระหวางเพื่อรวมงาน เปนตน 

จะทําใหรายการมีคุณคาในดานอื่น ๆ  มากย่ิงข้ึนและจะทําใหไดผลงานที่แปลกแตกตางออกไปจากเดิม

อีกผลงานหน่ึง 

3. ในดานดนตรีและเสียงประกอบที่ใชในละคร หากใชเพลงหรือดนตรีที่มีความ

หลากหลายมากกวาน้ี หรืออาจใชเพลงตามสมัยนิยมเขามาแทรกไดย่ิงดี จะทําใหละครสามารถสือ่สาร

กับผูฟงไดดีย่ิงข้ึน สวนเสียงประกอบ หากใสอยางเหมาะสม ถูกจังหวะ จะทําใหละครสามารถสื่อสาร

กับผูฟงไดดีย่ิงข้ึนเชนกัน 

4. ผูฟงทุกทานอยากใหมีการผลิตผลงานรายการละครวิทยุออกอากาศจริงในปจจุบัน 

โดยมีผูมีประสบการณควบคุมดูแล และช้ีแจงในดานตาง ๆ เพื่อใหผลิตผลงานออกมาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

 

2. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการละครวิทยุเพ่ือสะทอนชีวิตวัยทํางาน จากการสนทนา

กลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและคุณคาท่ีไดรับจากการฟงรายการละครวิทยุ

เพ่ือสะทอนชีวิตวัยทํางาน ตอน Silent Love รักเงียบเงียบ” 

จากการที่ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผลจากการสนทนากลุม ในหัวขอ “ความพึงพอใจ

และคุณคาที่ไดรับจากการฟงรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ตอน Silent Love รักเงียบ

เงียบ” ของกลุมผูฟงวัยทํางานทั่วไป อายุ 25 - 45 ป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล 

จํานวน 10 คน สามารถสรุปผลไดวา กลุมผูฟงตัวอยางมีความพึงพอใจในรูปแบบของรายการละคร

วิทยุฯ พอสมควร โดยใหเหตุผลวา มีความแปลกใหมและทันสมัยในดานของรูปแบบและการนําเสนอ

รายการ ที่ซึ่งมีการเปดพื้นที่ใหผูฟงสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครรวมไปกับรายการได 

รูปแบบของละครที่มีความทันสมัยทั้งเน้ือหา การแสดง รวมทั้งการใชเสียงประกอบที่มีความนาสนใจ 

เหมาะสมกับยุคสมัยในปจจุบัน 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอลลีาและนํ้าเสียงของผูดําเนินรายการและนักแสดง นํ้าเสียง

และลีลาของผูดําเนินรายการมีความสอดคลองกับรูปแบบและเน้ือหาของรายการ มีความสนุกสนาน 
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ทันสมัย ทําใหรายการนาสนใจและติดตามฟง สวนนํ้าเสียงและลีลาของนักแสดง นํ้าเสียงของตัวละคร

บางตัวยังไมเหมาะสมเทาที่ควร ลีลาการแสดงของแตละตัวละคร มีความเปนธรรมชาติ หากแตมี

ขอบกพรองในเรื่องของการออกเสียงอักขระควบกล้ํา แตนํ้าเสียงและลีลาสามารถสื่อสารอารมณในแต

ละชวงไดดีพอสมควร 

ในดานความเขาใจในเรื่องราวของละครวิทยุฯ กลุมผูฟงตัวอยางมีความพึงพอใจและช่ืน

ชอบพอสมควร โดยใหเหตุผลวา มีการเรียงลําดับการเลาเรื่องตามลําดับ ตน-กลาง-จบ ไดดี แตมี

ขอบกพรองเล็กนอยในชวงของการเลายอนอดีตและการใสเสียงประกอบในบางชวง 

ในดานความพึงพอใจตอเน้ือหาของละครที่เปนเรื่องราวแนวความรัก กลุมผูฟงตัวอยางมี

ความพึงพอใจพอสมควร โดยใหเหตุผลวา เรื่องราวแนวความรักเปนละครแนวสากล นาสนใจและ

เขาใจงาย แตหากมีการผลิตละครแนวอื่นเพิ่มเติม จะทําใหรายการมีจุดเดนที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของรายการละครฯ กลุมผูฟงตัวอยางมีความพึง

พอใจและช่ืนชอบ โดยใหเหตุผลวา ผมงานมีความสมบูรณในระดับที่นาพอใจ รวมทั้งมีการสรางสรรค

ประยุกตรูปแบบและการนําเสนอรายการใหสอดคลองเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งสรางความบันเทิง

แปลกใหมในอีกรูปแบบหน่ึง ในสวนของขอบกพรองน้ัน กลุมผูฟงตัวอยางเห็นวาสามารถพัฒนาตอไป

ไดอีกหากมีการสั่งสมประสบการณตอไป 

ในดานความพึงพอใจที่มีตอดนตรีและเสียงประกอบในละคร กลุมผูฟงตัวอยางสวนใหญ

พึงพอใจพอสมควร โดยใหเหตุผลวา สามารถสื่อสารอารมณแกผูฟงไดดี แตมีขอบกพรองเล็กนอยใน

ดานของความหลากหลายของดนตรีและเสียงประกอบ และจังหวะในการใสเสียงประกอบบางชวง 

ในดานความพึงพอใจตอคุณคาและประโยชนที่ไดรับจากการฟงรายการละครวิทยุฯ น้ัน 

กลุมผูฟงตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยมีความเห็นวา การไดรับฟงความคิดเห็นในมุมมองที่แตกตางกัน

จากผูฟงที่มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครรวมไปกับรายการ ทําใหไดรับขอคิดที่

หลากหลาย ซึ่งสามารถนําเอามาปรับใชในชีวิตประจําวันของตนเองได นอกจากน้ันยังเปนการสราง

ความบันเทิงที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของคนในยุคปจจุบันที่มีความเรงรีบไดดีอีกดวย 

ในดานของขอเสนอแนะเพิม่เติมจากกลุมผูฟงตัวอยางวัยทํางานทั่วไป มีดังตอไปน้ี 

1. ดานเน้ือหาของละครวิทยุ หากมีละครที่หลากหลายแนว จะทําใหรายการมีจุดเดนที่

ชัดเจนมากข้ึนและผูฟงจะไดรับคุณคาจากละครในดานอื่น ๆ นอกจากดานความรักอีกดวย 

2. ดานดนตรีและเสียงประกอบ หากใชเพลงสมัยนิยมมาแทรกเปนดนตรีประกอบจะทํา

ใหละครนาสนใจมากข้ึน รวมทั้งการใสเสียงประกอบที่ถูกจังหวะก็จะชวงสงเสริมอรรถรสในการรับฟง

ใหแกผูฟงมากข้ึน 

3. ผูฟงทุกทานไดฝากวาอยากใหมีการสนับสนุนสงเสริมการผลิตรายการละครวิทยุอยาง

จริงจังจากผูเช่ียวชาญ เพื่อใหการผลิตผลงานออกมามีประสิทธิภาพและความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
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จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการประเมินผลรายการ เพื่อใหทราบถึงความ

คิดเห็น ความพึงพอใจ และคุณคาที่ไดรับจากการฟงรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน ซึ่ง

จะนําไปสูบทสรุปและอภิปรายผลช้ินงานที่เสร็จสมบูรณตอไป 
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บทที ่6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงาน ในหัวขอการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิต

วัยทํางาน เปนการศึกษาวิจัยและผลิตช้ินงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และ

วิธีการนําเสนอที่ปรากฎอยูในรายการละครวิทยุ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากผูผลิตละครวิทยุและผู

ดําเนินรายการวิทยุ ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (Interview) รวมถึงสํารวจพฤติกรรมการเปดรับฟง

รายการวิทยุทั่วไป และความตองการในดานรูปแบบและเน้ือหาของกลุมผูฟงเปาหมาย ที่มีตอรายการ

ละครวิทยุ ดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใหไดแนวทางในการผลิตรายการ

ละครวิทยุใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูฟงเปาหมายมากที่สุด ตลอดจนประเมินผลช้ินงาน

รายการที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูล

และศึกษาถึงผลการวิจัยดังกลาวน้ัน ทําใหสามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายขอเสนอแนะไดดังน้ี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและข้ันตอนการผลิตรายการละครวิทยุ 

2. เพื่อผลิตรายการละครวิทยุที่มีเน้ือหาในการสะทอนชีวิตของคนวัยทํางาน 

3. เพื่อฟนฟลูะครวิทยุ รวมทั้งปรบัรปูแบบใหสอดคลองกับความตองการของ

กลุมเปาหมายในปจจบุัน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนผูเช่ียวชาญและมีประสบการณในการผลิตรายการและ

ละครวิทยุ รวมทั้งกลุมผูฟงตัวอยางทั่วไป อายุ 25 – 45 ป การเลือกกลุมตัวอยาง ผูศึกษาใชวิธีการสุม

ตัวอยาง โดยใชการตอบแบบสํารวจความคิดเห็น (Questionnaire) และการสัมภาษณ (Interview) 

ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมไดแก 

1.1 กลุมตัวอยางที่ทําแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดรับฟงละครวิทยุ 

จํานวน 50 คน 
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1.2 กลุมตัวอยางที่เปนผูผลิตรายการและละครวิทยุ 

1.3 กลุมผูฟงรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางานที่เสร็จสมบูรณ โดยจะเปน

กลุมผูฟงวัยทํางานทั่วไป อายุ 25 – 45 ป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ซึ่งสนใจมา

รับฟงรายการ “Working Diary” จํานวน 10 คน และทําการสัมภาษณ (Interview) เพื่อประเมินผล

รายการ 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู ศึกษาใชวิธีการเก็บขอมูล โดยการทํา

แบบสอบถาม กับกลุมเปาหมาย และสัมภาษณ กับผูผลิตรายการและละครวิทยุ ในเรื่องของรูปแบบ

การนําเสนอและเน้ือหารายการ อีกทั้งผูศึกษายังทําการศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการ

นําเสนอที่ปรากฏอยูในรายการละครวิทยุที่ไดออกอากาศทางสถานีวิทยุ โดยรับฟงจากแผนซีดี (CD) 

เพื่อนําไปวิเคราะหและนําขอมูลมาพัฒนาและกําหนดเน้ือหาของช้ินงาน และการศึกษาการผลิต

รายการละครวิทยุ 

 

การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการผลิตรายการละครวิทยุ ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมลู

ตางๆ แบงออกเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันที่หน่ึง ผูศึกษาไดทําการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการนําเสนอที่

เกิดข้ึนในรายการละครวิทยุ โดยไดรับฟงจากผานซีดี (CD) และจากเว็บไซตของสถานีวิทยุที่ได

ออกอากาศไปแลว 

ข้ันที่สอง ผูศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการแจก

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการละครวิทยุ

เพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน เพื่อนํามาใชประกอบการสรางสรรครูปแบบของรายการละครวิทยุตอไป 

ข้ันที่สาม ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ (Interview) ผูเช่ียวชาญและมีประสบการณใน

ดานการผลิตรายการและละครวิทยุ โดยผูศึกษาจะทําการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณลงใน

เครื่องบันทึกเสียง พรอมจดบันทึกถึงสาระสําคัญตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหและนําไปประยุกตในการ

พัฒนาช้ินงานตอไป 

ข้ันที่สี่ ผูศึกษาไดใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) กับกลุมผูฟงตัวอยาง หลังจาก

ไดรับฟงรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน เพื่อวิเคราะหผลตอบรับจากกลุมผูฟงตัวอยาง

และนําไปปรับปรุงแกไขช้ินงานใหตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายตอไป  
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แหลงขอมูล  

ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกบัการคนควาศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลในการทําการศึกษา 

มีดังน้ี 

- หอสมุดแหงชาติ 

- หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หองสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยประสานงานบางรัก) 

- เว็บไซตอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การจัดทําจุลนิพนธครั้งน้ี เพื่อผลิตรายการละครวิทยุในรูปแบบใหม เพื่อใหความบันเทิง

และใหขอคิด รวมถึงเพื่อสะทอนชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายของวัยทํางาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณหลังการผลิตช้ินงาน เครื่องมือที่ใชเปน

คําถามในการสนทนากลุม (Focus Group) จะแบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอรูปแบบและวิธีการนําเสนอของรายการ (Format and 

Presentation) 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของรายการ (Content) 

สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอภาพรวมของรายการ 

สวนที่ 4 คุณคาที่ไดรับจากรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

การสรุปผลการดําเนินงาน 

ในการสรุปผลการดําเนินงานน้ัน เปนการสรุปผลของการดําเนินงานทั้งหมด ต้ังแต

ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-production) ข้ันผลิตรายการ (Production) และข้ันหลังผลิตรายการ 

(Post-production) รวมถึงข้ันตอนในการทดสอบงานดวย โดยผลการดําเนินงานทั้งหมดเปนดังน้ี 

               1. ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-production) 

ในข้ันตอนกอนการผลิตรายการน้ัน เปนข้ันตอนของการศึกษาขอมูลตาง ๆ รวมถึง

ข้ันตอนของการวางแผนช้ินงาน การประสานงาน การเตรียมอุปกรณสําหรับการผลิตช้ินงานเพื่อ

นําไปสูข้ันตอนของการผลิตช้ินงานตอไป ข้ันตอนน้ีผูศึกษามีการสืบหาขอมูลจากหลายแหลง เพื่อ

ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุในทุกข้ันตอน รวมไปศึกษาเกี่ยวกับการผลิตละคร
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วิทยุ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยมีการติดตอประสานงาน ซึ่งในข้ันตอนของการ

ประสานงานเปนไปดวยความราบรื่น แตมแีหลงขอมูลบางแหลงซึ่งเปนผูดําเนินรายการวิทยุ ไมมีเวลา

วางใหสัมภาษณทางตรงได ผูศึกษาจึงทําการสัมภาษณทางโทรศัพท ซึ่งเปนไปอยางรวดเร็วและ

เรียบรอย  

หลังจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการผลิตรายการละครวิทยุที่ไดมาแลว ผู

ศึกษาไดทําการคัดเลือกนักแสดง เตรียมดนตรีและเสียงประกอบ รวมทั้งฝกซอมการแสดงกอนการ

บันทึกเสียงจริง เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการบันทึกเสียง ซึ่งการคัดเลือกนักแสดง ผูศึกษาจะ

คัดเลอืกจากนํ้าเสียงและอารมณในการแสดงเปนอันดับแรก สวนดานการออกเสียง เน่ืองจากนักแสดง

ไมเคยมีประสบการณในการแสดงละครวิทยุมากอน จึงทําใหใชเวลาในการฝกซอมการออกเสียงคํา

ควบกล้ําใหชัดเจนและเปนธรรมชาติมากพอสมควร รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับเวลาของนักแสดงที่มีไม

ตรงกัน จึงตองใชเวลาในการเตรียมการในดานการจัดลําดับการบันทึกเสียง เพื่อใหการบันทึกเสียง

เปนไปดวยความราบรื่นและช้ินงานออกมาสมบูรณมากที่สุด 

2. ข้ันผลิตรายการ (Production) 

ในข้ันตอนการผลิตรายการ เปนข้ันตอนของการบันทึกเสียง ผู ศึกษาไดทําการ

บันทึกเสียงในหองบันทึกเสียง ซึ่งมีอุปกรณในการบันทึกเสียงที่ใชในการผลิตช้ินงาน ไดแก 

คอมพิวเตอร ไมโครโฟน และหูฟง ข้ันตอนการอัดเสียง สวนใหญจะมีอุปสรรคในดานเทคนิคและ

โปรแกรมที่ใชสําหรับบันทึกเสียง ซึ่งไมใชปญหาใหญโตและสามารถแกไขได เน่ืองจากเปนการ

บันทึกเสียงที่ไมใชการแสดงสด และผูศึกษาเผื่อเวลาสําหรับแกไขปญหาระหวางบันทึกเสียงไวกอน

หนา จึงสามารถแกไขและบันทึกเสียงใหมไดโดยไมตองมีการลวงเวลา 

3. ข้ันหลังผลิตรายการ (Post-production) 

ข้ันตอนน้ี เปนข้ันตอนของการตัดตอช้ินงาน สรางสรรครายการละครวิทยุใหนาสนใจ

มากย่ิงข้ึน โดยการเรียบเรียง รวมถึงใสดนตรีและเสียงประกอบใหเหมาะสมกับรายการและเน้ือหา

ของละคร ผูศึกษาไดใชดนตรีและเสียงประกอบที่ไดเตรียมไวกอนการผลิตรายการและที่ไดหาเพิ่มเติม

หลังผลิตรายการ เพื่อใหช้ินงานมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

4. การทดสอบประสิทธิผลช้ินงาน 

ในการทดสอบประสิทธิผลของช้ินงานน้ัน ถือเปนข้ันตอนสุดทายของการดําเนินงาน ซึ่ง

เมื่อมีการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางานออกมาเปนช้ินงานที่เสร็จสมบูรณแลวน้ัน 

จําเปนตองมีการวัดประเมินผล โดยการใหกลุมเปาหมายตัวอยางรับฟง และสัมภาษณความคิดเห็น

หลังรับฟงรายการ 
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อภิปรายผล 

การอภิปรายผลน้ัน สามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ การอภิปรายผลการศึกษา และ 

การอภิปรายผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. อภิปรายผลการศึกษา 

ในการผลิตช้ินงานรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน “Working Diary” มี

ความสอดคลองกับทฤษฎีแนวคิดตางๆ ดังน้ี 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีดานละครวิทยุ 

การศึกษาและการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน “Working Diary” 

มีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีดานละครวิทยุในดานของการนําเสนอเรื่องราวผานทางเสียง

โดยใชการบรรยายคําพูดหรือการเจรจาของผูแสดง เสียงดนตรี เสียงประกอบ มาเปนสื่อในการ

ถายทอดเรื่องราวใหผูฟงสามารถเขาใจได โดยการจินตนาการหรือมโนภาพตามเรื่องราว ผูศึกษาจึงได

นําหลักการผลิตรายการละครวิทยุจากหลากหลายผูเช่ียวชาญที่ไดศึกษามาประยุกตใชรวมกัน 

โดยในที่น้ี ผูศึกษาไดนําโครงเรื่องที่เปนเรื่องจริง ซึ่งไดนํามาปรับเปนบทละครและตอง

เขียนบทละครใหมทั้งหมดตามโครงเรื่องที่ไดคัดเลือกมา ผูศึกษาจึงทําการศึกษาหลักการเขียนบท

ละครเปนสิ่งสําคัญและไดนําหลักการมาประยุกตใชตามข้ันตอน ดังน้ี 

1) ผูศึกษาไดทําการศึกษาและนําหลักการเขียนบทละครวิทยุ ซึ่งกลาววา การ

เขียนบทละครตองคํานึงถึงโครงรางของละครเปนสําคัญ และนํามาเปนกรอบในการวางโครงรางของ

ละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางานในข้ันตอนเบื้องตนของการเขียนบทละคร 

2) ผูศึกษาไดทําการศึกษาการกําหนดบทบาทของตัวละคร การสรางเหตุการณ

ขัดแยง และการกําหนดจุดจบของเรื่อง โดยผูศึกษาไดนําโครงรางจากเรื่องจริง นํามาปรับเปนบท

ละคร ซึ่งตองเขียนบทละครใหมทั้งหมด โดยใชหลักการดังกลาวเปนจุดเริ่มตนในการกําหนดทิศทาง

ของละคร  

3) ผูศึกษาไดนําหลักการเกี่ยวกับวิธีการเขียนบท ไดแก การกําหนดฉาก การ

บรรยาย การกําหนดนิสัยตัวละคร การกําหนดบทเจรจา การใชเสียงประกอบ การใชเสียงดนตรี ซึ่ง

ตามทฤษฎีไดกลาวไววาหลักการเหลาน้ีจะเปนปจจัยที่ทําใหละครมีมิติมากข้ึน  

ซึ่งผูศึกษาไดนําหลักการเขียนบทละครดังที่กลาวมาเหลาน้ี มาจากแนวคิดและทฤษฎี

ดานละครวิทยุ นํามาใชเปนกรอบในข้ันตอนการเริ่มตนผลิตช้ินงานรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิต

วัยทํางาน “Working Diary” 
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1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยทํางาน 

การศึกษาและการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน “Working Diary” 

มีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยทํางาน โดยผูศึกษาจะเนนการศึกษา

ในดานของการศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาของวัยทํางานหรือวัยผูใหญ ซึ่งเปนชวงวัยที่สําคัญและมปีจจยั

ตางๆ ที่กอใหเกิดภาวะความเครียดมากที่สุดในทุกชวงวัย ดังน้ันผูศึกษาจึงคํานึงถึงปญหาของวัย

ทํางาน ซึ่งจะนํามาเปนกรอบในการกําหนดเน้ือหาของละครเปนหลัก 

โดยในการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยทํางาน ผูศึกษาจะนํา

ปญหาพื้นฐานของวัยทํางาน ไดแก ปญหาครอบครัว ปญหาความรัก และปญหาการทํางาน มาตีแผ

รายละเอียด และคัดเลือกปจจัยที่มีความนาสนใจและมีความใกลตัวกลุมเปาหมายมากที่สุด มา

วิเคราะห กําหนดโครงสราง และเขียนเปนบทละคร เพื่อผลิตช้ินงานรายการละครวิทยุเพื่อสะทอน

ชีวิตวัยทํางาน “Working Diary” ไดตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายวัยทํางานใหไดมาก

ที่สุด 

1.3 แนวคิดและทฤษฎีดานการโนมนาวใจ 

การศึกษาและการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน “Working Diary” 

มีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีดานการโนมนาวใจ โดยผูศึกษาเห็นวา การผลิตรายการวิทยุ

การโนมนาวใจผูฟงเปนสิ่งสําคัญ เน่ืองจากวิทยุมีเพียงเสียงที่สามารถดึงดูดผูฟงได ผูศึกษาจึงศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีดานการโนมนาวใจ เพื่อเปนหลักในการสรางสรรครายการละครวิทยุเพื่อสะทอน

ชีวิตวัยทํางาน “Working Diary” ซึ่งมีจุดมุงหมายในการสะทอนชีวิตและพฤติกรรมของวัยทํางาน

ใหแกผูฟง เพื่อนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  

ในดานการนําเสนอรายการ ผูศึกษาตองการใหรายการสามารถโนมนาวใจผูฟงโดยการ

ใชวัจนภาษา อวัจนภาษา และสัญลักษณตางๆ เปนตัวนําความหมาย ในที่น้ี รายการวิทยุใชได

เพียงอวัจนภาษา สงผานชองทางการสื่อสารไปยังผูรับสาร คือผูฟง เพื่อเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ 

ตลอดจนการกระทําของผูรับสารหรือผูฟงใหเปนไปตามที่ผูศึกษาตองการ ในกรณีน้ีผูศึกษาจึงได

คํานึงถึงแนวคิดการพูดโนมนาวใจ มาเปนกรอบกําหนดลักษณะการจัดรายการของผูดําเนินรายการ 

รวมทั้งในบทละครจะโนมนาวใจผูฟง โดยการสรางสถานการณและแสดงใหเห็นผลที่จะไดรับ เพื่อโนม

นาวและกระตุนใหผูฟงเกิดกระบวนการคิดและยอมรับ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคของรายการละครวิทยุ

เพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน “Working Diary” ที่ผูศึกษาตองการ 

1.4 แนวคิดและทฤษฎีดานการตีความ   

การศึกษาและการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน “Working Diary” 

มีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีดานการตีความในดานของการนําเรื่องจริงมาเขียนเปนบท

ละคร ผูศึกษาไดนําทฤษฎีดังกลาวมาเปนกรอบในการตีความจากเรื่องเลา ซึ่งไมไดมี ตน-กลาง-จบ 
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ตามแบบของบทละคร นํามาศึกษา ซึ่งตองใชความรู ความสามารถในการแปลความ จับใจความ

สําคัญ การสรุปความ รวมทั้งการเปรียบเทียบความสัมพันธของขอความ จึงจะนํามาสรางสรรค 

ตีความ และดัดแปลงเปนบทละครใหมีที่มาที่ไปของเรื่องราวตามแบบของบทละคร เพื่อทําใหละครมี

ความกระชับ ผูฟงสามารถเขาใจเรื่องราวไดงายข้ึนและตอบสนองความตองการของผูฟงไดตรงจดุมาก

ย่ิงข้ึน 

1.5 แนวคิดและทฤษฎีดานการตีบท 

การศึกษาและการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน “Working Diary”

มีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีดานการตีบท โดยผูศึกษานําแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว เปน

กรอบในการกํากับการแสดงของนักแสดงละครวิทยุ ซึ่งการแสดงของนักแสดงละครวิทยุ จะสามารถ

อานบทละครขณะทําการแสดงได ดังน้ันการอานตีบทจึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงมากที่สุดในการแสดง 

เปนกระบวนการอานออกเสียงที่ตองสอดแทรกอารมณความรูสึก ตลอดจนอากัปกิริยาบางอยางให

สอดคลองสัมพันธกับบทที่กําลังอาน เพื่อถายทอดความรู ความคิด ความตองการ อารมณ หรือ

ความรูสึกตาง ๆ ไปสูผูฟง  

ซึ่งในกรณีน้ี ผู ศึกษาตองแสดงปฏิกิริยาสนองตอบ คือผลของการสื่อสารที่ผูฟง

สนองตอบใหผูอานรับรู อาจจะเปนการย้ิม การหัวเราะ การปรบมือ การพยักหนา การสายหนา การ

กมหนา การทําตาม เปนตน จะชวยใหผูอานประเมินผลตนเองวาการอานตีบทประสบผลสําเร็จ

หรือไม อยางไร เปนแนวทางใหมีการปรับปรุงแกไขการอานตีบทครั้งตอไปใหดีข้ึน 

1.6 แนวคิดและทฤษฎีดานความคิดวิพากษวิจารณ 

การศึกษาและการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน “Working Diary”

มีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีดานความคิดวิพากษวิจารณในการคิดและกําหนดรูปแบบการ

นําเสนอของรายการ คือมีการเปดโอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครวิทยุในรายการได ผู

ศึกษาไดคํานึงถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิพากษวิจารณ ซึ่งเปนความตองการพื้นฐานของ

มนุษยทุกคน ที่มักจะมีความคิดเห็นตอสิ่งตาง ๆ ที่ประสบพบเจอเสมอ และมีความตองการที่จะแสดง

ความคิดเห็นของตนใหแกผูอื่นไดรับรูและรับฟง 

ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดานความคิดวิพากษวิจารณ เพื่อผลิตสื่อที่สามารถ

ตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูฟงได และเช่ือวาจะสามารถใชเปนเครื่องมือสนับสนุนกลวิธีใน

การโนมนาวใจผูฟงไปในตัว 

1.7 งานวิจัยและผลงานที่เกี่ยวของ 

การศึกษาและการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน “Working Diary” 

ผูศึกษาไดศึกษางานวิจัยและผลงานที่เกี่ยวของ อันไดแก 
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1) การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารและการพัฒนาของคณะละคร

วิทยุกระจายเสียง ในเขตกรุงเทพมหานคร (จักรีรัตน พงศพัฒนาการ 2543) 

2) การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของกลุมผูฟงที่มีตอสถานีวิทยุกระจายเสียง องคการ

สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย รายการอีซี เอฟ.เอ็ม. 105.5 (ธรรมรัฐ ศิริเจริญ 2544) 

3) การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผูฟงที่มีตอรายการวิทยุคลื่น 103.5 F.M. 

ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร” (จุฑา จูฑะเตมีย 2552) 

ทั้งน้ีจากงานวิจัยประกอบกับการวิเคราะหรายการและละครวิทยุในปจจุบัน ผูศึกษาได

นํามาปรับใชกับการผลิตช้ินงานในดานการผลิตรายการวิทยุ รูปแบบการนําเสนอ รวมไปถึงการ

กําหนดประเด็นของละครใหตอบสนองความตองการของผูฟงมากที่สุด ซึ่งเปนเรื่องสําคัญอยางย่ิงใน

การพัฒนาและสรางสรรครายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน เพราะหากไมมีการสืบคน

ขอมูลเพื่อเขาถึงประเด็นและความสําคัญของการผลิตรายการละครวิทยุแลว รายการละครวิทยุก็จะ

ไมมีความนาสนใจ และอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการนําเสนอได ซึ่งรายการละครวิทยุเพื่อ

สะทอนชีวิตวัยทํางาน ควรคํานึงถึงเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหม และตอบสนองความ

ตองการของกลุมเปาหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุมผูฟง ขอดีขอดอยที่ตองปรับปรุงอีกทั้งตอง

คํานึงถึงรายละเอียดในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต เพื่อสรางสรรครายการใหออกมามีทั้ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. อภิปรายผลการดําเนินงาน 

จากการผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน รายการ “Working Diary” 

น้ัน ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการการผลิตรายการละครวิทยุ โดยข้ันตอนการผลิตช้ินงานน้ันแบง

ออกเปน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-production) ข้ันตอนการผลิต (Production) 

และข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production) ซึ่งหลังจากที่ไดศึกษาและทําตามกระบวนการผลิตทั้ง 

3 ข้ันตอนแลว ผูศึกษาพบปญหาและอุปสรรคบาง แตสามารถแกไขไดและผลิตรายการละครวิทยุเพื่อ

สะทอนชีวิตวัยทํางานออกมาจนเสร็จสมบรูณ เปนช้ินงานในรายการ “Working Diary” 

ผูศึกษาไดนําเอารายการไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย โดยการสนทนากลุม (Focus 

Group) โดยการใหกลุมผูฟงตัวอยาง จํานวน 10 คน รับฟงรายการและทําการประเมินประสิทธิผล

ของช้ินงาน ซึ่งผลที่ไดรับอยูในความพึงพอใจในระดับดี และกลุมเปาหมายไดรับรูถึงการประยุกตสิ่ง

เดิมใหเกิดความแปลกใหม ที่ผูศึกษาต้ังไวเปนวัตถุประสงคหน่ึงของการศึกษาและผลิตช้ินงานในครั้งน้ี 

กลาวคือ การนําสื่อเกาอยางละครวิทยุ มาประยุกตใหมใหมีความทันสมัย เหมาะกับกลุมผูฟงใน

ปจจุบัน รวมทั้งสรางสรรควิธีการนําเสนอในรูปแบบที่สามารถโนมนาวใจผูฟงได ซึ่งผูศึกษามีความ

ต้ังใจที่จะกระตุนและใหผูฟงเกิดความคิดยอมรับและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อที่การแสดง
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ความคิดเห็นและการรับฟงซึ่งกันและกันน้ัน จะเกิดประโยชนไมมากก็นอยในการสะทอนพฤติกรรม

หรือเพื่อนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันของผูฟงได 

 

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงาน 

แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

1. ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ (Pre-production) 

1.1 ปญหาในข้ันตอนการเขียนบท ผูศึกษาเห็นวาเปนปญหาที่ใหญที่สุดในการผลิต

รายการละครวิทยุ เน่ืองจากบทละครสําหรับวิทยุน้ัน ตางจากบทละครทางโทรทัศนหรือบทภาพยนตร

ตรงที่ตองมีการบรรยายถึงฉาก ตัวละคร เหตุการณ บรรยากาศและสิ่งแวดลอม ไปในขณะเดียวกัน 

ซึ่งการบรรยายทุกสิ่งดังกลาวใหมีความเปนธรรมชาติมากที่สุดเปนสิ่งที่ยากสําหรับข้ันตอนการเขียน

บท เน่ืองจากผูฟงไมสามารถมองเห็นภาพได จึงตองคํานึงถึงการบรรยายบทละครใหผูฟงเขาใจและ

จินตนาการภาพใหได ซึ่งผูศึกษาใชเวลาในการแกไขบทละครหลายครั้ง ทําใหข้ันตอนอื่นมีความลาชา

ตามไปดวย 

1.2 ปญหาดานการเลือกประเด็น การเลือกประเด็นของละครเปนสิ่งสําคัญเชนกันใน

การผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะทอนชีวิตวัยทํางาน เน่ืองจากประเด็นตองเปนเรื่องเฉพาะที่คนวัย

ทํางานสามารถเขาใจตรงกันได รวมถึงตองเปนประเด็นที่มีความนาสนใจมากพอที่จะจูงใจผูฟงให

อยากฟงละครจนจบเรื่องได ประเด็นที่ผูศึกษาเลือกมาน้ัน เปนประเด็นที่มีเรื่องราวความรักเขามา

เกี่ยวของ ซึ่งมีความยากที่จะสรางใหประเด็นเกี่ยวกับความรักน้ัน เปนประเด็นรองจากประเด็น

เกี่ยวกับการทํางาน 

1.3 ปญหาความพรอมของนักแสดง เน่ืองจากนักแสดงไมมีความรูหรือประสบการณ

ในดานการแสดงละครวิทยุมากอน จึงตองมีการฝกซอมกอนการแสดงมากพอสมควร ทั้งดานนํ้าเสียง 

การออกเสียง และอารมณความรูสึกรวมกับนักแสดงคนอื่น ทําใหผูศึกษาใชเวลาในการคัดเลือก

นักแสดง ตารางเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งฝกซอมการแสดงกอนบันทึกเสียงนานพอสมควร 

2. ข้ันตอนการผลิตรายการ (Production) 

2.1 ปญหาดานเทคนิค ปญหาดานเทคนิคที่พบ คือ ปญหาดานโปรแกรมบันทึกเสียง

และการใชอุปกรณบันทึกเสียง ซึ่งสวนใหญจะเปนปญหาดานคุณภาพของอุปกรณที่ไมพรอมใน

บางครั้ง และปญหาเกี่ยวกับความรูความชํานาญในการใชโปรแกรมและอุปกรณในการอัดเสียง ซึ่งผู

ศึกษาเคยใชโปรแกรมและอุปกรณตาง ๆ มาบาง แตไมเคยใชในการบันทึกเสียงพรอมกันหลายๆ คน 

จึงทําใหเกิดปญหาเล็กนอยระหวางการบันทึกเสียง ซึ่งสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไปไดดวยดี 
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3. ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ (Post-production)   

3.1 ปญหาดานการตัดตอเสียง ผูศึกษามีประสบการณในการตัดตอเพลง แตไมเคยมี

ประสบการณในการตัดตอเสียงละครวิทยุมากอน อีกทั้งยังมีระยะเวลายาว 30 นาที จึงทําใหตองทํา

การตัดตอหลายครั้ง เน่ืองจากบทละครที่ตองแกไขอยูตลอด และใชเวลานานพอสมควรกวาจะสําเร็จ

เปนรายการละครวิทยุที่สมบูรณ 

  

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

- การวางแผนกอนการผลิตเปนสิ่งสําคัญ ไมวาจะเปนการผลิตประเภทใด ยอมตองมี

การวางแผนที่ดีกอนเสมอ จึงจะทําใหไดมาซึ่งผลงานหรือช้ินงานที่มีคุณภาพ 

- สําหรับการผลิตรายการละครวิทยุ ข้ันตอนการเขียนบทเปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุด ควร

คํานึงถึงความเขาใจในเน้ือหา เขาถึงอารมณความรูสึกตามละคร และการจินตนาการของผูฟงเปน

หลัก ละครวิทยุจึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความตองการและสรางความ

บันเทิงแกผูฟงได 

- การคัดเลือกนักแสดงและฝกซอมการแสดง เปนสิ่งทําควรคํานึงถึงในการผลิตรายการ

ละครวิทยุเชนกัน เน่ืองจากนักแสดงเปนตัวสื่อสารและถายทอดเรื่องราวไปสูผูฟง เพื่อใหเกิดความ

ราบรื่นและเปนธรรมชาติในการแสดง การฝกซอมการแสดงจึงสําคัญ รวมทั้งการคัดเสือกนักแสดง 

ควรเลือกจากนํ้าเสียงและความสามารถในการใชเสียงเพื่อการแสดงเปนหลัก ผูฟงจะจินตนาการ

ลักษณะของตัวละครจากเสียงของนักแสดง จึงควรคัดเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทน้ัน ๆ  มาก

ที่สุด เพื่อสนับสนุนใหผูฟงเกิดจินตนาการและอารมณรวม  
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ภาคผนวก ก 

ข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 

จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 
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แผนการดําเนินการ 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึง่มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1 – 1 แสดงข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินงาน ( เดือน ) 

เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

สัปดาหท่ี 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ศึกษาและเสนอ

หัวขอจุลนิพนธ 

                                

ศึกษาและรวบรวม

ขอมูลทีเ่กี่ยวของ 

                                

ติดตอสัมภาษณ

ผูเกี่ยวของและ

รวบรวมขอมูลเพื่อ

ผลิตช้ินงาน 

                                

เขียนบทละครวิทยุ

และบทรายการ

ละครวิทย ุ

                                

คัดเลือกนักแสดง 

เตรียมดนตรีและ

เสียงประกอบ

ติดตอประสานงาน

ทีมงานฝายผลิต 

                                

ผลิตรายการละคร

วิทยุ และตัดตอ

เสียง 

                                

ข้ันตอนการ

ประเมินผล 

                                

สรปุผลการ

ดําเนินงาน 

                                

รวบรวมเปนรูปเลม                                 
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับฟงรายการละครวิทย ุ
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แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการในการรับฟงรายการละครวิทยุ                                            

ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สาขานิเทศศาสตร                                                                

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการรับ

ฟงรายการละครวิทยุ โดยจะทําการสุมกลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใช

ประโยชนทางการศึกษาและคิดสรางสรรค พัฒนาเน้ือหาและรูปแบบรายการละครวิทยุใหมี

ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของทานตอไป 

2. คําตอบในแบบสอบถามน้ี จะนําไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทาน้ัน ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอ    

สวัสดิภาพของทานแตอยางใด ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถามทุกขอตาม

ความจริง 

3. ขอมูลในแบบสอบถามมีทัง้หมด 5 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ตอนที่ 2 การเปดรับและพฤติกรรมในการรับฟงรายการละครวิทยุ 

ตอนที่ 3 ความตองการเกี่ยวกบัรปูแบบรายการละครวิทยุ 

ตอนที่ 4 ความตองการเกี่ยวกบัเรื่องราวในรายการละครวิทยุ 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพือ่เปนแนวทางในการคิดสรางสรรครายการละครวิทยุ 

 

คําแนะนาํสาํหรับการตอบแบบสอบถาม 

กรุณาใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวาง      ที่ตรงกับขอมูลสวนตัวและระดับความคิดเห็นของทานมาก

ที่สุด โดยขอมลูดังกลาวจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการศึกษา 

 

1. เพศ                              ชาย                   หญิง 

2. อายุ                              25-30 ป             31-35 ป            36-40 ป              41-45 ป 

3. สถานภาพ                      โสด                    สมรส                หยาราง               หมาย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4. ระดับการศึกษา                ตํ่ากวาปริญญาตรี                            ปริญญาตรหีรือเทียบเทา 

                                      สูงกวาปริญญาตรี                             อื่นๆ โปรดระบ…ุ……………. 

5. อาชีพ                           พนักงานบริษัทเอกชน                       แมบาน 

                                      ธุรกิจสวนตัว                                  บริการ/รับจาง 

                                      ขาราชการ            คาขาย                 อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………… 

6. กิจกรรมยามวางที่มักชอบทํามากทีสุ่ดในแตละวัน 

     ฟงวิทยุ                ดูโทรทัศน            อานหนังสือ          ทํางานบาน           ออกกําลังกาย 

     ทําอาหาร             เที่ยวพักผอน        เลี้ยงดูบุตรหลาน     อื่นๆ โปรดระบ ุ………………………… 

 

1. ทานเคยรับฟงรายการละครวิทยุหรอืไม 

     เคย                    ไมเคย 

2. ทานจะสะดวกเปดรับฟงละครวิทยุในชวงวันใดมากทีสุ่ด 

     วันจันทร-ศุกร                วันเสาร-อาทิตย             ไมเปนเวลา ไมแนนอน      ฟงทุกวัน 

3. ชวงเวลาที่ทานสะดวกเปดรับฟงรายการละครวิทยุ 

     10.01-12.00 น.             12.01-14.00 น.             14.01-16.00 น.          16.01-18.00 น. 

     18.01-20.00 น.             20.01-22.00 น.             22.00 น. เปนตนไป 

 

ตอนท่ี 2 การเปดรับและพฤติกรรมในการรับฟงรายการละครวิทย ุ
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4. คลื่นวิทยุหรือชองทางใดในปจจุบัน ที่ทานอยากใหมรีายการละครวิทยุออกอากาศมากที่สุด และ

ทานสนใจจะเปดรบัฟงมากทีสุ่ด (เลือกตอบไดเพียงขอเดียว) 

      89 CHILL FM                                       93 COOL FM                                              

      94 EFM                                              96.5 คลื่นความคิด 

      103.5 FM ONE                                     106.5 GREENWAVE            

      รับฟงออนไลนทางเว็บไซต โปรดระบเุว็บไซต ………………………………………………………………..... 

      คลื่นวิทยุอื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………….... 

6. ทานรับฟงรายการละครวิทยุเพื่อวัตถุประสงคใด 

     เพื่อความบันเทิง         เพื่อเพิ่มความรู      เพื่อคลายเหงา        เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอสังคม       

 

1. ทานคิดวาระยะเวลาในการนําเสนอรายการละครวิทยุใน 1 ตอน ควรมีความยาวเทาใด 

     20 นาที                   30 นาที               มากกวา 30 นาที โปรดระบุ ……………………………… 

2. ทานคิดวาวิธีการนําเสนอรายการละครวิทยุ ควรมลีักษณะอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      มีผูดําเนินรายการทัง้กอนและหลงัละครวิทยุ 

      มีเสียงเพลงและเสียงประกอบที่ทันสมัย นาสนใจ 

      ตัวละครควรเปนบุคคลทีม่ีช่ือเสียง เปนทีรู่จัก 

      มีพื้นที่ใหผูฟงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องราวในละครวิทยุ 

      อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี 3 ความตองการเก่ียวกับรูปแบบรายการละครวิทย ุ
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3. ทานมีความคิดเห็นอยางไร หากในรายการ มีพื้นที่ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในละคร

วิทยุ 

      สนใจ เพราะ ………………………………………………………………………………………………………………. 

      ไมสนใจ เพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. ความคาดหวังที่ทานตองการทีจ่ะไดรับจากละครวิทยุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      ความบันเทิง สรางความผอนคลาย เพลิดเพลิน 

      ความเขาใจในตัวเองและผูอื่นมากข้ึน 

      เพื่อปรับทัศนคติในการใชชีวิตประจําวัน 

      เพื่อสรางแรงบันดาลใจ 

      อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………………………….. 

        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตอนท่ี 4 ความตองการเก่ียวกับเรื่องราวในรายการละครวิทย ุ

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการคิดสรางสรรครายการละครวิทย ุ
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