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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงขอดีและขอบกพรองของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง    

“รัฐสภาของเรา” และเพื่อวิเคราะหคนหาแนวทางการปรับปรุงแกไขรายการวิทยุกระจายเสียงใหมีคุณภาพ

ตามแนวคิดของการสรางสรรครายการที่เปนแบบแผนทางวิชาการ โดยใชวิธีการประเมินคุณภาพรายการจาก

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเชิญมาเปนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17  คน  ดวยเทคนิคเดลฟาย  การประเมินแบงเปน 2 ข้ันตอน 

ประกอบดวย การประเมินคุณภาพเบื้องตนเปนการวัดระดับความพึงพอใจตามแบบประเมินผลคุณภาพ โดย

คณะทํางานวิจัยและประเมินผลฯ จํานวน 8 คน และการประเมินคุณภาพดวยเทคนิคเดลฟาย ท้ังที่เปนการ

เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณที่ไดมาจากการแสดงความคิดเห็นอยางลึกและการตอบ

แบบสอบถามรอบที่สองและรอบที่สาม ผูเชี่ยวชาญทําหนาที่เปนผูใหขอมูลหลักเปนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 2 กลุม คือ  นักวิชาการหรืออาจารยท่ีมีความรอบรูและประสบการณ ดานนิเทศาสตรและนักวิชาชีพ

ดานส่ือสารมวลชน 

ผลการวิจัยพบวา  ขอดีของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง“รัฐสภาของเรา” ประกอบดวย 

วัตถุประสงคของรายการ เนื้อหาสาระ และความยาวของรายการ กลาวคือ มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการ  เนื้อหาสาระที่นําเสนอมีความเหมาะสมสอดคลองกับกลุมผูฟงเปาหมายและวัตถุประสงคของ

โครงการ เนื่องจากเนื้อหา และ ขอบกพรอง ประกอบดวย รูปแบบการนําเสนอ วิธีการนําเสนอ และขอมูลใน

การผลิตรายการ กลาวคือ  รูปแบบการนําเสนอไมเหมาะสมสอดคลองกับกลุมผูฟงเปาหมาย วิธีการนําเสนอ

ไมเหมาะสมสอดคลองกับกลุมเปาหมาย แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ ประกอบดวย เนื้อหา

สาระ ควรเปนเรื่องที่มาจากความสนใจของกลุมผูฟงเปาหมาย และควรเปนเรื่องที่ใกลตัว ทองถิ่น ชุมชน ซึ่ง

กลุมผูฟงสามารถเชื่อมโยงและนําไปใชประโยชนไดจริง  เพ่ิมการมีสวนรวมของกลุมผูฟงเปาหมาย และ. 

ปรับปรุงวิธีการนําเสนอรายการ ใหเหมาะสมกับกลุมผูฟงที่เปนเด็กและเยาวชน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและ

ความสอดคลองของเนื้อหาในรายการ เพลงหรือเสียงประกอบที่ใชควรสอดคลองกับรูปแบบและเนื้อหา 

 
คําสําคัญ : คุณภาพ  คุณคา  ความสาํเรจ็  ความสมบูรณของรายการวทิยุกระจายเสียง  
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ABSTRACT 
The research on the Evaluation of TV Programme called “Poverty Eradication Based on 

Sufficient Economy” With the Use of Delphi Technique had objectives to evaluate activities under 
the Plan of Publicity Campaign to fight poverty by the Thai government (Urgent Phase), to 
evaluate satisfaction of viewers and popularity of programme, and to analyze ways and means to 
improve TV programme for better quality according to the theory of Programme Creativity 
Concept. 

The research was divided into three steps.  First Step was Primary Evaluation.  The 
Second Step was the Investigation into Viewers’ Satisfaction and Popluarity of Programme among 
viewers.  The Final Step was the evaluation of Programme Quality.  Data were collected from 
questionnaires with the use of Delphi Technique.  Dependent variables were Viewers’ Viewing 
Behaviors for the programme called “Poverty Eradication Based on Sufficient Economy”.  Sex, 
age, Occupation, and Monthly Salary were Independent Variables.  The hypothesis for this 
research was that viewers with different demographic background such as sex, age, occupation, 
and monthly salary would have different viewing behaviors in watching the programme “Poverty 
Eradication Based on Sufficient Economy”.   

Population used in the research were 5,000 local viewers who were target audience, and 
seventeen experts.  Collective Sampling was used according to viewers  that  were target 
audience .  Quantitative Data were analyzed with Computer Programme.  Content Analysis was 
used to analyze Qualitative Data. 

Results  With regard to the quality of TV programme called “Poverty Eradication Based on 
Sufficient Economy”, it was found that there were four important issues that needed to be 
improved.  There were Programme Presentation, Programme Content, Broadcast Time, and 
Technical Quality concerning editing techniques, and On –Screen Graphic Designs. 

 

Keywords : Quality Value Success and Complement of Radio Production 
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คํานาํ 
เปนที่ยอมรับกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปน

ระบอบการปกครองที่ดีท่ีสุดระบอบหนึ่ง ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมา การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

ไทยไดมีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ แตอยางไรก็ดียังมีประชาชนจํานวนไมนอย ท่ียังมีความเขาใจเรื่อง

ประชาธิปไตยไมดีพอ และมีความรูท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง ซึ่งทุกรัฐบาลที่ผานมาไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนอยางมาก และไดมุงเนนใหเด็ก เยาวชน ซึ่งเปน

อนาคตของชาติไดสนใจ มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งใหมีสวนรวมในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย

ดวย 
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 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ ไดรวมมือกับสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผลิตและเผยแพรรายการวิทยุทองถิ่น รายการ “รัฐสภาของเรา” ข้ึนเพ่ือขยาย

พ้ืนที่ท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา สงกระจายเสียงออกอากาศ สงกระจายเสียงออกอากาศไมครอบคลุม 

ต้ังแตปงบประมาณ 2546 และในปงบประมาณ 2551  มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในสวน

ภูมิภาค เขารวมโครงการแลว จํานวน 53 สถานีใน 46 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในปงบประมาณ 2552 ไดรับ

แจงจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ขอปรับลดจํานวนสถานีท่ีเขารวมโครงการลงจากเดิม เหลือ 

40 สถานี ใน 36 จังหวัด และจากการประเมินผลการผลิตรายการ พบวา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทยในสวนภูมิภาคหลายแหง ดําเนินการไดผลดี คือ ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชน มีความ

สนใจเ ร่ืองประชาธิปไตยมากขึ้น  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  จึงไดรวมมือกับสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ในสวนภูมิภาค ดําเนินการผลิตและเผยแพรรายการวิทยุทองถิ่น รายการ 

“รัฐสภาของเรา” ตอเนื่องในปงบประมาณ 2552 

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ  รวมกับสํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎรผลิตและเผยแพรรายการวิทยุทองถิ่น “รัฐสภาของเรา” ข้ึน เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจ

ดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเขตพื้นที่บริการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาสง

กระจายเสียงไมครอบคลุม   

ในปงบประมาณ 2552  มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในสวนภูมิภาคเขารวมโครงการ 

จํานวน 40 สถานี ใน 36 จังหวัดทั่วประเทศ   

 ดังนั้น  เพ่ือเปนการประเมินคุณภาพรายการวิทยุทองถิ่น “รัฐสภาของเรา” และหาแนวทางรวมกันใน

การปรับปรุงคุณภาพเพื่อพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ จึง

จัดทําโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุทองถิ่น “รัฐสภาของเรา” ข้ึน  

 

อุปกรณและวิธีการ 
การศึกษาครั้งนี้เปนการประเมินคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียง “รัฐสภาของเรา” โดยใชรูปแบบ

การประเมินดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi)  ตามแนวคิดของโอลาฟ เฮลเมอร (Olaf Helmer ) และนอรแมน  

ดาลกี้ ( Norman Dalkey)  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. ประชากรที่ศึกษา 
 รายการวิทยุกระจายเสียงที่ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในภูมิภาค 

จํานวน 40 แหง (36 จังหวัด) จํานวน 40 รายการซึ่งผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงตามความเหมาะสมของแต

ละทองถิ่น  โดยสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนฝายกําหนดกรอบเนื้อหา  และสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ เปนผูรับผิดชอบโครงการในภาพรวม  
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2. ขอบเขตการประเมิน 

 ผูประเมินคุณภาพ 

 1. การประเมินคุณภาพเบื้องตนจากการการประเมินระดับความพึงพอใจตามแบบประเมินผล

คุณภาพ โดยคณะทํางานวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุทองถิ่น รายการ “รัฐสภาของเรา” 

จํานวน 8 คน  

2. การประเมินคุณภาพดวยเทคนิคเดลฟาย ท้ังที่เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดมาจาก

การแสดงความคิดเห็นอยางลึก (In-depth interview) และการตอบแบบสอบถามรอบที่สองและรอบที่สาม

ไดมาจากผูเชี่ยวชาญทําหนาที่เปนผูใหขอมูลหลัก (Key informants) ซึ่งเปนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ ท้ังหมด 

17 คน  
 

3. เคร่ืองมือที่ใชในประเมินคุณภาพ 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ

คุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียงตามหลักการทางวิชาการ จํานวน 3 รูปแบบ  คือ  

1. แบบประเมินผลคุณภาพ เพ่ือใชในการประเมินเบื้องตน 

2. แบบประเมินผลคุณภาพในลักษณะของคําถามปลายเปด (Opened ending) เพ่ือใชในการ

ประเมินคุณภาพรายการในรอบแรกตามกระบวนการของเทคนิคเดลฟาย  

   3. แบบประเมินผลคุณภาพในลักษณะของคําถามปลายปด (Closed ending) เพ่ือใชในการ

ประเมินคุณภาพรายการในรอบสองและสามตามกระบวนการของเทคนิคเดลฟาย  
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

การประเมินคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียง “รัฐสภาของเรา”   ผูวิจัยเก็บขอมูลในสองลักษณะคือ 

ขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ  และไดทําการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ  ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การประเมินรายการตามแบบประเมินผล เพ่ือเปนการประเมินผล

เบ้ืองตน 2) การแสดงความคิดเห็นอยางลึก เพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงขอดีและขอบกพรองของการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียง “รัฐสภาของเรา” และ 3) การตอบแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะหคนหาแนวทางการปรับปรุง

แกไขรายการวิทยุกระจายเสียงใหมีคุณภาพตามแนวคิดของการสรางสรรครายการตามแบบแผนทางวิชาการ 
 

5. สถิติและการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ แบงเปน 2 กรณี  ดังนี้ 

5.1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดวยกระบวนการ

เชิงอุปนัย (inductive method) ซึ่งวิเคราะหจากขอมูลดิบ (raw data) กอนและนําขอมูลที่คลายคลึงหรือ

ประเภทเดียวกันรวมกันเปนประเด็น (topic) แลวนําหลาย ๆ ประเด็นมารวมกันจัดเปนกลุมประเด็น 

(category) จากนั้นหาความสัมพันธของกลุมแตละประเด็นเพื่อสรางบทสรุปหรือแบบแผน (pattern) ของ

กระบวนการทางความคิดในภาพรวม (holistic)  
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5.2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหจากแบบสอบถามในรอบที่สองและรอบที่สาม  

และการกําหนดขอมูลปอนกลับเชิงสถิติท่ีเปนของกลุมโดยสวนรวม เปนคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัย

ระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของกลุม พรอมดวยคําตอบเดิมของตน แลวขอใหผูเชี่ยวชาญแตละ

คนพิจารณาตอบใหม 
 

6. การตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้สามารถตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

6.1. ผูศึกษาทําการคัดเลือกเฉพาะเจาะจงกับกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติของผูใหขอมูลหลัก 

โดยการสรางความคุนเคยและความไววางใจกับผูใหขอมูล โดยการแนะนําตนเอง และอธิบายถึงวัตถุประสงค

ในการศึกษาวิเคราะห 

6.2. ผูศึกษาวางแผนและดําเนินงานตามแผนการเก็บรวบรวมขอมูลอยางระมัดระวัง และมีข้ันตอน

การเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหขอมูลโดยผูศึกษาตระหนักถึงการปองกัน และลดอคติจากผูศึกษา

ตลอดเวลา  โดยระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดพยายามจัดกรอบแนวคิด (bracketing) ดวยการ

เก็บขอมูลอยางตรงไปตรงมา 

6.3. ผูศึกษานําขอมูลกลับไปตรวจสอบกับผูใหขอมูลทุกรายดวยการเปดโอกาสใหอธิบายเพิ่มเติม 

ในกรณีท่ีขอมูลไมชัดเจน และเก็บขอมูลในสวนที่เก็บไมครบ 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. ผลการทดลอง 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ไดนําเสนอ

แลวนั้น มีความสอดคลองกันเกือบทุกประเด็น ดังนี้ 

1.1. การผลิตรายการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการเกือบทุกขอ 

1.2. รูปแบบการนําเสนอยังไมคอยเหมาะสมสอดคลองกับกลุมผูฟงเปาหมาย 

1.3. วิธีการนําเสนอยังไมคอยเหมาะสมสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

1.4. ความยาวของเวลามีความเหมาะสมสอดคลองกับกลุมผูฟงเปาหมาย 

1.5. เนื้อหาที่นํามาใชเปนขอมูลในการผลิตรายการ “รัฐสภาของเรา” ควรตอบสนองความสนใจของ

กลุมผูฟงเปาหมายที่เปนเด็กและเยาวชน 

 

2. ผลการวิจารณ 
2.1. เนื้อหาสาระและขอมูลท่ีนําเสนอในรายการ ควรเปนเรื่องที่มาจากความสนใจ ของกลุมผูฟง

เปาหมาย และควรเปนเรื่องที่ใกลตัว ทองถิ่น ชุมชน 
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2.2. เพ่ิมการมีสวนรวมของกลุมผูฟงเปาหมายในรายการ 
2.3. ปรับปรุงวิธีการนําเสนอรายการ เชน การเปดรายการใหนาสนใจ การใชเพลง 

2.4. ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอรายการ โดยพูดเชื่อมโยงรูปแบบการนําเสนอของรายการที่
หลากหลายเขาดวยกัน 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียง  “รัฐสภาของเรา” โดยใช

เทคนิคเดลฟาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงขอดีและขอบกพรองของการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียง “รัฐสภาของเรา” และเพื่อวิเคราะหคนหาแนวทางการปรับปรุงแกไขรายการ

วิทยุกระจายเสียงใหมีคุณภาพตามแนวคิดของการ สรางสรรครายการตามแบบแผนทางวิชาการ ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

1. รายการวิทยุกระจายเสียง “รัฐสภาของเรา” ทุกแหงไดรับการประเมินเบื้องตน ความพึงพอใจใน

คุณภาพอยูในระดับมาก และสถานีวิทยุท่ีมีคะแนนสูงสุด จํานวน 10 แหง คือ สวท.ขอนแกน สวท.บุรีรัมย 

สวท.ชัยภูมิ สวท.นาน สวท. พะเยา สวท.ตาก สวท.นครสวรรค สวท.นครศรีธรรมราช สวท.ปตตานี และ สวท.

สุพรรณบุรี 

2. ขอดีและขอบกพรอง  พบผลสรุปหลายประการ ดังนี้ 

    2.1 ขอดี  ประกอบดวย วัตถุประสงคของรายการ เนื้อหาสาระ และความยาวของรายการ 

กลาวคือ  การผลิตรายการ “รัฐสภาของเรา” มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ  เนื้อหาสาระที่

นําเสนอมีความเหมาะสมสอดคลองกับกลุมผูฟงเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ เนื่องจากเนื้อหา

ครอบคลุมหลายดาน ไดแก การเมือง ระบบรัฐสภาและประชาธิปไตย  และ ความยาวของเวลามีความ

เหมาะสมสอดคลองกับกลุมผูฟงเปาหมาย เนื่องจากรูปแบบรายการสวนใหญมีความหลากหลาย เชน การ

สนทนาและสัมภาษณ ทําใหความยาวของรายการเหมาะสมกับเนื้อหาที่นําเสนอ   อยางไรก็ตาม  ชวงเวลาที่

นําเสนอไมควรอยูในชวงเวลาหลัง 21.00 น. เพราะดึกเกินไปสําหรับกลุมผูฟงเปาหมาย 

   2.2 ขอบกพรอง ประกอบดวย รูปแบบการนําเสนอ วิธีการนําเสนอ และขอมูลในการผลิตรายการ 

กลาวคือ  รูปแบบการนําเสนอไมเหมาะสมสอดคลองกับกลุมผูฟงเปาหมาย เนื่องจากขาดการเชื่อมโยง ไม

ชัดเจน ไมกระชับ เยิ่นเยอและไมนาสนใจ วิธีการนําเสนอไมเหมาะสมสอดคลองกับกลุมเปาหมาย เพลงกับ

เนื้อหาไมสอดคลองกัน และเนื้อหาที่นํามาใชเปนขอมูลในการผลิตรายการ “รัฐสภาของเรา” ควรตอบสนอง

ความสนใจของกลุมผูฟงเปาหมายที่เปนเด็กและเยาวชน เชน การนําเยาวชนที่มีประสบการณดานรัฐสภา

และนักการเมืองมารวมสนทนาในรายการซึ่งควรไดมาจากการสํารวจความตองการลวงหนา 

อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นดวยกับรูปแบบการนําเสนอที่มีความหลากหลาย แตตอง

บอกหัวขอเปนชวง ๆ เชน การสัมภาษณ พูดคุยและเสนอขาวสาร เปนตน และควรปรับปรุงการนําเขาสู

รายการ ตลอดจนผูดําเนินรายการที่ขาดทักษะการพูดและการเชื่อมโยง ทําใหรายการไมนาสนใจ  
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3. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ “รัฐสภาของเรา”   ดังนี้ 

    3.1. เนื้อหาสาระและขอมูลท่ีนําเสนอในรายการ ควรเปนเรื่องที่มาจากความสนใจของกลุม

ผูฟงเปาหมาย และควรเปนเรื่องที่ใกลตัว ทองถิ่น ชุมชน ซึ่งกลุมผูฟงสามารถเชื่อมโยงและนําไปใชประโยชน

ไดจริง นอกจากนี้ ควรนําเสนอเนื้อหาเปนขั้นตอนจากงายไปหายาก และไมควรนําเสนอเนื้อหามากเกินไปใน

คราวเดียวกัน และมีการสํารวจความสนใจของกลุมผูฟงเปาหมายเพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระของรายการให

สอดคลองกับความตองการ 

    3.2. เพ่ิมการมีสวนรวมของกลุมผูฟงเปาหมายในรายการ โดยใชวิธีการตางๆ เชน การใหรางวัล

จูงใจในการตอบคําถาม หรือการใชเทคโนโลยี เชน การโทรศัพทเขามาในรายการ ( phone in) และ 

อินเตอรเน็ต ตลอดจนการนํากลุมผูฟงเปาหมายเขามารวมจัดรายการ 

    3.3. ปรับปรุงวิธีการนําเสนอรายการ เชน การเปดรายการใหนาสนใจ การใชเพลงหรือเสียง

ประกอบควรใหเหมาะสมกับกลุมผูฟงที่เปนเด็กและเยาวชน ตลอดจนผูดําเนินรายการควรเปนผูท่ีมีทักษะ

ดานภาษา พูดถูกตองตามอักขระ มีลีลาและน้ําเสียงที่ชวนฟง เปนธรรมชาติและเปนกันเองกับผูฟง มีการแบง

ชวงของรายการที่ชัดเจนและเหมาะสม กระชับไมเยิ่นเยอและอาจใชภาษาถิ่นเพื่อเพ่ิมความใกลชิดกับผูฟง 

    3.4. ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอรายการ โดยพูดเชื่อมโยงรูปแบบการนําเสนอของรายการที่

หลากหลายเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและความสอดคลองของเนื้อหาในรายการ เพลงหรือเสียง

ประกอบที่ใชควรสอดคลองกับรูปแบบและเนื้อหา  
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