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สปอตวิทยุเพื่อการรณรงค์
Radio Spots for the Campaign

บทคดัย่อ

    สปอตวทิยเุป็นรปูแบบรายการสัน้ทางวทิยทุีน่�าเสนอเนือ้หาสาระโดยการผกูโยงเรือ่งราวและเรยีบเรยีงให้สัน้กะทดัรดัใช้เวลา
ประมาณ 30-60 วนิาท ีแม้จะเป็นรายการสัน้ทีใ่ช้คัน่ระหว่างรายการหลกัของสถาน ีแต่ในฐานะทีเ่ป็นสือ่เพือ่การรณรงค์ สปอตวทิยุ
มมีติทิีน่่าสนใจเป็นอย่างยิง่ โดยสปอตวทิยมุบีทบาทเป็นสือ่เสรมิเพือ่รณรงค์เชญิชวนและโน้มน้าวกลุม่เป้าหมายให้เปลีย่นแปลง
ทศันคตหิรอืเกดิการปฏบิตั ิจะมพีลงัในการสร้างการรบัรูแ้ละการจดจ�าได้เป็นอย่างด ีทัง้นี ้การส�ารวจสถานภาพของสปอตวทิยเุพือ่
การรณรงค์พบว่าม ี3 ลกัษณะ ได้แก่ สปอตวทิยทุีจ่ดัท�าโดยหน่วยงานภาครฐั สปอตวทิยทุีจ่ดัท�าโดยหน่วยงานภาคธรุกจิเอกชน และ
สปอตวทิยทุีจ่ดัท�าโดยองค์กรสาธารณกศุลหรอืองค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร ซึง่การออกอากาศจะมอียู ่ 3 วธิ ี คอื การออกอากาศ      
สปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ทีส่ถานหีรอืคลืน่วทิยเุป็นผูผ้ลติเอง การออกอากาศสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ทีห่น่วยงานซือ้เวลาเพือ่ออก
อากาศ และการออกอากาศสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ทีห่น่วยงานและสถานหีรอืคลืน่วทิยจุดักจิกรรมรณรงค์ร่วมกนั ส�าหรบัทศันคติ
ของผูฟั้งทีม่ต่ีอสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์เหน็ว่าไม่เป็นอปุสรรคต่อการรบัฟังรายการหลกัของสถานแีต่อย่างใด แนวทางการออกแบบ
สปอตวิทยุเพื่อการรณรงค์ต้องมีโครงสร้างที่สั้นกระชับ ส่วนประสิทธิผลของสปอตวิทยุเพื่อการรณรงค์นั้นขึ้นกับปัจจัยด้าน              
กลุม่เป้าหมายและการเลอืกเวลาการออกกาศ

Abstract 
  A radio spot is a short radio program that presents audio contents within 30-60 seconds. Although a radio 
spot presents in very short time duration during the main radio program, it is an interesting means to use for a 
campaign. The major role of radio spot is to persuade audiences to change their attitude or take actions with 
a powerful recognition from that radio spot. According to the survey, there are three kinds of radio spot; a 
government radio spot, a private radio spot, and a non-profit organization radio spot. There are also three ways 
to present a radio spot on air; by radio station owners, by organizations, and by joining together between radio 
station owners and organizations. In audience point of view, a radio spot does not interfere with the main radio 
program at all. A design of the radio spot must include a concise content and its effectiveness depends on a 
well defined target group and timing. 

บทน�า 
 ในยคุบกุเบกิของสือ่วทิยใุนประเทศสหรฐัอเมรกิา สปอตวทิยไุด้ก�าเนดิขึน้จากผลพวงการแข่งขนัด้านการขายโฆษณาของ
สถานวีทิย ุโดยในยคุนัน้สปอตวทิยมุรีปูแบบการน�าเสนอเป็นข้อความสัน้ทีบ่รรจเุนือ้หาเกีย่วกบัการโฆษณาสนิค้าหรอืบรกิารมคีวาม
ยาวตัง้แต่ 15 วนิาท ี30 วนิาท ี45 วนิาท ี60 วนิาท ีและ 120 วนิาท ีซึง่สามารถโฆษณาสนิค้าหลายชนดิในรายการเดยีวกนัได้และ
ค่าโฆษณากถ็กูลงด้วย (สมุน อยูส่นิ และ ชาญ รุง่เรอืงเดชวฒันา, 2552) จวบจนปัจจบุนัสปอตวทิยไุด้รบัความนยิมและมกีารน�ามา
ใช้กนัอย่างแพร่หลายด้วยวตัถปุระสงค์ต่างๆ เช่น เพือ่การโฆษณาสนิค้าและบรกิาร เพือ่การประชาสมัพนัธ์องค์กร เพือ่ให้บรกิาร
สาธารณะ และเพือ่การรณรงค์กจิกรรมต่างๆ เป็นต้น 
 ความได้เปรยีบของสปอตวทิยคุอืน�าเสนอได้ซ�า้กนัหลายครัง้ในแต่ละวนั เพราะมลีกัษณะสัน้กระชบัใช้เวลาเพยีงเลก็น้อย 
ประกอบกบัการใช้เทคนคิด้านเสยีงในการน�าเสนอ เช่น ใช้เสยีงดนตรเีร้าใจ ใช้เพลงสนกุสนาน ใช้บทสนทนาทีจ่�าลองสถานการณ์ใน

สุภา พนัสบดี
supa.j@bu.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



53
    ปีที่ 33 ฉบับที่ 3  

กรกฎาคม-กันยายน 2556

ชวีติประจ�าวนั หรอืใช้เสยีงประกอบ ส่งผลให้สปอตวทิยสุร้าง
การรับรู้และการจดจ�าให้แก่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี สปอตวิทยุจึง
กลายเป็นสือ่ทีไ่ด้รบัความนยิมในฐานะเป็นเครือ่งมอืตอกย�า้การ
จดจ�าของผูฟั้งโดยหวงัผลให้เกดิการยอมรบั เกดิความเชือ่ถอื 
เกดิการเปลีย่นแปลงทศันคต ิตลอดจนเกดิพฤตกิรรมตามทีผู่ส่้ง
สารต้องการ หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครฐันยิม
ใช้สปอตวทิยเุป็นสือ่เสรมิในการเผยแพร่ข่าวสารและโน้มน้าวใจ
ประชาชนเพือ่ให้บรรลหุน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย ซึง่ส่วนใหญ่คอื
หน้าทีก่ารให้บรกิารสาธารณะตลอดจนกจิกรรมรณรงค์ต่างๆ 
เช่น กระทรวงสาธารณสขุใช้สปอตวทิยเุพือ่รณรงค์เรือ่งโรคภยั
ไข้เจบ็ต่างๆ หรอืกรมการขนส่งทางบกใช้สปอตวทิยเุพือ่รณรงค์
การขบัขีใ่ห้ถกูกฎจราจร เป็นต้น 
 แม้สปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์จะมจีดุมุง่หมายทีช่ดัเจน 
คอืต้องการบรรลผุลด้านการเปลีย่นแปลงทศันคตแิละการเกดิ
พฤตกิรรมอนัพงึประสงค์เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม แต่ประเดน็ที่
น่าสนใจคอืสถานวีทิยซุึง่เป็นช่องทางการออกอากาศของสปอต
วิทยุเพื่อการรณรงค์นั้นให้ความส�าคัญกับสปอตวิทยุเพื่อการ
รณรงค์มากน้อยเพยีงใด ในมมุมองของผูฟั้งมทีศันคตต่ิอการฟัง
รายการสปอตวิทยุเพื่อการรณรงค์อย่างไร และหน่วยงานผู้
รณรงค์จะมีแนวทางการออกแบบสปอตวิทยุเพื่อให้เกิด
ประสทิธผิลได้อย่างไร บทความนีจ้งึมุง่น�าเสนอสถานภาพของ
สปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ ทศันคตขิองผูฟั้งทีม่ต่ีอสปอตวทิยุ
เพื่อการรณรงค์ แนวทางการออกแบบสปอตวิทยุเพื่อการ
รณรงค์ และประสทิธผิลของสปอตวทิยเุพือ่การณรงค์ เพือ่ให้
หน่วยงานภาครฐัหรอืองค์กรสาธารณกศุลต่างๆ ได้ประยกุต์ใช้
เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการรณรงค์ต่อไป 
 
สถานภาพของสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์

 สปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์เป็นสือ่เสรมิทีส่่วนใหญ่จดัท�า
โดยหน่วยงานภาครฐัหรอืองค์กรต่างๆ ทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร แม้
จะมกีารน�ามาใช้เพือ่การรณรงค์กนัอย่างแพร่หลาย แต่ยงัไม่มี
งานวิจัยหรือการส�ารวจสถานภาพของสปอตวิทยุเพื่อการ
รณรงค์อย่างชดัเจน อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาจากแนวคดิเรือ่ง
การรณรงค์ ในประเดน็การจดัประเภทการสือ่สารการรณรงค์
โดยใช้เกณฑ์เรื่องประเภทขององค์กรผู้จัดท�า (บุษบา สุธีธร, 
2530, อ้างถึงใน พิชิต ธิอิ่น, 2553) สามารถแสดงให้เห็น
สถานภาพโดยรวมของสปอตวิทยุเพื่อการรณรงค์ที่จัดท�าโดย
องค์กรต่างๆ ได้ 3 ลกัษณะ ดงันี้ 
 1. สปอตวทิยทุีจ่ดัท�าโดยหน่วยงานภาครฐั เป็นสปอต
วิทยุที่จัดท�าขึ้นเพื่อรณรงค์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งให้แก่
ประชาชนเพือ่สร้างการรบัรูห้รอืการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ
ประชาชนเชงิบวก อนัเป็นการป้องกนัหรอืแก้ปัญหาสงัคมทีเ่กดิ

ขึน้ เช่น สปอตวทิย ุเรือ่ง “อยากรูเ้รือ่งพลงังาน” ของกระทรวง
พลงังาน สปอตวทิย ุเรือ่ง “รูท้นัป้องกนัวณัโรค” ของกระทรวง
สาธารณสขุ และ สปอตวทิย ุเรือ่ง “ผูส้งูวยัจะคลายเศร้าถ้าพวก
เราไปเยีย่มท่าน” ของกรมสขุภาพจติ เป็นต้น
 2. สปอตวิทยุที่จัดท�าโดยหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน 
เป็นสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ทีจ่ดัท�าเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ให้
แก่องค์กร เช่น สปอตวทิย ุเรือ่ง “ออกก�าลงักาย” ของเครือ่ง
ดืม่สปอนเซอร์ สปอตวทิย ุเรือ่ง “ไม่โทร.ตอนขบั” ของบรษิทั 
เอไอเอส เป็นต้น 
 3. สปอตวิทยุที่จัดท�าโดยองค์กรสาธารณกุศลหรือ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร เป็นสปอตวิทยุที่จัดท�าขึ้นเพื่อ
กระตุ ้นให้ประชาชนเข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ทีอ่งค์กรจดัขึน้ เช่น สปอตวทิย ุเรือ่ง “รณรงค์
วนังดสบูบหุรีโ่ลก” ของมลูนธิริณรงค์เพือ่การไม่สบูบหุรี ่เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้น สปอตวิทยุเพื่อการ 
รณรงค์อาจมีลักษณะเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง 3 
ลกัษณะได้ด้วยเช่นกนั เช่น สปอตวทิย ุเรือ่ง “ขีย้่อนศร” เป็น
ความร่วมมอืระหว่างเครอืข่ายลดอบุตัเิหตแุละส�านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (ส.ส.ส.) เป็นต้น 
 การออกอากาศของสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์นัน้ใช้ช่อง
ทางหลักคือทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งส่วนใหญ่จะมี         
ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการซือ้เวลาการออกอากาศด้วย แต่ปัจจบุนั   
หน่วยงานผูร้ณรงค์อาจใช้ช่องทางอืน่เพือ่การออกอากาศซึง่มี
อยู่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เป็นต้น โดยสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศได้ ทัง้นี ้การออกอากาศของสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์
ทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงนัน้มรีปูแบบทีห่ลากหลาย ดงัค�าให้
สัมภาษณ์ของ เกรียงไกร ธิยานันท์ (สัมภาษณ์, 2556, 11 
สงิหาคม) ผูก้�ากบัรายการและนกัจดัรายการวทิย ุคลืน่ บิก๊ เอฟ.
เอม็. ทีก่ล่าวว่า สถานวีทิยกุระจายเสยีงมนีโยบายในการออก 
อากาศสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
 1. การออกอากาศสปอตวิทยุเพื่อการรณรงค์ที่สถานี
หรอืคลืน่วทิยเุป็นผูผ้ลติเอง โดยสถานหีรอืคลืน่วทิยจุะพจิารณา
ว่าในช่วงเวลานัน้ๆ มเีหตกุารณ์หรอืประเดน็ใดเป็นเรือ่งส�าคญั
ที่สังคมควรให้ความสนใจหรือช่วยกันรณรงค์เป็นพิเศษ ฝ่าย
สร้างสรรค์รายการกจ็ะผลติสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ในเรือ่ง
นั้นๆ เป็นการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เช่น      
สปอตรณรงค์เลกิเหล้าเข้าพรรษา สปอตรณรงค์เมาไม่ขบัช่วง
เทศกาลวนัสงกรานต์ เป็นต้น 
 “นโยบายสถานีเขาก็จะดูกระแสสังคมในตอนนั้นด้วย 
อย่างเป็นช่วงสงกรานต์เรากต้็องเตอืนให้ระวงัเรือ่งขบัรถขบัรา 
หรอืเตอืนให้เลกิเหล้าเข้าพรรษา ถอืว่าท�าเพือ่สงัคมส่วนรวมช่วย
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กนัรณรงค์ ไม่ได้ท�าในนามขององค์กรใด” 
(เกรยีงไกร ธยิานนัท์, สมัภาษณ์, 2556, 11 สงิหาคม)
 2. การออกอากาศสปอตวิทยุเพื่อการรณรงค์ที่หน่วย
งานมาซื้อเวลาเพื่อออกอากาศ โดยหน่วยงานผู้รณรงค์จะซื้อ
เวลาเพื่อให้สถานีหรือคลื่นวิทยุนั้นๆ ผลิตสปอตวิทยุเพื่อการ
รณรงค์ให้และออกอากาศด้วย ทัง้นี ้หน่วยงานผูร้ณรงค์มกัเลอืก
สถานหีรอืคลืน่วทิยทุีม่กีลุม่เป้าหมายผูฟั้งสอดคล้องกบัประเดน็
ทีจ่ะรณรงค์ 
 “หน่วยงานภายนอกเขามงีบฯ ประชาสมัพนัธ์ กจ็ะมา
ซือ้สือ่ให้ท�าสปอต แบบนีเ้ขาเสยีตงัค์ แต่เขากจ็ะดภูาพรวมๆ 
ของคลืน่ด้วย อย่างดวู่าคลืน่นีม้โีฆษณาแอลกอฮอล์มัย้ ถ้าเขา
รณรงค์ให้เลกิเหล้า เขากไ็ม่เอา หรอืเขาเหน็ว่าคลืน่นีเ้ป็นคนฟัง
กลุม่วยัรุน่ เขาจะรณรงค์เรือ่งท้องก่อนแต่ง กต็รงกบัเรือ่ง เขาก็
จะซือ้สือ่” (เกรยีงไกร ธยิานนัท์, สมัภาษณ์, 2556, 11 สงิหาคม)
 3. การออกอากาศสปอตวิทยุเพื่อการรณรงค์ที่หน่วย
งานและสถานีหรือคลื่นวิทยุจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน เป็น
ลกัษณะการแจ้งข่าวสารการรณรงค์ของหน่วยงานผูร้ณรงค์โดย
มกีารกล่าวชือ่ของสถานหีรอืคลืน่วทิยรุ่วมเป็นผูจ้ดักจิกรรมด้วย 
เช่น การเชิญชวนบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยโดยความ  
ร่วมมอืกบัคลืน่ บิก๊ เอฟ.เอม็. เป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่จะไม่มกีาร
ผลติเป็นสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์แต่จะเป็นการพดูแจ้งข่าวสาร
เพือ่เชญิชวนหรอืขอความร่วมมอืเท่านัน้  
 “ถ้าหน่วยงานเขาไม่มงีบประมาณ แล้วเขาขอความร่วม
มอืมา เรากจ็ะท�าเป็นส่งข่าวประชาสมัพนัธ์ให้ แต่จะมกีารบอก
ว่าเป็นความร่วมมือกัน ไม่ได้ท�าเป็นสปอตนะ แต่แจ้งข่าว
ประชาสมัพนัธ์ให้ แต่แบบนีม้น้ีอย ไม่ค่อยม”ี 
(เกรยีงไกร ธยิานนัท์, สมัภาษณ์, 2556, 11 สงิหาคม)
 แม้การรณรงค์จะเป็นเรือ่งของการบรกิารสาธารณะหรอื
ท�าเพือ่ประโยชน์ของสงัคมส่วนรวมกต็าม แต่กไ็ม่สามารถปฏเิสธ
ได้ว่า ธรุกจิต้องอาศยัการแลกเปลีย่นแม้แต่เรือ่งของประโยชน์
ส่วนรวม ดงันัน้ สถานภาพของสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ส่วน
หนึง่จงึขึน้อยูก่บังบประมาณของหน่วยงานผูร้ณรงค์ทีจ่ะเอือ้ให้
เกดิการเผยแพร่สปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ได้เพยีงใดหรอือาจ
ต้องอาศยัช่องทางการสือ่สารอืน่เพือ่ลดต้นทนุค่าใช้จ่าย

ทศันคตขิองผูฟั้งทีม่ต่ีอสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์

 ลกัษณะเด่นของสปอตวทิยคุอืเป็นรายการสัน้ มกีารเล่า
เรือ่งอย่างกระชบัเพยีงไม่กีว่นิาท ีและใช้คัน่ระหว่างรายการหลกั
ของสถานหีรอืคลืน่วทิย ุ แม้จะเป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้ส�าหรบัสถานี
หรอืคลืน่วทิย ุ แต่ส�าหรบัผูฟั้งรายการแล้ว สปอตวทิยอุาจเป็น
สิง่ทีท่�าให้อรรถรสในการฟังรายการสะดดุหรอือาจสร้างความ

ร�าคาญได้ อย่างไรกต็าม งานวจิยัทีศ่กึษาทศันคตขิองผูฟั้งทีม่ต่ีอ
รายการสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ยงัไม่มปีรากฏชดัเจน แต่จะ
ปรากฏในลกัษณะของงานวจิยัทีส่�ารวจความคดิเหน็ของผูฟั้งที่
มต่ีอสือ่เพือ่การรณรงค์ในประเดน็ใดประเดน็หนึง่ ดงันี้ 
 งานวจิยัของ เกรยีงไกร พฒันกลุโกเมธ และ ทติพิงษ์ 
สทุธริตัน์ (2553) เรือ่ง การเปิดรบัสือ่ ความรู ้และพฤตกิรรม
การมส่ีวนร่วมในการรณรงค์เพือ่การงดสบูบหุรีข่องกลุม่วยัรุน่
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสาร
รณรงค์เพือ่การงดสบูบหุรีจ่ากโทรทศัน์ในระดบัมาก เปิดรบัจาก
วทิยแุละหนงัสอืพมิพ์ในระดบัปานกลาง และเปิดรบัจากเจ้า-
หน้าทีร่ณรงค์น้อยทีส่ดุ 
 งานวจิยัของ วนดิา วนิจิจะกลู (2552) เรือ่ง การเปิดรบั
สือ่ ความรูค้วามเข้าใจ และความคดิเหน็ต่อสือ่รณรงค์ลดการ
บรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ โดย สสส. ของนกัเรยีนอาชวีศกึษา
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อจากวิทยุ
มากกว่าสือ่โทรทศัน์ โดยรายการทีเ่ปิดรบั ได้แก่ ข่าว สมัภาษณ์ 
เพลง สปอต โฆษณา สารคด ีและการสนทนาของนกัจดัรายการ
วทิยุ
 งานวจิยัของ ชนญัชดิา ค�ามนิเศก (2553) เรือ่ง การรบั
รูส้ือ่รณรงค์ Quit Line 1600 สายเลกิบหุรี ่และความคดิเหน็
ของข้าราชการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย พบว่า กลุม่
ตวัอย่างเหน็ว่าสปอตโทรทศัน์และสปอตวทิยมุผีลจงูใจให้อยาก
เลกิสบูบหุรี่ 
 งานวจิยัของ อรรตัน์ สทุธายศ (2554) เรือ่ง การออกแบบ
สื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยใช้แนวคิดสื่อโฆษณาแฝง
บรรยากาศ พบว่า ทศันคตขิองกลุม่ตวัอย่างต่อปัจจยัทีจ่ะท�าให้
สื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบันเกิดผลในแง่การรับรู้ ได้แก่ 
เนือ้หา ความคดิสร้างสรรค์ สนุทรยีศาสตร์ และเทคนคิการน�า
เสนอ 
 งานวจิยัของ จารวุรรณ ชืน่ฤทยั (2552) เรือ่ง สือ่ซดีี   
ต้นแบบสปอตวทิยกุระจายเสยีง “มหนัตภยั ยงุลาย” โดยมกีาร
ประเมนิผลการรบัฟังด้วย ซึง่พบว่า กลุม่ตวัอย่างพงึพอใจสปอต
วทิย ุ“มหนัตภยั ยงุลาย” โดยเหน็ว่าการฟังสปอตวทิยทุ�าให้เกดิ
ความรูค้วามเข้าใจ ท�าให้ตระหนกั และเกดิการปฏบิตัตินเพือ่ให้
ห่างไกลจากโรคไข้เลอืดออกได้ 
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยข้างต้นในภาพรวมจะเห็นว่า 
ผูร้บัสารมทีศันคตว่ิาสือ่วทิยแุละสือ่โทรทศัน์เป็นสือ่รณรงค์ทีเ่ข้า
ถงึผูร้บัสารได้มากทีส่ดุและยงัมผีลจงูใจให้เกดิพฤตกิรรมตามที่
ผูร้ณรงค์ต้องการด้วย ขณะเดยีวกนักย็งัสะท้อนให้เหน็ว่า ผูร้บั-
สารให้ความส�าคญักบัองค์ประกอบของสือ่รณรงค์ด้วยเช่นกนั 
ได้แก่ เนือ้หา ความคดิสร้างสรรค์ สนุทรยีศาสตร์ และเทคนคิ
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การน�าเสนอ 
 ส�าหรับสถานีหรือคลื่นวิทยุเอง แม้จะไม่ได้ให้ความ
ส�าคัญกับสปอตวิทยุเพื่อการรณรงค์มากนักเนื่องจากไม่ใช่
รายการหลกัของสถาน ี แต่กไ็ด้ท�าหน้าทีส่ะท้อนความคดิเหน็
ของผูฟั้งจ�านวนหนึง่ทีม่ต่ีอสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ ซึง่แสดง
ให้เหน็ว่า สปอตวทิยไุม่เป็นอปุสรรคต่อการรบัฟังรายการหลกั
ของสถานี ดังค�าให้สัมภาษณ์ของ เกรียงไกร ธิยานันท์ 
(สมัภาษณ์, 2556, 11 สงิหาคม) ทีก่ล่าวว่า ในการฟังรายการ
ของคลื่นวิทยุนั้น ผู้ฟังส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าสปอตวิทยุเพื่อการ
รณรงค์เป็นสิง่ทีต้่องมใีนรายการและไม่คดิว่าเป็นอปุสรรคต่อ
การฟังรายการ เพราะผูฟั้งจะสนใจฟังรายการหลกัของคลืน่วทิยุ
มากกว่า แต่จะมผีูฟั้งเพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ทีม่คีวามคดิเหน็ใน
เชงิลบต่อสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ 
 “คนฟังโทรเข้ามาในรายการ ทีพ่ดูถงึสปอตรณรงค์กม็ี  
คนฟังเข้าใจดว่ีารายการต้องมสีปอต ทัง้โฆษณาทัง้รณรงค์แต่
เขาจะไม่ได้โฟกสั เขาโฟกสัไปทีเ่พลงมากกว่า กไ็ม่มนีะทีบ่อกว่า
ร�าคาญสปอต เพราะเขาเข้าใจด ีจะมบ้ีางกค็อืกลุม่ผูใ้หญ่ ทีเ่ขา
ไม่ชอบสปอตเพราะว่าเป็นเสยีงวยัรุน่ เสยีงโหวกเหวก ผูใ้หญ่ไม่
ชอบ หรือบางคนก็อาจบอกว่า แหม สปอตท�าไมเยอะจัง” 
(เกรยีงไกร ธยิานนัท์, สมัภาษณ์, 2556, 11 สงิหาคม)
 ทศันคตขิองผูฟั้งทีม่ต่ีอสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์เป็น
ส่วนหนึง่ทีส่ะท้อนให้ผูผ้ลติได้ตระหนกัถงึแนวทางการผลติโดย
เฉพาะประเดน็ของการสร้างสรรค์รายการ เพือ่ให้สามารถดงึดดู
คนฟังให้เปิดรบัและสนใจทีจ่ะฟังต่อเนือ่งไปจนจบในเวลาเพยีง
ไม่กีว่นิาที 

แนวทางการออกแบบสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ 
 ในทศันะของ Atkin (1981, อ้างถงึใน พชิติ ธอิิน่, 2553, 
36) เชือ่ว่าองค์ประกอบส�าคญัอย่างหนึง่ทีจ่ะท�าให้การรณรงค์
ประสบความส�าเร็จได้นั้นคือ “การออกแบบสาร” ดังนั้น 
หน่วยงานผู้รณรงค์ที่ต้องการให้สปอตวิทยุสามารถบรรลุผล
การรณรงค์ได้อย่างทีต้่องการจงึจ�าเป็นต้องมกีารออกแบบสาร
เช่นเดยีวกนั
 การออกแบบสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ ต้องมคีวามสัน้
กระชบัตรงประเดน็ มคีวามเด่นน่าสนใจ มแีรงจงูใจโน้มน้าว มี
เรือ่งราวแห่งความคดิสร้างสรรค์ มอีารมณ์ขนัชวนข�า กระตุน้
พฤติกรรมหรือความคิด มีเทคนิคการน�าเสนอที่ดี และต้อง
สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย (พไิลสริ ิทองพรม, 2547, 311) สิง่
ส�าคัญคือต้องมีโครงสร้างที่สั้นกระชับเช่นเดียวกับข้อความ
โฆษณา เนื่องจากเป็นการเล่าเรื่องที่รวดเร็วเช่นเดียวกัน ซึ่ง
โครงสร้างส�าคญัม ี3 ส่วน ได้แก่ ส่วนน�า หมายถงึส่วนแรกของ

สปอตวทิยซุึง่เป็นเสยีงทีไ่ด้ยนิใน 1–2 วนิาทแีรกเพือ่ดงึความ
สนใจ โดยอาจใช้เสยีงแปลกๆ ค�าถาม ค�าพดู วลทีีไ่พเราะ เสยีง
ของผูป้ระกาศทีเ่ป็นทีรู่จ้กั หรอืเพลงประกอบทีส่ร้างอารมณ์
ความรูส้กึต่างๆ เป็นต้น ส่วนเนือ้หา หมายถงึข้อมลูทีผู่ร้ณรงค์
ต้องการสือ่สารไปยงักลุม่เป้าหมาย  โดยควรน�าเสนอให้น่าสนใจ 
เช่น อาจสร้างเรื่องความขัดแย้งเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึง
ปัญหาที่ต้องการจะสื่อสาร หรือใช้จุดเร้าความสนใจทั้งด้าน
เหตผุลและอารมณ์เพือ่สร้างความรูส้กึทีด่ต่ีอโครงการรณรงค์ 
เป็นต้น และส่วนปิดท้าย หมายถงึข้อความทีมุ่ง่ให้เกดิการตอบ
สนองหรอืตดัสนิใจกระท�าในทศิทางทีก่�าหนด ส่วนปิดท้ายถอืว่า
มีความส�าคัญมาก จึงควรเป็นประโยคสรุปที่สร้างการจดจ�า
ข้อมลูหรอือาจอยูใ่นรปูของค�าขวญั

สปอตวทิย ุชวนคนรกัมาเลกิเหล้า
ความยาว 48 วนิาที
หน่วยงาน ส�านกัสขุภาพจติสงัคม กรมสขุภาพจติ
..........................................................................................
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 จากภาพที ่1 การออกแบบสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์นี้ 
มคีวามสัน้กระชบัในความยาวเพยีง 48 วนิาท ี และมเีรือ่งราว
แห่งความคดิสร้างสรรค์ คอืใช้ค�ากลอนมาเป็นจดุดงึความสนใจ
พร้อมกบักระตุน้ให้เลกิพฤตกิรรมการดืม่เหล้า โดยในโครงสร้าง  
จะมีส่วนน�าที่ใช้บทกลอนเป็นจุดเรียกร้องความสนใจ ส่วน
เนือ้หาเป็นการบอกข้อมลูการขอให้เลกิเหล้าโดยใช้จดุเร้าความ
สนใจด้านอารมณ์ทีเ่น้นให้เหน็ว่าการเลกิเหล้าเป็นการท�าเพือ่
คนทีเ่รารกั และส่วนปิดท้ายเป็นการใช้ประโยคสรปุเพือ่ให้เกดิ
การกระท�าและย�า้ข้อมลูเรือ่งเวลาและสถานทีด้่วย 
 สปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ต้องสามารถสร้างการรบัรูแ้ละ
การจดจ�าให้แก่กลุม่เป้าหมายจนเกดิการตอบสนองตามต้องการ
ได้ ดงันัน้ การออกแบบสารจงึต้องค�านงึถงึองค์ประกอบส�าคญั 
5 ประการ ได้แก่ การศกึษาข้อมลูของโครงการรณรงค์ การศกึษา
กลุม่เป้าหมาย การก�าหนดระดบัวตัถปุระสงค์ของการรณรงค์ 
การก�าหนดแนวคดิหลกั และการสร้างจดุเร้าความสนใจ
 1. การศกึษาข้อมลูของโครงการรณรงค์ เป็นการน�าแผน-
งานย่อยในโครงการรณรงค์ อนัได้แก่ ทีม่าและความส�าคญัของ
ปัญหา วตัถปุระสงค์ กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลาด�าเนนิการ ขัน้ตอน
การด�าเนนิงาน พืน้ทีก่ารด�าเนนิงาน และประโยชน์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ มาศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อก�าหนดขอบเขต
เนือ้หาทีจ่ะสือ่สารไปยงักลุม่เป้าหมาย ข้อควรค�านงึคอืโครงการ
รณรงค์มกัมเีนือ้หาทีต้่องการสือ่สารหลายประเดน็ ผูเ้ขยีนบท
ควรเข้าใจข้อจ�ากัดด้านความยาวของสปอตวิทยุ โดยต้องมี
เนือ้หาอยูภ่ายใน 1–2 ประเดน็เท่านัน้ ตวัอย่างเช่น โครงการ
รณรงค์เมาไม่ขบั มปีระเดน็ทีจ่ะสือ่สารได้หลายประเดน็ เช่น 
เมือ่ดืม่สรุาไม่ควรขบัรถเองควรให้เพือ่นทีไ่ม่ดืม่สรุาขบัรถไปส่ง  
มาตรการควบคมุและตรวจจบัผูท้ีเ่มาแล้วขบั  อตัราค่าปรบัและ
การลงโทษผูท้ีเ่มาแล้วขบัรถ เป็นต้น ผูเ้ขยีนบทควรเลอืกเพยีง
ประเด็นเดียวเพื่อให้เนื้อหาสั้นกระชับสอดคล้องกับเวลาที่       
น�าเสนอ
 2. การศกึษากลุม่เป้าหมาย ผูเ้ขยีนบทต้องค�านงึถงึกลุม่
เป้าหมายของการรณรงค์ โดยต้องวิเคราะห์ทั้งข้อมูลด้าน
ประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุอาชพี การศกึษา รายได้ สถานภาพ
ทางสังคม และด้านจิตวิทยา อันได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ           
ค่านยิม ซึง่จะท�าให้ผูเ้ขยีนบทมองเหน็ถงึรปูแบบการน�าเสนอ
เพือ่ให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย เช่น โครงการรณรงค์เพือ่
พฒันาพืน้ทีด่นิเคม็ ของกรมพฒันาทีด่นิ ต้องการสือ่สารเรือ่ง
การฟ้ืนฟทูีด่นิเคม็โดยใช้ปุย๋อนิทรย์ีชวีภาพไปยงักลุม่เป้าหมาย
ชาวเกษตรกร ในกรณนีีอ้าจวเิคราะห์ลกัษณะด้านประชากรได้
ว่าเปน็กลุ่มเกษตรกรอาชีพปลกูพชืไร่ มถีิน่ทีอ่ยูใ่นภาคอีสาน    
มกีารศกึษาระดบัประถมถงึมธัยม มรีายได้ระดบัต�า่ และลกัษณะ

ด้านจติวทิยาเป็นผูเ้คร่งครดัในประเพณวีฒันธรรม เคารพและ
บชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ มคีวามอดทน ชืน่ชอบการแสดงพืน้บ้านของ
ภาคอสีาน ดงันัน้ แนวทางการก�าหนดรปูแบบการน�าเสนอสปอต
วิทยุเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนี้ อาจน�าเสนอโดยใช้
เพลงหมอล�า ใช้เสยีงพดูเป็นส�าเนยีงอสีาน หรอืสร้างเรือ่งราวที่
เกีย่วข้องกบัประเพณวีฒันธรรมของคนอสีาน เป็นต้น อย่างไร
กต็าม หากผูเ้ขยีนบทวเิคราะห์กลุม่เป้าหมายเป็นเกษตรกรทีม่ี
ถิ่นที่อยู่ในภาคกลาง รูปแบบการน�าเสนอก็จะแตกต่างกัน     
ออกไป  
 3. การก�าหนดระดบัวตัถปุระสงค์ของการรณรงค์ หมาย
ถงึวตัถปุระสงค์ทีผู่ร้ณรงค์ต้องการให้เกดิผลต่อกลุม่เป้าหมาย 
ซึง่มอียู ่ 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัทีห่นึง่ เพือ่ให้เกดิการรบัรู ้ เป็น
วตัถปุระสงค์ระดบัพืน้ฐานของสปอตวทิยทุัว่ไปทีต้่องการให้กลุม่
เป้าหมายรบัรูเ้นือ้หาทีน่�าเสนอ เช่น โครงการรณรงค์ประหยดั
พลงังาน น�าเสนอวธิปีระหยดัน�า้มนัเพือ่ให้กลุม่เป้าหมายเกดิการ
รบัรู ้เป็นต้น ระดบัทีส่อง เพือ่ให้เกดิทศันคตหิรอืมคีวามคดิเหน็
คล้อยตาม เป็นวตัถปุระสงค์ระดบัสงูขึน้คอืต้องการโน้มน้าวให้
กลุม่เป้าหมายเกดิความเชือ่ถอืและคล้อยตามเนือ้หาทีน่�าเสนอ 
เช่น โครงการรณรงค์คณุคอืคนดเีสยีภาษถีกูต้อง น�าเสนอเนือ้หา
ให้กลุม่เป้าหมายเหน็คล้อยตามว่าคนดคีอืคนทีเ่สยีภาษอีย่างถกู
ต้อง เป็นต้น และระดับสุดท้าย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ เป็น
วัตถุประสงค์ระดับสูงสุดคือต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ
ปฏิบัติตาม เช่น โครงการลดโลกร้อน น�าเสนอเนื้อหาขอรับ
บริจาคแบตเตอรี่เก่าของโทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊กเพื่อให้    
กลุม่เป้าหมายน�ามาบรจิาค เป็นต้น (พไิลสริ ิทองพรม, 2547, 
335) ทัง้นี ้ การก�าหนดระดบัวตัถปุระสงค์อาจก�าหนดครบทัง้   
3 ระดบัหรอืก�าหนดเพยีงระดบัใดระดบัหนึง่กไ็ด้ 
 4. ก�าหนดแนวคดิหลกัของสปอตวทิย ุ ค�าว่า “แนวคดิ
หลกั” หรอื concept หมายถงึแนวคดิทีเ่ป็นตวัคมุประเดน็และ
วิธีการน�าเสนอรายการมิให้ออกนอกแนวทางการผลิตที่ได้
ก�าหนดไว้ ในการออกแบบสปอตวทิย ุ ผูเ้ขยีนบทต้องก�าหนด
แนวคดิหลกัด้วยค�าถาม 3 ข้อ คอื จะสือ่สารเนือ้หาอะไรซึง่ควร
มเีพยีง 1-2  ประเดน็เท่านัน้ จะน�าเสนอด้วยรปูแบบใด และจะ
ใช้อารมณ์และสสีนัอย่างไร ตวัอย่างเช่น โครงการรณรงค์เดก็ไทย
ไม่กนิหวาน ต้องการสือ่สารให้เดก็เลกิดืม่น�้าอดัลม น�าเสนอโดย
ใช้เสยีงพดูของนกัแสดงเดก็ทีก่�าลงัได้รบัความนยิม อารมณ์ของ
สปอตวทิยจุะมคีวามสนกุสนาน มอีารมณ์ขนั เป็นต้น  
 5. การสร้างจดุเร้าความสนใจในสปอตวทิย ุเป็นปัจจยัที่
จะดงึดดูใจกลุม่เป้าหมายให้รบัรู ้คล้อยตาม หรอืปฏบิตัติามทีผู่้
รณรงค์ต้องการ ซึง่ท�าได้ 3 แนวทาง ได้แก่  การใช้หลกัจรยิธรรม
มาอ้าง เช่น โครงการรณรงค์ป้องกนัการฆ่าตวัตาย ใช้หลกัพทุธ
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ศาสนามาอ้างว่าการฆ่าตวัตายเป็นการกระท�าบาป เป็นต้น การ
ใช้เหตุผลมาอ้าง เช่น โครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมงลด         
โลกร้อน ใช้หลกัเหตผุลมาอ้างว่าช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้
เป็นจ�านวนมาก เป็นต้น และการใช้อารมณ์ความรูส้กึมาอ้าง เช่น 
โครงการรณรงค์สวมหมวกนริภยั ใช้อารมณ์ความรูส้กึมาอ้าง
ว่าการสวมหมวกนริภยัเป็นการท�าเพือ่คนทีค่ณุรกั เป็นต้น 

ประสทิธผิลของสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์

 หน่วยงานผู้รณรงค์จ�าเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้สื่อ
รณรงค์หลายช่องทางเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนในประเดน็ต่างๆ แต่ข้อพจิารณาทีส่�าคญัอย่างหนึง่คอื 
สือ่รณรงค์ต่างๆ ทีน่�ามาใช้นัน้มปีระสทิธผิลเพยีงพอส�าหรบัการ
รณรงค์หรอืไม่ โดยส�าหรบัสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ แม้จะมี
หน่วยงานผูร้ณรงค์น�ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย แต่การประเมนิ
ประสทิธผิลมกัประเมนิในภาพรวมของการใช้สือ่รณรงค์มากกว่า
จะประเมนิประสทิธผิลของสปอตวทิยโุดยเฉพาะ จากรายงาน
ผลการวิจัยของ วิษณุ โรจน์เรืองไร  ศุภกาญจน์ โภคัย          
กรณัฑรตัน์ บญุช่วยธนาสทิธิ ์  และ จฬุาลกัษณ์ นพินธ์แก้ว 
(2554) ซึ่งศึกษาเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ศกัยภาพผูบ้รโิภคของกองพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค ปี 2554 ซึง่
เป็นหน่วยงานภายในของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสขุ หรอื อ.ย. โดยหน่วยงานนีม้หีน้าที่    
ส่งเสรมิ เผยแพร่ความรู ้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกีย่ว
กบัผลติภณัฑ์สขุภาพผ่านทางสือ่และรปูแบบกจิกรรมต่างๆ ซึง่
สปอตวทิยกุเ็ป็นสือ่รณรงค์อย่างหนึง่ทีห่น่วยงานนีไ้ด้น�ามาใช้
อย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัย พบว่า การเผยแพร่ความรู้ด้าน
ผลติภณัฑ์สขุภาพผ่านสือ่และกจิกรรมรณรงค์ต่างๆ ของหน่วย
งาน ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑ์สขุภาพอย่างถกูต้อง 
 แม้การประเมินประสิทธิผลของสปอตวิทยุเพื่อการ
รณรงค์จะยังไม่มีปรากฏอย่างชัดเจน แต่ส�าหรับมุมมองของ    
นกัวชิาการด้านการประชาสมัพนัธ์มทีศันะว่า  โครงการรณรงค์
ต่างๆ ทีใ่ช้สปอตวทิยเุป็นสือ่เสรมิเพือ่การรณรงค์ จ�าเป็นต้อง
ค�านงึถงึปัจจยัส�าคญัทัง้ด้านผูร้บัสารและตวัสือ่เองอนัจะส่งผล
ต่อการเกดิประสทิธผิลของสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์ ดงัค�าให้
สมัภาษณ์ของ พรพรหม ชมงาม (สมัภาษณ์, 2556, 24 สงิหาคม) 
อาจารย์ประจ�าภาควชิาการประชาสมัพนัธ์ คณะนเิทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ ทีก่ล่าวว่า ประสทิธผิลของสปอตวทิยเุพือ่
การรณรงค์จะเกดิขึน้ได้จากปัจจยัส�าคญั 2 ประการ ได้แก่
 1. สปอตวทิยตุ้องเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายของการ
รณรงค์ หน่วยงานผูร้ณรงค์ต้องผลติสปอตวทิยใุห้สอดคล้องกบั

กลุม่เป้าหมายทัง้ด้านลกัษณะประชากรและด้านจติวทิยา แม้  
ผูฟั้งสปอตวทิยจุะมคีวามหลากหลายและแตกต่างกนั แต่หาก
เนือ้หาของสารนัน้มกีารน�าเสนอทีส่อดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย
หรอืก�าลงับอกเล่ากจิกรรมต่างๆ ทีก่ลุม่เป้าหมายคุน้เคย การ
สื่อสารเนื้อหานั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงการรับรู ้ของกลุ ่ม           
เป้าหมายได้โดยง่ายและส่งผลให้เกิดการคล้อยตามหรือการ
ปฏบิตัติามได้
 “ต้องคดิถงึกลุม่เป้าหมายก่อน คอืสปอตจะตรงใจกลุม่
เป้าหมายหรอืไม่ อย่างเช่น การรณรงค์แยกขยะ ท�าเป็นสปอต
วทิย ุกต้็องรูว่้ากลุม่เป้าหมายเป็นใคร เป็นคนกลุม่ Class C หรอื 
Class B  ถ้า Class C กอ็าจเลอืกใช้เพลงท�านองทีเ่ขาชอบ เช่น 
เพลงของอาภาพร นครสวรรค์ แบบนีก้จ็ะเขาถงึได้ง่ายและท�าให้
เกดิประสทิธผิลได้” (พรพรหม ชมงาม, สมัภาษณ์, 2556, 24 
สงิหาคม)
 2. สปอตวทิยตุ้องออกอากาศในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม แม้
ว่าสปอตวทิยจุะออกอากาศซ�า้ได้หลายครัง้ในแต่ละวนั แต่การ
เลือกช่วงเวลาการออกอากาศที่เหมาะสมจะท�าให้สปอตวิทยุ 
เผยแพร่ไปสูก่ลุม่เป้าหมายในจ�านวนทีม่ากขึน้ ทัง้นีอ้าจเลอืก
ช่วงเวลาทีม่ผีูฟั้งเปิดรบัสือ่วทิยมุากทีส่ดุของวนัทีเ่รยีกว่า ช่วง
ไพร์มไทม์ (Primetime) ในการออกอากาศสปอตวทิยเุพือ่การ
รณรงค์ ซึง่มกัเป็นช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเยน็ของแต่ละวนั 
หรอือาจเลอืกออกอากาศในช่วงของรายการทีไ่ด้รบัความนยิม
เป็นอย่างสงูซึง่จะมผีูฟั้งเปิดรบัฟังเป็นจ�านวนมากเช่นกนั กจ็ะ
ช่วยให้สปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์เกดิประสทิธผิลได้
 “ถ้าออกอากาศช่วงเวลาทีม่คีนฟังมากๆ เช่น ช่วงข่าว
เจด็โมงเช้า คนฟังเยอะ อนันีส้ปอตเข้าถงึแน่นอน หรอืไปออก
อากาศในช่วงของรายการทีม่คีนฟังมากๆ กไ็ด้ รายการเพลงที่
มคีนฟังเยอะๆ รายการที ่ Popular ตดิอนัดบัความนยิมสงูๆ 
พวกนีบ้างทพีธิกีรรายการเขาจะช่วยประกาศหรอืพดูโน้มน้าว
ให้ด้วย กย็ิง่ท�าให้เกดิประสทิธผิลง่ายขึน้” 
(พรพรหม ชมงาม, สมัภาษณ์, 2556, 24 สงิหาคม)
 อย่างไรกต็าม หากพจิารณาในภาพรวมของการรณรงค์ 
สปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์นัน้เป็นเพยีงสือ่รณรงค์อย่างหนึง่ การ
ประเมนิประสทิธผิลเฉพาะสือ่เดยีวอาจไม่สามารถเหน็ภาพรวม
ของการบรรลผุลการรณรงค์ได้ เพราะต้องผสมผสานกบัการใช้
สือ่รณรงค์อืน่ๆ อกีเพือ่ให้เกดิก�าลงัมากพอทีจ่ะสร้างการรบัรู้ 
สร้างทศันคต ิและสร้างการเกดิพฤตกิรรมได้อย่างสมบรูณ์แบบ
ตามทีผู่ร้ณรงค์ต้องการ จงึจะท�าให้การรณรงค์นัน้ๆ เกดิการ
บรรลผุลได้อย่างแท้จรงิ
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บทสรปุ 
 สปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์เป็นสือ่ทีม่พีลงัในการตอกย�า้การรบัรูแ้ละสร้างการจดจ�าให้แก่ผูฟั้งได้เป็นอย่างด ีจงึมกีารน�ามาใช้
เพือ่การรณรงค์อย่างแพร่หลาย ทัง้นี ้สถานภาพของสปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์มทีัง้สปอตวทิยทุีจ่ดัท�าโดยหน่วยงานภาครฐั หน่วย
งานภาคธรุกจิเอกชน และองค์กรสาธารณกศุลหรอืองค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร ซึง่แม้จะมจีดุประสงค์เดยีวกนัคอืเป็นการให้บรกิาร
สาธารณะหรอืเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม แต่การออกอากาศกไ็ม่สามารถท�าได้อย่างราบรืน่นกัเพราะยงัขึน้อยูก่บัปัจจยัด้านงบประมาณ
การผลติและการซือ้เวลาเพือ่ออกอากาศของหน่วยงานผูร้ณรงค์ด้วย นอกจากนี ้ในทศันคตขิองผูฟั้งเองแม้จะเหน็ว่าสปอตวทิยเุพือ่
การรณรงค์สามารถให้ความรูแ้ละตระหนกัในเรือ่งทีร่ณรงค์โดยไม่เป็นอปุสรรคต่อการรบัฟัง แต่ส่วนใหญ่กไ็ม่ได้สนใจฟังอย่างตัง้ใจ 
ดงันัน้ แนวทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้สปอตวทิยเุพือ่การรณรงค์สามารถบรรลผุลได้ คอืการทีผู่ผ้ลติต้องค�านงึถงึการออกแบบสารน�าไปสูก่าร
ผลติสปอตวทิยทุีม่คีณุภาพนัน่เอง


