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บทคัดยอ 

การวิจัยมีความสัมพันธอยางยิ่งยวดตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ โดยเปน
เครื่องมือสําคัญในการดําเนินงานทุกอยางของการประชาสัมพันธ ชวยทําใหการ
ประชาสัมพันธมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ อันนําไปสูการดําเนินงานที่มี
ความนาเช่ือถือและมีมาตรฐานสูงขึ้น นอกจากน้ี การวิจัยยังใชวัดความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธ การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธจึงเปนวิธีการคนหาความจริงที่นัก
ประชาสัมพันธควรนําไปใช  เน่ืองจากใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรอยางมีระบบและ      
มีหลักฐานอางอิง อันกอใหเกิดประโยชนทางดานประชาสัมพันธ 
 
ABSTRACT 

Research is closely related to Public Relations performance mainly due to 
its wide recognition as an important component of the Public Relations 
implementation process.  It significantly helps systematize Public Relations 
planning which, in effect, makes the process more credible and standardised.  In 
addition, it is also used to measure the success of any Public Relations 
performance.  Public Relations research is therefore a recommended approach 
for fact finding since its methodogy is scientific, systematic and referential. 

 
 
บทนํา 

ปจจุบันองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
ไดตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการประชา-
สัมพันธ เน่ืองจากการประชาสัมพันธเปนงานที่ตองสราง
ขึ้นเพ่ือจูงใจสาธารณชนใหมองเห็นภาพของสถาบันที่
ชัดเจนหรือภาพที่องคกรน้ันๆ ตองการ คือ การสรางความ 
รู ความเขาใจ การสรางทัศนคติที่ดีงามตอองคกร 

การประชาสัมพันธ เปนเคร่ืองมือในการบริหาร    
อยางหน่ึงที่จะชวยใหความสัมพันธระหวางองคกรกับ
สาธารณชนเปนไปดวยความราบรื่น ดังน้ัน ทุกองคกรจึง  
มีหนวยงานประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรการดําเนินงาน  
ขององคกรใหสาธารณชนไดรับทราบขาวสารประชา-
สัมพันธ  นโยบายในการดําเนินธุรกิจเ พ่ือกอให เ กิด

บรรยากาศแหงความเขาใจ และการใหความรวมมือสนับ 
สนุน ซึ่งจะยังผลใหการดําเนินงานขององคกรประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย 

การดําเนินงานประชาสัมพันธใหประสบความสําเร็จ
ตองกระทําอยางตอเน่ืองเปนกระบวนการ (process) จอหน 
มารสตัน (Marston, 1979 pp. 185-195) ใหแนวคิดเรื่อง
กระบวนการประชาสัมพันธซึ่งเปนที่นิยมและใชอางอิง
ทั่วไปวา การประชาสัมพันธควรกระทําตามสูตร R-A-C-E 
อันประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่กระทําตอเน่ืองกันไป 
กลาวคือ การวิจัย (research) การกระทําหรือการวางแผน 
(action or planning) การสื่อสาร (communication) และการ
ประเมินผล (evaluation)  

 



 

 
 

  
                               การประเมินผล              การวิจัย 

 
 
      การสื่อสาร            การวางแผน 

 
 

กระบวนการประชาสัมพันธเริ่มตนจากการวิจัยและ
การรับฟง (research listening) นักประชาสัมพันธตอง   
เก็บรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงที่มีอยูเพ่ือวิเคราะหสถาน-
ภาพ ขององคกรวา “องคกรควรจะทําการประชาสัมพันธ
อยางไร?” การรวบรวมขอมูลในการกําหนดแนวทางการ
ประชาสัมพันธจะตองกระทําดวยวิธีที่มีความเที่ยงตรง 
และนาเช่ือถือ การวิจัยจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่นักประชา-
สัมพันธสวนใหญใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพราะเปน
วิธีการทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดวิธีหน่ึง 
 
ความสําคัญของการวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธเปนวิชาชีพที่มีความสัมพันธและ
เก่ียวของกับคนในสังคม ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น  
ในการปฏิบัติงานสืบเน่ืองจากนักประชาสัมพันธไมรูจริง 
หรือการตัดสินใจท่ีผิดพลาดซึ่งอาจสงผลเสียตอคนจํานวน
มากที่เก่ียวของกับองคกร ทั้งน้ีเพราะการประชาสัมพันธ
เปนงานที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของคน นอกเหนือจากท่ีนักประชาสัมพันธ       
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประชาสัมพันธแลว นัก
ประชาสัมพันธจะตองมีความรูเก่ียวกับวิธีการที่ไดมาซึ่ง
ความรูหรือขอมูลที่นาเช่ือถือ มีความเท่ียงตรง และนํามา 
ใชประกอบการตัดสินใจในการทํางานประชาสัมพันธ          
ใหมีประสิทธิภาพ (พรทิพย  วรกิจโภคาทร, 2536 หนา 30) 

 

วิธีการใหไดมาซึ่งความรู หรือขอมูลที่มีความนา 
เช่ือถือและเที่ยงตรง ในปจจุบันยอมรับวาวิธีทางวิทยา-
ศาสตรเปนวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตรเปน
พ้ืนฐานของระเบียบวิธีวิจัยของศาสตรตางๆ การวิจัยการ 
ประชาสัมพันธเปนการแสวงหาความจริงที่เก่ียวของกับ

งานประชาสัมพันธ เชน เมื่อมีการเผยแพรขาวสารผาน
สื่อมวลชน นักประชาสัมพันธตองศึกษาวิจัยผลสะทอน
กลับเพ่ือสํารวจคนหารายละเอียด ขอเท็จจริง กอปรกับ
ปญหาทางการประชาสัมพันธของแตละหนวยงานอาจคลาย 
กันหรือแตกตางกัน และอาจมีความตอเน่ืองของปญหาที่ 
ไมสิ้นสุด ดังน้ัน นักประชาสัมพันธอาจตองทําการวิจัย
เฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี หรือเฉพาะโครงการ เปนตน 

การวิจัยจึงมีความสําคัญในการดําเนินงานทุกอยางของ
การประชาสัมพันธ การวิจัยทําใหองคกรไดทราบถึงความ
คิดเห็นของประชาชน มติของมวลชน ทาทีหรือความรูสึก
ตอสถาบันหรือการดําเนินงานโครงการการวิจัยทําใหนัก
ประชาสัมพันธมีขอมูล ขอเท็จจริงที่สามารถใชสนับสนุน
แนวทางการประชาสัมพันธจนไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหาร รวมทั้งชวยใหองคกรคนพบสิ่งที่จะเปนอันตราย
ตอเสถียรภาพ ความม่ันคงขององคกร การเตรียมมาตรการ
ปองกันปญหาที่ไมคาดคิดในอนาคต ตลอดจนสามารถนํา
ผลวิจัยมาใชเปนประชามติสนับสนุนการดําเนินงานในทาง
ที่ถูกตองขององคกร (เตือนจิตต  จิตตอารี, 2537 หนา 25) 

การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธจึงมีความสําคัญและ  
มีความจําเปนตอเน่ืองมาตลอดจวบจนปจจุบัน ผลการ
ศึกษาวิจัยของลินเดนแมน (Lindenmann) อางใน Wimmer, 
2000 pp. 364) พบวา รอยละ 75 ของนักประชาสัมพันธมี
ความเห็นวา การวิจัยมีบทบาทสําคัญการดําเนินงานประชา-
สัมพันธ นอกจากน้ี ลินเดนแมน (Lindenmann) ยังสํารวจ
พบวา การดําเนินของธุรกิจตางๆ กวา 80 โครงการ ในป 
ค.ศ. 1993 ประสบความสําเร็จโดยใชเทคนิค การวิจัยการ
ประชาสัมพันธ ในป ค.ศ. 1986 รอยละ 57 ของหนวยงาน

 



 

กลาวโดยสรุป การวิจัยใชเปนเครื่องมือสําคัญที่จะ
ชวยใหนักประชาสัมพันธประสบความสําเร็จ บรรลุวัตถุ 
ประสงคการดําเนินงานในหลายประเด็น กลาวคือ การตรวจ 
สอบทัศนคติของกลุมเปาหมาย เพ่ือจัดเตรียมขอมูลขาว 
สารการประชาสัมพันธใหสอดคลองเหมาะสมกับสถาน-
การณ การใชเปนเครื่องมือในการทําประชาพิจารณ (public 
hearing) เพ่ือกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับกระแสสังคม 
นักประชาสัมพันธสามารถนํามาใชประโยชนในการสราง
อิทธิพลตอกลุมเปาหมายได การชวยลดคาใชจายในการ
ดําเนินงาน การชวยทดสอบเนื้อหาและประสิทธิภาพของ
ขาวสารและชองทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ การ
ชวยในเรื่องการตัดสินใจเลือกชวงระยะเวลาท่ีจะจัดทํา
โครงการประชาสัมพันธเหมาะสมที่สุด และไดประโยชน
สูงสุด การกอใหเกิดการสื่อสารสองทาง (two-way com-
munication) ทําใหทราบถึงปฏิกิริยาตอบกลับจากกลุม 
เปาหมายอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงเน้ือหาขาว 
สารและการเลือกใชสื่อ รวมทั้งการชวยใหทราบและ
ตระหนักในประเด็นที่ เปนปญหาและมีผลกระทบตอ
สาธารณชนกอนที่จะลุกลามและกลายเปนวิกฤติการณ 
ตลอดจนการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริหารขององคกร 
(Wilcox, Ault and Agee, 1992 pp. 150) 
 
ความเปนมาและสถานภาพการวิจัยเพื่อการประชา-
สัมพันธในตางประเทศ 

นักสังคมศาสตรตางมีความเห็นรวมกันวา การวิจัย    
มีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ  คือ เพ่ือการบรรยาย     

เพ่ือการอธิบาย และเพ่ือการคาดคะเน (Pavlik, 1987 อางใน 
ประทุม  ฤกษกลาง, 2542 หนา 6) กลาวคือ 

การบรรยาย (describe) เปนการวิจัยเพ่ือการบรรยายภาพ
ของปรากฏการณ สถานการณ กระบวนการ ผลของการวิจัย
จะชวยใหทราบวามีอะไรเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ชวยให
ทราบถึงคุณลักษณะของบุคคลหรือปรากฏการณตางๆ 

การอธิบาย (explain) เปนการวิจัยเพ่ือมุงเนนแสวงหา
คําตอบวาเหตุการณเกิดขึ้นไดอยางไร โดยเนนการศึกษา
สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ 

การวิจัยเพ่ือการคาดคะเน (predict) เปนการวิจัยเพ่ือ
มุงศึกษาถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นถานักประชาสัมพันธทํา
ประชาสัมพันธหรือไมทํา บุคคลที่เก่ียวของจะมีปฏิกิริยา
โตตอบกลับอยางไร 

จากวัตถุประสงคดังกลาวขางตนจึงเปนที่มาของการ
ทําวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธตอง
อาศัยการวิจัยเพ่ือการบรรยาย อธิบาย วิเคราะหกระบวน- 
การประชาสัมพันธ เพ่ือศึกษาวาควรจะทําสิ่งใด ไมควรทํา
สิ่งใด มีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรม
ของกลุมเปาหมาย 

จอหน วี แพพวลิค (John V. Pavlik) นักวิชาการดานการ
ประชาสัมพันธไดศึกษาแนวโนมของการวิจัยเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ต้ังแตชวงป ค.ศ. 1923 ถึงป ค.ศ. 1986 และ 
แบลค (Black) ศึกษาในชวงป ค.ศ. 1990 ถึงป ค.ศ. 2000 
พบวา แตละชวงปมีการศึกษาวิจัยในขอบขายที่เหมือนกัน
และแตกตางกันไปตามการเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคม 
(Pavlik, 1987 pp. 16-23, Black, 1993 pp. 121-122) ดังตอไปน้ี 

 
ตารางแสดงชวงปท่ีทําวิจยัและขอบขายการวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ 

ชวงปท่ีทําการวิจัย ขอบขายการวิจัย 

1. ค.ศ. 1923 – 1937 การสรางทฤษฎีการประชาสัมพันธ 
ความสําคัญของทัศนคติ 
การสื่อสารเพื่อสรางประชามติ 

2. ค.ศ. 1947 อุปสรรคและความลมเหลวของการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ 
3. ค.ศ. 1955 การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ 
4. ค.ศ. 1972 การเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจในงานประชาสัมพันธ 



 

5. ค.ศ. 1976 พฤติกรรมการสื่อสารและการตัดสินใจของมนุษย 
6. ค.ศ. 1977 
 

การนําระเบียบวิธีวิจัยการประชาสัมพันธไปใชในองคกร  
หนวยงานดานการประชาสัมพันธ 

7. ค.ศ. 1979 บทบาท หนาที่ของนักประชาสัมพันธในองคกร 
8. ค.ศ. 1984 การพัฒนาแบบจําลอง และกระบวนการสื่อสาร 

เพ่ือการประชาสัมพันธ 
9. ค.ศ. 1986 บทบาทของการประชาสัมพันธตอการสรางประสิทธิภาพและ 

ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ 
10. ค.ศ. 1990–2000 ภาพลักษณองคกร  

การวิจัยแรงจูงใจ 
การศึกษาแนวโนมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
การวิจัยขาวสารการประชาสัมพันธ 
การวิจัยการเปดรับขาวสาร 
การวิจัยการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ 

         ที่มา: John V. Pavlik (1987 pp. 16-23) และ Black (1993 pp. 121-122) 
 

ในสวนของระเบียบวิธีการวิจัยที่งานวิจัยเพ่ือการ
ประชาสัมพันธในตางประเทศนิยมใชในการวิจัย คือ 
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) การ
วิเคราะหเน้ือหา (content analysis) การสังเกตแบบมีสวน
รวม (participation observation) การสัมภาษณ (personal 
interviews) และการสัมภาษณกลุม (focus groups) กลาวคือ 
นักวิจัยใชวิธีการสัมภาษณกลุม (focus groups) รอยละ 61 
การวิจัยเชิงสํารวจทางไปรษณีย (mail surveys) รอยละ 60 
การวิจัยเชิงสํารวจทางโทรศัพท (telephone surveys) รอยละ 
57 การสัมภาษณ (personal interviews) รอยละ 55 การ
วิเคราะหเน้ือหา (content analysis) รอยละ 29 การสังเกต

แบบมีสวนรวม (participation observation) รอยละ 23 
(Ryan, Martinson and Wiesendanger, citing in Wimmer, 
2000 pp. 364-365) 

 
ความเปนมาและสถานภาพการวิจัยเพื่อการประชา-
สัมพันธในประเทศไทย 

ในประเทศไทย การศึกษาวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ
และองคความรูทางนิเทศศาสตร สาขาวิชาการประชา-
สัมพันธ เริ่มตนจากคณะนิ เทศศาสตร  จุฬาลงกรณ -
มหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2520–2546 มีงานวิจัยเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ 231 เรื่อง กลาวคือ 

  
ตารางแสดงชวงปและงานวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ 

ชวงป คณะและสถาบันการศึกษา จํานวนงานวิจัย 
พ.ศ. 2520–2529 คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4 เรื่อง 
พ.ศ. 2539–2540 คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
นักวิชาการดานนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9 เรื่อง 
6 เรื่อง 
1 เรื่อง 

พ.ศ. 2541-2546 คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   129 เรื่อง 
82 เรื่อง 

                                                                                            รวม 231 เรื่อง 
       ที่มา : อุบลวรรณ  ปติพัฒนะโฆษิต (2545 หนา 38-78) 



 

 
จากขอมูลในตาราง อาจต้ังขอสังเกตไดวา งานวิจัย

เพ่ือการประชาสัมพันธในประเทศไทยไมไดเติบโตอยาง
ตอเน่ืองเพราะการประชาสัมพันธในประเทศไทยเกิดขึ้น
ในยุคอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน (พ.ศ. 2491-2513) โดย
เริ่มจากการศึกษาวิชาการประชาสัมพันธในโรงเรียนการ
ประชาสัมพันธ สังกัดกองวิชาการประชาสัมพันธเพ่ือ
ฝกอบรมขาราชาการไปปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ที่มี
ภารกิจหลักในการติดตอกับสื่อมวลชน  หลังจากนั้น 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
เริ่มเปดสอนวิชาการประชาสัมพันธในระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ  
ในประเทศไทยจึงเริ่มตนจากงานวิทยานิพนธของนิสิต 
นักศึกษา และผลงานวิจัยในเชิงวิชาการของอาจารยใน
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 

อน่ึง การประชาสัมพันธในประเทศไทยมีพัฒนาการ
จากอดีต หากจะทําความรูความเขาใจในปจจุบันไดอยาง
ถูกตอง นักประชาสัมพันธจะตองยอนกลับไปพิจารณา 
การวิจัยการประชาสัมพันธในอดีต กลาวคือ “การประชา-
สัมพันธในอดีตเปนการประชาสัมพันธเพ่ือการเผยแพร 
(publicity)” องคกร หนวยงาน และสถาบันตางๆ ตางแขง-
ขัน การเผยแพรขาวสารใหมากที่สุด ปจจุบันการประชา-
สัมพันธไดเปล่ียนสภาพจากการเผยแพรขาวสาร ซึ่งเปน
การสื่อสารทางเดียวมาเปนการสื่อสารแบบยุคลวิถี หรือ
การสื่อสารสองทาง กลาวคือ ผูรับสารตางมีบทบาทและ
ความสําคัญเทากับผูสงสาร ดังน้ัน การประชาสัมพันธจึง
กอกําเนิดขึ้นเปนกระบวนการ คือ การวิจัย การวางแผน 
การสื่อสาร และการติดตามประเมินผล 

หากพิจารณาตามแนวทางของการวิจัยจะพบวา ใน
อดีตการวิจัยการประชาสัมพันธมีบทบาทคอนขางจํากัด 
กลาวคือ การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธในอดีต คือ การ
ติดตามขาวประชาสัมพันธที่องคกรขอความอนุเคราะหใน
การเผยแพรผานสื่อหนังสือพิมพ ในสวนของการวิจัยใน
ลักษณะอื่นน้ันมีเปนจํานวนนอยเชนกัน เพราะการประชา-
สัมพันธเนนเฉพาะเรื่องของการเผยแพรขาวสาร หากจะ   
มีการวิจัยอื่นน้ัน นักประชาสัมพันธตองอาศัยการวิจัยของ
ฝายการตลาด หรือของฝายบุคคลตามแตกรณี (พรทิพย   
วรกิจโภคาทร, 2536 หนา 25) 

นอกจากน้ี ประทุม  ฤกษกลาง (2542 หนา 24) พบวา 
การวิจัยการประชาสัมพันธในอดีตสวนใหญเปนการวิจัย
ประยุกตการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยเชิงสํารวจ กลาวคือ 

การวิจัยประยุกตเปนการวิจัยเก่ียวกับกลยุทธและ  
การประเมินผล โดยมีจํานวนมากที่สุดเกินกวาครึ่ง เปน 
การวิจัยเก่ียวกับเทคนิคการสื่อสารแบบตางๆ และโครง- 
การประชาสัมพันธ เปนตน  

การวิจัยพ้ืนฐานหรืองานวิจัยบริสุทธิ์ เปนการวิจัย
เก่ียวกับความรู พ้ืนฐานของการประชาสัมพันธในเรื่อง
สาธารณชน ซึ่งมักใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจและการ
วิเคราะหบทความ เปนตน 

การวิจัยสํารวจในทางการประชาสัมพันธมักกระทํา
ในหลายดาน อาทิ การศึกษาจริยธรรมและมาตรฐานของ
บทบาทของนักวิชาชีพและผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 
เปนตน 

งานวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธในอดีตทําการศึกษา
วิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเพ่ิมพูนความรูในการประชา-
สัมพันธซึ่งยังขาดการวิจัยในเชิงวิพากษวิจารณ (critical 
research) ซึ่งเปนงานวิจัยที่ชวยพัฒนาปรับปรุงวิชาชีพ  
การประชาสัมพันธ และมีความเหมาะสมกวาการศึกษา
บทบาทหนาที่การประชาสัมพันธในสังคม โดยนักวิจัย
อาจจะศึกษาผลกระทบทางลบของการประชาสัมพันธใน
สังคม เชน ผลของการประชาสัมพันธตอเยาวชน หรือ
ปริมาณขาวสารการประชาสัมพันธ เปนตน 

อยางไรก็ตาม เมื่อการประชาสัมพันธไดตระหนักถึง
บทบาทและความสําคัญของผูรับสารหรือกลุมประชาชน
เปาหมายมากขึ้น  และใชการส่ือสารสองทางในงาน
ประชาสัมพันธแลว การวิจัยจึงเริ่มมีความสําคัญมากขึ้น 
เพราะการวิจัยที่มุงศึกษาจากกลุมประชาชนเปาหมายนั้น
สามารถจัดทําไดหลายรูปแบบและหลายโอกาส 

ปจจุบันมีงานวิจัยการประชาสัมพันธแพรหลาย 
โดยเฉพาะในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน 
และบริษัทที่ปรึกษาทางดานการประชาสัมพันธใชการ  
วิจัยเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 

สถานภาพการวิจัยขององคกร หนวยงาน สถาบัน
ตางๆ ในประเทศไทยมีความหลากหลายและแตกตางกัน 
สวนใหญแลวการวิจัยจะมีความหมายต้ังแตการประเมิน  
 



 

ผลการประชาสัมพันธเฉพาะโครงการ การประเมินผล  
การเผยแพรขาวสาร การประเมินผลการปฏิบัติงานประชา-
สัมพันธประจําป หรือทุก 2-3 ป หรือการประเมินสถาน-
การณเมื่อเกิดภาวะวิกฤตท่ีสงผลกระทบตอภาพลักษณ
องคกร หนวยงาน และสถาบัน เปนตน 

อภิชัจ  พุกสวัสด์ิ และคณะฯ (2551) ไดศึกษาวิจัย 
“สถานภาพและองคความรูการวิจัย เ พ่ือการประชา-
สัมพันธ” การศึกษาในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชระเบียบวิธีการวิเคราะหเน้ือ 
หา (Content Analysis) และใชแบบฟอรมลงรหัส (Coding 
Sheet) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ประชากรเปาหมาย
ทั้งหมด คือ งานวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธที่ ตี พิมพ        
เปนภาษาไทยเฉพาะที่เปนวิทยานิพนธ หรืองานวิจัยทั่วไป
ของอาจารย นักวิชาการที่เผยแพรต้ังแตป พ.ศ. 2510-2547 
กระทําโดยใชวิธีการสืบคนผานเว็บไซตฐานขอมูลของ
สํานักหอสมุดกลางในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท่ี
เปดสอนทางดานวารสารศาสตร นิเทศศาสตร สื่อสาร- 
มวลชน ครุศาสตร ศึกษาศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร 
และรัฐศาสตรในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนองคกร 
สถาบัน หนวยงานที่เก่ียวของกับการวิจัยทางสังคมศาสตร
รวมท้ังหมด 640 เรื่อง การวิเคราะหขอมูลกระทําโดยใช
คาสถิติรอยละ ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จ 
รูป SPSS/PC+  

ผลของการวิจัยไดสะทอนสถานภาพและองคความรู
การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธในประเทศไทยในชวง
ระยะเวลา 37 ปใน 5 มิติ คือ คุณลักษณะของงานวิจัย 
ประเภทของการวิจัย รูปแบบการวิจัย ขอบขายการวิจัย 
กรอบแนวความคิดและทฤษฎีการสื่อสารและการประชา-
สัมพันธ กลาวคือ 
 
คุณลักษณะของงานวิจัย 

งานวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธตลอดชวงระยะเวลา 
37 ป (พ.ศ. 2510-2547) รวมท้ังหมด 640 เรื่อง สัดสวนของ
งานวิจัยดังกลาวไมไดเติบโตอยางตอเน่ือง ในปชวงป พ.ศ. 
2540-2547 เปนชวงที่พบงานวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ
มากที่สุด ลักษณะงานวิจัยท่ีพบเปนวิทยานิพนธของนิสิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมากที่สุด สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธเปนสาขาที่มีงานวิจัยเพ่ือการประชา-
สัมพันธมากที่สุด ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากวิทยาการในศาสตร
สาขาการประชาสัมพันธในประเทศไทยเกิดขึ้นในยุค
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน (พ.ศ. 2491-2513) การจัดการ
ศึกษาวิชาการประชาสัมพันธเริ่มตนจากความเปนวิชาชีพ
มากกวาความเปนนักวิชาการ เนนการฝกอบรมเพ่ือหลอ
หลอมตัวบุคคลไปปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐที่มี
ภารกิจหลักในการติดตอสื่อสารมวลชนมากกวาการผลิต
นักวิชาการมาทําวิจัย (หน่ึงหทัย  ขอผลกลาง, 2541) จวบ
จนกระทั่งวิชาการประชาสัมพันธมีการพัฒนาและขยาย  
ตัวโดยเปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ต้ังแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสงผลใหงานวิจัย    
มาเพ่ิมจํานวนขึ้นใน 2 ชวงยุคหลัง (พ.ศ. 2530-2539 และ 
2540-2547) ทั้งน้ีเปนงานวิทยานิพนธเปนสวนใหญเน่ือง 
จากเปนการศึกษาตามหลักสูตรที่บังคับใหนิสิตนักศึกษา
ตองทําวิทยานิพนธ ประกอบกับงานวิจัยของนักวิชาการ
และอาจารยในสาขาวิชาการประชาสัมพันธที่ตองทําวิจัย
เพ่ือเพิ่มผลงานทางวิชาการเปนตน 

 
ประเภทของการวิจัย 

ประเภทของการวิจัยในงานวิจัยเพ่ือการประชา-
สัมพันธ 640 เรื่อง สวนใหญเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผล
ของการวิจัยสามารถสะทอนใหเห็นวา การวิจัยเพ่ือการ
ประชาสัมพันธยอมรับแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณมาก 
กวาการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ  
เชิงคุณภาพ กอปรดวยงานประชาสัมพันธเปนงานบริหาร
ซึ่งมีลักษณะเปนการประเมินทัศนคติของกลุมเปาหมาย
และกระทําการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจและการยอม- 
รับจากสาธารณชน ดังน้ัน การวิจัยสวนใหญจึงเลือกใชการ
วิจัยเชิงปริมาณเพราะงานประชาสัมพันธตองอาศัยการ 
วิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการบรรยาย อธิบาย วิเคราะหกระบวน 
การประชาสัมพันธ (Center and Broom, 1994) นอกจากน้ี
การวิจัยเชิงปริมาณสามารถใหขอมูลเชิงประจักษที่นัก
ประชาสัมพันธสามารถแจงนับได วัดได ใชวิธีการทาง
สถิติเปนเครื่องชวยในการวิเคราะหขอมูลซึ่งสวนใหญ  
เก็บรวบรวมมาเปนตัวเลขและใชสถิติตรวจสอบความ 
 



 

นาเช่ือถือของขอคนพบ และเพ่ือตรวจสอบทฤษฎีแนว   
คิด หรือสมมุติฐานที่นักประชาสัมพันธคาดการณไว 
 
รูปแบบการวิจัย 

รูปแบบของการวิจัยในงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ 
640 เรื่อง สวนใหญเลือกใชรูปแบบของการวิจัยเชิงสห-
สัมพันธมากท่ีสุด รองลงมาคือ การสัมภาษณเจาะลึกการ
วิเคราะหเน้ือหาและการวิจัยเอกสาร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
นักวิจัยตองการศึกษาความเก่ียวของหรือสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปร หรือปรากฏการณตางๆ ตามสภาพท่ีเปน 
อยู รวมทั้งตองการศึกษาระดับและทิศทาง เพ่ือทํานาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปร (สุรพงษ  โสธนะเสถียร, 
2545) เปนตน ดังน้ัน การวิจัยเชิงสหสัมพันธจึงเปนรูป 
แบบการวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดรับกับแนว 
ทางการคนหาความจริงในงานวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ 
ในสวนรูปแบบการสัมภาษณเจาะลึกน้ันใชเปนวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดหลากหลายและลึกซึ้ง การสัมภาษณ
เจาะลึกมักถูกใชในการเก็บรวบรวมขอมูลควบคูไปกับ
งานวิจัยในรูปแบบอื่นๆ (ประทุม  ฤกษกลาง, 2544) สําหรับ 
การวิเคราะหเน้ือหาและการวิจัยเอกสารยังคงมีความ  
จําเปนและมีความสําคัญสําหรับนักวิจัย ในการวิจัยเพ่ือการ
ประชาสัมพันธน้ัน สวนหน่ึงนักวิจัยตองการคนหารองรอย
จากผลงานตางๆ เชน เอกสาร การวิเคราะหใจความ การรวบ 
รวมเอกสารที่ เปนสื่อสิ่งพิมพเ พ่ือการประชาสัมพันธ     
การศึกษาพัฒนาการของการประชาสัมพันธ  เปนตน         
(อุบลวรรณ  ปติพัฒนะโฆษิต, 2545) 
 
ขอบขายของการวิจัย 

ขอบขายของการวิจัยในงานวิจัยเพ่ือการประชา-
สัมพันธ 640 เรื่อง สวนใหญ 2 ใน 4 ศึกษาวิจัยเรื่องทัศน-
คติหรือความคิดเห็นมากที่สุด  รองลงมา คือ  การวิจัย
ภาพลักษณ (ในสวนที่เหลือศึกษาวิจัยการประเมินผล การ
วิจัยนโยบายองคกร การเปดรับขาวสาร เน้ือหาขาวสาร  
การประชาสัมพันธ การวิจัยภาพลักษณและการประชา-
สัมพันธทางการเมือง การวิจัยสื่อมวลชน การวิจัยบรรณ
นิทัศน และการวิจัยตลาด) ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากงานประชา- 
สัมพันธในสังคมไทยเปนงานเผยแพรความคิดเห็นและ
ขาวสารจากหนวยงานทั้งในสวนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
ธุรกิจเอกชนไปสูกลุมเปาหมาย เปนการสนับสนุนใหเกิด

ระดมความคิดที่เหมาะสมและนําไปสูขอยุติเปนมติของ 
คนสวนมากในสังคม กลาวอีกนัยหน่ึง ทัศนคติและความ
คิดเห็นมีความสําคัญและจํา เปนตองการดํา เนินงาน
ประชาสัมพันธ ทั้งน้ีเพราะกอนที่จะดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธใดๆ องคการ สถาบัน หนวยงานจะตอง
ทราบและเขาใจถึงทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน
เสียกอนจึงจะทําใหการดําเนินงานน้ันมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามความมุงหมาย (Derriman, 1964 อางใน วิรัช  
ลภิรัตนกุล, 2540) 

ในสวนของขอบขายในลําดับรองลงมา คือ การศึกษา
ภาพลักษณ สืบเน่ืองจากการประชาสัมพันธเปนงานที่ตอง
สรางขึ้นเพ่ือจูงใจสาธารณชนใหมองเห็นภาพของสถาบัน
ที่ชัดเจนหรือภาพที่องคการน้ันตองการ คือ การสราง
ทัศนคติที่ดีงามตอสถาบัน การดําเนินงานประชาสัมพันธ 
คือ การสรางหรือการเปล่ียนแปลงภาพลักษณหรือทัศนคติ
ของสาธารณชนที่ยังไมรูจักหรือไมเขาใจประเด็นของ
ขอเท็จจริงที่ เ ก่ียวของกับองคกร  ดังน้ัน  หนาที่สําคัญ
ประการหน่ึงของนักวิจัยในงานประชาสัมพันธ คือ การ
ศึกษาวิจัยเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับองคการ  
อันเปนหนทางหน่ึงที่จะชวยใหองคการประสบความ 
สําเร็จ บรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน (ประทุม  ฤกษกลาง, 
2542) 
 
กรอบแนวความคิดและทฤษฎีการส่ือสารและการ
ประชาสัมพันธ 

งานวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ 640 เรื่อง สวนใหญ
มุงใชกรอบแนวความคิดเรื่อง  นิยามความหมายและ
ความสําคัญของการประชาสัมพันธ แนวความคิดเรื่อง
หลักการและวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ เครื่อง- 
มือและสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ และแนวความคิด
เรื่องกระบวนการประชาสัมพันธ  ทั้ง น้ีสืบเ น่ืองจาก
แนวความคิดดังกลาวเปนองคประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญ 
เปนอันดับแรกของการประชาสัมพันธ นักวิจัยสวนใหญ 
จึงเลือกใชแนวความคิดดังกลาวเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและตัวแปรที่ใชในงานวิจัยที่ทํา 
การศึกษา รวมทั้งทราบถึงความกาวหนาขององคความรู
ของแนวความคิดดังกลาว ตลอดจนผลงานวิจัยที่ เ ก่ียว   
ของ (วิรัช  ลภิรัตนกุล, 2540, เทพศักด์ิ  บุณยรัตพันธุ, 
2543) 



 

ในสวนของทฤษฎีการสื่อสารและการประชา -
สัมพันธ ในการวิจัยครั้งน้ีพบวา นักวิจัยเลือกใชทฤษฎีการ 
เปดรับสาร ทฤษฎีที่วาดวยองคประกอบของการสื่อสาร และ
ทฤษฎีการเลือกสรรมากที่สุด ดวยเหตุที่เครื่องมือหน่ึงของ
การประชาสัมพันธคือ การสื่อสาร ฉะน้ัน การศึกษาวิจัย
เรื่องการประชาสัมพันธจึงตองอาศัยทฤษฎีการส่ือสาร
ดังกลาวเปนทฤษฎีพ้ืนฐานหลักในการหาคําอธิบายตางๆ ที่
เก่ียวของกับขอบขายของการวิจัยที่นักวิจัยศึกษา (เสรี   
วงษมณฑา, 2542, ปาริชาต  สถาปตานนท, 2547) หรืออีก
นัยหน่ึง ทฤษฎีดังกลาวทั้ง 3 ทฤษฎีที่นักวิจัยเลือกใชใน
การวิจัยครั้งน้ีสืบเน่ืองจากทฤษฎีดังกลาวเปนทฤษฎีแนว
ปฏิบัติ (operational theory) หรือหลักวิชาทั้งมวลในการ
ปฏิบัติงานดานการวิจัยการสื่อสารโดยเฉพาะการส่ือสาร 
มวลชนท่ีอาศัยหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทร-
ทัศน และการสื่อสารธุรกิจการโฆษณาและการประชา-
สัมพันธเปนหลักสําคัญ (สมควร  กวียะ, 2546) 

 
สถานภาพการวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธในตาง 
ประเทศและในประเทศไทย 

พัฒนาการของการศึกษาวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ
ในตางประเทศเริ่มตนในป ค.ศ. 1923 รวมเวลาถึงปจจุบัน 
คือ 85 ป การวิจัยในชวงป ค.ศ. 1923-1986 เปนการวิจัย
พ้ืนฐานซึ่งนักวิจัยเลือกศึกษาวิจัยเพ่ือสรางแนวคิด ทฤษฎี
การประชาสัมพันธ เชน แนวคิดเรื่องทัศนคติ ประชามติ 
การโนมนาวใจ กระบวนการและแบบจําลองการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ ระเบียบวิธีวิจัยการประชาสัมพันธ 
บทบาทของนักประชาสัมพันธ สวนในชวงป ค.ศ. 1990-
2000 เริ่มมีการวิจัยประยุกต เชน การศึกษาแนวโนมทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การวิจัยประเมินผล การ 
วิจัยขาวสารการประชาสัมพันธ และการวิจัยเชิงสํารวจ 
เชน การศึกษาภาพลักษณ การเปดรับขาวสาร เปนตน 
พัฒนาการของการศึกษาวิจัยที่กลาวมา ทําใหเกิดสถาน-
ภาพองคความรูของการวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ และมี
ทิศทางในการทําการวิจัยในอนาคตท่ีมีความตอเน่ือง และ
สามารถตอยอดองคความรูเพ่ิมขึ้น เชน การศึกษาแนว 
โนมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นักวิจัยสามารถตอ
ยอดองคความรูในเรื่องการวิจัยตลาด การวิจัยนโยบาย
องคกร การวิจัยภาพลักษณและการประชาสัมพันธทาง
การเมือง การวิจัยการประชาสัมพันธการ ตลาด เปนตน 

พัฒนาการของการศึกษาวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ
ในประเทศไทยตลอดชวงระยะเวลา 37 ป (พ.ศ. 2510-
2547) งานวิจัย เริ่มตนจากงานวิทยานิพนธของนิสิต 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
จากคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ
วารสารศาสตรสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สวนใหญเปนการวิจัยพ้ืนฐานโดยใชกรอบแนวคิด ทฤษฎี
การประชาสัมพันธประกอบการวิจัย นิยมใชเปนงานวิจัย
เชิงปริมาณ ขอบขายของการวิจัยที่ศึกษา คือ การวิจัย
ทัศนคติ ความคิดเห็น การวิจัยภาพลักษณ การวิจัยการ
ประเมินผล การวิจัยนโยบายองคกร การเปดรับขาวสาร 
เน้ือหาขาวสารการประชาสัมพันธ การวิจัยภาพลักษณ  
และการประชาสัมพันธทางการเมือง การวิจัยสื่อมวลชน 
การวิจัยบรรณนิทัศน และการวิจัยตลาด 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบสถานภาพการวิจัยเพ่ือ
การประชาสัมพันธทั้งในตางประเทศและประเทศไทย
สะทอนใหเห็นภาพความเหมือน คือ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช
ในการศึกษาวิจัยและขอบขายของการศึกษาวิจัย ในสวน
ของความแตกตางน้ัน คือ งานวิจัยในตางประเทศมุงวิจัย
เพ่ือสรางกรอบแนวคิด ทฤษฎีการประชาสัมพันธเพ่ือ
พัฒนาองคความรูทางการประชาสัมพันธทั้งในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ สวนงานวิจัยในประเทศไทยมุงศึกษาวิจัย   
เพ่ือตรวจสอบแนวคิด  ทฤษฎีการประชาสัมพันธเ พ่ือ
พัฒนาองคความรูในศาสตรประชาสัมพันธ 

อยางไรก็ตาม  ยังมีชองวางในงานวิจัยทั้งในตาง 
ประเทศและประเทศไทยที่ ยั งไมมี นักวิจัยไดศึกษา        
วิจัยกัน เชน การวิจัยในเชิงวิพากษ การวิจัยผลกระทบ   
ทางลบของการประชาสัมพันธในสังคม  การวิจัยการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน 
 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงที่จะชวย
ในการคนหาความจริงซึ่งมีความสําคัญตอการดําเนินงาน
ตางๆ ของการประชาสัมพันธ การวิจัยการประชาสัมพันธ
มีลักษณะเปนกระบวนการที่มุงเนนหาคําตอบตางๆ ที่
เก่ียวของกับองคกร สาธารณชน 

จากอดีตถึงปจจุบัน พัฒนาการของการวิจัยการประชา-
สัมพันธ เปล่ียนแปลงตามบริบททางสังคม  เศรษฐกิจ 
การเมือง นักประชาสัมพันธจึงมิควรทําวิจัยแคเพียง “วิจัย” 



 

บทความน้ีเปนเพียงแคจุดเริ่มตนของการนําเสนอ
สถานภาพความรู เรื่องการวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ
เทาน้ัน  ควรจะมีการศึกษาวิจัยการประชาสัมพันธใน
ประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจ เชน การพัฒนาสื่อและแนวทาง 
การสื่อสารในงานประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การพัฒนาองคความรูใหมในดานการประชาสัมพันธ การ
วิจัยผลกระทบเชิงลบตอผูรับสารในงานประชาสัมพันธ 
ตลอดจนการวิจัยเชิงนโยบายขององคกรในเรื่องการ  
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน  
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1 เปนงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเซนต-

จอหน  ตัวเลมรายงานการวิ จั ยสามารถสืบคนไดจาก  สํ านัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเซนตจอหน หอสมุดแหงชาติ และหองสมุด

สํานักงาน คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารยอภิชัจ  พุกสวัสดิ์ สําเร็จการศึกษา นศ.ม. 
(การประชาสัมพันธ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศศ.บ. (ภาษา
ฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปจจุบันเปนผูชวยศาสตราจารย
ประจําคณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม-       
พระเกียรติ มีผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย ไดแก 1) 
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเซนตจอหน ตามความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพ-  
มหานคร 2) สถานภาพและองคความรูการวิจัยเพ่ือการ
ประชาสัมพันธในประเทศไทย 3) การเผยแพรแนวความคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ผานกลไกการประชาสัมพันธ ของกรม
ประชาสัมพันธ ประเภทบทความวิชาการ อาทิ 1) ภาพ- 
ลักษณ...สําคัญแคไหน? 2) หนังสือพิมพ:สื่อเพื่อการศึกษา  
3) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประชาสัมพันธ 4) Teaching 
skills in development communication for communication 
educators in the Mekong sub-region และเอกสารประกอบ  
การสอน ไดแก การสื่อสารมวลชนกับสังคมไทย 
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