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บทคัดย่อ 
 ขั้นตอนหนึ่งในงานประชาสัมพันธ์ ที่นักประชาสัมพันธ์มักหลงลืมคือ “การวิจัย” ซึ่งหมายถึง การค้นคว้าหา
ความจริง ข้อค้นพบอย่างเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์อย่างมีหลักการ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ การวิจัยมีประโยชน์มากในการเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ การวางแผน ตลอดจนการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การวิจัย ยังไม่ได้รับความส าคัญมากนัก เนื่องจากนัก
ประชาสัมพันธ์ไม่มีเวลา และมองไม่เห็นความส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังๆ ที่การวิจัยนั้นมีความสัมพันธ์กับขั้นตอนอื่นๆ 
ในวงจรการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ การวิจัยเป็นขั้นตอนแรก ในการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
น าไปสู่การวางแผนที่มีหลักการ และจากนโยบายและแผนที่วางไว้  จะน าไปสู่การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย และ
ประเมินผลจากการสือ่สาร และข้อมูลจากการประเมนิผล ก็จะถูกรวบรวมไว้ในลักษณะการวิจัย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนต่อไปนั่นเอง 
ค าส าคัญ : การวิจัยการประชาสัมพันธ์, การวางแผนการประชาสัมพันธ์, การประชาสัมพันธ์ 
 

Abstract 
One process of public relations affair which public relations practitioners seem to forget is 

“conducting research”. It is the way to find out the reality and the systematic findings which is 
analyzed with the principles and synthesized information for employing. For public relations affair, 
the research is very beneficial to be information for decision making, planning and implementing the 
public relations with efficiency. However, research is not important in public relations affair because 
the practitioners lack time and do not think about their importance. In fact, the research relates to 
other processes in public relations circle; namely, the research is the first process in collecting 
information which is necessary for public relations. This process will bring to plan with principle. 
Moreover, from the policy and planning will bring to communication with the target groups. Finally, 
the information from evaluation process will be collected in research approach and implement to 
plan again. 
Keywords : Public Relations Research, Public Relations Planning, Public Relations 
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การวิจัยดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัว และไม่ได้รับความ
สนใจจากคนท่ัวไป แต่จริงๆ แล้วในทุกๆ วงการ ไม่ว่าจะ
เป็นวิชาชีพใด ผู้ประกอบการควรจะค านึงถึง “การวิจัย” 
เพื่อพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ เฉกเช่นเดียวกับในงาน
ประชาสัมพันธ์ ที่ย่อมต้องการผลจากการวิจัยน าไปใช้
ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน 

 
1. ค ว า ม จ า เ ป็ น ข อ ง ง า น วิ จั ย ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 
 การวิจัย คือ กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือ
การพยายามค้นหาค าตอบหรือหาความรู้ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม โดยใช้วิธีการศึกษา
อย่างมีระเบียบและมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Methods) (นันทวัน สุชาโต, 2537: 7 [1])  
 ส าหรับในงานประชาสัมพันธ์  การวิจัยนับเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ โดย
นักประชาสัมพันธ์จะท าการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจาก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
งานประชาสัมพันธ์ การวิจัยเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
ทราบว่า ควรจะท าการประชาสัมพันธ์อย่างไร เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ที่ดี หรือเมื่อ
องค์กรประสบปัญหา เช่น มีข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ใหม่ๆ และต้องการทราบแนวโน้มในการตอบรับหรือ
สนับสนุนจากกลุ่ ม เป้าหมาย หรือเมื่อต้องการหา
กลุ่มเป้าหมายใหม่ (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2551 อ้างถึงใน 
จินตวีร์ เกษมศุข, [2]) นอกจากนี้ การวิจัยยังเป็นการ
รวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการ เช่น การเคลื่อนไหวของ
กลุ่มอิทธิพล สื่อมวลชนคู่แข่ง ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ
ช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สามารถน ามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ [3] เห็นว่า เมื่อได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว จ าเป็นต้องมีการวิจัย
งานประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยเสมอ เพราะจะช่วยให้ฝ่าย
บริหารหรือฝ่ายจัดการขององค์การสามารถก าหนด
นโยบายให้เป็นที่พึงพอใจและยอมรับจากกลุ่มประชาชน 
เ พ ร า ะ เ ป็ น ก า ร สื่ อ ส า ร ส อ ง ท า ง  ( Two-way 
Communication) ระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่
เกี่ยวข้อง 

 Sanchez [4] กล่ าวว่ า  การวิ จั ยจะ เป็นข้อมู ล
สนับสนุนค ากล่าวอ้าง และจะท าให้สามารถตัดสินใจได้
ง่ายขึ้น เนื่องจากจะท าให้เห็นข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่จะเสริม
ความมั่นใจในการตัดสินใจ 
 Wright (อ้างใน Stack [5]) ช้ีให้เห็นว่า การวิจัยมี
ความส าคัญเพราะนักประชาสัมพันธ์ต้องค้นหาวิจัยเพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของพวกเขาท่ีเป็นที่มาของการเสนอกลยุทธ์ 
การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร และให้กลยุทธ์ที่ดี
ที่สุดแก่ลูกค้า 
 อย่างไรก็ตาม คนมักจะเข้าใจผิดว่าการวิจัยการ
ประชาสัมพันธ์เป็นการส ารวจวิจัยประชามติเพียงอย่าง
เดียว แต่ที่จริงแล้ว การวิจัยการประชาสัมพันธ์สามารถ
แยกได้เป็นหลายประเภท เพราะเป็นการศึกษาค้นคว้าถึง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความรู้สึกและประชามติของประชาชนที่มี
ต่อองค์การได้ด้วย 
 วิรัช ลภิรัตนกุล [6] เสนอแนะว่าการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันทุกประเภท ย่อมต้อง
ยึดถือเอาประชามติหรือความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนเป็นพื้นฐาน องค์การสถาบันบางแห่ง
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ไปโดยไม่ทราบถึงประชามติที่
แท้จริงของประชาชน รวมทั้งไม่ทราบถึงเทคนิคและ
วิธีการในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบของ
สภาพสังคมปัจจุบัน ทั้งทางด้านการเมืองและสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมที่สามารถเปลี่ยนแปรประชามติ หรือ
ความคิดเห็นของประชาชนให้เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ 
หากองค์การสถาบันเพิกเฉยหรือละเลยต่อประชามติหรือ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันนั้นย่อมประสบกับ
ความล้มเหลว 
 ฉะนั้น การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การ
สถาบันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจดีแก่
ประชาชนไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็นองค์การของรัฐบาล 
หรือของธุรกิจเอกชน หรือองค์การสาธารณกุศล ย่อม
จะต้องมีการวิจัยหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เสียก่อน เพื่อทราบความรู้สึกนึกคิดและความต้องการ
ของประชาชนอย่างแน่ชัด สามารถน ามาประกอบการ
วางแผนหรือวางโครงการประชาสัมพั นธ์ ได้อย่าง
เหมาะสม  และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อสื่ อส า รและ
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน 
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 เช่นเดียวกับจินตวีร์ เกษมศุข [2] ซึ่งกล่าวได้ว่า การ
วิจัยทางการประชาสัมพันธ์เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ความพอใจ
หรือไม่พอใจต่อนโยบายและการด าเนินงานขององค์กร
หรือสถาบันน้ันๆ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มประชาชนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรนั่นเอง 
 นอกจากน้ีงานวิจัยยังมีประโยชน์อีกมากมาย เพื่อให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น พจน์ ใจชาญสุขกิจ [7] สรุปประโยชน์
ของการวิ จั ย  ซึ่ ง ส ามารถท า ให้ ผู้ บ ริ ห ารหรื อนั ก
ประชาสัมพันธ์ก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพความจริง ดังนี ้
 1. การวิจัยสามารถท าให้นักประชาสัมพันธ์ได้
ทราบถึงประสบการณ์ในอดีตของการด า เนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของตนเองและของสถาบัน
อื่น เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์และกลวิธีในการวางแผนต่อไป 
 2. การวิจัยสามารถท าให้นักประชาสัมพันธ์ได้
ทราบถึงสถานการณ์และภาพลักษณ์ปัจจุบันของสถาบัน
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถทราบในรายละเอียด
ทั้งความลุ่มลึกและความกว้าง ตลอดจนคาดเหตุการณ์ใน
อนาคตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง หรือมีข้อผิดพลาด
น้อยทีสุ่ด 
 3. การวิจัยเป็นการแสวงหาข้อมูลที่เป็นระบบ ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และเข้าใจในสภาพของทรัพยากร
มนุษย์ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการและการ
บริหาร ตลอดจนพฤติกรรมการสื่อสาร 
 4. การวิจัยจะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์มีข้อมูลที่
ลึกซึ้งเกี่ยวกับสื่อที่จะน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ทั้ง
สื่อท่ีสถาบันสามารถจัดการผลิตเองและสื่อมวลชน 
 5. การวิจัยสามารถท าให้นักประชาสัมพันธ์ได้รู้จัก
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของสถาบันได้อย่างถูกต้อง 
รัดกุม ทั้งพื้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมที่มี
ต่อสถาบัน ตลอดจนพฤติกรรมการสื่อสาร 
 6. การวิจัยสามารถท าให้นักประชาสัมพันธ์มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปฏิทินเวลาต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนและการตัดสินใจ
จัดท ากิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับโอกาสและวาระต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง 
 7. การวิจัยสามารถเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้าน
ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเหตุผลและจัดล าดับความส าคัญ
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและมีประโยชน์ต่อการ
เสริมสร้าง รักษาและแก้ไขภาพลักษณ์ 
 8. การวิจัยสามารถส่งเสริมให้การด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารสองทาง ไป -กลับ ได้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะการวิจัยทั้งแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ แฝงไว้ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 9. การวิจัยสามารถให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
วิทยากรใหม่ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล 
เป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับนักประชาสัมพันธ์ที่ดี 
 10. การวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) 
ส ามา ร ถ ใ ช้ เ ป็ นก ร ะ จกสะ ท้ อนกา รด า เ นิ น ง า น
ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเวลาต่างๆ และเป็นการวัด
ประเมินผลกิจกรรมใดโดยเฉพาะก็ได้ประโยชน์ที่ได้รับนั้น
จะท าให้นักประชาสัมพันธ์ได้รู้จักตนเองมากขึ้น เพื่อที่จะ
ได้พัฒนาตนเองและงานประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม ก่อนจะตัดสินใจท าวิจัย ไม่ว่าจะท า
เองหรือว่าจ้างบริษัทวิจัย ขอให้ถามค าถามต่อไปนี้ 
(Dilenschneider, 2011 อ้างถึงใน จินตวีร์ เกษมศุข [2]) 
 1. ผลของงานวิจัยนี้จะสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้
อย่างไร 
 2. มีอะไรที่เรารู้แล้วบ้าง การท าสิ่งที่ซ้ าซ้อนเป็น
การเปลืองงบประมาณและท าให้การด าเนินงานเสียเวลา 
 3. มีวิธีใดบ้างที่องค์กรจะสามารถใช้งานวิจัยให้
เป็นประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ผลวิจัยในการออกแบบ
แผนงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่
ข้อมูลจากการวิจัยให้คนในองค์กรได้รับรู้ 
 การวิจัยจึงมีความสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะข้อมูลจากการวิจัยจะน าไปสู่ขั้นการวางแผน 
ดังที่ Lang [8]  เห็นว่า นโยบายการประชาสัมพันธ์ควร
มาจากการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้สร้างสรรค์ 
ความเท่าเทียม ความเข้าใจทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งในการประชาสัมพันธ์ 
งานวิจัยมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจและจ าแนกกลุ่ม
เฉพาะให้เหมาะกับการประชาสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ 
 สอดคล้องกับความคิดของรุ่งนภา พิตรปรีชา [9]  ที่
สรุปบทบาทของการวิจัยที่มีความสัมพันธ์และประโยชน์
ต่อการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (The Role of 
Research in PR Strategies Planning) 
 ถึงตรงนี้ จะเห็นได้ถึงความส าคัญของการวิจัยใน
ฐานะกลไกส าคัญในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ 
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 สภาพแวดล้อมขององค์การ จุดเด่นจุดด้อยของ
สินค้าบริการ หรือนโยบายขององค์การสภาพการแข่งขัน 
ศักยภาพของคู่แข่งขัน ปัญหาที่เกิดขึ้น ทัศนคติหรือการ
รับรู้ของกลุ่มเป้าหมายหรือสาธารณชนต่อองค์การ  
 นอกจากนั้น การวิจัยยังเป็นกลไกส าคัญหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ท่ีมีส่วนช่วย
ให้เราทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ท างาน รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน
การท างานในครั้งต่อไป วิธีการที่ใช้ในการวิจัยหรือหา
ข้อมูลทางการประชาสัมพันธ์นั้น มีพื้นฐานมากจากการ
สังเกต (Observation) เพื่อให้ได้รายละเอียด ข้อมูลที่
ใหม่หรือแตกต่างออกไปจากที่เราทราบ และสามารถ
น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การวางแผน
กลยุทธ์ที่ มีประสิทธิภาพ การวิจัย ที่ท ากันในการ
ประชาสัมพันธ์มีอยู่ 3 ลักษณะหลักๆ คือ 
 1. การส ารวจ (Surveys) โดยวัตถุประสงค์หลัก
คือการทราบถึงทัศนคติ ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
ต่อองค์การ หรือโครงการหรือประเด็นปัญหาต่างๆ และ
เพื่อโยงไปถึงภาพลักษณ์ขององค์การในสายตาของ
กลุ่มเป้าหมายหรือสาธารณชนด้วย 
 2. การติดตามผลการสื่อสาร (Communication 
Audits) วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อประเมินว่าข้อความ
หรือสารที่ส่งออกไปจากองค์การนั้น กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจมากขึ้น มีการรับรู้ไปในแนวทางที่ต้องการ
หรือไม่ เป็นการเปรียบเทียบความความคาดหวังของ
ผู้บริหารเกี่ยวกับผลการสื่อสารกับสิ่งท่ีกลุ่มเป้าหมายรับรู้
และตีความออกมา ซึ่ งอาจจะไม่ตรงกับที่ผู้บริหาร
ต้องการก็ได้ 
 การติดตามผลการสื่อสารที่ท ากันโดยทั่วไป เช่น การ
วิเคราะห์ภาพลักษณ์ขององค์การในสายตาของพนักงาน 
ลูกค้าและชุมชน หรือการติดตามผลสิ่งพิมพ์ขององค์การ 
ได้แก่ รายงานประจ าปี จดหมายข่าว ข่าวแจก หรือ
เอกสารต่างๆ ที่ออกไปจากองค์การ ผลที่ได้จากการ
ติดตามผลการสื่อสารนี้จะสามารถช่วยองค์การในการ
แก้ปัญหาและตอบค าถามในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. อุปสรรคในการสื่อสาร 
 2. ปัญหาด้านภาระงานด้านการสื่อสาร 
 3. ปัญหาการท างานและการประสานงานของ
พนักงาน 
 4. ข้อมูลส าคัญที่ไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ และ
บางเรื่องก็น าความเสื่อมเสียมาสู่องค์การ 

 5. ความคิดที่ขัดแย้ง หรือวิธีคิดใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมี
การคิดมาก่อนในองค์การ 
 นอกจากน้ัน การติดตามประเมินผลการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความคุ้นเคย มีความ
เข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการศึกษา มีความเข้าใจ
ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการศึกษา ตระหนัก
และ เ ข้ า ใ จอย่ า งดี เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ร า วที่ เ กี่ ย ว กั บ
กลุ่มเป้าหมาย และจะต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือ
อิทธิพลของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีต่อกันและกัน
ด้วย 
 6. การหาข้อมูลและวิเคราะห์ผลจากเอกสาร 
(Unobtrusive Methods) วัตถุประสงค์ของการประเมิน
นี้มีขึ้นเพื่อประเมินผลการสื่อสาร โดยจะใช้วิธีการ
วิเคราะห์จากเอกสารต่างๆ ท่ีส่งออกไปหรือท่ีมีอยู่ เพื่อใช้
ข้อมูลที่วิเคราะห์ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร โดย
ถือว่าข้อมูลต่างๆ เป็นเสมือนฐานรากของการวางแผน
และก าหนดกิจกรรม ขาดฐานรากกิจกรรมย่อมไม่
สามารถเกิดขึ้นมากได้ การหาข้อมูลและประเมินผลจาก
เอกสาร มีลักษณะการด าเนินงานต่างๆ ดังน้ี 
 7. การหาข้อมูลและวิ เคราะห์ผลอย่ า ง ง่าย 
(Simple Fact Finding) ในองค์การทุกแห่งย่อมมีการ
เก็บรวบรวมเอกสารส าคัญๆ เกี่ยวกับหน่วยงาน ได้แก่ 
สถิติตัวเลขต่างๆ ของหน่วยงานประวัติความเป็นมา 
ภาพถ่าย ข่าวที่รับการตีพิมพ์ ประวัติผู้บริหาร ผลงาน
ขององค์การแต่ละปี ฯลฯ เหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกเรียกใช้
งานอยู่บ่อยๆ จึงควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่
เสมอ เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้ในการวิจัย จะได้เรียกมา
ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
 8. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ
ดูว่า ข้อความหรือเนื้อหาสาระที่องค์การได้สื่อความ
ออกไปนั้น ได้รับการรับรู้ตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ 
การรับรู้นั้นอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ข้อความชัดเจน 
เข้าใจง่าย สารที่ส่งไปได้รับการตีพิมพ์ทุกครั้ง และได้
ตีพิมพ์ในหน้าที่มีผู้คนเห็นมาก สารที่ส่งไปถูกตัดทอน
ข้อความส าคัญออกไปหรือได้รับการตีพิมพ์ครบถ้วน และ
กระแสความคิดเห็นของผู้อ่านเป็นอย่างไร เป็นไปใน
ทางบวก ทางลบ หรือเป็นกลาง เป็นต้น 
 9. การศึกษาความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายต่อสาร
ที่ส่งไป (the Readability Study) การศึกษาแบบนี้จะ
ช่วยให้ผู้ท าการสื่อสารได้ทราบว่า สารหรือข้อความที่
ส่งไปนั้นเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีการศึกษาอยู่ใน 
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ระดับต่างๆ อย่างไร โดยตัวช้ีวัดที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ที่
ใช้กันอยู่โดยทั่วไป ได้แก่ the Flesch Formula, the 
FOG Index และ the SMOG Index โดยวิธีการทั้ง 3 
แบบเน้นการวัดจ านวนพยางค์ท่ีผู้อ่านเข้าใจได้ในข้อความ
หนึ่งๆ ยิ่งข้อความยากเท่าไร ความเข้าใจของผู้อ่านก็จะ
น้อยลงเท่านั้น 
 10. การวิจัยและการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
หลักการประชาสัมพันธ์ได้ให้ความส าคัญกับการส ารวจ
ประชามติเพราะการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างมี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พจ ะต้ อ ง รู้ ถึ ง ค ว าม รู้ สึ กนึ กคิ ด ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อองค์กรเพื่อองค์กรจะสามารถ
ตอบสนองสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดและ
ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้ 
 นอกจากนี้ กระบวนการและขั้นตอนด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ให้ความส าคัญกับการวิจัยและรับฟัง
ความคิดเห็นเป็นขั้นตอนการด าเนินงานในขั้นแรก ซึ่ง
กระบวนการและขั้นตอนด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย 
 1. การวิจัยและรับฟังความคิดเห็น เป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานขั้นแรก เป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ข้อมูล
ต่างๆ ท่ีได้มาจากการวิจัยและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็น
การส ารวจตรวจสอบประชามติ ความคิดเห็น ทัศนคติ
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีต่อการด าเนินงานหรือต่อ
นโยบายขององค์กร 
 2. การวางแผนและการตัดสินใจ การด าเนินงานใน
ขั้นนี้เป็นการน าทัศนคติและความคิดเห็นต่างๆ ที่ค้นคว้า
รวบรวมมาได้มาพิจารณาประกอบการวางแผน ก าหนด
นโยบายและโครงการขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กร
สามารถก าหนดนโยบายและโครงการที่มีประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 3. การติดต่อสื่อสาร คือ การปฏิบัติการสื่อสารกับ
กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยด าเนินงานตามแผนหรือ
โครงการที่ก าหนดไว ้
 4. การประเมินผล เป็นการด าเนินการในขั้นสุดท้าย 
เป็นการวัดผลว่า การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ได้ท าไป
แล้วนั้น ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนหรือก าหนด
ไว้ในโครงการหรือไม่ 
 
 
 

2. ประเภทการวิจัยการประชาสัมพันธ์ 
 สมา คมนั กป ระช าสั มพั น ธ์ น า นา ชาติ  ( The 
International Public Relations Association) ส ารวจ
ขอบข่ายของการวิจัย 7 ประเด็นที่นักประชาสัมพันธ์วิจัย 
กล่าวคือ (Black, 1993: 121-122 อ้างถึงใน  อภิชัจ พุก
สวัสดิ์ [10])  
 1. การวิจัยทัศนคติหรือความคิดเห็น (attitude or 
opinion research) ศึกษาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คิด
อย่างไร  รู้ สึกอย่ างไร รับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันอย่างไร การทราบความคิดเห็นและ
ทัศนคติของกลุ่มคนต่างๆ เป็นข้อมูลที่จ าเป็นยิ่งส าหรับ
การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบัน 
 2. การวิจัยแรงจูงใจ (Motivation Research) เพื่อ
ศึกษาว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายคิดอะไรหรือท าไมจึงมี
พฤติกรรมเช่นนั้นการศึกษาจิตวิทยากับบุคคล เช่น 
พนักงาน กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
พฤติกรรมและทัศนคติ 
 3. การวิจัยเพื่อศึกษาแนวโน้มทางสั งคมหรือ
เศรษฐกิจ (research to identify social or economic 
trends) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือโครงการ
ประชาสัมพันธ์ 
 4. การวิจัยตลาด (Marketing Research) จะเป็นสิ่ง
ที่ช่วยเช่ือมโยงองค์กรเข้ากับข้อมูลการตลาดเพื่อช้ีถึง
โอกาสทางการตลาด ปัญหาทางการตลาด การประเมิน
กิจกรรมทางการตลาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการตัดสินใจทางการตลาด โดยใช้เทคนิคการ
วิจัย ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อมูลทันสมัยและ
ถูกต้องเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ 
 5. การวิจัยข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Copy 
Research) ศึกษาข้อความประชาสัมพันธ์ว่าประชาชน
สนใจอ่าน หรือไม่เข้าใจมากน้อยเพียงใด 
 6. การเปิดรับข่าวสาร (Readership Research) 
ศึกษาประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารและจดจ า
ข่าวสารในเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือไม่ 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นประโยชน์ในการน ามาใช้วาง
แผนการใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
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7. การวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) การ
วิจัยประเมินผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นการ
ตัดสินใจคุณค่าและวัดประสิทธิภาพ (Effectiveness) 
ของงานประชาสัมพันธ์ เป็นการกลับไปพิจารณากิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 
โดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและเวลาและความพยายาม
ที่ใช้ไป 
 การวิจัยเป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นหลักการในการด าเนินการวิจัย ซึ่งกระบวนการในการ
ท าวิจัยนี้ อุทุมพร จามรมาน (2533: 33 อ้างถึงใน 
วารสารเชิงขวัญ ส านักพัฒนานโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์ [1]) กล่าวว่า เปรียบเสมือนลูกโซ่ แต่ละ
ลูกส าคัญเท่ากัน เริ่มตั้งแต่การเลือกปัญหามาวิจัย การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การท าวิจัย การสรุป
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลวิจัย 
 
 ส าหรับขั้นตอนการวิจัยโดยทั่วไป ประกอบด้วย
ลักษณะการด าเนินงานท่ีส าคัญ 7  ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การก าหนดปัญหาการวิจัย 
 2. การทบทวนวรรณกรรม 
 3. การตั้งสมมติฐาน 
 4. การออกแบบการวิจัย 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7. การจัดท าและน าเสนอรายงานการวิจัย 
 
3. การวิจัยการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน 
 การวิจัยนี้ได้ให้ส าคัญกับการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวมมากกว่าการใช้สื่อในเชิงพาณิชย์  ซึ่ ง
ผลการวิจัยพบว่า เป้าหมายการใช้สื่อเพื่อท้องถิ่นนั้นยังไม่
บรรลุเป้าเท่าที่ควร จึงควรมีการวิจัยเพื่อแสวงหาลู่ทาง
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า เท่าที่ผ่านมาแม้ว่าสื่อนานา
ประเภทจะถูกน ามาใช้ “เพื่อ” ชุมชน แต่เนื่องจากกรอบ
วิธีคิดแบบบนลงล่าง ท าให้ไม่สามารถเป็น “สื่อของ
ชุมชน” และ “สื่อโดยชุมชน” ได้  
 การวิจัยเป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่ต้องด าเนินการ 
ในขั้นตอนแรกของงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้
วางแผนประชาสัมพันธ์ได้ทราบความต้องการที่แท้จริง

ของกลุ่มเป้าหมาย โดยน าความต้องการเหล่านั้นมาใช้ใน
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 ท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางธุรกิจ แนวคิด
เกี่ยวกับ “การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์” ถูกน ามาใช้กัน
อย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมของนักวิชาการและ
วิชาชีพในแวดวงการประชา 
 สัมพันธ์ โดยนักประชาสัมพันธ์คาดหวังว่า การ
บริหารจัดการเ ชิงกลยุทธ์นี้  จะช่วยให้การท างาน
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่น เป็นระบบ มีขั้นตอน 
และน าไปสู่ความสามารถในการด าเนินงานตามพันธกิจ 
อันน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กร
ก าหนด รวมทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ระยะยาว ซึ่งการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์นั้น อาจจ าเป็นที่ต้องอาศัยการวิจัยและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลกล
ยุทธ์ที่น าไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ เพื่อน าไปก าหนด 
แก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงทิศทางและกลยุทธ์ใน
การประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป อย่างไรก็ดีสภาพการท างาน
ปัจจุบัน นักประชาสัมพันธ์บางส่วน ไม่ให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ โดยให้
ความเห็นว่า ไม่มีอะไรวัดผลงานประชาสัมพันธ์ได้จริง 
เพราะว่างานประชาสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายนอก
และภายใน ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์บางส่วนจึงปฏิเสธที่
จะวัด วิเคราะห์ วิจัย และพิจารณาผลการประเมินอย่าง
จริงจัง (Srisai, 2011 อ้างใน สุทธนิภา ศรีไสย์) [11] 
 การวิจัยในงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันจึงไม่ค่อย
ได้รับการกล่าวถึงสักเท่าไรนัก ทั้งที่มีความส าคัญต่อ
กระบวนการประชาสัมพันธ์ทั้งระบบ องค์กรจึงต้องหันมา
ใส่ ใ จ  ส่ ง เ ส ริ ม การท า วิ จั ย เพื่ อพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ ให้คุ้มค่ากับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้ง 
 
4. บทสรุป 
 งานประชาสัมพันธ์ควรน างานวิจัยมาเป็นพื้นฐานใน
การวางแผน และควรท าวิจัยอย่างสม่ าเสมอ เพราะการ
วิจัยมาจากหลักการรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นหลักการ จึงสามารถเช่ือถือ
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย น ามาเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ และน ามาวางนโยบายและ
แผนขององค์กรอย่างถูกทิศทาง งานประชาสัมพันธ์จึงไม่
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ควรละเลยการวิจัย ควรน ามาปรับใช้ในองค์กรให้เสมือน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน ซึ่งอาจจะเริ่มจาก
การวิจัยเป็นประเด็นๆ ด้วยวิธีวิจัยง่ายๆ จากนั้นค่อยวิจัย
อย่างเป็นระบบ เพื่อท าให้ข้อมูลที่ได้ สามารถน าไป
พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริง 
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