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วัตถุประสงคในการศึกษา 
1. เพ่ือใหทราบถึงความหมายของการวิจัย 
2. เพ่ือใหเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของการวิจัยท่ีนํามาใชในการประชาสัมพันธ 
3. เพ่ือใหสามารถอภิปรายเกี่ยวกับประเภทตางๆ ของการวิจัย 
4. เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการวิจัยตางๆ ท่ีนํามาใชในงานดานการประชาสัมพันธ 
5. เพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการดําเนินการวิจัยภายในองคการหรือใชบริการจาก

บริษัทวิจัยภายนอก 
 
 

การวิจัยเปนข้ันตอนแรกของกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธท่ีชวย
ใหนักประชาสัมพันธมีขอมูลท่ีจะใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน  การวิจัยจึงเปนส่ิง
สําคัญท่ีจะทําใหโครงการประชาสัมพันธท้ังขององคการธุรกิจ  องคการที่ไมหวังผลกําไร  
และหนวยงานราชการประสบความสําเร็จได  เพราะนักประชาสัมพันธไมอาจวางแผน
โครงการประชาสัมพันธได  หากไมรูขอมูลหรือขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
สถานการณ  องคการ  และสภาพแวดลอมในการดําเนินงานตางๆ  นอกจากน้ันการวิจัย
ยังเปนเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธดวย  แมวาในอดีตนัก
ประชาสัมพันธไมนิยมทําวิจัยมากนัก  จากการสํารวจความคิดเห็นของนักประชาสัมพันธ 
พบวา  อุปสรรคสําคัญคือ  เวลา  เงิน  และความไมเขาใจในกระบวนการที่ซับซอน1  แต
ในปจจุบันนักประชาสัมพันธไดใหความสําคัญกับการวิจัยมากข้ึน 
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ความหมายของการวิจัย 
 
  การวิจัย  หมายถึง กระบวนการดําเนินงานอยางมีระบบที่ใชเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงขอมูลความรูท่ีนาเช่ือถือ 2  ท่ีจําเปนตอการท่ีจะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ  
เพราะการวางแผนและการดําเนินโครงการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิผลจะตองมี
ขอเท็จจริงตางๆ ตลอดจนความคิดเห็นของกลุมคนที่เกี่ยวของ  การวิจัยจึงเปนเคร่ืองมือท่ี
จะชวยในการลดการใชวิจารณญาณแตเพียงอยางเดียวลงไปได   เน่ืองจากปจจุบันฝาย
บริหารไดตระหนักถึงอันตรายอันเกิดจากการตัดสินใจโดยปราศจากขอมูล  หรือโดยการ
ใชวิจารณญาณของบุคคลแตเพียงอยางเดียว  เพราะทราบวา  บุคคลมักจะมอง
สถานการณตามส่ิงท่ีอยากจะเห็น  ไดยินส่ิงตางๆ ตามที่อยากจะไดยิน  ฯลฯ  ในสวนของ
องคการ  ก็มักจะคิดวาองคการเปนท่ีรูจักหรือเปนท่ีเขาใจของกลุมเปาหมายมากกวา
สภาพท่ีเปนจริง   อยางไรก็ตาม  มิไดหมายความวาจะไมมีการใชวิจารณญาณเลย  
เพราะขอสรุปหรือผลที่ไดจากการวิจัยอาจมีขอผิดพลาดไดจากหลายสาเหตุ  อาทิ  อคติ
ของนักวิจัยท่ีมีตอสถานการณ  คําถามไมเหมาะสม  กลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนที่ดีของ
ประชากรในสถานการณน้ัน  ฯลฯ  ขอสรุปหรือผลการวิจัยจึงไมใชส่ิงท่ีตองถือปฏิบัติ   แต
เปนเพียงเคร่ืองช้ีหรือชวยในการเลือกทางเลือกท่ีจะปฏิบัติใหไดผลดียิ่งข้ึนเทาน้ัน  ทั้งน้ี
เพราะในการตัดสินใจท่ีนําผลการวิจัยมาใชในการดําเนินงานตองใชวิจารณญาณของผูท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องน้ันเปนผูพิจารณา  นักประชาสัมพันธจึงตองรูจักใชการวิจัยใหเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานใหมากท่ีสุด  โดยตองจัดใหมีกระบวนการจัดเก็บและศึกษา
วิเคราะหขอมูลดานตางๆ อยางมีระบบและตอเน่ือง  รวมท้ังรูจักนําขอมูลความรูท่ีเก็บไว
มาใชประโยชนในการดําเนินงานอยางเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ประโยชนของการวิจัยดานประชาสัมพันธ 
  
  การวิจัยดานประชาสัมพันธจะมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในกระบวนการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธไดในทุกข้ันตอน  ซ่ึงสามารถสรุปได
ดังตอไปน้ี 3 
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1. เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  ท่ีนักประชาสัมพันธจําเปนตองรูในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว   

2. เพ่ือวางแผน  พัฒนา  และปรับเปล่ียนโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ี
จะจัดทํา  โดยการพัฒนาและทดสอบแนวคิดรวมท้ังส่ือหรือกิจกรรมท่ี
ใชในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ  ท้ังน้ีเพราะบางโครงการที่
แนวคิดท่ีใชอาจมีผลดีหรือผลเสียตอองคการหรือภาพลักษณของ
องคการอยางรายแรง  หรือบางโครงการจะตองเสียคาใชจายในการใช
ส่ือเปนจํานวนมาก  ในกรณีเหลาน้ี  ก็จําเปนท่ีจะตองมีการทดสอบ
แนวคิดหรือส่ือท่ีเลือกใชน้ันเพื่อใหทราบถึง  ผลหรือปฏิกิริยาของ
กลุมเปาหมาย  เพ่ือจะไดมีความม่ันใจมากขึ้นหรือแกไขขอบกพรอง
ตางๆ กอนท่ีจะดําเนินการจริง  อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานและหลีกเลี่ยงการเสียคาใชจายสูงโดยไมเกิดประโยชน
เทาท่ีควรไปได  นอกจากน้ียังทําเพ่ือหาชวงจังหวะเวลาที่เหมาะสมใน
การดําเนินงาน  เน่ืองจากจังหวะเวลาที่เหมาะสมจะชวยใหโครงการ
บรรลุ ท่ีตองการไดงายข้ึน  แตหากดําเนินการในชวงเวลาที่ไม
เหมาะสม  กลุมเปาหมายอาจไมสนใจหรือยากท่ีจะยอมรับเร่ืองราวนั้น
ได 

3. เพ่ือติดตามหรือตรวจสอบกิจกรรมหรือโครงการประชาสัมพันธท่ีมี
ความสําคัญตอองคการ  รวมทั้งเพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการ
ประชาสัมพันธโดยการวัดผลงานและผลท่ีไดรับเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

4. เพ่ือใหฝายบริหารใหความเช่ือถือและการสนับสนุน  ในการเสนอ
โครงการประชาสัมพันธหรือขอแนะนําตอฝายบริหาร  การท่ีจะใหฝาย
บริหารระดับ สูง เห็นความชอบหรือใหการสนับสนุน น้ัน   นัก
ประชาสัมพันธจะตองมีหลักฐานและขอมูลตางๆ  ท่ีจะสนับสนุนหรือ
ทําใหขอเสนอแนะน้ัน  นักประชาสัมพันธจะตองมีหลักฐานและขอมูล
ตางๆ  ท่ีจะสนับสนุนหรือทําใหขอเสนอแนะนั้นเปนที่นาเช่ือถือ 
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5. ใชเพ่ือปองกันวิกฤติการณ  วิกฤติการณท่ีเกิดข้ึนประมาณ  90  
เปอรเซ็นตเปนปญหาท่ีเกิดเน่ืองจากการดําเนินงานภายในองคการ
มากกวาความเสียหายจากธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดฝนมากอน1  
เทคนิคการวิจัย  เชน  การศึกษาวิเคราะหขอวิพากษวิจารณท่ีโทรเขา
มายังองคการหรือการตรวจสอบหองสนทนา (Chat room) ทาง
อินเตอรเน็ท  ฯลฯ  จะชวยคนหาส่ิงที่จะนํามาซ่ึงความยุงยากและท่ี
มหาชนสนใจไดกอนท่ีส่ือมวลชนจะสนใจและนําไปเผยแพรเปนขาว
หนาหน่ึง   

6. การวิจัยชวยใหมีเร่ืองราวที่จะเผยแพรในส่ือมวลชนได  ท้ังน้ีเพราะผล
ท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นและการหยั่งเสียง (Polls) จะทําให
องคการมีเร่ืองท่ีจะสงไปใหส่ือมวลชนเผยแพรได  

   

ประเภทของการวิจัย 
 

การวิจัยไมจําเปนจะตองเปนการสํารวจและตองมีการจัดทําตารางสถิติ
เสมอไปอาจเปนเพียงการโทรศัพทไปหาเพื่อนเพื่อถามขอมูลท่ีตองการได   การวิจัยอา
เกิดไดทุกขณะ  เพราะเมื่อนักประชาสัมพันธอานหนังสือพิมพหรือบทความตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับองคการก็ถือเปนสวนหน่ึงของการวิจัยแลว  ดังนั้น  การท่ีจะเลือกใชการวิจัยวิธีใด
จึงข้ึนกับเร่ืองราวและสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

นักวิชาการแตละทานมีมุมมองในการแยกประเภทของการวิจัยแตกตางกัน  
ซ่ึงอาจสรุปประเภทตางๆ ของการวิจัยไดดังน้ี 

1. การวิจัยภายนอกองคการและการวิจัยภายใน  เปนการแยกตาม
ประเภทของขอมูล  การวิจัยภายนอกเปนการรวบรวมขอมูลภายนอก
องคการ  ขณะที่การวิจัยภายในเปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ภายในองคการ   

2. การวิจัยจากแหลงปฐมภูมิ (Primary  source)  และแหลงทุติยภูมิ 
(Secondary  source)  เปนการแยกประเภทตามแหลงท่ีมาของขอมูล
โดยการวิจัยจากแหลงปฐมภูมิเปนการศึกษาขอมูลจากแหลงกําเนิด
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3. การวิจัยแบบเปนทางการ (Formal research)  และการวิจัยแบบไม
เปนทางการ (Informal  research)  เปนการแยกประเภทของการวิจัย
ตามกระบวนการดําเนินงานวิจัย  โดยการวิจัยแบบเปนทางการเปน
กระบวนการหาขอมูลท่ีใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขามาเพื่อให
ไดขอมูลท่ีถูกตองและนาเช่ือถือ  ในทางตรงกันขาม  การวิจัยแบบไม
เปนทางการเปนหาขอมูลท่ีเปนจริงบางแงมุมโดยไมจําเปนตอง
ดําเนินการอยางมีระบบในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย4 

4. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research)  เปนการแยกประเภทตามลักษณะ
การวิเคราะหขอมูล  โดยท่ีการวิจัยเชิงปริมาณ  หมายถึง การศึกษาท่ี
นิยมใชเทคนิคดานสถิติในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม
แบบปลายปด  เพื่อใหการศึกษามีความนาเช่ือถือมากข้ึน  สวนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  หมายถึง  การศึกษาวิเคราะหท่ีใชวิจารณญาณของ
นักวิจัยในการสรุปผลจากรูปแบบการวิจัยท่ีทําโดยการสัมภาษณ  การ
พูดคุย  หรือการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด 

 
โดยท่ัวไป  การวิจัยแบบเปนทางการจะเร่ิมตนดวยการวิจัยจากแหลงทุติย

ภูมิหรือการวิจัยแบบไมเปนทางการกอนเสมอ  น่ันคือ  เม่ือไดรับมอบหมายใหทําการวิจัย
เพื่อการวางแผนและพัฒนาโครงการ  ควรมีการตรวจสอบกอนวา  มีผูอื่นไดทําการศึกษา
เร่ืองน้ันไวแลวหรือยัง  ในข้ันการทบทวนวรรณกรรม (Literature review)  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปจจุบันที่มีขอมูลมากมายท่ีสามารถคนหาไดทางอินเตอรเน็ทและส่ิงพิมพตางๆ  
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การวิจัยแบบไมเปนทางการ   
 
  การวิจัยแบบไมเปนทางการนี้  สามารถทําไดหลายวิธี  เชน  การศึกษา
ขอมูลจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการ  การวิเคราะหเน้ือหาขาวสารท่ีส่ือ
เผยแพร  ฯลฯ  เปนการศึกษาหาขอมูลจากเอกสาร  ภาพและส่ิงอื่นๆ  ท่ีมีอยู  ซ่ึงอาจ
แยกไดดังน้ี 

1. การราบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ซ่ึงอาจแยกเปน 
1.1  ขอมูลขององคการ   โดยทั่วไป  องคการทุกแหงตองมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลสําคัญตางๆ  เชน สถิติตางๆ ขององคการ  วารสาร
ตางๆ  ภาพและชีวประวัติของผูบริหารสําคัญ  เร่ืองราวเกี่ยวกับคูแขง  
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ  ซ่ึงปจจุบันสามารถเก็บเปนฐานขอมูลทาง
คอมพิวเตอร ท่ีสามารถเรียกใชไดเ ม่ือตองการ  องคการจึงเปน
แหลงขอ มูล ท่ี สําคัญของการดํา เ นินงานประชาสัมพันธ ในทุก
สถานการณ  ซ่ึงนักประชาสัมพันธจะไดขอมูลจาก 

  เอกสารตางๆ  เชน  รายงานเกี่ยวกับการขายและการดําเนินงาน
ดานอื่นๆ  สถิติเกี่ยวกับยอดขาย  กําไร  ปริมาณการผลิต  
จํานวนพนักงาน  ฯลฯ  สําเนาจดหมายสําคัญ  บันทึกการ
ประชุม  วารสารภายใน  รายงานกิจกรรมที่สําคัญขององคการ  
แฟมขาวหรือบทความที่รวบรวมจากขาวเกี่ยวกับองคการที่
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  ภาพและวัสดุอื่นๆ  ไดแก  รูปภาพท่ีแสดงถึงกิจกรรมของ
องคการ   งานฉลองที่มีรูปบุคลากร  อาคารทั้งภายในและ
ภายนอก  ภาพผลิตภัณฑ ฯลฯ  ซ่ึงควรมีการใหรายละเอียดของ
ภาพไวอยางถูกตอง  หากเก็บรักษาไวในรูปฟลมก็จะตองบอกท่ี
เก็บดวย   นอกจากน้ี  ก็อาจเปนในรูปเทปบันทึกเสียงหรือวีดิ
ทัศนขาว  หรือเร่ืองราวตางๆ ขององคการ 

1.2  ขอมูลท่ีพิมพเผยแพรแกคนท่ัวไป  ในรูปแบบตางๆ  ขอมูล
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีนักประชาสัมพันธตองการอาจมีผูอื่นเขียนรวบรวม  
แสดงความคิดเห็นและเผยแพรไวแลว  ไมวาจะเปนเร่ืองราวความ
เปนมาทางเศรษฐกิจ  สังคมการเมือง  และเรื่องอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของกับ
สถานการณหรือปญหาน้ัน  สามารถคนควาและศึกษาไดจากวารสาร  
นิตยสาร  หนังสือท่ัวไป  รายงานการวิจัยท่ีผูอื่นจัดทํา  เอกสาร
ส่ิงพิมพท่ีเผยแพรสถิติตางๆ   เทปบันทึกภาพและเสียง  รายงานขาว
ของส่ือมวลชนท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูนําความคิดเห็น  ฯลฯ  ท่ี
เผยแพรโดยหนวยงานราชการ  สมาคมการคา  สถาบันการศึกษา  
และอื่นๆ  นอกจากน้ียังรวมถึงฐานขอมูลออนไลนตางๆ ดวย 

  2.   การติดตอสอบถามจากบุคคล   วิธีการน้ีจะทราบถึงขอมูล  ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคการซ่ึงอาจไดมาโดยการ
พบปะพูดคุย  การประชุมปรึกษารวมกับพนักงาน  ผูบริหารองคการ  ตัวแทนจําหนาย  
ผูนําความคิดเห็น  ฯ  ตัวอยาง  การพูดคุยกับพนักงานท่ีติดตอกับ กลุมเปาหมายโดยตรง  
เชน  พนักงานขาย  พนักงานสงของ  พนักงานรับโทรศัพท  ฯ  อาจทําใหทราบถึงขอมูลที่
มีความสําคัญตองานประชาสัมพันธได  ดังน้ัน  ควรมีการบอกกลาวใหพนักงานรูถึงขอมูล  
และความสําคัญของขอมูลท่ีมีตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ  เม่ือพนักงานทราบขอมูล
เหลาน้ันตองแจงใหหัวหนางานทราบเพื่อจะไดแจงใหฝายประชาสัมพันธทราบ  หรือ  การ
สอบถามขอมูลจากตัวแทนจําหนายท่ีใกลชิดกับผูบริโภคมากกวา  ก็จะไดขอมูลเกี่ยวกับ
ทัศนคติของผูบริโภคได  เปนตน  
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  สําหรับการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลนั้น  อาจเปนการวิจัยจาก
แหลงทุติยภูมิหรือแหลงปฐมภูมิก็ได  ข้ึนกับสอบถามความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับเร่ือง
ใด  เชน  ถาตองการทราบความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอผลิตภัณฑ  หรือนโยบายดาน
ตางๆ ขององคการ  แลวสอบถามจากพนักงานโดยตรง  ไมวาโดยใชแบบสอบถามหรือ
สอบถามจากกลุมถือเปนการวิจัยจากแหลงปฐมภูมิ  แตถาสอบถามความคิดเห็นของ
พนักงานเกี่ยวกับทัศนคติและความรูสึกของประชาชนทั่วไปหรือผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ
หรือนโยบายดานตางๆ ขององคการ  จัดเปนการสอบถามจากแหลงทุติยภูมิ   
  ขอดีของการวิจัยแบบไมเปนทางการ  คือ  หาขอมูลไดรวดเร็ว  ไมเสีย
คาใชจายมากนัก  ขอมูลท่ีไดสามารถนําไปใชไดทันที  แตขอบกพรองคือ  ขอมูลท่ีไดมา
อาจลาสมัย  หรือขาดความถูกตองไดในกรณีท่ีเปนรายงานวิจัยของผูอื่น  เน่ืองจากขอมูล
น้ันอาจไมเปนตัวแทนของกลุมเปาหมายท่ีตองการ  อยางไรก็ตาม  การวิจัยวิธีน้ีเปน
วิธีการที่องคการตางๆนิยมใชในการหาขอมูลกอนวิธีอื่นๆ  แตหากเห็นวา  ขอมูลท่ีได
ลาสมัย  ขาดความถูกตองหรือไมอาจหาขอมูลท่ีตองการไดแลวจึงจะทําวิจัยอยางเปน
ทางการเพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 
 

การวิจัยแบบเปนทางการ   
 
  ดังท่ีกลาวแลววา  การวิจัยแบบเปนทางการน้ันเปนการดําเนินงานเพื่อให
ไดขอมูลท่ีตองการอยางมีระบบ  ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1.   การกําหนดส่ิงท่ีตองการจากการวิจัย 
2. การศึกษาขอมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
3. การกําหนดและใหความหมายของแนวคิดและศัพทท่ีใช 
4. การสรางสมมติฐาน 
5. การกําหนดตัวแบบในการศึกษา 
6. การรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปผลและใหขอเสนอแนะ 
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สิ่งที่ตองการจากการวิจัย  
ส่ิงท่ีตองการจากการวิจัยเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการวิจัย  การกําหนด

ปญหาหรือส่ิงท่ีตองการศึกษาน้ีจะตองกําหนดใหถูกตองและชัดเจนมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  
เพราะหากกําหนดไมถูกตองหรือไมชัดเจน  ผลการวิจัยท่ีไดอาจไมมีประโยชนตอการ
แกปญหาหรือการดําเนินงานเลยก็ได  อันจะเปนการเสียเวลาและคาใชจายไปโดยไมเกิด
ประโยชนใดๆ 
 

การศึกษาขอมูลในอดีต  
การศึกษาขอมูลในอดีตเปนการคนหาขอมูล   เร่ืองราวที่ตองการ  จาก

วารสาร  หนังสือ  หรือผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีผูอื่นจัดทําและเผยแพรแลว  เพราะขอมูลที่
ไดน้ีอาจเปนประโยชนในการนํามาปรับใชในการดําเนินการวิจัย  ทําใหงานวิจัยงายข้ึน  
หรืออาจไดขอมูลเพียงพอจนไมตองทําการวิจัยแบบเปนทางการก็ได 
 

การกําหนดขอบเขตของแนวคิดและศัพทที่ใช  
แมจะจัดทําการวิจัยในเรื่องเดียวกันแตโครงการวิจัยแตละโครงการอาจมุง

ศึกษาในแงมุมท่ีแตกตางกันได   จึงตองมีการกําหนดขอบเขตเรื่องที่จะศึกษาและให
ความหมายของคําศัพทท่ีใชไวอยางชัดเจน   เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานในขั้น
ตอไป  และเพื่อใหผูอานหรือผูท่ีจะศึกษาผลงานนั้นเขาใจตรงกัน 
 

สมมุติฐาน   
การวิจัยดานการประชาสัมพันธมักจะเปนการวิจัยเชิงพรรณนา  ดังน้ัน  

แทนท่ีจะเปนรูปสมมุติฐาน  ก็จะเปนขอความที่บอกใหทราบถึงส่ิงตองการคนหาและ
ดําเนินการอยางชัดเจนท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 

การกําหนดตัวแบบที่เหมาะสม   

การกําหนดตัวแบบการวิจัยเปนการวางแผนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัย
ทุกข้ันตอน  ต้ังแตการกําหนดวาจะศึกษาอะไร  อยางไร  กลุมตัวอยางเปนใคร  มีขนาด
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การรวบรวมขอมูล    

การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิน้ันสามารถทําได  3  วิธี  คือ 
1. การสํารวจความคิดเห็น (Survey)   เปนการรวบรวมขอมูลโดยการ

สอบถามจากประชากรกลุมเปาหมายโดยตรง  วิธีน้ีเปนวิธีท่ีนิยมใชใน
การประชาสัมพันธ  แมวาจะเปนวิธีการเสียเวลาและเสียคาใชจายสูง  
แตก็จะไดขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดเสีย
ท่ีตองการศึกษาได  หากมีการเลือกตัวอยางท่ีเหมาะสมและพัฒนา
เคร่ืองมือท่ีดี   

2. การสังเกต (Observation)  เปนการไดมาซึ่งขอมูลโดยการออกไป
สังเกตและบันทึกส่ิงที่ตองการทราบ  ณ  จุดท่ีส่ิงน้ันเกิดข้ึน  โดยท่ีผู
สังเกตอาจเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการที่เกิดข้ึนน้ันหรือไมก็ได 

3. การทดลอง (Experiment)   เปนการดําเนินการใหมีสถานการณท่ี
ตองการศึกษาเกิดข้ึนโดยอาจจัดใหมีข้ึนในหองทดลองหรือในสถานท่ี
จริงก็ได  แลวรวบรวมขอมูลท่ีตองการไว 

 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลและใหขอเสนอแนะ   

เม่ือรวบรวมขอมูลไดแลว  ก็ตองใชวิธีการทางสถิติตางๆ  ชวยในการ
วิเคราะหขอมูล  และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ  ท่ีจะชวยในการตีความหมาย
ของขอมูลเพ่ือสรุปผล  รวมถึงการใหขอเสนอแนะถึงส่ิงท่ีควรปฏิบัติดวย 
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วิธีการวิจัยที่นิยมใชในงานดานการประชาสัมพันธ 
 
  วิธีการวิจัยท่ีนิยมใชในงานดานการประชาสัมพันธมีหลายวิธี  ท่ีสําคัญ  
คือ  การตรวจสอบการสื่อสาร (Communications audit)  การวิจัยกลุม (Focus group 
research)  และการสํารวจความคิดเห็น (Survey)    
 
การตรวจสอบการสื่อสาร 
  การตรวจสอบการสื่อสาร  เปนการศึกษากิจกรรมการส่ือสารตางๆ ทุก
รูปแบบท่ีตองการส่ือสารไปยังกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตางๆ ขององคการ
เพ่ือใหทราบถึงความสอดคลองระหวางการส่ือสารของทุกหนวยงาน  และกับเปาหมาย
ขององคการ  การตรวจสอบการสื่อสารสามารถทําไดโดย  การศึกษารายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการส่ือสารขององคการ  หรือการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสําคัญท่ี
เกี่ยวของกับการส่ือสารขององคการ 

ในการตรวจสอบการสื่อสารน้ัน  ควรดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลตอไปน้ี 5   
1. เปาหมายท่ีองคการกําหนดเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุม 
2. กิจกรรมการส่ือสารท่ีองคการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ี

กําหนด 
3. กิจกรรมการส่ือสารที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการมากท่ีสุด 
4. กิจกรรมการส่ือสารที่ชวยใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
5. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาน้ี  ควรมีสวนชวยในการปรับเปลี่ยน

เปาหมายขององคการ  หรือกิจกรรมการส่ือสารขององคการ 
 
วิธีการหน่ึงท่ีชวยใหทราบวา  องคการมีการใชส่ือหรือกิจกรรมใดบางเพื่อ

เขาถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  คือ  การจัดทํา  Communications grid  ดังตัวอยางใน
ตารางที่  4.1  ท่ีแสดง Communications grid  ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการติดตอ
กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ  การใช Communications grid  จะชวยใหองคการ
ทราบวา  มีการเขาถึงกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุมท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานหรือไม  แตขอเสียท่ีสําคัญของวิธีน้ีคือ  ไมอาจทราบถึงเนื้อหาขาวสารที่ใชใน
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วารสาร รายงาน แฟมขาว การ เว็บไซต การ  
ภายใน ประจําป ประชุม โฆษณา 

อาจารย X X  X X  
เจาหนาท่ี X X  X X  
นักศึกษา X    X  
ส่ือมวลชน   X X X  
เจาหนาท่ีของรัฐ     X  
ประชาชนทั่วไป     X X 

  
ตารางที่  4.1 Communications grid  ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการติดตอกับกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ  
 
 
การวิจัยกลุม   

การวิจัยกลุม  จัดเปนการวิจัยกึ่งทางการที่ใชเทคนิคสํารวจความคิดเห็น
จากกลุมบุคคลโดยการพูดคุย  อภิปราย  และสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น  พฤติกรรม  
ความเช่ือ  และขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยางกลุมหน่ึงประมาณ  6 – 12  คน 6  แลวนํา
ขอมูลตางๆ  ท่ีไดมาวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยที่กลุมผูมีสวนรวมในการวิจัยคร้ังน้ีจะตอง
เปนผูท่ีมีความรูในเร่ืองที่ตองการศึกษาเปนอยางดี  เชน  หากตองการศึกษาเกี่ยวกับ
อาหารแชแข็ง  ผูท่ีมีสวนรวมในการวิจัยก็จะเปนผูท่ีมีประสบการณในการใชสินคาประเภท 
น้ีมาแลว  เปนตน   แมวา  กลุมบุคคลท่ีเขารวมในการวิจัยกลุมจะไมเปนตัวแทนของกลุม
บุคคลท่ีตองการศึกษา  แตจะชวยช้ีนําใหทราบถึงทัศนคติ  และพฤติกรรมของกลุมได 
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  การวิจัยลักษณะน้ีจัดทําเพื่อศึกษาทัศนคติ  ความเชื่อ  พฤติกรรมของกลุม
บุคคล  ตลอดจนรวบรวมปฏิกิริยา  และขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลใน
การกําหนดปญหา  และการหาวิธีการแกไขปญหา  การวิจัยวิธีน้ีนิยมใชกอนทําการสํารวจ
ความคิดเห็นเพื่อใหทราบถึงประเด็นท่ีตองดําเนินการศึกษารายละเอียดตอไป  รวมทั้ง
ทดสอบความชัดเจนของแบบสอบถามดวย  นอกจากน้ันยังใชเพ่ือพัฒนาและทดสอบ
ขาวสารที่จะใชในการเผยแพรในเรื่องความถูกตอง  ความชัดเจน  ความเหมาะสม  และ
ความนาเช่ือถือ   

 
ในการดําเนินการเพื่อหาขอมูลโดยวิธีน้ี  มีขอแนะนําดังตอไปน้ี 
1. การจัดเตรียมคําถามที่จะใชถามเพื่อใหไดขอมูลท่ีตองการ  คําถามน้ี

ควรเปนคําถามท่ีมุงใหมีการอภิปรายเกี่ยวกับปญหา  ความตองการ  
และความคิดเห็น  มากกวาท่ีตองการหาวิธีการแกไขปญหา 7 

2. ควรมีการบันทึกการดําเนินการท้ังหมดไว  โดยการบันทึกเสียงหรือ
ภาพหรือท้ังสองอยาง  เพื่อใชประโยชนในการศึกษาวิเคราะหคําตอบ
ของกลุมบุคคลท่ีเขารวม  ท้ังน้ีเพราะบางครั้งการสรุปผลของนักวิจัย
สองคนอาจไมตรงกัน  จึงตองมีการตรวจสอบเพื่อใหสามารถสรุปผลท่ี
เปนที่ยอมรับได 8 

3. คว ร มีบุ ค คลอื่ น สั ง เ กตก า ร วิ จั ย กลุ ม ด ว ย   นอก เหนื อ จ า ก
ผูดําเนินการวิจัย หรือผูสัมภาษณ  ผูสังเกตการณควรมีการบันทึกส่ิงท่ี
ประทับใจไวดวย 

 
ขอดีของการวิจัยกลุมเม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจความคิดเห็น คือ 

สามารถดําเนินการและสรุปผลไดอยางรวดเร็ว  เพราะจะใชเวลาในการดําเนินงาน
ประมาณ  1-3  ช่ัวโมงเทาน้ันก็สามารถนําขอมูลท่ีไดมาสรุปผล  และไมเสียคาใชจายสูง
มากนัก  จึงเปนวิธีการวิจัยท่ีไดรับความนิยมมากในปจจุบัน  นอกจากนี้ยังเปนวิธีท่ีมี
ความยืดหยุนสูง  นั่นคือสามารถดําเนินการในสถานท่ีตางๆ  เชน  หองประชุม  ใน
สวนสาธารณะ  ฯ  ได  สวนขอเสียท่ีสําคัญคือ  อาจไดขอมูลท่ีทําใหเขาใจผิดได  
เน่ืองจากบุคคลเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นตามความคิดเห็นของสมาชิกอื่นท่ีรวมอยูใน
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ภาพที่  4.1   การวิจัยกลุม 
 
ท่ีมา: Guth, D.W. & Marsh, C.  (2003).  Public Relations: A Values-driven Approach.  (Second 

Edition).  Pearson Education, Inc.  p.210. 
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การสํารวจความคิดเห็น 
  การสํารวจความคิดเห็นเปนวิธีการดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของคนกลุมหน่ึงท่ีมีตอเร่ืองหนึ่ง ณ ชวงเวลาหน่ึง  เชน  การสํารวจทัศนคติ
ของพนักงานเกี่ยวกับเน้ือหาของวารสารภายในองคการ  หรือสํารวจความคิดเห็นของผู
ถือหุนเกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบของรายงานประจําป  เปนตน  

โดยท่ัวไป  การสํารวจความคิดเห็นมีองคประกอบสําคัญ คือ ตัวอยาง 
(Samples)  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล (Instruments)  และการสัมภาษณเพื่อเก็บ
ขอมูล (Interview)   
 
ตัวอยาง    

ตัวอยางเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหน่ึงท่ีจะชวยใหผลการวิจัยสะทอนภาพท่ี
ถูกตองเปนจริงของกลุมท่ีตองการศึกษาได  ในการสํารวจน้ัน  หากจะสอบถามเร่ืองที่
ตองการทราบจากประชากรกลุมเปาหมายทุกคน  แมวาจะไดคําตอบท่ีถูกตองและ
นาเช่ือถือมากท่ีสุด  แตก็เปนการเสียเวลาและเสียคาใชจายเปนอันมากและอาจกอใหเกิด
ความยุงยากมากได   ดังน้ัน  เพื่อหลีกเลี่ยงส่ิงเหลาน้ี  แทนท่ีจะสอบถามจากประชากร
ท้ังหมด (Population) ก็จะเลือกตัวแทนข้ึนมาแลวเก็บขอมูลจากตัวแทนเหลาน้ี  กลุมตัว
แทนท่ีเลือกมาน้ี  เรียกวา  กลุมตัวอยาง (Sample)  ซ่ึงควรมีลักษณะเปนตัวแทนที่ดีของ
ประชากรเปาหมายท้ังหมดเพื่อจะไดทราบเรื่องราวที่แทจริงได  แมวาอาจจะไมถูกตอง
และนาเช่ือถือเทากับการสอบถามจากประชากรทั้งหมดก็ตาม  ส่ิงท่ีตองพิจารณาในเรื่อง
ของตัวอยาง  คือ  ขนาดของตัวอยาง (Sample size)  และการเลือกตัวอยาง  (Sampling)   
 
ขนาดของตัวอยาง   ในการศึกษาวิจัย  มักจะมีคําถามเกี่ยวกับขนาดของตัวอยางอยู
เสมอ  ซ่ึงคําตอบก็ข้ึนกับหลายปจจัย  อาทิ  จํานวนประชากรทั้งหมด  ความคลายคลึง
ของประชากร  น่ันคือ  หากประชากรท่ีตองการศึกษามีลักษณะท่ีไมแตกตางกันมาก  
จํานวนขนาดตัวอยางก็จะลดลง  โดยท่ัวไป  ขนาดของตัวอยางท่ีมากข้ึน  ความถูกตอง
ของผลการวิจัยก็จะมีมากขึ้น  อยางไรก็ตาม  จํานวนขนาดที่เพ่ิมข้ึนจะทําใหมีคาใชจาย
เพ่ิมข้ึนดวย  ซ่ึงงานประชาสัมพันธในปจจุบันจะตองคํานึงถึงประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานมากกวาในอดีต  ดังน้ัน  การกําหนดขนาดของตัวอยางจึงตองคํานึงถึงความ
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บริษัทท่ีรับทําการหยั่งเสียงท่ัวประเทศ  นิยมใชตัวอยางประมาณ  1,200-
2,000  คน  เพื่อใหทราบถึงความคิดของชาวอเมริกาอยางถูกตองพอควร  จํานวน
ตัวอยางโดยเฉลี่ยในการสํารวจผลการหยั่งเสียงทั่วประเทศ  คือ  1,500  คน  และมีอัตรา
ความคลาดเคลื่อน (Margin of error) อยูภายใน  3  เปอรเซ็นตของการสํารวจ  95  
เปอรเซ็นตของจํานวนคร้ังท่ีสํารวจท้ังหมด  อัตราความแปรปรวน (Variance)  3  
เปอรเซ็นต   ผลการหยั่งเสียงน้ีมีความสําคัญตอการทํานายผลการเลือกต้ัง  ท้ังน้ี  เพราะ
ถา  48  เปอรเซ็นตของผูออกเสียงทั้งหมด  สนับสนุนผูสมัครหมายเลข  1  และอีก  52  
เปอรเซ็นตของผูออกเสียงสนับสนุนผูสมัครหมายเลข  2  ในกรณีน้ียากท่ีจะทํานายผลการ
เลือกต้ังไดอยางถูกตอง  เนื่องจากอัตราความแปรปรวน  3  เปอรเซ็นตน้ี  หมายความวา  
ผูสมัครหมายเลข  1  อาจไดรับเสียงสนับสนุนจริง  45-51  เปอรเซ็นตของผูออกเสียง
ท้ังหมด  และผูสมัครหมายเลข  2  อาจไดรับเสียง  49-55  เปอรเซ็นตของผูออกเสียง
ท้ังหมด  ดังน้ันผูสมัครหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งอาจมีโอกาสที่จะชนะในการเลือกต้ังคร้ัง
น้ีก็ได 9 

แตในงานประชาสัมพันธ  วัตถุประสงคสําคัญของการสํารวจ  คือ  เพื่อให
ทราบส่ิงช้ีนําถึงความคิดเห็นและมติมหาชน  ไมใชเพื่อทํานายผลการเลือกต้ัง  ดังน้ัน  จึง
ไมจําเปนท่ีจะตองใชจํานวนตัวอยางถึง  1,500  คน  การใชเพียง  250-500  คน  ก็จะได
ขอมูลที่คอนขางถูกตองโดยมีอัตราความแปรปรวน  5-6  เปอรเซ็นตท่ีจะชวยใหทราบถึง
ทัศนคติและมติของมหาชนทั่วไปได  ถาใชจํานวนตัวอยางประมาณ  100  คน  ก็จะมี
อัตราความคลาดเคล่ือนประมาณ  10  เปอรเซ็นต   อัตราความคาดเคลื่อน  10  
เปอรเซ็นตน้ีสามารถยอมรับได  ดังตัวอยาง  ถานักประชาสัมพันธตองการทราบถึงส่ิงท่ี
พนักงานตองการอานในวารสารขององคการ  หากผลการสํารวจ  พบวา  60  เปอรเซ็นต
ของพนักงานตองการอานขาวเกี่ยวกับโอกาสกาวหนาในการทํางาน  และถาสอบถามจาก
พนักงานเพียง  100  คน  ไมวาจํานวนที่แทจริงจะเปน  50  หรือ  70  เปอรเซ็นต  ก็ยัง
เปนเปอรเซ็นตท่ีมากพอที่จะพิจารณาเพ่ิมเร่ืองราวเกี่ยวกับโอกาสกาวหนาในการทํางาน
ในวารสารของบริษัท  หรือในการสํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชน  ถาผลการสํารวจ
จากคน  100  คนหรือนอยกวาเล็กนอยบงช้ีวา  มีเพียง  25  เปอรเซ็นต เทาน้ันท่ีเช่ือวา
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ในการวิจัยท่ีใชการสุมตัวอยางสวนมาก  ใชจํานวนตัวอยางเปนสัดสวนตอ

จํานวนประชากร  ดังแสดงในตารางที่  4.2  โดยมีอัตราความคลาดเคลื่อน  5  เปอรเซ็นต   
 
 

จํานวนประชากร    จํานวนตัวอยาง  
  1,000      278 
  2,000      322 
  3,000      341 
  5,000      355 
         10,000      370 
         50,000      381 
        100,000      383 
        500,000      383 
  Infinity      384 
 

ตารางที่  4.2 จํานวนประชากรและขนาดตัวอยางที่ใช   
 
ท่ีมา: Seitel, F.P. (2003).  The Practice of Public Relations.  (Eight Edition).   

Prentice-Hall, Inc. p.110. 

 
การเลือกตัวอยาง   การเลือกตัวอยางอาจทําได  2  แบบ  คือการเลือกตัวอยางแบบ
ทราบความนาจะเปน (Probability  sample)  และการเลือกตัวอยางแบบไมทราบความ
นาจะเปน (Non-probability  sample)  
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การเลือกตัวอยางแบบไมทราบความนาจะเปน  
การเลือกตัวอยางแบบน้ีเปนการเลือกตัวอยางท่ีแตละคนหรือแตละหนวย

ของประชากรมีโอกาสไดรับเลือกเขามาเปนตัวอยางไมเทากัน  การเลือกตัวอยางโดยวิธีน้ี
ทําได  3  วิธีคือ11  การเลือกโดยบังเอิญ (Accidental  sampling  หรือ Convenience 
sampling)  การเลือกตามวัตถุประสงค (Purposive  sampling)   และการเลือกโดยใช
โควตา (Quota  sampling)  

  
การเลือกโดยบังเอิญ   ตัวอยางที่ไดมาโดยวิธีน้ีไดมาโดยบังเอิญ  เชน  การท่ี
นักวิจัยยืนอยูหนารานอาหารในศูนยการคาแหงหน่ึงและสอบถามผูท่ีเดินออกมาจากถึง
ความคิดเห็นท่ีมีตออาหาร  บรรยากาศ  และการใหบริการของรานน้ัน  วิธีการน้ีถือวา  
ตัวอยางท่ีไดมาน้ันเปนตัวอยางท่ีไดมาโดยบังเอิญ  เพราะไมทราบวา  ผูใดจะเดินออกมา
จากรานอาหารนั้นบาง  วิธีน้ีนิยมใชเม่ือมีขอจํากัดในเร่ืองเวลา  เงิน  และบุคลากร  ซ่ึง
อาจเปนผลใหขาดความถูกตองได  เชน  การสอบถามบุคคลท่ีไดพบเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศหรือชุมชนหน่ึงน้ัน  หากสอบถามจากคนที่เดินถนนทั่วไปกับคนท่ี
เดินเขาหางสรรพสินคาขนาดใหญ  หรือแมกระทั่งการสอบถามในชวงเวลาที่แตกตางกัน  
เชน  การสอบถามหญิงท่ีไมไดทํางานและมาซ้ือสินคาท่ีหางในเวลากลางวันกับหญิง
ทํางานที่มาซ้ือสินคาในเวลาค่ํา  ความคิดเห็นที่ไดอาจแตกตางกันได  อยางไรก็ตาม  หาก
ตัวบงช้ีตางๆ ช้ีนําไปในทิศทางเดียวกัน  โอกาสที่ขอมูลท่ีไดรับจะมีความถูกตองก็มีมาก
ข้ึน 
 
การเลือกตามวัตถุประสงค     วิธีน้ีเปนการเลือกตัวอยางเฉพาะจากกลุมท่ีมีคุณสมบัติ
ท่ีตองการ  เชน  เฉพาะกลุมผูนําความคิดเห็น  เปนตน  ตัวอยาง  บริษัทท่ีรับจัดโครงการ
จัดหาทุนมักจะทําการสํารวจความคิดเห็นโดยเลือกตัวอยางดวยวิธีน้ีกอนท่ีจะใหคําแนะนํา
ถึงโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จของโครงการจัดหาทุนของโรงพยาบาล  โรงเรียนและ
องคการท่ีไมหวังผลกําไรอื่นๆ  เพราะปจจัยสําคัญของโครงการจัดหาทุนใดๆ  ท่ีตองการ
เงินจํานวนมากน้ัน  คือ  การสนับสนุนของบุคคลสําคัญและคนที่มีฐานะม่ังคั่งในชุมชน 
โดยท่ัวไป  90  เปอรเซ็นตของเงินทุนน้ีมาจากคนเพียง  10  เปอรเซ็นตของประชากร
ท้ังหมด  จึงจําเปนตองสํารวจความคิดเห็นของคนที่มีอิทธิพลในชุมชนเพ่ือใหทราบถึง
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การเลือกโดยใชโควตา เปนวิธีการหน่ึงท่ีทําใหเกิดความม่ันใจวาตัวอยางเปนตัว
แทนที่ดี  คือไดตัวอยางที่เหมาะกับลักษณะของประชากร  กลุมเปาหมาย  โดยจะเลือกจะ
เลือกตัวอยางของแตละกลุมในสัดสวนเดียวกับจํานวนคนในกลุมน้ันของประชากรท้ังหมด  
เชน  ฝายบุคคลมักจะแบงพนักงานตามลักษณะงาน  ถาพนักงาน  32  เปอรเซ็นตของ
พนักงานท้ังหมดทํางานในโรงงานแลว  32  เปอรเซ็นตของตัวอยางควรเปนพนักงานท่ี
ทํางานในโรงงาน   หรือในสถาบันการศึกษา  อาจแบงประชากรเปนกลุมตางๆ  ดังน้ี  
นักศึกษาช้ันปท่ี  1  นักศึกษาช้ันปท่ี  2  นักศึกษาช้ันปท่ี  3  นักศึกษาช้ันปท่ี  4  
นักศึกษาท่ีขอโอนหนวยกิต  พนักงาน  และคณาจารย  เม่ือทราบสัดสวนของแตละกลุม
ตอประชากรท้ังหมด  ก็ควรจะเลือกตัวอยางจากแตละกลุมในสัดสวนที่เทากับสัดสวนของ
แตละกลุมตอประชากรท้ังหมด  เปนตน   การเลือกโดยใชโควตาน้ี  อาจเลือกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตรดานตางๆ  ท่ีเหมาะกับวัตถุประสงคของการสํารวจก็ได  นอกจากนี้
ตัวอยางท่ีเลือกน้ี  อาจเลือกโดยกําหนดลักษณะตางๆ  มากกวา  1  ลักษณะก็ได  เชน  
เพศชายอายุตํ่ากวา  25  ป  นับถือศาสนาพุทธ  เช้ือชาติไทย  เปนตน 
 
การเลือกตัวอยางแบบทราบความนาจะเปน 

การเลือกตัวอยางท่ีแตละคนหรือแตละหนวยของประชากรมีโอกาสไดรับ
เลือกเปนตัวอยางอยางเทาๆ กัน  ซ่ึงสามารถทําไดโดยวิธีการ  คือ การที่ตัวอยางมีโอกาส
ถูกเลือกเทาๆ กัน (Simple random sampling) การสุมตัวอยางอยางมีระบบ  
(Systematic  random  sample)  และการเลือกตัวอยางโดยแบงประชากรเปนกลุมตาม
ลักษณะสําคัญ (Cluster  sampling)   

 
การที่ตัวอยางมีโอกาสถูกเลือกเทาๆ กัน  วิธีการน้ีตัวอยางแตละคนหรือแตละหนวย
มีโอกาสถูกเลือกเทาๆ  กัน  ซ่ึงอาจทําไดโดยการใชวิธีจับฉลาก  หรือการสุมจากตาราง
สุมตัวอยาง (Table  of  random  numbers)  ก็ได 
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การสุมตัวอยางอยางมีระบบ  วิธีการนี้ทําไดโดย  ถามีประชากร  120  คน  
ตองการตัวอยาง  12  คน  ชวงท่ีจะทําการสุมเทากับ 10  น่ันคือ  ประชากร  10  คน  จะ
เลือก  1  คน  สวนการเลือกตัวอยางแรก  อาจใชการจับฉลากก็ได  เชน  ถาจับไดคนท่ี  
5  ในรายช่ือประชากรทั้งหมดเปนตัวอยางแรก  ตัวอยางที่  2  คือคนที่  15  และตัวอยาง
ท่ี 3,4,5,.....คือคนที่  25,  35,  45,......ตอไปจนครบจํานวนตัวอยาง 
               
การเลือกตัวอยางโดยแบงประชากรเปนกลุมตามลักษณะสําคัญ  วิธีน้ีจะแยก
ประชากรท้ังหมดตามลักษณะที่เหมือนกันแลวจึงเลือกโดยการสุมจากแตละกลุม  วิธีน้ี
นิยมใชเม่ือประชากรมีความแตกตางกันในหลายลักษณะ  เชน  องคการตองทราบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลระหวางหญิงและชาย  ก็จะแยกประชากรเปน
สองกลุม  แลวเลือกตัวอยางจากลุมท้ังสองมาเทากัน  แมวาจํานวนประชากรหญิงจะ
มากกวาจํานวนประชากรชายก็ตาม  ซ่ึงแนวคิดในการเลือกตัวอยางคลายคลึงกับการ
เลือกตัวอยางโดยใชโควตา  แตแตกตางกันท่ีวิธีการไดมาซ่ึงตัวอยาง  วิธีการนี้เลือก
ตัวอยางโดยการสุม  ในขณะที่การเลือกโดยใชโควตา  นักวิจัยเปนผูเลือกตัวอยางเอง 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจความคิดเห็นท่ีสําคัญคือ  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  การพัฒนาเคร่ืองมือมีความสําคัญเทาๆ กับการไดตัวอยางที่ดี  เพราะ 
หากเลือกตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดไดแลว  แตถาแบบสอบถามไมดี  
ผลที่ไดจากการวิจัยก็อาจผิดพลาดหรือนําไปใชประโยชนไมได   

ในการพัฒนาแบบสอบถามน้ันควรจัดทําใหส้ัน  เขาใจงาย  ชัดเจนและ
นาสนใจที่จะตอบ  และควรจัดทําในลักษณะที่จะทําใหไดขอมูลท่ีตองการโดยงายและ
รวดเร็ว   โดยท่ัวไปการจัดทําแบบสอบถามมีคําถาม  2  ลักษณะ  คือ 
  1.  คําถามที่มิไดกําหนดคําตอบไวลวงหนาหรือแบบปลายเปด  (Open-
ended  questions)  เปนแบบท่ีเปดโอกาสใหผูตอบตอบไดโดยอิสระ  คําตอบท่ีไดจึงอาจ
ไมตรงกับท่ีตองการ  ทําใหเสียเวลาในการวิเคราะหเน้ือหาคําตอบและการกําหนดรหัส
เพ่ือจัดทําตาราง 
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  2.  คําถามท่ีกําหนดคําตอบไวลวงหนา  หรือแบบปลายปด   (Closed-
ended  question)  เปนคําถามท่ีผูตอบตองเลือกตอบจากคําตอบท่ีกําหนดให  วิธีน้ีผูตอบ
ตอบคําถามไดงายและไมเสียเวลา  และสําหรับผูถามก็ไดคําตอบท่ีตรงกับความตองการ  
และสะดวกในการวิเคราะหขอมูล  คําตอบท่ีกําหนดไวใหเลือกน้ี  อาจมีเพียง  2  คําตอบ  
หรือหลายคําตอบก็ได 
  อยางไรก็ตาม  ในการศึกษาทัศนคติและการรับรูของผูถูกสัมภาษณน้ัน  
คําถามท่ีมีเพียง  2  คําตอบใหเลือก  เชน  ใช-ไมใช  ชอบ-ไมชอบ  ฯลฯ  จะทําใหทราบ
ถึงระดับความรูสึกของผูตอบไดนอยมาก  แตถาใชคําตอบหลายคําตอบท่ีบอกระดับ
ความรูสึกแบบ  Likert-type scale  เชน  เห็นดวยอยางมาก  เห็นดวย  ยังไมตัดสินใจ  
ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางมาก  เปนตน  ดังแสดงในภาพที่  4.2   คําตอบแบบน้ีจะ
เปนประโยชนแกผูสํารวจมากกวา  เพราะทําใหทราบถึงระดับของความรูสึกของผูตอบ
คําถามแตละคนได  และอาจเปนแนวทางใหฝายบริหารใชในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโดย
ส้ินเชิง  หรือเพียงแคปรับปรุงนโยบายปจจุบันก็ได  วิธีการนี้ใหความสะดวกในการ
กําหนดรหัสเพ่ือการวิเคราะหขอมูล  โดยการกําหนดคาตัวเลขแทนระดับความรูสึก  หรือ
อาจใชตัวเลขเปนคําตอบเลยก็ได    
 
 
คําถาม  ทานคิดวา  บริษัทไดพยายามใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนในการทํางานอยางไร 

(โปรดวงกลมรอบตัวเลขตอไปน้ีเพียงวงเดียว  โดยเลข  1  แทนคา
ตํ่าสุด  และเลข  5  แทนคาสูงสุด) 

คําตอบ  1 2 3 4 5 
   

ภาพที่  4.2    ตัวอยางแบบสอบถามแบบ Likert scale   
 
 
ประโยชนของการใชระบบตัวเลข  สามารถหาคาสถิติ  เชน  คาเฉลี่ย  ฯ  

ไดงายจากตัวอยาง  หากคาเฉล่ียของผูตอบทุกคนเปน  4.5  ก็หมายความวา  พนักงาน
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  อีกวิธีหน่ึงท่ีจะทําใหทราบถึงระดับความรูสึกของผูตอบได  คือการใช
คําคุณศัพทท่ีมีความหมายตรงขาม (Semantic  Differential  Technique)  ในการจัดทํา
แบบสอบถาม  วิธีการคือ  ใหผูตอบประเมินส่ิงหน่ึงท่ีตองการวัด  ไมวาจะเปนบุคคล  
แนวคิด  บทความ  ส่ิงของ ฯ  ตามเกณฑตางๆ  ท่ีกําหนดใหใชคําคุณศัพท  2  คําท่ีมี
ความหมายตรงขามกัน  ดังแสดงในภาพที่  4.3 
 
 
คําถาม  ทานเห็นวา  วารสารของบริษัทเปนอยางไรตามเกณฑตอไปน้ี 
 

 1 2 3 4 5  
     มีอคติ ปราศจากอคติ 

ไมมีคุณคา มีคุณคา 
ไมนาเชื่อถือ นาเชื่อถือ 

นาสนใจ ไมนาสนใจ 

 
   ภาพที่  4.3    แบบสอบถามที่ใชคําคุณศัพทท่ีมีความหมายตรงขามใน 
    การประเมินความรูสึกของกลุมตัวอยาง 
 
 
แนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม 
  การพัฒนาแบบสอบถามที่จะใชในการสํารวจความคิดเห็นตองพิจารณา
ปจจัยตอไปน้ี 

1. ภาษาท่ีใชในแบบสอบถามตองเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่จะเขาใจ
ได   ตั วอย า ง   นัก วิ จัยจะไมถามนัก เ รียนระดับประถมและ
นักวิทยาศาสตรดานนิวเคลียรเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียรดวยคําถาม
เดียวกัน  เน่ืองจากแตละกลุมจะมีความรูความเขาใจในปญหาหน่ึง
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2. คําถามตองชัดเจน  ไมคลุมเครือ  เพราะหากผูตอบไมเขาใจและตอง
คิดวา  ผูถามตองการอะไรแลว  คําตอบท่ีไดก็ไมอาจบอกส่ิงท่ีตองการ
รูได  จึงควรใชคําท่ีมีความหมายเฉพาะและชัดเจน  ไมคลุมเครือหรือ
เขาใจไดหลายแงหลายมุม   

3. คําถามตองไมยาวมาก  หากแบบสอบถามยิ่งยาวมากเทาไร  คนก็จะ
ปฏิเสธการมีสวนรวมในการตอบแบบสอบถามนั้นมากข้ึนเทาน้ัน  โดย
ใหเหตุผลวา ไมมีเวลา   

4. หลีกเลี่ยงอคติท่ีเกิดจากคําท่ีใช  คําบางคําอาจมีอิทธิพลตอคําตอบ
ของผูตอบแบบสอบถามได  ไมควรใชคําท่ีจะทําใหเกิดปฏิกิริยาจาก
ผูตอบหรือผูตอบไมอยากตอบ  และไมควรใชคําถามในลักษณะท่ีเปน
การชี้นําคําตอบ 

5. การเรียงลําดับคําถาม  คําถามยากๆ  ควรอยูทายของแบบสอบถาม  
เพราะหากคนอานพบคําถามยากๆ ในตอนแรกของแบบสอบถามอาจ
หยุดการตอบแบบสอบถามเร็วข้ึน  หากคําถามเปนกลุมคําถาม  ควร
เรียงตามลําดับกอนหลัง  และในกรณีท่ีผูตอบตองตอบดวยตนเอง  
คําส่ังควรชัดเจน 

6. ควรมีการทดสอบแบบสอบถามกอนเพื่อท่ีจะแกไขใหแบบสอบถามมี
ความชัดเจน  และเขาใจงาย 

 
การเก็บขอมูล 
  การเก็บขอมูลเพื่อใหไดขอมูลตามแบบสอบถาม  อาจทําไดหลายวิธี  ท่ี
สําคัญ  คือ  การใชพนักงาน  การสัมภาษณทางไปรษณีย  การสัมภาษณทางโทรศัพท  
และการรวบรวมขอมูลทางอินเตอรเน็ท    
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การใชพนักงานสัมภาษณ  เปนวิธีการที่มีโอกาสไดขอมูลท่ีมีความถูกตองมากท่ีสุด  
หากพนักงานมีความสามารถและไดรับการอบรมอยางดี  แตก็เปนวิธีท่ีเสียคาใชจายมาก
ท่ีสุด  ท้ังคาจางเงินเดือนและคาใชจายในการเดินทาง  เพราะถาเปนการเดินทางในเมือง  
พนักงานคนหนึ่งจะสัมภาษณไดเพียง  8-10  คนเทาน้ัน 13  และปญหาอีกประการหน่ึง
ของวิธีน้ี  คือ  ผูเปนเจาของบานมักไมตองการที่จะพบปะกับหรือตอบคําถามคนแปลก
หนาท่ีบานเปนเวลานานๆ  
 
การสัมภาษณทางไปรษณีย      เปนการสงแบบสอบถามไปยังผู ท่ีได รับเลือกเปน
ตัวอยางทางไปรษณีย   วิธีน้ีจะครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางและเสียคาใชจายนอยกวาวิธีใช
พนักงานสัมภาษณ  แตขอเสียท่ีสําคัญ  คือ  มีอัตราการตอบคืนตํ่ามาก 14  กลาวคือ  ถา
บริษัทสงแบบสอบถามไปยังประชาชนท่ัวไป  จะมีอัตราการตอบคืนเพียง  1-2  
เปอรเซ็นต  ถาการสํารวจน้ันเกี่ยวกับเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอประชาชนทั่วไป  อัตราการ
ตอบคืนอาจเปน  5-20  เปอรเซ็นต  อยางไรก็ตาม  อัตราการตอบคืนจะสูงข้ึน  ถา
องคการสงแบบสอบถามไปใหสมาชิก  ในกรณีน้ีอัตราการตอบคืนอาจเปน  30-80  
เปอรเซ็นต  น่ันคือ  ถาบุคคลเกี่ยวของกับองคการและคําถามมากเทาไรอัตราการตอบ
แทนคืนก็สูงมากข้ึน 
  วิธีการหน่ึงท่ีจะชวยเพิ่มอัตราการตอบคืน  คือ  จัดสงซองที่จาหนาซองถึง
ผูรับพรอมติดแสตมปเรียบรอยไปใหสงแบบสอบถามกลับคืน  หรืออาจสงส่ิงอื่นๆ  เชน  
ปากกา  ของขวัญ  เงิน  ฯลฯ  ไปใหเพ่ือจูงใจใหตอบกลับมา 
 
การสัมภาษณทางโทรศัพท      เปนวิธีการท่ีได รับคําตอบในทันที  และประหยัด
คาใชจายกวาการใชพนักงานสัมภาษณ  แตคําถามทั้งหมดจะตองไมยาวนัก  เพราะผูตอบ
อาจเห็นวาเปนการรบกวน  อยางไรก็ตาม  จากการสํารวจพบวา 15  คนจํานวนมากเต็มใจ
ท่ีจะพูดทางโทรศัพทนานถึง  45  นาที  แตจะไมยืนตอบคําถามที่ประตูนานเกินกวา  5  
หรือ  10  นาที  และไมเต็มใจท่ีจะตอนรับคนแปลกหนาท่ีบาน   นอกจากนี้  ขอมูลท่ีได
โดยวิธีน้ีไมอาจเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดไดเน่ืองจากบางคนไมแจงช่ือในสมุด
โทรศัพท   
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การเก็บรวบรวมขอมูลทางอินเตอรเน็ท  ในปจจุบันการสํารวจความคิดเห็นทาง
อินเตอร เน็ทได รับความนิยมมากขึ้น  โดยการสงจดหมายขอความรวมมือและ
แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางตามที่อยูอีเลกทรอนิกส (E-mail address) ท่ีมีอยู  ขอดีท่ี
สําคัญของวิธีน้ีคือ  ความรวดเร็ว  แบบสอบถามสามารถสงไปถึงและไดรับจากกลุม
ตัวอยางจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว  จึงทําใหสามารถสรุปผลการวิจัยไดอยางรวดเร็ว  
นอกจากนี้ยังมีอัตราการตอบรับสูงกวาการใชโทรศัพท  และยังเสียคาใชจายนอยดวย16   
สวนขอเสียสําคัญคือ ยากท่ีแบบสอบถามจะสงไปถึงผูรับในรูปแบบเดียวกันเน่ืองจาก
ระบบปฏิบัติการที่ใชของผูรับอาจแตกตางกัน   นอกจากน้ีแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน
อาจไมสมบรูณ  และยากที่จะเลือกตัวอยางตามลักษณะท่ีตองการได 17    
 
ขอแตกตางระหวางการวิจัยกลุมและการสํารวจความคิดเห็น 
  ลักษณะที่แตกตางกันของการวิจัยกลุมและการสํารวจความคิดเห็น  อาจ
สรุปไดดังแสดงในตารางที่  4.3   
 
 

การวิจัยกลุม  การสํารวจความคิดเห็น 
ขนาดของตัวอยาง มาก (ประมาณ 100 คน) เล็ก (6-12 คน) 
เวลาท่ีใชในการวิจัย 1-3 ชั่วโมง 5-45 นาที 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล มีการเตรียมคําถาม 

แตการถามอาจไมตองเรียงลําดับ
เหมือนแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชถามทุกคน
เหมือนกัน 

รูปแบบการการส่ือสาร มีลักษณะของการพูดคุย คอนขางเปนทางการ 
ลักษณะของขอมูลท่ีไดรับ คําตอบท่ีไดรับอาจเปล่ียนแปลง

ตามสถานการณในกลุม 
คําตอบเปนมาตรฐานตามท่ี

กําหนด 
การวิเคราะหขอมูล ใชเวลาในการวิเคราะห ทําไดอยางรวดเร็ว 

 
 

ตารางที่  4.3 การเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางการวิจัยกลุมกับ 
การสํารวจความคิดเห็น   
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การวิจัยโดยบุคคลในองคการหรือใชบริการจากบริษัทวิจัยภายนอก 
 
  การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธสวนมากเปนการทบทวนและศึกษา
ขอเท็จจริงตางๆ  หรือแมกระท่ังการสํารวจความคิดเห็นก็สามารถดําเนินการภายใน
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงปญหาสําคัญของงานวิจัยท่ีทําใน
องคการคือ  การขาดความนาเช่ือถือ18   น่ันคือ  งานวิจัยท่ีจัดทําและเก็บขอมูลโดยบุคคล
ภายในองคการมักไมไดรับความเช่ือถือในความถูกตอง  อยางไรก็ตามเมื่อตองการวัดและ
ประเมินผลโครงการสื่อสารที่มีความซับซอนมาก  เชนตองใชกระบวนการวิเคราะหขอมูล  
เฉพาะ  ฯ  หรือบุคลากรภายในขาดความเช่ียวชาญในวิธีการดําเนินงานวิจัย  เชน การ
วิจัยกลุม  ฯ  ก็อาจใชบริการของบริษัทวิจัยภายนอกก็ได  
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คําถามทายบท 
1. ทานคิดวา  การวิจัยมีความสําคัญตองานดานการประชาสัมพันธอยางไร  จง

อธิบาย 
2. จงอธิบายถึงวิธีการตางๆ ท่ีใชในการวิจัยแบบไมเปนทางการ 
3. การตรวจสอบการสื่อสารขององคการมีวัตถุประสงคอยางไร  และมีวิธีการ

ดําเนินงานอยางไร 
4. ใหทานอธิบายเกี่ยวกับ ลักษณะ  วิธีการจัดทํา  รวมทั้งขอดีและขอเสียของการ

วิจัยกลุมมาใหเปนที่เขาใจ 
5. การวิจัยโดยการสํารวจความคิดเห็นมีองคประกอบที่สําคัญอะไรบาง  ใหทาน

อธิบายรายละเอียดขององคประกอบเหลาน้ันมาใหเปนท่ีเขาใจ 
6. ทานคิดวา  อินเตอรเน็ทจะเปนประโยชนตอการวิจัยดานการประชาสัมพันธ

อยางไร 
 

กรณีศึกษา  บริษัทผูผลิตและจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
  

บริษัทแหงหน่ึงดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายเครื่องด่ืมท่ี
มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล  และมีธุรกิจรอง คือ ผลพลอยไดจากการผลิต  เชน ปุย
หมัก อาหารสัตว  ฯลฯ และอื่นๆ  บริษัทมีพนักงานประมาณเกือบ  20,000  คนซ่ึงจัดวา
เปนบริษัทขนาดใหญท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  อยางไรก็ตาม  
บริษัทพบวา  คนในสังคมไมใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทเทาท่ีควร  บางคร้ัง
ยังมีการตอตานการดําเนินงานของบริษัทดวย 

ในฐานะท่ีทานเปนผูอํานวยการหนวยงานประชาสัมพันธของบริษัทน้ี  
ไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณใหมใหกับองคการ
สําหรับปงบประมาณใหม  ทานเห็นวา  กอนที่จะจัดทําแผนงานไดจําเปนตองมีการวิจัย
เพ่ือใหทราบถึง  การรับรูของคนในสังคมที่มีตอบริษัทในขณะน้ีกอน 
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คําถาม 
1. ทานจะใชการวิจัยแบบเปนทางการวิธีใดในการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองน้ี  ดวย

เหตุผลใด 
2. นอกจากวิธีการในขอ 1 แลว  มีวิธีการอื่นๆ ท่ีสามารถนํามาใชไดในการศึกษา

ไดหรือไม  ถามีใหอธิบายวิธีการมาใหเปนที่เขาใจ 
3. ใหบอกถึงขอมูลท่ีทานตองการในการศึกษาเร่ืองน้ี  พรอมอธิบายรายละเอียด

ประกอบ 
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