
                        
 
 

  
การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
Public Relations Research and Evaluation 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ฤกษ์กลาง 
  

 นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

                                                                                                                                                                                                                       T56038-2 

 
ตําราเล่มนี้ผ่านการพจิารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 



                                                                                               

 
การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
Public Relations Research and Evaluation 
 
 ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ฤกษ์กลาง 
 สงวนลขิสทิธิ ์ การทาํซ้าํ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แต่ง 
 
 พิมพ์คร้ังแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2557 
 จํานวน 110 เล่ม 
 เจ้าของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา ชนัญชี  ภังคานนท ์
 ออกแบบปก กรรณิการ์  จตุพร 
  วิรชา  ณ พัทลุง 
 
 จัดพิมพ์และจัดจําหน่าย สํานักพมิพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
  โทร. 0-2902-0299 ต่อ 2859  โทรสาร  0-2902-0299 ต่อ 2850 
 http://bupress.bu.ac.th   e-Mail: bupress@bu.ac.th  
 
 
 

 ข้อมูลของบัตรรายการ 
 Cataloging in Publication Data 
 
 

 ประทุม  ฤกษ์กลาง. 
    การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ = Public relations research and evaluation /  
 ประทุม  ฤกษ์กลาง ; คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. -- ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557. 
    282 หน้า : ภาพประกอบ. 
 
    ภาคผนวก. 
    บรรณานุกรม. 
    ISBN 978-974-219-302-7 
 
    1. การประชาสัมพันธ์--วิจัย.  2. การประชาสัมพันธ์--การประเมิน.  (1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  คณะนิเทศศาสตร์. 
 (2) ชื่อเรื่อง.  (3) ชื่อเรื่อง : Public relations research and evaluation. 
  
 HM1221 ป279ก CIP 
 

 
 ใบรับแจ้งความตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 เลขที่ 1/2549 
 
 
 
 
 PR302/pratoom.r/ rabiab.m/ kwanjit.t 



 การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ (3) 

คํานํา 

 
 การวิจัยและประเมินผล เปนส่ิงท่ีโลกปจจุบันใหความสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากเปนวิธีการในการ
แสวงหาความรูและขอมูลขาวสารดวยวิธีวิทยาศาสตรที่ทําใหไดความรูท่ีถูกตอง เที่ยงตรง และเชื่อถือไดมากท่ีสุด  
อันจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาเพ่ิมพูนองคความรูของแวดวงวิชาการ และการชวยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานในแวดวงนักวิชาชีพ ในศาสตรแหงการประชาสัมพันธ การวิจัยและประเมินผลเปนขั้นตอนแรกและ
ขั้นตอนสุดทายของการดําเนินงานประชาสัมพันธที่ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบตามวิธีของวิทยาศาสตร  
ชวยใหการตัดสินใจในการวางแผนและการดําเนินงานการประชาสัมพันธเปนไปอยางมีเหตุผลและหลักการ การ
วิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธไดรับการยกยองใหเปนทั้งกระบวนการและขั้นตอนสําคัญของการดําเนิน
ประชาสัมพันธ รวมท้ังถือวาเปนบทบาทหนาที่ ภาระงานของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ ตลอดจนเปนทักษะสําคัญ
ของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ นอกจากน้ี การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธยังกอใหเกิดการสื่อสารสองทาง
อันเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่ทําใหการส่ือสารประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพ การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ
จึงมีความสําคัญอยางย่ิงที่นักวิชาชีพประชาสัมพันธควรศึกษาเรียนรูและฝกฝนทักษะใหสามารถทําวิจัยและ
ประเมินผลได หนังสือเลมน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหความรูพ้ืนฐานดานการวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ อันจะ
เปนแนวทางตอการนําไปประยุกตปฏิบัติในการดําเนินงานประชาสัมพันธจริง คุณประโยชนของหนังสือเลมน้ีขอ
อุทิศใหกับพอแมครูอาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูความคิดใหกับผูเขียนตลอดมา 
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