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คํานํา 

 
 ในกระแสแหงยุคโลกาภิวัตนที่ทั่วโลกสามารถติดตอสื่อสารกันอยางรวดเร็วตลอดเวลา บทบาทการ
ประชาสัมพันธไดเพ่ิมทวีคุณคาและความสําคัญในทั่วทุกวงการ พรอมกันน้ีในยุคน้ีไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีแนวคิด
วิธีการทําประชาสัมพันธอยางรวดเร็วทําใหนักประชาสัมพันธตองศึกษาทําความเขาใจ เพ่ิมพูนทักษะความรูความ
ชํานาญทั้งศาสตร ศิลปและกลยุทธแหงการประชาสัมพันธ หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหหลักทฤษฎี แนวคิด 
แนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธตลอดจนจรรยาบรรณ แกนักประชาสัมพันธและนักศึกษาวิชาการ
ประชาสัมพันธเพ่ือทําหนาที่เปนสายใยแหงสังคม หรือผูสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกลุมชนตางๆ ในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ  
 ผูเขียนขอแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารยพัชนี  เชยจรรยา แหงภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและกําลังใจในการจัดทําหนังสือเลมน้ี คุณประโยชน
ของหนังสือเลมน้ี ผูเขียนขออุทิศใหแก พอ แม ครู อาจารยท่ีประสิทธิ์ประสาทความรูวิทยาการและคุณธรรมใหแก
ผูเขียน นับเน่ืองจากอดีตจวบจนปจจุบัน 
 
 
 รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  ฤกษกลาง 
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