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คํานํา 

 
  การประชาสัมพันธเปนการสื่อสารที่มีบทบาทสําคัญย่ิงตอองคการสมัยใหม เปนการสื่อสารเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจในนโยบาย ขอบขายการดําเนินการ เผยแพรขอมูลสินคาและการบริการ สงเสริมการตลาด 
เสริมสรางภาพลักษณชื่อเสียงที่ดีใหกับองคการ ตลอดจนสามารถใชในการชี้แจงแกไขความเขาใจผิด บริหารจัดการ
และแกไขวิกฤตการณองคการ ซ่ึงในการดําเนินงานประชาสัมพันธเพ่ือผลดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการคิด
วางแผนและเขียนแผนประชาสัมพันธ ซ่ึงมีลักษณะเปนท้ังศาสตรและศิลปที่จะตองมีการศึกษาหลักการและฝกฝน
ภาคปฏิบัติ ความรูความสามารถในการวางแผนและจัดทําแผนการประชาสัมพันธ จัดเปนทักษะสําคัญของการ
นําไปสูความสําเร็จและความกาวหนาในวิชาชีพของการประชาสัมพันธ 
  หนังสือยุทธศาสตรการวางแผนการประชาสัมพันธน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน
การวางแผนการประชาสัมพันธทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผูเขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย          
ดร.จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ ท่ีกรุณาใหขอแนะนําที่เปนประโยชน ความดีและประโยชนอันใดที่เกิดจากหนังสือน้ี 
ผูเขียนขออุทิศใหกับพอแม ครู อาจารย ทุกภพชาติท่ีไดประสิทธิ์ประสาทความรูความคิดและคุณธรรมใหกับผูเขียน
ตลอดมา 
 

รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  ฤกษกลาง 
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(10) ยุทธศาสตรการวางแผนการประชาสมัพันธ 
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   การสงเสริมกิจกรรมความบันเทิง 189 
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  เอกสารอางอิง  191 
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