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 ผู้เขียนได้เรียบเรียงตํารา “การบริหารความสัมพันธ์” เล่มน้ีข้ึน เพ่ือใช้เป็นตําราประกอบการเรียน

การสอนในวิชา นศ. 584 การบริหารความสัมพันธ์ และวิชา นศ. 654 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งทั้งสองวิชาน้ีเป็นวิชาคู่ขนานซึ่งกันและกัน ในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

 ผู้เขียนตระหนักถึงความจําเป็นของตําราเรียนในวิชาการบริหารความสัมพันธ์ จึงได้จัดทําตํารา
เล่มน้ีข้ึนมา โดยเนื้อหาของตําราเล่มน้ีได้รวบรวมมาจากตํารา และเอกสารต่างๆ ของนักวิชาการคนสําคัญๆ หลายท่าน
ผสมผสานกับแนวความคิดของผู้เขียนเองจากทั้งการศึกษาหาความรู้ จากประสบการณ์การทํางาน การสอน  การ
เข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เก่ียวกับด้านการบริหารความสัมพันธ์ แล้วนําความรู้และประสบการณ์
เหล่าน้ันมาเรียบเรียง โดยมีการดัดแปลงและประยุกต์ทฤษฎีบางส่วน เพ่ือนํามาใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตการทํางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบัน  ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนในวิชานี้ได้เข้าใจถึงทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในการ
อยู่ร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานท่ีสําคัญอย่างย่ิงในการบริหารความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ในสังคม 

 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าย่ิงในการเป็นผู้อ่านตํารา
เล่มน้ี 

 
 

            พรพรหม ชมงาม 
           ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 
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