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คํานํา 

  
 หนังสือหลักการตลาดสําหรับนักนิเทศศาสตร  ฉบับน้ีเรียบเรียงขึ้นเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนวิชา 
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นําศาสตรทางดานการตลาดมาปรับใชใหเหมาะสมกับวิธีการส่ือสาร  นอกจากน้ีเน้ือหายังครอบคลุมถึงเคร่ืองมือใน
การส่ือสารการตลาดตางๆ อันเปนสวนประกอบสําคัญของการตลาดที่จะมีสวนผลักดันใหการทําการตลาดของตรา
สินคาน้ันๆ ประสบความสําเร็จย่ิงขึ้น   
 คณะผูเรียบเรียงขอขอบคุณเจาของผลงานทุกทานที่นํามาใชอางอิงในเอกสารฉบับน้ีและขอขอบคุณ   
ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย  สุนทรวิภาต   อดีตหัวหนาภาควิชาการโฆษณาที่กรุณาสละเวลาอานเอกสารฉบับน้ี
และใหคําแนะนําตางๆ ที่จะทําใหเอกสารเชิงวิชาการฉบับน้ีสมบูรณย่ิงขึ้น  
 ทางคณะผูเรียบเรียงหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร
รวมถึงผูที่มีความสนใจในดานการตลาด  และหากทานผูอานมีขอแนะนํา คําติใดๆ เก่ียวกับเอกสารฉบับน้ี           
ผูเรียบเรียงยินดีนอมรับโดยทานสามารถใหขอมูลหรือคําแนะนําตางๆ ไดที่ sermyos.t@bu.ac.th  
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