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 การวางแผนเปนภารกิจสําคัญของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ แผนประชาสัมพันธที่ดีจะตองคิด
ไตรตรองพิจารณาอยางรอบคอบและคิดอยางกลยุทธ นักประชาสัมพันธจะตองเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร 
และวางแผนประชาสัมพันธเชิงกลยุทธใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร นอกจากน้ีในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธซ่ึงเปนศาสตรและศิลปของการส่ือสารเผยแพรขอมูลขาวสาร นักประชาสัมพันธจะตองเปนผูที่มี
ความคิดสรางสรรคจึงจะสามารถดําเนินงานไดประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความคิดสรางสรรคเปนส่ิงที่
สามารถเรียนรูและพัฒนาสรางขึ้นได หนังสือเลมน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการวางแผน
ประชาสัมพันธเชิงกลยุทธและการพัฒนาความคิดสรางสรรค ผูเขียนขอขอบคุณรองศาสตราจารยพัชนี  เชยจรรยา  
ที่กรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนย่ิงตอการจัดทําหนังสือเลมน้ี คุณความดีและคุณประโยชนของ
หนังสือน้ีทั้งมวลขออุทิศใหแกพอแม ครูอาจารยของผูเขียนทุกทาน 
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