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 กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อการบรหิารเอกลักษณ ภาพลักษณ และชื่อเสียงองคกร (3) 

คํานํา 

 
 หนังสือ “กลยุทธการประชาสัมพันธเพ่ือการบริหารเอกลักษณ ภาพลักษณ และชื่อเสียงองคกร” 
เลมนี้เปนตําราประกอบวิชา ปช. 403 การบริหารเอกลักษณ ภาพลักษณ และชื่อเสียงองคกร และ ปช. 203 การ
ประชาสัมพันธองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจแกนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของการ
ประชาสัมพันธในการบริหารเอกลักษณ ภาพลักษณ และชื่อเสียงองคกรใหมีคุณคา ความนาเชื่อถือ และความยั่งยืน
ในมุมมองขององคกรและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย โดยผูแตงไดปูพื้นฐานความรูเกี่ยวกับความสําคัญ ที่มา ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการบริหารเอกลักษณ ภาพลักษณ และชื่อเสียงองคกร หลักการและทฤษฎีการประชาสัมพันธที่
เก่ียวของกับการบริหารเอกลักษณ ภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร รวมทั้งกลยุทธการกําหนดจุดยืนองคกร กระบวนการ
สรางและบริหารเอกลักษณ กระบวนการบริหารภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร และการส่ือสารกับพนักงานและการ
สรางวัฒนธรรมองคกร นอกจากน้ันแลว ผูแตงยังไดสรุปบทบาทของการประชาสัมพันธในการดําเนินงานดานการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม การส่ือสารแบรนดและการสรางมูลคารวม การโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ การ
บริหารภาวะวิกฤติ และการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความม่ันใจในตลาดทุน ตลอดจนการสรางมาตรฐานจรรยาบรรณ
องคกรในระดับสากล ซ่ึงเปนกลยุทธการประชาสัมพันธทั้งในเชิงรุกและรับที่สําคัญยิ่งตอการบริหารเอกลักษณ 
ภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร อันเปนตนทุนทางสังคมที่มีคุณคากอใหผลลัพธดานความไววางใจและความจงรักภักดี
ของผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกรอยางย่ังยืน  
 ผูแตงหวังวาตําราเลมน้ีจะเปนประโยชนดานวิชาการกับนักศึกษาหรือผูที่สนใจท่ัวไปที่มีความ
ประสงคจะเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับกลยุทธการบริหารเอกลัษณ ภาพลักษณ และชื่อเสียงองคกร เพ่ือนําไปเปน
แนวทางในการประกอบวิชาชีพดานการประชาสัมพันธอยางมีจรรยาบรรณและมีความคิดสรางสรรค 
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