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ค าน า 
 
การผลิตงานเขียนเพ่ือธุรกิจและประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องไม่ยาก  

หากเข้าใจหลักการและหมั่นฝึกฝน ก็จะสามารถเขียนได้  ผู้เขียนจึงจัดท าหนังสือ
เรื่อง “การเขียนเพ่ือธุรกิจและประชาสัมพันธ์” เล่มนี้ขึ้น โดยเน้นให้เนื้อหาสาระ 
มีความชัดเจน คลี่คลาย ไม่ซับซ้อน  เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถศึกษาด้วยตนเองแล้ว
เข้าใจได้โดยตลอด 

เนื้อหาของหนังสือมี 2 ตอน ได้แก่ การเขียนเพ่ือธุรกิจและการเขียน 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เรียงล าดับจากเรื่องที่ง่ายไปหายาก ได้แก่ ความรู้เบื้องต้น
เกีย่วกับวงการธุรกิจ - ประชาสัมพันธ์ หลักการเขียน แล้วปิดท้ายด้วยวิธีการเขียน
งานเขียนเพ่ือธุรกิจ - ประชาสัมพันธ์ เฉพาะประเภทที่เห็นว่าส าคัญและมีโอกาสได้
เขียนเป็นประจ าในแวดวงทั้งสอง  โดยเน้นย้ าถึงหลักการส าคัญคือ ให้ค านึงว่าเป็น
การเขียนด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ เพ่ือธุรกิจและประชาสัมพันธ์  มีรูปแบบ 
การเขียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเขียน และใช้ภาษาเฉพาะแบบ 
แตกต่างจากการสื่อสารทั่วไป 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์
ต่อผู้อ่าน ถึงระดับที่ช่วยให้สามารถเขียนงานเขียนเพ่ือธุรกิจและประชาสัมพันธ์ได้  
หากการเขียนครั้ งนี้ มีคุณ เป็นกุศล  ผู้ เขียนขออุทิศทั้ งหมดให้แก่คุณย่ า 
ทั้ งสอง บิดา -มารดา และคุณอา กับทั้ งครูอาจารย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
รองศาสตราจารย์วนิดา บ ารุงไทย ครูที่ผู้เขียนเคารพรักและศรัทธา 
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