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(ก) 

ค ำน ำ 
 
เอกสารองค์ความรู้ เรื่อ งเทคนิคกา รสร้างภาพลั กษณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้  -             

ฝั่งตะวันออกจัดท าขึ้น  เพ่ือรวบรวมความรู้และเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ เป็นที่
น่าเชื่อถือ และสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้น โดยเอกสารฯ นี้  จะเน้นเทคนิคที่ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือประโยชน์ต่องานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ
อีกทั้งยังจะใช้ในการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ ทันสมัย 
น่าสนใจ และสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้น  

ทั้งนี้หากเอกสารฯ เล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าจึงขออภัยมา ณ  ที่นี่ด้วย 
 
 

คณะท างานประชาสัมพันธ์ ศอ.                                                                                                                 
คณะผู้จัดท ำ 

28 เมษายน 2560 



 

(ข) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

เอกสารองค์ความรู้ เรื่อ งเทคนิคกา รสร้างภาพลั กษณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้  -          
ฝั่งตะวันออกส าเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี  ด้วยความร่วมมือจากคณะท างานประชาสัมพันธ์ ศอ. ที่ได้กรุณา
สละเวลาให้ค าปรึกษาและค าแนะน าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะผู้จัดท า  และขอขอบคุณ
ข้าราชการ ศอ. ทุกท่านที่มิได้กล่าวนามในที่นี้  ที่ได้ส่วนช่วยให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ท าให้
เอกสารฯ เล่มนี้มีความครบถ้วนสมบูรร์มากยิ่งขึ้น 
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เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 1 

บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญ 

งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความส าคัญในการช่วยสนับสนุนภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาของ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ ดี สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ที่จะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความศรัทธา และการสนับสนุนจากประชาชนทุก
ภาคส่วน  

ทั้งนี้ กา รสร้า งภาพลักษณ์ที่ ดีขององ ค์กร ก็มีส่วนส าคัญที่ จะช่วย ให้ กา รด าเนิน งา น
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะท างาน
ประชาสัมพันธ์ ศอ. จึงได้น าความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร จากแหล่งความรู้  
ต่าง ๆ มารวบรวบเป็นเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้
บุคลากรได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน    

1.2 วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

- เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพ่ือการประชาสัมพันธ์  
  - เพ่ือให้เกิดแนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่อไป  
 - เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของ ศอ. 

1.3 วิธีกำรด ำเนินกำร 

- ศึกษาโดยค้นคว้าข้อมูลจากองค์ความรู้ที่มีในหน่วยงาน 
- ศึกษาโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เนต 
- เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าเป็นคู่มือเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

1.4 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

- บุคลากรของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนว
ทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีขององค์กร เพ่ือส่ง เสริมให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
 



เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 2 

บทท่ี 2 

นิยำมควำมหมำย 

2.1 ภำพลักษณ์   

ความคิดรวบยอดที่ก่อตัวเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลแต่ละคนอัน  เป็นผลจากการได้รับ
ประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์อ้อมที่ได้รับรู้มาเก่ียวกับสิ่งนั้น  ๆ ซ่ึงจะมีผลต่อทัศนคติและ    
การกระท าใด ๆ ที่บุคคลจะมีต่อไป ส าหรับภาพลักษณ์ขององค์กรจึงหมายถึงการรับรู้ที่บุคคลมีใน
เรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับองค์กร 

2.2 กำรสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร  

ภาพลักษณ์ ไม่ใช่ การสร้างภาพ ภาพลักษณ์ใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่ยึด
ข้อเท็จจริงบนพ้ืนฐานการสื่อสารสองทาง แต่การสร้างภาพนั้นใช้การโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่ค านึง
ข้อเท็จจริง 

การสร้างภาพลักษณ์มีกระบวนการท างานชัดเจน เกิดจากการวางแผนที่ชัดเจนล่วงหน้าโดย
การก าหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ มีการใช้กระบวนการทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือการ เปลี่ยน 
แปลงเสริมสร้าง 

หลักส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน 
2.2.1 ค้นหาถึงจุดดีและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนแห่งภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
2.2.2 วางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ 
2.2.3 คิดหัวข้อ (THEME) 
2.2.4 ใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เข้าช่วยในการด าเนินงานสร้างภาพลักษณ์ 
หลักส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน  ต้องท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

ประทับใจ และติดตราตรึงใจ  เพ่ือให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ  และจะได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม       
เป้าหมายตามมา 

2.3 บุคลิกภำพ (personality) 

ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท างานในวงการใดก็ตาม ล้วนให้ความสนใจกับบุคลากรใน
องค์กร เนื่องจากเป็นหัวใจส าคัญอีกประการหนึ่งของความส าเร็จหรือ ล้มเหลวขององค์กร บุคลากร
ในองค์กรที่จะถือได้ว่ามีคุณภาพ นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถ       
ในการท างานตามภาระหน้าที่แล้ว ควรต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานด้วย 

ความหมายบุคลิกภาพ 
ค าว่า “บุคลิกภาพ” (personality) ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่บ่งบอกความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ทั้งลักษณะทางกาย ซ่ึงสังเกตได้ง่าย อันได้แก่  รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง น้ า เสียง 
ค าพูด ความสามารถทางสมอง ทักษะการท ากิจกรรมต่าง ๆ และลักษณะทางจิตซ่ึงสังเกตได้ค่อนข้าง
ยาก ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ความมุ่งหวัง อุดมคติ เป้าหมาย และ
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
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ความส าคัญของบุคลิกภาพ 
1. ความม่ันใจ (Confident) ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี จะท าให้รู้สึกม่ันใจในการแสดงออกมากขึ้น  

กล้าแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก และกล้าที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงมักจะเป็นการแสดงออกที่
ดีท าให้ผู้พบเห็นให้ความสนใจซ่ึงน าไปสู่ความเชื่อม่ันในตนเองของบุคคลผู้นั้น เช่น กรกนก มี
บุคลิกภาพที่ดี เม่ือได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มในการน าเสนอผลงาน ก็สามารถน าเสนอผลงาน
ได้ดี เพราะมีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก   

2. การยอมรับของกลุ่ม (Acceptance) บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีย่อมเป็นที่ ต้องตาต้องใจ นิยม
ชมชอบศรัทธาเชื่อม่ัน และได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป็นอย่างดี ท าให้รู้สึกพอใจ ยินดี และมีความ
ม่ันคงทางด้านจิตใจ เสริมสร้างให้ได้รับความส าเร็จทั้งส่วนตนและองค์กร 

3. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน (Adaptation) ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี จะมองเห็น และยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสถานการณ์ได้ดีขึ้ น สามารถสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคลที่แวดล้อมและเก่ียวข้องได้ 

4. ความส าเร็จ (Success) บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างความเชื่อถือศรัทธา 
ประกอบกับความเชื่อม่ันในตนเอง จึงสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความ
ศรัทธาให้ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือ ท า ให้ได้รับความสะดวกพร้อมเพรียงและปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ด้วยดี 

5. เอกลักษณ์ของบุคคล (The expected behavior) บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีที่ ต่างกันท าให้
สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้ เช่น บุคคลที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมักเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
บุคคลที่มีความกระตือรือร้น มักเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นต้น 

2.4  อัตลักษณ์องค์กร หรือ Corporate Identity (CI) 

อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม 
ชุมชน หรือประเทศ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา เป็นต้น 
 อัตลักษณ์องค์กร หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงภาพลักษณ์ (Image) ที่ปรากฏต่อสายตา
ผู้อ่ืนพร้อมๆกับแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรนั้นโดยอาศัยองค์ประกอบกราฟิกหรือกล่าวให้
เข้าใจง่ายๆก็คือหมายถึงสื่อสารภาพลักษณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมทั้งสร้างความเข้าใจ
อันดีให้เกิดแก่องค์กรบุคลากรตลอดจนบุคคลต่างๆที่เก่ียวข้องกับองค์กรนั้นๆจะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์
องค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรโดยเฉพาะในโลกที่มีการแข่งขันกันอย่างมากใน
ปัจจุบัน 
 ความส าคัญของการสร้างอัตลักษณ์องค์กร 

1. ท าให้องค์กรมีค่านิยมเดียวกัน พนักงานมีความรู้สึกเชื่อม่ัน หนึ่งเดียว ม่ันคง และมุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกัน 

2. ท าให้องค์กร มีจุดยืนที่ชัดเจน สร้างเอกลักษณ์ และความแตกต่างในมุมมองของประชาชน 
3. ท าให้องค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนานโยบาย แผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผลิตภัณฑ์ และวิธีการนาเสนอ ได้อย่างมีแนวทางที่ชัดเจน 
4. ท าให้องค์กรมีพลังในการสื่อสารสู่สาธารณะมากขึ้น 
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2.5 โซเชียลมีเดีย (Social Media) / ส่ือสังคมออนไลน์  

 มีเดีย (Media) หมายถึง สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร   
โซเชียล (Social) หมายถึงสังคม ในบริบทของโซเชียลมีเดีย  
โซเชียลมีเดียในที่นี้ หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้ผู้ใช้แสดง ความเป็นตัวตนของตนเอง

เพ่ือที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับหรือแบ่งปัน ข้อมูลกับบุคคลอ่ืน 
โซเชียลมีเดียจะเป็นสื่อที่มีการสื่อสาร 2 ทาง กล่าวคือผู้รับ ข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็น

หรือตอบผู้ให้ข้อมูลได้ การให้ข้อคิดเห็นในบันทึกในบล็อกหรือในวิดีโอ การพูดคุยผ่านโปรแกรม
สนทนาออนไลน์หรือเว็บบอร์ด การให้ข้อคิดเห็นและบันทึกว่าชอบสไลด์ 

2.6 โลกออนไลน์/เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network)  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกันเพ่ือ
สร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทางสังคมที่ มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึง
เครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์จะให้บริการผ่านหน้าเว็บ และให้ มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

2.7 CSR (Corporate Social Responsibility)  

CSR (Corporate Social Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ความหมายโดยรวมของ CSR ก็คือ การด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ให้ความส าคัญ
และค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือน าทรัพยากรที่อยู่นอก
องค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและส่วนร่วม เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและยั่งยืน 

การด าเนินกิจกรรม CSR ไม่มีรูปแบบหรือแบบแผนตายตัว องค์กรต้องก าหนดรูปแบบหรือ
กิจกรรมรวมทั้งรายละเอียดและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์กร  

หลักการส าคัญของ CSR ก็คือ ความรับผิดชอบทางสังคม โดยเฉพาะการท าธุรกิจกับสังคม
จะต้องอยู่ร่วมกันช่วยเหลือเก้ือกูลเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน 

 
กลุ่มกิจกรรมเก่ียวกับ CSR 
1. กลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคม เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจ เป็นการท าธุรกิจ

ที่หาผลก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การ
ป้องกันหรือก าจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

2. กลุ่มกิจกรรมเพ่ือสังคม ได้แก่กิจกรรมที่ท านอกเหนือเวลาท างานปกติ เป็นการด าเนิน
กิจกรรม ขององค์กรธุรกิจที่แสวงหาก าไร เพ่ือสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น 
การแจกจ่ายสิ่งของเป็นอาสาสมัครช่วยบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือ กิจกรรม 

3. กลุ่มกิจการเพ่ือสังคม แตกต่างจากกิจกรรมของกลุ่มอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นการด าเนิน
กิจกรรมที่ไม่ แสวงหาผลก าไรให้กับตนเอง ได้แก่ มูลนิธิ และองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
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บทท่ี 3 

เทคนิคกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

“7 วิธี สร้างภาพลักษณ์ของศอ.ให้ดูดีในสายตาประชาชน” 

1. สร้ำงควำมประทับใจแรกผ่ำนกำรบริกำร  โดยเน้นพัฒนาการบริการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 บุคลิกภำพของพนักงำน 

บุคลิกภาพของพนักงานในที่นี้หมายรวมทั้งบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ภายนอกของพนักงาน 
บุคลิกภาพที่ดีจะสร้างความประทับใจแรกแก่ผู้รับบริการได้ ไม่ว่าจะเป็นความนอบน้อม การยิ้มแย้ม
และลักษณะท่าทางที่เปิดกว้างพร้อมรับฟังสิ่งที่ผู้รับบริการพูด และอย่าลืมว่าผู้รับบริการอยาก คุยกับ
คน ที่ เ ต็ มใ จ บ ริ ก า ร  พ นั ก งา น จึ ง ต้ อง มี จิ ต บริ ก า ร ห รื อ  service mind อ ยู่ เ ส ม อ 
           **อย่าลืมว่าผู้รับบริการอยากคุยกับคนที่เต็มใจบริการ พนักงานจึงต้องมีจิตบริการหรือ 
service mind อยู่เสมอ 

ภาพลักษณ์ภายนอกของพนักงานถือเป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน พนักงานควรแต่งกายเรียบร้อย
ถูกกาลเทศะและสะอาดสะอ้าน  

 
รูปท่ี 3-1   การแต่งกายชุดข้าราชการ 
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รูปท่ี 3-2  การแต่งกายชุดสุภาพ 

1.2 จริงใจในกำรบริกำร 

มารยาทท่ีดีจะช่วยสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการจนอาจกลับมารับบริการต่อเนื่อง     
การบริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ให้ความสนใจกับผู้รับบริการเป็นส าคัญ และให้ข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา ผู้รับบริการคงไม่ชอบใจนักหากต้องการสอบถามข้อมูล แล้วได้รับการปฏิบัติด้วยสีหน้า
บึ้งตึง ไม่ยอมสบตา หรือตอบด้วยเสียงกระแทกกระทั้น แม้แต่การให้ข้อมูลที่ไม่มีความตรงไปตรงมา    
ก็ อาจส่งผลแย่กว่าหากผู้รับบริการพาลมีอคติกับหน่วยงานเพราะความไม่จริงใจในบริการ การบริการ
อย่างเป็นมิตรจะช่วยให้การชนะใจผู้รับบริการเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น 

 1.2.1 กำรไหว้ การปฏิบัติในท่าไหว้ประกอบด้วยกิริยา ๒ ส่วน คือ การประนมมือ
และการไหว้ 
          กำรประนมมือ (อัญชลี) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือให้นิ้วมือทั้ง
สองข้างชิดกัน ฝ่ามือทั้งสองประกบเสมอกันแนบหว่างอก ปลายนิ้วเฉียงขึ้นพอประมาณ แขนแนบตัว
ไม่กางศอก ทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน การประนมมือนี้ใช้ในการสวดมนต์ ฟังพระสวดมนต์   
ฟังพระธรรมเทศนา ขณะสนทนากับพระสงฆ์ รับพรจากผู้ใหญ่ แสดงความเคารพผู้ เสมอกัน และ    
รับความเคารพจากผู้อ่อนอาวุโสกว่า เป็นต้น 
           กำรไหว้ (วันทนำ) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือแล้วยกมือทั้งสอง
ขึ้นจรดใบหน้าให้เห็นว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง กา รไหว้แบบไทย แบ่งออกเป็น ๓ แบบ 
ตามระดับของบุคคล 
 ระดับที่ ๑ การไหว้พระ ได้แก่ การไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งปูชนีย -
วัตถุ ปูชนียสถานที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ โดย
ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างค้ิว ปลายนิ้วแนบส่วนบนของ
หน้าผาก 
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รูปท่ี 3-3  การไหว้พระ 

            ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้ มีพระคุณและผู้อาวุโส  ได้แก่ ปู่  ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครู 
อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพนับถือ โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรด
ปลายจมูก ปลายนิ้วแนบระหว่างค้ิว 

 
รูปท่ี 3-4 การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส 

            ระดับที่ ๓ การไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไป ที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโสสูงกว่าเล็กน้อย โดย
ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วแนบปลายจมูก 

https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88.jpg?attredirects=0
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รูปท่ี 3-5 การไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไป ที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโสสูงกว่าเล็กน้อย 

  1.2.2 กำรพูด/พูดอย่างไรให้คนรัก 

  การติดต่อสื่อสารสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนเราด้วยกัน  ซ่ึงคนเรามักจะ
ติดต่อ สื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาผ่านทั้งทางการพูด-การฟัง การเขียน-การอ่าน การแสดงกิริยาท่าทาง 
แต่การติดต่อสื่อสารที่เป็นพ้ืนฐานที่สุดของคนเราก็คือการพูดและการฟังนั่นเอง การพูดนั้นดูจะเป็นสิ่ง
ที่ท าได้ง่ายๆ แต่การพูดให้คนฟังเกิดความรู้สึกที่ ดี ประทับใจ  จนสามารถท าให้คนรักหรือรู้สึกมี
ทัศนคติที่ดีกับเราได้นั้น อาจเป็นเรื่องที่ยากส าหรับใครหลายๆคน ดังนั้น  ผู้ เขียนจึงขอน าเสนอวิธีว่า
ควรพูดอย่างไรที่จะท าให้มีแต่คนรัก ดังนี้     

1. สร้างภาษากายให้ดูดี 

         บุคลิ กลั กษณะมีความส าคัญ ต่อการสนทนาเป็ นอย่ างมาก  เพรา ะหา ก มี
บุคลิกลักษณะที่ดีก็ท าให้คนอยากจะร่วมสนทนากับเรา ที่ว่า “ดูดี” ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการวางมาด 
หรือวางท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ เพราะคงไม่มีใครที่ชอบคนลักษณะเช่นนี้  แต่การสร้างภาษากายที่  
ดูดี คือ เวลาสนทนากันควรมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสม ไม่นั่งกอดอกหรือเอามือล้วงกระเป๋า มองคู่
สนทนาด้วยสายตาเป็นมิตร สบตาคู่สนทนาเป็นระยะๆ และไม่มองจ้องหน้า คู่สนทนามากจนเกินไป 
เพราะจะท าให้เกิดความอึดอัด อีกทั้งไม่ท าสีหน้าบึ้งตึง ร าคาญ หรือเบื่อหน่าย  รวมถึงควรแสดงออก
ถึงความสนใจกับคนที่เราพูดคุยด้วยการต้ังใจฟังในสิ่งที่ คู่สนทนาพูด  โดยการยิ้มรับ พยักหน้า หรือ
ตอบแสดงการรับรู้ว่า “ครับ” หรือ “ค่ะ” โดยพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นควรให้เป็นธรรมชาติ 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดูแลรักษาสภาพร่างกายของตัวเองด้วยการแต่งกายที่สะอาด สุภาพเรียบร้อย 
ก็เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างภาษากายให้ดูดีได้ 

2. พูดจาสุภาพ 

         ทุกคนชอบคนที่พูดจาสุภาพอ่อนโยน การพูดจาสุภาพหมายถึงการพูดเพราะ  พูดจา
มีหางเสียงลงท้าย ครับ ค่ะ จ๊ะ จ๋า รวมถึงการไม่พูดจาขัดคอคู่สนทนาและไม่พูดค าหยาบคาย อันนี้
ส าคัญมาก เพราะคนที่พูดจาหยาบคายนั้นมักเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ แต่เด็กๆ  วัยรุ่นมักชอบ

https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B.jpg?attredirects=0
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พูดคุยกันด้วยค าหยาบเหมือนเป็นเรื่องปกติ  บางทีเด็กวัยรุ่นผู้หญิงก็เรียกสรรพนามกันว่า  กู - มึง    
พูดค าด่าค า ฟังแล้วก็ตกใจ นอกจากนี้ ควรพูดด้วยน้ าเสียงที่พอเหมาะโดยไม่ควรพูดตะเบ็งเสียงดัง
จนเกินไป อีกทั้งไม่ควรพูดไปหัวเราะไป เพราะนั่นคือการแสดงออกถึงความไม่สุภาพต่อคู่สนทนา 

3. พูดชัดถ้อยชัดค า 

         เป็นสิ่งส าคัญที่หลายคนอาจมองข้าม แต่แท้ท่ีจริงแล้วการเป็นคนพูดชัดถ้อยชัดค า
คือเสน่ห์ในการพูดอย่างหนึ่ง การพูดชัดถ้อยชัดค าหมายถึง การพูดจาฉะฉานชัดเจนน่าฟัง มีการพูด
เน้นจังหวะและเว้นจังหวะที่พอเหมาะ คือ ไม่พูดเร็วและรัวเกินไปจนผู้ฟังตามไม่ทันหรือฟังไม่รู้ เรื่อง 
อีกทั้งไม่พูดช้าเกินไปจนพาให้ง่วงนอน นอกจากนี้ ควรพูดออกเสียงค าควบกล้ า  อักขระ ร.เรือ ล.ลิง.
ให้ถูกต้องชัดเจนซ่ึงควรฝึกต้ังแต่เด็ก ๆ เพราะเม่ือติดในการพูดไม่ชัดไปจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเป็น
เรื่องที่แก้ได้ยากมาก ผู้เขียนเห็นคนที่มีชื่อเสียงบางคนพูด ร.เรือ ล.ลิง  หรือพูดค าที่ มีตัวอักษร ส.เสือ
ไม่ชัด ท าให้เสียบุคลิกในการพูดเป็นอย่างมาก 

4. พูดให้ถูกกาลเทศะ 

         หมายถึง การที่เราต้องดูว่าเราพูดกับใคร พูดเรื่องอะไร หัวข้ออะไร พูดที่ไหน  เป็น
การพูดสนทนาแบบกันเองหรือแบบจริงจัง การพูดให้ถูกกาลเทศะต้องค านึงถึงเนื้อหาสาระในการพูด
เป็นหลัก โดยการพูดต้องพูดอย่างมีสาระ มีขอบเขตและเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการสื่อสารกับผู้ฟังว่า
อย่างไร และเรื่องอะไร อย่าพูดจาเลอะเทอะเรื่อยเปื่อย เพราะจะท าให้ผู้ ฟังเกิดความร าคาญและเบื่อ
หน่าย นอกจากนี้ สิ่งส าคัญในการพูดที่ถูกกาลเทศะ ก็คือ การพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง เช่น  เม่ือพูดกับ
คนที่อาวุโสกว่า เราต้องพูดด้วยน้ า เสียงสุภาพนอบน้อม  และค าพูดที่ควรมีให้ติดปากอยู่ เสมอคือ 
“สวัสดี…ขอบคุณ…ขอโทษ” 

         5.เรื่องที่ไม่ควรพูดเม่ือเจอกับคู่สนทนาเป็นครั้งแรก 

         -  คุยแต่เรื่องของตัวเองมากจนเกินไป ควรให้ความส าคัญกับคู่สนทนาอย่างจริงใจ
คือเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดี 

         - หัวข้อที่สนทนานั้นควรเริ่มจากเรื่องรอบตัวทั่วๆไป  เช่นเรื่องดินฟ้าอากาศ เรื่อง
สถานที่ท่องเที่ยว เรื่องอาหาร เรื่องเพลง เรื่องภาพยนตร์ เพ่ือประเมินความสนใจของคู่สนทนา  

         - อย่านินทาผู้อ่ืน อย่าพูดจาก้าวร้าว วิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืน  อีกทั้งไม่ควรพูดจาลามก
หรือน าปมด้อยของคู่สนทนาหรือผู้อ่ืนมาพูด เช่น ตัวอ้วน ตัวด า หัวล้าน เพราะนอกจากจะไม่ตลกแล้ว 
ยังท าให้คู่สนทนารู้สึกรังเกียจเราต้ังแต่ครั้งแรกที่มีโอกาสพูดคุยกัน 

         - อย่าคุยเรื่องส่วนตัว ข้อพึงระวังในการสนทนาครั้งแรก คือการไม่ควรถามซอกแซก
ในเรื่องส่วนตัวท่ีท าให้คู่สนทนาเกิดความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามและเกิดความอึดอัดไม่สบายใจ  

         นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ การพูดโกหก พูดตลบตะแลง พูดจาส่อเสียด หรือพูดจา
สองแง่สามง่าม เป็นสิ่งที่ไม่ควรท าเพราะนอกจากจะไม่มีใครอยากจะสนทนากับเราแล้ว  ยังอาจเป็นที่
รังเกียจของผู้อ่ืนจนไม่มีใครอยากยุ่งเก่ียวด้วยก็เป็นได้ ดังนั้น หากจะพูดสิ่งใดออกไปควรที่จะคิดตรึก
ตรองเสียก่อนเพ่ือที่ว่าสิ่งที่ออกไปจากปากเรานั้นมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้  พูดดีจึงเป็นศรีแก่ตัว
และสามารถท าให้คนอ่ืนประทับใจในตัวเราได้ เหมือนในค ากล่าวท่ีว่า  “ ที่จะตอบให้เหมาะสมก็เป็น
ความชื่นบานแก่คน ค าเดียวท่ีถูกกาลเทศะก็ดีจริง ๆ ” (สุภาษิต15:23) 
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2. น ำเสนอจุดเด่นของข่ำวพยำกรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก  

 โดยการสร้างเอกลักษณ์ของข่าวพยากรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เช่น ค า
เฉพาะ ตราสัญลักษณ์ หรือเป็นการออกแบบ เพ่ือระบุว่าเป็นข่าวพยากรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
 

           
 

รูปท่ี 3-6  ตราสัญลักษณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3-7  ภาพโปรไฟล์ ใน Facebook Page ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

น าจุดเด่นของข่าวพยากรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มาน าเสนอให้
ประชาชนทราบผ่านช่องทาง ดังนี้  
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2.1 เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
รูปท่ี 3-8  เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

2.2 Facebook Fanpage : ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 
             รูปท่ี 3-9 Facebook Fanpage ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

3. จัดกำรกับควำมคิดเห็นในโลกออนไลน์  

เนื่องจากไม่สามารถลบความคิดเห็นในแง่ลบจากอินเตอร์เน็ตได้ แต่สามารถจัดการได้ด้วย
การตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านั้น อย่านิ่งเฉย และต้องตอบกลับให้เร็วที่สุด มิเช่นนั้นประชาชน
จะมองศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกในแง่ลบทันที  

การจัดการกับความคิดเห็นในโลกออนไลน์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จึง
หมายถึง การโต้ตอบความคิดเห็น  หรือ การแก้ข่าวลือต่างๆ ให้กับประชาชน ในช่องทาง Facebook  
และ Line ของหน่วยงาน  
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3.1 กำรจัดกำรกับข่ำวลือ  

ข่าวลือ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
            1. ข่าวลือที่มีผู้ต้ังใจปล่อยข่าวด้วยความไม่หวังดี 
           2. ข่าวลือที่มีผู้ริเริ่มเสนอข่าวเป็นคนแรกอย่างผิดพลาดคลาดเคลื่อน  โดยไม่ได้เกิด
จากความไม่หวังดี ไม่ได้ต้ังใจปล่อยข่าวม่ัว แต่ได้ริเริ่มเสนอข่าวเป็นคนแรกอย่างผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการตีความเหตุการณ์ผิด การเข้าใจผิด การเข้าใจเอาเอง การเข้าใจคลาดเคลื่อน
เอง แล้วส่งข่าวออกไป ทั้งโดยต้ังใจและโดยไม่ต้ังใจ 
           3. ข่าวลือที่ส่งต่อออกไปโดยไม่ได้ตรวจสอบความจริง ว่าเป็นความจริง ถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด แต่ได้ส่งข่าวนั้นต่อออกไปอย่างรวดเร็ว 

          วิธีการจัดการข่าวลือที่ดีที่สุด คือ "หยุดแพร่ข่าวต่อ" แล้วสืบค้น ค้นหา  "ความจริง" ให้เร็วท่ีสุด 
แล้วเอาความจริงที่อยู่ในรูปแบบ "ข้อเท็จจริง" มาสู้กับข่าวลือ 

3.2 วิธีกำรตรวจสอบข่ำวลือในโลกโซเชียลมีเดีย 

          ถ้าเราเช็คโพสต์ย้อนหลัง 10 นาที อย่างรวดเร็ว นับต้ังแต่เริ่มมีโพสต์แรก  ๆ แชร์ออกมา      
เราจะค้นพบต้นตอไม่ยาก..ไม่ใช่ไปจัดการเขา..เพียงแค่เอา "ข้อเท็จจริง" มาต่อสู้ 

           3.3 วิธีกำรป้องกันและแก้ไขข่ำวลือ คือ 

                 1. ค้นหาความจริง 
                 2. การตรวจสอบความจริงก่อนส่งต่อ 
                3. สื่อสารอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลัก 5W 1H คือ WHO, WHAT, 
WHEN, WHERE, WHY และ HOW 
                 4. ยังไม่เชื่อจนกว่าจะแน่ใจใน 
                       (1) ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว ที่เป็นผู้ส่งข่าวมาให้เรา เป็นแหล่งข่าว
ชั้นต้น คือเห็นเหตุการณ์โดยตรงด้วยตนเองหรือมีประสบการณ์ตรง หรือเป็นผู้ได้รับฟังจากผู้มีส่วน
ร่วมกับเหตุการณ์มาอีกต่อหนึ่ง หรือเป็นเพียงผู้ที่ได้รับข่าวสารต่อๆ กันมา 
                      (2) ความเป็นไปได้ของข่าว 
                      (3) ความเขื่อถือได้ของข่าว โดยมีการตรวจสอบซ้ าอย่างน้อยสองครั้ง 
(double check) 
                      (4) มีผู้ยืนยันข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ 
                      (5) ความสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น 
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รูปที่ 3-10  ตัวอย่างการแก้ข่าวลือ 

 
 

รูปท่ี 3-10 ตัวอย่างการแก้ข่าวลือ 

4. มีกิจกรรม CSR  

กิจกรรม CSR  คือการท าให้ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 
รวมถึงการให้ความสนับสนุนต่อหน่วยงานต่างๆ อาทิ ชุมชน สปอนเซอร์การจัดงาน หรือการมอบ
ทุนการศึกษาเป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความรู้สึกดีๆต่อองค์กรได้ 

แนวคิดส าหรับกิจกรรม CSR มุ่งเน้นไปที่การสร้างให้องค์กรมีความยั่งยืนในเรื่องของกิจกรรม
การท าความดี เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรม 

ตามภารกิจหลักของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นงานบริการเพ่ือสังคมอยู่แล้ว 
ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย จึงเป็นการท ากิจกรรม CSR เช่นกัน 
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     รูปท่ี 3-11 กิจกรรม CSR ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

5. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมใน Social Media 

 มี Facebook อาจไม่เพียงพอ แต่จะต้องมีการสื่อสารกับประชาชนด้วย ทั้งการพูดคุย จัด
กิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมทีพวกเขาจะแชร์ หรือส่งต่อไปยังคนอ่ืนๆได้ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ ติดตาม
Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมของ Fan page 
1. สร้างการมีส่วนร่วมของแฟนเพจด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพ โดยการโพสต์ข้อมูลอัพเดตที่มี

ความน่าสนใจ 
2. ก าหนดให้ข้อมูลที่ส าคัญที่สุดอยู่ด้านบนของเพจโดยการคลิกปักหมุด ไฮไลค์เพ่ือให้โพสต์

นั้นโดดเด่น 
3. สร้างกิจกรรมถามค าถามชิงรางวัล หรือแชร์ข่าวสารพิเศษต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
4. โต้ตอบกับคนที่โพสต์ หรือแสดงความคิดเห็นบนเพจ 
5. นอกจากการสร้างโพสต์แบบข้อความแล้ว ควรอัพเดตรูปภาพ วิดีโอ และลิงค์ต่าง ๆ ด้วย 

6. มีควำมโปร่งใส  

ในเว็บไซต์ขององค์กร ควรเปิดเผยรายชื่อผู้บริหาร หรือคณะกรรมการทั้งหมด เพราะจะเป็น
การแสดงความโปร่งใสในการท างาน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนอีกด้วย 
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         รูปท่ี 3-12 ท าเนียบผู้บริหารของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                รูปท่ี 3-13 ตัวอย่างท าเนียบข้าราชการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

7. รับฟังควำมคิดเห็น  
 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เป็นสิ่งส าคัญที่สุด ค าต าหนิที่พวกเขาบอกนั้น ถือ

เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมาก จะต้องรับฟังและน ามาปรับปรุง  
 ในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ

คิดเห็นประชาชนโดยใช้แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
1.แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2.แบบส ารวจความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
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                                รูปที่ 3-14 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

รูปท่ี 3-14 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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รูปที่ 3-15 แบบส ารวจความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ  
 
 

รูปท่ี 3-15 แบบส ารวจความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ผังมโนทัศน์ 

 

 
 

       รูปท่ี 3-16 แผนผังเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
ศูนย์อุตนุิยมวิทยา

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก 

 

สร้างความประทับใจ
แรกผา่นบริการ 

 

น าเสนอจุดเด่นของ
ข่าวพยากรณ์ 

 

จัดการกับความ
คิดเห็นในโลก
ออนไลน์ 

 

 

มีกิจกรรม CSR 

 

สร้างการมีสว่นร่วม
ใน Socail 

Media 

 

 

มีความโปร่งใส 

 

 

รับฟังความคิดเห็น 
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บทท่ี 4 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุป 

 เอกสารองค์ความรู้ฉบับนี้ได้กล่าวถึงการเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์อุตุนิ ยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีทั้งหมด 7 วิธี เพ่ือใช้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีขององค์กร และเพ่ือให้
เกิดแนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่อไป  

4.2 ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนขององค์กรและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ของประชาชนที่มีต่อองค์กร 
 ดังน้ันการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดูดีในสายตาของประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กร
จะต้องร่วมมือกันจึงจะประสบผลส าเร็จ และน ามาซ่ึงภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชน 
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