
เอกสารประกอบการสอน  รหสัวิชา ๑๐๐-๑๐๔ 
วิชามนษุยสมัพนัธ์และการพฒันาบคุลกิภาพ   (Human Relations and Personality Development)                                                 
ครัง้ที่ ๗ 

ส านกัศกึษาทัว่ไป  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม   
ดร.อุษณีย ์เจริญพิพฒัน์ผล    อาจารยม์าโนช  พรหมปัญโญ            อาจารย ์วจิิตรา จามจุรี 

 
บทที่ ๗ 

มารยาททางสังคม 
                                                                                       เรียบเรียงโดย อ.มาโนช  พรหมปัญโญ                   

 
หัวข้อ 
 ๗.๑ ความหมายของมารยาทไทย  
 ๗.๒ มารยาทในการยืน การเดิน  การนัง่ และการก้มตวั  
 ๗.๓ มารยาทในการแสดงความเคารพ  
 ๗.๔ มารยาทในการสมาคม  
 ๗.๕ มารยาทในท่ีสาธารณะ  
 
แนวคดิ 

๑. การมีบคุลกิภาพด้านมารยาทไทยของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามเป็นการน าเสนอภาพลกัษณ์ที่ดีของตวั
นกัศกึษาและของสถานประกอบการ  และเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมไทยให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย    นักศกึษาจงึควรรู้จกั
วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงบคุลกิภาพด้านมารยาทไทย  ในเร่ืองตา่ง ๆ ได้แก่ มารยาทในการยนื  การเดิน  การนัง่ และ
การก้มตวั  มารยาทไทยการแสดงความเคารพ  มารยาทในการสมาคมและมารยาทในท่ีสาธาณะ  
 
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวติของนักศึกษา 

๑. นกัศกึษาเข้าใจความหมาย  วเิคราะห์และสงัเคราะห์มารยาททางสงัคมในลกัษณะตา่ง ๆ  
๒. นกัศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจ  ในการพฒันาบคุลกิภาพด้านมารยาททางสงัคมในลกัษณะตา่ง ๆ  
๓. นกัศกึษามกีารเสริมสร้างและปรับปรุงบคุลกิภาพด้านมารยาททางสงัคมในลกัษณะตา่ง ๆ ได้   

 
กิจกรรมระหว่างการเรียน  

๑. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
๒. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน  
๓. ปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารประกอบการสอน  
๔. ฟังค าบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน  
๕. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  

 
สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
๒. แบบฝึกปฏิบตัิ  
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๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัการเรียน  
๔. การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

 
วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุ ประสงค์ 

๑. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน  
๒. ประเมินผลจากกิจกรรม 
๓. ประเมินผลค าถามท้ายบท  
๔. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค   

 
 สาระส าคัญ 

 ความหมายของมารยาท หมายถึง กิริยาวาจาทีเ่ห็นวา่เรียบร้อย  ถกูลกัษณะนิสยัของคนไทยที่เป็นคนออ่นโยน  
มีความสบเสง่ียมทัง้กาย  วาจา  เป็นการควบคมุกาย  วาจา  ให้อยูใ่นกรอบท่ีสงัคมยอมรับและต้องการมารยาทเป็นสิง่ที่
แสดงให้เห็นวา่บคุคลนัน้มีลกัษณะนิสยั   มีความเป็นมาหรือได้รับการศกึษาในด้านนี ้   จึงมีการแสดงออกของบคุคลให้
เหมาะสมกบับคุคล  เวลา  และสถานท่ี  ตามลกัษณะที่ประพฤติปฏิบตัิกนัมานานในสงัคมไทย   

มารยาทในการสมาคม  
 การทกัทายและแนะน าตวั  
 การพดูและการสนทนา  
 การรัปประทานอาหาร  
 การประชมุ  
มารยาทในงานพิธีต่าง ๆ  

– งานพิธีสมรส  

– งานวนัเกิดหรือท าบญุใด ๆ  

– งานในพิธีรดน า้ศพ  

– งานท าบญุครบ ๖ รอบ  

– งานท าบญุใสบ่าตรวนัขึน้ปีใหม่  

– งานวนัพอ่และวนัแมแ่หง่ชาติ  

– งานวนัพระราชทานปริญญาบตัร 
มารยาททางสังคมต่าง ๆ  

– มารยาทในการเข้าชมภาพยนตร์ 

– มารยาทบนรถประจ าทาง  

– มารยาทการใช้ลฟิท์  

– มารยาทการใช้โทรศพัท์ 

– มารยาทบนโต๊ะอาหาร  

– มารยาทในงานเลีย้ง  
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• มารยาทของเจ้าภาพ 

• มารยาทของผู้ เชิญ  

• การปฏิบตัิตอ่สภุาพสตรี 
 
บรรณานุกรมการอ้างอิง  

• กระทรวงศกึษาธิการ. ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ, มารยาทไทย / ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแหง่ชาติ, พิมพ์ครัง้ที่ ๔, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๙.  

• จิตตินนัท์ นนัทไพบลูย์, จิตวิทยาการบริการ, กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, ๒๕๕๑  

• ทองทิพภา  วิริยะพนัธุ์, ผ.ศ., มนษุยสมัพนัธ์กบัการบริหาร, กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., ม.ป.ป.  

• สมพร สทุศันีย์, ม.ร.ว, มนษุยสมัพนัธ์,พิมพ์ครัง้ที่ ๖ ฉบบัปรับปรุงแก้ไข, กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.
๒๕๔๔. 

• เอกสารการสอนชดุวิชา ประสบการณ์วชิาชีพการโรงแรมและภตัตาคารหนว่ยที่ ๘-๑๕. พิมพ์ครัง้ที่ ๓, นนทบรีุ : 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๒. 

• เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง มารยาทในสงัคม สบืค้นจาก http://www.nayoktech.ac.th/~amon/in11_2.html 
สบืค้นเมื่อวนัท่ี ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๓. 

 
ค าถามท้ายบทที่ ๗  (เขียนด้วยลายมือเทา่นัน้) 

๑. จงอธิบายความหมายพร้อมทัง้อธิบายความส าคญัของของมารยาททางสงัคมไทย  
๒. จงยกตวัอย่างพฤติกรรมการแสดงออกทางมารยาทสงัคมที่ไม่เหมาะสมที่นักศึกษาเคยประสบ  พร้อมทัง้

เสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไข  มาอยา่งน้อยคนละ ๑ พฤติกรรม และอภิปรายน าเสนอ 
๓. จงอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์สมัพนัธ์และมารยาททางสงัคมไทยมาพอสงัเขป  
๔. จงอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการพฒันาบคุลกิภาพและมารยาททางสงัคมไทยมาพอสงัเขป  


