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มารยาท หรือ มรรยาท หมายถึง กริิยาอาการที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีขอบเขต หรือมีระเบียบแบบแผนอนัเหมาะสม
แก่กาลเทศะและสังคม ได้แก่ การยนื เดิน น่ังนอน การแสดง
ความเคารพ การรับของและการส่งของ 

ความหมายของมารยาท 



มารยาทในสังคม 

หมายถึง กรอบ หรือระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติ 
หรือควรละเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งชุมชน 
หรือคนหมู่มาก จึงต้องมีกฎกติกาก าหนดแบบแผน
ในการอยู่ร่วมกนั 



มารยาทโดยทัว่ไป 

การแต่งกายให้เรียบร้อย เหมาะสมกบัเวลาและสถานที่ 
การส ารวจกริิยาท่าทาง และค าพูด การอยู่ต่อหน้าผู้อืน่
ต้องส ารวม 
การรู้จักเกรงใจ ไม่ถือวสิาสะ 
การให้เกยีรตผู้ิอืน่  
การกล่าวค าขอโทษ และขอบคุณ  



มารยาทโดยทัว่ไป 

การไม่พูดเพ้อเจ้อ หรือพูดส่ังพร ่าเพร่ือ  
การทกัทายด้วยรอยยิม้ และอธัยาศัยไมตรี  
การระมดัระวงัตัว และอ่อนน้อมถ่อมตน  
การไม่ท าอะไรตามใจตน และไม่ต่อปากต่อค ากบัผู้ใหญ่ 



มารยาทตามกาลเทศะ 

มารยาทในการน่ัง ควรน่ังตวัตรง ไม่ผุดลุกผุดน่ัง 
มารยาทในการยนื เมือ่ยนืต่อหน้าผู้ใหญ่ ควรยนืใน
ลกัษณะส ารวม ไม่ยนืเขย่าขา  
มารยาทในการเดนิ ไม่ควรเดนิผ่านหน้าผู้ใหญ่ทีน่ั่งอยู่
ในระยะใกล้  
มารยาทในการไหว้ การแสดงความเคารพด้วยการไหว้  



มารยาทตามกาลเทศะ 

การจับมอืทกัทาย เป็นการปฏิบัตเิน่ืองมาจากการทีผู้่มี
อาวุธประจ ากายแสดงเจตนาแสดงความเป็นมติร 
มารยาทในทีป่ระชุม ระหว่างเข้าประชุมไม่ควรพูดคุย
กบัคนข้างเคยีง 
มารยาทในการใช้ลฟิท์  
มารยาทในการน่ังรถ 



มารยาทในห้องประชุม 

เข้าห้องประชุมให้ตรงเวลา 

 ควรยกมือ เมื่อแสดงความเห็น  

 ท าความเคารพประธานก่อนออกจากห้อง 



มารยาทในห้องประชุม 

ท่าทางและถ้อยค าควรนอบน้อม  

 ไม่ควรน่ังคุยกบัคนทีน่ั่งใกล้เคยีง 
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มารยาทตามกาลเทศะ 

มารยาทในการติดต่อ หากมคีวามประสงค์จะไปติดต่อ
กบัผู้ใดผู้หน่ึงในห้องจะต้องเคาะประตูก่อน 

มารยาทในการแนะน า 



การแนะน าตัวด้วยนามบัตร 

มารยาทการแนะน าตัว 

  เมื่อไปขอพบผู้อืน่ 

แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน 

 เมื่อมีคนแนะน าตวัเราให้คนอืน่รู้จัก  

การให้นามบัตร  

นามบัตรอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ยบัยู่ยี ่
ควรถือนามบัตรด้วยมือทั้งสองเพือ่มอบ  



• ควรยืน่ไปรับทั้ง 2 มือ 

• กล่าวค าขอบคุณ พร้อมกบัไหว้หรือรับไว้ 
• เมื่อรับแล้วควรอ่านให้ละเอยีดขณะน้ัน และจ า
ไว้ว่าเป็นใคร  
• เกบ็นามบัตรใส่ในกระเป๋าเส้ือหรือกระเป๋าถือ 
(กรณสีนทนาส้ัน ๆ) 

การรับนามบัตร  



มารยาทในที่สาธารณะ 

• การใช้รถใช้ถนน  
• การใช้ลฟิต์  
• การใช้โทรศัพท์  
• การเข้าชมมหรสพ   

สถานทีท่ีทุ่กคนมีสิทธ์ิที ่
จะใช้ร่วมกนั  



มารยาทในที่ท างาน 
• เข้าท างานก่อนเร่ิมงาน เป็นการเตรียมความพร้อมที่
ด ี
•ทักทายด้วยเสียงอนัแจ่มใส “อรุณสวสัดคีรับ (ค่ะ)”  
•ค า “ขอบคุณ” “ขอโทษ” ควรฝึกให้ติดปาก 
•การใช้ภาษาในการท างาน (ห้ามแสดงท่าทดูีถูก ) 
•ไม่ควรใช้เวลางานไปท าธุระส่วนตวั  
•จัดระเบียบโต๊ะท างาน  



มารยาทในที่ท างาน 
•ไม่ควรน าอุปกรณ์การท างานของบริษทักลบัมาใช้ที่
บ้าน 
•รักษาความลบัของบริษทั การเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทถือเป็นการผดิมารยาท 

•ควรมอบหมายงานเมื่อลาพกัร้อน  
•มารยาทระหว่างพูดคุยระหว่างท างาน  
•ไม่ถือวสิาสะในสิทธิส่วนตัวของเพือ่นร่วมงาน   



มารยาทในการรับประทานอาหาร 
มีผู้กล่าวไว้ว่า  
การไม่รู้จักมารยาทบนโต๊ะอาหารจะเป็นอุปสรรคส าคัญที่
ขัดขวางความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ เพราะ
คนท างานส่วนใหญ่จะต้องมีโอกาสร่วมรับประทานอาหารกับ
เพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ๆ จึงเป็นส่ิงจ าเป็น
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเรียนรู้มารยาทที่จ าเป็นบนโต๊ะ
อาหาร กฎพื้นฐานในการรับประทานอาหาร โดยมีมารยาท 
ทัว่ ๆ ไปทีพ่งึปฏิบัติ ดงันี ้



มารยาทในการรับประทานอาหาร 
1. เมื่อเข้าที่น่ังที่เตรียมไว้ให้แล้วให้คลีผ้่าเช็ดมือออกแล้ววางไว้บนตกั 
ไม่ควรถือเล่น หรือพบัเล่น 
2. ไม่ควรวางศอกไว้บนโต๊ะอาหาร หรือน่ังโยกเก้าอี ้ไม่น่ังไขว่ห้าง  

3. ไม่ควรอ่าน หรือเปิดดูหนังสือใด ๆ ทีว่างไว้บนโต๊ะอาหารนอกจาก
รายการอาหารเท่าน้ัน 
4. ควรสนทนากบัผู้ทีน่ั่งข้างเคยีงเบา ๆ ไม่ควรน่ังเฉย ๆ หรือสนทนา
เสียงดงัเกนิไป 
5. เร่ืองที่สนทนาควรเป็นเร่ืองธรรมดาทั่วไปไม่ควรเป็นเร่ืองขบขนั
หรือเป็นเร่ืองเศร้าจนเกนิไป 



มารยาทในการรับประทานอาหาร 
6. ไม่ควรรับประทานขณะเจ้าภาพขึน้ไปพูด หรือรับประทานก่อนแขก
คนอืน่รับประทาน 
7. ไม่ควรใช้ช้อนของตนเองตักอาหารจากจานกลางโดยเดด็ขาด ควรใช้
ข้อนกลางตัก 
8. ไม่ควรเคลือ่นย้ายหรือเคาะเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร 

9. ไม่ควรร้องเพลง หรือเคาะจังหวะเพลงในขณะรับประทานอาหาร
บนโต๊ะอาหาร 

10. ไม่ควรบ้วนน า้ลาย ขาก จาม หรืไอ หากจ าเป็นต้องใช้ผ้าป้องปาก 



มารยาทในการรับประทานอาหาร 
11. ระวงัอย่าให้อาหารหกหล่นบนโต๊ะอาหาร หรือเป้ือนเส้ือผ้า 
12. หากต้องการส่ิงของทีอ่ยู่ไกลตวั ไม่ควรโน้มตวั หรือเอือ้มมือไป
หยบิข้ามเคร่ืองใช้ในการรับประทานอาหารของผู้อืน่ 
13. ควรเอือ้เฟ้ือถามความต้องการแก่ผู้น่ังใกล้เคยีงและส่งเคร่ืองปรุงให้  
เช่น  เกลอื  พริกไทย 
14. การรับประทานของว่าหรือของขบเคีย้วก่อนอาหารหลกัควร
รับประทานอาหารพอประมาณ 
15. การรับประทานซุบ ไม่ควรรับประทานจากปลายช้อน เวลาตกัซุป
ควรหงายช้อนตักออกจากตวัอย่าซดเสียงดงั 



มารยาทในการรับประทานอาหาร 
16. การรับประทานสลดัผกัต่าง ๆ ควรรับประทานด้วยส้อม หรืออาจ
ใช้มีดตัดผกัได้บ้างถ้าจ าเป็น 

17. อาหารที่น ามาแจกและเป็นช้ินและให้ตักเอง ไม่ควรตัก หรือหยบิ
มากจนเกนิไป 

18. อาหารประเภทเนือ้สัตว์ควรใช้มีดตัดพอดคี า ควรรับประทานทลีะ
ช้ิน 

19. น า้และเคร่ืองดืม่ทีน่ ามาเสิร์ฟก่อน หรือระว่างการรับประทาน เมื่อ
ดืม่แล้ววางแก้วไว้ทางขวามือเสมอ 

20. ก่อนจะลุกจากทีน่ั่งควรทบผ้าเช็ดมอืแล้ววางไว้บนโต๊ะข้างหน้า 



แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. มารยาททางสังคม ในความหมายของท่านคอือะไร 
2. มารยาทแบ่งออกเป็นกีป่ระเภท อะไรบ้าง อธิบายแต่ละข้อพอ
สังเขป 
3. การไหว้บุคคลทีอ่าวุโสเสมอกนั มีวธีิการปฏิบัตอิย่างไร 
4. ในกรณต้ีอนรับแขกทีเ่ป็นหัวหน้าคณะมีอาวุโสสูง เช่น รัฐมนตรี 
ควรจัดที่น่ังอย่างไร  อธิบายอย่างละเอยีด 
5. ในกรณต้ีอนรับแขกผู้ใหญ่มาคนเดยีวหรือหลายคนกต็าม แต่ผู้
รับแขกมีคนเดยีวควรจัดทีน่ั่งอย่างไร อธิบายอย่างละเอยีด 
  



แบบฝึกหัดท้ายบท 
 6. ยกตัวอย่างการกระท าทีไ่ม่สมควรในระหว่างการสนทนามา 3 ข้อ พร้อม

เหตุผลอธิบายประกอบ 
7. มารยาทในการทกัทายน้ัน ห้ามเด็กยืน่มือให้ผู้ใหญ่จับ ห้ามชายยืน่มือให้
หญงิจับ ท่านคดิว่าเป็นเพราะเหตุผลใด อธิบายพอสังเขป 
8. ในการรับประทานอาหารแบบอเมริกนัและยุโรป มีวธีิการจับช้อนและซ้อม
ที่ต่างกนัอย่างไร 
9. หลงัรับประทานอาหารเสร็จ มารยาทในการจัดการกบัผ้าเช็ดปากควร
กระท าอย่างไร  และข้อที่มิควรกระท าอย่างยิง่คอือะไร 
10. จงยกตัวอย่าง มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ควร
กระท าและไม่ควรกระท ามาอย่างละ 2 ข้อ 


