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บทท่ี  1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
 

 บุคลิกภาพจะเป็นลักษณะภาพรวมของแต่ละบุคคล ทั้งรูปร่างลักษณะทางร่างกาย การ
แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ สติปัญญา พฤติกรรมอากับกิริยาต่างๆ ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีความ
แตกต่างกัน จากลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลดังกล่าวถือเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น     
ซึ่งอาจได้รับการสั่งสมมาตั้งแต่การกําเนิดจนถึงตายตามสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลที่ได้รับรู้มา  
ไม่เหมือนกัน จึงส่งผลให้แต่ละบุคคลมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันและสามารถพัฒนาตนปรับตัวตาม
ประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกัน 

 ดังนั้น บุคลิกภาพมีผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ในด้านส่วนตัวและอาชีพการงาน 
บุคลิกภาพี่ดีเป็นที่ชื่นชมของบุคคลโดยทั่วไป ทําให้สามารถสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ อย่างราบรื่น ได้รับ
ความร่วมมือ ให้ความเชื่อถือ เลื่อมใส ศรัทธราจากบุคคลอ่ืน ย่อมจะทําให้บุคคลนั้นเกิดความเชื่อมั่น
ในตัวเอง และส่งผลให้มีการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างบุคลิกภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีนํามา
ซึ่งประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและอาชีพไปด้วย เพราะมีความมั่นและมีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าในการงานอาชีพจึงเกิดข้ึนตามไปด้วย 

 

ความหมายของบุคลิกภาพ 

 

 คําว่า บุคลิกภาพ มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ Personality ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษาละติน   
ว่า Persona แปลว่า หน้ากากที่ตัวละครกรีกและโรมันในสมัยก่อนสวมใส่เพ่ือแสดงบุคลิกลักษณะให้
แตกต่างกัน ให้ผู้ดูแลเห็นได้ในระยะไกล เนื่องจากในสมัยการเล่นละครเป็นการแสดงกลางแจ้ง   
(นิภา  นิธยายน. 2530 : 23) ในยุคปัจจุบันมนุษย์มีการเข้าสังคมและต้องการให้สังคมยอมรับจึง
จําเป็นที่จะต้องรู้จักตนเองและปรับปรุงตนเองพร้อมทั้งปรับตัวกับสภาพแวดล้อมให้มีบุคลิกภาพที่ดี 
เกิดการยอมรับตามบทบาทหน้าที่ของตนในสังคม 

 นักจิตวิทยาได้อธิบายความหมายของ บุคลิกภาพ (Personality) ไว้หลายทัศนะของแต่ละ
บุคคลดังต่อไปนี้ 
 รวิวงศ์  ศรีทองรุ่ง (2543 : 3)  ได้อธิบายไว้ว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะต่างๆ ของแต่ละ
บุคคลที่รวมกันแล้วทําให้บุคคลนั้นแตกต่างกับบุคคลอ่ืน ลักษณะต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่ อุปนิสัยใจคอ 
ความสนใจ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่บุคคลนั้นแสดงออกมา 
 เติมศักดิ์  คทวณิช  (2546 : 233) ได้อธิบายไว้ว่า บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะโดยรวม
ทั้งหมดของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะภายนอก ได้แก่ รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง และ
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คุณลักษณะภายใน ได้แก่ นิสัยใจคอ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ ซึ่งคุณลักษณะ
ทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออกจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
อันมีผลทําให้บุคคลนั้นแตกต่างไปจากคนอ่ืน 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 629) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความหมายของคําว่า บุคลิกภาพ คือ สภาพนิสัยจําเพาะคน 

 พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว (2547 : 3) ได้อธิบายจากความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ทําให้เข้าใจได้ว่าบุคลิกภาพมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ สภาพ กับ นิสัย โดย
สภาพ หมายถึง ลักษณะสรีระของร่างกายภายนอกที่ทุกคนสามารถมองเห็น สัมผัส จับต้องกันได้ ส่วน
นิสัย หมายถึง เรื่องของจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนที่แสดงออกด้วยการกรําและพฤติกรรม อัน
เป็นสิ่งสะท้อนถึงสติปัญญา อารมณ์ และทัศนคติของแต่ละคน 

 ศรีเรือน แก้วกังวาน (2551 : 7-8)  ได้นิยามคําว่า บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลใน
ด้านต่างๆ ส่วนภายนอกและส่วนภายใน ส่วนภายนอก คือ ส่วนที่มองเห็นชัดเจน เช่น รูปร่าง หน้าตา 
กิริยามารยา การแต่งตัว วิธีพูดจา การนั่ง การยืน และส่วนภายใน คือ ส่วนที่มองเห็นได้ยาก แต่อาจทราบ
ได้โดยการอนุมาน เช่น สติปัญญา ความถนัด ลักษณะอารมณ์ประจําตัว ความใฝุฝัน ปรารถนา ปรัชญา
ชีวิต ค่านิยม ความสนใจ เป็นต้น 

 ปราณี  สุรสิทธิ์  (2556 : 15) ได้อธิบายไว้ว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะส่วนรวมของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีความเป็นเอกลักษณะเฉพาะตนทั้งทางร่างกาย การแสดงออกทางพฤติกรรม ด้านอุปนิสัย 
จิตสํานึก อุดมคติ ก่อให้เกิดการปรับตัว 
 เหมวดี   กายใหญ่ (2558 : 2) ได้อธิบายไว้ว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะอันเป็นสิ่งเฉพาะของ
แต่ละคนทั้งด้านลักษณะรูปกายภายนอก และความรู้สึกนึกคิดในจิตใจภายในที่แสดงออกเป็นความ
ประพฤติของบุคคลนั้น ปรากฏให้คนอ่ืนได้รู้ได้เห็นและจําภาพลักษณ์บุคคลนั้นไปตลอด 

 ฟิลลิป จี.ซิมบาร์โด และฟลอยด์ แอล.รูช (Zimbardo and Ruch 1980 : 292) อธิบายว่า 
บุคลิกภาพ เป็นผลรวมของลักษณะ เชิงจิตวิทยาของบุคคล แต่ละคนมีผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
หลากหลายของบุคคลนั้น ทั้งส่วนที่เป็นลักษณะภายนอก ที่สังเกตได้ง่ายและพฤติกรรมภายในที่สังเกตได้
ยาก ลักษณะที่หลากหลายดังกล่าว ส่งผลให้บุคคลแสดงออกต่างกันใน แต่ละสถานการณ์และช่วงเวลา 

วอร์เชล (Worchel, 1989 อ้างถึงใน เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546 : 232) ได้อธิบายไว้ว่า บุคลิกภาพ
เป็นกลุ่มพฤติกรรมทั้งหลาย ซึ่งรวมไปถึงความคิดและอารมณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล โดย
พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นจะค่อนข้างถาวร นอกจากนี้ยังส่งผลต่อวิธีการที่บุคคลจะใช้ในการปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อมด้วย 

ริชาร์ด ซี.บุทซินและคณะ(Bootzin and others 1991 : 502) ให้ความหมายว่า บุคลิกภาพ 
เป็นลักษณะนิสัยและรูปแบบของความคิด ความรู้สึก และการประพฤติปฏิบัติของบุคคลแต่ละคน 
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า บุคลิกภาพจึงหมายถึง รูปแบบลักษณะการแสดงออกของเฉพาะบุคคลที่
ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยบุคลิกภาพภายนอกสิ่งที่มองเห็น ร่างกาย กิริยา อาการ 
การพูด และบุคลิกภาพภายในที่มองไม่เห็นประกอบด้วย สมอง จิตใจ จิตวิญญาณ นิสัย อารมณ์ ของ
แตล่ะบุคคล 

 

ลักษณะของบุคลิกภาพ 
 

 บุคลิกภาพของบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ บุคลิกภาพภายนอกกับบุคลิกภาพ
ภายใน อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  บุคลิกภาพภายนอก (External personality) เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดหรือสัมผัสได้ 
ได้แก่ รูปร่างหน้าตา การแสดงออกทางพฤติกรรม การยิ้ม การพูด น้ําเสียง การเดิน การแต่งกาย การ
สบตา การแสดงออกที่ปรากฏแก่ผู้พบเห็น เช่น บุคคลที่มีรูปร่างอ้วนท้วมแต่มีความมั่นใจในตนเอง มี
ความยิ้มแย้มแจ่มใส สิ่งเหล่านี้คือบุคลิกภาพภายนอกท่ีมองเห็น สัมผัสได้ 
 2.  บุคลิกภาพภายใน (Internal personality) เป็นสิ่งที่บุคคลนั้นได้รับการเรียนรู้สั่งสมมา
นานจากการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ความรู้และประสบการณ์ภายในชีวิต
ที่ผ่านมาจะทําให้บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพตามที่ได้รับรู้จากการสอนความเข้าใจในสิ่งที่เคยพบเคยเห็น การมี
ความกระตือรือร้น ความสุขุมเยือกเย็น มีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อบุคคลทั่วไป และความมีไหวพริบ 
ปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป บุคลิกภาพภายในเป็นสิ่งที่สัมผัส
ยากต้องได้มีการทํางานร่วมกันหรือพบปะสมาคมกันเป็นเวลานานจึงจะมองเห็นบุคลิกภาพภายในด้าน
ต่างๆ บางอย่างแก้ไขปรับปรุงได้ แต่ถ้าเป็นบุคลิกภาพภายในที่ฝังรากลึกจนเป็นนิสัยแล้วจะแก้ไขปรับปรุง
ได้ยากต้องใช้เวลาในการปรับปรุงตนเอง 
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 ลักษณะของบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภายในสามารถแยกได้ตามตารางที่ 1.1 ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1.1 ลักษณะของบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน 

บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน 

รูปร่างหน้าตา 

การแต่งกาย 

พฤติกรรมการแสดงออก 

กิริยาท่าทาง 
การยิ้ม 

การสบตา 

การพูด 

น้ําเสียง 

ความกระตือรือร้น 

ความเชื่อมั่นตนเอง 
ความรอบรู้ มีไหวพริบปฏิภาณ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสุขุมเยือกเย็น 

ความซื่อสัตย์ จริงใจ 

ความมีไหวพริบ 

ความจํา 

มีอารมณ์ขัน 

ที่มา : ปรับปรุงจากทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ (2535 : 25) 

 

 ลักษณะทั่วไปของบุคคลที่นํามาพิจารณาบุคลิกภาพเฉพาะตน มีดังต่อไปนี้ 
 การพิจารณาบุคลิกภาพเฉพาะตน โดยลักษณะทั่วไปของแต่ละบุคคลมีหลักในการพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 
 1.  สภาพทางร่างกาย  ได้แก่ รูปร่างทางกาย หน้าตา ความสูง น้ําหนัก สีผม สีผิว การมี
ความสมบูรณ์ของอวัยวะร่างกาย กิริยาท่าทาง สิ่งเหล่านี้จะแสดงความเป็นตัวตนเฉพาะของแต่ละ
บุคคล 

 2.  สภาพทางจิตใจ ได้แก่ ความคิด ความจํา ความถนัด ความสนใจ ความตั้งใจ การมีความ
มั่นใจในตนเอง การตัดสินใจ การคิดด้วยเหตุผล การใช้สติปัญญา สิ่งต่างๆ เหล่านี้แสดงออกมาจาก
สมองของแต่ละบุคคลมีได้ไม่เท่าเทียมกัน 

 3.  สภาพอุปนิสัย หมายถึง ลักษณะภาพรวมนิสัยของบุคคลแสดงออกเป็นพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่น การมีมารยาท มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ 
นิสัยสุภาพอ่อนโยน การมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอ่ืน จัดเป็นอุปนิสัยในด้านบวก ส่วนนิสัยก้าวร้าว 
นักเลง ไม่มีน้ําใจ ไม่เข้าสังคม จัดเป็นอุปนิสัยในด้านลบ เป็นต้น พฤติกรรมนิสัยที่กล่าวมานี้เป็นการ
แสดงออกของแต่ละบุคคลในสังคมทั่วไป 

 4.  สภาพทางอารมณ์ คือ การแสดงความรู้สึกภายในที่แสดงออกจากการกระทํา เช่น บาง
คนมีอารมณ์โกรธจะแสดงออกทางใบหน้าแดง ตัวสั่น หรืออารมณ์หวาดกลัว ตกใจ หงุดหงิด วิตก
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กังวล หดหู่ อารมณ์ร่าเริง สดชื่น อาการเหล่านี้ล้วนแสดงออกทางสีหน้า แววตาทั้งสิ้น ถ้ามีพฤติกรรม
ต่อเนื่องจะเป็นบุคลิกของบุคคลนั้น 

 5.  สภาพการมีพลังกําลังใจ คือ ความสามารถในการควบคุมหรือบังคับให้มีกิริยาอาการที่
แสดงออกในด้านการมีกําลังใจ เช่น บางคนมีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว มี
ความอดทน หรือบางคนเฉื่อยชา เชื่องช้า ขาดความกระตือรือร้น เบื่อหน่าย เป็นต้น 

 6.  สภาพการสมาคม คือ การแสดงกิริยาท่าทางต่อบุคคลอ่ืนๆ เช่น ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน คบ
หาสมาคม มีสังคมกับคนหมู่มาก หรือในทางตรงกันข้าม มีกิริยาท่าทางเก็บตัว ไม่คบค้าสมาคมกับ
ผู้อื่น ขาดเพ่ือน ไม่ชอบสังคมไม่สนใจผู้อ่ืน เอาแต่ตนเองเป็นที่ตั้ง เป็นต้น 

 7.  สภาพที่เหนือผู้อ่ืน ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ ฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ 
อํานาจ อิทธิพล สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อบุคคลนั้นและยังส่งเสริม
บุคลิกภาพของบุคคลเป็นอย่างมาก 

 สรุปได้ว่า ลักษณะของบุคลิกภาพ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะบุคลิกภาพภายนอกและ
บุคลิกภาพภายใน ลักษณะต่างๆ โดยภาพรวมของแต่ละบุคคลที่ทําให้บุคคลนั้นแตกต่างจากบุคคลอ่ืน
ที่มองเห็นภายนอก สัมผัสได้ทางลักษณะทางกาย ได้แก่ รูปร่างหน้าตา อุปนิสัยใจคอ กิริยาท่าทาง 
น้ําเสียง การพูดจา ความสนใจและความสามารถต่างๆ ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
รวมถึงความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ ความเชื่อมั่น ความจริงใจ ซึ่งอาจมองไม่เห็นและสัมผัสยาก ซึ่งมี
แตกต่างกันแต่ละบุคคลและสามารถนําไปปรับปรุงบุคลิกภาพตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม 

 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ 

 

 ในสังคมปัจจุบันทุกวันนี้ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องบุคลิกภาพ (Personality) เป็นอย่างมาก 
โดยจะพบเห็นได้ทั่วไปจากแหล่งต่างๆ เช่น การรับสมัครงานของบุคลากรจะนําเรื่องบุคลิกภาพมาเป็น
ตัวพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานการเขียนบทความเกี่ยวกับบุคลิกภาพลงในวารสาร นิตยสาร
ต่างๆ เพ่ือสื่อสารให้ทุกคนให้ความสําคัญกับบุคลิกภาพของตนเองและมีการกล่าวขวัญเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพของบุคคลรอบข้างอยู่เสมอ บุคลิกภาพส่งผลต่อสัมพันธภาพที่ดีจะสร้างความเชื่อมั่น 
ศรัทธา ต่อผู้ที่ได้เข้ามาติดต่อสื่อสารหรือเก่ียวข้องในการรับสมัครงานในตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงาน 
บุคลิกภาพก็เป็นสิ่งสําคัญที่กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงาน ดังแสดงได้ดังภาพ 
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ภาพที่ 1.1 การประกาศรับสมัครจะเน้นความสําคัญที่บุคลิกภาพของผู้สมัคร  

ที่มา : http://job-cubank.blogspot.com/2013/05/blog-post_28.html 

 

 บุคลิกภาพมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในสังคม สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  ช่วยให้เกิดความม่ันใจในตัวเอง ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะมีความมั่นใจที่จะแสดงออก และเป็น
ที่ยอมรับเพราะบุคคลอ่ืนๆ ที่พบเห็นจะให้ความสนใจ เชื่อมั่น ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
มากกว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี 
 2.  ช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอ่ืนได้ การที่รู้บุคลิกภาพบุคคลอ่ืนทําให้ปรับตัวเข้ากับ
บุคคลนั้นง่ายขึ้น เอาชนะ แก้ปัญหาได้ บุคลิกภาพมีความสําคัญช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคล
อ่ืน และสถานการณ์ได้ดีรวดเร็วขึ้น เช่น บุคคลที่เรารู้จักเป็นคนธรรมะ ถือศีล กินเจ การที่เราจะเข้า
สังคมกับบุคคลดังกล่าวก็ต้องปรับตัวของเรา พูดคุยด้านธรรม ถือศีล กินเจ ที่บุคคลนั้นสนใจ 

 3.  ทําให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของบุคคลทั่วไป การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สามารถบอกได้ว่าบุคคลหนึ่งแตกต่างจากบุคคลหนึ่งได้ โดยอาศัยสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็น
ประจําแก่ตัวบุคคลนั้นๆ เช่น การพูดเสียงดัง ชอบโวยวาย พูดเสียงเบา เดินตัวตรง เดินหลังโกง เดิน
คอเอียง บุคลิกภาพช่วยทําให้สามารถจํา รู้จัก เข้าใจบุคคลแต่ละคนได้ ตลอดจนรู้วิธีที่จะปรับตัวให้
เข้ากับคนเหล่านั้นได้ ทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในสังคม 

 4.  บุคลิกภาพดีเป็นเครื่องกําหนดอนาคตและความสําเร็จในชีวิตของบุคคลนั้นผู้มีบุคลิกภาพ
ดีย่อมได้เปรียบคนอ่ืนเสมอเป็นพ้ืนฐานแห่งความศรัทธา ความน่าเชื่อถือแก่บุคคลอ่ืน มีความสัมพันธ์
ช่วยให้ได้รับความร่วมมือและการติดต่อประสานงานด้วยดี 
 5.  บุคลิกภาพเป็นเอกลักษณ์ของบุคคล ทําให้บุคคลนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นของตนเอง 
เช่น บุคคลที่มีรสนิยมในการแต่งกาย บุคคลที่มีทรงผมนําแฟชั่น นําสมัย บุคคลที่มีน้ําเสียงเป็น
เอกลักษณ์ บุคคลที่มีบุคลิกเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีเมตตา เป็นต้น 
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 จะเห็นได้ว่า ทุกสังคม ทุกอาชีพ ล้วนเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนอยู่ใน
สังคมที่ต้องพบปะผู้คน ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย บุคลิกภาพจึงมีความสําคัญที่ทุก
คนต้องเรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้น เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จึงต้องให้
ความสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปสู่ “บุคลิกภาพ
ทีส่ังคมพึงปรารถนา” 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของบุคลิกภาพ 
 

 บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล มีความแตกต่างกันนั้นมาจากปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของ
บุคลิกภาพ มี 3 ประเภทด้วยกัน คือ 

 1.  บุคลิกภาพที่ได้รับผลจากพันธุกรรม พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง ลักษณะต่างๆ 
ของบรรพบุรุษ ซึ่งถ่ายทอดมายังลูกหลานรุ่นต่อๆ มาด้วยวิธีการสืบพันธุ์ วิธีการถ่ายทอดพันธุกรรมจะ
เริ่มต้น ณ จุดปฏิสนธิระหว่างเซลล์สเปิร์มของฝุายชายและเซลล์ไข่ของฝุายหญิง ชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นจะ
ได้รับการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของบรรพบุรุษโดยผ่านทางยีนส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซมของ
เซลล์สืบพันธุ์ของฝุายชายและฝุายหญิง (จรรยา สุวรรณทัต, ดวงเดือน พันธุมมาวิน และเพ็ญแข ประ
จนปัจฉึก, 2521 : 3) พันธุกรรมที่ปรากฏเด่นชัดที่ถ่ายทอดออกมาอธิบายได้ 3 ลักษณะดังนี้ 
     1.1  ทางลักษณะร่างกาย ได้แก่ รูปร่างสูง เตี้ย อ้วน ลักษณะโครงกระดูกใหญ่ หน้าตา 
เพศชาย หญิง ผิวขาว ผิวดํา ผิวหยาบ ผมเหยียด ผมหยิก ผมดํา ผมสีน้ําตาล ตาชั้นเดียว สีของดวงตา 
ใบเหน้าเหลี่ยม ใบหน้ากลม ใบหน้ายาว ใบหน้าแบน ริมฝีปากหนา ริมฝีปากบาง จมูกโด่ง จมูกแฟบ 
กรุ๊ปเลือด เอ บี โอ ศีรษะล้าน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น พ่อแม่มีเชื้อสายจีน ลูกก็จะมีตาชั้นเดียวแบบคน
จีน เป็นต้น 

     1.2  ลักษณะทางจิตใจและสมอง ได้แก่ การมีเชาวน์ปัญญา ไหวพริบปฏิภาณ โง่หรือ
ฉลาด อารมณ์ นิสัย พรสวรรค์ และความถนัดในด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น พ่อแม่เป็นศิลปินด้านดนตรี 
วาดรูป ลูกจะได้รับการถ่ายทอดพรสวรรค์ได้ เป็นต้น 

     1.3  โรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมบางโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคลมบ้าหมู โรคธาลัสซีเมีย 
(ความผิดปกติต่อการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง) โรคลูคีเมีย (โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว) โรค
ภูมิแพ้ โรคฮีโมฟีเลีย (อาการเลือดออกง่าย หยุดยาก) โรคคนเผือก (คนที่ไม่มีเม็ดสีที่ผิวหนัง) โรค
ปัญญาอ่อน โรคเอดส์ เป็นต้น และยังมีอีกหลายโรคทางการแพทย์ได้กําหนดไว้ 
 2.  บุคลิกภาพที่ได้รับผลจากสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อย่างที่อยู่รอบตัวบุคคล ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนอง (เติม
ศักดิ์ คทวณิช, 2546 : 43) สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัว อาจได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน 
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ชุมชน สังคม วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อต่างๆ ที่อยู่รอบข้างบุคคลนั้นๆ เป็นต้น เป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ อาจแบ่งได้ดังนี้ 
     2.1  สิ่งแวดล้อมก่อนเกิด คือ เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิภายในครรภ์มารดา จนครบกําหนด
คลอด ถ้ามารดามีการดูแลสุขภาพและจิตใจดี เด็กทารกที่คลอดมาจากครรภ์มารดาย่อมมีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ มารดาควรดูแลเอาใจใส่ต่อครรภ์ ทําได้โดย 

  2.1.1  การบริโภคอาหารของมารดาควรมีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่เพียงพอ
ย่อมทําให้เสริมกล้ามเนื้อและกระดูกให้ทารกสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ถ้าทานอาหารที่ปรุงแต่งผงชูรส 
อาหารปนเปื้อนสารตะก่ัว สารปรอท ย่อมทําให้มีผลต่อสมองทารากมีร่างกายพิการได้ 
  2.1.2  ยา ในการตั้งครรภ์ การใช้ยาควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ ยาบางชนิดมีผล
ต่อครรภ์ อาจจะระงับการเจริญเติบโตของกระดูก กล้ามเนื้อหรืออวัยวะส่วนต่างๆ ของทารก มีผลให้
บุคลิกพิการได้ 
  2.1.3  บุหรี่และสุรา มาราดที่สูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ มีผลต่อน้ําหนักทารกไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ คลอดก่อนกําหนดอาจแท้งได้ ส่วนแอลกอฮอล์ในสุราอาจทําให้ทารกปัญญาอ่อน 
หัวใจโต คลอดก่อนกําหนดและแท้งได้ 
  2.1.4  กัมมันตภาพรังสี (X-Ray) ผู้ที่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการรับรังสีเอกซเรย์อย่าง
เด็ดขาด ส่งผลให้ทารกมีรูปร่างแคระแกร็น หัวเล็ก ปัญญาอ่อน ตาเล็ก เจริญเติบโตผิดปกติ เป็นต้น 

  2.1.5  โรคภัยที่มารดาเจ็บปุวยในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ไวรัสหัดเยอรมัน อาจทําให้
ทารกพิการ หูหนวก ตาบอด โรคเอดส์ ทําให้ทารกมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคซิฟิลิส อาจทําให้ทารกตา
บอด เพดานโหว่ โรคเลือกเข้ากันไม่ได้ เป็นต้น 

  2.1.6  การเกิดอุบัติเหตุในระหว่างตั้งครรภ์อาจส่งผลต่อทารกมารดาต้องระมัดระวัง
การเกิดอันตรายต่อทารก 

  2.1.7  สุขภาพจิตของมารดา เช่น ความเครียด อารมณ์โกรธ ตกใจ ตื่นเต้น ความ
วิตกกังวล มีผลต่อทารกด้านจิตใจ เมื่อเข้าสู่วัยเด็กอารมณ์ของเด็กอาจเป็นคนตกใจง่าย  หวาดผวา 
สะดุ้ง หงุดหงิด อารมณ์เครียด ติดตัวเป็นนิสัยต่อไป มารดาควรทําให้ใจเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลา 

 ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สิ่งแวดล้อมก่อนเกิด มารดาที่ตั้งครรภ์ควรให้ความสําคัญอย่างยิ่งใน
การดําเนินชีวิตควรเลือกการบริโภคอาหารและยาหลีกเลี่ยงบุหรี่และสุราห่างไกลจากกัมมันตภาพรังสี
ระวังรักษาตนเองไม่ให้เจ็บปุวย และทําจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานเพ่ือให้ทารกในครรภ์มีความสมบูรณ์
ครบกําหนดคลอดออกมาเป็นทารกและเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีบุคลิกภาพที่ดีต่อไป 

     2.2  สิ่งแวดล้อมขณะกําลังเกิด คือ ช่วงที่มารดาเริ่มคลอดทารกอาจพบปัญหาในขณะ
กําลังคลอด การไหลเวียนของโลหิตในร่างกายทารกในขณะกําลังคลอด เช่น รกพันคอ เชิงกรานของ
มารดาแคบกว่าปกติศีรษะทารกโตเกินไปอาจทําให้เด็กติดระหว่างเชิงกราน การใช้อุปกรณ์การแพทย์
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ช่วยคลอด ได้แก่ ช้อนคีบศีรษะ เครื่องดูดสุญญากาศ เพ่ือดึงศีรษะออกจากเชิงกรานอุปกรณ์สัมผัสต่อ
ศีรษะอาจทําให้ผิดรูปร่าง จากเหตุการณ์ดังกล่าว ถ้าสมองของทารกขาดออกซิเจนเกิน 5 นาที เซลล์
สมองอาจถูกทําลาย ส่งผลทําให้ปัญญาอ่อนได้ หรือมารดาติเชื้อกามโรคถ้าบริเวณช่องคลอดของ
มารดามีเชื้อโรคไม่ได้มีการรักษาให้หายขาด จะส่งผลต่อการคลอดของทารกทําให้เชื้อกามโรคทําลาย
เยื่อบุนัยน์ตาของทารกทําให้ตาบอดได้ 
     2.3 สิ่งแวดล้อมหลังเกิด คือ ทารกคลอดออกมาจากครรภ์มารดามาสู่โลกภายนอกและ
ได้รับการเลี้ยงดูจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างใกล้ตัว ได้แก่ 

  2.3.1  สถาบันครอบครัว เป็นสิ่งแวดล้อมอันดับแรก การอบรมเลี้ยงดูจากบุคคลที่
อยู่รอบข้างตัวเด็ก ได้แก่ พ่อแม่ ปูุย่า ตายาย ญาติพ่ีน้อง ฯลฯ บุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
ของเด็ก เช่น เด็กได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ ปูุย่า ตายาย ญาติพ่ีน้อง เวลาหิวก็ได้
รับประทานอาหาร เวลาหนาวก็มีคนห่มผ้าให้ เด็กก็จะพัฒนาความรู้สึกไว้วางใจผู้อ่ืน มีทัศนคติที่ดีต่อ
คนรอบข้าง เป็นการวางรากฐานบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดี สามารถเข้ากับคนอ่ืนได้ง่ายรวมถึงการ
อบรมสั่งสอนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ําใจ มีเมตตา มีมารยาทต่อผู้อ่ืน ในทางตรงกันข้าม ถ้าเด็ก
ขาดความรักและความอบอุ่น เด็กก็จะพัฒนาความรู้สึกไม่ไว้วางใจใคร ไม่มีเพ่ือน เด็กจะมีบุคลิกที่ เก็บ
ตัว ไม่มีสังคม เห็นแก่ตัว ขาดน้ําใจ ขาดเมตตา ไม่มีมารยาท ย่อมส่งผลต่อบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์
ต่อสังคม 

  2.3.2  สถาบันการศึกษา ครอบครัวเป็นผู้สร้างบุคลิกภาพให้กับเด็ก สถานศึกษาจะ
เป็นผู้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ต่างๆ ในการประกอบอาชีพ การรู้จักกฎ ระเบียบ มารยาทของสังคม 
เพ่ือให้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและสังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  2.3.3  สถาบันศาสนา ศาสนาถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม ทุก
ศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีจิตใจดีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าทุก
คนยึดถือปฏิบัติตาม จะส่งผลต่อบุคลิกภาพให้เป็นคนดีมีคุณธรรมของสังคมต่อไป 

  2.3.4  สถาบันสื่อต่างๆ ปัจจุบันสื่อต่างๆ เข้าถึงบุคคลได้ง่าย อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต (Internet) เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูป (You tube) 

ไลน์ (Line) เป็นต้น เป็นการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน เปิดรับอิทธิพลจากต่างประเทศเข้ามามาก สิ่ง
เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพทั้งด้านบวกและด้านลบ มีการเลียนแบบ เช่น การแต่งกาย กิริยา
ท่าทาง การพูดจา พฤติกรรมทางเพศ ฯลฯ พ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้ใกล้ชิดต้องให้ข้อคิด แนะนําการใช้
และการรับรู้สื่อต่างๆ ด้วยมีวิจารณญาณที่ดีมีเหตุผล เลือกสิ่งที่มีสาระและอยู่ในกรอบของวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทย 
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 จะเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมหลังเกิดเป็นเรื่องที่ต้องตระหนัก เนื่องจากทุกคนมีการรับรู้ เรียนรู้ 
ประสบการณ์ จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ควรรับรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นผล
ทางบวก นํามาปรับตนเองให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่สังคมยอมรับต่อไป 

 3.  บุคลิกภาพที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์แต่ละช่วงชีวิต คือ ประสบการณ์การ
เรียนรู้และการปรับตัวตามช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล พัฒนาการของบุคลิกภาพตามช่วงอายุที่สั่งสมมา
ตั้งแต่เกิดจนตาย สรุปได้ดังนี้ 
     3.1  วัยทารก (แรกเกิดถึง 2 ขวบ) 

วัยทารกจะเป็นวัยที่เพาะลักษณะนิสัยความไว้วางใจบุคคลอ่ืนซึ่งเกิดจากประสบการณ์
ปีแรกของชีวิตที่ได้รับจากครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงดูจะมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของทารก ได้แก่ 

  3.3.1  ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว พ่อแม่ที่มีต่อลูก ถ้าเด็กอยู่ในครอบครัว
ที่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งทําร้ายกัน หรือพ่อแม่เลิกกัน เด็กจะเกิดภาวะเครียดในจิตใจ ไม่มี
ความสุข ขาดความอบอุ่น มักมีพฤติกรรมที่แสดงออกทางบุคลิกภาพต่างๆ ที่เรียกร้องความสนใจ ไม่
เคารพพ่อแม่ของตนเอง ขัดแย้งในใจ 

  3.3.2  การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก บางครอบครัวเลี้ยงดูลูกด้วยวิธีเผด็จการ เข้มงวด
ไม่ให้ลูกแสดงความคิดเห็น เด็กจะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักตนเอง เด็กจะมีบุคลิกเป็นคนขาดความ
มั่นใจ ขี้กลัว เก็บกด ต่อต้าน ฝืนคําสั่งในใจ จะกลายเป็นคนดื้อเงียบ บางครอบครัวเลี้ยงดูลูกแบบ
ประชาธิปไตย พ่อแม่เข้าใจความต้องการของลูก ให้อิสระไม่ลงโทษด้วยวิธีเฆี่ยนตี เด็กจะปรับตัวเก่ง
เป็นตัวของตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง มีเหตุผล บางครอบครัวเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ตามใจทุกเรื่อง 
ไร้เหตุผล เด็กจะเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง ทําอะไรด้วยตนเองไม่ได้ ต้องพ่ึงพาคนอ่ืนเสมอ ไม่มีระเบียบ
วินัย 

  3.3.3  การปฏิบัติตนในการดูแลลูกใช้หลักความสม่ําเสมอ เช่น การแสดงความรัก 
เอาใจใส่ต่อเด็ก การกอด การหอมลูกแสดงความรักเป็นประจําจะเคยชิน ไม่เขินอายที่จะแสดงความ
รักต่อพ่อแม่กลับคืน ไม่รู้สึกแปลกใจหรือไม่แน่ใจในความรักของพ่อแม่ตน 

  3.3.4  การแสดงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเท่าๆ กัน กรณีมีลูกหลายคนพ่อแม่
ต้องระมัดระวังไม่ให้ลูกเกิดปมด้วยหรือแสดงพฤติกรรมอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน ต้องอธิบายให้ลูก
เข้าใจในความรัก เข้าใจในเหตุผลพ่อแม่มีต่อพ่ีน้อง 
  3.3.5  พ่อแม่ควรหาโอกาสให้ลูกรู้จักประสบการณ์ภายนอก เพ่ือสร้างความคุ้นเคย
สังคมคนแปลกหน้า เพ่ือการปรับตัวของเด็กในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 3.2  วัยเด็กตอนต้น (3-5 ปี)  
เด็กอายุระหว่างนี้จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว ควร 
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พยายามสร้างพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม ในเชิงบวก เพ่ือให้เด็กจดจําในสิ่งที่ดี ความคิดเห็นของเด็ก
ในวัยนี้จะมีความคิดเป็นของตนเอง ขาดเหตุผล หากพ่อแม่ได้มีการฝึกฝน ฝึกหัดการมีความ
รับผิดชอบ การมีจิตใจชอบช่วยเหลือคนอ่ืน เช่น เด็กผู้ชายต้องอบรมให้มีความเป็นผู้นํา ตามเพศของ
ตน มีความคล่องตัว ว่องไว เสียสละ อดทน เด็กผู้หญิงต้องอบรมสั่งสอนให้มีกิริยาอ่อนหวาน เชื่อฟัง 
เรียบร้อย มีความเป็นผู้หญิง 
  ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ปรากฏชัดเจนในวัยนี้ เด็กบางคนมีลักษณะผู้นํา บาง
คนมีลักษณะผู้ตาม บางคนชอบสังคม บางคนหนีสังคม ซึ่งทั้งนี้แล้วแต่ประสบการณ์และการที่ได้รับ
การฝึกฝนมา อาจเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่หรือจากพ่อหรือแม่ที่เพศเดียวกัน หรือ
เกิดจากการที่ผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนให้เด็กมีบทบาทตามเพศของตน เด็กที่มีประสบการณ์ไม่ดี เช่น ถูก
แกล้งหรือถูกล้อเลียน จะทําให้เด็กไม่ชอบเข้าสังคม กลายเป็นเด็กเก็บตัว ต้องมีการให้กําลังใจและ
สร้างพลังให้กับเด็กในวัยนี้จะได้ไม่มีปมด้วย 

 3.3  วัยเด็กตอนกลาง (6-9 ปี) 
       วัยเด็กตอนกลางเป็นวัยเข้าโรงเรียน เพราะฉะนั้นโลกของเด็กจึงกว้างขวางขึ้น มีการ
ร่วมมือและเห็นความสําคัญของเพ่ือน อัตราการพัฒนาจะลดลงกว่าในวัยที่ผ่านมา ระยะนี้ฟันน้ํานม
เริ่มหัก ฟันแท้ซี่แรกเริ่มจะขึ้น เด็กในระยะนี้ชอบทําในสิ่งที่ตนเองทําได้ ชอบสํารวจ ชอบสังเกต มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เริ่มมีความรับผิดชอบ เข้าใจความยุติธรรม ความซื่อสัตย์และ
มองเห็นคุณค่าในบางสิ่งบางอย่าง อารมณ์ของเด็กวัยนี้จะกลับไปกลับมา จะทําอะไรตามใจของตน
ต้องมีการชี้แนะให้เข้าใจเหตุผลและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
 3.4  วัยเด็กตอนปลาย (10-13 ปี) 
       เด็กในช่วงนี้เริ่มเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่เด็กเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงมักจะมีการ
เจริญเติบโตทางเพศเร็วกว่าผู้ชาย เด็กวัยนี้จะอยู่แต่ในกลุ่มเพ่ือเพศเดียวกัน และพยายามเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับบทบาททางเพศของตน วัยนี้อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิด อารมณ์รุนแรง ชอบ
ความเป็นอิสระ ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ ไม่ชอบให้ใครบังคับ ต้องการเพ่ือน ทั้งนี้เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย ถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามวัยก็จะเป็นผู้ที่มี
บุคลิกภาพที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนได้เหมาะสม 

 3.5  วัยรุ่นตอนต้น (14-16 ปี) 
       ช่วงอายุของการเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งจะมีความคิดเห็นต่อตนเองแบบไม่พอใจ ไม่เข้าใจตนเอง 
เพราะร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ เด็กมักวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอารมณ์
ของตน ซึ่งต้องมีการปรับตัว จึงทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ว้าวุ่น เมื่อถูกผู้ใหญ่ตําหนิ โตแล้วทําตัว
เป็นเด็ก จึงมักสับสนว่าความพอดีคืออะไร จึงมักมีปัญหาส่วนตัวและสังคม ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
ในด้านความสามารถ การยอมรับจากผู้อ่ืน จึงมักแสดงพฤติกรรมที่ต่อต้าน ขัดคําสั่ง แก้ตัว มีข้ออ้าง
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อยู่เสมอ วัยรุ่นตอนต้นเป็นระยะที่เด็กมีทัศนคติไม่ดีต่อตนเอง ไม่พอใจในตนเอง เช่น เด็กไม่พอใจ
รูปร่าง หน้าตา และสัดส่วนของตนเอง เนื่องจากวัยนี้พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กยังไม่พัฒนาถึงขีด
สุด มือเท้าใหญ่เกินไป ผิวพรรณไม่เกลี้ยงเกลา จมูกใหญ่ แขนขายาว ซึ่งการไม่สมส่วนของร่างกาย
เหล่านี้จะเป็นไปชั่วคราวเท่านั้น แต่เด็กวัยนี้ยังไม่เข้าใจ ทําให้คิดว่าตนเองผิดปกติ สําหรับเด็กหญิงจะ
คิดว่าผู้หญิงควรมีผิวพรรณเกลี้ยงเกลา แต่วัยนี้สิวเริ่มขึ้น ซึ่งจะทําให้เด็กเป็นกังวลมาก นอกจานั้น
ความเจริญเติบโตในวัยนี้จะทําให้เด็กเกิดความเก้งก้าง ไม่ทะมัดทะแมง เด็กจะรู้สึกรําคาญและอาย 
ยิ่งถูกวิจารณ์จะรู้สึกผิดปกติมากขึ้น ขาดความม่ันใจ 

  การพัฒนาการตามประสบการณ์แต่ละช่วงชีวิต วัยทารกถึงวัยรุ่นดังแสดงได้จาก
ภาพประกอบที่ 1.2 

 

 
 

ภาพที่ 1.2 การพัฒนาการตามประสบการณ์แต่ละช่วงชีวิต วัยทารกถึงวัยรุ่น 

ที่มา : https://ocean.ie/life-expectancy/ 

 

 3.6  วัยรุ่นตอนปลาย (17-20 ปี) 
       เริ่มมีบุคลิกภาพรวมดีขึ้น เลิกวิตกกังวลกับตัวเอง ผู้ปกครองให้อิสระในด้านความคิด 
เนื่องจากวัยนี้มีความคิดเข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคม มีเหตุมีผล รู้จักเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพร้อมที่จะแก้ไข
ข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพที่ดี ส่วนลักษณะบุคลิกภาพอ่ืนๆ เช่น ความเป็นอิสระ ความคิดริเริ่ม 
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความขยันหมั่นเพียร ความเข้าใจและความรู้จักตนเอง ความเข้าใจที่จะผูกพัน
กับบุคคลอ่ืนในสังคมอย่างมีเหตุผลมากขึ้น 

 3.7  วัยผู้ใหญ่ 
       วัยผู้ใหญ่นับเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมาก คือเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดวัยรุ่น (17-20 ปี) เป็น
ต้นมาประมาณ 20 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 ระยะคือ 
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  3.7.1  วัยผู้ใหญ่ (21-40 ปี) ในวัยนี้มีประสบการณ์ที่สําคัญ คือ งานอาชีพและการ
เลือกแนวทางในการดําเนินชีวิต เมื่อจบการศึกษาเล่าเรียน เริ่มเข้าทํางานก็จะมีการปรับตัวกับงาน
อาชีพ ทั้งในลักษณะงานและบุคคลที่เก่ียวข้องในงาน ชีวิตการทํางานของบางคนก็จะมีงานอาชีพเดียว
ไม่ได้เปลี่ยนลักษณะงานอาชีพเลยตลอดชีวิตการทํางาน สําหรับบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานหรือย้าย
สถานที่ทํางาน การเปลี่ยนตําแหน่ง เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ย่อมเป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของชีวิต
แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันในการทํางาน โดยทั่วไปคนในวัยนี้จะพยายามทํางานสร้างงาน สะสมผลงาน 
เพ่ือการได้รับการยอมรับจากบุคคลในสาขางานของตนเอง เริ่มสร้างฐานะให้มั่นคงเพ่ือการแต่งงาน 
การมีชีวิตครอบครัวต่อไป 

  3.7.2  วัยกลางคน (40-60 ปี) ในวัยนี้พัฒนาการทางด้านร่างกายจะเสื่อมลงอย่าง
เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ใบหน้าเป็นริ้วร้อย ผมเปลี่ยนสี มีรอยตีนกาที่หางตา สุขภาพฟันเสื่อมลงมาก 
สายตาการมองเห็น หูการได้ยิน ลดประสิทธิภาพลง สุขภาพทรุดโทรม อาจมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น เช่น 
ไขข้อ กระดูก หลอดเลือดหัวใจ โรคอ้วน การแสดงออกของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ บางคนเป็นผลของการ
สะสมสุขนิสัยไม่ดีมาตั้งแต่ในวัยก่อนๆ เช่น ไม่หมั่นออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ รับประทานอาหารที่
หวานมัน มีรสจัดมากข้ึน มีความเครียดทางจิตหรืออารมณ์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ 

 ในวัยนี้ทั้งชายและหญิงมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อบุคลิกภาพ
ภายนอก ผู้ชายจะเปลี่ยนแปลงช้ากว่าผู้หญิง การทํางานผลิตฮอร์โมนลดร่างกายเหี่ ยวย่น สภาพ
อารมณ์อาจซึมเศร้า ใจน้อย โมโหง่ายๆ ถ้ารู้จักเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเอง ในวัย
กลางคนมีสภาพการณ์หลายอย่างที่เป็นด้านบวก ที่ทําให้มีความสุขความพอใจกับชีวิต เช่น มีผลงาน
ตามสาขางานอาชีพของตน สะสมผลงานที่ได้ลงทุนลงแรงทั้งกําลังกาย กําลังใจ วัยกลางคนเป็นกลุ่ม
บุคคลที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมมากตามสาขางานอาชีพของตน ประสบความสําเร็จสูงสุดในงาน
อาชีพ มีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคง ด้านบุคลิกภาพก็มีความสง่างาม ภูมิฐาน แสดงออกถึงความมั่นใจใน
ตนเองที่ได้สะสมประสบการณ์ในชีวิตและการงานสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ให้กับคนรุ่น
หลัง สังคมให้การยกย่องนับถือ 

  3.7.3  วัยชรา (60 ปีขึ้นไป) เรียกในวัยนี้ว่า ผู้สูงอายุ เป็นระยะหลังของชีวิตที่
จะต้องปรับตัวมาก การจะมีชีวิตในวัยชราอย่างมีความสุขตามสถานภาพของตน จะต้องมีการเตรียม
ตัวมาตั้งแต่วัยกลางคน เช่น หมั่นเช็คสุขภาพร่างกายเป็นระยะ มีสุขนิสัยที่ดีในการดําเนินชีวิต คือ 
ออกกําลังกายโดยสม่ําเสมอ รับประทานอาหารที่พอเหมาะมีคุณค่าและเพียงพอตามความต้องการ
ของร่างกาย ละเว้นอบายมุขซึ่งเป็นส่วนเกินของชีวิต มีการสมาคมพบปะกับเพ่ือนฝูงรุ่นราวคราว
เดียวกัน มีการทํางานอดิเรกเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พยายามรักษาสภาพอารมณ์ให้มีความ
สงบ อย่าให้มีความเครียดเกิดขึ้นเป็นเวลานาน ศึกษาหลักธรรมข้อปฏิบัติของศาสนาตามที่ตนเชื่อถือ 
เป็นต้น ดั่งภาพที่ 1.3 
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ภาพที่ 1.3 การพัฒนาการตามประสบการณ์แต่ละช่วงชีวิต วัยรุ่นตอนปลายถึงวัยชรา 

ที่มา : http://aboutadult.blogspot.com/วัยผู้ใหญ่วันอาทิตยท์ี ่13 กันยายน พ.ศ. 2558 

 

 จากภาพประกอบที่ 1.3 จะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาในชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นผลต่อบุคลิกภาพ 
ช่วงอายุที่สําคัญคือ วัยเด็ก ตามแนวคิดของอิริคสัน (Erikson, 1959 อ้างถึงใน รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง, 
2543 : 7) การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์นั้นจะมีการพัฒนาตลอดชีวิต วัยทารกจะเป็นวัยที่เริ่ม
ลักษณะนิสัยความไว้วางใจบุคคลอื่นซึ่งจะเป็นบุคลิกภาพถาวรของบุคคลนั้นไปตลอด ส่วนบุคลิกภาพ
อ่ืน เช่น รักความเป็นอิสระ รู้สึกผิดชอบชั่วดี ขยันหมั่นเพียร เข้าใจและรู้จักตนเอง จะเกิดในช่วงต่อมา
ตามลําดับ ส่วนวัยชราเป็นช่วงสุดท้าย บางคนมีจิตใจมั่นคง บางคนอาจมีความคิดสิ้นหวังท้อแท้ 
 ดังนั้น การสร้างเสริมบุคลิกภาพในแต่ละช่วงอายุนั้นต้องทําในสิ่งที่เป็นไปได้ที่เสริมสร้างให้
สุขภาพกายและจิตดี และต้องมีความพอใจในตนเอบงที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 

ความแตกต่างของบุคคลส่งผลต่อบุคลิกภาพ 

 

 ทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่มีความแตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน แม้แต่ฝาแฝดที่คลอดห่าง
กันเพียงไม่กี่นาทียังมีความแตกต่างกัน ซึ่งได้มีนักจิตวิทยาได้กล่าวถึงความแตกต่างของบุคคลซึ่งมีผล
ต่อบุคลิกภาพไว้หลายลักษณะด้วยกันดังนี้ 
 กันยา สุวรรณแสง (2533 : 29) ได้กล่าวถึงความแตกต่างของบุคคล ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรม
และบุคลิกภาพของมนุษย์ไว้เกิดจากความแตกต่างดังต่อไปนี้ 
 1.  ความแตกต่างทางกาย (Physical) คือ ความแตกต่างในโครงสร้างของร่างกาย ส่วนสูง 
น้ําหนัก รูปร่างใหญ่เล็ก อ้วนผอม ลักษณะหน้าตา ผิวพรรณ สีผิวขาว ดําแดง สูงเตี้ย จมูกโด่ง จมูก
แบน จมูกแฟบ ผมเหยียด ผมหยิก ริมฝีปากบาง เปลือกตาชั้นเดียวหรือสองชั้น เป็นต้น 
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 2.  ความแตกต่างทางอารมณ์ (Emotion) อารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิด เป็นสิ่งที่
เกิดจากการเรียนรู้ อารมณ์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนยากที่จะเข้าใจ มนุษย์มีอารมณ์แตกต่างกัน เนื่องจากมี
การเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่ออยู่ในวัยเด็ก
ความใกล้ชิดอย่างอบอุ่นจากพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง จะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 
หากเด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย สุขสบาย จะทําให้เป็นคนหนักแน่นมีอารมณ์เยือกเย็น มีความรักใน
เพ่ือนมนุษย์ ในทางตรงกันข้ามถ้าชีวิตในวัยเด็กของบุคคลมีแต่ความผิดหวัง ว้าเหว่ ก็จะทําให้บุคคล
เกิดความคับข้องใจและกลายเป็นคนก้าวร้าว มีความโกรธเกลียดอย่างรุนแรง 
 มาลินี จุฑะรพ (2538 : 54) ได้กล่าวว่าโดยทั่วไปบุคคลจะมีอารมณ์อยู่ 6 ประเภท คือ 

     1.  อารมณ์พ้ืนฐาน ได้แก่ อารมณ์สดชื่น ร่าเริง โกรธ และกลัว 

      2.  อารมณ์เกิดจากการสัมผัสโดยตรง ได้แก่ อารมณ์พอใจ ไม่พอใจ อารมณ์อยากรู้ 
อยากเห็น ขยะแขยง หวาดเสียว ตกใจ และวิตกกังวล 

     3.  อารมณ์ที่เกิดจากการประเมินตนเอง ได้แก่ อารมณ์ละอาย ภาคภูมิใจ สํานึกผิด และ
ผิดหวัง 

     4.  อารมณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบุคคลอ่ืน ได้แก่ อารมณ์รัก เกลียด ริษยา อิจฉา สงสาร 
หึงหวง และอารมณ์ร่วม 

      5.  อารมณ์สุนทรียภาพ ได้แก่ อารมณ์ขบขัน หัวเราะ ตลก ซาบซึ้งตรึงใจและสนเท่ห์ 
      6.  อารมณ์ชั่วแล่น ได้แก่ อารมณ์ครึ้มอกครึ้มใจ รู้สึกเป็นสุข ดีใจ เบิกบานใจ อ่ิมเอมใจ 
ห่อเหี่ยว บูดบึ้ง หงุดหงิดและเสียใจ 

      อารมณ์เป็นการแสดงความรู้สึกออกมาในแต่ละสถานการณ์ของแต่ละคนที่พบเจอ ดังนั้น 
ถ้าทุกคนรู้จักควบคุมอารมณ์ ใช้เหตุผล และถ้าการแสดงออกทางอารมณ์เป็นไปในทางบวก ก็จะส่งผล
ต่อบุคลิกภาพที่ดีของบุคคลนั้นๆ แต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันในด้านการควบคุมอารมณ์ไม่
เท่ากัน 

 3.  ความแตกต่างทางสังคม (Social) เมื่อทุกคนเกิดมาจะมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ 
ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เป็นอันดับแรก ครอบครัวเล็ก ครอบครัวใหญ่ จัดเป็นความแตกต่างทางสังคม
พ้ืนฐานที่แต่ละคนไม่เหมือนกัน 

      ปราณี สุรสิทธิ์ (2537 : 23) ได้กล่าวไว้ว่า คนเราเกิดมาต้องอยู่ร่วมกันในสังคม นับตั้งแต่
ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน หน่วยงาน ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพที่ต่างกัน ความแตกต่างทางสังคมสามารถ
อธิบายในส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ 
     1.  ครอบครัว เริ่มตั้งแต่การอบรมเลี้ยงดู ฐานะทางครอบครัวก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้
คนมีบุคลิกต่างกัน ถ้าครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ใช้ความ
อบอุ่น มีความเป็นประชาธิปไตย ให้เหตุผลในการเลี้ยงดู เด็กก็จะมีความมั่นคงทางอารมณ์ หนักแน่น 
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ควบคุมอารมณ์และปรับตัวไปได้ดี ในทางตรงกันข้ามถ้าครอบครัวใดเลี้ยงดูแบบไม่เอาใจใส่ ไม่การใช้
เหตุผล ขาดการดูแล ย่อมทําให้เด็กขาดความมั่นใจ อารมณ์ไม่คงที่ ขาดระเบียบวินัย เป็นต้น 

     2.  ชุมชน ถ้าบุคคลนั้นได้อยู่ในชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาดี มีอาชีพ ขยัน
ขันแข็ง ก็จะเป็นแบบอย่างให้เยาวชนเลียนแบบในด้านบวก ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลนั้นอยู่ใน
ชุมชนค่อนข้างยากจน มีปัญหาครอบครัวแตกแยก มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจํา รอบข้างมียา
เสพติด มั่วสุม บุคคลในชุมชนก็จะมีบุคลิกที่ทําตามสภาพแวดล้อมที่พบเห็นในชุมชนส่งผลต่อ
บุคลิกภาพที่ไม่ดีต่อไป 

     3.  โรงเรียน การอบรมสั่งสอนในโรงเรียนที่มีความเข้มงวด มีระเบียบวินัย จริงจังกับการ
สอนให้ความรู้ ย่อมทําให้เด็กนั้นมีความขยันเรียน แต่งกายถูกระเบียบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม ส่งผลให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี กระตือรือร้น รับผิดชอบ เข้าใจกติกาของสังคม ถ้าโรงเรียน
ขาดความเข้มงวด ไม่จริงจังกับการสอนให้ความรู้ ขาดการเอาใจใส่นักเรียน ย่อมส่งผลให้เด็กเป็นผู้ที่มี
บุคลิกภาพที่ไม่ดี ขาดความรับผิดชอบ เฉื่อยชา แต่งกายไม่สุภาพ ไม่มีระเบียบวินัย เป็นต้น  

    4.  หน่วยงาน สถานที่ทํางาน ถ้ามีการวางนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี เคร่งครัด ถูกต้อง เน้น
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ดูแลเอาใจใส่พนักงาน สร้างความภูมิใจให้กับพนักงานที่มีต่อหน่วยงาน ย่อม
ส่งผลให้พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีมีความอดทน ขยันขันแข็ง มีความรับผิดชอบ แต่ถ้าหน่วยงานขาดสิ่งที่
กล่าวมาข้างต้นย่อมส่งผลต่อบุคลิกภาพของพนักงาน มีความเฉื่อยชา ขาดความรับผิ ดชอบ ไม่
กระตือรือร้น หลีกเลี่ยง หลบหลีกหนีงาน ตัวอย่างเช่น งานด้านธนาคาร งานด้านสายการบิน ครู 
อาจารย์ งานด้านอัยการ ผู้พิพากษา ตํารวจ ทหาร จะมีบุคลิกภาพที่ชัดเจนในหน้าที่การงาน เป็นต้น 

อาจกล่าวได้ว่า ความแตกต่างทางสังคมเป็นผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในทางสังคมนั้น อาจ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู่กับเพศ วัย วุฒิภาวะ และการเรียนรู้ในแต่ละช่วงของชีวิต หากพฤติกรรม
นั้นได้กระทําจนเป็นนิสัยประจําตัว ก็ยากที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  แต่ถ้ารู้จักปรับตัวและพัฒนา
ตนเองโดยปฏิบัติทุกวันประจําก็จะได้บุคลิกภาพท่ีดีต่อไป 

4.  ความแตกต่างทางสติปัญญาหรือสมอง คือ ความแตกต่างของบุคคลในความสามารถที่
เกี่ยวกับการคิดและความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มนุษย์มีความแตกต่างกันในการแก้ปัญหาและ
ปรับตัว นักจิตวิทยาเชื่อมั่นว่า สติปัญญาหรือสมองของมนุษย์แต่ละคนได้รับอิทธิพลมาจากพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อม ฮิลการ์ด (Hilgard, 1962 : 406) ได้กล่าวว่า ความสามารถของบุคคลในการคิด การ
ทํา และการแก้ปัญหา เรียกว่า ระดับไอคิว (Intelligence Quotient : IQ) จะมีค่าระหว่าง 90-109 
(ระดับ Normal) คือ เกณฑ์มาตรฐานปกติ ดังแสดงได้ตามตารางท่ี 1.2  
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ตารางที่ 1.2 แสดงระดับ IQ ของบุคคล 

ระดับ IQ ความสามารถทางสติปัญญา 

140 ขึ้นไป 

120-139 

110-119 

90-109 

80-89 

70-79 

50-69 

20-49 

ต่ํากว่า 20 

อัจฉริยะ ฉลาดเลิศ 

ฉลาดมาก ฉลาดเยี่ยม 

ฉลาดหรือสูงกว่าปกติ 
ปกติ หรือปานกลาง 
ค่อนข้างโง่ ต่ํากว่าปกติ ปัญญาทึบ 

โง่คาบเส้น 

โง่ทึบ 

โง่มาก 

โง่ที่สุด 

       ที่มา : ปรับปรุงจาก ฮิลการ์ด (Hilgard, 1962 : 406) 

 

 5.  ความแตกต่างกันของบุคลิกภาพทางเพศ โดยธรรมชาติเพศหญิงกับเพศชายมีลักษณะ
บุคลิกภาพที่แตกต่างกัน สําหรับการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก ผู้หญิงมีการแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกได้เหมาะสมมากกว่าผู้ชาย จากการศึกษาวิจัยของ อะริยา เลาหสุรโยธิน (2549 
: 118-119) ความแตกต่างด้านบุคลิกภาพ ด้านการคบเพ่ือนต่างเพศ ใฝุอํานาจ ต้องการแสดงออก 
อิสระพ่ึงตนเอง ยกย่องผู้ อ่ืน ก้าวร้าวและมุ่งสัมฤทธิ์ เพศชายมีมากกว่าเพศหญิง ส่วนด้านความ
ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน อดทน ต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องการความช่วยเหลือ 
ยอมรับผิด เป็นระเบียบ และใฝุสัมฤทธิ์ เพศหญิงจะมีมากกว่าเพศชาย แต่ในกรณีเกี่ยวกับสิ้นหวัง
ความเศร้า ปรากฏว่า เพศชายได้รับควากระทบกระเทือนทางอารมณ์เกี่ยวกับความสิ้นหวังและความ
เศร้าโศกมากกว่าผู้หญิง 
 6.  ความแตกต่างในด้านความถนัด ความถนัด หมายถึง ศักยภาพหรือสมรรถภาพที่แฝงอยู่
ในตัวบุคคล ซึ่งยังไม่ได้พัฒนาการแต่เป็นรากฐานที่ทําให้บุคคลเกิดความสามารถและทักษะจนเกิด
สัมฤทธิผลในด้านนั้นๆ ความถนัดอาจติดตัวมาแต่เกิด สุภัททา มิณฑะแพทย์ (2532 : 109) ได้กล่าว
ไว้ว่า ความถนัด แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ  
      6.1  ความถนัดทั่วไป ได้แก่ ความถนัดที่มีประจําตัวของบุคคล เช่น ความถนัดในการใช้
มือบางคนถนัดมือซ้าย บางคนถนัดมือขวา เป็นความถนัดที่บุคคลสามารถจะพัฒนาได้ 
      6.2  ความถนัดเฉพาะด้าน ได้แก่ ความถนัดเฉพาะของบุคคลในการแสดงออกทางด้าน
ใดด้านหนึ่งเป็นความแตกต่างด้านศักยภาพหรือสมรรถภาพที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล โดยอาศัยสติปัญญา 
และความสนใจเป็นพ้ืนฐานความถนัดเฉพาะด้านอาจแบ่งได้ดังนี้ 
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  6.2.1  ความถนัดทางด้านการเป็นช่าง เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟูา ช่างก่อสร้าง 
  6.2.2  ความถนัดทางด้านการเป็นวิทยาศาสตร์ เช่น แพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ 
  6.2.3  ความถนัดทางด้านศิลปิน เช่น สถาปนิก จิตรกร ผู้กํากับการแสดงละคร 
ผู้จัดทํารายการวิทยุหรือนักแสดง 
  6.2.4  ความถนัดทางด้านสังคม เช่น ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ ผู้บริหาร 

  6.2.5  ความถนัดทางด้านนักธุรกิจ เช่น นักบริหารธุรกิจ ผู้จัดการธนาคาร 

  6.2.6  ความถนัดทางด้านเสมียน เช่น เสมียน เลขานุการ พนักงานต้อนรับ 

 7.  ความแตกต่างกันด้านความสนใจ ความสนใจ หมายถึง ความโน้มเอียงที่บุคคลจะเลือก
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งอ่ืน ความสนใจเป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นให้บุคคลนั้นมีความตั้งใจ 
อยากรู้อยากเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนชอบ เช่น บางคนสนใจในเรื่องการเมือง หรือสนใจแต่เรื่องธรรมมะ 
สนใจในการเขียนบทกวี กลอน เป็นต้น 

 8.  ความแตกต่างกันในด้านความสัมฤทธิผล คือ ความสามารถในการทํางานหรือเรียน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ความสามารถในการเรียน คือ การมีความสัมฤทธิผลทางการศึกษา มีประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ ในสิ่งที่บุคคลได้รับการอบรม สั่งสอน และฝึกฝน เช่น เรียนจบปริญญาตรี มีความตั้งใจ
ต่อปริญญาโท ปริญญาเอก มีความสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นอดทน เป็นต้น ความมีสัมฤทธิผลทางอาชีพ 
หมายถึง ความสามารถในการทํางานในหน้าที่ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในวัยเด็กแม่
มีร้านตัดเสื้อผ้า มีลูกค้าประจําจึงมีความตั้งใจที่จะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้า จึงเรียนด้านออกแบบดีไซน์ 
และเปิดขยายร้านห้องเสื้อพร้อมนําประสบการณ์ที่สะสมนําไปเป็นช่องทางดําเนินธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จ เป็นต้น 

 9.  ความแตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ความแกต่างในด้านฐานะความเป็นอยู่
และรายได้ของแต่ละครอบครัว ทําให้บุคคลมีการปรับตัวเข้ากับสังคมในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 
บางคนมีฐานะดี มีรายได้สูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมจะมีสังคมมาก เกิดการยอมรับนับถือจากสังคม 
การดําเนินชีวิตย่อมมีความหรูหราสบายกว่าคนอ่ืนๆ ส่วนบุคคลที่มีรายได้น้อย ย่อมมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ไม่สมบูรณ์ ขาดแคลน การดําเนินชีวิตมีแต่ความรันทด จิตใจหดหู่ไร้จุดหมาย ส่วนบุคคลบาง
คนมีรายได้ปานกลาง ไม่ลําบากมากและไม่เดือดร้อน อาจมีชีวิตสุขสบายตามอัตตาภาพของตน 

 10. ความแตกต่างในเรื่องค่านิยมและรสนิยมของบุคคล ค่านิยม ได้แก่ ความแตกต่างใน
การเลือกประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคม เช่น คนไทยในสมัยโบราณ 
มักสั่งสอนลูกหลานว่าให้เรียนให้สูงเพื่อต่อไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคน จะได้รับราชการเป็นใหญ่เป็นโต 
นั่นคือ ค่านิยมในการประกอบอาชีพ ปัจจุบันค่านิยมดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยเจริญขึ้นมาก คนสมัยใหม่จึงมีค่านิยมที่จะ
ทํางานในหน่วยงานเอกชนมากขึ้น เนื่องจากค่าตอบแทนสูงมากกว่าคนทํางานในระบบราชการ ส่วน
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รสนิยม คือ ความชอบส่วนตัวที่สอดคล้องกับอาชีพและฐานะ เช่น รสนิยมในการฟังเพลงฝรั่ง รสนิยม
ในการทานอาหาร รสนิยมในการแต่งกาย เป็นต้น 

 11. ความแตกต่างด้านอายุ มีผู้กล่าวเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ว่า
มักจะไม่มีความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากเกิด “ช่องว่างระหว่างวัย” นักจิตวิทยายอมรับว่าความ
แตกต่างระหว่างวัยทําให้มนุษย์มีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ พัฒนาการ
ด้านสังคม จิตใจ ความแตกต่างในด้านอายุนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เพราะยิ่งมีอายุเพ่ิม
มากขึ้น ย่อมสั่งสมประสบการณ์มากขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์และโทษในการปรับตัวและแก้ปัญหาใน
การดํารงชีวิตในสังคม เช่น คนที่อายุมากเมื่อได้ร่วมงานกับผู้ที่อายุน้อยกว่าจะช่วยให้ชีวิตสนใด ต้อง
ปรับตัวให้ทันสมัยและเข้าใจธรรมชาติของกลุ่ม ผู้ที่มีอายุน้อยมักจะขอคําปรึกษาผู้ที่มีอายุมากเพราะมี
การผ่านประสบการณ์มาก่อนย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 จึงสรุปได้ว่า จากความแตกต่างของบุคคลใน 11 ด้าน ที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งผลต่อ
บุคลิกภาพของบุคคลได้ทั้งหมด แต่มนุษย์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เนื่องจากคนเรา
ต้องมีการเรียนรู้จากสังคมและได้รับประสบการณ์ที่พบเห็นตามเวลาต่างๆ สามารถแยกได้ว่าการ
ปฏิบัติตนอย่างไรส่งผลดีต่อการอยู่สังคม จึงมีการทําตามเลียนแบบในต้นแบบที่ดีและไม่ดี ดังนั้น 
สังคมจึงต้องมีการชี้แนะ แนะนําในทางที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งผลให้บุคคลนําไปปรับปรุงให้เป็น
บุคลิกภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับในสังคมได้ 
 

ประเภทของบุคลิกภาพ 
 

 บุคคลจะต้องมีบุคลิกภาพที่เด่นชัดขึ้นเมื่อสู่วัยผู้ใหญ่ โดยจะแสดงออกมาในลักษณะเด่น
เฉพาะตัว อุปนิสัยก็จะแตกต่างกันไป ในตัวตนคนเดียวอาจมีมากกว่าหนึ่งบุคลิกภาพได้ จัดว่าเป็น
เกณฑ์ปกติทั่วไปในลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลที่รับรู้ประสบการณ์และปรับตัวตามสถานการณ์
ต่างๆ 

 ศรธรรม  ธนะภูมิ (2535 : 127) ได้จัดประเภทบุคลิกภาพออกเป็น 13 ประเภท ดังนี้ 
 1.  บุคลิกภาพมั่นคง ได้แก่ ผู้มีวุฒิภาวะของพัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพสุขุมเยือก
เย็น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีเหตุผลใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา เป็นที่ไว้วางใจและ
เป็นที่พ่ึงของผู้อื่น มีลักษณะเป็นผู้นําและผู้ตาม มองโลกในแง่ดี ปรับตัวได้ 
 2.  บุคลิกภาพพึ่งพาผู้อ่ืน ได้แก่ ผู้มีบุคลิกภาพอ่อนแอ ไม่กล้าตัดสินใจ ขาดความเชื่อมั่น 
ต้องอาศัยผู้อ่ืนให้คําแนะนํา ขาดความกล้าหาญ ขาดความคิดริเริ่ม กลัวการถูกทอดทิ้งและการถูก
ตําหนิ 
 3.  บุคลิกภาพชอบหลีกเลี่ยง ได้แก่ ผู้ที่ไม่มั่นใจในการเข้าสังคม มักอาย ประหม่าพยายาม 
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หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคม กลัวการถูกวิจารณ์ แต่ความเป็นจริงนั้นต้องการความรักและการยอมรับ
จากผู้อื่น 

 4.  บุคลิกภาพดื้อเงียบ ได้แก่ ผู้ที่ชอบต่อต้านอย่างเงียบๆ ในการแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมในฐานะสมาชิกครอบครัวหรือในสังคม ไม่รับผิดชอบในงาน ชอบอ้างเหตุผลเพ่ือเลี่ยงความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึน มีความก้าวร้าวอยู่ในตัวแต่ไม่แสดงออกโดยตรง 
 5.  บุคลิกภาพย้ าคิดย้ าท า ได้แก่ บุคคลเจ้าระเบียบ เคร่งครัด ไม่ยืดหยุ่น มักเข้มงวดต่อ
กฎเกณฑ์ ชอบบงการให้ผู้ใกล้ชิดกระทําในสิ่งที่ตนต้องการ ไม่ไว้วางใจผู้อื่นว่าจะทํางานได้ดีเสมอตน 

 6.  บุคลิกภาพหลงตนเอง ได้แก่ คนที่มีลักษณะชื่นชมตนเองมาก พูดถึงความสามารถและ
ประสบความสําเร็จของตนเอง เห็นความสําคัญของตนเองมาก มักจะชอบคําชมจากผู้อ่ืน อ่อนไหวต่อ
คําวิจารณ์และไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นคนชอบอิจฉาริษยา ไม่ยินดีในความสําเร็จของผู้อื่น 

 7.  บุคลิกภาพเรียกร้องความสนใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์ต้องการคําสรรเสริญ การยอมรับ
และคําปลอบใจจากผู้อ่ืนเสมอๆ อารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความเด่นทางเพศของตนเอง
ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่ืน 

 8.  บุคลิกภาพแบบก้ ากึ่ง คือ ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นตัวของตัวเอง มีภาพพจน์ของตนที่
ไม่มั่นคง มีปัญหาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย มีลักษณะหุนหันไม่ยั้งคิด ทํา
ตามใจตนเอง อารมณ์แปรปรวน ไม่แน่ใจในบทบาทของตน บางคนชอบทําร้ายตนเอง เบื่อชีวิตโทษ
ตัวเอง 
 9.  บุคลิกภาพหุนหันพลันแล่นและก้าวร้าว ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าในการกระทําสิ่งต่างๆ 
อารมณ์ร้อน โกรธง่าย ชอบก่อเรื่อง ไม่คิดก่อนทํา ก้าวร้าว ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ 
 10. บุคลิกภาพต่อต้านสังคม ชอบก่อเรื่องขัดแย้งกับผู้อ่ืน ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อ่ืน ไม่
สนใจกฎระเบียบต่างๆ ชอบฝุาฝืนข้อตกลงของหมู่คณะ หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว เอาแต่ใจตนเอง ขาด
ความรับผิดชอบ ไม่ใช้ประสบการณ์เป็นบทเรียน ชอบแก้ตัวเมื่อทําผิด มักจะโทษผู้อ่ืน 

 11. บุคลิกภาพแปรปรวน ได้แก่ ผู้ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เดี๋ยวเศร้าสลับครึกครื้น มี
อารมณ์แปรปรวน แสดงออกอย่างเปิดเผย บางครั้งดี บางครั้งร้าย มักมีปัญหาในการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ 
 12.  บุคลิกภาพระแวง เป็นผู้ชอบสงสัย ไม่ไว้วางใจผู้อ่ืน มองโลกในแง่ร้าย ไม่ค่อยให้อภัยผู้อ่ืน 
หากมีข้อขัดแย้งจะโต้ตอบรุนแรงและอาฆาตพยาบาท มักระแวงคู่ครองและผู้ใกล้ชิดว่าไม่ซื่อกับตน 

 13.  บุคลิกภาพแยกตัว เป็นคนเฉยๆ ไม่แสดงอารมณ์ ชอบแยกตัวอยู่ตามลําพัง ไม่มีเพ่ือน
สนิท ช่างคิดช่างฝันคนเดียว 

 จากแนวคิดข้างต้น บุคลิกภาพทั้ง 13 ประเภทดังกล่าว บางคนอาจมีมากกว่า 1 บุคลิกภาพ
ได้ ถ้าบุคคลนั้นมีการปรับปรุงตนเองเม่ือรู้ตัวว่าบุคลิกภาพแบบใดเป็นบวกหรือเป็นลบต่อตนเองทั้งนี้ 
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ถ้าไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตนก็จะเป็นสิ่งที่ฝังลึกจนเป็นนิสัยก็ยากท่ีจะแก้ไขได้ 
 

การสร้างเสริมบุคลิกภาพ 
 

 มีผู้กล่าวว่า “บุคลิกภาพที่ดีต้องดีตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน” พัฒนาการบุคลิกภาพใน
บุคคลจะดําเนินต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่จึงเห็นบุคลิกภาพได้
เด่นชัดที่สุด เป็นลักษณะของบุคคลโดยส่วนรวม ซึ่งไม่ เพียงแต่มีอิทธิพลต่อตัวเจ้าของบุคลิกภาพ
เท่านั้น ยังมีผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนรอบข้างอีกด้วย หากมีบุคลิกภาพเป็นที่พึงปรารถนาของสังคมก็จะ
มีชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างเป็นสุข ดังนั้น มนุษย์จําเป็นต้องหาวิธีการดูแล ปรับปรุง แก้ไข และสร้าง
เสริมบุคลิกภาพของตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม แยกพิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ การสร้าง
บุคลิกภาพและการเสริมหรือการปรับปรุงบุคลิกภาพ อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 การสร้างเสริมบุคลิกภาพ หมายถึง กระบวนการที่สร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่
บุคคล สถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญต่อการสร้างเสริมบุคลิกภาพ ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน 
ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 

 กันยา  สุวรรณแสง (2533 : 24-25) กล่าวไว้ว่า การสร้างเสริมบุคลิกภาพให้แก่บุคคล 
สามารถสร้างเสริมได้ 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1.  การสร้างเสริมบุคลิกภาพตามความต้องการของสังคม ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ทางสังคม 
(Social learning) ของบุคคลต้องอาศัยการจําแบบอย่างของพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อม
รอบข้าง ครอบครัว และโรงเรียนจึงมีหน้าที่โดยตรงในการอบรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ ในวัยเด็กโดยให้
เด็กรู้บทบาทหน้าที่ของตน ควรมีบทบาทอย่างไร มีอิสรเสรีภาพมากน้อยเพียงใดและควรสอนให้รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมนั้นอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ครอบครัวไทย
จะสอนลูกหลานให้มีบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพไหว้  รู้จักให้ เกียรติผู้ ใหญ่ มีน้ํ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีมารยาทต่อบุคคลอ่ืน หรือสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ทหาร 
จะสอนและฝึกให้มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่เข้มแข็ง อดทน บุคคลอ่ืนเห็นเกิดความ
ศรัทธาในอาชีพนั้น เป็นต้น 

 2.  การสร้างเสริมบุคลิกภาพส่วนบุคคล เป็นลักษณะการสร้างบุคลิกภาพเฉพาะแต่ละบุคคล 
เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ขึ้นอยู่กับสถาบันครอบครัวและโรงเรียนต้องดูแลพัฒนาบุคลิกภาพ
ทางสรีระร่างกาย คอยสํารวจความเจริญเติบโตของเด็กทุกระยะ หากความเจริญทางด้านร่างกาย
ผิดปกติก็ควรแก้ไขได้ทันเวลาโดยปรึกษาแพทย์ สถาบันโรงเรียนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพางสติปัญญา 
การควบคุมอารมณ์และการเข้าสังคม ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องจึงต้องคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือ เพ่ือให้
บุคคลสามารถปรับตัวเข้าได้กับสังคมทุกระยะ เช่น เด็กท่ีพูดไม่ชัดต้องมีการฝึกหัดพูดให้ชัด สติปัญญา
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ช้าไม่ปกติก็ต้องมีการฝึกให้คิดให้จํา การเดินไม่ตรงแขนขาไม่ปกติก็ต้องมีการดัดฝึกเดินให้สง่างามเป็น
ปกติ เป็นต้น แม้กระท่ังวัยผู้ใหญ่เมื่อรู้ข้อบกพร่องในร่างกายส่วนใดต้องมีการสร้างเสริมบุคลิกภาพให้
ดี เช่น เมื่อรู้ตัวว่าเดินหลังค่อม ก็ต้องฝึกให้เดินตัวตรง หรือรู้ตัวว่าสายตาเอียงมองไม่ตรงก็ควรพบ
แพทย์หรือใส่แว่นสายตาเอียงเพ่ือสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี เป็นต้น 

 3.  การสร้างเสริมบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย การปลูกฝังเพ่ือสร้างเสริมบุคลิกภาพและ
ลักษณะนิสัยของบุคคลจําเป็นต้องเริ่มกระทําตั้งแต่ในวัยเด็ก เปรียบเสมือนเป็นไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่
ดัดยาก ถ้าบุคลิกภาพฝังรากลึกเสียแล้วยากต่อการปรับปรุง อาจต้องใช้เวลาลักษณะนิสัยที่บุคคลควร
ได้รับการพัฒนาควรมีดังต่อไปนี้ 
     3.1  มีกิริยามารยาทดี สุภาพเรียบร้อย 

     3.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจ 

     3.3  มีความยุติธรรม ไม่มีอคติและความลําเอียง มีความเสมอภาค 

     3.4  มีวินัยในตนเองสามารถควบคุมตนเองได้ดี 
     3.5  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เห็นผู้อ่ืนมีความทุกข์ควรให้ความช่วยเหลือ มีน้ําใจอันดี 
     3.6  มีความสงบนิ่ง รู้จักบังคับใจตนเอง ไม่หวั่นไหว ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
     3.7  ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มิฉะนั้นจะเป็นที่รังเกียจของสังคม 

     3.8  ความเป็นตัวของตัวเอง มีความกล้าหาญ แก้ปัญหากับสถานการณ์ด้วยตัวเอง กล้า
พูดความจริง กล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค 

     3.9  เป็นผู้เชื่อมั่นในตนเอง ตัดสินใจได้ดี มีความเป็นผู้นําที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้อื่น 

     3.10 กระตือรือร้น ใฝุหา รักความก้าวหน้า 

     3.11 ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี จิตใจดี 
      3.12 มองโลกในความเป็นจริง การมองโลกในแง่ดี 
 การสร้างเสริมบุคลิกภาพนั้น ถ้าทุกคนเข้าใจคําว่า “บุคลิกภาพคือตัวตนของเรา” บุคลิกภาพ
ที่ดีต้องดีทั้งภายในและภายนอก คนอ่ืนมองเห็นหรือสัมผัสคุ้นเคยกับเราก็จะพบสิ่งที่ดีประทับใจ เมื่อ
ทุกคนได้ค้นพบข้อบกพร่องของตนก็ควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งสร้างเสริมให้เป็นบุคลิกภาพที่ดี
เพ่ือเป็นที่ยอมรับและอยู่ในสังคมได้ตลอดไป 

 

กระบวนการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 
 

 ในการสร้างเสริมบุคลิกภาพให้เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้น มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การส ารวจตนเอง คือ กระบวนการขั้นแรกในการสํารวจบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของ
ตนเองเพ่ือให้รู้ว่ามีส่วนใดบกพร่อง เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมหรือไม่ ควรปรับปรุงสร้างเสริมอย่างไร 
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ส่วนใดมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การสํารวจตนเองสามารถทําได้โดย 

2.  การรู้จักตนเอง เมื่อบุคคลได้สํารวจตนเองได้ข้อมูลมากเพียงพอแล้วก็จะสามารถสรุป
บุคลิกภาพภายนอกคือร่างกาย และอุปนิสัยคือบุคลิกภาพภายใน ลักษณะโดยส่วนรวมของตนเองได้
เป็นการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เช่น ชอบทําหน้าบึ้ง หน้าตาเคร่งเครียดตลอดเวลาจนเป็นนิสัย เมื่อรู้จัก
ตนเองก็ควรปรับปรุงการวางสีหน้าให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรต่อผู้อ่ืน เป็นต้น 

3.  การรู้จักปรับปรุงบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย เป็นการนําข้อมูลจากการวิเคราะห์ตนเอง
มาหาข้อดีข้อเสีย ถ้าพบข้อบกพร่องก็ต้องปรับปรุง โดยมองหาลักษณะบุคลิกภาพ่ีตั้งใจจริง แม้จะใช้
เวลาก็ต้องอดทนและเอาใจใส่เป็นพิเศษ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
เช่น ถ้ารู้ว่าตนเองเป็นคนเจ้าอารมณ์ ขาดเหตุผล ก็ควรฝึกการระงับอารมณ์ ฝึกการคิดอย่างมีเหตุมีผล 
ทําใจให้หนักแน่น มั่นคง หรือรู้ว่าตนเป็นคนพูดจาโผงผางไม่เข้าหูคน มักมีการขัดแย้ง ควรคิดก่อนพูด
ทุกครั้ง หรือเมื่อรู้ว่าตนเองน้ําหนักเพ่ิมข้ึน มีพุง ก็ควรต้องออกกําลังกายเพ่ือเผาผลาญลดพุง เป็นต้น 

4.  การฝึกเพื่อพัฒนาตนเอง การฝึกตนเองในขั้นนี้ การควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติ
ตามสิ่งที่ได้แก้ไขปรับปรุง โดยการหมั่นฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจําให้เกิดเป็นนิสัย การฝึ กฝนตนเอง
สําเร็จได้ต้องอาศัยความจริงเป็นปัจจัยสําคัญ ผู้ไม่มีความจริงใจต่อตัวเองมักจะทําอะไรไม่สําเร็จ เช่น 
เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นคนหลงลืม หงุดหงิดง่าย พูดต่อหน้าชุมชนไม่มั่นใจ ควรทําการฝึกสมาธิ ฝึกพูด ฝึก
การคิดอย่างมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ ฝึกความอดทน หรือเมื่อรู้ตัวว่าอ้วนก็ควรออกกําลังกายให้เกิดการ
เผาผลาญพลังงานเมื่อลดน้ําหนัก พร้อมทั้งควบคุมอาหารในการรับประทาน เป็นต้น 

5.  การประเมินตนเอง การประเมินผลเป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ภายหลังจากได้กระทํา
การตามชั้นตอนที่ได้วางแผนไว้หรือตั้งใจไว้แล้ว การประเมินผลทางบุคลิกภาพควรให้ผู้อ่ืนที่เรามี
ปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินจึงความเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1.4 กระบวนการสร้างเสริมบุคลิกภาพ 

ที่มา : เหมวดี กายใหญ่ (2556 : 21) 

สํารวจตนเอง การรู้จัก
ตนเอง 

การรู้จักปรับบุคลิกภาพ
และลักษณะนิสัย 

การฝึกเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

การประเมินตนเอง 
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 จากภาพประกอบที่ 1.4 กระบวนการสร้างเสริมบุคลิกภาพดังกล่าว ขั้นที่สําคัญที่สุด คือ การ
สํารวจตนเองเพ่ือวิเคราะห์ตนเอง หากไม่สามารถวิเคราะห์ตนเองให้รู้ชัดได้ว่าตนมีลักษณะใดที่ควร
เสริมสร้างบุคลิกภาพ และลักษณะใดที่เป็นตัวทําลายบุคลิกภาพแล้ว กระบวนการสร้างเสริม
บุคลิกภาพในข้ันที่สองก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 
 

ลักษณะของการมีบุคลิกภาพที่ดี 
 

 บุคลิกภาพเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเฉพาะของแต่ละบุคคลรวมทั้งการแสดงออกในสถานการณ์
ต่างๆ จนเป็นลักษณะประจําตัวของแต่ละบุคคล ที่บุคคลอ่ืนพบเห็นและได้รับรู้ความรู้สึกนั้น หากมี
วิธีการประพฤติปฏิบัติตนหรือแสดงออกในทางที่ดี ก็จะได้รับการชื่นชมยกย่องจากผู้คนในสังคมและ
ส่งผลดีต่อตนเองด้วย 

 สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ (2535 : 1-5) มีการอบรมฝึกการพัฒนา
บุคลิกภาพสําหรับสตรี และได้สรุปองค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการของบุคลิกภาพ ได้แก่  
 1.  ร่างกาย หมายถึง รูปลักษณะภายนอกของคนเราทั้งหมด 

 2.  สติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ เข้าใจสิ่งต่างๆ แยกแยะข้อเท็จจริง แก้ไข
ปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล 

3.  อารมณ์ หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองของจิตใจต่อสิ่งเร้าภายนอกที่มากระทบต่อจิตใจ 
ตามธรรมชาติของมนุษย์มีการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

4.  อุปนิสัย หมายถึง แนวความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และนิสัย พ้ืนฐานต่างๆ ใน
ลักษณะเชิงบวก 

5.  สังคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมทุกด้านในชีวิต ทั้งที่เป็นบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์
เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย บุคลิกภาพของบุคคลก็ต้องปรับตามความ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น บุคลิกภาพที่ดีในยุคปัจจุบันจึงควรมีลักษณะพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ลักษณะบุคลิกภาพทางกาย เป็นลักษณะที่มองเห็นด้วยสายตา ประกอบด้วย 

     1.1  รูปร่าง หน้าตา เป็นลักษณะภายนอกที่มองเห็นโดยรวมก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
บุคคลรอบข้าง บุคคลใดที่มีรูปร่างหน้าตาดีย่อมได้เปรียบผู้อ่ืน แต่ต้องมีกิริยามารยาทดี มีน้ําใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และต้องพูดดีมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้อื่นด้วย 

     1.2  การแต่งกาย ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะต้องแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ รูปแบบและสีสันของ
เสื้อผ้าต้องเหมาะสม ความสะอาด การแต่งกายถูกระเบียบของสังคม และให้เกียรติต่อสถานที่ 
     1.3  ความสะอาดและสุขภาพอนามัย อวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายนับตั้งแต่ศีรษะจรด 
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ปลายเท้า จะต้องสะอาดทุกๆ ส่วน ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพอนามัยดีมีความสมบูรณ์ 
     1.4  กิริยาท่าทาง เป็นสิ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น ควรสุภาพ เรียบร้อย 
เหมาะสม 

 2.  บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตใจ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้บุคลิกภาพทางกายน่าศรัทธา
เชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงควรมีบุคลิกภาพดังนี้ 
     2.1  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษย
สัมพันธ์ดีต่อคนใกล้ชิดและคนรอบข้าง 
     2.2  มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีจิตมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทํางานทั้งร่างกายและจิตใจ 
และพร้อมที่จะฝุาฟันอุปสรรคต่างๆ 

     2.3  มีความสามารถในการตัดสินใจ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ รู้บทบาท
หน้าที่ของตนเอง มองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการตัดสินใจของตน 

 3.  บุคลิกภาพทางวาจา ลักษณะทางวาจาที่ดีควรมีดังนี้ 
     3.1  วาจาสุภาพนุ่มนวล และมีหางเสียง จะทําให้เป็นที่ชื่นชมของคนท่ัวไป 

     3.2  ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สื่อสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจและแปลความหมายได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

     3.3  น้ําเสียงและคําพูดที่ไม่แข็งกระด้างหรืออ่อนหวานเกินไป 

     3.4  ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม การพูดกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะต่างสถานะกันอย่างไรก็จะต้องใช้น้ําเสียง
หรือภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น 

 ลักษณะของการมีบุคลิกภาพที่ไม่ดี การมีลักษณะของการมีบุคลิกภาพที่ดี ที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น แต่มีการปฏิบัติในทางตรงกันข้าม ก็จัดได้ว่าเป็นผู้มีลักษณะของการมีบุคลิกภาพที่ไม่ดี อาจ
แสดงออกในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1.  ขาดการกระตือรือร้น มีความเฉื่อยชา ไม่กระปรี้กระเปร่า 
 2.  ลักษณะเหมือนเป็นคนสุขภาพไม่แข็งแรง อ่อนล้า ไม่สดชื่น 

 3.  ขาดความระมัดระวัง ซุ่มซ่าม หยิบจัดอะไรหล่น หลุดมือ เดินชนตรงนั้นตรงนี้ 
 4.  มีลักษณะลุกลี้ลุกลน มีความลับ ไปไวมาไว ไร้แก่นสาร 

 5.  ลักษณะพูดจาโอ้อวด ยกตนข่มท่าน พูดมากกว่ากระทํา 
 6.  เป็นผู้ที่ลังเล ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ไม่เป็นตัวของตัวเอง 
 7.  เป็นคนข้ีขลาด ขี้กลัว ท้อถอย ไม่มีความอดทนต่อสู้อุปสรรค 

 8.  เป็นผู้ที่ไม่มีวัฒนธรรม ไม่มีมารยาท เพิกเฉยต่อสังคม 

 9.  ขาดการมีเหตุผล ไม่คิดก่อนทํา อารมณ์รุนแรง 
 10. มีความเห็นแก่ตัวสูง ไม่สนใจคนอ่ืน 
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 11. มองโลกในแง่ร้าย ทัศนคติเป็นลบต่อทุกสิ่งที่พบเจอ 

 12. มีจิตใจอิจฉา ริษยา ขาดเมตตา 

 13. หลงในอบายมุข ติดยาเสพติด 

 14. ไม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่อผู้อื่นและสังคม ต่อต้านสังคม 

 15. ไม่ดูแลตนเองปล่อยตามสภาพ รูปร่าง การแต่งกาย ความสะอาด 

 จึงสรุปได้ว่า ผู้ที่มีลักษณะบุคลิกภาพที่ดีสามารถมองเป็นภาพรวมได้ดังนี้ คือ การมีรูปร่าง
ชวนมอง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ วิจารณญาณ สุขุม เฉียบคม กระตือรือร้น ควบคุม
อารมณ์ได้ดี มองโลกในแง่ดี มีคุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสง่างาม สร้างความประทับใจต่อ
ผู้ปฏิสัมพันธ์ด้วย แต่ถ้าผู้ใดปฏิบัติตนเองในทางตรงกันข้ามก็จัดได้ว่าเป็นลักษณะของการมีบุคลิกภาพ
ที่ไม่ดีนั่นเอง 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยลักษณะนิสัยที่ดี 
 

 นอกจากลักษณะบุคลิกภาพทางกายภาพภายนอกที่ต้องปรับปรุงดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
สิ่งที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพภายในที่สําคัญของบุคคลคือ ลักษณะนิสัย ซึ่งสามารถอธิบายความหมายได้
ดังต่อไปนี้ 
 ความหมายของลักษณะนิสัย ลักษณะนิสัย หมายถึง พฤติกรรมหรือความประพฤติท่ีทํา
แบบเดิมๆ ซ้ําๆ จนเกิดความเคยชินและแสดงให้เห็นความแตกต่างของแต่ละบุคคล เป็น
ลักษณะเฉพาะตัว บางครั้งอาจใช้คําว่า อุปนิสัย มีความเหมายเดียวกัน ลักษณะนิสัยที่พบเห็นในตัว
บุคคล ได้แก่ 
 นางสาวฝน มีลักษณะนิสัยร่าเริง แจ่มใส มองโลกในแง่ดี 
 นางดาว มีลักษณะนิสัย โกรธง่าย อารมณ์เสีย หงุดหงิด 

 นางสาวแพร มีลักษณะนิสัย เฉื่อยชา คิดช้า เคลื่อนไหวช้า ไม่กระตือรือร้น เป็นต้น 

 นายชัย มีลักษณะนิสัยเกียจคร้าน ชอบนอนตื่นสาย ไม่มีระเบียบ 

 จากการยกตัวอย่างข้างต้น จัดเป็นลักษณะนิสัยที่แสดงออกเป็นประจํา อาจเป็นนิสัยที่ดีและ
นิสัยที่ไม่ดี ดังนั้น เมื่อมีการสํารวจตัวเองและรู้จักตนเองก็ควรจะต้องปรับปรุงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีไป
ด้วย เพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก 

ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของสังคม นิสัยที่พึงประสงค์ของสังคมมีแนวคิดดังนี้ พิ มลพรรณ 
เชื้อบางแก้ว (2547 : 41) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับในสังคม ถ้าบุคคลใดมี
ลักษณะนิสัย ทั้ง 4 ด้านที่จะกล่าวต่อไปนี้ จัดได้ว่าเป็นบุคคลที่น่าคบหาสมาคมและน่าชื่นชมยกย่อง
เป็นแบบอย่าง แต่ถ้าบุคคลใดยังขาดลักษณะนิสัยดังกล่าว ควรจะสร้างเสริมให้เกิดเป็นผลดีต่อตนเอง 
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เพ่ือให้ติดตัวเป็นลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ยอมรับในสังคม คือ 

 1.  นิสัยความประณีต คือ เป็นผู้ที่มีระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบ มีวินัยในตนเอง 
สุภาพเรียบร้อย ให้ความสําคัญกับการแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อย สถานที่อยู่อาศัย เช่น สุภาพบุรุษ
บางคนจะใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยและใส่เสื้อเข้าในกางเกงรัดเข็มขัดทุกครั้ง จะไม่ปล่อยแขนเสื้อ จะไม่
ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง เป็นต้น 

 2.  นิสัยท่ีงอกงาม คือ เป็นผู้ที่ชอบใฝุรู้ ใฝุศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม รับฟังแลกเปลี่ยน
ความรู้จากผู้อื่น ชอบช่วยเหลือสังคม ทําตัวให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สุภาพ พูดจาไพเราะ ปรับตัวเข้า
กับสังคมได้ง่าย 

 3.  นิสัยความคิดสร้างสรรค์ คือ เป็นผู้ที่ชอบทําสิ่งใหม่ ริเริ่ม คิดไม่เหมือนคนอ่ืน ความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความเกรงใจคนอ่ืน ชอบความ
เจริญเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 4.  นิสัยนักต่อสู้ คือ เป็นคนมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ มีเปูาหมายในชีวิต อดทน ขยันหมั่นเพียร 
ทําอะไรทําจริงจัง มีความรับผิดชอบ ทําสิ่งใดต้องทําให้ดีที่สุด 

 ลักษณะนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.  นิสัยชอบท าลาย คือ เห็นใครดีกว่าตนเองไม่ได้ อิจฉาริษยา ไม่ชอบสร้างแต่ชอบทําลาย 
เห็นแก่ตัว 

 2.  นิสัยขาดความรอบคอบ คือ คนที่ทําอะไรแบบสุกเอาเผากิน ทําดีไม่ได้สักแต่ทํา ไม่มี
วินัย ทําอะไรตามใจตัวเอง 
 3.  นิสัยหลบหลีก คือ เป็นคนที่ไม่ชอบทํางาน หนักไม่เอาเบาไม่สู้ มักขอบความสบาย มัก
เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเอง หลบเลี่ยง แต่มักเสนอหน้าถ้ามีผลประโยชน์ 
 4.  นิสัยเฉื่อยชา คือ คนที่ไม่กระตือรือร้น ปล่อยปละละเลย ขาดวินัย เช้าชามเย็นชาม 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ถ้าบุคคลใดมีลักษณะนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม ต้อง
ปรับปรุงลักษณะนิสัยตนเอง เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ยอมรับซึ่งกันและกัน 
อยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 

แนวทางในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ต่อสังคม 

 

ได้มีคํากล่าวว่า “พ้ืนฐานของเด็กที่มีลักษณะนิสัยดีต้องมาจากพ้ืนฐานครอบครัวที่ดีในการ
อบรมสั่งสอนเลี้ยงดู” ตามหลักจิตวิทยา เด็กที่เกิดมาตั้งแต่อายุ 1-5 ขวบ จะจดจําและฝังใจในสิ่ง
ต่างๆ ไปตลอด เมื่อเด็กได้รับถ่ายทอดในการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย รักความสะอาด 
มีน้ําใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มองโลกในแง่ดี โดยครอบครัวได้ทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง เด็กก็จะซึมซับ เป็น
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ลักษณะนิสัยที่ดี เปรียบเสมือนเด็กคือผ้าขาว เราจะแต่งเติมสีใดไปก็ต้องวางลวดลายสีสันให้สวยงาม 
ถ้าใส่สีสันมากมายก็จะเลอะเทอะไม่สวยงาม ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะผ้านั้นได้เปื้อนสีแล้วยากจะ
แก้ไข เช่นเดียวกันกับการเลี้ยงดูอบรมเด็กนั่นเอง 

วิธีการสร้างทัศนคติที่ดีเพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดที่เป็น
ปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งต่างๆ โดยการยอมรับและปฏิเสธ การสร้างทัศนคติที่ดีเพ่ือเสริมสร้างลักษณะ
นิสัยที่ดีของบุคคลควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.  ควรมีอารมณ์ขัน การมองโลกในแง่ดี การมีอารมณ์ขันคือยิ้ม หัวเราะได้ มองโลกตามความ
เป็นจริง โลกก็สดใส ผ่อนคลายความเครียด ผู้ที่มีอารมณ์ขันมีความตลอก จะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ในตัว 

2.  คิดบวกโดยมองเห็นแต่สิ่งดี คิดดี คิดบวกไว้ก่อน การกระทํา คําพูดของคนจะมีทั้งสิ่งดี
และไม่ดีเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ถ้าเราพยายามมองเห็นแต่สิ่งดีแล้วจะสบายใจ สามารถเผชิญปัญหา
ได้ทุกด้าน 

3.  ท าชีวิตให้เรียบง่าย ในบางครั้งปัญหาหรือสถานการณ์มันซับซ้อน ยุ่งยาก เราก็ควรคิดไว้
ว่าทุกอย่างแก้ไขได้ต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต ถ้ามีกฎเกณฑ์ในชีวิตมากก็ยิ่งยุ่งยาก ลําบากใจ 
พยายามอย่าสร้างเงื่อนไขให้กับทุกเรื่อง 

4.  รู้จักชีวิตโลกความจริง โดยให้คิดเสมอว่า ชีวิตไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบ ชีวิตคือการ
ต่อสู้ ปัญหามีไว้แก้ ทุกคนต้องพบเจอเม่ือคิดอย่างนี้แล้วก็จะต่อสู้ชีวิตได้ดี 

5.  คนเปรียบเสมือนเหรียญ มี 2 ด้าน คือ หัวและก้อย ทุกคนต้องมีข้อเด่น มีข้อด้อยอย่าง
ยอมรับในกฎข้อนี้ พยายามหยิบในส่วนดีของคนอ่ืนมาใช้ ส่วนไม่ดีไม่ต้องนํามาปฏิบัต ิ

6.  ตั้งเป้าหมาย ถ้าชีวิตไม่มีเปูาหมาย เหมือนขาดเข็มทิศในการเดินปุา ต้องตั้งเปูาหมาย
ให้กับชีวิต เพื่อไม่ให้เวลาสูญเปล่า ต้องใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 

7.  รักษาสุขภาพ เพราะถ้าสุขภาพพ้ืนฐานดี การดําเนินชีวิตจะมีความสุข เช่น ไม่สูบบุหรี่ 
ไม่ดื่มสุรา หมั่นการออกกําลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรวจสุขภาพสม่ําเสมอ หากสุขภาพไม่ดี
จะทําอะไรก็เป็นอุปสรรคทําไม่เต็มกําลังความสามารถ 

จึงสรุปได้ว่า ลักษณะนิสัยของบุคคลมีผลต่อบุคลิกภาพที่ไม่ดี ดังนั้น ควรให้ความสําคัญทั้ง
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก โดยการฝึกฝนตนเองในการปรับปรุงนิสัยที่ไม่พึง
ประสงค์และนําแนวทางในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ต่อสังคมในปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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สรุป 
 

 บุคลิกภาพ (Personality) คือ การมีลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพ รวมทั้งการแสดงออกทาง
พฤติกรรม อารมณ์ บุคลิกภาพประกอบด้วยบุคลิกภาพภายในและภายนอก ในแต่ละบุคคลอาจมี
มากกว่าหนึ่งบุคลิกภาพ เช่น บุคลิกภาพม่ันคง พ่ึงพาผู้อื่น หลีกเลี่ยง ดื้อเงียบ ย้ําคิดย้ําทํา หลงตนเอง 
เรียกร้องความสนใจ ก้ําก่ึง หุนหันพลันแล่น ก้าวร้าว ต่อต้านสังคม อารมณ์แปรปรวน ระแวง แยกตัว 
ซึ่งบุคคลไม่จําเป็นต้องมีบุคลิกเหล่านั้นทั้งหมด ถ้ามีพฤติกรรมใดมากก็บ่งบอกถึงบุคลิกดังกล่าว การ
สร้างเสริมบุคลิกภาพ สามารถทําได้ 3 ลักษณะ คือ การสร้างเสริมบุคลิกภาพตามความต้องการของ
สังคม การสร้างเสริมบุคลิกภาพส่วนบุคคล และการสร้างเสริมบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย การสร้าง
เสริมบุคลิกภาพนั้น ถ้าทุกคนเข้าใจคําว่า “บุคลิกภาพคือตัวตนของเรา” บุคลิกภาพดีทั้งภายในและ
ภายนอก คนอ่ืนมองเห็นหรือคุ้นเคยกับเราก็จะพบสิ่งที่ดี โดยมีกระบวนการสร้างเสริมบุคลิกภาพ มี
ขั้นตอนโดยการสํารวจตนเอง กระบวนการขั้นแรกในการสํารวจบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของ
ตนเองเพ่ือให้รู้ว่ามีส่วนใดบกพร่อง ควรปรับปรุงสร้างเสริมอย่างไร ส่วนใดมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ทําได้
โดยการวิเคราะห์ตนเองและการวิเคราะห์โดยผู้ อ่ืน การรู้จักตนเอง สํารวจตนเองจนได้ข้อมูล
บุคลิกภาพภายนอก คือ ร่างกาย และอุปนิสัย คือ บุคลิกภาพภายใน ลักษณะโดยส่วนร่วมของตนเอง
ได้ การรู้จักปรับปรุงบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย การฝึกเพ่ือพัฒนาตนเอง การควบคุมตนเองให้
ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ได้แก้ไขปรับปรุง โดยการหมั่นฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจําให้เกิดเป็นนิสัย การ
ฝึกฝนตนเองสําเร็จได้ การประเมินตนเอง การประเมินผลเป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ภายหลังจาก
ได้กระทําการตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้หรือตั้งใจไว้แล้ว การประเมินผลทางบุคลิกภาพควรให้ผู้อ่ืนที่
เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นผู้ประเมิน หากมีลักษณะเด่นของบุคลิกภาพหลายอย่าง พยายามปรับตัวกับ
สิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด ก็จะสามารถดําเนินชีวิตไปอย่างมีความสุข 

 

ค าถามท้ายบท 
 

1.  จงอธิบายถึงความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพมาให้เข้าใจ 

2.  การพัฒนาบุคลิกภาพมีความสําคัญกับสังคมอย่างไร 

3.  ลักษณะของบุคลิกภาพภายในและภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไร 

4.  ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของบุคลิกภาพมีอย่างไรบ้าง 
5.  จงอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลต่อบุคลิกภาพมีอย่างไรบ้าง 
6.  วิธีการสร้างเสริมบุคลิกภาพสามารถทําได้อย่างไร 

7.  กระบวนการสร้างเสริมบุคลิกภาพมีข้ันตอนอย่างไร 
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8.  ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 

9.  จงอธิบายความหมายของลักษณะนิสัย พร้อมยกตัวอย่างมาให้เข้าใจ 

10. ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของสังคม อธิบายมาให้เข้าใจ 
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บทท่ี 2  

บุคลิกภาพภายใน 

 

 การปรับตัวในสังคมยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ขั้นตอนในการ
บรรลุความส าเร็จที่ยาวนานคือการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวกที่น่าสนใจ รวมถึงบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นได้
เป็นอย่างดีโดยรวมรวมบุคลิกที่แตกต่างกัน 25 ด้าน ซ่ึงเมื่อเราพยายามปรับปรุงตนให้ได้ตามข้อแนะน า 
จะพบว่าหลายแง่มุมมีความเกี่ยวข้องกัน ในการท างานเพ่ือสนับสนุนในการปรับบุคลิกภาพภายในและ
ช่วยให้คุณเสริมสร้างคนอ่ืนๆ ได้อีกมากมายโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 

องค์ประกอบของบุคลิกภาพภายใน 

 

ทัศนคติทางจิตบวก 
ทัศนคติเชิงบวกคือทัศนคติด้านจิตใจที่ถูกต้องในสถานการณ์ใด ๆ และมักประกอบด้วย

ลักษณะพิเศษที่เป็นสัญลักษณ์ของค าว่า  "ศรัทธา" "ความสมบูรณ์" "ความหวัง" "การมองโลกในแง่ดี" 
"ความกล้าหาญ" "ริเริ่ม ""ความเอ้ืออาทร" "ความ อดทน " "ตบ" "กรุณา"  และ "สามัญส านึกท่ีดี"   

PMA ซึ่งมาจาก ค าว่า “คิดด้วยทัศนคติในทางสร้างสรรค์” หรือค าในภาษาอังกฤษ
ที่ว่า Positive Mental Attitude  เป็นลักษณะที่ส าคัญที่สุดของบุคลิกภาพที่น่าสนใจ แน่นอนมัน
เป็นสิ่งส าคัญต่อหลายสิบเจ็ดหลักการแห่งความส าเร็จ PMA มีอิทธิพลต่อน้ าเสียงท่าทางท่าทาง
ใบหน้าของคุณ มันปรับเปลี่ยนทุกค าที่คุณพูดและก าหนดลักษณะของอารมณ์ที่คุณรู้สึก มีผลต่อ
ความคิดทุกอย่างที่คุณมีและผลลัพธ์ที่น ามาซึ่งความคิดของคุณ 

เพ่ือเห็นแก่ความแตกต่างลองมาดูผลของทัศนคติเชิงลบ ลดความกระตือรือร้นของคุณลด
จินตนาการลงท าลายความปรารถนาที่จะร่วมมือกันโค่นล้มการควบคุมตนเองท าให้คุณเหี่ยวเฉาและ
ไม่ทนต่อและราวกับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอท าให้เหตุผลของคุณออกจากเกียร์ 

ทัศนคติเชิงลบที่ไม่ดีต่อความพยายามของคุณท าให้คุณรู้สึกดีขึ้นในการเข้าพักที่บ้านมากกว่า
ที่จะไปเที่ยวกับโลกนี้  มันจะท าให้คุณศัตรูและเสียหายการท างานที่ดีและพันธมิตรของคุณ 
ทนายความที่เข้าสู่ชั้นศาลด้วยคดีที่ดีที่สุดในโลกจะไม่ให้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนตัดสินว่ าทัศนคติ
ของเธอเป็นลบหรือไม่ คุณจะมีความมั่นใจแบบไหนในหมอที่โง่เขลาและมองโลกในแง่ร้ายไม่ว่าจะมีกี่
องศาบนผนัง? ไม่มี  !คนก็จะไม่ทนต่อทัศนคติทางจิตที่ไม่ดี  

ในทางตรงกันข้ามทัศนคติเชิงบวกจะเปิดประตูและช่วยให้คุณแสดงทักษะและความ
ทะเยอทะยานของคุณ ลองนึกภาพว่าทนายความที่น าเสนอกรณีของเธอด้วยความมั่นใจดึงดูดหูของผู้
พิพากษาและคณะลูกขุนเพราะเธอมี 
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ความมั่นใจในตนเองอย่างชัดเจน คุณไม่ควรได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้ตั้งค่าให้คุณสบายใจ
ตอบค าถามของคุณโดยชัดแจ้งและแสดงให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับสาขาของเขาหรือไม่? 

การสร้างทัศนคติเชิงบวกเป็นส่วนหนึ่งของด้านอ่ืน ๆ ของบุคลิกภาพที่น่าสนใจ เมื่อคุณอ่าน
ต่อไปคุณจะเห็นว่าการท าความเข้าใจและการใช้แต่ละจุดเหล่านี้ช่วยให้ PMA ของคุณดีขึ้นได้อย่างไร 

 

มีความยืดหยุ่น 
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยไม่ต้องตื่นตระหนกหรือสูญเสียอารมณ์คือทักษะที่ส าคัญเมื่อคุณพยายามสู่ความส าเร็จ การมีความ
คล่องตัวที่ยืดหยุ่นหมายถึงคุณต้องเป็นเหมือนกิ้งก่าซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของคุณอย่าง
รวดเร็ว 

  นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องพ่ึงพาหลักการหรือเปลี่ยนแปลงเปูาหมายของคุณ กิ้งก่ายังคง
เป็นกิ้งก่าไม่ว่าจะเป็นสีน้ าตาลหรือเขียวก็ตาม ความยืดหยุ่นหมายถึงการตระหนักว่าทัศนคติของคุณ
เองเกี่ยวกับสถานการณ์ก าหนดว่าเป็นความหายนะหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ หากผลิตภัณฑ์ของคุณ
ล้มเหลวในครั้งแรกที่ออกเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี? หากคุณมีความยืดหยุ่นก็ยิ่งใหญ่ คุณมีโอกาสรู้จัก
ข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการตลาดของคุณในช่วงต้นเกม และเนื่องจากคุณมี PMA ด้วย
คุณอยู่ในต าแหน่งที่ดียิ่งขึ้นกว่าที่จะคว้าโอกาสนั้น 

ความยืดหยุ่นยังหมายความว่าในการเจรจาต่อรองทุกครั้งที่คุณเข้าใจว่าความต้องการและ
ความต้องการของอีกฝุายหนึ่งเป็นวิธีในการท าให้บริการของคุณสามารถน าเสนอได้ดีขึ้น หากใครบาง
คนต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่คุณจะวางแผนที่จะส่งมอบคุณสามารถรับรู้ว่าเขาหรือ
เธอจะไม่เป็นลูกค้าเพียงรายเดียวที่สร้างความต้องการดังกล่าว นี่คือโอกาสที่คุณจะค้นพบว่าคุณ
สามารถผลิตได้เร็วขึ้นและดีขึ้นอย่างไร 

 

 ความตั้งใจของวัตถุประสงค์ 
  ไม่มีการทดแทนความมุ่งมั่นที่แท้จริงต่อวัตถุประสงค์หลักที่ชัดเจนของคุณ ความจริงใจของ

วัตถุประสงค์ -  หรือการขาด  -  เขียนตัวเองเพ่ือลบไม่ออกเป็นค าพูดและการกระท าของคุณที่ทุกคน
สามารถรับรู้ได้ ความไม่สุจริตจะปรากดชัดในการแสดงออกของคุณในแนวโน้มของการสนทนาในทุก
สิ่งท ี่คุณท า จ านวนทักษะการแสดงไม่สามารถปลอมตัวได้ 

ใช่คนเป็นวัตถุท่ีเป็นสากลในการเยาะเย้ยอย่างแม่นย าเพราะทุกคนตระหนักถึงความไม่จริงใจ
ของเขา แต่ของคุณมีความจริงใจจริงอยู่ในวัตถุประสงค์มันจะเป็นเพียงที่มองเห็นได้ แอนดรูคาร์เนกี้
บอกกับฉันว่าเขาเรียกพนักงานคนใหม่เข้ามาในห้องท างานของเขาเพ่ือออกค าสั่ง ชายคนหนึ่งฟังแล้ว
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มองเขาอย่างเต็มที่ในสายตาและด้วยรอยยิ้มอันดีงามกล่าวว่า  "ดีแล้วคุณเป็นหัวหน้า แต่ฉันจะบอก
คุณว่าค าขอของคุณจะเสียค่าใช้จ่ายเพราะคุณ คุณไม่ได้สอบสวนเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเท่าท่ีฉันมี "  

บางสิ่งบางอย่างเก่ียวกับลักษณะที่มั่นใจได้ของเขาโดยไม่มีค าใบ้ไม่เชื่อฟังเชื่อ Carnegie เพ่ือ
ชะลอการตัดสินใจของเขาและตรวจสอบต่อไป เขาค้นพบว่าเขาผิดและพนักงานใหม่ของเขาถูกต้อง 
ชายคนนี้คือ Charles  M. Schwab   ซึ่งเป็นนายหน้าในข้อตกลงระหว่าง Carnegie และ J. P. 

Morgan ที่ก่อตั้ง U.S. Steel Schwab แล้วไปในการเริ่มต้นขึ้นมหึมา Bethlehem Steel เขาเริ่มขึ้น
เพ่ือให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานที่เรียบง่ายของความจริงใจของเขาในทุกสิ่งที่เขาท า  “จงมีความจริงใจ
ก่อนด้วยตัวคุณเองและคุณจะต้องพ่ึงพาตนเองอย่างสม่ าเสมอ” 

ถ้าคุณมีจุดมุ่งหมายที่จริงใจมันจะเสริมทุกด้านอ่ืน ๆ ของบุคลิกภาพที่ชื่นชอบของคุณ เข็ม
ทิศที่ดีกว่าคุณจะมีในขณะที่คุณต้องแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นมากกว่าการอุทิศที่แท้จริงและยั่งยืน
เพ่ือวัตถุประสงค์หลักท่ีชัดเจนของคุณหรือไม่ 
 

 ความพร้อมในการตัดสินใจ 

Dillydallying ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจความนิยม ในโลกที่ก าลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ผู้ที่
ไม่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไม่สามารถติดตามขบวนพาเหรดได้ 

คนที่ประสบความส าเร็จถึงการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและรวดเร็วและพวกเขาก็กลายเป็น
คนที่ไม่สะดวกและไม่สะดวกในการท างาน การตัดสินใจที่รวดเร็วเป็นนิสัยและได้รับการสนับสนุนโดย
ทัศนคติด้านบวกของจิตใจซึ่งจะช่วยให้คุณม่ันใจ 

นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความจริงใจของวัตถุประสงค์ ; ยิ่งคุณมีความมั่นใจใน
คุณค่าของวัตถุประสงค์หลักที่ชัดเจนแล้วยิ่งเร็วเท่าไรคุณก็จะละทิ้งทางเลือกต่างๆที่ท าให้ไขว้เขวและ
ตัดสินใจเลือกเปูาหมายที่จะก้าวไปสู่เปูาหมายของคุณ หากคุณเลือกระหว่างผลก าไรอย่างรวดเร็วและ
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าความจริงใจของคุณจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 

โอกาสมีอยู่ทั่วไป แต่เป็นกองเดินเท้า แม้ว่าคุณจะมีวิสัยทัศน์ในการรับรู้โดยไม่ต้องตัดสินใจ
อย่างรวดเร็วในส่วนของคุณก็จะหายไป 

 

 มารยาท 

คุณภาพที่ถูกท่ีสุดและมีก าไรมากท่ีสุดในโลกคือความสุภาพ เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ประหยัด
ส าหรับช่วงเวลาที่ใช้ในการแสดงออก แต่น่าเสียดายที่วันนี้ก็ยังหายากจึงมีมูลค่ามากขึ้นเมื่อแสดง 

มารยาทคืออะไรมากกว่านิสัยในการเคารพความรู้สึกของคนอ่ืนในทุกสถานการณ์นิสัยในการ
ออกไปข้างนอกเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนิสัยในการควบคุมความเห็นแก่ตัวในทุกรูปแบบ ห้ามพลาด
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มารยาทในการบินสูงเพ่ือความสุภาพ การใช้ส้อมที่ถูกต้องในตอนเย็นจะไม่ท าอะไรเพ่ือเอาใจประธาน 
บริษัท ที่คุณดูถูกด้วยการมีส่วนร่วมในการสนทนา 

มารยาทแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในตนเองที่เกิดจากทัศนคติเชิงบวกของคุณและแสดง
ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของเปูาหมายและข้อเสนอของคุณ 

 

 การรู้จักกาลเทศะ 
มีช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นช่วงเวลาที่ผิดส าหรับทุกอย่าง ยุทธวิธีคือนิสัยในการท าและพูด

สิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม รูปแบบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมารยาทที่คุณไม่สามารถปดิบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องอ่ืน ๆ มันเป็นทักษะที่ล้ าค่าเช่นเดียวกับที่เห็นได้ชัดในกรณีที่ไม่มีตัวตน นี่คือ
รายการของวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดที่ผู้คนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาขาดความเป็นจริง 

1. ความประมาทในน้ าเสียงของพวกเขามักจะพูดในโทนเสียงเป็นปรปักษ์ 

2. การพูดออกไปข้างนอกเมื่อความเงียบจะเหมาะสมกว่าขัดขวางคนอ่ืนที่ก าลังพูดอยู่ 
3. ใช้ค าสรรพนามส่วนตัวเพ่ือให้ทุกประโยคมีค าว่า "ฉัน"  

4. ถามค าถามท่ีไร้สาระโดยมักสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นด้วยความส าคัญของตนเอง 
5. ฉีดส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิดเข้าไปในบทสนทนาเมื่อวิชาดังกล่าวท าให้ผู้อ่ืนรู้สึกอาย 

6. ไปที่ที่พวกเขาไม่ได้รับเชิญ 

7. ความโอ้อวด 

8. หยามบรรทัดฐานทางสังคมในเรื่องของเครื่องแต่งกาย 

9. การโทรออกในเวลาไม่สะดวก 

10. ถือคนไว้ในโทรศัพท์ด้วยบทสนทนาที่ไม่จ าเป็น 

11. เขียนจดหมายที่คุ้นเคยกับคนที่แทบจะไม่รู้จัก 

12.  อาสาความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ในเรื่องใด ๆ ภายใต้ดวงอาทิตย์ ,  โดยไม่ค านึงถึง
ความรู้ของพวกเขา 

13. ถามค าถามอย่างเปิดเผยต่อความถูกต้องของความคิดเห็นของผู้อื่น 

14. ปดิเสธค าขอจากผู้อื่นอย่างหยิ่งจองหอง 
15. พูดอย่างไม่เห็นแก่ตัวของคนท่ีอยู่หน้าเพ่ือนของพวกเขา 

16. Rebuking คนที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเขา 
17. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพิการของคน 

18. แก้ไขผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานต่อหน้าผู้อ่ืน 

19. ร้องทุกข์เมื่อมีการปดิเสธค าร้องขอ 

20. สันนิษฐานว่าเป็นมิตรภาพในการขอความโปรดปราน 
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21. ใช้ภาษาหยาบคายหรือไม่เหมาะสม 

22. แสดงความไม่ชอบที่หมวกนิรภัย 

23. อาศัยอยู่กับความเจ็บปุวยหรือความโชคร้าย 

24. บ่นเกี่ยวกับการเมืองหรือศาสนา 
25. แสดงความคุ้นเคยทั่วไป 

หากความผิดพลาดเหล่านี้ดูเล็กเกินไปให้พิจารณาว่าพวกเขาผสมผสานกันอย่างรวดเร็ว
เพียงใด คุณต้องการเชื่อมโยงกับคนที่แสดงเพียงสามคนเป็นประจ าหรือไม่? พวกเขาเปิดเผยการขาด
ความเข้าใจและการพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งท าลายความเชื่อมั่นของผู้อ่ืนต่อพลังอ านาจทางจิตของ
ผู้อื่น ทุกคนที่ต้องการบุคลิกภาพที่น่าสนใจจะหลีกเลี่ยงพวกเขาท้ังหมด 
 

โทนเสียง 
ค าพูดเป็นวิธีที่เราใช้บ่อยที่สุดในการแสดงบุคลิกภาพของเรา การควบคุมเสียงของเสียงของ

คุณเพ่ือให้มีความหมายมากกว่าแค่ค าพูดมีค่ามาก คุณสามารถพูดประโยค dame ในเสียงที่แตกต่าง
กันและน าเสนอสิ่งที่แตกต่างกันมาก  "ฉันต้องการจัดส่งพัสดุภายในวันอังคาร" สามารถกล่าวได้ด้ว ย
ความมั่นใจอย่างเต็มที่เพ่ือให้ผู้จัดจ าหน่ายทราบว่าค าขอของคุณเป็นสิ่งที่คุณมีเหตุผลที่จะคาดหวังได้
ตามปกติ เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของคุณ  พูดอย่างใจจดใจจ่อและคุณอาจพบว่าคุณได้ให้
ความคิดว่าคุณอยู่ในความผูกพันและบางทีเขาอาจต้องการราคาท่ีสูงขึ้นพูดอย่างโกรธและคุณสามารถ
ยกเลิกการเป็นหุ้นส่วนที่ดีได้หลายปี  

ฝึกการควบคุมเสียงโทนของคุณฟังวิธีการฟัง เมื่อคุณพูดอย่างมั่นใจ PMA ของคุณและความ
จริงใจของวัตถุประสงค์ควรแสดงผ่าน 

  

 นิสัยของการยิ้ม 

อย่าประมาทความส าคัญของรอยยิ้มที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและจริงใจในการท าให้บุคลิกภาพของ
คุณน่าสนใจส าหรับผู้อ่ืนหรือผลกระทบต่อตัวคุณเอง ลองยิ้มครั้งต่อไปที่คุณโกรธ การกระท าที่เรียบ
ง่ายนี้สงบเงียบและเป็นการเตือนความจ าในแง่บวกที่คุณต้องการในทัศนคติทางจิตของคุณ ใบหน้ายิ้ม
สู้กับศัตรูที่โหดร้ายเพราะมันยากท่ีจะเถียงกับคนที่ยิ้มขณะพูด 

ฝึกการยิ้มต่อหน้ากระจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ท างานเกี่ยวกับการควบคุมด้วยเสียง ทั้ง
สองด้านมีความสัมพันธ์กันทั้งในด้านที่คนอ่ืนจะรับรู้ถึงตัวคุณและผลกระทบต่อการกระท าของคุณเอง 
 

 การแสดงออกทางสีหน้า 
นี่คืออีกแง่มุมหนึ่งของบุคลิกภาพที่น่าสนใจที่จะไปพร้อมกับน้ าเสียงและรอยยิ้มของคุณ คุณ

สามารถพูดได้อย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในจิตใจของผู้คนด้วยการแสดงออกบนใบหน้าของพวกเขา 
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เราแต่ละคนท าค าตัดสินบนพ้ืนฐานนี้ตลอดเวลา พนักงานขายหลักเป็นผู้ตัดสินที่ดีโดยเฉพาะ ยิ่งคุณ
เรียนรู้ที่จะตระหนักถึงและควบคุมการแสดงออกทางสีหน้าของคุณต่อผู้อ่ืน และตั้งแต่ที่คุณได้อยู่หน้า
กระจกเพ่ือฝึกฝนเสียงและรอยยิ้มของคุณคุณจะมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาด้านนี้เช่นกัน 

 

 ความอดทน 

ความอดกลั้นคือการจัดการให้อดทนและยุติธรรมต่อผู้ที่ความคิดเห็นการปดิบัติและความเชื่อ
แตกต่างจากคุณ การเปิดใจรับความคิดใหม่ ๆ และข้อมูลใหม่ ๆ ไม่เพียง แต่เป็นวิธีที่จะท าให้ตัวเอง
พอใจมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชั้นเชิงเป็นทักษะทางสังคมความอดทนท าให้คุณ
สามารถระบุและคว้าข้อได้เปรียบได้ดีขึ้น คุณไม่สามารถท าให้ทุกความคิดใหม่ที่คุณพบของคุณเอง แต่
คุณจะตรวจสอบและพยายามที่จะเข้าใจมัน การแพ้น าข้อเสีย: 

1. ท าให้ศัตรูของบรรดาผู้ที่ต้องการเป็นเพ่ือน 
2 มันหยุดการเจริญเติบโตของจิตใจโดยการ จ ากัด การค้นหาความรู้ 
3. ไม่สร้างจินตนาการ 
4. ห้ามมิให้มีวินัยในตนเอง 
5. ปูองกันความถูกต้องในการคิดและเหตุผล 
ยิ่งคุณไม่มีความอดทนมากเท่าใดคุณยิ่งใกล้ชิดกับความหลากหลายของโลกและพลังแห่งด้าน

จิตวิญญาณของจิตใจเท่านั้นที่จะเติบโตขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพร้อมที่จะยอมรับความคิดใหม่ 
  

 ความประพฤติและค าพูด 

ทุกคนต่างก็ไม่พอใจกับผู้ที่ใช้ค าหลอกลวงแทนการติดต่อกับเพ่ือนร่วมงานอย่างตรงไปตรงมา 
คนที่ลื่นจนไม่สามารถตรึงค าสั่งให้ชัดเจนได้ก็ไม่สามารถพ่ึงพาได้ ปัญหากับคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าพวกเขา
โกหกอย่างสิ้นเชิง แต่พวกเขาท าในสิ่งที่มีค่าเท่ากัน   :พวกเขาจงใจยับยั้งข้อเท็จจ ริงจากผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะ
รู้จักพวกเขา นี่คือพ้ืนฐานที่ไม่สุจริตซึ่งท าลายอักขระที่ว่องไวที่สุด ตัวอักษรเสียงจริง ๆ มีความกล้าที่
จะพูดและจัดการกับคนได้โดยตรงและพวกเขาก็ปดิบัติตามนิสัยนี้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าบางครั้งอาจ
เป็นข้อเสียของพวกเขาก็ตาม 

หากคุณอ่านเกี่ยวกับด้านก่อนหน้าบางส่วนและสันนิษฐานว่าอาจใช้เพ่ือหลอกลวงคุณจะ
เข้าใจผิดอย่างมาก หากไม่มีความตรงไปตรงมาจริงๆไม่มีทักษะอ่ืน ๆ ของคุณจะประสบความส าเร็จ 
หากคุณต้องใช้วิธีการหลอกลวงคุณมีความมั่นใจแบบใดในจุดประสงค์หลักที่ชัดเจนและทัศนคติแบบ
ไหนที่คุณก าลังท าอยู่ 
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มีอารมณ์ขัน 

อารมณ์ขันที่พัฒนามาอย่างดีช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันของชีวิต ช่วยให้คุณผ่อนคลายและคงความเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางแรงกดดันแทนการเย็น
และห่างไกลหรือโกรธและขมข่ืน ช่วยให้คุณไม่ใช้ชีวิตอย่างจริงจังเกินไป 

คนที่ไม่สามารถหัวเราะเมื่อเสียงหัวเราะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าก าลังปดิเสธตัวเองว่าเป็นยาชู
ก าลังจิตที่ยอดเยี่ยม หากคุณค้นพบข้อบกพร่องบางอย่างในผลิตภัณฑ์หรือแผนของคุณการตระหนัก
ถึงความตลกขบขันในสถานการณ์ช่วยให้คุณสามารถส ารองข้อมูลและเริ่มต้นใหม่ได้ มิฉะนั้นคุณจะติด
อยู่ในความผิดหวังของคุณ 

และความรู้สึกของอารมณ์ขันท าให้การกระท าที่ง่ายของการยิ้มให้ง่ายขึ้นและไม่สิ่งมหัศจรรย์
ส าหรับ PMA ของคุณ 

 

ศรัทธาในสติปัญญาที่ไม่มีขีด จ ากัด 

ความศรัทธาถูกถักเป็นหลักการของปรัชญาความส าเร็จทุกประการ   :ความเชื่อคือสาระส าคัญ
ของความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือจุดประสงค์ การละเลยความเชื่อของคุณใน
ขณะที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หลักที่แน่นอนของคุณก็เหมือนกับการพยายามศึกษาดาราศาสตร์
โดยไม่ต้องพูดถึงดาวฤกษ์ ความศรัทธามีความส าคัญมากจนเป็นหนึ่งในอีกเจ็ ดแห่งหลักแห่ง
ความส าเร็จและจะครอบคลุมในรายละเอียดเพิ่มเติมในบทต่อไป 

ศรัทธาในข่าวกรองที่ไม่มีวันสิ้นสุดสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่นต่อมนุษย์คนอ่ืน ๆ 
ด้วย ความม่ันใจท าให้เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธาในตัวเองและความเชื่อมั่นในคนอ่ืน ๆ สร้างแรงบันดาล
ใจให้คนอ่ืนมีศรัทธาในตัวเขา 

ทางออกท่ียิ่งใหญ่ที่สุดส าหรับการแสดงออกของความริเริ่มจินตนาการความกระตือรือร้นการ
พ่ึงพาตนเองและความชัดเจนของวัตถุประสงค์ คือความเชื่อ จิตใจของมนุษย์เป็นเครื่องที่ซับซ้อนที่
ออกแบบมาเพ่ือให้บรรลุสิ่งต่างๆ พลังที่ใช้งานเครื่องนี้มาจากภายนอกจิตใจและความศรัทธาคือประตู
หลักท่ีท าให้เราได้รับพลังเต็มท่ีอย่างเต็มที่ 

กลไกที่เปิดประตูนั้นคือความปรารถนาหรือแรงจูงใจ ไม่มีทางอ่ืนที่จะเปิดประตูได้ เปิดโดย
องศาซึ่งข้ึนอยู่กับความรุนแรงของแรงจูงใจเดียวกันและความปรารถนา เพียงความปรารถนาที่การเผา
ไหม้จะเปิดประตูอย่างเต็มที่ 

ความปรารถนาที่การเผาไหม้มาพร้อมกับความรู้สึกทางอารมณ์ลึก ๆ แรงจูงใจเชิงตรรกะ
อย่างเชื่องช้าไม่ได้เปิดประตูอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับผู้ที่สปริงจากหัวใจ 

ศรัทธาจะขจัดสิ่งกีดขวางเช่นการแพ้ใจโดยการท าให้จิตใจของคุณมีข้อ จ ากัด ส าหรับสิ่งที่
เป็นใจแคบ แต่ใจปิด? เช่นเดียวกับความมืดถูกไล่ออกโดยแสงที่เรียบง่ายดังนั้นการแพ้จะถูกตัดออก
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โดยการเปิดใจเพ่ือการไหลเข้าของอ านาจที่จะช่วยให้สมองวิสัยทัศน์ที่จะห้อมล้อมทั้งหมดของความ
เป็นจริงของชีวิตแทนเพียงไม่ก่ีของพวกเขา 

ศรัทธาให้เรามีมุมมองที่กว้างที่สุดในโลกเกี่ยวกับเราและคนที่อาศัยอยู่ในนั้น มุมมองดังกล่าว
จะช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้ดีขึ้น ดังนั้นศรัทธาจึงสนับสนุนลักษณะบุคลิกภาพที่
น่าสนใจทั้งหมด 

นอกจากนี้ยังท าให้เรามีพลังที่จะมองเห็นอุปสรรคในอดีตที่ผ่านมาเพ่ือสร้างแนวทางใหม่และ
แนวทางใหม่ ๆ ในเส้นทางสู่ความส าเร็จของแต่ละบุคคล ในฐานะที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งได้กล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมาว่าที่ไหนศรัทธาเป็นแนวทางบุคคลไม่สามารถสูญเสียทางของเขา 

พลังแห่งศรัทธาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นทรัพยากรทดแทนที่ดีที่สุดความเชื่อคือไม่รู้จักเหน็ด
เหนื่อย เป็นทรัพยากรทดแทนที่ดีที่สุดสะท้อนถึงความต้องการของผู้สร้างที่เราใช้ในทุกวิถีทาง 

อ านาจศรัทธาสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยบุคคลอ่ืน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นเพียงการ
จัดสรรผ่านความปรารถนาในการใช้งาน 

สิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้ก็คือความคิดของคุณ เฉพาะความเป็นส่วนตัวที่คุณมีอยู่ในใจเท่านั้น 
อยู่ที่นั่นเพ่ือให้คุณสามารถใช้พลังแห่งศรัทธาได้อย่างสมบูรณ์และสมบูรณ์เพ่ือขจัดข้อ จ ากัด จากใจ
ของคุณ 

 

ความรู้สึกของความยุติธรรม 

ถ้าคุณจัดการกับคนอ่ืนด้วยความยุติธรรมคุณไม่สามารถหวังว่าจะปลูกฝังบุคลิกภาพที่
น่าสนใจหรือประสบความส าเร็จในจุดประสงค์หลักที่ชัดเจนของคุณ ส่วนประกอบที่ส าคัญของ
ความรู้สึกยุติธรรมคือการอุทิศตนเพื่อความซื่อสัตย์สุจริตโดยเจตนา 

หลายคนมีความซื่อสัตย์เพ่ือประโยชน์ของความสะดวก แต่ความซื่อสัตย์สุจริตชนิดนี้มีความ
ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถบิดเบี้ยวเพ่ือให้บริการในสถานการณ์ใด ๆ ที่ furthers ความสนใจของพวกเขา 
โดยการปลูกฝังความตรงไปตรงมาของค าพูดแล้วคุณก็มีขั้นตอนที่ส าคัญในการฝึกความซื่อสัตย์สุจริต
โดยเจตนา คุณต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้คุณปดิบัติตนภายใต้
สถานการณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่ก็สัญญาว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์ทันที 

แม้ว่าความรู้สึกยุติธรรมจะปูองกันไม่ให้คุณยึดครองทุกโอกาส แต่ก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์
อย่างมาก 

1. สร้างพ้ืนฐานของความมั่นใจโดยที่คุณไม่สามารถมีบุคลิกท่ีน่าสนใจได้ 
2. สร้างตัวละครที่จริงใจและจริงใจโดยพื้นฐานซึ่งเป็นตัวละครที่น่าสนใจอย่างมาก 

3. ไม่เพียงดึงดูดผู้คน แต่มีโอกาสในการได้รับส่วนบุคคลที่แท้จริงและยั่งยืน 

4. สร้างความรู้สึกมั่นใจในตนเองและความเคารพตนเอง 
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5.   เสริมสร้างความสัมพันธ์กับมโนธรรมของคุณและช่วยให้คุณท าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นเนื่องจากแรงจูงใจและความปรารถนาของคุณมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

6.  ดึงดูดเพ่ือนที่คุ้มค่าและท าให้ศัตรูของคุณไม่สนใจ 

7.  มันเปิดใจของคุณเพ่ือความเชื่อ 

8.   ปกปูองคุณจากการถกเถียงเรื่องการท าลายล้าง พิจารณาว่าผู้คนที่มีชื่อเสียงมักจะ
ถูกมองว่าต่ าต้อยโดยการเปิดเผยความไม่ถูกต้อง 

9.  เป็นแรงบันดาลใจให้คุณก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความ
มุ่งม่ันส่วนตัว 

     ความรู้สึกที่ดีของความยุติธรรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือส าหรับการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นรูปธรรมเท่านั้น ช่วยเพ่ิมความสัมพันธ์กับมนุษย์ทุกคน เป็นการไม่ชอบความเกลียดชังและ
ความเห็นแก่ตัวและช่วยให้คุณเข้าใจสิทธิสิทธิประโยชน์และความรับผิดชอบของคุณได้ดียิ่งขึ้น กับทุก
แง่มุมของบุคลิกภาพท่ีน่าสนใจจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้น 

 

การใช้ค าที่เหมาะสม 

คนที่ประสบความส าเร็จท าได้ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ การใช้ภาษาของคุณต้อง
สะท้อนถึงคุณภาพนี้อย่างเฉียบพลันเหมือนกับแผนการตลาดใด ๆ 

อย่าท าให้นิสัยในการทิ้งค าพูดของเราด้วยค าสาปแช่งหยาบคายหรือการท าร้ายร่างกายแบบ
สบาย ๆ แทนที่จะท างานเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณใช้ค าอย่างแม่นย าและมีพลังและความสามารถในการ
ถ่ายทอดความหมายของคุณด้วยความชัดเจนที่คุณต้องการ 

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับทักษะทางภาษาของคุณคุณสามารถปรับปรุงได้โดยการอ่าน ผู้ชาย
คนหนึ่งที่ฉันรู้ว่าอ่านพจนานุกรมเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวัน ใช่เขาอ่านรายการจริงๆแล้ว ฉันไม่เคยได้
ยินเขาพูดไม่ดีและฉันก็รู้สึกประทับใจเสมอโดยข้อความที่แตกต่างเขาถ่ายทอด 

หากแนวทางนี้ก้าวไปสู่ความเป็นนักวิชาการให้พิจารณาหนังสือและเทปที่ปรับปรุงตัวเองซึ่งมี
โปรแกรมส าหรับการขยายค าศัพท์ คุณไม่สามารถสูญเสียโดยการเพ่ิมการเรียนรู้ภาษาของคุณ การท า
เช่นนี้จะช่วยก าจัดค าพูดของคุณเกี่ยวกับความซบเซาและค าที่ใช้มากเกินไปซึ่งท าให้บทสนทนาของ
คุณลุกลามและกระตุ้นการนอนหลับไม่ใช่ความตื่นเต้นเมื่อคุณพูด 

ทักษะนี้มีความส าคัญมากเนื่องจากผู้คนมีข้อสมมติฐานมากมายเกี่ยวกับคุณขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณ
พูดและเขียน หากบทสนทนาและตัวอักษรของคุณตรงชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายมุมมองอ่ืน ๆ ของ
บุคลิกภาพที่น่าสนใจของคุณจะถูกเปิดเผยออกมาเร็วกว่าและดีขึ้นมาก และหากปราศจากการใช้
ภาษาแบบคล่องแคล่วความสามัคคีของกลุ่มผู้บงการก็จะถูกรบกวนด้วยความสับสนเกี่ยวกับเปูาหมาย
และวิธีการในการรับพวกเขา 
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สุนทรพจน์ที่มีประสิทธิภาพ 

มีมากขึ้นในการพูดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าด้านที่ส าคัญของการเลือกค าที่เหมาะสม การ
รวมความเป็นธรรมชาติการเลือกค าพูดและแง่มุมอ่ืน ๆ ของบุคลิกภาพอันน่ารื่นรมย์จะท าให้คุณเป็นผู้
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถพูดด้วยความเชื่อมั่นและการชักชวนไม่ว่าคุณจะอยู่ในการประชุมโต๊ะ
กลมหรือหนึ่งคน 

สุนทรพจน์สร้างแรงบันดาลใจอันน่าทึ่งมีอิทธิพลอย่างไม่น่าเชื่อในอารยธรรม โชคชะตาของ
ประเทศได้รับการเปลี่ยนแปลงและก าหนดโดยอ านาจของบรรดาผู้ที่รู้ วิธีการพูดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคนเหล่านั้นได้รับสถานที่ถาวรในประวัติศาสตร์ ความทะเยอทะยานของคุณอาจจะ
ไม่ใหญ่นักหรอก แต่ท าไมไม่ควรท า? 

คุณต้องเรียนรู้ที่จะพูดอย่างจริงจังในการสนทนาปกติ หากคุณฝึกฝนการใส่ความรู้สึกที่จ าเป็น
ไว้เบื้องหลังทุกค าท่ีคุณพูดไว้ในบทสนทนาทุกบทที่คุณมีอยู่คุณจะมีประสิทธิภาพในการน าเสนออย่าง
เป็นทางการ 

ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่น่าทึ่ง แต่จะน าผู้ชมกลับมาจากความตาย มีสุภาษิต ; "รู้ว่าสิ่งที่คุณ
ต้องการพูดบอกด้วยความรู้สึกที่คุณสั่งแล้วนั่งลง  "!ค าสองค าสุดท้ายเป็นกุญแจส าคัญที่นี่ โปรดจ าไว้ว่า
ค าพูดของคุณสั้น; ทันทีที่คุณได้ถ่ายทอดเรื่องราวของคุณแล้วให้หยุด ล าโพงแบบยืดยาวจะช่วยให้
ผู้ชมของคุณตื่นตัวและแสดงความเคารพต่อเวลาของพวกเขา พวกเขาไม่สามารถเกลี้ยกล่อมใครได้ 

คุณจะล้มเหลวเช่นเดียวกับแน่นอนถ้าคุณไม่เน้นการพูดของคุณในลักษณะที่สามารถใช้ได้กับ
ผู้ฟังของคุณ อย่าใช้ศัพท์เฉพาะหรือวลีทางเทคนิคกับคนที่ยังใหม่กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ 
โปรดจ าไว้ว่าตัวอย่างและภาพประกอบจะเพ่ิมบทสนทนาในสุนทรพจน์ของคุณและท าให้ข้อความของ
คุณเข้าใกล้บ้าน หากคุณก าลังน าเสนอระบบคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ให้กับธุรกิจที่ไม่เคยใช้
คอมพิวเตอร์มาก่อนและได้กล่าวถึง LANs และ Pentium chips คุณจะพบกับผู้ที่นอนหลับได้อย่าง
รวดเร็ว บอกให้พวกเขาทราบว่าคุณสามารถเชื่อมโยงพนักงานของพวกเขาเข้าด้วยกันได้อย่างไรข้อมูล
ที่สามารถใช้ร่วมกันได้รวดเร็วและวิธีการที่เทคโนโลยีของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้
พวกเขาสามารถท างานได้และคุณจะเผชิญหน้ากับคนจ านวนมากท่ีกระตือรือร้นที่จะท าธุรกิจกับคุณ 

ขณะที่คุณพูดให้ใช้ท่าทางที่ดี หลีกเลี่ยงการใช้มือของคุณผ่านผมของคุณหรือผลักพวกเขาใน
กระเป๋าของคุณ ดูวิทยากรจากทุกโอกาสเพ่ือเรียนรู้วิธีที่พวกเขาใช้มือของพวกเขาให้ความส าคัญและ
ฝึกฝนที่หน้ากระจกเช่นเดียวกับท่ีคุณฝึกฝนรอยยิ้มและการแสดงออกทางสีหน้าของคุณ 

 ความพยายามที่คุณทุ่มเทในการควบคุมเสียงของคุณจะคุ้มค่าอย่างมากในการพูดในที่
สาธารณะ คุณจะถ่ายทอดความกระตือรือร้นความมั่นใจและความส าคัญผ่านเสียงของคุณ ความ
กระตือรือร้นเป็นองค์ประกอบหลักของสุนทรพจน์ใด ๆ เพราะเป็นความสามารถของคุณที่จะน าทุก
ด้านข้างต้นของการพูดในที่สาธารณะที่ดีเข้าสู่ความกลมกลืนกันทั้งหมด เป็นการยากที่ผู้ฟังจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากความกระตือรือร้นของแท้ มันเป็นโรคติดต่อ หากคุณมีความจริงใจและความมั่นใจ
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อย่างแท้จริงในวัตถุประสงค์หลักที่ชัดเจนของคุณคุณจะไม่มีปัญหาในการแสดงออกถึงความรู้สึกที่คุณ
พูดและนั่นคือสาระส าคัญของการพูดที่มีประสิทธิภาพ 

  

 การควบคุมอารมณ์ 
สิ่งที่เราท าคือการก ากับโดยความรู้สึกของเรา ตั้งแต่ความรู้สึกของเราสามารถยกให้เรา

ประสบความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือโยนเราลงไปกับพวกเขา ขั้นตอนแรกคือการระบุความรู้สึกที่กระตุ้น
ให้เรา มีเจ็ดอารมณ์เชิงลบคือ: 

1. กลัว (กล่าวในบทถัดไป)  

2. ความเกลียดชัง 
3. ความโกรธ 

4. ความโลภ 

5. ความหึงหวง 
6. การแก้แค้น 

7. ความเชื่อโชคลาง 
อารมณ์ความรู้สึกทั้งเจ็ดประการคือ 

1. ความรัก 

2. เพศ 

3. ความหวัง 
4. ศรัทธา 
5. ความเห็นอกเห็นใจ 

6. แง่ดี 
7. ความภักดี 

อารมณ์เหล่านี้สิบสี่ เป็นตัวอักษรของตัวอักษรที่คุณจะเขียนแผนการของคุณส าหรับ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลว 

พวกเขาสามารถรวมความหมายหรือวุ่นวายอารมณ์แต่ละครั้งมีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติทาง
จิตและนั่นคือเหตุผลที่ฉันได้วางความเครียดมากในลักษณะของทัศนคติทางจิตของคน อารมณ์เหล่านี้
ไม่มีอะไรนอกจากการสะท้อนถึงทัศนคติทางจิตของคุณซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบค าแนะน าและค าสั่ง
อย่างสมบูรณ์ ในการท าเช่นนี้คุณต้องควบคุมความคิดของคุณ คุณต้องตื่นตัวอยู่เสมอกับอารมณ์ที่มีอยู่
ในปัจจุบันและยอมรับหรือปดิเสธพวกเขาจากพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมในทัศนคติทางจิตของพวก
คุณ มองในแง่ดีจะช่วยเพ่ิมความมั่นใจและความยืดหยุ่นของคุณ ความเกลียดชังจะบ่อนท าลายความ
อดทนและความรู้สึกของความยุติธรรม ถ้าคุณไม่ได้ใช้การควบคุมนี้คุณจะประณามตัวเองไปตลอด
ชีวิตโดยการตีตามลมของอารมณ์ความรู้สึกประหลาดใจ 
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ถ้าคุณพบว่าตัวเองดิ้นรนเพ่ือให้ได้รับการควบคุมนี้ให้รวบรวมแผนภูมิที่คุณจดบันทึกไว้ทุกๆ
วันจ านวนครั้งที่คุณพบและแสดงอารมณ์ จดบันทึกสถานการณ์ที่เข้าใจถึงความถี่และพลังแห่งอารมณ์
ของคุณ เมื่อคุณรู้ว่าแรงใดกระตุ้นอารมณ์ของคุณ เมื่อคุณรู้ว่าแรงใดกระตุ้นอารมณ์ของคุณคุณ
สามารถท าหน้าที่ขจัดพวกเขาหรือแสวงหาออกและใช้พวกเขาได้ 

การสร้างความปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จในความหลงใหลในการเผาไหม้และเริ่ม
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หลักที่ชัดเจนของคุณเป็นหัวใจหลักของความพยายามของคุณในการ
ควบคุมอารมณ์ แต่ละคนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนอ่ืนและความคืบหน้าของคน ๆ หนึ่งจะ
หมายถึงความก้าวหน้าทุกที ่
  

การเตือนความสนใจ 

คุณต้องสามารถก าหนดความสนใจของคุณต่อบุคคลสถานที่หรือสิ่งใด ๆ และถือไว้ได้ตราบ
เท่าที่สถานการณ์ต้องการ ถ้าคุณไม่สามารถด้านอ่ืน ๆ ของบุคลิกภาพที่น่าสนใจของคุณจะไร้
ประโยชน์ คุณสามารถจ่ายเงินให้กับคนอ่ืนได้ไม่ควรให้มากกว่าการให้ความสนใจกับพวกเขาเมื่อพวก
เขาต้องการ การฟังดีเป็นความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าการพูดที่ดี 

หากความสนใจของคุณมุ่งเน้นคุณจะได้รับประโยชน์ที่เป็นไปได้มากที่สุดจากและพบ หากคุณ
กระวนกระวายใจกับบางสิ่งบางอย่างในกระเป๋ามองไปที่นาฬิกาหรือมองจากที่ไกลคุณจะดูถูกคนที่พูด
กับคุณ คุณจะไม่เพียง แต่พลาดความส าคัญของสิ่งที่คุณก าลังบอกเท่านั้น แต่คนอ่ืนจะจดจ าความ
สนใจของคุณโดยทันทีและเริ่มถอนตัวออกจากการสนทนา 

การไม่สังเกตเห็นรายละเอียดของการกระท าของเราและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเรา
เป็นจุดอ่อนที่พบได้บ่อยๆ คุณพลาดช่วงเวลาที่ลังเลใจก่อนที่ลูกค้าของเราจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณ
หรือไม่? การตระหนักว่าอาจท าให้คุณค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการเสนอบริการของคุณ คุณอาจตระหนักดีว่า
บริการอ่ืน ๆ บางประเภทที่ลูกค้าของคุณยินดีที่จะต่ออายุในแต่ละปีในการติดต่อสั้นและเป็นกันเองจะ
คุ้มค่ายิ่งขึ้น คุณอาจต้องเผชิญกับภารกิจที่ยากล าบากในการโน้มน้าวให้คนที่มีค่าใช้จ่ายที่น่าสงสัยของ
คุณอย่างต่อเนื่อง 

การแจ้งเตือนความสนใจในคนที่คุณท างานเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน คุณสามารถรับรู้สาเหตุของ
ความส าเร็จหรือพ้ืนฐานของความล้มเหลวได้ ในกลุ่มบงการของคุณมีความส าคัญที่คุณจะต้องตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสถานการณ์ของผู้มีส่วนร่วมใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อค าแนะน าของเขา 

ความจ าของคุณจะเพ่ิมขึ้นด้วยความสนใจในการแจ้งเตือน ถ้าคุณทราบบางสิ่งบางอย่าง
ชัดเจนเพ่ือเริ่มต้นกับมันก็ยังคงอยู่ในใจของคุณ นี่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในความสัมพันธ์
ของคุณกับคนอื่น ๆ ถ้าคุณจ าข้อมูลเฉพาะของบทสนทนาของคุณได้แม้แต่รายละเอียดเล็ก ๆ ของชีวิต
ของคนอ่ืนก็แสดงให้เห็นถึงความสนใจในตัวเขา ทุกคนได้รับอายโดยได้รับการแนะน าให้รู้จักกับใคร
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บางคนเป็นครั้งที่สองในขณะที่บุคคลนั้นไม่ได้แสดงถึงการรับรู้ ถ้าคุณแสดงให้คนเห็นว่าคุณจ าได้ดี
พวกเขายินดีที่จะพบคุณเสมอ 

  

ความเก่งกาจ 

ไม่ว่าคุณจะรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับความพยายามของคุณเว้นเสียแต่ว่าคุณจะสามารถ
แสดงความสนใจโดยทั่วไปในโลกนี้ได้อย่างกว้างขวางไม่มีใครจะพบว่าคุณน่าสนใจ คุณและเพ่ือน
ร่วมงานของคุณอาจมีความสุขในการพูดเป็นชั่วโมง ๆ โดยไม่ต้องจบการท างานที่คุณก าลังท าอยู่ แต่
คุณจะไม่พอใจกับทันตแพทย์ในหมู่คนอ่ืน ๆ ในร้านขายขนม 

ท าความคุ้นเคยกับปัญหาในแต่ละวันและดูแลกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากธุรกิจของคุณ 
พวกเขาจะขยายตัวและเพ่ิมพูนความรู้ของตัวเองเช่นกัน ถ้าคุณเข้าใจตัวคุณเองคุณจะสามารถเข้าใจ
คนอ่ืนได้ดีข้ึนและพวกเขาก็จะขอบคุณคุณมากข้ึน 

  

 ความชื่นชอบของประชาชน 

เช่นเดียวกับสุนัขสามารถท าความเข้าใจผู้ที่ท าหรือไม่ชอบสุนัขคนรู้จักได้อย่างรวดเร็วว่าพวก
เขาก าลังติดต่อกับคนที่ชอบคนอื่นหรือไม่ พวกเขารังเกียจผู้คนที่ไม่ชอบตามธรรมชาติส าหรับพวกพ้อง
ของพวกเขาและพวกเขาจะดึงดูดให้ผู้ที่มีความกระตือรือร้นของแท้ 

แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณสามารถปกปิดความไม่ชอบของคุณด้วยท่าทางที่น่าสนใจ แต่คนอ่ืนจะ
รู้สึกถึงความขาดแคลนความรักของมนุษย์ ปกปูองความคิดของคุณจากแรงกระตุ้นไม่เอ้ืออ านวยและ
ใส่ใจกับอารมณ์ของคุณ อารมณ์คืออะไร แต่อารมณ์ท่ีไม่มีการควบคุมและเมื่ออารมณ์ของคุณขาดการ
ควบคุมคุณก็อาจพูดและท าสิ่งที่จะท าให้คุณและคนอ่ืน ๆ บาดเจ็บที่ดี คนที่มีอารมณ์ไม่สามารถ
ควบคุมได้มีลิ้นที่ติดตั้งอยู่บนตลับลูกปืนและส่วนที่แกว่งกว้างและอิสระมีความคมเท่าใบมีดโกน 

ความอดทนกับคนอ่ืน ๆ คือการแสดงออกที่เห็นได้ชัดของความเห็นแก่ตัวและการขาดความ
มีวินัยในตนเอง ดังนั้นก็คือการแสดงความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่อง คุณไม่มีใครโปรดปรานใดๆ เกี่ยวกับ
ความโชคร้ายล่าสุดของคุณหรือความรู้สึกของคุณไม่มีจุดหมาย คนจะยกโทษให้ผู้ที่มุ่งมั่นสูงและพลาด 
คนที่ไม่เพียงแต่ขาดความพยายาม แต่เตือนคนอ่ืนให้เห็นถึงอารมณ์ขันของคนอ่ืนที่ไม่ชอบแสดงความ
สนใจเรื่องการแจ้งเตือนความอดทนและความเคารพต่อผู้อ่ืนและสัญชาตญาณจะท าเช่นเดียวกับคุณ 
 

 ความนอบน้อม 

ความเย่อหยิ่งความหยิ่งและความเห็นแก่ตัวไม่เคยพบในคนที่มีบุคลิกที่น่าสนใจ อย่าท า
ผิดพลาดส าหรับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้จริงคือการรับรู้ว่าแม้พ้ืนบ้านที่
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ยิ่งใหญ่ที่สุดคือในรูปแบบของการด ารงอยู่ของมนุษย์เพียงเศษเสี้ยวของทั้ง รับรู้ว่าพรที่คุณมีเป็น
ของขวัญที่จะน ามาใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่หัวข้อส าหรับการสนทนาทุกครั้ง 

ถ้าคุณต่อสู้กับปัญหานี้หันไปสนใจการแจ้งเตือนของคุณในคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้คุณมุ่ง เน้นไปที่
หัวข้ออ่ืนที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง เมื่อความเชื่อของคุณเติบโตขึ้นการรับรู้ถึงความส าคัญของโลกและคุณค่าที่
ยิ่งใหญ่ของคุณจะเป็นอย่างไร คนที่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่มีอยู่มักจะต่ าต้อยของหัวใจและคุณสมบัติ
เหล่านี้มักจะชื่นชมมาก 

  

 นักแสดงท่ีมีประสิทธิภาพ 

นี่เป็นผลมาจากการผสมผสานอย่างลงตัวของหลายแง่มุมของบุคลิกภาพที่น่าสนใจ ได้แก่ 
การแสดงออกทางสีหน้าเสียงโทนเสียงค าพูดที่มีประสิทธิภาพการควบคุมอารมณ์ความสุภาพความ
เก่งกาจทัศนคติทางอารมณ์ความรู้สึกของอารมณ์ขันและความมีไหวพริบ ช่วยให้คุณได้รับความสนใจ
เป็นอย่างดีเม่ือจ าเป็น 

การแสดงไม่ได้หมายความถึงการเป็นแก่นเหย้าการล้อเลียนการล้อเล่นหรือการนินทา 
คุณสมบัติเหล่านี้ดึงดูดความสนใจอย่างแน่นอน แต่น่าเบื่อและอันตรายเป็นอย่างมาก การใช้ลักษณะที่
เป็นประโยชน์บวกกับลักษณะการแสดงที่ดีจะช่วยให้คุณได้ผลดีไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับคนหรือพันคน 

  

 ท าความสะอาดนักกีฬา 
ชนะโดยปราศจากการโอ้อวดเสียโดยไม่มีการส่งเสียงและอ่ืน ๆ เร็ว ๆ นี้จะเคารพคุณ 

นักกีฬาสามารถสร้างนิสัยนี้ให้กับคนจ านวนมาก แต่แม้ว่าคุณจะไม่เคยเดินเท้าไปที่สนามเด็กเล่นหรือ
ศาลคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ ร่วมมือกับคุณได้หากรู้ว่าในตอนท้ายของเกมการแสดง
ตนของคุณจะไม่สามารถทนได้ . 

ความสนใจจากภายนอกของคุณเป็นสถานที่ที่ดีในการปลูกฝังลักษณะนี้ ความยืดหยุ่นสัมผัส
และความอ่อนน้อมถ่อมตนจะช่วยคุณในการแสดงผล ให้ท่าทางของคุณเป็นมิตรเสมอไม่ว่าผลลัพธ์จะ
เป็นอย่างไรและคนอ่ืน ๆ ก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณ  

 

 การจับมือที่ดี 
 นี่เป็นทักษะที่เรียบง่ายจริงๆ แต่ก็เป็นสิ่งล้ าค่าที่ความประทับใจครั้งแรกและทุกครั้งที่มีการ
ต่ออายุรายชื่อ ท าให้ บริษัท เข้าใจดีและเป็นมิตรไม่บดขยี้ คุณต้องการสร้างความกระตือรือร้นและ
ความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขัน การจับมือที่อ่อนล้าจะแสดงความหยิ่งทะนงหรืออ่อนแอ 

ประสานงานการจับมือกับค าทักทายและจับมือคนอ่ืนเพ่ือเน้นข้อความส าคัญ รักษาความ
กระชับของคุณตราบเท่าที่คุณพูดค าทักทายเพ่ือสร้างความประทับใจที่คุณก าลังท า 
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มุ่งมั่นในการทักทายของคุณโดยตรงและแน่วแน่และคนจะเชื่อมโยงลักษณะเหล่านี้กับ
บุคลิกภาพทั้งหมดของคุณ 

 

 แม่เหล็กส่วนบุคคล 

ลักษณะสุดท้ายนี้เป็นวิธีที่สุภาพในการอธิบายเรื่องเพศ ในแง่มุมทั้งหมดของบุคลิกภาพที่
น่าสนใจนี่เป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่โดยธรรมชาติและไม่สามารถพัฒนาได้อย่างแท้จริงโดยความพยายาม
ส่วนบุคคล คุณมีสิ่งที่เกิดมาและไม่สามารถเพ่ิมได้ แต่สามารถใช้งานได้ 

พลังงานทางเพศเป็นแรงผลักดันสากล ถ้าคุณคาดหวังก็จะช่วยคุณเฉพาะในกรณีที่ คุณใช้
อย่างถูกต้อง การใช้ที่เหมาะสมไม่ได้หมายถึงการยั่วยวนทางกายภาพของเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
ธุรกิจของคุณ ด้วยวิธีนี้จะท าให้ความสับสนวุ่นวายและพฤติกรรมดังกล่าวแทบจะไม่สอดคล้องกับ
แง่มุมอ่ืน ๆ ของบุคลิกภาพที่น่าสนใจเช่นความซื่อสัตย์ 

แต่คุณควรให้ความส าคัญกับพลังงานในความพยายามของคุณท าให้พวกเขาไม่ใช่ร่างกาย
ของคุณแหล่งที่มาของการอุทธรณ์ต่อผู้อื่น ใช้พลังงานทางเพศของคุณเพื่อสร้างความกระตือรือร้น
ของคุณเพื่อแสดงความชื่นชอบของแท้ของคุณส าหรับคนที่จะเผาสไตล์และเสียงของคุณ o เสียง 
ท่าทางและท่าทางของคุณด้วยจะสะท้อนถึงคุณภาพนี้ 

พลังงานทางเพศเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในบุคลิกภาพที่น่าสนใจ แต่จะช่วยให้คุณได้ก็
ต่อเมื่อคุณได้ปรับแต่งลักษณะอ่ืน ๆ ทุกประการ 

ชัดเจนทุกด้านของบุคลิกภาพที่น่าสนใจพึ่งพาและเพิ่มอีกคนหนึ่ง บางคนเช่นการจับมือที่ดี
สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วคนอ่ืน ๆ ต้องการความพยายามที่เป็นปกติในส่วนของคุณ 

วิเคราะห์บุคลิกของคุณอย่างรอบคอบและสุจริตเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลักษณะที่ไม่พอใจ 
แม้แต่เพ่ือนที่ดีที่สุดของคุณจะไม่บอกคุณเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของคุณซึ่งอาจดึงดูดความทุกข์
ยากความขัดแย้งและความพ่ายแพ้ เวลาที่คุณอุทิศให้กับการวิเคราะห์นี้จะจ่ายเงินปันผลมหาศาล
เพราะจะไม่เพียง แต่ให้คุณเป็นตัววัดที่แท้จริงของตัวคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์
และท าความเข้าใจผู้อ่ืนได้ 

ไม่เคยท าผิดพลาดในการคิดว่าคุณได้ท าทุกอย่างที ่คุณสามารถท าได้เพื่อสร้างบุคลิกที่
น่าสนใจมาตรฐานของมันเช่นผลตอบแทนที่ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ 
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สรุป 

 

บุคลิกภาพภายใน คือ สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ หรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ แก้ไข
ได้ยาก เช่น 

1. ความเชื่อมั่นในตนเอง 
2. ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
4. ความรับผิดชอบ  

 
  หลักและวิธีเสริมสร้างบุคลิกภาพ  

  การยืน เดิน นั่ง เป็นส่วนส าคัญที่บอกถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล งามอิริยาบถ คือ การ
เดิน ยืน นั่ง เปิด-ปิดประตู ขึ้นลงรถ อย่างถูกต้องสวยงาม  

การรู้จักท าตัวให้เข้ากับบุคคล สถานที่ และเวลา อย่างถูกต้องมีมารยาททางสังคมที่ดี เช่น 
การรู้จักกราบไหว้ที่ถูกวิธี และถูกกาลเทศะ การรู้จักธรรมเนียมของชาวต่างชาติ การปดิบัติตนในงาน
เลี้ยงต่าง ๆ การไปเยี่ยมคนปุวย การมอบดอกไม้แสดงความยินดีหรือให้ผู้อาวุโส เป็นต้น  

พร้อมเสมอที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในลักษณะต่างๆ เช่น ไม่ตกใจ ดีใจ เสียใจ กลัว เกินกว่ า
เหตุ สามารถควบคุมท่าทางของตนเองได้เป็นอย่างดี 

แนว ทา ง ในกา ร พัฒนาบุ ค ลิ กภ าพ  กา ร รั กษ าสุ ขภ าพอนามั ย  ออกก า ลั ง ก า ย
สม่ าเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคุมน้ าหนักไม่ให้เพ่ิมหรือลดผิดปกติ 

หลัก 5 ประการของบุคลิกภาพ  

1. จงเป็นคนใจคอกว้างขวาง )Be open-minded)  

2. จงให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน )Have Cooperative)  

3. จงเป็นตัวของตัวเอง )Have Confidence)  

4. จงแสวงหาค าแนะน า )Seek Advice)  

5. จงลงมือกระท าจนกว่าจะถูกต้อง )Take Action)  

6. จงตรวจสอบผลความก้าวหน้าของท่าน )Check Your Progress) 
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ค าถามท้ายบท 

1. “คิดด้วยทัศนคติในทางสร้างสรรค์” หรือ Positive Mental Attitude มีลักษณะ
ส าคัญอย่างไร 

2. บุคลิกภาพภายในข้อใดที่ตรงกับบุคลิกภาพภายในของเรามากท่ีสุด อธิบาย 
3. บุคลิกภาพในข้อใดสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ทันที อธิบาย 
4. การก ากับโดยความรู้สึกของเรา ที่เป็นอารมณ์เชิงลบคืออะไรบ้างยกตัวอย่าง 
5. จงยกตัวอย่าง สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ หรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ แก้ไขได้

ยาก   
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บทท่ี 3 

การแต่งกายเพื่อเสรมิบุคลิกภาพ 

 

บุคลิกภาพที่ดีเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ประสบความส าเร็จในชีวิต ในแต่ละคนต้องมีการพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือได้ค้นพบจุดบกพร่องและพัฒนาตนเอง โดยดึงคุณสมบัติและคุณลักษณะเด่นประจ าตัว
ของแต่ละบุคคลที่ซ่อนอยู่ให้โดยเด่นออกมา  จนเป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็นและสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมในทุกสังคม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทันสมัย ก้าวทันโลก เพื่อความประสบความส าเร็จ
ในชีวิตและหน้าที่การงาน  

การแต่งกายเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ 

1. การแต่งกายส าหรับสุภาพบุรุษ  

ความส าเร็จของผู้ชายมีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ เรืองของ
การแต่งกายท่ีช่วยเสริมบุคลิกให้คุณดูดี และมีความเป็นมืออาชีพ 

1.1 การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

1.1.1 เสื้อเชิ้ต 

1.1.1.1 ชนิดผ้าและการออกแบบ 

1) ผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสวมใส่สบายส าหรับ
เสื้อเชิ้ตท างาน ผ้าฝ้ายช่วยให้ความรู้สึกสบายเนื่องจากเนื้อผ้ามีลักษณะนุ่มและเรียบ ผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่
เหมาะอย่างยิ่งกับสภาพภูมิอากาศในประเทศแถบร้อนชื้นเพราะเป็นผ้าที่เย็นและระบายอากาศได้ดี 
อย่างไรก็ตาม ผ้าฝ้ายก็มีข้อเสียเช่นกัน เพราะเป็นผ้าที่ซักและรีดยาก ท าให้มีแนวโน้มที่จะยับง่ายเมื่อ
สวมใส่ 

2) ผ้าฝ้ายผสมผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นเนื้อผ้าที่ดีรองลงมาส าหรับ
เสื้อเชิ้ตสวมใส่ท างาน ดูภายนอกจะเหมือนกับผ้าฝ้ายแท้ แต่เนื้อผ้าจะหยาบกว่าเล็กน้อย และเนื้อผ้า
อาจหดได้เช่นเดียวกับผ้าฝ้ายแท้ 

3) ไม่ควรสวมใส่เสื้อเชิ้ตที่มีเนื้อผ้าเป็นเงาประกายหรือโปร่งใส 
เพราะไม่เหมาะกับการใส่ท างาน 

1.1.1.2 ขนาดของเสื้อ 

1) ให้ใส่เสื้อขนาดที่มีขนาดพอดีกับรูปร่าง หากเป็นเสื้อที่สั่งตัด
ตามรูปร่างได้จะดีที่สุด 
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2) ขนาดของเสื้อเชิ้ตที่เหมาะกับรูปร่างควรจะต้องมีความกว้าง
พอดีไหล่ และมีความยาวของแขนเสื้อพอดีที่ข้อมือ 

3) สิ่งที่ส าคัญสองประการที่ต้องพึงระวังไว้เสมอ คือเรื่องขนาด
คอเสื้อและความยาวแขนเสื้อ คอปกเสื้อเชิ้ตควรพอดีคอ คือ เมื่อติดกระดุมเม็ดบนสุดแล้ว คุณยัง
สามารถสอดนิ้วมือลงไปได้ 2 นิ้วเท่านั้น ควรระวังเรื่องรูปทรงของปก เช่น ถ้าหน้ากลมก็ไม่ควรใส่เสื้อ
คอปกปลายมน หรือถ้าหน้าแหลมก็ไม่ควรใส่ปกที่หลายแหลม เพราะจะยิ่งท าให้หน้าดูแหลมมากขึ้น
ไปอีก 

4)   เสื้อเชิ้ตควรมีขนาดรอบเอวที่พอดี ไม่ควรหลวมหรือคับ
เกินไป เพ่ือให้เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวก 

5) เมื่อสอดเสื้อไว้ในกางเกง ชายเสื้อไม่ควรหลุดออกมาเมื่อยก
แขนขึ้น และไม่ควรอยู่ต่ าถึงใต้เข่า 

6) ความยาวชายเสื้อที่เหมาะสมคืออยู่ใต้สะโพกพอดี เพราะจะ
ท าให้เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวก 

1.1.1.3 สีและการออกแบบ 

1) เสื้อเชิ้ตท างานสีขาวเป็นสีกลางที่สุดและนิยมใช้มากที่สุด สี
สว่างเช่น ฟ้า ชมพู พีช ครีม หรือเหลือง ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน ไม่ควรใส่เสื้อที่มีสีสันสดจนเกินไปเช่น 

แดงมะเขือเทศ แดงส้ม สีชมพูฟิวเชีย หรือสีน้ าเงินเข้ม 

2) สีสันของเสื้อเชิ้ต นอกจากจะมีประโยชน์ในการเลือกใช้ตาม
โอกาสที่เหมาะสมแล้ว ยังสามารถ สื่ออารมณ์และสร้างบุคลิกเฉพาะตัวของผู้สวมได้เป็นอย่างดีเช่น 

- สีโทนเย็น เช่น ฟ้าอ่อน นับเป็นสียอดนิยมของหนุ่มธุรกิจ
ส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นโทนสีที่ให้ความสุขุม สุภาพและผ่อนคลาย จึงช่วยให้ธุรกิจที่เร่งรีบ คลายความ
ร้อนลงได้ นอกจากนี้ยังแต่งให้เข้ากับเนคไทหรือกางเกงสีโทนเข้มได้ง่ายอีกด้วย 

- สีหวานในโทนร้อน เช่น ชมพูอ่อน ส้มอ่อน ผู้สวมใส่ต้อง
มั่นใจขึ้นอีกนิด แต่ก็ให้ผลคุ้มค่าเพราะว่าความรู้สึกตื่นตัวจากสีสันเหล่านี้ท าให้คนรอบข้างรู้สึกคึกคักมี
ชีวิตชีวา และลืมความน่าเบื่อหน่ายของการงานไปมากทีเดียว 

3) กฎส าคัญที่ต้องจ าไว้เสมอคือ สีเสื้อเชิ้ตจะต้องอ่อนกว่าสีเสื้อ
สูท และสีเนคไทจะต้องเข้มกว่าสีเสื้อเชิ้ตเสมอ 

4) อาจสวมเสื้อเชิ้ตลายทางได้หากลายทางนั้นไม่โดดเด่นหรือ
ชัดเจนจนเกินไป เสื้อเชิ้ตทีมีลายบาง ๆ เป็นที่นิยมทั่วไปเช่นกัน และยังท าให้ดูมีเอกลักษณ์มากขึ้น
ด้วย 
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5) การใส่เสื้อเชิ้ตกับเนคไทให้เข้ากันนั้น หากเสื้อเชิ้ตเป็นสีพ้ืน
ควรใส่เนคไทลายทาง หรือหากเสื้อเชิ้ตมีลายทาง ก็ควรใส่เนคไทสีพื้น 

6)  หากต้องการปักอักษรย่อชื่อคุรบนเสื้อเชิ้ตเพ่ือสร้างเอกลักษณ์
ที่ไม่เหมือนใคร ควรใช้ตัวอักษรขนาดเล็กที่ดูเรียบร้อย เพ่ือไม่ใช้ดูโดดเด่นจนเกินไปจนท าให้เสี ย
องค์ประกอบของรูปลักษณ์โดยรวม 

1.1.2 กางเกง 
1.1.2.1 กางเกงผู้ชายในแบบมาตรฐานมักจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ แบบมีจีบ

กับแบบไม่มีจีบ โดยปกติทั่วไปควรจะใส่กางเกงที่ไม่มีจีบ แต้ถ้ามีความกังวลเรื่องของรูปร่างการใส่
กางเกงมีจีบจะช่วยให้ดูดีขึ้น 

1.1.2.2 ความสูงของเอวกางเกงควรดูขนาดของช่วงตัวเพ่ือกะความสูงของ
เอวกางเกง คือถ้าเป็นคนช่วงตัวยาวควรใส่กางเกงให้เอวสูงขึ้น เพ่ือให้ดูช่วงขามีความยาวขึ้นเหมือน
เทียบกับช่วงตัว 

1.1.2.3 ขากางเกงที่เรียกว่าพอดีควรจะยาวลงมาคลุมรองเท้าส่วนบน ไม่
สั้นเต่อจนเกินไป หรือยาวจนปลายกางเกงไปกองอยู่กับส้นรองเท้า ข้อควรระวังของลักษณะกางเกงที่
พับทบปลายขาจะไม่เหมาะกับคนที่มีรูปร่างไม่สูงนัก 

1.1.3 เนคไท 

1.1.3.1 การเลือกเนคไทที่เหมาะจะต้องค านึงถึงลักษณะของรูปหน้า คนที่
มีหน้ากลมไม่ควรผูกเนคไทให้เงื่อน (น็อต) ใหญ่ ส าหรับคนที่หน้าแหลมก็ไม่ควรผูกน็อตผอมยาว 
เพราะจะท าให้ใบหน้าดูยาวมากขึ้น ลักษณะการผูกเนคไทที่ถูกต้องมีดังนี้ 

1) การผูกเนคไทให้มีลักยิ้มควรผูกให้มีรอยบุ๋มใต้น็อต 

2) ขนาดความยาวที่พอดีของเนคไท ควรให้ปลายของเนคไทอยู่ที่
กึ่งกลางหัวเข็มขัด 

3) ความกว้างของเนคไทควรอยู่ ที่ประมาณ 2.5 – 3 นิ้ว 

4) การเลือกเนคไทยังสามารถสะท้องอารมณ์และบุคลิกของผู้
เลือกในโอกาสต่าง ๆ ประกอบด้วย 

- เนคไทลายจุด คลาสสิค เรียบง่ายและดูดีไม่เคยล้าสมัย 

- เนคไทลายขวาง สุภาพเรียบร้อย ดูเป็นงานเป็นการ ในแบบ
ฉบับนักธุรกิจเต็มตัว 

- เนคไทลายหมากรุกหรือลายสก็อต ดูดี มีชีวิตชีวา และไม่มี
พิธีรีตอง แต่ไม่ควรผูกคู่กับสูทลาย 
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- เนคไทลายลูกน้ า แสดงถึงความอ่อนโยน สีสันและ
ลวดลายที่ชัดเจนของลายลูกน้ าเหมาะมากส าหรับน าไปใช้ผูกออกงานกลางคืน 

- เนคไทลายกราฟิคหรือเรขาคณิต ดูมั่นใจและทันสมัย ไม่
ว่าจะเป็นลายดอกไม้ ใบไม้ หรือลายแอ็บสแตรค แสดงถึงความม่ันใจในตนเอง 

11.4  รองเท้า หลักในการเลือกรองเท้าส าหรับสุภาพบุรุษมีดังนี้ 
1.1.4.1 รองเท้าหนังเหมาะกับชุดท างานมากที่สุด 

1.1.4.2 รองเท้าท่ีใช้กับชุดท างานควรมีส าด า น้ าตาล หรือมะฮอกกานี 
1.1.4.3 รองเท้าผู้ชายมีหลากหลายสไตล์ แต่สโตล์ที่คลาสสิกและเป็นที่นิยมก็

คือรองเท้าสไตล์อ๊อกฟอร์ด (Oxford) และสไตล์โบรก (brogue)  
1.1.4.4 รองเท้าสไตล์อ๊อกฟอร์ดเป็นรองเท้าแบบผูกเชือกที่เรียบและใช้งานง่าย

ที่สุด ใส่แล้วดูภูมิฐาน ซึ่งสามารถใส่ออกงานกลางคืนหรืองานท่ีเป็นทางการได้ 
1.1.4.5 รองเท้าที่สวมใส่สบายควรเหลือช่องว่างระหว่างหัวรองเท้าข้างใน กับ

นิ้วเท้าที่ยาวที่สุดอย่างน้อยครึ่งนิ้วอย่าให้นิ้วเท้าชนกับหัวรองเท้า เพราะเวลาเดินนิ้วเท้าที่ยาวชนหัว
รองเท้าจะได้รับแรงกระแทกหรือแรงกดจนท าให้เจ็บได้ 

1.1.5 ชุดพ้ืนฐาน เสื้อผ้าชุดพ้ืนฐานของผู้ชาย ที่ควรมีแบบเสื้อผ้าดังต่อไปนี้ติดตู้เสื้อผ้า 

1.1.5.1 สูท และสปอร์ตแจ๊คเก็ต สูทผ้าสักหลาดสีเทา สูทผ้าขนสัตว์ลายน้ าเงิน 
หรือสูทกระดุมสองแถวสีน้ าเงินแจ๊คเก็ตสีพื้นผ้าฝ้ายหรือสูทสีพ้ืนผ้าฝ้าย 

1.1.5.2 เชิ้ตท างาน แขนยาวผ้าฝ้าย เชิ้ต สีขาว ฟ้า และแบบมีลายเล็กไม่เกิน 3 สี 
1.1.5.3 เชิ้ตล าลอง เสื้อเดนิมผ้าฝ้ายแขนยาว เชิ้ตผ้าฝ้ายแขนสั้น สีขาว และ

แบบมีลายทางไม่เกิน 3 สี เสื้อโปโลผ้าผ้ายสีพ้ืน เข้ม เชิ้ตแขนยาวผ้าฝ้ายคอเต่าสีพื้น 

1.1.5.4 กางเกง กางเกงผ้าฝ้ายสีกากีกางเกงผ้าสักหลาดสีเทา กางเกงผ้าขน
สัตว์น้ าหนักเบาสีน้ าตาลอ่อน ยีน กางเกงขาสั้น ผ้าฝ้าย 

1.1.5.5 เครื่องประดับ เข็มขัดหนังสีด า และสีน้ าตาล เนคไทสีพ้ืน หรือสีเข้มเข้า
กับเสื้อนอก เนคไทลายเส้นขวางส าหรับชุดที่เป็นทางการ เนคไทหลายสีส าหรับชุดไม่เป็นทางการ 

1.1.6 การใช้ชุดสูทในโอกาสต่าง ๆ   
ส าหรับหลายคน การ “ใส่สูท” จะถูกมองว่าเป็นเรื่องซีเรียสและซับซ้อน เต็ม

ไปด้วยรายละเอียดต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีใครจะมีความคิดเช่นนั้น ทั้งเวลาและงบประมาณที่
ต้องลงทุนไปกับมัน ท าให้การใส่สูทกลายเป็นเรื่องไกลตัวและหัวโบราณ โดยลืมไปว่าสูทนี่เอง คือสิ่งที่
ท าให้ผู้ชายทุกคนดูดีที่สุด ชุดสูทเป็นเครื่องแต่งกายที่มีบทบาทส าคัญ เพราะชุดสูทช่วยเสริมบุคลิก
ของผู้สวมใส่ให้ดูดี มีความเป็นมืออาชีพ ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของรูปร่างได้เป็นอย่างดี ที่ส าคัญยัง
สามารถใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอ่ืน ๆ ได้ในหลายโอกาส 
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   ชุดสูทเต็มชุดประกอบด้วยตัวเสื้อ กางเกง ที่มาเป็นชุดเดียวกัน แต่บางครั้ง
สามารถที่จะใส่แยกชิ้น เป็นตัวเสื้ออย่างเดียวประกอบกับเครื่องแต่งกายอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในโอกาส
ที่เป็นทางการ เราจะใส่สูทเต็มชุด รูปแบบเรียบ ๆ สีเข้ม เช่น สีด า สีกรมท่า สีเทาแก่ เป็นต้น เพ่ือ
สร้างความน่าเชื่อถือและแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ 

   ข้อควรระวังคือ ชุดสูทที่ดูดีควรจะต้องตัดเย็บจากผ้าชนิดเดียวกัน สี
เดียวกัน ดังนั้นเมื่อซื้อ หรือตัดชุดสูท จ าเป็นต้องมีกางเกงมากกว่าหนึ่งตัวที่เข้าชุดกันกับตัวเสื้อ เพราะ
กางเกงจะได้รับการซักรีดมากกว่าตัวเสื้อ ซึ่งจะท าให้สีและคุณภาพของเนื้อผ้าเปลี่ยนไป เมื่อน ามาใส่
กับตัวเสื้อแล้วจะเห็นว่าสีไม่สม่ าเสมอกันท าให้เห็นความแตกต่างได้ชัดว่ากางเกงสีมีความหม่น 

   นอกจากเราจะใส่ชุดสูทแบบทางการแล้ว เรายังสามารถน าตัวเสื้อมาแยกใส่
กับเครื่องแต่งกายอ่ืนๆ  ตามแต่ละโอกาสได้มากมาย สูทสามารถช่วยกู้สถานการณ์ให้ได้ถ้าบังเอิญ
จะต้องแต่งกายเรียบร้อยโดยไม่มีการเตรียมตัวมาก่อน การใส่สูททับอีกหนึ่งตัวก็ช่วยให้คุณดูดีและ
เรียบร้อยขึ้นมาทันที นอกจากนี้สูทยังสามารถเพ่ิมสีสัน หรือลูกเล่นให้กับการแต่งกายได้อีกด้วย 

1.1.6.1 การเลือกสูทในโอกาสต่าง ๆ 

1)    โอกาสเป็นทางการ รูปแบบควรเป็นแบบคลาสสิก สุภาพ สีเข้ม (ด า 
เทา กรมท่า) เป็นพ้ืนฐานของการเลือกใช้ชุดสูท สูทและกางเกงควรเป็นสีเดียวกัน ผ้าชนิดเดียวกัน 
เสื้อเชิ้ตด้านในคอปกควรเป็นสีขาวเรียบ ไม่มีลวดลาย ผูกเนคไทสีพ้ืน หรือลายสุภาพ ข้อสังเกต
ส าหรับการประชุมระดับผู้บริหารหรือผู้น าประเทศ นิยมใส่ชุดสูทสีด า เสื้อเชิ้ตปกขาว และผูกเนคไทสี
แดงสด เพื่อสร้างความโดดเด่น 

2) การท างานปกติ รูปแบบยังคงใช้ชุดสูทที่มีแจ๊กเก็ตกับกางเกงเป็นสี
เดียวกันทั้งชุด เพียงแต่สามารถเปลี่ยนเสื้อคอปกด้านในให้มีสีสันมากขึ้นได้ แต่ก็ยังคงเป็นสีที่อยู่ใน
โทนสุภาพ (สีฟ้าอ่อน สีชมพู สีเทาอ่อน เป็นต้น) หรืออาจเป็นเสื้อเชิ้ตลายสุภาพ (ลายทางตรง ลาย
ตาราง ลายเส้นเล็ก ๆ เป็นต้น) 

3) นอกเวลาการท างาน รูปแบบการแต่งกายอาจใส่เสื้อสูทที่เป็นลาย 
เช่น ลายตาราง ลายสก็อต เป็นต้น หรือเสื้อท่ีท าจากวัสดุเนื้อผ้าหยาบ ๆ มีพ้ืนผิวขรุขระ หรือเสื้อที่มีสี
พ้ืนอ่อนๆ ใส่กับกางเกงยีนส์ กางเกงสีกากีประกอบกับเสื้อด้านในเป็นเสื้อล าลองอย่างเสื้อยืดคอกลม
หรือคอวีที่มีสีเข้ากัน 

4) ในโอกาสพิเศษ กรณีที่เป็นงานเลี้ยงในเชิงธุรกิจ สูทที่ใส่ไปท างาน
อยู่แล้วนั้นสามารถใส่ไปงานเลี้ยงได้ แต่ถ้าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆ  ในบัตรเชิญจะระบุว่าควรจะแต่ง
กายอย่างไร เช่น Black tie หมายถึง แต่งกายแบบชุราตรีสโมสร สีด า อาจจะผู้เนคไท หรือโบว์ไท 
(Bow tie) 
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1.1.7 White Tie White tie คือการแต่งกายผู้ชายจะสวมเสื้อเชิ้ต wing collar 

shirt (วิงคอลล่าร์) เสื้อนอกแบบหางยาว พร้อมผูกโบและไทสีขาว 

 

2. การแต่งกายสุภาพสตรี 
 บุคลิกภาพเป็นธรรมชาติของอุปนิสัยและพฤติกรรมการแสดงออกของคนเราแต่ละคนที่
แตกต่างกัน ผ่านภาพลักษณ์ภายนอก การสื่อสาร และท่วงท่าภาษากายบุคลิกภาพความเป็นมืออาชีพ
ของคุณ สามารถแสดงออกผ่านเสื้อผ้า หน้าผม ให้ผู้อ่ืนเห็นทุก ๆ ครั้งที่มีการปรากฏตัว ความส าเร็จ
ในหน้าที่การงาน ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ภายนอกที่เราแสดงออกไปยังผู้อ่ืนเช่นกันเพราะทุกๆ คนมักจะ
ตัดสินคนอ่ืนภายใน เวลาไม่กี่วินาที และในชั่วเวลาพริบตาเดียวนี้เองที่บางครั้งเป็นการยากมาก หรือ
เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ เปลี่ยนแปลงผลของการตัดสินนั้นเพราะฉะนั้นท าไมเราจึงไม่มาเริ่มต้น
ปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกของเราให้ดูดี ด้วยการแต่งตัวดี แต่งหน้าให้เหมาะสม และเปลี่ยนทรงผม
ให้รับกับใบหน้า วางท่าทางให้น่าเชื่อถือเพ่ือสร้าง ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ 

2.1 เทคนิคแต่งตัวให้ดูผอมเพรียว ควรมีลักษณะดังนี้ 
   2.1.1. เลือกขนาดที่เหมาะสม เพราะหากเล็กเกินไป จะท าให้เห็นส่วนเกินชัดเจนขึ้น 
หรือถ้าใหญ่มากไปจะเป็นการเพ่ิมส่วนเกินมากกว่าที่เป็น 
  2.1.2 หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าแนบเนื้อ หรือ Clingy Clothing เพราะจะยิ่งเน้นทุกสัดส่วน
เกินให้เห็นเด่นชัด คล้ายๆ ข้าวต้มมัด ดังนั้นจึงไม่ควรใส่อย่างยิ่ง 
  2.1.3 เลือกชุดที่ดูพริ้วๆ ปิดต้นแขน เพ่ือเป็นการช่วยอ าพรางสัดส่วนไม่พึงประสงค์ 
และยังมีมิติน่าสนใจ 
  2.1.4 มิกซ์สีด าช่วยได้ เพราะสีเข้มทุกสีมีผลให้เราดูผอม 
  2.1.5 สวมเสื้อคอวี จะช่วยดึงสายตาให้มองแนวดิ่ง ดังนั้นจะช่วยให้ดูเพรียวขึ้นได้ 

      2.2 รูปแบบการแต่งกาย เป็นเรื่องที่เราสามารถเลือกได้ว่าอยากแต่งแบไหน ไม่แต่งแบบ
ไหน การผสมผสานเสื้อผ้าเครื่องประดับเข้าด้วยกันเป็นชุด ๆ บ่งบอกได้ถึงรสนิยมและความชื่นชอบ
ของบุคคลนั้น ๆ รูปแบการแต่งกายแบ่งออกได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

 2.2.1 Conservative แบบหัวโบราณ คนกลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็นพวกไม่ชอบแต่งตัว
ภาพที่ออกมาจะดูนิ่ง ๆ ง่าย ๆ เรียบร้อย กลมกลืนไม่แตกกลุ่ม ไม่โดดเด่นสะดุดตา คนกลุ่มนี้จะไม่
สนใจติดตามแฟชั่น แต่งตัวในรูปแบบเดิม ๆ ที่แต่งอยู่เป็นประจ า ถ้าสังเกตดูดีๆ จะเห็นว่าเสื้อผ้า
เครื่องประดับของเขาจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อมันเก่า ขาด หรือเสื่อมสภาพแล้วเท่านั้น เสื้อผ้าที่ใช้จะมี
รูปแบบเหมือนๆ กันหมด ปกปิดมิดชิด ไม่ฟิตแน่นเน้นรูปร่างรูปแบบเรียบๆ สีสันที่ใช้เป็นโทนสีกลาง 
ๆ ตุ่น ๆ อย่างสีด า สีน้ าเงิน สีขาว สีน าตาล และส่วนใหญ่จะเป็นสีพ้ืน ถ้าใส่ลายใส่ดอกต้องเล็กๆ ดู
เป็นระเบียบ กระโปรงยาวระดับเข่า และกางเกงต้องขายาวเท่านั้น ส่วนเครื่องประดับตกแต่งอ่ืนๆ 
อย่างกระเป๋า รองเท้า เข็มขัด เข้าชุดเป็นสีเดียวกัน ต่างหูสร้อยคอ นาฬิกา ชิ้นเล็กๆ ใส่ได้ทุกที่ทุก
โอกาส 
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 2.2.2 Classic แบบคลาสสิค เป็นแบบที่เรียกได้ว่าไม่มีวันหมดยุค ล้าสมัย สามารถ
น ามาใส่ได้เรื่อย ๆ รูปแบโดยรวมคล้าย ๆ แบบเรียบร้อย แต่มีลูกเล่นมากกว่า มีสีสนมากกว่า ออก
แนวสุภาพ สุขุมพิถีพิถัน แต่ละตัวที่หยิบจับมาตกแต่งนั้นผ่านการเลือกสรรมาแล้วอย่างดี เนื้อฟ้า การ
ตัดเย็บ การประดับประดามีคุณภาพ สีสันที่ใช้มีทั้งสีเทา สีชมพู สีฟ้า สีแดง เสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็น
รูปทรงชัดเจน ขนาดพอดีๆ  ลวดลายที่ใช้มักเป็นลายกราฟิก เส้นตรง เส้นหยัก ลายตารางลายจุด 
เป็นต้น รายละเอียดของเสื้อผ้า เช่น จับจีบ ตีเกร็ดเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มีแพทเทิร์นแปลก ๆ 
ยุ่งยากมากมายนัก ความยาวกระโปรงอยู่ตั้งแต่ระดับเข่าลงไป กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด อาจไม่ใช่สี
เดียวกัน แต่ต้องใกล้เคียงกัน เครื่องประดับต่าง ๆ ใส่เข้าชุดกันทุกชิ้น หรืออยู่ในโทนเดียวกันทั้งหมด 
เน้นที่แบบเรียบๆ ไม่หวือหวาจนเกินไป 

 2.2.3 Sweetie แบบสาวหวาน เป็นแบบที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิงมาก ๆ การ
แต่งตัวแบบนี้จะสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน รูปแบบของเสื้อผ้าออกแนวกุ๊กกิ๊กคิกขุ 
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เห็นบ่อย ๆ คือ พวกระบายย้วยไปย้วยมา มีโบว์อยู่ตามร่างกาย ใส่เสื้อแขนตุ๊กตา 
ติดดอกไม้ เนื้อผ้าที่ใช้พลิ้วไหว บางเบา แน่นอนว่าลวดลายที่ใช้ต้องเป็นลายดอกไม้ จะดอกเล็กดอก
ใหญ่ก็ได้ขอให้มีก็แล้วกัน สีสันที่ใช้อ่อนหวานในโทน Pastel และสีที่ขาดไม่ได้แน่ๆ  คือ สีชมพู ไม่ว่า
จะเป็นชมพูซีด ชมพูอ่อน ชมพูแก่ หรือชมพูสด ความยาวของกระโปรง ไล่ได้ตั้งแต่สั้นจนถึงยาว จะ
บานจะพอง หรือจะย้วยก็ได้ ส่วนกางเกงก็มีหลากหลายแบบ หลากหลายรูปทรง แต่ส่วนใหญ่สาวที่
หวานมากๆ จะชอบใส่กระโปรงมากกว่าใส่กางเกง กระเป๋าที่ใช้ค่อนข้างมีความหวาน มีรองเท้าทั้ง
แบบลับเล่ห์แบบเปิดส้น ร้องเท้าสาน หรือส้นเข็ม เข็มขัดมักจะเป็นเส้นเล็ก ๆ หรือไม่ก็ใช้ผ้าพันคอสี
หวานมาผูกแทนชอบใช้เครื่องประดับที่มีสีสัน วัสดุที่ท ามีตั้งแต่พลาสติกจนถึงเพชร รูปทรงตุ้งติ้ง 
ระโยงระยาง หรืออาจเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาก็ได้ 

 2.2.4 Sexy แบบเซ็กซี่ หรือแบบเปรี้ยวค าว่าเซ็กซี่ในที่นี้หมายถึงลักษณะ บุคลิก 
ท่าทาง น้ าเสียง หรือสายตา บวกกับการที่เป็นคนแต่งตัวเก่ง คนกลุ่มนี้จะเกาะติดสถานการณ์แฟชั่น
อย่างเหนียวแน่น ไม่ยอมตกเทรนด์เด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ สีสันเครื่องประดับ หรือกระเป๋า 
รองเท้า เทรนด์มาอย่างไรก็สามารถหยิบจับมาแต่งได้อย่างเหมาะเจาะลงตัว เหมือนว่าแฟชั่นนั้น ๆ 
ท ามาเพ่ือเธอโดยเฉพาะ ดังนั้นรูปแบบเครื่องแต่งกายของคนกลุ่มนี้จึ งไม่มีความแน่นอน ทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับแฟชั่นในตอนนั้นๆ  ว่าจะเป็นแบบไหน อย่างเดียวที่สาวเปรี้ยวไม่ยอมเปลี่ยน คือความสูง
ของรองเท้า จะแหลม จะมน จะทรงยังไงก็ได้ขอให้เป็นส้นสูงก็พอ 

 2.2.5 Smart  แบบเก๋ เท ่ความเก๋ เท่ ส่วนใหญ่จะมาจากบุคลิก ลักษณะการวางตัว 
มากกว่าการแต่งตัว ถึงแม้จะใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ ก็สามารถท าให้ดูเท่ได้ แบบที่คนกกลุ่มนี่ไม่เลือก
ใส่ แน่  คือ พวกเสื้อผ้าแนวหวาน ๆ เพราะจะท าให้รู้สึกกว่าขัดกับบุคลิกมากเกินไป แต่ความเก๋ความ
เท่ในท่ีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องใส่สูท คลุมแจ๊คเก็ต เท่านั้น จริงๆ แล้วแค่รู้จักการผสมผสานที่ลงตัว 
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ไม่จ าเป็นต้องทันสมัยไปหมดทั้งตัว แต่เข้ากับบุคลิก เหมาะกับรูปร่าง และยังตามสมัยนิยม ก็เพียงพอ
แล้ว โทนสีที่คนกลุ่มนี้เลือกแต่งมักจะเป็นโทนสีขรึม ๆ เป็นหลัก แล้วค่อยน าโทนสีอ่ืนๆ มาผสมใน
สัดส่วนที่น้อยกว่า ลวดลายที่มักเลือกใช้จะเป็นลายกราฟิกมากกว่าลายดอก ส าหรับกระเป๋า รองเท้าก็
ต้องดูดี มีคุณภาพ เครื่องประดับทั้งชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ ทั้งแบบเป็นชุด และแบบเดี่ยว ๆ เอาไว้ใส่สลับไป
สลับมา 

 2.2.6 Natural แนวธรรมชาติ ชอบแต่งตัวดูกลมกลืนกับธรรมชาติของตัวเอง หรือ
อาจจะออกดิบ ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจแฟชั่นเลย คนกลุ่มนี้จะคัดสรรแต่สิ่งที่คิดว่าเหมาะกับ
ความเป็นตัวเอง อะไรที่ดูสบาย ๆ ดูคล่องแคล้ว ไม่หวือหวา เป็นใช้ได้  เสื้อผ้าที่ต้องมีติดตู้ของสาว
แบบนี้ตลอดคือ เสื้อยืดแขนต่างๆ เสื้อกล้าม เสื้อเชิ้ต เสื้อคลุม และส่วนใหญ่ใส่กางเกงมากกว่าใส่
กระโปรง รูปแบบของกระโปรงก็ต้องดูทะมัดทะแมงเหมือนกัน จะไม่ใส่กระโปรงย้วยยานแบบหญิง
หวานเท่าไหร่ กางเกงส่วนใหญ่มักเลือกใส่ยีนส์ กางเกง Khaki  กางเกง Cargo หรือผ้าลุกฟูก รูปทรง
ตรง ๆ หลวม ๆ เนื้อผ้าที่ใช้มีทั้งผ้ายืด และผ้าทอ ผ้าเนื้อหนาและเนื้อบาง อย่างไรก็ได้ที่ใส่ สบาย ไม่
ค่อยสนใจผ้ามีลาย ใช้สีพ้ืน ๆ จะชอบมากกว่า ถ้าใส่ลายก็เป็นลายนิ่ง ๆ อย่างดอกบาง ๆ ลายตาราง 
หรือลายทางก็ได้ มักใส่เครื่องประดับชิ้นเล็ก ๆ ติดตัวตลอดเวลา 

 2.2.7 White Tie White tie คือการแต่งกายผู้ชายจะสวมเสื้อเชิ้ต wing collar 

shirt (วิงคอลล่าร์) เสื้อนอกแบบหางยาว พร้อมผูกโบและไทสีขาว ส่วนสุภาพสตรีจะสวมชุดราตรียาว 
ซึ่งการแต่งกายแบบนี้จะเป็นทางการมาก และนิยมใช้ส าหรับงานทางการทูต 

2.3  หลักการแต่งตัว ส าหรับสุภาพสตรี มีดังต่อไปนี้ 
2.3.1 แบบทางการ (Formal / Dress Up) เป็นการแต่งตัวที่ดูสุภาพ เรียบร้อย มัก

เป็นชุดสูท ยูนิฟอร์ม หรือชุดติดกัน ชุดยาวจะเป็นกระโปรงหรือกางเกงก็ได้ ความยาวของกระโปรงอยู่
ที่บริเวณปิดเข่าลงไป ไม่ผ่าสูง กางเกงจะเป็นทรงอะไรก็ได้ยกเว้นทรงขาบานมาก ๆ และต้องเป็น
กางเกงขายาวเท่านั้น อาจมีรูปแบบการตัดเย็บแปลก ๆ ทันสมัยไม่ธรรมดา แต่ก็ไม่หวือหวาเกินไป มี
ลวดลายได้นิดหน่อย ไม่มากเกินไป สีสันไม่จัดจ้าน ไม่ฉูดฉาด ผ้าที่ใช้มักเป็นผ้าทอเนื้อหนา มีน้ าหนัก 
อยู่ทรง หรือเป็นผ้าทอลายในตัวก็ได้ โอกาสที่ต้องแต่งตัวแบบนี้เช่น วันท างาน งานศพ งานแต่งงาน 
หรืองานพิธีการต่าง ๆ  

2.3.2 แบบกึ่งทางการ (Semi-formal / Dress Down)รูปแบบของการแต่งกายที่
ลดดีกรีความขึงขังจริงจังจากชุดแบบทางการหน่อย แต่ไม่ถึงขั้นกระโปรงสั้น ต้องยังคงความสุภาพอยู่ 
ระดับความยาวของกระโปรงเหมือนแบบทางการ ส่วนกางเกงยังต้องเป็นกางเกงขายาวอยู่ สีสันสดใส
ได้มากขึ้น ใช้ได้ทั้งลายเล็ก ๆ และลายใหญ่ ๆ รูปแบบการตัดเย็บมีลูกเล่นได้มากขึ้น อาจเป็นแบบ
พอง ๆ บาน ๆ หรือมีระบาย ๆ เข้ามาเพ่ิมเติมได้ เนื้อผ้าก็บางขึ้นนุ่มพลิ้วได้มากขึ้น เช่น อาจเลือกใส่
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แจ๊กเก็ต หรือคาร์ดิแกน แทนสูทก็ได้ โอกาสในการใส่ เช่นวันท างาน(ส าหรับบางองค์กร ) การเข้าพบ
ผู้ใหญ่ 

2.3.3 แบบไม่เป็นทางการ(Informal / Casual) เป็นการแต่งตัวแบบสบาย ๆ ไม่มี
รูปแบบที่แน่นอนตายตัว จะใช้สีสดใส สีทึม สีอ่อน หรือสีแก่ก็ได้อยากใสลวดลายมากแค่ไหนไม่มีใคร
ว่า ใช้ผ้าได้ทุกชนิดไม่มีจ ากัด แต่งได้ทุกโอกาสที่เป็นวันหยุด แต่จะแบบไหน อย่ างไร ต้องขึ้นอยู่กับ
กาลเทศะด้วย 

2.3.4 การแต่งกายในการเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่เราจะรู้ตัวล่วงหน้าก่อน
เวลาเดินทางอยู่แล้วว่าจะไปธุระ หรือไปท่องเที่ยว การจัดกระเป๋ าเดินทางก็ต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์นั้นๆ ด้วย ถ้าไปท างาน ควรเตรียมชุดแบบเป็นทางการซัก 1-2 ชุด ถ้าต้องประชุม 
น าเสนองาน หรือพบลูกค้าส าคัญๆ ที่เหลือเป็นชุดแบบกึ่งทางการก็ได้ พยายามใส่รองเท้าที่เดิน
สบายๆ และเตรียมรองเท้าสวยๆ ไปเผื่อซักคู่หนึ่ง พยายามใช้กระเป๋าที่เข้าได้กับทุกชุด เครื่องประดับ
ใส่ติดตัวเล็กๆ น้อยๆ ก็พอ แต่ถ้าไปเที่ยวจะเตรียมชุดแบบไหนก็ตามแต่ใจ อย่าลืมเช็คสภาพอากาศ
ก่อนไปด้วย เวลานั่งเครื่องบินนานๆ หาชุดที่ใส่ได้สบายๆ เตรียมแจ๊คเก็ตเข้ากันซักตัวก็พอ 

2.3.5 การแต่งกายในการเดินทางในประเทศ การเตรียมตัวเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ตรวจดูให้แน่ใจก่อนถึงจะเตรียมตัวได้ถูก ดูวัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง หากไปท างานควรเตรียมชุดส าหรับท างานเช่นเดียวกัน แต่ถ้าไปท่องเที่ยวก็ต้องจัดเตรียมชุด
ให้เหมาะกับกิจกรรมที่จะท าด้วย รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวหลักๆ ที่ต้องเตรียมชุดพิเศษๆ เช่นปีนเขา 
ขี่จักรยาน หรือไปทะเล หากไปปีนเขา หรือขี่จักรยาน สามารถใช้ชุดรูปแบบเดียวกันได้ จ าพวก
กางเกงขาสั้น ขายาว เนื้อ ผ้าให้หนามีกระเป๋า มีซิปใส่อุปกรณ์ให้พร้อม ถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ รองเท้า
ปีนเขา กระเป๋าเป้ ยาต่างๆ เผื่อจ าเป็น ยากันยุง แว่นกันแดด ผ้าโพกหัวยางรัดผม หมวกแก๊ป ติดไป
ด้วย จะช่วยให้ทะมัดทะแมงมากขึ้นไม่รกรุงรังดูน่าร าคาญ 

2.3.6 การแต่งกายไปเที่ยวทะเล เช็คดูกิจกรรมที่มีให้เล่นก่อน นอกจากอาบแดด 
เล่นน้ า แล้วยังมีอะไรอย่างอ่ืนให้เล่นอีกบ้าง จะได้เตรียมชุดให้พร้อมลุยได้ทันที เวลาไปเที่ยวทะเลจะ
แต่งตัวเปรี้ยวแค่ไหนไม่มีใครว่า แต่อย่าให้มากไปจะเป็นอันตรายได้ จะเตรียมชุดไปทะเลทั้งทีที่ขาด
ไม่ได้นอกจากชุดว่ายน้ า 2 ชุด ควรเอาอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ไปด้วย เช่น ผ้าโพกหัว แว่นกันแดด รองเท้า
แตะ กางเกงขาสั้น เผื่อขายาวไปด้วย ยากันยุง ผ้าพันตัวเอาไป 2 ผืน ไว้พันได้ ปูนอนได้ หรือจะห่มก็
ได้เหมือนกันกระเป๋าใส่สัมภาระใช้แบบสบายๆ เป็นย่าม เป็นถุง ดูจะเหมาะกว่าเป็นรูปเป็นทรง หลัก
ในการเลือกชุดว่ายน้ า ที่เข้ากับหุ่นเรา ใส่แล้วต้องดูดีด้วย โดยมีหลักการเลือกคร่าวๆ ดังนี้  

2.3.6.1 สาวทรงลูกแพร ใส่ท่อนบนเล็ก ท่อนล่างใหญ่ ท่อนบนสีอ่อน ท่อน
ล่างสีเข้ม หรือจะใส่แบบวันพีชสีเข้ม ขาเว้าสูงก็ช่วยให้ดูช่วงล่างเพรียวขึ้น 
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2.3.6.2 สาวหุ่นทรงสามเหลี่ยมคว่ า ใช้ชุดที่มีโครง สายใหญ่หน่อย หรือมี
ขอบกุ๊น ก็ช่วยพรางรูปร่างได้ ลายไม่ควรใหญ่ หรือมีสีมากเกินไป เพ่ือความกลมกลืนทั้งตัว 

2.3.6.3 หุ่นสีเหลี่ยม ใส่บิกินี่ มีการตกแต่งนิดหน่อยช่วยลดความแข็งของ
รูปร่าง ใส่สีพ้ืนหรือมีลาย สีเข้ม หรือสีอ่อนก็ได้ ถ้าใส่แบบคล้องคอจะช่วยให้ดูมีหน้าอกมากขึ้น 

2.3.6.4 หุ่นนาฬิกาทราย ใส่วันพีชสีเข้มพรางรูปร่าง หรือถ้าใส่ทูพีชโชว์ส่วน
เว้า ส่วนโค้งก็สวยถ้าอกใหญ่มากใส่แบบคล้องคอสายหนาช่วยพรางได้ 
  2.3.7 การแต่งกายไปงานปาร์ตี้ ถ้าต้องไปควรแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปแบบของ
งาน และช่วงเวลาจัดงานไม่เช่นนั้นอาจดูไปผิดที่ ผิดเวลา อึดอัดใจเปล่า ถ้ารูปแบบของงานเป็น
ทางการ มีแขกผู้ใหญ่ ก็ควรแต่งแบบทางการ ถ้าเป็นงานในหมู่เพ่ือนฝูง ใส่แบบกันเองหน่อยก็ได้ แต่
ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับบริษัทควรค านึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กร เพราะเราถือเป็นตัวแทนของบริษัท
นั้นๆ ต้องจ าให้ขึ้นใจ งานในช่วงเช้า ใส่แบบทางการ หรือกึ่งทางการ งานช่วงกลางวัน หรือช่วงบ่าย 
ใส่แบบกึ่งทางการ งานช่วงเย็น ใส่แบบเป็นทางการ ทั้งนี้ทัง้นั้นขึน้อยู่กับลักษณะของงาน และควรเช็ค
ดูว่ามีการก าหนดรูปแบบการแต่งตัวหรือไม่  

     2.4 การเลือกเครื่องประดับ  
            การเลือกใช้เครื่องประดับเป็นอีกหนึ่งวิธีง่าย ๆ ที่จะสร้างภาพลักษณ์อันหลากหลาย 
การเปลี่ยนเครื่องประดับสองสามชิ้นจะช่วยให้เสื้อผ้าชุดเดียวนั้นดูมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด เครื่องประดับเป็นส่วนประกอบส าคัญของการแต่งกายส าหรับผู้หญิง การเลือกใช้เครื่องประดับ
กับเสื้อผ้าเป็นเรื่องสนุก สร้างสรรค์  และช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับเสื้อผ้าชุดนั้น ใน
ขณะเดียวกันก็ยังบอกได้ถึง “สไตล์” เฉพาะของตัวผู้สวมใส่ โดยมีแนวทางการเลือกเครื่องประดับดังนี้ 

2.4.1 ซื้อเครื่องประดับที่คุณภาพดีเสมอ ซื้อเครื่องประดับที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะซื้อ
ได้ และพยายามเลี่ยงโลหะท่ีดูมีราคาถูก 

2.4.2 เครื่องประดับของคุณควรได้สัดส่วนกับรูปร่าง ถ้าเป็นผู้หญิงรูปร่างใหญ่ 
อย่าสวมเครื่องประดับชิ้นเล็ก จะยิ่งท าให้รูปร่างดูใหญ่ยิ่งขึ้น ถ้าเป็นคนรูปร่างเล็ก พยายามหลีกเลี่ยง
เครื่องประดับชิ้นใหญ่ เพราะจะยิ่งท าให้ตัวคุณดูรูปร่างเล็กไปกว่าเดิมเมื่อเทียบขนาดกับเครื่องประดับ
ที่สวมใส่ 

2.4.3 อย่าใส่เครื่องประดับทีเดียวมากกว่าสามชิ้นบริเวณใบหน้า ไม่ใส่ทีเดียวเกิน
กว่าสามชิ้นเพราะจะท าให้ดูเยอะจนเกินไป ไม่สร้างความน่าสนใจ แว่นตาถือเป็นเครื่องประดับอย่าง
หนึ่งดังนั้นถ้าสวมแว่นกับชุดนั้นแล้วจะเพ่ิมเครื่องประดับได้อีกแค่สองชิ้น 

2.4.4 การใช้รูปทรงซ้ า ๆ กันจะเน้นรูปทรงเดียวกันนั้นจนเกินไป ควรระมัดระวัง
เรื่องของรูปทรงของเครื่องประดับ หมายความว่าถ้าใบหน้ากลม อย่าเลือกต่างหูทรงกลมหรือเสื้อคอ
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กลม ถ้าเป็นคนที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม อย่าสวมต่างหูรูปทรงสี่เหลี่ยม พยายามเน้นที่ความเรียบง่าย
เข้าไว้ 

2.4.5 ไอเดียท าให้เสื้อที่เรียบๆดูมีอะไรน่าสนใจมากขึ้น ง่ายๆด้วยการหา pin 

แบบในภาพ หรือเป็นเข็มกลัดก็ได้ค่ะ อาจจะติดแค่อันเดียวเก๋ๆ หรือติดคู่กันในแบบและสีที่ต่างกัน ก็
ช่วยท าให้การแต่งตัวในวันนั้นดูมีรายละเอียดมากขึ้น 

 

ภาพที่ 3.1 Credit: RAMS Handcrafted  #bytania #jtpbangkok 2015 

 

3. เคล็ดลับการแต่งกายให้ดูดีแบบอินเทรนด์ 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเสื้อ ผ้าเครื่องนุ่งห่มนั้น เป็นหนึ่ง ในปัจจัยส าคัญส าหรับการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์เรามาช้านานตั้ง แต่โบราณกาลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง ในแต่ละยุคแต่ละสมัย
บทบาทของเสื้อ ผ้าอาภรณ์ก็แตกต่างกันไป ในยุคแรกๆ เครื่องนุ่งห่มมีไว้ส าหรับป้องกันความหนาวเย็น
ของอากาศเป็นหลักโดยน าใบไม้ใบหญ้า หรือหนังสัตว์ มาห่มมาพันร่างกายเอาไว้ หลังจากเริ่มมีการสาน
การทอ เข้ามาเกี่ยวข้อง เครื่องนุ่งห่มจึงพัฒนาขึ้น มาอีกขั้น คือเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้น เครื่องแต่งกายบ่ง
บอกถึงวรรณะ หน้าที่ของบุคคลมากขึ้น ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เทคโนโลยีเข้ามาแทรก
ซึมอยู่ในทุกๆ อณูของชีวิตมนุษย์ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องส่งผลถึงเรื่องของการแต่งกายด้วย ท าให้เครื่องแต่ง
กายสมัยนี้มีรูปแบบ ลวดลาย สีสัน ให้เลือกมากมายหลากหลาย และนอกจากบทบาทส าคัญที่มีมาแต่เดิม
แล้ว ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงที่มาที่ไป สังคม รสนิยม และอุปนิสัยของผู้สวมใส่อีกด้วย หรืออาจเรียกได้
ว่าการแต่งกายเป็นการสื่อสารแบบอวัจนภาษาถึงผู้คนที่ได้พบเห็นเรานั่นเอง หากเราอยากส่งสารที่ดีไปถึง
คนอ่ืน หรือไม่อยากให้ใครเข้าใจเจตนาของเราผิดๆ เราควรต้องให้ความส าคัญกับการหยิบจับสิ่งต่างๆมา
สวมใส่อย่างพิถีพิถันกันมากขึ้น 

ก่อนอ่ืนเราต้องรู้จักและเข้าใจตัวเองก่อนว่ารูปร่างและสัดส่วนของเราเป็นแบบไหน จุดเด่น
จุดด้อยของเราคืออะไร ส่วนไหนโชว์ได้ ส่วนไหนที่ต้องปกปิดเอาไว้ รูปแบบการแต่งกายแบบไหนที่
ถูกใจใช่เรา จะเป็นแบบเรียบร้อย หลุดโลก อ่อนหวาน เซ็กซี่ หรือคลาสสิก เรามีบุคลิกภาพอย่างไร 
ต้องลองสังเกตดูตรงกับที่เราต้องการให้คนอ่ืนเข้าใจไหม หรือเรารู้ของเราเองอยู่คนเดียว แล้วคิดว่าไม่
มีใครเข้าใจฉัน เมื่อรู้ดังนั้น แล้วค่อยมาคิดว่าจะหยิบจับอะไรมาผสมผสานกันให้เหมาะสมลงตัว แสดง
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ความเป็นตัวตนของเรามากที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรค านึงถึงวาระ โอกาส และสถานที่ที่เราต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกัน เพื่อแสดงถึงความใส่ใจ และความเคารพต่อบุคคลหรือสถานที่นั้น ๆ ที่ส าคัญ
เพ่ือความกลมกลืน ไม่ให้เป็นจุดสนใจมากเกินไป หรือกลายเป็นคนที่ไม่มีใครสังเกตเห็นได้เลย เรื่อง
แค่นี้ฟังดูเหมือนจะง่าย ไม่เห็นมีอะไรยุ่งยากวุ่นวาย แต่พอเอาเข้าจริงกลับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี 
จริงๆ แล้วค าตอบของทุกค าถามนั้น ง่ายนิดเดียวเพียงแค่เรารู้จักช่างสังเกตสักหน่อยตามหลักการ
ง่ายๆ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ตามล าดับ  

3.1 รูปร่าง และสัดส่วน (Figure & Proportion)รูปร่างของคนเราแบ่งออกคร่าวๆ ตาม
รูปแบบ Geometric ได้ 4 แบบ คือ แบบสามเหลี่ยม แบบสามเหลี่ยมคว ่า แบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ
แบบนาฬิกาทราย แต่ละรูปแบบนั้น ยังสามารถแบ่งย่อยออกมาเป็นเรื่องของลักษณะ และสัดส่วน
ต่างๆ ได้อีก เช่น ผอมแบน เอวสั้น อกใหญ่ คอยาว เป็นต้น ดังนั้น เวลาที่เราเลือกเสื้อ ผ้าเครื่องแต่ง
กาย เราจึงควรค านึงถึงทัง้ รูปร่าง และสัดส่วนของเราเองให้มาก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติติดกายไม่
สามารถใส่เข้าถอดออกได้เหมือนกับเสื้อ ผ้า รูปร่างแต่ละแบบเหมาะกับรูปแบบเสื้อ ผ้าที่ไม่เหมือนกัน 
ฉะนั้น ต้องรู้ก่อนว่าเรามีรูปร่างแบบไหน แล้วเครื่องแต่งกายแบบไหนถึงจะส่งเสริมให้ดูดีและแบบไหน
ท าให้ลักษณะด้อยของเราเด่นชัดขึ้น 

3.1.1 แบบสามเหลี่ยม (Triangle) ลักษณะของรูปร่างแบบสามเหลี่ยม คือ 
ช่วงบนเล็ก ช่วงล่างใหญ่ไหล่แคบ ล าตัวเล็ก สะโพกใหญ่ ต้นขาแน่น เหมือนรูปสามเหลี่ยมที่มียอด
แหลม ฐานกว้าง หรือที่บางคนอาจเรียกว่า “หุ่นลูกแพร” คนที่มีหุ่นแบบนี้ต้องหาสมดุลยภาพให้ช่วง
ไหล่และสะโพกให้พอดีเสื้อ ควรเลือกพอดีตัวไม่ฟิตหรือหลวมจนเกินไป เพราะถ้าฟิตมากๆ จะเป็นการ
เน้นล าตัวที่เล็กอยู่แล้วให้เล็กลงไปอีก หรือถ้าเสื้อ ตัวใหญ่จะท าให้ช่วง บนและช่วงล่างดูเท่าๆ กันยิ่ง 
ท าให้รู้สึกแข็งท่ือไปหมดทั้งตัวเสื้อเชิ้ตควรดูที่มีการตีเกร็ดเป็น 

            เส้นด้านหน้าทั้งสองข้าง (princess line) เพ่ือสร้างภาพโค้งเว้าบน
ล าตัว สามารถเพ่ิมลูกเล่นบนตัวเสื้อ เช่น มีระบาย จีบรูด หรือเสริมลูกไม้ ใช้ผ้าเนื้อ เบาใส่สบายอย่าง 
cotton หรือเนื้อผสมเสื้อแบบอ่ืนๆ ควรใส่คอปาด คอเหลี่ยม เปิดไหล่ หรือเกาะอกจะช่วยท าให้ช่วงไหล่
ดูกว้างขึ้น ถ้ามีลายควรเป็นลายเล็กๆ จะเป็นลายดอกไม้ ลายขวาง หรือลายกราฟิกก็ได้ กางเกงควรเป็น
สีพืน้ เข้มกว่าท่อนบน ไม่มีจีบไม่มีขอบเอวหลีกเลี่ยงกระเป๋าหลังใหญ่ๆต่ า ๆ ทรงตรงถึงจะสวย ไม่ควรใส่
ทรงบุหรี่ หรือทรงขาฟิตมากๆ จะขับเน้นให้สะโพกเด่นชัดขึ้น และไม่ควรใส่เอวต่ ามาก ต่ าสุดควรอยู่
บริเวณสะโพกบนเท่านั้น เข็มขัดถ้าไม่จ าเป็นควรหลีกเลี่ยง หรือใส่เส้นเล็กๆ ก็พอได้ กระโปรงไม่ควรมี
ขอบเอว ผ้ามีน าหนักไม่หนามาก ทรง A หรือทรงตรงจะใส่ได้สวยท าให้ช่วงบนและช่วงล่างเกิดความ
สมดุลกันดี 

 3.1.2 แบบสามเหลี่ยมคว่ า (Inverted Triangle) รูปร่างแบบนี้จะมีช่วงบน
กว้างกว่าช่วงล่าง ไหล่กว้างสะโพกเล็ก ขาเรียว เหมือนรูปสามเหลี่ยมคว ่า สลับกับแบบแรก คือต้อง
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ท าให้ไหล่ดูแคบลงแต่สะโพกต้องใหญ่ให้พอดีกัน พยายามสร้างเส้นขวางให้ช่วงสะโพกดูกว้างขึ้น ใน
ขณะเดียวกันต้องหลีกเลี่ยงเส้น ลาย หรือการตัดเย็บที่เพิ่มขนาดตัวให้ใหญ่ขึ้น ควรใส่ท่อนบนที่มีสีเข้ม
กว่าท่อนล่าง เพ่ือพรางไหล่ให้ดูเล็กลง เลือกเสื้อ คอวี คอคว้าน จะดีกว่าเสื้อ คอเหลี่ยม คอปีน ถ้าใส่
เสื้อ มีปกควรปลดกระดุมลงมาให้ลึกหน่อย เนื้อ ผ้านิ่ม ไม่หนาไม่แข็งเป็นทรง เพราะจะยิ่ง ท าให้ดูอึด
อัด ที่ส าคัญไม่ควรมีลายละเอียด หรือลูกเล่นมากๆ บนตัวเสื้อ เพราะจะท าให้พุ่งความสนใจมาที่ท่อน
บนมากเกินไป ส่วนท่อนล่างควรใส่กางเกงเอวต่ า มีขอบเอว มีเกร็ดเพ่ือสร้างเส้นขวาง เพ่ิมขนาด
สะโพก หรือใช้เข็มขัดเป็นตัวช่วยก็ได้ แต่ระวังอย่าให้ใหญ่นักกลายเป็นดูน่าอึดอัดแทนทรงกางเกงที่ใส่
แล้วดูดี คือทรงขาบาน ทรง Boot cut ทรงตรงหลวมๆ หน่อย หรือจะใส่กางเกงแนว cargo มี
กระเป๋าปะไปปะมา มีความพองของตัวกางเกงก็ได้ กระโปรงก็เช่นเดียวกัน ควรใส่เอวต ่าลงมากว่าเอว
จริงส่วนทรงกระโปรงก็ต้องทรง A กระโปรงบาน รูดเอว หรือจับจีบ จะมีลวดลาย สีสันสดใส หรือมี
ลูกเล่นเล็กๆน้อยๆ เช่น มีกระเป ๋า แซมลูกไม ้หรือ กุ๊นขอบ ก็สามารถเพ่ิมความน่าสนใจมากข้ึน ได้ 
     3.1.3 แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle) หุ่นแบบนี้มีลักษณะเป็นแท่งตรงๆ 

ช่วงไหล่กับช่วงสะโพกกว้างพอ ๆ กัน เอวคอดเล็กน้อยไม่ชัดเจน ฟังดูเหมือนไม่ค่อยดี แต่จริงๆ แล้ว
หุ่นแบบนี้ใส่เสื้อ ผ้าได้หลากหลายรูปแบบกว่าหุ่นแบบอื่นๆ สิ่ง ที่ต้องค านึงถึงมากที่สุดส าหรับผู้ที่มีหุ่น
แบบนี้คือการสร้างโค้งเว้าให้ดูเอวคอดเอวกิ่วมากขึ้น ใส่เสื้อ ตีเกร็ดสองข้างล าตัวช่วยให้ดูมีเอวได้ 

ความยาวเสื้อ อยู่ระดับสะโพกได้หมด แต่ไม่ควรสั้นนักจะท าให้เอวหายไป จะใส่เสื้อ คอวี คอกลม 

หรือคอปาดก็ได้ แต่ถ้าไหล่กว้างมากควรหลีกเลี่ยงเสื้อ แบบคล้องคอที่จะท าให้ไหล่ดูกว้างกว่าความ
เป็นจริงใช้ผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง อย่างผ้าผสมใย spandex ได้ แต่ไม่ควรเลือกผ้าแข็งๆ เป็นทรง 
เพราะเอวที่ไม่ค่อยคอดอยู่แล้วจะยิ่งทื่อเข้าไปอีก ท่อนบนควรจะใช้สีพ้ืน แล้วค่อยเพ่ิมลูกเล่นต่างๆ ที่
ท่อนล่าง ระวังรูปแบบของเสื้อ ที่ท าให้เกิดเส้นขวาง หรือเพ่ิมความหนาให้บริเวณบ่าไหล่ ท าให้ไม่
สมดุลกันระหว่างท่อนบนและท่อนล่าง ใส่ท่อนบนกับท่อนล่างในเฉดสีเดียวกันแล้วคาดเข็มขัดคนละ
เฉดสีจะท าให้ดูมีเอวขึ้น ส่วนท่อนล่างถ้าเป็นกางเกงสามารถใส่ได้แทบทุกแบบ ขาแคบ ขาตรง ขา
บาน หรือรัดขาก็ได้ ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับความสูงของแต่ละคน ถ้าใส่ทรงฟิตๆ จะช่วยขับให้ดูมีสะโพกขึ้น 

ทรงของกระโปรงก็สามารถเลือกได้หลากหลาย ไม่ว่าจะทรงดินสอ ทรง A หรือกระโปรงบาน แต่ที่
ต้องระวัง คือกระโปรงจีบรอบ เพราะจะท าให้ตัวถูกแบ่งเป็นสองท่อน ดูล าตัวสั้น และช่วงบนใหญ่กว่า
ความเป็นจริง 
    3.1.4 แบบนาฬิกาทราย (Hourglass) แบบนี้จะมีส่วนโค้งส่วนเว้ามากกว่า
แบบอ่ืนๆช่วงไหล่และสะโพกกว้างพอๆ กัน แต่เอวคอดกิ่วเห็นชัดเจน เป็นรูปร่างที่แสดงถึงความเป็น
ผู้หญิง และเซ็กซี่มาก เวลาแต่งตัวพยายามเน้นช่วงเอวให้เป็นจุดดึงสายตา เพ่ือโชว์สัดส่วนที่สวยงาม
ตามธรรมชาติ ใช้สีสันในโทนเดียวกันทั้งท่อนบนและท่อนล่าง เพ่ือให้ภาพรวมทั้ง ตัวออกมาดูชะลูด
ขึ้น ส าหรับท่อนบนควรเลือกผ้าเนื้อ นุ่ม บางเบาหรือผสม spandex ก็ได้ รูปแบบเสื้อ ควรมีการตี
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เกร็ด จับจีบเพื่อให้เข้าทรงพอดีรูปร่าง ถ้าหน้าอกใหญ่ไม่ควรใส่เสื้อ มีระบาย จับจีบ หรือกระเป๋ า จะ
ท าให้ดูแน่นน่าอึดอัด สามารถใส่เสื้อแบบป้ายไปป้ายมา คอวี หรือคล้องคอได้ ไม่ควรใส่แขนล้ า เพราะ
จะท าให้ไหล่ดูกว้างเกินไป ความยาวเสื้อ ไม่เกินบริเวณสะโพกบนจะใส่เข้าข้างในกระโปรง หรือ
กางเกง แล้วคาดเข็มขัดก็ดี แต่ขนาดของเข็มขัดต้องไม่หนามาก ท่อนล่างถ้าเป็นกางเกงควรใส่แบบ
เรียบๆ ไม่มีจีบ เนื้อ ผ้ามีน้ าหนัก ใส่กางเกงขาตรง ขาบาน หรือทรง boot cut ก็ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยง
กางเกงทรงบุหรี่ หรือฟิตมากๆ เพราะจะท าให้สะโพกดูใหญ่ และหนักเกินไป ส่วนกระโปรงใช้ผ้าที่มี
น้ าหนักหน่อย ไม่หนาหรือบางเกินไป รูปทรงกระโปรงใส่ได้ทั้ง ทรงตรง ทรง A หรือทรงดินสอ มีขอบ
เอว ไม่ต้องจับจีบ แนบพอดีกับสะโพก เพ่ือความเซ็กซี่ หากเลือกใส่กระโปรงบานๆ ไม่ควรมีขอบเอว 
หรือถ้ามีต้องเล็ก เพ่ือความกลมกลืนกันทั้งตัว 

     3.2 ความพิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับให้เหมาะสมลงตัวนั้น พอจะมีจุด
ที่เด่นๆ ดังต่อไปนี้  

3.2.1 คอยาว หลีกเลี่ยงเสื้อคอวีคอปาดเพราะจะท าให้คอดูยาวขึ้นอาจใช้ผ้าพันคอ
มาช่วยก็ได้สร้อยคอเส้นยาวไม่ค่อยเหมาะ ใส่ตุ้มหูยาวระโยงรยางค์จะยืดคอขึน้ ไปอีก 

3.2.2 คอสั้น ไม่ควรใส่เสื้อ ที่ปกปิดคอมิดชิดอย่างคอปีน คอเต่าหรือเสื้อคอกลมติด
คอก็ไม่ได้ ไม่ควรใส่สร้อยติดคอแบบโชกเกอร์ ตุ้มหูเป็นเส้นเล็กๆ จะช่วยได ้

3.2.3. แขนใหญ่ อย่าโชว์ท่อนแขนมากใส่แขนยาวจะดีกว่าหรือแขนบานแขนกิโมโน 
แขนค้างคาวก็ดูดี ถ้าแขนกุดจะยิ่งเน้น หากอยากใส่จริงๆ เป็นสายเดี่ยว คล้องคอไปเลยจะดีกว่า 

3.2.4 อกเล็ก ชุดชั้นในแบบเสริมทรงช่วยได้มากถ้าใส่เสื้อเปิดแขนเปิดไหล่ก็
เบี่ยงเบนความสนใจดีจะใช้เสื้อมีระบายปกเสื้อใหญ่ๆ หรือผ้าพันคอช่วยก็ได้ 

3.2.5 อกใหญ่ เลือกเสื้อสีเข้มๆอย่าใส่เสื้อปิดคอใช้คอวีคอลึกจะดูปลอดโปร่งกว่าแต่
อย่าให้เนื้อผ้าหนานักควรใช้เนื้อผ้าบางเบาสร้อยคอหนาๆ หนักๆ ยิ่งถ่วงให้อกดูหนาขึ้นอีก 

3.2.6 เอวสั้น ปล่อยชายเสื้อยาวถึงช่วงสะโพกท่อนล่างแบบเอวต่ าจะดีกว่าเข็มขัด
ควรเป็นโทนสีเดียวกับเสื้อเลือกกระเป๋าสะพายให้ยาวหน่อยก็ช่วยได ้

3.2.7 เอวยาว อย่าใส่เอวต ่ามากๆ กางเกงควรยาวกรอมเท้า กระโปรงแบบเรียบๆ 
ท าให้ดูชะลูด เข็มขัด รองเท้าเป็นโทนสีเดียวกับท่อนล่างจะช่วยยืดช่วงขาได้ 

3.2.8 ขาสั้น เลือกกระโปรงกางเกงทรงตรง ทรงแคบ เพ่ิมเส้นแนวดิ่งให้รูปร่างอย่า
ใส่ทรงบานขากว้าง หรือจีบรูด เลือกเสื้อตัวสั้นหน่อยท าให้ขาดูยาวขึ้น 

3.2.9 ขายาว ควรใส่เสื้อปล่อยชายออกข้างนอก เพ่ือช่วยลดความยาวของขา 
สามารถใส่กระโปรง กางเกงได้หลากหลายรูปแบบ และเลือกความยาวได้หลากหลายระดับ 

3.2.10 ต้นขาใหญ่ เลือกเนื้อผ้านิ่มๆ ใส่สีเข้มๆกระโปรงกางเกงทรงหลวม ขาตรง 
หรือแบบ Boot cutก็ได้ แต่อย่าให้แนบเนื้อหรือฟิตมากเกินไป ท าให้เน้นต้นขามากขึ้น 
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3.2.11 หน้าท้องใหญ่ หลีกเลี่ยงผ้า Spandex ที่รัดแนบกับตัว มีกระเป๋าปะ หรือ
กระเป๋ามีฝาก็ไม่ควรใช้แบบซิปข้าง หรือซิปหลังจะดีกว่าซิปหน้า อย่าใช้เข็มขัดเส้นโตโดดเด่น เป็นการ
ชีชวน 

3.2.12 บั้นท้ายใหญ่ ใช้ผ้ามีน้ าหนักเนื้อนิ่มอย่าเลือกผ้าหนาหนักหรือเป็นมันเงา 
เลือกกระโปรงกางเกงแบบเรียบๆ ไม่มีจีบ ไม่มีกระเป๋าหลัง กระเป๋าฝา 

3.2.13 บั้นท้ายแบน เลือกเนื้อผ้าที่อยู่ทรงจับจีบให้พองอย่าใช้ผ้าเนื้อนิ่มและทิ้งตัว
มากๆ ท าให้แบนลู่ลงไปอีก เลือกแบบที่มีลูกเล่น หรือมีกระเป๋าด้านหลัง เพ่ือช่วยบังสายตา 

 

4. การแต่งกายให้เหมาะกับบุคลิกภาพ (Personality) 

    เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้และเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอ 

ของคนๆ นั้น แต่ละคนอาจมีส่วนที่เหมือนหรือต่างกันไม่มากก็น้อย ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือก
ประพฤติปฏิบัติแบบไหน การแต่งกายก็เป็นปัจจัยส าคัญที่จะชี้ให้เห็นถึงบุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่อยู่
ได้ ดังนั้นเวลาเลือกเครื่องแต่งกายแต่ละทีจึงต้องระมัดระวัง และค านึงถึงภาพที่แสดงออกมา หรือ
ภาพที่ต้องการให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าเป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือไม่ การมองบุคลิกภาพของแต่ละคนผ่าน
การแต่งกายนัน้พอจะสังเกตได้จากสิ่ง ต่างๆ ดังนี้  

4.1 ร่าเริง สนุกสนาน มักใส่เสื้อผ้าที่มีสีสัน ลวดลายหลากหลาย เนื้อผ้าสบายๆ ไม่
แข็งเป็นทรงรูปแบบการตัดเย็บแปลกๆ มีลูกเล่นทันสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ หลากสี 
หลายแบบ การแต่งตัวสไตล์ หวาน เปรี้ยว หรือสาวนักกีฬาก็มีบ้าง 

4.2 เคร่งขรึม เอาจริงเอาจัง ชุดท างานต้องเป็นชุดสูท หรือไม่ก็ใส่แจ็คเก็ต เลือกใช้สี
พ้ืนโทนสีกลางๆ มากกว่าผ้าลาย รูปแบบการตัดเย็บเรียบๆ แต่ต้องเนี๊ยบ กระเป๋า รองเท้า สีเบสิก 
เป็นทรงชัดเจนเครื่องประดับขนาดชิ้นเล็กๆ ไม่หวือหวา มักแต่งตัวสไตล์ เรียบร้อย คลาสสิก หรือเท่ๆ 

4.3 มั่นใจในตัวเอง สามารถเห็นได้ในหลายๆ สไตล์การแต่งตัว ชัดเจนในรูปแบบที่
ตัวเองแต่งออกมา แบ่งได้ 2 ประเภท คือมั่นใจโดยไตร่ตรอง แบบนี้ไม่น่าห่วง เพราะสิ่งของทุกอย่าง
ผ่านการเลือกสรรมาแล้วว่าเหมาะสม ส่วนพวกมั่นใจไร้สตินี่อันตราย เนื่องจากเป็นประเภทชอบแบบ
ไหนใส่แบบนั้นโดยไม่ค านึงว่าใครจะว่าอย่างไร 

4.4 เหนียม ขี้อ้าย ไม่ได้หมายความว่าต้องแต่งตัวปกปิดมิดชิดเท่านั้นจริงๆ แล้ว
อาจจะกล้าแต่งตัวเหมือนกัน แต่ไม่ถึงกับสุดกู่ ยังมีการยับยั้ง ไว้บ้าง เอาแค่กลิ่นอายแฟชั่นมาหน่อยๆ 
ก็พอการแต่งตัวมีในทุกๆสไตล์ แต่พวกสาวเปรี้ยวนี่ไม่ค่อยจะอายเท่าไหร่ 

4.5 ห้าวๆ แข็งๆ มักชัดเจนในการแต่งตัว สีเป็นสี ลายเป็นลาย แบบเป็นอย่างไรต้อง
เห็นเป็นอย่างนั้นสั้นก็สั้นเลย กลมก็ต้องกลมชัด เครื่องประดับก็ชิ้นใหญ่เห็นถนัด หรือไม่ใส่เลยก็ได้ 
พบในการแต่งตัวแทบทุกสไตล์ ยกเว้นแบบเรียบร้อย และสาวหวาน  
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เมื่อรู้จัก รู้รูปแบบการแต่งตัวของตัวเองแล้ว ก็ต้องรู้เรื่องการผสมผสาน หยิบจับมา
ตกแต่งให้ตัวเองดูดี มีสไตล์ด้วย หลักต่างๆ ที่ส าคัญในการแต่งตัวแบบผสมผสานมีทั้งเรื่องของสีทั้งสี
ผ้าและสีผิว เรื่องของรูปแบบการตัดเย็บต่างๆ แบบไหนจับคู่กับแบบไหนแล้วสวย หรือแบบไหนใส่
ด้วยกันแล้วกลายเป็นตัวตลก เครื่องประดับแต่ละชนิดเหมาะกับเสื้อผ้าลักษณะไหน กระเป๋า รองเท้า 
ส่วนประกอบทัง้หลายอยู่รวมกันแล้วเป็นอย่างไร เข้ากันได้แค่ไหน ต้องรู้จักจับคู่กันให้ดี 

เรื่องหลักๆ ที่พลาดไม่ได้ คือเรื่องของสี เราควรเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีสีไว้เป็น
พ้ืนฐานก่อน แล้วการจับคู่สีแบบต่างๆ ก็จะง่ายขึ้น สีต่างๆ เกิดจากการผสมไปผสมมาของกลุ่มสีหลัก
เข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมากลุ่มสีต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มง่ายๆ คือกลุ่มสีหลัก (Primary) 

กลุ่มสีรอง(Secondary) และกลุ่มสีที่สาม (Tertiary) ส่วนสีขาว และสีด า เป็นสีที่แยกออกมาเพ่ือเติม
เต็มกลุ่มสีทั้งสามให้มีความเข้มขึ้นโดยการเติมสีด า (Shade) และอ่อนลง โดยการเติมสีขาว (Tint) 

ตามล าดับ 

 

5. การจับคู่สี (Color Mix)  

    คือการใช้สีในกลุ่มสีต่างๆ มาประกอบกันจนเกิดเป็นภาพๆ หนึ่ งสามารถจับคู่สีได้หลาย
แบบดังนี้้ 

5.1 เฉดสีขาว - ด า (Achromatic) 

5.2 คู่สีติดกันอาจมีความอ่อน หรือแก่ไม่เท่ากัน (Analogous) 

5.3 คู่สีตรงกันข้าม (Complementary) 

5.4 สีเดียวกัน แต่มีความอ่อน แก่ ไม่เท่ากัน (Monochromatic) 

5.5 สีกลางๆ (Neutral) เกิดจากการผสมของสีตรงข้าม หรือสีด า ท าให้สีตุ่นขึ้น 

จากการผสมสีในแบบต่างๆ นั้นท าให้เราสามารถน ามาใช้จับคู่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
ต่างๆ ให้เข้ากันได้แล้ว เราควรใส่ใจในเรื่องของสีผิวของเราเองด้วยว่าโทนสีแบบไหนที่เหมาะกับสีผิว
ของเราไม่ใช่แต่งตัวผสมผสานกันสวยงาม แต่กลับไม่เข้ากับสีของผู้สวมใส่ แทนที่จะช่วยส่งเสริม 
กลายเป็นข่มทับไป ดังนั้น สีผิวของเราจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการเลือกสีของเสื้อผ้านั้นๆ ด้วย สีผิว
ของคนเราแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือสีผิวโทนร้อน สีผิวโทนเย็น และสีผิวกลางๆ 

- สีผิวโทนร้อน คือผิวที่มีธรรมชาติของสีออกไปทางสีน้ าตาล ฉะนั้นสีผิวแบบ
นี้จึงเหมาะกับสีที่มีส่วนผสมของสีเหลืองเป็นพ้ืนฐานมากกว่าสีที่มีสีชมพูผสมเป็นสีหลัก สีที่ใส่ขึ้นเป็น
สีที่มีเนื้อ สีเข้มข้นในโทนสีแรงๆ เช่น สีส้ม สีแดง สีเหลือง สี้น าตาล สีทอง เป็นต้น สังเกตได้ว่าสีที่ใส่
ขึ้นจะออกไปทางโทนสีร้อนมากกว่าโทนสีเย็น พวกสีแป้งๆ สีที่ผสมสีขาวมากๆ อย่างกลุ่มสี Pastel 

ไม่ท าให้โดดเด่นเท่าที่ควรและแน่นอนว่าเครื่องประดับที่เป็นสีทองจะใส่ได้สวยกว่าเงิน 
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- สีผิวโทนเย็น เป็นผิวที่มีสีค่อนไปทางขาว มีส่วนผสมของสีฟ้าอยู่ลึกๆ ใน
ธรรมชาติของสีผิวและเป็นผิวที่สามารถเกรียมแดดได้ง่าย ผิวแบบนี้ควรเลือกเสื้อ ผ้าในโทนสีเย็นๆ มีสี
ฟ้า สีเขียว ผสมเป็นพ้ืน สีอยู่ หรือพวกสีพลอยเข้มๆ เช่น สีอเมทิส สีเทอควอยส์  สีนิล สีไพลิน เป็น
ต้น สีโทนร้อนอย่างสีแดงก็ใส่ได้ แต่ต้องเป็นโทนสีเข้มๆ เช่น สีไวน์ สีเปลือกมะเขือม่วง หรือสี แดง
ตุ่นๆ เครื่องประดับที่ใส่ขึ้น ส่วนใหญ่เป็นสีเงินมากกว่าสีทอง 

- สีผิวกลางๆ เป็นสีผิวที่ไม่แสดงความเด่นชัดว่าธรรมชาติของสีผิวเป็นสีอะไร สี
ผิวแบบนี้สามารถเลือกสีของเครื่องแต่งกายได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสีโทนร้อน หรือสีโทนเย็น การ
เลือกแต่งตัวด้วยสีแบบไหนอาจใช้อารมณ์ ความรู้สึกในตอนนั้นๆ เป็นตัวตัดสินใจก็ได้ เครื่องประดับที่
ขับให้ผิวสวยควรเน้นไปที่สีของพลอย หรือลูกปัดที่ใส่ มากกว่าสีเงินเด่นๆ หรือสีทองชัดๆ 

หลังจากเลือกสีให้เหมาะกับผิวแล้ว ควรจัดระเบียบรูปแบบของท่อนบน และท่อน
ล่างให้พอดีด้วย อย่าให้ดูมากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งพอจะมีหลักการง่ายๆ ดังนี้ 

- ท่อนบนสีอ่อน ท่อนล่างสีเข้ม ถ้าท่อนบนสีเข้ม ท่อนล่างสีเข้ม หรืออ่อนก็ได้ 
- ท่อนบนลีลา ท่อนล่างเรียบๆ ถ้าท่อนบนเรียบๆ ท่อนล่างควรมีลีลาบ้าง 
- ท่อนบนฟูพอง ท่อนล่างเรียบนิ่ง ถ้าท่อนบนเรียบนิ่ง ท่อนล่างจะฟูพองก็ได้ 
- ท่อนบนลายชัด ท่อนล่างสีพื้น ถ้าท่อนบนสีพ้ืน ท่อนล่างลวดลายได้ 
- ท่อนบนโป๊ ท่อนล่างปิด ถ้าท่อนบนปิด ท่อนล่างก็ต้องปิดไว้เหมือนกัน 

- ท่อนบนบาง ท่อนล่างหนา ถ้าท่อนบนหนา ท่อนล่างต้องหนากว่า หรือเท่ากัน 

 

6. การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาละและเทศะ 

    การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาละและเทศะหมายถึง การใช้เสื้อผ้ารวมถึงเครื่องประดับ
ตกแต่งร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า โดยให้เหมาะสมกับกาละคือเหมาะสมกับเวลากลางวัน กลางคืน งาน
เลี้ยงต่างๆ และเหมาะสมกับเทศะคือเหมาะสมกับสถานที่เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงภาพยนตร์ 
เป็นต้นโดยจัดประเภทของการแต่งกาย ออกเป็นดังนี้ 

6.1 โอกาสปกติ การแต่งกายในโอกาสปกติ ได้แก่การไปท างาน ประชุม สอบ
สัมภาษณ์ ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามสมัยนิยมเหมาะกับสถานที่และสภาพอากาศ 

 6.2 โอกาสพิเศษ ประกอบด้วยโอกาสต่าง ๆ ดังนี้ 
  6.2.1 งานทั่วไป ถ้าในบัตรเชิญก าหนดว่าแต่งกายตามสบาย casual dress 

หรือ casual clothes สุภาพบุรุษสามารถสวมเสื้อเชิตผูกเนคไท ชุดพระราชทานหรือ ใส่เสื้อเชิตสวม
สูททับโดยไม่ต้องผูกเนคไท ส่วนสุภาพสตรีแต่งกายเรียบร้อยมีเครื่องประดับบ้างเล็กน้อย 

  6.2.2 งานเลี้ยงตอนค่ า มักเขียนไว้ในบัตรเชิญว่า Dinner  การแต่งกายควร
หรูหราขึ้น สุภาพบุรุษใส่เสื้อเชิตผูกเนคไทสวมสูททับ สุภาพสตรีสวมกระโปรงตามสมัยนิยมหรือสวม
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กระโปรงยาวที่ดูหรูหรา ถ้าเป็นงานเลี้ยงรับรองหรือ cocktail สามารถสวมกระโปรงฟูได้เพราะเป็น
การยืนรับประทาน 

   6.2.3  งานราตรีสโมสร มักก าหนดว่าเป็น Formal even wear 

สุภาพบุรุษจะแต่งกายครบเครื่องเต็มยศ ประกอบด้วยสูท กางเกง เสื้อเชิต เสื้อแค่เอว ผ้าคาดเอว โบว์
ไท รองเท้าสีด า ส่วนสุภาพสตรีสวมชุดยาวเปิดไหล่  หรือเสื้อแขนยาวมีการตกแต่งหรูหรา หรืออาจใช้
ชุดไทยจักรี ชุดไทยบรมพิมาน 

6.2.4  งานพิธีการ เช่นงานพระราชทานปริญญาบัตร  งานพระราชพิธี งาน
ที่เป็นทางการ การแต่งกายต้องเป็นไปตามก าหนด เช่นชุดปกติขาว ชุดสากล ชุดไทยต่างๆ  ภาพสตรี
ไม่ควรสวมกระโปรงสั้นหรือยาวเกินไป 

  6.2.5  งานท าบุญที่วัด ควรแต่งกายสุภาพมิดชิด สีสันไม่ฉูดฉาด เหมาะกับ
รูปร่างและผิวพรรณ  ในกรณีของงานศพสุภาพบุรุษควรใส่ชุดสูทสีเข้ม สวมเชิ้ตขาว เนคไทสีด า 
รองเท้าถุงเท้าสีด า ถ้าเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ ข้าราชการใส่ชุดปกติขาวสวมแขนทุกข์ สุภาพสตรี
สวมชุดด าแบบสุภาพ ไม่ควรมีลวดลาย 

   ยามพักผ่อน แต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเช่นเวลาอยู่บ้าน ชุดนอนแต่ง
ตามความชอบส่วนตัวแต่ควรเป็นผ้าเบาสบาย การไปเที่ยวแต่งให้เหมาะกับสถานที่เช่นไปทะเล ปีน
เขาควรใส่กางเกง   เวลาเล่นกีฬาควรสวมชุดกีฬาเพ่ือความเหมาะสม 

  หลักในการแต่งกายและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ง่ายขึ้น หรือไม่
เสียเวลาแต่งตัวนานเป็นชั่วโมง เพราะว่าไม่รู้ว่าจะใส่ตัวไหน แบบไหน อย่างไรจึงจะเหมาะสมดูดี ลอง
มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองให้เจอ จะได้รู้สึกว่าการแต่งตัวผสมผสานไปมานั้นท าได้ไม่ยาก 

- กรรณีย์ ถาวรสุขการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย  

                                                                                
สรุป  
 

การแต่งกายดี และเหมาะสม ช่วยเสริมบุคลิกและความมั่นใจ นั้น  ไม่จ าเป็นต้องเลือกใส่
เสื้อผ้าหรู ราคาแพง หรือแบรนด์เนม  แต่อย่างใด เพียงแค่ต้องเลือกให้เหมาะสม ก็สามารถเพ่ิมบุคลิก
ที่ดีได้ เพียงแค่ต้องรู้จักเลือก ดังนี้ 

1  รู้จักจุดเด่น และจุดด้อย  ของร่างกายตัวเอง  จะช่วยให้สามารถเลือกที่จะปกปิดจุดด้อย 
และเสริมจุดเด่นที่มีอยู่ให้น่ามองยิ่งขึ้น  เช่น หากขาเรียวสวยก็ใส่กระโปรงแหวกสูง กางเกงขาสั้น 
หรือสกินนี่ยีนส์ เพ่ือเผยเรียวขาสวย หรือหากไหล่มลสวยเรียบเนียน ก็ใส่เสื้อโชว์ไหล่   เป็นต้น  แต่ที่
ส าคัญการเสริมบุคลิกให้ดูดีต้องอย่าให้เปิดมากเกินไปจะกลายเป็นโป๊เกินงามได้ 
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2  โทนสีเรียบง่าย  เน้นเสื้อผ้าที่เป็นสีพ้ืนและสีแนวธรรมชาติหรือเอิร์ธโทน เช่น สีน้ าตาล 
สีเบจ  เนื่องจากเป็นสีที่มีความคลาสสิกในตัวเองสามารถจับคู่ได้กับทุกเฉดสี จึงสามารถสวมใส่ได้
เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ แต่ถ้าหากชอบแบบลายๆ ก็ควรเลือกที่เป็นลายกราฟิกง่ายๆ อย่างลายส
ก็อต ลายตาราง หรือลายเส้น ก็สามารถช่วยให้ดูน่าสนใจได้ 

3  เลือกชิ้นเด่น  การแต่งกายที่ดีจะต้องเลือกให้ได้ว่าจะให้ชิ้นใดเด่น ไม่ควรเด่นทั้งตัว 
อาจจะเป็นเสื้อ กางเกง หรือกระโปรง  เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ถ้าหากเป็นการแต่งตัวไปร่วมงาน
เลี้ยงหรือปาร์ตี้ก็ควรให้เหมาะสมเข้ากับธีมงานด้วย 

4  เดรสด า และรองเท้าส้นสูง เป็นคู่ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยสร้างลุคสวยโดดเด่นได้
ทุกงาน และมีความเป็นสากลสูง รองเท้าส้นสูงก็ต้องแมตช์กับชุดอาจเลือกเป็นสีด าคู่กันหรือดีไซน์
และคัทติ้งท่ีเข้ากับตัวตนรวมถึงวัสดุต้องทนทานใส่สบายเพียงเท่านี้ก็ท าให้ดูดีมีสไตล์แล้ว 

5  เติมเครื่องประดับชิ้นเก๋  เครื่องประดับสามารถปรับลุคทั้งหมดให้ดูหรูหราหรือสนุกมาก
ขึ้นได้โดยต้องเลือกเครื่องประดับที่มีดีไซน์และสีที่แมตช์กับเสื้อผ้าที่สวมใส่เช่นเลือกตุ้มหู ระย้าแมตช์
กับชุดเดรสเปิดไหล่จะช่วยเสริมความหรูหราให้กับการแต่งกายโดยรวมหรือลองถือกระเป๋าคลัตช์ใบ
เล็กๆ สักใบ  หรืออาจเพิ่มความเก๋ด้วยการแมตช์เครื่องประดับหลายๆชิ้นเข้าด้วยกันแต่ต้องระวังอย่า
ประโคมเครื่องประดับมากเกินไปเพราะจะแย่งความน่าสนใจของเสื้อผ้าส่วนอื่นๆ ไปหมด 
 

 

ค าถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายการใส่สูทที่ถูกต้องตามหลักสากล และควรเลือกสูทในโอกาสต่าง ๆ อย่างไร 
2. เทคนิคการเลือกเนคไทที่เหมาะจะต้องค านึงถึง อะไรบ้างและมี ลักษณะการผูกเนคไทที่

ถูกต้องอย่างไร 
3. ข้อแนะน าเสื้อผ้าชุดพ้ืนฐานของผู้ชาย ที่มีติดตู้เสื้อผ้าควรมีแบใดบ้าง 
4. สุภาพสตรี มีรูปแบบการแต่งกายแบ่งออกได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
5. การเลือกใช้เครื่องประดับ ที่จะสร้างภาพลักษณ์อันเป็นส่วนประกอบส าคัญของการแต่ง

กายส าหรับผู้หญิง มีแนวทางการเลือกเครื่องประดับอย่างไร 

6. เคล็ดลับการแต่งกายให้ดูดีแบบอินเทรนด์ แสดงความเป็นตัวตนของเรามากที่สุดควร
ค านึงถึงอะไรบ้าง 

7. การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาละและเทศะหมายถึงอย่างไร และจัดประเภทของการแต่ง
กายได้อย่างไรบ้าง 

8. ขอแนะน าในการเลือกเครื่องแต่งกายที่จะส่งเสริมให้ดูดีและแบบไหนท าให้ลักษณะด้อย
ของเราเด่นชัดขึน้ให้อธิบายการแต่งกายตามลักษณะแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

    ก. แบบสามเหลี่ยมคว่ า (Inverted Triangle) 

    ข. แบบสามเหลี่ยมคว่ า (Inverted Triangle) 

    ค. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle) 
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    ง.  แบบนาฬิกาทราย (Hourglass) 
10. การแต่งกายดี และเหมาะสม ช่วยเสริมบุคลิกและความมั่นใจ สามารถเพ่ิมบุคลิกที่ดีได้ 

ควรค านึงถึงหลักการแต่งกายข้อใดบ้าง 
 



69 

บทท่ี 4 

บุคลิกภาพการเป็นผู้น า 
  

 การเป็นผู้น าที่ดีนั้นสิ่งที่ส าคัญที่พบเห็นอันดับแรก คือบุคลิกภาพส่วนบุคคลของผู้น า 
บุคลิกภาพที่เหมาะสม บุคลิกภาพของคนที่ประสบความส าเร็จ เช่นกิริยาท่าทาง การแต่งกาย การ
พูดจา มนุษยสัมพันธ์ทุกอย่างภาพรวมต้องดี นั้นคือบุคลิกภาพภายนอกที่มองเห็นแต่ยังไม่สามารถ
สรุปได้ว่า ผู้น านั้นเป็นผู้น าที่ดี ต้องมีข้อพิจารณาหลายประการทั้งด้านสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ต่าง ๆ 

 

ลักษณะบุคลิกภาพการเป็นผู้น า 

 

 การเป็นผู้น าที่ดีมีบุคลิกภาพที่มีความโดดเด่นทั้งบุคลิกภายในและภายนอก เป็นที่ศรัทธา
ยอมรับของคนอ่ืน ต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันเป็นสิ่งที่ผู้น าสามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพ่ือ
พัฒนาตนเองได้ ส่วนมากผู้น ามักจะแตกต่างแยกออกจากบุคคลอ่ืนๆ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. มีความรอบรู้ ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลน าเสนอความคิดใหม่เสมอ 

 3. มีความกล้าหาญ เด็ดขาด ในสถานการณ์ต่างๆ กล้าตัดสินใจ 

 4. มีกิริยาวาจาที่เหมาะสม มีลักษณะท่าทางการแสดงออกที่ดี 
 5. มีความสงบเสงี่ยม สุขุม นุ่มลึก ครองตนให้มีจิตใจที่แน่วแน่ 
 6. มีความจริงใจต่อทุกคน แสดงออกอย่างสม่ าเสมอ 

 7. มีความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม เชื่อมั่นตนเองในสิ่งที่ถูกต้อง 
 8. มีความอดทน อดกลั้นสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีกว่าผู้อ่ืน 

 9. มีความเสียสละที่ไม่เห็นแก่ตัว ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนเสมอ 

 10. มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ไฟแรง มีพลังในตนเอง คล่องแคล่วว่องไว 

 11. มีความพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างระมัดระวัง รอบคอบ มีเหตุผล 

 12. มีการปรับตัว เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  ได้ดีมีปฏิภาณไหวพริบดี 
 13. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยไมตรีดี 
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ความส าคัญทางบุคลิกภาพของผู้น า 
 

 บุคลิกภาพของผู้น า หรือผู้บริหารมีความส าคัญต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในการ
บริหารงานเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดีย่อมได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อ
การยอมรับเกิดขึ้นการบริหารงานย่อมด าเนินไปได้อย่างราบรื่น เพราะจะได้รับความร่วมมือในทุก ๆ 
ด้าน 

 พูดก็มีคนฟัง ฟังแล้วก็เชื่อ คล้อยตาม เมื่อมีค าสั่งหรือด าเนินการ ก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจ 
เจอปัญหาก็พร้อมที่จะช่วยกันแก้ไข แล้วหัวเราะกับความส าเร็จด้วยกันที่เส้นชัย 

 แต่หากผู้น ามีบุคลิกภาพที่ไม่ได้การยอมรับ เช่น โผงผาง ช่างเถียง หยาบคาย ฟังใครไม่เป็น 
เวลานั่งประชุม ซึ่งควรจะเป็นผู้ใหญ่ซึ่งจดจ่อใส่ใจต่อการมีส่วนร่วมในท่ีประชุม ก็กลับนั่งพับนกพับเรือ
เล่น อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่หาคนมีจิตศรัทธาด้วยยาก เพราะตัวท่านเองก็ดูเหมือนไม่ได้อยากจะมีส่วน
ร่วมอันใดกับใคร เพียงแต่ท าทุกอย่างตามใจ ตามเหตุผล ตามความคิดหรือความต้องการที่ตนเองเห็น
ว่าดีแล้วก็เท่านั้น        
 

 องค์ประกอบของบุคลิกภาพ  บุคลิกภาพของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ
ดังนี้ 

1. บุคลิกภาพทางกาย 

2. บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยา 
3. บุคลิกภาพทางสังคม 

4. บุคลิกภาพทางสติปัญญา 
  บุคคลธรรมดา ๆ จะได้รับความคาดหวังเพียงระดับหนึ่ง แต่บุคคลระดับน า ไม่ว่าจะเป็น
หัวหน้า ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้น าจริง ๆ นั้น จะถูกคาดหวังในเรื่องบุคลิกภาพที่ดีเป็นอย่างมาก 
และมักจะถูกต าหนิได้ง่าย ๆ จึงต้องระมัดระวัง ใส่ใจ ต่อทุก ๆ การพูด คิด ท า สั่ง แสดงออก ฯลฯ ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นกิริยาอาการ การกระท า หรือความเคลื่อนไหวที่อยู่ในความสนใจ และการจับตามอง
ของคนอ่ืนทั้งสิ้น 

1. บุคลิกภาพทางกาย แบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ 

1.1 รูปลักษณ์ภายนอกของผู้บริหาร เป็นประการแรกที่ปรากฏแก่สายตาผู้คน ความ
สะอาดของร่างกายเป็นความส าคัญอันดับแรก การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับต าแหน่ง วัย และ
สถานการณ์ มีความส าคัญอันดับต่อมา สองสิ่งนี้ประกอบกันเข้าเป็นบุคลิกภาพภายนอกของบุคคล
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นั้นๆ บุคลิกภาพส่วนนี้ จะเป็นตัวสื่อสารให้บุคคลที่พบเห็นรู้จักท่านในเรื่องต่าง ๆ คือ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง ฐานะทางเศรษฐกิจ ชนชั้นในสังคม จากสายตาของเขาเอง โดยไม่ต้องใช้ภาษาพูด ด้าน
วิชาการบางท่านเรียกสิ่งนี้ว่า การสื่อสารที่ไร้ศัพท์ ผู้บริหารที่ขาดการใส่การสื่อสารที่ไร้ศัพท์นี้ อาจจะ
สื่อสารให้ผู้พบเห็นเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของท่านผิดไปจากความจริงได้ 

1.2 บุคลิกภาพภายใน ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการพูดการโต้ตอบที่ดี มีความ
ฉลาดแหลมคมในการสนทนา เป็นผู้น ากลุ่มได้ และต้องมีข้อมูลอย่างเพียงพอ เพ่ือประกอบการตอบ
โต้อย่างแหลมคมได้ ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องอ่านหนังสืออยู่เสมอจะได้ทันสมัย และไวต่อการสื่อสาร
ทางภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบย่อยสองประการนี้รวมกันเป็นองค์ประกอบของ
บุคลิกภาพทางกายของผู้บริหาร ที่จะก่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยา 

     ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดีต้องเป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่หงุดหงิด ฉุนเฉียว บ่นว่า
ตลอดเวลา มีความกล้าหาญในการเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ อย่างไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก มีจิตใจ
เป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักชมเชย พูดจาโน้มน้าวจูงใจคนให้
ท างานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน สังคม หรือประเทศชาติได้ และมีจิตใจที่จะส่งเสริม
ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดี ต้องรักษาอารมณ์ได้ ทนต่อความกดดัน 
เหนื่อยล้า ทนเสียงต่อว่าและความว้าเหว่ได้มากกว่าผู้อ่ืน ทั้งต้องระงับความโกรธได้อย่างรวดเร็ว มี
เมตตาธรรมและความสงบสันติอยู่ในใจอย่างเปี่ยมล้น เห็นคนทุกคนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน ไม่ใช่
เห็นใครก็มองเป็นศัตรูผู้รุกรานไปเสียทั้งหมด 

3. บุคลิกภาพทางสังคม 

     ผู้บริหารควรเป็นผู้น าในการศึกษาหาความรู้ในพิธีการต่างๆ ตามบรรทัดฐาน (Norms) 

ของสังคม เพ่ือจะได้ปฏิบัติตามมารยาทสากลได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นตัวอย่างให้ค าแนะน าแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งคนรอบข้างได้ 

4. บุคลิกภาพทางสติปัญญา 

     ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดีต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พอที่จะเป็นผู้น ากลุ่ม สามารถคิด
สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาได้ ซึ่งอาจสรุปได้ว่าสติปัญญาและความรอบรู้ในวิชาชีพของ
ผู้บริหาร เป็นสิ่งส าคัญมากในการบริหาร 

     องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหารนั้น นับได้ว่าทุกด้านมีความส าคัญ
เท่าเทียมกันสมควรที่ผู้บริหารควรตระหนักหมั่นฝึกฝนจนเป็นภาพลักษณ์ที่ปรากฏแก่สายตาของคน
ทั่วไป เพราะนั่นคือสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับนับถือ อันจะส่งผลถึงการ
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย 
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     อย่างไรก็ตามบุคลิกภาพที่ดีของผู้น าหรือบริหาร แม้จะไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั้งแต่ดั้ง
แต่เดิม แต่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ 
   ท านองเดียวกันไม่มีใครสามารถสร้างบุคลิกภาพที่แย่ให้แก่ผู้น า หรือบริหารได้ นอกจากตัว
ผู้น าหรือผู้บริหารเอง 
 

บุคลิกภาพของสุดยอดผู้น า 
 

   หากต้องการเป็นผู้น าที่มีคุณภาพ ต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองให้ได้เสียก่อน ความเป็นผู้น าคือ
ความสามารถในการดึงศักยภาพของคนอ่ืนออกมา ทั้งพรสวรรค์ ทักษะ และความสามารถที่เขามี ซึ่ง 
จิม โรห์น มองว่า ‘ความเป็นผู้น า’ เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต สิ่งที่ส าคัญส าหรับการเป็น
ผู้น าก็คือ การฝึกฝนทักษะ ผู้น าที่ยอดเยี่ยมทุกคนจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจนกว่าพวกเขาจะกลายเป็น
ผู้น าที่มีคุณภาพในที่สุด และนี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาท า 7 ประการ 
 1. เรียนรู้ที่จะแข็งแกร่ง แต่ไม่หยาบคาย มันคือเส้นทางที่จ าเป็นจะต้องเรียนรู้ หากว่า
ต้องการที่จะเป็นผู้น าที่เก่งและมีอ านาจ บางคนคิดว่า”ความหยาบคาย” คือ”ความแข็งแกร่ง” นี่เป็น
ความคิดท่ีผิดถนัด ซึ่งมันไม่ใช่แม้แต่จะเป็นค าท่ีแทนกันได้ด้วยซ้ าไป 

 2. เรียนรู้ที่จะอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ ต้องเข้าใจว่าความอ่อนโยนนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอ ซึ่ง
ความอ่อนโยนนั้นก็เป็นความแข็งแกร่งอย่างหนึ่ง คนเราต้องมีความอ่อนโยนมากพอที่จะพูดความจริง
กับผู้ อ่ืน คนเราจะต้องมีความอ่อนโยนมากพอที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และคนเราจะต้องมีความ
อ่อนโยนมากพอที่จะไม่พูดเรื่องเพ้อเจ้อเพ้อฝันที่เป็นไปไม่ได้ 
 3. เรียนรู้ที่จะกล้าหาญ แต่ไม่อันธพาล เราต้องเป็นคนที่กล้าที่จะเอาชนะ ต้องก้าวน าผู้อ่ืน
อยู่เสมอ  ต้องยอมเสียสละและพร้อมแก้ปัญหาต่างๆเป็นคนแรกซึ่ งก็เปรียบเหมือนกับชาวนาที่หาก
ต้องการผลก าไรในฤดูเก็บเกี่ยว ก็ต้องกล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามา ทั้งหญ้ารกหนาทึบ 
สภาพอากาศฟ้าฝน และแมลงศัตรูพืช เพ่ือที่จะสามารถเก็บเก่ียวข้าวให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 4. เรียนรู้ที่จะถ่อมตน แต่ไม่ขี้ขลาด เราไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดได้หรอกหากว่าเรานั้นเป็น
คนที่ขี้ขลาด บางคนเข้าใจผิดว่าการถ่อมตนก็เหมือนกับความขี้ขลาด ทว่าจริงๆแล้ว การถ่อมตนนั้น
กลับเรียกได้ว่าเป็นคุณงามความดีอย่างหนึ่ง ส่วนความขี้ขลาดนั้นคือโรคชนิดหนึ่งที่ถึงจะรักษาหายได้
แต่ก็สามารถสร้างปัญหาลุกลามตามมาได้อยู่ตลอด 

 5. เรียนรู้ที่มีความภูมิใจ แต่ไม่หยิ่งยโส ในการจะสร้างฝัน คุณจะต้องมีความภูมิใจกับมัน
เสียก่อน ทั้งความภูมิใจในสังคม ความภูมิใจในหลักการและความส าเร็จ ซึ่งการจะเป็นผู้น าที่ดีได้นั้นก็
ต้องมีความภูมิใจอย่างไม่หยิ่งยโสด้วย 
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 ความหยิ่งยโสที่เลวร้ายที่สุดนั้นเป็นแบบไหนก็ความหยิ่งยโสจากความเขลา มันเป็นสิ่งที่
คนเรานั้นเกินทนรับไหว เพราะว่าเราสามารทนกับบางคนที่เขามีความฉลาดและหยิ่งยโสได้ แต่หาก
ใครก็ตามท่ีโง่เขลาแล้วยังเป็นคนที่หยิ่งยโสด้วยแล้ว มันก็เป็นเรื่องที่เกินจะเยียวยา 

 6. เรียนรู้ที่จะมีอารมณ์ขันแต่ไม่ขันแบบโง่เขลา ในการเป็นผู้น านั้น เราจะต้องเข้าใจว่าเรา
สามารถยิงมุขตลกอะไรออกมาก็ได้ แต่ขออย่ายิงมุขบ้าบอที่อาจท าให้คนอ่ืนมองว่าคุณนั้นโง่เขลา
ออกมาก็พอ จ าไว้ว่า สนุกได้แต่อย่าท าตัวเขลา 

 7. เรียนรู้ที่จะรับมือกับความจริง จงรับมือกับความจริงเสียเถอะ อย่าไปคิดถึงความ
เจ็บปวดจากจิตนาการเลย เพียงแค่ยอมรับชีวิตในแบบที่มันเป็น นี่แหละชีวิตจริงที่น่าทึ่งของเรา 

 ชีวิตคนเราล้วนแตกต่าง และความเป็นผู้น าของแต่ละคนก็ไม่มีทางเหมือนเช่นกัน ทักษะที่
ผู้น าใช้อาจจะแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพของผู้น าเหล่านี้สามารถน ามาปรับใช้ได้
กับทุกคน ทั้งในที่ท างาน สังคม และภายในครอบครัวด้วย 

 

เทคนิคต่าง ๆ ที่เสริมบุคลิกภาพของการเป็นผู้น า 

  
 บุคลิกภาพของการเป็นผู้น าเกิดจากทัศนะและวิธีคิด ซึ่งทัศนคติและมุมมองในเชิงบวกนั้น เป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งต่อบุคลิกภาพของผู้น า อันเป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาไม่เพียงแต่เฉพาะผู้
ตามเท่านั้น ยังส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้น า ดังนั้นในบทนี้จะกล่าวเทคนิคต่าง ๆ ที่เสริมบุคลิกภาพของการเป็นผู้น ามีดังต่อไปนี้ 
 1. บุคลิกภาพที่ดีของผู้น ากับการประชุม โดยจะกล่าว 2 ส่วน คือ 

   1. ผู้น าในบทบาทผู้เข้าร่วมประชุม 

   2. ผู้น าในบทบาทประธานที่ประชุม 

  1.1 บุคลิกภาพที่ดีของผู้น าในบทบาทผู้เข้าร่วมประชุม 

   ในบทบาทของการเป็นผู้น า นอกจากงานรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้น าหรือผู้บริหาร
แล้ว สิ่งที่ต้องเก่ียวข้องและปฏิบัติ คือการประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นฐานะประธาน สมาชิกหรือกรรมการก็
ตาม ผู้น าต้องรักษามารยามที่ดีของการเป็นผู้เข้าประชุม เสริมสร้างบุคลิกภาพในฐานะเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 
   1.1.1 ควรไปถึงก่อนเวลาเล็กน้อยเพื่อมีเวลาลงทะเบียนและทักทายสมาชิก 

   1.1.2 เมื่ออยู่ในห้องประชุมต้องอยู่ในอาการส ารวมและตั้งใจฟัง หากจะออกจากห้อง
ประชุมด้วยเหตุจ าเป็นก่อนการประชุมยุติ ต้องท าความเคารพประธานที่ประชุมก่อน ไม่ว่าประธานจะ
เห็นหรือไม่ก็ตาม เพราะเป็นมารยาทท่ีคนอ่ืนต้องรู้ต้องเห็นถึงการแสดงออก 
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   1.1.3 การแต่งกายควรเรียบร้อยเป็นการเคารพและให้เกียรติต่อสถานที่ในการประชุม
และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการประชุม 

   1.1.4 เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นควรยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตจึงแสดงความ
คิดเห็น 

   1.1.5 การพูดต้องใช้ค าพูดที่สุภาพ กระชับ ไม่นอกประเด็นได้ใจความ ควรใช้
ไมโครโฟนเพื่อให้ผู้อื่นได้ยิน 

   1.1.6 ควรปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เพราะเป็นการส่งเสียงรบกวนในที่ประชุม ถือ
เป็นเรื่องที่ส าคัญและเสียมารยาทอย่างยิ่งต้องระมัดระวังอย่างมาก 

  1.2 บุคลิกภาพของผู้น าในบทบาทประธานในที่ประชุม 

   เนื่องจากประธานเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่จะท าให้การด าเนินการการประชุมเป็นไป
ตามวัตถุประสงคแ์ละได้ข้อสรุป ประธานในที่ประชุมจึงต้องมีบุคลิกภาพและคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของการประชุมนั้น ๆ เป็นอย่างดี 
   1.2.2 สมาชิกให้การยอมรับโดยวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ฯลฯ 

   1.2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
   1.2.4 มีลักษณะการเป็นผู้น า และมีความรับผิดชอบสูง 
   1.2.5 มีความฉลาดสุขุมและวิจารณญาณที่ดี 
   1.2.6 มีปฏิญาณไหวพริบที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับพลันทันที 
   1.2.7 มีความสามารถในการซักถาม ประสานความคิดและสรุปความคิดเห็นระหว่าง
สมาชิก 

   1.2.8 มีความหนักแน่นและเคารพความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

   1.2.9 เป็นนักฟังที่ดี และสามารถกระตุ้นผู้ร่วมประชุมให้แสดงความคิดเห็น 

   1.2.10 ไม่มีผลของการประชุมก่อนการประชุม หมายถึง มีค าตอบอยู่แล้วแต่ต้องการ
หยั่งเสียงของสมาชิก 

  บุคลิกภาพผู้น าในการกล่าวเปิด – ปิดการประชุม 

  1. มีความม่ันใจในตนเอง 
  2. ใช้ภาษาท่ีกะทัดรัด ชัดเจน 

  3. น้ าเสียงที่เป็นธรรมชาติ เสียงดัง ฟังชัด มีจังหวะ ออกเสียงควบกล้ าให้ถูกต้อง 
  4. มีสีหน้าท่าทางเหมาะสมกับเรื่องหรือเนื้อหาที่ประชุม 

  5. สบตาผู้ฟังมองให้กว้าง 
  6. ลักษณะการยืน การนั่ง รู้จักควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายให้เหมาะสม 
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  บุคลิกภาพผู้น าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

  1. ตั้งใจฟัง จับใจความให้เข้าใจ 

  2. จดบันทึกข้อมูลให้ชัดเจน จับประเด็นให้ดี 
  3. ดูจังหวะยกมือแสดงความคิดเห็น ไม่แทรกผู้อื่น 

  4. ใช้น้ าเสียงที่เป็นธรรมชาติ เสียงดัง ฟังชัด มีจังหวะ 

  5. ไม่ใช้อารมณ์ในการพูดหรือแสดงความคิดเห็น 

  6. ภาษาท่ีแสดงถึงผู้มีความรู้ ไม่คลุมเครือ วกไปวนมา 
  7. ระมัดระวังการควบคุมร่างกายให้เหมาะสม เช่น การชี้นิ้ว การนั่งเอนหลัง คอเอียง เป็นต้น 

     ผู้น าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนขององค์กร ถ้ามีผู้น าที่ดีองค์กรนั้นย่อม
เดินหน้าต่อไปได้ แต่ถ้าผู้น ามีลักษณะท่าทางที่โผงผาง พูดจาหยาบคาย ไม่ใส่ใจการประชุม ท าตามใจ
ตนเอง เอาความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ บุคลิกภาพอย่างนี้ ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะไม่ยอมรับและไม่
สนใจงานอาจส่งผลต่อการประชุมที่ล้มเหลวได้และมีการกระทบต่อองค์กรได้ 
  2. บุคลิกภาพที่ดีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

     หากพิจารณาถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี การเจรจาต่อรองเป็นกระบวนการที่เป็นศิลปะและเป็นทักษะที่ส าคัญของผู้บริหารใน
ยุคปัจจุบันจะต้องน ามาเป็นกลยุทธ์ทางการบริหารที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน ความส าเร็จด้านการ
ติดต่อสื่อสารทางการบริหาร มักจะมาจากผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะเจรจาต่อรองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การเจรจาต่อรองในการค้าขาย การด าเนินการทางกฎหมาย การด าเนินงานทาง
ธุรกิจหรือการตกลงเจรจาในระดับประเทศ การเจรจาต่อรองที่ส าเร็จได้รับผลเสียหายเนื่องจากการ
ขาดประสบการณ์และขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมของผู้น าในการเจรจาต่อรอง ดังนี้ผู้น าควรต้องปฏิบัติตัว
ดังต่อไปนี้ 
  2.1 การเตรียมการเพื่อการเจรจาต่ออรอง 
   การเจรจาต่อรองเพ่ือเกิดผลส าเร็จสูงนั้น ควรต้องมีการพิจารณาและเตรียมการในสิ่ง
เหล่านี้ 
   2.2.1 รู้ความต้องการของตนเองและคู่เจรจา ความต้องการอย่างแท้จริงผู้บริหาร
หรือผู้เจรจาต่อรองต้องพยายามที่จะท าความเข้าใจว่าเราต้องการอะไร และอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไร 
ท าความเข้าใจลึกลงไปถึงความรู้สึกนึกคิดและเป้าหมายที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้เวลาที่จ ากัด 

   2.2.2 รู้ว่าอะไรที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยพิจารณาในสิ่งที่จะสามารถให้ได้อย่างเต็ม
ใจในการเจรจาต่อรอง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราให้เกิดผลส าเร็จที่ส าคัญ 

   2.2.3 รู้ทางเลือกและเพิ่มทางเลือกให้มากกว่าหนึ่ง ในการเจรจาต่อรองหากมี
ทางเลือกมากเท่าไร ยิ่งท าให้มีอ านาจในการต่อรองสูงขึ้น 
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   2.2.4 ฝึกซ้อมการพูดเพื่อต่อรอง การควบคุมอารมณ์และความโกรธ วิธีการโต้ตอบ
ต่อการให้ข้อเสนอที่ยากต่อการยอมรับจากฝ่ายตรงข้าม 

   2.2.5 การสื่อภาษาและตีความหมาย การเจรจาต่อรองทางธุรกิจถ้ามีความ
จ าเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศผู้น าต้องศึกษาหาความหมาย ในการเจรจาต่อรองเพ่ือไม่ให้
ตีความหมายที่เข้าใจผิดท าให้ส่งผลถึงการมีบุคลิกภาพท่ีไม่ดีในการสื่อสารได้ 
   2.2.6 ศึกษาวัฒนธรรมการแสดงออก ด้านการสัมพันธ์ไมตรีกับคู่เจรจาต่อรองทางธุรกิจ
เพ่ือให้เข้าใจในการแสดงออกซึ่งกันและกัน เช่น การจับมือ การกอด การสัมผัสทางร่างกาย เป็นต้น 

           สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้เกิดความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองคือ
ความสามารถ ในการที่จะวิเคราะห์และท าความเข้าใจบุคลิกภาพและสไตล์ของคู่เจรจาบุคลิกภาพของ
บุคคลในทางที่ จะน ามาใช้ประโยชน์ในการเจรจาต่อรองได้ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
     1) บุคลิกภาพแบบชี้น า จะพบว่าคู่เจรจาประเภทนี้จะมีความมุ่งมั่นสูงแต่
ใจร้อนต้องการการตัดสินใจด้วยตนเอง ต้องการเพียงข้อสรุปหรือข้อเสนอที่กระชับเพ่ือการตัดสินใจ 
ไม่ต้องการอ่านข้อมูลมากมาย 

     2) บุคลิกภาพแบบสังคม คู่เจรจาแบบนี้ไม่ต้องการรายละเอียดหรือข้อมูล
มากนักเช่นกันแต่ในการที่จะเข้าถึงนั้นผู้เจรจาต่อรองจะต้องแสดงความเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ แสดงความ
เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจน 

     3) บุคลิกภาพแบบม่ันคง เป็นคู่เจรจาที่ต้องการความมั่นคงและความ
จริงใจในการเจรจา ผู้ที่เจรจาต่อรองต้องพยายามที่จะแสดงให้เห็นในข้อเท็จจริง แสดงความเชี่ยวชาญ
ความสามารถที่มีอยู่ การเจรจาต้องมีความคงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอกลับไปกลับมา
รวดเร็วเกินไป 

     4) บุคลิกภาพแบบนักวิเคราะห์ คู่เจรจาประเภทนี้จะมีความระมัดระวัง
และมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ ผู้เจรจาต่อรองต้องพยายามที่จะให้รายละเอียดที่มีการ
จัดระบบข้อมูลอย่างชัดเจน เพราะบุคคลประเภทนี้จะท าความเข้าใจแต่ในสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือ
หรือมีความน่าสนใจเท่านั้น 

         การเจรจาต่อรองเป็นเทคนิคส าคัญที่ผู้บริหารหรือบุคคลท างานต้องสร้างให้
ตนเองมีพลังอ านาจ สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาและสร้างความได้เปรียบในสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญ
อยู่ อย่างไรก็ตามเทคนิคเหล่านี้ต้องการฝึกฝนจึงจะสามารถปฏิบัติหรือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
หลายประเทศได้มีศูนย์ในการฝึกฝนอบรมวิธีในการเจรจาต่อรอง ซึ่งจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ทักษะในการเจรจาต่อรองทั้งในด้านการด าเนินทางธุรกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 

Management)การแก้ปัญหาความขัดแย้งเพ่ือเป็นนักเจรจาต่อรองที่ประสบความส าเร็จ 
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หลักธรรมกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 

 

 พุทธศาสนามุ่งสอนให้กระท าความดี ละเว้นความชั่ว ให้ความรู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรควรอะไร
ไม่ควร รู้จักเขา รู้จักเรา และการสร้างค่านิยมที่ดีให้ เกิดกับตนเองจากพฤติกรรมที่แสดงออก ถือว่า
เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี พุทธศาสนาได้กล่าวไว้การพัฒนาหรือวุฒิ ว่าเป็นการท าความเจริญ ถ้าผู้ใดเป็นผู้
เจริญย่อมเป็นผู้มีพฤติกรรมดี ย่อมหมายถึงผู้ที่มีบุคลิกภาพดีนั่นเอง 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพตามทัศนะแห่งพระพุทธศาสนา 
 

 ตามแนวพระพุทธศาสนาได้มีการจัดบุคลิกภาพของมนุษย์ ตามความประพฤติหรืออุปนิสัยใจ
คอโดยเรียกว่า “จริต” คือพ้ืนฐานของจิตใจ ซ่ึงแต่ละคนจะมีจริตอย่างใดอย่างหน่ึงเด่นชัด โดยแบ่งได้ 
6 ประเภท ดังนี้ (อนุสร จันทพันธ์และบุญชัย โกศลธนากุล, 2546 : 8) 
 1. ประเภทราคะจริต คือ สภาวะจิตที่หลงติดในรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส จนเป็นอารมณ์
คนประเภทนี้ มักจะมีบุคลิกภาพดี น้ าเสียงนุ่มนวล รักสวยรักงามมากกว่าสิ่งอ่ืนใด ชอบแต่งตัว
หลงใหลความงามทุกชนิด มักชอบท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ ที่งดงาม ไม่ชอบสิ่งที่ท าให้เกิดความเศร้า 
เช่น ภาพสยดสยอง สิ่งปรักหักพัง กลิ่นแรง แดดจัด คนที่จัดอยู่ในประเภทราคะจริต มิใช่คนที่มักมาก
ในกามรมย์ตามที่เข้าใจกัน ความจริงคนประเภทนี้ไม่ชอบคิดแต่มักจะจินตนาการเพ้อฝัน มุ่งแต่ติดใจ
ในรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส ขาดเป้าหมายในชีวิต 

 2. ประเภทโทสจริต คือสภาวะจิตที่โกรธง่าย ฉุนเฉียวง่าย เพียงพูดผิดสักค าก็จะมีอารมณ์โกรธ
ทันที คนประเภทนี้มีบุคลิกภาพ มักหงุดหงิดง่าย โกรธง่าย จิตขุ่นเคือง พูดตรงไปตรงมา ใจร้อน เจ้า
ระเบียบเคร่งกฎเกณฑ์ ท างานให้เสร็จมากกว่าค านึงถึงความสวยงาม ตัดสินใจเร็ว สะเพร่า นิสัยชอบ
ต่อสู้ ใจนักเลง ไม่ชอบความเฉื่อยชา จะสังเกตคนประเภทนี้ได้จากอิริยบทต่าง ๆ เช่น เดินเร็ว ชอบ
เอามือไพล่หลัง รีบร้อนลุกลี้ลุกลน เวลานั่งหรือยืนเท้าทั้งสองข้างอยู่ห่างกัน ท้าวสะเอว หรือกอดอก 
มักขยับตัวไปมาเหมือนกระวนกระวายใจ 

 3. ประเภทโมหะจริต คือสภาวะจิตที่มักอยู่ในสภาพง่วงเหงาหาวนอนหรือซึมเศร้าเป็นอาจิณ 
คนประเภทนี้มีบุคลิกภาพเฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือร้น เป็นคนไม่มีแววฉลาด พูดจาเบา ๆ ไม่ชอบ
เข้าสังคม ท าอะไรไม่จริงจัง กิริยาอาการมักจะเหม่อลอย ขาดความมั่นใจมักโทษตัวเอง มักมีอารมณ์
อ่อนไหว สังเกตคนประเภทนี้ได้จากอิริยบทต่าง ๆ เช่น เดินตามสบายไร้จุดหมาย เหม่อลอย การ
ท างานจะไม่เป็นระบบ ไม่มีสมาธิ ไม่มีความเป็นผู้น า 
 4. ประเภทวิตกจริต คือสภาวะจิตที่กังวล สับสน และวุ่นวายฟุ้งซ่านตลอดเวลา คนประเภทนี้
เป็นบุคลิกภาพที่พูดเก่ง มีความคิดฟุ้งซ่าน อยู่ในโลกของความแห่งความคิดมากมากกว่าความจริง 
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มองโลกในแง่ร้าย กังวลมาก เห็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่ เป็นคนจู้จี้จุกจิก ละเอียด จะท าอะไรก็
คิดแล้วคดิอีก ไม่กล้าตัดสินใจ กลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดข้ึน กลัวปัญหา ใจโลเล มีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหา ๆ 

 5. ประเภทศรัทธาจริต คือสภาวะจิตที่มีปรัชญาหรือหลักการของตนเองและพยายามผลักดัน
ให้ตัวเองและผู้อ่ืนบรรลุถึงจุดมุ่งหมายนั้น คนประเภทนี้มีบุคลิกภาพที่ยึดมั่นหลักการหรือความเชื่อ 
มักท าอะไรตามความเชื่อ เชื่ออย่างงมงาย ยอมเสียสละตามความเชื่อ เป็นคนจริงจังมีหลักการ ไม่
ยอมรับความคิดเห็นคนอ่ืน ไม่มีประนีประนอมยึดหลักการเป็นหลัก ใจคับแคบขาดปัญญาท าได้ทุก
อย่างที่ตนคิดว่าความคิดตนเองถูกต้อง หัวรุนแรง  
 6. ประเภทพุทธจริต คือสภาวะจิตที่เน้นการใช้ปัญญาในการไตร่ตรองคิดหาเหตุผลมา
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการท างาน ยกระดับพัฒนาจิตใจได้ คนประเภทนี้มี
บุคลิกภาพที่ฉลาด มักรู้จักใช้ความรู้ ใช้เหตุผล ชอบการศึกษาหาความรู้ ชอบค้นหาความจริง ทดสอบ
และวิจัย ชอบสนทนาวิชาการ โต้วาที อภิปราย ชอบอิสระในการท างาน มีความประพฤติดี มีเมตตา 
หน้าตาผ่องใสไม่มีความทุกข์ คิดดีบางครั้งอาจเป็นความเฉื่อย ไม่ทันผู้อื่นเอาตัวไม่รอด 

 จากแนวทางพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่า ถ้าทุกคนรู้จักตนเองตามพ้ืนฐานของจิตใจ (จริต) 
และรู้จักปรับปรุงพัฒนาตนเอง ก็จะสามารถให้เราเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีทั้งภายนอกและภายในอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 

คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักบริหาร 
 

              วีรพงษ์ ไชยหงษ์  (2558) กล่าวไว้ว่า คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักบริหาร คือ การใช้
หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารราชการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและบริหารที่ดี (Good 

Governance) 

              การปกครองและบริหารที่ดี ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น ผู้บริหารราชการต้องมี  “ประมุข
ศิลป์” คือ คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดี (Good Leadership) อันเป็นคุณสมบัติที่ดี ที่ส าคัญ ของ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร ลงมาถึงหัวหน้างานทุกระดับให้สามารถปกครอง และบริหารองค์กรที่ตน
รับผิดชอบ ให้ด าเนินไปถึงความส าเร็จอย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง และให้ถึงความเจริญ รุ่งเรือง 
และสันติสุขอย่างมั่นคง 
             คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดีนั้น เป็นทั้งศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Arts) กล่าวคือ 
สามารถศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลอย่างมีระบบ (Systematic Study) จากพฤติกรรมและวิธีการ
ปกครองการบริหารองค์กรให้ส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพสูงมาแล้ว ประมวลขึ้นเป็นหลัก หรือทฤษฏี 
(Theory) ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ส าหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
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ของหัวหน้าฝ่ายบริหารให้เกิดประโยชน์แก่การปกครองการบริหารที่ดี (Good Governance) 

กล่าวคือ ให้บรรลุผลส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงได้ เพราะเหตุนั้น ประมุขศิลป์ คือ คุณลักษณะ
ความเป็นผู้น าที่ดี จึงชื่อว่า เป็นศาสตร์ (Science)นอกจากนี้ คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดีนั้น ยังเกิด
จากการที่บุคคลได้เคยศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัย และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเป็น
ผู้น าที่ดี มาแต่ปางก่อน คือ แต่อดีตกาล จนหล่อหลอมบุคลิกภาพและสภาวะความเป็นผู้น าที่ดี 
ปลูกฝัง เพ่ิมพูน อยู่ในจิตสันดานยิ่งขึ้นต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน ประมุขศิลป์ คือ คุณลักษณะของความ
เป็นผู้น าที่ดีเช่นนี้ ชื่อว่า เป็นศิลป์ (Arts) ซึ่งก็คือ “บุญบารมี” นั้นเอง 
คุณธรรมส าหรับนักบริหาร 

 นักบริหารที่ดีควรมีคุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดี ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี (Good Personality) คือ เป็นผู้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี      
  1.1 มีสุขภาพที่ดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีท่วงท่ากิริยา รวมทั้งการแต่งกายที่สุภาพ 
เรียบร้อยดีงาม สะอาด และดูสง่างามสมฐานะ      
  1.2 มีสุขภาพจิตที่ดี คือ เป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอที่งาม เป็นคนดี มีศีลธรรม ได้แก่ ศรัทธา ศีล 
สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา กับท้ังมีกัลยาณมิตรธรรม คือมีคุณธรรมของคนดี     
  1.3 เป็นผู้มีศรัทธา หมายถึง เป็นผู้รู้จักศรัทธาบุคคล และข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาไม่ลุ่มหลง
งมงายในที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง     
  1.4 เป็นผู้มีศีล คือ ผู้ที่รู้จักส ารวมระวัง ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย และวาจาให้ 
เรียบร้อยดีงาม ไม่ประพฤติเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน     
  1.5 เป็นผู้มีสุตะ คือ ผู้ได้เรียนรู้ทางวิชาการ และได้ศึกษาค้นคว้าในวิชาชีพดี     
  1.6 เป็นผู้มีจาคะ คือ เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ไม่คับแคบ รู้จักเสียสละ     
  1.7 เป็นผู้มีวิริยะ คือ ผู้ขยันหมั่นเพียร ในการประกอบกิจการงานงานอาชีพ และ/หรือใน
หน้าที่รับผิดชอบ     
  1.8 เป็นผู้มีสติ คือ ผู้รู้จัก ยับยั้ง ชั่งใจ รู้จักคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนคิด พูด ท า     
  1.9 เป็นผู้มีสมาธิ คือ ผู้มีจิตใจตั้งมั่น ข่มกิเลสนิวรณ์     
  1.10 เป็นผู้มีปัญญา คือ ผู้ที่รอบรู้กองสังขาร ผู้รอบรู้สภาวธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุง
แต่ง (สังขาร) และที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง (วิสังขาร คือพระนิพพาน) ผู้รู้แจ้งพระอริยสัจ 4 
รวมเป็น ผู้มีปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ทางเจริญ ทางเสื่อม แห่งชีวิต ตามที่เป็นจริง 
 2. เป็นผู้มีกัลยาณมิตรธรรม คือ ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี 7 ประการ คือ     
  2.1. เป็นผู้น่ารัก (ปิโย) คือ เป็นผู้มีจิตใจประกอบด้วยเมตากรุณาพรหมวิหาร     
  2.2. เป็นผู้น่าเคราพบูชา (ครุ) คือ เป็นผู้ที่สามารถเอาเป็นที่พ่ึงอาศัย เป็นที่พ่ึงทางใจ     
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  2.3. เป็นผู้น่านับถือ น่าเจริญใจ (ภาวนีโย) ด้วยว่า เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้ว ควรแก่
การยอมรับและยกย่องนับถือ เอาเป็นเยี่ยงอย่างได้     
  2.4 เป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา) รู้จักชี้แจง แนะน า ให้ผู้อ่ืนเขาใจดี 
แจ่มแจ้ง เป็นที่ปรึกษาท่ีดี     
  2.5. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค าที่ล่วงเกิน วิพากษ์ วิจารณ์ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอให้
ค าแนะน าต่างๆ ได้ (วจนักขโม)     
  2.6. สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้ง หรือเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจอย่างถูกต้อง และ
ตรงประเด็นได้ (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา)     
  2.7. ไม่ชักน าในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม (อบายมุข) หรือ
ไปในทางท่ีเหลวไหล ไร้สาระ หรือที่เป็นโทษ เป็นความทุกข์ เดือดร้อน 

 

จริยธรรมส าหรับนักบริหาร  
 

 ผู้บริหารควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นผู้มีหลักธรรมในการครองงานที่ดี ด้วยคุณธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ได้แก่     
   1.1 ฉันทะ ความรักงาน คือ จะต้องเป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ และทั้ง
จะต้องเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน และเพ่ิมพูนวิชาความรู้ความสามารถในการท ากิจการ
งาน และมุ่งม่ันที่จะท างานในหน้าที่รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให้ส าเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอ     
   1.2 วิริยะ ความเพียร คือ จะต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วยความ
อดทนไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากในการประกอบกิจการงานในหน้าที่หรือในอาชีพของตน จึงจะถึง
ความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้     
   1.3 จิตตะ ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงานผู้ที่ท างานได้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ
นั้นจะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อกิจการงานที่ท าและมุ่งกระท างานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะส าเร็จ ไม่ทอดทิ้ง
หรือวางธุระเสียกลางคันไม่เป็นคนจับจด หรือท างานแบบท าๆ หยุดๆ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหาร
จะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ “ติดตามผลงาน และ/หรือ ตรวจงาน” หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การของตน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการให้กิจการงาน ทุกหน่วยด าเนินตามนโยบาย
และแผนงานให้ถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้     
   1.4 วิมังสา ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเองและ
ของผู้น้อยหรือของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ว่า ด าเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้หรือไม่ ได้
ผลส าเร็จหรือมีความคืบหน้าไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงไร มีอุปสรรคหรือปัญหาที่
ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการท างาน หรือวิธีการบริหารกิจการงานนั้นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
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ได้อย่างไรขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลจากที่ได้ติดตามประเมินผลงานหรือตรวจงานนั้นแหละมา
วิเคราะห์วิจัย ให้ทราบเหตุผลของปัญหาหรืออุปสรรคข้อขัดข้องในการท างาน แล้วพิจารณาแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้น และปรับปรุงพัฒนาวิธีการท างานให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จ ให้ถึงความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆ ขึ้นไปได้  ั 
  2. รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดี ระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้ผู้บังคับบัญชา 
ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ชื่อ “เหฏฐิทิศ” มีเนื้อความว่า “เหฏฐิทิศ” คือ ทิศเบื้องต่ า เจ้านาย 
หรือผู้บังคับบัญชา พึงบ ารุงบ่าว คือผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยสถาน 5 คือ    
   2.1 ด้วยการจัดงานให้ตามก าลัง กล่าวคือ มอบหมายหน้าที่การงานให้ตามก าลัง
ความรู้ สติปัญญา ความสามารถ (Put the right man on the right job – รู้จักใช้คนให้ถูกกับงาน)    
   2.2 ด้วยการให้อาหารและบ าเหน็จรางวัล กล่าวคือ เมื่อท าดี ก็รู้จักยกย่องชมเชยและ/
หรือ สนับสนุน อุดหนุน ให้ได้รับบ าเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่ง ตามสมควรแก่ฐานะ เมื่อท า
ไม่ดี ก็ให้ค าตักเตือน แนะน า สั่งสอน ให้พัฒนาสมรรถภาพให้ดีขึ้น ถ้าไม่ยอมแก้ไขพัฒนาตนให้ดีขึ้น ก็
ต้องต าหนิ และมีโทษตามกฎเกณฑ์ โดยชอบธรรม    
   2.3 ด้วยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ กล่าวคือ ต้องรู้จักดูแลสารทุกข์ สุกดิบของผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชา ไม่เป็นผู้แล้งน้ าใจ คือไม่ปฏิบัติกับลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา    
   2.4 ด้วยแจกของมีรสดีแปลกๆ ให้กิน หมายความว่า ให้รู้จักมีน้ าใจแบ่งปันของกินของ
ใช้ดีๆ ให้ลูกน้อง    
   2.5 ด้วยปล่อยในสมัย คือ รู้จักให้ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ลาพักผ่อนบ้างส่วน
บ่าว หรือลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เมื่อเจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชา ท านุบ ารุงอย่างนี้แล้ว ก็พึง
ปฏิบัติอนุเคราะห์เจ้านาย ผู้บังคับบัญชาด้วยสถาน 5 ตอบแทนด้วยเช่นกัน คือ           
     2.5.1 ลุกขึ้นท างานก่อนนาย คือ ให้รับสนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความ
ขยันขันแข็งควรมาท างานก่อนนาย หรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย ก็มาให้ทันเวลาท างาน ไม่มาสาย
กว่านาย หรือสายกว่าเวลาท างานตามปกติ           
     2.5.2 เลิกการท างานที่หลังนาย คือ ท างานด้วยความขยันขันแข็ง แม้เลิก ก็
ควรเลิกท่ีหลังนาย หรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยก็อยู่ท างานให้เต็มเวลา ไม่หนีกลับก่อนเวลาเลิกงาน           
     2.5.3 ถือเอาแต่ของที่นายให้ คือ มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ไม่คดโกงนาย 
หรือผู้บังคับบัญชา ไม่คอร์รัปชั่น ไม่เรียกร้องต้องการโดยไม่เป็นธรรม หรือเกินเหตุ           
     2.5.4 ท างานให้ดีขึ้น คือ ต้องรู้จักพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และวิสัยทัศน์ในการท างาน ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง           
     2.5.5 น าคุณของนายไปสรรเสริญ คือ รู้จักน าคุณความดีของเจ้านาย 
ผู้บังคับบัญชาไป ยกย่อง สรรเสริญ ตามความเป็นจริง ในที่และโอกาสอันสมควร  
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           กล่าวโดยย่อ ผู้บังคับบัญชา กับ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา พึงปฏิบัติต่อกัน ดังค านักปกครอง 
นักบริหารแต่โบราณ กล่าวว่า “อยู่สูงให้นอนคว่ า อยู่ต่ าให้นอนหงาย” “อยู่สูงให้นอนคว่ า” 
หมายความว่า เป็นผู ้ปกครอง ผู ้บ ังคับบัญชา หรือเป็นผู ้น าคนพึงดูแลเอาใจใส่ ท านุบ าร ุง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องด้วยดี คือด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ตามที่
กล่าวข้างต้นนี้ เพื่อให้ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีขวัญก าลังใจในการสนองงานได้เต็มที่ 
อย่าให้ลกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความรู้สึกท้อถอย ว่าท าดีสักเท่าใด ผู้ใหญ่ ก็ไม่เหลียวแล 
ดังค าโบราณท่านว่า มีปาก ก็มีเปล่า เหมือนเต่าหอย เป็นผู้น้อย แม้ท าดี ไม่มีขลัง หรืออย่าให้
ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจว่า ผู้ใหญ่ไม่ยุติธรรม มักเลือกปฏิบัติไม่
เสมอกัน ดังค าที่ว่า (เรา) ท างานทั้งวัน ได้พันห้า(ส่วนคนอื่น) เดินไปเดินมา ได้ห้าพัน “อยู่ต่ าให้
นอนหงาย” หมายความว่า ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ก็พึงปฏิบัติตนต่อเจ้านาย หรือ
ผู้บังคับบัญชาด้วยดี รับสนองงานท่านด้วยความยินดี ด้วยใจจริง และท างานด้วยความเข้มแข็ง 
ตามหลักธรรม คือ “เหฏฐิมทิศ” ดังกล่าวมาแล้ว 

 3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) ที่ดี ด้วยคุณธรรม คือพรหมวิหารธรรม 
และสังคหวัตถุ เป็นต้น 

      พรหมวิหารธรรม คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ 4 ประการ 

          1. เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข 

          2. กรุณา คือ ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้มีทุกข์ เดือดร้อน ให้พ้นทุกข์ 

          3. มุทิตา คือ ความพลอยยินดี ที่ผู้อื่นได้ดี ไม่คิดอิจฉาริษยากัน 

          4. อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย เมื่อผู้อ่ืนถึงซึ่งความวิบัติ โดยที่เราก็ช่วยอะไร
ไม่ได้ ก็ต้องปล่อยวางใจของเราเองด้วยปัญญา ตามพระพุทธพจน์ว่า “สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม” 

      สังคหวัตถุธรรม 4 ประการ คือ           
1. ทาน รู้จักให้ปัน สิ่งของ ของตน แก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน          
2. ปิยวาจา รู้จักเจรจาอ่อนหวาน คือ กล่าวแต่วาจาที่สุภาพอ่อนโยน          
3. อัตถจริยา รู้จักประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน          
4. สมานัตตตา เป็นผู้มีตนเสมอ คือไม่ถือตัวเย่อหยิ่ง จองหอง อวดดีคุณธรรม 4 ประการ

นี้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อ่ืนไว้ได้ และยังความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้น
ระหว่างกันและกันด้วย หรือจะเรียกว่า เป็น “หลักธรรมมหาเสน่ห์” ก็ได้ 

 4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม (Initiatives) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative) โครงการใหม่ๆ 
ที่เป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ และวิธีการท างานใหม่ๆ ให้การปกครองการ
บริหาร กิจการงานได้บังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
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 5. มีความคิดพัฒนา (Development) คือ เป็นนักพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ล้าหลังหรือ
ข้อบกพร่องในการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

 6. เป็นผู้มีส านึกในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) สูง คือ มี
ส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมพูนศักยภาพ และส านึกในการสร้าง
ฐานะของตน และมีส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม คือต่อครอบครัว ต่อองค์กรและหมู่
คณะที่ตนรับผิดชอบอยู่ และต่อสังคมประเทศชาติ ให้เจริญสันติสุขและมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ส านึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อสถาบันหลักทั้ง 3 ของประเทศชาติไทยเรา คือ สถาบันชาติ 1 สถาบัน
พระพุทธศาสนา 1 และสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 เพราะสถาบันหลักทั้ง 3 นี้ หากสถาบันใดคลอน
แคลน ไม่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเพราะถูกศัตรูภายใน และ/หรือ ศัตรูจากภายนอกรุกราน ย่อม
กระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักอ่ืนๆ ของชาติไทยเรา ให้พลอยคลอนแคลนอ่อนแอไปด้วย 

 ผู้น าที่ดี จึงย่อมต้องส าเหนียก และจักต้องมีความส านึก ในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสถาบัน
หลักท้ัง 3 นี้ อย่างจริงใจ และจะต้องรับช่วยกันด าเนินการ ให้ความคุ้มครอง ป้องกันแก้ไข บ ารุงรักษา 
อย่างเข้มแข็งจริงจัง และต่อเนื่อง ให้เกิดความเจริญ และความสันติสุขอย่างมั่นคงให้ได้ 
 7. มีความม่ันใจตนเอง (Self Confidence) สูง หมายถึง มีความม่ันใจโดยธรรมคือมีความ
มั่นใจในความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและวิสัยทัศน์ และทั้งคุณธรรม คือความเป็นผู้มีศีลมีธรรม 
อันตนได้ศึกษาอบรมมาดีแล้ว มิใช่มีความมั่นใจอย่างผิดๆ ลอยๆ อย่างหลงตัวหลงตน ทั้งๆที่แท้จริง 
ตนเองหาได้มีคุณสมบัติและคุณธรรมดีสมจริงไม่ และจักต้องรู้จักแสดงความมั่นใจ ในเวลา คิด พูด ท า 
ให้เหมาะสมกับกาละ เทศะ บุคคล สถานที่ และประชุมชน ด้วย 

 8. เป็นผู้ประกอบด้วย “หลักธรรมาภิบาล” คือ คุณธรรมของนักปกครอง นักบริหาร ที่ดี 
(Good Governance) คือ          
    8.1 หลักความถูกต้อง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา การท าการตัดสินใจ (Decision 

Making) และสั่งการ (Command) ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง และกฎระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กร ที่ออกตามกฎหมาย ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม 
ถูกต้องตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ และถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชาและได้รับ
ความพึงพอใจจากชนที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย   
             8.2 หลักความเหมาะสม คือ รู้จักคิด พูด ท า กิจการงาน และปฏิบัติงานได้เหมาะสมถูกกา
ละ เทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์ กล่าวคือ เป็นผู้มีสัปปุริสธรรม คือ คุณธรรมของสัตบุรุษคือ
คนดีมีศีลธรรม มี 7 ประการ คือ                  

    8.2.1 ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ ได้แก่ ปัญญารู้เหตุแห่งทางเจริญ และทางเสื่อม เป็นต้น 

  8.2.2 อัตถัญญุตา รู้จักผล ได้แก่ ปัญญารู้ผล ที่เป็นมาแต่เหตุ หรือปัจจัยให้เกิดผล
ต่างๆ ตามที่เป็นจริง 
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                       8.2.3 อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และฐานะของตน ตามที่เป็น
จริงแล้ววางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ 

                       8.2.4 มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ ปฏิบัติตน วางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ และรู้จัก
ประมาณในการบริโภคใช้สอนทรัพย์ที่มีอยู่ และตามมีตามได้ 
                       8.2.5 กาลัญญุตา รู้จักกาล คือ รู้จักเวลา หรือโอกาสที่สมควร และไม่ควรพูด หรือ
กรท าการต่างๆ 

                       8.2.6 ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน ว่ามีอัธยาศัยใจคอฐานะความเป็นอยู่ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของหมู่ชนต่างๆ เพ่ือให้รู้จักวางตัวให้เหมาะสม 

                       8.2.7 ปุคลัญญุตา รู้จักบุคคล ว่ามีอัธยาศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญา และมี
ฐานะ อย่างไรเพื่อปฏิบัติตน หรือวางตน ให้เหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา 
           8.3 หลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระท ากิจการงาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือ 
ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ที่บริสุทธิ์ 
           8.4 หลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ด้วยความชอบธรรม บนพื้นฐานแห่งหลักธรรม หลักการ เหตุผล และข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือ
ได้ และตรงประเด็น และด้วยความเที่ยงธรรม คือ ไม่อคติ หรือ ล าเอียง ด้วยความหลงรัก หลงชังด้วย
ความกลังเกรง และด้วยความหลง ไม่รู้จริง คือขาดข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และสมบูรณ์ เป็นเครื่อง
ประกอบการวินิจฉัย ตัดสินใจ ให้ความเท่ียงธรรม 

 

คุณธรรม-จริยธรรมตามแนวพระบรมราโชวาท 

 

          หลัก “ธรรมาภิบาล” นี้ เมื่อกระจายเป็นข้อปฏิบัติดี-ปฏิบัติชอบ ส าหรับพระราชามหา
กษัตริย์ที่ทรงใช้ปกครองพระราชอาณาจักร ให้อาณาประชาราษฎร์อยู่ เย็นเป็นสุข ชื่อว่า 
“ทศพิธราชธรรม” อันผู้ปกครอง/ผู้บริหารประเทศชาติทุกระดับ และแม้ผู้บริหารองค์กรอ่ืนๆ พึงใช้
ประกอบการปฏิบัติงานของตน ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดย
ส่วนรวม ได้เป็นอย่างดี 
        “ทศพิธราชธรรม” อันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเรา ได้ทรงถือ
เป็นหลักปฏิบัติ ในการครองราชอาณาจักร ให้พสกนิกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุข เป็นที่ประจักษ์ตา 
ประจักษ์ใจแก่ชาวโลกเสมอมานั้น มี 10 ประการ ตามพระพุทธภาษิตดังต่อไปนี้ คือ 

1. ทาน การให้ 
2. ศีล การสังวรระวังกายและวาจา ให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ 

3. ปริจจาคะ การเสียสละ 
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4. อาชชวะ ความซื่อตรง 
5. มัททวะ ความสุภาพอ่อนโยน 

6. ตปะ ความเพียรเพ่งเผากิเลส 

7. อักโกธะ ความไม่โกรธ 

8. อวิหิงสา การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ตลอดทั้งสัตว์ให้ได้ทุกข์ยาก 

9. ขันติ ความอดทน 

10. อวิโรธนะ ความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ผิดท านองคลองธรรม และด ารงอาการ
คงท่ี ไม่หวั่นไหว ด้วยอ านาจยินดียินร้าย 

 การเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมส าหรับนักบริหาร นักบริหารที่ดีควรมีหลักธรรมส าหรับ
พัฒนาตน เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ได้แก่ 

              1. ศีล คือ การส ารวมระวัง ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย และทางวาจา ให้เรียบร้อยดี
งามไม่ประพฤติเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

              2. สมาธิ คือการรักษาใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสนิวรณ์ แล้วให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดี่ยว 

              3. ปัญญา คือ การรอบรู้กองสังขาร รอบรู้สภาวธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง 
(สังขาร) และที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง (สังขาร คือพระนิพาน) และรู้แจ้งเห็นแจ้งพระอริยสัจ 4 
รวมเป็นผู้มีปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ทางเจริญ ทางเสื่อม แห่งชีวิต ตามที่เป็นจริง 
              ศีล สมาธิ และปัญญานี้ รวมเรียกว่า ไตรสิกขา คือ หลักธรรมที่ควรศึกษาปฏิบัติ 3 

ประการ 
 

สรุป 

 

 ผู้น าหรือผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดีย่อมได้รับการนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องด้วย 
บุคลิกที่ดีซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ บุคลิกทางกาย บุคลิกทางอารมณ์และจิตใจ บุคลิกทาง
สังคม บุคลิกทางสติปัญญา หากบุคคลใดมีบุคลิกภาพที่กล่าวมาแล้ว จะได้รับความคาดหวังว่าต้องมี
หน้าที่การงานที่ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้นผู้น าหรือผู้บริหารจึงต้องระวัง และใส่ใจต่อทุกการกระท า ทุก
ค าพูด ทุกความคิด ฯลฯ เพราะเมื่อมีหน้าที่การงานในระดับผู้น าท าการสิ่งใดย่อมจะเป็นที่จับตามอง
ของบุคคลอ่ืน ๆ อยู่ตลอดเวลาและที่ส าคัญ ผู้น าหรือผู้บริหารและบุคคลที่มีความต้องการที่จะมี
บุคลิกภาพที่ดีต้องหมั่นสร้างและฝึกฝนบุคลิกภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น จนเป็นภาพลักษณ์ประจ าตัว 
เพ่ือให้เกิดความนับถือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อเพ่ือนร่วมสังคมสามารถสร้างมนุษย์สัมพันธ์ใน
สังคมเป็นที่ยอมรับอย่างน่าภาคภูมิใจ 
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ค าถามทบทวน  
 

1. การเป็นผู้น าที่ดีมีบุคลิกภาพที่มีความโดดเด่นทั้งบุคลิกภายในและภายนอก มีลักษณะ
อย่างไรบ้าง 

2. องค์ประกอบของบุคลิกภาพของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการประกอบด้วย
อะไรบ้าง 

3. เทคนิคที่เสริมบุคลิกภาพของการเป็นผู้น ามีดังต่อไปนี้ 
4. ผู้น าที่มีคุณภาพประกอบด้วย 7 ประการ คือ 

5. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักบริหาร คือ 

6. นักบริหารที่ดีควรมีคุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดี ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
7. ผู้บริหารควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้ 
8. การเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมส าหรับนักบริหาร ที่ดีควรมีหลักธรรมส าหรับพัฒนาตน 

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ได้แก่อะไรบ้าง 
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บทท่ี 5 

ท่วงท่าอิริยาบถ การวางตัวและเทคนิคการปรากฏกาย 

 

การวางตัวในสังคมเป็นเรื่องสําคัญอยํางมากในตัวเองให๎ดูดี เพราะจะต๎องมีวางตัวที่ดีซึ่งควรมี
มารยาททางสังคมอยํางมาก ซึ่งผู๎ใหญํในนี้จะมองวําเราเป็นอยํางไรและก็จะคอยจับตามองเราอยําง
มาก ซึ่งวางตัวของเราก็ควรจะมีมารยาทในไปงานตํางๆของแวดวงสังคมนี้ โดยจะรู๎ได๎เองวําควรที่จะ
ปรับตัวแบบไหนจะเข๎าหากับคนอ่ืน ควรจะคอยมองการวางตัวของคนอ่ืนด๎วย เพ่ือจะได๎ทําตัวตามคน
อ่ืนได๎ถูกต๎อง ซึ่งก็จะเข๎ากับคนอ่ืนได๎งํายมากขึ้นเอง เมื่อสามารถเรียนรู๎โดยการปรับตัวเข๎ากับคนอ่ืนใน
สังคมจะได๎เจอกับคนใหมํๆ จะได๎ปรับตัวและสามารถเข๎ากับผู๎อ่ืนในงานได๎อยํางกลมกลืน ซึ่งจะได๎หา
วิธีการวางตัวอยํางงํายในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคม 

ทรวดทรง และทําทางของเราเป็นสํวนประกอบที่สําคัญยิ่งในการเดินอยํางงามสงํา เครื่อง
แตํงตัวที่ได๎รับการคัดเลือกมาอยํางดีแล๎ว จะไมํไดผลเลยถ๎าการวางทําเราไมํดี เราจะได๎รับคําชมเชย
ตํอเมื่อมีเรือนรํางและทําทางที่สงํางาม ความสําเร็จของการเรียนวิชานี้อยูํที่ตัวของเราเอง ควรปฏิบัติ
ด๎วยความตั้งใจอยํางสม่ําเสมอ 

 

ความหมายของอิริยาบถ 

 

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525 : 421) ได๎ให๎
ความหมายอิริยาบถ หมายถึง อาการท่ีรํางกายอยูํในทําใดทําหนึ่ง คือ ยืน เดิน นั่ง นอน 

 ดังนั้น อิริยาบถ จึงหมายถึงเป็นอาการเคลื่อนไหวของรํางกาย เชํน นั่ง เดิน ยืน วิ่ง ทํางาน 
รวมทั้งการนอนด๎วย มนุษย๑ยํอมจะต๎องเคลื่อนไหวอยูํเสมอ 

 

ความส าคัญและประโยชน์ของอิริยาบถ 

 เมื่อมีการสํารวจตัวเองจนเข๎าใจในบุคลิกทําทางของตนแล๎ว สํวนใดบกพรํองควรปรับปรุงและ
หมั่นฝึกฝนตนเองในอิริยาบถทุกวันอยํางสม่ําเสมอ ถ๎ามีการปฏิบัติตามหลักการด๎วยความตั้งใจยํอม
สํงผลให๎เป็นผู๎ที่มีบุคลิกภาพดีได๎อยํางแนํนอน โดยบุคคลรอบข๎างจะเห็นในอิริยาบถของเราในสํวนที่
เป็นความประทับใจก็จะได๎รับคําชมเชย ดังนั้นควรหมั่นฝึกฝนอยํางสม่ําเสมอจนเป็นตัวตนที่แท๎จริง 
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ความหมายและความส าคัญของการวางท่าทางที่เหมาะสม 

 

 การวางตัวถ๎าจะเป็นภาษาพูด มักจะให๎คําวํามี “มาด” จากความหมายของคําวํา “มาด” 
หมายถึงทําทีหรือทําทาง เชํน มาดนักกีฬา มาดตํารวจ มาดทหาร มาดนางงาม วางมาดหรือใช๎ทับ
ศัพท๑เป็นภาษาอังกฤษคือ “การวางฟอร๑ม” (Form) 

 

การวางท่าทาง 
ความลับของเรือนรํางที่สงํางามอยูํที่การวางทําทาง ไมํมีสิ่งใดจะเสริมรูปรําง ลักษณะของ

สตรีได๎เทํากับการวางทําทางท่ีถูกต๎อง แม๎วําทํานจะไมํคิดถึงเรื่องนี้ทําทางของทํานก็จะบอกให๎รู๎วําทําน
เป็นสตรีที่สงําผําเผย มั่นใจในตัวเอง หรือเป็นสูตรที่หํอเหี่ยว ท๎อแท๎ถูกกลืนหายไปเป็นตัวประกอบ 

เป็น คนเคอะเขินงุํมงํามในชีวิต เชํนเดียวกับการเคลื่อนไหวที่แสดงออกมา 
ความลับของภาพพจน๑ที่สงํางดงามคือ การวางทําทางที่ดีในขณะที่ทํานยืนอยํางถูกต๎องวางทํา

สงําทรวดทรงรูปรํางของทํานก็จะดูดีข้ึน เสื้อผ๎าที่สวมใสํก็จะดูพอเหมาะพอดี มองดูเป็นคนคลํองแคลํว 

แจํมใส สตรีที่วางทําทางได๎ถูกต๎อง และมีการเคลื่อนไหวที่นุํมนวลจะยวนใจยิ่งกวําสตรีที่มีใบหน๎าสระ
สวย แตํไมํรู๎จักการวางทําทางและเคลื่อนไหวให๎ถูกจังหวะ 

ความลับของเรือนรํางที่งดงามสะดุดตาและมีการเคลื่อนไหวที่นุํมนวลอยูํที่การวางทําทางการ
วางทําทางที่ดีจะทําให๎ทํานรู๎สึกดีขึ้น  รํางกายของทํานนั้นถูกออกแบบให๎เคลื่อนไหวอยํางมี
ประสิทธิภาพในขณะที่มีการทรงตัวดีถ๎ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมารบกวนการทรงตัว  ทํานจะรู๎สึกปวดเมื่อยซึ่ง
เกิดข้ึนได๎แม๎แตํผู๎ที่มีสุขภาพสมบูรณ๑ดั่งตารางเปรียบเทียบข๎างลํางนี้ 
ตารางที่ 5.1 ตารางเปรียบเทียบประโยชน๑และข๎อเสียของการวางทําท่ีไมํถูกต๎อง 

ประโยชน์ของการวางท่าที่ถูกต้อง ข้อเสียของการวางท่าที่ไม่ถูกต้อง 
1. สุขภาพทั่วไปของรํางกายดีเพ่ิมระดับ 

2. การทรงตัวดี 
3. ปราศจากการปวดเมื่อยทั่วๆไป 

4. เสียงจะดีข้ึนเพราะกะบังลมทํางานสะดวก 

5. ทรวดทรงดี 
6. การเคลื่อนไหวจะนิ่มนวลงามสงํา 

7. เสื้อผ๎าที่สวมใสํดูกะทัดรัดสะดุดตา 

8. ลักษณะทําทางมีความมั่นใจ 

 

1. สุขภาพไมํดีเกิดอาการดังตํอไปนี้. 
          ก. การยํอยอาหารไมํดี 
          ข. ปวดหลังและปวดเมื่อยที่อ่ืนๆทั่วไป 
          ค. การหมุนเวียนที่ดี 
2. เหนื่อยงําย หรืออํอนเพลีย 
3. เกิดปัญหาที่รูปรําง คือ 
      ก. พุงยื่น 
      ข. สะโพกผาย 
       ค. ท๎องปุอง 
4. การเคลื่อนไหวที่งุํมงํามอาจทําให๎เกิดอุบัติเหตุได๎ 
5. ขาดการวางตัวที่ดี 
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บุคลิกภาพที่สง่างาม 

 

หลายๆคนที่เราได๎พบเห็นในสังคมเขาไมํใชํคนสวยหลํอมากมายแตํเขาหรือเธอชํางเป็นคนที่
โดดเดํนเป็นสงําไมํวําจะอยูํทํามกลางคนกลุํมไหนๆ มองดูแล๎วรู๎สึกสบายตาสบายใจ หรือถ๎าได๎สนทนา
ใกล๎ชิดก็ยิ่งพบเห็นความนํารักทําประทับใจมากยิ่งขึ้น แล๎วเราก็มักจะจําเขาได๎แมํนไมํวําจะพบเห็นที่
ไหนๆ นนั่ แหละคือตัวอยํางของคนที่เรียกวํามี “บุคลิกภาพที่สงํางาม”การจะมีบุคลิกภาพที่สงํางาม
ไมํใชํคุณสมบัติที่จะมีติดตัวกันมาทุกคน แตํก็ใชํวําจะฝึกฝนเพ่ือให๎เป็นคุณสมบัติของตัวเราบ๎างไมํได๎ 
การที่จะมีบุคลิกภาพสงํางามเป็นที่ติดตาต๎องใจสําหรับใครๆในสังคมสามารถฝึกฝนได๎ เพียงแตํต๎อง
อาศัยเวลาสําหรับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมตํางๆของตนเอง  ซึ่งกํอนจะถึงจุดนั้นควร
เริ่มต๎นจากการทําความเข๎าใจถึงที่มาที่ไปของบุคลิกภาพที่เริ่มต๎นจากข๎างในตัวตนของแตํละบุคคล
กํอน บุคลิกภาพประกอบกันขึ้นมาจากหลายๆสิ่งหลายๆอยํางซึ่งรวมเป็นหมวดหมูํแล๎วก็จะมีอยูํ 5 

หัวข๎อ ตํอไปนี้ 
1. รํางกาย หมายถึงรูปลักษณ๑ภายนอกของคุณที่ปรากฏตํอผู๎อ่ืน รวมตั้งแตํรูปรํางหน๎าตา 

การแตํงกายทรงผม กระทั่งการดูแลรักษาความสะอาด และน้ําเสียงหรือถ๎อยวาจาที่ออกมาจากปาก 

2. สติปัญญา ก็คือความสามารถในการรับรู๎ การทําความเข๎าใจปรากฏการณ๑ตํางๆด๎วยเหตุ
และผล ตลอดจนความสามารถในการแยกแยะข๎อเท็จจริงตํางๆ 

3. อารมณ๑ เป็นปฏิกิริยาของจิตใจที่ตอบสนองตํอเรื่องราวที่มากระทบตามธรรมชาติมนุษย๑ 
เชํน อารมณ๑ขัน อารมณ๑เศร๎าโศกเสียใจ อารมณ๑หดหูํเบื่อหนําย และอีกหลายอารมณ๑ ซึ่งบางครั้งก็
เกิดข้ึนเฉพาะในการรับรู๎ของแตํละคนเองหรือบางครั้งก็อาจปรากฏตัวออกมาให๎เป็นที่รู๎เห็นของบุคคล
อ่ืนได๎เหมือนกัน 

4. นิสัย คือพ้ืนฐานพฤติกรรมตํางๆ อันเกิด จาก ความเชื่อ ทัศนคติ คํานิยม ซ่ึงเกิดขึ้นจาก
การสะสมข๎อมูลรวมทั้งการกระทําตามความเคยชินและข๎อมูลที่ได๎รับรู๎มาจากแหลํงตํางๆประกอบกัน 

5. สังคม หมายถึงสิ่งแวดล๎อมในทุกด๎านของชีวิต ทั้งที่เป็นบุคคลและเป็นปรากฏการณ๑ตํางๆ
นับตั้งแตํเกิดมาจนถึงปัจจุบัน 

บุคลิกภาพของคนเราเกิดจากองค๑ประกอบที่วํามาข๎างต๎นนั้นรวมกันซึ่งจะมีสํวนใดมากน๎อย
หรือ เดํนชัดออกมาก็แล๎วแตํละบุคคล เชํนบางคนก็จะเป็นคนที่รูปรํางหน๎าตาดี สติปัญญาปานกลาง 
อารมณ๑อํอนไหวเปลี่ยนแปลงงําย แตํก็มีอุปนิสัยสุภาพอํอนโยน รักสงบ เกิดมาในครอบครัวที่ใช๎ชีวิต
เรียบงําย แตํเมื่อโตมาต๎องอยูํในสังคมใหญํที่วุํนวายยุํงเหยิง พอเอาทั้งหมดนี้รวมกันผลที่ออกมาก็จะ
เป็นบุคลิกภาพเฉพาะตัวของเขา 

การที่จะสร๎างบุคลิกภาพที่สงํางามให๎กับตัวเองได๎ก็ต๎องเริ่มทําความเข๎าใจในองค๑ประกอบทั้ง  

5 ประการที่วํามาของตนเองกํอน ดูไปทีละข๎อคํะมองให๎เห็นตามความเป็นจริงนะคะ ห๎ามมองแบบ
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เข๎าข๎างตัวเอง ไมํใชํวําเราผอมจนตาโบ๐แล๎วจะสรุปวําเราเป็นคนตาโตสวย อยํางนี้เริ่มผิดทางแล๎วคํะ
เพราะถ๎ามองแบบนี้คุณจะไมํสามารถปรับบุคลิกภาพของตนเองได๎เลย เพราะวําไมํรู๎จักตนเองโดย
แท๎จริงก็เลยหาไมํพบวําจะมีอะไรต๎องปรับต๎องแก๎ขอให๎มองตนเองตามสภาพที่เป็นอยูํแล๎วยอมรับให๎
ได๎กํอนวํานี่คือตัวฉันเป็นอยํางนี้อยํางนั้นก็วําไป             

จากนั้นเราคํอยมาแยกแยะวําสิ่งใดเป็นข๎อจํากัดที่เปลี่ยนแปลงไมํได๎ อาทิ สีผิว หรือโครง
หน๎าที่ตกทอดกันมาตามพันธุกรรม หรือการที่เราเกิดและโตมาในสังคมของครอบครัวขนาดใหญํที่
วุํนวายไปด๎วยเรื่องของพ่ีปูาน๎าอาเขยสะใภ๎ไมํได๎หยุดหยํอน นั่นคือสิ่งที่ต๎องเข๎าใจและยอมรับมันอยําง
ตรงไปตรงมาคํะ หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได๎ เชํน การเป็นคนใจร๎อนอารมณ๑เสียงําย หรือวํา 
สังคมทํางานที่วุํนวายกับการประจบประแจงผู๎ใหญํมากกวําที่จะไปวุํนวายกับการทํางาน  สิ่งเหลํานี้
เป็นเรื่องที่เราปรับเปลี่ยนได๎ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงไปสูํการมีบุคลิกภาพที่สงํางาม ต๎องอาศัย การ
ปรับเปลี่ยนตั้งแตํ ทัศนคต ิกันกํอน 

 

ทัศนคติกับบุคลิกภาพที่สง่างาม 

การจะสร๎างบุคลิกภาพท่ีสงํางามได๎ คุณต๎องมีทัศนคติที่ดีตํอตัวเองกํอนโดยยอมรับวําตนเองมี
คุณสมบัติอยํางไรบ๎าง จากนั้นสร๎างทัศนคติที่ดีตํอการปรับเปลี่ยนตนเองไปสูํสิ่งที่ดีขึ้น อาจลองคิดวํา
ถ๎าคุณมีบุคลิกภาพที่สงํางามแล๎วคุณจะได๎รับการยอมรับและความนิยมชมชอบจากผู๎คนทั้งหลายที่คุณ
ติดตํอด๎วย ซึ่งมันสามารถชํวยให๎คุณประสบความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงานได๎เป็นอยํางดีเป็นต๎น 

จากนั้นคุณก็มานั่งนึกวําบุคลิกภาพที่สงํางามนั้นต๎องมีองค๑ประกอบสํวนใดอยํางไรบ๎างโดย
พิจารณาวําบุคลิกภาพที่สังคมสํวนใหญํยอมรับและชื่นชมนั้นเป็นอยํางไร  อาจเริ่มจากสังเกตคนที่มี
บุคลิกภาพโดดเดํนในสายตาของคุณ แล๎วเอาคุณสมบัติของตัวคุณไปเทียบ  

จากนั้นก็ทํารายการความเหมือนและความตํางระหวําง บุคลิกภาพปัจจุบันของคุณ กับ 

บุคลิกภาพที่สงํางาม ออกมาเป็นข๎อๆ แล๎วดูวําสิ่งใดที่คุณจะต๎องปรับโดยยอมรับในข๎อที่เปลี่ยนไมํได๎
เชํนเรื่องของรํางกาย คุณอาจไมํหลํอไมํสวย แตํคุณก็ยังสามารถปรับการแตํงกาย ทรงผม หรือการ
แตํงหน๎ารวมทั้งกิริยาวาจาให๎ดูดียิ่งขึ้นได๎ ในสํวนอ่ืนๆที่ปรับเปลี่ยนได๎คุณก็คํอยๆฝึกฝนไป สิ่งที่ไมํรู๎ก็
ต๎องขวนขวายหาความรู๎ เชํน เรื่องของการควบคุมอารมณ๑ หรือเรื่องของมารยาทในกาลเทศะตํางๆ 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นกําลังใจสําหรับการลงมือปรับบุคลิกภาพของคุณไปสูํความสงํางาม ขอแนะนําวําให๎เริ่ม
จากสิ่งที่ทําได๎งํายกํอน จากนั้นคํอยๆก๎าวไปสูํเรื่องที่ยากยิ่งขึ้น ข๎อสําคัญคือคุณต๎องมีทัศนคติที่ดีตํอ
ตนเอง และตํอผู๎อ่ืน สิ่งนี้จะเป็นแรงจูงใจและกําลังใจอยํางวิเศษทีเดียวสําหรับคุณในกระบวนการ
ปรับตัวเข๎าสูํ “บุคลิกภาพที่สงํางาม”วันหนึ่งคุณก็จะเป็นที่รักและชื่นชมของสังคมพร๎อมเสียงชื่นชมใน
บุคลิกภาพอันสงํางามของคุณที่คํอยพัฒนาขึ้นมาจากความเข๎าใจและทัศนคติที่ดีจากข๎างในของคุณที่มี
ตํอตนเองและผู๎อ่ืนซึ่งคุณจะภาคภูมิใจกับมันได๎อยํางไมํรู๎เบื่อเลย 
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การสร้างความประทับใจในยามแรกพบ 

 

คนโบราณชอบพูดคําวํา “ถูกชะตา” ประมาณวําแคํได๎เห็นหน๎าก็รู๎สึกสนิทสนมชอบพอ สมัย
นี้มีคําวํา First Impression หรือ “ความรู้สึกประทับใจเม่ือแรกพบ” เป็นคําคําเดียวกัน และมี
ความหมายที่อธิบายได๎ไมํแตกตํางกันใครๆ ก็ต๎องการเชํนนี้ไมํใชํหรือคะ เมื่อต๎องไปเจอใคร ก็อยากให๎
เขาชอบเรา และหากชอบเสียตั้งแตํแรก ก็เป็นเรื่องงํายที่จะสานความประทับใจนั้นให๎ยืนยาวและแนํน
แฟูนตํอไป มีความหมายตํอการดํารงชีพ อาชีพ และการได๎พบกับมิตรแท๎ในชีวิตเราจะสร๎างความนํา
ประทับใจในยามแรกพบ (กับผู๎อ่ืน หรือผู๎อื่นมาพบ) ได๎อยํางไร ตํอไปนี้เป็นคําแนะนํางํายๆ 

1. สร้างความประทับใจผ่านการสื่อสาร 
คือการใช๎คําพูด อากัปกิริยา สีหน๎า และทําทีที่ดีตํอคนอ่ืน เพ่ือการสื่อสารที่ดี มีความหมาย 

ให๎เกียรติ และมีเสนํห๑ โดยการใช๎น้ําเสียงที่เหมาะสม ถูกจังหวะ เวลา และรู๎วํากําลังพูดเพ่ืออะไร เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข๎อมูล และเพ่ือสร๎างสัมพันธ๑ความสําคัญของการพูดจาให๎เกิด First Impression อยูํที่
ประโยคแรกคือ การทักทาย หรือประโยคเปิดบทสนทนา เชํน "สวัสดีครับ" ในน้ําเสียงนุํมนวลชวนฟัง
ก็ทําให๎ผู๎ที่ได๎รับฟังแล๎วรู๎สึกดี หรือ "ขอโทษครับที่ต๎องรบกวน...." ซึ่งผู๎ฟังจะรู๎สึกได๎ถึงการเข๎าหาอยําง
อํอนน๎อม และความมีมารยาทของผู๎พูด หากประกอบไปกับสีหน๎าที่เป็นมิตร เปิดเผย จริงใจ และ
ความยิ้มแย๎มแจํมใส คุณก็จะโกยคะแนนนิยมไปได๎สํวนหนึ่งแล๎ว ทําให๎ประโยคเปูาหมายที่จะพูดตํอไป
บรรลุวัตถุประสงค๑ได๎งํายขึ้น คนที่ฟังคุณอยูํก็รู๎สึกดีที่จะพูดด๎วยหรือฟังคุณตํอไป 

2. สร้างความประทับใจผ่านการปรับตัว 

คือการรู๎จักปรับตัวให๎เข๎ากับคนอ่ืนให๎ได๎ ซึ่งวิธีงํายที่สุดก็คือ เพ่ิมรอยยิ้มบนใบหน๎าการยิ้มให๎
กํอน เป็นการเปิดทาง และเปิดโอกาสให๎กับตนเอง รวมไปถึงเป็นการเปิดใจหรือเปิดพ้ืนที่ให๎แกํอีกฝุาย
ได๎เข๎ามาพบกันครึ่งทางด๎วย รอยยิ้มนับเป็นสัญลักษณ๑ของความรู๎สึกดีๆ และเป็นสิ่งแรกที่คนเราจะ
หยิบยื่นให๎แกํกันได๎โดยไมํต๎องลงทุน แตํให๎ผลตอบแทนสูง เพราะแสดงออกถึงความเป็นมิตรทําให๎คน
อยากพูดคุย อยากคบหาด๎วยสําหรับคูหํนุํมสาวแล๎ว รอยยิ้มของชายหนุํมที่มอบให๎หญิงสาวกํอน ยังถือ
วําเป็นการเปิดฉากสัมพันธภาพที่ดีที่สุด เทํากับได๎แง๎มประตูหัวใจเธอเอาไว๎แล๎ว โอกาสตํอจากนี้
ยํอมขึ้นอยูํกับวาทศิลป์และความสามารถเฉพาะตัวสํวนหญิงสาวก็เปิดยิ้มแกํหนุํมๆ ได๎ แตํต๎อง
ระมัดระวังวํายิ้มนั้นมีความหมายใด เพราะงํายตํอการถูกตีความไปในทางไมํสมควร จึงควรยิ้มแบบ
ปกติธรรมดาที่สุด ยิ้มทายทัก มิใชํยิ้มบอกรักเมื่อเริ่มต๎นจากการที่คนสองคนปรับตัว เปิดประตูเข๎าหา
กันแล๎ว การปรับตัวในระยะถัดมาก็ยังนับวํามีความสําคัญอยูํและสําคัญยิ่ง เป็นสิ่งที่ต๎องสานตํอด๎วย 

3. สร้างความประทับใจผ่านการแต่งกาย 

การแตํงกายให๎เหมาะสมกาลเทศะนับเป็นเรื่องที่สําคัญมาก เราจะต๎องแตํงกายให๎เหมาะสม
กับสถานการณ๑คํานึงถึงความสะอาดของเสื้อผ๎า การให๎เกียรติกับกิจกรรมที่เข๎ารํวม ให๎เกียรติกับ
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เจ๎าของงาน ให๎เกียรติกับสถานที่ เชํนเมื่อคุณไปสมัครงาน หรือพบลูกค๎า ก็ควรแตํงกายสุภาพกับ
ตําแหนํงอาชีพที่ไปสมัคร ตัวอยําง งานด๎านการขาย หรืองานเกี่ยวกับธุรกิจ คุณสุภาพบุรุษควรเลือก
เสื้อเชิ้ตสีอํอน หรือฟูาอํอน กางเกงสีเข๎มเข๎ากับเสื้อ สีดํา น้ําเงิน น้ําตาลเป็นพ้ืนฐาน ผูกเนคไทที่สีสัน
ไมํฉูดฉาดเกินไป หรือนัดหมายลูกค๎าก็สมควรเน๎นการแตํงกายสุภาพ ภูมิฐาน นําเชื่อถืองานสังสรรค๑
เพ่ือนฝูงก็แตํงสบายๆ ผํอนคลายเป็นกันเอง หรือจะไปจีบหญิงก็อยําปลํอยตัวแบบ "ผมเป็นผมเอง"
จนเกินไปนัก แทนที่จะได๎สมรักเธออาจพลันหายไปในเวลาตํอมาก็เป็นได๎เป็นต๎นการแตํงกายจึงเป็น
ภาษากายที่มีความหมายลึกซึ้ง และมีสํวนสําคัญในการสร๎างความประทับใจในยามแรกพบด๎วย
เชํนเดียวกัน 

4. สร้างความประทับใจผ่านการเดินและการเคลื่อนไหว 

การเดินอยํางสงํางาม เป็นเรื่องที่ดี และเป็นภาพที่แสนจะดึงดูดใจทั้งในสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี แตํเทําที่พบมีผู๎ชายจํานวนไมํน๎อยที่ไมํสนใจกับทําทางการเดินของตัวเอง  ตรงข๎ามกับ
ผู๎หญิงที่คํอนข๎างจะระมัดระวังกิริยาทําทาง การวางตัว 

เมื่อเกิดเป็นผู๎ชายก็ควรผึ่งผาย สวมมาดชายชาตรีให๎สมศักดิ์ศรี เวลาเดินก็ควรอกผายไหลผึ่ง
บางคนกังวลกับความสูงของตนเองเวลาเดินเลยหลังคํอม หํอไหลํ ไมํนําดู สํวนลักษณะการเดินก็ควร
เดินในระดับความเร็วพอดีๆไมํใชํเดินเร็วจนคนที่เดินด๎วยต๎องวิ่งตาม หรือเดินช๎าจนนํารําคาญ อยําลืม
วําเดินให๎สมาร๑ตมักจะเป็นที่จับตาของผู๎คนมาแตํไกล และต๎องไมํลืมอีกด๎วยวํา ทําทางการเดนิ 
สามารถเผยถึงบุคลิกของแตํละคนได๎เป็นอยํางดี เชํน คนเดินช๎า ก๎มหน๎าก๎มตา แสดงวําเป็นคนที่ขาด
การตัดสินใจ คนเดนิ เร็วและขาหํางกัน มักจะเป็นคนเปิดเผยคิดเร็วทําเร็วขาดความรอบคอบ คนที่
เดินอยํางมีมาดสงํางาม สํวนใหญํสุขุมนุํมลึก สํวนใหญํจะพบเห็นได๎เสมอในหมูํนักบริหาร 

ทั้ง 4 ประการที่วํามานี้ เป็นพื้นฐานขั้นต๎นในการสร๎างความประทับใจให๎กับผู๎ที่เราทุกคนต๎อง
พบปะ หรือมีปฏิสัมพันธ๑ด๎วย จะเห็นได๎วําเป็นเรื่องที่เราสามารถปฏิบัติได๎งํายมากๆ แตํคนสํวนใหญํ
มักจะคิดไมํถึง 

เรื่องการเสริมเสนํห๑ในบุคลิกภาพที่นําสนใจนั้น ยังมีอีกมาก ขอเพียงทํานผู๎อํานเห็น
ความสําคัญ ติดตามและฝึกฝนอยํางละเอียดอํอน ไมํนานหรอกคํะ คุณจะเป็นผู๎หนึ่งที่ทุกคนกลําวถึง
ในทางชื่นชมวํา เป็นแบบอยํางของคนที่มีบุคลิกภาพดีเป็นเลิศ“มาดเทํ มาดมั่น มัดใจกันด๎วยทํวงทํา
สงํางาม” 

เรื่องพ้ืนๆ เบสิกๆ ของการมีบุคลิกภาพดีนั้นเริ่มจากการเป็นเจ๎าของ “มาด” ที่ดี ทํวงทําการ
วางตัวขณะเคลื่อนไหว เดิน ยืน นั่ง จะเพ่ิมดีกรีรัศมีของคุณให๎เรืองรองขึ้นได๎อยํางไมํคิดฝัน นอกจากจะ
ทําให๎คุณดูงามสงํานําชื่นชมแล๎ว คุณยังจะไมํรู๎สึกปวดเมื่อย แถมเสียงของคุณจะไพเราะเพราะพริ้งยิ่ง
กวําเดิมอีกด๎วย เพราะกระบังลมทํางานได๎สะดวกยิ่งขึ้น เรื่องอยํางนี้เรียนรู๎และฝึกฝนกันได๎ ถ๎ารู๎จักวิธี 
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ท่วงท่าอันตราย สัญญาณร้ายของบุคลิกภาพ 

กํอนอ่ืน เริ่มเป็นตํารวจ “การทํา” สํารวจทํวงทําของตัวเองดูวําขณะที่คุณกําลังยืนอยูํวํามี
ลักษณะเหลํานี้หรือไมํ 

1.  ท่ายืนที่ไม่สง่างาม  
1.1 เวลายืน ศีรษะและหน๎าท๎องยื่น 

1.2. ไหลํหํอ ก๎มงอไปข๎างหน๎า 

1.3. ทรวงอกหํอ หน๎าอกโค๎งงอเข๎าไป หลังงอ 

1.4. หน๎าท๎องยื่น 

1.5. ก๎นยื่นไปข๎างหลัง 
1.6. เขําท้ังสองไมํตึง งอ อยูํไมํถูกที่ถูกทาง 
1.7. ปลายเท๎าชี้ออกหรือชี้เข๎า 

     

ท่ายืนที่ไม่สง่างาม 
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2.  จัดระเบียบท่วงท่า 

     การวางแนวของรํางกายให๎ดูดี เริมจากเท๎าชี้ตรงไปข๎างหน๎า หํางกันเพียง 2-3 นิ้ว ทิ้ง
น้ําหนักตัวให๎อยูํตรงศูนย๑กลาง เขําหยํอนเล็กๆแตํไมํงอ หน๎าท๎องต๎องแขมํวไว๎  ไหลํตรง ยืดคอตรง 
คางขนานกับพ้ืนไมํเชิด ไมํชิดอก 

3.  ท่ายืนที่งามสง่า 

เพียงแคํยืนลําตัวตรง ยืดอกให๎สูงขึ้น ที่สําคัญหลังต๎องตรง ยืดอกเล็กน๎อย แล๎วปลํอยยืดไหลํ
ไปด๎านหลังอยํางผํอนคลาย ไมํเกร็งแข็ง ปลํอยแขนไว๎ข๎างลําตัวตามสบาย แขมํวพุง และเก็บก๎น อยํา
ปลํอยให๎สํวนใดสํวนหนึ่งยื่นออกมาข๎างหน๎าหรือข๎างหลัง 

     

4. การยืนเพื่อการต้อนรับ  การวางเท๎า มี 2 แบบ 

     4.1 แบบที่ 1 วางเท๎าท่ี 10 นาฬิกา แยกปลายเท๎าทั้งสอง เหมือนเข็มนาฬิกาท่ี 10  

โมงเช๎า เท๎าซ๎ายเหลื่อมลงทิ้งน้ําหนักไว๎ที่เท๎าซ๎าย เพ่ือเตรียมก๎าวเดินด๎วยเท๎าขวา 
               4.2. แบบที่ 2 วางเท๎าที่ 14 นาฬิกา แยกปลายเท๎าทั้งสองข๎าง เหมือนเข็มนาฬิกาชี้ที่ 14 

นาฬิกา เท๎าขวาเหลื่อมลง ทิ้งน้ําหนักไว๎ที่เท๎าขวา เพ่ือเตรียมก๎าวเดินด๎วยเท๎าซ๎าย 

      การยืนเพื่อการต๎อนรับพนักงานหญิงและพนักงานชาย 

1. พนักงานหญิงควรยืนในการต๎อนรับดังนี้ 
            1.1. ยืนตัวตรง หลังตรง ศีรษะตรง 

    1.2. ดึงหัวไหลํไปด๎านหลังพองาม หน๎าอก สะโพก 

    1.3. เป็นเส๎นตรงในแนวตั้ง ใบหน๎าได๎ระดับ 

    1.4. คางขนานกับพ้ืน เท๎าชิด หรือหํางกันเล็กน๎อย 

    1.5. ควรแขมํวพุง 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A?source=feed_text
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2. พนักงานชาย ควรยืนในการต๎อนรับดังนี้ 
             2.1 ยืนตัวตรง หลังตรง ศรีษะตรง 
             2.2 อกผาย ไหลํผึ่ง คางขนานกับพ้ืน 

              2.3 เขําตึง เท๎าชิด หรือแยกปลายเท๎าเล็กน๎อย 

          5  ยืนไหล่เอียง 
              1.  การยืนไหลํเอียงเกิดจากไหลํรับน้ําหนัก 

              2.  ข๎างใดข๎างหนึ่งมากเกินไป การสะพายกระเป๋า 

              3.  ที่มีน้ําหนักมากเป็นเวลานาน ทําให๎ไหลํเสียรูป 

               4. โดยไมํรู๎ตัว ควรปรับสมดุลโดยการสะพาย 

               5.  สลับไปมาระหวํางไหลํซ๎าย และไหลํขวา 

6.  ต้นขาใหญ่ 
    1.  ยืนแยกเท๎าจากกัน เพื่อให๎ดูสมดุล 

    2.  ตามหลักธรรมชาติคือ 2 สํวนเทํากัน 

    3.  ไมํแนะนําให๎ยืนวางเท๎าที่ 10 หรือ 14 นาฬิกา 

7. วิธีแก้ไขการยืนให้สง่างาม 

    7.1 นํองอวบใช๎วิธีเหมือนกับคนต๎นขาใหญํ คือยืนแยกเท๎าจากกัน ทําให๎ขาดูสมดุล หากยืน 

วางเท๎าที่ 10 หรือ 14 นาฬิกา ให๎เท๎าหันหัวออกด๎านนอก จะทําให๎เกิดชํองวํางนิดหนํอย แก๎ไขเรียวขาได๎ 
    7.2 รองเท๎าส๎นสูง ตัวชํวยให๎ยืนสวยรองเท๎าส๎นสูงชํวยเสริมให๎เรียวขาดูยาวสวยชํวยปรับ

การยืนให๎สงํางามโดยอัตโนมัติบนรองเท๎าส๎นสูง ความสวยสงํามากํอนความสบาย 

    7.3 การเลือกรองเท๎าส๎นสูง รองเท๎าสําหรับงานบริการไมํควรสูงเกินไปทําให๎การเดินไมํ
สมดุล อาจเกิดปัญหาปวดหลังปวดขา หรือข๎อเท๎าบวม ส๎นสูงที่เหมะสําหรับการยืนทํางานคือ 2-3 นิ้ว 

 

ท่านั่ง 
กํอนนั่งให๎ใช๎เวลาสักเสี้ยววินาที กําหนดหรือเล็งจุดที่จะนั่งลงไป กํอนจะหยํอนก๎นลงนั่งให๎ใช๎

นํองข๎างที่ถนัดสัมผัสเก๎าอ้ีกํอนนั่งจะได๎ไมํต๎องหันไปมองเก๎าอ้ีซ้ําแล๎วซ้ําอีก ถ๎าใช๎นํองสัมผัสกํอนนั่งแล๎ว
ยํอเขําเล็กน๎อย เวลานั่งลงไป ขาของคุณจะอยูํในแบบที่สวยเพอร๑เฟ็ค คือขาทั้งสองจะเอียงไปด๎านข๎าง
อยํางพองาม หรือตั้งข๎างหน๎าตรงๆสํวนหลังของคุณจะต๎องติดพนักเก๎าอ้ีพอดีทํานั่งที่ไมํถูกต๎อง ทํานั่งที่
ถูกต๎อง 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87?source=feed_text
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                        ทํานั่งที่ไมํถูกต๎อง                                ทํานัง่ที่ถูกต๎อง 

            

 

ท่านั่งท่ีไม่ถูกต้อง    

          

ท่านั่งท่ีถูกต้อง 
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1. การนั่งอย่างสง่างามพนักงานหญิง 
1. ใช๎หลังนํองแตะขอบเก๎าอ้ี 

2. ใช๎พื้นที่3/4 ของเก๎าอ้ี 

3. ปรับหลังและศีรษะให๎ตรง 
4. เขําชิด รวบชํวงขาไปข๎าใดข๎างหนึ่ง 
5. คว่ํามือหรือหงายไว๎ที่หน๎าตักหรือประสานมือไว๎บนโต๏ะทํางาน 

6. ยิ้มแย๎มแจํมใส สบตาผู๎ที่เข๎ามาติดตํอ 

2.  การนั่งอย่างสง่างามพนักงานหญิงพนักงานชาย 

 1.  ใช๎หลังนํองแตะขอบเก๎าอ้ี ใช๎พ้ืนที่นั่ง ¾ ของเก๎าอ้ี 

 2.  นั่งหลังตรง ศีรษะตรง แยกเขําเล็กน๎อย ไมํหนีบเขํา ปลายเท๎าตรงไปข๎างหน๎า  
                 3. วางมือสบายๆ ที่ตัก หรือบนโต๏ะทํางาน ยิ้มแย๎มแจํมใส สบตาผู๎มาติดตํอ 

3. การลุกจากที่นั่ง 
                 1. หงายมือทั้งสองข๎าง จับขอบโต๏ะ 

                 2. ถ๎าขาเก๎าอ้ีไมํมีล๎อหมุน ขยับเก๎าอ้ีถอยออกพอสมควรเพื่อลุกจากเก๎าอ้ี 

                 3. กรณีมีล๎อหมุน ใช๎เท๎าดันพื้นเล็กน๎อยเพ่ือขยับเก๎าอ้ี 

                 4. ลุกจากเก๎าอ้ี ต๎องดันเก๎าอ้ีเก็บเข๎าที่ทุกครั้ง 
        4. ข้อควรระวัง การนัง่ขณะให้บริการ 

                 1. ไมํเอนหลังพิงเก๎าอ้ีขณะให๎บริการ 

                 2. ไมํนั่งหลังงอเป็นกุ๎ง 
                 3. ไมํนั่งโยกเก๎าอ้ี หมุนไป หมุนมาขณะให๎บริการ 

                 4. ไมํจับพนักเก๎าอ้ี 

                 5. ไมํนั่งเคาะโต๏ะเป็นจังหวะ 

                 6. ไมํนั่งกอดอก 

                 7. ไมํนั่งก๎มหน๎า 
 

ท่าเดินที่สวยเสริมมาด 

การเดินให๎นํามอง เริ่มต๎นอยํางมีสุขลักษณะ กระดูกสันหลังยืดตรง หัวเขําและเท๎ายืดตรง จะ
เดินให๎มาดดีจะต๎องวางเท๎าให๎ขนานกัน ปลายเท๎าแยกเฉียงเล็กน๎อย เริ่มการก๎าวโดยเปิดเท๎าขึ้น ให๎
ถํายน้ําหนักไปที่ส๎นเท๎า แล๎วก๎าวตรงไปข๎างหน๎า เวลาก๎าวไปส๎นเท๎าควรแตะพ้ืนเป็นสํวนแรกกํอน และ
ก๎าวอีกเท๎าตามมา จะทําให๎้เดินได๎อยํางนุํมนวลเป็นจังหวะ ขณะเดินต๎องมองตรงไปข๎างหน๎าในระดับ
สายตา ไมํเดินสํายสะโพก โยกไหลํ ยืดหลังให๎ตรงแล๎วเก็บพุงเล็กน๎อย 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87?source=feed_text
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การเป็นเจ๎าของมาดเทํ มาดมั่นที่ทุกคนมุํงมาดปรารถนาไมํใชํเรื่องยากเลย เพียงรู๎จักสังเกต
สํารวจตัวเอง แล๎วหมั่นฝึกฝนปรับปรุงทํวงทําให๎เข๎าทาง ไมํวําคุณจะอยูํในอาภรณ๑ชุดใด คุณก็งามสงํา
มีความม่ันใจเป็นเครื่องประดับ เผลอๆ อาจไมํต๎องเสริมแตํงให๎อะไรมาก คุณก็ดูดีได๎ด๎วยตัวของคุณเอง
จริงๆ 

    

    

การเดิน การเดินเป็นอิริยาบถที่สร๎างมนต๑เสนํห๑ ให๎เรือนรํางมีชีวิตชีวา 
1. วิธีการเดินอย่างสง่างาม ข๎อควรปฏิบัติในการเดิน 

1.1 หลังตรง หน๎าตรง ยืดอก ยืดไหลํ 
1.2 ก๎าวเท๎าเป็นจังหวะพอดี ไมํยาวไมํสั้นเกินไป 

1.3 แกวํงแขนแตํพองาม 

1.4 ส๎นเท๎าต๎องแตะพื้นกํอน 

1.5 เดินเป็นส๎นตรง 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1?source=feed_text
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2.  การเดินน าหน้าลูกค้า ข๎อควรปฏิบัติในการเดินนําหน๎าลูกค๎า 

                     2.1 เดินทางซ๎ายเยื้องมาทางหลังของลูกค๎า 

                     2.2 ทํามุม 45 องศา อยูํในลักษณะนอบน๎อม ไมํสํายตัว 

                      2.3 โยกศีรษะถ๎าเป็นการเดินระยะใกล๎ๆ มือทั้งสองข๎างควรประสานกัน 

3. ข้อควรระวังในการเดินขณะให้บริการ 

        2.4 ไมํเดินคอตก 

        2.5 ไมํเดินกรีดกราย 

        2.6 ไมํเดินเหมือนเป็ด 

        2.7 ไมํเดินลงส๎น 

        2.8 เดินไมํมองตาม๎าตาเรือ(ซุํมซําม) 
        2.9 ไมํเดินตัดหน๎าลูกค๎า 

 

การประสานสายตา 

           “The power of eye contact” การสบตา เป็นหนึ่งในอวัจนภาษาที่แสดงถึงความตั้งใจฟัง
และให๎ความสําคัญกับคูํสนทนา เมื่อเราเป็นผู๎พูดการสบตาผู๎ฟังจะชํวยดึงความสนใจของผู๎ฟังได๎อีก
ด๎วยวิธีการสบตาคูํสนทนา คือ มองตาโดยตรง หรือมองบริเวณระหวํางคิ้วและหน๎าผาก โดยมีหลัก
ของการสบตาอยํางงํายๆ คือ 

1. ทําใจสบายๆและผํอนคลาย การสบตาที่ดีควรเป็นไปอยํางเป็นธรรมชาติ ถ๎าหากตื่นเต๎น
หรือประหมํามากเกินไปอาจทําให๎ก๎มหน๎า มองทางอ่ืน หรือไมํกล๎าสบตาเลย หรือพยายามมองตามาก
จนเกินไป 

2. ไมํจ๎องเขม็งไปที่คูํสนทนาเกินไป การพยายามจ๎องจะทําให๎ตํางฝุายตํางอึดอัด 

3.  ตั้งใจฟังคูํสนทนาเสมอ การสบตาแสดงอาจแสดงถึงความตั้งใจฟังก็จริง แตํหากสบตา
เพียงอยํางเดียวแตํไมํได๎ตั้งใจฟังจริงๆผู๎ฟังยํอมรู๎สึกได๎ 

4.  ยิ้มจากตา ดวงตาเป็นหน๎าตํางของหัวใจ การสบตาด๎วยความเป็นมิตรอยํางจริงใจจะชํวย 

เสริมบรรยากาศในการสนทนาได๎ไมํแพ๎รอยยิ้มเลยทีเดียว 

เชื่อมตา เชื่อมใจ การสบตาคือการเชื้อเชิญ การมอบความสําคัญให๎กับผู๎ที่เราสบตา  การ
สบตา สายตาจะสื่อให๎รับรู๎ถึงอารมณ๑ในขณะนั้น“สัมพันธภาพเกิดขึ้นในวินาทีที่เราสบตา”การ
ประสานสายตาสามารถแสดงได๎ถึง 

1. สบตา แสดงความยินดี 
2. สบตา แสดงความเป็นมิตร 

3. สบตา แสดงความเข๎าใจ รับรู๎ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2?source=feed_text
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4. สบตา แสดงความเป็นพวกเดียวกัน 

5. สบตา แสดงความอยากรู๎อยากเห็น 

6. สบตา แสดงความเสียใจ 

7. สบตา แสดงความไมํเข๎าใจ 

8. สบตา ขอความเห็นใจ 

9. สบตา ขอความชํวยเหลือ 

10. สบตา เพื่อค๎นหาความจริง 
5. การประสานสายตา เทคนิคการสบตาลูกค้า 

 ให๎สายตาของเราต่ํากวําลูกค๎าเล็กน๎อย เพราะลูกค๎าจะรู๎สึกดีและผํอนคลายมากกวํา 
เมื่อลูกค๎ารู๎สึกอยูํสูงกวํา 

6. ประโยชน์ของการสบตา 

     1. สร๎างความเข๎าใจตรงกันระหวํางพนักงานกับลูกค๎า 

     2. อํานความต๎องการของลูกค๎าในเบื้องต๎น 

     3. ตอบสนองความต๎องการอยํางตรงใจลูกค๎า 

7. ข้อควรระวังในการสบตา 

       1. อยําสบตาลูกค๎านานเกินไป อาจดูเป็นการก๎าวร๎าวได๎ 
      2. ไมํควรจ๎องตา (ตํางจาการสบตา) 
        3. สบตาในตําแหนํง ระหวํางคิ้ว จมูก และ คาง ซึ่งใช๎ในกรณีลูกค๎ามีอารมณ๑โกรธ 
ฉุนเฉียว เทํานั้น 

 

การส่งของให้กับลูกค้า 

จับของสองมือ ใช๎มือขวาจับของด๎านซ๎ายหมุนเข๎าหาตัว สํงให๎ลูกค๎าสองมืออยํางสุภาพ 

 

การรับของจากลูกค้า 

 ใช๎หลักการเดียวกัน รับสองมือไหว๎แสดงความขอบคุณ 

 

 การผายมือ 

มารยาทที่ถูกต๎องในการบอกทางไมํใชํใช๎นิ้วชี “ชี้” การบอกทิศทางที่ถูกต๎องคือยื่นแขนไป
ข๎างหน๎า ให๎ข๎อศอกหํางจากตัวเล็กน๎อย ทํามุมระดับ 45 องศา หากต๎องการบอกทิศทางด๎านซ๎ายให๎ใช๎
มือซ๎าย หากต๎องการบอกทิศทางด๎านขวาให๎ใช๎มือขวา 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD?source=feed_text
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การพูดอย่างมีบุคลิกภาพและสร้างสรรค์ 

 

         ผู๎ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพต๎องสนใจในพัฒนาการพูดของตนให๎มาก ระมัดระวังการพูด ควบคุม
การคิด อารมณ๑ ความรู๎สึกที่จะผสมผสานออกมาเป็นคําพูด ต๎องคํอยๆพุดอยํางนุํมนวล สุภาพ ไมํ
รุนแรง พุดจากันดีๆ แม๎บางครั้งจะฝืนความรู๎สึกบ๎างแตํก็จะเกิดความเคยชินในการพูด ทําให๎ เกิด
บุคลิกที่ดี เป็นประโยชน๑ และยังเป็นการสร๎างบรรยากาศที่ดีในการคบหา การพูดจาไมํสุภาพ หยาบ
คาย สัปดน พูดรุนแรง ตําหนิติเตียน นินทาวําร๎าย สํอเสียด พูดไปบํนไป จะทําให๎บรรยากาศพุดคุยคบ
หานํารังเกียจ นํารําคาญ อึดอัด ทําให๎สังคมนั้นไมํนําคบ เสียบุคลิกภาพโดยเฉพาะผู๎ที่จะพูดเป็นผู๎ที่นํา
รังเกียจ ไมํมีเสนํห๑นําคบ 

           คําพูดที่ควรพูดให๎ติดปากไว๎เชํน สวัสดีครับ สบายดีหรือครับ ขอบคุณครับขอโทษครับ รวม
กับความยิ้มแย๎มแจํมใสเข๎าไปด๎วย จะทําให๎บรรยากาศดีมีบุคลิก ชํวยให๎จิตใจผู๎พูดอํอนโยนลง สุภาพ 
เกิดความสบายใจกับทุกฝุายแสดงถึงความมีอัธยาศัยไมตรี มีความสุภาพ เป็นมิตร เหลํานี้เป็นการพูด
อยํางสร๎างสรรค๑ มีประโยชน๑ เป็นที่พอใจของผู๎คบหาสมาคมด๎วย 

            การกลําวคําวํา”ขอบคุณ”เป็นการแสดงออกถึงความรู๎สึกที่เห็นคุณคําของการกระทํา สิ่งที่
ให๎ สิ่งที่ได๎กระทําลงไป เป็นการซาบซึ้งในน้ําใจของอีกฝุายหนึ่ง ทําให๎ผู๎ฟังเกิดความดีใจ ชื่นใจ ปลื้มปิ
ติ อยากกระทําความดีเชํนนั้นยิ่งขึ้นไป 

            การกลําวคํา”ขอโทษ” แสดงถึงความรู๎สึกถึงความผิดพลาด ยอมรับผิด ยอมอํอนน๎อมให๎
เกียรติ สํานึกถึงความผิดพลาดที่ได๎ทําลงไป ทําให๎ความรู๎สึกโกรธของอีกฝุายหนึ่งลดลง แม๎ผู๎ใหญํที่ทํา
ความผิดพลาดลํวงเกินตํอผู๎น๎อยก็ควรขอโทษได๎เชํนกัน 

1. หลักการพูดทั่วไปเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ  

              กํอนการพูดต๎องคํานึงถึงจุดมุํงหมาย วัตถุประสงค๑ของการพูดวําจะดีมีประโยชน๑ เกิดผล
กระทบตํอใคร ถ๎าไมํเกิดประโยชน๑หรือเป็นผลดี ไมํพูดจะดีกวําพูด สํวนมากจะพูดไปแล๎วจึงมาคิด
ภายหลังวําไมํควรพูด ควรพิจารณาสถานการณ๑ บรรยากาศในขณะที่พูดไปด๎วย วําควรจะพูดให๎ยาว
หรือสั้น ผู๎ฟังสนใจอะไรในขณะนั้น ภาษาในการพูดที่ควรใช๎ มีดังนี้ 

1.1  เป็นภาษาท่ีสํอให๎เห็นวําเป็นผู๎มีการศึกษาดี ถูกต๎องตามหลักภาษา ใช๎ถ๎อยคําสุภาพ 
ไพเราะเชํนคําวํา รับประทาน จะไพเราะกวํา คําวํา กิน นะครับ ไพเราะกวํา นะฮะ อุจจาระ ปัสสาวะ 
เป็นคําที่ไพเราะพูดได๎ทุกที่ ต๎องระวังคําแสลงและคําหยาบคาย คําไมํสุภาพ อยําพูดหยาบคาย ทะลึ่ง 
สัปดน เป็นการไมํให๎เกียรติผู๎ฟัง 

1.2  การออกเสียง ร  ล  คําควบกล้ําชัดเจน   จะไพเราะกวํากันมาก เชํน คําวํา รัด      
บาน กับ รัฐบาล ลัดทํานูน กับ รัฐธรรมนูญ ปอดโปุง กับปลอดโปรํงเป็นต๎น 
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1.3  มีการเน้นเสียงหนักเบา ในบางชํวง บางตอน บางคํา จะนําสนใจฟังกวําการพูด
เสียงระดับเดียวหรือใกล๎เคียงกัน เชํน ดีมาก เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ เราควรพยายามพูดให๎มีจังหวะ
การพูดที่ถูกต๎อง พอเหมาะ จะทําให๎นําฟังขึ้น 

1.4  ยายามตัดหรือขจัดค า อ้ือ เอ้อ อ้า ออกไปให๎หมดหรือคําพูดซ้ําบํอยๆ เชํนคําวํา 
นะครับ นะครับ นะครับ แล๎วก็ แล๎วก็ แล๎วก็ เป็นต๎น 

1.5  ขจัดค าว่า ไอ้ อัน มัน ซึ่งเป็นค าไม่สุภาพ เช่นมันไม่ดี ไอ้อันนี้ อันที่สอง 
1.6  จงยิ้มแย้มแจ่มใสขณะพูด ดีกวําหน๎าบูดบึ้งเป็นร๎อยเทํา รอยยิ้มเป็นสิ่งที่ไมํต๎อง

ลงทุนซื้อหา แตํอาศัยการฝึกหัด ยิ้มทุกวันวันละหลายครั้งใบหน๎าจะปรากฏรอยยิ้มอันสวยงามได๎  
อยําพูดหยาบคาย ทะลึ่ง สัปดน เป็นการไมํให๎เกียรติผู๎ฟัง 

2. การใช้เสียง 
เสียงมีความสัมพันธ๑กับคําพูดอยํางมาก การใช๎เสียงในโทนเสียงระดับตํางๆกัน จังหวะจะโคน 

ในการพูด รวมถึงการเว๎นวรรคมีสํวนชํวยเสริมใจความและเน๎นย้ําความสําคัญของสิ่งที่พูดได๎เป็นอยํางดี 
     2.1. โทนเสียง : โทนเสียงเป็นสิ่งที่ชํวยบํงบอกอารมณ๑ ความรู๎สึกของผู๎พูดได๎ ในหลาย

กรณีคําพูดเดียวกันเมื่อใช๎น้ําเสียงตํางกันก็อาจตีความได๎คนละทาง เชํน “ขอโทษ” อาจแปลตรงตัว
หรือกลายเป็นความหมายตรงกันข๎ามได๎ด๎วยน้ําเสียงที่จริงใจ พูดเลํน หรือประชดประชัน โทนเสียง
โดยทั่วไปที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน ได๎แกํ 

2.1.1 เสียงสูง : ให๎ความรู๎สึกรื่นเริง ตื่นเต๎น มีความสุข เรียกความสนใจได๎มาก ทํา
ให๎บางครั้งเสียงสูงแหลมอาจเป็นการเตือนถึงอันตราย 

2.1.2 เสียงกลาง : ให๎ความรู๎สึกสบายๆ เป็นเสียงที่มักใช๎ทั่วไป 

2.1.3 เสียงต่ํา : ให๎ความรู๎สึกสุขุม รอบคอบ นําเชื่อถือ บางครั้งใช๎ในโอกาสที่
โศกเศร๎า 

    2.2. จังหวะเร็วช้า : หลักโดยทั่วไปคือไมํควรพูดเร็วจนฟังไมํทันและไมํช๎าจนรู๎สึกยืด แตํ
การพูดเร็วขึ้นหรือช๎าลงเล็กน๎อยมีผลตํออารมณ๑ของผู๎ฟังได๎ สําหรับเรื่องท่ีตื่นเต๎นมักพูดเร็วกวําปกติ 
ในขณะที่เรื่องที่มีเนื้อหาซับซ๎อน เป็นวิชาการ หรือเรื่องเศร๎ามักดึงจังหวะการพูดให๎ช๎าลงเล็กน๎อย 

    2.3. การเว้นวรรค : นอกจากการเว๎นวรรคจะชํวยให๎ความหมายของประโยคถูกต๎องแล๎ว 
ยังสามารถใช๎เพ่ือเน๎นข๎อความท่ีต๎องการได๎อีกด๎วย เชํน 

“เรื่องท่ีเราจะมาพูดกันวันนี้ ก็คือ …” 

“เพลงฮิตติดชาร๑ตอันดับ 1 ของสัปดาห๑นี้ ได๎แกํ …” การเว๎นวรรคจะทําให๎ผู๎ฟังตั้งใจ
ฟังสิ่งที่กําลังจะตามมามากขึ้น 
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การทักทาย  

  สิ่งแรกสําหรับการเริ่มต๎นการทักทายคือ รอยยิ้มที่แสดงออกถึงความเป็นมิตรกํอนที่จะกลําว
ทักทายตามความเหมาะสมกับบุคคลและสถานที่ ซึ่งหัวใจของการยิ้มมีดังนี้ 
               1.  จงทําตัวให๎ผํอนคลาย แสดงความเป็นมิตรและยืนยันทําทีดังกลําว ด๎วยรอยยิ้ม 

               2.  รอยยิ้มท่ีใครก็อยากเห็นคือ รอยยิ้มท่ีจริงใจ   

3. รอยยิ้มที่ดีต๎องเกิดจากการมองโลกในแงํดี และความเบิกบานภายใน เพราะรอยยิ้ม
ที่กลั่นมาจากความรู๎สึกดังกลําวจะดูรําเริงสดชื่นและมีมนต๑ เสนํห๑แกํผู๎พบเห็น 

4. รอยยิ้มเป็นภาษาทางกายและกิริยาอ่ืนๆ ที่ไมํต๎อง “มากเกินไป” ยิ้มด๎วยความผํอน
คลาย ยิ้มด๎วยใจสบาย ไมํมีความวิตกกังวลหรือกระวนกระวาย แตํจงยิ้มด๎วยความเชื่อมั่น พึงระลึกไว๎
วํารอยยิ้มบํงบอกถึงความจริงใจ เป็นรอยยิ้มที่สร๎างมิตรภาพนําจดจํา และดึงดูดผู๎คนได๎มากท่ีสุด                               

5. รอยยิ้มต๎องเริ่มต๎นจากความเป็นมิตร เมื่อใดที่รู๎สึกเป็นมิตรเกิดขึ้นจงสื่อสารออกมา
เป็นรอยยิ้มจงฝึกตนเองให๎มีความเป็นมิตรและยิ้มออกมาเพ่ือสร๎างมิตรจากใจจริงทํวงทําที่ดีต๎องมี
ความเป็นธรรมชาติ เพราะเรื่องของบุคลิกภาพนั้น เป็นเรื่อง ที่เน๎นความเป็นธรรมชาติ ไมํเน๎นการปรุง
แตํงอยํางแข็งขืน ดังนั้น ความเข๎าใจวํา เราต๎องเก๏กทําเก๏กทาง อยํางนั้นอยํางนี้ตลอดทั้งวันจึงไมํใชํ
เรื่องท่ีถูกต๎อง ไมํใชํความงามสงํา แตํเป็นการเก๏กทําที่ดูไมํเป็นธรรมชาติ 
 วิธีสังเกตพฤติกรรม และทํวงทําเพ่ือปรับเปลี่ยนให๎คุณมีบุคลิกที่ดี และมีเสนํห๑กวําที่เคยเป็น 
คือ หากระจกเงาบานใหญํ แนวตั้ง สีเหลี่ยมผืนผ๎าตั้งไว๎ด๎านหน๎า พิงผนังหรือกระจกเงาแบบมีขาตั้ง
โดยมีวิธีการดังนี้ 

1.  เดินจากจุดเริ่มต๎นไปหากระจกเงา และมองที่กระจกนั้น จะเห็นทํวงทําของตัวเอง 
จุดที่ต๎องแก๎ไข 

2. ทําใจยอมรับวําตัวตนของตัวเองเป็นแบบนี้ จะปรับเปลี่ยนอยํางไรมองเห็นจุดที่ควร
ปรับเปลี่ยนผําน กระจกเงา 

3. หมั่นฝึกทํวงทํา และยอมปรับตัวเอง อาจจะต๎องปรับให๎ดูเหมาะสมและดูดียิ่งๆ ขึ้น 

4. กล๎าแสดงออกในสํวนที่ไมํเคยเป็น และเคยชิน เพ่ือความดูดี และบุคลิกใหมํที่นํามอง 
                 “ เวลามองตัวเองในกระจกเงาแล๎ว เห็นจุดบกพรํองที่ควรจะมองเพ่ือแก๎ไข ” บางครั้ง
เราเคยชินกับการที่เป็นแบบนี้มานาน หรืออาจจะเกิดจากกรรมพันธุ๑ที่เราเติบโตมา เชํน เดินทําเหมือน
พํอ กิริยาทําทางเหมือนแมํเป็นได๎ทั้งหญิงและชาย พฤติกรรมในการเดิน การนั่ง การยืน  ล๎วนถูก
ปลูกฝัง  
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การแสดงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่ธรรมดา 

การแสดงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่ผิดปกติ ไมํวําจะเป็นพฤติกรรมการเอามือล๎วงกระเป๋า ผิวปาก 
หรือยักค้ิว ยักไหลํ เวลาพูดคุยกับผู๎อ่ืน หรือแสดงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่แปลกไปจากคนอ่ืน ซึ่งพฤติกรรม
เหลํานี้ไมํควรกระทําเป็นอยํางยิ่ง เพราะจะทําให๎ดูแล๎วเสียบุคลิกภาพ เสียภาพลักษณ๑ ทําให๎ขาดความ
นําเชื่อถือ ขาดความเลื่อมใสและศรัทธาตํอผู๎พบเห็น  

แนวทางพัฒนาตนเอง คุณควรสังเกตตนเองวําได๎แสดงพฤติกรรมผิดปกติที่แปลกไปจากคน
อ่ืนหรือไมํ รวมถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน ไมํควรตํอวําหรือแสดงความโกรธเคือง  หากมี
เพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนตักเตือนหรือบอกกลําววําคุณแสดงพฤติกรรมบางอยํางที่ไมํควรทํา ซึ่งคุณอาจ
แสดงจนเป็นนิสัยไปแล๎ว แตํทวําพฤติกรรมเหลํานี้จะไมํสํงผลดีตํอภาพพจน๑และบุคลิกภาพของตนเอง 

ดังนั้นคุณควรพยายามที่จะละเลิก และยกเลิกการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไมํดีเหลํานั้น  พฤติกรรม
บางอยํางอาจใช๎เวลา แตํก็ยังดีกวําที่คุณไมํเคยให๎เวลาและใสํความพยายามที่จะละทิ้งพฤติกรรม
เหลํานั้นลงไป  

               ดังนั้นการมีบุคลิกภาพที่ดี ยํอมสํงผลโดยตรงตํอภาพพจน๑ที่ดีที่มีตํอสายตาของลูกค๎า ถือ
วําเป็นภาพภายนอกที่คุณจะต๎องแตํงแต๎ม เติมสีสรรเข๎าไป เพ่ือให๎ลูกค๎าชอบและประทับใจ และนั่น
หมายความวํา คุณจะเป็นผู๎หนึ่งที่สามารถผูกจิต ผูกใจลูกค๎าด๎วยภาพลักษณ๑ภายนอกที่คุณเองเป็น
ผู๎สร๎าง 
 

การแสดงสีหน้าและการควบคุมอารมณ์  
 

ควรแสดงสีหน๎าปกติไมํแสดงความยินดีโกรธหรือเย็นชาจนเกินไปโดยการปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
          1.   ควบคุมการแสดงออก สงบ เยือกเย็น สุขุมควบคุมอารมณ๑โกรธ ไมํฉุนเฉียว ไมํโกรธงําย 

2. ไมํใจร๎อน เจ๎าอารมณ๑ 
3. อดทน อดกลั้น ไมํโต๎ตอบ 

4. การระงับความกระวนกระวายใจ 

5. ค๎นหาสิ่งที่ทําให๎เกิดอารมณ๑หงุดหงิดและขจัดออกไป 

6. ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออก เนื่องจากอารมณ๑ 
 

การคิด  
ควรคิดแตํสิ่งที่ดี ไมํหมกมุํนอยูํกับความทุกข๑  บุคลิกบางอยําง บางคนเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับ

ตัวเอง เชํน รูปรําง หน๎าตา นิสัยใจคอ อารมณ๑  เราควรวิเคราะห๑วําสิ่งใดที่เราได๎รับมาเป็นสิ่งที่ดีก็
เสริมสร๎างพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น สิ่งใดที่เห็นวําเป็นข๎อบกพรํองก็ต๎องแก๎ไขปรับปรุงเชํน ใจร๎อน อารมณ๑ 
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บุคลิกท่าทางจึงสามารถพัฒนาได้จากสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
1. พัฒนาจากสิ่งที่ดีและไม่ดีที่มีอยู่ในตัวทุกคน คือความดีและไมํดีตามธรรมชาติที่ติดตัว

มา จึงต๎องมีการวิเคราะห๑วําตัวเรานี้มีสํวนที่ดีอยูํที่ใดบ๎าง สํวนเสียอยูํท่ีใดบ๎าง พยายามขจัดสํวนเสีย
หรือปมด๎อยออกไป บางอยํางอาจปกปิดได๎ เชํน แผลเป็นที่แขน ก็ใสํเสื้อแขนยาว ถ๎าหูไมํสวยก็ทําผม
ปิดหู ถ๎าหูสวยก็ทําผมเปิดหู  ถ๎าหลังสวยก็ใสํเสื้อเปิดหลัง ถ๎าขาไมํสวยก็ควรสวมกระโปรงยาวหรือใสํ
กางเกงขายาว เป็นต๎น  

2. พัฒนาโดยการปรุงแต่ง เราควรปรับปรุงในสํวนที่ยังด๎อยอยูํ ให๎ดีเดํนขึ้น เชํน ทํวงทํา
การเดิน การวางตัวให๎มีทําทางสวยงาม จึงต๎องมีการฝึกหัดเดิน ฝึกหัดนั่ง การรับประทานอาหาร การ
ตักอาหารเข๎าปาก การเคี้ยวอาหาร การแตํงกาย การเลือกเสื้อผ๎าที่แตํงแล๎วชํวยเสริมบุคลิก ควรมี
จิตใจที่จะแตํงเนื้อแตํงตัวให๎ดูอิ่มเอิบ สวยงาม สดใสอยูํเสมอ ถ๎าเป็นคนใจร๎อนวูํวาม ก็ต๎องควบคุมอยํา
ให๎อารมณ๑เสียบํอยๆ จะทําให๎เสียบุคลิก โดยฝึกหัดบํอยๆ นานๆ เข๎าก็จะเคยชิน และทําได๎ ควบคุมได๎ 
บุคลิกก็จะดีข้ึนเอง เป็นคนมีเสนํห๑นํารัก นําคบหา 

3. เพิ่มสิ่งที่ดีงามเข้าไป  บางคนไมํเคยใช๎เครื่องสําอาง ก็หัดใช๎ น้ําหอมก็หัดใช๎เสียบ๎าง หัด
ฟังเพลงที่ไพเราะ ชมการแสดง อํานหนังสือดีๆ ที่จะกลํอมเกลาจิตใจให๎มีสุนทรียภาพ มีความนุํมนวล 
ละมุนละไม หัดความเป็นผู๎ดี  เข๎าสังคมดีๆ ฝึกหัดกิริยามารยาทที่ดี เ พ่ิมเติมเข๎าไปอยูํ เสมอ 
ขณะเดียวกันก็พยายาม ขจัดรสนิยมที่ไมํดี การกระทํา การแสดงออก ไมํประพฤติในสิ่งที่ไมํดี หยาบ
คาย เป็นการขจัดข๎อบกพรํอง เพ่ือพัฒนาบุคลิกข้ึน และเพ่ิมเติมสิ่งที่ดีงามเข๎าไปอยูํเสมอทุกวันทุกวัย 

4. พัฒนาบุคลิกและการแสดงออกประจ าวันให้เป็นที่ประทับใจ พยายามแตํงเนื้อแตํงตัว
ให๎ดูงดงามสดใส ยิ้มแย๎มแจํมใส อารมณ๑ดีอยูํเสมอ พูดด๎วยเสียงไพเราะ หัดทํวงทํา กิริยาการเดินการ
นั่งให๎สงําผําเผย กระตือรือร๎น กระฉับกระเฉง มีชีวิตจิตใจ มีกิริยามารยาทสุภาพ อํอนน๎อม ประพฤติ
ปฏิบัติให๎เพ่ิมขึ้นทุกวัน 

5. เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้น า ด๎วยการรู๎จักวางตัวเป็นผู๎ใหญํ อยําทําตัวเป็นเด็กอยูํ
เสมอ ต๎องมีความสุขุม เยือกเย็น หนักแนํน ควบคุมอารมณ๑ ไมํโกรธฉุนเฉียว มีความอดทน อดกลั้น 
ไมํโต๎ตอบรุนแรง เอื้อเฟ้ือเผื่อแผํ มีความเสียสละไมํเห็นแกํตัว มีคุณธรรม ซื่อสัตย๑สุจริต ควรควบคุม
พฤติกรรมทีทําให๎อารมณ๑ไมํดี 

การที่จะพัฒนาบุคลิกภาพต๎องมีความมํุงมั่นในการเปลี่ยนแปลง นิสัย และความเคยชิน ผู๎
ต๎องการพัฒนาเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ ต๎องมีความมุํงมั่นในการฝึกฝนเปลี่ยนแปลงขัดเกลา ฝึกหัดตน
ให๎ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเปลี่ยนแปลงนิสัย เชํน ความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย  โดยเริ่มจาก 

1. อาศัยกําลังใจ ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตน 

2. ลงมือ เริ่มต๎นปฏิบัติอยํางจริงจัง เริ่มวันนี้ เดี๋ยวนี้ หรือทันที 
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3. โดยคํอยๆเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปทีละเล็ก ทีละน๎อย ใช๎เวลานาน คํอยทําคํอยไป 

        
สรุป 

 

การที่คนเราจะมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น มิใชํอยูํที่การแตํงกายดี มีฐานะดีเทํานั้นเพราะเสนํห๑ที่ชวน
ให๎ผู๎คนสนใจชื่นชอบ ติดตราตรึงใจนั้น มิใชํพิจารณาที่รูปรํางหน๎าตาอยํางเดียวแตํต๎องประกอบด๎วย
หลายสํวนหลายลักษณะ เชํน การแตํงกาย อากัปกิริยา มารยาท ทํวงที ทําทางการยืน การเดิน การ
นั่ง การแสดงออก การพูด อารมณ๑ จิตใจ คุณธรรม ซึ่งเป็นบุคลิกภายในจิตใจ ความรู๎ ระดับการศึกษา 
ความเฉลียวฉลาด การติดตํอสื่อสาร เป็นต๎น 

         จะเห็นวําคุณสมบัติแตํละอยํางของบุคลิกไมํใชํสิ่งสําคัญหรือจําเป็นที่สุด เพียงแตํต๎องมีหลายๆ
สํวนประกอบกัน จึงจะเป็นสิ่งสําคัญรํวมกันในการเสริมสร๎างบุคลิกภาพให๎สมบูรณ๑ 
 

ค าถามท้ายบท 

 

1. ความหมายและความสําคัญของการวางทําทางที่เหมาะสมควรเป็นอยํางไร 

2. การเคลื่อนไหว รํางกายของเรานั้นถูกออกแบบให๎เคลื่อนไหวอยํางมีประสิทธิภาพใน
ขณะที่มีการทรงตัวดีถ๎ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมารบกวนการทรงตัวจะทําให๎เกิดข๎อเสียแกํรํางกายประการ
ใดบ๎าง 

3. บุคลิกภาพประกอบกันขึ้นมาจากหลายๆสิ่งหลายๆอยํางซึ่งรวมเป็นหมวดหมูํอะไรบ๎าง 
4. การได๎พบกับมิตรแท๎ในชีวิตเราจะสร๎างความนําประทับใจในยามแรกพบ (กับผู๎อ่ืน หรือ

ผู๎อื่นมาพบ) ได๎อยํางไร  
5. การเดิน เป็นอิริยาบถที่สร๎างมนต๑เสนํห๑ ให๎เรือนรํางมีชีวิตชีวาวิธีการเดินอยํางสงํางาม 

ข๎อควรปฏิบัติในการเดินอยํางไรบ๎าง 
6. ทํานั่งที่สงํางามแกํผู๎พบเห็นควรปฏิบัติอยํางไร 

7. การแสดงสีหน๎าควรแสดงสีหน๎าปกติไมํแสดงความยินดีโกรธหรือเย็นชาจนเกินไปโดยการ
ปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

8. การพูด ควรพิจารณาสถานการณ๑ บรรยากาศในขณะที่พูด ภาษาในการพูดที่ควรใช๎ มี
ดังนี้ 

9. สิ่งแรกสําหรับการเริ่มต๎นการทักทายตามความเหมาะสมกับบุคคลและสถานที่ ซึ่งหัวใจ
ของการยิ้มมีข๎อควรปฏิบัติอยํางไรบ๎าง 

10. การพัฒนาบุคลิกทําทางสามารถพัฒนาได๎จากสิ่งตํางๆ อะไรบ๎าง 
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บทท่ี 6 

มารยาทไทย 

 

ความหมาย “มารยาทไทย” 

 

        “ มารยาท” หมายถึง กิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคม โดยมีระเบียบ         
แบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ 

 มารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยา วาจาต่างๆ เช่น การแสดงความเคารพ การส่งและการรับ
สิ่งของ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การแสดงกิริยาวาจาอาการการรับประทานอาหาร การให้
และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้ค าพูด การฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการ
ประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆ  
 

มารยาทไทย 

 

 มารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ควรก าหนดขึ้นไว้ เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติดังนี้ 
1. การแสดงความเคารพ 

2. การส่งและการรับสิ่งของ 
3. การยืน 

4. การเดิน 

5. การนั่ง 
6. การนอน 

 

1. การแสดงความเคารพ 

 การแสดงความเคารพมีหลายลักษณะ เช่น การประนมมือ การไหว้ การกราบ การค านับ          
การถวายความเคารพ การที่จะแสดงความเคารพในลักษณะใดนั้น ต้องพิจารณาผู้ที่จะรับเคารพด้วย
ว่าอยู่ในฐานะเช่นใด หรือในโอกาสใด แล้วจึงแสดงความเคารพให้ถูกต้องและเหมาะสม การแสดง
ความเคารพแบ่งได้ดังนี้ คือ 
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 1.1  การไหว้ (วันทนา หรือ วันทา) 
       การปฏิบัติในท่าไหว้ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ การประนมมือและการไหว้ 
  การประนมมือ (อ้ญชลี) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการกระพุ่มมือเล็กน้อยให้
ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างชิดก้น ฝ่ามือท้ังสองประกบเสมอกันแนบหว่างอกปลายนิ้วเฉียงขึ้นพอประมาณ 
แขนแนบล าตัวไม่กางศอก ทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน การประนมมือนี้ใช้ในการสวดมนต์ ฟัง
พระสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนา ขณะสนทนากับพระภิกษุ รับพรจากผู้ใหญ่ และรับความเคารพจาก
ผู้มีอายุน้อยกว่ เป็นต้น 

  การไหว้ (วันทนา หรือ วันทา) เป็นการแสดงความเคารพโดยการประนมมือ แล้ว
ยกมือทั้งสองขึ้นจรดใบหน้า ให้เห็นว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง การไหว้แบบไทย แบ่ง
ออกเป็น ๓ ระดับตามระดับของบุคคล  
  ระดับท่ี ๑ การไหว้พระ ได้แก่ การไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งปูชนีย
สถาน ปูชนียวัตถุ ที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ ให้
ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของ
หน้าผาก 

 

 
ภาพที่ 6.1 การไหว้พระ 

https://kjnmanners.wordpress.com 

 

  ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากกว่า ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ 
ครู อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพนับถือ ให้ประนมมือและยกมือขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือ
จรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้แนบหว่างค้ิว 

 

https://kjnmanners.wordpress.com/
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ภาพที่ 6.2 การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากกว่า 

https://yupainlove.files.wordpress.com 

 

  ระดับท่ี ๓ การไหว้บุคคลทั่วๆ ไป ที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อย ให้
ประนมมือ แล้วยกข้ึนพร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูก 

 

 
ภาพที่ 6.3 การไหว้บุคคลทั่วๆ ไป 

http://www.thaigoodview.com 

 

  ส าหรับการไหว้ในระดับที่ ๓ นี้ จะใช้แสดงความเคารพผู้ที่อายุเท่ากันหรือเพ่ือนกัน
ได้ด้วย โดยยืนตรงไหว้ไม่ต้องค้อมศีรษะ 

  อนึ่ง ส าหรับหญิง การไหว้ทั้ง ๓ ระดับ อาจจะถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไป
ข้างหลังครึ่งก้าว แล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ กรณีการไหว้ผู้เสมอกันให้ยืนตรงไหว้ 

https://yupainlove.files.wordpress.com/
http://www.thaigoodview.com/
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 ๑.๒. การกราบ (อภิวาท) เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง มี ๒ แบบ 

  ๑.๒.๑. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ เป็นการใช้อวัยวะทั้ง ๕ คือ หน้าผาก 
มือและข้อศอกท้ัง ๒ เข่าท้ัง ๒ สัมผัสกับพื้น การกราบมี ๓ จังหวะ คือ 

   ท่าเตรียม 

   ชาย นั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าตั้ง ปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้น
เท้า เข่าท้ังสองห่างกันพอประมาณ มือทั้งสองวางค่ าเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วชิดกัน (ท่าเทพบุตร) 
   หญิง นั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าราบ เข่าถึงปลายเท้าชิดกัน นั่งบนส้นเท้า
มือทั้งสองวางค่ าเหนือเข่าทั้งสองข้าง นิ้วชิดกัน (ท่าเทพธิดา) 
   ท่ากราบ 

   จังหวะที่ ๑ (อัญชลี) ยกมือขึ้นในท่าประนมมือ 

   จังหวะที่ ๒ (วันทนา หรือ วันทา) ยกมือขึ้นไหว้ตามระดับที่ ๑ การไหว้
พระ 

   จังหวะที่ ๓ (อภิวาท) ทอดมือทั้งสองลงพร้อมๆ กัน ให้มือและแขนทั้งสอง
ข้างราบกับพ้ืน คว่ ามือห่างกันเล็กน้อย พอให้หน้าผากจรดพ้ืนระหว่างมือทั้งสอง 
   ชาย ศอกท้ังสองข้างต่อจากเข่าราบไปกับพ้ืน หลังไม่โก่ง 
   หญิง ศอกท้ังสองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อย ราบไปกับพื้น หลังไม่โก่ง 
            ท าสามจังหวะให้ครบ ๓ครั้ง ยกมือขึ้นไหว้ในท่าไหว้พระ แล้ววางมือคว่ า
เหนือเข่าทั้งสองข้างในท่าเตรียมกราบ จากนั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถตามความเหมาะสม 

 

 
ภาพที่ 6.4 การกราบ(ผู้หญิง) 

https://yupainlove.files.wordpress.com 
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ภาพที่ 6.5 การกราบ(ผู้ชาย) 

https://oibooru.wordpress.com 

 

  ๑.๒.๒. การกราบผู้ใหญ่ เป็นการกราบผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมาก ได้แก่ ปู่ ย่า 
ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพ ผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้าง
ลงพร้อมกัน ให้แขนท้ังสองคร่อมเข่าท่ีอยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว มือประนมตั้งกับพ้ืนไม่แบมือ ค้อมตัว
ลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบ ไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผาก กราบเพียง
ครั้งเดียว จากนั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถ โดยการนั่งส ารวมประสานมือ แล้วเดินเข่า ๑ ถอยหลัง
พอประมาณจึงลุกข้ึนจากไป 

 ๑.๓. การค านับ เป็นการแสดงความเคารพแบบสากล ในกรณีที่ไม่ไหว้หรือกราบ ให้ยืน
ตัวตรงส้นเท้าชิดกัน ส าหรับชายปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย ส าหรับหญิงส้นเท้าและปลายเท้าชิดกัน มือ
ปล่อยไว้ข้างล าตัว ปลายนิ้วกลางแตะตะเข็บกางเกง หรือกระโปรงด้านข้าง ค้อมช่วงไหล่และศีรษะลง
เล็กน้อย แล้วเงยหน้าขึ้นในท่าตรง การค านับเป็นการปฏิบัติของชาย หญิงให้ใช้ปฏิบัติได้เมื่อแต่ง
เครื่องแบบและไม่ได้สวมหมวก 

 ๑.๔. การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์  
  ๑.๔.๑. การถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี เป็นการถวายความ
เคารพพระมหากษัตริย์แบบโบราณราชประเพณี ในงานพระราชพิธีส าคัญแบ่งออกได้ดังนี้ 
   ๑.)  การถวายบังคม 

    ก่อนที่จะถวายบังคมต้องนั่งอยู่ในท่าเตรียม คือ นั่งคุกเข่าปลายเท้า
ตั้ง นั่งบนส้นเท้าเช่นเดียวกัน ทั้งชายและหญิง มือทั้งสองวางค่ าเหนือเข่าทั้งสองข้าง ชายนั่งแยกเข่าได้
เล็กน้อยหญิงนั่งเข่าชิด 

 

 

https://oibooru.wordpress.com/
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    การถวายบังคมแบ่งออกเป็น ๓ จังหวะ ดังนี้ 
    จังหวะที่ ๑ ยกมือขึ้นประนมระหว่างอกปลายนิ้วตั้งขึ้นต่ ากว่าคาง
เล็กน้อย แขนแนบล าตัวไม่กางศอก 

    จังหวะที่ ๒ ทอดมือทีป่ระนมลงพร้อมค้อมตัวลงเล็กน้อย สายตามอง
ที่หัวแม่มือ แล้ววาดมือขึ้นพร้อมเอนตัวไปข้างหลังพองาม ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วชี้จรด
หน้าผาก มือทั้งสองไม่แยกจากกัน เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย 

    จังหวะที่ ๓ วาดมือที่ประนมลง พร้อมค้อมตัว และใบหน้ากลับลงมา
อยู่ในท่าจังหวะที่ ๑ ท าสามจังหวะให้ครบ ๓ ครั้ง แล้วจึงลดมือลง วางคว่ าเหนือเข่าทั้งสองข้าง การ
ถวายบังคมนี้ จะใช้ในกรณีที่ชายหรือมีชายกับหญิงไปถวายบังคมร่วมกัน ถ้าเป็นหญิงหรือกลุ่มหญิง
ล้วนให้ใช้วิธีหมอบกราบ 

   ๒.) การหมอบกราบใช้ถวายความเคารพ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ลงมาถึง
พระบรมวงศานุวงศ์๑ ในโอกาสที่เข้าเฝ้า โดยนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าแล้วจึงหมอบลง ให้ศอกทั้งสอง
ข้างถึงพ้ืนคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว ประสานมือเมื่อจะกราบให้ประนบมือก้มศีรษะลง 
หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนมเมื่อกราบแล้วนั่งในท่าหมอบเฝ้าอีกครั้ งหนึ่ง แล้วนั่งในท่าพับ
เพียบตามเดิม 

  ๑.๔.๒. การถวายความเคารพแบบสากล ใช้กับพระมหากษัตริย์ และพระบรมศา
นุวงศ ์

   ชาย   ใช้วิธีถวายค านับ โดยค้อมตัวต่ าพอสมควร 

   หญิง  ใช้วิธีถวายความเคารพโดยถอนสายบัว มี ๒ แบบ คือ 

           แบบสากลนิยม ยืนตรง หันหน้าไปทางที่ประทับ วาดเท้าข้างใด
ข้างหนึ่งไปข้างหลังเล็กน้อยตามถนัดพร้อมกับย่อตัวลง ล าตัวตรง หน้าตรง ทอดสายตาลงปล่อยแขน
ทั้งสองข้างแล้วยืนตรง ๑เดินเข่า คือ การคุกเข่าปลายเท้าตั้ง แล้วสืบเข่าออกทีละข้าง 
    แบบพระราชนิยม ยืนตรง หันหน้าไปทางที่ประทับวาดเท้าข้างใด
ข้างหนึ่งไปข้างหลังเล็กน้อยตามถนัด พร้อมกับย่อตัวลง ขณะที่วาดเท้าให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวาง
ประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า ค้อมตัวเล็กน้อย ทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรง 
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 ๑.๕. การแสดงความเคารพโดยท่ัวไป  
  ๑.๕.๑ การแสดงความเคารพ จะต้องกราบพระพุทธรูปก่อน แล้วจึงไปท าความ
เคารพ ส่วนการจุดธูปหน้าศพนั้น เป็นเรื่องเฉพาะของลูกหลาน หรือศิษยานุศิษย์ หรือผู้เคารพนับถือ 
ที่ประสงค์จะแสดงความเคารพ 

   การเคารพศพพระ ถ้าเจ้าภาพจัดให้มีการจุดธูป ให้จุด ๓ ดอก  ชายและ
หญิงปฏิบัติเหมือนกัน คือ กราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง 
   การเคารพศพบุคคลทั่วไป ให้ท าความเคารพเช่นเดียวกันตอนที่ผู้ตายมี
ชีวิตอยู่ ถ้าเป็นศพของผู้ที่มีอายุมาก กราบ ๑ ครั้ง ไม่แบมือแต่ถ้าเป็นศพของผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกับผู้ที่
ไปท าความเคารพให้ไหว้ในระดับท่ี ๓ (ไหว้บุคคลทั่วๆ ไป) ส่วนการเคารพศพเด็กเพียงยืนสงบ หรือนั่ง
ส ารวมครู่หนึ่ง 
   ในกรณีที่ศพได้รับพระราชทานเกียรติยศ ผู้เป็นประธานจุดธูปเทียนที่หน้า
พระพุทธรูปและท่ีหน้าตู้พระธรรม จุดเครื่องทองน้อยที่หน้าศพแล้วจึงเคารพศพ 

   ส่วนผู้ที่ไปร่วมงาน กราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา แล้วจึงเคารพศพด้วย
การกราบหรือไหว้  
  ๑.๕.๒. การแสดงความเคารพอนุสาวรีย์บุคคลส าคัญ อนุสาวรีย์บุคคลส าคัญที่
เป็นรูปปั้น ภาพถ่าย หรือสัญลักษณ์อ่ืน ให้แสดงความเคารพด้วยการค านับ กราบหรือไหว้แล้วแต่
กรณี ในโอกาสพิเศษหรือเป็นพิธีการ เช่น เมื่อครบรอบวันเกิดหรือวันส าคัญที่เกี่ยวข้องอันเป็นพีการ 
ให้ใช้พุ่มดอกไม้ ถ้าครบรอบ วันตายหรือแสดงความระลึกถึงอันเป็นพิธีการให้วางพวงมาลา ในโอกาส
อ่ืนๆ ที่ไม่เป็นพีการอาจแสดง ความเคารพโดยใช้หรือไม่ใช้เครื่องสักการะก็ได้๑พระบรมวงศานุวงศ์ 
หมายถึง พระราชวงศ์ชั้นสูง ตั้งแต่งพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชวงศ์ที่ทรงศักดิ์เป็นพระ
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ราชนัดดา (หลาน) พระราชปนัดดา (เหลน) ของพระมหากษัตริย์ และมีพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้า 
พระองค์เจ้า หรือหม่อมเจ้า  
  ๑.๕.๓. การแสดงความเคารพของผู้เป็นประธาน ณ ที่บูชา เมื่อประธานในพิธี
ลุกจากที่นั่งเพ่ือไปบูชาพระรัตนตรัย ผู้ร่วมพิธียืนขึ้น และเมื่อประธานเริ่มจุดธูป เทียน ผู้ร่วมพิธี
ประนมมือเสมออก๑ เมื่อประธานกราบครบ ๓ ครั้ง ผู้ร่วมพิธียกมือที่ประนมขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือจรด
หว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบหน้าผากพร้อมทั้งก้มศีรษะเล็กน้อย หากที่บูชามีธงชาติ และพระบรมฉายา
ลักษณ์ เมื่อประธานบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว ให้ยืนขึ้นถอยหลัง ๑ ก้าว ยืนตรงค้อมศีรษะคารวะ
ครั้งเดียว ซึ่งถือว่าได้เคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ไปพร้อมกันแล้ว๒ ให้ประธานปฏิบัติ
เช่นเดียวกันนี้ ทั้งชายและหญิง ทั้งที่อยู่ในและนอกเครื่องแบบ เมื่อจบพิธีแล้วประธานควรกราบ
พระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมยืนขึ้นด้วยอาการส ารวม แล้วจึงไหว้ลาพระ
รัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธี แต่ในกรณีที่ยังมีกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ประธานสนทนากับผู้เข้าร่วมประชุม 
ดื่มน้ าชา หรือประธานอยู่ร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อประธานจะกลับไม่จ าเป็นต้องกราบ พระรัตนตรัย  
   ๑.๕.๔. การแสดงความเคารพของผู้ที่แต่งเครื่องแบบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
สถาบันนั้น 

  ๑.๖. การรับความเคารพ เมื่อผู้น้อยมาท าความเคารพ ควรรับความเคารพด้วยการ
ประนมมือ หรือค้อมศีรษะรับตามควรแก่กรณี๑ในวงการของพระสงฆ์ก็ปฏิบัติเช่นนี้๒การเสนอข้อ
ปฏิบัติให้ประธานค านับครั้งเดียว ณ ที่บูชา มีเหตุหลายประการดังนี้คือ 

(๑) ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิม
ฉลองของชาติไทย ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๗ ตอนที่ ๔ 
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๓ หน้า ๑๔๕๒ จึงถือได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยและชาติไทยเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การค านับครั้งเดียวจึงเป็นการเคารพทั้งชาติไทยและ พระมหากษัตริย์ไทยโดยนัยดังกล่าว 

(๒) การค านับครั้งเดียว เมื่อต้องการเคารพสิ่งที่ตนยกย่องบูชาเกินจ านวน ๑ ขึ้นไป 
ซึ่งประดิษฐาน ณ ที่ใกล้เคียงกันนั้น ได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วในบางโอกาส เช่น การค านับครั้งเดียว ณ ที่
บูชา เมื่อเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างในกรณีอ่ืนๆ อีก เช่น ใน
พิธีบรรพชาอุปสมบท ผู้ขออุปสมบทจะท าความเคารพบิดา มารดา และผู้มีอุปการคุณด้วยการกราบ
เพียงครั้งเดียว หรือในที่ประชุมที่เข้าไปภายหลัง จะท าความเคารพผู้เป็นประธานเพียงครั้งเดียว ซึ่งถือ
ได้ว่าท าความเคารพผู้อยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 

(๓) ดูหนังสือตอบ เรื่องการแสดงความเคารพ ณ ที่บูชา ของส านักพระราชวังใน
ภาคผนวก 

 

 



115 

 

  ๒. การส่งและการรับสิ่งของ 
   ๒.๑. การทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของและการรับพระราชทานสิ่งของ 
    ๒.๑.๑. การทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ 
     สิ่งของที่จะทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เป็นของเบาในขณะประทับพระราชอาสน์ 
พระเก้าอ้ี หรือประทับยืน ชายหรือหญิง เมื่อจะทูลเกล้าฯ ถวาย จะต้องน าสิ่งขิงใส่พานทรงสูงปูด้วย
ผ้าตาดทอง เก็บชายผ้าให้เสมอขอบพาน ผู้ทูลเกล้าฯ ควรจับคอพาน ประคอง ๒ มือ ก่อนเข้าไป
ทูลเกล้าฯ ถวาย ต้องถวายความเคารพ เมื่อเข้าใกล้ที่ประทับพอประมาณ ถวายความเคารพแล้วย่ อ
ตัวลง โดยก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าลงเข่าซ้ายจรดพ้ืน แล้วยกพานขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย โดยให้พานอยู่
เหนือศีรษะเล็กน้อย สายตาอยู่ในระดับคอพาน เมื่อทรงรับสิ่งของในพานแล้ว ให้ลุกขึ้นถือพานลดต่ า
ระดับเอวพร้อมกับถอยเท้าขวากลับ ยืนตรง ถวายความเคารพ เดินถอยหลัง ๓ ก้าว ถวายความ
เคารพ แล้วกลับไปยืนหรือนั่งเฝ้าฯ ที่เดิม 

     กรณีประทับบนพระราชอาสน์สูง ผู้ทูลเกล้าฯ ไม่ต้องลงเข่าซ้ายให้จรดพื้น 

     กรณีที่ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชสักการะ ผู้ทูลเกล้าฯ ยืนตรงถวายความ
เคารพเดินเข้าไปใกล้ที่ประทับพอประมาณ ถวายความเคารพแล้วย่อตัวลงเดินเข่า วางเครื่องราช
สักการะไว้ด้านขวามือ หมอกราบ เอางาน๑ แล้วเปิดกรวยวางไว้ด้านข้าง ยกพานขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
เมื่อทรงรับแล้ว ผู้ทูลเกล้าฯ หมอบกราบเก็บกรวย แล้วเดินเข่าถอยหลังเล็กน้อย ยืนตรงถวายความ
เคารพ ถอยหลัง ๓ ก้าว ถวายความเคารพ กลับไปยืนหรือนั่งเฝ้าที่เดิม 
      ๑เอางาน คือ การแสดงความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ใช้ส าหรับบุคคลทั่วไป เจ้านายราชตระกูลล าดับรองลงมา 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานสิ่งของจากพระหัตถ์ หรือกระท ากิจ
บางอย่างเฉพาะพระพักตร์ เช่น เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เปิดหรือปิดภาชนะ หรือถอนเครื่องเสวย 
ฯลฯ โดยยื่นมือขวาออกไปข้างหน้า พร้อมกับยกมือขึ้น ให้เฉียงจากล าตัวพอประมาณ นิ้วมือชิดกัน 
มือซ้ายแนบล าตัว กระดกปลายมือขึ้น ประมาณ ๔๕ องศา 
    กรณีประทับราบกับพ้ืน ให้ถวายความเคารพก่อน แล้วจึงเดินเข่าเข้าใจจน
ใกล้ที่ประทับห่างพอประมาณ ยกสิ่งของนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อทรงรับแล้ววางพานถวายความ
เคารพโดยหมอบกราบ 

    หากมีพระราชด ารัสด้วย ให้หมอบผ้าสดับพระราชกระแส และกราบ
บังคมทูลตอบ เมื่อจบแล้วให้หมอบกราบอีก ๑ ครั้ง ก่อนเดินเข้าถอยหลังกลับ 

    สิ่งของ หรือสิ่งใดก็ตามที่ยกถือเชิญไม่ได้เพราะเป็นสิ่งของหนักหรือ
สิ่งมีชีวิตที่จะถวาย เรียกว่า “น้อมเกล้าฯ ถวาย” ให้จัดท าเป็นเอกสาร เช่น โฉนด ที่ดิน บัญชี รายการ
และคู่มือการใช้สิ่งของต่างๆ วิธีการเข้าเฝ้าฯ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการทูลเกล้าฯ 
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หมายเหตุ 
 เรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายเงิน มีบันทึกของ นายเศวต ธนประดิษฐ์ ที่ปรึกษาส านักพระราชวัง 
ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 

๑.  การทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ถ้าเป็นกรณีที่ประทับ
ในพลับพลา  พิธีในโบสถ์ วิหาร หรืออาคารที่มีระเบียบอยู่แล้ว ต้องใส่พานทูลเกล้าฯ ถวาย และ
การเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวาย ต้องมีเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวัง ศูนย์รักษาความปลอดภัยดูแลก ากับ
ทุกคน 

๒. ถ้าเป็นกรณีที่เสด็จพระราชด าเนิน เป็นการยากที่จะให้มีพานใส่ซอง
ทูลเกล้าฯ ถวาย เพราะเสด็จฯ ตามทางลาดพระบาท มีพสกนิกรเป็นร้อยเป็นพันที่สองข้างทาง
เสด็จฯ มีความจงรักภักดีทูลเกล้าฯ ถวาย ตามที่มีมากและมีน้อย บางรายถือธนบัตร ๒๐ ๕๐ 
๑๐๐ โดยไม่บรรจุซองยื่นถวาย เพราะเขาต่างมีความจงรักภักดี เกิดศรัทธาปะสาทะขึ้นในเวลาที่
เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด โอกาสเช่นนี้หาพานส าหรับรองรับสิ่งของถวายให้พอแก่คนทั่วไปไม่ได้ ถ้า
จะออกกฎให้ต้องใส่พานจึงจะเข้าเฝ้าถวายตามรายทางได้ จะมีปัญหากีดกันความจงรักภักดีของ
ประชาชน รวมทั้งชาวต่างประเทศด้วย 

   ๒.๑.๒. การรับพระราชทานสิ่งของ 
    ผู้รับราชทานสิ่งของ ต้องเอางาน ๑ ครั้ง โดยยื่นมือขวาออกไปข้างหน้า 
พร้อมกับยกมือขึ้นให้แยงจากล าตัวพอประมาณ นิ้วมือชิดติดกัน มือซ้ายแนบล าตัว กระดกปลายมือ
ขึ้นประมาณ ๔๕ องศา แขนอยู่ในลักษณะเดิม ลดมือลงแล้วช้อนมือขึ้นรับพระราชทานสิ่งของ หรือ 
หยิบ จับ เปิด ปิด หรือถอนภาชนะต่างๆ ทั้งนี้ ต้องระวังไม่ให้สิ่งของนั้นตกจากมือ ถ้าเป็นสิ่งของเบา
ให้รับมือเดียวแต่ถ้าเป็นสิ่งของหนักให้ยกมือขวาเอางาน แล้วจึงยกมือซ้ายขึ้นมาช่วยรับ 

    ชาย เดินเข้าไปห่างพอประมาณ ถวายความเคารพ (ถวายความค านับ) 
ย่อตัวลง โดยก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ลงเข่าซ้าย ยกมือขวาเอางาน มือซ้ายแนบล าตัว รับพระราชทาน
สิ่งของ เสร็จแล้วถอยเท้าขวาพร้อมกับลุกข้ึนยืน ถวายความเคารพถอยหลังออก 

    หญิง เดินเข้าไปห่างพอประมาณ ถวายความเคารพ (ถอนสายบัวแบบ               
พระราชนิยม) แล้วยืนตรง ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ลงเข่าซ้าย ยกมือขวาเอางาน มือซ้ายแนบล าตัว            
รับพระราชทานสิ่งของ เสร็จแล้วถอยเท้าขวาพร้อมกับลุกข้ึนยืนถวายความเคารพ ถอยหลังออก 

    อนึ่ง เมื่อจะรับพระราชทานสิ่งของ ต้องช าเลืองดูว่า ทรงถือสิ่งของที่จะ
พระราชทานแล้วหรือยัง เพื่อจะได้เข้ารับพระราชทานให้พอดี สิ่งของที่ได้รับพระราชทานแล้ว จะเป็น
สิ่งของหนักหรือสิ่งของเบาก็ตาม เมื่อกลับไปนั่งหรือยืน ณ ที่เดิมให้ถือเชิญไว้จนกว่าจะเสร็จพิธี 
หมายเหตุ ถ้าผู้ที่รับพระราชทานสิ่งของนั่งเก้าอ้ี เม่ือลุกจากเก้าอ้ีต้องถวายความเคารพ ๑ ครั้ง 
ตามแบบท่ีเหมาะสม 
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 ก่อนเดินออกและเม่ือกลับไปนั่งที่ ถวายความเคารพ ๑ ครั้ง แล้วจึงนั่ง ทั้งนี้ จะถวายความ
เคารพ  กี่ครั้ง แล้วแต่ความเหมาะสมหรือได้ซักซ้อมกันไว้ 

  ๒.๒. การประเคนสิ่งของแด่พระภิกษุและการรับสิ่งของจากพระภิกษุ 
   ๒.๒.๑. การประเคนสิ่งของแด่พระภิกษุ หมายถึง การถวายสิ่งของโดยส่งให้ตาม
วิธีการทางวินัย ถ้าเป็นสิ่งของที่พอยกได้ใช้สองมือยกแล้วประเคนในระยะหัตถบาส (หัตถบาส 
หมายถึง บ่วงมือ) ถ้าเป็นสิ่งของใหญ่เกินกว่าที่จะยกได้ เช่น เรือ รถ หรือกุฏิ ให้กล่าวค าถวายหรือ
ถวายเอกสารประกอบสิ่งนั้น 

    วิธีการประเคนสิ่งของ ชายและหญิงปฏิบัติดังนี้ 
    กรณีที่พระภิกษุนั่งกับพ้ืน ถือสิ่งของเดินเข่าเข้าไประยะหัตถบาสแล้วยก
สิ่งของขึ้นประเคน ชายจะประเคนสิ่งของแด่พระภิกษุในลักษณะมือต่อมือได้เลย ส่วนหญิงจะต้องวาง
บนผ้าที่พระภิกษุทอดออกมา จะไหว้หรือกราบแล้วแต่กาลเทศะ ถอยโดยวิธีเดินเข่า เมื่อห่าง
พอประมาณจึงลุกข้ึนหันหลังกลับ 

    กรณีพระภิกษุนั่งบนเก้าอ้ีหรืออาสนะ ไม่ต้องเดินเข่า แต่เข้าไปให้ได้ระยะ             
หัตถบาสและประเคนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีสิ่งของถวายหลายอย่าง ควรประเคนทีละอย่าง แต่
ถ้ามีภาชนะใส่ไว้ก็ประเคนทั้งภาชนะได้ 
 

 
ภาพที่ 6.7 การประเคนสิ่งของ่แด่พระภิกษุ 

https://www.m-culture.go.th 

 

   ๒.๒.๒. การรับสิ่งของจากพระภิกษุ ก่อนรับสิ่งของ ให้ไปใกล้ในระยะพอประมาณ
แล้วแสดงความเคารพ จะกราบหรือไหว้ตามความเหมาะสม 

    ชาย ให้ยื่นสองมือรับสิ่งของเบาและสิ่งของหนัก แล้วถอยกลับ 
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    หญิง พระภิกษุจะวางสิ่งของไว้ตรงหน้า อาจวางไว้บนพาน ถ้าเป็นสิ่งของ
เบาให้เอ้ือมมือขวาไปหยิบ หากเป็นของหนัก ให้ใช้ทั้งสองมือยกของออกจากพาน ด้วยอาการส ารวม
แล้วถอยกลับ 

  ๒.๓.  การส่งส่ิงของให้ผู้ใหญ่และการรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ 
   สิ่งของที่จะส่งหรือรับมี ๒ ลักษณะ คือ สิ่งของหนักและสิ่งของเบา สิ่งของหนักให้
ถือสองมือ สิ่งของเบาให้ถือมือเดียว โดยถือด้วยมือขวา มือซ้ายแนบล าตัว สิ่งของที่จะส่งหรือรับควร
ถือตามขวาง ถ้าเป็นสมุดหรือหนังสือ ควรหันทางสันไปทางผู้รับ 

   ๒.๓.๑. การส่งและการรับสิ่งของอย่างเป็นพิธีการ 
    ค าว่า “พิธีการ” ในที่นี้คือ การกระท าที่เป็นพิธี มีก าหนดการและมี
ระเบียบปฏิบัติ ซึ่งอาจไม่เหมือนกับวิธีปฏิบัติที่เป็นส่วนตัว 

    ๑). การส่งส่ิงของขณะผู้ใหญ่ยืน 

     ชาย ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ ยืนตรงก้าวเท้า
ขวาไปข้างหน้าพร้อมกับค้อมตัวเล็กน้อย ส่งสิ่งของแล้วถอยเท้าขวากลับ แสดงความเคารพ โดยการ
ไหว้ ๑ ครั้ง แล้วถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 

     อีกแบบหนึ่ง ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรง
ค านับ ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า พร้อมกับค้อมตัวเล็กน้อย ส่งสิ่งของ แล้วถอยเท้าขวากลับ ยืนตรง
ค านับ ๑ ครั้ง ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ  
     หญิง ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ ยืนตรงก้าวเท้า
ขวาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัวเล็กน้อย ส่งสิ่งของ ไหว้ในขณะที่ย่อตัวอยู่แล้วถอยเท้าขวากลับ ยืนตรง
ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 

     ในกรณีที่ใช้พานส่งสิ่งของ ให้จับคอพานทั้งสองมือ เดินเข้าไประยะ
พอประมาณ ท าความเคารพ (ชาย ค านับ หญิง ค้อมศีรษะเล็กน้อย) ยกพานส่งสิ่งของให้ เมื่อผู้ใหญ่
รับสิ่งของไปแล้วลดพานลง ถือในลักษณะเดิม ชายและหญิงท าความเคารพ ถอยพอประมาณ จึงหัน
หลังกลับ 

    ๒). การส่งส่ิงของ ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี 

     ชาย ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ ยืนตรงก้าวเท้า
ขวา ลงเข่าซ้ายส่งสิ่งของ เสร็จแล้วยืนตรง ไหว้ ๑ ครั้ง ถอยหลังพอประมาณจึงหันหลังกลับ 

     หญิง ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ ยืนตรงก้าวเท้า
ขวาไปข้างหน้า ลงเข่าซ้าย ส่งสิ่งของ ไหว้ขณะที่ลงเข่า เสร็จแล้วยืนตรง ถอยพอประมาณจึงหันหลัง
กลับ 
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     ในกรณีที่ ใช้พานส่งสิ่ งของ ถือพานเดินเข้าไปห่างจากผู้ ใหญ่
พอประมาณยืนตรง ค านับก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ลงเข่าซ้ายส่งสิ่งของ เสร็จแล้วยืนตรง ค านับ ๑ ครั้ง 
ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 

    ๓). การส่งสิ่งของ ขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้น ชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน 
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีพระคุณ หรือผู้ที่มีอายุมาก ให้ผู้ที่เข้าไปส่งสิ่งของ เดินเข่าถือสิ่งของ ห่างจากผู้ใหญ่
พอประมาณ นั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้าย (ให้หัวเข่าซ้ายตรงผู้ใหญ่) วางสิ่งของเยื้องเข่าขวาเล็กน้อย 
กราบผู้ใหญ่ ๑ ครั้ง ส่งสิ่งของให้ผู้ใหญ่ ถ้าเป็นของเบาให้ส่งด้วยมือขวามือซ้ายวางคว่ าอยู่เหนือเข่า
ซ้าย ถ้าเป็นสิ่งของหนักให้ใช้ทั้งสองมือส่งสิ่งของ ถ้าผู้ใหญ่สนทนาด้วยก็ให้นั่งลักษณะส ารวม เมื่อจะ
ลากลับ กราบ ๑ ครั้ง ถอยโดยวิธีเดินเข่า ห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณลุกข้ึนยืน จึงหันหลังกลับ 

     ในกรณีที่ผู้ใหญ่อายุไม่มากให้แสดงความเคารพด้วยการไหว้ตาม
ระดับ 

    ๔). การรับสิ่งของ ขณะผู้ใหญ่ยืน 

     ชาย เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ ยืนตรงไหว้ ๑ ครั้ง ตาม
ระดับ ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเปิดส้นเท้าซ้ายรับสิ่งของ ถอยเท้าขวากลับ ยืนตรงถอยหลังพอประมาณ
จึงหันหลังกลับ 

     อีกแบบหนึ่ง เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ ยืนตรง ค านับ 
ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เปิดส้นเท้าซ้าย โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย รับสิ่งของด้วยมือขวา มือซ้ายแนบ
ล าตัว แล้วถอยเท้าขวากลับ ยืนตรงค านับอีก ๑ ครั้ง ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 

     หญิง เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ ไหว้ตามระดับของผู้ส่ง
สิ่งของ ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าย่อตัวรับสิ่งของ แล้วถอยเท้าขวากลับ ยืนตรง ถอยพอประมาณ จึงหัน
หลังกลับ 

 
ภาพที่ 6.8 การรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยื่น 

https://www.spu.ac.th 

https://www.spu.ac.th/
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    ๕). การรับสิ่งของ ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี 

     ชาย เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ ยืนตรง ค้อมตัวไหว้ตาม
ระดับ ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ลงเข่าซ้าย รับสิ่งของ ถอยเท้ากลับ ยืนตรงถอยพอประมาณ จึงหันหลัง
กลับถ้าเป็นสิ่งของหนัก ให้รับด้วยมือขวาแล้วใช้มือซ้ายช่วยประคอง 
      

 
ภาพที่ 6.9 การรับสิ่งของ ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี 

 

     อีกแบบหนึ่ง เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ ยืนตรงค านับ 
ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ลงเข่าซ้าย รับสิ่งของด้วยมือขวา มือซ้ายแนบล าตัว ถอยเท้าขวากลับ ยืนตรง
ค านับ ๑ ครั้ง ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 

     หญิง เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ ยืนตรง ก้าวเท้าขวาไป
ข้างหน้า ลงเข่าซ้าย เปิดส้นเท้าขวาเล็กน้อยพร้อมกับไหว้ตามระดับ รับสิ่งของด้วยมือขวา มือซ้าย
แนบล าตัว ถอยเท้าขวากลับ ยืนตรง ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 

     ถ้าเป็นสิ่งของหนัก ให้รับด้วยมือขวาแล้วใช้มือซ้ายช่วยประคอง 
    ๖). การรับสิ่งของ ขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้น 

     ชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีพระคุณหรืออายุมาก
ให้เดินเข่าเข้าไปใกล้ผู้ใหญ่พอประมาณ นั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้าย กราบผู้ใหญ่ ๑ ครั้ง แล้วรับ
สิ่งของ วางสิ่งของเยื้องเข่าขวาเล็กน้อย ถ้าผู้ใหญ่สนทนาด้วย ให้นั่งในลักษณะส ารวม ก่อนจะลากลับ 
ให้กราบ ๑ ครั้ง ถือสิ่งของเดินเข่าถอยพอประมาณ ลุกขึ้น ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 

     กรณีผู้ส่งสิ่งของอายุไม่มากให้แสดงความเคารพด้วยการไหว้ตาม
ระดับ 
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ภาพที่ 6.10 การรับสิ่งของ ขณะผู้ใหญ่นั่งกับพ้ืน 

https://www.spu.ac.th 

 

   ๒.๓.๒. การส่งและการรับสิ่งของอย่างไม่เป็นพิธีการ 
    การส่งและการรับสิ่งของอย่างไม่เป็นพิธีการ หมายถึง การส่งและการรับ
สิ่งของเป็นการส่วนตัว ขณะที่ผู้ใหญ่ยืนหรือนั่งบนเก้าอ้ี หรือนั่งบนพ้ืนในบ้าน ทั้งชายและหญิงควร
ปฏิบัติด้วยกิริยานอบน้อม ด้วยการท าความเคารพตามระดับ เมื่อจะส่งสิ่งของให้ส่งสิ่งของก่อนแล้วจึง
ไหว้ และเมื่อจะรับสิ่งของ ไหว้ก่อนแล้วจึงรับ ทั้งนี้ พึงปฏิบัติให้เหมาะสมตามกรณี เมื่อจะลากลับให้
ไหว้อีกครั้งหนึ่ง 
 

 ๓. การยืน 

  มารยาทในการยืน จัดเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 
  ๓.๑.  การยืนตรงเคารพธงชาติ จัดเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 
   ให้ยืนตรงแสดงความเคารพ โดยหันหน้าไปทางธงชาติ เมื่อเพลงจบให้ค้อมศีรษะ
ค านับ ส าหรับบุคคลทั่วไป เมื่อจะผ่านธงชัยเฉลิมพลให้หยุดและยืนตรงแสดงความเคารพ หรือเมื่อมี
การเชิญธงชัยเฉลิมพลผ่านก็ให้ยืนตรงแสดงความเคารพเช่นเดียวกัน 

  ๓.๒.  การยืนถวายความเคารพสมเด็จพระสังฆราช 

   เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาถึงมณฑลพิธี ให้ถวายความเคารพโดยการยืน
ประนมมือไหว้ แบบไหว้พระ เมื่อเสด็จผ่านแล้วจึงนั่งลง 
  ๓.๓.  การยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
   ๓.๓.๑. การยืนรับเสด็จฯ นอกพระที่นั่ง อาคาร หรือแนวทางลาดพระบาทที่
เสด็จฯ ถ้าเป็นข้าราชการ จัดให้ยืนเรียงแถวตามล าดับยศ ต าแหน่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่ง
ก าหนดการเฝ้าฯ เป็นงานๆ เช่น แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ ปกติขาว โดยปฏิบัติตามระเบียบของ
เจ้าหน้าที่ส านักพระราชวัง 

https://www.spu.ac.th/
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    ถ้าแต่งเครื่องแบบสวมหมวกทั้งชายและหญิง ให้ยืนถวายความเคารพ 
ด้วยการท าวันทยหัตถ์ หากไม่สวมหมวก ข้าราชการชายและหญิงที่เป็นทหาร ต ารวจ พลเรือนที่แต่ง
เครื่องแบบ ให้ถวายความค านับ โดยค้อมศีรษะต่ าพอควร กระท าครั้งเดียว แล้วยืนตรง ถ้าเป็น
พยาบาลที่สวมหมวก ให้ย่อเข่าที่เรียกกันทั่วไปว่า “ถอนสายบัว” 

    ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ ชายให้ถวายความค านับ               
หญิงถวายความเคารพ ที่เรียกว่า “ถอนสายบัว” หรือจะยกมือประนม ค้อมศีรษะไหว้แบบไทยก็ได้ 
    ถ้าสวมหมวก ที่มิใช่เครื่องแบบที่ทางราชการก าหนด ให้ถอดหมวกแล้ว
ถวายความเคารพเหมือนผู้ที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบ ยกเว้นผู้ที่โพกผ้า หรือสวมหมวกตามลัทธิศาสนา
ของตน 

   ๓.๓.๒. การยืนเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ 
    ให้ยืนถวายความเคารพตามข้อ ๓.๓.๑. แล้วยืนตรงจนกว่าจะเสด็จฯ เลย
ไปเมื่อประทับพระราชอาสน์ หรือพระเก้าอ้ีเรียบร้อยแล้ว ถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงลงนั่ง
เก้าอ้ีตามล าดับต าแหน่ง 
    ในกรณีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจงานพระราชพิธีต่างๆ  เช่น เสด็จฯ 
ไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หรือพระราชทานพระบรมราโชวาทให้ยืนตรงจนกว่าปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจนั้นเสร็จ ประทับพระราชอาสน์ หรือพระเก้าอ้ีแล้ว จึงถวายความเคารพแล้วนั่งลง 
    ในกรณีการเฝ้าฯ ที่ไม่ได้จัดให้นั่งเก้าอ้ีเฝ้าฯ เช่น งานสโมสรสันนิบาต งาน
เสด็จออกมหาสมาคม ผู้เฝ้าฯ จะต้องยืนตลอดเวลาจนกว่าจะเสด็จฯกลับ 

   ๓.๓.๓. การยืนเคารพในพิธีที่มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

    เพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลงเพ่ือถวายความเคารพพระบาทสดเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารี หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
    การยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในกรณีที่มิได้อยู่ในที่เฝ้าฯ เช่น เมื่อ
เพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลง เป็นการเปิดงานหรือปิดงาน หรือเมื่อมหรสพเริ่มหรือเลิก ให้ท า
ความเคารพด้วยการยืนตรง เมื่อเพลงจบให้ค านับ โดยค้อมศีรษะทั้งชายและหญิง  
  ๓.๔.  การยืนในพิธีต่างๆ 

   ๓.๔.๑. การยืนเคารพในพิธีที่มีการบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และเพลงมหาชัย 

    เพลงมหาฤกษ์ ใช้บรรเลงในการเปิดงานที่เป็นพิธีใหญ่ เช่น พิธีเปิด
สถานที่ท าการของรัฐบาล พิธีเปิดทางคมนาคมที่ส าคัญๆ และงานที่เป็นมงคลทั่วไป 
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    เพลงมหาชัย ใช้บรรเลงต้อนรับประธานของงานผู้มีเกียรติสูงนับตั้งแต่
สมเด็จพระบรมราชกุมาร สมเด็จพระบรมราชกุมารี พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี หรือเมื่อผู้
เป็นประธานของงานกล่าวค าปราศรัยจบ ก็บรรเลงเพลงมหาชัยเป็นพิเศษ หรือบรรเลงในงานรับรอง
บุคคลส าคัญ งานสโมสรสันนิบาต เป็นต้น 

    เมื่อได้ยินเพลงมหาฤกษ์ หรือมหาชัยให้ยืนตรงจนกว่าจะจบเพลง ในกรณี
ที่เป็นพิธีของทางราชการ ผู้ที่เป็นทหารหรือข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในเครื่องแบบ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของราชการทหาร หรือราชการพลเรือนแล้วแต่กรณี 
   ๓.๔.๒. การยืนเคารพในพิธีฌาปนกิจศพ ให้ยืนตรงแสดงความเคารพเมื่อมีการ
เชิญศพผ่าน หรือได้ยินเสียงแตรเดี่ยวเป่าเพลงนอนหรือเมื่อประธานวางเครื่องขมาหรือจุดเพลิงเผาศพ 
ไม่ว่าจะมีเพลงประโคมหรือไม่ก็ตาม 

   ๓.๔.๓. การยืนเม่ือประธานในพิธีเดินผ่าน ให้ทุกคนในที่นั้นยืนตรงแสดงความ
เคารพประธาน 

   ๓.๔.๔. การยืนฟังโอวาท ให้ยืนตรง ปล่อยมือไว้ข้างล าตัว หันหน้าไปทางผู้ให้
โอวาท กรณีที่ถือประกาศนียบัตรหรือเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ฯลฯ ถ้าถือมือเดียวให้ถือด้วยมือขวา
แนบไว้กับอก หรือระดับตั้งฉากกับล าตัว แล้วแต่ทางพิธีจะก าหนด ถ้าถือสองมือให้ถือระดับตั้งฉากกับ
ล าตัว  
   ๓.๔.๕. การยืนกล่าวค าปฏิญาณ การกล่าวค าปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล 
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ยืนตรง หันหน้าไปทางธงหรือพระองค์
ท่าน แล้วกล่าวค าปฏิญาณตามที่ก าหนดไว้ในพิธีการ 

    การกล่าวค าปฏิญาณของกลุ่มบุคคลต่างๆ ให้ผู้กล่าวค าปฏิญาณยืนตรง 
โดยปฏิบัติและกล่าวค าปฏิญาณตามท่ีก าหนดไว้ในพิธีการ 

  ๓.๕.  การยืนในโอกาสอื่นๆ 

   ๓.๕.๑. การยืนรับค าสั่ง ให้ยืนตรง หน้าตรง ปล่อยมือไว้ข้างล าตัว และตั้งใจรับ
ค าสั่ง 
   ๓.๕.๒. การยืนให้เกียรติผู้ใหญ่ เมื่อผู้ใหญ่เดินผ่านมาให้ยืนตรงแสดงความเคารพ 
หากผู้ใหญ่มาสนทนาด้วย ให้ประสานมืออยู่ต่ ากว่าระดับเอวและค้อมตัวเล็กน้อย 

   ๓.๕.๓. การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ ให้ยืนตรง ประสานมือกันอยู่ต่ ากว่าระดับเอว 
ค้อมตัวเล็กน้อย ไม่ควรยืนชิดหรือห่างผู้ใหญ่จนเกินไป 
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ภาพที่ 6.11 การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ 

https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru 

    

   ๓.๕.๔. การยืนคุยกับเพื่อน การยืนพักผ่อน และการยืนดูมหรสพ ให้ยืนใน
ลักษณะสุภาพ ไม่ก่อความร าคาญหรือเกะกะกีดขวางผู้อื่น ไม่ยืนพูดข้ามศีรษะหรือยืนบังผู้อ่ืน 

   ๓.๕.๕. การยืนตามระดับ ให้ยืนเรียงแถวเป็นระเบียบ ตมล าดับก่อนหลัง และ
สุภาพ เช่น การยืนขึ้นรถโดยสาร  การขึ้นเผาศพ การรดน้ าอวยพรคู่บ่าวสาว การตักอาหารแบบช่วย
ตัวเอง 
   ๓.๕.๖. การยืนปฏิบัติหน้าที่ ให้ยืนในลักษณะสุภาพ เช่น การยืนประกาศ ยืน
บรรยาย ยืนแสดงปาฐกถา 
 

 ๔. การเดิน 

  ๔.๑.  การเดินในกรณีที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   ๔.๑.๑. การเดินน าเสด็จ 

    ๑). เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ ระบรมราชินีนาถ
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ มาถึง ประธานจัดงานหรือเจ้าภาพที่คอยรับเสด็จฯ ถวายความเคารพ
กราบบังคมทูลถวายรายงาน ในโอกาสนี้จะเบิกผู้ที่สมควรเข้าเฝ้าด้วยก็ได้ แล้วจึงเดินน าเสด็จฯ ไปยัง
สถานที่ที่ก าหนด โดยปฏิบัติดังนี้ 
    เดินเยื้องไปข้างหน้ามีระยะห่างพอสมควรในลักษณะส ารวม (ประสานมือ
เดินค้อมตัวเล็กน้อย) จะอยู่ด้านใดแล้วแต่สถานที่จะอ านวย แต่โดยปกติผู้น าเสด็จฯ จะอยู่ด้านซ้าย
ของพระองค์ท่าน ในการเสด็จพระราชด าเนินบนลาดพระบาทผู้น าเสด็จฯ ต้องไม่เดินบนลาดพระบาท 

    เมื่อถึงที่ประทับผู้น าเสด็จฯ ถวายความเคารพ ถอยหลัง ๓ ก้าว ถวาย
ความเคารพ ก่อนจะนั่งถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง 
    ๒). ในกรณีที่ก าลังน าเสด็จฯ และต้องกราบบังคมทูลถวายค าอธิบายให้
ทรงทราบในเรื่องที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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    เดินเยื้องไปข้างหน้ามีระยะห่างพอสมควร พอที่จะได้ยินพระราชกระแส 
ในการนี้ผู้น าเสด็จฯ ควรศึกษาเรื่องราวมาล่วงหน้าหรือกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้ใดผู้หนึ่งที่มีความรู้ใน
เรื่องนั้นให้ถวายค าอธิบาย ผู้น าเสด็จฯ จะต้องเดินในลักษณะส ารวมไม่เดินเสมอพระองค์ท่าน 

   ๔.๑.๒. การเดินตามเสด็จฯ ให้เดินเยื้องด้านหลังพระองค์ท่าน ในลักษณะส ารวม
ไม่ทักทายหรือท าความเคารพผู้อื่น ถ้ามีลาดพระบาทผู้ที่เดินตามเสด็จฯ ต้องไม่เดินบนลาดพระบาท 

   ๔.๑.๓. การเดินในบริเวณที่ประทับ ไม่ควรเดินผ่านที่ประทับเว้นแต่มีความจ าเป็น 
ต้องเดินในลักษณะส ารวม 

    ๑). การเดินผ่านหน้าหรือหลังที่ประทับต้องอยู่ในระยะห่างและให้กระท า
ในกรณีที่จ าเป็นที่สุด โดยถวายความเคารพขณะที่ลุกจากท่ีนั่งผ่านที่ประทับ และถวายความเคารพอีก
ครั้งก่อนที่จะนั่ง 
    ๒). การเดินไปท าธุระใดๆ ในบริเวณที่เฝ้าขณะที่ประทับอยู่ เช่น ยก หรือ
เลื่อนสิ่งของ ให้ถวายความเคารพทุกข้ันตอนตามล าดับดังนี้ 
     ก. ลุกจากที่นั่ง 
     ข. ถึงท่ีจะท ากิจธุระ 

     ค. ท ากิจธุระเสร็จแล้วจะกลับที่นั่งเดิม 

     ง. กลับเข้าท่ีแล้ว ก่อนนั่งลง 
    ๓).  การเดินขึ้นและลงเมรุเผาศพ ให้ถวายความเคารพทุกขั้นตอน 
ตามล าดับดังนี้ 
     ก. ลุกจากที่นั่ง 
     ข. ผ่านที่ประทับแล้วขึ้นเมรุ 
     ค. ลงจากเมรุถึงพ้ืน 

     ง. ผ่านที่ประทับ 

     จ. ก่อนนั่ง 
หมายเหตุ ทั้ง ๓ กรณีดังกล่าว ให้จัดที่นั่งหันหน้าไปทางที่ประทับ 

  ๔.๒.  การเดินในพิธีทางศาสนา 

   การเดินที่เป็นพิธีทางพุทธศาสนาที่เป็นงานมงคล ได้แก่ การเดินเวียนเทียนในวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา หรือในโอกาสอ่ืนๆ เช่น การเดินในงานอุปสมบท แห่องค์กฐิน แห่เทียนพรรษา 
เพ่ือแสดงคารวะต่อปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ๔.๒.๑. เดินเวียนขวา (ประทักษิณ) ๓ รอบ ให้ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ อยู่
ทางขวามือของผู้เดิน 
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   ๔.๒.๒. เดินประนมมือโดยมีดอกไม้ ธูป เทียนและระมัดระวังอย่าให้ธูปเทียนที่จุด
ไฟไปถูกผู้อื่น (กรณีผู้ร่วมขบวนในงานอุปสมบทไม่ต้องประนมมือและไม่ถือดอกไม้ธูป เทียน) 
   ๔.๒.๓. ขณะเดินให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ 

  ๔.๓.  การเดินในพิธีต่างๆ 

   ๔.๓.๑. การเดินตามศพเวียนเมรุ ให้เดินในลักษณะส ารวม เดินเวียนซ้าย ๓ รอบ 
โดยให้เมรุอยู่ทางซ้ายมือของผู้เดิน 

   ๔.๓.๒. การเดินขึ้นและลงเมรุในพิธีฌาปนกิจศพ ให้เดินตามระดับอย่างสุภาพ
และเป็นระเบียบ 

   ๔.๓.๓. การเดินเข้าและออกระหว่างการประชุม ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องเดินเข้า
หรือออกระหว่างขณะที่มีการประชุม ให้แสดงความเคารพประธานในที่ประชุมทุกครั้งด้วยการไหว้
หรือค านับ เมื่อออกจากที่นั่งและเมื่อกลับเข้าที่นั่ง 
  ๔.๔.  การเดินผ่านผู้ใหญ่ 
   ๔.๔.๑. ขณะผู้ใหญ่ยืน ให้เดินผ่านระยะห่างพอสมควร ในลักษณะส ารวมปล่อย
มือไว้ข้างล าตัว แล้วค้อมตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 
   ๔.๔.๒. ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี ให้เดินผ่านระยะห่างพอสมควร ในลักษณะส ารวม 
ปล่อยมือไว้ข้างล าตัว แล้วค้อมตัวพร้อมกับย่อเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 
   ๔.๔.๓. ขณะผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้น ให้เดินผ่านระยะห่างพอสมควรในลักษณะ
ส ารวม เมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ ให้เดินเข่า เมื่อผ่านไปแล้วจึงลุกข้ึนเดิน 

  ๔.๕.  การเดินน าหรือเดินตามผู้ใหญ่ 
   ๔.๕.๑. การเดินน า เดินระยะห่างพอสมควรในลักษณะส ารวม ผู้เดินน าจะอยู่
ทางซ้ายมือของผู้ใหญ่ หากต้องเดินทางขวามือของผู้ใหญ่ให้ขึ้นอยู่กับสถานที่ 
   ๔.๕.๒. การเดินตาม เดินระยะห่างพอสมควรในลักษณะส ารวม ให้เดินเยื้องไป
ทางซ้ายมือของผู้ใหญ่ 
  ๔.๖.  การเดินเชิญผ้าบังสุกุล 

   ผู้เชิญบังสุกุล น าผ้าบังสุกุลวางบนพาน ไปรอที่เชิงบันไดหน้าเมรุเมื่อผู้ทอดผ้า
บังสุกุล มาถึง ท าความเคารพ ส่งผ้าบังสุกุล ท าความเคารพ โดยการค านับ แล้วจึงเดินตามทางซ้ายมือ
ของผู้ทอดบังสุกุล         ขึ้นไปที่ตั้งศพ ท าความเคารพ ส่งผ้าบังสุกุล ท าความเคารพ  แล้วถอยหลัง
ยืนรอ เมื่อพระภิกษุพิจารณาเสร็จแล้ว ผู้เชิญผ้าบังสุกุล ถือพานเดินตามผู้ทอดผ้าบังสุกุล ถึงเชิงบันได
ท าความเคารพอีก ๑ ครั้ง 
   ผู้ทอดผ้าบังสุกุล เมื่อประกาศเชิญผู้ทอดผ้าบังสุกุล เดินขึ้นเมรุไปยังที่ตั้งศพท า
ความเคารพ โดยการไหว้หรือค านับศพ รับผ้าบังสุกุล วางบนผ้าโยงหรือสายโยงแล้วถอยหลังเยื้อง
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ทางซ้าย เพ่ือรอพระภิกษุพิจารณา ผู้ทอดผ้าบังสุกุล ยืนประนมมือ เมื่อพระภิกษุพิจารณาเสร็จแล้ว
เดินลงจากเมรุ กลับไปท่ีนั่ง 
หมายเหตุ 
 การเชิญผู้ทอดผ้าบังสุกุล ควรปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. ควรเชิญจากผู้มีอายุน้อยไปหาผู้มีอายุมาก แล้วเชิญประธานเป็นคนสุดท้าย (ใน
กรณีที่ผู้ทอดผ้ามียศ ต าแหน่งให้พิจารณาตามความเหมาะสมของเจ้าภาพ) 
  ๒. กรณีพระราชทานเพลิงศพ ให้เชิญผู้ทอดผ้าบังสุกุลตามที่เจ้าภาพจัดล าดับไว้ให้
เรียบร้อยก่อน เหลือผ้ามหาบังสุกุลไว้ชุดเดียวส าหรับประธานในพิธี 
  ๓. เม่ือประธานในพิธีทอดผ้าฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกอบพิธีฌาปนกิจศพหรือพิธี
พระราชทานเพลิงศพ 

  ๔. ผู้ขึ้นไปทอดผ้าบังสุกุล (กรณีมิใช่ประธาน) ไม่สมควรวางดอกไม้จันทน์ก่อน
ประธาน 

  ๕. การทอดผ้าบังสุกุลเพื่อให้พระภิกษุพิจารณาง่าย ให้วางผ้าฯ ขวางบนผ้าโยงหรือ
สายโยง 
  ๔.๗. การเดินโดยทั่วไป การเดินโดยทั่วไปให้เดินด้วยกิริยาที่สุภาพ ไม่กีดขวางหรือก่อ
ความร าคาญแก่ผู้อื่น หากเดินบนถนนหลวง ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 

  

 ๕. การนั่ง 
  มารยาทในการนั่ง จัดเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 
  ๕.๑. การนั่งพับเพียบ คือ การนั่งราบกับพ้ืน พับขา ให้ขาขวาทับขาซ้าย หรือขาซ้ายทับ
ขาขวา แบ่งออกได้เป็น ๔ แบบ ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑.๑.  การนั่งพับเพียบธรรมดา คือ การนั่งพับเพียบวางมือไว้บนหน้าขาหรือ
เอามือเท้าพ้ืนก็ได้ โดยให้ปลายนิ้วมือเหยียดไปข้างหน้า ถ้านั่งขาขวาทับขาซ้ายให้ใช้มือซ้ายเท้าพ้ืน ถ้า
นั่งขาซ้ายทับ ขาขวา ให้ใช้มือขวาเท้าพ้ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่สะดวกและเหมาะสม ลักษณะใช้
ในการนั่งสนทนากับเพ่ือนหรือนั่งอยู่ตามล าพัง 
   ๕.๑.๒.  การนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ อาจนั่งท่าใดท่าหนึ่ง ตามความเหมาะสม 
แต่ไม่ควรเท้าแขน สายตาทอดลงเล็กน้อย ไม่จ้องตาผู้ใหญ่จนเสียกิริยาการนั่งลักษณะนี้ใช้ได้ทั้งชาย
และหญิง คือ 
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    ๑). นั่งพับเพียบตัวตรง เก็บปลายเท้าโดยเบนปลายเท้าเข้าหาสะโพกมือ
ทั้งสองข้างประสานกัน วางไว้บนหน้าขา ถ้านั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้าย วางมือที่ประสานบนหน้าขา
ซ้าย หรือบริเวณหน้าขาจุดใดจุดหนึ่งที่เหมาะสมและสวยงาม 

     วิธีประสานมือ ให้ปฏิบัติในอาการท่ีส ารวม อาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 
      ก. ใช้มือซ้ายหงาย มือขวาคว่ าทับ หรือมือขวาหงายมือซ้ายคว่ าทับ 

      ข. ใช้มือทั้งสองคว่ าทับกัน จะเป็นมือใดทับมือใดก็ได้ 
      ค. สอดนิ้วระหว่างช่องนิ้วของแต่ละมือคล้ายการประนมมืออย่าง
หลวมๆ 

     ถ้าเป็นการเข้าพบผู้ใหญ่เพ่ือน าสิ่งของไปให้ หรือเมื่อสนทนากับ
ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ส่งสิงของให้ ควรจะนั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้าย เพ่ือสะดวกในการรับสิ่งของจาก
ผู้ใหญ่ เพราะเราจะส่งสิ่งของหรือรับสิ่งของด้วยมือขวา 
    ๒). นั่งพับเพียบค้อมตัวเก็บปลายเท้า วางแขนทั้งสองลงบนหน้าขา 
ประสานมือ อย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๑) 
   ๕.๑.๓.  การนั่งพับเพียบประนมมือ เป็นการนั่งพับเพียบ โดยประนมมือให้ปลาย
นิ้วมือแนบชิดกัน ปลายนิ้วตั้งขึ้น แขนแนบตัวระดับอก ไม่กางศอก 

    การนั่งลักษณะนี้ใช้ในโอกาสที่นั่งฟังพระแสดงธรรมเทศนา ฟังพระสวด
มนต์ใน  ศาสนพิธี หรือตนเองสวดมนต์ รับฟังโอวาท หรือรับพรจากผู้ใหญ่ ปฏิบัติได้ท้ังชายและหญิง 
   ๕.๑.๔.  การนั่งพับเพียบในพิธีการ ให้นั่งพับเพียบในอาการส ารวมตลอดเวลา 
หมายเหตุ 
 ขณะที่นั่งพับเพียบดังกล่าวข้างต้น ไม่ควรพูดคุยหรือส่งเสียงดัง ถ้านั่งนานและประสงค์จะ
เปลี่ยนท่านั่งให้ใช้มือทั้งสองข้างเท้าพื้น ปลายนิ้วมือเหยียดไปข้างหน้าแล้วเปลี่ยนท่านั่งตาม
สะดวก 

  ๕.๒. การนั่งขัดสมาธิ (สะ-หมาด) คือ การนั่งตามสบายอย่างหนึ่ง และการนั่งแบบท า
สมาธิ (สะ-มา-ทิ) 
   ๕.๒.๑. การนั่งขัดสมาธิธรรมดา คือ การนั่งพื้นก้นแนบพื้นพับขาเข้าหากัน โดยให้
ขาข้างหนึ่งซ้อนทับอยู่บนขาอีกข้างหนึ่ง ส้นเท้าทั้งสองข้างจะสัมผัสกับขา เป็นอิริยบถที่ใช้นั่งตาม
สบาย 

   ๕.๒.๒. การนั่งขัดสมาธิที่ใช้ในทางศาสนา มี ๒ แบบ คือ การนั่งขัดสมาธิราบ
และการนั่งขัดสมาธิเพชร 
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    การนั่งขัดสมาธิราบ คือ การนั่งขัดสมาธิสองชั้น โดยเอาขาซ้อนทับกัน 
เอาขาขวาทับขาซ้าย ให้นิ้วหัวแม่มือจรดกัน ตั้งกายส่วนบนให้ตรง การนั่งขัดสมาธิราบนี้ ใช้นั่งในการ
เจริญภาวนาท าจิตใจให้สงบ 

    การนั่งขัดสมาธิเพชร คือ การนั่งบนพ้ืน ก้นแนบพ้ืนพับขาเข้าหากัน เอา
ฝ่าเท้าทั้งสองขัดหรือไขว้ขึ้นวางบนหน้าขา ท่านั่งขัดสมาธิแบบนี้ต้องใช้การฝึกหัดให้เกิดความช านาญ 
โดยการหัดนั่งขัดสมาธิราบหรือขัดสมาธิสองชั้นได้ช านาญแล้ว 

    วิธีฝึกหัด ให้นั่งลงบนพ้ืน ปล่อยให้ขาพักอยู่ตรงหน้าแล้วจึงค่อยดึงขาซ้าย
งอมุมฉากกับร่างกาย ใช้ส้นเท้าซ้ายพักอยู่บนพ้ืน แล้วจับเท้าขวาขึ้นวางบนต้นขาซ้าย ให้ส้นเท้าขวา
ชิดกับหน้าขา อย่าให้เท้าขวาเป็นที่ทรมานหรืออึดอัด ขยับเข่าซ้ายที่งออยู่ให้เข้ามาชิดตัว ยกข้อเท้า
ซ้ายขึ้น แล้ววางหลังมือซ้ายลงบนต้นขาขวาให้ส้นเท้าจรดกับหน้าขาขวา นั่งขัดสมาธิแบบนี้เรียกว่า 
“ขัดสมาธิเพชร” หรือเรียกว่า “นั่งท่าดอกบัว” (ปัทมาสนะ) ใช้นั่งบริกรรมภาวนาหรือปฏิบัติตามท่า
โยคะ 

  ๕.๓. การนั่งหมอบ เป็นการนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้า หมอบลงไปให้ศอกทั้งสองข้างลง
ถึงพ้ืน คร่อมเข่าที่ยื่นล้ ามาข้างหน้า ประสานมือกันไม่ก้มหน้าสายตาทอดลงต่ า การนั่งลักษณะนี้
ปฏิบัติได้ท้ังชายและหญิงเม่ือเข้าเฝ้าฯ หรือรอรับเสด็จฯ 

  ๕.๔.  การนั่งคุกเข่า คือ การนั่งย่อเข่าลงให้ติดพื้นมี ๔ แบบ ดังนี้ คือ 

   ๕.๔.๑.  การนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้ง นั่งตัวตรง ปลายทั้งตั้ง นั่งลงบนส้นเท้ามือทั้ง
สองข้างคว่ าเหนือเข่าทั้งสองข้าง (แบบเทพบุตร) การนั่งลักษณะนี้ใช้นั่งเมื่อชายจะกราบพระแบบ
เบญจางคประดิษฐ์หรือใช้นั่งในท่าถวายบังคมท้ังชายและหญิง 
   ๕.๔.๒.  การนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบ นั่งตัวตรง ปลายเท้าราบ นั่งลงบนฝ่าเท้า มือ
ทั้งสองข้างวางคว่ าเหนือเข่าทั้งสองข้าง (แบบท่าเทพธิดา) การนั่งลักษณะนี้ใช้นั่งเมื่อหญิงจะกราบพระ
แบบเบญจางคประดิษฐ์ 
   ๕.๔.๓.  การนั่งคุกเข่าประนมมือ เป็นการนั่งคุกเข่าแบบเทพบุตร หรือนั่งคุกเข่า
แบบเทพธิดา ประนมมือ ไม่กางศอก การนั่งลักษณะนี้ใช้เมื่อจะกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ของ
ชายและหญิง การนั่งคุกเข่าประนมมืออีกวิธีหนึ่งเมื่อทั้งชายและหญิงจะถวายบังคมเป็นการนั่งคุกเข่า
แบบเทพบุตร โดยประนมมือเหนือออกไม่กางศอก 

   ๕.๔.๔.  การนั่งคุกเข่าถวายราชสดุดีของลูกเสือ เป็นการนั่งคุกเข่าตามแบบ
ลูกเสือที่ปฏิบัติอยู่ เมื่อประธานมีค าสั่งให้ถวายราชสดุดี ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว คุกเข่าลง
ตั้งเข่าซ้ายนั่งลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบคว่ าลงบนเข่าขวา แขนซ้ายวางพาดบนเข่าซ้าย เมื่อร้องเพลง
ราชสดุดีให้ก้มหน้าเล็กน้อยและให้เงยหน้าขึ้นตามเดิมเมื่อเพลงจบ (ถ้าถือหมวกอยู่ด้วยให้ปฏิบัติตาม
คู่มือระเบียบแถวของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ) 
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  ๕.๕. การนั่งเก้าอี้ 
   ๕.๕.๑. การนั่งเก้าอ้ีโดยทั่วไป เป็นการนั่งตามสบาย ถ้าเป็นเก้าอ้ีที่มีเท้าแขนจะ
เอาแขนวางพาดก็ได้ ไม่ควรนั่งโยกเก้าอ้ี 

   ๕.๕.๒. การนั่งเก้าอ้ีต่อหน้าผู้ใหญ่ เป็นการนั่งโดยส ารวม ไม่ไขว่ห้าง ไม่ก้มหน้า 
นั่งท่าใดท่าหนึ่งต่อไปนี้ 
    ๑).  นั่งเก้าอ้ีตัวตรง มือทั้งสองข้างประสานกันวางบนหน้าขา 
     ชาย เข่าห่างกันเล็กน้อย ส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกเล็กน้อย 

     หญิง ก่อนนั่ง ใช้มือจัดกระโปรงจากด้านหลังเพ่ือให้นั่งได้เรียบร้อย 
เข่าและปลายเท้าชิดกัน หรือปลายเท้าเหลื่อมกันเล็กน้อย 

    ๒). นั่งเก้าอ้ีค้อมตัว ใช้แขนท่อนล่างทั้งสองวางบนหน้าขาทั้งสองประสาน
มือ 

   ๕.๕.๓.  การนั่งเก้าอ้ีประนมมือ เป็นการนั่งตัวตรง หลังพิงพนักเก้าอ้ี นั่งใน
ลักษณะส ารวม ไม่ไขว่ห้าง ประนมมือระดับอกไม่กางศอก การนั่งลักษณะนี้ปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง 
เช่น นั่งฟังพระแสดงธรรมเทศนา หรือฟังพระสวดมนต์ในศาสนพิธี 
    ในกรณีที่มีการถวายอดิเรก หรือถวายพระเพลาผู้อยู่ในที่เฝ้าไม่ต้องประนม
มือเพราะเป็นการถวายพระพรเฉพาะพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

   ๕.๕.๔.  การนั่งเก้าอ้ีในพิธีการ เป็นการนั่งตัวตรงด้วยอาการส ารวมไม่ไขว่ห้างไม่
กระดิกเท้า ไม่สูบบุหรี่และไม่คุยกัน เช่น นั่งในงานพระราชพิธี รัฐพิธีนั่งในที่ประชุม 

  ๕.๖. การนั่งเล่นหรือนั่งพักผ่อน เป็นการนั่งในอิริยบทตามสบาย จะนั่งในลักษณะใดก็ได้
ตามความพอใจ แต่เมื่อผู้ใหญ่ผ่านเข้ามาในที่นั้น ควรนั่งส ารวม ไม่ไขว่ห้างไม่กระดิกเท้า หรือเหยียด
เท้าไปทางผู้ใหญ่ 
 ๖. การนอน  
      มารยาทในการนอน จัดเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้ 
   ๖.๑. การนอนในที่เฉพาะส่วนตัว 

   ๖.๒. การนอนเมื่อไปพักบ้านผู้อ่ืน 

   ๖.๓. การนอนในยานพาหนะขณะเดินทาง 
   ๖.๔. การนอนเมื่อไปพักแรม 

   ๖.๔.๑. กรณีพักแรมเป็นหมู่ขณะ 

   ๖.๔.๒. กรณีพักในโรงแรม 
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 การนอนแต่ลักษณะมีส่วนที่แตกต่างกันไปบ้างดังนี้ 
  ๖.๑.  การนอนในที่เฉพาะส่วนตัว 

   เมื่อนอนในที่เฉพาะส่วนตัว จะนอนอย่างไรก็ได้ตามความพอใจ แต่ควรค านึงถึง
มารยาทและเรื่องต่างๆ เช่น 

   ๖.๑.๑. ใช้เสื้อผ้าหรือชุดนอนที่สวมสบาย 

   ๖.๑.๒. ก่อนนอนควรไหว้พระสวดมนต์ หรือแผ่เมตตา เพ่ือให้นอนหลับอย่างมีสติ
และมีความสวัสดี ไม่ควรนอนเหยียดเท้าไปทางพระพุทธรูปหรืสิ่งที่พึงเคารพบูชา 

   ๖.๑.๓. นอนในท่าที่ถูกสุขลักษณะ เช่น นอนตะแคงขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกัน
เล็กน้อย เหยียดแขนและขาตามสบาย การนอนท่านี้ช่วยมิให้นอนทับหัวใจ 

  ๖.๒.  การนอนเมื่อไปพักบ้านผู้อ่ืน 

   ถ้าไม่มีความจ าเป็นไม่ควรไปค้างบ้านผู้อ่ืน หากกรณีมีความจ าเป็นต้องไปพักบ้าน
ผู้อื่น ควรปฏิบัติเช่นเดียวกับการนอนในที่เฉพาะส่วนตัว แต่ควรเน้นเป็นพิเศษในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
   ๖.๒.๑.  ควรมีความเกรงใจเจ้าของบ้าน ไม่ถือแต่ประโยชน์สุขส่วนตัว ไม่เรียกร้อง
ขอความสะดวกสบายจากเจ้าของบ้านจนเกินควร และไม่กระท าสิ่งใดอันเป็นการรบกวน หรือก่อ
ความร าคาญให้แก่กันและกัน เช่น ไม่เข้าบ้าน หรือกลับดึกไม่ใช้ห้องน้ า ห้องส้วมนานเกินไปไม่ท า
เสียงดังเป็นที่น่าร าคาญ ไม่ชวนคุยโดยไม่ค านึงว่าอีกฝ่ายต้องการพักผ่อน ฯลฯ 

   ๖.๒.๒. ควรขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนที่จะใช้สิ่งของภายในบ้าน 

   ๖.๒.๓. ควรช่วยรักษาความสะอาดและเก็บสิ่งของที่น ามารใช้เข้าท่ีให้เรียบร้อย 

  ๖.๓.  การนอนในยานพาหนะขณะเดินทาง 
   ผู้ที่เดินทางระยะไกล และต้องค้างคืนในยานพาหนะ เช่น รถโดยสาร รถไฟ เรือ 
เครื่องบิน ฯลฯ จ าเป็นต้องค านึงถึงมารยาทที่พึงปฏิบัติบางประการ เช่น 

   ๖.๓.๑. แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับการเดินทาง ไม่ปล่อยตัวตามสบายอย่างที่เคย
ปฏิบัติเมื่ออยู่ในบ้านของตน 

   ๖.๓.๒. ไม่ก่อความร าคาญ เช่น สูบบุหรี่ ส่งเสียงดัง หรือชวนพูดคุยโดยไม่ค านึงถึง
กาลเทศะ แก่ผู้ร่วมเดินทาง 
   ๖.๓.๓. ไม่ใช้ที่นั่งหรือที่นอนเกินสิทธิของตน 

   ๖.๓.๔. หากประสงค์จะให้พนักงานบริการสิ่งใดเป็นพิเศษควรขอร้องอย่างสุภาพ 

   ๖.๓.๕. ในกรณีที่เดินทางโดยยานพาหนะ ซึ่งสามารถปรับที่นั่งให้เอนนอนได้ ควร
ปรับเอน โดยไม่เป็นการรบกวนผู้ที่นั่งข้างๆ และข้างหลัง 
   ๖.๓.๖. ในกรณีที่ค้างคืนในรถไฟ ซึ่งจัดให้มีที่นอนในรถ ควรปฏิบัติเป็นพิเศษใน
เรื่องต่อไปนี้ 
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    ๑). ไม่ควรเรียกร้องให้พนักงานบริการตนพิเศษ 

    ๒). ผู้ที่ขึ้นไปนอนชั้นบน ควรกล่าวค าขออภัยด้วยมารยาทอันดี ไม่ก่อ
ความร าคาญให้แก่ผู้นอนชั้นล่าง และถ้าไม่มีกิจจ าเป็น ไม่ควรขึ้นลงบ่อยครั้ง 
    ๓). ปิดม่านให้มิดชิดแม้จะมีม่านบังทีน่อนไว้ก็ควรนอนอย่างสงบเรียบร้อย 

  ๖.๔.  การนอนเมื่อไปพักแรม 

   ๖.๔.๑.  การพักเป็นหมู่ขณะ กรณีที่ไปพักแรมเป็นหมู่ขณะ ที่พักอาจเป็นห้องโถงที่
จัดไว้ส าหรับคนจ านวนมาก ผู้พักอาศัย ควรค านึงถึงมารยาทที่พึงปฏิบัติระหว่างกันให้มากขึ้น เช่น  
    ๑). ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด 

    ๒). ไม่แสวงหาความสะดวกสบายส่วนตัว จนลืมนึกถึงผู้อื่น 

    ๓). ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ผู้อ่ืน เพ่ือเป็นการแสดงน้ าใจต่อกัน 

    ๔). ไม่ควรส่งเสียงหรือเดินเสียงดัง 
    ๕). เมื่อมีผู้เจ็บป่วยต้องการความช่วยเหลือ ควรรีบช่วยด้วยความเต็มใจ 
เช่น แจ้งผู้ดูแลที่พัก เพ่ือให้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
    ๖). แสดงความขอบคุณผู้ให้ที่พัก ก่อนอ าลาจากกันด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี 
   ๖.๔.๒.  การเข้าพักในโรงแรม กรณีพักกับบุคคล 

    ๑). ปฏิบัติตามระเบียบของโรงแรมอย่างเคร่งครัด 

    ๒). ควรแต่งกายอย่างเหมาะสม 

    ๓). ควรท าความรู้จักและแสดงน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมห้อง 
    ๔). ควรรักษาความสะอาดห้องน้ าและอุปกรณ์ ภายในห้องน้ าหลังจากใช้
แล้ว 

    ๕). ควรให้ความเกรงใจเพื่อนร่วมห้อง เช่น การใช้โทรศัพท์ การดูโทรทัศน์ 
การสูบบุหรี่ การกลับห้องพักดึกเกินไป      

  

สรุป 

 

มารยาทไทยเป็นวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล ถือเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติที่ส าคัญควบคู่กับสังคมไทยมาตลอด  การปฏิบัติให้เหมาะสมตามยุคสมัย  ตัวดิฉันเองได้เห็น
ความส าคัญเรื่องมารยาทไทยและได้เปิดสอนในกิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย(มารยาท
ไทย)  รับผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้และปฏิบัติได้ถูกต้องน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามกาลเวลาที่
เหมาะสม 
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มารยาทไทยหมายความถึงกิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมี
ระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ มารยาทไทยครอบคลุมไปถึงกิริยา วาจาต่าง ๆ เช่นการ
แสดงความเคารพ การส่งและรับสิ่งของ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การแสดงกิริยาอาการ การ
รับประทานอาหาร การให้และการบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้ค าพูด การฟัง การใช้
เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ 

มารยาทไทยที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติดังนี้ 
๑. การแสดงความเคารพ 

๒. การส่งและการรับสิ่งของ 
๓. การยืน 

๔. การเดิน 

๕. การนั่ง 
๖  การนอน 

     

ค าถามทบทวน 

 

1. มารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ควรก าหนดขึ้นไว้ เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

2. อธิบายการแสดงความเคารพอย่างสูง การไหว้แบบไทย แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ตาม
ระดับของบุคคล 

3. การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์แบบโบราณราชประเพณี ในงานพระราชพิธีส าคัญ
แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้ดังนี้ 

4. การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืน ควรปฏิบัติในลักษณะใด 

5. การเดินเข่าท่ีถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร 

6. มารยาทในการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่อาวุโสมากควรนักในลักษณะใด 

7. อธิบายการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 
8. ข้อควรปฏิบัติในการรับของ(ของเบา)จากผู้ใหญ่อาวุโสมากขณะที่ท่านนั่งกับพ้ืน 

9. การส่งของให้ผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ีควรปฏิบัติอย่างไรกรณีชายและหญิง 
10. ให้อธิบายขั้นตอนในการถวายบังคมโดยสังเขป 
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บทท่ี 7 

หลักการพูดและการเปน็พิธีกร 
 

 ยุทธ์ (นพพร) พยัฆวิเชียร (2542 : 163) กล่าวถึงการพูดว่า เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของ
มนุษย์ เพ่ือการสื่อความหมายที่จะถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการไปสู่ผู้ฟัง 
เพ่ือให้เกิดผล เช่น ต้องการให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อกัน พูดจูงใจเพ่ือให้เชื่อถือคล้อยที่จะปฏิบัติ
ตามเป้าปรารถนาของผู้พูด โดยใช้เสียงเปล่งสําเนียงภาษา สายตา ท่าทาง ตามความสามารถของผู้พูด 

 

ความหมายของค าว่าพิธีกร 
 

ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเรียกผู้ที่ทํา หน้าที่พูดหรือกํากับรายการในพิธีการต่างๆ ว่า “โฆษก” จึง
ทํา ให้เกิดความเข้าใจผิดกันมาตลอด เพราะในการจัดพิธีการนั้นเราจะเรียกผู้ดําเนินรายการว่า 
“พิธีกร” ซึ่งทั้ง 2 คํา นี้มีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า โฆษก คือ ผู้ประกาศ 
ผู้โฆษณา เช่น โฆษกสถานีวิทยุ หรือ ผู้แถลงข่าวแทน เช่น โฆษกรัฐบาล พิธีกร คือ ผู้ดําเนินการในพิธี 
หรือ ผู้ดําเนินรายการ พิธีกร คือ บุคคลที่รับผิดชอบด้านพิธีการ มีหน้าที่ดําเนินรายการให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่เตรียมไว้แล้ว คําว่า “พิธีกร” เริ่มใช้ทางสถานีไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม คําว่า “ผู้ดําเนิน
รายการ” เริ่มใช้ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เมื่อสมัยที่ยังเป็นช่อง 5 สี (อุฬาร เนื่องจํานง 
อ้างใน บุญศรี ปราบ ณ ศักด์) นับตั้งแต่นั่นมาประชาชนเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่าง “พิธีกร” กับ 
“โฆษก” มากขึ้นในภาษา อังกฤษ คือ Master of ceremonies ซึ่งมักใช้คา ว่า MC ใน dictionary 

มีความหมายว่า“person who superintends the forms to be observed on various social 

occasion” 
 

 

ภาพที่ 7.1 พิธีกรเปิดงานนิทรรศการลายผ้า 
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การพัฒนาสู่การพูดที่ดีต้องพูดเป็น 
 

พูดเป็น หมายถึง การที่ผู้พูดเข้าใจพูด สามารถสื่อความหมายโดยใช้ภาษา น้ําเสียง สิริยา
ท่าทางต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

    อันพูดนั้นไม่ยากปานใด  เพ่ือนเอย 

   ใครที่มีลิ้นอาจ    พูดได้ 
   สําคัญแต่ในคํา    ที่พูด นั้นเอง 
   อาจจะทําให้ชอบ    และชัง 
        (บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่  
 

จุดเริ่มต้น ประโยชน์ที่ได้รับ 

- เป็นนักฟังที่ดีพัฒนาบุคลิกภาพ - ได้รับการยกย่องนับถือ 

- ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ กระตือรือร้น - สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพ 

- ยอมรับฟังคําวิจารณ์ - เป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ 

- เป็นตัวของตัวเองเป็น - เป็นผู้นําที่ดี พัฒนาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 

- มีความสุขในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น - เป็นผู้ประสบความสําเร็จที่สมบูรณ์ 
- ฝึกปฏิบัติการออกเสียงและสีหน้าท่าทาง - เพ่ิมความน่าสนใจในเนื้อหาที่พูด 

 

 การพูด นอกจากเป้าหมายเพ่ือการสื่อสารที่ดีแล้ว ยังสร้างสภาวะการเป็นผู้นําให้กับผู้พูด 
พัฒนางานและบุคลิกภาพ ตลอดจนคุณสมบัติในการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

การเตรียมตัวพูด 

   ก่อนจะพูดหรือบรรยายทุกครั้ง ผู้พูดหรือผู้บรรยายจะต้องเตรียมตัวดังนี้ 
1. เนื้อหาของการพูด หรือเรื่องที่จะพูด  

2. ควรมีเหตุการณ์บทบาทสมมติท่ีทันสมัยทันเหตุการณ์อยู่เสมอและเนื้อหาต้องถูกต้อง
แม่นยํา 

3. บุคลิกภาพและความเหมาะสมของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

4. รายละเอียดของกลุ่มผู้ฟัง เช่น อายุ หน้าที่ ระดับการศึกษา เพศ วัย 

5. กําหนดเป้าหมายของการพูดว่าจะเน้นเนื้อหาหรือแนวความคิดไปในทิศทางใด 

6. สื่อที่จะต้องใช้ประกอบการพูด หรือการสาธิต เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างชัดเจน 
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7. สถานที่ (เวที โต๊ะ เก้าอ้ีที่นั่งพูด สื่อเทคโนโลยี ไมโครโฟน ลักษณะของห้องประชุม 
หรือบริเวณงานท่ีจะต้องไปพูด) 

8. เวลาการบรรยาย (เป็นตัวกําหนดเนื้อหาว่าจะต้องมากน้อยในประเด็นที่กําหนด) 
9. ควรไปถึงสถานที่บรรยายก่อนกําหนดการอย่างน้อย 30 นาที 

การพูดที่มีประสิทธิภาพ ทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตรงตามเป้าหมายนั้นควรฝึกฝนให้ได้ดังนี้ 
1. ต้องรวบรวมข้อมูล เนื้อหาในเรื่องที่จะพูด 

2. จัดระเบียบลําดับของเนื้อเรื่อง 
3. ขยายความให้ชัดเจน 

4. เตรียมบทนํา อรัมภบท จูงใจ 

5. เตรียมบทสรุป 

6. ซักซ้อม ทบทวน แก้ไข เพิ่มเติมการพูดให้เหมาะสมและดีที่สุด 

7. การพูดจริง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  จะทําให้พัฒนาขึ้นเรื่อย  ๆ  
 

ประเภทของการพูด 

การพูดตามวิธีน าเสนอ มี 4 ประเภท คือ 

1.1  การพูดโดยฉับพลัน ผู้พูดมิได้เตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อน เช่น การกล่าวอวยพร การ
ชี้แจงต่อที่ประชุม 

1.2  การพูดโดยอาศัย ต้นร่างเป็นการพูดโดยเตรียมต้นร่างมาเป็นอย่างดีโดยผู้พูดจะ
วางเค้าโครงเรื่องอย่างระมัดระวัง เวลาที่พูดอาจดัดแปลงเนื้อหา ถ้อยคําที่เหมาะสมอีกด้วย 

1.3  การพูดโดยท่องจ า มาเป็นการพูดที่ผู้พูดเขียนต้นฉบับที่จะพูดไว้อย่างละเอียดทุก
คํา แล้วท่องจํามาพูด วิธีนี้ไม่ค่อยดีนักเพราะเวลาพูดจะไม่เป็นธรรมชาติ 

1.4  การพูดโดยวิธีอ่านจากร่าง เป็นการพูดคล้ายกับวิธีท่องจํามา คือเขียนต้นฉบับไว้
เกือบละเอียดทุกคํา แต่แทนที่จะท่องจํากลับใช้วิธีอ่าน โดยพยายามใช้น้ําเสียง การทอดจังหวะ การ
เน้นและอวัจนภาษาแบบที่เป็นธรรมชาติ เช่น การกล่าวเปิดประชุม การกล่าวปราศรัย เป็นต้น 

 

วิธีในการพูด 

การพูดเราสามารถนําเสนอตามลักษณะของการพูดได้ 3 วิธี ดังนี้ 
1. พูดแบบบันเทิง 

            การพูดเพ่ือความบันเทิง ในการพูดเพ่ือจุดมุ่งหมายนี้ เป็นการพูดที่มุ่งให้ผู้ฟังเกิดความ
เพลิดเพลิน รื่นเริง สนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียด ในขณะเดียวกันก็แทรกเนื้อหาสาระที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยผู้พูดจะต้องเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่
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เป็นคนเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเกินไป เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการสร้างบรรยากาศความเป็น
กันเองให้เกิดขึ้นได้ ดังจะเห็นได้จากรายการต่างๆ ทางสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์  

ตัวอย่างหัวข้อเรื่องที่พูดเพ่ือความบันเทิง  
- เราจะได้อะไรจากการฟังเพลงลูกทุ่ง 
- ทําอะไรตามใจคือไทยแท้ 
- พูดใครคิดว่าไม่สําคัญ 

- ที่ว่ารัก รักนั้นเป็นฉันใด 

2. พูดแบบบอกเล่าหรือเป็นวิชาการ 
      การพูดแบบบอกเล่าหรือบรรยาย (Informative Speech หรือ Instructive Speech)

การพูดประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ฟังเกิดความรู้และความเข้าใจ ต้องการให้ผู้ฟังได้รับทราบเรื่องราว
ต่าง ๆ หรือเป็นการสาธิตการท าสิ่งของบางอย่าง โดยทั่วไปเป็นการพูดแบบอบรม ชี้แจง ปฐมนิเทศ 
บรรยายสรุป การกล่าวรายงาน การพูดแถลงการณ์ ประกาศ การบรรยายหรือสอนในชั้นเรียน เป็น
การพูดแบบให้รายละเอียดในด้านเนื้อหาและความเข้าใจมากกว่าเป็นการชักจูงให้คล้อยตาม จึงไม่มุ่ง
กระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบการพูดแบบบอกเล่าหรือบรรยายเน้นในเรื่องการลําดับความให้ดี 
และต้องมีการขยายความ มีตัวอย่างประกอบและอ้างเหตุผลประกอบ เวลาพูดควรใช้ภาษาง่าย ๆ 
ชัดเจน เพ่ือที่คนฟังจะได้เข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ยากหรือศัพท์เทคนิค แต่ถ้าจําเป็นต้องใช้ก็
ควรอธิบายให้แจ่มแจ้ง ตัวอย่างของการพูดแบบนี้คือ การเล่าประสบการณ์การบรรยายในชั้นเรียน 
การอธิบายวิธีการทําเครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น 

3. พูดแบบโน้มน้าวจิตใจ ชักจูงให้รู้สึกร่วม 

                การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ ในการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ เป็นการพูดที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ฟังเชื่อ
และมีความคิดคล้อยตาม ทําหรือไม่ทําตามที่ผู้พูดต้องการหรือมีเจตนา ฉะนั้น ผู้พูดจะต้องชี้แจงให้
ผู้ฟังเห็นว่า ถ้าไม่เชื่อหรือปฏิบัติตามที่ผู้พูดเสนอแล้ว จะเกิดโทษหรือผลเสียอย่างไร การพูดชนิดนี้จะ
ประสบความสําเร็จได้ดีมากน้อยเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับตัวผู้พูดเองว่ามีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือเพียงใด มี
การใช้ถ้อยคําภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจของกลุ่มผู้ฟังหรือไม่และที่สําคัญคือ ผู้พูดจะต้องมีศิลปะและ
จิตวิทยาในการจูงใจผู้ฟังได้เป็นอย่างดี   

ตัวอย่างการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ จะเห็นได้จากการพูดเพ่ือหาเสียงในการเลือกตั้งเพ่ือเป็น
หัวหน้าชั้น ผู้แทนกลุ่ม หรือองค์การต่างๆ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หรือการพูดเพ่ือรณรงค์ให้
ผู้ฟังเลิกบุหรี่หรือไม่กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นการพูดเพ่ือให้ช่วยกันประหยัดการใช้น้ํามัน ไฟฟ้า 

นอกจากนี้ การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจจะนําไปใช้มากในด้านธุรกิจการขาย การโฆษณาเพ่ือให้
ผู้คนหันมานิยมใช้หรือซื้อสินค้าของตน ตัวอย่างหัวข้อเรื่องท่ีพูดโน้มน้าวใจ  

- บริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์ 
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- มาเลี้ยงลูกด้วยนมมารดากันเถอะ 

- ฟังดนตรีเถอะชื่นใจ 

- ช่วยทําเมืองไทยให้เป็นสีเขียวดีกว่า 
- ออกกําลังกายวันละนิดชีวิตแจ่มใส 

- เหรียญบาทมีความหมายเพ่ือเด็กยากไร้ในชนบท 

 

  
ภาพที่ 7.2 การเป็นนักพูดแบบบอกเล่าหรือเป็นวิชาการ 

 

4. องค์ประกอบ เรื่อง/โครงสร้างสุนทรพจน์ 
การพูดในแต่ละครั้ง ที่จะทําให้การพูดมีลีลามีเสน่ห์ชวนฟัง ควรมีองค์ประกอบ 3 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
     4.1 การขึ้นต้น (Introduction) 
 การข้ึนต้นต้องคํานึงถึงความสําคัญ ว่าทําไมต้องมีการขึ้นต้นก่อนเข้าสู่เนื้อหา 

1) เพ่ือให้ผู้ฟังรู้สึกพึงพอใจเกิดความยินดีและพร้อมที่จะรับฟัง 
2) เพ่ือสร้างความเป็นกันเองและใกล้ชิดกับผู้พูด มีความคิดคล้อยตาม 

3) เพ่ือดึงความสนใจของผู้ฟัง 
4) เพ่ือรวมความคิดของผู้ฟัง 
5) เพ่ือบอกให้ผู้ฟังรู้ว่า จะได้ประโยชน์อะไรจากการฟังในเรื่องที่พูด เปิดประเด็น 

เทคนิคการข้ึนต้น 

- แนะนําตนเอง ทักทายที่ประชุม 

- อ้างสุภาษิต คําพังเพย บทกลอน นิทาน คติ เข้ากับเนื้อหา 

- อ้างประวัติความเป็นมาเรื่องที่จะพูด 

- นําเหตุการณ์ปัจจุบันมาเชื่อมโยง 
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- พูดเข้าเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา 
- เรื่องขบขัน (ต้องทําความเข้าใจและฝึกฝนเป็นอย่างดี) 

ข้อควรระวัง 
- อย่าออกตัวว่าเตรียมมาไม่พร้อม พูดไม่ดี 
- อย่าอ้อมค้อมบรรยายไปเรื่อย ๆ ขาดจุดเด่นไม่มีสาระ 

- อย่าถ่อมตัวว่ามีประสบการณ์น้อย ไม่ใช่คนเก่ง 
- อย่าขออภัย ว่าการพูดอาจผิดพลาดไม่แน่ใจ 

     4.2 เนื้อหาสาระ (Content or materials)  
 การพูดในแต่ละครั้งสิ่งที่สําคัญก็คือเนื้อหาการพูดคืออะไร ทั้งนี้สิ่งที่สําคัญต่อความ

สั้นยาวในประเด็นที่พูดขึ้นอยู่กับเวลาที่กําหนด และเพ่ือให้การพูดมีประสิทธิภาพควรมีกรเตรียม
เนื้อหาดังนี ้

1. รวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เอกสาร, งานวิจัย, การสัมภาษณ์, 
การสนทนา, สื่อ, ประสบการณ์,(เอกสารจากหลายเล่ม, สัมภาษณ์ สนทนาจากหลายคน) บันทึกการ
อ้างอิง 

2. กําหนดเป้าหมายของเนื้อหาที่จะพูด กําหนดวัตถุประสงค์ของการพูด (เวลา) 
3. คัดเลือกเนื้อหา เรียบเรียงเนื้อหาสาระทีจะพูด จัดลําดับความต่อเนื่อง 
4. เตรียมการขยายความท่ีชัดเจน การยกตัวอย่างหรือสื่อประกอบ อารมณ์ขันหรือ

กิจกรรม 

5. บริบทที่เกี่ยวข้อง (กรณีการซักถาม) 
6. ซักซ้อมเนื้อหา 

     4.3 การสรุปจบ (Conclusion) 
       การสรุปจบต้องแสดงให้เห็นถึงสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องและหัวข้อเนื้อเรื่อง ประโยชน์ที่ได้รับ
ฟัง มีความสําคัญ มีความหมายชัดเจน ไม่เลื่อนลอยมีความประทับใจ กะทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ 

          เทคนิคการสรุปจบ 

- สรุปแบบเรื่องย่อ เป็นแนวคิดเพ่ือให้ผู้ฟังจดจํา ย้ําเตือน ย้ําจุดสําคัญ 

- สรุปประเด็น เฉพาะที่ต้องการเน้นหนัก จูงใจ 

- สรุปแบบเร้าอารมณ์ให้พอใจ ประทับใจ ตามลักษณะของเรื่องที่พูด 

- สรุปแบบฝากให้คิด พูดทิ้งท้าย ยกคํามาอ้าง ให้ผู้ฟังคิดไปเองต่อ 

- สรุปแบบตั้งคําถามให้ทบทวน ใช้เทคนิคการถามเองตอบเอง 
- สรุปแบบชักชวน ขอร้อง เพ่ือเร้าอารมณ์ 
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- สรุปย้ําและมีตัวอย่างที่เด่นชัด ชวนให้ปฏิบัติเป็นการเสนอแนะ ชี้นําว่าจะให้ทํา
อะไร 

- สรุปแสดงความคิดเห็นส่วนตัว ว่ามีความต้องการอไรเป็นสําคัญของการพูด 

- สรุปอ้างถ้อยคํา หรือสุนทรพจน์ของผู้อ่ืนเป็นข้อคิดสั้น 

- สรุปทิ้งท้ายแบบพังเพย สุภาษิต บทกลอน 

- สรุปให้เชื่อมโยงกับผู้พูดคนต่อไป 

ข้อควรระวัง 
- ขอจบ ยุติ จบแบบเอวัง/สมควรแก่เวลา ไม่มีเวลา 

- คงได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อย 

- ขออภัย ขอโทษถ้าผิดพลาดพลั้งไป 

- ขอบคุณท่ีกรุณาฟัง 
- หาลานบินลงไม่ได้ 

 

ปัจจัยแห่งความสนใจ (Audience’s Satisfaction Functions) 
  

ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ (2548, หน้า18) ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าจะถามกันกว้าง ๆ ว่าผู้ฟังจะสนใจฟัง
การพูดของใครแต่ละครั้งนั้น มาจากสาเหตุอะไรบ้าง คําตอบก็เห็นจะมีมากมายไม่จบไม่สิ้น เช่น 
ขึ้นอยู่กับ 

1. ชื่อเสียงของผู้พูด 

2. เรื่องท่ีพูดเหมาะกับความสนใจดี 
3. ผู้พูดเป็นที่รู้จักและยอมรับกันในหมู่ผู้ฟัง 
4. เรื่องท่ีพูดมีประโยชน์ตรงกับงานที่ทํา 

5. สภาพห้องประชุมสะดวกสบาย  
6. บรรยากาศ แสงเสียงดี 
7. ผู้ฟังมีพ้ืนความรู้และประสบการณ์พอ ๆ กัน 

8. เรื่องท่ีพูด ท้าทายให้อยากฟัง 
9. ผู้พูดมีความรู้ดี มีประสบการณ์สูง 
10. ผู้พูดเตรียมตัวมาดี ฯลฯ 

     คุณสมบัติเบื้องต้นของนักพูดที่ดี 
      นักพูดที่ดี จําต้องปรับปรุงพ้ืนฐานของตนให้มีคุณสมบัติที่สําคัญเบื้องต้น 5 ประการ ดังนี้ 

1. เป็นนักฟังที่ดี 
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2. ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 

3. ยอมรับฟังคําวิจารณ์ 
4. เป็นตัวของตัวเอง 
5. มีความสุขในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น 

     คุณสมบัติเบื้อต้นทั้ง 5 ประการดังมีรายละเอียดดังนี้ 
1.    นักพูดไม่ใช่ฝึกพูดอย่างเดียว ต้องฝึกฟังด้วย ต้องรู้ว่าเมื่อไรควรพูด และเมื่อไร

ควรฟัง การฟังผู้อ่ืนพูดทําให้เราได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น หรืออย่างน้อยก็ได้ทบทวนความรู้เดิมที่เรามีอยู่
แล้ว ข้อสําคัญถ้าเลือกฟังในสิ่งที่มีประโยชน์ก็จะทําให้เพ่ิมคุณค่าให้แก่ตัวเองมากข้ึน 

2.    นักพูดต้องศึกษาหาความรู้ไม่หยุดยั้ง ความรู้ที่ว่านี้นอกจากจะได้จากการฟัง 
การสนทนาวิสาสะกับผู้รู้ต่างๆ  การฟังข่าว วิทยุ โทรทัศน์แล้ว ความรู้ที่ได้จากการอ่านสําคัญที่สุด 
การอ่านเป็นวิธีตักตวงความรู้ที่รวดเร็ว และรวบรัดที่สุด นักพูดต้องรักการอ่าน หาไม่แล้วการพูดก็จะ
วนเวียนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน พอพูดช้ํามาก ๆ เข้าก็จะเกิดความเบื่อตัวเอง เมื่อผู้พูดเบื่อตัวเองก็จะมีผู้ฟัง
คนไหนอยากฟัง 

3.    นักพูดต้องยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืน ต้องต้อนรับทั้งคําติและชม 
ไม่ใช่หลงใหลได้ปลื้มอยู่กับคําสรรเสริญเยินยอแต่ถ่ายเดียว คําชมไม่ให้อะไรมากไปกว่า ยาหอมชโลม
ใจ มีความสุขเสียงชั่วครู่ชั่วยาม ประเดี๋ยวก็ลืม คําติต่างหากท่ีให้ข้อคิดกับเรา ไม่ว่าจะเป็นคําติเพ่ือก่อ 
หรือคําติเพ่ือทําลาย พึงตั้งสติให้มั่นคง น้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้น นํามาพิจารณาหาข้อเท็จจริง 
สิ่งใดเป็นคําติเพ่ือสร้างสรรค์ (Constructive) ขอให้เรารีบนํามาปรับปรุงแก้ไขตัวเอง สิ่งใดเป็นคําติเชิง
ทําลาย (Destructive) ก็อย่ากังวลใจให้มากนัก แต่อย่างน้อยก็ขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ถ้าเขา
ไม่ติเรา เราจะรู้สึกสัญญาณภัยเหล่านี้ได้อย่างไร 

4.    นักพูดต้องเป็นตัวของตัวเอง อย่าเลียนแบบใคร งานเลียนแบบเป็นงานที่ไร้
เกียรติ ไม่สร้างสรรค์ ไม่ทําความเจริญให้แก่โลก และไม่ทําความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเอง เราจะเป็นยอด
ในสิ่งนั้นไม่ได้ ถ้าเราเลียนแบบเขา เพราะในที่สุดของที่สุด เราจะพ่ายแพ้คน ๆ หนึ่ง คือคนที่เรา
เลียนแบบเขา ถ้าท่านมีบุคคลใดเป็นตัวอย่างของการพูดท่ีดี ขอให้จดจํานําเอาบางสิ่งบางอย่างของเขา
มาลองปฏิบัติดูอย่าเลียนแบบเขาทั้งหมด จงเป็นตัวของตัวเอง ได้ของดีจากใครมา ได้ความรู้ข้อคิดดีๆ  
จากใคร ถ้าทําได้ควรเอ่ยนามเขาให้ปรากฏ นอกจากท่านจะได้แสดงมารยาทอันงดงามแล้ว ท่านยัง
สามารถถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ได้อย่างเต็มปากเต็มคํา ไม่เคอะเขินอีกด้วย ผิดกันอย่างมากกับ
การที่ “ตีขลุม” ให้ผู้ฟังเข้าใจว่าเป็นของตนเอง 

5.    นักพูดต้องมีความสุขและความพอใจที่จะถ่ายทอดความรูให้แก่ผู้ฟัง คนที่หวง
ความรู้ นอกจากทําให้โลกเจริญไม่ได้แล้ว ตัวเองก็ยังทําให้เจริญไม่ได้ เพราะถ้าเราปิดบังไม่ยอม
ถ่ายทอด หรือถ่ายทอดไม่หมด เก็บไว้หากินวันหลังบ้าง ทํานองนี้ เราก็จะไม่ขวนขวายค้นคว้าหา
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ความรู้ใหม่ในที่สุด ความรู้เราก็เท่าเดิม นักพูดที่ดีต้องพอใจที่จะถ่ายทอด ถ่ายทอดให้จบสิ้นตามที่ผู้ฟัง
กําหนด นอกเสียจากเวลาหรือเงื่อนไขอย่างอ่ืนบังคับ เมื่อหมดแล้วก็แสวงหาสิ่งใหม่ ประการสําคัญ 
ทุกครั้งที่มีโอกาสพูด ขอให้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทําประโยชน์เป็นเกียรติยศที่ผู้ฟังหยิบยื่นให้แก่
เรา ความคิดเช่นนี้ เป็นความสุขที่มองไม่เห็น เป็นความภูมิใจที่ซ่อนเร้น ซึ่งจะบันดาลให้การพูดเป็น
ประกายเฉิดฉาย มีพลัง มีศรัทธา และมีหัวใจที่ทุ่มเทให้กับการพูดทุกครั้ง 

คุณสมบัติเบื้อต้นทั้ง 5 ประการนี้ ถ้าจะจําง่ายๆ  ท่องให้ขึ้นใจก็ต้องจําว่า 

“เป็นนักฟัง ยังศึกษา ท้าวิจารณ์ งานริเริ่ม เติมความสุข” 

 

บุคลิกภาพของผู้พูด (Personality of the Speaker) 
 

 คําว่า “บุคลิกภาพ” มาจากคําบาลี 2 คําคือ “บุคคล” กับ “เอกภาพ” เข้าสมาสเป็น
บุคลิกภาพ ตรงกับทําที่ฝรั่งเรียกว่า Personality แปลว่า ลักษณะเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่ง
ไม่เหมือนกัน หรือ “เอกลักษณ์หรือพฤติกรรมเฉพาะตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งทําให้บุคคลนั้น
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน” 

 ดังนั้น “บุคลิกภาพของผู้พูด” จึงหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของผู้พูด ซึ่งไม่เหมือนใคร และ
ไม่มีใครเหมือนนักพูดที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง พยายามเลียนแบบผู้อ่ืน คือผู้ที่ไม่เคารพบุคลิกภาพของ
ตนเอง ดูถูกตัวเองนักพูดที่ดีจะต้องลงมือสํารวจบุคลิกภาพของตัวเอง แก้ไขปรับปรุงส่วนที่ยังอ่อน
รักษาสิ่งที่ดีไว้ ทะนุถนอมให้เจริญงอกงามมากขึ้น หากยังคงความเป็นตัวของตัวเองอยู่อย่างภาคภูมิ 
จําไว้ว่า 
  “บุคลิกภาพ เป็นสมบัติเฉพาะตัวของบุคคล 

ยังไม่เคยมีใครบุคลิกภาพเหมือนกันทุกประการ 

บุคลิกภาพที่ดีที่สุดไม่มี 

มีแต่ว่าจะทําให้บุคลิกภาดีขึ้นได้อย่างไร” 

 

การเป็นพิธีกร 
 

พิธีกร หรือที่รู้จักกันว่าเอ็มซี (Master of ceremony; MC) คือผู้ดําเนินกิจกรรม การแสดง 
หรืองานสังสรรค์บนเวที โดยปกติแล้วพิธีกรจะเป็นผู้แนะนําวิทยากร ประกาศข่าวสาร หรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเพ่ือให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าการเป็นพิธีกร
อาจจะเป็นงานที่ยุ่งยาก แต่ก็มีวิธีที่ช่วยให้คุณรับผิดชอบกับการเป็นพิธีกรได้และเสริมสร้างความมั่นใจ 

และเสน่ห์ในตัวคุณเพ่ือให้ทุกคนสนุกสนานไปกับบรรยากาศในงาน 

http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3
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พิธีกรมีหน้าที่หรือบทบาทอย่างไร 

1. เป็นผู้นําด้านพิธีการ 

2. เป็นผู้ควบคุมหรือกํากับรายการภาคพิธีการตามกําหนดการ 

3. เป็นผู้ทําหน้าที่ตามกําหนดการเท่านั้นไม่ทํานอกรายการ 

4. เป็นผู้สร้างบรรยากาศให้เป็นพิธีการ และควบคุมบรรยากาศภาคพิธีการ 

5. เป็นผู้พูดคนแรกและคนสุดท้ายในพิธีการ 

6. เป็นผู้ถูกมองว่า มีความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพิธีการนั้นๆ 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพิธีกร 
   เนื่องจากในงานพิธีการต่างๆนั้น ผู้มาร่วมประกอบพิธีทุกคนจะมุ่งความสนใจไปที่จุด

เดียวกัน คือ พิธีกร เพราะ ต้องการพิธีกรจะเริ่มอย่างไร จะดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไร จะจบ
อย่างไร ดังนั้นพิธีกรจึงเป็นจุดเด่นของพิธีการนั้นๆ จึงต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านบุคลิกภาพ 

     เบิกบานแจ่มใส แต่งกายเรียบร้อยสุภาพ ถูกกาลเทศะ ถ้าแต่งเครื่องแบบต้องแต่งให้ได้
ครบและถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีทุกประการ เช่น ป้ายชื่อไม่มีเครื่องหมายสังกัด 
อากัปกิริยากระตือรือร้น แต่ไม่ลุกลี้ลุกลน ใบหน้าเบิกบานแจ่มใส มองผู้อ่ืนอย่างเป็นมิตร มีท่าทีโอภา
ปราศรัยและต้อนรับขับสู้ มีความทรงจําดี 

2. ด้านการพูด 

2.1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด เช่น การทักที่ประชุม การพูดให้สละสลวย 

2.2. การพูดเชื่อมโยง ไม่พูดห้วนๆสั้นๆ เกินไปหรือไม่มีขยะถ้อยคํา มากเกินไป 

2.3. ไม่พูดมากเกินไป น้อยเกินไป ไม่พูดวกวน 

2.4. ไม่พูดด้วยท่าทีเคร่งเครียดเป็นทางการเกินไป 

2.5. บางโอกาส บางงาน อาจมีลูกเล่นหรือมุขตลกประกอบ 

2.6. ไม่พูดพล่าม หรือเพ้อเจ้อเกินไป 

2.7. ไม่มีลักษณะเป็นการอ่านข้อความมากกว่าการพูด 

3. ด้านปฏิภาณไหวพริบและจิตใจ 

    3.1 มีปฏิภาณไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 

    3.2 จิตใจสุขุมเยือเย็น 

    3.3 ควบคุมอารมณ์ได้ดี หรือมีสมาธิดี 
 

http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88
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4. ด้านความรู้ความสามารถ 

     มีความรู้ในเรื่องพิธีการที่ตนดําเนินการอยู่อย่างครบวงจร จึงจะเกิดความมั่นใจ หรือ
เชื่อมั่นไม่ประหม่า เก่งการบริหารหรือการจัดการ เช่น การวางแผนงาน การเตรียมงานในระยะสั้น 
ระยะยาว การเตรียมงานในระยะกระชั้นชิด การมอบหมายงานให้ผู้อ่ืนช่วย การประสานงานในจุด
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ ความสามารถเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัย
การศึกษา การแสวงหาความรู้ และสังเกตจากการจัดงานที่แท้จริง แล้วนํามาสรุปเป็นองค์ความรู้ของ
ตน สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ตนเอง และจะเกิดผลดีแก่ตนเอง และการจัดงานนั้นๆ 

บทบาทหน้าที่ของพิธีกร บทบาทหน้าที่ของพิธีกร มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
1. เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟัง / ผู้ชม / ผู้เข้าร่วมพิธี โดยอย่างน้อยจะต้องมี ขบวนการดังต่อไปนี้ 

เช่น ตามลําดับ ในแต่ละกิจกรรม 

1.1 แจ้งกําหนดการ 

1.2 แจ้งรายละเอียดของรายการ 

1.3แนะนํา ผู้พูด ผู้แสดง 
1.4 ผู้ดําเนินการอภิปรายและอ่ืน ๆ 

2. เป็นผู้เริ่มกิจกรรม / งาน / พิธี / รายการ เช่น 

2.1 กล่าวทักทาย ต้อนรับเชิญเข้าสู่งาน 

2.2 เชิญเข้าสู่พิธี ดําเนินรายการต่าง ๆ แล้วแต่กิจกรรม 

2.3 เชิญ เปิดงาน – ปิดงาน 

3. เป็นผู้เชื่อมโยงกิจกรรม / งาน / พิธี / รายการต่าง ๆ เช่น 

3.1 กล่าวเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามลําดับ 

3.2 แจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ 

3.3 แจ้งขอความร่วมมือ 

3.4 กล่าวเชื่อมโยงรายการให้ชวนติดตาม 

4. เป็นผู้ส่งเสริมจุดเด่นให้งานหรือกิจกรรมและบุคคลสําคัญในงานพิธี / รายการโดยพิธีกร
จะต้องเป็นผู้ทํา หน้าที่ในวาระท่ีเหมาะสม เช่น 

4.1กล่าวยกย่องสรรเสริญ ชื่นชมบุคคลสําคัญที่เก่ียวข้องในพิธี 
4.2 กล่าวถึงจุดเด่นของงานพิธีนั้น ๆ 

4.3กล่าวแจ้งผลรางวัลและการมอบรางวัล 

5. เป็นผู้ที่สร้างสีสัน บรรยากาศของงาน / พิธี / รายการ เช่น 

5.1ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเพ่ิมเติมเป็นระยะ 

5.2 มีมุขขา ขึ้นเป็นระยะ ๆ 

http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96
http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3
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6. เป็นผู้เสริมสร้างความสมานฉันท์ในงาน / กลุ่มผู้ร่วมงาน เช่น 

6.1 กล่าวละลายพฤติกรรม 

6.2กล่าวจูงใจให้รักสามัคคี 

7. เป็นผู้เติมช่องว่างและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานพิธีต่าง ๆ เช่น 

7.1 กล่าวชี้แจงกรณีบุคคลสําคัญไม่สามารถมาช่วยงานพิธีต่าง ๆ ได้ 
7.2กล่าวทําความเข้าใจกรณีต้องเปลี่ยนแปลงกําหนดการ 

พิธีกรต้องมีหัวใจพิธีกร 4 ข้อ คือ 

ต คือ การเตรียมการ ทั้งเตรียมตัวเอง เตรียมงาน เตรียมบรรยากาศ ของงาน 

ป คือ ประสานงาน ประชุมผู้เกี่ยวข้องแบ่งงานให้ผู้รับผิดชอบ มีผู้ช่วยหลายๆคนทําหน้าที่
แตกต่างกันไปใครทํา อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ต่อจากใคร 

ศ คือ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น เป็นพิธีกรพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จะต้องทราบ
ว่า ขั้นตอนท่ี 1คืออะไร 2-3 คืออะไร อะไรควรทํา อะไรควรละเว้น 

ก คือ แก้ไข หลังจากประเมินผลแล้วให้งานที่ทํา ดีขึ้นในครั้งต่อไป ไม่ใช่ทําผิดพลาดซ้ําแล้ว
ซ้ําอีก 

 

เทคนิคการใช้ไมโครโฟน (Microphone) 

 

 

ภาพที่ 7.3 ไมโครโพน 

ที่มา : http://www.wiselifethai.com 

 

ไมโครโฟน (Microphone) ถือเป็นอุปกรณ์ที่จํา เป็นสําหรับผู้ที่ทํา หน้าที่พิธีกรเป็นอย่างมาก 
การเป็นพิธีกรจะประสบความสํา เร็จ หรือพบกับความล้มเหลวนั้น ไมโครโฟนนับเป็นตัวแปรสําคัญ 
งานพิธีหลายแห่งมีปัญหาที่เครื่องเสียงหรือไมโครโฟน นอกจากจะตรวจความพร้อมก่อนเวลาเล็กน้อย
เพราะฉะนั้นเทคนิคการใช้ไมโครโฟน จึงเป็นทักษะพ้ืนฐานที่พิธีกรควรทราบ 

http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
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1.) พิธีกรควรทํา การทดสอบไมโครโฟนก่อนการใช้งานทุกครั้ง เสียงเป็นอย่างไร ชัดเจนแค่ไหน 
และทิ้งระยะห่างระหว่างไมโครโฟน กับปากประมาณ 4-6 นิ้ว จะเหมาะที่สุด อย่าถือหรือเลื่อน
ไมโครโฟนเข้าไปจนชิดปากถ้าเป็นไมโครโฟนที่มีความไวอาจพูดห่างได้โดยฟังหรือสังเกตจากคนที่พูด 

  2.) สังเกตตําแหน่งสวิทช์เปิดปิดไมโครโฟน ก่อนพูดต้องเปิดให้เรียบร้อยและพูดจบต้องปิดให้
เรียบร้อยเพ่ือป้องกันเสียงอ่ืนๆแทรกขณะไม่ได้ใช้ไมโครโฟน นอกจากนี้ขาตั้งไมโครโฟนก็มีความสํา 
คัญเช่นกัน เนื่องจากมีหลายรูปแบบ เช่น บางรุ่นจะใช้วิธีหมุนเกลียว บริเวณขาไมค์ บางรุ่นจะใช้วิธียก
ที่ข้อต่อ 

  3.) ไม่ควรทดลองเสียงพูดด้วย คา ว่า”ฮัลโหล...ฮัลโหล” หรือเคาะ หรือเป่าลมใส่ไมโครโฟน
เป็นอันขาดควรใช้คาว่า“สวัสดีค่ะ(ครับ)” 

  4.) การพูดโดยการใช้ไมโครโฟน ไม่ควรหลุกหลิก และหันหน้าไปอธิบายที่แผ่นป้ายหรือ
กระดานดําหรือลุกไปมาจนห่างไมโครโฟนจะทําให้เสียงที่พูดขาดตอนไม่สม่ําเสมอ 

  5.) เมื่อพูดจบแต่ละช่วงหากท่านจําเป็นต้องยืนอยู่บนเวที และต้องถือไมโครโฟนไว้ ควรถือไว้
ระดับเอวอย่ายืนถือแบบตามสบายโดยขนาบข้างลา ตัว เพราะจะทําให้เสียบุคลิกภาพและนี่คือ
เรื่องราวของเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เที่ยวกับการใช้ไมโครโฟน ซึ่งพิธีกรทุกคนควรจะทราบเพราะสิ่ง
เล็กๆ น้อย ๆ เหล่านี้อาจจะสร้างความสําเร็จและความล้มเหลวให้พิธีกรได้เช่นนั้น 

 

เทคนิคการใช้ภาษา 
ความจริงเรื่องการใช้ภาษาเป็นสิ่งสําคัญที่ถูกกําหนดโดยหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีใช้อยู่แล้ว

ตามลักษณะของการใช้ แต่เราจํา เป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธี ซึ่งจะทํา ให้เราสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมทั้งกับบุคคลสถานที่ และเวลาโดยเฉพาะผู้ทําหน้าที่พิธีกร ทั้งนี้ โดยหมายรวมทั้งภาษาพูด
และภาษาท่าทาง 

1. ภาษาท่ีต้องใช้  ภาษาท่ีจะต้องใช้จะแบ่งออกเป็นดังนี้ 
1) คําราชาศัพท์ 
2) ภาษาทางราชการ 
3) ตัวย่อต่างๆ 

4) ชื่อเฉพาะ 

5) ศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง 
6) ภาษาแสลงต่างๆ 

ในที่นี้จะไม่อธิบายละเอียดว่า ภาษาประเภทที่กล่าวถึงแต่ละประเภทมีวิธีการใช้อย่างไรแต่จะ
ขอนําเสนอวิธีการที่จะส่งเสริมให้ท่านในฐานะพิธีกรได้พัฒนาการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง สิ่งหนึ่งท่าน
จะต้องคํานึงเสมอก็คือผู้ฟังหรือผู้ชมมักจะคาดหวังว่าท่านคือผู้รอบรู้ในการพูดและเป็นแม่แบบของ

http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89


148 

การพูดมิฉะนั้นท่านคงจะไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกร ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองในการใช้
ภาษามีวิธีการดังนี้ 

 1.1 จะต้องมีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปัจจุบันที่สุด และพจนานุกรม 

 ภาษาอังกฤษ (Dictionary) ประจา โต๊ะทา งานและที่บ้านเพ่ือพร้อมที่จะค้นคว้า
เมื่อมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน หรือความหมายของคํา 

  1.2 จะต้องมีหนังสือเกี่ยวกับการใช้ราชาศัพท์ การอ่านคา ย่อ การอ่านชื่อเฉพาะ
ต่างๆไว้ประกอบการค้นคว้า 

  1.3 ต้องเป็นคนทันสมัยเสมอ นั่นคือ ต้องรู้ความเคลื่อนไหวของโลก ของสังคมว่า
ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อโลกเปลี่ยนไปวิวัฒนาการของภาษาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย เช่น ภาษาของ
วัยรุ่นก็จะมีศัพท์แปลกเพ่ิมมากข้ึนเมื่อไปพูดกับคนกลุ่มใดจะได้หยิบมาใช้เป็นสีสันในการพูดได้ 

2. ข้อแนะนําการใช้ภาษา  

 2.1 เวลาพูดหากมีคําราชาศัพท์ เช่น โปรดเกล้าฯ ต้องอ่านว่า โปรดเกล้ากระหม่อม 
เป็นต้น 

  2.2 หากเป็นคําย่อต้องพูดเป็นคําเต็ม เช่น น.ส.วรรณภา วรรณศรี ต้องพูดว่า นางสาว.. 
ส.ส.ต้องพูดว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น 

  2.3 หากเป็นชื่อเฉพาะต้องอ่านตามที่เจ้าของชื่อระบุ เช่น นายสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย 
หากพิจารณาตามหลักภาษาไทย คําว่า “สุรเกียรติ์” มีตัวการันต์ บังคับอยู่บน”ติ” แสดงว่าไม่ต้อง
ออกเสียง ซึ่งน่าจะอ่านว่า “สุ-ระ-เกียน” แต่เป็นชื่อเฉพาะเจ้าของชื่อต้องการให้อ่านว่า ”สุ-ระ-เกียด” 
เราก็ต้องอ่านตามชื่อเฉพาะ เป็นต้น 

  2.4 การพูดโดยใช้คําภาษาต่างประเทศปะปนไปกับภาษาไทย ต้องพิจารณาตามความ
เหมาะสมของผู้ฟังและสถานการณ์นั้นๆ เป็นหลัก 

  2.5 การพูดที่มีเสน่ห์อาจจะต้องสอดแทรกด้วยคําคม สุภาษิตคําพังเพย พิธีกรควรจะ
รวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้และหากจะยกมาเปรียบเปรยก็ควรจะใช้วิธีท่องจํา ดีกว่ายกข้ึนมาอ่าน 

  2.6 ฟังการอ่านข่าว หรือการบรรยายในงานพระราชพิธี หรืองานพิธีที่สําคัญเสมอ
เพ่ือให้ได้แบบอย่างของการพูด 

 สําหรับในส่วนของภาษาท่าทาง ซึ่งรวมการยืน การเดิน การนั่ง การทรงตัว การใช้สีหน้า การ
ใช้สายตาการใช้ท่าทางประกอบการพูด พิธีกรต้องตระหนักเสมอว่า พิธีกร คือ จุดเด่นของงาน
เพราะฉะนั้นทุกสายตาจะจ้องมาที่ตัวท่าน การเคลื่อนไหวของท่านทุกๆ อิริยาบถจะมีผลต่อความสาเร็จ
ในการพูดของท่าน การวางท่าทางกิริยา บุคลิกลักษณะต่างๆ ต้องมีความมั่นใจ การยืนต้องสง่างาม การ
เดินต้องมีมาด ภาพพจน์โดยรวมต้องดูดี และเป็นไปในทางเดียวกันกับเรื่องราวที่พูดถึง หรือนาเสนออยู่ 
ใช้ลีลาประกอบให้เหมาะสม ควรฝึกหน้ากระจกเพ่ือดูว่าตัวเราเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ควรฝึกฝนให้เป็น

http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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นิสัย มีบุคลิกท่ีดี น่าสนใจอยู่เสมอ การใช้สายตา เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องหมั่นฝึกให้มั่นคง เพราะเวลาพูด
ต้องมีสมาธิ แยกแยะให้ถูก ควรส่งสายตาไปยังผู้ฟัง ณ จุดใดจุดหนึ่ง อย่ากวาดสายตาไปมา แต่ควรใช้วิธี
หันหน้าแทนเพ่ือเปลี่ยนมุมมอง ไม่ควรทํา ตาหลุกหลิก หรือมองสิ่งอ่ืนที่ทํา ให้ไขว้เขว สบตากับผู้ฟังเป็น
ระยะระยะ และประสานสายตากับทีมงานบ้างเพ่ือความเรียบร้อยของกําหนดการต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่
วางไว้หรือไม่หรือหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดกะทันหันจะได้เตรียมตัวได้ทัน 

3. ทักษะการใช้ภาษามีกี่ระดับ อะไรบ้าง ภาษาที่ใช้ของพิธีกรมี 5 ระดับ คือ 

3.1 ระดับกันเอง ใช้ในวงสนทนา ผู้ใกล้ชิดมาก ๆ 

3.2 ระดับสนทนา ใช้ในการสนทนาของบุคคลกลุ่มเล็กๆ เช่น การปรึกษาหารือเป็นต้น 

3.3 ระดับกึ่งทางการ ใช้ในการประชุมกลุ่มอภิปราย กลุ่มบรรยายในห้องเรียนการ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

3.4 ระดับทางการ ใช้ในการบรรยาย อภิปราย การเสนอข่าวต่อสาธารณชนอย่าง
เป็นทางการ การใช้ภาษาของพิธีการทั่วไปจะอยู่ในระดับนี้ระดับพิธีกร ใช้ในที่ประชุมจัดขึ้นอย่างเป็น
พิธี เช่น การเปิดประชุมรัฐสภา การกล่าวปราศรัยของบุคคลสําคัญ 

4. ตัวอย่างภาษาท่ีใช้ต่างระดับในการพูดของพิธีกร 

4.1 ระดับ 1 – 3 ระดับ 4 – 5 

4.2 งานแต่งงาน งานมงคลสมรส 

4.3 ถึงเวลาแล้ว ได้เวลาอันสมควรแล้ว 

4.4 ประธานมาถึงแล้ว ประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้ว 

4.5 พระสงฆ์องค์เจ้า พระสงฆ์ 
4.6 เผาศพ ฌาปนกิจศพ 

5. การกล่าวทักทายในที่ประชุมหรือท่ีชุมชนต่างๆ เป็นหน้าที่ของพิธีกรหรือไม่ การทักทายใน
ที่ประชุม ควรเป็นการทักทายโดยทั่วไป เช่น ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพไม่ควรกล่าวเจาะจงเป็นตําแหน่ง 
ซึ่งการทักทายแบบนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ที่ไปพูด ไม่ใช่หน้าที่ของพิธีกร 

6. มีบทบาทในการให้ความรู้แก่ผู้ฟังหรือผู้ร่วมงานพิธีหรือไม่ พิธีกรไม่มีบทบาทเป็นผู้ให้
ความรู้ แต่เป็นผู้คอยเชื่อมโยงกิจกรรมหนึ่งไปสู่กิจกรรมหนึ่งสําหรับผู้ที่ให้ความรู้เรียกว่า “วิทยากร” 
หรือ “พระนักเทศน์”หรือบุคคลอื่นที่ถูกเชิญมิใช่พิธีกร 

7. พิธีการจะต้องแนะนําตัวเองก่อนปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ไม่ควร เพราะงานพิธีกรเป็นงานที่
ส่งเสริมให้คนอ่ืนเด่น มิใช่ตัวเองเด่น แต่ถ้าเป็นคนเชิญเราออกชื่อให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ก็ดูดีขึ้นกว่า
การที่จะแนะนําตัวเอง 

8. ถ้าได้รับเชิญให้เป็นประธาน หรือเป็นวิทยากร การจะต้องทักทายในที่ประชุมมีหลักการ
ทักทาย อย่างไรควรทักทายไม่เกิน 3 – 4 ชื่อ หรือ 3 – 4 ตําแหน่ง เรียงตามลําดับอาวุโส แล้วตาม
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ด้วยคําว่า “และท่านผู้มีเกียรติ”เวลาทักผู้ใด ควรหันหน้าไปทางผู้นั้นจนกระทั่งสบตาหรือมองไปที่
ใบหน้าของผู้ถูกทัก ไม่ต้องมีคําว่า “กราบเรียน” “เรียน” “สวัสดี” 

9. กรณีมีพระสงฆ์ผู้ใหญ่อยู่ในที่ประชุมด้วย จะแยกการทักทายอย่างไรควรเริ่มด้วยคําว่า 
“มนัสการ” ตามด้วยสมณศักดิ์ของท่าน และก่อนจะทักคฤหัสถ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ อยู่ในที่นั้น จะใช้คําว่า 
“กราบเรียน” คั่นกลาง เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง  

10. ถ้ามีพระสงฆ์ผู้ใหญ่หลายรูปจะทักทายอย่างไรทักพระสงฆ์ที่เป็นประธานก่อนแล้วตาม
ด้วยคําว่า “พระเถรานุเถระ” 

11. หลักการกล่าวขอบคุณท่ีดี ควรทําอย่างไร 

1). พิธีกรควรหันไปทางท่ีผู้รับกล่าวขอบคุณ 

2). กล่าวทักผู้รับการขอบคุณ 

3). ถ้อยคําที่ใช้ให้รู้สึกว่ากล่าวกับผู้รับการขอบคุณเท่านั้น 

4). กล่าวถึงความประทับใจจากการฟัง การร่วมกิจกรรม 

5). ลงท้ายด้วยข้อความว่า “ในนาม.....................” 

6). ลงท้ายด้วยข้อความที่มีพลัง เช่น คําคม กลอน หรือถ้อยคําที่พูดแล้วรู้สึก
ประทับใจกว่าธรรมดาเพื่อเรียกร้องให้ผู้ฟังปรบมือโดยอัตโนมัติ 

12.. การเชิญประธานขึ้นประกอบพิธี พิธีกรกล่าวนําก่อนเชิญอย่างไร ถ้าเป็นพิธีการทั่วไป 
เช่น เปิดประชุมสัมมนาใช้ว่า “บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว”ถ้าเป็นพิธีการที่ให้ฤกษ์ เช่น เปิดป้าย (วาง
ศิลาฤกษ์ ใช้ว่า “บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว) 

13. การเชิญประธานขึ้นประกอบพิธีมีวิธีปฏิบัติอย่างไรวิธีปฏิบัติ 3 ประการ 

13.1. พิธีการสําคัญมาก ไม่ประกาศเชิญทางเครื่องขยายเสียง แต่มีการเตรียมการ
อย่างดี ซักซ้อมกันอย่างด ี

13.2 ใช้วิธีบรรยาย เช่น พูดว่า บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ท่านประธานในพิธีจะได้
ประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัยใช้วิธีเชิญทางไมโครโฟน ซึ่งเป็นวิธีใช้อยู่ทั่วไป ใช้ในงานทั่วๆ ไป 

14. วิธีการใช้คําว่า “พระคุณท่าน” “พระคุณเจ้า” และ “พระเดชพระคุณ” 

14.1 “พระคุณท่าน” ใช้กับพระสงฆ์ทั่วไป 

14.2 “พระคุณเจ้า” ใช้กับพระสงฆ์สูงขึ้นไปอีก 

14.3 “พระเดชพระคุณ” ใช้กับพระสงฆ์ระดับรองสมเด็จหรือสมเด็จขึ้นไป 

15. ความนิยมในการพูด 

15.1. คําว่า “สวดมนต์” “เจริญพระพุทธมนต์” “สวดพระพุทธมนต์” ใช้ต่างกัน 
สวดมนต์ ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นักเรียนสวดมนต์ นายขาวสวดมนต์ก่อนนอนเจริญพระพุทธมนต์ 
ใช้ในพิธีการทั่วไปท่ีเป็นงานมงคลต่าง ๆ สวดพระพุทธมนต์ ใช้กับพิธีอวมงคล 
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15.2. คําว่า “พระอุโบสถ” กับ “อุโบสถ” หรือ “โบสถ์” ใช้ต่างกันพระอุโบสถให้ใช้
กับวัดที่เป็นพระอารามหลวง ส่วนวัดราษฎร์ให้เรียกว่าอุโบสถหรือโบสถ์ 

15.3. คําว่า “หมายกําหนดการ” กับ “กําหนดการ” ใช้ต่างกัน หมายกําหนดการ 
ใช้กับงานที่สํานักพระราชวังเป็นผู้กําหนดขึ้น มีผู้บรรยายพระบรมราชโองการ (พระมหากษัตริย์หรือ
พระราชวงศ์รับสั่งและมีผู้สนองพระบรมราชโองการ)กําหนดการใช้กับหนังสือทั่วไปที่สํานักพระราชวัง 
มิได้เป็นผู้กําหนด 

15.4. คําว่า “แขกผู้มีเกียรติ” กับ “ท่านผู้มีเกียรติ” ใช้ต่างกัน ควรใช้ค่าว่า “ท่านผู้
มีเกียรติ” เพราะเป็นคําที่ใช้กับผู้อยู่ในที่นั้น หรือกลุ่มเดียวกัน แต่ไม่ควรใช้คําว่า “แขกผู้มีเกียรติ” 

15.5. เวลา 09.30 น. พิธีกรควรอ่านว่า “เวลาเก้านาฬิกา สามสิบนาที” ไม่ควรอ่าน
ว่า “เวลาเก้าจุดสามศูนย์นอ” 

15.6. สิ่งของที่จะวายพระสงฆ์ในพิธีการทําบุญ จะเรียกว่า“ไทยทาน”หรือ“ไทยธรรม”
ต้องใช้คําว่า “ไทยธรรม” ซึ่งแปลว่า ของที่ถวายพระ ส่วน “ไทยทาน” นั้น คือทานที่ให้แก่คนทั่วไป 

 

การเตรียมตัวหน้าที่พิธีกร 
การเตรียมตัวทําหน้าที่พิธีกร ควรจะต้องมีการเตรียมตัวในการทําหน้าที่ ดังนี้ 
1.    ศึกษาข้อมูล/วิเคราะห์สถานการณ์ ผู้นํา ผู้ชม โอกาส วัตถุประสงค์ของงานพิธีรายการที่

กําหนดไว้ เพ่ือทราบความมุ่งหมายของการทําหน้าที่ 
2. เตรียมเนื้อหาและคําพูด เริ่มต้นอย่างไร ? มุขตลก ขา ขัน แทรกอย่างไร คําคม ลูกเล่น 

จุดเด่นที่ควรกล่าวถึง ต้องเตรียมค้นคว้าศึกษาจากศูนย์ข้อมูลมาให้พร้อม 

3. ตรวจสอบความเหมาะสม ของบทความท่ีเตรียมมาว่าเหมาะสมกับเวลาหรือไม่ 
4. ต้องมีการฝึกซ้อมไม่ว่าจะซ้อมหลอกหรือซ้อมจริง ต้องมีการฝึกซ้อม 

5. ศึกษาสถานที่จัดงานหรือพิธีที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 

6. เตรียมเสื้อผ้าและชุดการแต่งกาย อย่างเหมาะสมกับกิจกรรม พร้อมดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้า 
 

เทคนิคการเป็นพิธีกร 
เทคนิคการเป็นพิธีกรที่ดีมีดังนี้ 
1. ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ของพิธีกรที่ชื่นชอบ อะไรคือสิ่งที่ทํา ให้พิธีกรคนนั้นเป็นที่ชื่นชมของ

บุคคลทั่วไปแล้วลองหา เอาสิ่งที่คิดว่าดี มาประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเอง 
2. ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างใกล้ชิด เพ่ือทา ตนเองให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

3. เรียนรู้การใช้เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน หรือเล่นมุข ด้วยการดัดแปลงเหตุการณ์เฉพาะ
หน้ามาเติมเสน่ห์ให้กับการดา เนินรายการ 

http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3
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4. จัดทําคลังความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การใช้คําพูด สํานวน สุภาษิต คํา พังเพย คําคมต่างๆ 
เก็บสะสมความรู้เหล่านี้ไว้เพ่ือนํามาใช้ประกอบการดําเนินรายการ 

5. ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในมุมที่คนอื่นมองข้าม แล้วสร้างให้
เกิดเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม 

6. อ่านหนังสือให้มาก 

7. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพิธีกรอย่างสม่ําเสมอเพราะเป็นการพัฒนาความรู้
ให้กับตนเอง 

 

 เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

เทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับพิธีกร ในการทําหน้าที่พิธีกรบ่อยครั้งที่ต้องพบกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และต้องแก้ไขเหตุการณ์เหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี เทคนิคในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าสําหรับผู้ทําหน้าที่พิธีกร มีดังนี้ 

1. เมื่อถึงเวลาแล้วประธานหรือผู้พูดยังมาไม่ถึง หน้าที่ของพิธีกรจะต้องไม่ให้เกิดความ
เงียบบนเวที ถ้าเลยเวลาไม่ไม่นากนัก พิธีกรก็อาจจะพูดชี้แจงรายละเอียดต่างๆรวมทั้งอาจจะมี
เรื่องราวสนุกสนานมาเล่าถ่วงเวลาไว้ก่อน(พิธีกรจึงต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขัน) แต่ถ้านานเสียจนผู้ฟังเริ่ม
กระสับกระส่าย อาจจะจัดกิจกรรมให้ผู้ ฟังได้เคลื่อนไหวบ้าง เช่น การปรบมือ การร้องเพลง 

ขณะเดียวกันต้องรีบให้ฝ่ายจัดงานเร่งแก้สถานการณ์ทันที 
2. เมื่อเครื่องเสียงไม่เป็นใจ เป็นเรื่องแปลกแต่จริงเครื่องเสียงโดยเฉพาะไมโครโฟน 

เวลาทดสอบก็ดูจะให้ความร่วมมือดี แต่พอถึงเวลาเอาจริงก็มักจะมีเสียงหอน...พูดแล้วเสียงขาดหาย...
พูดแล้วไม่มีเสียงออกพิธีกรต้องยิ้มเข้าไว้และเมื่อทุกอย่างปกติก็อาจจะใช้ลีลาการพูดช่วยคลี่คลาย
บรรยากาศ เช่น เมื่อเป็นพิธีกรในการอบรมสัมมนา ซึ่งมีวิทยากรพิเศษมาให้การบรรยาย พอถึง เวลา
ปรากฏว่าไมค์โครโฟนใช้ไม่ได้ เป็นอยู่พักใหญ่กว่าจะแก้ไขได้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยผู้เขียนเลยพูดนา 
ร่องก่อนเชิญวิทยากรขึ้นพูดว่า “แหม วันนี้พวกเรารอคอยมานานกว่าจะได้คิวจากท่านวิทยากรเพราะ
เรื่องราวที่ท่านจะพูดคุยกับพวกเราเป็นเรื่องท่ี Hot ที่สุด ไม่นึกเลยว่าไมค์โครโฟนจะตกใจเพราะความ 
Hot จนสายไหม้ิก่อนที่ท่านวิทยากรจะได้พูดเสียอีก (ฮา...) ขณะนี้ไมค์โครโฟนก็ปรับตัวเรียบร้อยแล้ว 
ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรในลําดับนี้เลยค่ะ 

3. เมื่อพิธีกรอ่านข้อความผิด "สี่เท้ารู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง" เป็นความจริงเสมอ
ถึงแม้จะเชี่ยวชาญเพียงใดโอกาสพลาดย่อมมีและเมื่อพลาดท่านจะต้องตั้งสติให้ดี หากอ่านผิดก็ให้เอ่ย
คําว่า "ขออภัยค่ะ"ไม่ใช่"อุ๊ย ขอโทษ"หรือบ้างกรณีอาจต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
เพ่ือให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี 

http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88
http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94
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4. เมื่อผู้ฟังออกอาการ...ไม่ฟัง...เบื่อ...หลับในงานบางงาน ผู้ฟังหรือผู้ชมก็อาจจะไม่ให้
ความร่วมมือ ควรใช้วิธีดึงความสนใจด้วยการ ร้องเพลง เล่าเรื่องขบขัน หรืออาจจะให้ผู้ฟังลุกขึ้นขยับ
แข้งขยับขาด้วยการออกกําลังกายดูบ้างก็ช่วยได้มาก 

5. เมื่อต้องเป็นพิธีกรจําเป็น บางท่านอาจจะคุ้นเคยกับการเป็นพิธีกรอยู่แล้ว แต่ใน
บางครั้งก็อาจจะต้องเจอสถานการณ์ “พิธีกรจําเป็น”คือ ในงานบางงานเราไปในฐานะผู้ร่วมงานแต่พอ
ถึงเวลาเจ้าภาพจะเข้ามาบอกว่า “ช่วยหน่อยนะ ช่วยเป็นพิธีกรให้พ่ีหน่อย” วิธีแก้ไขก็ต้องยิ้มเข้าไว้ 
การปฏิเสธคงเป็นไปได้ยาก แล้วรีบสอดส่ายสายตาหาบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับการพูดให้พูด
แทน แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องทา ใจ.....ช่วยกันหน่อยก็แล้วกัน คิดเสียว่า หากเขาไม่ไว้ใจเราเขาก็คง
ไม่ให้เราเป็นพิธีกร เพราะฉะนั้นก็ตั้งใจทา หน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกันทั้งหมดที่เล่าสู่กันฟังนี้ เป็นเพียง
ปัญหาเฉพาะหน้าที่พิธีกรทุกคนมักจะต้องมีโอกาสพบบ่อยที่สุด ความจริงยังมีปัญหาปลีกย่อยอีก
มากมาย แต่ตัดสินใจเลือกเฉพาะปัญหาที่ทุกท่านจะมีโอกาส พบมากที่สุด 

ข้อปฏิบัติที่น่าสนใจ 

ข้อควรปฏิบัติในการทําหน้าที่พิธีกร หรือโฆษก 

1. ทําจิตใจให้แจ่มใส 

2. ไปถึงก่อนเวลา 

3. อุ่นเครื่องแก้ประหม่า 

4. ทําหน้าที่สุดฝีมือ 

5. เลื่องลือผลงาน 

ข้อพึงระวัง สําหรับการทําหน้าที่เป็นพิธีกร 

1. ต้องดูดีมีบุคลิก 

2. ต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งเครียด 

3. ต้องแสดงออกอย่างสุภาพและให้เกียรติ ร่าเริงแจ่มใส ให้ความเป็นกันเอง 
4. ต้องมีการประสานงานด้านข้อมูล และพร้อมเผชิญปัญหาโดยไม่หงุดหงิด 

5. ต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจนให้ชวนฟัง น่าติดตาม 

6. ต้องเสริมจุดเด่นของคนอ่ืนไม่ใช่ของตัวเอง 
7. สร้างความประทับใจ ด้านสุภาษิต หรือ คําคม 

 

จรรยาบรรณของพิธีกรเป็นอย่างไร 
1. พิธีกรที่ดีต้อง  
  1. ศึกษางานให้ชัด 

2. เตรียมงานให้ดี 

http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3...%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87...%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD...%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99
http://nuttawootstory.wikispaces.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88
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3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถ้วนทั่ว จึงจะเกิดความมั่นใจใน 

2. การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งควรมีจรรยาบรรณดังนี้ 
2.1 อย่าริอ่านเป็นโฆษกใหญ่ อย่าเข้าหาไมค์เวลาเมา 

2.2 อย่ามัวเล่าเรื่องตัวเอง อย่าอวดเก่งพูดยาวนาน 

2.3 ต้องเตรียมการทุกข้ันตอน พึงสังวรจัดรายการ 

2.4 จงพูด อ่าน เขียน ให้ถูก ปลูกไมตรีสร้างทีมงาน 

2.5 ดํารงความสง่า มั่นศึกษาหมั่นปรับปรุง 
 

สรุป 

 

ในชีวิตของคนเราหนีไม่พ้นการพูด การพูดเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่สําคัญต่อความสัมพันธ์
และความสําเร็จในการดําเนินงานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับผู้พูดว่ามีวัตถุประสงค์อะไรในการพูด องค์ประกอบ
ของการพูดประกอบด้วย ผู้พูด เรื่องที่พูด สื่อ และสถนการณ์ในการพูดในครั้งนั้น ๆ  การจะพูดได้ดี
ต้องหมั่นฝึกฝนเริ่มตั้งแต่การฝึกการออกเสียง กิริยาท่าทางประกอบการพูด รวมทั้งการแต่งกายของผู้
พูดก็มีส่วนในการประสบความสําเร็จในการพูดด้วย ผู้พูดต้องรู้เทคนิคการพูดให้ถูกใจผู้ฟังจึงจะดึง
ความสนใจของผู้ฟังได้ เมื่อพูดเป็นก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยในเวลาเดียวกันจึงจะครบองค์ประกอบของ
การเป็นนักพูดที่ด ี

พิธีกรจําเป็นต้องฝึกฝนทักษะเหล่า นี้ให้มาก ได้แก่ ทักษะในการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งคํา
ทักทายหรือปฏิสันถาร คํากล่าวนําเพ่ือโยงเข้าสู่เรื่องราวที่ต้องการนําเสนอ การพูดชื่อและตําแหน่ง
บุคคลสําคัญ การแจ้งกําหนดการต่างๆ การแนะนําวิทยากร การกล่าวสรุป และการกล่าวขอบคุณ 
ทั้งนี้ต้องปรับให้เหมาะสมกับตัวพิธีกรเอง และบรรยากาศของงานที่จัด ซึ่งแล้วแต่ความสามารถของ
แต่ละบุคคล ไม่จําเป็นต้องหน้าตาดี การเป็นพิธีกรจําเป็นจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และพรสวรรค์ต่างๆ มากมายดังที่กล่าวมา ผู้ ที่สนใจจะเป็นพิธีกรที่ดีสามารถเรียนรู้จากศาสตร์ คือ
หนังสือเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร และฝึกปฏิบัติโดยการเข้าอบรมและนําไปใช้จริง คือ นําไปใช้เมื่อต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในงานต่างๆ ทั้งงานที่เป็นพิธีการก่ึงพิธีการ และงานที่ไม่เป็นพิธีการก็จะช่วยให้
เกิดศิลป์ในการเป็นพิธีกร 
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ค าถามทบทวน 

 

1. ให้อธิบายความหมายของการพูดและความหมายของการเป็นพิธีกร 

2. การพูดเราสามารถนําเสนอตามลักษณะของการพูดได้ 3 วิธี อะไรบ้าง 
3. ประเภทของการพูดตามวิธีนําเสนอ มี 4 ประเภท คือ 

4. บุคลิกภาพของผู้พูด มีความสําคัญเป็นอย่างมากจึงหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของผู้พูด
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

5. บทบาทหน้าพิธีกรมีหน้าที่หรือบทบาทอย่างไรบ้าง 
6. พิธีกรเป็นจุดเด่นของพิธีการงานต่าง ๆ จึงต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไรบ้าง 
7. การเตรียมตัวทําหน้าที่พิธีกร ควรจะต้องมีการเตรียมตัวในการทําหน้าที่ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง 
8. พิธีกรควรมีจรรยาบรรณของพิธีกรอย่างไรบ้าง 
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บทท่ี 8 

มนุษยสัมพันธ ์

 

  นักการตลาดที่สามารถจะสร้างยอดขายตามที่บริษัทมอบหมาย มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
ความสามารถหลายประการในการโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้ยอมเชื่อในความ เชื้อเชิญให้ซื้อสินค้า  
นอกจากความสามารถด้านอ่ืน ๆ ที่ต้องฝึกฝนการฝึกให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มี
ความจ าเป็นมากต่อการเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต 

 

ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ 
 

  ได้มีผู้ให้ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ไว้หลายลักษณะ เช่น ความหมายทั่ว ๆ ไปความหมาย
ในลักษณะที่เป็นวิชา และความหมายที่ใช้ในองค์การ 

  ดิวบริน (Dubrin, 1981, 4) ให้ความหมายว่ามนุษยสัมพันธ์คือศิลปะและการปฏิบัติในการ
น าความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มาใช้ในการติดต่อเกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ส่วนตัว
และส่วนรวม 

  สมพร สุทัศนีย์ (2542, 3) ให้ความหมายมนุษยสัมพันธ์หมายถึงการติดต่อเกี่ยวข้องกัน
ระหว่างบุคคล เพ่ือให้เกิดรักใคร่ชอบพอ ความร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย และ
การด าเนินชีวิตให้มีความราบรื่น 

  ฉันทนิช อัศวนนท์ (มปป, 305) ให้ความหมายมนุษยสัมพันธ์หมายถึงการติดต่อปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกัน สร้างความสุข ความใกล้ชิด สนิทสนมกัน เป็น
ความร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมปัจจุบันและอนาคต จะต้องรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการคบ
หาสมาคมกับผู้อ่ืน โดยเฉพาะนักการตลาดต้องสื่อสารสัมพันธ์ และอาศัยความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน 

  จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึงกระบวนการอยู่ด้วยกันในสังคม
ด้วยการมีมารยาททางสังคมที่ดี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ความเข้าใจอันดีระหว่าง
คนในองค์กร ซึ่งส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่เกิดข้อขัดแย้งในองค์กร 
 

ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
 

 มนุษยสัมพันธ์นั้นมีบทบาทในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์การตลอดจนการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม การสร้างสรรค์บรรยากาศทางมนุษยสัมพันธ์จะช่วยจรรโลงบุคคลและกลุ่มบุคคลไปใน
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ทิศทางเดียวกันเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นปัจจัยพ้ืนบานใน
การด ารงชีวิตของทุก ๆ คน มนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญต่อการบริหารงานนักบริหารที่ดีควรค านึงถึง
มนุษยสัมพันธ์ในการท างานก่อนสิ่งอ่ืน เพราะงานใด ๆ ก็ดีจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้อง
อาศัยการร่วมมือร่วมใจของคนในหน่วยงานนั้นเป็นส าคัญ 

 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2549, 15) เสนอแนะว่ามนุษยสัมพันธ์นอกจากจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการท างานแล้วมนุษยสัมพันธ์ยังเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน เป็นสังคมมนุษย์ 
ตั้งแต่ชุมชนไปจนถึงครอบครัว มนุษยสัมพันธ์มีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสถาบัน
หรือองค์การทางสังคม เพราะจะท าให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับ
บุคคลอื่นบนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์เท่ากัน เรียนรู้ที่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน คนเก่งที่มี
ความสามารถสูงถ้าขาดมนุษยสัมพันธ์ก็กลายเป็นบุคคลที่เปล่าประโยชน์ เพราะไม่มีโอกาสที่จะแสดง
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนและแสดงความสามารถให้ปรากฏแก่กลุ่มคน ความเก่งนั้นจะไร้ค่าและหมด
ความหมายไปในที่สุดเพราะไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและสังคมได้ ฉะนั้นมนุษยสัมพันธ์
จึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันเองของมนุษย์อย่างมีสันติสุขช่วยสร้างความพึงพอใจระหว่าง
หัวหน้ากับลูกน้อง เจ้านาย เพื่อร่วมงาน ลูกค้า และผู้มาใช้บริการ 

 

องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
 

  สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนนั้นเกิดขึ้นจากความพึงพอใจ รักใคร่ ศรัทธา และมีความปรารถนา
จริงจังและจริงใจบนพื้นฐานขององค์ประกอบต่าง ๆ คือ (ฉันทนิช อัศวนนท์.มปป, 305 - 307) 
  1. รู้จักและเข้าใจตนเองเกี่ยวกับสถานภาพ บทบาทและพฤติกรรมของตนเองอย่างแท้จริง 
  2. รู้จักความต้องการและความรู้สึกของผู้อ่ืน เพ่ือการตอบสนอง และปรับตัวเข้ากันได้โดย
ไม่ขัดแย้งต่อกัน เรียกว่า “รู้เขารู้เรา” นั่นเอง 
  3. การจูงใจที่จะให้ผู้อ่ืนกระท าในสิ่งท่ีต้องการ การแสดงออกมาย่อมมีสาเหตุถ้าเราสามารถ
ทราบเหตุ และเข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเราก็สามารถขจัดสิ่งเร้าให้สนองพฤติกรรมที่ต้องการได้ เช่น 
การชมเชยการลงโทษ การเสริมแรง หรือให้ก าลังใจ 

  4. การเอาชนะและครองหัวใจคน คนเรามีความต้องการในสิ่งต่าง ๆ มากมาย เช่น ความมี
น้ าใจ มิตรภาพ การยอมรับนับถือ ความรัก และความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีงามมี
คุณค่าแก่ การสร้างสัมพันธภาพ ท าให้เราเป็นคนมีเสน่ห์ น่ารักใคร่ เป็นที่นิยมชมชอบ อยากติดต่อ
สัมพันธ์ด้วย 
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 1. การรู้จักตนเอง 
  เป็นเรื่องปกติที่คนมักจะมองหรือวิเคราะห์ผู้อ่ืนในขณะเดียวกันเรื่องของตนเองมักมองไม่
เห็นลืมพินิจพิจารณาว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร การที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพิจารณาตนเอง เพราะ 

  1. ไม่อยากรู้เรื่องตนเอง เพราะคิดว่ารู้ดีแล้ว 

  2. คุ้นเคยกับตนเองมาก และคิดว่ารู้จักตนเองดีพอจึงละเลยเสีย 

  3. มีความล าเลียงเข้าข้างตนเอง และมองว่าทุกสิ่งอย่างดีแล้วไม่จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
อะไรซึ่งยังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักแต่ควรศึกษาตัวเองให้ถ่องแท้กว่าที่คิด 

  การวิเคราะห์และศึกษาตนเองควรพิจารณา 

  - ความรู้ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพ การเรียนรู้ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ 

  - บุคลิกภาพภายใน เกี่ยวกับนิสัย ใจคอ ความดีความงาม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
ฯลฯ 

  - บุคลิกภาพทางกาย ตลอดจนสุขภาพ การแต่งกาย การปรากฏตัวในที่ชุมชน ฯลฯ 

  - สถานภาพในสังคม เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน อาชีพ อันเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม 

  - สถานภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง ก าลังทรัพย์หรือการแสวงหาทรัพย์มาให้พอกับการ
ด ารงชีวิต เป็นต้น 

 2. การรู้จักผู้อื่น  
  เป็นการศึกษาความแตกต่างของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น 

  2.1 ด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

  2.2 ด้านรูปร่างและลักษณะบุคลิกภาพที่มีส่วนสัมพันธ์กับรูปร่างนอกจากนั้นยั งเป็น 
การศึกษาความเหมือนกันของมนุษย์ โดยเฉพาะนิสัย พ้ืนฐานของมนุษย์ คือ 

   - ไม่ชอบให้ใครต าหนิติเตียน 

   - สนใจตนเองมากกว่าผู้อ่ืน 

   - อยากเด่น อยากเป็นที่ยอมรับ 

   - ชอบความเป็นกันเอง ความยิ้มแย้มแจ่มใส 

 3. การจูงใจที่จะให้ผู้อ่ืนกระท าในสิ่งท่ีต้องการ 

  การจูงใจ หมายถึง การกระตุ้นเพ่ือให้เกิดความเชื่อ และมุ่งหวังที่จะให้มีการกระท าสิ่งที่
ส าคัญที่ชักชวนจูงใจคน คือ สร้างความพึงพอใจให้เขา มองสิ่งที่เขาต้องการหรือปรารถนา จึงพยายาม
สร้างความยากและความต้องการให้เกิดข้ึนแก่ผู้ร่วมงาน 

  องค์ประกอบการจูงใจ ได้แก่ 

  1. ผู้รับการจูงใจ 

  2. วิธีการจูงใจ 
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  3. เป้าหมายของการจูงใจ 

  องค์ประกอบของการจูงใจอาศัยพ้ืนฐานธรรมชาติของคนที่เกี่ยวกับการจูงใจ ธรรมชาติของ
คนที่เก่ียวการจูงใจ คือ  
  1. คนเรามักคิดและรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ 

  2. คนเราต้องการให้คนอ่ืนรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน 

  3. คนเราสนใจตัวเองมากกว่าผู้อ่ืน 

  4. คนเราอยากก้าวหน้าตลอดเวลา 

  5. คนเราอยากให้มีการแก้ปัญหาทันทีทันใด 

  6. คนเราชอบพูดมากกว่าชอบฟัง 
  7. คนเราอยากให้ค าปรึกษามากกว่าชอบฟังค าแนะน าของคนอ่ืน 

  8. คนเราไม่ชอบให้ควบคุมหรือบังคับบัญชาใกล้ชิดเกินไป 

  9. คนเราโดยทั่วไปไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง และจะต่อต้านรุนแรงในระยะแรก 

  10. คนเรามีนิสัยอยากรู้อยากเห็น สนใจเรื่องท่ีเป็นความลับหรือความเสียหายของผู้อื่น 

 4. การเอาชนะและครองหัวใจคน 

  ขงจื้อ มหาปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่ง กล่าวไว้ว่า เราต้องเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนแต่
อย่าคิดขึ้นไปนั่งบนหัวคน เป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะท าได้ตามค ากล่าวข้างต้นเพราะคุณค่าของจิตใจกับ
คุณค่าของสิ่งของแตกต่างกัน สิ่งของทั้งหลายนั้นคุณค่าสูงสุดของมันอยู่ที่วินาทีแรกหรือครั้งแรกที่
ครอบครอง หลักจากนั้นก็ค่อย ๆ ลดน้อยถอยค่าลงตามวันเวลาที่ผ่านไป 

  ส่วนจิตใจของคนตรงข้าม เพราะการได้มาซึ่งความรัก ความห่วงใย มิตรไมตรีไม่มีวันเสื่อม
สลาย การครองคนจึงเป็นการได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อต่างได้จิตใจและครอบครองจิตใจซึ่งกันและกัน
แล้ว เราให้กันได้ทุกเรื่องแม้ทรัพย์สินใด ๆ ไม่เสียดาย 

  การครองใจตน เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนมากและเป็นศิลปะเฉพาะตัวที่จะเกิดผลในแต่ละ
ครั้งแต่ละสถานที่ ยืดหยุ่นได้ไม่ใช่สูตรตายตัว 

  เดล คาร์เนกี้ บอกว่า 6 วิธีที่จะท าให้คนอื่นรักเราคือ 

  1. จ าชื่อให้ได้ 
  2. ทักทายเขาก่อน 

  3. เขาส าคัญส าหรับเราเสมอ 

  4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ 

  5. ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอารมณ์ดี 
  6. ยกย่องชมเชยผู้อ่ืนทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
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กระบวนการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
  

   การสร้างมนุษยสัมพันธ์มีกระบวนการดังนี้ (สมพร, 2542, 118 - 120) 
  1. การศึกษาตนเองและผู้อ่ืน การศึกษาตนเองท าให้บุคคลรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง ยอมรับ
ตนเองทั้งส่วนดีและส่วนที่บกพร่องของตนเอง การรู้จักตนเองเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มที่ตนเองก่อนถ้าบุคคลไม่รู้จักตนเองก็ยากที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้ดีได้ 
ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาตนเอง การศึกษาตนเองมีหลายวิธี เช่น การส่องกระจก การสอบถามจาก
บุคคลอ่ืน การศึกษาจากทฤษฎีและแบบทดสอบต่าง ๆ แล้วประมวลเป็นบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย 
หรือพฤติกรรมของตนเอง การศึกษาตนเองนั้นต้องท าด้วยความเที่ยงธรรม ตัวอย่าง การประเมิน
ตนเองด้วยแบบสอบถามต้องตอบด้วยความจริงใจ ไม่เข้าข้างตนเอง ไม่โกหกตนเอง จึงจะท าให้ไ ด้
ข้อมูลที่เป็นจริง และต้องใจกว้างยอมรับความจริง เช่นให้เพ่ือนบอกว่าเราเป็นอย่างไรถ้าเพ่ือนหลาย 
ๆ คนตอบตรงกันว่า เราเป็นคนขี้อิจฉา เราก็ควรรับฟังและยอมรับถ้าหากยังไม่เชื่อก็ถามเหตุผลว่าเหตุ
ใดจึงคิดเช่นนั้น เพ่ือนอาจจะบอกว่าเรามักแสดงอาการให้เห็นว่าเราไม่ชอบเห็นคนอ่ืนดีกว่า มักจะ
พูดจาให้ร้ายคนที่เด่นกว่าตนเสมอ ก็ให้เราคิดทบทวนว่าเคยท าเช่นนั้นหรือไม่ ถ้าหากเคยก็ต้องไม่
โกรธผู้อ่ืนยอมรับและพร้อมจะแก้ไข 

  ส่วนการศึกษาผู้ อ่ืนนั้นก็ใช้วิธีการเดียวกัน คือ การสังเกต การใช้แบบสอบถาม แล้ว
เปรียบเทียบกับทฤษฎีทางจิตวิทยา ก็จะท าให้รู้จักและเข้าใจผู้อื่นดีขึ้น 

  2. การแก้ไขปรับปรุงตนเอง จากผลการศึกษาตนเองท าให้ทราบส่วนดีและส่วนบกพร่อง 
ขั้นต่อไปคือการแก้ไขปรับปรุงตนเองโดยการวางแผนการปรับปรุงตนเองอย่างมีระบบและอดทน เช่น 
สร้างเป็นโปรแกรมในการแก้ไขปรับปรุงบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านมนุษยสัมพันธ์ การแก้ไข
ปรับปรุงนั้นต้องท าอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องและมีการประเมินผลบุคลิกภาพเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม 

  3. ศึกษาสภาพวัฒนธรรมประเพณีและสังคม วัฒนธรรมประเพณีและสังคมรวมถึงสภาพ
ธรรมชาติย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น คนที่อยู่ใกล้ทะเลส่วนใหญ่
พูดเสียงดังถ้าบุคคลนี้มาพูดกับเราดูเหมือนว่าเขาเป็นคนก้าวร้าว ไม่มีมารยาท แต่ถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ใกล้
ทะเลก็จะท าให้เราเข้าใจและอภัยเขาได้ ถ้าเรามีเพ่ือนเป็นชาวอิสลามคนหนึ่งในกลุ่มเพ่ือนหลายคน 
ทุกครั้งที่มีการเลี้ยงฉลองกันจะเป็นอาหารที่ท าด้วยเนื้อสุกรทุกอย่างบ่อยครั้ง ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วมนุษย
สัมพันธ์ระหว่างเรากับชาวอิสลามนั้นคงเสื่อมคลายลงอย่างแน่นอน ดั งนั้นจึงต้องศึกษาสภาพ
วัฒนธรรม ประเพณีและสังคม ให้เข้าใจและน าไปเป็นองค์ประกอบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
  4. ศึกษาหลักและวิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์จ าเป็นจะต้องยึดหลัก
วิชาการและหลักเกณฑ์ทั่วไปเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และศึกษาวิธีการต่าง ๆ 
หลายวิธีการแล้วผสมผสานวิธีการต่าง ๆ เข้ากับความสามารถส่วนตัวสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้สอดคล้อง
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กับธรรมชาติของมนุษย์ และให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ 
การศึกษาและวิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์อาจท าได้หลายวิธี เช่น 

   4.1 ศึกษาจากเอกสารต าราต่าง ๆ  
   4.2 ศึกษาจากงานวิจัย 

   4.3 ศึกษาจากประวัติของผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ และสังคม 

   4.4 สังเกตพฤติกรรมและการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในสังคม
วิเคราะห์ความสัมพันธ์นั้น และเลียนแบบเฉพาะพฤติกรรมที่เหมาะสม 

   4.5 สัมภาษณ์ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
   4.6 เข้ารับการฝึกอบรมด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเข้ารับการฝึกอบรมจะท าให้
ทราบหลักและวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ 
  5. น าหลักและวิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ไปใช้จริงในชีวิต หลังจากการแก้ไขปรับปรุงตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจวัฒนธรรมประเพณี และรู้หลักวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์แล้วจึงฝึกการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ในชีวิตจริง 
 

ลักษณะผู้มีมนุษยสัมพันธ์ 
 

  1. การมีท่าทางที่มีลักษณะการเข้าคน กิริยามารยาทเรียบร้อย การพูดคุยสนุกสนาน ผู้คน
คบหาด้วยมีความสบายใจ มีลักษณะโอภาปราศรัย 

  2. บุคลิกภาพโดยรวมดูดีประกอบด้วยมีรูปร่างหน้าตา อากัปกิริยาดี การแต่งกายเหมาะสม
กับเพศ วัย และกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ การพูดจาถูกต้องเหมาะสม 

  3. มีความเป็นเพ่ือนคือเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่น่าไว้วางใจ สามารถสนิทสนมกลมเกลียวเป็น
มิตรกับผู้อ่ืน ได้ง่าย เป็นกันเอง 
  4. มีความอ่อนน้อมมีกิริยามารยาทสุภาพพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน 

  5. มีน้ าใจช่วยเหลือเต็มใจช่วยเหลือผู้อ่ืน ช่วยด้วยก าลังกาย ก าลังความคิด ก าลังเงิน ใน
ลักษณะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
  6. การให้ความร่วมมือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว โดยการให้ความ
ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น 

  7. การมีความกรุณาคือคนที่มีน้ าใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟ้ือแก่ผู้ได้รับความทุกข์ยากท่ัวไป 

  8. เป็นคนมีประโยชน์ชอบช่วยกิจการงานแก่คนทั่วไป โดยมิได้หวังประโยชน์อ านวย
ประโยชน์แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นด้วยความคิด ก าลังกาย หรือก าลังทรัพย์ 
  9. มีอารมณ์ดีรู้จักควบคุมและใช้อารมณ์ท่ีเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 
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  10. มีความกระตือรือร้นคือเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจ ไม่เซื่องซึมหรือเฉื่อยชา มีความเบิกบาน
แจ่มใส 

  11. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการรักษาค าพูด ค ามั่นสัญญารักษา
เวลาท าให้เป็นผู้ที่มีเกียรติน่านับถือ 

  12. มีความอดทน อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย ความยากล าบาก อดทนต่อกิริยาท่าทางการ
กระท า ค าพูดที่ไม่สบอารมณ์หรือท าให้เราโกรธ 

  13. มีความขยันขันแข็งและความพยายามขยันต่อการท างานตามหน้าที่ พร้อมทั้งฝึกหัดตน
ให้มีความพากเพียร ไม่ย่อท้อในขณะเดียวกันพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองอยู่เสมอ 

 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่ม 

 

 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2549, 62 -63) กล่าวว่า การที่มนุษย์รวมกันเป็นกลุ่มนั้น กลุ่มจะ
สามารถด าเนินการกิจกรรมอยู่ได้กลุ่มจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่มซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มนอกจากมนุษยสัมพันธ์ที่ต้องสร้างระหว่างสมาชิกในกลุ่มแล้ว ยังต้องสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืนด้วย เพราะในสังคมมนุษย์นั้นสมาชิกคนหนึ่งอาจสังกัดในกลุ่มต่าง ๆ ได้หลายกลุ่ม 
องค์ประกอบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่มที่อาจประมวลจากแนวคิดของนักบริหารและ
นักจิตวิทยา มีดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องเชื่อความสามารถและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในการท างานร่วมกันนั้น 
สมาชิกต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เชื่อถือและให้เกียรติกัน เชื่อว่าเขามีความสามารถที่จะ
ท างานของเขาส าเร็จได้ด้วยตัวเขาเอง ไม่ก้าวก่ายสิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืนถ้าเขาไม่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

  2. พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเสมอ สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ไม่เกี่ยงงาน มีน้ าใจต่อเพ่ื อ
ร่วมงานเสมอ 

  3. มีการติดต่อสื่อสารที่ดี พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นใน
ปัญหาและงานของกลุ่ม การติดต่อสื่อสารควรเป็นสองทางหรือหลายทาง รู้จักพูดในทางสร้างสรรค์
มากกว่าท าลาย 

  4. รู้จักการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ ความสัมพันธ์ในกลุ่มจะเกิดขึ้นถ้าการท างานนั้น
เป็นไปอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบที่คล่องตัว หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานต้องรู้จักวิธีการท างาน
ของตนเอง 
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  5. รู้จักใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน ในการท างานร่วมกันต้องมีวิธีการท างานที่เป็น
ขั้นตอน สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการท างาน การจัดการกระบวนการในการท างานของ
กลุ่มนั้นจะท าให้งานลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมกับสร้างสัมพันธ์ อันดีระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มด้วย 

 

แนวคิดการศึกษาธรรมชาติของคน 

 

 การมีปฏิสัมพันธ์หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ควรทราบสิ่งต่อไปนี้ 
  1. ความต้องการของมนุษย์ มาสโลว์ได้ศึกษาระดับความต้องการของมนุษย์ไว้ว่ามี 5 ระดับ
คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการความรัก ความต้องการยอมรับ ความต้องการยกย่อง
สรรเสริญ ความต้องการความประสบผลส าเร็จในชีวิต 

  2. คนมีความแตกต่างอันเป็นธรรมชาติของคน แต่ถึงจะมีความแตกต่างอย่างไรมนุษย์ก็มี
หลายอย่างที่เหมือนกัน เช่น ความรัก ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความสุขสมหวัง ความทุกข์ 
ความเศร้า ความผิดหวัง ฯลฯ จะแตกต่างก็คือการแสดงออกเท่านั้น ลักษณะเฉพาะตัวบวกกับ
ประสบการณ์ท าให้คนแตกต่างกัน ดังที่ โจ แฮรี่ แบ่งธรรมชาติของคนไว้ดังนี้ ซึ่งเรียกว่า หน้าต่างของ
หัวใจ 

 

 เรารู้ เราไม่รู้ 
คนอ่ืนรู้ เปิดเผย จุดบอด 

คนอ่ืนไม่รู้ ความลับ ส่วนลึกลับ 

 

 ชอ่งที่ 1  เป็นส่วนที่เปิดเผยทั้งตัวเอง และผู้อ่ืนเช่นรูปร่างหน้าตา นิสัย อารมณ์ 
 ชอ่งที ่2  เป็นส่วนที่เป็นจุดบอด คือคนอ่ืนรู้แต่เราไม่รู้ เช่น การนั่งสั่นขา การเดินหลังค่อม ฯลฯ 
ซึ่งคนอื่นมองว่าผิดปกติ แต่เราเองไม่รู้ว่าผิดปกติ 
 ช่องที่ 3  เป็นส่วนที่เป็นความลับ คือตัวเรารู้แต่คนอ่ืนไม่รู้ เช่น การแอบรัก การอยากเป็น
ผู้จัดการ 
 ช่องที ่4  เป็นส่วนที่ลึกลับ คือคนอ่ืนไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้ด้วย 

 คนเราเกิดมาทุกคนมีทั้งด้านบวกด้านลบ โดยปกติคนเรามักจะมองผู้อ่ืนเพียงภายนอกและ
มักจะประเมินผู้อื่นโดยยึดเกณฑ์ของตนเอง 
 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง และบุคคลทั่วไปย่อมท าให้เกิด
การปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ อ่ืนเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยง่าย ผู้ต้องการความประสบ
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ความส าเร็จในกิจการของตนจ าเป็นต้องใจกว้างพอที่จะรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนต่อจากนั้น
น ามาใคร่ครวญเพ่ือปรับปรุงตนเอง การปรับปรุงตนเองอยู่เสมอจะท าให้เรารู้จักตัวเองเพ่ิมมากขึ้น 
การน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตนเองมาปรับปรุงแก้ไขโดยสร้างนิสัยและบุคลิกภาพที่ดีให้เกิดขึ้น
และทิ้งบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยเดิมที่บกพร่อง หันมาปฏิบัติตามแบบอย่างของบุคลิกภาพและ
ลักษณะนิสัยใหม่ที่สังคมยอมรับด้วยความอดทน 

 

สรุป 

 

 การจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมีความรู้และหมั่นฝึกฝนบ่อย ๆ ปฏิบัติเป็นประจ าจน
กลายเป็นนิสัยประจ าตัว จึงเรียกได้ว่าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 
องค์ประกอบ คือ 1) รู้จักและเข้าใจตนเองเกี่ยวกับสถานภาพ 2) รู้ความต้องการและความรู้สึกของ
ผู้อ่ืน 3) การจูงใจที่จะท าให้ผู้ อ่ืนกระท าในสิ่งที่ต้องการ 4) การเอาชนะและครองหัวใจคน ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตาม กระบวนการสร้าง  มนุษยสัมพันธ์ซึ่งมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษา
ตนเองและผู้อ่ืน 2) การแก้ไขปรับปรุงตนเอง 3) ศึกษาสภาพวัฒนธรรม ประเพณีและสังคม 4) ศึกษา
หลักและวิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ 5) น าหลักและวิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ไปใช้จริงในชีวิตจริง 
 

ค าถามทบทวน 

 

 1. มนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญในชีวิตของท่านหรือไม่ ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 2. ผู้ที่ได้เชื่อว่าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างให้อธิบาย 

 3. กระบวนการสร้างมนุษยสัมพันธ์มีก่ีขั้นตอนอะไรบ้าง ให้อธิบาย  
 4. ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีลักษณะอย่างไร 

 5.  การมีปฏิสัมพันธ์หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ควรทราบสิ่งต่อไปนี้ 
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บทท่ี 9 

มารยาททางสังคมและทักษะการเข้าสังคมอย่างมืออาชีพ 
 

มารยาทเป็นคุณลักษณะประจําตัวของบุคคล ได้แก่ การสัมมาคารวะ ความสุภาพ อ่อนน้อม 
ความม ีวินัยและพฤติกรรมต่างๆ ที่ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นนักธุรกิจที่ดี นอกจากจะมีความสามารถ
ในเชิงธุรกิจแล้วยังต้องรู้จักรักษากิริยามารยาท และจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อ่ืน จึงจะเป็นบุคคลที่
มีเสน่ห์ เพ่ิมความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าเขาผู้นั้นเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจในชีวิตประจําวัน 

 

ความหมายและความส าคัญของมารยาททางสังคม 

 

 ความหมายของมารยาท มารยาทหรือมรรยาท คือ พฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกิริยา วาจา 
ที่สังคมยอมรับว่าถูกต้อง ดีงาม มารยาทเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมหรือมวลชน (ฉันทนิช  อศวนนท์, 2532 : 1) 
 ส่วนคําว่ามารยาทสังคม หมายถึง กรอบหรือระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติหรือควรละเว้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งชุมชนหรือคนหมู่มาก โดยเหตุที่มนุษย์เราไม่สามารถอยู่ลําพังคนเดียวใน
โลกได้ ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อ่ืนไม่มากก็น้อย ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีกฏกติกากําหนดแบบแผนใน
การอยู่ร่วมกัน ซึ่งทุกชาติทุกประเทศต่างก็มีแบบอย่างทางวัฒนธรรมที่เรียกกันว่า มารยาททางสังคม
นี้ทั้งสิ้น เพียงแต่รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันบ้าง อย่างไรก็ดี ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ป๎จจุบัน อาจทําให้คนสมัยนี้หันไปพึงพาเครื่องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน
น้อยลง อันเป็นเหตุให้ละเลยหรือเพิกเฉยต่อมารยาทที่พึงมีต่อกัน แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังจําเป็นต่อการอยู่
ร่วมกันในทุกสังคม 

 มารยาท หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติ หรือการแสดงวาจา ภาษา ท่าทาง และพฤติกรรม
ต่าง ๆ ออกมาให้ปรากฏแก่สายตาของผู้อ่ืนคนทั่ว ๆ ไปจะมีมารยาทดีมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับการ
ฝึกอบรมของแต่ละครอบครัว บุคลิกภาพของแต่ละคนจะบอกให้รู้ว่าคนคนนั้นมีความสุภาพ อ่อนน้อม 
มีสัมมาคารวะ และมีระเบียบวินัยเพียงใดมารยาทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มารยาทโดยทั่วไป 
และมารยาทตามกาลเทศะ 

1. มารยาทโดยทั่วไป การมีมารยาทเป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์ที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน 
เป็นการ 

แสดงความเคารพให้เกียรติกัน คนไทยป๎จจุบันมักเรียกตนเองว่า เป็นคนยุคใหม่ และชอบทําอะไร
แบบง่าย ๆ ถือเอาความสะดวกสบายเป็นหลักพฤติกรรมที่แสดงออกมาในบางครั้งจึงกลายเป็นคนได้
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มารยาทไปโดยไม่ตั้งใจ การให้เรียนรู้มารยาทในสังคมจึงยังเป็นสิ่งสําคัญต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง 
มารยาทโดยทั่วไปที่ควรทราบมีดังนี้ 

1.1. การแต่งกายให้เรียบร้อย การแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับเวลา และ
สถานที่ถือว่าเป็นผู้มีวัฒนธรรม และจะได้รับความเกรงใจจากผู้พบเห็น 

1.2. การสํารวมกิริยาท่าทาง และคําพูด การอยู่ต่อหน้าผู้อ่ืนต้องสํารวมเรื่องการพูด
ไม่พูดคําหยาบคายตลกคะนอง เอะอะ แสดงกิริยาท่าทางให้สบเสงี่ยมเป็นการเคารพสถานที่ และ
รักษาบุคลิกของตนให้ดูดีในสายตาของคนอ่ืน 

1.3. การรู้จักเกรงใจ ไม่ถือวิสาสะ การเกรงใจ คือ การรู้จักระวังความรู้สึกของคน
อ่ืนในเรื่องต่อไปนี้ 

1.3.1 การขอความช่วยเหลือ 

1.3.2 การขออาศัยรถ หรือบ้าน 

1.3.3 การไปเยี่ยมเยือนในเวลาเช้า หรือดึกเกินไป 

1.3.4 การหยิบยืมสิ่งของ ฯลฯ 

การไม่ถือวิสาสะ คือ การไม่ปฏิบัติเรื่องต่อไปนี้ 
1.3.5 เข้าห้องผู้อ่ืนโดยไม่เคาะประตู 
1.3.6 หยิบของ หรือใช้ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

1.3.7 เดินเข้าไปสํารวจในบ้านคนอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

1.3.8 เปิดจดหมายของคนอ่ืนออกอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต 

1.4. การให้เกียรติผู้อ่ืน การให้เกียรติผู้อ่ืนมีอยู่2 แบบ คือ ให้เกียรติด้วยวาจา ได้แก่ 
1.4.1 ไมพู่ดใส่หน้าจนน้ําลายกระเด็น 

1.4.2 ไม่กล่าวคําล้อเลียน นินทา 
1.4.3 พูดข่ม เยาะเย้ย ดูถูก เหยียดหยาม 

ให้เกียรติด้วยท่าทาง ได้แก่ 

1.4.4 ไม่สูบบุหรี่ในห้องแอร์หรือในลิฟต์ 
       1.4.5 ไม่นั่งกางขา นั่งไขว่ห้าง นั่งโยกเก้าอ้ี 

1.4.6 ไม่ถอดร้องเท้า บิดขี้เกียจ อ้าปากหาว 

1.4.7 ไม่หวีผม ตัดเล็บ แคะ แกะ เกา 

1.4.8 ไม่ยกเท้าไว้บนโต๊ะทํางาน หรือยกเท้าถีบพนักพิงเก้าอ้ี 

1.4.9 ไม่ยกปลายเท้าชี้แทนมือ หรือยกขาพาดตักผู้อ่ืน 

  1.5. การกล่าวคําขอโทษ และขอบคุณ ควรใช้คําขอโทษ และขอบคุณให้ติดเป็นนิสัย 
แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม 



169 

  1.6. การไม่พูดเพ้อเจ้อ หรือพูดสั่งพร่ําเพรื่อ พูดเพ้อเจ้อ คือ พูดออกนอกลู่นอกทาง 
นอกเรื่อง ที่กําลังเป็นประเด็นสําคัญ พูดสั่งพร่ําเพรื่อ คือ พูดย้ําเตือน พูดสั่งพร่ําเพ้อ หรือ พูดย้ําเตือน
กําชับ เพราะกลัวคนฟ๎งจะ ลืม หากพูดบ่อย ๆ จะถือว่าเป็นการเสียมารยาท 

  1.7. การทักทายด้วยรอยยิ้ม และอัธยาศัยไมตรี การทักทายเมื่อพบคนที่รู้จักทําได้
หลายวิธี เช่น การยกมือไหว้ผู้ใหญ่ การทักทายด้วยความยินดี และการส่งยิ้มให้ก็เป็นการแสดงถึง
ความเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรี อันดีใคร ๆ ก็ต้องการคบหาด้วย 

  1.8. การระมัดระวังตัว และอ่อนน้อมถ่อมตน คนที่คอยระมัดระวังตนเองจะไม่
เหลียวหน้า เหลียวหลังทําท่าทางเลิกลัก หรือทําตัวเป็นจุดเด่น ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดเหมือนคนมีป๎ญหา 
ส่วนคนที่นอบน้อมถ่อมตนจะไม่ แสดงหรือเย่อหยิ่ง จองหอง ซึ่งจะเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น 

   1.9. การไม่ทําอะไรตามใจตน และไม่ต่อปากต่อคํากับผู้ใหญ่ วัยรุ่นหรือเยาวชนส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะใจร้อน จึงคิดและตัดสินใจทําอะไรรวดเร็วตามวัย แต่การทําตามใจตนเองนั้น ส่วน
ใหญ่มักผิดพลาด จึงควรยั้ง คิดฟ๎งคําตักเตือน และปรึกษาผู้ใหญ่ การสนทนากับผู้ใหญ่บางครั้งด้วยวัย
ที่แตกต่างกันความคิดอาจขัดแย้งกัน ได้แต่ก็ไม่ควรโต้เถียงกับผู้ใหญ่ควรใช้วิธีค่อย ๆ อธิบายเหตุผลให้
ท่านได้ฟ๎งจะดีกว่า 

2. มารยาทตามกาลเทศะ มารยาทตามกาลเทศะมีอยู่หลายประการ คือ มารยาทในการยืน 
เดิน นั่ง 

2.1. การยืน มีอยู่ 2 แบบ 

2.1.1 ยืนแบบธรรมดา ส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกเล็กน้อย ปล่อยตัวตาม
สบายแขนห้อยแนบลําตัวตามองตรง ไม่กอดอก หรือล้วงกระเป๋า 

  2.1.2 ยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ ตัวตรงเท้าชิด แสดงความนอบน้อมด้วยไหล่ และ
ศีรษะที่ก้มลงเล็กน้อยสองมือประสานไว้ข้างหน้า ไม่ยืนค้ําหัวผู้ใหญ่ไม่จ้องหน้าผู้ใหญ่ 

     2.2. การเดิน มีอยู่4 แบบ คือ 

  2.2.1 เดินแบบธรรมดา อย่าเดินเรียงแถวหน้ากระดานขวางทางผู้อ่ืน หรือ
กระโดดไปเต้นไปเดินแกว่งแขนแต่พองาม ไม่เดินช้า หรือเร็วเกินไปและไม่ควรเดินก้มหน้า 

  2.2.2 เดินกับผู้ใหญ่ ไม่เดินนําหน้า (ยกเว้นเมื่อต้องเป็นคนนําทาง) ให้เดิน
เยื้องไปด้านข้าง หรือด้านหลัง ไม่เดินเหม่อลอยต้องเดินระวังตัวตลอดเวลา 

  2.2.3 เดินสวนทางกัน ถ้าสวนทางกับเพ่ือนควรชิดซ้าย สวนทางกับผู้ใหญ่
ควรก้มตัวเมื่อเดินผ่าน ถ้าเป็นทางแคบควรหยุดให้ท่านไปก่อน ถ้าผู้ใหญ่นั่งอยู่ควรหลีกเลี่ยงไปใช้
เส้นทางอ่ืนหรือคลานเข่า 

  2.2.4 เดินในที่ชุมชน ถ้ามีคนนั่งอยู่ควรมีคนเดินค้อมหลัง และยกมือไหว้
สําหรับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยถ้ามีประธานนั่งอยู่ต้องทําความเคารพก่อนจะเดินเข้าไป หรือเดินออกมา 
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  2.3. การนั่ง มีอยู่2 แบบ คือ 

  2.3.1 การนั่งแบบธรรมดา หรือนั่งประชุม ผู้ชายถ้านั่งเก้าอ้ีแบบมีพนักพิง 
ก็ให้เอนหลังพองาม นั่งตามสบาย เหยียดขา ไม่กระดิกเท้า ไขว่ห้าง หรือขยับขาไปมา ผู้หญิงให้นั่งเข่า
ชิด ไม่แคะ แกะ เกา สะกิดคนอื่น ตั้งใจฟ๎งการประชุม 

  2.3.2 การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ ควรนั่งตัวตรง ไม่พิงพนัก น้อมตัวลงเล็กน้อย 
ตั้งใจฟ๎งคําพูดแต่ไม่ควรจ้องหน้าผู้ใหญ่ตลอดเวลา 

 

มารยาทพื้นฐานทางสังคม ข้อควรปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 
1. มารยาทในการทักทาย การทักทายกันระหว่างบุคคล ที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน เป็นบุคคลบ้าน

ใกล้เรือนเคียงหรือบุคคลทั่วไป นับเป็นสิ่งหนึ่งในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ เพราะคนเป็นสัตว์สังคม มี
การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้น การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กัน จึงเป็นลักษณะธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องมี 
ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในครอบครัว การทํางาน ทุกคนจะต้องอาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและกัน จึงต้องเรียนรู้ถึง
การปฏิบัติตนว่าอะไร ควรทําหรือไม่ควรทํา มารยาทในการทักทายนั้น มีหลักง่าย ๆ แต่ต้องพึงระวัง
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เริ่มที่ตนเองโดยการเข้าไปทักทายผู้อ่ืนก่อนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม 

1.2 ทําความเคารพ ตามแบบของบุคคลที่เราเข้าไปทักทาย เช่น คนไทยใช้การไหว้ คน
ญี่ปุุนใช้การโค้งคํานับ เป็นต้น 

1.3 รู้จักกาลเทศะ หากทักทายกับผู้คนในสถานที่มีความเงียบให้ใช้วิธีการไหว้ ก้มศีรษะ 
หรือใช้วิธีการที่เงียบ ถ้าพบผู้อาวุโสโบกมือให้ ให้ก้มศีรษะรับการทักทาย ห้ามโบกมือตอบ 

1.4 ใช้คําพูดที่สุภาพรื่นหูในการทักทาย ควรทักทายด้วยการให้เกียรติ คําพูดมีหางเสียง
รู้จักพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อาวุโส ถ้าเป็นเพ่ือนหรือคนรุ่นเดียวกันก็ต้องให้เกียรติ ไม่พูดคําหยาบ
คาย 

 
ภาพที่ 9.1 การทักทายโดยการไหว้ 

(ท่ีมา: http://www.asian-tp.com) 

https://1.bp.blogspot.com/-BcSz2eWs9pc/Vr17FMb_FtI/AAAAAAAABAU/GPSGKpSQo-Y/s1600/6.1.jpg
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2.  มารยาทต่อคนในครอบครัว ครอบครัวของคนไทยให้เกียรติและให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ 
ซึ่งผู้ใหญ่ในครอบครัวของคนไทย ถ้าครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะประกอบด้วย พ่อ แม่ ปูุ ย่า 
ตา ยาย และลูกหลานซึ่งอาจจะอยู่รวมกัน มารยาทและการให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่ง ในที่นี้จะกล่าวถึงพ่อแม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่คอยอบรมเลี้ยงดูลูก ๆ มาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ 
ซึ่งทุกคนควรจะให้ความเคารพนับถือแสดงความกตัญํู ลูก ๆ ควรที่จะได้ปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ในสิ่ง
ต่อไปนี้ 

2.1 จดจําวันเกิด หรือวันสําคัญของคนในครอบครัวให้ได้ 
2.2 กล่าวคําทักทายและบอกลา พ่อแม่ เมื่อตื่นนอน และก่อนเข้านอน 

2.3 หากต้องเดินทางออกไปนอกบ้าน ควรบอกกล่าวให้พ่อแม่ได้รับทราบ 

2.4 หาเวลาในการรับประทานอาหาร และพูดคุยเป็นประจําสม่ําเสมอ 

 

 
ภาพที่ 9.2 การรดดําน้ําหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 

(ท่ีมา: www.popterms.mahidol.ac.th) 

 

3. มารยาทต่อคุณครู ครูเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อลูกศิษย์ รองจากบิดามารดา 
เพราะครูเป็นผู้ให้ความรู้อบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี แนะนําสั่งสอนทั้งในด้านวิชาการ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยไปกว่าบิดามารดา บุคคลผู้ที่เจริญแล้วจึงให้ความเคารพนับถือ ครู เยี่ยง
บิดามารดา การให้ความเคารพต่อ ครูบาอาจารย์ ก็เป็นเพียงสิ่งที่ไม่ยากที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ 
หากลูกศิษย ์    ทุกคนมีความตระหนักผลที่ได้รับก็คือความดีที่ติดตัวเราไปนั่นเอง มารยาทที่งดงามที่
ลูกศิษย์ควรปฏิบัติต่อครู ได้แก่สิ่งต่อไปนี้  

3.1 ทักทายครูเมื่อพบหน้าครู ด้วยการยกมือไหว้และกล่าวคําสวัสดีทุกครั้ง หากเดินพบ
กันในช่วงเวลาเช้าแล้ว และพบกันในช่วงบ่ายอีกก็ควรจะทําความเคารพอีก 

https://2.bp.blogspot.com/-3Rr_85D4A18/Vr17WZ5_5LI/AAAAAAAABAY/hHd3UffBHJY/s1600/6.2.jpg
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3.2 ใช้คําพูดที่สุภาพกับครู ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าหรือการพูดถึงลับหลัง พูดมีหาง
เสียง อ่อนน้อม การเอ่ยถึงลับหลังก็ควรให้สรรพนามในการเรียกให้ถูกต้อง มีการให้เกียรติ ไม่ใช้คําพูด
ถึงหรือเรียกชื่อที่ไม่สุภาพ เพราะคําพูดนั้นจะสะท้อนถึงผู้พูด ไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ดี หรือไม่ดี 

3.3. ให้ความช่วยเหลือครูในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยความเต็มใจ 

3.4 เชื่อฟ๎งและปฏิบัติตามคําสั่งสอน ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 

3.5 เมื่อถูกตําหนิควรตระหนักไว้เสมอว่าเป็นการชี้แนะให้ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องไม่
แสดงอาการหงุดหงิด หรือไม่พอใจ 

 

 
ภาพที่ 9.3 การแสดงความเคารพต่อคุณครู 

(ท่ีมา: www.pantip.com) 

 

4. มารยาทต่อเพื่อน เพ่ือนที่คบหาและอยู่ด้วยกันกับเรา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางาน เพ่ือนที่
เป็นนักเรียน นักศึกษาของเรา ยิ่งสนิทสนมกันมากเท่าไหร่ยิ่งต้องรักษามารยาทให้มาก เพราะการที่
คนเราจะสนิทสนม รักใคร่กันต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมความรู้สึกดี ๆ เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงควรรู้จักท่ีจะรักษาและถนอมน้ําใจกันไว้ โดยต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

4.1 ปฏิบัติต่อเพ่ือนทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่แสดงอาการรังเกียจ หรือท่าทีมึนตึงกับเพ่ือน 
คนใดคนหนึ่ง ไม่ว่าจะรักใคร่ชอบพอหรือไม่ 
               4.2 พยายามศึกษาและเข้าใจลักษณะนิสัยของเพ่ือนแต่ละคน โดยยึดหลักความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล   

             4.3 รักษาความลับของเพ่ือน ไม่เปิดเผยปมด้อยของเพ่ือน หรือพูดให้ได้รับความอับอาย 

             4.4 ใช้คําพูดที่สุภาพ ไม่ใช้คําหยาบกับเพ่ือน ถึงแม้จะเป็นเพ่ือนสนิทสนมก็ไม่ควรทํา 

 

https://4.bp.blogspot.com/-O1DCssTFBjs/Vr17pu7qTvI/AAAAAAAABAg/Aaw4m7u5USs/s1600/6.3.jpg
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ภาพที่ 9.4 ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนด้วยความเต็มใจ 

(ท่ีมา: www.oknation.net) 

 

5. มารยาทของเพื่อนต่างเพศ ผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้มีเพียงสรีระที่แตกต่างกัน แต่อารมณ์
และความรู้สึกนึกคิดก็ต่างกันไปด้วย ผู้ชายจะมีความเข้มแข็ง นิสัยหุนหันพลันแล่นมากว่าผู้หญิง ใจ
กว้าง มองการณ์ไกล ไม่จุกจิก แต่ในขณะที่ผู้หญิง จะมีความนุ่มนวล อ่อนไหว คิดอะไรรอบคอบ และ
มักจะมีนิสัยชอบเอาใจผู้อื่น ซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ซึ่งมีลักษณะที่
ใกล้เคียงกันทั้งชายและหญิง ดังนั้นการปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามจึงควรคํานึงถึงมารยาทต่อไปนี้ 

5.1 การคบเพ่ือนต่างเพศควรจะมีการเว้นระยะของความใกล้ชิด เพราะการที่ใกล้ชิดกัน
มากเกินไปอาจจะทําให้อีกฝุายหนึ่งอึดอัด หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะถูกมองได้ว่าไม่รักนวลสงวนตัว 

5.2 ให้คิดไว้เสมอว่าถึงแม้จะเป็นเพื่อนต่างเพศ ก็สามารถคบกันเป็นเพื่อนได้ถ้ารู้จักวางตัว 

5.3 การคบเพ่ือนต่างเพศไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่มีใคร
เหนือกว่าใคร 

 

 
ภาพที่ 9.5 การวางตัวให้เหมาะสมกับเพ่ือนต่างเพศ เป็นเรื่องที่สําคัญมากในวัยเรียน 

(ที่มา: www.health4win.com) 

 

https://4.bp.blogspot.com/-5vA4ZMxb_g0/Vr171TJTJJI/AAAAAAAABAk/Gebs0iKeCk0/s1600/6.4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-zLS1MkrC4tg/Vr18DkdeCvI/AAAAAAAABAo/PyE0btZuCHI/s1600/6.5.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-5vA4ZMxb_g0/Vr171TJTJJI/AAAAAAAABAk/Gebs0iKeCk0/s1600/6.4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-zLS1MkrC4tg/Vr18DkdeCvI/AAAAAAAABAo/PyE0btZuCHI/s1600/6.5.jpg


174 

6. มารยาทในห้องเรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ มารยาทใน
ห้องเรียนจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ดังนั้นควรมีมารยาทในห้องเรียนดังนี้ 

6.1 ตั้งใจเรียน เป็นการแย่มาก ๆ หากว่านักเรียนจับกลุ่มคุยแข่งกับอาจารย์ที่สอนอยู่หน้า
ชั้นเรียนหรือสนใจอ่านหนังสือการ์ตูนมากกว่าบทเรียนในชั่วโมงทุกคนลองคิดดูว่า อาจารย์ผู้สอน
เพียง  คนเดียวไม่สามารถตะเบ็งเสียงแข่งได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการเรียนการสอนจะไม่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างทัศนคติที่ไม่ดีระหว่างอาจารย์และนักเรียนอีกด้วย 

6.2 ไม่รบกวนสมาธิของผู้อ่ืน ถึงแม้เราจะเบื่อในวิชานั้น ๆ ก็ไม่ควรไปชวนเพ่ือนคุยหรือ
รบกวนใด ๆ ก็แล้วแต่ ถ้าเราไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรให้ยกมือถาม อย่าไปถามเพ่ือนขณะเรียนเพราะ 
เพ่ือนอาจเรียนไม่รู้เรื่องเพราะเรา 

6.3 เชื่อฟ๎งคําตักเตือนของอาจารย์ บางครั้งที่เราทําผิดหรือเราอาจจะดื้อรั้นกับอาจารย์ที่
สอน อาจารย์อาจจะต่อว่าตักเตือนหรือตีก็ไม่ควรทําอวดดีหรือโต้เถียงใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.4 แสดงนําใจต่อเพ่ือน ๆ บางครั้งเพ่ือนของเรามาเรียนไม่ทันหรือขาดเรียนไปเราควร
อธิบายวิชาที่เราพอจะสามารถอธิบายให้เพื่อนเราฟ๎งได้ หรือเพ่ือนขาดอุปกรณ์การเรียน ถ้าเรามีก็ควร
จะแบ่งป๎น เพราะในการเรียนเราต้องพ่ึงพาอาศัยกันเมื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ 

6.5 มีความรับผิดชอบ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว หากมีการบ้านหรือกิจกรรม
กลุ่ม เราควรมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
ภาพที่ 9.6 การทําสมาธิก่อนเรียน 

(ที่มา: รุ่งฤดี ศิริผล ถ่ายภาพ) 
 

7. มารยาทในห้องสมุด ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ใช้ในการอ่านหนังสือ แต่มีห้องสมุดบางแห่งมี
กิจกรรมหลายอย่างที่จัดขึ้น เช่น ใช้เป็นที่จัดอบรม ฉายภาพยนตร์ และห้องสมุดอาจแบ่งพ้ืนที่เป็น
ส่วนต่าง ๆ เช่น ห้องยืมหนังสือพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือ พ้ืนที่สําหรับการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือค้นหา

https://1.bp.blogspot.com/-xb48a2iwLQU/Vr18Ld9iHNI/AAAAAAAABAw/ntYfTi_MsOY/s1600/6.6.jpg
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ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้พ้ืนที่ในส่วนใดของห้องสมุดเพ่ือทํากิจกรรม แต่โดยกิจกรรมหลักแล้ว 
ห้องสมุดยังคงใช้เป็นสถานที่ในการอ่านหนังสือจึงต้องการความสงบเรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดัง 
แม้กระทั่งเสียงฝีเท้าจากการเดินก็ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดัง จนเป็นที่รบกวนผู้อ่ืน มารยาทที่
ควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด มีดังต่อไปนี้ 

7.1 ไม่ส่งเสียงดังจนเป็นที่รบกวนภายในอาคาร 

7.2 รักษาวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร นิตยสาร และหนังสือทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
7.3 ดูแล รักษาหนังสือที่ยืมให้อยู่ในสภาพเดิม และมีความรับผิดชอบในการนํามาคืนตาม

กําหนด 

7.4 การนั่ง หรือเลื่อนโต๊ะเก้าอ้ี ควรจะกระทําอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดัง 
7.5 ไม่นําอาหารเข้ามารับประทานในบริเวณห้องสมุด 

 

 
ภาพที่ 9.7 มารยาทที่ดีในการใช้ห้องสมุด 

(ท่ีมา: www.health4win.com) 

 

8. มารยาทบนรถเมล์และรถไฟฟ้า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีจํานวนประชากรใช้
รถเมล์และรถไฟฟูา เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองหลวง 
เนื่องจากการใช้บริการรถเมล์และรถไฟฟูาในช่วงเวลาของการไปทํางานและเลิกงาน เป็นเวลาที่มี
จํานวนคนหนาแน่น หากทุกคนไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาหรือตามหลักมารยาทสากลแล้ว ก็จะเกิดการ
ทะเลาะวิวาท วุ่นวาย อาจเกิดอุบัติเหตุ และทําให้เกิดการล่าช้า ดังนั้นในการเดินทางโดยรถเมล์หรือ
รถไฟฟูาควรมีมารยาทในการโดยสาร ดังต่อไปนี้ 

8.1 เข้าแถวซื้อตั๋วรถไฟฟูาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

8.2 เมื่อขึ้นบนรถเมล์หรือรถไฟฟูา หากมีที่นั่งก็ควรนั่งให้เรียบร้อย ถ้าไม่มีก็ให้จับเสาหรือ
ราวโดยไม่ควรยืนพิงเสาให้เกะกะผู้อื่น         
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8.3 ไม่ควรนําอาหารขึ้นมารับประทานอาหารบนรถเมล์หรือรถไฟฟูา เพราะอาจมีกลิ่นที่
รบกวนผู้อ่ืน และอาจจะหกเลอะเทอะได้ 

8.4 ไม่ยื่นแขนหรือศีรษะออกนอกรถเมล์ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ 
8.5 ไม่เดินไปมาระหว่างตู้โดยสารรถไฟฟูา เพราะนอกจากรบกวนผู้อ่ืนแล้ว ก็อาจจะเป็น

อันตรายได้ 
8.6 ไม่วิ่งเล่นบริเวณสถานีรถไฟฟูา หากพลาดตกลงไปในรางซึ่งมีกระแสไฟฟูา อาจเกิด

อันตรายถึงชีวิตได้ 
 

 
ภาพที่ 9.8 เมื่อมีที่นั่งควรนั่งให้เรียบร้อย 

(ท่ีมา: http://www.travel.mthai.com) 

 

9. มารยาทการโดยสารเครื่องบิน ในป๎จจุบันการโดยสารเครื่องบินนับเป็นพาหนะในการ
เดินทางที่มีผู้คนนิยมใช้กันมากเนื่องจากการทําธุรกิจและการทํางานในบางครั้งมีความจําเป็นที่จะต้อง
รีบเร่งในเรื่องของเวลา การโดยสารเครื่องบินสามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางให้รวดเร็วมากขึ้น 
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทํางาน เพราะการเดินทางที่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถ
ปฏิบัติงานได้เสร็จ ดังนั้นในการโดยสารเครื่องบินควรมีมารยาทในการโดยสารเครื่ องบิน ซึ่งมีข้อควร
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

9.1  ควรนั่งตามเลขท่ีนั่งที่กําหนดไว้ในตั๋วเครื่องบิน 

9.2  ปฏิบัติตามกฎและคําแนะนําของพนักงานประจําเครื่องบิน เช่น การรัดเข็มขัด
นิรภัย การปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด การเปิดม่านหน้าต่างบังแดด ในขณะที่เครื่องบินขึ้นและลง
จอด 

9.3  ควรให้ความสนใจขณะที่พนักงานประจําเครื่องบินทําการสาธิตเกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์และหยุด ทํากิจกรรมอ่ืน ๆ 

https://3.bp.blogspot.com/-DXmSzvZ_yQY/Vr18fp7eIDI/AAAAAAAABA8/FhrRzzljAY0/s1600/6.8.jpg
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9.4  ไม่สร้างความรําคาญกับผู้อ่ืนโดยการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นไปในพ้ืนที่นั่งของ
คนอ่ืนไม่ว่าจะเป็นแขน ข้อศอก หรือเท้า 

9.5  ระมัดระวังการปรับพนักเก้าอ้ีในขณะที่ทุกคนกําลังรับประทานอาหารเพราะอาจจะ
เกิดอุบัติเหตุ ทําให้อาหารร่วงหล่น สกปรกเลอะเทอะได้ 

9.6  ไม่คุยกันส่งเสียงดังจนเป็นที่รําคาญ 

9.7  ไม่ถอดรองเท้า หรือวางสิ่งของเกะกะ เพราะในการโดยสารเครื่องบินการทําพ้ืนที่
ทุกส่วนให้ว่าง เป็นสิ่งจําเป็นเพราะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะทําให้สะดวกในการการอพยพ 

 

 
ภาพที่ 9.9 ควรให้ความสนใจเมื่อพนักงานสาธิตการใช้อุปกรณ์ 

(ท่ีมา: http://news.mthai.com) 

 

10. มารยาทการใช้บันไดเลื่อน ป๎จจุบันนี้บันไดเลื่อนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยเดินให้กับ
คนมากขึ้นในทุกสถานที่ ตามอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า สนามบิน ตึกอาคารสูง ๆ 
ทั่วไป เพ่ือเป็นการช่วยผ่อนแรง ในการเดินขึ้นที่สูงช่วยลดความเหนื่อยล้า และทําให้การเดินทางใน
อาคารรวดเร็วขึ้น การใช้บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อนจึงควรมีมารยาทดังต่อไปนี้ 

10.1 ใช้บันไดเลื่อนด้วยความระมัดระวังด้วยการก้าวให้ถูกจังหวะการเลื่อนของบันได 

10.2 เมื่อก้าวขึ้นไปยืนควรยืนชิดด้านขวาของราวบันได 

10.3 เว้นพื้นที่ด้านซ้ายไว้ให้สําหรับผู้ที่ต้องการความรีบเร่งได้เดินไปทางด้านซ้าย 

10.4 ไม่ควรวางของเกะกะบนราวบันได 

10.5 ควรสวมรองเท้าในการใช้บันไดเลื่อนทุกครั้ง 
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ภาพที่ 9.10 การใช้บันไดเลื่อนที่ถูกวิธี 

(ท่ีมา: www.news.mthai.com) 

 

11. มารยาทในการใช้ลิฟต์ ควรปฏิบัติดังนี้ 
11.1 กดปุุมลิฟต์ เมื่อลิฟต์เปิดไม่ควรแย่งกันเข้า และเมื่อลิฟต์จะปิดแต่มีคนตามมาทีหลัง 

ควรกดรอจนกว่าคนอ่ืนที่มาทีหลังจะได้เข้าลิฟต์ 
11.2 ควรให้โอกาสเด็ก สตรี และคนชรา เข้า-ออกลิฟต์ก่อน 

11.3 เมื่อเข้าไปในลิฟต์ ควรเดินชิดใน ไม่ขวางทางเข้าออกเพ่ือให้ผู้อื่นสามารถเข้า-ออกได้
สะดวกและเพ่ือความรวดเร็ว 

11.4 ไม่ส่งเสียงดัง หรือสร้างความรําคาญอ่ืนๆ ในลิฟต์ 
11.5 หากลิฟต์เต็ม ควรรอไว้คราวต่อไป 

 

 
ภาพที่ 9.11 ผู้ที่อยู่ใกล้ปุุมกด ควรเป็นผู้กดชั้นที่ต้องการของผู้โดยสาร 

(ท่ีมา: http://carcare.exteen.com) 
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12. มารยาทการใช้ห้องน้ าสาธารณะ ประเทศไทยในป๎จจุบันมีห้องน้ําที่ทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน 
ตามห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงเรียน ป๎๊มน้ํามัน ภัตตาคาร โรงพยาบาล ห้องน้ําได้รับการดูแล
ตกแต่งให้สะอาดและสวยงาม มีกลิ่นหอมของน้ําหอม ซึ่งทางสถานที่นั้น ๆ ได้พยายามจัดทําให้เกิด
ความประทับใจ และบ่งบอกถึงความดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องของความสะอาดของเจ้าของสถานที่นั้น 
ดังนั้นผู้ที่ใช้ห้องน้ําสาธารณะควรมีมารยาทในการใช้ดังต่อไปนี้ 

12.1 ควรใช้เวลาในการทําธุระส่วนตัวให้พอเหมาะ เพราะอาจมีคนอ่ืนที่รออยู่ 
12.2 ก่อนออกจากห้องน้ําควรสํารวจความเรียบร้อยของโถส้วม 

12.3 กระดาษชําระควรใช้แต่พอดี ใช้ด้วยความประหยัด 

12.4 ไม่ขีดเขียนฝาผนังห้องน้ํา 
12.5 หากมีการใช้ผ้าอนามัย ควรห่อให้มิดชิดก่อนที่จะทิ้งในถังขยะ 

 

 
ภาพที่ 9.12 ปิดน้ําทุกครั้งหลังเลิกใช้ 
(ท่ีมา: http://guru.sanook.com) 

 

13. มารยาทในการชมมหรสพ ควรปฏิบัติดังนี้ 
13.1 ควรไปถึงสถานที่ชมมหรสพก่อนเวลาแสดงเล็กน้อย 

13.2 ควรมีการจองซื้อบัตรหรือตั๋วล่วงหน้า ถ้าเปิดให้ซื้อหรือสั่งจองได้ล่วงหน้า แต่ถ้าต้อง
ซื้อบัตรหรือตั๋วที่หน้าสถานที่ชมมหรสพ ต้องเข้าแถวซื้อตามลําดับก่อน-หลัง โดยสุภาพบุรุษต้องเป็น
ฝุายจัดการในการซื้อบัตรหรือตั๋วและเลือกที่นั่ง 

13.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ชมมหรสพกําหนด 

13.4 เมื่อเข้าไปนั่งในที่นั่งชมมหรสพ ให้นั่งตามเลขที่นั่งท่ีระบุในบัตรหรือตั๋วของตน 

13.5 สุภาพบุรุษต้องเป็นผู้นําสุภาพสตรีเข้าไป เมื่อถึงที่นั่งแล้วสุภาพบุรุษต้องให้
สุภาพสตรีนั่งก่อนแล้วตนจึงนั่ง แต่ถ้าในสถานที่ชมมหรสพนั้นมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับนําไปส่งยังที่นั่ง
ต้องให้สุภาพสตรีเดินตามเจ้าหน้าที่ ส่วนสุภาพบุรุษเดินตามหลังและให้สุภาพสตรีนั่งก่อนเช่นกัน 

http://guru.sanook.com/
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13.6 เมื่อเดินผ่านท่านผู้ชมอ่ืน ต้องกล่าวคําว่า “ขอโทษ” ก่อนเดินผ่านเสมอ และถ้ามีคน
หลีกทางให้ต้องกล่าวคําว่า “ขอบคุณ” หรือ “ขอบใจ” ที่เขาหลีกทางให้เสมอ 

13.7 ควรปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนเข้าชมมหรสพ เพ่ือไม่ให้ต้องเดินเข้า-ออก
ขณะชมมหรสพ เพราะจะรบกวนผู้อื่น 

13.8 ควรปิดโทรศัพท์มือถือ เมื่อเข้าชมมหรสพเพราะจะส่งเสียงรบกวนผู้อื่น 

13.9 ไม่ควรนําอาหารหรือของขบเค้ียวเข้าไปรับประทานขณะชมมหรสพ 

13.10ไม่ควรคุยกันขณะชมมหรสพ หรือถ้ามีความจําเป็นไม่ควรส่งเสียงดังจนรบกวนผู้อื่น 

13.11 ควรนั่งชมมหรสพด้วยอาการสํารวม และไม่ควรนั่งหลับในขณะชมมหรสพ 

                  13.12 เมื่อเกิดความพึงพอใจในการแสดงมหรสพ ควรปรบมือ อย่าส่งเสียงประหลาด
ออกมาเมื่อเกิดความไม่พอใจหรือเบื่อหน่าย ควรให้เกียรติผู้แสดงเสมอ 

13.13 ไม่ควรใส่น้ําหอมหรือโคโลญจน์ที่มีกลิ่นรุนแรง เพราะจะทําให้กลิ่นฉุนรบกวนผู้อ่ืน 

13.14 ไม่ควรพาเด็กเล็กเกินไปเข้าไปในโรงมหรสพ เพราะเด็กจะส่งเสียงรบกวนผู้อ่ืน 
หรือสร้างความรําคาญแก่ผู้อ่ืน และอากาศในโรงมหรสพยังไม่เหมาะกับเด็กเล็กอีกด้วย 

13.15 ยืนแสดงความเคารพ เมื่อมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเสมอ 

13.16 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ชมมหรสพกําหนดไว้ 
 

 
ภาพที่ 9.13 ยืนแสดงความเคารพ เมื่อมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

(ท่ีมา: http://fb.hilight.kapook.com) 

 

14. มารยาทในงานประเพณีและพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเป็นสิ่งที่ชาว
ไทยยึดถือปฏิบัติกันมานาน ชาวไทยต้องเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้าย
ของชีวิต เช่น งานอุปสมบท งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น การเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ควรปฏิบัติดังนี้ 

14.1 มารยาทในการไปงานมงคลสมรส การไปร่วมงานมงคลสมรสไปเพ่ือแสดงความยินดี
และอวยพรแก่คู่บ่าวสาว ควรปฏิบัติมารยาทดังนี้ 

https://4.bp.blogspot.com/-jOavB7krLgg/Vr19dkPlKXI/AAAAAAAABBc/YMzmTSi2MDQ/s1600/6.13.jpg
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14.1.1 การแต่งกาย ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใส เหมาะสมกับสถานที่จัดงาน 
หรือในป๎จจุบันคู่บ่าวสาวนิยมกําหนดลักษณะงาน แล้วแจ้งแขกที่มาร่วมงานเกี่ยวกับในเรื่องการแต่ง
กาย เช่น แต่งกายแบบลูกทุ่งย้อนยุค แต่งกายด้วยสีฟูา เป็นต้น 

14.1.2 ควรหาของขวัญให้คู่บ่าวสาว เช่น เช็คของขวัญ ของใช้ห่อสวยงาม เป็นต้น 
ของ  ทุกชิ้นควรมีนามบัตร หรือติดบัตรแสดงความยินดีบอกชื่อผู้ให้ด้วย เพ่ือสะดวกต่อคู่บ่าวสาวใน
การบันทึก โดยทั่วไปสิ่งที่นิยมมอบให้แก่คู่บ่าวสาวคือเงินใส่ซอง เพ่ือให้คู่บ่าวสาวนําไปใช้ประโยชน์
ตามท่ีต้องการ 

14.1.3 เมื่อไปถึงงาน ควรทักทายเจ้าภาพหรือคู่สมรสก่อน นําของขวัญมอบให้คู่บ่าว
สาวหรือนําไปมอบที่โต๊ะรับของขวัญ 

14.1.4 นั่งตามที่เจ้าภาพจัดให้ 
14.1.5 สามีภรรยาที่ไปงานมงคลสมรสด้วยกันควรเข้าไปรดน้ําสังข์อวยพรคู่บ่าวสาว

พร้อมกัน 

14.1.6 รับของชําร่วยเพียงชิ้นเดียวหากจะนําไปฝากผู้ที่ฝากของขวัญมาให้คู่สมรสควร
แจ้งเจ้าภาพ 

14.1.7 หากได้รับเชิญให้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ ควรเริ่มจากการกล่าวขอบคุณ
เจ้าภาพที่ให้เกียรติ และจบด้วยการเชิญชวนให้แขกที่มาร่วมงานดื่มอวยพรแก่คู่บ่าวสาว 

14.1.8 เมื่อถึงเวลากลับควรบอกลาเจ้าภาพ หากมีแขกจํานวนมาก อาจบอกเจ้าภาพ
ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าตอนกลับอาจไม่ได้ลา ต้องขออภัยด้วย 

 14.2 มารยาทในการไปงานศพ การไปร่วมงานศพ แบ่งออกได้ดังนี้ 
14.2.1 การไปรดน้ําศพ ส่วนใหญ่มักรดน้ําศพญาติสนิท และนิยมรดน้ําศพผู้ที่สูงกว่า 

ไม่นิยมรดน้ําศพผู้ที่อายุน้อยกว่า ก่อนรดน้ําศพควรแสดงคารวะศพด้วยการไหว้ หรือโค้งคํานับแล้วแต่
ความเหมาะสม ขณะทําความเคารพให้ภาวนาขออโหสิกรรมในใจ แล้วค่อย ๆ รินน้ําอบที่ทางเจ้าภาพ
จัดเตรียมลงบนมือขวาของศพ พร้อมกับกล่าวในใจว่า “ขอจงไปสู่สุคติเถิด” 

14.2.2 การไปรับฟ๎งสวดพระอภิธรรม ควรปฏิบัติดังนี้ 
1) แต่งกายไว้ทุกข ์

2) เมื่อเข้าถึงงานควรเข้าไปหาเจ้าภาพ แสดงความเสียใจ มอบพวงหรีด 
หรือซองเงินทําบุญตามที่จัดเตรียมมา 

3) เข้ากราบพระพุทธรูป 3 ครั้ง แบบเบญจางคประดิษฐ์ แล้วจุดธูป 1 ดอก
ป๎กลงในกระถางธูป นั่งพับเพียบกราบศพแบบไม่แบมือ 

4) หาที่นั่งเหมาะสม ส่วนมากด้านหน้ามักเป็นโซฟารับแขกซึ่งจัดไว้ให้
ประธานนั่งแขกธรรมดาจะนั่งด้านหลัง 
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5) นั่งประนมมือฟ๎งพระสวดด้วยความสงบ 

6) ไปร่วมงานในฐานะเป็นเจ้าภาพงานสวด ต้องจุดธูปเทียนบูชาพระ ให้จุด
เทียนด้านซ้ายมือก่อนอาราธนาศีล เมื่อจบการสวดต้องเป็นผู้ถวายเครื่องป๎จจัยไทยทาน ทอดผ้า
บังสุกุลก่อนและกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย 

7) ควรอยู่ฟ๎งสวดให้ครบ 4 จบ หากบ้านไกลอาจกลับก่อน แต่จะต้องลา
เจ้าภาพด้วย 

14.2.3 การไปร่วมงานฌาปนกิจหรืองานพระราชทานเพลิง ควรปฏิบัติดังนี้ 
  (1) แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์ ถ้าเป็นงานพระราชทานเพลิง สตรีควรสวม

กระโปรง ถุงน่อง บุรุษใส่ชุดพระราชทาน หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเน็กไทดํา 
  (2) เมื่อไปถึงงานควรแสดงความเคารพเจ้าภาพก่อน แล้วหาที่นั่งที่

เหมาะสม 

  (3) หากมีการเปุาแตรงอนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ ทุนคนยืนตรง แสดง
ความเคารพให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์ 

  (4) ควรเรียงแถว ทยอยกันขึ้นจุดเพลิงศพ 

  (5) แสดงความเคารพด้วยการคํานับหรือไหว้ ก่อนวางดอกไม้จันทน์ 
 

มารยาทบนรถโดยสารประจ าทาง 
 

การขนส่งมวลชนทางรถประจําทางนั้นเป็นที่นิยมมากอันเนื่องมาจากเป็นการขนส่งแบบ
เข้าถึง จึงมีการนิยมใช้บริการขนส่งมวลชนทางรถประจําทางมากจึงทําให้การจัดระเบียบลําบาก
ผู้ใช้บริการควรมีมารยาทในการใช้บริการคือ มารยาทที่ดีที่ควรปฏิบัติบนรถโดยสารประจําทางมี
ดังต่อไปนี้ 

1. ไม่สูบบุหรี่บนรถโดยสารประจําทาง 
2. ไม่นั่งเหยียดขาขวางทางผู้อื่น 

3. ไม่คุยเรื่องส่วนตัว คุยเสียงดัง หรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืน 

4. ไม่จ้องมองผู้โดยสารคนอ่ืน เพื่อสํารวจตรวจตราออกหน้า 

5. ไมค่วรนําสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไปด้วย 

6. ควรเสียสละที่นั่งให้เด็ก สตรีและคนชรา และช่วยเหลือถือสิ่งของให้คนอ่ืนตามความ
เหมาะสม 

7. ควรเข้าแถวเมื่อจะขึ้นรถ และควรเตรียมข้าวของให้เรียบร้อยก่อนกดกริ่งเพ่ือลงจากรถ 

8. ไม่ยืนขวางทางตรงประตูรถ 
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9. ไม่ควรพูดจาแทะโลมสุภาพสตีหรือส่งเสียงแซวผู้อ่ืน 

10. เตรียมเงินค่าโดยสารให้พอกับจํานวนที่ต้องการจ่ายทุกครั้ง 
 

มารยาทในการพูด 
 

มารยาทในการพูดท่ีควรปฏิบัติ มีดังนี้ 
1.1 ค ากล่าว “ขอบคุณ” จะใช้เมื่อมีผู้อ่ืนให้สิ่งของให้ความช่วยเหลือ ให้บริการ หรือเอ้ือเฟ้ือทํา

สิ่งต่างๆ ให้ ไม่ว่าจะโดยหน้าที่ของเขา หรือมีน้ําใจหรือไม่ก็ตาม เช่น บริกรเสริฟน้ําให้ คนลุกให้นั่งหรือ
ช่วยถือของให้บนรถประจําทาง คนช่วยหยิบของให้เวลาของหล่นลงพ้ืน พนักงานรักษาความปลอดภัยช่วย
บอกทางในขณะจอดรถ หรือคนช่วยเปิดประตูให้ เป็นต้น  การกล่าวคําขอบคุณนั้น ถ้ากล่าวกับผู้ที่อาวุโส
กว่า หรือมีวัยเสมอกันจะใช้คําว่า “ขอบคุณ” หรือถ้ากล่าวกับคนอายุน้อยกว่าจะใช้คําว่า  “ขอบใจ” ส่วน
ระดับของการขอบคุณนั้นจะใช้คําว่า “ขอบคุณ” “ขอบคุณมาก” “ขอบพระคุณมาก” “ขอบใจ” “ขอบใจ
มาก” ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้พูดต่อสิ่งที่ทําให้หรือได้รับ โดยเฉพาะคําว่า “ขอบพระคุณมาก” จะใช้กับ
ผู้อาวุโส มิใช่แค่คําพูดเท่านั้น น้ําเสียงที่พูด กิริยา ท่าทางที่พูดจะบอกว่า ผู้นั้นพูดออกมาจากความรู้สึกที่
อยู่ในใจจริงๆ หรือพูดออกมาตามหน้าที่ หรือตามสถานการณ์ที่บังคับที่ทําให้ต้องพูด ผู้ฟ๎งจะรู้สึกได้ถึงสิ่ง
ที่พูด และยิ่งยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวคําขอบคุณกับผู้อาวุโสไปพร้อมกัน จะทําให้ดูอ่อนน้อม และได้รับ
ความเมตตาจากผู้อาวุโสมากยิ่งขึ้น และการพูดขอบคุณแบบขอไปทีกับไม่พูดนั้น ผู้เขียนเห็นว่า การพูดก็
ดีกว่าการไม่พูด เพราะแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดีกว่าการไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

1.2 ค ากล่าว “ขอโทษ” จะใช้เมื่อทําสิ่งที่ไม่ดี / สิ่งที่ผิด/ สิ่งผิดพลาด/ สิ่งที่ไม่เหมาะสม/
การรบกวน/ การขัดจังหวะขณะพูดหรือทํางานเมื่อมีธุระด่วน/ การพูดจาหรือแสดงกิริยาที่ไม่ดีหรือไม่
เหมาะสมต่อบุคคลอ่ืนทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ตาม  เป็นต้น การกล่าวคําขอโทษนั้น จะใช้คําว่า “ขอ
โทษ” เมื่อผู้พูดรู้สึกสํานึกผิดในสิ่งที่ตนได้กระทํา/ พูด/ แสดงออกมา ถ้าพูดออกมาด้วยความรู้สึกผิด 
จะทําให้คําขอโทษนั้นมีความหมายที่ผู้ฟ๎งหรือคนกระทํารู้สึกดีขึ้นและพร้อมที่จะให้อภัย และถ้าเขาให้
อภัยแล้ว ผู้ที่ทําผิดต้องกล่าวคําขอบคุณที่เขาให้อภัยเราด้วยแต่ถ้ากล่าวคําขอโทษออกมาแบบเสีย
ไม่ได้ หรือในท่าทีที่ไม่เหมาะสม คําขอโทษนั้นจะมีน้ําหนักน้อยที่อาจทําให้เขาอาจไม่ให้อภัยหรือให้
อภัยตามมารยาทสังคมเท่านั้น แต่ในใจยังรู้สึกติดใจอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในอนาคตได้ที่อาจมีการ
เอาคืนในภายหลัง แต่การกล่าวคําว่าขอโทษแบบเสียไม่ได้ก็ยังดีกว่าการไม่ยอมกล่าวคําขอโทษออกมา 
เพราะย่อมแสดงถึงว่าเราลดตัวตนหรือทิฐิของเราลงมาในระดับหนึ่ง  และยอมที่จะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ถึงแม้ความรู้สึกสํานึกผิดจะช้าก็ตาม ในการกล่าวคําขอโทษนั้น ถ้ากล่าวกับผู้อาวุโสควรยกมือ
ไหว้พร้อมกันไปด้วย จะทําให้ผู้อาวุโสที่เราขอโทษเขารู้สึกดี และบอกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้ 
นั้นด้วย จะทําให้ดูดีและน่ารักในสายตาผู้อาวุโสและสายตาของผู้ที่ได้พบเห็นหรืออยู่ในสถานการณ์นั้น 
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1.3 ค าพูดที่ใช้เม่ือสนทนาหรือกล่าวถึงผู้อ่ืนในลักษณะให้เกียรติ เป็นสิ่งที่มีความจําเป็น
อย่างมาก ดังคําโบราณว่า “พูดดีเป็นศรีแก่ตัว” ก็แสดงว่า การพูดนั้นเป็นคุณแก่ผู้พูด คําพูดที่จะให้
คุณ ก็คือ คําพูดดีๆ ที่พูดต่อกัน น้ําเสียงในการพูดให้น่าฟ๎ง อ่อนโยน ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
แสดงความให้เกียรติ รักษาน้ําใจผู้อ่ืน และไม่ควรพูดประชดประชันหรือซุบซิบนินทาผู้อ่ืนให้เสียหาย 
คําพูดดีๆ นั้นจะหมายรวมถึงการที่ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อ่ืน หรือยกตนข่มผู้อ่ืน หรือแสดงตนว่าอยู่
เหนือคนอ่ืน หรือพูดไม่ถูกกาลเทศะ การพูดเหล่านี้นอกจะไม่ให้คุณแล้ว ยังแสดงถึงความไม่มีมารยาท
ในการพูด จะทําให้เกิดผลกระทบตามมากับผู้พูด ทําให้ผู้พูดขาดทุนเพราะขาดความน่ารักไม่ได้ใจผู้ฟ๎ง 
และยังก่อให้เกิดความขัดแย้งกันตามมาด้วย การพูดที่ให้เกียรติผู้อ่ืนนั้น ไม่ใช่ให้เกียรติเฉพาะผู้อาวุโส/ 
ผู้ใหญ่เท่านั้น ต้องรวมไปถึงผู้ที่มีศักดิ์และสถานะเท่าเทียมกัน จนถึงผู้ที่มีศักดิ์หรือสถานภาพด้อยกว่า
ผู้พูดด้วย โดยเฉพาะถ้าผู้พูดเป็นผู้อาวุโสกว่าหรือเป็นผู้บังคับบัญชา ยิ่งต้องพูดดีและให้เกียรติกับผู้ที่
ทํางานร่วมกันไม่ว่าเขาอยู่ในสถานภาพไหนก็ตาม จะทําให้ได้ใจผู้ฟ๎ง และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือใน
การทํางาน 

 

มารยาทในการรักษาเวลา 
         

การนัดหมายกับผู้อ่ืนในการทํางาน การประชุม การไปเที่ยว จะต้องตรงเวลาและรักษาเวลา
ให้ดี ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่สามารถทําได้ต้องรีบแจ้งหรือบอกผู้ที่เรานัดหมายก่อนล่วงหน้าหรือเร็วที่สุด
เท่าท่ีจะทําได้ ถ้าไม่แจ้งและคนที่นัดรอเก้อ จะถือว่าเป็นคนไม่ตรงต่อเวลา และไม่มีมารยาททางสังคม 
การรักษาเวลาถือเป็นการให้เกียรติต่อกันที่มีความสําคัญมากพอๆ กับการรักษา 
 

มารยาทในที่ประชุม 

  
                มารยาทในที่ประชุมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการให้เกียรติกัน และเคารพในการแสดงความ
คิดเห็นของกันและกัน มารยาทที่ต้องรักษาไว้ ดังนี้ 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าประชุม  
2. การขออนุญาตที่ประชุมเมื่อเข้าประชุมสายหรือการออกจากห้องประชุมก่อน

กําหนด  
3. การยกมือขวาขึ้นเพ่ือขอแสดงความคิดเห็นหรือต้องการถาม  
4. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย  
5. การเป็นผู้ฟ๎งที่ดี รู้จักอดทนฟ๎งเรื่องราวที่ผู้อื่นกําลังแสดงความคิดเห็นให้จบก่อน

ว่าเขาต้องการแสดงความคิดเห็นหรือบอกอะไร  
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6. ไม่พูดแทรกหรือตัดบทไม่ให้พูดขณะที่ผู้อ่ืนกําลังแสดงความคิดเห็น   
7. ไม่พูดกวนหรือต่อเรื่องให้ยาวออกนอกประเด็นจากเรื่องที่ประชุม  
8. เคารพกฎ กติกาของที่ประชุม  
9. เคารพมติของที่ประชุม  
10. ไม่คุยเรื่องส่วนตัว คุยเสียงดัง หรือวิพากษ์วิจารณ์หรือนินทาผู้อื่นในขณะประชุม  
11. พูดในที่ประชุมควรใช้เหตุผล หลักการ และความจริง ไม่ใช้อารมณ์ โดยเฉพาะ

อารมณ์ที่จะเอาชนะ มีอัตตาสูง หรือต้องการพูดปกปูองตนเองก่อนที่จะฟ๎งเรื่องราวให้จบ จะทําให้ที่
ประชุมป๎่นปุวน ไร้ระเบียบ และทําให้การประชุมนั้นไม่มีประสิทธิภาพ  
 

การฝึกกิริยามารยาทในการรับประทานอาหาร 
 

การทํางานย่อมต้องมีการสมาคม มารยาทจึงถือเป็นคุณสมบัติที่ควรจะอยู่กับตัวผู้ที่มี
มารยาทจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าโต๊ะเพ่ือนั่งรับประทานอาหาร การสั่งอาหาร
จนกระท่ังกิริยาในการรับประทาน สุภาพบุรุษสุภาพสตรีควรจะปฏิบัติตนด้วยมารยาทที่ถูกต้องงดงาม
ในทุก ๆ ด้าน จึงมีความจําเป็นที่ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร การ
ร่วมรับประทานอาหารในโอกาสที่เป็นทางการ หรือเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะการทํางาน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนต้องพบปะกับผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่จะต้องคู่กับการทํางานไปจนตลอดชีวิต
มารยาทในการรับประทานอาหารจึงมีความจําเป็น หลาย ๆ คนอาจคิดว่าไม่มีอะไรที่จะต้องศึกษา
เพราะการรับประทานอาหารเป็นเรื่องปกติธรรมดา เคยเป็นอยู่อย่างไรก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นซึ่งเป็น
ความเข้าใจผิดอย่างมากเพราะหากจะเปรียบเทียบคนที่รู้จักกิริยามารยาท และคนที่ไม่ได้สนใจในเรื่อง
นี้เลย จะเห็นได้ถึงบุคลิกภาพที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

   ดังนั้นบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือการมีกิริยาท่าทางที่ดีที่ถูกต้องจึงมีความ
จําเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพ่ือให้ตัวเองเป็นบุคคลที่ดีมีกิริยาที่งดงามสง่าภูมิฐานเป็นที่น่าประทับใจ 
ไว้วางใจแก่ผู้ พบเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้ที่ใกล้ชิดกับเราอันจะนําไปสู่ความก้าวหน้าใน
อาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว 

มารยาทพ้ืนฐานในการร่วมกับประทานอาหารมีมากมายหลายอย่างเริ่มตั้งแต่การเตรียม
ตัวเองเพ่ือไปร่วมงาน จนกระทั่งถึงการรับประทานอาหาร และเสร็จสิ้นงานนั้น ๆ ซึ่งมีรายละเอียด
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

1.   ก่อนจะไปร่วมงานควรเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ เช่น 
งานราตรีสโมสร งานเลี้ยงอาหารค่ํา งานเลี้ยงค็อกเทล งานเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีน งานเลี้ยงอาหาร
แบบบุฟเฟุ เป็นต้น 
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ภาพที่ 9.14 การแต่งกายเพื่อไปร่วมงานราตรี 
(ที่มา: www.globalfashionreport.com) 

 

   2. เมื่อเดินทางไปถึงงานเลี้ยง การนั่งเก้าอ้ีรับประทานอาหารระยะห่างระหว่างโต๊ะกับ
ลําตัวเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะถ้าห่างเกินไปเมื่อเวลาทานอาหารก็ต้องโน้มตัวมาข้างหน้าทําให้ดูเหมือน
ต้องยื่นลําคอออกมารับอาหาร มองดูแล้วไม่สวยงาม แต่ถ้านั่งชิดโต๊ะมากเกินไปก็จะทําให้เวลาใช้ช้อน
และส้อมตักอาหารข้อศอกกางออก ท่านั่งที่ถูกต้องจึงควรให้ลําตัวห่างจากโต๊ะประมาณหนึ่งกําป๎้นครึ่ง 

     3. อย่านั่งไขว่ห้างหรือถอดรองเท้าไว้ใต้โต๊ะ บางครั้งเราคิดว่าการนั่งจะนั่งอย่างไรก็ได้ 
เพราะมีผ้าปูโต๊ะช่วยปิดบังขา แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้อ่ืน การนั่ง
กระดิกเท้าหรือสั่นขาอยู่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่น่ารําคาญและน่ารังเกียจอย่างยิ่งแสดงถึงการขาดการ
อบรม จะเห็นได้ว่าคนที่มีการแสดงออกถึงกิริยาท่าทางที่ดีก็จะมองให้เห็นถึงการได้รับการอบรมมา
จากครอบครัวที่ด ี ดังคําพูดที่ว่า “สําเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล” กิริยาที่ไม่ดีต่าง ๆ ไม่มีใครกล้าที่จะ
บอกให้เราได้ทราบ จึงควรจะต้องระมัดระวังตัวเองในการแสดงออกถึงกิริยาท่าทางต่าง ๆ 

     4. ไม่ควรเอาข้อศอกวางไว้บนโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร การวางข้อศอกไว้บนโต๊ะแล้ว
เอามือประคองศีรษะรับประทานอาหาร มองดูเหมือนคนปุวย ไม่มีสง่าราศี หรือมองดูเหมือนขี้เกียจ 
นอกจากเสียบุคลิกภาพของตนเองแล้วยังทําให้เป็นที่น่ารําคาญ เกะกะผู้อื่นอีกด้วย จึงต้องระมัดระวัง 

 

https://1.bp.blogspot.com/-pOeBxWun-_g/VsGEMNzUR6I/AAAAAAAABCk/kjg_GF7noEI/s1600/12.jpg
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ภาพที่ 9.15 กิริยาที่ไม่เหมาะสมในการรับประทานอาหาร 

(ที่มา: www.kapook.com) 

 

 5. ไม่พูดจาซุบซิบ การพูดจาซุบซิบกับคนที่นั่งข้าง ๆ อาจจะทําให้คนอ่ืนที่นั่งร่วมในโต๊ะ
เกิดความไม่สบายใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา หรือถูกนินทาว่าร้ายบางครั้งถ้าเจ้าภาพผู้จัดงานเห็นก็จะ
เกิดความไม่สบายใจ เช่น อาจจะคิดว่าถูกนินทาว่าอาหารไม่อร่อย การจัดงานไม่ดีหรือมีบางสิ่ง
บางอย่างบกพร่อง จึงไม่ควรที่จะแสดงกิริยาท่าทางดังกล่าว 

 6. ไม่ใช้ไม้จิ้มฟ๎นแคะฟ๎นบนโต๊ะอาหาร ถ้ามีความจําเป็นจริง ๆ ก็ให้ใช้มืออีกด้านหนึ่งบัง
เอาไว้แต่ถ้าเศษอาหารติดฟ๎นจนเอาไม่ออกจําเป็นต้องแคะโดยการออกแรงก็ควรขออนุญาตและเดิน
ไปเข้าห้องน้ําเพ่ือจัดการกับเศษอาหารนั้น 

  7. ให้ความสนใจกับพิธีกรหรือผู้ดําเนินรายการ ในการร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีพิธีกรใน
งานบางช่วงบางตอน ขณะที่พิธีกรกําลังพูดควรสนใจฟ๎ง ควรหยุดรับประทานอาหารและหยุดการ
พูดคุย เพ่ือฟ๎งพิธีกรพูด เป็นการให้เกียรติและแสดงความสนใจผู้พูด อย่าละเลยในเรื่องเหล่านี้เพราะ
เป็นการแสดงให้เห็นความมีมารยาท 

มารยาทพ้ืนฐานในการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้แต่ส่วนใหญ่มักจะละเลย 
และทําตามใจตัวเองจนกลายเป็นการเสียมารยาทเสียบุคลิกภาพ มารยาทพ้ืนฐานในการรับประทาน
อาหารนี้หากบุคคลได้ศึกษาและนําไปปฏิบัติจะเป็นเพียงเรื่องง่าย ๆ ทั่วไป และหากนําไปปฏิบัติจะ
เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้ตัวเองดูดูมีคุณค่ายิ่งข้ึน 

 

มารยาทการรับประทานอาหารแบบไทย 

การรับประทานอาหารแบบไทยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่คนไทยทุกคนจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและนําไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เพ่ือคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบสานต่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้
ปฏิบัติตามการรับประทานอาหารของไทยมี 3 แบบดังนี้  

https://1.bp.blogspot.com/-C4QoBsDzaRk/VsGEc44MrPI/AAAAAAAABCs/ZqyXWF3QMn8/s1600/13.jpg
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1. การเลี้ยงอาหารแบบนั่งกับพื้นมีส าหรับเฉพาะตัว การเลี้ยงอาหารแบบนี้ในป๎จจุบัน
ใช้เลี้ยงเฉพาะพระสงฆ์ชั้นราชาคณะเท่านั้น ไม่ใช้เลี้ยงบุคคลภายนอก การเลี้ยงพระสงฆ์อาหารแต่ละ
สํารับจะมี 7 ถ้วย ในสํารับคาวประกอบด้วย จานข้าว คนโทน้ํา แก้วน้ํา ผ้าเช็ดมือ ช้อน ส้อม และ
อาหารคาว   เมื่อพระสงฆ์ฉันแล้วจึงยกสํารับคาวออก และยกสํารับหวานเข้ามาแทนที่ ฉันเสร็จแล้ว
จึงยกสํารับกลับและเก็บเครื่องใช้ทั้งหมด 

2. การเลี้ยงอาหารแบบนั่งกับพื้นรวมเป็นวง การเลี้ยงอาหารที่มีลักษณะเป็นกันเอง โดย
การจัดที่นั่งของผู้รับประทานอาหารเป็นวง วงละประมาณ 5-6 คน ก่อนที่จะวางสํารับอาหารต้องปู
เสื่อ หรือพรม แล้วเอาผ้าปูตรงกลางสํารับวางอาหาร เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารมี จานข้าว 
ช้อนกลาง   โถข้าว คนโทน้ํา กระโถน กระดาษเช็ดมือ และแก้วน้ํา ซึ่งวางไว้ทางขวามือของผู้ใช้ 
อาหารส่วนมากมีประมาณ 5-7 อย่าง อาหารหวานและผลไม้ 3 อย่าง การรับประทานอาหารเริ่ม
พร้อม ๆ กัน และเมื่อรับประทานอาหารคาวเสร็จจึงยกของหวานและผลไม้มาแทนที่ ในการเติม
อาหารที่พร่องให้ตักอาหารใส่ถ้วย จาน หรือชาม มาเติมที่สํารับอย่าหยิบภาชนะในสํารับออกไปเติม 

3. การเลี้ยงอาหารแบบขันโตกเป็นการเลี้ยงอาหารค่ํารับรองแขกผู้มีเกียรติ หรืองาน
ฉลองสมโภชของชาวเหนือ อาหาร ได้แก่ ลาบ แกงอ่อม น้ําพริกหนุ่ม น้ําพริกอ่อง พร้อมผักจิ้ม แกง
ฮังเล แคบหมูไส้อ่ัว กระติบใส่ข้าวเหนียว คนโทน้ํา จอกหรือจันน้ํา อาหารบรรจุใส่ในโตก ของหวานที่
นิยมรับประทาน ได้แก่ ข้าวแต๋น ขนมจอก นอกจากนี้ยังมีเมี่ยงและบุหรี่ไชโยวางไว้ในพาน เมื่อถึง
เวลาเปิดงานแขกผู้อาวุโสจะเป็นผู้เดินนําหน้าขบวนแห่ขันโตก ซึ่งมีขบวนฆ้องใหญ่ปิดท้ายขบวน 
จากนั้น    แขกผู้อาวุโสกล่าวเปิดงานและมีการแสดงบนเวที แขกรับเชิญทั้งหลายจึงเริ่มรับประทาน
อาหาร โดยใช้มือป๎้นข้าวเหนียว จิ้มแจ่ว น้ําพริกอ่องหรือแกง ถ้าอาหารในโตกรับประทานหมดให้
เรียกอาหารเพิ่มได้ 

การแต่งกายไปร่วมงานเลี้ยงแบบขันโตกสุภาพสตรีนิยมแต่งชุดไทยพ้ืนเมือง คือสวมเสื้อ
แขนกระบอกนุ่งผ้าซิ่นและแซมด้วยดอกไม้บนมวยผม สําหรับสุภาพบุรุษใส่เสื้อม่อฮ้อม กางเกงขายาว
แบบสากลสีเข้ม การรับประทานอาหารจะต้องนั่งตามหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขในบัตรเชิญโตก
หนึ่งจะมีผู้ร่วมรับประทานประมาณ 6-7 คน นั่งล้อมวงกับพ้ืน สุภาพสตรีนั่งพับเพียบสําหรับ
สุภาพบุรุษจะนั่งขัดสมาธิหรือพับเพียบก็ได้ 
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ภาพที่ 9.16 อาหารแบบขันโตก 

(ที่มา: www.kapook.com) 

 

มารยาทการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ 
การเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟุ เป็นที่นิยมจัดเลี้ยง เพราะทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเอง จึงไม่ต้องมี

ภาระในเรื่องการใช้พนักงานเสิร์ฟ นอกจากนั้นยังประหยัดอุปกรณ์และภาชนะในการรับประทาน
อาหารได้มาก การเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟุ นิยมใช้ในการประชุมสัมมนาการอบรม เนื่องจากมีจํานวน
ปริมาณของคนมาก ทุกคนจึงต้องมีมารยาทในการเข้าแถวการตักอาหารเพ่ือรับประทานอาหารซึ่ง
หลักการง่าย ๆ ที่จะต้องปฏิบัติมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ควรลุกไปตักอาหารเองโดยยืนต่อแถวและอย่าให้เป็นภาระของผู้อ่ืน ไม่หยิบอาหร
ช้อนส้อม หรือตักอาหารแจกผู้อื่น แต่ละคนต้องช่วยเหลือตัวเอง 

2. ไม่พูดคุยขณะที่ตักอาหาร รับตักอาหารเพื่อให้ผู้อื่นได้ตักอาหารบ้างอย่าตักอาหารให้
ล้นจาน 

3. ตักอาหารเป็นอย่าง ๆ อย่าวางสุมทับกัน ถ้าของเป็นชิ้นควรหยิบเพียงหนึ่งชิ้นจะ
หยิบเกินกว่าหนึ่งก็ต่อเมื่อผู้อื่นได้ครบแล้ว 

4. อาหารที่ตักมาต้องรับประทานให้หมด ถ้าไม่พอสามารถลุกเติมได้ 
5. เมื่อรับประทานเสร็จต้องเขี่ยเศษอาหารในจาน และรวบช้อนส้อมให้เรียบร้อย 

6. กระดาษเช็ดมือไม่ควรใส่ในจานอาหารเพราะจะทําให้ปลิวเก็บลําบากควรใช้จานวาง
ทับไว้ 

7. ถ้ามีการกําหนดให้เอาจานอาหารวางไว้ที่ใดเม่ือรับประทานเสร็จแล้วควรปฏิบัติตาม 

8. อาหารหวาน ควรตักเมื่อรับประทานอาหารคาวเสร็จแล้ว 

9. ไม่เบียดหรือแซงผู้อ่ืน ไม่ยื่นมือไปตักอาหารข้ามมือหรือแขนควรคอยจังหวะให้ผู้อื่น
ตักเสร็จเสียก่อนแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ชอบก็ตาม 

https://4.bp.blogspot.com/-7j7qzGfkEnU/VsGEoptB8GI/AAAAAAAABC0/au-PLhA1zjM/s1600/14.jpg
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ภาพที่ 9.17 อาหารแบบบุฟเฟ่ 

(ที่มา: www.ekohchang.com) 

 

มารยาทการรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน 

การรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีนที ่ได ้มาตรฐานเครื ่องใช้ใ นโต๊ะจีนแต่ละท่านจะ
ประกอบด้วย ถ้วยซุปพร้อมจานรองและส้อม จานอาหารขนาดเล็กเฉพาะคน แก้วน้ํา ถ้วยชา
พร้อม จานรอง ตะเกียบพร้อมหมอนตะเกียบและช้อนกลาง ซึ่งควรใช้เครื่องใช้ที่มีอยู่ให้ถูกต้อง 
เช่น ควรวางช้อนไว้ที่จานรองถ้วยซุป อย่าวางไว้ในถ้วยซุป ควรวางตะเกียบไว้บนหมอนรองตะเกียบ
อย่าวางพาดปากชามการเข้านั่งโต๊ะอาหารจีน โดยปกติลักษณะของงานที่เป็นพิธีการจะคล้ายกับของ
แบบตะวันตก คือมีการจัดทําผังที่นั่ง ซึ่งเจ้าภาพจะติดไว้หน้าห้องรับประทานอาหารเพ่ือให้แขกรับ
เชิญทุกท่านได้ทราบที่นั่งของตนล่วงหน้า และเมื่อถึงเวลาเข้าที่นั่งเจ้าภาพจะเรียนเชิญแขกเกียรติยศ
เข้าท่ีนั่ง แขกรับเชิญอื่น ๆ ก็จะตามเข้าไป 

การกล่าวสุนทรพจน์หรือคําอวยพรเจ้าภาพจะเป็นผู้กล่าวก่อนเมื่อเริ่มรับประทานจาก
แรก เมื่อกล่าวจบก็จะเดินชนแก้วกับแขกเกียรติยศและแขกท่านอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ฝุายเดียวกับเจ้าภาพ 
หลังจากนั้นแขกเกียรติยศก็จะมีการกล่าวตอบและชนแก้วเช่นเดียวกัน สิ่งที่จะต้องปฏิบัติและ
ระมัดระวังในการรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน มีดังต่อไปนี้ 

1. เจ้าภาพควรเสิร์ฟอาหารชิ้นแรกของแต่ละจานให้แขกเกียรติยศโดยใช้ช้อนกลางหรือ
ใช้ ตะเกียบของตนที่ยังไม่ใช้ หรือหากใช้ตะเกียบแล้วให้กลับเอาอีกด้านมาคีบให้ 

2. เจ้าภาพควรเชิญชวนแขกดื่มบ้างแต่อย่าบ่อยมากจนเกินไป 

3. หากอาหารที่เสิร์ฟมีบางประเภทที่ต้องใช้มือจับ บริกรจะนําชามใส่แก้วน้ําชาและ
มะนาวฝาน หรือบางงานอาจโรยด้วยกลีบกุหลาบมาให้เพ่ือไว้สําหรับล้างมือ เช่น อาหารประเภทเป็น
ป๎กก่ิง หมูหัน วิธีล้าง คือให้ใช้ปลายนิ้วที่เปื้อนจุ่มลงล้างแล้วจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าเช็ดปากแต่อย่า 

สะบัดมือเพราะน้ําจะกระเด็นถูกแขกท่านอ่ืน ๆ 

https://2.bp.blogspot.com/-fa1MI8L3AnA/VsGExpbrsZI/AAAAAAAABC4/OgqJhMn25DM/s1600/15.jpg
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4. การสนทนาระหว่างกันในโต๊ะอาหาร ไม่ควรมุ่งไปในด้านธุรกิจหรือการงานจนเกินไป 
ต้องอาศัยความแนบเนียนในการเจรจา ควรให้มีบรรยากาศแบบมีอัธยาศัยไมตรีอันดีเป็นหลัก 

5. เมื่อเสร็จสิ้นงานเลี้ยงเจ้าภาพจะต้องเดินทางไปส่งแขกเกียรติยศให้ถึงรถ โดยเป็น
การให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ 

6. อย่าคายหรือทิ้งเศษอาหารบนโต๊ะหรือที่พ้ืน ให้ทิ้งในถ้วยหรือชามที่บริกรจัดไว้ให้ 
หรือวางไว้ตรงขอบจาน 

7. อย่ากระแทกปลายตะเกียบบนโต๊ะจีนมีเสียงดัง 
8. อย่าตัดอาหารจําพวกเส้นหมี่ในงานวันเกิด 

9. อย่ากลับปลาทั้งตัว เมื่อทานเนื้อด้านใดด้านหนึ่งหมด ให้ใช้ตะเกียบหักก้างปลาออก
แล้วรับประทานส่วนที่เป็นเนื้อ 

10. อย่าดูดตะเกียบ 

 

 
ภาพที่ 9.18 การจัดโต๊ะจีน 

(ที่มา: http://sukkaphap-d.com) 

 
มารยาทการรับประทานอาหารแบบยุโรป 

การรับประทานอาหารแบบยุโรป ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและจดจําวิธีการ เพราะจะ
มีอุปกรณ์ในการับประทานหลายชนิด ซึ่งอุปกรณ์แต่ละอย่างต้องมีหลักเกณฑ์ในการหยิบใช้ว่าอุปกรณ์
ใดใช้กับอะไร และยังต้องรู้ว่าจะหยิบอะไรด้านไหน ขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องก็จะ
ไม่เคอะเขิน สร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง และเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีแสดงถึงความเป็นผู้
ที่มีความรู้และได้รับการอบรมกิริยามารยาทมาเป็นอย่างดี 

1. Formal Table Setting เราจะพบเจอ “Table Setting” เมื่อไปร้านอาหารสไตล์
ยุโรป, ร้านอาหารไวน์, ร้านไวน์ ในโรงแรม หรือร้านอาหารระดับ Hi-End แน่นอนว่าคนเอเชียส่วน

https://4.bp.blogspot.com/-9DnsUd16b88/VsGFL5bSE9I/AAAAAAAABDA/uTdwacOhDNo/s1600/16.jpg
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ใหญ่ ไม่คุ้นเคยกับการทานอาหารลักษณะนี้กันสักเท่าไหร่ ซึ่งการเซ็ทโต๊ะอาหารแบบทางการตาม
มาตรฐาน จะมีการเรียงตามตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 9.19 อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารแบบยุโรป (Table set) 

(ที่มา: http://www.lucariscrystal.com) 

 

1. จานหลัก (Service Plate) : เป็นจานที่ใหญ่ที่สุด วางอยู่ตรงกลางของโต๊ะ
อาหาร 

2. จานใส่เนย (Butter Plate) : มักจะวางเฉียงไปทางด้านบนซ้ายของจาน
หลัก 

3. ช้อน และส้อม สําหรับทานของหวาน (Dessert Spoon and Fork) : วาง
ด้านบนของจานหลัก 

4. ส้อม (Fork) : วางอยู่ด้านซ้ายของจานหลัก มักจะแบ่งเป็น ส้อมดินเนอร์ 
(Dinner Fork) เป็น ส้อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด, ส้อมทานปลา (Fish Fork) และส้อมสลัด (Salad Fork) 

การจัดเรียงจะขึ้นอยู่กับลําดับ การใช้งาน หากใช้ก่อน จะถูกวางไว้ด้านซ้ายสุดของจานหลัก และไล่มา
ทางขวา 

5. มีด (Knife) : วางอยู่ด้านขวาของจานหลัก มักจะแบ่งเป็น มีดดินเนอร์ 
(Dinner Knife), มีดหั่น ปลา (Fish Knife) และมีดหั่นสลัด (Salad Knife) การจัดเรียงจะขึ้นอยู่กับ
ลําดับการใช้งาน หากถูกนําไปใช้งาน ก่อน มีดจะถูกวางอยู่ด้านขวาสุดของจานหลัก ก่อนจะไล่มา
ทางซ้าย 

6. ช้อนกาแฟ (Coffee Spoon) : วางอยู่ตําแหน่งเดียวกับมีด โดยเรียง
ตามลําดับการใช้งาน 

7. ช้อนตักซุป (Soup Spoon) : วางอยู่ตําแหน่งเดียวกับมีด หรือด้านขวาของ
ช้อนกาแฟ 
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8. แก้ว (Glasses) : แก้วมักจะวางอยู่ด้านขวาบนของจานหลัก สามารถมี
สูงสุดได้ถึง 5 ใบ โดยมัก จะเรียงลําดับการใช้งาน จากขวาไปซ้ายดังนี้ แก้วแชมเปญ (Champagne 

Flute), แก้วไวน์แดง (Red Wine Glass) หรือแก้วไวน์ขาว (White Wine Glass) และแก้วน้ํา 
(Water Goblet) 

9. แก้วกาแฟ และจานรอง (Coffee Cup and Saucer) : วางอยู่ด้านขวาของ
มีด และด้านล่าง ของแก้วไวน์. 

10. ผ้าเช็ดปาก : ผ้าเช็ดปากมักจะวางบนจานหลัก ด้านซ้ายของส้อม หรือ
ด้านล่างของส้อม 

11. เกลือ และพริกไทย (Salt and Pepper) : วางเยื้องไปทางด้านบนขวาของจาน
ใส่เนย 

2.  ลําดับของอาหารชนิดครบชุด อาหารแบบยุโรปจะมีวิธีรับประทานเป็นขั้นตอน ว่า
จะรับประทานอะไรก่อนหลัง ดังนี้ 

2.1 ออเดิร์ฟ + ขนมป๎ง จะเสิร์ฟกันในช่วงเดียวกัน 

2.2 ซุป 

2.3 อาหารจําพวกปลา 

2.4 อาหารจําพวกเนื้อ 

2.5 ไอศกรีม 

2.6 อาหารจําพวกเนื้อ 

2.7 สลัดผัก 

            การรับประทานอาหารผู้จัดรายการจะเป็นผู้ที่ทราบว่ามีรายการอาหาร
อะไรบ้าง และรายการใดที่จะตัดออกไป หรือมีครบทุกอย่าง หากรายการอาหารใดถูกตัดออกไป 
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารก็จะถูกตัดออกไปด้วย เช่น อาหารประเภทเนื้อ อาจตัดปลาออกไป ก็จะตัดมีด
และส้อมสําหรับรับประทานปลา บางครั้งก็อาจจะเพ่ิมรายการพิเศษ อาจจะมีหอยนางรมก็ควรเพ่ิม
ส้อมท่ีใช้แกะเนื้อหอยนางรม เป็นต้น 

3.  ขั้นตอนการรับประทานอาหารแบบยุโรปการรับประทานอาหารแบบยุโรป มี
ขั้นตอนการหยิบใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องกับอาหารที่บริกรนํามาเสิร์ฟ การใช้อุปกรณ์มีลําดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 ผ้ากันเปื้อนเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกของการรับประทานอาหารที่จะต้องหยิบ
ขึ้นมาใช้ เมื่อเข้าไปนั่งที่เก้าอ้ีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้หยิบผ้ากันเปื้อนคลี่ออก พับออกเป็นสองส่วนหัน
ส่วนที่เป็นริมออกแล้ววางไว้บนตัก ไม่เหน็บไว้ข้างขาหรือผูกไว้ที่คอหรือหน้าอก 
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ภาพที่ 9.20 การใช้ผ้ากันเปื้อน 

(ที่มา: https://www.gotoknow.org) 

 

3.2 การใช้กันเปื้อนเช็ดริมฝีปาก หรือเช็ดนิ้วมือที่อาจจะเปื้อนอาหาร ให้ใช้ขอบของ
ผ้าซับริมฝีปากเบา ๆ ไม่เช็ดถูรุนแรง และจะไม่ใช้ส่วนกลางของผ้าในการเช็ดรอยเปื้อนบนริมฝีปาก 

3.3 ผ้ากันเปื้อนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ก่อนลุกข้ึนจากโต๊ะให้วางผ้ากันเปื้อนไว้
บนโต๊ะ ด้านซ้ายมือ อาจจะพับเป็น 4 ส่วน หรือไม่พับก็ได้ ถ้าในกรณีท่ียังรับประทานอาหารอยู่ แต่
ต้องการลุกไปห้องน้ํา หรือาทําธุระส่วนตัว ให้วางผ้ากันเปื้อนไว้ที่เก้าอ้ี หรือวางไว้ข้างโต๊ะโดยใช้จาน
อาหารทับเอาไว้ก็ได้ 

  3.4 การรับประทานอาหาร ซุปถือเป็นอาหารอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการรับประทานไม่ใช่
ดื่มดังนั้นการรับประทานซุปถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารประเภทน้ําแต่ต้องรับประทานไม่ให้เกิดเสียงดัง 
และไม่หกเลอะเทอะ จึงมีเทคนิคในการใช้ช้อนตักซุปเพ่ือรับประทาน ดังนี้ 

    3.4.1 การตักซุป จะตักจากด้านใกล้ตัวออกด้านนอก หรือจากด้านนอกเข้า
หาตัวก็ได้แต่การใช้ช้อนจะต้องตะแคงช้อนน้ําซุปออกนอกตัวถ้ากลัวว่าจะมีซุปหยดก็อาจใช้ช้อนปาด
เบาๆกับขอบถ้วยซุป แต่ต้องไม่ให้เกิดเสียงดัง เมื่อซุปใกล้หมดใช้มือซ้ายยกถ้วยซุปตะแครง เพ่ือตักซุป
ทานจนหมดได้ 

    3.4.2 การตักซุปเข้าปาก ให้ใช้ปลายช้อนส่วนใกล้ด้านหน้าเอียงช้อนเป็น
เส้นทแยงมุม ก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วรับประทานอย่าให้เกิดเสียงดัง 

3.4.3 เมื่อรับประทานซุปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้วางช้อนหงายขึ้นไว้ในถ้วยซุป 
โดยให้ด้ามช้อนเอียงออกด้านข้าง หรือจะวางไว้ที่จานรองก็ได้ (ถ้าจานรองใหญ่พอที่จะวาง) 
 

https://www.gotoknow.org/
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ภาพที่ 9.21 การตักซุป 

(ที่มา: www.oknation.net) 

 

3.5 การรับประทานขนมป๎ง ออเดิร์ฟ และซุป ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเสิร์ฟในเวลาที่
ไล่เลี่ยกันการรับประทานก็จะหยิบอุปกรณ์ต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน การรับประทานออเดิร์ฟจะใช้มีดและ
ส้อมออเดิร์ฟ การรับประทานออเดิร์ฟ มือขวาจับมีดออเดิร์ฟ มือซ้ายถือส้อม 

ในขณะเดียวกันถ้าต้องการรับประทานขนมป๎งด้วยก็สามารถใช้มือฉีกขนมป๎ง
ได้ โดยมีขัน้ตอนในการรับประทานขนมป๎ง โดยหยิบขนมป๎งฉีกขนมป๎งบนจานรองชิ้นพอคําหยิบขนม
ป๎งที่เหลือไว้ที่จานรองจับขนมป๎งด้วยมือซ้ายทาเนยเก็บมีดทาเนยไว้ที่เดิม 

     3.6 การรับประทานออเดิร์ฟ ออเดิร์ฟเป็นอาหารเบา ๆ เพ่ือเรียกน้ําย่อยเป็นการ
เพ่ิมบรรยากาศในการรับประทานอาหารบนโต๊ะได้ดีอย่างยิ่ ง การรับประทานออเดิร์ฟไม่ต้อง
รับประทานให้มากจนเกินไปเพราะยังมีรายการอาหารอ่ืน ๆ ที่จะต้องเสิร์ฟตามมา ออเดิร์ฟบางอย่าง 
เช่น พวกขนมป๎งที่ตัดเป็นชิ้นพอคําประดับด้วยผักสดไว้บนขนมป๎ง สามารถใช้มือหยิบรับประทานได้ 
อุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับรับประทานออเดิร์ฟ คือ มีดและส้อมออเดิร์ฟ    
   3.7 การรับประทานอาหารประเภทปลา เมื่ออาหารประเภทปลาถูกเสิร์ฟออกมา 
อุปกรณ์ท่ีจะต้องหยิบใช้บนโต๊ะอาหาร คือ มีดและส้อมรับประทานปลา ในการรับประทานปลาที่มีหัว
และหางปลาด้วย ให้ใช้มีดและส้อมเลาะเนื้อปลาเด้านบนออกมาวางไว้ในจานด้านที่ใกล้ตัวจากนั้น
รับประทานจนหมด ต่อไปใช้ส้อมกดตรงหัวปลา ใช้มีดสอดเข้าไปใต้ก้างปลาดึงก้างปลาออกมา (ไม่
ต้องกลับพลิกตัวปลา) มือซ้ายที่ถือส้อมกดหัวปลาให้แน่นพอสมควร เพ่ือเลาะก้างปลาออก การ
รับประทานปลาให้เริ่มตัดเนื้อปลาเป็นชิ้นพอคํา และเริ่มรับประทานจากด้านซ้ายมือ 

เนื่องจากปลาที่นิยมรับประทานมีหลายชนิด เช่น ปลาลิ้นหมาเป็นที่นิยม
รับประทานกันมาก ในบรรดาอาหารตะวันตก ลักษณะของปลาลิ้นหมาคือจะมีเนื้อเพียงด้านเดียว อีก
ด้านของตัวปลาจะแบนไม่มีเนื้อ ในการรับประทานจึงต้องเลาะก้างปลาและครีบออก นําส่วนที่เป็น
ก้างปลาและครีบที่เลาะวางไว้ด้านตรงข้ามของตัวปลาจึงรับประทานเนื้อปลา 

https://3.bp.blogspot.com/-yHP960QdnOo/VsGF4KUhsvI/AAAAAAAABDY/nCLCNFahGZ8/s1600/20.jpg
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ปลาบางชนิดมีลําตัวกว้าง หากเลาะเนื้อส่วนหน้าออกมาทั้งหมดจะชิ้นใหญ่
เกินไป รับประทานยาก จึงจะต้องใช้วิธีแบ่งตัวปลาเป็น 2 ซีก (แบ่งตามยาวของตัวปลา) ใช้มีดและ
ส้อมเลาะส่วนนั้นออกมารับประทานก่อน จากนั้นรับประทานส่วนที่เหลือ เมื่อรับประทานหมดแล้วก็
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน คือให้เลาะก้างปลาออกโดยไม่ต้องพลิกตัวปลา 

 

 
ภาพที่ 9.22 การรับประทานปลา 

(ที่มา: https://business-reporter.co.uk) 

 

3.8 การรับประทานอาหารประเภทเนื้อจะต้องใช้วิธีการตัด อุปกรณ์ที่จะต้องหยิบขึ้นมา
ใช้ก็คือมีดและส้อมสําหรับรับประทานเนื้อ อาหารประเภทเนื้อบางครั้งก็จะถูกเสิร์ฟมามีกระดูกติดมา
ด้วย หรืออาจจะไม่มีก็ได้ การรับประทานก็ไม่ได้เป็นเรื่องยาก ใช้มือขวาจับมีด มือซ้ายจับส้อม กดชิ้น
เนื้อแล้วตัดเป็นชิ้นเนื้อแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กพอคํา ตัดเป็นชิ้นทีละคํา รับประทานไปจนหมดไม่ควรตัด
เนื้อ 

เป็นชิ้นเล็ก ๆ ไว้เต็มจาน เพราะนอกจากไม่น่าดูแล้วยังทําให้เสียรสชาติด้วย การ
รับประทานเนื้อจะมีผักเครื่องเคียงเสิร์ฟมาด้วย ก็ควรจะรับประทานผักคู่กับเนื้อด้วย เพ่ือช่วยเพ่ิม
รสชาติของอาหารด้วย 

 
ภาพที่ 9.23 การรับประทานเนื้อ 

(ที่มา: www.wongnai.com) 
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3.9 การรับประทานสลัดผักสลัดผักจะถูกเสิร์ฟมาพร้อม ๆ กับอาหารจําพวกเนื้อจะ
รับประทานเนื้อพร้อมกับสลัดผัก หรือจะรับประทานเนื้อให้เสร็จก่อนแล้วค่อยรับประทานสลัดผักก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับความชอบและการตัดสินใจของแต่ละคน แต่โดยปกติแล้วนิยมรับประทานสลับกับเนื้อที่เย็น 
ตามหลักการรับประทานอาหารแบบยุโรป การรับประทานสลัดผักใช้ส้อมเพียงอย่างเดียว ถ้าผักชิ้น
ใหญ่ก็ให้ใช้ด้านข้างของส้อมตัดผัก แต่ในบางครั้งผักชิ้นใหญ่และแข็งตัดด้วยส้อมไม่ได้ก็ใช้มีดหั่นได้ 

การรับประทานสลัดผักสลัดมีส่วนผสมหลายชนิด โดยรวมแล้วจะเป็นผักและอาจจะมี
พวกถั่วต่าง ๆ เช่น ถั่วลันเตา ในการรับประทานจึงต้องใช้เทคนิคในการใช้ส้อม คือ ตักพันและจิ้ม 
ขึ้นอยู่กับว่าจะตักอะไรพันอะไร และจิ้มกับอะไร เมล็ดถั่วต่าง ๆ ให้ใช้วิธีเอาหลังส้อมกดให้แบนแล้วใช้
ส้อมตักรับประทานผักบางชนิดก็ใช้พัน เป็นต้น 

3.10 การเก็บมีดและส้อมเม่ือรับประทานอาหารจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรจะเก็บมีดและ
ส้อมให้ถูกต้องตามหลักการรับประทานอาหารแบบยุโรป เพ่ือแสดงถึงการรู้หลักมารยาทตั้งแต่การเริ่ม
รับประทานอาหารจนครบถึงขั้นตอนสุดท้าย คือรับประทานอาหารจนอ่ิมแล้ว เป็นการบอกให้บริกร
ได้ทราบและจะได้เก็บอุปกรณ์คือ จาน มีด และส้อม 

 

 
ภาพที่ 9.24 การวางอุปกรณ์เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ 

(ที่มา: http://www.manager.co.th) 

 

3.11 การรับประทานไอศกรีมให้เริ่มรับประทานจากส่วนที่คนอ่ืนมองดูไม่เห็น คือด้านที่
อยู่ใกล้ตัวเราก่อน ตักรับประทานเป็นคํา ๆ ไม่คนไอศกรีมรวมกับส่วนผสมอ่ืน ๆ เข้าด้วยกันเพราะม่
น่าดู ถ้าจะรับประทานส่วนผสมอื่นที่รวมมา เช่น กล้วย สตรอเบอร์รี่ เชอร์รี่ก็ให้ตักรับประทานรวมกับ
ไอศกรีม เป็นคํา ๆ มองดูแล้วสะอาด 

3.12 การรับประทานผลไม้ 
3.12.1 กล้วย จะถูกเสิร์ฟเป็นลูก ๆ โดยจะตัดส่วนหัวและท้ายออกแล้วหรืออาจจะ

ตัดเพียงส่วนหัวออกไป วิธีรับประทานกล้วย ใช้ส้อมกดผลกล้วยไว้แล้วใช้มีดผ่าเปลือกกล้วยตามแนว

https://4.bp.blogspot.com/-31GkuVMEFk8/VsGGUzc_NAI/AAAAAAAABDo/gT_1YIrk5uo/s1600/23.jpg
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ยาวด้านใกล้ตัวและด้านตรงข้าม ใช้มีดและส้อมจับเปลือกกล้วยส่วนที่ผ่าดึงออกไปนําไปเก็บไว้ข้าง
จานด้านตรงข้ามกับมือ ตัดกล้วยเป็นชิ้นพอคํารับประทานโดยเริ่มจากซ้ายมือจะไม่ตัดกล้วยออกเป็น
ชิ้น ๆ แต่จะตัดรับประทานทีละคํา               

3.12.2 การรับประทานองุ่น เชอร์รี่ สตอเบอร์รี่ ผลไม้จําพวก องุ่น เชอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ 
เป็นผลเล็ก ๆ สามารถใช้มือหยิบรับประทานได้ ถ้าเป็นองุ่นผลไม้ใหญ่ต้องการจะปอกเปลือกก็ให้ปอก
แล้วนําเปลือกไว้บนจาน การนําเมล็ดออกจากปากให้ใช้มือรองไว้ที่ปากหยิบออกมา จากนั้นก็ไว้ที่ขอบ
จานของตัวเอง 

3.12.3 การดื่มเครื่องดื่ม ชา กาแฟ การดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้ขึ้นอยู่กับความชอบ
ของแต่ละคนว่าจะใส่น้ําตาล นม เท่าไร หรือจะไม่ใส่เลยก็ไม่มีกฎเกณฑ์ แต่มีข้อควรระวังเกี่ยวกับ
มารยาทเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งจะละเลยไม่ได้ เช่น การใส่ก้อนน้ําตาลลงในถ้วยกาแฟ ให้ใช้คีมหยิบน้ําตาล
ใส่ในช้อนกาแฟก่อน แล้วค่อย ๆ จุ่มลงในถ้วยกาแฟถ้าเป็นนมหรือเป็นครีมก็ให้ระมัดระวังอย่าให้หก
เลอะเทอะ ใช้ช้อนกาแฟคนเบา ๆ วิธีคนใช้ปลายช้อนกดลงให้ถึงก้นของถ้วยกาแฟ หมุนวนเป็น
วงกลมเบา ๆ ไม่ให้มีเสียง จนน้ําตาลหรือครีมละลายจากนั้นเก็บช้อนไว้ที่จานรองการชิมกาแฟ จะไม่
ใช้ช้อนกาแฟตักชิมเป็นอันขาด ให้ยกถ้วยกาแฟขึ้นมาจิบเบา ๆ เพ่ือชิมรสชาติว่าพอใจหรือยัง การใช้
ช้อนกาแฟตักชิมถือเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมแสดงถึงการขาดความรู้ในเรื่องของมารยาทบนโต๊ะอาหาร 

ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นมารยาทในการรับประทานอาหารแบบยุโรป ซึ่งมี
อุปกรณ์ในการรับประทานต่อหนึ่งคนจํานวนหลายชิ้น จึงต้องพึงจําไว้ว่าการหยิบอุปกรณ์ผิดด้านจะทํา
ให้คนอ่ืน ๆ ผิดตามไปด้วย และการใช้อุปกรณ์ เช่น มีดและส้อมจะต้องหยิบจากด้านอกสุดเข้ามาด้าน
ในเป็นคู่ ๆ การหยิบขนมป๎ง เนยให้หยิบด้านซ้ายมือของตัวเอง แก้วน้ําดื่ม และแก้วเครื่องดื่มต่าง ๆ 
จะอยู่ด้านขวามือการรับประทานอาหารในจานหลักไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ปลา ผักผลไม้ จะเริ่มรับประทาน
จากซ้ายมือเสมอ จึงควรได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัย เพราะจะทําให้เป็นบุคคลที่มี
กิริยามารยาทที่น่าดูเป็นอย่างยิ่ง 

 

มารยาทการรับประทานอาหารแบบญ่ีปุ่น 

“อาหารญี่ปุุน” เป็นกลุ่มอาหารเอเชียที่มีบทบาทต่อสังคมโลกเป็นที่รู้จักกันมานานโดยเฉพาะใน
โลกป๎จจุบันที่กระแสความนิยมการบริโภคอาหารต่างชาติ มีความต้องการจากผู้บริโภคมากขึ้น อาหาร
และวัฒนธรรมแบบญี่ปุุนจึงมาพร้อมกับกระแสการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและค่านิยมทางสังคม และ
วัตถุกลุ่มอาหารที่ขึ้ นชื่ อของญี่ปุุนเช่น ข้ าวป๎้นแบบญี่ปุุ น ( sushi) หรือน้ํ าซุปเต้ าเจี้ ยวญี่ปุุ น
(misoshiru) กลุ่มอาหารชุบแปูงทอด (tempura) เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการเรียนรู้ที่ถูกต้องผู้เรียนต้อง
เข้าใจในวิธีคิด และวัฒนธรรมตลอดจนความเป็นตัวตนของชนชาตินั้นก่อนจึงจะเข้าใจในหลักของ  การ
รับประทานอาหารและมารยาทต่าง ๆ คนญี่ปุุนเป็นชนชาติที่มีความพิถีพิถันในเรื่องของคุณภาพการ
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ดํารงชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินจะต้องสะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย กิริย า การ
รับประทานอาหารซึ่งบางชนชาติถือว่าไม่สุภาพ แต่ในทางตรงกันข้ามอีกชนชาติหนึ่งบอกว่าเป็นการ
แสดงออกถึงสิ่งที่ดี เช่น การรับประทานอาหารประเภทเส้นโซบะของคนญี่ปุุน ต้องใช้วิธีดูดเข้าปากถึงแม้
จะเกิดเสียงดังก็ยิ่งเป็นการดี เพราะถือว่าอาหารนั้นอร่อยถูกปากแต่คนตะวันตกกล่าวว่า การ
รับประทานสปาเก็ตตี้ จะต้องใช้ส้อมพันเส้นสปาเก็ตตี้ ม้วนเป็นคําเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ รับประทาน จึงจะ
ถือว่ามีมารยาทในการรับประทาน 

อาหารญี่ปุุนแบบดั้งเดิมจะถูกเสิร์ฟออกมาเป็นชุดสําหรับแต่ละคนในชุดอาหารจะมีถ้วยหรือ
จานเล็กที่ใส่อาหารแต่ละอย่าง เช่น ของต้ม ของย่าง ผักดอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องมีถ้วยข้าว และ ถ้วย
ซุป อยู่ตรงข้างหน้าถ้วยข้าวต้องวางอยู่ด้านซ้ายมือและถ้วยซุปต้องอยู่ด้านขวามือ ถ้าวางสลับกัน  คน
ญี่ปุุนถือว่าไม่ค่อยดี อย่างไรก็ดีการรับประทานอาหารแบบญี่ปุุนก็มีหลักมารยาทที่ควรเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ม้ืออาหารของคนญี่ปุ่น 

 คนญี่ปุุนรับประทานอาหาร 3 มื้อ คล้ายคนไทย โดยในแต่ละมื้อจะมีชื่อเรียก ช่วงเวลาและ
ลักษณะการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

       1.1 อาหารเช้า เริ่มตั้งแต่ 07.00-08.00 น. ลักษณะของอาหารจะเป็นง่ายๆมีข้าวสวย
กับซุป  ปลาหวาน ผักดอง ผักต้ม และไข่ม้วน เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 9.25 อาหารญี่ปุุนมื้อเช้า 
(ที่มา: www.food.mthai.com) 

 

1.2 มื้อกลางวัน เริ่มตั้งแต่ 12.00-13.00 น. ลักษณะของอาหารจะเป็นสํารับ อาจเป็น
อาหารจานเดียว กับผักดอง และน้ําซุป 

 

https://1.bp.blogspot.com/-v69wMjHRirI/VsGGfAQyUjI/AAAAAAAABDs/GAIdThUvhqk/s1600/24.jpg
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ภาพที่ 9.26 อาหารญี่ปุุนมื้อกลางวัน 

(ที่มา: www.ilovetogo.com) 

 

1.3 มื้อเย็น เริ่มตั้งแต่ 17.00-19.00 น. ลักษณะของอาหารมักมีปลาเป็นส่วนประกอบ 
จัดเป็นมื้อใหญ่เหมือนคนไทย การรับประทานก็จัดเป็นสํารับคล้ายกับของไทย 

 

 
ภาพที่ 9.27 อาหารญี่ปุุนมื้อเย็น 

(ที่มา: www.educatepark.com) 

 

2. มารยาทรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่น จําเป็นต้องใช้ตะเกียบในการรับประทาน จึงมี
ความจําเป็นที่คนต่างชาติจะต้องเรียนรู้มารยาท และกิริยาท่าทางที่ไม่ควรปฏิบัติในการรับประทาน
อาหารแบบญี่ปุุน มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ไม่ใช้ตะเกียบหยิบอาหารแล้วส่งให้ผู้อ่ืนโดยคนที่รับก็ใช้ตะเกียบรับอาหาร
นั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากไม่ได้เรียนรู้ก็จะไม่ทราบ และจะยังคงปฏิบัติกันอยู่เพราะการใช้ตะเกียบหยิบของ
แล้วส่งต่อให้กันนั้นใช้สําหรับพิธีการที่ไม่ใช่งานมงคล จึงควรหลีกเลี่ยง 

2.2 ถือตะเกียบแล้วส่ายไปมาบนอาหารหลายชนิด เพ่ือจะหยิบอาหารแต่ยังไม่รู้
ว่าจะเลือกอย่างไหนดี 

2.3 ใช้ตะเกียบแทงเสียบของรับประทาน ถือเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพ 

https://1.bp.blogspot.com/-McyHxFFdszs/VsGGstrMNII/AAAAAAAABD0/cftLpS1OP90/s1600/25.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-BRlJXhyE7_4/VsGG2ERUdHI/AAAAAAAABD8/jZwvoCftAlg/s1600/26.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-McyHxFFdszs/VsGGstrMNII/AAAAAAAABD0/cftLpS1OP90/s1600/25.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-BRlJXhyE7_4/VsGG2ERUdHI/AAAAAAAABD8/jZwvoCftAlg/s1600/26.jpg


201 

2.4 ใช้ตะเกียบคุ้ยอาหารในถ้วย เพ่ือหาชิ้นของอาหารที่ต้องการ มารยาทในการ
รับประทานอาหารแบบญี่ปุุนที่กล่าวมาเป็นมารยาทที่เป็นพ้ืนฐานง่ายๆ ซึ่งไม่เป็นพิธีการมากนัก 
เพียงแต่เป็นมารยาทโดยทั่ว ๆ ไปที่ควรได้รู้และนําไปปฏิบัติ 

 

ทักษะการเข้าสังคมอย่างมืออาชีพ 

 

1. การแนะน าตัว 

     มารยาทในการแนะนําตัวเป็นเรื่องจําเป็นในสังคมธุรกิจ เพราะเราจะต้องอยู่ในเหตุการณ์
ที่จะต้องมีการแนะนําตัวบ่อยครั้ง เช่น เมื่อคุณพาใครสักคนไปในงานเลี้ยงโดยมารยาทแล้วคุณก็ต้อง
แนะนําคนใหม่รู้จักกับเพื่อนของเรา 

2. หลักปฏิบัติในการแนะนําตัวดังนี้ 
2.1 ต้องแนะนําสุภาพบุรุษให้รู้จักกับสุภาพสตรี คือต้องนําสุภาพบุรุษไปแนะนําต่อสภาพ

สตรีเสมอ 

2.2 ต้องนําผู้อาวุโสน้อย (หรือผู้ที่มีอายุน้อย) ไปแนะนําต่อผู้มีอาวุโสมาก(หรืออายุมาก) 
2.3 ต้องนําสตรีที่ยังไม่ได้สมรสแนะนําต่อสตรีที่สมรสแล้วเว้นแต่สตรีที่ยังไม่ได้สมรส 

สําหรับหลักเกณฑ์ข้อนี้ อนุโลมให้ใช้กับผู้ชายเช่นเดียวกัน 

2.4 ต้องนําคนที่เรา (ผู้จะทําการแนะนํา) ไม่สนิทสนมด้วยไปแนะนําต่อคนที่เรารู้จัก
คุ้นเคยกว่าเสมอ 

ข้อสังเกตการแนะนําให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รู้จักกันนั้น เป็นมารยาทการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมาก 
เพราะเท่ากับเป็น การขยายวงสังคมให้กว้างขวางออกไป และมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนที่
กําลังอยู่ในงาน สโมสรสันนิบาต หรืองานสังคมต่าง ๆ ความจริงโดยปกติ เจ้าภาพจะเป็นผู้มีหน้าที่
แนะนําผู้ที่ได้รับเชิญให้ได้รู้จักกันโดยตรง แต่บางครั้งเจ้าภาพอาจทําหน้าที่แนะนําได้ไม่ทั่วถึง เราเป็น
แขกท่ีได้รับเชิญก็อาจทําหน้าที่แทนเจ้าภาพ การแนะนําเช่นนี้เป็นการแนะนําที่ไม่ต้องคํานึงว่าใครจะ
ถูกชะตากับใครหรือไม่ เพราะเป็นการช่วยเจ้าภาพสําหรับเหตุการณ์เฉพาะหน้า เพ่ือผู้ที่ได้รับเชิญซึ่ง 
ไม่ค่อยจะรู้จักกับใครไม่เก้อเขินในการสนทนานั้น การที่จะแนะนําให้ใครรู้จักกับใครนั้น ควรคํานึงถึง
ความต้องการของผู้ที่เราจะแนะนําด้วยว่า เขายินดีที่จะรู้จักกันหรือไม่ มิฉะนั้นแล้วความลําบากใจจะ
ตกอยู่แก่คนกลาง 
 วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการแนะนําคือ ต้องสอบถามความสมัครใจของทั้งสองฝุายเสียก่อน ถ้าเขา
ไม่ยินดีจะรู้จักกัน เราก็ต้องปล่อยโอกาสนั้นผ่านไป แต่มีข้อที่ควรคิดอยู่ประการหนึ่งคือ คนบางคนที่
ยังไมเคยรู้จักกัน เราได้ทราบเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีมาก่อน และมีความปรารถนาที่จะให้คนทั้งสองได้
เข้าใจกัน เราก็อาจแนะนําให้รู้จักกันได้เพราะการได้คุ้นเคยกันอาจจะขจัดความไม่เข้าใจกันได้
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะนําดังกล่าวนี้ควรกระทํากับบุคคลผู้อยู่หน่วยงานเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในการสร้างความสามัคคีของหน่วยงาน การแนะนําเช่นนี้จะบังเกิดผลดีแค่ไหน ส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับ "ความแนบเนียน" และ “ศิลปะ” ของคนกลาง 
 โอกาสที่จะแนะนําก็เป็นเรื่องที่สําคัญอยู่เช่นกัน ในสถานที่เช่นไรไม่ควรแนะนําบุคคล การ
แนะนําให้บุคคลได้รู้จักกันนี้หลักมีอยู่ว่า ไม่ควรแนะนําให้รู้จักกันระห่างที่เดินกันอยู่บนถนน เว้นแต่มี
เหตุผลพิเศษจริง ๆ เมื่อได้รับการแนะนําให้รู้จักกันแล้ว การสนทนาก็เริ่มต้นโดยพยายามนําเรื่องที่
บุคคลทั้งสองจะสามารถร่วมในการสนทนานั้นได้ อาจจะเริ่มเรื้องการอาชีพ การท่องเที่ยว ฯลฯ 

 ป๎จจุบันนี้มารยาทในสังคม เช่น ในงานเลี้ยงรับรอง นิยมแนะตัวเองเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่
เจ้าภาพ การแนะนําตนเองใช้ได้ทั้งหญิงชาย เมื่อฝุายหนึ่งแนะนําตนเองแล้ว อีกฝุายหนึ่งก็จะแนะนํา
ตนเองเช่นกัน แล้วสนทนากันต่อไป 

3. การใช้นามบัตร มารยาทในการใช้นามบัตร 
     การทํางานแบบมนุษย์เงินเดือนก็มักมีการติดต่อและพบเจอคนอ่ืนๆ อยู่บ้างเป็นธรรมดา 

ยิ่งถ้าตําแหน่งที่ต้องทํางานกับลูกค้าหรือบริษัทอ่ืนๆ ด้วยแล้ว การต้องประชุมร่วมกับคนที่เพ่ิงเจอกัน
ครั้งแรกก็เป็นเรื่องที่ต้องเจอแทบทุกวัน และหนึ่งในสิ่งที่ต้องทําในการเจอกันครั้งแรกคือการแลก
นามบัตรเพื่อแนะนําตัว        
               แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ น้อย แต่รู้กันหรือไม่ว่าจุดเล็กๆ น้อยนี่เองที่สร้างความ
ประทับใจหรือภาพจดจําให้กับอีกฝ๎่งพอสมควร และในขณะเดียวกันก็อาจจะทําให้หลายๆ คนหมด
ความประทับใจเอาได้ง่ายๆ เช่นกัน ธรรมเนียมและมารยาทต้องรู้ของการแลกนามบัตรมีข้อพึงปฏิบัติ
ดังนี้ 

1. เมื่อมีการประชุมและแลกนามบัตรกันนั้น ผู้ไปเยือนควรเป็นคนแนะนําตัวและขอ
แลกนามบัตรก่อน 

2. ในกรณีที่ไปประชุมร่วมกับผู้ใหญ่นั้น ให้ผู้ใหญ่หรือคนที่ตําแหน่งสูงกว่าทําการแลก
นามบัตรก่อน แล้วค่อยตามด้วยคนที่ตําแหน่งต่ํากว่าไล่ลําดับมา 

3. การแลกนามบัตรนั้น ให้ยื่นให้ด้วยตัวเอง อย่าพยายามส่งต่อหรือผ่านผู้อ่ืนโดยไม่
จําเป็น อาจจะยื่นแลกข้ามโต๊ะได้ (แต่อย่าโน้มตัวเยอะจนน่าเกลียด) การเดินอ้อมโต๊ะไปแลกกับมือ
ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือน่าอาย 

4. อย่าใช้วิธีวางบนโต๊ะแล้วเลื่อนไปให้ เพราะนั่นหมายถึงการไม่ให้เกียรติอีกฝุาย 

5. เวลายื่นนามบัตรให้อีกฝุายนั้น ให้อยู่ในระดับที่อีกฝุายอ่านนามบัตรได้สะดวก 
(ประมาณระดับหน้าอก) ไม่สูงและไม่ต่ําจนเกินไป 

6. นามบัตรที่จับนั้น ให้หันหน้าให้อีกฝุายอ่านข้อความบนนามบัตรได้เลย (ฉะนั้นจะ
กลับหัวเมื่อมองจากฝ๎่งผู้ให้) 
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7. นิ้วโปูงที่จับนามบัตรนั้น อย่าให้ทับหรือปิดบังชื่อของเรา  ทางที่ดีคือนิ้วโปูงชี้ไปที่ชื่อ
ของเรา เพราะนั่นคือเปูาสายตาของอีกฝุาย 

8. เมือรับนามบัตรแล้ว ให้อ่านนามบัตรของอีกฝุาย ทวนตําแหน่งให้เข้าใจ (จะได้ไม่
เรียกผิด) 

9. เมื่อกลับมานั่ง วางนามบัตรเรียงให้อยู่ด้านซ้ายมือของตัวเอง (หรือในจุดที่เหมาะสม) 
อย่าเก็บเข้ากระเป๋าเสื้อหรือกล่องเก็บนามบัตรเลย เนื่องจากระหว่างประชุม คุณอาจจะต้องเรียกชื่อ
อีกฝุายและคงดูไม่ดีถ้าคุณต้องล้วงไปหยิบนามบัตรใหม่ 

10. ถ้ากลัวจําคนที่มาประชุมสลับกัน ให้วางนามบัตรตามลําดับที่นั่ง 
11. ระหว่างประชุม อย่านํานามบัตรมาเป็นอุปกรณ์ทําให้มือไม่ว่าง เช่นหยิบมาหมุนเล่น 

พลิกเล่น เพราะนั่นเป็นการไม่ให้เกียรติอีกฝุายเช่นกัน 

12. การเขียนบันทึกบนนามบัตรทําได้ เช่นจดชื่อเล่น หรือวันที่ที่ได้แลกนามบัตร 

13. อย่าเอานามบัตรใส่กระเป๋าเสื้อ ให้หากล่องใส่นามบัตรแบบพกพาได้มาใช้จะดีกว่า 
14. พกนามบัตรติดตัวเสมอ เพราะคงดูไม่ดีถ้าคุณประชุมแล้วต้องบอกอีกฝุายว่า “ขอ

โทษครับ นามบัตรหมด” (และจะดูแย่ถ้าอีกฝุายเป็นผู้ใหญ่มากๆ) 
15. กรณีของการเยี่ยมโดยการวางนามบัตร เป็นการแสดงมารยาทอย่างหนึ่ง จึงไม่ควร

จะขอพบผู้ทีร่ับนามบัตรเยี่ยมและไม่ควรถามถึงว่าผู้ที่รับบัตรเยี่ยมนั้นอยู่บ้านหรือไม่ 
16. การวางนามบัตรนั้น โดยปกตินอกจากการเยี่ยมผู้ปุวย ไม่ควรวางนามบัตรในตอน

เช้า ควรวางในตอนบ่าย ภายหลัง 15.00 น. แต่ไม่เกิน 18.00 น. 
17. หญิงมักมีหน้าที่แทนสามีในการวางนามบัตรเยี่ยม หรืออาจให้ เลขาส่วนตัว หรือผู้

หนึ่งผู้ใดนํานามบัตรไปวางแทนก็ได้ 
18. การวางนามบัตรให้แก่อีกฝุายหนึ่ง ณ ที่ทําการ เช่น ตามกระทรวง ทบวง กรม 

สถานทูต หรือพักโรงแรม ควรเขียนชื่อผู้ที่จะรับบัตรชื่อนั้นไว้ที่มุมซ้ายมือส่วนบนของนามบัตร ทั้งนี้
เพ่ือปูองกันการสับสน หรือตกหล่น ถ้ามีข้อความลงบนนามบัตรก็ควรบรรจุนามบัตรไว้ในซองและจ่า
หน้าซองมอบฝากไว้ เพ่ือจะให้ทราบว่าผู้เป็นเจ้าของบัตรไปวางบัตรเยี่ยมด้วยตนเองให้พับมุมขนขวา 
หรือพับด้านขวามือโดยตลอด 

19. การเขียนข้อความลงบนบัตรนั้น ควรเขียนด้านหน้าของบัตร และจะเขียนด้วยหมึก 
หรือดินสอก็ได้ เพียงให้อ่านได้ชัดเจนเท่านั้น (บริษัท พัฒนาบุคลิกภาพ จํากัด, 2556) 

วิธีแลกนามบัตรที่ถูกต้องในแบบญี่ปุุน ในการติดต่อทําธุรกิจกับคนญี่ปุุน การแลกนามบัตรถือ
เป็นมารยาทและเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่ควรปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่รู้กันสําหรับคนที่ทําธุรกิจกับคนญี่ปุุน 
แต่การแลกนามบัตรสําหรับคนญี่ปุุนไม่ใช่เพียงแค่ยื่นนามบัตรของตนให้แก่อีกฝุายเป็นอันจบ จะต้องมี



204 

เทคนิคที่คนญี่ปุุนจะต้องเรียนรู้และจดจํา ถึงกับมีการอบรมกันสําหรับในแผนกที่ต้องพบปะกับลูกค้า
เป็นประจํา  

การปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมก็จะทําให้คู่ค้าหรือลูกค้าคนญี่ปุุนประทับใจ นํามาซึ่งการ
ติดต่อธุรกิจที่ราบรื่น และสําหรับคนที่ทํางานในบริษัทญี่ปุุน การแลกนามบัตรกับคนญี่ปุุนเห็นจะเป็น
อะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ขณะให้นามบัตร 

1. การยื่นนามบัตร ผู้ที่มีตําแหน่งต่ํากว่า ต้องเป็นฝุายยื่นให้ก่อน 

2. ไม่ควรยื่นนามบัตรในขณะที่นั่งอยู่ ควรลุกข้ึนยืน มองฝุายตรงข้ามและยื่นนามบัตร
ด้วยมือทั้งสองข้างในระดับอก 

3. หันนามบัตรด้านที่ฝุายตรงข้ามสามารถอ่านได้เลย 

4. ผู้รับนามบัตรก็ควรรับนามบัตรด้วยมือทั้งสองข้าง 
5. หากยื่นนามบัตรพร้อมกัน ให้ยื่นนามบัตรของตนเองด้วยมือขวา และรับนามบัตร

จากฝุายตรงข้ามด้วยมือซ้าย 

หลังจากรับนามบัตร 

1. เมือ่รับนามบัตรแล้ว ให้อ่านนามบัตรอย่างใส่ใจ ไม่ควรเก็บนามบัตรใส่ซองนามบัตร
ทันที 

2. หากนั่งอยู่ที่โต๊ะประชุมหรือพูดคุยงานอยู่ ให้วางนามบัตรอยู่บนซองนามบัตรหรือ
วางไว้บนโต๊ะก่อน 

3. หากอีกฝุายมีหลายคน ให้วางนามบัตรเรียงตามลําดับที่นั่งของฝุายตรงข้ามท่ีจะช่วย
ให้จําได้งา่ยขึ้น 

4. ถ้าชื่อภาษาญี่ปุุนตัวคันจิอ่านยากเกินไปหรืออ่านไม่ออก สามารถถามผู้ให้นามบัตร
ได้ (กรณีไม่มีชื่อภาษาอังกฤษบนนามบัตร) 

5. ห้ามเขียนหรือจดโน้ตลงบนนามบัตรต่อหน้าฝุายตรงข้าม ยกเว้นกรณีท่ีต้องเขียน
บางอย่างเกี่ยวกับเจ้าของนามบัตร ให้กล่าวขอโทษก่อนแล้วค่อยเขียนลงไป 

6. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ห้ามลืมนามบัตรทิ้งไว้บนโต๊ะเป็นอันขาด 

7. หลังจากนั้นให้จดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้นามบัตรบนนามบัตร เพ่ือให้สามารถ
จดจําผู้ให้นามบัตรได้ 

4. การตอบรับการเชิญ 

      เมื่อได้รับการเชิญใด ๆ ต้องตอบในทันที โดยใช้รูปแบบการตอบให้อยู่ในระดับพิธีการ 
เช่นเดียวกับแบบพิธีการที่เจ้าภาพส่งคําเชิญ ตัวอย่างเช่น 
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4.1 ถ้าได้รับเชิญด้วยจดหมายอย่างไม่เป็นแบบพิธีการ อาจตอบการเชิญโดยทาง
โทรศัพท์ หรือโดยจดหมายอย่างไม่เป็นทางการก็ได้ 

4.2 ถ้าได้รับเชิญด้วยบัตรเชิญที่พิมพ์ตัวนูน ซึ่งเป็นแบบพิธีการ การตอบรับต้องเป็นบัตร 
หรือหนังสือบุรุษที่สาม 

4.3 การตอบรับบัตรเชิญ ผู้รับเชิญต้องทวนย้ําวัน และเวลา แต่ถ้าเป็นการตอบปฏิเสธ 
ไม่จําเป็นต้องระบุทบทวนเรื่องวันและเวลา การปฏิบัติเช่นนี้จะทําให้เกิดความแน่ใจแก่ทั้งฝุายผู้เชิญ 
และผู้รับเชิญว่าไม่เข้าใจผิดในเรื่องกําหนดการ ถ้ามีการเข้าใจผิดเจ้าภาพจะแจ้งทบทวนแก้ไขได้ทันที 

4.4 การเชิญแขกที่เป็นคู่สมรสทั้งคู่ ถ้าภริยาเป็นผู้ตอบการเชิญ สามีอาจตอบรับการเชิญ
แล้วโดยวาจา หรือทางโทรศัพท์ แต่ควรได้รับการยืนยันจากภริยาด้วย เพราะในกรณีนี้จะต้องตอบ
รับคําเชิญ หรือปฏิเสธร่วม 

4.5  ถ้าคู่สมรสที่ได้รับเชิญ คนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปร่วมงานได้ จะต้องปฏิเสธการเชิญ
ทั้งคู่ (ต่าง จากการเชิญพ่ีน้องโดยบัตรเชิญฉบับเดียวกัน ซึ่งพ่ีน้องอาจตอบรับหรือปฏิเสธแยกกันได้) 

4.6 ถ้ามีเหตุการณ์ที่ยังไม่แน่ว่าจะรับเชิญได้หรือไม่ ควรปฏิเสธ เว้นแต่ผู้เชิญขยายเวลา
การตอบให้เองการปฏิเสธการเชิญใด ๆ ต้องคํานึงว่า ผู้เชิญได้แสดงอัธยาศัยไมตรีต่อเราด้วยการเชิญ
นั้นแล้วการตอบปฏิเสธอาจทําให้เขาผิดหวัง แต่ผู้เชิญจะยิ่งผิดหวังมากขึ้น ถ้าเราตอบโดยไม่รักษา
น้ําใจฉะนั้น อย่าตอบปฏิเสธสั้น ๆ โดยไม่มีให้เหตุผลตามสมควร ที่สําคัญคือ ควรให้ผู้เชิญเข้าใจว่า เรา
ต้องปฏิเสธ เพราะความจําเป็นจริง ๆ มิฉะนั้นแล้ว เราจะต้องไปร่วมงานเลี้ยงนั้น ด้วยความเต็มใจ 

ข้อสังเกตดังนี้ 
1. การกําหนดสถานที่ อาจเป็นโรงแรม หรือสถานที่ในท่ีทําการของผู้เชิญ อาจพิมพ์

ในบัตรเชิญตรงกลาง ส่วนล่างสุด หรือข้างล่างตรงส่วนมุมซ้ายของบัตร (ขวามือของผู้อ่านบัตร) ก็ได้ 
2. เมื่อเป็นบัตรที่พิมพ์ทั้งฉบับ จะไม่มีการเว้นที่สําหรับเขียนชื่อผู้ได้รับเชิญ ฉะนั้นชื่อ

ผู้รับเชิญจึงปรากฏอยู่แต่ที่บนซองบัตรเชิญเท่านั้น ในหลายกรณี ผู้เชิญต้องถือบัตรเชิญพร้อมด้วยซอง
ไปในงาด้วย เผื่อการตรวจชื่อผู้ถือบัตร และแลกบัตรที่นั่ง 

3. บัตรเชิญบางฉบับมีการแนบบัตรตอบการเชิญไปเพ่ือให้ใช้ในการตอบรับการเชิญ 
ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีการระบุ  repondez, s’il vous plait (R.S.V.P) ไว้ในบัตรเชิญ 

4. คําว่า Uniform, Decoration, National dress, Evening dress การกําหนด
เครื่องแต่งข้างต้นนี้แสดงว่าเป็นงานราชพิธี หรือรัฐพิธีที่จัดอย่างเป็นทางการ และจัดอย่างเป็นแบบพิธี
การเต็มรูปแบบเขกอาจเลือกแต่งกายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ระบุไว้ สําหรับแขกท่ีมีสิทธิประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ประดับมาในงานนั้นด้วย 

5. Black tie การระบุการแต่งกายเช่นนี้แสดงว่าอาหารค่ํานี้จัดอย่างเป็นแบบพิธี 
อาจเป็นงานที่ 
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จัดอย่างเปน็ทางการ หรือไม่ก็ได้ งานที่กําหนดการแต่งกายลักษณะนี้ห้ามแต่งชุดสากลสีอ่อนเป็นอัน
ขาด ผู้ไปร่วมงานต้องปฏิบัติตัวอย่างเป็นแบบพิธีทุกประการ 

6. Informal การระบุคํานี้ไว้มุมล่างของบัตร แสดงว่ากําหนดเครื่องแต่งกายไม่เป็น
พิธีคือ ถ้าเป็นการเลี้ยงอาหารค่ํา ก็แต่งกายชุดสากลสีเข้ม (Dark suit) 

7. Sport shirt  การกําหนดให้แต่งกาย Sport shirt หมายถึงให้ชายสวมกางเกงขา
ยาวรองเท้าหุ้มส้นเสื้อเชิ้ตแขนยาว ไม่ผูกเนคไทเท่านั้น อย่าสวมเสื้อยืด นุ่งกางเกงขาสั้นไปร่วมงาน 

8. Casual การกําหนดเครื่องแต่งกายเช่นนี้หมายความว่า ให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น ไป
ร่วมงานได้เพราะ งานนี้ไม่เป็นแบบพี แต่การปฏิบัติตนยังต้องรักษาระเบียบพิธีไว้เสมอ เพราะเป็นงาน
ที่เชิญด้วยบัตร 

9. R.S.V.P “โปรดตอบ ถ้ากรุณา” ผู้ได้รับเชิญควรตอบทันทีไม่ว่าจะสะดวกไปร่ม
งานหรือปฏิเสธ 

10. คําว่า Regrets only “ขัดข้อง โปรดตอบ” ถ้าไม่สามารถมาร่วมงานได้ให้แจ้งกลับ
ผู้จัดงาน หากไปร่มงานได้ไม่ต้องตอบกลับ 

11. บัตรเชิญทีมีการเขียน To remind เขียนมุมขวาของบัตรเชิญ หมายความว่า ได้มี
การทาบทามหรือเชิญทางโทรศัพท์ หรือโดยวาจา และได้ตอบรับแล้ว การส่งบัตรเชิญนี้จึงเป็นเพียง
การเตือน 

12. In honour of….. เป็นถ้อยคําเพ่ือแสดงให้ทราบว่างานเลี้ยงนั้นจัดขึ้น เพ่ือเป็น
เกียรติแก่ผู้ใดหรือเพ่ือเป็นการแนะนํา เลี้ยงรับ – เลี้ยงส่ง หรือเลี้ยงลา 
 

 

สรุป 

 
การได้ศึกษาหาความรู้ถึงหลักมารยาทถือเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด บรรพ

บุรุษได้พยายามสั่งสอน วางหลักเกณฑ์สิ่งที่ดีงามเพ่ือให้ลูกหลานในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ยึดถือปฏิบัติ 
นับเป็นความงดงามของสังคมที่ควรจะได้อยู่คู่กับทุกชนชาติ เพราะการมีมารยาทที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้
สังคมดี สังคมน่าอยู่ช่วยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว และขัดเกลาให้คนเป็นคนดี มีคุณค่าในตัวเอง คุณค่าของ
สังคมไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทที่ดีด้านใด ย่อมทําให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มองดูดีในสายตาของ
คนอ่ืน และตัวผู้ปฏิบัติเองก็เกิดความภาคภูมิใจ 

มารยาทเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตในสังคม เป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัย
ภายในบุคคล และเป็นค่านิยมในทางสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อม ดีงาม สามารถสร้ างความยินดีและ
ความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น ผู้ที่ติดต่อสมาคมด้วย ผู้ที่มีกิริยามารยาทดีงามและรู้จักการวางตัวที่
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เหมาะสมในสังคม ย่อมเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ เป็นที่น่าสนใจของผู้อ่ืน อีกทั้งยังดูมีคุณค่าในตัวเอง ดังนั้น
บุคคลจึงควรแสดงออกอย่างดีงาม ไม่ว่าจะเป็นกิริยา อาการ และถ้อยคําวาจา เพ่ือทําให้เป็นผู้มี
คุณค่าและเป็นที ่    ชื่นชมของทุกคนในสังคม 

 

ค าถามท้ายบท 

 

1. มารยาททางสังคมมีความสําคัญต่อบุคลิกภาพอย่างไร 

2. พ้ืนฐานของคนไทยมารยาทไทยต้องปฏิบัติตนอย่างไร 

3. ให้บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นมารยาทที่ดีเมื่อไปสถานที่สาธารณะโรงภาพยนตร์ 
4. มารยาทในการรับประทานอาหารจีนควรใช้อุปกรณ์ใดในการทานอย่างระมัดระวัง 
5. ทักษะการเข้าสังคมอย่างมืออาชีพควรมีหลักปฏิบัติในการแนะนําตัวอย่างไร 

6. ธรรมเนียมและมารยาทต้องรู้ของการแลกนามบัตรมีข้อพึงปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
7. ลําดับของอาหารชนิดครบชุด อาหารแบบยุโรปจะมีวิธีรับประทานเป็นขั้นตอน ว่าจะ 

รับประทานอะไรก่อนหลังอย่างไร 

8. การพูดเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญที่สุดสําหรับบุคคลทุกอาชีพเราควรมีมารยาทในการพูด
ที่ควรปฏิบัติ อย่างไรบ้าง 

9. มารยาทพ้ืนฐานในการร่วมกับประทานอาหาร เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวเพ่ือไปร่วมงาน 
จนกระท่ังถึงการรับประทานอาหาร และเสร็จสิ้นงานนั้น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ อย่างไร 

10. การอยู่ในสังคมในยุคป๎จจุบันควรมีมารยาทพ้ืนฐานทางสังคมและข้อควรปฏิบัติอย่างไร 
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บทท่ี 10 

มารยาททางธุรกิจประเทศอาเซียน 
 

 มารยาทไม่เพียงเป็นสิ่งส าคัญในการใช้ชีวิตในสังคมโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ในแง่ของการท า
ธุรกิจ ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน เมื่อต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอ่ืนและยิ่งส าคัญมาก เมื่อต้อง
ติดต่อกับชาวต่างประเทศ มารยาทในการท าธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยุคโลกธุรกิจไร้พรมแดนและในปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นไปประเทศไทยก็เข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community:AEC) ความจ าเป็นที่ประเทศไทย
ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเพ่ือการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างประเทศที่มีวัฒนธรรม
แตกต่าง การสร้างความประทับใจครั้งแรก (First Impression) จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก การมีโอกาส
ทางธุรกิจหรือการจบลงของธุรกิจเกิดขึ้นได้ในครั้งแรกของการติดต่อธุรกิจ ถ้าเกิดความประทับใจใน
ครั้งแรกก็จะเกิดผลทางธุรกิจด าเนินต่อ ดังนั้นสิ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือ มารยาททางธุรกิจ เพราะเป็น
การเปิดประตูสร้างความสัมพันธ์ในการติดต่อธุรกิจระหว่างกันต่อไป 

 

ประเทศอาเซียน 

 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community:AEC) เกิดขึ้นมาจากการ
พัฒนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เนื่องจากสมาชิกอาเซียนเห็นว่า
ปัจจุบันอาเซียนมีจ านวนประเทศ 10 ประเทศ (องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2554 : 15) 
มีประชากรเกือบ 500 ล้านคน ดังนั้นจัดเป็นเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ จึงควรร่วมมือกันเพ่ือท าให้
อาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ มากขึ้น จึงรวมเรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 

Economics Community:AEC) 
 ประเทศอาเซียน 10 ประเทศประกอบด้วยมีดังนี้ 
 1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 
 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 
 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 
 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) 
 5. สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) 

 6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) 
 7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 

 8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
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 9. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 
 10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 
 ในแต่ละประเทศจะมีสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นในการติดต่อทางธุรกิจในแต่ละประเทศจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ด้วย อย่างไรก็ตามอนาคตข้างหน้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Economics Community : AEC) มีแนวโน้มขยายอาเซียน 10 ประเทศบวกอีก 3 ประเทศ 
คือ จีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น และแนวโน้มต่อไปอีก คือ อาเซียน 10 ประเทศบวก 6 ประเทศ โดยเพ่ิม 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เข้าไปอีกด้วย 

 มารยาททางธุรกิจที่กล่าวในบทนี้จะอธิบายเพ่ือให้นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 
ประเทศท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 
    ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย. (2553 :  1-3) ได้
จัดท าเอกสารเผยแพร่แก่นักลงทุนในหัวข้อ เกร็ดน่ารู้ในการติดต่อธุรกิจกับชาวบรูไนให้ประสบ
ผลส าเร็จ เนื่องจากบรูไนมีน้ ามันและก๊าซธรรมชาติเป็น สินค้าส่งออกหลักซึ่งสร้างรายได้กว่าร้อยละ 
90 ของมูลค่าส่งออกท้ังหมด สะท้อนศักยภาพของบรูไน ในฐานะตลาดที่มีก าลังซื้อสูงและเป็นตลาดที่
นักลงทุนและผู้ส่งออกไทยไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะตลาดสินค้าฮาลาล ทั้งนี้นักธุรกิจผู้ประกอบการ
ไทยควรทราบเพ่ือให้การติดต่อธุรกิจกับชาวบรูไนเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จ โดยจะ
กล่าวในประเด็นที่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1.1 มารยาทในการติดต่อธุรกิจ การเจรจาธุรกิจกับชาวบรูไน มักต้องมีการพบปะกัน
มากกว่า 1 ครั้ ง เนื่องจากวัฒนธรรมของชาวบรูไนเน้นการพบปะเพ่ือให้เกิดมิตรภาพและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่ามุ่งเน้นให้เกิดธุรกิจเพียงอย่างเดียว 

  1.2 ในการพบปะกัน การจับมือแสดงการทักทาย ถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไป ใน
กรณีท่ีเป็นสุภาพบุรุษและคู่เจรจาสุภาพสตรี (ชาวมุสลิม) ควรหลีกเลี่ยงการจับมือในครั้งแรกที่พบปะ
กัน 

  1.3 ถ้าติดต่อธุรกิจหรือเจรจากับชาวบรูไนที่บ้านให้ถอดรองเท้าวางไว้นอกบ้าน 

  1.4 ท าความเข้าใจประเพณีและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ในช่วงการถือ
ศีลอดชาวมุสลิมจะงดอาหารและน้ าตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก และมีวันฮารีรายอ 
(Hari Raya) ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองหลังครบก าหนดการถือศีลอด เป็นวันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
จึงไม่ควรนัดติดต่อธุรกิจในวันดังกล่าว 

  1.5 ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร ภาษาราชการของบรูไน คือ ภาษามาเลย์ แต่ชาวบรูไน
ส่วนใหญ่สมารถพูดภาษาอังกฤษได้ ในการติดต่อธุรกิจใช้ภาษาอังกฤษได้เช่นกัน ภาษาจีนก็นิยมใช้กัน
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มากเพราะชาวบรูไนมีเชื้อสายจีน การเรียนรู้ภาษามาเลย์จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่คู่เจรจาได้
ดีที่สุด 

  1.6 การติดต่อหน่วยงานในบรูไน เวลาเปิดท าการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
ธนาคารในบรูไน มีรายละเอียดที่ควรทราบดังนี้ 
 

 หน่วยงาน  วันเปิดท าการ    เวลา 
 ภาครัฐ  วันจันทร์-พฤหัสบดีและวันเสาร์  07.45 – 16.30 น. 
 ภาคเอกชน วันจันทร์-ศุกร์    08.00 – 17.00 น. 
   วันเสาร์     08.00 – 12.00 น. 
 ธนาคาร  วันจันทร์-ศุกร์    09.00 – 15.00 น. 
   วันเสาร์     08.00 – 12.00 น. 
 

  1.7 การรับประทานอาหารร่วมกับชาวบรูไน โดยเฉพาะคู่เจรจาที่เป็นชาวมุสลิม 
ควรระมัดระวังการสั่งอาหารที่เป็นเนื้อหมูและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากผิดหลักปฏิบัติของ
ศาสนาอิสลาม และอาจขอให้คู่เจรจาชาวบรูไนช่วยเลือกร้านอาหาร ทั้งนี้ บรูไนไม่มีวัฒนธรรมการให้
ทิปในร้านอาหาร ในกรณีที่เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่จะมีการเก็บค่าบริการเพ่ิมร้อยละ 10 อยู่แล้ว 

  1.8 การแต่งกาย บรูไนเป็นประเทศที่มีอากาศร้านชื้น จึงควรใส่เสื้อผ้าที่โปร่งเบา
และระบายอากาศได้ดี ในกรณีที่มีโอกาสได้ไปเยือนมัสยิด ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะ
สตรีควรสวมผ้าคลุมศีรษะและใส่เสื้อผ้ามิดชิด รวมทั้งถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิดเพ่ือเป็นการแสดง
ความเคารพสถานที่ นอกจากนี้ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง เนื่องจากถือว่าเป็นสีประจ าราชวงศ์
บรูไน 

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 
     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2557 :  1-4) ได้เขียนบทความ
มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในประเทศกัมพูชา เพ่ือเป็น
แนวทางให้กับผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจหรือติดต่อประสานงานในประเทศกัมพูชาจะได้ท าให้สิ่งที่ถูกต้อง
ตามวัฒนธรรมเพื่อผลการด าเนินต่อไปมีแนวทางดังนี้ 
  2.1 การแต่งกาย เมื่อเดินทางติดต่อธุรกิจหรือติดต่องานที่เป็นทางการในประเทศ
กัมพูชาควรแต่งสูททุกครั้งเสมอ ไม่ว่าอากาศจะร้อนมากเพียงใด ชายชาวกัมพูชานิยมสวมสูทในทุกพิธี
การและโอกาสเพราะแสดงถึงความมีอารยธรรม หากเป็นหญิงควรแต่งชุดสุภาพจะเป็นกางเกงหรือ
กระโปรงที่เรียบร้อยไม่สั้นจนเกินไป 
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  2.2 ทักทายอย่างถูกวิธี คนกัมพูชาเหมือนคนไทย คือทักทายด้วยการไหว้แสดงความ
เคารพ แต่ผู้ชายหลังไหว้แล้วจะเพ่ิมการจับมือ เมื่อรับการจับมือจากผู้ที่อาวุโสกว่าแล้ว ผู้ที่อายุอ่อน
กว่าควรยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่งเพ่ือแสดงความขอบคุณส าหรับไมตรีที่ได้รับจากผู้อาวุโสกว่า ส าหรับ
ผู้หญิงกับผู้ชายไม่มีการจับมือ ใช้การไหว้อย่างเดียว การยิ้มให้กันและการยิ้มตอบเป็นการแสดงไมตรี
ต่อกันอย่างดีก่อนการพูดจาหรือทักทาย 

  2.3 ควรฝึกพูดทักทายด้วยภาษาขะแมร์ ขณะที่ทักทายโดยการไหว้หรือจับมือ ควร
ฝึกหัดพูดค าทักทาย โดยค าทักทายก่อนเชิงค าถามว่า 
 ชาย พูดว่า จุมเลียบซัว บาด (สวัสดีครับ) สุขสบายเต๋ (สบายดีไหม) 
 หญิง พูดว่า จุมเลียบซัว จ๊ะ (สวัสดีค่ะ) สุขสบายเต๋ (สบายดีไหม) 
 ค าตอบ ส าหรับค าทักทาย 

 ชาย พูดว่า จุมเลียบซัว บาด (สวัสดีดีครับ) สุขสบาย บาด (สบายดีครับ) 
 หญิง พูดว่า จุมเลียบซัว จ๊ะ (สวัสดีดีค่ะ) สุขสบาย จ๊ะ (สบายดีค่ะ) 
  2.4 ต้องกล่าวค าน าหน้านามอย่างถูกต้อง คนกัมพูชาซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูง จะ
มีค าน าหน้านามที่เป็นนามพระราชทาน คือ ค าว่า “เอกอุดม” หรือ “His Excellency” ใน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับค าว่า “ฯพณฯ” ในภาษาไทย ต้องเรียกนามพระราชทานนี้ ก่อนเรียกนามทุก
ครั้ง แทนค าว่าคุณหรือนาย คนกัมพูชาซึ่งเป็นนักธุรกิจจะมีค าน าหน้านามที่เป็นนามพระราชทาน คือ 
ค าว่า “อกญา” เทียบเท่ากับ “พระยา” และค าว่า “เนี๊ยะ อกญา” เทียบเท่ากับ “เจ้าพระยา” ต้อง
เรียกนามพระราชทานนี้ทุกครั้งก่อนเรียกนาม หรืออาจเรียกรวมกับค าว่า “โลก” ซึ่งแปลว่าท่าน โดย
กล่าวเรียกชื่อบุคคลนั้นสั้นๆ ว่า “โลกอกญา” หรือ “โลกเนี๊ยะ อกญา” 

  ผู้หญิง จะมีค าน าหน้านามว่า “โลกจุมเตียว” ซึ่งแปลว่า “คุณหญิง” ซึ่งมีคุณหญิงที่
มีตราตั้ง หรือคุณหญิงที่เรียกเพ่ือเป็นการให้เกียรติเพราะสามีเป็นใหญ่ หากไม่ทราบว่าจะเรียกค าน า
หน้าที่ถูกต้องอย่างไร ก็เรียก “โลกจุมเตียว” ไว้ก่อน ดีกว่าเรียกชื่อ เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติ ซึ่ง
หากเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ใช่ “โลกจุม เตียว” ให้เรียกว่าอย่างไร ก็เรียกตามนั้น คนกัมพูชา บางคนมีค า
น าหน้านามยาวมากเพราะเป็นทั้งคุณหญิง อกญา และอาจได้รับปริญญาเอก กิติมศักดิ์ (ดร. ใน
ภาษาไทย ซึ่งในภาษากัมพูชา เรียกว่า บัณฑิต) อาจต้องเรียกว่า “โลกจุมเตียว อกญา บัณฑิต...ต่อ
ด้วยชื่อสกุล และ ชื่อตัว... 
  2.5  ใช้ล่ามของตนเองในการเจรจาธุรกิจ แม้ว่าคู่ค้าหรือบุคคลที่คุณก าลังเจรจาด้วย
จะใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไยได้อย่างดี แต่สิ่งที่พูดกันอาจเข้าใจแตกต่างกันได้ การใช้ล่ามที่มี
คุณภาพจะช่วยให้งานนั้นราบรื่นไม่เกิดการเข้าใจผิด 

  2.6  ควรนัดรับประทานอาหาร การรับประทานร่วมกันจะสร้างความเป็นกันเอง 
การผลัดเปลี่ยนกันยกแก้วอวยพรถือว่าเป็นมารยาที่คุณต้องท าระหว่างการรับประทานอาหาร การนัด
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รับประทานอาการควรนัดทานมื้อค่ าซึ่งถือว่าเป็นอาหารมื้อส าคัญและมีบรรยากาศของการผ่อนคลาย
มากกว่ามื้ออ่ืนๆ 

  2.7  ต้องมีของฝากเมื่อพบกัน การให้ของฝากหรือของขวัญเป็นการแสดงน้ าใจและ
มิตรภาพ ไม่จ าเป็นต้องเป็นของมีราคาแพงแต่ควรห่ออย่างสวยงามเพ่ือแสดงความตั้งใจ 

  2.8  ต้องเตรียมยอมรับกับค่าน้ าชาหรือค่าอ านวยความสะดวก (วัฒนธรรมรากเหง้า) 
การธุรกิจในกัมพูชาจะมีค่าน้ าชาหรือค่าวิ่งงาน (รดกา) ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ผู้ จะไปท าธุรกิจต้องรู้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการประกอบการที่คนไยจะมีความเข้าใจดีอยู่แล้ว 

  2.9  ต้องตรงเวลานัดหมาย การนัดหมายธุรกิจเป็นเรื่องส าคัญและเป็นการให้เกียรติ 
ต้องเคร่งครัดตรงต่อเวลาเพ่ือแสดงความถึงความตั้งใจท างาน การนัดหมายเพ่ือสังสรรค์อาจไม่ตรง
เวลาได้ แต่ต้องแจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบถึงปัญหาความล่าช้า 
  2.10  ต้องพูดเรื่องธุรกิจการค้าเพียงพอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามพูดเรื่องการเมืองเรื่อง
ดินแดนเขตแดนเนื่องจากปัญหาข้อพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ควรหลีกเลี่ยงคุยถึง 
การหารและวิจารณ์รัฐบาลกัมพูชา ปราสาทพระวิหาร เป็นเรื่องต้องห้ามเป็นอย่างยิ่ง การยกย่องผู้น า
รัฐบาลเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องกล่าวถึงทุกโอกาส 

3.  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

    ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (2557 : 114-116) ได้เขียนบทความมารยาททางธุรกิจและ
วัฒนธรรม สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจหรือติดต่อประสานงานจะได้ท าให้สิ่งที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมเพ่ือผลการ
ด าเนินต่อไป มีแนวทางดังนี้ 

  1.  ภาษา ภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร คือ บาฮาซาอินโดนีเซีย (Bahasa 

Indonesia) เนื่องจากมีภาษาท้องถิ่นอยู่เป็นจ านวนมากและแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่จึงมีการ
ก าหนดภาษาหลักขึ้นมาเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาธุรกิจ 

  2.  ล าดับชั้น ส าคัญมากส าหรับสังคมของชาวอินโดนีเซีย สถานะของผู้คนควรจะ
ได้รับความนับถืออยู่ตลอดเวลา สถานะตามอายุและต าแหน่งหน้าที่การงาน 

  3.  มารยาททางสังคม โดยทั่วไปชาวอินโดนีเซียวางการรักษาความสัมพันธ์ทาง
สังคมไว้สูง 

  4.  ค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรม ศาสนามีบทบาทหน้าที่ส าคัญมากในสังคมชาว
อินโดนีเซียและในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ค่านิยมและประเพณีและวัฒนธรรมยังเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
คุณธรรมและจริยธรรม เกิดจากศาสนาและความคิดของชาวอินโดนีเซีย 
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  5.  การยืดหยุ่นเรื่องเวลา ชาวอินโดนีเซียมีทัศนคติที่แตกต่างในเรื่องของเวลา และ
ส่วนมากมักจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา เมื่อมีการนัดประชุมหรือก าหนดระยะเวลาสุดท้าย
ปรากฏการณ์ด้านวัฒนธรรมของการมาตามนัดหมายการมาสายถือเป็นเรื่องปกติ 
 มารยาทท่ัวไป 

      1.  การพบปะและการทักทาย 

        1.1  การทักทายค่อนข้างเป็นทางการ ซึ่งแสดงออกถึงความเคารพนับถือ 

        1.2   การจับมือ เป็นการทักทายที่ ใช้ กันทั่ ว ไปพร้อมกับค าว่ า  “Selamat 
Pagi/Siang/Sore/Malam” ขึ้นอยู่กับเวลา ณ ขณะนั้น 

      1.3  ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะโค้งศีรษะเพียงเล็กน้อย หรือน ามือของตนมาแตะที่
หัวใจ หลังจากที่จับมือ ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ทักทาย แต่หากเป็นผู้อาวุโสมากจะน ามือ
ของผู้ที่ทักทายมาไว้ที่หน้าผาก พร้อมกับโค้งศีรษะ ถือเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง 
      1.4  เวลายื่นหรือรับนามบัตร มือจะต้องจับที่นามบัตรทั้งสองมือ พร้อมกับโค้งศีรษะ
เล็กน้อย 

      1.5  ถ้าคุณต้องแนะน าหลายคน จะต้องเริ่มจากผู้ที่มีอายุมากที่สุดหรือผู้อาวุโสที่สุด
ก่อนเสมอ 

     1.6  ค าน าหน้า เป็นสิ่งที่ส าคัญที่แสดงถึงลักษณะ ถ้าคุณรู้ว่าค าน าหน้าจะต้องใช้ค า
น าหน้าก่อนชื่อ 

      1.7  ชาวอินโดนีเซียบางคนมีชื่อเพียงอย่างเดียว แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีชื่อจริงและ
นามสกุล โดยเฉพาะในกลุ่มของชนชั้นกลาง 
      1.8  ชาวอินโดนีเซียจ านวนมากโดยเฉพาะในเกาะชวาจะมีชื่อที่ยาว ซึ่งจะถูกตัดให้
สั้นลง เป็นการเรียกชื่อเล่นในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

      2.  มารยาทในการให้ของขวัญ ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติของผู้รับ 

      2.1  มารยาทในการให้ของขวัญส าหรับคนจีน 

    2.1.1  ค านึงถึงความสุภาพในการบอกปฏิเสธก่อนที่จะรับ แสดงให้เห็นว่า
ผู้รับไม่โลภมาก 

    2.1.2  สิ่งของต้องหลีกเลี่ยง คือ กรรไกร แสดงว่าคุณต้องการตัดมีดหรือ
เครื่องใช้ในครัวส าหรับหั่นความสัมพันธ์ 
    2.1.3  ความประณีตในการห่อ โดยใช้สีทองและสีแดง เพราะเป็นสีมงคล 

    2.1.4  ของขวัญจะไม่เปิดเมื่อได้รับ 

           2.2  มารยาทในการให้ของขวัญกับชาวมลายูหรือมุสลิม 

    2.2.1  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้ามของศาสนาอิสลาม 
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   2.2.2  สารที่ประกอบอาหารจะต้องเป็นฮาลาล ไม่ใช่ฮาลาลรวมถึงที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮลล์หรือของที่มีสิ่งที่แปลงมาจากหมู เช่น เจลาติน เนื้อสัตว์ฮาลาล หมายถึง 
สัตว์ที่ได้รับการฆ่าตามหลักศาสนาอิสลาม 

   2.2.3  ส่งและรับของขวัญให้ด้วยมือขวาเท่านั้น 

4.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao) 

     ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2557 : 1-2) ได้เขียนบทความมารยาททางธุรกิจ
และวัฒนธรรม สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือเป็น
แนวทางให้กับผู้ที่ต้องติดต่อหรือประสานงานจะได้ท าในสิ่งที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมเพ่ือผลการด าเนิน
ต่อไป มีแนวทางดังนี้ 
  1.  ประเทศลาวจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกับไทยมาก การทักทาย 
ชาวลาวกล่าวทักทายใช้ค าว่า “สบายดี” ซึ่งเป็นค าทักทายที่ใช้เป็นประจ า 
  2.  การยกมือไหว้เหมือนคนไทย ให้เกียรติผู้อาวุโสกว่า สุภาพอ่อนน้อม 

  3.  ศีรษะถือเป็นของสูงห้ามแตะต้อง 
  4.  เท้าถือเป็นของต่ า ควรถอดรองเท้าเข้าบ้านหรือสถานที่วัด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
  5.  เวลานั่งพูดคุยสนทนาต้องเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อย 

  6.  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ชาวลาวจะพิจารณาคู่เจราจาจากากรแต่งกาย เป็น
ความประทับใจครั้งแรก ต้องแต่งให้สุภาพนิยมใช้เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย ทองค า เครื่องเงิน 
นาค ถ้าเป็นทางการบางครั้งฝ่ายชายจะต้องใส่สูท ฝ่ายหญิงใส่ชุดกระโปรงสุภาพ 

  7.  การเจรจาทางธุรกิจ ชาวลาวมีอุปนิสัยเกรงใจ จึงมักไม่ค่อยปฏิเสธการร้องขอ
ใดๆ อย่างชัดเจน ฝ่ายคู่เจรจาต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน การต่อรองราคาถือเป็นเรื่องปกติ 
  8.  การนัดหมาย ชาวลาวมีความยืดหยุ่น ตามสบาย 

  9.  การพูดจา ต้องระมัดระวังการใช้ค าพูดที่เข้าใจผิด ให้ใช้มิตรไมตรีท่ีดี 
  10. การมอบของที่ระลึกเป็นการแสดงน้ าใจและช่วยสร้างมิตรภาพ 

  11. ภาษาราชการ คือ ภาษาลาว ภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ คือ ภาษาไทย 
อังกฤษ ฝรั่งเศส 

 การเลี้ยงรับรอง การเจรจาธุรกิจจ าเป็นต้องสร้างสายสัมพันธ์ เพราะชาวลาวมีสายสัมพันธ์ 3 
สาย คือ ความสัมพันธ์ทางสายเลือด ความสัมพันธ์ของถิ่นก าเนิด ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ธุรกิจจะ
ส าเร็จได้ก็ด้วยคุณภาพและปริมาณของสายสัมพันธ์ วิธีสร้างก็คือ การเลี้ยงรับรองนั่นเอง การเลี้ยง
รับรองอย่างเป็นทางการ ปกติจะเลี้ยงที่ร้านอาหารหรือโรงแรมขนาดใหญ่ นิยมโต๊ะจีนพร้อมเสิร์ฟไวน์ 
โดยการเชิญนิยมส่งบัตรเชิญหรือจดหมายเชิญไปก่อน เพ่ือเป็นการให้เกียรติผู้ที่ถูกเชิญ 
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      มารยาทในการรับประทานอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหารของชาวลาว วิธีการ
รับประทานอาหารของชาวลาว (มีทั้งกรณีที่นั่งกับพ้ืนและกรณีที่นั่งเก้าอ้ี) ชาวลาวส่วนใหญ่จะใช้
ตะเกียบหรือช้อนส้อม หรือหากเป็นการรับประทานอาหารท้องถิ่นอาจหยิบจับอาหารด้วยมือ 
(โดยเฉพาะการกินข้าวเหนียว และแหนมเนือง) โดยระหว่างทานอาหารจะไม่ส่งเสียงดัง และไม่ยก
จานชามข้ึนจากโต๊ะและห้ามใช้ปากสัมผัสกับภาชนะอาหารโดยตรง กรณีรับประทานอาหารกับผู้ใหญ่ 
หากผู้ใหญ่ไม่เริ่มทานก่อน ผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าก็จะยังไม่ทานอาหาร 

5.  สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) 

     ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (2557 : 1) ได้เขียนบทความมารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม 
สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในสหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจหรือ
ติดต่อประสานงานจะได้ท าให้สิ่งที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมเพ่ือผลการด าเนินต่อไป มีแนวทางดังนี้ 
      การแต่งกายของต่างชาติในการติดต่อธุรกิจกับชาวมาเลเซีย 

  1.  ผู้ชาควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพแบบสากล สวมกางเกงขายาว เสื้อเชิ้ต และผูก
เนกไท 

  2.  ผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการสวมกางเกงที่ไม่สุภาพ แต่ควรสวมกระโปรงยาวคลุมเข่า
และเสื้อแขนยาว 

  3.  สีต้องห้ามของเสื้อท้ังผู้หญิงและผู้ชาย คือ สีเหลือง เพราะเป็นสีที่สงวนไว้ส าหรับ
สมาชิกในราชวงศ์ของมาเลเซียเท่านั้น 

      การแลกเปลี่ยนนามบัตร นามบัตรที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจควรพิมพ์เป็น 2 ภาษาคือ 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างละด้าน รวมทั้งควรใช้หมึกพิมพ์สีทองเพ่ือสร้างความประทับใจในการ
ติดต่อธุรกิจกับชาวจีนในมาเลเซีย 

      การมอบนามบัตร ควรใช้มือทั้งสองข้าง เวลามอบนามบัตรให้ชาวมุสลิมให้ใช้มือขวาถือ
นามบัตรโดยมือซ้ายแตะหรือประคองข้อศอกขวา ยื่นนามบัตรให้หรือใช้ทั้งสองมือถือนามบัตรยื่นมอบ
ให้ก็ได้ เมื่อได้รับนามบัตรแล้ว ผู้ประกอบการควรพิจารณานามบัตรที่ได้รับก่อน ไม่ควรเก็บนามบัตร
ลงกระเป๋าทันที เพราะชาวมาเลเซียถือเป็นการกระท าที่ไม่สุภาพ รวมทั้งไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ลง
บนนามบัตรที่ได้รับ 

      การสนทนา เมื่อมีค าถามระหว่างการสนทนา ไม่ควรตอบค าถามทันที แต่ควรเว้นช่วงสัก
ระยะหนึ่งก่อน เพ่ือแสดงออกถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตอบค าถามระหว่างการสนทนา ควร
หลีกเลี่ยงการวิจารณ์กฎหมายหรือวัฒนธรรมชาวมาเลเซีย รวมถึงประเด็นที่อาจท าให้คู่สนทนารู้สึก
เสียหน้า ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงส าหรับชาวมาเลเซีย 
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      การมอบและรับของขวัญ การมอบของขวัญควรใช้มือขวาเท่านั้น ส่วนการรับของขวัญ
ควรใช้มือทั้งสองข้างเพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ให้ของขวัญ รวมทั้งควรมีของขวัญตอบแทนผู้ให้ 
     ส าหรับผู้ชายควรระมัดระวังในการมอบของขวัญให้แก่ผู้หญิง เพราะอาจถูกเข้าใจผิดว่า
เป็นการให้เชิงชู้สาวได้ 
     ขณะที่การมอบของขวัญแก่ผู้ที่มิได้มีความสนิทสนมหรือคุ้นเคยกันมาก่อนอาจถูกมองว่า
เป็นการกระท าเพ่ือติดสินบน นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษห่อของขวัญสีขาว เพราะสื่อถึง
ความตาย น่าสังเกตว่าชาวมาเลเซียนิยมใช้กระดาษห่อของขวัญสีเขียวและสีแดงกันมาก รวมทั้งควร
หลีกเลี่ยงการให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับสุนัข เช่น ภาพสุนัขหรือตุ๊กตาสุนัข รวมทั้งของขวัญที่มี
แอลกอฮอล์หรือเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม 

      ข้อพึงระวัง 
  1.  การยืนล้วงกระเป๋าระหว่างการสนทนากับชาวมาเลเซียถือเป็นการกระท าที่ไม่
สุภาพอย่างยิ่ง 
  2.  ชาวมาเลเซียถือว่าเท้าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด จึงไม่ควรใช้เท้าชี้ หรือเขี่ยสิ่งของใดๆ 
และไม่ควรนั่งไขว้ห้าง เพราจะท าให้เท้าชี้ไปทางผู้อ่ืน การยืนเท้าสะเอวถือเป็นการแสดงออกเชิง
ก้าวร้าวส าหรับชาวมาเลเซีย 

  3.  การใช้มือซ้ายแตะหรือสะกิดผู้อื่นถือว่าไม่สุภาพ 

  4.  ไม่ควรใช้มือซ้ายในการหยิบของหรือส่งของให้แก่ชาวมุสลิมเพราะถือว่าไม่สุภาพ 

  5.  ห้ามแตะศีรษะชาวมาเลเซียโดยเด็ดขาด ต้องระมัดระวังไม่ให้โดนถือว่าเป็นการ
หยาบคาย 

  นอกจานี้ ผู้ประกอบการพึงตระหนักเสมอว่าชาวมาเลเซียจะไม่ท าธุรกิจกับบุคคลที่
ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยกันมาก่อนในระดับหนึ่ง ดังนั้น การพัฒนาความสัมพันธ์ก่อนการเจรจาธุรกิจจึง
เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบ เพ่ือให้การติดต่อธุรกิจเป็นไปโดยสะดวกและ
ราบรื่น 

6.  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar) 

 ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 
กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (2557 : 1-3) ได้เขียนบทความมารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม สิ่งที่
ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องติดต่อ
ธุรกิจหรือติดต่อประสานงานจะได้ท าให้สิ่งที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมเพ่ือผลการด าเนินต่อไป มีแนวทาง
ดังนี้ 
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      มารยาททางธุรกิจ 

   1.  การแต่งกาย การแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึงสถานะที่ประสบ
ความส าเร็จในการท างานของชาวเมียนมาร์ นักธุรกิจหรือผู้มีชื่อเสียงในเมียนมาร์จะแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าที่มีคุณภาพ มีสภาพใหม่ มีตรายี่ห้อ ดังนั้น หากการพบปะในการท าธุรกิจ ควรให้ความพิถีพิถัน
กับการแต่งกาย เช่น ผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือสีสุภาพ ไม่จ าเป็นต้องใส่สูท ผูกเนกไท แต่เสื้อผ้าที่ใส่ให้
แสดงถึงคุณภาพและสไตล์ สุภาพสตรี ควรนุ่งกระโปรงยาวคลุมข้อเท้า หรือใส่กางเกง ชุดสูท 

   2.  การทักทาย ใช้วิธีการก้มหัวหรือการจับมือ ชาวเมียนมาร์ไม่มีการทักทายด้วยวิธี
ไหว้หรือรับไหว้ แต่อาจพบได้กับนักธุรกิจที่คุ้นเคยกับธรรมเนียมไทย อาจมีการไหว้หรือรับไหว้ได้ 
   3.  การส่งหรือรับของ เช่น การส่งมอบนามบัตรหรือส่งเอกสาร วิธีการที่สุภาพคือ 
การยื่นซองด้วยมือขวา หงายมือขึ้น และมือซ้ายจับรองที่ข้อศอกขวา พร้อมกับยื่นให้กับผู้รับที่มือด้วย
กิริยาสุภาพและเวลารับรองใช้วิธีการเช่นเดียวกัน 

   4.  นามบัตร ในการแนะน าตัวทางธุรกิจ นักธุรกิจควรเตรียมนามบัตรเป็น
ภาษาอังกฤษในนามบัตร ควรประกอบด้วย ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา เนื่องจากชาวเมียนมาร์ให้
ความส าคัญกับคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญา ตัวอย่าง  Surachai Niyomsoom (BBA 

Accounting) General Manager ไม่แนะน าให้ท านามบัตรสองหน้า และหากไม่รู้ภาษาเมียนมาร์ ไม่
ควรใช้นามบัตรเป็นภาษาพม่าให้ใช้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น 

   การยื่นและรับนามบัตรท าด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการส่งหรือรับของ เมื่อ
รับนามบัตรมาแล้ว วิธีการที่สุภาพคือ การอ่านนามบัตรและสามารถวางไว้ที่โต๊ะสนทนาได้ การวาง
นามบัตรที่รับมาและน าเอกสารหรือวัตถุใดทับซ้อนบนนามบัตรถือว่าไม่สุภาพ 

   5.  การเจรจาธุรกิจ ให้เริ่มพูดคุยในเชิงมิตรภาพ ทักทาย คุยข่าวทั่วๆ ไปก่อน และ
ให้สังเกตน้ าเสียง หากเป็นการเจรจาจริงจังทางธุรกิจ น้ าเสียงจะจริงจังและเริ่มการเจรจาเป็นเรื่องราว 
ให้จ าไว้เสมอว่า การเจรจาต่างๆ ทางธุรกิจกับนักธุรกิจชาวเมียนมาร์จะใช้เวลาและมีกระบวนการที่
ยาวนานหลายครั้ง วิธีการพูดจาแต่ละครั้งขอให้ค่อยเป็นค่อยไป แสดงความนับถือคู่สนทนา หลีกเลี่ยง
การท าให้สับสน หรือพูดจาไม่สุภาพ 

 6.  การรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารร่วมกัน อาจเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อค้ า 
ถือเป็นโอกานดีในการพูดคุยเรื่องความคุ้นเคยระหว่างกัน และในการสนทนาอาจมีการกล่าวถึงการ
เจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ที่พูดคุยในช่วงการประชุมต่อเนื่องได้บ้าง มารยาทที่ส าคัญในการ
รับประทานอาหารคือ ให้ถือหลักอาวุโส โดยการเชื้อเชิญให้ผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รับประทานอาหาร
ก่อน ผู้อาวุโสน้อยจะท าหน้าที่ในการตักอาหารให้ 
 7.  การมอบของขวัญ ของที่ระลึก การมอบของที่ระลึกเพ่ือให้กับนักธุรกิจเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติ ของขวัญที่มอบให้อาจเป็นของที่ระลึกจากบริษัทหรือเป็นของใช้ ของรับประทาน ควรมีการห่อ
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กระดาษของขวัญให้สวยงามและทางเมียนมาร์มักจะเตรียมของที่ระลึกมอบให้เช่นกัน (ในกรณีที่การ
หารืออย่างเป็นทางการ) หากคบหาสนิทสนมเหมือนเป็นเพ่ือนหรือญาติ ทุกครั้งที่เดินทางมาพบปะกัน
อาจมีการสอบถามก่อนว่าต้องการของฝากประเภทใดโดยสอบถามล่วงหน้าว่าต้องการสิ่งใดเป็นของ
ฝาก 

7.  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)  

      ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 
กรุงมะนิลา (2557 : 135) ได้เขียนบทความมารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่
ควรปฏิบัติในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจหรือติดต่อประสานงาน
จะได้ท าให้สิ่งที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมเพื่อผลการด าเนินต่อไป มีแนวทางดังนี้ 
     ทักทาย 

      คนฟิลิปปินส์ใช้การทักทายในรูปแบบเดียวกับตะวันตก กล่าวคือ หากคู่สนทนาไม่มีความ
สนิทสนมให้ใช้วิธีการจับมือ ทักทายแบบตะวันตก และหากคู่สนทนามีความสนิทสนมดีใช้วิธีหอมแก้ม 
แบบแก้มชนแก้มในระหว่างหญิงกับหญิง หรือ หญิงกับชาย และการสวมกอดระหว่างชายกับชาย 
ส่วนระหว่างการหอมแก้มระหว่างชายกับชายนั้นมักพบเฉพาะในกลุ่มชาวฟิลิปปินส์ที่นับถือศาสนา
อิสลาม คนฟิลิปปินส์มีการทักทายระบบอาวุโสระหว่างหมู่เครือญาติ เด็กชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังถูก
อบรมให้ทักทายญาติผู้ใหญ่ด้วยการจับมือผู้อาวุโสมาแตะที่กลางหน้าผากเพ่ือเป็นการแสดงความ
เคารพ 

      ในการพบปะเจรจาธุรกิจ 

      ในงานสังคมท่ัวไปทั้งชาย/หญิงจะจับมือเพ่ือทักทายและความรู้จักและจับมืออีกครั้งเมื่อ
อ าลา ลักษณะการจับมือควรจะเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการและไม่แน่นจนเกินไป ผู้ชายอาจตบหลัง
ของอีกฝ่ายหนึ่งแบบเบาๆ ก็ได้ ฝ่ายชายควรจะรอให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายยื่นมือออกมาก่อน ในขณะที่การ
แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสนั้นต้องเริ่มด้วยการทักทายผู้ที่อาวุโสมากท่ีสุดก่อน 

       ในส่วนของชื่อและการเรียกชื่อนั้นมีข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ดังนี้ 
  1.  ทั้งชาย หญิง การล าดับชื่อจะขึ้นด้วย ชื่อตัว อักษรตัวแรกของนามสกุลมารดา 
นามสกุลบิดา 
  2.  การแนะน าบุคคลอย่าเรียกอักษรย่อ ให้ใช้นามสกุลเต็ม พึงใช้ Mr. Mrs. Miss ค า
น าหน้าชื่อตามอาชีพ นามสกุลจนกว่าเจ้าบ้านหรือผู้ร่วมงานของคุณจะอนุญาตให้เรียกชื่อตัวได้และ
อาชีพ หมอ ครู ต ารวจ และอ่ืนๆ จะมีค าหน้าชื่อที่บอกอาชีพ 

  3.  ใช้ Sir, Mam เมื่อพูดกับผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา หรือค าน าหน้าชื่อที่ได้รับ
อนุญาตให้เรียก นามสกุล แม้ว่าจะรู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็ตาม 
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     การแต่งกาย 

      เสื้อแขนยาวผูกไทถือเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นที่ยอมรับส าหรับการประชุมทางธุรกิจ 
โดยเฉพาะเมื่อประชุมกับนักธุรกิจชาวฟิลิปปินส์เชื้อสายจีน ชุดสูทเหมาะส าหรับการประชุมที่เป็นทา
บงการกับระดับผู้บริหารหรืองานเลี้ยงอาหารค่ า 
      ส าหรับเครื่องแต่งกายหญิงในการประชุมธุรกิจนั้นให้ใช้ประเภทกระโปรงกับเสื้อหรือ
กางเกงกับเสื้อ และประเภทกระโปรงชุดหรือชุดเสื้อกางเกงพร้อมสูท 

      ภาษา 

      ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในฟิลิปปินส์และเป็นภาษาที่ใช้ในธุรกิจ ชาวฟิลิปปินส์อ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษได ้

8.  สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 

      ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 
กรุงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ (2557 : 1-3) ได้เขียนบทความมารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม สิ่งที่
ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องติดต่อ
ธุรกิจหรือติดต่อประสานงานจะได้ท าให้สิ่งที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมเพ่ือผลการด าเนินต่อไป มีแนวทาง
ดังนี้ 
       การพบปะและทักทาย 

 การจับมือทักทายผู้คนแสดงให้เห็นในการพบปะทางธุรกิจหรือการเข้าสังคมต่างๆ การจับมือ
เมื่อจากลา มือที่ใช้จับควรจับให้กระชับ ชาวสิงคโปร์จะโค้งเล็กน้อยในขณะที่จับมือเราเขย่าอยู่และ
การโค้งให้เล็กน้อยกับผู้ที่อาวุโสกว่าถือเป็นเรื่องที่สุภาพ 

      ภาษากาย 

  1.  ห้ามจับศีรษะของบุคคลอื่นแม้กระทั่งเด็ก ศีรษะถือเป็นเรื่องที่ล่วงเกินไม่ได้ 
  2.  เท้าถือเป็นส่วนที่ต่ าที่สุดและเป็นส่วนที่ไม่สะอาด จึงไม่สมควรจะยกเท้าขึ้นชี้ไป
ทางผู้อ่ืน 

  3.  การเคาะเท้าเบาๆ หรือการกระดิกขาแสดงถึงความไม่มีมารยาท 

  4.  เมื่อนั่งไขว้ห้างให้นั่งในลักษณะวางเข่าไว้เหนือเข่าอีกข้างเท่านั้น 

  5.  ห้ามใช้นิ้วชี้ชี้ไปทางผู้อื่น 

     มารยาททางธุรกิจ 

  1.  การพบปะทางธุรกิจจะต้องโทรนัดเพ่ือขอพบล่วงหน้า 

  2.  ควรโทรแจ้งหากมาถึงล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดการที่มาล่าช้าแสดงถึงความไม่
น่าเชื่อถือ 
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  3.  การแลกนามบัตรจะแลกระหว่างแนะน าตัวขณะแลกต้องยื่นให้ด้วยมือทั้งสอง
ข้าง ควรกระท าด้วยท่าทีที่สุภาพ แสดงถึงการให้เกียรติกัน เมื่อได้รับนามบัตรควรอ่านรายละเอียดใน
นามบัตรสักครู่ แล้ววางไว้บนโต๊ะประชุม ไม่ควรเก็บเข้ากระเป๋าทันที 
  4.  เป็นการเหมาะสมที่จะกล่าวถึงอีกคนโดยใช้ Mr. Mrs. หรือ Miss และไม่เรียกชื่อ
ถ้ายังไม่คุ้นเคย รัฐบาลสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ และระบบราชการของสิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันว่ามี
ประสิทธิภาพสูงและไม่มีการทุจริต รูปแบบการจัดการแบบตะวันตกนั้นจะเห็นได้ในบริษัทใหญ่ๆ มี
การจัดการโดยชาวสิงคโปร์ 
  5.  การมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นเรื่องส าคัญ ควรมีการท าความรู้จักกันก่อนมี
การเจรจาแลกเปลี่ยนกันทางธุรกิจควรพูดจาตรงไปตรงมาตรงประเด็นในการเจรจาธุรกิจกับชาว
สิงคโปร์ 
  6.  ชาวสิงคโปร์มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสามารถตกลงราคาระหว่างการ
เจรจาการค้าได้ 
  7.  คุณถูกคาดหวังวาจะส่งรายงานส่งจดหมายและสิ่งอื่นๆ ให้เมื่อคุณได้สัญญาไว้ 
  8.  ในการสนทนาขอให้สังเกตอากัปกิริยาของคู่สนทนา เพราะชาวสิงคโปร์มักไม่พูด
ออกมาตรงๆ เมื่อไม่เห็นด้วย เนื่องจากความเกรงใจ 

     ภาษาที่ใช้ติดต่อ 

      ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดได้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง และ
นอกจากนั้นอาจมีบางส่วนพูดภาษาฮกเก้ียน ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬได้อีกด้วย 

      การแต่งกาย 

      ส าหรับการเจรจาทางธุรกิจ ผู้ชายควรสวมเสื้อแขนยาวผูกเนคไท ใส่สูท ส าหรับผู้หญิง
ควรสวมชุดสูทหรือกระโปรงเสื้อชุดสุภาพ 

      การทานอาหารและสิ่งบันเทิง 
  1.  การรับประทานอาหารเป็นรูปแบบหนึ่งในการติดต่อธุรกิจ แต่ในระหว่างการ
รับประทานอาหารจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการหารือเรื่องธุรกิจ 

  2.  การเสิร์ฟอาหาร อาหารทุกจานจะพร้อมเสิร์ฟพร้อมกันและรับประทานแบบแชร์
กันและมักจะไม่มีอาหารเรียกน้ าย่อย ยกเว้นร้านอาหารแบบตะวันตก 

  3.  เมื่อได้รับเชิญไปรับประทานอาหาร ควรให้เจ้าภาพเป็นผู้สั่งอาหาร ชาวจีนมักจะ
เสนอการจัดอาหารแบบเลี้ยง ในขณะเดียวกันชาวตะวันตกจะจัดงานเลี้ยงตอบแทนในโอกาสที่จะจาก
ลากันไปเสมอ 

  4.  ในการรับประทานอาหารชาวจีนจะใช้ตะเกียบในการรับประทานและใช้ช้อน
กระเบื้องกับอาหารที่เป็นซุป ให้เจ้าภาพเป็นผู้เริ่มมื้ออาหาร 
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  5.  ให้เจ้าภาพรับประทานก่อนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จให้วางตะเกียบลงบนที่
วางตะเกียบแสดงว่าอิ่มแล้ว หากยังรับประทานไม่เสร็จให้วางตะเกียบลงบนจานของคุณ 

  6.  หากชาวมาเลย์เชิญรับประทานอาหารที่บ้านต้องมาตรงเวลา เนื่องจากชาว
มาเลย์จะเสิร์ฟอาหารทันทีไม่มีอาหารเรียกน้ าย่อยและเครื่องดื่มก่อนเวลา จะต้องล้างมือทั้งก่อนและ
หลังรับประทานอาหารเจ้าบ้านจะให้ถ้วยเล็กๆ ใส่น้ าและผ้าเช็ดมือเพ่ือล้างมือของคุณ ชาวมาเลย์และ
ชาวอินเดียมักจะใช้ถือในการรับประทานอาหาร 

  7.  ห้ามปฏิเสธการรินน้ าและการตักอาหารให้ในครั้งแรกหากจะปฏิเสธในครั้งที่สอง
ให้น ามือวางลงบนจานแล้วพูดว่า “No, thank you” เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้วางช้อนและ
ส้อมไว้ข้างกัน หากไม่วางไว้ข้างกันคุณจะได้รับการเติมอาหารเพ่ิมอีกหลังจากมืออาหารคนอินเดีย
มักจะหวังว่าคุณจะอยู่คุยต่ออีกประมาณ 1 ชั่วโมง 
  8.  ถ้าได้รับเชิญไปบ้านใครก็ตามต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าทุกครั้งปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ถ้าหากคุณไปมัสยิดหรือวัด 

    ของขวัญ 

  1.  การให้ของขวัญควรตระหนักถึงเชื้อชาติและความเชื่อของคนที่คุณจะมอบ
ของขวัญให้ด้วยเช่น คนจีน ห้ามให้นาฬิกา (เสียงของค าว่านาฬิกาเหมือนค าว่า “งานศพ”) และ
ผ้าเช็ดหน้า เพราะเก่ียวกับงานศพ ห้ามให้เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการตัด เช่น กรรไกรหรือมีด เพราะแสดง
ถึงการยุติความสัมพันธ์ คนมาเลเซีย ห้ามให้เครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์หรือสิ่งของที่ท าจากหมูหรือหนัง
หมู เวลาให้ของขวัญให้ตอนที่จะแยกกันไม่ใช่ตอนที่เพ่ิงเจอกัน ให้ใช้มือขวาหรือสองมือในการให้และ
รับของขวัญ คนอินเดีย การให้ดอกไม้ห้ามให้ดอกลีลาวดี เพราะแต่เดิมใช้ส าหรับในงานศพเท่านั้ น 
ห้ามมอบของที่ท าจากหนังสัตว์ให้ชาวฮินดู ห้ามให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามใช้กระดาษสีขาวห่อ
ของขวัญ สีขาวนั้นเป็นสีของการไว้ทุกข์ 

  2.  ใช้มือทั้งสองข้างในการมอบของขวัญแก่ผู้อ่ืน 

  3.  ไม่ควรเปิดของขวัญต่อหน้าผู้มอบให้ 
  4.  ต้องระวังการให้ของขวัญกับภาครัฐอาจเข้าใจผิดว่าเป็นการติดสินบนแม้เป็นของ
ชิ้นเล็กๆ 

  5.  ควรจะน าของขวัญไปให้เจ้าบ้านทุกครั้งเมื่อถูกเชิญไปบ้านผู้อ่ืน 

      สิ่งท่ีห้ามท า 
  1.  ข้ามถนนในที่ห้ามข้ามหรือไม่ใช่ทางม้าลาย อาจถูกปรับถึง 500 เหรียญสิงคโปร์ 
  2.  การทิ้งก้นบุหรี่หรือทิ้งหมากฝรั่งบนถนน อาจถูกปรับ 50 เหรียญสิงคโปร์ 
  3.  ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศ อาจถูกปรับ 
1,000 เหรียญสิงคโปร์ 
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  4.  เหรียญสิงคโปร์ การน าเข้ายาเสพติดเข้าประเทศหรือน าเข้า ผลิตขาย หรือ
บริโภคหมากฝรั่งอาจจะถูกปรับได้ 50-1,000 เหรียญสิงคโปร์ 
  5.  การห้ามน าอาหารขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน อาจถูกปรับ 200 เหรียญสิงคโปร์ 
     สิ่งท่ีต้องระวังเฉพาะหญิง 
  1.  ผู้หญิงตะวันตกจะพบกับอคติบ้างเม่ือมาท าธุรกิจที่สิงคโปร์ 
  2.  สิงคโปร์มีนโยบายอย่างเป็นทางการในการต่อต้องการกดขี่ผู้หญิง 
  3.  ผู้หญิงสิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากวงการธุรกิจอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

      การให้ทิป 

      การให้ทิปกับพนักงานต่างๆ มิใช่ธรรมเนียมปฏิบัติในสิงคโปร์ เพราะค่าบริการได้รวม
ค่าบริการไว้เรียบร้อยแล้ว 

9.  ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

      ส่วนมารยาทการติดต่องานของประเทศไทย ได้กล่าวไว้ในบทที่ 6 เรื่องมารยาททางสังคม 
ซึ่งสามารถศึกษาและน ามาประยุกต์ใช้ได้ในโอกาสต่างๆ 

10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 

      ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 
นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2557 : 1-2) ได้เขียนบทความมารยาททางธุรกิจและ
วัฒนธรรม สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจหรือติดต่อประสานงานจะได้ท าให้สิ่งที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมเพ่ือผลการ
ด าเนินต่อไป มีแนวทางดังนี้ 
     การพบปะทักทาย 

  1.  ชาวเวียดนามโดยทั่วไปเป็นคนตรงเวลาและคาดหวังว่าคู่เจรจาจะตรงเวลาด้วย 
ดังนั้นจึงควรไปถึงที่นัดหมายตรงเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อย 

  2.  เมื่อได้พบกันควรทักทายด้วยการจับมือ โดยเป็นการจับมือระหว่างเพศเดียวกัน 
ชาวเวียดนามจะใช้การจับมือพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เพื่อแสดงถึงมิตรภาพที่จริงใจหรือ
โค้งศีรษะเล็กน้อย พร้อมกล่าวค าทักทายเป็นภาษาเวียดนามว่า “Xin Choa” (อ่านว่า ซิน-จ่าว ซึ่ง
แปลว่า สวัสดี) หากคู่เจรจาเป็นผู้หญิง ควรรอให้ผู้หญิงยื่นมือมาให้จับมือถึงจับมือได้ ถ้าไม่ยื่นมือให้ก็
โค้งศีรษะลงเล็กน้อย พร้อมกล่าวค าทักทายเป็นภาษาเวียดนามว่า “Xin Choa” (อ่านว่า ซิน-จ่าว ซึ่ง
แปลว่า สวัสดี) จะท าให้คู่เจรจาชาวเวียดนามเกิดความประทับใจ 

  3.  การพบกันครั้งแรกควรมีการแลกนามบัตร โดยใช้มือทั้ง 2  ข้างยื่นนามบัตร
หลังจากได้รับนามบัตรมาแล้ว ไม่ควรเก็บใส่กระเป๋าทันที แต่ควรพยายามอ่านออกเสียงค าน าหน้าชื่อ 
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ชื่อนามสกุล และต าแหน่งในนามบัตร เพ่ือแสดงถึงความเอาใจใส่ ชาวเวียดนามถือว่านามบัตรเป็น
สิ่งจ าเป็นในการติดต่อธุรกิจ คู่เจรจาควรพกนามบัตรจ านวนมากติดตัวไว้เสมอ 

     การติดต่อและการนัดหมาย 

  1.  ในการติดต่อธุรกิจครั้งแรกกับชาวเวียดนามควรติดต่อผ่านคนกลาง (Third 

Party) เนื่องจากชาวเวียดนามมีนิสัยรักพวกพ้อง ซึ่งหากคนกลางนั้นเป็นบุคคลที่คู่เจราจาชาว
เวียดนามให้ความเชื่อถือและรู้จักเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะยิ่งท าให้การติ ดต่อธุรกิจหรือสานต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น 

  2.  หากไม่สามารถหาคนกลางในลักษณะที่ต้องการได้ ก็อาจใช้วิธีส่งจดหมายหรือ
เอกสารแนะน าตัวรวมถึงก าหนดนัดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุถึงวัตถุประสงค์ของการ
ติดต่อธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและกระชับ 

  3.  ควรติดต่อนัดหมายกันในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งตรงกับ
วันและเวลาท าการของประเทศไทย 

  4.  การเจรจาธุรกิจกับชาวเวียดนาม ควรใช้ล่ามที่พูดภาษาเวียดนามได้ รวมทั้งมี
ความรู้ในเรื่องธุรกิจด้วย โดยในช่วงแรกของการเจรจาควรเริ่มจากการกล่าวค าขอบคุณที่คู่เจรจายินดี
ให้เข้าพบและในช่วงระหว่างการเจรจาก็ไม่ควรพูดอ้อมค้อม 

  5.  สังเกตอากัปกิริยาว่าชาวเวียดนามมักจะตอบตกลงและพยักหน้ารับ (Always 

Say Yes) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใส่ใจกับค าพูดของอีกฝ่าย แต่ไม่ได้หมายความว่าชาวเวียดนามจะตอบ
รับตกลงในทุกเรื่องที่พูดคุยกัน พร้อมทั้งในระหว่างการเจรจามักจะมีการเสิร์ฟของว่าง อาทิ ชาเขียว
หรือกาแฟ ฯลฯ ซึ่งควรรับประทานเพื่อการรักษามารยาทและถือเป็นการให้เกียรติกับคู่เจรจาด้วย 

  6.  ชาวเวียดนามยึดมั่นค าพูดเป็นส าคัญ ดังนั้น อย่าสัญญาหากเราไม่สามารถท า
ตามสัญญานั้นได้ เพราะอาจท าให้เกิดความเสียหน้า เสียหาย ให้คิดก่อนตัดสินใจ 

     ภาษาที่ใช้ติดต่อ 

      ภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการ 

     การแต่งกาย 

     การติดต่อเจรจาธุรกิจควรแต่งกายแบบอนุรักษ์นิยม การแต่งกายควรสวมชุดที่สุ ภาพ
เรียบร้อย ส าหรับผู้ชายควรสวมเสื้อเชิ้ตสีพ้ืน ผูกเนคไทและสวมสูท ส าหรับผู้หญิงก็ควรสวมชุดสูท
เช่นกัน สิ่งที่ควรระวังคือ ไม่ควรปลดกระดุมเสื้อเม็ดบนสุดออก เพราะจะดูไม่สุภาพในสายตาของชาว
เวียดนาม 

      มารยาทในการรับประทานอาหาร 

      ถ้าได้รับเชิญไปบ้านชาวเวียดนามควรน าผลไม้ ขนมหวาน ดอกไม้ หรือเครื่องหอมไปฝาก
เจ้าของบ้านด้วย และควรรอให้ถูกเชิญให้ไปยังที่นั่งโดยให้ผู้มีอาวุโสสูงที่สุดนั่งก่อนจึงนั่งได้ 
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      ชาวเวียดนามมักจะพูดคุยเรื่องธุรกิจในระหว่างการรับประทานอาหาร ซึ่งธรรมเนียม
ปฏิบัติในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนาม มักจะปฏิบัติดังนี้ 
  1.  ชาวเวียดนามจะยกชาม ถ้วย หรือจานข้างขึ้นมาถือไว้ในมือขณะรับประทาน ใช้
ตะเกียบเป็นอุปกรณ์ในการทาน ถ้าวางชาม ถ้วย จานข้าวไว้บนโต๊ะอาหารแล้วตักทานจะแสดงถึง
ความขี้เกียจ 

  2.  ถ้ามีการส่งจานอาหารให้แก่กันควรใช้ 2 มือประคองจาน 

  3.  บนโต๊ะอาหารเครื่องใช้นอกจากตะเกียบจะมีช้อนแบน ตะเกียบที่วางอยู่บนโต๊ะ
ตักอาหาร 2-3 ค าแล้ว ค่อยวางตะเกียบจึงใช้ช้อน การถือช้อนควรถือมือซ้ายในการตักซุป 

  4.  อาหารที่บริการจะมีตามจ านวนของครอบครัวและแขก คือ 1 ชิ้นต่อ 1 คน วาง
ตะเกียบไว้บนชามข้าวเสมอ 

  5.  ชาวเวียดนามนิยมการชนแก้วก่อนที่จะดื่มเครื่องดื่ม 

  6.  ผู้ชายชาวเวียดนามส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่ในขณะรับประทานอาหารด้วย 

  7.  ควรปิดปากทุกครั้งที่ใช้ไม้จิ้มฟัน 

     การมอบของขวัญ 

     ในการพบกันเพื่อเจรจาธุรกิจในครั้งแรกดไม่ควรมอบของขวัญให้กับคู่เจรจาชาวเวียดนาม
ไม่นิยมให้ของขวัญที่มีราคาแพงเกินไปจะสื่อถึงการตัดสินบน ส่วนใหญ่มักเป็นของที่เป็นตัวแทนของ
ประเทศของบริษัทมีตราโลโก้บอกถึงที่มา จัดเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมโดยทั่วไปการมอบของขวัญนิยม
น ากันในโอกาสที่ได้รับเชิญไปเป็นแขกที่บ้านของคู่เจรจา การมอบของขวัญให้แก่กันมักจะมอบใน
ตอนท้ายของการประชุมหรือในระหว่างมื้ออาหาร เป็นการแสดงความเคารพผู้ร่วมธุรกิจ 

     ของขวัญที่ห้ามมอบให้แก่กันอย่างเด็ดขาดคือ ผ้าเช็ดหน้า เพราะชาวเวียดนามถือว่าเป็น
สัญลักษณ์ของความโศกเศร้า สิ่งของที่มีสีด า ดอกไม้สีเหลืองหรือดอกเบญจมาศเป็นของขวัญที่สื่ อถึง
งานศพ ของมีคมต่างๆ สื่อถึงการตัดความสัมพันธ์ หากได้รับเชิญไปบ้านของชาวเวียดนามนอกจาก
ของขวัญส าหรับเจ้าบ้านแล้ว ควรเตรียมของขวัญส าหรับเด็กๆ หรือผู้ใหญ่ในบ้านด้วยจะช่วยสร้าง
ความประทับใจมากขึ้น 

     จะเห็นได้ว่ามารยาททางธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
โดยละเอียด เพราะในแต่ละประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ล้วนมีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของประเทศ
ตนเอง การสร้างความประทับใจให้กับคู่เจรจาจึงต้องหาวิธีที่ เกิดผลและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ความส าเร็จในการเจรจาธุรกิจ การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ เพ่ือสร้า งความร่วมมือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) ต่อไป 
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สรุป 
 

 เมื่อต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศ มารยาทในการท าธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ให้
เข้าใจอย่างละเอียด มารยาทไม่เพียงเป็นสิ่งส าคัญในการใช้ชีวิตในสังคมโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ในแง่ของ
การท าธุรกิจก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน เมื่อต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นและยิ่งส าคัญมาก 

 โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยุคโลกธุรกิจไร้พรมแอนและในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ประเทศไทยก็
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) ความจ าเป็นที่ประเทศ
ไทยต้องเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเพ่ือการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างประเทศที่มีวัฒนธรรม
แตกต่าง การสร้างความประทับใจครั้งแรก (First Impression) จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก การมีโอกาส
ทางธุรกิจหรือการจบลงของธุรกิจเกิดขึ้นได้ในครั้งแรกของการติดต่อธุรกิจ ถ้าเกิดความประทับใจใน
ครั้งแรกก็จะเกิดผลทางธุรกิจด าเนินต่อ ดังนั้น สิ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือ มารยาททางธุรกิจ เพราะเป็น
การเปิดประตูสร้างความสัมพันธ์ในการติดต่อธุรกิจระหว่างกันต่อไป 

 

ค าถามท้ายบท 

 

1.  ประเทศอาเซียนประกอบด้วยประเทศไดบ้าง AEC คือค าย่อมาจากประโยคใด และมี
ความหมายอย่างไร 

2.  การทักทายของชาวบรูไน มีวิธีปฏิบัติอย่างไร และภาษาสื่อสารทางราชการใช้ภาษาใด 

3.  ข้อควรพึงระวังในการประสานงาน การเจราจาทางธุรกิจกับชาวกัมพูชามีอย่างไรบ้าง 
4.  มารยาทในการให้ของขวัญกับชาวอินโดนีเซียมีหลักการปฏิบัติอย่างไร 

5.  การทักทายของชาวลาวมักจะปฏิบัติอย่างไรและชาวลาวให้ความส าคัญกับการเลี้ยง
รับรองอย่างไร 

6.  วิธีการแลกเปลี่ยนและการมอบนามบัตรของชาวมาเลเซีย มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 

7.  หลักการแต่งกายในการติดต่อธุรกิจกับชาวเมียนมาร์เป็นอย่างไร 

8.  การทักมายของชาวฟิลิปินส์มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 

9.  หลักการมอบของขวัญของชาวสิงคโปร์มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 

10. มารยาทของการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามมักจะปฏิบัติอย่างไร 
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