
 

มารยาทในที่สาธารณะ 
   

 

     สาระสําคัญ 
 

  ขอพึงปฏิบัติเมื่ออยูในที่สาธารณะซึ่งมีผูคนจํานวนมาก  มีทั้งคนรูจักและไมรูจัก  มีทั้ง
คนมีการศึกษาสูงและไมมีการศึกษา  ดังนั้นการปฏิบัติตนที่แสดงใหเห็นถึงมารยาทที่ไดรับการ
อบรมสั่งสอนมาจากครอบครัวเปนอยางดี  จึงควรระมัดระวังกิริยาไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนหรือ
รําคาญ  หากทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและมารยาทที่ดีงามแลวยอมจะทําใหการอยูรวมกันในหมู
ชนมีความสุข 
 

      สาระการเรียนรู 
 

 1. การเขาคิว 
 2. การใชถนนและบาทวิถี 
 3. การใชรถโดยสารประจําทาง 
  และรถโดยสารสาธารณะ 

 4. การใชลิฟตและบันไดเลื่อน 
 5. การใชโทรศัพทมือถือ 
 6. การใชโทรศัพทสาธารณะ 
 7. การใชหองน้ํา 

 

  สมรรถนะประจําหนวย 
 

  แสดงความรูเกี่ยวกับมารยาทในที่สาธารณะ  การเขาคิว  การใชถนนและบาทวิถี  การ
ใชรถประจําทางและรถโดยสารสาธารณะ  การใชลิฟตและบันไดเลื่อน  การใชโทรศัพทมือถือและ
โทรศัพทสาธารณะ  การใชหองน้ํา 
 

       สมรรถนะการเรียนรู 
 

 1. บอกการเขาคิวได 
 2. อธิบายการใชถนนและบาทวถีิได 
 3. อธิบายการใชรถโดยสารประจํา 
  ทางและรถโดยสารสาธารณะได 
 
 

 4. อธิบายการใชลิฟตและ 
  บันไดเลื่อนได 
 5. อธิบายการใชโทรศัพทมือถือได 
 6. อธิบายการใชโทรศัพทสาธารณะได 
 7. อธิบายการใชหองน้ําได 
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การใชโทรศัพท 
สาธารณะ 

การใชลิฟต 
และบันไดเลื่อน 

การใชถนน 
และบาทวิถี 

การเขาคิว 

การใช 
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และรถโดยสาร
สาธารณะ 

การใช 
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การใช 
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มารยาท 
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Concept mapping 
หนวยท่ี  5 
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   ........ / .................. 

แบบทดสอบกอนการเรียนรูหนวยที่ 5 
 

 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนพิจารณาคําถามตอไปนี้และเลือกตอบตามความคดิเห็น 

 
 กาเครื่องหมาย  ( ) หนาขอท่ีถูกและกาเครื่องหมาย  (  ) หนาขอท่ีผิด 
 

  ............... 1. เดินบนบาทวถีิควรเดินดานขวามือ   
  ............... 2. ลดความเร็วเมือ่รถวิ่งเขาเขตทางมาลาย 
  ............... 3. ทิ้งทิชชูลงในโถสวมเพราะยอยสลายงายไมอุดตัน    
  ............... 4. แมไมใชหนาที่แตบุรุษก็ควรบริการกดลิฟตใหผูอ่ืนดวย 
  ............... 5. เขาหองน้ําตามลําดับ แตผูสูงอายุสามารถแซงคิวได 
  ............... 6. ผูขับขี่รถยนตควรระวังไมใหน้ําทวมขังสาดใสคนเดนิถนน 
  ............... 7. ถามีผูโทรศัพทสาธารณะนาน  ผูคอยควรใชเหรียญเคาะกระจกเตือน  
  ............... 8. หองน้ําที่ตอควิยาวสามารถวิ่งไปดกัรอหนาประตูเมื่อจาํเปนตองเขาฉกุเฉิน 
  ............... 9. เมื่อเห็นผูโดยสารชายไมยอมลุกใหคนชรานั่ง  เรียกใหลุกขึ้นและตกัเตอืน 
  .............    10. ขึ้นบันไดเลื่อนควรชิดซายใหผูเรงรีบวิ่งขึน้ทางดานขวามือและสามารถวิ่ง 
          สวนลงได  
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หนวยท่ี   

5 
มารยาทในที่สาธารณะ 

 

1. การเขาคิว 
 

 ปจจุบันประชากรในประเทศมีจํานวนมากขึ้น จําเปนตองทํากิจกรรมรวมกันในที่
สาธารณะ เชน ขึ้นรถประจําทาง  ขับรถ  ดูมหรสพ  ซ้ืออาหารรับประทาน เปนตน ซ่ึงตองจัด
ระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงการแยงชิง ทะเลาะวิวาท เพราะความเห็นแกตัวของบุคคล ดังนั้นผูที่มีมารยาท
ทางสังคม เชน ประเทศที่เจริญแลว ทั้งดานวัตถุ และจิตใจ จึงควรรูจักการเขาคิวในที่สาธารณะดังนี้ 
 1)  การขึ้นรถโดยสารประจาํทางและรถโดยสารสาธารณะ 
 2)  การซื้อของ ซ้ือบัตร และการรับของแจก 
 3)  การทําธุรกรรมทางการเงิน  
 4)  การชําระคาบริการตาง ๆ  
 5)  การพบแพทย 
 6)  การใชหองน้ําสาธารณะ 
  การเขาคิวจะทําใหมีระเบียบ  มีวินัย   รูจักเรียงลําดับกอนหลัง  ผูมาทีหลังตอง
อดทนรอได  ไมเห็นแกตัว  แยงชิง  ผลักดันจนเกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายแกชีวิตและ
ทรัพยสิน  การเขาคิวไมใชการเสียเวลา แตจะชวยประหยัดเวลาใหรวดเร็วขึ้น ทั้งสามารถแสดง
น้ําใจ    เสียสละคิว เพื่อใหความสะดวก แกสตรีมีครรภ เด็ก หรือผูชราตามสมควรแกโอกาส เพื่อ
ความมีน้ําใจและมีมารยาทในสังคมอีกดวย 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่  5.1 เขาคิวรับสิ่งของ 
ที่มา : www.google.co.th 
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2. การใชถนนและบาทวิถี 
 

 ปจจุบันมีการสัญจรไปมาดวยยานพาหนะมากมายจึงมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยูเสมอ ๆ 
ดังนั้นผูที่ใชถนนตองระวัง  และควรปฏิบัติใหถูกตองตามกฎจราจร  หรือมารยาทในการสัญจรเพื่อ
มิใหเกิดอุบัติเหตุ  ขอที่ควรปฏิบัติเมื่ออยูบนทองถนนมีดังนี้ 
 2.1  ผูเดินเทา 
  1) ไมเดินเรียงหนากระดาน  บนถนนหรือบาทวิถี 
  2) ไมหยุดทักทายกันเปนเวลานาน  พูดโทรศัพทหรือฟงเพลงเพราะจะ      
กีดขวางทางผูอ่ืน 
  3) ถาชายกับหญิง เดินไปดวยกัน ใหหญิงเดินชิดริมทางเทาดานใน เด็กเดิน
กับผูใหญใหเด็กเดินชิดดานในเชนกัน 
  4) การเดินบนบาทวิถี หรือริมถนนที่ไมมีบาทวิถีควรเดินดานขวาเพื่อจะได
เห็นรถที่สวนมา 
  5) ควรขามถนน ตามสัญญาณไฟ และรีบเดินไปพรอม ๆ กับผูอ่ืน 
  6) ตองขามถนนบนทางมาลาย สะพานลอย หรือบริเวณที่กําหนดให 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                เดินบนบาทวิถี             เดินขามถนน 
ภาพที ่ 5.2  เดินบนบาทวิถีและขามถนน 

 
 2.2  ผูขับขี่ 
  1) ปฏิบัติตามกฎจราจร 
  2) รถชาตองขับชิดซาย เพื่อเปดโอกาสใหรถเร็วขับทางขวาไดสะดวก 
  3) รถที่เล้ียวออกจากซอยจะตองระวังรถทางตรงจากถนนใหญ 
  4) การเปลี่ยนเสนทางเดินรถ ตองใหสัญญาณไฟแตเนิ่น ๆ 
  5) ส่ีแยกที่ไมมีสัญญาณไฟอัตโนมัติ เมื่อขับทางหลัก อยาเปดสัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน เพราะรถที่มองเห็นไฟดานเดียวจะคิดวาเล้ียวซายหรือเล้ียวขวา ไมคิดวาจะขับตรง ทําใหเกิด
อุบัติเหตุไดงาย 

ที่มา : www.google.co.th 
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  6) ไมขับแซง  และปาดขึ้นหนา เพราะจะทําใหผูขับรถคันอื่น ตองเพิ่มความ
ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 
  7) ผูที่ไมเล้ียวซาย ไมควรขับเขาชองทางที่มีปาย “เล้ียวซายผานตลอด” 
  8) ตองจอดรถตรงชองที่กําหนดไว อยาครอมเสน จะทําใหผูอ่ืนจอดยาก 
  9) ไมควรเห็นแกตัว ขับรถเบียดเขาไปในชองทางที่รถคันอื่นขับตามกันมา        
เพื่อรอเล้ียว หรือขึ้นสะพาน 
  10) ไมควรจอดรถซอนคัน เพราะจะทําใหกีดขวางทางจราจร ถาจําเปนตอง
จอด ควรปลดเกียรวาง 
  11) ควรระมัดระวังผูขามทางมาลาย อยาขับรถเร็ว 
  12) ตองชะลอรถเมื่อมีน้ําทวมขัง เพื่อไมใหน้ํากระเซ็นสาดผูเดินถนน 
  13) หามใชแตรรถบริเวณโรงพยาบาลและโรงเรียน และควรใชแตรในกรณีที่
จําเปนเทานั้น 
  14) ไมควรใชไฟแรงสูง เพราะแสงสวางเกินควร  ทําใหผูขับรถสวนมามอง
ไมเห็นทางอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
 ขอปฏิบัติดังกลาวเปนการปลูกจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบ ใสใจและเอื้ออาทรตอ
กัน   จะไดลด ละ เลิก ความเห็นแกตัว และไรมารยาทในสังคมผูใชถนนสาธารณะ 
 

3. การใชรถโดยสารประจําทางและรถโดยสารสาธารณะ 
 

 รถโดยสารประจําทางและรถโดยสารสาธารณะไดแก  รถเมล   เปนยานพาหนะที่
ประชาชนทุกเพศ วัย จําเปนตองใชรวมกัน  จึงควรมีมารยาทในการใชบริการ ดังนี้ 
  1) เตรียมคาโดยสาร บัตรโดยสารใหพรอม 
  2) เขาคิวตามลําดับ กอนหลัง  ตามสถานที่ที่กําหนด เชน ปายรถประจําทาง  
สถานีขนสง  สัญลักษณแสดงการขึ้น  ลงรถโดยสาร  รถไฟฟา 
  3) เมื่อรถจอดสนิทใหผูโดยสารลงหรือออกจากรถกอน แลวจึงรีบกาวขึ้นรถ
ตามลําดับ 
  4) เดิน และนั่ง ชิดใน เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมาทีหลัง 
  5) ควร นั่ง หรือ ยืน ในกิริยาที่สุภาพ 
  6) ไมควรปรับระดับ เอนนอนของพนักเกาอี้จนทําใหผูนั่งขางหลังไมสะดวก 
  7) หากที่นั่งเฉพาะพระภิกษุไมวางควรลุกใหที่นั่งแกพระภิกษุ 
  8) ไมพูดคุยเสียงดัง หากจําเปนตองใชโทรศัพท ควรพูดเบา ๆ  และพูดเทาที่จําเปน 
  9) ไมรับประทานอาหาร ไมสูบบุหร่ี หรือดื่มสุรา   
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  10) หากมีเด็ก คนชรา คนพิการ หรือหญิงมีครรภ  ควรลุกใหนั่ง 
  11) กลาวคําขอบคุณ  เมื่อมีผูลุกใหนั่ง หรือชวยถือสัมภาระ 
  12) เตรียมตัวแตเนิ่น ๆ เมื่อจะลงจากรถโดยสาร 
  13) ควรทิ้งตั๋วรถในที่ทิ้งขยะที่จัดไวใหหรือนํากลับไปทิ้งที่บาน 
 
4. การใชลิฟตและบันไดเลื่อน 
 

 4.1  การใชลิฟต   
 กอนใชควรทําความเขาใจการใชลิฟตของแตละสถานที่ เพราะจะไมเหมือนกัน บาง
สถานที่ไมหยุดขึ้นลง ช้ัน 2 หรือบางสถานที่หยุดรับ สง  แยกชั้นระหวาง เลขคู และเลขคี่ ตอง
ปฏิบัติตามคําเตือนที่ประกาศไวหนาลิฟต  
  มารยาทการใชลิฟตมีดังนี้  
  1) เขาแถวเรียงตามลําดับกอนหลัง 
  2) หลีกทางใหผูอยูดานในออกกอน 
  3) เมื่อกาวเขาไปในลิฟตใหกดเลขชั้นที่ตองการ โดยไมขามไหลผูอ่ืน  แลว
เดินชิดใน 
  4) หากมีผูกดเลขชั้นใหควรกลาวคําขอบคุณ 
  5) ไมควรคุย หรือพูดโทรศัพท 
  6) ไมลวงแคะแกะเกา จัดแตงเสื้อผา หรือสองกระจก ทาแปง ทาปาก 
  7) เมื่อยังไมถึงที่หมายไมควรยืนกีดขวางทางเขาออก 
  8) หากมีผูใชลิฟตนอย สุภาพบุรุษควรใหสุภาพสตรีเขาหรือออกกอนเสมอ 
 
 
 
 
 
 

 
 

             เขาแถวคอยลิฟต                   ยืนในลิฟต 
ภาพที่  5.3  การใชลิฟต 

ที่มา : วีนา  ขจีจิตร 
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 4.2  การใชบันไดเลื่อน  
 ตามหางสรรพสินคา สถานีรถไฟฟา โรงพยาบาล  สนามบินมักนิยมใชบันไดเลื่อน 
เพราะสามารถรับจํานวนผูใชบริการไดเปนจํานวนมาก ผูใชบันไดเลื่อนจึงควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) จัดสัมภาระ หรือส่ิงของลงในถุงใหเรียบรอย เพื่อจับราวบันไดไดถนัด 
  2) เขาแถวเรียงตามลําดับกอนหลัง 
  3) กาวขึ้นหรือลง บันไดเลื่อนแลวยืนชิดซาย เพื่อเปดทางดานขวามือ 
  4) ไมพูดคุย ขณะยืนบนบันไดเลื่อน 
  5) เมื่อถึงขั้นสูงสุด หรือสุดทายตองรีบกาวเทาออกจากบันไดเลื่อน เพื่อ
ไมใหกีดขวางคนอื่น  และปองกันอุบัติเหตุ 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  5.4  การใชบันไดเลื่อน 

 
 

5. การใชโทรศัพทมือถือ 
 
 

 โทรศัพทมือถือ เปนอุปกรณส่ือสารที่สําคัญ ที่ใหความสะดวกทั้งของนักธุรกิจและ
สวนบุคคล เพราะพกพาไปไดทุกแหง ทุกที่ ทั่วโลก ดังนั้นผูใชตองตระหนักและศึกษามารยาทการ
ใชและการสนทนา  เพื่อใหเขาใจวัตถุประสงคของการสื่อสารไดตรงกันและปองกันมิใหเกิดความ
รําคาญแกผูอ่ืนมีดังนี้ 
 5.1  คํานึงถึงสถานที่และชวงเวลาที่กําลังใชโทรศัพท  เพื่อปองกันมิใหเกิดความ
รําคาญหรือเปนอันตรายแกตนเองและผูอ่ืน 

ที่มา : www.google.co.th 
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   1)  เมื่ออยูในหองเรียนหรือ ที่ประชุม โรงภาพยนตร ฯลฯ ควรปด
โทรศัพทมือถือหรือตั้งระบบสั่นแทนการเปดเสียง 
   2)  ขณะขับรถไมควรใชโทรศัพทมือถือเพราะจะเสียสมาธิ  ซ่ึงเคยมีการ
วิจัยวาการใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถเสี่ยงอันตรายยิ่งกวาเมาแลวขับ 
   3)  อยูระหวางการติดตอธุรกิจการงาน  เชน  เสนอขายสินคาหรือสอบ
สัมภาษณ  ควรปดโทรศัพทมือถือเพื่อมิใหเสียโอกาสที่ดีไป 
 5.2  น้ําเสียง ทาทาง และเรื่องท่ีสนทนา ควรใชน้ําเสียงสุภาพ ระดับเสียงไมดัง หรือ
คอยเกินไป และไมออกทาทางจนเกินเหตุ ไมพูดนัดหมายเสียงดัง  หรือพูดคุยเร่ืองสวนตัวที่ผูอ่ืนไม
อยากรับรู ไมควรใหหมายเลขโทรศัพทของผูอ่ืนกอนไดรับอนุญาต ไมควรโทรเขามือถือของผูใด         
ที่ไมใชเพื่อนหรือคนที่รูจัก  และมีมารยาทในการใชโทรศัพท 
 

 

6. การใชโทรศัพทสาธารณะ 
 
 

 โทรศัพทสาธารณะเปนอุปกรณส่ือสารที่สําคัญ ไมนอยไปกวาโทรศัพทมือถือ          
ที่สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดในเวลาที่โทรศัพทมือถือมีปญหา  ติดตั้งตามสถานที่ตาง ๆ ให
ผูใชบริการไดใชอยางสะดวก ที่สําคัญ คือ คาบริการประหยัด ดังนั้นจึงยังคงมีความสําคัญ และเปน
ที่นิยมของประชาชนทั่วไป 
  มารยาทการใชโทรศัพทสาธารณะ 
  1) เตรียมขอมูลที่จะพูดใหพรอม ไดแก หมายเลขโทรศัพท เร่ืองที่จะพูด 
เหรียญหรือบัตรโทรศัพท 
  2) เขาคิวเรียงตามลําดับกอนหลัง 
  3) ผูรอใชควรมีความอดทนไมแสดงกิริยาอาการและวาจาที่ไมสุภาพ 
  4) ผูใชโทรศัพทควรใชวาจาสุภาพ ไมควรพูดโทรศัพทนาน พูดเรื่องที่จําเปน
เทานั้น 
  5) วางหูโทรศัพทเบา ๆ เมื่อจบการสนทนา 
  6) เมื่อตอโทรศัพท หากคูสายไมวาง ควรวางหูโทรศัพท เพื่อเปดโอกาส
ใหแกผูใชบริการรายตอไป 
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7. การใชหองน้ํา 
 

 หองน้ําสาธารณะตามสถานที่ตาง ๆ เชน  โรงแรม หางสรรพสินคา ปมน้ํามัน 
รานอาหาร อํานวยความสะดวกใหแกผูที่เกิดปญหาและมีความจําเปน  ดังนั้น ผูใชจึงตองมีมารยาท
ในการใชหองน้ําดังนี้ 
  1)   เขาคิวเรียงตามลําดับกอนหลัง 
  2)   ปสสาวะหรือถายอุจจาระ ตองระวังเรื่องเสียงหรือกล่ิน โดยการเปดน้ําและ
ราดน้ํากลบเสียงและกลิ่น 
  3)   สวมชักโครก เมื่อทํากิจธุระเสร็จใหปดฝาแลวจึงกดน้ําและควรเช็ดที่นั่งให
เรียบรอย 
  4)   เศษขยะที่ใชแลว ควรทิ้งในที่ที่จัดไวให 
  5)   กอนออกจากหองน้ําสํารวจดูความสะอาดเรียบรอย เพื่อใหผูอ่ืน พรอม
ใชไดทันที 
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สรุปหนวยการเรียนรูท่ี  5 
 
การเขาคิว 
 การเขาคิวเปนมารยาททางสังคมที่ทุกคนพึงปฏิบัติ  ผูที่มากอนยอมมีสิทธิ์กอน  เพื่อ
เปนการหลีกเลี่ยงการแกงแยงกันและหลีกเล่ียงความเห็นแกตัว  ผลที่ไดจากการเขาคิวคือ  ระเบียบ  
วินัยและความสงบสุขของสังคม 
 
การใชถนนและบาทวิถี 
 การเดินบนบาทวิถีหรือริมถนนที่ไมมีบาทวิถี  ตองเดินดานขวามือจะไดมองเห็นรถ
สวนมา  ไมเดินเรียงหนากระดาน  ไมหยุดพูดคุยที่ทําใหกีดขวางทางเดิน 
 การขับรถตองปฏิบัติตามกฎจราจร  รถถชาตองขับชิดซาย  ไมขับแซงและปาดขึ้นหนา  
ไมขวางชองทางที่มีปายบอก  “เลี้ยวซายผานตลอด”  และจอดรถใหตรงตามที่กําหนดให  หามใช
สัญญาณเสียงจากแตร  บริเวณโรงพยาบาลและโรงเรียน 
 
การใชรถประจําทางและรถโดยสารสาธารณะ 
 ขึ้น ลงรถเมื่อรถหยุดสนิทและกาวขึ้น ลงรถตามลําดับคิว  ถามีที่นั่งควรนั่งดานใน     
สํารวมกิริยา  ไมพูดคุยเสียงดัง  ไมสูบบุหร่ีและรับประทานอาหารบนรถ  ควรลุกใหเด็ก  คนชรา
และหญิงมีครรภนั่งตามความเหมาะสม 
 
การใชลิฟตและบันไดเลื่อน 
 ศึกษาการใชลิฟตของแตละสถานที่  กดเลขชั้นที่ตองการหยุดเพียงครั้งเดียว  ไมพูดคุย
เสียงดังและกระทําการตาง ๆ ที่กอใหเกิดความรําคาญแกผูอ่ืน 
 การใชบันไดเลื่อน  ถามีส่ิงของที่ตองถือติดตัวเปนจํานวนมาก  ควรจัดใหเรียบรอย  
และยืนชิดซาย 
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การใชโทรศัพทมือถือ 
 ไมพูดเสียงดังจนรบกวนคนขางเคียง  พูดธุระที่จําเปนเทานั้น ควรคํานึงถึงเวลาและ
สถานที่ที่กําลังใชโทรศัพทเพื่อปองกันมิใหเกิดความรําคาญแกผูอ่ืนหรือเปนอันตรายแกตนเองและ
ผูรับ 
การใชโทรศัพทสาธารณะ 
 ควรเขาแถวเรียงตามลําดับกอนหลัง  ไมควรพูดนานเกินไป  ใชกิริยาวาจาที่สุภาพ  ถา
คูสายไมวาง  ควรวางหูใหโอกาสคนตอไปใชบริการ 
การใชหองน้ํา 
 หองน้ําสาธารณะเปนสถานที่ใชรวมกันเปนจํานวนมาก  ขณะทําธุระตองระวังเสียง
และกลิ่น  ตองรักษาความสะอาดหลังใชแลว  ไมทิ้งเศษขยะที่นารังเกียจไวตามพื้น  ทิ้งในที่ที่ จัดไวให 
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กิจกรรมการเรียนรูท่ี  1 
 Mind mapping 

 

 คําชี้แจง ใหผูเรียนทํา  Mind mapping  ของหนวยที่  5  หลังจากเรียนรูแลว 

 
 

 

เลขที่ ..........
ช่ือ ......................................................

ช้ัน ......................



หนวยท่ี  5  มารยาทในที่สาธารณะ       168 

กิจกรรมการเรียนรูท่ี  2 
 เร่ือง  การเขาคิว 

 

 คําชี้แจง ใหผูเรียนวิเคราะหและประเมินสถานการณจากเหตุการณดังตอไปนี้ 

  “เราเห็นภาพชาวญี่ปุนเขาแถวเรียบรอยไปรับของบริจาคคราวเกิดสึนามิ  ใครเอาของมา
แจกกลางแถวเด็กญี่ปุนที่รับของยังอุตสาหวิ่งเอาไปสงใหเจาหนาที่แลวกลับมาตอแถว...” 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปการประเมินผล 
  ผาน (ปฏิบัติไดตามคําชี้แจง) 
  ไมผาน (ไมสามารถปฏิบัติไดตามคําชี้แจง) 

ลงชื่อ ............................................ ผูประเมิน 
   ........ / .................. /............. 
 

 

วิเคราะหพฤตกิรรมของชาวญี่ปุนจากสถานการณ ....................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
ประเมินมารยาทและลักษณะนิสัยของชาวญี่ปุน.......................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

 ดร. วิษณุ  เครืองาม  “จันทรสนุก  ศุกรสนาน”  (เดลินิวส  2 กันยายน 2554) * 

* 
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กิจกรรมการเรียนรูท่ี  3 
 เร่ือง  การใชลิฟต  บันไดเลื่อน 

 

 คําชี้แจง ใหผูเรียนบอกมารยาทที่เคยพบเห็นจากการใชลิฟต  บันไดเลื่อน  และมารยาท 

    ที่ควรปฏิบัติ 
 
ลําดับ 
ท่ี 

มารยาทที่พบ มารยาทที่ควรปฏิบตั ิ

 ในลิฟต 
ตัวอยาง  คุยเสียงดังหรือหัวเราะเสียงดัง 
1. .............................................................. 
2. .............................................................. 
3. .............................................................. 
4. .............................................................. 
5. .............................................................. 

 
ไมควรคุยหรือหัวเราะในลิฟต 
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
3. ............................................................... 
4. ............................................................... 
5. ............................................................... 

 บันไดเลื่อน 
1. .............................................................. 
2. .............................................................. 
3. .............................................................. 
4. .............................................................. 
5. .............................................................. 

 
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
3. ............................................................... 
4. ............................................................... 
5. ............................................................... 

 
 

สรุปการประเมินผล 
  ผาน (ปฏิบัติไดตามคําชี้แจง) 
  ไมผาน (ไมสามารถปฏิบัติไดตามคําชี้แจง) 

ลงชื่อ ............................................ ผูประเมิน 
   ........ / .................. /............. 
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กิจกรรมการเรียนรูท่ี  4 
 เร่ือง  การใชรถโดยสารสาธารณะ 

 

 คําชี้แจง ใหผูเรียนเลือกบอกขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติมา  1  หัวขอ ดังนี้   

    1.  บนรถโดยสารประจําทาง   
    2.  รถไฟ   
    3.  รถโดยสารปรับอากาศ   
    4.  รวมทั้งรถไฟฟา  BTS  และ  MRT 
 

ขอควรปฏิบตั ิ ขอท่ีไมควรปฏิบัต ิ
  เร่ือง ............................................................... 

  1. .................................................................... 

  2. .................................................................... 

  3. .................................................................... 

  4. .................................................................... 

  5. .................................................................... 

  6. .................................................................... 

  7. .................................................................... 

เร่ือง ................................................................. 

  1. .................................................................... 

  2. .................................................................... 

  3. .................................................................... 

  4. .................................................................... 

  5. .................................................................... 

  6. .................................................................... 

  7. .................................................................... 

 
สรุปการประเมินผล 

  ผาน (ปฏิบัติไดตามคําชี้แจง) 
  ไมผาน (ไมสามารถปฏิบัติไดตามคําชี้แจง) 

ลงชื่อ ............................................ ผูประเมิน 
   ........ / .................. /............. 
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กิจกรรมการเรียนรูท่ี  5 
 เร่ือง  การใชโทรศัพทมือถือ 

 

 คําชี้แจง ใหผูเรียนบอกการทํางาน (Function)  ของโทรศัพทมือถือที่ผูเรียนใชอยู  แลว

ประเมินผลการใชงานของโทรศัพทที่นักเรียนใชจริงในชีวิตประจําวัน 
 
เครื่องโทรศัพทที่ใช  ยี่หอ  รุน  .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
การทํางานของเครื่อง (Function) 
  1.  ...................................................................................................................................................... 
  2.  ...................................................................................................................................................... 
  3.  ...................................................................................................................................................... 
  4.  ...................................................................................................................................................... 
  5.  ...................................................................................................................................................... 
  6.  ...................................................................................................................................................... 
  7.  ...................................................................................................................................................... 
  8.  ...................................................................................................................................................... 
  9.  ...................................................................................................................................................... 
10.  ...................................................................................................................................................... 
ประโยชนที่ผูเรียนใชงานจรงิในชีวิตประจาํวัน 
  1.  ...................................................................................................................................................... 
  2.  ...................................................................................................................................................... 
  3.  ...................................................................................................................................................... 
  4.  ...................................................................................................................................................... 
  5.  ...................................................................................................................................................... 
 

สรุปการประเมินผล 
  ผาน (ปฏิบัติไดตามคําชี้แจง) 
  ไมผาน (ไมสามารถปฏิบัติไดตามคําชี้แจง) 

ลงชื่อ ............................................ ผูประเมิน 
   ........ / .................. /............. 
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กิจกรรมการเรียนรูท่ี  6 
 เร่ือง  การใชหองน้ํา 

 

 คําชี้แจง ใหผูเรียนบอกความตองการลักษณะของหองน้ําในสถานศึกษา  และขอปฏิบัติที่ 

    จะทําใหหองน้ําสะอาดนาใช 
ลักษณะของหองน้ําที่ผูเรียนตองการ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แบบทดสอบหลังการเรียนรูหนวยที่  5 
 
เลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 
 1. การเขาคิวหลีกเล่ียงเรื่องใด 
  1. การซื้อของลดราคา 
  2. การซื้อของนาทีทอง 
  3. ความเปนระเบียบ 
  4. ความเหน็แกตวัและการแกงแยงกนั 
 2. ขอใดปฏิบัติถกูตองตามกฎจราจร 
  1. ขามถนนตรงใตสะพานลอย 
  2. ขามถนนตรงที่มีคนขามหลาย ๆ คน 
  3. ขามถนนตรงที่มีสัญญาณไฟเขียว 
   สําหรับคนขาม 
  4. ขามถนนตรงหนาตลาดสดเพราะรถ
   จะชะลอและหยุดให 
 3. ขอใดปฏิบัตไิดถูกตองเมื่ออยูในลิฟต 
  1. รีบกาวยนืชิดใน 
  2. รีบยืนขางหนาประตู 
  3. รีบยืนขางปุมกด 
  4. รีบสํารวจความเรียบรอยของตนเอง 
 4. การยืนบนบนัไดเลื่อนควรยนืท่ีจุดใด 
  1. ตรงกลาง 
  2. ชิดซาย 
  3. ชิดขวา 
  4. กาวถึงตรงไหนยืนอยูตรงนัน้ 
 
 

 5. การขับรถในขอใดเสียมารยาท 
  1. รถชาขับชิดซาย 
  2. รถเร็วขับชิดขวา 
  3. ขับแซงตองรีบขับและปาดหนา 
  4. ทิ้งระยะหางจากคันหนามาก 
 6. บริเวณใดไมควรใชสัญญาณเสียงจาก
แตรรถยนต 
  1. หนาบาน 
  2. โรงเรียน 
  3. ส่ีแยก 
  4. ทางโคง 
 7. ขอใดควรปฏบิัติเม่ืออยูบนรถประจําทาง 
  1. รีบแทรกคนอืน่เพื่อกาวขึ้นรถ 
  2. รีบนั่งเกาอี้ดานใน  เพื่อใหคนขึ้น 
   ทีหลังสะดวก 
  3. เมื่อนั่งเรียบรอยแลว  เหยยีดแขน  ขา
   ใหหายเมื่อย 
  4. ถามีเด็ก  คนชรา  หรือหญิงมีครรภ
   ขึ้นมาควรรีบหลับ 
 
 
 
 
 



หนวยท่ี  5  มารยาทในที่สาธารณะ       174 

 8. ขอใดเสียมารยาทมากที่สุด ในการใช
โทรศัพทสาธารณะ 
  1. พูดในเรื่องที่จาํเปนเทานัน้ 
  2. วางหูเบา ๆ เมือ่จบการสนทนา 
  3. มีเร่ืองดวนรีบลัดคิวในกรณทีี่มีผู 
   กําลังใชอยู 
  4. การตอโทรศัพทหากคูสายไมวางให
   วางหู  ใหโอกาสแกคนอื่นใช 
 9. มารยาทการใชโทรศัพทมือถือบนรถ
ประจําทางคือขอใด 
  1. รับสายเพื่อบอกคูสนทนาวาจะ 
   ติดตอกลับ 
  2. รีบพูดธุระดวยเสียงดังฟงชัด 
  3. รีบพูดธุระที่จําเปนไมดังจนรบกวน
   คนขางเคียง 
  4. เมื่อใชอารมณและคําพูดกับคู 
   สนทนา  พูดดงั ๆ เพราะคนรอบขาง
   จะไดยินและเปนพยานได 

10. มารยาทที่ไมควรปฏิบัตใินการใชหองน้าํ
สาธารณะ 
  1. เขาคิวตามลําดบั 
  2. รักษาความสะอาดใหเรียบรอย 
  3. ทิ้งขยะหรือส่ิงที่ใชแลวลงในที่ ๆ  
   จัดไวให 
  4. เมื่อทําธุระหนกัเสร็จเรียบรอย  กอน
   กดชักโครก  ไมตองปดฝา  เพื่อความ 
   รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


