
ชื่อเรื่อง  ทางเลือกเปนของคุณ ( The  Choice  is  Yours ) 

วัตถุประสงค   
1. เพื่อใหคุณเขาใจถึงเหตุจูงใจ   พฤติกรรมและคุณคาของคุณไดชัดเจนขึ้น 
2. เพื่อจะไดเขาใจถึงเหตุจูงใจ  พฤติกรรมและคุณคาของเพื่อนของคุณไดอยางลึกซึ้ง 
3. เพื่อจะไดเรียนรูการเลือกท่ีเก่ียวของกับความแตกตางเรื่องคุณคา 

เวลาท่ีใช ประมาณ   1  ชั่วโมง 
เครื่องมือและอุปกรณ 

1. ใบงานเรื่อง  ทางเลือกเปนของคุณ   สําหรับผูรวมกิจกรรมทุกคน ๆ ละ  1 ชุด 
2. ปากกาหรือดินสอ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมขั้นนําเขาสูเรื่อง 
 ผูสอนกลาวแนะนําดังน้ี  แบบฝกหัดน้ีจะชวยใหคุณไดเขาใจคุณคาและระบบคุณคาของ

คุณ    รวมท้ังเหตุจูงใจและรูปแบบของความคิด   ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคุณไดอยาง

ลึกซึ้ง คุณยังมีโอกาสท่ีจะทดสอบสมมติฐานบางอยางของคุณเก่ียวกับบุคคลอ่ืน อีกท้ังคุณคา

ของเขาและสิ่งสําคัญท่ีเขาตองเลือกกอน  สิ่งน้ีจะชวยใหคุณทราบวาความตองการและเหตุจูง

ใจของมนุษยโดยท่ัวไปเปนอยางไร 
 การตัดสินใจและการเลือกทุก ๆ สิ่งของคุณมีอิทธิพลจากคุณคาของคุณ   ดังน้ันใน

แบบฝกหัดน้ีจึงใหคุณไดตัดสินใจและเลือก   เพื่อท่ีจะใหคุณไดแสดงคุณคาและระบบคุณคา

ของคุณ 
2. งานสําหรับบุคคล 
2.1 แจกใบงานเรื่อง  ทางเลือกเปนของคุณ  ใหผูรวมกลุมทุกคน 
2.2 ใหแตละคนอานขอแนะนําอยางรอบคอบและจัดลําดับเรื่องท่ีกําหนดใหในชองวางของ

แถวท่ีหน่ึง 
2.3 หลังจากจัดลําดับในแถวท่ีหน่ึงของแบบสอบถามเสร็จแลว   ใหผูรวมกิจกรรมแทนคําวา  

“ ฉัน ”   ในแบบสอบถามดวยคําวา “ คนสวนใหญ ”    แลวจัดลําดับใหมลงในชองวาง

ของแถวท่ีสอง 
3. กิจกรรมกลุมยอย 
 ใหแบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ  4 – 6 คน   เพื่อใหสมาชิกกลุมได

แบงปนและอภิปรายถึงการจัดลําดับท้ัง  2  ชุดท่ีพวกเขาไดทําแลว   และใหแตละคนบอก

เหตุผลของการเลือกและการตัดสินใจ เพราะวาสิ่งน้ีจะทําใหคุณคาของเขาปรากฏสู       
ภายนอก 



4. การสนทนาซักถามเปนกลุมใหญ 
 ผูสอนจัดใหผูรวมกิจกรรมท้ังหมดมารวมกันอีกครั้ง  เพื่อการซักถาม  ความชัดเจน    และ

การพิจารณาทบทวนอีกครั้ง   
 และใหผูรวมกิจกรรมทําการวิเคราะหคําตอบตอไปดังน้ี 
 
 1.   ใหนับจํานวนครั้งท่ีมีการจัดลําดับสําหรับ “ ฉัน ” และ  “ คนสวนใหญ ” 

เหมือนกัน 
2.  จากน้ันใหสมาชิกกลุมใหญชวยกันกําหนดวา “ คนสวนใหญ ” จะตอบ

แบบสอบถามอยางไร  และดูวาผูรวมกิจกรรมสวนใหญใหคําตอบสําหรับแตละเรื่องเม่ือ

เขาตอบสําหรับตัวเองอยางไร 
 ใหสรุปผลของคําตอบและการจัดลําดับบนกระดาน 

 ผูสอนอาจอาศัยคําถามตอไปน้ีเปนจุดเริ่มการสนทนาซักถามและพิจารณาทบทวนดังน้ี

  
1.   คุณคิดวาการจัดลําดับแตละขอมีความยากลําบากอยางไร 
2. มีขอใดท่ีมีคําตอบเปนเอกฉันทบางหรือไม   ทําไมคุณถึงคิดวามีความคิดเห็น

เหมือนกันในเรื่องเหลาน้ัน 
3.    มีเรื่องใดบางซึ่งดูเหมือนวาไมนาจะมีคําตอบ   อะไรคือเหตุผลสําหรับสิ่งน้ี 
4.  คําตอบของเพื่อนของคุณ และคุณคาท่ีสะทอนใหเห็นน้ันสอดคลองกับความรูสึก ท่ี

คุณมีตอพวกเขาไหม 
5.  คําตอบของคุณชี้ใหเห็นถึงรูปแบบของพฤติกรรมและแรงจูงใจหรือไม 
6.  คําตอบของคุณสะทอนใหเห็นคุณคาของคุณและสิ่งท่ีคุณใหความสําคัญในชีวิต

อยางไร 
5. กิจกรรมขั้นสรุป 
 สรุปกิจกรรมกลุมโดยการขอใหผูรวมกิจกรรมเติมสิ่งตอไปน้ีในใบงาน หลังการพิจารณา

ทบทวนเงียบๆ สักครู 
1.  ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกหัดน้ี 
2.  ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลง  และดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี 

 



ใบงานเร่ือง ทางเลือกเปนของคุณ 
 
คําชี้แจงการประกอบกิจกรรม 

1. งานสําหรับบุคคล 

 ใหคุณพิจารณาแตละขอตอไปน้ีอยางรอบคอบ  และใหคุณจัดลําดับการเลือกดวยความรูสึกสวนตัว

ของคุณ และบันทึกการจัดลําดับของคุณในชองวางของแถวแรก  โดยใหเวนชองวางของแถวท่ี 2 ไวกอน 

1. ถาฉันไดรับเงินจํานวน  1,000  บาท  ฉันจะ 
…………….. …………….. บริจาคเพื่อการกุศล 
…………….. …………….. เก็บออมไว 
…………….. ……………..  ซื้อของท่ีตัวเองตองการ 

2. ฉันตองการเงินเพื่อ 
 …………….. …………….. ซื้อของใชพื้นฐานท่ีจําเปน 
 …………….. …………….. ทองเท่ียวไปยังสถานท่ีแปลกใหม 
 …………….. …………….. จะไดรูสึกวาสามารถพึ่งตนเองได 

3. ถาฉันไดเปนนายกรัฐมนตรี   เรื่องท่ีฉันจะใหความสําคัญกอนอ่ืนคือ 
 …………….. …………….. การปองกันประเทศ 
 …………….. …………….. กําจัดความยากจนใหหมดไป 
 …………….. …………….. การศึกษา 

4. ลักษณะของคนท่ีฉันพอใจท่ีจะเปนนอยท่ีสุดคือ 
 …………….. …………….. คนพิการ 
 …………….. …………….. คนชรา 
 …………….. …………….. คนท่ีไรเพื่อน 

5. ฉันคิดวาปญหาท่ีรายแรงของประเทศเราคือ 
 …………….. …………….. การชุมนุมประทวง 
 …………….. …………….. ความไมยุติธรรม 
 …………….. …………….. มลภาวะ 

6. ฉันพอใจท่ีจะแตงงานกับคนท่ี 
 …………….. …………….. มีบุคลิกภาพดี 
 …………….. …………….. มีฐานะดี 
 …………….. …………….. มีความเยายวนทางเพศ 



7. ฉันไมตองการท่ีจะเปน 
 …………….. …………….. คนขี้โรค 
 …………….. …………….. คนยากจนขัดสน 
 …………….. …………….. คนหนาตาหนาเกลียด 
8. ฉันตองการท่ีจะเปน 
 …………….. …………….. คนฉลาด 
 …………….. …………….. คนมีชื่อเสียงโดงดัง 
 …………….. …………….. คนมีเกียรติ 

9. ฉันตองการมีเพื่อนท่ีเปน 
 …………….. …………….. คนหนาตาด ี
 …………….. …………….. คนร่ํารวย 
 …………….. …………….. คนมีความจริงใจ 

10.ถาฉันตองการวางมือจากบางสิ่งบางอยาง  ก็เพราะฉันปรารถนา 
 …………….. …………….. อิสรภาพทางการเมือง 
 …………….. …………….. อิสรภาพทางศาสนา 
 …………….. …………….. อิสรภาพทางเศรษฐกิจ 

11.ลักษณะคนท่ีฉันชังท่ีสุดคือ 
 …………….. …………….. คนขี้คุย 
 …………….. …………….. คนขี้ขลาด 
 …………….. …………….. คนหลอกลวง 

12.ลักษณะท่ีฉันไมชอบเปนมากท่ีสุดคือ 
 …………….. …………….. เปนคนท่ีถูกทอดท้ิง 
 …………….. …………….. เปนคนท่ีถูกเยาะเยย 
 …………….. …………….. เปนคนท่ีถูกเกลียดชัง 

13.ฉันสนุกกับการมีผูคนรุมลอม 
 …………….. …………….. ตลอดเวลา 
 …………….. …………….. ในบางโอกาส 
 …………….. …………….. นาน ๆ ครั้ง 

14.ถามีคนถามความคิดเห็นจากฉัน  ฉันจะ 
 …………….. …………….. บอกพวกเขาตามจริง 
 …………….. …………….. บอกในสิ่งท่ีพวกเขาพึงพอใจเม่ือไดฟง 
 …………….. …………….. เล่ียงท่ีจะบอกความคิดท่ีแทจริงของฉัน 



15.ฉันคิดวาชายและหญิง 
 …………….. …………….. เหมือนกัน มากกวาท่ีจะแตกตางกัน 
 …………….. …………….. เรียนรูท่ีจะเปนเพศชายหรือหญิง 
 ……………. …………….. เกิดมาดวยความแตกตางทางกายภาพและ 
      ความตองการทางอารมณ 
16.เม่ือตองตกอยูในสถานการณท่ีนากลัว  ฉันจะ 
 …………….. …………….. ว่ิงหนีไปเสีย 
 …………….. …………….. เผชิญหนากับมันคนเดียว 
 …………….. …………….. หาคนมาอยูลอมรอบ 

17.ฉันเห็นวาความคิดเห็นของคนอ่ืนท่ีมีกับฉัน 
 …………….. …………….. ไมมีสาระ 
 …………….. …………….. มีผลกระทบตอพฤติกรรมของฉัน 
 …………….. …………….. มีความสําคัญตอฉัน 

18.ปฏิกิริยาแรกของฉันตอคนท่ีทําใหฉันเจ็บปวดคือ 
 …………….. …………….. ใหอภัยเขา 
 …………….. …………….. ตองแกแคนกลับ 
 …………….. …………….. ถอนตัวออกหางจากเขา 

19.สิ่งเลวรายท่ีฉันตองการจะใหหมดไปจากประเทศไทยคือ 
 …………….. …………….. การเอาเปรียบแรงงาน 
 …………….. …………….. การคอรัปชั่นในทุกวงการ 
 …………….. …………….. ความแตกแยกในครอบครัว 

20.ความเชื่อม่ันในตัวเอง  คือสิ่งท่ีฉัน 
 …………….. …………….. มีพรอมอยูแลว 
 …………….. …………….. ไมมี 
 …………….. …………….. ตองปรับปรุง 

 •  ใหคุณจัดลําดับการเลือกอีกครั้งหน่ึง   โดยแทนคําวา  “ ฉัน ”  ในแบบสอบถามดวยคําวา “ คน-
สวนใหญ  ”    แลวบันทึกการจัดอันดับลงในชองวางของแถวท่ีสอง 
 
2. กิจกรรมกลุมยอย 
 ใหคุณแบงปนและอภิปรายถึงการจัดอันดับท้ังสองชุดท่ีคุณไดทํากับสมาชิกในกลุมเล็กของคุณ  การ

ใหเหตุผลสําหรับการเลือกและการจัดอันดับของคุณเปนสิ่งสําคัญ   เพราะมันแสดงใหเห็นคุณคาของคุณ   

และชวยใหคนอ่ืน ๆ เขาใจคุณคาท่ีเก่ียวของดวย 



 
3. กิจกรรมขั้นสรุป 
 ในขั้นสุดทายของกิจกรรมกลุม  ใหแตละคนพิจารณาเงียบๆสักครู  เพื่อเติมขอความตอไปน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกหัดน้ี   

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

  
 

 

      ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงและดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

       


