
ชื่อเรื่อง  กอนแตงงาน ( Make Me a Match ) 

วัตถุประสงค   
1.  เพื่อเขาใจลักษณะและคุณคาท่ีคุณคาดหวังในคูครองของคุณมากขึ้น   
2.  เพื่อสะทอนใหเห็นคุณคาและระบบคุณคาของคุณ   
3.  เพื่อเปรียบเทียบคุณคาของคุณ  การจัดลําดับความสําคัญและความคาดหวังจากคูครองของ

คุณกับคุณคาของเพื่อน  การจัดลําดับความสําคัญและความคาดหวังจากคูครองของเพื่อน  

และผูปกครองของคุณ 
เวลาท่ีใช ประมาณ   1  ชั่วโมง 
เครื่องมือและอุปกรณ 

1.  ใบงานเรื่อง  กอนแตงงาน  สําหรับผูรวมกิจกรรมทุกคน ๆ ละ  1 ชุด  
2.  กระดาษเปลา  12  แผน  
3.  กระดาษกาว  
4.  ปากกาหรือดินสอ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมขั้นนําเขาสูเรื่อง 

ผูนํากิจกรรมดวยการกลาวนําสั้นๆ ดังน้ี 
เม่ือเราตองเลือกคูครอง  เรามักจะยึดตามอุดมคติอยางมาก  เน่ืองจากเราตองการสิ่งท่ีดี

ท่ีสุดและถูกตองดวยสําหรับตัวเรา  โดยเฉพาะการเลือกคูสมรสซึ่งเปนการตัดสินใจท่ีสําคัญ

ท่ีสุดในชีวิต  เพราะการเลือกน้ีอาจจะนํามาซึ่งความสุขหรือความทุกขสําหรับชีวิตท่ีเหลืออยูก็

ได   แบบฝกหัดน้ีจะชวยใหคุณเห็นและเขาใจความคาดหวังจากคูครองของคุณได   โดยคุณ

จะตองใหความสนใจกับลักษณะเบ้ืองตนและขอดีท่ีคุณตองการใหมีในคูครองกอน 
2. งานสําหรับบุคคล 
2.1 แจกใบงานเรื่อง  กอนแตงงาน  ใหผูรวมกิจกรรมทุกคน 
2.2 แนะนําใหผูรวมกิจกรรมใหความสนใจกับลักษณะตางๆ และขอดีท้ังหลายท่ีคนท่ัวไป

ตองการใหมีในคูครองของเขา  เพราะสิ่งเหลาน้ีชี้ใหเห็นถึงคุณคาและระบบคุณคาของเขา  

จากน้ันใหผูรวมกิจกรรมแตละคน  ศึกษารายการเก่ียวกับคุณคาท่ีใหไวในใบงานดวยความ

รอบคอบ  แลวจัดลําดับตามความชอบจากลําดับท่ี  1  ถึง  12  ลงในชองท่ีกําหนดให 
3.  กิจกรรมกลุมยอย 
 3.1 หลังจากท่ีทุกคนทํางานสวนตัวเสร็จแลวใหแบงเปนกลุมยอยๆ กลุมละ  4 – 6 คน  
เพื่อแบงปนเก่ียวกับการจัดลําดับลักษณะตางๆ  ท่ีกําหนดไว  พรอมท้ังอธิบายเหตุผลดวยวา  

ทําไมจึงจัดลําดับเชนน้ัน  และทําไมจึงเลือกลําดับท่ีหน่ึงและท่ีสุดทายอยางน้ัน 
 3.2 ในขณะท่ีผูรวมกิจกรรมกําลังแบงปน  ใหผูนําเขียนลักษณะตางๆ  ลงใน

แผนกระดาษแผนละ  1  ลักษณะ  และนําไปติดรอบๆ  หองตําแหนงละ 1 แผน เม่ือทุกคน



แบงปนในกลุมยอยของเขาเสร็จแลวใหแตละคนดูคุณคาท่ีเขาจัดไวเปนลําดับท่ี 1   จากน้ันให

เขาไปยืนท่ีตําแหนงซึ่งมีแผนกระดาษท่ีมีคุณคาน้ันเขียนไว  เชน ถาคนหน่ึงใหคากับคําวา “ 
ทาทางดี ”  เปนลําดับท่ี  1  ก็ใหคนน้ันไปยืนท่ีท่ีมีแผนกระดาษซึ่งมีคําวา “ ทาทางดี ”  
และอีกคนหน่ึงใหคากับคําวา  “ เมตตา ”  เปนลําดับท่ี  1  ก็ใหคนน้ันไปยืนท่ีท่ีมี

แผนกระดาษซึ่งมีคําวา  “ เมตตา ” เปนตน 
 เม่ือผูรวมกิจกรรมทุกคนยืนตามคุณคาท่ีเขาเลือกแลว  ใหถามคําถามตอไปน้ี 
 ♥ ใครยืนอยูกับคุณบาง 
 ♥ คุณรูสึกและมีปฏิกิริยาอยางไร 
 ♥ คุณประหลาดใจไหมเม่ือเห็นการเลือกของเพื่อนบางคน 
 ♥ การเลือกของเพื่อนคุณยืนยันวาคุณเขาใจเขาและคุณคาของเขาหรือไม 
 ♥ ใหพูดคุยเก่ียวกับความรูสึกและปฏิกิริยาของคุณในกลุม 
 3.3ในทางกลับกันใหทุกคนไดเปล่ียนไปยืนตรงตําแหนงซึ่งมีคุณคาเขียนไวตรงกับคุณคา

ลําดับสุดทายของเขา   
 เม่ือผูรวมกิจกรรมทุกคนยืนตามคุณคาท่ีเขาเลือกแลว  ใหถามคําถามตอไปน้ี 
 ♥ ใครยืนอยูกับคุณบาง 
 ♥ คุณรูสึกและมีปฏิกิริยาอยางไร 
 ♥ ใหพูดคุยเก่ียวกับความรูสึกและปฏิกิริยาของคุณในกลุม 
 3.4 จากน้ันใหแตละคนกลับท่ีเดิม  และใหแนะนําดังน้ี   ใหจินตนาการวาคุณ คือ       
ผูปกครองคนหน่ึงของคุณ ใหคุณสวมจิตใจของคุณพอหรือคุณแมและจัดลําดับลักษณะท้ัง12 
ลักษณะในใบงานใหมตามท่ีคุณคิดวาทานควรทํา  แลวบันทึกในชองวางท่ีกําหนด 
 3.5 เม่ือทุกคนทําเสร็จแลวใหเขารวมกลุมยอย เพื่อแบงปนการจัดลําดับครั้งท่ีสอง ซึ่งเขา

สมมุติตัวเองเปนผูปกครองของเขา  แลวพูดคุยถึงความคลายคลึงและความแตกตางระหวางการ

จัดลําดับท้ังสองครั้งกับเพื่อนในกลุม   โดยเฉพาะการเลือกลําดับท่ีหน่ึงและท่ีสุดทาย 
4. การสนทนาซักถามเปนกลุมใหญ 
 ใหผูรวมกิจกรรมท้ังหมดมารวมกันอีกครั้งเพื่อการซักถาม     ความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 จากน้ันอาศัยคําถามตอไปน้ีเพื่อเริ่มการอภิปราย 

1.  ลักษณะตางๆ  ท่ีใหไวในใบงานตรงกับความคาดหวังจากคูครองของคุณไหม  

คุณตองการเพิ่มเติมสิ่งใดไหม ในกรณีท่ีลักษณะท่ีคุณตองการเปนลําดับ     
สุดทายไมอยูในรายการท่ีใหไวคุณตองการเอาสิ่งใดออก   

2.  คุณคิดวาการจัดลําดับลักษณะท้ัง  12  ลักษณะน้ัน  ยากหรืองาย  จงอธิบาย 
3.  เม่ือคุณรวมกลุมตามลําดับท่ีคุณจัด  คุณรูสึกประหลาดใจบางไหม  การรับรูของ

คุณเก่ียวกับเพื่อนๆ สอดคลองกับการเลือกและการจัดลําดับของเขาไหม  จง

อธิบาย    



4.  การจัดลําดับของผูปกครองของคุณโดยการสมมุติตัวคุณแตกตางกับการจัดลําดับ

ของคุณมากไหม  อยางไร  จงอธิบายเหตุผลท่ีทําใหเปนเชนน้ัน   
5.  ในประกายความคิดจากประสบการณท่ีผานมาน้ี  คุณอยากจะเปล่ียนคุณคาหรือ

การจัดลําดับคุณคาของคุณบางไหม   อะไรคือสิ่งท่ีคุณเห็นวาควรเปล่ียนแปลง  จง

ใหเหตุผลสําหรับการตัดสินใจ 
5 . กิจกรรมขั้นสรุป 
 สรุปกิจกรรมกลุมโดยการขอใหผูรวมกิจกรรมเติมสิ่งตอไปน้ีในใบงานหลังการ-พิจารณา

ทบทวนเงียบๆ สักครู 
1.  ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกหัดน้ี 
2.  ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลง  และดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี 

 
กิจกรรมเสริม 
 ขอใหผูรวมกิจกรรม ( กรณีท่ีเปนนักศึกษา )  นําใบงานน้ีกลับบานและใหผูปกครอง

ชวยจัดลําดับจริงๆ  และนํากลับมาในการทํากิจกรรมครั้งถัดไป  โดยการเขารวมกลุมยอยเดิม  

เพื่อเปรียบเทียบการจัดลําดับท้ัง  3  กรณี  คือการจัดลําดับโดยผูรวมกิจกรรมเอง  การ

จัดลําดับท่ีผูรวมกิจกรรมสมมุติตัวเปนผูปกครอง และการจัดลําดับโดยผูปกครองจริงๆ 
 ใหเขาแบงปนและพูดคุยถึงความแตกตางและความคลายกันของการจัดลําดับท้ัง 3  
กรณี  และใหเขาลองจัดลําดับโดยตัวเองใหม   หากมีการเปล่ียนแปลงก็ใหเขาบอกเหตุผลดวย 

 
 
 
 
 
 



ใบงานเร่ือง กอนแตงงาน 

คําชี้แจงการประกอบกิจกรรม 

1. งานสําหรับบุคคล 
 เราทุกคนมีความคาดหวังเก่ียวกับลักษณะและขอดีท่ีคูครองของเราควรมีดวยกันท้ังน้ัน  ในตาราง

ดานลางน้ีแสดงความคาดหวังตางๆ  ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงคุณคาของเรา ดังน้ันขอใหคุณศึกษาอยาง

รอบคอบกอนจัดลําดับความคาดหวังเหลาน้ีตามท่ีคุณเห็นวาสําคัญ  จากลําดับท่ี  1  ถึง  12  ลงในชองท่ี

สอง 

ลักษณะ การจัดลําดับของคุณ การจัดลําดับของ       

ผูปกครอง ( สมมุติ ) 
การจัดลําดับของ       

ผูปกครอง ( จริง ) 

รักษาคําพูด    

ทันสมัย    

ซื่อสัตย    

มีความละอาย    

ทาทางดี    

สุขภาพดี    

เปดเผย    

มีอารมณขัน    

มีเมตตา    

มีความรับผิดชอบ    

มีความเห็นอกเห็นใจ    

ร่ํารวย    
 
2. กิจกรรมกลุมยอย 
 2.1 ใหคุณแบงปนและพูดคุยเก่ียวกับการจัดลําดับของคุณ  อธิบายวาคุณจัดลําดับลักษณะตางๆ 

อยางไร  ใหบอกเหตุผลการเลือกของคุณ  
 2.2 ใหคุณมองไปรอบๆ  หองเพื่อหาแผนกระดาษท่ีเขียนลักษณะท่ีคุณเลือกเปนลําดับท่ีหน่ึง  แลวไป

ยืนท่ีตําแหนงน้ัน  เชน  ถาคุณเลือก  “ ทาทางดี ”  เปนลําดับท่ี  1   ก็ใหคุณไปยืนตําแหนงท่ีมี

แผนกระดาษซึ่งมีคําวา  “ ทาทางดี ”  และคนท่ีเลือกลักษณะ  “ ซื่อสัตย ” เปนลําดับท่ี  1   ก็ใหคุณไป

ยืนตําแหนงท่ีมีแผนกระดาษซึ่งมีคําวา  “ ซื่อสัตย ” เปนตน 



 เม่ือคุณยืนในตําแหนงท่ีตรงกับการเลือกแลวใหคุณสังเกตวามีใครยืนอยูกับคุณบาง  คุณรูสึกและมี

ปฏิกิริยาอยางไร  คุณประหลาดใจไหมเม่ือเห็นการเลือกของเพื่อนบางคน   การเลือกของเพื่อนของคุณยืนยัน

วาคุณเขาใจเขาและคุณคาของเขาหรือไม  คุณมีความสุขหรือไมเม่ือคุณจัดลําดับเชนน้ี 
 ใหคุณอภิปรายเก่ียวกับการเลือกและปฏิกิริยาของคุณภายในกลุม 
 2.3 ในทางกลับกัน  ใหคุณไปยืนในตําแหนงท่ีมีแผนกระดาษเขียนไวตรงกับลักษณะท่ีคุณเลือกเปน

ลําดับสุดทาย 
 สังเกตคนท่ีอยูรอบขาง  คุณมีปฏิกิริยาอยางไร  ใหคุณอภิปรายเก่ียวกับความรูสึกและปฏิกิริยาของคุณ

ภายในกลุม 

 2.4  จากน้ันใหคุณกลับท่ีเดิม  จินตนาการวาคุณเปนผูปกครองของตัวคุณเอง และใหคุณสวมจิตใจ

ของคุณพอหรือคุณแม (หรือท้ังคู )  แลวจัดลําดับลักษณะท้ัง  12 ลักษณะ เสียใหม  แลวบันทึกในชองท่ี

กําหนด  การเลือกลําดับท่ีหน่ึงและลําดับสุดทายของผูปกครองแตกตางจากการเลือกของคุณอยางไร  

แบงปนคําตอบและขอคิดเห็นท่ีไดในกลุมยอยน้ี 
 2.5  คุณควรขอใหผูปกครองของคุณชวยจัดลําดับลักษณะท้ัง  12 ลักษณะตามท่ีเขาเห็นควรวา  

ลูกเขยหรือลูกสะใภของเขาควรมีลักษณะอยางไร 
 จากน้ันเปรียบเทียบการเลือกโดยผูปกครองท่ีจริงกับสิ่งท่ีคุณจินตนาการวาทานควรจะทํา  และ

เปรียบเทียบการเลือกของคณุกับการเลือกของทาน  แลวแบงปนปฏิกิริยาของคุณและขอคิดเห็นท่ีไดในกลุม

ยอยดวย 
 
3. กิจกรรมขั้นสรุป 
 ในขั้นสุดทายของกิจกรรมกลุม  ใหแตละคนพิจารณาเงียบๆสักครู  เพื่อเติมขอความตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
  

       ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกปฏิบัติน้ี  
       
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
        

      ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงและดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี  
 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...... 

 


