
ชื่อเรื่อง  ความสุขกับการตัดสินใจของคุณ ( Your  Happiness – Your  
Decision ) 
วัตถุประสงค   

1.  เพื่อคนพบสิ่งท่ีทําใหบุคคลมีความสุข 
2. เพื่อคนหาเง่ือนไขแหงความสุขของคุณและบุคคลอ่ืน 
3. เพื่อหาคุณคาในความสุข 

เวลาท่ีใช ประมาณ   1  ชั่วโมง 
เครื่องมือและอุปกรณ 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมขั้นนําเขาสูเรื่อง 

ผูสอนเริ่มกิจกรรมดวยการอภิปรายเก่ียวกับความสุขในลักษณะท่ัวไป   โดยใชคําถามตาง ๆ  

เชน  อะไรคือความหมายของความสุขสําหรับคุณ    ทําไมบางคนจึงมีความสุขและบางคนไมมี

ความสุข    อะไรคือเง่ือนไขจําเปนสําหรับความสุขของมนุษย 
จากน้ันใหแบงปนความคิดเก่ียวกับความสุขหรือเรื่องท่ีสัมพันธกัน   เชน  เราทุกคนตองการ

มีความสุขดวยกันท้ังน้ัน    ไมวาเราจะเปนคนหนุมสาว   คนสูงวัย   หรือคนจน    และโดยเหตุท่ี

ความสุขเสมือนกับจะเปนเปาหมายสูงสุดของความพยายามท้ังหมดของมนุษย    ดังน้ัน   การ

แสดงใหเห็นวาบุคคลหน่ึงมีความสุขจริง ๆ  ไดอยางไร   จึงเปนสิ่งท่ีคุมคา   และหากจะถามวา   

“ มีความลับใดเก่ียวกับความสุขหรือ   หรือมีสูตรลับเฉพาะท่ีทําใหมีความสุขไดอยางแนนอน

หรือ ”      คําตอบก็คือ   “ ไมมีความลับของความสุขคือไมมีความลับใดเก่ียวกับความสุข ”     
ถาเชนน้ันแลวบุคคลหน่ึงจะมีความสุขไดอยางไร      ฉันจะเลือกความสุขไดอยางไร    ฉัน

สามารถบรรลุถึงความสุขไดอยางไร    และฉันสามารถมีประสบการณเก่ียวกับความสุขได

อยางไร     บางทีกิจกรรมน้ีจะทําใหคุณเขาใจสิ่งเหลาน้ี 
2. งานสําหรับบุคคล 
2.1 แจกใบงานเรื่อง  ความสุขกับการตัดสินใจของคุณ  ใหผูรวมกิจกรรมทุกคน 
2.2  แนะนําใหแตละคนตอบคําถามตาง ๆ  ในใบงาน  ดวยการไตรตรองท่ีดี   โดยใหแนวทาง

ดังน้ี 

 สวนที่  1  “  บุคคลท่ีมีความสุข  ” 
 ใหเขียนชื่อบุคคลท่ีคุณรูจักซึ่งคุณรูสึกวาเขาเปนคนท่ีมีความสุขและมีชีวิตท่ีสมบูรณ  เขา

อาจเปนคนท่ียิ่งใหญหรือคนธรรมดาสามัญ    มีชีวิตอยูหรือถึงแกกรรมแลวก็ได   เพียงแตวาเขา

ตองเปนบุคคลท่ีมีตัวตนจริง     พรอมท้ังบอกคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีชวยทําใหเขามีความสุข   

5  ประการ 



 
 
 สวนที่  2  “  โอกาสแหงความสุข  ” 
 ใหคุณพูดถึงโอกาสท่ีคุณรูสึกวาคุณมีความสุขมากจริง ๆ   มันอาจจะเปนโอกาสใหคุณได

อยูเงียบ ๆ     ความรูสึกเปนสุขในจิตใจเม่ือคุณไดอยูตามลําพังหรือกับเพื่อนสนิท    หรือความสุข

สนุกสนานแบบอึกทึกครึกโครมเต็มไปดวยคนท่ีหัวเราะสนุกสนานและสนุกกับกลุมคน     โดย

ใหคุณพูดถึงโอกาสน้ันและบรรยายอยางสั้น ๆ 

 สวนที่  3  “  สิ่งของหรือสถานการณท่ีทําใหมีความสุข  ” 
 ใหคุณบันทึกสิ่งของหรือสถานการณท่ีทําใหคุณมีความสุข  7  ประการ  ดวยกัน    โดย

สิ่งน้ันอาจเปนเงินหรือการกระทําหรือโอกาสตาง ๆ  เชน  การจัดงานเล้ียงกับเพื่อนท่ีสนิทกัน   

หรือการไดกระทําบางสิ่งบางอยาง 

 สวนที่  4  “  สิ่งของหรือสถานการณท่ีทําใหไมมีความสุข  ” 
 ใหคุณบันทึกสิ่งของหรือสถานการณท่ีทําใหคุณไมมีความสุข  7  ประการ  ดวยกัน   

โดยสิ่งน้ันอาจเปนการขาดเงินหรืออิสรภาพ    การเผชิญกับความลมเหลวหรือความสับสน  หรือ

ความตายของเพื่อน 

 สวนที่  5  “  สิ่งท่ีทําใหคุณไมมีความชื่นชมยินดี  ”  
 ใหคุณพิจารณาสิ่งท่ีกําหนดใหมาน้ี   และทําเครื่องหมายท่ีคําความซึ่งทําใหคุณสูญเสีย

ความชื่นชมยินดีในชีวิต 
3.  กิจกรรมกลุมยอย 
 ใหแบงผูรวมกิจกรรมเปนกลุมเล็ก ๆ  กลุมละ  4 – 6 คน  ใหแตละคนแบงปนความรูสึก

และการเลือกในแตละสวนของพวกเขากับสมาชิกในกลุม 
4. การสนทนาซักถามเปนกลุมใหญ 
 ผูสอนจัดใหผูรวมกิจกรรมท้ังหมดมารวมกัน    เพื่อการซักถาม     ความชัดเจนและ การ

พิจารณาทบทวนอีกครั้ง  โดยอาศัยคําถามท่ีอาจจะใชเปนจุดเริ่มการสนทนาซักถามและพิจารณา

ทบทวนดังน้ี 
1.  คุณไดเรียนรูอะไรเก่ียวกับความสุขของมนุษยจากแบบฝกหัดน้ี 
2.  ตามความรูสึกและประสบการณของคุณ   คุณคิดวาคนสวนมากมีความสุขหรือไมมี

ความสุข 
3.  ทําไมในทุกวันน้ีคนมากมายจึงไมมีความสุข 
4.  ผูคนมากมายทําใหตัวเขาไมมีความสุขไดอยางไร 
5.  คุณเปนคนท่ีมีความสุขหรือไม 
6.  คุณทําใหตัวคุณไมมีความสุขไดอยางไร 
7.  คนอ่ืนสามารถทําใหคุณมีความสุขหรือไมมีความสุขไดหรือไม   อยางไร 



8.  คุณจะเปนคนท่ีมีความสุขยิ่งขึ้นไดอยางไร 
 
5 . กิจกรรมขั้นสรุป 
5.1 ใหผูสอนแบงปนความคิดดวยขอมูลตอไปน้ี 
 ก.  ความสุขเปนการเลือกอยางหน่ึง   ซึ่งบุคคลอ่ืนไมสามารถทําใหคุณมีความสุขหรือไมมี

ความสุขได เขาเปนเพียงผูมีสวนรวมในความสุขเทาน้ัน คุณเทาน้ันท่ีตองรับผิดชอบ

ความสุขของคุณเอง   
 ข.  ความสุขเปนเพียงผลสืบเน่ืองอยางหน่ึง    ซึ่งคุณไมสามารถตามจับไดโดยตรง    

นักจิตวิทยาบอกเราวา  บุคคลหน่ึงจะมีความสุขไดเขาจําเปนตองมี  3  สิ่ง  คือตองมีความ

เชื่อในบางสิ่ง  ตองมีความรักใครบางคน และตองอยูเพื่ออะไรสักอยางคือสรุปไดวา    

ความเชื่อ  ความรัก  และการอุทิศตัวเพื่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง  เปนองคประกอบท่ีจําเปนสําหรับ

ความสุขของมนุษย   
 ค.  ของขวัญท่ีดีท่ีสุดท่ีคุณจะมอบใหคนรอบขางคุณ  คือ  “  คุณผูมีความสุขยิ่งขึ้น  ”  

เพราะวาความปติยินดีมีผลตอผูอ่ืน   คือ  เม่ือคุณยิ้มและสงผานความปติยินดีน้ัน  คุณไดนํา

แสงสวางไปยังชีวิตของคนอ่ืน    
 จากน้ันขอใหผูรวมกิจกรรมเติมขอความวาสิ่งใดเปนความสุขสําหรับเขาในใบงาน 

5.2  สรุปกิจกรรมกลุมโดยการขอใหผูรวมกิจกรรมเติมสิ่งตอไปน้ีในใบงาน หลังการ-พิจารณา

ทบทวนเงียบๆ สักครู 
1.  ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกหัดน้ี 
2.  ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลง  และดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี 

 
 
 
 
 
 



ใบงานเร่ือง ความสุขกับการตัดสินใจของคุณ 
คําชี้แจงการประกอบกิจกรรม 

1. งานสําหรับบุคคล 

1.1บุคคลท่ีมีความสุข 
 ขอใหคุณนึกถึงใครบางคนท่ีคุณรูจัก   และคุณก็คิดวาเขาคนน้ันมีความสุข  และอะไรท่ีทําใหเขา

คนน้ันมีความสุข    ใหคุณเขียนคุณลักษณะของเขาท่ีชวยทําใหเขามีความสุขมา   5 ประการ 

1.  ………………………………………………………………… 
2.  ………………………………………………………………… 
3.  ………………………………………………………………… 
4.  ………………………………………………………………… 
5.  ………………………………………………………………… 
1.2  โอกาสแหงความสุข 
 ขอใหคุณระลึกถึงเหตุการณท่ีมีความสุขท่ีเกิดขึ้นกับคุณเม่ือไมนานมาน้ี     เหตุการณน้ันเปน

ชวงเวลาท่ีคุณรูสึกเหมือนกับวาเปนชวงเวลาแหงความสุขท่ีแทจริง    และใหคุณอธิบายสั้น ๆ วา  

อะไรท่ีทําใหคุณมีความสุขเชนน้ัน 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 
1.3 อะไรทําใหฉันมีความสุข 
 ใหบันทึกสิ่งของหรือสถานการณท่ีทําใหคุณมีความสุขมา   7  ประการ 

1.   ………………………………………………………………… 
2.   ………………………………………………………………… 
3.   ………………………………………………………………… 
4.   ………………………………………………………………… 
5.   ………………………………………………………………… 
6.   ………………………………………………………………… 
7.   ………………………………………………………………… 



1.4  อะไรทําใหฉันไมมีความสุข 
 ใหบันทึกสิ่งของหรือสถานการณท่ีทําใหคุณไมมีความสุขมา   7  ประการ 

1.  ………………………………………………………………… 
2.  ………………………………………………………………… 
3.  ………………………………………………………………… 
4.  ………………………………………………………………… 
5.  ………………………………………………………………… 
6.  ………………………………………………………………… 
7.  ………………………………………………………………… 
 
1.5 อะไรทําใหฉันไมมีความชื่นชมยินดี 
 จากรายการตอไปน้ี   สิ่งใดท่ีทําใหความชื่นชมยินดีหมดไปจากชีวิตของคุณ   ใหคุณทํา

เครื่องหมายดานหนาคําท่ีคุณเลือก 
ความโลภ ความทุกขทรมาน ความโกรธ 
ศาสนา การละท้ิงนิสัยท่ีไมดี ความซื่อสัตย 
การเสียสละ ความนบนอบ โรงเรียน/ วิทยาลัย / ท่ีทํางาน 
ความกลัว ความพึงพอใจ การงาน 
ความยากจน ความสําเร็จ พระเปนเจา 
นิสัยท่ีไมด ี ความลมเหลว การบริจาค 
สุขภาพท่ีออนแอ การแบงปน ความเจ็บปวด 
ความเห็นแกตัว การภาวนา ผูปกครอง  
ความหยิ่งทะนง วินัย ความอางวาง 

 
2. กิจกรรมกลุมยอย 

ใหคุณแบงปนการเลือก   การพิจารณาและความคิดท่ีถูกบันทึกไวในหัวขอตาง ๆ  กับเพื่อน    พรอม

ท้ังใหเหตุผลและอธิบายดวย 
 

3. กิจกรรมขั้นสรุป 
3.1 ใหคุณเขียนขอความสวนตัวสั้น ๆ เก่ียวกับสิ่งท่ีเปนความสุขสําหรับคุณ  ดวยความเขาใจจาก

การพิจารณา   การซักถามในกลุมและการแบงปน 

สําหรับฉันความสุขหมายถึง  
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 



3.2 ในขั้นสุดทายของกิจกรรมกลุม  ใหแตละคนพิจารณาเงียบๆสักครู  เพื่อเติมขอความตอไปน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกหัดน้ี   
   
……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

      ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงและดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี  
      

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

       


