
ชื่อเรื่อง  คุณคิดวาความรักคืออะไร  (  What Do You Say Love Is ?  ) 

วัตถุประสงค   
1.  เพื่อจะไดเขาใจความหมายของคําวา “ ความรัก ” ดีขึ้น 
2.  เพื่อทดสอบมุมมองเก่ียวกับความรักท่ีแตกตางกัน 
3.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเก่ียวกับความรักของคุณกับคนอ่ืน 
4.  เพื่อวิเคราะหคุณคาในความรัก 

เวลาท่ีใช ประมาณ   45 - 60  นาที 
เครื่องมือและอุปกรณ 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมขั้นนําเขาสูเรื่อง 

ผูสอนเริ่มกิจกรรมดวยการอภิปรายท่ัวไปเก่ียวกับความหมายของคําวา“ ความรักแท ” 
กระตุนใหผูรวมกิจกรรมแบงปนความคิดของเขาอยางอิสระ  จากน้ันจึงใหคําแนะนําสั้นๆ ดังน้ี 

พวกเราทุกคนตางขวนขวายท่ีจะคนหาความหมายของความรัก  เพราะความรักเปนเสมือน

ศูนยกลางแหงชีวิตของพวกเรา  เราไดรูจักหลายสิ่งหลายอยางท่ีเราเรียกวา “ ความ-รัก ”   แต

สิ่งเหลาน้ันก็ไมใช  “ ความรักแท ”   สังคมไดใหความหมายท่ีผิด  ไมสมบูรณ หรือมุมมอง

แหงความรักท่ีถูกบิดเบือนแกเรา  โดยเฉพาะอยางยิ่งผานทางสื่อมวลชนตางๆ   ดังน้ัน  เยาวชน

มากมายจึงสับสน  ผิดหวัง  และเศราโศกเสียใจกับความรักและมิตรภาพ   ท้ังน้ีเพราะพวกเขา

ไมเขาใจถึงความหมายท่ีแทจริงของความรัก หรืออาจจะเปนเพราะวา     พวกเขามีความ

คาดหวังอยางผิดๆ และไมอาจเปนจริงไดจากความรักน้ัน 
2. งานสําหรับบุคคล 
2.1 แจกใบงานเรื่อง  คุณคิดวาความรักคืออะไร  ใหผูรวมกิจกรรมทุกคน 
2.2 แนะนําการทํากิจกรรมดังน้ี 
 ใหทุกคนพิจารณาในชองท่ี  1  ของใบงานซึ่งมีคําท่ีใหทัศนคติท่ีหลากหลายเก่ียวกับ

ความรัก   และใหเขาศึกษาคําเหลาน้ีอยางรอบคอบและเลือกท้ังหมด  10 ทัศนคติ ซึ่งเขาเห็น

วามีความสําคัญกอนสิ่งใดโดยการขีดเสนใต 
 จากน้ันใหจัดลําดับทัศนคติเก่ียวกับความรักท่ีไดเลือกไวตามความชอบของเขา   โดย

การใชเลข  1 - 10  ในความหมายดังน้ี   1 =  สําคัญมากท่ีสุด    2 =  สําคัญลําดับท่ี 2  
จนถึง  10 =  สําคัญนอยท่ีสุด    ซึ่งการเลือกน้ีควรทําหลังจากท่ีไดมีการพิจารณาอยางผูใหญ

แลว  และเขาควรจะมีหลักเกณฑท่ีสมบูรณสําหรับการเลือกน้ันๆ    เม่ือเขาเลือกและจัดลําดับ

การเลือกของเขาแลว   ใหเขาบันทึกในชองท่ี  2  ของใบงาน 
3.  กิจกรรมกลุมยอย 



 ใหแบงผูรวมกิจกรรมรวมเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ  4 – 6 คน ใหแตละกลุมปฏิบัติดังน้ี 
ก. แบงปนคําท่ีใหทัศนคติเก่ียวกับความรักท้ัง 10 คํา ซึ่งพวกเขาไดเลือกและจัดลําดับ

แลว   พรอมท้ังใหเหตุผลเก่ียวกับการเลือกและการจัดลําดับดวย เพราะน่ันคือสิ่งท่ี

สําคัญ 
ข. เลือกคําท่ีใหทัศนคติเก่ียวกับความรักซึ่งเปนท่ียอมรับของกลุม วามีความสําคัญกวาคํา

อ่ืนๆ  ท่ีมีอยูในรายการท้ังหมด  10 คํา  ดวยกระบวนการท่ีมีการพิจารณา  การ

อภิปราย   การประเมินคา   การเลือกและการคัดออก 
4. การสนทนาซักถามเปนกลุมใหญ 
 ผูสอนจัดใหกลุมยอยท้ังหมดมารวมกลุมเพื่อแบงปน  ใหตัวแทนกลุมรายงานการเลือกคําท่ี

ใหทัศนคติเก่ียวกับความรักท้ัง  10 คํา   และการจัดลําดับของกลุม   แลวสรุปการ-รายงาน

ของทุกกลุมบนกระดานดํา   จากน้ันใหทําเครื่องหมายคําท่ีมีการรายงานซ้ํากัน   พรอมท้ัง

สังเกตดูวา รูปแบบการเลือกและการจัดลําดับเปนแนวทางเดียวกันหรือไม    และเม่ือพวกเขา

สามารถจับความหมายท่ีแทจริงของคําวา “ ความรัก ” และความรูสึกรับผิด-ชอบของความ

รักไดแลว  จึงใหพวกเขาพยายามหาคําซึ่งใหทัศนคติเก่ียวกับความรัก    โดยอาศัยมติของกลุม

ใหญท้ังหมด  10 คํา และคุณสามารถใหพวกเขาจัดลําดับคําเหลาน้ันดวย 
 ในหลายๆ  กลุมการทําเชนน้ีอาจจะเปนงานท่ียาก   ใหคุณนํากลุมน้ันๆ พิจารณาถึงคุณคา

ของความรักแทน 
 คําถามสําหรับการสนทนาซักถามและการพิจารณาทบทวน 
 คําถามตอไปน้ีอาจจะมีประโยชนสําหรับคุณ 

1.  คุณคิดวาทัศนคติเก่ียวกับความรักท่ีหลากหลายในแบบฝกหัดน้ีแสดงความหมายท่ี

แทจริงของ  “ ความรัก ”  หรือไม   โดยทางใด  คุณมีทัศนคติอ่ืนท่ีตองการเพิ่มเติม

หรือไม 
2.  มีความแตกตางท่ีเห็นไดชัดหรือมีความเหมือนกัน ระหวางการเลือกและการจัดลําดับ

ของบุคคลกับการเลือกและการจัดลําดับของกลุมหรือไม   คุณจะอธิบายสิ่งน้ีอยางไร 
3.  คุณคิดวา สิ่งท่ีสังคมไดบอกเราเก่ียวกับความรักผานทางสื่อมวลชน  เชน  โทรทัศน   

ภาพยนตร   หนังสือพิมพ   นิตยสาร   การโฆษณา   เพลงฮิตท่ีเปนธุรกิจ   ฯลฯ   มี

คุณคาแหงความรักตามท่ีคุณไดเลือกหรือไม   มีความแตกตางหรือไม  จงอธิบาย 
4.  คุณไดเรียนรูอะไรเก่ียวกับ  “ ความรัก ”  และความหมายท่ีแทจริงรวมท้ังความรูสึก

รับผิดชอบจากแบบฝกหัดน้ี   อะไรคือความเขาใจท่ีลึกซึ้งอยางใหมท่ีคุณไดรับ 
5 . กิจกรรมขั้นสรุป 
  สรุปกิจกรรมกลุมโดยการขอใหผูรวมกิจกรรมเติมสิ่งตอไปน้ีในใบงาน หลังการพิจารณา

ทบทวนเงียบๆ สักครู 
1.  ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกหัดน้ี 
2.  ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลง  และดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี 



ใบงานเร่ือง คุณคิดวาความรักคืออะไร 
คําชี้แจงการประกอบกิจกรรม 

1.  งานสําหรับบุคคล 
1.1   ในชองท่ี  1  ของตารางน้ีมีคําท่ีใหทัศนคติท่ีหลากหลายเก่ียวกับความรัก  ขอใหคุณไดอานและ

พิจารณาอยางรอบคอบ  และทําเครื่องหมายท่ีคําซึ่งคุณเห็นวามีความสําคัญ  10 คํา  
1.2  ใหจัดลําดับทัศนคติเก่ียวกับความรักที่ไดเลือกไวตามความชอบของเขา   โดยการใชเลข  1 - 10  ใน

ความหมายดังนี้   1 =  สําคัญมากที่สุด    2 =  สําคัญลําดับที่ 2  จนถึง  10 =  สําคัญนอยที่สุด 

โดยระลึกเสมอวา  คุณควรมีหลักเกณฑที่สมบูรณสําหรับการเลือกและการจัดลําดับเหลานั้น  แลว

บันทึกคําทั้ง  10 คํา  นั้นลงในชองที่  2  ซ่ึงมีหัวเรื่องวา   “ บุคคล ” 
 

ความรัก  คือ … บุคคล กลุม 

การยืนยันความถูกตอง   

ความมีอิสระในการพูดคุย   

การดูแล   

ครอบครัว   

ความเชื่อ   

การใหอภัย   

อิสรภาพ   

มิตรภาพ   

ความไมเห็นแกตัว   

การให   

พระเปนเจา   

ความชื่นชมยินดี   

ความเมตตา   

การหัวเราะ   

การรับฟง   

ความซื่อสัตย   

   



ความรัก  คือ … บุคคล กลุม 

สิ่งท่ีประทับใจ 

การยอมรับความจริง 

การเคารพ 

  

การเสี่ยง   

การเสียสละ   

ความออนไหว   

การบริการ   

การแบงปน   

การใชชีวิตรวมกัน   

ความไววางใจ   

การพูดความจริง   

ความเขาใจ   

 
 
 
2. กิจกรรมกลุมยอย 

ใหคุณแบงปนคําท่ีใหทัศนคติเก่ียวกับความรักท้ัง  10  คํา   ซึ่งคุณไดเลือกตามลําดับความชอบ  

พรอมท้ังใหเหตุผล 
จากน้ันพยายามชวยกันหามติของกลุมวา คําท่ีใหทัศนคติเก่ียวกับความรักซึ่งเปนท่ียอมรับของกลุม  

โดยเรียงลําดับตามความสําคัญท้ังหมด 10 คํา คืออะไร ใหบันทึกในชองท่ี  3  ซึ่งมีหัวเรื่องวา “บุคคล” 
 
3. กิจกรรมขั้นสรุป 

ในขั้นสุดทายของกิจกรรมกลุม  ใหแตละคนพิจารณาเงียบๆสักครู  เพื่อเติมขอความตอไปน้ี 
 
 
 
 

 
 
 

      ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกหัดน้ี   

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงและดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี  

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 


