ชื่อเรื่อง

คุณคาและการศึกษาเกี่ยวกับคุณคา

(Values and Value Education )

คํานํา
เยาวชนทุกวันนี้สับสนเกี่ยวกับคุณคาของพวกเขาและระบบคุณคาดวย
เขากําลังเผชิญกับความ
ขัดแยงเรื่องคุณคา และสถานการณทางศีลธรรมที่กลืนไมเขาคายไมออกในทุกๆชวงการเปลี่ยนแปลงของ
ชีวิต และเขาก็ถึงจุดที่ไมสามารถปฏิบัติตามคุณคาเหลานั้นได ถาเรามองดูเงื่อนไขหลายๆอยางรอบๆตัวเรา
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งเปนเสมือนบทละครที่เขาถึงไดยาก แตก็ได
เกิดขึ้นแลวแมในประเทศที่มีประเพณีที่สูงสงเชนประเทศของเรา เราก็จะสามารถเขาใจเหตุผลที่ทําใหเขา
สับสนและไมมั่นคงได
เมื่อมองดูวัฒนธรรมทางสังคมและความจริงทางการเมืองในประเทศของเรา
เราจะพบการคอรัปชั่นในทุกระดับ การกดขี่คนยากจน และผูที่ถูกริดรอนสิทธิ์ และ ความอยุติธรรมทางสังคม การกอ
การราย การฆาตกรรม การปลนจี้ และการลอบวางเพลิง ความรุนแรงดังที่ไดกลาวถึงกลายเปนสิ่งที่มีอยู
มากมายในเวลานี้ การขัดแยงของชุมชน การชิงดีชิงเดนทางศาสนา การแบงแยกชนชั้น การกดขี่แรงงาน
การสูญเสียสินเดิมของหญิงที่แตงงาน ทุกสิ่งที่กลาวมากลายเปนเรื่องธรรมดามาก ประชาชนที่มีอํานาจ
และอิทธิพลเปนเสมือนผูที่ตอตานคุณคาที่ถูกตองและนาปรารถนาดวยชีวิตและแบบอยางของพวกเขา
เพราะวาการสื่อสารที่ทันสมัยไดทําใหอิทธิพลและแบบอยางที่ไมเหมาะสมแพรหลาย
และมีกําลังอยาง
มากมาย และนี่ก็คือ ดานมืดของความจริงในสังคม
ในดานสวางก็มีเครื่องหมายแหงความหวังอยูมากมายเชนกัน เชนมีความสํานึกใหมถึงศักดิ์ศรีและ
สิทธิของมนุษย อันเปนความเกี่ยวพันที่ยิ่งใหญสําหรับคนยากจน คนที่ถูกกดขี่ ทั้งผูที่ปวยและชรา เยาวชน
มากมายไดกาวหนาเขามาใหความชวยเหลือแกผูยากจนและผูขัดสน และยังมีบุคคลมากมาย รวมทั้งกลุม
บุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดิ้นรนเพี่อความยุติธรรมและการกําจัดสิ่งชั่วรายในสังคม เพื่อใหคนยากจน
และผูที่ถูกริดรอนสิทธิ ผูหญิงและคนงาน ไดระลึกรูถึงสิทธิของพวกเขา และกําลังกาวหนามาสูการ
เรียกรองสิทธิของพวกเขา และทั้งหมดนี้ชี้ใหเห็นถึงความหวังใหมสําหรับโลกที่ดีกวา
ในความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ทําใหเราเขาใจไดวา ทําไมเยาวชนของเราจึงพบวามันเปน
เรื่องยากที่จะสัมพันธกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไมเปนหนึ่งเดียวกัน
เยาวชนมากมาย
ปฏิเสธคุณคาทางประเพณีอยางเปดเผย และสงสัยในความเชื่อเกี่ยวกับหลักเกณฑคําสอนซึ่งถือวาศักดิ์สิทธิ์
มาหลายศตวรรษ แตเนื่องจากเขาก็ไมสามารถคนหาสิ่งใดมาแทนคานิยมทางประเพณีเหลานั้นได ดังนั้น
จึงเกิดความวางเปลาชนิดหนึ่งในชีวิตของเขา และนี่เปนจุดที่อันตรายอันหนึ่ง เพราะในการขาดคุณคา
เขาจะไมมีหลักเกณฑ หรือบรรทัดฐานอันเปนพื้นฐานซึ่งทําใหเขาสามารถเผชิญสถานการณตางๆในชีวิต
รวมถึงการเลือกและการตัดสินใจได ในภาวะนี้สถาบันทางการศึกษาและบุคคลทั้งหมดที่ทํางานกับเยาวชน
มีบทบาทที่สําคัญในการชวยพัฒนาคุณคาของเยาวชน

บทบาทของคุณครูในการพัฒนาคุณคา
Development)

(The

Teacher ’ s

Role

in

Value

ตามที่กลาวแลวขางตน คงไมตองสงสัยเลยวาคุณครูและผูที่ทํางานกับเยาวชนมีบทบาทสําคัญมาก
ในการชวยใหเยาวชนของเรามีความชัดเจนและพัฒนาคุณคาของเขา แตสิ่งที่นาสงสัยก็คือ เขาจะทําอะไร
ได และทําอยางไรจึงจะสามารถทําเชนนั้นได

3 ทางเลือกของคุณครู (Three Options of Teachers)
ในที่นี้มี 3 ทางเลือกใหคุณครูไดเลือกใชพัฒนาคุณคาของเยาวชน
ทางเลือกที่ 1 : ไมตองทําอะไรเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาคุณคา
มีคุณครูบางทานเลือกทางนี้ เพราะเขาเชื่อวาคุณคาเปนเรื่องที่ครอบครัวและสถาบันทางศาสนาตอง
อบรมสั่งสอน และมีบางทานที่หลีกเลี่ยงที่จะทําอะไรเกี่ยวกับคุณคาตางๆ เพราะเขาถูกฝกมาและถูกจางมา
ใหสอนเนื้อหาวิชาเทานั้น ไมใชเรื่องคุณคา สวนบางทานที่ไมทําอะไรเลยเกี่ยวกับคุณคา เพราะเขารูสึกวา
ไมมีความชํานาญพอที่จะนํามาเชื่อมโยงกับวิชา
ทั้งยังมีสวนที่เชื่อวาโรงเรียนไมสามารถทําอะไรได
นอกจากปลอยใหนักเรียนไดมีประสบการณมากๆ และชวยใหเขาใชประสบการณเหลานั้นใหดีที่สุดเทาที่
สามารถจะทําได
ทางเลือกที่ 2 : ถายทอดชุดแหงคุณคาที่มีอยูใหแกนักเรียน
ผูใหการอบรมบางทานมีความคิดวา งานของตนคือ การถายทอดคุณคาตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปถือวา
เปนสิ่งที่ถูกตอง นาปรารถนา และดีงาม
Louis E. Raths , Merril Harmin และ Sidney B. Simon ได
แนะนําวิธีการธรรมดาที่จะถายทอดคุณคาตางๆ ไว 6 วิธีดวยกัน โดยที่สามารถอธิบายอยางสั้นๆไดดังนี้
1. วิธีเปนแบบอยาง ( The Model Approach )
วิธีที่งายๆ ก็คือ การเปนแบบอยางซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กอยางมาก ถาเราเชื่อวาคน ๆ
หนึ่งซึมซับคุณคาไดเชนเดียวกับการซึมซับรูปแบบของพฤติกรรม
เราก็สามารถสรุปไดวา การเปน
แบบอยางมีผลตอคุณคาของเด็ก ๆ
2. วิธีการใหรางวัลและการลงโทษ ( The Reward and Punishment Approach
)
ในวิธีการนี้คุณครูหรือผูปกครองตองตัดสินใจวา พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมที่นายินดี ก็เลือกให
รางวัลและลงโทษตามที่เหมาะควร สนับสนุนพฤติกรรมและใหกําลังใจเมื่อเขากระทําซ้ํา
3. วิธีการอธิบาย ( The Explanatory Approach )
วิธีการนี้จะมีการปฏิบัติก็ตอเมื่อคุณครูหรือผูปกครองจําแนกคุณคาที่ควรจะบอกและอธิบายให
เด็กๆ เชนพวกเขาอาจพูดวา
“ ถาคุณเปนคนซื่อสัตย เพื่อนๆก็จะไวใจและตองการใหคุณรวมกลุมดวย ”
“ ถาคุณขยันทํางาน คุณก็จะไปถึงจุดหมายและประสบความสําเร็จในชีวิต ”
4. วิธีการย้ําเตือน ( The Nagging Approach )

วิธีการนี้ก็คือ การเตือนนักเรียนซ้ําๆ วาสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิด และอะไรคือสิ่งที่คุณครูคาดหวังจาก
พวกเขา
โดยไมตองกังวลใจเรื่องความเขาใจและเหตุผลของนักเรียนในเรื่องรูปแบบหรือวิถีทางของ
พฤติกรรม วิธีการนี้อยูบนพื้นฐานแหงสมมติฐานที่วา คุณคาพัฒนามาจากอํานาจ คือ “ เราเปนครู
ผูปกครองและผูสูงอายุกวา และเรารูวาอะไรดีที่สุดสําหรับคุณ ”
5. วิธีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม ( The Manipulative Approach )
ผูปกครองและคุณครูปฏิบัติตามวิธีนี้โดยพวกเขาจัดการสิ่งแวดลอมหรือประสบการณที่เหมาะควร
ใหแกนักเรียน เพื่อพวกนักเรียนจะไดเรียนรูเพื่อผลทางคุณคาที่ดี
พวกเขาสามารถจัดสิ่งแวดลอมหรือ
ประสบการณโดยไมตองยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง
โดยการพลิกผันผลแหงการกระทําและพฤติ-กรรม
บางอยางซึ่งจะเกิดตามมา และโดยการหลีกเลี่ยงปญหาขัดแยงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
6. วิธีการแหงศิลปะแบบเสรีเพื่อการสื่อสาร ( The Transmittal Liberal Arts
Approach )
บุคคลซึ่งชอบวิธีการนี้สนับสนุนความคิดที่วา “ คานิยมที่นาปรารถนาและถูกตองมีอยู เพียงแต
วาไมไดรับการยอมรับจากทุกๆคน ” คุณคาเหลานั้นจะถูกคนพบโดยผูซึ่งหมกมุนอยูในศิลปะแบบเสรี
คนหาความคิดของมนุษย และไดรับผลสําเร็จดวยจิตใจที่เปดกวาง พวกเขาสงเสริมใหนักเรียน “ อาน
อยางกวางขวาง คิดใหลึก และมีประสบการณกวางไกล ” ดวยความคาด-หวังวา “ การศึกษาอยางใช
ความคิดและประสบการณจะนําเขาไปยังคุณคาและสิ่งที่ดีอยางสมบูรณในที่สุด ”
ทุกวันนี้ผูคนมากมายที่เชื่อวา วิธีการตางๆ ขางตนก็ยังไมมีประสิทธิภาพในการถายทอดคุณคาอยาง
แทจริง เนื่องมาจากมีปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ประการแรกคือ ผูสนับสนุนวิธีการตางๆ ดังที่กลาวนี้
ตั้งสมมติฐานวา สิ่งที่ดีและคุณคาที่สมบูรณเหมาะสมกับทุกคนและทุกเวลามีอยู และสิ่งที่ดีรวมทั้งคุณคา
นั้นถูกถายทอดได ประการที่สองคือ พวกเขาลืมไปวาวิธีการตางๆ นั้นไมสามารถสงผลถึงการปฏิบัติภายใน
ของชีวิตมนุษยไดอยางแนนอน หมายถึง การปฏิบัติการในระดับที่ต่ํากวาจะสังเกตได นั่นคือ เราไม
สามารถกําหนดวิถีทางของขบวนการเกี่ยวกับความคิดและความรูสึก หรือกําหนดวิถีทางของแรงกระตุนที่
เกิดจากการเรียนรูตั้งแตในครรภและเปนมาโดยกําเนิด อีกทั้งไมสามารถกําหนดขอบ-เขตของชีวิตมนุษยได
ดวย แนนอนวาพวกเขายังมีประสบการณนอยเรื่องคุณคาของบุคคลและปรากฏการณภายใน เชน ความเชื่อ
ความหวังและความซื่อสัตย และความปรารถนาภายในซึ่งไมสามารถสะทอนออกมาไดชัดเจนในพฤติกรรม
ภายนอก
และประการที่สามคือ เขาประเมินคาอิทธิพลจากรูปแบบแหงความขัดแยงและความไม
สอดคลองกัน ซึ่งใหขอมูลที่สับสนแกเยาวชนต่ําเกินไป
ทางเลือกที่ 3 : ชวยใหนักเรียนคนพบคุณคาของเขาดวยตัวเขาเอง
มีอีกแนวคิดหนึ่งที่แตกตางจากที่กลาวมาทั้งหมดไดเสนออีก 2 วิธีการคือ พวกเขาปฏิเสธ
ความคิดที่วาความดีที่สมบูรณมีอยูและถูกเรียนรูได สมมติฐานเบื้องตนก็คือ คุณคาตางๆเปนสิ่งที่มี
ความสัมพันธ เปนสวนบุคคลและเปนไปตามสถานการณ สิ่งที่พวกเขาตองทําไมใชการชี้วา “ สิ่งใดคือ
คุณคาที่ดีและนาปรารถนา ” แตเปนการชวยใหนักเรียนเขาใจชัดถึงคุณคาของพวกเขา เพื่อวาพวกเขา
จะสามารถเลือกคุณคาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตนเองและสิ่งแวดลอมของตน และชวยใหพวก-เขาปรับตัว
เขากับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นดวย

2 วิธีการที่ถูกเสนอแนะโดยผูสนับสนุนทางเลือกนี้ คือ

1. วิธีการแหงศิลปะแบบเสรีเพื่อความกระจาง ( The Clarifying Liberal Arts
Approach )
วิธีนี้มุงไปที่การสงนักเรียนไปสูวัฒนธรรมที่ดีที่สุด เพื่อวานักเรียนอาจจะพบคุณคาตางๆ ที่ดีที่สุด
สําหรับตนเอง และสิ่งแวดลอมของตน ไมใชเพื่อคนพบคุณคา “ ที่ถูกตอง ” ในทุกๆ เวลา
2. วิธีการแหงทักษะทางดานคุณคา ( The Value Skills Approach )
ผูที่ชื่นชมวิธีการนี้เชื่อวา ปญหาไมไดชวยใหนักเรียนคนพบคุณคาตางๆ ไดมากเทากับการชวยให
พวกเขาไดเกิดทักษะในการทําใหคุณคาตางๆ ชัดเจนขึ้นในทุกสถานการณแหงชีวิต
และมันก็ไมมี
ประโยชนอะไรเลยที่จะมาสอนเรื่องคุณคาตางๆแกนักเรียนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หรือ
เพื่อที่จะใหพวกเขาคนพบคุณคาของเขาโดยที่เราไมสอนวิธีที่จะประยุกตคุณคาเหลานั้นในสถานการณจริง
ๆ เพื่อใหพฤติกรรมของแตละคนสอดคลองกับระบบคุณคาของเขา

การทําใหคุณคาปรากฏ ( Value Clarification )

ในวงการศึกษาดานคุณคาไดมีเรื่องที่ไดรับการพัฒนามากมาย การวิเคราะหและการประเมินผล
การสอน ( methodology ) อยางกวางขวางวิธีหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยนักปรัชญาประยุกต และนักมนุษยวิทยาซึ่งกําหนดทักษะทางดานคุณคาไวอยางกวาง ๆ 7 ประการ และไดพัฒนากลวิธีการปฏิบัติไว
หลายแบบเพื่อชวยใหนักเรียนไดเรียนรูทักษะเหลานี้

7 กระบวนการของการประเมินคุณคา ( Seven Processes of Valuing )

Rath , Harmin และ Simon ไดนิยามคําวา “ คุณคา ” ( value ) วา เปน
ชวงหนึ่งของชีวิตที่ตองพบกับมาตรการ 7 ประการ ( ซึ่งตรงขามกับทัศนคติ ความเชื่อ ความรูสึก
จุดประสงค ฯลฯ )
ก. การเลือก ( Choosing )
1. การเลือกอยางอิสระ ( Choosing Freely )
กระบวนการประเมินคุณคาเกี่ยวของกับการเลือกอยางอิสระ
ไมใชผลจากความเปนเพื่อนหรือ
ความกดดันแหงอํานาจ
ถาบางสิ่งเปนเครื่องชักนําชีวิตของใครบางคน ไมวามันจะเปนอํานาจที่คอย
สอดสองหรือไมก็ตาม มันจะตองเปนการเลือกอยางอิสระทั้งหมด ถามีแรงมากระทําผลที่เกิดขึ้นก็ยังไมใช
ผลสุดทาย เปนเพียงอิทธิพลของแรงเทานั้น
2. การเลือกจากทางเลือกหลากหลาย ( Choosing Out of Alternatives )
กระบวนการประเมินคุณคาเกี่ยวของกับการพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายกอนที่จะตัดสินใจเลือก
ทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้มีหลักฐานที่ชัดเจนวาถาไมมีทางเลือกใด ๆ แลวจะไมมีการเลือกเกิดขึ้นได เชนเมื่อ
คุณมีทางเลือกที่จะใชเวลาในวันหยุดสุดสัปดาหไดมากมาย คือ พักผอน เรียน ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ อาน
หนังสือ ทํางานบริการสังคม และคุณไดเลือกทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกเหลานี้ การเลือกนั้นก็ได
ชี้ใหเห็นคุณคาของคุณ

3.
การเลือกหลังจากพิจารณาความสําคัญ ( Choosing
After
Considering
Consequences )
การใหคุณคาเกี่ยวของกับการพิจารณาความสําคัญของทางเลือกตางๆอยางถี่ถวน การเลือกอยาง
รีบเรงและประมาทไมนําไปสูคุณคาใด ๆ เพราะบางสิ่งที่มีความสําคัญในการนําพาชีวิตคนนั้นตองพัฒนา
มาจากความเขาใจและการตัดสินใจ นั่นคือ คนเราจะเลือกสิ่งตางๆ ไดอยางชาญฉลาดก็ตอเมื่อเขาเขาใจ
ความสําคัญของทางเลือกนั้นอยางชัดเจน
ข. การใหรางวัล ( Prizing )
4. การใหรางวัลและการทะนุถนอม ( Prizing and Cherishing )
การใหคุณคาเกี่ยวของกับความภูมิใจ และความสุขในการเลือกของคุณอันเปนความรูสึกดี ๆ
เกี่ยวกับสิ่งนั้น ไมใชความหยิ่งอยางอวดดี นั่นคือ เมื่อเราใหคาแกสิ่งใด เรามักจะใหรางวัล ทะนุถนอม
ยกยอง เคารพสิ่งนั้นและถือวาสิ่งนั้นเปนที่รัก เรามีความสุขกับคุณคาหลายอยางของเรา และคุณคา
หลากหลายก็หลั่งไหลมาจากการเลือกตางๆ ที่เรายินดีกระทํา
5. การยืนยันจากสาธารณชน ( Publicly Affirming )
การใหคุณคาเกี่ยวของกับการแบงปนความเชื่อมั่นของคุณกับคนอื่น โดยการยืนยันความเชื่อของ
เราเพื่อที่จะบอกถึงความคิดเห็นของเราใหสาธารณชนไดรับรองสถานภาพของเรา
ค. การกระทํา ( Acting )
6. การกระทําที่สอดคลองกับการเลือกของคุณ ( Acting According to Your
Choice )
การใหคุณคาเกี่ยวของกับการกระทําที่สอดคลองกับการเลือกของคุณไมใชเพียงมีความตั้งใจที่ดี
นั่นคือ เมื่อเรายึดถือคุณคาใดวาเปนที่รักแลว สิ่งนั้นจะแสดงออกมาในทุกดานของชีวิตเรา ดังนั้นเมื่อเรามี
เวลา เงิน และพลังงานที่จํากัด เราจะใชเวลา เงิน และพลังงานของเราอยางไร เพื่อจะแสดงถึงสิ่งมี่เราให
คาและสําหรับเยาวชนที่กําลังหารูปแบบแหงความเชื่อ เปาหมายและอุดมคติของตนอยางตอเนื่อง ในสวน
ของการศึกษาเราควรสนับสนุนใหเขากระทําตามความเชื่อ เปาหมายและอุดมคติของเขาดวย
7. การกระทําดวยรูปแบบ การกระทําซ้ํา และความยึดมั่น ( Acting with a Pattern,
Repetition, and Consistency )
การใหคุณคาเกี่ยวของกับการกระทําซ้ํา ๆ และการรวมการกระทํานั้นเขาสูรูปแบบของชีวิตของ
คุณ คุณคาของคุณจะแสดงออกในสถานการณตางๆ ในเวลาตางๆ ดวยความยึดมั่น และกลับ-กลายเปน
รูปแบบของการกระทํา
คุณครูสามารถชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบรูปแบบของการกระทําในปจจุบัน และพฤติกรรมใน
ชีวิตของเขา และทําการตัดสินใจใหม ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในการพัฒนาคุณคา
บทสรุป ( Conclusion )
ถาเราตองการเตรียมเยาวชนของเราใหมีชีวิตดวยความรูสึกรับผิดชอบ เพื่อการพบกับการทา-ทาย
แหงอนาคตที่เราไมสามารถรูได และสามารถที่จะผานสถานการณตางๆ ในชีวิตไดอยางปลอดภัย ทั้งยัง

สามารถนําชีวิตของตนผานทางเลือกแหงคุณคาที่มีมากมายจนไมอาจนับไดในภายหนา เราจึงควรพยายาม
อยางถึงที่สุดที่จะสอนกระบวนการแหงการพัฒนาดังไดกลาวขางตนใหแกเขา
และโรงเรียนของเราก็
สามารถและควรอยางยิ่งที่จะรับภาระทางดานนี้อยางจริงจัง

รายชื่อคุณคาตางๆ
บางทีคุณจะพบวาการบอกชื่อและการกําหนดคุณคาตาง ๆ ของคุณเปนสิ่งที่ยาก ดังนั้นเราจึงมี
รายชื่อคุณคาตางๆ ใหคุณไดอางอิง แตแนนอนวานี่ไมใชรายชื่อคุณคาตางๆ ที่ครบสมบูรณ คุณยัง
สามารถเพิ่มรายชื่อและทําใหสมบูรณขึ้นได
ความชื่นชมยินดีในชีวิต

สุขภาพ

ศาสนา

การมีสวนรวม

ความซื่อสัตย

ความเคารพนับถือบุคคลอื่นๆ

ความงาม

เกียรติยศ

การยอมเสีย่ ง

ความรักสะอาด

ความกลาตัดสินใจ

การชวยชีวิต

ความเปนเพื่อนรวมงาน

การเขาใจอะไรบางอยาง

การมีวัฒนธรรม

ความเห็นอกเห็นใจ

ความสนิทสนม

ความปลอดภัย

ความพอเพียง

ความยุติธรรม

ความเชื่อมั่นในตนเอง

การตอสู

ความรู

ความมีระเบียบวินัยในตนเอง

การรวมมือ

เวลาวาง

ความรูคุณคาในตนเอง

ความกลาหาญ

ความรัก

การบริการ

ความเปนคนชางประดิษฐ

ความภักดี

ปติสุข

ความซื่อสัตยตอหนาที่

ความเปนผูใหญ

ความสันโดษ

การศึกษา

เงิน

ความเปนไปตามธรรมชาติ

ความสามารถ

ความออนนอม

สถานะทางสังคม

การเขาถึงจิตใจผูอื่น

หนาที่

การมีชีวิตอยู

ความเทาเทียมกัน

การประพฤติตนอยางดี

การผอนคลาย

ความเชื่อในศาสนา

ความอดทน

ประเพณี

พรหมลิขิต

ความรักชาติ

ความเชื่อมั่น

ความอะลุมอลวย

ความสงบ

ความอยากรู

เสรีภาพ

ความบากบั่น

ความเฉลียวฉลาด

มิตรภาพ

ความยินดี

ความชํานาญในงาน

ความกรุณา

การสวดมนต

การนับถือศาสนา

ความกตัญู

ประสิทธิภาพในการผลิต

ความกระตือรือรน

