
ชื่อเรื่อง  คุณคาและการศึกษาเกี่ยวกับคุณคา  (Values  and Value  Education ) 

คํานํา 

 เยาวชนทุกวันน้ีสับสนเก่ียวกับคุณคาของพวกเขาและระบบคุณคาดวย เขากําลังเผชิญกับความ

ขัดแยงเรื่องคุณคา  และสถานการณทางศีลธรรมท่ีกลืนไมเขาคายไมออกในทุกๆชวงการเปล่ียนแปลงของ

ชีวิต   และเขาก็ถึงจุดท่ีไมสามารถปฏิบัติตามคุณคาเหลาน้ันได  ถาเรามองดูเง่ือนไขหลายๆอยางรอบๆตัวเรา  

รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งเปนเสมือนบทละครท่ีเขาถึงไดยาก แตก็ได

เกิดขึ้นแลวแมในประเทศท่ีมีประเพณีท่ีสูงสงเชนประเทศของเรา เราก็จะสามารถเขาใจเหตุผลท่ีทําใหเขา

สับสนและไมม่ันคงได 
 เม่ือมองดูวัฒนธรรมทางสังคมและความจริงทางการเมืองในประเทศของเรา เราจะพบการ-
คอรัปชั่นในทุกระดับ การกดขี่คนยากจน  และผูท่ีถูกริดรอนสิทธ์ิ และ ความอยุติธรรมทางสังคม      การกอ

การราย   การฆาตกรรม  การปลนจ้ี  และการลอบวางเพลิง  ความรุนแรงดังท่ีไดกลาวถึงกลายเปนสิ่งท่ีมีอยู

มากมายในเวลาน้ี   การขัดแยงของชุมชน  การชิงดีชิงเดนทางศาสนา  การแบงแยกชนชั้น   การกดขี่แรงงาน   

การสูญเสียสินเดิมของหญิงท่ีแตงงาน   ทุกสิ่งท่ีกลาวมากลายเปนเรื่องธรรมดามาก  ประชาชนท่ีมีอํานาจ

และอิทธิพลเปนเสมือนผูท่ีตอตานคุณคาท่ีถูกตองและนาปรารถนาดวยชีวิตและแบบอยางของพวกเขา  

เพราะวาการสื่อสารท่ีทันสมัยไดทําใหอิทธิพลและแบบอยางท่ีไมเหมาะสมแพรหลาย   และมีกําลังอยาง

มากมาย  และน่ีก็คือ  ดานมืดของความจริงในสังคม 
 ในดานสวางก็มีเครื่องหมายแหงความหวังอยูมากมายเชนกัน   เชนมีความสํานึกใหมถึงศักดิ์ศรีและ

สิทธิของมนุษย  อันเปนความเก่ียวพันท่ียิ่งใหญสําหรับคนยากจน  คนท่ีถูกกดขี่ ท้ังผูท่ีปวยและชรา  เยาวชน

มากมายไดกาวหนาเขามาใหความชวยเหลือแกผูยากจนและผูขัดสน   และยังมีบุคคลมากมาย  รวมท้ังกลุม

บุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดิ้นรนเพี่อความยุติธรรมและการกําจัดสิ่งชั่วรายในสังคม เพื่อใหคนยากจน

และผูท่ีถูกริดรอนสิทธิ   ผูหญิงและคนงาน  ไดระลึกรูถึงสิทธิของพวกเขา    และกําลังกาวหนามาสูการ

เรียกรองสิทธิของพวกเขา  และท้ังหมดน้ีชี้ใหเห็นถึงความหวังใหมสําหรับโลกท่ีดีกวา 
 ในความจริงของสิ่งท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดน้ี  ทําใหเราเขาใจไดวา  ทําไมเยาวชนของเราจึงพบวามันเปน

เรื่องยากท่ีจะสัมพันธกับโลกท่ีกําลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและไมเปนหน่ึงเดียวกัน   เยาวชนมากมาย

ปฏิเสธคุณคาทางประเพณีอยางเปดเผย  และสงสัยในความเชื่อเก่ียวกับหลักเกณฑคําสอนซึ่งถือวาศักดิ์สิทธ์ิ

มาหลายศตวรรษ  แตเน่ืองจากเขาก็ไมสามารถคนหาสิ่งใดมาแทนคานิยมทางประเพณีเหลาน้ันได   ดังน้ัน

จึงเกิดความวางเปลาชนิดหน่ึงในชีวิตของเขา  และน่ีเปนจุดท่ีอันตรายอันหน่ึง    เพราะในการขาดคุณคา  

เขาจะไมมีหลักเกณฑ  หรือบรรทัดฐานอันเปนพื้นฐานซึ่งทําใหเขาสามารถเผชิญสถานการณตางๆในชีวิต  

รวมถึงการเลือกและการตัดสินใจได ในภาวะน้ีสถาบันทางการศึกษาและบุคคลท้ังหมดท่ีทํางานกับเยาวชน  

มีบทบาทท่ีสําคัญในการชวยพัฒนาคุณคาของเยาวชน 

บทบาทของคุณครูในการพัฒนาคุณคา  (The  Teacher ’ s  Role  in  Value  
Development) 



 ตามท่ีกลาวแลวขางตน   คงไมตองสงสัยเลยวาคุณครูและผูท่ีทํางานกับเยาวชนมีบทบาทสําคัญมาก

ในการชวยใหเยาวชนของเรามีความชัดเจนและพัฒนาคุณคาของเขา   แตสิ่งท่ีนาสงสัยก็คือ  เขาจะทําอะไร

ได  และทําอยางไรจึงจะสามารถทําเชนน้ันได 

 

3 ทางเลือกของคุณครู   (Three  Options  of  Teachers) 

 ในท่ีน้ีมี  3  ทางเลือกใหคุณครูไดเลือกใชพัฒนาคุณคาของเยาวชน 

ทางเลือกท่ี 1  :  ไมตองทําอะไรเก่ียวกับการศึกษาและการพัฒนาคุณคา 
 มีคุณครูบางทานเลือกทางน้ี เพราะเขาเชื่อวาคุณคาเปนเรื่องท่ีครอบครัวและสถาบันทางศาสนาตอง

อบรมสั่งสอน    และมีบางทานท่ีหลีกเล่ียงท่ีจะทําอะไรเก่ียวกับคุณคาตางๆ  เพราะเขาถูกฝกมาและถูกจางมา

ใหสอนเน้ือหาวิชาเทาน้ัน ไมใชเรื่องคุณคา สวนบางทานท่ีไมทําอะไรเลยเก่ียวกับคุณคา  เพราะเขารูสึกวา

ไมมีความชํานาญพอท่ีจะนํามาเชื่อมโยงกับวิชา ท้ังยังมีสวนท่ีเชื่อวาโรงเรียนไมสามารถทําอะไรได  

นอกจากปลอยใหนักเรียนไดมีประสบการณมากๆ  และชวยใหเขาใชประสบการณเหลาน้ันใหดีท่ีสุดเทาท่ี

สามารถจะทําได 

ทางเลือกท่ี 2  :  ถายทอดชุดแหงคุณคาท่ีมีอยูใหแกนักเรียน 
 ผูใหการอบรมบางทานมีความคิดวา งานของตนคือ  การถายทอดคุณคาตางๆ  ซึ่งโดยท่ัวไปถือวา

เปนสิ่งท่ีถูกตอง  นาปรารถนา  และดีงาม 
 Louis  E. Raths  ,  Merril  Harmin  และ Sidney  B. Simon   ได

แนะนําวิธีการธรรมดาท่ีจะถายทอดคุณคาตางๆ  ไว  6  วิธีดวยกัน  โดยท่ีสามารถอธิบายอยางสั้นๆไดดังน้ี 
1. วิธีเปนแบบอยาง  (  The  Model  Approach  ) 
 วิธีท่ีงายๆ  ก็คือ การเปนแบบอยางซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กอยางมาก ถาเราเชื่อวาคน ๆ  

หน่ึงซึมซับคุณคาไดเชนเดียวกับการซึมซับรูปแบบของพฤติกรรม     เราก็สามารถสรุปไดวา การเปน

แบบอยางมีผลตอคุณคาของเด็ก ๆ   
2. วิธีการใหรางวัลและการลงโทษ   (  The  Reward  and  Punishment  Approach  

) 
 ในวิธีการน้ีคุณครูหรือผูปกครองตองตัดสินใจวา  พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมท่ีนายินดี  ก็เลือกให

รางวัลและลงโทษตามท่ีเหมาะควร   สนับสนุนพฤติกรรมและใหกําลังใจเม่ือเขากระทําซ้ํา 
3. วิธีการอธิบาย  (  The  Explanatory  Approach  ) 
 วิธีการน้ีจะมีการปฏิบัติก็ตอเม่ือคุณครูหรือผูปกครองจําแนกคุณคาท่ีควรจะบอกและอธิบายให

เด็กๆ  เชนพวกเขาอาจพูดวา 
 “ ถาคุณเปนคนซื่อสัตย   เพื่อนๆก็จะไวใจและตองการใหคุณรวมกลุมดวย ” 
 “ ถาคุณขยันทํางาน  คุณก็จะไปถึงจุดหมายและประสบความสําเร็จในชีวิต ” 
4. วิธีการย้ําเตือน  (  The  Nagging  Approach  ) 



 วิธีการน้ีก็คือ  การเตือนนักเรียนซ้ําๆ  วาสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิด และอะไรคือสิ่งท่ีคุณครูคาดหวังจาก

พวกเขา  โดยไมตองกังวลใจเรื่องความเขาใจและเหตุผลของนักเรียนในเรื่องรูปแบบหรือวิถีทางของ

พฤติกรรม    วิธีการน้ีอยูบนพื้นฐานแหงสมมติฐานท่ีวา  คุณคาพัฒนามาจากอํานาจ   คือ  “ เราเปนครู   

ผูปกครองและผูสูงอายุกวา  และเรารูวาอะไรดีท่ีสุดสําหรับคุณ ” 
5. วิธีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสม  (  The  Manipulative  Approach  ) 
 ผูปกครองและคุณครูปฏิบัติตามวิธีน้ีโดยพวกเขาจัดการสิ่งแวดลอมหรือประสบการณท่ีเหมาะควร

ใหแกนักเรียน เพื่อพวกนักเรียนจะไดเรียนรูเพื่อผลทางคุณคาท่ีดี   พวกเขาสามารถจัดสิ่งแวดลอมหรือ

ประสบการณโดยไมตองยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยการพลิกผันผลแหงการกระทําและพฤติ-กรรม

บางอยางซึ่งจะเกิดตามมา  และโดยการหลีกเล่ียงปญหาขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน 
6. วิธีการแหงศิลปะแบบเสรีเพื่อการสื่อสาร  (  The  Transmittal  Liberal  Arts  

Approach  ) 
 บุคคลซึ่งชอบวิธีการน้ีสนับสนุนความคิดท่ีวา   “ คานิยมท่ีนาปรารถนาและถูกตองมีอยู  เพียงแต

วาไมไดรับการยอมรับจากทุกๆคน ”   คุณคาเหลาน้ันจะถูกคนพบโดยผูซึ่งหมกมุนอยูในศิลปะแบบเสรี   

คนหาความคิดของมนุษย  และไดรับผลสําเร็จดวยจิตใจท่ีเปดกวาง   พวกเขาสงเสริมใหนักเรียน  “ อาน

อยางกวางขวาง  คิดใหลึก   และมีประสบการณกวางไกล ”  ดวยความคาด-หวังวา  “ การศึกษาอยางใช

ความคิดและประสบการณจะนําเขาไปยังคุณคาและสิ่งท่ีดีอยางสมบูรณในท่ีสุด ” 
 ทุกวันน้ีผูคนมากมายท่ีเชื่อวา วิธีการตางๆ ขางตนก็ยังไมมีประสิทธิภาพในการถายทอดคุณคาอยาง

แทจริง  เน่ืองมาจากมีปจจัยอ่ืนๆ  อีกมากมาย  ประการแรกคือ  ผูสนับสนุนวิธีการตางๆ  ดังท่ีกลาวน้ี  

ต้ังสมมติฐานวา   สิ่งท่ีดีและคุณคาท่ีสมบูรณเหมาะสมกับทุกคนและทุกเวลามีอยู  และสิ่งท่ีดีรวมท้ังคุณคา

น้ันถูกถายทอดได ประการท่ีสองคือ  พวกเขาลืมไปวาวิธีการตางๆ น้ันไมสามารถสงผลถึงการปฏิบัติภายใน

ของชีวิตมนุษยไดอยางแนนอน  หมายถึง การปฏิบัติการในระดับท่ีตํ่ากวาจะสังเกตได  น่ันคือ เราไม

สามารถกําหนดวิถีทางของขบวนการเก่ียวกับความคิดและความรูสึก   หรือกําหนดวิถีทางของแรงกระตุนท่ี

เกิดจากการเรียนรูต้ังแตในครรภและเปนมาโดยกําเนิด  อีกท้ังไมสามารถกําหนดขอบ-เขตของชีวิตมนุษยได

ดวย แนนอนวาพวกเขายังมีประสบการณนอยเรื่องคุณคาของบุคคลและปรากฏการณภายใน  เชน  ความเชื่อ  

ความหวังและความซื่อสัตย  และความปรารถนาภายในซึ่งไมสามารถสะทอนออกมาไดชัดเจนในพฤติกรรม

ภายนอก   และประการท่ีสามคือ  เขาประเมินคาอิทธิพลจากรูปแบบแหงความขัดแยงและความไม

สอดคลองกัน  ซึ่งใหขอมูลท่ีสับสนแกเยาวชนตํ่าเกินไป 

ทางเลือกท่ี 3  :  ชวยใหนักเรียนคนพบคุณคาของเขาดวยตัวเขาเอง 
 มีอีกแนวคิดหน่ึงท่ีแตกตางจากท่ีกลาวมาท้ังหมดไดเสนออีก  2  วิธีการคือ  พวกเขาปฏิเสธ

ความคิดท่ีวาความดีท่ีสมบูรณมีอยูและถูกเรียนรูได สมมติฐานเบ้ืองตนก็คือ คุณคาตางๆเปนสิ่งท่ีมี

ความสัมพันธ   เปนสวนบุคคลและเปนไปตามสถานการณ   สิ่งท่ีพวกเขาตองทําไมใชการชี้วา   “ สิ่งใดคือ

คุณคาท่ีดีและนาปรารถนา ”    แตเปนการชวยใหนักเรียนเขาใจชัดถึงคุณคาของพวกเขา    เพื่อวาพวกเขา

จะสามารถเลือกคุณคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับตนเองและสิ่งแวดลอมของตน และชวยใหพวก-เขาปรับตัว

เขากับโลกท่ีกําลังเปล่ียนแปลง และมีบทบาทสําคัญตอการเปล่ียนแปลงเหลาน้ันดวย 



2  วิธีการท่ีถูกเสนอแนะโดยผูสนับสนุนทางเลือกน้ี  คือ   
1.  วิธีการแหงศิลปะแบบเสรีเพื่อความกระจาง  (  The  Clarifying  Liberal  Arts  

Approach  ) 
 วิธีน้ีมุงไปท่ีการสงนักเรียนไปสูวัฒนธรรมท่ีดีท่ีสุด   เพื่อวานักเรียนอาจจะพบคุณคาตางๆ  ท่ีดีท่ีสุด

สําหรับตนเอง  และสิ่งแวดลอมของตน   ไมใชเพื่อคนพบคุณคา “ ท่ีถูกตอง ”  ในทุกๆ  เวลา 
2.  วิธีการแหงทักษะทางดานคุณคา   (  The  Value  Skills  Approach  )  
 ผูท่ีชื่นชมวิธีการน้ีเชื่อวา ปญหาไมไดชวยใหนักเรียนคนพบคุณคาตางๆ ไดมากเทากับการชวยให

พวกเขาไดเกิดทักษะในการทําใหคุณคาตางๆ ชัดเจนขึ้นในทุกสถานการณแหงชีวิต   และมันก็ไมมี

ประโยชนอะไรเลยท่ีจะมาสอนเรื่องคุณคาตางๆแกนักเรียนในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว   หรือ

เพื่อท่ีจะใหพวกเขาคนพบคุณคาของเขาโดยท่ีเราไมสอนวิธีท่ีจะประยุกตคุณคาเหลาน้ันในสถานการณจริง 

ๆ    เพื่อใหพฤติกรรมของแตละคนสอดคลองกับระบบคุณคาของเขา 
 

การทําใหคุณคาปรากฏ   (  Value  Clarification  ) 
 ในวงการศึกษาดานคุณคาไดมีเรื่องท่ีไดรับการพัฒนามากมาย   การวิเคราะหและการประเมินผล

การสอน ( methodology ) อยางกวางขวางวิธีหน่ึงท่ีถูกสรางขึ้นโดยนักปรัชญาประยุกต   และนัก-
มนุษยวิทยาซึ่งกําหนดทักษะทางดานคุณคาไวอยางกวาง ๆ   7 ประการ และไดพัฒนากลวิธีการปฏิบัติไว

หลายแบบเพื่อชวยใหนักเรียนไดเรียนรูทักษะเหลาน้ี 

7  กระบวนการของการประเมินคุณคา  (  Seven  Processes  of  Valuing  ) 
 Rath  ,  Harmin  และ  Simon  ไดนิยามคําวา  “ คุณคา ”  ( value )  วา  เปน   

ชวงหน่ึงของชีวิตท่ีตองพบกับมาตรการ  7  ประการ   (  ซึ่งตรงขามกับทัศนคติ  ความเชื่อ  ความรูสึก   

จุดประสงค  ฯลฯ  )     

ก.  การเลือก  (  Choosing  ) 
1.  การเลือกอยางอิสระ  (  Choosing  Freely  ) 
 กระบวนการประเมินคุณคาเก่ียวของกับการเลือกอยางอิสระ  ไมใชผลจากความเปนเพื่อนหรือ

ความกดดันแหงอํานาจ    ถาบางสิ่งเปนเครื่องชักนําชีวิตของใครบางคน  ไมวามันจะเปนอํานาจท่ีคอย

สอดสองหรือไมก็ตาม  มันจะตองเปนการเลือกอยางอิสระท้ังหมด    ถามีแรงมากระทําผลท่ีเกิดขึ้นก็ยังไมใช

ผลสุดทาย   เปนเพียงอิทธิพลของแรงเทาน้ัน 
2.  การเลือกจากทางเลือกหลากหลาย  (  Choosing  Out  of  Alternatives  )   
 กระบวนการประเมินคุณคาเก่ียวของกับการพิจารณาทางเลือกท่ีหลากหลายกอนท่ีจะตัดสินใจเลือก

ทางใดทางหน่ึง   ท้ังน้ีมีหลักฐานท่ีชัดเจนวาถาไมมีทางเลือกใด ๆ แลวจะไมมีการเลือกเกิดขึ้นได    เชนเม่ือ

คุณมีทางเลือกท่ีจะใชเวลาในวันหยุดสุดสัปดาหไดมากมาย  คือ  พักผอน   เรียน    ไปเท่ียวกับเพื่อนๆ    อาน

หนังสือ   ทํางานบริการสังคม   และคุณไดเลือกทางเลือกหน่ึงจากทางเลือกเหลาน้ี    การเลือกน้ันก็ได

ชี้ใหเห็นคุณคาของคุณ 



3.  การเลือกหลังจากพิจารณาความสําคัญ ( Choosing  After  Considering  
Consequences ) 
 การใหคุณคาเก่ียวของกับการพิจารณาความสําคัญของทางเลือกตางๆอยางถ่ีถวน   การเลือกอยาง

รีบเรงและประมาทไมนําไปสูคุณคาใด ๆ  เพราะบางสิ่งท่ีมีความสําคัญในการนําพาชีวิตคนน้ันตองพัฒนา

มาจากความเขาใจและการตัดสินใจ  น่ันคือ  คนเราจะเลือกสิ่งตางๆ   ไดอยางชาญฉลาดก็ตอเม่ือเขาเขาใจ

ความสําคัญของทางเลือกน้ันอยางชัดเจน 

ข.  การใหรางวัล  (  Prizing  ) 
4.  การใหรางวัลและการทะนุถนอม  (  Prizing  and  Cherishing  ) 
 การใหคุณคาเก่ียวของกับความภูมิใจ และความสุขในการเลือกของคุณอันเปนความรูสึกดี ๆ  

เก่ียวกับสิ่งน้ัน ไมใชความหยิ่งอยางอวดดี  น่ันคือ เม่ือเราใหคาแกสิ่งใด  เรามักจะใหรางวัล  ทะนุถนอม    

ยกยอง   เคารพสิ่งน้ันและถือวาสิ่งน้ันเปนท่ีรัก   เรามีความสุขกับคุณคาหลายอยางของเรา  และคุณคา

หลากหลายก็หล่ังไหลมาจากการเลือกตางๆ  ท่ีเรายินดีกระทํา 
5.  การยืนยันจากสาธารณชน  (  Publicly  Affirming  ) 
 การใหคุณคาเก่ียวของกับการแบงปนความเชื่อม่ันของคุณกับคนอ่ืน  โดยการยืนยันความเชื่อของ

เราเพื่อท่ีจะบอกถึงความคิดเห็นของเราใหสาธารณชนไดรับรองสถานภาพของเรา 
ค.  การกระทํา  (  Acting  ) 
6.  การกระทําท่ีสอดคลองกับการเลือกของคุณ  (  Acting  According  to  Your  
Choice  ) 
 การใหคุณคาเก่ียวของกับการกระทําท่ีสอดคลองกับการเลือกของคุณไมใชเพียงมีความต้ังใจท่ีดี    

น่ันคือ  เม่ือเรายึดถือคุณคาใดวาเปนท่ีรักแลว   สิ่งน้ันจะแสดงออกมาในทุกดานของชีวิตเรา ดังน้ันเม่ือเรามี

เวลา  เงิน และพลังงานท่ีจํากัด  เราจะใชเวลา   เงิน  และพลังงานของเราอยางไร เพื่อจะแสดงถึงสิ่งม่ีเราให

คาและสําหรับเยาวชนท่ีกําลังหารูปแบบแหงความเชื่อ    เปาหมายและอุดมคติของตนอยางตอเน่ือง  ในสวน

ของการศึกษาเราควรสนับสนุนใหเขากระทําตามความเชื่อ  เปาหมายและอุดมคติของเขาดวย 
7.  การกระทําดวยรูปแบบ  การกระทําซ้ํา   และความยึดม่ัน  (  Acting  with  a  Pattern,  
Repetition,  and  Consistency  ) 
 การใหคุณคาเก่ียวของกับการกระทําซ้ํา ๆ   และการรวมการกระทําน้ันเขาสูรูปแบบของชีวิตของ

คุณ   คุณคาของคุณจะแสดงออกในสถานการณตางๆ   ในเวลาตางๆ  ดวยความยึดม่ัน   และกลับ-กลายเปน

รูปแบบของการกระทํา 
 คุณครูสามารถชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบรูปแบบของการกระทําในปจจุบัน   และพฤติกรรมใน

ชีวิตของเขา  และทําการตัดสินใจใหม ๆ เพื่อการเปล่ียนแปลงและการเติบโตในการพัฒนาคุณคา 

บทสรุป  (  Conclusion  ) 
 ถาเราตองการเตรียมเยาวชนของเราใหมีชีวิตดวยความรูสึกรับผิดชอบ เพื่อการพบกับการทา-ทาย

แหงอนาคตท่ีเราไมสามารถรูได   และสามารถท่ีจะผานสถานการณตางๆ  ในชีวิตไดอยางปลอดภัย  ท้ังยัง



สามารถนําชีวิตของตนผานทางเลือกแหงคุณคาท่ีมีมากมายจนไมอาจนับไดในภายหนา    เราจึงควรพยายาม

อยางถึงท่ีสุดท่ีจะสอนกระบวนการแหงการพัฒนาดังไดกลาวขางตนใหแกเขา  และโรงเรียนของเราก็

สามารถและควรอยางยิ่งท่ีจะรับภาระทางดานน้ีอยางจริงจัง 



รายช่ือคุณคาตางๆ 
 บางทีคุณจะพบวาการบอกชื่อและการกําหนดคุณคาตาง ๆ  ของคุณเปนสิ่งท่ียาก   ดังน้ันเราจึงมี

รายชื่อคุณคาตางๆ  ใหคุณไดอางอิง   แตแนนอนวาน่ีไมใชรายชื่อคุณคาตางๆ  ท่ีครบสมบูรณ   คุณยัง

สามารถเพิ่มรายชื่อและทําใหสมบูรณขึ้นได 

 
ความช่ืนชมยินดีในชีวิต สุขภาพ ศาสนา 

การมีสวนรวม ความซ่ือสัตย ความเคารพนับถือบุคคลอ่ืนๆ 

ความงาม เกียรติยศ การยอมเส่ียง 

ความรักสะอาด ความกลาตัดสินใจ การชวยชีวิต 

ความเปนเพ่ือนรวมงาน การเขาใจอะไรบางอยาง การมีวัฒนธรรม 

ความเห็นอกเห็นใจ ความสนิทสนม ความปลอดภัย 

ความพอเพียง ความยุติธรรม ความเช่ือม่ันในตนเอง 

การตอสู ความรู ความมีระเบียบวินัยในตนเอง 

การรวมมือ เวลาวาง ความรูคุณคาในตนเอง 

ความกลาหาญ ความรัก การบริการ 

ความเปนคนชางประดิษฐ ความภักดี ปติสุข 

ความซ่ือสัตยตอหนาที่ ความเปนผูใหญ ความสันโดษ 

การศึกษา เงิน ความเปนไปตามธรรมชาต ิ

ความสามารถ ความออนนอม สถานะทางสังคม 

การเขาถึงจิตใจผูอ่ืน หนาที่ การมีชีวิตอยู 

ความเทาเทียมกัน การประพฤติตนอยางดี การผอนคลาย 

ความเช่ือในศาสนา ความอดทน ประเพณี 

พรหมลิขิต ความรักชาต ิ ความเช่ือม่ัน 

ความอะลุมอลวย ความสงบ ความอยากรู 

เสรีภาพ ความบากบั่น ความเฉลียวฉลาด 

มิตรภาพ ความยินด ี ความชํานาญในงาน 

ความกรุณา การสวดมนต การนับถือศาสนา 

ความกตัญู ประสิทธิภาพในการผลิต ความกระตือรือรน 




