
คุณคา 
อะไรคือคุณคา 

 อะไรทําใหคุณตองการไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งปวยอยูท่ีโรงพยาบาลมากกวาการน่ังดูโทรทัศนอยูท่ีบาน

ตามลําพัง  สิ่งน้ันคือมิตรภาพใชไหม  หรือกังวลกับคําพูดของคนอ่ืน  คุณกลัววาเพื่อนจะคิดกับคุณอยางไร

ถาคุณไมไปเยี่ยมเขาหรือเปลา  เปนเพราะความสํานึกในหนาท่ีใชไหม  หรือเพราะเหตุอ่ืน  
 อะไรทําใหคุณใหเงินซึ่งคุณต้ังใจวาจะเอาไปดูหนังแกคนยากจน  สิ่งน้ันคือความกรุณาใชไหมหรือ

เพราะตามสังคม  เพื่อท่ีจะไดชื่อเสียงหรือเปลา  หรือเพื่อใหใครชื่นชม  หรือเพราะเหตุอ่ืน 
 อะไรทําใหคุณเรียนอยางหนักและมุงหวังคะแนนสูงๆ   สิ่งน้ันคือ ความชื่นชมของคุณพอคุณแมใช

ไหม  เพื่อจะกลายเปนคนเดนในกลุมเพื่อนหรือ   หรือเพื่อจะไดความเคารพและเปนท่ีรูจักของคนอ่ืน  เปน

เพราะตองการไดงานท่ีมีรายไดมาก  และมีความเปนอยูอยางสบายใชไหม หรือเพราะเหตุอ่ืน 
 อะไรคือสิ่งท่ีทําใหคุณทําในสิ่งเหลาน้ี  คําตอบของคําถามท่ีวาอะไรคือสิ่งท่ีทําใหคุณทําบางสิ่ง

โดยเฉพาะในขณะท่ีคุณก็มีอิสระท่ีจะทําอยางอ่ืนไดดวย  น่ันก็คือ  คุณคาของคุณ  น่ันเอง 
 เราอาจแสดงคุณคามากมายดวยคําตางๆ  เชน  ความรัก  การบริการ  ความเชื่อฟง  หนาท่ี  มิตรภาพ  

อิสรภาพ  ความตรงตอเวลา  ความรักชาติ  เปนตน 
 คุณคาของคุณจะแสดงออกมาในทัศนคติ  การวินิจฉัยโดยตัวของคุณ การตัดสินใจและการเลือก

ของคุณ   อีกท้ังพฤติกรรมและความสัมพันธของคุณดวย  คุณคาของคุณมีผลตอความคิด  ความรูสึกและ

การกระทําของคุณ  อาจกลาวไดวา  คุณคาเปนศูนยกลางแหงบุคลิกลักษณะสวนตัวของคุณ  และจะมีผล

ตอคุณเกือบทุกมุมมองแหงชีวิตของคุณ  เชน ถาคุณใหคากับ  “ ความซื่อสัตย ”  คุณก็จะโนมไปสู“ 
ความซื่อสัตย ”  เสมอ  เปนไปไดท่ีคุณจะไมโกหกเพื่อเอาตัวรอด  คุณจะไมโกงขอสอบ   คุณจะไมขโมย

ของในรานคา  ในทางกลับกัน  คุณจะคืนของใหแกเจาของ  เชนเม่ือคุณพบกระเปาท่ีมีเงินอยูเต็มใน

สถานศึกษาคุณก็จะพยายามสงคืนเจาของ 
 ถาคุณใหคากับ  “ ความรู ”  คุณจะเรียนอยางหนัก  อานหนังสือมากมาย  ดูโทรทัศนเพื่อการศึกษา  

ไปชมพิพิธภัณฑ  ไปฟงการบรรยายจากวิทยากรตางๆ  เปนตน 
 คนท่ัวไปโดยเฉพาะเยาวชนยังไมรูถึงคุณคาของตนอยางชัดเจน  และยังไมรูวาคุณคาของเขามีผลตอ

ทุกมุมมองแหงชีวิตของเขาอยางไร  ความไมรูถึงคุณคาน้ีเปนปญหาท่ีรุนแรงขึ้นทุกวัน  เพราะความสับสน

ในเรื่องคุณคาท่ีดีกวาอันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆ  เชน  ความลมเหลวของคุณคาทางประเพณีบางอยางซึ่งยัง

ไมมีการทดแทนอยางเหมาะสม  ความขาดรูปแบบบทบาทท่ีเหมาะสม หรือบทบาทซึ่งตรงขามกับคุณคา

ซึ่งเปนท่ียอมรับกัน   รวมถึงความขัดแยงกันทางความคิดและมาตรฐานแหงชีวิต  2  ลักษณะของผูใหญ

ท้ังหลายซึ่งมีอํานาจและอิทธิพล 
 คุณคาตาง ๆเปนศูนยกลางแหงชีวิตของเรา  ดังน้ัน เราจึงสมควรใหเวลาอันมีคาแกการ-พิจารณาถึง

คุณคาท้ังหลาย  เพื่อจะไดจําแนกแยกแยะและเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น  ใหเวลาแกการสอบถาม ประเมินคา  

และทําใหคุณคาน้ันม่ันคงขึ้น หรือเปล่ียนแปลงคุณคาบางอยาง  เพื่อเราจะไดมีชีวิตท่ีมีความสุข เกิดผล 

อยางคุมคา 



การเปลี่ยนแปลงคุณคา 
 คุณคาของเราและการจัดลําดับความสําคัญของเราอาจเปล่ียนแปลงไดทุกเวลาเม่ือมีการเปล่ียน-
แปลงสถานการณแหงชีวิต    แตถาถามวาการเปล่ียนแปลงน้ันเกิดขึ้นไดอยางไรกัน  เราก็อาจตอบไดวา

การเปล่ียนแปลงคุณคาน้ันก็ประกอบดวย  2  ขั้นตอน คือ การลมเลิกคุณคาเกาและสรางคุณคาใหม 
 ในเวลาท่ีผานมาไมก่ีสิบป  นักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาไดเรียนเก่ียวกับความลมเหลวของคุณคา

และผลกระทบของปรากฏการณน้ีดวย  เทคนิคการลางสมองเปนการทําลายคุณคาของบุคคลในคายกักกัน

และนักโทษทางการเมืองในระบบสังคมนิยมท่ีไดผลทีเดียว  ท้ังการโฆษณาทางวิทยุ  โทรทัศน  

หนังสือพิมพ  และนิตยสารก็มีผลตอคุณคาใหมไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 
 แมยังไมมีใครท่ีคิดวิธีการสรางคุณคาใหมในตัวคุณได  คุณก็สามารถทําไดดวยตัวคุณเอง  อยางใน

กรณีท่ีคุณเห็นวา  “  ความรักชาติ  ”  เปนคุณคาท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับคุณ    บางคนอาจจะทําลายคุณคา

น้ันลงจนมันไมใชคุณคาอันดับแรกของคุณอีกตอไป  แตก็ไมมีใครสามารถทําใหคุณปฏิเสธไดวา    “ 
ความปลอดภัย ” ไมใชคุณคาอันดันแรกของคุณ  น่ันแสดงใหเห็นวา    การตัดสินใจท้ังหมดขึ้นอยูกับคุณ

โดยสิ้นเชิง 
 ปกติการเปล่ียนแปลงคุณคาจะเกิดขึ้นอยางชามากๆ โดยผานทางประสบการณชีวิตท่ีหลาก-หลาย  

อิทธิพลของบุคคลท่ีอาศัยอยูดวย  หรือเก่ียวของดวย  หนังสือท่ีคุณอาน  สิ่งของท่ีคุณเห็น  เปนตน  ท่ี

สําคัญก็คือ  เพื่อนสนิทของคุณน้ันมีอิทธิพลตอคุณคาและระบบคุณคาของคุณอยางมาก  ในขณะท่ีเพื่อน

ท่ัวไปจะมีความสนใจเหมือนกันและมีคุณคาคลายกัน 

การจัดการกับความขัดแยงเร่ืองคุณคา 
 ความขัดแยงเรื่องคุณคาเปนสิ่งท่ีเราหลีกเล่ียงไมไดในชีวิตและในความสัมพันธของเรา   เชน  เม่ือ

ผูชายและผูหญิงตางชั้นวรรณะกันตองการแตงงานกัน  ขณะท่ีพอแมของเขาตองการใหแตงงานกับคนท่ีอยู

ในชั้นวรรณะเดียวกัน  หรือเม่ือคุณตัดสินใจท่ีจะแบงเงินเก็บท้ังหมดของคุณใหกับเด็กกําพรา   ขณะท่ีพอ

แมของคุณตองการใหคุณซื้อเสื้อผาใหมๆ ใหตัวเอง  แมวาคุณจะไมตองการสิ่งน้ันเลย 
 เรารูวากฎเกณฑทางศีลธรรมและการกําหนดบทลงโทษไมสามารถเปล่ียนแปลงคุณคาตางๆ  ได 

ดังน้ันเราจึงควรเรียนรูท่ีจะเผชิญหนากับความขัดแยงเรื่องคุณคาแหงชีวิตซื่งเราไมสามารถเล่ียงได  
 ผูเชี่ยวชาญในเรื่องความขัดแยงดังกลาว  ไดแนะนําขั้นตอนการจัดการกับสถานการณตางๆ  ไวแลว  

ใหเรามาลองทดสอบดูกันตามขั้นตอนตอไปน้ี 
¤    แยกแยะและรับรูปญหาวาเปนปญหาของความขัดแยงเรื่องคุณคา  และไมใชปญหาท่ีตอง

ปะทะกัน  เชน  ถาคุณตองการใชเวลากับเพื่อนสักวันหน่ึงและเพื่อนของคุณแนะนําใหไปเดิน

เลนในปา  แตคุณกลับบอกวาคุณชอบฟงเพลงดีๆ  และผอนคลายมากกวา  เพราะคุณรูสึกเหน่ือย

มาก  คุณมีปญหาท่ีตองปะทะกันแลว  และก็ไมใชปญหาของความขัดแยงเรื่องคุณคา  แตในอีก

ดานหน่ึงถาเพื่อนคุณคัดคานคุณโดยจะไปดูภาพยนตรลามกแทน แลวคุณปฏิเสธความคิดท่ีวา

มันไมสมควร  และคุณไดแนะนําภาพยนตรเรื่องอ่ืนดวย  เราจึงจะเรียกวา  ความขัดแยงเรื่อง

คุณคา   



¤    ยอมรับวาความขัดแยงเรื่องคุณคาแตกตางจากความขัดแยงเรื่องความตองการ   เราสามารถ

แกไขความขัดแยงเรื่องความตองการไดโดยวิธีการแกปญหาตางๆ  แตไมสามารถแกไขความ

ขัดแยงไดดวยเรื่องคุณคาไดดวยวิธีการเดียวกัน  
¤    ลองพิจารณาดูวาคุณจะยอมรับบุคคลท่ีมีคุณคาตางจากคุณไดอยางไรและคุณจะอยูกับเขาโดย

ไมยึดม่ันเฉพาะคุณคาของคุณไดอยางไร   ในภาวะท่ีมีความขัดแยงเรื่องคุณคา  คุณอาจจะพูดได

วา  ฉันตองการท่ีจะใชชีวิตตามคุณคาของฉัน  และฉันก็อนุญาตใหคุณใชชีวิตอยางท่ีคุณตองการ   

เราก็สามารถอยูกันไดอยางกลมกลืนถาเราระมัดระวังท่ีจะเคารพในคุณคาของกันและกัน  และ

ไมพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงกัน   
¤    คิดถึงความเปนไปไดท่ีจะรับเอาคุณคาของบุคคลอ่ืน  เชน  กรณีเพื่อนรวมหอง  2  คน  ซึ่ง

เปนเพื่อนสนิทกัน  คนหน่ึงอาจกลาววา  ฉันไมใชคนท่ีรักดนตรีแตเพราะคุณรักดนตรี  และฉัน

ใหคาแกความเปนเพื่อนของเรา  ฉันจะพยายามฟงดนตรีกับคุณ  
¤    จงรูเถิดวาความขัดแยงเรื่องคุณคาอาจทําใหสิ้นสุดความสัมพันธ  เชน กรณีท่ีเพื่อนคนหน่ึง

อาจจะกลาวถึงอีกคนหน่ึงวา เพราะคุณติดยาอยูอยางน้ี ฉันจึงไมสามารถทนไดอีกตอไป  คนใด

คนหน่ึงระหวางเราตองเปล่ียนแปลง  มิฉะน้ันเราก็ตองเลิกคบกัน 



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 
 


	การจัดการกับความขัดแย้งเรื่องคุณค่า

