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ทำ�ตามที่หัวใจบอก

ฉันมาถึงจุดที่จะต้องทำ�การตัดสินใจสำ�คัญบางอย่าง ฉัน
ครุ่นคิด และลงเอยด้วยการค้นคว้าเรื่องขั้นตอนการตัดสินใจ
พอสมควร ซึ่งไม่เคยเป็นเรื่องง่ายสำ�หรับฉัน
ขณะที่ทำ�การค้นคว้า ฉันอ่านเจอบทความสั้นๆ ดังต่อไปนี้
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แก้ปัญหาเรื่องลูก
ที่เป็นวัยรุ่น
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คุณทำ�สิ่งต่างๆ ด้วย
เหตุผลที่ถูกต้องหรือเปล่า
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เมื่อตัดสินใจไม่ถูก คุณ
ควรจะทำ�อะไร
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“ทางแยกอาจเป็นที่ซึ่งน่าอัศจรรย์ใจ เพราะมีทางให้
เลือกหลายทาง คุณอาจเดินหน้าต่อไป หันหลังกลับ
หรือเดินไปในทิศทางใหม่ ทางขวาหรือทางซ้าย
บางครั้งทางแยกของชีวิตอาจช่วยให้คุณยอมรับ
ความผิดพลาดหรือการที่เดินไปผิดทาง และเปิดโอกาส
ให้คุณก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ส่วนผู้ที่ไม่ได้ออกนอก
ลู่นอกทาง ก็เป็นโอกาสที่จะก้าวไปในทิศทางใหม่ที่จะ
ทำ�ให้คุณมีความสุขมากขึ้น และช่วยให้ก้าวไปไกลขึ้น
ในบั้นปลาย ทว่าสำ�หรับคนอื่นๆ ก็เป็นช่วงเวลาที่จะ
ยืนยันว่าคุณกำ�ลังก้าวไปในทางที่ถูกต้อง คุณจะได้
เดินหน้าไปต่อด้วยความแข็งขัน ซึ่งเกิดจากการฟื้นฟู
ความเชื่อมั่น
ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม เมื่อคุณมาถึงทางแยก
นี่เป็นโอกาส ดังนั้นแทนที่จะหวาดหวั่น เมื่อเจอทาง
แยก ขอให้ตั้งตารอคอยด้วยความคาดหมาย สิ่งดีเลิศ
ที่สุดสำ�หรับคุณอาจรออยู่ที่โค้งหน้า
เมื่ออ่านบทความนี้ก็เตือนใจฉันว่าข้อสำ�คัญที่สุดอย่าง
หนึ่ง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำ�คัญ ซึ่งอาจ
เป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิต คือ การมีทัศนคติในเชิงบวก
นี่ช่วยให้ฉันมองดูสถานการณ์ในมุมมองใหม่ ฉันพูดได้ว่า
ตอนนี้ฉันตั้งตารอคอยด้วยความตื่นเต้นและคาดหมายว่า
มีทางแยกรออยู่ข้างหน้า
ฉันหวังว่าเมื่ออ่านเรื่องนี้ พร้อมกับบทความและเรื่องราว
อื่นๆ ที่ฉันได้ค้นพบเกี่ยวกับการตัดสินใจ ซึ่งรวมเรื่องไว้ใน
เล่ม กุญแจใจ ฉบับนี้ก็จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณเช่นกัน
			

คณะผู้จัดทำ�กุญแจใจ

สงวนลิขสิทธิ์
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ทำ�ตาม
ที่
หัวใจบอก
โดย อาเมอร์ เคลลา ปรับเปลี่ยน

ผ

มวางหูโทรศัพท์ นั่งตัวสั่นอยู่บนพื้น ผม
เพิ่งทำ�อะไรไปนี่ เลือดวิ่งขึ้นสมอง ผม
ตระหนักว่าผมคงกลั้นหายใจ นับตั้งแต่โทรศัพท์
ดังขึ้น ผมหายใจออกยาวๆ และมองดูสัญญาที่
ถืออยู่ในมืออีกครั้ง...
ทุกสิ่งที่ผมต้องการอยู่ในนั้น ได้แก่ เงินเดือน
ที่ผมขอ สิทธิประโยชน์เมื่อต้องย้าย และวันที่จะ
เริ่มงาน มีโลโก้ของบริษัทกำ�กับไว้ด้วย นี่เตือน
ใจผมว่าสมัยที่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นผมคิดว่าจะได้ไป
เที่ยวชมบริษัทนั้น ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับที่ผม
เพิ่งปฏิเสธการทำ�งานที่นั่น ตามที่เคยใฝ่ฝันไว้
โทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง เป็นเพื่อนสนิทของผม
คงโทรมาถามว่าผมจะเริ่มงานใหม่เมื่อไร ผมไม่
ได้รับโทรศัพท์ ผมบอกเหตุผลเขาไม่ได้ว่าทำ�ไม
ผมเพิ่งตอบว่า “ขอบคุณ แต่ผมไม่รับงานครับ”
ต่อบริษัทสตูดิโอสเปเชียลเอฟเฟคส์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่ หลังจาก
การเจรจาต่อรองกับบริษัทมากว่าสองสัปดาห์
แต่แล้วผมมี “ความรู้สึกจากส่วนลึกในใจ” ว่า
ผมไม่ควรทำ�งานนั้น
เช้าวันนี้ผมขับรถผ่านสตูดิโอ ขณะที่ไปหา
ชาดื่ม ผมสงสัยว่าตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่า
เมื่อสามปีก่อน ผมจำ�ได้ว่าเคยอ่านพบว่าผู้คน
ที่ประสบความสำ�เร็จนั้นไม่ได้ตัดสินใจถูกต้อง
เสมอไป แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เขาตัดสินใจ
แล้วก็ตัดสินใจอีก จนถูกต้อง ผมตระหนักว่าผม
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ไม่มีทางรู้ว่าตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าในตอนนั้น
เพราะเส้นทางดังกล่าวไม่มีอีกแล้ว แต่ผมรู้สึก
ขอบคุณสำ�หรับสิ่งหนึ่ง คือ ผมได้ตัดสินใจ และ
เดินหน้าต่อไป เพื่อจะได้ตัดสินใจให้ถูกต้อง ผม
ไปทำ�งานกับบริษัทที่ตั้งใหม่สิบกว่าแห่ง บริษัท
สองแห่งผมได้ถือสิทธิ์แล้ว โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ที่ประสบความสำ�เร็จ และผมพร้อมที่จะเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่สอง
ผมเชื่ออย่างยิ่งว่ามี “การตัดสินใจไม่ดี” บาง
อย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เราทำ�ให้
ถูกต้องได้ โดยเรียนรู้จากผลลัพธ์ และเดินหน้า
ต่อไป ผมยังเชื่อด้วยว่าถ้าหากเราทำ�ตามที่
หัวใจบอก เราจะตัดสินใจที่ไม่ดีน้อยครั้ง เรา
อาจพลาดพลั้งเป็นครั้งคราว แต่การก้าวผิด
คงจะเกิดขึ้นเพื่อสอนสิ่งที่เราจำ�เป็นต้องเรียน
รู้ โดยนำ�เราไปสู่ผู้คนที่จะช่วยเราในคราวต่อไป
และช่วยเราให้เติบโต กลายเป็นคนที่เราต้อง
เป็น เพื่อจะได้รับความท้าทายครั้งถัดไป
ดังนั้นแทนที่จะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้น โดย
พยายามคิดแผนการแข่งขันให้ทะลุปรุโปร่ง
ขอให้ใช้เวลาเชื่อมโยงกับเข็มทิศในใจคุณ แล้ว
ก้าวกระโดดไปข้างหน้า เป็นไปได้ว่าคุณจะไม่มี
วันลงเอย ณ ที่ซึ่งคุณวางแผนไว้แรกเริ่มเดิมที
แต่มีแนวโน้มอย่างมากว่าคุณจะลงเอย ณ ที่ซึ่ง
ดีกว่าหลายเท่า ถ้าหากคุณตัดสินใจต่อไป และ
ตัดสินใจให้ถูกต้อง
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ราทำ�การตัดสินใจทุกวัน ทุกสิ่งที่เราพูด
ทุกสิ่งที่เราทำ� คือผลลัพธ์จากการตัดสินใจ
ไม่ว่าเราจะทำ�ด้วยจิตสำ�นึกหรือไม่ก็ตาม ไม่มี
สูตรที่ง่ายดายสำ�หรับการตัดสินใจให้ถูกต้อง
การตัดสินใจที่สมบรูณ์แบบเป็นสิ่งที่หาได้ยาก
เพราะชีวิตนี้ยุ่งเหยิง อย่างไรก็ตาม การตัดสิน
ใจที่ยอดเยี่ยมย่อมเป็นไปได้เสมอ การตัดสินใจที่
ยอดเยี่ยมไม่มีตอนจบเหมือนกับเทพนิยาย ทว่า
มีผลลัพธ์ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ภายใต้สภาพ
การณ์ต่างๆ
ผู้ที่ตัดสินใจได้อย่างประสบความสำ�เร็จ
ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ทำ�ด้วยความหุนหันพลันแล่น
สัญชาตญาณ หรือแม้แต่ประสบการณ์เท่านั้น
เขามีระบบที่ดำ�เนินงานเป็นขั้นตอน
นี่คือตัวอย่างของระบบหนึ่ง
สูดลมหายใจลึกๆ นี่ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง
คุณจะได้นึกหาทางออกด้วยความสงบ แทนที่
จะมัวแต่วิตกกังวลเกี่ยวกับผลที่ตามมา
รับมือในเชิงบวก เพียรพยายามด้วยความสำ�นึก
ที่จะมองสถานการณ์ว่าเป็นโอกาส ไม่ใช่เป็น
ปัญหา
แยกแยะปัญหา ปัญหาที่ระบุได้ว่าเป็นอะไร ก็
ทำ�การแก้ไขได้ครึ่งหนึ่งแล้ว ลองใช้กฎเกณฑ์
ของนักหนังสือพิมพ์ โดยตั้งคำ�ถามว่า “ใคร
อะไร เมื่อไร ทำ�ไม และที่ไหน” แต่ไม่จำ�เป็น

ต้องทำ�ตามลำ�ดับนี้ ลองตั้งคำ�ถามว่าเหตุใดจึง
ต้องตัดสินใจ อะไรคือวัตถุประสงค์ การตัดสิน
ใจที่ยอดเยี่ยมจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น
ได้อย่างไร จะส่งผลต่อใครบ้าง และต้องตัดสิน
ใจเมื่อใด
จดรายการทางเลือก เมื่อมองแวบแรกอาจดู
เหมือนว่ามีแนวทางการดำ�เนินงานเพียงทาง
เดียว แต่โดยปกติแล้วมักจะไม่ใช่เช่นนั้น แม้ว่า
สถานการณ์ของคุณดูราวกับว่ามีขอบเขตจำ�กัด
ขอให้ลองทำ�รายการทางเลือกต่างๆ จดบันทึก
ไอเดียทุกอย่างที่นึกออก ไม่ว่าจะดูบ้าบอสักแค่
ไหน คุณตัดออกไปจากรายการในภายหลังก็ได้
แต่สิ่งที่ควบคู่มากับแนวคิดบ้าบอ อาจนำ�มา
ซึ่งทางแก้ไขเชิงสร้างสรรค์บางประการ หาไม่
แล้วคุณคงจะไม่พิจารณาดูก็เป็นได้ แล้วขอ
คำ�แนะนำ�จากคนอื่นๆ บางครั้งคนวงนอกอาจ
เสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ที่สุด เพราะเขา
ไม่มีอคติหรือสมมุติฐานเหมือนกับคุณ ยิ่งคุณ
พิจารณาทางเลือกอื่น ก็เป็นไปได้ยิ่งขึ้นว่าคุณ
จะไม่มองข้ามทางแก้ที่ดีที่สุด
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกของคุณ คุณจะ
ไม่เพียงตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น หากคุณตรวจสอบ
อย่างถี่ถ้วน แต่คุณจะมีสันติสุขในใจมากขึ้นด้วย
เมื่อคุณดำ�เนินการตามที่ตัดสินใจ
มีวัตถุประสงค์ หากคุณมีความเห็นอยู่แล้ว
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เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณก็คงมีแนวโน้มที่จะมองหา
พยานหลักฐานมายืนยันความเห็นนั้น ซึ่งคง
ได้ผล ถ้าคุณบังเอิญคิดถูก แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น
ล่ะ... ขอให้ยินดีรับทางเลือกและมุมมองที่ตรง
กันข้าม เตือนใจตัวเองว่าเป้าหมายไม่ใช่การ
พิสูจน์ว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก แต่เป้าหมายคือการ
ตัดสินใจให้ถูกต้อง
หยั่งผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น จดบันทึกผลลัพธ์ทุก
อย่างสำ�หรับทุกทางเลือก หรือแม้แต่ผลลัพธ์
หลายอย่าง โดยเขียนกำ�กับไว้ว่าเป็นเชิงบวก
หรือเชิงลบ วิธีหนึ่งในการทำ�เช่นนี้ คือ การ
ใส่เครื่องหมายบวก (+) กำ�กับผลลัพธ์ในเชิง
บวก และเครื่องหมายลบ ( - ) กำ�กับผลลัพธ์
เชิงลบแต่ละอย่าง โดยเฉพาะผลลัพธ์ที่อาจ
เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ เขียนเครื่องหมาย
กำ�กับไว้ทั้งสองอย่าง แทนที่จะกำ�กับไว้อย่าง
เดียว พยายามระบุทั้งกรณีที่ดีเยี่ยม และกรณีที่
แย่ที่สุด สำ�หรับแต่ละทางเลือก ลองดูว่ามีวิธีใด
บ้างที่จะผสมผสานหลายทางแก้ที่อาจใช้ได้ผล
ให้เป็นทางแก้เดียวที่มีพลัง
ซื่อตรงต่อตนเอง มีทางเลือกใดหรือเปล่าที่
ทำ�ให้คุณลดค่านิยมของตนเอง ถ้าหากเป็นเช่น
นั้น ก็ตัดออกไปจากรายการ
รับฟังสัญชาตญาณของคุณ คุณต้องรู้สึกสบายใจ
กับการตัดสินใจดังกล่าว มีหลายวิธีที่จะค้นพบ
ว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ขอให้ตั้งใจจดจ่อ ผ่าน
การทำ�สมาธิหรือการอธิษฐาน ตอนนี้นึกภาพ
ผลลัพธ์ทุกอย่างโดยละเอียด ลองคิดดูว่าถ้าคุณ

ตัดสินใจแล้ว คุณจะรู้สึกภูมิใจมากที่สุดกับการ
ตัดสินใจใด การตัดสินใจอันไหนทำ�ให้คุณรู้สึกมี
สันติสุข โดยที่สอดคล้องกับหลักความเชื่อและ
ค่านิยมของคุณ
ทำ�การตัดสินใจ แน่นอนว่านี่เป็นขั้นตอนที่
ยากที่สุด แต่หวังว่าการตัดสินใจในรายการ
ของคุณจะมีทั้งเหตุผลและสัญชาตญาณเป็น
ส่วนสนับสนุน โดยที่ควรจะมีเครื่องหมาย
บวกมากกว่าลบ และควรจะเป็นไปตาม
สัญชาตญาณของคุณ ถ้าไม่สอดคล้องกันอย่าง
ชัดเจน ให้ขอคำ�แนะนำ�จากผู้ที่คุณเชื่อถือ
นี่อาจเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดี เมื่อคุณเชื่อมั่นว่า
ค้นพบทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ก็มุ่งมั่นที่จะทำ�
ตามนั้น
ทำ�ตามที่ตัดสินใจด้วยความชื่นบาน และทำ�สุดหัวใจ
เมื่อคุณตัดสินใจแล้ว ขอให้นำ�ไปปรับใช้โดย
สิ้นเชิง พอมาถึงขั้นนี้ อย่าสับสน โดยการนึกถึง
ทางเลือกอื่นที่เข้าข่าย แต่ว่าคุณไม่ได้เลือก
ประเมินการตัดสินใจ นี่คือขั้นตอนที่สำ�คัญที่สุด
หากคุณไม่ได้ประเมินการตัดสินใจในภายหลัง
คุณก็จะไม่เรียนรู้อะไร ถามตัวเองว่าผลที่ได้รับ
คือสิ่งที่คุณคาดหมายหรือไม่ คุณจะทำ�อย่างนั้น
อีกไหม อะไรคือสิ่งที่คุณรู้ในตอนนี้ ซึ่งคุณไม่รู้
มาก่อน คุณจะเปลี่ยนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ให้เป็น
คำ�แนะนำ�ได้อย่างไร การหยั่งรู้และมี
สติปัญญาจากการตัดสินใจทุกครั้ง คุณก็แน่ใจ
ได้ว่าทุกทางเลือก มีผลลัพธ์เชิงบวกอย่างน้อย
หนึ่งประการ

“ท่านครับ อะไรคือเคล็ดลับความสำ�เร็จของท่านครับ” นักข่าวถามประธานธนาคาร
“สองวลี” “ท่านครับ สองวลีอะไรครับ” “การตัดสินใจที่ดี”
“แล้วท่านตัดสินใจที่ดีอย่างไรครับ”
“หนึ่งวลี” “ท่านครับ วลีนั้นคืออะไรครับ” “ประสบการณ์”
“ท่านได้ประสบการณ์อย่างไรครับ”
“สองวลี” “ท่านครับ สองวลีอะไรครับ” “การตัดสินใจที่ไม่ดี” — ผู้ประพันธ์นิรนาม
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จากใจ
ผู้ปกครอง

แก้ปัญหา
เรื่องลูกที่เป็นวัยรุ่น

เมื่อลูกๆ ย่างเข้าสู่วัยรุ่น ผม
พยายามชี้แนะและนำ�ทางเขา ผ่าน
กระบวนการตัดสินใจ แล้วผมก็จะ
ปล่อยให้เขาตัดสินใจเอง บ่อยครั้ง
เขาจะพยายามให้ผมหรือแม่ของเขา
ตัดสินใจแทน เขาจะได้ไม่ต้องรับ
ผิดชอบ ถ้าหากสิ่งต่างๆ ผิดไป แต่
ผมจะบอกเขาว่า “ไม่ต้องถามพ่อ
ลูกรู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิด ลูกคิดว่า
ควรจะทำ�อะไรล่ะ” หลังจากนั้นเขา
มักจะดีใจที่เราให้เขาตัดสินใจ เพราะ
เขารู้ดีว่าควรเป็นเช่นนั้น นี่ช่วยให้เขา
รู้สึกได้รับความไว้วางใจและความ
นับถือ ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญมากในวัยนั้น
— ฟอนเทน

โดย เภตรา ไลลา

ต
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อนนี้ลูกคนโตของฉัน ชื่อ คริส อายุ 13 ปี
ฉันพบว่าต้องเปลี่ยนวิธีการติดต่อพูดคุยกับ
เขา เขาไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อน ตอนนี้เขาสูง
กว่าฉัน วันเวลาผ่านไปราวติดปีกบิน! ดูเหมือน
เพียงเมื่อวานนี้ที่เขาอายุสองขวบ เป็นเด็กที่อยู่
ไม่นิ่ง และทำ�อะไรง่วนตลอดเวลา
เหมือนกับพ่อแม่ส่วนใหญ่ ฉันมีแนวโน้มที่
จะคิดว่าโดยสัญชาติญาณ ฉันรู้ว่าอะไรดีที่สุด
สำ�หรับลูกและก็ดำ�เนินการตามนั้น วิธีดังกล่าว
ใช้ได้ผลดีพอ เมื่อคริสยังเล็ก แต่ตอนนี้เขามา
ถึงวัยที่ต้องการตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้น ฉัน
พบว่าจำ�เป็นต้องรับมือด้วยวิธีที่แตกต่างไป
โดยให้เขามีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการ
ตัดสินใจ และไม่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขายังเป็น
เด็ก แต่เหมือนกับเพื่อนร่วมทีม
เมื่อมีประเด็นขึ้นมา ก็สำ�คัญมากยิ่งขึ้นที่จะ

ปลีกเวลารับฟังแนวคิดของเขา โดยเข้าใจทั้ง
มุมมองและความจำ�เป็นของเขา รวมทั้งอธิบาย
แง่มุมของฉัน จากนั้นเราก็พยายามหาทางแก้
ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเราทั้งสองฝ่าย และ
ผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
เมื่อฉันเผลอทำ�ตามนิสัยเก่าๆ ด้วยการ
พยายามบอกเขาว่าควรจะทำ�อะไร โดยที่ไม่ได้
พิจารณาเรื่องของเขา เขาก็รู้สึกถูกบีบคั้น
เหินห่าง และพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ แล้ว
ฉันก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากเขาอย่างเต็มที่
แต่เมื่อฉันจำ�ได้ที่จะให้คำ�ปรึกษา แทนที่จะออก
คำ�สั่ง สิ่งต่างๆ ก็เป็นไปด้วยดี เขาจะย่างก้าว
ไปสู่การเรียนรู้ที่จะตัดสินใจด้วยสติปัญญา ด้วย
ความรับผิดชอบ และความรัก แล้วสายใยรัก
และความนับถือที่เรามีต่อกันก็แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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คุณทำ�สิ่งต่างๆ
ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
หรือเปล่า
โดย เมดิสัน ซันเนียร์ ปรับเปลี่ยน

คุ

ณเคยกดดันตัวเองให้บรรลุผลหรือทำ�บาง
สิ่งไหม เพราะวัยของคุณ คุณคงเคยทำ�
เช่นนี้บางครั้งในชีวิต
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นหนุ่มสาว คุณอาจ
รู้สึกถูกกดดันให้คิดหาทางว่าจะทำ�อะไรกับชีวิต
ถ้าคุณอายุยี่สิบกว่า คุณอาจรู้สึกถูกกดดันให้
ทำ�งานหาเลี้ยงชีพ หรือหางานที่ถาวรหรือ
เป็นทางการ ถ้าคุณอยู่ในวัยสามสิบกว่า คุณ
อาจรู้สึกถูกกดดันให้ตั้งเนื้อตั้งตัว แต่งงาน
หรือมีลูก
มีรายการยาวเหยียด
เราอดรู้สึกไม่ได้ว่าต้องดำ�เนินชีวิตตาม
ความคาดหมายทางสังคม โดยเฉพาะเมื่อ
เราเห็นว่าเพื่อนๆ หรือคนอื่นที่รุ่นราวคราว
เดียวกันกับเรา ทำ�สิ่งต่างๆ ซึ่งเราคิดว่าเรา
น่าจะทำ� เราเริ่มเปรียบเทียบชีวิตเรากับชีวิต
เขา นี่ทำ�ให้เรารู้สึกด้อยกว่า หรือล้าหลัง
เรารู้สึกมีพันธะที่ต้องอยู่ในระดับเดียวกับ
เขา บางครั้งเราเต็มใจทำ�อะไรก็ได้ ด้วย
วัตถุประสงค์เดียว คือ การทำ�ตามความ
คาดหวังของผู้อื่น และการเป็นที่ยอมรับของ
สังคม นี่แหละคือปัญหา
ถ้าคุณทำ�อะไรบางอย่าง หรือพยายามทำ�
บางสิ่ง เพราะคุณอยากจะเป็นที่ยอมรับหรือ
ได้รับความเห็นชอบ คุณก็ทำ�ด้วยเหตุผลที่ผิด
ก่อนที่จะตัดสินใจทำ�อะไร หรือเลือก
กุญแจใจ ชุดที่ 5 เล่มที่ 5

เส้นทางใดในชีวิต คุณต้องถามตัวเองว่าเหตุใด
จึงทำ�เช่นนั้น คุณทำ�เพราะว่าอยากทำ� หรือ
คุณทำ�เพราะว่ารู้สึกถูกกดดันให้ทำ� เป็นการง่าย
ที่จะมีความสับสนระหว่างสองข้อนี้ เพราะใน
จิตใต้สำ�นึก เราทุกคนต่างก็ต้องการเป็นที่ยอมรับ
เราทุกคนอยากรู้สึกว่าเราทำ�บางสิ่งที่ถูกต้อง
และเราดำ�เนินไปบนเส้นทางที่ถูกต้อง
แต่ขอให้ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ถ้าหากคุณไม่พร้อม
ไม่อยากทำ� หรือรู้สึกถูกกดดันให้ตัดสินใจบาง
อย่าง เมื่อนั้นคุณก็ไม่ควรทำ�
บุคคลที่สำ�คัญที่สุด ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ
คือ คุณ
ขอให้แน่ใจว่าคุณรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
ของคุณเอง และคุณทำ�สิ่งที่ทำ�อยู่ ด้วยเหตุผลที่
ถูกต้อง
7

ทำ�ไมจะไม่ได้ล่ะ

เว็บรีพรินท์

ผลประโยชน์จากการลองสิ่งใหม่ๆ

ล

องนึกถึงงานอดิเรกสุดโปรด เป็นไปได้
ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณชื่นชอบที่จะทำ�เช่นนั้น
จนกว่าคุณลองทำ�ครั้งแรก อันที่จริงแล้ว
เส้นทางอาชีพทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ที่ลอง
ทำ�อะไรใหม่ๆ แล้วค้นพบแรงทะยานใหม่
ขอให้เปิดใจต่อสิ่งใหม่ๆ หรือวิธีการนึกคิด
ใหม่ๆ บ่อยครั้งก็น่าหวาดหวั่น ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นเพราะเราก้าวไปสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคย ซึ่ง
ทำ�ให้เรารู้สึกกังวล แต่เมื่อเราลองสิ่งใหม่ๆ ทำ�
บ่อยๆ จนเคยชิน คุณก็จะได้รับผลประโยชน์ที่
น่าพึงพอใจอย่างมาก
•

ผู้สร้างที่มีความเชื่อมั่น ยิ่งคุณลองสิ่งใหม่ๆ

มากขึ้นเท่าไร คุณก็จะเกิดความมั่นใจมากขึ้น
เท่านั้น ฝึกการลองทำ�สิ่งใหม่ๆ ที่คุณไม่เคยคิด
ที่จะทำ� อาจเป็นเรื่องง่ายดาย เช่นลองอาหาร
ใหม่ที่ไม่เคยทาน หรือใจกล้า เช่นโหนเชือกข้าม
หุบเขาลึก เหมือนกับการออกกำ�ลังกาย เมื่อ
คุณทดสอบขีดจำ�กัดของคุณเป็นประจำ� คุณ
ก็จะเสริมสร้าง “กล้ามเนื้อความมั่นใจ” ให้
แข็งแกร่ง
• ตัวกระตุ้นความกล้าหาญ เมื่อลองทำ�บางสิ่งที่
อยู่นอกเหนือพื้นที่ส่วนตัวที่คุ้นเคย คุณคงต้อง
รวบรวมความกล้าเสียก่อน การรวบรวมความ
กล้าเพื่อลงมือทำ�เป็นการฝึกฝน ซึ่งเมื่อทำ�ซ้ำ�
ก็จะช่วยให้มีความกล้าหาญชาญชัยที่แผ่ซ่าน
ไปสู่แง่มุมอื่นๆ ในชีวิต
• ขจัดความเบื่อหน่าย คุณทานอาหารที่
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ร้านเดิม หรือใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำ�ทุกวัน
ใช่ไหม การทำ�สิ่งเดิมๆ วันแล้ววันเล่า ก่อให้
เกิดความเบื่อหน่าย คุณคงไม่ตระหนักว่าคุณ
ติดอยู่ในความจำ�เจ จนกว่าวันหนึ่งคุณลอง
ร้านอาหารใหม่ หรือไปทำ�งานโดยใช้เส้นทาง
ที่แตกต่างไป และรู้สึกว่าได้สัมผัสความน่า
อัศจรรย์ใจ ความแปลกใหม่ และความพึงพอใจ
ในตนเอง ขอให้ระลึกไว้ว่าคุณไม่มีวันเบื่อหน่าย
ถ้าหากคุณท้าทายตัวเองให้ลองสิ่งใหม่ๆ ตลอด
เวลา
• ส่งเสริมการเติบโต ในใจทุกคนมีแรงกระตุ้น
แรงกล้าที่จะเติบโต การลองสิ่งใหม่ๆ ตอบ
สนองแรงกระตุ้นนั้น ก่อนอื่นเราเติบโตโดยการ
รับกรอบความคิดใหม่ เพื่อเตรียมตัวสำ�หรับ
ประสบการณ์ใหม่ เมื่อมีประสบการณ์ กรอบ
ความคิดของเราก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง การเผชิญ
หน้ากับสถานการณ์ใหม่เป็นโอกาสเติบโตที่ให้
ความพึงพอใจเสมอ
• เสริมสร้างสมอง การลองและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะกระตุ้น
สมอง และท้าทายสมองให้
สร้างลู่ทางใหม่ เมื่อคุณมี
ประสบการณ์ใหม่ คุณก็
เปิดโอกาสให้สมองฝึกฝน
ในระดับใหม่โดยสิ้นเชิง
วันนี้ขอให้ก้าวออกไป
ลองอะไรใหม่ๆ!
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เมื่อตัดสินใจไม่ถูก
คุณควรจะทำ�อะไร
บางครั้งการรอก่อน หรือไม่ทำ�อะไรเลย
คือทางเลือกที่ดีที่สุด
โดย มาเรีย บาแรตต้า ดุษฎีบัณฑิต L.C.S.W.

ก

ารตัดสินใจ เราทำ�การตัดสินใจตลอดเวลา
การตัดสินใจว่าจะทานข้าวหรือสลัด อาจ
ไม่ยากเท่ากับการตัดสินใจว่าจะรับงานหรือไม่
จะจบความสัมพันธ์หรือไม่ จะซื้อรองเท้าบูท
สีม่วงหรือไม่ (ทว่าบางครั้งการเลือกทานข้าว
ก็ยากเหมือนกัน) การตัดสินใจที่ดีอาจต้องมีคน
ช่วยบ้าง
ต่อไปนี้เป็นวิธีง่ายๆ สองประการ ซึ่งอาจ
ช่วยได้เมื่อติดแหงกจริงๆ
เมื่อคุณรู้สึกถูกกดดัน และเป็นไปไม่ได้ที่
จะตัดสินใจ เมื่อสงสัยข้องใจ ก็รอก่อน การ
รอก่อน เป็นวิธีเบื้องต้นในการหาเวลาเพื่อ
นึกคิด รู้สึก หรือดำ�เนินการตามข้อมูลที่มีส่วน
สัมพันธ์กับทางแก้หรือทางเลือก เราตัดสินใจ
หลายอย่างจากสำ�นึกในใจ คือ ปฏิกิริยาจาก
สัญชาตญาณ ซึ่งเชื่อถือความจริงในใจ ทว่า
การด่วนตัดสินใจอาจทำ�ให้ไม่มีเวลาเชื่อมโยง
กับความจริงในใจ คุณควรจะให้เวลาตัวเอง
มากขึ้นในสถานการณ์เช่นนั้น “ฉันต้องกลับไป
คิดดู แล้วจะตอบ จะให้คำ�ตอบคุณสัปดาห์หน้า
นะ รอก่อนได้ไหม ขอเวลาตัดสินใจอีกหน่อย”
ให้เวลาตัวเองมากขึ้น การให้ตัวเองรอก่อน
อาจลดความกดดันจากการด่วนตัดสินใจ และ
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การตัดสินใจที่ไม่ดี
มีบางครั้งที่คุณไม่รู้ว่าจะทำ�อะไรดี และการ
รอก่อนจะไม่ช่วยอะไร สำ�หรับสถานการณ์เช่น
นั้น ขอให้พิจารณาที่จะไม่ทำ�อะไร โดยการ
ตกลงว่าจะไม่ตัดสินใจ บางครั้งหมายถึงการ
กล่าวออกมาว่า “ฉันตัดสินใจไม่ถูก” แทนที่จะ
เลือกบางสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้อง
นี่อาจฟังดูเป็นเรื่องง่าย แต่การให้ตัวเองไม่
ทำ�อะไรเป็นเรื่องใหญ่ นี่ช่วยคลายความเครียด
ในการต้องตัดสินใจ และให้โอกาสคุณมีเวลา
สงบใจ ที่จะนึกคิดได้มากขึ้น การตกลงที่จะไม่
ตัดสินใจ เปิดโอกาสให้คุณค้นหาความถูกต้องที่
จำ�เป็น จากในใจหรือจากภายนอก
บางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินใจ มีแต่เวลา
เท่านั้นที่จะช่วยได้ ในการตัดสินใจที่เป็นไปไม่ได้
ขอให้ตนเองมีความอดทนกับขั้นตอนการพินิจ
พิจารณา ขั้นตอนการคิดคำ�นึงซึ่งเชื่อมโยงไปสู่
จิตใจและเชาวน์ปัญญาของคุณ การอธิษฐาน
มีส่วนช่วยได้โดยเฉพาะ เมื่อคุณจำ�เป็นต้องมี
ความอดทนและความกล้าหาญ ข้อสำ�คัญที่สุด
หัดมีน้ำ�ใจต่อตนเอง ไม่ว่าผลที่ออกมาจะเป็น
เช่นไร
9

การเลือก
ทางผิด

5 ขั้นตอนในการทำ�ใจเมื่อตัดสินใจผิด

โดย ดานี ปรับเปลี่ยน

บางครั้งเราพบว่าตัวเองเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ยากลำ�บาก เราอาจจ้องมองทางเลือก
สองอย่าง และรู้สึกว่าเลือกไม่ถูกจริงๆ ก็แทบจะว่าได้ ระหว่างทั้งสองอย่าง ชีวิตเต็มไป
ด้วยชั่วขณะที่เรารู้สึกราวกับว่ายืนอยู่ตรงทางแยก มองดูสองเส้นทางที่เข้าข่าย และนึก
สงสัยว่าควรจะไปทางไหนดี

บ

างครั้งเราพบว่าตัวเองทำ�อะไรไม่ถูก ไม่
แน่ใจว่าเส้นทางใดจะนำ�เรากลับบ้าน
บางครั้งเรารู้ดีว่าเส้นทางใดจะนำ�เราไปไกลจาก
บ้านมากขึ้น ทว่าเราอาจอยากรู้อยากเห็น เรา
จึงอยากไปทางนั้น สิ่งแสนวิเศษเกี่ยวกับชีวิต
ก็คือ บ่อยครั้งเรามีทางเลือกให้เดินไปตามเส้น
ทางต่างๆ อย่างไรก็ตาม การสามารถตัดสิน
ใจเลือกเป็นสิ่งที่น่าหวาดหวั่นที่สุดอย่างหนึ่งใน
ชีวิตด้วย
ในชีวิตที่เต็มไปด้วยทางเลือก ทางแล้วทาง
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เล่า เราจะทำ�ผิดพลาดบ้างแน่ๆ บางครั้งเรา
อาจรู้สึกว่าชีวิตเหมือนเกมใหญ่ของการลองทำ�
ถูกทำ�ผิด บ่อยครั้งเราไม่รู้เลยว่าทางเลือกใดดี
ที่สุด
บางครั้งเรารู้ทางเลือกที่ถูกต้อง แต่ก็เลือก
ทางที่ผิด สถานการณ์เช่นนี้เป็นบางส่วนที่
ฟันฝ่าได้ยากที่สุด การรับมือกับสถานการณ์
ภายหลังการตัดสินใจที่ไม่ดี โดยรับรู้ว่าเรา
ตัดสินใจผิด คือสิ่งหนึ่งที่รับมือได้ยากที่สุด
(น่าเสียดายที่ว่า) ฉันเองเคยมีประสบการณ์
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เช่นนี้ ฉันค้นพบบางวิธีในการรับมือกับผล
กระทบจากการตัดสินใจที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นการ
ตัดสินใจโดยที่รู้อยู่แก่ใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ การ
จดจ่อกับปัจจุบัน และนึกคิดในแง่บวก ก็เป็น
ไปได้ที่จะฟันฝ่าแทบทุกอย่างไปได้

1. รับผิดชอบอย่างเต็มที่
ย่างก้าวแรกที่คุณต้องทำ�เมื่อตัดสินใจ
เลือกทางที่ไม่ดี ก็คือ ยอมรับส่วนของคุณใน
สถานการณ์ดังกล่าว ไม่ดีเลยที่จะแก้ตัว ยก
เหตุผลมาอ้าง หรือเสแสร้งด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ว่าคุณไม่ใช่ฝ่ายผิด ถ้าคุณต้องการมุ่งหน้าต่อไป
คุณต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกและการ
กระทำ�ของคุณ

2. เข้าใจทางเลือกของคุณ
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องเข้าใจว่าทำ�ไมคุณ
จึงตัดสินใจเช่นนั้น ระลึกไว้ว่านี่ไม่ใช่เวลานึก
หาข้ออ้าง ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น นี่คือเวลา
ทำ�ความเข้าใจว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น คุณ
จะได้หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่คล้ายคลึงกันใน
อนาคต ขอให้ปลีกเวลามานึกคิดว่าเหตุใดคุณ
จึงทำ�เช่นนั้น คุณจะได้เริ่มต้นมุ่งหน้าต่อไป

3. ขออภัยและอธิบาย
ถ้าการตัดสินใจของคุณทำ�ให้ใครเจ็บช้ำ� สิ่ง
ที่ดีที่สุดที่ควรทำ�ก็คือ ขอภัยและอธิบาย ขอให้
ซื่อสัตย์เปิดเผยกับผู้ที่คุณทำ�ให้เจ็บช้ำ� เมื่อคุณ
ทำ�เช่นนั้นแล้ว ก็สำ�คัญเช่นกันที่จะให้อภัยตัว
เอง และทำ�สิ่งที่ทำ�ได้ เพื่อยอมรับการตัดสินใจ
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ดังกล่าว

4. จดจ่อกับปัจจุบัน
คุณอาจถูกล่อใจให้หมกมุ่นกับการตัดสินใจที่
ไม่ดี ทว่านั่นเป็นการเสียเวลาเปล่า สิ่งที่ก่อเกิด
ผลมากที่สุดที่คุณทำ�ได้ ก็คือ จดจ่อกับสิ่งที่เกิด
ขึ้นตอนนี้ ทำ�ตัวตามสบาย และเริ่มจดจ่อกับสิ่ง
ที่เป็นแง่บวก ซึ่งคุณทำ�อยู่ในปัจจุบัน แทนที่จะ
จดจ่อกับสิ่งที่เป็นแง่ลบซึ่งคุณได้ทำ�ไปแล้ว

5. หาทางป้องกันล่วงหน้าในอนาคต
หาทางป้องกันล่วงหน้า หลังจากรู้ข้อเท็จจริง
ถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่แก้ไขหรือเปลี่ยนได้
แล้วนึกถึงสิ่งที่คุณทำ�ได้ในอนาคต เพื่อให้แน่ใจ
ว่าจะไม่พบตัวเองตัดสินใจในทำ�นองเดียวกันนี้
อย่าหมิ่นค่าความสำ�คัญของการลงมือดำ�เนิน
การในอนาคต
คุณอาจถูกล่อใจให้ดูถูกตัวเอง และเริ่มนึกคิด
ในแง่ลบ แต่อย่าทำ�เช่นนั้น! ไม่ว่าเราได้ทำ�
อะไรลงไป หรือเราตัดสินใจเลือกอะไร ก็มี
ความหวังเสมอสำ�หรับปัจจุบัน ไม่ว่าจะโชคร้าย
แค่ไหนในอดีต แต่ก็ผ่านพ้นไปแล้ว
สิ่งเดียวที่เราทำ�ได้ก็คือ มุ่งหน้าต่อไปด้วย
ทัศนคติแง่บวก และจดจ่อกับปัจจุบัน นี่ไม่ได้
หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่สำ�คัญ นั่น
เป็นสิ่งสำ�คัญ แต่เราต้องตระหนักว่าชั่วขณะ
เดียวที่เป็นจริง คือชั่วขณะนี้ สุดแล้วแต่เรา
ว่าจะเริ่มตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะทำ�ให้รู้สึกนึกคิด
แง่บวก และมีความสุขในการดำ�เนินชีวิตทุก
ชั่วขณะของทุกวัน
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ทางเลือก
ชีวิตคือผลจากการตัดสินใจเลือกทุกอย่าง
— อัลเบิร์ต คามุส
ทางเลือกคือจุดสำ�คัญที่เชื่อมโยงไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง — ไพธาโกรัส
ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่ผลงานจากสภาพการณ์ แต่
ปรากฏว่าส่วนมากแล้วความยิ่งใหญ่เป็นผลจาก
การตัดสินใจเลือกด้วยสำ�นึกและการมีวินัย
— จิม คอลลินส์
การใช้พลังในการตัดสินใจ ช่วยให้สามารถ
ฟันฝ่าข้ออ้างใดๆ เพื่อเปลี่ยนส่วนใดและทุกส่วน
ในชีวิตคุณได้ทันที— แอนโทนี ร็อบบินส์
เมื่อคุณตัดสินใจแล้ว จักรวาลก็จะหาทางทำ�ให้
เกิดขึ้นตามนั้น — ราล์ฟ วัลโด อีเมอร์สัน
ทำ�ไมเราจึงต้องรับฟังหัวใจของเรา นั่นก็เพราะ
หัวใจเราอยู่ที่ไหน เราก็จะพบขุมทรัพย์ของเรา
ที่นั่น — เปาโล โคลโฮ

ข้อควรคิด
ถ้าคุณไม่ออกแบบแผนการชีวิตของคุณเอง
ก็เป็นไปได้ว่าคุณจะหลงไปอยู่ในแผนการของ
คนอื่น ลองเดาสิว่าเขาวางแผนอะไรไว้ให้คุณ
คงไม่มีอะไรมากนัก — จิม รอห์น
เมื่อคุณตัดสินใจไม่ได้ ระหว่างแนวทางปฏิบัติ
สองอย่างที่มีความสมดุลเท่าเทียมกัน ขอให้
เลือกแนวทางที่ต้องอาศัยความกล้ามากกว่า
— วิลเลียม โจเซฟ สลิม
ปัญหาที่ระบุได้อย่างชัดเจน ก็เป็นการแก้ปัญหา
ได้ครึ่งหนึ่งแล้ว — โดโรเธีย แบรนเด
เราต้องตัดสินใจเลือก ซึ่งช่วยให้เราบรรลุผล
ตามความสามารถในส่วนลึกของตัวตนที่แท้จริง
ของเราเอง — โทมัส เมอร์ตัน
เมื่อคุณมีค่านิยมที่ชัดเจน การตัดสินใจก็จะ
ง่ายขึ้น — รอย อี ดิสนีย์
เมื่อใดคุณเห็นธุรกิจที่ประสบความสำ�เร็จ
ก็ย่อมมีคนที่ตัดสินใจด้วยความอาจหาญ
— ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์
ผลสำ�เร็จใหญ่หลวงที่สุดจะเริ่มต้น เมื่อมีการ
ตัดสินใจ บ่อยครั้งก็เป็นการตัดสินใจที่ยาก
ลำ�บาก — ไมเคิล รอล์ส

