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อลิสเชื่อว่าในการใช้ ชีวิตประจาวันและการทางานจะต้ องเผชิญกับสถานการณ์ ที่จะต้ องตัดสินใจเลือก เลือก
อย่างหนึ่งและอาจจะต้ องสูญเสียอีกอย่างหนึ่ง เช่น เลือกแฟนหรื อเลือกพ่อแม่ (หากพ่อและ / หรื อแม่ไม่ถกู กับแฟนเรา)
เลือกเรี ยนต่อหรื อจะเลือกทางาน เลือกทางานที่นี่หรื อทางานที่โน่น (หากมีข้อเสนองานใหม่ให้ กบั เรามากกว่าหนึง่ ที่)
มีหลายคนที่กาลังเจอะเจอกับปั ญหาที่วา่ ทางานอยู่ดี ๆ มีข้อเสนอใหม่จากอีกบริ ษัทที่ดีกว่าบริ ษัทเดิมที่ทางาน
อยู่ หรื อหากกาลังหางาน และบังเอิญมีบริ ษัทตกลงรับเราเข้ าทางานอยูป่ ระมาณสองหรื อสามแห่ง สถานการณ์เช่นนี ้ทาให้
ตัดสินใจยากสักหน่อยว่าเราจะเลือกอะไร ทาให้ เกิดความรู้สกึ “ เสียดาย ” แบบรักพี่เสียดายน้ อง
แต่ในที่สดุ คุณจะต้ องตัดสินใจเลือก ถูกผิดไม่ร้ ู เมื่อถึงเวลาที่บีบบังคับให้ คณ
ุ เลือก คุณก็จะต้ องเลือก อย่างเช่น
อดีตหัวหน้ างานเก่าของอลิสตัดสินใจเลือกที่จะออกจากบริ ษัทไปทาธุรกิจส่วนตัว ผลปรากฎว่า …. ทาแล้ วไม่รุ่ง ธุรกิจไม่
สามารถดาเนินการต่อไปได้ ลูกค้ ามีน้อยมาก สุดท้ ายคือจะต้ องปิ ดกิจการไป … แฟน ๆ ของอลิสคงมีข้อสงสัยแล้ วว่า แล้ ว
หัวหน้ างานคนนี ้จะทาอะไรต่อไป มีความรู้สกึ อย่างไรในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นเช่นที่วา่ นี ้
ความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้นก็ต้องเลือกเช่นกันค่ะว่า เราจะคิดหรื อ รู้ สกึ อย่างไร เพราะตัวเราเป็ นผู้ที่กาหนดความรู้ สกึ ให้
เกิดขึ ้น ไม่ยากนัก มีสองด้ านให้ คณ
ุ เลือกคือ “ เสียใจ ท้ อแท้ หมดหวัง ผิดใจ สลดหดหู่ เพราะเราเลือกเส้ นทางผิดไป ” หรื อ
“ ดีใจ สุขใจ มีความหวัง มีพลังใจ เพราะคุณได้ ทดลองทดสอบในสิง่ ที่คณ
ุ ได้ เลือกไว้ แล้ ว ”…. ทายสิคะ่ ว่า หัวหน้ างานคนนี ้
จะเลือกเส้ นทางของความรู้สกึ แบบใด
แบบที่สองค่ะ ชีวิตยังมีความหวัง มีพลังใจที่จะต้ องต่อสู้ตอ่ ไปอีก อดีตไม่สามารถเลือกกลับคืนมาได้ แต่ปัจจุบนั
และอนาคตต่างหากที่คอื ความจริ งของชีวติ การไม่ยดึ ติดอยูก่ บั อดีตที่อาจจะเป็ นการตัดสินใจถูกหรื อผิด ก็ไม่ร้ ู หัวหน้ างาน
คนนี ้ไม่เคยหวนคิดถึงหน้ าที่การงานที่เคยทาในอดีต ไม่เคยคิดเสียดาย และที่สาคัญเค้ าไม่เคยพูดกับตนเองในทางลบ เช่น
“ ไม่นา่ ลาออกมาเลย ตัดสินใจผิดแท้ ๆ เลยนะเนี่ย ” ในทางกลับกันเขากลับพูดแต่เรื่ องทางบวก พูดให้ กาลังใจตนเอง ทา
ให้ ตนเองรู้สกึ ดีและมีกาลังใจในการทางานต่อไปมากขึ ้นกว่าเดิม
แน่นอนว่าเมื่อคุณเลือกอะไรไปแล้ ว ไม่ควรที่จะเสียดายหรื อทุกข์ใจกับสิ่งที่ได้ เลือกไว้ แล้ ว แต่ทางเลือกนันไม่
้
เป็ นไปตามที่คิดไว้ แต่มีประเด็นที่อลิสอยากจะเสนอแนะคุณ ๆ ผู้อา่ นก่อนที่จะตัดสินใจทุกครัง้ ก็คือ การวิเคราะห์ทางเลือก
ที่มีอยูว่ า่ อะไรควรจะเป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ ของตนเอง โดยพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

ข้ อดีของทางเลือกนัน้ : ถ้ าคุณตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึง่ อะไรเป็ นผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดขึ ้น ประโยชน์
ที่ตวั คุณจะได้ มีอะไรบ้ าง โดยพิจารณาจากบริ บทที่อยู่รอบข้ างตนเอง อย่าเพิ่งคิดมากหรื อกลัวไปต่าง ๆ นา ๆ ขอให้ ดู
เฉพาะเหตุก ารณ์ หรื อสถานการณ์ ที่เกิ ด ขึน้ ของตนเอง เช่ น ถ้ า จะเลือ กทางานอีกที่ หนึ่ง ในบริ บทตอนนีท้ ี่คุณ ได้ รับ มี
อะไรบ้ าง เช่น ได้ เงินเดือนที่สงู ขึ ้น มีสวัสดิการเพิ่มมากขึ ้นกว่าเดิม ซึ่ งคุณเองไม่ควรคิดมาก คิดถึงว่าหัวหน้ างานใหม่จะดี
หรื อไม่ เพื่อนร่ วมงานจะเข้ ากันได้ ไหม เพราะสิ่งเหล่านี ้เป็ นบริ บทที่เราไม่สามารถควบคุมหรื อรับรู้ ได้ เพราะเป็ นบริ บทใน
อนาคตที่ไม่ลองไม่ร้ ู
ข้ อเสียของทางเลือกนัน้ : ทางเลือกที่คณ
ุ จะต้ องเลือกไม่มีเฉพาะด้ านดีอย่างเดี ยว มีดีก็ต้องมีเสีย ซึ่งคุณเอง
จะต้ องวิเคราะห์ให้ ได้ ว่าอะไรเป็ นผลลัพธ์ ในทางลบที่จะเกิดขึ ้น ณ บริ บทหรื อสิ่งที่คุณได้ รับในตอนนัน้ เช่น ถ้ าเลือกที่
ทางานใหม่ คุณอาจจะต้ องตื่นแต่เช้ าเพราะที่ทางานไกลบ้ าน หรื อคุณจะต้ องรับผิดชอบงานที่เพิ่มมากขึ ้น ทาให้ กลับบ้ าน
ดึกขึ ้น (เนื่องจากตาแหน่งงานสูงขึ ้น) เป็ นต้ น
ดังนันก่
้ อนที่จะตัดสินใจเลือกอะไร อย่าเพิ่งวู่วาม ให้ พิจารณาข้ อดีและข้ อเสียที่เกิดขึ ้น ค่อย ๆ คิดและพิจารณา
ให้ รอบคอบ และที่สาคัญอย่าพูดเสียดายหรื อเสียใจกับเหตุการณ์หรื อสิง่ ที่เราได้ ตดั สินใจเลือกไปแล้ ว

