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เชื�อหรือไม่วั่า ในหนึ�งวัันเรามีเรื�องที่ี�ต้องตัดสู่ินใจประมาณ์ 

226 ครั�ง (งานวัิจัยข้อง Cornell University) 

ในชีวัิตข้องคนเรามีที่างแยก้นับ้ไม่ถ้วัน 

ที่ำให้เราต้องตัดสู่ินใจ เลือก้เดินไปที่างซ้ึ่าย ไปที่างข้วัา 

เดินตรงไป เลือก้อย่่ที่ี�เดิม ยอมรับ้สู่ิ�งเดิม หรือถอยหลัง วั่าไปแล้วั 

เราเข้้าสู่่่ก้ระบ้วันก้ารตัดสู่ินใจตั�งแต่ตื�นเช้าข้ึ�นมา ไม่วั่าจะเป็นก้าร

เลือก้ชุดที่ำงาน วัันนี�รถติดจะไปที่างด่วันหรือเรียก้บ้ริก้ารพิ่ี�วัิน 

มื�อเช้ามื�อก้ลางวัันจะก้ินอะไรดี เป็นต้น 

ก้ารตัดสู่ินใจประจำวััน ที่ำให้เราคุ้นเคยในเรื�องทีี่�คล้าย ๆ 

ซึ่�ำ ๆ  เหมือนตัดสู่ินใจได้โดยอัตโนมัติ หรือใช้สู่ัญชาตญาณ์นำที่าง 

บ้่อยครั�งที่ี�ก้ารตัดสู่ินใจประจำวัันมัก้มาในร่ปแบ้บ้เดิม 

การตัดสินใจครั�งสำคัญในช้ีวิต 

มีความหมาย และส่งผลต่อการดำเนินช้ีวิต 

สู่่วันใหญ่ชีวัิตก้ารที่ำงาน และชีวัิตสู่่วันตัวัแยก้จาก้ก้ัน 

ไมข่้าด ตา่งมผี่ลเชื�อมโยงใยตอ่ก้นั ก้ารตดัสู่นิใจจงึมคีวัามซึ่บั้ซึ่อ้น

มาก้ข้ึ�น มีหลายปัจจัยเข้้ามาเกี้�ยวัข้้อง และผ่ลข้องก้ารตัดสู่ินใจ

ก้ระที่บ้ต่อผ่่้คนรอบ้ข้้างที่ั�งที่างตรง และที่างอ้อม  

ในเรื�องเดยีวักั้น แตล่ะคนอาจตดัสู่นิใจตา่งก้นั ข้ึ�นอย่ก่้บั้วัา่ 

เรามีที่ัศันคติอย่างไร มีชุดข้้อม่ลแบ้บ้ไหน และเราให้ค่าหรือให้

น�ำหนัก้ก้ับ้สู่ิ�งใด ดังนั�น เราควัรเคารพิ่ และให้เก้ียรติก้ารตัดสู่ินใจ

ข้องผ่่้อื�น

เงินทอง ตำแหน่ง เป็นทรัพย์อันมีค่า ???

ควัามป�วัยก้ะที่ันหันข้องแม่ ที่ำให้เธุอคิดหนัก้ ลังเล สู่ับ้สู่น

จรนิดาตดัสู่นิใจปฏิเิสู่ธุต�าแหน่ง Country Manager บ้รษิทัี่

สู่ัญชาติอเมริก้ันยัก้ษ์ใหญ่ ค่าตอบ้แที่นสู่่ง งานที่ี�เธุอฝึันมาที่ั�งชีวัิต

ก้ับ้ก้ารมีประสู่บ้ก้ารณ์์ที่�างานในต่างแดน  

พ่ิ่อบ้อก้ นั�นอาจเป็นโอก้าสู่เดยีวัที่ี�มสีู่�าหรบั้เธุอ ไม่ต้องห่วัง

ที่างนี� พิ่่อ และพิ่ี�ชายจะด่แลแม่ให้เอง

ไปตามฝึันเถอะ !!! 

แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โชคชะตาที่่�กำำหนดได้
The Art of Decision Making X Open Heart

จรินดาถอยออก้มาจาก้สู่ถานก้ารณ์์ (ปัญหา) ก้ารมองใน

มมุประชิดอาจเป็นมายา และตัดสิู่นใจได้ยาก้ เธุอถามตัวัเอง อะไร

คือควัามสูุ่ข้ที่ี�แที่้จริง และอะไรคือสู่ิ�งที่ี�เธุอให้คุณ์ค่า 

“ไม่ไป ค่อแค่เสียดาย แต่ไม่เสียใจ แม่เป็นทรัพย์อัน

มีค่าที�สุด ณ เวลานี�”  

เคลียร์จบ้ ช้ัดเจน โอกาสดี ๆ หาใหม่ได้ 

ปรียานุชที่ำงานมา 20 ปี ตั�งแต่เป็นพิ่นัก้งาน หัวัหน้าสู่่วัน 

และลุ้นกั้บ้ตำแหน่งผ่่้จัดก้ารฝึ�าย นั�นคือสู่ิ�งทีี่�เธุอคาดหวัังอย่าง

มาก้ เพิ่ื�อให้ล่ก้ได้ชื�นชมในตัวัเธุอ “แม่ข้องฉันประสู่บ้ควัามสู่ำเร็จ

ในหน้าที่ี�ก้ารงาน”  

เบ้ื�องหลังงานทีี่�ออก้มาแต่ละชิ�น ก้ลับ้เป็นฝีึมือข้องล่ก้

น้อง มีงานรั�วัค่อนข้้างมาก้ งานถ่ก้ปะ ถ่ก้ปรับ้แก้้ไข้เกื้อบ้ทุี่ก้ครั�ง 

บ้างงานลา่ชา้ ซึ่ึ�งมาจาก้ก้ารสู่ั�งงานลก่้นอ้งคลาดเคลื�อน เนื�องจาก้

รับ้โจที่ย์มาไม่ชัด เธุอข้าดสู่กิ้ลในก้ารจับ้ประเด็น และไม่แม่น 

หลัก้ก้าร และก้ฎระเบ้ียบ้องค์ก้ร
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ล่ก้ที่ีมไม่ไหวัจะเคลียร์ ต่างหมดแรงจ่งใจในก้ารที่ำงาน 

เก้ิดวัิก้ฤติศัรัที่ธุาหัวัหน้าอย่างแรง 

ไม่ (กล้า) ตัดสินใจ ไม่กล้าเผช้ิญความจริง ปล่อยให้

สถึานการณ์เป็นไป และตัดสินใจให้เอง ปัญหาเล็กจะกลาย

เป็นปัญหาใหญ่ ย่อมนำเร่�องร้ายที�ไม่คาดคิดมาให้ 

คงถึงเวัลาระเบ้ิด เมื�อปัญหาสู่ะสู่มมาก้ข้ึ�นเรื�อย ๆ ไม่อาจ 

คาดเดาถงึแรงระเบ้ดิ แต่ที่ี�แน่ชดัคอื ควัามเครยีดจะมาเยอืนปรยีานชุ 

แบ้บ้ไม่ร่้ตัวั ล่ก้น้องแสู่ดงพิ่ฤติก้รรมต่อต้านก้ารที่ำงานในร่ปแบ้บ้

ต่าง ๆ ผ่ลงานข้องหน่วัยงานจะตก้ต�ำ และด้อยคุณ์ภาพิ่  

ควัามหวังแหนเก้้าอี� เป็นมายาที่ำให้เธุอไม่ได้ยินเสีู่ยง 

Comment และสู่ัญญาณ์ลบ้จาก้ผ่่้คนรอบ้ข้้าง

ปรียานุช ไม่ก้ล้าตัดสิู่นใจที่ำในสู่ิ�งทีี่�ถ่ก้ต้อง ไม่ก้ล้าเผ่ชิญ

ควัามจริงว่ัา “ปัญหาทีี่�เกิ้ดข้ึ�นมาจาก้ตัวัเอง” หาก้ปรียานุชเปิดใจ

ประเมินตน และผ่ลงานอย่างตรงไปตรงมา รวัมถึงนำ Feedback 

จาก้หัวัหน้า และล่ก้น้องมาหาแนวัที่างแก้้ไข้อย่างเป็นร่ปธุรรม 

ก้่อนสู่ายเก้ินไป ปัญหาจะคลี�คลาย เธุอจะได้เรียนร่้อะไรมาก้มาย 

เพราะความไม่พร้อม หร่อเพราะกลัว

เมตตา ร่สู้่กึ้ไมสู่่บ้ายใจก้บั้ข้า่วัที่ี�จะไดร้บั้ก้ารโปรโมที่ เธุอคดิ

ที่บ้ที่วันอย่่หลายวััน จึงตัดสู่ินใจเดินตรงเข้้าไปคุยก้ับ้ผ่่้อำนวัยก้าร 

ฝึ�าย หลังจาก้เก้ริ�นนำ เธุอรีบ้เข้้าประเด็นที่ันที่ี 

“ดฉินัข้าดคณุ์สู่มบ้ตัใินก้ารเปน็หวััหนา้” (ผ่่อ้ำนวัยก้ารฝึ�าย

สู่ีหน้าแปลก้ใจ แต่ฟัังนิ�งอย่างตั�งใจ) 

“หลัก้สู่ำคัญคือ มี Leadership ที่ี�แข้็งแรงไม่เพิ่ียงพิ่อ ไม่มี

ที่กั้ษะบ้รหิารคน และบ้รหิารที่มี จงึไมสู่่ามารถเปน็หวััหนา้ที่ี�ดี และ

ไม่สู่ามารถนำที่ีม (Leading Team) เพิ่ื�อสู่ร้างผ่ลงานที่ี�ดีได้”   

“ผ่ลประเมินที่ี�ผ่่านมา 3 ปี คุณ์ได้เก้รด A ตลอด ผ่ลงานมี

คณุ์ภาพิ่ มคีวัามรบั้ผ่ดิชอบ้สู่่ง” (ผ้่่อำนวัยก้ารฝึ�ายคยีเ์ข้า้ระบ้บ้ My 

Performance ที่ันที่ี ระหวั่างก้ารสู่นที่นา) 

“ผ่ลงานดีนั�น สู่่วันใหญ่เป็นผ่ลงานเดี�ยวัค่ะ มีงานทีี่�เป็น 

Project Based อย่่ 2 งาน ซึ่ึ�ง คุณ์พิ่ัชรวััชเป็น Project Manager 

ดิฉันเป็น Colleague และ Member Team ที่ี�ดี”  

หลายคนมองว่ัาเธุอใจไม่สู้่่ ก้ลัวัเกิ้ดเหตุ ไม่ยอมก้้าวัออก้

จาก้ Comfort Zone ไม่ยอมเหนื�อยที่ี�จะเรียนร่้สู่ิ�งใหม่ 

หัวหน้าต้องมีดี แต่ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง

บ้างคนมองมุมร้าย เธุอขี้�เก้ียจรับ้ผ่ิดชอบ้งานในข้อบ้ข้่าย

ที่ี�มาก้ข้ึ�น 

แก้บ้้าไปแล้วั !!! นั�นคือควัามก้้าวัหน้าในอาชีพิ่ก้ารงาน 

ควัรควั้าไวั้ก้่อน

ใคร ๆ ก้็อยาก้เป็นหัวัหน้าที่ั�งนั�น ไม่ได้ค่อยวั่าก้ัน มีล่ก้น้อง

ก้็มอบ้หมายงานให้ที่ำ แจก้จ่ายก้ันไป  

“แต่ไม่ใชฉ่ัน มันไม่ง่ายอย่างนั�น ล่ก้น้องที่ี�ไหนจะมาเชื�อใจ

หัวัหน้าแบ้บ้นี�” 

หัวัหน้าต้องมีก้ึ�น 

หัวัหน้าต้องเป็นงาน คิดงาน ปั�นงาน และนำเสู่นอได้ 

หัวัหน้าต้องพิ่ัฒนาล่ก้น้องได้ หัวัหน้าต้องใช้คนเป็น 

สู่รปุหวััหนา้ตอ้ง “มดี”ี แตไ่มจ่ำเปน็ตอ้งเก้ง่ที่กุ้อยา่งที่กุ้เรื�อง

ถึึงเวลา Challenge ตัวเอง

สู่องปีผ่่านไป หวััหน้าพิ่ชัรวัชัข้อ Rotate ไปอย่่งาน Service 

and Marketing ตามสู่ายที่ี�ร�ำเรียนมา 

เมตตาได้ข้ึ�นเป็นหัวัหน้า 

ครั�งนี�เธุอไม่มีเหตุผ่ลใดที่ี�จะปฏิิเสู่ธุ นอก้จาก้ลองด่ และ

ที่ำให้ดีที่ี�สูุ่ด 

ปัญหา และสู่ถานก้ารณ์์วัิก้ฤติจาก้ก้ารลงสู่นามที่ำให้

เมตตาบ้าดเจ็บ้หลายครั�ง แต่นั�นที่ำให้เธุอแก้ร่งข้ึ�น ที่้ายสูุ่ดเธุอ

ได้สู่ร้างตำนาน และมิตรภาพิ่ในหม่่เพิ่ื�อนร่วัมงาน ซึ่ึ�งเป็นเสู่ียง

สู่ะที่้อนชื�นชมจาก้เพิ่ื�อนพิ่นัก้งานในองค์ก้ร (Internal Customer) 

ที่ี�ได้รับ้ประโยชน์ และสู่ามารถนำไปต่อยอดในก้ารที่ำงาน และ

ชีวัิตสู่่วันตัวัได้จริง 

เมตตาได้เรียนรู้การตัดสินใจที�มีประสิทธิิภาพจาก

การเปิดใจรับ้ฟังความคิดเห็นจากทีม จากการปรึกษาคนที�

ใช้่ และการมองภาพย่อยให้สอดคล้องกับ้ภาพใหญ่ของงาน 

จงร่ต้วััวัา่ คณุ์ก้ำลงัใชค้วัามร่สู้่กึ้หรอือารมณ์ใ์นก้ารตดัสู่นิใจ 

มันจะได้ไม่ก้ลายเป็นโชคชะตาทีี่�เลวัร้ายในชีวัิต : Carl Jung 

ก้ารร่้ตัวั คือ ก้ารมีสู่ตินั�นเอง ไม่ตัดสู่ินใจที่ำอะไรเมื�อโก้รธุ


