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ช่วงอายุ 20 ปีเป็นเวลาแห่งการสร้างรากฐานของ 

มนุษย์

คำพดูทีว่า่ คนทีไ่ดเ้จอและเรือ่งทีไ่ดฟ้งัในชว่งอายนุี้ 

จะเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตเรา ไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงเลย

แต่มีสิ่งหนึ่งที่ขอให้รู้เอาไว้

นั่นก็คือ อย่าเอาแต่พยายามพบเจอคนใหม่  ๆ  จน 

ไม่ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี ้

เพราะคนที่ตั้งหน้าตั้งตาเอาแต่พบเจอคนใหม่  ๆ  

จะแทบไม่มีทางรู้สึกได้เลยว่าตัวเองได้เจอกับคนแห่ง 

พรหมลิขิตแล้ว

ยิ่งตาลีตาเหลือกวิ่งหาการพบเจอครั้งใหม่เท่าไหร่  

ก็จะยิ่งหนีห่างไปจากการพบเจอแห่งพรหมลิขิตและ 

บทเรียนที่แท้จริงในชีวิต

ปญัหารว่มของคนทีข่ะมกัเขมน้พบเจอคนใหม ่  ๆกค็อื  

เขาจะละเลยและทำเปน็ไมเ่หน็ปญัหาของตัวเอง เอาแต ่

ประเมินคนอื่น ทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดี จนสุดท้ายฝ่าย 
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ตรงข้ามอาจจะไม่ยอมพูดคุยอย่างเปิดใจด้วย 

ถา้อยากเจอคนแหง่พรหมลขิติ กอ่นอืน่ใหเ้ลกิวิง่หา 

การพบเจอครั้งใหม่เสียก่อน

พอเลิกวิ่งหา อีกไม่นานการพบเจอครั้งใหม่ก็จะ 

เข้ามาเยือนเอง

พอเลิกไล่ตามหาคนใหม่ และให้ความสำคัญกับ 

ความสัมพันธ์กับคนตรงหน้าที่ เจอกันอยู่ ในตอนนี้   

อ่านหนังสือและคิดทบทวนเรื่องที่ผ่านมาในเวลาที่  

อยู่คนเดียว ประสาทสัมผัสก็จะถูกลับให้แหลมคม 

มากขึ้น

เมื่อประสาทสัมผัสแหลมคม เราก็จะรู้สึกได้ถึงการ 

พบเจอครั้งใหม่

การพบเจอไม่ได้ถูกกำหนดโดยรายได้ต่อปี อาชีพ  

หรือลักษณะท่าทาง 

การพบเจอกำหนดโดยระดับของประสาทสัมผัส 

ที่เท่าเทียมกัน

ถ้าหากเรามีประสาทสัมผัสชั้นหนึ่ง ต่อให้เป็นคน 

ที่อยู่คนละซีกโลกก็อาจจะเจอกันได้

แต่หากประสาทสัมผัสต่างกันแล้วละก็ ต่อให้เป็น 

คนที่อาศัยอยู่ข้างบ้าน ก็ไม่อาจทำให้รู้สึกถึงการพบเจอ 

ได้เลยตลอดกาล
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ผมคิดว่าคุณคงได้พบเจอกับคน 35 แบบท่ีได้แนะนำ 

อยู่ในหนังสือเล่มนี้มาแล้วหลายคน ส่วนคนที่คิดว่า  

“ยงัไมเ่หน็เคยเจอคนแบบนีเ้ลย” นัน่เปน็เพราะทีผ่า่นมา 

คุณแค่ยังไม่รู้สึกตัว

คำพูดติดปากอย่าง  “ไม่เห็นเจอคนดี  ๆ  มั่งเลย”  

หรือ  “ช่วยแนะนำคนที่น่าสนใจให้หน่อยสิ” เป็นคำบ่น 

ของคนที่เรดาร์ประสาทสัมผัสนั้นขึ้นสนิมไปหมดแล้ว

คนที่สงสัยขึ้นมาว่า ตอนนี้เรดาร์ประสาทสัมผัส 

ของตัวเองขึ้นสนิมไปหมดแล้วหรือยังนะ  ยังถือว่า 

ไม่เป็นไร

และถ้าหากว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณได้อ่านหนังสือ 

เล่มนี้แล้วขัดเกลาเรดาร์ประสาทสัมผัสไว้ก่อนก็คงจะดี

เมื่อคุณคนค้นพบจุดแข็งของคนรอบตัวได้ นั่นเป็น 

สัญญาณว่าคุณได้พบเจอกับคนแห่งพรหมลิขิตแล้ว

วันโชคดีในเดือนกันยายน ปี 2013

ที่ห้องหนังสือในมินะมิอะโอะยะมะ





การสังเกตผู้คนอย่างจริงใจ
จะทำให้คุณเป็นคนทำงานเก่ง

บทที ่ 1 
ผู้สอนเรื่องการทำงาน





ทาคุยะ เซนดะ8

01 

คนที่มีพรสวรรค์อันเปี่ยมล้น

คุณอาจจะถูกล้างสมองจากที่โรงเรียนมาว่า “ไม่มี 

ความพยายามใดทีไ่มไ่ดร้บัผลตอบแทน” หรอื “ถา้หาก 

พยายามก็จะสามารถทำตามความฝันได้สำเร็จ”

แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นยังไงกัน

ความพยายามที่ไม่ได้รับผลตอบแทนนั้นมีมากกว่า 

มาก แล้วคนที่สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ก็มีอยู่ 

เพียงน้อยนิดแค่หยิบมือเดียวเท่านั้น

ผมคิดว่าความพยายามเป็นสิ่งสำคัญ และการมี  

ความฝันก็เป็นสิ่งสำคัญ
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แตค่วามฝนัจะเปน็จรงิไปไมไ่ดถ้า้หากขาดพรสวรรค์

นักดนตรีไม่ได้ประสบความสำเร็จตามลำดับความ 

พยายาม

นักกีฬาก็ไม่ได้มีบทบาทตามลำดับความพยายาม

พนักงานกินเงินเดือนก็ไม่ได้เลื่อนขั้นตามลำดับ 

ความพยายาม

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงได้ คือ การ 

ไม่เบือนหน้าหนีจากความเป็นจริง

ดังนั้นเราจึงควรได้พบเจอกับคนที่มีพรสวรรค์  

อันเปี่ยมล้น และโดนเขาซัดให้เร็วที่สุด

คนส่วนใหญ่มักต้ังเป้าหมายว่าตัวเองจะเป็นนักเปียโน 

หรือนักไวโอลินมืออาชีพหรือไม่ในช่วงประถมศึกษา

พวกเด็ก ๆ จึงตั้งใจฟังการแสดงของคนที่มีพรสวรรค ์

อันเปี่ยมล้นซึ่งอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับตัวเองอย่าง 

เอาจริงเอาจัง

แน่นอนว่าทุกคนจะร้องไห้ไปฝึกฝนอย่างเอาเป็น 

เอาตายไปในทุก  ๆ  วัน และเมื่อโตจนเริ่มเข้าใจและ 

เตรียมใจได้ว่า “พยายามเท่าไหร่ก็ได้แค่นี้” ก็จะรู้สึกได้ 

แบบเด็ก ๆ ว่า “ระดับมันต่างกัน” 

เด็กที่ เข้าใจได้ในจุดหนึ่งว่า  “ระดับมันต่างกัน”  
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จะหันกลับมาตั้งใจเรียน

พรสวรรค์ในฐานะของการเป็นศิลปินอาจมีขีดจำกัด  

แต่ขั้นตอนในการตั้งเป้าหมายเพื่ออยู่จุดสูงสุดนั้น 

เหมือนกันหมด

ในทางกลับกัน ตัวคุณล่ะเป็นแบบไหน

ทั้ง  ๆ  ที่เริ่มรู้สึกราง  ๆ  ว่าไม่มีพรสวรรค์ แต่ก็ยังไม่ 

ละทิ้งความพยายามจนติดเป็นนิสัยใช่หรือเปล่า

คณุเองไมไ่ดล้งัเลทีจ่ะเปลีย่นสงัเวยีนไปในทีท่ีต่วัเอง 

จะชนะได้ง่าย ๆ ใช่หรือเปล่า

คนเราเกดิมาเพือ่พยายามจนถงึทีส่ดุในสงัเวยีนทีเ่รา 

จะชนะ
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02 

คนรุ่นเดียวกันผู้โด่งดัง

เป็นที่รู้จักไปทั่ว

เมือ่เทยีบกบัเมือ่ 20 หรอื 30 ปกีอ่น คนรุน่อาย ุ 20  

สมัยนี้สามารถแสดงความสามารถจนเป็นที่รู้จักได้ง่าย 

กวา่ เพราะอนิเทอรเ์นต็แพรห่ลาย ทำใหม้โีอกาสมากขึน้

ถ้าเป็นเมื่อก่อน  ต้องเตรียมการอย่างเอาเป็น 

เอาตายกว่าจะได้คอนเน็กชั่นจากผู้ใหญ่ แค่ไปยืนอยู่ 

หน้าประตูห้องเขาก็ทำให้ขาสั่นไปหมดแล้ว แต่เดี๋ยวนี้ 

แค่สร้างโฮมเพจหรือเข้าร่วมในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก็ป่าว 

ประกาศให้โลกรู้ความสามารถของตัวเองได้แล้ว
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เราไม่อาจประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องได้หาก 

ไมม่คีวามสามารถ แตห่ากมคีวามสามารถ เราอาจคว้า 

โอกาสที่มีอยู่ไม่ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ได้

คุณอาจมีเพื่อนร่วมชั้นเป็นคนที่ใคร  ๆ  ก็รู้จักแม้จะ 

อยูใ่นชว่งอายแุค ่ 20 ป ี และหลงัจากนี ้ คนแบบนีก้จ็ะม ี

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ถ้าหากคุณอยากจะเป็นคนที่ใคร ๆ ก็รู้จักอย่างพวก 

เขาบ้างในสักวันหนึ่ง ผมไม่ได้จะให้คุณไปเอาชนะคน 

เหล่านั้นหรอกนะครับ  แต่ขอให้คุณเป็นกำลังใจให้ 

พวกเขา พร้อมกับเรียนรู้จากพวกเขาด้วย

เพราะเป็นที่รู้จักเหมือน  ๆ  กัน คนที่ใคร  ๆ  ก็รู้จัก 

จึงเป็นเพื่อนกันได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

จุดนี้แหละคือสิ่งสำคัญ บรรดาคนที่ใคร  ๆ  ก็รู้จัก 

ส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงอาย ุ 20 และ 30 ปี

ต่อให้ เป็นพนักงานบริษัทก็ยั งสามารถสร้าง 

ผลประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม 

จนเป็นที่กล่าวขวัญในวงการธุรกิจได ้

เมื่อผมลองมองย้อนกลับไปดูคนรุ่นเดียวกันใน 

วงการธุรกิจ วงการกีฬา และวงการศิลปิน พบว่ามีคน 

ที่โดดเด่นขึ้นมาในระหว่างช่วงอาย ุ 20 ปีจำนวนมาก

ในบรรดาคนเหลา่นัน้ มอีจัฉรยิะบางคนทีม่ชีือ่เสยีง 

เป็นที่รู้จักตั้งแต่ในช่วงอาย ุ 10 ปี
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เมื่อมีพวกอัจฉริยะที่อายุยังน้อยเหล่านี้อยู่รายล้อม  

ผมก็เลยต้องครุ่นคิดว่าจะจัดการอย่างไรกับอนาคตดี

เพราะเราไม่สามารถเทียบชั้นในระดับเดียวกันกับ 

พวกเขาและพวกเธอเหลา่นัน้ได ้ จงึตอ้งหาระดบัทีต่วัเอง 

จะสามารถเอาชนะได้

บทสนทนาระหว่างนักกีฬาอันดับหนึ่งกับนักกีฬา 

อันดับสามดูเหมือนว่าจะน่าเบื่อที่ตรงไหนสักแห่ง แต่ 

หากเปน็บทสนทนาระหวา่งนกักฬีาอนัดบัหนึง่กบัผูก้ำกบั 

มือหนึ่งจะฟังดูสนุกสนานมาก 

ตอ่ใหม้าจากต่างสาขาอาชพี แตห่ากเปน็คนทีส่รา้ง 

ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมชั้นหนึ่งเหมือนกันแล้ว พวกเขา 

จะพูดคุยกันได้อย่างถูกคอ

ผมไม่ได้ให้คุณเลียนแบบคนรุ่นเดียวกันที่มีชื่อเสียง 

เปน็ทีรู่จ้กัเหลา่นัน้ แตใ่หค้ณุศกึษาลำดบัขัน้ตอนทีท่ำให ้

เขาประสบความสำเร็จไปพร้อมกับขัดเกลาทักษะของ 

ตัวเองให้พัฒนาขึ้นไปในอีกระดับหนึ่ง
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03 

รุ่นน้องที่น่าโมโห

จนอยากจะฆ่าเสียให้ตาย

หากเป็นนักศึกษาหรือคนที่เพิ่งเริ่มทำงานอาจจะยัง 

ไมเ่ขา้ใจ แตเ่มือ่คณุทำงานไปไดส้องสามปกีจ็ะมรีุน่นอ้ง 

เข้ามาใหม่

ในบรรดานอ้งใหมน่ี ้ มทีัง้รุน่นอ้งทีเ่ขา้กบัเราไดแ้ละ 

รุ่นน้องที่เข้ากับเราไม่ได้

พูดตรง ๆ ก็คือ จะมีทั้งรุ่นน้องที่เราชอบและเกลียด 

ปรากฏตัวขึ้น

รุน่นอ้งทีเ่กลยีด ถา้ปลอ่ยไวแ้บบนัน้กจ็ะรูส้กึเกลยีด 
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มากขึ้นเรื่อย ๆ

ไม่ใช่เฉพาะรุ่นน้องที่เกลียด การชอบคนที่ตัวเอง 

เกลียดเป็นเรื่องยาก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าได้

แต่การได้เจอคนที่ตัวเองเกลียดเป็นสิ่งสำคัญ

นัน่กเ็พราะวา่ คนทีเ่ราเกลยีดจะหอบเอาเรือ่งสำคญั 

ที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้มาให้

ถ้าหากมีรุ่นน้องที่น่าโมโหจนรู้สึกอยากจะฆ่าเสีย 

ให้ตายถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแล้ว

เพราะถ้าเป็นรุ่นน้องที่น่าโมโห ก็จะหอบเอาเรื่อง 

ยิ่งใหญ่มาให้เราก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งอย่างแน่นอน

ถา้หากความอดทนเปน็สิง่จำเปน็ในการกา้วขึน้ไปอกี 

ระดับหนึ่ง คุณก็ควรฝึกความอดทนผ่านรุ่นน้องคนนั้น

ถ้าหากความสามารถในการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น 

เพื่อให้คุณก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ก็ควรขัดเกลาความ 

สามารถในการสื่อสารผ่านรุ่นน้องคนนั้น

ถ้าหากความสามารถในการตักเตือนเป็นสิ่งจำเป็น 

เพื่อให้คุณก้าวขึ้นไปในอีกระดับหนึ่ง ก็ควรขัดเกลา 

ความสามารถผ่านรุ่นน้องคนนั้น 

ถ้าคุณหนีห่างออกมาจากรุ่นน้องที่น่าโมโหคนนั้น  

ถึงจะทำแบบนั้นแล้ว แต่คนอื่นก็จะนำเรื่องน่าโมโห 

เดียวกันนั้นมาให้คุณอีกอยู่ดี คุณจะปล่อยเขาให้เป็น 

ฝ่ายตรงข้ามที่น่าโมโหทั้งอย่างนั้นก็ได้ เพียงแต่ว่าคุณ 
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จะต้องแก้ไขเรื่องที่เขานำมาให้ให้เรียบร้อย

เมือ่ทำแบบนัน้แลว้คณุกค็งจะใหอ้ภยัเขาไดเ้ลก็นอ้ย 

ว่า “ที่เธอแสดงละครเป็นคนน่าโมโหแบบนั้น ก็เพื่อนำ 

สิ่งนี้มาให้ฉันใช่ไหม” 

สุดท้ายนี้ ขอให้คุณมองกลับไปในอดีตที่ตรงใจคุณ

คุณเองก็คงรู้สึกว่ารุ่นน้องที่น่าโมโหคนนั้นช่าง 

คล้ายคลึงกับตัวคุณในอดีตซะเหลือเกิน
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04 

ผู้ชำนาญการแจกใบปลิวทิชชู

คุณน่าจะเคยเห็นคนแจกใบปลิวทิชชูอยู่บ้าง

มีคนรับ ก็มีคนปฏิเสธ

และจรงิ  ๆแลว้คณุกไ็มไ่ดต้ัง้ใจวา่จะรบั แต่ดนัเผลอ 

รับมาโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมล่ะ

ท่ีเผลอรับมาโดยไม่รู้ตัว ก็เพราะอีกฝ่ายเป็นผู้ชำนาญ 

ในการแจกใบปลิวทิชชูนั่นเอง

ส่วนมากแล้วการแจกใบปลิวทิชชูไม่ได้จ่ายค่าจ้าง 

โดยคำนวณจากเวลาทำงาน แต่จ่ายเป็นหน่วยจำนวน 

ทิชชู

ไม่ว่าจะแจกทิชชูตามจำนวนที่กำหนดไว้ได้ภายใน 
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เวลาครึ่งชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง รายได้ก็เท่ากันอยู่ดี

สรุปก็คือ ในเวลาส้ัน ๆ เราจะแจกทิชชูได้เท่าไหร่น้ัน 

ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแจกทิชชู

ถ้าหากหยุดแล้วสังเกตดี ๆ เราอาจจะรู้สึกถึงความ 

จรงิทีน่า่ขนั คอื มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจนระหวา่ง 

คนแจกท่ีมีคนรับทิชชูไปอย่างง่ายดาย กับคนแจกท่ีไม่ค่อย 

มีใครยอมรับทิชชู

หากมองจากภายนอก เสือ้ผา้ของคนแจกทีม่คีนรบั 

ทิชชูไปอย่างง่ายดายจะให้ความรู้สึกที่ดี ระดับของมือ 

และวิธีการยื่นมีการคำนวณเอาไว้แล้ว 

และหากมองให้ดีจะเห็นว่า เขาจะยื่นทิชชูให้ฝ่าย 

ตรงข้ามแล้วทำให้อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยด้วยการพูดว่า  

“น่ีไม่ใช่ใบปลิวโฆษณา แต่เป็นทิชชูครับ / ค่ะ” ไปพร้อม ๆ  

กับที่ยื่นออกไป แล้วหมุนมือให้เห็นโฆษณาเมื่ออีกฝ่าย 

ยอมรับทิชชูแล้ว 

คนที่อยากได้ใบปลิวโฆษณามีน้อยแน่นอน แต่คน 

อยากได้ทิชชูมีอยู่เยอะ 

และด้วยวิธีนี้จึงทำให้สามารถแจกทิชชูให้คนที่ 

อยากได้ได้โดยไม่ถูกปฏิเสธ

ในอีกทางหนึ่ง คนแจกที่ไม่ค่อยมีใครยอมรับทิชชู 

จากเขา ส่วนมากแล้วจะแจกไปง่วนอยู่กับหูฟังของ 



คน 35 แบบที่เราควรได้พบสักครั้งในชีวิต 19

ตัวเองไป และทำท่าเหมือนกับฟังเพลงแร็พหรืออะไร 

บางอย่างอยู ่

เพราะความรู้สึกละอายที่ดูถูกงานตัวเองด้วยการ 

คดิวา่ “กแ็คแ่จกทชิช”ู กเ็ลยเปน็พวกขีข้ลาดทีว่างทา่ทาง 

หลีกหนีความจริง

คนที่เดินผ่านไปมา ถึงคิดว่าไม่ได้หนักหนาอะไร  

แต่ก็ไม่อยากรับแจกทิชชูจากคนขี้ขลาด เพราะกลัว 

จะติดเชื้อขี้ขลาดตามไปด้วยผ่านทางทิชชู

ในงานที่มองเผิน  ๆ ดูเหมือนง่ายอย่างการแจกทิชชู 

ก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอยู่นับไม่ถ้วน 

หากมองย้อนมาที่ตัวเอง ตัวคุณเป็นยังไงกัน

ท่าทีของคุณในตอนที่ทำงานจิปาถะนั้น ทำได้ดี 

จนถึงระดับผู้ชำนาญการแจกใบปลิวทิชชูหรือยัง
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05 

หัวหน้าผู้ ไร้เหตุผลที่สุดในจักรวาล

ถา้หากพดูถงึเรือ่งทีผ่มบน่กบัเพือ่นรว่มงานอยูบ่อ่ย ๆ  

สมัยทำงานในบริษัท ส่วนมากจะเป็นเร่ืองไม่พอใจเก่ียวกับ 

หัวหน้าที่ดูเหมือนต่างฝ่ายต่างพูดทับกันว่า “ไม่ว่ายังไง 

หัวหน้าก็ไม่เห็นใจเลย” “ไม่ว่ายังไงก็ไม่พอใจสักที”

ถ้าหากเออออตามไปทั้งแบบนั้น พวกเขาและ 

พวกเธอก็จะทึกทักไปว่าตัวเองถูกกระทำอย่างไร้เหตุผล 

ที่สุดในโลก ไม่สิ ในจักรวาล

แต่เม่ือผ่านไป 5 ปีหรือ 10 ปี พวกเขาและพวกเธอ 

เหล่าน้ันก็จะเติบโตข้ึนอย่างน่าตกใจ เพราะรู้สึกตัวแล้วว่า  

“ลูกค้าคนแรกสำหรับมือใหม่” ก็คือหัวหน้านี่แหละ
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หวัหนา้ทีด่ไูรเ้หตผุลเปน็เวทฝีกึฝนการรบัมอืกบัลกูคา้ 

ที่ไร้เหตุผล 

ยิ่งหัวหน้าไร้เหตุผลเท่าไหร่ยิ่งทำให้ลูกน้องมีความ 

สามารถในการรับมือลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นเท่านั้น

ถา้หากหวัหนา้เปน็คนดี ลกูนอ้งกจ็ะตอ้งมาปวดหวั 

กบัลกูคา้ทลีะรายไป เพราะคนแตล่ะคนมชีวีติโดยคดิวา่  

“ตัวเองถูกต้อง” จึงมีลูกค้าที่ยืนกรานตามใจตัวเอง 

อยู่เยอะ

คนที่ไม่ผ่านการฝึกมาจากหัวหน้าผู้ไร้เหตุผลจะไม่ 

สามารถทำงานได้ เพราะจะรับมือกับลูกค้าที่ไร้เหตุผล 

ไม่ได้ และหนีออกห่างจากลูกค้า 

เมื่อหนีออกห่างจากลูกค้าก็จะไม่ได้เงินจากลูกค้า

ไม่ว่าเมื่อไหร่เขาก็จะทำงานไม่ได้ และทำเงินไม่ได้ 

ด้วยเช่นกัน 

สุดท้ายก็จะอยู่ในวังวนของวัฏจักรชีวิตที่พ่ายแพ้

กรอบสมมติในการรับมือกับลูกค้า (strike zone)  

ของลูกน้องถูกกำหนดโดยหัวหน้า

โดยเฉพาะในชว่งทีเ่ปน็มอืใหม ่ เราตอ้งเตรยีมโซนนี ้

เอาไวใ้หก้วา้งมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำได ้ เมือ่ไดร้บัการฝกึฝน 

จากหัวหน้าที่ไร้เหตุผลแล้ว ก็จะทำให้เราคิดได้ว่า การ 

รบัมอืกบัลกูคา้สว่นใหญน่ัน้เปน็เรือ่งทีท่ำไดอ้ยา่งงา่ยดาย
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คุณไม่ต้องเป็นห่วง หากเขาเป็นหัวหน้าที่ไร้เหตุผล 

จริง  ๆ เขาก็จะถูกถอด โยกย้าย หรือเปลี่ยนตำแหน่ง 

ไปเองในอีกไม่นาน


