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1. วิธีชี้ตัวผีดิบส�ำหรับมือใหม่
23
ช่วยให้คณ
ุ รูว้ า่ ใครคือผีดบิ ในทีท่ ำ� งาน และเพือ่ ความแน่ใจ
ว่าคุณเองจะไม่ออกอาการและเป็นผีดิบเสียเอง
2. เป็นวอล์กเกอร์ไม่ดีตรงไหน
29
บางครั้งดูเหมือนว่าการเป็นผีดิบง่ายกว่าการท�ำงาน
หนักมาก เวลาทีค่ ณ
ุ ต้องท�ำงานดึกดืน่ ขณะทีเ่ พือ่ นร่วมงาน
กลับบ้านกันหมดแล้ว คุณอาจคิดว่าคงจะง่ายกว่าที่จะ
เป็นผีดบิ บ้าง
3. วิธีได้งาน
35
จากค�ำถาม 3 ข้อของริกเมื่อเขาถูกสัมภาษณ์ก่อนเข้า
อเล็กซานเดรีย เราจะได้เรียนรู้วิธีการน�ำเสนอตัวเอง

เวลาสัมภาษณ์งาน
43
4. การท�ำให้คนเห็นด้วยกับแผนการของคุณ
หากคุณต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คุณจะต้อง
เรียนรูศ้ ลิ ปะในการท�ำให้คนเห็นด้วยกับแผนการของคุณ
ดูตัวอย่างจากริกในการท�ำให้คนตัดสินใจในแบบที่คุณ
ต้องการ
5. กฎทอง
49
ดี แ อนนาปฏิ บั ติ ต ่ อ ชาวเมื อ งของเธอด้ ว ยความเคารพ
ขณะทีผ่ ู้ว่าปกครองด้วยความกลัว ทีมของคุณจะท�ำงาน
ได้ดีที่สุดถ้ า คุ ณ ปฏิ บั ติ ต ่ อ พวกเขาในฐานะคนคนหนึ่ ง
ไม่ใช่ลูกไล่ทคี่ อยท�ำตามอารมณ์ของคุณ
6. ชีวิตที่สมดุล
55
การที่เหล่าผู้รอดชีวิตตกอยู่ในความเครียดตลอดเวลา
ท�ำให้เราคาดการณ์ได้ว่าการคร�่ำเคร่งกับการท�ำงาน
ตลอดเวลาจะส่งผลอย่างไร
7. การท�ำงาน VS การตรากตร�ำ
61
ผู ้ ร อดชี วิ ต หลายคนมองหายนะของโลกเป็ น โอกาส
ประสบการณ์ของพวกเขาสอนอะไรคุณได้บ้างในการ
เปลี่ ย นงานของคุ ณ ให้ เ ป็ น อาชี พ ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า
แทนที่จะเป็นแค่งานที่ต้องจ�ำใจท�ำทุกวัน
8. ตัดสินใจว่าคุณควรท�ำงานกับบริษัทแบบใด
69
ในเรื่อง กลุ่มต่างๆ จะคัดเลือกคนที่จะเข้ามาอยู่ด้วย

อย่างระมัดระวัง แต่บางครัง้ ก็มผี ดิ พลาดบ้าง ท�ำให้บางคน
พบว่ า ก� ำ ลั ง ท� ำ งานในสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ เ หมาะกั บ ตน
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการเลื อ กองค์ ก รที่
เหมาะกับวิธีไปสู่ความส�ำเร็จของคุณ
75
9. ความเสี่ยง VS ผลตอบแทน
อเล็กซานเดรียดูเหมือนฝันที่กลายเป็นจริง แต่จากนั้น
ไม่ น านขอบเขตความปลอดภั ย ของมั น ก็ เ ริ่ ม ท� ำ ให้ ริ ก
อยู่ไ ม่ สุ ข งานที่ เ หมาะกั บ คนหนึ่ ง อาจน่ า เบื่ อ หรื อ
รู ้ สึ ก ว่าเสี่ยงเกินไปส�ำหรับอีกคน เพราะฉะนั้นคุณจะ
ต้องรู้ตัวว่าเป็นคนประเภทไหน เพื่อจะเลือกอาชีพได้
อย่างเหมาะสม
81
10. สร้างทีมงาน
ถ้าคุณอยากให้คนท�ำงานให้คุณได้ดี คุณอาจต้องเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ พลวั ต ของที ม ซึ่ ง ใน เดอะวอล์ ก กิ้ ง เดด ได้
สอนเราตั้งแต่เริ่มเรื่อง
89
11. คนดีมักจะมาที่โหล่
เบธเชือ่ ว่าไม่มคี นดีเหลืออยู่ เพราะทุกคนทีด่ ตี ายหมดแล้ว
แต่จะว่าไป คนโหดร้ายอย่างผู้ว่าหรือพวกมนุษย์กินคน
อย่างชาวเทอร์มินัสก็ตายเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการ
จะขึน้ สูจ่ ดุ สูงสุดนัน้ เราจ�ำเป็นต้องโหดเหีย้ ม ไม่เห็นแก่ใคร
จริงหรือ

95
12. ไม่ใช่คุณคนเดียว
เวลาที่คุณพยายามไต่เต้าทางการงานนั้น การเอาชนะ
ปัญหาที่ก่อโดยพวกผีดิบค่อนข้างง่าย พวกที่น่ากังวล
มากกว่าคือพวกที่ทะเยอทะยานเหมือนคุณ
101
13. เมื่ออยู่ในสถานการณ์ล�ำบาก
ความหวังของริกตกต�่ำถึงขีดสุดเมื่อคุกถูกท�ำลายและ
เขาคิดว่าจูดิธตายแล้ว แต่หลังจากนั้นเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมา
ได้ อี ก ครั้ ง คุ ณ จะท� ำ อย่ า งไรเมื่ อ รู ้ สึ ก ว่ า ฝั น ของคุ ณ
ไกลเกินเอื้อม
107
14. เพดานแห่งความเหลื่อมล�้ำ
ภาพยนตร์เรือ่ ง เดอะวอล์กกิง้ เดด ถูกวิจารณ์วา่ ไม่สนับสนุน
นโยบายความเท่าเทียม คุณจะท�ำอะไรถ้าความพยายาม
ที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องสะดุดลงเพียงเพราะ
หน้าตา สีผิว หรือแม้แต่ศาสนาของคุณไม่ถูก ‘สเปก’
ขององค์กร
15. คุณสมบัติของผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่
115
เราได้เห็นผูน้ ำ� หลายๆ แบบใน เดอะวอล์กกิง้ เดด แต่ละคน
มีวธิ จี ดั การทีมแตกต่างกันไป แต่ทกุ คนตายหมด ยกเว้น
ริก พวกเขาจะรอดหรือไม่ หากใช้วิธีอื่นในการน�ำ
16. บุคคล VS ทีม
123
การไม่เห็นด้วยของคาร์เตอร์กับแผนจัดการวอล์กเกอร์
ในเหมืองของริกเกือบท�ำให้งานล้มเหลว เมือ่ ใครคนหนึง่

อาจท�ำให้ทีมแตกแยก คุณจะต้องเลือกระหว่างคนผู้นั้น
กับทีม
17. คิดในเชิงกลยุทธ์
131
ส่วนใหญ่แผนการใน เดอะวอล์กกิ้งเดด ล้วนเป็นแผน
ระยะสั้นที่คิดขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้า แต่
หลังจากนั้นล่ะ หากโลกอยู่รอดหลังจากนั้น มันจะเป็น
อย่างไรต่อไป
18. รับผิดชอบ
137
เมื่อความพยายามของแอนเดรียในการสงบศึกระหว่าง
ผู้ว่ากับริกล้มเหลว เธอถูกจับมัดกับเก้าอี้และขังไว้ใน
ห้องเดียวกับมิลตันซึ่งกลายเป็นซอมบี้ไปแล้ว แอนเดรีย
ไม่ตำ� หนิใครนอกจากตัวเอง ในบทนีจ้ ะให้เหตุผลว่าท�ำไม
การกล้ายอมรับผิดชอบจึงดีกว่าการแก้ตวั
19. รู้จักปรับตัว
143
ชาวเมืองอเล็กซานเดรียแสร้งท�ำเหมือนทุกอย่างปกติ
แต่ไม่ชา้ ก็เร็วผีดบิ นอกรัว้ จะต้องบุกเข้าไป ขณะทีพ่ วกเขา
อ่ อ นแอเกิ น กว่ า ที่ จ ะต่ อ สู ้ ถ้ า คุ ณ คิ ด ว่ า ทุ ก อย่ า งจะ
เป็นไปอย่างที่เคยเป็น คุณจะต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อ
โลกเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน
20. หาพี่เลี้ยง
149
มอร์แกนเลิกใช้ความรุนแรงหลังจากที่อีสต์แมนช่วย
บ�ำบัดเขาด้วยไอคิโด พี่เลี้ยงสามารถช่วยให้คุณก้าวหน้า

ทางการงานได้ด้วยการสอนสิ่งต่างๆ ที่คุณจะหาไม่ได้
จากคู่มือของบริษัทหรือคอร์สฝึกอบรมผู้บริหาร
155
21. โดดเด่นจากฝูง
ผูท้ รี่ อดชีวติ มาได้ตงั้ แต่ซซี นั่ 1 กับผูท้ ลี่ ม้ หายตายจากไป
มีลักษณะใดบ้างที่แตกต่างกัน ถ้าคุณอยากจะเด่นให้
คนเห็น คุณจะต้องท�ำสิ่งที่ท�ำให้คุณโดดเด่นจากฝูงใน
ทางที่ถูก
163
22. ลงมือท�ำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น
ฝู ง วอล์ ก เกอร์ ใ นเหมื อ งเป็ น อั น ตรายอย่ า งยิ่ ง ต่ อ
อเล็กซานเดรีย ดังนัน้ ริกจึงเสนอแผนทีบ่ า้ บิน่ คือ ปล่อย
วอล์กเกอร์ออกจากเหมืองและค่อยๆ ตะล่อมให้พวกมัน
เดินเบีย่ งออกจากเมือง ถ้าคุณอยากก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
คุณจะต้องเข้าควบคุมสถานการณ์และสร้างโอกาสขึ้น
ด้วยตนเอง
169
23. ผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
ถ้าไม่ใช่เพราะป้าแครอลตัวแสบ การตัดสินใจเชือ่ ค�ำเชิญชวน
ของเทอร์มินัสคงเป็นความผิดพลาดครั้งสุดท้ายที่กลุ่ม
ริกมีโอกาสท�ำเสียแล้ว แต่ความผิดพลาดส่วนใหญ่มิได้
ร้ายแรงขนาดถึงเป็นถึงตาย เพราะฉะนัน้ อย่ามัวเสียใจ...
จงวิเคราะห์วา่ อะไรผิด แล้วใช้ความรูท้ ไี่ ด้ให้เป็นประโยชน์
ในอนาคต

175
24. อย่ามัวขอความยินยอม
ด้วยรู้ว่าเพื่อนร่วมทีมคงไม่เห็นด้วย ดังนั้นแครอลจึงฆ่า
แคเรนและเดวิดด้วยมือตนเองเพื่อหยุดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสในคุก บางครั้งวิธีเดียวในการท�ำงานให้
ส�ำเร็จคือ ลงมือท�ำโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากใคร
181
25. โลกใหม่ต้องการ ... (ใส่ชื่อคุณ) ...
ริก ไกรมส์มชี อื่ เสียงทีน่ า่ เกรงขามขึน้ มาโดยไม่ได้ตงั้ ใจสร้าง
เขาแค่ท�ำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น คุณจะท�ำตามแบบริกได้
อย่างไรเพื่อจะเป็นคนที่ใครๆ ก็อยากให้เข้าร่วมทีม
แหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เขียน

187
192

บทนำ�
เดอะวอล์กกิ้งเดด เป็นภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ที่ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สามารถดึงดูดผู้ชมให้
ติดตามเป็นจ�ำนวนมาก ได้รบั รางวัลและเสียงชมเชยมากมาย ภาพยนตร์
ชุดนี้สร้างจากหนังสือการ์ตูนชื่อดัง เป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่ง
ที่พยายามอยู่รอดในช่วงที่เกิดโรคระบาด คนจ�ำนวนมากล้มตายลง
ก่อนจะฟื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้ หรือที่เรียกว่า ‘วอล์กเกอร์’ จนถึงบัดนี้
เดอะวอล์กกิ้งเดด ยังคงให้ความบันเทิงที่น่าสยดสยองกับผู้ชมมา
อย่างต่อเนือ่ ง แต่เป็นไปได้หรือไม่ทม่ี นั จะเกีย่ วข้องกับหน้าทีก่ ารงาน
ของคุณ
โลกของเรา ‘ยัง’ ไม่ตกอยู่ในกลียุคที่มีซอมบี้ระบาดจริงๆ แต่
ถ้าคิดให้ดี คุณคงเห็นอะไรบางอย่างที่เหมือนกันระหว่าง โลกก่อน
‘กลียุค’ และหลัง ‘กลียุค’ ตัวอย่างเช่น เหล่าวอล์กเกอร์ที่ไม่มีความ
นรา สุภัคโรจน์ แปลและเรียบเรียง 17

ต้องการหรือเป้าหมายใดๆ ขอเพียงแค่ได้กินเนื้อสดๆ เท่านั้น มัน
คืออสุรกายที่น่าสมเพชที่สุดในหมู่อสุรกายทั้งหมด พวกมันถูกขัง
อยู่ในร่างที่ไร้ชีวิต แต่ละวันมีแต่ความเบื่อหน่ายไม่มีที่สิ้นสุด ที่
น่ากลัวที่สุดก็คือ มนุษย์ที่รอดชีวิตทุกคนจะกลายเป็นวอล์กเกอร์
เมื่อตายลง ไม่มีทางหนีรอดได้ เพียงแต่ยืดระยะความทุกข์ทรมาน
ให้ยาวนานออกไปอีกเท่านั้น
ตอนนีใ้ ห้คณ
ุ หันไปมองรอบตัว ดูเพือ่ นร่วมงาน เพือ่ นร่วมทาง
บนรถสาธารณะขณะทีเ่ ดินทางไปกลับทีท่ ำ� งาน รวมถึงตัวเราเองดูซวิ า่
กี่คนในพวกเราที่ใช้เวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการท�ำงานอย่าง
ซังกะตายราวกับผีดบิ ท�ำงานแบบเดียวกันวันแล้ววันเล่า ไม่มแี ผนการ
ไม่รสู้ กึ สนุกกับงาน หวังแต่เพียงเงินเดือนทีจ่ ะได้รบั ตอนสิน้ เดือนเท่านัน้
ฟังแล้วช่างน่าหดหู่ แต่ก็คงมีบางครั้งที่คุณอดคิดไม่ได้ว่า “นี่
ฉันก�ำลังท�ำอะไรอยู่ มันมีความหมายยังไงกับอนาคตทางการงาน
ของฉัน ท�ำไมฉันถึงมานั่งท�ำงานบ้าๆ นี่ทุกวัน” หากคุณคิดแบบนี้
ถือว่ายังมีหวังอยูบ่ า้ ง เพราะมันแสดงว่าคุณยังคิดจะท�ำอะไรบางอย่าง
ที่มีความหมายในการท�ำงานในแต่ละวัน คุณยังไม่เกินเยียวยา และ
อาจจะได้ ป ระโยชน์ จ ากการดู ริ ก , แดริ ล , แครอล และคนอื่ น ๆ
เอาชีวิตรอดท่ามกลางหมู่วอล์กเกอร์
หากเคยดูภาพยนตร์ชดุ นี้ คุณจะพบว่าโดยผิวเผินแล้วชีวติ ของ
ผู้ที่รอดตายในเรื่องกับชีวิตของคุณแทบไม่มีอะไรเหมือนกัน ทว่า
หากคุ้ยเขี่ยเอาเปลือกนอกออก คุณจะเห็นบุคลิก พฤติกรรม และ
สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในที่ท�ำงาน เช่นเดียวกับในที่ท�ำงาน
เหล่าผูร้ อดชีวติ ถูกบังคับให้ตอ้ งเกาะกลุม่ และท�ำการตัดสินใจร่วมกับ
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คนที่ พ วกเขาคงไม่ ค บหาด้ ว ยในยามปกติ เราจะได้ พ บกั บ พวก
ศิลปินเดีย่ วอย่างมิชอน ซึง่ ไม่สามารถท�ำงานร่วมกับใครทัง้ นัน้ หรือ
คนที่ท�ำงานเป็นทีมอย่างเกล็น ซึ่งรับหน้าที่คอยดูว่าทุกคนได้น�ำ
ทักษะของตนออกมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้น�ำกลุ่ม และคน
อย่างริก ดีแอนนา และผู้ว่า ซึ่งเป็นผู้น�ำในการตัดสินใจทุกเรื่อง
วิกฤติและปัญหาต่างๆ มีทมี่ าส�ำคัญจาก 4 แหล่ง (นีเ่ ป็นอีกอย่าง
ที่เหมือนกับโลกของเรา) คือ:
พวกวอล์ก เกอร์ : พวกนี้คือ ตัวอันตรายส�ำคัญตลอดกาล
เมือ่ ใดทีค่ ณ
ุ ปล่อยให้พวกมันจับได้ คุณจะถูกกินและกลายเป็นพวกมัน
ไปด้วย ในทีท่ ำ� งาน คุณจะได้พบคนประเภททีม่ าท�ำงานเพือ่ เงินเดือน
เท่านั้น คนพวกนี้จะมาที่ท�ำงาน ซังกะตายอยู่จนเลิกงาน แล้วก็
กลั บ บ้ า น เป็ น แบบนี้ วั น แล้ ว วั น เล่ า พวกเขาต้ อ งการชี วิ ต ง่ า ยๆ
สบายๆ และไม่สามารถรับมือกับอะไรก็ตามที่เข้ามาป่วน หากคุณ
พยายามท�ำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเพื่อให้การ
ท�ำงานมีประสิทธิภาพขึ้น คุณจะต้องเผชิญกับเหล่าวอล์กเกอร์ที่
พยายามจะขัดขวางและท�ำให้คุณล้มเหลว
เพื่อนร่วมทีม : นี่คือเหล่าเพื่อนร่วมงานหรือผู้รอดชีวิตซึ่งมี
เป้าหมายเหมือนคุณ เช่น ปรับปรุงการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพขึน้
ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และพยายามป่ายปีนไปสู่
จุดสุดยอด เช่นเดียวกับริก ผู้น�ำโดยธรรมชาติของกลุ่ม เขาต้องพบ
กับความไม่พอใจของลูกทีม ต้องต่อสู้ช่วงชิงต�ำแหน่งผู้น�ำกับเชน
และต้องมีปากเสียงรุนแรงกับคาร์ล ลูกชายของเขาหลายครัง้ คุณเอง
ก็ต้องเจอกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณในการท�ำงาน เพราะฉะนั้นคุณ
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จึงต้องมีกลเม็ดเด็ดพรายบางอย่างเพื่อความแน่ใจว่าคุณจะสามารถ
ท�ำงานให้ส�ำเร็จตามที่ต้องการ
คนที่อยู่นอกกลุ่ม : ในโลกที่ขาดแคลนทรัพยากร ริก กับ
พรรคพวกมักจะต้องต่อสู้กับผู้ที่จะมาแย่งชิงสิ่งที่พวกเขามี บ้างก็มา
เป็นกลุ่ม บ้างก็มาเดี่ยว การมีแผนการที่ทุกคนเห็นพ้องกันเท่านั้น
ที่ จ ะท� ำ ให้ พ วกเขาสามารถเกาะกลุ ่ ม กั น ต่ อ สู ้ กั บ ภั ย จากศั ต รู ไ ด้
องค์กรที่มีความสามัคคี เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันจะสามารถต่อสู้กับ
ศัตรูหรือคู่แข่งได้ดีกว่าองค์กรที่มีปัญหาวุ่นวายภายใน
ตัวคุณเอง : การอยูร่ อดท่ามกลางเหล่าผีดบิ เป็นเรือ่ งยากมาก
หลายครั้งที่ตัวละครต้องเผชิญกับความไม่แน่ใจ ขนาดริกเองก็เริ่ม
เห็นภาพหลอนของลอรีหลังจากที่เธอเสียชีวิตจากการคลอดจูดิธ
และต้องหยุดพักชั่วคราวก่อนที่จะเสียสติ เช่นเดียวกันการท�ำงาน
หนักเกินไป คอยคิดวางแผนอยูต่ ลอดเวลาอาจเป็นปัญหาได้ บางครัง้
การผ่อนปรนและเข้าฝูงผีดิบบ้างก็อาจจะง่ายกว่า
ที่สุดแล้ว เดอะวอล์กกิ้งเดด เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศีลธรรม
ซึ่งได้ตั้งค�ำถามที่ตอบได้ยากยิ่งว่า การต่อสู้เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมาย
ควรมีขอบเขตแค่ไหน หากเป้าหมายคือการอยู่รอดแล้ว เราควรท�ำ
ทุกวิถที าง โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงมนุษยธรรมหรือศีลธรรม ขออย่างเดียว
คือ เพื่อจะมีชีวิตรอดเท่านั้นหรือไม่ ดูเหมือนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะ
บอกเราว่า ความจริงแล้วการต่อ สู้ต ้องมีขอบเขต การพยายาม
อยู่รอดโดยไม่ค�ำนึงถึงมนุษยธรรมคือความล้มเหลวในการบรรลุซึ่ง
เป้าหมาย – การมีชีวิตรอดจะคุ้มค่าตราบใดที่เรายังรักษาสิ่งต่างๆ
ที่ท�ำให้มนุษย์เราเป็นมากกว่าสัตว์เดียรัจฉาน ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ
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ความเชื่อใจ เกียรติยศ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การใช้แนวคิดจาก
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวอย่างในชีวิตการท�ำงาน จะท�ำให้เราเห็นว่า
การพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มาซึ่งอ�ำนาจโดยไม่ค�ำนึงถึงความ
เสียหายของคนอื่นๆ นั้น ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการไปสู่ความส�ำเร็จ
หากคุณบรรลุซ่ึงความฝัน สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือทุกคน โดย
เต็มไปด้วยความละอายใจ เพราะระหว่างทางคุณได้เหยียบย�ำ่ คนอืน่
ไว้มาก คุณจะพูดได้ว่าคุณประสบความส�ำเร็จอย่างนั้นหรือ
ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้อ งท�ำก็คือ ตัดสินใจว่าความส�ำเร็จมี
ความหมายอย่างไรกับ คุณ แน่นอนว่าอ�ำนาจ ชื่อเสียง และผล
ตอบแทนทางการเงิ น น่ า จะมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย แต่ คุ ณ ยั ง อาจ
ต้องการมีส่วนรวมในการท�ำให้โลกของเราดีขึ้น อยากเป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่คนอื่นๆ และมีชีวิตส่วนตัวที่มีความสุขด้วย ขอให้เราค�ำนึงถึง
เรื่องนี้อยู่เสมอขณะที่อ่านหนังสือเล่มนี้
แนวคิดบางอย่างของหนังสือ เช่น การมีอทิ ธิพลต่อผูอ้ นื่ การ
สัมภาษณ์งาน และจัดการกับการกีดกันทางเพศ จะช่วยให้คณ
ุ รับมือ
กับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ในขณะทีบ่ างแนวคิดจะช่วยในการวางแผน
เชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับอนาคตทางการงานและชีวิตส่วนตัวของคุณได้
ดีขนึ้ ดิฉนั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าภาพยนตร์สยองขวัญเรือ่ งนีค้ งจะช่วยคุณ
ได้บา้ งในขณะทีค่ ณ
ุ พยายามเดินหน้าไปสูค่ วามส�ำเร็จทางการงาน
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1
วิธีชี้ตัวผีดิบส�ำหรับมือใหม่
ริก : “แน่ใจนะว่าพวกเขาตายแล้ว ฉันต้องถามก่อน”
มอร์แกน : “ตายแล้วแน่นอน แต่มีอะไรบางอย่างใน
สมองที่ยังท�ำงานอยู่”
ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจความหมายของค�ำที่เราใช้เสียก่อน
เหตุการณ์ใน เดอะวอล์กกิ้งเดด เกิดขึ้นในกลียุคที่ซอมบี้หรือผีดิบ
อาละวาด ทว่าในหนังไม่ได้ใช้คำ� ว่าซอมบีเ้ ลย แต่จะเรียกว่า วอล์กเกอร์
เราเห็นได้อย่างง่ายดายว่าใครคือวอล์กเกอร์ จากร่างกายที่เน่าเฟะ
ท่าเดินเซไปมา และเสียงครวญ แต่กม็ อี กี มากทีย่ งั มองไม่ออก เพราะ
พวกมันยังมีลักษณะของคนอยู่
อย่างไรก็ตาม ผีดบิ ในทีท่ ำ� งานจะมองออกได้ยากกว่า พวกเขา
อาจดูเหมือนเพื่อนร่วมงานปกติทั่วไป แต่สิ่งที่บอกได้คือ ค�ำพูดและ
การกระท�ำของพวกเขา ต่อไปนี้คือวิธีง่ายๆ ในการที่จะรู้ว่าใครคือ
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ผีดิบหรือวอล์กเกอร์ในที่ท�ำงานของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่า ตัวคุณจะ
ไม่พูดหรือแสดงลักษณะท่าทางของผีดิบออกมาเสียเอง
ผีดบิ เป็นผูต้ าม เมือ่ มองดูกลุม่ วอล์กเกอร์ คุณจะเห็นว่าพวกมัน
เดินตามกันไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความเร็วเท่าๆ กัน จะเปลี่ยน
ทิศต่อเมื่อได้ยินเสียงหรือเห็นการเคลื่อนไหวเท่านั้น พวกมันไม่คิด
และไม่มคี วามกล้าทีจ่ ะท�ำอะไรเอง ผีดบิ ในทีท่ ำ� งานก็เช่นกัน พวกเขา
จะท�ำงานตามที่บอกเท่านั้น ไม่ท�ำอะไรมากไปกว่านั้น คนเหล่านี้จะ
ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ประเภทว่า “เราน่าจะลองท�ำแบบนี้บ้าง”
อันเป็นลักษณะของคนทีม่ ไี ฟและมีความคิดริเริม่ ซึง่ จะท�ำให้พวกเขา
โดดเด่นขึ้นมาจากคนอื่นๆ
ผี ดิ บ จะมาถึ ง 9 โมงเช้ า และกลั บ บ้ า น 5 โมงเย็ น เป๊ ะ
เช่นเดียวกับหลายคนในตอนต้นที่เกิดโรคระบาด ซึ่งตายเพราะมัว
แต่นั่งรอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดการกับปัญหา ผีดิบในที่ท�ำงานคือ
ทาสของกฎระเบียบ พวกเขาจะพักกินอาหารกลางวันในเวลาเดียวกัน
ทุกวัน รักษากฎอย่างเคร่งครัด ไม่เดินออกนอกลู่นอกทาง (“ไม่คุ้ม
เสีย่ งกับการตกงาน”) และพยายามหลีกเลีย่ งสิง่ ทีไ่ ม่ใช่หน้าที่ พวกเขา
จะมาท�ำงานอาทิตย์ละ 35 ชัว่ โมงเพือ่ ทีจ่ ะได้เงินเดือนตอนสิน้ เดือน
ท�ำงานเพือ่ จะได้มกี นิ มีใช้ และคิดว่าไม่ใช่กงการของตนทีจ่ ะพยายาม
คิดหาวิธใี หม่ในการท�ำงาน หรือท�ำงานมากกว่าทีก่ ำ� หนดสักนาทีเดียว
คนเหล่านี้เป็นตัวถ่วง ท�ำให้โครงการต่างๆ ช้าลง เพราะพวกเขาจะ
ท�ำงานเท่าที่ได้รับมอบหมาย และภายในเวลาการท�ำงานของตน
เท่านั้น
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ผีดบิ จะเป็นตัวตลกในทีท่ �ำงาน มองเผินๆ ตัวตลกในทีท่ ำ� งาน
จะดูเป็นคนสนุกสนาน มีความสุข แต่นั่นคือวิธีที่พวกเขาจะผ่าน
แต่ละวันไปได้ หรือเป็นวิธีเดียวที่ท�ำให้การมาท�ำงานมีความหมาย
พวกเขาจะสร้างจุดเด่นของตน (ทุกคนรู้จักเขา) แต่ไม่เคยมีใครให้
ความส� ำ คั ญ กั บ เขาอย่ า งจริ ง จั ง ซึ่ ง หมายความว่ า พวกเขาเป็ น
พนักงานที่ไม่มีอนาคต คนเหล่านี้จะคอยชักใบให้เรือเสียและท�ำให้
วัฒนธรรมของบริษัทปั่นป่วน
พวกผีดิบจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ
อย่างการย้ายเครื่องท�ำกาแฟ เปลี่ยนระบบการออกใบแจ้งหนี้ ไป
จนถึงเรือ่ งใหญ่อย่างการปรับโครงสร้างของฝ่าย เหล่าผีดบิ จะไม่ชอบ
และคิดไปก่อนว่ามันจะไม่ได้ผล บ้างถึงขนาดพยายามท�ำทุกวิธีให้
ล้มเหลว เหมือนกับที่คาร์เตอร์ท�ำเมื่อริกเสนอแผนจัดการกับฝูง
วอล์กเกอร์ในเหมืองในตอนต้นของซีซนั่ ที่ 6 พวกผีดบิ จะไม่พยายาม
หรือให้ความร่วมมือ เพราะพวกเขาต้องการท�ำอะไรแบบเดิมๆ ไม่ชอบ
การเปลี่ยนแปลง จริงอยู่ การเปลี่ยนแปลงอาจไม่ได้ให้ผลดี
ทุกครั้งไป และบางครั้งยังน�ำมาซึ่งความยุ่งยากให้กับธุรกิจหรือ
คนที่ท�ำงานด้วย แต่นี่ไม่ใช่เหตุผลของเหล่าผีดิบ พวกเขาไม่เคยคิด
อะไรลึกซึ้งขนาดนั้น เพียงแต่ไม่ชอบเพราะมันแตกต่างไปจากเดิมที่
เคยชิน ความหยุมหยิม ความไม่พอใจของพวกผีดิบจะเบี่ยงเบน
ธุรกิจออกจากเป้าหมายส�ำคัญ
พวกผีดบิ จะต้องถูกเสมอ แต่ได้แต่พดู ไม่เคยลงมือท�ำ ผีดบิ
ประเภทนี้สามารถนั่งวิจารณ์ทุกอย่างที่ผู้บริหารท�ำได้ทั้งวัน ถ้าคุณ
เกิดซวยไปเจอกับพวกนี้ในห้องอาหารพนักงาน คุณจะต้องนั่งฟัง
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พวกเขาบ่นตลอดเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน พวกเขาสนุกกับ
การพูดถึงข้อบกพร่องต่างๆ ของแผนกหรือองค์กรกับพนักงานใหม่
เพราะมันท�ำให้รู้สึกว่าตนมีอ�ำนาจ ทว่าลึกลงไปแล้ว พวกเขารู้ดีว่า
ตนไม่มีวันขึ้นเป็นผู้บริหาร (แม้จะไม่ยอมรับก็ตาม) พวกเขาไม่มีวัน
กล้ า พอที่ จ ะให้ ค� ำ แนะน� ำ หรื อ วิ ธี แ ก้ ป ั ญ หาในเชิ ง บวก หรื อ ออก
ความเห็นใดๆ ที่จะท�ำให้บริษัทท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผีดิบเหล่านี้จะสร้างบรรยากาศที่ไม่ชวนท�ำงานในทีม และท�ำให้
ผู้บริหารท�ำงานได้ยากขึ้นมาก
ไม่ใช่ความผิดของฉัน พวกผีดิบไม่เคยยอมรับผิด แม้กระทั่ง
กับตัวเองก็ตาม ซึ่งหมายความว่า พวกเขาจะไม่เคยได้เรียนรู้อะไร
จากความผิดพลาดเลย นิโคลัสไม่ยอมรับผิดว่าตนเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตของโนอาห์กับไอแดนตอนที่ออกไปหาข้าวของเครื่องใช้
เขาโกหกเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและพยายามโทษว่าเป็นความผิด
ของเกล็น สุดท้ายการทีเ่ ขาไม่เรียนรูจ้ ากความผิดพลาดท�ำให้เขาเอง
เสียชีวิต และเกล็นเกือบตายไปด้วย
ในทีท่ ำ� งาน เหล่าผีดบิ จะมีขอ้ แก้ตวั เมือ่ มีความผิดพลาดเกิดขึน้
เสมอว่า เป็นเพราะความบกพร่องของระบบ หรือเพื่อนร่วมงาน
เช่น “ฝ่ายบัญชีส่งตัวเลขให้ผมล่าช้า” “ผู้จัดการโครงการบอกให้ผม
ท� ำ อย่ า งนี้” “ระบบให้ค�ำตอบออกมาแบบนี้ เมื่อผมป้อนข้อมูล
เข้าไป” ถ้าคุณบอกว่าพวกเขาควรท�ำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น พวกเขาจะไม่พอใจ ผีดิบเหล่านี้ท�ำให้ผู้จัดการและ
เพื่อนร่วมงานต้องท�ำงานหนักขึ้น เพราะต้องเสียเวลาแก้ปัญหาที่
พวกเขาก่อไว้
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พวกผีดิบจะไม่โดดเด่น หรือไม่ก็โดดเด่นในเรื่องผิดๆ ผีดิบ
ในที่ท�ำงานจะไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริหารของแผนกอื่น หรือถ้ารู้ ก็
รูจ้ กั จากเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง เช่น “อ๋อ หมอนัน่ ทีช่ อบท�ำเรือ่ งบ้าๆ บอๆ”
หรือ “คนทีท่ ำ� เรือ่ งเสียใหญ่โตตอนทีเ่ ราย้ายเครือ่ งท�ำกาแฟน่ะหรือ”
เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เหตุผลที่จะท�ำให้ใครได้เลื่อนต�ำแหน่งเลย
พวกผีดบิ จะกินอาหารกลางวันอย่างเดียวกันทุกวัน จากการ
ส�ำรวจในปี 2015 ของผู้ผลิตเนย เลอแพ็ค เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของพนักงานออฟฟิศสองพันคนพบว่า 32%
ของคนท�ำงานกินแซนด์วิชเนยแข็งเป็นอาหารกลางวันทุกวัน โดย
เฉลี่ยพวกเขากินซ�้ำๆ กันมาแล้วเป็นเวลา 4 ปีครึ่ง และ 40% ของ
ผู้ตอบค�ำถามบอกว่าเวลาพักเที่ยงคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในวันท�ำงาน
ของพวกเขา
คุณอาจบอกว่าอาหารกลางวันในวันท�ำงานที่ค่อนข้างยุ่งควร
จะเป็นอะไรทีส่ ะดวก กินได้รวดเร็วก่อนทีค่ ณ
ุ จะต้องรีบเข้าประชุมต่อ
นี่คือเหตุผลที่ใช้ได้ และบางครั้งก็จ�ำเป็นจริงๆ แต่การกินแซนด์วิช
แบบเดียวกันทุกวันเป็นเวลา 4 ปีเนีย่ นะ! มันไม่นา่ หดหูเ่ กินไปหน่อย
หรือ นอกจากนีย้ งั เป็นหลักฐานอีกอย่างทีแ่ สดงให้เห็นถึงการไม่รสู้ กึ
รู้สากับงาน เหมือนกับว่าแค่ท�ำซ�้ำๆ ให้จบไปวันๆ เท่านั้น
เหล่าวอล์กเกอร์ในหนังก็กนิ อาหารอย่างเดียวกันทุกวันเช่นกัน
และดูไม่คอ่ ยจะแข็งแรงนักด้วย การจะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้น ก่อนอื่นคุณต้องมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนักโภชนาการแนะน�ำว่า
การจะมีสขุ ภาพดี ต้องกินอาหารหลากหลาย – และนีค่ อื เหตุผลหนึง่
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ในการเปลี่ยนนิสัยการรับประทานอาหารกลางวันซ�้ำๆ กันของคุณ
เช่นเดียวกับที่มนุษย์ทุกคนใน เดอะวอล์กกิ้งเดด ซึ่งมีไวรัส
บางอย่างในตัว ทีจ่ ะท�ำให้พวกเขากลายเป็นวอล์กเกอร์ได้ เราทุกคน
ต่างมีโอกาสทีจ่ ะมีนสิ ยั ผีดบิ ในทีท่ ำ� งานได้เช่นกัน ตอนนีค้ ณ
ุ ได้ทราบ
แล้วว่าจะต้องคอยระมัดระวังอะไรบ้างที่จะไม่ท�ำให้คุณมีนิสัยแบบ
ผีดิบในที่ท�ำงาน เพื่อจะดึงตัวเองกลับออกมาสู่เส้นทางที่จะน�ำคุณ
ไปสู่ความส�ำเร็จในชีวิตการท�ำงานได้อย่างทันท่วงที
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2
เป็นวอล์กเกอร์ไม่ดีตรงไหน
แมกกี้ : “เขามีปืน เขายิงตัวตายได้”
แครอล : “คนบางคนก็ไม่ยอมแพ้ เหมือนพวกเรา
นั่นแหละ”
คุณอาจสงสัยว่าท�ำไมพวกที่รอดชีวิตถึงพยายามหนักหนาที่
จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ทั้งที่พวกเขาต้องต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายแทบ
ทุกวันเพื่อจะไม่ถูกพวกวอล์กเกอร์กัด หรือถูกพวกโรคจิตเล่นงาน
(อันเป็นสิ่งเดียวที่แตกต่างจากวันอื่นๆ) ดูเหมือนพวกเขาจะต้องเจอ
แบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันที่ชีวิตจะกลับคืนสู่ ‘ปกติ’ บางทีการยอม
เป็นวอล์กเกอร์เสียเลยเหมือนจะง่ายกว่ามาก มีตัวละครบางตัว
เช่น ไทรีส ซึ่งคิดว่าโลกไม่ใช่ของพวกเขาอีกต่อไป และเลิกต่อสู้
เพื่อจะมีชีวิตต่อ
ในที่ท�ำงานก็เช่นเดียวกัน คุณวางแผนการไต่เต้าไปสู่ความ
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ส�ำเร็จในหน้าที่การงาน พยายามท�ำให้ผู้บริหารประทับใจ ท�ำงาน
ดึกดื่นหลังจากที่เพื่อนร่วมงานกลับบ้านกันหมดแล้ว...ซึ่งบางครั้ง
คุณอาจสงสัยว่า ถ้าท�ำตัวเหมือนกับผีดบิ คนอืน่ ๆ ในทีท่ ำ� งาน ชีวติ คุณ
อาจสบายขึ้นมาก
หลังจากที่คุกแตก เหลือมิชอนอยู่คนเดียว เธอจับวอล์กเกอร์
ได้สองตัว และจัดการตัดแขนและกรามของพวกมันเพื่อไม่ให้มันท�ำ
อันตรายเธอได้อย่างทีเ่ ธอเคยท�ำมาแล้วกับวอล์กเกอร์คกู่ อ่ น จากนัน้
เอาเชือกผูกมันไว้และจูงให้เดินตามไปข้างๆ เพื่อกลบกลิ่น วิธีนี้
ท�ำให้เธอเดินร่วมไปกับกลุ่มวอล์กเกอร์ได้โดยที่พวกมันไม่รู้ว่าเธอยัง
ไม่ตาย การเดินไปกับผีดบิ ทีเ่ ป็นผูห้ ญิงเหมือนกัน ท�ำให้มชิ อนมองเห็น
ว่าชีวติ ของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไป และตอนนัน้ เองทีเ่ ธอตระหนักว่า
สิ่งที่ท�ำอยู่ไม่มีประโยชน์ใดๆ การเดินไปกับกลุ่มผีดิบจะไม่น�ำเธอ
ไปสู่จุดหมายใด มันก็เหมือนกับตายทั้งเป็น ราวกับว่าเธอคือผีดิบ
อีกตนหนึ่งเท่านั้น
เช่นเดียวกัน เมื่อริกบอกว่า ตราบใดที่ไม่มีโอกาสท�ำอย่างอื่น
ให้คนในกลุ่มคิดว่าตัวเองก็เป็นวอล์กเกอร์ไปก่อน และแดริลพูดขึ้น
ด้วยความโกรธว่า “เราไม่ใช่พวกมัน” หลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันใน
โรงนา พวกวอล์กเกอร์พยายามบุกเข้าไปท่ามกลางพายุฝน ขณะที่
พวกพระเอกต่อสู้ไม่ให้มันเข้าไป ซึ่งเราจะได้เห็นความมุ่งมั่นที่จะ
ไม่ยอมตกเป็นพวกผีดบิ และความสามัคคีอนั แข็งแกร่งในการพยายาม
หลีกเลี่ยงชะตากรรมนั้น
หากคุณมองชีวิตของตัวเองในระยะสั้น คุณอาจรู้สึกเหมือน
กับว่าก�ำลังท�ำงานหนัก โดยแทบจะไม่ได้สิ่งตอบแทน ยิ่งในช่วงต้น
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ของโครงการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือชีวิตส่วนตัวก็ตาม
แต่ถา้ มองผลระยะยาว เช่นเดียวกับมิชอน แดริล และคนอืน่ ๆ ในกลุม่
คุ ณ จะรู ้ ว ่ า ท� ำ ไมคุ ณ จึ ง ต้ อ งพยายามท� ำ งานหนั ก ต่ อ ไปเรื่ อ ยๆ
จนประสบความส�ำเร็จ ต่อไปนี้คือเหตุผล 2-3 ข้อ :
คนที่ประสบความส�ำเร็จมีอายุยืนกว่า
จากการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในปี 2012 ทิโมธี จัดจ์และจอห์น ดี.
แคมเมเยอร์-เมิลเลอร์ ศาสตราจารย์ด้านบริหารธุรกิจพบว่า คนที่
ประสบความส�ำเร็จในชีวิตมักมีอายุยืนยาวกว่า โครงการนี้ติดตาม
ศึกษาคนจ�ำนวนหนึ่งมาเป็นเวลากว่า 70 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อเป็น
วั ย รุ ่ น พบว่ า ผู ้ ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายในชี วิ ต จะมี
อัตราการเสียชีวติ 31.7% เปรียบเทียบกับคนทีเ่ หลือซึง่ อยูท่ ี่ 46.7%
คุ ณ จะได้เห็นว่า หัวใจส�ำคัญในที่นี้คือ ความส�ำเร็จ ไม่ใช่ความ
ทะเยอทะยาน แม้คุณจะประสบความส�ำเร็จไม่ได้หากขาดความ
ทะเยอทะยานก็ตาม การศึกษายังพบว่าคนที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ
ตามที่หวัง มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเฉลี่ยด้วย
บทเรียนในที่นี้ก็คือ คุณจะต้องสนับสนุนความทะเยอทะยาน
ด้วยวิธที ฉี่ ลาด ดังทีเ่ ห็นจากตัวละครหลายตัวในภาพยนตร์ เช่น ผูว้ า่
ซึ่งพยายามท�ำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่ต้องล้มเหลว เพราะ
ท�ำด้วยวิธีที่ผิดๆ ขณะเดียวกันผู้ที่ท�ำอย่างมีกลยุทธ์ที่ฉลาดประสบ
ความส�ำเร็จ
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คนที่ประสบความส�ำเร็จมีความสุขมากกว่า
วอล์กเกอร์ต ่างจากอสุรกายอื่น อย่างเช่น แวมไพร์ หรือ
แดร็กคูลา พวกมันจะเดินล่องลอยไปเรือ่ ยเปือ่ ยเพือ่ หาของกินเท่านัน้
ไม่มแี ผนการ (ชัว่ ร้าย) ไม่มจี ดุ หมาย ช่างน่าสมเพชเป็นทีส่ ดุ พวกเรา
หลายคนผ่านวันท�ำงานแต่ละวันไปด้วยวิธเี ดียวกัน เหมือนเครือ่ งจักร
ที่เดินหน้าไปด้วยกาเฟอีน คิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะห้าโมงเย็นเสียทีจะได้
กลับบ้าน ...เราท�ำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรกัน เพื่อจะได้ต่ืนขึ้นมาและท�ำ
แบบเดียวกันนีซ้ ำ�้ อีกในวันรุง่ ขึน้ มีเงินใช้จา่ ยกับสิง่ ทีไ่ ม่จำ� เป็น โดยที่
ไม่ได้สร้างความพอใจอย่างแท้จริงอย่างนั้นหรือ ความจริงก็คือ
มนุ ษ ย์ เ ราใช้ เ วลาครึ่ ง หนึ่ ง ในยามตื่ น ของแต่ ล ะวั น ในที่ ท� ำ งาน
เพราะฉะนัน้ เราจึงควรมีความสุขกับการท�ำงาน หาไม่แล้วการมีชวี ติ
จะมีความหมายอะไร
การศึกษาในปี 2006 เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตที่พบเป็น
ประจ�ำเผยว่า งานเป็นสาเหตุส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาการ
ป่วยทางจิต ปัญหาบางอย่างในการท�ำงาน เช่น การท�ำงานหนัก
เกินไป การไม่มีอ�ำนาจตัดสินใจ การได้รับผลตอบแทนต�่ำ ล้วน
เกี่ยวข้องกับความเครียดทั้งสิ้น ความสามารถในการควบคุมชีวิต
การท�ำงานของคุณ จะช่วยลดความสิ้นหวังซึ่งน�ำไปสู่ความเครียด
แม้คุณจะท�ำงานในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความกดดันสูง ผลตอบแทนต�่ำ
แต่คุณลาออกได้เสมอ การศึกษาพบว่า คนที่มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น
ให้ความส�ำคัญกับอนาคตทางการงานของตนเองมากกว่าองค์กร
(มี ‘ทัศนคติที่ไม่จ�ำกัดขอบเขต’) จะได้เงินเดือนสูงกว่า และได้รับ
การเลื่อนต�ำแหน่งบ่อยกว่า
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คนที่ประสบความส�ำเร็จน่าสนใจมากกว่า
อย่างน้อยคนพวกนี้ก็มีเรื่องให้คุย จริงอยู่ คนที่ประสบความ
ส�ำเร็จทางวัตถุบางคนคุยโม้โอ้อวดตัวเองจนลิงหลับได้ (ท�ำให้อด
สงสัยไม่ได้ว่า ส�ำเร็จจริงแค่ไหน ถ้าต้องอวดกันถึงขนาดนี้) สิ่งที่
เราต้องการจะบอกก็คอื คนทีม่ แี ผนการ มีความฝัน มีความทะเยอทะยาน
และมีเป้าหมาย ตื่นเต้นกับเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องของตัวเอง และ
กระตือรือร้นที่จะบรรลุความส�ำเร็จ จะเป็นคนที่มีเรื่องคุยมากกว่า
คนที่กินแซนด์วิชเนยแข็งเป็นอาหารกลางวันติดต่อกัน 847 วัน
ขนาดมิ ช อน (ซึ่ ง ค่ อ นข้ า งเงี ย บขรึ ม ) ก็ ยั ง เป็ น เพื่ อ นคุ ย ที่ ดี ก ว่ า
วอล์กเกอร์คนอื่นๆ ผีดิบในที่ท�ำงานมักจะเฉื่อยชา ซึมกระทือ ไร้
ความคิดสร้างสรรค์ และไม่มีความสุข ใครกันล่ะที่อยากจะสนทนา
วิสาสะหรือเป็นเพื่อนกับคนพวกนี้
คนที่ประสบความส�ำเร็จจะมีเสน่ห์มากกว่า
พูดตรงๆ ก็คือ ผู้ชายที่ประสบความส�ำเร็จจะมีเสน่ห์มากกว่า
ส�ำหรับผู้หญิง...แม้ผู้ชายจะไม่แคร์นักกับความส�ำเร็จของผู้หญิง
ก็ตาม นี่ไม่ใช่ข่าวดีเลยส�ำหรับประเด็นของความเท่าเทียมทางเพศ
แต่เป็นข่าวดีส�ำหรับผู้ชาย (ที่ไม่ใช่เกย์) เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปที่
ธรรมชาติของสัตว์ – สัตว์ตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงจะมีความสามารถใน
การหาเลี้ยงคู่ของมันได้ดีกว่า นอกจากนี้สถานะก็เป็นวิธีวัดความ
เฉลียวฉลาดตั้งแต่โบราณกาลด้วย โดยมองว่าเพศผู้ที่ฉลาดจะท�ำให้
มีลกู ทีม่ สี ขุ ภาพดีและฉลาดกว่า ใน เดอะวอล์กกิง้ เดด เมือ่ ลอรีคดิ ว่า
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ริกเสียชีวิต เธอก็โผไปหาเชน ซึ่งเป็นผู้น�ำกลุ่ม เป็นคนที่คอยจัดการ
ดูแลเรื่องต่างๆ และมีความเข้มแข็งเป็นชายชาตรีพอที่จะช่วยให้
ทุกคนรอดได้ แต่เมื่อริกซึ่งเก่งกว่า (และเป็นสามีของเธอ) กลับมา
ลอรีก็สลัดเชนทิ้งอย่างง่ายดาย
ชี วิต ที่ยืนยาว มีค วามสุข น่าสนใจ และเซ็ก ซี่ก�ำลังรอผู้ที่
ประสบความส�ำเร็จอยู่ – จงจ�ำข้อนี้ไว้ให้ดี ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ
เข้าเป็นพวกผีดิบในที่ท�ำงาน
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