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ทําอยางไรจึงจะไดเลือ่นขั้น  
 
 

เวลาของเราสวนใหญแลว มันจะหมดไปกับการทํางาน ทํางาน และก็ทํางาน แตเรากลับใช
ความพยายามเพียงนอยนิด (หรือไมไดใชความพยายาม) ในการที่จะทําใหตัวเองไดรับการเล่ือนขั้น 
เล่ือนตําแหนง หรือเพิ่มเงนิเดือนตามไปดวย เรามักจะคิดวาการไดรับเล่ือนขั้นนั้นเปนความโชคดี 
เปนเรื่องของดวงหรือโชคชะตา หรืออาจคิดวามันจะตองเกิดกับบุคคลที่มีความสามารถมากกวาเรา
เทานั้น แทที่จริงแลว เรื่องของการไดรับเล่ือนขั้นนี้ก็มีเทคนิคและกลวิธีที่จะชวยใหคุณสามารถประสบ
ความสําเร็จ และกาวหนาในตําแหนงงานไดเชนกัน 

 

คุณสามารถไดรับการเลื่อนขั้น (และไดรับเงินเดือนที่สูงขึ้น) โดยเพิ่มความรับผิดชอบในงานใหมากขึ้น

และอุทิศตัวในการทํางานใหกับผูบังคับบัญชา คุณอาจใชเวลาสักครึ่งชั่วโมงในแตละวัน เพื่อชวยจัดการธุระ

เพิ่มเติมใหแกผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหคุณไดรับการเลื่อนตําแหนงไดเร็วขึ้น 

 

นอกจากนี้แลวการใชเวลาอีกสักครึ่งวันในทุกๆ 6 สัปดาห เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน การคิดคนหา

วิธีที่จะชวยลดคาใชจายในองคกร และการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสรางสรรคความคิดใน

ธุรกิจใหมๆ เหลานี้จะชวยใหคุณประสบความสําเร็จในการไดรับการเลื่อนตําแหนงไดอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน 

 

ลองพิจารณาตัวอยางสัก 2 เรื่อง ดังตอไปนี้ 
 

 พนักงานขายรองเทาคนหนึง่มีความคิดที่จะติดสติกเกอรสีแถบที่พิมพตัวเลขเล็กๆ ที่กลอง
รองเทา เพ่ือเปนการบอกสีและขนาดของรองเทา ทําใหพนักงานขายสามารถหยิบจากชั้นไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
 ผูบริหารระดับตนในธุรกิจคาปลีกไดเสนอตัวที่จะพัฒนาเว็บไซตใหแกบริษัท 

 

จะเห็นไดวา ทั้ง 2 ความคิดนี้เปนการชวยพัฒนาองคกร ชวยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาและ

พนักงานไดดียิ่งขึ้น เปนชองทางทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น และไมส้ินเปลืองทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งก็ไมนา

แปลกใจเลยวาภายในปนั้นเอง พนักงานทั้ง 2 คนนี้ก็ไดรับการเล่ือนขั้นไปเรียบรอย 

 

นอกจากนี้คณุยังควรวางแผนความกาวหนาของตนเองไว ดวยการตั้งเปาหมายในการเลื่อนขั้นไว ซึ่งจะ

ทําใหคุณสามารถกาวไปสูผลสําเร็จได นางมากาเร็ต แธตเชอร ไดเคยกลาวสุนทรพจนที่โดงดังไววา “ จงทําการ

แกไขปญหา มิใชนําปญหาเขามาในงาน ” ซึ่งนั่นก็หมายความถึงวา คุณจะตองทุมเท กําลังกาย พลังใจ และ

การฝาฟนอุปสรรค เพื่อใหไดรับโอกาสในการเลื่อนขั้น (และเงินเดือนเพิ่ม) อยางเต็มรอย (หรือกวานั้น) 
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การเลื่อนขั้นนั้นไมไดเปนส่ิงที่ขึ้นอยูกับพรสวรรคหรือความสามารถพิเศษใดๆ หากแตแทจริงแลวความ

เต็มที่และความกระตือรือรนในการทํางานกลับมีความสําคัญเหนือส่ิงอื่นใด พนักงานที่มีความสามารถบางคน

นั้นอาจรูสึกเบื่อหนาย ไมมีความกระตือรือรน หรือรูสึกวาตนเองนั้นอยูในระดับที่ต่ํากวามาตรฐาน พวกเขารูสึก

สับสนและคิดวาการไดรับการเล่ือนขั้นนั้นเปนเรื่องที่ยาก แตในความเปนจริงแลว คุณไดทุมเทแรงกายและพลัง

ใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนการเลื่อนขั้นของคุณ (ไมเวนแมแตเวลาที่คุณเหนื่อยลาแลวก็ตาม) คุณก็จะ

ไดรับผลตอบแทนที่คุมคาเปนที่สุดอยางแนนอน 

 

คุณสามารถจะเริ่มดําเนินการตามแผนการเลื่อนขั้นของคุณไดตลอดเวลา ดังนั้นคุณจะรอชาอยูใย ? รีบ

เริ่มตนเสียตั้งแตวันนี้ เพื่อความกาวหนาในชีวิตที่กําลังจะเริ่มขึ้น… 

 
 

คิดเพื่อประสบความสําเร็จ 
 

ถาคุณอยากที่จะไดรับการเลื่อนขั้น คุณควรเริ่มวางแผนเสียตั้งแตวันนี้ เพราะการเลื่อนขั้นนั้นไมได

เริ่มตนจากคุณสมบัติในใบรายงานผลการศึกษาอันสวยหรูของคุณ หากแตมันเริ่มจากความคิดของคุณเอง 

ดังนั้นคุณจงเริ่มทําอะไรเพื่อตนเอง เพื่ออาชีพงาน และเพื่อเจานายคนสําคัญของคุณ คุณตองทําตัวเองใหเปนผู

ที่มีคุณคา แบงเบาภาระงานในมือของเขา และทํามันใหดีที่สุด 
 
คุณจะตองสรางวินัยและทุมเทใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย  แตนั่นก็ไมไดหมายความวาคุณจะตองมา

นั่งทํางานทั้งวันทั้งคืน เพียงแคสละเวลาหลังเลิกงานสักวันละ 30 นาที อุทิศใหกับงานที่ไดรับมอบหมายแลวละก็ 

 แนนอนวาคุณจะมีสิทธิไดเล่ือนขั้นโดยไมยากเลย ถึงแมวาคุณไดเล่ือนขั้นมาเรียบรอยแลว คุณก็แนใจไดเลยวา

การเลื่อนขั้นในครั้งตอไปนั้นจะไมมีวันเปนไปโดยอัตโนมัติ คุณยังคงตองปฏิบัติตามกิจวัตรของผูรัก ความ 

กาวหนาดังเดิมอยางตอเนื่อง จะวาไปแลวก็คงเหมือนกับวา คุณตองทําตัวเปนคนที่มีความกระตือรือรนและ 

มีแรงใฝดีอยูในตัวตลอดเวลา ถึงแมวาเวลานั้นจะเปนเวลาที่คุณเหนื่อยลามากแลวก็ตามที 

 

การเขียนบรรดาเปาหมายตางๆ ที่คุณคาดหวังและคาดฝนเอาไวลงบนกระดานเปนวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพ มากกวาที่เราจะนั่งคิดและจําแตเพียงอยางเดียว ซึ่งคุณอาจเริ่มตนดวยการเขียนเปาหมายในวัน

พรุงนี้ของคุณในสมุดบันทึกเล็กๆ สักเลม แลวคอยๆ ขยายไปสูเปาหมายที่ตองทําใหสําเร็จในอีก 3 เดือน 6 เดือน 

หรืออีก 5 ปขางหนา ซึ่งเปาหมายที่วานี้ก็อาจไดแก 
 

  ความคิดที่จะทําใหลูกคานั้นมาเปดบัญชีกับเรามากยิ่งขึ้น 
  วิธีการงายๆ ที่จะทําใหเราคนหาสินคาที่เกบ็ไวในคลังสินคาไดงายขึ้น 
  แผนการที่จะชวยลดคาใชจายตางๆ ในแผนกของคุณ 
  กลยุทธการสรางทีมงาน (Team-Building Strategy) ที่คุณอาจบริหารเองได 
  การสรางเว็บไซตเพ่ือเปนการโฆษณาประชาสัมพันธใหกับบริษัท 
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ดังนั้นส่ิงที่คุณตองทํา คือ เขียนโครงการตางๆ และเปาหมายเหลานี้ลงไปใหชัดๆ เพื่อที่คุณจะไดมี

แนวทางดําเนินงานไปสูเปาหมายที่วางไวไดโดยงาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ ที่บรรดาผูบริหารตางก็มองหาใหพนักงานที่จะไดรับการเล่ือนขั้น  

ซึ่งก็ไดแก 

1) เปนผูที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะเปนคนที่ทํางานเสร็จตรงตามกําหนดเวลา  

และมีประวัติการลงเวลาทํางานที่ดี 

2) เปนผูที่ไววางใจได 

3) มีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ของตนอยางเต็มใจ 

4) มีผลิตภาพ (Productivity) สูง 

5) เปนผูมีอัธยาศัยดี เขากับเพื่อนรวมงานได 

 

ซึ่งจากรายการขางตนนี้ คุณสามารถเพิ่มเติมคุณลักษณะที่ดีอื่นๆ เขาไปอีกได เชน เจานายตองการ

ผูใตบังคับบัญชาที่เชื่อถือได และไมแพรงพรายความลับของบริษัทใหแกผูอื่น หรือเปนผูที่ไมทําใหชื่อเสียงของ

บริษัทตองเสื่อมเสีย เนื่องจากประพฤติตนไมเหมาะสม (เชน เสพยา หรือดื่มของมึนเมาขณะปฏิบัติหนาที่) 
 

 คุณสมบัติที่สําคัญอื่นๆ ที่คุณควรตระหนักถึง เพื่อนําคุณไปสูการไดรับเล่ือนขั้นนั้นก็คือ 

การเปนผูที่มีความสุภาพ ออนโยน เสมอตนเสมอปลาย 

 

 เปนคนที่ยิ้มแยมแจมใส 

 วางมาดใหดูผ่ึงผาย เฉลียวฉลาด ชวนมอง 

 ใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานทุกๆ คนเทาที่สามารถทําได 
 อยาทําตัวเศราหมอง หรือเก็บความขุนของหมองใจเอาไว 

 ตอบรับโทรศัพทดวยน้ําเสียงที่เปนมิตร และแสดงออกถึงความมีมิตรจิตมิตรใจ 

 

 ผูบริหารระดับสูงของบริษัทผลิตส่ือส่ิงพิมพแหงหนึ่ง เคยกลาวไววา หนังสือที่พิมพออกมานั้นจะดีที่สุด

หรือไม ก็ขึ้นอยูกับกองบรรณาธิการที่มีความพรอม ความสุภาพ และเปยมดวยไมตรีเปนสําคัญ บุคลากรในกอง

บรรณาธิการที่ไดรับเลือกใหเล่ือนขั้นทั้งชายและหญิงนั้น ไมเพียงจะเปนผูที่ทํางานนอกเวลาในยามที่จําเปน

อยาวิตกกังวลไป หากคุณไมไดจบปริญญาโทมาทางดานการบริหารหรอืทางดาน
อื่นๆ เพราะสิ่งที่จะทําใหคุณไดเล่ือนขั้นนั้นก็คือผลการทํางานของคุณนั่นเอง 

ไมมีใครหรอกที่จะไดเล่ือนขั้นเพียงเพราะทาํงานเพียง 9 โมงเชาถึง 5 โมงเย็น คุณ
ตองอุทิศตัวใหมากกวานั้น และตองยึดตามเปาหมายที่วางไวดวย 
 

เคล็ดลับ 
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เทานั้น แตยังจะตองจัดสรรเวลาสําหรับสมาคมกับผูรวมงานอื่นๆ ดวยเชนกัน และพวกเขาจะตองเปนผูที่มี

อารมณขันที่เหมาะสมในยามที่เครงเครียด  

 

โดยสวนใหญ พวกเขาจะมีความรูทางดานบรรณาธิการกิจอยูแลว แตพวกเขาไมเพียงจะใหความ

ระมัดระวังเปนพิเศษเฉพาะกับหนังสือที่ตนรับผิดชอบเทานั้น หากแตพวกเขาจะดูดวยวา หนังสือฉบับอื่นๆ ใน

เครือนั้นเปนอยางไร เพื่อรักษาภาพโดยรวมของหนังสือ นอกจากนี้แลว พวกเขายังถือวาเปนความรับผิดชอบ

สวนตัวในการเรียนรูที่จะคอบคุมงบประมาณ การโฆษณา การขาย และการบริหารบุคคลดวยอีกเชนกัน 

 

 บุคลิกทาทางอันสุขุม และการแสดงออกที่ดูดีนั้นเปนส่ิงที่สามารถจะฝกฝนกันได เพราะไมมีใครหรอกที่

เกิดมาพรอมคุณสมบัติที่ครบถวน ดังนั้นการที่จะไดส่ิงใดมาก็ตามยอมขึ้นอยูกับความพยายามของคุณเปน

สําคัญ ในธุรกิจที่มีการแขงขันกันอยางดุเดือดเชนทุกวันนี้ สงผลใหทักษะทางสังคมมีความสําคัญไมนอยไปกวา

ทักษะทางวิชาชีพเลย บุคคลที่มีตําแหนงและปฏิบัติงานไดอยางยอดเยี่ยมเขาบอกวา บุคคลใดก็ตามที่หลบเล่ียง

งานบอยๆ (รวมถึงพวกหัวหนาดวย) เปนพวกที่ไมนาจะไดรับการเลื่อนขั้น ดังนั้นคุณควรตองไดรับความสนใจ

จากคนทั้งบริษัทและพยายามสอนตัวคุณเองใหเชื่อมโยงสิ่งตางๆ รอบตัว ใหเปนผูที่มีความรูมาก และหัดใชเวลา

รวมกบัเพื่อนรวมงานเพื่อที่คุณจะไดเปนที่รักของทุกๆ คน และเมื่อเวลาแหงการเลื่อนขั้นมาถึง ภาพที่จะปรากฏ

ในความคิดคํานึงของทุกคนจะเปนใครไปไมไดนอกจาก “คุณ” 
 

** คําเตือน :  อยาสูญเสียการควบคุมตนเองในสถานที่ทํางานเปนอันขาด ** 
สําหรับสุภาพบุรุษ  : คุณควรควบคุมอารมณใหอยู และไมควรลืมในคํามั่นสัญญาที่คุณไดใหไวกับใครๆ 
สําหรับสุภาพสตรี  : คุณไมควรแสดงความออนแอหรืออารมณออกมา เชน การรองไหในที่รโหฐาน  

      ถาคุณรูสึกผิดหวัง หรือรูสึกวาจะควบคุมตัวเองไมอยูแลวก็ใหเดินเลี่ยงไปจาก 

      ที่ทํางานสัก 10 นาที แลวไปหากาแฟดื่มเพื่อใหเกิดสมดุลทางจิตใจจะดีกวา 
 

 

 

 

 

 

ทําตัวใหดูดีสําหรับการทํางาน 
 

การเริ่มตนในการทํางานที่ดีนั้น เริ่มตั้งแตคุณตื่นนอนขึ้นมา คุณจัดการกับกิจวัตรประจําวันตางๆ ของ

คุณอยางไร ? คุณสามารถเริ่มคิดโดยใชหลักในการบริหารเวลามาชวย เชน ตั้งนาฬิกาใหปลุกกอนเวลาที่คุณ

ตองการสักครึ่งชั่วโมง จากนั้นคุณก็ใชเวลาสวนนั้นในการจัดการกับตัวเองใหดูดี อาบน้ํา แลวชโลมดวยโคโลญ 

กล่ินออนๆ กอนที่คุณจะแตงตัวออกจากบาน 

 
ผูนํามักจะเขาใจในเชาวนอารมณของบุคคลอื่นไดดีพอๆ กับทักษะในการบริหาร

จัดการของเขา 

เคล็ดลับ 
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 พยายามแตงกายใหดูดีและถูกกาลเทศะในทุกๆ วัน เพราะถาหากคุณนึกครึ้มอกครึ้มใจแตงตัวแปลก

ประหลาดออกจากบานไป คุณก็อาจตกเปนเปาสายตา และเปนตัวตลกในสายตาผูอื่นได ทางที่ดีแตงตัวใหดูดี 

เรียบรอย และสุภาพเขาไว ที่สําคัญนอกจากการแตงตัวก็คงจะหนีไมพนเรื่องของทรงผมและรองเทา ซึ่งคุณควร

เอาใจใสและลงทุนกับ 2 ส่ิงนี้ใหมากเทาที่จะทําได เครื่องแตงกาย เครื่องใชเหลานี้ไมจําเปนตองมีราคาแพง 

เพียงแตตองใชมันใหเหมาะสม เขากับตัวคุณ และชวยสงเสริมใหคุณดูดีขึ้น นอกจากนี้การใชกระเปาเอกสารที่ดู

ดี มีราคาสักใบ ก็จะยิ่งชวยเสริมภาพลักษณใหคุณดูนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 

 

การทําใหดูออนวัยนั้นเปนส่ิงที่มีประโยชน แตมันก็อาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูสูงอายุได และหาก

คุณเริ่มมีผมหงอกแลวทางที่ดีคุณควรจะตัดผมส้ัน จงอยาปลอยใหมันยาวและกระเซิง เพราะมันจะทําใหหนาตา

คุณดูไมสดใส และดูมีอายุขึ้นกวาเดิม 

 

 
 
 

 
 
การทําใหรูสึกดี 
 

ขั้นแรกคุณจะตองไมพลาดอาหารมื้อเชา อันเปนมื้อที่จะสรางพลังงานใหแกเรา และควรรับประทาน

วิตามินเพื่อบํารุงรางกาย พรอมดวยน้ําผลไมอีกสักแกว 
 
พยายามจินตนาการถึงตัวเองในบทบาทใหม โดยใชเวลาเพียงวันละ 5 นาที ในการมองตัวเองใหมี

ความแข็งแกรงและยิงใหญขึ้น เชน คุณอาจนึกคิดวาเมื่อคุณไดรับการเล่ือนขั้นแลวคุณจะเปนอยางไร ลอง

หลับตาลงชาๆ แลวตั้งสมาธิ นึกถึงภาพนั้นอยางมคีวามสุขและมั่นใจในบทบาทใหมของคุณ ซึ่งจะเปนการ

เสริมแรงในสิ่งที่คุณคิดและคาดหวังเอาไว อีกทั้งยังชวยใหคุณกําลังใกลที่จะประสบความสําเร็จอีกดวย 

 
 

 

 

 

 

 

สุภาพสตรีควรจะสวมใสชุดที่ดูดี และแตงหนาตาเพ่ือใหดสูดใส เพ่ือใหดเูปน 
มืออาชีพ นาเช่ือถือ และเพิ่มความมั่นใจ มากกวาที่จะปลอยใหหนาไมมีสีใดแตงแตมเลย 

เคล็ดลับ 

มือและฟนเปนส่ิงที่จะถูกสังเกตในที่ทํางาน ดังนั้นคุณควรเอาใจใสมันใหดี  
ใชน้ํายาดับกล่ินกาย เพ่ือกําจัดกล่ินที่ไมพึงประสงค ซึ่งมนัอาจจะเปนตัวทําลาย 
โอกาสในการเลื่อนตําแหนงของคุณได 

เคล็ดลับ 
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ปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมในที่ทํางาน 
 

การทําตัวใหกลมกลืน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรนั้นเปนส่ิงที่จําเปน ถาคุณตองการไดรับการเลื่อน

ขั้น ผูบังคับบัญชามักจะมองหาพนักงานที่มีลักษณะดังนี้ 
 

 ตองเปนคนที่ไดรับการยอมรับ เขากลุมได 
  มีเครือขายและสัมพันธภาพที่ดี 
  มีอารมณขัน 

 

นั่นหมายความวา คุณจะตองคบหาสมาคมกับเพื่อนรวมงานดวย อยาพยายามหลบเลี่ยงงานเลี้ยงของ

แผนก หรืองานเลี้ยงของพนักงาน ถาคุณรูสึกเขินอายก็ใหเขารวมกับกลุมที่ใกลชิดผูบังคับบัญชาของคุณ 

พนักงานหลายๆ คนทําลายการคบหาสมาคมกับเพื่อนรวมงานเนื่องจากตองรีบกลับบาน ถาคุณตองการจะไดรับ

การเลื่อนตําแหนงแลวละก็จงปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมในที่ทํางาน ซึ่งมนัก็อาจจะหมายถึงการเลี้ยงฉลองวัน

เกิดของเหลาพนักงาน การออกไปรับประทานอาหารรวมกัน การออกไปเลี้ยงสังสรรคปละ 2 ครั้งในหมูเพื่อน

รวมงาน หรืออาจจะเขารวมฉลองงานวันปใหมที่องคกรจัดขึ้น ซึ่งไมวามันจะเปนงานอะไร คุณก็ควรมีสวนรวม

ดวยเชนกัน 

 

 

 

 

 
คัดมาจากหนังสือ  “ทํางานอยางไรจึงจะไดเล่ือนขั้น” (30 Minutes… To Get Promoted) 

 

 
 

 

 
 
 
 


