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คนเราไม่สามารถทางานได้ สาเร็ จพียงลาพัง การทางานให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ นนั ้ ส่วนหนึ่งย่อมมาจากความ
ช่วยเหลือและการได้ รับความร่ วมมือจากผู้อื่นไม่มากก็น้อย คนบางคนมีเพื่อนฝูง มีผ้ ใู หญ่คอยให้ ความช่วยเหลือ ให้ การ
สนับสนุนค่อนข้ างมาก แต่สาหรั บบางคนเมื่อมีเรื่ องเดือดร้ อนและทุกข์ ใจกลับไม่มีใครสนใจ เหลียวแลที่จะให้ ความ
ช่วยเหลือใด ๆ เลย …..ทาไมถึงเป็ นเช่นนัน้
อลิสมองว่า การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นถือว่าศิลปะอย่างหนึ่ง คนบางคนมีศิลปะด้ านนี ้สูงมาก แต่ยงั มีอีก
หลาย ๆ คนที่ขาดศิลปะในการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น อย่างเช่น เพื่อนรุ่ นน้ องของอลิสเล่าให้ ฟังว่า เขาเพิ่งจะโกรธ
เพื่อนอีกคนหนึง่ นามสมมติวา่ คุณสุดสวย เนื่องจากเพื่อนรุ่ นน้ องคนนี ้ขอข้ อมูลบางอย่างแก่คณ
ุ สุดสวย แต่คณ
ุ สุดสวยไม่
ส่งข้ อมูลให้ เสียที เป็ นเหตุให้ รุ่นน้ องคนนี ้ไม่ชอบใจ และพูดต่อว่าคุณสุดสวยว่าเป็ นคนไม่มีน ้าใจเอาเสียเลย
เป็ นธรรมชาติคะ่ ว่า เมื่อเราขอให้ ผ้ อู ื่นช่วยเหลือและเค้ าไม่ช่วยเหลือเรา เราย่อมมีอารมณ์โกรธ ไม่ชอบ ไม่พอใจ
โดยปกติคนเรามักจะไม่โทษและไม่หนั กลับมามองตนเองก่อนว่า เป็ นเพราะเหตุใดทาไมเวลาเราขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น แล้ วทาไมไม่มีใครให้ ข้อมูล หรื อความช่วยเหลือใด ๆ
จากตัวอย่างของเพื่อนรุ่ นน้ องคนนี ้ ทาให้ อลิสต้ องเตือนสติน้องคนนี ้ก่อนว่า ควรจะสารวจดูตวั เองก่อนว่า เรา
แสดงพฤติกรรมอย่างไร ใช้ คาพูดและน ้าเสียงอย่างไรเวลาขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น อลิสสังเกตเห็นว่า น้ องคนนี ้มักจะใช้
คาพูดที่ไม่คอ่ ยจะเกรงใจใครสักเท่าไหร่ พูดจาห้ วน ๆ ขาดศิลปะในการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นพอควร
ทาอย่ างไรที่จะให้ ผ้ อู ่ นื ช่ วยเหลือเรา… อลิสขอฝากเทคนิคแบบง่ าย ๆ ในการขอความช่ วยเหลือจากผู้อ่ นื
ดังต่ อไปนี ้
ศึกษานิสัย และวิเคราะห์ ความชอบ - ก่อนที่คุณจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ก่อนอื่นเลยจาเป็ นอย่างยิ่งที่เรา
จะต้ องรู้ จักนิสยั ของผู้นนั ้ ก่อน รู้ ว่าเค้ าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร มีนิสยั และบุคลิกลักษณะเป็ นอย่างไร ตามหลักของซุนวูที่
กล่าวไว้ วา่ “รู้เขารู้เรา รบร้ อยครัง้ ชนะร้ อยครัง้ ”

เกริ่นนาก่ อนขอความช่ วยเหลือ - คุณไม่ควรเริ่ มต้ นขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นทันที ยิ่งเป็ นคนที่ไม่ค้ นุ เคยหรื อขาดการ
ติดต่อกันเป็ นเวลานาน คุณควรจะถามเรื่ องราวของบุคคลนัน้ ๆ ก่อน นาข้ อมูลที่คณ
ุ รับรู้ มา มาช่วยในการเกริ่ นนาก่อนที่
จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือหรื อขอความร่วมมือจากผู้อื่น
ใช้ คาพูดที่สุภาพ - ต้ องอย่าลืมว่า เรากาลังขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น คุณไม่ควรอย่างยิ่งในการใช้ คาพูดที่ไม่สภุ าพ
พูดจาห้ วน ๆ เอาแต่ได้ ฝ่ายเดียว เช่น ข้ อมูลที่ขอ ส่งให้ วนั นี ้เลยนะ หรื อ งานนี ้ด่วนมาก ยังไงต้ องอย่าลืมส่งให้ จะรอนะ
เป็ นต้ น คุณสามารถเลือกใช้ คาพูดอื่นได้ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้ องการ เช่น ข้ อมูลที่ขอ ไม่ทราบว่าจะ
สะดวกหรื อไม่ ถ้ าจะขอเป็ นวันนี ้ ไม่สะดวกก็ไม่เป็ นไรนะ หรื อ งานนี ้ด่วนมาก เป็ นไปได้ หรื อไม่ถ้าจะให้ สง่ งานในวันนี ้
เปิ ดใจให้ กว้ าง - ข้ อนี ้เป็ นข้ อที่สาคัญมาก คุณเองต้ องเปิ ดใจกว้ างยอมรับผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ ้น ภายหลังจากที่คณ
ุ เอ่ย
ปากขอความช่วยเหลือหรื อขอความร่วมมือจากผู้อื่นไปแล้ ว การเปิ ดใจยอมรับทังในแง่
้
มมุ ที่ผ้ อู ื่นให้ ความช่วยเหลือจากคุณ
และเปิ ดใจยอมรับฟั งเหตุและผลเมื่อบุคคลนันไม่
้ สามารถให้ ความช่วยเหลือแก่คณ
ุ พบว่าบ่อยครัง้ หากคนที่เราขอความ
ช่ว ยเหลือ เขาปฏิ เสธที่ จะให้ ข้ อมูลแก่คุณ คนส่ว นใหญ่ จ ะรู้ สึก โกรธ ไม่ช อบใจ ไม่พ อใจบุค คลนั น้ ๆ อัน เป็ นเหตุใ ห้
สัมพันธภาพที่เคยมีแตกสลายไป
ดัง นัน้ หากคุณ อยากจะให้ ผ้ ูอื่ น ให้ ความช่ ว ยเหลื อ แก่ คุณ คุณ ควรจะใช้ ศาสตร์ แ ละศิ ล ปะในการสร้ าง
ความคุ้นเคย พูดเกริ่ นนาก่อน และที่สาคัญจงใช้ วาจาที่สภุ าพ เหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์

