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เกีย่วกบัวเีอสโอ 
• เป็นองคก์รดา้นการพฒันาทีท่ างานเพือ่ขจดั
ความยากจนผา่นการท างานของอาสาสมคั 

• กอ่ตัง้ขึน้ในประเทศองักฤษ ในปี 2501 

• จนถงึปจัจบุนัส่งอาสาสมคัรท างานใน
ประเทศตา่งๆกวา่ 90 ประเทศจ านวน
ทัง้หมดประมาณ 40,000 คน จาก 94 
สัญชาต ิ  

• ปจัจบุนัวเีอสโอท างานใน 30 ประเทศทัว่
โลก  

• ขณะน้ีมอีาสาสมคัรก าลงัปฎบิตัหิน้าอยู ่  
589 คน  

• ท างานกบัองคก์รท้องถิน่กวา่ 500 องคก์ร
ในดา้นการศึกษา, สาธารณสขุ, การมส่ีวน
รว่ม, ความเป็นอยูอ่ยา่งมัน่คง 
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วเีอสโอในประเทศไทย 
 

• จ านวนอาสาสมคัรทีท่ างานในประเทศไทยทัง้หมด 959 คน (การรวบรวมขอ้มูล
เริม่ต้นในปี 2511 (1968))  

• ส่งอาสาสมคัรผูเ้ชีย่วชาญในดา้นตา่งๆ ภาษาองักฤษ, การศึกษา, ความพกิาร, การ
จดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

• ปจัจุบนัไมม่อีาสาสมคัรวเีอสโอตา่งชาตทิ างานในประเทศไทย  

• วเีอสโอรว่มกบัเครอืขา่ยจติอาสาสนบัสนุนและรณรงคด์า้นงานอาสาสมคัรเพือ่การ
พฒันาประเทศ เน้นทีก่ารสรา้งระบบการจดัการอาสาสมคัรและการผลกัดนัเชงิ
นโยบาย 
 



The important benefits of employee 
volunteering come not from the fact that it 
exists, but from the way in which it is 
carried out. 
 
ความส าคัญของโครงการอาสาสมัครพนักงานไม่ได้อยู่ที่การมี
อยู่ของโครงการแต่วธีิด าเนินโครงการต่างหากที่ส าคัญ 

 



วดีโีอตวัอยา่งงานวเีอสโอกบัภาคธุรกจิ 
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ภาคธุรกจิกบังานอาสาสมคัรพนกังานกบัวเีอสโอ 

• โครงการอาสาสมคัรพนกังานกบั Accenture เริม่ต้นขึน้ตัง้แตปี่ 1999 
หรอื พ.ศ. 2542  

• ถงึปจัจุบนั Accenture ไดส่้งอาสาสมคัรพนกังานกวา่ 150 คนมาท างาน
กบัโครงการของวเีอสโอในทวปี เอเชยี อฟัรกิา ซึ่งอาสาสมคัรจะไปท างาน
กบัโครงการรว่ม Skill to success ซึ่งมเีป้าหมายโครงการในการสรา้ง
ทกัษะในการประกอบอาชพีให้ชุมชนตา่งๆทัว่โลก 

• ภาพอาสาสมคัรก าลงัท างานในประเทศมาลาว ี
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ภาคธุรกจิกบังานอาสาสมคัรพนกังานกบัวเีอสโอ 

• เมือ่ปี 2014 หรอืพ.ศ. 2557 Randstad และ วเีอสโอ ฉลองการท างาน
รว่มกนัครบ 10 ปี Randstad เป็นผูน้ าระดบัโลกในการให้บรกิารดา้นการ
บรหิารงานทรพัยากรบุคคล จดัหาต าแหน่งทีเ่หมาะกบัผูส้มคัร ส่วนวเีอสโอเป็น
องคก์รทีจ่ดัหาอาสาสมคัรทีม่ทีกัษะเหมาะสมกบังานในพืน้ที ่ จะเห็นวา่ลกัษณะ
งานของทัง้สององคก์รนั้นเกือ้กูลซึ่งกนัและกนั ในระยะเวลากวา่ 10 ปีทีผ่า่น
มา Randstad ไดส่้งพนกังานมาเป็นอาสาสมคัรกบัวเีอสโอรว่ม 150 คน 
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ภาคธุรกจิกบังานอาสาสมคัรพนกังานกบัวเีอสโอ 

• อาสาสมคัรพนกังานจากธนาคารบารค์เลย ์ อนุราดา บาเนอรจ์ ี เป็น
อาสาสมคัรจากโครงการความรว่มมอืระหวา่งวเีอสโอและธนาคารบารค์เลย ์
ประเทศองักฤษ  

• อนุราดาท างานกบักลุม่ธุรกจิขนาดยอ่ย  SMEs ในเมอืงซานซบิา ประเทศ
แทนซาเนียเป็นเวลา 5 เดอืนเพือ่สนบัสนุนผู้ประกอบการธุรกจิขนาดยอ่ยใน
เมอืงซานซบิาให้เขา้ใจโอกาสทางธุรกจิทีเ่กดิจากการลงทุนในน ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาตใินประเทศตวัเอง 



ผลที่ได้จากโครงการอาสาสมัครพนักงาน 

ผลที่ได้กับงานพัฒนา ผลที่ได้กับภาคธุรกจิ ผลที่ได้กับตัวพนักงาน 

 
ท าให้องคก์รทอ้งถิน่ไดร้บัการ
ถา่ยทอดทกัษะทางธุรคจิทีจ่ าเป็น
ตอ่การท างานของตนเอง 
 

ไดพ้ฒันาศักยภาพการท างานใน
องคก์ร 
 
แนวทางการท างานกบัอาสาสมคัร
อยา่งมปีระสิทธภิาพและการสร้าง
ความสัมพนัธร์ะหวา่งภาคส่วน
(ภาคธุรกจิและภาคสังคม) 
 
สร้างความน่าเชือ่ถอืใน
ความสามารถในการท างานรว่มกบั
ภาคส่วนอืน่เช่นภาคธุรกจิ 

 
เป็นการสนบัสนุนงานฝ่ายพฒันา, 
สรรหา และรกัษาไวซ้ึ่งพนกังาน
กลุม่ทีม่พีรสวรรคเ์ป็นพเิศษ 
 
สร้างชือ่เสียงให้กบัองคก์ร 
 
สร้างทกัษะความเป็นผู้น าให้แก่
พนกังาน 
 
เป็นการเพิม่ความเขา้ใจในสถาณ
การณข์องเขตการตลาดใหม ่
 
เป็นการท างานในประเด็นทาง
สังคมผา่นพนกังานของตนเองและ
สร้างความผูกพนักบักลุม่ลกูค้าใน
ประเทศ, ผู้ส่งสินค้า และ กลุม่
ทีอ่ยูใ่นธุรกจิรว่มกนั 

ไดร้บัการพฒันาทกัษะ ความ
เชีย่วขาญ และภาวะความเป็น
ผู้น าในสถานการณท์ีไ่มคุ่้นเคย 
 
เพิม่ความเข้าใจในดา้นงานภาค
ประชาสังคม 
 
เพิม่แรงบนัดาลใจและความพงึ
พอใจในการท างานของตนเอง 
 
การไดร้บัประสบการณท์ีเ่ตมิเต็ม
ทัง้ดา้นวชิาชพีและส่วนตวั ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของความกา้วหน้าใน
วชิาชพีตนเอง 
 
เป็นการแสดงให้เห็นวา่คนทัว่ไป
สามารถสร้างความเปลีย่นแปลงใน
ชุมชนและสังคมได้อยา่งไร 
 



“Never doubt that a small group of thoughtful, 
committed citizens can change the world; indeed, it's the 
only thing that ever has.” Margaret Mead (1902-1978); 

อยา่ได้สงสยัเลย วา่พลเมืองช่างคิดกลุม่เลก็ๆจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงโลกได้อยา่งไร อนัท่ีจริงแล้ว พวกเขาเป็นเพียง
คนกลุม่เดียวเท่านัน้ท่ีท าได้จริง 

มากาเร็ต มีต (2445 – 2521)  


