
 

Corporate Volunteering : “งานอาสาสมัครกบัทักษะจากภาคเอกชน (Skill-based volunteerism) 
วนัท่ี 8 พฤษภาคม เวลา 11.15 – 12.30 น. ห้องโสตทศัน์ ชัน้ 5 ศนูย์สนเทศและหอสมดุ  

อาคารไสว สทุธิพิทกัษ์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

องค์กรรับผิดชอบ: องค์การหนว่ยอาสาสมคัรองักฤษ (VSO) 
รายช่ือวิทยากร: Samantha Lee Siu Ling : Presesident–Elect at Consult Conjunct 
                                     คณุหทัยา วงษ์แสงไพบูลย์ ผู้จดัการโครงการ องค์การหนว่ยอาสาสมคัรองักฤษ             
                                     (VSO) 
รูปแบบในการด าเนินการประชุม: น าเสนอกรณีศกึษาและเสวนา 

การน าเสนอ กรณีศึกษา Conjunct Consulting โดย Samantha Lee Siu Ling 

คุณซาแมนทา ล ี ไดน้ าเสนอขอ้มูลความเป็นมาขององคก์ร Conjunct Consulting โดยงานหลกัของ
องคก์รคอืการสรา้งกระบวนการท างานเพื่อท าใหก้ลุ่มคนทีม่ทีกัษะตา่งๆ เขา้มามสี่วนร่วมในการสรา้งกระแส
การท างานดา้นสงัคมในสงิคโปร ์ 

ภาพรวมของงานด้านสงัคมในประเทศสิงคโปร์ ได้เปลี่ยนจากงานอาสาสมคัรแบบเก่าซึ่งท างาน
อาสาสมคัรนับเป็นชัว่โมงในชุมชน เป็นงานทางสงัคมที่มุ่งเน้นผลกระทบ (impact focused social work) 
โดยมอีงคป์ระกอบ  3 ประการคอื 1) มยีุทธศาสตร์ 2) ความร่วมมอืและการท างานร่วมกนั และ 3) การงาน
ชว่ยเหลอืใหค้ าปรกึษาโดยไม่มคี่าตอบแทน (pro bono)  

 องคก์ร Conjunction Consulting เป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรไดส้รา้งกระบวนการในการท างาน

กบัอาสาสมคัรให้ใชท้กัษะเฉพาะด้านมากขึ้น ประกอบความร่วมมอืกบัภาคเอกชนและกระบวนการระดม

ความคดิเหน็ท าใหเ้กดิผลกระทบทางสงัคมมากขึน้ นอกจากนี้ องค์กร Conjunction Consulting ท างานใน

สาขาทีห่ลากหลายทัง้ดา้นเยาวชน ผูสู้งอายุ ดา้นสงัคม ทัง้ยงัท างานกบัโรงเรยีนและองค์กรภาคสงัคมต่างๆ 

ทีห่ลากหลาย ซึ่งมทีกัษะทีแ่ตกต่างกนั เพื่อตอบสนองผูร้บัประโยชน์ทีต่่างกนั    

องค์กร Conjunction Consulting ท างานให้ค าปรึกษาแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในสิงคโปร์ โดย

ร่วมมือกบับริษัทเอกชนเพื่อรบัอาสาสมัครที่เป็นพนักงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญในบรษิัทเอกชน รวมทัง้

นกัศกึษาในมหาวทิยาลยั เขา้มาอยู่ในกระบวนการท างานร่วมกนัเพื่อเสนอแผนใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนทีข่อ

ค าปรกึษา โดยเน้นว่าการช่วยเหลอืใหค้ าปรกึษาโดยไม่มคี่าตอบแทน (pro bono)  สามารถช่วยองค์กรไม่



 

แสวงหาผลก าไรที่ท างานด้านสงัคมในสงิคโปร์ เขา้ถงึบุคคลกรที่มคีวามสามารถ เป็นอาสาสมคัรที่ตรงกบั

ความตอ้งการ และตอบโจทยง์านทีต่อ้งการไดอ้ย่างดแีละมปีระสทิธภิาพสูงมาก  

กระบวนการท างานขององคก์ร Conjunction Consulting  มโีครงการอย่างน้อย 2 ลกัษณะ กล่าวคอื 

ในลกัษณะแรกคอืการร่วมมอืกบับรษิทัเอกชนในการรบัอาสาสมคัรเขา้มาแกป้ญัหาใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนที่

เขา้มารบัค าปรกึษา โดยจะจดัให้มกีระบวนการอบรมระยะสัน้ก่อน เช่น 1 วนัส าหรบัอาสาสมคัรพนักงาน

บรษิทั เพื่อให้ท างานร่วมกนัแกป้ญัหาขององค์กรทีเ่ขา้มารบัค าปรกึษา ในลกัษณะที่สองคอื โครงการระยะ

ยาวหนึ่งภาคเรยีนในการอบรมนักศกึษา ระยะเวลา 10-12 สปัดาห์เพื่อให้นักศกึษาใชท้กัษะของตนในการ

ร่วมกนัคดิหาวธิแีกป้ญัหาขององค์กรพฒันาเอกชนทีต่้องการความชว่ยเหลอื โครงการการอบรมดงักล่าวจะ

เน้นทกัษะเฉพาะด้านเพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริม่จากการวางแผนงาน ก าหนด

ขอบเขตของงานใหช้ดัเจนวา่สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และลงมอืปฏบิตั ิ 

“Conjunction Consulting ให้ค าปรึกษาเพื่อให้อาสาสมคัรแก้ไขปญัหา สร้างสรรค์แนวทางแก้ไข

ปญัหา เราเชื่อว่า เราช่วยในเรื่องการบริหารจัดการพนักงาน พัฒนาทักษะผู้น า สร้างการท างานเพื่อ

ช่วยเหลือสงัคม โดยใช้ทักษะของอาสาสมัครเข้ามาร่วมกัน แก้ปญัหาให้องค์กรต่างๆ ได้”  นอกจากนี้ 

องค์กรยงั เขา้ร่วมการประชุมต่างๆ เพื่อประชาสมัพนัธก์ารท างานของช่วยเหลอืโดยการใหค้ าปรกึษา (pro 

bono) ใหก้วา้งมากยิง่ขึน้ 

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จ เช่น องค์กร Conjunction Consulting ร่วมมือกับ 

Deutsche bank ใหค้ าปรกึษาองคก์ร Day spring ซึ่งเป็นพฒันาเอกชนในสงิคโปรท์ างานใหค้วามชว่ยเหลอื

เดก็ที่ถูกกระท าความรุนแรง โดยองค์กรดงักล่าวประสบปญัหาด้านงบประมาณ  Conjunction Consulting 

จงึได้ร่วมมือกบั Deutsche bank ระดมอาสาสมคัรจากบรษิัทเอกชนเขา้สู่กระบวนการระดมความคดิจาก

ความเชีย่วชาญของอาสาสมคัร เพื่อท าแผนงานหาเงนิสนบัสนุนใหแ้ก่องคก์ร  Day spring เพื่อท าใหอ้งคก์ร

ดงักล่าวสามารถระดมทุนและด าเนินการไดต้่อเนื่องจนถงึปจัจุบนั  โดยองคก์ร Day spring มคีวามพงึพอใจ

ทีส่ามารถแกป้ญัหาขององคก์รในเรื่องเงนิทุนไดส้ าเรจ็ ผลทีไ่ดร้บัอกีประการหนึ่งคอื พนกังานบรษิทัเอกชน

ฝึกทกัษะและท างานร่วมกนัทุกภาคส่วนไดด้ ีซึ่งในภาพรวมท าใหส้งัคมดขีึน้  

Conjunction Consulting เป็นองค์กรการกุศล ได้รบัเงนิสนับสนุนจากบรษิทัเอกชนทีท่ างานร่วมกนั

เป็นหลกั โดยในปจัจุบนั องคก์รมอีาสาสมคัรท างานประมาณ 200 คน ทัง้นกัศกึษา ไดร้บัการฝึกอบรมดา้น



 

สงัคม และอาสาสมคัรมอือาชพีมทีกัษะ ในช่วงแรก ความท้าทายคอื มีความคาดหวงัสูง ประกอบกบัมคีน

จากส่วนต่างๆ เขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก และท างานกบัหลายภาค ีทีส่ าคญัจงึตอ้งมกีระบวนการชดัเจน ใหแ้ต่

ละส่วนมคีวามชดัเจนในการท างาน   

Conjunction Consulting มกีระบวนการท างานกบันักศกึษา คอื องค์กรจะคดัเลอืกนกัศกึษามาเขา้

ฝึกอบรมประมาณ 7 สปัดาห ์แลว้คดัเลอืกราว 40% ของนกัศกึษาทัง้หมดเขา้มาร่วมทมี  

 

น ำเสนอกรณี ศึกษำ Corporate Volunteering จำก องค์กำรหน่วยอำสำสมัครอังกฤษ (VSO) 

โดย  คณุหทัยำ วงษ์แสงไพบูลย ์ผูจ้ดักำรโครงกำร องคก์ำรหน่วยอำสำสมคัรองักฤษ (VSO) 

พนกังานบรษิทักส็ามารถท างานเพื่อสงัคมไดใ้นขณะทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัอยู ่โดยไดเ้ริม่ตน้กล่าวถงึ

องค์กร VSO ว่าเป็นองค์กรท างานด้านการการพัฒนาเพื่อขจดัความยากจน โดยการน าเอาอาสาสมัคร

ผูเ้ชี่ยวชาญมาท างานกบัคนในพื้นที่ และกบัองค์กรในชุมชนที่ต้องการทกัษะจากอาสาสมคัร โดย VSO 

ท างานใน 30 ประเทศทัว่โลก มีอาสาสมคัรจ านวนมากท างานกบัองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างศกัยภาพของ

องคก์ร และในประเทศไทย ท างานในด้านต่างๆ หลายดา้น รวมทัง้การตดิตัง้ระบบการจดัการอาสาสมคัรใน

องคก์รทีม่กีารรบัอาสาสมคัรเขา้มาท างาน  

โครงการอาสาสมคัรพนกังานเป็นการน าพนกังานบรษิทัเขา้ไปท างานใชท้กัษะของตนเองกบัคนใน

ชุมชนและกับองค์กรในชุมชน ซึ่งวธิีการด าเนินโครงการเป็นเรื่องส าคัญ คุณหัทยา กล่าวถึง โครงการ

อาสาสมคัรพนักงานของ VSO กบับริษทั Accenture จนถึงปจัจุบนับริษทัส่งอาสาสมคัรพนักงานจ านวน

มากกว่า 150 คนเขา้มาท างานกบั VSO ในทวปีเอเชยี อฟัรกิา ซึ่งอาสาสมคัรจะไปท างานกบัโครงการร่วม 

skill to success หรือทกัษะเพื่อความส าเร็จ โดยมีเป้าหมายในการสร้างทกัษะในการประกอบอาชพีให้

ชมุชนต่างๆ ทัว่โลก 

วทิยากรได้ยกตวัอย่าง อาสาสมคัรพนักงานทีเ่ขา้ท างานกบัเกษตรกรในหมู่บา้นในประเทศมาลาว ี

ซึ่งชาวบ้านมีอาชพีผลตินมววั โดยอาสาสมคัรจะเขา้ไปดูปญัหาและน าเสนอวธิแีก้ปญัหาให้ชาวบ้าน เช่น 

การท าแพค็เกจนม การชว่ยแนะน ากลยุทธทางธุรกจิต่างๆ ใหแ้ก่เกษตรกร เป็นตน้  



 

อกีตวัอย่างหนึ่งคอืการท างานร่วมกบับรษิทั Randstad ซึ่งเป็นบรษิทัชัน้น าในการให้บรกิารดา้นการ

บรหิารทรพัยากรบุคคล โดย VSO ท างานจดัหาอาสาสมคัรทีม่ทีกัษะเหมาะสมกบังานในพืน้ที ่จนถงึปจัจุบนั

มีอาสาสมัครพนักงานของ บริษัท Randstad จ านวนมากกว่า 150 คน ท างนร่วมกับ VSO vklkl,y8i

พนักงานเหล่านัน้มีทกัษะเรื่องนโยบายการจดัสรรบุคลากร การบริหารจดัการองค์กร ซึ่งเป็นสิง่ที่องค์กร

พฒันาเอกชนในทอ้งถิน่ขาดองคค์วามรู ้อาสาสมคัรพนกังานจงึเขา้มาชว่ยถ่ายทอดทกัษะใหแ้ก่องคก์ร  หรอื

อกีตวัอย่างหนึ่งคอื พนักงานธนาคาร Barclays ในประเทศองักฤษ ร่วมกบั VSO ส่งอาสาสมคัรไปท างาน

กบัผูป้ระกอบการรายย่อยใหพ้ฒันาธุรกจิขนาดเลก็ในประเทศแทนซาเนีย เป็นตน้  

ต่อค าถามเกี่ยวกบัค่าตอบแทนอาสาสมัครพนักงาน คุณหัทยา กล่าวในช่วงท้ายว่า แม้จะไม่มี

ค่าตอบแทน แต่ผลกระทบของโครงการอาสาสมคัรพนักงาน คอื ตวัพนักงาน ภาคธุรกจิ และงานพฒันา

สงัคม  ในส่วนของพนักงานเอง มีการส ารวจความเห็นของพนักงานหลงัจากท างานกบัโครงการ พบว่า 

พนักงานพฒันาทกัษะมากขึน้ มทีกัษะการท างานด้านการอบรมแนะน า (coaching) มกีารปรบัตวั มทีกัษะ

ในการเจรจาการต่อรอง การแก้ปญัหาเฉพาะหน้า มทีกัษะทางธุรกจิที่มากขึน้ มคีวามมัน่ใจตวัเอง เขา้ใจ

ประเดน็ทางสงัคม มคีวามสุขมากขึน้ และมคีวามพงึพอใจต่อองคก์รดขีึน้ดว้ย 

 

 


