Corporate Volunteering : “งานอาสาสมัครกับทักษะจากภาคเอกชน (Skill-based volunteerism)
วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 11.15 – 12.30 น. ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (VSO)
Samantha Lee Siu Ling : Presesident–Elect at Consult Conjunct
คุณหัทยา วงษ์ แสงไพบูลย์ ผู้จดั การโครงการ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ
(VSO)
รูปแบบในการดาเนินการประชุม: นาเสนอกรณีศกึ ษาและเสวนา
องค์ กรรับผิดชอบ:
รายชื่อวิทยากร:

การนาเสนอ กรณีศึกษา Conjunct Consulting โดย Samantha Lee Siu Ling
คุณซาแมนทา ลี ได้นาเสนอข้อมูลความเป็นมาขององค์กร Conjunct Consulting โดยงานหลักของ
องค์กรคือการสร้างกระบวนการทางานเพื่อทาให้กลุ่มคนทีม่ ที กั ษะต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกระแส
การทางานด้านสังคมในสิงคโปร์
ภาพรวมของงานด้านสังคมในประเทศสิงคโปร์ ได้เปลี่ยนจากงานอาสาสมัค รแบบเก่าซึ่ง ทางาน
อาสาสมัครนับเป็ นชัวโมงในชุ
่
มชน เป็ นงานทางสังคมที่มุ่งเน้ น ผลกระทบ (impact focused social work)
โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) มียุทธศาสตร์ 2) ความร่วมมือและการทางานร่วมกัน และ 3) การงาน
ช่วยเหลือให้คาปรึกษาโดยไม่มคี ่าตอบแทน (pro bono)
องค์กร Conjunction Consulting เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรได้สร้างกระบวนการในการทางาน
กับอาสาสมัครให้ใช้ทกั ษะเฉพาะด้านมากขึ้น ประกอบความร่วมมือกับภาคเอกชนและกระบวนการระดม
ความคิดเห็นทาให้เกิดผลกระทบทางสังคมมากขึน้ นอกจากนี้ องค์กร Conjunction Consulting ทางานใน
สาขาทีห่ ลากหลายทัง้ ด้านเยาวชน ผูส้ ูงอายุ ด้านสังคม ทัง้ ยังทางานกับโรงเรียนและองค์กรภาคสังคมต่างๆ
ทีห่ ลากหลาย ซึ่งมีทกั ษะทีแ่ ตกต่างกัน เพื่อตอบสนองผูร้ บั ประโยชน์ทต่ี ่างกัน
องค์ก ร Conjunction Consulting ท างานให้ค าปรึก ษาแก่ อ งค์ ก รพัฒ นาเอกชนในสิงคโปร์ โดย
ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อ รับ อาสาสมัค รที่เป็ น พนัก งานซึ่งมีค วามเชี่ยวชาญในบริษัทเอกชน รวมทัง้
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เข้ามาอยู่ในกระบวนการทางานร่วมกันเพื่อเสนอแผนให้องค์กรพัฒนาเอกชนทีข่ อ
คาปรึกษา โดยเน้นว่าการช่วยเหลือให้คาปรึกษาโดยไม่มคี ่าตอบแทน (pro bono) สามารถช่วยองค์กรไม่

แสวงหาผลกาไรที่ทางานด้านสังคมในสิงคโปร์ เข้าถึงบุคคลกรที่มคี วามสามารถ เป็ นอาสาสมัครที่ตรงกับ
ความต้องการ และตอบโจทย์งานทีต่ อ้ งการได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงมาก
กระบวนการทางานขององค์กร Conjunction Consulting มีโครงการอย่างน้อย 2 ลักษณะ กล่าวคือ
ในลักษณะแรกคือการร่วมมือกับบริษทั เอกชนในการรับอาสาสมัครเข้ามาแก้ปญั หาให้องค์กรพัฒนาเอกชนที่
เข้ามารับคาปรึกษา โดยจะจัดให้มกี ระบวนการอบรมระยะสัน้ ก่อน เช่น 1 วันสาหรับอาสาสมัครพนักงาน
บริษทั เพื่อให้ทางานร่วมกันแก้ปญั หาขององค์กรทีเ่ ข้ามารับคาปรึกษา ในลักษณะที่สองคือ โครงการระยะ
ยาวหนึ่งภาคเรียนในการอบรมนักศึกษา ระยะเวลา 10-12 สัปดาห์เพื่อให้นักศึกษาใช้ทกั ษะของตนในการ
ร่วมกันคิดหาวิธแี ก้ปญั หาขององค์กรพัฒนาเอกชนทีต่ ้องการความช่วยเหลือ โครงการการอบรมดังกล่าวจะ
เน้ นทักษะเฉพาะด้านเพื่อให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภ าพ โดยเริม่ จากการวางแผนงาน ก าหนด
ขอบเขตของงานให้ชดั เจนว่าสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง และลงมือปฏิบตั ิ
“Conjunction Consulting ให้ค าปรึกษาเพื่อ ให้อ าสาสมัค รแก้ไ ขปญั หา สร้างสรรค์แนวทางแก้ไ ข
ั หา เราเชื่อ ว่า เราช่วยในเรื่อ งการบริห ารจัด การพนัก งาน พัฒ นาทัก ษะผู้น า สร้างการท างานเพื่อ
ปญ
ช่วยเหลือสังคม โดยใช้ท ักษะของอาสาสมัค รเข้ามาร่วมกัน แก้ปญั หาให้อ งค์ก รต่ างๆ ได้” นอกจากนี้
องค์กรยัง เข้าร่วมการประชุมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การทางานของช่วยเหลือโดยการให้คาปรึกษา (pro
bono) ให้กว้างมากยิง่ ขึน้
ตัว อย่ า งกรณี ศ ึก ษาที่ ป ระสบความส าเร็จ เช่ น องค์ ก ร Conjunction Consulting ร่ ว มมื อ กั บ
Deutsche bank ให้คาปรึกษาองค์กร Day spring ซึ่งเป็นพัฒนาเอกชนในสิงคโปร์ทางานให้ความช่วยเหลือ
เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง โดยองค์กรดังกล่าวประสบปญั หาด้านงบประมาณ Conjunction Consulting
จึงได้ร่วมมือกับ Deutsche bank ระดมอาสาสมัครจากบริษัทเอกชนเข้าสู่กระบวนการระดมความคิดจาก
ความเชีย่ วชาญของอาสาสมัคร เพื่อทาแผนงานหาเงินสนับสนุนให้แก่องค์กร Day spring เพื่อทาให้องค์กร
ดังกล่าวสามารถระดมทุนและดาเนินการได้ต่อเนื่องจนถึงปจั จุบนั โดยองค์กร Day spring มีความพึงพอใจ
ทีส่ ามารถแก้ปญั หาขององค์กรในเรื่องเงินทุนได้สาเร็จ ผลทีไ่ ด้รบั อีกประการหนึ่งคือ พนักงานบริษทั เอกชน
ฝึกทักษะและทางานร่วมกันทุกภาคส่วนได้ดี ซึ่งในภาพรวมทาให้สงั คมดีขน้ึ
Conjunction Consulting เป็นองค์กรการกุศล ได้รบั เงินสนับสนุ นจากบริษทั เอกชนทีท่ างานร่วมกัน
เป็นหลัก โดยในปจั จุบนั องค์กรมีอาสาสมัครทางานประมาณ 200 คน ทัง้ นักศึกษา ได้รบั การฝึ กอบรมด้าน

สังคม และอาสาสมัครมืออาชีพมีทกั ษะ ในช่วงแรก ความท้าทายคือ มีความคาดหวังสูง ประกอบกับมีคน
จากส่วนต่างๆ เข้าร่วมเป็นจานวนมาก และทางานกับหลายภาคี ทีส่ าคัญจึงต้องมีกระบวนการชัดเจน ให้แต่
ละส่วนมีความชัดเจนในการทางาน
Conjunction Consulting มีกระบวนการทางานกับนักศึกษา คือ องค์กรจะคัดเลือกนักศึกษามาเข้า
ฝึกอบรมประมาณ 7 สัปดาห์ แล้วคัดเลือกราว 40% ของนักศึกษาทัง้ หมดเข้ามาร่วมทีม

น ำเสนอกรณี ศึ ก ษำ Corporate Volunteering จำก องค์ ก ำรหน่ วยอำสำสมัค รอัง กฤษ (VSO)
โดย คุณหัทยำ วงษ์แสงไพบูลย์ ผูจ้ ดั กำรโครงกำร องค์กำรหน่ วยอำสำสมัครอังกฤษ (VSO)
พนักงานบริษทั ก็สามารถทางานเพื่อสังคมได้ในขณะทีเ่ ป็นพนักงานบริษทั อยู่ โดยได้เริม่ ต้นกล่าวถึง
องค์กร VSO ว่าเป็ นองค์กรทางานด้านการการพัฒนาเพื่อขจัดความยากจน โดยการนาเอาอาสาสมัค ร
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาทางานกับคนในพื้นที่ และกับองค์กรในชุมชนที่ต้องการทักษะจากอาสาสมัค ร โดย VSO
ทางานใน 30 ประเทศทัวโลก
่
มีอาสาสมัค รจานวนมากทางานกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างศักยภาพของ
องค์กร และในประเทศไทย ทางานในด้านต่างๆ หลายด้าน รวมทัง้ การติดตัง้ ระบบการจัดการอาสาสมัครใน
องค์กรทีม่ กี ารรับอาสาสมัครเข้ามาทางาน
โครงการอาสาสมัครพนักงานเป็ นการนาพนักงานบริษทั เข้าไปทางานใช้ทกั ษะของตนเองกับ คนใน
ชุมชนและกับ องค์กรในชุม ชน ซึ่ง วิธีก ารด าเนิ นโครงการเป็ นเรื่องส าคัญ คุ ณ หัทยา กล่าวถึง โครงการ
อาสาสมัค รพนักงานของ VSO กับบริษทั Accenture จนถึงปจั จุบนั บริษทั ส่งอาสาสมัครพนักงานจานวน
มากกว่า 150 คนเข้ามาทางานกับ VSO ในทวีปเอเชีย อัฟริกา ซึ่งอาสาสมัครจะไปทางานกับโครงการร่วม
skill to success หรือทักษะเพื่อความสาเร็จ โดยมีเป้าหมายในการสร้างทัก ษะในการประกอบอาชีพ ให้
ชุมชนต่างๆ ทัวโลก
่
วิทยากรได้ยกตัวอย่าง อาสาสมัครพนักงานทีเ่ ข้า ทางานกับเกษตรกรในหมู่บา้ นในประเทศมาลาวี
ซึ่งชาวบ้านมีอาชีพ ผลิตนมวัว โดยอาสาสมัครจะเข้าไปดูปญั หาและนาเสนอวิธแี ก้ปญั หาให้ชาวบ้าน เช่น
การทาแพ็คเกจนม การช่วยแนะนากลยุทธทางธุรกิจต่างๆ ให้แก่เกษตรกร เป็นต้น

อีกตัวอย่างหนึ่งคือการทางานร่วมกับบริษทั Randstad ซึ่งเป็นบริษทั ชันน
้ าในการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดย VSO ทางานจัดหาอาสาสมัครทีม่ ที กั ษะเหมาะสมกับงานในพืน้ ที่ จนถึงปจั จุบนั
มีอ าสาสมัค รพนั ก งานของ บริษัท Randstad จ านวนมากกว่า 150 คน ท างนร่ ว มกับ VSO vklkl,y8i
พนักงานเหล่านัน้ มีทกั ษะเรื่องนโยบายการจัดสรรบุคลากร การบริหารจัดการองค์กร ซึ่ง เป็ นสิง่ ที่องค์กร
พัฒนาเอกชนในท้องถิน่ ขาดองค์ความรู้ อาสาสมัครพนักงานจึงเข้า มาช่วยถ่ายทอดทักษะให้แก่องค์กร หรือ
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ พนักงานธนาคาร Barclays ในประเทศอังกฤษ ร่วมกับ VSO ส่งอาสาสมัครไปทางาน
กับผูป้ ระกอบการรายย่อยให้พฒ
ั นาธุรกิจขนาดเล็กในประเทศแทนซาเนีย เป็นต้น
ต่อคาถามเกี่ย วกับ ค่าตอบแทนอาสาสมัค รพนักงาน คุณ หัท ยา กล่าวในช่วงท้ายว่า แม้จะไม่ มี
ค่าตอบแทน แต่ผลกระทบของโครงการอาสาสมัค รพนักงาน คือ ตัวพนักงาน ภาคธุรกิจ และงานพัฒนา
สังคม ในส่วนของพนักงานเอง มีการสารวจความเห็นของพนักงานหลังจากทางานกับโครงการ พบว่า
พนักงานพัฒนาทักษะมากขึน้ มีทกั ษะการทางานด้านการอบรมแนะนา (coaching) มีการปรับตัว มีทกั ษะ
ในการเจรจาการต่อรอง การแก้ปญั หาเฉพาะหน้า มีทกั ษะทางธุรกิจที่มากขึน้ มีค วามมันใจตั
่ วเอง เข้าใจ
ประเด็นทางสังคม มีความสุขมากขึน้ และมีความพึงพอใจต่อองค์กรดีขน้ึ ด้วย

