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คำนิยม

ผมมีความยินดีทไี่ ดเห็นหนังสือ “คมู อื การพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองคกร
ธุรกิจ : สคู วามสุขในวิถกี ารทำงาน” ฉบับนี้ เกิดขึน้ เพือ่ เปนเครือ่ งมือสำคัญอีกอัน
หนึ่ง ในการขับเคลื่อนสูองคกรธุรกิจเพื่อการชวยเหลือสังคม เครือขายความรวมมือ
ระหวาง ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (The NETWORK) แม
จะเปน องคกรพัฒนาเอกชนกลมุ เล็กๆ กลมุ หนึง่ แตกไ็ ดทำกิจกรรมอันดีงาม และนาชืน่
ชม ทีไ่ ดสง เสริมและสนับสนุนใหองคกรธุรกิจเขามามีสว นรวมในการพัฒนาสังคม
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของธุ ร กิ จ หรื อ “CSR” (Corporate Social
Responsibility) อาจกลาวไดวา คือ การดำเนินการที่ (1) ไมทำสิง่ ทีเ่ ปนผลเสียตอสังคม
ทั้งทางตรง ทั้งทางออม (2) ทำสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม
(3) พัฒนา ตัวเองใหมคี ณ
ุ ธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ อยางดีทสี่ ดุ จากกรณีศกึ ษา
องคกรธุรกิจในประเทศไทยทั้งสี่องคกรในคูมือ แสดงใหเห็นถึงความมีจิตสำนึก ตอ
สาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรทีม่ ไิ ดดำเนินธุรกิจเพือ่ หวัง ผลกำไร
เพียงอยางเดียว หากแตคำนึงถึงมิตทิ างสังคม โดยการทำในสิง่ ทีค่ วรทำ การทำสำหรับ
ชุมชนและสังคมรอบขาง ชวยใหสงั คมบรรลุสภาพทีพ่ งึ ปรารถนา คือ สังคมแหงความ
อยเู ย็นเปนสุข เห็นไดจากการกำหนดนโยบายขององคกรทีส่ ำคัญในการ สนับสนุนให
พนักงานเขามามีสว นรวม ในพันธกิจของการสรางจิตอาสาชวยเหลือ สังคมพรอมไปกับ
ผูบริหาร ทำใหเกิดโครงการและกิจกรรมจิตอาสาที่ทุกคนในองคกร ไดมีสวนรวม
ในกิจกรรม การสังเคราะหความรูจากกรณีศึกษาที่สามารถนำผล ไปสูการสงเสริม
และผลักดันใหเกิดการปฏิบัติไดจริงในสังคมไทยจึงเปนแบบอยาง ของความดีและ
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ความสำเร็จใหกบั องคกรธุรกิจอืน่ ๆ สามารถปฏิบตั ติ ามได ซึง่ ตอง ชมเชยทุกๆ ฝาย
รวมทัง้ ศูนยคณ
ุ ธรรม ผสู นับสนุนใหเกิดการวิจยั อันเปนประโยชน ตอสังคมนี้
ที่สำคัญคือ การสงเสริมองคกรธุรกิจใหเขาใจและดำเนินกิจกรรมอาสาสมัคร
พนักงาน ซึง่ ในคมู อื ฉบับนีใ้ ชคำวา “จิตอาสาพนักงาน” ก็เปนกิจกรรมทีส่ อดคลอง กับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือเรือ่ งของการมีคณ
ุ ธรรม ธุรกิจทีป่ ระยุกตใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ยอมมีแนวโนมสูงทีจ่ ะอยรู อดอยางมัน่ คง แมในสถานการณยากลำบาก ทัง้ เปน
ธุรกิจทีย่ อ มใหความสำคัญตอคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพไปพรอมกัน คุณธรรม
คือ ความดี ความสุจริต เปนธรรม ถูกตอง เหมาะสม ไมกอ ความเสียหาย ตอผอู นื่ หรือ
ตอสวนรวม แตมงุ สรางคุณประโยชนใหกบั ผอู นื่ ใหกบั สวนรวม และใหกบั สังคม ในฐานะ
เปน “พลเมือง” ทีด่ ขี องสังคมนัน่ คือ ธุรกิจทีป่ ระยุกตใช หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะเปน
ธุรกิจทีม่ ี “ความรับผิดชอบตอสังคม” ไปดวยนัน่ เอง ซึง่ นอกจากจะสรางคุณคาใหแก
สังคมแลว ยังจะเพิม่ คุณภาพทีพ่ งึ ประสงคใหกบั ธุรกิจเองดวย
ผมเชือ่ มัน่ วา คมู อื ฉบับนี้ จะสามารถจุดประกายและเชือ่ มโยงถึงพลังคุณธรรม อัน
เปนพลังดานบวกทีม่ อี ยแู ลวในจิตใจของมนุษยทกุ คน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในตัวผบู ริหาร
และพนักงานในองคกรธุรกิจทีไ่ ดอา นคมู อื ฉบับนี้ ใหมารวมมือรวมใจ เปนพลังสำคัญใน
การทำกิจกรรมจิตอาสาพนักงาน เพือ่ สรางสรรคสงั คมใหบรรลุ สสู งั คมแหงความอยเู ย็น
เปนสุขรวมกันตอไป

(นายไพบูลย วัฒนศิรธิ รรม)
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
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ผลจากการพัฒนาประเทศทีผ่ า นมาทีม่ งุ สกู ารเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสำคัญ ได
สรางความสำเร็จทีก่ ระจุกตัวอยกู บั ผคู นในสังคมจำนวนหนึง่ เทานัน้ ทำใหเกิดชองวาง
ของรายไดทเี่ พิม่ มากขึน้ อยางตอเนือ่ ง และสงผลกระทบทางสังคมอันเปนมิตทิ ถี่ กู ละเลย
สรางความไมเทาเทียมกันระหวางเมืองและชนบท และกอใหเกิดปญหาทางสังคมตางๆ
ทีต่ ามมาอยางมากมาย
การทีอ่ งคกรธุรกิจในฐานะผขู บั เคลือ่ นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได
เขามามีบทบาทในการชวยเหลือสังคม ดวยการพัฒนากิจกรรมจิตอาสาพนักงาน ขึน้ ใน
องคกร จึงเปนเรือ่ งทีน่ า สนับสนุนเปนอยางยิง่
ความพยายามในการสงเสริมผบู ริหารและพนักงานขององคกรธุรกิจไดเขามา มี
บทบาทชวยเหลือสังคม นอกจากเปนการสงเสริมใหบคุ ลากรไดมโี อกาสรวมทำความดี
อันเปนการสรางคุณธรรมพืน้ ฐานทีส่ ำคัญแลว การไดเขาไปเรียนรชู วี ติ ของคนในภาค
ชนบทอยางจริงจังดังตัวอยางขององคกรธุรกิจในกรณีศกึ ษาของคมู อื ฉบับนี้ เปน การ
สรางกระบวนการเรียนรใู นเรือ่ งความไมเทาเทียมกันอันเกิดจากการพัฒนา และสราง
ความตระหนักรแู ละเห็นอกเห็นใจทีส่ ำคัญ
หากมีจำนวนองคกรธุรกิจไดเขามามีสว นชวยเหลือสังคมเพิม่ มากขึน้ มิได หมาย
ถึงเฉพาะจำนวนทรัพยากรทีเ่ ขามาชวยแกปญ
 หาสังคมไดเพิม่ มากขึน้ เทานัน้ แตหมาย
รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือ ภาคีหนุ สวนเพือ่ การทำงานอยาง เขมแข็งรวมกัน
ระหวางภาคธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน และชุมชนทองถิ่น ในการเขาชวยเหลือ
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สังคมอยางเปนองครวม เปนการนำผลการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ ใหสามารถหลัง่ สผู คู นใน
วงกวางไดมากยิง่ ขึน้ อันเปนความพยายามชวยกันลดชองวาง แหงความไมเทาเทียมดัง
กลาวไดอยางเปนรูปธรรมทีส่ ำคัญ โดยมี “คมู อื การพัฒนา จิตอาสาพนักงานในองคกร
ธุรกิจ : สคู วามสุขในวิถกี ารทำงาน” ฉบับนีเ้ ปนความ พยายามหนึง่ ทีก่ อ ใหเกิดภาพการ
พัฒนาดังกลาวไดอยางนาสนใจยิง่
จอน อึง๊ ภากรณ
ประธานมูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม
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ในสามสีป่ ท ผี่ า นมา แนวโนมทีบ่ ริษทั เนนการรับผิดชอบตอสังคมมีมากขึน้ ตาม
ลำดับ ในปทผี่ า นมา ตลาดหลักทรัพยเริม่ มอบรางวัล CSR Awards แกบริษทั ทีอ่ ยใู น
ตลาด ปนี้ กลต. ตัง้ คณะทำงานเพือ่ สนับสนุนใหบริษทั ในประเทศไทย เขาใจและ ปฏิบตั ิ
ตามหลักการการรับผิดชอบตอสังคมใหถกู ตอง จึงไดออกหนังสือ “เข็มทิศ การรับผิด
ชอบต อ สั ง คมของกิ จ การธุ ร กิ จ ” นอกจากนี้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ด ตั้ ง สถาบั น
CSR เพือ่ ฝกอบรมเจาหนาทีข่ องบริษทั ใหดำเนินการโครงการการรับผิดชอบตอสังคม
ใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และในป 2551 องคการ ISO มีแผนการทีจ่ ะประกาศ
มาตรฐาน ISO 26000 ซึง่ จะรวบรวมวิธดี ที สี่ ดุ ของการบริหารและดำเนินการสคู วาม
รับผิดชอบของสังคม ไมใชเฉพาะของบริษัท แตเปนมาตรฐานที่จะเปนประโยชนตอ
องคกรของรัฐ และองคกรไมแสวงหากำไร
โครงการอาสาฯของพนักงานเปนสวนสำคัญของการรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษทั เพราะฉะนัน้ คมู อื การพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ นาจะเปน ประโยชน
มากพอสมควร คมู อื นีน้ า สนใจเพราะเนนจิตใจของพนักงาน ความจริง มีเหตุผลหลายอยาง
ทีท่ ำให CSR เปนประโยชนตอ องคกรธุรกิจ โครงการ CSR ชวยบริษทั ในการสราง
ชือ่ เสียงทีด่ ี ชวยสรางเครือขายกับบริษทั อืน่ และลดอัตราเสีย่ ง ในหลายดาน แตผมคิดวา
ผลดีของ CSR ในการสรางจิตใจและความสามารถของ พนักงานอาจจะเปนผลสำเร็จที่
สำคัญที่สุด
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VII

คมู อื นี้ อธิบายอยางชัดเจนวา การจัดโครงการอาสาฯ ของพนักงานไมไดเปนสิง่
ทีท่ ำเพราะจริยธรรมอยางเดียว แตมผี ลดีตอ องคกรธุรกิจในหลายดาน และในทีส่ ดุ ชวย
สรางผลกำไรทีด่ ขี นี้ ในระยะยาว คมู อื นีจ้ งึ ควรจะทำใหผบู ริหารของบริษทั มองเห็นวา
โครงการจิตอาสาพนักงานของเขา ไมใชการสิน้ เปลืองทรัพยสนิ ของบริษทั หรือ ทำให
พนักงานเสียเวลา แตเปนการลงทุนในการพัฒนาจิตใจ ความสุข ความภูมใิ จ และความ
สามารถของพนักงาน ชึง่ นำไปสกู ารพัฒนาบริษทั และสังคมทีต่ อ เนือ่ งและยัง่ ยืน
ผเู ขียนคมู อื นี้ อธิบายอยางชัดเจนวา ลักษณะ รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาพนักงาน
เปนอยางไร ทัง้ ในตางประเทศ และในประเทศบานเรา ผเู ขียนใชขอ มูลจากบริษทั ทัง้ ไทย
และตางประเทศ ซึง่ ประสบความสำเร็จในโครงการแบบนีเ้ ปนตัวอยาง คมู อื นี้ ไดตงั้
หลักการสำคัญหาประการทีค่ วรจะใชในการบริหารโครงการจิตอาสาพนักงานทีด่ ี ไดแก
1. กัลยาณมิตร เปนกลไกในการระดมจิตอาสาพนักงานและสรางความสามัคคี
ระหวางแผนกตางๆภายในบริษทั และชวยบริษทั สรางความเปนมิตรกับกลมุ ภายนอก
บริษทั เชน ผนู ำชุมชน เจาหนาทีข่ องรัฐ บริษทั อืน่ ๆใน Supply Chain ของบริษทั
รวมทัง้ ลูกคาของบริษทั
2. การสรางนวัตกรรม พนักงานทีม่ โี อกาสทำโครงการจิตอาสาพนักงาน ก็มี
โอกาสพัฒนาความคิดริเริม่ สรางสรรค ในการจัดโครงการจิตอาสา และความสามารถนี้
อาจจะเปนประโชนตอ บริษทั ตอไป
3. เทคนิคบริหารโครงการทีด่ ี โดยเนนโครงการทีส่ อดคลองกับวัตถุประสงค
ของบริษทั
4. การวางแผน การสื่อสารอยางถูกตอง ซึ่งจำเปนตองแตกตางจากการ
โฆษณาทัว่ ไปของบริษทั คมู อื เนนจุดการสือ่ สารเพือ่ ประโยชนของโครงการจิตอาสา ของ
พนักงานไมใชเพือ่ ขายผลิตภัณฑของบริษทั
5. ความตอเนือ่ ง ในการทำกิจกรรมจิตอาสาพนักงานก็เปนเรือ่ งสำคัญ เพราะ
ถาจัดกิจกรรมในลักษณะทีท่ ำเพียงครัง้ เดียว บริษทั คงไมสามารถสรางกระบวนการ CSR
ทีดแี ละคงทำใหพนักงานทีม่ จี ติ อาสารสู กึ คับของใจและสับสน

VIII
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ทีส่ ำคัญ โดยเฉพาะการสือ่ สารกับภายนอก เพราะเปนประโยชนในการชักจูงใหบริษทั
อืน่ ๆ เห็นตัวอยางทีด่ แี ละทำตาม ในการทำ CSR แบบปดทองหลังพระ ไมเปนประโยชน
ตอผอู นื่ เทากับการใหเขาเห็นตัวอยางทีด่ เี มือ่ เราทำดี เราควรจะปดทองหนาพระเสียบาง
นอกจากการใหหลักการทีด่ หี า ประการแลว ผเู ขียนตัง้ ขอควรระวังสองขอทีเ่ ปนประโยชน
ขอแรกเขาเตือนใหระมัดระวังในการใชเงิน หรือการใหสงิ่ ตอบแทนอืน่ ๆ เพราะอาจจะ
ยัว่ ยุ ใหพนักงานเกิดความโลภซึง่ ไมตรงกับการพนักงานจิตใจทีด่ ี ขอทีส่ องคือเรือ่ ง การ
ประเมินผล ผเู ขียนเสนอแนะวา ไมควรจะประเมินเพือ่ จับผิด แตควรประเมินเพือ่ การเรียน
รเู พือ่ พัฒนาทักษะในการจัดโครงการการรับผิดชอบตอสังคม
ผมเชือ่ วาคมู อื นีจ้ ะเปนประโยชนตอ บริษทั ทีต่ อ งการการพัฒนาโครงการการรับ
ผิดชอบตอสังคม และจะเปนประโยชนในการยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษทั ไทย
พอล วิเดล
กรรมการอำนวยการ
สถาบันคีนนั แหงเอเซีย
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คำนำ พิมพครัง้ ที่ 2
ศูนยสง เสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคณ
ุ ธรรม) สนับสนุนการ
พัฒนาชุดโครงการกลไกสงเสริมความดี : จิตอาสา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เสริมศักยภาพ
กระบวนกรอาสาสมัคร และพัฒนาองคความรใู นกระบวนการกลไกสงเสริมความดี รวมทัง้
ผลิตสื่อตนแบบเพื่อนำเสนอเรื่องราวดีๆ ตลอดจนเชื่อมประสานอาสาสมัครชุมชน
คนอยากทำดีกบั พืน้ ทีท่ ำดี
คมู อื การพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ: สคู วามสุขในวิถกี าร
ทำงานเลมนี้ เปนผลผลิตหนึง่ ของโครงการทีถ่ อดบทเรียนรูปแบบการสงเสริมงานอาสา
สมัครในองคกรธุรกิจทีแ่ สดงความรับผิดชอบตอสังคม เพือ่ เปนองคความรสู ำหรับการเผย
แพรใหองคกรธุรกิจตางๆ ผลักดันงานอาสาสมัครในองคกร โดยเฉพาะอยางยิง่ คมู อื ไม
ไดบอกเพียงแคจะทำกิจกรรมอาสาสมัครเพียงอยางเดียว คมู อื ฉบับนีย้ งั อธิบายใหเห็น
พลังของการพัฒนาจิตอาสาพนักงานที่นำไปสูการพัฒนาคุณภาพวิถีการทำงานของ
พนักงาน ทีส่ อดคลองทัง้ ความสำเร็จดานธุรกิจควบคกู บั ความรับผิดชอบตอสังคม จึงถือ
ไดวา เปนเครือ่ งมือหนึง่ ทีช่ ว ยทำใหบริษทั มีทางเลือกในการทำความดี ไดมองเห็นคุณคา
พลังทีน่ ำไปสฐู านการสรางคุณธรรมในตัวพนักงาน อันกอประโยชนทงั้ ตอพนักงานบริษทั
และสังคมโดยรวม
ุ ธรรม ขอขอบคุณเครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาค
ศูนยคณ
ประชาสังคมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (The NETWORK ประเทศไทย) ทีไ่ ดดำเนินงาน
จนสำเร็จเปนเอกสารฉบับนีแ้ ละเปนผขู อความอนุเคราะหจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย จัดพิมพคมู อื ฉบับนีใ้ นครัง้ แรก และมีการเปดตัวหนังสือ
ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยความอนุเคราะหจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย แสดงถึงตัวอยางพลังการสรางการมีสว นรวมของภาครัฐและภาคเอกชนใน
การผลักดันเรือ่ งการสรางคุณธรรมผานงานจิตอาสาพนักงานองคกรธุรกิจทีเ่ ปนรูปธรรม
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ศูนยคณ
ุ ธรรมขอเปนกำลังใจตอการทำงาน ของ The NETWORK ประเทศไทย
ในการขับเคลือ่ นเรือ่ งจิตอาสาพนักงานองคกรธุรกิจ ใหเปนทีแ่ พรหลายในสังคมไทยและ
รวมสนับสนุนดวยการจัดพิมพหนังสือเลมนีเ้ ปนครัง้ ทีส่ อง เพือ่ เผยแพรในงานสมัชชา
คุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครัง้ ที่ ๓ ซึง่ จัดขึน้ ทีเ่ มืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหวางวันที่ ๒๕- ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑

(นางสาวนราทิพย พมุ ทรัพย)
ผอู ำนวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
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คำนำ พิมพครัง้ ที่ 1
คูมือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจฉบั บ นี้ เป น ผลผลิ ต
ชิ้นหนึ่ง ตามโครงการพัฒนาคูมือและการพัฒนางานสงเสริมจิตอาสาพนักงาน ใน
องค ก รธุ ร กิ จ อั น เป น โครงการย อ ยในชุ ด โครงการกลไกส ง เสริ ม ความดี ที่ ไ ด รั บ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน
เชิงคุณธรรม (ศูนยคณ
ุ ธรรม)
คมู อื การพัฒนาจิตอาสาพนักงานฯ เปนผลจากการสังเคราะหขอ มูลทุตยิ ภูมิ
และขอมูลปฐมภูมิ ทีไ่ ดจากการศึกษาทีม่ เี ปาหมายใหผบู ริหารและพนักงานเขาใจกิจกรรม
จิตอาสาพนักงาน ทีม่ าของกิจกรรม ประโยชนทเี่ กิดขึน้ กระบวนการพัฒนา ความสำเร็จ
ของกระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการ เพือ่ จะไดตระหนักถึงคุณคาของ
กิจกรรม และกอใหเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะริเริม่ กิจกรรมอาสาสมัครพนักงานในองคกร
ธุรกิจของตนเอง เพือ่ ใหคมู อื นีใ้ ชเปนแนวทางดำเนินงานใหเกิดกิจรรมจิตอาสาพนักงาน
นำไปสคู วามสุขและสรางศานติสขุ ขึน้ ในสังคมไดอยางแทจริง คมู อื เลมนีจ้ งึ ไมใชเอกสาร
แสดงขัน้ ตอนและวิธกี ารทำงานโดยไมอธิบายถึงทีม่ าหรือเหตุผลของวิธกี ารหรือขัน้ ตอน
เหลานัน้
หากคมู อื ฉบับนี้ สามารถกอใหเกิดความรคู วามเขาใจในเรือ่ งจิตอาสาพนักงานได
ก็เปนผลพวงจากอานิสงคของความตัง้ ใจทีด่ งี ามของผเู กีย่ วของทุกฝาย โดยเฉพาะ อยาง
ยิง่ ผใู หขอ มูลจากองคกรธุรกิจทุกทาน ทีท่ งั้ แบงปนประสบการณความงดงาม ทีเ่ กิดขึน้
ในองคกรของตนเองแลว ยังมงุ มัน่ พัฒนาความดีเหลานัน้ ตอไปเพือ่ สราง สังคมทีด่ งี าม
รวมกัน
หากคู มื อ ฉบั บ นี้ ยั ง มี ข อ บกพร อ งหรื อ ไม ส มบู ร ณ ป ระการใด ๆ ทาง
The NETWORK ประเทศไทย และคณะผจู ดั ทำยินดีแลกเปลีย่ นเรียนรกู บั ผอู า นเพือ่
พัฒนา ปญญารวมกันในอนาคต
ชาญชัย พินทุเสน
ประธานกรรมการ
เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(The NETWORK ประเทศไทย)
จิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ
XI สูความสุขในวิถีการทำงาน
กันยายน 2550
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บทที่ 1

จิตอาสาพนักงาน : ฤๅ... เพียงผานเลย
ธุรกิจ ...... สังคม แยกขาดจากกันจริงหรือ
กระแสเรียกรองความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
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บทที่
จิตอาสาพนักงาน :
ฤๅ... เพียงผานเลย
ธุรกิจ.....สังคม แยกขาดจากกันจริงหรือ

คนสวนใหญเขาใจวาธุรกิจคือ กิจกรรมทีม่ งุ หวัง
หรือแสวงหาเพียงกำไรเปนเปาหมายหลัก จึงไมนา แปลก
ใจนัก ทีม่ กั เห็นนักธุรกิจตัง้ คำถามในการ ประกอบการวา
เมือ่ ทำแลวธุรกิจจะไดอะไร จนทำให ใครหลายคน (โดย
เฉพาะกลมุ NGOs บางกลมุ ) เห็นวาการทำธุรกิจมงุ หวังเพียง กำไรหรือผลประโยชน
สวนตนเทานัน้ ? หรือมงุ แสวงผลกำไรในระยะสัน้ หรือ เฉพาะหนามากเกินไป จนละเลย
ผลประโยชนทางสังคม หรืออาจเกินเลยไปถึงขัน้ ทำลายสังคม หรือกอใหเกิดผลเสียตอ
ตนทุนทางสังคม หากธุรกิจดังกลาวตัง้ อยใู น บริบทของสังคมทีก่ ฎกติกาหรือกฎหมาย
ทัง้ ในเรือ่ งการควบคุมหรือการบังคับใช (หรือกลไกภาครัฐ) คอนขางออนแอ (ดังเชน
สังคมไทย) โอกาสทีธ่ รุ กิจจะกอใหเกิด ตนทุนทางสังคมก็มมี ากขึน้
แมวา เคยมีผเู สนอใหปรับปรุงกฎหมายและระบบการควบคุมหรือกลไก ภาครัฐ
ใหดขี นึ้ แตเรือ่ งแบบนีก้ เ็ กิดขึน้ ไดไมงา ยนัก เพราะตนทุนหรือคาใชจา ย ในการปรับปรุง
คอนขางสูง (เชน ตนทุนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550) และขอจำกัด ของบุคลากรใน
ภาครัฐ ทีอ่ าจจะสูญเสียผลประโยชนสว นตน หรือจำตองปรับเปลีย่ น พฤติกรรมจาก
ความเคยชินเดิม ๆ
หากจะกลาววา กำไรคือจุดมุงหมายหลักของธุรกิจ นั่นก็จริงอยู แตความ
จิตอาสาพนักงาน
ฤๅ... เพียงผานเลย 1

สามารถทีจ่ ะทำกำไรนัน้ ใหไดในระยะยาวจนประสบความสำเร็จ อาจเปนสิง่ ทีน่ กั ธุรกิจ
ใหความสนใจมากกวา แมวา ความหมายของคำวาประสบความสำเร็จอาจมีในหลายนัย
แตคงไมมใี ครปฏิเสธความหมายทีก่ ลาวมานี้ ผลงานวิจยั หลายชิน้ เชน Built to Last :
Successful Habits of Visionary Companies ของ James C. Collins และ Jerry I.
Porras (1997) หรือ The Living Company ของ Arie de Geus (1997) หรือ Corporate Culture and Performance ของ John P. Kotter และ James L. Heskett (1990)
หรือ In Search of Excellence : Lessons From America's Best-Run Companies
ของ Thomas J. Peters และ Robert H. Waterman, Jr. (1982) ตางชีใ้ หเห็น จากกรณี
ศึกษาวา ความสำเร็จอยางตอเนือ่ งยาวนานกวา 30 ป ขององคกรธุรกิจ ลวนมาจาก
คุณสมบัตปิ ระการหนึง่ รวมกันคือ วัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ ทีม่ ไิ ดมงุ เนนผลกำไร
เพียงอยางเดียว หากแตโดยสวนใหญมงุ สรางวัฒนธรรมทีเ่ ขมแข็ง และขับเคลือ่ นดวย
คุณคาหลักขององคกร ดวยแผนกลยุทธตา งๆ เพือ่ เชือ่ มโยงสจู ติ ใจ หรือคุณคาหลักของ
พนักงาน
การบริหารจัดการเพือ่ สรางวัฒนธรรมองคกรหรือคุณคาหลักขององคกรนัน้ มงุ
เนนไปทีบ่ คุ ลากรทุกระดับ คงไมมใี ครปฏิเสธวาทรัพยากรบุคคลเปนทุนทีเ่ ปน ตัวแปร
ชีข้ าดในการสรางความไดเปรียบแทจริงในการแขงขันในยุคปจจุบนั ธุรกิจบาง
แหงอาจไมตองการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหลานี้แตใชวิธีวาจางบุคคล
ภายนอก ทีม่ คี วามสามารถในการบริหารในอัตราเงินเดือนสูงลิว่ ถาทุกฝายทัง้ เจาของหรือ
ผถู อื หนุ หรือผบู ริหารทีว่ า จางมายังมงุ เฉพาะประโยชนสว นตนคือผลกำไรสวนตนหรือ
ราคาหนุ ทีส่ งู ขึน้ เทานัน้ หรือผลประโยชนตา งๆ อะไรเปนหลัก
ประกันวาผลประโยชนของแตละฝาย เปนผลประโยชนรว มและไม
ขัดแยงกัน ผบู ริหารของ Enron ทีไ่ ดรบั เงินเดือนสูงมาก แตกย็ งั
ฉอโกงผถู อื หนุ และพนักงานจนบริษทั ตองลมสลายไป จึงมิไดมใี ห
เห็น เพียงตัวอยางเดียว
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การผลักดันใหองคกรธุรกิจตองดำเนินกิจการทีม่ ลี กั ษณะธรรมาภิบาล (Good
Governance) อาจเปนเพียงความพยายามในการหาแนวทางใหมๆ ซึ่งก็ยังขาด
หลักประกันในการควบคุม หากความไววางใจระหวางทุกฝายยังไมเกิดขึน้ นอกจากนี้
นักจิตวิทยาสมัยใหมกไ็ ดชใี้ หเห็นจุดออนของแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)
อันไดแก เงินเดือน โบนัส หรือรางวัล ทายทีส่ ดุ ไมไดกอ ใหเกิดคุณภาพของงานทีแ่ ทจริง
ในทางตรงขาม ระบบรางวัลดังกลาวเปนเสมือนกลวิธเี พือ่ การควบคุม บุคคล จะมีปฏิกริ ยิ า
ตอการควบคุมชนิดนี้ ทำใหเกิดผลเมือ่ เขารวมการแขงขันคือ นอกจากสงผลตอ คุณภาพ
งานทีล่ ดลงแลว ยังทำลายสัมพันธภาพและสุขภาพจิต ไปพรอมกันดวย
นักจิตวิทยาจึงเสนอใหใชแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) อันเปน แรง
จูงใจทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจของผกู ระทำ ไดแกความสุขทีไ่ ดจากการทำกิจกรรมนัน้ และ
คุณคาทางจริยธรรม เชน ความซือ่ สัตย ความภักดี และอัตลักษณหรือเอกลักษณ ของ
องคกร คือ พนักงานรสู กึ วาตนเปนสวนหนึง่ ขององคกร ในการดำเนินธุรกิจ มากกวาการ
ใชแรงจูงใจภายนอกคือการมงุ สกู ำไรหรือผลประโยชนสว นตนเปนดานหลัก หากองคกร
ใชแรงจูงใจภายในก็เปนการยกระดับจิตใจพนักงานใหสงู ขึน้ ทีส่ ำคัญ แรงจูงใจภายในนี้
ก็อยใู นการบริหารองคกรธุรกิจทีเ่ นนการสรางวัฒนธรรมองคกร และเนนคุณคาทีม่ ไิ ด
จำกัดเฉพาะประโยชนสวนตน แตคำนึงถึงผูอื่นหรือประโยชน สังคมไปพรอมกัน
วัฒนธรรมขององคกรธุรกิจดังกลาวจึงมงุ สคู วามรับผิดชอบสังคม การพิทกั ษสงิ่ แวดลอม
และสรางความรสู กึ เติมเต็มใหกบั พนักงาน
ปจจุบนั โลกเผชิญปญหาตาง ๆ มากมาย นับตัง้ แตปญ
 หาธรรมชาติ สิง่ แวด
ลอม เชน ปญหาโลกรอน อันเนือ่ งจากมลภาวะจากอุตสาหกรรม และ การลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม สงผลใหเกิดความแปรปรวนและเกิดภัยพิบตั ิ ทางธรรมชาติ
และปญหาสังคมสิง่ แวดลอม เชน ความขัดแยงทัง้ เรือ่ งเชือ้ ชาติ ความเชือ่ ทางศาสนา
กอใหเกิดการกอรายขึน้ ในเมืองใหญทวั่ โลก และปญหา ความเครียด จำนวนคนทีเ่ ปน
โรคจิต และอัตราการฆาตัวตายทีส่ งู ขึน้ อยางสืบเนือ่ ง เด็กทีพ่ อ หรือแมเพียงคนเดียวเลีย้ ง
ดู หรือสถิตกิ ารหยารางทีเ่ พิม่ มากขึน้ ลวนสะทอน ถึงสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีล่ ดลง
จิตอาสาพนักงาน
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นอกจากนี้ ยังมีปญ
 หาเศรษฐกิจ เชน ความแตกตางกันในเรือ่ งรายได ระหวาง
คนรวยกับคนจนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ ในระดับโลก และในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว เชน สหรัฐ
อเมริกา อังกฤษ และนิวซีแลนด หรือในประเทศทีก่ ำลังพัฒนา เชน ในประเทศไทย ก็มี
ปญหาความแตกตางในเรือ่ งรายไดในระดับทีห่ นักหนวงกวา และสงผลสืบเนือ่ ง ไปยัง
ปญหาสังคมประเด็นตาง ๆ เชน ความไมปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การหยาราง
เปนตน
ปญหาทัง้ หมดมีความสัมพันธเชือ่ มโยงกันและดำรงอยพู รอม ๆ กัน เปนปญหา
ทีซ่ บั ซอนกวาในอดีตทีผ่ า นมา แมมคี วามพยายามรวมมือกันเรียกรองใหเกิดการ แก
ปญหาในระดับโลกทีผ่ า นมา เชน การประชุมโลกเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน (World
Summit on Sustainable Development) ทีโ่ ยฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใตเมือ่ ป
พ.ศ. 2545 เปนตน แตปญ
 หาดังกลาวก็ยงั ดำรงอยู และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้
องคกรธุรกิจทุกองคกร โดยเฉพาะองคกรทีย่ งั มงุ เฉพาะกำไรหรือผลประโยชน
สวนตนแตอยางเดียวจะไมสามารถดำรงอยู ในสภาวะทีส่ งั คมโลกกำลังเผชิญปญหา ดังที่
กลาวมาและอาจเขาขัน้ วิกฤตในอนาคตได อยางไรก็ตาม องคกรธุรกิจกลับเปน ตัวการ
สำคัญทีก่ อ ใหเกิดปญหาดังกลาว จึงเห็นไดวา สังคม (รวมถึงสิง่ แวดลอม ธรรมชาติ) เปน
สิง่ ทีแ่ ยกขาดจากธุรกิจไมได หากไมมสี งั คม หรือสังคมมีปญ
 หา ธุรกิจเองก็อยไู มไดเชน
กัน ดังนัน้ ธุรกิจในยุคนีค้ งตองแสวงหาหนทางการ ดำเนินงานใหเกิดประโยชน
แกองคกรและสังคมไปพรอมกัน

กระแสเรียกรองเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
รัฐบาล เจาหนาทีอ่ งคกรพัฒนาเอกชน และสือ่ มวลชนไดพยายามเรียกรอง ให
ธุรกิจดำเนินกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยเนนใหธรุ กิจดำเนินกิจการทีค่ ำนึงถึงผมู สี ว นไดสว นเสีย (Stakeholder) เปน
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สำคั ญ เพิ่ ม เติ ม จาก ผู ถื อ หุ น (Shareholders) องค ก ร
สหประชาชาติไดเรียกรองใหองคกรธุรกิจแสดงความเปน
พลเมืองของโลก (Global Citizenship) ด ว ยบทบั ญ ญั ติ
UN Global Compact อันเปนแนวทางในการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ในเรือ่ งการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอม
สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน เปนตน และองคการพัฒนา
เพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ไดเสนอ
แนวทางสำหรับบริษัทนานาชาติ (Guideline for Multinational Enterprise) ใหมี
การดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการผลักดันมาตรฐาน
การผลิตอุตสาหกรรม และ Lee ไดสรุปแนวทางการดำเนินการของธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคมภายใตกระแสขางตน มี 6 แนวทาง คือ
1) การสงเสริมการรับรใู นวงกวาง (Cause Promotion) คือการใชความ
เชี่ยวชาญในการสงเสริมการตลาดเขาไปสนับสนุนกิจกรรม
รณรงคหารายไดหรือเผยแพรความรูของมูลนิธิหรือองคกร
พัฒนาเอกชนตาง ๆ เชน การเขาไปสนับสนุนจัดการแสดง
เพื่ อ หารายได ใ ห กั บ มู ล นิ ธิ ต า งๆ หรื อ การเข า ไปสนั บ สนุ น
สิ่งพิมพและเอกสาร การเผยแพรประชาสัมพันธใหกับมูลนิธิ
หรือองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน
2) การเชือ่ มโยงประเด็นกับการทำการตลาด (Cause Related Marketing) คือ การทำกิจกรรมสงเสริมการตลาดดวยการที่บริษัทนำสวนหนึ่งของรายได
หรื อ กำไรจากการจำหน า ยสิ น ค า หรื อ บริ ก ารไปบริ จ าคเพื่ อ สาธารณกุ ศ ล เช น
การนำรายไดคดิ เปนเปอรเซ็นตหรือจำนวนบาทตอยอดขาย เพือ่ นำไปชวยเหลือสราง
สาธารณประโยชน เชน โรงเรียน หรือ บริจาคใหกบั มูลนิธหิ รือองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ
โดยตรง
3) การใชการตลาดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคนในสังคม (Corporate Social
Marketing) คื อ การทำกิ จ กรรมส ง เสริ ม
จิตอาสาพนักงาน
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การตลาด ดวยการประยุกตใชเครือ่ งมือ การสือ่ สารเขามาชวยปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของคนในสังคม เชน การรณรงคใหสวมหมวกกันน็อก หรือการรณรงคใหผูขับขี่
ไมดมื่ สุราขณะขับรถยนต หรือ การรณรงคใหประชาชนใชพลังงานอยางประหยัด
4) การบริจาคในรูปแบบตาง ๆ (Corporate Philanthropy) คือ การที่
องคกรธุรกิจแสดงความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยดวยการนำ
เงินสิ่งของ หรือสินคา ไปรวมทำบุญ ใหทุนการศึกษา หรือ
บริจาคใหกับผูดอยโอกาสในสังคม หรือหากองคกรมีทรัพยากร
ดานการเงินมากหรือเครือขายทางธุรกิจกวางขวาง ก็อาจระดมเงิน
ตั้ ง เป น มู ล นิ ธิ หรื อ กองทุ น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ด อ ยโอกาสต อ ไป
ในปจจุบนั ไดมกี ารพัฒนา นวัตกรรมในเรือ่ งรูปแบบการบริจาค และ
เปดโอกาสใหองคกรผรู บั บริจาคเขามามีสว นรวมและไดประโยชนในระยะเวลานานยิง่ ขึน้
5) การอาสาสมัครทำงานชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) คือ
การเปดโอกาสใหพนักงานในฐานะเปนตัวแทนของบริษทั เขาไปเปนอาสาสมัครชวยเหลือ
ชุมชน เปนการสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางบุคลากรในองคกรธุรกิจกับชุมชน และ
ทำใหเกิดการรับรเู ขาใจถึงความจำเปน ปญหาความ เดือดรอน
ของชุมชนไดเปนอยางดี โดยองคกรธุรกิจใหการ สนับสนุนให
พนักงานไดนำความรคู วามชำนาญ เวลา และเงินทอง สิง่ ของ เขาไป
ชวยเหลือชุมชน พรอมกับการสมทบเงิน สิ่งของ และอุปกรณ
ตางๆ จากองคกรธุรกิจ เพือ่ เขาไปชวยเหลือชุมชน ในรูปแบบ
ตางๆ คือ การฝกอบรมใหความรแู กกลมุ อาชีพใน ชุมชนตาง ๆ
การจัดกิจกรรมนันทนาการใหกบั เด็กดอยโอกาสและคนชรา การบูรณะ ซอมแซมอาคาร
สถานทีข่ ององคกรสาธารณะหรือโรงเรียน เปนตน
6) การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม (Socially
Responsible Business) คือ การปรับเปลีย่ นแนวทางการดำเนินธุรกิจใหเกิดผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ดวยการนำประเด็นดานสังคมและสิ่งแวดลอม ที่
ตนเองสนใจ แลวนำไปปรับเปลีย่ นกระบวนการดำเนินธุรกิจของตนเอง ซึง่ ตอง อาศัย
ความมงุ มัน่ ทมุ เทอยางตรงไปตรงมาจากองคกรธุรกิจมากทีส่ ดุ เชน การทีอ่ งคกร ธุรกิจ
พยายามปรั บ เปลี่ ย นการใช พ ลั ง งานจากน้ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง จากทรั พ ยากรที่ ใ ช แ ล ว
ตอาสาพนักงาน
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หมดไป (Non-renewable Resources) มาเปนพลังงานจากลม
หรือจากแสงอาทิตย ซึ่งเปนทรัพยากรที่นำกลับมาใชไดใหม
(Renewable Resources) หรือนำเทคโนโลยี สะอาดทีไ่ รมลพิษ
(Clean Technology) มาใชในการผลิต หรือลดการปลอยกาช
คารบอนไดออกไซดอนั กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก ซึง่ กอใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงของสภาพ ภูมอิ ากาศโลก ตลอดจนการสราง
บรรยากาศสถานทีท่ ำงาน การดูแลสวัสดิการพนักงาน และการ
สราง ความสัมพันธกบั ชุมชนเพือ่ นบาน เปนตน
จากการสำรวจขอมูลสถานการณ CSR ในประเทศไทย เมื่อป 2549 ของ
นิตยสาร Positioning มีจำนวนความถีใ่ นการประชาสัมพันธกจิ กรรมเพือ่ สังคมซึง่ ผูกโยง
กับการสงเสริมการตลาดใน 3 แนวทางขางตน ถึง 149 ครัง้ สวนใหญมาจากกลมุ ธุรกิจ
ดานอาหาร โทรคมนาคม และไอที ซึง่ ตืน่ ตัวตามกระแส CSR สูง
ในตางประเทศ กิจกรรมในแนวทางที่ 4 และ 5 คือ การบริจาค และอาสาสมัคร
ใหกบั ชุมชน เปนกิจกรรมทีไ่ ดรบั ความนิยมสูงสุด อันเนือ่ งจากเปนกิจกรรมทีอ่ งคกร
ธุรกิจบางสวนไดดำเนินการอยูกอนแลว หากกิจกรรมอาสาสมัคร หรืออาสาสมัคร
พนักงาน ถูกพิจารณาเปนเพียงกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคมเทานั้น หรือ
มงุ ประโยชนเฉพาะการสรางภาพลักษณ (เชนเดียวกับกิจกรรมในแนวทางที่ 1 ถึง 3)
ก็อาจทำใหไมไดรบั ประโยชนทกี่ วางขวางอยางทีค่ วรเปน
ในขณะทีแ่ นวทางที่ 6 ซึง่ สะทอนแกนแทของการทำ CSR ไดอยางแทจริง อัน
เนือ่ งจากเปนแนวทางทีม่ งุ การเปลีย่ นแปลงจากภายในหรือกระบวนการผลิตของ องคกร
ธุรกิจ และเปนการแสดงความรับผิดชอบอยางชัดเจน กลับเปนแนวทางทีม่ ี องคกรธุรกิจ
ไดนำไปดำเนินการจำนวนไมมากและใหความสนใจในอันดับทายๆ อันแสดงถึงระดับ
ความเขาใจเรื่องการเชื่อมโยงตัวธุรกิจเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งยังคำนึงถึง
ผลประโยชนขององคกรธุรกิจทีต่ อ งมากอนหรือรวมอยเู ปนดานหลัก จึงทำใหแนวทาง
ที่ 1-5 ไดรบั ความสนใจมากทีส่ ดุ เพราะเปนการจัดกิจกรรมเพิม่ เติม (Add-on Activity)
จิตอาสาพนักงาน
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จากการดำเนินธุรกิจปกติ ทีส่ รางประโยชนในการประชาสัมพันธ หรือสรางภาพลักษณ
ใหกบั องคกรโดยตรง
ทีส่ ำคัญความเขาใจตอความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน วิธี
การดำเนินงาน และวิธกี ารวัดผลการดำเนินงานในเชิงนามธรรมหรือทีม่ ตี อ สังคม ก็ยงั มี
ความไมชดั เจน และไมเชือ่ มโยงสกู ารเพิม่ ผลิตภาพใหกบั การผลิตเทาทีค่ วร จึงทำให
การดำเนินงานในแนวทาง CSR ทั้งหมด กลายเปนเพียงตนทุนสวนเพิ่ม จากการ
ทำกิจกรรม หรือ ความจำเปนทีต่ อ งทำ (เพราะใครๆ เขาก็ทำ) หรือแมกระทัง่ กิจกรรม
การใหหรือการบริจาคโดยเจาของกิจการโดยตรง (Philanthropy) หรือการให พนักงาน
รวมในรูปอาสาสมัคร (Volunteer) ก็จะกอใหเกิดประโยชนเพียง การประชาสัมพันธสราง
ภาพลักษณใหกบั ผลิตภัณฑหรือองคกรเทานัน้ และไปไมถงึ ประโยชนอนื่ ๆ เชน โอกาส
หรือชองทางใหมจากการไดไปทำงานรวมกับสังคม หรือ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ หรือ
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เปนตน

จิตอาสาพนักงานในบริบทสังคมไทย
กิจกรรมการบริจาค (Philanthropy) เปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ดวยความเอือ้ เฟอ ขององคกรธุรกิจโดยเจาของหรือผถู อื หนุ ดวยการบริจาคเงิน สิง่ ของ
หรือสินคาใหกบั สังคม หรือ ผดู อ ยโอกาส ในขณะทีก่ จิ กรรมอาสาสมัครของพนักงาน เปน
วิธกี ารทีส่ รางการมีสว นรวมของพนักงานจากความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการให และ
แบงปนทรัพยากรตาง ๆ ทัง้ ในรูปของเวลา ความรู เงิน สิง่ ของ หรือสินคารวมกัน ระหวาง
นายจาง-ผบู ริหารและลูกจาง แกชมุ ชนทีอ่ ยรู อบบริเวณบริษทั ฯ และสังคม วงกวาง อีก
ทัง้ ยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางกัน และการสรางสิง่ แวดลอม ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอีกทางหนึง่ กอใหเกิดทัง้ ประโยชนตน (องคกรธุรกิจ) และประโยชนทา น
(สังคม) ไปพรอมกัน
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ตัวอยางในตางประเทศ เชน
z กลุมบริษัท จีอี (GE Group) ที่มีกิจกรรมอาสาสมัครพนักงานภายใน
องคกร จากการริเริ่มของประธาน
บริษทั เมือ่ ป ค.ศ. 1928 และพัฒนา
จนเปนองคกร สาธารณะอิสระอัน
เกิ ด จากการรวบรวมทุ น จาก
พนักงานดวยกันเองชือ่ อีเเอลฟน
(The EL Fun Society) มีเปาหมาย
สงเสริมการรวมกลมุ ใหเกิดกิจกรรม
อาสาสมัคร พนักงานของบริษทั ใน
แตละประเทศทัว่ โลก ดวยการแลก
เปลี่ ย นประสบการณ งานอาสา
สมัคร แสดงวิสัยทัศนการพัฒนา
งานอาสาสมัครในปตอๆ ไป และ
การให รางวัลยกยองบุคคลและทีมอาสาสมัครดีเดน เปนตน และไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิ
ชุมชนอีแอลฟน (The El Fun Community Foundation) เพือ่ เปนการลดหยอนภาษี ให
กับงานอาสาสมัครพนักงานของจีอกี รปุ ทัว่ โลก หรือ
กรณีของ Jeffrey Swartz, CEO ของ Timberland ผมู คี วามชัดเจนนับ
ตัง้ แตครัง้ เขารับชวงธุรกิจจากครอบครัววา บริษทั ของเขาไมผลิตเฉพาะรองเทาและเสือ้
ผาอยางดีเลิศเทานัน้ เขายัง สรางสรรคคณ
ุ คาสสู สี่ ถาบันหลัก คือ พนักงาน ลูกคา ผถู อื
หนุ และชุมชน และเขาแสดงความชัดเจนในความเชือ่
ดังกลาว (doing good and doing well) นำสูการ
ทำงานรวมกับองคกรพัฒนาชุมชน City Year ในการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมในเขตเมือง และยังสงเสริมให
พนักงานเขาไปเปนอาสาสมัครกับชุมชนในเวลา
ทำงานอยางตอเนือ่ ง เปนตน
z
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ตัวอยางในประเทศไทย เชน
z การเปดโอกาสใหเจาหนาทีห
่ นวยวิศวกรรมของ บริษทั ดาวน เคมิคอล
ประเทศไทย ไดมีโอกาสออกแบบกิจกรรมอาสาสมัคร
ของตนเองใหกบั ชุมชนรอบดานของโรงงาน ใหสอดคลอง
กับงานดานทีต่ นเองถนัด คือไปปลูกสรางหองน้ำและ วาง
ทอน้ำทิง้ ในโรงเรียนแถบ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
z บริษท
ั ฯ ในกลมุ สมบูรณ ไดให

โอกาสกับพนักงานในการพัฒนางาน อาสา
สมัครอยางตอเนือ่ งทุกๆ สองหรือสามเดือน โดยพนักงาน เปนผคู น หา
ป ญ หาที่ อ ยู ร อบโรงงาน และมาประชุ ม เพื่ อ เลื อ กสถานที่ ในการ
ทำกิจกรรมอาสา โดยทีบ่ ริษทั ฯจะสนับสนุนคารถ คาอาหารและใหเวลากับ พนักงานไป
ทำกิจกรรมอาสาเหลานัน้ เปนตน
กิจกรรมอาสาสมัครขององคกรธุรกิจขางตน เกิดจากความรวมมือระหวาง ผู
บริหารและพนักงาน ภายใตการสนับสนุนขององคกรธุรกิจ มีงานวิจยั จำนวนมาก ทีศ่ กึ ษา
ถึงผลประโยชนทเี่ กิดขึน้ กับผเู กีย่ วของทุกฝายเมือ่ ทำกิจกรรมอาสาสมัคร พนักงาน นับ
ตัง้ แต
z
z
z

z
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สังคมหรือชุมชนทีไ่ ดรบั การชวยเหลือ
องคกรธุรกิจที่ไดชื่อเสียง และการยอมรับ ตลอดจนความสัมพันธที่ดี
จากสังคม
หุนสวนหรือนักลงทุน ไดรับผลประโยชนจากราคาหุนที่ไมถูกกระทบ
(กรณีที่บริษัทถูกประทวง) หรือไดรับการจัดลำดับใน Dow Jones
Sustainability Index (เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา)
พนักงานมีความสัมพันธทดี่ รี ะหวางกัน มีทศั นคติทดี่ ตี อ องคกร เกิดความ
สามัคคี และการสราง (Team Building) ขวัญ กำลังใจและความภาคภูมใิ จ
ในองคกร และมีความตัง้ ใจในการทำงานมากขึน้

จิตอาสาพนักงาน
ฤๅ... เพียงผานเลย

z

ลูกคามีทศั นคติทดี่ ตี อ องคกรและสงผลตอการตัดสินใจซือ้ และความภักดี
ในสินคา และที่สำคัญมีงานวิจัยจำนวนมากที่สอบถามผูบริโภค โดย
สวนใหญตดั สินใจเลือกซือ้ สินคาทีแ่ สดงออกชัดเจนในการทำดำเนินธุรกิจ
ทีร่ บั ผิดชอบตอสังคม หากสินคามีคณ
ุ ภาพใกลเคียงกัน

ผลประโยชนขา งตนแสดงใหเห็นชัดเจนวากิจกรรมอาสาสมัครพนักงานมิได
จำกัดเฉพาะการสรางกิจกรรมที่ดีตอสังคมเทานั้น แตยังกอใหเกิดประโยชนใหกับ
ผเู กีย่ วของโดยเฉพาะของพนักงาน เพราะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจ สำคัญ
ในการพัฒนาองคกร ประโยชนทเี่ กิดขึน้ ในตัวพนักงานจากการทำกิจกรรม อาสาสมัคร
ลวนกอใหเกิดแรงจูงใจภายในอันเปนแรงขับเคลือ่ นในการนำศักยภาพภายใน ของบุคคล
ไดดกี วาแรงจูงใจภายนอก
จึงไมนา แปลกใจกับสิง่ ซึง่ Jeffrey Swartz, CEO ของ Timberland ไดรบั
เมือ่ ครัง้ จัดกิจกรรมพาพนักงานไปทำกิจกรรมชวยเหลือเด็กทีอ่ ยใู นโปรแกรมบำบัด การ
ติดยาขององคกร City Year แลวพนักงานคนหนึง่ เดินเขามาหาเขาดวยน้ำตา แหงความ
ปลืม้ ปตวิ า “ลูกชายของเขาเคยไดรบั การบำบัดจากโครงการนี้ เธอดีใจ เหลือเกินทีไ่ ดมี
โอกาสเขามาตอบแทนความดีงามทีค่ นกลมุ นีไ้ ดใหกบั ครอบครัวเธอ และทีส่ ำคัญเปน
โอกาสทีบ่ ริษทั ของเธอเปนผมู อบให” หรือ เมือ่ ลูกชายวัย 12 ขวบ เขามาหาเขาและ
ขอเขารวมกับโครงการอาสาสมัครพนักงานดวยตนเอง
หรือในกรณีของประเทศไทย ทีพ่ นักงานของ บริษทั เมอรค จำกัด

จิตอาสาพนักงาน
ฤๅ... เพียงผานเลย

11

ทานหนึ่งที่ยอมรับวา เธอไมเคยรูสึกวาภูมิใจในองคกรมากอนเลย แตเมื่อ
องคกรไดสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมเพือ่ สังคมในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิง่ การเปด
โอกาสใหพนักงานอยางเธอไดเขาไปมีสว นรวมในการทำความดีเพือ่ สังคม เธอจึงเกิด
ความภูมใิ จในองคกรทีม่ ไิ ดมงุ เฉพาะกำไร (กลับคืนบริษทั แมในตางประเทศ) แตยงั ได
ทำสิ่งดีงามเพื่อตอบแทนสังคมไทยในเวลาเดียวกัน สิ่งเหลานี้คงเกิดขึ้น ไดยากยิ่ง
ทามกลางการดำเนินธุรกิจหรือดำเนินชีวติ ตามปกติ
ความสุขที่บุคลากรในองคกรธุรกิจไดรับจากเขารวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือ
สังคมนัน้ เปนความสุขทีม่ คี วามละเอียดลึกซึง้ กวาความสุขทีไ่ ดรบั จากสินคาหรือบริการ
เชน การรับประทานอาหารอรอย หรือจากการดูภาพยนตรและฟงเพลง ซึง่ เปนความสุข
ทีอ่ งิ อาศัยสิง่ ภายนอก หากไมมอี าหารหรือภาพยนตรหรือเพลง ความสุขเหลานัน้ ก็ไม
เกิด แตความสุขทีไ่ ดรบั จากการทำความดีกลับเปนความสุขทีไ่ มตอ งอิงอาศัย สิง่ ภาย
นอก เพราะเกิดจากการกระทำของเขาเอง และเมือ่ เขาไดชว ยเหลือผคู นในสังคมมาก
ยิง่ ขึน้ ความสุขทีไ่ ดรบั ก็ยงิ่ เพิม่ มากขึน้
ทีส่ ำคัญการชวยเหลือเกือ้ กูลกันยังคงดำรงอยใู นวิถชี วี ติ เปนวัฒนธรรม ทีด่ งี าม
ของสังคมไทย และมิไดเปนเพียงการแสดงออกภายนอกเทานัน้ แตสะทอน ความรสู กึ
ทีม่ าจากจิตใจภายในทีอ่ ยากชวยเหลือ ภาษาไทยจึงใชคำวา “ใจ” อยาง กวางขวาง ดัง
นัน้ จึงขอแปลคำวาวา “Volunteer” เปน “จิตอาสา” แทนคำวา “อาสาสมัคร” เพือ่ ชีใ้ ห
เห็นถึงจิตใจทีด่ งี ามทีอ่ ยากชวยเหลือ และพรอมทีจ่ ะเแสดงออกหากมีความ พรอมทาง
ดานเงือ่ นไขและเหตุปจ จัยตางๆ ทำใหระดับการแสดงออกอาจมีความ แตกตางกัน ดัง
นัน้ “จิตอาสาพนักงาน” (Spiritual Employee Volunteer) จึงหมายถึง จิตใจทีด่ งี ามที่
อยากชวยเหลือทางดานเงินทอง ทรัพยสิน เวลา ความรูความชำนาญ และพรอม
แสดงออกหากมีโอกาสของพนักงานในองคกรธุรกิจเอกชน ภายใต การสนับสนุนของ
องคกรในรูปแบบกิจกรรมตางๆ ในโครงการจิตอาสาพนักงาน ทีด่ ำเนินในนามองคกร
ธุรกิจเอกชน
ตอาสาพนักงาน
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ประโยชนเหลานีเ้ กิดขึน้ เมือ่ องคกรธุรกิจลงทุนเรือ่ งเวลา และงบประมาณ ในการ
ทำโครงการอาสาสมัครเพือ่ ชวยเหลือชุมชนหรือสังคม โดยทัว่ ไปองคกร ธุรกิจไดจดั สรร
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอยแู ลว ทัง้ ในเรือ่ งการสราง ความสัมพันธภายใน การ
สรางทีม (Team Building) ตลอดจนความรักและภักดีในองคกร หากองคกรไดตระหนัก
ถึงกิจกรรมจิตอาสาพนักงาน แลวประสานสิง่ เหลานีเ้ ขาดวยกัน เชน แทนทีจ่ ะจัดอบรม
พนักงานเรือ่ งการสรางทีมดวยวิทยากรภายนอก ก็จดั กิจกรรมใหพนักงานไปชวยเหลือ
ชุมชน หรือการสังสรรคประจำปของบริษทั แทนทีจ่ ะเปน การสรางความสัมพันธระหวาง
พนักงานดวยการจัดเลีย้ งในโรงแรม ก็อาจเปลีย่ นไป จัดรวมกับชุมชนทีม่ กี ารจัดการ
ทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ และไดเรียนรชู มุ ชนเขมแข็ง ไปในเวลาเดียวกัน เปนตน

แนวทางการดำเนินงาน
ในการจัดกิจกรรมหรือจัดทำโครงการจิตอาสาพนักงานนัน้ ยังตองอาศัยความ
ชัดเจนขององคกรธุรกิจทีม่ ไิ ดมงุ แสวงหาเฉพาะกำไรหรือประโยชนสว นตนเทานัน้ และ
เห็นวาการดำรงอยขู ององคกรธุรกิจของตนเองนัน้ ตองอิงอาศัยทัง้ ผคู นในสังคม นับตัง้ แต
ผถู อื หนุ พนักงาน ลูกคา และคนในสังคม ตลอดจนธรรมชาติสงิ่ แวดลอม จึงมงุ เนนการ
จัดกิจกรรมเพือ่ กอใหเกิดประโยชนทกุ ฝายอยางแทจริง
แนวทางการดำเนินงานโครงการจึงควรมงุ สรางการทำความดี ชวยเหลือสังคม
เพือ่ ใหเกิดความสุขทีล่ ะเอียดลึกซึง้ กวาความสุขจากการบริโภคทัว่ ไป และเปนความสุข
ในทามกลางการทำงานทีห่ นักหนวง และความประทับใจเมือ่ ไดหวนระลึกถึงและเลาขาน
สบู คุ คลอืน่
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กระบวนการพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงาน จึงควรคำนึงถึงเงื่อนไข ๒
ประการทีต่ อ งมีกอ นทำโครงการ และหลักการทำโครงการ ๕ ประการ ดังแสดงในแผนภูมิ

แผนภูมกิ ระบวนการพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงาน
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คื อ เงื่ อ นไขที่ 1 การที่ อ งค ก รธุ ร กิ จ มี ก ารดำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล อ งกั บ
สัมมาอาชีวะ คือไมเบียดเบียนตนเอง พนักงาน และสังคม ตลอดจนธรรมชาติสงิ่ แวดลอม
และเงือ่ นไขที่ 2 คือ มีความเขาใจทีช่ ดั เจนในความหมายของคำวา “อาสา”
หลักการอีกหาประการ คือ
1) กัลยาณมิตร อันเปนกลไกการระดมจิตอาสาพนักงาน ไดแก พนักงาน
หรือกลมุ พนักงาน และผบู ริหาร ผทู ำหนาทีน่ ำสิง่ ทีด่ มี าบอกกลาวใหกบั
เพือ่ นพนักงาน หรือเปดโอกาสใหเพือ่ นพนักงานไดรว มกันทำความดี
2) กิจกรรมทีส่ รางนวัตกรรม แมวา กิจกรรมจิตอาสาพนักงานจะเปนกิจกรรม
ที่ทำนอกเวลาการทำงาน แตความคิดริเริ่มสรางสรรคก็เปนสิ่งจำเปน
นอกเหนือไปจากการพิจารณาเลือกโครงการที่มีความสอดคลองกับ
ลักษณะของธุรกิจแลวก็ตาม
3) เทคนิคบริหารโครงการ อันเปนวิธกี ารทีช่ ว ยในการวางแผนและติดตาม
ผลการดำเนินงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเงื่อนไขตาง ๆ
ทัง้ ขอจำกัดขององคกร รสนิยมและทักษะของพนักงาน ความเปนไปไดจริง
ของโครงการ ตลอดจนขอจำกัดในเรือ่ งเวลาและทรัพยากรดานอืน่ ๆ
4) แผนการสื่อสารที่มิใชการโฆษณา เปนสิ่งจำเปนนับตั้งแตกอนเริ่ม
โครงการจนเสร็จสิน้ โครงการ และติดตามหลังการดำเนินโครงการเสร็จสิน้
แลว เพือ่ ทำใหเพือ่ นพนักงานไดรบั ทราบขอมูลในการทำกิจกรรมนีร้ ว มกัน
ทำใหเกิดความสนใจ และอาจจัดสรรเวลาเขามารวมเมือ่ เขามีความพรอม
5) ความตอเนือ่ ง ในการทำกิจกรรมเปนสิง่ สำคัญ เพราะการทำกิจกรรม
ในลั ก ษณะเพี ย งครั้ ง เดี ย ว (One time event) นั้ น ไม ส ามารถสร า ง
กระบวนการพัฒนาความเขาใจ อันเปนกระบวนการที่ตองดำเนินการ
อยางตอเนื่องและมีพัฒนาการแบบวงจรกนหอย คือ มีความชัดเจน
และลมุ ลึกมากยิง่ ขึน้ เมือ่ มีการทำครัง้ ตอๆ ไป
หลังจากองคกรธุรกิจไดดำเนินโครงการจนเกิดความชัดเจนเพิม่ มากขึน้ จึงคอย
จิตอาสาพนักงาน
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พัฒนาเปนนโยบายขององคกร และพัฒนาสโู ครงสรางขององคกรโดยกำหนด บทบาท
หนาทีใ่ นตำแหนงนี้ เพือ่ ใหเขาไดทำหนาทีใ่ นฐานะกัลยาณมิตร ใหกบั เพือ่ นพนักงานรวม
ผลักดันการทำความดีใหสงั คมตอไป การพัฒนาดังกลาว อาจไมจำเปนตองเปนไปตาม
ลำดับขัน้ ขางตน เจาของหรือผบู ริหารสูงสุดขององคกร ธุรกิจอาจมีนโยบายทีช่ ดั เจนใน
การทำกิจกรรมเพือ่ ชวยเหลือสังคม และพัฒนา โครงสรางเขามารองรับดวยการจัดหา
บุคลากรทีม่ ารับผิดชอบโดยตรง
แตทงั้ นีม้ คี วามเสีย่ งในการหา ดังนัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกลาว การดำเนิน
โครงการอยางคอยเปนคอยไปภายใตบคุ ลากรทีอ่ าสามาเปนกัลยาณมิตร และเรียนรู
อยางตอเนือ่ งจะชวยใหเกิดความชัดเจนทัง้ ในการกำหนดนโยบายหรือการใหบคุ ลากร
เขามารับผิดชอบในตำแหนงดังกลาว

การนำเสนอเนื้อหาในคูมือฉบับนี้
หากทานผูอานที่ไดอานมาจนถึงจุดนี้ นั้นแสดงวาทานยอมไมผานเรื่องราว
ตอไปนีไ้ ปแนแลว ในบทตอไปจะไดนำเรือ่ งการทบทวนขอมูลกิจกรรมจิตอาสา สมัคร
พนักงานในประเทศตางๆ ในลักษณะรูปแบบกิจกรรม และการสนับสนุนใหเกิด กิจกรรม
เหลานี้ และการถายทอดเรือ่ งราวจากประสบการณของผบู ริหารและพนักงาน ทีไ่ ดจดั
ทำกิจกรรมอาสาสมัครพนักงานขององคกรธุรกิจ 4 แหง คือ
1. บริษทั เนสทเล(ไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจ
ภายใตแนวทางการผลิตผลิตภัณฑที่หลากหลาย
กอใหเกิดโภชนาการและมีสขุ ภาพทีด่ ี และนำสชู วี ติ
ความเปนอยทู ดี่ ี และสรางความสัมพันธทดี่ กี บั ชุมชน
และผเู กีย่ วของทุกฝายมาตลอดนับตัง้ แตเริม่ ตัง้ บริษทั
2. บริษทั ฯ ในกลมุ สมบูรณ ประกอบดวย
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3 บริษัทคือ บริษัท สมบูรณแอดวานซเทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน) บริษทั สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุ ต สาหกรรม จำกั ด และบริ ษั ท บางกอกสปริ ง
อินดัสเตรีล จำกัด มีจดุ กำเนิดธุรกิจตัวแทนจำหนาย
ชิน้ สวนยานยนตโดยนายหาง สมบูรณ กิตะพาณิชย
เมือ่ เจ็ดสิบปทผี่ า นมา กาวสอู ตุ สาหกรรมผลิตชิน้ สวน
ยานยนตชนั้ นำ และนำบริษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย
เมือ่ ป พ.ศ ๒๕๔๗ ยอมแสดงใหเห็น ความเจริญกาว
หนาอยางตอเนือ่ งของบริษทั ฯในกลมุ สมบูรณ
3. บริษทั เมอรค จำกัด เริม่ จากธุรกิจรานยา
ในประเทศเยอรมนีเมื่อเกือบ ๓๐๐ ปกอนพัฒนาสู
ธุรกิจการผลิตยาและสารเคมีทใี่ ชในการผลิตเวชภัณฑ
และเคมีภณ
ั ฑชนั้ นำ และขยายกิจการ ไปทัว่ โลก (ยก
เวนกลมุ บริษทั Merck & Co ในสหรัฐ อเมริกา ทีแ่ ยก
กิจการออกไปอยางอิสระ จากบริษัทแมในประเทศ
เยอรมัน หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง) และยังคง
ดำเนินธุรกิจทีส่ อดคลองกับปรัชญาการทำ ธุรกิจ คือ
“ความหวงใย (Care)” นับตัง้ แตเริม่ การกอตัง้ จนถึงปจจุบนั
4. ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส (PwC)จำกัด
(ประเทศไทย) บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาและผู ต รวจสอบ
บั ญ ชี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในระดั บ หนึ่ ง ในสี่ ข องโลก
เกิดจากการรวม กิจการระหวางบริษัทที่ปรึกษา
ทางดานบัญชีที่เกาแก มานานกวา ๑๐๐ ป คือ
ไพรซวอเตอรเฮาส และ คูเปอรแอนดไลแบรนด
เมือ่ ป พ.ศ ๒๕๔๑
วาแตละองคกรจัดรูปแบบ และดำเนินงานแตกตางกันอยางไร
จิตอาสาพนักงาน
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เมอรคกับกิจกรรมของเด็ก

กอนเริม่ งานของกลมุ สมบูรณกรปุ

ปลูกปาพืชผลเปนแหลงอาหาร
ของชุมชน เนสทเล

นัง่ คุยกันเรือ่ งบัญชีครัวเรือน
กับชาวบาน ของ PwC
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บทที่
จิตอาสาพนักงาน :
ทีเ่ ห็น และเปนอยู (ในตางประเทศ)
รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาพนักงาน

รูปแบบการดำเนินกิจกรรมโครงการอาสาสมัครพนักงานในตางประเทศมี
หลายลักษณะ พอแบงไดประมาณ 9 รูปแบบ ประกอบดวย
1) โครงการจัดการกุศลหรืองานการกุศลประจำปของบริษทั (Charity
of the Company)
2) โครงการพี่เลี้ยงใหกับนักศึกษาฝกงานหรือเยาวชนผูดอยโอกาส
(Mentoring)
3) โครงการกิจกรรมที่พาพนักงานไปบริจาคสิ่งของและอาสาสมัคร
ชวยเหลือดูแลผดู อ ยโอกาสในชวงเวลา 1 วัน (Team Challenges or
One Day-off Events or Done-in-a Day Projects)
4) โครงการเขารวมเปนกรรมการฝายสนับสนุนกิจการขององคกร
สาธารณกุศล หรือสถาบันการศึกษาภายในชุมชน (Trustees, School
Governors or Non-Executive Roles)
5) โครงการเปนพีเ่ ลีย้ งหรือทีป่ รึกษาใหกบั องคกรทีไ่ มแสวงหาผลกำไร
(Twining)
6) โครงการที่ใหพนักงานเขาไปชวยเหลือชุมชนในประเด็นที่ชุมชน
ตองการในระยะเวลาสัน้ (Development Assignments)
7) โครงการใหบริการของบริษัทในอัตราพิเศษ หรือไมคิดคาใชจาย
(Pro Bono)
จิตอาสาพนักงาน
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8) โครงการใหพนักงานไปทำงานใหกับองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร
ในชุมชนในระยะเวลานาน โดยยังไดรับเงินเดือนจากหนวยงาน
ตนสังกัด (Secondments)
9) โครงการจิตอาสาพนักงานรายบุคคล (Individual Volunteering)
เปนโครงการที่องคกรธุรกิจสนับสนุนดวยการอนุญาตใหพนักงาน
แตละบุคคลทีส่ นใจเขาไปชวยเหลือชุมชนหรือองคกรตางๆ ไดโดย
ไมคดิ เปนวันลา
แตละรูปแบบแตกตางกัน ทัง้ ในเรือ่ งรายละเอียดกิจกรรม โอกาสขององคกร
ธุรกิจ และประเด็นที่ควรพิจารณาขององคกรธุรกิจเมื่อทำโครงการนั้นๆ ตลอดจน
ตัวอยางกิจกรรมขององคกรธุรกิจตางๆ คือ
1) การจัดการกุศลขององคกรธุรกิจ หรือ งานการกุศลประจำป
(Charity of the Company)
รายละเอียดกิจกรรม
ร ว มกิ จ กรรมกั บ องค ก ร
การกุ ศ ล (NPOs) ๑ ที่ มี
ความสั ม พั น ธ กั น อยู แ ล ว
หรื อ ร ว มกั บ องค ก รอื่ น ๆ
ซึ่งเปนประเด็นของสังคม
ในขณะนัน้ ๆ โดยจัดเปน
ครั้งคราว หรือจัดขึ้นเปน
ประจำอยางตอเนื่อง

โอกาสของธุรกิจ
สร า งความสั ม พั น ธ อั น
ยาวนานกับ NPOs
z โอกาสในการสรางภาพ
ลักษณสัญลักษณสินคา
และองค ก รรวมถึ ง ชื่ อ
เสียงไวกับสิ่งที่ NPOs
นัน้ สนับสนุนอยู
z

๑ (Nonprofit Organization : NPOs)
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ประเด็นที่ควรพิจารณา
ให พ นั ก งานร ว มเลื อ ก
NPOs ทีเ่ ขารวมโครงการ
z อาจสร า งความรู สึ ก ที่
ไมดีกับ NPOs ที่ไมได
คั ด เ ลื อ ก ใ ห เ ข า ร ว ม
โครงการ
z เมื่ อ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
NPOs ใดแลว มักเลิก
ไดยาก
z

ตัวอยางกิจกรรมการกุศลประจำป ของ บริษัท Well Born ประเทศ
เยอรมัน
Well Born เปนบริษทั บริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพยทอี่ อกแบบกิจกรรม
การกุศลประจำปของบริษทั ทีเ่ นนใหตรงกับความตองการของชุมชน เมือ่ ป ค.ศ. 2000
ไดเลือกทำกิจกรรมในหัวเรือ่ ง “ปทองแหงการคมุ ครองปกปองสภาพแวดลอม” และเมือ่ ป
ค.ศ. 2001 ในหัวเรือ่ ง “ปแหงการศึกษา” และเมือ่ ป ค.ศ. 2002 ในหัวเรือ่ ง “ปแหงความ
สุภาพ” บริษัทไดรวมกลุมกันเปนเจาภาพกิจกรรมตางๆ ใหตรงตามหัวขอที่กำหนด
ในแตละป โดยเชิญเจาของอสังหาริมทรัพยและผอู ยอู าศัยรวมกิจกรรมของบริษทั
ตัวอยางโครงการในประเทศไทย เชน โครงการจัดงานหารายไดการกุศล
ขององคกรธุรกิจตาง ๆ เชน กิจกรรมบริจาคเงินชวยเหลือสังคมเนือ่ งในปมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เปนตน
2) พีเ่ ลีย้ งใหกบั นักศึกษาฝกงานหรือเยาวชนผดู อ ยโอกาส (Mentoring)
รายละเอียดกิจกรรม
สร า งความสั ม พั น ธ แ บบ
หนึง่ ตอหนึง่ (อาจมากกวา
หนึง่ คน) ระหวางพนักงาน
ขององคกรธุรกิจและเยาวชน
หรือผดู อ ยโอกาสจากชุมชน
เพื่ อ เรี ย นรู แ ละฝ ก ทั ก ษะ
ต า งๆ จากองค ก รธุ ร กิ จ
โดยมีแนวทางและตาราง
การฝกงานอยางชัดเจน

โอกาสของธุรกิจ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เพราะพนักงานถายทอด
ทักษะของตนเองได
z ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห
พนั ก งานมี ค วามสนใจ
ใฝรเู พิม่ ขึน้
z ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น
จากการยอมรั บ ของ
พนักงาน ในองคกร
z

ประเด็นที่ควรพิจารณา
การชี้ นำจากผู บ ริ ห าร
มากกว า การริ เ ริ่ ม ของ
พนักงาน
z ถ า เ ป น นั ก เ รี ย น
นักศึกษา มีขอจำกัดใน
เรือ่ งเวลาฝกงาน
z อ า จ มี ป ญ ห า ด า น
อารมณและการใชเวลา
ที่คอนขางมาก
z
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ตัวอยางกิจกรรมพี่เลี้ยงใหกับนักศึกษาฝกงานหรือเยาวชนผูดอย
โอกาส ของ บริษทั Credit Suisse First Boston (CSFB) ฮองกง
ผูบริหารระดับสูงของบริษัท CSFB จำนวน 19 คนไดจับคูใหคำปรึกษา
นักเรียนชนกลมุ นอย 19 คน (อายุ 14-15 ป) จากโรงเรียนมัธยม Sir Ellis Kadoorie
เปนเวลาหกเดือน การใหคำปรึกษาไดแก การแบงปนประสบการณชวี ติ และการทำงาน
ของพวกเขากับนักเรียนทั้ง 19 คน ภายใตโครงการที่ไดรับการออกแบบอยางมี
แบบแผนและมีผูดูแลในโครงการชื่อ Race for Mentor's Project มีผลที่เกิดขึ้น
ตอผเู กีย่ วของ คือ
ก. พนักงาน (ผบู ริหารระดับสูง)
z จำนวน 95 % ของพนักงานทัง
้ หมด มีความเขาใจในเรือ่ งเชือ้ ชาติ
คนกลมุ นอยในฮองกงดีขนึ้
z จำนวน 84 % รู สึ ก ดี กั บ ตั ว เองสำหรั บ การเข า ไปมี ส ว นร ว มเป น
ผใู หคำปรึกษาและไดรบั การไววางใจ
z จำนวน 79 % มีความเขาใจเรือ
่ งชุมชนทองถิน่ เพิม่ ขึน้ อยางมาก
z จำนวน 58 % พบวาความสัมพันธของเขาและเพือ
่ นรวมงานดีขนึ้
z จำนวน 53 % คิดวาทักษะในการฟงของเขาพัฒนาขึน
้
z จำนวน 47 % คิดวาทักษะในการสือ
่ สารพัฒนาขึน้
z จำนวน 42% คิดวาไดพฒ
ั นาทักษะการสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลไดดขี นึ้
ข. ชุมชน (นักเรียนจากโรงเรียนมัธยม Sir Ellis Kadoorie)
z จำนวน 100 % ของนักเรียนมีความมัน
่ ใจในการติดตอสือ่ สาร
z จำนวน 100 % ของนักเรียนบอกวามีความมัน
่ ใจในตนเองมากขึน้
z จำนวน 95 % ของนักเรียนมีความเขาใจในโลกของการทำงานมากขึน
้
z จำนวน 89 % ของนักเรียนเรียนรท
ู างเลือกอาชีพทีม่ มี ากมาย
z จำนวน 79 % ของนักเรียนไดมก
ี ารพัฒนาทักษะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและสังคม
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ค. ธุรกิจ (CSFB)
z จำนวน 95% ของลูกจางทัง
้ หมดมีความภาคภูมใิ จในบริษทั CSFB
มากขึน้
z จำนวน 68% ของลูกจางไดพฒ
ั นาความเขาใจและยอมรับวาบริษทั
CSFB วาเปนทางเลือกหนึง่ ของลูกจาง (An Employee of Choice)
z ลูกจางไดมก
ี ารพัฒนาทักษะตางๆ ขึน้ เชน ทักษะการสือ่ สาร ฯลฯ
z ความเข า ใจเรื่ อ งชุ ม ชนคนกลุ ม น อ ยทำงานกั น อย า งไรนั้ น ทำให
พวกเขามีความรูรอบตัว และมีความยืดหยุนตอประเด็นทางสังคม
มากขึน้
ตัวอยางโครงการในประเทศไทย มีอยูมากมาย เชน การรับนักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาตางๆ เขาฝกงานขององคกรธุรกิจ แตองคกรธุรกิจสวนใหญ
ยังมิไดมีการจัดโครงการอยางเปนทางการ หรือการกำหนดบุคลากรที่เปนพี่เลี้ยง
ใหกบั นักศึกษาโดยตรง รูปแบบโดยสวนใหญ นักศึกษาจึงเปนเพียงผชู ว ยทำงานใหกบั
บุคลากรในแผนกตางๆ ขององคกรธุรกิจ แมวา ในปจจุบนั จะมีโครงการวิชาสหกิจศึกษา
(Cooperative Education) ระหวางสถาบันการศึกษากับองคกรธุรกิจทีเ่ นนใหนกั ศึกษา
ไดเรียนรฝู ก ฝนในองคกรธุรกิจเปนระยะเวลานานขึน้ และมีเปาหมายในการชวยองคกร
ธุรกิจคนหาปญหาทีเ่ กิดขึน้ พรอมนำเสนอทางแกปญ
 หาในรูปแบบโครงการวิจยั รวมกับ
อาจารยผูคุมฝกงานก็ตาม แตหากการจัดโครงการฯ ยังเปนความริเริ่มจากผูบริหาร
ของทั้งสององคกร ก็อาจมีอุปสรรคจากความไมเขาใจในบทบาทการเปนพี่เลี้ยง
ของพนักงานในองคกร ซึง่ แตกตางกับโครงการในประเทศฮองกง มงุ กลมุ เด็กกำพรา
ที่มาจากชนกลุมนอย โดยใหพนักงานพี่เลี้ยงไดรวมใชชีวิตอยูรวมกันและแบงปน
ประสบการณทกั ษะการทำงานใหกบั เด็ก เปนระยะเวลานานถึง 6 เดือน ทำใหพนักงาน
พี่เลี้ยงมิไดแสดงบทบาทของพี่เทานั้นแตไดแบงปนความรักและความอบอุนใหกับ
เด็กเหลานัน้ อีกทัง้ ยังไดเขาใจและเห็นถึงความสำคัญในบทบาทของพอแมมากยิง่ ขึน้
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3) การพาพนักงานไปบริจาคเงินสิง่ ของ และชวยเหลือชุมชนในชวง
เวลา 1 วัน (Team Challenges or One Day-Off Events or Done-ina Day Projects)
รายละเอียดกิจกรรม
มีความหลากหลายขึ้นอยู
กั บ ความต อ งการของ
NPOs หรือชุมชนทองถิ่น
และทั ก ษะความชำนาญ
ของพนักงาน โดยสมาชิก
ครอบครั ว ของพนั ก งาน
สามารถเขารวมได บริษทั
สามารถเลือกเปนกิจกรรม
เดี่ยว หรือ เปนกิจกรรม
ที่ตอเนื่องในชวงเวลาหนึ่ง
ตลอดทั้งป

โอกาสของธุรกิจ
พ นั ก ง า น ทั้ ง อ ง ค ก ร
สามารถเขารวมได
z นำ ท รั พ ย า ก ร จ า ก
องค ก รธุ ร กิ จ ช ว ยแก
ปญหาในชุมชน
z ฝ ก ฝนการทำงานเป น
ทีมและสรางแรงจูงใจ
z เป น หนทางที่ ดี ที่ เ ป น
ประสบการณ ใ นการ
ส ะ ท อ น คุ ณ ค า ข อ ง
องคกร
z

ประเด็นที่ควรพิจารณา
ข น า ด ข อ ง ง า น ช ว ย
เหลื อ ซึ่ ง ต อ งการกำลั ง
คนจำนวนมากเกินกวา
ที่องคกรมีใหได
z ความยัง
่ ยืนของโครงการ
หลั ง ความช ว ยเหลื อ
เสร็จสิ้นลง
z การประเมินความเสี่ยง
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ต อ
พนั ก งาน ครอบครั ว
และสาธารณชน
z

ตัวอยางโครงการทีท่ ำเสร็จภายใน ๑ วันของ บริษทั Towngas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
โครงการทีจ่ ดั เปนประจำทุกเดือน พนักงานและอาสาสมัครรับทำซุปรอน ๆ
สงไปยังคนชราทีอ่ าศัยอยเู พียงลำพัง เมือ่ ป ค.ศ. 2003 Towngas ไดจดั สงซุปทัง้ หมด
8,000 ขวด ไปยังคนชราทีอ่ ยอู าศัยใน 18 เขตดวยกัน
ตัวอยางโครงการในประเทศไทย มีอยูมากมาย เชน
โครงการเลีย้ งอาหารกลางวันเด็กกำพรา โครงการอบรม
ความรูใหกับเยาวชนผูดอยโอกาส โครงการทำความ
สะอาดอาคาร สถานทีส่ าธารณะตางๆ ตลอดจนโครงการ
รณรงคตางๆ เชน การสวมหมวกนิรภัย หรือเมาไมขับ
เปนตน
กงาน
24 จิทีตเ่ ห็อาสาพนั
น และเปนอยู (ในตางประเทศ)

4) เปนกรรมการขององคกรสาธารณกุศล หรือ สถาบันการศึกษา
ในชุมชน (Trustees, School Governors or Non-Executive Roles)
รายละเอียดกิจกรรม
เปนการนำทักษะ ความรู
ความชำนาญและการจัดการ
มาชวยในการทำงานของ
คณะกรรมการของ NPOs
หรือสถาบันการศึกษา

โอกาสของธุรกิจ
เ พิ่ ม มุ ม ม อ ง ใ หั กั บ
คณะกรรมการฯ
z เสริมประสบการณดาน
การจั ด การ และการ
ตั ด สิ น ใจ การพั ฒ นา
กลยุ ท ธ แ ละนโยบาย
ใหกับคณะกรรมการฯ
z ไ ด มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ร ว มงานกั บ หน ว ยงาน
อื่นๆ
z

ประเด็นที่ควรพิจารณา
อุ ป ส ร ร ค จ า ก ค ว า ม
แตกตางทางวัฒนธรรม
องคกร
z โดยปกติควรมีพันธะใน
การช ว ยเหลื อ อย า ง
นอยหนึ่งป
z ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ งอาศั ย
ระยะเวลายาวนาน
เนื่องจากการไดประชุม
รวมกันกับองคกรที่เขา
ไปให คำปรึ ก ษาหลาย
ครั้งอยางตอเนื่อง
z

ตัวอยางในตางประเทศและในประเทศไทย เชน กรรมการกิตติมศักดิ์
หรือกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ของผบู ริหารระดับสูงขององคกรธุรกิจตางๆ
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5) พีเ่ ลีย้ งหรือทีป่ รึกษาใหกบั องคกรสาธารณประโยชนหรือองคกร
พัฒนาเอกชน (Twining)
รายละเอียดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางผูบริหารระดับสูง
ข อ ง อ ง ค ก ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ
NPOs

โอกาสของธุรกิจ
พั ฒ นาทั ก ษะการเป น
พี่ เ ลี้ ย งในการพั ฒ นา
อาสาสมัครในองคกร
z เป น โครงการที่ ส ง ผล
ไดงาย
z เ ป ด โ อ ก า ส ใ น ก า ร
ฝกฝนทักษะความเปน
ผูนำ
z

ประเด็นที่ควรพิจารณา
อุปสรรคจากบุคลิกภาพ
ข อ ง บุ ค ค ล แ ล ะ
วัฒนธรรมองคกร
z ข อ จำกั ด จากความไม
เขาใจในงานของ NPOs
ทำใหไมสามารถใหขอ
เ ส น อ แ น ะ ที่ เ ป น
ประโยชน
z ควรหาบริ ษั ท ตั ว แทน
ในการเลือก NPOs ที่
เหมาะสมกับองคกรธุรกิจ
z

หมายเหตุ : ยังไมพบองคกรธุรกิจทีท่ ำกิจกรรมในลักษณะนีใ้ นประเทศไทย

6) พนักงานเขาไปชวยเหลือชุมชนในประเด็นทีช่ มุ ชนตองการใน
ระยะเวลาสัน้ (Development Assignments)
รายละเอียดกิจกรรม
การเขาไปชวยเหลือชุมชน
หรือองคกรสาธารณกุศล
NPOs ในประเด็ น ที่
ต อ งการ ในชุ ม ชนพื้ น ที่
เป น ระยะเวลาสั้ น หรื อ
ประมาณหนึ่งเดือน
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เสริมทักษะการจัดการ
และเพิ่ ม ประสบการณ
ให กั บ พนั ก งานที่ ทำ
กิจกรรมอาสา
z ส า ม า ร ถ กำ ห น ด
เป า หมายและวั ด ผล
ที่เกิดขึ้นไดชัดเจน
z
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ประเด็นที่ควรพิจารณา
เปนการชีน้ ำของนายจาง
มากกวาความริเริ่มของ
พนักงาน
z ป ญ ห า ใ น ก า ร ข อ ตั ว
พนั ก งานมาช ว ยงาน
จากหัวหนางาน เนื่อง
จากเสียกำลังคนในการ
ทำงานไป
z

รายละเอียดกิจกรรม

โอกาสของธุรกิจ
z

การรายงานแบบมี
ส ว นร ว มของความ
สำเร็จและการสราง
แรงจูงใจดวยตนเอง
(Self Motivation)
เกิดขึ้นไดงาย

ประเด็นที่ควรพิจารณา
การดูแลอยางหวงใย
ใ น ช ว ง ป ฏิ บั ติ ง า น
z องค ก รธุ ร กิ จ อาจต อ ง
จ า งบุ ค คลภายนอก
เข า มาช ว ยงานของ
พ นั ก ง า น ที่ เ ป น
อาสาสมัคร
z

ตัวอยางโครงการของธนาคารฮองกงและเซีย่ งไฮ ในประเทศจีน
การสนับสนุนใหพนักงานระดับสูงไปทำงานกับองคกร
พัฒนาเอกชน ชือ่ Community Chest เปนเวลาสามเดือน ในเรือ่ ง
การบริหารกิจกรรมการรณรงค เรื่องการระดมทุน ชวยเหลือ
ชุมชนในวงกวาง ซึง่ เปนกิจกรรมทีต่ อ เนือ่ งทุกป
ตัวอยางโครงการในประเทศไทย คือ โครงการ ของไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรส (PwC) “โครงการสเู สนทางการ พัฒนาภาวะผนู ำ (Leadership Development
Journey)” ทีผ่ สมผสานรูปแบบการเขาไปชวยเหลือชุมชนทีข่ าดแคลน ในประเด็นทีเ่ ขา
ตองการในระยะเวลาหนึง่ เดือน (Development Assignments) เขากับการพัฒนาบุคลากร
อยางเขมขน โดยเปดโอกาสใหพนักงานทีอ่ าสาเขาไปชวยเหลือชุมชนดวยการเขาไป
เรียนรคู น หา ภาวะผนู ำของคนในชุมชนนัน้ วามีหรือไมและเกิดขึน้ ไดอยางไร พรอมทัง้
ศึกษาและ ตรวจสอบปญหาทีช่ มุ ชนเสนอ คนหาแนวทางแกไขทีย่ งั่ ยืนใหกบั ชุมชน ดวย
การ ทำงานรวมกับคนในชุมชนทีค่ วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
และสังคม นอกจาก ชุมชนไดประโยชนโดยตรงในความชวยเหลือ
จากองคกรธุรกิจแลว พนักงานขององคกร ธุรกิจยังไดเรียนรู วิถชี วี ติ
คนในสังคมทีต่ นเองไมมโี อกาสไดสมั ผัสและเกิดการ เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมอันเนือ่ งจากแรงบันดาลใจทีไ่ ดรบั จากคนในชุมชนและ
กระบวนการทำงานรวมกันของพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ นอาสา และคนในชุมชน
จิตอาสาพนักงาน
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7) การใหบริการของบริษทั ในอัตราพิเศษ หรือไมคดิ คาใชจา ย
(Pro Bono)
รายละเอียดกิจกรรม
พนั ก งานบริ จ าคหรื อ ลด
ค า บริ ก ารวิ ช าชี พ ให กั บ
อ ง ค ก ร ส า ธ า ร ณ กุ ศ ล
(NPOs)

โอกาสของธุรกิจ
ชวยจัดหาทรัพยากรที่
ขาดแคลนใหกับชุมชน
z เสริ ม ทั ก ษะการจั ด การ
และเพิ่ ม ประสบการณ
ใหกับพนักงานผูอาสา
z อาจช ว ยให พ นั ก งาน
ของ NPOs พั ฒ นา
ทักษะตางๆ
z

ประเด็นที่ควรพิจารณา
การสั่งการจากเจาของ
กิจการ
z พนั ก งานที่ เ ข า ร ว ม มี
เฉพาะพนั ก งานระดั บ
วิชาชีพ
z แม ว า มี ก ารระบุ เ รื่ อ ง
ระยะเวลาในการทำงาน
ทีช่ ดั เจน แตอาจมีความ
เสี่ยงของการใชเวลาที่
มากกวาที่วางแผนไว
z พนั ก งานระดั บ วิ ช าชี พ
อาจอยากได ทำงานที่
แตกตางจากงานประจำ
z หั ว หน า ในสายงานอาจ
ไมอนุญาตใหพนักงาน
ระดับวิชาชีพเขารวม
z

ตัวอยางในตางประเทศและในประเทศไทย ตัวอยางในตางประเทศนั้น
มีบริษัทจำนวนมากที่ใหการบริการในลักษณะนี้ และตัวอยางในประเทศไทย เชน
บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงินในประเทศไทยหลายแหง ที่มีการใหบริการกับ
(NPOs) ในราคาพิเศษ เชน ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส จำกัด (ประเทศไทย) เปนตน

จิตอาสาพนักงาน
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8) พนักงานไปทำงานใหกบั องคกรทีไ่ มแสวงหาผลกำไรในชุมชน
เปนระยะเวลานาน โดยยังไดรบั เงินเดือนจากหนวยงานตนสังกัด
(Secondments)
รายละเอียดกิจกรรม
องคกรธุรกิจใหพนักงานไป
ทำ ง า น ใ ห กั บ อ ง ค ก ร
ส า ธ า ร ณ กุ ศ ล ต า ง ๆ
(NPOs) เปนระยะเวลา ๖
เดื อ นถึ ง ๒ ป โดยที่
องค ก รธุ ร กิ จ ยั ง จ า ยเงิ น
เดือนใหกบั พนักงานคนนัน้

โอกาสของธุรกิจ
เป น หนทางที่ ดี ใ นการ
เรี ย นรู ก ารทำงานใน
องค ก รที่ มี วั ฒ นธรรม
และรู ป แบบแตกต า ง
ออกไป
z ช ว ยให เ กิ ด การพั ฒ นา
ทั ก ษะการ ทำงานให
กั บ พนั ก งานองค ก ร
ส า ธ า ร ณ กุ ศ ล ต า ง ๆ
(NPOs)
z

ประเด็นที่ควรพิจารณา
หากเป น ที่ นิ ย ม อาจมี
พนักงานสนใจมากเกิน
ไป
z องค ก รธุ ร กิ จ อาจต อ ง
จ า ง บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
เข า มาช ว ยงานของ
พนั ก งานที่ เ ป น อาสา
สมัคร
z

ตัวอยางในประเทศไทย เชน การที่บริษัทปูนซีเมนตไทยใหพนักงาน
ไปชวยงานมูลนิธปิ นู ซีเมนตไทย โดยยังไดรบั เงินเดือนโดยตรงจากบริษทั
9) จิตอาสาพนักงานรายบุคคล (Individual Volunteering)
รายละเอียดกิจกรรม
อ ง ค ก ร ธุ ร กิ จ ใ ห ก า ร
สนั บ สนุ น ให พ นั ก งานไป
ทำงานอาสาสมั ค รโดย
ไมคดิ เปนวันลา
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โอกาสของธุรกิจ
z

ชี้ใหเห็นวาองคกรธุรกิจ
เอาจริงเอาจังในโครงการ
ประเภทนีแ้ ละยังชวยให
พนั ก งานสามารถตั ด
สินใจเขารวมโครงการ
ไดงายขึ้น
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ประเด็นที่ควรพิจารณา
การทำให หั ว หน า งาน
ยอมรั บ การให เ วลามา
ทำงานอาสา
z ภาระการลงบันทึกเวลา
ของฝายบริหาร
z

รายละเอียดกิจกรรม

โอกาสของธุรกิจ
z

พั น ธสั ญ ญาระหว า ง
พนักงานกับองคกร

ประเด็นที่ควรพิจารณา
z

การติ ด ต อ หาองค ก ร
ส า ธ า ร ณ กุ ศ ล ต า ง ๆ
(NPOs) ที่ เ ข า ร ว ม
โครงการอาจใชเวลาใน
การทำงานเพิม่ เติม

ตัวอยางในตางประเทศ พบตัวอยางมากมาย เชน บริษทั ลีวาย เสตราส
แอนด โค สนับสนุนใหพนักงานเขารวมกิจกรรมในกับชุมชนทองถิน่ ดวยการจัดตัง้
แผนกกิจกรรมชุมชน (Community Affairs Department) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให เ กิ ด
ทีมอาสาสมัครของพนักงานขึน้ พรอมใหเงินสนับสนุนแกองคกรหรือชุมชนทีพ่ นักงาน เขา
ไปอาสาสมัครอยางแข็งขันและตอเนือ่ งตลอดทัง้ ป
ตัวอยางในประเทศไทย ยังไมพบองคกรธุรกิจที่ทำกิจกรรมในลักษณะนี้
ในประเทศไทย

พัฒนาการงานอาสาสมัครในประเทศตางๆ
กิจกรรมจิตอาสาพนักงานหรืออาสาสมัครพนักงานในตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เขตปกครอง
พิเศษฮองกง และสิงคโปรไดรับการสงเสริมจากภาครัฐผานกิจกรรมอาสาสมัคร
ในภาพรวม โดยรัฐบาลแตละประเทศตางมีนโยบายในการสงเสริมงานอาสาสมัครทีช่ ดั เจน
และมากกว า การยกเว น ภาษี ใ ห แ ก ก ารบริ จ าคทรั พ ย สิ น หรื อ สิ่ ง ของให กั บ มู ล นิ ธิ
และองคกรสาธารณกุศลตางๆ ดวยการสงเสริมใหประชาชนมาเปนอาสาสมัครมากขึน้
ผานหนวยงานหรือองคกรพัฒนาเอกชนอันเปนสถาบันกลาง เพือ่ ทำหนาทีเ่ ชือ่ มโยง
ประชาชนที่ เ ป น อาสาสมั ค รกั บ ชุ ม ชนหรื อ หน ว ยงานที่ ต อ งการความช ว ยเหลื อ
ดังมีขอสรุปผลการพัฒนางานอาสาสมัครในแตละประเทศ ที่แสดงไวในตารางภาพ
สรุปการสงเสริมอาสาสมัครในประเทศตางๆ
จิตอาสาพนักงาน
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64% ของประชากร
ทัง้ หมดประเทศ (ทัง้ นีเ้ ปน
อาสาสมั ค รพนั ก งานถึ ง
60%ของจำนวนอาสา
สมัครทั้งหมด) โดยอาสา
สมั ค รแต ล ะคนให เ วลา
ทำงานอาสาสมั ค รถึ ง 6
ชั่ ว โมงต อ หนึ่ ง สั ป ดาห
โดยเฉลีย่

มู ล นิ ธิ P oints of Light National Council for มี 3 องค ก รที่ ส นั บ สนุ น National Volunteer and
เป น ผู บ ริ ห ารVolunteer Volunteer Organizations และเปนอิสระตอกัน
Philanthropy Center
Center National Network (NCVO)
z Agency for Volunteer (NVPC)
Services (AVS)
ซึง่ เปนเครือขายขององคการ
z Hong Kong Council for
สนั บ สนุ น ระดั บ รั ฐ ต า งๆ
และระดับชุมชน
Social Services
(HKCSS)
z Business Community (BC)

สถาบันสนับสนุน
สวนกลาง

26 ล า นคน เป น เวลา
ทำงานอาสาสมัครประมาณ
4.1 ล า นชั่ ว โมง หรื อ มี
มู ล ค า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
เชิงเปรียบเทียบประมาณ
40 พันลานปอนด

ประมาณ 31,853 คน 400,000 คน จาก
ใ ช เ ว ล า ทำ ง า น อ า ส า ประชากรทัง้ หมดประมาณ
ทั้ ง หมดถึ ง 438,517 3 ลานคน
ชัว่ โมงโดยประมาณ

ค.ศ 2004
National Volunteer and
Philanthropy Center

จำนวนอาสาสมัคร
และเวลาในการ
ทำงานอาสา

ค.ศ. 2006
Agency for Volunteer
Services (AVS)

สิงคโปร

จิตอาสาพนักงาน
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ค.ศ. 2006
Volunteer England

ฮองกง

ค.ศ. 2006
อางจาก
O'Connell, 1988:8

สหราชอาณาจักร

ปทใี่ หขอ มูล
แหลงขอมูล

สหรัฐอเมริกา

รายการ

32

จิตอาสาพนักงาน
ทีเ่ ห็น และเปนอยู (ในตางประเทศ)

33

สหรัฐอเมริกา

พันธกิจและบทบาท ประสานงานด า นการ
ส ง เสริ ม งานอาสาสมั ค ร
หนาที่ของ
สถาบันสวนกลาง พั ฒ นากิ จ กรรมรณรงค
อาสาสมั ค รระดั บ ชาติ
และบริหารเครือขายองคกร
อาสาสมั ค รทุ ก ประเภท
และสร า งการมี ส ว นร ว ม
ของทั้งคนและการบริหาร
ทรัพยากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในงานอาสาสมั ค ร เพื่ อ
ช ว ยแก ป ญ หาสั ง คมที่
รุ น แรง และซั บ ซ อ นใน
สังคม

รายการ
เชื่ อ มเครื อ ข า ยองค ก ร
สนับสนุนตางๆ ในแตละ
จั ง หวั ด และภู มิ ภ าคเข า
ดวยกัน และผลักดันงาน
ส ง เสริ ม อาสาสมั ค รให มี
ปริมาณมากขึน้ มีคณ
ุ ภาพ
ที่ ดี ม ากขึ้ น
และมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ขึ้ น
ตลอดจนทำใหคนอังกฤษ
เขาถึงโอกาส ในการอาสา
สมั ค รมากขึ้ น โดยมี
วิสยั ทัศน “งานอาสาสมัคร
เปนหนทางของคนอังกฤษ
ไดแสดงความรักความอาทร
ตอกันและรวมสรางชุมชน
ทีน่ า อยใู หกบั สังคม”

สหราชอาณาจักร
เป น ศู น ย ก ลางเชื่ อ ม
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ อาสา
สมัคร และการให
z เ ป น ศู น ย ก ล า ง ข อ ง
ความรตู า งๆ เชน การ
พั ฒ นาคู มื อ ทะเบี ย น
องคกรพัฒนาสังคม
z ร ะ ด ม ทุ น เ พื่ อ ช ว ย
องคกรตางๆ
z จั บ คู อ ง ค ก ร แ ล ะ
อาสาสมัคร
z ร ณ ร ง ค เ รื่ อ ง อ า ส า
สมัคร และการบริจาค

AVS : หน ว ยงานที่
สนับสนุนงานอาสาสมัคร
โดยตรง และคนหา และ
พัฒนากิจกรรมอาสา
HCSS : เนนการรณรงค
ทั้งการบริจาคและอาสาสมัคร และประชาสัมพันธ
ระดับประเทศ
BC : เปนผูใหคำปรึกษา
ตางๆ ในการทำกิจกรรม
เพือ่ สังคมของภาคธุรกิจ
z

สิงคโปร

ฮองกง

แมวา ประเทศดังกลาวจะเปนประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว และมีการจัดระบบ สวัสดิการ
ใหกบั ประชาชนใหกบั สังคมเปนอยางดี (อาจยกเวนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ยอมแสดง
ใหเห็นการใหความสำคัญของกิจกรรมอาสาสมัครวาเปนกระบวนการ สรางคนดีใหกบั
สังคม และการสรางลักษณะการมีสว นรวมใหกบั ประชาชน อีกทัง้ ยังเปนเครือ่ งมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี หกบั คนในสังคม พรอมไปกับ การพัฒนาดานโครงสรางหรือวัตถุ
ของประเทศในดานตางๆ ผบู ริหารประเทศ เหลานีอ้ าจตระหนักดีวา หากการพัฒนา
ประเทศชาติทมี่ งุ สกู ารพัฒนาทางวัตถุ ทัง้ ในเรือ่ งความพรอมดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณสุขเปนสำคัญ แลวละเลย คุณภาพชีวติ หรือมิตทิ างจิตวิญญาณของสังคมหรือ
การคำนึงถึงผอู นื่ จะเปนการ พัฒนาทีข่ าดความสมดุลและนำมาซึง่ ปญหาตางๆ นอกจาก
นีอ้ าสาสมัครหรือ การชวยเหลือกันในสังคมลวนเปนสิง่ ทีม่ อี ยแู ลวในวัฒนธรรมของแต
ละประเทศ นับแตครัง้ อดีต เปนตน
ดังนั้น รัฐบาลในทุกประเทศที่กลาวมาจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริม
กิจกรรมอาสาสมัครใหแพรหลายขึ้นในประเทศของตน นอกเหนือไปจากมาตรการ
นโยบายลดหยอนภาษีจากเงินบริจาค แลวยังไดจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ผานสถาบันสนับสนุนกลาง และหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ เพือ่ รณรงค สงเสริม
สนับสนุน ใหกจิ กรรมอาสาสมัครและการใหเปนทีแ่ พรหลายในสังคม
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บทที่
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โครงการจิตอาสาพนักงานเปนเพียงกิจกรรมทีจ่ ดั เพิม่ เติมขึน้ จากการดำเนิน
ธุรกิจประจำวัน แตคงปฏิเสธถึงความสัมพันธกับการดำเนินธุรกิจในภาพรวมไมได
เพือ่ ใหเปนการจัดกิจกรรมทำความดีชว ยเหลือสังคม และนำสปู ระโยชนแกผเู กีย่ วของ
ทุกฝายไดอยางแทจริง ทั้งนี้ผูดำเนินโครงการโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารองคกร
ตองมีความเขาใจในการดำเนินธุรกิจที่เปนสัมมาอาชีวะ และความหมายของคำวา
“จิตอาสา” เปนเงือ่ นไขทีต่ อ งมากอนการดำเนินโครงการ

ธุรกิจกับสัมมาอาชีวะ
การดำเนินธุรกิจที่เปน “สัมมาอาชีวะ” คือ การทำกิจกรรมที่ไมกอใหเกิด
ผลกระทบทางลบหรื อ ไม เ บี ย ดเบี ย นสั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และการทำผลิ ต ภั ณ ฑ
ทีไ่ มมโี ทษตอผใู ช สังคม และสิง่ แวดลอม ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว การดำเนินการ
ธุรกิจตองอยูภายใตการเคารพกฎหมายอยางเครงครัด และไมพยายามหลีกเลี่ยง
ดวยการใชประโยชนจากชองวางของกฎหมาย หรือระเบียบตาง ๆ ตลอดจนการเลีย่ ง
ภาษี เปนตน
ผูบริหารขององคกรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในเงื่อนไขดังกลาว ยอมแสดง
ใหเห็นวาเปนผูเขาใจถึงความสัมพันธระหวางองคกรธุรกิจกับสังคม ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การมุงแสวงหาผลกำไรหรือผลประโยชนสวนตน ตั้งอยูบนความ
ไมเบียดเบียนทำiรายสังคมหรือธรรมชาติ เมือ่ มีการพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงาน
จิตอาสาพนักงาน
เงื่อนไขที่ตองมากอน 35

ยอมกอใหเกิดความเขาใจในหมพู นักงานเรือ่ งการเกือ้ กูลกันระหวางองคกรธุรกิจและ
สังคม ตลอดจนธรรมชาติสงิ่ แวดลอมไดชดั เจนมากยิง่ ขึน้
องคกรธุรกิจที่มิไดดำเนินธุรกิจในเงื่อนไขขางตน เชน โรงงานที่ปลอย
ของเสียทำใหน้ำในแมน้ำเนา ปลาและสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ไมสามารถดำรงอยไู ด แลวจัด
กิจกรรมชวยเหลือชุมชนดวยการจัดทอดกฐิน หรือบริจาคเงินเปนทุนการศึกษา
แก นั ก เรี ย นในชุ ม ชน แต ก็ ยั ง ปล อ ยของเสี ย นั้ น อยู คนในชุ ม ชนหรื อ พนั ก งาน
คงยอมรับประโยชนหรือความดีทโี่ รงงานนัน้ ไดกระทำไดยาก ในตางประเทศโดยเฉพาะ
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา องคกรธุรกิจทีม่ พี ฤติกรรมดังกลาวจะถูกตอตานจากสังคม และ
ไมไดรบั การชวยเหลือใดๆ จนกวาจะเปลีย่ นพฤติกรรม
ความยากตอการสรางความเขาใจในการทำกิจกรรม เนือ่ งจากการชวยเหลือ
ทำประโยชนแกสังคมที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ทำ เปนเพียงความพยายามของธุรกิจ
ในการนำสวนตาง (ระหวางรายไดและตนทุน) บางสวน มาชดเชยกับความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการสรางรายไดของธุรกิจซึง่ มีมากกวา จึงยากตอการชดเชยใหหมดได
ดังนั้น ผูบริหารในองคกรธุรกิจที่กำลังสนใจโครงการจิตอาสาพนักงาน
ควรสำรวจการดำเนินธุรกิจประจำวันวา ระบบการผลิต เทคโนโลยีที่ใช แนวทาง
การปฏิบัตินั้น ตลอดจนผลิตภัณฑที่ผลิต มิไดกอใหเกิดผลเสียแกชีวิตคน สังคม
และธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ไมรวมถึงการกอใหเกิดผลกระทบอยางไมเจตนา
หรือรูเทาไมถึงการณอันเนื่องจากความเสี่ยงอันเกิดจากพฤติกรรมของพนักงานและ
การดำเนินทีผ่ ดิ ปกติของเครือ่ งจักร
หากธุรกิจหรือโรงงานทีม่ กี ารดำเนินงานทีส่ อดคลองกับสัมมาอาชีวะอยแู ลว
และมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน หากมีการดำเนินกิจการที่เกิดผิดพลาด เขายอม
แสดงความรับผิดชอบในการแกไขปญหาทันที ยกตัวอยางกรณีปลาตายทีแ่ มน้ำแมวง
ในจังหวัดลำพูน ในระหวางการสอบสวนหาสาเหตุเกิดขึ้นนั้น เมื่อผูจัดการโรงงาน
มันฝรัง่ ทอดกรอบทีม่ ชี อื่ เสียงแหงหนึง่ ทราบวาเครือ่ งจักรในการบำบัดน้ำเสียกอนปลอย
กงาน
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ลงสูแมน้ำของโรงงานตนใชงานไมไดจำนวนหนึ่งเครื่อง เขาก็สั่งการลดการผลิต ให
เหมาะสมกับขนาดเครือ่ งจักรโดยทันที และพยายามเรงซอมเครือ่ งจักรทีเ่ สียนัน้
หรือกรณีของ บริษทั Johnson & Johnson ทีพ่ บวายาไทลินอล อาจสงผลลบ
ขางเคียงสผู บู ริโภค ผบู ริหารสูงสุดก็สงั่ ใหมกี ารเก็บผลิตภัณฑ ดังกลาวกลับสโู รงงานโดย
ทันที แนวทางการแกปญหาเมื่อเผชิญกับผลกระทบ ที่มีตอสังคมของทั้งสององคกร
สะทอนใหเห็นการยึดมัน่ ในการดำเนินธุรกิจ ทีส่ อดคลองกับสัมมาอาชีวะ และคำนึงถึง
สังคม ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เปนคุณคา หลักในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจแก
ปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยางแทจริง
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จิตอาสากับความหมายที่แทจริง
คำว า “อาสาสมัครพนักงานหรืออาสาสมัคร
องคกร (Employee or Corporate Volunteer)” มีความหมาย
ใกลเคียงกัน คือ เปนกิจกรรมหรือโครงการทีพ่ นักงาน
และผูบริหารเปนผูแสดง (อาสา) โดยมีบริษัทหรือ
องคกรธุรกิจใหการสนับสนุน ตัวอยางคำนิยาม ไดแก
“การเสียสละเวลา ความรแู ละความชำนาญ ตลอดจนเงินทองทรัพยสนิ เพือ่
ชวยเหลือชุมชนในสังคม” หรือ
“โครงการทีม่ กี ารวางแผนและจัดการเพือ่ กระตนุ ใหพนักงานเขาไปมีสว นรวม
ในการชวยเหลือสังคมภายใตการสนับสนุนดานเงิน และทรัพยสนิ ตลอดจนการสนับสนุน
เชิงนโยบายจากองคกรธุรกิจ” หรือ
“กิจกรรมอาสาสมัครพนักงานเปนการแสดงออกขององคกรธุรกิจถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม และกอใหเกิดทุนสังคม” โดยทุนสังคมหมายถึง ความสัมพันธ
ของคนในสังคมทีม่ คี วามไววางใจและรวมมือชวยเหลือกันเกือ้ กูลกัน เมือ่ นำมาใชเปน
ปจจัยในการผลิตหรือในวิถชี วี ติ ปกติ ก็จะทำใหเกิดตนทุนธุรกรรมในตลาดมีระดับทีต่ ่ำ
ทั้งผูขายและผูซื้อเกิดความเชื่อถือไววางใจกัน จึงไมจำเปนตองมีคาใชจายในการ
หาขอมูล หรือคาใชจา ยในการปองกันการละเมิดสัญญาของอีกฝาย เปนตน
ในขณะที่สังคมไทยนั้น กิจกรรมการใหและอาสาชวยเหลือเกื้อกูลกันดำรง
อยใู นวิถชี วี ติ เชน การทำบุญตักบาตร การลงแขก การบริจาคและชวยเหลือคนทีอ่ อ นแอ
หรือดอยโอกาสกวา เปนตน ภาษาไทยจึงมีคำวา “น้ำใจ” หรือ “เอาใจใส” เปนพฤติกรรม
แสดงออกอยางเดนชัดในวัฒนธรรมไทย และทีส่ ำคัญกิจกรรมการให และการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันดังกลาวมิไดเปนเพียงการกระทำที่แสดงออกภายนอกเทานั้น แตเปนการ
กระทำทีส่ ะทอนความรสู กึ ทีม่ าจากจิตใจภายในทีอ่ ยากชวยเหลือ คำในสังคมไทยจึงมี
กงาน
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คำวา “ใจ” อยดู ว ยทุกครัง้ จึงขอใชคำวา “จิตอาสา” แทนคำวา “อาสาสมัคร” ซึง่ มาจาก
ภาษาอังกฤษวา “Volunteer” เพือ่ ชีใ้ หเห็นถึงจิตใจทีด่ งี าม ทีอ่ ยากชวยเหลือ และพรอม
ทีจ่ ะแสดงออกหากมีความพรอมทางดานเงือ่ นไข และเหตุปจ จัยตางๆ ทำใหระดับการ
แสดงออกอาจมีความแตกตางกัน เชน หากเปน สังคมชนบทก็ปรากฏใหเห็นอยอู ยาง
ชัดเจน ในขณะทีเ่ ปนสังคมเมือง เชน ในกรุงเทพฯ ทีม่ กี าร
จราจรติดขัด การทำงานทีม่ คี วามเรงดวน จึงทำใหจติ อาสา
ไมปรากฏใหเห็น เดนชัดนัก
เมือ่ รวมคำวา “จิตอาสา” (Volunteer) กับ “พนักงาน”
(Employee) เปน “จิตอาสาพนักงาน” (Spiritual Employee
Volunteer) จึงหมายถึง จิตใจทีด่ งี ามทีอ่ ยากชวยเหลือ และพรอมแสดงออกหากมีโอกาส
ของพนักงานในองคกรธุรกิจเอกชนในรูปแบบตางๆ ทัง้ ทีแ่ สดงออกในฐานะประชาชนทัว่ ไป
(individual) หรือในฐานะกลมุ พนักงาน (employee) ตลอดจนในฐานะองคกร (corporate)
ภายใตความหมายของคำวา “จิตอาสา” ดังกลาว ยอมทำให โครงการจิตอาสา
พนักงาน สามารถเกิดขึน้ ได แมมขี อ จำกัดตางๆ เชน
ก. ระยะเวลาการดำเนินองคกรธุรกิจ
ผบู ริหารองคกรธุรกิจหลายคนอาจคิดวา โครงการจิตอาสาพนักงาน
เปนโครงการทีด่ ี จึงคิดจะเริม่ ทำโครงการนีท้ นั ทีเมือ่ ธุรกิจเขามีกำไร หรือประสบความสำเร็จ
คิดแบบนีก้ ไ็ มเสียหายแตอยางใด ตราบเทาทีเ่ ขายังดำเนินธุรกิจ ทีอ่ ยางสอดคลองกับหลักการ
สัมมาอาชีวะ แตทงั้ นีเ้ ขาก็เสียโอกาสในการทำความดี หรือทำความดีไดชา ไป โอกาสทีจ่ ะได
รับความสุข จากทำความดีนนั้ ก็พลอยจะชาไปดวย ทีส่ ำคัญมีการทำความดีหรือการชวยเหลือสังคม
หลายประเภททีอ่ าจไมตอ งใช งบประมาณหรือเวลามากนัก ดังตัวอยางในหัวขอถัดไป
ข. งบประมาณ
องคกรธุรกิจหลายแหงอาจพิจารณาเห็นวายังไดกำไรไมมากพอทีจ่ ะ คืนสู
สังคมและในสวนของพนักงานขององคกรสวนใหญก็เปนพนักงานที่มีรายไดไมมาก
จิตอาสาพนักงาน
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และมีภาระทีต่ อ งสรางฐานะหรือเลีย้ งดูครอบครัวอยู สภาพขององคกรธุรกิจเชนนีก้ ไ็ มเปน
อุปสรรคหรือขอจำกัดตอการทำความดีชว ยเหลือสังคม เพราะนอกจากงบประมาณแลว
ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานก็ ยั ง มี ท รั พ ยากรต า งๆ เช น สิ่ ง ของเหลื อ ใช หรื อ ความรู
ความสามารถของตนเอง ตลอดจนรางกายของตนเอง เปนตน จึงเกิดตัวอยางของธุรกิจ
ทีจ่ ดั ทำโครงการตางๆ เชน
z

z

z

z

การบริจาคโลหิต หรือโครงการบริจาคโลหิต ของพนักงานบริษัท
ตาง ๆ หรือ
โครงการนำไมที่เหลือจากบรรจุภัณฑมาทำโตะ เกาอี้ บริจาคให
โรงเรียน ของพนักงานฝายคลังสินคาของ บริษัท เมอรค จำกัด
เปนตน หรือ
การที่บริษัทใหเวลาพนักงานหรือผูบริหารระดับกลางในการเขาไป
ทำกิจกรรมกับชุมชนในฐานะตางๆ เชน เปนกรรมการสมาคม
ผปู กครองและครูในโรงเรียนของลูกหลานของตน และขยายเครือขายสู
เครือขายผปู กครองและครูในกรุงเทพมหานครเพือ่ ชวยกันเฝาระวัง
สือ่ ตางๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอเยาวชนในทางลบ เชน การรณรงคเรือ่ งการจัด
เรตติง้ ละครหลังขาว เปนตน
การที่ผูบริหารระดับสูงในองคกรธุรกิจเขาไปเปนที่ปรึกษาหรือ
กรรมการใหกบั องคกรสาธารณประโยชน หรือ องคกรพัฒนาเอกชน

ค. เวลาในการทำกิจกรรม
แมคำวา “จิตอาสาพนักงาน” หมายถึง จิตใจทีด่ งี ามทีอ่ ยากชวยเหลือ และ
พรอมแสดงออกหากมีโอกาสของพนักงานในองคกร ธุรกิจ
เอกชน แตปจ จัยทีส่ ง ผลตอความพรอมในการ แสดงออก
ของพนักงานอาจมีอยหู ลายปจจัย หากมีมาก ก็อาจสงผล ให
ไมสามารถแสดงออกถึงจิตใจทีด่ งี ามเหลานัน้ และหลายครัง้
อาจเปนการสรางขอจำกัด หรือเงือ่ นไข โดยไมจำเปน เชน
ตองการใหองคกรธุรกิจใหเวลา ในการทำงานไปทำงาน
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อาสาสมัคร เปนตน หากคนคนหนึง่ ไดมโี อกาสอยใู นองคกร ทีเ่ นนการสรางวัฒนธรรม
องคกร และมีคณ
ุ คาหลักคือการคำนึงถึงสังคม และ เปดโอกาสใหพนักงานทำกิจกรรม
ชวยเหลือสังคมในเวลางาน ก็นบั วาเปนโชคดีของคน คนนัน้ แตถา หากเขาไมไดอยใู น
องคกรทีม่ คี วามเขาใจในเรือ่ งเหลานี้ เขาจะปดโอกาส เชน บุคคล หรือกลมุ บุคคลทีแ่ สดง
ใหเห็นวา แมเขาไมไดทำงานที่เขาชอบ (องคกร ที่สงเสริมโครงการจิตอาสา
พนักงาน) แตเขาสามารถชอบในงานทีท่ ำดวยการ ทำใหองคกร เกิดกิจกรรมเหลานี้
ดังตัวอยางตอไปนี้
z พนักงานผห
ู ญิงคนหนึง่ ของบริษทั Nationwide Mutual Insurance
ที่ รั ฐ โอไฮโอ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได ไ ปทำงานอาสาสมั ค ร
ดวยตนเอง โดยเปนกรรมการที่แข็งขันใหกับมูลนิธิที่จัดทำอาหาร
เลีย้ งดูคนไรบา น อยเู ปนเวลาหนึง่ และเมือ่ ผบู ริหารบริษทั ทราบเรือ่ ง
ของเธอ เขามิเพียงแตใหการสนับสนุนเธอดวยการใหโอกาสเธอ
เขาทำงานอาสาสมัครในเวลางานบางสวนเทานั้น แตบริษัทยังได
เขาเปนผูสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิที่เธอชวยเหลืออยางเปน
ทางการ และสนับสนุนใหพนักงานคนอืน่ ไดมโี อกาสเขาเปนอาสาสมัคร
ของมูลนิธนิ ี้ หรือของชุมชนอืน่ ๆ อีกดวย
z พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ ในกลุมสมบูรณซึ่งเปนพนักงาน
ในโรงงานทำงานสัปดาหละ ๖ วัน ไดตั้งชมรมนักประชาสัมพันธ
อาสาขึ้ น ในโรงงานเมื่ อ สิ บ กว า ป ก อ น ทำหน า ที่ สื่ อ สารข า วสาร
ของบริษทั ใหกบั เพือ่ นพนักงานดวยกันไดรบั ทราบ จากการสือ่ สาร
ภายในหมูพนักงาน และรวมจัดโครงการจิตอาสาพนักงาน โดยใช
เวลาในชวงเย็นหรือวันหยุดเพือ่ เปนสวัสดิการใหกบั
พนักงานดวยกันเอง เชน จัดทำสนามฟุตบอล หรือจัด
พืน้ ทีส่ เี ขียวในโรงงานใหเปนแหลงเรียนรกู ารทำเกษตร
ทฤษฎีใหมและเปนสถานที่พักผอนหยอนใจใหกับ
พนักงาน และจัดกิจกรรมใหกับลูกๆ ของพนักงาน
ดวยกันในชวงปดภาคการศึกษา เปนตน สกู ารสือ่ สาร
กับสังคมภายนอก นับตั้งแตการอาสาชวยบริษัท
จิตอาสาพนักงาน
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ประชาสัมพันธในงานตางๆ ไปถึงการจัดกิจกรรมทำความดีสสู งั คม
ภายนอก ไดแก การพาพนักงานไปบริจาคสิ่งของและอาสาสมัคร
ดูแลผดู อ ยโอกาสในชวงเวลา 1 วัน (Done-in-a Day Projects) เชน
โครงการเยี่ยมบานพักคนชราในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนอกจาก
จะบริ จ าคสิ่ ง ของแล ว พนั ก งานยั ง ได ร ว มสั น ทนาการกั บ คนชรา
และรวมทำความสะอาดอาคารสถานที่ และขยายสูการจัดกิจกรรม
ทีใ่ ชเวลามากขึน้ ในสถานทีท่ หี่ า งไกลจากทีต่ งั้ ของบริษทั เปนลักษณะ
โครงการที่ใหพนักงานเขาไปชวยเหลือชุมชนในประเด็นที่ชุมชน
ตองการในระยะเวลาสัน้ (Development Assignments) เชน โครงการ
ชวยเหลือคนชราทีถ่ กู ทอดทิง้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี แมเปนความตองการ
ของบุคคลไมใชชุมชน แตก็เปนบุคคลที่ดอยโอกาส และพยายาม
เชื่ อ มโยงการจั ด กิ จ กรรมเข า กั บ ชุ ม ชนที่ ค นชราผู นั้ น อยู อ าศั ย
โดยหวังใหเกิดความรวมมือกันระหวางจิตอาสาพนักงานกับของคน
ในชุมชนนั้นๆ แมยังไมประสบผลในโครงการนี้ แตความชัดเจน
ในเรื่องนี้ กอใหเกิดโจทยที่ทาทายตอการจัดทำโครงการในเวลา
ตอมา คือการพิจารณาเลือกกลุมผูรับผลประโยชนจะไมพิจารณา
คัดเลือกเฉพาะชุมชนที่ตองการความชวยเหลือเทานั้น แตเนน
ใหเกิดการความรวมมือระหวางคนในชุมชนดวย จึงเห็นภาพโครงการ
การเขาชวยพัฒนาโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร ที่มิได
มีแตเฉพาะพนักงานจากสมบูรณกรุปเทานั้น แตยังมีสมาชิกของ
โรงเรียนทัง้ ครูและนักเรียน และชุมชน ตลอดจน บุคลากรจากบริษทั
ผจู ดั จำหนายผลิตภัณฑใหกบั บริษทั (Supplier) และองคกรผสู นใจ
ตางเขารวมกิจกรรมนัน้ ดวย
การกระทำโครงการโดยไมเห็นวาสิง่ ทีเ่ อยมาขางตน เปนขอจำกัด ยอมสะทอน
ถึงความเขาใจในคำวา “จิตอาสา” เปนอยางดี แมในชวงเริ่มตนทำโครงการอาจยัง
มีความเขาใจไมมาก แตกส็ ามารถพัฒนาสคู วามเขาใจทีล่ กึ ซึง้ มากขึน้ ตามประสบการณ
ในการจัดกิจกรรมทีเ่ พิม่ มากขึน้
กงาน
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บทที่
กัลยาณมิตร :
ความหมายของผนู ำยุคใหม
ลักษณะผูนำยุคใหม

การบริหารจัดการองคกรธุรกิจยุคใหมภายใต การ
แขงขันในกระแสโลกาภิวตั นในปจจุบนั คงตองกาว พนไปจาก
แนวคิดแบบเดิมทัง้ ในเรือ่ งโครงสรางองคกร ทีต่ ายตัว หรือการ
จัดลำดับขั้นภายในองคกร และ ความหมายของคำวาผูนำ
หมายถึงตำแหนงอยางเปน ทางการ ในปจจุบนั นิยมใชคำวา
“ภาวะผูนำ” หรือความเปน ผูนำมากกวา เพราะหมายถึง
คุณสมบัตขิ องบุคคลในการประสานใหคนทัง้ หลาย มาทำการ
รวมกันเพื่อมุงสูวิสัยทัศนหรือวัตถุประสงครวมกัน ดังนั้นผู
นำยุคใหม จึงตองมีความคิดในระยะยาว เห็นภาพใหญ และ
ความโยงใยระหวางกัน หรือมีความคิด เชิงระบบ ภายใตความ
คิดเชนนี้ ผนู ำยอมเขาใจวาหนาทีห่ ลักของตนคือการทำให เพือ่ นรวมงานรสู กึ ดี และ
นำความสามารถและศักยภาพทัง้ หมดออกมา รวมสรางสรรค เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคหลัก
หรือคุณคาหลักขององคกรของตน
ตัวอยางของผนู ำทีม่ ลี กั ษณะนี้ เชน ผบู ริหารสูงสุดของ Timberland หรือ ผู
บริหารสูงสุดของลีวาย สเตราส แอนด โค ทีป่ ฏิบตั ติ อ พนักงานอยางมีศกั ดิศ์ รี และให
ความเคารพเปนพิเศษ อีกทัง้ ยังไดสง เสริมใหพนักงานเขาไปเปนอาสาสมัคร ใหกบั ชุมชน
ภายใตความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของพนักงานของตนทีม่ ไิ ดมี เฉพาะการสรางความมัง่ คัง่
กัลยาณมิตร
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ทางเศรษฐกิจเทานัน้ แตยงั มีพลังในการสรางสรรคสงั คม และดำรงความยุตธิ รรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมได
ดังนัน้ โครงการจิตอาสาพนักงานขององคกรธุรกิจคงเริม่ ตนขึน้ ไมได หากไมได
รับการสนับสนุนจากผบู ริหารทีม่ ภี าวะผนู ำในลักษณะขางตน

กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร คือ ผทู นี่ ำขอมูลทีด่ มี ปี ระโยชนตา งๆ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ตลอด
จนการสรางโอกาสในการทำความดีมาสูสังคมใหกับองคกรธุรกิจ ซึ่งสอดคลอง กับ
ลักษณะของผนู ำยุคใหมหรือภาวะผนู ำทีก่ ลาวมาแลว โดยไมจำเปนตองเปน ผนู ำองคกร
หรือผบู ริหารระดับสูงแตอยางใด แทจริงภาวะผนู ำดังกลาวควรมีอยใู น บุคคลทัว่ ไป เพือ่
ใหเขาไดเปนกัลยาณมิตรใหกบั ตัวเขาเองในการแสวงหาขอมูล ขาวสารทีเ่ ปนประโยชน
เพือ่ พัฒนาตนเอง และทำความดีใหกบั สังคม ทีส่ ำคัญ กัลยาณมิตรเหลานัน้ คือกลไก
สำคัญในการระดมจิตอาสาพนักงาน ใหไดมโี อกาส แสดงออก ดานจิตใจทีด่ งี ามของ
พนักงานในองคกรธุรกิจ
กั ล ยาณมิ ต รถื อ ได ว า เป น จุ ด เริ่ ม ต น และ
องคประกอบหลักในการดำเนิน โครงการใหประสบความ
สำเร็จ ซึง่ อาจเปนบุคคลตางๆ ทีอ่ ยใู นองคกรธุรกิจ
โดยบทบาทของกัลยาณมิตรอาจมีหลายลักษณะ
เชน เปนผรู เิ ริม่ ผสู นับสนุน ผรู ว มจัดทำโครงการ
ผดู ำเนินการหลัก เปนตน ไดแก
ก. พนักงาน
หากอยใู นองคกรธุรกิจทีม่ ไิ ดมนี โยบายจัดทำโครงการจิตอาสาพนักงาน
โดยตรง พนักงานทีส่ นใจ อาจทำหนาทีเ่ ปนกัลยาณมิตรใหกบั ตนเองดวยการทำกิจกรรม
อาสาสมัครตาง ๆ ดวยตนเอง เชน ไปเลีย้ งอาหารกลางวันและทำกิจกรรมสันทนาการ
ลยาณมิตร
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กับเด็กกำพรา หรือ เปนอาสาสมัครอานหนังสือใหกบั คนตาบอด เปนตน ตัวอยาง
พนักงานของหางหนุ สวนจำกัดวังแดงสทเี่ ขาไปเปนอาสาสมัครชวย
ซอมแซม บานเรือนของผปู ระสบภัยน้ำทวมทีจ่ งั หวัดอุตรดิตถ
ข. กลมุ เพือ่ นพนักงาน
การทีพ่ นักงานไมไดทำกิจกรรมอาสาสมัครเพียงคนเดียว แตไดทำหนาที่
เปนกัลยาณมิตรโดยเชิญชวนเพือ่ นพนักงาน และผบู ริหารเขาไปทำกิจกรรม จิตอาสา
พนักงานรวมกัน ทั้งนี้อาจอยูในรูปกลุมอยางไมเปนทางการคืออาสามาทำงาน เปน
ชั่วครั้งชั่วคราว หรืออยูในรูปกลุมอยางเปนทางการในรูปคณะกรรมการชมรม หรือ
คณะทำงานทีอ่ งคกรจัดตัง้ ขึน้ ดังตัวอยางกรณีศกึ ษา
พนักงานของบริษทั เนสทเล(ไทย) จำกัด ทีไ่ ดชกั ชวนกันไปทำ
กิจกรรมชวยเหลือสังคม เชน การไปเลีย้ งอาหารกลางวันแกเด็กกำพรา เปนตน และเมือ่
บริษทั มีนโยบายสนับสนุนโครงการจิตอาสาพนักงาน พนักงานเหลานัน้ ก็พรอมทำหนาที่
กัลยาณมิตรดวยการเปนอาสา เปนคณะกรรมการจัดทำโครงการนัน้ โดยทันที
พนักงานของบริษทั ฯในกลมุ สมบูรณทอี่ าสาเขามาเปนกรรมการ
ของชมรม Somboon Group อาสา และไดพฒ
ั นาตนเองอยาง ตอเนือ่ งทัง้ จากการเรียน
รดู ว ยการอบรมเพิม่ เติม และจากประสบการณในการทำโครงการจิตอาสาพนักงานมา
อยางตอเนือ่ ง ทำใหเกิดความพรอมในการทำหนาทีแ่ มในยามฉุกเฉิน เชน เมือ่ เกิดภัย
น้ำทวม ขึน้ ในจังหวัดอุตรดิตถ การจัดกิจกรรมเพือ่ ระดมเงินและสิง่ ของเพือ่ ชวยเหลือผู
ประสบภัย รวมถึงครอบครัวของพนักงาน สามารถดำเนินการใหสำเร็จในระยะเวลาอัน
รวดเร็ ว และทั น ต อ ความต อ งการย อ มแสดงให เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพความพร อ มของ
คณะกรรมการฯ อันเปนกลไกสำคัญในการระดมจิตอาสาของพนักงานสมบูรณกรปุ ใหเกิด
ความตระหนักและหวงใยในสังคมภายนอก นำสกู ารทำความดีเพือ่ สรางคุณภาพชีวติ ที่
ดีรว มกันในสังคม
ทีมรณรงคความหวงใย (Care Core Team) อันเปนตัวแทนของพนัก
งานในแตละแผนก ของบริษทั เมอรค จำกัด เพือ่ ทำหนาทีใ่ นการกระจายขอมูล รวบรวม
แนวคิดการทำกิจกรรมนำเสนอตอบริษทั พรอมติดตามการดำเนินงานกับมูลนิธริ กั ษไทย
(ซึง่ เปนหนุ สวนทางธุรกิจทีท่ ำหนาทีพ่ ฒ
ั นากิจกรรมพัฒนาสังคม) ทั้งในหมูพนักงาน
กัลยาณมิตร
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ดวยกันเอง และกับลูกคาและสังคมภายนอกในฐานะทูตทางการคาของบริษทั (Merck
Ambassador) แมในชวงเริม่ ตนอาจมีความไมเขาใจอยบู า ง เชน ความไมชดั เจนการ
ดำเนินธุรกิจ เพือ่ สรางกำไรและชวยเหลือสังคมไปพรอมกันนัน้ ทำอยางไร หรือทำไม
ตองเปนมูลนิธนิ ี้ เปนตน
ค. ผบู ริหาร
ดังทีก่ ลาวแลววา ผบู ริหารขององคกรธุรกิจเปนผสู นับสนุนสำคัญในการ
ทำใหเกิดโครงการจิตอาสาพนักงาน มิเชนนัน้ แลวก็เปนเพียงกิจกรรมอาสาสมัครทัว่ ไป
ดังเชนในกรณีขอ ก. โดยผบู ริหารทีแ่ สดงบทบาทกัลยาณมิตรอาจไมจำเปนตองเปน ผู
บริหารสูงสุด หรือผบู ริหารทีอ่ ยใู นทีมบริหารของบริษทั ก็ได และการแสดงบทบาท ใน
ลักษณะแตกตางกัน ดังตัวอยางขององคกรธุรกิจทัง้ 4 แหง คือ
ผูบริหารระดับสูงของ บริษัท เนสทเล(ไทย)
จำกัด ไดมองเห็นมิติทางสังคมที่อาจขาดหายไปในหมู
พนักงานทีอ่ ยใู นองคกรทีม่ คี วามมัน่ คง ผลตอบแทนและ
สวัสดิการคอนขางดีเมือ่ เทียบกับภายนอกจึงตองการเปด
โอกาสใหพนักงานไดเขาไปสัมผัสกับสังคมภายนอกโดย
เฉพาะชนบท ดวยการสนับสนุนงบประมาณจากบริษทั และ
ใหคำปรึกษาในการจัดทำโครงการใหกบั พนักงานทีอ่ าสามา
เป น คณะกรรมการ และมุ ง หวั ง ให ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
โครงการในอนาคตเนนการสรางจิตสำนึกของพนักงานที่
ตระหนักถึงชีวติ ของคนในสังคมอืน่ ทีย่ งั มีความขาดแคลน ใน
ขณะทีเ่ ขาอยใู นสังคม (องคกรธุรกิจ)ทีด่ ี และมีชวี ติ ทีด่ ี เพือ่
ใหเกิดความภูมใิ จ และหาโอกาสทีจ่ ะชวยเหลือเทาทีต่ นเองมีความสามารถ
ผบู ริหารของบริษทั ฯในกลมุ สมบูรณ เมือ่ ครัง้ ทีท่ ำหนาทีเ่ ปนผจู ดั การ
ดานงานประชาสัมพันธไดรเิ ริม่ จัดตัง้ ชมรมนักประชาสัมพันธอาสาขึน้ ในองคกร เพือ่ เปน
อาสาสมัครชวยเหลือองคกร และพัฒนาสกู ารอาสาทำกิจกรรมเพือ่ ชวยเหลือสังคม โดย
ปจจุบนั ไดทำหนาทีด่ แู ลกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคมใหกบั องคกร โดย
ลยาณมิตร
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ได แสดงบทบาทกัลยาณมิตรทีส่ นับสนุนและ
ใหคำปรึกษาแกกรรมการ ชมรมอยางเต็มที่
จนกรรมการหลายทานตางเห็นวาชมรมนีเ้ กิด
ขึน้ ได เพราะการผลักดันของผบู ริหารทานนี้
โดยแท (และผบู ริหารก็เห็น เชนเดียวกัน) นัน้
อาจเปนเพียงความพรอมของเหตุปจ จัยหนึง่
ที่ มี มากกว า เหตุ อื่ น ๆ ส ง ผลให สิ่ ง นั้ น
(ชมรมฯ) เกิดขึน้ และดำรงอยไู ดอยาง รวดเร็ว
เมื่อคณะกรรมการไดมีการพัฒนาตนเองอยางแข็งขัน และ ชวยกันสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือรวมใจในมวลหมพู นักงาน นับเปน การสรางความพรอมใหเหตุปจ จัยอืน่ ๆ
ในการรวมกันทำความดี ชวยเหลือสังคม วิถแี หงการทำงานทีม่ คี วามสุขและสรางศานติ
สุข ในสังคม จนทำใหผบู ริหารทานนีไ้ ดเปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางงานทีเ่ คย
ทำในตำแหนงอืน่ กับงานทีท่ ำในขณะนีว้ า “งานปจจุบนั เปนงานทีผ่ กู พัน มีความสนุกใน
การทำ เพราะเมือ่ ทำแลว ผเู ขารวมรสู กึ ดี ผทู ำก็พลอยรสู กึ ดีดว ย อีกทัง้ ยังเปนการเรียน
รู อยตู ลอดเวลา และทีส่ ำคัญสังคมจะดีขนึ้ มากหากมีโครงการในลักษณะนีม้ ากขึน้ และ
อยางตอเนือ่ ง”
ผบู ริหารสูงสุด (CEO) ของบริษทั เมอรค จำกัด ทีเ่ ห็นถึงความพรอม
ในการดำเนินกิจการที่สะทอนความรับผิดชอบสังคมในระดับที่เพิ่มมากขึ้น จึงไดเริ่ม
นำแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR)
มาเปนกลยุทธทางธุรกิจทีส่ ำคัญ
ของบริษทั โดยหาหนุ สวนทาง
ธุรกิจเพือ่ ทำงานดานสังคม เนือ่ ง
จากตระหนักในขอจำกัด ในเรือ่ ง
ความเชี่ยวชาญในเรื่องกิจกรรม
การพัฒนาสังคม รวมถึงกำลังคน
และงบประมาณ หากตองดำเนิน
การดวยตนเองภายใตรูปแบบ
กัลยาณมิตร
ความหมายของผูนำยุคใหม 47

มูลนิธขิ องบริษทั เมือ่ พบกับมูลนิธริ กั ษไทย (Care Thailand) อันเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่
มีสำนักงานใหญในตางประเทศทีม่ ชี อื่ เสียง รวมถึงชือ่ ขององคกร (Care) และลักษณะ
งานทีท่ ำ (การดูแลสุขภาพ) ก็สอดคลองกับธุรกิจของบริษทั ความรวมมือระหวาง บริษทั
เมอรค จำกัดและ มูลนิธริ กั ษไทยจึงเกิดขึน้ ในชวงป พ.ศ. 2545 และสงเสริมใหพนักงาน
จัดทำโครงการจิตอาสาพนักงานอยางตอเนือ่ ง นอกจากใหคำปรึกษาแลวยังไดสรางโจทย
หรือเงือ่ นไขใหมๆ ทีท่ า ทายตอการสรางสรรคโครงการ
ผบู ริหารระดับสูง (Partner) ของ PricewaterhouseCoopers
จากประเทศไทย ไดมโี อกาสเขารวมโครงการยูลซิ สิ (Ulyssys
Program) กับบริษทั แมในตางประเทศ รวมกับผบู ริหารจาก
ประเทศตางๆ ดวยการใหผรู ว มโครงการเปนอาสาสมัครเขาไป
ทำกิจกรรมชวยเหลือชุมชนในทวีปแอฟริกาเปนเวลาสองเดือน
และไดนำแนวคิดดังกลาว เขามาจัดกิจกรรมและทำหนาทีโ่ คช
ดวยตนเอง อันแสดงถึง ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในตัวเขา
หลังจากเขารวมโครงการ ทีส่ ำคัญ มีการจัดทำโครงการในลักษณะนีเ้ ฉพาะที่ PwC
ประเทศไทยเทานัน้ ทัง้ ๆ ทีโ่ ครงการมิไดมขี อ กำหนดวาอาสาสมัครตองทำกิจกรรมใดๆ
หลังจากการเขารวมโครงการ และเขามีเจตนาทีช่ ดั เจนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให
กับสังคม
จากตัวอยางกัลยาณมิตรของกรณีศึกษาทั้งสี่แหงขางตน เปนการยืนยันวา
กิจกรรมจิตอาสาพนักงานตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรธุรกิจ
ทัง้ นีก้ ารริเริม่ โครงการอาจมาจากพนักงานผสู นใจและไดเคยมีประสบการณเปนอาสา
สมัครอยแู ลว และตองการแบงปนประสบการณนนั้ สเู พือ่ นรวมงานในองคกรของตน
โดยนำแนวคิดไปเสนอกับผูบริหาร ดวยการพิจารณาเสนอกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคขององคกรของตนเอง
หากผรู เิ ริม่ คือผบู ริหาร อาจไมจำเปนตองมอบหมายใหพนักงานคนใดคนหนึง่
โดยตรง แตควรพิจารณา เชิญชวนหรือมองหาพนักงานทีม่ ปี ระสบการณหรือมีความสนใจ
ลยาณมิตร
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ในกิจกรรมอาสาสมัครเขามาอาสาเปนกรรมการจัดทำโครงการมากกวา
และหากเปนผบู ริหารระดับสูงสุด ยอมมีความเปนไปไดวา กิจกรรมจิตอาสา
พนักงานอาจเปนการผลักดันจากนโยบายหรือกลยุทธของบริษทั ฯโดยตรง ดังเชน กรณี
ของบริษทั เมอรค จำกัด เปนตน แตการผลักดันสกู ลยุทธ บริษทั อาจเปนเรือ่ งไมเรงดวน
นัก จากลักษณะการพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงานของ ตางประเทศและของกรณี
ศึกษาทัง้ สีแ่ หงไดแสดงใหเห็นชัดเจนถึงกระบวนการพัฒนา ทีเ่ รียนรอู ยางคอยเปนคอย
ไป ความเขาใจทีช่ ดั เจนมากขึน้ จึงเกิดจากการทำกิจกรรม อยางตอเนือ่ ง แลวคอยกำหนด
นโยบายและบทบาทผรู บั ผิดชอบในภายหลัง ดวยวิธกี าร จัดบทบาทใหมในตำแหนงของ
โครงสรางองคกรทีม่ อี ยแู ลวใหชดั เจน หรือจัดสรร ตำแหนงใหมในโครงสรางองคกร เชน
ผจู ดั การดานความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน
การพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงานองคกรธุรกิจในกรณีศกึ ษาทัง้ 4 แหง ลวน
เกิดขึน้ การสนับสนุนและการดำเนินโครงการของกัลยาณมิตรประเภทตางๆ ทีก่ ลาวมา
แลวทัง้ สิน้ หลังจากบริษทั ไดดำเนินโครงการจนเกิดความชัดเจนเพิม่ มากขึน้ จึงคอย
พัฒนาเปนนโยบายขององคกร และพัฒนาสโู ครงสรางขององคกรโดยกำหนด บทบาท
หนาทีใ่ นตำแหนงนี้ เพือ่ ใหเขาไดทำหนาทีใ่ นฐานะกัลยาณมิตร ใหกบั เพือ่ น พนักงานรวม
ผลักดันการทำความดีใหสงั คมตอไป
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บทที่

นวัตกรรม :
กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค
กิจกรรมสำหรับผูพิการ

กิจกรรมที่เคยทำในอดีต
นวัตกรรมมิไดหมายถึงงานที่สรางสรรคเพียงอยางเดียว แตหมายถึงการนำเวลากับ
ความสามารถของอาสาสมัครพนักงานมาสรางสรรคใหเกิดความสุขในสังคม
ชมรมสมบูรณกรุปอาสา กับการบำเพ็ญประโยชนในเวลา 1 วัน
ÇÑ¹ÊÓÃÇ¨
ÇÑ¹ÊÃŒÒ§

ÇÑ¹ÊÓàÃç¨

ความสรางสรรคของพนักงานขันอาสาใน 1 วัน
นวัตกรรม
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เคยมีการขอใหผูบริหารสูงสุด (CEO) ชวยบอกถึงสองประเด็นที่เปนหัวใจ
ของธุรกิจในปจจุบัน เขาตอบวา “การทำอยางไรทีจ่ ะนำภาวะสรางสรรคระดับลึกสุด
และประสิ ท ธิ ภ าพระดั บ สู ง สุ ด ของพนั ก งานออกมาได ” นั่ น ย อ มแสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสำคัญของสิ่งที่เรียกวาความคิดสรางสรรคเปนอยางดี เมื่อนำมารวมกับการ
ตัดสินใจ เปนการตัดสินใจที่สรางสรรคก็ยอมเปนกระบวนการที่ทุกองคกรตองการ
ใหเกิดขึน้ เปนแนแท
หากพิจารณาถึงความหมายของคำวาการคิด
สรางสรรค ก็ยอ มหมายถึง การคิดในหนทางทีแ่ ตกตาง
ทัง้ จากการใชความคิดในมุมมองทีต่ า งออกไป หรือคิด
แบบ ทำลายกฎเกณฑเกาๆ หรือคิดแบบเลนๆ หรือ
ใชจนิ ตนาการทุกชนิดเพือ่ ทำใหเกิด ความเปนไปได
มีหนังสือจำนวนมากที่แนะนำวิธีการการฝกความคิดสรางสรรคดวยวิธีการ
ตางๆ เชน การใชสมองซีกขวา ดานทีเ่ ปนจินตนาการและอารมณความรสู กึ หรือ การ
คิดในมุมมองหรือฐานะของบุคคลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับเรา เปนตน นัน่ ยอมเปน การยืน
ยันวาความคิดสรางสรรคสามารถฝกฝนกันได แตกระบวนการหรือวิธที ี่ เหมาะสม และ
โอกาสในการฝกฝนดวยวิธกี ารดังกลาวกลับเปนเรือ่ งสำคัญยิง่
แตขอ มูลทีน่ า สนใจเรือ่ งหนึง่ คือ มากกวาครึง่ หนึง่ ของการคนพบทีย่ งิ่ ใหญ ของ
โลกไดถกู ทำขึน้ มาโดยผาน “การคนพบโดยบังเอิญ” (serendipity) การคนพบ บางสิง่
ขณะทีก่ ำลังคนหาอีกสิง่ หนึง่ อยู หรือเกิดขึน้ ภายใตบรรยากาศทีท่ ำใหผคู ดิ มีความเปน
อิสระจากกรอบหรือเงือ่ นไขในชีวติ ประจำวัน เปนตน ทำใหทมี่ าของ ความคิดสรางสรรค
จึงดูไมเปนสูตรทีต่ ายตัว แตทแี่ นๆ คือ ตองมีการฝกหัดคิดอยบู อ ยๆ และเมือ่ ลองเปรียบ
เทียบระหวางพนักงานสองคนทำงานในทีเ่ ดียวกัน และมีหนาที่ อยางเดียวกัน แตคนหนึง่
อาสาเปนกัลยาณมิตรคือเปนกรรมการในการจัดโครงการ จิตอาสาพนักงานในองคกรของ
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ตน ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจมีภารกิจอื่นๆ ทำใหไมสามารถปลีกเวลามาชวยทำงาน
ดังกลาวได ลองพิจารณาดูวา พนักงานสองคนนี้ ใครจะมี โอกาสฝกฝนความคิดสรางสรรค
มากกวากัน และทีส่ ำคัญมิไดเพียงแตคดิ เทานัน้ ยังไดมโี อกาสลงมือปฏิบตั อิ กี ดวย

นวัตกรรมการทำความดี
เมือ่ มีสมาชิกในองคกรธุรกิจทีส่ นใจเปนกัลยาณมิตร
เขามาจัดกิจกรรมแลว เรือ่ งทีต่ อ งพิจารณาตอไป คือ การระดม
จิตอาสาในหมูพนักงานนั้นไมใชเรื่องงาย แมวามนุษยทุก
คนตางลวนมีจติ ใจทีด่ งี ามเปนพืน้ ฐาน แตโอกาสในการไดแสดงออก ถึงจิตใจทีด่ งี ามของ
แตละคนก็ไมใชเรือ่ งทีเ่ ปนไปไดงา ยนัก อาจมีอปุ สรรคและขอจำกัด ทีท่ ำใหเกิดความไม
พรอมในโอกาสทีก่ ลั ยาณมิตรหยิบยืน่ ให และหลายครัง้ ทีอ่ ปุ สรรค หรือขอจำกัดมิได
เปนเรื่องภายนอกแตอยางใด แตกลับเกิดจากความคิดบนฐาน ความรูสึก (รสนิยม)
ประสบการณ หรือความเคยชินเดิมๆ เชน อาจคิดวารางกาย ควรไดรบั การพักผอนหลัง
จากเหนือ่ ยลาในการทำงานมาแลวตลอดทัง้ สัปดาห จึงควร ไดนอนอยบู า น ดูโทรทัศน
มากกวา เปนตน
ดังนั้นการสรางสรรคนวัตกรรมในการทำกิจกรรม จึงควรเปนการสรางสีสัน
และกอใหเกิดความสนุกสนาน บันเทิงใจ เปนความสุขแกทกุ ฝาย คงไมมใี ครอยากเห็น
การทำความดีที่ชวยเหลือสังคมแลวผูทำเปนทุกข จึงควรสรางความนาสนใจ หรือ
แรงดึ ง ดู ด จิ ต อาสาของพนั ก งานแต ล ะคนเข า มาร ว มทำความดี ช ว ยเหลื อ สั ง คม
และเมื่อไดมีการระดมสมองเพื่อสรางสรรคกิจกรรมกันอยางเต็มที่แลว ก็ขออยาได
คาดหวังวาเพื่อนรวมงานจะพรอมใจกันมาอยางมากมาย และที่สำคัญควรมีทาที
หรือทัศนคติในการมองเพือ่ นรวมงานทีไ่ มไดเขามารวมอยางมีเมตตา เพราะเขาอาจ ยัง
มีเงือ่ นไขหรือเหตุบางอยางทีเ่ ราไมรกู เ็ ปนได
กิจกรรมจิตอาสาพนักงานแมเปนเพียงกิจกรรมที่จัดเพิ่มขึ้นจากการดำเนิน
ธุรกิจปกติ (Add-on Activity) ก็ตาม การพิจารณาคิดคนรูปแบบการทำงานทีน่ า สนใจ ดัง
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เชนการดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบของการดำเนินธุรกิจทัว่ ไปก็ยงั เปนสิง่ จำเปน นับ
ตัง้ แตการเลือกลักษณะรูปแบบกิจกรรม และการกำหนดรายละเอียดกิจกรรมทีเ่ นน การ
สรางสรรคแนวทางใหม ๆ คือ

หลังเสร็จสิ้นงานก็รวมกันถายรูปความสุขทั้งจิตและใจ
ทีไดสละเวลาและแรงกาย ใจ ความคิดไว อิม่ ใจกันทุกฝาย

ก. การเลือกลักษณะรูปแบบกิจกรรม
แมวาลักษณะรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาพนักงานจะมีอยู 9 รูปแบบ
ดังที่กลาวในบทที่ 2 แตการเลือกรูปแบบกิจกรรมควรพิจารณาโดยคำนึงถึงผูมี
สวนเกีย่ วของ ดวยเกณฑการพิจารณาจากความเหมาะสมกับองคกรธุรกิจเปนหลัก คือ
z

z
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องคกรธุรกิจ : ในเรื่องความสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
ลักษณะธุรกิจ เชน กรณีของ PwC ซึง่ เปนบริษทั ใหคำปรึกษา
ก็เลือกทำกิจกรรมชวยเหลือสังคมดวยการใหคำปรึกษาเปนตน
พนักงานทีเ่ ขารวม : ในเรือ่ งความสนใจ และทักษะประสบการณ
เชน กรณีของชมรมสมบูรณกรปุ อาสาฯ เลือกทำกิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่ อันเนือ่ งจากสมาชิกชมรมฯ ไดรบั การฝก
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ทักษะการทำงานมาจากการทำงานอาสาในครัง้ กอน เปนตน
ชุมชนทีไ่ ดรบั ความชวยเหลือ : ชุมชนทีไ่ ดรบั ความชวยเหลือ :
ในเรื่องความตองการอันเปนปญหาของชุมชนอยางแทจริง
และเปนการแกปญ
 หาในระยะยาว เชน กรณีของ บริษทั เนสทเล
(ไทย) จำกัด ที่องคกรพัฒนาเอกชนเสนอใหไปทำกิจกรรม
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็ก
แตทางพนักงานกลับ มีความสนใจที่จะชวยเหลือในลักษณะ
ที่ยั่งยืน และตนเองสามารถมีสวนรวม จึงเสนอโครงการปลูก
ตนไมเพือ่ สรางรายได และนำรายไดจากผลผลิตไม คือตนปาลม
มาเปนคาใชจายใหเด็กที่ไดรับการอุปการะกับองคกรพัฒนา
เอกชนในระยะยาว เปนตน หรือกรณีของ PwC ถึงแมอาสาสมัคร
แตละคนของโครงการ Ulysys จะไดรบั มอบหมายใหเขาไปชวย
ชุมชนในการแกปญ
 หาทีถ่ กู กำหนดไวลว งหนาแลว อาสาสมัคร
แตละคนก็ยงั ตองตรวจสอบวาเปนปญหาความตองการทีแ่ ทจริง
ของชุมชนนั้น และหาวิธีแกปญหารวมไปกับคนในชุมชนมิใช
เปนการชีน้ ำจากอาสาสมัคร เปนตน
เงือ่ นไขหรือนโยบายในการทำกิจกรรมอาสาขององคกร : กรณี
ของ บริ ษั ท เมอร ค จำกั ด ที่ ไ ด เ ลื อ กหุ น ส ว นธุ ร กิ จ
เขามาชวยทำงานพัฒนาสังคม คือ มูลนิธริ กั ษไทย ดังนัน้ การจัด
กิจกรรมอาสาตางๆ ของบริษทั ก็ตอ งมงุ ไปทำกับองคกรนี้ หรือ
กรณีของชมรม Somboon Group อาสาฯ ทีว่ างนโยบายในการ
ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ระหว า งจิ ต อาสาพนั ก งานกั บ
จิตอาสาของคนในชุมชน จึงใชเกณฑดังกลาวในการพิจารณา
เลือกชุมชนทีเ่ ขาไปชวยเหลือ

ข. การกำหนดรายละเอียดกิจกรรมทีเ่ นนการสรางสรรค
ผูเขารวมโครงการจิตอาสาพนักงานสวนใหญก็คงเปนผูสนใจ หรือถูก
ชักชวนมาเขารวม เพราะเปนงานอาสาอยางแทจริง ดังนัน้ การจัดกิจกรรมควรมี ราย
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ละเอียดกิจกรรมทีเ่ นนความคิดริเริม่ สรางสรรค หรือทาทายตอวิธกี ารทำงาน แบบเดิม
เพือ่ ใหเกิดความสนุกสนานทัง้ แกผเู ริม่ ทำโครงการ และผเู ขารวมโครงการ โดยความคิด
สรางสรรคดงั กลาว อาจเกิดขึน้ จากขอจำกัดทีเ่ กิดขึน้ ดังตัวอยางการสราง นวัตกรรม
ทำความดีของกรณีศกึ ษาเหลานี้
z
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การจัดกิจกรรมทีไ่ มมงุ ตามเทศกาลประเพณีนยิ ม เชน สงกรานต
ก็ควรไปเลี้ยงอาหารแกคนชรา หรือวันเด็ก ก็เลี้ยงเด็กกำพรา
แตมุงสรางสรรคกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการทำ
ความดีใหมากทีส่ ดุ
พัฒนาการทำกิจกรรมของชมรม Somboon Group อาสาฯ
นับตัง้ แตครัง้ เริม่ ตนจนถึงปจจุบนั คือการอาสาทำสนามฟุตบอล
กันในโรงงาน สูอาสาจัดกิจกรรมสันทนาการใหกับลูกหลาน
พนักงานในชวงปดเทอมภาคฤดูรอ น ขยายสกู จิ กรรมเลีย้ งอาหาร
คนชราและทำความสะอาดสถานที่ในบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้ง
ของโรงงาน และการดูแลคนชราทีถ่ กู ทอดทิง้ และซอมแซมทีพ่ กั
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ในพืน้ ทีท่ ไี่ กลออกไป และการเขาไปชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนเปน
เวลา 2 วัน จนพนักงานผูเขารวมโครงการ ตางแสดงความ
ประทับใจตอการสรางนวัตกรรมของคณะกรรมการ และเฝารอ
ทีจ่ ะเขารวมเพราะอยากเห็นสิง่ ใหมทที่ า ทายในครัง้ ตอไป โดยเขา
ก็มสี ว นรวมในการเสนอแนะอยางแข็งขัน
กรณีของ บริษทั เมอรค จำกัด นัน้ พนักงานทีเ่ สนอโครงการจิตอาสา
พนั ก งานต อ งพยายามคิ ด ค น สร า งสรรค รู ป แบบกิ จ กรรม
อันเกิดจากเงื่อนไขที่ผูบริหารสูงสุดไดวางไว เชน เมื่อครั้งทำ
โครงการ “เมอรค เพือ่ ชุมชนมีสขุ ” คือ ใหพนักงานเขาไปชวย
สอนทำบัญชีใหกบั กลมุ แมบา นในจังหวัดเชียงราย ซึง่ เปนพืน้ ที่
ทำงานของมูลนิธิรักษไทยในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ผูดำเนิน
โครงการตองตอบโจทยความคุมคาของโครงการ ในประเด็น
การมีสว นรวมของพนักงาน เนือ่ งจากมีจำนวนผเู ขารวมโครงการ
ในพื้นที่ไดเพียง 4 คนเทานั้น จึงไดคิดคนรูปแบบกิจกรรม
ยอยเสริมเพื่อใหพนักงานทั้งองคกรไดเขามามีสวนรวม คือ
การเลีย้ งอาหารและแนะนำการดูแลสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน
ทีอ่ ยใู นพืน้ ทีน่ นั่ โดยใหเพือ่ นรวมงานไดบริจาคสิง่ ของ พรอม
ชวยกันทำเอกสารคมู อื การดูแลสุขภาพขึน้
กรณี ข อง บริ ษั ท เมอร ค จำกั ด เช น เดี ย วกั น หลั ง จาก
ที่ จั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสาพนั ก งานมาระยะเวลาหนึ่ ง ผู จั ด ทำ
โครงการก็ไดรับเงื่อนไขเพิ่มเติมจากผูบริหารสูงสุด ใหเพิ่ม
ภาคีผมู สี ว นรวมอีก 1 ภาคี คือกลมุ ลูกคา แมเปนเรือ่ งทีด่ เู หมือน
เปนไปไมไดในตอนตน แตก็มิไดเปนอุปสรรคตอกัลยาณมิตร
ผเู สนอโครงการ ภายใตการสนับสนุนจากกัลยาณมิตรคือกรรมการ
ทีมรณรงคความหวงใย (Care Core Team) ที่เขามารวม
สรางสรรคกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัด
อยุธยาในชวงวันหยุดสงกรานตจงึ เกิดขึน้ โดยมีพนักงาน และลูกคา
เขารวมกิจกรรม
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การสรางนวัตกรรมทำความดีของตัวอยางขางตน มิไดเกิดขึ้นมาโดยทันที
แตเกิดจากประสบการณการทำกิจกรรมทีไ่ ดสะสมเรือ่ ยมา ผดู ำเนินโครงการขางตน
มิไดมคี วามกังวลตอขีดจำกัดของความคิดสรางสรรค อันเนือ่ งจากลักษณะงานเปนงาน
อาสาทีไ่ มไดขนึ้ อยกู บั เงือ่ นไขเวลา หรือจำนวนโครงการ ดังเชนการดำเนินธุรกิจปกติ
ทีอ่ าจมีเงือ่ นไขดังกลาวมาเปนแรงกดดันมากกวา จึงทำใหผดู ำเนินโครงการมีความเปน
อิสระในการสรางสรรคนวัตกรรมไดอยางแทจริง
นอกจากนีก้ ารคิดสรางสรรคนวัตกรรมทำความดี สวนใหญเกิดในองคกรธุรกิจ
ที่มีกัลยาณมิตรที่มีรูปแบบคณะทำงานอยางเปนทางการมากกวา เชน กรณีชมรม
Somboon Group อาสาฯ ของบริษัทฯในกลุมสมบูรณ และกรรมการทีมรณรงค
ความหวงใย (Care Core Team) ของ บริษทั เมอรค จำกัด แมมไิ ดเปนผดู ำเนินโครงการ
ดวยตนเองแตกไ็ ดเขาไปมีสว นรวมในการพัฒนาโครงการตางๆ เรือ่ ยมา จึงทำใหเกิด
กระบวนการเรียนรแู ละเก็บบทเรียนตางๆ ไดอยางตอเนือ่ ง เกิดการปอนกลับ (feedback)
เพือ่ พัฒนาโครงการตอไป ไดโดยทันที
ดังนัน้ การสรางสรรคหรือนวัตกรรม จึงเปนกระบวนการสรางสรรคกจิ กรรม
ใหม ๆ หรื อ “นวั ต กรรมทำความดี ” อั น ประกอบด ว ย สถานที่ ใ หม ผู เ ข า ร ว ม
ทั้ ง ในเรื่ อ งจำนวนคนและบทบาทที่ เ ปลี่ ย นไป รู ป แบบกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย
ตามลักษณะของโครงการที่กลาวไวในตอนตน รวมถึงแผนการสื่อสารและรูปแบบ
การประเมินผลที่สรางสรรค จึงเปนเรื่องจำเปน นอกจากเปนการพัฒนาใหผูเขารวม
เกิดความเขาใจและความสนใจมากยิ่งขึ้นแลว ยังเปนการสรางมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพของความสุขทีเ่ ขาไดรบั ใหมากยิง่ ขึน้ ดังเห็นจากกระบวนการทำกิจกรรม
ในโครงการของแตละบริษทั นอกจากมีรปู แบบทีแ่ ตกตางกันแลว ยังพยายามตอบโจทย
ใหม ๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือสรางสรรคกจิ กรรมกอใหเกิดความสุขในเชิงลึกมากยิง่ ขึน้
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การบริหารโครงการ :
ความหมายที่แทจริงของประสิทธิภาพ
เทคนิคการบริหารโครงการ
แม ว า โครงการจิ ต อาสาพนั ก งานจะเป น กิ จ กรรมที่
นอกเหนือจากงานประจำ (Add-on Activity) ก็สามารถนำเทคนิค
หรือเครื่องมือการบริหารโครงการ (Project Management)
ทั้งในการวางแผน การกำหนดบทบาทผูรับผิดชอบ ขั้นตอน
การทำงาน และเวลาการทำงาน ตลอดจนรูปแบบการประเมินผล
ที่ ส อดคล อ งกั บ เป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการ
มาใชในการบริหารโครงการได โดยไมขอกลาวรายละเอียด
ในคมู อื ฉบับนี้ ผสู นใจสามารถหาอานไดในหนังสือดานการบริหาร
โครงการทัว่ ไป มีขนั้ ตอนโดยสรุปดังนี้
ก. การเริม่ ตนโครงการ
หลั ง จากกั ล ยาณมิ ต รได ร ว มกั น เลื อ กรู ป แบบ
โครงการ และสรางสรรคนวัตกรรมของรายละเอียดกิจกรรมแลว
ในชวงการเขียนขอเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อการรับการ
สนับสนุนจากผบู ริหาร หากผบู ริหารไดมอบหมายใหคณะทำงาน
ทีอ่ งคกรธุรกิจจัดตัง้ ขึน้ มาเปนผพู จิ ารณา เพือ่ ชวยกันสรางสรรค
โครงการใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย ทั้งนี้
คณะทำงานควรสรางบรรยากาศชวยระดมความคิดเห็นมากกวา

วางแผนการทำงาน

สำรวจพืน้ ที่

คุยกับชาวบาน
เพือ่ ทำความเขาใจ
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การพิจารณาตัดสินโครงการ ดังตัวอยางของการพิจารณาโครงการ
ของกรรมการทีมรณรงคความหวงใย (Care Core Team) ของ
บริษัท เมอรค จำกัด ที่ไดสรางบรรยากาศจนทำให ผูเสนอ
โครงการไมรสู กึ เสียใจทีโ่ ครงการทีเ่ สนอไมผา น และพรอม กลับ
ไปคิดคนขอเสนอโครงการจิตอาสาพนักงานใหมเพื่อมา ให
พิจารณา และในทีส่ ดุ ก็ไดรบั การอนุมตั โิ ครงการ เปนตน
จัดอบรม

ในบางองค ก รอาจไม มี ขั้ น ตอนการพิ จ ารณา
โครงการ การเขียนขอเสนอโครงการจึงอาจไมจำเปน แตแทจริง
แลวหากกัลยาณมิตรผูรับผิดชอบโครงการสามารถถายทอด
ความคิดของตนเอง ออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบการเขียน
ก็ เ ป น วิ ธี ก ารสื่ อ สารให ผู ร ว มงานได เ ข า ใจแนวคิ ด ในการทำ
กิจกรรมที่ชัดเจนรวมกัน (รายละเอียดเรื่องการสื่อสารอยูใน
บทถัดไป)

แลกเปลีย่ นและระดมความเห็น

โดยผู เ สนอโครงการอาจพิ จ ารณารายละเอี ย ด
โครงการจากสิ่ ง ที่ คิ ด ขึ้ น มา ควรกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค และ
ลักษณะโครงการดังนี้
z

สรุปวิเคราะห

z
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มีความชัดเจนทั้งในสวนผูสนับสนุน และสิ่ง
ทีต่ อ งการสนับสนุน เชน ตองการใหผบู ริหาร
ใหการสนับสนุนในเรือ่ งอุปกรณ พาหนะ ฯลฯ
เปนตน หรือตองการชวยเหลือชุมชนในเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึง่ เปนตน
การวัดผลการดำเนินงาน ควรกำหนดใหชดั เจน
ไดวาโครงการนี้มีผลตอพนักงานจำนวนกี่คน
เปนตน

z

z

พนั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ไ ด ควรเลื อ กหาวิ ธี ก ารที่ ทำให จำนวน
พนักงานดังกลาวสามารถดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่
วางไวได
ลักษณะกิจกรรมที่สามารถทำใหเปนจริงได ภายใตขอจำกัดของ
งบประมาณ เวลา และจำนวนพนักงานทีส่ ามารถเขารวมโครงการได
และความจำกัดของเวลา เชนโครงการทีใ่ หเสร็จภายใน 1 วัน หรือ
โครงการทีส่ ามารถทำไดภายในระยะเวลาสัน้

ทั้ ง นี้ ผู รั บ ผิ ด ชอบอาจนำเสนอโครงการทั้ ง หมดในรู ป แบบแผนการ
ประจำป ดังตัวอยางแผนการประจำปของชมรมฯ ดังแสดงในภาคผนวก ก.
ข. ชวงเตรียมการ
หลังจากไดรับอนุมัติใหทำโครงการแลว ขั้นตอนตอไปคือการวางแผน
ประชาสัมพันธ เพือ่ รับสมัครอาสาสมัคร และการอบรมอาสาสมัครโดยเฉพาะเมือ่ เปน
กิจกรรมทีต่ อ งการทักษะเฉพาะของอาสาสมัคร เชน กิจกรรมการรณรงคดา นสุขภาพ
เปนตน ตลอดจนการจัดการปฐมนิเทศอาสาสมัครกอนทำกิจกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาการทำกิจกรรม หากเปนกิจกรรมทีเ่ ขาไปชวยเหลือชุมชนในพืน้ ทีห่ า งไกล
เปนระยะเวลานาน เชน โครงการยูลซิ สิ (Ulyssys Program) ทีจ่ ดั ในตางประเทศ และ
โครงการ “สูเสนทางภาวะผูนำ ขององคกร” ( Leadership Development Journey
Program) ของ Price Waterhouse Coopers ทีเ่ ปนโครงการใหอาสาสมัครไปทำงาน
ในชุมชน เปนระยะเวลา 8 สัปดาหและ 4 สัปดาห ตามลำดับ ไดจัดใหมีการอบรม
อาสาสมัคร กอนเขารวมเปนระยะเวลา 2 สัปดาห และ 1 สัปดาหตามลำดับ
หากมีพนักงานสนใจสมัครเขาเปนอาสาสมัครจำนวนมาก ควรมีการแจง
วิธกี ารคัดเลือกใหกบั เพือ่ นพนักงานไดรบั ทราบ และมีกระบวนการคัดสรรอาสาสมัคร
ควรดำเนินการดวยความโปรงใส และเปดโอกาสใหจติ อาสาของพนักงานจากทุกแผนก
ไดแสดงออก โดยเฉลีย่ จำนวนอาสาสมัครใหมาจากทุกแผนกในสัดสวนทีเ่ หมาะสม
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ค. ชวงดำเนินโครงการ
เมือ่ ทรัพยากรทุกอยาง และเงือ่ นไขตางๆ พรอมตอการทำความดีชว ยเหลือ
สังคมแลว ในชวงการดำเนินโครงการในชุมชน กัลยาณมิตรที่เปนคณะกรรมการ
ของโครงการตองมีการมอบหมายภารกิจตางๆ ใหกบั อาสาสมัครแตละคนอยางชัดเจน
พรอมมอบหมายบทบาทการควบคุมคุณภาพงานใหกบั อาสาสมัครดวย เพือ่ ไมสราง
บรรยากาศของการทำงานแบบผปู ฏิบตั งิ านและผคู มุ งาน แตเปนการสรางบรรยากาศ
ของการมุงทำความดีรวมกันอยางแทจริง โดยคณะกรรมการตองคอยสอดสองดูแล
บรรยากาศภาพรวมและเอาใจใสอาสาสมัครเพื่อใหเกิดการทำงานที่สนุกสนาน และ
ปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอาสาสมัครในภาพรวม นอกเหนือจากงานตางๆ
ทีไ่ ดรบั มอบหมาย ดังตัวอยางของผบู ริหารของบริษทั ฯ ในกลมุ สมบูรณทมี่ ไิ ดทำหนาที่
ใหคำปรึกษาและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมอาสาเทานั้น แตยังเขารวมกิจกรรม
อาสาทุกครัง้ และคอยใหกำลังใจและสอดสองดูแลการทำงานทีย่ งั มีจดุ ทีต่ อ งปรับปรุง
ตลอดเวลาในการทำงาน เปนตน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการอาจจัดใหมกี จิ กรรมสันทนาการรวมกับสมาชิก
ในชุมชน เพื่อสรางความรื่นรมยบันเทิงใจใหกับผูเขารวมทุกฝาย อาจขอใหขอมูล
(Feedback) จากอาสาสมัครทำงานในระหวางการทำงานได และจัดใหมกี ารถายทอด
ความรสู กึ สิง่ ทีไ่ ดรบั จากการทำกิจกรรมครัง้ นี้ และขอเสนอแนะตางๆ จากผเู ขารวม
โครงการทั้งหมดกอนเดินทางกลับ ซึ่งเปนการสะดวกกวาการจัดใหมีการประชุม
ขึ้นในภายหลัง เปนตน หรืออาจใชรูปแบบการประเมินผลดวยแบบประเมินผลที่ได
จัดเตรียมไวในชวงเตรียมการ โดยมีรายละเอียดการประเมินโครงการในหัวขอถัดไป
หากไมสามารถสรุปผลการดำเนินงานหลังโครงการเสร็จลงในพืน้ ที่ อาจทำ
โดยการสงจดหมายไปสอบถามหลังจากโครงการเสร็จสิน้ ในระยะเวลาหนึง่
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ง. ชวงหลังโครงการ
หลังการดำเนินโครงการเสร็จสิน้ คณะกรรมการตองทำการสรุปผลทีไ่ ดรบั
และประมวลผลแบบประเมินโครงการ หรือสรุปผลการถายทอดความรูสึกที่ไดรับ
จากการเขารวมโครงการ อันเปนขั้นตอนสำคัญตอการสรางกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง เพราะเปนการนำขอมูลจากการทำโครงการครัง้ นีท้ งั้ ในเรือ่ งจุดออน
ที่ควรพัฒนา และประเด็นที่ตองพึงระวังเมื่อตองทำโครงการครั้งถัดไป ตลอดจน
ขอเสนอแนะ เปนแนวทางในการจัดทำโครงการครัง้ หนา หากไดมกี ารจัดกระบวนการ
นี้ซ้ำในคณะกรรมการกลุมเดิมก็เทากับเปนการสรางกระบวนการเรียนรู หรือองคกร
(กลุม) แหงการเรียนรูอยางไมเปนทางการนั่นเอง และที่สำคัญควรจัดทำรายงาน
สรุปโครงการ (สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และผลการเรียนร)ู และสือ่ สารไปยังผเู กีย่ วของโดยเฉพาะ
พนักงานในองคกรทัง้ หมด

การบริหารโครงการจิตอาสาพนักงาน
ที่มุงสูความหมายแทจริงของประสิทธิภาพ
แมวาการบริหารโครงการจิตอาสาพนักงานไดนำเอาเทคนิคการบริหาร
โครงการมาใช โดยเฉพาะการประเมินผลโครงการนั้น ควรมุงเนนการประเมินผล
ตามประเด็นในวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว พรอมกับการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นกับ
แตละฝายที่เกี่ยวของดวยการใชตัวชี้วัดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังตาราง
ตัวอยางตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา
พนักงาน
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ดานพนักงาน
จำนวนอาสาสมัคร
z ระยะเวลาที่ ใ ห ค วาม
ชวยเหลือ
z จำนวนกิ จ กรรมย อ ย
ตางๆ ทีอ่ าสาสมัครทำ
z มูลคาทางการเงินในเชิง
เปรี ย บเที ย บ (จำนวน
อาสาสมั ค ร X ระยะ
เวลา X เงิ น เดื อ นของ
อาสาสมัครโดยเฉลีย่ )
z รายละเอี ย ดของอาสาสมั ค ร เช น เพศ อายุ
แผนกทีส่ งั กัด ฯลฯ
z

ดานชุมชน
รายละเอี ย ดของสิ่ ง ที่
ชวยเหลือชุมชน
z จำนวนชุมชน (องคกร)
และจำนวนบุ ค ลากรที่
เขามารวมโครงการ
z

ดานองคกรธุรกิจ
ระยะเวลาทั้ ง หมดใน
การจัดทำโครงการ
z มู ล ค า ทางการเงิ น ใน
เชิงเปรียบเทียบของทั้ง
โครงการ (คิดเหมือนกับ
ด า นพนั ก งาน แต ใ ห
พิ จ ารณาในภาพรวม
ทั้งหมด)
z ต น ทุ น ต า งๆ
ของ
โครงการนี้ พิจารณาใน
ส ว นทั้ ง ที่ คิ ด เป น มู ล ค า
เงินสดไดและสวนที่คิด
ไมได (เปนการแจกแจง
รายการ)
z

ในการเก็ บ ข อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ข า งต น อาจเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยแบบสอบถามตาม
รายละเอียดตัวชีว้ ดั (ดังตัวอยางแบบสอบถามทีอ่ ยใู นภาคผนวก ข.) และอาจเพิม่ เติม
ในประเด็นความรสู กึ และสิง่ ทีไ่ ดรบั จากการเขารวมงาน ขอเสนอแนะตอการปรับปรุง
ครั้งนี้ ขอเสนอแนะในการทำโครงการครั้งตอไป หากมีลูกคาเขารวมก็อาจถามถึง
ความประสงคที่จะใชผลิตภัณฑในครั้งตอไป เปนตน หรืออาจใชรูปแบบการประชุม
ในลักษณะสุนทรียสนทนา เพือ่ กอใหเกิดการวิเคราะหสบื คนถึงสาเหตุแหงปญหาดังกลาว
ประกอบการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ควรระวังอยูอีก คือในขณะที่กำลังใชเทคนิคการบริหาร
โครงการอยนู นั้ ผดู ำเนินการทุกฝายตองเขาใจบทบาทของตนเองในฐานะ “กัลยาณมิตร”
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มากกวาตำแหนงในเชิงบริหาร ดังเชน การทำงานของกรรมการชมรม Somboon Group
อาสา ทีท่ ำงานกันอยางฉันพีน่ อ ง และเมือ่ กลับเขาสกู ารทำงาน เขาเหลานัน้ ก็กลับเขาสู
ความเปนผบู ริหาร โดยทีก่ รรมการทีเ่ ปนลูกนองก็แสดงความเคารพตามปกติ บนฐาน
ความสัมพันธทมี่ คี วามเชือ่ ถือไววางใจกันทีเ่ พิม่ มากขึน้ (Trust) เปนตน
บทบาทดังกลาวแสดงออกในความเห็นอกเห็นใจกันชวยเหลือเกื้อกูลกัน
หากกรรมการหรือเพื่อนรวมงานไมสามารถปฏิบัติงานที่ตนเองอาสารับผิดชอบได
และพรอมรับฟงความคิดเห็นดวยความเต็มใจเพราะเกิดจากความปรารถนาทีส่ รางสิง่
ดีงามรวมกัน และทีส่ ำคัญการประเมินผลโครงการในแตละครัง้ ควรเปนการนำขอมูล
มาใชเพื่อกอใหเกิดความไมประมาท และสรางความรูความเขาใจที่มากยิ่งขึ้นทั้งใน
ปจจุบนั และอนาคต มากกวาการจับผิด หรือการลงโทษ หากไดผลไมไดตามเปาหมาย

ลักษณะความรวมมือระหวางภาคเอกชนและภาคสังคม
ในการดำเนินโครงการจิตอาสาพนักงานขององคกรธุรกิจนัน้ จำเปนตองทำงาน
รวมกับชุมชน องคกรสาธารณกุศล หรือองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ การรวมมือ
กับองคกรใดองคกรหนึ่งในระยะยาว นอกจากเปนการชวยเหลือที่คอนขางยั่งยืน
ใหเกิดขึน้ ในชุมชนใดชุมชนหนึง่ โดยตรงในระยะยาว ยังเปนการประหยัดคาใชจา ย และ
เวลาของกัลยาณมิตรในการติดตอชุมชนหรือหนวยงานอีกดวย ตัวอยางธุรกิจใน
ตางประเทศที่ทำงานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน เชน Timberland รวมมือกับ
City Year ดังทีก่ ลาวมาแลว หรือ บริษทั ดานดอทคอมทีม่ ชี อื่ เสียงอยาง E Bay Inc
ก็รว มมือกับ Mission Fish ซึง่ เปนองคกรพัฒนาเอกชนในกลมุ ของ Points of Light
Foundation ตัวอยางในประเทศไทยก็คอื บริษทั เมอรค จำกัด ทีร่ ว มมือกับ มูลนิธริ กั ษ
ไทย (Care Thailand) เปนตน
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ขั้นตอนในการสรางความรวมมือระหวางองคกรภาคธุรกิจและภาคสังคม
(องคกรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ องคกรสาธารณะกุศล และชุมชน) ประกอบดวย
ก. ทั้งสองภาคี (ธุรกิจและภาคสังคม) ควรมีวิสัยทัศน คุณคา และ
เป า หมายที่ ส อดคล อ งกั น ดั ง ตั ว อย า งการเป น หุ น ส ว นระหว า ง
บริษทั เมอรค จำกัด กับมูลนิธริ กั ษไทย เนือ่ งจากคุณคาหลักของ
บริ ษั ท เมอร ค จำกั ด คื อ ความห ว งใย (Care) ยั ง สอดคล อ ง
กับชือ่ และเปาหมายการทำงานของมูลนิธริ กั ษไทย เปนตน
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ข. มีการปฏิบัติงานในภาคสังคมรวมกัน และยอมรับความเห็นของ
ทั้งสองฝาย โดยองคกรธุรกิจมิไดทำหนาที่เพียงผูบริจาคเทานั้น
แตเขามามีสวนรวมในการชวยคิดวางแผน รวมทำโครงการ และ
ติดตามผลการดำเนินงาน
ค. แมความรวมมือระหวางกันอยูในระดับประเทศหรือที่เมืองหลวง
แตการทำโครงการแตละครั้งควรคำนึงถึงความตองการของชุมชน
ทองถิน่ อยางแทจริง
ง. องคกรภาคสังคมที่เขามาเปนภาคีควรรับการสนับสนุนจากองคกร
ธุรกิจหลายแหง เพือ่ ความยัง่ ยืนของการทำงานในอนาคต
จ. ภาคีทงั้ สองฝายควรชวยเหลือกันใหความรทู แี่ ตละฝายมี เชน องคกร
ธุรกิจอาจชวยเหลือองคกรภาคสังคมในเรือ่ งการถายทอดความรใู น
ดานการบริหารจัดการ ในขณะทีอ่ งคกรภาคสังคมอาจชวยใหความรู
ดานปญหาสังคมหรือชุมชนทีท่ ำงานอยู
ฉ. ในการทำงานกับองคกรภาคสังคมนัน้ ควรเนนการสราง การมีสว นรวม
จากผบู ริหารและพนักงานในแตละฝายมากกวาประสานผานผบู ริหาร
สู ง สุ ด เท า นั้ น ตั ว อย า งของ บริ ษั ท เมอร ค จำกั ด ที่ จั ด ตั้ ง
คณะทำงาน (Care Core Team) ขึน้ ทำหนาทีผ่ ดู ำเนินและประสานงาน
รวมกับมูลนิธริ กั ษไทย เปนตน
นอกจากนี้ยังมีขอควรระวังและประเด็นทาทายตอการทำงานกับองคกร
ภาคสังคมทีม่ าเปนหนุ สวนธุรกิจ คือ
z

z

การทำงานรวมกันอาจตั้งอยูบนฐานความแตกตางในเรื่องแนวคิด
แรงจูงใจ และเปาหมายของความรวมมือ
อาจยังไมมคี วามไววางใจตอกันอยางเพียงพอ (ในตอนเริม่ ตน) ทำให
เกิดความสงสัยและหวาดระแวงตอประเด็นซอนเรน (ซึ่งอาจไมมี)
ของทัง้ สองฝาย
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z
z

z

z

z
z

z

วิธกี ารทำงานทีต่ า งกัน
ชองวางในการเขาถึงทรัพยากรแตกตางกัน อันเกิดจากประสบการณ
และความชำนาญขององคกรธุรกิจที่มีความคลองตัวในการบริหาร
จัดการมากกวา และภายใตความสัมพันธทไี่ มเทากัน ในลักษณะเชน
ผใู หทนุ กับผรู บั ทุน หรือ นายจางและลูกจาง เปนตน
ความรวมมือที่ไมไดคำนึงถึงหรือการมีสวนรวมจากบุคคลในชุมชน
ซึง่ เปนผรู บั ประโยชนอยางแทจริง
ความไมเขาใจในการพัฒนาโครงการทีค่ ำนึงถึงการพัฒนาสิง่ แวดลอม
ทีม่ คี วามยัง่ ยืนและตอเนือ่ ง
ความโปรงใสหรือความรับผิดชอบตอความรวมมือระหวางกัน
การพัฒนาควรคำนึงถึง ความยั่งยืนของชุมชนเปนผลลัพธสูงสุด
ของความรวมมือ
การขาดความมุงมั่นและความตอเนื่องในความรวมมือระหวางกัน
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

โดยรายละเอียดเรื่องความรวมมือระหวางองคกรภาคธุรกิจและภาคสังคม
และกรณีศกึ ษาตางๆ สามารถหาอานเพิม่ เติมไดที่ http://www.ngobiz.org
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บทที่
แผนการสือ่ สาร :
ความแตกตางจากการโฆษณา
โครงการจิตอาสาพนักงานกับการสื่อสาร

ในขัน้ ตอนการบริหารโครงการไดมกี ารกลาวถึงในเรือ่ งการสือ่ สารมาบางแลว
ที่ ต อ งนำมากล า วย้ำ เป น หลั ก การสำคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการพั ฒ นาโครงการ
จิตอาสาพนักงาน สืบเนื่องจากความหมายของจิตอาสาที่หมายถึงจิตใจที่ดีงาม
อยากชวยเหลือและพรอมแสดงออกหากมีโอกาสของพนักงาน อันเปนความหมาย
ทีต่ งั้ อยบู นฐานความเชือ่ ทีส่ ำคัญวาบุคคลทุกคนมีจติ ใจทีด่ งี ามอยแู ลว การทำโครงการ
จิตอาสาพนักงานจึงเปนการนำจิตใจทีด่ งี ามทีม่ อี ยแู ลวใหแสดงออกมา เทากับเปนการ
ยกระดับจิตใจไปในตัว การสื่อสารจึงเปนเรื่องสำคัญในการสื่อใหพนักงานแตละคน
นำจิตใจทีด่ งี ามนัน้ ออกมาแสดงออก
การสื่ อ สารจึ ง หมายถึ ง การสื่ อ สารที่ มุ ง ให ผู ส ง สารและผู รั บ สารมี จิ ต ใจ
ที่มุงมั่นทำความดี เพราะเขาไดทราบถึงประโยชนในสิ่งที่เขาไดทำและกอใหเกิด
ความสุขเมื่อไดรับสารนั้น และความเขาใจที่ถูกตองมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่อง
ความสัมพันธของมนุษยทเี่ กีย่ วของกับสังคมและสิง่ แวดลอม เมือ่ เขาไดรบั ประโยชน
คือมีเงินเดือนและมีสวัสดิการที่ดีใหกับตนเองและครอบครัวแลว เขาก็ควรเกื้อกูล
และชวยเหลือสังคม ภายใตการสนับสนุนจากองคกรธุรกิจของเขา

แผนการสื่อสาร
ความแตกตางจากการโฆษณา

69

แผนการสือ่ สารจึงตองเริม่ ตัง้ แตชว งเริม่ โครงการ จนถึงหลังจากการดำเนิน
โครงการเสร็จแลว ผานเครือ่ งมือสือ่ สาร รูปแบบตาง ๆ ดังตัวอยาง
z

z
z

z

z

z

วิธีแบบปากตอปาก เชน อาสาประชาสัมพันธสมบูรณกรุป ที่มี
ตัวแทนจากฝายตางๆ มาเปนกรรมการชมรมเพือ่ เปนตัวแทนในการ
กระจายขอมูลตางๆ สพู นักงาน เปนตน
บอรด ประกาศตางๆ ในองคกร ซึง่ มีอยแู ลวในทุกองคกร
จดหมายขาวภายใน โดยสวนใหญเปนจดหมายขาวที่สงใหกับ
พนักงานเปนประจำในแตละชวงเวลา เชน ทุกเดือน หรือทุกสามเดือน
หากมีการจัดทำโครงการจิตอาสาพนักงาน ก็อาจจัดทำฉบับพิเศษ
เพือ่ สือ่ สารเรือ่ งนีโ้ ดยตรง
อินเทอรเน็ต โดยสื่อสารผานเว็บไซตขององคกรธุรกิจ และผาน
จดหมายอิเล็คทรอนิคส (อีเมล) ดังเชน กรณีของบริษัท Price
Waterhouse Coopers (PwC) ทีส่ ง อีเมลจดหมายเชิญและรายละเอียด
โครงการ “ยูลซิ สิ ” (Ulyssys Program) ไปยังผบู ริหารในแตละประเทศ
เปนตน
วิทยุกระจายเสียง หรือระบบโทรทัศนภายในบริษทั ซึง่ องคกรบางแหง
มีเครือ่ งมือสือ่ สารชนิดนีอ้ ยแู ลว
จดหมายขาวสารถึงลูกคา เชน จดหมายขาวทุกสองเดือนของ
บริษทั เมอรค จำกัด ชือ่ “CSR Magazine” เปนตน

ในแตละชวงเวลาของการสื่อสารมีเนื้อหาที่แตกตางกันคือ ในชวงกอนการ
ดำเนินโครงการนั้น นอกจากสรางความเขาใจเรื่องประโยชนและรายละเอียดของ
โครงการแลว ยังควรแสดงใหเห็นถึงความสนุกสนาน และประสบการณทไี่ มมโี อกาส
หาไดงา ย เพือ่ ชักชวนใหพนักงานเขามารวมเปนอาสาสมัคร หากมีจำนวนพนักงาน
ที่แสดงความจำนงจำนวนเกินกวาขนาดของโครงการ ควรมีการสื่อสารใหพนักงาน
ไดทราบถึงวิธกี ารในการคัดสรรทีโ่ ปรงใสและสรางการมีสว นรวมจากพนักงาน
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ในชวงหลังการดำเนินโครงการ นัน้ ควรเนนเรือ่ งราวความดีงาม และความสุข
ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนสิง่ ตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ผานภาพถายกิจกรรม และขอมูลการประเมิน
ของพนักงาน และสมาชิกของชุมชน หรือผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะความรูสึกและ
ประสบการณที่ไดรับ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานที่ไมไดเขารวมใหรับทราบผลแหง
ความดีทเี่ ขาไดรว มกระทำ และอาจหาโอกาสมาเปนอาสาสมัครในครัง้ ตอไป โดยเฉพาะ
พนักงานหรือลูกคาทีร่ ว มบริจาค เมือ่ เขาไดรบั การสือ่ สารวาเงินและสิง่ ของทีเ่ ขาบริจาค
ไปนัน้ ไดไปสรางประโยชนอยางไร เขาก็ยงิ่ มีความมัน่ ใจในการทำความดี และพรอม
ทีจ่ ะทำความดีในครัง้ ตอไป
ทั้ ง นี้ ข อ ความในการสื่ อ สารควรใช คำหรื อ ภาษาที่ สุ ภ าพและก อ ให เ กิ ด
ความคิดเชิงบวก และไมเปนขอความเท็จ หรือขอความที่ยุยงใหเกิดการแตกแยก
แบงฝกแบงฝายระหวางกลุมอาสาหรือกลุมที่ไมไป ดวยทัศนคติเชิงบวกที่มีตอ
พนักงานที่ไมไดไปรวมโครงการวา “เขาอาจยังไมพรอม” และการสื่อสารที่ดำเนิน
อยางตอเนื่องเพื่อทำใหเขาเห็นคุณคาและเรงสรางความพรอมในตัวเขาใหเร็วยิ่งขึ้น
แผนการสื่อสาร
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ผลจากการสือ่ สารภายในองคกรดวยเครือ่ งมือสือ่ สารทีท่ นั สมัยดังทีก่ ลาวมา ไดกอ ใหเกิด
ผลสะทอนตางจากพนักงาน ดังตัวอยางขององคกรธุรกิจทัง้ 3 แหง คือ
z

z

บริษัท เนสทเล(ไทย) จำกัด ผลจากการแบงปนประสบการณนี้
สพู นักงาน มีเสียงตอบรับจากเพือ่ นพนักงาน ในเรือ่ งขอมูล ขอแนะนำ
ตางๆ ลวนเปนประโยชน และการแสดงความเสียดายทีพ่ ลาดโอกาส
ไมไดเขารวม ซึง่ ลวนแสดงใหเห็นถึงความสนใจในโครงการทีเ่ พิม่ ขึน้
ตามลำดับ
บริษัทฯในกลุมสมบูรณ ผลจากการสื่อสารตาง ๆ ที่ทำใหเห็นวา
ทรัพยสนิ และสิง่ ของทีเ่ ขารวมสละแบงปนไปนัน้ ไดกอ ใหเกิดประโยชน
แกบคุ คลทีล่ ำบากกวาเขาอยางไร จึงเกิดเสียงตอบรับคำแนะนำ และ
ขอคิดเห็นตาง ๆ ทีไ่ ดรบั และพรอมรวมอาสาในกรณีกจิ กรรมฉุกเฉิน
เชน การชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมที่จังหวัดอุตรดิตถ และเมื่อ
บริษทั ทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานทีม่ ตี อ บริษทั ในสองป
ที่ผานมา ก็ปรากฏความเห็นของพนักงานที่ตองการเห็นบริษัท
เขาไปชวยเหลือสังคมอืน่ ๆ ใหเพิม่ มากขึน้
z บริษท
ั เมอรค จำกัด มีตวั อยางนวัตกรรมสือ่ สารทีเ่ กิด
ขึน้ ในโครงการ Christmas Wishes, Care for Kids ทีไ่ มได
เปนเพียงการบริจาคสิง่ ของใหกบั เด็กดอยโอกาสเทานัน้ การ
สือ่ สารระหวางกันของผรู บั และผใู ห นับตัง้ แตการสำรวจความ
ตองการของเด็กนอยผดู ว ยโอกาส และสือ่ สารกลับไปยังผใู หญ
ใจดี คำชืน่ ชมโดยตรงจากผรู บั ยอมกอใหเกิดความสุข และ
เปนการตอกย้ำถึงประโยชนจากความดีทเี่ ขาทำ

ตัวอยางขางตนยอมแสดงใหเห็นถึงผลสำเร็จของการสือ่ สาร เพราะมิได เปน
เพียงการใหขอ มูลของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในโครงการเทานัน้ แตยงั กอใหเกิดความภาคภูมใิ จ
ของมวลหมพู นักงานทีไ่ ดทำงานในองคกรทีด่ ที เี่ กือ้ กูลชวยเหลือสังคม และเกิดความสุข
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และความพรอมในการทำงาน และนำสูความไววางใจจากลูกคาที่พรอมสนับสนุน
ผลิตภัณฑของบริษทั ในครัง้ ตอไป

ความแตกตางจากการโฆษณา
เคยมีการตั้งคำถามในลักษณะที่วา เมื่อองคกรธุรกิจจัดโครงการจิตอาสา
พนักงานขึ้นแลว ควรประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนหรือไม คำตอบของคำถามนี้
คงหนีไมพน วา ขึน้ อยกู บั เจตนา หากองคกรธุรกิจเห็นวาชุมชนหรือองคกรภาคสังคม ที่
เขาไปชวยเหลือยังมีความตองการชวยเหลือในดานตางๆ เกินกำลังขององคกรธุรกิจ การ
สือ่ สารใหสาธารณะชนไดรบั รผู า นสือ่ มวลชนแขนงตางๆ เพือ่ ชวยกันระดม ความชวย
เหลือเพิม่ เติมจึงเปนเรือ่ งจำเปน
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หรือกรณีทมี่ ภี าคีความรวมมือจากบริษทั ทีจ่ ำหนายวัตถุดบิ หรือบริการตางๆ
และลูกคาเขามารวมในโครงการ การสือ่ สารประชาสัมพันธถงึ กลมุ เปาหมายในวงกวาง
ก็เปนเรือ่ งจำเปน แตอาจทำในรูปของจดหมายขาวถึงลูกคาหรือสาธารณชนทัว่ ไป
แต ที่ ต อ งพึ ง ระวั ง การสื่ อ สารในแบบ "การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ "
ที่ ต อ งใช ง บประมาณจำนวนมากในการจ า งบริ ษั ท โฆษณาจั ด ทำสื่ อ โฆษณา
ดั ง เ ช น ใ น บ ริ ษั ท แ ห ง ห นึ่ ง ที่ นำ สิ่ ง ข อ ง ไ ป บ ริ จ า ค ใ ห กั บ ผู ด อ ย โ อ ก า ส
แลวก็จางใหบริษัททำโฆษณาเพื่อทำภาพยนตรโฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน
โดยมีคาใชจายในการโฆษณาทั้งหมดมากกวาเงินบริจาคหลายเทาตัว เปนตน
เพราะสะทอนเจตนาในการประชาสัมพันธมากกวาเจตนาในการทำความดี
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8

บทที่

ความตอเนือ่ ง :
การมงุ สกู ารพัฒนาขององคกรธุรกิจ

การที่โครงการจิตอาสาพนักงานมุงเนนการระดมจิตใจที่ดีงามไดใหโอกาส
แสดงออก ซึ่งเทากับเปนกระบวนการยกระดับจิตใจของพนักงาน เมื่อพนักงานของ
องคกรธุรกิจตระหนักถึงสังคมวงกวาง เขายอมเกิดความระมัดระวังในการดำเนินงาน
ของเขาที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชนนี้
คงมิไดเกิดขึน้ โดยงายดวยการทำโครงการเพียงครัง้ เดียว
ความตอเนือ่ งในการดำเนินงานจึงเปนเรือ่ งจำเปน เพราะ
z เอื้อประโยชนตอการนำขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อพัฒนา
โครงการในครัง้ ตอไป
z เอือ
้ ตอการขยายโอกาสใหกบั พนักงานคนอืน่ ๆ ไดเขารวมโครงการ
z เปนตัววัดผลทีต
่ ามมา (Outcome) ของโครงการทีด่ ี ในการประเมินผล
ผานตัวชีว้ ดั ในบทที่ 6 นัน้ เปนการวัดเฉพาะผลผลิต หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
เมือ่ โครงการจบลง แตสงิ่ ทีต่ ามมาหลังโครงการนัน้ กลับเปนเรือ่ งยาก
ในการประเมิน ความตอเนือ่ งในการจัดทำโครงการจิตอาสาพนักงาน
จึงเปนเสมือนตัวแทนทีด่ ขี องการแสดงออกถึงผลทีต่ ามมาวาองคกร
ธุรกิจนัน้ มีความเขาใจ และมงุ มัน่ ตอจิตอาสาพนักงานมากนอยเพียงไร
ดังเชนวิธีการประเมินโครงการ “ยูลิซิส” (Ulyssys Program) ของ
Price Waterhouse Coopers ว า ผู เ ข า ร ว มโครงการมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางไร ผูดำเนินโครงการหรือโคชใชวิธีการสังเกตวา
เขายังคงมงุ มัน่ ในวิถกี ารทำงานหรือไม ตัวอยางขอยืนยันถึงผลการ
ความตอเนื่อง
การมุงสูการพัฒนาขององคกรธุรกิจ
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เปลีย่ นแปลงทีไ่ ดจากอาสาสมัครแตละคน เชน ยังคงมงุ มัน่ ทำความดี
เปนตน อันสะทอนความเขาใจและผลสำเร็จของโครงการ จากการ
ติดตามผลหลังจากเขารวมโครงการในชวงเวลาตอมา
การทำกิจกรรมอยางตอเนื่อง จึงเปนการสะทอนความมุงมั่นของจิตในการ
กระทำความดี เพื่อพัฒนาสูพฤติกรรมใหมที่มีความเขาใจชัดเจนถึงความสำคัญ
ในเรื่องการคำนึงสังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางแทจริง กอใหเกิดการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอยางดีงาม และนำไปสกู ารพัฒนาองคกรในทีส่ ดุ เพราะองคกรก็คอื
บุคคลในองคกรนัน่ เอง เมือ่ บุคลากรดีองคกรก็ดตี ามดวย
หากจัดทำโครงการในลักษณะเปนครัง้ คราว หรือสองสามปครัง้ หรือปละครัง้
ยอมขาดความตอเนื่องในการพัฒนาความเขาใจดังกลาว แมวาในการจัดแตละครั้ง
ผเู ขารวมไดรบั ผลจากการทำความดี และมัน่ ใจทีจ่ ะทำความดีในครัง้ ตอไป โดยหมายถึง
กิจกรรมในปถัดไป อาจทำใหผูเขารวมไมสามารถเชื่อมโยงผลจากการทำความดี
ในครัง้ ทีผ่ า นมาใหเปนความเขาใจในการทำความดีในครัง้ ใหม เพราะไดลมื ไปหมดแลว
ความตอเนื่องในที่นี้มิไดหมายถึง ความถี่ที่มากขึ้นในการจัดกิจกรรมเดิม
แตควรเปนการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ และเปนความตอเนื่องจากผล
แหงการทำความดีทแี่ สดงออกในวิถกี ารทำงาน คือ ความสัมพันธทดี่ ใี นหมพู นักงาน
การชวยเหลือเกื้อกูลกันอันเกิดจากความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจในเพื่อนมนุษย
พรอมใหอภัยกัน เปนความสุขที่เกิดจากการทำงานในองคกรที่ไมไดมุงแตเฉพาะ
ผลประโยชนของตนเองในระยะสั้น แตคำนึงผลประโยชนในระยะยาว และเปน
ผลประโยชนรว มกันของคนในสังคม ธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
ความตอเนื่องในการทำกิจกรรมจึงเปนสิ่งสำคัญ เพราะการทำกิจกรรม
ในลักษณะเพียงครั้งเดียว (One time event) นั้นไมสามารถสรางกระบวนการ
พัฒนาการอยางตอเนือ่ ง ซึง่ มีลกั ษณะพัฒนาการแบบวงจรกนหอย คือ มีความชัดเจน
และลมุ ลึกมากยิง่ ขึน้ เมือ่ มีการทำครัง้ ตอๆ ไปได
ความตอเนื่อง
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หลังจากองคกรธุรกิจไดดำเนินโครงการอยางตอเนือ่ งจนเกิดความชัดเจน เพิม่
มากขึ้น จึงคอยพัฒนาเปนนโยบายขององคกร และพัฒนาสูโครงสรางขององคกร
ดังตัวอยางขององคกรธุรกิจทัง้ 4 แหง คือ
z

z

z

z

บริษทั เนสทเล(ไทย) จำกัด : หลังจากการสนับสนุนใหเกิดกิจกรรม
ในลักษณะโครงการเปนครัง้ คราว ทำใหเกิดการเรียนรแู ละความเขาใจ
ที่เพิ่มมากขึ้น จึงไดมีการกำหนดมอบหมายบทบาทหนาที่นี้ใหกับ
ผบู ริหารทีด่ แู ล Corporate Affairs ในปจจุบนั ภายใตการสนับสนุน
ของพนักงานทีอ่ าสาเขามาชวยจัดเตรียมโครงการแบบเปนครัง้ คราว
บริษทั ฯในกลมุ สมบูรณ : พัฒนาการอยางคอยเปนคอยไปจากชมรม
ประชาสั ม พั น ธ ภ ายในองค ก ร สู ช มรมอาสาเพื่ อ สั ง คม พร อ ม
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูบริหารที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ
สูความรับผิดชอบในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยตรง
ในปจจุบนั
บริ ษั ท เมอร ค จำกั ด : หลั ง จากผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ได นำ
แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility: CSR) มาเป น กลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ ที่ สำคั ญ ของ
บริษัท และเริ่มดำเนินกิจกรรมตางๆ กับหุนสวนทางธุรกิจ คือ
มู ล นิ ธิ รั ก ษ ไ ทย มาเป น ระยะเวลาหนึ่ ง จึ ง ได กำหนดตำแหน ง
ผู จั ด การความรั บ ผิ ด ชอบ ต อ สั ง คมขององค ก ร (Corporate
Social Responsibility Manager) ขึน้ ภายหลัง
ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส จำกัด (ประเทศไทย) : หลังจากผบู ริหาร
ระดับสูงไดเขาอาสาจัดทำ “โครงการสเู สนทางภาวะผนู ำ ขององคกร
(Leadership Development Journey: LDJ)” เปนระยะเวลาหนึ่ง
ทางบริษัทจึงมีนโยบายใหการสนับสนุน โครงการนี้อยางตอเนื่อง
และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด เครื อ ข า ยอาสาสมั ค รของโครงการยู ลิ ซิ ส
ให แ ก บ ริ ษั ท ในภู มิ ภ าค ตลอดจนการเชื้ อ เชิ ญ บริ ษั ท แม ใ ห ม า
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จั ด ทำโครงการยู ลิ ซิ ส ใน ประเทศไทย ล ว นสะท อ นถึ ง ความ
ชั ด เจนในการพั ฒ นานโยบายของ องค ก รที่ เ กิ ด จากการสะสม
ประสบการณในการทำความดี เพื่อชวยเหลือสังคม พรอมไปกับ
การพั ฒ นาบุ ค ลากร และมี ก ารพั ฒ นา โครงสร า งองค ก ร
ให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมด า นความรั บ ผิ ด ชอบ ต อ สั ง คม
ของธุรกิจ โดยมอบหมายใหผูบริหารทานนี้เปนผูดูแล ในปจจุบัน
ทิศทางการพัฒนาขององคกรธุรกิจทัง้ 4 แหงไดแสดงถึงการพัฒนานโยบาย
และโครงสรางองคกรคือการกำหนดตำแหนงผูรับผิดชอบที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
การดำเนินกิจกรรมมาเปนระยะเวลาหนึง่ โดยผรู บั ผิดชอบงานดานนีค้ วรมีบทบาทหนาที่
ในลักษณะกัลยาณมิตรใหกบั เพือ่ นพนักงานรวมผลักดันการทำความดีใหสงั คมตอไป
การพัฒนาดังกลาวอาจไมจำเปนตองเปนไปตามลำดับขัน้ ขางตน เจาของหรือ
ผบู ริหารสูงสุดขององคกรธุรกิจอาจมีนโยบายทีช่ ดั เจนในการทำกิจกรรมเพือ่ ชวยเหลือ
สังคม และพัฒนาโครงสรางเขามารองรับดวยการจัดหาบุคลากรทีม่ ารับผิดชอบโดยตรง
โดยทันที แตทงั้ นีก้ ม็ คี วามเสีย่ งในการหาบุคลากรทีม่ ที กั ษะและความชำนาญในการ
จั ด ทำ กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ วั ฒ นธรรมขององค ก ร ดั ง นั้ น เพื่ อ ลด
ความเสีย่ งดังกลาว การดำเนินโครงการอยางคอยเปนคอยไปภายใตบคุ ลากรทีอ่ าสา
มาเปนกัลยาณมิตร และเรียนรอู ยางตอเนือ่ งจะชวยใหเกิดความชัดเจนทัง้ ในการกำหนด
นโยบายหรือการใหบคุ ลากรเขามารับผิดชอบในตำแหนงดังกลาวในภายหลัง
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องคกรธุรกิจและสังคมมีความสัมพันธเกีย่ วเนือ่ งกันอยางไมสามารถแยกขาด
ออกจากกันได หากสังคมมีปญหาถึงขั้นวิกฤติ องคกรธุรกิจคงอยูไมไดเชนเดียวกัน
ดังนัน้ ในการดำเนินธุรกิจในปจจุบนั ผบู ริหารยุคใหมคงตองพิจารณาหาวิธดี ำเนินการ
ทีก่ อ ใหเกิดประโยชนแกองคกรคือผลกำไรและสรางผลประโยชนสงั คมไปพรอมกัน
การดำเนินโครงการจิตอาสาพนักงานขององคกรธุรกิจนัน้ นอกจากกอใหเกิด
ผลประโยชนแกชมุ ชนไดรบั การชวยเหลือ ทัศนคติทดี่ ขี องลูกคา และราคาหนุ ของผถู อื หนุ
ไมถูกกระทบจากปญหาสังคม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเปนปจจัยสำคัญ
ในการพัฒนาองคกร นอกจากนีโ้ ครงการจิตอาสาพนักงานยังนำความสุขทีล่ ะเอียดลึกซึง้
กวาความสุขทีไ่ ดจากการบริโภคสินคาหรือบริการทัว่ ไป อันเปนการสรางแรงจูงใจภายใน
ที่สำคัญในการนำศักยภาพที่ดีงามของพนักงานเพื่อมาพัฒนาสรางสรรคองคกร
ของตนเอง
ในตางประเทศ (โดยเฉพาะประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว) มีนโยบายภาครัฐทีส่ นับสนุน
ผานสถาบันกลางซึง่ เปนหนวยงานหรือองคกรอิสระมากกวาการดำเนินการเองโดยภาครัฐ
การทำงานขององค ก รสนั บ สนุ น หรื อ องค ก รอิ ส ระเหล า นี้ ก็ มี ลั ก ษณะคล า ยกั น
คือมุงการประสานงานเชื่อมโยงองคกรอาสาสมัครในพื้นที่ตางๆ และใหความรู
แกองคกรเหลานัน้ และเปนการจับครู ะหวางบริษทั ธุรกิจกับชุมชนหรือองคกรพัฒนา
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ทีต่ อ งการความชวยเหลือ นอกเหนือนโยบายการลดหยอนภาษีจากเงินบริจาค เพือ่
จูงใจ ใหประชาชนหันมาบริจาคและชวยเหลือสังคมมากยิง่ ขึน้
โครงการจิ ต อาสาพนั ก งานในองค ก รธุ ร กิ จ ทั้ ง 4 แห ง ที่ ทำการศึ ก ษา
จั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ ความหมายของจิ ต อาสาพนั ก งาน คื อ จิ ต ใจที่ ดี ง าม
อยากช ว ยเหลื อ และพร อ มแสดงออก การมี โ อกาสของพนั ก งานในองค ก รธุ ร กิ จ
โดยมีกัลยาณมิตรในองคกรธุรกิจ ทั้งที่เปนพนักงานทั่วไป ผูบริหารระดับสูง จนถึง
ผูบริหารระดับสูงสุด มารวมจัดทำโครงการอยางตอเนื่องอยางไมยอทอ ไมไดเห็น
เปนภาระงานเพิ่มเติมจากการทำงานในหนาที่ความรับผิดชอบประจำ ตรงขามกลับ
ทำงานอาสาดังกลาวดวยความสุขใจ ภาคภูมิใจในงานที่ทำและองคกรของตนเอง
มีความรักความผูกพันในองคกร และพรอมปฏิเสธขอเสนองานที่มีเงินเดือนสูงกวา
หากองคกรนัน้ มิไดมกี จิ กรรมดังเชนทีต่ นเองไดรว มทำในปจจุบนั อีกทัง้ ยังมีทศั นคติ
เชิงบวกกับเพือ่ นพนักงานทีไ่ มไดเขารวมกิจกรรม อันเนือ่ งจากอาจติดภารกิจตาง ๆ
ดวยการสือ่ สารขอมูลใหกบั เพือ่ นพนักงานทัง้ หมดไดรบั ฟงในทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดกิจกรรม
กลไกการระดมจิตอาสาพนักงานอันเกิดจากกัลยาณมิตรขององคกรธุรกิจ
ที่เขามารองรับการจัดทำโครงการจิตอาสาพนักงานมีลักษณะแตกตางกัน นับตั้งแต
บริษทั เนสทเล (ไทย) จำกัด ทีม่ ผี บู ริหารสนับสนุนภายใตคณะทำงานทีเ่ ปนอาสาสมัคร
เฉพาะกิ จ ในแต ล ะโครงการ ส ว นของกลุ ม บริ ษั ท สมบู ร ณ ก็ มี ผู บ ริ ห ารสนั บ สนุ น
ภายใตคณะกรรมการของชมรม “Somboon Group อาสา” ของบริษทั ฯ ในกลมุ สมบูรณ
ส ว นของบริ ษั ท เมอร ค จำกั ด มี ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด สนั บ สนุ น ภายใต
ตัวแทนพนักงานจากทุกแผนกในนาม “Care Core Team” และพยายามบูรณาการ
งานจิตอาสาเขากับการดำเนินงานในองคกรรวมถึงการนำลูกคาเขารวมกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ในขณะที่บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส มีผูบริหารระดับสูง
เปนผูผลักดันใหเกิดโครงการจิตอาสาพนักงานที่เนนการพัฒนาบุคลากรเชิงลึก
โดยใชการทำงานกับชุมชนเปนเวทีแหงการเรียนรพู ฒ
ั นาเพือ่ กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาคนดีใหสสู งั คมอยางมงุ มัน่
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หากเปนกลไกอยใู นรูปกลมุ พนักงานทีอ่ าสามาจากพนักงานในแตละแผนก ใน
องคกร เชน ชมรม Somboon Group อาสา หรือกลมุ รณรงคความหวงใยของบริษทั
เมอร ค จำกั ด ภายใต ก ารสนั บ สนุ น ให คำปรึ ก ษาของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง
รวมถึงการเปนนโยบายของ บริษทั ในการใหการสนับสนุนทัง้ สิง่ ของและงบประมาณ
ยอมทำใหโครงการจิตอาสา พนักงานเปนกระบวนการพัฒนาจิตใจไดอยางแทจริง
เพราะพนักงานทีอ่ ยใู นองคกร นอกจากมีความสัมพันธทดี่ รี ะหวางกัน และกับผบู ริหารแลว
ยังมีความสุขใจทีเ่ กิด จากการไดทำความดีและนำสคู วามสุขในวิถกี ารทำงานอันเกิดจาก
ความภาคภูมใิ จ และมัน่ ใจวาในความตัง้ ใจและทมุ เททำงานของตนมิไดสรางกำไรเพิม่ ขึน้
ใหกบั ผบู ริหารระดับสูง หรือเจาของ หรือผถู อื หนุ เทานัน้ แตไดสรางประโยชนคนื สสู งั คม
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โดยตัวเขาเองโดยตรงและโดยออม และผลจากความตัง้ ใจและทมุ งานของพนักงาน นำสู
ผลิตภัณฑและคุณภาพทีก่ อ ใหเกิดความพึงพอใจของลูกคา และเมือ่ ลูกคา ทราบถึงเจตนา
ทีด่ งี ามของบริษทั ในเรือ่ งความหวงใยและรับผิดชอบตอสังคมก็ยงิ่ ทำใหลกู คากลับมา
ซือ้ สินคา กอใหเกิดผลกำไรเพิม่ ขึน้ สืบเนือ่ งกันเชนนีเ้ รือ่ ยไป นัน้ คือ ความหมายทีแ่ ทจริง
ของผลประโยชนสว นตนขององคกรธุรกิจ ทีม่ ไิ ดจำกัด อยเู ฉพาะกำไรของเจาของกิจการ
และผถู อื หนุ แตรวมถึงคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน ของผคู นในสังคม และธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม ภายใตการทำความดีจากโครงการ จิตอาสาพนักงานเพือ่ การพัฒนายกระดับ
จิตใจใหสงู ขึน้
กระบวนการพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงาน เพือ่ มงุ การพัฒนายกระดับจิตใจ
สามารถเกิดขึน้ ไดจากการทีอ่ งคกรธุรกิจมีการดำเนินธุรกิจทีส่ อดคลองกับสัมมาอาชีวะ
คื อ ไม เ บี ย ดเบี ย นตนเอง พนั ก งาน และสั ง คม ตลอดจนธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม
และมีความเขาใจที่ชัดเจนในความหมายของคำวา “อาสา” อันเปนสองเงื่อนไข
ทีต่ อ งเกิดขึน้ กอนทีจ่ ะดำเนินไปตามหลักการอีกหาประการคือ
1) กัลยาณมิตร อันเปนกลไกการระดมจิตอาสาพนักงาน ไดแก พนักงาน
หรือกลุมพนักงาน และผูบริหารผูทำหนาที่นำสิ่งที่ดีมาบอกกลาว
ใหกับเพื่อนพนักงาน หรือเปดโอกาสใหเพื่อนพนักงานไดรวมกัน
ทำความดี
2) กิจกรรมทีส่ รางนวัตกรรม แมวา กิจกรรมจิตอาสาพนักงานจะเปน
กิจกรรมทีท่ ำนอกเวลาการทำงาน แตความคิดริเริม่ สรางสรรคกเ็ ปน
สิ่งจำเปน นอกเหนือไปจากการพิจารณาเลือกโครงการที่มีความ
สอดคลองกับลักษณะของธุรกิจแลวก็ตาม
3) เทคนิคบริหารโครงการ อันเปนวิธกี ารทีช่ ว ยในการวางแผนและติดตาม
ผลการดำเนินงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเงือ่ นไขตาง ๆ
ทั้งขอจำกัดขององคกร รสนิยมและทักษะของพนักงาน ความเปน
ไปไดจริงของโครงการ ตลอดจนขอจำกัดในเรือ่ งเวลาและทรัพยากร
ดานอืน่ ๆ
82
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4) แผนการสือ่ สารทีม่ ใิ ชการโฆษณา แตเปนการสือ่ สารเรือ่ งดีๆ เปนสิง่
จำเปนนับตั้งแตกอนเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ และติดตาม
หลังการดำเนินโครงการเสร็จสิน้ แลว เพือ่ ทำใหเพือ่ นพนักงานไดรบั
ทราบขอมูลในการทำกิจกรรมนีร้ ว มกัน ทำใหเกิดความสนใจและอาจ
จัดสรรเวลาเขามารวมเมือ่ เขามีความพรอม
5) ความตอเนือ่ ง ในการทำกิจกรรมเปนสิง่ สำคัญ เพราะการทำกิจกรรม
ในลักษณะเพียงครั้งเดียว (One time event) นั้นไมสามารถสราง
กระบวนการพัฒนาจิตใจ อันเปนกระบวนการที่ตองดำเนินการ
อยางตอเนือ่ งและมีพฒ
ั นาการแบบวงจรกนหอย คือ มีความชัดเจน
และลมุ ลึกมากยิง่ ขึน้ เมือ่ มีการทำครัง้ ตอๆ ไป

บทสรุปและขอควรระวัง
สูความสุขในวิถีการทำงานอยางแทจริง

83

ขอควรระวัง
ขอควรระวังทีส่ ำคัญในการทำกิจกรรมจิตอาสาพนักงาน คือ การไมคาดหวังผล
แต มุ ง สร า งเหตุ คื อ ป จ จั ย ในการทำความดี ใ ห ถึ ง พร อ ม แต ก็ มิ ไ ด ห มายความว า
ไมมีการประเมินผลหรือการติดตามผลการดำเนินงาน แตการประเมินผลและการ
ติดตามผลการดำเนินงานเปนไปเพือ่ การเรียนรู เพือ่ มงุ สรางเหตุหรือปจจัยครัง้ ตอไป
ใหดีมากยิ่งขึ้น มากกวาการจับผิดหรือการประเมินเชิงปริมาณหรือคุณภาพในแง
เชิงเปรียบเทียบกับโครงการของหนวยงานอืน่ ๆ
นอกจากนี้ยังตองระวังในเรื่องการสรางแรงจูงใจที่ไมกอใหเกิดความอยาก
หรือความโลภ จากการไดสงิ่ จูงใจภายนอก เชน กรณีการเปนอาสาสมัครของมูลนิธิ
ทีม่ แี รงจูงใจคือเงินตอบแทนตามจำนวนครัง้ ของการชวยเหลือเปนตน เพราะเปนการ
ยั่วยุตอความโลภของมนุษยและอาจทำใหอาสาสมัครไมสามารถควบคุมตนเองหรือ
มีความรคู วามเขาใจทีเ่ ทาทันความโลภนัน้ ทำใหการทำกิจกรรมอาสาสมัครนัน้ นอกจาก
ไมเปนการพัฒนาจิตใจแลว ยังกอใหเกิดความเขาใจผิดหรือมิจฉาทิฎฐิอกี ดวย จึงตอง
สรางแรงจูงใจที่กอใหเกิดความพอใจหรือความสุขใจที่ไดกระทำมากกวา ความโลภ
หรือความตองการสิง่ ของภายนอก เพือ่ ใหการทำกิจกรรมจิตอาสาพนักงานกอใหเกิด
ความสุขและสรางศานติสขุ ขึน้ ในสังคมไดอยางแทจริง
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ก. ตัวอยางแผนการดำเนินกิจกรรมประจำป
ของชมรม Somboon Group อาสาฯ
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ข. ตัวอยางแบบประเมินโครงการจิตอาสาพนักงาน
ชื่อกิจกรรม/โครงการ :
ผปู ระสานงาน/ผรู บั ผิดชอบโครงการ :
วันทีท่ ำกิจกรรม จากวันที่
ถึง
ทราบขอมูลโครงการนี้จากแหลงใด
ก. เพือ่ น
ข. บอรดประกาศ
ค. การกระจายขาวทางวิทยุ
ง. อืน่ ๆ คือ .....................................
ไมเคย
เคย ระบุ ..................................................................................
ทานเคยรวมเปนอาสาสมัครมากอนหรือไม
การประเมินกิจกรรม (ใสเครื่องหมายลงในชองที่ตองการ)
รายการ

ใช
มากที่สุด

ไมใช
นอยที่สุด

1. การสนับสนุนสงเสริมโครงการอาสาฯจากบริษทั
2. การสนับสนุนสงเสริมโครงการอาสาฯจากเพื่อนรวมงาน
3. งบประมาณสำหรับการทำกิจกรรม
4. การไดรับความรวมมือจากชุมชนที่เขาไปรวมกิจกรรม
5. เวลาในการวางแผน เตรียมโครงการ หรือเตรียมตัวเขารวม
6. ประโยชนจากการทำกิจกรรมนี้ -- กับตัวพนักงาน
-- กับองคกรธุรกิจ
-- กับชุมชนทีเ่ ขาไปรวมกิจกรรม
7. คุณจะแนะนำใหมกี ารทำกิจกรรมนีซ้ ้ำหรือไม
8. การเขารวมเปนอาสาสมัครในกิจกรรมครั้งตอไป
9. การเขารวมเปนผูนำหรือผูรับผิดชอบโครงการอาสาฯในครั้งตอไป
ขอเสนอแนะหรือคำแนะนำในการจัดทำโครงการ
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
หากมีลูกคาเขารวม อาจถามคำถามเพิ่มเติม คือ
การเขารวมกิจกรรมครั้งตอไป
การเลือกซื้อผลิตภัณฑหรือการบริการในครั้งตอไป
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ค. ตัวอยางโครงสรางและหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการตัง้ ชมรมอาสาสมัคร
พนักงานของ บริษทั ชมรม Somboon Group อาสาฯ

โครงสรางชมรม Somboon Group อาสาฯ

หมายเหตุ : วาระดำรงตำแหนง 2 ป
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หนาทีข่ องแตละฝาย
ฝายประชาสัมพันธ
1) การสงขาวสารกิจกรรมของชมรมใหทวั่ องคกร
2) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร เพื่อขอความรวมมือ ในการจัด
กิจกรรม
3) หาขาวสารสำหรับการประชาสัมพันธ

ฝายกิจกรรม
1) จัดประชุมอาสา ฯ ทัง้ ในและนอกสถานที่
2) สำรวจและประมวลผลขอมูล เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน (หาสถานที่,
เตรียมอุปกรณตา ง ๆ)
3) กิจกรรมอืน่ ๆ

ฝายสรรหา
1)
2)
3)
4)
5)

หาสมาชิกเพิม่
งานทะเบียนสมาชิก
เก็บเงินสมาชิกและจัดทำบัญชีของชมรม
สมาชิกสัมพันธ (วันเกิด, เจ็บปวย)
กฎระเบียบการปฏิบตั ขิ องสมาชิก

ฝายวิชาการ
1)
2)
3)
4)
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จัดอบรมเพือ่ พัฒนาสมาชิก
คนหาหลักสูตรการอบรม
พัฒนาทักษะ
สำรวจความคิดเห็นและประเมินผลการดำเนินงานของชมรม

คุณสมบัตขิ องสมาชิกชมรม Somboon Group อาสาฯ
1. เป น พนั ก งานของสมบู ร ณ ก รุ ป ในกรณี เ ป น พนั ก งานของ
ตองมีอายุงานไมนอ ยกวา 6 เดือน
2. มีความเสียสละ และพรอมทำงานเพือ่ สังคม

Subcontract

กฎระเบียบการปฏิบตั ิ
1. สมาชิกชมรม ฯ จะตองรับขาวสารจากแผนกธุรการและกิจกรรมเพือ่ สังคม ทุกสัปดาห
และทำการประชาสัมพันธตอ
2. สมาชิกชมรม ฯ จะตองเขารวมประชุมไมนอยกวา 75 % ของการประชุมทั้งหมด
ในรอบ 6 เดือน
3. สมาชิกชมรม ฯ จะตองเขารวมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนอยางนอย 1 ครัง้ ตอป
4. สมาชิกชมรม ฯ มีหนาทีส่ ง เงิน เดือนละ 100 บาท สมทบเขากองทุน เพือ่ การทัศนะ
ศึกษาประจำปและสวัสดิการตาง ๆ (เยีย่ มไข, มรณะสงเคราะห)
5. สมาชิกชมรมฯ จะตองไมประชาสัมพันธขา วสารในเชิงลบทีม่ ผี ลตอบริษทั ฯ และชมรมฯ
6. สมาชิกชมรมฯ จะตองปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษทั ฯ และชมรมฯ อยางเครงครัด

การพนสภาพการเปนสมาชิกชมรม ฯ
1. พนสภาพการเปนพนักงานของบริษทั ฯ
2. ลาออกจากชมรม ฯ
3. การพิจารณาใหออกจากชมรม ฯ โดยมติของคณะกรรมการ (ประธาน และคณะกรรมการ)

ภาคผนวก
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ง. บทความเรือ่ ง
จิตอาสาพนักงานจากมุมมองพุทธเศรษฐศาสตร : สคู วามสุขในวิถกี ารทำงาน

บทนำ
มีผูกลาววาสังคมไทยสนใจเรื่องที่ไมดีมากกวาเรื่องดีๆ สื่อมวลชนไทย
ส ว นใหญ จึ ง นิ ย มลงเรื่ อ งราวที่ ส นองตอบกั บ ความสนใจดั ง กล า ว ทำให เ รื่ อ ง
การทำความดีของผูคน องคกรตางๆ อาจไมอยูในกระแสหลักในความสนใจของ
คนในสังคม
เรือ่ งราวทีน่ ำมาเลา....ตอไปนี้ เปนเรือ่ งราวของการทำความดีของพนักงาน
ในองคกรธุรกิจ 4 แหง อาจมีผูไดรับฟงเรื่องราวเหลานี้มาบางแลว มาคราวนี้
คงไมเปนการนำเรือ่ งเกามาเลาใหม เพราะนำแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตรมาวิเคราะห
ในกระบวนการของกิจกรรมทำความดีเหลานี้ เพือ่ ใหเกิดความเขาใจกิจกรรมเหลานี้
ใหลกึ ซึง้ มากยิง่ ขึน้

พุทธเศรษฐศาสตรคอื อะไร
พุทธเศรษฐศาสตรคือการนำเอาพุทธธรรม คือ คำสอนของพระพุทธเจา
มาประยุกตใชในการจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยอู ยางจำกัดใหเกิดประโยชนสงู สุด โดยผาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ 3 ดาน คือ การผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต
ทัง้ ในระดับจุลภาคและระดับมหภาค
ความแตกตางที่สำคัญระหวางทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่นำมาใชในเศรษฐกิจ
ของประเทศและของโลกในป จ จุ บั น อั น เรี ย กว า เศรษฐศาสตร ก ระแสหลั ก และ
พุ ท ธเศรษฐศาสตร นั้ น มี ห ลายประการ นั บ ตั้ ง แต ข อ สมมุ ติ ที่ อ ยู เ บื้ อ งหลั ง ทฤษฎี
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เศรษฐศาสตร กระแสหลักที่เชื่อวามนุษยมีพฤติกรรมการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
(Rationality) โดยถือวาการที่มนุษยดำเนินการทางเศรษฐกิจทั้ง 3 ดาน โดยยึด
ผลประโยชนสว นตนเปนหลัก เปนการการทำทีม่ เี หตุผล
ภายใตขอ สมมุตเิ ชนนี้ เมือ่ รวมกับความเชือ่ ในวิวฒ
ั นาการของความอยรู อด
ของสิง่ มีชวี ติ ของชาลส ดารวนิ เรือ่ ง “ความอยรู อดของสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ หมาะสม” (Survival
of the Fittest) ทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักไดนำมาใชในเรือ่ งระบบการแขงขัน โดย
เชือ่ วากลไกตลาด หรือราคา อันเปรียบเสมือนมือทีม่ องไมเห็น (Invisible Hand) จะเขา
มาควบคุมใหเกิดการจัดสรรอยางมีประสิทธิภาพภายใตระบบการแขงขันแบบ สมบูรณ
(Perfectly Competition) กลาวคือ เมือ่ มีผขู ายจำนวนมากผลิตสินคา อยางเดียวกัน และ
ผซู อื้ จำนวนมากมีความตองการบริโภคสินคานัน้ และแตละฝาย ก็มขี า วสารทีส่ มบูรณ
ราคาตลาดเปนกลไกในการปรับปริมาณความตองการเสนอซือ้ และเสนอขายใหอยใู น
ระดับสมดุล คือไมใหเกิดความโลภจนเกินไป และกอใหเกิด การจัดสรรทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจคือระดับ ความพึงพอใจสูงสุด (Utility) ของ
ผเู กีย่ วของ จึงทำใหผลประโยชนสว นตน(Self Interest) และ การแขงขัน (Competition)
เปนหัวใจหรือคุณคาหลัก (Core Value) ของทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
แตในโลกความเปนจริง ระบบตลาดแขงขันสมบูรณ กลับเปนเรื่องที่อยูใน
อุดมคติเทานัน้ อันเนือ่ งจากชนิดสินคาทีม่ คี วามหลากหลาย จำนวนผขู ายหรือผผู ลิต และ
การแลกเปลีย่ นสินคาระหวางผผู ลิตและผบู ริโภคกลับไมใชเปนเรือ่ งงายและมีตน ทุน เพือ่
ใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเกิดขึน้ อันเรียกวาตนทุนธุรกรรม (Transaction Cost)
สาเหตุสำคัญ คือ ขอมูลขาวสารที่ไมสมบูรณระหวางกัน ทำใหเกิดสภาวะที่เรียกวา
“ระบบตลาดลมเหลว” (Market Failure)
นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักพยายามแกไขปญหาดวยการนำเสนอมาตรการ
ตาง ๆ ใหภาครัฐ เขาไปแทรกแซงหรือควบคุมระบบตลาด โดยไมยอมใหระบบตลาด
ดำเนินการไปตามสภาพปญหาที่เกิดขึ้น เชน การออกระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ
ภาคผนวก

97

โดยภาครัฐ เพือ่ ปองกันการผูกขาด หรือการเขาไปดำเนินการผลิตสินคาหรือบริการ
ที่ มี ค วามจำเป น แทนที่ เ อกชน เนื่ อ งจากเอกชนไม มี แ รงจู ง ใจในการดำเนิ น การ
ตลอดจนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในฐานะผูบริโภครายใหญ เมื่อเกิด
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เปนตน ซึง่ เปนการแกปญ
 หาทีป่ รากฏขึน้ ในแตละชวงเทานัน้
แมมคี วามพยายามในการแกปญ
 หาระยะยาว กลับเปนเรือ่ งทีไ่ มงา ยนัก และทีส่ ำคัญ
หากภาครัฐ อันประกอบดวยนักการเมือง และขาราชการมิไดวางเปาหมายอยูที่
ความผาสุ ก ของประชาชนทั้ ง ประเทศเป น ด า นหลั ก แต ก ลั บ อยู ที่ ฐ านเสี ย งและ
ผลประโยชนสว นตน ความลมเหลวของภาครัฐ (Government Failure) จึงเปนสิ่งที่
หลีกเลีย่ งไดยากยิง่
เมื่อหันกลับไปพิจารณาภาคธุรกิจเอกชนที่ผลิตสินคาโดยมีเปาหมายเพื่อ
ประโยชนสวนตนหรือกำไรเปนดานหลัก คุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะของคนในสังคม
(Well-being) จึงอาจถูกละเลย สงผลใหเกิดการผลิตที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบ
ตอสังคมและสิง่ แวดลอมเกิดขึน้ แมในปจจุบนั จะมีกระแสการเรียกรองเรือ่ งการทำธุรกิจ
เพือ่ ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) เกิดขึน้ ทัว่ โลก และ
กระจายสเู มืองไทยแลวก็ตาม ประเด็นปญหาความไมเขาใจเกีย่ วกับเรือ่ งดังกลาว ทัง้ ใน
เรื่องคำนิยามหรือความหมายของสิ่งนี้ และการวัดผลของการกระทำซึ่งเปนเรื่อง
นามธรรม ตลอดจนระบบคิด (System Thinking) เบือ้ งหลังของการทำธุรกิจโดยสวนใหญ
ทีม่ องเห็นผลประโยชนสว นตน (Self-interest) ในความหมายทีแ่ คบ จึงอาจเห็นวา ธุรกิจ
ควรทำกำไรก อ นแล ว ค อ ยคำนึ ง ถึ ง สั ง คมที่ ห ลั ง และอาจก า วล ว งไปถึ ง การเน น
หาประโยชนสวนตนระยะสั้นโดยไมคำนึงถึงผลกระทบทางลบดังที่กลาว อันเนื่อง
มาจากกลไกตลาดทีเ่ ขามาควบคุมความโลภมีความลมเหลวดังทีก่ ลาวมา
เมื่อนำพุทธธรรมเขามาประยุกตในทฤษฎีเศรษฐศาสตร ทำใหความเขาใจ
เรื่องธรรมชาติของมนุษยมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเขาใจวาทุกสิ่งลวนตั้งขึ้นภายใต
เหตุปจ จัยทีม่ คี วามสัมพันธระหวางกัน ภายใตกฎอิทปั ปจจัยตา ดังนัน้ การดำรงชีวติ
มนุษยจึงมิไดเกิดขึ้นไดโดยสวนเดียว แตดำรงอยูภายใตความสัมพันธกับสังคม
(Society) และธรรมชาติสิ่งแวดลอม (Nature) หากปราศจากสังคมหรือธรรมชาติ
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มนุษยกไ็ มสามารถดำรงตนอยไู ด ดังนัน้ ผลประโยชนสว นตน (Self-interest) ในพุทธ
เศรษฐศาสตรจงึ มีความหมายทีก่ วางขวาง ครอบคลุมถึงคุณภาพชีวติ ทัง้ ของตนเอง
คนอืน่ ๆ ในสังคม หรือ ธรรมชาติสงิ่ แวดลอม
เมื่อเขาใจถึงความสัมพันธของการดำรงอยูรวมกันอยางเปนเหตุปจจัย
กลไกความรวมมือ (Cooperation) จึงเปนสิ่งที่จำเปน ทั้งนี้อาจเปนความรวมมือแท
(Pure Cooperation) คือความรวมมือของทุกฝายในสังคม และความรวมมือเทียม
(pseudo cooperation) คือ ความรวมมือกันภายในสังคมยอยหนึ่งๆ เชน ในชุมชน
หรือ องคกรธุรกิจ เพือ่ การแขงขันกับอีกสังคมยอยๆ อืน่ ๆ ภายใตเปาหมายทีส่ ำคัญ
คือ คุณภาพชีวติ ทีด่ รี ว มกัน ดังนัน้ พุทธเศรษฐศาสตรจงึ มีคณ
ุ คาหลักอยทู คี่ ณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ รี ว มกัน และความรวมมือ ในขณะทีเ่ ศรษฐศาสตรกระแสหลัก คือ ผลประโยชนสว นตน
และการแขงขัน
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ความเขาใจในเรื่องความสัมพันธอยางเปนเหตุปจจัยซึ่งกันและกันดังกลาว
กลับเปนเรือ่ งทีซ่ บั ซอนและเขาใจไดยากยิง่ อันเนือ่ งจากความไมรู (อวิชชา) ทีท่ ำให
มนุษยไมสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ทั้งหลายตามความเปนจริง มนุษยจึงตองมีการ
พัฒนาปญญา (ความรแู จงตามความเปนจริง) จิตใจ และพฤติกรรม อันเปนฐานสำคัญ
ทีเ่ กือ้ กูลกันใหเกิดขึน้ พระพุทธเจาทรงมีความเชือ่ วามนุษยมศี กั ยภาพในการพัฒนา
ใหเกิดปญญา และพระองค พระอริยสาวก อุบาสก อุบาสิกา ทั้งในครั้งพุทธกาล
และสืบเนือ่ งตอกันมา ลวนแสดงตนเปนตัวอยางใหเห็นถึงศักยภาพเชนนัน้ และเพือ่ ให
เขาถึงความหมายทีแ่ ทจริงของคำวา “มนุษย” คือ ผมู ใี จสูงหรือใจประเสริฐ อยางแทจริง
กระบวนการพัฒนาปญญาดังกลาวมิไดเกิดขึ้นจากระบบการศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน
แตเปนการศึกษาในระบบ “ไตรสิกขา” ซึง่ เปนหนทางแหงการดับทุกข หรืออริยมรรค
มีองคแปด
ทัง้ นี้ การศึกษาในระบบไตรสิกขามิไดมงุ เนนการปฏิบตั ริ ะดับบุคคล เทา
นัน้ แตครอบคลุมถึงสภาพสังคมทีเ่ อือ้ ตอการศึกษาในระบบไตรสิกขาของ บุคคล
ดวย ดังทีพ่ ระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตตโต, 2543 : 604) ไดกลาววา “สาระของ
ไตรสิกขา แสดงตัวออกมาไมเฉพาะการปฏิบตั ริ ะดับบุคคลของบุคคลเทานัน้ แตสอ งถึง
ภารกิจทีม่ นุษยจะตองจัดทำในระดับชุมชนและสังคมดวย กลาวคือ การจัดวาง ระบบแบบ
แผน จัดตัง้ สถาบัน และกิจการตางๆ จัดแจงกิจกรรมและวิธกี ารตางๆ เพือ่ ใหสาระของ
ไตรสิกขาเปนไปในหมมู นุษย หรือใหมนุษยดำรงอยใู นสาระไตรสิกขา”
โดยมีรายละเอียดการพัฒนาสามดาน ทัง้ ในระดับบุคคลและสังคม คือ
ก. ศีล คือ ความเปนอยทู ถี่ กู ตองทางกาย วาจา อันเกิดจากเจตนาทีอ่ ยใู น
จิ ต ใจของแต ล ะบุ ค คลเป น หลั ก และสั ง คมอั น หมายถึ ง กฎระเบี ย บ
กฎหมายของสังคมที่ปองกันมิใหมนุษยดำเนินชีวิตอยางไมเบียดเบียน
กัน และสงเสริมใหเกิดการทำความดีในสังคม ประกอบดวย
1) เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) ไดแก การเวนจากการพูดเท็จ สอเสียด
และคำหยาบ
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2) กระทำชอบ (สัมมากัมมันตะ) ไดแก การเวนจากการทำลายชีวติ
ผอู นื่ การเอาของทีเ่ ขามิไดให และการประพฤติผดิ ในกาม
3) เลีย้ งชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) การมีอาชีพทีด่ งี ามไมเบียดเบียน
สังคมและสิง่ แวดลอม
ข. สมาธิ คือ ความมีจติ ใจทีอ่ บรมดี มีสมรรถภาพพรอมทีจ่ ะไดรบั ความสุข
ตามธรรมชาติของบุคคล และสังคมอันครอบคลุมถึงสภาพแวดลอม
ทางกายภาพทั้ ง ในชุ ม ชนที่ อ าศั ย สถานที่ พั ก ผ อ นและในที่ ทำงาน
เพื่ อ ให เ กิ ด บรรยากาศจู ง ใจให ม นุ ษ ย คิ ด ในสิ่ ง ดี ง าม มี ค วามเมตตา
ปราณีตอ กัน ประกอบดวย
4) เพียรชอบ (สัมมาวายามะ) ไดแก ความเพียรทางใจ ความบากบัน่
คือ ปธาน 4 คือ เพียรปองกันอกุศลทีย่ งั ไมเกิด เพียรละอกุศล
ทีเ่ กิดขึน้ แลว เพียรสรางกุศลทีย่ งั ไมเกิด และ เพียรสงเสริมกุศล
ทีเ่ กิดขึน้ แลว
5) ระลึกชอบ (สัมมาสติ) ความไมเผลอ ไมเลิน่ เลอ ระมัดระวัง และ
ตืน่ ตัวในหนาที่ เพือ่ ใหการดำเนินชีวติ มีสติกำกับอยใู นทุกกาวยาง
6) ตั้งมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) ความมั่นคงของจิต หรือ การที่จิต
กำหนดแนวแนอยูกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เปนคุณงามความดี หรือ
การกระทำความดี
ค. ปญญา คือ ความรอบรใู นสิง่ ทีค่ วรรตู ามภาพความเปนจริงตามธรรมชาติ
และรวู ธิ ใี นการพัฒนาอยางเพียงพอ และสำหรับมนุษยแตละบุคคล และ
สังคมอันรวมถึง ระบบการศึกษาที่เนนคุณธรรมและการสรางระบบคิด
ตลอดจนระบบการศึกษาทีเ่ นนการฝกในระบบไตรสิกขา ประกอบดวย
7) เห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ความเห็น ทฤษฎี ความเชือ่ รวมถึงคานิยม
และอุ ด มการณ ที่ ถู ก ต อ ง คื อ ความเห็ น ถึ ง กฎไตรลั ก ษณ
การเกิดขึน้ ตัง้ อยู และดับไปของสรรพสิง่
8) ดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) ความดำรินกึ คิดทีไ่ มดำเนินไปตาม
แรงผลักของความชอบหรือไมชอบ หรือเกิดจากความเห็นผิด
(มิจฉาทิฏฐิ) หรือความดำรินกึ คิดทีไ่ มเอนเอียง
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กระบวนการดังกลาวมิไดเปนเพียงการทำความเขาใจทางทฤษฎีเทานัน้ (ปริยตั )ิ
แตเนนการฝกปฏิบตั ติ ามแนวคิดทฤษฎี (ปฏิบตั )ิ และการไดรับผลจริง ตามแนวคิด
ทฤษฎี (ปฏิเวธ) เพือ่ กอใหเกิดศรัทธา คือความมัน่ ใจในการปฏิบตั ใิ น ครัง้ ตอๆ ไป ทัง้
นีใ้ นการฝกฝน ศีล สมาธิ ปญญา นัน้ มิไดแยกจากกัน หากมี ความสัมพันธเชือ่ มโยงกัน
เปนระบบตามกฎ อิทปั ปจจยตาเชนเดียวกัน โดยมีปญ
 ญา เปนแกนกลางในการกำกับ
จึงมีการเรียกการพัฒนาในระบบไตรสิกขา วาเปน กระบวนการพัฒนาปญญา
ในเศรษฐศาสตรกระแสหลัก อาจพิจารณาวา “ทุนมนุษย” (Human Capital)
มีความหมายใกลเคียงกับปญญา แตแทจริงแลวมีความแตกตางกันมาก เนือ่ งจาก มนุษย
ในเศรษฐศาสตรกระแสหลักเปนเพียงทุนหรือปจจัยในการผลิตทีส่ ำคัญเทานัน้ ในขณะที่
ปญญาในพุทธเศรษฐศาสตรกลับเปนศักยภาพทีม่ นุษยควรพัฒนาเพือ่ ใหเขาใจสรรพสิง่
ตามความเปนจริง ดังนัน้ ปญญาจึงไมไดเปนเพียงปจจัยหลักในการผลิตเทานัน้ แตนำมา
ควบคุมการบริโภค และชวยในการแลกเปลีย่ นสินคาและบริการอยางมี การุณยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น มิไดเอาราคา หรือกำไรเปนตัวตั้งอีกตอไป ทำใหปญญา เปนหัวใจหลักใน
พุทธเศรษฐศาสตร
และเมือ่ มีปญ
 ญากำกับในวิถกี ารดำเนินชีวติ ทัง้ ในวิถชี วี ติ ประจำวัน และ ในการ
ทำงาน ทำใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมซึ่งเปนทางสายกลาง (Middle
Way) ใหเกิดขึน้ เพือ่ บรรลุเปาหมายของคุณภาพชีวติ รวมกัน และเขาใจถึง ความหมาย
ของความสุขที่แทจริง วามิไดเกิดจากการบริโภคสินคาหรือบริการ หรือการไดรับสิ่ง
ตาง ๆ เทานัน้ ซึง่ เปนความสุขทีต่ อ งอิงอาศัยสิง่ ภายนอก (สามิสสุข) แตเปนความสุขอันเกิด
จากการไดทำสิง่ ดีงาม หรือการเสียสละทรัพย สิง่ ของของตน ซึง่ เปนความสุขทีไ่ มตอ ง
อิงอาศัยสิง่ ตางๆ ภายนอก (นิรามิสสุข) จากความเขาใจ ชัดเจนทำใหเห็นคุณคาและรวม
กันทำสิง่ ดีงามตาง ๆ และชวยเหลือบุคคลอืน่ ทีเ่ ดือดรอน มากกวาเพือ่ ใหเกิดศานติสขุ
ขึน้ ในสังคมไดอยางแทจริง
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จิตอาสาพนักงานคืออะไร
“จิตอาสา (Spiritual Volunteer)” หรือ การใหและอาสาชวยเหลือเกือ้ กูลกัน
ระหวางกัน ของคนในสังคม เปนกิจกรรมทีด่ ำรงอยมู าชานานคกู บั สังคมมนุษยตงั้ แต
ครั้งอดีต เพื่อชวยทำใหมนุษยสามารถดำรงชีวิตอยูไดในทามกลางความขาดแคลน
อาหาร และสิง่ ของเครือ่ งใช ฯลฯ ทัง้ ในภาวะปกติและเมือ่ เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ในปจจุบนั เมือ่ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความพรอมในสิง่ อำนวย ความ
สะดวกจากสาธารณูปโภคทีภ่ าครัฐจัดสรรใหเพิม่ มากขึน้ จนเกิดความมัน่ คง ปลอดภัย
ในชีวติ ทำใหมนุษยในสังคมหลายแหงอาจหลงลืมความสำคัญของมิติ ทางสังคมในดาน
นีไ้ ป เชน คนในสังคมเมืองหลวง อาจไมรจู กั เพือ่ นบานทีอ่ ยตู รงขาม กันเลย หากมีเหตุ
รายเกิดขึน้ ในบาน บุคคลแรกทีเ่ ขาขอความชวยเหลือก็อาจเปนยาม รักษาความปลอดภัย
ตำรวจ หรือเพือ่ นสนิททีอ่ ยหู า งไกล แทนทีจ่ ะเปนเพือ่ นบาน ทีอ่ ยใู กลเคียง เปนตน ทัง้
นีม้ ไิ ดมคี วามหมายวาความเจริญทางเทคโนโลยีจะมีแตดา นลบ แตผลกระทบทางลบควร
เปนสิง่ ทีต่ อ งคำนึงถึง
กอปรกับการพัฒนาทีเ่ นนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสำคัญ โดยมีภาค
เอกชนเปนจักรกลในการขับเคลือ่ นเพือ่ บรรลุเปาหมายประโยชนสว นตน เปนสำคัญ ใน
ขณะทีก่ ลไกตลาดและภาครัฐเขาไปควบคุมและแทรกแซงนัน้ ลมเหลว ดังทีก่ ลาวมาแลว
ความเจริญทางเทคโนโลยีหรือวัตถุและทางเศรษฐกิจจึงมิไดทำให สังคมบรรลุสวัสดิการ
สูงสุดแตอยางใด แตกลับนำมาซึง่ ความแตกตางเรือ่ งรายได ระหวางคนรวยและคนจน
ความเครียดของผคู นในสังคม และความเสือ่ มโทรมของ ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทัง้ ใน
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว และในประเทศทีก่ ำลังพัฒนา ทีม่ รี ะดับความรุนแรงของปญหา
มากกวา กอใหเกิดกระแสความสนใจตอแนวทาง การพัฒนามงุ สคู วามยัง่ ยืน ในระยะยาว
มากกวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะสัน้ โดยเนนการพัฒนาทีค่ ำนึงถึงมิตทิ าง
สังคม และธรรมชาติสงิ่ แวดลอมมากยิง่ ขึน้
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เมือ่ มีงานวิจยั จำนวนมากคนพบวา ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวหลายประเทศ เผชิญ
ปญหาดังกลาวในระดับที่แตกตางกัน หรือดำรงอยูไดแมในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
อันเนือ่ งมีทนุ สังคมอยใู นระดับสูง เชน ในประเทศอิตาลีตอนบน และประเทศญีป่ นุ เปนตน
ทุนสังคมคือ ความสัมพันธของคนในสังคมทีม่ คี วามไววางใจและรวมมือ ชวย
เหลือกันเกือ้ กูลกัน เมือ่ นำมาใชเปนปจจัยในการผลิตหรือในวิถชี วี ติ ปกติ เปนการ ลดตน
ทุนธุรกรรมในการแลกเปลีย่ น ทำใหผขู ายและผซู อื้ เกิดความเชือ่ ถือไววางใจกัน จึงไม
จำเปนตองมีคา ใชจา ยในการหาขอมูล หรือการปองกันการละเมิดสัญญาของอีกฝาย เปน
ตน และเมือ่ เกิดภาวะไมปกติ เชน ภาวะภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ความชวยเหลือ รวมมือ
กันของคนในสังคม เปนการชวยแกปญ
 หาใหสงั คมผานวิกฤติการณดงั กลาว สามารถ
กลับสกู ารดำเนินชีวติ ไดอยางปกติไดอยางรวดเร็ว ดังเชน กรณีการสราง เมืองใหมดว ย
ความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนหลังจากเกิดแผนดินไหวครัง้ ใหญ ทีส่ ดุ ของประเทศ
(จนถึงปจจุบนั ) ทีเ่ มืองโกเบ ประเทศญีป่ นุ เมือ่ ป พ.ศ. 2542 เปนตน
กระแสการเรียกรองใหเกิดกิจกรรมการชวยเหลือเกือ้ กูลกันในสังคมเกิดขึน้ ใน
รูปแบบตางๆ ทัง้ ทางดานมาตรการการนำเงินบริจาคมาลดหยอนทางภาษี การยกยอง
เชิดชูบคุ คล องคกร หรือชุมชน ตลอดจนการรณรงคสรางกระแสการอาสาสมัคร จาก
องคกรระดับโลก คือ องคกรสหประชาชาติเพือ่ จิตอาสา (United Nation Volunteers)
หรือระดับประเทศ และภาคองคกรสาธารณประโยชนตา ง ๆ อาจอยใู นรูปแบบภาคีความ
รวมมือกับองคกรสาธารณประโยชนทมี่ อี ยแู ลว เชน สภากาชาด หรือ มูลนิธติ า งๆ ฯลฯ
ในสังคมไทยนั้น กิจกรรมการใหและอาสาชวยเหลือเกื้อกูลกันดำรงอยูใน
วิถชี วี ติ เชน การทำบุญตักบาตร การบริจาคและชวยเหลือคนทีอ่ อ นแอ หรือดอยโอกาส
กวา เปนตน ภาษาไทยจึงมีคำวา “น้ำใจ” หรือ “เอาใจใส” เปนพฤติกรรมแสดงออก อยาง
เด น ชั ด ในวั ฒ นธรรมไทย ที่ สำคั ญ กิ จ กรรมการให แ ละการช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น
ดังกลาวมิไดเปนแตเพียงการกระทำทีแ่ สดงออกภายนอกเทานัน้ แตเปนการกระทำที่
สะทอนความรสู กึ ทีม่ าจากจิตใจภายในทีอ่ ยากชวยเหลือ คำในสังคมไทย จึงมีคำวา “ใจ”
อยดู ว ยทุกครัง้
104 ภาคผนวก

ดังนั้นจึงขอใชคำวา “จิตอาสา” แทนคำวา “อาสาสมัคร” ซึ่งมาจากภาษา
อังกฤษวา “Volunteer” เพื่อชี้ใหเห็นถึงจิตใจที่ดีงามที่อยากชวยเหลือ และพรอม
แสดงออกหากมีความพรอมทางดานเงื่อนไขและเหตุปจจัยตางๆ ระดับการแสดง
ออกอาจมีความแตกตางกัน เชน หากเปนสังคมชนบทก็ปรากฏใหเห็นอยอู ยางชัดเจน
ในขณะทีเ่ ปนสังคมเมือง เชน ในกรุงเทพฯ ทีม่ กี ารจราจรติดขัด การทำงานทีม่ คี วาม
เรงดวน จึงทำใหจติ อาสาไมปรากฏใหเห็นเดนชัดนัก
เมื่อรวมคำวา “จิตอาสา” (Volunteer) กับ “พนักงาน” (Employee) เปน
“จิตอาสาพนักงาน” (Employee Volunteer) จึงหมายถึง จิตใจทีด่ งี ามทีอ่ ยากชวยเหลือ
ทางดานเงินทอง ทรัพยสิน เวลา หรือความรูความชำนาญ พรอมแสดงออกหากมี
โอกาสของพนักงานในองคกรธุรกิจเอกชน ภายใตการสนับสนุนขององคกร
แมยงั ไมมกี ารศึกษาถึงจุดเริม่ ตนของโครงการจิตอาสาพนักงาน (Employee
Volunteer Program: EVP) แตกพ็ อทราบวากิจกรรมเหลานีเ้ กิดขึน้ อยางไมเปนทางการ
มาเปนเวลานาน ภายใตความสัมพันธทดี่ ชี ว ยเหลือเกือ้ กูลกันระหวางธุรกิจเอกชน และ
สังคมทัง้ ในระดับชุมชนทีธ่ รุ กิจนัน้ ตัง้ อยจู นถึงระดับประเทศ อีกทัง้ ยังไมมี งานวิจยั ทีช่ ี้
ใหเห็นวาความสำเร็จจนเปนผนู ำในแวดวงธุรกิจขององคกรธุรกิจตางๆ มีความสัมพันธ
กับความชวยเหลือเกือ้ กูลตอสังคมหรือไม
แตงานวิจยั ของ Collins และ Porras ใน Built to Last ชีใ้ หเห็นวาลักษณะ
สำคัญอยางหนึ่งของกิจการที่ประสบความสำเร็จอยางเปนเวลานาน คือ การมิได
มุงเนนการทำธุรกิจเพื่อผลกำไรเปนที่ตั้ง แตไดเชื่อมโยงใหองคกรธุรกิจสัมพันธกับ
สังคมโดยรอบ นำมาเปนคุณคาหลัก (Core Value) และอุดมการณ (Ideology) ทีส่ ำคัญ
ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ มี ก ารวางแผนกลยุ ท ธ สู ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ก ารดำเนิ น ธุ ร กิ จ
บรรลุคุณคาหลักดังกลาวอยางตอเนื่อง มิไดเปนเพียงการโฆษณาชวนเชื่อ หรือการ
สรางภาพลักษณองคกร (Corporate Image) ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวแตอยางใด
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หลังจากที่สังคมไดเผชิญกับปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคม
และการลมละลายของบริษทั ใหญในตลาดหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา หลายแหง
เชน Enron หรือ World Com เปนตน อีกทั้งการเกิดวิกฤติการณเครื่องบินชนตึก
เวิรลด เทรด เมือ่ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543 ลวนสะทอนสภาพความสับสน (Chaos) ไมเปน
ปกติของสังคมโลก กระแสการเรียกรองใหทุกฝายคำนึงประโยชนของสังคมจึงเกิด
มีมากยิ่งขึ้น สวนของธุรกิจเอกชน คือ การเรียกรองใหมีการดำเนินการที่คำนึงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) มากยิง่ ขึน้
ในขณะทีธ่ รุ กิจตางๆ ก็เริม่ มาทำความเขาใจถึงการดำเนินการดังกลาว พรอมๆ
ไปกับความพยายามในการทำกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มเติม (Add-on activity) จากการ
ดำเนินธุรกิจปกติ กิจกรรมการบริจาคเงินและสิง่ ของ หรือการเสียสละเวลาชวยเหลือ
สังคมโดยการอาสาสมัครของพนักงานในองคกรธุรกิจ ทีเ่ รียกวา “จิตอาสาพนักงาน”
จึงไดรบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้
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ในตางประเทศมีตัวอยางโครงการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะหลากหลาย เชน
การบริ จ าคประจำป ข องบริ ษั ท (Charity of the Company) การพาพนั ก งาน
ไปบริจาคสิง่ ของและชวยเหลือสังคมในชวงเวลา 1 วัน (Team Challenges or One
Day-Off Events or Done-in-a Day Projects) การไปชวยเหลือชุมชนในประเด็น
ทีต่ อ งการในระยะเวลาสัน้ (Development Assignments) หรือการใหบริการโดยไมคดิ
คาใชจา ยหรือใหสว นลด (Pro Bono) เปนตน
ประโยชนของการทำโครงการจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ มิไดจำกัด
เฉพาะการสรางกิจกรรมที่ดีตอสังคมเทานั้น ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานทักษะความเปนผนู ำ ความสัมพันธระหวางบุคคล และการสือ่ สาร ตลอดจน
ความภาคภูมใิ จในองคกรธุรกิจ และเกิดความจงรักภักดีตอ องคกร (Loyalty)
แมวา ยังไมมกี ารวิจยั ทีศ่ กึ ษาในเรือ่ งประโยชนทเี่ กิดขึน้ อยางชัดเจน แตคงยาก
ตอการปฏิเสธถึงประโยชนดงั กลาว อันเปนผลพลอยไดสำคัญทีเ่ กิดขึน้ ในหมพู นักงาน
ทัง้ ทีร่ ว มโครงการโดยตรงและโดยออม การนำแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตรมาวิเคราะห
โครงการเกี่ยวกับจิตอาสาพนักงานขององคกรธุรกิจ ในประเด็นการดำเนินกิจกรรม
ทีน่ ำสกู ารพัฒนาปญญาในระบบไตรสิกขา อันเปนหัวใจหลักในพุทธศาสนา วาเปนไป
ไดอยางไร โดยเนนการวิเคราะหการดำเนินการในระดับสังคมหรือการปฏิบตั ขิ ององคกร
ธุรกิจเทานัน้ ยังมิไดกลาวถึงการปฏิบตั ขิ องพนักงานแตละบุคคล
แม ว า องค ก รธุ ร กิ จ ต า งๆ ในกรณี ศึ ก ษาไม ไ ด นำหลั ก หรื อ แนวทางของ
พุทธศาสนาเขามารวมคิดในการจัดกิจกรรมแตอยางใด แตเมื่อพูดถึงหลักการทาง
พุทธศาสนา พนักงานในองคกรธุรกิจในกรณีศกึ ษาหลายทานก็มคี วามเห็นวา มีความ
สอดคลองกันอยจู ริง
ดังนัน้ เมือ่ นำหลักการไตรสิกขา เขามารวมวิเคราะห อาจชวยทำใหเขาใจ
กระบวนการทำกิจกรรมดังกลาวใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำสูการพัฒนา
กิจกรรมที่มุงสูการพัฒนาปญญาของมนุษยอยางแทจริง ทั้งภายในองคกรธุรกิจ
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รวมถึงการนำเสนอนโยบายในการสนับสนุน เพือ่ ใหการพัฒนาปญญาในมนุษยไดเกิดขึน้
และนำปญญาดังกลาวไปใชในการผลิต บริโภค และแลกเปลี่ยนแบงปนกันใหเกิด
คุณภาพชีวติ ทีด่ ที งั้ ตอตนเอง องคกรธุรกิจ สังคม และธรรมชาติสงิ่ แวดลอม เปนศานติสขุ
รวมกันของสังคมอยางแทจริง
องคกรธุรกิจในกรณีศกึ ษานีป้ ระกอบดวย องคกรธุรกิจ 4 แหง คือ 1) บริษทั
เนสทเล(ไทย) จำกัด (
) 2) บริษทั ฯ ในกลมุ สมบูรณ (สมบูรณ) 3) บริษทั เมอรค
จำกัด (Merck) 4) ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส (PwC) จำกัด ประเทศไทย ซึง่ มีการจัด
โครงการจิตอาสาพนักงานในลักษณะแตกตางกัน คือ

จิตอาสาพนักงาน

: จากความใสใจของบุคคลสนู โยบาย

บริษทั เนสทเล(ไทย) จำกัด (
) ไดดำเนินธุรกิจภายใตแนวทางการผลิต
ผลิตภัณฑทหี่ ลากหลายกอใหเกิดโภชนาการและมีสขุ ภาพทีด่ ี และนำสชู วี ติ ความเปนอยู
ทีด่ ี และสรางความสัมพันธทดี่ กี บั ชุมชนและผเู กีย่ วของทุกฝายมาตลอดนับตัง้ แต เริม่ ตัง้
บริษทั
จิตอาสาพนักงานใน
สวนสำนักงานใหญและการตลาด ไดเริม่ มาเปน
เวลาสองป จากพนักงานกลุมหนึ่งซึ่งมีความสนใจในกิจกรรมจิตอาสาอยูแลว ไดใช
เวลาวางในวันหยุดไปทำบุญหรือบริจาคตามสถานเลีย้ งเด็กหรือบานพักคนชรา ฯลฯ
กันอยูเนืองๆ รวมกันจัดทำโครงการขึ้น ภายใตการริเริ่มและสนับสนุนงบประมาณ
จากบริษทั และคำปรึกษาจากผบู ริหารระดับสูงทานหนึง่ (ทีเ่ ปนคนไทย) ซึง่ มองเห็นมิติ
ทางสังคมทีอ่ าจขาดหายไปในหมพู นักงานทีอ่ ยใู นองคกรทีม่ คี วามมัน่ คง ผลตอบแทน
และสวัสดิการคอนขางดีเมื่อเทียบกับภายนอก จึงตองการเปดโอกาสใหพนักงาน
ไดเขาไปสัมผัสกับสังคมภายนอก โดยเฉพาะชนบท ผานโครงการจิตอาสาพนักงาน
นอกเวลาทำงาน
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โครงการจิตอาสาพนักงานประมาณ 3 โครงการทีผ่ า นมา เปนการใหพนักงาน
เข า ไปช ว ยเหลื อ ชุ ม ชนในประเด็ น ที่ ต อ งการในระยะเวลาสั้ น (Development
Assignments) ภายใตแนวคิดการชวยเหลือที่ยั่งยืน ทำใหกลุมสนใจทำกิจกรรมกับ
องคกรทีไ่ มแสวงหาผลกำไรทีม่ ผี ลงานมาเปนระยะเวลานาน นับตัง้ แตโครงการปลูกปา
เพื่อเปนแหลงรายไดถาวรใหกับมูลนิธิดวงประทีป
ตั้ ง แต เ ริ่ ม ปลู ก การติ ด ตามและดู แ ลในเวลาต อ มา
โครงการปลู ก ป า ชายเลนเพื่ อ การอนุ รั ก ษ ร ว มกั บ
สมาคมพัฒนา ประชากรและชุมชน
ผลทีเ่ กิดขึน้ มิไดจำกัดเฉพาะในพนักงานที่
เขารวมทีม่ คี วามสุขใจทีไ่ ดทำ ประทับใจในตัวกิจกรรม
และชุมชน ตลอดจนความรูสึกที่ดีที่มีตอเพื่อนพนักงานและบริษัท อีกทั้งยังตองการ
เขารวมโครงการในลักษณะนีอ้ กี ถาไมตดิ เงือ่ นไขในอนาคต การสือ่ สารภายในองคกร
ดวยเครือ่ งมือสือ่ สารทีท่ นั สมัย นับตัง้ แตเริม่ จนเมือ่ โครงการแลวเสร็จ นับเปนการแบงปน
ประสบการณนสี้ พู นักงาน เสียงตอบรับจากเพือ่ นพนักงานในเรือ่ งขอมูล ขอแนะนำตางๆ
ทีล่ ว นเปนประโยชน และการแสดงความเสียดายทีพ่ ลาดโอกาสไมไดเขารวม ลวนแสดง
ใหเห็นถึงความสนใจในโครงการทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามลำดับ
หลังจากการสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมในลักษณะโครงการเปนครั้งคราว
ทำใหเกิดการเรียนรูและความเขาใจที่เพิ่มมากขึ้น จึงไดมีการกำหนดมอบหมาย
บทบาทหน า ที่ นี้ ใ ห กั บ ผู บ ริ ห ารที่ ดู แ ล Corporate Affairs ในป จ จุ บั น ภายใต
การสนับสนุนของพนักงานทีอ่ าสาเขามาชวยจัดเตรียมโครงการแบบเปนครัง้ คราว
ทิศทางในการพัฒนาโครงการในอนาคต จึงเนนการสรางจิตสำนึกของพนักงาน
ทีต่ ระหนักถึงชีวติ ของคนในสังคมอืน่ ทีย่ งั มีความขาดแคลน ในขณะทีเ่ ขาอยใู นสังคม
(องคกรธุรกิจ) ที่ดี มีชีวิตที่ดี เพื่อใหเกิดความภูมิใจ และหาโอกาสที่จะชวยเหลือ
เทาทีต่ นเองมีความสามารถ
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แมวา ทีมงานสนับสนุนมาจากพนักงานในลักษณะชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว แตผบู ริหาร
ก็คาดหวังถึงชมรมจิตอาสา
ที่คงเกิดขึ้นในไมชา เชนเดียวกับชมรมกีฬา
และสันทนาการอื่น ๆ ที่มีอยูแลวในบริษัท เพื่อเปนแกนกลางในการรวมจัดทำ
โครงการเพือ่ รวมพลังจิตอาสาขึน้ ในบริษทั อยางตอเนือ่ งและถาวรตอไป
เมื่อนำหลักไตรสิกขาเขามาพิจารณา ในดานศีลนั้น ในการดำเนินธุรกิจ
ขององคกรมีความสอดคลองกับสัมมาอาชีวะ คือสรางผลิตภัณฑที่เปนประโยชน
ทางโภชนาการ และการเคารพวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น และช ว ยเหลื อ ชุ ม ชนรอบข า ง
การริเริ่มโครงการจิตอาสาพนักงาน จึงเปดโอกาสใหพนักงานกระทำความดี แมยัง
ไมมกี ารผลักดันสนู โยบายบริษทั เพือ่ เปดโอกาสใหพนักงานทัง้ องคกรทำความดีรว มกัน
ในวันทำงานก็ตาม การทีผ่ บู ริหารทีส่ นับสนุนและผรู บั ผิดชอบโครงการมีความชัดเจน
ในการจัดทำโครงการที่ตองการเห็นพนักงานในองคกรมีจิตสำนึกที่คำนึงถึงสังคม
ทีเ่ ดือดรอนมากกวา และพยายามสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมดังกลาว จึงเปนการสราง
สภาพแวดลอมทีท่ ำใหเกิดภาวะจิตทีม่ คี วามแนวแน ในเรือ่ งความเมตตา กรุณา อันเกิด
จากการคิดถึงคนอื่นและอยากชวยเหลือ เมื่อรวมกับ
บรรยากาศสภาพแวดล อ มในที่ ทำงานที่ ก อ ให เ กิ ด
ความสบายใจ เปนการเอื้อตอการพัฒนาดานสมาธิ
ในระบบไตรสิกขาใหเกิดขึน้ ในองคกร
การที่ อ งค ก ร
มี ผู บ ริ ห ารที่ เ ข า ใจและ
สนับสนุนกิจกรรม ถือไดวา เปนกัลยาณมิตรใหกบั องคกร
อันเปนปจจัยภายนอกที่สำคัญตอการเกิดความเห็น
ถู ก ต อ ง (สั ม มาทิ ฏ ฐิ ) เรื่ อ งการดำรงอยู ข องมนุ ษ ย
(พนักงาน) ที่เชื่อมโยงสัมพันธกับสังคมภายนอกวา
เขาควรมีชวี ติ อยอู ยางไร อันเปนฐานสำคัญในระดับหนึง่
ของการพัฒนาดานปญญา หากมีการจัดกิจกรรมพูดคุย
แลกเปลีย่ นทีเ่ ปดกวางหลังจากการทำโครงการรวมกัน
ก็จะเปนเครือ่ งมือสำคัญทีก่ อ ใหเกิดโยนิโสมนสิการ คือ
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การคิดที่สืบคนถึงตนเคา เพื่อใหเกิดความเขาใจที่แทจริงในประโยชน และลักษณะ
ความสุขจากการเขารวมกิจกรรม เมื่อรวมกับการจัดโครงการกิจกรรมอยางตอเนื่อง
จนเปนแผนงานประจำปขององคกรในอนาคต ก็จะชวยใหโครงการจิตอาสาพนักงาน
เปนกระบวนการทีพ่ ฒ
ั นาปญญาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ทัง้ ในหมพู นักงาน
ผบู ริโภค และสังคมภายนอก โดยเฉพาะอยางยิง่ นำสกู ารเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ ของ
พนักงานทัง้ ในทีท่ ำงานและทีบ่ า น

จิตอาสาพนักงานบริษทั ฯ ในกลมุ สมบูรณ
จากอาสาสมัครในองคกรสชู มรม Somboon Group อาสาฯ
จากจุดกำเนิดธุรกิจตัวแทนจำหนายชิน้ สวนยานยนตโดยนายหาง สมบูรณ
กิติพาณิชย เมื่อเจ็ดสิบปที่ผานมา กาวสูอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนำ
และนำบริ ษั ท จดทะเบี ย นตลาดหลั ก ทรั พ ย เ มื่ อ ป พ.ศ.2547 ย อ มแสดงให เ ห็ น
ความเจริญกาวหนาอยางตอเนือ่ งของบริษทั ฯ ในกลมุ สมบูรณ (สมบูรณ)
แม ธุ ร กิ จ ประกอบด ว ยโรงงานผลิ ต ที่ เ น น แรงงานของทรั พ ยากรมนุ ษ ย
เปนหลัก (Labour Intensive) แตสมบูรณกรปุ ยังคงใหความสำคัญในเรือ่ งการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีเ่ นนการพัฒนาและสรางความสัมพันธทดี่ รี ะหวางพนักงานดวยกันเอง
และผูบริหาร จึงเกิดแนวคิดของการตั้งชมรมนักประชาสัมพันธอาสาขึ้นในโรงงาน
เมือ่ สิบกวาปกอ น โดยคณะกรรมการชมรมมาจากตัวแทนพนักงานภายในโรงงานตางๆ
ในกลุ ม ของบริ ษั ท ฯ ที่ อ าสาสมั ค รมาทำหน า ที่ สื่ อ สารข า วสารของบริ ษั ท ให กั บ
เพื่อนพนักงานดวยกันไดรับทราบ โดยแตละคนเสียสละเวลาพักเดือนละ 2 ครั้ง
รวมประชุมเพือ่ รับขาวสาร พรอมรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน นอกจากนี้ กรรมการ
แตละคนยังไดรบั การอบรมทักษะการสือ่ สารในทีช่ มุ ชน และการเปนผนู ำเพือ่ ทำใหเกิด
ความสามารถในการสือ่ สารสพู นักงานใหดมี ากยิง่ ขึน้ โดยมีผจู ดั การดานประชาสัมพันธ
(ซึ่งอยูในทีมผูบริหารขององคกรและเปนบุตรสาวของผูกอตั้ง) เปนเสมือนกัปตันทีม
ทีค่ อยดูแลชมรมอาสาสมัครใหพฒ
ั นาอยางตอเนือ่ ง
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จากการสื่อสารภายในหมูพนักงาน และรวมจัดโครงการจิตอาสาพนักงาน
เพื่ อ เป น สวั ส ดิ ก ารให กั บ พนั ก งานด ว ยกั น เอง เช น จั ด ทำสนามฟุ ต บอล หรื อ
จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวในโรงงาน ใหเปนแหลงเรียนรกู ารทำเกษตรทฤษฎีใหมและเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจใหกับพนักงาน และจัดกิจกรรมใหกับลูกๆ ของพนักงานดวยกัน
ในชวงปดภาคการศึกษา เปนตน สกู ารสือ่ สารกับสังคมภายนอก นับตัง้ แตการอาสา
ชวยบริษทั ประชาสัมพันธในงานตางๆ ไปถึงการจัดกิจกรรมทำความดีสสู งั คมภายนอก
ไดแก การพาพนักงานไปบริจาคสิง่ ของและอาสาสมัครดูแลผดู อ ยโอกาสในชวงเวลา 1
วัน (Done-in-a Day Projects) เชน โครงการเยีย่ มบานพักคนชราในจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งนอกจากจะบริจาคสิ่งของ แลวพนักงานยังไดรวมสันทนาการกับคนชรา และรวม
ทำความสะอาดอาคารสถานที่
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จากกิจกรรมภายใน 1 วัน ในบริเวณทีโ่ รงงานตัง้ อยู ขยายสกู ารจัดกิจกรรม
ทีใ่ ชเวลามากขึน้ ในสถานทีท่ หี่ า งไกลจากทีต่ งั้ ของบริษทั เปนลักษณะโครงการทีใ่ ห
พนักงานเขาไปชวยเหลือชุมชนในประเด็นทีช่ มุ ชนตองการในระยะเวลาสัน้ (Development Assignments) เชน โครงการชวยเหลือคนชราที่ถูกทอดทิ้ง ที่จังหวัดชลบุรี
แมเปนความตองการของบุคคลไมใชชมุ ชน แตกเ็ ปนบุคคลทีด่ อ ยโอกาส และพยายาม
เชื่ อ มโยงการจั ด กิ จ กรรมเข า กั บ ชุ ม ชนที่ ค นชราผู นั้ น อยู อ าศั ย โดยหวั ง ให เ กิ ด
ความรวมมือกันระหวางจิตอาสาพนักงานกับของคนในชุมชนนัน้ ๆ แมยงั ไมประสบผล
ในโครงการนี้ แตความชัดเจนในเรือ่ งนี้ กอใหเกิดโจทยทที่ า ทายตอการจัดทำโครงการ
ในเวลาตอมา คือการพิจารณาเลือกกลุมผูรับผลประโยชนจะไมพิจารณาคัดเลือก
เฉพาะชุ ม ชนที่ ต อ งการความช ว ยเหลื อ เท า นั้ น แต เ น น ให เ กิ ด การความร ว มมื อ
ระหวางคนในชุมชนดวย จึงเห็นภาพโครงการ การเขาชวยพัฒนาโรงเรียนแหงหนึ่ง
ในจังหวัดกำแพงเพชร ทีม่ ไิ ดมแี ตเฉพาะพนักงานจากสมบูรณกรปุ เทานัน้ แตยงั มีสมาชิก
ของโรงเรียนทัง้ ครูและนักเรียน และชุมชน ตลอดจน บุคลากรจากบริษทั ผจู ดั จำหนาย
ผลิตภัณฑใหกบั บริษทั (Supplier) และองคกรผสู นใจตางเขารวมกิจกรรมนัน้ ดวย
ผลที่เกิดขึ้นในการทำโครงการจิตอาสาพนักงานสมบูรณกรุป มิไดเกิดอยู
เฉพาะในชวงพัฒนาการโครงการอยางคอยเปนคอยไปและมีขนั้ ตอน จากกระบวนการ
เรียนรผู า นการวางแผน สำรวจพืน้ ที่ หาขอมูลวิชาการสนับสนุน ดำเนินการ และสรุป
งานอยางตอเนื่อง ของคณะกรรมการชมรมและผูบริหารเทานั้น ประสบการณที่ได
พบเห็นคนที่ลำบากกวา ความประทับใจที่ไดรับจากบุคคลหรือชุมชนที่ไปชวยเหลือ
และความรสู กึ สุขใจทีไ่ ดรบั ตลอดจนความภูมใิ จในองคกร จนเปนความรักในการทำงาน
ดานนี้ และมองไมเห็นวาเปนภาระในการทำงาน ทัง้ ทีเ่ ปนเวลาพักผอนจากการทำงาน
ภายในโรงงาน จนเปนความรสู กึ รวมกันในทีมทำงานทัง้ หมด โดยเฉพาะผบู ริหารได
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทีเ่ คยทำในตำแหนงอืน่ กับงานทีท่ ำในขณะนีว้ า
“งานปจจุบนั เปนงานทีผ่ กู พัน มีความสนุกในการทำ เพราะเมือ่ ทำแลวผเู ขารวมรสู กึ ดี
ผูทำก็พลอยรูสึกดีดวย อีกทั้งยังเปนการเรียนรูอยูตลอดเวลา และที่สำคัญสังคม
จะดีขนึ้ มาก หากมีโครงการในลักษณะนีม้ ากขึน้ และอยางตอเนือ่ ง”
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การแบงปนประสบการณและความรูสึกดังกลาว ผานเครื่องมือการสื่อสาร
ตาง ๆ ทำใหเห็นวาทรัพยสินและสิ่งของที่เขารวมสละแบงปนไปนั้นไดกอใหเกิด
ประโยชนแกบคุ คลทีล่ ำบากกวาเขาอยางไร คำแนะนำ และขอคิดเห็นตาง ๆ ทีไ่ ดรบั
ล ว นแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความเข า ใจที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในหมู พ นั ก งาน ในการช ว ยเหลื อ
และความหวงใยตอสังคม เมือ่ เกิดภัยน้ำทวมขึน้ ในจังหวัดอุตรดิตถ การจัดกิจกรรม
เพื่อระดมเงินและสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย รวมถึงครอบครัวของพนักงาน
สามารถดำเนินการใหสำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วและทันตอความตองการ ยอมแสดง
ใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมของคณะกรรมการฯ อันเปนกลไกสำคัญในการระดม
จิตอาสาของพนักงานสมบูรณกรุปใหเกิดความตระหนักและหวงใยในสังคมภายนอก
นำสกู ารทำความดีเพือ่ สรางคุณภาพชีวติ ทีด่ รี ว มกันในสังคม
การพัฒนาชมรมดวยการเรียนรอู ยางตอเนือ่ งในหมกู รรมการ ซึง่ เดิมสวนใหญ
เปนพนักงานในระดับกลางและลางเทานั้น และเริ่มมีกรรมการจากพนักงานระดับ
กลางขึ้นไปในเวลาตอมา ความชัดเจนในรูปแบบและการทำงานที่เพิ่มขึ้น จนนำ
สแู ผนการดำเนินงานประจำปของชมรมฯ และกาวเปนชมรมอาสาเพือ่ มงุ สกู ารอาสาสมัคร
เพือ่ สังคมอยางเต็มทีด่ ว ยการเปลีย่ นชือ่ เปน “ชมรม Somboon Group อาสาฯ” เมือ่ ป
2550 พรอมทีจ่ ะรวมกันอาสาชวยเหลืองานขององคกรและสังคมภายนอกอยางตอเนือ่ ง
แมยังไมไดกำหนดทิศทางในอนาคต (อาจไมจำเปนมากนัก) แตมีความ
คาดหวังรวมกัน ถึงการเกิดขึ้นของกองทุนเพื่อการพัฒนาสังคมจากบริษัทในกลุม
สมบูรณอยางเปนรูปธรรม โดยใชรปู แบบการสมทบ
เงิ น จากบริ ษั ท เข า กองทุ น ตามจำนวนพนั ก งาน
สมบูรณกรปุ ทีอ่ าสาเขารวมในแตละโครงการ เพือ่ นำ
เงิ น ในกองทุ น มาขยาย การทำโครงการให เ กิ ด
ประโยชนเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต
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เมื่อนำหลักไตรสิกขาพิจารณาโดยเริ่มจากดานศีล ธุรกิจของสมบูรณกรุป
เปนการผลิตชิน้ สวนยานยนตซงึ่ เปน อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศสอดคลองกับหลักสัมมาอาชีวะ เมื่อผูบริหารไดคำนึงถึงพื้นที่
เพื่อเลนกีฬาและการพักผอนหยอนใจในเวลาวาง ดวยการเปดโอกาสใหพนักงาน
เขาไปมีสวนรวมในการจัดทำพื้นที่ดังกลาว และเพิ่มมิติการเปนแหลงเรียนรูในเรื่อง
การเกษตรทฤษฎีใหม ยิง่ เปนการสรางประโยชนจากพืน้ ทีม่ ากยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั ได
เข า ไปรั บ ผิ ด ชอบในผลกระทบที่ เ กิ ด จากของเสี ย จากการผลิ ต ที่ ไ หลสู แ หล ง น้ำ
ของชุมชนรอบขางอันเปนเหตุสุดวิสัยโดยทันที แมความพยายามดังกลาวอาจยัง
ไมสามารถสนองความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบไดอยางเต็มที่ แตก็แสดงใหเห็น
ถึงเจตนาในการทำธุรกิจทีไ่ มตอ งการเบียดเบียนสังคม
ความตอเนื่องในการทำงานของคณะกรรมการและผูบริหารในการสื่อสาร
และสรางสรรคใหเกิดกิจกรรมจิตอาสาพนักงานเพื่อรวมกันมุงมั่นในการเสียสละ
เห็ น อกเห็ น ใจคนอื่ น และทำความดี ช ว ยเหลื อ สั ง คม แม พ นั ก งานส ว นใหญ ข อง
สมบูรณกรปุ เปนเพียงพนักงานทีม่ รี ายไดเพียง
คาแรงขัน้ ต่ำ แตกส็ ามารถมีสว นในการทำความ
ดี และชวยเหลือสังคม ซึง่ เปนถิน่ ทีเ่ ขาเกิดและ
จากมานัน้ เอง เทากับชวยเตือนสติใหเขาระลึกถึง
คนในครอบครัว และชุมชนที่ยังเดือดรอนกวา
เพื่อมิใหหลงไปกับการใชชีวิตอยางประมาท
ในเมืองใหญ นับวาเปนการเอือ้ ตอกระบวนการ
พัฒนาสมาธิในระดับสังคมคือภายในองคกรธุรกิจ
แมวา จำนวนพนักงานทีเ่ ขารวมในโครงการอาจมีไมมาก เมือ่ เทียบกับพนักงาน
ทัง้ หมด ก็มไิ ดสะทอนถึงคุณคาทีเ่ กิดขึน้ ในความจำกัดเชิงปริมาณแตอยางใด ตรงขาม
คุณคาในเชิงคุณภาพทีเ่ กิดขึน้ ในตัวพนักงานทีเ่ ขารวมแตละคนกลับมีมากมาย ทัง้ ใน
เรือ่ งความเห็นอกเห็นใจผคู นทีท่ กุ ขยากกวา อยากชวยเหลือ ภาคภูมใิ จในเพือ่ นรวมงาน
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และองคกรของตนเอง และเขาใจถึงความสุขในอีกรูปแบบหนึง่ ทีแ่ ตกตางอยางสิน้ เชิง
กับความสุขจากการบริโภค นำสคู วามสุขในวิถกี ารทำงาน อีกทัง้ ยังไดขยายกิจกรรม
อาสาสชู มุ ชนทีต่ นเองอาศัยอยู
เมื่อบริษัททำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอบริษัทในสองป
ที่ ผ า นมา ปรากฏความเห็ น ของพนั ก งานที่ ต อ งการเห็ น บริ ษั ท เข า ไปช ว ยเหลื อ
สังคมอืน่ ๆ ใหเพิม่ มากขึน้ ทัง้ หมดลวนเปนคุณภาพทีส่ ะทอนถึงปญญาทีค่ อ ยเพิม่ ขึน้
ทีละเล็กทีละนอย ภายใตกลั ยาณมิตรคือคณะกรรมการชมรม Somboon Group อาสาฯ
อันเปนกลไกสำคัญทีช่ ว ยสรางบรรยากาศอันกอใหเกิดการสะสมปญญา
แมกรรมการหลายทานตางเห็นวาชมรมนี้เกิดขึ้นไดเพราะการผลักดันของ
ผู บ ริ ห ารโดยแท (และผู บ ริ ห ารก็ เ ห็ น เช น เดี ย วกั น ) นั้ น ก็ เ ป น เพี ย งการสะท อ น
เหตุปจจัยหนึ่งที่มีความพรอมมากกวาเหตุอื่นๆ สงผลใหสิ่งนั้น (ชมรมฯ) เกิดขึ้น
และดำรงอยไู ดอยางรวดเร็ว เมือ่ ผบู ริหารแสดงบทบาทเปนกัลยาณมิตรพรอมสนับสนุน
ใหคำปรึกษา และการพัฒนาตนเองอยางแข็งขันของกรรมการ ความรวมมือรวมใจ
ในมวลหมูพนักงาน นับเปนการสรางความพรอมใหเหตุปจจัยอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ปญญาไปดวยกัน เปรียบเสมือนการรวมลงนาวาเพื่อขับเคลื่อนวิถีแหงการทำงาน
ทีม่ คี วามสุขและสรางศานติสขุ ในสังคม

จิตอาสาพนักงาน บริษทั เมอรค จำกัด :
จากความหวงใย (Care) ส.ู ..นวัตกรรมทำความดี
หลังจากดำเนินธุรกิจภายใตการเคารพกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัย
และสิง่ แวดลอมอยางเครงครัดจนประสบความสำเร็จ อันเปนภาพสะทอนการดำเนินงาน
ภายใตปรัชญา “ความหวงใย (Care)” ทัง้ ในลูกคา พนักงาน สังคมโดยรอบ และสิง่ แวดลอม
บริษทั เริม่ แสวงหาแนวทางใหมๆ เพือ่ การพัฒนาองคกร
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ผบู ริหารสูงสุดของ บริษทั เมอรค จำกัด เห็นถึงความ พรอมในการดำเนิน
กิจการทีส่ ะทอนความรับผิดชอบสังคมในระดับทีเ่ พิม่ มากขึน้ จึงเริม่ นำแนวคิดความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) มาเปนกลยุทธ
ทางธุรกิจทีส่ ำคัญของบริษทั โดยทำงานรวมกับหนุ สวนทางธุรกิจ ในการพัฒนากิจกรรม
เพือ่ สังคม เนือ่ งจากตระหนักในขอจำกัด เรือ่ งความเชีย่ วชาญ ในเรือ่ งกิจกรรมการพัฒนา
สังคม รวมถึงกำลังคน และงบประมาณหากตองดำเนินการ ดวยตนเองภายใตรปู แบบ
มูลนิธิของบริษัท เมื่อพบกับมูลนิธิรักษไทย (Care Thailand) อันเปนองคกรพัฒนา
เอกชนทีม่ สี ำนักงานใหญในตางประเทศทีม่ ชี อื่ เสียง รวมถึง ชือ่ ขององคกร (Care) และ
ลักษณะงานที่ทำ (การดูแลสุขภาพ) ก็สอดคลองกับ ธุรกิจของบริษัท ความรวมมือ
ระหวาง บริษทั เมอรค จำกัด และ มูลนิธริ กั ษไทยจึงเกิดขึน้ ในชวงป พ.ศ. 2545
ทีมรณรงคความหวงใย (Care Core Team : ทีมฯ) อันเปนตัวแทนของพนักงาน
ในแตละแผนก เพื่อทำหนาที่ในการกระจายขอมูล รวบรวมแนวคิดการทำกิจกรรม
นำเสนอตอบริษทั พรอมติดตามการดำเนินงาน กับมูลนิธริ กั ษไทย ทัง้ ในหมพู นักงาน
ดวยกันเอง และกับลูกคา สังคมภายนอกในฐานะทูตทางการคาของบริษัท (Merck
Ambassador) แมในชวงเริ่มตนอาจมีความไมเขาใจอยูบาง เชน ความไมชัดเจน
การดำเนินธุรกิจเพื่อสรางกำไรและชวยเหลือสังคมไปพรอมกันนั้นทำอยางไร หรือ
ทำไมตองเปนมูลนิธนิ ี้ เปนตน
ความมงุ มัน่ และการสือ่ สารจากผบู ริหารฯอยางชัดเจนและตอเนือ่ งถึงวิธกี าร
ทำงานทีพ่ จิ ารณาความยัง่ ยืนของผลงานเปนดานหลัก โดยชีใ้ หเห็นถึงการชวยเหลือ
องคกรสาธารณประโยชนเพียงองคกรเดียวอยางจริงจัง นาจะเปนการสรางผลประโยชน
ใหกับสังคมไดชัดเจนและถาวรมากกวา ที่สำคัญความเขาใจในวิธีการดำเนินการ
ทีไ่ ปมากกวาการบริจาคเงิน (Philanthropy) คือ เขาไปรวมใหคำปรึกษา และติดตาม
การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธฯิ
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ในชวงปแรก นอกจากมีโครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิฯ แลวยัง
ไดมีโครงการ “Merck เพือ่ ชุมชนมีสขุ ” ขึน้ คือ ใหพนักงานเขาไปชวยสอนทำบัญชี
ใหกบั กลมุ แมบา นในพืน้ ทีท่ ำงานของมูลนิธใิ นชวงวันหยุดสุดสัปดาห (Development
Assignments) การมีสวนรวมของพนักงานในกิจกรรมนี้ มิไดจำกัดเฉพาะพนักงาน
ลงพื้นที่เทานั้น ยังรวมถึงพนักงานที่รวมสนับสนุนสิ่งของและงบประมาณ ตลอดจน
สนับสนุนขอมูลวิชาการในกิจกรรมเสริมตางๆ ภายใตการระดมความคิดเพือ่ สรางสรรค
กิจกรรมใหกบั สังคมจากผเู ขารวมและทีมฯ สะทอนความเขาใจถึงปรัชญาความหวงใย
ของบริษทั
นอกเหนือการบริจาคเงินแลว การสนับสนุนผลิตภัณฑทมี่ าจากกลมุ แมบา น
ทีม่ ลู นิธฯิ ใหการสนับสนุนอยู โดยมีกรรมการในทีมฯ เปนผปู ระสานงาน ผานการจัด
เทศกาลสินคาของบริษทั (Care Bazaar ) และกิจกรรมอืน่ ๆ ซึง่ จัดโดย ทีมฯ นอกเหนือ
จากวิถกี ารทำงาน ดังนัน้ เมือ่ ไดรบั การสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑจากผจู ดั การแผนกขายเพือ่ เปน
ของที่ระลึกใหกับลูกคา กรรมการในทีมฯ จึงเกิดความรูสึกสุขใจ ดีใจและประทับใจ
ทีเ่ ห็นเพือ่ นรวมงานมีความเขาใจและแสดงออกถึงความหวงใยรวมกันเพิม่ มากขึน้
จากขอจำกัดเรือ่ งพืน้ ทีท่ ำงานของมูลนิธฯิ ทีอ่ ยใู นชนบทหางไกล และจำนวน
พนักงานทีเ่ ขารวมได ทำใหบริษทั มีนโยบายสนับสนุนการสรางสรรคโครงการ จิตอาสา
พนักงานในรูปแบบตาง ๆ กับผดู อ ยโอกาสกลมุ อืน่ ๆ เชน โครงการ Christmas Wishes,
Care for Kids ทีไ่ มได เปนเพียงการบริจาคสิง่ ของใหกบั เด็กดอยโอกาส เทานัน้ การ
สือ่ สารระหวางกันของผรู บั และ ผใู ห นับตัง้ แตการสำรวจความตองการของเด็กนอยผดู อ ย
โอกาส และสือ่ สารกลับไปยัง ผใู หญใจ
ดี คำชืน่ ชมโดยตรงจากผรู บั ยอมกอให
เกิดความสุข และเปนการตอกย้ำถึง
ประโยชนจากความดีทเี่ ขาทำ
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หรือ การจัดโครงการทีป่ ระสานไปในการสังสรรคพนักงานของบริษทั นอกจาก
การเลนเกมสันทนาการเชือ่ มความสัมพันธแลว ทางบริษทั ยังสนับสนุนเงินรางวัล เพือ่ ให
พนักงานนำไปบริจาคใหกับโรงเรียนในบริเวณสถานที่จัดงานสังสรรคดวยตนเอง
พรอมกับรวมชวยเหลือทำกิจกรรมกับทางโรงเรียน ขั้นตอนการทำงานที่สรางสรรค
และแนวคิ ด การบู ร ณาการเข า กั บ กิ จ กรรมที่ มี อ ยู ใ นแล ว ในบริ ษั ท ล ว นเกิ ด จาก
ความรวมมือรวมใจ ของพนักงาน และทีมฯ ในการสรางสรรคอนั เปนนวัตกรรมทำความดี
โดยมีผบู ริหารฯ เปนทีป่ รึกษา
ผลการสรางสรรคนี้ กอใหเกิดความเขาใจในงานจิตอาสา ความสัมพันธทผี่ กู พัน
เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ทัง้ ในสวนทีมฯ และพนักงานทีเ่ ขารวม เพือ่ รวมกันตอบโจทยใหมๆ
ทีท่ า ทาย คือการขยายฐานความผูกพัน (Bond) สลู กู คาใหมากยิง่ ขึน้ โดยสงเสริมให
ลูกคาเขามามีสว นรวมในทุกโครงการ เชน การเชิญลูกคารวมบริจาคสมทบทุนมูลนิธฯิ
ผานกิจกรรมอบรมการใหความรู ซึง่ บริษทั เมอรค จำกัด จัดเปนประจำโดยไมคดิ คาใชจา ย
ปรากฏวามีลูกคาที่รวมบริจาคกวา 60,000 บาท หลังจากนั้นมีการสงขอมูลของ
การบริจาคใหกับมูลนิธิและผลของการทำงานของมูลนิธิใหกับลูกคาไดรับทราบ
ดวยจดหมายขาวรายงานทุกสองเดือน ชือ่ “ความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษทั เมอรค
จำกัด ” ทำใหลกู คาเกิดความประทับใจและเปดโอกาสการทำความดีใหกบั ลูกคาทีม่ ี
ความเปนจิตอาสาอยแู ลว และยังเปดโอกาสใหลกู คาไดเขารวมโครงการการเขาชวยเหลือ
ชุมชน ตามความตองการของชุมชน (Development Assignments) ทีจ่ งั หวัดอยุธยา
ในชวง วันสงกรานตในปทผี่ า นมา
ผลจากการเขารวมกิจกรรมของพนักงานจำนวน 60 คน และลูกคาจำนวน
60 คน พรอมกับผบู ริหารฯ ทีร่ ว มเปนอาสาสมัครจนเสร็จสิน้ โครงการ มิไดเกิดเฉพาะ
ความสุขจากอาสาสมัคร (ผใู ห) และชุมชน (ผรู บั ) เทานัน้ ความผูกพัน (Bond) ไดขยาย
จากพนักงานสลู กู คา อันสะทอนจากผลสำรวจความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ของ
ลูกคา พรอมยินดีสนับสนุนสินคาของบริษทั ตอไป (ภายใตการรักษาคุณภาพ ทีด่ ขี อง
ผลิตภัณฑ) แมราคาอาจสูงกวาบริษัทอื่น เพราะเห็นวา บริษัท เมอรค จำกัด
มิไดนำผลกำไร ทัง้ หมดกลับสบู ริษทั แมในตางประเทศ แตยงั คืนผลประโยชนสสู งั คมไทย
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ในหมพู นักงาน ก็เกิดความภาคภูมใิ จตอบริษทั ทีช่ ว ยเหลือสังคม มีความเขาใจและเห็น
ทิศทาง การทำงานทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้ ภายใตกลยุทธบริษทั เพือ่ ใหพนักงานทุกคนมีความ
ตัง้ ใจ ทำงาน ขายผลิตภัณฑ และใหบริการกับลูกคา สรางความพึงพอใจใหกบั ลูกคา
เมือ่ ลูกคา มีความสุข เขาก็จะกลับมาซือ้ สินคามากขึน้ ผถู อื หนุ ก็มคี วามสุข นัน่ หมายถึง
ผลตอบแทน กลับคืนสบู ริษทั และในขณะเดียวกันบริษทั ก็จะสามารถทำกิจกรรม ใหกบั
สังคม ไดมากขึน้ ทุกคนก็จะมีความสุข เชือ่ มโยงกันอยางตอเนือ่ ง
แนวทางการดำเนินธุรกิจที่เคารพกฎหมายและคำนึงถึงความปลอดภัยและ
รักษาสิง่ แวดลอมของ บริษทั เมอรค จำกัด อันเปนการแสดงออกซึง่ ความรับผิดชอบ
ตอสังคมในขัน้ พืน้ ฐาน เปนสภาพสังคม (ภายในองคกร) ทีม่ คี วามสอดคลองตอการ
พัฒนาดานศีล ในระบบไตรสิกขา ความมงุ มัน่ และชัดเจนตอแนวทางการดำเนินธุรกิจที่
เนนความ รับผิดชอบตอสังคมอยางเขมขน และสงเสริมใหเกิดกิจกรรมจิตอาสาพนักงาน
อยางตอเนือ่ งตลอดเวลาหาปทผี่ า นมา ของผบู ริหารฯ ผานทีมฯ และพนักงาน และ ขยาย
วงสลู กู คา อันเปนฐานทีส่ ำคัญ รวมไปกับสภาพบรรยากาศทีท่ ำงานและคลังสินคา ทีด่ อี ยู
แลว และการนำขอมูลการสำรวจผลการดำเนินงานมาพัฒนางานอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ให
เกิดความระมัดระวังและตืน่ ตัวในการทำงานอยตู ลอดเวลา เปนการพัฒนา สัมมาสติที่
สำคัญ ทำใหเกิดความมงุ มัน่ ของพนักงานในการรวมกันสรางสรรคนวัตกรรม ทำความดีนอก
เวลาทำงานของตนเอง และมิไดทอ ถอยแมไดรบั การตอบปฏิเสธ ในขอเสนอโครงการฯ
ทีต่ นเองเสนอ แตยงั มงุ มัน่ ในการทำความดีนพี้ รอมไปกับ การทำงานทีต่ นเองรับผิดชอบ
โดยตรงดวยความสุขใจ และภูมใิ จทีเ่ ปนสวนหนึง่ ขององคกรธุรกิจทีม่ ไิ ดสรางประโยชน
เพือ่ ตนเองเทานัน้ ยังชวยเหลือใหสงั คมไทย ดีขนึ้ ดวย เอือ้ ตอกระบวนการพัฒนาดาน
สมาธิอยางตอเนือ่ ง
การพัฒนาดานปญญาในการดำเนินโครงการจิตอาสาของ บริษทั เมอรค จำกัด
สะทอนชัดเจนในผบู ริหารฯทีพ่ ยายามเรียนรทู ำความเขาใจในการดำเนินธุรกิจทีค่ ำนึงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม เปนกัลยาณมิตรใหกับพนักงาน และสรางกระบวนการ
วิเคราะหสบื คนหาสาเหตุของปรากฏการณดว ยวิธกี ารประชุมวางแผน และจัดกิจกรรม
การอบรมพนักงานใหเกิดความเขาใจในเรือ่ งนีอ้ ยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเกิดความเห็นชอบ
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(สัมมาทิฏฐิ) ในเรือ่ งความสัมพันธเชือ่ มโยงระหวางบริษทั พนักงาน ลูกคา สังคม และ
สิ่งแวดลอม นำสูความดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) รวมคิดสรางสรรคกิจกรรมตาง ๆ
เพือ่ เปดโอกาสในการทำความดีทงั้ ทีเ่ ปนกิจกรรมเพิม่ เติมและประสานไปสกู ารดำเนิน
ธุรกิจปกติ อันเปนกระบวนการพัฒนาปญญาทีส่ ำคัญ
เมื่อผูบริหารฯไดมีนโยบายขยายวงสูลูกคา และยินดีเขารวมแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น กั บ ผู บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ท า นอื่ น ๆ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให เ กิ ด การทำธุ ร กิ จ ที่ มี
ความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มมากขึ้น ยอมเปนการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ
พัฒนาปญญา ใหขยายฐานออกไปเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีรวมกัน
ในสังคมทีก่ วางขวางมากยิง่ ขึน้

จิตอาสาพนักงาน PwC : จากความประทับใจกิจกรรมระดับสากล
สกู ารพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับประเทศ
ถึงแม ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส (PwC) จำกัด ประเทศไทย เปนบริษทั ที่
ปรึกษา และผตู รวจสอบบัญชีทมี่ ชี อื่ เสียงในในระดับโลก สามารถดึงดูดทรัพยากรบุคคล
ทีม่ ี ความรคู วามสามารถจากทัว่ โลกใหเขามารวมงานได ทางบริษทั ยังมีนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรอยางเขมขน ทัง้ ภายในบริษทั ในแตละประเทศ และรวมกันระหวางบริษทั
ในระดับโลก ดังเชน โครงการยูลซิ สิ (Ulyssys Program) ทีจ่ ดั ขึน้ อยางตอเนือ่ งทุกป
นับตัง้ แตป พ.ศ. 2544
แตละป ผูบริหารระดับสูงของ PwC ในแตละประเทศ จะไดรับเอกสาร
การเชิญชวนใหอาสาเขารวมโครงการจิตอาสาพนักงานที่มีลักษณะใหพนักงาน
เขาไปชวยเหลือชุมชนในประเด็นทีช่ มุ ชนตองการในระยะเวลาอันสัน้ (Development
Assignments) คือ ประมาณ 8-10 สัปดาห แมวา บริษทั ยังคงจายคาตอบแทนตามปกติ
แตผูเขารวมทุกคนก็ยังมีภาระงานที่ตองดูแลรับผิดชอบเทาเดิม โดยมีการจัดเวลา
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การทำงานของตนใหเหมาะสมใหมเี วลาวางทีต่ รงกับเวลาของโครงการ เพือ่ สอดคลอง
กับความหมายงาน “อาสา” อยางแทจริง
ผบู ริหารทีอ่ าสาสมัครเขารวมโครงการจะไดรบั การอบรมจากทีมโคช เพือ่ ให
เขาใจถึงเปาหมายรวมกัน กระบวนการทำงาน และลักษณะพื้นที่ชุมชนที่จะเขาไป
ชวยเหลือ ประมาณ 2 สัปดาห ซึง่ พืน้ ทีส่ ว นใหญกเ็ ปนพืน้ ทีใ่ นประเทศทีย่ ากจน เชน
ประเทศในทวีปแอฟริกา โดยมีอาสาสมัครจากแตละประเทศจำนวน 4-5 คน เขารวม
ทำงานในแตละพื้นที่ ผูบริหารระดับสูงชาวไทยจาก PwC ประเทศไทย เขารวม
โครงการนีด้ ว ย และไดถา ยทอดประสบการณ พอสรุปไดคอื
โครงการนี้มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยผสมผสานไปกับการ
ชวยเหลือสังคม โดยหวังเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคลากร (Shift) ดานภาวะผูนำ
(Leadership) ทีม่ ไิ ดหมายถึงบทบาทผนู ำในการบริหารธุรกิจแบบ CEO แตเปนภาวะผนู ำ
ที่ทำใหชีวิตดำรงอยูได เพราะหากไมกลาทำ ก็ทำอะไรไมได จึงตองมีการเรียนรู
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จากชีวิตจริงที่หลายหลาก โดยเฉพาะในสังคมชนบท ที่มีผูคนลักษณะหนึ่งที่ไมได
มีเงินทอง หรือมีอำนาจ แตเวลาคนในสังคมตองการความชวยเหลือ ก็นึกถึงเขา
ความเขาใจระหวางกันในเรือ่ งความหลากหลาย (Diversity) เนือ่ งจาก PwC มีสาขา
อยูทั่วโลก มีทำงานรวมกันระหวางคนในหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และการเมือง
รวมทัง้ มีการเคลือ่ นยายคนไปมาระหวางประเทศ และยังตองคำนึงถึงการทำกิจกรรม
ชวยเหลือทีก่ อ ใหเกิดภาวะอยยู งั่ ยืนยง (Sustainability) ใหกบั สังคมอยางแทจริง
โดยตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่อยูในชุมชน ไมเพียงแตชวยเหลือชุมชน
เพื่อศึกษาสภาพและปญหาชุมชนเรื่องเอดส และเสนอแผนการในการแกปญหา
การเรียนรแู ละเขาใจถึงภาวะผนู ำ ผานชีวติ ของผคู นในชุมชนทีข่ าดแคลนและยากจน เชน
การไดเรียนรูจากคนในชุมชนธรรมดาคนหนึ่งที่ไมไดมีตำแหนงทางราชการ หรือ
อำนาจทางเศรษฐกิจหรือการเมืองแตอยางใด แตไดลกุ ขึน้ มารวมเรียกรองและผลักดัน
ใหเกิดการแกปญ
 หาอยางตอเนือ่ งและเอาจริงเอาจัง เมือ่ ถามถึงเหตุจงู ใจในการเขามา
ชวยเหลือ เขาเพียงกลาววา “ถึงเขาไมไดรับเชื้อ แตเขาเปนหนึ่งในผูรับผลกระทบ
(I'm not infected but I am affected)” และเปนทีพ่ งึ่ ทีค่ นในชุมชนใหความไววางใจ
พรอมเขารวมผลักดันแกปญ
 หารวมกัน
กระบวนการเรี ย นรู ค รั้ ง นี้ นั บ ตั้ ง แต ก ารอบรมจากโค ช ที่ เ น น การค น หา
ความหมายและเปาหมายของผูเขารวม ภายใตบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบ
สุนทรียสนทนา (Dialogue) ระหวางกันทัง้ กอนและในระหวางการอยใู นพืน้ ที่ รวมถึง
การติดตามผลของโคชทีไ่ มเนนการใหคำปรึกษา แตเนนการตัง้ คำถามใหอาสาสมัคร
ไดตอบดวยตนเอง
การเรียนรจู ากการสัมผัสชีวติ ของคนในสังคมทีแ่ ตกตางกันทัง้ สภาพแวดลอม
วัฒนธรรม รูปแบบการดำเนินชีวติ ความเชือ่ และภูมปิ ญ
 ญาของคนในสังคมนัน้ ๆ จากสิง่
ทีผ่ เู ขารวมโครงการคนุ เคยและสัมผัส (Out of Comfort Zone) และไดเขาใจ “ภาวะผนู ำ”
จากการไดคนหาสังเกตเรียนรูและพบดวยตนเองวาคนในชุมชนที่มีภาวะผูนำนั้น
เปนอยางไร “ความหลากหลาย” จากสภาพสังคมที่ไดสัมผัส และ “ความยั่งยืน”
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ทีต่ อ ยอดได และนำเสนอการแกปญ
 หาตางๆ ดวยตัวของคนในชุมชนเอง โดยผเู ขารวมฯ
ทำหนาทีเ่ ปนพีเ่ ลีย้ ง ซึง่ มีความแตกตางจากการอบรมทัว่ ไป
นอกจากนี้ยังเกิด “ความเห็นอกเห็นใจ” ในเพื่อนมนุษย เปนการเอาใจเขา
มาใสใจเรา โดยพิจารณาขีดจำกัดในการชวยเหลือดวย ทำใหเกิดความเขาใจในคนอืน่
มากยิง่ ขึน้ และชวยลดอัตตาไดบา ง ทัง้ สามประเด็นคือ ภาวะผนู ำ กระบวนการเรียนรู
และความเห็นอกเห็นใจ เปนความประทับใจสำคัญ และนำสกู ารพัฒนาโครงการลักษณะนี้
ในประเทศไทย ชือ่ “โครงการสเู สนทางภาวะผนู ำขององคกร (Leadership Development Journey: LDJ)” ในเวลาตอมา
เมื่อถามถึงวิธีการประเมินความสำเร็จในโครงการ LDJ แมวาโคชไมใช
ผลสำรวจความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม สามารถยืนยันถึงผลการเปลีย่ นแปลง
ไดจากการกระทำของอาสาสมัครแตละคน (เชน ยังคงมุงมั่นทำความดี เปนตน)
อันสะทอนความเขาใจและผลสำเร็จของโครงการ จากการติดตามผลหลังจากเขารวม
โครงการในชวงเวลาตอมา
จากการทีผ่ นู ำ PwC ในประเทศไทย ไดนำแนวคิดดังกลาวเขามาจัดกิจกรรม
และทำหนาทีโ่ คชดวยตนเอง เปนตัวสะทอนถึงความเปลีย่ นแปลงดังกลาวอยางชัดเจน
ทีเ่ กิดขึน้ ในตัวเขา ทีส่ ำคัญมีการจัดทำโครงการในลักษณะนีเ้ ฉพาะที่ PwC ประเทศไทย
เทานัน้ ทัง้ ๆ ทีโ่ ครงการมิไดมขี อ กำหนดวาอาสาสมัครตองทำกิจกรรมใดๆ หลังจาก
การเขารวมโครงการ
เมือ่ มีผถู ามผบู ริหารทานดังกลาววา หากพนักงานทีเ่ ขารับการอบรมอันเกิดจาก
การทุมเทอาสาของทาน โดยมิไดเห็นวาเปนภาระแลว ตอมาลาออกจะไมเปนการ
สูญเปลาหรอกหรือ? เขาไมไดแสดงความเห็นขัดแยง แตมองเปาหมายที่ไปกวา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหกบั องคกร เปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหกบั สังคม
เพราะ “ถาคนดีไปอยทู ไี่ หน ก็ทำใหทนี่ นั่ ดี”
124

ภาคผนวก

แมตองมีการปรับรูปแบบใหสอดคลองกับประเทศไทย เชน ระยะเวลา
เหลือเพียง 4-6 สัปดาห และจำนวนผูเขารวมที่เนนผูบริหารระดับกลาง ตลอดจน
การนำผลการประเมินบุคลากรแบบ 360 ํ ทีท่ างบริษทั ฯ ทำอยแู ลวเขามาใช พรอม
รักษาสาระของโครงการในสามดาน คือ การสรางภาวะผนู ำ ความหลากหลาย และ
ความยัง่ ยืน อยางครบถวน
จากพื้นฐานพนักงาน PwC ซึ่งลวนเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ
เมื่อมีโอกาสเขารวมโครงการซึ่งจัดมาเปนปที่สองแลวเมื่อปนี้ โดยปแรกชวยชุมชน
ที่ประสบภัยสึนามิใหเขาใจเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน ทำบัญชีตนทุน และบัญชี
ครัวเรือนในชุมชนทางภาคเหนือในปตอมา ภายใตการดูแลของโคชที่มุงมั่น และ
พีเ่ ลีย้ งทัง้ ทีม่ าจากผบู ริหารและพนักงานทีเ่ คยผานโครงการครัง้ กอน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมิไดมีเฉพาะในประเด็นสาระของโครงการ
เทานั้น ความเปลี่ยนแปลงในอาสาสมัครแตละคน อันเกิดจากแรงบันดาลใจจาก
ประสบการณที่ไดรับ และสามารถนำความรูดังกลาวมาตกผลึกและใชประโยชนได
ทั้งในเรื่องความชัดเจนในเปาหมายชีวิต พฤติกรรม
การทำงานที่ ส ะท อ นความห ว งใยในเพื่ อ นร ว มงาน
และทัศนคติทเี่ ขาใจในเพือ่ นมนุษยมากยิง่ ขึน้ มีความ
กลาในการทำสิ่งใหมๆ มากยิ่งขึ้น ภายใตแรงจูงใจ
จากการมีเปาหมายชีวิตที่ชัดเจน (Self Motivation)
เปนแรงกระตนุ ใหกระทำความดีมากยิง่ ขึน้ ทีส่ ำคัญคือ
มี ค วามสุ ข เพิ่ ม มากขึ้ น ในวิ ถี ก ารทำงานที่ ค อ นข า ง
หนักได และความเขาใจที่ชัดเจนวา เขาไมสามารถ
เปลีย่ นแปลงคนอืน่ ได แตเขาเปลีย่ นตนเองได
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การโยกยายไปรับหนาทีใ่ นประเทศอืน่ ๆ ของอาสาสมัครหลายคน คงไมได
สะทอนถึงการรับรางวัลหรือการเลื่อนขั้นหลังการเขารวมแตอยางใด แตบงบอกถึง
ความกลาในการรับงานทีท่ า ทายใหมภายใตเงือ่ นไขทีพ่ รอมมากกวาอันเปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงในตัวเขาหลังจากเขารวมเปนอาสาสมัครของโครงการ เมื่อถามถึง
ความยั่งยืนในผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจเปนการยากในการตอบคำถาม
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต แตคำตอบที่ไดรับจากอาสาสมัครแตละคนถึงการกระทำ
และผลทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั เชน ความเขาใจถึงความสุขทีไ่ มไดเกิดจากเราเพียงคนเดียว
แตเกิดจากไดเขาไปชวยเหลือ แมเปนงานเล็กนอยก็ตาม หรือแมกระทั่งความใสใจ
ในเพือ่ นรวมงาน และไดพบความสุขดังกลาวเพิม่ มากขึน้ ในทีท่ ำงาน จากการชวยเหลือ
เอาใจใสเพือ่ นรวมงาน อีกทัง้ นำกระบวนการสุนทรียสนทนาจากโครงการไปประยุกตใช
ในแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ และรวมอาสาสมัครเปนพี่เลี้ยง ตลอดจนการชวยเหลือ
ทำความดีในสังคม และยังเขาใจถึงความแตกตางระหวางความสุขทีไ่ ดรบั กับความสุข
ที่ไดจากการบริโภคอาหารอรอย หรือจากการไดรับคำชมวาแตงกายสวยงามวา
เปนเพียงความสุขชั่วครั้งคราวภายใตเงื่อนไขภายนอก ในขณะที่ความสุขแบบนี้
กลับเปนความสุขเย็น และมีความสุขทุกครัง้ ทีไ่ ดกระทำหรือหวนระลึกถึง
แมผบู ริหารไดออกตัววาโครงการนี้ เปนโครงการทีเ่ นนการพัฒนาบุคลากร
แตการเปดโอกาสใหพนักงานไดไปเรียนรแู ละชวยเหลือในสังคมชนบททีย่ งั เดือดรอน
อยางเขมขนเปนระยะเวลานานถึง 1 เดือน ยอมสอดคลองกับลักษณะโครงการ
จิตอาสาพนักงาน เมื่อรวมกับโครงการจิตอาสาพนักงานอื่น ๆ ทั้งที่พนักงานไป
บริจาคเงิน หรือทำบุญดวยตนเอง หรือกิจกรรมเชิญชวนใหพนักงานไปรวมบริจาค
สิง่ ของและชวยเหลือสันทนาการกับเด็กผดู อ ยโอกาส (One Day-Off Event) ทีจ่ ดั อยู
เปนประจำ หรือการใหบริการของบริษทั ในอัตราพิเศษ หรือไมคดิ คาใชจา ยแกองคกร
สาธารณกุศลตางๆ (Pro Bono) ลวนเปนการตอกย้ำใหเกิดความเห็นอกเห็นใจคนอืน่
พรอมกลาทีจ่ ะทำความดีเพือ่ สังคม
ภายใตการดำเนินธุรกิจการใหบริการดานบัญชีที่มีมาตรฐานระดับสากล
และดูแลพนักงานทั้งในเรื่องสถานที่ทำงาน คาตอบแทนและสวัสดิการเปนอยางดี
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เปนฐานสำคัญตอการพัฒนาดานศีล ในหลักไตรสิกขา และเมื่อบริษัทมีนโยบาย
ทีช่ ดั เจนในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงานทีเ่ นนใหพนักงาน
เขาไปชวยเหลือชุมชนเปนระยะเวลาสั้นคือหนึ่งเดือน รวมไปกับการสื่อสารในหลาก
รูปแบบของโครงการ ซึ่งเปนการสรางบรรยากาศที่ทำใหเกิดความมุงมั่นในการ
ทำความดี เอื้อตอกระบวนการพัฒนาสมาธิที่สำคัญทั้งในระดับสังคมคือภายใน
องคกรธุรกิจ และระดับบุคคลคืออาสาสมัครทีเ่ ขารวมโครงการแตละคน
กอปรกั บ องค ก รนี้ มี ผู บ ริ ห ารที่ ไ ด รั บ โอกาสการเข า ร ว มกิ จ กรรมใน
ตางประเทศ จนเกิดความประทับใจ และพรอมแบงปนประสบการณใหกบั เพือ่ นพนักงาน
ดวยการเปนกัลยาณมิตรจัดทำโครงการและเปนโคช เพือ่ ใหพนักงานทีเ่ ขารวมเกิดความ
เห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ในเรื่องความหมายของชีวิตและความสุข ความสัมพันธ
ระหวางตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม นำสูความดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) ในการคิด
และกลาที่จะทำความดี เปนการสะสมปญญา ดวยการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการ
ทำความดีอยางตอเนื่อง และมีความสุขในวิถีทำงานควบคูกันไป เปนการพัฒนา
ปญญาทัง้ ในเรือ่ งความเขาใจถึงความความสัมพันธของมนุษย และสามารถหาวิธกี าร
ทีเ่ ชือ่ มโยงผลประโยชนของตนเอง (ศักยภาพของบุคลากร) องคกร (ทรัพยากรบุคคล
ทีท่ มุ เทและเรียนร)ู และสังคม (หนทางการแกปญ
 หาทีม่ คี วามยัง่ ยืน) อันเปนปญญา
ทีม่ งุ สคู ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในสังคมรวมกันอยางแทจริง

จิตอาสาพนักงานสกู ระบวนการพัฒนาปญญา
กระบวนการเรียนรใู นระบบไตรสิกขาในธุรกิจทัง้ สีแ่ หงนี้ แมจำกัดการศึกษา
เฉพาะกระบวนการจัดการในองคกรธุรกิจ หรือดานสังคม วาเอื้อตอการเรียนรู
ในระบบไตรสิกขาเพื่อนำสูการพัฒนาปญญา แตก็มิไดหมายความวา การเรียนรู
ในระดับบุคคลมิไดเกิดขึ้น ขอมูลจากพนักงานในกรณีศึกษาขางตนลวนสะทอนถึง
การพัฒนาปญญาในระดับบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องความเขาใจถึงความสัมพันธ
ของตนเอง เพื่ อ นร ว มงาน สั ง คมภายนอก และสิ่ ง แวดล อ ม ความหมายของ
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ความสุขที่แทจริง เพราะทั้งสังคม (กระบวนการจัดการในองคกรธุรกิจ) และบุคคล
(พนักงาน) ลวนอยูภายใตหลัก อิทัปปจจยตา คือ เพราะมีปจจัยเหตุ (สังคม :
กระบวนการจัดการในองคกร) จึงเกิดผล (บุคคล : การพัฒนาปญญาของพนักงาน)
สืบเนือ่ งเชือ่ มโยงกัน
กระบวนการเรียนรทู งั้ สามดาน คือ ศีล สมาธิ และปญญา ในระบบไตรสิกขา
ก็มีความสัมพันธเชื่อมโยงเชนเดียวกัน โดยมีปญญาเปนตัวกำกับ ดังที่แสดงใน
โครงการจิตอาสาพนักงานของบริษทั ทัง้ สีแ่ หง โดยแตละองคกรตางมีการดำเนินการ
นั บ ตั้ ง แต ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องธุ ร กิ จ ที่ เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ป ระโยชน กฎระเบี ย บ
สถานทีท่ ำงาน ตลอดจนการสนับสนุนใหเกิดโครงการฯ อันเปนกระบวนการจัดการ
องคกรทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาดานศีล คือ การดำเนินชีวติ อยางปกติทางกาย วาจา และใจ
โดยไมเบียดเบียนกัน เมือ่ รวมกับการมีปญ
 ญากำกับ จากกัลยาณมิตรทีเ่ ปนผบู ริหาร
ในระดับตาง ๆ หากเปนผูบริหารในระดับสูงสุด หรือ CEO ผลที่เกิดขึ้นยอมแสดง
ใหเห็นในระดับทั้งองคกร (แตมิไดเปนขอจำกัดตอการพัฒนาแตอยางใด) เพื่อกอ
ใหเกิดความเขาใจวาธุรกิจมิไดตั้งอยูไดเพียงลำพัง แตมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
สั งคมทั้ ง ภายในคื อพนัก งาน ชุ ม ชนภายนอก และสิ่ ง แวดล อ ม เมื่ อ จั ด กิ จ กรรม
จิตอาสาพนักงานในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนือ่ ง โดยคณะทำงานชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว หรือ
กรรมการชมรมอยางถาวร หรือ ผบู ริหาร จึงเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรดู า นสมาธิ
คือภาวะจิตที่มีความแนวแนในการทำความดี ดวยการจัดกิจกรรมสืบเนื่องกันไป
เปนการพัฒนาดานศีล สมาธิ ปญญา เพิม่ ขึน้ ไปอยางตอเนือ่ ง
กระบวนการดังกลาวเอือ้ ตอการพัฒนามนุษยทงั้ ทางดานปญญา คือความรู
ความเขาใจทีถ่ กู ตองตามความเปนจริง เรือ่ งความเขาใจวาชีวติ และความสุขคืออะไร
ดานจิตใจ คือมีจติ ทีด่ งี าม มีความคิดเชิงบวก และแนวแนตอ การทำสิง่ ทีด่ งี าม เชน
การอยากชวยเหลือบุคคลอืน่ และแสดงออกอยางชัดเจนดานพฤติกรรมทีม่ ตี อ ตนเอง
ครอบครัว เพื่อนรวมงาน และในสังคม เชน ความพยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง
มากกวาเรียกรองใหคนอื่นเปลี่ยนแปลง การนำสมาชิกครอบครัวเขารวมกิจกรรม
อาสา การเขาไปชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมงาน งานสวนกลางขององคกร และ
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การเขารวมในโครงการจิตอาสาพนักงานขององคกรในบทบาทตาง ๆ อยางตอเนือ่ ง
ตลอดจน การมีทา ทีทดี่ ตี อ เพือ่ นรวมงานทีไ่ มไดเขาไปรวมกิจกรรมอาสาดวยการสือ่ สาร
ขอมูลโครงการอยตู ลอดเวลา
อาจมี ผู เ ห็ น แย ง ว า องค ก รธุ ร กิ จ ทั้ ง สี่ แ ห ง ข า งต น มิ ไ ด ริ เ ริ่ ม ทำโครงการ
จิตอาสาพนักงานจากฐานความเขาใจทางทฤษฎี (ปริยัติ) เรื่อง ไตรสิกขา มากอน
นัน่ เปนความจริง แตเมือ่ ไดมโี อกาสนำแนวคิดนีไ้ ปแลกเปลีย่ นกับพนักงานในองคกร
บางทาน ก็ยอมรับถึงการไปดวยกันได คือ การจัดกิจกรรมนีเ้ ปนเสมือนการฝกปฏิบตั ิ
ที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก ไตรสิ ก ขา (ปฏิ บั ติ ) และผู เ ข า ร ว มทุ ก คนก็ ไ ด รั บ ผลจริ ง
ตามหลักการของพระพุทธองค (ปฏิเวธ) คือ ความสุขที่ไมตองอิงอาศัยสิ่งภายนอก
คือการให การชวยเหลือสังคม จนเกิดความมั่นใจและแนวแนในการปฏิบัติ หรือ
ทำสิง่ นัน้ ในครัง้ ตอไป
การจัดโครงการจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ จึงเปนกิจกรรมในองคกร
ทีเ่ อือ้ ตอกระบวนการพัฒนาทีส่ อดคลองตามหลักไตรสิกขาเพือ่ มงุ สกู ารพัฒนาปญญา
นำสูคุณภาพชีวิตที่ดีรวมกันของคนในสังคม และเมื่อทำใหเกิดปญญาโดยเฉพาะ
การตระหนักในเรื่องความสัมพันธกับสังคมและธรรมชาติขึ้นในหมูพนักงานมากขึ้น
เทาไร ปญญาดังกลาวจะเขาไปกำกับ และสะทอนออกมาในวิถกี ารทำงาน ทัง้ ในเรือ่ ง
การตัดสินใจ และการดำเนินงานที่มีความตระหนักอยูตลอดเวลา ดังเชน ผูจัดการ
ฝายขายของ Merck เมือ่ เขากำลังตัดสินใจซือ้ สินคาทีจ่ ะใชในกิจกรรมสงเสริมการขาย
เขาก็นึกถึงการซื้อผลิตภัณฑของชุมชนของมูลนิธิฯ ที่บริษัทใหการสนับสนุนอยู
โดยที่บริษัทไมมีนโยบาย กฎเกณฑบังคับแตอยางใด เปนตน ทำใหเขาเหลานี้
มีความสมบูรณหรือมีคณ
ุ คามากขึน้ เขาสคู วามหมายทีแ่ ทจริงของคำวา “มนุษย” คือ
ผมู ใี จสูง
แมมีใครหลายคนอาจพูดวา สิ่งเหลานี้ ก็คือการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
มิใชหรือ และหากตองมาปลูกฝงเรื่องดังกลาวในชวงชีวิตทำงาน มันไมเปนการ
สายเกิ น ไปหรอกหรื อ ? ควรทำมาตั้ ง แต ใ นครอบครั ว หรื อ ในโรงเรี ย นมากกว า
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ความคิดนีอ้ าจมีสว นถูกบางสวนแตไมทงั้ หมด เพราะผพู ดู ก็พดู บนฐานของความไมเขา
ใจ ถึงหลักการอิทัปปจจยตาวาทุกสิ่งลวนเกิดมาจากเหตุปจจัย ดังนั้น การปลูกฝง
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในบุ ค คลตั้ ง แต ค รอบครั ว จึ ง เป น เพี ย งเหตุ ป จ จั ย หนึ่ ง เท า นั้ น
หากเขาเหลานั้นตองเขาไปทำงานอยูในองคกรธุรกิจที่ไมเคารพกติกาสังคม ทั้งที่
เปนกฎเกณฑอยางไมเปนทางการ คือ วัฒนธรรม หรือ กฎเกณฑทเี่ ปนทางการ คือ
กฎหมาย ตลอดจนไมสนใจสิ่งแวดลอมทั้งธรรมชาติและสังคมภายนอก อีกทั้งอยูใน
สภาพสังคมทีไ่ มมกี ลไกการบังคับใชกฎหมายจากภาครัฐทีเ่ ขมงวด จนเกิดความเชือ่ วา
ไมจำเปนตองทำตามกฎหมาย และแสวงหาชองทางการละเมิดกฎหมายหากกอใหเกิด
ผลกำไรมากขึน้
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เมื่ อ เผชิ ญ กั บ สภาพสั ง คมทั้ ง ภายในองค ก รธุ ร กิ จ (ผู บ ริ ห าร นโยบาย
ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน) และสภาพสังคมภายนอก ดังกลาว ยอมเปนการยาก
ตอการดำรงอยูในคุณธรรมจริยธรรมที่ไดรับการปลูกฝงมานาน และหากการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมที่บุคคลไดรับมาเปนเพียงการเรียนรูทองจำวาควรทำอยางไร
จึ ง เรี ย กว า ความถู ก ต อ งหรื อ ความดี ง าม โดยไม ไ ด ส ะสมหรื อ พั ฒ นาป ญ ญา คื อ
ความรูความเขาใจที่ถูกตองแทจริงตามหลักธรรมชาติ ตลอดจนไมไดรับการฝก
ปฏิบัติคือไดทำในสิ่งที่เขาใจ และไดรับผลจากสิ่งที่ทำนั้น จนเปนความมั่นใจในการ
กระทำครั้งตอไปก็ยิ่งทำใหการดำรงตนอยูในคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวเปนไปได
ยากมากยิง่ ขึน้
ทั้งนี้มิไดหมายความวา การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตครอบครัว
ไมเปนสิง่ จำเปน เพราะยังเปนสิง่ จำเปนทีต่ อ งสรางความพรอมใหเกิดขึน้ ในทุกเหตุปจ จัย
แตตองมุงสูการพัฒนาปญญาเปนสำคัญ และการที่องคกรธุรกิจดังเชนกรณีศึกษา
ไดรวมกันพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงานใหเกิดขึ้นในองคกรของตน จึงไมเปน
เพียงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกบั พนักงานของตนเทานัน้ แตยงั ชวยจัดสภาพ
สังคมภายในองคกรที่เอื้อตอการพัฒนาปญญาของบุคคลใหเกิดขึ้น เพื่อกอใหเกิด
คุณภาพชีวติ ทีด่ รี ว มกัน กอใหเกิดศานติสขุ ขึน้ ในสังคมตอไป
จึงสามารถสรุปลักษณะการทำงาน (เหตุปจ จัยทีด่ )ี ในการดำเนินการโครงการ
จิตอาสาพนักงาน (ผลที่ ดี ) เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาป ญ ญาตามหลั ก ไตรสิ ก ขา
(ผลทีด่ ตี ามมา) ไดดงั นี้
1) การทำธุรกิจทีส่ อดคลองตอการเรียนรตู ามหลักไตรสิกขา ในดานศีล
นับตัง้ แตการดำเนินธุรกิจทีเ่ ปน “สัมมาอาชีวะ” คือ การทำอาชีพทีด่ งี ามไมเบียดเบียน
สังคม สิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑตองไมมีโทษตอผูใช สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และการดำเนินการธุรกิจตองอยูภายใตการเคารพกฎหมาย
อยางเครงครัด
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เพราะหากองคกรธุรกิจมิไดดำเนินธุรกิจทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนา ในดานศีล
การจัดทำโครงการจิตอาสาพนักงานที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม สิ่งที่เกิดขึ้น
เปนเพียงความพยายามของธุรกิจในการนำสวนตาง (ระหวางรายไดและตนทุน) บางสวน
มาชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสรางรายไดของธุรกิจซึ่งมีมากกวา
ยากตอการชดเชยได
2) กัลยาณมิตร คือ ผทู นี่ ำขอมูลทีด่ มี ปี ระโยชนตา งๆ ตลอดจนการสราง
โอกาสในการทำความดี มาสูสังคม (องคกรธุรกิจ) และเปนกลไกสำคัญในการ
ระดมจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจนัน้ ทัง้ นีอ้ าจเปน ตัวพนักงาน กลมุ เพือ่ นพนักงาน
หรือ ผบู ริหาร
3) ความเขาใจเรือ่ ง ความหมายของคำวา “อาสา” ทีแ่ ทจริง อันหมาย
ถึง การแสดงออกในการชวยเหลือดานสิง่ ของเงินทอง เวลา และความรู ความเชีย่ วชาญ
ชำนาญการดวยความสมัครใจ ซึง่ อยใู นกระบวนการพัฒนาปญญา คือ ความเห็นชอบ
“สัมมาทิฐ”ิ ทีส่ ำคัญ
หากเขาเกิดการพัฒนาปญญาขึน้ เขายอมเขาใจวา จิตอาสาพนักงาน
สามารถเกิดขึ้นได แมมีขอจำกัดตางๆ เชน งบประมาณ เวลาในการทำกิจกรรม
โดยสามารถจัดกิจกรรม การบริจาคโลหิต การใชวัสดุเหลือใชมาทำเฟอรนิเจอร
ให กั บ โรงเรี ย น หรื อ การทำกิ จ กรรมในวั น หยุ ด ของพนั ก งานของสมบู ร ณ ก รุ ป
ทีท่ ำงานสัปดาหละ 6 วัน เปนตน
4) การสื่ อ สารที่ มิ ใ ช “การโฆษณาประชาสัมพันธ” คือ การสื่อสาร
ทีม่ งุ ใหผสู ง สารและผรู บั สารเกิดการพัฒนาสมาธิ คือมีจติ ใจทีม่ งุ มัน่ ทำความดี เพราะเขา
ไดทราบถึงประโยชนในสิง่ ทีเ่ ขาไดทำและกอใหเกิดความสุขเมือ่ ไดรบั สารนัน้ และปญญา
คือความเขาใจทีถ่ กู ตองมากยิง่ ขึน้
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ที่สำคัญการสื่อสารตองการประกอบดวยขอความที่เปนการเจรจา
ชอบ “สัมมาวาจา” คือ ไมเปนขอความเท็จ หรือขอความที่ยุยงใหเกิดการแตกแยก
และเปนขอความทีส่ ภุ าพ และมิใช “การโฆษณาประชาสัมพันธ” ดังเชนในบริษทั แหงหนึง่
ทีน่ ำสิง่ ของไปบริจาคใหกบั ผดู อ ยโอกาส แลวก็จา งใหบริษทั ทำโฆษณาเพือ่ ทำภาพยนตร
โฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน โดยมีคาใชจายในการโฆษณาทั้งหมดมากกวาเงิน
บริจาคหลายเทาตัว เปนตน
5) การทำกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการพัฒนาดานสมาธิ คือ
ความมุ ง มั่ น ของจิ ต ในการกระทำความดี เพื่ อ พั ฒ นาสู ป ญ ญาอย า งสื บ เนื่ อ งกั น
หากจัดทำโครงการในลักษณะเปนครั้งคราว สองสามปครั้ง หรือปละสองสามครั้ง
ยอมขาดความตอเนือ่ งในการพัฒนาปญญา
6) กิจกรรมที่เนนการสรางสรรคหรือนวัตกรรม โดยไมมุงจัดกิจกรรม
ตามเทศกาลประเพณีนยิ ม เชน สงกรานตกค็ วรไปเลีย้ งอาหารแกคนชรา หรือวันเด็ก
เลีย้ งเด็กกำพรา แตมงุ สรางสรรคกจิ กรรมเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคของการทำใหมากทีส่ ดุ
ดวยการสรางสรรคกจิ กรรมใหมๆ หรือ “นวัตกรรมทำความดี” ทัง้ ในเรือ่ งสถานทีใ่ หม
บทบาทการเขารวมทีเ่ ปลีย่ นไป รูปแบบกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
7) การบริหารโครงการ (Project Management) ทีเ่ นนการประเมินผล
เพื่อพัฒนาดานสติและปญญา แมวาโครงการจิตอาสาพนักงานจะเปนกิจกรรมที่
นอกเหนือจากงานประจำ (Add-on Activity) ก็สามารถนำเครือ่ งมือการบริหารโครงการ
(Project Management) ทัง้ ในการวางแผน การกำหนดบทบาทผรู บั ผิดชอบ ขัน้ ตอน
การทำงาน และเวลาการทำงาน ตลอดจน รูปแบบการประเมินผลที่สอดคลองกับ
เป า หมาย-วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการ มาใช ใ นการบริ ห ารโครงการได บนฐาน
ความสัมพันธทมี่ คี วามเชือ่ ถือไววางใจกันมากขึน้ (Trust)

ภาคผนวก

133

บทสรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
โครงการจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจทีเ่ ปนกรณีศกึ ษาทัง้ หมด เปนการ
จั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ ความหมายของจิ ต อาสาพนั ก งาน คื อ จิ ต ใจที่ ดี ง าม
อยากชวยเหลือและพรอมแสดงออก หากมีโอกาสของพนักงานขององคกรธุรกิจ อันเปน
ความเชือ่ เชนเดียวกับความเชือ่ ในพุทธศาสนาคือ เชือ่ วามนุษยมศี กั ยภาพทีพ่ ฒ
ั นาได
โดยกัลยาณมิตรในองคกรธุรกิจ ทัง้ ทีเ่ ปนพนักงานทัว่ ไป ผบู ริหารระดับสูง จนถึงผบู ริหาร
ระดับสูงสุด มารวมจัดทำโครงการอยางตอเนือ่ งและไมยอ ทอ ไมไดเห็นเปนภาระงาน
เพิ่มเติมจากการทำงานในหนาที่ความรับผิดชอบประจำ ตรงขามกลับทำงานอาสา
ดั ง กล า วด ว ยความสุ ข ใจ อย า งภาคภู มิ ใ จในงานที่ ทำให อ งค ก รของตนเอง มี
ความรักความผูกพันในองคกร และพรอมปฏิเสธขอเสนองานที่มีเงินเดือนสูงกวา
หากองคกรนัน้ มิไดมกี จิ กรรมดังเชนทีต่ นเองไดรว มทำในปจจุบนั อีกทัง้ ยังมีทศั นคติ
เชิงบวกกับเพื่อนพนักงานที่ไมไดเขารวม
กิจกรรม อันเนื่องจากอาจติดภารกิจตาง ๆ
ดวยการสื่อสารขอมูลใหกับเพื่อนพนักงาน
ทัง้ หมดไดรบั ฟงในทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดกิจกรรม
เมื่ อ นำหลั ก การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเอง
ในระบบไตรสิกขา ซึ่งเปนหนทางแหงการ
ดับทุกข หรืออริยมรรคมีองคแปด เขามา
วิเคราะหกระบวนการพัฒนาโครงการจิตอาสา
พนักงานของกรณีศกึ ษาทัง้ หมดในระดับสังคม
หรื อ บริ บ ทขององค ก รธุ ร กิ จ ว า เอื้ อ ต อ การ
พั ฒ นาป ญ ญาหรื อ การยกระดั บ จิ ต ใจของ
พนั ก งานหรื อ ไม พบว า มี ก ารปฏิ บั ติ ที่
สอดคลองทั้งทางดานศีล ทั้งในเรื่องการทำ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ภาพ เป น ประโยชน
ไม เ บี ย ดเบี ย นสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม
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พรอมทั้งการเคารพกฎหมายอยางเครงครัด ภายใตสถานที่ทำงานและบรรยากาศ
โดยรอบที่จูงใจใหพนักงานคิดในสิ่งที่ดีงาม เมื่อรวมกับการจัดกิจกรรมจิตอาสา
พนักงานเพิ่มขึ้น จึงเปนการเปดโอกาสใหเกิดการพัฒนาดานสมาธิ คือกอใหเกิด
จิ ต ใจที่ แ น ว แน ใ นการทำความดี มี เ มตตา กรุ ณ า ภายใต ก ารจั ด กระบวนการ
ที่ เ น น การสื่ อ สาร การวางแผนการดำเนิ น การ และการติ ด ตามประเมิ น
ในรู ป แบบการบริ ห ารโครงการ ทำให เ กิ ด การพั ฒ นาป ญ ญาทั้ ง ในกั ล ยาณมิ ต ร
กลุมผูจัดทำโครงการ และผูเขารวม ตลอดจนผูเกี่ยวของเปนการพัฒนาปญญา
อยางสืบเนือ่ งไปกับการพัฒนาโครงการ จิตอาสาพนักงานทีส่ รางสรรคอยางตอเนือ่ ง
เกิดความสุขใจจากผลของการกระทำ (ปฏิเวธ) และมัน่ ใจในการกระทำครัง้ ตอไป
แตละองคกรธุรกิจมีกลไกอันเกิดจากกัลยาณมิตรขององคกรธุรกิจที่เขามา
รองรั บ การจั ด ทำโครงการจิ ต อาสาพนั ก งานแตกต า งกั น นั บ ตั้ ง แต ก ลุ ม เนสท เ ล
ประเทศไทย ที่มีผูบริหารสนับสนุนภายใตคณะทำงานที่เปนอาสาสมัครเฉพาะกิจ
ในแตละโครงการ สวนของกลมุ บริษทั สมบูรณ มีผบู ริหารสนับสนุนภายใต คณะกรรมการ
ของชมรม “Somboon Group อาสา” ของบริษทั ฯ ในกลมุ สมบูรณ (สมบูรณ) สวนของ
บริษทั เมอรค จำกัด มีผบู ริหารระดับสูงสุด สนับสนุนภายใตตวั แทนพนักงานจาก
ทุกแผนกในนาม “Care Core Team” และพยายาม บูรณาการงานจิตอาสาเขากับการ
ดำเนินงานในองคกรรวมถึงการนำลูกคาเขารวม กิจกรรมอยางตอเนื่อง ในขณะที่
ไพร ซ วอเตอร เ ฮาส คู เ ปอร ส มี ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป น ผู ผ ลั ก ดั น ให เ กิ ด โครงการ
จิ ต อาสาพนั ก งานที่ เ น น การพั ฒ นาบุ ค ลากรเชิ ง ลึ ก โดยใช ก ารทำงานกั บ ชุ ม ชน
เป น เวที แ ห ง การเรี ย นรู พั ฒ นาเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาคนดี
ใหสสู งั คมอยางมงุ มัน่
หากเปนกลไกอยใู นรูปกลมุ พนักงานทีอ่ าสามาจากพนักงานในแตละแผนกใน
องคกร เชน ชมรม Somboon Group อาสา หรือ กลมุ รณรงคความหวงใยของ Merck
ภายใตการสนับสนุนใหคำปรึกษาของผูบริหารระดับสูง รวมถึงการเปนนโยบายของ
บริษัทในการใหการสนับสนุนทั้งสิ่งของและงบประมาณ ยอมทำใหโครงการจิตอาสา
พนักงานเปนกระบวนการพัฒนาปญญาไดอยางแทจริง เพราะพนักงานทีอ่ ยใู นองคกร
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นอกจากมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งกั น และกั บ ผู บ ริ ห ารแล ว ยั ง มี ค วามสุ ข ใจ
ที่เกิดจากการไดทำความดี และนำสูความสุขในวิถีการทำงานอันเกิดจากความ
ภาคภูมิใจและมั่นใจวาในความตั้งใจและทุมเททำงานของตนมิไดสรางกำไรเพิ่มขึ้น
ใหกับผูบริหารระดับสูง เจาของ หรือผูถือหุนเทานั้น แตไดสรางประโยชนคืนสู
สังคมโดยตัวเขาเองโดยตรงและโดยออม ผลจากความตั้งใจทุมเทงานของพนักงาน
นำสู ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ละคุ ณ ภาพที่ ก อ ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจของลู ก ค า และเมื่ อ ลู ก ค า
ทราบถึ ง เจตนาที่ ดี ง ามของบริ ษั ท ในเรื่ อ งความห ว งใยและรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
ก็ยิ่งทำใหลูกคากลับมาซื้อสินคา กอใหเกิดผลกำไรเพิ่มขึ้นสืบเนื่องกันเชนนี้เรื่อยไป
นั้นคือความหมายที่แทจริงของผลประโยชนสวนตนขององคกรธุรกิจ ที่มิไดจำกัด
อยเู ฉพาะกำไรของเจาของกิจการและผถู อื หนุ แตรวมถึงคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน
ของผูคนในสังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภายใตการทำความดีจากโครงการ
จิตอาสาพนักงานเพือ่ การพัฒนาปญญา
ขอมูลในการศึกษาขององคกรธุรกิจทัง้ 4 กรณีศกึ ษามงุ นำเสนอในภาพรวม
ของธุรกิจ ทัง้ นีม้ ไิ ดมงุ รายละเอียดในการดำเนินงานในวิถกี ารทำงานแตละวันแตอยางใด
ในสวนของการดำเนินโครงการจิตอาสาพนักงานขององคกรตาง ๆ แมภาพทีเ่ สนอ ได
สะทอนเฉพาะความสำเร็จของโครงการเปนสวนใหญ แตกม็ ไิ ดหมายความวาจุดออน
หรือผลกระทบในทางลบไมไดเกิดขึน้ เชน ความชวยเหลือใหกบั ชุมชนนัน้ เปนการ แก
ปญหา เฉพาะหนามิไดเปนการแกปญ
 หาระยะยาวหรือสรางศักยภาพชุมชน ในการแก
ปญหานัน้ ไดดว ยตนเอง ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในหมพู นักงานทีท่ ำงาน เขารวมโครงการแลว
สงผลตองานประจำในวันตอมา เปนตน การทีส่ งิ่ เหลานีม้ ไิ ด ถูกนำเสนอใหเห็นมากนัก
กลับเปนการสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาดานสมาธิในระบบ ไตรสิกขาของพนักงานใน
องคกร ในเรือ่ งความมงุ มัน่ ในการทำความดี เพราะมิได มองจุดออนหรือผลในทางลบ
แตไดพจิ ารณาสิง่ เหลานีเ้ ปนบทเรียนทีไ่ ดเรียนรแู ละแกไข ไมใหเกิดขึน้ ในการทำความ
ดี ครัง้ ตอไป
การฝกฝนในระบบไตรสิกขาซึ่งเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหโครงการ
จิตอาสาพนักงานในครั้งนี้ มิไดพิจารณาบนฐานของพนักงานในองคกรธุรกิจที่อยู
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ในสังคมที่มีพุทธศาสนาอยูในวัฒนธรรมแตอยางใด ระบบการวิเคราะหนี้สามารถ
นำไปใชในโครงการจิตอาสาพนักงานในทุกสังคม ทั้งนี้เปนเพราะหลักธรรมของ
พระพุ ท ธเจ า มิ ไ ด เ ป น คำสอนของพระศากยมุ นี เ ป น หลั ก ธรรมชาติ คื อ มิ ไ ด
เปนสิ่งที่พระองคคิดขึ้น แตทรงคนพบจากหลักเกณฑทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ในระบบไตรสิกขา อันเปนหนทางแหงการหลุดพน ดวยการดำเนินชีวิตอยางปกติ
ไมเบียดเบียน (ศีล) มีจติ ตัง้ มัน่ มงุ ทำความดี (สมาธิ) เกิดความเขาใจรแู จงตามทีเ่ ปน
จริง (ปญญา) วามนุษยมไิ ดเกิดไดโดยลำพัง แตองิ อาศัยสัมพันธกบั สรรพสิง่ ทีอ่ ยใู นสังคม
และสิง่ แวดลอมธรรมชาติ จึงเขาใจถึงความจำเปนทีต่ อ งดำเนินชีวติ อยางไมเบียดเบียน
และดำเนิ น ชี วิ ต ที่ เ ป น ปกติ อ ย า งระมั ด ระวั ง มากยิ่ ง ขึ้ น (ศีล) มุ ง สู ก ารทำความดี
มากยิง่ ขึน้ (สมาธิ) แลวก็เกิดความเขาใจทีล่ กึ ซึง้ มากยิง่ ขึน้ (ปญญา) เชือ่ มโยงกันเชนนี้
เพื่อสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะที่ดีของคนในสังคมและธรรมชาติ
สิง่ แวดลอมรวมกัน
องคกรธุรกิจสามารถพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงานใหเกิดขึ้นได แมมี
ขอจำกัดในเรื่องทรัพยากรในเรื่องงบประมาณ หรือเวลาดังที่กลาวแลว แตมิได
หมายความวาองคกรธุรกิจทุกแหงจะดำเนินการธุรกิจในลักษณะเดียวกับกรณีศกึ ษา
ดังนั้นนโยบายสงเสริมใหเกิดการสงเสริมธุรกิจใหมาสนใจทำโครงการ
จิตอาสาพนักงานเพือ่ มงุ กระบวนการพัฒนาปญญาใหมากขึน้ นัน้ ควรมีลกั ษณะตอไปนี้
เพือ่ เปดโอกาสใหองคกรธุรกิจรวมทำความดี พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ รี ว มกัน กอใหเกิด
ศานติสขุ ขึน้ ในสังคมอยางแทจริง
1) ควรมีองคกรสนับสนุนในลักษณะกัลยาณมิตรในการสนับสนุนให
องคกรธุรกิจไดเรียนรแู ลกเปลีย่ นเพือ่ พัฒนาปญญารวมกัน ดวยรูปแบบตาง ๆ เชน
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให เ ข า ใจในการจั ด ทำโครงการ
พรอมกระบวนการติดตามผลในรูปแบบสุนทรียสนทนา เพื่อให
องคกรธุรกิจที่ไดทำโครงการจนเกิดผลการทำคือความสุขใจ
ภาคผนวก
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และยังดำเนินโครงการอยูอยางตอเนื่องเขามาเปนพี่เลี้ยง และ
แบงปนประสบการณใหกบั องคกรธุรกิจอืน่ ๆ ตอไป
การสือ่ สาร ทัง้ ทีเ่ ปนประชาสัมพันธในภาพกวาง และการสือ่ สาร
ในเชิงลึก เชนการจัดประเด็นการสนทนาสาธารณะ ในประเด็น
ตางๆ เชน นวัตกรรมการทำความดี
การสำรวจขอมูลเชิงปริมาณ ของการทำโครงการจิตอาสาพนักงาน
ขององค ก รธุ ร กิ จ ทั้ ง หมดทั้ ง ในเรื่ อ งวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการทำ
รูปแบบการจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบโครงการ การมีสวนรวม
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ของพนักงาน ประโยชนทไี่ ดรบั จำนวนครัง้ ทีจ่ ดั ในรอบปทผี่ า นมา
และแผนการทีจ่ ะทำเมือ่ ปตอ ไป เปนตน และนำผลการประเมิน
เผยแพรสสู าธารณะ
การจัดกิจกรรมการชืน่ ชมหรือการแสดงมุทติ าจิตแกองคกรธุรกิจ
ทีท่ ำความดี เพือ่ เปนแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) ใหกบั องคกร
ธุรกิจ โดยมีกระบวนการคัดเลือกทีช่ ดั เจนและตรวจสอบได และ
มีสว นรวมจากทุกฝาย อีกทัง้ เปนการสำรวจขอมูลเชิงคุณภาพ
ไปพรอมกัน
การสรางความตระหนักรใู นหมผู บู ริโภค ทัง้ ในรูปกิจกรรมการเผยแพร
ประชาสัมพันธ และการสำรวจความคิดเห็น เพือ่ ยอนกลับใหองคกร
ธุรกิจเกิดความตระหนักวามีความตองการของผบู ริโภควาสนใจ
สนับสนุนใหธรุ กิจ ทำโครงการจิตอาสาพนักงานเพียง ใด ฯลฯ
2) การกอตัง้ “กองทุนจิตอาสาพนักงาน” อันเกิดจากการบริจาคเงิน ของ
องคกรธุรกิจ เพือ่ สมทบงบประมาณใหกบั โครงการจิตอาสาพนักงานตางๆ นำไปบริจาค
ใหกบั องคกรหรือชุมชนของโครงการ โดยกำหนดเงือ่ นไขการดำเนินการ ทีม่ งุ สกู าร
พัฒนาปญญา และกอใหเกิดความตอเนือ่ งในการทำกิจกรรม
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เกีย่ วกับ The NETWORK
ความเปนมาของ The NETWORK Asia Pacific
The NETWORK เกิดขึน้ จากการสนับสนุนของ ADB GSK และ สถาบันคีนนั แหงเอเซีย เพือ่
พัฒนาเครือขายการเรียนรเู รือ่ งการสรางความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมใหเกิดการ
ผสานความสามารถของทัง้ สองภาคีในรูปแบบการเสริมแรงรวมกัน ซึง่ นำไปสกู ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในแตละ
หนวยยอย ทัง้ สองภาคีไดเกิดการเรียนรรู ว มกัน และไดมกี ารทำงานรวมกันทีจ่ ะผสานความสามารถของ
ทัง้ สองฝาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ การทำงานของ The NETWORK นัน้ เปนการทำงานผานการสือ่
สารทางอินเตอรเนท www.ngobiz.org ซึง่ จะเปนเวบไซตทรี่ วบรวมองคความรเู รือ่ งการสรางความรวม
มือทีเ่ กิดขึน้ แลวในภูมภิ าคเอเซีย เชน รูปแบบของความรวมมือของภาคธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ จนตัง้ เปนองคกร
ในประเทศฟลลิปนส ชื่อ Philippines Business for Social Progress ในสิงคโปร นั้นองคกรรัฐ ชื่อ
National Philanthropy and Volunteer Center เห็นความสำคัญในเรื่องนี้และพยายามจะผลักดันให
เกิดความรวมมือในประเทศ ในอินโดนีเซียมี Indonesian Business Links ก็พยายามออกแบบความ
รวมมือระหวางภาคประชาสังคมใหเกิดขึน้ ในประเทศของตนเอง

การกอตัง้ The NETWORK ในประเทศไทย
เกิดจากการชักชวนองคกรตางๆในประเทศไทยใหรว มกันกอตัง้ เครือขายการสรางความรวมมือ
ระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในประเทศไทย ดวยความเชือ่ มัน่ วาการผสานกำลังทีด่ งี ามระหวาง
ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม จะทำใหเกิดพลังบวกทีส่ รางสรรค และเขมแข็งกวาการทำงานโดยลำพัง
ซึง่ การรวมกันนีจ้ ะทำใหเกิดการเรียนรสู งั คมรวมกัน ทีต่ า งบริบท ตางกิจกรรม นัน้ จะเชือ่ มประสานความ
รู การบริหารการจัดการ กำลังแรง ทรัพยากรในรูปแบบตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร

วิสยั ทัศน:
เปนเครือขายทีม่ งุ สรางความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพือ่ การพัฒนาสังคม
ไทยอยางยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:
1.
2.
3.
4.
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แลกเปลีย่ นเรียนรรู ะหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในการพัฒนาสังคมไทยใหยงั่ ยืน
ผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม
ติดตามประเมินผลความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม
สรุปผลและสังเคราะหสงิ่ ทีไ่ ดเรียนรรู ว มกัน และพัฒนาเปนองคความรทู นี่ ำไปปฎิบตั ติ อ ได
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5. สรางกลไกทีจ่ ะทำใหภาครัฐเขามารวมสงเสริม สนับสนุน และอำนวยใหเกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

จุดประสงค
1. เพือ่ ใหเกิดองคความรทู ไี่ ดจากการเรียนรรู ว มกัน และนำไปใชเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาตอไป
2. เพือ่ ทำใหเครือขายทัง้ ระดับคณะกรรมการและสมาชิกเสริมแรงและพลังอยางมีประสิทธิภาพ

บทบาทและหนาที่ของเครือขาย
1. แบงปนความรแู ละประสบการณ
2. เสริมแรงการขับเคลือ่ นกลไกการใหและอาสาสมัครเพือ่ สังคม
3. สงเสริมและสนับสนุนดาน ความรู การเงิน สิง่ ของ และกำลังแรงตามศักยภาพ

กิจกรรม
1. ระหวางคณะกรรมการ
1.1 เข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมการสองเดื อ นครั้ ง เพื่ อ นำเสนอ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ
ความรวมมือตางๆ
1.2 แลกเปลีย่ นขอมูลและปฏิทนิ กิจกรรมเพือ่ เรียนรแู ละเสริมแรงความรวมมือรวมกัน
1.3 รวมมือในการพัฒนากิจกรรมใหม 1 ครัง้ /ป
2. ระหวางสมาชิก (ทุกๆ 4 เดือน)
2.1 จัดกิจกรรมใหมีแลกเปลี่ยนความรูที่กวางขวางและลึกซึ้ง และไดมีการจัดการความรู
ดานตางๆ เพือ่ นำกลับไปใชพฒ
ั นากิจกรรมของตัวเอง
ก) ลักษณะกิจกรรม
จัดสัมมนาแลกเปลีย่ นไตรมาสละครัง้
ออกจดหมายขาว หนึง่ หรือสองเดือนครัง้
ข) หัวขอองคความรทู ใี่ ชในการแลกเปลีย่ น
ความรเู รือ่ ง Corporate Social Responsibility ในมิตทิ กี่ วางและลึกซึง้
ความรเู รือ่ งปญหาสังคม และสิง่ แวดลอม และองคความรทู กี่ รรมการและสมาชิก
นำไปใชได
ความรู เ รื่ อ งนวั ต กรรมใหม ที่ จ ะยกระดั บ การทำงานของทั้ ง ภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคประชาสังคม
หมายเหตุ: ในการจัดการประชุมนัน้ จะใหมกี ารคุยในประเด็น ประสบการณ อุปสรรค
และหนทางในการแกไข
ภาคผนวก
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โครงสรางเครือขาย The NETWORK Thailand

คณะกรรมการThe NETWORK (Thailand)
คุณชาญชัย พินทุเสน, มูลนิธกิ ระตายในดวงจันทร
คุณนภดล ศิวะบุตร, Nestle (Thai) Ltd.
คุณกษมน กิตติอำพน, บริษทั ฯ ในกลมุ สมบูรณ
คุณศศมน ศุพทุ ธมงคล, บมจ. บางจาก ปโตรเลีย่ ม
Mr. Jeffrey Dickinson, E+CO
คุณนิตยา วงศสวัสดิ,์ มูลนิธโิ ลกสีเขียว
คุณศรีรตั น ตระกูลไทยบุญญา, Nestle (Thai) Ltd.
คุณจารุวรรณ จันทรเพ็ญ, E+CO
คุณกาญจนา สุขพรหม, บริษทั ฯ ในกลมุ สมบูรณ
ปารีณา ประยุกตวงศ The NETWORK Asia and the Pacific

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาเครือขาย

ที่ทำงานชั่วคราว
196/9 ซอยราชวิถี 4 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท/โทรสาร 02-245-5542
Email: info@ngobiz.org Website: www.ngobiz.org/thailand
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คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
1. นายไพบูลย
วัฒนศิริธรรม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. พลตรีจำลอง
ศรีเมือง
ประธานที่ปรึกษา
3. พลเอกบวร
งามเกษม
ที่ปรึกษา
4. นายลิขติ
เพชรสวาง
ที่ปรึกษา
5. พลเอกปรีชา
เอีย่ มสุพรรณ
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
1. พลตำรวจเอกเสรีพศิ ทุ ธ เตมียาเวส
กรรมการผทู รงคุณวุฒิ รักษาการประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ
สุรพงษรกั เจริญ
กรรมการ ผทู รงคุณวุฒิ
3. นายอนุสรณ
ธรรมใจ
กรรมการ ผทู รงคุณวุฒิ
4. นายแพทยอำพล
จินดาวัฒนะ
กรรมการ ผทู รงคุณวุฒิ
5. ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
6. ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
7. ผูแทนสำนักงบประมาณ
กรรมการ
8. ผูแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กรรมการ
9. ผูแทนสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) กรรมการ
10. ผอู ำนวยการศูนยสง เสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
(นางสาวนราทิพย พมุ ทรัพย)
กรรมการและเลขานุการ
11. นายประกอบ
นวลขาว
กรรมการ

 
 
ที่ปรึกษา
นางสาวนราทิพย
นายแกว
ผรู บั ผิดชอบโครงการ
นายณัฏฐบรรจง

พมุ ทรัพย
วิฑรู ยเธียร
เดชวิริยะชาติ

ผอู ำนวยการศูนยสง เสริม
และพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
ที่ปรึกษาดานสื่อและรณรงค
ผชู ว ยผอู ำนวยการฝายบริหารแผน 1
ปฎิบตั หิ นาทีแ่ ทน ผอู ำนวยการฝายบริหารแผน 2
เจาหนาทีร่ ะดับสูง ฝายบริหารแผน 2
เจาหนาทีร่ ะดับสูง ฝายบริหารแผน 2
เจาหนาทีร่ ะดับกลาง ฝายบริหารแผน 1
เจาหนาทีร่ ะดับกลาง ฝายบริหารแผน 2

นางสาวรินธรรม
ธารมุกตา
นางสาวอรมน
ปน ทอง
นางสาวอมรรัตน
ธีรสรรเพชญ
นางสาวปรินธร
บุญเนตร
วิจัยและเรียบเรียง
ผศ.วรรณา ประยุกตวงศ, ปารีณา ประยุกตวงศ และเครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (The NETWORK ประเทศไทย)

ทานผใู ดสนใจ สามารถ Download หนังสือไดที่ http://dl.Moralcenter.com
ภาคผนวก
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