




จิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ
สูความสุขในวิถีการทำงาน

II

วิจัยและเรียบเรียง
ผศ.วรรณา  ประยกุตวงศ, ปารณีา  ประยกุตวงศ และเครอืขายความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิ
และภาคประชาสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (The NETWORK ประเทศไทย)

พิมพครั้งแรก
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย
ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศนูยคุณธรรม)
สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความร ู(องคการมหาชน)
กันยายน  2550 จำนวน  2,000 เลม

พิมพครั้งที่สอง
ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศนูยคุณธรรม)
สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความร ู(องคการมหาชน)
มกราคม  2551 จำนวน  3,000 เลม
สิง่พมิพอนัดบัที่    1/ 2551

พิมพที่
บรษิทั เอเซยี แปซฟิค ออฟเซท็ จำกดั
54/3 หม ู10 ถ.เทพารกัษ ต.บางปลา อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540
โทรศพัท : 0 2312 2351 โทรสาร.0 2312 2140

คมืูอการพฒันาจติอาสาพนกังานในองคกรธรุกิจ: สคูวามสขุในวิถีการทำงาน

คำไข / Keywords : การทำงาน, จติวทิยาอตุสาหกรรม
ผศ.วรรณา  ประยกุตวงศ

คมูอืการพฒันาจติอาสาพนกังานในองคกรธรุกจิ สคูวามสขุในการทำงาน. _ _
กรงุเทพ ฯ : เครอืขายความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมเพือ่การ
พฒันาทีย่ัง่ยนื, 2550.

164 หนา.
1. จติวทิยาอตุสาหกรรม.  2. การทำงาน.  I. ผ.ศ.วรรณา  ประยกุตวงศ
และปารณีา  ประยกุตวงศ.  II. เครอืขายความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิ
และภาคประชาสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื. III. ชือ่เรือ่ง.
158.7
ISBN     978-974-13-8050-3



จิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ
สูความสุขในวิถีการทำงาน

ค ูมื อ ก า ร พ ัฒ น า

จิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ : สูความสุขในวิถีการทำงาน


สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

(องคการมหาชน)



จิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ
สูความสุขในวิถีการทำงาน III

ผมมคีวามยนิดทีีไ่ดเหน็หนงัสอื “คมืูอการพฒันาจติอาสาพนกังานในองคกร
ธรุกจิ : สคูวามสขุในวถิกีารทำงาน” ฉบบันี ้เกดิขึน้เพือ่เปนเครือ่งมอืสำคญัอกีอัน
หนึ่ง ในการขับเคลื่อนสูองคกรธุรกิจเพื่อการชวยเหลือสังคม เครอืขายความรวมมือ
ระหวาง ภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (The NETWORK) แม
จะเปน องคกรพฒันาเอกชนกลมุเลก็ๆ กลมุหนึง่ แตก็ไดทำกจิกรรมอนัดงีาม และนาชืน่
ชม ทีไ่ดสงเสรมิและสนบัสนนุใหองคกรธรุกจิเขามามสีวนรวมในการพฒันาสงัคม

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ หรือ “CSR” (Corporate Social
Responsibility) อาจกลาวไดวาคอื การดำเนนิการที ่(1) ไมทำสิง่ทีเ่ปนผลเสยีตอสงัคม
ทั้งทางตรง ทั้งทางออม (2) ทำสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม
(3) พฒันา ตวัเองใหมคุีณธรรม คุณภาพ และประสทิธภิาพ อยางดทีีส่ดุจากกรณศีกึษา
องคกรธุรกิจในประเทศไทยทั้งสี่องคกรในคูมือ แสดงใหเห็นถึงความมีจิตสำนึก ตอ
สาธารณะและความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกรทีม่ไิดดำเนนิธรุกจิเพือ่หวงั ผลกำไร
เพยีงอยางเดยีว หากแตคำนงึถงึมติทิางสงัคม โดยการทำในสิง่ทีค่วรทำ การทำสำหรบั
ชมุชนและสงัคมรอบขาง ชวยใหสงัคมบรรลสุภาพทีพ่งึปรารถนา คือ สงัคมแหงความ
อยเูยน็เปนสขุ เหน็ไดจากการกำหนดนโยบายขององคกรทีส่ำคญัในการ สนบัสนนุให
พนกังานเขามามสีวนรวม ในพนัธกจิของการสรางจติอาสาชวยเหลอื สงัคมพรอมไปกบั
ผูบริหาร ทำใหเกิดโครงการและกิจกรรมจิตอาสาที่ทุกคนในองคกร ไดมีสวนรวม
ในกิจกรรม การสังเคราะหความรูจากกรณีศึกษาที่สามารถนำผล ไปสูการสงเสริม
และผลักดันใหเกิดการปฏิบัติไดจริงในสังคมไทยจึงเปนแบบอยาง ของความดีและ
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ความสำเรจ็ใหกับองคกรธรุกจิอืน่ๆ สามารถปฏบิตัติามได ซึง่ตอง ชมเชยทกุๆ ฝาย
รวมทัง้ศนูยคุณธรรม ผสูนบัสนนุใหเกดิการวจิยัอนัเปนประโยชน ตอสงัคมนี้

ที่สำคัญคือ การสงเสริมองคกรธุรกิจใหเขาใจและดำเนินกิจกรรมอาสาสมัคร
พนกังาน ซึง่ในคมูอืฉบบันีใ้ชคำวา “จติอาสาพนกังาน” ก็เปนกจิกรรมทีส่อดคลอง กับ
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง คือเรือ่งของการมคุีณธรรม ธรุกจิท่ีประยกุตใชหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง ยอมมแีนวโนมสงูทีจ่ะอยรูอดอยางมัน่คง แมในสถานการณยากลำบาก ทัง้เปน
ธรุกจิทีย่อมใหความสำคญัตอคณุธรรม คุณภาพ และประสทิธภิาพไปพรอมกนั คุณธรรม
คือ ความด ีความสจุรติ เปนธรรม ถกูตอง เหมาะสม ไมกอความเสยีหาย ตอผอูืน่หรอื
ตอสวนรวม แตมงุสรางคณุประโยชนใหกับผอูืน่ ใหกับสวนรวม และใหกับสงัคม ในฐานะ
เปน “พลเมอืง” ทีดี่ของสงัคมนัน่คอื ธรุกจิทีป่ระยกุตใช หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงจะเปน
ธรุกจิทีม่ ี“ความรบัผดิชอบตอสงัคม” ไปดวยนัน่เอง ซึง่นอกจากจะสรางคณุคาใหแก
สงัคมแลว ยงัจะเพิม่คณุภาพทีพ่งึประสงคใหกับ ธรุกจิเองดวย

ผมเชือ่มัน่วา คมูอืฉบบันี ้จะสามารถจดุประกายและเชือ่มโยงถงึพลงัคณุธรรม อนั
เปนพลงัดานบวกทีม่อียแูลวในจติใจของมนษุยทกุคน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในตวัผบูรหิาร
และพนกังานในองคกรธรุกจิทีไ่ดอานคมูอืฉบบันี ้ใหมารวมมอืรวมใจ เปนพลงัสำคญัใน
การทำกจิกรรมจติอาสาพนกังาน เพือ่สรางสรรคสงัคมใหบรรล ุสสูงัคมแหงความอยเูยน็
เปนสขุรวมกนัตอไป

(นายไพบลูย  วัฒนศริธิรรม)
รองนายกรฐัมนตรี

และรฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย
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ผลจากการพฒันาประเทศทีผ่านมาทีม่งุสกูารเตบิโตทางเศรษฐกจิเปนสำคญั ได
สรางความสำเรจ็ทีก่ระจกุตวัอยกัูบผคูนในสงัคมจำนวนหนึง่เทานัน้ ทำใหเกดิชองวาง
ของรายไดทีเ่พิม่มากขึน้อยางตอเนือ่ง และสงผลกระทบทางสงัคมอนัเปนมติทิีถ่กูละเลย
สรางความไมเทาเทยีมกนัระหวางเมอืงและชนบท และกอใหเกดิปญหาทางสงัคมตางๆ
ทีต่ามมาอยางมากมาย

การทีอ่งคกรธรุกจิในฐานะผขูบัเคลือ่นหลกัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ได
เขามามบีทบาทในการชวยเหลอืสงัคม ดวยการพฒันากจิกรรมจติอาสาพนกังาน ขึน้ใน
องคกร จงึเปนเรือ่งทีน่าสนบัสนนุเปนอยางยิง่

ความพยายามในการสงเสรมิผบูรหิารและพนกังานขององคกรธรุกจิไดเขามา มี
บทบาทชวยเหลอืสงัคม นอกจากเปนการสงเสรมิใหบคุลากรไดมโีอกาสรวมทำความดี
อนัเปนการสรางคณุธรรมพืน้ฐานทีส่ำคญัแลว การไดเขาไปเรยีนรชูวีติของคนในภาค
ชนบทอยางจรงิจงัดงัตวัอยางขององคกรธรุกจิในกรณศีกึษาของคมูอืฉบบันี ้เปน การ
สรางกระบวนการเรยีนรใูนเรือ่งความไมเทาเทยีมกนัอนัเกดิจากการพฒันา และสราง
ความตระหนกัรแูละเหน็อกเหน็ใจทีส่ำคญั

หากมจีำนวนองคกรธรุกจิไดเขามามสีวนชวยเหลอืสงัคมเพิม่มากขึน้ มไิด หมาย
ถงึเฉพาะจำนวนทรพัยากรทีเ่ขามาชวยแกปญหาสงัคมไดเพิม่มากขึน้เทานัน้ แตหมาย
รวมถงึการสรางเครอืขายความรวมมอื ภาคหีนุสวนเพือ่การทำงานอยาง เขมแขง็รวมกนั
ระหวางภาคธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน และชุมชนทองถิ่น ในการเขาชวยเหลือ
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สงัคมอยางเปนองครวม เปนการนำผลการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิ ใหสามารถหลัง่สผูคูนใน
วงกวางไดมากยิง่ขึน้ อนัเปนความพยายามชวยกนัลดชองวาง แหงความไมเทาเทยีมดงั
กลาวไดอยางเปนรปูธรรมทีส่ำคญั โดยม ี“คมูอืการพฒันา จติอาสาพนกังานในองคกร
ธรุกจิ : สคูวามสขุในวถิกีารทำงาน” ฉบบันีเ้ปนความ พยายามหนึง่ทีก่อใหเกดิภาพการ
พฒันาดงักลาวไดอยางนาสนใจยิง่

จอน อึง๊ภากรณ
ประธานมลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่สงัคม
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V

ในสามสีป่ทีผ่านมา แนวโนมทีบ่รษิทัเนนการรบัผดิชอบตอสังคมมมีากขึน้ ตาม
ลำดบั ในปทีผ่านมา ตลาดหลกัทรพัยเริม่มอบรางวลั CSR Awards แกบรษิทั ทีอ่ยใูน
ตลาด ปนี ้กลต. ตัง้คณะทำงานเพือ่สนบัสนนุใหบรษิทัในประเทศไทย เขาใจและ ปฏบิตัิ
ตามหลกัการการรบัผดิชอบตอสงัคมใหถกูตอง จงึไดออกหนงัสอื “เขม็ทศิ การรบัผดิ
ชอบตอสังคมของกิจการธุรกิจ” นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยไดตั้ งสถาบัน
CSR เพือ่ฝกอบรมเจาหนาท่ีของบรษิทัใหดำเนนิการโครงการการรบัผดิชอบตอสังคม
ใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และในป 2551 องคการ ISO มแีผนการทีจ่ะประกาศ
มาตรฐาน ISO 26000 ซึง่จะรวบรวมวธิดีีทีส่ดุของการบรหิารและดำเนนิการสคูวาม
รับผิดชอบของสังคม ไมใชเฉพาะของบริษัท แตเปนมาตรฐานที่จะเปนประโยชนตอ
องคกรของรฐั และองคกรไมแสวงหากำไร

โครงการอาสาฯของพนักงานเปนสวนสำคัญของการรับผิดชอบตอสังคมของ
บรษิทั เพราะฉะนัน้ คมูอืการพฒันาจติอาสาพนกังานในองคกรธรุกจิ นาจะเปน ประโยชน
มากพอสมควร คมูอืนีน้าสนใจเพราะเนนจติใจของพนกังาน ความจรงิ มเีหตผุลหลายอยาง
ทีท่ำให CSR เปนประโยชนตอองคกรธรุกจิ โครงการ CSR ชวยบรษิทัในการสราง
ชือ่เสยีงทีดี่ ชวยสรางเครอืขายกบับรษิทัอืน่และลดอตัราเสีย่ง ในหลายดาน แตผมคดิวา
ผลดขีอง CSR ในการสรางจติใจและความสามารถของ พนกังานอาจจะเปนผลสำเรจ็ที่
สำคัญที่สุด

คำนยิม
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คมูอืนี ้อธบิายอยางชดัเจนวา การจดัโครงการอาสาฯ ของพนกังานไมไดเปนสิง่
ทีท่ำเพราะจรยิธรรมอยางเดยีว แตมผีลดตีอองคกรธรุกจิในหลายดาน และในทีส่ดุ ชวย
สรางผลกำไรทีดี่ขีน้ในระยะยาว คมูอืนีจ้งึควรจะทำใหผบูรหิารของบรษิทัมองเหน็วา
โครงการจติอาสาพนกังานของเขา ไมใชการสิน้เปลอืงทรพัยสนิของบรษิทั หรอื ทำให
พนกังานเสยีเวลา แตเปนการลงทนุในการพฒันาจติใจ ความสขุ ความภมูใิจ และความ
สามารถของพนกังาน ชึง่นำไปสกูารพฒันาบรษิทัและสงัคมทีต่อเนือ่งและยัง่ยนื

ผเูขยีนคมูอืนี ้อธบิายอยางชดัเจนวา ลกัษณะ รปูแบบกจิกรรมจติอาสาพนกังาน
เปนอยางไร ทัง้ในตางประเทศ และในประเทศบานเรา ผเูขยีนใชขอมลูจากบรษิทั ทัง้ไทย
และตางประเทศ ซึง่ประสบความสำเรจ็ในโครงการแบบนีเ้ปนตวัอยาง คมูอืนี ้ ไดตัง้
หลกัการสำคญัหาประการทีค่วรจะใชในการบรหิารโครงการจติอาสาพนกังานทีดี่ ไดแก

1. กลัยาณมติร เปนกลไกในการระดมจติอาสาพนกังานและสรางความสามคัคี
ระหวางแผนกตางๆภายในบรษิทั และชวยบรษิทัสรางความเปนมติรกบักลมุภายนอก
บรษิทั เชน ผนูำชมุชน เจาหนาทีข่องรฐั บรษิทัอืน่ๆใน Supply Chain ของบรษิทั
รวมทัง้ ลกูคาของบรษิทั

2. การสรางนวตักรรม พนกังานทีม่โีอกาสทำโครงการจติอาสาพนกังาน ก็มี
โอกาสพฒันาความคดิรเิริม่สรางสรรค ในการจดัโครงการจติอาสา และความสามารถนี้
อาจจะเปนประโชนตอบรษิทัตอไป

3. เทคนคิบรหิารโครงการทีด่ ีโดยเนนโครงการทีส่อดคลองกบัวตัถปุระสงค
ของบรษิทั

4. การวางแผน การสื่อสารอยางถูกตอง ซึ่งจำเปนตองแตกตางจากการ
โฆษณาทัว่ไปของบรษิทั คมูอืเนนจดุการส่ือสารเพือ่ประโยชนของโครงการจติอาสา ของ
พนกังานไมใชเพือ่ขายผลติภณัฑของบรษิทั

5. ความตอเนือ่ง ในการทำกจิกรรมจติอาสาพนกังานกเ็ปนเรือ่งสำคญั เพราะ
ถาจดักิจกรรมในลกัษณะทีท่ำเพยีงครัง้เดยีว บรษิทัคงไมสามารถสรางกระบวนการ CSR
ทดีีและคงทำใหพนกังานทีม่จีติอาสารสูกึคับของใจและสบัสน

ผมเอง เหน็ดวยกบัหลกัการหาประการนี ้แตตองการเนนวา การสือ่สารเปนสิง่
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ทีส่ำคญั โดยเฉพาะการสือ่สารกับภายนอก เพราะเปนประโยชนในการชกัจูงใหบรษิทั
อืน่ๆ เหน็ตวัอยางทีดี่และทำตาม ในการทำ CSR แบบปดทองหลงัพระ ไมเปนประโยชน
ตอผอูืน่เทากับการใหเขาเหน็ตวัอยางทีดี่เมือ่เราทำด ีเราควรจะปดทองหนาพระเสยีบาง
นอกจากการใหหลกัการท่ีดีหาประการแลว ผเูขยีนตัง้ขอควรระวงัสองขอทีเ่ปนประโยชน
ขอแรกเขาเตอืนใหระมดัระวงัในการใชเงนิ หรอืการใหสิง่ตอบแทนอืน่ๆ เพราะอาจจะ
ยัว่ย ุใหพนกังานเกดิความโลภซึง่ไมตรงกบัการพนกังานจติใจทีดี่ ขอทีส่องคอืเรือ่ง การ
ประเมนิผล ผเูขยีนเสนอแนะวา ไมควรจะประเมนิเพือ่จบัผดิ แตควรประเมนิเพือ่ การเรยีน
รเูพือ่พฒันาทกัษะในการจดัโครงการการรบัผดิชอบตอสงัคม

ผมเชือ่วาคมูอืนีจ้ะเปนประโยชนตอบรษิทัท่ีตองการการพฒันาโครงการการรบั
ผิดชอบตอสังคม และจะเปนประโยชนในการยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของ
บรษิทัไทย

พอล  วิเดล
กรรมการอำนวยการ
สถาบนัคนีนัแหงเอเซยี
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คำนำ พิมพคร้ังที ่2

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศนูยคุณธรรม)  สนบัสนนุการ
พฒันาชดุโครงการกลไกสงเสรมิความด ี: จติอาสา โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เสรมิศกัยภาพ
กระบวนกรอาสาสมคัร และพฒันาองคความรใูนกระบวนการกลไกสงเสรมิความด ีรวมทัง้
ผลิตสื่อตนแบบเพื่อนำเสนอเรื่องราวดีๆ ตลอดจนเชื่อมประสานอาสาสมัครชุมชน
คนอยากทำดกัีบพืน้ทีท่ำดี

 คมืูอการพฒันาจติอาสาพนกังานในองคกรธรุกจิ: สคูวามสขุในวถิกีาร
ทำงานเลมนี ้เปนผลผลติหนึง่ของโครงการทีถ่อดบทเรยีนรปูแบบการสงเสรมิงานอาสา
สมคัรในองคกรธรุกจิทีแ่สดงความรบัผดิชอบตอสงัคม เพือ่เปนองคความรสูำหรบัการเผย
แพรใหองคกรธรุกจิตางๆ  ผลกัดันงานอาสาสมคัรในองคกร โดยเฉพาะอยางยิง่คมูอืไม
ไดบอกเพยีงแคจะทำกจิกรรมอาสาสมคัรเพยีงอยางเดยีว คมูอืฉบบันีย้งัอธบิายใหเหน็
พลังของการพัฒนาจิตอาสาพนักงานที่นำไปสูการพัฒนาคุณภาพวิถีการทำงานของ
พนกังาน  ทีส่อดคลองทัง้ความสำเรจ็ดานธรุกจิควบคกัูบความรบัผดิชอบตอสงัคม จงึถอื
ไดวาเปนเครือ่งมอืหนึง่ทีช่วยทำใหบรษิทัมทีางเลอืกในการทำความด ีไดมองเหน็คณุคา
พลงัทีน่ำไปสฐูานการสรางคณุธรรมในตวัพนกังาน  อนักอประโยชนทัง้ตอพนกังานบรษิทั
และสงัคมโดยรวม

ศนูยคุณธรรม  ขอขอบคณุเครอืขายความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิและภาค
ประชาสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื  (The NETWORK ประเทศไทย)  ทีไ่ดดำเนนิงาน
จนสำเรจ็เปนเอกสารฉบบันีแ้ละเปนผขูอความอนเุคราะหจากกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย  จดัพมิพคมูอืฉบบันีใ้นครัง้แรก  และมกีารเปดตวัหนงัสอื
ในวนัที ่๒ พฤศจกิายน  พ.ศ.๒๕๕๐ โดยความอนเุคราะหจากตลาดหลกัทรพัยแหง
ประเทศไทย  แสดงถงึตวัอยางพลงัการสรางการมสีวนรวมของภาครฐัและภาคเอกชนใน
การผลกัดันเรือ่งการสรางคณุธรรมผานงานจติอาสาพนกังานองคกรธรุกจิทีเ่ปนรปูธรรม
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(นางสาวนราทพิย   พมุทรพัย)
ผอูำนวยการศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม
สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความร ู(องคการมหาชน)

ศนูยคุณธรรมขอเปนกำลงัใจตอการทำงาน ของ  The NETWORK ประเทศไทย
ในการขบัเคลือ่นเรือ่งจติอาสาพนกังานองคกรธรุกจิ ใหเปนทีแ่พรหลายในสงัคมไทยและ
รวมสนบัสนนุดวยการจดัพมิพหนงัสอืเลมนีเ้ปนครัง้ทีส่อง เพือ่เผยแพรในงานสมชัชา
คุณธรรมแหงชาตแิละตลาดนดัคุณธรรม ครัง้ที ่ ๓ ซึง่จดัขึน้ทีเ่มอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุี
ระหวางวนัที ่๒๕- ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๑
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คูมือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจฉบับนี้ เปนผลผลิต
ชิ้นหนึ่ง ตามโครงการพัฒนาคูมือและการพัฒนางานสงเสริมจิตอาสาพนักงาน ใน
องคกรธุรกิจ อันเปนโครงการยอยในชุดโครงการกลไกสงเสริมความดีที่ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน
เชงิคณุธรรม (ศนูยคุณธรรม)

คมืูอการพฒันาจติอาสาพนกังานฯ เปนผลจากการสงัเคราะหขอมลูทตุยิภมูิ
และขอมลูปฐมภมู ิทีไ่ดจากการศกึษาทีม่เีปาหมายใหผบูรหิารและพนกังานเขาใจกจิกรรม
จติอาสาพนกังาน ทีม่าของกจิกรรม ประโยชนทีเ่กดิข้ึน กระบวนการพฒันา ความสำเรจ็
ของกระบวนการและแนวทางในการพฒันาโครงการ เพือ่จะไดตระหนกัถงึคณุคาของ
กิจกรรม และกอใหเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะรเิริม่กจิกรรมอาสาสมคัรพนกังานในองคกร
ธรุกจิของตนเอง เพือ่ใหคมูอืนีใ้ชเปนแนวทางดำเนนิงานใหเกดิกิจรรมจติอาสาพนกังาน
นำไปสคูวามสขุและสรางศานตสิขุขึน้ในสงัคมไดอยางแทจรงิ คมูอืเลมนีจ้งึไมใชเอกสาร
แสดงขัน้ตอนและวธิกีารทำงานโดยไมอธบิายถงึทีม่าหรอืเหตผุลของวธิกีารหรอืขัน้ตอน
เหลานัน้

หากคมูอืฉบบันี ้สามารถกอใหเกดิความรคูวามเขาใจในเรือ่งจติอาสาพนกังานได
ก็เปนผลพวงจากอานสิงคของความตัง้ใจทีดี่งามของผเูก่ียวของทกุฝาย โดยเฉพาะ อยาง
ยิง่ผใูหขอมลูจากองคกรธรุกจิทกุทาน ทีท่ัง้แบงปนประสบการณความงดงาม ทีเ่กดิขึน้
ในองคกรของตนเองแลว ยงัมงุมัน่พฒันาความดเีหลานัน้ตอไปเพือ่สราง สงัคมทีดี่งาม
รวมกนั

หากคูมือฉบับนี้ยังมีขอบกพรองหรือไมสมบูรณประการใด ๆ ทาง
The NETWORK ประเทศไทย และคณะผจูดัทำยนิดแีลกเปลีย่นเรยีนรกัูบผอูานเพือ่
พฒันา ปญญารวมกนัในอนาคต

ชาญชยั  พนิทเุสน
ประธานกรรมการ

เครอืขายความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิ
และภาคประชาสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื

(The NETWORK ประเทศไทย)
กันยายน  2550 XIIIXI

คำนำ พิมพคร้ังที ่1
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จติอาสาพนกังาน :
ฤๅ... เพยีงผานเลย

1
ธุรกิจ.....สังคม แยกขาดจากกันจริงหรือ

คนสวนใหญเขาใจวาธรุกจิคอื กิจกรรมทีม่งุหวงั
หรอืแสวงหาเพยีงกำไรเปนเปาหมายหลกั จงึไมนา แปลก
ใจนกั ทีม่กัเหน็นกัธุรกจิตัง้คำถามในการ ประกอบการวา
เมือ่ทำแลวธรุกจิจะไดอะไร จนทำให ใครหลายคน (โดย
เฉพาะกลมุ NGOs บางกลมุ) เหน็วาการทำธรุกจิมงุหวงัเพยีง กำไรหรอืผลประโยชน
สวนตนเทานัน้? หรอืมงุแสวงผลกำไรในระยะสัน้หรอื เฉพาะหนามากเกนิไป จนละเลย
ผลประโยชนทางสงัคม หรอือาจเกนิเลยไปถงึขัน้ ทำลายสงัคม หรอืกอใหเกดิผลเสยีตอ
ตนทนุทางสงัคม หากธรุกจิดงักลาวตัง้อยใูน บรบิทของสงัคมท่ีกฎกตกิาหรอืกฎหมาย
ทัง้ในเรือ่งการควบคมุหรอืการบงัคบัใช (หรอืกลไกภาครฐั) คอนขางออนแอ (ดังเชน
สงัคมไทย) โอกาสทีธ่รุกจิจะกอใหเกดิ ตนทนุทางสงัคมกม็มีากขึน้

แมวาเคยมผีเูสนอใหปรบัปรงุกฎหมายและระบบการควบคมุหรอืกลไก ภาครฐั
ใหดีขึน้ แตเรือ่งแบบนีก็้เกดิขึน้ไดไมงายนกั เพราะตนทนุหรอืคาใชจาย ในการปรบัปรงุ
คอนขางสงู (เชน ตนทนุการรางรฐัธรรมนญูฉบบัป 2550) และขอจำกดั ของบคุลากรใน
ภาครฐั  ทีอ่าจจะสญูเสยีผลประโยชนสวนตน หรือจำตองปรบัเปลีย่น พฤตกิรรมจาก
ความเคยชนิเดมิ ๆ

หากจะกลาววา กำไรคือจุดมุงหมายหลักของธุรกิจ นั่นก็จริงอยู แตความ

บทท่ี
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สามารถทีจ่ะทำกำไรนัน้ใหไดในระยะยาวจนประสบความสำเรจ็  อาจเปนสิง่ทีน่กัธุรกจิ
ใหความสนใจมากกวา แมวาความหมายของคำวาประสบความสำเรจ็อาจมใีนหลายนยั
แตคงไมมใีครปฏเิสธความหมายทีก่ลาวมานี ้ผลงานวจิยัหลายชิน้ เชน Built to Last :
Successful Habits of Visionary Companies ของ James C. Collins และ Jerry I.
Porras (1997) หรอื The Living Company ของ Arie de Geus (1997) หรอื Corpo-
rate Culture and Performance ของ John P. Kotter และ James L. Heskett (1990)
หรอื In Search of Excellence : Lessons From America's Best-Run Companies
ของ Thomas J. Peters และ Robert H. Waterman, Jr. (1982) ตางชีใ้หเหน็ จากกรณี
ศกึษาวา ความสำเรจ็อยางตอเนือ่งยาวนานกวา 30 ป ขององคกรธรุกจิ ลวนมาจาก
คุณสมบตัปิระการหนึง่รวมกนัคอื วตัถปุระสงคในการดำเนนิธรุกจิ ทีม่ไิดมงุเนนผลกำไร
เพยีงอยางเดยีว หากแตโดยสวนใหญมงุสรางวฒันธรรมทีเ่ขมแขง็ และขบัเคลือ่นดวย
คุณคาหลกัขององคกร ดวยแผนกลยทุธตางๆ เพือ่เชือ่มโยงสจูติใจ หรอืคุณคาหลกัของ
พนกังาน

การบรหิารจดัการเพือ่สรางวฒันธรรมองคกรหรอืคณุคาหลกัขององคกรนัน้  มงุ
เนนไปทีบ่คุลากรทกุระดบั คงไมมใีครปฏเิสธวาทรพัยากรบคุคลเปนทนุทีเ่ปน ตัวแปร
ช้ีขาดในการสรางความไดเปรยีบแทจรงิในการแขงขนัในยคุปจจบัุน ธรุกจิบาง
แหงอาจไมตองการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหลานี้แตใชวิธีวาจางบุคคล
ภายนอก ทีม่คีวามสามารถในการบรหิารในอตัราเงนิเดอืนสงูลิว่ ถาทุกฝายทัง้เจาของหรอื
ผถูอืหนุหรอืผบูรหิารทีว่าจางมายงัมงุเฉพาะประโยชนสวนตนคอืผลกำไรสวนตนหรอื

ราคาหนุทีส่งูขึน้เทานัน้ หรอืผลประโยชนตางๆ อะไรเปนหลกั
ประกนัวาผลประโยชนของแตละฝาย เปนผลประโยชนรวมและไม
ขดัแยงกนั ผบูรหิารของ Enron ทีไ่ดรบัเงนิเดอืนสงูมาก แตก็ยงั
ฉอโกงผถูอืหนุและพนกังานจนบรษิทัตองลมสลายไป จงึมไิดมใีห
เหน็ เพยีงตวัอยางเดยีว
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การผลกัดันใหองคกรธรุกจิตองดำเนนิกจิการท่ีมลีกัษณะธรรมาภบิาล (Good
Governance) อาจเปนเพียงความพยายามในการหาแนวทางใหมๆ ซึ่งก็ยังขาด
หลกัประกนัในการควบคมุ หากความไววางใจระหวางทกุฝายยงัไมเกดิขึน้ นอกจากนี้
นกัจติวทิยาสมยัใหมก็ไดชีใ้หเหน็จดุออนของแรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation)
อนัไดแก เงนิเดอืน โบนสั หรอืรางวลั ทายทีส่ดุไมไดกอใหเกดิคุณภาพของงานทีแ่ทจรงิ
ในทางตรงขาม ระบบรางวลัดงักลาวเปนเสมอืนกลวธิเีพือ่การควบคมุ บคุคล จะมปีฏกิิรยิา
ตอการควบคมุชนดินี ้ทำใหเกดิผลเมือ่เขารวมการแขงขนัคอื นอกจากสงผลตอ คุณภาพ
งานทีล่ดลงแลว ยงัทำลายสมัพนัธภาพและสขุภาพจติ ไปพรอมกนัดวย

นกัจติวทิยาจงึเสนอใหใชแรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) อนัเปน แรง
จงูใจทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจของผกูระทำ ไดแกความสขุทีไ่ดจากการทำกจิกรรมนัน้ และ
คุณคาทางจรยิธรรม เชน ความซือ่สตัย ความภกัดี และอตัลกัษณหรอืเอกลกัษณ ของ
องคกร คือ พนกังานรสูกึวาตนเปนสวนหนึง่ขององคกร ในการดำเนนิธรุกจิ มากกวาการ
ใชแรงจงูใจภายนอกคอืการมงุสกูำไรหรอืผลประโยชนสวนตนเปนดานหลกั หากองคกร
ใชแรงจงูใจภายในกเ็ปนการยกระดบัจติใจพนกังานใหสงูขึน้ ทีส่ำคญั แรงจงูใจภายในนี้
ก็อยใูนการบรหิารองคกรธรุกจิทีเ่นนการสรางวฒันธรรมองคกร และเนนคณุคาท่ีมไิด
จำกัดเฉพาะประโยชนสวนตน แตคำนึงถึงผูอื่นหรือประโยชน สังคมไปพรอมกัน
วฒันธรรมขององคกรธรุกจิดังกลาวจงึมงุสคูวามรบัผดิชอบสังคม การพทิกัษสิง่แวดลอม
และสรางความรสูกึเตมิเตม็ใหกับพนกังาน

ปจจบุนัโลกเผชญิปญหาตาง ๆ  มากมาย นบัตัง้แตปญหาธรรมชาต ิส่ิงแวด
ลอม เชน ปญหาโลกรอน อนัเนือ่งจากมลภาวะจากอตุสาหกรรม และ การลดลงของ
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยรวม สงผลใหเกดิความแปรปรวนและเกดิภยัพบิตั ิทางธรรมชาติ
และปญหาสงัคมสิง่แวดลอม เชน ความขดัแยงทัง้เรือ่งเชือ้ชาต ิความเชือ่ทางศาสนา
กอใหเกดิการกอรายขึน้ในเมอืงใหญทัว่โลก และปญหา ความเครยีด จำนวนคนทีเ่ปน
โรคจติ และอตัราการฆาตวัตายทีส่งูขึน้อยางสบืเนือ่ง เดก็ท่ีพอหรอืแมเพยีงคนเดยีวเลีย้ง
ดู หรอืสถติกิารหยารางทีเ่พิม่มากขึน้ ลวนสะทอน ถงึสภาพแวดลอมและคณุภาพชวีติ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีล่ดลง
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นอกจากนี ้ยงัมปีญหาเศรษฐกจิ เชน ความแตกตางกนัในเรือ่งรายได ระหวาง
คนรวยกบัคนจนทีเ่พิม่สงูขึน้ทัง้ในระดบัโลก และในประเทศทีพ่ฒันาแลว เชน สหรฐั
อเมรกิา องักฤษ และนวิซแีลนด หรอืในประเทศทีก่ำลงัพฒันา เชน ในประเทศไทย ก็มี
ปญหาความแตกตางในเรือ่งรายไดในระดบัทีห่นกัหนวงกวา และสงผลสบืเนือ่ง ไปยงั
ปญหาสังคมประเด็นตาง ๆ เชน ความไมปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การหยาราง
เปนตน

ปญหาทัง้หมดมคีวามสมัพนัธเชือ่มโยงกนัและดำรงอยพูรอม ๆ  กัน เปนปญหา
ทีซ่บัซอนกวาในอดตีทีผ่านมา แมมคีวามพยายามรวมมอืกนัเรยีกรองใหเกดิการ แก
ปญหาในระดบัโลกทีผ่านมา เชน การประชมุโลกเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื (World
Summit on Sustainable Development) ทีโ่ยฮนัเนสเบริก ประเทศแอฟรกิาใตเมือ่ป
พ.ศ. 2545 เปนตน แตปญหาดังกลาวกย็งัดำรงอย ูและนบัวนัจะทวคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้

องคกรธรุกจิทกุองคกร โดยเฉพาะองคกรทีย่งัมงุเฉพาะกำไรหรอืผลประโยชน
สวนตนแตอยางเดยีวจะไมสามารถดำรงอย ูในสภาวะทีส่งัคมโลกกำลงัเผชญิปญหา ดังที่
กลาวมาและอาจเขาขัน้วกิฤตในอนาคตได  อยางไรกต็าม องคกรธรุกจิกลบัเปน ตวัการ
สำคญัทีก่อใหเกดิปญหาดงักลาว จงึเหน็ไดวาสงัคม (รวมถงึสิง่แวดลอม ธรรมชาต)ิ เปน
สิง่ทีแ่ยกขาดจากธรุกจิไมได หากไมมสีงัคม หรอืสงัคมมปีญหา ธรุกจิเองกอ็ยไูมไดเชน
กัน ดังนัน้ ธรุกจิในยคุนีค้งตองแสวงหาหนทางการ ดำเนนิงานใหเกดิประโยชน
แกองคกรและสงัคมไปพรอมกนั

กระแสเรียกรองเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ

รฐับาล เจาหนาท่ีองคกรพฒันาเอกชน และสือ่มวลชนไดพยายามเรยีกรอง ให
ธรุกจิดำเนนิกจิการอยางมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม (Corporate Social Responsibil-
ity: CSR) โดยเนนใหธรุกจิดำเนนิกจิการทีค่ำนงึถงึผมูสีวนไดสวนเสยี (Stakeholder) เปน
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สำคัญเพิ่มเติมจาก ผูถือหุน (Shareholders) องคกร
สหประชาชาติไดเรียกรองใหองคกรธุรกิจแสดงความเปน
พลเมืองของโลก (Global Citizenship) ดวยบทบัญญัติ
UN Global Compact อันเปนแนวทางในการแสดงความ
รบัผดิชอบตอสังคม ในเรือ่งการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอม
สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน เปนตน และองคการพัฒนา
เพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ไดเสนอ
แนวทางสำหรับบริษัทนานาชาติ (Guideline for Multinational Enterprise) ใหมี
การดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการผลักดันมาตรฐาน
การผลิตอุตสาหกรรม และ Lee ไดสรุปแนวทางการดำเนินการของธุรกิจที่มีความ
รบัผดิชอบตอสงัคมภายใตกระแสขางตน ม ี6 แนวทาง  คือ

1) การสงเสรมิการรบัรใูนวงกวาง (Cause Promotion) คือการใชความ
เชี่ยวชาญในการสงเสริมการตลาดเขาไปสนับสนุนกิจกรรม
รณรงคหารายไดหรือเผยแพรความรูของมูลนิธิหรือองคกร
พัฒนาเอกชนตาง ๆ เชน การเขาไปสนับสนุนจัดการแสดง
เพื่อหารายไดใหกับมูลนิธิตางๆ หรือการเขาไปสนับสนุน
สิ่งพิมพและเอกสาร การเผยแพรประชาสัมพันธใหกับมูลนิธิ

หรอืองคกรพฒันาเอกชน เปนตน
2) การเชือ่มโยงประเดน็กบัการทำการตลาด (Cause Related Market-

ing) คือ การทำกิจกรรมสงเสริมการตลาดดวยการที่บริษัทนำสวนหนึ่งของรายได
หรือกำไรจากการจำหนายสินคา หรือบริการไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศล เชน
การนำรายไดคิดเปนเปอรเซน็ตหรอืจำนวนบาทตอยอดขาย เพือ่นำไปชวยเหลอืสราง
สาธารณประโยชน เชน โรงเรยีน หรอื บรจิาคใหกับมลูนธิหิรอืองคกรพฒันาเอกชนตางๆ
โดยตรง

3) การใชการตลาดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคนในสงัคม  (Corporate  Social
Marketing) คือการทำกิจกรรมสงเสริม
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การตลาด ดวยการประยกุตใชเครือ่งมอื การสือ่สารเขามาชวยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ของคนในสังคม เชน การรณรงคใหสวมหมวกกันน็อก หรือการรณรงคใหผูขับขี่
ไมด่ืมสรุาขณะขบัรถยนต หรอื การรณรงคใหประชาชนใชพลงังานอยางประหยดั

4) การบริจาคในรูปแบบตาง ๆ (Corporate Philanthropy) คือ การที่
องคกรธุรกิจแสดงความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยดวยการนำ
เงินสิ่งของ หรือสินคา ไปรวมทำบุญ ใหทุนการศึกษา หรือ
บริจาคใหกับผูดอยโอกาสในสังคม หรือหากองคกรมีทรัพยากร
ดานการเงนิมากหรอืเครอืขายทางธรุกจิกวางขวาง ก็อาจระดมเงนิ
ตั้งเปนมูลนิธิ หรือกองทุนเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสตอไป
ในปจจบุนัไดมกีารพฒันา นวตักรรมในเรือ่งรปูแบบการบรจิาค และ

เปดโอกาสใหองคกรผรูบับรจิาคเขามามสีวนรวมและไดประโยชนในระยะเวลานานยิง่ขึน้
5) การอาสาสมคัรทำงานชวยเหลอืชมุชน (Community Volunteering) คือ

การเปดโอกาสใหพนกังานในฐานะเปนตวัแทนของบรษิทัเขาไปเปนอาสาสมคัรชวยเหลอื
ชมุชน เปนการสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางบคุลากรในองคกรธรุกจิกบัชมุชน และ

ทำใหเกดิการรบัรเูขาใจถงึความจำเปน ปญหาความ เดอืดรอน
ของชุมชนไดเปนอยางดี โดยองคกรธุรกิจใหการ สนับสนุนให
พนกังานไดนำความรคูวามชำนาญ เวลา และเงนิทอง สิง่ของ เขาไป
ชวยเหลือชุมชน พรอมกับการสมทบเงิน สิ่งของ และอุปกรณ
ตางๆ จากองคกรธรุกจิ เพือ่เขาไปชวยเหลอืชมุชน ในรปูแบบ
ตางๆ คือ การฝกอบรมใหความรแูกกลมุอาชพีใน ชมุชนตาง ๆ

การจดักิจกรรมนนัทนาการใหกับเดก็ดอยโอกาสและคนชรา การบรูณะ ซอมแซมอาคาร
สถานทีข่ององคกรสาธารณะหรอืโรงเรยีน เปนตน

6) การดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Socially
Responsible Business) คือ การปรบัเปลีย่นแนวทางการดำเนนิธรุกจิใหเกดิผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ดวยการนำประเด็นดานสังคมและสิ่งแวดลอม ที่
ตนเองสนใจ แลวนำไปปรบัเปลีย่นกระบวนการดำเนนิธรุกจิของตนเอง ซึง่ตอง อาศยั
ความมงุมัน่ทมุเทอยางตรงไปตรงมาจากองคกรธรุกจิมากทีส่ดุ เชน การทีอ่งคกร ธรุกจิ
พยายามปรับเปลี่ยนการใชพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงจากทรัพยากรที่ใชแลว
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หมดไป (Non-renewable Resources) มาเปนพลงังานจากลม
หรือจากแสงอาทิตย ซึ่งเปนทรัพยากรที่นำกลับมาใชไดใหม
(Renewable Resources) หรอืนำเทคโนโลย ีสะอาดทีไ่รมลพษิ
(Clean Technology) มาใชในการผลติ หรอืลดการปลอยกาช
คารบอนไดออกไซดอนักอใหเกดิภาวะเรอืนกระจก  ซึง่กอใหเกดิ
การเปลีย่นแปลงของสภาพ ภมูอิากาศโลก ตลอดจนการสราง
บรรยากาศสถานทีท่ำงาน การดแูลสวสัดิการพนกังาน และการ
สราง ความสมัพนัธกับชมุชนเพือ่นบาน เปนตน

จากการสำรวจขอมูลสถานการณ CSR ในประเทศไทย เมื่อป 2549 ของ
นติยสาร Positioning มจีำนวนความถีใ่นการประชาสมัพนัธกิจกรรมเพือ่สงัคมซึง่ผกูโยง
กับการสงเสรมิการตลาดใน 3 แนวทางขางตน ถงึ 149 ครัง้ สวนใหญมาจากกลมุธรุกจิ
ดานอาหาร โทรคมนาคม และไอท ีซึง่ตืน่ตวัตามกระแส CSR สงู

ในตางประเทศ กิจกรรมในแนวทางที ่4 และ 5 คือ การบรจิาค และอาสาสมคัร
ใหกับชมุชน เปนกจิกรรมทีไ่ดรบัความนยิมสงูสดุ อนัเนือ่งจากเปนกจิกรรมทีอ่งคกร
ธุรกิจบางสวนไดดำเนินการอยูกอนแลว หากกิจกรรมอาสาสมัคร หรืออาสาสมัคร
พนักงาน ถูกพิจารณาเปนเพียงกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคมเทานั้น หรือ
มงุประโยชนเฉพาะการสรางภาพลกัษณ (เชนเดยีวกบักจิกรรมในแนวทางที ่1 ถงึ 3)
ก็อาจทำใหไมไดรบัประโยชนทีก่วางขวางอยางทีค่วรเปน

ในขณะทีแ่นวทางที ่6 ซึง่สะทอนแกนแทของการทำ CSR ไดอยางแทจรงิ อนั
เนือ่งจากเปนแนวทางทีม่งุการเปลีย่นแปลงจากภายในหรอืกระบวนการผลติของ องคกร
ธรุกจิ และเปนการแสดงความรบัผดิชอบอยางชดัเจน กลบัเปนแนวทางทีม่ ีองคกรธุรกจิ
ไดนำไปดำเนนิการจำนวนไมมากและใหความสนใจในอนัดบัทายๆ อนัแสดงถงึระดบั
ความเขาใจเรื่องการเชื่อมโยงตัวธุรกิจเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งยังคำนึงถึง
ผลประโยชนขององคกรธรุกจิทีต่องมากอนหรอืรวมอยเูปนดานหลกั จงึทำใหแนวทาง
ที ่1-5 ไดรบัความสนใจมากทีส่ดุ เพราะเปนการจดักิจกรรมเพิม่เตมิ (Add-on Activity)
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จากการดำเนนิธรุกจิปกต ิทีส่รางประโยชนในการประชาสมัพนัธ หรอืสรางภาพลกัษณ
ใหกับองคกรโดยตรง

ทีส่ำคญัความเขาใจตอความหมายของความรบัผดิชอบตอสงัคม ตลอดจน วธิี
การดำเนนิงาน และวธิกีารวดัผลการดำเนนิงานในเชงินามธรรมหรอืทีม่ตีอสงัคม ก็ยงัมี
ความไมชดัเจน และไมเชือ่มโยงสกูารเพิม่ผลติภาพใหกับการผลติเทาท่ีควร  จงึทำให
การดำเนินงานในแนวทาง CSR ทั้งหมด กลายเปนเพียงตนทุนสวนเพิ่ม จากการ
ทำกจิกรรม หรอื ความจำเปนทีต่องทำ (เพราะใครๆ เขากท็ำ) หรอืแมกระทัง่ กิจกรรม
การใหหรอืการบรจิาคโดยเจาของกจิการโดยตรง (Philanthropy) หรอืการให พนกังาน
รวมในรปูอาสาสมคัร (Volunteer) ก็จะกอใหเกดิประโยชนเพยีง การประชาสมัพนัธสราง
ภาพลกัษณใหกับผลติภณัฑหรอืองคกรเทานัน้ และไปไมถงึ ประโยชนอืน่ๆ เชน โอกาส
หรอืชองทางใหมจากการไดไปทำงานรวมกบัสงัคม หรอื นวตักรรมของผลติภณัฑ หรอื
ความไดเปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ เปนตน

จิตอาสาพนักงานในบริบทสังคมไทย

กิจกรรมการบรจิาค (Philanthropy) เปนการแสดงความรบัผดิชอบตอสงัคม
ดวยความเอือ้เฟอขององคกรธรุกจิโดยเจาของหรอืผถูอืหนุดวยการบรจิาคเงนิ สิง่ของ
หรอืสนิคาใหกับสงัคม หรอื ผดูอยโอกาส ในขณะทีกิ่จกรรมอาสาสมคัรของพนกังาน เปน
วธิกีารทีส่รางการมสีวนรวมของพนกังานจากความรบัผดิชอบตอสงัคม ดวยการให และ
แบงปนทรพัยากรตาง ๆ  ทัง้ในรปูของเวลา ความร ูเงนิ สิง่ของ หรอืสนิคารวมกนั ระหวาง
นายจาง-ผบูรหิารและลกูจาง แกชมุชนทีอ่ยรูอบบรเิวณบรษิทัฯ และสงัคม  วงกวาง  อกี
ทัง้ยงัเปนการสรางความสมัพนัธระหวางกนั และการสรางสิง่แวดลอม ในการพฒันา
ทรพัยากรบคุคลอกีทางหนึง่ กอใหเกดิท้ังประโยชนตน (องคกรธรุกจิ) และประโยชนทาน
(สงัคม) ไปพรอมกนั
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ตวัอยางในตางประเทศ เชน
กลุมบริษัท จีอี (GE Group) ที่มีกิจกรรมอาสาสมัครพนักงานภายใน

องคกร จากการริเริ่มของประธาน
บรษิทัเมือ่ป ค.ศ. 1928  และพฒันา
จนเปนองคกร สาธารณะอิสระอัน
เกิดจากการรวบรวมทุนจาก
พนกังานดวยกนัเองชือ่ อเีเอลฟน
(The EL Fun Society) มเีปาหมาย
สงเสรมิการรวมกลมุใหเกดิกิจกรรม
อาสาสมัคร พนกังานของบรษิทัใน
แตละประเทศทัว่โลก ดวยการแลก
เปลี่ยนประสบการณ งานอาสา
สมัคร แสดงวิสัยทัศนการพัฒนา
งานอาสาสมัครในปตอๆ ไป และ
การให รางวลัยกยองบคุคลและทมีอาสาสมคัรดเีดน เปนตน และไดจดทะเบยีนเปนมลูนธิิ
ชมุชนอแีอลฟน (The El Fun Community Foundation) เพือ่เปนการลดหยอนภาษ ีให
กับงานอาสาสมคัรพนกังานของจอีกีรปุทัว่โลก หรอื

กรณขีอง Jeffrey Swartz, CEO ของ Timberland ผมูคีวามชดัเจนนบั
ตัง้แตครัง้เขารบัชวงธรุกจิจากครอบครวัวา บรษิทั ของเขาไมผลติเฉพาะรองเทาและเสือ้
ผาอยางดเีลศิเทานัน้ เขายงั สรางสรรคคุณคาสสูีส่ถาบนัหลกั คือ พนกังาน ลกูคา ผถูอื

หนุ และชมุชน และเขาแสดงความชดัเจนในความเชือ่
ดังกลาว (doing good and doing well) นำสูการ
ทำงานรวมกบัองคกรพฒันาชมุชน City Year ในการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมในเขตเมือง และยังสงเสริมให
พนักงานเขาไปเปนอาสาสมัครกับชุมชนในเวลา
ทำงานอยางตอเนือ่ง เปนตน
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ตวัอยางในประเทศไทย เชน
การเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีหนวยวศิวกรรมของ บรษัิท ดาวน เคมคิอล

ประเทศไทย ไดมีโอกาสออกแบบกิจกรรมอาสาสมัคร
ของตนเองใหกับชมุชนรอบดานของโรงงาน ใหสอดคลอง
กับงานดานทีต่นเองถนดั คือไปปลกูสรางหองน้ำและ วาง
ทอน้ำทิง้ในโรงเรยีนแถบ อำเภอแกลง จงัหวดัระยอง

 บรษิทัฯ ในกลมุสมบรูณ ไดให
โอกาสกบัพนกังานในการพฒันางาน อาสา

สมคัรอยางตอเนือ่งทกุๆ สองหรอืสามเดือน โดยพนกังาน เปนผคูนหา
ปญหาที่อยูรอบโรงงาน และมาประชุมเพื่อเลือกสถานที่ ในการ
ทำกจิกรรมอาสา โดยทีบ่รษิทัฯจะสนบัสนนุคารถ คาอาหารและใหเวลากบั พนักงานไป
ทำกจิกรรมอาสาเหลานัน้  เปนตน

กิจกรรมอาสาสมคัรขององคกรธรุกจิขางตน เกดิจากความรวมมอืระหวาง ผู
บรหิารและพนกังาน ภายใตการสนบัสนนุขององคกรธรุกจิ มงีานวจิยัจำนวนมาก ทีศ่กึษา
ถงึผลประโยชนทีเ่กดิขึน้กบัผเูกีย่วของทกุฝายเมือ่ทำกิจกรรมอาสาสมคัร พนกังาน นบั
ตัง้แต

สงัคมหรอืชมุชนทีไ่ดรบัการชวยเหลอื
องคกรธุรกิจที่ไดชื่อเสียง และการยอมรับ ตลอดจนความสัมพันธที่ดี
จากสังคม
หุนสวนหรือนักลงทุน ไดรับผลประโยชนจากราคาหุนที่ไมถูกกระทบ
(กรณีที่บริษัทถูกประทวง) หรือไดรับการจัดลำดับใน Dow Jones
Sustainability Index (เฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิา)
พนกังานมคีวามสมัพนัธทีดี่ระหวางกนั มทีศันคตทิีดี่ตอองคกร เกดิความ
สามคัคี และการสราง (Team Building) ขวญั กำลงัใจและความภาคภมูใิจ
ในองคกร และมคีวามตัง้ใจในการทำงานมากขึน้



11จิตอาสาพนักงาน
ฤๅ... เพียงผานเลย

ลกูคามทีศันคตทิีดี่ตอองคกรและสงผลตอการตดัสินใจซือ้ และความภกัดี
ในสินคา และที่สำคัญมีงานวิจัยจำนวนมากที่สอบถามผูบริโภค โดย
สวนใหญตดัสินใจเลอืกซือ้สนิคาทีแ่สดงออกชดัเจนในการทำดำเนนิธรุกจิ
ทีร่บัผดิชอบตอสงัคม  หากสินคามคุีณภาพใกลเคยีงกนั

ผลประโยชนขางตนแสดงใหเหน็ชดัเจนวากิจกรรมอาสาสมคัรพนกังานมไิด
จำกัดเฉพาะการสรางกิจกรรมที่ดีตอสังคมเทานั้น แตยังกอใหเกิดประโยชนใหกับ
ผเูกีย่วของโดยเฉพาะของพนกังาน เพราะการพฒันาทรพัยากรบคุคลเปนหวัใจ สำคญั
ในการพฒันาองคกร ประโยชนทีเ่กดิขึน้ในตวัพนกังานจากการทำกจิกรรม อาสาสมคัร
ลวนกอใหเกดิแรงจงูใจภายในอนัเปนแรงขบัเคลือ่นในการนำศกัยภาพภายใน ของบคุคล
ไดดีกวาแรงจงูใจภายนอก

จงึไมนาแปลกใจกบัสิง่ซึง่ Jeffrey Swartz, CEO ของ Timberland ไดรบั
เมือ่ครัง้จดักิจกรรมพาพนกังานไปทำกจิกรรมชวยเหลอืเดก็ท่ีอยใูนโปรแกรมบำบดั การ
ตดิยาขององคกร City Year แลวพนกังานคนหนึง่เดนิเขามาหาเขาดวยน้ำตา แหงความ
ปลืม้ปตวิา “ลกูชายของเขาเคยไดรบัการบำบดัจากโครงการนี ้เธอดใีจ เหลอืเกนิทีไ่ดมี
โอกาสเขามาตอบแทนความดงีามทีค่นกลมุนีไ้ดใหกับครอบครวัเธอ และทีส่ำคญัเปน
โอกาสทีบ่รษิทัของเธอเปนผมูอบให” หรอื เมือ่ลกูชายวยั 12 ขวบ เขามาหาเขาและ
ขอเขารวมกบัโครงการอาสาสมคัรพนกังานดวยตนเอง

หรอืในกรณขีองประเทศไทย ทีพ่นกังานของ บรษัิท เมอรค จำกดั
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ทานหนึ่งที่ยอมรับวา เธอไมเคยรูสึกวาภูมิใจในองคกรมากอนเลย แตเมื่อ
องคกรไดสนบัสนนุใหเกดิกิจกรรมเพือ่สงัคมในหลายรปูแบบ โดยเฉพาะอยางยิง่ การเปด
โอกาสใหพนกังานอยางเธอไดเขาไปมสีวนรวมในการทำความดเีพือ่สงัคม เธอจงึเกดิ
ความภมูใิจในองคกรทีม่ไิดมงุเฉพาะกำไร (กลบัคนืบรษิทัแมในตางประเทศ) แตยงัได
ทำสิ่งดีงามเพื่อตอบแทนสังคมไทยในเวลาเดียวกัน สิ่งเหลานี้คงเกิดขึ้น ไดยากยิ่ง
ทามกลางการดำเนนิธรุกจิหรอืดำเนนิชวีติตามปกติ

ความสุขที่บุคลากรในองคกรธุรกิจไดรับจากเขารวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือ
สงัคมนัน้ เปนความสขุทีม่คีวามละเอยีดลกึซึง้กวาความสขุทีไ่ดรบัจากสนิคาหรอืบรกิาร
เชน การรบัประทานอาหารอรอย หรอืจากการดูภาพยนตรและฟงเพลง ซึง่เปนความสขุ
ทีอ่งิอาศยัสิง่ภายนอก หากไมมอีาหารหรอืภาพยนตรหรอืเพลง ความสขุเหลานัน้ ก็ไม
เกิด แตความสขุทีไ่ดรบัจากการทำความดกีลบัเปนความสขุทีไ่มตององิอาศยั สิง่ภาย
นอก เพราะเกดิจากการกระทำของเขาเอง และเมือ่เขาไดชวยเหลอืผคูนในสงัคมมาก
ยิง่ขึน้ ความสขุทีไ่ดรบักย็ิง่เพิม่มากขึน้

ทีส่ำคญัการชวยเหลอืเกือ้กูลกนัยงัคงดำรงอยใูนวถิชีวีติ เปนวฒันธรรม ทีดี่งาม
ของสงัคมไทย และมไิดเปนเพยีงการแสดงออกภายนอกเทานัน้ แตสะทอน ความรสูกึ
ทีม่าจากจติใจภายในทีอ่ยากชวยเหลอื ภาษาไทยจงึใชคำวา “ใจ” อยาง กวางขวาง ดัง
นัน้ จงึขอแปลคำวาวา “Volunteer” เปน “จติอาสา” แทนคำวา “อาสาสมคัร” เพือ่ชีใ้ห
เหน็ถงึจติใจทีดี่งามทีอ่ยากชวยเหลอื และพรอมทีจ่ะเแสดงออกหากมคีวาม พรอมทาง
ดานเงือ่นไขและเหตปุจจยัตางๆ ทำใหระดบัการแสดงออกอาจมคีวาม แตกตางกนั ดัง
นัน้ “จติอาสาพนกังาน”  (Spiritual Employee Volunteer) จงึหมายถงึ จติใจทีดี่งามที่
อยากชวยเหลือทางดานเงินทอง ทรัพยสิน เวลา ความรูความชำนาญ  และพรอม
แสดงออกหากมโีอกาสของพนกังานในองคกรธรุกจิเอกชน ภายใต การสนบัสนนุของ
องคกรในรปูแบบกจิกรรมตางๆ ในโครงการจติอาสาพนกังาน ทีด่ำเนนิในนามองคกร
ธรุกจิเอกชน
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ประโยชนเหลานีเ้กดิขึน้เมือ่องคกรธรุกจิลงทนุเรือ่งเวลา และงบประมาณ ในการ
ทำโครงการอาสาสมคัรเพือ่ชวยเหลอืชมุชนหรอืสงัคม โดยทัว่ไปองคกร ธรุกจิไดจดัสรร
งบประมาณในการพฒันาบคุลากรอยแูลว ทัง้ในเรือ่งการสราง ความสมัพนัธภายใน การ
สรางทมี (Team Building) ตลอดจนความรกัและภกัดีในองคกร หากองคกรไดตระหนกั
ถงึกจิกรรมจติอาสาพนกังาน แลวประสานสิง่เหลานีเ้ขาดวยกนั เชน แทนทีจ่ะจดัอบรม
พนกังานเรือ่งการสรางทมีดวยวทิยากรภายนอก ก็จดักิจกรรมใหพนกังานไปชวยเหลอื
ชมุชน หรอืการสังสรรคประจำปของบรษิทั แทนทีจ่ะเปน การสรางความสมัพนัธระหวาง
พนกังานดวยการจดัเลีย้งในโรงแรม ก็อาจเปลีย่นไป จดัรวมกบัชมุชนทีม่กีารจดัการ
ทองเทีย่วเชงิอนรุกัษ และไดเรยีนรชูมุชนเขมแขง็ ไปในเวลาเดยีวกนั เปนตน

แนวทางการดำเนินงาน

ในการจดักิจกรรมหรอืจดัทำโครงการจติอาสาพนกังานนัน้ ยงัตองอาศยัความ
ชดัเจนขององคกรธรุกจิทีม่ไิดมงุแสวงหาเฉพาะกำไรหรอืประโยชนสวนตนเทานัน้ และ
เหน็วาการดำรงอยขูององคกรธรุกจิของตนเองนัน้ตององิอาศยัทัง้ผคูนในสงัคม นบัตัง้แต
ผถูอืหนุ พนกังาน ลกูคา และคนในสงัคม ตลอดจนธรรมชาตสิิง่แวดลอม จงึมงุเนนการ
จดักิจกรรมเพือ่กอใหเกดิประโยชนทกุฝายอยางแทจรงิ

แนวทางการดำเนนิงานโครงการจงึควรมงุสรางการทำความด ีชวยเหลอืสงัคม
เพือ่ใหเกดิความสุขทีล่ะเอยีดลกึซึง้กวาความสุขจากการบรโิภคทัว่ไป และเปนความสขุ
ในทามกลางการทำงานทีห่นกัหนวง และความประทบัใจเมือ่ไดหวนระลกึถงึและเลาขาน
สบูคุคลอืน่
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กระบวนการพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงาน จึงควรคำนึงถึงเงื่อนไข ๒
ประการทีต่องมกีอนทำโครงการ และหลกัการทำโครงการ ๕ ประการ ดังแสดงในแผนภมูิ

แผนภมิูกระบวนการพัฒนาโครงการจติอาสาพนกังาน
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คือ เงื่อนไขที่ 1 การที่องคกรธุรกิจมีการดำเนินธุรกิจท่ีสอดคลองกับ
สมัมาอาชวีะ คือไมเบยีดเบยีนตนเอง พนกังาน และสงัคม ตลอดจนธรรมชาตสิิง่แวดลอม
และเงือ่นไขที ่2 คือ มคีวามเขาใจทีช่ดัเจนในความหมายของคำวา “อาสา”

หลกัการอกีหาประการ คือ
1) กลัยาณมติร อนัเปนกลไกการระดมจติอาสาพนกังาน ไดแก พนกังาน

หรอืกลมุพนกังาน และผบูรหิาร ผทูำหนาท่ีนำสิง่ทีดี่มาบอกกลาวใหกับ
เพือ่นพนกังาน หรอืเปดโอกาสใหเพือ่นพนกังานไดรวมกนัทำความดี

2) กจิกรรมทีส่รางนวตักรรม แมวากิจกรรมจติอาสาพนกังานจะเปนกจิกรรม
ที่ทำนอกเวลาการทำงาน แตความคิดริเริ่มสรางสรรคก็เปนสิ่งจำเปน
นอกเหนือไปจากการพิจารณาเลือกโครงการที่มีความสอดคลองกับ
ลกัษณะของธรุกจิแลวกต็าม

3) เทคนคิบรหิารโครงการ อนัเปนวธิกีารทีช่วยในการวางแผนและตดิตาม
ผลการดำเนินงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเงื่อนไขตาง ๆ
ทัง้ขอจำกดัขององคกร รสนยิมและทกัษะของพนกังาน ความเปนไปไดจรงิ
ของโครงการ ตลอดจนขอจำกดัในเรือ่งเวลาและทรพัยากรดานอืน่ๆ

4) แผนการสื่อสารที่มิใชการโฆษณา เปนสิ่งจำเปนนับตั้งแตกอนเริ่ม
โครงการจนเสรจ็สิน้โครงการ และตดิตามหลงัการดำเนนิโครงการเสรจ็สิน้
แลว เพือ่ทำใหเพือ่นพนกังานไดรบัทราบขอมลูในการทำกจิกรรมนีร้วมกนั
ทำใหเกดิความสนใจ และอาจจดัสรรเวลาเขามารวมเมือ่เขามคีวามพรอม

5) ความตอเนือ่ง ในการทำกจิกรรมเปนสิง่สำคญั เพราะการทำกจิกรรม
ในลักษณะเพียงครั้งเดียว (One time event) นั้นไมสามารถสราง
กระบวนการพัฒนาความเขาใจ อันเปนกระบวนการที่ตองดำเนินการ
อยางตอเนื่องและมีพัฒนาการแบบวงจรกนหอย คือ มีความชัดเจน
และลมุลกึมากยิง่ขึน้เมือ่มกีารทำครัง้ตอๆ ไป

หลงัจากองคกรธรุกจิไดดำเนนิโครงการจนเกดิความชดัเจนเพิม่มากขึน้ จงึคอย
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พฒันาเปนนโยบายขององคกร และพฒันาสโูครงสรางขององคกรโดยกำหนด บทบาท
หนาท่ีในตำแหนงนี ้เพือ่ใหเขาไดทำหนาท่ีในฐานะกลัยาณมติร ใหกับ เพือ่นพนกังานรวม
ผลกัดันการทำความดใีหสงัคมตอไป การพฒันาดงักลาว อาจไมจำเปนตองเปนไปตาม
ลำดบัขัน้ขางตน เจาของหรอืผบูรหิารสงูสดุขององคกร ธรุกจิอาจมนีโยบายทีช่ดัเจนใน
การทำกจิกรรมเพือ่ชวยเหลอืสังคม และพฒันา โครงสรางเขามารองรบัดวยการจดัหา
บคุลากรทีม่ารบัผดิชอบโดยตรง

แตทัง้นีม้คีวามเสีย่งในการหา ดังนัน้เพือ่ลดความเสีย่งดงักลาว การดำเนนิ
โครงการอยางคอยเปนคอยไปภายใตบคุลากรทีอ่าสามาเปนกลัยาณมติร และเรยีนรู
อยางตอเนือ่งจะชวยใหเกดิความชดัเจนทัง้ในการกำหนดนโยบายหรอืการใหบคุลากร
เขามารบัผดิชอบในตำแหนงดงักลาว

การนำเสนอเนื้อหาในคูมือฉบับน้ี

หากทานผูอานที่ไดอานมาจนถึงจุดนี้ นั้นแสดงวาทานยอมไมผานเรื่องราว
ตอไปนีไ้ปแนแลว ในบทตอไปจะไดนำเรือ่งการทบทวนขอมลูกจิกรรมจติอาสา สมคัร
พนกังานในประเทศตางๆ ในลกัษณะรปูแบบกจิกรรม และการสนบัสนนุใหเกดิ กิจกรรม
เหลานี ้และการถายทอดเรือ่งราวจากประสบการณของผบูรหิารและพนกังาน ทีไ่ดจดั
ทำกจิกรรมอาสาสมคัรพนกังานขององคกรธรุกจิ 4 แหง คือ

1. บรษิทั เนสทเล(ไทย) จำกดั  ดำเนนิธรุกจิ
ภายใตแนวทางการผลิตผลิตภัณฑที่หลากหลาย
กอใหเกดิโภชนาการและมสีขุภาพทีดี่ และนำสชูวีติ
ความเปนอยท่ีูดี และสรางความสมัพนัธทีดี่กับชมุชน
และผเูกีย่วของทกุฝายมาตลอดนบัตัง้แตเริม่ตัง้บรษิทั

2. บรษิทัฯ ในกลมุสมบรูณ  ประกอบดวย
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3 บริษัทคือ บริษัท สมบูรณแอดวานซเทคโนโลยี
จำกดั (มหาชน)  บรษิทั สมบรูณหลอเหลก็เหนยีว
อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทบางกอกสปริง
อนิดสัเตรลี จำกดั มจีดุกำเนดิธุรกจิตวัแทนจำหนาย
ชิน้สวนยานยนตโดยนายหาง สมบูรณ กิตะพาณชิย
เมือ่เจด็สิบปทีผ่านมา กาวสอูตุสาหกรรมผลติชิน้สวน
ยานยนตชัน้นำ และนำบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย
เมือ่ป พ.ศ ๒๕๔๗ ยอมแสดงใหเหน็ ความเจรญิกาว
หนาอยางตอเนือ่งของบรษิทัฯในกลมุสมบรูณ

3. บรษัิท เมอรค จำกดั เริม่จากธรุกจิรานยา
ในประเทศเยอรมนีเมื่อเกือบ ๓๐๐ ปกอนพัฒนาสู
ธรุกจิการผลติยาและสารเคมทีีใ่ชในการผลติเวชภณัฑ
และเคมภีณัฑชัน้นำ และขยายกจิการ ไปทัว่โลก (ยก
เวนกลมุบรษิทั Merck & Co ในสหรฐั อเมรกิา ทีแ่ยก
กิจการออกไปอยางอิสระ จากบริษัทแมในประเทศ
เยอรมัน หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง) และยังคง
ดำเนนิธรุกจิทีส่อดคลองกบัปรชัญาการทำ ธรุกจิ คือ
“ความหวงใย (Care)” นบัตัง้แตเริม่การกอตัง้ จนถงึปจจบุนั

4. ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (PwC)จำกดั
(ประเทศไทย) บริษัทท่ีปรึกษาและผูตรวจสอบ
บัญชีที่มี  ชื่ อ เสียงในระดับหนึ่ ง ในสี่ ของโลก
เกิดจากการรวม กิจการระหวางบริษัทท่ีปรึกษา
ทางดานบัญชีที่เกาแก มานานกวา ๑๐๐ ป คือ
ไพรซวอเตอรเฮาส และ คูเปอรแอนดไลแบรนด
เมือ่ป พ.ศ ๒๕๔๑

วาแตละองคกรจดัรปูแบบ และดำเนนิงานแตกตางกนัอยางไร
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เมอรคกับกจิกรรมของเดก็ กอนเริม่งานของกลมุสมบรูณกรปุ

ปลกูปาพชืผลเปนแหลงอาหาร
ของชมุชน เนสทเล

นัง่คยุกนัเรือ่งบญัชคีรวัเรอืน
กับชาวบาน ของ PwC
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จติอาสาพนกังาน :
ท่ีเหน็ และเปนอย ู (ในตางประเทศ)

2
รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาพนักงาน

รูปแบบการดำเนินกิจกรรมโครงการอาสาสมัครพนักงานในตางประเทศมี
หลายลกัษณะ พอแบงไดประมาณ 9 รปูแบบ ประกอบดวย

1) โครงการจดัการกุศลหรอืงานการกศุลประจำปของบรษิทั  (Charity
of the Company)

2) โครงการพี่เลี้ยงใหกับนักศึกษาฝกงานหรือเยาวชนผูดอยโอกาส
(Mentoring)

3) โครงการกิจกรรมที่พาพนักงานไปบริจาคสิ่งของและอาสาสมัคร
ชวยเหลอืดูแลผดูอยโอกาสในชวงเวลา 1 วนั (Team Challenges or
One Day-off Events or Done-in-a Day Projects)

4) โครงการเขารวมเปนกรรมการฝายสนับสนุนกิจการขององคกร
สาธารณกศุล หรอืสถาบนัการศกึษาภายในชมุชน (Trustees, School
Governors or Non-Executive Roles)

5) โครงการเปนพีเ่ลีย้งหรอืท่ีปรกึษาใหกับองคกรทีไ่มแสวงหาผลกำไร
(Twining)

6) โครงการที่ใหพนักงานเขาไปชวยเหลือชุมชนในประเด็นที่ชุมชน
ตองการในระยะเวลาสัน้ (Development Assignments)

7) โครงการใหบริการของบริษัทในอัตราพิเศษ หรือไมคิดคาใชจาย
(Pro Bono)

บทท่ี
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8) โครงการใหพนักงานไปทำงานใหกับองคกรท่ีไมแสวงหาผลกำไร
ในชุมชนในระยะเวลานาน โดยยังไดรับเงินเดือนจากหนวยงาน
ตนสงักดั (Secondments)

9) โครงการจิตอาสาพนักงานรายบุคคล (Individual Volunteering)
เปนโครงการที่องคกรธุรกิจสนับสนุนดวยการอนุญาตใหพนักงาน
แตละบคุคลทีส่นใจเขาไปชวยเหลอืชมุชนหรอืองคกรตางๆ ไดโดย
ไมคิดเปนวนัลา

แตละรปูแบบแตกตางกนั ทัง้ในเรือ่งรายละเอยีดกิจกรรม โอกาสขององคกร
ธุรกิจ และประเด็นที่ควรพิจารณาขององคกรธุรกิจเมื่อทำโครงการนั้นๆ ตลอดจน
ตวัอยางกจิกรรมขององคกรธรุกจิตางๆ คือ

1) การจดัการกศุลขององคกรธรุกจิ หรอื งานการกศุลประจำป
(Charity of the Company)

รายละเอียดกิจกรรม โอกาสของธุรกิจ ประเด็นที่ควรพิจารณา
รวมกิจกรรมกับองคกร
การกุศล (NPOs)๑ ที่ มี
ความสัมพันธกันอยูแลว
หรือรวมกับองคกรอื่นๆ
ซึ่งเปนประเด็นของสังคม
ในขณะนัน้ๆ  โดยจดัเปน
ครั้งคราว หรือจัดขึ้นเปน
ประจำอยางตอเนื่อง

สรางความสัมพันธอัน
ยาวนานกบั NPOs
โอกาสในการสรางภาพ
ลักษณสัญลักษณสินคา
และองคกรรวมถึงชื่อ
เสียงไวกับสิ่งที่ NPOs
นัน้ สนบัสนนุอยู

ใหพนักงานรวมเลือก
NPOs ทีเ่ขารวมโครงการ
อาจสรางความรูสึกท่ี
ไมดีกับ NPOs ที่ไมได
คั ด เ ลื อก ให เ ข า ร วม
โครงการ
เมื่อมีความสัมพันธกับ
NPOs ใดแลว มักเลิก
ไดยาก

๑ (Nonprofit Organization : NPOs)
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ตัวอยางกิจกรรมการกุศลประจำป ของ บริษัท Well Born ประเทศ
เยอรมนั

Well Born เปนบรษิทับรหิารจดัการธรุกจิอสงัหารมิทรพัยทีอ่อกแบบกจิกรรม
การกุศลประจำปของบรษิทัท่ีเนนใหตรงกบัความตองการของชมุชน เมือ่ป ค.ศ. 2000
ไดเลอืกทำกจิกรรมในหวัเรือ่ง “ปทองแหงการคมุครองปกปองสภาพแวดลอม” และเมือ่ป
ค.ศ. 2001 ในหวัเรือ่ง “ปแหงการศกึษา” และเมือ่ป ค.ศ. 2002  ในหวัเรือ่ง “ปแหงความ
สภุาพ” บริษัทไดรวมกลุมกันเปนเจาภาพกิจกรรมตางๆ ใหตรงตามหัวขอที่กำหนด
ในแตละป  โดยเชญิเจาของอสงัหารมิทรพัยและผอูยอูาศยัรวมกจิกรรมของบรษิทั

ตัวอยางโครงการในประเทศไทย เชน โครงการจดังานหารายไดการกุศล
ขององคกรธรุกจิตาง ๆ เชน กิจกรรมบรจิาคเงนิชวยเหลอืสงัคมเนือ่งในปมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา  80 พรรษา ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั เปนตน

2) พีเ่ลีย้งใหกบันักศกึษาฝกงานหรอืเยาวชนผดูอยโอกาส (Mentoring)

รายละเอียดกิจกรรม โอกาสของธุรกิจ ประเด็นที่ควรพิจารณา
สรางความสัมพันธแบบ
หนึง่ตอหนึง่ (อาจมากกวา
หนึง่คน) ระหวางพนกังาน
ขององคกรธรุกจิและเยาวชน
หรอืผดูอยโอกาสจากชมุชน
เพื่อเรียนรูและฝกทักษะ
ตางๆ จากองคกรธุรกิจ
โดยมีแนวทางและตาราง
การฝกงานอยางชัดเจน

เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เพราะพนกังานถายทอด
ทักษะของตนเองได
ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห
พนักงานมีความสนใจ
ใฝรเูพิม่ขึน้
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
จากการยอมรับของ
พนกังาน ในองคกร

การชี้นำจากผูบริหาร
มากกวาการริเริ่มของ
พนกังาน
ถ า เ ป น นั ก เ รี ย น
นักศึกษา มีขอจำกัดใน
เรือ่งเวลาฝกงาน
อ า จ มี ป ญ ห า ด า น
อารมณและการใชเวลา
ที่คอนขางมาก
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ตัวอยางกิจกรรมพี่เลี้ยงใหกับนักศึกษาฝกงานหรือเยาวชนผูดอย
โอกาส ของ บริษัท Credit Suisse First Boston (CSFB) ฮองกง

ผูบริหารระดับสูงของบริษัท CSFB จำนวน 19 คนไดจับคูใหคำปรึกษา
นกัเรยีนชนกลมุนอย 19 คน (อาย ุ14-15 ป) จากโรงเรยีนมธัยม Sir Ellis Kadoorie
เปนเวลาหกเดอืน การใหคำปรกึษาไดแก การแบงปนประสบการณชวีติและการทำงาน
ของพวกเขากับนักเรียนทั้ง 19 คน ภายใตโครงการที่ไดรับการออกแบบอยางมี
แบบแผนและมีผูดูแลในโครงการชื่อ Race for Mentor's Project มีผลที่เกิดขึ้น
ตอผเูกีย่วของ คือ

ก. พนกังาน (ผบูรหิารระดบัสงู)
จำนวน 95 % ของพนกังานทัง้หมด มคีวามเขาใจในเรือ่งเชือ้ชาติ
คนกลมุนอยในฮองกงดขีึน้
จำนวน 84 % รูสึกดีกับตัวเองสำหรับการเขาไปมีสวนรวมเปน
ผใูหคำปรกึษาและไดรบัการไววางใจ
จำนวน 79 % มคีวามเขาใจเรือ่งชมุชนทองถิน่เพิม่ขึน้อยางมาก
จำนวน 58 % พบวาความสมัพนัธของเขาและเพือ่นรวมงานดขีึน้
จำนวน 53 % คิดวาทกัษะในการฟงของเขาพฒันาขึน้
จำนวน 47 % คิดวาทกัษะในการสือ่สารพฒันาขึน้
จำนวน 42% คิดวาไดพฒันาทกัษะการสรางความสมัพนัธระหวาง
บคุคลไดดีขึน้

ข. ชมุชน (นกัเรยีนจากโรงเรยีนมธัยม Sir Ellis Kadoorie)
จำนวน 100 % ของนกัเรยีนมคีวามมัน่ใจในการตดิตอสือ่สาร
จำนวน 100 % ของนกัเรยีนบอกวามคีวามมัน่ใจในตนเองมากขึน้
จำนวน 95 % ของนกัเรยีนมคีวามเขาใจในโลกของการทำงานมากขึน้
จำนวน 89 % ของนกัเรยีนเรยีนรทูางเลอืกอาชีพทีม่มีากมาย
จำนวน 79 % ของนกัเรยีนไดมกีารพฒันาทกัษะดานความสมัพนัธ
ระหวางบคุคลและสงัคม
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ค. ธรุกจิ (CSFB)
จำนวน 95% ของลกูจางทัง้หมดมคีวามภาคภมูใิจในบรษิทั CSFB
มากขึน้
จำนวน 68% ของลกูจางไดพฒันาความเขาใจและยอมรบัวาบรษิทั
CSFB วาเปนทางเลอืกหนึง่ของลกูจาง (An Employee of Choice)
ลกูจางไดมกีารพฒันาทกัษะตางๆ ขึน้ เชน ทกัษะการสือ่สาร ฯลฯ
ความเขาใจเรื่องชุมชนคนกลุมนอยทำงานกันอยางไรนั้น ทำให
พวกเขามีความรูรอบตัว และมีความยืดหยุนตอประเด็นทางสังคม
มากขึน้

ตัวอยางโครงการในประเทศไทย มีอยูมากมาย เชน การรับนักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาตางๆ เขาฝกงานขององคกรธุรกิจ แตองคกรธุรกิจสวนใหญ
ยังมิไดมีการจัดโครงการอยางเปนทางการ หรือการกำหนดบุคลากรที่เปนพี่เลี้ยง
ใหกับนกัศึกษาโดยตรง รปูแบบโดยสวนใหญ  นกัศึกษาจงึเปนเพยีงผชูวยทำงานใหกับ
บคุลากรในแผนกตางๆ ขององคกรธรุกจิ แมวาในปจจบุนัจะมโีครงการวชิาสหกจิศกึษา
(Cooperative Education) ระหวางสถาบนัการศกึษากบัองคกรธรุกจิทีเ่นนใหนกัศึกษา
ไดเรยีนรฝูกฝนในองคกรธรุกจิเปนระยะเวลานานขึน้ และมเีปาหมายในการชวยองคกร
ธรุกจิคนหาปญหาทีเ่กดิขึน้พรอมนำเสนอทางแกปญหาในรปูแบบโครงการวจิยัรวมกบั
อาจารยผูคุมฝกงานก็ตาม แตหากการจัดโครงการฯ ยังเปนความริเริ่มจากผูบริหาร
ของทั้งสององคกร ก็อาจมีอุปสรรคจากความไมเขาใจในบทบาทการเปนพี่เลี้ยง
ของพนกังานในองคกร ซึง่แตกตางกบัโครงการในประเทศฮองกง มงุกลมุเดก็กำพรา
ที่มาจากชนกลุมนอย โดยใหพนักงานพี่เลี้ยงไดรวมใชชีวิตอยูรวมกันและแบงปน
ประสบการณทกัษะการทำงานใหกับเดก็ เปนระยะเวลานานถงึ 6 เดอืน ทำใหพนกังาน
พี่เลี้ยงมิไดแสดงบทบาทของพี่เทานั้นแตไดแบงปนความรักและความอบอุนใหกับ
เดก็เหลานัน้ อกีท้ังยงัไดเขาใจและเหน็ถงึความสำคญัในบทบาทของพอแมมากยิง่ขึน้
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3) การพาพนกังานไปบรจิาคเงนิส่ิงของ และชวยเหลอืชมุชนในชวง
เวลา 1 วัน (Team Challenges or One Day-Off Events or Done-in-
a Day Projects)

ตัวอยางโครงการทีท่ำเสรจ็ภายใน ๑ วันของ บรษัิท Towngas ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา

โครงการทีจ่ดัเปนประจำทกุเดือน พนกังานและอาสาสมคัรรบัทำซปุรอน ๆ
สงไปยงัคนชราทีอ่าศัยอยเูพยีงลำพงั เมือ่ป ค.ศ. 2003 Towngas ไดจดัสงซปุทัง้หมด
8,000 ขวด ไปยงัคนชราทีอ่ยอูาศัยใน 18 เขตดวยกนั

ตัวอยางโครงการในประเทศไทย มีอยูมากมาย เชน
โครงการเลีย้งอาหารกลางวนัเดก็กำพรา โครงการอบรม
ความรูใหกับเยาวชนผูดอยโอกาส โครงการทำความ
สะอาดอาคาร สถานทีส่าธารณะตางๆ ตลอดจนโครงการ
รณรงคตางๆ เชน การสวมหมวกนิรภัย หรือเมาไมขับ
เปนตน

รายละเอียดกิจกรรม โอกาสของธุรกิจ ประเด็นที่ควรพิจารณา
มีความหลากหลายขึ้นอยู
กับความตองการของ
NPOs หรือชุมชนทองถิ่น
และทักษะความชำนาญ
ของพนกังาน โดยสมาชกิ
ครอบครัวของพนักงาน
สามารถเขารวมได บรษิทั
สามารถเลอืกเปนกจิกรรม
เด่ียว หรือ เปนกิจกรรม
ที่ตอเนื่องในชวงเวลาหนึ่ง
ตลอดทั้งป

พนั ก ง านทั้ ง อ งค ก ร
สามารถเขารวมได
นำ ท รั พ ย า ก ร จ า ก
องคกรธุ รกิจชวยแก
ปญหาในชุมชน
ฝกฝนการทำงานเปน
ทมีและสรางแรงจงูใจ
เปนหนทางที่ ดีที่ เปน
ประสบการณ ในการ
ส ะ ท อ น คุ ณ ค า ข อ ง
องคกร

ขน าดขอ ง ง านช ว ย
เหลือซึ่งตองการกำลัง
คนจำนวนมากเกินกวา
ที่องคกรมีใหได
ความยัง่ยนืของโครงการ
หลั งความชวยเหลือ
เสร็จสิ้นลง
การประเมินความเสี่ยง
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ต อ
พนักงาน ครอบครัว
และสาธารณชน
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4)  เปนกรรมการขององคกรสาธารณกศุล หรอื สถาบนัการศกึษา
ในชมุชน (Trustees, School Governors or Non-Executive Roles)

ตัวอยางในตางประเทศและในประเทศไทย  เชน กรรมการกิตติมศักด์ิ
หรือกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
ของมหาวทิยาลยั ฯลฯ ของผบูรหิารระดบัสงูขององคกรธรุกจิตางๆ

รายละเอียดกิจกรรม โอกาสของธุรกิจ ประเด็นที่ควรพิจารณา
เปนการนำทักษะ ความรู
ความชำนาญและการจดัการ
มาชวยในการทำงานของ
คณะกรรมการของ NPOs
หรือสถาบันการศึกษา

เ พิ่ ม มุ ม ม อ ง ใ หั กั บ
คณะกรรมการฯ
เสริมประสบการณดาน
การจัดการ และการ
ตัดสินใจ การพัฒนา
กลยุทธและนโยบาย
ใหกับคณะกรรมการฯ
ไ ด มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
รวมงานกับหนวยงาน
อื่นๆ

อุ ป ส ร ร ค จ า กค ว าม
แตกตางทางวัฒนธรรม
องคกร
โดยปกติควรมีพันธะใน
การช วย เหลื ออย า ง
นอยหนึ่งป
ผลที่เกิดขึ้นตองอาศัย
ร ะย ะ เ วล ายาวนาน
เนื่องจากการไดประชุม
รวมกันกับองคกรที่เขา
ไปใหคำปรึกษาหลาย
ครั้งอยางตอเนื่อง
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5) พีเ่ลีย้งหรอืทีป่รึกษาใหกบัองคกรสาธารณประโยชนหรอืองคกร
พฒันาเอกชน (Twining)

6) พนกังานเขาไปชวยเหลอืชมุชนในประเดน็ทีชุ่มชนตองการใน
ระยะเวลาสัน้ (Development Assignments)

รายละเอียดกิจกรรม โอกาสของธุรกิจ ประเด็นที่ควรพิจารณา
แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางผูบริหารระดับสูง
ขององค ก รธุ ร กิ จ และ
NPOs

พัฒนาทักษะการเปน
พี่ เลี้ ยงในการพัฒนา
อาสาสมัครในองคกร
เปนโครงการที่สงผล
ไดงาย
เ ป ด โ อ ก า ส ใ น ก า ร
ฝกฝนทักษะความเปน
ผูนำ

อปุสรรคจากบคุลกิภาพ
ข อ ง บุ ค ค ล แ ล ะ
วัฒนธรรมองคกร
ขอจำกัดจากความไม
เขาใจในงานของ NPOs
ทำใหไมสามารถใหขอ
เ ส น อ แ น ะ ที่ เ ป น
ประโยชน
ควรหาบริษัทตัวแทน
ในการเลือก NPOs ที่
เหมาะสมกบัองคกรธรุกจิ

หมายเหต ุ : ยงัไมพบองคกรธรุกจิทีท่ำกจิกรรมในลกัษณะนีใ้นประเทศไทย

รายละเอียดกิจกรรม โอกาสของธุรกิจ ประเด็นที่ควรพิจารณา
การเขาไปชวยเหลอืชมุชน
หรือองคกรสาธารณกุศล
NPOs ในประเด็นที่
ตองการ ในชุมชนพื้นที่
เปนระยะเวลาสั้นหรือ
ประมาณหนึ่งเดือน

เสริมทักษะการจัดการ
และเพิ่มประสบการณ
ให กั บพนั ก ง านที่ ทำ
กิจกรรมอาสา
ส า ม า ร ถ กำ ห น ด
เป าหมายและวัดผล
ที่เกิดขึ้นไดชัดเจน

เปนการชีน้ำของนายจาง
มากกวาความริเริ่มของ
พนกังาน
ปญหา ในการขอตั ว
พนักงานมาชวยงาน
จากหัวหนางาน เนื่อง
จากเสียกำลังคนในการ
ทำงานไป
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ตัวอยางโครงการของธนาคารฮองกงและเซีย่งไฮ ในประเทศจนี
การสนบัสนนุใหพนกังานระดบัสงูไปทำงานกบัองคกร

พฒันาเอกชน ชือ่ Community Chest เปนเวลาสามเดอืน ในเรือ่ง
การบริหารกิจกรรมการรณรงค เรื่องการระดมทุน ชวยเหลือ
ชมุชนในวงกวาง ซึง่เปนกจิกรรมทีต่อเนือ่งทกุป

ตัวอยางโครงการในประเทศไทย คือ โครงการ ของไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรส (PwC) “โครงการสเูสนทางการ พฒันาภาวะผนูำ (Leadership Development
Journey)” ทีผ่สมผสานรปูแบบการเขาไปชวยเหลอืชมุชนทีข่าดแคลน ในประเดน็ทีเ่ขา
ตองการในระยะเวลาหนึง่เดอืน (Development Assignments) เขากบัการพฒันาบคุลากร
อยางเขมขน โดยเปดโอกาสใหพนกังานทีอ่าสาเขาไปชวยเหลอืชมุชนดวยการเขาไป
เรยีนรคูนหา ภาวะผนูำของคนในชมุชนนัน้วามหีรอืไมและเกดิขึน้ไดอยางไร พรอมทัง้
ศกึษาและ ตรวจสอบปญหาท่ีชมุชนเสนอ คนหาแนวทางแกไขทีย่ัง่ยนืใหกับชมุชน ดวย
การ ทำงานรวมกบัคนในชมุชนทีค่วามหลากหลายทางวฒันธรรม
และสงัคม นอกจาก ชมุชนไดประโยชนโดยตรงในความชวยเหลอื
จากองคกรธรุกจิแลว พนกังานขององคกร ธรุกจิยงัไดเรยีนร ูวถิชีวีติ
คนในสงัคมทีต่นเองไมมโีอกาสไดสมัผสัและเกดิการ เปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมอนัเนือ่งจากแรงบนัดาลใจทีไ่ดรบัจากคนในชมุชนและ
กระบวนการทำงานรวมกนัของพีเ่ลีย้ง เพือ่นอาสา และคนในชมุชน

รายละเอียดกิจกรรม โอกาสของธุรกิจ ประเด็นที่ควรพิจารณา
การรายงานแบบมี
สวนรวมของความ
สำเร็จและการสราง
แรงจูงใจดวยตนเอง
(Self Motivation)
เกิดขึ้นไดงาย

การดูแลอยางหวงใย
ใ นช ว ง ปฏิ บั ติ ง า น
องคกรธุรกิจอาจตอง
จางบุคคลภายนอก
เขามาชวยงานของ
พ นั ก ง า น ที่ เ ป น
อาสาสมัคร
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7) การใหบรกิารของบรษัิทในอตัราพเิศษ หรอืไมคดิคาใชจาย
(Pro Bono)

ตัวอยางในตางประเทศและในประเทศไทย ตัวอยางในตางประเทศนั้น
มีบริษัทจำนวนมากที่ใหการบริการในลักษณะนี้ และตัวอยางในประเทศไทย เชน
บริษัทท่ีปรึกษาทางบัญชีและการเงินในประเทศไทยหลายแหง ที่มีการใหบริการกับ
(NPOs) ในราคาพเิศษ เชน ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จำกดั (ประเทศไทย) เปนตน

รายละเอียดกิจกรรม โอกาสของธุรกิจ ประเด็นที่ควรพิจารณา
พนักงานบริจาคหรือลด
คาบริการวิชาชีพใหกับ
อ ง ค ก ร ส า ธ า รณกุ ศ ล
(NPOs)

ชวยจัดหาทรัพยากรที่
ขาดแคลนใหกับชุมชน
เสริมทักษะการจัดการ
และเพิ่มประสบการณ
ใหกับพนักงานผูอาสา
อาจชวยใหพนักงาน
ของ NPOs พัฒนา
ทักษะตางๆ

การสั่งการจากเจาของ
กิจการ
พนักงานที่เขารวม มี
เฉพาะพนักงานระดับ
วิชาชีพ
แมว ามีการระบุ เรื่ อง
ระยะเวลาในการทำงาน
ทีช่ดัเจน แตอาจมคีวาม
เสี่ยงของการใชเวลาที่
มากกวาท่ีวางแผนไว
พนักงานระดับวิชาชีพ
อาจอยากไดทำงานที่
แตกตางจากงานประจำ
หัวหนาในสายงานอาจ
ไมอนุญาตใหพนักงาน
ระดับวิชาชีพเขารวม
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8)  พนักงานไปทำงานใหกบัองคกรทีไ่มแสวงหาผลกำไรในชมุชน
เปนระยะเวลานาน โดยยงัไดรบัเงนิเดอืนจากหนวยงานตนสังกดั
(Secondments)

ตัวอยางในประเทศไทย เชน การที่บริษัทปูนซีเมนตไทยใหพนักงาน
ไปชวยงานมลูนธิปินูซเีมนตไทย โดยยงัไดรบัเงนิเดอืนโดยตรงจากบรษิทั

9) จติอาสาพนกังานรายบคุคล  (Individual Volunteering)

รายละเอียดกิจกรรม โอกาสของธุรกิจ ประเด็นที่ควรพิจารณา
องคกรธรุกจิใหพนกังานไป
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
เดือนถึง  ๒  ป  โดยที่
องคกรธุรกิจยังจายเงิน
เดอืนใหกับพนกังานคนนัน้

เปนหนทางที่ดีในการ
เรียนรูการทำงานใน
องคกรที่มีวัฒนธรรม
และรูปแบบแตกตาง
ออกไป
ชวยใหเกิดการพัฒนา
ทักษะการ ทำงานให
กั บพนั ก ง านองค ก ร
ส าธ า รณกุ ศ ลต า งๆ
(NPOs)

หากเปนที่นิยม อาจมี
พนักงานสนใจมากเกิน
ไป
องคกรธุรกิจอาจตอง
จ า งบุ คคลภายนอก
เข ามาช วยงานของ
พนักงานที่ เปนอาสา
สมัคร

รายละเอียดกิจกรรม โอกาสของธุรกิจ ประเด็นที่ควรพิจารณา
อ ง ค ก ร ธุ ร กิ จ ใ ห ก า ร
สนับสนุนใหพนักงานไป
ทำงานอาสาสมัครโดย
ไมคิดเปนวนัลา

ชี้ใหเห็นวาองคกรธุรกิจ
เอาจรงิเอาจงัในโครงการ
ประเภทนีแ้ละยงัชวยให
พนักงานสามารถตัด
สินใจเขารวมโครงการ
ไดงายขึ้น

การทำใหหัวหนางาน
ยอมรับการใหเวลามา
ทำงานอาสา
ภาระการลงบันทึกเวลา
ของฝายบริหาร
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ตัวอยางในตางประเทศ  พบตวัอยางมากมาย เชน บรษัิท ลวีาย เสตราส
แอนด โค สนบัสนนุใหพนกังานเขารวมกจิกรรมในกบัชมุชนทองถิน่ ดวยการจดัตัง้
แผนกกิจกรรมชุมชน (Community Affairs Department) เพื่อสนับสนุนใหเกิด
ทมีอาสาสมคัรของพนกังานขึน้ พรอมใหเงนิสนบัสนนุแกองคกรหรอืชมุชนทีพ่นกังาน เขา
ไปอาสาสมัครอยางแขง็ขนัและตอเนือ่งตลอดทัง้ป

ตัวอยางในประเทศไทย ยังไมพบองคกรธุรกิจที่ทำกิจกรรมในลักษณะนี้
ในประเทศไทย

พัฒนาการงานอาสาสมัครในประเทศตางๆ

กิจกรรมจติอาสาพนกังานหรอือาสาสมคัรพนกังานในตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เขตปกครอง
พิเศษฮองกง และสิงคโปรไดรับการสงเสริมจากภาครัฐผานกิจกรรมอาสาสมัคร
ในภาพรวม โดยรฐับาลแตละประเทศตางมนีโยบายในการสงเสรมิงานอาสาสมคัรทีช่ดัเจน
และมากกวาการยกเวนภาษีใหแกการบริจาคทรัพยสินหรือสิ่งของใหกับมูลนิธิ
และองคกรสาธารณกศุลตางๆ ดวยการสงเสรมิใหประชาชนมาเปนอาสาสมคัรมากขึน้
ผานหนวยงานหรอืองคกรพฒันาเอกชนอนัเปนสถาบนักลาง เพือ่ทำหนาท่ีเชือ่มโยง
ประชาชนที่เปนอาสาสมัครกับชุมชนหรือหนวยงานที่ตองการความชวยเหลือ
ดังมีขอสรุปผลการพัฒนางานอาสาสมัครในแตละประเทศ ที่แสดงไวในตารางภาพ
สรปุการสงเสรมิอาสาสมคัรในประเทศตางๆ

รายละเอียดกิจกรรม โอกาสของธุรกิจ ประเด็นที่ควรพิจารณา
พันธสัญญาระหว า ง
พนักงานกับองคกร

การติดตอหาองคกร
ส าธ า รณกุ ศ ลต า งๆ
(NPOs) ที่ เข าร วม
โครงการอาจใชเวลาใน
การทำงานเพิม่เตมิ
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แมวาประเทศดงักลาวจะเปนประเทศทีพ่ฒันาแลว และมกีารจดัระบบ สวสัดิการ
ใหกับประชาชนใหกับสงัคมเปนอยางด ี(อาจยกเวนในประเทศสหรฐัอเมรกิา) ยอมแสดง
ใหเหน็การใหความสำคญัของกจิกรรมอาสาสมคัรวาเปนกระบวนการ สรางคนดใีหกับ
สงัคม และการสรางลกัษณะการมสีวนรวมใหกับประชาชน อกีท้ัง ยงัเปนเครือ่งมอืในการ
พฒันาคณุภาพชวีติทีดี่ใหกับคนในสงัคม พรอมไปกบั การพฒันาดานโครงสรางหรอืวตัถุ
ของประเทศในดานตางๆ ผบูรหิารประเทศ เหลานีอ้าจตระหนกัดีวา หากการพัฒนา
ประเทศชาตทิีม่งุสกูารพฒันาทางวตัถ ุทัง้ในเรือ่งความพรอมดานสาธารณปูโภคและ
สาธารณสขุเปนสำคญั แลวละเลย คุณภาพชวีติหรอืมติทิางจติวญิญาณของสงัคมหรอื
การคำนงึถงึผอูืน่ จะเปนการ พฒันาทีข่าดความสมดลุและนำมาซึง่ปญหาตางๆ นอกจาก
นีอ้าสาสมคัรหรอื การชวยเหลอืกนัในสงัคมลวนเปนสิง่ทีม่อียแูลวในวฒันธรรมของแต
ละประเทศ นบัแตครัง้อดตี เปนตน

ดังนั้น รัฐบาลในทุกประเทศที่กลาวมาจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริม
กิจกรรมอาสาสมัครใหแพรหลายขึ้นในประเทศของตน นอกเหนือไปจากมาตรการ
นโยบายลดหยอนภาษีจากเงินบริจาค แลวยังไดจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ผานสถาบนัสนบัสนนุกลาง และหนวยงานองคกรพฒันาเอกชนตางๆ เพือ่รณรงค สงเสรมิ
สนบัสนนุ ใหกิจกรรมอาสาสมคัรและการใหเปนทีแ่พรหลายในสงัคม
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จติอาสาพนกังาน :
   เงือ่นไขท่ีตองมากอน

3
โครงการจติอาสาพนกังานเปนเพยีงกจิกรรมทีจ่ดัเพิม่เตมิขึน้จากการดำเนนิ

ธุรกิจประจำวัน แตคงปฏิเสธถึงความสัมพันธกับการดำเนินธุรกิจในภาพรวมไมได
เพือ่ใหเปนการจดักิจกรรมทำความดชีวยเหลอืสงัคม และนำสปูระโยชนแกผเูกีย่วของ
ทุกฝายไดอยางแทจริง ทั้งนี้ผูดำเนินโครงการโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารองคกร
ตองมีความเขาใจในการดำเนินธุรกิจที่เปนสัมมาอาชีวะ และความหมายของคำวา
“จติอาสา” เปนเงือ่นไขทีต่องมากอนการดำเนนิโครงการ

ธุรกิจกับสัมมาอาชีวะ

การดำเนินธุรกิจที่เปน “สัมมาอาชีวะ” คือ การทำกิจกรรมที่ไมกอใหเกิด
ผลกระทบทางลบหรือไมเบียดเบียนสังคม สิ่งแวดลอม และการทำผลิตภัณฑ
ทีไ่มมโีทษตอผใูช สงัคม และสิง่แวดลอม ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การดำเนนิการ
ธุรกิจตองอยูภายใตการเคารพกฎหมายอยางเครงครัด และไมพยายามหลีกเลี่ยง
ดวยการใชประโยชนจากชองวางของกฎหมาย หรอืระเบยีบตาง ๆ ตลอดจนการเลีย่ง
ภาษ ีเปนตน

ผูบริหารขององคกรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในเงื่อนไขดังกลาว ยอมแสดง
ใหเห็นวาเปนผูเขาใจถึงความสัมพันธระหวางองคกรธุรกิจกับสังคม ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การมุงแสวงหาผลกำไรหรือผลประโยชนสวนตน ตั้งอยูบนความ
 ไมเบยีดเบยีนทำiรายสงัคมหรอืธรรมชาต ิ เมือ่มกีารพฒันาโครงการจติอาสาพนกังาน

บทท่ี
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ยอมกอใหเกดิความเขาใจในหมพูนกังานเรือ่งการเกือ้กูลกนัระหวางองคกรธรุกจิและ
สงัคม ตลอดจนธรรมชาตสิิง่แวดลอมไดชดัเจนมากยิง่ขึน้

องคกรธุรกิจที่มิไดดำเนินธุรกิจในเงื่อนไขขางตน เชน โรงงานที่ปลอย
ของเสยีทำใหน้ำในแมน้ำเนา ปลาและสิง่มชีวีติอืน่ๆ ไมสามารถดำรงอยไูด  แลวจดั
กิจกรรมชวยเหลือชุมชนดวยการจัดทอดกฐิน หรือบริจาคเงินเปนทุนการศึกษา
แกนักเรียนในชุมชน แตก็ยังปลอยของเสียนั้นอยู คนในชุมชนหรือพนักงาน
คงยอมรบัประโยชนหรอืความดทีีโ่รงงานนัน้ไดกระทำไดยาก ในตางประเทศโดยเฉพาะ
ในยโุรปและสหรฐัอเมรกิา องคกรธรุกจิทีม่พีฤตกิรรมดงักลาวจะถกูตอตานจากสงัคม และ
ไมไดรบัการชวยเหลอืใดๆ จนกวาจะเปลีย่นพฤตกิรรม

ความยากตอการสรางความเขาใจในการทำกจิกรรม เนือ่งจากการชวยเหลอื
ทำประโยชนแกสังคมที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ทำ เปนเพียงความพยายามของธุรกิจ
ในการนำสวนตาง (ระหวางรายไดและตนทนุ) บางสวน มาชดเชยกบัความเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้จากการสรางรายไดของธรุกจิซึง่มมีากกวา จงึยากตอการชดเชยใหหมดได

ดังนั้น ผูบริหารในองคกรธุรกิจที่กำลังสนใจโครงการจิตอาสาพนักงาน
ควรสำรวจการดำเนินธุรกิจประจำวันวา ระบบการผลิต เทคโนโลยีที่ใช แนวทาง
การปฏิบัตินั้น ตลอดจนผลิตภัณฑที่ผลิต มิไดกอใหเกิดผลเสียแกชีวิตคน สังคม
และธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ไมรวมถึงการกอใหเกิดผลกระทบอยางไมเจตนา
หรือรูเทาไมถึงการณอันเนื่องจากความเสี่ยงอันเกิดจากพฤติกรรมของพนักงานและ
การดำเนินทีผ่ดิปกตขิองเครือ่งจกัร

หากธรุกจิหรอืโรงงานทีม่กีารดำเนนิงานทีส่อดคลองกบัสมัมาอาชวีะอยแูลว
และมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน หากมีการดำเนินกิจการท่ีเกิดผิดพลาด เขายอม
แสดงความรบัผดิชอบในการแกไขปญหาทนัท ียกตวัอยางกรณปีลาตายทีแ่มน้ำแมวง
ในจังหวัดลำพูน ในระหวางการสอบสวนหาสาเหตุเกิดขึ้นนั้น เมื่อผูจัดการโรงงาน
มนัฝรัง่ทอดกรอบทีม่ชีือ่เสยีงแหงหนึง่ทราบวาเครือ่งจกัรในการบำบดัน้ำเสยีกอนปลอย
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ลงสูแมน้ำของโรงงานตนใชงานไมไดจำนวนหนึ่งเครื่อง เขาก็สั่งการลดการผลิต ให
เหมาะสมกบัขนาดเครือ่งจกัรโดยทนัท ีและพยายามเรงซอมเครือ่งจกัรทีเ่สยีนัน้

หรอืกรณขีอง บรษิทั Johnson & Johnson ทีพ่บวายาไทลนิอล อาจสงผลลบ
ขางเคยีงสผูบูรโิภค ผบูรหิารสงูสดุก็สัง่ใหมกีารเก็บผลติภณัฑ ดังกลาวกลบัสโูรงงานโดย
ทันที แนวทางการแกปญหาเมื่อเผชิญกับผลกระทบ ที่มีตอสังคมของทั้งสององคกร
สะทอนใหเหน็การยดึมัน่ในการดำเนนิธรุกจิ ทีส่อดคลองกบัสมัมาอาชวีะ และคำนงึถงึ
สงัคม ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เปนคุณคา หลกัในการดำเนนิธรุกจิและการตดัสินใจแก
ปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้อยางแทจรงิ
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จิตอาสากับความหมายท่ีแทจริง

คำวา  “อาสาสมัครพนักงานหรืออาสาสมัคร
องคกร (Employee or Corporate Volunteer)” มคีวามหมาย
ใกลเคยีงกนั คือ เปนกจิกรรมหรอืโครงการทีพ่นกังาน
และผูบริหารเปนผูแสดง (อาสา) โดยมีบริษัทหรือ
องคกรธรุกจิใหการสนบัสนนุ ตวัอยางคำนยิาม ไดแก

“การเสยีสละเวลา ความรแูละความชำนาญ ตลอดจนเงนิทองทรพัยสนิ เพือ่
ชวยเหลอืชมุชนในสังคม” หรอื

“โครงการทีม่กีารวางแผนและจดัการเพือ่กระตนุใหพนกังานเขาไปมสีวนรวม
ในการชวยเหลอืสงัคมภายใตการสนบัสนนุดานเงนิ และทรพัยสนิ ตลอดจนการสนบัสนนุ
เชงินโยบายจากองคกรธรุกจิ” หรอื

“กิจกรรมอาสาสมัครพนักงานเปนการแสดงออกขององคกรธุรกิจถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม และกอใหเกิดทุนสังคม” โดยทุนสังคมหมายถึง ความสัมพันธ
ของคนในสงัคมทีม่คีวามไววางใจและรวมมอืชวยเหลอืกันเกือ้กูลกนั เมือ่นำมาใชเปน
ปจจยัในการผลติหรอืในวถิชีวีติปกต ิก็จะทำใหเกดิตนทนุธรุกรรมในตลาดมรีะดบัทีต่่ำ
ทั้งผูขายและผูซื้อเกิดความเชื่อถือไววางใจกัน จึงไมจำเปนตองมีคาใชจายในการ
หาขอมลู หรอืคาใชจายในการปองกนัการละเมดิสัญญาของอกีฝาย เปนตน

ในขณะที่สังคมไทยนั้น กิจกรรมการใหและอาสาชวยเหลือเกื้อกูลกันดำรง
อยใูนวถิชีวีติ เชน การทำบญุตกับาตร การลงแขก การบรจิาคและชวยเหลอืคนทีอ่อนแอ
หรอืดอยโอกาสกวา เปนตน ภาษาไทยจงึมคีำวา “น้ำใจ” หรอื “เอาใจใส” เปนพฤตกิรรม
แสดงออกอยางเดนชดัในวฒันธรรมไทย และทีส่ำคญักิจกรรมการให และการชวยเหลอื
เกื้อกูลกันดังกลาวมิไดเปนเพียงการกระทำที่แสดงออกภายนอกเทานั้น แตเปนการ
กระทำทีส่ะทอนความรสูกึท่ีมาจากจิตใจภายในทีอ่ยากชวยเหลอื คำในสงัคมไทยจงึมี
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คำวา “ใจ” อยดูวยทกุครัง้ จงึขอใชคำวา “จติอาสา” แทนคำวา “อาสาสมคัร” ซึง่มาจาก
ภาษาองักฤษวา “Volunteer” เพือ่ชีใ้หเหน็ถงึจติใจทีดี่งาม ทีอ่ยากชวยเหลอื และพรอม
ทีจ่ะแสดงออกหากมคีวามพรอมทางดานเงือ่นไข และเหตปุจจยัตางๆ ทำใหระดบัการ
แสดงออกอาจมคีวามแตกตางกนั เชน หากเปน สงัคมชนบทกป็รากฏใหเหน็อยอูยาง
ชดัเจน ในขณะทีเ่ปนสงัคมเมอืง เชน ในกรงุเทพฯ ทีม่กีาร
จราจรตดิขดั การทำงานทีม่คีวามเรงดวน จงึทำใหจติอาสา
ไมปรากฏใหเหน็ เดนชดันกั

เมือ่รวมคำวา “จติอาสา” (Volunteer) กับ “พนกังาน”
(Employee) เปน “จติอาสาพนกังาน” (Spiritual Employee
Volunteer) จงึหมายถงึ จติใจทีดี่งามทีอ่ยากชวยเหลอื และพรอมแสดงออกหากมโีอกาส
ของพนกังานในองคกรธรุกจิเอกชนในรปูแบบตางๆ ทัง้ทีแ่สดงออกในฐานะประชาชนทัว่ไป
(individual) หรอืในฐานะกลมุพนกังาน (employee) ตลอดจนในฐานะองคกร (corporate)

ภายใตความหมายของคำวา “จติอาสา” ดังกลาว ยอมทำให โครงการจติอาสา
พนกังาน สามารถเกดิขึน้ได แมมขีอจำกดัตางๆ เชน

ก. ระยะเวลาการดำเนนิองคกรธรุกจิ
ผบูรหิารองคกรธรุกจิหลายคนอาจคดิวา โครงการจติอาสาพนกังาน

เปนโครงการทีดี่ จงึคดิจะเริม่ทำโครงการนีท้นัทเีม่ือธรุกจิเขามกีำไร หรอืประสบความสำเรจ็
คิดแบบนีก็้ไมเสยีหายแตอยางใด ตราบเทาทีเ่ขายงัดำเนนิธรุกจิ ทีอ่ยางสอดคลองกบัหลกัการ
สมัมาอาชวีะ แตทัง้นีเ้ขากเ็สยีโอกาสในการทำความด ีหรอืทำความดไีดชาไป โอกาสท่ีจะได
รบัความสขุ จากทำความดนีัน้กพ็ลอยจะชาไปดวย ทีส่ำคญัมกีารทำความดหีรอืการชวยเหลอืสงัคม
หลายประเภททีอ่าจไมตองใช งบประมาณหรอืเวลามากนกั ดังตวัอยางในหวัขอถดัไป

ข. งบประมาณ
องคกรธรุกจิหลายแหงอาจพจิารณาเหน็วายงัไดกำไรไมมากพอทีจ่ะ คืนสู

สังคมและในสวนของพนักงานขององคกรสวนใหญก็เปนพนักงานที่มีรายไดไมมาก
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และมภีาระทีต่องสรางฐานะหรอืเลีย้งดคูรอบครวัอย ูสภาพขององคกรธรุกจิเชนนีก็้ไมเปน
อปุสรรคหรอืขอจำกดัตอการทำความดชีวยเหลอืสงัคม เพราะนอกจากงบประมาณแลว
ผูบริหารและพนักงานก็ยังมีทรัพยากรตางๆ เชน สิ่งของเหลือใช หรือความรู
ความสามารถของตนเอง ตลอดจนรางกายของตนเอง เปนตน จงึเกดิตวัอยางของธรุกจิ
ทีจ่ดัทำโครงการตางๆ เชน

การบริจาคโลหิต หรือโครงการบริจาคโลหิต ของพนักงานบริษัท
ตาง ๆ หรอื
โครงการนำไมที่เหลือจากบรรจุภัณฑมาทำโตะ เกาอี้ บริจาคให
โรงเรียน ของพนักงานฝายคลังสินคาของ บริษัท เมอรค จำกัด
เปนตน หรอื
การที่บริษัทใหเวลาพนักงานหรือผูบริหารระดับกลางในการเขาไป
ทำกิจกรรมกับชุมชนในฐานะตางๆ เชน เปนกรรมการสมาคม
ผปูกครองและครใูนโรงเรยีนของลกูหลานของตน และขยายเครอืขายสู
เครอืขายผปูกครองและครใูนกรงุเทพมหานครเพือ่ชวยกนัเฝาระวงั
สือ่ตางๆ ทีม่อีทิธพิลตอเยาวชนในทางลบ เชน การรณรงคเรือ่งการจดั
เรตติง้ละครหลงัขาว เปนตน
การที่ผูบริหารระดับสูงในองคกรธุรกิจเขาไปเปนที่ปรึกษาหรือ
กรรมการใหกับองคกรสาธารณประโยชน หรอื องคกรพฒันาเอกชน

ค. เวลาในการทำกจิกรรม
แมคำวา “จติอาสาพนกังาน” หมายถงึ จติใจทีดี่งามทีอ่ยากชวยเหลอื และ

พรอมแสดงออกหากมโีอกาสของพนกังานในองคกร ธรุกจิ
เอกชน แตปจจยัทีส่งผลตอความพรอมในการ แสดงออก
ของพนกังานอาจมอียหูลายปจจยั หากมมีาก ก็อาจสงผล ให
ไมสามารถแสดงออกถงึจติใจทีดี่งามเหลานัน้ และหลายครัง้
อาจเปนการสรางขอจำกดั หรอืเงือ่นไข โดยไมจำเปน เชน
ตองการใหองคกรธุรกิจใหเวลา ในการทำงานไปทำงาน
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อาสาสมคัร เปนตน หากคนคนหนึง่ไดมโีอกาสอยใูนองคกร ทีเ่นนการสรางวฒันธรรม
องคกร และมคุีณคาหลกัคือการคำนงึถงึสงัคม และ เปดโอกาสใหพนกังานทำกจิกรรม
ชวยเหลอืสงัคมในเวลางาน ก็นบัวาเปนโชคดขีองคน คนนัน้ แตถาหากเขาไมไดอยใูน
องคกรทีม่คีวามเขาใจในเรือ่งเหลานี ้เขาจะปดโอกาส  เชน บคุคล หรอืกลมุบคุคลทีแ่สดง
ใหเห็นวา แมเขาไมไดทำงานที่เขาชอบ (องคกร ที่สงเสริมโครงการจิตอาสา
พนกังาน) แตเขาสามารถชอบในงานทีท่ำดวยการ ทำใหองคกร เกดิกิจกรรมเหลานี้
ดังตวัอยางตอไปนี้

พนกังานผหูญิงคนหนึง่ของบรษิทั Nationwide Mutual Insurance
ที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดไปทำงานอาสาสมัคร
ดวยตนเอง โดยเปนกรรมการที่แข็งขันใหกับมูลนิธิที่จัดทำอาหาร
เลีย้งดคูนไรบาน อยเูปนเวลาหนึง่ และเมือ่ผบูรหิารบรษิทัทราบเรือ่ง
ของเธอ เขามิเพียงแตใหการสนับสนุนเธอดวยการใหโอกาสเธอ
เขาทำงานอาสาสมัครในเวลางานบางสวนเทานั้น แตบริษัทยังได
เขาเปนผูสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิที่เธอชวยเหลืออยางเปน
ทางการ และสนบัสนนุใหพนกังานคนอืน่ไดมโีอกาสเขาเปนอาสาสมคัร
ของมลูนธินิี ้หรอืของชมุชนอืน่ๆ อกีดวย
พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ ในกลุมสมบูรณซึ่งเปนพนักงาน
ในโรงงานทำงานสัปดาหละ ๖ วัน ไดตั้งชมรมนักประชาสัมพันธ
อาสาขึ้นในโรงงานเมื่อสิบกวาปกอน ทำหนาท่ีสื่อสารขาวสาร
ของบรษิทัใหกับเพือ่นพนกังานดวยกนัไดรบัทราบ จากการสือ่สาร
ภายในหมูพนักงาน และรวมจัดโครงการจิตอาสาพนักงาน โดยใช

เวลาในชวงเยน็หรอืวนัหยดุเพือ่เปนสวสัดิการใหกับ
พนกังานดวยกนัเอง เชน จดัทำสนามฟตุบอล หรอืจดั
พืน้ทีส่เีขยีวในโรงงานใหเปนแหลงเรยีนรกูารทำเกษตร
ทฤษฎีใหมและเปนสถานที่พักผอนหยอนใจใหกับ
พนักงาน และจัดกิจกรรมใหกับลูกๆ ของพนักงาน
ดวยกนัในชวงปดภาคการศึกษา เปนตน สกูารส่ือสาร
กับสังคมภายนอก นับตั้งแตการอาสาชวยบริษัท
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ประชาสมัพนัธในงานตางๆ ไปถงึการจดักิจกรรมทำความดสีสูงัคม
ภายนอก ไดแก การพาพนักงานไปบริจาคส่ิงของและอาสาสมัคร
ดูแลผดูอยโอกาสในชวงเวลา 1 วนั (Done-in-a Day Projects) เชน
โครงการเยี่ยมบานพักคนชราในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนอกจาก
จะบริจาคสิ่งของแลวพนักงานยังไดรวมสันทนาการกับคนชรา
และรวมทำความสะอาดอาคารสถานที่ และขยายสูการจัดกิจกรรม
ทีใ่ชเวลามากขึน้ ในสถานทีท่ีห่างไกลจากท่ีตัง้ของบรษิทั เปนลกัษณะ
โครงการที่ใหพนักงานเขาไปชวยเหลือชุมชนในประเด็นที่ชุมชน
ตองการในระยะเวลาสัน้ (Development Assignments) เชน โครงการ
ชวยเหลอืคนชราทีถ่กูทอดท้ิงทีจ่งัหวดัชลบรุ ีแมเปนความตองการ
ของบุคคลไมใชชุมชน แตก็เปนบุคคลที่ดอยโอกาส และพยายาม
เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมเขากับชุมชนที่คนชราผูนั้นอยูอาศัย
โดยหวงัใหเกดิความรวมมอืกันระหวางจติอาสาพนกังานกบัของคน
ในชุมชนนั้นๆ แมยังไมประสบผลในโครงการนี้ แตความชัดเจน
ในเรื่องนี้ กอใหเกิดโจทยที่ทาทายตอการจัดทำโครงการในเวลา
ตอมา คือการพิจารณาเลือกกลุมผูรับผลประโยชนจะไมพิจารณา
คัดเลือกเฉพาะชุมชนที่ตองการความชวยเหลือเทานั้น แตเนน
ใหเกดิการความรวมมอืระหวางคนในชมุชนดวย  จงึเหน็ภาพโครงการ
การเขาชวยพัฒนาโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร ที่มิได
มีแตเฉพาะพนักงานจากสมบูรณกรุปเทานั้น แตยังมีสมาชิกของ
โรงเรยีนทัง้ครแูละนกัเรยีน และชมุชน ตลอดจน บคุลากรจากบรษิทั
ผจูดัจำหนายผลติภณัฑใหกับบรษิทั (Supplier)  และองคกรผสูนใจ
ตางเขารวมกจิกรรมนัน้ดวย

การกระทำโครงการโดยไมเหน็วาส่ิงทีเ่อยมาขางตน เปนขอจำกดั ยอมสะทอน
ถึงความเขาใจในคำวา “จิตอาสา” เปนอยางดี แมในชวงเริ่มตนทำโครงการอาจยัง
มคีวามเขาใจไมมาก แตก็สามารถพฒันาสคูวามเขาใจทีล่กึซึง้มากขึน้ตามประสบการณ
ในการจดักิจกรรมทีเ่พิม่มากขึน้
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กัลยาณมติร :
ความหมายของผนูำยคุใหม

4บทท่ี

ลักษณะผูนำยุคใหม

การบรหิารจดัการองคกรธรุกจิยคุใหมภายใต การ
แขงขนัในกระแสโลกาภวิตันในปจจบุนั คงตองกาว พนไปจาก
แนวคดิแบบเดมิทัง้ในเรือ่งโครงสรางองคกร ทีต่ายตวั หรอืการ
จัดลำดับขั้นภายในองคกร และ ความหมายของคำวาผูนำ
หมายถงึตำแหนงอยางเปน ทางการ ในปจจบุนันยิมใชคำวา
“ภาวะผูนำ” หรือความเปน ผูนำมากกวา เพราะหมายถึง
คุณสมบตัขิองบคุคลในการประสานใหคนทัง้หลาย มาทำการ
รวมกันเพื่อมุงสูวิสัยทัศนหรือวัตถุประสงครวมกัน ดังนั้นผู
นำยคุใหม จงึตองมคีวามคดิในระยะยาว เหน็ภาพใหญ และ
ความโยงใยระหวางกนั หรอืมคีวามคดิ เชงิระบบ ภายใตความ
คิดเชนนี ้ผนูำยอมเขาใจวาหนาท่ีหลกัของตนคอืการทำให เพือ่นรวมงานรสูกึดี และ
นำความสามารถและศกัยภาพทัง้หมดออกมา รวมสรางสรรค เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคหลกั
หรอืคุณคาหลกัขององคกรของตน

ตวัอยางของผนูำทีม่ลีกัษณะนี ้เชน ผบูรหิารสงูสดุของ Timberland หรอื ผู
บรหิารสงูสดุของลวีาย สเตราส แอนด โค ทีป่ฏบิตัติอพนกังานอยางมศีกัด์ิศร ีและให
ความเคารพเปนพเิศษ อกีท้ังยงัไดสงเสรมิใหพนกังานเขาไปเปนอาสาสมคัร ใหกับชมุชน
ภายใตความเชือ่มัน่ในศกัยภาพของพนกังานของตนทีม่ไิดม ีเฉพาะการสรางความมัง่คัง่
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ทางเศรษฐกจิเทานัน้ แตยงัมพีลงัในการสรางสรรคสงัคม และดำรงความยตุธิรรมทาง
เศรษฐกจิและสงัคมได

ดังนัน้โครงการจติอาสาพนกังานขององคกรธรุกจิคงเริม่ตนขึน้ไมได หากไมได
รบัการสนบัสนนุจากผบูรหิารทีม่ภีาวะผนูำในลกัษณะขางตน

กัลยาณมิตร

กัลยาณมติร คือ ผทูีน่ำขอมลูทีดี่มปีระโยชนตางๆ เพือ่พฒันาศกัยภาพ  ตลอด
จนการสรางโอกาสในการทำความดีมาสูสังคมใหกับองคกรธุรกิจ ซึ่งสอดคลอง กับ
ลกัษณะของผนูำยคุใหมหรอืภาวะผนูำทีก่ลาวมาแลว โดยไมจำเปนตองเปน ผนูำองคกร
หรอืผบูรหิารระดบัสงูแตอยางใด แทจรงิภาวะผนูำดงักลาวควรมอียใูน บคุคลท่ัวไป เพือ่
ใหเขาไดเปนกลัยาณมติรใหกับตวัเขาเองในการแสวงหาขอมลู ขาวสารทีเ่ปนประโยชน
เพือ่พฒันาตนเอง และทำความดใีหกับสงัคม ทีส่ำคญั กัลยาณมติรเหลานัน้คอืกลไก
สำคญัในการระดมจติอาสาพนกังาน ใหไดมโีอกาส แสดงออก ดานจติใจทีดี่งามของ
พนกังานในองคกรธรุกจิ

   กัลยาณมิตรถือไดวาเปนจุดเริ่มตนและ
องคประกอบหลกัในการดำเนนิ โครงการใหประสบความ
สำเรจ็ ซึง่อาจเปนบคุคลตางๆ ทีอ่ยใูนองคกรธรุกจิ
โดยบทบาทของกัลยาณมิตรอาจมีหลายลักษณะ
เชน เปนผรูเิริม่ ผสูนบัสนนุ ผรูวมจดัทำโครงการ
ผดูำเนนิการหลกั เปนตน  ไดแก

ก. พนักงาน
หากอยใูนองคกรธรุกจิทีม่ไิดมนีโยบายจดัทำโครงการจติอาสาพนกังาน

โดยตรง พนกังานทีส่นใจ อาจทำหนาท่ีเปนกลัยาณมติรใหกับตนเองดวยการทำกจิกรรม
อาสาสมคัรตาง ๆ  ดวยตนเอง เชน ไปเลีย้งอาหารกลางวนัและทำกจิกรรมสนัทนาการ
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กับเดก็กำพรา หรอื เปนอาสาสมคัรอานหนงัสอืใหกับคนตาบอด เปนตน ตวัอยาง
พนกังานของหางหนุสวนจำกดัวงัแดงสทีเ่ขาไปเปนอาสาสมคัรชวย

ซอมแซม บานเรอืนของผปูระสบภยัน้ำทวมทีจ่งัหวดัอุตรดติถ

ข. กลมุเพ่ือนพนกังาน
การทีพ่นกังานไมไดทำกจิกรรมอาสาสมคัรเพยีงคนเดยีว แตไดทำหนาท่ี

เปนกลัยาณมติรโดยเชญิชวนเพือ่นพนกังาน และผบูรหิารเขาไปทำกจิกรรม จติอาสา
พนักงานรวมกัน ทั้งนี้อาจอยูในรูปกลุมอยางไมเปนทางการคืออาสามาทำงาน เปน
ชั่วครั้งชั่วคราว หรืออยูในรูปกลุมอยางเปนทางการในรูปคณะกรรมการชมรม หรือ
คณะทำงานทีอ่งคกรจดัตัง้ขึน้ ดังตวัอยางกรณศีกึษา

พนกังานของบรษิทัเนสทเล(ไทย) จำกดั ทีไ่ดชกัชวนกนัไปทำ
กิจกรรมชวยเหลอืสงัคม เชน การไปเลีย้งอาหารกลางวนัแกเดก็กำพรา เปนตน และเมือ่
บรษิทัมนีโยบายสนบัสนนุโครงการจติอาสาพนกังาน พนกังานเหลานัน้กพ็รอมทำหนาท่ี
กัลยาณมติรดวยการเปนอาสา เปนคณะกรรมการจดัทำโครงการนัน้โดยทนัที

พนกังานของบรษิทัฯในกลมุสมบรูณทีอ่าสาเขามาเปนกรรมการ
ของชมรม Somboon Group อาสา และไดพฒันาตนเองอยาง ตอเนือ่งทัง้จากการเรยีน
รดูวยการอบรมเพิม่เตมิ และจากประสบการณในการทำโครงการจติอาสาพนกังานมา
อยางตอเนือ่ง ทำใหเกดิความพรอมในการทำหนาทีแ่มในยามฉกุเฉนิ  เชน เมือ่เกดิภยั
น้ำทวม ขึน้ในจงัหวดัอุตรดติถ การจดักิจกรรมเพือ่ระดมเงนิและสิง่ของเพือ่ชวยเหลอืผู
ประสบภยั รวมถงึครอบครวัของพนกังาน สามารถดำเนนิการใหสำเรจ็ในระยะเวลาอนั
รวดเร็วและทันตอความตองการยอมแสดงใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมของ
คณะกรรมการฯ อนัเปนกลไกสำคญัในการระดมจติอาสาของพนกังานสมบรูณกรปุใหเกดิ
ความตระหนกัและหวงใยในสงัคมภายนอก นำสกูารทำความดเีพือ่สรางคณุภาพชวีติที่
ดีรวมกนัในสงัคม

ทมีรณรงคความหวงใย  (Care Core Team) อนัเปนตวัแทนของพนกั
งานในแตละแผนก ของบรษิทั เมอรค จำกดั  เพือ่ทำหนาท่ีในการกระจายขอมลู รวบรวม
แนวคดิการทำกจิกรรมนำเสนอตอบรษิทั พรอมตดิตามการดำเนนิงานกบัมลูนธิริกัษไทย
(ซึง่เปนหนุสวนทางธรุกจิทีท่ำหนาท่ีพฒันากจิกรรมพฒันาสงัคม) ทั้งในหมูพนักงาน
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ดวยกนัเอง และกบัลกูคาและสงัคมภายนอกในฐานะทตูทางการคาของบรษิทั (Merck
Ambassador) แมในชวงเริม่ตนอาจมคีวามไมเขาใจอยบูาง  เชน ความไมชดัเจนการ
ดำเนนิธรุกจิ เพือ่สรางกำไรและชวยเหลอืสงัคมไปพรอมกนันัน้ทำอยางไร หรอืทำไม
ตองเปนมลูนธินิี ้ เปนตน

ค. ผบูรหิาร
ดังทีก่ลาวแลววา ผบูรหิารขององคกรธรุกจิเปนผสูนบัสนนุสำคญัในการ

ทำใหเกดิโครงการจติอาสาพนกังาน มเิชนนัน้แลวกเ็ปนเพยีงกจิกรรมอาสาสมคัรทัว่ไป
ดังเชนในกรณขีอ ก. โดยผบูรหิารทีแ่สดงบทบาทกลัยาณมติรอาจไมจำเปนตองเปน ผู
บรหิารสงูสดุ หรอืผบูรหิารทีอ่ยใูนทมีบรหิารของบรษิทัก็ได และการแสดงบทบาท ใน
ลกัษณะแตกตางกนั ดังตวัอยางขององคกรธรุกจิทัง้ 4 แหง คือ

 ผูบริหารระดับสูงของ บริษัท เนสทเล(ไทย)
จำกัด  ไดมองเห็นมิติทางสังคมที่อาจขาดหายไปในหมู
พนกังานทีอ่ยใูนองคกรทีม่คีวามมัน่คง ผลตอบแทนและ
สวสัดิการคอนขางดเีมือ่เทยีบกบัภายนอกจงึตองการเปด
โอกาสใหพนักงานไดเขาไปสัมผัสกับสังคมภายนอกโดย
เฉพาะชนบท ดวยการสนบัสนนุงบประมาณจากบรษิทัและ
ใหคำปรกึษาในการจดัทำโครงการใหกับพนกังานทีอ่าสามา
เปนคณะกรรมการ และมุงหวังใหทิศทางการพัฒนา
โครงการในอนาคตเนนการสรางจติสำนกึของพนกังานที่
ตระหนกัถงึชวีติของคนในสงัคมอืน่ทีย่งัมคีวามขาดแคลน ใน
ขณะทีเ่ขาอยใูนสงัคม (องคกรธรุกจิ)ทีดี่ และมชีวีติทีดี่ เพือ่

ใหเกดิความภมูใิจ และหาโอกาสทีจ่ะชวยเหลอืเทาท่ีตนเองมคีวามสามารถ

ผบูรหิารของบรษิทัฯในกลมุสมบรูณ เมือ่ครัง้ทีท่ำหนาท่ีเปนผจูดัการ
ดานงานประชาสมัพนัธไดรเิริม่จดัตัง้ชมรมนกัประชาสมัพนัธอาสาขึน้ในองคกร เพือ่เปน
อาสาสมัครชวยเหลอืองคกร และพฒันาสกูารอาสาทำกิจกรรมเพือ่ชวยเหลอืสงัคม โดย
ปจจบัุนไดทำหนาทีดู่แลกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมใหกับองคกร  โดย
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ได แสดงบทบาทกลัยาณมติรทีส่นบัสนนุและ
ใหคำปรกึษาแกกรรมการ ชมรมอยางเตม็ที่
จนกรรมการหลายทานตางเหน็วาชมรมนีเ้กดิ
ขึน้ได เพราะการผลกัดันของผบูรหิารทานนี้
โดยแท (และผบูรหิารกเ็หน็ เชนเดยีวกนั) นัน้
อาจเปนเพยีงความพรอมของเหตปุจจยัหนึง่
ที่มี มากกวาเหตุอื่นๆ สงผลใหสิ่งนั้น
(ชมรมฯ) เกดิขึน้และดำรงอยไูดอยาง รวดเรว็

เมื่อคณะกรรมการไดมีการพัฒนาตนเองอยางแข็งขัน และ ชวยกันสงเสริมใหเกิด
ความรวมมอืรวมใจในมวลหมพูนกังาน นบัเปน การสรางความพรอมใหเหตปุจจยัอืน่ๆ
ในการรวมกนัทำความด ีชวยเหลอืสงัคม วถิแีหงการทำงานทีม่คีวามสขุและสรางศานติ
สขุ ในสงัคม จนทำใหผบูรหิารทานนีไ้ดเปรยีบเทยีบความแตกตาง ระหวางงานทีเ่คย
ทำในตำแหนงอืน่กบังานทีท่ำในขณะนีว้า “งานปจจบุนัเปนงานทีผ่กูพนั มคีวามสนกุใน
การทำ เพราะเมือ่ทำแลว ผเูขารวมรสูกึดี ผทูำกพ็ลอยรสูกึดีดวย อกีท้ังยงัเปนการเรยีน
ร ูอยตูลอดเวลา และทีส่ำคญัสงัคมจะดขีึน้มากหากมโีครงการในลกัษณะนีม้ากขึน้และ
อยางตอเนือ่ง”

ผบูรหิารสงูสดุ (CEO) ของบรษิทั เมอรค จำกดั  ทีเ่หน็ถงึความพรอม
ในการดำเนินกิจการท่ีสะทอนความรับผิดชอบสังคมในระดับที่เพิ่มมากขึ้น จึงไดเริ่ม
นำแนวคดิความรบัผดิชอบตอสงัคมของธรุกจิ (Corporate  Social  Responsibility: CSR)
มาเปนกลยทุธทางธรุกจิทีส่ำคัญ
ของบรษิทั  โดยหาหนุสวนทาง
ธรุกจิเพือ่ทำงานดานสงัคม เนือ่ง
จากตระหนกัในขอจำกดั ในเรือ่ง
ความเชี่ยวชาญในเรื่องกิจกรรม
การพฒันาสงัคม รวมถงึกำลงัคน
และงบประมาณ หากตองดำเนนิ
การดวยตนเองภายใตรูปแบบ
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มลูนธิขิองบรษิทั เมือ่พบกบัมลูนธิริกัษไทย (Care Thailand) อนัเปนองคกรพฒันาเอกชนที่
มีสำนกังานใหญในตางประเทศทีม่ชีือ่เสยีง รวมถงึชือ่ขององคกร (Care) และลกัษณะ
งานทีท่ำ (การดูแลสขุภาพ) ก็สอดคลองกบัธรุกจิของบรษิทั ความรวมมอืระหวาง บรษิทั
เมอรค จำกดัและ มลูนธิริกัษไทยจงึเกดิขึน้ในชวงป พ.ศ. 2545 และสงเสรมิใหพนกังาน
จดัทำโครงการจติอาสาพนกังานอยางตอเนือ่ง นอกจากใหคำปรกึษาแลวยงัไดสรางโจทย
หรอืเงือ่นไขใหมๆ  ทีท่าทายตอการสรางสรรคโครงการ

 ผบูรหิารระดบัสงู (Partner) ของ PricewaterhouseCoopers
จากประเทศไทย ไดมโีอกาสเขารวมโครงการยลูซิสิ (Ulyssys
Program) กับบรษิทัแมในตางประเทศ รวมกบัผบูรหิารจาก
ประเทศตางๆ ดวยการใหผรูวมโครงการเปนอาสาสมคัรเขาไป
ทำกจิกรรมชวยเหลอืชมุชนในทวปีแอฟรกิาเปนเวลาสองเดอืน
และไดนำแนวคดิดังกลาว เขามาจดักิจกรรมและทำหนาท่ีโคช
ดวยตนเอง อนัแสดงถงึ ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในตวัเขา

หลงัจากเขารวมโครงการ ทีส่ำคญั มกีารจดัทำโครงการในลกัษณะนีเ้ฉพาะที ่  PwC
ประเทศไทยเทานัน้ ทัง้ๆ ทีโ่ครงการมไิดมขีอกำหนดวาอาสาสมัครตองทำกจิกรรมใดๆ
หลงัจากการเขารวมโครงการ และเขามเีจตนาทีช่ดัเจนในการพฒันาทรพัยากรบคุคลให
กับสงัคม

จากตัวอยางกัลยาณมิตรของกรณีศึกษาทั้งสี่แหงขางตน เปนการยืนยันวา
กิจกรรมจิตอาสาพนักงานตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรธุรกิจ
ทัง้นีก้ารรเิริม่โครงการอาจมาจากพนกังานผสูนใจและไดเคยมปีระสบการณเปนอาสา
สมคัรอยแูลว  และตองการแบงปนประสบการณนัน้สเูพือ่นรวมงานในองคกรของตน
โดยนำแนวคิดไปเสนอกับผูบริหาร ดวยการพิจารณาเสนอกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วตัถปุระสงคขององคกรของตนเอง

หากผรูเิริม่คอืผบูรหิาร อาจไมจำเปนตองมอบหมายใหพนกังานคนใดคนหนึง่
โดยตรง แตควรพจิารณา เชญิชวนหรอืมองหาพนกังานทีม่ปีระสบการณหรอืมคีวามสนใจ
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ในกจิกรรมอาสาสมคัรเขามาอาสาเปนกรรมการจดัทำโครงการมากกวา

และหากเปนผบูรหิารระดบัสงูสดุ ยอมมคีวามเปนไปไดวากิจกรรมจติอาสา
พนกังานอาจเปนการผลกัดันจากนโยบายหรอืกลยทุธของบรษิทัฯโดยตรง ดังเชน กรณี
ของบรษิทั เมอรค จำกดั เปนตน แตการผลกัดันสกูลยทุธ บรษิทัอาจเปนเรือ่งไมเรงดวน
นกั  จากลกัษณะการพฒันาโครงการจติอาสาพนกังานของ ตางประเทศและของกรณี
ศกึษาทัง้สีแ่หงไดแสดงใหเหน็ชดัเจนถงึกระบวนการพฒันา ทีเ่รยีนรอูยางคอยเปนคอย
ไป ความเขาใจทีช่ดัเจนมากขึน้จงึเกดิจากการทำกจิกรรม อยางตอเนือ่ง แลวคอยกำหนด
นโยบายและบทบาทผรูบัผดิชอบในภายหลงั ดวยวธิกีาร จดับทบาทใหมในตำแหนงของ
โครงสรางองคกรทีม่อียแูลวใหชดัเจน หรอืจดัสรร ตำแหนงใหมในโครงสรางองคกร เชน
ผจูดัการดานความรบัผดิชอบตอสงัคม เปนตน

การพฒันาโครงการจติอาสาพนกังานองคกรธรุกจิในกรณศีกึษาทัง้ 4 แหง ลวน
เกดิขึน้การสนบัสนนุและการดำเนนิโครงการของกลัยาณมติรประเภทตางๆ ทีก่ลาวมา
แลวทัง้สิน้ หลงัจากบรษิทัไดดำเนนิโครงการจนเกดิความชดัเจนเพิม่มากขึน้ จงึคอย
พฒันาเปนนโยบายขององคกร และพฒันาสโูครงสรางขององคกรโดยกำหนด บทบาท
หนาท่ีในตำแหนงนี ้เพือ่ใหเขาไดทำหนาท่ีในฐานะกลัยาณมติร ใหกับเพือ่น พนกังานรวม
ผลกัดันการทำความดใีหสงัคมตอไป
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นวัตกรรม :
กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค

5
กิจกรรมสำหรับผูพิการ

ÇÑ¹ÊÓÃÇ¨

ÇÑ¹ÊÃŒÒ§ ÇÑ¹ÊÓàÃç¨

นวัตกรรมมิไดหมายถึงงานที่สรางสรรคเพียงอยางเดียว แตหมายถึงการนำเวลากับ
ความสามารถของอาสาสมัครพนักงานมาสรางสรรคใหเกิดความสุขในสังคม

ชมรมสมบูรณกรุปอาสา กับการบำเพ็ญประโยชนในเวลา 1 วัน

กิจกรรมที่เคยทำในอดีต

ความสรางสรรคของพนักงานขันอาสาใน 1 วัน

บทท่ี
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เคยมีการขอใหผูบริหารสูงสุด (CEO) ชวยบอกถึงสองประเด็นที่เปนหัวใจ
ของธุรกิจในปจจุบัน เขาตอบวา “การทำอยางไรทีจ่ะนำภาวะสรางสรรคระดบัลกึสุด
และประสิทธิภาพระดับสูงสุดของพนักงานออกมาได” นั่นยอมแสดงใหเห็นถึง
ความสำคัญของสิ่งที่เรียกวาความคิดสรางสรรคเปนอยางดี เมื่อนำมารวมกับการ
ตัดสินใจ เปนการตัดสินใจที่สรางสรรคก็ยอมเปนกระบวนการที่ทุกองคกรตองการ
ใหเกดิขึน้เปนแนแท

หากพจิารณาถงึความหมายของคำวาการคดิ
สรางสรรค ก็ยอมหมายถงึ การคดิในหนทางทีแ่ตกตาง
ทัง้จากการใชความคดิในมมุมองทีต่างออกไป หรอืคิด
แบบ ทำลายกฎเกณฑเกาๆ หรอืคดิแบบเลนๆ หรอื
ใชจนิตนาการทกุชนดิเพือ่ทำใหเกดิ ความเปนไปได

มีหนังสือจำนวนมากที่แนะนำวิธีการการฝกความคิดสรางสรรคดวยวิธีการ
ตางๆ เชน การใชสมองซกีขวา ดานทีเ่ปนจนิตนาการและอารมณความรสูกึ หรอื การ
คิดในมมุมองหรอืฐานะของบคุคลตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัเรา เปนตน นัน่ยอมเปน การยนื
ยนัวาความคดิสรางสรรคสามารถฝกฝนกนัได แตกระบวนการหรอืวธิทีี ่   เหมาะสม และ
โอกาสในการฝกฝนดวยวธิกีารดงักลาวกลบัเปนเรือ่งสำคญัยิง่

แตขอมลูทีน่าสนใจเรือ่งหนึง่คอื มากกวาครึง่หนึง่ของการคนพบทีย่ิง่ใหญ ของ
โลกไดถกูทำขึน้มาโดยผาน “การคนพบโดยบงัเอญิ” (serendipity) การคนพบ บางสิง่
ขณะทีก่ำลงัคนหาอกีส่ิงหนึง่อย ูหรอืเกดิขึน้ภายใตบรรยากาศทีท่ำใหผคิูด มคีวามเปน
อสิระจากกรอบหรอืเงือ่นไขในชวีติประจำวนั เปนตน ทำใหทีม่าของ ความคดิสรางสรรค
จงึดไูมเปนสตูรทีต่ายตวั แตทีแ่นๆ  คือ ตองมกีารฝกหัดคิดอยบูอยๆ และเมือ่ลองเปรยีบ
เทยีบระหวางพนกังานสองคนทำงานในทีเ่ดยีวกนั และมหีนาท่ี อยางเดยีวกนั แตคนหนึง่
อาสาเปนกลัยาณมติรคอืเปนกรรมการในการจดัโครงการ จติอาสาพนกังานในองคกรของ
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ตน ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจมีภารกิจอื่นๆ ทำใหไมสามารถปลีกเวลามาชวยทำงาน
ดังกลาวได ลองพจิารณาดวูาพนกังานสองคนนี ้ใครจะม ีโอกาสฝกฝนความคดิสรางสรรค
มากกวากัน และทีส่ำคญัมไิดเพยีงแตคิดเทานัน้ ยงัไดมโีอกาสลงมอืปฏบิตัอิกีดวย

นวัตกรรมการทำความดี

เมือ่มสีมาชกิในองคกรธรุกจิทีส่นใจเปนกลัยาณมติร
เขามาจดักิจกรรมแลว เรือ่งทีต่องพจิารณาตอไป คือ การระดม
จิตอาสาในหมูพนักงานนั้นไมใชเรื่องงาย แมวามนุษยทุก
คนตางลวนมจีติใจทีดี่งามเปนพืน้ฐาน แตโอกาสในการไดแสดงออก ถงึจติใจทีดี่งามของ
แตละคนกไ็มใชเรือ่งทีเ่ปนไปไดงายนกั อาจมอีปุสรรคและขอจำกดั ทีท่ำใหเกดิความไม
พรอมในโอกาสทีกั่ลยาณมติรหยบิยืน่ให  และหลายครัง้ทีอ่ปุสรรค หรอืขอจำกดัมิได
เปนเรื่องภายนอกแตอยางใด แตกลับเกิดจากความคิดบนฐาน ความรูสึก (รสนยิม)
ประสบการณ หรอืความเคยชนิเดมิๆ เชน อาจคดิวารางกาย ควรไดรบัการพกัผอนหลงั
จากเหนือ่ยลาในการทำงานมาแลวตลอดทัง้สปัดาห จงึควร ไดนอนอยบูาน ดูโทรทศัน
มากกวา เปนตน

ดังนั้นการสรางสรรคนวัตกรรมในการทำกิจกรรม จึงควรเปนการสรางสีสัน
และกอใหเกดิความสนกุสนาน บนัเทงิใจ เปนความสขุแกทกุฝาย คงไมมใีครอยากเหน็
การทำความดีที่ชวยเหลือสังคมแลวผูทำเปนทุกข จึงควรสรางความนาสนใจ หรือ
แรงดึงดูดจิตอาสาของพนักงานแตละคนเขามารวมทำความดีชวยเหลือสังคม
และเมื่อไดมีการระดมสมองเพื่อสรางสรรคกิจกรรมกันอยางเต็มที่แลว ก็ขออยาได
คาดหวังวาเพื่อนรวมงานจะพรอมใจกันมาอยางมากมาย และที่สำคัญควรมีทาที
หรอืทศันคตใินการมองเพือ่นรวมงานทีไ่มไดเขามารวมอยางมเีมตตา เพราะเขาอาจ ยงั
มเีงือ่นไขหรอืเหตบุางอยางทีเ่ราไมรก็ูเปนได

กิจกรรมจิตอาสาพนักงานแมเปนเพียงกิจกรรมที่จัดเพิ่มขึ้นจากการดำเนิน
ธรุกจิปกต ิ(Add-on Activity) ก็ตาม การพจิารณาคดิคนรปูแบบการทำงานทีน่าสนใจ ดัง
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เชนการดำเนนิกจิกรรมตามรปูแบบของการดำเนนิธรุกจิทัว่ไปกย็งัเปนสิง่จำเปน นบั
ตัง้แตการเลอืกลกัษณะรปูแบบกจิกรรม และการกำหนดรายละเอยีดกจิกรรมทีเ่นน การ
สรางสรรคแนวทางใหม ๆ  คือ

ก. การเลอืกลกัษณะรปูแบบกิจกรรม
แมวาลักษณะรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาพนักงานจะมีอยู 9 รูปแบบ

ดังที่กลาวในบทที่ 2 แตการเลือกรูปแบบกิจกรรมควรพิจารณาโดยคำนึงถึงผูมี
สวนเกีย่วของ ดวยเกณฑการพจิารณาจากความเหมาะสมกบัองคกรธรุกจิเปนหลกั คือ

องคกรธุรกิจ : ในเรื่องความสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
ลกัษณะธรุกจิ เชน กรณขีอง PwC ซึง่เปนบรษิทัใหคำปรกึษา
ก็เลอืกทำกจิกรรมชวยเหลอืสงัคมดวยการใหคำปรกึษาเปนตน
พนกังานทีเ่ขารวม : ในเรือ่งความสนใจ และทกัษะประสบการณ
เชน กรณขีองชมรมสมบรูณกรปุอาสาฯ เลอืกทำกิจกรรมพฒันา
ปรบัปรงุอาคารสถานที ่อนัเนือ่งจากสมาชกิชมรมฯ ไดรบัการฝก

หลังเสร็จสิ้นงานก็รวมกันถายรูปความสุขทั้งจิตและใจ
ทไีดสละเวลาและแรงกาย ใจ ความคดิไว  อิม่ใจกนัทกุฝาย
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ทกัษะการทำงานมาจากการทำงานอาสาในครัง้กอน เปนตน
ชมุชนทีไ่ดรบัความชวยเหลอื : ชมุชนทีไ่ดรบัความชวยเหลอื :
ในเรื่องความตองการอันเปนปญหาของชุมชนอยางแทจริง
และเปนการแกปญหาในระยะยาว  เชน กรณขีอง บรษิทั เนสทเล
(ไทย) จำกัด ที่องคกรพัฒนาเอกชนเสนอใหไปทำกิจกรรม
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็ก
แตทางพนักงานกลับ มีความสนใจที่จะชวยเหลือในลักษณะ
ที่ยั่งยืน และตนเองสามารถมีสวนรวม  จึงเสนอโครงการปลูก
ตนไมเพือ่สรางรายได  และนำรายไดจากผลผลติไม คือตนปาลม
มาเปนคาใชจายใหเด็กท่ีไดรับการอุปการะกับองคกรพัฒนา
เอกชนในระยะยาว เปนตน หรอืกรณขีอง PwC  ถงึแมอาสาสมคัร
แตละคนของโครงการ Ulysys จะไดรบัมอบหมายใหเขาไปชวย
ชมุชนในการแกปญหาทีถ่กูกำหนดไวลวงหนาแลว อาสาสมคัร
แตละคนกย็งัตองตรวจสอบวาเปนปญหาความตองการทีแ่ทจรงิ
ของชุมชนนั้น และหาวิธีแกปญหารวมไปกับคนในชุมชนมิใช
เปนการชีน้ำจากอาสาสมคัร เปนตน
เงือ่นไขหรอืนโยบายในการทำกจิกรรมอาสาขององคกร : กรณี
ของ  บริษัท  เมอรค  จำกัด  ที่ ได เลือกหุนสวนธุรกิจ
เขามาชวยทำงานพฒันาสงัคม คือ มลูนธิริกัษไทย ดังนัน้การจดั
กิจกรรมอาสาตางๆ ของบรษิทัก็ตองมงุไปทำกบัองคกรนี ้หรอื
กรณขีองชมรม Somboon Group อาสาฯ ทีว่างนโยบายในการ
สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางจิตอาสาพนักงานกับ
จิตอาสาของคนในชุมชน จึงใชเกณฑดังกลาวในการพิจารณา
เลอืกชมุชนทีเ่ขาไปชวยเหลอื

ข. การกำหนดรายละเอยีดกจิกรรมทีเ่นนการสรางสรรค
ผูเขารวมโครงการจิตอาสาพนักงานสวนใหญก็คงเปนผูสนใจ หรือถูก

ชกัชวนมาเขารวม เพราะเปนงานอาสาอยางแทจรงิ ดังนัน้การจดักิจกรรมควรม ีราย
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ละเอยีดกิจกรรมทีเ่นนความคดิรเิริม่สรางสรรค หรอืทาทายตอวธิกีารทำงาน แบบเดมิ
เพือ่ใหเกดิความสนกุสนานทัง้แกผเูริม่ทำโครงการ และผเูขารวมโครงการ โดยความคดิ
สรางสรรคดังกลาว อาจเกดิขึน้จากขอจำกดัท่ีเกดิขึน้ ดังตวัอยางการสราง นวตักรรม
ทำความดขีองกรณศีกึษาเหลานี้

การจดักิจกรรมทีไ่มมงุตามเทศกาลประเพณนียิม เชน สงกรานต
ก็ควรไปเลี้ยงอาหารแกคนชรา หรือวันเด็ก ก็เลี้ยงเด็กกำพรา
แตมุงสรางสรรคกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการทำ
ความดใีหมากทีส่ดุ
พัฒนาการทำกิจกรรมของชมรม Somboon Group อาสาฯ
นบัตัง้แตครัง้เริม่ตนจนถงึปจจบุนั คือการอาสาทำสนามฟตุบอล
กันในโรงงาน สูอาสาจัดกิจกรรมสันทนาการใหกับลูกหลาน
พนกังานในชวงปดเทอมภาคฤดรูอน ขยายสกิูจกรรมเลีย้งอาหาร
คนชราและทำความสะอาดสถานที่ในบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้ง
ของโรงงาน และการดแูลคนชราทีถ่กูทอดท้ิงและซอมแซมทีพ่กั
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ในพืน้ทีท่ีไ่กลออกไป  และการเขาไปชวยเหลอืพฒันาโรงเรยีนเปน
เวลา 2 วัน จนพนักงานผูเขารวมโครงการ ตางแสดงความ
ประทบัใจตอการสรางนวตักรรมของคณะกรรมการ และเฝารอ
ทีจ่ะเขารวมเพราะอยากเหน็สิง่ใหมทีท่าทายในครัง้ตอไป โดยเขา
ก็มสีวนรวมในการเสนอแนะอยางแขง็ขนั
กรณขีอง บรษิทั เมอรค จำกดั นัน้ พนกังานทีเ่สนอโครงการจติอาสา
พนักงานตองพยายามคิดคนสรางสรรครูปแบบกิจกรรม
อันเกิดจากเงื่อนไขที่ผูบริหารสูงสุดไดวางไว เชน เมื่อครั้งทำ
โครงการ “เมอรค เพือ่ชมุชนมสีขุ” คือ ใหพนกังานเขาไปชวย
สอนทำบญัชใีหกับกลมุแมบานในจงัหวดัเชยีงราย ซึง่เปนพืน้ที่
ทำงานของมูลนิธิรักษไทยในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ผูดำเนิน
โครงการตองตอบโจทยความคุมคาของโครงการ ในประเด็น
การมสีวนรวมของพนกังาน เนือ่งจากมจีำนวนผเูขารวมโครงการ
ในพื้นที่ไดเพียง 4 คนเทานั้น จึงไดคิดคนรูปแบบกิจกรรม
ยอยเสริมเพื่อใหพนักงานทั้งองคกรไดเขามามีสวนรวม คือ
การเลีย้งอาหารและแนะนำการดแูลสขุภาพนกัเรยีนในโรงเรยีน
ทีอ่ยใูนพืน้ทีน่ัน่  โดยใหเพือ่นรวมงานไดบรจิาคส่ิงของ พรอม
ชวยกนัทำเอกสารคมูอืการดูแลสขุภาพขึน้
กรณีของ บริษัท เมอรค จำกัด เชนเดียวกัน หลังจาก
ที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพนักงานมาระยะเวลาหนึ่ง ผูจัดทำ
โครงการก็ไดรับเงื่อนไขเพิ่มเติมจากผูบริหารสูงสุด ใหเพิ่ม
ภาคผีมูสีวนรวมอกี 1 ภาค ีคือกลมุลกูคา แมเปนเรือ่งทีดู่เหมอืน
เปนไปไมไดในตอนตน แตก็มิไดเปนอุปสรรคตอกัลยาณมิตร
ผเูสนอโครงการ ภายใตการสนบัสนนุจากกลัยาณมติรคอืกรรมการ
ทีมรณรงคความหวงใย  (Care Core Team) ที่เขามารวม
สรางสรรคกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัด
อยธุยาในชวงวนัหยดุสงกรานตจงึเกดิขึน้โดยมพีนกังาน และลกูคา
เขารวมกจิกรรม
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การสรางนวัตกรรมทำความดีของตัวอยางขางตน มิไดเกิดขึ้นมาโดยทันที
แตเกดิจากประสบการณการทำกจิกรรมทีไ่ดสะสมเรือ่ยมา ผดูำเนนิโครงการขางตน
มไิดมคีวามกงัวลตอขดีจำกดัของความคดิสรางสรรค อนัเนือ่งจากลกัษณะงานเปนงาน
อาสาท่ีไมไดขึน้อยกัูบเงือ่นไขเวลา หรอืจำนวนโครงการ ดังเชนการดำเนนิธรุกจิปกติ
ทีอ่าจมเีงือ่นไขดงักลาวมาเปนแรงกดดนัมากกวา  จงึทำใหผดูำเนนิโครงการมคีวามเปน
อสิระในการสรางสรรคนวตักรรมไดอยางแทจรงิ

นอกจากนีก้ารคดิสรางสรรคนวตักรรมทำความด ีสวนใหญเกดิในองคกรธรุกจิ
ที่มีกัลยาณมิตรที่มีรูปแบบคณะทำงานอยางเปนทางการมากกวา เชน กรณีชมรม
Somboon Group อาสาฯ ของบริษัทฯในกลุมสมบูรณ และกรรมการทีมรณรงค
ความหวงใย  (Care Core Team) ของ บรษิทั เมอรค จำกดั แมมไิดเปนผดูำเนนิโครงการ
ดวยตนเองแตก็ไดเขาไปมสีวนรวมในการพฒันาโครงการตางๆ เรือ่ยมา จงึทำใหเกดิ
กระบวนการเรยีนรแูละเกบ็บทเรยีนตางๆ ไดอยางตอเนือ่ง เกดิการปอนกลบั (feedback)
เพือ่พฒันาโครงการตอไป ไดโดยทนัที

ดังนัน้การสรางสรรคหรอืนวตักรรม จงึเปนกระบวนการสรางสรรคกิจกรรม
ใหมๆ หรือ “นวัตกรรมทำความดี” อันประกอบดวย สถานที่ใหม ผูเขารวม
ทั้งในเรื่องจำนวนคนและบทบาทที่เปลี่ยนไป รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
ตามลักษณะของโครงการที่กลาวไวในตอนตน รวมถึงแผนการสื่อสารและรูปแบบ
การประเมินผลที่สรางสรรค จึงเปนเรื่องจำเปน นอกจากเปนการพัฒนาใหผูเขารวม
เกิดความเขาใจและความสนใจมากยิ่งขึ้นแลว ยังเปนการสรางมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคณุภาพของความสขุทีเ่ขาไดรบัใหมากยิง่ขึน้  ดังเหน็จากกระบวนการทำกจิกรรม
ในโครงการของแตละบรษิทั นอกจากมรีปูแบบทีแ่ตกตางกนัแลว ยงัพยายามตอบโจทย
ใหม ๆ  ทีเ่กดิขึน้ หรอืสรางสรรคกิจกรรมกอใหเกดิความสขุในเชงิลกึมากยิง่ขึน้
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ความหมายท่ีแทจริงของประสิทธิภาพ

6

วางแผนการทำงาน

สำรวจพืน้ที่

คุยกบัชาวบาน
เพือ่ทำความเขาใจ

เทคนิคการบริหารโครงการ

แมวาโครงการจิตอาสาพนักงานจะเปนกิจกรรมที่
นอกเหนอืจากงานประจำ (Add-on Activity) ก็สามารถนำเทคนคิ
หรือเครื่องมือการบริหารโครงการ (Project Management)
ทั้งในการวางแผน การกำหนดบทบาทผูรับผิดชอบ ขั้นตอน
การทำงาน และเวลาการทำงาน ตลอดจนรปูแบบการประเมนิผล
ที่สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ
มาใชในการบริหารโครงการได โดยไมขอกลาวรายละเอียด
ในคมูอืฉบบันี ้ผสูนใจสามารถหาอานไดในหนงัสอืดานการบรหิาร
โครงการทัว่ไป มขีัน้ตอนโดยสรปุดงันี้

ก. การเริม่ตนโครงการ
หลังจากกัลยาณมิตรไดรวมกันเลือกรูปแบบ

โครงการ และสรางสรรคนวตักรรมของรายละเอยีดกจิกรรมแลว
ในชวงการเขียนขอเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อการรับการ
สนบัสนนุจากผบูรหิาร หากผบูรหิารไดมอบหมายใหคณะทำงาน
ทีอ่งคกรธรุกจิจดัตัง้ขึน้มาเปนผพูจิารณา เพือ่ชวยกนัสรางสรรค
โครงการใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย ทั้งนี้
คณะทำงานควรสรางบรรยากาศชวยระดมความคดิเหน็มากกวา

บทท่ี
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การพจิารณาตดัสินโครงการ ดังตวัอยางของการพจิารณาโครงการ
ของกรรมการทมีรณรงคความหวงใย  (Care Core Team) ของ
บริษัท เมอรค จำกัด ที่ไดสรางบรรยากาศจนทำให ผูเสนอ
โครงการไมรสูกึเสยีใจทีโ่ครงการทีเ่สนอไมผาน และพรอม กลบั
ไปคิดคนขอเสนอโครงการจิตอาสาพนักงานใหมเพื่อมา ให
พจิารณา และในทีส่ดุก็ไดรบัการอนมุตัโิครงการ เปนตน

ในบางองคกรอาจไมมีขั้นตอนการพิจารณา
โครงการ การเขยีนขอเสนอโครงการจงึอาจไมจำเปน แตแทจรงิ
แลวหากกัลยาณมิตรผูรับผิดชอบโครงการสามารถถายทอด
ความคิดของตนเอง ออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบการเขียน
ก็เปนวิธีการสื่อสารใหผูรวมงานไดเขาใจแนวคิดในการทำ
กิจกรรมที่ชัดเจนรวมกัน (รายละเอียดเรื่องการสื่อสารอยูใน
บทถัดไป)

โดยผูเสนอโครงการอาจพิจารณารายละเอียด
โครงการจากสิ่งที่คิดขึ้นมา ควรกำหนดวัตถุประสงค และ
ลกัษณะโครงการดงันี้

มีความชัดเจนทั้งในสวนผูสนับสนุน และสิ่ง
ทีต่องการสนบัสนนุ เชน ตองการใหผบูรหิาร
ใหการสนบัสนนุในเรือ่งอปุกรณ พาหนะ ฯลฯ
เปนตน หรอืตองการชวยเหลอืชมุชนในเรือ่งใด
เรือ่งหนึง่ เปนตน
การวดัผลการดำเนนิงาน ควรกำหนดใหชดัเจน
ไดวาโครงการนี้มีผลตอพนักงานจำนวนกี่คน
เปนตน

จดัอบรม

แลกเปลีย่นและระดมความเหน็

สรุปวิเคราะห
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พนักงานสามารถปฏิบัติได ควรเลือกหาวิธีการที่ทำใหจำนวน
พนักงานดังกลาวสามารถดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่
วางไวได
ลักษณะกิจกรรมที่สามารถทำใหเปนจริงได ภายใตขอจำกัดของ
งบประมาณ เวลา และจำนวนพนกังานทีส่ามารถเขารวมโครงการได
และความจำกดัของเวลา เชนโครงการทีใ่หเสรจ็ภายใน 1 วนั หรอื
โครงการทีส่ามารถทำไดภายในระยะเวลาสัน้

ทั้งนี้ผูรับผิดชอบอาจนำเสนอโครงการทั้งหมดในรูปแบบแผนการ
ประจำป ดังตวัอยางแผนการประจำปของชมรมฯ ดังแสดงในภาคผนวก ก.

ข. ชวงเตรยีมการ
หลังจากไดรับอนุมัติใหทำโครงการแลว ขั้นตอนตอไปคือการวางแผน

ประชาสมัพนัธ เพือ่รบัสมคัรอาสาสมคัร และการอบรมอาสาสมคัรโดยเฉพาะเมือ่เปน
กิจกรรมทีต่องการทกัษะเฉพาะของอาสาสมคัร เชน กิจกรรมการรณรงคดานสขุภาพ
เปนตน ตลอดจนการจัดการปฐมนิเทศอาสาสมัครกอนทำกิจกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาการทำกจิกรรม หากเปนกจิกรรมทีเ่ขาไปชวยเหลอืชมุชนในพืน้ทีห่างไกล
เปนระยะเวลานาน เชน โครงการยลูซิสิ (Ulyssys Program) ทีจ่ดัในตางประเทศ และ
โครงการ “สูเสนทางภาวะผูนำ ขององคกร” ( Leadership Development Journey
Program)  ของ Price Waterhouse Coopers ทีเ่ปนโครงการใหอาสาสมคัรไปทำงาน
ในชุมชน เปนระยะเวลา 8 สัปดาหและ 4 สัปดาห ตามลำดบั ไดจัดใหมีการอบรม
อาสาสมคัร กอนเขารวมเปนระยะเวลา 2 สปัดาห และ 1 สปัดาหตามลำดบั

หากมีพนักงานสนใจสมัครเขาเปนอาสาสมัครจำนวนมาก ควรมีการแจง
วธิกีารคดัเลอืกใหกับเพือ่นพนกังานไดรบัทราบ และมกีระบวนการคดัสรรอาสาสมคัร
ควรดำเนนิการดวยความโปรงใส และเปดโอกาสใหจติอาสาของพนกังานจากทกุแผนก
ไดแสดงออก โดยเฉลีย่จำนวนอาสาสมคัรใหมาจากทกุแผนกในสดัสวนทีเ่หมาะสม
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ค. ชวงดำเนนิโครงการ
เมือ่ทรพัยากรทกุอยาง และเงือ่นไขตางๆ พรอมตอการทำความดชีวยเหลอื

สังคมแลว ในชวงการดำเนินโครงการในชุมชน กัลยาณมิตรที่เปนคณะกรรมการ
ของโครงการตองมกีารมอบหมายภารกจิตางๆ ใหกับอาสาสมคัรแตละคนอยางชดัเจน
พรอมมอบหมายบทบาทการควบคมุคณุภาพงานใหกับอาสาสมคัรดวย เพือ่ไมสราง
บรรยากาศของการทำงานแบบผปูฏบิตังิานและผคุูมงาน  แตเปนการสรางบรรยากาศ
ของการมุงทำความดีรวมกันอยางแทจริง โดยคณะกรรมการตองคอยสอดสองดูแล
บรรยากาศภาพรวมและเอาใจใสอาสาสมัครเพื่อใหเกิดการทำงานที่สนุกสนาน และ
ปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอาสาสมัครในภาพรวม นอกเหนือจากงานตางๆ
ทีไ่ดรบัมอบหมาย ดังตวัอยางของผบูรหิารของบรษิทัฯ ในกลมุสมบรูณทีม่ไิดทำหนาท่ี
ใหคำปรึกษาและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมอาสาเทานั้น แตยังเขารวมกิจกรรม
อาสาทุกครัง้ และคอยใหกำลงัใจและสอดสองดแูลการทำงานทีย่งัมจีดุท่ีตองปรบัปรงุ
ตลอดเวลาในการทำงาน เปนตน

นอกจากนีค้ณะกรรมการอาจจดัใหมกิีจกรรมสนัทนาการรวมกบัสมาชกิ
ในชุมชน เพื่อสรางความรื่นรมยบันเทิงใจใหกับผูเขารวมทุกฝาย อาจขอใหขอมูล
(Feedback) จากอาสาสมัครทำงานในระหวางการทำงานได และจดัใหมกีารถายทอด
ความรสูกึ สิง่ทีไ่ดรบัจากการทำกจิกรรมครัง้นี ้และขอเสนอแนะตางๆ จากผเูขารวม
โครงการทั้งหมดกอนเดินทางกลับ ซึ่งเปนการสะดวกกวาการจัดใหมีการประชุม
ขึ้นในภายหลัง เปนตน หรืออาจใชรูปแบบการประเมินผลดวยแบบประเมินผลที่ได
จดัเตรยีมไวในชวงเตรยีมการ โดยมรีายละเอยีดการประเมนิโครงการในหวัขอถดัไป

หากไมสามารถสรปุผลการดำเนนิงานหลงัโครงการเสรจ็ลงในพืน้ที ่อาจทำ
โดยการสงจดหมายไปสอบถามหลงัจากโครงการเสรจ็สิน้ในระยะเวลาหนึง่
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ง. ชวงหลงัโครงการ
หลงัการดำเนนิโครงการเสรจ็สิน้ คณะกรรมการตองทำการสรปุผลทีไ่ดรบั

และประมวลผลแบบประเมินโครงการ หรือสรุปผลการถายทอดความรูสึกท่ีไดรับ
จากการเขารวมโครงการ อันเปนขั้นตอนสำคัญตอการสรางกระบวนการเรียนรูและ
พฒันาอยางตอเนือ่ง เพราะเปนการนำขอมลูจากการทำโครงการครัง้นีท้ัง้ในเรือ่งจดุออน
ที่ควรพัฒนา และประเด็นที่ตองพึงระวังเมื่อตองทำโครงการครั้งถัดไป ตลอดจน
ขอเสนอแนะ เปนแนวทางในการจดัทำโครงการครัง้หนา  หากไดมกีารจดักระบวนการ
นี้ซ้ำในคณะกรรมการกลุมเดิมก็เทากับเปนการสรางกระบวนการเรียนรู หรือองคกร
(กลุม) แหงการเรียนรูอยางไมเปนทางการนั่นเอง และที่สำคัญควรจัดทำรายงาน
สรปุโครงการ (สิง่ทีเ่กดิขึน้และผลการเรยีนร)ู และสือ่สารไปยงัผเูกีย่วของโดยเฉพาะ
พนกังานในองคกรทัง้หมด

การบริหารโครงการจิตอาสาพนักงาน
ท่ีมุงสูความหมายแทจริงของประสิทธิภาพ

แมวาการบริหารโครงการจิตอาสาพนักงานไดนำเอาเทคนิคการบริหาร
โครงการมาใช โดยเฉพาะการประเมินผลโครงการนั้น ควรมุงเนนการประเมินผล
ตามประเด็นในวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว พรอมกับการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นกับ
แตละฝายที่เกี่ยวของดวยการใชตัวชี้วัดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังตาราง
ตัวอยางตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา
พนกังาน
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ในการเก็บขอมูลตัวชี้วัดขางตน อาจเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามตาม
รายละเอยีดตวัชีว้ดั (ดังตวัอยางแบบสอบถามทีอ่ยใูนภาคผนวก ข.) และอาจเพิม่เตมิ
ในประเดน็ความรสูกึและสิง่ทีไ่ดรบัจากการเขารวมงาน ขอเสนอแนะตอการปรบัปรงุ
ครั้งนี้ ขอเสนอแนะในการทำโครงการครั้งตอไป หากมีลูกคาเขารวมก็อาจถามถึง
ความประสงคที่จะใชผลิตภัณฑในครั้งตอไป เปนตน หรืออาจใชรูปแบบการประชุม
ในลกัษณะสนุทรยีสนทนา เพือ่กอใหเกดิการวเิคราะหสบืคนถงึสาเหตแุหงปญหาดงักลาว
ประกอบการเกบ็ขอมลูดวยแบบสอบถาม

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ควรระวังอยูอีก คือในขณะที่กำลังใชเทคนิคการบริหาร
โครงการอยนูัน้ ผดูำเนนิการทกุฝายตองเขาใจบทบาทของตนเองในฐานะ “กัลยาณมติร”

ดานพนักงาน ดานชมุชน ดานองคกรธุรกิจ
จำนวนอาสาสมคัร
ระยะเวลาที่ ใหความ
ชวยเหลอื
จำนวนกิจกรรมยอย
ตางๆ ทีอ่าสาสมคัรทำ
มลูคาทางการเงนิในเชงิ
เปรียบเทียบ (จำนวน
อาสาสมัคร X ระยะ
เวลา X เงินเดือนของ
อาสาสมคัรโดยเฉลีย่)
รายละเอียดของอาสา-
สมัคร เชน เพศ อายุ
แผนกทีส่งักดั ฯลฯ

รายละเอียดของสิ่ งที่
ชวยเหลอืชมุชน
จำนวนชุมชน (องคกร)
และจำนวนบุคลากรที่
เขามารวมโครงการ

ระยะเวลาทั้ งหมดใน
การจัดทำโครงการ
มูลคาทางการเงินใน
เชิงเปรียบเทียบของทั้ง
โครงการ (คิดเหมอืนกบั
ดานพนักงาน  แตให
พิจารณาในภาพรวม
ทั้งหมด)
ตนทุนตางๆ  ของ
โครงการนี้ พิจารณาใน
สวนทั้งที่คิดเปนมูลคา
เงินสดไดและสวนที่คิด
ไมได (เปนการแจกแจง
รายการ)
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มากกวาตำแหนงในเชงิบรหิาร ดังเชน การทำงานของกรรมการชมรม Somboon Group
อาสา  ทีท่ำงานกนัอยางฉนัพีน่อง และเมือ่กลบัเขาสกูารทำงาน เขาเหลานัน้กก็ลบัเขาสู
ความเปนผบูรหิาร โดยทีก่รรมการทีเ่ปนลกูนองกแ็สดงความเคารพตามปกต ิบนฐาน
ความสมัพนัธทีม่คีวามเชือ่ถอืไววางใจกนัทีเ่พิม่มากขึน้ (Trust)  เปนตน

บทบาทดังกลาวแสดงออกในความเห็นอกเห็นใจกันชวยเหลือเกื้อกูลกัน
หากกรรมการหรือเพื่อนรวมงานไมสามารถปฏิบัติงานที่ตนเองอาสารับผิดชอบได
และพรอมรบัฟงความคดิเหน็ดวยความเตม็ใจเพราะเกดิจากความปรารถนาทีส่รางสิง่
ดีงามรวมกนั และทีส่ำคญัการประเมนิผลโครงการในแตละครัง้ ควรเปนการนำขอมลู
มาใชเพื่อกอใหเกิดความไมประมาท และสรางความรูความเขาใจที่มากยิ่งขึ้นทั้งใน
ปจจบุนัและอนาคต  มากกวาการจบัผดิ หรอืการลงโทษ หากไดผลไมไดตามเปาหมาย

ลักษณะความรวมมือระหวางภาคเอกชนและภาคสังคม

ในการดำเนนิโครงการจติอาสาพนกังานขององคกรธรุกจินัน้ จำเปนตองทำงาน
รวมกับชุมชน องคกรสาธารณกุศล หรือองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ การรวมมือ
กับองคกรใดองคกรหนึ่งในระยะยาว นอกจากเปนการชวยเหลือท่ีคอนขางยั่งยืน
ใหเกดิขึน้ในชมุชนใดชมุชนหนึง่โดยตรงในระยะยาว ยงัเปนการประหยดัคาใชจาย และ
เวลาของกัลยาณมิตรในการติดตอชุมชนหรือหนวยงานอีกดวย ตัวอยางธุรกิจใน
ตางประเทศที่ทำงานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน เชน Timberland รวมมือกับ
City Year ดังทีก่ลาวมาแลว หรอื บรษิทัดานดอทคอมทีม่ชีือ่เสยีงอยาง E Bay Inc
ก็รวมมอืกับ Mission Fish ซึง่เปนองคกรพฒันาเอกชนในกลมุของ Points of Light
Foundation ตวัอยางในประเทศไทยกคื็อ บรษิทั เมอรค จำกดั ทีร่วมมอืกับ มลูนธิริกัษ
ไทย (Care Thailand) เปนตน
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ขั้นตอนในการสรางความรวมมือระหวางองคกรภาคธุรกิจและภาคสังคม
(องคกรพฒันาเอกชน มลูนธิ ิองคกรสาธารณะกศุล และชมุชน) ประกอบดวย

ก. ทั้งสองภาคี (ธุรกิจและภาคสังคม) ควรมีวิสัยทัศน คุณคา และ
เปาหมายที่สอดคลองกัน ดังตัวอยางการเปนหุนสวนระหวาง
บรษิทั เมอรค จำกดั กับมลูนธิริกัษไทย เนือ่งจากคณุคาหลกัของ
บริษัท เมอรค จำกัด คือ ความหวงใย (Care) ยังสอดคลอง
กับชือ่และเปาหมายการทำงานของมลูนธิริกัษไทย เปนตน
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ข. มีการปฏิบัติงานในภาคสังคมรวมกัน และยอมรับความเห็นของ
ทั้งสองฝาย โดยองคกรธุรกิจมิไดทำหนาท่ีเพียงผูบริจาคเทานั้น
แตเขามามีสวนรวมในการชวยคิดวางแผน รวมทำโครงการ และ
ตดิตามผลการดำเนนิงาน

ค. แมความรวมมือระหวางกันอยูในระดับประเทศหรือที่เมืองหลวง
แตการทำโครงการแตละครั้งควรคำนึงถึงความตองการของชุมชน
ทองถิน่อยางแทจรงิ

ง. องคกรภาคสังคมที่เขามาเปนภาคีควรรับการสนับสนุนจากองคกร
ธรุกจิหลายแหง เพือ่ความยัง่ยนืของการทำงานในอนาคต

จ. ภาคทีัง้สองฝายควรชวยเหลอืกันใหความรทูีแ่ตละฝายม ีเชน องคกร
ธุรกจิอาจชวยเหลอืองคกรภาคสงัคมในเรือ่งการถายทอดความรใูน
ดานการบรหิารจดัการ ในขณะทีอ่งคกรภาคสงัคมอาจชวยใหความรู
ดานปญหาสงัคมหรอืชมุชนทีท่ำงานอยู

ฉ. ในการทำงานกบัองคกรภาคสงัคมนัน้ควรเนนการสราง การมสีวนรวม
จากผบูรหิารและพนกังานในแตละฝายมากกวาประสานผานผบูรหิาร
สูงสุดเทานั้น ตัวอยางของ บริษัท เมอรค จำกัด ที่จัดตั้ ง
คณะทำงาน (Care Core Team) ขึน้ทำหนาท่ีผดูำเนนิและประสานงาน
รวมกบัมลูนธิริกัษไทย เปนตน

นอกจากนี้ยังมีขอควรระวังและประเด็นทาทายตอการทำงานกับองคกร
ภาคสงัคมทีม่าเปนหนุสวนธรุกจิ คือ

การทำงานรวมกันอาจตั้งอยูบนฐานความแตกตางในเรื่องแนวคิด
แรงจงูใจ และเปาหมายของความรวมมอื
อาจยงัไมมคีวามไววางใจตอกนัอยางเพยีงพอ (ในตอนเริม่ตน) ทำให
เกิดความสงสัยและหวาดระแวงตอประเด็นซอนเรน (ซึ่งอาจไมมี)
ของทัง้สองฝาย
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วธิกีารทำงานทีต่างกนั
ชองวางในการเขาถงึทรพัยากรแตกตางกนั อนัเกดิจากประสบการณ
และความชำนาญขององคกรธุรกิจที่มีความคลองตัวในการบริหาร
จดัการมากกวา  และภายใตความสมัพนัธทีไ่มเทากัน ในลกัษณะเชน
ผใูหทนุกบัผรูบัทนุ หรอื นายจางและลกูจาง เปนตน
ความรวมมือท่ีไมไดคำนึงถึงหรือการมีสวนรวมจากบุคคลในชุมชน
ซึง่เปนผรูบัประโยชนอยางแทจรงิ
ความไมเขาใจในการพฒันาโครงการทีค่ำนงึถงึการพฒันาสิง่แวดลอม
ทีม่คีวามยัง่ยนืและตอเนือ่ง
ความโปรงใสหรอืความรบัผดิชอบตอความรวมมอืระหวางกนั
การพัฒนาควรคำนึงถึง ความยั่งยืนของชุมชนเปนผลลัพธสูงสุด
ของความรวมมอื
การขาดความมุงมั่นและความตอเนื่องในความรวมมือระหวางกัน
เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื

โดยรายละเอียดเรื่องความรวมมือระหวางองคกรภาคธุรกิจและภาคสังคม
และกรณศีกึษาตางๆ สามารถหาอานเพิม่เตมิไดที ่http://www.ngobiz.org
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แผนการสือ่สาร :
ความแตกตางจากการโฆษณา

7
โครงการจิตอาสาพนักงานกับการส่ือสาร

ในขัน้ตอนการบรหิารโครงการไดมกีารกลาวถงึในเรือ่งการสือ่สารมาบางแลว
ที่ตองนำมากลาวย้ำเปนหลักการสำคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาโครงการ
จิตอาสาพนักงาน สืบเนื่องจากความหมายของจิตอาสาที่หมายถึงจิตใจที่ดีงาม
อยากชวยเหลือและพรอมแสดงออกหากมีโอกาสของพนักงาน อันเปนความหมาย
ทีต่ัง้อยบูนฐานความเชือ่ทีส่ำคญัวาบคุคลทกุคนมจีติใจทีดี่งามอยแูลว การทำโครงการ
จติอาสาพนกังานจงึเปนการนำจติใจทีดี่งามทีม่อียแูลวใหแสดงออกมา เทากับเปนการ
ยกระดับจิตใจไปในตัว การสื่อสารจึงเปนเรื่องสำคัญในการสื่อใหพนักงานแตละคน
นำจติใจทีดี่งามนัน้ออกมาแสดงออก

การสื่อสารจึงหมายถึง การสื่อสารที่มุงใหผูสงสารและผูรับสารมีจิตใจ
ที่มุงมั่นทำความดี เพราะเขาไดทราบถึงประโยชนในสิ่งที่เขาไดทำและกอใหเกิด
ความสุขเมื่อไดรับสารนั้น และความเขาใจที่ถูกตองมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่อง
ความสมัพนัธของมนษุยทีเ่กีย่วของกบัสงัคมและสิง่แวดลอม เมือ่เขาไดรบัประโยชน
คือมีเงินเดือนและมีสวัสดิการที่ดีใหกับตนเองและครอบครัวแลว เขาก็ควรเกื้อกูล
และชวยเหลอืสงัคม ภายใตการสนบัสนนุจากองคกรธรุกจิของเขา

บทท่ี
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แผนการสือ่สารจงึตองเริม่ตัง้แตชวงเริม่โครงการ จนถงึหลงัจากการดำเนนิ
โครงการเสรจ็แลว ผานเครือ่งมอืสือ่สาร รปูแบบตาง ๆ  ดังตวัอยาง

วิธีแบบปากตอปาก เชน อาสาประชาสัมพันธสมบูรณกรุป ที่มี
ตวัแทนจากฝายตางๆ มาเปนกรรมการชมรมเพือ่เปนตวัแทนในการ
กระจายขอมลูตางๆ สพูนกังาน เปนตน
บอรด ประกาศตางๆ ในองคกร  ซึง่มอียแูลวในทกุองคกร
จดหมายขาวภายใน โดยสวนใหญเปนจดหมายขาวที่สงใหกับ
พนกังานเปนประจำในแตละชวงเวลา เชน ทกุเดอืน หรอืทุกสามเดอืน
หากมีการจัดทำโครงการจิตอาสาพนักงาน ก็อาจจัดทำฉบับพิเศษ
เพือ่สือ่สารเรือ่งนีโ้ดยตรง
อินเทอรเน็ต โดยสื่อสารผานเว็บไซตขององคกรธุรกิจ และผาน
จดหมายอิเล็คทรอนิคส (อีเมล) ดังเชน กรณีของบริษัท Price
Waterhouse Coopers (PwC) ทีส่งอเีมลจดหมายเชญิและรายละเอยีด
โครงการ “ยลูซิสิ” (Ulyssys Program) ไปยงัผบูรหิารในแตละประเทศ
เปนตน
วทิยกุระจายเสยีง หรอืระบบโทรทศันภายในบรษิทั ซึง่องคกรบางแหง
มเีครือ่งมอืสือ่สารชนดินีอ้ยแูลว
จดหมายขาวสารถึงลูกคา  เชน จดหมายขาวทุกสองเดือนของ
บรษิทั เมอรค จำกดั ชือ่ “CSR Magazine” เปนตน

ในแตละชวงเวลาของการสื่อสารมีเนื้อหาท่ีแตกตางกันคือ ในชวงกอนการ
ดำเนินโครงการนั้น นอกจากสรางความเขาใจเรื่องประโยชนและรายละเอียดของ
โครงการแลว ยงัควรแสดงใหเหน็ถงึความสนกุสนาน และประสบการณทีไ่มมโีอกาส
หาไดงาย เพือ่ชักชวนใหพนกังานเขามารวมเปนอาสาสมคัร หากมจีำนวนพนกังาน
ที่แสดงความจำนงจำนวนเกินกวาขนาดของโครงการ ควรมีการสื่อสารใหพนักงาน
ไดทราบถงึวธิกีารในการคดัสรรทีโ่ปรงใสและสรางการมสีวนรวมจากพนกังาน
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ในชวงหลงัการดำเนนิโครงการ นัน้ควรเนนเรือ่งราวความดงีาม และความสขุ
ทีเ่กิดขึน้ ตลอดจนสิง่ตางๆ ทีเ่กดิขึน้ ผานภาพถายกจิกรรม และขอมลูการประเมนิ
ของพนักงาน และสมาชิกของชุมชน หรือผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะความรูสึกและ
ประสบการณที่ไดรับ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานที่ไมไดเขารวมใหรับทราบผลแหง
ความดทีีเ่ขาไดรวมกระทำ และอาจหาโอกาสมาเปนอาสาสมคัรในครัง้ตอไป โดยเฉพาะ
พนกังานหรอืลกูคาทีร่วมบรจิาค เมือ่เขาไดรบัการสือ่สารวาเงนิและสิง่ของทีเ่ขาบรจิาค
ไปนัน้ไดไปสรางประโยชนอยางไร เขากย็ิง่มคีวามมัน่ใจในการทำความด ีและพรอม
ทีจ่ะทำความดใีนครัง้ตอไป

ทั้งนี้ขอความในการสื่อสารควรใชคำหรือภาษาที่สุภาพและกอใหเกิด
ความคิดเชิงบวก และไมเปนขอความเท็จ หรือขอความที่ยุยงใหเกิดการแตกแยก
แบงฝกแบงฝายระหวางกลุมอาสาหรือกลุมที่ไมไป ดวยทัศนคติเชิงบวกที่มีตอ
พนักงานที่ไมไดไปรวมโครงการวา “เขาอาจยังไมพรอม” และการสื่อสารที่ดำเนิน
อยางตอเนื่องเพื่อทำใหเขาเห็นคุณคาและเรงสรางความพรอมในตัวเขาใหเร็วยิ่งขึ้น
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ผลจากการสือ่สารภายในองคกรดวยเครือ่งมอืสือ่สารท่ีทนัสมยัดงัทีก่ลาวมา ไดกอใหเกดิ
ผลสะทอนตางจากพนกังาน ดังตวัอยางขององคกรธรุกจิทัง้ 3 แหง คือ

บริษัท เนสทเล(ไทย) จำกัด ผลจากการแบงปนประสบการณนี้
สพูนกังาน มเีสยีงตอบรบัจากเพือ่นพนกังาน ในเรือ่งขอมลู ขอแนะนำ
ตางๆ ลวนเปนประโยชน และการแสดงความเสยีดายทีพ่ลาดโอกาส
ไมไดเขารวม ซึง่ลวนแสดงใหเหน็ถงึความสนใจในโครงการทีเ่พิม่ขึน้
ตามลำดบั
บริษัทฯในกลุมสมบูรณ ผลจากการสื่อสารตาง ๆ ที่ทำใหเห็นวา
ทรพัยสนิและสิง่ของทีเ่ขารวมสละแบงปนไปนัน้ ไดกอใหเกดิประโยชน
แกบคุคลทีล่ำบากกวาเขาอยางไร จงึเกดิเสยีงตอบรบัคำแนะนำ และ
ขอคดิเหน็ตาง ๆ  ทีไ่ดรบั และพรอมรวมอาสาในกรณกิีจกรรมฉกุเฉนิ
เชน การชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมที่จังหวัดอุตรดิตถ และเมื่อ
บรษิทัทำการสำรวจความคดิเห็นของพนกังานทีม่ตีอบรษิทัในสองป
ที่ผานมา ก็ปรากฏความเห็นของพนักงานที่ตองการเห็นบริษัท
เขาไปชวยเหลอืสงัคมอืน่ๆ ใหเพิม่มากขึน้

 บรษิทั เมอรค จำกดั มตีวัอยางนวตักรรมสือ่สารทีเ่กดิ
ขึน้ ในโครงการ Christmas Wishes, Care for Kids ทีไ่มได
เปนเพยีงการบรจิาคสิง่ของใหกับเดก็ดอยโอกาสเทานัน้ การ
สือ่สารระหวางกนัของผรูบัและผใูห นบัตัง้แตการสำรวจความ
ตองการของเดก็นอยผดูวยโอกาส และสือ่สารกลบัไปยงัผใูหญ
ใจด ีคำชืน่ชมโดยตรงจากผรูบั  ยอมกอใหเกดิความสขุ  และ
เปนการตอกย้ำถงึประโยชนจากความดทีีเ่ขาทำ

ตวัอยางขางตนยอมแสดงใหเหน็ถงึผลสำเรจ็ของการสือ่สาร เพราะมไิด เปน
เพยีงการใหขอมลูของสิง่ทีเ่กดิขึน้ในโครงการเทานัน้ แตยงักอใหเกดิความภาคภมูใิจ
ของมวลหมพูนกังานทีไ่ดทำงานในองคกรทีดี่ทีเ่กือ้กูลชวยเหลอืสงัคม และเกดิความสขุ
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และความพรอมในการทำงาน และนำสูความไววางใจจากลูกคาท่ีพรอมสนับสนุน
ผลติภณัฑของบรษิทัในครัง้ตอไป

ความแตกตางจากการโฆษณา

เคยมีการตั้งคำถามในลักษณะที่วา เมื่อองคกรธุรกิจจัดโครงการจิตอาสา
พนักงานขึ้นแลว ควรประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนหรือไม คำตอบของคำถามนี้
คงหนไีมพนวา ขึน้อยกัูบเจตนา หากองคกรธรุกจิเหน็วาชมุชนหรอืองคกรภาคสงัคม ที่
เขาไปชวยเหลอืยงัมคีวามตองการชวยเหลอืในดานตางๆ เกนิกำลงัขององคกรธรุกจิ การ
สือ่สารใหสาธารณะชนไดรบัรผูานสือ่มวลชนแขนงตางๆ เพือ่ชวยกนัระดม ความชวย
เหลอืเพิม่เตมิจงึเปนเรือ่งจำเปน
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หรอืกรณทีีม่ภีาคคีวามรวมมอืจากบรษิทัท่ีจำหนายวตัถดิุบหรอืบรกิารตางๆ
และลกูคาเขามารวมในโครงการ การสือ่สารประชาสมัพนัธถงึกลมุเปาหมายในวงกวาง
ก็เปนเรือ่งจำเปน แตอาจทำในรปูของจดหมายขาวถงึลกูคาหรอืสาธารณชนทัว่ไป

แตที่ตองพึงระวัง การสื่อสารในแบบ "การโฆษณาประชาสัมพันธ"
ที่ตองใชงบประมาณจำนวนมากในการจางบริษัทโฆษณาจัดทำส่ือโฆษณา
ดั ง เ ช น ใ นบ ริ ษั ท แห ง หนึ่ ง ที่ นำ สิ่ ง ข อ ง ไ ปบ ริ จ า ค ใ ห กั บ ผู ด อ ย โ อ ก า ส
แลวก็จางใหบริษัททำโฆษณาเพื่อทำภาพยนตรโฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน
โดยมีคาใชจายในการโฆษณาทั้งหมดมากกวาเงินบริจาคหลายเทาตัว เปนตน
เพราะสะทอนเจตนาในการประชาสมัพนัธมากกวาเจตนาในการทำความดี
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ความตอเนือ่ง :
การมงุสกูารพฒันาขององคกรธุรกิจ

8
การที่โครงการจิตอาสาพนักงานมุงเนนการระดมจิตใจที่ดีงามไดใหโอกาส

แสดงออก ซึ่งเทากับเปนกระบวนการยกระดับจิตใจของพนักงาน เมื่อพนักงานของ
องคกรธรุกจิตระหนกัถงึสงัคมวงกวาง เขายอมเกดิความระมดัระวงัในการดำเนนิงาน
ของเขาที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชนนี้
คงมไิดเกดิขึน้โดยงายดวยการทำโครงการเพยีงครัง้เดยีว

ความตอเนือ่งในการดำเนนิงานจงึเปนเรือ่งจำเปน เพราะ
เอื้อประโยชนตอการนำขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อพัฒนา
โครงการในครัง้ตอไป
เอือ้ตอการขยายโอกาสใหกับพนกังานคนอืน่ๆ ไดเขารวมโครงการ
เปนตวัวดัผลทีต่ามมา (Outcome) ของโครงการทีดี่ ในการประเมนิผล
ผานตวัชีว้ดัในบทที ่6 นัน้เปนการวดัเฉพาะผลผลติ หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้
เมือ่โครงการจบลง แตสิง่ทีต่ามมาหลงัโครงการนัน้กลบัเปนเรือ่งยาก
ในการประเมนิ ความตอเนือ่งในการจดัทำโครงการจติอาสาพนกังาน
จงึเปนเสมอืนตวัแทนทีดี่ของการแสดงออกถงึผลทีต่ามมาวาองคกร
ธรุกจินัน้มคีวามเขาใจ และมงุมัน่ตอจติอาสาพนกังานมากนอยเพยีงไร
ดังเชนวิธีการประเมินโครงการ “ยูลิซิส” (Ulyssys Program) ของ
Price Waterhouse Coopers วาผู เขารวมโครงการมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร ผูดำเนินโครงการหรือโคชใชวิธีการสังเกตวา
เขายงัคงมงุมัน่ในวถิกีารทำงานหรอืไม ตวัอยางขอยนืยนัถงึผลการ

บทท่ี
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เปลีย่นแปลงทีไ่ดจากอาสาสมัครแตละคน เชน ยงัคงมงุมัน่ทำความดี
เปนตน  อนัสะทอนความเขาใจและผลสำเรจ็ของโครงการ  จากการ
ตดิตามผลหลงัจากเขารวมโครงการในชวงเวลาตอมา

การทำกิจกรรมอยางตอเนื่อง จึงเปนการสะทอนความมุงมั่นของจิตในการ
กระทำความดี เพื่อพัฒนาสูพฤติกรรมใหมที่มีความเขาใจชัดเจนถึงความสำคัญ
ในเรื่องการคำนึงสังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางแทจริง กอใหเกิดการพัฒนา
ทรพัยากรบคุคลอยางดงีาม และนำไปสกูารพฒันาองคกรในทีส่ดุ เพราะองคกรกคื็อ
บคุคลในองคกรนัน่เอง เมือ่บคุลากรดอีงคกรกดี็ตามดวย

หากจดัทำโครงการในลกัษณะเปนครัง้คราว หรอืสองสามปครัง้ หรอืปละครัง้
ยอมขาดความตอเนื่องในการพัฒนาความเขาใจดังกลาว แมวาในการจัดแตละครั้ง
ผเูขารวมไดรบัผลจากการทำความด ีและมัน่ใจทีจ่ะทำความดใีนครัง้ตอไป โดยหมายถงึ
กิจกรรมในปถัดไป อาจทำใหผูเขารวมไมสามารถเชื่อมโยงผลจากการทำความดี
ในครัง้ทีผ่านมาใหเปนความเขาใจในการทำความดใีนครัง้ใหม เพราะไดลมืไปหมดแลว

ความตอเนื่องในที่นี้มิไดหมายถึง ความถี่ที่มากขึ้นในการจัดกิจกรรมเดิม
แตควรเปนการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ และเปนความตอเนื่องจากผล
แหงการทำความดทีีแ่สดงออกในวถิกีารทำงาน คือ ความสมัพนัธทีดี่ในหมพูนกังาน
การชวยเหลือเกื้อกูลกันอันเกิดจากความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจในเพื่อนมนุษย
พรอมใหอภัยกัน เปนความสุขที่เกิดจากการทำงานในองคกรที่ไมไดมุงแตเฉพาะ
ผลประโยชนของตนเองในระยะสั้น แตคำนึงผลประโยชนในระยะยาว และเปน
ผลประโยชนรวมกนัของคนในสงัคม ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม

ความตอเนื่องในการทำกิจกรรมจึงเปนสิ่งสำคัญ เพราะการทำกิจกรรม
ในลักษณะเพียงครั้งเดียว (One time event) นั้นไมสามารถสรางกระบวนการ
พฒันาการอยางตอเนือ่ง ซึง่มลีกัษณะพฒันาการแบบวงจรกนหอย คือ มคีวามชดัเจน
และลมุลกึมากยิง่ขึน้เมือ่มกีารทำครัง้ตอๆ ไปได



77ความตอเน่ือง
การมุงสูการพัฒนาขององคกรธุรกิจ

หลงัจากองคกรธรุกจิไดดำเนนิโครงการอยางตอเนือ่งจนเกดิความชดัเจน เพิม่
มากขึ้น จึงคอยพัฒนาเปนนโยบายขององคกร และพัฒนาสูโครงสรางขององคกร
ดังตวัอยางขององคกรธรุกจิทัง้ 4 แหง คือ

บรษิทั เนสทเล(ไทย) จำกดั : หลงัจากการสนบัสนนุใหเกดิกิจกรรม
ในลกัษณะโครงการเปนครัง้คราว ทำใหเกดิการเรยีนรแูละความเขาใจ
ที่เพิ่มมากขึ้น จึงไดมีการกำหนดมอบหมายบทบาทหนาที่นี้ใหกับ
ผบูรหิารทีดู่แล Corporate Affairs ในปจจบุนั ภายใตการสนบัสนนุ
ของพนกังานทีอ่าสาเขามาชวยจดัเตรยีมโครงการแบบเปนครัง้คราว
บรษิทัฯในกลมุสมบรูณ : พฒันาการอยางคอยเปนคอยไปจากชมรม
ประชาสัมพันธภายในองคกร สูชมรมอาสาเพื่อสังคม พรอม
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูบริหารท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ
สูความรับผิดชอบในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยตรง
ในปจจบุนั
บริษัท  เมอรค  จำกัด  :  หลังจากผูบริหารสูงสุดไดนำ
แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate  Social
Responsibility: CSR) มาเปนกลยุทธทางธุรกิจที่สำคัญของ
บริษัท และเริ่มดำเนินกิจกรรมตางๆ กับหุนสวนทางธุรกิจ คือ
มูลนิธิรักษไทย มาเปนระยะเวลาหนึ่ง จึงไดกำหนดตำแหนง
ผูจัดการความรับผิดชอบ ตอสังคมขององคกร (Corporate
Social  Responsibility Manager) ขึน้ภายหลงั
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จำกดั (ประเทศไทย) : หลงัจากผบูรหิาร
ระดบัสงูไดเขาอาสาจดัทำ “โครงการสเูสนทางภาวะผนูำ ขององคกร
(Leadership Development Journey: LDJ)” เปนระยะเวลาหนึ่ง
ทางบริษัทจึงมีนโยบายใหการสนับสนุน โครงการนี้อยางตอเนื่อง
และสนับสนุน ใหเกิดเครือขายอาสาสมัครของโครงการยูลิซิส
ใหแกบริษัทในภูมิภาค ตลอดจนการเชื้อเชิญบริษัทแมใหมา
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จัดทำโครงการยูลิซิสใน ประเทศไทย ลวนสะทอนถึงความ
ชัดเจนในการพัฒนานโยบายของ องคกรที่เกิดจากการสะสม
ประสบการณในการทำความดี เพื่อชวยเหลือสังคม พรอมไปกับ
การพัฒนาบุคลากร และมีการพัฒนา โครงสรางองคกร
ใหมีผู รับผิดชอบกิจกรรมดานความรับผิดชอบ  ตอสังคม
ของธุรกิจ โดยมอบหมายใหผูบริหารทานนี้เปนผูดูแล ในปจจุบัน

ทศิทางการพฒันาขององคกรธรุกจิทัง้ 4 แหงไดแสดงถงึการพฒันานโยบาย
และโครงสรางองคกรคือการกำหนดตำแหนงผูรับผิดชอบที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
การดำเนนิกจิกรรมมาเปนระยะเวลาหนึง่ โดยผรูบัผดิชอบงานดานนีค้วรมบีทบาทหนาท่ี
ในลกัษณะกลัยาณมติรใหกับเพือ่นพนกังานรวมผลกัดันการทำความดใีหสงัคมตอไป

การพฒันาดงักลาวอาจไมจำเปนตองเปนไปตามลำดบัขัน้ขางตน เจาของหรอื
ผบูรหิารสงูสดุขององคกรธรุกจิอาจมนีโยบายทีช่ดัเจนในการทำกจิกรรมเพือ่ชวยเหลอื
สงัคม และพฒันาโครงสรางเขามารองรบัดวยการจดัหาบคุลากรทีม่ารบัผดิชอบโดยตรง
โดยทนัท ี  แตทัง้นีก็้มคีวามเสีย่งในการหาบคุลากรทีม่ทีกัษะและความชำนาญในการ
จัดทำ กิจกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร ดังนั้นเพื่อลด
ความเสีย่งดงักลาว การดำเนนิโครงการอยางคอยเปนคอยไปภายใตบคุลากรท่ีอาสา
มาเปนกลัยาณมติร และเรยีนรอูยางตอเนือ่งจะชวยใหเกดิความชดัเจนทัง้ในการกำหนด
นโยบายหรอืการใหบคุลากรเขามารบัผดิชอบในตำแหนงดงักลาวในภายหลงั
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บทสรุป

องคกรธรุกจิและสงัคมมคีวามสมัพนัธเกีย่วเนือ่งกนัอยางไมสามารถแยกขาด
ออกจากกันได หากสังคมมีปญหาถึงขั้นวิกฤติ องคกรธุรกิจคงอยูไมไดเชนเดียวกัน
ดังนัน้ในการดำเนนิธรุกจิในปจจบุนั ผบูรหิารยคุใหมคงตองพจิารณาหาวธิดีำเนนิการ
ทีก่อใหเกดิประโยชนแกองคกรคอืผลกำไรและสรางผลประโยชนสงัคมไปพรอมกัน

การดำเนนิโครงการจติอาสาพนกังานขององคกรธรุกจินัน้ นอกจากกอใหเกดิ
ผลประโยชนแกชมุชนไดรบัการชวยเหลอื ทศันคตทิีดี่ของลกูคา และราคาหนุของผถูอืหนุ
ไมถูกกระทบจากปญหาสังคม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเปนปจจัยสำคัญ
ในการพฒันาองคกร นอกจากนีโ้ครงการจติอาสาพนกังานยงันำความสขุทีล่ะเอยีดลกึซึง้
กวาความสขุทีไ่ดจากการบรโิภคสนิคาหรอืบรกิารทัว่ไป อนัเปนการสรางแรงจงูใจภายใน
ที่สำคัญในการนำศักยภาพที่ดีงามของพนักงานเพื่อมาพัฒนาสรางสรรคองคกร
ของตนเอง

ในตางประเทศ (โดยเฉพาะประเทศทีพ่ฒันาแลว) มนีโยบายภาครฐัท่ีสนบัสนนุ
ผานสถาบนักลางซึง่เปนหนวยงานหรอืองคกรอสิระมากกวาการดำเนนิการเองโดยภาครฐั
การทำงานขององคกรสนับสนุนหรือองคกรอิสระเหลานี้ ก็มีลักษณะคลายกัน
คือมุงการประสานงานเชื่อมโยงองคกรอาสาสมัครในพื้นที่ตางๆ และใหความรู
แกองคกรเหลานัน้ และเปนการจบัครูะหวางบรษิทัธรุกจิกบัชมุชนหรอืองคกรพฒันา

บทท่ี
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ทีต่องการความชวยเหลอื นอกเหนอืนโยบายการลดหยอนภาษจีากเงนิบรจิาค เพือ่
จงูใจ ใหประชาชนหนัมาบรจิาคและชวยเหลอืสงัคมมากยิง่ขึน้

โครงการจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจทั้ง 4 แหง ที่ทำการศึกษา
จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความหมายของจิตอาสาพนักงาน คือ จิตใจที่ดีงาม
อยากชวยเหลือและพรอมแสดงออก การมีโอกาสของพนักงานในองคกรธุรกิจ
โดยมีกัลยาณมิตรในองคกรธุรกิจ ทั้งที่เปนพนักงานทั่วไป ผูบริหารระดับสูง จนถึง
ผูบริหารระดับสูงสุด มารวมจัดทำโครงการอยางตอเนื่องอยางไมยอทอ ไมไดเห็น
เปนภาระงานเพิ่มเติมจากการทำงานในหนาที่ความรับผิดชอบประจำ ตรงขามกลับ
ทำงานอาสาดังกลาวดวยความสุขใจ ภาคภูมิใจในงานที่ทำและองคกรของตนเอง
มีความรักความผูกพันในองคกร และพรอมปฏิเสธขอเสนองานที่มีเงินเดือนสูงกวา
หากองคกรนัน้มไิดมกิีจกรรมดงัเชนทีต่นเองไดรวมทำในปจจบุนั อกีท้ังยงัมทัีศนคติ
เชงิบวกกบัเพือ่นพนกังานทีไ่มไดเขารวมกจิกรรม อนัเนือ่งจากอาจตดิภารกจิตาง ๆ
ดวยการสือ่สารขอมลูใหกับเพือ่นพนกังานทัง้หมดไดรบัฟงในทกุครัง้ทีม่กีารจดักิจกรรม

กลไกการระดมจิตอาสาพนักงานอันเกิดจากกัลยาณมิตรขององคกรธุรกิจ
ที่เขามารองรับการจัดทำโครงการจิตอาสาพนักงานมีลักษณะแตกตางกัน นับตั้งแต
บรษิทั เนสทเล (ไทย) จำกดั ทีม่ผีบูรหิารสนบัสนนุภายใตคณะทำงานทีเ่ปนอาสาสมคัร
เฉพาะกิจในแตละโครงการ สวนของกลุมบริษัทสมบูรณก็มีผูบริหารสนับสนุน
ภายใตคณะกรรมการของชมรม “Somboon Group อาสา” ของบรษิทัฯ ในกลมุสมบรูณ
สวนของบริษัท  เมอรค  จำกัด  มีผูบริหารระดับสูงสุดสนับสนุนภายใต
ตัวแทนพนักงานจากทุกแผนกในนาม “Care Core Team” และพยายามบูรณาการ
งานจิตอาสาเขากับการดำเนินงานในองคกรรวมถึงการนำลูกคาเขารวมกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ในขณะที่บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส มีผูบริหารระดับสูง
เปนผูผลักดันใหเกิดโครงการจิตอาสาพนักงานที่เนนการพัฒนาบุคลากรเชิงลึก
โดยใชการทำงานกบัชมุชนเปนเวทแีหงการเรยีนรพูฒันาเพือ่กอใหเกดิการเปลีย่นแปลง
และพฒันาคนดใีหสสูงัคมอยางมงุมัน่
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หากเปนกลไกอยใูนรปูกลมุพนกังานทีอ่าสามาจากพนกังานในแตละแผนก ใน
องคกร เชน ชมรม Somboon Group อาสา หรอืกลมุรณรงคความหวงใยของบรษิทั
เมอรค  จำกัด  ภายใตการสนับสนุนใหคำปรึกษาของผูบริหารระดับสูง
รวมถงึการเปนนโยบายของ บรษิทัในการใหการสนบัสนนุทัง้สิง่ของและงบประมาณ
ยอมทำใหโครงการจิตอาสา พนักงานเปนกระบวนการพัฒนาจิตใจไดอยางแทจริง
เพราะพนกังานทีอ่ยใูนองคกร นอกจากมคีวามสมัพนัธทีดี่ระหวางกนั และกบัผบูรหิารแลว
ยงัมคีวามสขุใจทีเ่กดิ จากการไดทำความดแีละนำสคูวามสขุในวถิกีารทำงานอนัเกดิจาก
ความภาคภมูใิจ และมัน่ใจวาในความตัง้ใจและทมุเททำงานของตนมไิดสรางกำไรเพิม่ขึน้
ใหกับ ผบูรหิารระดบัสงู หรอืเจาของ หรอืผถูอืหนุเทานัน้ แตไดสรางประโยชนคืนสสูงัคม
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โดยตวัเขาเองโดยตรงและโดยออม และผลจากความตัง้ใจและทมุงานของพนกังาน นำสู
ผลติภณัฑและคณุภาพทีก่อใหเกดิความพงึพอใจของลกูคา และเมือ่ลกูคา ทราบถงึเจตนา
ทีดี่งามของบรษิทัในเรือ่งความหวงใยและรบัผดิชอบตอสงัคมกย็ิง่ ทำใหลกูคากลบัมา
ซือ้สนิคา กอใหเกดิผลกำไรเพ่ิมขึน้สบืเนือ่งกนัเชนนีเ้รือ่ยไป นัน้คอื ความหมายทีแ่ทจรงิ
ของผลประโยชนสวนตนขององคกรธรุกจิ ทีม่ไิดจำกดั อยเูฉพาะกำไรของเจาของกจิการ
และผถูอืหนุ แตรวมถงึคณุภาพชวีติทีดี่ของพนกังาน ของผคูนในสงัคม และธรรมชาติ
สิง่แวดลอม ภายใตการทำความดจีากโครงการ จติอาสาพนกังานเพือ่การพฒันายกระดบั
จติใจใหสงูขึน้

กระบวนการพฒันาโครงการจติอาสาพนกังาน เพือ่มงุการพฒันายกระดบัจติใจ
สามารถเกดิขึน้ไดจากการท่ีองคกรธรุกจิมกีารดำเนนิธรุกจิทีส่อดคลองกบัสมัมาอาชวีะ
คือไมเบียดเบียนตนเอง พนักงาน และสังคม ตลอดจนธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และมีความเขาใจที่ชัดเจนในความหมายของคำวา “อาสา” อันเปนสองเงื่อนไข
ทีต่องเกดิขึน้กอนทีจ่ะดำเนนิไปตามหลกัการอกีหาประการคอื

1) กลัยาณมติร อนัเปนกลไกการระดมจติอาสาพนกังาน ไดแก พนกังาน
หรือกลุมพนักงาน และผูบริหารผูทำหนาที่นำสิ่งที่ดีมาบอกกลาว
ใหกับเพื่อนพนักงาน หรือเปดโอกาสใหเพื่อนพนักงานไดรวมกัน
ทำความดี

2) กจิกรรมทีส่รางนวตักรรม แมวากิจกรรมจติอาสาพนกังานจะเปน
กิจกรรมทีท่ำนอกเวลาการทำงาน แตความคดิรเิริม่สรางสรรคก็เปน
สิ่งจำเปน นอกเหนือไปจากการพิจารณาเลือกโครงการที่มีความ
สอดคลองกบัลกัษณะของธรุกจิแลวกต็าม

3) เทคนคิบรหิารโครงการ อนัเปนวธิกีารทีช่วยในการวางแผนและตดิตาม
ผลการดำเนนิงานใหสอดคลองกบัวตัถปุระสงค และเงือ่นไขตาง ๆ
ทั้งขอจำกัดขององคกร รสนิยมและทักษะของพนักงาน ความเปน
ไปไดจรงิของโครงการ ตลอดจนขอจำกดัในเรือ่งเวลาและทรพัยากร
ดานอืน่ๆ
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4) แผนการสือ่สารทีมิ่ใชการโฆษณา แตเปนการสือ่สารเรือ่งดีๆ  เปนสิง่
จำเปนนับตั้งแตกอนเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ และติดตาม
หลงัการดำเนนิโครงการเสรจ็สิน้แลว เพือ่ทำใหเพือ่นพนกังานไดรบั
ทราบขอมลูในการทำกจิกรรมนีร้วมกนั ทำใหเกดิความสนใจและอาจ
จดัสรรเวลาเขามารวมเมือ่เขามคีวามพรอม

5) ความตอเนือ่ง ในการทำกจิกรรมเปนสิง่สำคญั เพราะการทำกจิกรรม
ในลักษณะเพียงครั้งเดียว (One time event) นั้นไมสามารถสราง
กระบวนการพัฒนาจิตใจ อันเปนกระบวนการที่ตองดำเนินการ
อยางตอเนือ่งและมพีฒันาการแบบวงจรกนหอย คือ มคีวามชดัเจน
และลมุลกึมากยิง่ขึน้เมือ่มกีารทำครัง้ตอๆ ไป
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ขอควรระวัง

ขอควรระวงัทีส่ำคญัในการทำกจิกรรมจติอาสาพนกังาน คือ การไมคาดหวังผล
แตมุงสรางเหตุคือปจจัยในการทำความดีใหถึงพรอม แตก็มิไดหมายความวา
ไมมีการประเมินผลหรือการติดตามผลการดำเนินงาน แตการประเมินผลและการ
ตดิตามผลการดำเนนิงานเปนไปเพือ่การเรยีนร ู เพือ่มงุสรางเหตหุรอืปจจยัครัง้ตอไป
ใหดีมากยิ่งขึ้น มากกวาการจับผิดหรือการประเมินเชิงปริมาณหรือคุณภาพในแง
เชงิเปรยีบเทยีบกบัโครงการของหนวยงานอืน่ ๆ

นอกจากนี้ยังตองระวังในเรื่องการสรางแรงจูงใจที่ไมกอใหเกิดความอยาก
หรอืความโลภ จากการไดสิง่จงูใจภายนอก เชน กรณกีารเปนอาสาสมคัรของมลูนธิิ
ทีม่แีรงจงูใจคอืเงนิตอบแทนตามจำนวนครัง้ของการชวยเหลอืเปนตน เพราะเปนการ
ยั่วยุตอความโลภของมนุษยและอาจทำใหอาสาสมัครไมสามารถควบคุมตนเองหรือ
มคีวามรคูวามเขาใจทีเ่ทาทันความโลภนัน้ ทำใหการทำกิจกรรมอาสาสมคัรนัน้ นอกจาก
ไมเปนการพฒันาจติใจแลว ยงักอใหเกดิความเขาใจผดิหรอืมจิฉาทฎิฐิอกีดวย จงึตอง
สรางแรงจูงใจที่กอใหเกิดความพอใจหรือความสุขใจที่ไดกระทำมากกวา ความโลภ
หรอืความตองการสิง่ของภายนอก เพือ่ใหการทำกจิกรรมจติอาสาพนกังานกอใหเกดิ
ความสขุและสรางศานตสิขุขึน้ในสงัคมไดอยางแทจรงิ
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ภาคผนวก
ก.  ตัวอยางแผนการดำเนนิกจิกรรมประจำป

ของชมรม Somboon Group อาสาฯ
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ข.  ตัวอยางแบบประเมนิโครงการจติอาสาพนกังาน

ชื่อกิจกรรม/โครงการ :
ผปูระสานงาน/ผรูบัผดิชอบโครงการ :
วนัท่ีทำกิจกรรม     จากวันท่ี                  ถงึ
ทราบขอมูลโครงการน้ีจากแหลงใด
       ก. เพือ่น        ข. บอรดประกาศ        ค. การกระจายขาวทางวิทยุ         ง. อืน่ๆ  คือ .....................................
ทานเคยรวมเปนอาสาสมัครมากอนหรอืไม         ไมเคย         เคย ระบุ ..................................................................................
การประเมินกิจกรรม (ใสเคร่ืองหมายลงในชองท่ีตองการ)

1. การสนับสนุนสงเสริมโครงการอาสาฯจากบริษัท
2. การสนับสนุนสงเสริมโครงการอาสาฯจากเพ่ือนรวมงาน
3. งบประมาณสำหรบัการทำกจิกรรม
4. การไดรับความรวมมือจากชุมชนท่ีเขาไปรวมกิจกรรม
5. เวลาในการวางแผน เตรียมโครงการ หรอืเตรียมตัวเขารวม
6. ประโยชนจากการทำกิจกรรมน้ี   -- กบัตัวพนกังาน

  -- กบัองคกรธรุกจิ
  -- กบัชุมชนท่ีเขาไปรวมกิจกรรม

7. คุณจะแนะนำใหมีการทำกิจกรรมน้ีซ้ำหรือไม
8. การเขารวมเปนอาสาสมัครในกิจกรรมครั้งตอไป
9. การเขารวมเปนผูนำหรือผูรับผิดชอบโครงการอาสาฯในคร้ังตอไป

รายการ ใช ไมใช
มากท่ีสุด นอยที่สุด

ขอเสนอแนะหรือคำแนะนำในการจัดทำโครงการ
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
หากมีลูกคาเขารวม อาจถามคำถามเพิ่มเติม คือ

การเขารวมกิจกรรมครั้งตอไป
การเลือกซื้อผลิตภัณฑหรือการบริการในครั้งตอไป
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ค.  ตัวอยางโครงสรางและหนาทีค่วามรบัผิดชอบในการตัง้ ชมรมอาสาสมคัร
พนักงานของ บรษัิท ชมรม Somboon Group อาสาฯ

 โครงสรางชมรม Somboon Group อาสาฯ

หมายเหต ุ: วาระดำรงตำแหนง 2 ป
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 หนาทีข่องแตละฝาย

ฝายประชาสัมพันธ
1) การสงขาวสารกจิกรรมของชมรมใหทัว่องคกร
2) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร เพื่อขอความรวมมือ ในการจัด

กิจกรรม
3) หาขาวสารสำหรบัการประชาสมัพนัธ

ฝายกิจกรรม
1) จดัประชมุอาสา ฯ ทัง้ในและนอกสถานที่
2) สำรวจและประมวลผลขอมูล เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน (หาสถานที่,

เตรยีมอปุกรณตาง ๆ)
3) กิจกรรมอืน่ ๆ

ฝายสรรหา
1) หาสมาชกิเพิม่
2) งานทะเบยีนสมาชกิ
3) เก็บเงินสมาชิกและจัดทำบัญชีของชมรม
4) สมาชกิสัมพนัธ (วนัเกดิ, เจบ็ปวย)
5) กฎระเบยีบการปฏบิตัขิองสมาชกิ

ฝายวิชาการ
1) จดัอบรมเพือ่พฒันาสมาชกิ
2) คนหาหลกัสูตรการอบรม
3) พฒันาทกัษะ
4) สำรวจความคดิเหน็และประเมนิผลการดำเนนิงานของชมรม
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 คุณสมบติัของสมาชกิชมรม Somboon Group อาสาฯ
1. เปนพนักงานของสมบูรณกรุป ในกรณีเปนพนักงานของ Subcontract

ตองมอีายงุานไมนอยกวา 6 เดอืน
2. มคีวามเสยีสละ และพรอมทำงานเพือ่สงัคม

 กฎระเบียบการปฏิบัติ
1. สมาชกิชมรม ฯ จะตองรบัขาวสารจากแผนกธรุการและกจิกรรมเพือ่สังคม ทกุสัปดาห

และทำการประชาสมัพนัธตอ
2. สมาชิกชมรม ฯ จะตองเขารวมประชุมไมนอยกวา 75 % ของการประชุมทั้งหมด

ในรอบ 6 เดอืน
3. สมาชกิชมรม ฯ จะตองเขารวมกจิกรรมบำเพญ็ประโยชนอยางนอย 1 ครัง้ ตอป
4. สมาชกิชมรม ฯ มหีนาท่ีสงเงนิ เดือนละ 100 บาท สมทบเขากองทนุ เพือ่การทศันะ

ศกึษาประจำปและสวสัดิการตาง ๆ (เยีย่มไข, มรณะสงเคราะห)
5. สมาชกิชมรมฯ จะตองไมประชาสมัพนัธขาวสารในเชงิลบทีม่ผีลตอบรษิทัฯ และชมรมฯ
6. สมาชกิชมรมฯ จะตองปฏบิตัติามกฎระเบยีบของบรษิทัฯ และชมรมฯ อยางเครงครดั

 การพนสภาพการเปนสมาชกิชมรม ฯ
1. พนสภาพการเปนพนกังานของบรษิทั ฯ
2. ลาออกจากชมรม ฯ
3. การพจิารณาใหออกจากชมรม ฯ โดยมตขิองคณะกรรมการ (ประธาน และคณะกรรมการ)
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ง.  บทความเรือ่ง
จติอาสาพนกังานจากมมุมองพทุธเศรษฐศาสตร : สคูวามสขุในวถิกีารทำงาน

บทนำ

มีผูกลาววาสังคมไทยสนใจเรื่องที่ไมดีมากกวาเรื่องดีๆ สื่อมวลชนไทย
สวนใหญจึงนิยมลงเรื่องราวที่สนองตอบกับความสนใจดังกลาว ทำใหเรื่อง
การทำความดีของผูคน องคกรตางๆ อาจไมอยูในกระแสหลักในความสนใจของ
คนในสงัคม

เรือ่งราวทีน่ำมาเลา....ตอไปนี ้ เปนเรือ่งราวของการทำความดขีองพนกังาน
ในองคกรธุรกิจ 4 แหง อาจมีผูไดรับฟงเรื่องราวเหลานี้มาบางแลว มาคราวนี้
คงไมเปนการนำเรือ่งเกามาเลาใหม เพราะนำแนวคดิพทุธเศรษฐศาสตรมาวเิคราะห
ในกระบวนการของกจิกรรมทำความดเีหลานี ้ เพือ่ใหเกดิความเขาใจกจิกรรมเหลานี้
ใหลกึซึง้มากยิง่ขึน้

พทุธเศรษฐศาสตรคืออะไร

พุทธเศรษฐศาสตรคือการนำเอาพุทธธรรม คือ คำสอนของพระพุทธเจา
มาประยกุตใชในการจดัสรรทรพัยากรทีม่อียอูยางจำกดัใหเกดิประโยชนสงูสดุ โดยผาน
กิจกรรมทางเศรษฐกจิทัง้ 3 ดาน คือ การผลติ การบรโิภค และการกระจายผลผลติ
ทัง้ในระดบัจลุภาคและระดบัมหภาค

ความแตกตางที่สำคัญระหวางทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่นำมาใชในเศรษฐกิจ
ของประเทศและของโลกในปจจุบัน อันเรียกวาเศรษฐศาสตรกระแสหลัก และ
พุทธเศรษฐศาสตรนั้นมีหลายประการ นับตั้งแตขอสมมุติที่อยูเบื้องหลังทฤษฎี
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เศรษฐศาสตร กระแสหลักท่ีเชื่อวามนุษยมีพฤติกรรมการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
(Rationality) โดยถือวาการท่ีมนุษยดำเนินการทางเศรษฐกิจท้ัง 3 ดาน โดยยึด
ผลประโยชนสวนตนเปนหลกั เปนการการทำทีม่เีหตผุล

ภายใตขอสมมตุเิชนนี ้ เมือ่รวมกบัความเชือ่ในววิฒันาการของความอยรูอด
ของสิง่มชีวีติของชาลส ดารวนิ เรือ่ง “ความอยรูอดของสิง่มชีวีติทีเ่หมาะสม” (Survival
of the Fittest) ทฤษฎเีศรษฐศาสตรกระแสหลกัไดนำมาใชในเรือ่งระบบการแขงขนั โดย
เชือ่วากลไกตลาด หรอืราคา อนัเปรยีบเสมอืนมอืทีม่องไมเหน็ (Invisible Hand) จะเขา
มาควบคมุใหเกดิการจดัสรรอยางมปีระสทิธภิาพภายใตระบบการแขงขนัแบบ สมบรูณ
(Perfectly Competition) กลาวคอื เมือ่มผีขูายจำนวนมากผลติสนิคา อยางเดยีวกนั และ
ผซูือ้จำนวนมากมคีวามตองการบรโิภคสนิคานัน้ และแตละฝาย ก็มขีาวสารทีส่มบรูณ
ราคาตลาดเปนกลไกในการปรบัปรมิาณความตองการเสนอซือ้ และเสนอขายใหอยใูน
ระดบัสมดลุ คือไมใหเกดิความโลภจนเกนิไป และกอใหเกิด การจดัสรรทรพัยากรอยาง
มปีระสทิธภิาพบรรลเุปาหมายทางเศรษฐกจิคอืระดบั ความพงึพอใจสงูสดุ (Utility) ของ
ผเูกีย่วของ จงึทำใหผลประโยชนสวนตน(Self Interest) และ การแขงขนั (Competition)
เปนหวัใจหรอืคณุคาหลัก (Core Value) ของทฤษฎเีศรษฐศาสตรกระแสหลกั

แตในโลกความเปนจริง ระบบตลาดแขงขันสมบูรณ กลับเปนเรื่องที่อยูใน
อดุมคตเิทานัน้ อนัเนือ่งจากชนดิสินคาทีม่คีวามหลากหลาย จำนวนผขูายหรอืผผูลติ และ
การแลกเปลีย่นสนิคาระหวางผผูลติและผบูรโิภคกลบัไมใชเปนเรือ่งงายและมตีนทนุ เพือ่
ใหเกดิกิจกรรมการแลกเปลีย่นเกดิขึน้ อนัเรยีกวาตนทนุธรุกรรม (Transaction Cost)
สาเหตุสำคัญ คือ ขอมูลขาวสารที่ไมสมบูรณระหวางกัน ทำใหเกิดสภาวะที่เรียกวา
“ระบบตลาดลมเหลว” (Market Failure)

นกัเศรษฐศาสตรกระแสหลกัพยายามแกไขปญหาดวยการนำเสนอมาตรการ
ตาง ๆ ใหภาครฐั เขาไปแทรกแซงหรอืควบคมุระบบตลาด โดยไมยอมใหระบบตลาด
ดำเนินการไปตามสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น เชน การออกระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ
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โดยภาครฐั เพือ่ปองกนัการผกูขาด หรอืการเขาไปดำเนนิการผลติสนิคาหรอืบรกิาร
ที่มีความจำเปนแทนที่เอกชน เนื่องจากเอกชนไมมีแรงจูงใจในการดำเนินการ
ตลอดจนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในฐานะผูบริโภครายใหญ เมื่อเกิด
สภาวะเศรษฐกจิตกต่ำ เปนตน ซึง่เปนการแกปญหาทีป่รากฏขึน้ในแตละชวงเทานัน้
แมมคีวามพยายามในการแกปญหาระยะยาว กลบัเปนเรือ่งทีไ่มงายนกั และทีส่ำคญั
หากภาครัฐ อันประกอบดวยนักการเมือง และขาราชการมิไดวางเปาหมายอยูที่
ความผาสุกของประชาชนทั้งประเทศเปนดานหลัก แตกลับอยูที่ฐานเสียงและ
ผลประโยชนสวนตน ความลมเหลวของภาครฐั (Government Failure) จึงเปนส่ิงที่
หลกีเลีย่งไดยากยิง่

เมื่อหันกลับไปพิจารณาภาคธุรกิจเอกชนที่ผลิตสินคาโดยมีเปาหมายเพื่อ
ประโยชนสวนตนหรือกำไรเปนดานหลัก คุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะของคนในสังคม
(Well-being) จึงอาจถูกละเลย สงผลใหเกิดการผลิตที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบ
ตอสงัคมและสิง่แวดลอมเกดิขึน้ แมในปจจบุนัจะมกีระแสการเรยีกรองเรือ่งการทำธรุกจิ
เพือ่ความรบัผดิชอบตอสงัคม (Corporate Social Responsibility) เกดิขึน้ทัว่โลก และ
กระจายสเูมอืงไทยแลวกต็าม ประเดน็ปญหาความไมเขาใจเกีย่วกบัเรือ่งดงักลาว ทัง้ใน
เรื่องคำนิยามหรือความหมายของสิ่งนี้ และการวัดผลของการกระทำซึ่งเปนเรื่อง
นามธรรม ตลอดจนระบบคดิ (System Thinking) เบือ้งหลงัของการทำธรุกจิโดยสวนใหญ
ทีม่องเหน็ผลประโยชนสวนตน (Self-interest) ในความหมายทีแ่คบ จงึอาจเหน็วา ธรุกจิ
ควรทำกำไรกอนแลวคอยคำนึงถึงสังคมที่หลัง และอาจกาวลวงไปถึงการเนน
หาประโยชนสวนตนระยะสั้นโดยไมคำนึงถึงผลกระทบทางลบดังที่กลาว อันเนื่อง
มาจากกลไกตลาดทีเ่ขามาควบคมุความโลภมคีวามลมเหลวดงัทีก่ลาวมา

เมื่อนำพุทธธรรมเขามาประยุกตในทฤษฎีเศรษฐศาสตร ทำใหความเขาใจ
เรื่องธรรมชาติของมนุษยมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเขาใจวาทุกส่ิงลวนตั้งขึ้นภายใต
เหตปุจจยัทีม่คีวามสมัพนัธระหวางกนั ภายใตกฎอิทปัปจจยัตา ดังนัน้การดำรงชวีติ
มนุษยจึงมิไดเกิดขึ้นไดโดยสวนเดียว แตดำรงอยูภายใตความสัมพันธกับสังคม
(Society) และธรรมชาติสิ่งแวดลอม (Nature) หากปราศจากสังคมหรือธรรมชาติ
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มนษุยก็ไมสามารถดำรงตนอยไูด ดังนัน้ผลประโยชนสวนตน (Self-interest) ในพทุธ
เศรษฐศาสตรจงึมคีวามหมายทีก่วางขวาง ครอบคลมุถงึคณุภาพชวีติ ทัง้ของตนเอง
คนอืน่ๆ ในสงัคม หรอื ธรรมชาตสิิง่แวดลอม

เมื่อเขาใจถึงความสัมพันธของการดำรงอยูรวมกันอยางเปนเหตุปจจัย
กลไกความรวมมอื (Cooperation) จึงเปนสิ่งที่จำเปน ทั้งนี้อาจเปนความรวมมือแท
(Pure Cooperation) คือความรวมมือของทุกฝายในสังคม และความรวมมือเทียม
(pseudo cooperation) คือ ความรวมมือกันภายในสังคมยอยหนึ่งๆ เชน ในชุมชน
หรอื องคกรธรุกจิ เพือ่การแขงขนักบัอกีสังคมยอยๆ อืน่ๆ ภายใตเปาหมายทีส่ำคญั
คือ คุณภาพชวีติทีดี่รวมกนั ดังนัน้ พทุธเศรษฐศาสตรจงึมคุีณคาหลกัอยทูีคุ่ณภาพชวีติ
ทีดี่รวมกนั และความรวมมอื ในขณะทีเ่ศรษฐศาสตรกระแสหลกั คือ ผลประโยชนสวนตน
และการแขงขนั
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ความเขาใจในเรื่องความสัมพันธอยางเปนเหตุปจจัยซึ่งกันและกันดังกลาว
กลบัเปนเรือ่งทีซ่บัซอนและเขาใจไดยากยิง่ อนัเนือ่งจากความไมร ู (อวชิชา) ทีท่ำให
มนุษยไมสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ทั้งหลายตามความเปนจริง มนุษยจึงตองมีการ
พฒันาปญญา (ความรแูจงตามความเปนจรงิ) จติใจ และพฤตกิรรม อนัเปนฐานสำคญั
ทีเ่กือ้กลูกนัใหเกดิขึน้ พระพทุธเจาทรงมคีวามเชือ่วามนษุยมศีกัยภาพในการพฒันา
ใหเกิดปญญา และพระองค พระอริยสาวก อุบาสก อุบาสิกา ทั้งในครั้งพุทธกาล
และสบืเนือ่งตอกันมา ลวนแสดงตนเปนตวัอยางใหเหน็ถงึศกัยภาพเชนนัน้ และเพือ่ให
เขาถงึความหมายทีแ่ทจรงิของคำวา “มนษุย” คือ ผมูใีจสงูหรอืใจประเสรฐิ อยางแทจรงิ
กระบวนการพัฒนาปญญาดังกลาวมิไดเกิดขึ้นจากระบบการศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน
แตเปนการศกึษาในระบบ “ไตรสกิขา” ซึง่เปนหนทางแหงการดบัทกุข หรอือรยิมรรค
มอีงคแปด

ทัง้นี ้การศกึษาในระบบไตรสกิขามไิดมงุเนนการปฏบัิติระดบับุคคล เทา
นัน้ แตครอบคลมุถงึสภาพสงัคมทีเ่อือ้ตอการศกึษาในระบบไตรสกิขาของ บุคคล
ดวย ดังทีพ่ระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยตุตโต, 2543 : 604) ไดกลาววา “สาระของ
ไตรสกิขา แสดงตวัออกมาไมเฉพาะการปฏบิตัริะดบับคุคลของบคุคลเทานัน้ แตสองถงึ
ภารกจิทีม่นษุยจะตองจดัทำในระดบัชมุชนและสงัคมดวย กลาวคอื การจดัวาง ระบบแบบ
แผน จดัตัง้สถาบนั และกจิการตางๆ จดัแจงกจิกรรมและวธิกีารตางๆ เพือ่ใหสาระของ
ไตรสกิขาเปนไปในหมมูนษุย หรอืใหมนษุยดำรงอยใูนสาระไตรสกิขา”
โดยมรีายละเอยีดการพฒันาสามดาน ทัง้ในระดบับคุคลและสงัคม คือ

ก. ศลี คือ ความเปนอยทูีถ่กูตองทางกาย วาจา อนัเกดิจากเจตนาทีอ่ยใูน
จิตใจของแตละบุคคลเปนหลัก และสังคมอันหมายถึงกฎระเบียบ
กฎหมายของสังคมที่ปองกันมิใหมนุษยดำเนินชีวิตอยางไมเบียดเบียน
กัน และสงเสรมิใหเกดิการทำความดใีนสงัคม ประกอบดวย

1) เจรจาชอบ (สมัมาวาจา)  ไดแก การเวนจากการพดูเท็จ สอเสยีด
และคำหยาบ
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2) กระทำชอบ (สมัมากมัมนัตะ) ไดแก การเวนจากการทำลายชวีติ
ผอูืน่ การเอาของทีเ่ขามไิดให และการประพฤตผิดิในกาม

3) เลีย้งชพีชอบ (สมัมาอาชวีะ) การมอีาชพีทีดี่งามไมเบยีดเบยีน
สงัคมและสิง่แวดลอม

ข. สมาธ ิคือ ความมจีติใจทีอ่บรมด ีมสีมรรถภาพพรอมทีจ่ะไดรบัความสขุ
ตามธรรมชาติของบุคคล และสังคมอันครอบคลุมถึงสภาพแวดลอม
ทางกายภาพทั้งในชุมชนที่อาศัย สถานที่พักผอนและในที่ทำงาน
เพื่อใหเกิดบรรยากาศจูงใจใหมนุษยคิดในสิ่งดีงาม มีความเมตตา
ปราณตีอกัน  ประกอบดวย

4) เพยีรชอบ (สมัมาวายามะ)  ไดแก ความเพียรทางใจ ความบากบัน่
คือ ปธาน 4 คือ เพยีรปองกนัอกศุลทีย่งัไมเกดิ เพยีรละอกศุล
ทีเ่กดิขึน้แลว  เพยีรสรางกศุลทีย่งัไมเกดิ และ เพยีรสงเสรมิกศุล
ทีเ่กดิขึน้แลว

5) ระลกึชอบ (สมัมาสต)ิ ความไมเผลอ ไมเลิน่เลอ ระมดัระวงั และ
ตืน่ตวัในหนาที ่เพือ่ใหการดำเนนิชวีติมสีตกิำกบัอยใูนทกุกาวยาง

6) ต้ังมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) ความมั่นคงของจิต หรือ การที่จิต
กำหนดแนวแนอยูกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เปนคุณงามความดี หรือ
การกระทำความดี

ค. ปญญา คือ ความรอบรใูนสิง่ทีค่วรรตูามภาพความเปนจรงิตามธรรมชาติ
และรวูธิใีนการพฒันาอยางเพยีงพอ และสำหรบัมนษุยแตละบคุคล  และ
สังคมอันรวมถึง ระบบการศึกษาที่เนนคุณธรรมและการสรางระบบคิด
ตลอดจนระบบการศกึษาทีเ่นนการฝกในระบบไตรสกิขา ประกอบดวย

7) เหน็ชอบ (สมัมาทิฏฐ)ิ  ความเหน็ ทฤษฎ ีความเชือ่ รวมถงึคานยิม
และอุดมการณที่ถูกตอง คือ ความเห็นถึงกฎไตรลักษณ
การเกดิขึน้ตัง้อย ูและดบัไปของสรรพสิง่

8) ดำรชิอบ (สมัมาสงักปัปะ) ความดำรนิกึคิดท่ีไมดำเนนิไปตาม
แรงผลักของความชอบหรือไมชอบ หรือเกิดจากความเห็นผิด
(มจิฉาทฏิฐ)ิ หรอืความดำรนิกึคิดท่ีไมเอนเอยีง
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กระบวนการดงักลาวมไิดเปนเพยีงการทำความเขาใจทางทฤษฎเีทานัน้ (ปรยิตั)ิ
แตเนนการฝกปฏบิตัติามแนวคดิทฤษฎ ี (ปฏบิตั)ิ และการไดรับผลจริง ตามแนวคิด
ทฤษฎ ี(ปฏเิวธ) เพือ่กอใหเกดิศรทัธา คือความมัน่ใจในการปฏบิตัใิน ครัง้ตอๆ ไป ทัง้
นีใ้นการฝกฝน ศลี สมาธ ิปญญา นัน้มไิดแยกจากกนั หากม ีความสมัพนัธเชือ่มโยงกนั
เปนระบบตามกฎ อทิปัปจจยตาเชนเดยีวกนั โดยมปีญญา เปนแกนกลางในการกำกบั
จงึมกีารเรยีกการพฒันาในระบบไตรสกิขา วาเปน กระบวนการพฒันาปญญา

ในเศรษฐศาสตรกระแสหลกั อาจพจิารณาวา “ทนุมนษุย” (Human Capital)
มคีวามหมายใกลเคยีงกบัปญญา แตแทจรงิแลวมคีวามแตกตางกนัมาก เนือ่งจาก มนษุย
ในเศรษฐศาสตรกระแสหลกัเปนเพยีงทนุหรอืปจจยัในการผลติทีส่ำคญัเทานัน้ ในขณะที่
ปญญาในพทุธเศรษฐศาสตรกลบัเปนศกัยภาพทีม่นษุยควรพฒันาเพือ่ใหเขาใจสรรพสิง่
ตามความเปนจรงิ ดังนัน้ปญญาจึงไมไดเปนเพยีงปจจยัหลกัในการผลติเทานัน้ แตนำมา
ควบคมุการบรโิภค และชวยในการแลกเปลีย่นสนิคาและบรกิารอยางม ีการณุยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น มิไดเอาราคา หรือกำไรเปนตัวตั้งอีกตอไป ทำใหปญญา เปนหัวใจหลักใน
พทุธเศรษฐศาสตร

และเมือ่มปีญญากำกับในวถิกีารดำเนนิชวีติทัง้ในวถิชีวีติประจำวนั และ ในการ
ทำงาน ทำใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมซึ่งเปนทางสายกลาง (Middle
Way) ใหเกดิขึน้ เพือ่บรรลเุปาหมายของคณุภาพชวีติรวมกนั และเขาใจถงึ ความหมาย
ของความสุขที่แทจริง วามิไดเกิดจากการบริโภคสินคาหรือบริการ หรือการไดรับสิ่ง
ตาง ๆ  เทานัน้ ซึง่เปนความสขุทีต่ององิอาศยัสิง่ภายนอก (สามสิสขุ) แตเปนความสขุอนัเกดิ
จากการไดทำสิง่ดงีาม หรอืการเสยีสละทรพัย สิง่ของของตน ซึง่เปนความสขุทีไ่มตอง
องิอาศยัสิง่ตางๆ ภายนอก (นริามสิสขุ) จากความเขาใจ ชดัเจนทำใหเหน็คณุคาและรวม
กันทำสิง่ดงีามตาง ๆ  และชวยเหลอืบคุคลอืน่ทีเ่ดอืดรอน มากกวาเพือ่ใหเกดิศานตสิขุ
ขึน้ในสงัคมไดอยางแทจรงิ
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จิตอาสาพนักงานคืออะไร

“จติอาสา (Spiritual Volunteer)” หรอื การใหและอาสาชวยเหลอืเกือ้กลูกนั
ระหวางกนั ของคนในสงัคม เปนกจิกรรมทีด่ำรงอยมูาชานานคกัูบสงัคมมนษุยตัง้แต
ครั้งอดีต เพื่อชวยทำใหมนุษยสามารถดำรงชีวิตอยูไดในทามกลางความขาดแคลน
อาหาร และสิง่ของเครือ่งใช ฯลฯ ทัง้ในภาวะปกตแิละเมือ่เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

ในปจจบุนั เมือ่ความเจรญิทางเทคโนโลย ีและความพรอมในสิง่อำนวย ความ
สะดวกจากสาธารณปูโภคทีภ่าครฐัจดัสรรใหเพิม่มากขึน้ จนเกดิความมัน่คง ปลอดภยั
ในชวีติ ทำใหมนษุยในสงัคมหลายแหงอาจหลงลมืความสำคญัของมติ ิทางสงัคมในดาน
นีไ้ป เชน คนในสงัคมเมอืงหลวง อาจไมรจูกัเพือ่นบานทีอ่ยตูรงขาม กันเลย หากมีเหตุ
รายเกดิขึน้ในบาน บคุคลแรกทีเ่ขาขอความชวยเหลอืกอ็าจเปนยาม รกัษาความปลอดภยั
ตำรวจ หรอืเพือ่นสนทิท่ีอยหูางไกล แทนทีจ่ะเปนเพือ่นบาน ทีอ่ยใูกลเคยีง เปนตน ทัง้
นีม้ไิดมคีวามหมายวาความเจรญิทางเทคโนโลยจีะมแีตดานลบ แตผลกระทบทางลบควร
เปนสิง่ทีต่องคำนงึถงึ

กอปรกบัการพฒันาทีเ่นนการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเปนสำคญั โดยมภีาค
เอกชนเปนจกัรกลในการขบัเคลือ่นเพือ่บรรลเุปาหมายประโยชนสวนตน เปนสำคญั ใน
ขณะทีก่ลไกตลาดและภาครฐัเขาไปควบคมุและแทรกแซงนัน้ลมเหลว ดังทีก่ลาวมาแลว
ความเจรญิทางเทคโนโลยหีรอืวตัถแุละทางเศรษฐกจิจงึมไิดทำให สงัคมบรรลสุวสัดิการ
สงูสดุแตอยางใด แตกลบันำมาซึง่ความแตกตางเรือ่งรายได ระหวางคนรวยและคนจน
ความเครยีดของผคูนในสงัคม และความเสือ่มโทรมของ ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทัง้ใน
ประเทศทีพ่ฒันาแลว และในประเทศทีก่ำลงัพฒันา ทีม่รีะดบัความรนุแรงของปญหา
มากกวา กอใหเกดิกระแสความสนใจตอแนวทาง การพฒันามงุสคูวามยัง่ยนื ในระยะยาว
มากกวาความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ในระยะสัน้ โดยเนนการพฒันาทีค่ำนงึถงึมติทิาง
สงัคม และธรรมชาตสิิง่แวดลอมมากยิง่ขึน้
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เมือ่มงีานวจิยัจำนวนมากคนพบวา ประเทศทีพ่ฒันาแลวหลายประเทศ เผชญิ
ปญหาดังกลาวในระดับที่แตกตางกัน หรือดำรงอยูไดแมในภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ำ
อนัเนือ่งมทีนุสงัคมอยใูนระดบัสงู เชน ในประเทศอติาลตีอนบน และประเทศญีป่นุ เปนตน

ทนุสงัคมคอื ความสมัพนัธของคนในสงัคมทีม่คีวามไววางใจและรวมมอื ชวย
เหลอืกันเกือ้กูลกนั เมือ่นำมาใชเปนปจจยัในการผลติหรอืในวถิชีวีติปกต ิเปนการ ลดตน
ทนุธรุกรรมในการแลกเปลีย่น ทำใหผขูายและผซูือ้เกดิความเชือ่ถอืไววางใจกนั จงึไม
จำเปนตองมคีาใชจายในการหาขอมลู หรอืการปองกนัการละเมดิสัญญาของอกีฝาย เปน
ตน และเมือ่เกดิภาวะไมปกต ิเชน ภาวะภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิความชวยเหลอื รวมมอื
กันของคนในสงัคม  เปนการชวยแกปญหาใหสงัคมผานวกิฤตกิารณดังกลาว สามารถ
กลบัสกูารดำเนนิชวีติไดอยางปกตไิดอยางรวดเรว็ ดังเชน กรณกีารสราง เมอืงใหมดวย
ความรวมมอืรวมใจของคนในชมุชนหลงัจากเกดิแผนดนิไหวครัง้ใหญ ทีส่ดุของประเทศ
(จนถงึปจจบุนั) ทีเ่มอืงโกเบ ประเทศญีป่นุ เมือ่ป พ.ศ. 2542  เปนตน

กระแสการเรยีกรองใหเกดิกิจกรรมการชวยเหลอืเกือ้กูลกนัในสงัคมเกดิขึน้ ใน
รปูแบบตางๆ ทัง้ทางดานมาตรการการนำเงนิบรจิาคมาลดหยอนทางภาษ ีการยกยอง
เชดิชูบคุคล องคกร หรอืชมุชน ตลอดจนการรณรงคสรางกระแสการอาสาสมคัร จาก
องคกรระดบัโลก คือ องคกรสหประชาชาตเิพือ่จติอาสา (United Nation Volunteers)
หรอืระดบัประเทศ และภาคองคกรสาธารณประโยชนตาง ๆ  อาจอยใูนรปูแบบภาคคีวาม
รวมมอืกับองคกรสาธารณประโยชนทีม่อียแูลว เชน สภากาชาด หรอื มลูนธิติางๆ ฯลฯ

ในสังคมไทยนั้น กิจกรรมการใหและอาสาชวยเหลือเกื้อกูลกันดำรงอยูใน
วถีิชวีติ เชน การทำบญุตกับาตร การบรจิาคและชวยเหลอืคนทีอ่อนแอ หรอืดอยโอกาส
กวา เปนตน ภาษาไทยจงึมคีำวา “น้ำใจ” หรอื “เอาใจใส” เปนพฤตกิรรมแสดงออก อยาง
เดนชัดในวัฒนธรรมไทย ที่สำคัญกิจกรรมการใหและการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ดังกลาวมไิดเปนแตเพยีงการกระทำทีแ่สดงออกภายนอกเทานัน้ แตเปนการกระทำที่
สะทอนความรสูกึท่ีมาจากจติใจภายในทีอ่ยากชวยเหลอื คำในสงัคมไทย จงึมคีำวา “ใจ”
อยดูวยทกุครัง้
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ดังนั้นจึงขอใชคำวา “จิตอาสา” แทนคำวา “อาสาสมัคร” ซึ่งมาจากภาษา
อังกฤษวา “Volunteer” เพื่อชี้ใหเห็นถึงจิตใจที่ดีงามที่อยากชวยเหลือ และพรอม
แสดงออกหากมีความพรอมทางดานเงื่อนไขและเหตุปจจัยตางๆ ระดับการแสดง
ออกอาจมีความแตกตางกนั เชน หากเปนสงัคมชนบทกป็รากฏใหเหน็อยอูยางชดัเจน
ในขณะทีเ่ปนสงัคมเมอืง เชน ในกรงุเทพฯ ทีม่กีารจราจรตดิขดั การทำงานทีม่คีวาม
เรงดวน จงึทำใหจติอาสาไมปรากฏใหเหน็เดนชดันกั

เมื่อรวมคำวา “จิตอาสา” (Volunteer) กับ “พนักงาน” (Employee) เปน
“จติอาสาพนกังาน” (Employee Volunteer) จงึหมายถงึ จติใจทีดี่งามทีอ่ยากชวยเหลอื
ทางดานเงินทอง ทรัพยสิน เวลา หรือความรูความชำนาญ พรอมแสดงออกหากมี
โอกาสของพนกังานในองคกรธรุกจิเอกชน ภายใตการสนบัสนนุขององคกร

แมยงัไมมกีารศกึษาถงึจดุเริม่ตนของโครงการจติอาสาพนกังาน (Employee
Volunteer Program: EVP) แตก็พอทราบวากิจกรรมเหลานีเ้กดิขึน้อยางไมเปนทางการ
มาเปนเวลานาน ภายใตความสมัพนัธทีดี่ชวยเหลอืเกือ้กลูกนัระหวางธรุกจิเอกชน และ
สงัคมทัง้ในระดบัชมุชนทีธ่รุกจินัน้ตัง้อยจูนถงึระดบัประเทศ อกีท้ังยงัไมม ีงานวจิยัทีช่ี้
ใหเหน็วาความสำเรจ็จนเปนผนูำในแวดวงธรุกจิขององคกรธรุกจิตางๆ มคีวามสมัพนัธ
กับความชวยเหลอืเกือ้กลูตอสงัคมหรอืไม

แตงานวจิยัของ Collins และ Porras ใน Built to Last ชีใ้หเหน็วาลกัษณะ
สำคัญอยางหนึ่งของกิจการท่ีประสบความสำเร็จอยางเปนเวลานาน คือ การมิได
มุงเนนการทำธุรกิจเพื่อผลกำไรเปนที่ตั้ง แตไดเชื่อมโยงใหองคกรธุรกิจสัมพันธกับ
สงัคมโดยรอบ นำมาเปนคณุคาหลกั (Core Value) และอดุมการณ (Ideology) ทีส่ำคญั
ในการดำเนินธุรกิจ มีการวางแผนกลยุทธสูการปฏิบัติเพื่อใหการดำเนินธุรกิจ
บรรลุคุณคาหลักดังกลาวอยางตอเนื่อง มิไดเปนเพียงการโฆษณาชวนเชื่อ หรือการ
สรางภาพลกัษณองคกร (Corporate Image) ชัว่ครัง้ชัว่คราวแตอยางใด
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หลังจากที่สังคมไดเผชิญกับปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคม
และการลมละลายของบรษิทัใหญในตลาดหลกัทรพัยในประเทศสหรฐัอเมรกิา หลายแหง
เชน Enron หรือ World Com เปนตน อีกท้ังการเกิดวิกฤติการณเครื่องบินชนตึก
เวริลด เทรด เมือ่วนัที ่11 กันยายน พ.ศ. 2543 ลวนสะทอนสภาพความสบัสน (Chaos) ไมเปน
ปกติของสังคมโลก กระแสการเรียกรองใหทุกฝายคำนึงประโยชนของสังคมจึงเกิด
มีมากยิ่งขึ้น สวนของธุรกิจเอกชน คือ การเรียกรองใหมีการดำเนินการที่คำนึงถึง
ความรบัผดิชอบตอสงัคม (Corporate Social Responsibility) มากยิง่ขึน้

ในขณะทีธ่รุกจิตางๆ ก็เริม่มาทำความเขาใจถงึการดำเนนิการดงักลาว พรอมๆ
ไปกับความพยายามในการทำกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มเติม (Add-on activity) จากการ
ดำเนนิธรุกจิปกต ิ กิจกรรมการบรจิาคเงนิและสิง่ของ หรอืการเสยีสละเวลาชวยเหลอื
สงัคมโดยการอาสาสมคัรของพนกังานในองคกรธรุกจิ ทีเ่รยีกวา “จติอาสาพนกังาน”
จงึไดรบัความนยิมเพิม่มากขึน้
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ในตางประเทศมีตัวอยางโครงการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะหลากหลาย เชน
การบริจาคประจำปของบริษัท (Charity of the Company) การพาพนักงาน
ไปบรจิาคส่ิงของและชวยเหลอืสงัคมในชวงเวลา 1 วนั (Team Challenges or One
Day-Off Events or Done-in-a Day Projects) การไปชวยเหลือชุมชนในประเด็น
 ทีต่องการในระยะเวลาสัน้ (Development Assignments) หรอืการใหบรกิารโดยไมคิด
คาใชจายหรอืใหสวนลด (Pro Bono) เปนตน

ประโยชนของการทำโครงการจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ มิไดจำกัด
เฉพาะการสรางกิจกรรมที่ดีตอสังคมเทานั้น ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากร-
มนษุย ดานทกัษะความเปนผนูำ ความสมัพนัธระหวางบคุคล และการสือ่สาร ตลอดจน
ความภาคภมูใิจในองคกรธรุกจิ และเกดิความจงรกัภกัดีตอองคกร (Loyalty)

แมวายงัไมมกีารวจิยัทีศ่กึษาในเรือ่งประโยชนทีเ่กดิขึน้อยางชดัเจน แตคงยาก
ตอการปฏเิสธถงึประโยชนดังกลาว อนัเปนผลพลอยไดสำคญัท่ีเกดิขึน้ในหมพูนกังาน
ทัง้ทีร่วมโครงการโดยตรงและโดยออม การนำแนวคดิพทุธเศรษฐศาสตรมาวเิคราะห
โครงการเกี่ยวกับจิตอาสาพนักงานขององคกรธุรกิจ ในประเด็นการดำเนินกิจกรรม
ทีน่ำสกูารพฒันาปญญาในระบบไตรสกิขา อนัเปนหวัใจหลกัในพทุธศาสนา วาเปนไป
ไดอยางไร โดยเนนการวเิคราะหการดำเนนิการในระดบัสงัคมหรอืการปฏบิตัขิององคกร
ธรุกจิเทานัน้ ยงัมไิดกลาวถงึการปฏบิตัขิองพนกังานแตละบคุคล

แมวาองคกรธุรกิจตางๆ ในกรณีศึกษาไมไดนำหลักหรือแนวทางของ
พุทธศาสนาเขามารวมคิดในการจัดกิจกรรมแตอยางใด แตเมื่อพูดถึงหลักการทาง
พทุธศาสนา พนกังานในองคกรธรุกจิในกรณศีกึษาหลายทานกม็คีวามเหน็วา มคีวาม
สอดคลองกนัอยจูรงิ

ดังนัน้ เมือ่นำหลกัการไตรสกิขา เขามารวมวเิคราะห อาจชวยทำใหเขาใจ
กระบวนการทำกิจกรรมดังกลาวใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำสูการพัฒนา
กิจกรรมที่มุงสูการพัฒนาปญญาของมนุษยอยางแทจริง ทั้งภายในองคกรธุรกิจ
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รวมถงึการนำเสนอนโยบายในการสนบัสนนุ เพือ่ใหการพฒันาปญญาในมนษุยไดเกดิขึน้
และนำปญญาดังกลาวไปใชในการผลิต บริโภค และแลกเปลี่ยนแบงปนกันใหเกิด
คุณภาพชวีติทีดี่ทัง้ตอตนเอง องคกรธรุกจิ สงัคม และธรรมชาตสิิง่แวดลอม เปนศานตสิขุ
รวมกนัของสงัคมอยางแทจรงิ

องคกรธรุกจิในกรณศีกึษานีป้ระกอบดวย องคกรธรุกจิ 4 แหง คือ 1) บรษิทั
เนสทเล(ไทย) จำกดั (  ) 2) บรษิทัฯ ในกลมุสมบรูณ (สมบรูณ) 3) บรษิทั เมอรค
จำกดั (Merck) 4) ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (PwC) จำกดั ประเทศไทย ซึง่มกีารจดั
โครงการจติอาสาพนกังานในลกัษณะแตกตางกนั คือ

จติอาสาพนกังาน   : จากความใสใจของบุคคลสนูโยบาย

บรษิทั เนสทเล(ไทย)  จำกดั  ( ) ไดดำเนนิธรุกจิภายใตแนวทางการผลติ
ผลติภณัฑทีห่ลากหลายกอใหเกดิโภชนาการและมสีขุภาพทีดี่ และนำสชูวีติความเปนอยู
ทีดี่ และสรางความสมัพนัธทีดี่กับชมุชนและผเูกีย่วของทกุฝายมาตลอดนบัตัง้แต เริม่ตัง้
บรษิทั

จติอาสาพนกังานใน  สวนสำนกังานใหญและการตลาด ไดเริม่มาเปน
เวลาสองป จากพนักงานกลุมหนึ่งซึ่งมีความสนใจในกิจกรรมจิตอาสาอยูแลว ไดใช
เวลาวางในวนัหยดุไปทำบญุหรอืบรจิาคตามสถานเลีย้งเดก็หรอืบานพกัคนชรา ฯลฯ
กันอยูเนืองๆ รวมกันจัดทำโครงการขึ้น  ภายใตการริเริ่มและสนับสนุนงบประมาณ
จากบรษิทัและคำปรกึษาจากผบูรหิารระดบัสงูทานหนึง่ (ทีเ่ปนคนไทย) ซึง่มองเหน็มติิ
ทางสงัคมทีอ่าจขาดหายไปในหมพูนกังานทีอ่ยใูนองคกรท่ีมคีวามมัน่คง ผลตอบแทน
และสวัสดิการคอนขางดีเมื่อเทียบกับภายนอก จึงตองการเปดโอกาสใหพนักงาน
ไดเขาไปสมัผสักับสงัคมภายนอก โดยเฉพาะชนบท ผานโครงการจติอาสาพนกังาน
นอกเวลาทำงาน
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โครงการจติอาสาพนกังานประมาณ 3 โครงการทีผ่านมา เปนการใหพนกังาน
เขาไปชวยเหลือชุมชนในประเด็นที่ตองการในระยะเวลาสั้น (Development
Assignments) ภายใตแนวคิดการชวยเหลือที่ยั่งยืน ทำใหกลุมสนใจทำกิจกรรมกับ
องคกรทีไ่มแสวงหาผลกำไรทีม่ผีลงานมาเปนระยะเวลานาน นบัตัง้แตโครงการปลกูปา
เพื่อเปนแหลงรายไดถาวรใหกับมูลนิธิดวงประทีป
ตั้งแตเริ่มปลูก การติดตามและดูแลในเวลาตอมา
โครงการปลูกปาชายเลนเพื่อการอนุรักษรวมกับ
สมาคมพฒันา ประชากรและชมุชน

   ผลทีเ่กดิขึน้มไิดจำกดัเฉพาะในพนกังานที่
เขารวมทีม่คีวามสขุใจทีไ่ดทำ ประทบัใจในตวักจิกรรม
และชุมชน ตลอดจนความรูสึกที่ดีที่มีตอเพื่อนพนักงานและบริษัท อีกท้ังยังตองการ
 เขารวมโครงการในลกัษณะนีอ้กีถาไมตดิเงือ่นไขในอนาคต การสือ่สารภายในองคกร
ดวยเครือ่งมอืสือ่สารทีท่นัสมยั นบัตัง้แตเริม่จนเมือ่โครงการแลวเสรจ็ นบัเปนการแบงปน
ประสบการณนีส้พูนกังาน เสยีงตอบรบัจากเพือ่นพนกังานในเรือ่งขอมลู ขอแนะนำตางๆ
ทีล่วนเปนประโยชน และการแสดงความเสยีดายทีพ่ลาดโอกาสไมไดเขารวม ลวนแสดง
ใหเหน็ถงึความสนใจในโครงการทีเ่พิม่ขึน้ตามลำดบั

หลังจากการสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมในลักษณะโครงการเปนครั้งคราว
ทำใหเกิดการเรียนรูและความเขาใจที่เพิ่มมากขึ้น จึงไดมีการกำหนดมอบหมาย
บทบาทหนาที่นี้ใหกับผูบริหารที่ดูแล Corporate Affairs ในปจจุบัน ภายใต
การสนบัสนนุของพนกังานทีอ่าสาเขามาชวยจดัเตรยีมโครงการแบบเปนครัง้คราว

ทศิทางในการพฒันาโครงการในอนาคต จงึเนนการสรางจติสำนกึของพนกังาน
ทีต่ระหนกัถงึชวีติของคนในสงัคมอืน่ทีย่งัมคีวามขาดแคลน ในขณะทีเ่ขาอยใูนสงัคม
(องคกรธุรกิจ) ที่ดี มีชีวิตที่ดี เพื่อใหเกิดความภูมิใจ และหาโอกาสที่จะชวยเหลือ
เทาทีต่นเองมคีวามสามารถ
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แมวาทีมงานสนบัสนนุมาจากพนกังานในลกัษณะชัว่ครัง้ชัว่คราว แตผบูรหิาร
ก็คาดหวังถึงชมรมจิตอาสา  ที่คงเกิดขึ้นในไมชา เชนเดียวกับชมรมกีฬา
และสันทนาการอื่น ๆ ที่มีอยูแลวในบริษัท เพื่อเปนแกนกลางในการรวมจัดทำ
โครงการเพือ่รวมพลงัจติอาสาขึน้ในบรษิทัอยางตอเนือ่งและถาวรตอไป

เมื่อนำหลักไตรสิกขาเขามาพิจารณา ในดานศีลนั้น ในการดำเนินธุรกิจ
ขององคกรมีความสอดคลองกับสัมมาอาชีวะ คือสรางผลิตภัณฑที่เปนประโยชน
ทางโภชนาการ และการเคารพวัฒนธรรมทองถิ่นและชวยเหลือชุมชนรอบขาง
การริเริ่มโครงการจิตอาสาพนักงาน จึงเปดโอกาสใหพนักงานกระทำความดี แมยัง
ไมมกีารผลกัดันสนูโยบายบรษิทัเพือ่เปดโอกาสใหพนกังานทัง้องคกรทำความดรีวมกนั
ในวนัทำงานกต็าม การทีผ่บูรหิารทีส่นบัสนนุและผรูบัผดิชอบโครงการมคีวามชดัเจน
ในการจัดทำโครงการที่ตองการเห็นพนักงานในองคกรมีจิตสำนึกท่ีคำนึงถึงสังคม
ทีเ่ดอืดรอนมากกวา และพยายามสนบัสนนุใหเกดิกิจกรรมดงักลาว จงึเปนการสราง
สภาพแวดลอมทีท่ำใหเกดิภาวะจติทีม่คีวามแนวแน ในเรือ่งความเมตตา กรณุา อนัเกดิ

จากการคิดถึงคนอื่นและอยากชวยเหลือ เมื่อรวมกับ
บรรยากาศสภาพแวดลอมในที่ทำงานที่กอใหเกิด
ความสบายใจ เปนการเอื้อตอการพัฒนาดานสมาธิ
ในระบบไตรสกิขาใหเกดิขึน้ในองคกร

การที่องคกร  มีผูบริหารที่เขาใจและ
สนบัสนนุกจิกรรม ถอืไดวาเปนกลัยาณมติรใหกับองคกร
อันเปนปจจัยภายนอกที่สำคัญตอการเกิดความเห็น
ถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) เรื่องการดำรงอยูของมนุษย
(พนักงาน) ที่เชื่อมโยงสัมพันธกับสังคมภายนอกวา
เขาควรมชีวีติอยอูยางไร อนัเปนฐานสำคญัในระดบัหนึง่
ของการพฒันาดานปญญา หากมกีารจดักิจกรรมพดูคุย
แลกเปลีย่นทีเ่ปดกวางหลงัจากการทำโครงการรวมกนั
ก็จะเปนเครือ่งมอืสำคญัทีก่อใหเกดิโยนโิสมนสกิาร คือ
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การคิดท่ีสืบคนถึงตนเคา เพื่อใหเกิดความเขาใจที่แทจริงในประโยชน และลักษณะ
ความสุขจากการเขารวมกิจกรรม เมื่อรวมกับการจัดโครงการกิจกรรมอยางตอเนื่อง
จนเปนแผนงานประจำปขององคกรในอนาคต ก็จะชวยใหโครงการจติอาสาพนกังาน

 เปนกระบวนการทีพ่ฒันาปญญาเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติทีดี่ ทัง้ในหมพูนกังาน
ผบูรโิภค และสงัคมภายนอก โดยเฉพาะอยางยิง่นำสกูารเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติของ
พนกังานทัง้ในทีท่ำงานและทีบ่าน

จติอาสาพนกังานบริษัทฯ ในกลมุสมบูรณ
จากอาสาสมคัรในองคกรสชูมรม Somboon Group อาสาฯ

จากจดุกำเนดิธรุกจิตวัแทนจำหนายชิน้สวนยานยนตโดยนายหาง สมบรูณ
กิติพาณิชย เมื่อเจ็ดสิบปที่ผานมา กาวสูอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนำ
และนำบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยเมื่อป พ.ศ.2547 ยอมแสดงใหเห็น
ความเจรญิกาวหนาอยางตอเนือ่งของบรษิทัฯ ในกลมุสมบรูณ (สมบรูณ)

แมธุรกิจประกอบดวยโรงงานผลิตที่เนนแรงงานของทรัพยากรมนุษย
เปนหลกั (Labour Intensive) แตสมบรูณกรปุยงัคงใหความสำคญัในเรือ่งการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลทีเ่นนการพฒันาและสรางความสมัพนัธทีดี่ระหวางพนกังานดวยกนัเอง
และผูบริหาร จึงเกิดแนวคิดของการตั้งชมรมนักประชาสัมพันธอาสาขึ้นในโรงงาน
เมือ่สบิกวาปกอน โดยคณะกรรมการชมรมมาจากตวัแทนพนกังานภายในโรงงานตางๆ
ในกลุมของบริษัทฯ ที่อาสาสมัครมาทำหนาที่สื่อสารขาวสารของบริษัทใหกับ
เพื่อนพนักงานดวยกันไดรับทราบ โดยแตละคนเสียสละเวลาพักเดือนละ 2 ครั้ง
รวมประชมุเพือ่รบัขาวสาร พรอมรบัประทานอาหารกลางวนัรวมกนั  นอกจากนี ้กรรมการ
แตละคนยงัไดรบัการอบรมทกัษะการสือ่สารในทีช่มุชน และการเปนผนูำเพือ่ทำใหเกดิ
ความสามารถในการสือ่สารสพูนกังานใหดีมากยิง่ขึน้ โดยมผีจูดัการดานประชาสมัพนัธ
(ซึ่งอยูในทีมผูบริหารขององคกรและเปนบุตรสาวของผูกอตั้ง) เปนเสมือนกัปตันทีม
ทีค่อยดูแลชมรมอาสาสมคัรใหพฒันาอยางตอเนือ่ง
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จากการส่ือสารภายในหมูพนักงาน และรวมจัดโครงการจิตอาสาพนักงาน
เพื่อเปนสวัสดิการใหกับพนักงานดวยกันเอง เชน จัดทำสนามฟุตบอล หรือ
จดัพ้ืนทีส่เีขยีวในโรงงาน ใหเปนแหลงเรยีนรกูารทำเกษตรทฤษฎใีหมและเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจใหกับพนักงาน และจัดกิจกรรมใหกับลูกๆ ของพนักงานดวยกัน
ในชวงปดภาคการศกึษา เปนตน สกูารสือ่สารกบัสงัคมภายนอก นบัตัง้แตการอาสา
ชวยบรษิทัประชาสมัพนัธในงานตางๆ ไปถงึการจดักิจกรรมทำความดสีสูงัคมภายนอก
ไดแก การพาพนกังานไปบรจิาคสิง่ของและอาสาสมคัรดแูลผดูอยโอกาสในชวงเวลา 1
วนั (Done-in-a Day Projects)  เชน โครงการเยีย่มบานพกัคนชราในจงัหวดัสมทุรปราการ
ซึ่งนอกจากจะบริจาคสิ่งของ แลวพนักงานยังไดรวมสันทนาการกับคนชรา และรวม
ทำความสะอาดอาคารสถานที่
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จากกิจกรรมภายใน 1 วนั ในบรเิวณทีโ่รงงานตัง้อย ูขยายสกูารจดักิจกรรม
ทีใ่ชเวลามากขึน้ ในสถานทีท่ีห่างไกลจากทีต่ัง้ของบรษิทั เปนลกัษณะโครงการทีใ่ห
พนกังานเขาไปชวยเหลอืชมุชนในประเดน็ทีช่มุชนตองการในระยะเวลาสัน้ (Develop-
ment Assignments) เชน โครงการชวยเหลือคนชราที่ถูกทอดท้ิง ที่จังหวัดชลบุรี
แมเปนความตองการของบคุคลไมใชชมุชน แตก็เปนบคุคลท่ีดอยโอกาส และพยายาม
เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมเขากับชุมชนที่คนชราผูนั้นอยูอาศัย โดยหวังใหเกิด
ความรวมมอืกนัระหวางจติอาสาพนกังานกบัของคนในชมุชนนัน้ๆ แมยงัไมประสบผล
ในโครงการนี ้แตความชดัเจนในเรือ่งนี ้กอใหเกดิโจทยทีท่าทายตอการจดัทำโครงการ
ในเวลาตอมา คือการพิจารณาเลือกกลุมผูรับผลประโยชนจะไมพิจารณาคัดเลือก
เฉพาะชุมชนที่ตองการความชวยเหลือเทานั้น แตเนนใหเกิดการความรวมมือ
ระหวางคนในชุมชนดวย จึงเห็นภาพโครงการ การเขาชวยพัฒนาโรงเรียนแหงหนึ่ง
ในจงัหวดักำแพงเพชร ทีม่ไิดมแีตเฉพาะพนกังานจากสมบรูณกรปุเทานัน้ แตยงัมสีมาชกิ
ของโรงเรยีนทัง้ครแูละนกัเรยีน และชมุชน ตลอดจน บคุลากรจากบรษิทัผจูดัจำหนาย
ผลติภณัฑใหกับบรษิทั (Supplier) และองคกรผสูนใจตางเขารวมกจิกรรมนัน้ดวย

ผลที่เกิดขึ้นในการทำโครงการจิตอาสาพนักงานสมบูรณกรุป มิไดเกิดอยู
เฉพาะในชวงพฒันาการโครงการอยางคอยเปนคอยไปและมขีัน้ตอน จากกระบวนการ
เรยีนรผูานการวางแผน สำรวจพืน้ที ่หาขอมลูวชิาการสนบัสนนุ ดำเนนิการ และสรปุ
งานอยางตอเนื่อง ของคณะกรรมการชมรมและผูบริหารเทานั้น ประสบการณที่ได
พบเห็นคนที่ลำบากกวา ความประทับใจที่ไดรับจากบุคคลหรือชุมชนที่ไปชวยเหลือ
และความรสูกึสุขใจทีไ่ดรบั ตลอดจนความภมูใิจในองคกร จนเปนความรกัในการทำงาน
ดานนี ้และมองไมเหน็วาเปนภาระในการทำงาน ทัง้ทีเ่ปนเวลาพกัผอนจากการทำงาน
ภายในโรงงาน จนเปนความรสูกึรวมกนัในทมีทำงานทัง้หมด โดยเฉพาะผบูรหิารได
เปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางงานทีเ่คยทำในตำแหนงอืน่กบังานทีท่ำในขณะนีว้า
“งานปจจบุนัเปนงานทีผ่กูพนั มคีวามสนกุในการทำ เพราะเมือ่ทำแลวผเูขารวมรสูกึดี
ผูทำก็พลอยรูสึกดีดวย อีกท้ังยังเปนการเรียนรูอยูตลอดเวลา และที่สำคัญสังคม
จะดขีึน้มาก หากมโีครงการในลกัษณะนีม้ากขึน้และอยางตอเนือ่ง”
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การแบงปนประสบการณและความรูสึกดังกลาว ผานเครื่องมือการสื่อสาร
ตาง ๆ ทำใหเห็นวาทรัพยสินและสิ่งของที่เขารวมสละแบงปนไปนั้นไดกอใหเกิด
ประโยชนแกบคุคลทีล่ำบากกวาเขาอยางไร คำแนะนำ และขอคิดเหน็ตาง ๆ ทีไ่ดรบั
ลวนแสดงใหเห็นถึงความเขาใจที่เพิ่มมากขึ้นในหมูพนักงาน ในการชวยเหลือ
และความหวงใยตอสงัคม  เมือ่เกดิภยัน้ำทวมขึน้ในจงัหวดัอุตรดติถ การจดักิจกรรม
เพื่อระดมเงินและสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย รวมถึงครอบครัวของพนักงาน
สามารถดำเนนิการใหสำเรจ็ในระยะเวลาอนัรวดเรว็และทนัตอความตองการ  ยอมแสดง
ใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมของคณะกรรมการฯ อันเปนกลไกสำคัญในการระดม
จิตอาสาของพนักงานสมบูรณกรุปใหเกิดความตระหนักและหวงใยในสังคมภายนอก
นำสกูารทำความดเีพือ่สรางคณุภาพชวีติทีดี่รวมกนัในสงัคม

การพฒันาชมรมดวยการเรยีนรอูยางตอเนือ่งในหมกูรรมการ ซึง่เดมิสวนใหญ
เปนพนักงานในระดับกลางและลางเทานั้น และเริ่มมีกรรมการจากพนักงานระดับ
กลางขึ้นไปในเวลาตอมา ความชัดเจนในรูปแบบและการทำงานที่เพิ่มขึ้น จนนำ
สแูผนการดำเนนิงานประจำปของชมรมฯ และกาวเปนชมรมอาสาเพือ่มงุสกูารอาสาสมคัร
เพือ่สงัคมอยางเตม็ทีด่วยการเปลีย่นชือ่เปน “ชมรม Somboon Group อาสาฯ” เมือ่ป
2550 พรอมทีจ่ะรวมกนัอาสาชวยเหลอืงานขององคกรและสงัคมภายนอกอยางตอเนือ่ง

แมยังไมไดกำหนดทิศทางในอนาคต (อาจไมจำเปนมากนัก) แตมีความ
คาดหวังรวมกัน ถึงการเกิดขึ้นของกองทุนเพื่อการพัฒนาสังคมจากบริษัทในกลุม

สมบรูณอยางเปนรปูธรรม โดยใชรปูแบบการสมทบ
เงินจากบริษัทเขากองทุนตามจำนวนพนักงาน
สมบรูณกรปุทีอ่าสาเขารวมในแตละโครงการ เพือ่นำ
เงินในกองทุนมาขยาย การทำโครงการใหเกิด
ประโยชนเพิม่มากขึน้ในอนาคต
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เมื่อนำหลักไตรสิกขาพิจารณาโดยเริ่มจากดานศีล ธุรกิจของสมบูรณกรุป
เปนการผลติชิน้สวนยานยนตซึง่เปน อตุสาหกรรมหลกัของประเทศไทยในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศสอดคลองกับหลักสัมมาอาชีวะ เมื่อผูบริหารไดคำนึงถึงพื้นที่
เพื่อเลนกีฬาและการพักผอนหยอนใจในเวลาวาง ดวยการเปดโอกาสใหพนักงาน
เขาไปมีสวนรวมในการจัดทำพ้ืนที่ดังกลาว และเพิ่มมิติการเปนแหลงเรียนรูในเรื่อง
การเกษตรทฤษฎใีหม ยิง่เปนการสรางประโยชนจากพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้  นอกจากนีย้งัได
เขาไปรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดจากของเสียจากการผลิตที่ไหลสูแหลงน้ำ
ของชุมชนรอบขางอันเปนเหตุสุดวิสัยโดยทันที แมความพยายามดังกลาวอาจยัง
ไมสามารถสนองความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบไดอยางเต็มท่ี แตก็แสดงใหเห็น
ถงึเจตนาในการทำธรุกจิทีไ่มตองการเบยีดเบยีนสงัคม

ความตอเนื่องในการทำงานของคณะกรรมการและผูบริหารในการสื่อสาร
และสรางสรรคใหเกิดกิจกรรมจิตอาสาพนักงานเพื่อรวมกันมุงมั่นในการเสียสละ
เห็นอกเห็นใจคนอื่น และทำความดีชวยเหลือสังคม แมพนักงานสวนใหญของ
สมบรูณกรปุเปนเพยีงพนกังานทีม่รีายไดเพยีง
คาแรงขัน้ต่ำ แตก็สามารถมสีวนในการทำความ
ดี และชวยเหลอืสังคม ซึง่เปนถิน่ทีเ่ขาเกดิและ
จากมานัน้เอง เทากับชวยเตอืนสตใิหเขาระลกึถงึ
คนในครอบครัว และชุมชนที่ยังเดือดรอนกวา
เพื่อมิใหหลงไปกับการใชชีวิตอยางประมาท
ในเมอืงใหญ  นบัวาเปนการเอือ้ตอกระบวนการ
พฒันาสมาธใินระดบัสงัคมคอืภายในองคกรธรุกจิ

แมวาจำนวนพนกังานทีเ่ขารวมในโครงการอาจมไีมมาก เมือ่เทยีบกบัพนกังาน
ทัง้หมด ก็มไิดสะทอนถงึคณุคาทีเ่กดิขึน้ในความจำกดัเชงิปรมิาณแตอยางใด ตรงขาม
คุณคาในเชงิคณุภาพทีเ่กดิขึน้ในตวัพนกังานทีเ่ขารวมแตละคนกลบัมมีากมาย ทัง้ใน
เรือ่งความเหน็อกเหน็ใจผคูนทีท่กุขยากกวา อยากชวยเหลอื ภาคภมูใิจในเพือ่นรวมงาน
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และองคกรของตนเอง และเขาใจถงึความสขุในอกีรปูแบบหนึง่ทีแ่ตกตางอยางสิน้เชงิ
กับความสขุจากการบรโิภค นำสคูวามสขุในวถิกีารทำงาน อกีท้ังยงัไดขยายกจิกรรม
อาสาสชูมุชนทีต่นเองอาศยัอยู

เมื่อบริษัททำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอบริษัทในสองป
ที่ผานมา ปรากฏความเห็นของพนักงานที่ตองการเห็นบริษัทเขาไปชวยเหลือ
สงัคมอืน่ๆ ใหเพิม่มากขึน้  ทัง้หมดลวนเปนคณุภาพทีส่ะทอนถงึปญญาท่ีคอยเพิม่ขึน้
ทลีะเลก็ทีละนอย ภายใตกัลยาณมติรคอืคณะกรรมการชมรม Somboon Group อาสาฯ
อนัเปนกลไกสำคญัท่ีชวยสรางบรรยากาศอนักอใหเกดิการสะสมปญญา

แมกรรมการหลายทานตางเห็นวาชมรมนี้เกิดขึ้นไดเพราะการผลักดันของ
ผูบริหารโดยแท (และผูบริหารก็เห็นเชนเดียวกัน) นั้นก็เปนเพียงการสะทอน
เหตุปจจัยหนึ่งที่มีความพรอมมากกวาเหตุอื่นๆ สงผลใหสิ่งนั้น (ชมรมฯ) เกิดขึ้น
และดำรงอยไูดอยางรวดเรว็ เมือ่ผบูรหิารแสดงบทบาทเปนกลัยาณมติรพรอมสนบัสนนุ
ใหคำปรกึษา และการพฒันาตนเองอยางแขง็ขนัของกรรมการ  ความรวมมอืรวมใจ
ในมวลหมูพนักงาน นับเปนการสรางความพรอมใหเหตุปจจัยอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ปญญาไปดวยกัน เปรียบเสมือนการรวมลงนาวาเพื่อขับเคลื่อนวิถีแหงการทำงาน
ทีม่คีวามสขุและสรางศานตสิขุในสงัคม

จติอาสาพนกังาน บริษัท เมอรค จำกดั :
จากความหวงใย (Care) ส.ู..นวัตกรรมทำความดี

หลงัจากดำเนนิธรุกจิภายใตการเคารพกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภยั
และสิง่แวดลอมอยางเครงครดัจนประสบความสำเรจ็ อนัเปนภาพสะทอนการดำเนนิงาน
ภายใตปรชัญา “ความหวงใย (Care)” ทัง้ในลกูคา พนกังาน สงัคมโดยรอบ และสิง่แวดลอม
บรษิทัเริม่แสวงหาแนวทางใหมๆ  เพือ่การพฒันาองคกร
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ผบูรหิารสงูสดุของ บรษิทั เมอรค จำกดั เหน็ถงึความ พรอมในการดำเนนิ
กิจการทีส่ะทอนความรบัผดิชอบสงัคมในระดบัทีเ่พิม่มากขึน้ จงึเริม่ นำแนวคดิความ
รบัผดิชอบตอสงัคมของธรุกจิ (Corporate  Social  Responsibility: CSR) มาเปนกลยทุธ
ทางธรุกจิทีส่ำคญัของบรษิทั โดยทำงานรวมกบัหนุสวนทางธรุกจิ ในการพฒันากจิกรรม
เพือ่สงัคม เนือ่งจากตระหนกัในขอจำกดั เรือ่งความเชีย่วชาญ ในเรือ่งกจิกรรมการพฒันา
สงัคม รวมถงึกำลงัคน  และงบประมาณหากตองดำเนนิการ ดวยตนเองภายใตรปูแบบ
มูลนิธิของบริษัท เมื่อพบกับมูลนิธิรักษไทย (Care Thailand) อนัเปนองคกรพฒันา
เอกชนทีม่สีำนกังานใหญในตางประเทศทีม่ชีือ่เสยีง รวมถงึ ชือ่ขององคกร (Care) และ
ลักษณะงานที่ทำ (การดูแลสุขภาพ) ก็สอดคลองกับ ธุรกิจของบริษัท ความรวมมือ
ระหวาง  บรษิทั เมอรค จำกดั  และ มลูนธิริกัษไทยจงึเกดิขึน้ ในชวงป พ.ศ. 2545

ทมีรณรงคความหวงใย (Care Core Team : ทมีฯ) อนัเปนตวัแทนของพนกังาน
ในแตละแผนก เพื่อทำหนาท่ีในการกระจายขอมูล รวบรวมแนวคิดการทำกิจกรรม
นำเสนอตอบรษิทั พรอมตดิตามการดำเนนิงาน กับมลูนธิริกัษไทย ทัง้ในหมพูนกังาน
ดวยกันเอง และกับลูกคา สังคมภายนอกในฐานะทูตทางการคาของบริษัท (Merck
Ambassador) แมในชวงเริ่มตนอาจมีความไมเขาใจอยูบาง เชน ความไมชัดเจน
การดำเนินธุรกิจเพื่อสรางกำไรและชวยเหลือสังคมไปพรอมกันนั้นทำอยางไร หรือ
ทำไมตองเปนมลูนธินิี ้ เปนตน

ความมงุมัน่และการสือ่สารจากผบูรหิารฯอยางชดัเจนและตอเนือ่งถงึวธิกีาร
ทำงานทีพ่จิารณาความยัง่ยนืของผลงานเปนดานหลกั โดยชีใ้หเหน็ถงึการชวยเหลอื
องคกรสาธารณประโยชนเพยีงองคกรเดยีวอยางจรงิจงั นาจะเปนการสรางผลประโยชน
ใหกับสังคมไดชัดเจนและถาวรมากกวา ที่สำคัญความเขาใจในวิธีการดำเนินการ
ทีไ่ปมากกวาการบรจิาคเงนิ (Philanthropy) คือ เขาไปรวมใหคำปรกึษา และตดิตาม
การดำเนนิกจิกรรมของมลูนธิฯิ
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ในชวงปแรก นอกจากมีโครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิฯ  แลวยัง
ไดมีโครงการ “Merck เพือ่ชมุชนมสีขุ” ขึน้ คือ ใหพนกังานเขาไปชวยสอนทำบญัชี
ใหกับกลมุแมบานในพืน้ทีท่ำงานของมลูนธิใินชวงวนัหยดุสุดสัปดาห (Development
Assignments) การมีสวนรวมของพนักงานในกิจกรรมนี้ มิไดจำกัดเฉพาะพนักงาน
ลงพื้นที่เทานั้น ยังรวมถึงพนักงานที่รวมสนับสนุนสิ่งของและงบประมาณ ตลอดจน
สนบัสนนุขอมลูวชิาการในกจิกรรมเสรมิตางๆ ภายใตการระดมความคดิเพือ่สรางสรรค
กิจกรรมใหกับสงัคมจากผเูขารวมและทมีฯ สะทอนความเขาใจถงึปรชัญาความหวงใย
ของบรษิทั

นอกเหนอืการบรจิาคเงนิแลว การสนบัสนนุผลติภณัฑทีม่าจากกลมุแมบาน
ทีม่ลูนธิฯิใหการสนบัสนนุอย ู โดยมกีรรมการในทมีฯ เปนผปูระสานงาน ผานการจดั
เทศกาลสินคาของบรษิทั (Care Bazaar ) และกจิกรรมอืน่ๆ ซึง่จดัโดย ทมีฯ นอกเหนอื
จากวถิกีารทำงาน ดังนัน้เมือ่ไดรบัการสัง่ซือ้ผลติภณัฑจากผจูดัการแผนกขายเพือ่เปน
ของที่ระลึกใหกับลูกคา กรรมการในทีมฯ จึงเกิดความรูสึกสุขใจ ดีใจและประทับใจ
ทีเ่หน็เพือ่นรวมงานมคีวามเขาใจและแสดงออกถงึความหวงใยรวมกนัเพิม่มากขึน้

จากขอจำกดัเรือ่งพืน้ทีท่ำงานของมลูนธิฯิ      ทีอ่ยใูนชนบทหางไกล และจำนวน
พนกังานทีเ่ขารวมได ทำใหบรษิทัมนีโยบายสนบัสนนุการสรางสรรคโครงการ จติอาสา
พนกังานในรปูแบบตาง ๆ  กับผดูอยโอกาสกลมุอืน่ ๆ  เชน โครงการ Christmas Wishes,
Care for Kids ทีไ่มได เปนเพยีงการบรจิาคสิง่ของใหกับเดก็ดอยโอกาส เทานัน้ การ
สือ่สารระหวางกนัของผรูบัและ ผใูห นบัตัง้แตการสำรวจความตองการของเดก็นอยผดูอย
โอกาส และสือ่สารกลบัไปยงั ผใูหญใจ
ดี คำชืน่ชมโดยตรงจากผรูบัยอมกอให
เกิดความสุข และเปนการตอกย้ำถึง
ประโยชนจากความดีทีเ่ขาทำ
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หรอื การจดัโครงการทีป่ระสานไปในการสงัสรรคพนกังานของบรษิทั นอกจาก
การเลนเกมสนัทนาการเชือ่มความสมัพนัธแลว ทางบรษิทัยงัสนบัสนนุเงนิรางวลั เพือ่ให
พนักงานนำไปบริจาคใหกับโรงเรียนในบริเวณสถานที่จัดงานสังสรรคดวยตนเอง
พรอมกับรวมชวยเหลือทำกิจกรรมกับทางโรงเรียน ขั้นตอนการทำงานที่สรางสรรค
และแนวคิดการบูรณาการเขากับกิจกรรมที่มีอยูในแลวในบริษัท ลวนเกิดจาก
ความรวมมอืรวมใจ ของพนกังาน และทมีฯ ในการสรางสรรคอนัเปนนวตักรรมทำความดี
โดยมผีบูรหิารฯ เปนทีป่รกึษา

ผลการสรางสรรคนี ้กอใหเกดิความเขาใจในงานจติอาสา ความสมัพนัธทีผ่กูพนั
เพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ทัง้ในสวนทมีฯ และพนกังานทีเ่ขารวม เพือ่รวมกนัตอบโจทยใหมๆ
ทีท่าทาย คือการขยายฐานความผกูพนั (Bond) สลูกูคาใหมากยิง่ขึน้ โดยสงเสรมิให
ลกูคาเขามามสีวนรวมในทกุโครงการ  เชน การเชญิลกูคารวมบรจิาคสมทบทนุมลูนธิฯิ
ผานกจิกรรมอบรมการใหความร ูซึง่  บรษิทั เมอรค จำกดั  จดัเปนประจำโดยไมคิดคาใชจาย
ปรากฏวามีลูกคาที่รวมบริจาคกวา 60,000 บาท หลังจากนั้นมีการสงขอมูลของ
การบริจาคใหกับมูลนิธิและผลของการทำงานของมูลนิธิใหกับลูกคาไดรับทราบ
ดวยจดหมายขาวรายงานทกุสองเดอืน ชือ่ “ความรบัผดิชอบตอสงัคมของ  บรษิทั เมอรค
จำกดั ”  ทำใหลกูคาเกดิความประทบัใจและเปดโอกาสการทำความดใีหกับลกูคาท่ีมี
ความเปนจติอาสาอยแูลว และยงัเปดโอกาสใหลกูคาไดเขารวมโครงการการเขาชวยเหลอื
ชมุชน ตามความตองการของชมุชน (Development Assignments) ทีจ่งัหวดัอยธุยา
ในชวง วนัสงกรานตในปทีผ่านมา

ผลจากการเขารวมกจิกรรมของพนกังานจำนวน 60 คน และลกูคาจำนวน
60 คน พรอมกบัผบูรหิารฯ ทีร่วมเปนอาสาสมคัรจนเสรจ็สิน้โครงการ มไิดเกดิเฉพาะ
ความสขุจากอาสาสมคัร (ผใูห) และชมุชน (ผรูบั) เทานัน้ ความผกูพนั (Bond) ไดขยาย
จากพนกังานสลูกูคา อนัสะทอนจากผลสำรวจความพงึพอใจในการเขารวมกจิกรรม ของ
ลกูคา พรอมยนิดสีนบัสนนุสนิคาของบรษิทัตอไป (ภายใตการรกัษาคณุภาพ ทีดี่ของ
ผลิตภัณฑ) แมราคาอาจสูงกวาบริษัทอื่น เพราะเห็นวา  บริษัท เมอรค จำกัด
มไิดนำผลกำไร ทัง้หมดกลบัสบูรษิทัแมในตางประเทศ แตยงัคนืผลประโยชนสสูงัคมไทย
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ในหมพูนกังาน ก็เกดิความภาคภมูใิจตอบรษิทัท่ีชวยเหลอืสังคม มคีวามเขาใจและเหน็
ทศิทาง การทำงานทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ภายใตกลยทุธบรษิทั เพือ่ใหพนกังานทกุคนมคีวาม
ตัง้ใจ  ทำงาน ขายผลติภณัฑ และใหบรกิารกับลกูคา สรางความพงึพอใจใหกับลกูคา
เมือ่ลกูคา มคีวามสขุ เขากจ็ะกลบัมาซือ้สนิคามากขึน้ ผถูอืหนุกม็คีวามสขุ นัน่หมายถงึ
ผลตอบแทน กลบัคนืสบูรษิทั และในขณะเดยีวกนับรษิทัก็จะสามารถทำกจิกรรม ใหกับ
สงัคม ไดมากขึน้ ทกุคนกจ็ะมคีวามสขุ เชือ่มโยงกนัอยางตอเนือ่ง

แนวทางการดำเนินธุรกิจที่เคารพกฎหมายและคำนึงถึงความปลอดภัยและ
รกัษาสิง่แวดลอมของ  บรษิทั เมอรค จำกดั  อนัเปนการแสดงออกซึง่ความรบัผดิชอบ
ตอสังคมในขัน้ พืน้ฐาน เปนสภาพสงัคม (ภายในองคกร) ทีม่คีวามสอดคลองตอการ
พัฒนาดานศลี ในระบบไตรสกิขา ความมงุมัน่และชดัเจนตอแนวทางการดำเนนิธรุกจิท่ี
เนนความ รบัผดิชอบตอสังคมอยางเขมขน และสงเสรมิใหเกดิกิจกรรมจติอาสาพนกังาน
อยางตอเนือ่งตลอดเวลาหาปทีผ่านมา ของผบูรหิารฯ ผานทมีฯ และพนกังาน และ ขยาย
วงสลูกูคา อนัเปนฐานทีส่ำคญั รวมไปกบัสภาพบรรยากาศทีท่ำงานและคลงัสนิคา ทีดี่อยู
แลว และการนำขอมลูการสำรวจผลการดำเนนิงานมาพฒันางานอยางตอเนือ่ง  เพือ่ให
เกดิความระมดัระวงัและตืน่ตวัในการทำงานอยตูลอดเวลา เปนการพฒันา สมัมาสตทิี่
สำคญั ทำใหเกดิความมงุมัน่ของพนกังานในการรวมกนัสรางสรรคนวตักรรม ทำความดนีอก
เวลาทำงานของตนเอง และมไิดทอถอยแมไดรบัการตอบปฏเิสธ ในขอเสนอโครงการฯ
ทีต่นเองเสนอ แตยงัมงุมัน่ในการทำความดนีีพ้รอมไปกบั การทำงานทีต่นเองรบัผดิชอบ
โดยตรงดวยความสขุใจ และภมูใิจทีเ่ปนสวนหนึง่ ขององคกรธรุกจิท่ีมไิดสรางประโยชน
เพือ่ตนเองเทานัน้ ยงัชวยเหลอืใหสงัคมไทย ดีขึน้ดวย เอือ้ตอกระบวนการพฒันาดาน
สมาธอิยางตอเนือ่ง

การพฒันาดานปญญาในการดำเนนิโครงการจติอาสาของ  บรษิทั เมอรค จำกดั
สะทอนชดัเจนในผบูรหิารฯทีพ่ยายามเรยีนรทูำความเขาใจในการดำเนนิธรุกจิทีค่ำนงึถงึ
ความรับผิดชอบตอสังคม เปนกัลยาณมิตรใหกับพนักงาน และสรางกระบวนการ
วเิคราะหสบืคนหาสาเหตขุองปรากฏการณดวยวธิกีารประชมุวางแผน และจดักิจกรรม
การอบรมพนกังานใหเกดิความเขาใจในเรือ่งนีอ้ยางตอเนือ่ง เพือ่ใหเกดิความเหน็ชอบ
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(สมัมาทฏิฐ)ิ ในเรือ่งความสมัพนัธเชือ่มโยงระหวางบรษิทั พนกังาน ลกูคา สงัคม และ
สิ่งแวดลอม นำสูความดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) รวมคิดสรางสรรคกิจกรรมตาง ๆ
เพือ่เปดโอกาสในการทำความดทีัง้ทีเ่ปนกจิกรรมเพิม่เตมิและประสานไปสกูารดำเนนิ
ธรุกจิปกต ิอนัเปนกระบวนการพฒันาปญญาทีส่ำคญั

เมื่อผูบริหารฯไดมีนโยบายขยายวงสูลูกคา และยินดีเขารวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูบริหารธุรกิจทานอื่นๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการทำธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มมากขึ้น ยอมเปนการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ
พัฒนาปญญา ใหขยายฐานออกไปเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีรวมกัน
ในสงัคมทีก่วางขวางมากยิง่ขึน้

จติอาสาพนกังาน PwC : จากความประทับใจกิจกรรมระดับสากล
สกูารพฒันาทรพัยากรบคุคลในระดับประเทศ

ถงึแม ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (PwC) จำกดั ประเทศไทย เปนบรษิทัที่
ปรกึษา และผตูรวจสอบบญัชีทีม่ชีือ่เสยีงในในระดบัโลก สามารถดงึดดูทรพัยากรบคุคล
ทีม่ ีความรคูวามสามารถจากทัว่โลกใหเขามารวมงานได  ทางบรษิทัยงัมนีโยบายการ
พฒันาบคุลากรอยางเขมขน ทัง้ภายในบรษิทัในแตละประเทศ และรวมกนัระหวางบรษิทั
ในระดบัโลก ดังเชน โครงการยลูซิสิ (Ulyssys Program) ทีจ่ดัขึน้อยางตอเนือ่งทกุป
นบัตัง้แตป พ.ศ. 2544

แตละป ผูบริหารระดับสูงของ PwC ในแตละประเทศ จะไดรับเอกสาร
การเชิญชวนใหอาสาเขารวมโครงการจิตอาสาพนักงานที่มีลักษณะใหพนักงาน
เขาไปชวยเหลอืชมุชนในประเดน็ทีช่มุชนตองการในระยะเวลาอนัสัน้ (Development
 Assignments)  คือ ประมาณ 8-10 สปัดาห  แมวาบรษิทัยงัคงจายคาตอบแทนตามปกติ
แตผูเขารวมทุกคนก็ยังมีภาระงานที่ตองดูแลรับผิดชอบเทาเดิม โดยมีการจัดเวลา
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การทำงานของตนใหเหมาะสมใหมเีวลาวางทีต่รงกบัเวลาของโครงการ เพือ่สอดคลอง
กับความหมายงาน “อาสา” อยางแทจรงิ

ผบูรหิารทีอ่าสาสมคัรเขารวมโครงการจะไดรบัการอบรมจากทมีโคช เพือ่ให
เขาใจถึงเปาหมายรวมกัน กระบวนการทำงาน และลักษณะพื้นที่ชุมชนที่จะเขาไป
ชวยเหลอื ประมาณ 2 สปัดาห ซึง่พืน้ทีส่วนใหญก็เปนพืน้ทีใ่นประเทศทีย่ากจน เชน
ประเทศในทวปีแอฟรกิา โดยมอีาสาสมัครจากแตละประเทศจำนวน 4-5 คน เขารวม
ทำงานในแตละพื้นที่ ผูบริหารระดับสูงชาวไทยจาก PwC ประเทศไทย เขารวม
โครงการนีด้วย และไดถายทอดประสบการณ พอสรปุไดคือ

โครงการนี้มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยผสมผสานไปกับการ
ชวยเหลือสังคม โดยหวังเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคลากร (Shift) ดานภาวะผูนำ
(Leadership) ทีม่ไิดหมายถงึบทบาทผนูำในการบรหิารธรุกจิแบบ CEO แตเปนภาวะผนูำ
ที่ทำใหชีวิตดำรงอยูได เพราะหากไมกลาทำ ก็ทำอะไรไมได จึงตองมีการเรียนรู
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จากชีวิตจริงที่หลายหลาก โดยเฉพาะในสังคมชนบท ที่มีผูคนลักษณะหนึ่งที่ไมได
มีเงินทอง หรือมีอำนาจ แตเวลาคนในสังคมตองการความชวยเหลือ ก็นึกถึงเขา
ความเขาใจระหวางกนัในเรือ่งความหลากหลาย (Diversity) เนือ่งจาก PwC มสีาขา
อยูทั่วโลก มีทำงานรวมกันระหวางคนในหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และการเมือง
รวมทัง้มกีารเคลือ่นยายคนไปมาระหวางประเทศ และยงัตองคำนงึถงึการทำกจิกรรม
ชวยเหลอืทีก่อใหเกดิภาวะอยยูัง่ยนืยง (Sustainability) ใหกับสงัคมอยางแทจรงิ

โดยตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่อยูในชุมชน ไมเพียงแตชวยเหลือชุมชน
เพื่อศึกษาสภาพและปญหาชุมชนเรื่องเอดส และเสนอแผนการในการแกปญหา
การเรยีนรแูละเขาใจถงึภาวะผนูำ ผานชวีติของผคูนในชมุชนทีข่าดแคลนและยากจน เชน
การไดเรียนรูจากคนในชุมชนธรรมดาคนหนึ่งที่ไมไดมีตำแหนงทางราชการ หรือ
อำนาจทางเศรษฐกจิหรอืการเมอืงแตอยางใด แตไดลกุขึน้มารวมเรยีกรองและผลกัดัน
ใหเกดิการแกปญหาอยางตอเนือ่งและเอาจรงิเอาจงั เมือ่ถามถงึเหตจุงูใจในการเขามา
ชวยเหลือ เขาเพียงกลาววา “ถึงเขาไมไดรับเชื้อ แตเขาเปนหนึ่งในผูรับผลกระทบ
(I'm not infected but I am affected)” และเปนทีพ่ึง่ทีค่นในชมุชนใหความไววางใจ
พรอมเขารวมผลกัดันแกปญหารวมกนั

กระบวนการเรียนรูครั้งนี้ นับตั้งแตการอบรมจากโคชท่ีเนนการคนหา
ความหมายและเปาหมายของผูเขารวม ภายใตบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบ
สนุทรยีสนทนา (Dialogue) ระหวางกนัทัง้กอนและในระหวางการอยใูนพืน้ที ่รวมถงึ
การตดิตามผลของโคชทีไ่มเนนการใหคำปรกึษา แตเนนการตัง้คำถามใหอาสาสมคัร
ไดตอบดวยตนเอง

การเรยีนรจูากการสมัผสัชวีติของคนในสงัคมทีแ่ตกตางกนัทัง้สภาพแวดลอม
วฒันธรรม รปูแบบการดำเนนิชวีติ ความเชือ่ และภมูปิญญาของคนในสงัคมนัน้ๆ จากส่ิง
ทีผ่เูขารวมโครงการคนุเคยและสมัผสั (Out of Comfort Zone) และไดเขาใจ “ภาวะผนูำ”
จากการไดคนหาสังเกตเรียนรูและพบดวยตนเองวาคนในชุมชนที่มีภาวะผูนำนั้น
เปนอยางไร “ความหลากหลาย” จากสภาพสังคมที่ไดสัมผัส และ “ความยั่งยืน”
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ทีต่อยอดได และนำเสนอการแกปญหาตางๆ ดวยตวัของคนในชมุชนเอง โดยผเูขารวมฯ
ทำหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้ง ซึง่มคีวามแตกตางจากการอบรมทัว่ไป

นอกจากนี้ยังเกิด “ความเหน็อกเหน็ใจ” ในเพื่อนมนุษย เปนการเอาใจเขา
มาใสใจเรา โดยพจิารณาขดีจำกัดในการชวยเหลอืดวย ทำใหเกดิความเขาใจในคนอืน่
มากยิง่ขึน้ และชวยลดอตัตาไดบาง  ทัง้สามประเดน็คอื ภาวะผนูำ กระบวนการเรยีนรู
และความเหน็อกเหน็ใจ เปนความประทบัใจสำคญั และนำสกูารพฒันาโครงการลกัษณะนี้
ในประเทศไทย ชือ่ “โครงการสเูสนทางภาวะผนูำขององคกร (Leadership Develop-
ment Journey: LDJ)” ในเวลาตอมา

เมื่อถามถึงวิธีการประเมินความสำเร็จในโครงการ LDJ แมวาโคชไมใช
ผลสำรวจความพงึพอใจในการเขารวมกจิกรรม สามารถยนืยนัถงึผลการเปลีย่นแปลง
ไดจากการกระทำของอาสาสมัครแตละคน (เชน ยังคงมุงมั่นทำความดี เปนตน)
อนัสะทอนความเขาใจและผลสำเรจ็ของโครงการ จากการตดิตามผลหลงัจากเขารวม
โครงการในชวงเวลาตอมา

จากการท่ีผนูำ PwC ในประเทศไทย ไดนำแนวคดิดังกลาวเขามาจดักิจกรรม
และทำหนาท่ีโคชดวยตนเอง เปนตวัสะทอนถงึความเปลีย่นแปลงดงักลาวอยางชดัเจน
ทีเ่กดิขึน้ในตวัเขา ทีส่ำคญัมกีารจดัทำโครงการในลกัษณะนีเ้ฉพาะที ่PwC ประเทศไทย
เทานัน้ ทัง้ๆ ทีโ่ครงการมไิดมขีอกำหนดวาอาสาสมัครตองทำกจิกรรมใดๆ หลงัจาก
การเขารวมโครงการ

เมือ่มผีถูามผบูรหิารทานดังกลาววา หากพนกังานทีเ่ขารบัการอบรมอนัเกดิจาก
การทุมเทอาสาของทาน โดยมิไดเห็นวาเปนภาระแลว ตอมาลาออกจะไมเปนการ
สูญเปลาหรอกหรือ? เขาไมไดแสดงความเห็นขัดแยง แตมองเปาหมายที่ไปกวา
การพฒันาทรพัยากรบคุคลใหกับองคกร เปนการพฒันาทรพัยากรบคุคลใหกบัสงัคม
เพราะ “ถาคนดีไปอยทูีไ่หน  ก็ทำใหทีน่ัน่ด”ี
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แมตองมีการปรับรูปแบบใหสอดคลองกับประเทศไทย เชน ระยะเวลา
เหลือเพียง 4-6 สัปดาห และจำนวนผูเขารวมที่เนนผูบริหารระดับกลาง ตลอดจน
การนำผลการประเมนิบคุลากรแบบ 360  ํทีท่างบรษิทัฯ ทำอยแูลวเขามาใช พรอม
รกัษาสาระของโครงการในสามดาน คือ การสรางภาวะผนูำ ความหลากหลาย และ
ความยัง่ยนื อยางครบถวน

จากพื้นฐานพนักงาน PwC ซึ่งลวนเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ
เมื่อมีโอกาสเขารวมโครงการซึ่งจัดมาเปนปที่สองแลวเมื่อปนี้ โดยปแรกชวยชุมชน
ที่ประสบภัยสึนามิใหเขาใจเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน ทำบัญชีตนทุน และบัญชี
ครัวเรือนในชุมชนทางภาคเหนือในปตอมา ภายใตการดูแลของโคชท่ีมุงมั่น และ
พีเ่ลีย้งทัง้ทีม่าจากผบูรหิารและพนกังานทีเ่คยผานโครงการครัง้กอน

ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมิไดมีเฉพาะในประเด็นสาระของโครงการ
เทานั้น ความเปลี่ยนแปลงในอาสาสมัครแตละคน อันเกิดจากแรงบันดาลใจจาก
ประสบการณที่ไดรับ และสามารถนำความรูดังกลาวมาตกผลึกและใชประโยชนได
ทั้งในเรื่องความชัดเจนในเปาหมายชีวิต พฤติกรรม
การทำงานที่สะทอนความหวงใยในเพื่อนรวมงาน
และทศันคตทิีเ่ขาใจในเพือ่นมนษุยมากยิง่ขึน้ มคีวาม
กลาในการทำสิ่งใหมๆ มากยิ่งขึ้น ภายใตแรงจูงใจ
จากการมีเปาหมายชีวิตที่ชัดเจน (Self Motivation)
เปนแรงกระตนุใหกระทำความดมีากยิง่ขึน้ ทีส่ำคญัคอื
มีความสุขเพิ่มมากขึ้นในวิถีการทำงานที่คอนขาง
หนักได และความเขาใจที่ชัดเจนวา เขาไมสามารถ
เปลีย่นแปลงคนอืน่ได แตเขาเปลีย่นตนเองได
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การโยกยายไปรบัหนาทีใ่นประเทศอืน่ๆ ของอาสาสมคัรหลายคน คงไมได
สะทอนถึงการรับรางวัลหรือการเลื่อนขั้นหลังการเขารวมแตอยางใด แตบงบอกถึง
ความกลาในการรบังานทีท่าทายใหมภายใตเงือ่นไขทีพ่รอมมากกวาอันเปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงในตัวเขาหลังจากเขารวมเปนอาสาสมัครของโครงการ เมื่อถามถึง
ความยั่งยืนในผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจเปนการยากในการตอบคำถาม
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต แตคำตอบที่ไดรับจากอาสาสมัครแตละคนถึงการกระทำ
และผลทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนั เชน ความเขาใจถงึความสขุทีไ่มไดเกดิจากเราเพยีงคนเดยีว
แตเกิดจากไดเขาไปชวยเหลือ แมเปนงานเล็กนอยก็ตาม หรือแมกระทั่งความใสใจ
ในเพือ่นรวมงาน และไดพบความสขุดงักลาวเพิม่มากขึน้ในทีท่ำงาน จากการชวยเหลอื
เอาใจใสเพือ่นรวมงาน อกีท้ังนำกระบวนการสนุทรยีสนทนาจากโครงการไปประยกุตใช
ในแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ และรวมอาสาสมัครเปนพี่เลี้ยง ตลอดจนการชวยเหลือ
ทำความดใีนสงัคม และยงัเขาใจถงึความแตกตางระหวางความสขุทีไ่ดรบั กับความสขุ
ที่ไดจากการบริโภคอาหารอรอย หรือจากการไดรับคำชมวาแตงกายสวยงามวา
เปนเพียงความสุขชั่วครั้งคราวภายใตเงื่อนไขภายนอก ในขณะที่ความสุขแบบนี้
กลบัเปนความสขุเยน็ และมคีวามสขุทกุครัง้ทีไ่ดกระทำหรอืหวนระลกึถงึ

แมผบูรหิารไดออกตวัวาโครงการนี ้ เปนโครงการทีเ่นนการพฒันาบคุลากร
แตการเปดโอกาสใหพนกังานไดไปเรยีนรแูละชวยเหลอืในสงัคมชนบททีย่งัเดอืดรอน
อยางเขมขนเปนระยะเวลานานถึง 1 เดือน ยอมสอดคลองกับลักษณะโครงการ
จิตอาสาพนักงาน เมื่อรวมกับโครงการจิตอาสาพนักงานอื่น ๆ ทั้งที่พนักงานไป
บริจาคเงิน หรือทำบุญดวยตนเอง หรือกิจกรรมเชิญชวนใหพนักงานไปรวมบริจาค
สิง่ของและชวยเหลอืสนัทนาการกบัเดก็ผดูอยโอกาส (One Day-Off Event) ทีจ่ดัอยู
เปนประจำ หรอืการใหบรกิารของบรษิทัในอตัราพเิศษ หรอืไมคิดคาใชจายแกองคกร
สาธารณกศุลตางๆ (Pro Bono) ลวนเปนการตอกย้ำใหเกดิความเหน็อกเหน็ใจคนอืน่
พรอมกลาทีจ่ะทำความดเีพือ่สงัคม

ภายใตการดำเนินธุรกิจการใหบริการดานบัญชีที่มีมาตรฐานระดับสากล
และดูแลพนักงานทั้งในเรื่องสถานที่ทำงาน คาตอบแทนและสวัสดิการเปนอยางดี
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เปนฐานสำคัญตอการพัฒนาดานศีล ในหลักไตรสิกขา และเมื่อบริษัทมีนโยบาย
ทีช่ดัเจนในการสนบัสนนุใหเกดิการพฒันาโครงการจติอาสาพนกังานทีเ่นนใหพนกังาน
เขาไปชวยเหลือชุมชนเปนระยะเวลาสั้นคือหนึ่งเดือน รวมไปกับการสื่อสารในหลาก
รูปแบบของโครงการ ซึ่งเปนการสรางบรรยากาศที่ทำใหเกิดความมุงมั่นในการ
ทำความดี เอื้อตอกระบวนการพัฒนาสมาธิที่สำคัญท้ังในระดับสังคมคือภายใน
องคกรธรุกจิ และระดบับคุคลคืออาสาสมคัรทีเ่ขารวมโครงการแตละคน

กอปรกับองคกรนี้มีผูบริหารท่ีไดรับโอกาสการเขารวมกิจกรรมใน
ตางประเทศ จนเกดิความประทบัใจ และพรอมแบงปนประสบการณใหกับเพือ่นพนกังาน
ดวยการเปนกลัยาณมติรจดัทำโครงการและเปนโคช เพือ่ใหพนกังานทีเ่ขารวมเกดิความ
เห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ในเรื่องความหมายของชีวิตและความสุข ความสัมพันธ
ระหวางตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม นำสูความดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) ในการคิด
และกลาที่จะทำความดี เปนการสะสมปญญา ดวยการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการ
ทำความดีอยางตอเนื่อง และมีความสุขในวิถีทำงานควบคูกันไป เปนการพัฒนา
ปญญาทัง้ในเรือ่งความเขาใจถงึความความสมัพนัธของมนษุย และสามารถหาวธิกีาร
ทีเ่ชือ่มโยงผลประโยชนของตนเอง (ศกัยภาพของบคุลากร) องคกร (ทรพัยากรบคุคล
ทีท่มุเทและเรยีนร)ู และสงัคม (หนทางการแกปญหาทีม่คีวามยัง่ยนื) อนัเปนปญญา
ทีม่งุสคุูณภาพชวีติทีดี่ของคนในสงัคมรวมกนัอยางแทจรงิ

จติอาสาพนกังานสกูระบวนการพัฒนาปญญา

กระบวนการเรยีนรใูนระบบไตรสกิขาในธรุกจิทัง้สีแ่หงนี ้แมจำกดัการศกึษา
เฉพาะกระบวนการจัดการในองคกรธุรกิจ หรือดานสังคม วาเอื้อตอการเรียนรู
ในระบบไตรสิกขาเพื่อนำสูการพัฒนาปญญา แตก็มิไดหมายความวา การเรียนรู
ในระดับบุคคลมิไดเกิดขึ้น ขอมูลจากพนักงานในกรณีศึกษาขางตนลวนสะทอนถึง
การพัฒนาปญญาในระดับบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องความเขาใจถึงความสัมพันธ
ของตนเอง เพื่อนรวมงาน สังคมภายนอก และสิ่งแวดลอม ความหมายของ
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ความสุขที่แทจริง เพราะทั้งสังคม (กระบวนการจัดการในองคกรธุรกิจ) และบุคคล
(พนักงาน) ลวนอยูภายใตหลัก อิทัปปจจยตา คือ เพราะมีปจจัยเหตุ (สังคม :
กระบวนการจัดการในองคกร) จึงเกิดผล (บุคคล : การพัฒนาปญญาของพนักงาน)
สบืเนือ่งเชือ่มโยงกนั

กระบวนการเรยีนรทูัง้สามดาน คือ ศลี สมาธ ิและปญญา ในระบบไตรสกิขา
ก็มีความสัมพันธเชื่อมโยงเชนเดียวกัน โดยมีปญญาเปนตัวกำกับ ดังที่แสดงใน
โครงการจติอาสาพนกังานของบรษิทัท้ังสีแ่หง โดยแตละองคกรตางมกีารดำเนนิการ
นับตั้งแต ตัวผลิตภัณฑของธุรกิจที่เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน กฎระเบียบ
สถานทีท่ำงาน ตลอดจนการสนบัสนนุใหเกดิโครงการฯ  อนัเปนกระบวนการจดัการ
องคกรทีเ่อือ้ตอการพฒันาดานศลี คือ การดำเนนิชวีติอยางปกตทิางกาย วาจา และใจ
โดยไมเบยีดเบยีนกนั เมือ่รวมกบัการมปีญญากำกบั จากกัลยาณมติรทีเ่ปนผบูรหิาร
ในระดับตาง ๆ หากเปนผูบริหารในระดับสูงสุด หรือ CEO ผลที่เกิดขึ้นยอมแสดง
ใหเห็นในระดับทั้งองคกร (แตมิไดเปนขอจำกัดตอการพัฒนาแตอยางใด) เพื่อกอ
ใหเกิดความเขาใจวาธุรกิจมิไดตั้งอยูไดเพียงลำพัง แตมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
สังคมทั้งภายในคือพนักงาน ชุมชนภายนอก และสิ่งแวดลอม เมื่อจัดกิจกรรม
จติอาสาพนกังานในรปูแบบตาง ๆ  อยางตอเนือ่ง โดยคณะทำงานชัว่ครัง้ชัว่คราว หรอื
กรรมการชมรมอยางถาวร หรอื ผบูรหิาร จงึเปนการสงเสรมิใหเกดิการเรยีนรดูานสมาธิ
คือภาวะจิตที่มีความแนวแนในการทำความดี ดวยการจัดกิจกรรมสืบเนื่องกันไป
เปนการพฒันาดานศลี สมาธ ิปญญา เพิม่ขึน้ไปอยางตอเนือ่ง

กระบวนการดงักลาวเอือ้ตอการพฒันามนษุยทัง้ทางดานปญญา คือความรู
ความเขาใจทีถ่กูตองตามความเปนจรงิ เรือ่งความเขาใจวาชวีติและความสขุคอือะไร
ดานจติใจ คือมจีติทีดี่งาม มคีวามคดิเชงิบวก และแนวแนตอการทำสิง่ทีดี่งาม เชน
การอยากชวยเหลอืบคุคลอืน่ และแสดงออกอยางชดัเจนดานพฤตกิรรมทีม่ตีอตนเอง
ครอบครัว เพื่อนรวมงาน และในสังคม เชน ความพยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง
มากกวาเรียกรองใหคนอื่นเปลี่ยนแปลง การนำสมาชิกครอบครัวเขารวมกิจกรรม
อาสา การเขาไปชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมงาน งานสวนกลางขององคกร และ
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การเขารวมในโครงการจติอาสาพนกังานขององคกรในบทบาทตาง ๆ อยางตอเนือ่ง
ตลอดจน การมทีาทีทีดี่ตอเพือ่นรวมงานทีไ่มไดเขาไปรวมกจิกรรมอาสาดวยการสือ่สาร
ขอมลูโครงการอยตูลอดเวลา

อาจมีผูเห็นแยงวา องคกรธุรกิจทั้งสี่แหงขางตนมิไดริเริ่มทำโครงการ
จิตอาสาพนักงานจากฐานความเขาใจทางทฤษฎี (ปริยัติ) เรื่อง ไตรสิกขา มากอน
นัน่เปนความจรงิ แตเมือ่ไดมโีอกาสนำแนวคดินีไ้ปแลกเปลีย่นกบัพนกังานในองคกร
บางทาน ก็ยอมรบัถงึการไปดวยกนัได คือ การจดักิจกรรมนีเ้ปนเสมอืนการฝกปฏบิตัิ
ที่สอดคลองกับหลักไตรสิกขา (ปฏิบัติ) และผู เขารวมทุกคนก็ไดรับผลจริง
ตามหลักการของพระพุทธองค (ปฏิเวธ) คือ ความสุขที่ไมตองอิงอาศัยสิ่งภายนอก
คือการให การชวยเหลือสังคม จนเกิดความมั่นใจและแนวแนในการปฏิบัติ หรือ
ทำส่ิงนัน้ในครัง้ตอไป

การจัดโครงการจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ จึงเปนกิจกรรมในองคกร
ทีเ่อือ้ตอกระบวนการพฒันาทีส่อดคลองตามหลกัไตรสกิขาเพือ่มงุสกูารพฒันาปญญา
นำสูคุณภาพชีวิตที่ดีรวมกันของคนในสังคม และเมื่อทำใหเกิดปญญาโดยเฉพาะ
การตระหนักในเรื่องความสัมพันธกับสังคมและธรรมชาติขึ้นในหมูพนักงานมากขึ้น
เทาไร ปญญาดังกลาวจะเขาไปกำกบั และสะทอนออกมาในวถิกีารทำงาน ทัง้ในเรือ่ง
การตัดสินใจ และการดำเนินงานที่มีความตระหนักอยูตลอดเวลา ดังเชน ผูจัดการ
ฝายขายของ Merck เมือ่เขากำลงัตดัสินใจซือ้สนิคาทีจ่ะใชในกจิกรรมสงเสรมิการขาย
เขาก็นึกถึงการซื้อผลิตภัณฑของชุมชนของมูลนิธิฯ ที่บริษัทใหการสนับสนุนอยู
โดยที่บริษัทไมมีนโยบาย กฎเกณฑบังคับแตอยางใด เปนตน ทำใหเขาเหลานี้
มคีวามสมบรูณหรอืมคุีณคามากขึน้ เขาสคูวามหมายทีแ่ทจรงิของคำวา “มนษุย” คือ
ผมูใีจสงู

แมมีใครหลายคนอาจพูดวา สิ่งเหลานี้ ก็คือการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
มิใชหรือ และหากตองมาปลูกฝงเรื่องดังกลาวในชวงชีวิตทำงาน มันไมเปนการ
สายเกินไปหรอกหรือ? ควรทำมาตั้งแตในครอบครัว หรือในโรงเรียนมากกวา
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ความคดินีอ้าจมสีวนถกูบางสวนแตไมทัง้หมด เพราะผพูดูก็พดูบนฐานของความไมเขา
ใจ ถึงหลักการอิทัปปจจยตาวาทุกส่ิงลวนเกิดมาจากเหตุปจจัย ดังนั้น การปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมในบุคคลตั้งแตครอบครัวจึงเปนเพียงเหตุปจจัยหนึ่งเทานั้น
หากเขาเหลานั้นตองเขาไปทำงานอยูในองคกรธุรกิจที่ไมเคารพกติกาสังคม ทั้งที่
เปนกฎเกณฑอยางไมเปนทางการ คือ วฒันธรรม หรอื กฎเกณฑทีเ่ปนทางการ คือ
กฎหมาย ตลอดจนไมสนใจสิ่งแวดลอมทั้งธรรมชาติและสังคมภายนอก อีกท้ังอยูใน
สภาพสงัคมทีไ่มมกีลไกการบงัคบัใชกฎหมายจากภาครฐัทีเ่ขมงวด จนเกดิความเชือ่วา
ไมจำเปนตองทำตามกฎหมาย และแสวงหาชองทางการละเมดิกฎหมายหากกอใหเกดิ
ผลกำไรมากขึน้
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เมื่อเผชิญกับสภาพสังคมทั้งภายในองคกรธุรกิจ (ผูบริหาร นโยบาย
ตลอดจนแนวทางการดำเนนิงาน) และสภาพสงัคมภายนอก ดังกลาว ยอมเปนการยาก
ตอการดำรงอยูในคุณธรรมจริยธรรมที่ไดรับการปลูกฝงมานาน และหากการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมที่บุคคลไดรับมาเปนเพียงการเรียนรูทองจำวาควรทำอยางไร
จึงเรียกวาความถูกตองหรือความดีงาม โดยไมไดสะสมหรือพัฒนาปญญา คือ
ความรูความเขาใจที่ถูกตองแทจริงตามหลักธรรมชาติ ตลอดจนไมไดรับการฝก
ปฏิบัติคือไดทำในสิ่งที่เขาใจ และไดรับผลจากสิ่งที่ทำนั้น จนเปนความมั่นใจในการ
กระทำครั้งตอไปก็ยิ่งทำใหการดำรงตนอยูในคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวเปนไปได
ยากมากยิง่ขึน้

ทั้งนี้มิไดหมายความวา การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตครอบครัว
ไมเปนสิง่จำเปน เพราะยงัเปนสิง่จำเปนทีต่องสรางความพรอมใหเกดิขึน้ในทกุเหตปุจจยั
แตตองมุงสูการพัฒนาปญญาเปนสำคัญ และการที่องคกรธุรกิจดังเชนกรณีศึกษา
ไดรวมกันพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงานใหเกิดขึ้นในองคกรของตน จึงไมเปน
เพยีงการปลกูฝงคณุธรรมจรยิธรรมใหกับพนกังานของตนเทานัน้ แตยงัชวยจดัสภาพ
สังคมภายในองคกรที่เอื้อตอการพัฒนาปญญาของบุคคลใหเกิดขึ้น เพื่อกอใหเกิด
คุณภาพชวีติทีดี่รวมกนั กอใหเกดิศานตสิขุขึน้ในสงัคมตอไป

จงึสามารถสรปุลกัษณะการทำงาน (เหตปุจจยัทีดี่) ในการดำเนนิการโครงการ
จิตอาสาพนักงาน (ผลที่ดี) เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาปญญาตามหลักไตรสิกขา
(ผลทีดี่ตามมา)  ไดดังนี้

1) การทำธรุกจิทีส่อดคลองตอการเรยีนรตูามหลกัไตรสกิขา ในดานศลี
นบัตัง้แตการดำเนนิธรุกจิทีเ่ปน “สมัมาอาชวีะ” คือ การทำอาชพีทีดี่งามไมเบยีดเบยีน
สังคม สิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑตองไมมีโทษตอผูใช สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และการดำเนินการธุรกิจตองอยูภายใตการเคารพกฎหมาย
อยางเครงครดั
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เพราะหากองคกรธรุกจิมไิดดำเนนิธรุกจิทีเ่อือ้ตอการพฒันา ในดานศลี
การจัดทำโครงการจิตอาสาพนักงานที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม สิ่งที่เกิดขึ้น
เปนเพยีงความพยายามของธรุกจิในการนำสวนตาง (ระหวางรายไดและตนทนุ) บางสวน
มาชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสรางรายไดของธุรกิจซึ่งมีมากกวา
ยากตอการชดเชยได

2) กัลยาณมติร คือ ผทูีน่ำขอมลูทีดี่มปีระโยชนตางๆ  ตลอดจนการสราง
โอกาสในการทำความดี มาสูสังคม (องคกรธุรกิจ) และเปนกลไกสำคัญในการ
ระดมจติอาสาพนกังานในองคกรธรุกจินัน้ ทัง้นีอ้าจเปน ตวัพนกังาน กลมุเพือ่นพนกังาน
หรอื ผบูรหิาร

3) ความเขาใจเรือ่ง ความหมายของคำวา “อาสา” ทีแ่ทจรงิ  อนัหมาย
ถงึ การแสดงออกในการชวยเหลอืดานสิง่ของเงนิทอง เวลา และความร ูความเชีย่วชาญ
ชำนาญการดวยความสมคัรใจ ซึง่อยใูนกระบวนการพฒันาปญญา คือ ความเหน็ชอบ
“สมัมาทฐิ”ิ ทีส่ำคญั

หากเขาเกดิการพฒันาปญญาขึน้ เขายอมเขาใจวา จติอาสาพนกังาน
สามารถเกิดขึ้นได แมมีขอจำกัดตางๆ เชน งบประมาณ เวลาในการทำกิจกรรม
โดยสามารถจัดกิจกรรม การบริจาคโลหิต การใชวัสดุเหลือใชมาทำเฟอรนิเจอร
ใหกับโรงเรียน หรือการทำกิจกรรมในวันหยุดของพนักงานของสมบูรณกรุป
ทีท่ำงานสปัดาหละ 6 วนั เปนตน

4) การสื่อสารที่มิใช “การโฆษณาประชาสัมพันธ” คือ การสื่อสาร
ทีม่งุใหผสูงสารและผรูบัสารเกดิการพัฒนาสมาธ ิคือมจีติใจทีม่งุมัน่ทำความด ีเพราะเขา
ไดทราบถงึประโยชนในสิง่ทีเ่ขาไดทำและกอใหเกดิความสขุเมือ่ไดรบัสารนัน้ และปญญา
คือความเขาใจทีถ่กูตองมากยิง่ขึน้
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ที่สำคัญการสื่อสารตองการประกอบดวยขอความที่เปนการเจรจา
ชอบ “สัมมาวาจา” คือ ไมเปนขอความเท็จ หรือขอความที่ยุยงใหเกิดการแตกแยก
และเปนขอความทีส่ภุาพ และมใิช “การโฆษณาประชาสมัพนัธ”  ดังเชนในบรษิทัแหงหนึง่
ทีน่ำสิง่ของไปบรจิาคใหกับผดูอยโอกาส แลวกจ็างใหบรษิทัทำโฆษณาเพือ่ทำภาพยนตร
โฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน โดยมีคาใชจายในการโฆษณาทั้งหมดมากกวาเงิน
บรจิาคหลายเทาตวั เปนตน

5) การทำกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการพัฒนาดานสมาธิ คือ
ความมุงมั่นของจิตในการกระทำความดี เพื่อพัฒนาสูปญญาอยางสืบเนื่องกัน
หากจัดทำโครงการในลักษณะเปนครั้งคราว สองสามปครั้ง หรือปละสองสามครั้ง
ยอมขาดความตอเนือ่งในการพฒันาปญญา

6) กิจกรรมที่เนนการสรางสรรคหรือนวัตกรรม โดยไมมุงจัดกิจกรรม
ตามเทศกาลประเพณนียิม เชน สงกรานตก็ควรไปเลีย้งอาหารแกคนชรา หรอืวนัเดก็
เลีย้งเดก็กำพรา แตมงุสรางสรรคกิจกรรมเพือ่บรรลวุตัถปุระสงคของการทำใหมากท่ีสดุ
ดวยการสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ  หรอื “นวตักรรมทำความด”ี ทัง้ในเรือ่งสถานทีใ่หม
บทบาทการเขารวมทีเ่ปลีย่นไป รปูแบบกจิกรรมทีห่ลากหลาย

7) การบรหิารโครงการ (Project Management) ทีเ่นนการประเมนิผล
เพื่อพัฒนาดานสติและปญญา แมวาโครงการจิตอาสาพนักงานจะเปนกิจกรรมที่
นอกเหนอืจากงานประจำ (Add-on Activity) ก็สามารถนำเครือ่งมอืการบรหิารโครงการ
(Project Management) ทัง้ในการวางแผน การกำหนดบทบาทผรูบัผดิชอบ ขัน้ตอน
การทำงาน และเวลาการทำงาน ตลอดจน รูปแบบการประเมินผลที่สอดคลองกับ
เปาหมาย-วัตถุประสงคของโครงการ มาใชในการบริหารโครงการได บนฐาน
ความสมัพนัธทีม่คีวามเชือ่ถอืไววางใจกนัมากขึน้ (Trust)
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บทสรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

โครงการจติอาสาพนกังานในองคกรธรุกจิทีเ่ปนกรณศีกึษาทัง้หมด เปนการ
จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความหมายของจิตอาสาพนักงาน คือ จิตใจที่ดีงาม
อยากชวยเหลอืและพรอมแสดงออก หากมโีอกาสของพนกังานขององคกรธรุกจิ อนัเปน
ความเชือ่เชนเดยีวกบัความเชือ่ในพทุธศาสนาคอื เชือ่วามนษุยมศีกัยภาพทีพ่ฒันาได
โดยกลัยาณมติรในองคกรธรุกจิ ทัง้ทีเ่ปนพนกังานทัว่ไป ผบูรหิารระดบัสงู จนถงึผบูรหิาร
ระดบัสงูสดุ มารวมจดัทำโครงการอยางตอเนือ่งและไมยอทอ  ไมไดเหน็เปนภาระงาน
เพิ่มเติมจากการทำงานในหนาท่ีความรับผิดชอบประจำ ตรงขามกลับทำงานอาสา
ดังกลาวดวยความสุขใจ อยางภาคภูมิใจในงานที่ทำใหองคกรของตนเอง มี
ความรักความผูกพันในองคกร และพรอมปฏิเสธขอเสนองานที่มีเงินเดือนสูงกวา
หากองคกรนัน้มไิดมกิีจกรรมดงัเชนทีต่นเองไดรวมทำในปจจบุนั อกีท้ังยงัมทีศันคติ

เชิงบวกกับเพื่อนพนักงานที่ไมไดเขารวม
กิจกรรม อันเนื่องจากอาจติดภารกิจตาง ๆ
ดวยการสื่อสารขอมูลใหกับเพื่อนพนักงาน
ทัง้หมดไดรบัฟงในทกุครัง้ทีม่กีารจดักิจกรรม
เมื่อนำหลักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ในระบบไตรสิกขา ซึ่งเปนหนทางแหงการ
ดับทุกข หรืออริยมรรคมีองคแปด เขามา
วเิคราะหกระบวนการพฒันาโครงการจติอาสา
พนกังานของกรณศีกึษาทัง้หมดในระดบัสงัคม
หรือบริบทขององคกรธุรกิจวาเอื้อตอการ
พัฒนาปญญาหรือการยกระดับจิตใจของ
พนักงานหรือไม  พบวามีการปฏิบัติที่
สอดคลองทั้งทางดานศีล ทั้งในเรื่องการทำ
ผลิตภัณฑที่มี คุณภาพ  เปนประโยชน
ไม เบี ยด เบี ยนสั งคมและสิ่ ง แวดล อม
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พรอมทั้งการเคารพกฎหมายอยางเครงครัด ภายใตสถานที่ทำงานและบรรยากาศ
โดยรอบที่จูงใจใหพนักงานคิดในสิ่งที่ดีงาม เมื่อรวมกับการจัดกิจกรรมจิตอาสา
พนักงานเพิ่มขึ้น จึงเปนการเปดโอกาสใหเกิดการพัฒนาดานสมาธิ คือกอใหเกิด
จิตใจที่แนวแนในการทำความดี มีเมตตา กรุณา ภายใตการจัดกระบวนการ
ที่ เนนการสื่อสาร การวางแผนการดำเนินการ และการติดตามประเมิน
ในรูปแบบการบริหารโครงการ ทำใหเกิดการพัฒนาปญญาท้ังในกัลยาณมิตร
กลุมผูจัดทำโครงการ และผูเขารวม ตลอดจนผูเกี่ยวของเปนการพัฒนาปญญา
อยางสบืเนือ่งไปกบัการพฒันาโครงการ จติอาสาพนกังานทีส่รางสรรคอยางตอเนือ่ง
เกดิความสุขใจจากผลของการกระทำ (ปฏเิวธ) และมัน่ใจในการกระทำครัง้ตอไป

แตละองคกรธุรกิจมีกลไกอันเกิดจากกัลยาณมิตรขององคกรธุรกิจท่ีเขามา
รองรับการจัดทำโครงการจิตอาสาพนักงานแตกตางกัน นับตั้งแตกลุมเนสทเล
ประเทศไทย ที่มีผูบริหารสนับสนุนภายใตคณะทำงานที่เปนอาสาสมัครเฉพาะกิจ
ในแตละโครงการ สวนของกลมุบรษิทัสมบรูณ มผีบูรหิารสนบัสนนุภายใต คณะกรรมการ
ของชมรม “Somboon Group อาสา” ของบรษิทัฯ ในกลมุสมบรูณ (สมบรูณ) สวนของ
บรษิทั เมอรค  จำกดั มผีบูรหิารระดบัสงูสดุ สนบัสนนุภายใตตวัแทนพนกังานจาก
ทกุแผนกในนาม “Care Core Team”  และพยายาม บรูณาการงานจติอาสาเขากับการ
ดำเนินงานในองคกรรวมถึงการนำลูกคาเขารวม กิจกรรมอยางตอเนื่อง ในขณะที่
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส มีผูบริหารระดับสูงเปนผูผลักดันใหเกิดโครงการ
จิตอาสาพนักงานที่เนนการพัฒนาบุคลากรเชิงลึก โดยใชการทำงานกับชุมชน
เปนเวทีแหงการเรียนรูพัฒนาเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคนดี
ใหสสูงัคมอยางมงุมัน่

หากเปนกลไกอยใูนรปูกลมุพนกังานทีอ่าสามาจากพนกังานในแตละแผนกใน
องคกร เชน ชมรม Somboon Group อาสา หรอื กลมุรณรงคความหวงใยของ Merck
ภายใตการสนับสนุนใหคำปรึกษาของผูบริหารระดับสูง รวมถึงการเปนนโยบายของ
บริษัทในการใหการสนับสนุนทั้งสิ่งของและงบประมาณ ยอมทำใหโครงการจิตอาสา
พนกังานเปนกระบวนการพฒันาปญญาไดอยางแทจรงิ เพราะพนกังานทีอ่ยใูนองคกร
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นอกจากมีความสัมพันธที่ ดีระหวางกัน และกับผูบริหารแลวยังมีความสุขใจ
ที่เกิดจากการไดทำความดี และนำสูความสุขในวิถีการทำงานอันเกิดจากความ
ภาคภูมิใจและมั่นใจวาในความตั้งใจและทุมเททำงานของตนมิไดสรางกำไรเพิ่มขึ้น
ใหกับผูบริหารระดับสูง เจาของ หรือผูถือหุนเทานั้น แตไดสรางประโยชนคืนสู
สังคมโดยตัวเขาเองโดยตรงและโดยออม ผลจากความตั้งใจทุมเทงานของพนักงาน
นำสูผลิตภัณฑและคุณภาพที่กอใหเกิดความพึงพอใจของลูกคา และเมื่อลูกคา
ทราบถึงเจตนาที่ดีงามของบริษัทในเรื่องความหวงใยและรับผิดชอบตอสังคม
ก็ยิ่งทำใหลูกคากลับมาซื้อสินคา กอใหเกิดผลกำไรเพิ่มขึ้นสืบเนื่องกันเชนนี้เรื่อยไป
นั้นคือความหมายที่แทจริงของผลประโยชนสวนตนขององคกรธุรกิจ ที่มิไดจำกัด
อยเูฉพาะกำไรของเจาของกจิการและผถูอืหนุ แตรวมถงึคณุภาพชวีติทีดี่ของพนกังาน
ของผูคนในสังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภายใตการทำความดีจากโครงการ
จติอาสาพนกังานเพือ่การพฒันาปญญา

ขอมลูในการศกึษาขององคกรธรุกจิทัง้ 4 กรณศีกึษามงุนำเสนอในภาพรวม
ของธรุกจิ ทัง้นีม้ไิดมงุรายละเอยีดในการดำเนนิงานในวถิกีารทำงานแตละวนัแตอยางใด
ในสวนของการดำเนนิโครงการจติอาสาพนกังานขององคกรตาง ๆ  แมภาพทีเ่สนอ ได
สะทอนเฉพาะความสำเรจ็ของโครงการเปนสวนใหญ แตก็มไิดหมายความวาจดุออน
หรอืผลกระทบในทางลบไมไดเกดิขึน้ เชน ความชวยเหลอืใหกับชมุชนนัน้เปนการ แก
ปญหา เฉพาะหนามไิดเปนการแกปญหาระยะยาวหรอืสรางศกัยภาพชมุชน ในการแก
ปญหานัน้ไดดวยตนเอง ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในหมพูนกังานทีท่ำงาน เขารวมโครงการแลว
สงผลตองานประจำในวนัตอมา เปนตน การท่ีสิง่เหลานีม้ไิด ถกูนำเสนอใหเหน็มากนกั
กลบัเปนการสะทอนใหเหน็ถงึการพฒันาดานสมาธใินระบบ ไตรสกิขาของพนกังานใน
องคกร ในเรือ่งความมงุมัน่ในการทำความด ีเพราะมไิด มองจดุออนหรอืผลในทางลบ
แตไดพจิารณาสิง่เหลานีเ้ปนบทเรยีนทีไ่ดเรยีนรแูละแกไข ไมใหเกดิขึน้ในการทำความ
ดี ครัง้ตอไป

การฝกฝนในระบบไตรสิกขาซึ่งเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหโครงการ
จิตอาสาพนักงานในครั้งนี้ มิไดพิจารณาบนฐานของพนักงานในองคกรธุรกิจที่อยู
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ในสังคมที่มีพุทธศาสนาอยูในวัฒนธรรมแตอยางใด ระบบการวิเคราะหนี้สามารถ
นำไปใชในโครงการจิตอาสาพนักงานในทุกสังคม ทั้งนี้เปนเพราะหลักธรรมของ
พระพุทธเจามิได เปนคำสอนของพระศากยมุนี เปนหลักธรรมชาติ คือมิได
เปนสิ่งที่พระองคคิดขึ้น แตทรงคนพบจากหลักเกณฑทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ในระบบไตรสิกขา อันเปนหนทางแหงการหลุดพน ดวยการดำเนินชีวิตอยางปกติ
ไมเบยีดเบยีน (ศลี) มจีติตัง้มัน่ มงุทำความด ี(สมาธ)ิ เกดิความเขาใจรแูจงตามทีเ่ปน
จรงิ (ปญญา) วามนษุยมไิดเกดิไดโดยลำพงั แตองิอาศยัสมัพนัธกับสรรพสิง่ทีอ่ยใูนสงัคม
และสิง่แวดลอมธรรมชาต ิจงึเขาใจถงึความจำเปนทีต่องดำเนนิชวีติอยางไมเบยีดเบยีน
และดำเนินชีวิตที่เปนปกติอยางระมัดระวังมากยิ่งขึ้น (ศีล) มุงสูการทำความดี
มากยิง่ขึน้ (สมาธ)ิ แลวกเ็กดิความเขาใจทีล่กึซึง้มากยิง่ขึน้ (ปญญา) เชือ่มโยงกนัเชนนี้
เพื่อสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะที่ดีของคนในสังคมและธรรมชาติ
สิง่แวดลอมรวมกนั

องคกรธุรกิจสามารถพัฒนาโครงการจิตอาสาพนักงานใหเกิดขึ้นได แมมี
ขอจำกัดในเรื่องทรัพยากรในเรื่องงบประมาณ หรือเวลาดังที่กลาวแลว แตมิได
หมายความวาองคกรธรุกจิทกุแหงจะดำเนนิการธรุกจิในลกัษณะเดยีวกบักรณศีกึษา

ดังนั้นนโยบายสงเสริมใหเกิดการสงเสริมธุรกิจใหมาสนใจทำโครงการ
จติอาสาพนกังานเพือ่มงุกระบวนการพฒันาปญญาใหมากขึน้นัน้ ควรมลีกัษณะตอไปนี้
เพือ่เปดโอกาสใหองคกรธรุกจิรวมทำความด ีพฒันาคณุภาพชวีติทีดี่รวมกนั กอใหเกดิ
ศานตสิขุขึน้ในสงัคมอยางแทจรงิ

1) ควรมีองคกรสนับสนุนในลักษณะกัลยาณมิตรในการสนับสนุนให
องคกรธรุกจิไดเรยีนรแูลกเปลีย่นเพือ่พฒันาปญญารวมกนั ดวยรปูแบบตาง ๆ  เชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการให เขาใจในการจัดทำโครงการ
พรอมกระบวนการติดตามผลในรูปแบบสุนทรียสนทนา เพื่อให
องคกรธุรกิจที่ไดทำโครงการจนเกิดผลการทำคือความสุขใจ
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และยังดำเนินโครงการอยูอยางตอเนื่องเขามาเปนพี่เลี้ยง และ
แบงปนประสบการณใหกับองคกรธรุกจิอืน่ ๆ ตอไป

การสือ่สาร ทัง้ทีเ่ปนประชาสมัพนัธในภาพกวาง  และการสือ่สาร
ในเชงิลกึ เชนการจดัประเดน็การสนทนาสาธารณะ ในประเดน็
ตางๆ เชน นวตักรรมการทำความดี

การสำรวจขอมลูเชงิปรมิาณ ของการทำโครงการจติอาสาพนกังาน
ขององคกรธุรกิจทั้งหมดทั้งในเรื่องวัตถุประสงคในการทำ
รูปแบบการจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบโครงการ การมีสวนรวม
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ของพนกังาน  ประโยชนทีไ่ดรบั จำนวนครัง้ทีจ่ดัในรอบปทีผ่านมา
และแผนการทีจ่ะทำเมือ่ปตอไป เปนตน และนำผลการประเมนิ
เผยแพรสสูาธารณะ

การจดักิจกรรมการชืน่ชมหรอืการแสดงมทุติาจติแกองคกรธรุกจิ
ทีท่ำความด ีเพือ่เปนแนวปฏบิตัทิีดี่ (Best Practice) ใหกับองคกร
ธรุกจิ โดยมกีระบวนการคดัเลอืกทีช่ดัเจนและตรวจสอบได และ
มสีวนรวมจากทกุฝาย  อกีท้ังเปนการสำรวจขอมลูเชงิคณุภาพ
ไปพรอมกนั

การสรางความตระหนกัรใูนหมผูบูรโิภค ทัง้ในรปูกจิกรรมการเผยแพร
ประชาสมัพนัธ และการสำรวจความคดิเหน็ เพือ่ยอนกลบัใหองคกร
ธรุกจิเกดิความตระหนกัวามคีวามตองการของผบูรโิภควาสนใจ
สนบัสนนุใหธรุกจิ ทำโครงการจติอาสาพนกังานเพยีง ใด ฯลฯ

2) การกอตัง้ “กองทนุจติอาสาพนกังาน” อนัเกดิจากการบรจิาคเงนิ ของ
องคกรธรุกจิ เพือ่สมทบงบประมาณใหกับโครงการจติอาสาพนกังานตางๆ นำไปบรจิาค
ใหกับองคกรหรอืชมุชนของโครงการ  โดยกำหนดเงือ่นไขการดำเนนิการ ทีม่งุสกูาร
พฒันาปญญา และกอใหเกดิความตอเนือ่งในการทำกจิกรรม
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เกีย่วกับ The NETWORK

ความเปนมาของ The NETWORK Asia Pacific
The NETWORK เกดิขึน้จากการสนบัสนนุของ ADB GSK และ สถาบนัคนีนัแหงเอเซยี เพือ่

พฒันาเครอืขายการเรยีนรเูรือ่งการสรางความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมใหเกดิการ
ผสานความสามารถของทัง้สองภาคใีนรปูแบบการเสรมิแรงรวมกนั ซึง่นำไปสกูารพฒันาทีย่ัง่ยนืในแตละ
หนวยยอย  ทัง้สองภาคไีดเกดิการเรยีนรรูวมกนั และไดมกีารทำงานรวมกนัทีจ่ะผสานความสามารถของ
ทัง้สองฝาย ไดอยางมปีระสทิธภิาพ การทำงานของ The NETWORK นัน้เปนการทำงานผานการสือ่
สารทางอนิเตอรเนท www.ngobiz.org ซึง่จะเปนเวบไซตทีร่วบรวมองคความรเูรือ่งการสรางความรวม
มอืท่ีเกดิขึน้แลวในภมูภิาคเอเซยี เชน รปูแบบของความรวมมอืของภาคธรุกจิทีเ่กดิขึน้จนตัง้เปนองคกร
ในประเทศฟลลิปนส ชื่อ Philippines Business for Social Progress ในสิงคโปร นั้นองคกรรัฐ ชื่อ
National Philanthropy and Volunteer Center เห็นความสำคัญในเรื่องนี้และพยายามจะผลักดันให
เกดิความรวมมอืในประเทศ ในอนิโดนเีซยีม ี Indonesian Business Links ก็พยายามออกแบบความ
รวมมอืระหวางภาคประชาสงัคมใหเกดิขึน้ในประเทศของตนเอง

การกอตัง้ The NETWORK ในประเทศไทย
เกดิจากการชักชวนองคกรตางๆในประเทศไทยใหรวมกนักอตัง้ เครอืขายการสรางความรวมมอื

ระหวางภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมในประเทศไทย ดวยความเชือ่มัน่วาการผสานกำลงัทีดี่งามระหวาง
ภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคม จะทำใหเกดิพลงับวกทีส่รางสรรค และเขมแขง็กวาการทำงานโดยลำพงั
ซึง่การรวมกนันีจ้ะทำใหเกดิการเรียนรสูงัคมรวมกนั ทีต่างบรบิท ตางกจิกรรม นัน้จะเชือ่มประสานความ
ร ูการบรหิารการจดัการ กำลงัแรง ทรพัยากรในรปูแบบตางๆ ไดอยางมปีระสทิธภิาพไดอยางไร

วิสัยทศัน:
เปนเครอืขายทีม่งุสรางความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมเพือ่การพฒันาสงัคม

ไทยอยางยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจสูการพัฒนาที่ย่ังยืนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:
1. แลกเปลีย่นเรยีนรรูะหวางภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมในการพฒันาสงัคมไทยใหยัง่ยนื
2. ผลกัดันใหเกดิความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคม
3. ตดิตามประเมนิผลความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคม
4. สรปุผลและสงัเคราะหสิง่ทีไ่ดเรยีนรรูวมกนั และพฒันาเปนองคความรทูีน่ำไปปฎบิตัติอได
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5. สรางกลไกทีจ่ะทำใหภาครฐัเขามารวมสงเสรมิ สนบัสนนุ และอำนวยใหเกดิการพัฒนาทีย่ัง่ยนื
จุดประสงค

1. เพือ่ใหเกดิองคความรทูีไ่ดจากการเรยีนรรูวมกนั และนำไปใชเปนเครือ่งมอืในการพฒันาตอไป
2. เพือ่ทำใหเครอืขายทัง้ระดบัคณะกรรมการและสมาชกิเสรมิแรงและพลงัอยางมปีระสทิธิภาพ

บทบาทและหนาที่ของเครือขาย
1. แบงปนความรแูละประสบการณ
2. เสรมิแรงการขบัเคลือ่นกลไกการใหและอาสาสมคัรเพือ่สงัคม
3. สงเสรมิและสนบัสนนุดาน ความร ูการเงนิ สิง่ของ และกำลงัแรงตามศกัยภาพ

กิจกรรม
1. ระหวางคณะกรรมการ

1.1 เขารวมประชุมคณะกรรมการสองเดือนครั้ง เพื่อนำเสนอ พิจารณาและอนุมัติ
ความรวมมือตางๆ

1.2 แลกเปลีย่นขอมลูและปฏทินิกจิกรรมเพือ่เรยีนรแูละเสรมิแรงความรวมมอืรวมกนั
1.3 รวมมอืในการพฒันากจิกรรมใหม 1 ครัง้/ป

2.  ระหวางสมาชกิ (ทกุๆ 4 เดอืน)
2.1 จัดกิจกรรมใหมีแลกเปลี่ยนความรูที่กวางขวางและลึกซึ้ง และไดมีการจัดการความรู

ดานตางๆ เพือ่นำกลบัไปใชพฒันากจิกรรมของตวัเอง
ก) ลกัษณะกจิกรรม

จดัสัมมนาแลกเปลีย่นไตรมาสละครัง้
ออกจดหมายขาว หนึง่หรอืสองเดอืนครัง้

ข) หวัขอองคความรทูีใ่ชในการแลกเปลีย่น
ความรเูรือ่ง Corporate Social Responsibility ในมติทิีก่วางและลกึซึง้
ความรเูรือ่งปญหาสังคม และสิง่แวดลอม และองคความรทูีก่รรมการและสมาชกิ
นำไปใชได
ความรูเรื่องนวัตกรรมใหม ที่จะยกระดับการทำงานของทั้งภาคธุรกิจและ
ภาคประชาสงัคม

หมายเหต:ุ ในการจดัการประชมุนัน้จะใหมกีารคุยในประเดน็ ประสบการณ อปุสรรค
และหนทางในการแกไข
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โครงสรางเครอืขาย The NETWORK Thailand

คณะกรรมการThe NETWORK (Thailand)
คุณชาญชยั พนิทเุสน, มลูนธิกิระตายในดวงจนัทร ประธานกรรมการ
คุณนภดล ศวิะบตุร, Nestle (Thai) Ltd. กรรมการ
คุณกษมน  กิตตอิำพน, บรษิทัฯ ในกลมุสมบรูณ กรรมการ
คุณศศมน ศพุทุธมงคล, บมจ. บางจาก ปโตรเลีย่ม กรรมการ
Mr. Jeffrey Dickinson, E+CO กรรมการ
คุณนติยา  วงศสวสัด์ิ, มลูนธิโิลกสเีขยีว กรรมการ
คุณศรรีตัน  ตระกลูไทยบญุญา, Nestle (Thai) Ltd. กรรมการ
คุณจารวุรรณ จนัทรเพญ็, E+CO กรรมการ
คุณกาญจนา สขุพรหม, บรษิทัฯ ในกลมุสมบรูณ กรรมการ
ปารณีา ประยกุตวงศ The NETWORK Asia and the Pacific กรรมการและเลขาเครอืขาย

ที่ทำงานชั่วคราว
196/9 ซอยราชวถิ ี 4 ถนนราชวถิ ีแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท/โทรสาร 02-245-5542
Email: info@ngobiz.org Website: www.ngobiz.org/thailand
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คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม

1. นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ
2. พลตรีจำลอง ศรีเมอืง ประธานท่ีปรึกษา
3. พลเอกบวร งามเกษม ท่ีปรึกษา
4. นายลิขติ เพชรสวาง ท่ีปรึกษา
5. พลเอกปรีชา เอีย่มสพุรรณ ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
1. พลตำรวจเอกเสรพิีศทุธ เตมียาเวส กรรมการผทูรงคุณวุฒ ิรกัษาการประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ สรุพงษรกัเจริญ กรรมการ ผทูรงคณุวุฒิ
3. นายอนุสรณ ธรรมใจ กรรมการ ผทูรงคณุวุฒิ
4. นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ กรรมการ ผทูรงคณุวุฒิ
5. ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ
6. ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
7. ผูแทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
8. ผูแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรรมการ
9. ผูแทนสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) กรรมการ

10. ผอูำนวยการศูนยสงเสรมิและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคณุธรรม
(นางสาวนราทิพย พมุทรพัย) กรรมการและเลขานุการ

11. นายประกอบ นวลขาว กรรมการ

ทานผใูดสนใจ สามารถ Download หนังสอืไดท่ี http://dl.Moralcenter.com





ท่ีปรึกษา

นางสาวนราทิพย พมุทรพัย ผอูำนวยการศนูยสงเสรมิ
และพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม

นายแกว วิฑูรยเธียร ท่ีปรึกษาดานส่ือและรณรงค
ผรูบัผดิชอบโครงการ

นายณัฏฐบรรจง เดชวิริยะชาติ ผชูวยผอูำนวยการฝายบริหารแผน 1
ปฎบิตัหินาท่ีแทน ผอูำนวยการฝายบริหารแผน 2

นางสาวรินธรรม ธารมุกตา เจาหนาท่ีระดับสงู ฝายบริหารแผน 2
นางสาวอรมน ปนทอง เจาหนาท่ีระดับสงู ฝายบริหารแผน 2
นางสาวอมรรัตน ธีรสรรเพชญ เจาหนาท่ีระดับกลาง ฝายบรหิารแผน 1
นางสาวปรินธร บุญเนตร เจาหนาท่ีระดับกลาง ฝายบรหิารแผน 2

วิจัยและเรียบเรียง
ผศ.วรรณา  ประยุกตวงศ, ปารณีา  ประยกุตวงศ และเครอืขายความรวมมอืระหวางภาคธุรกจิ
และภาคประชาสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน (The NETWORK ประเทศไทย)
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