
รายงานการประชุมระดับชาตด้ิานการอาสาสมัครครัง้ที่ 2  

บทบาทภาคธุรกิจกับการส่งเสริมงานอาสาสมัคร 

หัวข้อ “กรณีศกึษาการบริหารจัดการอาสาสมัครพนักงานองค์กร” 

เม่ือวันพุธดีที่ 28 กันยายน 2559 

ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์ 

วทิยากร 

1) Ms. Likie LEE Pui Ki, Head of Training Center - AVS Hong Kong 

2) Mr. Sachal Aneja, Asia-Pacific Corporate Engagement Manager, VSO 

3) Mr. Yomi Sonubi, NEEDeed foundation 

ผู้ดาํเนินรายการ  

คณุเอด้า จิรไพศาลกลุ 

เร่ิมประชุมเวลา 

14.30 น. 

สาระสําคัญที่เกิดขึน้ 

Mr. Sachal Aneja 
Asia-Pacific Corporate Engagement Manager, VSO 

บทบาทภาคธรุกิจและงานอาสาสมคัรเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจในทกุๆประเทศ ผมพบวา่หลายประเทศประสบความท้า

ทายท่ีคล้ายๆกนั ดงันัน้วนันีผ้มอยากจะเลา่กรณีศกึษาขององค์กรวีเอสโอท่ีอินเดีย และมาเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกับทางออกท่ี

เป็นไปได้ เหตผุลท่ีหลายๆบริษัทสนใจทําเร่ืองอาสาสมคัรพนกังานเพิ่มขึน้เพราะมีการขยายฐานลกูค้า มีการทํากําไรมากขึน้ 

และทําให้ได้กลุ่มลกูค้าใหม่ๆท่ีสนใจเก่ียวกบัประเดน็นี ้รวมถึงประสทิธิภาพการทํางานคนในบริษัทเพิม่ขึน้ นอกจากนีรี้เสร์ิ

ชจากสแตนฟอร์ดบง่ชีว้า่คนรุ่นใหมส่นใจทํางานในบริษัทท่ีเลง็เห็นความสําคญัของจิตอาสาถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับเงินเดือนท่ี

น้อยกวา่ก็ตาม องค์กรวีเอสโอเป็นองค์กรท่ีจดัตัง้มาถึง 58 ปี และเช่ือมัน่วา่การทํางานพฒันาต้องอาศยัความร่วมมือในการ

ทํางานกบัองค์กรอ่ืนๆท่ีมีความเช่ียวชาญด้านนัน้ๆ และองค์กรท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเพ่ือให้การพฒันาเกิดขึน้ได้จริง โดยเฉพาะการ

ทํางานร่วมกบับริษัท วีเอสโอมองวา่บริษัทสามารถเป็นได้ทัง้สว่นหนึ่งของปัญหาหรือสว่นหนึ่งของทางออก แต่วีเอสโอเช่ือมัน่วา่

สามารถเป็นสว่นหนึ่งของทางออกได้ 

งานท่ีวีเอสโอทํา โครงการแรกคือการสร้าง csr partnership ซึ่งเป็นการร่วมมือกนัในระยะยาวในการทํากิจกรรม อีก

โครงการหน่ึงท่ีเพิง่เกิดขึน้คือ knowledge exchange partnership ซึ่งเน้นเร่ืองการทํางานกบับริษัท โดยบริษัทได้ขกัชวนคน



ในองค์กรมาทํางานพฒันาภาคสงัคมโดยใช้ทกัษะบคุคลนัน้ๆทําให้พืน้ท่ีท่ีทํางานด้วยสามารถไปถึง SDG ท่ีตัง้ไว้ได้ ซึ่งก็คือข้อ 

17 ท่ีบอกวา่เป็นการเช่ือมโยงกบัภาคองค์กรอ่ืนๆ 

กรณีศกึษา เช่น IBM มีโครงการท่ีนําพนกังานท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการไปทํางานกบัองค์กรภาคสงัคมท่ี

เน้นด้านพฒันา 4 สปัดาห์ ยกตวัอย่างเช่นท่ีบงักะลอร์ องค์กร IBM ได้สง่พนกังานจํานวนหนึ่งไปร่วมงานกบัองค์กรภาคสงัคม

ท่ีเมืองบงักาลอร์ ซึ่งเป็นองค์กรภาคสงัคมท่ีเน้นสร้างงานให้คนพกิาร แตค่วามท้าทายคือจะสามารถขยายองค์กรอย่างไรได้บ้าง

และจะต้องทําอย่างไร ซึ่งสิง่ท่ีท่ีปรึกษาจาก IBM ทําคือการทํา roadmap มุง่เป้าความต้องการขององค์กรท่ีจะครอบคลมุ

ช่วยเหลือบคุคลพกิาร 2,000 คนต้องทําอย่างไรบ้าง  

โมเดลท่ีทําแสดงให้เห็นผลลพัธ์ท่ี win win จากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ยกตวัอย่างเช่น ภาคสงัคมได้คนท่ีมีประสทิธิภาพ

สงูมาช่วยทํางาน ซึ่งโดยปกติแล้ว ค่าใช้จ่ายอาจจะสงูเกินไปถ้าให้คนกลุม่นีม้าทําโครงการลกัษณะเดียวกนันี ้สิง่ท่ีสองท่ีได้คือ

ในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน IBM และองค์กรภาคสงัคมท่ีมากขึน้ทําให้ขอบเขตของงานท่ีตัง้ไว้แตแ่รกขยายออกไป 

อีกสิง่หนึ่งคือทกัษะความเป็นผู้นําเพราะการท่ีต้องลงไปทํางานกบัองค์กรภาคสงัคมช่วยเสริมสร้างทกัษะท่ีแตกตา่งจากการ

ทํางานทัว่ไปจาก IBM ไมว่า่ทกัษะการวิเคราะห์ การเข้าใจจิตใจคนอ่ืนในบริบทท่ีแตกต่าง ทัง้ hard skill และ soft skill 

นอกจากนี ้IBM เองยงัได้ประโยชน์จากโครงการนีม้าก ยกตวัอย่างเช่น พนกังานผา่นการมีจิตอาสาและพร้อมท่ีจะเข้าให้ความ

ช่วยเหลือทนัที ทําให้ได้ข้อมลูในเชิงลกึของพืน้ท่ีนัน้ๆ ทําให้เข้าใจบริบทของคนบางกลุม่มากขึน้ท่ีก่อนหน้าไมมี่โอกาสได้เข้าถึง 

นําไปสูก่ารออกแบบผลติภณัฑ์ (solution) ท่ีขยายฐานลกูค้าได้มากขึน้ ซึ่งข้อมลูเชิงลกึเหลา่นีเ้กิดจากสง่พนักงานเข้าไปซึม

ซบัในพืน้ท่ีนัน่เอง ซึ่งโครงการเหลา่นีคื้อสิง่ท่ีองค์กรวีเอสโอให้ความสําคญัอยู่แล้ว นัน่ก็คือการร่วมมือกบัองค์กรตา่งๆในระยะ

ยาว  

อีกโครงการตวัอย่างคือ องค์กร Accenture ได้เข้าไปพืน้ท่ีท่ียากจนท่ีสดุในอินเดีย จดั training เร่ืองการเกษตร

ให้กบัคนในชุมชน ซึ่งสง่ผลกระทบยิ่งใหญ่มากเพราะ เจนเนอเรชัน่ท่ีกลุม่ Accenture เข้าไปช่วยสามารถสร้างรายได้ได้มาก

ขึน้ ผลติอาหารได้มากขึน้ ซึ่งสง่ผลกบัเจนเนอเรชัน่ถดัมาด้วย เพราะพวกเขาสามารถมีอาหารการกินท่ีดีขึน้ ตลอดจนโอกาส

ทางการเงินท่ีดีขึน้  

นอกจากวีเอสโอจะให้ความสนใจระดบัชมุชนแล้ว วีเอสโอยงัมีการดงึบริษัทเข้ากบัหน่วยงานภาครัฐบาลท้องถิ่นอีก

เช่นกนั โดยการให้พนกังาน IBM เข้าไปช่วยทีมงานจากกระทรวงท่ีดแูลเร่ืองการพฒันาชนบท ในแง่การออกแบบนโยบายการ

พฒันาชมุชน การสร้างความเปล่ียนแปลงด้านนโยบายนีไ้ด้สร้างผลกระทบได้กบัคนกลุ่มใหญ่ 

องค์กรวีเอสโอยงัร่วมมือกบัอีกหลายองค์กรทัว่โลก เช่น Citibank หรือ Body Shop ซึ่งบริษัทกลุม่นีไ้ด้เข้ามาหา

องค์กรวีเอสโอเองโดยขอให้ออกแบบกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้พนกังานมีความผกูพนักับองค์กรมากขึน้ (Employee 

Engagement) โดยเฉพาะพนกังานท่ีเพิง่เรียนจบ ออกแบบกิจกรรมเหลา่นีใ้ห้เป็นหนึ่งในการอบรมพนกังานก่อนเร่ิมงาน

เพราะการท่ีใสก่ิจกรรมเหลา่นีเ้ข้าไปเร็วจะทําให้พนกังานบริษัทเข้าใจระบบการทํางานท่ีดีขึน้ และเข้าใจว่ามีผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย



หลายกลุม่ท่ีต้องคํานึงถึง นอกจากนี ้ อีกโครงการหน่ึงคือ Student Volunteering Program ท่ีดงึนกัศกึษาหลายประเทศทั่ว

โลกเข้ามาทํางานอาสาสมคัรกบัองค์กรวีเอสโอเอง  

 

Ms. Likie LEE Pui Ki 
Head of Training Center, AVS Hong Kong 

  งานวจิยับง่ชีว้า่หนึ่งในสามของคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงได้เร่ิมทํากิจกรรมอาสาสมคัร Volunteer Awards ซึ่งมอบให้กบั

บริษัทท่ีสง่เสริมงานด้านอาสาสมคัรเป็นตวักระตุ้นให้องค์กรตา่งๆมีความต่ืนตวัในงานด้านอาสาสมคัรมากขึน้ ซึ่งรางวลัตวันี ้

ไมไ่ด้วดัในเชงิปริมาณ เช่น จํานวนอาสาสมคัรภายในองค์กร แตมุ่ง่เน้นท่ีคณุภาพ เช่น นโยบายขององค์กรท่ีสนบัสนนุให้

พนกังานทําเร่ืองอาสาสมคัรอย่างจริงจงั ซึ่ง criteria ของการได้รับรางวลันีมี้ผลตอ่บริษัท  

4 criteria หลกัท่ีเอวีเอสพจิารณา มีดงัตอ่ไปนี ้สิง่แรกคือการประสบความสําเร็จจากการทํางานอาสาสมคัร โดยดู

จากความหลากหลายของพนกังานท่ีเข้าร่วม จํานวนพนกังานท่ีเข้าร่วม การใช้เวลากบังานอาสาสมคัร การเปล่ียนแปลงภายใน

องค์กรท่ีเกิดขึน้จากงานอาสาสมคัร และสว่นท่ีสองคือการยอมรับในเร่ืองงานด้านอาสาสมคัรของบริษัทนัน้ๆวา่บริษัทมี

นโยบายอย่างไรท่ีจะให้คนทัว่ไปยอมรับงานด้านอาสาสมคัรภายในองค์กร สามคือนโยบายของบริษัทและทรัพยากรท่ีบริษัท

ทุ่มเทให้กบังานอาสาสมคัร เช่นมี KPI เร่ืองนีโ้ดยตรงหรือไม ่และสดุท้ายคือเร่ืองอ่ืนๆ โดยบริษัทท่ีได้รับรางวลัสว่นใหญ่จะเป็น

บริษัทเก่ียวกบัท่ีดนิและก่อสร้าง หรือในกลุม่ของธนาคาร  

กลยทุธ์ท่ีดงึให้บริษัทสว่นใหญ่สนบัสนนุเร่ืองงานอาสาสมคัรมี 5 ปัจจยัด้วยกนั 

- การโปรโมทเร่ืองนีใ้นองค์กร เช่น การตัง้ธีมขึน้มานัน้ไมเ่พียงพอ จะต้องมีการใสท่รัพยากรอ่ืนๆเข้าไปด้วย เช่น เมด็เงิน 

หรือการสอดแทรกแนวคิดเก่ียวกบัอาสาสมคัรเข้าไปในกิจกรรมท่ีมีปัจจบุนั  

- เนตเวิร์คเพราะการทําอาสาสมคัรทํากิจกรรมให้สนกุจะต้องมี community ตวัอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าเก็บส้มท่ี

ขายไมห่มดจากห้างร้านตา่งๆมาก่อนท่ีจะให้บริษัทท่ีอยู่ในห้างบริจาคนํา้ตาล และชวนอาสาสมคัรมานัง่ทําแยม

ด้วยกนัก่อนจะนําแยมไปขาย  

- กระบวนการในการขบัเคลือ่นงานอาสาสมคัรก็สําคญัมาก เช่น การจดักิจกรรม มีคนคอยเช่ือมโยงพนกังาน หรือ

ระบบออนไลน์ท่ีพนกังานอาสาสมคัรสามารถเลือกโอกาสในการทํางาน มีการแจกของเลน่ท่ีชกัชวนให้พนกังานมา

ทํางานอาสาสมคัร พนกังานสามารถชวนบคุคลในครอบครัวมาทํางานอาสาสมคัรด้วยกนัได้ ยกตวัอย่างเช่น ธนาคาร 

HSBC ยงัมีโปรแกรมชวนพนกังานบริจาคเงินหรือเวลาก็ได้ 

- การใหก้ารยอมรบัหรือนบัถือคนทีทํ่ากิจกรรมอาสา เช่น ดสินีย์แลนด์ท่ีฮ่องกง ถ้าพนกังานทํางานครบ 500 ชม. 

องค์กรก็จะมีการนําเงิน 500 เหรียญไปบริจาค หรือมีการให้หยดุงานได้ถ้าไปร่วมงานอาสาสมคัร ซึ่งเหลา่นีมี้ผลตอ่

การประเมนิผลประจําปี 

- การสร้างความมีส่วนร่วมกนัภายในองค์กร เช่น การจดักิจกรรมท่ีพนกังานสามารถชวนคนในครอบครัวมาทํากิจกรรม

อาสาด้วยกนั งานอาสาสมคัรประสบความสําเร็จมากขึน้ถ้าได้รับความสนบัสนนุจากผู้บริหาร  



ปัจจยัท่ีทําให้โครงการอาสาสมคัรในองค์กรประสบความสําเร็จคือการมีนโยบายท่ีชดัเจน มีการควบงานอาสาสมคัร

ในแผนปฏิบตักิาร โครงสร้างองค์กรต้องเอือ้ และต้องมีการพฒันาคนในองค์กรด้วย รวมไปถึงการร่วมมือกบัองค์กรภาคสงัคม

จริงๆ และทําให้งานอาสาสมคัรมีความหลากหลาย การดงึผู้ เก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่นคนในครอบครัวหรือบคุคลท่ีเกษียณแล้ว และมี

ความยืดหยุน่ดแูลพนกังานท่ีทํางานเร่ืองงานอาสาให้ดี 

 
Mr. Yomi Sonubi 
NEEDeed Foundation 

 คณุโยมเิกิดและโตท่ีแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา หลงัจากเรียนจบแล้วได้ทํางานอยู่ในสายธนาคาร แตมี่ความ

ใฝ่ฝันอยากจะช่วยสงัคมมาโดยตลอด Needed อยากจะสร้างผลกระทบท่ีดีท่ีรวดเร็วและครอบคลมุกว้าง Needed อยากจะ

สร้างองค์กรภาคสงัคมให้มีประสทิธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูผ่ลกระทบทางสงัคมเพิ่มขึน้อย่างทวีคณู  

สิง่ท่ี Needed ทํา มี 4 ขัน้ตอนหลกัก่อนทํางานร่วมกบัองค์กรภาคสงัคม 

1. Need Assessment วา่ศกัยภาพองค์กรอยู่ตรงไหน และตรงสว่นใดเป็นสิง่ท่ีควรถกูเติมเต็ม  

2. Project Design เช่น volunteer ควรจะมีเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านใด 

3. การหาอาสาสมคัร 

4. ประเมนิผลกระทบ  

หลงัจากนัน้ พยายามใสท่รัพยากรท่ีขาดลงไปเพ่ือทําให้องค์กรทํางานดีขึน้ Needed พยายามเช่ือมโยงกนัระหวา่ง

องค์กรภาคสงัคม อาสาสมคัรเพ่ือสงัคม และตวับริษัทท่ีมีทรัพยากรท่ีภาคสงัคมต้องการ สิง่ท่ี Needed ทําคือพยายามทําให้

คนจากบริษัทมีความเช่ือมโยงกบัองค์กรภาคสงัคม แต่วธีิการนัน้จะตา่งกนัขึน้อยู่กบับริบท ยกตวัอย่างโครงการท่ีเคยทําคือ 

เช่น Expat Support ซึ่งเป็นโครงการท่ีช่วยเหลือผู้ตดิตามเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูท่ีมาทํางานจากตา่งประเทศให้มีกิจกรรมทํา อีก

โครงการคือโครงการท่ีร่วมมือกบับริษัทท่ีมีเทคโนโลยีอยู่แล้ว ดงึทรัพยากรเหลา่นีม้าใช้เพ่ือพฒันาระบบองค์กรภาคสงัคม  

อีกโปรเจคท์ตวัอย่าง คือโปรเจคท์ท่ีร่วมมือกบั Chevron ในเมืองไทย ทํากิจกรรมเร่ืองอาสาสมคัรกบัสามีหรือภรรยา 

ท่ีย้ายประเทศมาทํางานกบั Chevron โดยกิจกรรมเน้นใช้ทกัษะความสามารถเฉพาะทางท่ีมีทําให้สามารถนําไปเขียนใน 

resume และสามารถกลบัไปตลาดงานได้ไมย่ากเม่ือกลบัไปประเทศตวัเอง และสิง่ท่ีพนกังาน Chevron ได้คือการท่ีได้รู้จกัคน

อ่ืนๆ ได้เข้าสงัคมใหม่ๆ  ตลอดจนรู้จกั expat อ่ืนๆในเมืองไทย ตวับริษัทเองก็ลดความเส่ียงในการหมนุเวียนพนกังานเข้าออก

องค์กร และมีการเช่ือมโยงกบัองค์กรภาคสงัคมในเมืองไทยมากขึน้  

อีกกิจกรรมท่ีทํากบั Chevron ช่วยองค์กรภาคสงัคมท่ีทําเร่ืองสทิธิเดก็ ซึ่งโดยปกตอิงค์กรนีจ้ะเก็บข้อมลูในรูปแบบ

ของกระดาษ องค์กร Chevron เป็นตวัเช่ือมระหวา่งสามีหรือภรรยาท่ีตดิตามมากบัองค์กรภาคสงัคมนี ้โดยหลงัจากท่ีทํา 

Need Assessment ก็ทราบวา่มีการจดัการระบบฐานข้อมลูไมดี่พอ อาสาสมคัรเหลา่นีจ้ึงใช้ทกัษะเฉพาะของตวัเองเก่ียวกบั



การเขียนโปรแกรมทําให้ข้อมลูเข้ามาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ จากการตดิตามประเมนิผลพบวา่ข้อมลูท่ีเซนซิทีฟร่ัวไหลออกไป

น้อยลง และมีการทํางานอย่างเป็นระเบียบมากขึน้  

อีกโครงการท่ี Chevron ดําเนินการคือการช่วยกลุ่มผู้หญิงท่ีโดนทําร้ายร่างกายจากคนในครอบครัวในประเทศไทย 

ซึ่งคนกลุม่นีมี้แนวโน้มยกลกูของตวัเองให้คนอ่ืนเลีย้งหลงัจากมาอยู่ท่ีศนูย์พกัพงิ Needed จึงเร่ิมหาต้นตอของปัญหาก่อนจะ

ออกแบบกิจกรรมท่ีทําให้แมก่บัลกูมีความผกูพนักนัมากขึน้เพ่ือลดปัญหานี ้ซึ่งตอนท่ีทําจริง ก็จะมีภรรยาของเจ้าหน้าท่ีเชฟรอน 

ท่ีเป็นคณุหมอหรือนางพยาบาลมาร่วมด้วย ซึ่งตอนนี ้Needed กําลงัดําเนินการตดิตามผลอยู่วา่มีผลกระทบอย่างไรบ้าง  

ช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ี Needed กําลงัเตบิโต และเร่ิมมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจสามารถหาได้ในเว็บไซต์ นอกจากนี ้Needed ได้

เร่ิมบกุประเทศอ่ืนๆในแถบเอเซียมากขึน้ เช่น ประเทศอินโดนีเซียและฟิลปิปินส์   

 

ประชุมเสร็จสิน้เวลา 
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