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บทคัดยอ
 บทความน้ีนําเสนอความสําคัญของการสรางเสริมพลังใหกับผูสูงอายุผานการทํางานอาสาสมัคร   

เพื่อรองรับสถานการณสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยที่จํานวนผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง           

ในขณะทีจ่าํนวนประชากรวยัแรงงานมแีนวโนมลดลง กาํลงัแรงงานจากผูสงูอายจุงึเปนพลงัสําคญัในการเตมิเตม็

ความตองการความชวยเหลือจากชุมชนและสังคม  โดยใชการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการทํางาน           

อาสาสมัครของผูสูงอายุและประสบการณการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุในตางประเทศ     

จากผลการศึกษาพบวา การสรางเสริมพลังในผูสูงอายุผานการทํางานอาสาสมัครในประเทศท่ีพัฒนาแลว    
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เริ่มตนจากการกําหนดนโยบายการสงเสริมผลิตภาพในผูสูงอายุผานการทํางานอาสาสมัคร โดยมีหนวยงาน

ของรัฐเปนศูนยกลางในการสนับสนุนและบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดวยการนําเสนอ

งานอาสาสมคัรหลากหลายรปูแบบใหอาสาสมคัรเขารวมตามความถนดัและความสนใจ   และใหความสําคญั

กับการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาองคความรูใหมๆ ในการบริหารงานอาสาสมัครใหประสบความสําเร็จ เพราะ        

การทาํงานอาสาสมคัรนอกจากเปนประโยชนตอชมุชนและสงัคมแลวยงัเปนเครือ่งมอืสาํคัญในการสรางเสรมิ

พลังใหกับผูสูงอายุ โดยทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีความพึงพอใจในชีวิตและ

สามารถปรับตวัหลงัการเกษียณอายไุดด ีภายใตการบริหารจดัการงานอาสาสมัครสําหรบัผูสงูอายุอยางเหมาะสม 

ซึ่งบทสรุปของบทความนี้จะนําไปสูขอเสนอแนะเก่ียวกับการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุ          

และการบริหารจัดการงานอาสาสมัครสําหรับผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ
 การสรางเสริมพลัง   ผูสูงอายุ   การทํางานอาสาสมัคร  

Abstract
 This article proposes the empowerment of senior citizens through to volunteer work for 

support ageing society situation in Thailand, the number of elderly likely increase continuously while 

the number of working age population tended to decrease. Work force of senior citizens are          

important power to fulfill the needs of community and society. Research related to volunteer work 

and experience of promoting volunteer work in foreign countries were reviewed. Results indicated 

that empowerment of the senior citizens in the developed countries starting from the policy promoting 

productive ageing through volunteer work. By state agencies is central to support and integration 

of cooperation with the relevant agencies by offering a variety of volunteer work to participate       

according to abilities and interests of senior volunteers. With the emphasis on research to find new 

knowledge for volunteer management because of the volunteering is not only to help community 

and state agency but also beneficial to the senior volunteer both good physical and mental health 

and can adapt well after retirement. Under the management of volunteering for the elderly                  

appropriately. These outcomes leads to suggestions on volunteering in the senior citizens and 

manage volunteer work for the elderly effectively.

Keywords
 Empowerment,   Ageing,   Volunteer Work 
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บทนํา
 ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. 2548 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง     

ของมนษุย   สาํนกังานปลดักระทรวง ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สาร, 2553) ตามนยิามของสหประชาชาติ

ไดกําหนดวา เม่ือประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเกินรอยละ 10 หรืออายุ 65 ปขึ้นไป         

เกินรอยละ 7 ถือวาประเทศน้ันไดกาวสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน

ทีพ่ฒันาแลวพบวา  ประเทศไทยเขาสูสงัคมผูสงูอายุเร็วกวาถึง 3 เทา ทัง้นีภ้าครัฐไดมกีารวางแผนรองรับสังคม

ผูสงูอายุมาอยางตอเน่ือง โดยไดจดัทําแผนผูสงูอายุแหงชาติ  ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) ฉบบัปรับปรุง 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 และปฏิญญาผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2542 เพือ่เปนแนวทางใหกบัทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของกับ    

ผูสงูอายนุาํไปใชในการสงเสรมิใหผูสงูอายมุคีณุภาพชีวิตทีด่ี   

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมผูสูงอายุนี้สงผลกระทบในหลายประเทศทั่วโลก   

องคกรสหประชาชาตไิดประชมุรวมกบัประเทศสมาชกิในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2545 ณ ประเทศสเปน (The Madrid 

International Plan of Action on Ageing) เพื่อกําหนดแผนผูสูงอายุในระดับสากล โดยมีเปาหมายเพื่อสราง

ความเช่ือม่ันวาประชากรทุกคนจะเขาสูการเปนผูสงูอายุอยางมีความม่ันคง มเีกยีรต ิและมสีวนรวมกบัชมุชน

อยางตอเนือ่งเชนเดยีวกบับคุคลทัว่ไป โดยมแีนวคดิหลกัทีส่าํคญั คอื การพฒันาแนวคดิเร่ืองประชากรสงูอายุ

จากระดับสากลไปสูแผนปฏิบัติในแตละประเทศ เพือ่ใหมัน่ใจวานโยบายหรอืแผนการดําเนนิงานทีจ่ดัทําขึน้

ตอบสนองความตองการและความสนใจของผูสงูอาย ุและเปลีย่นการรับรูของสังคมทีม่ตีอผูสงูอาย ุเพือ่พัฒนา

ความสมัพนัธทีด่แีละความรวมมอืกนัระหวางทกุชวงวยัในสงัคม นอกจากนีอ้งคกรสหประชาชาตยิงัไดกาํหนด

ใหวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปเปนวันผูสูงอายุสากล (International Day of Older Persons) เพื่อแสดงใหสังคม

เห็นถึงคุณคาของผูสูงอายุที่ไดทําประโยชนอยางมากมาย และสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมของทุกชวงวัย

แบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

 รัฐบาลของไทยตระหนักถึงความสําคัญตอสถานการณดังกลาว จึงไดมีการปรับปรุงแผนผูสูงอายุ

แหงชาติใหสอดคลองกับแผนผูสูงอายุในระดับสากล โดยมีมุมมองตอผูสูงอายุตางไปจากเดิมที่มองวา               

ผูสูงอายุ คือ ผูรับ มาเปนการมองวาผูสูงอายุ คือ บุคคลท่ีมีประโยชนตอสังคมและควรไดรับการสงเสริม           

ใหคงคุณคาไวใหนานที่สุด ดังนั้นการกําหนดแผนยุทธศาสตรจึงเนนไปที่การมองผูสูงอายุเปนพลังของสังคม 

และสงเสริมศักยภาพของผูสูงอายุในดานตางๆ อยางเหมาะสม (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ, 2553, 29) ซึ่งแผนดังกลาวสอดคลองกับความมุงหวังของ      

องคการอนามัยโลก คือ การนําประสบการณ ความรูความสามารถ และภูมิปญญาที่ผู สูงอายุมีอยู              

ประกอบกับการมีสภาพรางกายที่ยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉง หรือมีภาวะพฤฒิพลัง (Active Ageing)             

เขามามีสวนรวมในการทํางานสรางสรรคประโยชนแกครอบครัว ชุมชนและสังคม (WHO, 2002, 12)

 การสงเสริมภาวะพฤฒพลังดวยการสรางเสริมพลังใหกบัผูสงูอายุ (Empowerment) ไดรบัความสนใจ

มากข้ึนเม่ือหลายประเทศเร่ิมเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยการสรางเสริมพลังน้ีเปนแนวคิดเก่ียวกับการสงเสริม

และพัฒนาความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความตองการของตนเองรวมถึงความสามารถในการใช
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ทรัพยากรท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต เพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและรูสึกวาตนเองมีอํานาจสามารถ

ควบคุมวิถชีวีติของตนเองได (Gibson, 1991) และยังเปนกระบวนการทางสังคมท่ีสงเสริมใหบคุคลและชุมชน

สามารถควบคุมตนเอง หรือมีความสามารถในการกําหนดอนาคตของตนเองและชุมชนได (Wallerstein & 

Bernstein, 1988) การสรางเสริมพลังจึงเปนกลไกในการสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการดํารงอยู           

ในชุมชนอยางมีคุณคาในผูสูงอายุ และจากการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการธุรกิจบริการสําหรับผูสูงอายุ     

ในประเทศไทยพบวา ผูสูงอายุไทยหรือผูใหญกลุมใหมของสังคมใหความสําคัญในเรื่องการวางแผนเพื่อ        

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ โดยใหความสําคัญทั้งในเร่ืองความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ                   

การสรางเสริมสุขภาวะทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูสูงอายุ (สิทธิชัย ธรรมเสนห, 2555, 88-99)

 จากความมุงหวงัทีจ่ะเหน็ผูสงูอายุของประเทศไทยเปนพลังสาํคญัในการขับเคลือ่นสงัคม หนวยงาน

ที่เกี่ยวของหรือผูกําหนดนโยบายควรมีการกําหนดแผนการสรางเสริมพลังใหกับผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม  

เพื่อรองรับประชากรผูสูงอายุที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ในบทความวิชาการนี้ผูเขียนนําเสนอประเด็น

ทีเ่กีย่วของกบัการสรางเสริมพลงัใหผูสงูอายุผานการทํางานอาสาสมัคร โดยเร่ิมจากสถานการณ การสงเสริม

การทํางานอาสาสมัครในตางประเทศ ความพรอมในการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุ ประโยชนของ           

การทํางานอาสาสมัครในผูสงูอายุ และแนวทางการบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูสงูอายุอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมุงหวงัใหเหน็ภาพรวมของประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วของกบัการสรางเสรมิพลงัในผูสงูอาย ุเพือ่เปนประโยชน

สาํหรบัหนวยงานท่ีเกีย่วของหรือผูทีส่นใจไดใชเปนแนวทางในการสงเสรมิการทํางานอาสาสมัครในกลุมผูสงูอายุ

และขยายผลการศึกษาวิจัยในเรื่องการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุโดยนําเสนอเนื้อหาตามลําดับ ดังนี้

สถานการณการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในตางประเทศ

 จากแนวคิดเรื่องการสรางเสริมพลังในผูสูงอายุนําไปสูการสงเสริมใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรมที่มี        

สวนชวยพัฒนาตนเองและชุมชน การทํางานอาสาสมัครจึงถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการสรางเสริมพลัง      

ใหกับผูสูงอายุ ดังจะเห็นไดจากประเทศที่พัฒนาแลวและเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) ซึ่งให         

ความสําคัญในการสงเสริมใหพลเมืองรวมทํางานอาสาสมัครโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ ไดแก สิงคโปร 

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป โดยแตละประเทศมีแนวทางในการสงเสริม

งานอาสาสมัครที่สําคัญ ดังนี้   

 ประเทศสิงคโปร กําหนดวิสัยทัศนที่จะเปนประเทศแหงการให จึงไดจัดต้ังองคกรท่ีไมหวัง                   

ผลตอบแทนเพื่อสงเสริมการทํางานอาสาสมัครใหกับประชาชน คือ องคกร National Volunteer &                      

Philanthropy Center หรือ NVPC เพื่อทําหนาที่สงเสริมวัฒนธรรมของการใหและการเสียสละดวย                     

การพัฒนาการทํางานอาสาสมคัร เพือ่สรางสงิคโปรใหเปนเมอืงแหงความดี (City of Good)  โดยองคกร NPVC 

จะทาํหนาทีอ่าํนวยความสะดวกใหกบัเครอืขายอาสาสมคัร  บริษทัเอกชน ภาครัฐ และอาสาสมคัรในการทาํงาน

อาสาสมัครตามความสนใจ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครเพ่ือใชเปนขอมูล

สาํหรบัสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในทุกกลุมประชากร และการบริหารงานอาสาสมัครอยางมีประสิทธภิาพ 
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เชน ปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร ตัวแบบที่ดีของการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร 

อปุสรรคของการจัดการงานอาสาสมัครอยางมปีระสิทธภิาพ (National Volunteer & Philanthropy Centre, 2008)

 ประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งองคกรอาสาสมัครแหงประเทศออสเตรเลีย (Volunteer Australia)              

เพือ่ทาํหนาทีเ่ปนศนูยบรหิารจดัการงานอาสาสมคัรของประเทศ ซึง่มทีีม่าจากการรวมมลูนธิติางๆ ในแตละรฐั 

รวมท้ังเครือขายองคกรอาสาสมัครในตางประเทศในการทํางานอาสาสมัครรวมกัน โดยมีโครงสรางการบริหาร

อยางเปนทางการที่ประกอบไปดวยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกลุมยอย เพื่อทําหนาที่สราง

แผนการพัฒนาและแผนการปฏิบัติงานอาสาสมัคร และทําหนาท่ีควบคุมดูแลใหการดําเนินงานเปนไป          

ตามแผน โดยนาํผลการศึกษาวิจยัมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดแผนยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนางาน

อาสาสมัครในประเทศออสเตรเลีย (Volunteering Australia, 2012)

 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีองคกรที่ดําเนินงานเก่ียวกับการทํางานอาสาสมัครในหลายรูปแบบ         

ภายใตการสงเสรมิการทาํงานอาสาสมัครของประเทศจากรัฐบาลกลาง เพือ่สงเสริมการทาํงานอาสาสมัครให

กับประชาชนท่ีมีความสนใจและตองการเขารวมพัฒนาชุมชนในดานตางๆ กับหนวยงานของรัฐบาลโดยตรง 

เชน  งานอาสาชวยเหลือทหารผานศึกและครอบครัว งานอาสาสรางเสริมสันติสุขและความเขมแข็งในชุมชน          

รวมกับผูนําในทองถิ่น งานอาสาสรางความเขมแข็งและปกปองชุมชนจากภัยกอการราย ภัยธรรมชาติ              

โรคติดตอ และอาชญากรรม งานชวยอํานวยการเลือกตั้ง งานพัฒนาคุณภาพดิน นํ้า อากาศและ                         

เพิม่จาํนวนสตัวปา และงานดแูลสิง่แวดลอมทางทะเลและอากาศ นอกจากนีย้งัมอีงคกรของรฐัทีท่าํหนาทีเ่ปน   

สือ่กลางโดยตรงระหวางผูทีส่นใจทํางานอาสากับหนวยงานท่ีตองการกําลงัจากอาสาสมัคร คอื Corporation 

for National and Community Service หรือ CNCS ซึ่งทําหนาที่สงเสริมใหประชาชนชาวอเมริกันไดพัฒนา

ความเปนพลเมืองผานการชวยเหลือผูอื่น โดยสรางภาคีเครือขายการทํางานอาสาสมัครในดานตางๆ                  

ทั่วประเทศ ครอบคลุมการทํางานอาสาสมัครในทุกกลุมประชากรเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวของ      

อาสาสมัครและชุมชน (Robert, Kimberly & Nathan, 2007)

 ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนชาติแรกที่เขาสูสังคมผูสูงอายุและรัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาอัตราการเกิด

ทีล่ดลงและผูสงูอายมุอีายยุนืยาวขึน้ จงึไดกาํหนดมาตรการเพือ่มารองรบัปญหาดงักลาวดวยการนาํผูสงูอายุ

ที่มียังมีความสามารถในการทํางานและการทํากิจกรรมไดดีมารวมสรางสังคมผานการทํางานอาสาสมัครใน

ฐานะสมาชิกคนหน่ึงในสังคม โดยอยูบนพ้ืนฐานของความสามารถ ประสบการณ และความสมัครใจของ         

ผูสงูอายเุปนสาํคญั และอยูภายใตหลกัปฏบิตัพิืน้ฐานสาํหรบัสงัคมผูสงูอาย ุ(Basic Act on Ageing Society) 

ซึง่การทาํงานอาสาสมคัรนอกจากจะเปนประโยชนตอสังคมแลวยงัสรางความพงึพอใจในชวีติใหกบัผูสงูอายุ 

และรฐับาลใหความสาํคญัในการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัผูสงูอายอุยางตอเนือ่ง  เพ่ือนาํมาใชเปนแนวทางสรางเสรมิ

พลังใหกับผูสูงอายุในการมีสวนรวมกับสังคมและลดอคติของสังคมท่ีมีตอผูสูงอายุ (Ju-Hyun, 2010, 2)

 ประเทศในกลุมสหภาพยโุรป ใหความสาํคญัในการสงเสรมิประชาชนใหมสีวนรวมในการทาํงาน

อาสาสมัครเพื่อชุมชน ดังจะเห็นไดจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ไดประกาศให           

ป ค.ศ. 2011 เปนปแหงการทํางานอาสาสมัคร (Year of Volunteering) โดยใหประเทศสมาชิกกาํหนดนโยบาย    
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สงเสริมการทํางานอาสาสมัครดวยการรวมมือกันระหวางรัฐบาล ชุมชน และการปกครองสวนทองถิ่น และ

ใหการทํางานอาสาสมัครเปนกิจกรรมพื้นฐานที่พลเมืองทุกคนพึงมีสวนรวม นอกจากนี้ยังสงเสริมการทํางาน

อาสาสมัครในผูสงูอายเุพ่ือรองรบัสงัคมผูสงูอาย ุดวยการประกาศใหป ค.ศ. 2012 เปนปแหงพฤฒพลัง (Year of 

Active Ageing) และสงเสริมการวิจัยเรื่องการทํางานอาสาสมัครเพื่อเปนขอมูลสําหรับสนับสนุนกลยุทธ          

ในการสรรหาอาสาสมัคร การสรางความผูกพันในการทํางานอาสาสมัครและการสงเสริมใหอาสาสมัคร            

ไดใชทักษะความสามารถอยางเต็มที่ (Anja, Gerhard & Monika, 2011)

 สาํหรบัประเทศไทยในปจจบุนัมหีลายองคกรทีส่งเสรมิใหผูสงูอายมุสีวนรวมในสงัคมผานการทาํงาน

อาสาสมัคร เชน สมาคมสภาผูสูงอายุแหงชาติแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทรา     

บรมราชชนนี ไดจัดทําโครงการ “เพื่อนชวยเพ่ือน” โดยอบรมใหสมาชิกชมรมผูสูงอายุเปนอาสาสมัครดูแล  

เยีย่มเยอืนผูสงูอายทุีช่วยเหลอืตนเองไมไดในชมุชน ซึง่การดาํเนนิงานแมจะเปนการเยีย่มเยอืนไตถามทกุขสขุ

กต็ามแตกเ็ปนการแสดงความเอ้ืออาทรและการใชทนุทางสังคมใหเกดิประโยชนตอชมุชน (ศรปีระภา   ลนุละวงศ, 

2555, 3) และนอกจากน้ียงัมีธนาคารสมองซ่ึงเปนหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนตามพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางในการรวบรวมผูเกษียณอายุจากสาขาวิชาตางๆ               

ที่ยังมีสุขภาพดี และมีความรูความสามารถมารวมพัฒนาประเทศผานการทํางานอาสาสมัครในปจจุบัน            

มสีมาชิกวฒุอิาสาธนาคารสมองอยูในทกุจงัหวดัของประเทศไทย และมสีวนรวมในการขับเคลือ่นแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชุมชนรวมกับภาคีเครือขายที่เก่ียวของ  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา        

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  2550, 1-2) 

 จากแนวทางการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในประเทศท่ีพัฒนาแลวดังที่กลาวมา แสดงใหเห็น

ถึงการใหความสําคัญของภาครัฐในการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในรูปแบบตางๆ เพื่อรองรับในทุก       

กลุมประชากรท่ีมคีวามหลากหลายท้ังในดานความสนใจ ความรูความสามารถ อายุ อาชีพ รวมท้ังการสนับสนุน

ใหประชาชนไดรวมเปนแรงเสริมใหกับเจาหนาที่ของภาครัฐที่มีจํานวนกัด ในขณะที่ประเทศมีความตองการ

การพัฒนาและแกไขปญหามากมาย และยังใชการทํางานอาสาสมัครเปนกลไกในการสรางจิตสํานึกของ     

การเปนพลเมอืงทีด่ขีองประเทศดวยการมสีวนรวมชวยเหลอืและพฒันาชมุชนและสงัคมของตนเอง โดยสามารถ

สรปุประเด็นสาํคญัของการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในตัวอยางจากประเทศพัฒนาแลวท่ีสาํคญัได ดงันี้

 1. สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง

 2. สงเสริมการทํางานอาสาสมัครในหลากหลายรูปแบบ

 3. สงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครเพื่อนํามาใชในการกําหนดยุทธศาสตร        

การดําเนินงานและแนวทางการสงเสริมการทํางานอาสาสมัคร

ความพรอมในการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุ 

 ในระยะเวลา 20 ปที่ผานมามีการศึกษาวิจัยในระดับสากลอยางกวางขวางเพ่ือศึกษาประเด็น               

ที่เกี่ยวของกับการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุเพ่ือรองรับสถานการณสังคมผูสูงอายุที่หลายประเทศ           
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กําลังเผชิญ นักวิจัยจึงเร่ิมคนหาวาทําไมผูสูงอายุจึงสนใจที่จะทํางานอาสาสมัคร เพื่อหาแนวทางสงเสริม      

การทํางานอาสาสมัครในกลุมผูสูงอายุ โดยพบวา เหตุผลที่ผูสูงอายุสนใจรวมทํางานอาสาสมัคร (National 

Volunteer & Philanthropy Center, 2007) ไดแก 

 1. ผูสูงอายุสวนใหญมีเวลาวางมากกวาเม่ือเทียบกับกลุมประชากรวัยอื่น เพราะเกษียณจาก                

การทํางานประจําแลวจึงมีเวลาวางมากขึ้น และยังสามารถมารวมทํากิจกรรมไดอยางตอเนื่อง ในขณะที่               

ชวงวยัอื่นอาจติดภารกิจจากงานประจําหรือการศึกษา

 2. ผู สูงอายุมีความรู ความสามารถและประสบการณที่เปนประโยชนตอสังคม โดยเฉพาะมี              

ความเขาใจในผูรับความชวยเหลือที่เปนผูสูงอายุดวยกันเปนอยางดี

 3. ผูสูงอายุบางรายมีความสนใจในกิจกรรมบางอยางที่เปนประโยชนในการชวยเหลือผูอื่นจึงสนใจ

ที่จะทํางานนั้นหรือตอยอดกิจกรรมที่ตนสนใจ เชน การทําเกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

 4. ผูสงูอายบุางรายท่ีประสบความสําเรจ็ในการดําเนนิชวีติจึงตองการใหความชวยเหลือผูอืน่ทีต่กทกุข

ไดยากหรือเดือดรอนหรือตองการใหคืนกลับสูสังคม

 5. ผูสงูอายุบางรายมีเครอืขายทางสังคมท่ีเขมแข็งซ่ึงเปนประโยชนตอการสรรหาผูบริจาค หรอืแนะนํา

ผูสูงอายุที่มีศักยภาพมาเขารวมทํางานอาสาสมัคร จากความพรอมในการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุ       

จงึเปนเหตุผลทีห่นวยงานท่ีเกีย่วของควรสงเสริมใหผูสงูอายุทีม่ศีกัยภาพไดเขารวมทํางานอาสาสมัคร เพราะ

นอกจากความรูความสามารถในการทํากิจกรรมแลว ผูสูงอายุยังมีเครือขายสําหรับการตอยอดหรือขยายผล

ของกจิกรรมอาสาสมคัรไปยงัชมุชนหรอืพ้ืนทีอ่ืน่ๆ และมเีวลาทีจ่ะทาํงานอาสาสมคัรไดอยางตอเนือ่งจนบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย นอกจากนี้การทํางานอาสาสมัครเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดกลับเขาสูการเปนกําลัง

แรงงานของสังคมอีกครั้ง และทําใหผูสูงอายุไดรวมทํากิจกรรมกับคนในชวงวัยอื่นในสังคม ซึ่งชวยลดปญหา

ชองวางระหวางวัยและทําใหผูสูงอายุไมถูกผลักออกไปเปนคนชายขอบของสังคม

ประโยชนของการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุ

 จากความพรอมในการทํางานอาสาสมคัรของผูสงูอายุ นกัวิจยัในระดับสากลจึงสนใจศึกษาประโยชน

ของการทาํงานอาสาสมคัรในกลุมผูสงูอาย ุเพ่ือนาํผลการศกึษาทีไ่ดมาสงเสรมิและจงูใจใหผูสงูอายตุดัสินใจ

เขารวมทํางานอาสาสมัครและทํางานอาสาสมัครอยางตอเน่ือง จากการศึกษาพบวา มกีารศึกษากลุมผูสงูอายุ

เปนระยะเวลายาว (Longitudinal Studies) เกี่ยวกับประโยชนของการทํางานอาสาสมัครในกลุมผูสูงอายุ     

โดยสมารถสรุปประโยชนของการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุได 4 ประการ ดังนี้

 1. ประโยชนตอสุขภาพกาย  

   การศกึษาประโยชนของการทาํงานอาสาสมคัรทีม่ตีอสุขภาพของอาสาสมคัรผูสงูอาย ุสวนใหญ

นักวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของภายในประเทศ เชน Americans’ Changing Lives 

Survey, Assets and Health Dynamics Among the Oldest Old Study, Longitudinal Study of Aging 
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และ National Health Interview Survey เปนตน โดยแหลงขอมูลเหลานี้เปนการสํารวจขอมูลขนาดใหญ       

ในระยะยาวอยางตอเนื่องเพ่ือใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายเก่ียวกับประชากร ซึ่งนักวิจัยนําขอมูล    

ที่ไดมาวิเคราะหในมิติตางๆ รวมกับขอมูลจากการรายงานตนเองเกี่ยวกับภาวะสุขภาพทั้งทางดานรางกาย

และจิตใจและการสัมภาษณเชิงลึกหรือสนทนากลุม เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานอาสาสมัคร

กับประโยชนที่มีตอสุขภาพของอาสาสมัคร โดยประโยชนของการทํางานอาสาสมัครที่มีตอสุขภาพกายของ

อาสาสมัครผูสูงอายุที่สําคัญ ไดแก

  1.1 ลดอัตราการเสียชีวิต ผูสูงอายุที่ทํางานอาสาสมัครมีอัตราการเสียชีวิตตํ่าหรือมีอายุ              

ที่ยืนยาวกวาผูสูงอายุที่ไมไดทํางานอาสาสมัคร เมื่อควบคุมตัวแปรที่มีผลตอสุขภาพรางกาย ไดแก ปญหา

สุขภาพ ความสามารถในการเคล่ือนไหว (Luoh & Herzog, 2002 ; Harris & Thoresen, 2005 ; Brown, 

Nesse, Vinokur & Smith 2003 ; Sabin, 1993 ; Mutchler, Burr & Caro, 2003) 

  1.2  ลดอัตราการเจ็บปวย ผูสูงอายุที่ทํางานอาสาสมัครอยางตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลา         

ที่ดําเนินการศึกษาวิจัยรายงานตนเองวามีสุขภาพดีขึ้น อัตราการเจ็บปวยลดลง นอกจากน้ีอาสาสมัครท่ีมี      

โรคประจําตัว หรือมีอาการเจ็บปวยรุนแรงรายงานวามีภาวะสุขภาพดีขึ้น ซึ่งเปนส่ิงท่ีพวกเขาไมไดรับจาก     

การบําบัดดวยยาเพียงอยางเดียว และทําใหการทาํงานของสมองดีขึ้น (Lum & Lightfoot, 2005 ; Musick, 

Herzog & House, 1999 ; Arnstein, Vidal, Well-Federman, Morgan & Caudill, 2002 ; Pillemer,             

Wagenet, Goldman, Bushway & Meador, 2010)

  1.3   เพิม่ความสามารถในการเคลือ่นไหวหรือการใชชวีติประจําวนั ผูสงูอายทุีท่าํงานอาสาสมคัร

อยางตอเนือ่งรายงานตนเองวา  มคีวามสามารถในการเคล่ือนไหว การใชชวีติประจําวนั การทาํกจิกรรมตางๆ 

และมีพัฒนาการทางรางกายที่ดีขึ้น เนื่องจากการทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงอายุไดออกกําลังการผาน        

การทํากิจกรรม ตั้งแตเริ่มเดินทางออกจากท่ีพักจนถึงทํากิจกรรมอาสาสมัครแลวเสร็จ ทําใหรางกายไดมี              

การเคล่ือนไหวและใชกําลัง สิ่งเหลานี้ชวยชะลอความเส่ือมของรางกาย บรรเทาอาการเจ็บปวด และลด           

ขอจํากัดทางดานรางกาย โดยเฉพาะกลามเนื้อและอวัยวะในสวนของขา แขน และหลังที่จําเปนตองมี             

การยืดเหยียดอยูเสมอ (Morrow-Howell, Hinterlong, Rozario & Tang, 2003 ;  Pillemer, Wagenet, Goldman, 

Bushway & Meador, 2010 ; Hong & Morrow-Howell, 2010)

 2. ประโยชนตอสุขภาพจิต

  การศึกษาประโยชนของการทํางานอาสาสมัครท่ีมีตอสุขภาพจิตของอาสาสมัครผูสูงอายุ                

ใชวิธีการวิเคราะหผลจากการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระยะยาว โดยใหอาสาสมัครรายงานตนเองเกี่ยวกับ

ผลลัพธที่ไดจากการทํางานอาสาสมัคร ซึ่งประโยชนของการทํางานอาสาสมัครที่มีตอสุขภาพจิตของ              

อาสาสมัครผูสูงอายุ ไดแก

   2.1 ลดภาวะซึมเศรา จากการรายงานตนเองของอาสาสมัครผูสูงอายุ พบวา เมื่อไดรวม            

ทํากิจกรรมอาสาสมัครทําใหมีภาวะซึมเศราลดลง และในการศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ผูสูงอายุที่ทํางาน   

อาสาสมัครมีระดับภาวะซึมเศราตํ่ากวาผูสูงอายุที่ไมไดทํา เพราะการทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงไดออกไป
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พบปะพูดคุยกับเพ่ือนสมาชิกที่มีความเขาอกเขาใจในความเปนผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุมีมุมมองตอตนเอง  

ในทางบวกจากการไดชวยเหลือผูอื่นและมีบทบาทสําคัญในสังคมอยางชัดเจน นอกจากน้ีการทํางาน            

อาสาสมัครอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ ผูสูงอายุจึงเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจมิใชถูกบังคับ 

(Brown, Brown, R. M.,  House & Smith, 2008 ; Hong & Morrow-Howell, 2010 ; Musick & Wilson, 2003)

  2.2 มคีวามพึงพอใจในชีวติ  การทํางานอาสาสมัครทําใหผูสงูอายุรูสกึวาชีวติมเีปาหมายและ

ชวยใหผูสูงอายุผานชวงเวลาเปลี่ยนผานจากการทํางานประจําไปสูการใชชีวิตหลังเกษียณไดดี (Greenfield 

& Marks, 2004 ; Lum & Lightfoot, 2005 ; Musick, Herzong & House, 1999 ; Shmotkin, Blumstein & 

Modan, 2003) และยังพบวา ความพึงพอใจในชีวิตของอาสาสมัครผูสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น เม่ืออาสาสมัครรับรู  

ถงึการเปล่ียนแปลงของสุขภาพท่ีดขีึน้หลงัจากไดเขารวมทาํงานอาสาสมัคร (Van, 2000) นอกจากน้ีการทํางาน

อาสาสมัครทําใหผูสูงอายุรูสึกมีความเช่ือมั่นและนับถือตนเองจากการไดใชความสามารถในการชวยเหลือ    

ผูอืน่ ในขณะเดยีวกนัการทาํงานอาสาสมคัรเปดโอกาสใหอาสาสมคัรไดพฒันาตนเองและเรยีนรูทกัษะใหมๆ  

ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคาและไดรับการยอมรับจากสังคม (Onyx &Warbuton, 2003)

   นอกจากน้ีการทํางานอาสาสมัครยังชวยคงไวซึ่งบทบาทของการมีอํานาจเหนือผูอื่น           

แมผูสูงอายุจะยุติบทบาทจากการทํางานประจําแลว (Muthler, Burr & Caro, 2003)

  2.3 ความสมัพันธทางสงัคมดขีึน้ การทาํงานอาสาสมคัรทาํใหผูสงูอายไุดคงไวซึง่ความสมัพนัธ

ทางสังคม ไดมปีฏิสมัพนัธรวมกับเพ่ือนอาสาสมัคร ผูรบัความชวยเหลือ และชุมชน ซึง่ชวยปองกันการแยกตัว

จากสังคมโดยเฉพาะในชวงเวลาที่ตองเผชิญกับความยากลําบากในชีวิต และการทํางานอาสาสมัครทําให     

ผูสงูอายุไดมเีครือขายทางสังคมท่ีเขมแข็ง เพือ่ใหเกดิการชวยเหลือซึง่กันและกันระหวางผูสงูอายุ ทาํใหไมรูเหงา 

วาเหว หรอืถกูทอดท้ิง (Harris & Thoresen, 2005 ; Fried, Carlson, Freedman, Frick, Glass,  Hill, & Zeger, 

2004 ; Mutchler, Burr & Caro, 2003 ; Musick & Wilson, 2003)

 3. ประโยชนตอชุมชน

     การทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุเปรียบเสมือนการสรางทุนทางสังคมใหกับชุมชน โดยเมื่อ  

นําชั่วโมงการทํางานอาสาสมัครผูสูงอายุมาคํานวณเปนเม็ดเงินเชนเดียวกับคาจางรายช่ัวโมง พบวา              

อาสาสมัครผูสูงอายุสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดหลายพันลานบาท เชน ในประเทศออสเตรเลีย              

ที่ประมาณการวาช่ัวโมงการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุในแตละปสามารถคํานวณเปนเม็ดเงินได               

ราว 4.9 - 8.1 พนัลานเหรียญสหรัฐอเมรกิา (Ranzijn, Hardford, & Andrews, 2002) โดยอาสาสมัครผูสงูอายุ

เปนกาํลงัสาํคญัในการชวยเหลอืและพฒันาชมุชน เนือ่งจากการพฒันาและแกปญหาในระดบัชุมชนตองการ

ผูที่มีความเขาใจในปญหาของชุมชนอยางแทจริง มีความผูกพันและทุมเทในผลลัพธที่เกิดข้ึน และมีเวลา       

ในการทํากจิกรรมรวมกับชมุชนอยางตอเนือ่ง ในขณะเดียวกนัการทํางานอาสาสมัครสงผลใหผูสงูอายุมสีขุภาพ

ที่ดีทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซึ่งชวยลดการเปนภาระหรือการพึ่งพงิจากชุมชนดวยเชนกัน
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 4. ประโยชนตอภาครัฐ

  การทํางานอาสาสมัครเปนการเปล่ียนรูปแบบจากทํางานเพ่ือมรีายไดไปสูการทํางานโดยไมหวงั

สิ่งตอบแทน และเปล่ียนจากการทํางานเต็มเวลาเปนการทํางานไมเต็มเวลา (Part Time) การทํางาน             

อาสาสมัครในผูสูงอายุจึงเปนเสมือนการขยายระยะเวลาการเกษียณอายุ หรือการยืดระยะเวลาในการใช   

ความรูความสามารถและประสบการณในชีวิตท่ีผูสูงอายุมีมาชวยเหลือชุมชนและสังคม (Gill, 2006)              

กลุมอาสาสมัครผูสูงอายุจึงเปนกําลังสําคัญของภาครัฐในการชวยเติมเต็มความตองการที่มีมากมายและ

หลากหลายของประชาชนในระดับชุมชนและสังคม และภายใตงบประมาณของภาครัฐที่มีอยูอยางจํากัด

  จะเห็นไดวาการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุเกิดประโยชนในหลายดานทั้งตอผูสูงอายุและ    

ผูรับความชวยเหลือ ดังนั้นการทํางานอาสาสมัครจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางเสริมพลังใหกับผูสูงอายุ 

โดยทาํใหผูสงูอายมุคีณุภาพชวีติทีด่ทีัง้ทางดานรางกายและจิตใจหลงัการเกษยีณ และทาํใหมมุมองของสงัคม

ทีม่ตีอผูสงูอายเุปล่ียนไปจากเดมิทีอ่าจมองวาผูสงูอาย ุคอื ผูรบัความชวยเหลอืหรอืเปนภาระทีส่งัคมตองดแูล 

แตการทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงอายุไดสวมบทบาทของการเปนผูให และเปนพลังของสังคมในการชวย 

ขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศรวมกบัหนวยงานของรัฐและประชานในชวงวยัอืน่ๆ ดงัน้ันหนวยงานท่ีเกีย่วของ

หรือองคกรอาสาสมคัรควรใหความสาํคญัในเรือ่งการจงูใจใหผูสงูอายทุีม่คีวามพรอมมาเขารวม ทาํงานอาสาสมคัร 

และสนบัสนนุใหไดทาํงานอาสาสมคัรอยางตอเนือ่งดวยการบรหิารจดัการงานอาสาสมคัรผูสงูอายอุยางเขาใจ

และเหมาะสม  

แนวทางการบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูสูงอายุ 

 จากประโยชนของการทํางานอาสาสมัครในกลุมผูสูงอายุดังที่กลาวมา การจูงใจผูสูงอายุใหเขารวม 
ทํางานอาสาสมัครและทํางานไดอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูที่เกี่ยวของตองรวมมือกันบริหารจัดการ   
แบบบูรณาการ โดยนาํผลการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วของและตวัแบบการบรหิารจัดการองคกรอาสาสมคัรผูสงูอายุ         
ในตางประเทศมาใชเปนแนวทางการออกแบบการบริหารจัดการการทํางานอาสาสมัครของผู สูงอายุ                
เพือ่ใหครอบคลุมในประเด็นท่ีสาํคัญและทําใหเกดิกระบวนการทํางานอาสาสมัครผูสงูอายุอยางย่ังยนื ผูเขยีน
ไดนําเสนอตัวแบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครสําหรับผูสูงอายุ ของศูนยอาสาสมัครและการกุศล           
แหงชาติของประเทศสิงคโปร เนื่องจากมีบริบทใกลเคียงสังคมไทยและมีประสบการณในการบริหารงาน     
อาสาสมัคร ของผูสูงอายุมาอยางตอเนื่อง (National Volunteer & Philanthropy Center, 2008, 13-19)         
ซึ่งไดกําหนดแนวทางบริหารงานอาสาสมัครที่สําคัญสําหรับผูสูงอายุไว ดังนี้
 1. การออกแบบงานอาสาสมัคร เนื่องจากผูสูอายุบางทานมีขอจํากัดทางกายภาพ ดังนั้นในการ
ออกแบบกิจกรรมหรือมอบหมายงานจําเปนตองคาํนึงถงึความเหมาะสมกับความพรอมของอาสาสมัครแตละ
คน เชน การออกแรงยกของ การใชสายตาเปนเวลานาน หรืองานที่ตองยืนหรือเดินอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
องคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการทํางานตางๆ ใหกับอาสาสมัคร                
ผูสงูอายุ เชน การจัดพมิพเอกสารดวยตวัอกัษรทีม่ขีนาดใหญเพ่ือความสะดวกในการมองเห็น การจัดกจิกรรม
ใหแลวเสร็จโดยใชเวลาไมนานเกินไป หรือมีชวงเวลาพักระหวางกิจกรรม
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 2.  การสรรหาอาสาสมัคร วิธีการสรรหาอาสาสมัครมีที่ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การชักชวนหรือ

บอกตอโดยสมาชิกเดิม แตในขณะเดียวกันการสรรหาผานส่ือตางๆ จะทําใหเขาถึงผูสูงอายุจํานวนมาก           

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน หนังสือเวียนของหนวยงานรัฐ หนังสือพิมพ จดหมายขาว ฯลฯ โดยขอความ       

หรือหัวขอขาวตองสามารถจูงใจใหผูสูงอายุได เชน แสดงใหเห็นความนาเช่ือถือขององคกรอาสาสมัคร        

รางวัลที่องคกรเคยไดรับ คําบอกเลาถึงความประทับใจจากอาสาสมัคร และที่สําคัญคือการแสดงใหเห็นวา  

การทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงอายุแตกตางจากผูสูงอายุโดยทั่วไป

 3.  การคัดเลือกและมอบหมายงานที่เหมาะสม จากปญหาจํานวนอาสาสมัครที่มีอยูอยางจํากัด 

ทําใหบางคร้ังการมอบหมายงานเปนไปตามความจําเปนของสถานการณมากกวาความสนใจหรือ                 

ความตองการของอาสาสมัคร ซึง่ปญหาเหลานีอ้าจนําไปสูการตัดสนิใจทํางานอาสาอยางตอเนือ่งโดยเฉพาะ

ในกลุมสมาชิกใหม ดังนั้นสิ่งสําคัญ คือ ผูที่เกี่ยวของจําเปนตองมีการคัดกรองคุณภาพสมบัติของอาสาสมัคร

ใหสอดคลองกับความตองการ หรือวัตถุประสงคของหนวยงาน ทั้งนี้จําเปนตองอธิบายใหอาสาสมัครเขาใจ

ตัง้แตตอนรบัสมคัร โดยตองไมบงัคบัใหอาสาสมคัรทาํงานทีไ่มเหมาะสม เพราะอาจทาํใหอาสาสมคัรไมบรรลุ

เปาหมายตามความตั้งใจและไมมีความสุขในการทํางาน

 4.  การจัดฝกอบรมใหกับอาสาสมัคร เพื่อชวยใหผูสูงอายุมีความพรอมและทํางานอาสาสมัคร        

ไดอยางมัน่ใจโดยเฉพาะกับสมาชิกใหม ทัง้น้ีมกีารฝกอบรมในหลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะสมกับอาสาสมัคร

ผูสูงอายุ เชน การใชระบบพี่เลี้ยงโดยใหสมาชิกเกาดูแลสมาชิกใหม การจัดอบรมแบบไมเปนทางการเพื่อ   

สรางบรรยากาศที่เปนกันเอง หรืออาจใชการบรรยายรวมกับอาสาสมัครในกลุมวัยอื่นตามความเหมาะสม 

และควรมีการสอบถามขอเสนอแนะจากการจัดอบรมกับอาสาสมัครผูสูงอายุดวย เพื่อนํามาใชพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดฝกอบรมใหกับกลุมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน

 5.  การดูแลสมาชิก เพื่อใหเกิดการทํางานอาสาสมัครอยางตอเนื่องและสมาชิกมีความสุขใน          

การรวมกิจกรรม ผูเกี่ยวของจําเปนตองเอาใจใสในเรื่องการสรางความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกแตละคน             

เพือ่เขาใจในความตองการและปญหาของอาสาสมัครแตละคน โดยปฏิบตัติออาสาสมัครผูสงูอายุบนพ้ืนฐาน

ของการใหความเคารพนับถือในฐานะผูเสียสละ โดยเฉพาะกับกลุมอาสาสมัครที่มียศหรือตําแหนงงาน         

กอนเกษียณอยูในระดับสูง และตองมีการสื่อสารไปยังสมาชิกอาสาสมัครอยางตอเนื่อง

 6.  การยอมรับและการรักษาอาสาสมัครใหทํางานกับองคกรอยางตอเนื่อง อาสาสมัครผูสูงอายุ      

ควรไดรับการยอมรับในผลงานของพวกเขาอยางเหมาะสมท้ังแบบรายบุคคลและกลุม โดยการจัดกิจกรรม

เพื่อแสดงการขอบคุณ หรือชื่นชมในผลงานของอาสาสมัครผูสูงอายุ ทั้งในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปน

ทางการตามความเหมาะสม และมีชวงเวลาของการใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนสําหรับการทํางาน

 7. การทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน โดยทําการสํารวจระดับ

ความพึงพอใจของสมาชิก ใหขอเสนอแนะแกสมาชิก และแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังครอบคลุมไปถึง          

การสอบถามปญหาที่สมาชิกอาสาสมัครพบเจอและชวยกันหาแนวทางแกไข 
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 8. การสัมภาษณเมื่อสมาชิกอาสาสมัครลาออก โดยเปาหมายของการสัมภาษณเมื่อสมาชิก           

อาสาสมัครลาออก คือ ทําใหทราบมุมมองจากอาสาสมัครสําหรับนํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงองคกร

อาสาสมัคร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณของสมาชิกแตละคน และควรเปนการพูดคุยกัน    

ในลักษณะไมเปนทางการเพ่ือใหสมาชิกรูสึกสบายใจที่จะเลาเรื่องราวตางๆ ใหฟง

 จากแนวทางการบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูสูงอายุดังที่กลาวมา จะเห็นไดวาในทุกขั้นตอน          

มคีวามสาํคญัตอการสงเสริมการทํางานอาสาสมคัรในกลุมผูสงูอายุ ตัง้แตกระบวนการออกแบบงานท่ีเหมาะสม

ไปจนถงึการรกัษาอาสาสมคัรผูสงูอายใุหทาํงานอาสาสมคัรไดอยางตอเนือ่ง โดยอยูบนพืน้ฐานของการปฏบิตัิ

ตออาสาสมัครผูสูงอายุดวยความเคารพและใหเกียรติ ทั้งนี้การบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูสูงอายุอาจ     

ไมไดมีความแตกตางอยางชัดเจนจากอาสาสมัครในกลุมอื่นๆ แตประเด็นที่สําคัญคือ ความเขาใจใน           

ความตองการและขอจํากัดของอาสาสมัครผูสูงอายุ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรอาสาสมัครบรรลุ          

ตามเปาหมาย และทําใหการทํางานอาสาสมัครชวยสรางเสริมพลังในผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรุป
 จากสถานการณการเปล่ียนแปลงโครงการของประชากรทําใหหลายประเทศเขาสูสังคมผูสูงอายุ      

รวมทั้งในประเทศไทยที่เขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. 2548 จึงเปนประเด็นที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ            

ใหความสาํคญัและหาแนวทางรองรบัไดอยางเหมาะสม ในการศกึษาบทเรยีนจากประเทศทีเ่ขาสูสงัคมผูสงูอายุ

และมีนโยบายการสรางเสริมพลังในผูสูงอายุ เชน สิงคโปร ออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศ     

ในกลุมสหภาพยุโรปจึงเปนสิ่งจําเปน ผลการศึกษาพบวา การทํางานอาสาสมัครชวยสรางเสริมพลังใหกับ       

ผูสูงอายุดวยการกลับเขาสูการเปนกําลังสําคัญในการรวมแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตน โดยการ         

นาํความรูและประสบการณทีต่นเองมีมาทาํประโยชนใหผูอืน่ และในขณะเดียวกนัการทํางานอาสาสมัครทาํให

ผูสูงอายุไดเรียนรูที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเสมอ และการทํางานอาสาสมัครยังเปนประโยชนตอตัว        

ของอาสาสมคัรผูสงูอายทุัง้ในดานสขุภาพกายและจติใจ สงผลใหผูสงูอายมุคีณุภาพชวีติทีด่หีลังการเกษยีณอายุ

และดาํรงอยูในสงัคมอยางมีศกัด์ิศร ีภายใตกระบวนการบริหารจัดการงานอาสาสมัครสาํหรบัผูสงูอายุในแตละ

ขัน้ตอนอยางเหมาะสม เพือ่รองรบัขอจาํกดัของอาสาสมัครผูสงูอายแุละทาํใหเกดิความย่ังยนืในการดําเนนิงาน 

สําหรับในประเทศไทยเร่ิมมีโครงการท่ีใหความสําคัญในการสงเสริมผูสูงอายุใหทํางานอาสาสมัคร                    

ตามทีผู่สงูอายมุคีวามถนดัและสนใจ เชน โครงการเพือ่นชวยเพือ่นของสมาคมสภาผูสงูอายแุหงประเทศไทย 

และโครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ      

ซึง่เปนโครงการท่ีประสบความสําเร็จและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป จากผลการศึกษาแสดงใหเหน็วาการทํางาน

อาสาสมัครชวยสรางเสริมพลังใหกับผูสูงอายุไดเปนอยางดี จึงควรไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน                

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครในผู สูงอายุอยางตอเนื่อง                    

เพื่อเติมเต็มองคความรูสําหรับการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 33

เอกสารอางอิง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ . (2553). 

 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2552. 

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพเทพเพ็ญวานิสย. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักปลัดกระทรวง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

 การสือ่สาร. (2553). สถานการณผูสงูอายุไทย พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริน้ติง้แอนดพลบัช่ิง.

ศรีประภา ลุนละวงศ.  (2555). มองไปขางหนาเตรียมพรอมรับสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society). 

              เพ่ือนสุขภาพ. 6(6), 1-7. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2550). ธนาคารสมอง.  กรุงเทพฯ:

              สหมิตรพร้ินติ้งแอนดพับลิสชิ่ง. 

สิทธิชัย ธรรมเสนห. (2555). รูปแบบการจัดการธุรกิจบริการสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย. วารสาร

             วิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน. 6(1), 88-99. 

Anja, E. G. ; Gerhard, N. & Monika, R. (2011). Volunteering by older people in the EU. Dublin:  

              European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Arnstein, P. ; Vidal, M. ; Well-Federman, C. ; Morgan, B. & Caudill M. (2002). From chronic pain

 patient to peer: benefits and risks of volunteering. Pain Management Nurses. 3(3), 94-103.

Brown, S. L. ; Nesse, R. M. ; Vinokur, A. D. & Smith, D.M. (2003). Providing social support may 

 be more beneficial than receiving it: results from a prospective study of mortality. 

 Psychological Science. 14(4), 320–327.

Brown, S. ; Brown, R. M. ; House, J. S. & Smith, D. M. (2008). Coping with spousal loss: potential

 buffering effects of self-reported helping behavior. Personality and Social Psychology 

 Bulletin. 34(6), 849–861.

Fried, L. ; Carlson, M. ; Freedman, M. ; Frick, K. ; Glass, T. ; Hill, J. & Zeger, S. (2004). 

 A social model for health promotion for an aging population: initial evidence on the 

 experience corps model. Journal of Urban Health. 81(1), 64–78.

Gibson, C. H. (1991). A concept analysis of empowerment. Journal of Advanced Nursing.16(3), 

 354-362.

Gill, Z. (2006). Older people and volunteering. Adelaide: Government of South Australian, 

 Office for Volunteers.

Greenfield, E. & Marks, N. (2004). Formal volunteering as a protective factor for older adults’ 

 psychological well-being. Journal of Gerontology: Social Sciences. 59B(5), 258–264.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 256034

Harris, A. H. & Thoresen, C. E. (2005). Forgiveness, unforgiveness, health, and disease. 

 In E.L. Worthington, Jr. (Ed.). Handbook of forgiveness. New York: Routledge.

Hong, S. I. & Morrow-Howell, N. (2010). Health outcomes of Experience Corps®: a high- commitment

 volunteer program. Social Science & Medicine. 71(2), 414–420.

Ju-Hyun, K.. (2010). Productive ageing of the elderly in Japan. Korean Social Science.1(2010), 1-26.

Lum, T. Y. & Lightfoot, E. (2005). The effects of volunteering on the physical and mental health 

 of older people. Research on Aging. 27(1), 31–55.

Luoh, M. C. & Herzog, A. (2002). Individual consequences of volunteer and paid work in old age: 

 health and mortality. Journal of Health and Social Behavior. 43(4), 490–509.

Morrow-Howell, N. ; Hinterlong, J. ; Rozario, P. & Tang, F. (2003). Effect of volunteering on the 

 well-being of older adults. Journal of Gerontology: Social Science. 58B(3), 37–45.

Musick, M. ; Herzog, A. & House, J. (1999). Volunteering and mortality among older adults: findings

 from a national sample. The Journals of Gerontology. 54B(3), 73–80. 

Musick, M. & Wilson, J. (2003). Volunteering and depression: the role of psychological and social 

 resources in different age groups. Social Science & Medicine. 56(2), 259-269.

Mutchler, J. E.; Burr, J. A. & Caro, F. G. (2003). From paid worker to volunteer: leaving the paid

              workforce and volunteering in later life. Social Forces, 87, 1267-1294.

National Volunteer & Philanthropy Center. (2008). Doing good well. Singapore: National Volunteer 

 & Philanthropy Center.

Onyx, J. & Warburton, J. (2003). Volunteering and health among older people: a review. Australian 

 Journal on Volunteering. 22(2), 65–69.

Pillemer, K.; Wagenet, L. P.; Goldman, D.; Bushway, L. & Meador, R. H. (2010). Environmental

 volunteering in later life: benefits and barriers. Generations. 33(4), 58-62.

Ranzijn, R.; Hartford, J. & Andrews, G. (2002). Ageing and the economy: costs and benefits. 

 Australasian Journal on Ageing. 21(3), 145 151. 

Robert, G. J. ; Kimberly,  S. & Nathan, D. (2007). The health benefit of volunteering: 

 a review of recent research. Washington DC: Corporation for National and Community   

 Service.

Sabin, E. P. (1993). Social relationships and mortality among the elderly. Journal of Applied 

 Gerontology. 12(1), 44-60.

Shmotkin, D. ; Blumstein, T. & Modan, B. (2003). Beyond keeping active: concomitants of being 

 a volunteer in old-old Age. Psychology and Aging. 18(3), 602-607.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 35

Van, W. M. (2000). Differential benefits of volunteering across the life course. Journal of Gerontology 

 Social Sciences. 55B(5), 308–318.

Volunteering Australia. (2012). State of Volunteering in Australia. Retrieved 8 February 2017, 

 from https://www.volunteeringaustralia.org/wp-content/uploads/State-of-Volunteering-in-

 Australia-2012.pdf.

Wallerstein, N. & Bernstein E. (1988). Empowerment education: freire's ideas adapted to  health

 education. Health Education Quarterly. 15(4), 379-94.

WHO. (2002). Active ageing: a policy frame work. Spain: World Health Organization.




