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เริ่มตนจากการกําหนดนโยบายการสงเสริมผลิตภาพในผูสูงอายุผานการทํางานอาสาสมัคร โดยมีหนวยงาน
ของรัฐเปนศูนยกลางในการสนับสนุนและบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดวยการนําเสนอ
งานอาสาสมัครหลากหลายรูปแบบใหอาสาสมัครเขารวมตามความถนัดและความสนใจ และใหความสําคัญ
กับการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาองคความรูใหมๆ ในการบริหารงานอาสาสมัครใหประสบความสําเร็จ เพราะ
การทํางานอาสาสมัครนอกจากเปนประโยชนตอ ชุมชนและสังคมแลวยังเปนเครือ่ งมือสําคัญในการสรางเสริม
พลังใหกับผูสูงอายุ โดยทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีความพึงพอใจในชีวิตและ
สามารถปรับตัวหลังการเกษียณอายุไดดี ภายใตการบริหารจัดการงานอาสาสมัครสําหรับผูส งู อายุอยางเหมาะสม
ซึ่งบทสรุปของบทความนี้จะนําไปสูขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุ
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
ของมนุษย สํานักงานปลัดกระทรวง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สาร, 2553) ตามนิยามของสหประชาชาติ
ไดกําหนดวา เมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเกินรอยละ 10 หรืออายุ 65 ปขึ้นไป
เกินรอยละ 7 ถือวาประเทศนั้นไดกาวสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
ทีพ่ ฒ
ั นาแลวพบวา ประเทศไทยเขาสูส งั คมผูส งู อายุเร็วกวาถึง 3 เทา ทัง้ นีภ้ าครัฐไดมกี ารวางแผนรองรับสังคม
ผูส งู อายุมาอยางตอเนือ่ ง โดยไดจดั ทําแผนผูส งู อายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 และปฏิญญาผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2542 เพือ่ เปนแนวทางใหกบั ทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของกับ
ผูส งู อายุนาํ ไปใชในการสงเสริมใหผสู งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมผูสูงอายุนี้สงผลกระทบในหลายประเทศทั่วโลก
องคกรสหประชาชาติไดประชุมรวมกับประเทศสมาชิกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ณ ประเทศสเปน (The Madrid
International Plan of Action on Ageing) เพื่อกําหนดแผนผูสูงอายุในระดับสากล โดยมีเปาหมายเพื่อสราง
ความเชือ่ มัน่ วาประชากรทุกคนจะเขาสูก ารเปนผูส งู อายุอยางมีความมัน่ คง มีเกียรติ และมีสว นรวมกับชุมชน
อยางตอเนือ่ งเชนเดียวกับบุคคลทัว่ ไป โดยมีแนวคิดหลักทีส่ าํ คัญ คือ การพัฒนาแนวคิดเรือ่ งประชากรสูงอายุ
จากระดับสากลไปสูแผนปฏิบัติในแตละประเทศ เพือ่ ใหมนั่ ใจวานโยบายหรือแผนการดําเนินงานทีจ่ ดั ทําขึน้
ตอบสนองความตองการและความสนใจของผูส งู อายุ และเปลีย่ นการรับรูข องสังคมทีม่ ตี อ ผูส งู อายุ เพือ่ พัฒนา
ความสัมพันธทดี่ แี ละความรวมมือกันระหวางทุกชวงวัยในสังคม นอกจากนีอ้ งคกรสหประชาชาติยงั ไดกาํ หนด
ใหวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปเปนวันผูสูงอายุสากล (International Day of Older Persons) เพื่อแสดงใหสังคม
เห็นถึงคุณคาของผูสูงอายุที่ไดทําประโยชนอยางมากมาย และสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมของทุกชวงวัย
แบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
รัฐบาลของไทยตระหนักถึงความสําคัญตอสถานการณดังกลาว จึงไดมีการปรับปรุงแผนผูสูงอายุ
แหงชาติใหสอดคลองกับแผนผูสูงอายุในระดับสากล โดยมีมุมมองตอผูสูงอายุตางไปจากเดิมที่มองวา
ผูสูงอายุ คือ ผูรับ มาเปนการมองวาผูสูงอายุ คือ บุคคลที่มีประโยชนตอสังคมและควรไดรับการสงเสริม
ใหคงคุณคาไวใหนานที่สุด ดังนั้นการกําหนดแผนยุทธศาสตรจึงเนนไปที่การมองผูสูงอายุเปนพลังของสังคม
และสงเสริมศักยภาพของผูสูงอายุในดานตางๆ อยางเหมาะสม (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ, 2553, 29) ซึ่งแผนดังกลาวสอดคลองกับความมุงหวังของ
องค ก ารอนามั ย โลก คื อ การนํ า ประสบการณ ความรู  ค วามสามารถ และภู มิ ป  ญ ญาที่ ผู  สู ง อายุ มี อ ยู 
ประกอบกับการมีสภาพรางกายที่ยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉง หรือมีภาวะพฤฒิพลัง (Active Ageing)
เขามามีสวนรวมในการทํางานสรางสรรคประโยชนแกครอบครัว ชุมชนและสังคม (WHO, 2002, 12)
การสงเสริมภาวะพฤฒพลังดวยการสรางเสริมพลังใหกบั ผูส งู อายุ (Empowerment) ไดรบั ความสนใจ
มากขึ้นเมื่อหลายประเทศเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยการสรางเสริมพลังนี้เปนแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริม
และพัฒนาความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความตองการของตนเองรวมถึงความสามารถในการใช
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ทรัพยากรที่จําเปนในการดํารงชีวิต เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและรูสึกวาตนเองมีอํานาจสามารถ
ควบคุมวิถชี วี ติ ของตนเองได (Gibson, 1991) และยังเปนกระบวนการทางสังคมทีส่ ง เสริมใหบคุ คลและชุมชน
สามารถควบคุมตนเอง หรือมีความสามารถในการกําหนดอนาคตของตนเองและชุมชนได (Wallerstein &
Bernstein, 1988) การสรางเสริมพลังจึงเปนกลไกในการสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการดํารงอยู
ในชุมชนอยางมีคุณคาในผูสูงอายุ และจากการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการธุรกิจบริการสําหรับผูสูงอายุ
ในประเทศไทยพบวา ผูสูงอายุไทยหรือผูใหญกลุมใหมของสังคมใหความสําคัญในเรื่องการวางแผนเพื่อ
การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ห ลั ง เกษี ย ณอายุ โดยให ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง ในเรื่ อ งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และ
การสรางเสริมสุขภาวะทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูสูงอายุ (สิทธิชัย ธรรมเสนห, 2555, 88-99)
จากความมุง หวังทีจ่ ะเห็นผูส งู อายุของประเทศไทยเปนพลังสําคัญในการขับเคลือ่ นสังคม หนวยงาน
ที่เกี่ยวของหรือผูกําหนดนโยบายควรมีการกําหนดแผนการสรางเสริมพลังใหกับผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม
เพื่อรองรับประชากรผูสูงอายุที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในบทความวิชาการนี้ผูเขียนนําเสนอประเด็น
ทีเ่ กีย่ วของกับการสรางเสริมพลังใหผสู งู อายุผา นการทํางานอาสาสมัคร โดยเริม่ จากสถานการณ การสงเสริม
การทํางานอาสาสมัครในตางประเทศ ความพรอมในการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุ ประโยชนของ
การทํางานอาสาสมัครในผูส งู อายุ และแนวทางการบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูส งู อายุอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมุง หวังใหเห็นภาพรวมของประเด็นสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับการสรางเสริมพลังในผูส งู อายุ เพือ่ เปนประโยชน
สําหรับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของหรือผูท สี่ นใจไดใชเปนแนวทางในการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในกลุม ผูส งู อายุ
และขยายผลการศึกษาวิจัยในเรื่องการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุโดยนําเสนอเนื้อหาตามลําดับ ดังนี้
สถานการณการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในตางประเทศ
จากแนวคิดเรื่องการสรางเสริมพลังในผูสูงอายุนําไปสูการสงเสริมใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรมที่มี
สวนชวยพัฒนาตนเองและชุมชน การทํางานอาสาสมัครจึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการสรางเสริมพลัง
ใหกับผูสูงอายุ ดังจะเห็นไดจากประเทศที่พัฒนาแลวและเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) ซึ่งให
ความสําคัญในการสงเสริมใหพลเมืองรวมทํางานอาสาสมัครโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ ไดแก สิงคโปร
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ และประเทศในกลุม สหภาพยุโรป โดยแตละประเทศมีแนวทางในการสงเสริม
งานอาสาสมัครที่สําคัญ ดังนี้
ประเทศสิ ง คโปร กําหนดวิสัยทัศนที่จะเปนประเทศแหงการให จึงไดจัดตั้งองคกรที่ไมหวัง
ผลตอบแทนเพื่อสงเสริมการทํางานอาสาสมัครใหกับประชาชน คือ องคกร National Volunteer &
Philanthropy Center หรือ NVPC เพื่อทําหนาที่สงเสริมวัฒนธรรมของการใหและการเสียสละดวย
การพัฒนาการทํางานอาสาสมัคร เพือ่ สรางสิงคโปรใหเปนเมืองแหงความดี (City of Good) โดยองคกร NPVC
จะทําหนาทีอ่ าํ นวยความสะดวกใหกบั เครือขายอาสาสมัคร บริษทั เอกชน ภาครัฐ และอาสาสมัครในการทํางาน
อาสาสมัครตามความสนใจ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครเพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในทุกกลุม ประชากร และการบริหารงานอาสาสมัครอยางมีประสิทธิภาพ
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เชน ปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร ตัวแบบที่ดีของการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร
อุปสรรคของการจัดการงานอาสาสมัครอยางมีประสิทธิภาพ (National Volunteer & Philanthropy Centre, 2008)
ประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งองคกรอาสาสมัครแหงประเทศออสเตรเลีย (Volunteer Australia)
เพือ่ ทําหนาทีเ่ ปนศูนยบริหารจัดการงานอาสาสมัครของประเทศ ซึง่ มีทมี่ าจากการรวมมูลนิธติ า งๆ ในแตละรัฐ
รวมทัง้ เครือขายองคกรอาสาสมัครในตางประเทศในการทํางานอาสาสมัครรวมกัน โดยมีโครงสรางการบริหาร
อยางเปนทางการที่ประกอบไปดวยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกลุมยอย เพื่อทําหนาที่สราง
แผนการพัฒนาและแผนการปฏิบัติงานอาสาสมัคร และทําหนาที่ควบคุมดูแลใหการดําเนินงานเปนไป
ตามแผน โดยนําผลการศึกษาวิจยั มาเปนพืน้ ฐานในการกําหนดแผนยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนางาน
อาสาสมัครในประเทศออสเตรเลีย (Volunteering Australia, 2012)
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีองคกรที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครในหลายรูปแบบ
ภายใตการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครของประเทศจากรัฐบาลกลาง เพือ่ สงเสริมการทํางานอาสาสมัครให
กับประชาชนที่มีความสนใจและตองการเขารวมพัฒนาชุมชนในดานตางๆ กับหนวยงานของรัฐบาลโดยตรง
เชน งานอาสาชวยเหลือทหารผานศึกและครอบครัว งานอาสาสรางเสริมสันติสุขและความเขมแข็งในชุมชน
รวมกับผูนําในทองถิ่น งานอาสาสรางความเขมแข็งและปกปองชุมชนจากภัยกอการราย ภัยธรรมชาติ
โรคติ ด ต อ และอาชญากรรม งานช ว ยอํ า นวยการเลื อ กตั้ ง งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพดิ น นํ้ า อากาศและ
เพิม่ จํานวนสัตวปา และงานดูแลสิง่ แวดลอมทางทะเลและอากาศ นอกจากนีย้ งั มีองคกรของรัฐทีท่ าํ หนาทีเ่ ปน
สือ่ กลางโดยตรงระหวางผูท สี่ นใจทํางานอาสากับหนวยงานทีต่ อ งการกําลังจากอาสาสมัคร คือ Corporation
for National and Community Service หรือ CNCS ซึ่งทําหนาที่สงเสริมใหประชาชนชาวอเมริกันไดพัฒนา
ความเปนพลเมืองผานการชวยเหลือผูอื่น โดยสรางภาคีเครือขายการทํางานอาสาสมัครในดานตางๆ
ทั่วประเทศ ครอบคลุมการทํางานอาสาสมัครในทุกกลุมประชากรเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวของ
อาสาสมัครและชุมชน (Robert, Kimberly & Nathan, 2007)
ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนชาติแรกที่เขาสูสังคมผูสูงอายุและรัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาอัตราการเกิด
ทีล่ ดลงและผูส งู อายุมอี ายุยนื ยาวขึน้ จึงไดกาํ หนดมาตรการเพือ่ มารองรับปญหาดังกลาวดวยการนําผูส งู อายุ
ที่มียังมีความสามารถในการทํางานและการทํากิจกรรมไดดีมารวมสรางสังคมผานการทํางานอาสาสมัครใน
ฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคม โดยอยูบนพื้นฐานของความสามารถ ประสบการณ และความสมัครใจของ
ผูส งู อายุเปนสําคัญ และอยูภ ายใตหลักปฏิบตั พิ นื้ ฐานสําหรับสังคมผูส งู อายุ (Basic Act on Ageing Society)
ซึง่ การทํางานอาสาสมัครนอกจากจะเปนประโยชนตอ สังคมแลวยังสรางความพึงพอใจในชีวติ ใหกบั ผูส งู อายุ
และรัฐบาลใหความสําคัญในการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับผูส งู อายุอยางตอเนือ่ ง เพือ่ นํามาใชเปนแนวทางสรางเสริม
พลังใหกับผูสูงอายุในการมีสวนรวมกับสังคมและลดอคติของสังคมที่มีตอผูสูงอายุ (Ju-Hyun, 2010, 2)
ประเทศในกลุม สหภาพยุโรป ใหความสําคัญในการสงเสริมประชาชนใหมสี ว นรวมในการทํางาน
อาสาสมัครเพื่อชุมชน ดังจะเห็นไดจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ไดประกาศให
ป ค.ศ. 2011 เปนปแหงการทํางานอาสาสมัคร (Year of Volunteering) โดยใหประเทศสมาชิกกําหนดนโยบาย
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สงเสริมการทํางานอาสาสมัครดวยการรวมมือกันระหวางรัฐบาล ชุมชน และการปกครองสวนทองถิ่น และ
ใหการทํางานอาสาสมัครเปนกิจกรรมพื้นฐานที่พลเมืองทุกคนพึงมีสวนรวม นอกจากนี้ยังสงเสริมการทํางาน
อาสาสมัครในผูส งู อายุเพือ่ รองรับสังคมผูส งู อายุ ดวยการประกาศใหป ค.ศ. 2012 เปนปแหงพฤฒพลัง (Year of
Active Ageing) และสงเสริมการวิจัยเรื่องการทํางานอาสาสมัครเพื่อเปนขอมูลสําหรับสนับสนุนกลยุทธ
ในการสรรหาอาสาสมัคร การสรางความผูกพันในการทํางานอาสาสมัครและการสงเสริมใหอาสาสมัคร
ไดใชทักษะความสามารถอยางเต็มที่ (Anja, Gerhard & Monika, 2011)
สําหรับประเทศไทยในปจจุบนั มีหลายองคกรทีส่ ง เสริมใหผสู งู อายุมสี ว นรวมในสังคมผานการทํางาน
อาสาสมัคร เชน สมาคมสภาผูสูงอายุแหงชาติแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ไดจัดทําโครงการ “เพื่อนชวยเพื่อน” โดยอบรมใหสมาชิกชมรมผูสูงอายุเปนอาสาสมัครดูแล
เยีย่ มเยือนผูส งู อายุทชี่ ว ยเหลือตนเองไมไดในชุมชน ซึง่ การดําเนินงานแมจะเปนการเยีย่ มเยือนไตถามทุกขสขุ
ก็ตามแตกเ็ ปนการแสดงความเอือ้ อาทรและการใชทนุ ทางสังคมใหเกิดประโยชนตอ ชุมชน (ศรีประภา ลุนละวงศ,
2555, 3) และนอกจากนีย้ งั มีธนาคารสมองซึง่ เปนหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางในการรวบรวมผูเกษียณอายุจากสาขาวิชาตางๆ
ที่ยังมีสุขภาพดี และมีความรูความสามารถมารวมพัฒนาประเทศผานการทํางานอาสาสมัครในปจจุบัน
มีสมาชิกวุฒอิ าสาธนาคารสมองอยูใ นทุกจังหวัดของประเทศไทย และมีสว นรวมในการขับเคลือ่ นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชุมชนรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550, 1-2)
จากแนวทางการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในประเทศที่พัฒนาแลวดังที่กลาวมา แสดงใหเห็น
ถึงการใหความสําคัญของภาครัฐในการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในรูปแบบตางๆ เพื่อรองรับในทุก
กลุม ประชากรทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ ในดานความสนใจ ความรูค วามสามารถ อายุ อาชีพ รวมทัง้ การสนับสนุน
ใหประชาชนไดรวมเปนแรงเสริมใหกับเจาหนาที่ของภาครัฐที่มีจํานวนกัด ในขณะที่ประเทศมีความตองการ
การพัฒนาและแกไขปญหามากมาย และยังใชการทํางานอาสาสมัครเปนกลไกในการสรางจิตสํานึกของ
การเปนพลเมืองทีด่ ขี องประเทศดวยการมีสว นรวมชวยเหลือและพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง โดยสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญของการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในตัวอยางจากประเทศพัฒนาแลวทีส่ าํ คัญได ดังนี้
1. สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง
2. สงเสริมการทํางานอาสาสมัครในหลากหลายรูปแบบ
3. สงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครเพื่อนํามาใชในการกําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงานและแนวทางการสงเสริมการทํางานอาสาสมัคร
ความพรอมในการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุ
ในระยะเวลา 20 ปที่ผานมามีการศึกษาวิจัยในระดับสากลอยางกวางขวางเพื่อศึกษาประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุเพื่อรองรับสถานการณสังคมผูสูงอายุที่หลายประเทศ
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กําลังเผชิญ นักวิจัยจึงเริ่มคนหาวาทําไมผูสูงอายุจึงสนใจที่จะทํางานอาสาสมัคร เพื่อหาแนวทางสงเสริม
การทํางานอาสาสมัครในกลุมผูสูงอายุ โดยพบวา เหตุผลที่ผูสูงอายุสนใจรวมทํางานอาสาสมัคร (National
Volunteer & Philanthropy Center, 2007) ไดแก
1. ผูสูงอายุสวนใหญมีเวลาวางมากกวาเมื่อเทียบกับกลุมประชากรวัยอื่น เพราะเกษียณจาก
การทํางานประจําแลวจึงมีเวลาวางมากขึ้น และยังสามารถมารวมทํากิจกรรมไดอยางตอเนื่อง ในขณะที่
ชวงวัยอื่นอาจติดภารกิจจากงานประจําหรือการศึกษา
2. ผู  สู ง อายุ มี ค วามรู  ค วามสามารถและประสบการณ ที่ เ ป น ประโยชน ต  อ สั ง คม โดยเฉพาะมี
ความเขาใจในผูรับความชวยเหลือที่เปนผูสูงอายุดวยกันเปนอยางดี
3. ผูสูงอายุบางรายมีความสนใจในกิจกรรมบางอยางที่เปนประโยชนในการชวยเหลือผูอื่นจึงสนใจ
ที่จะทํางานนั้นหรือตอยอดกิจกรรมที่ตนสนใจ เชน การทําเกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ผูส งู อายุบางรายทีป่ ระสบความสําเร็จในการดําเนินชีวติ จึงตองการใหความชวยเหลือผูอ นื่ ทีต่ กทุกข
ไดยากหรือเดือดรอนหรือตองการใหคืนกลับสูสังคม
5. ผูส งู อายุบางรายมีเครือขายทางสังคมทีเ่ ขมแข็งซึง่ เปนประโยชนตอ การสรรหาผูบ ริจาค หรือแนะนํา
ผูสูงอายุที่มีศักยภาพมาเขารวมทํางานอาสาสมัคร จากความพรอมในการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุ
จึงเปนเหตุผลทีห่ นวยงานทีเ่ กีย่ วของควรสงเสริมใหผสู งู อายุทมี่ ศี กั ยภาพไดเขารวมทํางานอาสาสมัคร เพราะ
นอกจากความรูความสามารถในการทํากิจกรรมแลว ผูสูงอายุยังมีเครือขายสําหรับการตอยอดหรือขยายผล
ของกิจกรรมอาสาสมัครไปยังชุมชนหรือพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ และมีเวลาทีจ่ ะทํางานอาสาสมัครไดอยางตอเนือ่ งจนบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย นอกจากนี้การทํางานอาสาสมัครเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดกลับเขาสูการเปนกําลัง
แรงงานของสังคมอีกครั้ง และทําใหผูสูงอายุไดรวมทํากิจกรรมกับคนในชวงวัยอื่นในสังคม ซึ่งชวยลดปญหา
ชองวางระหวางวัยและทําใหผูสูงอายุไมถูกผลักออกไปเปนคนชายขอบของสังคม
ประโยชนของการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุ
จากความพรอมในการทํางานอาสาสมัครของผูส งู อายุ นักวิจยั ในระดับสากลจึงสนใจศึกษาประโยชน
ของการทํางานอาสาสมัครในกลุม ผูส งู อายุ เพือ่ นําผลการศึกษาทีไ่ ดมาสงเสริมและจูงใจใหผสู งู อายุตดั สินใจ
เขารวมทํางานอาสาสมัครและทํางานอาสาสมัครอยางตอเนือ่ ง จากการศึกษาพบวา มีการศึกษากลุม ผูส งู อายุ
เปนระยะเวลายาว (Longitudinal Studies) เกี่ยวกับประโยชนของการทํางานอาสาสมัครในกลุมผูสูงอายุ
โดยสมารถสรุปประโยชนของการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุได 4 ประการ ดังนี้
1. ประโยชนตอสุขภาพกาย
การศึกษาประโยชนของการทํางานอาสาสมัครทีม่ ตี อ สุขภาพของอาสาสมัครผูส งู อายุ 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
ในระยะยาวอยางตอเนื่องเพื่อใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับประชากร ซึ่งนักวิจัยนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหในมิติตางๆ รวมกับขอมูลจากการรายงานตนเองเกี่ยวกับภาวะสุขภาพทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจและการสัมภาษณเชิงลึกหรือสนทนากลุม เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานอาสาสมัคร
กับประโยชนที่มีตอสุขภาพของอาสาสมัคร โดยประโยชนของการทํางานอาสาสมัครที่มีตอสุขภาพกายของ
อาสาสมัครผูสูงอายุที่สําคัญ ไดแก
1.1 ลดอัตราการเสียชีวิต ผูสูงอายุที่ทํางานอาสาสมัครมีอัตราการเสียชีวิตตํ่าหรือมีอายุ
ที่ยืนยาวกวาผูสูงอายุที่ไมไดทํางานอาสาสมัคร เมื่อควบคุมตัวแปรที่มีผลตอสุขภาพรางกาย ไดแก ปญหา
สุขภาพ ความสามารถในการเคลื่อนไหว (Luoh & Herzog, 2002 ; Harris & Thoresen, 2005 ; Brown,
Nesse, Vinokur & Smith 2003 ; Sabin, 1993 ; Mutchler, Burr & Caro, 2003)
1.2 ลดอัตราการเจ็บปวย ผูสูงอายุที่ทํางานอาสาสมัครอยางตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลา
ที่ดําเนินการศึกษาวิจัยรายงานตนเองวามีสุขภาพดีขึ้น อัตราการเจ็บปวยลดลง นอกจากนี้อาสาสมัครที่มี
โรคประจําตัว หรือมีอาการเจ็บปวยรุนแรงรายงานวามีภาวะสุขภาพดีขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเขาไมไดรับจาก
การบําบัดดวยยาเพียงอยางเดียว และทําใหการทํางานของสมองดีขึ้น (Lum & Lightfoot, 2005 ; Musick,
Herzog & House, 1999 ; Arnstein, Vidal, Well-Federman, Morgan & Caudill, 2002 ; Pillemer,
Wagenet, Goldman, Bushway & Meador, 2010)
1.3 เพิม่ ความสามารถในการเคลือ่ นไหวหรือการใชชวี ติ ประจําวัน ผูส งู อายุทที่ าํ งานอาสาสมัคร
อยางตอเนือ่ งรายงานตนเองวา มีความสามารถในการเคลือ่ นไหว การใชชวี ติ ประจําวัน การทํากิจกรรมตางๆ
และมีพัฒนาการทางรางกายที่ดีขึ้น เนื่องจากการทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงอายุไดออกกําลังการผาน
การทํากิจกรรม ตั้งแตเริ่มเดินทางออกจากที่พักจนถึงทํากิจกรรมอาสาสมัครแลวเสร็จ ทําใหรางกายไดมี
การเคลื่อนไหวและใชกําลัง สิ่งเหลานี้ชวยชะลอความเสื่อมของรางกาย บรรเทาอาการเจ็บปวด และลด
ขอจํากัดทางดานรางกาย โดยเฉพาะกลามเนื้อและอวัยวะในสวนของขา แขน และหลังที่จําเปนตองมี
การยืดเหยียดอยูเ สมอ (Morrow-Howell, Hinterlong, Rozario & Tang, 2003 ; Pillemer, Wagenet, Goldman,
Bushway & Meador, 2010 ; Hong & Morrow-Howell, 2010)
2. ประโยชนตอสุขภาพจิต
การศึกษาประโยชนของการทํางานอาสาสมัครที่มีตอสุขภาพจิตของอาสาสมัครผูสูงอายุ
ใชวิธีการวิเคราะหผลจากการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระยะยาว โดยใหอาสาสมัครรายงานตนเองเกี่ยวกับ
ผลลัพธที่ไดจากการทํางานอาสาสมัคร ซึ่งประโยชนของการทํางานอาสาสมัครที่มีตอสุขภาพจิตของ
อาสาสมัครผูสูงอายุ ไดแก
2.1 ลดภาวะซึมเศรา จากการรายงานตนเองของอาสาสมัครผูสูงอายุ พบวา เมื่อไดรวม
ทํากิจกรรมอาสาสมัครทําใหมีภาวะซึมเศราลดลง และในการศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ผูสูงอายุที่ทํางาน
อาสาสมัครมีระดับภาวะซึมเศราตํ่ากวาผูสูงอายุที่ไมไดทํา เพราะการทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงไดออกไป
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พบปะพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกที่มีความเขาอกเขาใจในความเปนผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุมีมุมมองตอตนเอง
ในทางบวกจากการไดชวยเหลือผูอื่นและมีบทบาทสําคัญในสังคมอยางชัดเจน นอกจากนี้การทํางาน
อาสาสมัครอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ ผูสูงอายุจึงเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจมิใชถูกบังคับ
(Brown, Brown, R. M., House & Smith, 2008 ; Hong & Morrow-Howell, 2010 ; Musick & Wilson, 2003)
2.2 มีความพึงพอใจในชีวติ การทํางานอาสาสมัครทําใหผสู งู อายุรสู กึ วาชีวติ มีเปาหมายและ
ชวยใหผูสูงอายุผานชวงเวลาเปลี่ยนผานจากการทํางานประจําไปสูการใชชีวิตหลังเกษียณไดดี (Greenfield
& Marks, 2004 ; Lum & Lightfoot, 2005 ; Musick, Herzong & House, 1999 ; Shmotkin, Blumstein &
Modan, 2003) และยังพบวา ความพึงพอใจในชีวิตของอาสาสมัครผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เมื่ออาสาสมัครรับรู
ถึงการเปลีย่ นแปลงของสุขภาพทีด่ ขี นึ้ หลังจากไดเขารวมทํางานอาสาสมัคร (Van, 2000) นอกจากนีก้ ารทํางาน
อาสาสมัครทําใหผูสูงอายุรูสึกมีความเชื่อมั่นและนับถือตนเองจากการไดใชความสามารถในการชวยเหลือ
ผูอ นื่ ในขณะเดียวกันการทํางานอาสาสมัครเปดโอกาสใหอาสาสมัครไดพฒ
ั นาตนเองและเรียนรูท กั ษะใหมๆ
ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคาและไดรับการยอมรับจากสังคม (Onyx &Warbuton, 2003)
นอกจากนี้การทํางานอาสาสมัครยังชวยคงไวซึ่งบทบาทของการมีอํานาจเหนือผูอื่น
แมผูสูงอายุจะยุติบทบาทจากการทํางานประจําแลว (Muthler, Burr & Caro, 2003)
2.3 ความสัมพันธทางสังคมดีขนึ้ การทํางานอาสาสมัครทําใหผสู งู อายุไดคงไวซงึ่ ความสัมพันธ
ทางสังคม ไดมปี ฏิสมั พันธรว มกับเพือ่ นอาสาสมัคร ผูร บั ความชวยเหลือ และชุมชน ซึง่ ชวยปองกันการแยกตัว
จากสังคมโดยเฉพาะในชวงเวลาที่ตองเผชิญกับความยากลําบากในชีวิต และการทํางานอาสาสมัครทําให
ผูส งู อายุไดมเี ครือขายทางสังคมทีเ่ ขมแข็ง เพือ่ ใหเกิดการชวยเหลือซึง่ กันและกันระหวางผูส งู อายุ ทําใหไมรเู หงา
วาเหว หรือถูกทอดทิง้ (Harris & Thoresen, 2005 ; Fried, Carlson, Freedman, Frick, Glass, Hill, & Zeger,
2004 ; Mutchler, Burr & Caro, 2003 ; Musick & Wilson, 2003)
3. ประโยชนตอชุมชน
การทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุเปรียบเสมือนการสรางทุนทางสังคมใหกับชุมชน โดยเมื่อ
นําชั่วโมงการทํางานอาสาสมัครผูสูงอายุมาคํานวณเปนเม็ดเงินเชนเดียวกับคาจางรายชั่วโมง พบวา
อาสาสมัครผูสูงอายุสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดหลายพันลานบาท เชน ในประเทศออสเตรเลีย
ที่ประมาณการวาชั่วโมงการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุในแตละปสามารถคํานวณเปนเม็ดเงินได
ราว 4.9 - 8.1 พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (Ranzijn, Hardford, & Andrews, 2002) โดยอาสาสมัครผูส งู อายุ
เปนกําลังสําคัญในการชวยเหลือและพัฒนาชุมชน เนือ่ งจากการพัฒนาและแกปญ
 หาในระดับชุมชนตองการ
ผูที่มีความเขาใจในปญหาของชุมชนอยางแทจริง มีความผูกพันและทุมเทในผลลัพธที่เกิดขึ้น และมีเวลา
ในการทํากิจกรรมรวมกับชุมชนอยางตอเนือ่ ง ในขณะเดียวกันการทํางานอาสาสมัครสงผลใหผสู งู อายุมสี ขุ ภาพ
ที่ดีทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซึ่งชวยลดการเปนภาระหรือการพึ่งพิงจากชุมชนดวยเชนกัน
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4. ประโยชนตอภาครัฐ
การทํางานอาสาสมัครเปนการเปลีย่ นรูปแบบจากทํางานเพือ่ มีรายไดไปสูก ารทํางานโดยไมหวัง
สิ่งตอบแทน และเปลี่ยนจากการทํางานเต็มเวลาเปนการทํางานไมเต็มเวลา (Part Time) การทํางาน
อาสาสมัครในผูสูงอายุจึงเปนเสมือนการขยายระยะเวลาการเกษียณอายุ หรือการยืดระยะเวลาในการใช
ความรูความสามารถและประสบการณในชีวิตที่ผูสูงอายุมีมาชวยเหลือชุมชนและสังคม (Gill, 2006)
กลุมอาสาสมัครผูสูงอายุจึงเปนกําลังสําคัญของภาครัฐในการชวยเติมเต็มความตองการที่มีมากมายและ
หลากหลายของประชาชนในระดับชุมชนและสังคม และภายใตงบประมาณของภาครัฐที่มีอยูอยางจํากัด
จะเห็นไดวาการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุเกิดประโยชนในหลายดานทั้งตอผูสูงอายุและ
ผูรับความชวยเหลือ ดังนั้นการทํางานอาสาสมัครจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางเสริมพลังใหกับผูสูงอายุ
โดยทําใหผสู งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ที งั้ ทางดานรางกายและจิตใจหลังการเกษียณ และทําใหมมุ มองของสังคม
ทีม่ ตี อ ผูส งู อายุเปลีย่ นไปจากเดิมทีอ่ าจมองวาผูส งู อายุ คือ ผูร บั ความชวยเหลือหรือเปนภาระทีส่ งั คมตองดูแล
แตการทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงอายุไดสวมบทบาทของการเปนผูให และเปนพลังของสังคมในการชวย
ขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศรวมกับหนวยงานของรัฐและประชานในชวงวัยอืน่ ๆ ดังนัน้ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
หรือองคกรอาสาสมัครควรใหความสําคัญในเรือ่ งการจูงใจใหผสู งู อายุทมี่ คี วามพรอมมาเขารวม ทํางานอาสาสมัคร
และสนับสนุนใหไดทาํ งานอาสาสมัครอยางตอเนือ่ งดวยการบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูส งู อายุอยางเขาใจ
และเหมาะสม
แนวทางการบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูสูงอายุ
จากประโยชนของการทํางานอาสาสมัครในกลุมผูสูงอายุดังที่กลาวมา การจูงใจผูสูงอายุใหเขารวม
ทํางานอาสาสมัครและทํางานไดอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูที่เกี่ยวของตองรวมมือกันบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ โดยนําผลการศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วของและตัวแบบการบริหารจัดการองคกรอาสาสมัครผูส งู อายุ
ในตางประเทศมาใชเปนแนวทางการออกแบบการบริหารจัดการการทํางานอาสาสมัครของผูสูงอายุ
เพือ่ ใหครอบคลุมในประเด็นทีส่ าํ คัญและทําใหเกิดกระบวนการทํางานอาสาสมัครผูส งู อายุอยางยัง่ ยืน ผูเ ขียน
ไดนําเสนอตัวแบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครสําหรับผูสูงอายุ ของศูนยอาสาสมัครและการกุศล
แหงชาติของประเทศสิงคโปร เนื่องจากมีบริบทใกลเคียงสังคมไทยและมีประสบการณในการบริหารงาน
อาสาสมัคร ของผูสูงอายุมาอยางตอเนื่อง (National Volunteer & Philanthropy Center, 2008, 13-19)
ซึ่งไดกําหนดแนวทางบริหารงานอาสาสมัครที่สําคัญสําหรับผูสูงอายุไว ดังนี้
1. การออกแบบงานอาสาสมัคร เนื่องจากผูสูอายุบางทานมีขอจํากัดทางกายภาพ ดังนั้นในการ
ออกแบบกิจกรรมหรือมอบหมายงานจําเปนตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับความพรอมของอาสาสมัครแตละ
คน เชน การออกแรงยกของ การใชสายตาเปนเวลานาน หรืองานที่ตองยืนหรือเดินอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการทํางานตางๆ ใหกับอาสาสมัคร
ผูส งู อายุ เชน การจัดพิมพเอกสารดวยตัวอักษรทีม่ ขี นาดใหญเพือ่ ความสะดวกในการมองเห็น การจัดกิจกรรม
ใหแลวเสร็จโดยใชเวลาไมนานเกินไป หรือมีชวงเวลาพักระหวางกิจกรรม
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2. การสรรหาอาสาสมัคร วิธีการสรรหาอาสาสมัครมีที่ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การชักชวนหรือ
บอกตอโดยสมาชิกเดิม แตในขณะเดียวกันการสรรหาผานสื่อตางๆ จะทําใหเขาถึงผูสูงอายุจํานวนมาก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน หนังสือเวียนของหนวยงานรัฐ หนังสือพิมพ จดหมายขาว ฯลฯ โดยขอความ
หรือหัวขอขาวตองสามารถจูงใจใหผูสูงอายุได เชน แสดงใหเห็นความนาเชื่อถือขององคกรอาสาสมัคร
รางวัลที่องคกรเคยไดรับ คําบอกเลาถึงความประทับใจจากอาสาสมัคร และที่สําคัญคือการแสดงใหเห็นวา
การทํางานอาสาสมัครทําใหผูสูงอายุแตกตางจากผูสูงอายุโดยทั่วไป
3. การคัดเลือกและมอบหมายงานที่เหมาะสม จากปญหาจํานวนอาสาสมัครที่มีอยูอยางจํากัด
ทํ า ให บ างครั้ ง การมอบหมายงานเป น ไปตามความจํ า เป น ของสถานการณ ม ากกว า ความสนใจหรื อ
ความตองการของอาสาสมัคร ซึง่ ปญหาเหลานีอ้ าจนําไปสูก ารตัดสินใจทํางานอาสาอยางตอเนือ่ งโดยเฉพาะ
ในกลุมสมาชิกใหม ดังนั้นสิ่งสําคัญ คือ ผูที่เกี่ยวของจําเปนตองมีการคัดกรองคุณภาพสมบัติของอาสาสมัคร
ใหสอดคลองกับความตองการ หรือวัตถุประสงคของหนวยงาน ทั้งนี้จําเปนตองอธิบายใหอาสาสมัครเขาใจ
ตัง้ แตตอนรับสมัคร โดยตองไมบงั คับใหอาสาสมัครทํางานทีไ่ มเหมาะสม เพราะอาจทําใหอาสาสมัครไมบรรลุ
เปาหมายตามความตั้งใจและไมมีความสุขในการทํางาน
4. การจัดฝกอบรมใหกับอาสาสมัคร เพื่อชวยใหผูสูงอายุมีความพรอมและทํางานอาสาสมัคร
ไดอยางมัน่ ใจโดยเฉพาะกับสมาชิกใหม ทัง้ นีม้ กี ารฝกอบรมในหลากหลายรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับอาสาสมัคร
ผูสูงอายุ เชน การใชระบบพี่เลี้ยงโดยใหสมาชิกเกาดูแลสมาชิกใหม การจัดอบรมแบบไมเปนทางการเพื่อ
สรางบรรยากาศที่เปนกันเอง หรืออาจใชการบรรยายรวมกับอาสาสมัครในกลุมวัยอื่นตามความเหมาะสม
และควรมีการสอบถามขอเสนอแนะจากการจัดอบรมกับอาสาสมัครผูสูงอายุดวย เพื่อนํามาใชพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดฝกอบรมใหกับกลุมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. การดูแลสมาชิก เพื่อใหเกิดการทํางานอาสาสมัครอยางตอเนื่องและสมาชิกมีความสุขใน
การรวมกิจกรรม ผูเกี่ยวของจําเปนตองเอาใจใสในเรื่องการสรางความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกแตละคน
เพือ่ เขาใจในความตองการและปญหาของอาสาสมัครแตละคน โดยปฏิบตั ติ อ อาสาสมัครผูส งู อายุบนพืน้ ฐาน
ของการใหความเคารพนับถือในฐานะผูเสียสละ โดยเฉพาะกับกลุมอาสาสมัครที่มียศหรือตําแหนงงาน
กอนเกษียณอยูในระดับสูง และตองมีการสื่อสารไปยังสมาชิกอาสาสมัครอยางตอเนื่อง
6. การยอมรับและการรักษาอาสาสมัครใหทํางานกับองคกรอยางตอเนื่อง อาสาสมัครผูสูงอายุ
ควรไดรับการยอมรับในผลงานของพวกเขาอยางเหมาะสมทั้งแบบรายบุคคลและกลุม โดยการจัดกิจกรรม
เพื่อแสดงการขอบคุณ หรือชื่นชมในผลงานของอาสาสมัครผูสูงอายุ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการตามความเหมาะสม และมีชวงเวลาของการใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนสําหรับการทํางาน
7. การทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน โดยทําการสํารวจระดับ
ความพึงพอใจของสมาชิก ใหขอเสนอแนะแกสมาชิก และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งครอบคลุมไปถึง
การสอบถามปญหาที่สมาชิกอาสาสมัครพบเจอและชวยกันหาแนวทางแกไข
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8. การสัมภาษณเมื่อสมาชิกอาสาสมัครลาออก โดยเปาหมายของการสัมภาษณเมื่อสมาชิก
อาสาสมัครลาออก คือ ทําใหทราบมุมมองจากอาสาสมัครสําหรับนํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงองคกร
อาสาสมัคร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณของสมาชิกแตละคน และควรเปนการพูดคุยกัน
ในลักษณะไมเปนทางการเพื่อใหสมาชิกรูสึกสบายใจที่จะเลาเรื่องราวตางๆ ใหฟง
จากแนวทางการบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูสูงอายุดังที่กลาวมา จะเห็นไดวาในทุกขั้นตอน
มีความสําคัญตอการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในกลุม ผูส งู อายุ ตัง้ แตกระบวนการออกแบบงานทีเ่ หมาะสม
ไปจนถึงการรักษาอาสาสมัครผูส งู อายุใหทาํ งานอาสาสมัครไดอยางตอเนือ่ ง โดยอยูบ นพืน้ ฐานของการปฏิบตั ิ
ตออาสาสมัครผูสูงอายุดวยความเคารพและใหเกียรติ ทั้งนี้การบริหารจัดการงานอาสาสมัครผูสูงอายุอาจ
ไมไดมีความแตกตางอยางชัดเจนจากอาสาสมัครในกลุมอื่นๆ แตประเด็นที่สําคัญคือ ความเขาใจใน
ความตองการและขอจํากัดของอาสาสมัครผูสูงอายุ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรอาสาสมัครบรรลุ
ตามเปาหมาย และทําใหการทํางานอาสาสมัครชวยสรางเสริมพลังในผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรุป
จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงโครงการของประชากรทําใหหลายประเทศเขาสูสังคมผูสูงอายุ
รวมทั้งในประเทศไทยที่เขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. 2548 จึงเปนประเด็นที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ใหความสําคัญและหาแนวทางรองรับไดอยางเหมาะสม ในการศึกษาบทเรียนจากประเทศทีเ่ ขาสูส งั คมผูส งู อายุ
และมีนโยบายการสรางเสริมพลังในผูสูงอายุ เชน สิงคโปร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรปจึงเปนสิ่งจําเปน ผลการศึกษาพบวา การทํางานอาสาสมัครชวยสรางเสริมพลังใหกับ
ผูสูงอายุดวยการกลับเขาสูการเปนกําลังสําคัญในการรวมแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตน โดยการ
นําความรูแ ละประสบการณทตี่ นเองมีมาทําประโยชนใหผอู นื่ และในขณะเดียวกันการทํางานอาสาสมัครทําให
ผูสูงอายุไดเรียนรูที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเสมอ และการทํางานอาสาสมัครยังเปนประโยชนตอตัว
ของอาสาสมัครผูส งู อายุทงั้ ในดานสุขภาพกายและจิตใจ สงผลใหผสู งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ หี ลังการเกษียณอายุ
และดํารงอยูใ นสังคมอยางมีศกั ดิศ์ รี ภายใตกระบวนการบริหารจัดการงานอาสาสมัครสําหรับผูส งู อายุในแตละ
ขัน้ ตอนอยางเหมาะสม เพือ่ รองรับขอจํากัดของอาสาสมัครผูส งู อายุและทําใหเกิดความยัง่ ยืนในการดําเนินงาน
สํ า หรั บ ในประเทศไทยเริ่ ม มี โ ครงการที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม ผู  สู ง อายุ ใ ห ทํ า งานอาสาสมั ค ร
ตามทีผ่ สู งู อายุมคี วามถนัดและสนใจ เชน โครงการเพือ่ นชวยเพือ่ นของสมาคมสภาผูส งู อายุแหงประเทศไทย
และโครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ซึง่ เปนโครงการทีป่ ระสบความสําเร็จและเปนทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการทํางาน
อาสาสมัครชวยสรางเสริมพลังใหกับผูสูงอายุไดเปนอยางดี จึงควรไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การทํ า งานอาสาสมั ค รในผู  สู ง อายุ อ ย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อเติมเต็มองคความรูสําหรับการสงเสริมการทํางานอาสาสมัครในผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ
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