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บทคัดยอ
เนื่องจากศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติไทยมาเปนเวลานาน แนวคิดและหลักคําสอนของ
ศาสนาพุทธจึงนาจะมีอิทธิพลอยางมากตอทัศนคติ ความประพฤติ และการดําเนินชีวิตของคนไทยโดย
สวนใหญ ความเขาใจเรื่องการบริ จาคแกวัด และการบริจาคเพื่อสาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ
ศาสนา จะชวยใหเราเขาใจบทบาทของวัดตอ การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสังคมไทยไดดีขึ้น อัน
จะเปนประโยชนตอการกําหนดมาตรการการชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม เพื่อสรางความ
สมานฉันท และสงเสริมการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืนในที่สุด
โดยอาศัย แบบจําลอง Multivariate Probit ในการวิเคราะหการตัดสินใจ เลือกวิธีการบริจาค
ระหวางการให เงิน สิ่งของ หรือเวลา และแบบจําลอง Bivariate Tobit ในการวิเคราะหจํานวนเงินที่ ให
จริงและความถี่ของการทํางานจิตอาสาของ ปจเจกบุคคล โดยเปรียบเทียบระหวางการบริจาค แกวัด
กับการบริจาค แกองคกรสาธาณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา แลว การศึกษานี้มีขอคนพบที่สําคัญ
สามประการคือ ประการแรก ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จกอใหเกิดผลกระทบที่เปนบวก (positive
externality) ตอการตัดสินใจบริจาค จํานวนเงิ นที่ให และจํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสาแกวัด
และแกองคกรสาธารณะกุศลโดยทั่วไป การสงเสริมการศึกษาจึงเปนประโยชนไมเพียงตอการพัฒนา
ทุนมนุษย แตยังมีสวนชวยปลูกฝงคานิยมการชวยเหลือสังคมแกผูสําเร็จการศึกษาดวย
ประการที่สอง ทุนทางสังคมของบุคคล โดยเฉพา ะอยางยิ่งเครือขายทางสังคมทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ และเครือขายทางศาสนาตางมีผลที่เปนบวกอยางมีนัยสําคัญตอการ
ตัดสินใจบริจาค จํานวนเงินที่บริจาค และจํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสา ทั้งนี้เพราะเครือขายทาง
สังคมเปนชองทางใหบุคคลไดรับขาวสารขอมูลมาก ขึ้น รับทราบปญหาและความตองการของผูที่
เดือดรอน รัฐบาลจึงควรมีมาตรการสงเสริมใหประชาชนในชุมชนตางๆ สรางเครือขายทางสังคมดวย
การสงเสริมการทํากิจกรรมในชุมชนอยางนอยเดือนละครั้งทุกเดือน เครือขายในชุมชนที่เขมแข็งจะ
สงเสริมใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในการประกอบอาชีพ และการจัดสรรสวัสดิการภายในชุมชน
นอกจากนี้ การสรางเครือขายทางสังคมยังอาจชวยชดเชย Crowding out effect อันเนื่องจาก
งบประมาณรายจายเพื่อศาสนาของรัฐดวย
ในประการสุดทาย การติดตามขาวสารบานเมืองอยูเปนประจํา ชวยสงเสริมใหบุคคลทํางาน
จิต อาสาใหแกวัดและแกองคกรสาธารณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนามากกวาผูที่ไมไดติดตาม
ขาวสารเปนประจํา การสงเสริมใหบุคคลรักการอาน และปลูกฝงนิสัยใหบุคคลติดตามขาวสาร
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บานเมืองเปนประจําทุกวัน จะเปนมาตรการที่สงเสริมการชวยเหลือสังคมทางออม สื่อสารมวลชนทั้ ง
โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพมีบทบาทสําคัญตอการชวยเหลือสังคม ดวยการรายงานและวิเคราะห
ขาวสารปญหาทางสังคมใหผูสนใจรับทราบ และทําหนาที่เปนชองทางในการระดมความชวยเหลือแก
ผูไดรับความเดือดรอนในยามฉุกฉินดวย
คําสําคัญ

การบริจาค การทํางานจิตอาสา ทุนทางสังคม การบริจาคเพื่อศาสนา
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1. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
จากรายงานการสํารวจการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม พ .ศ. 2548 โดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ระบุวา จากประชากรไทยที่มี อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปจํานวน 49.6 ลานคน มีผูนับถือ
ศาสนาพุทธถึง 46.7 ลานคน หรือคิดเปน รอยละ 94 ของผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป รองลงมารอยละ
4.5 นับถือศาสนาอิสลาม อีก รอยละ 0.7 นับถือศาส นาคริสต และสวนที่เหลือนับถือศาสนาอื่น เชน
ศาสนาฮินดู พราหมณ และผูไมนับถือศาสนาใด จึงกลาวไดว าประเทศไทยมี จํานวนพุทธศาสนิกชน
มากที่สุด ในประ เทศ ดวยเหตุนี้ แนวคิด และหลัก คําสอนของศาสนาพุทธ จึง นาจะ มีอิ ทธิพล อยาง
มากตอ ทัศนคติ ความประพฤติ และการดํา เนินชีวิต ของคนไทยโดยสวนใหญ ความเขาใจ เรื่อง
การบริจาค แกวัด (ซึ่งชาว พุทธ มองวาเปนการทําบุญ ) และการบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล อื่น ที่ไม
เกี่ยวของกับศาสนา จะชวยใหเราเขาใจบทบาทของวัด ตอชุมชนและการพัฒนาสังคมไทยไดดีขึ้น 1 อัน
จะเปน ประโยชน ตอการ กําหนด มาตรการการชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม เพื่อ สรางความ
สมานฉันท และสงเสริมการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืนในที่สุด
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การศึกษาเรื่องการบริจาคเพื่อการผลิตสินคาและบริการสาธารณะโดยองคกรสาธารณะกุศลที่
ไมใชรัฐบาล (Non-goverment organizations, NGOs) นั้นเปนสาขาวิจัยหนึ่ง ทางเศรษฐศาสตร ที่
เรียกวา Economics of Philanthropy ที่ไดรับความนิยมในสหรัฐฯนับตั้งแต ชวงทศวรรษ 1960s
เหตุผลเพราะรัฐบาลสหรัฐฯ มีการแปรรูปบริการสา ธารณะจํานวนมากที่จัดสรรโดยภาครัฐใหเปนของ
เอกชน (Privatization) ที่เปนองคกรอิสระที่ไมหวังกําไร (Non-profit organizations) ตัวอยางเชน
บริการดานสาธาณสุข การคนควา วิจัย ทางการแพทย การอนุรักษพันธุสัตวปา การรักษาสิ่งแวดลอม
บริการการศึกษาในระดับ อุดมศึก ษา ตลอดจนบริการสังคมสงเคราะหเพื่อชวยเหลือเด็ก ผูพิการ และ
คนชราที่ไมสามารถชวยตนเอง ฯลฯ บริการสาธารณะประโยชน เหลานี้ ในสหรัฐ ฯ และประเทศพัฒนา
แลวจํานวนมากเปนบริการที่จัดสรรโดยหนวยงาน NGOs ที่ไมหวังกําไร โดยไดรับเงินอุดหนุน บางสวน
จากรัฐ บาลและบางสวนจากเงินบริจาคของ คนทั่วไป ซึ่ง จะสังเกตเห็นวา บริการทางสาธารณสุข และ
การอุดมศึกษาในประเทศไทยก็มีแนวโนมที่จะออกจากระบบราชการมากขึ้น ความเขาใจเรื่องการ
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ความเขาใจเกี่ยวกับการบริจาคและการประกอบกิจกรรมทางศาสนาอื่นก็มีสวนสําคัญตอความเขาใจสังคมไทยโดยรวมเชนกัน

แต เนื่องจากความจํา กัดดานเวลาและงบประมาณ การศึกษานี้จึง จํากัดขอบเขตเฉพาะการบริจาค และการประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาพุทธเทานั้น
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บริจาคของปจเจกบุคคลเพื่อการผลิตสินคาและบริการสาธารณะจึงจะเปนประโยชนตอการระดม
เงินทุน และการสรางความเขมแข็งแ กองคกรสาธารณะกุศลที่จะมีบทบาท มากขึ้น ตอการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต
งานศึกษาเรื่องการบริจาคของครัวเรือนแกหนวยงาน NGOsเพื่อสนับสนุนการผลิตสินคาและ
บริการสาธารณะนั้น มักจะ มีวัตถุประสงคเพื่อตอบคําถามวาการบริจาคเพื่อการจัดสรรสินคา
สาธารณะสมควรไดรับการลดหยอ นภาษีเงินไดหรือไม การตอบคําถามนี้มีความสําคัญตอรายไดทาง
ภาษีของรัฐ บาล เพราะหากโดยเฉลี่ยแลวผูบริจาคเงินแกองคกรสาธารณะกุศลไมตอบสนองตอ
มาตรการลดหยอนภาษีเพื่อการบริจาคแลว รัฐบาลจะสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไป
มากกวามูลคาสินคาสาธารณะที่เพิ่ มขึ้นอันเนื่องจากการบริจาคเงิน ของประชาชน ที่เพิ่มขึ้น ในกรณี
เชนนี้ รัฐควรเปนผูจัดสรรสินคาสาธารณะเองจากภาษีเงินไดที่เรียกเก็บ (หรือโอนภาษีเงินได ให แก
หนวยงาน NGOs โดยตรง) และไมควรใชมาตรการหัก ลดหยอนภาษีเพื่อสงเสริม การผลิตสินคาและ
บริการสาธารณะโดยภา คประชาชน แตประการใด อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยของ Feldstein and
Taylor (1976), และ Clotfelter (1980 and 1985) พบวามาตราการลดหยอนภาษีเงินไดจากการ
บริจาคเปนสิ่งจูงใจที่กระตุนใหชาวอเมริกันบริจาค เงินเพื่อการผลิตสินคา และบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษานี้จะพยายามตอบคําถามดังกลาวในปริบทของสังคมไทย
นอกจากนั้น เนื่องจากพฤ ติกรรมการบริจาคของคนไทย อาจไดรับอิทธิพลจากความเชื่อ ใน
ศาสนาพุทธ (คือมองวาการบริจาคเปนการทําบุญหรือสะสมความดีเพื่อชาติหนา ) โครงการวิจัยนี้ จึง
ตองการ ศึกษาอิทธิพลของ ความเชื่ อทางศาสนา และการประกอบกิจกรรมทางศาสนาวามีอิทธิพล
อยางไรตอการบริจาคของคนไทย โดยจะเปรียบเทียบระหวางการบริจาคแกวัด (หรืออีกนัยหนึ่งคือ การ
บริจาคเพื่อศาสนา) กับการบริจาคเพื่อการสาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนาวา การบริจาคทั้ง
สองประเภท มีลักษณะที่ เหมื อนหรือ แตก ตางกันอยางไร บาง โดย จะพิจารณาทั้งการบริจาคเงิน
(Money donation) และการบริจาคเวลา (Time volunteering) ควบคูกัน งานศึกษา วิจัย ใน
ตางประเทศ พบวาจํานวนเงินที่บริจาคเพื่อศาสนา จะขึ้ นอยูกับระดับรายไดของ ผูบริจาค แต ไม
ตอบสนองตอ มาตรการลดหยอนภาษี ที่รั ฐกําหนด ในขณะที่การบริจาคเพื่อการสาธารณะกุศล
โดยทั่วไปจะตอบสนองกับการใชจายของรัฐและมาตรการลดหยอนภาษี เนื่องจากยังไมมีการพิสูจน
เรื่องดังกลาว ในปริบทของสังคมไทย วา เปนอยางไร พฤติกรรมการบริจาคของคนไทยมีลักษณะที่
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เหมือนหรือแตกตางจากชาวตะวันตกที่สวนใหญนับถือศาสนาคริสต งานวิจัยนี้จะชว ยใหเราเขาใจการ
บริจาคในศาสนาพุทธ และการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา ในปริบทของ
สังคมไทยไดดีขึ้น
นอกจากมาตรการทางภาษี และรายไดของผูบริโภคแลว ยังมีปจจัย อื่น อีกเปนจํานวนมากที่
อาจมีอิทธิพลตอการบริจาคดวย เชน ลักษณะของวัด ซึ่งมีการแบงอยางกวางๆ เปน วัดราษฎร และวัด
หลวง จํานวนพระภิกษุ งบประมาณรายจายดานศาสนาของรัฐบาล ทุนทางสังคมและการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาของปจเจกบุคคล ตลอดจนลักษณะสวนบุคคล ลักษณะครัวเรือน และถิ่นที่อยู
อาศัย การศึกษานี้จ ะวิเคราะห วาปจจัย ตางๆดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริจาค จํานวนเงินที่
บริจาค และความถี่ในการทํางานจิตอาสาใหแกวัด หรืองานชวยเหลือสังคมอยางไรบาง

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลตอการบริจาคเงิน สิ่งของ และเวลาแกวัด และแก
องคกรสาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนเงิน ที่บริจาค และเวลาในการทํางาน จิตอาสาโดยไม รับ
คาตอบแทน แกวัดและแกองคการสาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา
3. วิเคราะหประสิทธิผลของนโยบายภาษี และการใชจายภาครัฐตอการบริจาคของครัวเรือน
4. สังเคราะหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสงเสริมการชวยเหลือ กันทางสังคม เพื่อ ประโยชนสุข
ของคนโดยสวนรวม
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3. ขอบเขตของโครงการศึกษาวิจัย
โครงการศึกษาวิจัยนี้ ครอบคลุมเรื่องการบริจาคใน 3 ประเด็นหลัก คือ
1) การตัดสินใจบริจาคในรูปแบบตางๆ
2) เปรียบเทียบการ บริจาคแกวัด กับ การบริจาคเพื่อการ สาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ
ศาสนา
3) วิเคราะหลักษณะของวัด นโยบายภาครัฐ ทุนทางสังคม และการประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาของปจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลตอการบริจาคเงิน และ/หรือการทํางานจิตอาสาใหแก
วัด หรือเพื่อชวยเหลือสังคม
3.1 การตัดสินใจบริจาคในรูปแบบตางๆ
การใหหรือการบริจาคเพื่อศาสนามีไดหลายรูปแบบ เชน การบริจาคเงินเพื่อสรางวัด ดวยการ
ทําบุญทอดกฐิน ทอดผาปา การบริจาคในรูปสิ่งของ ดวยการตักบาตร ทําสังฆทาน นอกจากเงินหรือ
สิ่งของแลว ศาสนิกชนก็อาจสละเวลาชวยงานวัด ในโอกาสตางๆ และนอกเหนือจากการบริจาคแกวัด
บุคคลก็ อาจบริจาคเงิน สิ่งของ และเวลาเพื่อชวยเหลือสังคม ตัวอยาง เชน การบริจาคเงิน ให แก
โรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะหผูดอยโอกาส การมอบสิ่งของชวยเหลือ ผูประสบภัยน้ําทวม ภัยหนาว
การสละเวลาเปนโคชกีฬาแกเด็กในชุมชน หรือ การไปเยี่ยมเยียน เด็กพิการหรือคนชรา ตามสถาน
สงเคราะห เปนตน
อยางไรก็ตาม เนื่องจากความจํากัดของบุคคลในเรื่องเวลา และรายได กอใหเกิดคําถามวา การ
บริจาคในแตละรูปแบบมีความสัมพันธกัน ในทิศทางใด การบริจาคเพื่อศาสนา จะทํา ใหบุคคลบริจาค
เพื่ อการสาธารณะกุศล อื่น ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น ผูที่ ได บริจาคเงินแลว จะอาสา ทํางานให วัด หรืองาน
ชวยเหลือ สังคมโดยไมรับคาตอบแทนดวย หรือไม เพื่อตอบคําถาม เหลานี้ การศึกษาในที่นี้จะ อาศัย
แบบจําลอง Multivariate Probit วิเคราะหปจ จัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ บริจาคเงิน สิ่งของ
และเวลา โดยจะทําการประมาณการ สมการการบริจาคทั้งสาม รูปแบบ พรอมกัน (Simultaneous
estimation) เพื่อวิเคราะหคาความนาจะเปนของการบริจาคเงิน สิ่งของ และเวลาวามีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม และมีความสัมพันธกันในทิศทางใด
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การวิเคราะหการตัดสินใจบริจาค ของปจเจกบุคคลจะชวยให เราทราบถึงลักษณะของ บุคคลที่
ทําการบริจาคในแตละรูปแบบวาเปนคนกลุมเดียวกันหรือ คนละกลุม มีลักษณะสวนบุคคลหรือปจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจ อะไรบางที่มีอิทธิพลตอ การตัดสินใจการบริจาค ตลอดจนเขาใจความสัมพันธ
ของการบริจาคทั้ง สามรูปแบบวา ผูบริจาคพิจารณาวาการให เงินเปนสิ่งที่อาจ ใช ทดแทนการใหเวลา
หรือสิ่งของหรือไม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริจาคเงิน เชนรายไดของผูบริจาคจะมีอิทธิ พลอยางไรตอ
การใหสิ่งของ หรือเวลา เพื่อชวยเหลือผูอื่น นอกจากนั้น การศึกษานี้ จะประเมินประสิทธิภาพของ
นโยบายภาครัฐที่ มีอิทธิพล ตอความนาจ ะเปนของการ บริจาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชจายเพื่อ
ศาสนาของรัฐ มาตรการสงเสริมการชวยเหลือสังคม ที่อนุญาตใหผูบริจาคสามารถนําใบเสร็จ รับเงินที่
บริจาคมาหักลดหยอนภาษีเงินได บุคคลธรรมดา ในขณะที่การบริจาคสิ่งของหรือเวลาไมสามารถหัก
ลดหยอนภาษี มาตรการทางภาษี จะบิดเบือน (distortion) การตัดสินใจบริจาคสิ่งของและเวลาหรือไม
ความเขาใจเหลานี้จะเปนประโยชนตอการประเมินขีดความสามารถของวัด และองคกรสาธารณะกุศล
ที่ตองการระดมเงินทุน และกําลังแรงงาน จากภาคประชาชน เพื่อ การจัดสรรบริการทางศาสนา และ
บริการ สาธารณะประโยชน เพื่อชวยเ หลือ สังคม โดยสินคาและ บริการสาธารณะ ที่เกิดขึ้นจาก การ
บริจาคเงิน สิ่งของ และเวลาของคนในชุมชน นอกจากจะชวยเสริมสรางความเขมแข็ง แกชุมชนแลว ยัง
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรของชุม ชน และลดภาระทางการคลัง ของรัฐบาลดวย เพราะ
การชวยเหลือกันเองของคนในชุมชนจะสรางสังคมที่นาอยู กอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิต
สินคา และบริการ สาธาณะที่ ตรง ตาม ความตองการของ สมาชิก ชุมชน จึง ดีกวา สินคาและ บริการ
สาธารณะที่กําหนดและจัดสรรโดยภาครัฐฝายเดียว
3.2 การบริจาคแกวัด และการบริจาคแกองคกรสาธารณกุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา
แมวา การตัดสินใจบริจาค ของบุคคลสองคนอาจเหมือนกัน แต มูลคาที่แทจริงของการ ใหของ
คนทั้งสองอาจมีขนาดที่แตกตางกันอยางมากตามขอจํากัดดานรายไดและเวลา ของแตละบุคคล ความ
ตองการของวัดและขององคกรสาธารณะกุศลแตละแหง ตลอดจนปจจัยแวดลอมทางสังคมและ
เศรษฐกิ จอื่นๆ ของผูใหแตละราย โดยทั่วไปแลว การบริจาคเงิน และสิ่งของเปนการใหที่ สะดวกและ
ไดรับความนิยมมากกวาการทํางานจิตอาสา เพราะบุคคลแตละคนมี ตนทุนคาเสียโอกาส ที่แตกตางกัน
ตัวอยางเชน แพทย จิต อาสาอาจมีตนทุนคาเสีย โอกาสของเวลา มากกวา นักศึกษา ที่ออกคายอาสา
พั ฒนาชนบท แพทยหรือผูมีรายไดสูงในวิชาชีพอื่นๆ จึง ยินดี ที่จะ บริจาคเงินเพื่อชวยเหลือ สังคม
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มากกวาการทํางานอาสา สมัครดวยตนเอง ตนทุนคาเสียโอกาสของ บุคคลจึง ขึ้นอยู กับระดับรายได
การศึกษา อาชีพ และลักษณะงานที่ทําเพื่อผูอื่น
เพื่อความเขาใจในเรื่องการบริจาคของปจเจกบุคคลอยางถูกตอง ในที่นี้จะศึกษาความสัมพันธ
ของมูลคาเงินที่บริจาค จริง (Money donation) กับจํานวน ครั้ง ที่บุคคล ได ทํางานจิตอาสา (Time
volunteer) โดยเปรียบเทียบ ระหวางการบริจาคใหแกวัด กับ การบริจาค เพื่อชวยเหลือ สังคมโดยไม
เกี่ยวของกับศาสนา โดยจะอาศัย แบบจําลอง Bivariate Tobit ในการวิเคราะห ขอมูล ในสวนนี้ ขอมูลที่
ใชในการศึกษาอาจแบงอยางคราวๆ ไดเปน 4 หมวด ดังตอไปนี้
(1) ลักษณะสวนบุคคล ครัวเรือน และถิ่นที่อยู ไดแกขอมูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สูงสุด
สถานภาพสมรส จํานวน สมาชิกในครอบครัว จํานวนเด็กที่ มีอายุต่ํากวา 18 ปในครัวเรือน รายไดของ
ครัวเรือน และการอาศัยอยูในเขตเมือง (ในเขตเทศบาล ) หรือเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล ) ตลอดจน
ความหนาแนนของประชากรในจังหวัดที่อาศัย
(2) ระดับทุนทางสังคม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในรอบปที่ผานมา ประกอบดวย
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การเปนเจาของบานที่อาศัยอยู การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมหรือ
กิจกรรมในชุมชน ในรูปแบบตางๆ ความถี่ในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ ที่
ไมไดอาศัยในครัวเรือนเดียวกัน และการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบาน ความสนใจตอขาวสาร บานเมือง
ความถี่ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา เชน การไปวัด ฟงเทศนที่ไมใชการไป งานศพหรืองานบวช
การปฏิบัติธรรมดวยตนเองดวยการถือศีล ฝกสมาธิ การอานหนังสือธรรมะ เปนตน
(3) ลักษณะของวัด และ นโยบาย ภาครัฐ เนื่องจาก มีการแบงประเภทของวัดในประเทศไทย
เปน 2 ประเภทใหญๆ คือ วัดหลวงและวัดราษฏร โดย อารามหลวงจําแนกยอยลงอีก 4 ชั้นคือ ชั้ นราช
วรมหาวิหาร ชั้นวรมหาวิหาร ชั้นราชวรวิหาร และชั้นวรวิหาร การศึกษานี้จะใชการแบงประเภทวัดเปน
ดัชนีชี้วัดฐานะทางสังคมของวัด เพื่อวิเคราะหวาฐานะทางสังคมของวัดมีอิทธิพลตอการบริจาคหรือไม
อยางไร นอกจากนี้จะพิจารณาวามาตร การหักลดหยอนภาษีเงินได จากการบริจาคมีผลตอการบริจาค
หรือไม สําหรับการใชจายของรัฐบาลในที่นี้จะใชขอมูลคาใชจายเพื่อศาสนาของรัฐ บาลในระดับจังหวัด
เพื่อพิจารณาวาการใชจายของรัฐบาลในแตละทองที่มีอิทธิพลตอการบริจาคในรูปแบบใดบาง
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(4) ขอมูลเกี่ยวกับการบริจาคและ เหตุผลของการบริจาค ไดแก จํานวนเงินที่บริจาคแกวัด
จํานวนเงินที่บริจาคแกองคกรสาธารณกุศลอื่น ที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา จํานวนครั้ง ในการทํางานจิต
อาสาแกวัดและชวยเหลือสังคมโดยทั่วไป (ทําทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน ปละ 2-3 ครั้ง หรือไมทําเลย)
ตลอดจนเหตุผลและความเชื่อสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการบริจาคในแตละประเภท

4. ทฤษฏี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาการตัดสินใจบริจาค
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่ เกี่ยวของกับการบริจาค มีรากฐานจากงานศึกษาเรื่อง การจัดสรร
สินคาสาธารณะโดยสมัครใจเรื่อง “On the Private Provision of Public Goods” ซึ่งถือเปนวรรณกรรม
คลาสสิค ที่ Bergstrom, Bloom, and, Varian (1986) ไดพัฒนาแบบจําลองเพื่ออธิบาย ประสิทธิภาพ
ของการจัดสรรสินคาสาธารณะ จากเงินบริจาค พฤติกรรม การบริจาค ของปจเจกบุคคล ที่ทําใหการ
จัดสรรสินคาสาธารณะมีขนาดต่ํากวาระดับที่พึงประสงคของสังคม (Socially desired level) และ
ปญหาการใชประโยชนจากสินคาสาธารณะโดยไมบริจาค หรือที่เรียกวา ’free riding problem’ งาน
ศึกษาดังกลาวสมมติให สินคาสาธารณะ (G) เปนสินคาปกติที่มี คาความยืดหยุ นของอุปสงคตอรายได
นอยกวาหนึ่ง และ ถูกจัดสรรจากจํานวนเงินบริจาคทั้งหมด (G = Σgi) ที่ปจเจกบุคคล i แตละคน
บริจาค (gi ≥ 0) ใหแกวัดหรือแกองคกรสาธารณะกุศลที่ทําหนาที่จัดสรรสินคาและบริการสาธารณะใน
ชุมชน แต เพื่อ ให แบบจําลอง ครอบคลุมการบริจาคเวลาและสิ่งของด วย การศึกษานี้ จะขยาย
สมมติฐานให G ถูกจัดสรรจากเงิน สิ่งของ และเวลาที่มีผูบริจาคเพื่อการผลิต G
แบบจําลอง Multivariate Probit ที่ใชในการวิเคราะหการตัดสินใจ บริจาคของบุคคล สามารถ
อธิบายดวยสมการตอไปนี้
DecisionJi = β 0i + β ij Z ij + δ j
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(1)

โดยที่ j หมายถึงการบริจาคเงิน สิ่งของ หรือเวลาเพื่อการผลิตสินคาและบริการสาธารณะ (G)
ของปจเจกบุคคล i ในสังคมไทย Decision Ji เปนคาความนาจะเปนของการบริจาคแตละรูปแบบ ที่มี
คาระหวาง 0 ถึง 1 พารามิเตอร β 0i และ β ij เปนเวคเตอรของคาสัมประสิทธิ์ที่ตองการประมาณการ
เวคเตอร Z ij เปนตัวแปรอิสระตางๆ ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจของ ปจเจกบุคคล i อัน
ประกอบดวย (1) ลักษณะสวนบุคคล ครัวเรือน และถิ่นที่อยู อาศัย เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาสู งสุดที่สําเร็จ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดครัวเรือน การอาศัยใน เขตหรือนอก
เขตเมือง เปนตน (2) ระดับทุนทางสังคม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ของปจเจกบุคคล i เชน
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน การเปนสมาชิกชมรม สมาคม และองคกรตางๆทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ความถี่ในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนบาน ความสนใจ
ขาวสารบานเมือง การใชสิทธิเลือกตั้ง ความถี่ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในรูปแบบตางๆ เชน
การฟงเทศน การอานหนังสือธรรมะ การนั่งสมาธิ เปนตน และ (3) ลักษณะของวัดและนโยบายภาครั ฐ
เชน การเปนวัดราษฏรหรือวัดหลวง ระยะทางจากบานถึงวัด จํานวนพระภิกษุตอจํานวนประชากรใน
จังหวัด คาใชจายดานศาสนาของรัฐบาลในป 2553 การใช สิทธิประโยชน จากการบริจาคเพื่อหัก
ลดหยอนภาษี เปนตน สวน δ j เปนคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณกา รสมการ j ซึ่งหมายถึง
การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือเวลาดังกลาวขางตน
เมื่อพิจารณาการตัดสินใจของบุคคลในการบริจาคเงิน สิ่งของ หรือเวลาแกวัด หรือแกองคกร
สาธาณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนาจะพบวา มีความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณ ตางๆได 8 รูปแบบ
คือ (1) ผูใหตัดสินใจบริจาคเงินอยางเดียว (2) ผูใหตัดสินใจบริจาคสิ่งของอยางเดียว (3) ผูใหตัดสินใจ
ทํางานจิตอาสาอยางเดียว (4) ผูใหตั ดสินใจบริจาคทั้งเงินและสิ่งของ แตไมทํางานจิตอาสา (5) ผูให
ตัดสินใจบริจาคทั้งเงินและเวลา แตไมบริจาคสิ่งของ (6) ผูใหตัดสินใจบริจาคทั้งสิ่งของและเวลา แตไม
บริจาคเงิน (7) ผูใหตัดสินใจบริจาคทั้งเงิน สิ่งของ และเวลา และ (8) ผูใหตัดสินใจไมบริจาคเลย การ
วิเคราะห การตัดสินใจบริจาคของบุคคลจึงเปนการวิเคราะหคาความนาจะเปนอยางมีเงื่อนไข
(conditional probability) ตัวอยางเชน ความนาจะเปนของการบริจาคเงินยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขวา
ผูใหไดบริจาคสิ่งของ และเวลาดวยหรือไม {Prob(Incash-giving / Inkind-giving>0, volunteer>0)}
หรือ {Prob(Incash-giving / Inkind-giving=0, volunteer=0)} โดยที่คาความนาจะเปนอยางมีเงื่อนไ ข
ทั้งสองนี้มีคาไมเทากัน แบบจําลองทางเศรษฐมิติที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห นี้คือแบบจําลอง
Multivariate Probit ซึ่ง จะทํา การประมวลผลสมการของการตัดสินใจบริจาค เงิน สิ่งของ และ เวลา
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พรอมกัน แลวคํานวณหาคาอนุพันธของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอธิบายที่มีผลอยางมีนัยสํา คัญตอ
คาความนาจะเปนของการบริจาค แตละประเภทบนเงื่อนไขวาผูบริจาค ไดตัดสินใจ บริจาคในอีกสอง
ประเภทที่เหลือดวย คือคาความนาจะเปน {Prob(Incash-giving / Inkind-giving=1, volunteer=1)},
{Prob(Inkind-giving / Incash-giving=1, volunteer=1)}, และ {Prob(Volunteer / Incash-giving=1,
Inkind-giving=1)} ตามลําดับ
อนึ่ง การศึกษาเรื่องการบริจาคในอดีตที่ผานมา เปนการวิเคราะหความสัมพันธของการใหเงิน
เปรียบเทียบกับการใหเวลาแกองคกรสาธารณะกุศลที่ไมใชองคกรศาสนา ตัวอยางเชนงานศึกษาของ
Brown and Lankford (1992) และ Apinunmahakul and Devlin (2008) หรือศึกษาความสัมพันธ
ของการบริจาคเงินและ สิ่งของ เชน งานศึกษาของ Duncan (1999) และApinunmahakul and Devlin
(2004) แตยังไมมีงานศึกษา ใดที่วิเคราะหการ บริจาคทั้งสามประเภท คือการบริจาค เงิน สิ่งของ และ
เวลาพรอมกัน โครงการ วิจัยนี้ จึง นับไดวาเปนการศึกษาพฤติกรรมการบริจาค ของปจเจกบุคคลที่
ครอบคลุมรูปแบบตางๆของการบริจาคมากที่สุด และเปนการศึกษาในปริบทของสังคม ไทยที่ยัง ไมมี
การศึกษามากอน
4.2 กรอบแนวคิดในการ ศึกษาการบริจาคแกวัด และการบริจาคแกองคกรสาธารณะ
กุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา
จากการสํารวจขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ ไมสามารถ แยกแยะจํานวนเงินที่
บริจาคกับมูลคาของสิ่งของที่ใหในรอบปที่ผานมา จํานวนเงินที่บริจาคในการศึกษานี้จึงเปนมูลคารวม
ของเงินและสิ่งของ ที่ปจเจกบุคคล บริจาคในป 2553 โดยผูตอบแบบสอบถาม ทําการประมาณการ
จํานวนเงินบริจาคของตนเอง ในที่นี้จะใชขอมูลดังกลาววิเคราะหความสัมพันธของจํานวนเงินที่บริจาค
กับจํานวนครั้ง ของการทํางานใหแกวัดโดยไม รับคาตอบแทน เปรียบเทียบกับจํานวนเงินที่บริจาคกับ
จํานวนครั้ง ของการทํางาน จิตอาสาเพื่อชวยเหลือผูอื่นโดยไมเกี่ยวของกับ ศาสนา ซึ่ง หากพิจารณา
มูลคาของเงิน และเวลาที่ บริจาคแลว จะพบวามีความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณ ได 4 อยางคือ (1)
จํานวนเงินที่บริจาคมากกวาศูนย และจํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสามากกวาศูนย (2) จํานวนเงิน
ที่บริจาคมากกวาศูนย แตจํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสาเทากับศูนย (3) จํานวนเงินที่บริจาค
เทากับศูนย แตจํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสามากกวาศูนย และ (4) ทั้งจํานวนเงินที่บริจาค และ
จํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสาเทากับศูนย ทั้งนี้จะเห็นวา จํานวนเงินที่บริจาคจริง และจํานวนครั้ง
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ของการทํางานจิตอาสา ตองไมเปนเลขติดลบ (non-negative numbers) แบบจําลองทางเศรษฐมิติที่
เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหขอมูลประเภทนี้ คือ Bivariate Tobit ดังนี้
Y j = α 0 j + α 1 j taxprice + α 2 j income + α 3 j X + α 4 j govt + α 5 j temple + α 6 j soccap + δ j

(2)

โดย Yj หมายถึง จํานวนเงินที่บริจาคจริง และจํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสา ที่มีคามากกวาหรือ
เทากับศูนย taxprice หมายถึง ราคาของการบริจาคซึ่งโดย ทั่วไปคํานวณจาก 1- อัตราภาษีสวนเพิ่ม
(marginal tax rate) ที่ผูบริจาคใชในการคํานวณเพื่อหักลดหยอนภาษีเงินได สําหรับ ประเทศไทย ไดมี
การกําหนดอัตราภาษีชวยเหลือสังคมไว 3 อัตราคือ (1) การบริจาคเงินเพื่อการศึกษาสามารถหัก
ลดหยอนภาษีไดรอยละ 20 ของจํานวนเงินบริจาคแตไมเกินรอยละ 10 ของรายไดพึงประเมินภาษี (2)
การบริจาคเงินเพื่อการกีฬาสามารถหักลดหยอนภาษีไดรอยละ 15 ของจํานวนเงินบริจาคแตไมเกิน
รอยละ 10 ของรายไดพึงประเมินภาษี และ (3) การบริจาคเงินเพื่อศาสนา และการบริจาคเพื่อสา
ธารณกุศลประเภทอื่ นๆ (ที่ไมใชการศึกษาหรือกีฬา ) สามารถหักลด หยอนภาษีไดรอยละ 10 ของ
จํานวนเงินบริจาคแตไมเกินรอยละ 10 ของรายไดพึงประเมินภาษี
คาสัมประสิทธิ์ของ taxprice ที่ไดจากการประมาณการสมการ (2) (คา α1) จะสะทอนถึง
ความสัมพันธของการบริจาคทั้งสองประเภท กลาวคือถ า taxprice สําหรับการบริจาคเงินแกวัดมีคา
เปนบวกในสมการของการบริจาค เวลา หมายความวาการเพิ่มขึ้นของราคาสําหรับการบริจาคเพื่อ
ศาสนา (ซึ่งหมายถึงการลดลงของอัตรา ภาษีชวยเหลือสังคม ) จะสงผลให บุคคล บริจาค เวลา เพื่อ
ทํางานจิตอาสาใหแกวัดมากขึ้น การทํางานจิตอาสาแก วัด (ซึ่งมีราคาโดยเปรียบเทียบลดลง ) จะถูกใช
ทดแทนการบริจาคเงินที่มีราคาสูงขึ้น ในทางตรงขาม หากคาดังกลาวเปนลบ ยอมแสดงวาผูบริจาค
พิจารณาวาการบริจาค ทั้งสองประเภทเปนสินคาที่ ตองใชประกอบกัน ผู บริจาคที่ใหเงินแกวัดแลวก็จะ
ขันอาสาชวยทํางานใหแกวัดดวย
งานศึกษาสวนใหญใน สหรัฐฯ พบวามาตรการทางภาษีมักใชไดผลเฉพาะกับการบริจาคเพื่อ
สาธารณกุศล แตไม ชวยเพิ่มจํานวนเงินบริจาคเพื่อศาสนา Feldstein (1975b), Reece (1979), และ
Kitchen (1992) อธิบายวาการบริจาคในศาสนาคริสตเปน อิทธิพลจากหลักคําสอนทางศาสนาเรื่อง
การใหสิบ ลด มากกวาการใชสิทธิประโยชน ในการหักลดหยอนภาษี เงินได การศึกษานี้ จะทําวิเคราะห
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มาตรการลดหยอนภาษีเพื่อชวยเหลือสังคมในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบกับงานศึกษาในสหรัฐฯ ซึ่ง
คนสวนใหญนับถือศาสนาคริสตวาจะใหผลการศึกษาที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และเพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของนโยบายของรัฐที่เอื้อหนุนตอการบริจาคในสังคมไทยดวย
สําหรับตัวแปร Income ในสมการที่ (2) หมายถึงรายไดสวนบุคคลของผูบริจาค ซึ่งจะใชใน
การคํานวณคาความยืดหยุนของการบริจาคตอรายได จากการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวของกับการ
บริจาคในสหรัฐฯ Clofeter (1985) พบวา คาความยืดหยุนของการบริจาคตอรายไดในงานศึกษาสวน
ใหญมีคาอยู ระหวาง 0.2 ถึง 0.8 หมายความวา ผูใหโดยทั่วไปพิจารณาวาการบริจาคเปนสินคาปกติที่
ผูบริจาคยินดีจะใหมากขึ้นเมื่อรายไดสูงขึ้นแตจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวารายไดที่เพิ่มขึ้น
ตัวแปร X ในสมการที่ (2) หมายถึงลักษณะสวนบุคคลของผูบริจาคที่อาจมีผลตอการตัดสินใจ
ในการบริจาค เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนบุตร ถิ่นที่อยูอาศัย เปนตน นอกจากการบริจาค
ของภาคเอกชนแลว ภาครัฐ (govt) เองก็มีบทบาทสําคัญตอการบริจาคเพื่อศาสนาและสาธารณะกุศล
ดวย โดยการจัดสรรงบประมาณรายจายผานหนวยงานที่ ทําหนาที่ ดูแลวัด เชน กระทรวงวัฒนธรรม
หรือการจัดสรรงบพัฒนาทองถิ่นและงบศาสนาผานกระทรวง ตาง ๆ จากงานศึกษาของ Roberts
(1984), Kingma (1989) และ Duncan (1999) พบวาการใชจายโดยภาค รัฐเพื่อกิจการศาสนาและ
กิจการสังคมสง เคราะหมีผลใหจํานวนเงิน บริจาคจาก ครัวเรือนเพื่อศาสนา และเพื่อสังคมลดลง
เนื่องจากประชาชนมองวาองคกรศาสนาและองคกรสาธารณะกุศลไดรับความชวยเหลือโดยตรงจาก
รัฐบาลแลว การใชจายโดยภาครัฐเพื่อศาสนาและสาธารณประโยชนจึงกอใหเกิด
crowding out
effect หรือผลกระทบในทางลบตอการบริจาคของภาคครัวเรือน
ตัวแปร Temple ใชบง บอกฐานะของวัด เนื่องจากมีการแบงประเภทของวัดในประเทศไทย
เปน 2 ประเภทใหญๆ คือ วัดหลวงและวัดราษฏร โดยวัดหลวงจําแนกยอยลงอีก
4 ชั้นคือ ชั้ นราช
วรมหาวิหาร ชั้นวรมหาวิหาร ชั้นราชวรวิหาร และชั้นวรวิหารดังกลาวมาแลว การศึกษานี้จะใชการแบง
ประเภทวัดเปนดัชนีแสดงถึงความสําคัญและฐานะทางสังคมของวัด เพื่อพิจารณาวา วัดที่ยากจนจะมี
โอกาสไดรับเงินบริจาคเชนเดียวกับ วัดที่ร่ํารวยหรือไม รูปแบบของการบริจาคสําหรับวัดแตละประเภท
เหมือนหรือตางกันอยางไร นอกจากนี้ จะใชขอมูลทุติ ยภูมิของจํานวนพระภิกษุตอจํานวนประชากรใน
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แตละจังหวัด ที่ทําการสํารวจ ในการวิเคราะห อิทธิพลของพระสงฆที่อาจมีผล ตอการตัดสินใจบริจาค
และตอจํานวนเงินที่ถวายวัดดวย
นอกจา กลักษณะของวัดแลว การ ประกอบ กิจกรรมทางศาสนา ของปจเจกบุคคล เชน
การฟงเทศน สวดมนต อานหนังสือ ธรรมะฯ ก็อาจมีอิทธิพลตอการบริจาคดวยเชนกัน เพื่อใหเขาใจ
พฤติกรรม ของการ บริจาคในปริบทของสังคมไทยอยางรอบดาน งานวิจัยนี้จะวิเคราะหประเภทของ
กิจกรรมทางศาสนา และความถี่ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา (เชน ทําทุกวัน ทุกสัปดาห ทุก
เดือน) วามีผลอยางไรตอการบริจาคแกวัด และแกหนวยงานสาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา
อนึ่ง จากงานศึกษาเรื่องทุนทางสังคมของ Putnam (1998, 2000) ไดนิยาม ‘ทุนทางสังคม
(Social capital)’ วาหมายถึง บรรทัดฐาน (Social norm) ความไวเนื้อเชื่อใจกัน (Social trust) และ
เครือขายทางสังคม (Social networks) ที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือ และการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ของ
คนภายในชุมชน และระหวาง ชุมชน Putnam พิจารณาวาระดับทุนทางสังคมมีความสัมพันธ ในเชิง
บวกกับการกินดีอยูดี (Wellbeing) ของชุมชน โดยมีผล ใหคนในชุมชน ชวยเหลือกัน มากขึ้น ทั้งในรูป
ของการบริจาคเงิน เวลา และสิ่งของเพื่อชวยเหลือ ผูที่เดือดรอนในสังคม ทุนทางสังคมอาจสะทอนใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การไปวัด เปนประจํา ก็อาจชวยเพิ่มทุนทางสังคมดานศาสนา (Religiousbased social capital) จากการศึกษาของ Apinunmahakul and Devlin (2008) พบวาความเขมขน
ของเครือขายทางสังคมของปจเจกบุคคล (Density of individual social networks) มีสวนชวยเพิ่ม
จํานวนเงิน บริจาค และจํานวนชั่วโมงการทํางาน เพื่อชวยเหลือสังคม ของพลเมืองแคนนาดาไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ การศึกษานี้จะพิจารณาระดับเครือขายทางสังคม (Soccap) ของคนไทยในรูปแบบ
ตางๆ เชน การเปนสมาชิกองคกรสาธารณะกุศล ความถี่ ในการทํากิจกรรม รวมกับสมาชิก ในครอบครัว
และเพื่อนบาน การติดตามขาวสารบานเมืองเปนประจํา และการใชสิทธิ เลือกตั้ง ซึ่ง สะทอนถึงความ
เชื่อมั่นในระบอบ พรรคการเมือง ฯลฯ วา จะมีอิทธิพลตอการบริจาค ในสังคมไทย หรือไม อนึ่ง ความ
เขาใจในบทบาทของทุนทางสังคมตอการบริจาค จะชวย ใหทราบรูปแบบ ทุนทางสังคมที่ สมควรไดรับ
การสนับสนุน เพื่อสงเสริมการชวยเหลือกันในสังคมเพื่อการกินดีอยูดีของคนในสังคม
ถึงแมวาจะมีงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริจาคในตางประเทศ อยูเปนจํานวนมาก แต
งานศึ กษาในอดีต สวนใหญ ใชแบบจําลอง Univariate Tobit ในการประมาณการการบริจาค เงิน หรือ
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การบริจาคเวลาเพียงสมการเดียว มีงานศึกษาที่วิเคราะหความสัมพันธของการบริจาค เงินและเวลา
พรอมกัน ไมมากนัก เชน งานศึกษาของ Andreoni and Scholz (1998) Brown and Lankford
(1992), Duncan (1999) และ Apinunmahakul and Devlin (2008) เปนตน อนึ่ง แบบจําลอง
Bivariate Tobit จะคํานวณคาสหสัมพันธของความคลาดเคลื่อน (Correlation of distrubances ที่
เรียกวาคา RHO) จากการประมาณการสมการ การบริจาคเงินและสมการการบริจาคเวลา พรอมกัน
หากคา RHO ที่ได มี คาเปนบวกและมี นัยสําคัญเชิงสถิติ แสดงวาการบริจาคทั้งสองประเภทมี
ความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกัน ในทัศนคติของผูให โดยผู ให ที่บริจาคเงิน ก็จะบริจาคเวลาดวย พรอม
กัน การประมาณ การ ที่เหมาะสมจึงควรประมาณการ ทั้งสองสมการ พรอมกัน (simultaneous
estimation) ดวยแบบจําลอง Bivariate Tobit ดังกลาว และการประมาณการทั้งสองสมการแยกจาก
กันดวยวิธี Univariate Tobit จะเปนการประมาณการที่ไมสามารถเชื่อถือไดในเชิงสถิติ (inconsistent
estimation) ในทางตรงขาม หากคา RHO ที่ไดไมมีนัยสําคัญเชิงสถิติ ก็แสดงวาผูบริจาคทําการ
ตัดสินใจในการบริจาคทั้งสองประเภทแยกจากกัน การบริจาคทั้งสองประเภทไมมีความสัมพันธกันใน
ทัศนคติของผูให Univariate Tobit จะเปนการประมาณการที่เชื่อถือได

5. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
งานศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตรเรื่องการบริจาคของปจเจกบุคคลเพื่อการผลิตสินคาและบริ การ
สาธารณะสวนใหญเปนงานวิจัยในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐฯ เหตุผลหนึ่งเพราะวา
รัฐบาลในประเทศตะวันตกมี การแปรรูปบริการสาธารณะประโยชนที่จัดสรรโดยภาครัฐให เปนของ
เอกชน (Privatization) ที่เปนองคกรอิสระที่ไมหวังกําไร (non-profit organizations) ตัวอยางเชน การ
แปรรูปบริการดานสาธารสุข การคนควา วิจัย ทางการแพทย เพื่อการรักษาโรครายแรงตางๆ เชน
โรคมะเร็ง โรคเอดส ฯลฯ บริการทางการศึกษา ในระดับ อุดมศึกษา บริการสังคมสงเคราะหเพื่อ
ชวยเหลือเด็ก ผูพิการ และคนชราที่ไมสามารถชวยตนเอง
ตลอดจน การอนุรักษธรรมชา ติและ
สิ่งแวดลอม เปนตน บริการทางสังคมเหลานี้ มักจะจัดสรรโดยหนวยงาน NGOs ที่ไมหวังกําไร ที่ ไดรับ
เงินอุดหนุนจากภาครัฐและ เงินบริจาคจากประชาชนโดยทั่วไป จะสังเกตไดวาบริการทางสาธารณสุข
และการอุดมศึกษาในประเทศไทยก็มีแนวโนมที่จะออกจากระบบราชการมากขึ้น ความ เขาใจเรื่องการ
บริจาคของปจเจกบุคคลเพื่อกา รผลิตสินคาและบริการสาธารณะจึง เปนประโยชนตอการระดมเงินทุน
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และการสรางความเขมแข็งแกองคกรสาธารณะกุศล ในประเทศที่จะมีบทบาทตอการพัฒนาสังคมไทย
มากขึ้นในอนาคต
งานศึกษาเรื่องการบริจาคเพื่อการผลิตสินคาสาธารณะเรื่องแ รกที่อาศัยเทคนิคทางเศรษฐมิติ
ในการวิเคราะห ขอมูล คืองานศึกษาของ Taussig (1967) ซึ่งใชวิธีการกําลังสองนอยที่สุดในการ
วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่อิทธิพลตอการบริจาค ผลงานวิจัยเรื่องการบริจาคในเชิงประจักษ
ที่มี
ชื่อเสียงในทศวรรษตอมา และมักถูกอางอิงถึงในงานวิจั ยอื่นๆไดแก งานศึกษาของ Feldstein (1975a
and 1975b), Feldstein and Clotfelter (1976), Feldstein and Taylor (1976), Clotfelter (1980
and 1985), Brown (1987), Barrett (1991), Lankford and Wyckoff (1991), Brown and Lankford
(1992), Greenwood (1993), Randolph (1995), Barrett, McGuirk and Stienberg (1997), และ
Andreoni and Scholz (1998) ประเทศเพื่อนบานของสหรัฐฯ หรือประเทศแคนนาดาก็เปน ประเทศ
พัฒนาแลว อีกประเทศหนึ่งที่รัฐบาลกลาง ได กระจาย หนาที่ การจัดสรรบ ริการสาธารณะไปสูรัฐบาล
ทองถิ่น และองคกรสาธารณะประโยชนในภ าคเอกชนเพิ่มขึ้น งานวิจัยที่ใชข อมูลการบริจาคของ
ครัวเรือนชาวแค นาดาในการศึกษา ไดแก งานศึกษาของ Hood, Martin, and Osberg (1977),
Glenday, Gupta, and Pawlak (1986), Kitchen, and Dalton (1990), Kitchen (1992), Callen
(1994), Apinunmahakul and Devlin (2004 and 2008) เปนตน
จากงานวิจัยเรื่องการบริจาคจํานวนมากที่มีการศึกษากันมากวา หาทศวรรษ อาจแบงตามยุค
สมัยของงานศึกษาไดเปน 3 ชวงเวลา ดังนี้คือ งานศึกษาในยุคแรกมีวัตถุประสงคเพื่อตอบคําถามวา
การบริจาคเพื่อการจัดสรรสินคาสาธารณะสมควรไดรับการลดหยอนภาษีเงินได
หรือไม เพื่อตอบ
คําถามนี้ นักวิจัยตองคํานวณหาคาความยืดหยุนของการบริจาคตอ ราคาของการบริจาค (taxprice) ที่
คํานวณจากคาหนึ่งลบดวยอัตราภาษีสวนเพิ่ม (marginal tax rate) เปรียบเทียบกับคาความยืดหยุน
ของการบริจาคตอรายได การตอบคําถามดังกลาวมีความสําคัญตอรายได ทางภาษีของรัฐ กลาวคือ
หากผูบริจาคโดยเฉลี่ยมีคาความยืดหยุนของการบริจาคตอ taxprice ต่ํา หมายความวาผูบริจาค
ตอบสนองตอมาตราการลดหยอนภาษี เพื่อสงเสิรม การบริจาคไมดี การใชมาตรการดังกลาวจะทําให
รัฐบาลสูญเสียรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไปมากกวามูลคาสิน คาสาธารณะที่เพิ่มขึ้นอัน
เนื่องจากการบริจาคเงิน ของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีเชนนี้ รัฐควรเปนผูจัดสรรสินคาสาธารณะเอง
จากภาษีเงินไดที่เรียกเก็บ และไมควรสงเสริมใหมีการหัก ลดหยอนภาษีเงินไดจากการบริจาคเงินแก
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องคกรสาธารณะกุศล แตอยางใด อยางไรก็ตาม งานศึ กษาในยุคแรก พบวา คาความยืดหยุนของการ
บริจาคตอ taxprice มีคามากกวาหนึ่ง (ไมคิด เครื่องหมายลบ ) ในขณะที่คาความยืดหยุนของการ
บริจาคตอรายไดของผูบริจาคเองมีคานอยกวาหนึ่ง หมายความวามาตราการลดหยอนภาษีเงินไดจาก
การบริจาคเปนสิ่งจูงใจที่ดีที่ชวยกระตุน ใหชาวอเมริกันบริจาค เงินเพื่อการผลิตสินคาสาธารณะเพิ่มขึ้น
ผลการคนพบที่สําคัญ นี้ปรากฏในงานวิจัยของ Feldstein and Taylor (1976), และ Clotfelter (1980
and 1985) ตามลําดับ
งานศึกษาในยุคที่สองนับตั้งแตชวงปลายทศวรรษ 1970s มีพัฒนาการที่สําคัญสามประการ
คือ (1) การพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่ใชในการศึกษา จากวิธีกําลังสองนอยที่สุดเปนวิธีการ
สมัยใหมที่ใหผลการประมาณการที่นาเชื่อถือมากขึ้น เชนการใช IV Instrument, Heckman
procedure, Probit และ Tobit Models เปนตน (2) การพัฒนาเทคนิคการสํารวจขอมูลและการเก็บ
ขอมูล ลักษณะสวนบุคคลและลักษณะครัวเรือนในรายละเอียด ตลอดจนการ ใชเทคนิคการ สํารวจ
ตัวอยางซ้ํา (panel data) แทนการเก็บขอมูลภาคตัดขวาง (cross-sectional data) และ (3) การ
ตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจาก taxprice และรายไดของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอ
การบริจาค เชน ความเชื่อทางศาสนา ทุนทางสังคม การใชจายของรัฐบาล เปนตน
งานศึกษาในยุคที่สามจนถึงปจจุบันเปนงานศึกษาที่พิจารณาวา รูปแบบของ การบริจาคมีได
หลายรูปแบบ นอกเหนือจากการบริจาคเงิน ผูบริโภคสามารถอุดหนุนสินคาที่องคกร สาธารณะกุศล
ผลิต ขึ้น จําหนาย เชน การ ซื้อสลากกาชาด อาหาร เสื้อผา ยา สามัญ ประจําบาน จาก มูลนิธิ ของ
โรงพยาบาลตางๆ ตลอดจนการทํางานจิตอาสาใหแกองคกรสาธารณะประโยชนโดยไมรับคาตอบแทน
เปนตน งานศึกษาในยุคที่สามตองการตอบคําถามวา ผูบริจาคพิจารณาวาการบริจาคแตละประเภท
(คือการบริจาคเงิน สิ่งของ หรือ เวลา) มีความสัมพันธกัน อยางไร ในทัศนะคติของผู ให ตัวอยาง งาน
ศึกษาในยุคที่สามที่สําคัญคือ งานศึกษาของ Brown and Lankford (1992), Andreoni and Scholz
(1998) และ Apinunmahakul and Devlin (2008) ที่พบวา การบริจาคเงินและเวลาเปนสินคาที่ใช
ประกอบกันในสายตาผูบริ จาค กลาวคือผู บริจาคที่ไดบริจาคเงินเพื่อการผลิต สินคา สาธารณะแลว จะ
สละเวลาทํางานจิตอาสาเพื่อการผลิต สินคาสาธารณะนั้นๆดวย ในขณะที่ Duncan (1999) พบวาการ
บริจาคเงินและการซื้อสลากลอตเตอรี่ที่ออกโดยองคกรสาธารณะกุศล เปนสิน คาที่ ใชทดแทนกันใน
สายตาของผูบริจาคชาวสหรัฐฯ Apinunmahakul and Devlin (2004) พบวาการบริจาคเงินและการซื้อ
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สินคาทุก ประเภท (รวมทั้งสลากลอตเตอรี่ ) ที่จําหนาย โดยองคกรสาธารณะกุศล เปนสินค าที่ใช
ประกอบกันในสายตาผูบริจาคชาวแคนาดา
อาจสรุปไดวา โครงการวิจัยนี้เปนงานศึกษาวิจัยในยุคที่สาม ที่วิ เคราะหการบริจาค ทั้ง 3
ประเภท คือการใหเงิน สิ่งของ และเวลาแกวัดและแกองคกรสาธารณะกุศลอื่น โดย จะพิจารณาปจจัย
ตางๆ เปนจํานวนมากทั้งลักษณะสวนบุคคล ครัวเรือน ถิ่นที่อยู ระดับทุนทางสังคมของปจเจกบุคคล
การประกอบกิจกรรมทางศาสนา ลักษณะของวัด และนโยบายของรัฐ บาลวา ปจจัยเหลานี้ มีอิทธิพล
ตอการบริจาคในปริบทของสังคมไทยอยางไรบาง

6. ผลการศึกษา
6.1 การสุมตัวอยาง และการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
โครงการวิจัย นี้วิเคราะหพฤติกรรมการบริจาค ของคนไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป โดยอาศัย
ขอมูลจากการสํารวจประชากรใน ภูมิ ภาคตางๆ ทั้ง ในเขตเมืองและชนบท แบบสอบถามที่ใชใน การ
สํารวจนี้อางอิงจากแบบ สอบถามการ สํารวจการบริจาค การทํางานจิตอาสา และการมีสวนรวม ใน
กิจกรรมทางสังคม (National Survey of Giving, Volunteering, and Participating, NSGVP) ซึ่ง
สํานักงานสถิตแหงชาติของประเทศแค นาดาทําการสํารวจในระดับ ประเทศทุกๆ 5 ป โดยปรับเปลี่ยน
คําถามในสวนตางๆ ที่ใช ใหสอดคลองกับปริบทของสังคมไทยที่คนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ (และ
ใหอยูภายในวงเงิน งบประมาณการสํารวจที่ตั้งขึ้น ) แบบสอบถามที่ใชในการศึกษานี้จึงมีความตรง
(validity) ในแงเนื้อหา โครงสราง วัตถุประสงคของการวิจัย แบบสอบถามที่ใชในการศึกษานี้ปรากฏใน
ภาคผนวก
วิธีการสุมตัวอยาง ที่ใชใ นการศึกษานี้ เปนการสุมตัวอยาง แบบโควตา (Quota Sampling) คือ
การเลือกตัวอยางตามสัดสวนประชากรจําแนกตามรายภาค และกลุม อายุของประชากร ไทย โดย
พยายามใหมีการกระจายตัวของตัวอยางในพื้นที่กรุงเทพฯ และภาคกลางที่รอยละ 40 และภาคอื่นๆ ที่
รอยละ 20 ตอภูมิภาค และให ตัวอยางมีการกระจายตัวตามกลุมอายุของประชากรไทยในป 2553 ซึ่ง
จากขอมูลประชากรจากการทะเบียนของสํานักงานสถิติแหงชาติระบุวา ในป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมี
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ประชากรในช วงอายุ 15-20 ปที่รอยละ 10 ของประชากรจํานวน 50.21 ลานคนที่มีอายุ ตั้งแต 15 ปขึ้น
ไป มีประชากรในชวงอายุ 21-40 ปที่รอยละ 40 ชวงอายุ 41-60 ปที่รอยละ 36 และอายุตั้งแต 61 ปขึ้น
ไปที่รอยละ 14 ตามลําดับ
สวนการเลือกตัวอยางรายบุคคลเปนการเลือกตัวอยาง แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
จากประชากรใน 19 จังหวัดคือ 1) กรุงเทพฯ 2) พระนครศรีอยุธยา 3) ชลบุรี 4) นครราชสีมา 5)
อุบลราชธานี 6) หนองบัวลําภู 7) อุดรธานี 8) เลย 9) หนองคาย 10) เชียงใหม 11) อุตรดิตถ 12)
สุโขทัย 13) กาญจนบุรี 14) นครปฐม 15) สมุทรสาคร 16) นครศรีธรรมราช 17) ภูเก็ต 18)
สุราษฏรธานี และ 19) ชุมพร
จากการวิเคราะหความนาเชื่อถือของเครื่องมือวัด (Reliability analysis) ดวยวิธีแบบ
Cronbach Alpha ไดคาเทากับ 0.4138 ซึ่งไมสูง นัก เหตุผลสวนหนึ่งเปนเพราะแบบสอบถามที่ใช ใน
การสํารวจมีคําถามคอนขาง ละเอียด ตัวแปรตางๆ ที่สรางขึ้น จากแบบสอบถาม เกิดสหสัมพันธ กันเอง
(correlation) ในระดับหนึ่ง ประกอบกับ การขาดคา เฉลี่ย ถวงน้ําหนัก ของประชากร ทําใหความ
นาเชื่อถือ ของตัวอยาง ลดลง การศึกษาในอนาคต จึง ควรสรางคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ประชากร เพื่อให
ตัวอยางที่ไดจากการสํารวจเปนตัวแทนที่ดีของประชากรทั้ง ประเทศ การศึกษานี้ไดทําการ เก็บตัวอยาง
ทั้งหมดจํานวน 2,671 ชุด แตเมื่อทําการตรวจสอบความถูกตองและตัดแบบสอบถามที่ไมสมบรูณออก
แลว เหลือตัวอยางสําหรับการศึกษาวิเคราะหจํานวน 2,557 ชุด โดยอาจจําแนกประเภทของขอมูลที่ใช
ในการศึกษาเปน 5 กลุม ดังตอไปนี้
6.1(ก) ลักษณะสวนบุคคล ครัวเรือน และถิ่นที่อยู
จากตัวอยางจํานวน 2,557 คนในตารางที่ 1 พบวามี เพศหญิงมากกวา ชาย โดยมีเพศชายรอย
ละ 41 ของตัวอยาง ทั้งหมด ผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 46 ป และมีการกระจายตาม กลุมอายุ
ตางๆ คือ เปนผูมีอายุระหวาง 15-20 ปรอยละ 10 อายุระหวาง 21-40 ปรอยละ 30 อายุระหวาง 41-60
ปรอยละ 37 และเปนผูมีอายุ 61 ปขึ้นไปรอยละ 23 ตัวอยางที่ไดจากการสํารวจจึงคลาดเคลื่อนไปจาก
จากสัดสวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่อยูในชวงอายุ 21-40 ป และกลุม
ตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 61 ปขึ้นไป อยางไรก็ตาม สัดสวนของตัวอยาง สอดคลองกับโครงสรางกําลัง
แรงงานของประเทศที่แรงงานสวนใหญอยูในชวงอายุ 30 - 60 ป อนึ่ง รอยละ 65 ของผูตอบ
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แบบสอบถามอาศัยอยูกับคู ครองหรือคู สมรส และตัวอยางเกือบทั้งหมด (รอยละ 99) นับถือศาสนา
พุทธ
ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีสมาชิก ครัวเรือน 4 คนแต มีสมาชิกที่ อายุนอยกวา 18 ปนอยกวา 1 คนตอ
ครัวเรือน (เฉลี่ยมี 0.83 คน) อันสะทอนถึงโครงสรางประชากร ของไทยที่ เขาสูสังคมผูสูงอายุ มีผูอาศัย
ในเขตเมือง (รอยละ 40) นอยกวา เขตชนบท และ มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่อาศัยในเมืองขนาด
ใหญซึ่ง มีประชากรมากวาหนึ่งลานคน ขึ้นไปอยู รอยละ 46 นอยกวาเมืองขนาดเล็กที่ประชากรไมถึง
หนึ่งลานคน การสํารวจไดพยายามใหมีการกระจายตัวของตัวอยางในกรุงเทพฯ และภาคกลางที่รอย
ละ 40 และภูมิภาคอื่นรวมรอยละ 60 อยางไรก็ตาม เมื่อตัดแบบสอบถามที่ไมไดต อบคําถามที่สําคัญ
สําหรับการศึกษา แลว จากตัวอยางที่เหลือจํานวน 2,557 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามอาศัยใน เขต
ภาคกลางรอยละ 34 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 21 ภาคเหนือ และภาคใต รอยละ 18 และ20
และกรุงเทพมหานครรอยละ 7 ตามลําดับ
ตัวอยาง สวน ใหญ มีการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา (รอยละ 37) รองลงมา สําเร็จ
การศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมปลาย (รอยละ 18), ระดับอุดมศึกษา (รอยละ 15), ระดับมัธยมตน (รอย
ละ 14), ระดับ ประถมศึกษา (รอยละ 11), และระดับ อนุปริญญา หรือ ปวส (รอยละ 5) ตามลําดับ
ครัวเรือนมีรายได เฉลี่ ย 24,041 บาทตอเดือน แตมีคาสวนเบี่ยงเบนคอนขางสูงอันสะทอนถึงปญหา
ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดในสังคมไทย
6.1(ข) ระดับทุนทางสังคม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
เนื่องจากระดับทุนทางสังคมเปนทรัพยากรสวนบุคคลที่ไมสามารถจับตองได
(Latent
variable) ในที่นี้จะใชความถี่ในการทํากิจกรรมตางๆ ทางสังคมเปนเครื่องบงชี้ (proxy) ระดับทุนทาง
สังคมของผูตอบแบบสอบถาม (เปนแนวคิด ในทํานองเดียวกับที่นักเศรษฐศาสตรแรงงาน ใช ระดับ
การศึกษาเปนเครื่องบงชี้ระดับทุนมนุษย ) อนึ่ง การศึกษานี้พยายามสราง ตัวแปร ที่สอดคลองกั บ
แนวคิด และ เปน ตัวแปรที่ใช ในงานศึกษา ตางประเทศในเรื่อง ทุนทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน
ศึกษาของ Putnam (2000) และ Granovetter (1973) ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และไดจําแนก
ระดับทุนทางสังคมของบุคคล เปน ประเภทตางๆ ที่สําคัญ คือ เครือขาย ภายในครอบครัว เครือ ญาติ
และเพื่อนสนิท (Bonding social network), เครือขายในองคกรอยางเปนทางการ (Bridging social
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network) ซึ่งหมายถึง การเปนสมาชิกชมรม หรือการใหเวลาทําหนาที่ตางๆ แก หนวยงาน NGOs โดย
ไมคิดคาตอบแทน และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมอื่ นๆ (Civil engagement) การติดตาม
ขาวสารบานเมือง และการใชสิทธิเลือกตั้ง อันสะทอนถึงความสนใจ ในความเปนไปของสังคม และ
ความเชื่อมั่นที่มีตอกลไกการทํางานของระบบการเมืองและเศรษฐกิจ
จากการสํารวจพบวา รอยละ 41 ของผูตอบแบบสอบถามทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัว เปนประจํา ไมต่ํากวาเดือนล ะครั้ง แตพบปะและทํากิจกรรมรวมกับญาติพี่นองที่ไมไดอาศัย
ในครัวเรือนเดียวกัน ในสัดสวนลดลง (รอยละ 30) ประมาณครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50) ของตัวอยางพบปะ
และทํากิจกรรมรวมกับญาติพี่นองที่ไมไดอาศัยในครัวเรือนเดียวกันปละ 2-3 ครั้ง ซึ่งอาจเปนการรวม
ญาติในโอกาสที่สําคัญๆ เชนเทศกาลสงกรานต ปใหม การฉลองวันเกิดของญาติผูใหญ เปนตน
ในงานศึกษาของ Glaeser, Laibson and Sacerdote (2000) พบวาการเปนเจาของบาน และ
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนเปนตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคมของบุคคลไดดี การสํารวจในการศึกษานี้
พบวา ผูตอบแบบสอบ ถามอาศัยในชุมชนโดยเฉลี่ย 32 ป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอายุโดยเฉลี่ยของ
ตัวอยางที่ 46 ปแลว อาจกลาวไดวาประชากรไทยโดยทั่วไปมีการอพยพยายที่อยูไมมาก นัก รอยละ 58
ของผูตอบแบบสอบถามเปนเจาของบานที่ตนเองอาศัยอยู เกือบหนี่งในสี่ (รอยละ 24) ของตัวอยางทํา
กิจกรรมรวมกับเพื่อนบาน หรือคนในชุมชนเปนประจําทุกเดือน และรอยละ 66.5 ทํากิจกรรมรวมกับ
เพื่อนบาน หรือสมาชิกในชุมชนอยางนอยปละ 2-3 ครั้ง ซึ่ง นาจะเปนกิจกรรมในเทศกาลสําคัญ ๆ เชน
งานปใหม สงกรานต งานทําบุญประจําป เปนตน แตผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมไดเป นสมาชิก
องคกร NGOs ใดอยางเปนทางการ เนื่องจากโดยเฉลี่ยแลวตัวอยาง ที่ไดจากการสํารวจ เปนสมาชิก
องคกรศาสนาหรือองคกรที่ไมใชศาสนานอยกวาหนึ่งแหง
(0.26 แหง ) อยางไรก็ตาม ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 88) ใหความสนใจและติดตามขาวสาร บานเมืองเปนประจําทุ กวัน
และใชสิทธิเลือกตั้งเกือบทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั้งในระดัยทองถิ่น (รอยละ 88) และระดับชาติ (รอยละ
87)
นอกจากนี้ ยังได มีการ สํารวจ ความถี่ของ การประกอบกิจกรรมทางศาสนาเพื่อบงชี้ระดับ
เครือขายทางศาสนาของผูตอบแบบสอบถาม พบวารอยละ 52 ของผูตอบแบบสอบถ ามไปฟงเทศนที่
วัดที่ไมใชการไปงานศพหรืองานบวช อยางนอยเดือนละครั้ง และรอยละ 59 ของตัวอยางมี การปฏิบัติ
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ธรรมดวยตนเองดวยการสวดมนต และการอานหนังสือธรรมะ อันสะทอนถึงอิทธิพลของศาสนาตอวิถี
ชีวิต ซึ่งจะไดวิเคราะหในขั้นตอไปวาการประกอบกิจกรรมทางศาสนาดังก ลาวมีผลตอการบริจาค ดวย
หรือไมอยางไร
6.1(ค) ลักษณะของวัด และนโยบายรัฐบาล
ดังกลาวแลววา วัดในประเทศไทยอาจแบงอยางคราวๆ ไดเปนวัดที่เปนอารามหลวงและวัด
ราษฏร โดยอารามหลวงยังสามารถแบงออกไดถึง 4 ระดับชั้น คือ ชั้ นราชวรมหาวิหาร ชั้ นวรมหาวิหาร
ชั้นราชวรวิหาร และ ชั้นวรวิหาร อยางไรก็ตาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมสามารถระบุระดับชั้น
ของวัดที่อยูใกลบานไดอยางถูกตอง ทราบ แตเพียง วาวัดดังกลาวเปนอารามหลวงหรือไม จากการ
สํารวจพบวาวัดสวนใหญเปนวัดราษฏรที่ไมมีฐานันดรศักด มีวัดที่เปนอารามหลวงเพียงรอ ยละ 3 ของ
ตัวอยางทั้งหมด โดยเฉลี่ยแลวผูตอบแบบสอบถามมีบานหางจากวัดไมถึงหนึ่งกิโลเมตร (861 เมตร)
อันสะทอนถึงจํานวนวัดในประเทศไทยที่มีอยูอยางดาษดื่น จึงนาจะมีอิ ทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ
คนไทยและตอพฤติกรรมการบริจาคดวย
เนื่องจากความแตกตางของจังหวัดต างๆ ในเรื่องจํานวนวัด ชั้นของวัด จํานวนประชากร และ
จํานวนพระภิกษุ ทําใหแตละจังหวัดไดรับ งบประมาณดานศาสนา ไมเทากัน เพื่อแกปญหาดังกลาว
การศึกษานี้จึงใชงบประมาณที่เบิกจายจริงในป 2553 ดานศาสนาและงบพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวของกับ
ศาสนาของทุกกระทรวงที่จังหวัด ไดรับหารดวยจํานวนประชากรของจังหวัด เพื่อเปนตัวแทนคาใชจาย
ดานศาสนาของรัฐบาล เพื่อประชาชนในจังหวัด จากขอมูลของกระทรวงการคลัง พบวา ในป 2553
รัฐบาลมี คาใชจายดานศาสนาทั้งสิ้นจํานวน 3,878.5 ลานบาท หรือเฉลี่ย ประมาณ 51 ลานบาทตอ
จังหวัด จากขอมูล ใน 19 จังหวั ดที่ทําการสํารวจคือ 1) กรุงเทพฯ 2) พระนครศรีอยุธยา 3) ชลบุรี 4)
นครราชสีมา 5) อุบลราชธานี 6) หนองบัวลําภู 7) อุดรธานี 8) เลย 9) หนองคาย 10) เชียงใหม 11)
อุตรดิตถ 12) สุโขทัย 13) กาญจนบุรี 14) นครปฐม 15) สมุทรสาคร 16) นครศรีธรรมราช 17) ภูเก็ต
18) สุราษฏรธานี และ 19) ชุมพร พบวาคาใชจายดานศาสนาของรัฐ ในระดับจังหวัด มีมูลคาเฉลี่ย ที่
43.57 บาทตอคน แตเนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมทราบ วามีพระภิกษุ กี่รูปที่จําวัดอยู ใน
วัดใกลบาน การศึกษานี้จึง นํา จํานวน ประชากรในจังหวัดหารดวยจํานวนพระภิกษุ ที่มีอยูในแ ตละ
จังหวัด (ขอมูล จากกรมการศาสนา ) เพื่อเปนเครื่องบงชี้อิทธิพลของพระภิกษุที่อาจมีตอการตัดสินใจ
บริจาค จากขอมูลพบวาโดยเฉลี่ยแลวแตละจังหวัดมีประชากร 247.3 คนตอพระภิกษุหนึ่งรูป
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อยางไรก็ตาม จากการสํารวจ พบวา มีผูตอบแบบสอบถามนอยมากที่ใชสิทธิประโยชน การ
ลดหยอนภาษีจากเงินบริจาค (รอยละ 1.3) ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมทราบวา
การบริจาคเงินเพื่อการสาธารณะกุศลสามารถใชหักลดหยอนภาษี เงินได หรือ ผูบริจาคสวนใหญไมเห็น
ความจําเปนของการใชสิทธิประโยชน จากมาตรการดังกลาว เนื่องจากระบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ของไทยมีรายการหักลดหยอนภาษีเปนจํานวนมาก เชน หักคาเลี้ยงดูบิดามารดา คาเลี้ยงดู บุตร คาอุป
การระผูพิการหรือทุพพลภาพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันชีวิต และเงินสะสมกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เปนตน ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับรายไดเฉลี่ยข องตัวอยางที่ 24,041 บาทตอเดือน
แลว จะเห็นวาประชากรไทยแทบไม มีความ จําเปนตองใช สิทธิประโยชนการลดหยอนภาษีจากเงิน
บริจาคแตประการใด
6.1(ง) ประเภทของการบริจาค
ดังกลาวแลววา การศึกษานี้แบงการบริจาคเปน 3 ประเภท คือ การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือ
เวลาดวยการทํางานจิตอาสา โดยไมรับคา ตอบแทน จากการสํารวจพบวาการใหเงินเปนรูปแบบของ
การบริจาคที่นิยมมากที่สุด (รอยละ 94) รองลงมาคือการทํางานจิตอาสา (รอยละ 58) และการบริจาค
สิ่งของ (รอยละ 43) ตามลําดับ
แตเนื่องจากผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญ ไมสามารถแยกแยะระหวางจํานวน เงินที่ใหกับ
มูลคาสิ่งของที่บริจาคในรอบปที่ผานมา จํานวนเงิน บริจาคในการศึกษานี้จึงเปนมูลคารวมของเงิน สด
และสิ่งของที่ ได บริจาคในรอบป 2553 จากการประมาณการของผูตอบแบบสอบถามเอง การสํารวจ
พบวา คนไทยสวนใหญนิยมบริจาคเงินแกวัดมากกวาบริจาค เงิน เพื่อ การสาธารณะ กุศลอื่นๆ โดยได
บริจาคเงินแก วัดถึง 2,884.5 บาทโดยเฉลี่ย ตอป เมื่อเปรียบเทียบกับการบริจาคเพื่อชวยเหลือสังคม
จํานวน 1,112.1 บาทตอป ทั้งนี้เพราะมีวัดอยูใกลบานเปนจํานวนมาก ในขณะที่องคกรสาธารณะกุศล
อื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนาในประเทศไทย ยังไมคอยใชมาตร การเชิงรุกในการ รณรงคเพื่อการบริจาค
เทาไหรนัก และเมื่อเปรียบเทียบ กับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน ที่ 24041 บาทตอเดือน พบวาครัวเรือน
ไทยมีคาใชจายดานการบริจาครอยละ 1.4 ของรายไดครัวเรือน {(2,884.5+1,112) / 24,041 X 12}
นอกจากนี้ จะสังเกตเห็นวา มูลคาการบริจ าคทั้งแก วัด และแกองคกรสาธารณะกุศล นั้น มี คา สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงมาก ทั้งนี้นาจะเปนผลจากความเหลื่อมล้ําทางรายไดของ ประชากร ทําใหผู ให
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แตละรายมีความสามารถ ในการบริจาคเงิน ที่แตกตางกัน อยางมาก นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญยัง
นิยมที่จะอุทิศเวลาชวยงานวัดหรืองานสาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนาอยางนอยปละครั้ง
6.1(จ) เหตุผลของการบริจาคเงิน และเวลา
แบบสอบถามไดแจงเหตุผลตางๆ 11 ประการที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามบริจาคเงิน หรือเวลา
แกวัดหรือแกองคกรสา ธารณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับ ศาสนาในรอบปที่ผานมา (ดูคําถามขอ 6 และ 14
ในแบบสอบถาม) แตการสํารวจพบเหตุผลหลัก 3 ประการที่ทําใหคนบริจาค คือ
1) เปนการใหตามความเชื่อ ทางศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริจาคเงิน พบวา รอยละ 91
ของการบริจาคเงินมีความเชื่อทางศาสนาเปนแรงจูงใจที่สําคัญ ในขณะที่ มีเพียงรอยละ 53 ของการ
ทํางานจิตอาสาที่ไดรับแรงจูงใจจากคําสอนหรือความเชื่อทางศาสนา
2) เปนการใหเพราะตองการชวยเหลือผูอื่นหรืออยากเห็นสังคมดีขึ้น มีจํานวนตัวอยางที่
บริจาคเงินดวยเหตุผลนี้อยู รอยละ 44 ซึ่งใกลเคียงกับจํานวน ตัวอยางที่ทํางานจิตอาสาดวยเหตุผล
เดียวกัน (รอยละ 48)
3) เปนการใหดวยเหตุผลสวนตัว เชน เพื่อความสบายใจ หรือ มองวางานสังคมสงเคราะห เปน
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน พบวา รอยละ 40 ของตัวอยาง บริจาคเงินเพื่อความสบายใจสวนตัว
ในขณะที่มีเพียงรอยละ 5 ของตัวอยางอุทิศเวลาเพื่อสังคมดวยเหตุผลสวนตัว 2
1

6.2 การตัดสินใจบริจาคเงิน สิ่งของ และเวลา
จากการวิเคราะหการตัดสินใจบริจาคเงิน สิ่งของ และเวลาดวยแบบ จําลอง Mutiivariate
Probit ในตารางที่ 2 จะเห็นวาคาสหสัมพันธของความคลาดเคลื่อน (Correlation of disturbances
หรือคา Rho) ของสมการการบริจาคเวลาเพื่อทํางานจิตอาสาโดยไมรับคาตอบแทนนั้น มีความสัมพันธ
2

เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสามารถระบุเหตุผลสําคัญที่สุดสองขอแรกที่ทําให ตัดสินใจบริจาค คารอยละที่ไดจึงมีคารวมเกิน

100 (ดูคําถามที่ 6 และ 14 ในแบบสอบถาม)
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เปนบวกที่ระดับความเชื่อมั่น 99% กับคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณการ สมการการบริจาค
เงิน (Rho(Incash, Volunteer)) และคาความคลาดเคลื่อนของ การประมาณการสมการการบริจาค
สิ่งของ (Rho(Inkind, Volunteer)) ตามลําดับ สะทอนวาผูใหโดยเฉลี่ยแลวทํา การตัดสินใจบริจาคเงิน
(หรือสิ่งของ) และตัดสินใจบริจาคเวลาเพื่องานจิตอาสาในเวลาเดียวกัน และมีการตัดสินใจในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ หากคาความนาจะเปนของการบริจาค เวลาเพื่อ ทํางานจิตอาสามีคา เปนบวก แลว
ความนาจะเปนของการบริจาคเงิน (หรือสิ่งของ) ก็จะมีคาเปนบวกดวย {Prob(InCash / Volunteer>0)
> 0, Prob(Inkind / Volunteer>0) > 0} อยางไรก็ตาม คาความคลาดเคลื่อนของการประมาณการ
การตัดสินใจบริจาคเงินและการบริจาคสิ่งของ (Rho(Incash, Inkind)) ไมมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาผูบริจาคโดยเฉลี่ยแลวไมไดพิจารณาการให เงินและสิ่งของในเวลาเดียวกัน
การวิเคราะหการตัดสินใจบริจาคเงินและสิ่งของจึงอาจพิจารณาแยกกันได
ในการพิจารณา ปจจัย ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจบริจาค ทั้งสามรูปแบบ จะแบงการ
วิเคราะหตามหมวดหมูของตัวแปรที่ไดจัดแบงไวเปน 3 กลุม ดังนี้คือ
6.2(ก) ลักษณะสวนบุคคล ครัวเรือน และถิ่นที่อยูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริจาค
จากตารางที่ 2.1 จะเห็นวาลักษณะสวนบุคคลที่มีอิทธิลตอการตัดสินใจบริจาคเงินและสิ่งของ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือเพศของผูตอบแบบสอบถาม โดยเพศชายเมื่อเปรียบ เทียบกับเพศหญิ ง
แลว จะมีความนาจะเปนของการ บริจาคเงิน (หรือสิ่งของ) นอยกวา เพศหญิง ผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุมากขึ้นโดยเฉลี่ย แลวจะมีความนาจะเปน ของการบริจาคเงินเพิ่มขึ้น โดยเมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น
คงที่ หากกลุม ตัวอยางมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1% หรือเพิ่มขึ้ นประมาณ 5.5 เดือน (46 ป x .01 x 12
เดือน) แลว ความนาจะเปนของการบริจาค เงินโดยเฉลี่ย จะเพิ่มขึ้น 3.2% ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ทั้งนี้อาจเปน เพราะผูมีอายุมากขึ้น โดยทั่วไปมักมีขอจํากัดทางรางกาย อันเนื่องจากปญหาทางสุขภาพ
ประกอบกับ อิทธิพลทางศาสนา ทําใหผู มีอายุมากขึ้น ใหความสําคัญกับ การทําบุญ เพื่อชีวิตหนา จึงมี
แนวโนมที่จะบริจาคเงินเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ระดับ การศึกษา ของผูตอบแบบสอบถามก็ เปนอีก ปจจัย หนึ่ง ที่มีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญตอการตัดสินใจบริจาคเงิน สอดคลองกับการศึกษาของ Brown and Lankford (1992) ใน
สหรัฐ และ Apinunmahakul and Devlin (2008) ในแคนาดา กลาวคือ ผูสําเร็จการศึกษาในทุกระดับมี
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ความนาจะเปนที่จะบริจาคเงิน เพื่อ สาธารณะประโยชน มากกวาผูที่จบต่ํากวาระดับประถมศึกษาซึ่ง
เปนกลุมอางอิง โดยผูสําเร็จการศึกษาสูง สุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.มีความนา จะ
เปน ที่จะการบริจาคเงิน มากกวาผูที่จบต่ํากวาระดับประถมศึกษา อยู 2.5% รองลงมาคือผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความนาเปน ของบริจาคเงินมากกวาผูที่จบต่ํากวาระดับ
ประถมศึกษา 2% ในขณะที่ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปมีความนาจะเปน ของการบริจาค
เงินมากกวากลุมอางอิง 1.6% ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบ ผูอาศัยในเขตเมือง (หรือเขตเทศบาล ) กับผูอยู อาศัย ในชนบท (หรือนอกเขต
เทศบาล) แลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามในเขตเมืองมีความนาจะเปนที่จะบริจาคทั้งเงิน และเวลานอย
กวาคนในชนบทอยางมีนัยสําคัญ เหตุผลสวน หนึ่งคงเปนเพราะลักษณะความเปนอยู ของคนเมืองที่มี
คาครองชีพสูง มีชีวิตความเปนอยูท ี่เรงรีบอัน เนื่องจากปญหาการจราจรและลักษณะ การทํา งาน ทําให
คนในสังคมเมืองโดยเฉลี่ย แลวมีความผูกพัน กับชุมชนที่ตนอาศัยอยูนอยกวา คนในชนบท จึงทําใหคน
เมืองมีความนาจะเปนของการบริจาคเงิน และเวลานอยกวาคนในชนบท

บริจาค

6.2(ข) ระดับทุนทางสังคม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนากับการตัดสินใจ

Putnam (1998, 2000) ซึ่งเปนบุกเบิกใหวงการวิชาการและผูกําหนดนโยบายเห็นความสําคัญ
ของบทบาททุนทางสังคมตอการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชนไดนิยาม
‘ทุนทางสังคม (Social
capital)’ ไววา หมายถึงบรรทัดฐาน (Social norm) ความไวเนื้อเชื่อใจกัน (Social trust) และเครือขาย
ทางสังคม (Social networks) ที่สงเสริมใหเกิดความรวมมือ และการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ในชุมชนและ
ระหวาง ชุมชน แต องคประกอบตาง ๆ ของทุนทางสังคม ตามนิ ยามของ Putnam มีลักษณะเปน
นามธรรมที่ ไมสามารถจับตองหรือวัดคา เปนตัวเลข การศึกษานี้ได พยายามเก็บรวบรวมขอมูล ตามวิธี
การศึกษาของ Putnam ซึ่งไดสํารวจระดับทุนทางสังคมของปจเจกบุคคลในชุมชนตางๆ ของสหรัฐฯ ใน
ป 2006 ภายใตโครงการ Social Capital Community Survey (SCCS) ตัวแปรที่อาจใชเปนเครื่องชี้วัด
ระดับทุนทางสังคมของปจเจกบุคคล มีดังตอไปนี้
เนื่องจากผูที่อาศัยในชุมชน หนึ่ง ใดเปนเวลานาน โดยทั่วไปแลวมักไดรับอิทธิพล การดําเนิน
ชีวิตจากคานิยม วัฒนธรรม บรรทัดฐาน และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน จากตาราง 2.2 พบวา
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ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน (YRSCOMMU) มีอิทธิ พลที่เปนลบตอการ ตัดสินใจบริจาคสิ่งของ อยางมี
นัยสําคัญ แตไมมีผลตอการตัดสินใจบริจาคเงิน และเวลาแตอยางใด กลาวคือ การอาศัย อยูในชุมชน
เพิ่มขึ้น 1 ปโดยเฉลี่ยแลว จะทําให ความนาจะเปนของการ บริจาคสิ่งของ เพื่อผูอื่น ลดลง 0.21% ณ
ระดับ นัยสําคัญ 5% ซึ่งจัดวามีขนาดของผลกระทบที่ คอนขางต่ํา นอกจากนี้ ยังมี ปจจัยที่บงชี้ ระดับ
เครือขายทางสังคมของปจเจกบุคคล เชน การใชเวลากับครอบครัว ญาติพี่นองที่ไมไดอาศัยอยู ใน
ครัวเรือนเดียวกัน และเพื่อนบานลวนแตมีอิทธิพลที่เปนบวกอย างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ตอการตัดสินใจ
บริจาคสิ่งของ โดยการใชเวลากับครอบครัวเปนประจําอยางนอยเดือนละครั้งทําใหบุคคลมีความนาจะ
เปนที่จะบริจาคสิ่งของเพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมไดใชเวลารวมกับคนในครอบครัวเลย
การประกอบกิจกรรมทางศาสนาดวยการฟง เทศนที่วัดอยางนอยเดือนละครั้ง และการปฏิบัติ
ธรรมดวยตนเองอยางนอยเดือนละครั้งดวยการอานหนังสือธรรมะ การนั่งสมาธิ และอื่นๆ ตางมีผลเปน
บวกตอการบริจาคสิ่งของเชนกัน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมไดฟงเทศนเลย (นอกจากการไปงานศพ
หรืองานบวชแลว ) ผูที่ไปวั ดฟงเทศนอยางนอยเดือนละครั้งมี ความนาจะเปน ที่จะบริจาคสิ่งของ
มากกวาผูที่ไมไดฟงเทศนเลย 11% และผูที่ปฏิบัติธรรมดวยตนเองอยางนอยเดือนละ ครั้งมีความนาจะ
เปนที่จะบริจาคสิ่งของมากวาผูไมไดปฏิบัติธรรมเลย 12% แตมีความนาจะเปนที่จะบริจาคเงินลดลง
1.2% ดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการปฎิบัติธรรม เปนประจํา หรือ การไปวัด เปนประจํา ชวยสราง
เครือขายทางศาสนาแกผูปฏิบัติธรรม ทําใหบุคคลทราบความตองการของวัดหรือของพระภิกษุ ที่วัด จึง
มีความนาจะเปนที่จะบริจาคในรูปสิ่งของตามความตองการของวัดมากกวาการใหเงิน
6.2(ค) ลักษณะของวัด และนโยบายของรัฐบาลกับการตัดสินใจบริจาค
นอกจากลักษณะสวนบุคคล ประเภทของทุนทางสังคม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
แลว การศึกษานี้ยังไดวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยภายนอกที่สําคัญคือลักษณะของวัดและนโยบายของ
รัฐบาลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริจาค จากตารางที่ 2.3 พบวา วัดที่เปนอารามหลวงโดยเฉลี่ยแลว
มีความนาจะเปนที่จะไดรับเงินบริจาคจากมากกวาวัดราษฎร ที่ไมมีฐานันดรศักดิ์ ใดใดถึง 13.45% แต
ระยะหางจากบานถึงวัดไมอิทธิพลตอการตัดสินใจบริจาค แตประการใด สําหรับ การใชจายเพื่อศาสนา
ของรัฐบาล นั้นกอให เกิด Crowding out effect กลาวคือทําใหความนาจะเปนของการบริจาค ทุก
ประเภทลดลง โดยความนาจะเปนของการบริจาคเงินจะลดลงโดยเฉลี่ย 2.4% ความนาจะเปนของ การ
บริจาคสิ่งของลดลง 0.9% และความนาจะเปนของ การใหเวลาเพื่องานจิตอาสาลดลง 7% ตามลําดับ
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นอกจากนี้ หากจํานวนประชากรในจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนพระภิกษุในจังหวัด (LNMONK)
เพิ่มขึ้น 1% จะมีผลใหความนาจะเปนของการ บริจาคสิ่งของ และ ความนาจะเปนของ การบริจาคเวลา
ลดลง 11.3% และ 1.9% ตามลําดับ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาเมื่อชุมชน มีประชากรหนาแนนขึ้น (หรือมี
จํานวนพระภิกษุในชุมชนนอยลง) บุคคลโดยเฉลี่ยแลวก็จะ มีความผูกพันกับวัดนอยลง จึงมีแนวโนมที่
จะบริจาคสิ่งของและชวยงานจิตอาสาลดลงดวย
6.3 การบริจาคแกวัด และแกองคกรสาธารณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา
เนื่องจากการตัดสินใจบริจาค กับจํานวนเงินที่บริจาคจริง และชั่วโมงการทํางา นจิตอาสาของ
แตละบุคคลอาจแตกตางกัน ไปตามขอจํากัด ทางรายได และเวลาของแตละบุคคล ในที่นี้จะใช
แบบจําลอง Bivariate Tobit ในการประเมินผลการบริจาคสองประเภทคือ การประเมินผล จํานวนเงินที่
บริจาคและจํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสาให แกวัด และ การประเมินผลจํานวนเงินที่บริจาคแ ละ
จํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสา แกองคกรสาธารณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา เนื่องจาก
การศึกษาสวนใหญพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใหเพื่อศาสนามีลักษณะแตกตางจากปจจัยที่มี
อิทธิพล ตอการใหเพื่อสาธารณะกุศลอื่น ที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา การศึกษาในสวนนี้จึงตอ งการ
เปรียบเทียบการใหในปริบทของสังคมไทยวาแตกตางจากการศึกษาของตางประเทศหรือไม อยางไร
ดังกลาวแลววา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมสามารถแยกระหวางจํานวนเงินที่บริจาค กับ
มูลคา ของสิ่งของที่บริจาคในรอบปที่ผ านมา จํานวนเงินที่บริจาคในที่นี้ จึงเปนมูลคารวมขอ งเงินและ
สิ่งของที่ผูต อบแบบสอบถามเปนผูประเมินเอง แต จะแยกระหวางจํานวนเงินที่บริจาคแกวัด และ
จํานวนเงินที่บริจาคเพื่อการสาธารณะกุศลอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา สําหรับการ บริจาคเวลานั้น
ผูตอบแบบสอบถาม ไมสามารถ ระบุจํานวนชั่วโมง ของการทํางาน จิตอาสาในรอบปที่ผ านมา แต
สามารถบอกวา ตนเองไดทํางานจิตอาสาบอยเพียงใด การบริจาคเวลาในการศึกษานี้จึง เปนคาความถี่
ของการทํางานจิตอาสา โดยมีคะแนนตั้งแต 1-7 (ดังปรากฏในตาราง 1.4) กลาวคือ
7 หมายถึง การทํางานจิตอาสาทุกวัน
6 หมายถึง การทํางานจิตอาสาทุกอาทิตย
5 หมายถึง การทํางานจิตอาสาเดือนละ 2-3 ครั้ง
4 หมายถึง การทํางานจิตอาสาเดือนละครั้ง
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3 หมายถึง การทํางานจิตอาสาปละ 2-3 ครั้ง
2 หมายถึง การทํางานจิตอาสาปละครั้ง และ
1 หมายถึง ไมเคยทํางานจิตอาสาเลย
โดยผูตอบแบบสอบถามตองระบุความถี่ของการทํางานจิตอาสาเพื่อวัด และเพื่อการส าธารณะกุศลอื่ น
ที่ไมเกี่ยวของกับศาสนาแยกกัน
อนึ่ง ในตอนทายของตารางที่ 3 จะเห็นวาคาสหสัมพันธของความคลาดเคลื่อนของการ
ประมาณการจํานวนเงินที่บริจาค (Monney donation) และความคลาดเคลื่อนของ การประมาณการ
จํานวนครั้ง ในการทํางานจิตอาสา (Time volunteering) นั้นมี คาสหสัมพันธที่เปนบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% ทั้งในการบริจาคแกวัด และแกองคกรสาธารณะกุศล
อื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา สะทอนวาผูบริจาคพิจารณาวาการใหทั้งสองรูปแบบ วาเปนสินคาประกอบ
กัน (complements) กลาวคือหากจํานวนเงินบริจาคเพื่อศาสนาหรือเพื่อ การสาธารณะกุศลอื่น เพิ่มขึ้น
การทํางานจิตอาสาเพื่อศาสนา หรือเพื่อการสาธารณะกุศลก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด วย ผลการศึกษานี้จึง
สอดคลอง กับงานศึกษาในตางประเทศที่ ผูบริจาคสวนใหญพิจารณาวา การบริจาคเงินและเวลาเปน
สินคาที่ใชประกอบกัน (เชนงานศึกษาของ Brown and Lankford (1992), Andreoni and Scholz
(1998) และ Apinunmahakul and Devlin (2008) เปนตน)
6.3(ก) ลักษณะสวนบุคคล ครัวเรือน และ ถิ่นที่อยู ที่มีอิทธิพลตอ การบริจาคแก วัด
และแกองคกรสาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา
จากตารางที่ 3.1 จะเห็นวาลักษณะสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการบริจาคเงินแกวัดและแกองคกร
สาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา ในลักษณะคลายคลีงกัน กลาวคือ ผูที่สมรสแลวและอาศัย
อยูรวมกับคูสมรสโดยเฉลี่ย จะบริจาคเงิน ใหแกวัดมากกวาผูมีสถานภาพสมรสอื่นๆ (คือคนโสด หมาย
หรือหย าราง) 0.17%, หรือคิดเปนเงิน บริจาค 490 บาท (2889*0.17) และบริจาคเงินแกองคกร
สาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนามากกวา 0.29% คิดเปนเงิน 322.5 บาท (1112*0.29)
ตามลําดับ
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จากแบบจําลอง Multivariate Probit ในหัวขอ 6.2(ก) ระบุวาเพศชายมีความนาจะเปนที่จ ะ
บริจาคเงินและสิ่งของนอยกวาเพศหญิง แต หากพิจารณา จํานวนเงินที่บริจาคจริงใน แบบจําลอง
Bivariate Tobit ในที่นี้จะพบวา จํานวนเงินบริจาค ของเพศชาย นอยกวา เพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ
เฉพาะในการบริจาคแกองคกรสาธารณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนาเทานั้น โดยจํานวนเงินบริจาค
ของเพศชายนอยกวาหญิงประมาณ 0.18% อนึ่ง รายไดของครัวเรือนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญตอจํานวนเงินที่บริจาคทั้งแกวัดและแกองคกรสาธารณะกุศล กลาวคือ เมื่อกําหนดใหปจจัย
อื่นคงที่ รายไดครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 1% มีผลใหจํานวนเงินบริจาคเพื่อศาสนาเพิ่มขึ้ น 0.24% และจํานวน
เงินบริจาคเพื่อสาธารณะกุศลเพิ่มขึ้น 0.32% ตามลําดับ คาความยืดหยุนของการบริจาคตอรายได
ดังกลาวสะทอนวา การบริจาคเงินทั้งแกวัดและ แกองคกรสาธารณะกุศลเปนสินคาปกติในสายตาของ
ผูให สอดคลองกับสมมติฐานในแบบจําลองของ Bergstrom, Bloom, and, Varian (1986) และผล
การศึกษาเชิงประจักษของ เปนจํานวนมาก เชน Feldstein and Taylor (1976), และ Clotfelter (1980
and 1985) เปนตน
ลักษณะสวนบุคคล อีกประการหนึ่ง ที่ มีอิทธิพล อยางมาก ตอการ บริจาค ทั้งในแงของการ
ตัดสินใจบริจาค และจํานวนเงิน และเวลาที่ใหจริง คือระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม
จากตารางที่ 3.1 จะเห็นวาเมื่ อเปรียบเทียบกับผูสําเร็จ ต่ํากวาระดับประถมศึกษาแลว พบวาผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาต อนตนบริจาคเงินแกวัด มากกวาผู สําเร็จต่ํากวาระดับประถมศึกษา
0.32% รองลงมาคือผูสําเร็จการศึกษาในระดั บอุดมศึกษา (0.30%) และผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (0.26%) ตามลําดับ แตสําหรับการบริจาคเพื่อองคกรสาธารณะกุศลที่ไม
เกี่ยวของกับศาสนา ตาราง 3.1 แสดงใหเห็น วาจํานวนเงินที่บริจาคจะเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น ของผูตอบแบบสอบถาม กลาวคือเมื่ อเปรียบเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับ
ประถมศึกษาแลว ผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายบริจาคมากกวา 0.56% ผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส .บริจาคมากกวา 0.60% และผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาบริจาค
มากกวา 0.73% ตามลําดับ ผลการประมาณการ นี้สะทอนถึงผลกระทบภายนอกที่เปนบวก (positive
externality) ของการศึกษาตอการชวยเหลือสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งตอ การบริจาคเพื่อการสาธารณะ
กุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การศึกษาชวยใหบุคคล สามารถเขาใจปญหาสังคม
และมีโอกาสเขาถึงขาวสารขอมูลมากขึ้น จึงยินดีที่จะบริจาคเงินเพื่อ ชวยเหลือ สังคม และเนื่องจากการ
บริจาคเงินและเวลาเปนสินคาประกอบกัน ในสายตาของผู ให การศึกษาจึงมีอิทธิพลตอการทํางานจิต
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อาสา ดวย โดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับ มัธยมปลาย ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส
. และ
ระดับอุดมศึกษาตางอุทิศ ตนเพื่อ ทํางานสาธารณะประโยชนชวยเหลือ สังคมบอยครั้ง กวา ผูสําเร็จต่ํา
กวาระดับประถมศึกษาโดยเปรียบเทียบ
6.3(ข) ระดับทุนทางสังคม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ที่มีอิทธิพลตอการ
บริจาคแกวัด และแกองคกรสาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา
จากตารางที่ 3.2 จะเห็นวาการสะสมทุนทางสังคมของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายทาง
สังคม (social networks) ทั้งในรูปของการเปนสมาชิกชมรม สโมสร องคกร ทั้งที่เปนทางการ และไม
เปนทางการ ตลอดจนความถี่ในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนบาน
ตางมีอิทธิพลที่เปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการบริจาคเวลาทั้งแกวัดและแกองคกรสาธารณะ
กุศลที่ไมเกี่ยวของกับ ศาสนา ทั้งนี้อาจเปน เพราะเครือขายทางสังคม เปนชองทางอยางหนึ่งของการรับ
ขอมูลขาวสาร ชวยใหสมาชิกของเครือขายได รับทราบความเปนไปของชุมชน อีกทั้ง องคกรสาธารณะ
กุศลเองก็มักขอแรงงานจิตอาสาจากสมาชิก ขององคกรที่มีการติดตอ กันปนประจํา การพัฒนาทุนทาง
สังคมจึงสามารถใชเปนเครื่องมือเชิงนโยบาย (policy tool) เพื่อปลูกฝงคานิยมการชวยเหลือสังคมและ
การทํางานจิตอาสาเพื่อสังคม (ดูรายละเอียดในMontgomery, 2000) เพราะการมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ ทางสังคมจะชวยใหบุคคลเกิดความเห็นใจ ผูที่ไดรับความ เดือดรอน จึง สละเวลาเพื่อ ชวยเหลือ
สังคมมากขึ้น
นอกจากนี้ การสรางเครือขายทางศาสนาดวยการไปฟงเทศนที่วัดอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ก็
มีผลตอการบริจาคเงินและเวลาเชนกัน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ ไมไดไปฟงเทศนที่วัดเลย (นอกจาก
การไปงานศพ หรืองานบวชเทานั้น) การฟงเทศนเปนประจําทําใหการบริจาคเงินและเวลาแกวัดเพิ่มขึ้น
0.39% และ 0.76% ตามลําดับ และชวยใหการ บริจาคเงิน และเวลา เพื่อการ สาธารณะ กุศลที่ไม
เกี่ยวของกับศาสนาเพิ่มขึ้น 0.27% และ 0.51% ตามลําดับดวย
นอกจากนั้น การติดตามขาวสารขอมูลเปนประจําทุกวัน (DLYNEWS) ก็สงเสริมใหคนทํางาน
จิตอาสา มากขึ้น โดยผูที่ติดตามขาวสารบานเมือง เปนประจํา ทุกวันจะเสียสละเวลาเพื่อ ทํา งานจิต
อาสาแกวัดมากกวาผูไมไดติดตามขาว สารทุกวัน 0.32% และทํางานเพื่อสังคมมากกวา 0.59% ดวย
ผลการศึกษานี้สะทอนถึงความสําคัญของ สื่อมวลชนทั้งสื่อ ทีวี วิทยุ และหนังสือพิมพในการ ทําหนาที่
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กระจายขาวสารขอมูลใหคนในสังคมไดรับรู ถึง ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม (ดังเชน กรณี มหาอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในป 2554 ที่ผานมา) สื่อมวลชนจึง เปนองคกรที่ มีศักยภาพในการระดมความชวยเหลือจากผูมี
จิตศรัทธาทั้งกําลังทรัพยและกําลังกายเพื่อชวยเหลือผูเดือดรอนในสังคมได
6.3(ค) ลักษณะของวัดและนโยบายรัฐบาลที่มีอิทธิพลตอการบริจาคแกวัด และแก
องคกรสาธารณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา
จากการวิเคราะหการตัดสินใจบริจาคดวยแบบ จําลอง Multivariate Probit ในหัวขอ 6.2(ค)
พบวาวัดที่เปนอารามหลวงโดยเฉลี่ยแลวมีความนาจะเปนที่จะไดรับเงินบริจาคมากกวาวัดราษฎรที่ไม
มีฐานันดรศักดิ์ใดถึง 13.45% แตเมื่อพิจารณาถึงมูลคาที่แทจริงของการบริจาคดวยแบบจําลอง
Bivariate Tobit จากตารางที่ 3.3 สะทอนเห็นวาประเภทของวัดและระยะทางจากบานถึงวัดไมมี
อิทธิพลตอจํานวนเงินและเวลาที่บริจาคแตประการใด
ในสวนของ งบประมาณรายจายเพื่อศาสนาของรัฐ บาล ตอ จํานวน ประชากรของจังหวัด
(LNGOVT) นั้น ใน หัวขอ 6.2(ค) พบวางบประมาณรายจายเพื่อศาสนาของรัฐบาลโดยเฉลี่ยแลว
กอใหเกิด crowding out effect ตอการตัดสินใจบริจาค เงินและเวลา แตการวิเคราะหมู ลคาที่แทจริง
ของการบริจาค ในที่นี้พบวา งบประมาณรายจายเพื่อศาสนาของรั ฐตอจํานวนประชากรของจังหวัดมี
Crowd in จํานวนเงินบริจาคเพื่อศาสนา โดยหากคาใชจายเพื่อศาสนา ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 1% จะมีผล
ใหการบริจาคเงินแกวัดเพิ่มขึ้น 0.58% ดวย การใชจายเพื่อศาสนาของรัฐ มีผล crowding out เฉพาะ
การบริจาคเงินเพื่อการสาธารณะกุศลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา
โดย ทําให การบริจาคเพื่อการ
สาธารณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา ลดลง 1.3% แตมีผลใหการทํางานจิตอาสาเพื่อสาธารณะกุศล
ที่ไมเกี่ยวของกับ ศาสนาเพิ่มขึ้น 0.67% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 5% ผลการศึกษานี้จึงแตกตาง
จากงานศึกษาในตางประเทศที่พบวา คาใชจายภาครัฐโดยทั่วไปกอใหเกิดปญหา crowding out
effect ทั้งตอการบริจาคที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับศาสนา (ดู Roberts (1984), Kingma (1989)
และ Duncan (1999)) ความแตกตางของผลที่ไดจากการศึกษานี้ อาจเปนผลมาจากนิยาม
ความหมายการใชจายภาครัฐที่แตกตางกัน โดยการศึกษานี้พิจารณาเฉพาะการใชจายภาครัฐเพื่อ
ศาสนาเพียงอยางเดียว ในขณะที่งานศึกษาในตางประเทศมักพิจารณาการ ใชจายภาครัฐเพื่อการผลิต
สินคาและบริการสาธารณะทั้งหมด อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณารวมกับอิทธิพลของทุนทางสังคมตอ
การบริจาคแลว รัฐบาลอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณบางสวนเพื่อสงเสริมการสรางเครือขายทาง
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สังคม หรือการสะสมทุนทางสังคม ของปจเจกบุคคล ซึ่งจะมีผลเปนบวก ตอการบริจาคเงิน และเวลา
เพื่อหักลางกับ crowding out effect อันเนื่องจากงบประมาณรายจายเพื่อศาสนา
สําหรับจํานวนประชากรของจังหวัดตอจํานวนพระภิกษุ มีอิทธิพลเฉพาะตอการบริจาคเงินแก
องคกรสาธารณะกุศล โดยมีผลทําใหการบริจาคเงินเพื่อองคกรสาธารณะกุศลที่ไมเกี่ยว ของกับศาสนา
ลดลง 0.84% อนึ่ง สําหรับตัวแปร taxprice หรือราคาของการบริจาคซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่จะตอบ
คําถามวาการบริจาคเงินสมควรไดรับก ารลดหยอนภาษีเงินไดหรือไมนั้น การประมวลผลขอมูลดวย
แบบจําลอง Bivariate Tobit ไมสามารถตอบคําถามดังกลาว ไดอยางชัดเจน เนื่องจากมีเพียง 1.3%
ของตัวอยางที่เก็บใบเสร็จของเงินบริจาคเพื่อประโยชนในการหัก ลดหยอนภาษี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญไมทราบวาการบริจาคเงินสามารถใชหักลดหยอนภาษีได หรือผูบริจาค
ไดรับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา จึงไมตอบสนองตอมาตรการลดหย อนภาษีเพื่อชวยเหลือสังคม
หรืออาจเปนผลจากการที่ระบบภาษีเงินได บุคคลธรรมดา ของไทยมีรายการ หัก ลดหยอนภาษีเปน
จํานวนมาก เชน เงินคาเลี้ยงดูบุตร คาเลี้ยงดูบิดา -มารดา คาอุปการระผูพิการหรือทุพพลภาพ เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันชีวิต และเงินสะสมกองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ มาตรการ
หักลดหยอนภาษีจากเงินบริจาคจึงไม มีผลตอจํานวนเงินและเวลาที่ บริจาคแตประการใด มาตรการ
ดังกลาวอาจเปนประโยชนเฉพาะกับผูมีรายไดสูง ที่เมื่อใชประโยชนจากรายการการหักลดหยอนภาษี
อื่นๆ แลว ยังมีเงินไดสุทธิ ที่สามารถหักลดหยอนภาษีจ ากการบริจาคไดอีก การศึกษาในอนาคตจึงควร
วิเคราะหพฤติกรรมการบริจาคของผูมีรายไดในระดับ quintile ตางๆ เพื่อพิจารณาวาผูบริจาคในแตละ
กลุมรายไดตอบสนองตอมาตรการลดหยอนภาษีเพื่อชวยเหลือสังคมที่แตกตางกัน หรือไม นอกจากการ
วิเคราะหพฤติกรรมการบริจาคของปจเจก บุคคลแลว งานศึกษาในอนาคตควรพิจารณาพฤติกรรมการ
บริจาคของธุรกิจหางรานซึ่งมีมูลคา การบริจาคเงินที่สูงกวาครัวเรือนเปนอันมาก และมักใชการบริจาค
เงิน สิ่งของ และเวลาเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธความรับผิดชอบตอสังคม
(Social
responsibility) ของธุรกิจดวย การบริจาคของภาคธุรกิจจึงอาจตอบสนองกับมาตรการหักลดหยอน
ภาษีเพื่อชวยเหลือสังคมมากการการบริจาคของปจเจกบุคคล
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7. บทสรุป และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องสังคมไทยกับการบริจาคและการประกอบกิจกรรมทางศาสนา (Donation and
Religious Activities in Thai Economy) มีวัตถุป ระสงคเพื่อวิเคราะหความนาจะเปนของบริจาคเงิน
สิ่งของ และเวลาของปจเจกบุคคลในประเทศไทยดวยแบบจําลอง Multivariate Probit แลวพิจารณา
ความสัมพันธของจํานวนเงินที่บริจาคกับจํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสาใหแกวัด เปรียบเทียบกับ
การบริจาคเพื่อการสาธารณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา การศึกษานีม้ ีขอคนพบที่สําคัญคือ
ประการแรก ระดับ การศึกษา สูงสุดที่สําเร็จ กอใหเกิดผลกระทบที่เปนบวก (positive
externality) ตอการตัดสินใจบริจาค จํานวนเงินที่ให และจํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสาแกวัด
และแกองคกรสาธารณะกุศลโดยทั่วไป การสงเสริ มการศึกษาจึงเปนประโยชนไมเพียงตอการพัฒนา
ทุนมนุษย แตยังมีสวนชวยปลูกฝงคานิยมการชวยเหลือสังคมแกผูสําเร็จการศึกษาดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการอุ ทิศเวลาเพื่อการทํางานจิตอาสานั้น ควรมีการ ปลูกฝง แตเด็ก โดยการสอดแทรกความรู
เกี่ยวกับการชวยเหลือสังคม บทบาทข ององคกรสาธารณะประโยชนตอการพัฒนาสังคม ใหนักเรีย น
นักศึกษาได เรียน รู องคกรสา ธารณะกุศลเองก็ควรรวมมือกับสถานศึกษาในการใหความรู และ
ฝกอบรมการทํางานจิตอาสาแกนักศึกษาดวย
ประการที่สอง โครงการวิจัยนี้พบวาทุนทางสังคมของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื อขายทาง
สังคมทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ และเครือขายทางศาสนา ตาง มีผลที่เปนบวกอยางมี
นัยสําคัญตอการตัดสินใจบริจาค จํานวนเงินที่บริจาค และจํานวนครั้งของการทํางานจิตอาสา ทั้งนี้
เพราะเครือขายทางสังคมเปนชองทางใหบุคคลไดรับขาวสารขอมูลมากขึ้น รับทราบปญหาและคว าม
ตองการของผูที่เดือดรอน รัฐบาลจึงควรมีมาตรการสงเสริมใหประชาชนในชุมชนตางๆ สรางเครือขาย
ทางสังคมดวยการสงเสริมการทํากิจกรรมในชุมชนอยางนอยเดือนละครั้งทุกเดือน เครือขายในชุมชนที่
เขมแข็งจะสงเสริมใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในการประกอบอาชีพ การจัดสรรสวัสดิการภายใน
ชุมชน และการชวยเหลือชุมชนอื่นๆ ที่ตองการความชวยเหลือ
ประการที่สาม การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามที่ติดตามขาวสารบานเมืองอยูเปนประจํา
จะทํางานจิตอาสาใหแกวัดและแกองคกรสาธารณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับศาสนามากกวาผูที่ไมได
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ติดตามขาวสารเปนประจํา การสงเสริมใหบุคคลรักการอาน และปลูกฝงนิสัยใหบุคคล ติดตามขาวสาร
บานเมืองเปนประจํา ทุกวัน จะเปนมาตรการที่สงเสริมการชวยเหลือสังคมทางออม สื่อสารมวลชนทั้ง
โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพมีบทบาทสําคัญตอการชวยเหลือสังคม ดวยการรายงานและวิเครา ะห
ขาวสารปญหาทางสังคมใหผูสนใจรับทราบ และทําหนาที่เปนชองทางในการระดมความชวยเหลือแก
ผูไดรับความเดือดรอนในยามฉุกฉินดวย
ประการสุดทาย การใชจายเพื่อศาสนาของรัฐบาลแมมีผลใหการบริจาคเงินเพื่อศาสนาเพิ่มขึ้น
(Crowding in effect) แตทําใหการบริจาคเงิน เพื่อการสาธารณะกุศลอื่นๆ ลดลง (Crowding out
effect) รัฐจึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณบางสวนเพื่อสงเสริมการสะสมทุนทางสังคม และการ
สรางเครือขายทางสังคมดังกลาวมาแลว เพื่อชดเชยกับ
Crowding out effect อันเนื่องจาก
งบประมาณรายจายเพื่อศาสนา สวนมาตรการลดหยอนภา ษีเพื่อชวยเหลือสังคม นั้น การศึกษานี้
พบวามาตรการดังกลาวไมมีผลตอการบริจาคแตประการใดใด เหตุผลหนึ่งเปนเพราะระบบภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในประเทศไทย มีรายการหักลดหยอนภาษีเปนจํานวนมาก ผูเสียภาษีจึงไมมีความ
จําเปน ตองใชสิทธิการลดหยอนภาษีจากเงิน บริจาค การศึ กษาในอนาคตควรพิจารณาพฤติกรรมการ
บริจาคของบุคคล แยกตามระดับรายได เพื่อวิเคราะหวาผูมีรายไดสูงตอบสนองตอมาตรการลดหยอน
ภาษีเพื่อชวยเหลือสังคมมากกวาผูมีรายไดนอย กวา หรือไม และควรพิจารณาการบริจาคของบริษัท
ธุรกิจที่มีมูลคาการบริจาคที่สูงกวาปจเจกบุคคล ธุรกิจจึงอาจตอบสนองตอมาตรการลดหยอนภาษีเพื่อ
ชวยเหลือสังคมมากกวาปจเจกบุคคล
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ตาราง

41

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของตัวอยางที่ไดจากการสํารวจ (จํานวน 2,557 คน)
(1.1) ลักษณะสวนบุคคล ครัวเรือน และถิ่นที่อยู
ชื่อตัวแปร
- MARRIED
- MALE
- HHINC
- AGE
- NOEDUC

- PRIMARY
- SECONDAR
- POSTSEC
- DIPLOMA
- HIGHEDUC
- HHMEM
- CHILD18
- URBAN
- CITY

- BKK

คําอธิบาย

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.4769
0.6504

ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาแตงงานแลว 0 หากมีสถานภาพ
สมรสอื่น
0.4138
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาเปนเพศชาย 0 หากเปนเพศหญิง
24,041
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน (บาทตอเดือน)
45.5870
อายุของผูตอบแบบสอบถาม
0.3723
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับ
ประถมศึกษา 0 ถาสําเร็จการศึกษาในระดบอื่น (กลุม
อางอิง)
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ
0.1103
ประถมศึกษา 0 ถาสําเร็จการศึกษาในระดบอื่น
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาสําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนตน
0.1400
หากสําเร็จการศึกษาในระดับอื่น
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาสําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.1787
หรือ ปวช 0 หากสําเร็จการศึกษาในระดับอื่น
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาสําเร็จระดับอนุปริญญา หรือ ปวส 0 0.0512
หากสําเร็จการศึกษาในระดับอื่น
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 0.1474
หรือสูงกวา 0 หากสําเร็จการศึกษาในระดับอื่น
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
4.181
จํานวนเด็กอายุ 18 ปหรือต่ํากวาภายในบาน
0.8314
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาอาศัยในเขตเมือง (ในเขตเทศบาล)
0.4013
0 หากอาศัยในเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล)
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาอาศัยในจังหวัดที่มีประชากร
0.4603
มากกวา 1 ลานคน 0 ถาอาศัยในจังหวัดที่มีประชากรนอย
กวา 1 ลานคน
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาอาศัยในกรุงเทพฯ 0 ถาอาศัยใน
0.0696
จังหวัดอื่น (กลุมอางอิง)
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0.4926
19,933
17.3860
0.4835

0.3133
0.3471
0.3832
0.2205
0.3546
1.7708
0.9883
0.4902
0.4985

0.2545

(1.1) ลักษณะสวนบุคคล ครัวเรือน และถิ่นที่อยู (ตอ)
ชื่อตัวแปร

คําอธิบาย

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- NORTH
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาอาศัยในภาคเหนือ 0 ถาอาศัยในภาคอื่นๆ 0.1834
0.3871
- CENTRAL ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาอาศัยในภาคกลาง 0 ถาอาศัยในภาคอื่นๆ 0.3387
0.4734
NORTHEAST ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาอาศัยในภาคอีสาน 0 ถาอาศัยในภาคอื่นๆ 0,2104
0.4077
- SOUTH
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาอาศัยในภาคใต 0 ถาอาศัยในภาคอื่นๆ
0.1979
0.3985

(1.2) ระดับทุนทางสังคม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
ชื่อตัวแปร
คําอธิบาย
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
- YRSCOMMU
- OWNHOUSE
- CLUB
- LOCALVOTE
- NATIONVOTE

- DLYNEWS

REG_NEIGHBOR
SEL_NEIGHBOR
- NO_NEIGHBOR
- REG_RELATIVE

จํานวนปที่อาศัยในชุมชน
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาเปนเจาของบานที่อาศัยอยู 0 ถา
ไมไดเปนเจาของ
จํานวนองคกรสาธารณะกุศลที่เปนสมาชิกอยู
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากใชสิทธิเลือกตั้งทองถิ่นทุกครั้งหรือ
เกือบทุกครั้ง 0 หากไมไดใชสิทธิเลือกตั้งเปนประจํา
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากใชสิทธิเลือกตั้งระดับประเทศทุก
ครั้ง หรือเกือบทุกครั้ง 0 หากไมไดใชสิทธิเลือกตั้งเปนประจํา
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากติดตามขาวสารบานเมืองเกือบทุก
วัน 0 หากไมไดติดตามขาวทุกวัน
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบานอยาง
นอยเดือนละครั้ง 0 หากทํานอยกวาเดือนละครั้ง
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบานอยาง
นอยเดือนละครั้ง 0 หากทํานอยกวาเดือนละครั้ง
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบานปละ
2-3ครั้ง 0 หากตอบอื่นๆ
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากไมไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบาน
เลย 0 หากตอบอื่นๆ (กลุมอางอิง)
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากทํากิจกรรมรวมกับญาติพี่นองที่
ไมไดอยูรวมกันอยางนอยเดือนละครั้ง 0 หากทํานอยกวา
เดือนละครั้ง
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32.1987
0.5831

มาตรฐาน
20.6779
0.4931

0.2566
0.8811

0.5940
0.3237

0.8713

0.3349

0.8842

0.3200

0.2382

0.4260

0.6652

0.4720

0.0966

0.2955

0.3047

0.4604

(1.2) ระดับทุนทางสังคม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา (ตอ)
ชื่อตัวแปร

คําอธิบาย

- SEL_RELATIVE ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากทํากิจกรรมรวมกับญาติพี่นองที่
ไมไดอยูรวมกันปละ 2-3ครั้ง 0 หากตอบอื่นๆ
- NO_RELATIVE ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากไมไดทํากิจกรรมรวมกับญาติพี่นอง
ที่ไมไดอยูรวมกันเลย 0 หากตอบอื่นๆ (กลุมอางอิง)
- REG_FAMILY ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัวอยางนอยเดือนละครั้ง 0 ถาทํานอยกวาเดือนละครั้ง
- SEL_FAMILY ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัวปละ 2-3ครั้ง 0 หากตอบอื่นๆ
- NO_FAMILY
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากไมไดทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัวเลย 0 หากตอบอื่นๆ (กลุมอางอิง)
MONTHDEVOTE ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากปฏิบัติธรรมดวยตนเองอยางนอย
เดือนละครั้ง 0 หากทํานอยกวาเดือนละครั้ง
- YEARDEVOTE ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากปฏิบัติธรรมดวยตนเองอยางนอยป
ละ 2-3 ครั้ง 0 หากตอบอื่นๆ
- NODEVOTE
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากปฏิบัติธรรมดวยตนเองเลย 0 หาก
ตอบอื่นๆ (กลุมอางอิง)
- MONTHWAT
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาฟงเทศนที่วัดที่ไมใชไปงานศพหรือ
งานบวชอยางนอยเดือนละครั้ง 0 ถาทํานอยกวาเดือนละครั้ง
- YEARWAT
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากไปฟงเทศนที่วัดที่ไมใชการไปงาน
ศพหรืองานบวชอยางนอยปละ 2-3 ครั้ง 0 หากตอบอื่นๆ
- NOWAT
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากไมไดไปฟงเทศนที่วัดที่ไมใชการไป
งานศพหรืองานบวชเลย 0 หากตอบอื่นๆ (กลุมอางอิง)
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คาเฉลี่ย
0.4963

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.5000

0.1991

0.3994

0.4102

0.4920

0.3121

0.4634

0.2777

0.4479

0.5897

0.4920

0.0790

0.2698

0.3312

0.4708

0.5190

0.4997

0.3011

0.4588

0.3989

0.4898

(1.3) ลักษณะของวัด และนโยบายรัฐบาล
ชื่อตัวแปร

คําอธิบาย

- WATRANK

ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากเปนอารามหลวง 0 หากเปนวัด
ราษฎร
WATDISTANCE ระยะทางจากบานถึงวัดที่ใกลที่สุด (กิโลเมตร)
- LNGOVT
งบประมาณดานศาสนาประจําจังหวัดตอจํานวนประชากร (ใน
รูป log ฐานธรรมชาติ)
- LNMONK
จํานวนประชากรในจังหวัดตอจํานวนพระภิกษุ (ในรูป log ฐาน
ธรรมชาติ)
- TAXREFUND ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากใชสิทธิประโยชนของการบริจาคเพื่อ
การลดหยอนภาษีเงินได 0 หากไมไดใชสิทธิดงั กลาว
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คาเฉลี่ย
0.0301

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.1709

0.8608
3.4858

1.2746
0.4038

5.4362

0.3393

0.0133

0.1147

(1.4) ประเภทของการบริจาค (ตัวแปรตามที่ใชในการศึกษา)
ชื่อตัวแปร

คําอธิบาย

- INCASH

คาเฉลี่ย

ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาเคยบริจาคเงินแกวัดหรือแก
0.9409
องคกรสาธารณะกุศลใดใดในรอบปที่ผานมา 0 ถาไมได
บริจาคเงินในรอบปที่ผานมา
- INKIND
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาเคยบริจาคสิ่งของแกวัดหรือแก
0.4341
องคกรสาธารณะกุศลใดใดในรอบปที่ผานมา 0 ถาไมได
บริจาคสิ่งของในรอบปที่ผานมา
- VOLUNTEER
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 ถาเคยทํางานจิตอาสาโดยไมรับ
0.5792
คาตอบแทนแกวัดหรือแกองคกรสาธารณะกุศลใดใดใน
รอบปที่ผานมา 0 ถาไมไดทํางานจิตอาสาในรอบปที่ผาน
มา
- WATCASH
จํานวนเงินที่บริจาคแกวัดในป 2553
2,884.49
- NONWATCASH
จํานวนเงินที่บริจาคแกองคกรสาธารณะกุศลที่ไมเกี่ยวของ 1,112.07
กับศาสนาในป 2553
- WATVOLUNTEER
ความถี่ในการอุทิศเวลาเพื่อชวยงานของวัด มีคาตั้งแต
2.1533
1-7 โดยที่ 7 หมายถึง ทําทุกวัน
6 หมายถึง ทําทุกสัปดาห
5 หมายถึง ทําเดือนละ 2-3 ครั้ง
4 หมายถึงทําเดือนละครั้ง
3 หมายถึง ทําปละ 2-3 ครั้ง
2 หมายถึงทําปละครั้ง
1 หมายถึงไมเคยทําเลย
NONWATVOLUNTEER ความถี่ในการอุทิศเวลาเพื่อชวยเหลือผูอื่นโดยไมเกี่ยวของ 1.4286
กับวัด มีคา 1-7 โดยมีความหมายเชนเดียวกับตัวแปร
WATVOLUNTEER
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สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.2358

0.4957

0.4938

10,331.40
2,425.89
2.4094

2.2535

(1.5) เหตุผลของการบริจาคเงิน หรือเวลาแกวัด หรือแกองคกรสาธาณณะกุศล
ชื่อตัวแปร

- RELIGIOUSVOLUNTEER
- SOCIALVOLUNTEER

- SELFVOLUNTEER

- RELIGIOUSDONATION

- SOCIALDONATION

- SELFDONATION

คําอธิบาย

ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากอุทิศเวลาเพื่อผูอื่นเพราะ
ความเชื่อทางศาสนาเปนหลัก 0 หากมีเหตุผลอื่น
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากอุทิศเวลาเพื่อผูอื่นเพราะ
ตองการเห็นสังคมดีขึ้น หรือตองการชวยเหลือผูที่
เดือดรอน 0 หากมีเหตุผลอื่น
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากอุทิศเวลาเพื่อผูอื่นเพราะ
ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน หรือเพื่อความ
สบายใจสวนตัวเปนหลัก 0 หากมีเหตุผลอื่น
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อ
ผูอื่นเพราะความเชื่อทางศาสนาเปนหลัก 0 หากมี
เหตุผลอื่น
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อ
ผูอื่นเพราะตองการเห็นสังคมดีขึ้น หรือตองการ
ชวยเหลือผูที่เดือดรอน 0 หากมีเหตุผลอื่น
ตัวแปรหุนมีคาเปน 1 หากบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อ
ผูอื่นเพื่อความสบายใจสวนตัวเปนหลัก 0 หากมี
เหตุผลอื่น
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คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.5337
0.4995
0.4771

0.4995

0.0458

0.2890

0.9065

0.2911

0.4404

0.4965

0.4040

0.4908

ตารางที่ 2 คา marginal effect ของแบบจําลอง Multivariate Probit
(2.1) ลักษณะสวนบุคคล ครัวเรือน และถิ่นที่อยู
ชื่อตัวแปร
Incash Z-stat Inkind
Z-stat Volunteer
-0.0032 -0,7030 0.0395* 1.8180 0.0356**
- MARRIED
-0.0064** -2.7720 -0.0562** -2.3560 0.0302
- MALE
0.0046 1.0640 0.0570** 3.5860 0.0090
- LNHHINC
0.0321** 22.5170 0.0443 1.0930 -0.0431
- LNAGE
0.0167** 5.7910 -0.0419 -1.0780 -0.0065
- PRIMARY
- SECONDAR 0.0206** 7.2230 -0.0369 -1.0050 -0.0144
- POSTSEC 0.0252** 53.0840 0.0195 0.4840 -0.0268
0.0096* 1.8330 0.1411** 2.3360 -0.0850
- DIPLOMA
- HIGHEDUC 0.0162** 7.7290 0.0358 0.9190 -0.0130
0.0013 2.6500 0.0013 0.3390 0.0069
- HHMEM
0.0048 21.3350 0.0071 0.4940 -0.0066
- CHILD18
-0.0065* -1.7130 0.0037 0.4450 -0.0749**
- URBAN
0.0037 0.4240 0.0582** 3.3410 0.0908**
- CITY

Z-stat
1.8250
0.8950
1.3330
-0.7210
-0.2240
-0.3910
-0.4390
-1.1800
-0.0270
1.0080
-0.2880
-3.5660
4.8600

หมายเหตุ ** หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 95%
และ * หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือทีร่ ะดับความเชื่อมั่น 90%
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(2.2) ระดับทุนทางสังคม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
ชื่อตัวแปร
Incash Z-stat
Inkind Z-stat Volunteer Z-stat
-0.0001 -1.3850 -0.0021** -2.8340 0.0013 1.5200
- YRSCOMMU
-0.0015** -2.1040 -0.0359 -1.0200 0.0601** 2.3070
- OWNHOUSE
-0.0038 -0.3200 -0.0079* 1.6790 0.2372** 9.8560
- CLUB
-0.0147** -6.4920 0.0949 0.9690 -0.1603** -2.3230
- LOCALVOTE
0.0147** 2.7600 -0.1183 -1.1130 0.2507** 3.8340
- NATIONVOTE
0.0068 1.3720 -0.0061 0.3650 0.1009** 3.2300
- DLYNEWS
- REG_NEIGHBOR 0.0099 0.7780 0.2235** 4.7230 -0.0485 -0.1270
- SEL_NEIGHBOR 0.0201** 2.4730 0.0792** 2.1650 0.0444* 1.8390
- REG_RELATIVE 0.0302** 12.1640 0.0033 0.2980 0.0286 1.1820
- SEL_RELATIVE 0.0310** 4.5200 0.0634** 2.0990 0.0356** 1.9160
-0.0177 -1.2070 0.1065** 3.8060 0.1512** 5.3720
- REG_FAMILY
-0.0050 -0.7420 0.0752** 2.4770 0.0353 1.6330
- SEL_FAMILY
- MONTHDEVOTE 0.0084 1.4010 0.1116** 3.8970 -0.0323 -0.3820
-0.0145** -2.1550 0.1209** 2.2970 -0.0230 -0.1410
- YEARDEVOTE
-0.0023 -0.1500 0.0758** 3.4500 0.1927** 7.0800
- MONTHWAT
0.0017 0.5450 -0.0069 0.1550 0.0678** 2.2310
- YEARWAT
หมายเหตุ ** หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 95%
และ * หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่น 90%
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(2.3) ลักษณะของวัด และนโยบายของรัฐบาล
ชื่อตัวแปร
Incash Z-stat Inkind Z-stat Volunteer Z-stat
- WATRANK
0.0046 0.3770 0.1345** 2.1300 0.0605 1.4080
-WATDISTANCE
0.0020** 3.0370 -0.0023 -0.4290 -0.0102 -1.2330
- LNGOVT
-0.0239** -6.7760 -0.0093 -0.2180 -0.0699** -3.4260
- LNMONK
-0.0010 -0.1120 -0.1129** -5.1340 -0.0193* -1.8160
- TAXREFUND
0.0039 0.3610 -0.0548 -0.0610 0.2747** 1.9930
Rho(Incash, Inkind)
0.1158 1.219 Number of observations 2557
Rho(Incash, Volunteer) 0.2862** 3.600 Log likelihood function -3526.778
Rho(Inkind, Volunteer) 0.2727** 7.932 Iterations completed 114
หมายเหตุ ** หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 95%
และ * หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่น 90%
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ตารางที่ 3 การบริจาคแกวัด และแกองคกรสาธารณะกุศลที่ไมเกี่ยวของกับ
ศาสนา ดวยแบบจําลอง Bivariate Tobit
(3.1) ลักษณะสวนบุคคล ครัวเรือน และถิ่นที่อยู
ชื่อตัวแปร

Constant
- MARRIED
- MALE
- LNHHINC
- LNAGE
- PRIMARY
SECONDAR
- POSTSEC
- DIPLOMA
HIGHEDUC
- HHMEM
- CHILD18
- URBAN
- CITY

การ
บริจาค
เงินแกวัด

Z-Stat

การ
ทํางาน
จิตอาสา
แกวัด

Z-Stat

0.1242 0.1550 -2.1910** -2.3370
0.1742** 2.7680 0.1568** 2.2610
0.0180 0.3330 0.0840 1.4100
0.2442** 6.1980 0.0698 1.5210
0.6584** 6.5580 0.2114** 1.9600
0.2001** 1.8010 -0.0798 -0.7300
0.3235** 3.2690 0.0000 0.0000
0.2579** 2.6560 -0.0954 -0.9520
0.1784 1.5630 -0.2082 -1.4230
0.2964** 3.1980 -0.0986 -0.9090
-0.0135 -0.6510 0.0222 1.0190
-0.0186 -0.5500 0.0220 0.5890
-0.0684 -1.1830 -0.1926** -2.9210
0.0496 0.8590 0.2847** 4.2820

การ
บริจาค
เงินแก
องคกร
สาธารณะ
กุศลที่ไม
เกี่ยวของ
กับศาสนา
10.7627**
0.2874**
-0.1820*
0.3211**
0.4058**
0.2436
0.2782
0.5633**
0.6047**
0.7339**
0.0032
0.1051
0.2233*
0.0899

Z-Stat

6.1170
2.3790
-1.7050
4.1400
2.1300
1.3470
1.5210
3.1100
2.1640
3.5650
0.0790
1.5170
1.9530
0.6840

การ
ทํางานจิต
อาสาแก
แกองคกร
สาธารณะ
กุศลที่ไม
เกี่ยวของ
กับศาสนา
-6.5467**
-0.0633
-0.0715
0.0229
-0.0695
0.2377
0.2494
0.6646**
0.3851*
0.5172**
0.0816**
-0.0531
-0.2439**
0.1350

Z-Stat

-4.2660
-0.5900
-0.7850
0.3400
-0.4110
1.4700
1.5610
4.0320
1.6740
3.1280
2.3950
-0.9690
-2.4230
1.4410

หมายเหตุ ** หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 95%
และ * หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่น 90%
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ชื่อตัวแปร

- YRSCOMMU
- OWNHOUSE
- CLUB
- LOCALVOTE
- NATIONVOTE
- DLYNEWS
REG_NEIGHBOR
-SEL_NEIGHBOR
- REG_RELATIVE
- SEL_RELATIVE
- REG_FAMILY
- SEL_FAMILY
MONTHDEVOTE
- YEARDEVOTE
- MONTHWAT
- YEARWAT

(3.2) ระดับทุนทางสังคม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
การ
Z-Stat
การ
Z-Stat
การ
Z-Stat
การ
บริจาคเงิน
ทํางาน
บริจาค
ทํางานจิต
แกวัด
จิตอาสา
เงินแก
อาสาแก
แกวัด
องคกร
แกองคกร
สาธารณะ
สาธารณะ
กุศลที่ไม
กุศลที่ไม
เกี่ยวของ
เกี่ยวของ
กับศาสนา
กับศาสนา
0.0043** 2.5220 0.0023 1.2270 0.0058* 1.8740 0.0042
0.1995** 3.2440 0.1228* 1.8060 -0.0101 -0.0810 0.1488
0.2260** 5.4640 0.2559** 5.5240 0.4787** 4.0060 0.6022**
0.1754 1.1930 -0.1156 -0.5900 0.1925 0.6080 -0.3105
0.3483** 2.2660 0.3614* 1.9030 0.2011 0.6440 0.5516*
0.0167 0.1900 0.3219** 3.3760 0.0518 0.3280 0.5932**
0.0769 0.8090 0.2471** 2.0590 0.1510 0.7750 0.3155*
-0.1660** -2.0850 0.4938** 4.3510 -0.2423 -1.4050 0.2482
0.1372 1.5240 0.1780* 1.7820 0.5338** 2.8690 0.4020**
0.0086 0.1050 0.2225** 2.4390 0.1858 1.1660 -0.0073
0.1686** 1.9610 0.5205** 5.3600 0.0932 0.5380 0.3312**
0.2999** 3.7230 0.1526* 1.7920 0.2668* 1.7270 0.2271*
0.1194* 1.7430 0.0609 0.8230 0.1014 0.8190 -0.0491
-0.0291 -0.2170 -0.1004 -0.7800 -0.0887 -0.3790 0.4017*
0.3917** 5.1220 0.7583** 7.7270 0.2734* 1.8540 0.5125**
0.3051** 4.0970 0.2628** 2.8630 0.2166 1.4160 0.0850

Z-Stat

1.4700
1.4460
9.4310
-1.0010
1.8310
3.7270
1.6470
1.4240
2.5670
-0.0530
2.3260
1.6920
-0.4360
1.9680
3.7190
0.5960

หมายเหตุ ** หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 95%
และ * หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่น 90%
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ชื่อตัวแปร

การ
บริจาค
เงินแกวัด

Z-Stat

- WATRANK
-0.0619 -0.3430
WATDISTANCE -0.0195 -0.7770
- LNGOVT
0.5837** 7.1470
- LNMONK
0.1176 1.2420
- TAXREFUND 0.3660 1.5630
Rho(DonationWat, VolunteerWat)

Rho(DonationNonwat, VolunteerNonwat)

(3.3) ลักษณะของวัด และนโยบายรัฐบาล
การ
Z-Stat
การ
Z-Stat
การ
ทํางาน
บริจาค
ทํางานจิต
จิตอาสา
เงินแก
อาสาแก
แกวัด
องคกร
แกองคกร
สาธารณะ
สาธารณะ
กุศลที่ไม
กุศลที่ไม
เกี่ยวของ
เกี่ยวของ
กับศาสนา
กับศาสนา
0.0127 0.0730 0.0329 0.1090 0.8206
-0.0249 -1.0840 0.0097 0.1740 -0.0292
-0.1368 -1.4150 -1.3145** -8.6590 0.6724**
-0.0293 -0.2620 -0.8353** -3.4370 0.2407
0.0460 0.1600 0.3334 0.7120 0.6172
0.1653** 6.489 Number of observations 2557
Log likelihood function -7260.066
Iterations completed 79
0.2794** 10.893 Number of observations 2557
Log likelihood function -8176.895
Iterations completed 80

Z-Stat

2.5930
-0.7480
4.1360
1.4850
1.4330

หมายเหตุ ** หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 95%
และ * หมายถึง คาที่ไดจากการประมาณการมีความนาเชื่อถือที่ระดับความเชื่อมั่น 90%
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ภาคผนวก
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แบบสอบถามเรื่องการบริจาค การประกอบกิจกรรมทางศาสนา และการชวยเหลือ
ผูอื่นในสังคม
คําแนะนําตัวผูสัมภาษณและวัตถุประสงคของการสัมภาษณ:
สวัสดีคะ (ครับ) ดิฉัน (ผม) ชื่อ………………………….……. มาจากสํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ทานไดรับเลือกเปนตัวอยางในโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “สังคมไทยกับการบริจาคและการประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา” ขอมูลจากการสํารวจนี้จะชวยใหเขาใจบทบาทของวัด และองคกรพัฒนาเอกชนตอการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน และเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ และยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งและ
การชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ความรวมมือของทานในการตอบแบบสอบถามนี้ จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
โครงการในการกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนตอไป
ในปที่ผานมา ทานมีโอกาสชวยเหลือผูอื่น/ ทํางานอาสาสมัคร หรืองานสาธารณะกุศลที่เปนประโยชนตอชุมชน
หรือสังคม (โดยไมไดรับคาตอบแทน) หรือไม?
<1> มี
<2> ไมมี
<99> จําไมได
<999> ไมตอบ
1.

ลักษณะงานที่ทานทํา (โดยไมไดรับคาตอบแทน) ในขอ (1) เปนงานประเภทใด (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
<1> ชวยงานวัด หรือองคกรดานศาสนา
<2> ชวยงานกิจกรรมโรงเรียน หรืองานภายในชุมชน เชนงานทําบุญ งานปใหม ฯลฯ
<3> เปนกรรมการ หรือผูบริหารในองคกรสาธารณกุศล หรือองคกรพัฒนาชุมชน
<4> ทํางานธุรการ หรือชวยงานทั่วไปในองคกรสาธารณกุศล หรือองคกรพัฒนาชุมชน
<5> ชวยทําบัญชี หรือใหคําปรึกษาในเรื่องที่ทานมีความรูเฉพาะดาน
<6> เขารวมการชุมนุมเพื่อเรียกรองสิทธิ หรือเพื่อผลประโยชนของชุมชน
<7> เปนครูสอนพิเศษ หรือโคชกีฬาแกเด็ก
<8> เยื่ยมเยียนและใหกําลังใจผูปวย หรือคนชรา ที่ไมใชญาติพี่นอง หรือคนรูจัก
<9> ชวยเหลือเพื่อนบานในรูปแบบตางๆ เชน ขับรถ/ ดูแลเด็ก/ ดูแลบาน / ซอมแซมบาน ฯลฯ
<10> ทํางานอาสาสมัครดานดับเพลิง/ ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ํา/ ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
<11> อาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม หรือการคุมครองสัตว
<12> งานอาสาสมัครในรูปแบบอื่น (โปรดระบุ) ___________________________________________
2.

3.

ทานไดทํางานในขอ (2) มาแลวเปนเวลา ____________ป
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งานที่ทานทําในขอ (2) นั้น เปนงานที่ทานทําเองสวนตัว หรือทําในนามวัด มูลนิธิ องคกรสาธาณกุศล หรือในนาม
บริษัทที่ทานทํางานอยู
<1> ชวยเหลือผูอื่นเปนการสวนตัว
<2> ทําในนามหนวยงาน หรือองคการ (โปรดระบุ) ________________________________________
4.

ลักษณะงานที่ทานทําในขอ (2) นั้น ทานทําบอยแคไหน?
<2> อาทิตยละครั้ง
<1> ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน
<5> ปละครั้ง
<4> เดือนละ 2-3 ครั้ง
<7> เปนงานที่ทําครั้งเดียวเสร็จ ไมไดทําตอเนื่อง
<99> จําไมได

5.

<3> เดือนละครั้ง

<6> ปละ 2-3 ครั้ง
<999> ไมตอบ

6. คนเรามีเหตุผลหลากหลายเมื่อชวยเหลือผูอื่น กรุณาระบุเหตุผลสําคัญที่สุดสองขอแรกที่ทําใหทานทํางาน

ในขอ(2)
<1> เปนการทําบุญ/ สรางกุศล/ ตองการอุทิศสวนกุศลแกผูอื่น
<2> ตองการใหผูอื่นเปนสุข หรือพนทุกข
<3> อยากเห็นสังคมดีขึ้น
<4> เคยไดรับความชวยเหลือมากอน
<5> เคยเห็นคนอื่นทํา แลวรูสึกดี
<6> ทําตามเพือ่ น หรือรวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ
<7> ทําตามคําสอนของศาสนา พอแม ครู อาจารย
<8> เพื่อเปนประสบการณชีวิต
<9> เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
<10> ตองการฝกฝนทักษะ หรือเรียนรูงานอาสาสมัคร
<11> อื่นๆ โปรดระบุ _________________________________________________

ในปที่ผานมา ทานไดบริจาคเงิน หรือสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูอื่น หรือแกองคกรสาธารณกุศลที่ไมแสวงหากําไร หรือ
หนวยงานพัฒนาเอกชนที่ชวยเหลือสังคม หรือไม?
<1> บริจาค
<2> ไมไดบริจาค
<99> จําไมได
<999> ไมตอบ

7.

โปรดระบุประเภทของการบริจาคที่ทานให (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
<1> เปนเงินสด
<2> เปนเสื้อผา ของกิน ของใช
<3> ชวยซื้อตั๋วงานการกุศล/ จายคาสมาชิก หรือคาธรรมเนียมแกองคกรสาธาณประโยชน
<4> อุดหนุนสินคาในงานกุศล หรือสินคาที่องคกรสาธารณกุศลจัดจําหนาย เนื่องในโอกาสตางๆ
<5> อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________
8.
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9. ในการบริจาคเงินหรือสิ่งของที่ทานทําในขอ (8) ทานตัดสินใจดวยตนเอง หรือตัดสินใจรวมกับบุคคลอื่นในบาน

<1> ตัดสินใจเองคนเดียว

<2> ตัดสินใจรวมกับคนอื่นในครอบครัว

<3> อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________

วิธีการที่ทานใชในการบริจาคเงินคือ
<1> โอนเงิน หรือสงเช็คเงินใหแกองคกรที่ตองการบริจาค
<2> หยอดเงินใสตามตูรับบริจาคที่พบเห็นในที่ตางๆ เชน จุดจายเงินตามหางสรรพสินคา เคาทเตอรธนาคาร ฯลฯ
ั การบอกลาวจากสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ อีเมล หรือไดรับจดหมาย
<3> บริจาคเงินเมื่อไดรบ
จากมูลนิธิ หรือหนวยงานสาธารณกุศล
<4> บริจาคเงินเมื่อไดรับการบอกลาวจากเพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน ญาติพี่นอง
<5> บริจาคเมื่อพบเห็นการเรี่ยไรเงินเพื่อชวยเหลือผูอ ื่นตามที่สาธารณะ
<6> บริจาคเมื่อพบเห็นคนพิการ หรือขอทานตามที่สาธารณะ
<7> บริจาคเงินเมื่อไปวัดเนื่องในโอกาสตางๆ
<8> อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________
10.

ในปที่ผานมา ทานไดบริจาคเงินแกวัด หรือองคกรดานศาสนาทั้งสิ้นจํานวน_________________บาท (ถาจํา
ไมไดกรุณาระบุตัวเลขใกลเคียง)
11.

12.

ในปที่ผานมา ทานไดบริจาคเงินเพื่อการสาธารณกุศลอื่นๆ (ที่ไมเกี่ยวของกับวัด หรือกิจการศาสนา)
จํานวน_________________บาท (ถาจําไมได กรุณาระบุตัวเลขใกลเคียง)

13.

โดยทั่วไป ทานเก็บใบเสร็จรับเงินบริจาคไว เพื่อประโยชนในการหักลดหยอนภาษีเงินไดของทานหรือไม
<1> เก็บไวหักลดหยอนภาษีเสมอ
<2> เก็บไวหักลดหยอนภาษีบาง บางครั้งบางคราว
<3> เก็บไวแตไมเคยใชหักลดหยอนภาษี
<4> ไมเก็บใบเสร็จเลย

คนเรามีหลากหลายเหตุผลเมื่อทําการบริจาค กรุณาระบุเหตุผลสําคัญที่สุดสองขอแรกที่ทําใหทานบริจาค
<1> เปนการทําบุญ/ สรางกุศล/ ตองการอุทิศสวนกุศลแกผูอื่น
<2> ตองการใหผูอื่นเปนสุข หรือพนทุกข
<3> อยากเห็นสังคมดีขึ้น
<4> เคยไดรับความชวยเหลือมากอน
<5> เคยเห็นคนอื่นทํา แลวรูสึกดี
<6> ทําตามเพื่อน หรือรวมทําบุญกับเพื่อนๆ
<8> ทําเพื่อความสบายใจสวนตัว
<7> ทําตามคําสอนของศาสนา พอแม ครู อาจารย
<9> ไมมีเวลาวางชวยเหลือผูอื่น หรือสังคมดวยตนเอง
<10> เห็นดวยกับกิจกรรม หรือวัตถุประสงคของหนวยงานที่บริจาคเงินให
<11> ตองการชวยเหลือญาติพี่นอง หรือคนรูจักที่เดือดรอน
<12> อื่นๆ โปรดระบุ _________________________________________________
14.
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15.

โดยทั่วไป ทานกําหนดงบประมาณ หรือจํานวนเงินที่ทานจะบริจาคในแตละปหรือไม
<1> กําหนดตัวเลขแนนอน
<2> กําหนดไวคราวๆ
<3> ไมมีการกําหนด
<4> อื่นๆ (โปรดระบุ) __________________________

ทานเปนสมาชิก หรือเขารวมกิจกรรมกับกลุม/ ชมรม/ สมาคมตางๆ ตอไปนี้หรือไม (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
<1> กลุม/ ชมรม/ สมาคมทางศาสนา (รวมวัดดวย)
<2> กลุม/ ชมรม/ สมาคมทางอาชีพ
<3> กลุม/ ชมรม/ สมาคมกีฬา
<4> กลุม/ ชมรม/ สมาคมดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
<5> กลุม/ ชมรม/ สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครอง สมคมผูที่มีภูมิลําเนาเดียวกัน
<6> กลุม/ ชมรม/ สมาคมอาสาสมัครดานสังคมสงเคราะห
<7> กลุม/ ชมรม/ สมาคมดานพิทักษสัตว หรือคุมครองสิ่งแวดลอม
<8> กลุม/ ชมรม/ สมาคมทางการเมือง (ในระดับประเทศ และ/หรือ ระดับทองถิ่น)
<9> กลุม/ ชมรม/ สมาคมพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาทองถิ่น
<10> อื่นๆ (โปรดระบุ) __________________________________
<11> ไมไดเปนสมาชิกกลุม/ ชมรม/ สมาคมใดเลย

16.

กลุม/ ชมรม/ สมาคมที่ทานเปนสมาชิกในขอ (16) นั้น ทานเขารวมกิจกรรมบอยแคไหน?
<1> ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน
<2> อาทิตยละครั้ง
<3> เดือนละครั้ง
<4> ปละครั้ง
<5> ปละ 2-3 ครั้ง
<2a> เดือนละ 2-3 ครั้ง
<6> แทบจะไมไดรวมกิจกรรมเลย
<99> จําไมได
<999> ไมตอบ
17.

ในปที่ผานมา ทานทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัวบอยแคไหน?
<2> อาทิตยละครั้ง
<1> ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน
<4> ปละครั้ง
<2a> เดือนละ 2-3 ครั้ง
<6> แทบจะไมไดทํากิจกรรมรวมกันเลย
<99> จําไมได
18.

<3> เดือนละครั้ง

<5> ปละ 2-3 ครั้ง
<999> ไมตอบ

ในปที่ผานมา ทานทํากิจกรรมรวมกับญาติพี่นอง/ พอ-แม/ ลูก-หลาน ที่ไมไดอาศัยในบานเดียวกันบอยแคไหน?
<2> อาทิตยละครั้ง
<3> เดือนละครั้ง
<1> ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน
<4> ปละครั้ง
<5> ปละ 2-3 ครั้ง
<2a> เดือนละ 2-3 ครั้ง
<6> แทบจะไมไดทํากิจกรรมรวมกันเลย
<99> จําไมได
<999> ไมตอบ
19.
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ในปที่ผานมา ทานทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบานบอยแคไหน?
<2> อาทิตยละครั้ง
<1> ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน
<4> ปละครั้ง
<2a> เดือนละ 2-3 ครั้ง
<6> แทบจะไมไดทํากิจกรรมรวมกันเลย
<99> จําไมได
20.

<3> เดือนละครั้ง

<5> ปละ 2-3 ครั้ง
<999> ไมตอบ

ในปที่ผานมา ทานไปวัดเพื่อฟงเทศน ฟงธรรม (ที่ไมเกี่ยวของกับงานศพ หรืองานบวช) บอยแคไหน?
<2> อาทิตยละครั้ง
<3> เดือนละครั้ง
<1> ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน
<2a> เดือนละ 2-3 ครั้ง
<4> ปละครั้ง
<5> ปละ 2-3 ครั้ง
<6> แทบจะไมไดไปวัดเลย เวนแตงานศพ หรืองานบวช <99> จําไมได
<999> ไมตอบ
21.

ในปที่ผานมา ทานปฏิบัติธรรมเอง หรือศึกษาธรรมะดวยตนเอง บอยแคไหน?
<1> ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน
<2> อาทิตยละครั้ง
<4> ปละครั้ง
<2a> เดือนละ 2-3 ครั้ง
<6> ไมไดปฏิบัติธรรม หรือศึกษาธรรมะดวยตนเอง
<99> จําไมได
22.

โดยทั่วไป ทานติดตามขาวสารบานเมืองบอยแคไหน?
<2> อาทิตยละครั้ง
<1> ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน
<4> ปละครั้ง
<2a> เดือนละ 2-3 ครั้ง
<6> แทบจะไมไดติดตามขาวเลย
<99> จําไมได

<3> เดือนละครั้ง

<5> ปละ 2-3 ครั้ง
<999> ไมตอบ

23.

<3> เดือนละครั้ง

<5> ปละ 2-3 ครั้ง
<999> ไมตอบ

โดยทั่วไป ทานติดตามขาวสารบานเมืองจากสื่อใดมากที่สุด?
<2> วิทยุ
<3> โทรทัศน
<1> หนังสือพิมพ
<2a> พูดคุยกับเพื่อน
<4> พูดคุยกับคนในครอบครัว
<5> โทรศัพทมือถือ
<6> อินเตอรเน็ต
<7> อื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________
24.

โดยทั่วไปทานใชสิทธิเลือกตั้งระดับประเทศบอยแคไหน?
<2> ไปบางไมไปบาง
<1> แทบทุกครั้ง
<3> แทบไมไดไปเลย
<99> จําไมได

<999> ไมตอบ

โดยทั่วไปทานใชสิทธิเลือกตั้งระดับทองถิ่นบอยแคไหน?
<2> ไปบางไมไปบาง
<1> แทบทุกครั้ง
<3> แทบไมไดไปเลย
<99> จําไมได

<999> ไมตอบ

25.

26.
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ทานมีความกังวลใจเรื่องสุขภาพของทานบางหรือไม
<2> กังวลใจบาง
<1> กังวลใจมาก

<3> ไมกังวลใจเลย

ทานมีความกังวลใจเรื่องหนี้สิน หรือฐานะทางการเงินของทานหรือไม
<1> กังวลใจมาก
<2> กังวลใจบาง

<3> ไมกังวลใจเลย

27.

28.

ลักษณะสวนบุคคล: ในสวนสุดทายนี้ ขออนุญาตสอบถามขอมูลสวนบุคคลและครัวเรือนของทาน ดังนี้
29. โปรดระบุเพศของผูใหสัมภาษณ
<1> ชาย
<2> หญิง
30.

ปจจุบันทานอายุ ______ ป

สถานภาพสมรสของทานในปจจุบัน
<1> เปนโสด
<3> เปนหมาย หรือแยกกันอยูกับคูครอง หรือคูสมรส
31.

<2> แตงงาน หรืออาศัยอยูกับคูครอง หรือคูสมรส

<4> อื่นๆ (โปรดระบุ)_____________

32.

ครอบครัวของทานมีสมาชิกทั้งหมด____________คน

33.

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ทํางานแลว และมีรายไดของตนเอง _______คน

34.

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ํากวา 18 ป _______คน

ทานนับถือศาสนา
<1> พุทธ

35.

<2>

อิสลาม

การศึกษาสูงสุดที่ทานสําเร็จ
<1> ต่ํากวาประถมศึกษาหรือไมเคยเรียนหนังสือ
<3> มัธยมตน หรือเทียบเทา
<5> อนุปริญญา ปวส หรือเทียบเทา
<7> สูงกวาปริญญาตรี

<3> คริสต

<4> อื่นๆ ___________

36.

ปจจุบันนี้ทานทํางานอยูหรือไม?
<1> ทํางานเต็มเวลา และมีรายไดจากการทํางาน
<3> ชวยธุรกิจในครัวเรือน โดยไมไดรับคาตอบแทน
<5> ไมไดทํางาน เนื่องจากเกษียณแลว
<7> ไมไดทํางาน แตกําลังหางานอยู

<2> ประถมศึกษาหรือเที่ยบเทา

<4> มัธยมปลาย ปวช หรือเทียบเทา

<6> ปริญญาตรี หรือเทียบเทา

<8> อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________

37.

<2> ทํางาน part-time และมีรายไดจากการทํางาน
<4> ไมไดทํางาน เนื่องจากเรียนหนังสืออยู

<6> ไมไดทํางาน เนื่องจากปญหาสุขภาพ

<8> อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________
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ทานหรือคูครอง เปนเจาของบานที่ทานอาศัยอยูในปจจุบันหรือไม
<1> เปนเจาของบาน
<2> ไมไดเปนเจาของบาน แตอาศัยอยูโดยไมเสียคาเชา
<3> เขาอยูโดยตองเสียคาเชา
<4> อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________
38.

39.

ทานอาศัยอยูในชุมชนนี้เปนเวลา_______ป

โปรดระบุรายไดสวนบุคคลจากการทํางาน ที่ทานไดรับในแตละเดือน
<1> ไมเกิน 10,000 บาท
<2> 10,001 – 15,000 บาท
<3> 15,001 – 20,000 บาท
<5> 25,001 – 30,000 บาท
<6> 30,001 – 35,000 บาท
<4> 20,001 –25,000 บาท
<8> 40,001 – 45,000 บาท
<9> 45,001 – 50,000 บาท
<7> 35,001 – 40,000 บาท
<10> 50,001 – 55,000 บาท
<11> 55,001 – 60,000 บาท
<12> 60,001 – 65,000 บาท
<14> 70,001 – 75,000 บาท
<15> 75,001 – 80,000 บาท
<13> 65,001 – 70,000 บาท
<17> 85,001 – 90,000 บาท
<18> 90,001 – 95,000 บาท
<16> 80,001 – 85,000 บาท
<19> 95,001 – 100,000 บาท
<20> มากกวาหนึ่งแสนบาทตอเดือน
40.

โปรดระบุรายไดสวนสวนบุคคลจากแหลงอื่นๆ (นอกเหนือจากการทํางาน เชน คาเชา ดอกเบี้ย เงินมรดก
เงินบํานาญ ฯลฯ) ที่ทานไดรับในแตละเดือน
<1> ไมเกิน 10,000 บาท
<2> 10,001 – 15,000 บาท
<3> 15,001 – 20,000 บาท
<5> 25,001 – 30,000 บาท
<6> 30,001 – 35,000 บาท
<4> 20,001 –25,000 บาท
<8> 40,001 – 45,000 บาท
<9> 45,001 – 50,000 บาท
<7> 35,001 – 40,000 บาท
<10> 50,001 – 55,000 บาท
<11> 55,001 – 60,000 บาท
<12> 60,001 – 65,000 บาท
<14> 70,001 – 75,000 บาท
<15> 75,001 – 80,000 บาท
<13> 65,001 – 70,000 บาท
<17> 85,001 – 90,000 บาท
<18> 90,001 – 95,000 บาท
<16> 80,001 – 85,000 บาท
<20> มากกวาหนึ่งแสนบาทตอเดือน
<19> 95,001 – 100,000 บาท
41.
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โปรดระบุรายไดรวมทั้งหมดของครัวเรือนของทานในแตละเดือน
<1> ไมเกิน 10,000 บาท
<2> 10,001 – 15,000 บาท
<5> 25,001 – 30,000 บาท
<4> 20,001 –25,000 บาท
<8> 40,001 – 45,000 บาท
<7> 35,001 – 40,000 บาท
<11> 55,001 – 60,000 บาท
<10> 50,001 – 55,000 บาท
<14> 70,001 – 75,000 บาท
<13> 65,001 – 70,000 บาท
<17> 85,001 – 90,000 บาท
<16> 80,001 – 85,000 บาท
<19> 95,001 – 100,000 บาท
<20> มากกวาหนึ่งแสนบาทตอเดือน
42.

<3> 15,001 – 20,000 บาท

<6> 30,001 – 35,000 บาท
<9> 45,001 – 50,000 บาท

<12> 60,001 – 65,000 บาท
<15> 75,001 – 80,000 บาท

<18> 90,001 – 95,000 บาท

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูง ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามนี้
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