บทที่ 5
สรปุผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผบู้ ริ โภคไทย
มีวตั ถุประสงค์ การวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม 2) รู ปแบบ
ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุระหว่ างลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล รู ปแบบการบริ จาคที่มีต่อการทา
การตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมและ 3) พัฒนารู ปแบบการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติ
ผู้บริ โภคไทย
ประเภทการวิจยั เชิงสารวจ ( Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูโ้ ภคไทย จานวนทั้งสิ้ น 1,250 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลครั้งนี้ ได้ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS Version 16.0 และ AMOS Version 6.0 โดยใช้ค่าสถิติ
อันได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
(Arithmetic mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เทคนิค การวิเคราะห์โมดุล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ในการสรุ ปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจัย
ลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคไทยส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 58.5 มีอายุ 26-44 ปี เป็ นจานวนมากที่สุด ร้อยละ 27.1 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
ร้อยละ 44.1 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพไม่เป็ นนักธุ รกิจ/ผูป้ ระกอบการ คิดเป็ นร้อยละ 50.2 เห็นว่า
ความศรัทธาในศาสนามีความสาคัญต่อการดาเนินชีวติ โดยส่ วนใหญ่คิดเป็ น ร้อยละ 95.6 และ
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 87.4 เห็นว่าควรมีการสนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่างๆ
อย่างทัว่ ถึงต่อเนื่อง
รู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศล พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคไทยมีรูปแบบการบริ จาค อิงการ
กุศลในระดับมาก (  = 4.04) โดยรู ปแบบที่พบมากที่สุดได้แก่ การบริ จาคเงินเพื่อความศรัทธาใน
ศาสนาที่นบั ถือการบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมที่ดอ้ ยโอกาส รู ปแบบที่พบมากได้แก่ การบริ จาค
เงินเพื่อลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคล/นิติบุคคล การบริ จาคเงินเพื่อส่ งเสริ มอาชีพการงานให้
มัน่ คงก้าวหน้า และรู ปแบบที่พบปานกลางคือ การบริ จาคเงินเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในสังคม

วัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม
การทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม พบว่า ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคไทยเห็นว่าการทาการตลาด
อิงการกุศลเพื่อสังคมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ โดยรวมมีความสาคัญระดับมาก (  = 3.48)โดยเห็นว่า
กิจกรรมที่ให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ด้านทหาร ตารวจ ปกป้ องอธิ ปไตย 3 จังหวัดภาคใต้ กิจกรรม
ที่ให้ความสาคัญมาก ได้แก่ ด้านความเชื่อมัน่ ต่อศาสนา ด้านยามสถานการณ์วกิ ฤตจากภัยธรรมชาติ
ด้านความยากจนแร้นแค้นด้านคุม้ ครองสัตว์ป่า/สัตว์เลี้ยง ด้านการสนับสนุนการกีฬาด้าน
สภาพแวดล้อมสี เขียวด้านความมัน่ คงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกิจกรรมที่ให้ความสาคัญ
น้อย ได้แก่ ด้านสุ ขภาพและการแพทย์ ด้านสิ ทธิ มนุษย์ชน ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 2 เพื่อศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุระหว่ างลักษณะ
พืน้ ฐานส่ วนบุคคล รู ปแบบการบริ จาคที่มีต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล รู ปแบบการบริ จาคที่มี
ต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม พบว่า
ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคลเกี่ยวกับอายุ
ความศรั ทธาในศาสนา การสนับสนุนด้ วยการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผ่ านสื่ อต่ างๆ
รู ปแบบ
การบริ จาค ต่ างมีความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 (P<0.05) ให้ ค่า สัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง ( Path coefficient = -0.263, 0.440, 0.264 และ
0.665 ตามลาดับ) นั่นคือ ถ้าผูบ้ ริ โภคไทย ที่มีอายุน้อย (20-44 ปี )หรื อเห็นด้ วยว่ าความศรั ทธาใน
ศาสนามีความสาคัญต่ อ การดาเนินชีวติ /ควรมีการสนับสนุนด้ วยการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผ่ านสื่ อ
ต่ างๆจะให้ ความสาคัญต่ อ การทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมมากกว่าผูบ้ ริ โภคไทย ที่มีอายุมาก
(45 ปี ขึน้ ไป)หรื อไม่ เห็นด้ วยต่ อความศรั ทธาในศาสนา/การสนับสนุนด้ วยการประชาสัมพันธ์
นั่นเองตลอดจน ถ้าผูบ้ ริ โภคไทย มีรูปแบบการบริ จาคอิงการกุศล มาก จะให้ความสาคัญต่อการทา
การตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมด้วยกิจต่าง ๆ มากด้วย
นอกจากนี้รูปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุระหว่ างลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล รู ปแบบการ
บริ จาคที่มีต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม
มีความ เที่ยงตรง ( Validity)เนื่องจาก
มีค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณกาลังสอง (R2) เท่ากับ 0.605 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60.5 ซึ่ งมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40
ขึ้นไปย่อมถือได้วา่ รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นมีความสามารถในการพยากรณ์ การ
ทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมได้ดีและยอมรับได้
ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ดงั กล่าว ยังสามารถเขียนในรู ปสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ได้ดงั นี้

องค์กรการกุศล

CRMK

= -0.014เพศ + 0.099 อายุ + 0.171 การศึกษา + 0.020 อาชีพ + 0.313*
ความศรัทธาในศาสนา + 0.193* การสนับสนุนประชา -สัมพันธ์
ข้อมูลผ่านสื่ อต่าง ๆ ทัว่ ถึงต่อเนื่อง ; R2 = 0.175
= 0.056เพศ- 0.263* อายุ + 0.137การศึกษา + 0.006อาชีพ + 0.232*
ความศรัทธาในศาสนา + 0.136* การสนับสนุนประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านสื่ อต่าง ๆ ทัว่ ถึงต่อเนื่อง + 0.665 องค์กรการกุศล ; R2 =
0.605

วัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 2 เพื่อพัฒนารู ปแบบการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติ
ผู้บริ โภคไทย
รู ปแบบการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผบู ้ ริ โภคไทยที่พฒั นาขึ้น
มีความเหมาะสม อันเนื่องจากโมเดลที่พฒั นาขึ้นมีความ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก
สัดส่ วนค่าสถิติไคสแควร์ /ค่าชั้นแห่งความเป็ นอิสระ (2/df)หรื อค่าซี เอ็มไอเอ็น/ดีเอฟ ( CMIN/DF)
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือน้อยกว่า 3 เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่กาหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรื อเท่ากับ
0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI, AGFI, NFI, IFI, CFI ผ่านเกณฑ์ส่วนดัชนีที่กาหนดไว้ที่ระดับ
น้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR และ RMSEA ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป ส่ วนดัชนีที่
กาหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR และ RMSEA ก็ผา่ นเกณฑ์เช่นเดียวกัน อีกทั้งใน
แต่ละองค์ประกอบของโมเดลมี ความเที่ยงตรง (Validity) เนื่องจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ( Factor
loading) มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนยั สาคัญทางสถิติ (Kline, P., 1994 :28-41)
ตลอดจน รู ปแบบ ที่พฒั นาขึ้นยังมีความสามารถในการพยากรณ์การทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อ
สังคมในมิติผบู้ ริ โภคไทยได้ ระดับดีและเป็ นที่ยอมรับด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณ
กาลังสอง ( R2 ) เท่ากับ 0.605 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60.5 ซึ่ งมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป
(Saris&Strenkhorst, 1984: 282) ซึ่งสามารถนาเสนอในรู ปกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 5

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
1. ความศรัทธาในศาสนา
2. การสนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านสื่ อต่าง ๆ
ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
3. อายุ

ตัวแปรส่ งผ่าน (Mediator Variables)

รู ปแบบการบริจาคอิงการกุศล
1. การส่ งเสริ มอาชีพการงานให้มนั่ คง
2. การสร้างภาพลักษณ์ในสังคม การลดหย่อน
ภาษีรายได้ส่วนบุคคล/นิติบุคคล
3. ความศรัทธาในศาสนาที่นบั ถือ
4. การช่วยเหลือสังคมที่ดอ้ ยโอกาส

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
การทาการตลาดอิงการกุศลเพือ่ สั งคมด้ วย
กิจกรรมต่ าง ๆ
1. ความเชื่อมัน่ ต่อศาสนา
2. สุ ขภาพและการแพทย์
3. สภาพแวดล้อมสี เขียว
4. ความมัน่ คงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. สิ ทธิมนุษย์ชน
6. ความยากจนแร้นแค้น
7. ทหาร ตารวจ ปกป้ องอธิปไตย 3 จังหวัด
ภาคใต้
8. ยามสถานการณ์วกิ ฤตจากภัยธรรมชาติ
9. คุม้ ครองสัตว์ป่า/สัตว์เลี้ยง
10. การสนับสนุนการกีฬา

*P<0.05
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ภาพที่ 5 รู ปแบบการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผบู ้ ริ โภคไทยที่พฒั นาขึ้นอย่างเหมาะสมอยูใ่ นรู ปกรอบแนวความคิดในการวิจยั

ต่อศาสนาเป็ นความสาคัญอย่างมีนยั อันดับหนึ่ง ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่ชดั เจน คือ การให้ความสาคัญสู งสุ ด
กับการอิงการกุศลด้วยกิจกรรมการตลาดด้านศาสนาเป็ นหลัก อย่างไรก็ตามการบูรณาการลักษณะพื้นฐานส่ วน
บุคคลด้านอื่น ๆ ที่สาคัญ ได้แก่ การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์และปั จจัยอายุยอ่ มมีผลต่อรู ปแบบการบริ จาค
อิงการกุศลของผูบ้ ริ จาคในมิติผบู ้ ริ โภคและนักธุ รกิจ นอกจากนี้ปัจจัยอัน 2 และ 3 ได้แก่ สุ ขภาพและการแพทย์
และสภาพแวดล้อมตามลาดับ ควรใส่ ใจในการขยายผลการกุศล หากแต่ปัจจัยทุกปั จจัยมีบทบาทสาคัญในการทา
กิจกรรมการตลาดเพราะต้องทาความเข้าใจว่าอุตสาหกรรมการกุศลเป็ นภาคส่ วนอิสระที่ไม่แสวงหาผลกาไรและ
เป็ นภาคส่ วนที่ใหญ่ ปริ มาณการจัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรได้เพิ่มขึ้นสู ง แม้ในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้น
บุคลากรไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านคน ทางานในภาคส่ วนนี้ (ประเทศสหรัฐอเมริ กา) ภาคส่ วนอิสระประกอบด้วย
องค์กรการกุศล องค์กรสวัสดิการสังคมและองค์กรศรัทธาธรรม การประยุกต์ใช้ศาสตร์ การตลาดเป็ นสิ่ งจาเป็ น
เพื่อสร้างสื่ อที่เป็ นคุณค่าให้เกิดการรับรู ้ โดยเฉพาะด้านจริ ยธรรม เพราะองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรต้องได้รับ
ความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความซื่ อสัตย์ มีกระบวนการข้อมูลวัดผลและรายงานผลการเงินให้
ประจักษ์ โปร่ งใส ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรต้องยอมรับและเรี ยนรู ้ศาสตร์ การตลาดให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์ซ่ ึ งเป็ นที่มกั ทาเกินไม่เหมาะสม เพราะภาพลักษณ์ตอ้ งอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานด้านความ
น่าเชื่อถือสู ง เพราะเมื่อใดที่มีความผิด การฉ้อโกง การกระทาผิดจรรยาบรรณย่อมต้องได้รับการโจมตี
อภิปรายผล
ผลการวิจยั ได้นาประเด็นสาคัญมาประยุกต์ใช้ในการอภิปรายผล ดังนี้
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ จาคไทยมีลกั ษณะพื้นฐานเป็ นเพศชาย อายุ 26 - 44 ปี จบปริ ญญาตรี
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพไม่ใช่นกั ธุ รกิจและไม่มีอาชีพ ผูป้ ระกอบการ เหตุที่เป็ นเช่นนี้เพราะแม้แต่กลุ่มผูบ้ ริ จาค
ใหม่ซ่ ึ งปั จจุบนั อายุ 40 - 50 ปี (Alexander et al., 1975 ; Sargeant et al., 2002 ; Mitchell, 1996) ปัจจัยความ
ศรัทธาในศาสนาสอดคล้องกับงานวิจยั (Schervish & Havens, 2001) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์ส่วนบุคคล
(Radley &Kennedy, 1995) หรื อความสัมพันธ์ส่วนตัว (Demo, 1996) ความเห็นแก่ประโยชน์ผอู ้ ื่น (Brown,
2004) เพราะเชื่อว่าการให้การทาบุญเป็ นการบังคับหรื อกฎเกณฑ์ศีลธรรม เนื่องจากความศรัทธาต่อศาสนา เพื่อ
บารุ งศาสนา (Schervish & Havens, 2002 ; Guy & Patton, 1988) เกี่ยวข้องกับสู ญเสี ยและแสดงเอกลักษณ์ของ
ความรักชาติ (Steinberg & Rooney, 2005)
การสนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่าง ๆ เป็ นปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่สาคัญ
สอดคล้องกับงานวิจยั (Hall, 2001 ; Havens & Schervish, 2001 ; Cobb, 2002 ; Grande & Vavra, 1999)
เนื่องจากคุณภาพข้อมูลความต่อเนื่องปั จจุบนั มิใช่ความทรงจา คุณค่าและพฤติกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนและ

สังคม ข้อมูลประชากรศาสตร์ที่สร้างสรรค์ โครงสร้างรายละเอียดข้อมูลผูบ้ ริ จาค ภาพลักษณ์และชื่อเสี ยง การ
ค้นหาข้อมูล (Bennett & Gabriel, 2003 ; Gabriel, 2003) ข้อมูลรายได้คู่สมรสหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยร่ วม กิจกรรมวิถีชีวติ
ปกติ การฟังธรรม การให้เวลาเพื่อจิตอาสา ประสบการณ์ภาคสนาม และการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
การวิจยั พบว่า ตัวแปรส่ งผ่านที่มีผลกระทบต่อการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมด้านกิจกรรมต่าง ๆ
พบว่า การส่ งเสริ มอาชีพการงานให้มนั่ คงก้าวหน้า มีความสาคัญอันดับแรกตรงกับความสอดคล้องเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพงานและอาจรวมถึงส่ งเสริ มหรื อหยุดความก้าวหน้าในงานในสานักงานโดยการบริ จาคซึ่ ง
คาดหวังจากสังคม(Radley & Kennedy ; Polleta, 1998)
การสร้างภาพลักษณ์ในสังคมโดยเป็ นเส้นทางสู่ สังคมซึ่ งแตกต่างกัน (Dawson, 1988) คุณค่าสังคม
เพื่อนได้รับการยกย่องหรื อเพื่อนกดดันให้เข้าร่ วมบริ จาค (Demo, 1996) การสร้างตานานต่อเนื่องด้านการกุศล
(Schervish, 2000 ; Schervish &Havens, 2001 ; Schervish et al., 2001) ทฤษฎีอตั ตลักษณ์เป็ นการเชื่อมโยงหรื อ
เรี ยกร้องให้ร่วมบริ จาค (Demo, 1996 ; Radley & Kennedy, 1995 ; Schervish & Havens, 2001) ปัจจัยเฉพาะที่มี
ผลกระทบต่อการเลือกกิจกรรมการกุศลเพราะความชอบ ไลฟ์ สไตล์และจิตวิทยา นอกจากนี้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ภาพลักษณ์ (Bennett & Gabriel, 2003) ชื่อเสี ยง (Gabriel, 2003)
กรณี การลดหย่อนภาษีเป็ นปั จจัยสาคัญในการวิจยั การกุศล
(Tuckman & Chang, 1998) การรายงาน
ค่าใช้จ่าย (Wing & Hager, 2004) การเสี ยภาษีแสดงถึงเอกสิ ทธิ์ การเป็ นองค์กรการกุศล (Hager et al., 2002 ; Lee,
2003 ; Pollack, 2004)
ความศรัทธาในศาสนาที่นบั ถือสอดคล้องทั้งตัวแปรต้น และตัวแปรส่ งผ่านเป็ นการยืนยันโดยตรง
(Wispe, 1978) คุณค่าส่ วนบุคคล (Bennett, 2003 ; Guy & Patton, 1989 ; Kottasz, 2004)
การช่วยเหลือสังคมที่ดอ้ ยโอกาสซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญท้ายสุ ด เพราะองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรต้อง
สร้างความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความซื่ อสัตย์ที่ตอ้ งรายงานผลการเงินให้กระจ่างแจ้ง (Tate,
2002) ความไว้วางใจ (Gallagher, 2004) ทัศนคติต่อการบริ จาคการกุศล (Schlegelmilch, 1988 ; Bennett, 2003,
Anft & Lipman) การมีส่วนร่ วมในสังคมและการเรี ยนรู ้จากสังคม (Hibbert & Horne, 1996) เงื่อนไขสังคม
คุณค่าและแรงจูงใจ (Bennett, 2003 ; Rokeach, 1979 ; Cherrington, 1989 ; Bennett, 2003) การลงทุนด้านสังคม
(Dawson, 1988 ; Galper, 1998) สร้างผลกระทบต่อสังคม (Brown, 2004) ปรับปรุ งความรับผิดชอบต่อสังคม
(Wolverton, 2005)
ตัวแปรตามที่ส่งผลต่อการทากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมด้านกิจกรรม คือความเชื่อมัน่
เปิ ดเผยตามสื่ อต่าง ๆ ฉะนั้นองค์กรการกุศลจึงเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ จาคคาดหวังด้านจริ ยธรรมบนมาตรฐานความ
ไว้วางใจ (โปร่ งใส กระจ่าง และสม่าเสมอ) ต้องเผชิญหน้ากับปั ญหาจริ ยธรรมและนาเสนอทุกสื่ อต่อสาธารณะ

การเรี ยกรับบริ จาคและการหาทุนการกุศลต้องอาศัยความเข้าใจ ความแตกต่างแต่ละกลุ่มของผูบ้ ริ จาค
แรงจูงใจและลักษณะกลุ่มเป้ าหมายเชิงประชากรศาสตร์ สิ่ งที่ได้รับการบริ จาคอาจเป็ นเงินสด สิ นค้าและบริ การ
การประเมินกระบวนการบริ จาคย่อมเป็ นเรื่ องท้าทายโดยเฉพาะการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ จาค การรับรู ้ประสิ ทธิ ภาพ
ตามรสนิยม ความชอบ ภาพลักษณ์ ซึ่ งผูบ้ ริ จาคคาดหวังว่าสถาบันการกุศลมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการได้
มาตรฐานโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือแม้เพศชายจะอิงองค์กรการกุศล
ใหญ่ แต่อายุยอ่ มเป็ นปั จจัยให้คน้ หาข้อเท็จจริ ง ศาสนาอาจเป็ นปั จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วนั สาคัญ
ความรักชาติ
ท้ายสุ ดนี้ รู ปแบบการทากิจกรรมการตลาดอิงการกุศล สามารถเขียนเป็ นสมการเชิงปฏิบตั ิวา่
องค์ประกอบองค์กรการกุศล = เพศ + อายุ + อาชีพ + ความศรัทธาในศาสนา + การสนับสนุนประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านสื่ อต่าง ๆ ทัว่ ถึงต่อเนื่อง หากทากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลควรให้ความสาคัญกับองค์กรเป็ นหลัก
สาคัญ
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั นี้ได้จดั แบ่งข้อเสนอแนะในมุมมองแนวทางการส่ งเสริ มให้องค์กรการกุศลให้ความสาคัญกับ
แรงจูงใจทั้งผูจ้ ดั ทาโครงการทาบุญและผูบ้ ริ จาค เพื่อช่วยเหลือสังคมจึงควรผลักดันนโยบาย ดังนี้
1. ผลการวิจยั พบว่า การนับถือศาสนาเป็ นปั จจัยสาคัญทั้งองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการจัดทาโครงการ
การกุศล แม้วา่ ประเทศไทยจะเป็ นประเทศพุทธศาสนา ซึ่ งเห็นชัดเจนว่ายังคงมีความเป็ นปึ กแผ่น แผ่เมตตากรุ ณา
ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
2. กระบวนการรับรู ้ ควรให้ความสาคัญกับผลประโยชน์จากกิจกรรมการกุศลหรื อคาดการณ์ถึงความ
จาเป็ นในการบริ จาคในอนาคต
3. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุจึงควรจัดกลุ่มอายุให้เหมาะสมกับการบริ จาคการกุศลโดยเฉพาะ
กลุ่มอายุ 20 - 44 ปี ให้เหมาะสมกับไลฟ์ สไตล์
4. ปั จจัยด้านความเสี่ ยงที่องค์กรการกุศลนาเงินไปบริ จาคต่อความประสงค์ของผูบ้ ริ จาค กระบวนการ
และความโปร่ งใสรวมถึงการเสี ยภาษีตอ้ งรายงานด้วยความมีจริ ยธรรม
5. การบาเพ็ญประโยชน์ของผูบ้ ริ จาคอาจเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับภาพลักษณ์ และความก้าวหน้าในงาน
คุณค่าทางสังคม
การวิจยั ครั้งต่อไปควรพิจารณาประเด็นในการศึกษา ดังนี้

1. ควรศึกษาขยายผลการใช้ศาสตร์ การตลาดมาประยุกต์ใช้ในกิจการที่ไม่แสวงหาผลกาไรให้เกิด
ความเจริ ญเติบโต สร้างความน่าเชื่อถือ มีความจริ ยธรรมสู ง
2. การศึกษาถึงเอกลักษณ์ อัตตลักษณ์ และสัญลักษณ์สาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
3. องค์ประกอบสาคัญด้านประชากรศาสตร์ เพิม่ เติมในด้านสถานภาพการทางานและทรัพย์สิน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มผูบ้ ริ จาคใหม่
4. ควรศึกษารู ปแบบ แนวทาง หรื อการสนับสนุนรู ปแบบต่าง ๆ
5. รู ปแบบการสื่ อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ จาคใหม่ในประเทศไทย
6. เจาะลึกรายละเอียดการสื บทอดมรดกและการบริ จาคเพื่อการกุศล
7. ปั จจัยด้านเพศชายและเพศหญิงเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างไรต่อการบริ จาคการกุศลในโครงการ
แบบใด เพราะเหตุใด และสาเหตุการจูงใจ
8. องค์กรการกุศลขนาดเท่าไร จึงจะเป็ นที่ยอมรับสาหรับผูบ้ ริ จาค
บทสรุ ป
ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคไทยเห็นการทากิจกรรมการกุศลมีความสาคัญระดับมาก โดยแสดงความเห็นว่า
กิจกรรมการตลาดที่สาคัญมาก ได้แก่ ความเชื่อมัน่ ต่อศาสนาด้านสถานการณ์วกิ ฤตจากภัยธรรมชาติ ความ
ยากจนแร้นแค้น การคุม้ ครองสัตว์ป่า/สัตว์เลี้ยง การสนับสนุนการกีฬา ด้านสภาพแวดล้อมสี เขียว ความมัน่ คง
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่กิจกรรมที่ให้ความสาคัญน้อย ได้แก่ สุ ขภาพและการแพทย์ และด้านสิ ทธิ มนุษย์
ชน ตามลาดับ
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคลมีความเที่ยงตรง
R2 = 60.5 พบว่า
อายุ ความศรัทธาในศาสนา และการสนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านสื่ อ ต่าง ๆ และรู ปแบบมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการทากิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม นอกจากนี้ ยังค้นพบสมการ
โครงสร้างและรู ปแบบพัฒนาโครงสร้างเชิงประหยัด

