บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
อุตสาหกรรมการกุศลนับเป็ นภาคส่ วนอิสระที่ไม่แสวงหาผลกาไรและเป็ นภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ โดย
ปี ค.ศ. 2001 รายได้การกุศลในประเทศสหรัฐอเมริ กาเกินกว่า 7,000 พันล้านดอลล่าร์ และทรัพย์สินถึง 2 ล้าน
ล้านดอลล่าร์ (Gallagher, 2004) ระหว่างปี ค.ศ. 1990 ปริ มาณการจัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรเพิ่มขึ้น
เท่าตัวและในปั จจุบนั พบว่ามีบุคคลไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านคน ทางานในภาคส่ วนนี้ นอกจากนี้ในช่องปี ค.ศ. 2001
ปรากฏมีองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรมากกว่า 1.3 ล้านองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริ กา และในแต่ละปี ปริ มาณ
องค์กรเหล่านี้เพิ่มขึ้นประมาณ 35,000 แห่งทัว่ สหรัฐอเมริ กา
ภาคส่ วนอิสระเหล่านี้ประกอบด้วยองค์กรการกุศล องค์กรสวัสดิการสังคมและองค์กรศรัทธาธรรม
ภายใต้กฎหมายส่ วน 501 (c)(3) และ 501 (c)(4) การรวมตัวด้านศาสนาตามกฎหมายการเสี ยภาษีรายได้ (The
new nonprofit almanac in brief 001, p.4) Little (2004) ได้นิยามคาว่า “ไม่แสวงหาผลกาไร” ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับ
ความชอบธรรมเพื่อขาดดุลหรื อส่ วนเหลือ แต่เกี่ยวกับการไม่มีเจ้าของ ไม่มีเงินปั นผล และไม่มีบุคคลใดได้
ประโยชน์ทางการเงินจากการเสี่ ยงเรี่ ยไรเงินนี้และย่อมแตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ Tuckman & Chang (1998)
อธิ บายคานิยามองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกาไรหรื อผลประโยชน์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในฐานะ
ผูป้ ระกอบการด้านหารายได้ รายงานค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหารายได้ให้กบั องค์กรประเภทนี้
การบริ จาคเงินเพื่อการกุศล พบว่า มีองค์กรการกุศล 1.3 ล้านองค์กรรวมถึงองค์กรศาสนาในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา การสนับสนุนองค์กรการกุศลมีลกั ษณะทัศนคติที่เป็ นเอกลักษณ์ที่สร้างความแตกต่างจากหลาย
ประเทศ เพราะผูบ้ ริ โภคอเมริ กนั เชื่อว่า บุญคุณต้องตอบแทน ปรัชญาการทาตนเพื่อสังคมซึ่ งบางประเทศรัฐบาล
เป็ นฝ่ ายรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น (Sargaent et al., 2002) Gardyn (2002/2003) ให้ขอ้ สังเกตว่าความเชื่อที่
คล้ายกันต่อพฤติกรรมการกุศล ทุกระดับรายได้ อายุ การศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ ทุกคนยินดีตอบแทนสังคม
สาหรับการศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการบริ จาคและสรุ ปการวิจยั ว่าการบาเพ็ญกุศลเป็ นสิ่ งน่าสรรเสริ ญ นับเป็ น
การสร้างบทบาทพิเศษในสังคมเสมอ
ผูบ้ ริ จาคเป็ นผูม้ ีใจโอบอ้อมอารี ย ์ ในปี ค.ศ. 2003 พบว่ายอดบริ จาคสู งถึง 240 พันล้านดอลล่าร์ (2.2
%
ผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ และตลอดระยะเวลา 40 ปี นับเป็ นมูลค่า 1.9 % โดยตลอด) สันนิษฐานว่าส่ วนใหญ่
การบริ จาคเงิน (ค.ศ. 2001) มาจากผลการก่อวินาศกรรมตึกเวิลด์เทรด เมื่อเดือนกันยายน 11 จริ งแล้วผูบ้ ริ จาคเงิน
เพื่อการกุศลจานวนมหาศาล ในช่วง ค.ศ. 1971 ตั้งแต่เศรษฐกิจตกต่ามีจานวนการบริ จาคเงินลดลงไม่มาก
(Gardyn, 2003) ยืนยันการวิจยั ทั้งปวง พร้อมกับยืนยันว่าประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศต้นแบบเนื้อนาบุญ
ปั จเจก ชุมชน มูลนิธิ องค์กรธุ รกิจ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรต่างได้รับเงินการกุศลหลายพันล้านดอลล่าร์

ดังนั้นกิจกรรมแรงศรัทธาเพื่อช่วยเหลือคนจนและคนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือย่อมแสดงบทบาทสาคัญพิเศษใน
สังคม ในปี ค.ศ. 2003 ผูบ้ ริ จาคเงินเพื่อองค์กรการกุศลสู งถึง 240 ล้านดอลล่าร์ คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมแห่งชาติ ประมาณว่าในรอบ 40 ปี เฉลี่ยบริ จาคเงินเพื่อการกุศล ร้อยละ 1.9 แม้วา่ การบริ จาคส่ วนใหญ่
ในปี ค.ศ. 2001 มาจากผลการโจมตีตึกเวิลด์เทรด เมื่อวันที่ 11 กันยายน หากพิจารณาในรอบ 8 ปี แห่งช่วง
เศรษฐกิจตกต่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 การบริ จาคเงินมียอดลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (Gardyn, 2002)
ประเด็นสาคัญอยูท่ ี่จริ ยธรรมจรรยาบรรณในภาคส่ วนองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ปั จจุบนั การตลาดมี
บทบาทสาคัญต่อองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรด้วยเหตุผลหลายประการ Shelley & Polonsky (2002) ได้เสนอ
คาอธิ บายถึงการเจริ ญเติบโตโดยการนาศาสตร์ การตลาดมาประยุกต์ใช้ในกิจการที่ไม่แสวงผลกาไรมากถึงร้อย
ละ 80 เหตุเพราะการแข่งขันและการสร้างความโปร่ งใสในการจัดการเงินบริ จาค
จริ ยธรรมจรรยาบรรณนับเป็ นขอบเขตองค์กรเพื่อแสวงหาโอกาสเพื่อเบี่ยงเบนมุมมองด้านจริ ยธรรม
จรรยาบรรณ อย่างไรก็ตามการนาศาสตร์ การตลาดมาประยุกต์ใช้เป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่นิยมมากขึ้น (Ferrell &
Gresham, 1985) ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรต่างยอมรับและเรี ยนรู ้การตลาดและบทบาทสาคัญใน
สังคม
หลักจริ ยธรรมเริ่ มมีบทบาทสาคัญต่อพฤติกรรมสาธารณะและสื่ อ ประเด็นนี้ส่งผลต่อการสร้างความ
เชื่อถือต่อองค์กรที่แสวงหาผลกาไรและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรเพราะตราบเท่าที่ผา่ นมาองค์กรเหล่านี้ได้
สู ญเสี ยความน่าเชื่อถือ นับตั้งแต่โบสถ์ศาสนาไปถึงองค์กรมูลนิธิ ข่าวการฉ้อโกงและความไม่ซื่อสัตย์
(Sehweitzer, 2003) ขณะที่ Gallagher (2004) ได้รายงานผลดังกล่าวเช่นกันในผลการวิจยั เรื่ องอื้อฉาวกรณี Enron
และ WorldCom รวมถึง Tyco, ImClone และองค์กรอื่น ๆ พยายามหลีกเลี่ยงไม่พดู ถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กาไร Tate (2002) เขียนไว้วา่ องค์กรต้องสร้างความเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความซื่ อสัตย์ที่ตอ้ ง
รายงานผลการเงินให้กระจ่างแล้ว กรณี ตวั อย่างการกระทาเชิงจริ ยธรรมที่ไม่ถูกต้องสาหรับภาคส่ วนองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไร Tuckman & Chang (1998) ได้รายงานเหตุการณ์ระบุในวารสารการกุศลเกือบ 50 ล้านดอลล่าร์
ได้จากการกุศลที่รัฐนอร์ ทคาโลไรน่า แต่ระบุเพียง 16 ล้านดอลล่าร์ เท่านั้นที่เหลือเพียงบอกว่าเป็ นค่าใช้จ่าย กรณี
เช่นนี้ยอ่ มแสดงพฤติกรรมผิดจริ ยธรรม ทาให้ผบู ้ ริ จาคเงินรู ้สึกเสี ยใจต่อภาพลักษณ์ขององค์กรการกุศลและมูล
เหตุการณ์จดั ตั้งเพื่อการกุศล
การจัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรโดยเฉพาะมูลนิธิการกุศล ย่อมต้องสร้างมาตรฐานการดาเนินการ
ภาพลักษณ์ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานความน่าเชื่อถือสู ง เพราะเมื่อใดที่มีความผิดพลาด การฉ้อโกง การกระทาที่
ผิดจริ ยธรรมย่อมได้รับการนาเสนอข่าวบนหน้าหนังสื อพิมพ์หน้าหนึ่ง แม้วา่ การผิดจริ ยธรรมอาจจะผิดทาง
กฎหมายเพียงสถานเบาก็ตาม กรณี น้ ีเกิดกับสภากาชาดในสหรัฐอเมริ กาเกิดจากการรับเงินบริ จาคต้องจัดสรรเงิน
บริ จาคบางส่ วนสาหรับเก็บได้ในบัญชีออมทรัพย์เพื่อใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉิ นเพื่อป้ องกันความเร่ งด่วนรับเงินใช้

เงินบริ จาคแต่อาจจะไม่ทนั การณ์ เหตุการณ์น้ ียงั โดนวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวาง เพราะไม่ได้นามาช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยในรัฐนิวยอร์กและวอชิงตัน (Gotbaum, 2003)
Malloy & Agarwal (2004) ได้อธิบายถึงกรณี หนึ่งถึงประเด็นมาตรฐานสู งสาหรับองค์กรการกุศลอ้างถึง
งานวิจยั 3 งานที่ผลสรุ ปที่วา่ องค์กรการกุศลแสดงความเป็ นเอกลักษณ์ สะท้อนบรรยากาศที่เป็ นเอกลักษณ์น้ ีถึง
จิตอาสาที่แสดงออกถึงการอุทิศตนต่อสาธารณะและนาพาจริ ยธรรมต่อสังคมและเพื่อสร้างภาพโดยเน้นภารกิจ
หลักเน้นการกุศล
เอกลักษณ์สาคัญสาหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกาไร คือ เป้ าประสงค์ที่อยูภ่ ายใต้ภารกิจซึ่ งมิใช่การลงทุน
ทางการเงิน แต่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความกรุ ณาปรานี ความเมตตาเป็ นรู ปแบบมิติความเชื่อถือในด้านความสัมพันธ์
ซึ่ งประยุกต์ใช้กบั บุคคลที่มีความสนใจจริ งในบุคคลอื่นเกี่ยวกับ สวัสดิภาพและแรงจูงใจให้คน้ หาความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมมากกว่าความยโสของบุคคลเป็ นที่ต้ งั (Malloy & Agarwal, 2003) ในมิติไม่แสวงหากาไรมาตรฐาน
จริ ยธรรมมีสูงทั้งให้พรและสาปแช่ง เมื่อมีการกุศลเพื่อแสวงหารายได้ตวั เลขการบริ จาคอยูใ่ นระดับสู ง ปราศจาก
ประเด็นด้านจริ ยธรรมต่อสายตาสาธารณะ ย่อมสะดวกต่อการสร้างรายได้ แต่ตรงข้ามหากมีประเด็นผิด
จริ ยธรรมเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมไม่แสวงหาผลกาไร สาธารณชนต่างสงสัยว่าจะเลือกองค์กรการกุศลใดนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ความน่าเชื่อถือเป็ นหลัก มิใช่ความภักดีต่อองค์กรการกุศลเดิม
ความคาดหวังด้านจริ ยธรรมสาหรับองค์กรการกุศล พบว่ามีการศึกษาในกรณี น้ ี อย่างไรก็ตามใน
เชิงปฏิบตั ิพบว่า หากพิจารณาจริ ยธรรมพบว่า เป็ นการตัดสิ นใจปกติ
ประจาวันต่อวัน Gallagher (2004)
สรุ ปในงานวิจยั ไว้วา่ มาตรฐานด้านการไว้วางใจ 3 ประการ ได้แก่ ความสม่าเสมอ ความกระจ่าง และความ
โปร่ งใส การสรุ ปนี้ได้นาเสนอประเด็นสาคัญ ที่สุดที่องค์กรเผชิญหน้าอยูท่ ้ งั ภาคส่ วนที่แสวงหาผลกาไรและ
ไม่แสวงหาผลกาไร หากพฤติกรรมจริ ยธรรมปรากฏว่าองค์กรต้องแสดงการกระทาในลักษณะที่อนุญาตให้
ผูต้ รวจสอบบัญชีและ แม้แต่ขยายความถึงสาธารณะเพื่อตรวจสอบรายละเอียดขององค์กรอย่างใกล้ชิดโดย
ปราศจากความหวัน่ ไหวต่อพฤติกรรมและการตอบคาถาม เพราะว่าศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคที่จริ ยธรรมสามารถ
รอดพ้นภัยได้สอดคล้องกับทุกคนที่เผชิญปั ญหาใหญ่ในโลกปั จจุบนั ซึ่ งประเด็นนี้ Gallagher (2004)
กล่าวว่าทุกสิ่ งเป็ นเรี่ ยวแรงบันดาลใจต่อความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หลัก
พื้นฐานสาหรับพฤติกรรมจริ ยธรรมและองค์กรการกุศลขึ้นอยูก่ บั การจัดการองค์กรการกุศล รู ปแบบจริ ยธรรม
เพื่อเผชิญหน้ากับการนาเสนอทุกสิ่ งต่อสาธารณะด้วยคุณค่าหลักด้านจริ ยธรรมสร้างขึ้นโดยตรงจากรู ปแบบนี้
และกลายเป็ นแนวทางภายในองค์กรเพื่อคงไว้และสนับสนุนรู ปแบบจริ ยธรรม (Robin & Reidenbach, 1987)
บนพื้นฐานความเชื่อในหลักจริ ยธรรมนี้ เป็ นสิ่ งจาเป็ นต้องเน้นบทบาทจริ ยธรรมภายในองค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กาไรให้ประจักษ์ถึงคุณค่าการปฎิบตั ิตามกฎหมายและศีลธรรม

การเรี ยกรับบริ จาคเงินต้องอาศัยความเข้าใจ ความแตกต่างภายในกลุ่มผูบ้ ริ จาค ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ และแรงจูงใจผูบ้ ริ จาค เหตุการณ์ช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา การบริ จาคเพื่อการกุศลอยูใ่ นระดับร้อยละ
2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ สมาคม The American Association of Fundraising Counsel (AAFRC) ซึ่ง
พยากรณ์วา่ ในอนาคตการบริ จาคเงินจะมีอตั ราร้อยละสู งขึ้นและเป็ นสิ่ งที่ยากยิง่ หากจะผกผันเกิดอัตราลดลงจาก
ผูบ้ ริ จาคนักวิจยั ที่ศูนย์ Center for Voluntary Sector Management พบว่าแหล่งพื้นฐานเงินบริ จาคการกุศลใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาเกิดจากการบริ จาคเงินเป็ นรายบุคคล (ข้อมูลที่ตีพิมพ์เป็ นเอกสารหรื อการวิจยั ใน สหราช
อาณาจักรมีปรากฏเพียงเล็กน้อยและองค์กรการกุศลส่ วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรกาหนดการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ในการพัฒนาการวิจยั ในประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก (Sargeant et al., 2002) ด้วยความมุ่งมัน่ และให้
รางวัลกับตนเองและสังคมตลอดชีวติ ผูบ้ ริ โภคที่บริ จาคเงินแต่ละบุคคลรับผิดชอบร้อยละ 83-90 ต่างบริ จาคเงิน
เพื่อการกุศลในตลอด 3 ทศวรรษที่ผา่ นมา (Sargeant et al., 2002) หากโดยรวมผูบ้ ริ โภคปั จเจก ธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ มูลนิธิและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรต่างประเมินเงินบริ จาคประมาณ 240.72 พันล้านดอล
ล่าร์ เพื่อการกุศลในปี ค.ศ. 2003 แสดงให้เห็นถึงยอดเงินบริ จาคในอนาคตย่อมสู งขึ้น
หากพิจารณาถึงแหล่งที่มาของการบริ จาคเงิน ปรากฏการวิจยั การบริ จาคเงินเพื่อการกุศล พบว่าองค์กร
การกุศลต่างแยกแยะแหล่งการบริ จาคเงินในกลุ่มผูบ้ ริ จาคคล้ายคลึงกัน ปกติการบริ จาคเงินได้รับจากปั จเจก
บุคคลจากการจัดงานเลี้ยง การบริ จาคเงินของบุคคลก่อนการตาย มูลนิธิและองค์กรที่ไม่แสวงผลกาไรแม้จะได้
การสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรภาครัฐบาล แต่ตอ้ งให้ขอ้ สังเกตว่ารัฐบาลบริ จาคเงินมากกว่า 1 พันล้านดอล
ล่าร์ ต่อองค์กรเหล่านี้ในแต่ละปี ขณะที่ผบู ้ ริ จาคในชุมชนต่างก็บริ จาคเงินในจานวนมากกว่าเช่นกัน ในช่วง
ทศวรรษที่ผา่ นมา (ค.ศ. 1990 - 2000) มูลนิธิบริ จาคเงินที่ได้รับจากการกุศลเพิ่มขึ้นจาก 7.2 พันล้านดอลล่าร์ เป็ น
เงินบริ จาค 24.5 พันล้านดอลล่าร์ (Cobb, 2002) อนึ่งนักวิจยั ต่างยอมรับว่าอย่างน้อยร้อยละ 65 ของสมาชิก
ครอบครัวต่างบริ จาคเงินเพื่อการกุศล แม้งานวิจยั สรุ ปว่าจานวนยอดบริ จาคเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 89 ของครอบครัว
บริ จาคเงินเพื่อการกุศล (Mitchell, 1996) ปั จจุบนั ปั จเจกต่างบริ จาคเงินการกุศลโดยเฉลี่ย 1,620 ดอลล่าร์ ต่อ
ครอบครัว และร้อยละ 75 ของยอดเงินบริ จาคเพื่อการกุศลได้รับจากปัจเจกบุคคล
องค์ประกอบการบริ จาคเงินมาจากองค์กรธุ รกิจเป็ นส่ วนใหญ่
Wilhelm (2004) เขียนไว้วา่ ยอดบริ จาค
เงินทั้งหมดเป็ นเงินสด สิ นค้า และบริ การได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3.13 พันล้านดอลล่าร์ (ค.ศ. 2002) เพียงปี เดียวได้
เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 3.88 พันล้านดอลล่าร์ (ค.ศ. 2003) นับเป็ นร้อยละ 24 เพิ่มขึ้นเป็ นจากจานวน 134 องค์กร
ธุ รกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กา นับเป็ นการเพิม่ บริ จาคการกุศลที่เพิม่ ขึ้นเป็ นจานวนเงินบริ จาคมหาศาล ร้อยละ
4.2 ในปี ค.ศ. 2003 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 5.6 ยอดบริ จาคการกุศลซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากมูลนิธิและการกุศลก่อนผู ้
บริ จาคจะเสี ยชีวติ รวมมูลค่า 240 ล้านดอลล่าร์ นับเป็ นร้อยละ 10.9 และ 9 ตามลาดับ

Cobb (2002) ระบุวา่ มีขอ้ มูลเฉพาะด้านประชากรศาสตร์ ที่น่าสนใจในกลุ่มผูบ้ ริ จาคเพราะปรากฏการณ์
จากประชากรกลุ่มใหม่โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระหว่างกลุ่มคนรวยและกลุ่มคนจน ภาครัฐตัดทอนการ
บริ จาคเงิน ทาให้การแข่งขันรับบริ จาคเงินการกุศลในกลุ่มเอกชนสู งขึ้น แต่การใช้ขอ้ มูลประชากรศาสตร์ มิใช่
เป็ นเรื่ องปกติตามบรรทัดฐานกรณี สาหรับการรับบริ จาคเงินและการรับบริ จาคเงินอาจทาไม่ได้ Grande & Vavra
(1999) สรุ ปว่าไกลเกินเอื้อมหากจะดาเนินการบริ จาคด้วยการเข้าใจกิจกรรมตลาด (ผูบ้ ริ จาค) และโดยผูร้ ่ วม
สนับสนุนบริ จาคเพราะไม่เข้าใจเครื่ องมือการตลาดและการวิจยั ตลาดที่ทนั สมัย แต่หลายปี ที่ผา่ นมาการใช้ขอ้ มูล
ประชากรศาสตร์ อาจไม่จาเป็ นเพราะเห็นว่าผูบ้ ริ จาคสามารถระบุได้ (มักเป็ นชาวอเมริ กนั ผิวขาว ครอบครัว และ
ปั จเจกชน มีการศึกษาสู ง มีธุรกิจเป็ นของตนเอง มีภาวะผูน้ าในภาครัฐบาล และมีอาชีพและได้รับมรดก อย่างไร
ก็ตาม เครื่ องมือหลักที่สามารถทาความเข้าใจข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้นบั เป็ นสิ่ งที่สาคัญอันดับแรก เพื่อจัดแบ่ง
ตัวอย่างประชากร ปั จจัยเพศ อายุ สถานภาพการทางาน การศึกษา รายได้ครอบครัว และทรัพย์สิน เป็ นต้น
(Grande & Vavra, 1999) นักวิจยั ต่างเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดกลุ่มผูบ้ ริ จาคการกุศล การจัดกลุ่มรายได้/ทรัพย์สิน
และอายุเป็ นการจัดกลุ่มประชากรศาสตร์ ที่นิยม แต่ไม่นานมานี้ นักประชากรศาสตร์ ได้จดั ทากลุ่มตัวอย่างใหม่
ขึ้นด้วยความแตกต่างหลากหลายระหว่างผูบ้ ริ จาคและผูไ้ ม่บริ จาคการกุสล แต่สิ่งที่สาคัญ ได้แก่ ทัศนคติต่อการ
บริ จาคการกุศล วิถีชีวติ ตระหนักถึงการกุศลและภาพลักษณ์ เพศ และอายุ การอ่านหนังสื อพิมพ์ และการ
กระจายที่พานักทางภูมิศาสตร์ (Schlegelmilch, 1988) ขณะที่ Bennett (2003) อธิ บายว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์
พบว่า มีอิทธิ พลกระทบทั้งเหตุผลที่จะบริ จาคเงินและระดับจานวนเงินการบริ จาครวมถึงอายุ รายได้ อาชีพ
จานวนบุตรธิ ดา ชั้นทางสังคมและการศึกษา หากพิจารณากลุ่มผูบ้ ริ จาคการกุศลที่พบมีอยู่ 4 กลุ่ม ได้แก่ ความ
เชื่อด้านศาสนา สถานะ การแต่งงาน อาชีพ (ลูกจ้างหรื อทางานอิสระ) และระดับการศึกษา ซึ่งทาให้นกั วิจยั
สามารถเข้าใจผูบ้ ริ จาคการกุศล (Anft & Lipman, 2003) นักวิจยั บางท่านได้เสนอว่า เชื้อชาติเป็ นส่ วนหนึ่งในการ
วิเคราะห์ประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ จาค งานวิจยั ได้แสดงให้เห็นถึงเชื้อชาติวา่ เป็ นปั จจัยที่ควรจ้องมอง Mirenda
(2003) สรุ ปว่า ประเทศสหรัฐอเมริ กาจะเป็ นแหล่งอารยธรรมของเชื้อชาติต่าง ๆ ลาติโนประมาณร้อยละ 13.8
(41.1 ล้านคน) การมีบา้ นเป็ นทรัพย์สินในกลุ่มชนกลุ่มน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 (ค.ศ. 1994 - 1997) อานาจการซื้ อ
สู งขึ้นและขยับสถานะทางสังคมเร็ วขึ้นกว่ากลุ่มเชื้อชาติอื่นจากรายได้ 223 พันล้านดอลล่าร์ สู่ รายได้ 490 พัน
ล้านดอลล่าร์ (ค.ศ.1990 - 2000) ขณะที่ปีที่ผา่ นมาเช่นในปี ค.ศ.2002 กลุ่มชนกลุ่มน้อยมีร้อยละ 18.8 ของผูม้ ี
รายได้เหลือเก็บออม ดังนั้นเชื้อชาติได้เป็ นปั จจัยถูกวิเคราะห์ในประชากรศาสตร์ ในเชิงพาณิ ชย์และองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไร อนึ่งนักวิจยั หลายท่านได้เสนอว่ารู ปแบบประชากรศาสตร์ สาหรับผูบ้ ริ จาคและปริ มาณเงิน
บริ จาคแม้กระทัง่ รู ปแบบการเลือกบริ จาคจากประชากรศาสตร์ ขณะที่ยงั คงมีกลุ่มหลักคือคนรวยบริ จาคการกุศล
ไม่เสื่ อมคลาย

งานวิจยั ต่างนาพาว่าผูม้ ีฐานะหรื อร่ ารวยมักเป็ นผูบ้ ริ จาคการกุศล สร้างรายได้มากเท่าไรก็ยงิ่ ให้มากขึ้น
แสดงแนวคิดไว้วา่ กลุ่มรายได้ไม่วา่ จะกลุ่มใดไม่สามารถครอบครองความเป็ นผูม้ ีจิตกุศลเพียงกลุ่มเดียวในการ
บริ จาคเงินเพื่อการกุศล แต่ไม่แปลกใจหากผูบ้ ริ จาคมีมากขึ้น ครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่า 100,000 ดอลล่าร์
(ประมาณ 3,000,000 ล้านบาทต่อปี ) ประมาณร้อยละ 3.9 ของผูเ้ สี ยภาษีรับผิดชอบต่อการบริ จาคเงินการกุศลร้อย
ละ 22.9 (ค.ศ. 1992) เป็ นต้น ขณะที่ผมู ้ ีรายได้สูงมากขึ้นเท่าไร มักจะบริ จาคเพื่อการกุศลมากขึ้นเช่นกัน
(Mitchell, 1996) สาหรับงานวิจยั Schervish & Havens (2001) อธิ บายว่าร้อยละ 90 ครอบครัวที่มีรายได้สุทธิ เกิน
5 ล้านดอลล่าร์ ต่อปี บริ จาคการกุศลอยูใ่ นปริ มาณมาก แต่ Gardyn (2002) ให้ขอ้ คิดว่าแม้ผรู ้ ่ ารวยบริ จาคมาก แต่ผู ้
ไม่ร่ ารวยต่างก็มีจิตศรัทธาบริ จาคทรัพย์สูงเช่นกัน ขณะที่ Schervish & Havens (2001) กลับหักล้างแนวคิดของ
Gardyn โดยเสนอว่าผูบ้ ริ จาคบริ จาคมากขึ้นเมื่อมีทรัพย์สินมากขึ้น หากแต่นกั วิจยั ยอมรับว่าผูม้ ีรายได้สูงหรื อผูม้ ี
ฐานะร่ ารวยบริ จาคการกุศลมาก Cobb (1998) อธิ บายว่า เศรษฐีในประเทศสหรัฐอเมริ กามีมากถึง 5 ล้านคน และ
อัครเศรษฐีได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 เป็ น 170 คน (ค.ศ. 1982) Mirenda (2003) ประกาศว่าการเพิ่มขึ้นของเศรษฐี
จาก 6.5 ล้านคนในปี ค.ศ. 2000 และอาจกล่าวได้วา่ ร้อยละ 85 ของประชากรของประเทศสหรัฐอเมริ กามี
ทรัพย์สินมรดกส่ วนตัว Schervish & Havens (2001) ได้อธิ บายถึงผลกระทบของผูค้ รองทรัพย์สินมรดกเหล่านี้
(ข้อมูลระบุวา่ มีจานวนผูม้ ีรายได้สูงไม่ได้อธิ บายว่าสถาบันครอบครัวบริ จาคการกุศลเป็ นจานวนมาก ประมาณ
ร้อยละ 4.3 ครอบครัวที่มีรายได้เกิน 125,000 ล้านดอลล่าร์ มีส่วนร้อยละ 46 จากยอดผูบ้ ริ จาคเพื่อการกุศลในปี
ค.ศ. 1994 นอกจากนี้ร้อยละ 0.8 ของครอบครัวที่มีรายได้สูงสุ ดในประเทศสหรัฐอเมริ กาไม่ได้บริ จาค ขณะที่
ครอบครัวที่รายได้สูงมีถึงร้อยละ 20 เป็ นผูบ้ ริ จาคการกุศล (ค.ศ. 1994) เกิน 1 ล้านดอลล่าร์ การวิจยั โดย
Schervish (2000) สรุ ปว่าเกือบร้อยละ 97 ของผูต้ อบแบบสอบถามยืนยันว่าโดยเฉลี่ย 1.2 ล้านครอบครัว (22%)
ของรายได้ครอบครัวนาไปบริ จาคการกุศล ขณะที่ร้อยละ 90 มีรายได้สุทธิ 5 ล้านดอลล่าร์ หรื อมากกว่า
สนับสนุนการกุศลและแนวทางการกุศลรู ปแบบอื่น ๆ ข้อมูลวิจยั นี้มีอิทธิ พลต่อการหารายได้การกุศลใน 2 ทาง
ได้แก่ อัตราการเพิ่มจานวนของผูบ้ ริ จาคการกุศลเชื่อมโยงกับการบริ จาคการกุศลเพิ่มขึ้น การบริ จาคเป็ นเงินเพิ่ม
มากขึ้นสาหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรเฉกเช่นเดียวกับการสร้างรายได้จากการกุศล Mirenda (2003) อธิบาย
ว่า แม้จะมีเศรษฐีในประเทศสหรัฐอเมริ กาประมาณร้อยละ 2 ของครอบครัวอเมริ กนั ดังนั้นองค์กรการกุศลจึงมี
สมาชิกครอบครัวรายได้สูง และครอบครัวเศรษฐีที่บริ จาคการกุศลเป็ นผูบ้ ริ จาคหลัก
หลายสิ บปี มานี้ นักการตลาดต่างสัมภาษณ์อภิปรายเกี่ยวกับการสื บทอดทายาทแต่ละรุ่ น โดยพิจารณา
จากปี เกิดเป็ นหลัก ข้อสังเกตทัว่ ไปคือการแบ่งกลุ่มตามปี เกิดของกลุ่มรุ่ น เพื่อความเข้าใจ Sargeant et al., (2002)
ได้อธิ บายไว้วา่ ขึ้นอยูก่ บั กลุ่มอายุเป็ นหลัก กลุ่ม GI ได้แก่ กลุ่มที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1901 และ 1924 ซึ่ งส่ วนใหญ่
แก่มากและมรณภาพ กลุ่มต่อมากลุ่มเงียบ (เกิดระหว่าง ค.ศ. 1925 ถึง 1942) นักวิจยั เสนอว่ากลุ่มนี้ยกมรดกให้
ลูกหลาน กลุ่มต่อมาเบบี้บูมเมอร์ (เกิด ค.ศ. 1942 - 1960) และกลุ่มรุ่ น X (เกิด ค.ศ. 1961 - 1980) ท้ายสุ ดกลุ่ม

สหัสวรรษ หากพิจารณากลุ่มเหล่านี้พบว่า มีรูปแบบการจัดการการเงินแตกต่างกันในมุมมององค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไร และต่างต้องสื่ อสารที่แตกต่างกันหากต้องการเงินบริ จาคจากกลุ่มเหล่านี้ ปั จจัยกลุ่มแต่ละรุ่ น
แสดงถึงผลกระทบต่อการบริ จาคการกุศลคือ มีแนวโน้มคาดเดาในอนาคตต่อการได้รับมรดกจากรุ่ นปู่ ภาวะ
สงครามโลก ทาให้มรดกได้รับการตกทอดมีจานวนมหาศาลเพื่อให้กบั การกุศล แม้จะมีจานวนเงินมากที่ส่งมอบ
ให้ลูกหลานเรี ยบร้อยแล้ว (ซึ่งปัจจุบนั อายุ 40 - 50 ปี ) ช่วงนี้นบั เป็ นช่วงที่มีการสื บทอดมรดกสู งสุ ด และเพื่อ
ยืนยันข้อมูลนี้ Sargeant et al., (2002) เขียนว่าการที่จะคาดเดาการโอนทรัพย์สินมรดกจะมีปริ มาณมหาศาล
ในช่วง 50 ปี จากนี้ไป นอกจากนี้ Boston College Social Welfare Institute ได้รายงานการโอนมรดกในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หากมีอายุเกินกว่า 55 ปี (จากปี ค.ศ. 1998 - 2051) อย่างน้อยมีมูลค่า 41 พันล้านดอลล่าร์ และอาจ
สู งถึง 135 พันล้านดอลล่าร์ ก็เป็ นได้ ขณะที่ Cobb (2002) เห็นชอบกับการประเมินตัวเลขเมื่อเขียนว่า “การ
สร้างสรรค์มรดกเก่า” ซึ่ งเพิ่มขึ้นต่อรายการบริ จาค ดังนั้นนักวิชาการพยากรณ์การโอนถ่ายมรดกจากรุ่ นสู่ รุ่น
ประเมินว่าอยูร่ ะหว่าง 40 พันล้านดอลล่าร์ ถึง 136 พันล้านดอลล่าร์ ในระยะเวลา 50 ปี ข้างหน้า
ปั จจุบนั การวิจยั เสนอรู ปแบบความเชื่อมโยงระหว่างการให้และอายุและเน้นรุ่ นและอายุของผูบ้ ริ จาค
ซึ่ งจะมีความสาคัญยิง่ Mitchell (1996) เขียนว่า “สัดส่ วนครอบครัวบริ จาคการกุศลสู งสุ ดอยูใ่ นช่วงอายุ 35 - 64
ปี มากกว่าร้อยละ 80 ของครอบครัวเหล่านี้บริ จาคการกุศล ขณะที่ Alexander et al., (1997) สนับสนุนความ
เป็ นไปได้ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและระดับรายได้ ทั้งปริ มาณการบริ จาคและร้อยละของครอบครัวที่บริ จาค
ในช่วงวัยกลางคน ซึ่ งเป็ นช่วงที่ร่ ารวยสู งสุ ดและน้อยลงเมื่อสู งวัย นอกจากนี้ ช่วงอายุ 45 - 54 ปี เป็ นกลุ่มที่มี
ความเด่นในอัตราร้อยละผูบ้ ริ จาคสู งสุ ดขณะที่ช่วงอายุ 55 - 64 ปี ของกลุ่มโดยเฉลี่ยบริ จาคในปริ มาณการบริ จาค
เฉลี่ยมากสุ ด ข้อมูลที่แสดงการยืนยันต่อเนื่องถึงมรดกทรัพย์สินและการบริ จาคเพื่อการกุศลพบว่า กลุ่มเงียบมัก
ให้บริ จาคมากที่สุดและอยูใ่ นกระแสที่มีทรัพย์มากที่สุด กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ นบั เป็ นร้อยละมากที่สุดที่มีรายได้ต่อปี
สู งสุ ด
ปั จจัยน่าสนใจประเด็นหนึ่งในหลายประเด็นคือการโอนถ่ายเงินจากรุ่ นสู่ รุ่นได้ถูกอธิ บายจากงานวิจยั ที่
ได้ศึกษาจาก Boston College Social Welfare Research Institute การค้นพบจากการศึกษาได้สาธิตให้เห็นถึง
คุณค่ามรดกที่สูงค่ากว่าหากบริ จาคให้เพื่อการกุศล และจานวนเงินที่เหลือตกกับผูร้ ับมรดก ข้อมูลปรากฏว่า 20
ล้านดอลล่าร์ หรื อมากกว่าโดยเฉลี่ย ร้อยละ 49 บริ จาคให้กบั การกุศลและร้อยละ 21 ให้กบั ผูร้ ับมรดกเงินที่เหลือ
ให้กบั ภาษีมรดก
ปั จจัยเพศนับเป็ นปั จจัยที่แสดงบทบาทสู งขึ้นในการกุศล แม้วา่ ผูบ้ ริ จาคทรัพย์เป็ นเพศชาย แต่เพศหญิง
เริ่ มมีบทบาทสาคัญในภาระกิจการกุศล บริ จาคเกิดขึ้นทุกวันจากเพศหญิงและคาดหวังจากเพศหญิงต่อการกุศล
มากขึ้น เนื่องจากมีส่วนร่ วมภายในสมาชิกครอบครัวที่มีพอ่ มี ลูก และมีรายได้มหาศาล (Sargeant et al., 2002)
การวิจยั โดย Newman (2002) ได้สนับสนุนแนวคิดนี้วา่ ผูห้ ญิงได้มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจด้านการกุศล

เติบโตในสายอาชีพ มีการศึกษาสู งขึ้น มีจานวนมากขึ้นในการทางานนอกบ้าน และมีรายได้สูงขึ้น สื บทอด
มรดกจากพ่อแม่และคู่สมรส มีส่วนร่ วมและความรับผิดชอบต่อครอบครัวและกรรมการมูลนิธิขององค์กรต่าง ๆ
แม้วา่ ระดับการบริ จาคจะแตกต่างระหว่างชายและหญิง และการเลือกการบริ จาคการกุศล การศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาทของเพศด้านพฤติกรรมการกุศล แสดงให้ประจักษ์วา่ การบริ จาคปริ มาณเงินก้อนใหญ่มาจากเพศหญิง
ด้านบริ การสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม หากแต่เพศชายให้ความสาคัญกับการศึกษาและวัฒนธรรม หาก
พิจารณารายละเอียดเพศชายให้การกุศลด้านการศึกษาถึงร้อยละ 75 เปรี ยบกับเพศหญิงร้อยละ 57 หลักการนี้เห็น
ชัดเจนว่าการเข้าใจความชอบของเพศต่อการบริ จาคการกุศลจะส่ งผลการเรี่ ยไรการกุศลต่อความพึงพอใจและ
ความจาเป็ นของผูบ้ ริ จาคนัน่ เอง แต่ประเด็นความเสี่ ยงในการบริ จาคว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ผบู ้ ริ จาคหรื อไม่
นั้น Newman (2000) เสนอว่าการบริ จาคจะเป็ นจานวนน้อยและองค์กรจัดตั้งมาพอควร ความแตกต่างระหว่าง
เพศ การศึกษาพบว่า เพศหญิงยินดีเสี่ ยงในการบริ จาคให้กบั องค์กรการกุศลเล็กและเกิดใหม่ ขณะที่เพศชาย
สนใจว่าองค์กรการกุศลบริ หารดีและใหญ่มีชื่อเสี ยง ท้ายสุ ด Shelly & Polonsky (2002) ได้สังเกตความสัมพันธ์
ระหว่างผูห้ ญิงและผูส้ ู งอายุ โดยทัว่ ไปว่าผูห้ ญิงและผูส้ ู งอายุท้ งั หลายมักไม่บริ จาคการกุศลบ่อยครั้ง
โดยสรุ ปเพศสร้างบทบาทสาคัญต่อการบริ จาคเป็ นปั จจัยการกุศล ตราบใดที่เพศหญิงมีรายได้สูงขึ้นและ
สร้างทรัพย์สิน บทบาทนี้จะเพิม่ ความสาคัญ ดังนั้นผูจ้ ดั การการบริ จาคการกุศลควรเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเพศและการ
ตอบสนองต่อการกุศลและเน้นย้าความพยายามต่อการเรี่ ยไรต่อผูบ้ ริ จาคที่มีความเป็ นไปได้ให้มากที่สุด
ปั จจัยการศึกษาย่อมส่ งผลต่อการบริ จาคการกุศล บทบาทนี้ยอ่ มหมายถึงเม็ดเงินบริ จาคมากขึ้น แม้วา่ จะ
ยังไม่มีความชัดเจนถึงความสัมพันธ์น้ นั แต่มีความเชื่อว่าการศึกษาสู งขึ้น ทาเงินได้มากขึ้น ซึ่ งเป็ นผลจากการ
วิจยั ที่อา้ งมาก่อนหน้านี้ ย่อมเห็นชัดว่ามีอิทธิ พลต่อการบริ จาคการกุศล แม้วา่ การศึกษาในแต่ละระดับยังคงเป็ น
ปั จจัยสาคัญ ดัง่ งานวิจยั สรุ ปว่า การแสดงบทบาทโดยการศึกษาในการบริ จาคเป็ นปั จจัยตรงประเด็นจริ ง ระดับ
การศึกษาสู งส่ งผลต่อความเป็ นไปได้ในการบริ จาคและการบริ จาคมีมูลค่ามากขึ้น ส่ งผลทั้งความศรัทธาใน
ศาสนาและไม่มีศาสนาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ
Schervish & Havens (2001) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเศรษฐีวา่ นอกจากมีทรัพย์สินมหาศาลแล้ว ยังมี
การศึกษาจบปริ ญญาตรี และเกือบครึ่ งของจานวนกลุ่มนี้จบปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาสายอาชีพชั้นสู ง นอกจากนี้
ปั จจัยนอกเหนือจากการศึกษาพบว่า การบริ จาคมีแนวโน้มว่าการศึกษาดีกว่าสู งกว่า แต่งงานแล้ว มีบุตรธิ ดา มี
บ้านอาศัยในเมืองเล็ก (ประชากรอาศัยน้อยกว่า 1 ล้านคน) และบุคคลที่มีพอ่ แม่บริ จาคการกุศลตั้งแต่ลูกยัง
เยาว์วยั แต่ปัจจัยซึ่ งมีความสอดคล้อง พบว่ามีอายุในพิสัยที่กว้าง (30 - 84 ปี ) เฉลี่ยอายุ 59 ปี หรื อมีอายุมากกว่า
อายุเฉลี่ยผูบ้ ริ โภคอเมริ กนั ข้อมูลจากการวิจยั พบว่า แต่งงานแล้วถึงร้อยละ 88 และร้อยละ 93 จบปริ ญญาตรี
และเกือบครึ่ งจบปริ ญญาโทหรื อสายอาชีพชั้นสู ง ข้อสังเกตพบว่า การศึกษาดียอ่ มเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการบริ จาค
การกุศลเป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร

หากพิจารณาถึงกรณี เชื้อชาติยอ่ มสร้างความแตกต่างมากในประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่สาหรับประเทศ
ไทยอาจไม่แตกต่างด้านเชื้อชาติ แต่อาจแตกต่างด้านแนวคิดโดยเฉพาะด้านการเมืองกลุ่มอายุเป็ นปั จจัยสาคัญ
สาหรับแต่ละประเทศ แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เชื้อชาติในประเทศ สหรัฐอเมริ กาโดยเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ
เม็กซิ กนั และลาติน ระหว่างปี ค.ศ. 1990 - 2000 มีประชากรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 58 ขณะที่เอเชียร้อยละ 3.6 อเมริ กนั
อินเดียน 0.9 ผิวสี 12.3 และผิวขาว 75 ทั้งนี้งานวิจยั Steinberg & Wilhelmพบว่า ช่องว่างในการบริ จาคไม่ปรากฏ
เนื่องด้วยปัจจัยด้านรายได้ครอบครัว การศึกษา ทรัพย์มรดกและปัจจัยอื่น ๆ ขณะที่งานวิจยั Anft & Lipman
(2003) สนับสนุนว่าไม่วา่ มุมไหน เมืองไหน ประเทศไหนที่ผบู ้ ริ จาคสี ผวิ ที่มีรายเกินเฉลี่ย (50,000 ดอลล่าร์ )
หรื อมากกว่าย่อมมีการบริ จาคสู งกว่าผูบ้ ริ โภคผิวขาวในระดับรายได้ใกล้เคียงกัน อธิ บายความว่า กลุ่มชุมชน
เม็กซิ กนั ลาตินอเมริ กนั ที่มีการพัฒนาสถานะสังคม เศรษฐกิจ และระดับการศึกษา มีส่วนร่ วมในสังคมและ
ชุมชน ย่อมเพิ่มระดับการบริ จาคการกุศลและจิตอาสาสอดคล้องกับชุมชนอื่น
กลุ่มผูบ้ ริ จาคชาวอาเซี ยน-อเมริ กนั พบว่าชุมชนนี้เป็ นชุมชนที่มีจิตบริ จาค แม้วา่ เงินบริ จาคส่ วนใหญ่จะ
ส่ งให้ครอบครัวเป็ นหลัก “ถิ่นเดิมถิ่นเกิด” การบริ จาคเปรี ยบเสมือนหน้าที่และภารกิจซึ่ งเป็ นเงินช่วยเหลือ
สถานะครอบครัวเป็ นจานวนพันล้านดอลล่าร์ เช่น ค่าเล่าเรี ยน และสิ่ งที่ช่วยเหลือความเป็ นอยูท่ ี่บา้ นเกิด
ประเด็นหลักคือการเงินมิใช่เป็ นประเด็นในการบริ จาคหรื อช่วยเหลือครอบครัว ในปี ค.ศ. 1997 ครอบครัว
อาเซียนมีรายได้โดยเฉลี่ย 45,429 ดอลล่าร์ เปรี ยบกับ 38,972 ชาวผิวขาวอเมริ กนั และลาติโน 26,628 ดอลล่าร์
และ 25,050 ดอลล่าร์ สาหรับชนชาวแอฟริ กนั เห็นชัดเจนว่า กลุ่มเหล่านี้มีบทบาทต่อการกุศล สนับสนุนเด็ก
คนชรา และให้ความช่วยเหลือโดยตรงมากกว่ามูลนิธิทวั่ ไป ยินดีช่วยเหลือชุมชนเฉพาะข้อมูลเหล่านี้ อธิ บาย
สังคมและพลวัตการบริ จาคเพื่อสังคมและการจูงใจเพื่อบริ จาคการกุศล (Mirenda, 2003)
การจูงใจเพื่อบริ จาคอิงการกุศลและผลลัพธ์ที่พิจารณาได้จากข้อมูลประชากรศาสตร์ แต่คงไม่สามารถ
สร้างเหตุจูงใจจากผูบ้ ริ จาคว่าเกิดจากสาเหตุใด Bennett (2003) ยอมรับว่าเหตุที่ส่งผลต่อการบริ จาค (หลังจากได้
ทบทวนวรรณกรรม) แม้วา่ การศึกษาถึงตัวแปรสาคัญต่อการบริ จาคมีมากตัวแปรที่มีผลต่อประเภทการบริ จาค
ผูบ้ ริ จาคต่างบริ จาคจานวนน้อยจานวนมากช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับรางวัล
ตอบแทนโดยตรงจากการบริ จาค คาถามจึงถามถึงการช่วยเหลือในสังคมผ่านองค์กรหรื อโดยตรงสร้างความฉงน
ให้นกั ปรัชญาและนักเศรษฐศาสตร์ ถึงหลักการใดที่ทาเช่นนั้น แต่กลุ่มนักวิจยั สนใจตรวจสอบจิตใจผูบ้ ริ จาคใน
ปรากฏการณ์เหตุการณ์ใหม่ในการร่ วมบริ จาคเพื่อการกุศลได้ถูกศึกษาเพื่ออธิ บายแรงจูงใจ (Galper, 1998) ได้ให้
ข้อคิดเชิงเหตุผลว่า “การบริ จาคเพื่อการกุศลเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสังคม” กรณี ครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ยบริ จาคเงิน
เพื่อการกุศลเพราะเชื่อว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง
Bennett (2003) เสนอว่าการเกี่ยวข้องกับคุณค่าส่ วนบุคคล การตัดสิ นใจเพื่อบริ จาค บริ จาคที่ใด มี
อิทธิ พลต่อการเลือกการบริ จาค นอกจากนี้คุณค่าส่ วนบุคคลเกี่ยวข้องกับคนขององค์กรอย่างมีนยั สาคัญ

เนื่องจากมีความชื่นชอบอยูเ่ ป็ นทุน Guy & Patton (1989) บุคลิกภาพผูบ้ ริ จาค นั้นยากจะรู ้เข้าใจได้ การจูงใจและ
แรงผลักดันเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเป็ นสิ่ งพื้นฐานมากเพื่อช่วยเหลือ นักวิจยั บางท่านเน้นผูบ้ ริ จาคร่ ารวยและกลุ่มผู ้
บริ จาคเสมอ แม้กลุ่มวิจยั ต่างเริ่ มสนใจกลุ่มผูบ้ ริ จาคใหม่ เริ่ มต้นตั้งศตวรรษเป็ นต้นมาพบว่าผลพวงทางเศรษฐกิจ
และตลาดหุน้ เจริ ญเติบโต (101.4 พันล้านดอลล่าร์ เป็ น 124 พันล้านดอลล่าร์ ในปี ค.ศ. 1995) และมีอตั ราเพิม่
เป็ น 203.5 พันล้านดอลล่าร์ ในปี ค.ศ. 2000 (Cobb, 2002) การเพิ่มปริ มาณสู งเช่นนี้เกิด “กลุ่มผูบ้ ริ จาคใหม่”
เรี ยกว่ากลุ่มนักการกุศลเสี่ ยง (Venture philanthropist) ข้อมูลต่างเริ่ มสะท้อนพฤติกรรมทาให้เข้าใจถึงแรงจูงใจ
ทานองว่า ผูบ้ ริ จาคเสี่ ยงเติบโตในขณะที่เศรษฐกิจช่วงปลายศตวรรษที่ 20 รับบทบาทนักธุ รกิจเสี่ ยงลงทุนและ
ผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีสร้างเงินจากการลงทุนจนกลายสภาพเป็ นการลงทุนเพื่อการกุศลหวังผลกลับมาเป็ น
กาไร
ด้วยข้อมูลเหล่านี้ นักการตลาดสามารถเข้าใจแรงจูงใจผูบ้ ริ จาค สามารถสรุ ปได้วา่ การบริ จาคการกุศล
ทานองว่าไม่มีบุคคลใดสามารถช่วยได้แสดงออกโดยขนาด ขอบเขต และความหลากหลายโดยความพยายาม
ส่ วนบุคคลเพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน และความต้องการส่ วนบุคคล แม้วา่ เพียงรู ้จานวนผูบ้ ริ จาค หรื อการบริ จาค
ต่อสังคม สิ่ งสาคัญเพื่อเน้นหาแรงจูงใจเบื้องหลังการบริ จาค
ทฤษฎีแรงจูงใจอธิ บายถึงเหตุผลที่บุคคลเกี่ยวข้องกับการให้
Brown (2004) อธิ บายว่าบุคคลเกี่ยวข้องกับ
การบริ จาคเพราะได้รับการเชื้อเชิญหรื อขอความเห็นใจให้อาสาหรื อบริ จาค หากบุคคลอื่นเชื่อว่าเหตุผลที่บุคคล
เกี่ยวข้องเป็ นเพราะสายสัมพันธ์ที่สร้างแรงผลักดัน ขณะที่ Radley & Kennedy (1995) เสนอว่า การบริ จาคขึ้นอยู่
กับความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ จาคกับแรงจูงใจและ ปทัสฐานสังคม แต่สาหรับ Kottasz (2004) อธิ บายว่า บุคคล
จานวนมากสนับสนุนพฤติกรรมจิตอาสาโดยดูตวั อย่างพ่อแม่ก่อน แล้วจึงตามคาสอนศาสนา ดังนั้นจึงผลักดัน
ให้เกิดความศรัทธาการกุศลซึ่ งเป็ นพฤติกรรมการเรี ยนรู ้มูลนิธิ Giving USA ได้สนับสนุนแนวคิดนี้วา่ หากปั จจัย
ต่าง ๆ คงที่ บุตรธิ ดาของครอบครัวที่พอ่ แม่บริ จาคย่อมมีการบริ จาคสู งกว่าครอบครัวที่ไม่ได้บริ จาค ปริ มาณเงิน
บริ จาคระหว่างพ่อแม่และลูกจะใกล้เคียง ความเชื่อมโยงระหว่างพ่อแม่และลูกอยูใ่ นเกณฑ์สูง ลูกจะบริ จาคการ
กุศลเฉกเช่นเดียวกับพ่อแม่ ถึงแม้วา่ ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏแต่ตอ้ งพึงระวังข้อมูลประชากรต่อการเสนอความคิด
ด้านการจูงใจ Hibbert & Horne (1996) เสนอว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะค้นหาข้อมูลการจูงใจ แต่ควรมองสิ่ งที่ผา่ น
มาด้านการมีส่วนร่ วมในสังคม เงื่อนไข และการเรี ยนรู ้จากสังคม
เงื่อนไขด้านสังคม คุณค่าสังคมและแรงจูงใจเป็ นเรื่ องคุณค่าส่ วนบุคคลที่จดั ระบบมาตรฐานการอ้างอิง
ความชอบคัดเลือกสิ่ งและกระทาเพื่อขจัดความขัดแย้งและป้ องกันทางเลือกและการใช้ (Bennett, 2003) คุณค่า
ส่ วนบุคคลเปรี ยบเสมือนสิ่ งที่บุคคลพบว่าสาคัญ ค้นหา เก็บ กอด หวงแหน และชื่นชมในแต่ละวันของชีวติ หาก
เป็ นเช่นนี้ คุณค่าส่ วนบุคคลจึงเป็ นกติกานาพาสู่ การกระทา จัดเรื่ องราวก่อนหลังและเลือกจากแนวทางที่มีอยูท่ ้ งั
มีสติและไม่มีสติขณะกระทาการดังกล่าว แม้คนส่ วนบุคคลจะไม่ใช้ขอ้ มูลประชากรศาสตร์ แต่ก็เป็ นฐานข้อมูลที่

มีอิทธิ พลต่อบุคคลในการแสดงออกทางพฤติกรรม ด้วยเหตุน้ ี Bennett (2003) จึงได้แสดงความคิดเห็นถึงคุณค่า
ส่ วนบุคคล จากผลการวิจยั พบว่า คุณค่าส่ วนบุคคลมีศกั ยภาพด้านอิทธิ พลต่อการบริ จาคเฉพาะกรณี ซ่ ึ งบุคคล
ยินดีช่วยสังคม นอกจากนี้คุณค่าส่ วนเฉพาะบุคคลย่อมส่ งผลต่อคุณค่าองค์กรด้านการกุศล (Bennett, 2003)
คุณค่าส่ วนบุคคลเป็ นศูนย์กลางซึ่ งทบทวนจากวรรณกรรมต่าง ๆ ส่ งผลต่อแรงจูงใจ Dowson (1998) ได้เสนอ
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจบนพื้นฐาน (ความเป็ นไปได้) แรงจูงใจดังนี้ (1) การพึ่งพา ขณะที่ปัจเจกบริ จาคการกุศล
อาจเป็ นเพราะได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการกุศลที่ผา่ นมาหรื ออาจเป็ นการคาดการณ์ถึงความจาเป็ นในการ
ได้รับบริ การในอนาคต (2) การเคารพนับถือด้วยการบริ จาคเงินเป็ นแรงจูงใจให้เกิดการปรับปรุ งภาพลักษณ์
ตนเองหรื อมีค่าในสังคม (3) รายได้หรื อภาษีเป็ นเหตุจูงใจให้ได้รับผลประโยชน์จากการหักภาษี นับเป็ นสิ่ งที่
สะท้อนผลประโยชน์จากการบริ จาคทุกประเภท ผูบ้ ริ จาคที่มีรายได้สูงอาจจะบริ จาคเงินให้กบั กิจกรรมการกุศล
ด้านการแพทย์ ศิลป์ หรื อการศึกษา (สถาบัน) เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีรายได้ (4) อาชีพเป็ นเหตุจูงใจเกี่ยวข้องกับ
การแลกเปลี่ยนซึ่ งบุคคลบริ จาคเงินเพื่อการส่ งเสริ มตน การติดต่อธุ รกิจหรื อเพื่อสร้างชื่อเสี ยง
แนวคิดเหล่านี้เป็ นผลสรุ ปการวิจยั ซึ่ งพบว่า การพึ่งพาหรื อผลประโยชน์ต่างตอบแทนและรายได้หรื อ
ภาษีอยูใ่ นเกณฑ์สูง ขณะที่การเคารพนับถือและอาชีพอยูใ่ นเกณฑ์ต่า (Dawson, 1988) แม้งานวิจยั ต่างเสนอว่า
ปั จจัยทั้ง 4 ผสมรวมกับตัวแปรประชากรศาสตร์ จะเกิดประโยชน์มากสามารถพยากรณ์การบริ จาคอย่างมี
ประสิ ทธิ ผลถึงเท่าตัว หากมีขอ้ มูลด้านการศึกษา อายุ และทรัพย์สิน ความคิดลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แต่ให้ขอ้ มูลเจาะจงไม่มากแต่เสนอว่าในโลกเศรษฐกิจควรมองว่าการบริ จาคเป็ นพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลและ
อธิ บายได้ยาก ดังนั้นจึงสรุ ปผลการวิจยั ไว้วา่ (1) รู ปแบบนักเศรษฐกิจสนใจตนเองเป็ นหลัก ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนผลตอบแทนบุญคุณและเป็ นที่รู้จกั ในสังคม (2) ความรู ้สึกอบอุ่นเป็ นลักษณะความพอใจส่ วนตัวจาก
พฤติกรรมการให้ แม้จะได้รับผลประโยชน์ที่จบั ต้องได้เพียงน้อยนิด (3) บาเพ็ญประโยชน์ผอู้ ื่นเพื่อคงไว้ซ่ ึง
คุณภาพชีวติ ในสังคม (4) การอุทิศตนเพราะเป็ นหน้าที่ตอ้ งทา ภาระเกิดจากศาสนาและความเชื่อทางศีลธรรม
แม้วา่ กรณี การได้รับความเคารพนับถือเพื่อสร้างความพอใจส่ วนตัว
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นหัวข้อหลักพื้นฐานในการทาวิจยั การบริ จาคเชื่อมโยงระหว่างผูบ้ ริ จาคและ
กิจกรรมการบริ จาค บางกรณี พบว่า เหตุผลที่บุคคลเลือกการบริ จาคเฉพาะเป็ นเพราะความใกล้ชิดเป็ นเหตุให้
ต้องการบริ การด้านการบริ จาค เหตุผลหลักอีกประการหนึ่งเกิดจากประสบการณ์บุคคลต่างต้องการความ
ช่วยเหลือ (Radley & Kennedy, 1995) ผูบ้ ริ จาคมักอิงการกุศลจากสิ่ งที่จบั ต้องได้หรื ออารมณ์ รู ปแบบอัตลักษณ์
การกุศลเสนอว่าการมีส่วนร่ วมมากกว่าจะเป็ นสิ่ งที่ขาดไปในตัวบุคคลเป็ นให้ทาบุญ การบริ จาคการกุศลมากขึ้น
ตกอยูก่ บั ผลประโยชน์ความศรัทธา (Schervish & Havens, 2001) โดยกฎเกณฑ์ที่วา่ ผูม้ ีฐานะและผูบ้ ริ จาค
ระดับกลางในสังคมจะไม่สนับสนุนองค์กรการกุศล หากรู ้สึกเป็ นการสัมพันธ์กนั ส่ วนตัว แต่ตามแนวคิด
Dawson (1988) ต่อผลประโยชน์ตอบแทนอาจไม่เป็ นที่ยอมรับในกลุ่มผูบ้ ริ จาคแต่การจูงใจเบื้องต้นยังคงสาคัญ

นักวิจยั ต่างสนับสนุนทฤษฎีที่วา่ การบริ จาคต่อกิจกรรมการกุศลใด เพิ่มขึ้นเมื่อผูบ้ ริ จาคต่างตระหนักถึงสถานะ
ความเป็ นอยูอ่ นั เกิดจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาการแพทย์ ความหายนะ ดินฟ้ าอากาศ บุคคล
บริ จาคการกุศลก็ต่อเมื่อมีความเป็ นเอกลักษณ์เชื่อมโยงกับการกุศล งานวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามไม่ได้
อภิปรายพฤติกรรมการกุศลจากการบาเพ็ญประโยชน์หรื อผลตอบแทน แต่ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถจดจา
เหตุการณ์เฉพาะหรื อวิกฤตในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงชีวติ การจูงใจตอบรับความดูแล เอาใจใส่ ผตู ้ กยาก และ
นาพาสู่ การอุทิศตนต่อการกุศล (Schervish & Havens, 2002) ท้ายสุ ด Radley & Kennedy (1995) เตือนว่าบุคคล
ไม่จาเป็ นต้องเผชิญหน้ากับหายนะแล้วจึงตัดสิ นใจบริ จาคการกุศล ไม่เฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรงจาก
ความทุกข์ถึงจะบริ จาค การมีประสบการณ์เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับบุคคลเพื่อขยายผลเชื่อมโยงความสาคัญต่อการ
บริ จาคเพื่อการกุศล
การบาเพ็ญประโยชน์มกั สร้างความสับสนต่อนักเศรษฐศาสตร์ แต่ยอมรับโดยนักจิตวิทยาด้านแนวคิดที่
ต้องตั้งคาถามเพื่อค้นหาประโยชน์แอบแฝงในการบริ จาคเพื่อคาตอบในการวิจยั การบริ จาคเป็ นการแสดงออก
ซึ่ งความไม่เห็นแก่ตวั หรื อการอุทิศตนเพื่อสวัสดิภาพผูอ้ ื่น (Webster, 1981) แต่คาถามยังคงยึดมัน่ อยูว่ า่ เป็ นความ
บริ สุทธิ์ ใจแท้จริ งหรื อดังนั้นเพื่อตอบคาถามดังกล่าวนี้ พฤติกรรมความบริ สุทธิ์ ใจจึงเป็ นความรู ้สึกดีที่บุคคล
ตัดสิ นใจว่าความรู ้สึกเป็ นสิ่ งที่ไม่เห็นแก่ตวั สาหรับการวิจยั โดย Guy & Patton (1989) พบว่า แรงจูงใจบางปั จจัย
อาจมีแรงกระตุน้ มากกว่าและปั จจัยที่ผลักดันมากที่สุดคือความต้องการขั้นพื้นฐาน ส่ วนลึกภายในความรู ้สึกเพื่อ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นโดยไม่คาดหวังสิ่ งตอบแทนหรื อรางวัลมากกว่าความยินดีที่ได้ช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับความทุกข์
ยาก
ความเห็นแก่ประโยชน์ผอู ้ ื่น
Brown (2004) เชื่อว่า การให้เป็ นการบังคับหรื อกฎเกณฑ์ดา้ นศีลธรรมเป็ น
เรื่ องปกติเพื่อความศรัทธาต่อศาสนาซึ่ งเป็ นการบริ จาคส่ วนใหญ่ที่สุดในการบริ จาคการกุศล ศาสนาเป็ นพลัง
ขับเคลื่อนสาหรับความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่นทุกศาสนาต่างสอนให้รู้จกั การเสี ยสละ เป็ นตัวอย่างที่ดีในสังคม
(ประมาณร้อยละ 10 เป็ นจุดประสงค์ศาสนาคริ สต์ ยิว และซิกซ์) สาหรับศาสนามุสลิม ภาษีการกุศลนับเป็ นเสา
หลักสาคัญต่ออิสลาม เฉกเช่นเดียวกับการสวดมนต์ การแสวงบุญในประเทศสหรัฐอเมริ กาพบว่า ศาสนาเป็ น
เรื่ องที่คน้ หาความจริ งความศรัทธามีส่วนร่ วมการกุศลถึงร้อยละ 67 แม้วา่ การบริ จาคด้วยความศรัทธาเป็ นสิ่ ง
สาคัญ ใครที่ได้บริ จาคเพื่อบารุ งศาสนาเป็ นบุคคลใจบุญเชื่อมโยง ทางโลกฆราวาสผ่านโบสถ์ วัด หรื อมัสยิด
หรื อแม้แต่องค์กรที่มิใช่ศาสนา (Schervish & Hareus, 2002) จิตกุศลย่อมเป็ นส่ วนประกอบบุคคล มีพลัง Guy &
Patton (1989) บุคคลมีพลังขับเคลื่อนภายในบุคคลเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่นและแยกออกจากเหตุผลในมุมมองนัก
เศรษฐศาสตร์ ดังนั้นจึงเสนอว่าบุคคลช่วยเหลือบุคคลอื่นเพราะได้รับรางวัลอยูใ่ นส่ วนลึกภายในจิตใจบริ จาค
การกุศล

ประโยชน์จากภาษีรายได้หากบริ จาคการกุศล ทั้งนี้อาจะเป็ นคาตอบในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ วา่ ทาไม
บุคคลยอมทาบุญจากเงินที่หามายาก ทางานหนักเพื่อเงิน งานวิจยั ชี้วา่ ผลประโยชน์ดา้ นภาษีอาจมิใช่แรงจูงใจ
หลัก เพราะบางคนเชื่อว่าสิ่ งเร้าอาจมิใช่เหตุเบื้องต้นสาหรับใจบุญ แต่สิ่งกระทบผูร้ ่ ารวยคือการลดหย่อนภาษี
ดังนั้นบุคคลผูบ้ ริ จาคเพื่อลดหย่อนภาษีมกั จะแยกแยะบัญชีให้เหมาะสม (Kottasz, 2004) อนึ่ง การบริ จาคเพื่อการ
กุศลเพิ่มแม้วา่ อัตราภาษีลดหย่อนจะลดลงหรื อแม้จะส่ งผลทางลบก็ตาม หากราคาหรื อเงินบริ จาคเป็ นปั จจัย
สาคัญในการตัดสิ นใจเพื่อบริ จาค เพราะราคามีผลต่ออัตราภาษี ด้วยเหตุน้ ีอตั ราภาษีจึงมีการเปลี่ยนแปลงการ
บริ จาคเช่นเดียวกัน ดังนั้นการเพิ่มอัตราภาษียอ่ มคาดหวังเพิ่มการบริ จาค ทฤษฎีที่นาเสนอมีหลักการเช่นเดียวกัน
แต่มิใช่ตามเหตุน้ ี หากพิจารณาฐานภาษีลดลง การบริ จาคย่อมลดลงแต่ไม่ใช่ปรากฏการณ์น้ ี การบริ จาคการกุศล
เพิม่ ขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจย่อมไม่ใช่เหตุผลเพียงประการเดียวและไม่ถูกต้องบริ บูรณ์อาจเป็ น
เหตุผลเพียงได้ผลประโยชน์บางอย่างก็สามารถบริ จาคการกุศลเพื่อสิ่ งที่คาดหวังไว้
การลงทุนด้านสังคมและการพัฒนาอาชีพ นับเป็ นปัจจัยที่
Dawson (1988) เสนอว่า การบริ จาคเพื่อ
ประโยชน์ทางสังคมหรื ออาชีพเป็ นแรงจูงใจเพื่อชุมชน บาเพ็ญตนเพื่อสังคม พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลด
จานวนอาชญากรรม และรักษาสถาบันครอบครัว (Galper, 1998) หากพิจารณาถึงการลงทุนทางสังคมอาจกระทา
โดยฝากบุญไว้กบั โบสถ์ อาสาสมัคร กลุ่มชุมชน กลุ่มเพื่อน บุคคลที่อยูใ่ นกลุ่มเครื อข่ายสังคมย่อมแสดงสิ่ งดีและ
แปลความรู ้สึกออกเป็ นการบริ จาค สาหรับความก้าวหน้าในอาชีพงานอาจรวมความถึงส่ งเสริ มหรื อหยุด
ความก้าวหน้าในงาน การบริ จาคเป็ นเรื่ องปกติที่คาดหวังจากสังคม (Radley & Kennedy, 1995)
เศรษฐีผบู ้ ริ จาคชาวอเมริ กนั
Andrew Carnegie (ศตวรรษ 19 - 20) เป็ นบุคคลผูบ้ ริ จาคการกุศลที่มี
ชื่อเสี ยงเพราะบริ จาคมหาศาล เพราะจิตศรัทธาและเป็ นตัวอย่างเศรษฐีที่มีทรัพย์มหาศาลและบริ จาคการกุศล
เขียนหนังสื อ “The Gospel of Wealth 1998” โดยพิจารณารายได้ส่วนเกินในรู ปกองทุนและสร้างผลประโยชน์
เพื่อชุมชน แม้เศรษฐีจะมีจิตเอื้อเฟื้ อหรื อแรงจูงใจเบื้องหลัง บางคนเห็นว่าการทาบุญทาทานของเศรษฐีอาจมิใช่
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม แต่เพื่อเป็ นเส้นทางสู่ สังคมซึ่ งแตกต่างจากทฤษฎี Dawson เกี่ยวกับการเคารพนับถือ แม้
Demo พบว่า การบริ จาคเพียงเพื่อการสู่ สังคม คุณค่าสังคม เพื่อนได้รับการยกย่องหรื อเพื่อนกดดันให้เข้าร่ วม
บริ จาค หากแต่ผลประโยชน์ทางสังคมในการบาเพ็ญประโยชน์ยอ่ มเป็ นที่ยอมรับ เช่น การจัดอีเว้นต์สปอนเซอร์
สาหรับโรงพยาบาลกองทุนท่องเที่ยวสาหรับเด็กที่พิการ ดังนั้นการกระทาเพื่อการบริ จาคอาจมีเงื่อนงา (Radley
& Kennedy, 1995) อย่างไรก็ตาม แนวคิดการไต่ระดับสังคมโดยใช้การกุศลเป็ นตัวนาพาแต่ความเสี่ ยงที่เกิดจาก
ผูบ้ ริ จาคใช้เงินเพื่อกระจายรายได้ นักวิจยั เชื่อว่าแรงจูงใจของผูบ้ ริ จาครายใหญ่ไม่มีความแตกต่างจากคนทัว่ ไป
นักวิจยั สนใจศึกษาลึกซึ้ งหลายปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ ริ จาคระดับเศรษฐีพร้อมทายาทด้านการบริ จาค ปั จจัยเนื้อหาด้าน
ความนอบน้อม ความรับผิดชอบและความเอื้ออารี ทรัพย์มรดกต้องปกป้ องรักษา เพื่อสร้างตานานต่อเนื่องด้าน
การกุศล (Schervish, 2000 ; Schervish & Havens, 2001 ; Schervish, et al., 2001) รู ปแบบการดูแลครอบครัวต่อ

ชุมชนและสังคม สั่งสอนบุตรถึงคุณค่าสังคม ประมาณร้อยละ 60 สอนบุตรธิ ดาถึงความมัง่ คัง่ นาพาการกุศล
สื่ อสาร รับผิดชอบ และปกป้ องทรัพย์สิน สอนถึงพลังและสิ ทธิพิเศษของทรัพย์ (Schervish & Havens, 2001) ผู้
บริ จาคที่ร่ ารวยในประเทศสหรัฐอเมริ การ้อยละ 80 ต่างร่ วมกิจกรรมการกุศล แม้ผบู ้ ริ จาคที่ร่ ารวยดั้งเดิมจะอารี มี
เมตตาจิต แต่กลุ่มใหม่ก็ควรศึกษาให้ชดั เจนประจักษ์ต่อไป
การทบทวนวรรณกรรมด้านการกุศลเริ่ มมีความสาคัญโดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ จาครุ่ นใหม่
Letts et al.,
(1997) ได้ใช้คานี้ใน ค.ศ. 1997 ในบทความ “เงินทุนเสมือนจริ ง” ท้าทายกลุ่มนักลงทุนเสี่ ยงในมูลนิธิการกุศล
รู ปแบบเป็ นจุดเริ่ มต้นสาหรับมูลนิธิเพื่อพัฒนาความสามารถให้ยงั่ ยืนและขยายโปรแกรมหรื อกิจกรรมการตลาด
ให้ประสบความสาเร็ จ
นักวิจยั เสนอว่าสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากมูลนิธิในโลกของการเสี่ ยงในการลงทุนประเมินจากความเสี่ ยง
มาตรการวัดการปฏิบตั ิงานการลงทุนทางการเงิน การสร้างศักยภาพและการสร้างกลยุทธ์สาหรับองค์กรการกุศล
บรรลุเป้ าประสงค์ การวิจารณ์ต่อองค์กรการกุศลมักเป็ นเรื่ องการใช้เวลาและเงินเพื่อคงอยูต่ ่อไปด้วยการบริ จาค
มากกว่าสร้างศักยภาพที่จะอยูไ่ ด้ตามลาพัง (Schervish et al., 2001)
กลุ่มผูบ้ ริ จาครุ่ นใหม่ไม่ใช่คนโสด มีบางสิ่ งที่ยอมรับในสังคม
Wagner (2002) เสนอว่าเป็ นกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ ช่วงปลาย ค.ศ. 1990 ตลาดหุ น้ สร้างกลุ่มผูบ้ ริ หารที่ร่ ารวยและผูป้ ระกอบการมีทรัพย์สินกว่าหลาย
ร้อยล้านดอลล่าร์ (Byrne et al., 2002) กลุ่มรุ่ นใหม่มีรูปแบบเหมือนรุ่ นเดิมที่วา่ ทางานหนัก ฉลาดในการใช้เงิน
สร้างโอกาสและโชคดี สร้างวงศ์ตระกูลในช่วงเวลาสั้น (Schervish et al., 2000) สาหรับ Briscoe & Martin
(2001) อธิ บายว่าบุคคลที่เป็ นเศรษฐีใหม่ ร่ ารวยจากทศวรรษที่แล้วอายุนอ้ ยกว่า 50 ปี และต้องการหาวิถีทาง
สร้างโชคดีเพื่อสร้างความแตกต่าง กลุ่มนี้เรี ยกว่านักลงทุนการกุศลก็ได้ อาจเรี ยกว่า ผูป้ ระกอบการหรื อเศรษฐี
หุ น้ เงินล้าน ซึ่ งเกิดจากการสร้างธุ รกิจใหม่จากเทคโนโลยีและอินเตอร์ เน็ต กลุ่มนี้บริ จาคทรัพย์ไม่ใช่การให้แต่
เป็ นการลงทุน (Briscoe & Marion, 2001) ขณะที่ Wagner (2002) เห็นชอบกลุ่มบริ จาคไฮเท็ค ผูป้ ระกอบการ
สังคม กองทุนผูกพันหรื อนักลงทุน กลุ่มใหม่น้ ีมีเป้ าประสงค์การบริ จาคคือ การเปลี่ยนแปลงโลก กลุ่มใหม่ไม่
ยอมรับวิธีกลุ่มเก่าดั้งเดิมเพราะเชื่อว่า บทเรี ยนจากธุ รกิจและการโอนถ่าย องค์ความรู ้สู่ภาคส่ วนไม่หวังผลกาไร
Byrne et al., (2002) อธิ บายว่า ผูบ้ ริ จาคเงินก้อนโตมีหลักการและออกแบบปฏิบตั ิดว้ ยความฉลาดและความขยัน
ทาให้เป็ นคนรวย Schervish et al., (2001) เห็นด้วยเพราะกลุ่มนี้สามารถใช้เงินได้ชาญฉลาด มีประสิ ทธิ ภาพ
ลักษณะเหมือนกันเช่นเดียวกับการเรี ยนรู ้ธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ท้ายสุ ด Wagner (2002) เสนอว่า กลุ่มนี้
เกี่ยวข้องกับเพื่อนในกลุ่มเท่าที่จะรู ้จกั ได้ วิเคราะห์และกระตุน้ เพื่อสร้างศักยภาพขององค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กาไร ปั จจัยหลักคือความเกี่ยวข้องการมีส่วนร่ วมไม่ใช่เพียงจ่ายเงินเท่านั้น กลุ่มใหม่จะคิดใหญ่และคาดหวังว่า
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรจะคิดและทาเช่นกัน เชื่อถือได้ตดั สิ นใจเร็ วในการเรี่ ยไรการกุศล Schervish et al.,
(2001) เตือนว่ากลุ่มใหม่น้ ีไม่เพียงแต่บริ จาคแต่นาความเชี่ยวชาญในการจัดการและการลงทุน ดังนั้นกองทุนอาจ

เรี ยกว่าการลงทุน ผูจ้ ดั กิจกรรมการกุศลอาจเรี ยกว่า หุ น้ ส่ วน (Cobb, 2002) งานวิจยั ที่มองถึงรู ปแบบการกุศล
อย่างเข้าใจได้มากสุ ดทั้งเชิงปฏิบตั ิและการแข่งขันเน้นวัตถุประสงค์ วัดการปฏิบตั ิจดั การความเสี่ ยงด้วยการ
ตรวจสอบและแก้ไข วางแผนจัดหาทุนเรี่ ยไรไว้ล่วงหน้า มีการวิจยั พัฒนาคอยสนับสนุนผูบ้ ริ จาคในระยะยาว
และยัง่ ยืน (Letts et al., 1997) มีกลยุทธ์บริ หารเชิงธุ รกิจและสร้างประสิ ทธิ ภาพ นักวิจยั เห็นด้วยกับการมีส่วน
ร่ วมย่อมสร้างการบริ จาค เรี ยกว่าทฤษฎีอตั ลักษณ์ บางทฤษฎีเน้นการเชื่อมโยงหรื อเรี ยกร้องให้ร่วมบริ จาค
(Radley & Kennedy, 1995 ; Schervish & Havens, 2001) งานวิจยั บางเล่มชี้วา่ รายได้ต่าย่อมส่ งผลต่อผูบ้ ริ จาค
ทาบุญ แต่เศรษฐีทาบุญเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Kottasz, 2004) สรุ ปว่ากลุ่มผูบ้ ริ จาคที่มีเศรษฐสังคมบริ จาคการ
กุศล เพราะสามารถลดภาวะความเศร้า บริ จาคการกุศลเพื่อสภาพแวดล้อม นิเวศน์ การศึกษาและวัฒนธรรมและ
บริ จาคสาหรับเด็กและการไร้ที่อยูอ่ าศัย แต่กลุ่มเศรษฐีต่างให้การบริ จาคสาหรับสิ่ งที่จบั ต้องและอารมณ์ที่ยดึ ติด
ได้แต่ Guy & Patton (1989) เสนอว่า เศรษฐีผมู ้ ีเมตตาหรื อแม้ผยู ้ ากจนต่างยินดีบริ จาคเงินเดือนต่อการกุศลใน
ปริ มาณมากกว่าผูม้ ีรายได้ปานกลางในงานวิจยั Schlegelmich & Tynan (1989) รายงานว่ามีปัจจัยเฉพาะที่มี
ผลกระทบต่อการเลือกกิจกรรมการกุศล เป็ นความชอบอันเกิดจากปั จจัยประชากรศาสตร์ หลังจากนั้นเกิดจากตัว
แปรไลฟ์ สไตล์และกิจกรรมในชีวติ ประจาวันและท้ายสุ ดตัวแปรจิตวิทยา แต่ตวั แปรทั้งสามต่างพบว่าไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ จึงต้องสรุ ปว่าผูบ้ ริ จาคไม่แตกต่างจากผูไ้ ม่บริ จาค ความเชื่อมโยงระหว่างความชอบพิเศษต่อ
การกุศล ไม่มีความสัมพันธ์กบั การแบ่งส่ วนการตลาด ขณะที่ Brown (2004) เสนอว่า ผูบ้ ริ จาคเศรษฐียอ่ มมี
วิธีการแตกต่างจากบุคคลอื่น มีอิทธิ พล สร้างความสาเร็ จอิสระ ดังนั้นการจูงใจอาจคล้ายกัน แต่เศรษฐีบริ จาคการ
กุศลเพราะสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมมากกว่าวิธีการอื่นเพื่อสร้างอิทธิ พลในสังคม
องค์กรที่แสวงหาผลกาไรเผชิญกับสิ่ งท้าทายด้วยการวิจยั เป็ นหลัก แต่งานวิจยั ก็ไม่สามารถอธิ บายการ
เรี่ ยไร ดังนั้นจึงไม่สามารถให้ขอ้ มูลพอเพียงเพื่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการจัดกิจกรรมการกุศล Hager
(2004) อธิ บายว่าปั ญหาการขาดการวิจยั ทาอย่างไรถึงทาให้การเรี่ ยไรประสบความสาเร็ จ ไม่มีขอ้ มูลพอเพียง
ฉะนั้นความสามารถที่จะประเมินกระบวนการการบริ จาคจึงเป็ นเรื่ องท้าทายการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ จาค การรับรู ้
ประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นหนทางที่ดีที่สุดในการประเมินการรับรู ้ของผูบ้ ริ จาคให้กบั องค์กรการกุศล (Sargeant &
Kahler, 1999) การรับรู ้ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรการกุศลจึงถือเป็ นเรื่ องประเด็นสาคัญต่อการศึกษา การเรี่ ยไร
การกุศลและองค์กรธุ รกิจสามารถอิงการกุศลเพื่อขยายฐานองค์กร ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับรสนิยมภาพลักษณ์
กับผูบ้ ริ โภคหรื อผูบ้ ริ จาคที่คาดหวังว่าสถาบันการกุศลเหล่านี้มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเงินการกุศลได้
โปร่ งใส
Lee (2003)เสนอว่าแม้สาธารณชนจะให้ความสนใจและเข้าใจถึงกระบวนการเรี่ ยไรการกุศลโดยเน้น
ประสิ ทธิ ภาพต้นทุน แต่สับสนและนาพาสู่ ความไม่เข้าใจถึงเงินที่บริ จาคจะตรงตามที่ผบู ้ ริ จาคประสงค์ ผูบ้ ริ จาค
ต้องการเข้าถึงข้อมูลองค์กรการกุศลว่าสามารถรับผิดชอบ น่าเชื่อถือและจัดการดี Kennedy & Vargus (2001) ได้

ทาวิจยั เชิงสารวจประสบสิ่ งท้าทายสาหรับทั้งด้านวิธีการและการใช้ต่อประเด็นการกุศล การกรอกแบบสอบถาม
น้อยลงหรื อยินดีให้ขอ้ มูล สถานการณ์น้ ีจะดาเนินการต่อไป คือ ขาดความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลการบริ จาค
นอกจากนี้นกั วิจยั การกุศลรู ้สึกว่าแนวโน้มในปั จจุบนั ด้านการวิจยั องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรมีจากัด แนว
ทางการวิจยั มีหลายหนทางเพื่อศึกษาพฤติกรรมการกุศล แต่ละทางมีท้ งั จุดแข็งและจุดด้อย แต่ต่างเกื้อหนุน
สหสัมพันธ์กนั และไม่มีวธิ ี ศึกษาเดียวที่จะเข้าใจการบริ จาคและจิตอาสา (O’Neill, 2001)
องค์กรการกุศลที่รู้จกั ดีแห่งหนึ่งได้วจิ ยั ด้านการกุศลโดยตรง คือ
Independent Sector (IS) ซึ่งเป็ นองค์กร
การกุศล มูลนิธิและการกระทาเพื่อประชาชนผูบ้ ริ จาค (www.independent-sector.org) นักวิจยั บางท่านที่เป็ นที่
รู ้จกั ในวงการศึกษาไม่สามารถยอมรับผลการวิจยั ของ IS แต่บางท่านก็ยอมรับ (O’Neill, 2001) กรณี Hall (2001)
ยอมรับงานวิจยั ด้านการกุศลนั้นมีจุดด้อยเพราะคุณภาพข้อมูลและการวัดผลไม่เป็ นที่ยอมรับ ดังนั้นการวิจยั การ
กุศลจึงเป็ นเรื่ องที่มีขอ้ จากัด ตัวอย่างความน่าเชื่อถือ ดังนั้นการวิจยั ในอนาคตที่จะเป็ นที่ยอมรับได้ตอ้ งได้รับการ
วางแผนการวิจยั เป็ นอย่างดี ผ่านกระบวนการวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นการวิจยั การกุศลกิจกรรมและผูม้ ีส่วนร่ วม
การวิจยั ที่มีการศึกษาระยะยาวเป็ นครั้งแรกเป็ นการบริ จาคและจิตอาสา ได้แก่
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โดยนักวิจยั Havens & Schervish (1996) ได้รับการสนับสนุนจาก W.K.Kellogy Foundation และ T.B.Murphy
Foundation ประโยชน์ที่ได้รับจากสถาบันเหล่านี้ คือ ได้รับข้อมูลจากบุคคลที่บริ จาคต่อเนื่องไม่ใช่จากความทรง
จาในอดีตสอบถามมากกว่า 1,800 คน โดยให้แรงจูงใจในการตอบคาถาม (Havens & Schervish, 2001)
ผลการวิจยั นับได้วา่ มีความสาคัญในปั จจุบนั หากเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การเพิ่มปริ มาณการบริ จาค วิธีการวิจยั ซึ่ ง
ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 5 ประเด็น คือ (1) การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรายได้คู่สมรสหรื อผูใ้ หญ่ที่ร่วมอาศัย (2)
กิจกรรมชีวติ ปกติ เช่น การฟังธรรม (3) บริ จาคเงินเล็กน้อย การให้เวลาเพื่อจิตอาสา (4) ผูว้ จิ ยั ภาคสนามต้อง
ได้รับการฝึ กอบรม เป้ าประสงค์การวิจยั วัตถุประสงค์ของคาถามการวิจยั และความหมายของคาที่ใช้และ
ประเภทการสัมภาษณ์ (5) เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ผูถ้ ูกสัมภาษณ์อาจเรี ยกกลับมาแก้ไขข้อมูลที่
กากวม เกินความเป็ นจริ ง (Havens & Schervish, 2001)
Bankers Private Banking และ Deutsche Bank (1998-2000) ได้ทาการวิจยั ของผูร้ ่ ารวยประเภทอภิมหา
เศรษฐี (มีทรัพย์สิน 5 ล้านดอลล่าร์ ถึงเฉลี่ย 38 ล้านดอลล่าร์ ) ซึ่ งมีบทบาทต่อการบริ จาค พบว่าผูบ้ ริ จาคที่มีรายได้
เกิน 1 ล้านดอลล่าร์ บริ จาคร้อยละ 6 และน้อยกว่าร้อยละ 1 ของผูบ้ ริ จาค บริ จาคเงินร้อยละ 10 ของรายได้
(Schervish & Havens, 2001) จุดประสงค์การศึกษา เพื่อค้นพบว่าเศรษฐีคิดและทาอย่างไรกับศักยภาพทรัพย์สิน
พร้อมชีวติ ทายาท และเพื่อปรับปรุ งชีวติ กับผูอ้ ื่น ดังนั้นการวิจยั นี้ เพื่อให้ขอ้ มูลกับอุตสาหกรรมธนาคารกับการ
จัดการทรัพย์สินของลูกค้าเศรษฐีและการตัดสิ นใจบริ จาค ทั้งนี้เข้าใจรู ปแบบคุณค่าและพฤติกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคม ข้อมูลสู งค่าและมีประโยชน์จากการวิจยั เพื่อเรี ยนรู ้ถึงรายละเอียดของมหาเศรษฐี ระดับชนชั้นกลาง ด้วย
เหตุผลการสู ญเสี ยคนในครอบครัวหรื อการรักสัตว์ รวยที่สุดถึงจนที่สุด ต่างมีความประสงค์เช่นเดียวกัน ท้ายสุ ด

การศึกษาให้ขอ้ มูลประชากรศาสตร์ ที่สร้างสรรค์โครงสร้างรายละเอียดของผูบ้ ริ จาคมหาเศรษฐีแบบดั้งเดิมซึ่ งมี
ผลต่อการเรี่ ยไรและองค์กรที่ไม่แสวงผลกาไร
การสร้างชื่อเสี ยงผ่านการบริ จาคบริ จาคการกุศลเปรี ยบกับการสารวจภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ โภค แม้จะ
ไม่ใช่การศึกษาชีวติ และไลฟ์ สไตล์ประจาหรื อศึกษาทรัพย์ แต่เสนอปั จจัยสาคัญสาหรับองค์กรไม่แสวงผลกาไร
Bennett & Gabriel (2003) ได้วจิ ยั ประเด็นภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงถึงเกณฑ์ที่มีผลต่อการตลาดองค์กร สมมติฐาน
3 ข้อจากการสังเกต ส่ งผลต่อการพัฒนาแบบสอบถามสั้น ๆ ง่ายๆเพื่อนามาใช้กบั ผูบ้ ริ โภคในนครนิวยอร์ ก การ
ใช้คาและประโยคที่อธิ บายภาพลักษณ์การบริ จาคส่ งผลต่อชื่อเสี ยง นักวิจยั ได้พฒั นาการสารวจเพื่อวิเคราะห์
ความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับปั จจัยนี้ พบว่าภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงมีโครงสร้างที่แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง
(Bennett & Gabrill, 2003) งานวิจยั เสนอว่าการตลาดสาหรับองค์กรการกุศลควรศึกษาภาพลักษณ์หรื อศึกษา
ภาพลักษณ์ที่ตอ้ งการเพื่อให้เหมาะกับการตลาด
องค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุด คือ
The United Way ในประเทศสหรัฐอเมริ กา มีบทบาทเป็ นองค์กรกลาง
สาหรับองค์กรการกุศลเล็กทั้งหลายเพื่อเรี่ ยไรเงินสาหรับการกุศล งานวิจยั Agle & Kennedy (2001) ชี้ให้เห็นถึง
ประสบการณ์ที่ผบู ้ ริ จาคได้รับจากการบริ จาค การวิจยั ใช้เทคนิคผสมสารวจพนักงานที่ทางานในองค์กรใหญ่
การศึกษา ปั จจัยอายุ เพศ เชื้อชาติ รายได้ครอบครัว ทัศนคติ รวมทั้งปั จจัยการบริ จาคหรื ออาสา ทั้งนี้
รวมถึงเงินบริ จาคต่อครอบครัวและเวลาอาสา (Kirsch et al., 2001) เทคนิคโทรศัพท์เป็ นเครื่ องมือที่ได้ผลสู งสุ ด
ในการเก็บข้อมูลเชิงสารวจ
Schlegelmilch et al., (1997) ได้คน้ พบวิธีการเรี่ ยไรบริ จาคที่ได้ผล คือ การเลือกตัวแปรอิสระและคา
บรรยายตัวแปรในเนื้อหาข้อมูล นักวิจยั ได้เลือกกลุ่มหลายกลุ่มทั้งลักษณะประชากร ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและ
สังคม การรับรู ้ตน การรับรู ้ประสิ ทธิ ภาพการบริ จาค ตัวแปรสถานการณ์และทัศนคติต่อการกุศล
ผูบ้ ริ โภคชาวอเมริ กนั มักตอบสนองเหตุการณ์วกิ ฤตโดยการบริ จาคเงินเพื่อการกุศล
(Steinberg &
Rooney, 2005) ได้ศึกษากระบวนการบริ จาคช่วงวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 เป้ าหมายชีวติ และการบริ จาคได้
เปลี่ยนไปหลังวันนั้น ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงศึกษาเหตุการณ์ก่อนและหลังวันวิกฤต ลักษณะสาคัญคือศึกษาผลกระทบ
จากเหตุการณ์วกิ ฤตตามระดับการบริ จาคการกุศลโดยคาดหวังว่ารายได้ การศึกษาและการนับถือศาสนา อาจเป็ น
ตัวแปรหลักในการบริ จาคที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สูญเสี ย การศึกษาสรุ ปว่าตัวแปรสาคัญต่อการบริ จาคตลาด
กาลคือปั จจัยรายได้ทุกระดับชั้นสังคมเพื่อบ่งบอกถึงความรักชาติ
การลดหย่อนภาษีรายได้นบั เป็ นกรณี ปกติเพื่อวิเคราะห์องค์กรที่ไม่แสวงผลกาไร เป็ นประเด็นที่
น่าสนใจในการวิจยั การกุศล องค์กรการกุศลที่มีสินทรัพย์นอ้ ยหรื อรายรับจากัดไม่ตอ้ งแสดงการหักภาษี (70 %)
Tuckman & Chang (1998) อธิบายถึงการเสี ยภาษีแสดงถึงฐานะการเป็ นองค์กรการกุศล Hager et al., (2002)
อธิ บายถึงการขาดข้อมูลองค์กรการกุศล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรม การตลาดหรื อค่าใช้จ่ายในการ

เรี่ ยไรการกุศล Lee (2003) อธิ บายว่าค่าใช้จ่ายในการเรี่ ยไรการกุศลขององค์กรหนึ่งอาจจัดแบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายการ
กุศลได้ Tuckman & Chang รายงานว่าร้อยละ 72 ของรายงานการกุศลไม่ได้นาส่ งค่าใช้จ่ายในการเรี่ ยไรการกุศล
Hager et al., (1998) ชี้วา่ ร้อยละ 59 ไม่ได้รายงานค่าใช้จ่ายการกุศล แต่สนับสนุนการไม่ได้รายงานค่าใช้จ่ายการ
เรี่ ยไรต่อการเสี ยภาษีให้กบั รัฐบาล เห็นด้วยกับการไม่ได้รายงานผลการเรี่ ยไรหรื อค่าใช้จ่ายในการจัดแสดง
กิจกรรมการตลาดการกุศลและแนวคิดการเรี่ ยไรที่มีตน้ ทุนเป็ นศูนย์ยอ่ มเป็ นการอธิ บายที่อาจจะถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย แต่การไม่รายงานค่าใช้จ่ายในการเรี่ ยไรการกุศลย่อมเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถเข้าใจกระบวนการจัดการการ
กุศลที่มีความถูกต้องโปร่ งใสได้ (Hager et al., 2002)
ประเด็นหลักในการวิจยั องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรและจิตอาสาที่สามารถศึกษาและทาความเข้าใจ
บางปั จจัยงานวิจยั นี้ไม่อาจล่วงล้ าเพื่อศึกษาอันเกิดจากปั จจัยต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษามาในอดีต สาหรับการศึกษา
ในบริ บทประเทศไทยผูว้ จิ ยั พยายามที่จะเข้าใจในส่ วนของการรับรู ้ผบู ้ ริ โภคต่อกิจกรรมการตลาดและส่ งผลต่อ
องค์กรสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงกับผูบ้ ริ โภคและตลาด
การวิจยั และองค์กรการกุศลสามารถตรวจสอบและประเมินการกุศลโดยใช้สูตรคณิ ตศาสตร์ แบบง่าย
จนถึงซับซ้อนและการใช้เกณฑ์เพื่อได้รับข้อมูลเพื่อนาไปใช้ต่อไป Taylor (2004) และ Better Business Bureau
Wise Giving Alliance ได้แก่ กรณี (1) ใช้นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 จากค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการตลาด (2) ใช้ไม่เกิน
ร้อยละ 35 ของเงินเรี่ ยไร Bennett & Savani (2003) เห็นด้วยกับกรณี แรกเท่านั้น The National Center for
Charitable Statistics (NCCS) เสนอการวัดผลการทางานขององค์กรการกุศลโดยการคานวณอัตราส่ วนเพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายจากการหาทุนหารด้วยการสนับสนุนสาธารณะ แต่การศึกษาโดย Brooks (2004) เป็ นอีก
ประเด็นหนึ่งที่เน้นกระบวนการหาทุน เน้นการเติบโตต่อเนื่องและประสิ ทธิ ผลการตลาด Ritchie & Kolodinsky
(2003) เสนอการคานวณ 16 แบบเพื่อประเมินการวัดผลการคานวณโดยใช้อตั ราส่ วน โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม
ย่อย ได้แก่ (1) ผลปฏิบตั ิการการเงิน (2) ประสิ ทธิภาพการหาทุน (3) การสนับสนุนสาธารณะ (4) ผลการ
ปฏิบตั ิการลงทุนและการหาทุน แต่ท้ งั 16 แบบ ยังคงใช้การเสี ยภาษีเป็ นหลัก แต่ส่วนใหญ่ยงั คงเห็นชอบกับการ
วัดผลด้วยอัตราส่ วน (Hager, 2004) แม้ Sargeant & Kohler (1999) ให้ใช้ขอ้ เสนอแนะอื่นที่อิงการกุศล แต่ควร
ใช้อตั ราส่ วนระหว่างร้อยละ 10 ถึง 30 Tuckman & Chang (1998) เสนอว่าต้นทุนการเรี่ ยไรควรไม่เกินร้อยละ 35
และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 สาหรับค่าจัดการการใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการกุศลจะใช้สาหรับ (1) การ
ประชาสัมพันธ์ (2) การสร้างภาพลักษณ์ (3) การจัดการชื่อเสี ยงเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในการดาเนินการ
รณรงค์การกุศล (Bennett & Savani, 2003) การเรี่ ยไรหาทุนการกุศลต้องเกิดจากความเชื่อถือ แบ่งปั นและสื่ อสาร
ที่ดี โปร่ งใสปรับปรุ งความรับผิดชอบต่อสังคม ประสิ ทธิภาพในการดาเนินการรณรงค์การกุศล (Bradley et al.,
(2003)

ด้วยเหตุน้ ี การวิจยั จึงมีสาเหตุสาคัญเพื่อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อสังคมประเทศไทยและธุ รกิจ
การตลาดจะดาเนินการร่ วมกัน ข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นดัชนีเพื่อความกระจ่างของข้อมูลการกุศลและการ
ประเมินผลรอบด้านเพื่อประโยชน์ทุกภาคส่ วน
บทสรุ ป
การทบทวนวรรณกรรมการตลาดอิงการกุศลโดยกิจกรรมการตลาดส่ งผลต่อการบริ จาค ทั้งนี้ตวั แปร
อิสระเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความศรัทธาในศาสนา การสนับสนุนด้วย
การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่าง ๆ) โดยมีตวั แปรส่ งผ่าน คือ รู ปแบบการบริ จาคอิงการกุศล (การสร้าง
ภาพลักษณ์ในสังคมการส่ งเสริ มอาชีพการงานให้มนั่ คงก้าวหน้า การลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคล/นิติบุคคล
การช่วยเหลือสังคมที่ดอ้ ยโอกาสและความศรัทธาในศาสนาที่นบั ถือ) และการทาการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคม
ด้วยกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้มีการศึกษาในรายละเอียด

