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 The main objective of this study is to investigate the effects of level 

of confidence in religious institutions on attitude towards rational suicide. 

This macro-sociological research uses data from the General Social Survey 

(GSS) in 2014 which is a sample of 3,842 residents in the United States of 

America, collected through multi-stage random sampling. Applying multiple 

regression analysis, the main result shows the level of confidence in religious 

institutions is inversely related to agreement with rational suicide with 

statistical significance. Nevertheless, the association is rather different when 

dividing the sample into religious affiliations (Catholic and Protestant). In 

addition, the research finds the level of confidence in political and 

educational institutions is associated with attitudes toward of rational suicide, 

as are other factors such as age group, race, area of location, education level, 

economic status level, and having a religion. 

 

Key words: Religious institutions, social institution, rational suicide. 

  

                         
1
 Lecturer in Sociology, Department of Sociology and Anthropology, Faculty of 

Political Science, Chulalongkorn University 



ง วารสารประชากรศาสตร์   ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 1 มิถนุายน 2560 

 

ความเช่ือม่ันในสถาบันศาสนาและทศันคตเิกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอย่าง
มีเหตุผล: ข้อค้นพบจากการส ารวจทางสังคมโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา 
 

ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา1 
 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อศกึษาอิทธิพลของระดบัความเช่ือมัน่ในสถาบนัศาสนาตอ่
ทัศนคติเก่ียวกับการฆ่าตัวตายอย่างมีเหตุผล โดยใช้ข้อมูลการส ารวจทางสังคมโดยทั่วไปใน
สหรัฐอเมริกา (General Social Survey: GSS) ปี ค.ศ. 2014 จากกลุม่ตวัอย่างของผู้ที่อาศยัอยู่ใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน จ านวน 3,842 ราย ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการ
ถดถอยแบบพหุ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีความเช่ือมั่นในสถาบันศาสนาในระดบัต ่า ผู้ ที่มี
ความเช่ือมัน่ในระดบัสงูมีโอกาสที่จะไม่เห็นด้วยกับการฆ่าตวัตายอย่างมีเหตุผลมากกว่าอย่ างมี
นยัส าคญัทางสถิติ อยา่งไรก็ตามอิทธิพลดงักลา่วสามารถมีผลและไม่มีผลต่อทศันคติดงักลา่วเมื่อมี
การจ าแนกกลุม่ตวัอย่างตามนิกายของศาสนาที่นบัถือ (คาทอลิกกบัโปรแตสแตนท์) นอกจากนี ้ได้
พบว่าระดับความเช่ือมั่นในสถาบันการเมืองและสถาบันการศึกษาสามารถมีอิทธิพลต่อทศันคติ
เก่ียวกบัการฆา่ตวัตายอยา่งมีเหตผุลเช่นกนั ตลอดจนปัจจยัอื่น ได้แก่ กลุม่อาย ุสีผิว เขตที่อยู่อาศยั 
ระดบัการศกึษา ระดบัเศรษฐสถานะ และการได้นบัถือศาสนา  
 

ค าส าคัญ:  สถาบนัศาสนา สถาบนัทางสงัคม การฆา่ตวัตายอยา่งมีเหตผุล 
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This paper quantitatively investigates patterns and trends of single 

motherhood in Vietnam by using the Vietnam Population and Housing 

Census 1999 and 2009 provided by IPUMS and utilizing descriptive 

statistical analysis. We construct measures of single motherhood, including 

different types of single mothers along marital status, living arrangement, 

and structure of household head. We find that while two-parent mother is 

still a dominant form of motherhood in Vietnam, single motherhood has 

increased from 5.63% in 1999 to 6.41% in 2009. In other words, over the 

course of 10 years, the proportion of single mothers has increased by about 

14%. Most single mothers are older and have an on average lower level of 

education than two-parent mothers. Like two-parent mothers, the majority of 

them is self-employed or works in the family enterprise sector. Interestingly, 

most single mothers live with children only and assume the role of household 

head. 

 

Key words: Single mother families, female household head, living 

arrangement, developing country, Vietnam. 
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This paper investigates whether the variation in education both over 

time and across regions in Vietnam has any statistical association with the 

variation in fertility. Although a number of quantitative studies on the 

association between fertility and education have been done for a number of 

countries, there is an absence of a quantitative insight based on evidence 

from Vietnam, where both fertility and education has undergone significant 

changes. To do so, the paper uses the female individual-level data from a 

sample of the Vietnamese Population and Housing Census from the years 

1989 and 2009 provided by IPUMS. The fertility measure is based on the 

number of children the individual mother has ever born. Education is 

measured by levels of education. The results show that for mothers with at 

least one child, there is indeed an inverse relationship between maternal 

educational level and fertility in Vietnam. The findings can potentially have 

some policy implications for Vietnamese fertility policy. The Vietnamese 

government has been advocating a maximum of two-children campaign. 

However, in some areas, the campaign is not successful. This study shows 

that improving the educational level of women can potentially be regarded as 

an important policy in reducing fertility. 
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