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บทนำ�

ปญหาการขาดแคลนโลหิตเปนปญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ 

ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกำาลังพัฒนา สำาหรับประเทศไทย

นั้น ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ตองจัดหาโลหิต

ใหไดวันละ 1,500 ยูนิต หรือไมต่ำากวา 42,000 ยูนิตตอเดือน จึง

เพียงพอสำาหรับจายใหกับผูปวยตามโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศซึ่ง

ปจจุบันยังขาดแคลนโลหิตจำานวนมาก ในประเทศที่พัฒนาแลวพบวา 

มีผูบริจาคโลหิตประมาณรอยละ 5 - 10 ของประชากร ในขณะที่

กรุงเทพมหานครมีผูบริจาคโลหิตประมาณรอยละ 3 ของประชากร1 

ดังนั้นการศึกษาเพื่อหาแนวทางจูงใจใหมีผูสนใจเกิดพฤติกรรมการ

บริจาคโลหิตมากขึ้นทั้งในผูบริจาครายใหมและผูบริจาครายเกาที่

เคยบริจาคแลวจึงเปนเรื่องสำาคัญและจำาเปนอยางยิ่ง 

การศึกษาวิจัยกอนหนานี้ใหความสนใจไปที่สิ่งจูงใจ (incentives) 

ที่ทำาใหมีผูมาบริจาคโลหิตมากขึ้น รวมถึงการศึกษาแรงจูงใจ 

(motives) ของผูบริจาคโลหิตและผูที่ไมบริจาคโลหิตดวยวา

มีปจจัยใดเกี่ยวของ โดยมีงานวิจัยจำานวนหนึ่งที่มีขอคนพบ 

รวมกันวา พฤติกรรมเอื้อเฟอ (altruism) เปนปจจัยสำาคัญที่สุดที่

อยูเบื้องหลังแรงจูงใจในการบริจาคโลหิต พฤติกรรมเอื้อเฟอเปน

แรงจูงใจที่บุคคลมีในการชวยเหลือผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน 

แสดงออกเปนพฤติกรรมชวยเหลือ การใหการสนับสนุนบุคคล

งานวิจัยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ศูนยบริการโลหิต
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อุส�  สุทธิส�คร1   สิทธิพงศ  วัฒน�นนทสกุล2 และ ดำ�รง  เชี่ยวศิลป3
1ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  2ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

วัตถุประสงค  การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริจาคโลหิต เหตุผลที่ทำาใหตัดสินใจมาบริจาคโลหิต เจตคติตอการ 

บริจาคโลหิตในกลุมผูที่มาบริจาคโลหิต และศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการบริจาคโลหิต  วิธีการ  ใชเทคนิคการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจากผูบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร จำานวน 981 คน ระหวาง

เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2555 เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามโดยใหกลุมตัวอยางรายงานตนเอง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย 

และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณดวยวิธีการใสตัวแปรวิเคราะหพรอมกัน  ผลการศึกษา  พบวา ผูบริจาคโลหิตบริจาคเฉลี่ยปละ 

2 ครั้ง ผูบริจาคมีอายุตั้งแต 18 - 61 ป อายุเฉลี่ยของผูบริจาค 33.84 ป รอยละ 88.88 เปนผูบริจาคที่เคยบริจาคแลว แรงจูงใจที่

ทำาใหมาบริจาคในครั้งแรก รอยละ 61.26 มาดวยใจเอื้อเฟอ และแรงจูงใจที่กลับมาบริจาคอีก รอยละ 65.44 มาดวยใจเอื้อเฟอเชนกัน 

กลุมตัวอยางมีเจตคติทางบวกตอการบริจาคโลหิต โดยมีความเชื่อวาการบริจาคไดกุศลและมีความสุขจากการบริจาค พบวารอยละ 

61.26 รายงานวาไมตองการสิ่งของตอบแทน รองลงมารอยละ 22.94 ตองการการทดสอบหาสารเคมีในเลือด ผลการศึกษาพบวาปจจัย

ที่สัมพันธกับการบริจาคโลหิตครั้งปจจุบันที่สำาคัญไดแก จำานวนครั้งของการบริจาคในปแรก ซึ่งมีอิทธิพลทางตรงสูงที่สุดในการทำานาย

พฤติกรรมการบริจาคโลหิตปจจุบัน รองลงมาไดแก อายุ และเจตคติตอการบริจาคโลหิต สวนเพศพบวา เพศชายมีจำานวนครั้งเฉลี่ย 

สูงกวาเพศหญิง และผูที่ใหเหตุผลวามาบริจาคดวยใจเอื้อเฟอ มีจำานวนครั้งการบริจาคโดยเฉลี่ยสูงกวาผูที่รายงานวามาบริจาคดวยเหตุ

ผลอื่นๆ  สรุป  ผลการศึกษาสามารถนำาไปกำาหนดกลยุทธและเปาหมายในการเพิ่มผูบริจาคโลหิต ไดแก การติดตอสื่อสารกับผูบริจาค

โลหิตรายเกาอยางสม่ำาเสมอเพื่อเชิญชวนใหผูบริจาคกลับมาบริจาคใหมากกวา 2 ครั้งตอป สำาหรับผูบริจาครายใหมที่พบวาหากบริจาค 

อยางตอเนื่องในปแรกจะทำาใหคงพฤติกรรมการบริจาคตอเนื่องยาวนานได 
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วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2557;24:251-60.
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อื่นโดยปราศจากความเห็นแกได และใสใจตอสวัสดิภาพของผูอื่น2  

Kasraian & Maghsudlu3 ศึกษาแรงจูงใจในการบริจาคโลหิต 

ของผูบริจาคโลหิตชาวอิหราน พบวาผูบริจาคสวนใหญจำานวน 

รอยละ 85.6 บริจาคโลหิตเพราะเหตุผลดานความเอื้อเฟอ เชน

เดียวกับผลการวิจัยของ Glynne et al.,4 Oswalt & Gordon,5 

Piliavin & Charng6  ที่พบวาผูบริจาคในสหรัฐอเมริกาใหเหตุผล

ของการบริจาคโลหิตวามาดวยใจไมหวังผลตอบแทนใดๆ สอดคลอง

กับงานวิจัยในสวีเดนโดย Sojka & Sojka7 ที่พบวาเหตุผลเปนเชน

เดียวกันกับที่กลาวมา 

นอกจากพฤติกรรมเอื้อเฟอแลว ปจจัยดานความรับผิดชอบ 

ตอสังคมและความเชื่อทางศาสนาก็เปนแรงจูงใจที่มีอิทธิพลทาง 

บวกตอพฤติกรรมการบริจาคโลหิตเชนเดียวกัน8, 9

สวนการศึกษาดานสิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลตอการบริจาคโลหิตยัง

มีขอคนพบที่ไมสอดคลองกัน เริ่มจากการศึกษาของ Titmuss 

(1971, อางถึงใน Lacetera & Macis)10 ที่เขียนไวในหนังสือชื่อ 

“The Gift Relationship: From Human Blood to Social 

Policy” ชี้ใหเห็นวาการใชสิ่งของจูงใจใหบุคคลมาบริจาคโลหิต

ทำาใหแรงจูงใจในการบริจาคโลหิตของบุคคลลดระดับลง จากนั้น

จึงมีการศึกษาของนักจิตวิทยาและนักเศรษฐศาสตรหลายงานวิจัย

ที่สนับสนุน รวมทั้งมีหลายงานวิจัยที่พบวามีขอขัดแยง งานวิจัย

ที่ชี้วาสิ่งจูงใจมีผลทางลบตอพฤติกรรมการบริจาคโลหิต ไดแก 

การศึกษาของ Benabou & Tirole11 พบวาบุคคลปฏิเสธเขารวม 

กิจกรรมที่ไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ที่ทำาใหรูสึกวาเปนการ

ลดทอนเกียรติภูมิของบุคคล เนื่องจากเหตุผลที่คนเขารวมกิจกรรม

การบริจาคโลหิต คือ การไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น แตถา

บุคคลไดรับสิ่งจูงใจที่เปนสิ่งของแลว พฤติกรรมของบุคคลนั้นอาจ

ไดรับการมองวาเปนการทำาเพื่อสินจางรางวัลได ดังนั้นบุคคลอาจ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการบริจาคนั้น งานวิจัยของ Ellingsen & 

Johanessen12 ชี้ใหเห็นวา บุคคลเต็มใจแสดงพฤติกรรมเอื้อเฟอ

ในกรณีที่บุคคลรับรูวาพฤติกรรมที่ทำานั้นปราศจากความเห็นแกตัว 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริจาคโลหิต ซึ่งเปนพฤติกรรมหนึ่ง

ที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟอ พฤติกรรมนี้จึงมีเปาหมายที่ไมเห็น

แกสินจางรางวัล ในทางกลับกันหากผูบริจาคโลหิตไดรับการมอง

จากบุคคลอื่นวามีเปาหมายของการบริจาคโลหิต เพื่อสินจางรางวัล 

อาจมีแรงจูงใจในการบริจาคนอยลง ซึ่งมีขอสนับสนุนประเด็นนี้จาก

งานวิจัยของ Lacetera & Macis10 ที่พบวาผูที่เคยบริจาคโลหิต

ในอิตาลี รายงานตรงกันวา หากไดรับคาตอบแทน 10 ยูโร เพื่อ

ตอบแทนการบริจาคโลหิต กลุมตัวอยางจะไมบริจาคโลหิตอีก โดย

พบวาเพศหญิงมีปฏิกิริยาตอตานในประเด็นคาตอบแทนมากกวา

เพศชาย อยางไรก็ตามหากไดรับบัตรกำานัลหรือของรางวัลที่มีมูล

คาเทากับ 10 ยูโรก็จะกลับมาบริจาคอีก

อยางไรก็ดี มีการศึกษาที่พบวาสิ่งจูงใจมีสวนทำาใหการบริจาค

โลหิตเพิ่มขึ้น เปนงานวิจัยของ Goette & Stutzer13 พบวา สิ่งจูงใจ

ที่จะมีผลทางบวกตอการบริจาคโลหิตมักเปนสิ่งของที่ไมใชเงินทอง 

โดยพบวาผูบริจาคโลหิตไดรับความดึงดูดใจจากการไดล็อตเตอรี่ 

งานวิจัยของ Lacetera & Macis10 พบวา การใหหยุดงานอยาง

ถูกตองตามกฎหมายโดยมีการจายคาตอบแทนจากนายจางสำาหรับ

ผูบริจาคชาวอิตาลีนำาไปสูความถี่ในการบริจาคมากขึ้น งานวิจัยใน

นิวซีแลนดและสวีเดน (Mellstrom & Johannesson, 2008 อาง

ถึงใน Lacetera & Macis)10 พบวา ผูบริจาคโลหิตจะไมบริจาค

ถาใหเงินตอบแทน แตถาเปนสิ่งอื่นที่ไมใชเงินจะมีผลทางบวกตอ 

การบริจาค เชน ล็อตเตอรี่ สิ่งของที่เปนรางวัลเล็กนอย หรือการ

ไดลาพักในวันที่มาบริจาค และการไดรับผลตรวจสารเคมีในเลือดฟรี

ก็เปนสิ่งจูงใจใหมาบริจาคโลหิตในผูบริจาคชาวฮองกงดวยเชนกัน14

จากการศึกษางานวิจัยที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา

พฤติกรรมการบริจาคโลหิตของผูบริจาคโลหิต รวมถึงเหตุผลที่ 

ทำาใหตัดสินใจมาบริจาคโลหิต เจตคติตอการบริจาคโลหิตในกลุม 

ผูที่มาบริจาคโลหิต และเพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรม

การบริจาคโลหิตของผูบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนเพิ่มการ

บริจาคโลหิตเพื่อแกปญหาการขาดแคลนโลหิตตอไป 

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาเจตคติ พฤติกรรมและปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรม

การบริจาคโลหิตเพื่อปรับกลยุทธในการเชิญชวนใหผูบริจาคโลหิต

มาบริจาคโลหิตมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคยอยในการศึกษาคือ

1. ศึกษาคุณลักษณะทั่วไป และพฤติกรรมการบริจาคโลหิต

ของผูบริจาคโลหิต 

2. ศึกษาแรงจูงใจที่ทำาใหตัดสินใจมาบริจาคโลหิต  

3. ศึกษาเจตคติตอการบริจาคโลหิตและความพึงพอใจตอการ

รับบริการที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

4. ศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการบริจาคโลหิตใน

กลุมผูบริจาคโลหิต

วิธีก�รศึกษ�

ประช�กรและกลุมตัวอย�ง

ประช�กร คือ ผูบริจาคที่เขามาบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ขอมูลจากรายงาน

ประจำาป 2554 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย รายงาน

จำานวนผูบริจาคโลหิตตลอดป 341,622 คน 
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กลุมตัวอย�งที่เข�รวมในก�รวิจัย คือ ผูที่เขามาบริจาคโลหิต 

ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 

จำานวน 981 คน เก็บขอมูล ระหวางเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 

2555  กลุมตัวอยางไดรับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) ในกลุมผูบริจาคโลหิตที่เปนชาวไทย ทุกเพศ วัย และ

ทุกอาชีพ ที่มาบริจาคโลหิตเปนครั้งแรกหรือบริจาคโลหิตมากกวา 

1 ครั้งขึ้นไป โดยผูวิจัยไดขอใหผูบริจาคโลหิตที่บริจาคโลหิตเสร็จ

แลวและนั่งพักรับประทานของวางในหองรับรองชวยตอบแบบสอบ

ถามของผูวิจัย โดยชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย การตอบแบบสอบ

ถามเปนไปโดยสมัครใจและสามารถปฏิเสธการตอบแบบสอบถาม

ไดตลอดเวลา โดยไมตองใหเหตุผลและสูญเสียประโยชนแตอยาง

ใด และผลการศึกษานี้จะนำาเสนอตอศูนยบริการโลหิตแหงชาต ิ

สภากาชาดไทย ผูวิจัยพิจารณาการกำาหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

ตามตารางของ Krejcie และ Morgan15 ในการประมาณคาสัดสวน 

ของประชากร และกำาหนดใหสัดสวนของประชากร เทากับ 0.5 

ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อมั่น 

95% คำานวณขนาดตัวอยางเทากับ 384 คน แตเพื่อใหเกิดความ

ครอบคลุมมากขึ้น จึงเก็บขนาดกลุมตัวอยางจำานวนมากที่สุดเทา

ที่จะทำาได รวมกลุมตัวอยางจำานวน 981 คน

เครื่องมือที่ใชในก�รวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปดวย 

1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลทั่วไป เชน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได เปนตน 

2) แบบสอบถามขอมูลพฤติกรรมการบริจาคโลหิต โดยให 

ผูเขารวมวิจัยระบุจำานวนครั้งของการมาบริจาค 

3) แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการมาบริจาค 

ใหผูเขารวมวิจัยเลือกโดยสามารถเลือกตอบได มากกวา 1 ขอ 

และขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการเมื่อมาบริจาคโลหิต 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขารับบริการ ลักษณะ

เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ โดยกำาหนด 5 เทากับความพึงพอใจ

มากที่สุด และ1 เทากับความพึงพอใจนอยที่สุด 

5) มาตรวัดเจตคติตอการบริจาคโลหิต ที่ประเมินเกี่ยวกับ

ความเชื่อ ความรูสึกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริจาคโลหิต 

มีจำานวน 10 ขอ ลักษณะมาตรวัดเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ 

มีพิสัยระหวาง 5 (ตรงมากที่สุด) ถึง 1 (ตรงนอยที่สุด) มีคาความ

เที่ยง (Cronbach’s Alpha) เทากับ 0.95

ก�รวิเคร�ะหขอมูล

ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนของการตอบแบบสอบถาม 

ตรวจสอบคาขอมูลขาดหาย (missing value) จากนั้นทำาการ

วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. วิเคราะหดวยสถิติเชิงบรรยายหรือเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) ไดแก จำานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจำาแนกตามขอมูล

พื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของคะแนนที่วัดตัวแปรตางๆ 

2. วิเคราะหเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรในการ 

วิจัยดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson-Product moment correlation coefficient) เพื่อหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา

3. วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

เพื่อจำาลองโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของผูที่

เขามาบริจาคโลหิต โดยเทคนิคการวิเคราะหตัวแปรตนเขาสมการ

พรอมกัน (enter method) ประมาณคาสัมประสิทธิ์ถดถอย และ

คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน

ผลก�รศึกษ�

ตอนที่ 1

ขอมูลทั่วไปและขอมูลพฤติกรรมก�รบริจ�คโลหิตของกลุมตัวอย�ง

กลุมตัวอยางจำานวน 981 คน มีอายุระหวาง 18 ป ถึง 61 

ป อายุเฉลี่ยเทากับ 33.98 ป คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

10.53 วิเคราะหอาชีพของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน จำานวน 468 คน คิดเปน 

รอยละ 47.71 มีรายไดเฉลี่ย 27,594 บาทตอเดือน ประกอบ 

อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย จำานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 15.29 

มีรายไดเฉลี่ย 35,490 บาทตอเดือน เปนนิสิตนักศึกษา จำานวน 

137 คน และขาราชการ จำานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 13.97 

และ 12.03 ตามลำาดับ โดยขาราชการมีรายไดเฉลี่ย 26,254 บาท

ตอเดือน และนิสิต นักศึกษา มีรายรับเฉลี่ย 4,000 บาทตอเดือน 

ผูมาบริจาคโลหิตสวนใหญ รอยละ 81.04 นับถือศาสนาพุทธ 

นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามไดมีสวนรวมในการชวยเหลือ

กิจกรรมการบริจาคโลหิต โดยรอยละ 63.81 ของผูบริจาคโลหิต

ทั้งหมด ไดชักชวนผูที่ตนรูจักมาบริจาคโลหิต รองลงมา รอยละ 

43.73 ของผูบริจาคโลหิตทั้งหมด ทำาตนเองใหเปนตัวแบบใหคน

ใกลชิดไดทำาตาม รอยละ 13.97 ชวยบอกตอหรือประชาสัมพันธกับ

คนรูจัก และในกลุมตัวอยางทั้งหมดพบวาสวนใหญ รอยละ 75.03 

มีบุคคลใกลชิดหรือสมาชิกในครอบครัวเคยบริจาคโลหิต 

ในสวนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคโลหิต พบวา ผูบริจาค

โลหิตจำานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 10.60 รายงานวามาบริจาค

โลหิตเปนครั้งแรก ผูบริจาคโลหิตจำานวน 872 คน คิดเปนรอยละ 

88.88 รายงานวามาบริจาคโลหิตมากกวา 1 ครั้ง โดยมีจำานวนครั้ง

เฉลี่ยเทากับ 18 ครั้ง (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 21 พิสัยระหวาง 
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2 ครั้ง ถึง 160 ครั้ง) และกลุมตัวอยางที่เคยบริจาคโลหิตรายงาน 

วาในปแรก ไดบริจาคโลหิตเฉลี่ย 2 ครั้ง พฤติกรรมการบริจาค

โลหิตในป 2554 และป 2555 พบวา จำานวนครั้งที่กลุมตัวอยางมา

บริจาคโลหิต เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 2 ครั้ง โดยป 2555 มีแนวโนม

สูงกวา ป 2554 โดยคาเฉลี่ยการบริจาคโลหิตป 2554 คือ 1.91 

ในขณะที่คาเฉลี่ยการบริจาคป 2555 คือ 2.27 และจำานวนครั้ง

ที่กลุมตัวอยางรายงานวามาบริจาคสูงสุดตอป อยูที่ 4 ครั้งตอป

ตอนที่ 2

แรงจูงใจที่ทำ�ใหกลุมตัวอย�งม�บริจ�คโลหิต คว�มเชื่อ เจตคติตอ 

ก�รบริจ�คโลหิต และคว�มพึงพอใจตอก�รรับบริก�รที่ศูนยบริก�ร

โลหิตแหงช�ติ สภ�ก�ช�ดไทย

ผลการวิเคราะหเหตุผลแรงจูงใจท่ีทำาใหผูบริจาคมาบริจาค

โลหิต พบวาเหตุผลสำาคัญที่ทำาใหมาบริจาคโลหิตในครั้งแรก กลุม

ตัวอยางรายงานวามาดวยใจเอื้อเฟอ (altruism) คิดเปนสัดสวน 

สูงที่สุด รอยละ 61.2 เมื่อเทียบกับเหตุผลอื่นๆ รองลงมาคือ กลุม

ตัวอยางรูสึกไดทำาบุญ รอยละ 50.15 คิดวามีผลดีตอสุขภาพ 

รอยละ 15.70 เพื่อนแนะนำาชักชวน รอยละ 13.97 และไดรับผล

ตรวจโลหิต รอยละ 5.40 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกับเหตุผลสำาคัญ

ที่ทำาใหกลับมาบริจาคโลหิตอีก พบวา สอดคลองกับเหตุผลของ

การมาในครั้งแรก กลุมตัวอยางรอยละ 11.62 รายงานถึงความ

ประทับใจในบริการเพิ่มเติม ดังแสดงใน Table 1

ผลวิเคราะหความตองการของผูบริจาคโลหิต พบวา สวนใหญ 

รายงานวาไมตองการสิ่งของตอบแทน รอยละ 61.26 รองลงมา 

รอยละ 22.94  รายงานวาตองการผลการทดสอบสารเคมีในเลือด 

ซ่ึงศูนยบริการโลหิตแหงชาติใหเปนบริการตรวจปละคร้ังสำาหรับ

ผูแสดงความจำานง  สวนผูที่รายงานวาตองการของที่ระลึกหรือ

เข็มสภากาชาดไทย หรือประกาศนียบัตรแสดงจำานวนครั้งในการ 

บริจาค มีสัดสวนที่ไมแตกตางกัน รอยละ 7.03, 6.12 และ 6.12 

ตามลำาดับ และรอยละ 4.08 ตองการหนังสือธรรมะ เมื่อวิเคราะห 

โดยเปรียบเทียบความตองการของกลุมผูบริจาคโลหิตคร้ังแรก

และกลุมผูบริจาคโลหิตรายเกาพบวา กลุมผูบริจาคโลหิตครั้งแรก 

รายงานวาไมตองการสิ่งตอบแทนมีจำานวนนอยกวากลุมผูบริจาค

โลหิตรายเกา (รอยละ 52.90 และรอยละ 62.27 ตามลำาดับ) ใน

ขณะที่กลุมผูบริจาคโลหิตครั้งแรกรายงานวาตองการผลการทดสอบ

สารเคมีในเลือดมากกวากลุมผูบริจาคโลหิตรายเกา (รอยละ 33.70 

และรอยละ 21.79 ตามลำาดับ) และตองการเข็มสภากาชาดไทย 

และประกาศนียบัตรแสดงจำานวนครั้งในการบริจาคมากกวากลุม 

ผูบริจาครายเกา (รอยละ 7.69 และรอยละ 5.96 ตามลำาดับ สำาหรับ

ความตองการเข็มสภากาชาดไทย และรอยละ 9.61 และรอยละ 

6.77 สำาหรับความตองการประกาศนียบัตรแสดงจำานวนครั้งในการ

บริจาค) เมื่อทดสอบความแตกตางของสัดสวนความตองการผล

การทดสอบสารเคมีในเลือดในผูบริจาครายใหมและผูบริจาค

รายเกาพบวา มีสัดสวนแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญ (Z = 2.71, 

p < 0.01)  ดังแสดงใน Table 2

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ความพึงพอใจตอการไดรับบริการของผูบริจาคโลหิตที่มีคาประเมิน

ตั้งแตพอใจมากที่สุดคือ 5 ถึงพอใจนอยที่สุด คือ 1 จาก Table 3 

พบวา ผูบริจาคโลหิตมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก โดย

ความพึงพอใจความสะดวกของสถานที่มีคาเฉลี่ยมากสุด 4.28 

(SD = 0.97) รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาที่ 

มีคาเฉลี่ย 4.23 (SD = 0.96) และความพึงพอใจดานระยะเวลา

ที่ใชในกระบวนการบริจาคมีคาเฉลี่ย 4.02 (SD = 1.05)  เมื่อ

พิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of variation) 

ซึ่งคำานวณไดจากอัตราสวนระหวางคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับ 

คาเฉลี่ย (SD/M) พบวา สิ่งที่ผูบริจาคโลหิตเห็นวาควรพัฒนามาก

ที่สุด (พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การกระจายสูงที่สุด) ใน 3 ดาน 

คือ ดานที่ 1 ระยะเวลาในกระบวนการบริจาคโลหิต 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

เจตคติรายขอ พบวา ผูบริจาคโลหิตมีเจตคติในเชิงบวกตอการ 

บริจาคโลหิตในระดับสูง โดยมีเจตคติในเชิงบวกมากที่สุดเรียง 

ตามลำาดับ คือ มีความสุขจากการบริจาคโลหิต มีคาเฉลี่ย 4.75  

รองลงมาคือ การบริจาคโลหิตเปนกุศลอยางยิ่ง มีคาเฉลี่ย 4.64  

Table 1  The analysis of the main reasons for first blood donation and main reasons for successive donations

Main reasons for first blood 
donation 

Number of all 
respondents (%)

Main reasons for successive 
donations

Number of all 
respondents (%)

1. Altruism 601 (61.26%) 1. Altruism 642 (65.44%)
2. Making merit 492 (50.15%) 2. Making merit 481 (49.03%)
3. Good for health 154 (15.70%) 3. Good for health 226 (23.04%)
4. Friend’s advice/ persuasion 137 (13.97%) 4. Impressed by good service 114 (11.62%)
5. Getting the blood test result 53 (5.40%) 5. Getting the blood test result 64 (6.52%)

Respondents can choose more than 1 alternative from the survey questionnaire, so the ranks resulted from the respondents’ 

choices of more than 1 item.
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การบริจาคโลหิตเปนการแสดงออกถึงความหวงใยในเพื่อนมนุษย 

มีคาเฉลี่ย 4.62  การบริจาคโลหิตเปนสิ่งที่ควรไดรับการยกยอง 

มีคาเฉลี่ย 4.34  การบริจาคโลหิตเปนสิ่งที่ปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 

4.32  การบริจาคโลหิตบอยไมทำาใหเสียสุขภาพ มีคาเฉลี่ย 4.30  

การบริจาคโลหิตเปนที่ยอมรับของคนรอบขาง มีคาเฉลี่ย 4.29  การ

บริจาคโลหิตเปนการนำาหลักคำาสอนในศาสนามาประยุกตปฏิบัติ 

มีคาเฉลี่ย 4.18  การบริจาคโลหิตทำาใหสุขภาพแข็งแรง และการ

บริจาคโลหิตเปนความรับผิดชอบสังคมที่ทุกคนควรทำา มีคาเฉลี่ย

เทากันคือ 4.14 

เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of 

variation) ซึ่งคำานวณไดจากอัตราสวนระหวางคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานกับคาเฉลี่ย (SD/M) พบวา ผูบริจาคโลหิตสวนใหญมี

ความเชื่อที่ตรงกันมากที่สุด (พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การ 

กระจายที่ต่ำาแสดงถึงเจตคติของกลุมที่เห็นพองหรือเกาะกลุมกัน) 

เรียง 3 อันดับแรก ไดแก การบริจาคโลหิตเปนความสุขอยางหนึ่ง 

(cv = 0.11)   การบริจาคโลหิตเปนการแสดงออกถึงความหวงใย

ในเพื่อนมนุษย (cv = 0.12) และการบริจาคโลหิตเปนกุศลอยาง

ยิ่ง (cv = 0.13) ดังแสดงใน Table 4

ตอนที่ 3

ผลก�รวิเคร�ะหปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมก�รบริจ�คโลหิต 

เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สัมพันธกับ 

พฤติกรรมการบริจาคโลหิต โดยใชสูตรการคำานวณสหสัมพันธของ 

Pearson’s Product Moment Correlation ไดคาสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธจำานวน 15 คู พบวามีนัยสำาคัญทางสถิติจำานวน 8 คู และ

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรตน พบวาไมมีปญหา 

ภาวะรวมเสนตรงพหุ (multicollinearity) ผูวิจัยจึงทำาการวิเคราะห 

ถดถอยพหุคูณตอไป เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา

ในโมเดลความสัมพันธพฤติกรรมการบริจาคโลหิต (Table 5)

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตน ไดแก จำานวนครั้งที่ผูบริจาคโลหิต

มาบริจาคในปแรก เพศ อายุ เหตุผลในการมาบริจาคโลหิต และ 

เจตคติตอการบริจาคโลหิต ที่สัมพันธกับความถี่ของการบริจาค 

โลหิตในปจจุบัน โดยตัวแปรเพศ และตัวแปรเหตุผลในการมา 

บริจาคโลหิต เปนตัวแปรเชิงกลุม มีระดับการวัดเปนมาตรนาม

บัญญัติ (nominal scale) ซึ่งเพศแบงเปน 2 คา ไดแก เพศชาย 

และหญิง และเหตุผลในการมาบริจาค แบงเปน 2 คา ไดแก มา 

Table 2  The analysis of blood donors’ desire for incentives

Blood donor’s desire
Number of all 

respondents (%)
(n = 981)

Number of first time 
blood donors (%)

(n = 104)

Number of successive 
blood donors (%)

(n = 872)

1. No desire for incentives 601 (61.26%) 55 (52.90%) 543 (62.27%)
2. Blood chemistry test result* 225 (22.94%) 35 (33.70%) 190 (21.79%)
3. Souvenir 69 (7.03%) 7 (6.73%) 61 (6.99%)
4. The Thai Red Cross Society’s pin 68 (6.93%) 8 (7.69%) 52 (5.96%)
5. Certificate illustrating the number of donation 60 (6.12%) 10 (9.61%) 59 (6.77%)
6. Dharma book 40 (4.08%) 4 (3.85%) 35 (4.01%)

Respondents can choose more than 1 alternative from the survey questionnaire, so the analysis resulted from the 

respondents’ choices of more than 1 item.

Note: *According to the blood chemistry test result, the significant difference from the Z test calculation revealed that 

first time blood donors and successive blood donors have significantly different proportion of requirement for blood 

chemistry test result  (Z = 2.71, p < .01)

Table 3   Mean and standard deviation of donors’ satisfaction of the service received

Satisfaction of the service received
Mean
(M)

Standard deviation
(SD)

Coefficient of variation
(CV) 

1. Duration of time in blood donation process  4.02 1.05 0.261

2. Staff service 4.23 0.96 0.22
3. Facility of the premises 4.28 0.97 0.22

Notes: 1The aspect with the top priority to be developed
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ดวยใจ และเหตุผลอื่น แปลงคาดวยวิธีการดัมมี่ (Dummy variable) 

โดยใหกลุมเพศหญิง เปนกลุมอางอิง (reference group) ใหคา 

เทากับ 0 และกลุมเปรียบเทียบคือกลุมเพศชาย ใหคาเทากับ 1 

เชนเดียวกัน เหตุผลในการมาบริจาค กลุมผูบริจาคโลหิตที่ตอบวา

มาดวยเหตุผลอื่น ตั้งเปนกลุมอางอิง (reference group) ใหคาเทากับ 

0 สำาหรับกลุมที่ตอบวามาดวยใจไมหวังผลตอบแทน ใหคาเทากับ 1 

ผลการศึกษาพบวา จำานวนครั้งที่ผูบริจาคโลหิต มาบริจาคครั้ง

แรก เพศ อายุ เหตุผลในการมาบริจาคโลหิต และเจตคติตอการ 

บริจาคโลหิต มีอิทธิพลทางตรงตอคะแนนความถี่ จำานวนครั้งใน

การบริจาคโลหิตปจจุบัน (ในป 2555) โดยแบบจำาลอง โมเดลความ 

สัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริจาคโลหิต มีคาสัมประสิทธ 

การทำานาย (R2) เทากับ 0.142 หรือตัวแปรตนอธิบายพฤติกรรม

การบริจาคโลหิตในภาพรวม คิดเปนรอยละ 14.2 ผลการวิเคราะห 

ดังแสดงใน Table 6

ผลการวิเคราะหพบวา ความถี่ จำานวนครั้งในการบริจาคโลหิต

ปแรก มีอิทธิพลทางตรงตอความถี่ในการบริจาคโลหิตในป 2555 

Table 4  Mean, standard deviation and coefficient of variation of attitude towards blood donation

Attitude towards blood donation Mean (M)
Standard 

deviation (SD)

Coefficient of 

variation (CV)

1. Happiness from blood donation 4.75 0.50 0.11
2. A great merit 4.64 0.60 0.13
3. Care for fellowmen 4.62 0.57 0.12
4. An admirable act 4.34 0.81 0.19
5. Safe 4.32 0.70 0.16
6. Frequent blood donation is not harmful to health 4.30 1.03 0.24
7. Being accepted by the surrounding people 4.29 0.76 0.18
8. Applying/ practicing religious principles 4.18 0.88 0.21
9. Resulting  in good health 4.14 0.79 0.19
10. Social responsibility for all 4.14 0.90 0.22

Table 5  Pearson Correlation Matrix of Variables in the Model (n = 981)

Variables 1 2 3 4 5 6

1. Number of blood donation (2012) 1.000
2. Number of donation in the first year .275* 1.000
3. Gender1 .161* .072* 1.000
4. Age .206* .183* .091 1.000
5. Reason for donation 1 .152* .056* -.003 .002 1.000
6. Attitude towards donation .075* .049 -.075 -.052 .063 1.000

*p < 0.05;   1group variables with 2 values –0 and 1 (Dummy Variable) 

Table 6  Regression model: Predictors of blood donation behavior 

Predictors 
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 

Coefficients (β)
t

b SE

Constant 0.082 0.222 - .369
First-year donation frequency 0.278 0.037 0.225 7.428***
Gender (Dummy_Male) 0.318 0.070 0.136 4.558***
Age 0.017 0.003 0.155 5.128***
Altruistic reasons (Dummy_Reason) 0.330 0.073 0.135 4.527***
Attitude towards blood donation 0.010 0.004 0.073 2.458*

*p < 0.05;   ***p < 0.001;   Dependent Variable: Donation frequency in year 2011;   R2 = 0.142
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หากมีจำานวนครั้งมากในปแรกจะสงผลใหปตอมาจำานวนครั้งในการ

บริจาคเพิ่มขึ้นดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.278 

(β = 0.225, t = 7.428, p < 0.001) ตัวแปรอายุ มีอิทธิพลทางตรง

ตอความถี่ในการบริจาคโลหิตในป 2555 มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทา

กับ 0.017 (β = 0.155, t = 5.128, p < 0.001) โดยอายุเพิ่มมาก

ขึ้นอัตราความถี่ของการบริจาคในปตอมา จะเพิ่มขึ้นเล็กนอยดวย

ตัวแปรเจตคติตอการบริจาคโลหิตมีอิทธิพลทางตรงตอความถี่

ในการบริจาคโลหิตในป 2555 พบวา หากบุคคลมีเจตคติที่ดีตอ 

การบริจาคโลหิต อัตราความถี่ของการบริจาคในปตอๆ ไปจะเพิ่ม

ขึ้นดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.010 (β = 0.073, 

t = 2.458, p < 0.05) 

ตัวแปรเพศ ซึ่งเปนตัวแปรที่มีระดับการวัดนามบัญญัติ (nominal 

scale) ไดรับการแปลงคาเปนตัวแปรดัมมี่ (Dummy variable) 

พบวา เพศชายมีอัตราจำานวนครั้งในการบริจาคโลหิตสูงกวาเพศหญิง 

อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.318 

(β = 0.136, t = 4.558, p < 0.001) ตัวแปรเหตุผลในการบริจาค

โลหิต ซึ่งเปนตัวแปรที่มีระดับการวัดนามบัญญัติ (nominal scale) 

ไดรับการแปลงคาเปนตัวแปรดัมมี่ (Dummy variable) พบวา 

กลุมผูที่ใหเหตุผลวามาบริจาคดวยใจไมหวังผลตอบแทน มีอัตรา

ความถี่ในการบริจาคโลหิตในป 2555 สูงกวากลุมผูที่ใหเหตุผลใน

การมาบริจาคโลหิตอื่นๆ อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธิ์

ถดถอยเทากับ 0.330 (β = 0.135, t = 4.527, p < 0.001)

วิจ�รณ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

บริจาคโลหิตของผูที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย รวมถึงศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

บริจาคโลหิต ผูบริจาคโลหิตที่เขารวมการวิจัยมีจำานวน 981 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามโดยใหผูบริจาคโลหิตรายงาน

ตนเอง ผลการศึกษาพบวามีการบริจาคโลหิตเฉลี่ย 2 ครั้งตอป โดย

ป 2555 มีคาเฉลี่ยการบริจาคโลหิตสูงกวาป 2554 โดยมีจำานวน

ครั้งของการบริจาคพิสัยตั้งแต 1 ครั้ง จนถึง 6 ครั้งตอป ผลการ

ศึกษาในครั้งนี้ใกลเคียงกับการศึกษาของ Godin และคณะ16 ที่

พบวาผูบริจาคโลหิตในควิเบค ประเทศแคนาดา บริจาคโลหิตเฉลี่ย 

1.58 ครั้งตอป  การศึกษาครั้งนี้ยังพบวา ผูบริจาคโลหิตรอยละ 

10.6 เปนผูบริจาครายใหม สัดสวนของผูบริจาคโลหิตรายใหม 

ดังกลาว มีความใกลเคียงกับงานวิจัยของ Misje และคณะ17 ที่

พบวา ผูบริจาคโลหิตรายใหมในประเทศนอรเวยมีสัดสวนประมาณ 

รอยละ 8 ของผูมาบริจาคโลหิตทั้งหมด 

สำาหรับเหตุผลที่ทำาใหมาบริจาคโลหิต สวนใหญรายงานตรงกัน

วามาดวยใจเอื้อเฟอ และมีความรูสึกวาบริจาคโลหิตแลวไดบุญ ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาเจตคติ ความเชื่อที่มีตอการบริจาคโลหิต 

ที่ผูบริจาคโลหิตสวนใหญเห็นพองตองกันวาการบริจาคโลหิตเปน

ความสุขอยางหนึ่ง เปนการแสดงออกถึงความหวงใยในเพื่อนมนุษย 

และเปนกุศลอยางยิ่ง ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับคุณลักษณะ

ความเอื้อเฟอ ซึ่งมีผูศึกษาวิจัยทั้งในและตางประเทศ2-7 ประเด็น

ดานสิ่งของตอบแทน พบวาสวนใหญผูบริจาคโลหิตไมตองการ

สิ่งของตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยในอิหรานของ Kasraian 

และ Maghsudlu3 ที่พบวาผูบริจาคโลหิตรอยละ 74.7 ไมตอง

การสิ่งตอบแทน และสอดคลองกับการศึกษาความเอื้อเฟอโมเดล

ทางเศรษฐศาสตร ในประเด็นของความเอื้อเฟอที่มีลักษณะความ

สุขจากการให (worm glow model) ชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมการ

บริจาคโลหิตทำาใหผูบริจาคมีความสุขจากการแสดงพฤติกรรมการ

ให โดยพฤติกรรมการบริจาคโลหิตนี้จะชวยจรรโลง รักษา และ

พัฒนาการรับรูตนเองของผูบริจาคโลหิตใหดีขึ้น2 รองลงมาสิ่งที่

ผูเขารวมวิจัยในครั้งนี้ตองการคือ ผลการตรวจสารเคมีในเลือด ซึ่ง

เปนผลพลอยไดเมื่อมาบริจาคโลหิต สอดคลองกับงานวิจัยในอิหราน 

ที่พบวา กลุมตัวอยางตองการผลการตรวจโลหิต ไดแก blood 

sugar, cholesterol หรือ haemoglobin3 เชนเดียวกับในฮองกง 

ที่พบวาผูบริจาคสวนใหญบริจาคเพื่อจะไดรับรูผลเลือดและ

ไดตรวจรางกายฟรี14  อนึ่งในการศึกษานี้ เมื่อวิเคราะหสัดสวน

ความตองการผลการตรวจสารเคมีในเลือดของกลุมผูบริจาคราย

ใหมและผูบริจาครายเกาพบวา ผูบริจาครายใหมมีสัดสวนตอง

การทราบผลการตรวจสารเคมีในเลือดมากกวาผูบริจาครายเกา 

อยางมีนัยสำาคัญ (Z = 2.71, p < 0.01) ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูบริจาค

รายเกาเมื่อไดทราบผลการตรวจสารเคมีในเลือดของตนเองแลวจึง

ไมเห็นความจำาเปนที่จะตองทราบผลซ้ำาอีกในเวลาใกลเคียงกัน ใน

ขณะที่ผูบริจาครายใหมซึ่งยังไมมีขอมูลรายละเอียดของสารเคมีใน

เลือดของตน จึงตองการทราบผลการตรวจสารเคมีในเลือดมากกวา 

งานวิจัยนี้ยังพบวาความตองการทราบผลการตรวจสารเคมีในเลือด

ในผูบริจาคโลหิตทั้งรายใหมและรายเกามีสัดสวนสูงกวาความตอง

การสิ่งตอบแทนประเภทอื่นอยางชัดเจน ทำาใหเห็นไดวาการตรวจ

สารเคมีในเลือดนาจะเปนสิ่งตอบแทนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาและมีความ

สำาคัญในกลุมผูบริจาคโลหิตในการวิจัยนี้ดวย 

ในดานปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการบริจาคโลหิต จากการ

ศึกษาพบวา จำานวนครั้ง หรือความถี่ในปแรกที่ผูบริจาคเริ่มบริจาค

โลหิต มีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการบริจาคโลหิต

ในปจจุบัน แสดงใหเห็นวาผูบริจาคโลหิตที่เขามาบริจาคโลหิตไมวา

จะดวยเหตุผลใดๆ และบริจาคโลหิตมากกวา 1 ครั้ง ในปแรกที่

เริ่มบริจาค มีแนวโนมของพฤติกรรมการบริจาคโลหิตที่มีจำานวน 
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ครั้งคอยๆ สูงขึ้น โดยในแบบจำาลองนี้เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงที่สุด 

เมื่อเทียบกับตัวแปรตนอื่นๆ สอดคลองกับงานวิจัย Schreiber 

และคณะ18 พบวา พฤติกรรมการบริจาคโลหิตครั้งแรกมีความ

สำาคัญมากที่จะสงผลตอพฤติกรรมการบริจาคโลหิตในระยะตอมา 

งานวิจัยพบวาผูบริจาคโลหิตที่บริจาค 3 ถึง 5 ครั้งในปแรกมีสัด

สวนการเปนผูบริจาคประจำา (regular donors) มากขึ้นเปนลำาดับ 

(รอยละ 21.2, 32.3 และ 41.2 ของผูบริจาคโลหิต 3 ครั้ง  4 ครั้ง 

และ 5 ครั้ง ตามลำาดับ)  ดังนั้นหากผูบริจาคโลหิตมีอัตราจำานวนครั้ง

ของการบริจาคในปแรกถี่มากเทาไร โอกาสที่จะกลับมาบริจาคโลหิต

อีกในปถัดไปจะมีสูงขึ้น  ในขณะที่คนที่บริจาคนอยครั้งในปแรก

มีแนวโนมไมกลับมาบริจาคอีก 

การศึกษาทำาความเขาใจพฤติกรรมการกลับมาบริจาคจึงมีความ

สำาคัญ ดังที่ Piliavin และคณะ (1982)18 ศึกษาประเด็นดังกลาว 

วิเคราะหวามีหลายเหตุปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริจาคโลหิต ไดแก 

ความกลัวในการบริจาคโลหิตครั้งแรก ประสบการณกอนและหลัง

บริจาคโลหิต การตัดสินใจมาบริจาคโลหิตอีกและการบริจาคโลหิตจน

ติดเปนนิสัย ซึ่งมีทั้งองคประกอบภายนอกและภายในของผูบริจาค 

โดยนักวิจัยเชื่อวาผูบริจาคจะเกิดภาวะ “บริจาคโลหิตจนติดเปนนิสัย” 

(donation addicted) หลังจากบริจาคโลหิตไปถึง 3 - 4 ครั้ง 

สอดคลองกับการศึกษาของ Zimmer และคณะ19 พบวาผูที่กลับ

มาบริจาคโลหิตบอยๆ จะลดความรูสึกดานลบตอการบริจาคโลหิต

ลงไปเรื่อยๆ และทำาใหการบริจาคโลหิตนั้นเปนกระบวนการตอบ 

สนองความตองการของตนเอง  ดังนั้นการบริจาคโลหิตจึงเกี่ยวของ

กับกระบวนการทางจิตวิทยาอยางมาก กลาวคือการที่ผูบริจาค 

โลหิตมีพฤติกรรมการบริจาคโลหิตถี่ขึ้น สงผลใหผูบริจาคโลหิต

เกิดความตองการทำาความดีจากการบริจาคโลหิต ทำาใหมีเจตนา

เชิงพฤติกรรมตอการบริจาคโลหิตที่กระทำาจนเปนอุปนิสัย ผลที่

ตามมาผูบริจาคโลหิตจะไดรับความสุขจากการกระทำาพฤติกรรม

บริจาคโลหิตของตนเอง ซึ่งคลายคลึงกับกระบวนการเสริมแรง 

(reinforcement) ตนเอง ทำาใหอยากกลับมาบริจาคโลหิตอีก 

อยูอยางสม่ำาเสมอ

สรุป 

จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการบริจาคโลหิตนั้น มีผูเคย

มาบริจาคโลหิตแลวถึงรอยละ 88.88 และมีผูบริจาคโลหิตราย

ใหมรอยละ 10.60 แรงจูงใจที่ทำาใหมาบริจาคโลหิตคือมาดวยใจ

เอื้อเฟอและรูสึกวาไดทำาบุญ  ผูบริจาคโลหิตสวนใหญไมตองการ

สิ่งตอบแทนในการบริจาค และมีความพึงพอใจตอการไดรับบริการ

ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ในภาพรวมในระดับ

มาก ผูบริจาคโลหิตมีเจตคติเชิงบวกตอการบริจาคโลหิตในระดับ

สูง โดยมีความสุขจากการบริจาคโลหิต เห็นวา การบริจาคโลหิต

เปนกุศลอยางยิ่งและการบริจาคโลหิตเปนการแสดงออกถึงความ

หวงใยในเพื่อนมนุษย  การศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริจาคโลหิตดวยการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ พบวา จำานวน

ครั้งหรือความถี่ในปแรกที่ผูบริจาคโลหิตเริ่มบริจาคโลหิต มีความ 

สัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการบริจาคโลหิตในปจจุบันมาก 

ที่สุด 

ผลการศึกษาเหลานี้ ทำาใหสามารถกำาหนดกลยุทธสำาคัญที่ไดจาก

การศึกษานี้ คือ การทำาใหผูบริจาคโลหิตรายใหมที่มาบริจาคเปน 

ครั้งแรกกลายมาเปนผูบริจาคประจำา โดยเชิญชวนใหปแรกของ

การบริจาคมีความถี่ในการมาบริจาคมากกวา 1 ครั้งหรือมากกวา 

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยตางประเทศที่มีกอนหนา พบเชนเดียว 

กันวา หากผูบริจาคโลหิตมีจำานวนครั้งการบริจาคในปแรกถี่มาก

เทาไร โอกาสที่จะกลับมาบริจาคอีกในปถัดไปจะมีสูงขึ้น ในขณะ

ที่คนที่บริจาคนอยครั้งในปแรกมีแนวโนมจะไมกลับมาบริจาคอีก 

โดยนักวิจัยเชื่อวาผูบริจาคจะเกิดภาวะบริจาคโลหิตจนติดเปนนิสัย 

(donation addicted) และเมื่อกลับมาบริจาคบอยๆ จะลดความ

รูสึกดานลบเชนการกลัวความเจ็บปวดลงไปไดดวย นอกจากนี้ 

ควรมีการติดตอสื่อสารกับผูบริจาคโลหิตรายเกาอยางสม่ำาเสมอ

เพื่อใหมาบริจาคโลหิตเปนประจำาเมื่อครบกำาหนดที่บริจาคได จาก

การศึกษาพบวา ผูบริจาคโลหิตสวนใหญบริจาคโลหิตเฉลี่ยปละ 2 

ครั้งตอปเทานั้น หากสามารถทำาใหผูบริจาคโลหิตรายเกาเหลานี้ 

มาบริจาคเพิ่มขึ้นเพียง 1 ครั้งตอป ก็จะทำาใหไดปริมาณโลหิตที่

ปลอดภัยในการชวยชีวิตเพื่อนมนุษยมากขึ้นอีกได  กลยุทธดาน 

สิ่งตอบแทนในการบริจาคนั้น การศึกษาครั้งนี้พบวา แมผูมา 

บริจาคสวนใหญมาดวยใจเอื้อเฟอและไมตองการสิ่งตอบแทน 

แตมีผูบริจาคสวนหนึ่งยังตองการผลทดสอบสารเคมีในเลือด 

เข็มที่ระลึกสภากาชาดไทย ประกาศนียบัตรแสดงจำานวนครั้งการ

บริจาคหรือของที่ระลึกเล็กๆ นอยๆ ดังนั้นนโยบายเหลานี้ก็ยังควร

มีใหสำาหรับผูบริจาคโลหิตเชนเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการตรวจ

สารเคมีในเลือดซึ่งมีผูบริจาคตองการมากกวาสิ่งตอบแทนอื่น
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Objective: To study blood donation behavior, donation reasons, attitude towards blood donation, and factors related 

to donation behavior of blood donors at National Blood Centre, Thai Red Cross Society.  Methods: Participants 

of the study consisted of 981 volunteer donors at National Blood Centre which were recruited by the purposive 

sampling technique.  Data were collected by self-report questionnaires during the period of August to October 

2012.  Descriptive statistics and multiple regression analysis of all variables were used.  Result: The results 

revealed that, on average, the donors donated blood twice a year and the average age was 33.84, range 18 - 61 

years.  About 80.40% of donors were regular donors which 61.26% had their first donation for altruistic reasons, 

and 65.44% had the same reason for the donation afterwards.  It was found that 61.26% of the participants had 

a positive attitude towards blood donation and believed that they made a merit with happiness, and needed 

nothing as incentives in return while 22.94% of the donors wanted to know the results of their blood chemistry 

tests.  Using regression analysis technique, the factors related to donation behavior of blood donors indicated 

significantly that the frequency of the first-year donation had the highest effect on the predictability of present 

blood donation behavior, followed by the age and the attitude towards blood donation.  Regarding gender, the 

average of men’s donation frequency was higher than that of women’s.  Donors who donated blood for altruistic 

reasons had more frequency of blood donation than those of other groups.  Conclusion: This study could be used 

to formulate suitable strategies and goals for regular communications with former donors to persuade them to 

come back and donate more than twice a year.  In case of new donors, if they donate continuously in the first 

year, their blood donation behavior can be successive and long lasting. 

Keywords : l Altruism  l Motivation  l Incentive  l Blood donation
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