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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยพฤติกรรมด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ และ

แรงจูงใจเก่ียวกับการบริจาคโลหิต ท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจบริจาคโลหิตของบุคลากร

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ทําการเก็บข้อมลูระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม 2558 โดย

การส่งแบบสอบถามให้กับบุคลากรทุกคน (544 คน) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถ่ี ร้อยละ 

คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน และทดสอบคา่สถิตไิคสแควร์  

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุง เทพธนบุรีส่ง

แบบสอบถามกลับคืน จํานวน 313 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 57.54 โดยกลุ่มตวัอย่างมี อายุเฉล่ีย 

38.66 ± 13.27 ปี  ดชันีมวลกาย เฉล่ีย 23.79 กิโลกรัม/ตารางเมตร  ส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบั

ปริญญาโท (ร้อยละ 54.0)   นบัถือศาสนาพทุธ (ร้อยละ 94.5)   มีรายได้ 15,001 -20,000 บาทตอ่

เดือน (ร้อยละ 24.3)   ออกกําลงักายตัง้แต่ 3 ครัง้หรือมากกว่า 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ (ร้อยละ 34.8) 

และเก่ียวกับการบริจาคโลหิตพบว่า ร้อยละ 88.5 ทราบหมู่เลือดตวัเอง และส่วนใหญ่เป็นผู้ เคย

บริจาคโลหิต ร้อยละ 52.7 และบริจาคท่ีหน่วยรับบริจาคเคล่ือนท่ี ร้อยละ 53.0 นอกจากนีท้ัง้ผู้ เคย

และไมเ่คยบริจาคโลหิตให้เหตผุลมากท่ีสดุในการบริจาคโลหิต เพราะต้องการช่วยเหลือเพ่ือมนษุย์

เป็นสําคญั   ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างท่ีตดัสินใจบริจาคโลหิต มีระดบัความรู้เก่ียวกับการบริจาค

โลหิตอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 62.6   ระดบัทศันคติเก่ียวกบัการบริจาคโลหิตอยู่ในระดบัปาน

กลาง ร้อยละ 54.0  ส่วนระดบัการรับรู้เก่ียวกับการบริจาคโลหิตก็อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 

78.3 และระดบัช่วงแรงจูงใจในการบริจาคโลหิตอยู่ในระดบัสูงร้อยละ 53.0   เม่ือทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ และแรงจูงใจเก่ียวกับการบริจาค

โลหิตกับการตดัสินใจในการบริจาคโลหิต พบว่าคา่เฉล่ียของคะแนนความรู้ ทศันคติ และการรับรู้

 

1 คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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เก่ียวกับการบริจาคโลหิตในกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจบริจาคโลหิตสูงกว่ากลุ่มไม่บริจาค และกลุ่มไม่

แน่ใจบริจาคโลหิต อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั (p ≤ 0.05) ในขณะท่ีคา่เฉล่ียของคะแนน

แรงจูงใจเก่ียวกับการบริจาคโลหิตในกลุ่มบริจาคโลหิตและไม่บริจาคโลหิต และไม่แน่ใจบริจาค

โลหิตนัน้ไมมี่ความแตกตา่ง เม่ือนํามาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจบริจาคโลหิต

กบัปัจจยัพฤติกรรม พบว่า การรับรู้เก่ียวกบัการบริจาคโลหิตท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใน

การบริจาคโลหิต อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p = 0.019) แต่ไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างการ

ตดัสินใจบริจาคโลหิตกบัความรู้ ทศันคต ิและแรงจงูใจเก่ียวกบัการบริจาคโลหิต 

 

คาํสาํคัญ : ปัจจยัพฤตกิรรม  การตดัสินใจ  การบริจาคโลหิต 

 

Abstract 

 The objective of the research was to evaluate the relationship between 

behavioral factors including knowledge, attitudes, perceptions and motivation and blood 

donation decision among personnel of Bangkokthonburi University. Self-administration 

questionnaire were distributed to 544 personnel during February to March 2015. A total 

of 313 completed questionnaires was returned (57.33% returned rate) and analysis. 

Statistics used for analysis were frequency, mean, percentage, standard deviation,     

One – Way Anova and Chi-square test. 

 The results showed that the average age and BMI (Body Mass Index) of the 

participants were 38.66 years and 23.79 kg/m2, respectively. Most of them were master 

degree graduates (54.0%), Buddhists (94.5%), earned 15,001-20,000 Baht/month 

(24.3%) and exercised at least 3 times/week (34.8%). Most of the participants knew their 

blood groups (88.5%). More than half (52.7%) were blood donors and 53% donated at 

mobile blood donation units. Humanity was suggested as the most important reason of 

blood donation. Most of the participants had moderate level of knowledge (62.6%), 

attitude (54.0%), and perception (78.3%) on blood donation whereas 53.0 percent had 

high motivation level. The average knowledge, attitude and perception among the blood 

donors were significantly higher than those of the non-donors (p ≤ 0.05), although the 

motivation levels were not different between both groups. This study demonstrates that 

perception on blood donations is significantly associated with decision of blood 
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donation (p=0.019). No relationship is found between blood donation decision and 

knowledge, attitude and motivation. 

Knowledge : Behavioral factors, Decision making, Blood donation 

 

บทนํา 

โลหิตเป็น Biological fluid ท่ียงัไม่มี

ของเหลวใดๆท่ีสร้างขึน้และทําหน้าท่ีแทนได้ 

ซึ่งจะได้มาจากการได้รับบริจาคจากเพ่ือน

มนุษย์ ด้วยกันเท่านัน้  โลหิต ท่ี ไ ด้จะถูก

นําไปใช้ประโยชน์มากมาย พบว่าร้อยละ 77 

ถูกนําไปใช้รักษาผู้ ป่วยท่ีสูญเสียโลหิตจาก

ภาวะโลหิตออกในทางเดินอาหาร การคลอด

บุตร อุบัติเหตุ การผ่าตดัต่างๆ และอีกร้อย

ละ 23 นําไปใช้เฉพาะโรคท่ีเกิดจากความ

บกพร่องส่วนหนึ่งส่วนใดของโลหิต เช่น 

โลหิตจาง โลหิตไหลไม่หยุด เกล็ดเลือดต่ํา 

(1) ปัจจุบันความต้องการปริมาณโลหิตท่ี

จดัหาได้ทัง้ประเทศยังมีปริมาณไม่เพียงพอ 

ในแต่ละวันไ ด้ รับบริจาคเพียง 1 ,500 – 

2,000 ยนูิตเท่านัน้ซึ่งจะต้องมีปริมาณโลหิต

สํารอง 3,000 ยูนิตต่อวนั จึงจะเพียงพอ (2) 

และในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์บริการโลหิต

สภากาชาดไทยจึงตัง้เป้าหมายหลกัให้การ

จัดหาโลหิตภายในประเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

โลหิตท่ีเ กิดจากความสมัครใจ (3)  ไ ด้มี

การศึกษาการบริจาคโลหิตโดยใช้ทฤษฎี

พฤตกิรรม พบวา่กลุม่ท่ีไมเ่คยบริจาคโลหิตมี 

ความกลวัและเครียดตอ่การบริจาค  สว่น 

ด้านความรู้ กลุ่มผู้ บริจาคไม่เข้าใจว่าการ

บริจาคโลหิตเป็นการเสียสละโลหิตส่วน

สํารอง และยังมีการศึกษาปัจจัยด้านด้าน

แรงจงูใจในการบริจาคโลหิต พบว่าลกัษณะ

ของกลุ่มบริจาคและไม่บริจาคโลหิตท่ีมีเพศ 

อาย ุระดบั รายได้ท่ีแตกตา่งกนัจะมีแรงจงูใจ

ในการบริจาคโลหิตท่ีแตกต่างกันด้วย (4) 

นอกจากนีย้ังมีการศึกษาถึงเหตุผลสําคัญ

ของการตดัสินใจบริจาคโลหิต  พบว่าร้อยละ 

92.9 บริจาคเพราะได้รับสิทธิประโยชน์จาก

โรงพยาบาล  ร้อยละ 41.0 ต้องการใบรับรอง

จากการบริจาคโลหิต  ร้อยละ 31 ต้องการ

คา่ตอบแทนเป็นเงินและขณะท่ีร้อยละ 2.58 

ไม่มีเหตุผลใดๆในการบริจาค (5) ดังนัน้

คณะผู้ วิจยัจึงได้เห็นความสําคญัท่ีจะศึกษา

ปัจจัยด้านพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจบริจาคโลหิตโดยใช้บุคลากร

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุเป็นกรณีตวัอย่าง

เพ่ือเป็นแนวทางรณรงค์ให้ประชาชนได้มีการ

บริจาคโลหิตเพิ่มขึน้และบริจาคได้อย่าง

ต่อเน่ือง สม่ําเสมอ ทัง้ยังสะท้อนให้เห็นถึง

การดแูลสุขภาพตนเองด้านต่างๆเพ่ือรักษา

สมดลุของร่างกาย ซึง่เป็นเคร่ืองบง่ชีส้ขุภาวะ

ของประชาชนท่ีสมบรูณ์ด้วย 
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วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจบริจาคโลหิต

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ  Cross-

sectional study โดยเก็บรวบรวมใช้

แบบสอบถามและทําการเก็บตัวอย่างใน

บุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ี มี

รายช่ือในทะเบียนของสํานักบุคลากรและ

ปัจจุบนัปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 

544 คน และกลุ่มตัวอย่างทุกคนยินดีให้

ความร่วมมือทําวิจัยโดยการลงนามในใบ

ยินยอม ท่ีแจกใ ห้  คณะผู้ วิ จัยจึ ง ไ ด้ เ ก็บ

รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง

เดือนมีนาคม 2558 และทําการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานอธิบายความหมาย             

ตวัแปรแตล่ะตวั  วิเคราะห์เปรียบเทียบความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตกต่าง ของ ค่า เฉ ล่ียความ รู้  การ รับ รู้ 

ทศันคติ แรงจูงใจเก่ียวกับการบริจาคโลหิต

กับการตดัสินใจบริจาคและไม่บริจาคโลหิต 

โดยใช้ One Way Analysis of ANOVA, 

ทดสอบค่าใช้ไคสแควร์ หาความสัมพันธ์

ปัจจัยพฤติกรรม ปัจจัยส่วนบุคคล กับการ

ตดัสินใจบริจาคโลหิต (6) 

ผลการวิจัย 

 กลุ่มตวัอย่างบุคลากรมหาวิทยาลยั

กรุงเทพธนบุรี  จํานวน 313 คน ร้อยละ 

57.54 เป็นผู้ตอบแบบสอบถามกลบัมาอย่าง

สมบูรณ์และถูกนํามาวิเคราะห์ พบว่าเป็น

เพศหญิงร้อยละ 61.6 เพศชายร้อยละ 38.3  

อายุเฉล่ีย 38.66 ปี  ดัชนีมวลกาย (BMI) 

เฉล่ีย 23.79 ก.ก./ม2 ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา

พทุธ (ร้อยละ 94.5)  รายได้ 15,001-20,000 

บาทต่อเดือน (ร้อยละ 24.3) และออกกําลัง

กายตั ง้ แต่  3  ค รั ้งห รือมากกว่า  3  ค รั ้ง         

ต่อสัปดาห์ ( ร้อยละ 34.8)  ดังแสดงใน              

ตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของบคุลากรกลุม่ตวัอยา่งแปรตามปัจจยัสว่นบคุคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ (n= 313)   

 ชาย 120 38.3 

 หญิง 193 61.7 

    

อาย ุ(n= 311)   

 <25 ปี 34 10.9 

 25 -34 ปี 130 41.8 

 35 – 44 ปี 60 19.3 

 มากกวา่ 44 ปี 87 28.0 

    

ระดบัการศกึษา (n= 313)   

 ไมไ่ด้ศกึษา 2 0.6 

 ประถมศกึษา 18 5.8 

 มธัยมศกึษา 4 1.3 

 อนปุริญญา (ปวช./ปวส.) 7 2.2 

 ปริญญาตรี 63 20.1 

 สงูกวา่ปริญญาตรี 219 70.0 

 (   =  38.66 ; SD ± 13.27 ; Min. = 19 ; Max. = 77)   

ศาสนา (n= 313)   

 พทุธ 296 94.6 

 คริสต์ 6 1.9 

 อิสลาม 11 3.5 

    

รายได้ตอ่เดือน (n= 313)   

 5,000 -10,000 บาท 24 7.7 

 10,001 – 15,000 บาท 61 19.5 

 15,001– 20,000 บาท 76 24.3 

 20,001 - 25,000 บาท 57 18.2 

 25,001 - 30,000 บาท 

 

 

29 9.3 
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หมายเหต ุ ดชันีมวลกาย (BMI) เฉล่ีย 23.79 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร 

 

 

 สําหรับประสบการณ์การบริจาค

โ ล หิ ต ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง บุ ค ล า ก ร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างทราบหมู่เลือดตนเองเป็นหมู่เลือด 

O, B, A, AB และไม่ทราบ ร้อยละ 35.5, 

31.6, 15.0, 6.4 และ 11.5 ตามลําดบั          

มีผู้ เคยบริจาคโลหิตมาแล้ว (ร้อยละ 53.7) 

และพบว่า ร้อยละ 84.1  บริจาคเพราะ

ต้องการชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์เป็นเหตผุล 

สําคญัท่ีสุด และส่วนมากไปบริจาคท่ีหน่วย

รับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี ( ร้อยละ 53.6) 

นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างบคุลากรท่ีผู้ เคยและ

ไมเ่คย 

บริจาคโลหิตส่วนใหญ่รู้ข่าวการบริจาคจาก

โทรทัศน์ (ร้อยละ 51.1) และมีผู้ ท่ีเคยได้รับ

โลหิตจากผู้ บริจาคอ่ืน (ร้อยละ 12.1) ดัง

แสดงในตารางท่ี 2 

ตาราง 2 จํานวนและร้อยละของบคุลากรกลุม่ตวัอยา่งแปรตามประสบการณ์การบริจาคโลหิต 

 

ประสบการณ์การบริจาคโลหิตของบุคลากร จาํนวน ร้อยละ 

หมูเ่ลอืด (n=313)   

 A 47 15.0 

 AB 20 6.4 

 B 99 31.6 

 O 111 35.5 

 ไมท่ราบ 

 

36 11.5 

 ปัจจัยส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

การออกกําลงักาย (n= 313)   

 ตัง้แต ่3 ครัง้หรือมากกวา่ 3 ครัง้/สปัดาห์ 109 34.8 

 น้อยกวา่ 3 ครัง้/สปัดาห์ 139 44.4 

 ไมเ่คย 65 20.8 
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ประสบการณ์การบริจาคโลหิตของบุคลากร จาํนวน ร้อยละ 

ประวตัิการบริจาคโลหิต (n=313)   

 เคยบริจาค 165 52.7 

 ไมเ่คยบริจาค 148 47.3 

    

เหตผุลสาํคญัท่ีสดุในการบริจาคโลหิต (n=151)   

 ช่วยเหลอืเพ่ือนมนษุย์ 127 84.1 

 ถกูขอร้องให้บริจาค 2 1.3 

 ได้ตรวจเลอืดและสขุภาพตนเอง 3 2.0 

 บริจาคแก้บน แก้เคลด็ 2 1.3 

 บริจาคโลหิตทดแทนให้เพ่ือนหรือญาติ 8 5.3 

 มีผู้ อ่ืนชกัขวน 4 2.6 

 อ่ืนๆ (บริจาคเน่ืองในวนัสาํคญัและของตอบแทน) 5 3.4 

    

สถานท่ีไปบริจาคโลหิต (n=151)   

 ศนูย์บริจาคโลหิตแหง่ชาติ 36 23.8 

 หนว่ยรับบริจาคโลหิตเคลือ่นท่ี 81 53.6 

 โรงพยาบาล 34 22.5 

    

การได้รับขา่วหรือข้อมลูเก่ียวกบัการบริจาคโลหิต (n=313)   

 วิทย ุ 43 13.7 

 โทรทศัน์ 160 51.1 

 อินเตอร์เนต 88 28.1 

 สิง่ตีพิมพ์ (หนงัสอืพิมพ์ วารสาร โปสเตอร์) 125 39.9 

 อ่ืนๆ (เสยีงตามสาย เจ้าหน้าท่ีรับบริจาค) 19 6.0 

    

ประวตัิการได้รับโลหิตจากการบริจาคโลหิตของผู้ อ่ืน (n=313)   

 เคยได้รับ 38 12.1 

 ไมเ่คยได้รับ 275 87.9 
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 เม่ือพิจารณาระดบัความรู้ ทศันคต ิ

การรับรู้ และแรงจูงใจเก่ียวกับการบริจาค

โ ล หิ ต ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง บุ ค ล า ก ร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีระดบัความรู้ ทศันคต ิ

 และการรับรู้เก่ียวกับการบริจาคโลหิตอยู่ใน

ระดับปานกลาง ร้อยละ 62.6, 54.0 และ 

78.3 ตามลําดบั และระดบัแรงจงูใจเก่ียวกับ

การบริจาคโลหิตอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 

53.0) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตาราง 3 จํานวนและร้อยละของบคุลากรกลุม่ตวัอย่างแปรตามระดบัความรู้ การรับรู้ ทศันคติและ

แรงจงูใจเก่ียวกบัการบริจาคโลหิต (n=313) 

 

ระดับคะแนนตามตวัแปรเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต จาํนวน ร้อยละ 

ความรู้ (คะแนนเต็ม 16)   

 ตํ่า (คะแนน 0-5) 66 21.1 

 ปานกลาง (คะแนน 6-11) 196 62.6 

 สงู (คะแนน 12-16) 51 16.3 

Mean ±SD=8.00±3.246; Range 0-16; Mode 7 

ทศันคติ (คะแนนเต็ม 90)   

 ตํ่า (คะแนน 18-41) 0 0 

 ปานกลาง (คะแนน 42-65) 169 54.0 

 สงู (คะแนน 66-90) 144 46.0 

Mean ±SD=64.86±7.816; Range 45-85; Mode 68 

การรับรู้ (คะแนนเต็ม 70)   

 ตํ่า (คะแนน 14-32) 0 0 

 ปานกลาง (คะแนน 33-51) 245 78.3 

 สงู (คะแนน 52-70) 68 21.7 

Mean ±SD=48.28±4.922; Range 34-63; Mode 47 

แรงจงูใจ (คะแนนเต็ม 50)   

 ตํ่า (คะแนน 10-23) 0 0 

 ปานกลาง (คะแนน 24-37) 147 47.0 

 สงู (คะแนน 38-50) 166 53.0 

Mean ±SD=38.08±3.343; Range 29-49; Mode 36 
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 เม่ือพิจารณาเก่ียวกับการตัดสินใจ

บริจาคโลหิตของกลุ่มตัวอย่างบุคลากร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตาม

ระดบัการตดัสินใจ พบว่า กลุ่มท่ีตดัสินใจ

บริจาคโลหิตมากกว่าร้อยละ 80 ตัดสินใจ

บริจาคโลหิตด้วยเหตุผลสําคัญ 6 ข้อ ซึ่ง

พิจารณาจากค่าร้อยละท่ีสูงสุดตามลําดับ 

กล่าวคือ เม่ือทราบว่ามีผู้ ต้องการโลหิต  เม่ือ

ร่างกายพร้อมท่ีจะบริจาค  เ ม่ือมีความ

สะดวกเร่ืองเวลาและสถานท่ีบริจาค  เม่ือ

ได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการบริจาค  เม่ือ

สขุภาพอยูใ่นเกณฑ์ของการบริจาค และเม่ือ 

ได้รับการชวนให้บริจาคในโอกาสพิเศษตา่งๆ 

คิดเป็นร้อยละ 90.7, 88.2, 86.6, 82.1, 80.5 

และ 80.0 ตามลําดบั   สําหรับกลุ่มบคุลากร

ท่ีตดัสินใจไม่บริจาค มีเหตผุลสําคญัท่ีสดุคือ

กลวัเส่ียงตอ่การเป็นโรคติดตอ่ทางเลือด ร้อย

ละ 67.4 ส่วนเหตุผลอ่ืนๆ เช่น ถ้าได้รับ

คา่ตอบแทนหรือสิ่งของจําเป็น  ถ้าได้รับการ

ยอมรับยกย่องจากสังคม  ถ้าได้ของท่ีระลึก

และกลวัเข็มเจาะเลือด คิดเป็นร้อยละ 31.0, 

19.8, 17.9 และ 10.2 ตามลําดบั ดงัแสดงใน

ตาราง 4 

ตาราง 4 จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามการตดัสินใจบริจาคโลหิต 
 

 

ท่านจะตัดสนิใจบริจาคโลหติหรือไม่ 

การตัดสินใจ 

ไม่บริจาค  

จาํนวน (ร้อยละ) 

บริจาค  

จาํนวน (ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 

จาํนวน (ร้อยละ) 
1 ถ้าหากทา่นทราบวา่มีผู้ ป่วยท่ีต้องการโลหิต 9(2.9) 284(90.7) 20(6.4) 

2 ถ้าหากทา่นมีความพร้อมด้านร่างกาย 11(3.5) 276(88.2) 26(8.3) 

3 ถ้าหากท่านสะดวกเ ร่ืองสถานท่ีและเวลา

บริจาค 

10(3.2) 271(86.6) 32(10.2) 

4 ถ้าหากทา่นมีประสบการณ์การบริจาคโลหิตท่ีดี 25(8.0) 257(82.1) 31(9.9) 

5 ถ้าทา่นมีสขุภาพอยูใ่นเกณฑ์บริจาคโลหิตได้ 21(6.7) 252(80.5) 40(12.8) 

6 ถ้าหากท่านได้รับการเชิญชวนให้บริจาคโลหิต

ในโอกาสพิเศษ 

17(5.4) 249(80.0) 47(15.0) 

7 ถ้าหากทา่นมีคนรู้จกัและชกัชวนบริจาค 24(7.7) 221(70.6) 68(21.7) 

8 แม้วา่ทา่นกลวัเข็มเจาะเลอืด 32(10.2) 211(67.4) 70(22.4) 

9 ถ้าหากท่านเห็นโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้

คนไปบริจาคโลหิต 

28(8.9) 189(60.4) 96(30.7) 

10 ถ้าหากท่านได้รับการยอมรับและยกย่องจาก

สงัคม 

62(19.8) 153(48.9) 98(31.3) 
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ท่านจะตัดสนิใจบริจาคโลหติหรือไม่ 

การตัดสินใจ 

ไม่บริจาค  

จาํนวน (ร้อยละ) 

บริจาค  

จาํนวน (ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 

จาํนวน (ร้อยละ) 
11 ถ้าหากทา่นได้รับของท่ีระลกึ 56(17.9) 129(41.2) 128(40.9) 

     

12 ถ้าหากท่านได้รับค่าตอบแทนหรือสิ่งของท่ี

จําเป็น 

97(31.0) 108(34.5) 108(34.5) 

13 ถ้าหากท่านมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อ

ทางเลอืด 

211(67.4) 46(14.7) 56(17.9) 

Mean ±SD=7.35±5.357; Range+14 ถึง +48; Mode 12 

 

 เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

ของคะแนนความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ และ

แรงจูงใจกับกลุ่มท่ีมีการตัดสินใจบริจาค

โลหิตท่ีแตกตา่งกนั พบวา่ 

กลุม่ตดัสินใจบริจาคโลหิตมีคา่เฉล่ีย

ของคะแนนความรู้เก่ียวกับการบริจาคโลหิต

สงูกว่ากลุ่มไม่บริจาคและกลุ่มไม่แน่ใจอย่าง

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่ม

บริจาคโลหิตมีความรู้เก่ียวกับการบริจาค

โลหิตในระดบัสูงสดุ (  = 8.30) รองลงมา

คือกลุ่มไม่แน่ใจ (  = 7.30)   และกลุ่มไม่

บริจาค (  = 6.56) ตามลําดบั  

 กลุม่ตดัสินใจบริจาคโลหิตมีคา่เฉล่ีย

ของคะแนนทศันคตเิก่ียวกบัการบริจาคโลหิต

สงูกว่ากลุ่มไม่บริจาคและกลุ่มไม่แน่ใจอย่าง

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่ม

บริจาคโลหิตมีทศันคตเิก่ียวกบัการบริจาค 

 

โลหิตในระดบัสูงสุด (  =48.72) รองลงมา

คือกลุ่มไม่แน่ใจ (  = 47.44) และกลุ่มไม่

บริจาค (  = 44.78) ตามลําดบั 

กลุม่ตดัสินใจบริจาคโลหิตมีคา่เฉล่ีย

ของคะแนนการรับรู้เก่ียวกบัการบริจาคโลหิต

สูงกว่ากลุ่มไม่บริจาคและไม่แน่ใจอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยกลุ่ม

บริจาคโลหิตมีการรับรู้เก่ียวกับการบริจาค

โลหิตดีท่ีสุด (  = 65.68) รองลงมาคือกลุ่ม

ไม่แน่ใจ (  = 63.09) และกลุ่มไม่บริจาค 

(  = 59.78) ตามลําดบั 

แต่กลุ่มท่ีตัดสินใจบริจาคโลหิตมี

ค่าเฉล่ียของคะแนนแรงจูงใจเก่ียวกับการ

บริจาคโลหิต     (  = 38.13) กลุ่มไม่แน่ใจ 

(  = 38.16) และกลุ่มไม่บริจาค (  = 

36.11) ซึง่ไมแ่ตกตา่งกนัดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ ทัศนคต ิ

การรับรู้ แรงจงูใจ เก่ียวกบัการบริจาคโลหิตท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจบริจาคโลหิตท่ีแตกตา่งกนั 

 

ตัวแปร การตัดสินใจ

บริจาคโลหติ 

จาํนวน   

(ค่าเฉลี่ย) 

SD p-value 

ความรู้ ไมบ่ริจาค 9 6.56c 4.304 0.025 

 ไมแ่นใ่จ 79 7.30b 3.337  

 บริจาค 225 8.30a 3.129  

ทศันคต ิ ไมบ่ริจาค 9 44.78c 4.764 0.013 

 ไมแ่นใ่จ 79 47.44b 4.864  

 บริจาค 225 48.72a 4.874  

การรับรู้ ไมบ่ริจาค 9 59.78c 5.805 0.005 

 ไมแ่นใ่จ 79 63.09b 8.118  

 บริจาค 225 65.68a 7.624  

แรงจงูใจ ไมบ่ริจาค 9 36.11 5.207 0.200 

 ไมแ่นใ่จ 79 38.16 3.488  

 บริจาค 225 38.13 3.194  

 

หมายเหตุ : ตวัอกัษร (a, b, c) ท่ีแตกตา่งกนัแสดงคูท่ี่แตกตา่งกนั 

 

เม่ือนําปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย

พฤติกรรมมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับ

การตดัสินใจบริจาคโลหิต พบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคลด้านอายุ  ระดับการศึกษา  รายได้  

และประวตัิการบริจาคโลหิต มีความสมัพนัธ์

กบัการตดัสินใจในการบริจาคโลหิตแตกตา่ง

กนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p > 0.019) 

ยกเว้น เพศ ศาสนา การออกกําลงักาย และ 

 

 

ประวัติการได้รับโลหิตจากผู้ อ่ืน จะมีการ

ตดัสินใจบริจาคโลหิตไม่แตกต่างกัน ขณะท่ี

ปัจจัยพฤติกรรม ด้านการรับรู้เก่ียวกับการ

บริจาคโลหิต มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ

บริจาคโลหิต อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ยกเว้นความรู้ ทัศนคติ และ

แรงจูงใจเก่ียวกับการบริจาคโลหิต จะมีการ

ตดัสินใจบริจาคไมแ่ตกตา่งกนั ดงัตาราง 6 
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ตารางท่ี 6 ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจัยพฤติกรรมกับการตดัสินใจบริจาค

โลหิตของบคุคลากร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

 

ตัวแปร การตัดสินใจบริจาคโลหิต 

 Correlation coefficient p-value 

เพศ -0.041 0.468 

อาย ุ -0.142* 0.013 

ระดบัการศกึษา -0.125* 0.027 

ศาสนา 0.023 0.681 

รายได้ตอ่เดือน -0.125* 0.027 

การออกกําลงักาย -0.050 0.380 

ประวตัิการบริจาคโลหิต 0.294** 0.000 

ประวตัิการได้รับโลหิตจากการบริจาคโลหิตของผู้ อ่ืน 0.010 0.859 

ความรู้เก่ียวกบัการบริจาคโลหิต 0.086 0.131 

การรับรู้เก่ียวกบัการบริจาคโลหิต 0.132* 0.019 

ทศันคติเก่ียวกบัการบริจาคโลหิต 0.064 0.259 

แรงจงูใจในการบริจาคโลหิต 0.050 0.374 

   

อภปิรายผล 

 เม่ือพิจารณาความสมัพันธ์ของการ

ตัดสินใจบริจาคโลหิตกับปัจจัยส่วนบุคคล

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

พบว่า อายุ  รายได้  ระดับการศึกษา และ

ประวัติการบริจาคโลหิตเป็นปัจจัยสําคัญ

หนึ่ง ท่ี ทําให้มีการตัดสินใจบริจาคโลหิต

ต่างกัน ดังจะเห็นได้ว่าบุคลากรมีช่วงอายุ

ระหว่าง 25-34 ปี ( ร้อยละ 41.8) มีการ

ตดัสินใจบริจาคมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ และด้วย

เหตุผลท่ีต้องการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์เป็น

สําคัญย่ิง ถ้าหากได้ทราบว่ามีใครต้องการ

โลหิต ประกอบกับเป็นช่วงอายุดงักล่าวเป็น

ช่วงท่ีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมด้าน

ร่างกายก็ย่ิงทําให้มีความเต็มใจอย่างย่ิงท่ีจะ

บริจาคโลหิต ดงัเห็นได้ว่าช่วงอายตุ่างกนัจะ

มีการตัดสินใจบริจาคแตกต่างกันอย่างมี

นั ย สํ า คัญ ท า ง ส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดับ  0 . 0 5  ซึ่ ง

สอดคล้องกับการศึกษาของณัชชา จํารูญ

จนัทร์ (7) พบว่าอายุของผู้บริจาคโลหิตเป็น

ปัจจัยท่ีมีผลต่อจํานวนครัง้ของการบริจาค

โลหิต  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 24.3) ก็

มีการตดัสินใจบริจาคมากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้

เฉล่ียในกลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ นอกจากนี ้พบว่า

ทัง้ผู้ ท่ี เคยบริจาคโลหิต มาแล้ว ( ร้อยละ 
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52.7) และผู้ ท่ียงัไม่เคยบริจาคโลหิต (ร้อยละ 

47.3) ก็ยงัมีการตดัสินใจบริจาคโลหิตถึงร้อย

ละ 71.9 สํ า ห รั บ เ ห ตุ ผ ล สํ า คัญ ท่ี ทํ า ใ ห้

ตัดสินใจบริจาคโลหิตเพราะต้องการเพ่ือ

ชว่ยชีวิตมนษุย์ (ร้อยละ 84.1) สอดคล้องกบั

เหตผุลการตดัสินใจบริจาคท่ีจะแนะเป็นราย

ข้อในตาราง 4 ซึง่เม่ือรู้วา่ใครก็ตามท่ีต้องการ

โลหิตของตนก็ยินดีท่ีจะบริจาค (ร้อยละ 

90.7) และเม่ือร่างกายมีความพร้อมและ

สขุภาพท่ีดีท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีจะบริจาคโลหิตได้ 

(ร้อยละ 88.2) และถ้าย่ิงมีความสะดวกเร่ือง

สถานท่ีและเวลาท่ีบริจาคก็ย่ิงสนบัสนุนให้มี

การตัดสินใจบริจาคย่ิงขึน้ (ร้อยละ 86.6) 

สอดคล้องกบัการศกึษาของนฤมล บญุสนอง 

(12) ท่ีพบว่าเหตุผลท่ีไปบริจาคโลหิตบ่อย

ท่ีสุดเพราะการเดินทางสะดวก ซึ่งจะเห็นว่า

ทางหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีก็อํานวย

ความสะดวกในวนั เวลา และสถานท่ีให้ผู้ ไป

บริจาคได้อย่างดีและทั่ว ถึง เพราะศูนย์

บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้จัด

หน่วยเคล่ือนท่ีไปรับบริจาคทุกๆ 3 เดือน ใน

สถานท่ีเดิมและเ ม่ือบริจาคโลหิตแล้วก็

สามารถปฏิบตังิานตอ่ได้โดยไม่ต้องเสียเวลา

ทํางานและเดินทาง (3)  ซึ่งถ้ามีการเพิ่ม

หน่วยรับบริจาคโลหิตเพิ่มขึน้ท่ีสะดวกทัง้รับ

และเวลาในการรับไปบริจาคโลหิตก็อาจทํา

ให้ได้ปริมาณโลหิตจากการบริจาคเพิ่มขึน้ได้ 

นอกจากนีจ้ะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมาก

เ ข้าถึง ข้อมูลการบริจาคโลหิตโดยทาง

โทรทศัน์ (ร้อยละ 51.1) ซึ่งเป็นการส่ือสารทัง้

ทางภาพและเสียง ซึ่งมีการนําเอาดารา 

นกัร้อง นกัแสดง มาเป็นต้นแบบหรือแขกรับ

เชิญมาชวนเชิญการบริจาคโลหิตในวาระ

และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยเป็นแรงกระตุ้น

ให้เกิดการตดัสินใจบริจาคมากขึน้ (8) 

 เม่ือพิจารณาในแต่ละกลุ่มของการ

ตดัสินใจบริจาค กลุ่มไม่บริจาคและ กลุ่มไม่

แน่ใจบริจาคโลหิต พบว่าค่า เฉ ล่ียของ

คะแนนความรู้ในกลุ่มท่ีตดัสินใจบริจาคสูง

กว่ากลุ่มอ่ืนๆอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มไม่แน่ใจจะบริจาค มี

ค่าเฉล่ียของคะแนนสูงกว่ากลุ่มตดัสินใจไม่

บริจาค แตถ้่าหากให้ความรู้ท่ีถกูต้องกบักลุ่ม

ไม่แน่ใจอาจทําให้กลุ่มนีต้ัดสินใจบริจาค

โลหิตเพิ่มขึน้ เพราะถ้าบคุคลใดมีความรู้เร่ือง

ใดๆเพิ่มขึน้ก็จะนําไปสู่การปฏิบตัิท่ีถูกต้อง

และเหมาะสมย่ิงขึน้ (4) ส่วนทศันคติ พบว่า

ค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละกลุ่มของการ

ตัดสินใจบริจาคก็มีความแตกต่างอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นกัน จะ

เห็นว่าในขณะท่ีการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน

แต่กลุ่มของการตดัสินใจ (ตาราง 3) ก็ไม่มี

ทศันคตใินเชิงลบตอ่การบริจาคโลหิต ซึ่งเป็น

การสนับสนุนว่าการบริจาคโลหิตเป็นเร่ือง

ของความสมคัรใจ เพราะทกุคนมีทศันคติท่ีดี

ต่อการบ ริจ าคโลหิตอยู่ แ ล้ ว  แต่ ถ้ า มี ผู้

ต้องการโลหิตและผู้บริจาคมีความพร้อมท่ีจะ

บริจาคทุกคนก็จะไม่ลังเลท่ีจะบริจาค   ใน
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ด้านการรับรู้ พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนการ

รับรู้เก่ียวกับการตัดสินใจบริจาคโลหิตใน

กลุ่มท่ีตดัสินใจบริจาคโลหิตสงูกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01แสดง

วา่ผู้ตดัสินใจบริจาคมีการรับรู้ดีกว่ากลุ่มอ่ืนๆ

ท่ีไม่บริจาค อาจเป็นเพราะประสบการณ์ท่ี

แตกต่างกันโดยเฉพาะการได้เคยบริจาค

มาแล้วไม่ว่าจะมีระดบัคะแนนการรับรู้ปาน

กลางหรือสูง ซึ่งจะเป็นกระบวนการแปล

ความหมายต่อสิ่งท่ีได้เรียนรู้ทัง้ในอดีตและ

ปัจจุบนั (9) ในขณะท่ีแรงจูงใจเก่ียวกับการ

บริจาคโลหิตมีค่าเฉล่ียของคะแนนแรงจูงใจ

ในทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะมีระดับ

คะแนนแรงจงูใจปานกลางหรือสงู และแสดง

ว่าแรงจูงใจไม่มีอิทธิพลมากกว่าไปค่าความ

สมัครใจและเม่ือพิจารณาจากการตดัสินใจ

บริจาคโลหิตเน่ืองจากเหตุผลท่ีจะได้รับ

ค่าตอบแทนหรือสิ่งของจําเป็นก็มีเพียงร้อย

ละ 34.5 เทา่นัน้ 
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