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 นักวิชาการสนใจศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางจูงใจให้มี
    ผู้สนใจบริจาคโลหิตมากขึ้น

เน้นทั้งกลุ่มผู้บริจาครายใหมแ่ละผู้บริจาครายเก่าที่
   เคยบริจาคแล้ว
ข้อมูลพบว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีผู้บริจาค
   โลหิตประมาณ 5-10% ของประชากร ในขณะที่ 
   ประเทศไทยมีผู้บริจาคโลหิตยังไม่ถึง 1% ของ
   ประชากร

ความส าคัญของการศึกษา



ปัญหาที่พบ
 โลหิตขาดแคลน 

 ศูนย์ฯ ต้องจัดหาวันละ 

1,600-2,000 ยูนิต

 เดือนละ 46,500 ยูนิต

 ศึกษาพฤติกรรมการ
บริจาคโลหิต และเหตุจูงใจ
ในการบริจาคโลหิต

 วางแนวทางในการวางแผน
เพิ่มการบริจาคโลหิต

 แก้ปัญหาการขาดแคลน
โลหิต

การศึกษาครั้งนี้ 



การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 สนใจสิ่งจูงใจ (incentives) ที่จะท า
ให้คนมาบริจาคโลหิตมากขึ้น 

 ศึกษาแรงจูงใจ (motives) ของผู้
บริจาคโลหิตและไม่บริจาคโลหิต
ด้วยว่ามีปัจจัยใดเกี่ยวข้อง 



 พฤติกรรมเอื้อเฟื้อ (Altruism) เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่อยู่
เบื้องหลังแรงจูงใจในการบริจาคโลหิต 
 ผลักดันให้บุคคลมี (Otto & Bolle, 2011) 
     >>  การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
     >>  แสดงพฤติกรรมช่วยเหลือ/ ให้การสนับสนุนบุคคลอื่น
           โดยปราศจากความเห็นแก่ได้ 
    >>  ใส่ใจต่อสวัสดิภาพของผู้อื่น
 ความรับผิดชอบสังคมและความเชื่อทางศาสนา (Condie, 

Warner & Gillman, 2008; Abohghasemi et al., 2011) 

การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง



สิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคโลหิต
ยังมีข้อค้นพบที่ขัดแย้งกัน 

Tismuss (1971) - การใช้สิ่งจูงใจในการบริจาคโลหิตจะท า
ให้แรงจูงใจในการเอื้อเฟื้อลดลง
Benabou and Tirole (2006); Ellingsen and Johanessen
(2008) - สิ่งจูงใจมีผลลบต่อพฤติกรรมการบรจิาคโลหิต ผู้
บริจาคจะอยากบริจาคน้อยลงเพราะไม่อยากจะถูกคนอื่นมอง
ว่าเห็นแก่สนิจ้างรางวัล
Lacetera &Macis (2010) ผู้บริจาคในอิตาลีจะเลิกบริจาคถ้า
ให้เงิน 10 euro เช่นเดียวกับนิวซีแลนด์และสวีเดน(Howden
Chapman et al., 1996; Mellstrom & Johannesson, 2008) 



สิ่งจูงใจมีส่วนท าให้การบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น 

Goette and Stutzer (2008) พบว่า สิ่งจูงใจที่จะมีผลทางบวก
ต่อการบริจาคโลหิตมักเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่เงิน
 ล็อตเตอรี่ 
 สิ่งของที่เป็นรางวัลเล็กๆ น้อยๆ
 การได้ลาพักในวันที่มาบริจาค 
ได้รับผลตรวจเลือดฟรีเป็นสิ่งจูงใจให้มาบริจาคโลหิตในผู้
บริจาคชาวฮ่องกง (Hong& Loke, 2011)



วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
• เ พื่ อ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น 
พฤติกรรมการบริจาคโลหิต
• เ พื่ อ ศึ กษ า เ ห ตุ ผ ลที่ ท า ให้
ตัดสินใจมาบริจาคโลหิต
เจตคติต่อการบริจาคโลหิต
• เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริจาคโลหิตของ
ผู้บริจาคโลหิตที่มาบริจาคโลหิต เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางใน

การวางแผนเพิ่มการบริจาค
โลหิตต่อไป 



วิธีการด าเนินงานวิจัย



ประชากร  ผู้ที่เข้ามาบริจาค
โลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย 
กรุงเทพมหานคร
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 
2555 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 981 คน 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง



การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ด้วยสถติิเชิงบรรยาย
2. วิเคราะห์เมทริกซ์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร

       ในการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
       สหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน          

3. วิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ



ผลการวิจัยที่ส าคญั



ข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง

49.71 %

17.29 %

15.97 %

14.03 %
(รายได้เฉลี่ย 27,594 บาทต่อเดือน)

(4,000 บาทต่อเดือน) 

(รายได้เฉลี่ย 35,490 บาทต่อเดือน) 

(รายได้เฉลี่ย 26,254 บาทต่อเดือน)

N=981 (age M= 33.98, SD=10.53,   

range 18- 61 yrs)



ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคโลหิต 

10.6%

89.4 %

เฉลี่ยเท่ากับ 18 ครั้ง (SD=21 พิสัยระหว่าง 2 ครั้ง 
ถึง 160 ครัง้) และรายงานในปีแรกท่ีมาบริจาค ได้
บริจาคฯ เฉลี่ย 2 ครัง้ในปแีรกที่บริจาค 

ผู้บริจาคฯ จ านวน 104 คน (10.6%) 
รายงานว่ามาบริจาคฯ เป็นครั้งแรก



วิเคราะห์พฤติกรรมการบริจาคโลหิตในปี 2554 -2555 
ตัวอย่างรายงานว่ามาบริจาคฯ สูงสุดต่อปี อยู่ที่ 6 ครั้ง

M=1.91

M=2.27 



เหตุผลส าคัญที่ท าให้มาบริจาคโลหิตในครั้งแรก 

61.26%

50.15%

15.70% 13.97%

5.40%



เหตุผลส าคัญที่ท าใหก้ลับมาบริจาคโลหิต 

65.44%

49.03%

23.04%

11.62%

6.52%



การศึกษาเจตคติต่อการบริจาคโลหิตฯ 

 มีความสุขจากการบริจาคโลหิต
 แสดงออกถึงความห่วงใยในเพื่อนมนษุย์ 
 เป็นกุศลอย่างยิ่ง 

สอดคล้องกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโมเดลทางเศรษฐศาสตร์ 
(worm glow model) ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของความสุขทางใจ 



ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
จ านวนครั้งที่บริจาคครั้งแรก 

(First_year)

จ านวนครั้งการมา

บริจาคโลหิตในปี 

2555 

เพศ

(Male group)

.225*

.330*

* p < .05

กลุ่มที่บริจาคฯ ด้วยกุศลจิต

(Altruism reasoning group)

อายุ

(Age)
เจตคติต่อการบริจาคโลหติ

(Attitude)

.318*

.017*

.017*



ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
 ก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการติดต่อสื่อสารกบัผู้

บริจาครายเก่าอย่างสม่่าเสมอ

 เพิ่มปรมิาณการบริจาคใหม้ากกว่า 2 ครั้งต่อปี 

 ผู้บริจาครายใหม่ที่หากบริจาคอย่างต่อเนื่องในปีแรกจะ
ท าให้คงพฤติกรรมการบริจาค

 ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชน



 การส่งเสริมฯ เจตคติที่ดีต่อการ
บริจาคโลหิต (อัตราความถี่ของ
การบริจาคจะเพิ่มขึ้นด้วย) 
 ผลการตรวจโลหิต ได้แก่ blood 

sugar, Cholesterol หรือ 
Haemoglobin

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์



ข้อเสนอแนะจากผู้บริจาคโลหิต ***
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการบริจาคโลหิตแก่ประชาชน (n=15) 

>> ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตอยู่มาก 
>> Social Network จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจกรรม

ของศูนย์ฯ 
2. ขยายเวลาในการรับบริจาคที่ศูนย์วันธรรมดาครึ่ง-1 ชม. 
และเพิ่มการรับบริจาคในสถานที่ต่างๆ  (n=12)
3. จัดท าระบบฐานข้อมูลผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศ (n=4)
4. สื่อสารกับผู้บริจาคเก่าสม่ าเสมอ: ส่ง SMS ไปเตือน



jumping100@hotmail.com
sittipongw@swu.ac.th


