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บทนำา

การบริจาคโลหิต คือการเจาะเก็บโลหิตจากผูมีความประสงคจะ

บริจาค แลวนำาโลหิตดังกลาว ผานกระบวนการคัดกรองที่ถูกตอง

ตามมาตรฐาน โลหิตที่รับบริจาคจะถูกนำาไปเก็บในธนาคารเลือด 

หรือสงไปยังโรงพยาบาลตางๆ เพื่อรักษาผูปวย ผูบริจาคโลหิตที่

มีสุขภาพแข็งแรง สามารถบริจาคโลหิตไดทุกๆ 3 เดือน หรือ 120 

วัน ตามคุณสมบัติของผูบริจาคโลหิต ณ หนวยเคลื่อนที่บริการ

ในการรับบริจาคโลหิต หรือศูนยบริจาคสาขาบริการโลหิตประจำา

จังหวัด ของสภากาชาดไทย ปจจุบันปริมาณการบริจาคโลหิตใน

ประเทศไทยยังไมสม่ำาเสมอสูงต่ำาเปนชวงๆ ขึ้นอยูกับกระแสการ

รณรงคการบริจาคโลหิตในโอกาสสำาคัญตางๆ ขณะที่ปริมาณความ

ตองการใชโลหิตของผูปวยคอนขางแนนอนคือ ในกรุงเทพมหานคร 

นิพนธตนฉบับ

ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส*
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บทคัดยอ : ก�รวิจัยนี้เปนก�รวิจัยเชิงวิเคร�ะห (analytical research) แบบภ�คตัดขว�ง (cross sectional study) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษ�และวิเคร�ะหห�ปจจัยที่มีผลตอคว�มตั้งใจในก�รบริจ�คโลหิตของประช�ชนในจังหวัดนร�ธิว�ส  กลุมตัวอย�ง คือ ประช�กรอ�ยุ

ตั้งแต 17  ป ถึง 60 ป ที่อ�ศัยอยูในเขตเมือง และเขตชนบทของพื้นที่ที่มีประช�กรนับถือศ�สน�พุทธและอิสล�มในสัดสวนที่ใกลเคียง

กัน แบงเปนกลุมตัวอย�งในเขตเมือง จำ�นวน 100 คน และเขตชนบท จำ�นวน 100 คน ก�รวิเคร�ะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณน� และ

สถิติถดถอยเชิงพหุหล�ยขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ลักษณะเครื่องมือที่ใชในก�รวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบ

ถ�มที่ผูวิจัยสร�งขึ้นโดยประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมที่มีก�รว�งแผน รวมกับง�นวิจัยนำ�รองของ Jalalian และคณะ 

ผลก�รประเมินคว�มรูเกี่ยวกับก�รบริจ�คโลหิตของกลุมตัวอย�ง สวนใหญม�กกว�รอยละ 60.0 ไดรับขอมูลเกี่ยวกับก�ร

บริจ�คโลหิตที่ไมถูกตอง ไดแก คุณสมบัติของผูบริจ�คโลหิต ขั้นตอนก�รบริจ�คโลหิต และสิทธิประโยชนที่ไดรับจ�กก�รบริจ�คโลหิต 

รอยละ 93.0 มีระดับทัศนคติตอก�รบริจ�คโลหิตอยูในระดับดีม�ก และมีก�รคลอยต�มกลุมอ�งอิงในก�รบริจ�คโลหิตอยูในระดับป�น

กล�ง รอยละ 80.0 ก�รรับรูก�รควบคุมพฤติกรรมก�รบริจ�คโลหิตอยูในระดับป�นกล�ง รอยละ 64.5 และมีระดับคว�มตั้งใจในก�ร

บริจ�คโลหิตอยูในระดับนอย/นอยที่สุด ถึงรอยละ 37.0  

เมื่อวิเคร�ะหโดยใชสถิติถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis) ระหว�งคว�มตั้งใจในก�รบริจ�คโลหิตของประช�ชน

ในจังหวัดนร�ธิว�ส กับปจจัยต�งๆ พบว� มีปจจัยอิทธิพล 6 ปจจัย ปจจัยที่มีคว�มสัมพันธท�งบวกกับคะแนนคว�มตั้งใจในก�รบริจ�ค

โลหิตโดยที่มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ ไดแก ก�รเปนผูบริจ�คม�กอน (b = 1.526) จำ�นวนครั้งของก�รบริจ�คโลหิต (b = 0.226)  ทัศนคติ

เกี่ยวกับก�รบริจ�คโลหิต (b = 0.086) และก�รคลอยต�มกลุมอ�งอิง (b = 0.128) สวนปจจัยที่มีคว�มสัมพันธท�งลบกับคะแนนคว�ม

ตั้งใจในก�รบริจ�คโลหิตโดยที่มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ ไดแก ก�รเปนนักเรียนและนักศึกษ� (b = - 2.640) และอ�ยุ (b = - 0.070) ซึ่ง

ปจจัยทั้ง 6 ส�ม�รถรวมกันอธิบ�ยคว�มตั้งใจก�รบริจ�คโลหิตของประช�ชนในจังหวัดนร�ธิว�สไดรอยละ 22.80 (R2
adjusted

 = 0.228) 

ดังนั้นก�รสนับสนุนใหมีก�รบริจ�คโลหิตม�กขึ้น ควรจัดกิจกรรมรณรงคใหคว�มรูที่ถูกตอง และสร�งทัศนคติที่ดีในก�รบริจ�คโลหิต 

สำ�หรับกลุมเด็กนักเรียน/นักศึกษ� ครู อ�จ�รย สวนผูปกครองควรมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสนับสนุนสงเสริมใหวัยรุนบริจ�คโลหิตเพิ่ม

ขึ้น เพร�ะเปนกลุมที่มีอ�ยุนอย และยังส�ม�รถบริจ�คโลหิตไดอีกย�วน�นและยั่งยืนซึ่งผลจ�กก�รศึกษ�ชี้ใหเห็นว� ผูที่มีอ�ยุเพิ่มขึ้น 

จะมีคว�มตั้งใจในก�รบริจ�คโลหิตลดลง สัมพันธกับปญห�สุขภ�พ เพียงอีกไมกี่ปข�งหน�ประเทศไทยจะก�วเข�สูสังคมผูสูงอ�ยุ จะ

ยิ่งทำ�ใหก�รบริจ�คโลหิตและปริม�ณเลือดสำ�รองลดลง จึงตองมีม�ตรก�รใหวัยรุนบริจ�คโลหิตม�กขึ้น
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อยูที่วันละ 1,500 ยูนิต1 และตามมาตรฐานขององคการอนามัย

โลก ตองมีปริมาณโลหิตสำารองไมนอยกวารอยละ 3 ของประชากร

ทั้งหมดสำาหรับในประเทศไทยจะตองจัดหาโลหิตใหไดปละ 1.6 

ลานยูนิตขึ้นไปจึงจะเพียงพอ แตปจจุบันคงจัดหาไดเพียง 1.4 - 1.5 

ลานยูนิตเทานั้น2  ศูนยบริการโลหิตจึงตองจัดกิจกรรมรณรงคใน 

โอกาสตาง ๆ  เชน วันวาเลนไทน วันสงกรานต เพื่อสำารองไวสำาหรับ

ผูที่ตองการใชโลหิตทั่วประเทศ จากสถานการณความไมเพียงพอ

ของโลหิตบริจาค ทำาใหเกิดภาวะการจัดหาโลหิตอยางฉุกเฉินบอย

ครั้งจากการรับบริจาคทั่วไปและจากญาติบริจาคทดแทน เกิดความ

เสี่ยงสูงตอผูปวยที่จำาเปนตองรอโลหิตในการรักษา

สำาหรับจังหวัดนราธิวาสเปนจังหวัดชายแดนใตสุดของประเทศไทย 

และเปนพื้นที่ในสถานการณความไมสงบในภาคใตของประเทศไทย

หรือไฟใต มีประชากรในป 2554 จำานวน 747,372 คน แยกเปน

ชาย 370,019 คน หญิง 377,353 คน3  ปริมาณโลหิตสำารองของ

จังหวัดนราธิวาสที่มีอยูนั้นยังไมเพียงพอตอความตองการใชโลหิต

ในพื้นที่  จากขอมูลในป 2552 พบวา ปริมาณโลหิตที่ยังขาด 2,087 

ยูนิต และป 2553 ปริมาณโลหิตที่ขาด 1,504 ยูนิต และป 2554 

ปริมาณโลหิตที่ขาดเทากับ 2,031 ยูนิต4  จังหวัดนราธิวาสนอกจากมี

ความตองการโลหิตสำาหรับชวยเหลือผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุ ผูปวย

ที่ตองการโลหิตจากภาวะมะเร็งระยะสุดทาย และยังมีความตองการ

โลหิตจำานวนมากเพื่อชวยเหลือประชาชน ทหาร และตำารวจ ที่ไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ สวนการบริจาค

โลหิต พบวาคนไทยมุสลิมทางภาคใต ยังมีความเชื่อวาโลหิตนั้น

รับไดแตใหไมได จึงพบวาปริมาณโลหิตที่ไดรับการบริจาคในโรง

พยาบาล และการออกหนวยของกาชาดของจังหวัด ในป 2554 มี

เพียง 4,862 ยูนิต3 นอยกวาเกณฑมาตรฐานที่องคการอนามัยโลก

กำาหนดไวถึงประมาณรอยละ 78 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การศึกษาครั้งนี้จึงมุงศึกษาถึง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชน

ในจังหวัดนราธิวาส  โดยการประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการ

วางแผน (Theory of Planned Behavior) ของไอเซ็น (Ajzen)5 

ซึ่งเปนทฤษฎีกลาววาบุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดไดยอมตองมี

สาเหตุ สาเหตุดังกลาวคือทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมนั้น (attitude 

towards behavior) การคลอยตามอิทธิพลของคนรอบขาง ทั้ง

ใกลและ/หรือไกล (subjective norm) และการรับรูหรือเชื่อวาตน

สามารถแสดงพฤติกรรมนั้นไดในทิศทางที่เหมาะสม (perceived 

behavior control) นอกจากนี้ยังมีการควบคุมพฤติกรรมไดจริง 

(actual behavioral control) ผูวิจัยจึงมีความคิดวาสามารถนำา

ทฤษฎีนี้มาใชอธิบายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนใน

จังหวัดนราธิวาสและทำานายปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการ

บริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส   ขอมูลที่ไดจากการ

ศึกษานี้ทำาใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการบริจาค

โลหิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งภาคบริการโลหิต

และสาขาบริการโลหิตแหงชาติ เหลากาชาดจังหวัดสามารถใชขอมูล 

นี้เปนแนวทางในการสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ของตนบริจาค

โลหิตเพิ่มขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาชนิดของปจจัย

และวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอความตั้งใจในการบริจาคโลหิต

ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส เพื่อหากลยุทธในการรณรงคใหมี

การบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น

วัสดุและวิธีการ

ประชากรและกลุมตัวอยาง

คือประชาชนของจังหวัดนราธิวาส อายุตั้งแต 17 - 60 ป อาศัย

ในเขตเมือง คือ ตำาบลบางนาค อำาเภอเมือง และตำาบลเจะเห อำาเภอ

ตากใบ และเขตชนบท คือ ตำาบลโคกเคียน อำาเภอเมือง และตำาบล

โฆษิต อำาเภอตากใบ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีสัดสวนของประชากรนับถือ

ศาสนาพุทธและอิสลามใกลเคียงกัน เพื่อลดความแปรปรวนระหวาง 

กลุม การสุมตัวอยางแบบโควตา (quota sampling) แบงเปนกลุม

ตัวอยางในเขตเมืองจำานวน 100 คน และเขตชนบทจำานวน 100 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางข้ึนโดยประยุกตใชทฤษฎี

พฤติกรรมที่มีการวางแผน (Theory of Planned Behavior) 

ของไอเซ็น (Ajzen)5 รวมกับขอคำาถามมีการดัดแปลงจากงาน

วิจัยนำารองของ จาลาเลียนและคณะ (Jalalian M. et al.)6 ซึ่ง

แบงเปน 6 ตอน คือ ตอนที่1 ขอมูลสวนบุคคล ขอคำาถามประกอบ 

ดวย เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ น้ำาหนัก รายไดตอ

เดือน ที่อยูอาศัย โรคประจำาตัว การสูบบุหรี่ในปจจุบัน การดื่ม

สุราในปจจุบัน การเปนผูบริจาคมากอน และจำานวนครั้งของการ

บริจาคโลหิต  ตอนที่2 ขอคำาถามเกี่ยวกับความรูในการบริจาค

โลหิต มีจำานวน 25 ขอ แบงเปน คุณสมบัติผูบริจาคโลหิต จำานวน 

6 ขอ ขั้นตอนการบริจาคโลหิต จำานวน 5 ขอ สิทธิประโยชนที่ไดรับ

จากการบริจาคโลหิต จำานวน 6 ขอ ผลเสียจากการบริจาคโลหิต 

จำานวน 5 ขอ สถานที่สำาหรับบริจาคโลหิต จำานวน 3 ขอ ตอนที่

3 ทัศนคติในการบริจาคโลหิต มีจำานวน 12 ขอ แบงเปน ดาน

ความเชื่อ จำานวน 4 ขอ ดานความรูสึก จำานวน 4 ขอ และดาน

แนวโนมกระทำาพฤติกรรม จำานวน 4 ขอ  ตอนที่4 การคลอยตาม 

กลุมอางอิงเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต จำานวน 8 ขอ แบงเปน ความ
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เชื่อเรื่องคนสำาคัญ (normative belief) จำานวน 4 ขอ และการ

คลอยตาม(motivation to comply) จำานวน 4 ขอ  ตอนที่5 

การรับรูการควบคุมพฤติกรรมในการบริจาคโลหิตจำานวน 5  ขอ 

แบงเปนความเชื่อ จำานวน 3 ขอ และผลของความเชื่อ จำานวน 2 

ขอ  ตอนที่6 คำาถามความตั้งใจตอการบริจาคโลหิต มี 3 ขอ คือ 

คาดหวัง ความตองการ และตั้งใจที่จะบริจาคโลหิตในอีก 6 เดือน

ขางหนา โดยคะแนนความตั้งใจในการบริจาคโลหิต เปนคะแนน

เฉลี่ยจาก 3 คำาถาม 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คาความยากงายของ

แบบทดสอบความรู คำานวณโดยใชสูตรของจอหนสัน (Johnson)7 

มีคาระหวาง 0.2-0.8 คาอำานาจจำาแนก คำานวณโดยใชสูตรของ

ไฟนเลย (Findley)8 มีคาอยูระหวาง 0.2-0.67 และคาความเชื่อ

มั่นของแบบสอบถามทั้งชุดโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของ Cronbach9 มีคาเทากับ 0.83

การวิเคราะหขอมูล

นำาขอมูลแบบสอบถามตรวจสอบใหคะแนนและลงรหัส (code) 

และนำามาประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสำาเร็จรูป 

เพื่อทดสอบคาทางสถิติ ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อจัดหมวด

หมู และอธิบายลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประชากร โดยใชสถิติ 

ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. สถิติอนุมาน (inference statistics) ไดแก การวิเคราะหหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณกับความตั้งใจในการบริจาค

โลหิตดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน การเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยความตั้งใจในการบริจาคโลหิตกับตัวแปรคุณลักษณะ

ทางประชากรดวย one-way ANOVA และ indepentdent t-test 

และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติถดถอยเชิงพหุหลายขั้นตอน 

(stepwise multiple regression analysis) ระหวางความตั้งใจ

ในการบริจาคโลหิต กับตัวแปรปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการ

บริจาคโลหิตในอดีต  ความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ทัศนคติ

ตอการบริจาคโลหิต บรรทัดฐานกลุมอางอิง การรับรูการควบคุม

พฤติกรรมการบริจาคโลหิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

สัมพันธระหวางตัวแปรหลายตัวพรอมกัน และตองการศึกษา

ความสามารถในการอธิบายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของ

ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส จากตัวแปรหลายตัว การคัดเลือก

ตัวแปรเพื่อใชอธิบายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชน

ในจังหวัดนราธิวาส โดยใชเกณฑพิจารณาขอมูลดังนี้ คือ (1) มี

การแจกแจงแบบโคงปกติ (normality)  (2) มีรูปแบบเปนความ

สัมพันธเชิงเสนตรง (linear relationship)  (3) ความแปรปรวน

ของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณของตัวแปรพยากรณทุกตัว

มีคาคงที่ (homoscedasticity) และ (4) ตัวแปรพยากรณแตละ

ตัวตองไมมีความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันเองในระดับ

ต่ำา (multicollinearity) โดยใชเกณฑคา r = 0.7 ลงมา

ผลการศึกษา

ตารางที่1 กลุมตัวอยาง จำานวน 200 คน รอยละ 58.5 เปน

เพศหญิง อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเทากับ 34.24 ± 9.44 ป อายุ

ต่ำาสุด 19 ป อายุสูงสุด คือ 60 ป ระดับการศึกษาสวนใหญของ 

กลุมตัวอยาง คือระดับปริญญาตรี รอยละ 55.0 รองลงมาคือระดับ

มัธยมศึกษา/ปวช. รอยละ 20.5 สำาหรับอาชีพของกลุมตัวอยาง 

สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานของรัฐ/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

รอยละ 51.0 รองลงมา คืออาชีพพนักงานเอกชน/ประกอบธุรกิจ

สวนตัว รอยละ 37.0 มีน้ำาหนักเฉลี่ย 57.7 ± 12.8 กิโลกรัม 

น้ำาหนักนอยที่สุด 40 กิโลกรัม น้ำาหนักมากที่สุด 160 กิโลกรัม ราย

ไดเฉลี่ยตอเดือน 11,185.86 ± 8,326.04 บาท รายไดต่ำาสุด 0 บาท 

รายไดสูงสุด 55,000 บาท กลุมตัวอยางไมมีโรคประจำาตัว ไมสูบ

บุหรี่ และไมดื่มสุรา รอยละ 83.0, 77.5 และ 91.0 ตามลำาดับ ซึ่ง

กลุมตัวอยางไมเคยบริจาคโลหิตถึงรอยละ 63.0 จำานวนครั้งของ

การบริจาคมากที่สุด 17 ครั้ง นอยสุดคือ 1 ครั้ง

ตารางที่2 การจำาแนกระดับความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของ 

กลุมตัวอยาง จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน กลุมตัวอยางไดคะแนน

ต่ำาสุด 3 คะแนน สูงสุด 22 คะแนน คาเฉลี่ย 14.89 คะแนน 

หรือรอยละ 59.56 ของคะแนนเต็ม และเมื่อแจกแจงระดับความ

รู พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 42.5 มีความรูในระดับดีและดีมาก 

รอยละ 31.0 มีความรูระดับปานกลาง และรอยละ 26.5 มีความ

รูไมดีและไมดีมาก 

ตารางที่3 การจำาแนกระดับทัศนคติของประชาชนจังหวัด

นราธิวาสที่มีตอการบริจาคโลหิตจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กลุม

ตัวอยางมีทัศนคติต่ำาสุด 2.58 คะแนน สูงสุด 5 คะแนน คาเฉลี่ย 

3.73 คะแนน (รอยละ 74.60 ของคะแนนเต็ม) ซึ่งมีการกระจาย 

จำานวนกลุมตัวอยางตามระดับทัศนคติ พบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญมีระดับทัศนคติตอการบริจาคโลหิตอยูในระดับปานกลาง

รอยละ 38. 5 และระดับดีและดีมากรอยละ 61.5 

ตารางที่4 การจำาแนกระดับการคลอยตามกลุมอางอิงในการ

บริจาคโลหิตของกลุมตัวอยาง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กลุม

ตัวอยางมีการคลอยตามกลุมอางอิงในการบริจาคโลหิตต่ำาสุด 2 

คะแนน สูงสุด 4.50 คะแนน คาเฉลี่ย 3.14 คะแนน (รอยละ 

62.8 ของคะแนนเต็ม) กลุมตัวอยางที่คลอยตามกลุมอางอิงในการ

บริจาคโลหิตระดับต่ำารอยละ 7.0 ระดับปานกลางรอยละ 80.0 และ
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Table2 The level of knowledge on blood donation of people in Narathiwat province(n = 200)

Levelofknowledge Score(0-25) Cases Percent

Very low < 8 16  8.0  
Low 9-12 37 18.5
Average 13-16 62 31.0
Good 17-20 75 37.5
Very good > 20 10 5.0

200 100

X  = 14.89;    S.D. = 4.14;    Min = 3;    Max = 22, 

Table1Demographic data of sample (n = 200)

Variable Cases Percent

Sex
      Male 83 41.5
      Female 117 58.5

Age                     X   = 34.24       SD = 9.44          Md. = 31
LevelofEducation

       No degree 2 1.0
       Primary education 9 4.5
       Secondary education/Lower certificate of vocational education 41 20.5
       Diploma or Vocational associate degree 28 14.0
       Bachelor’degree 110 55.0
       Higher than Bachelor’ degree 10 5.0

Occupation

       Being student 14 7.0
       Being government employee/government officer/state enterprise 102 51.0
       Being private employee/private practice 74 37.0
      Being agriculture 10 5.0

Weight                 X = 57.7          SD = 12.8           Md. = 55
Incomepermonth    X = 11,185.86   SD = 8,326.04      Md. = 10,000
Presentillness

      No 182 91.0
      Yes 18 9.0
Currentsmoking

      No 166 83.0
      Yes 34 17.0
Currentdrinking

      No 155 77.5
      Yes 45 22.5
Havepreviousblooddonation

      No 126 63.0
      Yes 74 37.0

Numberofblooddonation X =  1.22     SD = 2.58     Min = 1     Max =17                                 
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ระดับมาก รอยละ 13.0

ตารางที่5 การจำาแนกระดับการควบคุมพฤติกรรมในการ

บริจาคโลหิตของกลุมตัวอยาง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กลุม

ตัวอยางมีการควบคุมพฤติกรรมในการบริจาคโลหิตต่ำาสุด 1.40 

คะแนน สูงสุด 5 คะแนน คาเฉลี่ย 3.10 คะแนน (รอยละ 62 

ของคะแนนเต็ม) กลุมตัวอยางมีการรับรูการควบคุมพฤติกรรม

การบริจาคโลหิตอยูในระดับต่ำาและต่ำามากรอยละ 13.0 ระดับ 

ปานกลางรอยละ 64.5 และระดับสูงและสูงมากรอยละ 22.5

ตารางที่6 การจำาแนกระดับความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของ 

กลุมตัวอยาง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กลุมตัวอยางมีความ

Table3 The level of attitude toward blood donation of people in Narathiwat province (n = 200)
Levelofattitude Score(0-5) Cases Percent

Very bad 1.00-1.50 0  0  
Bad 1.51-2.50 0 0
Average 2.51-3.50 77 38.5
Good 3.51-4.50 109 54.5
Very good 4.51-5.00 14 7.0

200 100

X  = 3.73;    S.D. = 0.55;    Min = 2.58;    Max = 5

Table4  The level of subjective norm on blood donation of people in Narathiwat province(n = 200)

Levelofsubjectivenorm Score(0-5) Cases Percent

Very low 1.00-1.50 0  0  
Low 1.51-2.50 14 7.0
Average 2.51-3.50 160 80.0
High 3.51-4.50 26 13.0
Very high  4.51-5.00 0 0

200 100

X  = 3.14;    S.D. = 0.43;    Min = 2;    Max = 4.50

Table5  The level of perceived behavior control on blood donation of people in Narathiwat province(n = 200)

Levelofperceivedbehaviorcontrol Score(0-5) Cases Percent

Very low 1.00-1.50 1 0.5  
Low 1.51-2.50 25 12.5
Average 2.51-3.50 129 64.5
High 3.51-4.50 40 20.0
Very high 4.51-5.00 5 2.5

200 100

X  = 3.10;    S.D. = 0.65;    Min = 1.40;    Max = 5 

Table6  The level of intention on blood donation of people in Narathiwat province(n = 200)

Levelofintention Score(0-5) Cases Percent

Very low 1.00-1.50 22  11.0  
Low  1.51-2.50 52 26.0
Average 2.51-3.50 66 33.0
High 3.51-4.50 39 19.5
Very high  4.51-5.00 21 10.5

200 100

X   = 2.93;    S.D. = 1.12;    Min = 1;    Max = 5
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ตั้งใจในการบริจาคโลหิตต่ำาสุด 1 คะแนน สูงสุด 5 คะแนน คา

เฉลี่ย 2.93 คะแนน (รอยละ 58.53 ของคะแนนเต็ม) กลุมตัวอยาง 

มีระดับความตั้งใจในการบริจาคโลหิตระดับต่ำาและต่ำามากรอยละ 

37 ระดับปานกลางรอยละ 33.0 และระดับสูงและสูงมากรอยละ 30 

ตารางที่7 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธดวยสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสันระหวาง อายุ น้ำาหนัก รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

จำานวนครั้งของการบริจาคโลหิต ความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต 

ทัศนคติตอการบริจาคโลหิต การคลอยตามกลุมอางอิง การควบคุม

พฤติกรรมในการบริจาคโลหิต กับความตั้งใจในการบริจาคโลหิต

ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

ความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ ไดแก น้ำาหนัก จำานวนครั้งของการบริจาคโลหิต 

ทัศนคติเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต การคลอยตามกลุมอางอิง ความ

รูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต การรับรูการควบคุมพฤติกรรมในการ

บริจาคโลหิต ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.13, 0.31, 

0.28, 0.25, 0.23 และ 0.22 ตามลำาดับ สวนปจจัยอื่นๆ มีความ

สัมพันธกับความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัด

นราธิวาสอยางไมมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ตารางที่8 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจใน

การบริจาคโลหิตกับตัวแปรคุณลักษณะทางประชากรดวย One-

way ANOVA and Independence t-testพบวาประชาชนที่

มีอาชีพตางกันมีความตั้งใจในการบริจาคโลหิตแตกตางกันอยางมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประชาชนที่เคยเปนผูบริจาค

โลหิตมากอนกับไมเคยบริจาคมีความตั้งใจในการบริจาคโลหิตแตก

ตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่9 ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติถดถอยเชิงพหุหลายขั้น

ตอน (stepwise multiple regression analysis) ระหวางความ

ตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส กับตัว

แปรปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการบริจาคโลหิตในอดีต ความ

รูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ทัศนคติเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต การ

คลอยตามกลุมอางอิง และการควบคุมพฤติกรรมในการบริจาคโลหิต 

พบวา มีหกปจจัยที่สามารถรวมทำานายความตั้งใจในการบริจาค

โลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเรียงลำาดับตามลำาดับ

ขั้นและตามความสามารถในการอธิบาย ไดแก การเปนผูบริจาค

มากอน เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด ถูกคัดวิเคราะหในขั้นตอน

ที่ 1 โดยสามารถอธิบายไดรอยละ 11.80 (R2change = 0.118) 

ตัวแปรตัวที่ถูกคัดเลือกเขาไปวิเคราะหในขั้นที่ 2 คือ การคลอย

ตามกลุมอางอิง สามารถอธิบายเพิ่มขึ้นรอยละ 4.70 (R2change 

= 0.047) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเขาไปวิเคราะหในขั้นตอนที่ 3 คือ 

การเปนนักเรียนหรือนักศึกษา  สามารถอธิบายเพิ่มขึ้นไดรอยละ 

3.0 (R2change = 0.03) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเขาไปวิเคราะหใน

ขั้นตอนที่ 4 คือ จำานวนครั้งของการบริจาคโลหิต สามารถอธิบาย

เพิ่มขึ้นไดรอยละ 1.70 (R2change = 0.017) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือก

เขาไปวิเคราะหในขั้นตอนที่ 5 คือ อายุ สามารถอธิบายเพิ่มขึ้นได 

รอยละ 1.90  (R2change = 0.019) และตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเขา

ไปวิเคราะหในขั้นสุดทาย คือ ทัศนคติตอการบริจาคโลหิต สามารถ

อธิบายเพิ่มขึ้นไดรอยละ 2.10 (R2change = 0.021) สวนปจจัยอื่น

ที่สนใจศึกษาไมสามารถเขาไปอธิบายความตั้งใจในการบริจาคโลหิต

ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้นไดอยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 จึงไมถูกเลือกเขาไปอธิบาย กลาวไดวาปจจัยที่

สนใจทั้งหมดมีเพียงหกปจจัยที่รวมอธิบายความตั้งใจในการบริจาค

โลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ไดอยางมีประสิทธิภาพโดย 

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุ (R = 0.502) หรือกลาวอีกนัย

หนึ่งไดวาปจจัยทั้งหกสามารถรวมกันอธิบายความตั้งใจการบริจาค

โลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสไดรอยละ 22.80  (R2
adjusted

= 

0.228) โดยมีสมการถดถอยพหุดังนี้ 

Table7Pearson correlation of intention on blood donation, age, weight, income per month, number of blood 

donation, knowledge on blood donation, attitude toward blood donation, subjective norm on blood donation and 

perceived behavior control on blood donation

Correlationsbetweenintentiononblooddonationand n r p

Age 200 -0.04 .28
Weight 200 0.13 .04
Income per month 200 0.03 .65
Number of blood donation 200 0.31 .00
Knowledge on blood donation 200 0.23 .001
Attitude toward blood donation 200 0.28 .00
Subjective norm on blood donation 200 0.25 .00
Perceived behavior control on blood donation 200 0.22 .00



ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 22  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2555

181

Table8One-way ANOVA and Independence t-test of intention on blood donation for each demographic factors 

Demographicfactors Intentiononblooddonation p

X  ± SD
Sex .59*
      Male 2.98 ± 1.12
      Female 2.89 ± 1.13
Religion .29*
      Islam 3.01 ± 1.07
      Buddhism 2.84 ± 1.17

LevelofEducation .71**
       No education 1.83 ± 0.24
       Primary education 2.67 ± 1.22
       Secondary education/Lower certificate of vocational education 2.92 ± 1.33
       Diploma or Vocational associate degree 3.05 ± 1.05
       Bachelor’ degree 2.92 ± 1.02
       Higher than Bachelor’ degree 3.10 ± 1.52
Area .95*
       Urban 2.92 ± 1.02
       Rural 3.10 ± 1.52
Occupation .009**
       Being student 2.19 ± 0.98
       Being government employee/government officer/state enterprise 3.13 ± 1.11
       Being private employee/private practice 2.83 ± 1.09
       Being agriculture 2.50 ± 1.22
Presentillness
      No 2.96 ± 1.10 .22*
      Yes 2.61 ± 1.33
Currentsmoking
      No 2.99 ± 1.12 .08*
      Yes 2.62 ± 1.09
Currentdrinking
      No 2.95 ± 1.10 .62*
      Yes 2.85 ± 1.22
Havepreviousblooddonation
      No 2.63 ± 1.03 .00*
      Yes 3.43 ± 1.12

*Independent t-test;   **one-way ANOVA

Table9 Regression model: predictors of intention to donate blood 

Predictors b Std.error Beta(β) t Sig R2change

Being repeat blood donor 1.526 0.524 0.219 2.914 0.004 0.118
Subjective norm on blood donation 0.128 0.066 0.131 1.922 0.056 0.047
Being a student -2.640 0.867 -0.200 -3.043 0.003 0.030
Number of blood donation 0.226 0.097 0.173 2.328 0.021 0.017
Age -0.070 0.025 -0.197 -2.087 0.006 0.019
Attitude toward blood donation 0.086 0.037 0.168 2.308 0.022 0.021
Constant 1.949 1.996 - 0.976 0.330

F
6,568.44

 = 10.817;    R = 0.502;    R2 = 0.252;    R2
adjusted

 = 0.228;    Std. error = 2.959
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Y = constant + b
1
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+ b
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X

k

โดย b
j 
= 

เมื่อ b
j
 แทน คาน้ำาหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การ

   ถดถอยของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ)

   ตัวที่ j ที่ตองการหาคาน้ำาหนัก

 β
j
 แทน คาน้ำาหนักเบตาของตัวแปรอิสระ

   (ตัวพยากรณ) ตัวที่ j

 S
y
 แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม

   (ตัวเกณฑ)

 S
j
 แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ

   (ตัวแปรพยากรณ)

ดังนั้น Y = 1.949 + 1.526X
1
 + 0.128X

2
 - 2.64X

3
 +

 0.226X
4
 - 0.07X

5
 + 0.086X

6 
 

เมื่อ Y  = ความตั้งใจในการบริจาคโลหิต

X
1
 = การเปนผูบริจาคมากอน

X
2
 = การคลอยตามกลุมอางอิง

X
3
 = การเปนนักเรียนหรือนักศึกษา

X
4
 = จำานวนครั้งของการบริจาคโลหิต

X
5
 = อายุ

X
6
 = ทัศนคติตอการบริจาคโลหิต 

จากสมการขางตน พบวาตัวแปรการเปนผูบริจาคมากอน มีคา 
 

b = 1.526 หมายความวาเมื่อกลุมตัวอยางเปนผูเคยบริจาคโลหิต

มากอน คะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชน

ในจังหวัดนราธิวาส จะเพิ่มขึ้น 1.526 หนวย ตัวแปรการคลอย

ตามกลุมอางอิง มีคา b = 0.128 หมายความวา เมื่อคะแนนของ

ตัวแปรการคลอยตามกลุมอางอิงเพิ่มขึ้น 1 หนวย คะแนนเฉลี่ย

ของความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 

จะเพิ่มขึ้น 0.128 หนวย ตัวแปรการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 

มีคา b = -2.640 หมายความวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหรือ

นักศึกษา  คะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของ

ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส จะลดลง 2.640 หนวย  ตัวแปร

จำานวนครั้งของการบริจาคโลหิต มีคา b = 0.226 หมายความวา 

เมื่อจำานวนครั้งของการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น 1 หนวย คะแนนเฉลี่ย

ของความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 

จะเพิ่มขึ้น 0.226 หนวย ตัวแปรอายุ มีคา b = -0.070  เมื่ออายุ

เพิ่มขึ้น 1 หนวย คะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจในการบริจาคโลหิต

ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส จะลดลง 0.070 ตัวแปรทัศนคติ

ตอการบริจาคโลหิต มีคา b = 0.086 หมายความวา เมื่อคะแนน

ทัศนคติตอการบริจาคโลหิต เพิ่มขึ้น 1 หนวย คะแนนเฉลี่ยของ

ความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 

เพิ่มขึ้น 0.086 หนวย 

วิจารณ

จากผลการวิเคราะหโดยใชสถิติถดถอยเชิงพหุหลายขั้นตอน พบวา 

มีหกปจจัยที่สามารถรวมทำานายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของ

ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส คือ การเปนผูบริจาคมากอน การ

คลอยตามกลุมอางอิง การเปนนักเรียนหรือนักศึกษา จำานวนครั้งของ

การบริจาคโลหิต อายุ และทัศนคติเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต โดย 

การเปนผูบริจาคมากอนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอความ

ตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ตัวแปร 

การเป็นผูบริจาคมากอน มีคา b = 1.526 หมายความวาเมื่อกลุม

ตัวอยางเคยมีประสบการณบริจาคโลหิตมากอน คะแนนเฉลี่ยของ

ความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 

จะเพิ่มขึ้น 1.526 หนวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Godin 

และคณะ9 ศึกษาในชาวแคนาเดียน จำานวน 116 พบวา ผูที่เคยมี

ประสบการณบริจาคโลหิตมากอน จะระบุความตั้งใจที่จะบริจาคโลหิต

ในระยะอันใกลนี้อยูในระดับสูง มีสัญญาในใจระดับสูงวาจะบริจาค

โลหิตอีกในอนาคตอันใกลนี้ และมีการรับรูวาจะสามารถควบคุม

พฤติกรรมใหบริจาคโลหิตอยูในระดับสูงดวย ดังนั้นการสงเสริม

ใหประชาชนมีการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น ตองมีการรณรงคแบบเจาะ

ลึกกับกลุมที่ยังไมเคยบริจาคโลหิต ใหมีประสบการณการบริจาค

โลหิตในครั้งแรก เพื่อเอาชนะกับอุปสรรคตางๆ เชน ความกลัวกับ

ความเจ็บปวด กลัวเข็ม กลัวเลือด และกลัวการติดเชื้อโรคจาก 

อุปกรณในการบริจาคโลหิต

ตัวแปรการคลอยตามกลุมอางอิง มีอิทธิพลตอความตั้งใจ

ในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสในลำาดับ

ตอมา  มีคา b = 0.128 หมายความวา เมื่อคะแนนของตัวแปร 

การคลอยตามกลุมอางอิงเพิ่มขึ้น 1 หนวย คะแนนเฉลี่ยของความ

ตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส จะเพิ่ม

ขึ้น 0.128 หนวย หมายความวาการสนับสนุนทางสังคมมีผลตอการ 

บริจาคโลหิตของบุคคล   ดังเชน การศึกษาของ Giles และคณะ10 

ทำาการศึกษาในนักเรียนชาวไอริส จำานวน 100 คน และการศึกษา

ของ Lemmens และคณะ11 ทำาการศึกษาในนักเรียนในประเทศ

เนเธอรแลนด จำานวน 284 คน ซึ่งทั้ง 2 การศึกษานี้ทำาในกลุม 

นักเรียน และใหผลสอดคลองกัน ที่ระบุวาการคลอยตามกลุม 

อางอิง เชน ผูปกครอง คูรัก และเพื่อน จะเปนตัวทำานายความตั้งใจ

ในการบริจาคโลหิตของนักเรียน ดังนั้นการสนับสนุนหรือสงเสริม

ใหนักเรียน/นักศึกษาบริจาคโลหิตมากขึ้น ตองมีการรณรงคใหมี

การสนับสนุนในกลุมผูปกครอง คูรัก/คูครอง และเพื่อนๆ

สวนตัวแปรการเปนนักเรียนหรือนักศึกษานั้น มีคา b = -2.640  

βj
Sy

Sj
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หมายความวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหรือนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย

ของความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 

จะลดลง 2.640 หนวย ซึ่งสามารถอธิบายเหตุผลที่นักเรียนหรือ

นักศึกษามีความตั้งใจบริจาคโลหิตต่ำา พบวาจากขาดความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต มีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ของ 

Shahshani และคณะ12 ที่ทำาการศึกษาความรู ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติในการบริจาคโลหิตของประชาชนในเขตเมืองของ Yazd ประ

เทศอิหราน ในป 2004 พบวา ผูหญิงและวัยรุนเปนกลุมที่มีระดับ

ความรู และการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตนอยที่สุด และความ

รูมีความสัมพันธกับการบริจาคโลหิต เชนเดียวกับการศึกษาของ 

สุชาติ สังแกว13 ที่ทำาการศึกษาการยอมรับการบริจาคโลหิต ของ

นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดยะลา พบวา เกินครึ่งหนึ่งที่

นักศึกษามีระดับความรูเรื่องโลหิต และการบริจาคโลหิตในระดับ

ไมดี จำานวน  235 คน คิดเปนรอยละ 71.2 จากการทดสอบ คาที 

(t-test) พบวา นักศึกษาที่มีความรูเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต

ในระดับไมดี มีระดับการยอมรับการบริจาคโลหิต (คาเฉลี่ยเทากับ 

2.580) นอยกวานักศึกษาที่มีระดับความรูเรื่องโลหิตและการบริจาค

โลหิตดี (คาเฉลี่ยเทากับ 2.798) ดังนั้นจะเห็นวาการที่นักเรียนหรือ

นักศึกษายังขาดความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต จึงมีผลทำาใหความ

ตั้งใจในการบริจาคโลหิตต่ำาตามมาดวย สำาหรับในการศึกษาครั้งนี้

ก็พบวา จากการประเมินความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของกลุม

ตัวอยาง สวนใหญมากกวารอยละ 60 มีความรูเกี่ยวกับการบริจาค

โลหิตที่ไมถูกตองเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริจาคโลหิต ขั้นตอนการ

บริจาคโลหิต และสิทธิประโยชนที่ไดรับจากการบริจาคโลหิต เมื่อ

พิจารณาระดับความรูรวมเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของประชาชน

ในจังหวัดนราธิวาส จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน กลุมตัวอยาง

ไดคะแนนต่ำาสุด 3 คะแนน สูงสุด 22 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ย 

14.89 คะแนน หรือรอยละ 59.56 ของคะแนนเต็ม แสดงวากลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตนอยมากหรือไมดี 

ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของตองเรงใหความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตที่

ถูกตอง เพื่อสงเสริมกลุมเปาหมาย เชน วัยรุน บริจาคโลหิตมากขึ้น

ตัวแปรจำานวนครั้งของการบริจาคโลหิต เปนตัวแปรอันดับ

ที่สี่ที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนใน

จังหวัดนราธิวาส มีคา b = 0.226 หมายความวา เมื่อจำานวนครั้งของ

การบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น 1 หนวย คะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจใน

การบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส จะเพิ่มขึ้น 0.226 

หนวย สอดคลองกับการศึกษาของ Chamla และคณะ14 ผูที่บริจาค

โลหิตซ้ำาหลายครั้งในชวงเริ่มแรกของการบริจาคโลหิต จะมีความ

เปนไปไดที่จะบริจาคโลหิตระดับมากในชวง 6 เดือนตอมา เชน

เดียวกับการศึกษาของ Natan & Gorkov15 ทำาการศึกษาปจจัย

ที่มีผลตอการบริจาคโลหิตของประชาชนอิสลาเอล ทำาการศึกษา

ในกลุมตัวอยางจำานวน 190 พบวาผูที่เคยมีประสบการณบริจาค

โลหิตหลายครั้ง มีแนวโนมตั้งใจบริจาคโลหิตระดับสูง สอดคลอง

กับการศึกษาของ Hong & Loke16  ที่ทำาการศึกษาพฤติกรรมการ

บริจาคโลหิตในกลุมวัยรุน ของฮองกง พบวาผูที่เคยบริจาคโลหิต 

มากกวาครึ่งมีประสบการณการบริจาคโลหิต 2-5 ครั้ง (รอยละ 54.1)

สำาหรับตัวแปรของอายุ  เปนตัวแปรอันดับที่หาที่มีอิทธิพลตอ

ความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส มีคา 

b = -0.070 เมื่ออายุเพิ่มขึ้น 1 หนวย คะแนนเฉลี่ยของความ

ตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสจะลด

ลง 0.070 หนวย ซึ่งสามารถอธิบายเหตุผลนี้ไดวาเมื่ออายุเพิ่มขึ้น 

บุคคลก็จะเริ่มมีโรคประจำาตัวตางๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิต

สูง ซึ่งเปนอุปสรรคตอการบริจาคโลหิต ซึ่งการศึกษาของ นฤมล 

บุญสนอง และยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ17 ที่ทำาการศึกษาทัศนคติ และ

ปจจัยที่มีผลตอการบริจาคโลหิตของบุคลากรในโรงพยาบาลพาน 

จังหวัดเชียงราย พบขอมูลที่นาสนใจมากวา ผูที่เคยบริจาคโลหิต

รอยละ 1.4 ที่คิดวาจะเลิกบริจาคโลหิต สาเหตุจากอายุมากขึ้น ดัง

นั้นอายุจึงเปนปจจัยหนึ่งที่นาสนใจที่ควรนำามาพิจารณาในเรื่องของ

การบริจาคโลหิต เพราะสังคมทั่วโลกรวมทั้งสังคมไทยเอง กำาลัง

กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ จำานวนบุคคลที่สามารถบริจาคโลหิตก็จะ

ลดลง ดังนั้นความเพียงพอของปริมาณโลหิตที่ใชในทางการแพทย 

หรือสำารองไวในยามฉุกเฉินอาจจะมีปญหา จากขอมูลของรัฐบาล

ฮองกง คาดการณวาในป 2033 ฮองกงจะมีประชากรอายุตั้งแต 65 

ปขึ้นไป สูงถึงรอยละ 27 ของประชากรทั้งหมด และสืบเนื่องจาก

อัตราเกิดที่ลดลง จำานวนของการบริจาคโลหิตของนักเรียนลดลง

ทุกป จาก 43,844  คน ในปการศึกษา 2006/2007 ลดลงเหลือ 

40,647 คน ในปการศึกษา 2007/2008 ลดลงรอยละ 27 ดังนั้นคาด

ประมาณวาฮองกงจะตองประสบปญหาการขาดแคลนโลหิตในชวง

ศตวรรษหนาอยางแนนอน16 ซึ่งผูวิจัยคาดวาประเทศไทยคงจะประ

สบปญหาเชนเดียวกัน ดังนั้นตองมีการเตรียมการเรื่องโลหิตสำารอง 

สำาหรับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ เมื่อจำานวนผูที่สามารถจะบริจาค

โลหิตไดลดลง แตจำานวนผูตองการโลหิตเพิ่มขึ้น รณรงคใหกลุม

วัยรุนบริจาคโลหิตมากขึ้น เพราะจากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมา

พบวา ชวงวัยที่บริจาคโลหิตมาก คือผูใหญวัยกลางคน

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการบริจาคของประชาชนใน

จังหวัดนราธิวาส ตัวสุดทายจากสมการถดถอยเชิงพหุ คือตัวแปร

ทัศนคติเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต มีคา b = 0.086 หมายความวา เมื่อ

คะแนนทัศนคติตอการบริจาคโลหิต เพิ่มขึ้น 1 หนวย คะแนนเฉลี่ย

ของความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 

เพิ่มขึ้น 0.086 หนวย สามารถอธิบายเหตุผลไดวาบุคคลที่มีทัศนคติ
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ทางบวกกับการบริจาคโลหิต (ซึ่งมีองคประกอบของความเชื่อดวย) 

มีแนวโนมวาบุคคลนั้นๆ จะบริจาคโลหิตสูง สอดคลองกับการศึกษา

ของ Natan & Gorkov15 ทำาการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริจาค

โลหิตของประชาชนอิสลาเอล ทำาการศึกษาในกลุมตัวอยางจำานวน 

190 คน พบวาตัวแปรทัศนคติตอการบริจาคโลหิต b = 0.20 หมาย

ความวา เมื่อคะแนนของตัวแปรทัศนคติตอการบริจาคโลหิตเพิ่ม

ขึ้น 1 หนวย คะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของ 

กลุมตัวอยาง จะเพิ่มขึ้น 0.20 หนวย สวนการศึกษาของ Hong 

& Loke16   ทำาการศึกษาพฤติกรรมการบริจาคโลหิตในกลุมวัยรุน 

ของฮองกง พบวา วัยรุนที่เคยบริจาคโลหิตมีทัศนคติทางบวกกับ

การบริจาคโลหิตมากกวาวัยรุนที่ไมเคยบริจาคโลหิต สำาหรับการ

ศึกษาครั้งนี้ จากการประเมินทัศนคติตอการบริจาคโลหิต พบวา 

กลุมตัวอยางไมนอยกวารอยละ 25 เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง

วา บุคคลไมแนใจในความปลอดภัยของอุปกรณในการบริจาคโลหิต 

และไมแนใจวาจะกลาพอที่จะบริจาคโลหิตไดหรือไม นอกจากนี้ยัง

มีกลุมตัวอยางไมนอยกวารอยละ 10 เห็นดวยและเห็นดวยอยาง

ยิ่งวา การบริจาคโลหิตเปนสิ่งที่ผิดที่จะปฏิบัติ การบริจาคโลหิต

เปนสิ่งที่ไมใชหนาที่ของบุคคล ถาบุคคลบริจาคโลหิตบุคคลนั้น

จะรูสึกวาไดกระทำาสิ่งที่เปนอันตรายตอตนเอง และการบริจาค

โลหิตทำาใหบุคคลรูสึกผิดวาไดกระทำาในสิ่งที่ขัดตอหลักคำาสอน

ศาสนา เมื่อพิจารณาคะแนนรวมระดับทัศนคติของกลุมตัวอยาง

ที่มีตอการบริจาคโลหิต จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กลุมตัวอยางมี

ทัศนคติต่ำาสุด 2.58 คะแนน สูงสุด 5 คะแนน โดยเฉลี่ยได 3.73 

คะแนน หรือรอยละ 74.60 ของคะแนนเต็ม ซึ่งมีการกระจายจำานวน 

กลุมตัวอยางตามระดับทัศนคติ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ

ทัศนคติตอการบริจาคโลหิตอยูในระดับดีมากและดี ถึงรอยละ 93 

ซึ่งแสดงวากลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอการบริจาคโลหิต แตยัง

ขาดในเรื่องที่ถูกตองในการบริจาคโลหิตเทานั้น แตก็ควรจะแกไข

ทัศนคติที่ไมดีในบางเรื่อง เชน ความกลัวจากการติดเชื้อโรคจาก 

อุปกรณการบริจาคโลหิต เพื่อสงเสริมใหมีการบริจาคโลหิตมากขึ้น 

จากผลการศึกษาที่สรุปวา ทัศนคติตอการบริจาคโลหิต การ

คลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมในการ

บริจาคโลหิต เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความตั้งใจ

ในการบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส  เปนไปตาม

ทฤษฏีพฤติกรรมที่มีการวางแผน (Theory of Planned Behavior) 

ของไอเซ็น (Ajzen)5 ดังรูปภาพที่ 1 ซึ่งเปนทฤษฎีกลาววาบุคคลจะ

แสดงพฤติกรรมใดไดยอมตองมีสาเหตุ สาเหตุดังกลาวคือ ทัศนคติ

ที่มีตอพฤติกรรมนั้น (attitude toward behavior) การคลอยตาม

อิทธิพลของคนรอบขาง ทั้งใกลและ/หรือไกล (subjective norm) 

และการรับรูหรือเชื่อวาตนสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นไดในทิศทาง

ที่เหมาะสม (perceived behavior control) ซึ่งปจจัยทั้ง 3 นี้ สง

ผลโดยตรงตอความตั้งใจหรือเจตนาที่จะแสดงพฤติกรรม ซึ่งในที่

Being a student

Age

Attitude towards blood donation

Subjective norm on blood donation

Perceived behavior control on blood donation

Being repeat blood donor 

Number of blood donation

Intention to donate blood

β =0.226

Figure1Correlation between main model factors

*Correlation is significant at the 0.05 level

r = -0.0180*
β =-2.640

r = -0.042
β =-0.070

r = 0.275*
β =0.086

r = 0.248* β =0.128

r = 0.217*

r = 0.306*
β =0.128

r = 0.225*
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นี้คือ ความตั้งใจในการบริจาคโลหิตในอีก 6 เดือนขางหนา  ขณะที่

ปจจัยสวนบุคคล คือ การเปนนักเรียนหรือนักศึกษา และอายุ เปน

ตัวแปรที่มีอิทธิพลในทิศทางลบตอความตั้งใจในการบริจาคโลหิต 

และปจจัยประวัติของการบริจาคโลหิตในอดีต คือ การเปนผูบริจาค

มากอน และจำานวนครั้งของการบริจาคโลหิตเปนตัวแปรที่มีอิทธิพล

ในทิศทางบวกตอความตั้งใจในการบริจาคโลหิต โดยที่ประวัติของ

การบริจาคโลหิตในอดีตคือบุคคลเคยมีประสบการณในการบริจาค

โลหิต มีความสัมพันธกับความตั้งใจในการบริจาคอยูในระดับ 

สูงกวาปจจัยอื่น ๆ 

ขอเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใชประโยชนดังนี้

1. จากผลการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา

นั้น มีคา b = -2.640  หมายความวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียน

หรือนักศึกษา คะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของ

ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส จะลดลง 2.640 หนวย หรือกลาว

ไดวากลุมผูที่มีอายุนอย มีความตั้งใจในการบริจาคโลหิตต่ำา ขณะที่

ผลการศึกษาพบวาผูที่มีอายุเพิ่มขึ้น จะมีความตั้งใจในการบริจาค

โลหิตลดลง เนื่องจากภาวะสุขภาพ เพราะตัวแปรอายุมีคา b = 

-0.070 เมื่ออายุเพิ่มขึ้น 1 หนวย คะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจใน

การบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสจะลดลง 0.070 

หนวย ขอคนพบเหลานี้เปนขอมูลที่สนับสนุนอยางเรงดวน ที่กาชาด

จังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการรณรงคสงเสริม หรือ 

กระตุนใหกลุมวัยรุนบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น เพราะในเพียงไมถึง 

5 ป ประเทศไทยกำาลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ปริมาณผูตองการ

ใชโลหิตเพิ่มมากขึ้น แตจำานวนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถ

จะบริจาคไดลดลง จะสงผลตอภาวะการขาดแคลนโลหิตอยางมาก

ในระยะอันใกลนี้  

2. ขอคนพบที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง คือคุณลักษณะทาง

ประชากรของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญไมมีโรค

ประจำาตัว ถึงรอยละ 91.0 ที่นาสังเกตอยางยิ่งกลุมตัวอยางสวน

ใหญไมสูบบุหรี่ และไมดื่มสุรา ถึงรอยละ 83.0 และ 77.5 ตาม

ลำาดับ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่คัดสรรของบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง และ

มีพฤติกรรมเสี่ยงต่ำาตอการมีโรคประจำาตัว ดังนั้นจึงเปนกลุมที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมในการบริจาคโลหิต แตผลปรากฏวาประวัติการ

บริจาคโลหิตในอดีต ไมเคยบริจาคโลหิตมากกวารอยละ 60 ทั้งนี้

ผลการศึกษาครั้งนี้ก็สนับสนุนวา ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ยังมีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับบริจาคโลหิตที่ไมดีและไมดีมาก

ถึงรอยละ 26.5 และการบริจาคโลหิตต่ำาในกลุมเด็กวัยรุน ดังนั้น

ควรมีการจัดกิจกรรมการรณรงคการบริจาคโลหิตๆ แบบเจาะลึก

ในกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก นักเรียนหรือนักศึกษา เสริมสราง

ความรูและทัศนคติที่ถูกตองตอกลุมที่จะเปนเปาหมายหลักในการ

บริจาคโลหิตในอนาคต

3. ผลการศึกษาพบวาการคลอยตามกลุมอางอิงมีอิทธิพลตอ

ความตั้งใจในการบริจาคโลหิต เนื่องจากการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ 

มีคา b = 0.128 หมายความวา เมื่อคะแนนของตัวแปรการคลอย

ตามกลุมอางอิงเพิ่มขึ้น 1 หนวย คะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจใน

การบริจาคโลหิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส จะเพิ่มขึ้น 0.128 

หนวย ดังนั้นกลุมครู อาจารย และ ผูปกครองของนักเรียนหรือ

นักศึกษา จะเปนกลุมที่ชวยผลักดันและสนับสนุนใหวัยรุนบริจาค

โลหิตมากขึ้น ดังนั้นตองจัดกิจกรรมสรางเสริมความรูและทัศนคติ

ที่เจาะลึกถูกตองในการบริจาคโลหิตแกกลุมอางอิงของวัยรุน เชน

ในชวงเทศกาลวาเลนไทม ครูอาจารยสรางทัศนคติใหมแกวัยรุน

ในการสรางความดี วัยรุนยุคใหมชวยสังคมดวยการบริจาคโลหิต   

เพื่อเปนแรงสนับสนุนใหวัยรุนบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น นอกจากเพื่อน 

ตัวตนแบบที่วัยรุนนิยมชมชอบตองเปนตนแบบเปนแรงกระตุนใหวัย

รุนรวมใจกันบริจาคโลหิต
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FactorsInfluencingIntentiontoBloodDonationamongPeople

ofNarathiwat
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Abstract : The cross sectional study analysis aimed to investigate and analyze factors influencing the intention of people, 

who were eligible to blood donation from Narathiwat province, aged between 17 to 60 years.  The samples were divided 

equally not only between the area of urban (100 persons) and rural (100 persons) but also between the religion (Muslim 

and Buddhist).  Descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis were used in this study.  A self-report 

questionnaire was developed basing the Theory of Planned Behavior (TPB) model of Ajzen and pilot study of Jalalian 

M, et al. 

For evaluating the knowledge of blood donation, 60.0% of respondents had insufficient knowledge on the 

blood donation facts (physical characteristics, safe process, and benefits of blood donation).  Most respondents had a 

good attitude to blood donation (93.0%), moderate in subjective norm (80.0%), moderate in perceived behavioral control 

(64.5%) and low in intention to blood donation (37.0%). 

To effectively investigate the significance and relative contribution of each factors, a multiple regression 

analysis was undertaken.  Positive factors were identified as being repeat blood donor (b = 1.526), number of blood 

donation (b = 0.226), attitude toward blood donation (b = 0.086), and subjective norm (b = 0.128).  Negative factors were 

also identified as being student (b = -2.640), and age (b = -0.070).  All six factors could explain the variance of intention 

to blood donation among the people in Narathiwat province about 22.80% (R2
adjusted

 = 0.228). The constructing program 

to promote blood donation should; therefore, provide the knowledge and good attitude on blood donation.  Teachers, 

instructors, and parents are the key subjective norms, supporting teenagers to be blood donor who will have several years 

of blood donation in the future.  This study revealed that an increase in age would decrease the intention in donating 

blood because of physical illness.  Thailand’s population in the near future will surely face the aging society.  This would 

result in a decrease in blood donation and blood inventory. Strategies or programs encouraging teenagers to be blood 

donor should; therefore, be launched accordingly.

Key Words : l Factors influencing  l Intention to blood donation
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