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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2. ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน ทาการ
เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2561 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักศึกษาระดับประกาศนี ย บัตรวิช าชีพชั้นสู ง ชั้นปีที่ 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนินประจาปี
การศึกษา 2561 จานวน 296 คน โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาจานวน 296 ชุด เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ผลการวิจั ยเรื่อง “แรงจู งใจในการบริจาคโลหิ ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง
(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน ” ประเด็นที่สาคัญที่สามารถนาอภิปรายได้ ดังนี้
ผู้ทาวิจัยได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนินพบว่า แรงจู งใจที่ทาให้นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต
เป็นเพราะความเชื่อทางศาสนาที่บอกว่า ทาดีได้ดี ทาบุญมากจะนาพาไปสวรรค์ โดยนักศึกษา ญาติพี่น้อง
สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคมได้เป็ นอย่างดีและน่าเป็นทึ่ภาคภูมิใจของคน
ในครอบครั ว โดยการบริ จ าคครั้ ง นี้ จ ะทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารจากการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทาง โปสเตอร์
Facebook โดยการบริจาคโลหิตจานวน 20 ครั้ง นักศึกษาจะได้รับเข็มที่ระลึกพระราชทาน จากหน่วยงาน
บริจาคโลหิต

บทนา
ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
การบริจาคโลหิต คือการเจาะเก็บโลหิตจากผู้มีความประสงค์ที่จะบริจาค แล้วนาโลหิตดังกล่าวผ่าน
กระบวนการคัดกรองที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โลหิตที่รับบริจาคจะถูกนาไปเก็บในธนาคารเลือดหรือส่ งไปยัง
โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อรักษาผู้ป่วย ผู้บริจาคโลหิตที่มีสุ ขภาพแข็งแรง สามารถบริจาคโลหิตได้ ทุกๆ 3 เดือน
หรือ 120วัน ตามคุณสมบั ติของผู้ บริจาคโลหิต ณ หน่ วยเคลื่อนที่บริการในการรับบริจาคโลหิต หรือศูนย์
บริจาคสาขาบริการโลหิตประจาโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงสภากาชาดไทย
โลหิตเป็น Biological fluid ที่ยังไม่มีของเหลวใดๆ ที่สร้างขึ้นและทาหน้าที่แทนได้ ซึ่งจะได้มาจาก
การได้รับบริจาคจากผู้บริจาค เม็ดโลหิตจะถูกผลิตขึ้นมาจากไขสันหลัง โลหิตประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่
เป็นคือ เม็ดโลหิตแดง เม็ดโลหิตขาว และเกล็ดโลหิต ในส่วนนี้จะมีปริมาณประมาณ 40-45% ของโลหิตใน
ร่างกาย โดยปกติร่างกายจะมีปริมาณของโลหิตอยู่ ประมาณ1/13 ของน้าหนักตัว (หน่วยเป็นลิตร) หรือใน
ผู้ชายจะมีประมาณ 79 ซี.ซี. ต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม และผู้หญิง จะมีประมาณ 65 ซี.ซี. ต่อน้าหนักตัว 1
กิโลกรัม ปัจจุบันปริมาณการบริจาคโลหิตในประเทศไทยยังไม่สม่าเสมอ สูงต่า เป็นช่วงๆ ขึ้นอยู่กับกระแสการ
รณรงค์การบริจาคโลหิตในโอกาสสาคัญต่างๆ สถานการณ์การขาดแคลนโลหิตในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหา
สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากจานวนประชากร
ของประเทศมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จ านวนผู้ ที่ เ จ็ บ ป่ ว ยมี ม ากขึ้ น ท าให้ มี ค วามต้ อ งการใช้ ป ริ ม าณโลหิ ต
เพิ่มขึ้นทุกวัน
ธนาคารเลือด ในแต่ละโรงพยาบาลประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตในการรักษาผู้ป่วย แม้ว่าจะมี
การรั บ บริ จ าคโลหิ ต ในแต่ ล ะโรงพยาบาล และได้ รั บ การสนั บ สนุ น โลหิ ต จากศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ
สภากาชาดไทย ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นธนาคารเลือดจึงจาเป็นต้องทาการแก้ไขปัญหาแคลน
เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการและมีความปลอดภัยสาหรับผู้ป่วยที่ได้รับโลหิต ความต้องการ
ปริมาณโลหิตที่จัดหาได้ทั้งประเทศยังมีปริมาณไม่เพียงพอในแต่ละวันได้รับบริจาคเพียง 1,500 – 2,000 ยูนิต
เท่านั้น ซึ่งจะต้องมีปริมาณโลหิตสารอง 4,000 ยูนิตต่อวัน จึงจะเพียงพอ และในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์บริการ
โลหิต สภากาชาดไทยจึงตั้งเป้าหมายหลักให้การ จัดหาโลหิตภายในประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตที่เกิดจาก
ความสมัครใจโลหิตที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บหามาได้ 3 ทาง ได้แก่ การบริจาคโดยผู้มีจิตกุศลจาก
ญาติของผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และโลหิตที่เป็นของตนเองที่ได้ฝากไว้กับธนาคารเลือดงานธนาคารเลือด
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก มีหน้าที่หลักในการจัดหาเลือดจากผู้ที่บริจาคด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน ในปริมาณที่เพียงพอแก่ ความต้องการของผู้ป่วยและเลือดที่ได้ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยสูงสุด แม้ว่าธนาคารเลือดจะพยายามจัดหาเลือดให้ได้มากที่สุดแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ส่วนการซื้อ
ขายโลหิตเป็นระบบเก่า ที่ใช้กันในสมัยแรกเริ่ม ที่มีการให้โลหิต เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ปัจจุบัน
หลายแห่งได้ยกเลิกระบบนี้ไปแล้ว โดยได้มาจากการรับบริจาคแทนซึ่งคุณ ภาพดีกว่าที่ได้มาโดยวิธีการซื้อ
เนื่องจากมักพบการติดเชื้อ
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้เห็นความสาคัญที่จะศึกษาแรงจูงใจต่อการตัดสินใจบริจาคโลหิต ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงชั้นปีที่2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนินเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อ
เป็นข้อมูลแนวทางรณรงค์ให้นักศึกษาชั้นปี อื่นๆ และ บุคลากร เจ้าหน้าที่การศึกษา ของสถานศึ กษา ได้มีการ
บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นและบริจาคได้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ และสร้างแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้มีผู้บริจาค
รายใหม่ให้มาบริจาคเลือดในครั้งต่อไป และรายเดิมกลับมาบริจาคโลหิตซ้าอีก ช่วยให้ทางวิทยาลัยฯสามารถ
จัดหาเลือดให้แก่หน่วยรับบริจาคโลหิตได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณเลือดเพียงพอต่อการรับบริการอีกทั้งยัง

สะท้อนให้เห็นถึง การดูแลสุขภาพตนเองในด้านต่างๆเพื่อรักษาสมดุลของสุขภาพร่างกาย ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้สุข
ภาวะที่ดี ของนักศึกษาด้วย และจะช่วยเพิ่มจานวนผู้บริจาคโลหิตในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
ตามแนวพระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย
“ การบริจาคโลหิตว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ได้ช่วยให้คนรอดตายไว้ได้มาก แม้มีเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้ หากไม่มีคน
ใจกุศลเช่นนี้ การบริจาคโลหิตดูโดยเผินๆก็น่ากลัวอันตราย แต่ที่จริงแล้วไม่มีอันตราย มีแต่ประโยชน์แก่ผู้ให้
และผู้รับ ”
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจบริจาคโลหิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น
ปีท2ี่ . วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. หมู่โลหิ ต
3. ประวัติการบริ จาคโลหิต

ตัวแปรตาม

แรงจูงใจ
การบริจาคโลหิต

นิยามศัพท์
1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในการบริจาคโลหิต มี 3 ด้าน
1.1 เพศ ตามความหมาย ในเชิงสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม เพศ (sex) หมายถึง ลักษณะทาง
ชีวภาพที่ใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มมนุษย์ออกเป็นแต่ละเพศ
ส่วน สถานะเพศ (gender) หมายถึง ลักษณะ
ในเชิงสั งคมและจิ ตวิทยาสั งคมที่ใช้เป็ น พื้นฐานในการแบ่งแยกกลุ่ มมนุษย์ว่ า “เป็นหญิง” (feminine)
“เป็นชาย” (masculine) หรือ “เป็นหญิงชาย” (androgenous) (ซึ่งเป็นลักษณะผสมระหว่างลักษณะเด่น
ของความเป็นชายและความเป็นหญิง) นักสังคมวิทยาหลายท่านเน้นว่า ในทางสังคมวิทยา สถานะเพศ ควรใช้
กับกรณีที่กล่าวถึงระบบการแบ่งแยกประเภทที่สังคมสร้างขึ้น เพื่อกาหนดว่าใคร “เป็นหญิง” ใคร “เป็นชาย”
คาว่า “หญิง (female)” และ “ชาย (male)” ควรใช้สาหรับการแยกข้อแตกต่างทางชีวภาพระหว่างผู้หญิงกับ
ผู้ชาย และเด็กหญิงกับเด็กชาย ส่วนคาว่า “เป็นหญิง” “เป็นชาย” ควรสงวนไว้ใช้กับลักษณาการ (traits)
ทางพฤติกรรมและนิสัยอารมณ์ (temperament) ที่สังคมถือว่าเหมาะสมสาหรับแต่ละเพศ ลักษณะเหล่านี้
ได้รับการเรียนรู้ผ่านทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ซับซ้อนและต่อเนื่อง

1.2 หมู่โลหิต (blood type หรือ blood group) คือ การแยกแยะเลือดเป็นหมวดหมู่ โดยทั่วไปที่ใช้
มีสองระบบคือ ระบบเอบีโอ (ABO System) และ ระบบอาร์เอช (Rh System) โดยจาแนกตามแอนติเจน
(Antigen) บนเม็ดเลือดแดงที่มีอยู่
1.3 ประวัติการบริจาคโลหิต หมายถึง การให้ข้อมูล สาหรับผู้บริจาคโลหิตว่าเคยรับการบริจาคโลหิต
แล้ว และ ไม่เคยรับการบริจาคโลหิตเลย
2. แรงจูงใจ คือ พลังแรงภายในของบุคคล ที่ทาให้คนเรา เกิดพฤติกรรมและควบคุมแนวทางของ
พฤติกรรมให้บรรลุจุดหมาย การจูงใจ คือ กระบวนการชักจูง เร้าใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล และทาให้อยากทา
พฤติกรรมต่างๆ ออกมาโดยที่ตัวเองอยากทาตามที่ตัวเองปรารถนา พฤติกรรมตามที่ผู้จูงใจคนอื่นอยากให้ ทาก็
ได้ ดังนั้นการจูงใจจึงมี 2 ชนิด การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) กับ การจูงใจภายนอก ที่เรียกว่า
Extrinsic Motivation การจูงใจภายในบางทีเรียกว่า Self-motivation
2.1 แรงจูงใจด้านบุคคล หมายถึง การเห็นคุณค่าและความสามารถในตัวบุคคล จากนั้นก็สามารถนา
สิ่งนี้มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน
2.2 แรงจู ง ใจด้ า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง หนทางหรื อ วิ ถี ท างในการน าข่ า วสารที่ ต้ อ งการ
ประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ ในปัจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย อันเป็นผล
เนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโลก อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตาม
ลักษณะของสื่อ
2.3 แรงจูงใจด้านความเชื่อทางศาสนา หมายถึง แรงที่ผลักดันให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
สู่ทิศทางตามเป้าหมาย เป็นการสร้างพลังใจให้กับตนเองและคนรอบข้าง ด้วยการนาหลักความเชื่อทางศาสนา
เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดผลเป็นกุศลที่ดีตามหลักพุทธธรรม
2.4 แรงจูงใจด้านสังคม หมายถึง สิ่งที่เป็นพลังกระตุ้นให้แต่ละบุคคลกระทาพฤติกรรมที่ชี้ทิศทาง
หรือเพื่อทาให้บุคคลกระทาพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
2.5 แรงจูงใจด้านของรางวัลของที่ระลึก หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่นามาใช้เป็นตัวจูงใจ ให้เกิดการคิดถึง
หรือนึกถึงเรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้อง การให้รางวัล ถือเป็นการจูงใจที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง แต่การให้รางวัล
นั้น ไม่จาเป็นต้องได้รับเป็นสิ่งของ เงินทองเสมอไป
3. นักศึกษา หมายถึง ผู้ศึกษา ในทางปฏิบัติจริง เรามักจะใช้คาพูด นักเรียน หมายถึงผู้ศึกษาเล่า
เรียนในระดับต่ากว่า ปริญญาตรีหรือในระดับโรงเรียน ส่วนคาว่า นิสิตและนักศึกษานั้น ใช้หมายถึงผู้ศึกษา เล่า
เรียนในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือในระดับมหาวิทยาลัย
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน ที่
เปิดสอนการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
2.แนวความคิดว่าด้วยการให้
3.แนวคิดเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
4.แนวความคิดความพึงพอใจ
5.ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ความหมายแรงจูงใจ
สงวน สุทธิเสิศอรุณ (2529,น.120) แรงจูงใจ หมายถึงสิ่งเร้าใจที่ทาให้เกิดการใช้พลังที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคล กระทาเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายหรือจูงใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ยั่วยุให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุตามที่ตนต้องการ
เติมศักดิ์ คทาวณิช ( 2546 : 149 ) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจ ( Motivation) หมายถึง กระบวนการ
ของการใช้ปัจจัยทั้งหลายที่จะทาให้บุคคลเกิดความต้องการเพื่อสร้างแรงขับและแรงจูงใจไปกระตุ้นร่างกายให้
แสดงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยปัจจัยดังกล่าวนั้น
วิไลวรรณ ศรีสงคราม(2550,น.169) แรงจูงใจ หมายถึง พลังที่อยู่ในตัวบุคคล เช่นความต้องการ
ความสนใจและทัศนคติที่เป็นตัวเร้าให้บุคคลกระทาพฤติกรรม
ไมเคิล
ดอมแจน(Domjan,1996:199) อธิบายว่าแรงจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการ
กระทากิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระทาพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
Wikipedia(2552) แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์อันเกิดจากความต้องการ
(Need)พลังกดดัน(Drives) หรือความปรารถนา(Desires)ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ซึ่ง
อาจจะเกิดตามธรรมชาติหรือเกิดจากเรีย นรู้ก็ได้แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายมนและภายนอกตัวบุคคล
นั้นๆเองภายในได้แก่ความรู้สึกต้องการหรือขาดอะไรบางอย่างจึงเป็นพลังชักจูงหรือกระตุ้นให้มนุษย์ประกอบ
กิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้นส่วนภายนอกได้แก่สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า
นาช่องทาง
และมาเสริมสร้างความปราถนาในการประกอบกิจกรรมตัวมนุษย์ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือ
ภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจทาให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิด
จากความต้องการมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าที่สาคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอื่นๆ
เช่นการยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือกาลังใจหรือการทา
ให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้
สรุปได้ว่า แรงจูงใจ คือ อิทธิพลของพลังที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่จะแสดง พฤติกรรมออกมาเพื่อให้บรรลุ
ตามความต้องการของตนเองพลังที่มีอยู่ในตัวคนเหล่านี้เถิดจากการ ยั่วยุ และสิ่งล่อใจต่างๆ ทาให้เกิดพลังของ
ความต้องการนั้นเองเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้น จากสิ่งเร้า โดยจูงใจให้กระทาหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์บางอย่าง
2.แนวคิดว่าด้วยการให้
ณพล สุกใส ( 2553 ) ซึ่งได้มีแนวคิดการให้นี้ มี 4 รูปแบบ ได้แก่
1. การเอาไป หรือ ( Taking ) เป็นการได้มาซึ่งสิ่งของที่ผู้เป็นเจ้าของไม่เต็มใจให้
2. การเปลี่ยนแปลง หรือ ( Exchange ) ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นผลประโยชน์ หรือเป็นการรักษาผลประโยชน์ไว้
3. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือ ( Reciprocity ) เป็นรูปแบบที่ได้มาซึ่งสิ่งของในการแลกเปลี่ยน
โดยต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ แต่มีความความเอื้ออาทรต่อกันมากกว่าการรักษาผลประโยชน์
4. การบริจาค หรือ ( Giving ) เป็นการให้ไม่ว่าจะให้สิ่งของหรืออื่นๆ ซึ่งมาจากคนหมู่มาก การให้นี้จะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับมากกว่าตนเอง
3..แนวคิดเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต การให้ความรู้เกี่ยวกับโลหิต และการบริจาคโลหิต
สุวรรณ ธีระวรพันธ์ (2551: 145-159) การบริจาคโลหิต คือ การสละโลหิตส่วนที่ร่างกายยังไม่
จาเป็นต้องใช้ เพื่อให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพราะร่างกายแต่ละคนจะมีปริมาณโลหิต
ประมาณ 17-18 แก้วน้า ซึ่งร่างกายใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ โดยผู้

บริจาคโลหิตจะได้รับการเจาะโลหิตและเก็บบรรจุในถุ งพลาสติก จานวน 350-450 มิลลิลิตรขึ้นอยู่กับน้าหนัก
ของผู้บริจาค หลังจากบริจาคโลหิตร่างกายสามารถสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนให้มีปริมาณโลหิตในร่างกาย
เท่าเดิม โลหิตสามารถบริจาคได้ทุกๆ 3 เดือน และมีการศึกษาและค้นคว้ามาตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งยังไม่มีการ
สร้างสารทดแทนโลหิตได้
ความรู้เกี่ยวกับโลหิต
น.อ. หญิง ภักตร์ฉวี บุณยะเวศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลหิ ต โลหิตเป็นอวัยวะชนิดหนึ่ง เป็น
ของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ภายในหลอดโลหิตทั่วร่างกาย โดยมีหัวใจทาหน้าที่สูบฉีดโลหิต อวัยวะสาคัญของ
ร่างกายที่ทาหน้าที่สร้างเม็ดโลหิต ได้แก่ ไขกระดูก เช่น กระดูกหน้าอก กระดูกแขน กระดูกซี่โครง กระดูกเชิง
กราน กระดูกไขสันหลัง เป็ นต้น ในร่างกายมนุษย์(ผู้ใหญ่)จะมีโลหิตประมาณ 4,000 - 5,000 ซี.ซี. หรือ
ปริมาณตามน้าหนักของแต่ละคน คิดโดยประมาณคือ 80 ซี.ซี. ต่อน้าหนัก 1 กิโลกรัม
เม็ดโลหิตที่สร้างจากไขกระดูก มี 3 ชนิด คือ
1. เม็ดโลหิตแดง 2. เม็ดโลหิตขาว 3. เกร็ดโลหิต
โลหิต แบ่งได้ 2 ส่วน คือ
1. ส่วนของเม็ดโลหิต มีประมาณ 45 เปอร์เซนต์ ของโลหิตทั้งหมดเม็ดโลหิตแดง มีหน้าที่ในการ
ลาเลียงอ๊อกซิเจนไปให้เซลส์อวัยวะต่าง ๆ ใช้สันดาบ อาหารเป็นพลังงาน อายุการทางานของเม็ดโลหิตแดง
ประมาณ 120 วันเม็ดโลหิตขาว มีหน้าที่ป้องกันและทาลายสิ่ งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเกร็ดโลหิต มีหน้าที่
ช่วยทาให้โลหิตแข็งตัว ตรงจุดที่มีการฉีดขาดของหลอดโลหิต
2. พลาสม่า (Plasma) เป็นส่วนของเหลวของโลหิตที่ทาให้เม็ดโลหิตลอยตัว มีลักษณะเป็นน้าเหลืองมี
อยู่ประมาณ 55 เปอร์เซนต์ ของโลหิตทั้งหมดในร่างกาย
หน้าที่ของพลาสม่า
- ควบคุมความดัน และปริมาตรของโลหิต - ป้องกันเลือดออก - เป็นภูมิคุ้มกันโรคติดต่อที่จะเข้าสู่ร่างกาย
ส่วนพลาสม่าประกอบด้วย
1. ส่วนน้า ประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์
2. ส่วนโปรตีน มีประมาณ 8 เปอร์เซนต์ โปรตีนส่วนนี้จะมีความสาคัญคือ
2.1 แอลบูมิน มีหน้าที่รักษาความสมดุลของน้าในหลอดเลือด และเนื้อเยื่อ
2.2 อินมูโนโกลบูลิน มีหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันโรคติดต่อต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกาย
ประเภทของโลหิต โลหิตของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1. หมู่โลหิตระบบ ABO
หมู่โลหิตเริ่มค้นพบใน คศ. 1900 โดย Karl Landsteiner พบหมู่โลหิต A, B, และ O ส่วนหมู่โลหิต
AB พบโดย Von Decastello และ Sturli ในปี คศ. 1902
สถิติหมู่โลหิต ABO ของคนไทย มีดังนี้
หมู่โลหิต A
21.1 % , หมู่โลหิต B 34.0 % , หมู่โลหิต O 37.6 % , หมู่โลหิต AB
7.3 %
2.. หมู่โลหิต ระบบ Rh
ปี คศ. 1939 Levine และ Stetson รายงานการค้นพบหมู่โลหิต ระบบ Rh ประกอบด้วยหมู่โลหิต 2 ชนิดคือ
2.1 หมู่โลหิต ระบบ Rh บวก พบในคนไทยประมาณ 99.7 %
2.2 หมู่โลหิต ระบบ Rh ลบ พบในคนไทยประมาณ 0.3 % หรือใน 100 คน จะพบเพียง 3 คนเท่านั้น

การบริจาคโลหิต
- ปกติแล้วมนุษย์จะมีโลหิตอยู่ประมาณ 4,000 - 5,000 ซี.ซี. และการบริจาคโลหิตแต่ละครั้งจะ
บริจาคเพียง 300 - 400 ซี.ซี. หรือ ประมาณ 6 - 7 % ของโลหิตทั้งหมดในร่างกาย การบริจาค
โลหิตเท่ากับการกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดโลหิตใหม่ ๆ ออกมาชดเชยให้มีระดับเท่าเดิม ภายใน
7 - 14 วัน
- การบริจาคสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ 3 เดือน ไม่ควรบริจาคก่อนครบกาหนด จะทาให้ร่างกาย
ขาดเหล็ก อาจทาให้เกิดภาวะโลหิตจาง
คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต
- บริจาคได้ทั้งชาย และหญิง ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- อายุ 17 - 60 ปี - น้าหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป
- ไม่มีประวัติเป็นผู้เสพยาเสพติด (ชนิดฉีด) - ต้องไม่เป็นโรคเอดส์, โรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ - ไม่มีประวัติเป็นมาเลเรียภายใน 3 ปี
- มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคปอด โรคไต และโรคติดต่ออื่น ๆ
ข้อควรปฏิบัติ ก่อนบริจาคโลหิต
- ควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยไม่ต่ากว่า6ชั่วโมง
- ไม่ควรอยู่ระหว่างรับประทานยา ประเภทปฏิชีวนะ และฉีดยา
- สตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีรอบเดือน
- ควรรับประทานอาหารมาให้เรียบร้อย ก่อนมาบริจาคโลหิต แต่อาหารนั้นไม่ควรมีไขมันมาก
ขั้นตอนการบริจาคโลหิต
ขั้นตอนที่ 1 สาหรับผู้บริจาคโลหิต กรอกข้อมูล ให้ชัดเจน กรอกข้อความตามแบบสอบ-ถาม
ลงนามผู้บริจาคโลหิตพร้อมยื่นบัตรประจาตัวผู้บริจาคโลหิตกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเข็มข้นของโลหิต
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และให้ความเห็นว่ามีสุขภาพแข็งแรง พร้อมบริจาคโลหิต
ขั้นตอนที่ 4 บริจาคโลหิต โดยพยาบาลทาหน้าที่เจาะเก็บโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีความชานาญ การเจาะ
โลหิตจะฉีดยาชาบริเวณผิวหนังที่เจาะโลหิตก่อนทาการเจาะเก็บโลหิต และอุปกรณ์ใน
การเจาะเก็บโลหิตเป็นของใหม่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว และจะใช้เพียงครั้งเดียว แล้วทิ้งไม่
นามาใช้อีก
ขั้นตอนที่ 5 พร้อมบริจาคโลหิตจะมีการกินอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและทาแผลบริเวณเจาะโลหิต
ข้อความปฏิบัติหลังการรับบริจาคโลหิต
- ควรนอนพักบนเตียงสักครู่ ห้ามลุกจากเตียงทันทีเพราะอาจทาให้เวียนศีรษะเป็นลมได้
- ควรรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้
- หากมีอาการวิงเวียนศีรษะ หรือรู้สึกจะเป็นลม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หรือนอนลง เพื่อป้องกัน
การล้มศีรษะฟาดพื้น
4.แนวความคิดความพึงพอใจ
“ความพึงพอใจ” ได้มีการศึกษามาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมุ่งที่จะ
ตอบคาถามว่า ทาอย่างไรจึงจะสามารถเอาชนะความจาเจและความน่าเบื่อของงานต่อ การศึกษาความพึง
พอใจจะต้องนามาใช้ได้มากกว่าความพึงพอใจต่องานของตน โดยนาไปใช้ ในทางสังคมในลักษณะการปรับปรุง
งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่จะประกอบด้วยกัน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้มีหน้าที่ในการบริการหรือ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ และฝ่ายผู้รับบริการ โดยศึกษา ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ให้การบริการมี
ความพึงพอใจต่อการบริการมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความจากัดความรวมถึงแนวคิด
ทาง “ความพึงพอใจ” ผู้วิจัยจึงนามา กล่าวมีดังต่อไปนี้ ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคาใน
ภาษาอั ง กฤษว่ า “Satisfaction” มี ค วามหมาย ตามพจนานุ ก รมทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาโดย แชปลิ น
(Chaplin,1968, p. 437 อ้างถึงใน วันชัย
แก้วศิริโกมล, 2550, หน้า6) ให้คาจากัดความว่า เป็นความรู้สึกของผู้รับบริการต่อสถานประกอบการ
ตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ
ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545, หน้า 11) ความพึงพอใจเป็นแนวความคิด หรือทัศนคติ อย่างหนึ่ง
เป็นสภาวะรับรู้ภายในซึ่งเกิดจากความคาดหวังไว้ว่าเมื่อทางานชิ้นหนึ่งแล้วจะได้รับรางวัล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ถ้าได้รับตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้ารางวัลต่ากว่าอินทรีย์ที่ คาดหวังก็จะทาให้เกิดความไม่
พึงพอใจ
ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545, หน้า 9) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตที่ ปราศจาก
ความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับ การตอบสนอง
ทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดจะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทาง กลับกัน ถ้าความต้องการนั้น
ไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น
ชาบฟิน (Chaphin, 1998, p. 256 อ้างถึงใน ชูโชค ทิพยโสตถิ, 2545, หน้า 23) กล่าวว่า ความพึง
พอใจตามคาจากัดความของพจนานุกรมทางด้านจิตวิท ยา หมายถึง เป็นความรู้สึกในขั้นแรก เมื่อบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายโดยมีแรงกระตุ้น
แม็คคอร์มิค (McComick, 1965 อ้างถึงใน กิตติยา เหมันค์, 2548, หน้า 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวกันอย่าง
ใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ ต้องการ
คอทเลอร์ (Kotler, 1994, อ้างถึงใน กิตติยา เหมันค์, 2548, หน้า 12)ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจว่า
เป็นระดับความรู้สึกที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจากการทางาน หรือประสิทธิภาพกับ
ความคาดหวังของลูกค้าโดยลูกค้าได้รับบริการหรือสินค้าต่ากว่าความคาดหวัง จะเกิดความไม่พึงพอใจแต่ถ้า
ตรงกับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความพอใจและถ้าสูงกว่า ความคาดหวังจะเกิดความประทับใจ
วรูม (Vroom, 1964 อ้างถึงใน กัลยา รุ่งเรือง,2546, หน้า 16) กล่าวว่า ทัศนคติและ ความพึงพอใจ
ในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองคานี้จะหมายถึง ผลที่ได้จากการที่ บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น
ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้นและ ทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่
พอใจนั้นเอง จากความหมายของความพึงพอใจที่มีผู้ให้ไว้ตามกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า ความพึง
พอใจ เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบ พอใจต่อการที่
บุคคลอื่นกระทาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความต้องการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนา ให้กระทาในสิ่งที่ต้องการ
ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคล นั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่
ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันหรือมีความพึงพอใจมากน้อย
ขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุค คลและ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจตลอดจน สิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถทาให้ระดับความพึง
พอใจแตกต่างกันได้ เช่น ความสะดวกสบายที่ได้รับ ความสวยงาม ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง
การได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการและ ความศรัทธา เป็นต้น

5.ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ณิ ช ยการราชด าเนิ น ขออนุ ญ าตเปิ ด สอนหลั ก สู ต รพาณิ ช ยกรรมจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ปี พ.ศ.2503 ตั้งอยู่ที่ อาคาร 4 ถนนราชดาเนิน (ใกล้กับอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา)
โดยผู้ร่วมก่อตั้งคือ อาจารย์ฉวี จุลชาต และอาจารย์พร้อม จุลชาต ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนพณิชยการราชดาเนิน"
ในปีแรกที่เปิดสอนมีนักเรียนเพียง 63 คน นับเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย
ที่ได้รับอนุญาตให้เปิ ด สอนหลักสูตรวิช าพาณิช ยกรรมเปิดสอนเฉพาะรอบบ่าย ระยะแรกของการดาเนิน
กิจการต้องอดทนต่ออุปสรรคหลายประการและต้องแก้ไขปัญหาหลายด้าน ต่อมาโรงเรียนได้รับการยอมรับ
และ เชื่อถือผู้ปกครองได้นานักเรียนมาสมัครเรียนมากขึ้นตามลาดับ จนสถานที่เ รียนเดิมไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน อาจารย์ฉวี จุลชาต และอาจารย์พร้อม จุลชาต ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้ง
โรงเรียน ณ สถานที่แห่งใหม่ที่ ซอยทวีธาภิเศกและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จึงมีสองโรงเรียนตั้งอยู่ ณ สถานที่
เดี ย วกั น คื อ โรงเรี ย นที่ ส อนรอบบ่ า ยเรี ย กว่ า "โรงเรี ย นพณิ ช ยการราชด าเนิ น " มี อั ก ษรย่ อ "พ.ร.ด."
อาจาย์ ด นั ย จุ ล ชาต เป็ น ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต และโรงเรี ย นที่ส อนรอบเช้ า เรี ย กว่า "โรงเรี ย นพณิ ช ยการราช
ดาเนินธนบุรี" มีอักษรย่อ "พ.ร.ธ" อาจารย์ดุษฎี จุลชาต เป็นผู้รับใบอนุญาต.
6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัญชลี โพธิ์ชัยเลิศ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “ ปัจจัยที่มีผลต่อจิตสานึกสาธารณะในการบริจาค
โลหิต ” เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีผลทาให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อ เนื่อง การสื่อสารที่มีผลต่อจิตสานึก
สาธารณะในการบริจาคโลหิต รวมถึงปัจจัยด้านอื่นที่จะสามารถกระตุ้นจิตสานึกธารณะในการบริจาคโลหิตใน
ระดับปัจเจกบุคคลได้การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบวิธีการวิจัยเชิง
สารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่เคยบริจาคโลหิต และไม่เคยบริจาคโลหิต
ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อจิตสานึกสาธารณะในการบริจาคโลหิตเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มคนที่เคยบริจาคโลหิต และไม่เคยบริจาคโลหิต พบว่า กลุ่มคนที่เคยบริจาคโลหิต ปัจจัยที่มีผล คือ
ปัจจัยด้านอายุของกลุ่มที่มีอายุ 17-25 ปี มีจิตสานึกสาธารณะในมิติด้านการรับรู้มากกว่ากลุ่มอายุอื่น และ
กลุ่มคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิต ปัจจั ยที่มีผล คือ ปัจจัยด้านเพศที่ เพศชายจะมีจิตสานึกสาธารณะในมิติด้าน
ความรู้ สึ ก และด้านพฤติก รรมน้ อยกว่าเพศหญิง ดัง นั้น การออกแบบสารที่ใช้ ในการประชาสั มพันธ์ต้อ ง
สามารถเข้าถึงกลุ่มเพศชายได้ และปัจจัยด้านอาชีพที่ อาชีพข้าราชการจะมีจิตสานึกสาธารณะในมิติด้านการ
รั บ รู้ มากกว่ าอาชีพ อื่น ในขณะที่พนั กงานรัฐ วิส าหกิจมีจิต ส านึกสาธารณะในมิติด้านความรู้สึ ก และด้า น
พฤติกรรมน้อยกว่าอาชีพอื่น ดังนั้นจึงควรขยายพื้นที่ช่อ งทางในการสื่อสาร ไปยังองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้สื่อของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น
สายทอง วงศ์คา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริจาคเลือดของผู้ที่มาบริจาค
เลือด ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลหัวหิน ” เพื่อศึกษาว่าถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริจาคเลือดของผู้ที่มา
บริ จ าคเลื อ ด ณ ธนาคารเลื อ ด โรงพยาบาลหั ว หิ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ผู้ ที่ ม าบริ จ าคเลื อ ดที่ ธ นาคารเลื อ ด
โรงพยาบาลหัวหินจานวน 357 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่คา่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานได้แก่ ค่าไคสแควร์
(Chi-Square andFisher Exact Test)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย อายุ ร ะหว่ า ง 21-30 ปี ร้ อ ยละ 43.40
สถานภาพโสด ร้อยละ57.10ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ42.90อาชีพรับราชการเป็นผู้บริจาค
ครั้งแรกร้อยละ37.00เหตุผลสาคัญในตัดสินใจบริจาคเลือดคือเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้อื่น ต้องการทา บุญ โดย

ที่ผู้บริจาคจะมาบริจาคในเวลาที่ตนเองสะดวก และส่วนใหญ่จะมาบริจาคทุก 3 เดือน สา หรับแรงจูงใจที่ทา
ให้อยากบริจาคเลือดมากที่สุด คือ ต้องการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวผู้บริจาคส่วน
ใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคเลือดและมีความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดในระดับสูง มีความเชื่อถือ มั่นใจ
และไว้วางใจในคุณภาพการรับบริจาคเลือดของโรงพยาบาลสิ่งที่ได้รับการตอบสนองน้อยที่สุดคือประเด็นสิ่ง
อานวยความสะดวกเช่น ที่พั กรอหนั งสื อ พิมพ์ นิต ยสาร สุ ขา ป้า ยบอกทาง และจานวนเจ้า หน้า ที่ในการ
ให้บริการ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ชั้ น ปี ที่ 2. ปี ก ารศึ ก ษา2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน เพศชาย 149 คน เพศหญิง 147 คน รวมทั้งสิ้นจานวน296 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งชั้นปีที่ 2.
ปีการศึกษา2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน เพศชาย 149 คน เพศหญิง 147 คน รวมทั้งสิ้นจานวน296 คน
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการออกแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปได้แก่ เพศ อายุชั้นปี หมู่โลหิต ประวัติการบริจาคโลหิต
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต รวม จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงผลักดันที่ทาให้อยากที่จะมาบริจาคโลหิต รวม จานวน 5 ข้อ
โดยเป็นการใส่หมายเลขเพื่อบอกระดับของแรงจูงใจที่มีผลต่อการบริจาคโลหิตโดยกาหนดให้
1 หมายถึง มีแรงผลักดันมากที่สุด
2 หมายถึง มีแรงผลักดันมาก
3 หมายถึง มีแรงผลักดันปานกลาง
4 หมายถึง มีแรงผลักดันน้อย
5 หมายถึง มีแรงผลักดันน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
ราชดาเนินโดยนาแบบสอบถามจานวน 296 ฉบับ ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2.
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน ตอบแบบสอบถามโดยแจกแบบสอบถาม จานวน 296 ฉบับ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00น.-14.50 น.ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมามีความสมบูรณ์ทุก
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
2. นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หลังจากนั้นน
ข้อมูลของแบบสอบถามแต่ละชุดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
แล้วดาเนินตามขั้นตอนนาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พร้อมใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS /PC (Statistical package for the social sciences) ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้เกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตใช้ โดยหาค่าร้อยละ
3. วิเคราะห์ข้อมูล แรงผลักดันที่ทาให้อยากที่จะมาบริจาคโลหิต โดยใช้ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจต่างๆ ดังนี้
ช่วงคะแนนของค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญ
4.50 – 5.00 คะแนน
หมายถึง
ระดับความสาคัญมากที่สุด
3.50 – 4.49 คะแนน
หมายถึง
ระดับความสาคัญมาก
2.50 – 3.49 คะแนน
หมายถึง
ระดับความสาคัญปานกลาง
1.50 – 2.49 คะแนน
หมายถึง
ระดับความสาคัญน้อย
1.00 – 1.49 คะแนน
หมายถึง
ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยข้อมูลด้าน เพศ ประวัติการเคยบริจาคโลหิต
และกรุ๊ปเลือด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
จานวน(คน)
1.เพศ
ชาย
หญิง
2.ประวัติการบริจาคโลหิต
เคย
ไม่เคย
3.โลหิต
A
B
AB
O
ไม่ทราบ

ร้อยละ

149
147

50.34
49.66

176
120

59.45
40.54

68
56
9
158
5

22.97
18.91
3.07
53.37
1.68

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า เพศชาย ร้อยละ 50.34 จานวน149 เพศหญิง ร้อยละ 49.66 จานวน 147
กลุ่มนักศึกษา ที่สารวจแบบสอบถามพบว่ามีทั้งเคยบริจาคและไม่เคยในการบริจาคโลหิตจานวน 176 และ
120 คิดเป็นร้อยละ59.45และ 40.54 ตามลาดับ
ในจานวนกลุ่มนักศึกษานี้มีกรุ๊ปเลือดโอ (O) มากที่สุด
จานวน 158 รายร้อยละ 53.37 รองลงมาคือกรุป๊ เอ(A) จานวน 68 รายร้อยละ22.97

และ กรุ๊ปบี(B) จานวน 56 รายร้อยละ18.91 น้อยที่สุดกรุ๊ปเลือดเอบี(AB) มีน้อยที่สุดคือจานวน 9 รายร้อยละ
3.07 และ ไม่ทราบกรุ๊ปเลือด จานวน 5 รายร้อยละ1.68
2. ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
ในด้านการสารวจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตโดยทาการสอบถาม
ในเรื่องสุขภาพข้อควรและไม่ควรปฏิบัติก่อนการบริจาคโลหิตของกลุ่มนักศึกษา ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของกลุ่มตัวอย่าง
หัวข้อ
ใช่
ไม่ใช่
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
1.การบริจาคโลหิตได้รับการตรวจสุขภาพทุกครั้ง
215
81
72.63
27.37
2.ควรพักผ่อนอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนวันบริจาคโลหิต จึงจะ
218
78
สามารถบริจาคโลหิตได้
73.64
26.36
3.ท้องเสียรุนแรงก่อนวันบริจาคโลหิต
85
211
สามารถบริจาคโลหิตได้
28.71
71.29
4.การสูบบุหรี่และแอลกฮอล์ ก่อนวัน บริจาคโลหิต สามารถ
92
204
บริจาคโลหิตได้
31.08
68.92
5.การบริจาคโลหิตไม่สามารถซื้อขายได้
156
140
52.70
47.30
จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่ม นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตในเรื่อง พักผ่อนให้เพียงพอ
ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ชั่วโมงในคืนก่อนวันที่จะบริจาคโลหิตมากที่สุดร้อยละ 73.64 รองลงมาคือทราบว่า
การบริจาคโลหิตจะได้รับการตรวจสุขภาพทุกครั้งร้อยละ72.62 ทราบเรื่องการซื้อขายโลหิตร้อยละ52.70 การ
สูบบุหรี่และแอลกฮอล์ก่อนวันบริจาคโลหิตสามารถบริจาคโลหิตได้ ร้อยละ31.08 และทราบท้องเสียรุนแรง
ก่อนวันบริจาคโลหิต สามารถบริจาคโลหิตได้28.71 ตามลาดับ
3.แรงจูงใจในการมาบริจาคโลหิตของกลุ่มนักศึกษา
ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการบริจาคโลหิตครั้งนี้ จะศึกษาในด้านต่างๆได้แก่
ด้านบุคคล
ด้านสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านความเชื่อทางศาสนา
ด้านสังคม
ด้านของรางวัลของที่ระลึก
ต่อจานวนครั้งในการ มาบริจาคโลหิต ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แรงจูงใจที่มีผลต่อการมาบริจาคโลหิตของกลุ่มตัวอย่าง
แรงจูงใจ
มาก
มาก
ปาน
น้อย
ในการบริจาคโลหิต
ที่สุด
กลาง
5
4
3
2
ด้านบุคคล
ตนเอง พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน
ผู้ ป่ ว ยต้ อ งการเลื อ ดช่ ว ยเหลื อ
เพื่อนมนุษย์
ด้านสื่อประชาสัมพันธ์
เ ช่ น โ ป ส เ ต อ ร์ เ อ ก ส า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต
Facebook.
ด้านความเชื่อทางศาสนา
ได้บุ ญมาก ได้ขึ้น สวรรค์ทาดีได้ ดี
เป็นต้น
ด้านสังคม
เป็นที่ยอมรับในสังคม ได้รับความ
ภาคภูมิใจ
ด้านของรางวัลของที่ระลึก
เข็มที่ระลึกของรางวัลพระราชทาน

น้อย
ที่สุด
1

ค่า
เฉลี่ย

132
63
44.60 21.80

65
21.90

25
8.40

11
3.4

3.95

70
23.60

78
26.40

95
32.10

17
5.70

36
12.1

3.43

135
45.60

65
21.90

69
23.30

18
6.10

9
3.1

4.13

75
25.30

73
24.60

96
32.40

35
11.80

17
5.7

3.52

28
9.45

48
16.20

90
30.40

52
17.50

78
26.4

2.65

SD.

การ
แปล
ความ
หมาย

1.15

มาก

1.24

มาก

1.09

มาก

1.15

มาก

1.28

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการมาบริจ าคโลหิตของนักศึกษา ได้แก่ ด้านบุคคล
ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านความเชื่อทางศาสนา ด้านสังคม และด้านของที่ระลึก มีรายละเอียดในแต่ละด้าน
ดังนี้
ด้านบุคคล พบว่ากลุ่มนักศึกษามีแรงจูงใจในด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 , SD = 1.15
อยู่ในระดับ มาก
ด้านสื่อประชาสั มพัน ธ์ พบว่ากลุ่ ม นักศึกษามีแรงจูงใจในด้านสื่อประชาสั มพันธ์ มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ
3.43 , SD = 1.24 อยู่ในระดับ มาก
ด้านความเชื่อทางศาสนา พบว่ากลุ่มมีนักศึกษาแรงจูงใจในด้านความเชื่อทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.13, SD = 1.09 อยู่ในระดับ มาก
ด้านสังคม พบว่ากลุ่มนักศึกษามีแรงจูงใจในด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 , SD = 1.15
อยู่ในระดับ มาก
ด้านของที่ระลึก พบว่ากลุ่มนักศึกษามีแรงจูงใจในในด้านของที่ระลึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 ,
SD =1.28 อยู่ระดับ ปานกลาง

อภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์พบว่า นักศึกษาที่เข้ารับการบริจาคโลหิตเป็นจานวน
เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีประวัติการเข้าร่วมบริจาคโลหิตอยู่ที่ 176 คน โดยผลการบริจาคโลหิตอยู่ที่
อันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่โลหิต O อันดับ 2 ได้แก่ หมู่โลหิต A อันดับที่ 3 ได้แก่ หมู่โลหิต B อันดับที่ 4 ได้แก่
หมู่โลหิต AB และอันดับที่ 5 ไม่ทราบหมู่โลหิต
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่ มผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้พบว่า นักศึกษาที่บริจาคโลหิ ตได้รับการพักผ่ อนอย่างน้อย
6 ชั่วโมง ก่อนวัน รับ บริ จาคโลหิ ตจึ งสามารถดาเนินการบริจาคได้ โดยการบริจาคโลหิตจะได้รับการตรวจ
สุ ข ภาพทุ ก ครั้ ง และการบริ จ าคโลหิ ต ไม่ ส ามารถซื้ อ ขายได้ ทั้ ง นี้ ก ารนั ก ศึ ก ษาที่ ท าการสู บ บุ ห รี่ ม าหรื อ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ หรือมีภาวะอาการท้องเสียครั้งรุนแรง ก่อนวันบริจาคโลหิตสามารถบริจาคโลหิต
ได้ตามปกติ
ตอนที่ 3 แรงจูงใจที่มีผลต่อการมาบริจาคโลหิตของกลุ่มตัวอย่าง
ผลสรุปแรงจูงใจในการบริจาคโลหิต ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปี
ที่ 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนินพบว่า การทาบุญโดยการบริจาคโลหิตทาแล้วได้รับบุญ รับ
กุศลจากการที่เราบริจาค ทาแล้ว จะได้ขึ้นสวรรค์ โดยการบริจาคโลหิตครั้งนี้นักเรียน คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่
น้อง ที่สามารถดาเนินการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับในสังคมและได้รับความภาคภูมิใจ โดยการ
บริจาคครั้งนี้จะทราบข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ Facebook
โดยการบริจาคโลหิตจานวน 20 ครั้ง นักศึกษาจะได้รับเข็มที่ระลึกพระราชทาน จากหน่วยงานบริจาคโลหิต
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจั ยเรื่อง “แรงจู งใจในการบริจาคโลหิ ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้น สู ง
(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน ” ประเด็นที่สาคัญที่สามารถนาอภิปรายได้ ดังนี้
ผู้ทาวิจัยได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนินพบว่า แรงจูงใจที่ทาให้นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต
เป็นเพราะความเชื่อทางศาสนาที่บอกว่า ทาดีได้ดี ทาบุญมากจะนาพาไปสวรรค์ โดยนักศึกษา ญาติพี่น้อง
สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคมได้เป็ นอย่างดีและน่าเป็นทึ่ภาคภูมิใจของคน
ในครอบครั ว โดยการบริ จ าคครั้ ง นี้ จ ะทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารจากการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทาง โปสเตอร์
Facebook โดยการบริจาคโลหิตจานวน 20 ครั้ง นักศึกษาจะได้รับเข็มที่ระลึกพระราชทาน จากหน่วยงาน
บริจาคโลหิต
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการร่วมบริจาคโลหิตเป็นการบริจาคของนัก ศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จึงทาให้การบริจาคโลหิตอาจไม่เพียงพอสาหรับผู้ที่ขาดแคลนได้ ดังนี้ผู้ทาวิจัย
จะดาเนิ นการเชิญชวนโดยการประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์การบริจาคโลหิตของ นักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. แรงจูงใจเกี่ยวกับความต้องการบริจาคโลหิตระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
และชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
2. ปัจจัยความต้องการบริจาคโลหิตในหมู่โลหิตพิเศษ
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