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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์	 การรับรู้ความเสี่ยง	

การรับรู้การใช้งานง่าย	 และทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	 การวิจัยนี้เป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณ	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้เข้ารับการรักษาเพ่ือชะลอวัยและเพ่ือความงามในโรงพยาบาล

เอกชน	หรือคลินิกในกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	300	คน	โดยใช้เกณฑ์	20	เท่าของตัวแปรสังเกต	ใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน	 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบจ�าลอง

สมการโครงสร้าง	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 การรับรู ้การใช้งานง่าย	 มีอิทธิพลโดยรวมต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดมากที่สุด	(β	=0.697)	รองลงมา	คือ	การรับรู้ประโยชน์	(β =0.454)		และ
ทัศนคติ	(β	=0.345)	รองลงมา	คือ	การรับรู้ประโยชน์	และทัศนคติ	ตามล�าดับ	แต่การรับรู้ความเสี่ยง

ไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด

ค�าส�าคัญ:	เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	การรับรู้ประโยชน์	และการรับรู้การใช้งานง่าย

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	study	the	influence	of	perceived	use-

fulness,	perceived	risks,	perceived	ease	of	use,	and	attitudes	on	stem	cell	technology	

acceptance.	This	research	employed	a	quantitative	research.	The	sample	consisted	of	

300	individuals	who	had	received	anti-aging	and	beauty	care	treatment	in	hospitals	or	

clinics	in	Bangkok,	obtained	by	multi-stage	sampling.	The	sample	size	was	determined	
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based	on	20	times	the	observed	variables.	Data	were	collected	via	the	use	of	a	ques-

tionnaire	 and	 analyzed	with	 a	 structural	 equation	modeling.	 The	 research	 findings	

showed	that:	perceived	ease	of	use	(β	=0.697)	had	the	most	overall	influence	on	stem	

cell	technology	acceptance,	followed	by	perceived	usefulness	(β	=0.454),	and	atti-

tudes	(β	=0.345),	respectively.	On	the	other	hand,	perceived	risks	had	no	influence	

on	stem	cell	technology	acceptance.

Keywords:	Stem	Cell	Technology,	Perceived	Usefulness	and	Perceived	Ease	of	Use	

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	 (stem	 cell	

technology)	ในสังคมไทย	ยังมีการยอมรับในวง

จ�ากัด	การรับรู้	ซึ่งเป็นของผู้บริโภครับรู้เพียงเป็น

สิ่งที่จะท�าให้เกิดความสวยงาม	 ความอ่อนเยาว์	

ท้ังนี้สิ่งที่ท�าให้สังคมไทยรู้จักก็มาจากการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	คลินิก

เสริมความงาม	 อาหารเสริม	 เป็นต้น	 ท�าให้การ

ยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดของสังคมไทย

ส่วนใหญ่จึงเป็นไปในลักษณะของเครื่องมือที่

ท�าให้เกิดความสวยงามและความอ่อนเยาว์

เท่านั้น	 ยกเว้นในระดับบุคคลากรทางการแพทย์	

ซึ่งมีการรับรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์

และส่วนความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี

เซลล์ต้นก�าเนิดที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน	 รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้ยังมีการรับรู ้น้อย	 ในขณะที่ในต่าง

ประเทศได้มีการใช้เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด

อย่างแพร่หลาย	 เช ่นในประเทศญี่ปุ ่น	 และ

สาธารณรัฐเกาหลีได้มีการอนุมัติสร้างนิคมเพื่อ

พัฒนา	 เทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	

เพ่ือใช้ในทางการแพทย์	 นอกจากนี้ประเทศ	

สิงคโปร์	 และมาเลเซีย	 ก็ได้มีการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	 ในขณะที่ประเทศไทย	

ยังอยู ่ในระดับที่ไม่มั่นใจในเทคโนโลยีดังกล่าว	

การยอมรับของแพทย์และบุคคลากรทางการ

แพทย์	 มีอยู่ในวงจ�ากัด	แม้จะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น

ในระยะเวลา	 10	 ปีท่ีผ่านมา	 แต่ยังไม่แพร่หลาย

เท่าที่ควร

	 ส�าหรับประเทศไทยจากค�าแถลงของ

แพทยสภา	 ได้ระบุให้สามารถใช้เซลล์ต้นก�าเนิดที่

ได้มาตรฐาน	 เพื่อการรักษาโรคเลือดเท่านั้น	และ

โดยข ้อบั งคับแพทยสภาว ่าด ้วยการรักษา

จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	เรื่องการปลูกถ่าย

เซลล์ต้นก�าเนิดเพื่อการรักษาพุทธศักราช	 2552	

นอกจากนี้ยังได้ออกค�าสั่งห้ามมีการน�าเซลล์	หรือ

ส่วนประกอบอื่น	ๆ	ของมนุษย์มาท�าเครื่องส�าอาง

อีกด้วย	ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องส�าอางที่อ้างว่า	มี

ก า ร ใ ส ่ เซ ลล ์ ต ้ น ก� า เ นิ ด ล ง ไปนั้ น ต ้ อ ง ใช ้

วิจารณญาณส่วนบุคคล	 ศึกษาหาข้อมูลให้ถี่ถ้วน

ก่อนการตัดสินใจ	 เนื่องจากสเต็มเซลล์มีความ

เปราะบางและต้องการการเล้ียงดูในส่ิงแวดล้อม

พิเศษ	เฉพาะ	ซึ่งตามห้องทดลองทั่วไปยังเลี้ยงได้

ยาก	ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่คลินิกต่าง	ๆ	จะเลี้ยง

เซลล์ต้นก�าเนิดไว้ได้เองในตู้เย็น	 หรือในหลอด

ฉีดยาโดยไม่มีสารเลี้ยงเซลล์	 นอกจากนี้เครื่อง

ส�าอางท่ีอ้างว่าผสมเซลล์ต้นก�าเนิดเช่น	 จากรก
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แกะ	 ถือเป็นเรื่องท่ีเช่ือถือได้ยากกว่าเซลล์ต้น

ก�าเนิดนั้นจะอยู่รอดจนน�ามาใช้ให้เกิด	(พัทธดนย์	

ศิริวงศ์รังสรร,	2557)

	 ปัจจุบันเทรนด์ในการเสริมความงาม	 มี

การเปลี่ยนแปลง	 และการพัฒนาก้าวหน้าไป

อย่างมาก	ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจเกี่ยวกับด้านความ

งามเติบโตเป็นอย่างมาก	 รูปแบบการรักษาโรค

ทางด้านผิวหนัง	 แปรเปลี่ยนมาเป็นทางด้านการ

เสริมความงามมากยิ่งขึ้น	 ทั้งการฉีด	 ร้อยไหม	

รวมไปถึงการใช้เซลล์ต้นก�าเนิด	 ท่ีเป็นเทคโนโลยี

ความหวังของการชะลอวัย	 และการรักษาความ

งาม	 การยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดใน

ประเทศไทย	 ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน	 ยังคง

จ�ากัดการรักษาเฉพาะการน�าเซลล์ต้นก�าเนิดที่ได้

จากเซลล์ของไขกระดูกของผู้ป่วยเองหรือพี่น้อง

ของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคทางระบบโลหิตวิทยาบางโรค

มาใช้เท่าน้ัน	 โดยโรคทางระบบโลหิตวิทยาที่

แพทย์สามารถใช้เซลล์ต้นก�าเนิดรักษาได้	 ได้แก	่

โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว	 (leukemia)	 โรคมะเร็ง

ต่อมน�้าเหลือง	 (lymphoma)	 โรคไขกระดูกฝ่อ	

(aplastic	anemia)	โรคมะเร็งมัยติเพิลมัยอิโลมา	

(multiple	myeloma)	และโรคโลหิตจางพันธุกร

รมธาลัสซีเมีย	(thalassemia)	ขณะที่	ทัศนคติต่อ

พฤติกรรมของผู ้บริโภคหรือผู ้เข้ารับการรักษา

ด้วยเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดยังมีทัศนคติที่เชื่อ

มั่นและไม่เช่ือม่ันต่อเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดใน

ประเทศไทย	 ผู้บริโภคท่ีเชื่อมั่นเทคโนโลยีเซลล์

ต้นก�าเนิดเนื่องจากรับรู้ประโยชน์ถึงประโยชน์

ต่าง	ๆ	ที่ได้รับจากเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดจาก

การโฆษณาท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ	

อย่างไรก็ตาม	 ยังมีผู ้บริโภคไม่น้อยท่ีไม่เช่ือมั่น

เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	 เป็นเพราะรับรู้ความ

เสี่ยงจากเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดตามที่สถาบัน

การแพทย์ต่าง	 ๆ	 ได้รายงาน	 ดังนั้นจะเห็นว่ามี

ปัจจัย	 และอุปสรรคหลายประการท่ีเป็นส่ิงสกัด

กั้นให้เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	 ไม่ได้รับการ

ยอมรับและแพร่หลายเท่าที่ควร	

	 จากเหตุผลข้างต้น	 การศึกษาการรับรู้

ประโยชน์	 และการรับรู้ความเสี่ยงของเทคโนโลยี

เซลล์ต้นก�าเนิดท่ีน�ามาใช้ในศาสตร์ชะลอวัยท่ีจะ

ท�าให้ผู ้บริโภคยอมรับ	 และท�าให้บุคคลากร

ทางการแพทย์ของไทยได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจ

ในเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	 ได้มากขึ้น	 ซึ่งจะส่ง

ผลให ้ เกิดความม่ันใจที่จะใช ้ประโยชน ์ของ

เทคโนโลยีนี้เพื่อดูแลรักษาคนไข้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ	 การรับรู้

ประโยชน์	การรับรู้ความเสี่ยง	และการรับรู้การใช้

งานง่ายที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้น

ก�าเนิด

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ผู ้ วิ จั ย ได ้ ศึ กษา เอกสาร 	 ทบทวน

วรรณกรรม	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย	 เพ่ือท�าความเข้าใจ

ในแนวคิด	 ทฤษฎีของตัวแปรแต่ละตัวแปร

ที่ท�าการศึกษา	 และค้นหาความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรตามในการน�าไปสู่

การตั้งสมมติฐาน	 ประกอบด้วย	 (1)	 เซลล์ต้น

ก�าเนิด	(2)	การยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	

(3)	 การรับรู ้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเซลล์ต้น

ก�าเนิด	(4)	การรับรู้ความเสี่ยงเทคโนโลยีเซลล์ต้น

ก�าเนิด	 (5)	 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน	
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และ	 (6)	 ทัศนะคติ	 โดยมีการน�าเสนอตามล�าดับ	

ดังนี้

เซลล์ต้นก�าเนิด (stem cell) 

	 เซลล์ชนิดพิเศษพบได้ทุกช่วงเวลาของ

การเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิต	 สามารถแบ่งตัวได้

อย่างไม่จ�ากัดและสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น

เซลล์ได้เกือบทุกชนิดในร่างกาย	 เช่น	 เซลล์

ผิวหนัง	 สมอง	 หัวใจ	 กล้ามเนื้อ	 และเซลล์เม็ด

เลือด	 มีหน้าที่ส�าคัญในการแบ่งตัวเพิ่มจ�านวน

และเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง	 ๆ	 เพื่อ

ทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพในร่างกาย	 (คณิสส์	

เสง่ียมสุนทร,	 2557;	 National	 Institutes	 of	

Health,	2016)

	 เซลล์ต้นก�าเนิดของมนุษย์นั้นมีท่ีมาจาก

หลายแหล่ง	 หลัก	 ๆ	 ก็คือ	 เซลล์ของตัวอ่อนของ

คนหรือสัตว์	(embryonic	stem	cell	)	และจาก

เนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตแล้วในคน/ในผู้ใหญ่	 เป็น

เซลล์เต็มวัย	(adult	stem	cell)	(National	Insti-

tutes	 of	 Health,	 2016)	 เช่น	 จากฟัน	 จาก

กระพุ้งแก้ม	จากไขกระดูก	และจากเลือด

	 ใ นป ั จ จุ บั น 	 ท า ง ก า ร แพทย ์ ข อ ง

ประเทศไทยมีการศึกษาเซลล์ต ้นก�าเนิดจาก

ร่างกายเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะเซลล์ต้นก�าเนิด

ที่มาจากไขกระดูก	และสายสะดือหลังคลอด	เพื่อ

ใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคต่าง	 ๆ	 แต่การใช้

ประโยชน์มักมีข้อจ�ากัดในเรื่องของหมู่เลือดจาก

เซลล์ต้นก�าเนิดกับผู้รับ	 รวมถึงชนิดเม็ดเลือดขาว	

และเนื้อเยื่อที่ต้องให้ตรง	และสามารถรับกันได้

	 เซลล์ต ้นก�าเนิดเพื่อการบ�าบัดฟื ้นฟู	

(stem	 cell	 therapy)	 มีการใช้เซลล์บ�าบัดเพื่อ

การฟื้นฟูอย่างเป็นทางการ	 เพื่อรักษาโรคทาง

ด้านโลหิตวิทยา	 (hematological	 conditions)	

เช่น	 โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว	 (leukemia)	 โรค

ไขกระดูกฝ่อ	 (aplastic	 anemia)	 คุณสมบัติ

ส�าคัญของ	 เซลล์บ�าบัดเพื่อการฟื้นฟู	 คือ	มีความ

สามารถในการแบ่งตัวและยังคงรักษาคุณสมบัติ

เดิมได้เป็นระยะเวลานาน	 เซลล์บ�าบัดเพื่อการ

ฟื้นฟู	 ให้ผลทั้งด้านฟื้นฟูและรักษา	 ได้แก่	 (1)	

ฟื้นฟู	ชะลอวัย	(anti-aging)	และ	(2)	รักษา	(pre-

ventive	 &	 rejuvenative)	 เซลล์บ�าบัดเพ่ือการ

ฟื้นฟู	 ช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ท่ีเสียหายจาก

ปัจจัยแวดล้อม/สร้างเซลล์ผิวขึ้นใหม่	 เซลล์อุดม

ด้วยออกซิเจน	 สารอาหาร	 ปัจจัยเร่งการเติบโต	

คอลาเจน	 และกรดอะมิโน	 (จ�าเป ็นต่อการ

ซ่อมแซมผิว	 เพิ่มความอ่อนนุ่มให้ผิว	 ปรับสภาพ

และความยืดหยุ ่น ผิว	 เสริมเกราะป ้องกัน

แข็งแกร่งเพื่อปกป้องผิว	 กระตุ้นกระบวนการ

สร้างเซลล์ผิว)

	 เซลล์บ�าบัดเพ่ือการฟื้นฟู	 ช่วยส่งผลดีใน

ระยะยาวทั้งด้านการฟื ้นฟู	 ชะลอวัยและการ

รักษาเข้าจัดการที่สาเหตุของความเจ็บป่วยได้

ตรงจุด	 ไม่ใช่แค่จัดการกับอาการของโรค	 แต่

สามารถเยียวยารักษาอวัยวะทั้งหมดโดยการกระ

ตุ ้นและการเสริมพลังรักษาด้วยตัวของมันเอง	

โดยใช้แนวทางการรักษาแบบองค์รวม	 คือชีวิต

และเสริมความแข็งแกร่งให้ระแบบภูมิคุ ้มกัน

ร่างกายและระบบป้องกันโดยไร้สารเคมีและวัตถุ

ที่ไม่มีอยู่ตามธรรมชาติ

การยอมรับเทคโนโลยี 

	 การยอมรับและน�าเทคโนโลยีนั้นมาใช้

งาน	(Davis,	1989;	Louho,	Kallioja,	&	Oittin-

en , 	 2006 ) 	 และท� า ให ้ บุ คคล เกิ ดความ

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใน	

3	 ด้านคือ	 (1)	 พฤติกรรม	 (2)	 ทัศนคติที่มีต่อ
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เทคโนโลยี	 และ	 (3)	 การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่าย

ขึ้น	 (สิงหะ	 ฉวีสุข	 และสุนันทา	 วงศ์จตุรภัทร,	

2555)

	 ทฤษฎีที่ เ ก่ี ย วข ้ อ ง กับการยอมรั บ

เทคโนโลยี	 คือ	 ทฤษฎีการกระท�าด้วยเหตุผล	

(theory	of	 reasoned	action:	TRA)	สร้างขึ้น

โดยนักจิตวิทยาสังคมชื่อ	 ฟิชไบน์	 และไอจ์เซน	

(Fishbein	 &	 Ajzen,	 1975)	 แนวคิดของทฤษฎี

การกระท�าด้วยเหตุผล	 เช่ือว่า	 การท่ีมนุษย์	 จะ

แสดงพฤติกรรมใด	 ๆ	 จะต้องมีความตั้งใจหรือ

เจตนาใช้เป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จจากการ

ตัดสินใจกระท�าพฤติกรรมของตน	 ความตั้งใจ

หรือเจตนาของมนุษย์ขึ้นกับตัวก�าหนด	2	ประการ	

คือ	 (Ajzen	 &	 Fishbein,	 1980)	 1.	 ปัจจัยส่วน

บุคคล	 ได้แก่	 ทัศนคติต่อพฤติกรรม	 (attitude	

toward	act	to	behavior)	หรือการประเมินทาง

บวกและทางลบของบุคคลต่อการกระท�า	 2.	

ปัจจัยทางสังคม	 ได้แก่	 บรรทัดฐานของกลุ ่ม

อ้างอิง	 (subjective	 norm)	 หรือการคล้อยตาม

กลุ ่มอ้างอิง	 ส่วนตัวแปรภายนอกอ่ืน	 ๆ	 เช่น	

ตัวแปรทางชีวสังคม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 การศึกษา	

อาชีพ	สถานภาพสมรส	ศาสนา	ทัศนคติต่อบุคคล	

ทัศนคติต่อสถานที่	 ลักษณะ	บุคลิกภาพ	 จะมีผล

ต ่อพฤติกรรมก็เมื่อตัวแปรนั้นมีอิทธิพลต ่อ

ทัศนคติต่อพฤติกรรม	มีอิทธิพลต่อความคาดหวัง

ทางสังคมหรือมีอิทธิพลต่อน�้าหนักความสัมพันธ์

ของตัวแปร	 ทั้ งสองนี้ขึ้นอยู ่กับทัศนคติต ่อ

พฤติกรรม

	 แบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลย	ี

(technology	acceptance	model:	TAM)	เป็น

ทฤษฎีที่มีการยอมรับ	 มีช่ือเสียง	 และได้รับความ

นิยมมากที่ สุดในการศึกษาเรื่องการยอมรับ

เทคโนโลยี	 และยังเป็นเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จ

ของการ	ใช้เทคโนโลยี	น�าเสนอโดยเดวิส	(Davis,	

1989)	ซึ่งเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี

การกระท�าด้วยเหตุผล	 (theory	 of	 reasoned	

action:	 TRA)	 เพ่ือพัฒนาเป็นแบบจ�าลองการ

ยอมรับเทคโนโลยี	 โดยไม่น�าบรรทัดฐานของ

บุคคลที่อยู่โดยรอบ	 การแสดงพฤติกรรม	 เข้ามา

ใช้เป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่

เกิดขึ้นจริง	หลักการของ	แบบจ�าลองการยอมรับ

เทคโนโลยี	 จะศึกษาปัจจัย	 4	 ปัจจัย	 ตัวแปร

ภายนอก	 การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ	 การรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้งาน	 และทัศนคติที่มีต่อการใช้

งาน	ซึ่งน�าไปสู่พฤติกรรมที่มีการต่อการใช้งาน

	 ทฤษฎีการยอมรับและการใช ้ งาน

เทคโนโลยี	 (unified	 theory	 of	 acceptance	

and	use	of	technology:	UTAUT)	ที่เสนอโดย	

เวนกาเทช	 และคนอื่น	 ๆ	 (Venkatesh,	 et	 al,	

2003)	 โดยหลักการของทฤษฎีการยอมรับและ

การใช้งานเทคโนโลยี	(UTAUT)	ศึกษาพฤติกรรม

การใช้	ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดง

พฤติกรรม	 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจ

แสดงพฤติกรรม	 ประกอบด้วยปัจจัยหลัก	 4	

ประการ	ได้แก่	1)	ความคาดหวังในประสิทธิภาพ	

(performance	expectancy)	2)	ความคาดหวัง

ในความพยายาม	 (effort	 expectancy)	 3)	

อิทธิพลของสังคม	 (social	 influence)	 และ	 4)	

สิ่งอ�านวยความสะดวกในการใช้งาน	 (facilitat-

ing	conditions)

	 การยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	

พบว่า	 ระดับการยอมรับนั้นจะขึ้นอยู่กับระบบ

สังคม	และกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสังคม	กล่าวคือ	เมื่อ

เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนินเข้าสู่ตลาดจะได้รับการ
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ยอมรับจากผู้บริโภคกลุ่มต่าง	ๆ	ตามทัศนคติและ

ความเชื่อส่วนบุคคล	 ท�าให้เกิดการยอมรับท่ีแตก

ต่างกัน	 ในอีกมุมหนึ่งการยอมรับเทคโนโลยีนั้น

สะท้อนถึงความต้ังใจอุปถัมภ์ของผู้บริโภค	 (in-

tention	 to	 patronage)	 ท้ังนี้	 การอุปถัมภ	์

หมายถึง	พฤติกรรมการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใด	ๆ	

จากผู้ขายรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว	 โดยมัก

จะพิจารณาจากมุมมองผู้บริโภคถึงความถ่ีและ

ตัวเลือกของผู้ให้บริการที่ผู้บริโภคให้การอุปถัมภ	์

(Pan,	&	Zinkhan,	2006)	ขณะเดียวกันนักวิจัย

บางส่วนก็เสนอว่า	 การอุปถัมภ์นั้นเป็นมิติหนึ่งที่

สะท้อนถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ซ้ือ

และผู ้ให ้บริการ	 (Baltas,	 Argouslidis,	 &	

Skarmeas,	 2010)	 ขณะที่ในบางบริบท	 การ

อุปถัมภ์หมายถึง	 การที่ลูกค้าให้การสนับสนุน	

(patronize)	 ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งอย่างต่อ

เนื่อง	(Darden,	Erdem,	&,	Darden,	1983)	อาจ

กล่าวได้ว่า	 การอุปถัมภ์น้ันแสดงถึงทัศนคติและ

พฤติกรรมที่ดีที่ผู้บริโภคมีต่อผู้ให้บริการ	 ซึ่งจาก

การทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 การอุปถัมภ์นั้น

สามารถช้ีวัดได้จาก	 ความพึงพอใจของลูกค้า	

(customer	satisfaction)	 (Babin,	Darden,	&	

Griffin,	 1994)	 ความต้ังใจอุปถัมภ์	 (patronage	

intention)	(Baker,	Parasuraman,	Grewal,	&	

Voss,	 2002)	 และ	 การบอกต่อแบบปากต่อปาก	

(word	 of	mouth)	 (Lacey,	 Suh,&	Morgan,	

2007)

	 จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น	 อาจกล่าวได้ว่า	

การยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	 หมายถึง	

พฤติกรรมการยอมรับหรือความตั้งใจอุปถัมภ์

เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดของผู ้บริโภค	 เพื่อ

ประโยชน์ในการชะลอวัย	 หรือเพื่อการเสริม

ความงาม	 โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรประจักษ์ท่ี

ใช้ชี้วัด	 การยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	

ประกอบด้วย	 (1)	 ความตั้งใจท่ีจะใช้ในอนาคต

หรือ	 การใช้เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดในการ

ชะลอวัย	 และการเสริมความงามในอนาคต	และ	

(2)	การใช้จริงในปัจจุบัน	รวมถึง	(3)	การแนะน�า	

หรือบอกต่อกับบุคคลอื่นในทางที่ดี

	 การรับรู ้ประโยชน์	 เป็นตัวแปรหลักที่

ส�าคัญของแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยีตาม

แนวคิดของเดวิส	 และคนอื่น	 ๆ	 (Davis,	 et	

al.,1989)	 และถือเป็นตัวแปรส�าคัญที่ได้รับการ

ยอมรับอย ่างแพร ่หลาย	 เพื่อใช ้อธิบายถึง

พฤติกรรมของผู ้ใช ้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

สินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี	(Hong,	Thong,	

Moon,	&	Tam,	2008;	Sadi	&	Noordin,	2011)	

ทั้งนี้ 	 การรับรู ้ประโยชน์	 หมายถึง	 การรับรู ้

เทคโนโลยีที่น�ามาใช้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์	 และ

เชื่อว ่าเทคโนโลยีนั้นจะเพิ่มสมรรถภาพและ

ประสิทธิภาพในด้านการท�างานได้มากขึ้น	

	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 (Agarwal	

&	 Prasad,	 1999;	 Davis,	 et	 al.,1989)	 พบว่า	

การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	

หมายถึง	 การท่ีผู้บริโภครับรู้ว่าเทคโนโลยีเซลล์

ต้นก�าเนิดนั้นก่อให้เกิดประโยชน์	 และช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาตนเอง	 โดย	 การ

รับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	

จ�าแนกได้	3	องค์ประกอบดังนี้	 (1)	การชะลอวัย	

(2)	การเสริมความงาม	และ	(3)	การรักษาโรค	มี

รายละเอียดดังนี้

การรับรู้ความเสี่ยงเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด 

(perceived risk: PERRISK) 

	 เบาเออร์	(Bauer,	1960)	เป็นผู้น�าเสนอ
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แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ความเสี่ยงซึ่งได้

อธิบายว่า	 การรับรู้ความเสี่ยงนั้น	 ไม่ใช่การรับรู้

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	(not	the	risks	in	the	real	

world)	 และส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคจริง	

ๆ	เพียงแต่ความเสี่ยงดังกล่าวนั้นเป็นความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นจากการรับรู ้ความเสี่ยงในเชิงอัตวิสัย	

(subjective	perception)	ที่คาดการณ์ว่า	ความ

เส่ียงเหล่านั้นอาจเกิดขึ้น	 ทั้งนี้	 ค๊อกซ์	 และ	 ริช	

(Cox,	 &	 Rich,	 1964)	 เสนอว่า	 การรับรู้ความ

เสี่ยงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ	ผู้บริโภคต้องเผชิญหน้ากับ

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน	 (uncertainty)	 หรือ	 มี

ผลกระทบเชิงลบต่อตนเอง	 (negative	 conse-

quences)	ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยงนั้นหมายรวมถึง	

แนวโน้มที่จะสร ้างความไม่พึงพอใจให้กับผู ้

บริโภค	 (Bauer,	 1967)	 รวมทั้งความสูญเสียที่

อาจเกิดข้ึนจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการใด	 ๆ	

(Dowling	 &	 Staelin,1994)	 ดังนั้น	 ผู้บริโภค

แต่ละรายมีความสามารถในการรับรู้ความเสี่ยง

แต่ละด้านแตกต่างกัน	 ข้ึนอยู่กับประสบการณ	์

และการให้ความส�าคัญของผู้บริโภค	 ซึ่งการรับรู้

ความเส่ียงในด้านต่าง	 ๆ	 จะส่งผลต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภคแต่ละราย	 ทั้งนี้	 การศึกษาเกี่ยวกับ

การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภค	 พบว่า	 การรับรู้

ความเสี่ยงมีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์เชิงลบ	เช่น	

ความสูญเสีย	หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้	(For-

sythe	 &	 Shi,	 2003;	 Chen	 &	 Feng,	 2003;	

Stone	&	Gronhaug,	1993;	Zhou,	2013)	

	 การรับรู้ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยี

ต้นก�าเนิด	 หมายถึง	 การรับรู ้ของผู ้บริโภคถึง

ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนจากการใช้เทคโนโลยีดัง

กล่าว	 รวมถึง	 ความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ในเชิง

ลบที่อาจส่งผลต่อเสียต่อร่างกาย	 จิตใจ	 รวมถึง

ทรัพย ์สินของผู ้บริโภค	 ซึ่ งจากการทบทวน

วรรณกรรม	(Jacoby	&	Kaplan,	1972;	Rose-

lius,	1971;	Stone	&	Gronhaug,	1993)	ท�าให้

สามารถก�าหนด	ตัวแปรประจักษ์ที่ใช้ชี้วัด	การรับ

รู้ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีต้นก�าเนิด	 ทั้ง

สิ้น	 3	 องค์ประกอบได้แก่	 (1)	 ความเสี่ยงทาง

กายภาพ	 (2)	ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี	และ	 (3)	

ความเสี่ยงทางการเงิน	

การรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of 

use: PEREOU) 

	 เดวิส	 และคนอื่น	 ๆ	 (Davis,	 et	 al.,	

1989)	ได้เสนอแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี	

(technology	acceptance	model:	TAM)	ซึ่ง

ส่วนหนึ่งได้กล่าวถึง	 การรับรู้การใช้งานง่าย	 คือ	

การรับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นใช้งานง่าย	 สะดวก	 ไม่

ต้องใช้ความพยายามมาก	ไม่ซับซ้อน	และมีความ

เป็นไปได้มากที่จะได้รับการยอมรับจากผู ้ใช	้

สอดคล้องกับ	 โรเจอรส์	 (Rogers,	 2003)	 ที่ได้

อธิบายถึงความซับซ้อนของเทคโนโลยี	 (com-

plexity)	 ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้

บริโภค	 ว่า	 เทคโนโลยีใหม่นั้นต้องสามารถเรียนรู้

และใช้งานได้ง่ายจึงจะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้

อย่างรวดเร็ว	(Ozdemir	et	al.,	2008,	Luarn	&	

Lin,	2005)

	 การรับรู ้ ถึงความง่ายในการใช้งานมี

อิทธิพลโดยตรงต่อการยอมรับ	 และความต้ังใจใช้

เทคโนโลยีของผู้บริโภค	 (Agarwal	 &	 Prasad,	

1999;	Karahanna	&	Straub,	1999;	Khakifa	&	

Shen,	 2008;	 Kim	 &	 Garrison,	 2009)	 ขณะ

เดียวกัน	 ผลการศึกษายังพบอีกว่า	 ความง่ายมี

ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้

บริโภค	 โดยอ้อมผ่านการรับรู้ประโยชน์จากการ
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ใช้งาน	(Agarwal	&	Prasad,	1999;	Toe,	et	al.,	

1999;	Venkatesh	&	Davis,	2000;	Wen,	Pry-

butok,	 &	 Xu,	 2011)	 เวน	 พรีบิวท๊อก	 และซ	ู

(Wen,	Prybutok,	&	Xu,	2011)	ศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อซ�้าของลูกค้าบนธุรกิจออนไลน	์

ได้อธิบายไว้ว่า	การรับรู้ว่าง่ายและสะดวกต่อการ

ใช้งานมีผลต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อการใช้

งานของผู้ใช้	 โดยการรับรู้ดังกล่าวส่งผลต่อความ

พึงพอใจและพัฒนาเป็นความภักดีของผู ้ใช้ใน

ท้ายที่สุด

	 จากแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์

ต้นก�าเนิดข้างต้น	 ผู้วิจัยได้น�ามาประยุกต์เข้ากับ

แนวคิดของ	เดวิส	และคนอื่น	ๆ	(Davis,	et	al.,	

1989)	และโรเจอรส์	(Rogers,1995;	2003)	ที่ได้

กล่าวถึง	การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน	ซึ่งใน

การศึกษาครั้งนี้หมายถึง	 การรับรู้ว่าเทคโนโลยี

เซลล์ต้นก�าเนิดนั้นใช้งานง่าย	 และสะดวกต่อ

การน�าเข้า	หรือน�าออกจากร่างกาย	 โดยที่ไม่เป็น

อันตรายต่อผู้ป่วย	 โดยจ�าแนกออกเป็น	 3	 องค์

ประกอบได้แก่	(1)	ความสะดวก	(2)	การน�าเซลล์

เข้าสู ่ร่างกาย	 และ	 (3)	 การน�าเซลล์ออกจาก

ร่างกาย

ขอบเขตของการวิจัย

	 ประชากรเป้าหมายเชิงปริมาณ	คือ	ผู้เข้า

รับบริการรักษาชะลอวัย	 และความงามในโรง

พยาบาล	 หรือคลินิกในกรุงเทพมหานครใน

กรุงเทพมหานคร	 จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	 ทั้งหมด	

300	 คน	 ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร	

ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัยปี	 พฤษภาคม	 –	

ธันวาคม	พ.ศ.	2561

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถามจากผู้เข้ารับบริการรักษาชะลอวัย	

และความงามในโรงพยาบาล	 หรือคลินิกใน

กรุงเทพมหานครในกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง	ทั้งหมด	300	คน	แบบสอบถามผ่าน

การทดสอบความเชื่อถือได้	 (reliability	 test)	

โดยการทดสอบความสอดคล้องภายในด้วยวิธี

การหาค่าครอนบาคอัลฟ่า	(Cronbach’s	alpha)	

พบว่า	สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้	 (ค่าครอนบาค	

อัลฟ่า)	 ของมาตรวัดตัวแปรประจักษ์ที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้	มีค่าระหว่าง	0.728	–	0.943	กล่าวได้

ว่าข้อค�าถามมีความน่าเชื่อถือได้	 และใช้เทคนิค

แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	(structural	equa-

tion	modeling	 :	 SEM)	 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพล

ของทัศนคติ	 การรับรู้ประโยชน์	 การรับรู้ความ

เสี่ยง	 และการรับรู ้การใช้งานง่ายท่ีมีต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต ้นก�าเนิด	 และเพ่ือ

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแบบจ�าลองการ

วิจัยกับข ้อมูลเชิงประจักษ ์ 	 โดยมี ดัชนีชี้ วัด	

ประกอบด้วย	1)	ค่าสถิติไค-สแควร์สัมพัทธ์	(Chi-

square	/df)	ควรมีค่าน้อยกว่า	2.00	2)	ค่าราก

ของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน	 (RMSEA)	 ซึ่งค่า	 RMSEA	 ที่น้อยกว่า	

0.05	 แสดงว่ามีความสอดคล้องกันสนิท	 (Close	

Fit)	3)	ค่าดัชนีค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยก�าลังสอง

ของเศษเหลือ	(RMR)	ควรมีค่าน้อยกว่า	0.05	4)	

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 (GFI)	 ควรมีค่า

ต้ังแต่	 0.90	 5)	 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

เปรียบเทียบ	 (CFI)	ควรมีค่าตั้งแต่	0.90	และ	6)	

ดัชนีความพอเหมาะพอดีของแบบจ�าลอง
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ภาพ 1	แบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด

ตาราง 1	ดัชนีการเข้าได้ดีกับข้อมูล	

ตัวชี้วัด เกณฑ์ของการเข้าได้ดีกับข้อมูล ค่าที่ได้จากแบบจ�าลอง

Chi-square/df น้อยกว่า	2.00 1.688

RMSEA เท่ากับหรือต�่ากว่า	0.05 0.048

RMR เท่ากับหรือต�่ากว่า	0.05 0.030

GFI มีค่าตั้งแต่	0.90 0.953

CFI มีค่าตั้งแต่	0.90	 0.978

PGFI มีค่าตั้งแต่	0.50 0.532

ประหยัด	 (PGFI)	ต้องมีค่ามากกว่า	 .50	(สุภมาศ	

อังศุโชติ	และคนอื่น	ๆ,	2554)

ผลการวิจัย

	 อิทธิพลของทัศนคติ	 การรับรู้ประโยชน์	

การรับรู้ความเสี่ยง	 และการรับรู้การใช้งานง่ายที่

มีต่อการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด

	 จากตาราง	1	พบว่าผลจากการวิเคราะห์

ภายหลังปรับปรุงแบบจ�าลอง	 เมื่อพิจารณาโดย

รวมแล้วพบว่า	 ตัวชี้วัดการเข้าได้ดีกับข้อมูลทุก

ตั วผ ่ าน เกณฑ ์ของการ เข ้ า ได ้ ดี กั บข ้ อ มูล	

หมายความว่าข้อมูลเชิงประจักษ์กับแบบจ�าลอง

เข้ากันได้ดี	 (good	 fit)	 ผู ้วิจัยจึงน�าผลการ

วิเคราะห์มาสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้

	 1.	การยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	

ขึ้นอยู่กับ	 ทัศนคติ	 การรับรู้ประโยชน์	 การรับรู้

ความเส่ียง	 และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
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งาน	สามารถเขียนเป็นสมการโครงสร้าง	ดังนี้	

ACSTMC = 0.345*ATTITUDE + 0.223*PE-

RUSE 

	 	 (0.104)			 (0.101)	

	 	 3.178		 	 2.006

 – 0.043*PERRISK + 0.349*PERE-

OU 

	 	 (0.121)		 (0.067)	

	 	 -0.746	 	 4.500

; R2 = 0.629

	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 การยอมรับ

เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	ขึ้นอยู่กับ	ทัศนคติ	การ

รับรู้ประโยชน์	และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้

งาน	 และสามารถอธิบายการผันแปรของการ

ยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	ได้ร้อยละ	62.9

	 2.	ทัศนคติ	ขึ้นอยู่กับ	การรับรู้ประโยชน์	

การรับรู้ความเสี่ยง	 และการรับรู้การใช้งานง่าย	

สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

ATTITUDE = 0.672*PERUSE -0.036*PER-

RISK

	 	 (0.088)			 	(0.131)

	 	 7.236	 	 -0.608

 + 0.199*PEREOU ; R2 = 0.638

	 	 (0.064)

	 	 2.807

	 ผลจากการวิเคราะห์	พบว่า	ทัศนคติ	ขึ้น

อยู่กับ	การรับรู้ประโยชน์	และการรับรู้การใช้งาน

ง่าย	 และสามารถอธิบายการผันแปรของทัศนคติ	

ได้ร้อยละ	63.8

	 3.	การรับรู้ประโยชน์	ขึ้นอยู่กับ	การรับรู้

การใช้งานง่าย	สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

 PERUSE = 0.615*PEREOU , R2 = 

0.378

	 	 (0.071)	

	 	 8.204

	 ผลการวิ เคราะห ์ 	 พบว ่า	 การรับรู ้

ประโยชน์	ขึ้นอยู่กับ	การรับรู้การใช้งานง่าย	และ

สามารถอธิบายการ ผันแปรของการรับรู ้

ประโยชน์	ได้ร้อยละ	37.8

อิทธิพลทางตรง และทางอ้อมระหว่างตัวแปร

ต่างๆ ต่อการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด 

	 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ�าลอง	 แสดง

ถึงอิทธิพลของตัวแปรแฝง	ซึ่งส่งผลทางตรง	และ

ทางอ้อมต่อการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	

ดังได้กล่าวมาแล้ว	 ดังนั้นผู ้วิจัยจึงน�าผลการ

วิเคราะห์สมการโครงสร้างมาเสนอค่าอิทธิพล

ทางตรง	 และทางอ้อม	 และผลรวมของตัวแปร

แฝงทุกตัว	เพื่อแสดงอิทธิพลของปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มี

ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	 ดัง

ตาราง	2

	 จากตาราง	2	พบว่า	การรับรู้การใช้งาน

ง่าย	 มีอิทธิพลโดยรวมต่อการยอมรับเทคโนโลยี

เซลล์ต้นก�าเนิดมากท่ีสุด	 รองลงมา	 คือ	 การรับรู้

ประโยชน์	 และทัศนคติ	 ตามล�าดับ	 แต่เมื่อ

พิจารณาเฉพาะปัจจัยที่ส ่งผลทางตรงต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	พบว่า	ทัศนคติ

มีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์

ต้นก�าเนิดมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 การรับรู้การใช้

งานง่าย	และการรับรู้ประโยชน์

	 อย่างไรก็ตาม	ผลการวิจัย	พบว่า	การรับ

รู้ความเสี่ยงไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี

เซลล์ต้นก�าเนิด
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อภิปรายผล

	 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน	 เป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	แสดงให้เห็นถึง	

ความต้องการของผู้บริโภค	 ที่ต้องการเทคโนโลยี

ที่ไม่ซับซ้อน	และง่ายต่อการเรียนรู้	สอดคล้องกับ

แนวคิดของ	 โรเจอรส์	 (Rogers,	 2003)	 ที่ได้

อธิบายถึงความซับซ้อนของเทคโนโลยี	 (com-

plexity)	 ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้

บริโภค	 ว่า	 เทคโนโลยีใหม่นั้นต้องสามารถเรียนรู้

และใช้งานได้ง่ายจึงจะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้

อย่างรวดเร็ว	(Ozdemir	et	al.,	2008,	Luarn	&	

Lin,	2005)	นอกจากการเรียนรู้ที่ง่าย	และไม่ซับ

ซ้อนแล้ว	 เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดยังสามารถใช้

งานร่วมกับศาสตร์ทางการแพทย์อื่น	ๆ	ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 นอกจากอิทธิพลทางตรงต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดแล้ว	 ผลการ

วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่า	การรับรู้

ถึงความง่ายในการใช้งานนั้นมีอิทธิพลทางอ้อม

ต่อการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดโดยอ้อม

ผ่านการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเซลล์ต้น

ก�าเนิด	 ผลการศึกษาที่ได ้นั้นสอดคล้องแบบ

จ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี	 (technology	 ac-

ceptance	model:	TAM)	ของเดวิส	บาโกซี	และ

วอร์ชอว์	(Davis,	Bagozzi	&	Warshaw	1989)	ที่

ได้กล่าวถึง	 โดยได้อธิบายถึง	 ปัจจัยการรับรู้

ประโยชน์	(perceived	usefulness)	และการรับ

รู้ถึงความง่ายในการใช้งาน	(perceived	ease	of	

use)	 ซึ่งจะมีผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในที่สุด	

	 การรับรู้ประโยชน์	เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มี

ความส�าคัญต่อการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้น

ก�าเนิดของกลุ่มตัวอย่าง	 เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดของกลุ่มตัวอย่าง	 ทั้งนี้	

การรับรู้ประโยชน์	 หมายถึง	 การที่ผู้บริโภครับรู้

ว ่าเทคโนโลยี เซลล ์ต ้นก�าเนิดนั้นก ่อให ้ เ กิด

ประโยชน์	 และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล

รักษาตนเอง	 สอดคล ้องกับผลการศึกษา

ประโยชน์ของเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดที่พบว่า	

ปัจจุบันวงการแพทย์ยอมรับว่าเซลล์ต้นก�าเนิดท่ี

รักษาได้ผลจริง	(เป็นการรักษามาตรฐาน)	เฉพาะ

ในโรคหลอดเลือดเท่านั้น	 เช่น	 โลหิตจางชนิด

ไขกระดูกฝ่อ	 มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน	

ตาราง 2	 ผลรวมอิทธิพลทางตรง	 และทางอ้อมของปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่ศึกษาต่อการยอมรับเทคโนโลยี

เซลล์ต้นก�าเนิด

อิทธิพลของตัวแปร ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล

ทางตรง ทางอ้อม ผลรวม

ทัศนคติ	 0.345 - 0.345

การรับรู้ประโยชน์ 0.223 0.231 0.454

การรับรู้ความเสี่ยง - - -

การรับรู้การใช้งานง่าย 0.349 0.348 0.697
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หรือเร้ือรัง	 และใช้ประกอบการรักษาผู ้ป่วยที่

ไขกระดูกถูกท�าลายจากยาฆ่ามะเร็ง	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา,	 2551)	 นอกจากนี้

เซลล์ต้นก�าเนิดยังมีประโยชน์ในด้านการรักษา

โรคตามเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม	(regenera-

tive	medicine)	 มีความเป็นไปได้ในการรักษา

โรคหลายชนิด	เช่น	โรคพาร์กินสัน	(Parkinson’s	

disease)	 โรคอัลไซเมอร์	 (Alzheimer’s	 dis-

ease)	 โรคมะเร็ง	 โรคเบาหวาน	 อุบัติเหตุที่

ไขสันหลัง	 และอื่น	 ๆ	 (Ladock,	 2013)	 อย่างไร

ก็ตาม	 จากการศึกษาพบว่า	 เทคโนโลยีเซลล์ต้น

ก�าเนิดนั้นยังมีข้อจ�ากัดในด้านการรักษาอยู่พอ

สมควร	 แต่ก็ถือได้ว่า	 มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	

โดยเฉพาะในด้านการชะลอวัย	 และเสริมความ

งามที่ได้รับการยอมรับ	และแพร่หลายในสังคม

	 การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเซลล์

ต้นก�าเนิดเป็นแรงผลักส�าคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภค

เกิดการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	ดังที่ได้

กล่าวข้างต้น	 แบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี	

(technology	acceptance	model:	TAM)	ของ

เดวิส	 บาโกซี	 และวอร์ชอว์	 (Davis,	 Bagozzi	 &	

Warshaw	 1989)	 ได้ให้ความส�าคัญกับตัวแปร

หลักสองประการ	 ได้แก่การรับรู้ประโยชน์	 (per-

ceived	 usefulness)	 และการรับรู้ถึงความง่าย

ในการใช้งาน	(perceived	ease	of	use)	ซึ่งจะมี

ผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมของผู ้บริโภค	

ทั้งนี้ 	 การรับรู ้ประโยชน์	 หมายถึง	 การรับรู ้

เทคโนโลยีที่น�ามาใช้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์	 และ

เชื่อว ่าเทคโนโลยีนั้นจะเพิ่มสมรรถภาพและ

ประสิทธิภาพในด้านการท�างานได้มากขึ้น	(Agar-

wal	&	Prasad,	1999)	

	 ทัศนคติ	 เป็นปัจจัยเดียวที่มีทางตรงต่อ

การยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดของผู้เข้า

รับบริการรักษาชะลอวัยและความงามในโรง

พยาบาล	 หรือคลินิกในกรุงเทพมหานครเพียง

ทางเดียว	 โดยทัศนคตินั้นเปรียบเสมือนแรงผลัก

ขั้นสุดท้ายก่อนการก่อพฤติกรรมของผู้บริโภค	

หรืออีกนัยหนึ่งคือ	ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี

เซลล์ต้นก�าเนิดช่วยให้ผู ้ใช้ยอมรับเทคโนโลยี

เซลล์ต้นก�าเนิดเพิ่มสูงขึ้น	 สอดคล้องกับแนวคิด

ของคอทเลอร์	 และอาร์มสตรองค์	 (Kotler,	 &	

Armstrong,	2013)	ที่เสนอว่า	ทัศนคติ	หมายถึง	

การประเมินความพึงพอใจ	หรือไม่พึงพอใจ	ความ

รู้สึกในด้านอารมณ์และแนวโน้มของการปฏิบัติ

ของแต่ละบุคคลที่ต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	

โดยทัศนคติอาจเป็นได้ทั้งความรู้สึก	 ความเชื่อ	

หรือความคิดภายใต้การเรียนรู ้ที่มีต ่อสินค้า

บริการ	หรือบางสิ่งบางอย่าง	(Sahu,	2012)	

	 แม้ว่าเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดจะน่า

สนใจและมีประโยชน์มาก	 แต่การตระหนักถึงข้อ

จ�ากัดด้านกฎหมาย	 ท�าให้การสื่อสารทางการ

ตลาดยังอยู่ในวงแคบ	 และมีผู้บริโภคท่ีเข้าใจถึง

ประโยชน์ของเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดยังอยู่ใน

วงจ�ากัด	 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อความถูก

ต้องตามกฎหมายในระดับปานกลางเท่านั้น	

	 ฟิชไบน์	 และไอจ์เซน	 (Fishbein	 &	

Ajzen,	1975)	และ	ไอจ์เซน	(Ajzen,	1985)	ได้น�า

เสนอทฤษฎีการกระท�าด้วยเหตุผล	 และทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน	 ซึ่งทั้งสองทฤษฎีประกอบ

ด้วยตัวแปรส�าคัญที่ส่งผลต่อความต้ังใจ	 และ

พฤติกรรมของผู้บริโภค	 โดยส่วนหนึ่งได้กล่าวถึง	

ปัจจัยส�าคัญที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย	์

เกิดมาจากทัศนคติ	 ซึ่งบุคคลพิจารณาปัจจัยต่าง	

ๆ	ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม	เช่น	บรรทัดฐานทาง
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สังคม	 และความเชื่อเกี่ยวกับการรับรู ้ความ

สามารถของบุคคล	 ดังนั้นการกระท�าพฤติกรรม

ของมนุษย์จึงเกิดจากอิทธิพลของปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่

ได้กล่าวข้างต้น	ด้วยเหตุนี้	จึงอาจกล่าวได้ว่า	การ

ที่ผู ้บริโภคให้การยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้น

ก�าเนิดนั้นส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลจากทัศนคติเกี่ยว

กับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดที่เกิดจากการเรียนรู้

ผ่านสื่อ	หรือประสบการณ์ของผู้ใช้เอง

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ผู้ประกอบการสถานเสริมความงาม

และผู้ที่เก่ียวข้อง	 จึงควรให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาแนวทางการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับบริการ	

รวมถึงการอธิบายขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ด้วยภาษาที่

เข้าใจได้ง่าย	 งดเว้นการใช้ศัพท์เทคนิค	 หรือศัพท์

เฉพาะทางเพ่ือลดความกังวลใจจากความไม่

เข้าใจของผู้บริโภค

	 2.	 ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ควร

พัฒนาขั้นตอนการใช้งานเทคโนโลยีเซลล์ต้น

ก�าเนิด	 ร่วมกับกระบวนการ	 หรือเทคนิคเสริม

ความงาม/การชะลอวัยที่ผู ้บริโภคคุ้นเคย	 อาทิ

การใช้งานร่วมกับการ	 Detox	 ท้ังน้ี	 เพื่อให้ผู ้

บริโภคเกิดความเข ้าใจในกระบวนการและ

เทคนิควิ ธี ที่ ใช ้ ได ้ ง ่ ายขึ้ น 	 ในอีกทางหนึ่ ง	

กระบวนการหรือเทคนิควิธีที่คุ้นเคยจะช่วยให้ผู้

บริโภคเกิดการยอมรับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด

ได้ดียิ่งขึ้น

	 3.	 แพทย์ผู้เช่ียวชาญ	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กรมการวิทยาศาสตร์แพทย์	

กระทรวงสาธารณะสุข	 ควรให้ความส�าคัญกับ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเซลล์ต้น

ก�าเนิดร่วมกับเทคนิค	 หรือศาสตร์ทางการแพทย์

แผนต่าง	 ๆ	 รวมถึงเปิดเผยผลการวิจัยที่ได้ใน

ระดับประเทศ	หรือ	ในระดับสากล	ส่วนหนึ่งเพื่อ

สร ้างความมั่นใจให ้กับผู ้บริ โภคท่ีสนใจใน

เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	 ขณะที่อีกส่วนหนึ่ง

เป็นการเสริมความรู้ให้กับแพทย์แขนงต่าง	 ๆ	 ให้

เข้าใจในเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดเพิ่มขึ้น

	 4.	 ผู ้ประกอบการและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง	ช่วยกันประชาสัมพันธ์	และให้ความรู้ที่

ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	 ดังที่ผู้

วิจัยได้กล่าวข้างต้น	 การเปิดเผยผลการวิจัยภาย

ใต้การศึกษาของกรมการวิทยาศาสตร์แพทย์	

กระทรวงสาธารณะสุข	 รวมถึงองค์การอาหาร

และยา	 ถือเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยให้ผู้บริโภคเกิด

ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ขณะเดียวกัน	 ผู้ประกอบ

การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมความงาม	 อาหาร

เสริม	 หรือธุรกิจใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

เซลล์ต้นก�าเนิด	 ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดทั้งในประเทศ	และต่าง

ประเทศเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า	เทคโนโลยีนี้มี

ความทันสมัยและปลอดภัยเทียบเท่าสากล

	 5.	รัฐบาล	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

ท�าข้อตกลงในการศึกษาร่วมกันอย่างเป็นระบบ

เพ่ือปลดล็อคกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

เซลล์ต้นก�าเนิด	 เนื่องจากปัจจุบัน	 ประเทศไทย

อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดเฉพาะ

การรักษาโรคเลือดเท่านั้น	 ขณะท่ีการใช้งานใน

ด้านอื่น	 ๆ	 ต้องระบุแจ้งว่าท�าการวิจัย	 บอกขั้น

ตอนการท�าวิจัยและต้องได้รับใบยินยอมจากผู้

เข้ารับบริการ	 ท�าให้เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิดใน

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ล่าช้า	และไม่ได้รับการ

ยอมรับเท่าที่ควร	ขณะเดียวกัน	หากเทคโนโลยีนี้

ได้รับการด�าเนินการอย่างถูกต้อง	 ผู้ประกอบการ
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