ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง
กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
The Relationship Between Information Exposures, Attitudes,
Self-concepts and Stem Cell Donation Behaviors among People in Bangkok
ภัทรพร ประโยชน์ล้ํา1 และ พรพรหม ชมงาม2
1
2

นักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการบริจาค
สเต็มเซลล์ (2) ทัศนคติต่อการบริจาคสเต็มเซลล์ (3) แนวคิดเกี่ยวกับตนเองต่อการบริจาคสเต็มเซลล์ และ
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดข่าวสาร ทัศนคติ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 250 คน ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์จากสื่อประเภทอื่น ๆ ยกเว้น
จากสื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพ์ มีทัศนคติและแนวคิดเกี่ยวกับตนเองต่อการบริจาคสเต็มเซลล์ในระดับปานกลาง และ
มีพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์แบบ “บริจาคแน่นอน” ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ
และแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
คําสําคัญ: การเปิดรับข่าวสาร, ทัศนคติ, แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง, พฤติกรรม, การบริจาคสเต็มเซลล์

Abstract
This study is a survey research aimed at exploring (1) information exposures about stem
cell donation, (2) attitudes towards stem cell donation, (3) self-concepts towards stem cell donation,
and (4) the relationship between information exposures, attitudes, self-concepts and stem cell
donation behaviors. Questionnaires were administered to 250 respondents in Bangkok. Frequency,
Percentage, Mean and Pearson’s Correlation Coefficient were employed for the analysis of the
data. The results show that most of respondents have never been exposed to information about
stem cell donation from other media sources, except from personal media and print media. They
had a moderate level of attitudes and self-concepts towards stem cell donation, and most of them
had a resolute donating behavior. The hypothesis testing shows that information exposures,
attitudes and self-concepts were significantly correlated with stem cell donation behaviors.
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1. บทนํา
มนุษย์กับโรคภัยไข้เจ็บนั้นถือว่า เป็นเรื่องธรรมดา แต่หากเลือกได้คงไม่มีมนุษย์คนไหนที่ต้องการที่จะ
เผชิญกับโรคร้าย ไม่ว่าจะหนักหรือเบา เพราะนอกจากจะมีผลต่อระยะเวลาในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้ว ยังส่งผล
ต่อคนรอบข้าง ครอบครัว และทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันจะมีวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้า
มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัยและหายขาดจากโรคภัยต่าง ๆ แต่ก็
ไม่ทั้งหมด ยังมีอีกหลายโรคที่ยังคงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ บางโรคนั้นต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์
ด้วยกันควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์ เช่น ความต้องการโลหิตและอวัยวะต่าง ๆ ปัจจุบัน ผู้คนทั้งหลายในสังคม
ต่างมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริจาคโลหิตมากขึ้น เห็นได้จากยอดการบริจาคโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่
ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มคี วามจําเป็นในการได้ รับโลหิตที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม
ยังมีโรคบางชนิดที่ไม่เพียงแต่ต้องการโลหิตเท่านั้น แต่ยังต้องการส่วนสําคัญในการที่จะช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วย
สามารถที่จะผลิตโลหิตได้ด้วยตนเอง นั่นคือ “เซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์” ซึ่งเป็นเซลล์ตัวอ่อนของ
โลหิตที่ยังไม่เจริญเต็มวัย มีความสามารถในการเติบโตไปเป็นเซลล์เม็ดโลหิตแดง เซลล์เม็ดโลหิตขาว เกล็ดโลหิต
และส่วนประกอบต่าง ๆ ของโลหิต (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย, ม.ป.ป.)
โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยสเต็มเซลล์ ได้แก่ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มะเร็งกระดูก มะเร็งต่อมน้ําเหลือง
โรคโลหิตจางชนิดไขกระดูกฝ่อ และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เหล่านี้
มีความจําเป็นเป็นอย่างมากและมีความต้องการรับบริจาคสเต็มเซลล์เพื่อใช้ในการบรรเทาอาการของโรค และอาจ
สามารถรักษาได้หายขาดในระยะยาว ซึ่งการบริจาคสเต็มเซลล์นั้นสามารถทําได้ 3 ทาง คือ การบริจาคทางไขกระดูก
ทางกระแสโลหิต และจากสายสะดือรกเด็กแรกเกิด
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรกลางการกุศลที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ สนับสนุนให้
มีการบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อีกทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นธนาคารโลหิตส่วนกลาง
ที่คอยจัดสรรโลหิตไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีความต้องการ ปัจจุบันนอกจากจะรณรงค์ในเรื่องของการบริจาค
โลหิตแล้ว ยังมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลหิต ได้แก่ พลาสมา เกล็ดโลหิต เม็ดโลหิต
แดง และสเต็มเซลล์
การรณรงค์ให้บริจาคสเต็มเซลล์นั้น ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับโลหิต และไม่สามารถ
รักษาด้วยวิธีอื่นได้ และเป็นความหวังเดียวที่จะรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ให้หายขาดได้ในปัจจุบัน ซึ่งการเริ่มต้นรณรงค์
เกี่ยวกับการรับบริจาคสเต็มเซลล์นั้น ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา จากสถิติพบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 มีจํานวนอาสาสมัครที่ลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ทั้งหมด 122,379 ราย จํานวนผู้ป่วย
ทั้งหมดมี 1,171 ราย และจํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคมี 94 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยใน
ประเทศไทย 76 ราย และผู้ป่วยต่างประเทศ 18 ราย (ปิยนันท์ คุ้มครอง, 2555)
จากสถิติ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า จํานวนอาสาสมัครที่ลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์นั้น ยังคงไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากกว่า 1,000 ราย เนื่องจากมีผู้ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคเพียงแค่
94 รายเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่จะรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ได้นั้น ทั้งผู้บริจาคและผู้ป่วยที่ได้รับบริจาค
จะต้องมีโลหิตและเนื้อเยื่อที่สามารถเข้ากันได้ จึงทําให้ยังคงมีผู้ป่วยจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดได้
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ดังนั้น จึงทําให้เห็นว่าปัญหาที่สําคัญในขณะนี้คือ การขาดแคลนผู้บริจาคสเต็มเซลล์ ซึ่งยังไม่เพียงพอกับจํานวน
ผู้ป่วยที่รอรับความช่วยเหลือ
ปัญหาการขาดแคลนผู้บริจาคสเต็มเซลล์ อาจเนื่องมาจากประชาชนยังขาดความรู้และทัศนคติต่อการ
บริจาคสเต็มเซลล์ที่ถูกต้อง จึงอาจเกิดความไม่แน่ใจในการตัดสินใจบริจาค ซึ่งอาจจะนําไปสู่การไม่บริจาคในที่สุด
การจะสนับสนุนให้มีการบริจาคสเต็มเซลล์ให้เพียงพอกับความต้องการที่จะนําไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังคงรอการ
รักษาอยู่ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และการสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง
ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ และ
เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนบริจาค แต่ทั้งนี้ยังพบว่าอยู่ในปริมาณน้อย หากเทียบกับการรณรงค์ให้บริจาค
โลหิต เปรียบเทียบได้จากช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ถึงแม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
ครอบคลุมทุกช่องทางเหมือนกัน แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ดีเท่ากับการ
รณรงค์ให้บริจาคโลหิต
ความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจบริจาค
สเต็มเซลล์ของผู้บริจาค ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหาที่สําคัญและเป็นประเด็นในปัจจุบัน จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
“ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากลยุทย์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และการดําเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิด
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มจํานวนของผู้ลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์
ซึ่งจะทําให้จํานวนผู้ป่วยที่รอรับการรักษาอยู่มีจํานวนลดลง อีกทั้งยังจะเป็นงานวิจัยที่จะเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจ
ศึกษาต่อยอดองค์ความรู้เดิม ได้ทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการบริจาคสเต็มเซลล์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับตนเองต่อการบริจาคสเต็มเซลล์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดข่าวสาร ทัศนคติ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง กับพฤติกรรม
การบริจาคสเต็มเซลล์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

3. สมมติฐานงานวิจัย
การวิจัยนี้มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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3. แนวคิดเกี่ยวกับตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร

4. คํานิยามศัพท์เฉพาะ
1. การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การเคยได้ชม อ่าน หรือรับฟังข่าวสาร และความบ่อยครั้งในการเปิดรับ
ข่าวสารในเรื่องการบริจาคสเต็มเซลล์จากสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2. ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความรู้ ความคิดเห็นของบุคคลในเรื่องการบริจาคสเต็มเซลล์
3. แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง หมายถึง ภาพรวมของความคิดและความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเอง ประกอบไป
ด้วย การรับรู้ตนเอง การรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น และการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว ในที่นี้หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นในเรื่องการบริจาคสเต็มเซลล์
4. พฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ หมายถึง การลงทะเบียนให้สเต็มเซลล์ เพื่อนําไปรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรค
เกี่ยวกับโลหิตที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่น นอกจากการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ เพื่อเป็นการรักษาให้หายขาด ซึ่งการ
แสดงความจํานงในการบริจาคสเต็มเซลล์ ผู้บริจาคสามารถแสดงความจํานงเพื่อลงทะเบียนด้วยความสมัครใจ
จากนั้นจะมีการเจาะเก็บตัวอย่างโลหิตไว้ เพื่อนําไปหาผู้ป่วยที่มีผลการตรวจที่เข้ากันได้
5. สเต็มเซลล์ หมายถึง เซลล์ตัวอ่อนของโลหิตที่ยังไม่เจริญเต็มวัย มีความสามารถในการเติบโตไปเป็น
เซลล์เม็ดโลหิตแดง เซลล์เม็ดโลหิตขาว เกล็ดโลหิต และส่วนประกอบต่าง ๆ ของโลหิต มีปริมาณมากในไขกระดูก
และการจายตัวอยู่ตามกระแสโลหิต รวมไปถึงสายสะดือรกเด็กแรกเกิด

5. ระเบียบวิธวี ิจัย
5.1. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่
18-50 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมในการบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่ร่างกายยังสามารถผลิตสเต็มเซลล์ขึ้นมาทดแทนได้ จากสถิติจํานวนประชากรในปี
พ.ศ. 2553 พบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงอายุดังกล่าว มีจํานวนทั้งสิ้น 2,932,790 คน
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 250 คน โดยให้
ความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อน 7% เนื่องจากข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาในการทําวิจัยและงบประมาณ
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage Sampling) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553)
ขั้นตอนที่ 1 ทําการสุ่มตัวอย่างแบบธรรมดา (Simple Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มเลือกเขตต่าง ๆ
ในกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 50 เขต มา 10 เขต คือ เขตบางเขน เขตพญาไท เขตสวนหลวง เขตลาดพร้าว
เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตปทุมวัน เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย และเขตจตุจักร
ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุ่มตัวอย่างแบบกําหนดจํานวนตัวอย่าง (Quota Sampling) ให้ได้จํานวนตัวอย่าง
ในแต่ละเขตเท่า ๆ กัน คือ เขตละ 25 คน
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ขั้นตอนที่ 3 ทําการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจํานวน
ที่ได้กําหนดไว้ จํานวนทั้งสิ้น 250 คน โดยทําการสุ่มตัวอย่างตามห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สํานักงานของเอกชน
และหน่วยงานราชการ
5.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
โดยประมาณ จํานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 คําถามด้านการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ ในประเด็นเกี่ยวกับการ
เคยได้ชม อ่าน หรือรับฟังข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อพิเศษ
สื่อกิจกรรม และสื่อบุคคลหรือไม่ จํานวน 32 ข้อ
ส่วนที่ 3 คําถามด้านทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ โดยมีประเด็นคําถามหลักเกี่ยวกับประโยชน์
และความสําคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์ และความรู้เกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ โดยผู้วิจัยใช้ลักษณะคําถาม
แบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) จํานวน 20 ข้อ
จากนั้นนําคะแนนของระดับทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์มาแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย
กําหนดระดับทัศนคติเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2539)
คะแนน 3.67 – 5.00 คือ กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงบวก
คะแนน 2.34 – 3.66 คือ กลุ่มที่มีทัศนคติเป็นกลาง
คะแนน 1.00 – 2.33 คือ กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงลบ
ส่วนที่ 4 คําถามด้านแนวคิดเกี่ยวกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ ประเด็นคําถามหลัก คือ
มุมมองในตนเองเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ และมุมมองเกี่ยวกับผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ที่บริจาคสเต็มเซลล์และคนรอบข้าง
โดยผู้วิจัยใช้ลักษณะคําถามแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) จํานวน 20 ข้อ
จากนั้นนําคะแนนของระดับแนวคิดเกี่ยวกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์มาแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ย กําหนดระดับแนวคิดเกี่ยวกับตนเองเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2539)
คะแนน 3.67 – 5.00 คือ กลุ่มที่มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองเชิงบวก
คะแนน 2.34 – 3.66 คือ กลุ่มที่มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองเป็นกลาง
คะแนน 1.00 – 2.33 คือ กลุ่มที่มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองเชิงลบ
ส่วนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ มีประเด็นหลักคือมีความประสงค์จะบริจาค
หรือไม่ ด้วยเหตุผลใด จํานวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 6 คําถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของการบริจาคสเต็มเซลล์ จํานวน 1 ข้อ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้ทดลองแจกจํานวน 20 ชุดเพื่อทําการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient-Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น (α)
เท่ากับ 0.820 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.70 จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2553)
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5.3. การวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
โดยการแจกแจงความถี่ จํานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ โดยใช้
วิธีการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และมีการแปลความหมายระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้
(ประคอง กรรณสูต, 2542)
ค่าระหว่าง ± 0.70 ถึง ± 1.00
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ค่าระหว่าง ± 0.30 ถึง ± 0.69
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่าระหว่าง ± 0.01 ถึง ± 0.29
มีความสัมพันธ์ในระดับต่ํา
เครื่องหมาย + หรือ – แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ คือ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เป็นบวก (+)
หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เป็นลบ (-)
หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2553; กัลยา วานิชย์บัญชา,
2553)

6. ผลการวิจัย
6.1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 250 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ซึ่งมีจํานวน 171 คน (ร้อยละ 68.4) มีอายุระหว่าง 18-25 ปี (ร้อยละ 42.8) มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 66.8) ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 46.4) และมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย
10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 25.2)
6.2. ข้อมูลการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการสเต็มเซลล์โดยสรุปภาพรวม พบว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ไม่เคยเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์จากสื่อประเภทอื่น ๆ
ยกเว้นจากสื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพ์ โดยจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับสื่อบุคคลมีมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่เปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์
เมื่อพิจารณาการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์จากสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย แต่ได้รับข่าวสารจากสื่อบุคคล โดยจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับสื่อบุคคลซึ่งเป็น
เพื่อนหรือคนรู้จักมีมากที่สุด รองลงมาคือจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับสื่อบุคคลที่เป็นแพทย์ พยาบาล หรือ
เจ้าหน้าที่รับบริจาค
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6.3. ข้อมูลทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
มีทัศนคติในภาพรวมอยู่ในระดับกลาง ( x = 3.66) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “การบริจาค
สเต็มเซลล์ควรบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน” มากที่สุด ( x = 4.65) ลําดับต่อมา เป็นทัศนคติ
ในด้าน “การบริจาคสเต็มเซลล์เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น” ( x = 4.33) และทัศนคติในด้าน
“การบริจาคสเต็มเซลล์เป็นสิ่งที่สังคมควรให้การยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม” ( x = 4.32) ตามลําดับ
6.4. ข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ พบว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของแนวคิดเกี่ยวกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์อยู่ในระดับกลาง
( x = 3.61)
6.5. ข้อมูลพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
พฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ พบว่า ในภาพรวมประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ
บริจาคสเต็มเซลล์แบบ “บริจาคแน่นอน” (ร้อยละ 52.4) มากกว่า “ไม่บริจาคแน่นอน” (ร้อยละ 47.6) เนื่องจาก
เหตุผล 3 อันดับแรก ได้แก่ “เป็นการทําบุญที่ได้กุศล” มากที่สุด ( x = 4.60) รองลงมา คือ “สงสารผู้ป่วยที่ต้องการ
รับบริจาคสเต็มเซลล์” ( x = 4.53) และ “เป็นการช่วยเหลือผู้อื่น” ( x = 4.36) ตามลําดับ
6.6. ผลการทดสอบสมมติฐาน
การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์ในลักษณะทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่พบนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันในระดับต่ํา
แสดงผลในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาค
สเต็มเซลล์กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
จํานวน ค่าสหสัมพันธ์กับพฤติกรรม ค่านัยสําคัญ
ระดับ
ตัวแปร
(คน)
การบริจาคสเต็มเซลล์ (r)
ทางสถิติ (p) ความสัมพันธ์
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
250
0.238
0.000
ต่ํา
พฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
เมื่อแยกการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ตามประเภทสื่อต่าง ๆ พบว่า การเปิดรับข่าวสาร
จากสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อพิเศษ และสื่อกิจกรรม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนการเปิดรับข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล และสื่ออินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่พบนั้นแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์กันในระดับต่ํา แสดงผลในตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาค
สเต็มเซลล์แบ่งตามประเภทสื่อกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
จํานวน ค่าสหสัมพันธ์กับพฤติกรรม ค่านัยสําคัญ
ระดับ
ตัวแปร
(คน)
การบริจาคสเต็มเซลล์ (r)
ทางสถิติ (p) ความสัมพันธ์
สื่อวิทยุ
250
0.056
0.378
ไม่มี
สื่อโทรทัศน์
250
-0.009
0.882
ไม่มี
สื่อสิ่งพิมพ์
250
0.293
0.000
ต่ํา
สื่ออินเทอร์เน็ต
250
0.145
0.022
ต่ํา
สื่อพิเศษ
250
0.113
0.075
ไม่มี
สื่อกิจกรรม
250
0.080
0.205
ไม่มี
สื่อบุคคล
250
0.201
0.001
ต่ํา
ทัศนคติและแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง มีความสัมพันธ์ในลักษณะทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการบริจาค
สเต็มเซลล์ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่พบนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง แสดงผลในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างทัศนคติและแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง กับพฤติกรรมการ
บริจาคสเต็มเซลล์
จํานวน ค่าสหสัมพันธ์กับพฤติกรรม ค่านัยสําคัญ
ระดับ
ตัวแปร
(คน)
การบริจาคสเต็มเซลล์ (r)
ทางสถิติ (p) ความสัมพันธ์
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการ
250
-0.500
0.000
ปานกลาง
บริจาคสเต็มเซลล์
แนวคิดเกี่ยวกับตนเองต่อ
250
-0.486
0.000
ปานกลาง
พฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์

7. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
แบบ “บริจาคแน่นอน” มากกว่าแบบ “ไม่บริจาคแน่นอน” แต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต่างกันไม่มากนัก ซึ่งเหตุผลหลัก ๆ
ที่ทําให้ประชาชนตัดสินใจที่จะไม่บริจาคอย่างแน่นอน เป็นเพราะไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนและไม่มั่นใจในขั้นตอนการ
บริจาค แสดงให้เห็นว่าประชาชนนั้นยังไม่ได้รับข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์
ซึ่งเป็นเหตุผลที่น่าจะใช้อธิบายถึงปริมาณผู้ลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ที่ยังคงไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจํานวนของ
ผู้ป่วยที่ต้องการได้รับบริจาคสเต็มเซลล์และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
ในภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์จาก
สื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยกเว้นจากสื่อบุคคล ซึ่งได้แก่ เพื่อน/คนรู้จัก และ
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่รับบริจาค อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจ คือ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการเปิดรับ
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ข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ถ้าบุคคลใดมีการเปิดรับข่าวสารมาก ย่อมส่งผลให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริจาคสเต็มเซลล์มาก จึงอาจทําให้เกิดพฤติกรรมบริจาคสเต็มเซลล์ แต่หากมีการเปิดรับข่าวสารน้อย ทําให้ไม่ได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ที่ถูกต้องหรือเพียงพอ ก็อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่บริจาค
สเต็มเซลล์ได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิวิมล ตามไท (2542) ที่พบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ข้าวกล้องมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้อง
โดยประเภทของสื่อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งทั้ง 3 สื่อเป็นสื่อที่ประชาชนมีการเปิดรับมากกว่าสื่ออื่น ๆ เพราะสื่อบุคคลนั้นเป็นสื่อที่มีอิทธิพล
สูง เนื่องจากเป็นการสื่อสารกันแบบเห็นหน้าตา มีลักษณะการมีส่วนร่วมสูงและมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสื่อสารได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรภัทร์ สังข์น้อย (2541) ที่พบว่า ปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ คือ บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลใกล้ชิด
จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามและการพูดคุยกับผู้ตอบแบบสอบถาม ทําให้ผู้ศึกษาได้ทราบว่า ถึงแม้
ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะมีสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ที่หลากหลาย
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่เคยเปิดรับสื่อเหล่านั้น จึงทําให้ขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
บริจาคสเต็มเซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเลือกเปิดรับข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการช่วย
ตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน การเปิดรับข่าวสารทําให้บุคคลสามารถกําหนด
ความเห็นของตนต่อสภาวะหรือเหตุการณ์ตา่ ง ๆ รอบตัวได้ (McCombs and Backer, 1979 อ้างถึงใน กฤติกา มาโนช,
2540) เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ ที่จําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลในการประกอบการ
คิดวิเคราะห์ว่าจะบริจาคหรือไม่ ดังนั้น การที่ประชาชนยังขาดข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การบริจาคสเต็มเซลล์ จึงทําให้เกิดความคิดเห็นอาจจะยังไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังไม่มีการเปิดรับข่าวสารที่เพียงพอนั้น
ย่อมทําให้เกิดความลังเลที่จะบริจาคสเต็มเซลล์
ในด้านของทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ทัศนคติ
ต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์มีความสัมพันธ์ในลักษณะทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
หมายความว่า ประชาชนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมการบริจาค สเต็มเซลล์จะมีพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์
น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา อามีน (2539) ที่พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการปลูกถ่ายอวัยวะมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับการมีสว่ นร่วมในโครงการเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ ชมงาม
(2552) ที่พบว่า ทัศนคติส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์กับพฤติกรรมการ
บริจาคสเต็มเซลล์ ที่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม อาจสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดเรื่ององค์ประกอบ
ของทัศนคติที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความเข้าใจหรือความรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรมหรือการกระทํา ซึ่งทั้ง 3
องค์ประกอบนั้นจะมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน การเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปยังส่วนอื่นด้วย (ศุภร เสรีรัตน์, 2545) ดังนั้น ถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีทศั นคติต่อพฤติกรรม
การบริจาคสเต็มเซลล์ในระดับกลาง แต่ยังขาดการเปิดรับข่าวสารที่เพียงพอ ทําให้ไม่ได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ ประกอบกับเหตุผลส่วนบุคคล เช่น สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงพอ กลัวเข็ม กลัวเจ็บ
หรือความไม่มั่นใจในด้านต่าง ๆ จึงทําให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่บริจาคสเต็มเซลล์ได้ แต่หากในอนาคตประชาชน
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เหล่านั้นได้รับข้อมูลและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ที่มากขึ้น ก็อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เช่นกัน
ในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ ผลการวิเคราะห์พบว่า แนวคิด
เกี่ยวกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ มีความสัมพันธ์ในลักษณะทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการ
บริจาคสเต็มเซลล์ กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีการรับรู้เกี่ยวกับตนเองในระดับกลาง แต่ก็ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัช บวรสมพงษ์ (2542) พบว่า
อัตมโนทัศน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งหมายความว่า อัตมโนทัศน์มี
ความสัมพันธ์กับตัวบุคคลในด้านพฤติกรรม และสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง หมายถึง ทัศนคติที่
บุคคลมีต่อตัวเขาเอง โดยตนเองเป็นสิ่งที่จะต้องประเมินด้วย ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อตนเอง ส่วนมากมักจะเป็นบวก
แต่ก็ไม่จริงเสมอไป แต่แน่นอนที่สุดที่คนเรามักจะประเมินตนเองในทางบวกมากกว่าผู้อื่น (ดารา ทีปะปาล, 2546)
เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ที่พบความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมักจะประเมินตนเอง
ในทางบวก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีพฤติกรรมในการบริจาคสเต็มเซลล์ในทิศทางเดียวกันเสมอไป

8. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่นั้นถึงแม้จะมีทัศนคติและแนวคิดเกี่ยวกับตนเองต่อการ
บริจาคสเต็มเซลล์อยู่ในระดับกลาง แต่ยังขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ จึง
ส่งผลให้พฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์นั้นยังไม่มีความแตกต่างมากนักระหว่างการบริจาคกับการไม่บริจาค ดังนั้น
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงควรพิจารณาเพิ่มและกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสื่อที่องค์กรสามารถผลิตได้เอง และควรจัดทําสื่อแต่ละประเภทให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
โดยในสื่อประชาสัมพันธ์นั้น ควรมีการให้รายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับการบริจาค ทั้งขั้นตอนการ
บริจาคและสถานที่ที่สามารถลงทะเบียนบริจาคได้ นอกจากนั้น ควรมีการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถให้บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
สําหรับการวิจัยในครั้งต่อไปอาจจะมีการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น ความรู้ แรงจูงใจ
หรือความคาดหวัง ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคสเต็มเซลล์ รวมถึงควรมีการศึกษาในรูปแบบของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพหรือศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ที่เคยบริจาคโลหิตหรือกลุ่มตัวอย่างใน
ภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างออกไป และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น

9. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเฉพาะบุคคล ในหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ซึ่งผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม ชมงาม อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาให้
คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการทําวิจัยด้วยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ที่ให้คําแนะนําและแนวคิดต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุงให้งานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้มีส่วนช่วยให้งานวิจัย
ชิ้นนี้สําเร็จลงได้ด้วยดี
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