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บทคัดยอ 
 
 โรคธาลัสซีเมียในวัยรุนสงผลตอภาวะสุขภาพของเด็ก การปองกันและลดภาวะแทรกซอน
จะทําใหเด็กวัยรุนธาลัสซีเมียมีสุขภาพดี การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทํานาย
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุนธาลัสซีเมียจากปจจัยการรับรูสมรรถนะแหงตน อิทธิพล
ระหวางบุคคลของครอบครัว และอิทธิพลระหวางบุคคลของกลุมเพื่อน ภายใตกรอบแนวคิด
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนเด็กวัยรุนธาลัสซีเมียท่ี
มีอายุระหวาง 10-19 ป จํานวน 200 คน ท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
โรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห และโรงพยาบาลลําปาง ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2549 ถึง เดือนมิถุนายน 2550 เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีแบงตามสัดสวนของแตละ
โรงพยาบาลจากนั้นเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวย
แบบสอบถามพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุนธาลัสซีเมีย และแบบสอบถามปจจัยท่ีมี
อิทธิพลในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุนธาลัสซีเมียซ่ึงประกอบดวย  
แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตน แบบสอบถามอิทธิพลระหวางบุคคลของครอบครัว และ
แบบสอบถามอิทธิพลระหวางบุคคลของกลุมเพื่อน แบบสอบถามท้ังหมดสรางโดยผูวิจัยและ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุนธาลัสซีเมียโดยวิธีทดสอบซํ้าไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .98 
แบบสอบถามปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุนธาลัสซีเมีย
ท่ีประกอบดวย แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตน แบบสอบถามอิทธิพลระหวางบุคคลของ
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ครอบครัว และแบบสอบถามอิทธิพลระหวางบุคคลของกลุมเพื่อน ตรวจสอบความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธอัลฟาของครอนบาคไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .77, .91 และ .94 
ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และการวิเคราะหถดถอยพหูคูณแบบข้ันตอน  
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูง ( X = 96.17, 
S.D. = 12.39) โดยพบวา ดานกิจกรรมทางกาย ดานภาวะโภชนาการ ดานสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล ดานการเจริญทางจิตวิญญาณ และดานการจัดการกับความเครียดอยูในระดับสูง ดานความ
รับผิดชอบตอสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 
 2. กลุมตัวอยางมีการรับรูสมรรถนะแหงตนอยูในระดับสูง ( X = 31.49, S.D. = 5.78) 
อิทธิพลระหวางบุคคลของครอบครัวโดยรวมอยูในระดับสูง ( X = 116.35, S.D. = 14.77) โดยพบวา 
บรรทัดฐานของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว ตัวแบบของครอบครัวอยูใน
ระดับสูง และอิทธิพลระหวางบุคคลของกลุมเพื่อนอยูในระดับสูง ( X  = 96.89 S.D. = 18.47) โดย
พบวา บรรทัดฐานของกลุมเพื่อน และตัวแบบของกลุมเพื่อนอยูในระดับสูง แตการสนับสนุนทาง
สังคมของกลุมเพื่อนอยูในระดับปานกลาง 
 3. อิทธิพลระหวางบุคคลของครอบครัว และการรับรูสมรรถนะแหงตน สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุนธาลัสซีเมียได รอยละ 42.80 อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ < .001 โดยอิทธิพลระหวางบุคคลของครอบครัวสามารถทํานายไดสูงสุด  
 ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับบุคลากรดานสุขภาพในการ
วางแผนสงเสริมอิทธิพลระหวางบุคคลของครอบครัวและการรับรูสมรรถนะแหงตน เพื่อใหเกิด
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุนธาลัสซีเมียท่ีดีตอไป 
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ABSTRACT 
 
 Thalassemia in adolescence impacts children’s health. Protecting and reducing the 
complications would help adolescents with thalassemia gain better health.  The purposes of this 
study were to explore predicting perceived self efficacy, family interpersonal influence and friend 
interpersonal influence to health promoting behaviors in adolescents with thalassemia.  This study 
used Pender’s Health Promotion Model as the conceptual framework. The subjects were 200 
adolescents with thalassemia, aged between 10-19 years old, attending Maharaj Nakorn Chiang 
Mai, Nakornping, Chiang Rai Prachanukroh, and Lamphang hospitals during November 2006 to 
June 2007. The samples were selected by using proportional sampling and then purposive 
sampling techniques. The research instruments used for data collection consisted of a 
Demographic Data Recording Form, Health Promotion Behavior Questionnaire and the Factors 
Predicting Health Promotion Behaviors Questionnaire which included perceived self efficacy, 
family interpersonal influence and friend interpersonal influence. All questionnaires were 
developed by the researcher and the content validity was confirmed by experts. The reliability of 
the Health Promotion Behavior Questionnaire was obtained by test-retest and was .98. The 
Factors Predicting Health Promotion Behaviors Questionnaire which included perceived self 
efficacy, family interpersonal influence and friend interpersonal influence were obtained by 
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Cronbach’s alpha coefficient and the reliability were .77, .91 and .94, respectively.  Data were 
analyzed by using descriptive statistics and stepwise multiple regression.  
 
 The results of the study revealed that: 
 1. The overall score of health promoting behaviors among thalassemia adolescents 
was at a high level ( X  = 96.17, S.D. = 12.39). Physical activity, nutrition, interpersonal relation, 
spiritual growth, and stress management behavior were at a high level. Health responsibility 
behavior was at a moderate level. 
 2. The overall score of perceived self efficacy was at a high level ( X  = 31.49, S.D. = 
5.78). The overall score of family interpersonal influence was at a high level ( X  = 116.35, S.D. = 
14.77) as family norm, family social support and family modeling scores were also at a high 
level. The overall score of friend interpersonal influence was at a high level ( X  = 96.89 S.D. = 
18.47) as friend norm and friend modeling scores were also at a high level, but friend social 
support scores were at a moderate level. 
 3. The family interpersonal influence and perceived self efficacy together could 
explain health promoting behaviors of adolescents with thalassemia at 42.80% (p < .001). The 
highest predictor of health promotion behaviors was family interpersonal influence. 
 The findings could be used as basic data for health care providers in the design of 
promoting interpersonal influence and perceived self efficacy for better health promotion 
behavior in adolescents with thalassemia. 
 


