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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยแบบบรรยายเชิงหาความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนชีวิตและ
พฤติกรรมเส่ียง ได้แก่ การสูบบุหรี่และการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทุนชีวิตกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่น 
ที่ความบกพร่องทางการได้ยิน และก�าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโสตศึกษา  
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของไทย จ�านวน 226 คนจากการสุ่มแบบกลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ทุนชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทุนชีวิตโดยรวมผ่าน
เกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก (87.76%) สูบบุหรี่ร้อยละ 26.5 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 52.2 
ทุนชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ได้แก่ ทุนชีวิตด้านพลังตัวตน (p=.033) พลังสร้างปัญญา 
(p=.001) พลงัเพือ่นและกจิกรรม (p=.045) และพลงัชมุชน (p=.002) อย่างมนัียส�าคญัทางสถติ ิและ
ไม่มีทุนชีวิตใดที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นจึงควรสร้างเสริมทุนชีวิตเพื่อ
เกิดพลังทางบวกและเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากพฤติกรรมเสี่ยง
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บทน�า
  วัยรุ ่นเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม ความเปลี่ยนแปลงต่างๆดังกล่าวท�าให้วัยรุ่น 
มโีอกาสทีจ่ะก้าวเข้าสู่พฤตกิรรมเสีย่งได้ง่าย โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล ์
ซึ่งถือว่าเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่นไทย
ที่ส�าคัญมากที่สุด1 วัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินหรือมีความพิการทางการได้ยินที่โดยทั่วไป
เรียกว่าคนหูหนวก ซึ่งมีจ�านวนมากเป็นอันดับสอง 
ในจ�านวนคนพิการท้ังหมด รองจากคนพกิารทางการ
เคลื่อนไหว และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น2 ก็มีปัญหาเช่น
เดียวกันหรืออาจมีปัญหามากกว่าวัยรุ่นโดยท่ัวไป 
ทัง้นีเ้นือ่งจากวยัรุน่กลุม่นีจั้ดเป็นกลุม่เสีย่งท่ีมีปัญหา
ด้านการพัฒนาทางภาษา การพัฒนาพฤติกรรม 

Abstract 
 This descriptive correlational research aimed to explore life assets and risk 
behaviors including smoking and alcohol drinking, and to examine the relationship 
between life assets and risk behaviors among hearing impaired adolescents. The 
subjects were 226 secondary school students in the schools for the deaf in central 
and eastern Thailand. They were randomly selected with cluster random sampling. 
Data were collected with self-administered questionnaires including personal data, 
life assets, and risk behaviors. Statistics including descriptive statistic and t-test 
were used for data analysis. The findings demonstrated that the subjects’ overall life 
assets were at a very good level (87.76%). The smoking and alcohol prevalence were 
26.5% and 52.2% respectively. Life assets; power of self (p=.033), power of wisdom 
(p=.001), power of peer and activity (p=.045), and power of community (p=.002) 
were significantly associated with smoking. No aspect of life assets was related to 
alcohol drinking. Therefore, life assets should be promoted as a positive power and 
a protective attribute of the hearing impaired adolescents to abate risk behaviors. 
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และอารมณ์ จากการส�ารวจพฤติกรรมเด็กนักเรียน
ที่มีภาวะหูพิการในโรงเรียนเศรษฐเสถียร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ ่มเด็กมัธยมศึกษา
ประเมินตนเองว ่ามีพฤติกรรมเสี่ยง/มีป ัญหา 
เกีย่วกบัด้านสมัพนัธภาพกับเพือ่น ด้านอารมณ์ และ 
ด้านความประพฤติถึงร้อยละ 31.9 27.8 และ 20.9 
ตามล�าดับส่วนครูและผู ้ปกครองมีการประเมิน
สอดคล้องกันว่าเด็กมีปัญหาด้านอารมณ์มากที่สุด3 
สอดคล้องกับผลการศึกษาน�าร่องโดยการส�ารวจ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและก�าลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียน
โสตศึกษาแห่งหนึ่งจ�านวน 88 คนเมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 พบว่ามีนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินมีประสบการณ์การสูบบุหรี่ 
ร้อยละ 23.9 และมีประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่ม


