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พฤติกรรมเสี่ ยงของวัยรุ่ น
กุลกานต์ อภิวฒั นลังการ1
1. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยงของวัยรุ่ นมีหลายมิติ หรื อหลายด้าน ได้แก่ 1) การกระทาหรื อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ขณะใดขณะหนึ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นพฤติกรรมที่มีรูปแบบของการแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เป็ นวัยรุ่ น 2)
พฤติกรรมเสี่ ยงได้ส่งผลให้เกิดผลลัพท์หรื อผลกระทบทางลบที่ทาให้เกิดอันตรายหรื อเกิดความสู ญเสี ยได้ ทั้งส่ งผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมแก่สุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของวัยรุ่ น ต่อมาได้ แนวคิดเกี่ ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยงได้ขยายวงกว้าง
ออกไปมากขึ้น โดยนักวิชาการได้มองรวมถึง 3) สิ่ งที่อยูร่ อบๆ พฤติกรรมเสี่ ยง โดยมองถึงการเกิดขึ้นของพฤติกรรมเสี่ ยง
ร่ วมกับหรื อพร้ อมกับการทากิ จกรรมอื่นของวัยรุ่ น ซึ่ งส่ งผลกระทบให้วยั รุ่ นมีพฒ
ั นาการที่ ไม่เหมาะสมตามวัย เช่ น มี
บทบาททางสังคมที่ไม่เหมาะสม เช่น การมีผลการเรี ยนตกต่าลง มีจิตพยาธิวทิ ยา (psychopathology) เช่น การซึมเศร้า และมี
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น มีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม หรื อการไม่ออกกาลังกายหรื อ
เคลื่อนไหวร่ างกาย กล่าวโดยสรุ ป พฤติกรรมเสี่ ยงของวัยรุ่ น หมายถึง พฤติกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อด้านจิ ต
สังคม ซึ่งจะขัดขวางการมีพฒั นาการที่ เหมาะสมของวัยรุ่ น เช่น การใช้สารเสพติด การทาผิดกฎหมาย การบริ โภคอาหารที่
ไม่ส่งเสริ มสุ ขภาพ การขับรถประมาท และมีการปรับตัวด้านจิตสังคมที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น รวมทั้งการมีความบกพร่ อง
ของการวิเ คราะห์ เ ชิ ง จิ ตวิทยา เช่ น การซึ ม เศร้ า การไม่ สามารถควบคุ ม การบริ โภคอาหารได้ ก็สามารถถู กจัดให้ เป็ น
พฤติกรรมเสี่ ยงได้เช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถจัดให้พฤติกรรมเสี่ ยงเป็ นได้ท้ งั ปั จจัยเสี่ ยง (risk factors) สาหรับบุคคล สังคม
หรื อ ผลลัพ ธ์ ข องการมี พ ฒ
ั นาการที่ ไ ม่ เ หมาะสม ซึ่ ง อี กนัย หนึ่ ง ผลลัพ ธ์ เ หล่ า นี้ ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบระยะยาวต่ อ บุ ค คล
ครอบครัว และสังคมในวงกว้างมากขึ้น
2. ปัจจัยทีส่ ่ งผลกระทบให้ เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
วัยรุ่ นเป็ นช่วงเวลาที่มีพฒั นาการอย่างรวดเร็ วมาก ส่ งผลให้เป็ นวัยที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และ
เป็ นวัยที่เผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับอิทธิ พลทางสังคมมากขึ้น อิทธิ พลต่าง ๆ จากบริ บททางสังคมที่แตกต่าง
กันมีแนวโน้มที่จะมีการรวมตัวกันอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้วยั รุ่ นมีแนวโน้มที่ จะนาพาตนเองเข้าไปสู่ ความขัดแย้งได้อย่าง
ง่ายดายมากขึ้น วัยรุ่ นเป็ นวัยที่เผชิญกับพฤติกรรมเสี่ ยงที่หลากหลายรู ปแบบตลอดช่วงวัย เมื่อเป็ นวัยเด็กพฤติกรรมเสี่ ยงของ
เด็กตกอยู่ภายใต้อิทธิ พลหรื ออานาจของพ่อแม่ เช่น พ่อแม่ต้ งั มาตรฐานหรื อกฏเกณฑ์ในเรื่ องต่าง ๆ สาหรับเด็ก เช่น การ
รักษาความสะอาด การได้รับคุณค่าทางอาหาร การออกกาลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ เป็ นต้น และพ่อแม่ก็เป็ นผูค้ วบคุม
พฤติกรรมเหล่านั้น เมื่อเด็กก้าวเข้าสู่วยั รุ่ นก็จะเริ่ มมีบทบาทในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของตนเองมากขึ้น
โดยเริ่ มมีการสร้างนิสยั การให้คุณค่า และวิถีชีวติ ของตนเองโดยปั จจัยเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปใน
อนาคตจนกระทั่งเป็ นผูใ้ หญ่ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ เป็ นทั้งปั จจัยเสี่ ยงและปั จจัยป้ องกันที่ มีอิทธิ พลต่อการเข้าไปเกี่ ยวข้องใน
พฤติกรรมเสี่ ยง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของวัยรุ่ นภายหลัง ซึ่งการมีพฤติกรรมเสี่ ยงของวัยรุ่ นเกิดจากหลายปั จจัย ทั้งตัว
วัยรุ่ นเอง ครอบครัว และสังคมสิ่ งแวดล้อมรอบตัววัยรุ่ น รายละเอียดของปั จจัยต่าง ๆ มีดงั นี้
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2.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของวัยรุ่ น การที่ วยั รุ่ นเจริ ญเติบโตและพัฒนาส่ งผลให้วยั รุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ น
ระบบ ซึ่ งอาจทาให้เป็ นพฤติ กรรมเสี่ ยงที่ วยั รุ่ นเข้าไปมี ส่วนร่ วมได้ ปั จจัยส่ วนบุ คคลของวัยรุ่ นที่ ส่งผลกระทบให้เกิ ด
พฤติกรรมเสี่ ยงในช่ วงการเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษามีหลายปั จจัย ได้แก่ อายุ เพศ พฤติ กรรมก้าวร้าว การซึ มเศร้า การ
ประสบความสาเร็ จด้านการศึ กษา ซึ่ งปั จ จัย เสี่ ย งเหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบต่อ การปรั บ ตัว ของวัย รุ่ นและส่ ง ผลกระทบต่ อ
พัฒนาการของวัยรุ่ นด้านอื่น ๆ ตามมา
1. อายุ อายุของวัยรุ่ นเป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการพัฒนาพฤติ กรรมเสี่ ยงของวัยรุ่ น ในขณะที่ วยั รุ่ นส่ วนใหญ่มี
พฤติกรรมเสี่ ยงลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้นวัยรุ่ นบางคนกลับมีพฤติกรรมเสี่ ยงบางอย่างเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น หรื อวัยรุ่ นบาง
คนมีพฤติกรรมบางอย่างเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่วยั รุ่ นทั้งที่ยงั ไม่ได้เข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่ พฤติกรรมเสี่ ยงที่มีมากขึ้นเมื่อวัยรุ่ นมีอายุมากขึ้น
ได้แ ก่ การดื่ ม แอลกอฮอล์ การเมาเหล้า การสู บ บุ หรี่ การมี ป ระสบการณ์ การใช้ ห รื อ มี การใช้กัญ ชาเป็ นประจ า ส่ ว น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วยั รุ่ น คือ การใช้กญั ชามีมากขึ้นเมื่อวัยรุ่ นอายุ 13 ปี อาจเป็ นเพราะการใช้สารเสพติดเป็ นการบ่ง
บอกว่าวัยรุ่ นคนนั้นๆ ก้าวเข้าสู่การเป็ นผูใ้ หญ่
การที่ วยั รุ่ นมีพฤติกรรมเสี่ ยงบางอย่างเพิ่มขึ้นมักส่ งผลให้มีพฤติกรรมอื่นลดลง โดยเฉพาะพฤติกรรมทางบวก
เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ เช่ น การออกก าลัง กาย การรั บ ประทานอาหารที่ มี คุ ณ ประโยชน์ พฤติ ก รรมทางบวกเหล่ า นี้ มักเป็ น
พฤติกรรมที่วยั รุ่ นทาน้อยลงเมื่อวัยรุ่ นมีอายุมากขึ้น ในขณะที่พฤติกรรมเสี่ ยงที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อวัยรุ่ นมีอายุมากขึ้น ได้แก่ การ
รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ การนัง่ อยูก่ บั ที่นานๆ โดยไม่มีการเคลื่อนไหวร่ างกาย และการไม่พึงพอใจในสรี ระ
และการลดน้ าหนักมีมากขึ้น
2. เพศ เพศเป็ นตัวแปรหนึ่ งที่ สาคัญในการทานายพฤติ กรรมเสี่ ยงของวัยรุ่ น ความแตกต่างระหว่างผูช้ ายและ
ผูห้ ญิ งส่ งผลให้มีการแสดงพฤติ กรรมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับบทบาททางเพศที่ แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปวัยรุ่ นหญิงมี กลยุทธ์
แผนการ กระบวนการปรับตัวเมื่อมีปัญหาที่ แตกต่างจากวัยรุ่ นชาย วัยรุ่ นหญิงและชายวัยรุ่ นไม่เพียงแต่เลือกหนทางหรื อ
วิธีการปรับตัวเมื่อมีปัญหาที่แตกต่างกัน แต่มีคุณภาพของพัฒนกิจ และมีตรรกะในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน
สาเหตุที่ส่งผลให้วยั รุ่ นหญิงและชายมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่างกันเนื่องจากวัยรุ่ นหญิงมีกระบวนการพัฒนาของร่ างกาย
รวมทั้งมีพฒั นาการทางเพศที่รวดเร็ วกว่าวัยรุ่ นชาย จึงเข้าสู่ ระยะของการมีความเครี ยดเร็ วกว่าวัยรุ่ นชาย นอกจากนั้นวัยรุ่ น
หญิงและชายได้รับ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ แตกต่างกันตามเพศของตน ส่ งผลให้วยั รุ่ นหญิ งมีพฒั นกิ จและการ
เปลี่ยนผ่านที่ ใช้วิธีการภายในมากกว่าวัยรุ่ นชาย และมีวิธีการแก้หรื อรับมือกับปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับจิ ตสังคมด้านสุ ขภาพ
ในทางลบมากกว่าวัยรุ่ นชาย เช่น ถึงแม้วา่ วัยรุ่ นหญิงจะมีการบริ โภคอาหารที่มีคุณภาพและมีน้ าหนักเกินหรื ออ้วนน้อยกว่า
วัยรุ่ นชาย แต่วยั รุ่ นหญิงก็มีแนวโน้มที่จะอดอาหารหรื อไม่กินอาหารบางมื้อ ใช้ยาลดความอ้วน และไม่พึงพอใจในสรี ระ
มากกว่าวัยรุ่ นชาย ส่ วนวัยรุ่ นชายมีแนวโน้มที่จะแสดงออกทางภายนอก มีการหลีกหนี ปัญหาหรื อมี วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่
เหมาะสม เช่น ใช้สารเสพติด ใช้กาลัง หรื อใช้ความรุ นแรงมากกว่าวัยรุ่ นหญิง
3. พฤติกรรมก้ าวร้ าว พฤติกรรมก้าวร้าวทางร่ างกายพบได้บ่อยในวัยเรี ยน โดยพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง
และมีแนวโน้มที่ จะเป็ นพฤติกรรมต่อเนื่ องเมื่อเด็กเป็ นวัยรุ่ น การมีพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยเรี ยนได้รับความสนใจเพิ่มมาก
ขึ้นเนื่องจากพบว่ามีอตั ราการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวเพิม่ มากขึ้นในสังคมปั จจุบนั และวัตถุประสงค์ของการแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวมีความแตกต่างกันตามวัย โดยเด็กวัยเรี ยนมีการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อต้องการแสดงความเป็ นศัตรู และแก้
แค้น แต่เด็กวัยก่อนเรี ยนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อเกิดความหงุดหงิดเมื่อไม่ได้สิ่งที่ตอ้ งการ ซึ่ งการมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ของเด็กวัยเรี ยนมีแนวโน้มที่จะสร้างปั ญหาและส่งผลให้มีการทาผิดกฎหมายเมื่อเติบโตเป็ นวัยรุ่ นในอนาคต
4. การซึมเศร้ า การซึมเศร้าของเด็กสามารถพบได้ต้ งั แต่เด็กยังเล็ก ทั้งที่เพิง่ เข้าเรี ยนระดับประถมศึกษา โดยเด็กชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีอาการซึมเศร้ามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านต่าง ๆ เมื่อเด็กโตขึ้น เช่น เมื่อเด็กเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
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4 และปี ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งอาการซึ มเศร้าในวัยเด็กส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยงอื่น ๆ ตามมา เช่น มีปัญหา
เกี่ยวกับการเรี ยน เช่น เด็กมีผลการเรี ยนตกต่า และมีปัญหาสุ ขภาพจิตเมื่อเด็กโตขึ้น นอกจากนั้นอาการซึ มเศร้ายังส่ งผล
กระทบต่อการดาเนินชีวติ ในเวลาต่อมา เช่น การฆ่าตัวตาย ซึ่งส่งผลกระทบถึงความเป็ นอยูท่ ี่ดีของบุคคลและประสิ ทธิ ภาพ
ของสังคมด้วย
5. การประสบความสาเร็ จด้ านการศึกษา การประสบความสาเร็ จด้านการศึกษาส่ งผลกระทบต่อทั้งด้านจิตสังคม
และด้านการศึกษาระดับสูงต่อไปในอนาคต การที่เด็กมีผลการเรี ยนที่ดีต้ งั แต่เริ่ มเข้าโรงเรี ยนส่งผลให้เด็กมีความรู ้สึกถึงการ
มีความสามารถในการควบคุม ตนเอง และความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานสาคัญที่ จะส่ งผลให้เด็กประสบ
ความสาเร็ จในการศึกษาเมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ น ในทางตรงข้ามเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ า มีแนวโน้มที่จะมีความรู ้สึกที่ ดี
เกี่ยวกับตนเองต่า มีความรู ้สึกถึงความสามารถในการควบคุมตนเองต่า ส่ งผลให้เกิดความเสี่ ยงต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และทิศทางในการศึกษาและวิชาการ นอกจากนั้นเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ามีแนวโน้มที่จะมีการเรี ยนซ้ าชั้น มีการ
ถดถอยทางการเรี ยน มีความล้มเหลวทางการเรี ยน มีพฤติกรรมแปลกแยก และมีอาการซึมเศร้าตามมา
2.2. ครอบครั ว ครอบครัวเป็ นบริ บททางสังคมที่ สาคัญที่ สุดต่อพัฒนาการของวัยรุ่ นโดยเฉพาะสุ ขภาพ และมี
อิทธิ พลไม่เฉพาะเมื่ อตอนเป็ นวัยรุ่ นเท่ านั้นแต่ยงั ส่ งผลระยะยาวไปตลอดชี วิต สิ่ งแวดล้อมของครอบครั วประกอบด้วย
บริ บททางสังคมเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบด้านสุ ขภาพ ทั้งเจตคติ พฤติกรรม และการปฏิบตั ิต้ งั แต่เมื่อยังเป็ นเด็ก มุมมองด้าน
พัฒนาการ พบว่าเมื่อเด็กก้าวเข้าสู่วยั รุ่ น บทบาทของครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีตอ่ วัยรุ่ นลดลงแต่บทบาททางสังคมอื่นที่
มีต่อวัยรุ่ นกลับเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มเพื่อน และ สื่ อ ดังนั้นวัยรุ่ นจึงมีพฤติกรรมเสี่ ยงเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อวัยรุ่ นมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมนอกครอบครัวมากขึ้น
เมื่อกล่าวถึงครอบครัว ปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่ งของครอบครัว คือ ฐานะทางเศรษฐกิ จของครอบครัว การศึกษา
หลายเรื่ องพบว่า การที่เด็กอยูใ่ นสังคมที่มีคุณภาพต่าหรื อเสื่ อมโทรม เนื่องจากครอบครัวมีรายได้ของครอบครัวจากัด ส่ งผล
กระทบต่อพัฒนาการด้านสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีในวัยเด็กและส่งผลระยะยาวมาถึงวัยผูใ้ หญ่ แม้แต่เด็กที่อยูใ่ นประเทศ
ที่ มีคุณภาพอย่างประเทศเยอรมันก็ตาม ผลการศึ กษาพบว่าวัยรุ่ นที่ เติ บโตในครอบครัวที่ มีทรั พยากรที่ จากัดและมีความ
ยากลาบาก มีแนวโน้มที่จะมีพฒั นาการที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่เป็ นไปตามวัย ถึงแม้วา่ มีการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบและความ
ไม่เท่าเทียมกันทางสังคมที่มีต่อสุขภาพของวัยรุ่ นไม่มากนัก แต่ผลการศึกษาเกี่ยวความสัมพันธ์ของฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวที่ไม่เหมาะสมและสุ ขภาพของวัยรุ่ นพบว่า ผูท้ ี่มีการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่ ามีความยากลาบากในด้านต่าง ๆ
เช่น มีสุขภาพไม่ดีบ่อยกว่า หรื อ มีอตั ราการตายสูงกว่าผูท้ ี่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า
ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ของฐานะทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมเสี่ ยงของวัยรุ่ นยังไม่แน่นอน และยังมีส่วน
ที่ ขดั แย้งกัน เนื่ องจากวัยรุ่ นมีพฤติกรรมที่ แตกต่างกันและมี เพศที่ แตกต่างกัน แต่ผลการศึ กษาส่ วนหนึ่ งพบว่า วัยรุ่ นที่ มี
พฤติกรรมเสี่ ยงบางประเด็น มาจากกลุ่มที่ มีของฐานะทางเศรษฐกิ จของครอบครัวที่ แตกต่างกัน ในขณะที่ บางการศึ กษา
พบว่า การใช้สารเสพติดของวัยรุ่ น เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ หรื อ สารผิดกฎหมาย มีมากในฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
บางกลุ่ม ในขณะที่ผลการศึกษาหลายเรื่ องสอดคล้องกันว่าฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมทางบวกของวัยรุ่ นที่แตกต่างกัน เช่น การรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ หรื อการออกกาลังกาย เป็ นต้น
2.3 ปัจจัยทางสังคม สิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยนและกลุ่มเพื่อนมีบทบาทต่อวัยรุ่ นมากกว่าวัยอื่น เมื่อวัยรุ่ นก้าวเข้าสู่
โรงเรี ย นมัธยมก็ จะเผชิ ญ กับ อิ ทธิ พ ลทางสัง คมที่ ห ลากหลาย อิ ทธิ พ ลเหล่า นั้น มี บ ทบาทในการเป็ นสื่ อกลางระหว่า ง
โครงสร้างทางสังคมและตัววัยรุ่ นเอง ซึ่ งการพัฒนาของวัยรุ่ นไม่ได้เป็ นการพัฒนาไปในทิ ศทางที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยงั
สามารถพัฒนาไปในทิศทางลบที่ ส่งผลให้เกิ ดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของวัยรุ่ นด้วย บริ บททางสังคม
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เหล่านั้นได้แก่ กลุ่มเพื่อนและระบบโรงเรี ยน มีอิทธิ พลและควบคุมการเปลี่ยนแปลงทั้งทางชี ววิทยาและจิ ตวิทยาซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับทุกระบบของชีวติ รวมทั้งสุขภาพของวัยรุ่ นด้วย
1. กลุ่มเพื่อน เพื่อนมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นชี วิตตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่ นในด้านต่าง ๆ ทั้งการเล่น การสนทนา
พูดคุย การรับมือกับการถูกไม่ยอมรับจากเพื่อน หรื อ การถูกล้อเลียนจากเพื่อน ซึ่ งการได้รับการช่วยเหลือหรื อสนับสนุ น
จากเพื่อนในเรื่ องต่าง ๆ เหล่านี้ข้ ึนอยูก่ บั การได้รับการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน ซึ่งปั จจัยดังกล่าวนี้เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุด
ปั จจัยหนึ่ งที่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ในตนเองเมื่อเด็กโตขึ้น การไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนในวัยเด็กเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่สามารถทานายการแยกตัวตามลาพัง และการหลีกเลี่ยงทางสังคม การคบเพื่อนที่ แปลกแยกหรื อมีพฤติกรรม
แปลกๆ สร้างปั ญหา มีอาการซึมเศร้า และมีการเรี ยนที่ตกต่า ดังนั้นการที่วยั รุ่ นได้รับการยอมรับจากเพื่อนน้อยมีแนวโน้มที่
จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่ นภายหลังได้มากขึ้น
สัมพันธภาพกับเพื่อนเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อพัฒนกิจของวัยรุ่ น กลุ่มเพื่อนมีความสาคัญต่อการสร้าง
รู ปแบบพฤติกรรมมากขึ้น โดยวัยรุ่ นใช้เวลากับเพื่อนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องตลอดระยะเวลาของการเป็ นวัยรุ่ น ดังนั้นจึง
ลดความเกี่ ยวข้องในเชิ งจิ ตวิทยาและความสัมพันธ์ทางสังคมกับพ่อแม่ลง โดยเมื่อวัยรุ่ นอยู่เกรด 10 วัยรุ่ นใช้เวลาเกื อบ
ครึ่ งหนึ่ งของเวลาทั้งหมดกับเพื่อน ดังนั้นเพื่อนจึงเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างเจตคติและรู ปแบบของพฤติกรรมต่อ
วัยรุ่ น กลุ่มเพื่อนได้สร้างบริ บททางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับพฤติกรรมเสี่ ยงของวัยรุ่ น การที่วยั รุ่ นเข้าไปมีส่วน
ร่ ว มกับ กลุ่ม ใดกลุ่ มหนึ่ ง โดยเฉพาะ เช่ น กลุ่ม ที่ มี การใช้สารเสพติ ด หรื อ แอลกอฮอล์ เป็ นต้น ส่ งผลให้ว ยั รุ่ น มองว่า
พฤติกรรมนั้น ๆ เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็ นปกติ จึงนาไปสู่การส่งเสริ มให้วยั รุ่ นมีประสบการณ์และได้ทดลองปฏิบตั ิในสิ่ ง
นั้นๆ ถ้าเพียงแต่มีสารเสพติดและมีโอกาสที่ เหมาะสมให้ได้ทดลองใช้ เช่น ถ้ากลุ่มเพื่อนสนิ ทของวัยรุ่ นมีพฤติกรรมสู บ
บุหรี่ ก็มีแนวโน้มที่ จะเอื้ ออานวยให้วยั รุ่ นมี บุหรี่ สูบได้ง่ายขึ้ น และเพื่อนที่ สูบบุ หรี่ ก็มีอิทธิ พลต่อการรั บรู ้ เกี่ ยวกับการ
แพร่ กระจายของการสู บบุหรี่ และบรรทัดฐานของการสู บบุหรี่ ของวัยรุ่ นด้วย ในทิศทางเดียวกันอิทธิ พลของเพื่อนก็ส่งผล
กระทบถึงพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ดว้ ยเช่นกัน โดยในสถานการณ์ส่วนมากวัยรุ่ นดื่มแอลกอฮอล์ในสถานการณ์ทาง
สังคมโดยมีเพื่อนเป็ นตัวแบบที่สาคัญหรื อเป็ นผูท้ ี่หยิบยืน่ การใช้แอลกอฮอล์แก่วยั รุ่ น
2. ระบบโรงเรี ยน โรงเรี ยนเป็ นระบบทางสังคมที่มีความสาคัญที่ สุดสาหรับเด็กและวัยรุ่ น โรงเรี ยนแบ่งเบา
ภาระของครอบครัวในเรื่ องของสังคมของวัยรุ่ น แต่งานวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของโรงเรี ยนกับพฤติกรรมเสี่ ยงของวัยรุ่ น
ยังมีไม่มากนัก แม้มีการศึกษาก็เป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริ บทของโรงเรี ยน เช่น โครงสร้างหรื อบรรยากาศด้านจิตสังคม
ของโรงเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของวัยรุ่ น มีเพียงการศึกษาไม่มากนักที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมด้าน
จิตสังคมของโรงเรี ยน เช่น บรรยากาศของห้องเรี ยนหรื อโรงเรี ยน และการมีส่วนร่ วมด้านต่าง ๆ ของโรงเรี ยนกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมเสี่ ยงอื่นๆ ของวัยรุ่ น ผลการศึกษาพบว่าหลังการควบคุมปั จจัยฐานะทางเศรษฐกิจแล้ว นักเรี ยนที่
มีสมรรถภาพของการเรี ยนต่ามีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ ยงในการสู บบุหรี่ มากกว่านักเรี ยนที่ มีสมรรถภาพทางการเรี ยนสู ง
หรื อผลการศึกษาอีกเรื่ องหนึ่งพบว่า นักเรี ยนที่มีการรับรู ้ทางลบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน และนักเรี ยนที่คิดว่าครู
ไม่ใ ห้ก ารสนับ สนุ นตนเองมี แนวโน้มที่ จะมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งสู ง กว่า หรื อ อี ก นัย หนึ่ ง นัก เรี ยนที่ พึง พอใจในโรงเรี ยนมี
พฤติกรรมเสี่ ยงของการสูบบุหรี่ นอ้ ยกว่า
3. พฤติกรรมเสี่ยงร่ วมทีส่ ่ งผลกระทบต่ อพัฒนาการวัยรุ่น
ถึ ง แม้ว่า พฤติ กรรมเสี่ ย งต่ า ง ๆ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมอื่ น หรื อ พัฒ นาการของวัย รุ่ น ก็ ต าม แต่ ก ารที่
พฤติกรรมเสี่ ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ส่งผลให้วยั รุ่ นได้รับผลลัพธ์ทางลบหรื อมีความเสี่ ยงเพิ่มมากขึ้น พฤติกรรมเสี่ ยง
ที่ มีแนวโน้มที่ จะเกิ ดร่ วมกันหรื อเกิ ดพร้ อมกัน เช่ น การมีพฤติกรรมก้าวร้าว การไม่ได้รับการยอมรั บจากสังคม การมี
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พฤติกรรมซึมเศร้า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า หรื ออีกนัยหนึ่ งพฤติกรรมเหล่านั้นมักไม่เกิดเพียงพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หนึ่งลาพัง ตัวอย่างเช่น วัยรุ่ นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีพฤติกรรมล้อเลียน ทั้งเป็ นผูล้ อ้ เลียนหรื อเป็ น
ผูถ้ ูกล้อเลียน เนื่ องจากวัยรุ่ นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเพื่อน จึงมีแนวโน้มที่จะมีเพื่อนน้อย หรื อ
ได้รับการยอมรับจากเพื่อนน้อย เป็ นต้น นอกจากจะได้รับผลกระทบด้านลบจากเพื่อนดังกล่าวแล้ววัยรุ่ นกลุ่มนี้ มีแนวโน้มที่
มีพฤติกรรมซึมเศร้า และไม่ชอบไปโรงเรี ยน ซึ่ งจะส่ งผลให้มีพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาต่อไปได้มากกว่าวัยรุ่ นที่มีพฤติกรรม
ซึมเศร้าเพียงอย่างเดียว
นอกจากนั้นการเกิดร่ วมกันของพฤติกรรมก้าวร้าวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตแล้ว พฤติกรรมก้าวร้าวยังเกิด
ร่ วมกับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเรี ยนอีกด้วย โดยวัยรุ่ นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมักจะมีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ต่าด้วย ด้วยอัตราการเกิดของพฤติกรรมร่ วมร้อยละ 10-50 โดยวัยรุ่ นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและมีอาการซึ มเศร้า ส่ งผลให้มี
การลดการเห็นคุณค่าในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าลง และมีสัมพันธภาพทางลบกับเพื่อน หรื ออีกนัยหนึ่ งเด็กที่มี
การรับรู ้สมรรถภาพและความสามารถของตนเองสูงมีแนวโน้มที่จะมีประสิ ทธิภาพทางการศึกษาสูงกว่าและมักจะได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อน หรื อเด็กที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถทางการเรี ยนหรื อความสามารถ
ด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้มีความมัน่ ใจในตัวเองสูงขึ้นและมีการเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น
วัยรุ่ นที่มีปัจจัยเสี่ ยงร่ วมกันหลายปั จจัย ได้แก่ การมีปัจจัยร่ วมกันของพฤติกรรมก้าวร้าว การได้รับยอมรับจาก
เพื่อนต่ า มี อาการซึ มเศร้า และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ าส่ งผลให้เด็กมี โอกาสที่ จะเผชิ ญหรื อตกอยู่ในเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ทางลบในชีวติ ได้ง่ายขึ้นหรื อมากขึ้น เช่น ปั ญหาครอบครัว หรื อความรุ นแรงของสังคม เป็ นต้น
4. ผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ยง
โดยทัว่ ไปพฤติกรรมเสี่ ยงมีความสัมพันธ์กบั สุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของวัยรุ่ นในหลากหลายวิธี ทั้งระยะยาว
และระยะสั้น
4.1 ผลกระทบของพฤติก รรมเสี่ ยงในระยะสั้ น โดยปกติ แล้วเมื่ อ วัยรุ่ นก้าวเข้า สู่ การเป็ นผูใ้ หญ่จะลดการมี
พฤติกรรมเสี่ ยงลดเนื่ องจากมีบทบาทของผูใ้ หญ่มากขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ดังนั้นผลกระทบเนื่ องจากการมี
พฤติกรรมเสี่ ยงของวัยรุ่ นจึงไม่ยืนยาวมากนัก แต่วยั รุ่ นบางคนก็ยงั คงดารงรู ปแบบของการมีพฤติกรรมเสี่ ยง ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อการมีสุขภาพทางลบตามมา
4.2 ผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ ยงในระยะยาว ได้แก่ การมีพฒั นาการไม่เหมาะสม มีรูปแบบของพฤติกรรม
สุ ขภาพทางลบ เป็ นการเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคเรื้ อรังและมีคุณภาพชีวิตต่าเมื่อก้าวเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ นอกจากนั้นเป็ น
การเพิ่มอัตราการเจ็บป่ วยและการเสี ยชีวิต โดยพฤติกรรมเสี่ ยงมีบทบาทสาคัญต่อการตายที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการเจ็บป่ วย
เช่น อุบตั ิเหตุ และการฆ่าตัวตาย
พฤติกรรมเสี่ ยงส่วนมากมักเป็ นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเมื่อเกิดกับวัยรุ่ นโดยเฉพาะยิ่งเป็ นวัยรุ่ นตอนต้น หรื อเมื่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงหนึ่ งมีการรวมกันกับพฤติกรรมเสี่ ยงอื่น ๆ หรื อเมื่อพฤติกรรมเสี่ ยงนั้นกลายเป็ นกิจวัตรที่นาไปสู่ การจากัด
ของการมีพฤติกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมเสี่ ยงมีความสัมพันธ์กบั
การมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ เช่น การใช้สารเสพติด การบริ โภคอาหารที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ การไม่ออกกาลังกาย การใช้ความ
รุ นแรง การขับขี่ยานพาหนะด้วยความประมาท ซึ่งปั จจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบให้วยั รุ่ นเสี ยชีวติ มากขึ้น
อย่างไรก็ตามการศึ กษาผลกระทบของการมีพฤติกรรมเสี่ ยงในวัยรุ่ นที่ มีต่อสุ ขภาพหรื อพฤติกรรมอื่น ๆ ในวัย
ผูใ้ หญ่ยงั มีไม่มากนัก หรื อหากมีการศึกษาก็เน้นเฉพาะเกี่ยวกับกายภาพ แต่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับด้านจิตใจ ซึ่ งในระยะหลัง
ต่อมามี การศึ กษาหลายเรื่ องพบว่าปั จจัยเหล่านี้ มีความสัมพันธ์กัน เช่น การล้อเลี ยนของวัยรุ่ นมี ความสัมพันธ์กับความ
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ผิดปกติหรื อบกพร่ องทางสุขภาพด้านอื่น ๆ เช่น ความกลัว โรคอ้วน การเห็นคุณค่าในตนเองต่า การมีปัญหาทางจิตใจ เป็ น
ต้น นอกจากนั้นการมีปัจจัยเสี่ ยงทางชี ววิทยา เช่น ความดันเลื อด และการมี คลอเลสเตอร์ รอลสู งก็มีบทบาทสาคัญด้วย
เช่นกัน ปั จจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของวัยรุ่ นและสามารถทานายภาวะของสุขภาพเมื่อวัยรุ่ นก้าวสู่วยั ผูใ้ หญ่อีกด้วย
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