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บทความวิชาการ 
 

พัฒนาการทางดานสังคมจิตวิทยาของวัยรุนชาย 
 

                                                                                                      สุชน  ประวัติดี1 
 
ในสังคมไทย  ความเชื่อ  คานิยม 

ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ศาสนา เปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของคน
ในสังคมโดยเฉพาะเรื่องเพศ หากจะมองยอน
ไปในสมัยโบราณจะเห็นวามีการหามคบ
เพื่อนตางเพศ แตเมื่ออารยธรรมตะวันตกได
เร่ิมเขามาในประเทศไทย มีผลทําใหความเชื่อ 
ค านิ ย มและทั ศนคติ เ ร่ิ ม เ ปลี่ ย นแปลง
สังคมไทย จึงยอมรับใหมีการคบเพื่อนตาง
เพศไดมากขึ้น  แตทั้ งนี้  ตองอยู ภ ายใน
ขอบเขตของวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา 
การคบเพื่ อนต าง เพศเปนสิ่ งที่ สั งคมได
กําหนด แนวทางปฏิบัติไว เพื่อใหสังคมมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย คานิยม สวนมาก
มักจะ เปลี่ ยนแปลงตาม  สภาพสั งคมที่
เปลี่ยนไป  พฤติกรรมตางๆ ของบุคคลจึงตอง
เปลี่ยนไป หากยังคงยึดมั่นกับคานิยมสังคม 
เดิมจะเกิดความลาหลัง  วัยรุนชาย เปนวัยที่
ควรไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
จิตสังคม และจิตปญญา เพื่อใหมีความพรอม
ในการแสดงบทบาททางเพศของตนตามที่
สังคมคาดหวัง โดยเฉพาะสังคมไทย ผูชาย
ควรตองมีความเปนผูนํ า  เสี ยสละ  และ
ชวย เหลือ เอื้ อ เฟ อ เ ผ่ือแผ ใหกับบุคคลที่

ออนแอกวาในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ ง 
ผูหญิงซึ่งสังคมไทยจัดวาเปนเพศที่ออนแอ 
ผูชายควรชวยกันปกปองและตองใหเกียรติ 
ไมประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมตอเพศหญิง
อยางไมเหมาะสม เชน ไมเห็นแกตัว มีน้ําใจ
ชวยเหลือตามโอกาสที่เหมาะสม ส่ิงเหลานี้
จัดวาเปนความงดงามของสังคมไทยที่ผูชาย
ไดแสดงบทบาททางสังคมเหมาะสม  

 
ความหมายพัฒนาการทางสังคม 

ไดมีผูใหความหมายของพัฒนาการ
ทางสังคมไวหลายทัศนะ ดังตอไปนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2528) กลาววา พัฒนาการทางสังคม 
หมายถึงการพัฒนาพฤติกรรมที่เกี่ยวของหรือ
สัมพันธกับบุคคลอื่นๆ พฤติกรรมเหลานี้
รวมทั้ง เจตคติ คานิยมสวนที่ เปนลักษณะ 
เฉพาะตนและสวนที่สัมพันธกับบุคคลอื่นๆ 

พัฒนาการทางสังคมเปนพัฒนาการ
ของความสามารถแสดงพฤติกรรมตอบุคคล
อ่ืนและสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับแบบ
แผนที่สังคมยอมรับได พฤติกรรมแสดงออก
จะบงบอกให เห็นถึงเจตคติ  และคานิยม

1 นิสิตปริญญาเอก, หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาพุทธจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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เฉพาะตนของบุคคลคนนั้น   
พัฒนาการทางสังคม   (นภเนตร  

ธรรมบวร, 2540) หมายถึง การเรียนรูทักษะ
ในการปฏิสัมพันธที่สลับซับซอน รวมตลอด
ถึงความสามารถในการตอบสนองทางสังคม
ตางๆ เชน มารยาทในการอยูรวมกันกับผูอ่ืน
การเลือกใชคําพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ
ตางๆ นอกจากนั้นยังรวมถึงความสามารถใน
การเขาใจในสถานการณ อารมณ ความรูสึก
ของผูอ่ืน การแกปญหาตางๆ และบทบาททาง
สังคม 

พัฒนาการเรียนรูทางสังคมมาจาก
ความรูสึกผูกพัน ใกลชิด ภายในครอบครัวที่
ตองการพึ่งพาผูอ่ืน ไปสูการพึ่งพาตนเองและ
การปรับตัวเขากับผูอ่ืน ซ่ึงเด็กระดับปฐมวัย
สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัวมากขึ้นและเรียนรูที่จะ
สรางความสัมพันธกับผูอ่ืน หากเด็กมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือผูอ่ืนมาก
ขึ้นอีกทั้งไดรับการปลูกฝงลักษณะพฤติกรรม
ที่ เหมาะสมทางสังคม  เด็กยอมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนและเรียนรูบทบาทของ
ตนเองในสังคมไดดียิ่งขึ้น  (สิริมา  ภิญโญ
อนันตพงษ, 2545) 

จากความหมายของพัฒนาการทาง
สังคมดังกลาวสรุปไดวา พัฒนาการทางสังคม
หมายถึง  การ เรี ยนรูพัฒนาทักษะความ 
สามารถในการแสดงพฤติกรรมตางๆ ของ
บุคคลใหสอดคลองกับแบบแผนที่ สังคม
ยอมรับ และเพื่อที่จะเขาใจอยูในสังคมนั้นได 
โดยการดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
ไดอยางมีความสุขและเปนที่ยอมรับของ
สังคมนั้น 

พัฒนาการของวัยรุนชาย 
พัฒนาการของวัยรุนชาย  เปนสิ่ง

สําคัญที่ชวยใหเขาใจถึงพฤติกรรมตางๆ ของ
วัยรุนไดดีขึ้นพัฒนาการที่สําคัญแบงออกได 
5 ดาน ดังนี้ 

1. ดานสรีรวิทยา พัฒนาการดานนี้
เกี่ยวของกับระบบตางๆ ของรางกาย ไดแก
ระบบประสาท และสมอง ระบบหัวใจ ระบบ
ไหลเวียนของเลือด ระบบหายใจ ระบบยอย
อาหาร ระบบกลามเนื้อ และระบบตอมไรทอ
ตางๆ มีการเจริญไปพรอมกับการเจริญเติบโต
ของวัยรุนชาย โดยเฉพาะตอมเพศ จะเริ่มผลิต
เซลลสืบพันธุ นั่นคืออวัยวะเพศเริ่มผลิตอสุจิ 
นอกจากนี้ ตอมเพศยังมีการผลิตฮอรโมนที่
จะทําใหเกิดพัฒนาการของลักษณะที่แสดง
เพศชาย เชน เร่ิมมีหนวด เครา และเสียงแตก
หนุม เปนตน 

2 .  ด า น ร า ง ก า ย  เ ป น ร ะ ย ะที่ มี
พัฒนาการทางรางกายอยางรวดเร็วมาก และมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาการทางความ
เจริญงอกงามทางดานอื่นๆ ซ่ึงระยะนี้ นับวา 
มีความสําคัญมาก เพราะเปนชวงหัวเล้ียว
หัวตอ จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเด็ก
มาเปนลักษณะของผูใหญ โดยเรียกวาระยะ
แตกเนื้อหนุม ซ่ึงลักษณะการเจริญเติบโต
ทางดานรางกายของวัยรุนชายจะชากวาวัยรุน
หญิง ประมาณ 2 ป ทําใหมีรูปรางเตี้ยกวา 
ระยะแตกเนื้อหนุมมีอายุเฉลี่ยประมาณ 14 ป 
มีการหลั่งอสุจิในเวลาหลับแสดงใหเห็นวา มี
วุฒิภาวะทางเพศ อวัยวะเพศมีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว สามารถที่จะผลิตอสุจิได ซ่ึง
แสดงวาวัยรุนชายผูนั้น สามารถสืบพันธุได 
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และพรอมที่ จะ เปนพอคน  มีขนขึ้นตาม
รางกายในที่ตางๆ เชน บริเวณรักแร อวัยวะ
เพศ และมีหนวดเคราขึ้น โดยสิ่งนี้ ทําใหเกิด
ความวิตกกังวล นอกจากนี้ วัยรุนชายจะมี
เสียงเปลี่ยนแปลงคือ แตกพรา และหาวขึ้น 
จะเปนอยูประมาณ 1-2 ป จึงเริ่มบังคับเสียง
ได  และ เมื่ อ เข าสู วั ย รุนตอนปลาย  การ
เปลี่ยนแปลงของเสียงจะสิ้นสุดลง จะเริ่มมี
เสียงทุมนุมนวลขึ้น การเปลี่ยนแปลงของ
เสียง อาจทําใหวัยรุนชายเขาใจผิด คิดวาเปน
หวัดได และบางคนอาจจะมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ อาจทําใหไมกลาเผชิญหนา
กับเพศตรงขาม เนื่องจากความอายกลัววาจะ
เกิดการลอเลียนจากเพื่อนตางเพศได 

3. ดานอารมณ อารมณของวัยรุนนั้น 
เปนอารมณที่รุนแรง โดยเรียกวัยนี้วาเปนวัย
พายุบุแคม (storm and stress) (Hurlock,1967) 
หมายถึง การมีอารมณที่รุนแรงเต็มไปดวย
ความเชื่อมั่นในตนเองในบางครั้ง จึงเกิด
ความขัดแยงกับบุคคลอื่นไดงายโดยเฉพาะ
ผูใหญแตที่นากลัวมากกวานั้น คือ เปนวัยที่
ง า ยตอการยุ แหย  หรือถูกชักนํ า ให เกิ ด
ความรูสึกอยากลองของใหมๆ อยูตลอดเวลา 
โดยขาดการไตรตรองอยางรอบครอบ ทําให
แสดงพฤติกรรมตางๆ สวนมาก ในทางที่ผิด 
นอกจากอารมณดังกลาวยังสามารถพบ
อารมณอ่ืนได ไดแก  อารมณโกรธ อิจฉา 
เกลียดชัง ความเศราใจ สลดหดหู ขยะแขยง 
เสียใจ อารมณสนุก ความรัก ความชอบ สุข
สบาย พอใจ และตื่นเตน เปนตน 

4 .  ด านสติ ปญญา  วั ย รุ น ช า ยมี
ความสามารถในการคิดเปนอยางมาก โดยคิด

อย างมี เหตุมีผล  และสามารถตัดสินใจ
แกปญหาในสถานการณตางๆ สามารถแสดง
ความคิดเห็นรวมกับคนอื่น  รูจักพิจารณา
ตนเองและสังเกตเห็นวาคนอื่นมีความรูสึก
อ ย า ง ไ รกั บตน เ อ ง  พย า ย ามปรั บปรุ ง
บุคลิกภาพของตนเองใหเปนที่ยอมรับของคน
อ่ืนหรือคนในสังคม โดยวิธีการปรับปรุงนี้จะ
เปนการเลียนแบบบุคคลที่ สังคมชื่นชอบ 
แหลงขอมูลที่ทําใหเกิดการเลียนแบบ ไดแก 
คนใกลชิดที่ เปนที่ ช่ืนชอบในแวดวงของ
ตนเอง วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร เปนตน 
อยางไรก็ตามความคาดหวังของสังคมจะมี
อิทธิพลเหนือความคิดของตนเองเปนสวน
ใหญ  (สุชา  จันทรเอม, 2536) 

5. ดานสังคม  วัยรุนชายจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตนเองเกี่ยวกับสถานะความ
ต อ งก า ร เ กี่ ย ว กั บคว าม เป นอยู ภ า ย ใน
ครอบครัว โดยในวัยนี้ วัยรุนชายจะตองการ
ความเปนอิสระสวนตัวเปนอยางมาก ชอบอยู
ตามลําพัง มีหองเปนสัดสวนและมีของใช
สวนตัว  ถาอยูในครอบครัวจะสังเกตเห็น
อาการเหลานี้ชัดมาก แตพอออกนอกบาน จะ
ใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อนๆ กลุมเดียวกัน 
เพื่อนที่คบกัน จะเปนบุคคลที่อยูในวัยรุน
เหมือนกัน และมีเพื่อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
วัยรุนหญิง ซ่ึงมีเพื่อนกลุมเล็กๆ ประมาณ 2-3 
คน และเพื่อนสนิทสวนใหญจะมีเพียง 1 คน
เทานั้นที่บอกความลับใหฟงได สวนเพื่อน
สนิทของวัยรุนชายไมมี ชอบทํากิจกรรม  
มากขึ้น  ทั้งในและนอกโรงเรียน  สําหรับ
ความสัมพันธระหวางเพศตรงขามนั้น จะเริ่ม
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สนใจวัยรุนหญิง เมื่อตนเองอายุประมาณ 14 
ป (ประสาร ทิพยธารา, 2521) 

ดังนั้น จะเห็นไดวา พัฒนาการของ
วัยรุนชาย จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ผสมผสานกันทุกๆ ดาน ไดแก ดานสรีรวิทยา 
ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสติปญญา และ
ดานสังคม  กลาวคือ  แตละดานจะเกิดขึ้น
พรอมกัน ชวยทําใหเขาใจถึงสิ่งตางๆ ที่มา
เกี่ยวของกับวัยรุนชายวาตองปรับตัวตอส่ิง
ใดบาง และสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 
ออกมาไดดี เพียงใด  แตไมได ช้ีให เห็นวา
พัฒนาการดานไหนสําคัญที่สุด และสงผล
หรือความสําคัญตอกันในแตละดานอยางไร
บาง  (ประสาร  ทิพยธารา,2521 และ สุชา 
จันทรหอม, 2536 และ Hurlock, 1967) 

 
ทฤษฎีพัฒนาการที่เก่ียวของกับวัยรุนชาย  

ไดมีนักจิตวิทยาศึกษาไวในแงมุมที่
แตกต า งกัน  แตทุ กทฤษฎี จะมี ลักษณะ
เหมือนกัน คือพยายามที่จะทําความเขาใจ
ธรรมชาติของวัยรุนใหมากยิ่งขึ้น (พรรณทิพย  
ศิริวรรณบุศย, 2551 และ สงวน สุทธิเลิศอรุณ
, 2532) 

1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
ของเพียเจท(Piaget’s CognitiveDevelopment  
Theory)  

พัฒนาการของเด็กวัยรุนชวงอายุ 13-
16  ป  คือ  ขั้น เรี ยนรู ส่ิ งที่ เปนนามธรรม 
(formal operation stage) สติปญญาของเด็ก
วัยรุนจะพัฒนาไดดีประมาณรอยละ 90 ของ
ผูใหญจึงสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ทั้งที่ เปน
รูปธรรมและนามธรรม  ตลอดจนหลัก

ตรรกศาสตรได นอกจากนี้ ยังเขาใจกฎเกณฑ
ของสังคม สามารถตัดสินใจแกปญหา และ
ทดสอบขอสมมุติฐานและขอพิสูจนตางๆ ได 
แตในชวงแรกของการตัดสินใจ หรือคิดแบบ
นามธรรมนั้น นาจะตองอาศัยคนใกลชิดชวย
ใหแนวทางในการปรึกษาดวย มิฉะนั้นวัยรุน
ชายอาจจะไมกลาตัดสินใจอีก ถาไมไดรับ
การยอมรับจากบุคคลรอบขาง 

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิ
ริคสัน (Erikson’s Psychosocial Theory) 

กลาวถึงวัยรุนชายชวงอายุ 13-18 ป 
เปนวัยที่สรางเอกลักษณหรือบุคลิกภาพของ
ตนเอง โดยเลียนแบบจากเพื่อนหรือผูใกลชิด 
หากยังสรางเอกลักษณของตนไมได จะเกิด
ความวาวุน วาเหวและหมดหวัง จะเห็นวา 
ชวยทําใหเขาใจวา วัยรุนชายตองการหาอะไร
ใหกับตนเอง ในขณะเดียวกันควรใหวัยรุนได
พิจารณาจากความสามารถที่ตนเองมีอยูกอน
วา มีความพรอมเพียงใดที่จะสามารถปรับ
ตนเองไปในสิ่งที่ตองการ 

3. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคลเบอรก (Cloberg’ Ethical Theory) 

วัยรุนชายอายุ 13-16 ป เรียนรูการทํา
ตามหนาที่ (authority and social order 
maintaining orientation) จะมีความรูและ
ประสบการณวาแตละกลุมจะมีกฎเกณฑให
สมาชิกยึดถือ และมีความเขาใจในหนาที่ของ
ตนในกลุม มีศรัทธาตอกฎเกณฑของกลุม
มากพอสมควร เขาใจบทบาทของผูอ่ืน การ
กระทําที่ ถูกตองจะพิจารณาเพื่อกลุมและ
สวนรวม จริยธรรมขั้นนี้เนนเรื่องการกระทํา
ตามหนาที่ในหมูคณะ ทําตามขนบธรรมเนียม
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ประเพณี  และศีลธรรมมากกวาเรื่องการ
ลงโทษ รางวัล และการทําตามเพื่อน ชวยให
เขาใจถึงการแสดงออกตอบทบาทหนาที่ที่มี
ตอสวนรวม  แตควรบอกแนวทางในการ
พัฒนาบทบาทตรงนี้ ใ ห กั บ วั ย รุ นด ว ย 
เนื่องจากวัยรุนยังไมพรอมดวยวุฒิภาวะที่
สมบูรณ  ดังนั้น  การที่จะปฏิบัติหนาที่ตอ
สวนรวมนั้นควรที่จะตองไดรับการฝกฝน
เปนอยางดี 

ดังนั้นจึงสรุปเกี่ยวกับวัยรุนชายไดวา 
เปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม อยู
ในชวงวัยของการเรียนรูแบบรูปธรรมและ
นามธรรม เพื่อสงเสริมสติปญญาของตนเอง 
มีความสุขอยูที่การสนใจเพศตรงขาม เร่ิมหา
เอกลักษณใหกับตนเอง รวมไปถึงการเรียนรู
และทําความเขาใจกับการทําตามหนาที่ของ
แตละกลุมที่ตนเองสนใจ  ซ่ึงจะออกมาใน
แนวทางของแตละวัฒนธรรมและสังคมนั้นๆ
ส่ิงเหลานี้ อาจจัดไดวาเปนกลไกพิเศษของ
มนุษย เมื่อเขาสูวัยรุน จะมีการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะตองเผชิญ
ตอไป ถากลไกตรงนี้ดี จะผานชวงวัยรุนไป
ไดอยางไมมีปญหาแตถากลไกตรงนี้ไมดี
หรือไมมีความพรอมที่จะทําใหวัยรุนชายผาน
ไปได อาจนํามาซึ่งปญหาตางๆ มากมาย เปน
ตนเหตุของหลายๆ  ปญหาโดยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับผูหญิง ไมวาจะเปนในเรื่องของ
การใชความรุนแรงกับผูหญิง ปญหาการทํา
แทง ปญหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ และ
โรคเอดส เปนตน ปญหาเหลานี้ ลวนแลวแต
มีสาเหตุมาจากผูชาย อันเปนผลมาจากใน

ขณะที่เปนวัยรุน ไมสามารถผานพัฒนาการ
ดานตางๆไปไดอยางสมบูรณ ทําใหเก็บสะสม
ส่ิงเหลานี้เอาไว จนกลายเปนระเบิดเวลาของ
การเกิดปญหาตางๆ ตามมาอยางมากมายไดใน
ที่สุด (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2532) 

 
ลักษณะของพัฒนาการทางด านสั งคม
จิตวิทยาของวัยรุนชาย 

พัฒนาการทางสังคมของวัยรุนนั้น 
จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีแบบ
แ ผ น ต า ม ลํ า ดั บ ขึ้ น อ ยู กั บ อ า ยุ  แ ล ะ
ประสบการณที่เด็กไดรับจากการปฏิสัมพันธ
กับสิ่ งแวดลอมในแตละชวงอายุ  (Freud, 
1856-1939) ไดเนนวาประสบการณที่เด็ก
ไดรับในระยะแรกมีความสําคัญตอเด็ก เพราะ
จะมีผลตอพัฒนาการบุคลิกภาพเมื่อโตเปน
ผูใหญ พัฒนาการทางสังคมของเด็กเปนไป
ตามขั้นตอน  

การ เรี ยน รูพัฒนาการวั ย รุนจึ งมี
ประโยชนทั้งตอการสงเสริมใหวัยรุนเติบโต
เปนผูใหญที่มีสุขภาพดีทั้งทางรางกายจิตใจ
สังคม และชวยปองกันปญหาตางๆ ในวัยรุน 
เชน ปญหาทางเพศ หรือปญหาการใชสาร
เสพติด พัฒนาการของวัยรุน จะเกิดขึ้นเมื่อ
เด็กเขาสูอายุประมาณ 12-13 ป เพศหญิงจะ
เขาสูวัยรุนเร็วกวาเพศชายประมาณ 2 ป และ
จะเกิดการพัฒนาไปจนถึงอายุประมาณ 18 ป 
จึ ง จ ะ เ ข า สู วั ย ผู ใ หญ  โด ย จ ะ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางมากในพัฒนาการดานตางๆ  
นักจิตวิทยาหลายทานใหความเห็นวา วัยรุน
เปนวัยวิกฤตแหงพัฒนาการเปนวัยแหง
ความเครียดและความรุนแรง ซ่ึงทั้งหมดนี้มี
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ผลตอพัฒนาการในขั้นตอไปของชีวิต ซ่ึงผูที่
เกี่ยวของโดยตรงกับวัยรุนตองเขาใจถึง
พัฒนาการวัยรุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานตางๆ โดยเฉพาะทางดานรางกายที่
เ ห็ นได ชั ด  และนับ เปนช ว งวั ยที่ มี ก า ร
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วมากที่สุดชวงหนึ่ง   

ลักษณะของพัฒนาการทางด าน
สังคมจิตวิทยาของวัยรุนทั่วไปมีลักษณะทาง
สังคม ดังนี้ 

 1)   มีความสนใจในเรื่องต าง  ๆ 
นอยลง  แตมองอยางลึกซึ้งมากขึ้น  ความ
สนใจในเรื่องบางอยาง อาจมีอิทธิพลมาจาก
เพื่อนวัยเดียวกัน  (วินัดดา  ปยะศิลป และ 
พนม เกตุมาน, 2545)  เนื่องจากใชเวลาสวน
ใหญอยูกับ เพื่อนการเที่ยวเตร การสนทนาใน
เร่ืองตาง ๆ อาจเปนสาเหตุแหงการเริ่มสนใจ
ในเรื่องบางเรื่องและตองการรูใหลึกซึ้งขึ้น 
เด็กจะแสวงหา ความรูจากแหลงตาง ๆ เชน 
หาหนังสืออาน ซักถามจากผูรู เขียนจดหมาย 
หรือใชโทรศัพทเพื่อซักถาม 

 2) มีการแสดงออกที่เหมาะสมตาม
เพศและวัยมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางเจต
คติและพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นตามเพศ
และวัย เด็กจะมีความพยายามในการปรับตัว
ใหเหมาะสมกับสถานภาพทางสังคมของ
ตนเองมากขึ้น เด็กในกลุมจะมีอิทธิพลตอกัน 
เด็กจะเรียนรูการรักษามิตรภาพ ความซื่อสัตย 
ตอกลุม 

 3) การคบเพื่อนจะเริ่มมีมาตรฐาน
ทางวัฒนธรรมแบบผูใหญ เด็กวัยรุนจะพัฒนา
รูปแบบตลอดจน  เหตุผลในการเลือกคบ
เพื่อนมากขึ้นตามวัย  แนวคิดในการเลือก

เพื่อนจะเปลี่ยนไป เชน ในวัยเด็กจะมีการ คบ
เพื่อนกลุมใหญ คบเพื่อเที่ยวหรือเลนดวย แต
เมื่อเติบโตขึ้นจํานวนสมาชิก ในกลุมจะเริ่ม
ลดนอยลง จะมีการเลือกสรรมากขึ้น มีการ
เลือกคบเพื่อนที่เขาใจกัน มีความเห็นอก เห็น
ใจซึ่งกันและกัน และมีความลึกซึ้งผูกพันกัน
มากขึ้น  วัย รุนมักมี เพื่อนสนิท  1-2 คนที่
สามารถพูดคุย และระบายสิ่งตางๆ ใหกัน
และ กันฟงได แตบางคนอาจมีเพื่อนจากกลุม
ยอยหลายกลุมมารวมกัน แตไมวาจะมีจํานวน
เทาใดกลุมเพื่อนที่วัยรุนคบกันอยูจะมีการ
แสดงออกที่แสดงใหเห็นการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และไดทําสิ่งตางๆ ที่สนใจ
รวมกัน สถานภาพของเด็กวัยรุน จะไดรับการ
ยอมรับในกลุมมากกวา จาก พอแม บางคน
ไมกลา แตงตัวหรือทําสิ่งใดที่ผิดจากกลุมเลย 
แตเมื่อเขาสูวัยรุนตอนปลาย  เด็กจะคอยๆ 
แยกตัวเองออกจากกลุม และเริ่มมีขอสงสัย
เกี่ยวกับ ความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในกลุมดวย 
ในขณะเดียวกันก็เร่ิมมีความมั่นใจในตัวเอง
มากขึ้น และสามารถตัดสินใจดวยตัวเองได 
เขาจะเริ่มเบื่อความคิดของกลุมและหันมา
สรางสรรคแบบแผนของตนเอง นั่นคือ การ
กาวสูภาวะของความเปนผูใหญ แตไมได 
หมายความวาเขาจะตอง ทิ้งเพื่อนไปเสียหมด 
เพียงแตเปนการมองเพื่อนในอีกมุมมองหนึ่ง
เทานั้น 
 4) ยอมรับการเปนสมาชิกของหมู
คณะตามค านิ ยมและความสนใจในสิ่ ง
เดียวกัน เด็กวัยรุนเริ่มมีความเปนตัวของ
ตัวเอง ความเขาใจในตัวเอง ตองการเลือก
กลุมเพื่อนเพื่อใหมีความรู สึกมั่นใจ  และ 
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ปลอดภัย และสามารถถกปญหากันได จาก
การศึกษาของ สนิฟล่ี (Snively, 1986 อางใน
รัดใจ เปยแกว, 2545) พบวาเด็กวัยรุน
สวนมากไดประสบการณ และการเรียนรู
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ จากสภาพการเรียนการ
สอนที่มาจากการแสดงความคิดเห็น ความ
เชื่อ คานิยม และความรูสึกของกลุมเพื่อนรวม
ช้ัน และเพื่อนรวมกลุม 

 5) มีความคิดถึงเรื่องฐานะ ยศศักดิ์
และตําแหนงมากขึ้น เด็กวัยรุนเริ่มมีความคิด
เปนตัวของตัวเอง ตองการมีผูนํากลุม ในกรณี
ของการเปนผูนํากลุม โดยทั่วไปมักเปนเด็ก
ที่มาจากครอบครัวที่มีสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจดี เพราะสามารถเขากับสังคม
ทุกรูปแบบไดในการดําเนินการกิจกรรม 
ตางๆ มักมีการเลือกสรรตัวแทน หรือมีการ
แตงตั้งตําแหนงตาง ๆ เพื่อมอบหมายหนาที่
ในแตละบทบาทใหชัดเจน 

 6) มีกิจกรรมทางสังคมที่มีพิธีรีตอง
มากขึ้น มีความรับผิดชอบในสังคมมากขึ้น
ตองการมีสวนเขาชวยเหลือ และแกไขปญหา
สังคมรวมกับผูใหญ 

 7) มีการนัดพบเพื่อนตางเพศบอยขึ้น 
มีความสัมพันธเพื่อการมีครอบครัวมากขึ้น 
เด็กวัยรุนจะแสวงหาวิธี การอานใจเพื่อนเพศ
ตรงขามที่ตนสนใจดวยวิธีการตางๆ การคบ
หาสมาคมในขั้นแรก ๆ นั้นเปนในลักษณะ
ศึกษานิสัยใจคอซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู
การมีชีวิตคูรวมกนัตอไป 

นักจิตวิทยาหลายทานใหความเห็น
วา วัยรุนเปนวัยวิกฤติแหงพัฒนาการเปนวัย
แหงความเครียด และความรุนแรง ซ่ึงจะมีผล

ตอพัฒนาการในขั้นตอไปของชีวิต โลกของ
วัยรุนในปจจุบัน ตองเผชิญกับสิ่งลอแหลม
หลายประการ ไดแก ยาเสพติด อันธพาล การ
มี เพศสัมพันธ  และความเครียดจากการ
แขงขัน อยางเอาเปนเอาตายในการเรียน  

ดังนั้นจึงกลาวไดวา พอแมที่จะให
ความชวยเหลือหรือการใหความรูวัย รุน
เกี่ยวกับสภาพตามธรรมชาติของวัยรุนชาย
และเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการในดานตางๆ 
ของวัยรุนชาย เพื่อจะไดนําความรูมาชวยให
วัยรุนชายเขาใจตัวของเขาเอง และสามารถที่
จะปรับตัวใหทันกับวิวัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว 

 
บทสรุป 
 เนื้อหาสาระที่เปนแนวคิดตางๆ ของ
วัยรุนชายตลอดจนการพัฒนาการทางดาน
สังคมจิตวิทยาของวัยรุนชายในชวงตางๆ มี
ความแตกตางกันแตจะมีความตอเนื่องเกี่ยวของ
กัน การกําหนดโดยใชชวงอายุดังกลาวเพื่อใช
เปนกรอบและแนวคิดเทานั้น เมื่อนําไปปฏิบัติ
จริงๆ  จะเห็นว าวัยรุนชายบางคนก็มีการ
พัฒนาการในดานตางๆ กาวหนากวาอายุจริง
และขณะที่บางคนอาจจะมีความลาชาในบาง
เร่ือง ทั้งนี้เพราะวาพัฒนาการในดานตางๆ ของ
วัยรุนในสังคมตางๆ ในแตละชวงอายุมีความ
หลากหลายและแตกตางกันไปบาง ทั้งนี้คงจะ
ไมสามารถชี้ ชัดลงไปไดเลยวาอะไรถูกผิด 
เพราะมีปจจัยอ่ืนๆ ที่เขามามีสวนในการเรียนรู
ตอการเปลี่ยนแปลงความกาวหนาทางดาน
พัฒนาการในดานตางๆ คงจะตองคํานึงถึง
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ป จจั ย อ่ืนๆ  ร วมด วยก อนที่ จะตั ดสินว า
เหมาะสมถูกตองหรือไม แตอยางไรก็ตามสิ่งที่
รวบรวมมานําเสนอเปนสิ่งที่วัยรุนสวนใหญมี
การพัฒนาการทางดานสังคมจิตวิทยาของวัยรุน
ชายในชวงอายุตางๆ มีลักษณะดังกลาวขางตน 
ส่ิงที่น าสนใจคือการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาการในดานตางๆ ของวัยรุนชายเกิดขึ้น
อยางมากและรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ ซ่ึงเปน
ชวงระยะเวลาที่วัยรุนชายจะตองมีการปรับตัว    

มี ก า ร เ รี ย น รู  ฝ ก ทั ก ษ ะ ในด า น ต า ง ๆ 
คอนขางมาก จึงเปนชวงระยะเวลาที่สําคัญที่
บุคลากรทางการแพทย ผูปกครอง ตลอดจนตัว
วัยรุนชาย ควรไดรับทราบ ใหความสนใจไดรับ
การดูแลเอาใจใส  อีกชวงระยะเวลาหนึ่ ง 
นอกจากในวัยเด็ก ที่จะประคับประคองใหเด็ก
สามารถผานระยะวัยรุน ซ่ึงถือวาเปนระยะเวลา
ธรรมชาติมรสุมของชีวิตไปไดอยางปลอดภัย
เพื่อเปนผูใหญที่ดีและมีคุณภาพ 
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