
บทที่ 3  
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 เพื่อตอบคําถามวา “ทําไมเด็กและเยาวชนจึงมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ” ผูเขียนจึงได
รวบรวมสถานการณพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพตางๆ โดยคนควาจากเอกสารตางๆ ที่ไดมี
ผูทําการวิจัยซึ่งมีทั้งขอมูลเชิงสถิติและการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยสามารถสรุปผลจากการ
คนควาไดดังตอไปนี้ 
 
สถานการณของพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสขุภาพ 

1. การใชยาเสพติด ยาเสพติดที่เยาวชนนิยมมากที่สุด คือ เบียร/ไวน/สปาย รองลงมาคือ  
เหลา และเครื่องดื่มผลไมที่ผสมแอลกอฮอล  

2. การด่ืมสุรา อายุเฉลี่ยที่เร่ิมด่ืมสุราคือ  20-24 ป แตก็พบวามีเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป
รวมอยูดวยถึงแมวาจะไมมากก็ตาม  แสดงใหเห็นวาการดื่มสุราไดขยายไปสูกลุมเด็กและ
เยาวชนมากขึ้น  

3. การสูบบุหรี่ โดยเฉลี่ยแลวพบวาอายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีคือ ชวงอายุที่อยูระหวางอายุ 15-24 ป 
นั่นหมายความวา มีเด็กและเยาวชนใหมๆ ที่สูบบุหร่ีทดแทนผูสูบที่ตายและเลิกสูบเพราะ
เปนโรคทดแทนขึ้นเรื่อยๆ และสวนใหญพบวา เด็กที่สูบบุหร่ีเปนนักเรียนอาชีวะ และเด็กที่
อยูในเขตชนบท  

4. การมีเพศสัมพันธ อายุตํ่าสุดของชายที่มีเพศสัมพันธ คือ 9 ป สวนผูหญิงอายุตํ่าสุดที่มี
เพศสัมพันธ คือ 10 ป อายุเฉลี่ยของชายที่มีเพศสัมพันธ คือ 15 ป และอายุเฉลี่ยของหญิง
ที่มีเพศสัมพันธ คือ 16 ป การขมข่ืนเกิดจากการกระทําโดยเด็กและเยาวชนสูงถึง 2.6 ราย 
หรือเฉลี่ยแลวมากกวา 2 รายในแตละวัน ในจํานวนนี้มีเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ที่ตกเปน
เหยื่อจากการถูกขมขืนเฉลี่ยวันละ 2 ราย  

5. การรวมกลุมที่นําไปสูพฤติกรรมที่ไมสรางสรรค จากการรวบรวมสถิติใน  1 เดือน
พบวามีกลุมวัยรุนที่ยกพวกตีกันถึง 3,000 คร้ัง และจากสถิติจํานวนเด็กและเยาวชนที่ถูก
ดําเนินคดีทํารายชีวิต-รางกายของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ก็มีแนวโนม
เพิ่มข้ึนเชนกัน โดยในป 2548 ที่มีผูกระทําผิด 1,493 คน เพิ่มเปน 1,908 คดี ในป 2549 
หรือเพิ่มข้ึนจากเดิม 27.8% นอกจากความรุนแรงที่เกิดจากการยกพวกตีกันแลวการกอ
ความรําคาญโดยแกงรถซิ่งอีกดวย  
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ผลกระทบ 

1. การใชยาเสพติด ผลกระทบทางตรง คือ  ทําใหรางกายออนแอ มีผลตอระดับสติปญญา 
สวนทางออมมีผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิต เชน ความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม
ลดลง และยังเปนชองทางที่นําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เชน การขายตัวเพื่อแลกยา เปน
ตน  

2. การด่ืมสุรา ผลกระทบแตส่ิงที่สําคัญคือ ในจํานวนผูที่ปวยดวยโรคพิษสุราเรื้อรังทั้งหมดมี
เด็กที่มีอายุยังไมถึง 15 ปรวมอยูดวย นอกจากผลกระทบตอสุขภาพแลวแตการดื่มสุรายัง
สงผลตอผูอ่ืนในสังคมดวย เชน เด็กและเยาวชนที่ด่ืมสุราจนเมาจนขาดสติในการยับยั้งชั่ง
ใจจนนําไปสูการกออาชญากรรมได   

3. การสูบบุหรี่ การสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เชน การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  การเที่ยวสถานที่บันเทิง  เลนการพนัน  การเสพยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ 
การทะเลาะวิวาท ความคิดฆาตัวตาย เปนตน  

4. การมีเพศสัมพันธ มีผลกระทบตอสุขภาพ เชน การติดเชื้อโรคได เนื่องจากการมี
เพศสัมพันธของเด็กและเยาวชนไมนิยมสวมถุงยางอนามัย นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการตั้ง
ทองและถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้คานิยมในเรื่องการปลอยเนื้อปลอยตัวของเด็กยังทําใหงาย
ตอการตัดสินใจขายตัวอีกดวย 

5. การรวมกลุมที่นําไปสูพฤติกรรมที่ไมสรางสรรค จะเห็นไดวาการตั้งกลุมที่มี
สรางสรรคของเด็กและเยาวชนตางมีผลกระทบตอตนเองและคนรอบขาง 

ทัศนคติ 

 จากการสํารวจของหนวยงานตาง ๆ พบวา เด็กและเยาวชน ตางทราบดีวาพฤติกรรมเสี่ยง
ตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนเปนสิ่งที่ไมควรกระทํา   

สาเหตุ 

1. ยาเสพติด สาเหตุที่เยาวชนหลงเดินทางผิดเปนเพราะครอบครัว เชน การเลียนแบบ
พฤติกรรมพอแม หรือการโหยหาความรักจนถูกผูอ่ืนชักจูงไดงาย เปนตน 

2. การด่ืมสุรา สาเหตุที่ด่ืมเพราะเลียนแบบสมาชิกในครอบครัว เพื่อนๆ ชักชวน และกลยุทธ
ทางการแขงขันหรือที่เรียกวาการสรางคานิยมในการบริโภคซึ่งเปนกลยุทธตางๆ ในระบบ
ทุนนิยมซึ่งยั่วยุใหเด็กและเยาวชนดื่มสุรามากขึ้นดวย 

3. การสูบบุหรี่ สาเหตุที่สูบเพราะ ทําตามอยางเพื่อน อยากทดลอง เพื่อเขาสังคม เปนตน  
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4. เพศสัมพันธ ปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชน คือ ส่ือ 
ยกตัวอยางเชน ส่ือทางโทรทัศน หรือส่ือทางคอมพิวเตอร เชน เว็บไซดเกี่ยวกับส่ือลามก 
เปนตน ดังผลการวิจัยตอไปนี้ 

5. การรวมกลุมที่นําไปสูพฤติกรรมที่ไมสรางสรรค คือ วัฒนธรรมกลุมที่ไมไดรับการ
แกไขใหดีข้ึนจะหลอหลอมใหเกิดคานิยมที่ผิดขึ้นมาได นอกจากนี้ส่ือมวลชน เชน ละคร 
เพลง ที่มีเนื้อหาที่แฝงไปดวยความรุนแรงก็มีอิทธิผลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอีก
ดวย  

 
อภิปรายผล 
 สาเหตทุี่ทาํใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพนั้นอาจกลาวไดวา มีสาเหตุ
มาจากโครงสรางทางสงัคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
 การที่เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพสวนหนึ่งมาจากปญหาครอบครัว ๆ 
เปนสถาบันหนึ่งในสังคมที่ทําหนาที่ในการเลี้ยงดูตลอดจนขัดเกลาสมาชิกในสังคมที่เกิดขึ้นใหมให
รูจักกฎเกณฑเพื่อสมาชิกรูและเขาใจจนสามารถอยูรวมกันได นอกจากนี้ครอบครัวยังเปนสถาบนัที่
ใหความรักความอบอุนแกสมาชิกในครอบครัวอีกดวย แตปจจุบันการใชเวลาทํากิจกรรมรวมกัน
ระหวางสมาชิกในครอบครัวนอยลง  ทําใหความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวไมแนบแนน
เหมือนกอน เด็กและเยาวชนจึงถูกชักจูงใหหลงผิดไดงาย เพราะการโหยหาความรักและความ
อบอุน พวกเขาจึงใชผูอ่ืนที่ใกลชิดเปนที่พึ่ง และหันไปหาวัตถุที่ตอบสนองความสุขทางกายและใจ
เปนหนทางในการระบายความเหงา เชน การดูหนังหรือฟงเพลงที่มีอิทธิพลกระตุนใหเด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบที่ไมเหมาะสม อยางไรก็ตาม การที่พอแมทําพฤติกรรมบางอยางที่
ไมดีใหลูกเห็นก็เปนตัวอยางที่ทําใหลูกมีพฤติกรรมที่ไมดีเชนกัน  

 การที่เด็กและเยาวชนขาดความรักความอบอุนทําใหพวกเขายึดกลุมเพื่อน หรือคนใกลชิด
เปนที่พึ่ง และความสัมพันธที่กอข้ึนนี้มีความเขมขนทดแทนความอบอุนที่เคยมี พวกเขาไดหลอ
หลอมความรูสึกนึกคิดรวมกันจนสรางวัฒนธรรมกลุมยอยขึ้นมาใหม ภายใตความสัมพันธเชนนี้ มี
ความรัก ความอบอุน และความจงรักภักดี แตเปนที่นาเสียดายที่พลังของเด็กและเยาวชนเหลานั้น
ไมไดถูกนําไปใชในทางที่สรางสรรค  

 นอกจากปญหาความสัมพันธในครอบครัว วัฒนธรรมในกลุมยอยแลว ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมก็เปนปจจัยหนึ่งที่เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนสัมผัสกับอบายมุขไดมากขึ้น ถึงแมวา
แนวคิดการคาแบบเสรีจะถือวาเสรีภาพทางเศรษฐกิจเปนพื้นฐานของเสรีภาพทั้งปวง แตส่ิงที่จะ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบนี้ใหขับเคลื่อนไดก็คือ กิเลสของมนุษย ผูประกอบการทั้งหลาย
ดําเนินกลยุทธทางการตลาดโดยขาดความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้เพราะเชื่อวาเมื่อตนเองมีกําไร
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มากแลวก็สามารถนําเงินนั้นมาชวยสังคมได โดยมีเด็กและเยาวชนเปนจํานวนมากเปน
กลุมเปาหมายทางการตลาด ทั้งนี้เพราะเด็กชักจูงไดงายกวาผูใหญ ผูประกอบการจึงมีกลยุทธ
ตางๆ ในการชักจูงเชน  ใชรูปลักษณเพศตรงขามในการชักจูงใจ ใชความรูสึกเปนพวกพองเดียวกัน 
หรือสรางภาพลักษณใหผูใชดูดีข้ึน และหาซื้อไดงาย เปนตน แตสินคาที่เด็กและเยาวชนเหลานั้น
บริโภคกลับเปนสิ้นคาที่ไมมีประโยชนตอสุขภาพโดยตรง และอาจมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เสี่ยงอื่นๆ ที่ เปนปญหาตอสังคม เชน การดื่มสุรานํามาสูการทํารายรางกาย และการกอ
อาชญากรรม เปนตน   

 
 ขอเสนอแนะ 

1. จากการรวบรวมขอมูลทําใหจําแนกฐานขอมูลเด็กและเยาวชนไดวามีอยู 2 สวน คือ 
ฐานขอมูลที่บันทึกแบบประจําวัน และฐานขอมูลแบบสํารวจ ซึ่งแตละฐานขอมูลก็มี
วัตถุประสงคในการใชที่แตกตางกัน แตหากมีการแลกเปลี่ยนกันก็จะทําใหแตละ
หนวยงานไดทราบสถานการณของเยาวชนที่กวางมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
หาทางปองกันปญหาในเด็กและเยาวชนตอไป   

2. การแกไขปญหาของเด็กและยาวชนควรมีลักษณะแบบบูรณาการ ทั้งนี้จะเห็นไดวา
สาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในเด็กและเยาวชนมีหลายดานซึ่ง
เกี่ยวของกับหนวยงานหลายหนวย ดังนั้นเพื่อใหการแกปญหาของเด็กและเยาวชนมี
ความเปนเอกภาพ หนวยงานเหลานี้นาจะมีการเชื่อมประสานและวางแนวทางในการ
ทํางานดานเด็กและเยาวชนรวมกัน  
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