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แพทย์หญงิศรปีระภา ชัยสนิธพ

สภาพจติใจของวัยรุน่

วัยรุน่เป็นวัยของการเรง่เจรญิเตบิโตท้ังในทางชวีะ สรรีะ และจติวทิยา

เป็นวัยเรง่สร้างสขุนสัิย เรง่ปรับตัว เรง่ทางวชิาการ และเริม่เลอืกอาชพี
สรุปแล้วเป็น

การเรง่เจรญิเตบิโตทุกๆด้าน คำวา่ adolescent มาจากภาษาลาตนิ adolescere

ซ ึง่หมายความวา่ to grow up4 มวัียรุน่และพ่อแมข่องวัยรุน่จำนวนไมน้่อยทีต้่องเดอืดร้อน

วุน่วายไปกับการเปลีย่นแปลงอยา่งมากมายนี้
แตใ่นเวลาเดยีวกันก็มวัียรุน่อกีจำนวนมากที่

ผา่นระยะของวัยนี้ไปได้โดยไมม่ปัีญหาแตอ่ยา่งใด Erikson
เป็นผู้หนึง่ท ีม่องวา่ส ิง่ตา่งๆ

ท ีเ่กดิขึ้นในชว่งวัยรุน่
เป็นเรือ่งท ีไ่มใ่ชค่วามผดิปกตหิรอืเรือ่งท ีน่า่จะเดอืดเนื้อร้อนใจมาก

มายนัก ถงึแม้ Erikson จะใช้คำวา่ “identity crisis” ในการบรรยายถงึวัยรุน่

เขาก็หมายถงึชว่งระยะหนึง่ของพัฒนาการตามปกติ
และคำนี้ก็กลายเป็นท ีย่อมรับและใช้กัน

โดยทัว่ไป5

การแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง(Identity Versus Role Confusion :12-20 ป)ี

การปรับตัวของวัยรุน่เป็นพัฒนาการตอ่จากวัยเด็ก แตวั่ยรุน่จะต้องเผชญิกับ

ความคาดหวังของผู้อ ืน่มากกวา่สมัยเมือ่เขายังเด็ก
การเปลีย่นแปลงจากเด็กท ีพ่ึ่งพาอาศัย

พ่อแมไ่ปเป็นคนทีก่ำลังจะเริม่เป็นผู้ใหญ ่จะเริม่รับผดิชอบตัวเอง
ทำให้วัยรุน่ต้องมกีารปรับ

ตัวทางอารมณ์และสังคมอยา่งมาก มกีารสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง สร้างทัศนคต ิและคา่

นยิมแหง่ชวีติ เม ือ่เริม่หา่งจากพ่อแม่
มติรภาพระหวา่งเพื่อนฝูงก็กลายเป็นส ิง่ท ีส่ำคัญทีส่ดุ
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อยา่งหนึง่ของวัยรุน่ การแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเองนี้ Erikson เรยีกวา่เป็น iden-

tity crisis หรอืวกิฤตการณ์แหง่การแสวงหาเอกลักษณ์ มกีารมองตน และเห็นตนเอง

ตามทีผู้่อ ืน่เห็น เรยีนรู้และยอมรับความสามารถของตน เลอืกเอาความเป็น “ตน”
เหมอืน

ตัวละคร เลอืกสวมหน้ากาก ซ ึง่ตนจะแสดงบทบาทได้เหมาะสม เชน่เดยีวกับการสวมหัว

โขนของไทย4 เรยีนรู้และสร้างเอกลักษณ์ของตนขึ้นมา

การยอมรับตนขึ้นอยูกั่บการใช้สตปัิญญาของผู้น้ันด้วย ถ้ามเีหตุมผีลใช้สตปัิญญาก็

จะเข้าใจตัวเองตามทีเ่ป็นจรงิ (realistic) ถ้าใช้อารมณ์อยา่งเดยีวก็จะมองเห็นตน

ตามทีต่นอยากจะเป็น (ideal self)
ผู้ท ีใ่ช้สตปัิญญายอ่มมองเห็นความแตกตา่งระหวา่ง

ตัวเองจรงิๆ กับตัวเองในอุดมคต ิการมองเห็นตัวเองนี้
ยังได้รับการสนับสนุนจากสังคม

วัฒนธรรมทีแ่วดล้อมตนอยู ่ถ้าพ่อแมเ่พื่อนฝูงยอมรับ ก็จะเกดิความมัน่ใจในตัวเอง
ถ้าเข้า

กับใครไมไ่ด้ ก็ทำให้เกดิความสงสัยไมมั่น่ใจ
และไมเ่ช ือ่วา่ผู้อ ืน่จะยอมรับตนตอ่ไป

อารมณ์ของเด็กวัยรุน่

อารมณ์ของเด็กวัยรุน่มักเป็นผลสบืเนือ่งมาจากระยะกอ่นวัยรุน่ โดยบางคร้ัง

อาจเพิ่มความรุนแรงขึ้นบ้าง3 เด็กวัยนี้ มักจะมคีวามรู้สกึท ีเ่ปดิเผย
เช ือ่มัน่ในตนเอง รู้สกึ

วา่ตนมคีวามสขุ แตใ่นบางคร้ังก็อาจจะหดหู ่มคีวามสงสัยอยูต่ลอดเวลาได้
รู้สกึชอบและไม่

ชอบรุนแรง ไมค่อ่ยจะยอมใครงา่ยๆ แตบ่างคร้ังก็จะโอบอ้อมอารี
บางคร้ังก็เป็นคนเห็นแก่

ตัวแบบเด็กๆ มักจะมคีวามรู้สกึนกึคดิขัดแย้งกับผู้ใหญอ่ยูเ่สมอ
ถ้าพ่อแมใ่ห้โอกาสเด็กวัยรุน่

ได้แสดงความเห็น ก็จะชว่ยให้เด็กเรยีนรู้วธิกีารขึ้นทลีะน้อยถ้าไมเ่ปดิโอกาสเลย
เด็กจะ

เกดิความเครยีด และเกดิปัญหาทางอารมณ์ตามมา
เวลาทีอ่ยูบ้่านเด็กวัยรุน่มักจะชอบอยูใ่น

ห้องสว่นตัวตามลำพัง ไมช่อบให้ใครรบกวน
แตเ่วลาอยูกั่บเพื่อนๆจะชอบชว่ยเหลอืให้คำ



แนะนำเพื่อนฝูง ชอบคบกันเป็นกลุม่ๆ ชอบให้เพื่อนฝูงยอมรับและยกยอ่ง
เวลาทีเ่ด็กวัยรุน่

อยูบ้่าน พ่อแมมั่กจะเห็นวา่เป็นเด็กอยูเ่สมอ เด็กเองก็ไมช่อบการบังคับ
และมักจะมข้ีอขัด

แย้งอยูภ่ายในใจของเด็กเสมอ เชน่ บางคร้ังก็อยากเป็นผู้ใหญ ่จะได้ทำอะไรได้ตามใจ

ตนเอง บางคร้ังก็อยากจะมคีนดูแล อยากจะสบายแบบเด็กๆอกี อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจาก

เด็กกำลังเตบิโตไปสูค่วามเป็นผู้ใหญ ่มคีวามต้องการท ีจ่ะพึ่งพาตนเอง
จงึทำให้เด็กมักจะ

ฝา่ฝนืกฎเกณฑ์ตา่งๆในครอบครัว ไมเ่ห็นด้วยกับพ่อแม่
ท้ังๆท ียั่งคงต้องการความสนใจจาก

พ่อแมอ่ยู ่ท้ังนี้ เพราะต้องการความเป็นอสิระนัน่เอง
บอ่ยคร้ังท ีค่วามขัดแย้งเกดิขึ้นจาก

เรือ่งเล็กๆ เชน่ การแตง่กาย
ถ้าพ่อแมเ่ข้มงวดมากก็จะทำให้เด็กเกดิความเครยีดมากขึ้น

ความต้องการท ีส่ำคัญอยา่งหนึง่ของเด็กวัยนี้ คอื ต้องการให้คนอืน่ๆยอมรับ

ความเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิของตน
ต้องการมทีุกส ิง่ทุกอยา่งเหมอืนเพื่อนๆเพศเดยีวกัน

ในกลุม่3 ต้องการเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่
ต้องการให้เพื่อนๆรู้สกึประทับใจในพฤตกิรรมของ

ตน เด็กวัยรุน่จะรู้สกึนยิมความกล้าหาญของหญงิหรอืชายทีม่ชี ือ่เสยีงดเีดน่
และต้องการมบีท

บาทแบบผู้ใหญด้่วย

เด็กวัยรุน่มักจะเอาใจใสกั่บรูปรา่งหน้าตาของตนมากขึ้น นกึถงึความเปลีย่น

แปลงของตนอยูต่ลอดเวลา รู้สกึกังวลใจกับความเก้งก้างของตน ไมพ่อใจรูปรา่งหน้าตา

แม้ผู้ใหญจ่ะเห็นวา่เป็นเรือ่งไมส่ำคัญนัก
แตเ่ด็กเองจะกังวลใจมากเพราะต้องการให้ตนน้ัน

เป็นท ีย่อมรับของเพื่อนฝูง
การท ีเ่ด็กวัยรุน่มอีารมณ์ท ีเ่ปลีย่นแปลงงา่ยและรุนแรง ก็เพราะมี

ความเปลีย่นแปลงทางรา่งกายเกดิขึ้นไปทางแบบผู้ใหญ ่เด็กก็สนใจจะทำตามแบบอยา่งของ

ผู้ใหญ ่ซ ึง่บางคร้ังก็ทำได้ไมเ่หมาะสมหรอืไมเ่ข้าใจ
ผู้ใหญก่็จะมองวา่ยังเป็นเด็กอยู ่ทำให้

ขัดแย้งกันบอ่ยๆ นอกจากนี้ ยังมกีารเปลีย่นแปลงของตอ่มไร้ทอ่และอวัยวะภายใน



ทำให้

เด็กกนิจุขึ้น ออกกำลังมากขึ้น ต้องการพักผอ่นมากขึ้น
ผู้ใหญอ่าจจะเข้าใจวา่เกยีจคร้าน

เด็กวัยรุน่เริม่สนใจเพศตรงข้าม ต้องการพึ่งตนเองและหมูค่ณะ
จงึมักรวมกันเป็นกลุม่เป็น

แก๊งค์ ถ้าผู้ใหญขั่ดขวางก็ทำให้เกดิความเครยีด หงุดหงดิ อยากหลบออกนอกบ้าน หรอื

เก็บตัวอยูแ่ตใ่นห้อง การพยายามปรับตัวให้เข้ากับความเปลีย่นแปลงใหม่ๆ
และส ิง่แวดล้อม

ใหม่ๆ  ทำให้เด็กวัยรุน่มอีารมณ์ท ีไ่มมั่น่คง จะเกดิความคับข้องใจอยูเ่สมอ

ความเปล ีย่นแปลงทางจติใจของเด็กวัยรุน่

ความเปลีย่นแปลงทางจติใจของวัยรุน่ มผีลสบืเนือ่งมาจากความเปลีย่นแปลง

ทางรา่งกายของเด็กนัน่เอง อาจจะแยกเป็นหลายแงมุ่มดังนี้3

1. มคีวามต้องการใหม่ๆ เกดิขึ้น และเป็นไปอยา่งรุนแรง ต้องการอะไร

เมือ่ไมไ่ด้ดังใจก็จะมพีฤตกิรรมเปลีย่นแปลงไป เชน่ โกรธฮดึฮัด และจะพยายามหาความ

พอใจเอาทางใดทางหนึง่ให้ได้
ผู้ใหญมั่กกดีกันห้ามไมใ่ห้เด็กได้รับความสขุเพลดิเพลนิ ท้ังๆ

ท ีบ่างคร้ังก็ไมไ่ด้กอ่ให้เกดิอันตรายแตอ่ยา่งใด

2. มคีวามรู้สกึทางเพศเกดิขึ้น เด็กจะมองเห็นความสวยงาม แตจ่ะพิถพีิถัน

ในการแตง่ตัวเพื่ออวดเพศตรงข้าม
การให้ความรู้ท ีถู่กต้องในเรือ่งเพศจงึเป็นส ิง่สำคัญและ

จำเป็นในวัยรุน่

3. เกดิความกังวลใจเรือ่งการเจรญิเตบิโต รา่งกายเตบิโตเร็ว จนทำให้

เด็กกังวลวา่รูปรา่งจะใหญโ่ตเทอะทะ บางคนจะอดข้าวบ้าง
ยนืนัง่ต้องงอๆเพื่อให้ตัวเล็ก

ลงบ้าง เด็กหญงิมักสวมเส ื้อช้ันในคับๆรัดรูปทรงไมใ่ห้รู้สกึวา่เตบิโตขึ้น
เด็กชายกังวลเรือ่ง

เสยีงเปลีย่นไป เป็นต้น

4. สตปัิญญา ความคดิเจรญิมากขึ้น สนใจแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มพูน

ความสามารถ เริม่เข้าใจความไพเราะ ความด ีความสวยงาม ความเจรญิทางด้านนี้จะ

คอ่ยเป็นคอ่ยไป



5. รู้จักรับผดิชอบและต้องการเป็นอสิระ เด็กเช ือ่ความสามารถของตนเอง

รักเกยีรตยิศช ือ่เสยีง สนใจทำส ิง่ท ีด่งีามและเป็นประโยชน์ ชอบแสดงความคดิเห็น
และ

กระทำส ิง่ตา่งๆตามลำพัง ชอบทดลองส ิง่น้ันส ิง่นี้ เรือ่ยไป
ส ิง่ใดท ีพ่อใจก็รับเอาไว้ การเข้า

ใจเด็กวัยรุน่และแนะนำให้รู้จักการตัดสนิใจโดยถูกต้องเหมาะสม
จงึนับวา่เป็นส ิง่สำคัญ

6. อารมณ์เปลีย่นแปลงงา่ย และรุนแรง ประเดี๋ยวรักประเดี๋ยวโกรธทำ

อะไรสำเร็จก็ดใีจ พลาดพล้ังก็เสยีใจ กระตอืรอืร้น

7. มจีนิตนาการมากขึ้น โดยถอืตนเองเป็นคนสำคัญในจนิตนาการ และมัก

เก ีย่วกับความรัก ความสำเร็จ ความปลอดภัย ความสงสารตนเอง ความตาย

8. ความเช ือ่มัน่ตา่งๆเป็นไปอยา่งรุนแรง เช ือ่อะไรก็มักจะเช ือ่เอาจรงิๆ

จังๆ เชน่ เช ือ่เรือ่งของความถูกต้อง ความดี
แตใ่นขณะเดยีวกันก็จะเกดิระแวงไมย่อม

เช ือ่อะไรงา่ยๆ นอกจากจะมหีลักฐานมาประกอบอ้างองิ

9. ความสนใจในการสมาคมมมีากขึ้น เข้าใจความสัมพันธ์และหน้าท ีท่ ีต่นจะ

ต้องปฏบัิต ิหมูค่ณะมอีทิธพิลเหนอืเด็ก
เด็กวัยนี้จะคล้อยตามระเบยีบปฏบัิตขิองหมูค่ณะหรอื

สังคม ดังน้ัน การจัดส ิง่แวดล้อม สโมสรสังคมส ิง่ท ีด่งีาม
ก็จะเป็นประโยชน์แกเ่ด็ก

10. ประสาทและความรู้สกึด้านสัมผัสตืน่ตัวขึ้นมาก เด็กจะสนใจดนตร ีวรรณ

กรรม ศลิปกรรมตา่งๆ
ผู้ท ีม่คีวามเป็นพิเศษอยูท่างด้านนี้บ้างแล้วก็จะก้าวหน้าไปมาก นสัิย

การกระทำหลายๆอยา่งก็มักจะเกดิขึ้น เปลีย่นแปลงหรอืเลกิไปในวัยนี้
รวมท้ังนสัิยในการ

คดิและรู้สกึด้วย เชน่ สร้างนสัิยอดทนเอื้อเฟื้อเผือ่แผ ่เป็นต้น

พัฒนาการทางสังคมของเด็กวัยรุน่

เด็กต้องการอสิระท ีจ่ะทำงานของตนเอง และการสังคมในกลุม่เพื่อนก็จะกว้าง

ขึ้น มักจะอยูเ่ป็นกลุม่
การได้ทำกจิกรรมรว่มกันจะเป็นรากฐานความสัมพันธ์ทางสังคมใน



อนาคต การท ีเ่ด็กเห็นอกเห็นใจผู้อ ืน่
พยายามจะชว่ยผู้อ ืน่จัดเป็นวุฒภิาวะท ีเ่จรญิขึ้น รู้จัก

เป็นผู้ให้และผู้รับระหวา่งเพื่อนในวัยเดยีวกันดขีึ้น
เม ือ่เข้าสูวั่ยรุน่ตอนกลางจะมคีวามเช ือ่

มัน่ในตนเองมากขึ้น
จงึมักทำหรอืแสดงความคดิไมเ่หมอืนกับคนอืน่ๆเพราะเด็กต้องการเป็น

ตัวของตัวเองมากขึ้น อทิธพิลของหมูค่ณะเริม่ลดน้อยลง

ความสนใจของเด็กวัยรุน่3

1. ความสนใจเรือ่งสขุภาพ ได้แก ่เรือ่งการกนิ การนอน การพักผอ่น

เส ื้อผ้า ความสะอาด และการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

2. ความสนใจเรือ่งเพศ สนใจในการปรับปรุงตัวให้เข้ากับเพื่อนตา่งเพศ

การปฏบัิตตินตอ่เพศตรงข้าม การเลอืกเพื่อนตา่งเพศ เป็นต้น

3. ความสนใจในการเลอืกอาชพี ตอนแรกเด็กจะสนใจอาชพีในลักษณะ

เพ้อฝัน และสนใจหลายๆอาชพี ตอ่มาจงึจะสนใจอาชพีท ีเ่ป็นจรงิเป็นจังขึ้นมา
นอกจากนี้

อาชพีท ีเ่ขาสนใจเลอืก จะเก ีย่วข้องหรอืสัมพันธ์กับความสามารถของเขามากขึ้น

4. ความสนใจในกจิกรรมสันทนาการ เชน่ กฬีา การแสดงศลิปะ งาน

อดเิรก เป็นต้น และเด็กวัยรุน่มักจะเลน่เป็นกลุม่ เป็นทมี
มุง่หวังความสำเร็จของทมี

มากกวา่ของสว่นบุคคล

5. ความสนใจในการค้นคว้าและสร้างจนิตนาการ เชน่ การประดษิฐ์ การ

ค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์ การแตง่บทประพันธ์ การเขยีนภาพ เป็นต้น

6. ความสนใจในการสร้างนสัิยการเรยีนท ีด่ ีเด็กวัยรุน่จะพยายามคดิค้นวา่

ทำอยา่งไรจงึจะเรยีนได้ผลด ีทำงานให้มปีระสทิธภิาพ
ทำอยา่งไรจงึจะแก้ปัญหายากๆได้

7. ความสนใจในเรือ่งคุณสมบัตสิว่นตัว เชน่ บุคลกิภาพรูปรา่งหน้าตา

ความสะอาดเรยีบร้อย การสนทนาวางทา่ทาง และคุณลักษณะอืน่ท ีจ่ำเป็นในการเข้าสังคม

เชน่ การเอ ื้อเฟื้อผู้อ ืน่

8. ความสนใจในเรือ่งปรัชญาชวีติ เด็กวัยนี้เริม่คดิถงึหลักของศลีธรรม



จรรยา จะทำอะไรก็เริม่มกีฎเกณฑ์ มักจะมอีุดมคต ิหรอืสภุาษติประจำตัว

พฤตกิรรมของเด็กวัยรุน่ซ ึง่ผู้ใหญม่องวา่แปลกๆไมค่อ่ยเหมาะสมน้ัน แท้ท ีจ่รงิ

เป็นปรากฎการณ์ธรรมดาของเด็กนัน่เอง ถ้าผู้ใหญเ่ข้าใจก็จะสามารถให้คำแนะนำ จัด

ประสบการณ์ให้เด็กได้เปลีย่นแปลงพัฒนาไปในทางทีด่ ี
และเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม

ก็จะเป็นการสร้างสมบุคลกิภาพทีด่ใีห้แกเ่ด็กแตเ่ริม่ต้น
เพื่อให้เขาได้เป็นสว่นทีด่ขีองสังคม

และชว่ยกันสร้างสรรค์สังคมตอ่ไปในอนาคต

สภาพจติใจของผู้ใหญ่

โดยทัว่ไปความเป็นผู้ใหญ ่(adulthood) มักจะหมายถงึชว่งระยะเวลาทีพ้่น

จากวัยรุน่ และกอ่นทีจ่ะถงึวัยสงูอายุ ซ ึง่เป็นชว่งอายุประมาณ 18-60 หรอื 65 ปี

ชว่งระยะเวลานี้ แบง่ได้เป็น 3 ระยะ คอื วัยหนุม่สาว (young adult

years) ชว่งอายุ 18-35 ป ีวัยกลางคน (middle adult years) ซ ึง่เป็นชว่งอายุ

35-50 ป ีสว่นชว่งอายุ 50-65 ป ีน้ัน บางคนจะถอืวา่เป็นระยะของการบรรลุวุฒภิาวะ

ของความเป็นผู้ใหญเ่ต็มท ี่
(maturity)และเริม่ต้นของการเปลีย่นวัยไปสูก่ารเป็นผู้สงูอายุ6

อยา่งไรก็ตาม การแบง่ชว่งระยะวัยตา่งๆนี้ อาจจะแตกตา่งกันได้ เชน่ Levinson’s

(1978) ได้แบง่ชวีติคนออกเป็น 4 ชว่ง คอื 1. เด็กและวัยรุน่ อายุต้ังแตเ่กดิถงึ
22 ปี

2. ผู้ใหญวั่ยต้น อายุ 17-45 ป ี3. วัยกลางคน อายุ 40-65 ป ี4. วัยสงูอายุ อายุ

60 ปขีึ้นไป7

Intimacy VS Isolation และ Generativity VS Stagnation

เรือ่งการพัฒนาการทางด้านจติใจ ซ ึง่ศกึษาโดย Erikson ทีไ่ด้กลา่วแล้ว

ในตอนต้นของบทนี้ จะเห็นได้วา่ Erikson ได้มองวา่ ถ้าพัฒนาการทางด้านจติใจของคน

ในวัยหนุม่สาว (young adult) ได้เป็นไปอยา่งสมบูรณ์แล้ว จะมกีารพัฒนาบุคลกิภาพใน

สว่นของความสามารถทีจ่ะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ได้อยา่งสนทิชดิเช ื้อ
(capacity

for intimacy) แตถ้่าพัฒนาการนี้ ล้มเหลว ก็จะทำให้เกดิการหยุดชะงักของการสร้าง

สัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ และเกดิการแยกตัวออกจากสังคม



ไมส่ามารถมสัีมพันธ์ท ีส่นทิแนน่

กับใครได้ Erikson เรยีกผลทีเ่กดิจากความล้มเหลวของพัฒนาการนี้วา่ isolation5

สว่นในชว่งของวัยกลางคน (middle adult years) น้ัน Erikson ได้สรุปวา่ พัฒนา

การทางบุคลกิภาพของคนในวัยนี้
ถ้าเกดิขึ้นอยา่งเหมาะสมก็จะทำให้คนๆน้ันมคีวามสามารถ

ทีจ่ะ “ให้” หรอื “ใสใ่จ”บุคคลอืน่นอกเหนอืไปจากตัวของตัวเองได้ และ Erikson

เรยีกความสามารถอันนี้วา่ “generativity” แตถ้่าการพัฒนานี้ไมส่ามารถเป็นไปได้
ก็

จะทำให้คนๆน้ันไมส่ามารถจะนกึถงึคนอืน่ ไมส่ามารถ “ให้” หรอื “ใสใ่จ” คนอืน่ได้
จะ

ยังคงสนใจแตต่นเองความรู้สกึของตนและส ิง่ท ีต่นจะได้รับจากผู้อ ืน่เทา่น้ัน
ผลทีเ่กดิขึ้นแบบ

นี้ Erikson เรยีกวา่ “stagnation” หรอื “self-absorption” ระยะหรอื stage

ของพัฒนาการชว่งนี้ Erikson ให้ไว้จนถงึอายุ 60 ป5ี

การแบง่เป็นชว่งอายุระยะตา่งๆนี้ ต้องคำนงึถงึความแตกตา่งในแตล่ะบุคคล

และอทิธพิลของวัฒนธรรม สังคม ส ิง่แวดล้อมรว่มด้วยเสมอ เชน่
คนทีต้่องดิ้นรนชว่ยเหลอื

ตนเองต้ังแตเ่ด็ก ก็ยอ่มมภีาระและความรับผดิชอบเป็นผู้ใหญ่
เร็วกวา่คนทีม่พี่อแมป่กป้อง

ดูแล แม้ในวัย 20-30 ป ีก็อาจจะยังไมม่คีวามเป็นผู้ใหญเ่ลยก็ได้ เป็นต้น
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