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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ และท าการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิค
สามเส้า วิเคราะห์โดยใช้การตีความตามสภาพบริบท  
 ผลการวิจัยพบว่า ด้านลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไปในรูปแบบของการพูดคุยเรื่อง
การเมือง แต่ที่เปน็หลักคือการไปเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ส าคัญ ด้านลักษณะการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองที่วัยรุ่นพึงประสงค์ ได้แก่ 1) ต้องการพื้นที่เพื่อใช้ในการแสดงออกทางการเมือง 2) การเลือกตั้ง 3) มีส่วนร่วมใน
การเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น ได้แก่ 1) ครอบครัว 
ปลูกฝังจิตส านึกการเมือง 2)โรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมือง 3) ชุมชน ต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมา 4) ศาสนา 
ต้องปลูกฝังเรื่องความดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติ 5) หน่วยงานทางการปกครองมีส่วนส าคัญ เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น ได้แก่  1) การศึกษา ที่ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะใน
หมู่บ้านที่ห่างไกล 2) วัยรุ่นติดยาเสพติดจนท าตัวนิ่งเฉยเรื่องบ้านเมือง 3) สภาพเศรษฐกิจครอบครัว รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพท าให้
วัยรุ่นสนใจแต่เรื่องปากท้องและท างาน 4) การพนันฟุตบอลแพร่หลาย  5) เกรงกลัวอันตราย จนไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆทางการเมือง เพราะกลัวจะตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม 
 

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง, พหุวัฒนธรรม, วัยรุ่น, ลักษณะการมีส่วนร่วม 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the political participation of adolescents in 

multicultural society. This study was a qualitative research. Through an in-depth interview, data were 
collected from key informants. Triangular technique was used to validate date. Contextual analysis was 
used to analyze and interpret data.  

The results of this study indicated that the adolescents’ political participation was characterized by 
political discussion. Mainly they went for election voting as they viewed it as the major citizen duty. The 
desirable political participation included 1) the space for political expression is needed, 2) the election is 
needed, and 3) the participation in electing local administrators by themselves is needed.   In addition, the 
guidelines for enhancing adolescents’ political participation included 1) family plays an important role to build 
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political consciousness of their members, 2) the schools should involve in the political education, 3) it is 
necessary for the community to build a political culture, 4) it is important to   cultivate the good and moral 
conducts, 5) the administrative agencies play an important role as they have direct responsibility.  Besides, the 
major problems and obstacles for adolescent’s political participation included 1) people especially those in 
distance villages could not access to political education, 2) there were the problems related to drugs among 
adolescents, causing their political ignorance, 3) for social-economic status, the family had insufficient income, 
forcing adolescents’ focus on working to support their life, 4) there was the problems of ubiquitous football 
gambling, and 5) adolescents were in fear of danger and did not need to interfere with political activities due 
to their fear of being the opponent’s target. 
 

Keywords: Political participation, Multiculture, Adolescents, Participation,  
 

บทน า 

ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ที่มักเรียกว่า “ปฏิวัติสยาม” (Siam 
Revolution) ประเทศไทยก็ได้มีการใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากวันนั้นถึงวันนี้
รวมระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาพลเมืองไทยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยที่น้อยมาก เพราะเป็น
การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเฉพาะโครงสร้างทางอ านาจการเมืองเท่านั้น  แต่ประชาชนมิได้เป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริง
โดยเฉพาะในช่วงที่คณะปฏิวัติท าการปกครอง (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549 : 706) จึงอาจเป็นเหตุให้ประชาชนไม่อาจได้รับการ
หล่อหลอมและส่งเสริมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจต่อประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและเท่าที่ควรจะเป็น ท าให้พลเมืองขาดความ
ตระหนักในคุณค่าของประชาธิปไตยที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีเสรีภาพ และมีอ านาจที่จะเลือกบุคคลที่จะมาปกครองตนในฐานะที่
ตัวเองเป็นเจ้าของอ านาจ 
  แม้ว่าที่ผ่านมาพลเมืองไทยเริ่มมีความสนใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นถ้าเทียบกับในอดีต แต่ก็
ยังดูเหมือนว่าการพัฒนาการทางการเมืองของพลเมืองไทยก็ยังช้าอยู่มากหากเมื่อเทียบกับสภาพของสังคมโลก ซึ่งโลกาภิวัตน์นั้น
ก็เป็นตัวการท าให้เกิดการเข้ามาของวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในประเทศไทย ซึ่งนั่นก็อาจจะส่งผลทางด้านบวก ได้แก่ 
ส่งผลให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตของประเทศเพิ่มมากขึ้น (สุรพงษ์ ชัยนาม, 2545 : 27) แต่นั้นก็อาจจะส่งผล
กระทบทางด้านลบ ซึ่งท าให้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองของภาคพลเมืองไทยถูกกดทับด้วย
ทุนนิยม จนความรู้สึกและความตระหนักแห่งความเป็นไทยไม่สามารถที่จะถ่ายทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ ประกอบกับการที่ประเทศ
ไทยจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน นั่นก็จะท าให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้ามาประเทศไทย และ
สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม (ณรงค์ โพธิ์พฤษานันนท์, 2556 : 60) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นอ าเภอรอยต่อที่กั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี โดยที่นี้นั้นก็มีความ
ผสมผสานระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมเช้ือสายมลายู ซึ่งถ้าวันนี้เราไม่มีการส่งเสริมให้วัยรุ่นท่ีอนาคตในวันข้างนั้นพวกเขา
เหล่านี้ที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่และจะต้องน าพาประเทศชาติได้มีการตระหนักถึงความส าคัญของการเมือง ให้เข้าใจในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนที่พึงควรจะปฏิบัติภายใต้ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีก
ไม่นานความเป็นชาติไทยอาจถูกกลืนหายไปซึ่งผลของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของพลเมือง เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชน
โดยเฉพาะวัยรุ่นนั้นได้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของ หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดชอบของประชาชนที่ควรปฏิบัติให้วัยรุ่น
มีความรู้ความเข้าใจต่อระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ให้มีความเข้าใจในวงกว้างมากขึ้น 
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การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาถึงรูปแบบทางการเมืองที่วัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมต้องการว่าเป็นแบบใด อีกทั้ง
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ท าให้วัยรุ่นในสังคมพหุ
วัฒนธรรมสนใจที่จะเข้าร่วมต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เพื่อศึกษาทัศนะของวัยรุ่นต่อลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่พึงประสงค์ 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น 

 

นิยามศัพท ์
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง ความเกี่ยวพันที่จะมีบทบาททางการเมืองของวัยรุ่น โดยดูจากความ
กระตือรือร้น และการแสดงความสนใจ แสดงบทบาทการเมืองในด้านต่างๆ 
 พหุวัฒนธรรม หมายถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่ การด าเนินวิถีชีวิตประจ าวัน ที่มีความเหมือน
และความต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ โดยเน้นการยอมรับซึ่งกันและกัน 

วัยรุ่น หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี ในอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
ลักษณะการมีส่วนร่วม หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบของการได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษาอ าเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา”เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key-Informant) เพื่อต้องการศึกษาถึง รูปแบบการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมและศึกษาทัศนะต่อรูปแบบการเมือง เพื่อเสริมสร้างให้เกิดรู ปแบบ
ทางการเมืองที่วัยรุ่นพึงประสงค์ซึ่งท าการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า  (Triangulation Technique) เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล ซึ่งด าเนินตามขั้นตอนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการศึกษาไว้ดังนี้ 
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารโดยผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเอกสารที่มีอยู่ชุมชน อาทิเช่น ประวัติความเป็นมา หรือกระบวนการขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เสริมสร้างหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ หนังสือ บทความงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องที่สามารถน ามาสนับสนุนงานวิจัยได้ 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 เป็นการศึกษาภาคสนาม โดยยึดเอาวัยรุ่นที่มีลักษณะเข้าข่ายการมีความสนใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ที่ระบุโดยผู้สอนในสถาบันการศึกษาต้นสังกัด และหรือมีส่วนกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงบทบาททางการเมือง เมื่อได้
รายช่ือมาส่วนหนึ่ง จากนั้นท าการส ารวจเพื่อให้ได้รายช่ือเพื่อการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในขั้นตอนต่อไป 

3) การสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key - informant) 
 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) ตามแนวประเด็นค าถาม โดยเลือกเอาประเด็นที่ส าคัญคือ ข้อมูล

พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูล ลักษณะของการได้รับอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ การได้รับการขัดเกลาจากสถาบันศาสนา และจาก
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ทางโรงเรียน ตลอดจนการเข้าร่วมในกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นในชุมชน หรือการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากคนรอบข้าง
และทัศนะที่วัยรุ่นมีต่อลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมทั้งอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยได้บันทึก และจัด
หมวดหมู่ และมีการจัดท าตารางวิเคราะห์ เป็นต้น 

2. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  
เนื่องจากเป็นการท าวิจัยเชิงคุณภาพ และก าหนดพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้ความหมายและลักษณะ

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรมในทัศนะของวัยรุ่นจึงมีวิธีการค้นหา ดังนี ้
  1) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วัยรุ่นเลือกจากวัยรุ่นในพื้นที่ตามที่มีคุณสมบัติที่ได้ก าหนดไว้โดยพยายาม
กระจายตามลักษณะวัฒนธรรม 
  2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informant) ใช้การเลือกกลุ่มแบบท่ีเจาะจง จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางการเมืองและเป็นผู้เต็มใจให้ข้อมูล ประกอบด้วย วัยรุ่นไทยพุทธ 6 คน และวัยรุ่น มุสลิม 9 ซึ่งส่วนใหญ่ก าลัง
ศกึษาที่วิทยาลัยชุมชนอ าเภอเทพาสาขาการปกครองท้องถิ่น  

3. แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  
จากแนวความคิดในการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองและแนวคิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่าน

สถาบันครอบครัวชุมชน ศาสนาและโรงเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการที่ได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ ความหมาย ลักษณะ 
และทัศนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองและรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่วัยรุ่นพึงประสงค์   

4. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ จากข้อมูลที่

ได้สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับ
บริบทท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา โดยใช้การวิเคราะห์แบบ (Successive approximation) ในการแยกหมวดหมู่ จัดกลุ่มข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามค าพูด จัดให้อยู่ตามประเด็นค าส าคัญในการศึกษา ตีความภายใต้บริบท (Interpretation) และ
ท าความเข้าใจกับความหลากหลายของข้อมูลที่ได้มา  เพื่อให้ทราบถึงทัศนะของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมและการขัดเกลาทางสังคม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาลักษณะและทัศนะต่อการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้ได้
ข้อมูลน าไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น 
 2. ขอบเขตพื้นท่ี ได้แก่ ชุมชนที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมคือระหว่างไทยพุทธและมุสลิม คืออ าเภอเทพา จังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็นรอยต่อท่ีมีสองวัฒนธรรมหนาแน่นหรือเป็นพ้ืนท่ีมีความเป็นพหุวัฒนธรรมโดดเด่น 
  

ผลการศึกษา 
            จากการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษา อ าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นวัยรุ่นที่มีความสนใจทางการเมืองทั้งหมดจ านวน 15 ราย มาประมวลเป็น
หมวดหมู่ เกี่ยวกับท้ังข้อมูลพื้นฐาน ทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และปัจจัยที่ส่งผลทั้งด้าน 
ครอบครัว ศาสนา สังคม สถาบันการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม ทัศนะของวัยรุ่นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่พึงประสงค์ และแนวทางการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น และได้สังเกตบริบทและพฤติกรรมทางสังคมและการเมืองของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมและอาศัยอยู่ในอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เกิด พบว่าในจ านวน 15 คนเป็น
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อิสลาม (ร้อยละ 60.00) เป็นพุทธ (ร้อยละ 40.00) เกินครึ่งหนึ่งเป็นเพศชายและศาสนาอิสลาม อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 22 ปี 
สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นนักศึกษาเป็นหลัก การศึกษาปริญญาตรี  

1.ทัศนะการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 ในส่วนทัศนะการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นจากการศึกษาแบ่งออกเป็น ความหมายของการมีส่วนร่วม บทบาทการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากสถาบันทางสังคม จากการศึกษาพบว่าในทัศนะของวัยรุ่นการให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากสถาบันต่างๆทางสังคมมีดังนี้ 
 ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทัศนะของวัยรุ่นทุกคนให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไปในทางเดียวกันคือ
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ร้อยละ 100.00) เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด แต่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าแม้จะเป็นการมีส่วนร่วม
ที่ส าคัญ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ก็เป็นการมีส่วนร่วมในระยะเวลาสั้นๆตอนลงคะแนนเสียงใช้สิทธิเท่านั้น รองลงมาให้
ความหมายว่าเป็นการพูดคุยประเด็นทางการเมือง (ร้อยละ 53.00) เป็นการมีส่วนร่วมที่วัยรุ่นคิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระท าได้
ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยในวงแคบภายในครอบครัวหรือกลุ่มสังคมที่มีความใกล้ชิดกันเท่านั้น ส่วนที่น้อยและยังไม่
ค่อยเกิดขึ้นมากนักคือการประท้วงหรือแสดงออกทางการเมืองเพราะเกรงกลัวต่ออันตรายจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง 
 การแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่าเกินครึ่งมีการแสดงบทบาททางการ ให้ความรู้ทางด้าน
การเมืองแก่บุคคลอื่น (ร้อยละ 66.66) จะเป็นไปในลักษณะการพูดคุยให้ความรู้แก่บุคคลที่ใกล้ชิดอย่างเดียวนั่นก็เพราะว่า
การพูดคุยให้ความรู้เป็นรูปแบบท่ีกระท าไดง่้ายและสะดวกท่ีสุด รองลงมาจะแสดงบทบาททั้งให้ความรู้และขับเคลือ่นพร้อม
กัน ซึ่งนอกจากจะพูดคุย ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประเด็นทางการเมืองแล้วยังโน้มน้าวให้บุคคลอื่นคล้อยตามในสิ่งที่ตนคิด 
แต่ส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนนั้นเพราะเกรงกลัวต่ออันตราย 
 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากสถาบันทางสังคมในทัศนะของวัยรุ่นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่า หลักๆ มี  
5 สถาบันทางสังคมได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สถาบันการปกครอง และศาสนา ซึ่งสถาบันที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในทัศนะของวัยรุ่นคือครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งบุคคลในครอบครัวมีความใกล้ชิดและเป็นสถาบันแรกที่
ปลูกฝังทุกๆค าสอน ค่านิยม และความเช่ือ จึงเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลมากที่สุดส่วนใหญ่ผ่านทางผู้น าครอบครัว รองลงเป็น
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยผ่านการให้ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

2. ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น 
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของวัยรุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น และทัศนะต่อบรรยากาศการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังนี้ 
ด้านลักษณะของการเข้าไปมีสว่นร่วมทางการเมืองพบว่าวัยรุ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองโดยเคยมีการชักชวนให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ตลอดจนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยตระหนักและรู้ถึงผลของการไปใช้สิทธิว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญและจะส่งผล
ต่อตัวเองและชุมชน แต่ทั้งนี้ถ้าเป็นการแสดงออกในลักษณะการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็อาจจะยังมีความหวาดกลัวต่ออิทธิพล
หรือผลของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเพราะว่าการรณรงค์หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองยังเป็นอะไรที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก 

ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองจากผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะได้รับการปลูกฝัง
และสนับสนุนจากครอบครัวหรือประสบการณ์ของญาติที่ได้ถ่ายทอดกันมามากถึง (ร้อยละ 80.00) ทั้งนี้เพราะสถาบันครอบครัว
เป็นสถาบันท่ีใกล้ชิดและปลอดภัยที่สุดส าหรับการจะพูดคุยในประเด็นทางด้านการเมืองจึงท าให้วัยรุ่นเกิดความสนใจทาง
การเมือง แต่ไม่รับประกันความเข้าใจอันจะน ามาสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมกับบริบทในสังคม การศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญในล าดับ
ถัดมาที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง ทั้งด้านสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตยจึงส่งผลต่อการเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมืองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อวัยรุ่นทราบถึงผลของการมีส่วนร่วมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระท าและการเมืองเป็นเรื่อง
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ของทุกคนรวมทั้งมีผลต่อทุกคนจึงสนใจเข้ามามีส่วนร่วม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่วัยรุ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเรื่อง
เศรษฐกิจและเรื่องปากท้องก็เป็นเรื่องที่ต้องมาอันดับแรกเช่นกัน คือถ้ามีปัญหาเศรษฐกิจวัยรุ่นอาจจะต้องมุ่งไปที่เรื่องของการท า
มาหากินและอาจจะไม่สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือแสดงบทบาททางการเมือง 
 ด้านบรรยากาศทางการเมืองจากการศึกษาพบว่า (ร้อยละ 100.00) วัยรุ่นมีทัศนะว่าบรรยากาศทางการเมืองมีส่วนส าคัญ
อย่างมากที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะถ้าสถานการณ์บ้านเมืองปรกติ สงบ ก็จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมมาก
เพราะประชาชนสามารถมีพื้นที่และมช่ีองทางที่จะใช้สิทธิและเรียกร้องในสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาเพื่อจะให้เกิดการแก้ไข แต่ในปัจจุบัน
สถานการณ์บ้านเมืองไม่ได้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนไม่มีพื้นที่และไม่มีสิทธิท่ีจะแสดงออกหรือเรียกร้องในสิ่ง
ที่ประชาชนต้องการ สว่นเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆในชุมชนที่มีผลให้เกิดการเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นแทบไม่มีผลเลย 
 3. ทัศนะของวัยรุ่นต่อลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่พึงประสงค์ 
  1) วัยรุ่นต้องการพื้นและช่องทางเพื่อใช้ในการแสดงออกทางการเมือง (เช่น อาจจะเป็นรูปแบบการเปิดเวทใีห้
เยาวชนและวัยรุ่นเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับการเมือง เพราะในปัจจุบันยังยังไม่มีพื้นที่ที่ภาครัฐเปิดให้กับ
เยาวชนและวัยรุ่นเพื่อใช้แสดงออกอย่างท่ัวถึงและเป็นรูปธรรม 
  2) การเลือกตั้งยังเป็นสิ่งที่วัยรุ่นเช่ือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่ส าคัญอย่างหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็น
วิธีการให้ได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชนที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนแก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชน 
  3) การมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง เช่นเลือกนายอ าเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดของ
ตน เพราะเช่ือว่าถ้าได้ตัวแทนที่มาจากท้องถิ่นนั้นๆ มาปกครองและแก้ปัญหาย่อมดีกว่า ผู้ที่มาจากภายนอก เพราะสามารถที่จะ
เข้าใจและมุ่งเน้นถึงการปัญหาในพื้นที่ มากกว่าจะสนองตอบแต่นโยบายจากส่วนกลาง 
 4. แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในส่วนต่างๆดังนี้ 
  1) ครอบครัว สถาบันครอบครัวมีมีส่วนอย่างมากท่ีได้ช่วยในการสร้างจิตส านึกทางการเมืองให้กับสมาชิก จึง
ควรปลูกฝังให้วัยรุ่นเห็นความส าคัญของการเมือง โดยผ่านทางบุคคลในครอบครัว 
  2) โรงเรียน มีส่วนในการใหค้วามรู้และควรจะบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองลงไปในหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐานเพื่อ
จะได้ซึมซับ 
  3 ชุมชนยังมีส่วนสนับสนุนค่อนข้างน้อย จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมา  เพื่อให้เกิด
ค่านิยมให้วัยรุ่นในการหวงแหนสิทธิของตน 
  4) ศาสนา มีส่วนสนับสนุนค่อนข้างต่ า จ าเป็นต้องปลูกฝังเรื่องความดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นบรรทัด
ฐานในการเลือกผู้น าที่ดี 
  5) หน่วยงานทางการปกครองมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความรู้ ค่านิยมและพฤติกรรมทางการเมือง 
เพราะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงโดยการท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะผ่านทางนโยบายต่างๆ 
 5. ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในด้านต่างๆ 
  1) การศึกษา ที่ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ห่างไกลท าให้ยังมีวัยรุ่นอีกจ านวนมากที่ไม่ได้รับการศึกษาในภาค
บังคับ จึงท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมือง และขาดความตระหนักต่อหน้าที่พลเมืองที่ทุกคนพึงกระท า   
  2) การพนันฟุตบอลแพร่หลาย ยาเสพติด และการดื่มน้ าใบกระท่อมในหมู่วัยรุ่นในจังหวัดภาคใต้ที่แพร่หลายใน
ปัจจุบันท าใหว้ัยรุ่นขาดความกระตือรือร้น ท าตัวนิ่งเฉยจนขาดความสนใจในเรื่องบ้านเมืองจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาทางสังคม 
  3) สภาพเศรษฐกิจครอบครัว รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพท าให้วัยรุ่นสนใจแต่เรื่องปากท้องและท างานเป็นอันดับแรก จน
มองเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเรื่องรอง 
  4) เกรงกลัวอันตราย จนไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ทางการเมือง เพราะกลัวจะต้องเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม 
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อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลจะขอดึงประเด็นที่ส าคัญที่ตอบต่อวัตถุประสงค์หลักและน าไปสู่ข้อเสนอแนะประกอบไปด้วย 
 ประเด็นทัศนะการมีส่วนร่วมนั้น จากการศึกษาพบว่า แทบจะทั้งหมดบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าการมีส่วนร่วมคือ
การไปเลือกตั้งเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนรู้สึกถึงการมีสิทธิที่จะตัดสินใจเลือกบุคคลหรือตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ในฐานะ
ตัวแทนประชาชนและเป็นกิจกรรมที่เป็นทางการ แต่กลับกันกับการพูดคุยประเด็นทางการเมืองเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการแต่
การพูดคุยประเด็นทางการเมืองสามารถที่จะแสดงออกและแสดงความคิดเห็นของตนแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นนั่นเพราะว่าเป็นกิจกรรม
ที่ท าได้ง่ายและไม่ถูกตีกรอบเพียงแต่ให้กากบาทเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว วัยรุ่นจึงแสดงบทบาททางการเมืองโดยการพูดคุย
แลกเปลี่ยนและให้ความรู้ทางการเมืองกับบุคคลอื่นซึ่งโดยหลักจะแลกเปลี่ยนกับคนใกล้ชิดหรือในครอบครัวเพราะเช่ือว่าเรื่อง
การเมืองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน หากคุยประเด็นการเมืองกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความสนิทกันหรือไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันก็
อาจจะก็ให้เกิดปัญหาโต้เถียงหรือไม่พอใจกันได้ เพราะแต่ละคนย่อมเช่ือและมีอคติของตนในแต่ละเรื่อง ซึ่งสถาบันทางสังคมที่
ส่งผลให้เกิดความสนใจและอยากเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองคือสถาบันครอบครัวและสถาบันทางการศึกษา โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันท่ีมีความใกล้ชิดมากท่ีสุดที่จะส่งผลต่อวันรุ่นและเยาวชนในพ้ืนแต่การให้ความรู้ของ
ครอบครัวนั้นก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความเข้าใจ และข้อมูลที่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมอันจะท าให้เกิดผลต่อการตัดสินใจที่
เหมาะสมกับบริบท สถาบันการศึกษาที่เป็นองค์กรที่มีความน่าเช่ือถือในการให้ความรู้จึงควรจะเข้ามาให้ความรู้หรือจัดกิจกรร
อย่างถูกต้องประกอบกับองค์กรภาครัฐที่จะต้องจัดประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และมีการถ่ายทอดข่าวสารเพราะ
เป็นตัวกระตุ้นท าให้วัยรุ่นเกิดความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง สอดคล้องกับการศึกษาของ  กมล เข็มนาจิตร์ (2557) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ข่าวสารมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากข่าวสาร
เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ท าให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการท างานขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เป็นปัจจัยส่งเสริมท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 ในส่วนของลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองวัยรุ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้แทบทั้งหมดเคยพูดคุยประเด็น
ทางการเมืองทั้งยังเคยชักชวนบุคคลอื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่
ผ่านมาเพราะรู้ถึงความส าคัญและตระหนักถึงผลของการไปเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของทุกคน เพราะหากตนไม่ไปใช้สิทธิก็อาจ
ท าให้ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนไป กล่าวคือได้บุคคลที่ตนไม่สนับสนุนก็เป็นได้ ซึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นการเมืองระดับ
ท้องถิ่นนักการเมืองมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากอีกท้ังชาวบ้านก็จะคล้อยตามกับหัวคะแนนหรือผู้น าของตน จึงเกิดเป็น
ปัญหาทางด้านการซื้อเสียงท าให้เกิดการทุจริตคอรัปช่ันในเวลาต่อมาหลังจากเข้าไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง ส่งผลให้
การพัฒนาเกิดความล่าช้าเนื่องมาจากมีการทุจริตของคอรัปช่ัน แต่ประชาชนก็ไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้องหรือเคลื่อนไหว
ทางการเมือง เพราะเกรงกลัวต่ออิทธิพลของนักการเมืองและหัวคะแนนฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะท าอันตรายได้ อีกทั้งความ
ปลอดภัยของตนเองและครอบครัวเป็นสิ่งท่ีชาวบ้านต้องค านึงก่อนเป็นอันดับแรก แม้ว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้อยากเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมืองจะมาจากการปลูกฝังและสนับสนุนมาจากครอบครัวก็ตาม ทั้งนี้สถาบันครอบครัวมีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมการเข้าไปมีบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากเพราะมีความใกล้ชิด และปลอดภัยจึงสามารถพูดคุยประเด็ น
การเมืองกันได้ง่าย แต่ก็ไม่สามารถรับประกันถึงความเข้าใจท่ีถูกต้องทางการเมือง เศรษฐกิจก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเป็น
ตัวช้ีวัดถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะถ้าเศรษฐกิจแย่ก็จะส่งผลต่อฐานะทางครอบครัววัยรุ่นก็จะ
หันไปสนใจเรื่องปากท้องและการงานเป็นอย่างแรกและไม่สนใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับถ้าบรรยากาศ
ทางการเมืองรับชาติไม่ปรกติ ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ก็จะยิ่งท าให้วัยรุ่นไม่มีพื้นในการแสดงออกหรือเรียกร้อง
ในสิ่งที่เป็นปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไขได้เลย 
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 ลักษณะการมีส่วนร่วมที่พึงประสงค์ในทัศนะของวัยรุ่น 
 1) วัยรุ่นต้องการพื้นทีเ่พื่อใช้ในการแสดงออกทางการเมือง ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการรับข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว แต่ในมุมประเด็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองยังอยู่ในพื้นที่จ ากัดและไม่สามรถสะท้อนไป
ยังผู้มีอ านาจโดยตรง ภาครัฐจึงควรจะเปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นได้แสดงออกหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม  
 2) การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นเช่ือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่ส าคัญอย่างหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยเป็นวิธีการให้
ได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชนท่ีแท้จริง เพราะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เป็นรูปธรรมที่ทุกคนมีสิทธิ และเท่าเทียมกัน
จึงส่งผลให้วัยรุ่นได้ออกมาใช้สิทธิและเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 3) การมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง เช่นเลือกนายอ าเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ของตน เพราะปัจจุบันต าแหน่งผู้ปกครองมาจากการแต่งตั้งข้าราชการมาจากส่วนกลางและมีการโยกย้ายและปรับเปลี่ยน
กันอยู่เสมอจึงอาจจะก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและไม่เข้าใจปัญหาในบริบทชมชน วัยรุ่นเช่ือว่าถ้าได้ตัวแทนที่มาจาก
ท้องถิ่นนั้นๆมาปกครองและแก้ปัญหาย่อมดีกว่าผู้ที่มาจากภายนอก เพราะสามารถที่จะเข้าใจและมุ่งเน้นถึงการปัญหาใน
พื้นที่ มากกว่าจะสนองตอบแต่นโยบายจากส่วนกลาง 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจจากการสัมภาษณแ์บบเจาะลกึพบว่ามีการกลา่วถึงบทบาทของเยาวชนสตรมีุสลิมต่อเรื่องการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองว่ามีพัฒนาการที่สตรีมุสลิมจะให้ความสนใจกับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งสถาบันที่
มีส่วนในการส่งเสริมให้ให้สตรีมุสลิมสนใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นอย่างมากคือสถาบันครอบครัว โดยสถาบัน
ครอบครัวนับว่าเป็นสถาบันแรกที่ถ่ายทอดความรู้ประกอบกับปลูกฝังความเชื่อต่างๆโดยผลการศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
นั้นพบว่ามากถึง (ร้อยละ 80.00) ที่ได้การปลูกฝังและถ่ายทอดความรู้ทางการเมืองมาจากสถาบันครอบครัวและบุคคล
ใกล้ชิดซึ่งส่งผลให้สตรีมุสลิมมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่จะท าให้สตรี
มุสลิมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางการเมืองมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักและให้การส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ งเพื่อจะ
ก่อให้เกิดความสงบและไม่เกิดปัญหาในสังคม ประกอบกับอีกทั้งในรัฐธรรมนูญก็ได้ให้ความส าคัญกับกับสิทธิและความ
เสมอภาคที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพปวงชนชาวไทย มาตราที่ 27 กล่าวว่าบุคคลมีความเสมอภาค ชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560)  ดังนั้นกล่าวได้ว่าถ้าสตรีมุสลิมยิ่งเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากยิ่งเท่าไหร่ ก็จะท าให้พัฒนาการการเมืองในพื้นที่พหุวัฒนธรรมมีการเติบโตมากขึ้น แต่ทั้งนี้นั้นการที่สตรี
มุสลิมได้รับข้อมูลข่าวสาร และการปลูกฝังจากทางสถาบันครอบครัวและส่งผลท าให้สตรีมุสลิมอยากเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองหรือแสดงออกทางกิจกรรมทางการเมืองต่างๆนั้น สถาบันครอบครัวก็ยังมีข้อจ ากัดในการให้ความรู้ที่เป็น
ระบบ ทันสมัย และรอบด้านซึ่งอาจจะกลายเป็นสร้างปัญหาในมุมกลับได้ดังนั้นในสังคมพหุวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง ทันสมัย เป็นระบบ ควรมีการจัดการซึ่งองค์กรที่น่าจะให้ความรู้ทางการเมืองที่น่าจะเหมาะสมและน่าจะสร้างความ
มั่นใจได้ดีแห่งหนึ่งก็คือสถาบันทางการศึกษาเนื่องจากครอบครัวที่เยาวชนรับมาถึง (ร้อยละ 80.00) จากการศึกษาอาจจะ
ไม่เป็นระบบมากนักและอาจจะมีอคติเข้ามาในการสอนและถ่ายทอดไปยังเยาวชนดังนั้นคิดว่าเป็นบทบาท ส่วนรูปแบบจะ
จัดยังไงควรจะมีการวิจัยต่อไปอย่างจริงจัง เพื่อที่จะเหมาะสมกับสตรีมุสลิมหรือสตรีเยาวชนซึ่งอยู่ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่
ต้องเรียนรู้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรมท าให้ทราบถึงความเข้าใจของ
วัยรุ่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ต่างก็ได้รับมาจาก
ครอบครัวและมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นเหมือนกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านของศาสนา 
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ข้อเสนอแนะ 

 รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมให้วัยรุ่นได้มีโอกาสเข้ามามีบทบาททางด้านการเมืองมากข้ึน โดยอาจถ่ายทอดไปยัง
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้เทศบาลให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม บทบาท ทางการเมือง 
เพื่อให้เกิดการสนองรับนโยบายเพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย และท าให้มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ตลอดจนในภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีส่วนในการปลูกฝังโดยการให้ความรู้ในด้านของ สิทธิ หน้าที่ 
เพื่อวัยรุ่นจะได้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่นิ่งเฉยหรือมองว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของตน ประกอบกับสถาบันทางสังคมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
การมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่วัยรุ่นซึ่งสถาบันการศึกษาควรจะจะจัดรูปแบบการให้ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง แต่จะจัดในรูปแบบใดนั้นควรจะมีการวิจัยเพิ่มเติมอย่างจริงจัง 
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