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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชนไทย
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน เก็บตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จ�ำนวน 400 คน
มาด�ำเนินการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบ และวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูน
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเด็กและเยาวชน มีอยู่ 7 ส่วน คือ (1) ด้าน
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (2) ด้านความรู้ความเข้าใจการเมือง (3) ด้านการพัฒนาทางการเมือง (4) ด้านการรับ
รู้ข่าวสารทางการเมือง (5) ด้านจิตส�ำนึกทางการเมือง (6) ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง และ (7)  ด้านความขัดแย้ง
ทางการเมือง ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นให้เกิดความมีประสิทธิผลมากที่สุดในการลดความเสียหายที่เกิด
ขึ้น เพื่อความสมานฉันท์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติต่อไป และปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย จ�ำนวนเวลาในแต่ละครั้ง การแบ่งปัน การแสดงความ
ชอบผ่านการใช้ Facebook, Twitter Instagram  และ Line ร่วมกับการสนับสนุนและการท�ำกิจกรรมการเมือง
รวมถึงการติดตามข้อมูลการเมือง ทั้งนี้มีสัมประสิทธิ์พยากรณ์อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีค่า R2 เท่ากับ .53 แต่อย่างไรก็ตามการใช้ Facebook และ Twitter ให้มีประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองนัน้ มีความสัมพันธ์กบั การแก้ไขปัญหาความเป็นอยูข่ องประชาชนเป็นหลัก เพราะฉะนัน้ การแบ่งปันความรู้ และ
การแสดงความเห็นใดๆ ทางการเมือง จ�ำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็ก
และเยาวชน
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง, การเมืองสมัยใหม่, เด็กและเยาวชน
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Abstract
The objectives of this research were to study the modern political participation of children
and youth and to study the factor affecting modern political participation of children and youth.
The data were collected from 400 junior high school students and senior high school students
in the middle north eastern. Percentage, mean, standard deviation, factor analysis and multi
regression analysis were utilized in data analysis.  
The results of this research showed that the type of political participation of children and
youth included 7 parts: (1) social group members, (2) political knowledge, (3) political
development, (4) political perception, (5) political mind, (6) political ideology, and (7) political
conflict. The body of knowledge gained can be applied with suitable purpose and target
according political situation at that moment in order to have the most effectiveness to reduce
damage to obtain the reconciliation and benefits for the people, the society and the nation. The
factors affecting modern political participation of children and youth included amount of time
in each time, sharing, showing interest via Facebook, Twitter, Instagram and Line together with
giving support and participating political activities including political information monitoring.
Forecast co efficiency was in a high level at statistically significant of .05 with R2=.53. However,
making use of Facebook and Twitter for political participation is primarily related to solving
public well-being problems. Therefore, sharing knowledge and showing political opinions need
to be correlated with the modern political participation of children and youth.
Keywords: political participation, modern political, children and youth
บทน�ำ

การพัฒนาประชาธิปไตยนั้น เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
การปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรมในการด�ำเนิน
ชีวิต รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559) อย่างไร
ก็ตาม สถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ไต้หวัน ฮ่องกง สวีเดน
รวมถึงไทย ก�ำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ที่ผ่านมาเยาวชนมักถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ ว่าเป็นพวกสนใจแต่
ตัวเอง แต่ไม่เอาสังคม และไม่สนใจปัญหาบ้านเมือง (สมคิด พุทธศรี, 2563)
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสังคมการเมืองในระดับโลกส่งผลให้การมีสว่ นร่วมทางการ
เมืองของเยาวชนก�ำลังเปลี่ยนโฉมไปอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งในแง่รูปแบบ เป้าหมาย ความเข้มข้น รวมถึงมีลักษณะ
เฉพาะใหม่ที่แตกต่างไปจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอดีต (Galstyan, 2019)  ซึ่งการใช้แนวทางลงถนนเชื่อม
โยงกับการใช้สื่อโซเชียลเป็นหลักในการเคลื่อนไหว เฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์สามารถกระจายข่าวว่าจะเกิดการรวมตัว
ทีใ่ ดทีห่ นึง่ ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสัน้ ปัญหาของการพึง่ พาโซเชียลมีเดียสอดคล้องกับรูปแบบองค์กรต่อสูด้ ว้ ย
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สันติวิธีที่เปลี่ยนไป จากที่มีโครงสร้างชัดเจน มีแกนน�ำ  กลายเป็นขบวนการไร้หัว (leaderless movement)
โดยกลุ่มกิจกรรมต่างๆ มีวาระการต่อสู้ของตัวเอง เป็นการเข้ามารวมกันภายใต้เครือข่ายหลวมๆ  โดยที่แต่ละกลุ่ม
ยังคงอิสรภาพและวิธกี ารในการด�ำเนินกิจกรรมของตนเอง อีกทัง้ เปิดให้กระบวนการต่อสู้ (process) มีความส�ำคัญ
กว่าเป้าหมาย กล่าวคือ เป็นการเคลือ่ นไหวทีเ่ ป็นประชาธิปไตยในตัวเอง โดยทีท่ กุ กลุม่ ในเครือข่ายมีสถานะเท่าเทียม
กัน ต้องปรึกษาหารือและได้รับฉันทามติถึงจะตัดสินใจเคลื่อนได้ (จันจิรา สมบัติพูนศิริ. 2563) จากการศึกษาของ
Stephan Maria และ Erica Chenoweth ระบุวา่ แคมเปญการต่อสูภ้ าคประชาชนเพือ่ เปลีย่ นแปลงระบอบการเมือง
ไปสู่ประชาธิปไตย พบว่าตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา ขบวนการต่อสู้ทั่วโลกหันมาใช้ปฏิบัติการสันติวิธี
มากกว่าใช้ยทุ ธวิธรี นุ แรง โดยความถีข่ องแคมเปญสันติวธิ สี งู สุดในช่วงปี 2010-2019 ทัง้ นีผ้ คู้ นเลือกใช้สนั ติวธิ มี ากกว่า
ร้อยละ 90 เมือ่ เทียบกับยุทธวิธรี นุ แรงซึง่ ปรากฏไม่ถงึ ร้อยละ 20 (Stephan Maria and Erica Chenoweth. 2011)
จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยที่ก�ำลังเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนจ�ำนวนมากออก
มาชุมนุมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ทั้งในโลกออนไลน์ และท้องถนนก�ำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่
ผู้ชุมนุมอย่างมาก การออกมาชุมนุมประท้วงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาส่งเสียง ขับเคลื่อน และพยายามสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ หลากหลายประเด็น ตั้งแต่เรื่องในรั้วโรงเรียนไปจนถึงเรื่องการเมืองระดับประเทศ
(ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์, 2563) โดยในปัจจุบันการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเด็กและเยาวชนมีแสดงออกในเชิง
สัญลักษณ์ อาทิเช่น การชูมือ การติดโบว์ การชูป้ายที่มีสัญลักษณ์ต่างๆ และที่ส�ำคัญมีการปรับขบวนเป็นการ
เคลื่อนไหวผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Twitter Line และสื่อช่องทางอื่นๆ ใช้เป็นเครื่องมือทั้ง
การระดมมวลชน หรือการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ก�ำลังติดตามหรือสนใจทางการเมืองของกลุ่มหรือบุคคลนั้นๆ แม้ว่าการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาเยาวชน แต่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนอาจ
มิใช่เรื่องดีเสมอไป เพราะการเมืองไม่ได้มีแต่คุณค่าเชิงบวกอย่างสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ความเท่าเทียม และ
ความหลากหลายเท่านัน้ แต่สามารถน�ำไปสูส่ งิ่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาได้ เช่น ความสุดขัว้ การเกลียดคนต่างเชือ้ ชาติ กระทัง่
การก่อการร้าย (สมคิด พุทธศรี, 2563) แม้นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองและขับเคลื่อนสังคมของเยาวชนจะเป็น
สิ่งที่พึงปรารถนา แต่ก็นับเป็นความท้าทายของสังคมด้วย เพราะอย่างน้อยที่สุด เด็กและเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มที่มี
ความเปราะบาง (vulnerability) มากกว่าผู้ใหญ่ กิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนด
(shape) ช่วงชีวิตที่เหลืออย่างมีนัยส�ำคัญ โดยลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนที่สังเกตเห็นได้
ในปัจจุบันยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การปรากฏขึ้นของประท้วงมิได้หมายความว่าจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังที่ผู้ชุมนุมต้องการเสมอไป
ดังนัน้ เพือ่ การพัฒนาประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชนไทยให้เข้มแข็ง และช่วยส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยของ
ไทยให้ก้าวหน้ายั่งยืน ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาถึงลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชนเป็น
แบบใด อีกทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชนว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่
ซึ่งจะท�ำให้ได้ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบนโยบายเยาวชนใหม่ที่เพื่อพัฒนาสามารถบรรลุศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนให้สามารถเปลี่ยนผ่านจากภาวะพึ่งพิงไปสู่ความเป็นอิสระได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการวิจัย (Research Process)
1.1 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตวั แปรจากการทบทวนวรรณกรรม โดยมุง่ ให้ได้นยิ ามเชิง
ปฏิบัติการส�ำหรับน�ำมาวัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน
1.2 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม โดยน�ำเอาตัวแปรที่วิเคราะห์ได้มาจัดท�ำเป็นร่าง
แบบสอบถามแล้วน�ำไปทดลองวัดความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ได้ แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
1.3 ขัน้ ตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล เมือ่ พบว่าแบบสอบถามมีความตรงและความเชือ่ มัน่
ดีแล้ว ผู้วิจัยได้น�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน�ำกลับมาวิเคราะห์ผล
1.4 ขั้นตอนสรุปและรายงานผลวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample Size)
2.1) ประชากร (Population) หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 1,715,976 คน (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2561)
2.2) ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie &
Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน แล้วน�ำไปสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเพื่อความ
สะดวก และประหยัดส�ำหรับการให้โอกาสแก่ทุกหน่วยประชากรได้เป็นผู้ให้ข้อมูล (Molenberghs, 2010)
3. แบบสอบถาม (Questionnaire)
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นมาตามผลของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการทบทวน
วรรณกรรมแล้วน�ำมาร่างเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยสามส่วน ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ�ำนวน 7 ข้อ ส่วนที่สอง ลักษณะการมีส่วนร่วมทางเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน จ�ำนวน 30 ข้อ
โดยที่ทั้งสองส่วนนี้เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบตามกลุ่มข้อมูลที่ตรงกับความจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ข้อค�ำถามในส่วนที่สามปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน จ�ำนวน 15 ข้อ
เป็นแบบมาตรวัด 5 ระดับตามความหมายของ ตัวเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 แปลผลว่า ไม่เห็นด้วยมากที่สุด ไม่เห็น
ด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากทีส่ ดุ แล้วน�ำไปตรวจสอบความตรงของการใช้ภาษา ก่อน
น�ำไปทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในล�ำดับต่อไป
3.1 การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ผู้วิจัยน�ำเอาร่างแบบสอบถามไป
ทดสอบความตรงกับกลุม่ ตัวอย่างอืน่ ทีม่ ไิ ด้เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในเขตพืน้ ทีอ่ นื่ จ�ำนวน
ห้าเท่าของจ�ำนวนตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล โดยมีเกณฑ์ในการทดสอบความตรงตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อ
ตรวจสอบความกลมกลืนกันขององค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้ ดังเกณฑ์ทดสอบต่อไปนี้
3.1.1 พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบตามค่า KMO ไม่ต�่ำกว่า .50 อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3.1.2 ตรวจสอบความกลมกลืนกันขององค์ประกอบตามค่า Goodness of fit test อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3.1.3 ตรวจสอบน�้ำหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรตามค่า Extraction ตั้งแต่ .50
ขึ้นไป
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3.1.4   ประเมินระดับความตรงของแบบสอบถามตามค่าความแปรปรวน ต่อไปนี้
ค่าแปรปรวนมีค่าต�่ำกว่าร้อยละ 50.00 มีความตรงน้อย
ค่าแปรปรวนระหว่างร้อยละ 50.00 - 60.99 มีความตรงปานกลาง
ค่าแปรปรวนระหว่างร้อยละ 61.00 - 79.99 มีความตรงมาก
ค่าแปรปรวนตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป มีความตรงสูงมาก
3.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น�ำเอาร่างแบบสอบถามที่พัฒนาความตรงขึ้น
มาได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ที่มิได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ตัวอย่าง แล้วน�ำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ภายในของแต่ละข้อค�ำถามตามวิธีของ Cronbach’s Alpha) พบว่าแบบสอบถามจ�ำนวน 45 ข้อค�ำถามแบบมาตร
วัด 5 ระดับฉบับนี้มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่า Alpha ทั้งหมดเท่ากับ .92 และมีค่าความสัมพันธ์ราย
ข้อไม่ต�่ำกว่า .30 ดังนั้นสรุปว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นสูงมาก
4. การเก็บข้อมูล (Data Collection)
ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามไปยังที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มขึ้นมาได้ แล้วโทรศัพท์ติดตามกับผู้ช่วย
วิจยั ทีไ่ ด้มอบหมายให้รวบรวมข้อมูลส่งกลับคืนมายังผูว้ จิ ยั ภายในสองสัปดาห์ หลังจากทีไ่ ด้จดั ส่งแบบสอบถามไปยัง
กลุม่ ตัวอย่างแล้ว ผลปรากฏว่าได้รบั แบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์พอส�ำหรับการวิเคราะห์ผลได้ครบตามจ�ำนวนที่
ต้องการคือ 400 ฉบับ ดังนั้นสรุปว่าสามารถรวบรวมข้อมูลกลับคืนมา วิเคราะห์ผลได้ร้อยละร้อย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน
ผู้วิจัยใช้สถิติต่อไปนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 สถิตวิ เิ คราะห์ความแปรปรวนส�ำหรับการคัดเลือกตัวแปรทีเ่ หมาะสมเข้าสูส่ มการถดถอยพหุคณ
ู
โดยถือเอาความแปรปรวนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเป็นเกณฑ์การคัดเลือก
5.3 สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ส�ำหรับสร้างสมการถดถอยและวิเคราะห์หา
สัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ โดยน�ำเอาค่า R2 มาเป็นเกณฑ์ในการแปลผล ต่อไปนี้
ค่า R2  ต�่ำกว่า .30 แปลผลว่า มีสัมประสิทธิ์พยากรณ์ต�่ำ
ค่า R2 ระหว่าง .30-.50 แปลผลว่า มีสัมประสิทธิ์พยากรณ์ปานกลาง
ค่า R2 ระหว่าง .51-.79 แปลผลว่า มีสัมประสิทธิ์พยากรณ์สูง
ค่า R2 ตั้งแต่ .80 ขึ้นไปแปลผลว่า มีสัมประสิทธิ์พยากรณ์สูงมาก
นอกจากนั้นแล้วยังพิจารณาความแปรปรวนร่วมกันของตัวแปรที่น�ำเข้าสมการพยากรณ์
ตามค่า Durbin-Watson ไม่เกิน 2.50 (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556)
ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน สรุปผล
ได้ดังต่อไปนี้
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จากภาพพบว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชนโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ด้านอุดมการณ์ทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเยาวชน
ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่มากที่สุด
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน
ตัวแปรต้น
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน ผลทดสอบ
P-Value
(Independent)
(B)
(Beta)
(t)
ค่าคงที่ (Constant)
.751
5.096
.000*
การสนับสนุนและการท�ำกิจกรรม
.446
.447
11.457
.000*
(Sa)
การติตามข้อมูล (Ei)
.306
.327
7.717
.000*
จ�ำนวนเวลาในแต่ละครั้ง (Tm)
.082
.138
4.003
.000*
การแบ่งปันแสดงความชอบ (Sm)
-.073
-.070
-1.976
.049*
*P< .05, R2 = .538, Adjust R2 = .533, F = 114.916, Sig. 000 Durbin-Watson 1.867
Dependent ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จากตารางพบว่ามีตัวแปรพยากรณ์จ�ำนวน 4 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
เด็กและเยาวชน ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ .53 มีค่าทดสอบ
F = 114.916 โดยทีต่ วั แปรทุกตัวมีความแปรปรวนเป็นอิสระต่อกันตามค่า Durbin- Watson 1.867 เป็นค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 2.5 ดังนั้นสรุปว่ามีตัวแปรพยากรณ์จ�ำนวน 4 ตัวแปรที่สามารถน�ำไปสร้างสมการพยากรณ์ได้ต่อไปนี  ้
PD = .447(Sa)+.327(Ei)+.138(Tm)+.070 (Sm)
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อภิปรายผล
1. ผลศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชนไทย จะมีประเด็นส�ำคัญใน
การอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1.1 การเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อ
ทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ กลุม่ เพือ่ นมีสว่ นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง รองลงมาคือครอบครัวมีส่วนใน
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทางการเมือง และโรงเรียนมีสว่ นในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทางการเมือง และข้อทีม่ คี า่
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ศาสนามีส่วนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการเป็น
สมาชิกกลุม่ ทางสังคมพบว่า มีทศั นะการมีสว่ นร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น ความหมายของการมีสว่ นร่วม บทบาท
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากสถาบันทางสังคม จากการศึกษาพบว่าการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญพบว่า หลักๆ มี 5 สถาบันทางสังคมได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สถาบันการปกครอง และศาสนา ซึ่งสถาบันที่มี อิทธิพลมากที่สุดในทัศนะของ
เด็กและเยาวชน คือ ครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งบุคคลในครอบครัวมีความใกล้ชิดและเป็นสถาบันแรกที่ ปลูกฝัง
ทุกๆ ค�ำสอน ค่านิยม และความเชื่อ จึงเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลมากที่สุดส่วนใหญ่ผ่านทางผู้น�ำครอบครัว รองลงเป็น
โรงเรียน โดยผ่านการให้ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากสถาบัน
ต่างๆ ทางสังคมมีดังนี้ คือ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดแต่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าแม้
จะเป็นการมีสว่ นร่วม ทีส่ ำ� คัญทุกคนมีสทิ ธิเท่าเทียมกันแต่กเ็ ป็นการมีสว่ นร่วมในระยะเวลาสัน้ ๆตอนลงคะแนนเสียง
ใช้สิทธิเท่านั้น รองลงมาให้ความหมายว่าเป็นการพูดคุยประเด็นทางการเมือง เป็นการมีส่วนร่วมที่เด็กและเยาวชน
ไทยคิดว่าเป็นสิง่ ทีส่ ามารถกระท�ำได้ตลอดเวลาแต่สว่ นใหญ่เป็นการพูดคุยในวงแคบภายในครอบครัวหรือกลุม่ สังคม
ที่มีความใกล้ชิดกันเท่านั้น ส่วนที่น้อยและยังไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนัก คือ การประท้วงหรือแสดงออกทางการเมือง
เพราะเกรงกลัวต่ออันตรายจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
1.2. ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเลือกตั้งเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยที่ส�ำคัญที่สุดของ
ประชาชน รองลงมาคือการเลือกตั้งไม่ว่าจะในระดับชาติ/ ท้องถิ่น เป็นการเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ การเลือกตัง้ ทุกระดับมีการซือ้ สิทธิขายเสียง ซึง่ ความรูค้ วาม
เข้าใจทางการเมืองพบว่าเกินครึง่ มีการแสดงบทบาททางการให้ความรูค้ วามเข้าใจทางด้านการเมืองแก่บคุ คลอืน่ จะ
เป็นไปในลักษณะการพูดคุยให้ความรู้แก่บุคคลที่ใกล้ชิดอย่างเดียวนั่นก็เพราะว่าการพูดคุยให้ความรู้เป็นรูปแบบที่
กระท�ำได้ง่ายและสะดวกที่สุด รองลงมาจะแสดงบทบาททั้งให้ความรู้และขับเคลื่อนพร้อมกันซึ่งนอกจากจะพูดคุย
ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประเด็นทางการเมืองแล้วยังโน้มน้าวให้บุคคลอื่นคล้อยตามในสิ่งที่ตนคิดแต่ส่วนใหญ่ไม่กล้า
ทีจ่ ะเป็นผูท้ ใี่ ห้การสนับสนุนนัน้ เพราะเกรงกลัวต่ออันตราย มีขอ้ สังเกตว่าเด็กและเยาวชนทีเ่ ติบโตมาในสังคมปัจจุบนั
จะเริม่ สนใจการเมืองเมือ่ อายุเท่าไหร่ อาจเริม่ สนใจเมือ่ อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะเริม่ ท�ำกิจกรรม เริม่
เปิดประตูเข้าสู่สังคมที่กว้างขึ้น เริ่มสนใจข่าวสารบ้านเมือง รวมทั้งสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวมากกว่าต�ำราเรียน
1.3 การพัฒนาทางการเมือง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ความต้องการในการแสดงออกทางการเมืองเป็นสิง่ ทีค่ วรส่งเสริมและไม่จำ� กัดขอบเขต  รอง
ลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดหรือร้องเรียนความเดือนร้อนเป็นการสะท้อนการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ การเมืองเป็นเรือ่ งของผูน้ ำ� ทางการเมืองและนักการเมืองหรือ
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ชนชั้นสูงเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาทางการเมืองมีความแตกต่างกันมาก หากเปรียบเทียบกับบทบาทเด็กและเยาวชนใน
ยุคพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เมื่อไปดูสัดส่วนของแกนน�ำก็จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางหรือเรียกว่าเป็น “ม็อบ
มือถือ” ที่เติบโตมาจากยุค 14 ตุลาคม 2516 หรือ 6 ตุลาคม 2519 ส่วนขบวนการนักเรียน นิสิตนักศึกษาจะกลาย
เป็นแกนน�ำระดับรอง  ปัจจุบันนี้ขบวนการนิสิตนักศึกษาก็ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนสมัยก่อน เมื่อมีเสื้อเหลือง-เสื้อแดง
เกิดขึ้น อีกทั้งการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต่างคนต่างท�ำกิจกรรม ไม่ได้มีองค์กร
ที่เป็นตัวกลางในการดึงให้กลุ่มต่างๆเข้ามาร่วมจัดตั้งหรือเคลื่อนไหวแต่อย่างใด สถาบันการศึกษาควรจัดอบรมให้
ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจในเรือ่ งประชาธิปไตย ซึง่ นักเรียนส่วนใหญ่กม็ คี วามสนใจและต้องการขับเคลือ่ นทางการ
เมืองเช่นกัน แต่เหตุผลหนึ่งที่ไม่ออกไปร่วมท�ำกิจกรรม เช่น ไปร่วมกับกลุ่มที่มีแกนน�ำ ก็เพราะว่าต้องการเป็นผู้น�ำ
ด้วยตัวเองนัน่ คือต้องการมีบทบาทและมีพนื้ ทีข่ องตัวเองมากกว่าทีจ่ ะต้องไปเดินตามใคร ถึงแม้จะมีรสนิยมทางการ
เมืองหรือเป้าหมายเดียวกันก็ตามที ดังนัน้ ขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมืองทีต่ อ้ งการการสนับสนุนก็ตอ้ งเข้าหาเด็ก
และเยาวชน และต้องสร้างขบวนการให้มกี ลไกทีเ่ ป็นโครงข่ายแบบตัวแทน รวมทัง้ สร้างบทบาทให้กบั คนเหล่านีด้ ว้ ย
เพราะเด็กและเยาวชนรุ่นนี้ต้องการการยอมรับนับถือหรือชื่นชมจากคนรอบข้าง การท�ำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ
ก็ต้องการจ�ำนวนยอด Like ใน Facebook หรือจ�ำนวนยอดติดตามใน Instagram  เป็นต้น จึงมีลักษณะเป็นพลัง
ย่อยที่ไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน แต่กระจายอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งจะแตกต่างจากขบวนการนักเรียน นิสิต
นักศึกษาในยุค 14 ตุลาคม 2516 หรือ 6 ตุลาคม 2519 อย่างสิ้นเชิง การเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองของเด็ก
และเยาวชนคนรุน่ ใหม่จงึ ต้องสร้างความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ หรือเป็นเจ้าของร่วมกันหรือเป็นหุน้ ส่วนกับขบวนการนัน้
อย่างเต็มที่ ดังนั้นการขับเคลื่อนทางการเมืองจึงต้องสร้างขบวนการเชิงเครือข่ายในแนวระนาบที่มีความเท่าเทียม
กัน ไม่ใช่แนวดิง่ ทีร่ บั นโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบตั ิ ทัง้ นีเ้ ด็กและเยาวชนไม่ได้ยดึ ติดกับหัวโขนมากนัก จึงไม่จำ� เป็น
ต้องมีตำ� แหน่งนักเรียนถึงจะออกมาเคลือ่ นไหวทางการเมืองได้ แต่จะรวมกลุม่ จัดกิจกรรมกันเองในนามส่วนตัวทีไ่ ม่
เกี่ยวกับโรงเรียน คิดหัวข้อหรือนโยบายสาธารณะและพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นจริง เช่น น�ำไปเสนอให้กับ
พรรคการเมือง เป็นต้น เหตุผลหนึง่ ก็คอื ทุกคนมีสอื่ อยูใ่ นมือ มีชอ่ งทางในการเผยแพร่ในโลกออนไลน์เพือ่ ให้ผตู้ ดิ ตาม
เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้งทางการเมืองอย่างหนึ่ง จึงดูเหมือนว่า ขบวนการ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม แต่ก็ยังมีพลังแฝงอยู่ เพียงแต่กระจัดกระจายอยู่ใน
สังคมทั่วไป หากพรรคการเมืองใดสามารถท�ำรูปแบบใหม่ที่สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้ก็อาจแปรเปลี่ยน
เป็นคะแนนเสียงได้เช่นกันแต่ความท้าทายที่ส�ำคัญก็คือ การท�ำวิจัยหรือการศึกษาเพื่อท�ำความเข้าใจทางการเมือง
ในยุคปัจจุบนั ยังก้าวไม่ทนั พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนรุน่ ใหม่ เนือ่ งจากสังคมไทยมีความสลับซับซ้อนมากกว่าใน
อดีต ประกอบกับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะทีน่ กั วิจยั รัฐศาสตร์และนักวิเคราะห์การเมืองส่วน
หนึ่งก็มุ่งสนใจงานที่เป็นแนวคิดเชิงปรัชญาการเมือง อีกส่วนหนึ่งก็สนใจงานที่เป็นแนวคิดเชิงสถาบันทางการเมือง
เช่น สนใจการออกแบบรัฐธรรมนูญหรือการเขียนกติกาการเลือกตั้ง เป็นต้น แต่ทั้ง 2 ส่วนนี้ยังอาศัยการออกแบบ
การวิจัยแบบเดิม ยังใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแบบเดิม จึงท�ำให้ตามพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
ไม่ทัน ควรส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักนิติธรรมโดยอาจจัดเวทีสาธารณะหรือการ
สานเสวนาเพือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้มกี ารถกเถียงและท�ำความเข้าใจร่วมกันการมีสว่ นร่วมทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น เด็ก
และเยาวชนต้องการพื้นที่และช่องทางเพื่อใช้ในการแสดงออกทางการเมือง เช่น อาจจะเป็นรูปแบบการเปิดเวทีให้
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับการเมือง เพราะในปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ที่ภาครัฐเปิดให้
กับเด็กและเยาวชนเพื่อใช้แสดงออกอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Brambor, Thomas,
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Clark, and Golder (2005) ที่เสนอว่าการพัฒนาทางการเมืองเป็นเป้าหมายและกระบวนการทางการเมืองที่สังคม
ต่างๆ พึงประสงค์เป็นสังคมที่มีระดับการพัฒนาทางการเมืองสูงหรือเป็นสังคมที่ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
ทางการเมืองซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน และศักยภาพของภาคประชาสังคมในการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ ที่ทุกฝ่ายมักอ้างความถูกต้อง
ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาใน
ระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในชาติอย่างยั่งยืน
1.4  ด้านการรับรู้ ข่าวสารทางการเมือง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบ
ว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เด็กและเยาวชนเป็นก�ำลังส�ำคัญของของชาติ ควรสนใจเรื่องทางการเมืองผ่านสื่อเป็น
ประจ�ำ  รองลงมาคือ การแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองผ่านสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต SMS ฯลฯ เป็นต้น และ
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ จะติดตามข่าวสารความเคลือ่ นไหวทางการเมืองเมือ่ เฉพาะเหตุการณ์ทสี่ นใจเท่านัน้ ซึง่
การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารของสือ่ เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิง่ ทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความแตกแยก และท�ำให้ความขัดแย้งใน
สังคมและเพิ่มระดับเป็นความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�ำเสนอข้อมูลและการใช้ภาษาที่มีการปลุกเร้าและ
กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง หรือการโฆษณาชวนเชื่อ และปลุกระดมมวลชนให้ใช้ความรุนแรงต่อ ซึ่งได้สร้างความ
แตกแยกในสังคมไทยให้มคี วามร้าวลึกยิง่ ขึน้ การเผยแพร่ขอ้ มูลเท็จ บิดเบือน หรือไม่รอบด้าน ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดของคนในสังคม อีกทัง้ ช่องทางในการรับรูข้ องเด็กและเยาวชนมีความหลากหลายมากขึน้ ยิง่ บทบาทต่อการท�ำงาน
ของสื่อที่ขาดจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมขาดความระมัดระวังในการเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อ
สาธารณชน สอดคล้องกับ เลอภพ โสรัตน์ (2556) ที่พบว่าบทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนได้แสดงความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง การเป็นเครื่อง
มือตรวจสอบทางการเมืองและเป็นพืน้ ทีป่ ระสานความเข้าใจทางการเมืองเพียงแต่วา่ ความสมบูรณ์ของแต่ละบทบาท
นัน้ จะขึน้ อยูก่ บั แต่ละยุคสมัยของการเมืองซึง่ มีทมี่ าของอ�ำนาจทางการเมืองแตกต่างกันไม่วา่ จะเป็นการมาจากการ
ปฏิวัติรัฐประหารมาจากการมีฐานอ�ำนาจทางการทหารหนุนหลังที่มีความผันผวนมากในอดีตหรือแม้แต่ในปัจจุบัน
ซึง่ ส่วนใหญ่อำ� นาจบริหารจะมาจากการเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญแต่สอื่ ก็ยงั ประสบปัญหาการแสดงบทบาทเพราะยัง
มีปัจจัยอื่นๆเข้าไปกระทบจนท�ำให้แต่ละบทบาทแสดงได้ไม่สมบูรณ์อย่างเช่น แนวทางขององค์การสื่อสารมวลชน
มุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการเกิดสื่อใหม่ที่หลากหลายจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยท�ำให้ไม่
สามารถทีจ่ ะควบคุมได้ดว้ ยกลไกทีม่ โี ดยเฉพาะสือ่ ของรัฐต้องมีความเป็นกลางและให้โอกาสทุกฝ่ายเท่าเทียมกันทุก
ฝ่ายต้องหยุดใช้สื่อเพื่อปลุกระดมและยั่วยุให้เกิดการใช้ความ รุนแรง หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์และน�ำเสนอข่าวใน
ลักษณะของการท้าทายเนือ่ งจากจะเป็นการท�ำลายบรรยากาศของการสร้างความปรองดอง สือ่ ยังคงถูกใช้เป็นเครือ่ ง
มือในการเรียกร้องทางการเมืองโดยเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามในลักษณะที่บิดเบือน
ความจริงมากกว่าที่จะท�ำหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 ด้านจิตส�ำนึกทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา แม้วา่ จะมีการเลือกตัง้ แต่ประเทศไทยก็ไม่เคยเป็นประชาธิปไตย
ที่แท้จริง รองลงมาคือ การเรียกร้องสิทธิทางการเมืองโดยการชุมนุมแม้จะเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธก็
ไม่ควรท�ำ เพราะจะท�ำให้เกิดความวุน่ วายในบ้านเมือง และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ประเทศไทยไม่ควรจะมีการ
เลือกตัง้ เพราะจะท�ำให้ได้นกั การเมมืองทีไ่ ม่ซอื่ สัตย์ และจะน�ำไปสูก่ ารคอรัปชัน่ ซึง่ ในปัจจุบนั ได้พฒ
ั นาสูย่ คุ โลกาภิ
วัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท�ำให้เกิดการปรับตัวครั้งส�ำคัญ อันส่งผลกระทบ
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ต่อโครงสร้างเดิมในสังคมขยายความขัดแย้งที่มีอยู่เดิมไปสู่ความรุนแรง สอดคล้องกับ Swidler (2005) ที่เสนอว่า
การพัฒนาระบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในเรื่องระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรม
ทางการเมือง และการพัฒนาทางการเมือง ซึ่งจะต้องบูรณาการให้สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเป็นอันมาก ท�ำให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นและมีความรู้สึกที่ต้องการความเท่า
เทียมกัน ท�ำให้เกิดจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองมากกว่าที่รอค�ำสั่งจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าที่มีอยู่แต่เดิม รวมถึงการเปลี่ยนบทบาทรัฐแบบรัฐจัดการหรือสงเคราะห์มาเป็นการจัดการ
แบบรัฐสวัสดิการ ซึ่งมองว่าสิ่งที่รัฐให้เป็นสิทธิอันพึงได้ของประชาชนมากกว่าการสงเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ Blais, Andr´e, and Simon Labb´e-St-Vincent (2011) ที่ว่า การพัฒนา
ทางการเมืองของสังคมอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจท�ำให้ประเทศไทยเข้าสูย่ คุ ทุนนิยมอย่าง
เต็มรูปแบบ ก่อให้เกิดกลุม่ ทุนใหม่ เช่น ธุรกิจกลุม่ โทรคมนาคม สือ่ สารมวลชน และบันเทิง ซึง่ มีการขยายตัวมากกว่า
กลุ่มทุนเก่า เช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ
1.6 ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รัฐบาลที่มีการบริหารประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นสิ่งส�ำคัญ รองลงมาคือ การเลือก
ตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมท�ำให้ได้ผู้แทนที่ถูกต้อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เสรีภาพนั้นเป็นการที่บุคคลกระท�ำสิ่ง
ใดก็ได้ที่เหมาะสมกับตนเองไม่จ�ำเป็นต้องค�ำนึงว่าจะกระทบหรือละเมิดผู้อื่นด้วย  ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความผูกพัน
จากกลุม่ ทางสังคมทีค่ วรร่วมมือกันในทุกภาคส่วนสร้างบทบาทในการขับเคลือ่ นเพือ่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
เกิดขึ้นและถือเป็นหนทางก้าวแรกเพือ่ ทีจ่ ะน�ำพาประเทศก้าวต่อไปอย่างมัน่ คง คู่ขดั แย้งที่เคยเผชิญหน้ากันต้องหัน
กลับมาเจรจาพูดคุยกันด้วยเหตุดว้ ยผล ลดอคติระหว่างกัน ให้เกียรติกนั และกัน อันจะเป็นการลดช่องว่างและเงือ่ นไข
ที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้สู่หนทางที่เป็นไปได้ ที่จะช่วยผลักดันให้สังคมสู่สันติสุข กระบวนการปรองดองต้องอาศัย
เวลาความอดทน และการมีส่วนร่วม จากทุกฝ่ายโดยทุกฝ่ายต้องยุติการด�ำเนินการใดๆ ที่น�ำไปสู่การสร้างความขัด
แย้งและท�ำลายบรรยากาศของการปรองดองใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ในการพิจารณาประเด็นต่างๆ เคารพ
สิทธิและเสรีภาพระหว่างกันและลดทัศนคติในการเอาชนะ หรือมองปัญหาในมุมมองของตนฝ่ายเดียว ดังนั้นความ
สามัคคีทจี่ ะเกิดจากการสร้างความปรองดองเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จในการปฏิรปู มิตอิ นื่ ๆ หากไม่
อาจสร้างสังคมให้สนั ติสขุ หรือไม่อาจสร้างความปรองดองสมานฉันท์เกิดขึน้ มาได้จะเสียทัง้ โอกาสและเวลาทีจ่ ะน�ำพา
ให้กา้ วหลุดพ้นจากความขัดแย้งภายในประเทศ และมุง่ เข้าสูก่ ารแข่งขันบนเวทีระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยตกอยู่
ในภาวะชะงักงันมาอย่างยาวนาน โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและป้องกันการเข้ายึดอ�ำนาจ
การปกครองจากกองทัพสอดคล้องกับ Carroll, Susan (2006) ที่ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง
คือ ระดับที่ประชาชนมีความสนใจกระตือรือร้นในเรื่องของการเมืองเป็นการที่จะสร้างอารมณ์ความรู้สึกของ
ประชาชนทีอ่ ยูค่ นละฝัง่ ได้ กระบวนการทางสังคมจะมีสว่ นช่วยเป็นอย่างมากทีจ่ ะช่วยเติมแต่งส่วนทีก่ ฎหมายไม่อาจ
เข้าถึงได้ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความปรองดอง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิรูปปรับเปลี่ยนที่มี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดสมดุลในมิติของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมคนในสังคมให้
เคารพและอยู่ร่วมกันได้
1.7 ด้านความขัดแย้งทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการต่อต้านนโยบายของรัฐบาลจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ได้รับประโยชน์ รอง
ลงมาคือ ระบบกฎหมายมีปัญหาไม่เป็นไปตามกติกา และตรวจสอบได้ยาก   และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
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ประชาชนไม่ยอมรับว่ากระบวนการยุตธิ รรมให้ความเป็นธรรมแก่สงั คมและพวกท่าน ซึง่ ทีเ่ ป็นรากเหง้าของความขัด
แย้งของสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งจึงต้อง
แสวงหาวิธกี ารในการจัดการความขัดแย้งเพือ่ ให้สงั คมด�ำรงอยูแ่ ละพัฒนาต่อไป ความขัดแย้งจึงไม่ใช่สงิ่ เลวร้ายเสมอ
ไป แต่ยังมีข้อดีในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในสังคม หากไม่มีกลไกในการจัดการที่มีประสิทธิภาพก็อาจน�ำ
ไปสูค่ วามรุนแรงทีเ่ ป็นอันตรายและสร้างผลเสียต่อสังคมได้ ซึง่ เมือ่ เกิดแล้วจะมีทางเลือกวิธกี ารจัดการความขัดแย้ง
ได้ คือ แนวทางที่ไม่ใช้ความรุนแรงหรือสันติวิธี และแนวทางที่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
นอกจากนีเ้ มือ่ ความขัดแย้งด�ำเนินไปการเดิมพันแพ้ชนะก็ยงิ่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ จึงน�ำมาสูก่ ารระดมสรรพก�ำลังและมวลชน
แบบทุม่ สุดตัวและน�ำเสนอข้อเรียกร้องในลักษณะทีไ่ ม่ให้ทางเลือกหรือประนีประนอมกับฝ่ายทีเ่ ป็นคูข่ ดั แย้งแต่อย่าง
ใด ประเด็นความขัดแย้งจึงขยายตัวออกไปอย่างไม่หยุดยั้งมีการเปิดประเด็นความขัดแย้งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การ
โจมตีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรุนแรงสุดขั้วของฝ่ายตรงข้ามถูกน�ำมาใช้ เป็นยุทธวิธีหลักในการระดมมวลชน และ
ด�ำรงความชอบธรรม และความดีงามถูกต้องของฝ่ายตน ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเดินขบวนและรวมตัวชุมนุม เพือ่ เรียก
ร้องสิทธิและกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีการใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองที่มิได้เป็นไปโดยสงบ มี
การใช้อาวุธและยั่วยุให้เกิดความเคียดแค้นชิงชังและใช้ความรุนแรง อีกทั้งรัฐได้ใช้อ�ำนาจในการปราบปรามเพื่อให้
เกิดความสงบโดยเกินขอบเขต และให้ทหารมีบทบาทในการสลายการชุมนุม ท�ำให้เกิดความเสียหาย และสูญเสีย
ขึน้ ทุกครัง้ สอดคล้องทีว่ า่ การพัฒนาทางการเมือง คือ การระดมสรรพก�ำลังและอ�ำนาจทีม่ ศี กั ยภาพ มีความสามารถ
ในการใช้อ�ำนาจบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการชุมนุมเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และเป็นสิทธิทางการเมืองที่ต้องได้รับการรับรองและคุ้มครองจากรัฐ อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพ
ของผูช้ มุ นุมมิใช่วา่ จะกระท�ำได้โดยไม่มขี อบเขตจ�ำกัด แต่ตอ้ งเป็นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่งก�ำหนดเงื่อนไขของการชุมนุมว่าต้องกระท�ำโดยสงบและปราศจากอาวุธ ผู้น�ำ และผู้ร่วมชุมนุมควรยึดมั่นใน
หลักการดังกล่าว และใช้เสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ต้องชุมนุมด้วย
ความสงบเรียบร้อย ไม่ใช้อาวุธซึง่ รวมถึงการใช้สงิ่ ของใดๆ เยีย่ งอาวุธ ค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนอืน่ ๆ ที่
มิได้เข้าร่วมในการชุมนุม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือ และอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีห่ น่วยงาน
ด้านมนุษยธรรมและประโยชน์สาธารณะ เช่น หน่วยแพทย์พยาบาล หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานด้าน
การปกครองท้องถิ่นในการดูแลการชุมนุม การอ�ำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการใช้พื้นที่สาธารณะและการ
บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งสื่อมวลชนและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ
1. การศึกษาทีย่ งั ไม่เข้มข้นจึงท�ำให้ขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการเมือง และขาดความตระหนักต่อหน้าที่
พลเมืองที่ทุกคนพึงกระท�ำ
2. ปัจจัยภายนอกหลายอย่างปัจจุบันท�ำให้เด็กและเยาวชนขาดความกระตือรือร้น ท�ำตัวนิ่งเฉยจนขาด
ความสนใจในเรื่องบ้านเมืองจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาทางสังคม
3. สภาพเศรษฐกิจครอบครัว รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพท�ำให้เด็กและเยาวชนสนใจแต่เรื่องปากท้องและท�ำงาน
เป็นอันดับแรก จนมองเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเรื่องรอง
4. เกรงกลัวอันตราย จนไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ทางการเมือง เพราะกลัวจะต้องเป็นเป้า
หมายของฝ่ายตรงข้าม สอดคล้องกับ Carney, Dana, Jost, Gosling, and Potter (2008) ที่เสนอว่า การพัฒนา
ทางการเมือง คือ การเสริมสร้างรัฐชาติ โดยสังคมทีม่ กี ารปฏิรปู ระบบการเมืองจากระบบเดิมไปสูร่ ะบบทีม่ สี มรรถนะ
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ในการด�ำรงรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม จะมีการระดมทรัพยากรเพื่อ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐให้ตอบสนองต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและ
มีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนและสังคมให้สามารถยืนหยัดและพึ่งพา
ตนเองได้ รัฐบาลควรลดบทบาทในการด�ำเนินนโยบายในการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ แต่เน้นการกระจายอ�ำนาจ
ให้ชุมชนและประชาชนเป็นผู้ริเริ่มและด�ำเนินการ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ระบอบประชาธิปไตย และการเมือง
ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง
2. ผลศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชนไทย จะมีประเด็น
ส�ำคัญในการอภิปรายผลดังต่อไปนี้
จากข้อค้นพบที่ส�ำคัญของงานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็ก
และเยาวชน ประกอบด้วย การสนับสนุนและท�ำกิจกรรมการเมือง การการติดตามข้อมูลทางการเมือง การแบ่งปัน
ความรู้ การแสดงความชอบ และจ�ำนวนเวลาในแต่ละครั้งที่ใช้ Facebook, Twitter Instagram  และ Line ซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ Granger-Frye (2018) ที่ได้ค้นพบอิทธิพลจากการใช้ Facebook และ Twitter ที่มีต่อ
การสนับสนุนพรรคการเมือง การเข้าร่วมท�ำกิจกรรมทางการเมือง และการออกไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ประธานาธิบดีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างปี 2008 ถึง 2016 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นแล้วยัง
สอดคล้องกับผลวิจยั ของ Halpern & Katz (2017) ทีไ่ ด้คน้ พบอิทธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระดับบุคคล
จากการแบ่งปันข้อมูลทางการเมืองผ่าน Facebook ร้อยละ 0.19 และจากการใช้ Twitter ร้อยละ 0.24 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้นสรุปได้ว่า การใช้ Facebook และ Twitter ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองประเภทการ
สนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมืองที่สนใจแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งยังใช้เป็นช่องทาง
ส�ำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดตามข้อมูล หรือความเคลือ่ นไหวทางการเมืองของ
นักการเมือง พรรคการเมือง ตลอดจนการท�ำงานของรัฐบาลที่เน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ข้อเสนอแนะ
1.  ทุกฝ่ายควรสร้างความเข้าใจในหลักพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน
เพื่อให้เป็นประชาชนที่ดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอนาคตต่อไป
2.  สร้างความตระหนักและเครือ่ งเตือนใจเพือ่ ให้สงั คมได้เรียนรู้ บทเรียนจากความขัดแย้งทางการเมือง ส่ง
เสริมให้เกิดการปฏิรูปในระดับโครงสร้างที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
สร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนฐานของความมั่นคงของมนุษย์และหลักของนิติรัฐนิติธรรม ส่งเสริม
คุณค่าของสังคมทีค่ นในสังคมเคารพและอยูร่ ว่ มกันได้ ไม่กดขีเ่ อารัดเอาเปรียบ และตระหนักถึงคุณค่าศักดิศ์ รีของผู้
อื่น
3.  วางมาตรการป้องกันเหตุเกิดขึ้นซ�้ำเพื่อให้สังคมได้เรียนรู้ บทเรียนจากความขัดแย้งทางการเมือง สร้าง
สังคมที่มีวุฒิภาวะ และทักษะในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทได้ด้วยสันติวิธี
4.  การสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชนในทุกภาคส่วน และความ
รูส้ กึ เป็นเจ้าของกระบวนการปฏิรปู ประเทศและการสร้างความปรองดอง เพือ่ ก�ำหนดกติกาในการอยูร่ ว่ มในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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เกิดขึ้น
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5. ก�ำหนดให้การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นวาระแห่งชาติทที่ กุ ภาคส่วนต้องร่วมกันด�ำเนินการให้

6. นักการเมืองทุกคนต้องยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ ภาคการเมืองควรปรับปรุงกระบวนการ
คัดสรรบุคคลเข้าสู่ระบบการเมืองให้มีความเหมาะสม เพื่อป้องกันบุคคลที่ขาดจริยธรรม และจิตส�ำนึกในทางการ
เมืองเข้าสู่ต�ำแหน่งทางการเมืองและจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมเข้าสู่ระบบการเมืองเพื่อ
พัฒนาการเมืองไทยให้มีประสิทธิภาพ
7. รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมว่าท�ำหน้าที่อย่างอิสระเป็นกลางและไม่
ถูกแทรกแซง โดยหน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมายต้องแสดงความเป็นกลางโดยยึดถือหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
ต้องส่งเสริมการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับแนวทางในการ
ผดุงหลักนิติธรรมในประเทศไทย
8. กองทัพควรยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต้องเป็นไปโดยสันติวิธีด้วยวิถี
ทางตามระบอบประชาธิปไตย โดยไม่สนับสนุน และหลีกเลีย่ งการรัฐประหารอย่างเด็ดขาด และคุม้ ครองเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นตามกรอบของกฎหมาย รวมทั้งคุ้มครองไม่ให้บุคคลถูกคุกคามจากการใช้เสรีภาพดังกล่าว
9.  สื่อต้องระมัดระวัง และรับผิดชอบต่อสังคม โดยน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและรอบด้าน
แก่สาธารณชนตามกรอบของจริยธรรมวิชาชีพ รวมทั้งรัฐต้องสนับสนุนให้มีกลไกป้องกันการแทรกแซงและคุกคาม
การท�ำงานของสือ่ มวลชนและไม่ใช้มาตรการปิดสือ่ หรือเข้าไปมีอทิ ธิพลใดๆ ต่อสือ่ หรือมาตรการอืน่ ใดทีก่ ระทบต่อ
เสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ
10. ควรให้ความสนใจในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน
แล้วน�ำออกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งที่อยู่ในรูปของ Facebook และ Twitter
11. ควรให้ความสนใจในการรวมกลุม่ ผูส้ นใจในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยูข่ องประชาชน แล้วจัดให้มกี าร
แบ่งปันข้อมูล ตลอดจนการน�ำเสนอทางออก หรือวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นผ่าน Facebook และ Twitter
12. ควรน�ำเสนอข่าวสาร หรือข้อมูล ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านกลุ่มผู้ใช้
Facebook และ Twitter พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอื่นของสังคมได้อย่างเสรีภาพ
13. ควรน�ำเสนอแนวทางส�ำหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตลอดจนทางออกด้านการประกอบอาชีพที่
สุจริต รวมถึงสถานการณ์ของบ้านเมือง ผ่านกลุ่มผู้ใช้ Facebook และ Twitter
14. ควรน�ำเสนอความรู้ และจัดกิจกรรมเสรีภาพด้านการศึกษา รวมถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และ
การรวมกลุ่มของประชาชน ผ่านกลุ่มผู้ใช้ Facebook และ Twitter
เอกสารอ้างอิง
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