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บทคัดย่อ 

 
การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่ส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการเมืองการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ถูกออกแบบไว้ตั้งแต่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว พ.ศ. 2475 เรื่อยมา
จวบจนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การเลือกตั้งเป็นการออกเสียงโดยความยินยอมของประชาชนต่อการเลือกสรร
ตัวแทนเพื่อบริหารจัดการและปกครองบ้านเมืองด้วยความบรสิุทธ์ิ ยุติธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีประชาชนพึง
ได้รับเป็นท่ีตั้ง ดังนั้น การที่บุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งล้วนมกีารวางแผนเพื่อก าหนดวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้บุคคลนั้น
ได้รับคะแนนนิยมและน าไปสู่ชัยชนะ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ทาง
การเมือง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้ง 
เพื่อให้ประชาชนร่วมตัดสินว่าใครสมควรเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารบ้านเมือง กลยุทธ์การหาเสียง
เลือกตั้งสามารถกระท าได้หลายช่องทางตามยุคสมัยและตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จากเดิมการหาเสียงโดย
เปิดเวทีปราศรัย การเดินเคาะประตบู้าน การแจกใบปลิว รถโมบายพร้อมเครื่องขยายเสียง การติดป้ายตามเสาไฟฟ้า 
จนปัจจุบันพรรคการเมืองไทยใช้สื่อใหม่เป็นเครื่องมือรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ที่
ใช้สื่อใหม่อย่างเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูป เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ สื่อใหม่ กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ รณรงค์หาเสียง การเลือกตั้ง พรรคอนาคตใหม่ 
 

Abstract 
 

The election is important political process as the heart of democratic system. It was 
designed in since the Siamese Interim Administrative Charter Act, B.E. 2475 (1932) till now, the 
constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017). The election is by the consent of 
people for the selection of representatives towards public administration with purity, justice, and 
consideration of public interest. Therefore, the person applying for election need to plan to 
determine how to get a popular vote and get used to win. The election campaign is a form of 
Political public relations. It is an opportunity for people to know political information from a 
politician who applied for an election. People can decide who deserves to be as their 
representative of public administration. The election campaign strategies can be done in many 
ways according to the era and emerging technologies. The original campaigns are speech stage, 
knocking on the door, flyer distribution, election campaign cars, and billboards. Nowadays new 
media is another channel that is gaining popularity. Many Thai politicians and also parties always 
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use new media to persuade people like Future Forward Party that uses new media, website, 
social media such as Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. 

Keywords: New media, New media strategies, Political campaign, Election, Future forward party 
 
บทน า 
 

การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคัดเลือกบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นตัวแทนเข้าไปท าหน้าท่ีส าคัญภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งโจทย์แรกที่ยากที่สุดที่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งต้องเผชิญ คือ ท าอย่างไรให้ชนะการเลือกตั้ง ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลสมัครรับเลือกตั้งต้องมีศักยภาพ
ในตัวเอง มีทักษะการวางแผนอย่างรัดกุม มีกลยุทธ์ในการเลือกผู้น าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การเลือกทีมงานการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท่ีท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาแต่ละสถานการณ์ได้  การวางแผนนโยบายหาเสียง การ
วางแผนกลยุทธ์การหาเสียง การวางแผนด้านเงินทุน และการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารทางการเมืองที่เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการเช่ือมโยงข้อมูลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสู่เป้าหมาย นั่นคือ ประชาชนผู้รับสาร เดิมทีรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยนิยมใช้การลงพื้นที่โดยการเปิดเวทีปราศรัยหาเสียง ชู
นโยบายและแนวคิดของพรรคด้วยทักษะการพูดโน้มน้าวใจ เพื่อเรียกคะแนนจากประชาชนที่เข้ารับฟังการปราศรัย
ตามพื้นที่ต่าง ๆ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียงตามเสาไฟฟ้าในแหล่งชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้ การเพิ่มกลยุทธ์
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งด้วยรถโมบายติดตั้งเครื่องเสียง ติดป้ายหาเสียงที่มีข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หมายเลข 
และนโยบาย โดยรถโมบายจะขับไปตามแหล่งชุมชนในแต่ละพื้นที่ เป็นการสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง ถัดมาผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มกลยุทธ์การเดินเคาะประตูบ้านเพื่อเรียกคะแนนเสียงจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยตรง มีการพบปะพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบ มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนต่อพรรคการเมือง มีการสื่อสารด้วยการแจกใบปลิวที่มีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของพรรค ข้อมูลผู้สมัครรับ
เลือกตั้งพร้อมระบุหมายเลขที่ชัดเจนเพื่อประชาชนสามารถกาเบอร์สนับสนุนได้ กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งรูปแบบ
นี้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ระหว่างผู้รับสมัครเลือกตั้งกับประชาชนผู้รับสารที่
สามารถโต้ตอบกันได้ผ่านสื่อกลางเดียวกัน ทุกรูปแบบข้างต้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในปัจจุบันยังคง
ใช้กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงดังกล่าวอยู่ และมีการพัฒนากลยุทธ์การหาเสียงรูปแบบใหม่ตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีด้วยการใช้สื่อใหม่ (New Media) เข้ามาเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสาร คือ ผู้รับสมัครเลือกตั้ง
กับผู้รับสาร คือ ประชาชน ด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
เลือกตั้งให้กับประชาชนได้ง่าย สะดวก มีปฏิสัมพันธ์ และลดค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียง 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของประเทศไทยครั้งท่ีผ่านมาก็เช่นกัน ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง
ต่าง ๆ แสวงหาผลประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผ่านสื่อใหม่ ด้วยคาดหวังคะแนนเสียงที่สามารถน า
ตนไปสู่เส้นชัยในการเลือกตั้ง ด้วยเล็งเห็นว่าปัจจุบันสื่อใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากขึ้น 
จากสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ปี 2561 โดยการส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานข้ึนจากปีก่อนเป็น 10 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวัน เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ยุคดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน และคนไทยยังนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตา
แกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) สูงมากถึง 3 ช่ัวโมง 30 นาทีต่อวัน และการรับชมวิดีโอสตรีมมิ่ง เช่น 
YouTube หรือ Line TV ประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาทีต่อวัน เป็นต้น จากสถิตินี้ท าให้ผู้รับสมัครเลือกตั้งและพรรค
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การเมืองหันมาใช้สื่อใหม่เป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียง เพิ่มความน่าสนใจและความเข้มข้นในการแข่งขันทาง
การเมือง เช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ (Future Forward Party) ที่สื่อสารนโยบายของพรรค ข้อมูลข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวของพรรค และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งไปยังประชาชนผู้รับสารผ่านสื่อใหม่อย่างเว็บไซต์ของพรรค สื่อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊คของพรรค อินสตาแกรมของผู้น าพรรค และการรับชมวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านยูทุปของพรรค 
เป็นต้น 

 
บทบาทของสื่อใหม่กับการเมืองไทย 
 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับทุกภาคส่วนของสังคมโลก  วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีเข้ามาแทรกซึมอยู่ในทุกตารางการใช้ชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการ
ด ารงชีวิตเสริมปัจจัยพื้นฐานส าคัญ เช่นเดียวกับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการสื่อสาร ปัจจุบันเทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication) เป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ส่ง
สารกับผู้รับสาร เพื่อเช่ือมต่อโลกด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สภาพสังคมเปลี่ยนไปจากยุคอุตสาหกรรม
เป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เราเรียกว่าสารสนเทศสามารถ
สื่อสารได้อย่างลื่นไหล สะดวกรวดเร็ว และน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ 
ระดับบุคคล ระดับองค์กร ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม ไม่เว้นแต่ภาคการเมือง  
 การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ทัศนะ 
ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างบุคคล การสื่อสารทางการเมืองก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาขิกของสังคม การเมือง และท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมืองนั้น ๆ (Agee, et al., 
1976, p. 4) ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การสื่อสารสมบูรณ์นั้นไม่ใช่แหล่งที่มาของสาร แต่เป็นเนื้อหาสาระ จุดมุ่งหมายของ
การสื่อสาร และสื่อที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมือง ส าหรับการเมืองไทยในอดีต นักการเมืองมักจะถ่ายทอด
อุดมการณ์และนโยบายทางการเมืองสู่ประชาชนด้วยวิธีการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) 
ด้วยรูปแบบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์หาเสียงผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อ
หนังสือพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจ และการโฆษณาชวนเช่ือ เพื่อโน้มน้าวประชาชนให้เกิดการรับรู้ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดการ
ยอมรับ ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนที่แสดงออกมาด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้นักการเมืองและพรรค
การเมืองทีป่ระชาชนเกิดความไว้วางใจให้ได้รับคัดเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนในการท าหน้าที่บริหารการเมือง อย่างไรก็
ตาม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ย่อม
ส่งผลต่อการสื่อสารทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะสถานการณ์การเมืองในยุคปัจจุบันท่ีการสื่อสารทาง
การเมืองมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น การใช้สื่อในการรณรงค์หาเสยีงได้ขยายไปยังสื่อใหม่นอกเหนือจากการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อใหม่ที่
นักการเมืองและพรรคการเมืองเลือกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารทางการเมืองปัจจุบันและเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอีกทางเลือกหนึ่ง คือ สื่ออินเทอร์เน็ต  
 อินเทอร์เน็ต (Internet) ย่อมาจากค าว่า International Network หรือ Inter Connection Network เป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดการสื่อสารและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นการสื่อสารที่รวดเร็วกว่าการสื่อสารแบบทางเดียวอย่างสื่อเก่า เพราะสื่อใหม่สามารถเกิดการ
สนทนา การแลกเปลี่ยนความรู้ได้ตลอดเวลา และด้วยสื่อใหม่อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลท าให้ผู้รับสารสามารถเปลี่ยน
บทบาทเป็นผู้เผยแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารสารสนเทศได้ด้วย เป็นการเปลี่ยนมิติการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารให้ผลัด
กันเป็นผู้เผยแพร่กระจายสารและผู้รับสาร ความง่ายในการเข้าถึงของสื่อใหม่เนื่องจากผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถ
พกพาคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ท าให้เกิดการสื่อสารขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถสื่อสารได้หลาย
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รูปแบบทั้งข้อความ ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว เกิดการแพร่กระจายข่าวอย่างกว้างขวางมากกว่าการแพร่กระจาย
จากสื่อมวลชนเดิม ทั้งยังกระตุ้นผู้รับสารแสดงพฤติกรรมการตอบสนองต่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมจากทุกภาคส่วนเพราะมีต้นทุนใน
การด าเนินงานไม่สูงมากนักและสอดคล้องกับแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ที่ ใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น ท าให้ทุก
ภาคส่วนรวมถึงภาคการเมือง ส านักข่าวเกือบทุกแห่งทั่วโลก ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ต่างพัฒนาเว็บไซต์
ขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงการพัฒนาสื่อกลางเชื่อมต่อกับผู้บริโภคด้วยกระดานแสดง
ความคิดเห็น (Web Board) และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยม
อย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เนื่องจากสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายสังคมของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นสื่อกลางในการ
แบ่งปันเนื้อหาแบบมัลติมีเดียได้จากอุปกรณ์สื่อสารใกล้ตัวแบบพกพา 
 ปัจจุบันไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการเมืองไทยได้รับผลประโยชน์จากความก้าวหน้าของสื่อใหม่และสื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกภาคส่วนมักจะใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง พรรค
การเมือง กลุ่มเคลื่อนไหวต่าง ๆ องค์กรอิสระ รวมไปถึงผู้รับสารที่เป็นประชาชนทั่วไป ด้านนักการเมือง จะเห็นว่า
ปัจจุบันการสร้างฐานทางการเมืองล้วนแต่อาศัยผลประโยชน์จากสื่อออนไลน์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความสั้น
ไปที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของประชาชน การโฟนอิน (Phone-in) ผ่านระบบวิดีโอลิงค์เพื่อพูดคุยกับผู้สนับสนุน
ทางการเมือง การจัดท าเว็บไซต์พรรคการเมือง และการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านการใช้ทวิตเตอร์  เฟสบุ๊ค ทั้ง
ส่วนตัวของนักการเมืองและของพรรคการเมืองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวร่วมทางการเมือง  ดังนั้น การที่
นักการเมืองหันมาใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารกับประชาชนมากขึ้น ท าให้ผู้รับสารเองก็มีช่องทางในการเลือกรับสาร
มากกว่าเดิมเช่นกัน ประกอบกับลักษณะของสื่อออนไลน์ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ท าให้ทุกวันนี้จึงมีสื่อออนไลน์
จ านวนมากที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล  พบปะนัดหมายเพื่อแสดงพลังทาง
การเมือง  เช่น ทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊ค นักการเมืองไทยหลายคนมีทวิตเตอร์เป็นของตัวเองและมีประชาชนให้ความ
สนใจติดตามอ่านข้อความเป็นจ านวนมาก ท าให้นักการเมืองเล็งเห็นถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์ด้วยการพยายามใช้
ทวิตเตอร์และเฟสบุ๊คเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของตนให้บรรดาแฟนเพจได้ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 
(นันทวิช เหล่าวิชยา, 2554, น. 199-200)  
 จะเห็นว่าสื่อใหม่เข้ามามีบทบาทส าคัญกับการเมืองไทย เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารจากแบบ
ทางเดียวเป็นแบบสองทาง เพื่อให้ประชาชนผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เกิดการแลกเปลี่ยนความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานทางการเมือง อย่างไรก็ตาม การน าสื่อใหม่มาใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองและพรรคการเมืองยังต้องมีความระมัดระวังในประเด็นเรื่อง
ความหลากหลายของข้อมูลและกาลเทศะที่อาจก่อให้เกิดความสับสนต่อการรับรู้ของประชาชน เช่น ประชาชนไม่
สามารถตัดสินใจใด ๆ ได้จากกระแสข้อมูลดังกล่าวจนท าให้เกิดความเบื่อหน่ายทางการเมือง การให้ความสนใจกับ
เรื่องราวข่าวสารทางการเมืองน้อยลง หรือการที่สื่อปลุกเร้าประชาชนให้มีส่วนร่วมกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แต่
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ แต่กลับกลายเป็นการปลุกเร้าเพื่อการปลุกระดมฝูงชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างขาดสติ เช่น การเกิดการประท้วง เป็นต้น ดังนั้น ในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล
ข่าวสารจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง บทบาทของสื่อใหม่ต่อการเมืองจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ เสนอแนะข้อคิดเห็น ร่วมก าหนดและตรวจสอบการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายที่ช่วยสร้างอ านาจและผลประโยชน์ให้กับประชาชนและส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์ 
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การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองผ่านสื่อใหม่ของพรรคการเมืองไทย  
 

การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นการสื่อสารทางการเมืองระหว่างกลุ่มการเมืองกับผู้รับสาร กล่าวคือ 
การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงข้อมูลจากฝ่ายการเมืองไปยังประชาชนผู้รับสาร เพื่อ
สร้างการรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ส่งผู้สารต้องการ ปัจจุบันฝ่ายการเมืองผู้ส่งสารอย่างนักกา รเมือง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรอิสระต่าง ๆ นิยมใช้สื่อใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเช่ือมต่อข้อมูลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไปยังประชาชนผู้รับสาร ด้วยเหตุผลที่ว่าการใช้สื่อใหม่จะท าให้ทุกคนสามารถรับรู้ข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหว และการประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน เมื่อเกิดกระแสข่าวที่น่าสนใจ สื่อใหมจ่ะเป็นสื่อแรกที่
ท าให้ประชาชนรับรู้กระแสข่าวนั้น ๆ ดังนั้น การสื่อสารผ่านสือ่ใหม่จึงช่วยให้ทันกระแสโลกและกระแสสังคมได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงผู้ส่งสารสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดเหมือนการสื่อสารผ่านวิทยุ 
โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ เนื่องจากการสื่อสารออนไลน์ประชาชนทุกคนสามารถรับรู้และสัมผัสเหมือนกันได้หมด 
สะดวก รวดเร็วต่อการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดคุยงาน ส่งไฟล์งาน รูปภาพ และวิดีโอเคลื่อนไหว สามารถสื่อสารกัน
ได้ง่ายและสื่อสารถึงกันได้จากระยะไกลโดยไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาการเดินทาง 

ปัจจุบันฝ่ายการเมืองของไทยหันมาใช้สื่อใหม่เป็นเครื่องมือการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างแพร่หลาย 
Media Intelligence เผยเม็ดเงินโฆษณาพรรคการเมืองที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยการเปรียบเทียบจากปี 2554 กับปี 
2562 พบว่า เดิมเม็ดเงินโฆษณาอยู่ที่ 300 ล้านบาท โดยใช้ไปกับสื่อหนังสือพิมพ์ 50% สื่อโทรทัศน์ 46% สื่อวิทยุ 
3% และสื่อนอกบ้าน เช่น บิลบอร์ด และจอโฆษณาดิจิทัล 1% ส่วนการเลือกตั้ง ปี 2562 คาดการณ์ว่าเม็ดเงิน
โฆษณาของพรรคการเมืองที่ใช้ในการหาเสียงโดยรวมราว 300 – 500 ล้านบาท ถึงแม้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 
2554 แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนจากปี 2554 คือ เครื่องมือการสื่อสารของแต่ละพรรคการเมือง กล่าวคือ 
สื่อหลักที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี 2 สื่อหลัก คือ สื่อใหม่ 
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อนอกบ้าน (Out of Home) ร่วมกับการเดินสายลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อพบปะ
ประชาชนโดยตรง ส่วนสื่อหนังสือพิมพ์แม้จะลงโฆษณาได้ แต่พบว่าหลายพรรคการเมืองลดการใช้สื่อประเภทนี้ 
ส าหรับพรรคอนาคตใหม่ก็เช่นกันที่ใช้สื่อใหม่อย่างเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 
และยูทูป เป็นอีกช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชนและแฟนเพจของพรรค พรรคอนาคตใหม่ก่อตั้งโดยธนากร 
จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล และผู้ร่วมจัดตั้งอื่น ๆ โดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก 
และปิยบุตร แสงกนกกุลได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคคนแรกเช่นกัน การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองของพรรค
อนาคตใหม่เน้นรูปแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของพรรค (http://futureforwordparty.org) ประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับพรรค ได้แก่ ความเป็นมาของพรรค วิสัยทัศน์ นโยบาย คณะท างาน เครือข่าย การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
จากพรรค ค าแถลงการณ์จากพรรค บทความทางการเมือง สินค้าของพรรค และการร่วมระดมทุน เป็นต้น นอกจาก
เว็บไซต์แล้ว พรรคอนาคตใหม่ยังมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊ค 
(http://th-th.facebook.com/FWPthailand) เป็นการสื่อสารกับประชาชนท่ีเป็นแฟนเพจของพรรค ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของพรรค ข่าวสารจากพรรค ภาพกิจกรรม และวิดีโอเคลื่อนไหวเพื่อการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ที่ปัจจุบันมีผู้ติดตาม จ านวน 733,785 คน อีกหนึ่งช่องทาง คือ ทวิตเตอร์ มีทั้งของพรรคอนาคตใหม่ 
(http.//twitter.com/FWPthailand) มีผู้ติดตามจ านวน 184,275 คน และทวิตเตอร์ส่วนตัวของหัวหน้าพรรค 
(http.//twitter.com/thanathorn_fwd) มีผู้ติดตามจ านวน 501,674 คน อินสตาแกรมส่วนตัวของหัวหน้าพรรค 
(@thanathorn.ig) มีผู้ติดตามจ านวน 397,968 คน และวิดีโอสตรีมมิ่งอย่างยูทูป (YouTube) พรรคอนาคตใหม่ก็
เลือกน าเข้ามาเป็นอีกหนึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของพรรคไปยัง
ประชาชนเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตาม 263,154 subscribers 
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การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองด้วยสื่อใหม่ของพรรคอนาคตใหม่สามารถตอบโจทย์ประชาชนกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ท่ีใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักในการเสพข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการปลุกกระแสให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจ
และมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ท าให้คนรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกว่าการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่อีกต่อไป 
เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงให้ความสนใจและใช้สิทธ์ิเข้าร่วมการรับรู้ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ 
รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของตนต่อการบริหารกิจการบ้านเมือง รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้
นักการเมืองที่มีประสบการณ์ทางการเมืองรับรู้ข้อมูล ความต้องการ และความคาดหวังจากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่
ก าลังก้าวสู่ประชาชนผู้มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งในปีน้ีและปีต่อ ๆ ไปเช่นกัน 
 
กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งด้วยสื่อสังคมออนไลนข์องพรรคอนาคตใหม่  
 
 การเลือกตั้งของการเมืองไทยไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยล้วนมีการน าเสนอนโยบายต่าง ๆ เพื่อเรียกความสนใจให้
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน การน าเสนอนโยบายและสร้างภาพลักษณ์ของผู้รับสมัครเลือกตั้งเปรียบเสมือน
การแข่งขันการขายสินค้าทางการเมือง โดยใช้หลักการตลาด เทคนิค และกลยุทธ์ทางการตลาดของภาคธุรกิจ ด้วย
งบประมาณของตนเองและงบประมาณแผ่นดิน แต่แตกต่างกับภาคธุรกิจตรงท่ีเป้าหมายของการจ าหน่ายสินค้า โดย
เป้าหมายของภาคธุรกิจ คือ ผลก าไรของบริษัท แต่เป้าหมายของตลาดทางการเมือง คือ การสนับสนุนจาก
ประชาชน ดังนั้น ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่างพยายามคิดกลยุทธ์การรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งท่ีสอดคล้องกับนโยบาย เพื่อดึงความสนใจจากประชาชนผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงให้เห็นคล้อยตามกับ
แนวคิดของพรรค มีการสร้างสรรค์นโยบายและน าเสนอในรูปแบบของป้ายหาเสียงและการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้รับสาร Maarek (1995, p. 28) กล่าวว่า การตลาดทางการเมืองเป็นการใช้
เทคนิคและแนวคิดทางการตลาด ทั้งการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการในการด าเนินการทางการตลาด
ภายใต้ขอบเขตของกิจกรรมทางการเมือง ปัจจุบันการตลาดทางการเมืองเป็นตัวผลักดันให้กระบวนการทางการเมือง
เกิดความส าเร็จ และท าให้การตลาดทางการเมืองเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์ทางการเมือง ซึ่งกระบวนการ
ทางการตลาดของพรรคการเมืองที่มีเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ การขาย และการตลาด สามารถอธิบายได้ตาม
ภาพประกอบท่ี 1  
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ภาพที่ 1 กระบวนการทางการตลาดของพรรคที่มีเป้าหมายที่ผลิตภัณฑ์ การขาย และการตลาด 
(ท่ีมา: นันทนา นันทวโรภาส, 2548, น. 20 อ้างใน สิทธิพงษ์ เกตุประยูร, 2559, น. 23) 

 
จากภาพท่ี 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งตามประเภทของพรรคการเมือง คือ  
1. พรรคการเมืองที่มุ่งเน้นการขาย พรรคการเมืองนี้จะออกแบบผลิตภัณฑ์ นั่นหมายถึง นโยบายและ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามความคิดเห็นของพรรคที่เห็นว่าเหมาะสม 
2. พรรคการเมืองที่มุ่งเน้นการตลาด พรรคการเมืองนี้จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชน 
กลยุทธ์ทางการตลาดทางการเงิน จะมีเฉพาะพรรคการเมืองที่มุ่งเน้นการขายและการตลาด โดยพรรค

การเมืองจะใช้วิธีการลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อท าการส ารวจรับฟังความคิดเห็นถึงกระแสของ
พรรค โดยพรรคการเมืองทีมุ่่งเน้นการขายจะพยายามค้นหากลุ่มคนที่ไม่ให้การสนับสนุนพรรคการเมือง และก าหนด
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่พรรคจะพยายามสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนี้เปลี่ยนความคิด ส่วนพรรค
การเมืองที่มุ่งเน้นการตลาด จะค้นหาความต้องการของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อน าไปออกแบบนโยบายให้
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ส่วนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จะพบเฉพาะในพรรค
การเมืองทีมุ่่งเน้นการตลาด พรรคการเมืองจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ โดยจะไม่
สัญญากับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยสิ่งที่ไม่สามารถท าได้จริงหลังจากที่พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้ง ส่วน
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การสื่อสาร ผู้น าพรรคการเมือง รวมถึงสมาชิกทั้งหมดของพรรคจะเป็นผู้สื่อสารนโยบายกับประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ถ้าเปน็พรรคการเมืองที่มุ่งเน้นการขายและการตลาด พรรคการเมืองจะมีความพยายามในการแผ่อิทธิพลไป
ในกระบวนการสื่อสารประกอบกับการใช้เทคนิคการขาย เช่น การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) 

ส าหรับการเลือกตั้งของไทยเมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ผู้รับสมัครเลือกตั้งและพรรคการเมืองพัฒนากลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการเลือกตั้งผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากการออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 69 ระบุว่า “ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามที่ไดร้ับการสนับสนุนตามมาตรา 
81 และมาตรา 81 ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร” 
ส่งผลต่อการใช้สื่อของพรรคการเมืองโดยไม่สามารถหาเสียงผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุได้ ท าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองยึดสื่อออนไลน์เป็นสื่อหลักในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และแน่นอนว่าพรรคอนาคตใหม่ก็ใช้กลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการเลือกตั้งผ่านสื่อใหม่อย่างเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 
และยูทูปเช่นกัน โดยการสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์ส าหรับการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมานี้ ได้รับความสนใจและให้การ
ตอบรับจากประชาชนผู้รับสารค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จากสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ัวประเทศ โดยเปิดผลส ารวจเรื่องคนไทยคิดอย่างไรกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
ส.ส. ซึ่งผลการส ารวจ 3 อันดับ วิธีหาเสียงครองใจประชาชน ได้แก่ 

1. ผู้สมัคร ส.ส. หาเสียงแบบใด จึงจะถูกใจประชาชน ผลการส ารวจ พบว่า อันดับ 1 เน้นสิ่งที่ท าได้จริง 
พูดแล้วท าจริง ท าตามที่พูด ไม่สร้างภาพ 41.93% อันดับ 2 มีนโยบายที่ท าเพื่อประชาชน ไม่เป็นประชานิยม มี
แนวทางการท างานท่ีเป็นรูปธรรม 32.29% อันดับ 3 ลงพ้ืนท่ี จัดเวทีปราศรัย หาเสียงผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ ไลฟ์สด 
23.27% อันดับ 4 เคารพกฎกติกา ไม่ใส่ร้าย โจมตีกัน พูดมีสาระ สุภาพ น่าฟัง 21.80% และอันดับ 5 ดีเบตแบบใน
ต่างประเทศ แสดงวิสัยทัศน์ออกทีวี 15.51% 

2. ผู้สมัคร ส.ส. หาเสียงแบบใดที่ประชาชนไม่ชอบ ผลการส ารวจ พบว่า อันดับ 1 คุยโม้โอ้อวด อวดอ้าง 
ขายฝัน ท าไม่ได้ตามที่พูดไว้ 35.92% อันดับ 2 ซื้อเสียง ติดสินบน กระท าผิดกฎกติกาที่ก าหนด 34.24% อันดับ 3 
หาเสียงด้วยวิธีการรบกวนผู้อื่น เช่น รถแห่เสียงดัง ติดป้ายสมัครบังทาง รบกวนเวลาส่วนตัว 25.84% อันดับ 4 ใส่
ร้ายผู้สมัครฝั่งตรงข้าม โจมตี สาดโคลนกันไปมา 18.28% และอันดับ 5 ไม่ลงพื้นที่เอง ใช้หัวคะแนนลงพื้นที่ ไม่เข้า
หาประชาชน 14.92% 

3. วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. แบบใดที่ถูกใจประชาชนมากที่สุด ผลการส ารวจ พบว่า อันดับ 1 ตั้งเวที
ปราศรัย 29.32% อันดับ 2 ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 26.00% อันดับ 3 เคาะประตูบ้าน 25.13% อันดับ 4 มีขบวนรถหา
เสียง 9.08% อันดับ 5 ผ่านเว็บไซต์ของพรรคการเมือง 6.98% อันดับ 6 ติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 6.81% 
อันดับ 7 ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) 0.52%  

กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของพรรคอนาคตใหม่  ถือว่าเป็นการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดทางการเมืองที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกระดับ อาจด้วยกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. 
ที่ก าหนดไว้ ท าให้สื่อเดิมอย่างสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ ไม่สามารถเข้ามามีบทบาทกับการรณรงค์
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามากนัก จึงท าให้พรรคอนาคตใหม่เลือกใช้สื่อออนไลน์ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
นอกจากจะสามารถเข้าถึงประชาชนจ านวนมากได้แล้ว สื่อออนไลน์ยังเป็นสื่อหลักของกลุ่มฐานเสียงของคนรุ่นใหม่ 
(New Voter) ที่จะเข้ามาเลือกตั้งเป็นครั้งแรกจ านวนกว่า 7-8 ล้านคน และกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้ไม่นิยมใช้สื่อเดิมเพื่อ
ค้นหาข่าวสารการเลือกตั้ง ดังนั้น พรรคอนาคตใหม่จึงเลือกใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อน าไปแข่งขัน
การเลือกตั้ง ด้วยการสร้างหัวข้อการประชาสมัพันธ์ทางการเมือง (Key Message) ให้ได้รับความสนใจจากประชาชน 
สร้างกระแสความน่าเช่ือถือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ตรงตามความต้องการของประชาชน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้ผู้รับสมัครเลือกตั้งและพรรคการเมืองกลายเป็นที่รู้จักและสร้างการจดจ าได้ เช่น การสร้างค าส าคัญ 
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(Keyword) หรือ Hashtag ของพรรคอนาคตใหม่ การจัดกิจกรรม (Event) ของพรรคเพื่อสร้างกระแสทางการเมือง 
การเผยแพร่แบ่งปัน (Share) ข่าวสาร ความก้าวหน้า และกิจกรรมของพรรคเพื่อกระจายไปยังประชาชนทุกคน หวัง
เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางการเมืองกับกลุ่มคนที่ยังยึดติดกับรูปแบบทางการเมืองแบบเก่า ให้ เห็นถึงโอกาสการ
เข้าถึงและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมากยิ่งข้ึน เป้าหมายเพื่อให้พรรคของตัวเองสามารถช่วงชิงพื้นที่
สื่อและเกิดกระแสความน่าสนใจในช่วงการรณรงค์หาเลือกตั้ง 
 
เป้าหมายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพรรคอนาคตใหม่ 
 
 การเลือกตั้งของการเมืองไทยที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากร การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) และการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สื่อใหม่ (New Media) ประกอบกับประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายกับการเมืองหลังจากไม่เห็นการ
ปฏิรูปหลังการเลือกตั้ง การแบ่งแยกระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทน้อยลงด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและการ
คมนาคม ท าให้เกิดนวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้งท่ีเปลี่ยนไป โดยหลายพรรคการเมืองรวมถึงพรรคอนาคตใหม่ได้น า
ความรู้ด้านการรวบรวมข้อมูลจ านวนมาก (Big Data) และการใช้ข้อมูลด้านการตลาดดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือใน
การรณงรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งพบว่า เฟสบุ๊คเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยใช้มากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น
และวัยท างาน ถูกใช้ประโยชน์ทางการเมืองและการเลือกตั้งจากผู้รับสมัครเลือกตั้งและพรรคการ เมืองจ านวนมาก 
จ านวนผู้ติดตามมีความส าคัญมากกว่าจ านวนยอดไลค์ (Like) และประชาชนในสังคมออนไลน์ให้ความสนใจตัวผู้รับ
สมัครเลือกตั้งมากกว่าพรรคการเมือง ซึ่งเพจที่มีอัตราเติบโตสูงสุด คือ เพจของพรรคอนาคตใหม่ และเพจของ
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และยังมีจ านวนผู้ติดตามมากที่สุดด้วย โดยเฟสบุ๊คเป็นสื่อที่พรรคอนาคตใหม่ใช้น้อยมาก
ส าหรับคนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่นิยมใช้ทวิตเตอร์และอินสตาแกรม การหาผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้ติดตามจากสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Influencer) เพื่อเป็นหัวคะแนนออนไลน์ ท าให้เกิดการขยายผลอย่างรวดเร็ว การหาการตลาด
ของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เลือกหัวข้อและประเด็นที่ต้องการสื่อสารที่น่าสนใจ และส่งนโยบายของพรรคไปยัง
กลุ่มเป้าหมายถือว่าประสบความส าเร็จมาก (สถาบันพระปกเกล้า, 2562) 
 การใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างความเชื่อทางการเมือง (Political Beliefs) ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ความเช่ือทางการเมืองเกิดจาก
ความจริงที่ปรากฏต่อผ่านช่องทางของสื่อมวลชน หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจจะถูก
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือผิดทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ นอกจากความจริงที่ปรากฎแล้ว ความเช่ือทางการเมืองยัง
เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้สึก เช่น ความพึงพอใจต่อการเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลเพราะเช่ือว่าเป็นการแสดงออกถึง
ความรักชาติอย่างหนึ่ง และความเช่ือทางการเมืองที่เกิดจากการไตร่ตรอง เป็นการสังเคราะห์ความจริงและการใช้
ความรู้สึกทางการเมืองของบุคคลเพื่อการตัดสินใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า การสร้างทัศนคติทาง
การเมือง เป็นการรวมเอาความเช่ือท่ีได้จากความจริงจากการจดจ ากับผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มี
ต่อความรู้สึกนึกคิดเข้าด้วยกันและไตร่ตรองตัดสินใจทางการเมือง โดยทัศนคติทางการเมือง (Political Attitude) 
เป็นระบบความเชื่อในการเมืองของบุคคล แตกต่างจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นความเช่ือร่วมกันของสังคม โดย
คนท่ีมีทัศนคติแบบใดก็จะมีแนวโน้มต่อพฤติกรรมที่สอดคล้องกับทัศนคตินั้น เช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ที่ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างทัศนคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่อการเมืองในมุมมองใหม่ ๆ ที่
ทันสมัยและเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบ น าเสนอนโยบายให้ประชาชนกลุ่มคนรุ่นใหม่กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง และก้าวเข้ามาสนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อการปฏิรูปการเมือง โดยพรรคอนาคตใหม่คาดหวังที่
จะเสนอแนวคิดการบริหารจัดการการเมืองรูปแบบใหม่ต่อนักการเมืองรุ่นเก่าให้เห็นคล้อยตามแนวคิดที่ต้องการ
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น าเสนอ รวมทั้งการกระจายแนวคิดการบริหารจัดการการเมืองที่ทันสมัยจากกลุ่มคนรุ่นใหม่สู่ประชาชนรุ่นก่อนที่ยัง
ยึดติดกับระบบการเมืองเดิม ๆ ให้เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ  
 นอกจากการสร้างความเช่ือทางการเมืองและการสร้างทัศนคติทางการเมืองจะเป็นเป้าหมายหลักของ
พรรคอนาคตใหม่แล้ว การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ยังมีเป้าหมายเพื่อ
การสร้างแบรนด์ (Branding) หรือการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองด้วยเช่นกัน การสร้างแบรนด์ของพรรคอนาคต
ใหม่เปรียบเสมือนการสร้างแบรนด์องค์กร (Corporate Branding) ที่ต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
(Segmentation) ถึงแม้พรรคอนาคตใหม่อยากจะได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุด (Target Groups) แต่
พรรคอนาคตใหม่ก็ยังจ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์และแสดงจุดยืนทางการตลาดที่ชัดเจน (Brand Positioning) โดยการ
ดึงฐานคะแนนเสียงจากคนส่วนใหญ่ที่เป็นกลุม่เป้าหมายหลัก พร้อมนโยบายที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้ง
การก าหนดประเด็นข่าวสาร (Key Message) การสร้างกิจกรรม (Event) เพื่อให้เกิดกระแสที่น่าสนใจ มีการแบ่งปัน
ข่าวสาร (Share) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเป็นกระบอกเสียงเพื่อกระจายข่าวสารและกิจกรรมของพรรคออกไปอย่าง
กว้างขวาง ดังนั้น พรรคอนาคตใหม่จึงพยายามสร้างจุดเด่น (Brand Differentiation) เพื่อสร้างจุดขาย เช่น การ
ก าหนดช่ือพรรค (Brand Name) ที่เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงจุดยืนทางการตลาดของพรรค นโยบายพรรค
เปรียบเสมือนประโยชน์ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหากเลือกพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้น พรรคอนาคตใหม่จึง
พยายามแข่งขันกันโดยการน าเสนอนโยบายพรรคไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ช่ืนชอบ เปลี่ยนความช่ืนชอบมาเป็นคะแนนเสียงให้กับพรรค อีกทั้งอาจส่งต่เพื่อ
เปลี่ยนความคิดของคนรุ่นก่อนให้เปิดโอกาสรับพรรคอนาคตใหม่เพื่อพิจารณาด้วย ส าหรับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
ซึ่งเป็นผู้น าของพรรคจ าเป็นต้องสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองเช่นกัน (CEO Branding) ปัจจัยส าคัญในการสร้างแบรนด์
ให้กับหัวหน้าพรรค คือ บุคลิกลักษณะของหัวหน้าพรรค (Personal Brand) อาทิ วิธีคิด การแสดงออกตาม
ความรู้สึกต่าง ๆ ทักษะการสื่อสาร และการพูดโน้มน้าวจิตใจ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนความส าเร็จให้
พรรคการเมือง กล่าวคือ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นตัวแทนสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ คนวัยกลางคนที่มี
อุดมการณ์ทางการเมือง และเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จะ
ได้รับความนิยมจากประชาชนคนรุ่นใหม่จนเกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์ และน าไปสู่การได้รับโอกาสความ
ไว้วางใจจากประชาชนเหล่านั้น ความส าเร็จในการสร้างแบรนด์ให้กับพรรคการเมืองและผู้น าพรรคจ าเป็นต้อง
สื่อสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย การที่พรรคอนาคตใหม่เลือกช่องทางการสื่อสารออนไลน์เพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพรรคนั้น เนื่องจากสามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดสถานที่ ไม่จ ากัดข้อมูล และ
สามารถเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ได้ไม่จ ากัด และสิ่งส าคัญที่พรรคต้องค านึงถึง คือ การรักษาสัญญา (Brand 
Commitment) เมื่อพรรคหาเสียงอย่างไรไว้ ก็ต้องท าให้ได้แบบนั้น หากไม่สามารถรักษาสัญญาที่ใช้ไว้กับประชาชน
ได้ ประชาชนอาจเปลี่ยนใจไปเลือกแบรนด์อื่นได้เช่นเดียวกัน 
 พลังการสื่อสารผ่านสื่อใหม่อย่างสื่อสังคมออนไลน์สามารถเปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้ แต่อาจไม่ได้รวดเร็ว
ภายในการเลือกตั้งครั้งเดียว แต่เราสามารถเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป หากผู้รับสมัครเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองใดมีอ านาจและอิทธิพลในเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดมากเท่าไหร่ โอกาสในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อดึงคะแนนนิยมก็จะสามารถกระท าได้ง่ายและผลค่อนข้างแม่นย าเช่นกัน ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญ คือ ข้อมูล 
(Information) ผู้รับสมัครเลือกตั้งและพรรคการเมืองไม่ได้ต้องการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ไปยัง
ประชาชนผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งเพียงเท่านั้น แต่พรรคการเมืองใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์ทิศทางทางการเมือง
ด้วย สื่อใหม่จึงเป็นอาวุธใหม่ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่มีบทบาทต่อการบรรลุเป้าหมาย พรรค
การเมืองจะเลือกใช้สื่อใหม่นี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ การเข้าถึง
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ได้มาก กว้างขวาง และครอบคลุม ส่วนผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ คือ การเลือกเจาะกลุ่มเป้าหมายที่จะท าให้ได้รับ
ชัยชนะในการเลือกตั้ง  
 
บทสรุป 
 

กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของการเลือกตั้ง แต่เป็นเพียงแค่เครื่องมือช่วยใน
การน าข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองส่งไปยังเป้าหมาย นั่นคือ ประชาชน  
ส าหรับกลยุทธ์ท่ีส าคัญ คือ การที่พรรคการเมืองก าหนดวัตถุประสงค์ ทิศทางในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้
ชัดเจน และการท าความเข้าใจด้วยการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้ง แล้วจึงก าหนดแนวทางของกลยุทธ์ตามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชน ปัจจุบันนี้เป็นยุคของสื่อ
ออนไลน์ ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเลือกส่งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยการจัดท าเนื้อหา (Content) ให้มีความโดดเด่น การออกแบบที่มีสีสัน ทันสมัย และสะดุดตา 
เพื่อเสริมให้เป้าหมายของพรรคบรรลุผลส าเร็จ ส าหรับกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย
และพรรคอนาคตใหม่นั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมทีม่ีผลประโยชน์ท้ังทางบวกและทางลบ ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่
ออกสู่สาธารณะจึงมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริง เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ถูกบิดเบือน และเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้รับสารตกเป็น
เครื่องมือของการโฆษณาชวนเช่ือของนักการเมืองได้โดยง่าย จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนผู้รับสารต้องรู้ทันสื่อ ต้อง
แยกแยะข้อเท็จจริง ศึกษาข้อมูลรอบด้าน และไม่ด่วนตัดสินใจ เนื่องจากการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นการเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล และน าเข้าข้อมูลได้อย่างอิสระ ดังนั้น ประชาชนผู้รับสารต้อง
ตระหนักถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูลและแหล่งที่มาของข่าวสาร ส่วนพรรคการเมืองผู้ส่งสารต้องค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง แต่ก็เข้าถึง
เฉพาะคนกลุ่มหนึ่งในสังคมที่ใช้สื่อออนไลน์เท่านั้น ดังนั้น การสื่อสารจะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ พรรค
การเมืองยังจ าเป็นต้องใช้สื่อชนิดอื่นร่วมด้วย  
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