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บทคดัย่อ 

พรรคอนาคตใหม่ (ปัจจุบนัถูกยุบและเปลีย่นเป็นชื่อพรรคกา้วไกล) ไดเ้ขา้มาสรา้งปรากฏการณ์ทางการเมอืงใหม่

ใหเ้กดิขึน้กบัประเทศไทยโดยเป็นพรรคการเมอืงใหม่ซึง่มจี านวน ส.ส.แบบแบ่งเขต 30 ทีน่ัง่ ส.ส.แบบบญัชรีายชื่อ 50 ทีน่ัง่

และได้คะแนนมหาชนมากเป็นอนัดบั 3 รองจากพรรคพลงัประชารฐัและพรรคเพื่อไทยรวมถงึเป็นพรรคทีไ่ด้คะแนนมหาชน

ยอดนิยมมากทีสุ่ดในกรุงเทพมหานครในการเลอืกตัง้ปี2562 ซึง่ถอืเป็นการสรา้งปรากฏการณ์ใหม่ของพรรคการเมอืงทีเ่พิง่

ตัง้ขึน้ใหม่และสามารถประสบความส าเรจ็จนมสี.ส.ในสภาทัง้แบบแบ่งเขตและแบบบญัชรีายชือ่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ 

การสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่จงึมคีวามน่าสนใจทีจ่ะศกึษา ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาและวเิคราะห์

กระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่และศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการสื่อสารทางการเมอืงกบับรบิท

ของการเมอืงไทย โดยผูว้จิยัไดว้เิคราะหก์ระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่ แบบ 4 มติโิดยใช ้ทฤษฎี

และแนวคดิเกีย่วกบัการสื่อสารทางการเมอืงเป็นกรอบในการวเิคราะห ์และไดว้เิคราะหถ์งึผลกระทบจากการสื่อสารทาง

การเมอืงทีเ่กดิขึน้ของพรรคอนาคตใหม่กบับรบิทของการเมอืงไทย ซึง่ผูว้จิยัมองเหน็ว่า การสื่อสารทางการเมอืงของพรรค

อนาคตใหม่ ทีน่ ามาใชส้ามารถสรา้งการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและสงัคมกบัคนรุ่นใหม่ไดม้ากขึน้ 

ค าส าคญั : พรรคอนาคตใหม่,การส่ือสารทางการเมือง,พรรคก้าวไกล 

 

 

 



Abstract 

A Study of Political Communication of 

Future Forward Party and , Effects on Thai Political Context Period 2018-2021 

 

Future Forward Party (Currently dissolved and changed to the name of the Progressive Party) has come 

to create a new political phenomenon in Thailand. by being a new political party with 30 seats in the district MPs, 

50 party-list MPs and Received the 3rd most public vote after the Pracharath Party and the Pheu Thai Party. 

including being the party that received the most popular public votes in Bangkok in the 2019 election. This is 

considered a new phenomenon of the newly formed political party and has been able to succeed until it has the 

highest number of members of the House of Representatives in both constituencies and party lists in the country. 

It is interesting to study The objective of the research is to study and analyze the political communication process 

of the Future Forward Party and to study the impact of political communication on the context of Thai politics.  

The researcher analyzed the political communication process of the Future Forward Party in 4 dimensions by 

using the theory and concepts of political  communication as a framework for analysis and analyzed the impact of 

the political communication of the Future Forward Party  On a context of Thai Politics,which the researcher saw 

future forward party political Communication that can be use to create more political and social change for the 

New Generation. 

Keyword : Future Forward Party, Political Communication,Progressive Party  

 

 

 

 

 

 



บทน า 

พรรคอนาคตใหม่เป็นอดตีพรรคการเมอืงในประเทศไทยก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2561 โดยนายธนาธร จงึ

รุ่งเรอืงกจิและนายปิยบุตร แสงกนกกุล ปัจจุบนัถูกศาลรฐัธรรมนูญสัง่ยุบพรรคในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563   ไดเ้ปลีย่นชื่อ

เป็นคณะกา้วหน้าและพรรคกา้วไกลในปัจจุบนั เป็นพรรคการเมอืงใหม่ซึง่มจี านวน ส.ส.แบบแบ่งเขต 30 ทีน่ัง่ ส.ส.แบบ

บญัชรีายชื่อ 50 ทีน่ัง่และไดค้ะแนนมหาชนมากเป็นอนัดบั 3 รองจากพรรคพลงัประชารฐัและพรรคเพือ่ไทยรวมถงึเป็น

พรรคทีไ่ดค้ะแนนมหาชนยอดนิยมมากทีสุ่ดในกรุงเทพมหานครในการเลอืกตัง้ปี2562 (พรรคอนาคตใหม่,2564) 

พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ที ่กา้วเขา้มาสรา้งปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมอืง ทัง้ในดา้นของ

นโยบายพรรคอุดมการณ์ของพรรค แนวทางการบรหิารพรรคและสมาชกิภายในพรรคโดยมคีวามแตกต่างจากพรรค

การเมอืงอื่น การศกึษาและวเิคราะหก์ระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่นัน้จงึมคีวามน่าสนใจ สื่อสาร

ทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่สามารถสรา้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงกบัสงัคมรุ่นใหม่ไดม้ากขึน้ 

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

1.เพื่อศกึษาและวเิคราะหก์ระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่ผ่านกรอบทฤษฎกีารสื่อสารทางการเมอืง 

2. เพื่อศกึษาการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่ทีส่่งผลกระทบกบับรบิทของการเมอืงไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วิเคราะหท์างทฤษฎีแบ่งออกเป็น 

4 มิติ                                                              

1.มิติท่ี1 วิเคราะหผ์า่นทฤษฎีการ

สรา้งวาทกรรมทางการเมือง 

2.มิติท่ี2 วิเคราะหผ์า่นทฤษฎี

ภาพลกัษณ์ทางการเมือง 

3.มิติท่ี 3 วิเคราะหผ์า่นทฤษฎี

การตลาดทางการเมือง 

4.มิติท่ี 4 วิเคราะหผ์า่นทฤษฎีของ                     

ฮาโรลด ์ดี. ลาสเวลล์ 

1.ด้านการเมือง 

2.ด้านสังคม 

ศึกษาและวิเคราะห์

กระบวนการส่ือสารทางการ

เมืองของพรรคอนาคตใหม่ 

การส่ือสารทางการเมือง

ของพรรคอนาคตใหม่ท่ี

ส่งผลกระทบกบับริบทการ

เมืองไทย 



แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1.ทฤษฎีการสร้างวาทกรรมทางการเมือง การสรา้งวาทกรรมทางการเมอืง คอื ระบบและกระบวนการในการสรา้งหรอื

ผลติเอกลกัษณ์และความหมายของสรรพสิง่ต่างๆในสงัคมทีเ่ราอยู่ทัง้ความรูค้วามจรงิอ านาจหรอืตวัตนของเราการสรา้ง

นวตักรรมจงึเป็นแนวคดิรวบยอด ในการสื่อสารทางการเมอืงทีส่ าคญัหากฝ่ายใดช่วงชงิการสรา้งวาทกรรมทีเ่ป็นประโยชน์

ของฝ่ายตนไดส้ าเรจ็กเ็ท่ากบั สามารถปิดกัน้วาทกรรมของฝ่ายตรงขา้มมใีหม้อีทิธพิลในสงัคมต่อไปไดน้ักการเมอืงจงึ

พยายามทีจ่ะสรา้งวาทกรรมเพื่ออธบิายความหมายใหเ้กดิสิง่ต่างๆเพื่อใหค้นคลอ้ยตามลกัษณะวาทกรรมนัน้เพื่อใหเ้ป็นวาท

กรรมประจ าหลกัในสงัคม (ลลิตพรรณ นุกลูวฒันวิชยั ,2560) 

2.ทฤษฎีภาพลกัษณ์ทางการเมือง (The Political Image Theory ) การสรา้งภาพลกัษณ์ทางการเมอืง (political image) 

บุคคลสาธารณะมกัเป็นทีรู่จ้กักนัโดยภาพมากกว่าตวัตนทีแ่ทจ้รงิของบุคคลนัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัการเมอืง ไม่ว่าจะ

เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทางการเมอืง อนัเป็นภาพทีน่กัการเมอืงหรอืผูส้มคัรคาดคดิว่าจะเป็นทีพ่ึง่ประสงคแ์ลว้ฉายภาพ

ส่งไปยงัประชาชนผูเ้ลอืกตัง้ ซึง่การสรา้งภาพต้องเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมโดยม ีความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบั Theme ของการ

รณรงค ์(กาญจนา แก้วเทพ. (2552). 

3.ทฤษฎีการตลาดทางการเมือง (Political Marketing) ทฤษฎกีารตลาดทางการเมอืง เป็นการน ากลยุทธท์างการตลาด

มาใชใ้นการรณรงคท์างการเมอืงทีเ่ป็นปรากฏการณ์ใหม่ทีเ่กดิขึน้ในครึง่หลงัของศตวรรษที ่20 การน าสื่อมวลชนและเทคนิค

ดา้นการตลาดมาใช้ในการรณรงคท์างการเมอืงอย่างเป็นระบบ  โดยวตัถุประสงคข์องพรรคการเมอืงทางการตลาดทางการ

เมอืงจะมลีกัษณะดงัน้ี 1 พรรคทีมุ่่งเน้นผลติภณัฑ ์2 พรรคทีมุ่่งเน้นการขาย 3 พรรคทีมุ่่งเน้นการตลาด ในองักฤษและใน

ยุโรป สามารถใชส้ื่อสารมวลชนโน้มน้าวใจเรื่องการได้อย่างไดผ้ล (นันทนา นันทวโรภาส,2558) 

4.ทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองของฮาโรลด ์ดี. ลาสเวลล ์(Harold D. Lasswell, 1949) นกัรฐัศาสตรท์ีใ่หค้วามส าคญั

แก่กระบวนการสื่อสารทีส่่งผลทางการเมอืง โดยเสนอแบบจ าลองทางการเมอืงไวด้งัน้ี ปกิต  สนัตินิยม,(2555) 

 

 

 Who คอืใคร หมายถงึผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการส่งสาร Says What คอืเน้ือหาของสาร 

 In What Channel คอืช่องทางการสื่อสาร to Whom คอื ถงึใคร 

         With What Effect คอืผลกระทบทีเ่กดิจากการส่งสารเป็นเช่นไร 

 

 

Who Says What 
In What 

Channel 

to Whom 
With What 

Effect 



วิธีการวิจยั 

การศกึษาน้ีใชว้ธิกีารทบทวนวรรณกรรมและวเิคราะหเ์อกสารเพื่อศกึษาถงึ การสื่อสารทางการเมอืงของพรรค

อนาคตใหม่กบัผลกระทบต่อบรบิทของการเมอืงไทยช่วงเวลาพ. ศ. 2561-2564 โดยศกึษาถงึการสื่อสารทางการเมอืงโดย

การวเิคราะหท์ฤษฎทีางการสื่อสารทางการเมอืงน ามาเป็นกรอบความคดิ เพื่อศกึษาผ่านทฤษฎกีารสรา้งวาทกรรมทาง

การเมอืง การวเิคราะหผ์่านทฤษฎภีาพลกัษณ์ทางการเมอืง การวเิคราะหผ์่านทฤษฎกีารตลาดทางการเมอืงและ วเิคราะห์

ผ่านทฤษฎขีองฮาโรลด์ด.ีลาสเวลล ์ หลงัจากวเิคราะหผ์่านทฤษฎทีี่แบ่งออกเป็น 4 มติแิลว้ตามทฤษฎทีีไ่ด้กล่าวมา  

ผูท้ าวจิยัไดม้กีารศกึษาการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่ ทีส่่งผลกระทบกบัการเมอืงไทย โดยไดแ้บ่งผลกระทบ

ทีเ่กดิขึน้กบัการเมอืงไทยออกเป็น ดา้นการเมอืงและด้านสงัคม การศกึษาในครัง้น้ีศกึษาโดยใชข้อ้มลูบทความวชิาการ

หนงัสอืและงานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัพรรคอนาคตใหม่รวมถงึขอ้มลูจากทางอนิเทอรเ์น็ต เวบ็ไซต์ต่างๆจากขอ้มลู

ทุตยิภูม ิ(Secondary Data) การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดศ้กึษาถงึกลุ่มตวัอย่างคอื พรรคอนาคตใหม่ซึง่ปัจจุบนัได้

เปลีย่นรปูแบบเป็นพรรคกา้วไกลโดยไดศ้กึษาถงึภาพรวมของสมาชกิภายในพรรคและการสื่อสารทางการเมอืงทีพ่รรค

การเมอืงไดน้ าเสนอผ่านสื่อต่างๆ โดยผูน้ าเสนอได้แก่นักการเมอืง สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ ตัง้แต่

ก่อนทีพ่รรคอนาคตใหม่จะโดนยุบและหลงัจากเปลีย่นชื่อพรรคเป็นพรรคกา้วไกลจนถงึปัจจุบนั การเกบ็รวบรวมข้อมูล

การศกึษาน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ในระหว่างเดอืน กุมภาพนัธ ์2564 ถงึ เดอืนพฤษภาคม 

2564 โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัพรรคอนาคตใหม่ และท าการศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งจากหนงัสอืบทความ

วจิยับทความทางวชิาการอนิเทอรเ์น็ตเอกสารขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ต่างๆมากมาย โดยใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูประมาณ           

4 เดอืน การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเอกสารดว้ยวธิกีารเชงิคุณภาพและตคีวามเชงิพรรณนาขอ้มลูโดยใช้

การวจิยัเอกสารโดยมกีารคน้หาขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ต่างๆบทความทางวชิาการดุษฎนิีพนธว์ทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัต่างๆและ

น ามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยการใชก้รอบทฤษฎแีละแนวคดิวเิคราะหท์างวชิาการมาวเิคราะหแ์ละศกึษาและรายงานผล

การศกึษาดว้ยการพรรณนาและบรรยายขอ้มลูวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูมทิีม่ที ัง้หมดแลว้น ามาสรุปผลเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะ

แนวทางต่อไป 

ผลการวิจยั 

ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาและวเิคราะหก์ระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่โดยไดใ้ชก้รอบทาง

ทฤษฎแีบ่งออกมาเป็น 4 มติ ิในการวเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าวโดย มิติท่ี 1 วิเคราะห์ผ่านทฤษฎีการสร้างวาทกรรมทาง

การเมือง ซึง่ผูว้จิยั อธบิายว่าการสรา้งวาทกรรมทางการเมอืงคอืระบบและกระบวนการในการสรา้งหรอืผลติเอกลกัษณ์และ

ความหมายของสรรพสิง่ต่างๆในสงัคมทีเ่ราอยู่ทัง้ความรูค้วามจรงิอ านาจหรอืตวัตนของเรา การสรา้งวาทกรรมทาง

การเมอืงจงึเป็นการสรา้งความคดิรวบยอดและเป็นการสื่อสารทางการเมอืงทีส่ าคญั ผูว้จิยัไดว้เิคราะหว์่าการสื่อสารทาง

การเมอืงของพรรคอนาคตใหม่นัน้มกีารสรา้งวาทกรรมหลายอย่างดว้ยกนั ซึง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมอย่างมาก 

โดยเฉพาะนกัเรยีนและนกัศกึษาซึง่ ตัง้แต่วยัมธัยมจนถงึระดบัมหาวทิยาลยั พรรคอนาคตใหม่มกีารสรา้งวาทกรรมทาง

การเมอืงเชงิสญัลกัษณ์ อาทเิช่น วาทกรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นประโยคว่า “ฟ้ารกัพ่อ” ซึง่วาทกรรมน้ีเป็นวาทกรรมทีใ่ชก้บั 



นายธราธร จึง่รุ่งเรอืงกจิ หวัหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยมหีลายคนตัง้วาทกรรมน้ีใหเ้ป็นทีต่ดิปากในอนิเทอรเ์น็ตว่า 

“ฟ้ารกัพ่อ” เพื่อใหเ้ป็นค าฮติตดิปากโดยน ามาจากละครเรื่องหน่ึงมคีวามหมายเปรยีบเสมอืนนายธราธร จงึรุ่งเรอืงกจิ 

หวัหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นพ่อและพรอ้มทีจ่ะท าเพือ่ประชาชน นอกจากน้ีลกัษณะการใชส้ญัลกัษณ์ในการสรา้งวาทกรรม

ของพรรคอนาคตใหม่คอื  การชสูามน้ิวซึง่บ่งบอกถงึ ชาต ิศาสนา และ ประชาชน ในการเป็นประชาธปิไตยเป็นการสรา้ง

วาทกรรมทางการเมอืงอย่างหน่ึง หรอืสญัลกัษณ์การผกูโบวข์าว เพื่อบ่งบอกว่าเป็นการสรา้งสญัลกัษณ์ทางการเมอืงอย่าง

หน่ึงทีแ่สดงออกถงึความต้องการประชาธปิไตยและต่อต้านเผดจ็การหรอืการชกูระดาษเปล่า กเ็ช่นเดยีวกนั สิง่เหล่าน้ีเป็น

การสรา้งวาทกรรมทางการเมอืงเพื่อใหเ้กดิ เป็นวาทกรรมประจ าหลกัในสงัคม มิติท่ี2 ในการวเิคราะหผ์่านทฤษฎี

ภาพลกัษณ์ทางการเมอืง จะพบว่าพรรคอนาคตใหม่พยายามทีจ่ะสรา้งใหพ้รรคการเมอืงมอุีดมการณ์ทีเ่ป็นประชาธปิไตย

และการต่อต้านเผดจ็การโดย นายธนาธร จงึรุ่งเรอืงกจิ ไดม้นีโยบายต่างๆออกมามากมาย เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัพรรค

ของตนทีจ่ะเป็นผูน้ าในการสรา้งกระแสพรรคของคนรุ่นใหม่ โดยมกีารน านโยบายต่างๆมาเป็นภาพลกัษณ์ของพรรค อาทิ

เช่น นโยบายก่อนการเลอืกตัง้พรรคอนาคตใหม่สรา้งความแปลกใหม่ใหก้บัการเมอืงไทยดว้ยการจดัสรรล าดบั ส.ส. บญัชี

รายชื่อล าดบัแรกซึง่คาดว่ามโีอกาสไดเ้ป็นส.ส.มตีวัแทนของกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานและกลุ่ม LGBT อยู่ดว้ยเมื่อผลการเลอืกตัง้

ออกมาพรรคอนาคตใหม่ไดเ้กา้อี้ ส.ส. ถงึ 80 คนเป็นพรรคการเมอืงล าดบัที ่3 ของสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผลใหม้ ีส.ส.

ตวัแทนผูใ้ชแ้รงงาน ,ส.ส.ตวัแทน LGBT , ส.ส.ตวัแทนชาตพินัธุ ์และ ส.ส.ตวัแทนผูพ้กิารเขา้สู่สภา ส าหรบัประเทศไทยอาจ

เป็นครัง้แรกๆทีพ่รรคการเมอืงไทย น ากลุ่มคนทีถู่กมองว่าเป็นชายขอบในสงัคมเขา้สู่สภาใหเ้ป็นปากเป็นเสยีงและมสีทิธิ ์

เทยีบเท่ากลุ่มอื่นในสงัคม มกีารสรา้งนโยบายปฏริปูกองทพั ยกเลกิทหารเกณฑ ์โดยเป็นการแสดงสญัลกัษณ์ของการทีไ่ม่

ต้องการใหม้เีผดจ็การอยู่ในประเทศไทยและต้องการใหม้ปีระชาธปิไตยในประเทศไทยในจ านวนน้ีมมีอ็บและแฟลชมอ็บ

จ านวนมากเคลื่อนไหวอยู่ตลอดหลงัจากการเลอืกตัง้เสรจ็แลว้ พรรคอนาคตใหม่ จะสรา้งภาพลกัษณ์ทางการเมอืงใน

ลกัษณะของการต่อต้านเผดจ็การและสรา้งอุดมการณ์ ทีเ่ป็นประชาธปิไตย โดยผ่านการแสดงออกทางวาทกรรมสญัลกัษณ์

ต่างๆและนโยบายของพรรครวมถงึการ ส่งเสรมิอุดมการณ์ทางการเมอืงเกีย่วกบัประชาธปิไตยโดยการสรา้งมอ็บ       

แฟลชม๊อบ และการชสูามน้ิวเพื่อเป็นสญัลกัษณ์วาทกรรมทางการเมอืงแบบหน่ึง เพื่อใหว้าทกรรมนัน้เป็นวาทกรรมกรรม

ของสงัคม มิติท่ี 3 ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฎกีารตลาดทางการเมอืงหรอื (Political Marketing) มาใชใ้นการวเิคราะหก์ารสื่อสารทาง

การเมอืงของพรรคอนาคตใหม่โดยวเิคราะหว์่าเป็นการน ากลยุทธท์างการตลาดมาใช้ในการรณรงคท์างการเมอืงทีเ่ป็น

ปรากฏการณ์ใหม่ทีเ่กดิขึน้ โดยพรรคอนาคตใหม่ไดน้ ามาใช ้เช่น เป็นพรรคทีมุ่่งเน้นการมผีลติภณัฑข์องตนเอง พรรค

อนาคตใหม่มกัจะมกีารผลติ ผลติภณัฑพ์รรคของออกมาขายหรอืแจกอยู่เสมอ อาท ิเช่น ผลติภณัฑเ์สือ้ ทีเ่ป็นเสือ้ยดืของ

พรรคอนาคตใหม่ ผลติภณัฑก์ระเป๋าถุงผา้ของพรรคอนาคตใหม่ ผลติภณัฑแ์กว้น ้าของพรรคอนาคตใหม่ ผลติภณัฑเ์คส

โทรศพัทม์อืถอืของพรรคอนาคตใหม่ ผลติภณัฑส์ตกิเกอรต์ดิรถยนต์ทีเ่ป็นของพรรคอนาคตใหม่ ซึง่สิง่เหล่าน้ีทีไ่ด้กล่าวมา

อาจกล่าวไดว้่าพรรคอนาคตใหม่มกีารมุ่งเน้นการตลาดโดยเน้นทีจ่ะผลติสนิค้าออกมาในการขายหรอืแจกใหก้บัประชาชน 

เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความนิยมในพรรคอนาคตใหม่ และจดจ าภาพลกัษณ์ของพรรคอนาคตใหม่ได้ดขีึน้ ผ่านการใช้

การตลาดทางการเมอืง โดยนโยบายต่างๆทีพ่รรคอนาคตใหม่ได้น ามาหาเสยีงและน ามาใชน้ัน้จะเป็นการสรา้งความพงึ

พอใจใหก้บัผูเ้ลอืกตัง้ ซึ่งพรรคการเมอืงโดยมากทีใ่ชห้ลกัทฤษฎกีารตลาดทางการเมอืงกม็กัจะไดผ้ล ท าใหป้ระชาชนเกดิ

ความนิยมในตวัพรรคและสามารถเลอืกตัง้เขา้มาเป็นรฐับาลได ้พรรคอนาคตใหม่ไดใ้ช้การสื่อสารทางการเมอืงเป็นลกัษณะ



การตลาดทางการเมอืงดงักล่าวจนท าใหพ้รรคไดร้บัความนิยม เป็นอนัดบัที ่3 รองจากพรรคเพื่อไทยและพรรคพลงัประชา

รฐัและ ถอืเป็นพรรคการเมอืงของคนรุ่นใหม่ทีน่่าสนใจ และมสี.ส.ในสภาแบบบญัชรีายชื่อมากทีสุ่ดอกีดว้ย ส าหรบัใน                    

มิติท่ี 4 นัน้ผูว้จิยัไดว้เิคราะหผ์่านทฤษฎขีองนกัรฐัศาสตรท์ีใ่หค้วามส าคญัแก่กระบวนการสื่อสารทีส่่งผลทางการเมอืงคอื

ทฤษฎกีารสื่อสารทางการเมอืงของฮาโรลด ์ด.ีลาสเวลส์ ไดเ้สนอแบบจ าลองทางการเมอืงไวโ้ดยวเิคราะหว์่า ใครคอืผูส้่งสาร 

ในทีน้ี่หมายถงึพรรคอนาคตใหม่ เน้ือหาของสารคอืการทีพ่รรคอนาคตใหม่พยายามสื่อสารทางการเมอืงเกีย่วกบัเรื่องของ

ประชาธปิไตยและการต่อต้านเผดจ็การให้กบัประชาชน ช่องทางการสื่อสารของพรรคอนาคตใหม่ คอื ทวี ีวทิยุ อนิเทอรเ์น็ต 

Social Media Facebook Instagram Twitter หนงัสอืพมิพแ์ละวารสารต่างๆ โดยมกีารสื่อสารถงึ กลุ่มเป้าหมายหลกัๆคอื

นกัเรยีนและนกัศกึษาตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจนถงึระดบัมหาวทิยาลยัและคนรุ่นใหม่ทีย่งัอายุไม่มากนกั รวมถงึยงั

สื่อสารไปทางนกัวชิาการ ชนชัน้สงู ชนชัน้กลาง ชนชัน้รากหญ้าและประชาชนทัว่ไป แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมอืง

ของลาสเวลส ์มาวเิคราะหก์บัการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่และพบว่ากระบวนการสื่อสารนี้ มผีลกระทบที่

เกดิจากการส่งสาร ตอบกลบัมากค็อื เป็นผลในทางลบและทางบวก ผลในทางลบคอื มปีระชาชนบางกลุ่ม ที่ไม่เหน็ดว้ยใน

วาทกรรมทางการเมอืง อุดมการณ์ นโยบาย ต่างๆของพรรคอนาคตใหม่ทัง้ทางดา้นนโยบายและการสื่อสารทางการเมอืง

อื่นๆทีพ่รรคอนาคตใหม่ไดน้ าเสนอเน่ืองจากเป็นกลุ่มของฝ่ายตรงขา้มแต่ในปัจจุบนัพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบดว้ยค าสัง่ของ

ศาลรฐัธรรมนูญในพ.ศ.2563 แต่จ านวนส.ส.ทีเ่ขา้ไปอยู่ในสภาปัจจุบนัยงัคงปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปมบีางคนทีถู่กถอดถอน แต่

ส่วนใหญ่ยงัคงปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปในสภาในฐานะฝ่ายคา้น มกีารเปลีย่นหวัหน้าพรรคใหม่และชื่อพรรคใหม่โดยใชช้ื่อพรรคว่า 

พรรคกา้วไกล และในขณะเดยีวกนักใ็หผ้ลในเชงิบวกกบัคนกระแสของคนรุ่นใหม่บางกลุ่มที่มอุีดมการณ์ในเรื่องของ

ประชาธปิไตยตรงกนักบัพรรคอนาคตใหม่ ดงันัน้จงึสรุปไดว้่าการใช้ทฤษฎขีองลาสเวลลม์าวเิคราะหก์ารสื่อสารทาง

การเมอืงของพรรคอนาคตใหม่นัน้เกดิผลดขีึน้ทัง้ในทางบวกและทางลบโดย ผูส้่งสาร เน้นการส่งเน้ือหาสารเพื่อสรา้ง

บรรยากาศทางการเมอืงในลกัษณะของการต่อต้านเผดจ็การและการมอุีดมการณ์สนบัสนุนประชาธปิไตย  

จากการศกึษาในส่วนของการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่ทีส่่งผลกระทบกบับรบิทของการเมอืงไทย

นัน้โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ดา้น คอืด้านการเมือง ในส่วนของดา้นการเมอืงนัน้พบว่า ผลทีเ่กดิขึน้จากการน าทฤษฎี

การสื่อสารทางการเมอืงต่างๆ ของพรรคอนาคตใหม่ที่น ามาใชน้ัน้พบว่า พรรคอนาคตใหม่ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างสงู

เน่ืองจากพรรคอนาคตใหม่ไดร้บัความนิยมจากประชาชนสงูมาก โดยมจี านวนส.ส.เขต 30 ทีน่ัง่ส.ส.แบบบญัชรีายชื่อ  50 ที่

นัง่และไดค้ะแนนมหาชนมาเป็นอนัดบั 3 รองจากพรรคพลงัประชารฐัและพรรคเพื่อไทย และยงัเป็น พรรคทีไ่ดค้ะแนน

มหาชนยอดนิยมมากทีสุ่ดในกรุงเทพมหานครในการเลอืกตัง้ปี 2562 ซึง่ผลของการเลอืกตัง้ไดบ่้งบอกว่า ผลกระทบที่

เกดิขึน้จากพรรคอนาคตใหม่ต่อบรบิท ทางการเมอืงไทยนัน้ ในดา้นการเมอืงถอืว่าประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมาก พรรค

อนาคตใหม่มสี.สเ.ขา้ไปนัง่ในสภาถงึ 80 คนซึง่ถอืเป็นอนัดบัที ่3 ในสภาและปัจจุบนัได้ท าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายค้านอยู่ในสภาจะ

พบไดว้่าการสื่อสารทางการเมอืงทีพ่รรคอนาคตใหม่ไดใ้ช้ คอืการใชว้าทกรรมทางการเมอืง การใชภ้าพลกัษณ์ทางการเมอืง 

การใชก้ารตลาดทางการเมอืง และการใชก้ารสื่อสารทางการเมอืงในลกัษณะ ตามทฤษฎ ี4 มติทิีผู่ว้จิยัไดว้เิคราะหน์ัน้ท าให้

พรรคอนาคตใหม่ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างสงูโดย สามารถวดัความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ได้กบัพรรคอนาคตใหม่นัน้จาก

จ านวนส.ส.ทีเ่ขา้ไปนัง่ในสภาและความนิยมของพรรคอนาคตใหม่ทีส่ามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปได้มากพอสมควร 



ส าหรบัการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่ทีส่่งผลกระทบกบับรบิทของการเมอืงไทยในด้านสงัคมนัน้พบว่า เกดิ

การสรา้งวาทกรรมใหม่ในคนรุ่นใหม่จ านวนมาก ท าใหค้นรุ่นใหม่ เช่น เดก็นักเรยีนนกัศกึษาเขา้มามบีทบาททางการเมอืง

มากขึน้หลงัจากทีน่กัเรยีน นกัศกึษาไม่ค่อยมบีทบาททางการเมอืงโดยเฉพาะนกัเรยีนระดบัมธัยมต้นจนถงึมธัยมปลาย เขา้

มามบีทบาททางการเมอืงมากขึน้ผ่านการแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์ การสรา้งภาพลกัษณ์ต่างๆทีพ่รรคอนาคตใหม่สรา้งขึน้

ท าใหจ้ านวนของนกัเรยีนนกัศกึษาทีส่นใจการเมอืงมเีพิม่ขึน้และสรา้งวาทกรรมใหม่ๆไวเ้กีย่วกบัประชาธปิไตยเกดิขึน้ใน

สงัคมอย่างมาก รวมถงึเกดิวาทกรรมทางการเมอืงเกีย่วกบัเรือ่งของประชาธปิไตยและการต่อต้านเผดจ็การขึน้อกีหลาย

อย่างซึง่ถอืเป็นการสรา้งความเปลีย่นแปลงใหก้บัสงัคมไทยมากส าหรบัการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่ทีไ่ด้

สรา้งขึน้  

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

พรรคอนาคตใหม่ ก่อตัง้ขึน้โดย นายธราธร จงึรุ่งเรอืงกจิ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ไดเ้ขา้มาสรา้ง

ปรากฏการณ์ทางการเมอืงใหม่ใหเ้กดิขึน้กบัประเทศไทยโดยเป็นพรรคการเมอืงใหม่ ซึง่ถอืเป็นการสรา้งปรากฏการณ์ใหม่

ของพรรคการเมอืงทีเ่พิง่ตัง้ขึน้ใหม่และสามารถประสบความส าเรจ็จนมสี.ส.ในสภาทัง้แบบแบ่งเขตและแบบบญัชรีายชื่อเป็น

อนัดบัต้นๆ ของประเทศ ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาและวเิคราะหก์ระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่

และศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่กบับรบิทของการเมอืงไทย โดยผูว้จิยัได้

วเิคราะหก์ระบวนการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่ แบบ 4 มติโิดยใช ้ทฤษฎกีารสรา้งวาทกรรมทางการเมอืง  

ทฤษฎภีาพลกัษณ์ทางการเมอืง ทฤษฎกีารตลาดทางการเมอืง ทฤษฎขีอง ฮาโรลด ์ด.ี ลาสเวลล ์ผูว้จิยัพบว่าจากการ

วเิคราะหผ์่านทฤษฎทีัง้ 4 มติแิลว้การทีพ่รรคอนาคตใหม่ใชก้ารสื่อสารทางการเมอืงตาม 4 มติน้ีิส่งผลใหพ้รรคอนาคตใหม่ 

ประสบความส าเรจ็ เน่ืองจากมจี านวนส.ส.เขต และ ส.ส.แบบบญัชรีายชื่อจ านวนมากในสภาและไดร้บัคะแนนนิยมจาก

มหาชน เป็นอนัดบัที3่ รองจากพรรคพลงัประชารฐั และพรรคเพื่อไทย และไดร้บัความนิยมสงูสุดในกรุงเทพฯ ดงันัน้จงึ

พบว่า ใครใชท้ฤษฎทีัง้ 4 มติน้ีิทีพ่รรคอนาคตใหม่ใชใ้นการสื่อสารทางการเมอืงส่งผลให ้พรรคอนาคตใหม่ประสบ

ความส าเรจ็ในขณะเดยีวกนั ในเวลาต่อมาพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบปี 2563 ดว้ยค าสัง่ของศาลรฐัธรรมนูญแต่ไดเ้ปลีย่นชื่อ

ใหม่เป็นพรรคกา้วไกล โดยเปลีย่นหวัหน้าพรรคใหม่ ส.ส.ในสภามบีางคนถูกถอดถอนและบางคน ยงัคงท าไดท้ีต่่อไปในสภา

ไดฐ้านะส.ส. ฝ่ายคา้น แสดงใหเ้หน็ว่าการสื่อสารทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่นัน้มทีัง้ผลดแีละผลเสยี ผล ในดา้นบวก

นัน้ กค็อืไดร้บัความนิยมมากและไดส้.ส.เขา้สภาจ านวนมากแต่ผลเสยีกม็มีากเช่นเดยีวกนั มคีนทีไ่ม่พอใจในอุดมการณ์ของ

พรรคอนาคตใหม่เช่นเดยีวกนั ผลทางดา้นการเมอืงนัน้คอืการทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่ไดส้่งผลกระทบต่อบรบิท

ของการเมอืงไทยดา้นการเมอืงโดยท าใหพ้รรคไดร้บัความนิยมสงูและ ในส่วนของดา้นสงัคมนัน้ การทีพ่รรคอนาคตใหม่

สรา้งวาทกรรมการสื่อสารทางการเมอืงขึน้มาท าให้มนีักเรยีนนกัศกึษาสนใจการเมอืงมากขึน้และร่วมกนัสรา้งวาทกรรมเชงิ

สญัลกัษณ์ต่างๆเพิม่ขึน้มาอย่างมากมายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยทางด้านของสงัคมและการเมอืงโดย

เพิม่การมสี่วนร่วมของประชากรทีเ่ป็นคนไทย นกัเรยีน นกัศกึษาเขา้มาร่วมกจิกรรมทางการเมอืงมากขึน้ตัง้แต่ระดบัมธัยม

ต้น จนถ ึงระดบัมหาวทิยาลยัใหค้วามสนใจทางการเมอืงและประชาธปิไตยมากขึน้โดยผ่านการแสดงออกทางสญัลกัษณ์

ทางการเมอืงต่างๆ และสรา้งวาทกรรมทางการเมอืงใหม่ๆใหเ้กดิขึน้กบัสงัคมไทยองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจยั



เรื่องน้ี คือ การน าทฤษฎีทัง้ 4 มิติน้ีมาใช้ในการส่ือสารทางการเมืองแบบบูรณาการกนัสามารถน ามาบริหารพรรค

การเมืองให้ประสบผลส าเรจ็ได้มากย่ิงข้ึน เช่นเดียวกนักบัพรรคอนาคตใหม่ หรือพรรคก้าวไกลในปัจจบุนั 

                                                   ข้อเสนอแนะ 

ด้านการบริหาร : พรรคอนาคตใหม่ในปัจจุบนัเปลีย่นชื่อเป็นพรรคกา้วไกลแลว้และยงัเป็นพรรคฝ่ายคา้นอยู่ใน

สภาขณะน้ีควรน าเสนอนโยบายใหม่ในการพฒันาการบรหิารประเทศและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนใหเ้พิม่มากขึน้เพื่อเป็น

การบรหิารพรรคการเมอืง บรหิารประเทศ  ทีม่ปีระสทิธภิาพและยงัเป็นการสรา้งการสื่อสารทางการเมอืงทีด่อีกีดว้ย 
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