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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ือง บทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหนา้พรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561-2562    

มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพ่ือศึกษาบทบาททางการเมืองของนายธนาธรในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาททางการเมืองของนายธนาธร ขอบเขตการศึกษาเร่ิมตั้งแต่การตั้งพรรคอนาคตใหม่จนถึงการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร รวบรวมขอ้มูลจาก ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสาร หนงัสือพิมพ ์หนงัสือ บทความ 

รวมถึงขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จากนั้นใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่า บทบทบาททางการเมืองของ    

นายธนาธร ไดแ้ก่ 1. บทบาทในการตั้งพรรคอนาคตใหม่ 2. บทบาทในการสร้างนโยบายพรรค 3. บทบาทในการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาททางการเมืองของนายธนาธร ไดแ้ก่ 1. ภูมิหลงัชีวิตวยัเด็กและ

ครอบครัว 2. ภูมิหลงัช่วงชีวิตในวยัเรียนและประสบการณ์สังคมทางการเมือง 3. ภูมิหลงัเส้นทางธุรกิจของนายธนาธร

ท่ีไทยซัมมิท  4. ภูมิหลงักีฬาและการผจญภยั 5. ภูมิหลงัชีวิตครอบครัวและการสอนลูก และ 6. ภูมิหลงัแนวความคิด

ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง  
 

คาํสําคญั: บทบาททางการเมือง  ผู้นาํ  พรรคการเมือง  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
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Abstract 
 This research aimed to investigate the political roles of Thanathorn Juangroongruangkit as the leader of the 
Future Forward Party and factors affecting his political roles. The analysis focused on his political roles from the 
foundation day of the Future Forward Party to the Election Day (March 24, 2019).  The research was conducted on the 
basis of qualitative methodology. Data were collected from documents, research, theses, journals, newspapers, books, 
related articles as well as online sources, and they were descriptively analyzed. The result revealed that Thanathorn 
Juangroongruangkit performed three political roles: founding the Future Forward Party, determining the policy for his 
party, and running election campaigns for his party. Six factors were found to affect his political roles: the background 
of his childhood and family, the background of his student life and political experience, the background of his business 
under Thai Summit Group, his adventure and sports interests, the background of his family life and parenting, and his 
economic and political thoughts. 
 
Keywords: Political Roles, Leader, Political Party, Thanathorn Juangroongruangkit 
 

1. บทนํา 
 ภายหลงัการเกิดรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยการทาํรัฐประหารของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งผลให้การเคล่ือนไหวทางการเมืองของนกัการเมืองและพรรคการเมืองตอ้งหยุดชะงกัลง แต่
ภายหลงัการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 เป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการเลือกตั้งข้ึนอีก
คร้ังส่งผลใหเ้กิดการเคล่ือนไหวทางการเมืองอีกคร้ัง เป็นท่ีน่าสนใจวา่นอกจากการเคล่ือนไหวของนกัการเมืองหนา้เดิม
แลว้ยงัมีนักการเมืองหน้าใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชน หน่ึงในนั้นคือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรอง
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษทัไทยซัมมิทและเป็นหัวหนา้พรรคอนาคตใหม่ ดว้ยจุดยืนทางการเมืองท่ีไม่เช่ือวา่
การรัฐประหารจะสามารถสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนได้ จึงต้องการนําประเทศกลับสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย อีกทั้งตอ้งการสร้างรูปแบบการเมืองรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากรูปแบบเดิม จึงทาํใหไ้ดรั้บความนิยมจาก
ประชาชนเป็นอยา่งมากดว้ยระยะเวลาอนัสั้น ภายหลงัการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผลปรากฏวา่พรรค
อนาคตใหม่ไดรั้บคะแนนเสียงจากประชาชนจนมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 30 ท่ีนั่ง และแบบ
บญัชีรายช่ือ 50 ท่ีนัง่ รวมทั้งส้ิน 80 ท่ีนัง่ เป็นการสะทอ้นถึงความสาํเร็จในฐานะหวัหนา้พรรคถึงแมว้า่จะเป็นการเขา้สู่
เส้นทางการเมืองเป็นคร้ังแรกกต็าม การวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาบทบาททางการเมืองของนายธนาธรในฐานะหัวหนา้พรรค
อนาคตใหม่ โดยเร่ิมตั้งแต่ช่วงตั้งพรรคจนถึงการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
บทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาบทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หวัหนา้พรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561-2562 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
 

3. วธีิดําเนินการวจิัย  
การศึกษาเร่ืองบทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หวัหนา้พรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561-2562 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) การรวบรวม
ขอ้มูลจากผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสาร หนงัสือพิมพ ์หนงัสือ บทความ รวมถึงขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และในส่วน
ของการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้นําข้อมูลท่ีรวบรวมเอาไวม้าทาํการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Method) เพ่ือศึกษาบทบาททางการเมืองในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
บทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  
 
4. ผลการวจิัย 
 4.1 ภมิูหลงัก่อนเขา้สู่เส้นทางการเมือง 
 4.1.1 ชีวติวยัเดก็และครอบครัว 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เกิดเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เป็นบุตรชายของนายพฒันาและนางสมพร     
จึงรุ่งเรืองกิจ ผูก่้อตั้งกลุ่มบริษทัไทยซมัมิท เป็นธุรกิจดา้นช้ินส่วนยานยนต ์ในช่วงชีวติวยัเดก็นายธนาธรไดใ้หค้าํนิยาม
ตนเองวา่เป็น เดก็ค่าเฉล่ีย หมายความวา่เป็นเดก็ท่ีไม่ไดเ้รียนเก่งกวา่เด็กคนอ่ืน สามารถทาํไดทุ้กอยา่งแต่ไม่ไดมี้ความ
โดดเด่น นิสัยส่วนตวัช่วงวยัเด็กแมว้า่จะไม่ชอบรังแกใครก่อนแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมารังแกไดโ้ดยง่าย ในส่วนของการ
เล้ียงดูของครอบครัวนั้นไดฝึ้กให้นายธนาธรรู้จกัการทาํงานตั้งแต่เด็ก เช่น ในช่วงปิดภาคเรียนไดถู้กส่งไปทาํงานใน
โรงงานเหลก็, ฝึกเป็นพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม, ฝึกทาํงานในร้านอาหาร เป็นตน้ เพ่ือตอ้งการให้รู้จกัคุณค่าของ
การทาํงานแมว้า่ครอบครัวจะมีฐานะดีกต็าม (เจนวทิย ์เช้ือสาวะถี, 2561: 36) 

4.2.2 ช่วงชีวติในวยัเรียนและประสบการณ์สังคมทางการเมือง 
นายธนาธรจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลกัสูตร

วิศวกรรมสองสถาบนั (หลกัสูตรนานาชาติ) จุดเปล่ียนทางความคิดของนายธนาธรในการหันมาสนใจการเมืองคือการ
ทาํกิจกรรมออกค่ายอาสาไปยงัต่างจงัหวดั เน่ืองจากทาํให้ไดเ้ห็นวิถีชีวิตของคนในชนบท ไดเ้ห็นความเหล่ือมลํ้าดา้น
ต่างๆ ระหวา่งคนเมืองและคนชนบท ส่งผลใหน้ายธนาธรมีความสนใจประเดน็ดา้นสังคมและการเมืองมากข้ึน      (เจน
วิทย์ เ ช้ือสาวะถี , 2561  :  ออนไลน์) ช่วงท่ีกําลังเรียนนั้ นได้รับเลือกให้ทําหน้าท่ีอุปนายกองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (อมธ.) และรองเลขาธิการนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ทาํให้นายธนาธรไดมี้
โอกาสฝึกทกัษะการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางการเมือง นอกจากนั้นนายธนาธรเคยเขา้ร่วมชุมนุมทางการเมือง
หลายคร้ัง เช่น การร่วมประท้วงโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลย ,์ เครือข่ายสลมัส่ีภาค, กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย, กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาติ เป็นตน้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2562: ออนไลน์) 

 



งานประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๓  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

1133 
 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2563 
เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ  © 2559-2563 มหาวิทยาลยัรังสิต 

4.1.3 เส้นทางธุรกิจของนายธนาธรท่ีไทยซมัมิท 
นายธนาธรเร่ิมทาํงานในตาํแหน่งรองประธานกรรมการบริหารดูแลฝ่ายการผลิตดว้ยอายุ 23 ปี นับตั้งแต่    

พ.ศ. 2545-2560 ยอดขายของบริษทัเพ่ิมเป็น 80,000 ลา้นบาท มีกาํไรเพ่ิมเป็น 6,000 ลา้นบาท ถือว่ามีกาํไรมากท่ีสุด
นบัตั้งแต่ตั้งบริษทั หลกัการในการทาํธุรกิจของนายธนาธรคือใหค้วามสาํคญักบัศกัยภาพในการทาํงาน ตอ้งทาํไดอ้ยา่ง
ท่ีพดูและกลา้ท่ีจะตดัสินใจ จึงไดม้อบอาํนาจในการตดัสินใจให้แก่พนกังานเม่ือตอ้งไปพบลูกคา้เพ่ือความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากนั้นในการทาํธุรกิจการรุกคือการรับท่ีดีท่ีสุดและส่ิงท่ีจาํเป็นอีกอยา่งคือ
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในบริบทและสถานการณ์ ดงันั้นการเขา้ไปสัมผสัและเรียนรู้กบัผูท่ี้ทาํงานจริงในหนา้ท่ีต่างๆ 
จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญั อีกทั้งตอ้งเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ทาํงานในหน้าท่ีนั้นๆ ไดมี้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและวธีิการแกไ้ข เพราะผูท่ี้รู้จกัปัญหาดีท่ีสุดคือผูท่ี้ทาํงานในหนา้งานนั้นๆ 

4.1.4 กีฬาและการผจญภยั 
เน่ืองจากนายธนาธรเคยมีปัญหาสุขภาพ จึงทาํให้หันกลบัมาดูแลสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักายและการทาํ

กิจกรรมแนวผจญภยั เช่น การแข่งขนัป่ันจกัรยานทางไกล การวิ่งเทรล (Trail Running) การเดินป่า การแข่งขนัไตรกีฬา 
การปีนเขา เป็นตน้ ส่ิงท่ีไดรั้บนอกจากทาํให้สุขภาพแขง็แรงข้ึนแลว้ การทาํกิจกรรมแนวผจญภยัยงัทาํให้รู้จกัศกัยภาพ
ของตนเองมากข้ึน ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อทศันคติและบุคลิกใหดี้ข้ึน เช่น ทาํใหรู้้จกัอดทนต่อสถานการณ์ท่ีเขา้มา
กระทบในชีวิตประจาํวนัมากข้ึน การเรียนรู้การบริหารความเส่ียง การตดัสินใจท่ีมีเหตุผลไม่มุทะลุทาํตามอารมณ์ของ
ตนเอง เป็นตน้ เน่ืองจากกิจกรรมแนวผจญภยัตอ้งเจอกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีอยูเ่หนือความคาดหมายอยูต่ลอดเวลา  

4.1.5 ชีวติครอบครัวและการสอนลกู 
นายธนาธรแต่งงานกบันางรวิพรรณ นามสกุลเดิม แดงทองดี จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และปริญญาโทดา้นเศรษฐศาสตร์การเงินจากประเทศญ่ีปุ่น เม่ือแต่งงานเขา้มาเป็น
สมาชิกของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจไม่เพียงแต่รับหนา้ท่ีในการดูแลลูกแต่ยงัดูแลความเรียบร้อยทุกอยา่งของบา้น ทาํให้
นายธนาธรทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองท่ีบา้น ในส่วนของการเล้ียงลูกนั้นนายธนาธรไดเ้ล้ียงลูกใหเ้รียนรู้
และเติบโตอยา่งอิสระตามวยั ตอ้งการให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านและชอบการเรียนรู้ ในการสอนลูกนายธนาธรให้ลูกเอา
แบบอยา่งของหมาเฝ้าแกะเน่ืองจากหมาเฝ้าแกะตอ้งคอยดูแลแกะจากหมาป่า ไม่ตอ้งการให้ลูกเอาอยา่งหมาป่าท่ีรังแก
แกะหรือเป็นแกะเสียเอง คือไม่ตอ้งการให้ลูกรังแกผูอ่ื้น รู้จกัท่ีจะปกป้องผูอ่ื้นและเรียนรู้ท่ีจะปกป้องตนเองจากการ
รังแกของผูอ่ื้น นอกจากนั้นอยากใหล้กูไดมี้เพ่ือนท่ีหลากหลาย (วรพจน์ พนัธ์พงศ,์ 2561: 256) 

4.1.6 แนวความคิดทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ 
สําหรับแนวคิดต่อการพฒันาประเทศนายธนาธรไดใ้ห้ความสําคญักบัเทคโนโลยี เน่ืองจากปัจจุบนัระบบ

คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัมากข้ึน เช่น รูปแบบการทาํธุรกรรมทางการเงินเปล่ียนเป็นผ่านทาง
ออนไลน์มากข้ึนส่งผลให้ธนาคารทยอยปิดสาขาลง, ด้านการเกษตรได้นําเอาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial 
Intelligence) มาใชก้บัการทาํการเกษตรโดยใชเ้ซนเซอร์ตรวจวดัความช้ืนของดินและอากาศในการควบคุมการรดนํ้ า, 
ดา้นอุตสาหกรรมมีการนาํเอาหุ่นยนตเ์ขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตมากข้ึน แมแ้ต่ในชีวิตประจาํวนัรูปแบบการอ่าน
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ของคนเปล่ียนจากหนงัสือเป็นการอ่านผ่านทางออนไลน์มากข้ึน เป็นตน้ ดงันั้นวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความ
เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก หรือแม้แต่การนําเทคโนโลยีมาสร้างประชาธิปไตย โดยการนํามาใช้ใน
กระบวนการทาํประชามติท่ีสามารถระบุตวัตนและป้องกนัการปลอมแปลงตวัตนในการทาํประชามติของโครงการ
ต่างๆ ได ้ทาํใหเ้กิดความโปร่งใสและทาํใหป้ระชาชนมีอาํนาจตรงมากข้ึน (ชชัวนนัท ์สันธิเดช, 2561: 112) 

ในส่วนของแนวคิดต่อเศรษฐกิจนั้น แมว้่าตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) ของประเทศไทยจะเพ่ิมสูงข้ึนแต่ความเป็นอยู่และรายไดข้องประชาชนกลบัไม่ไดดี้ตามตวัเลขทางเศรษฐกิจ 
ความรํ่ ารวยกระจุกตวัอยู่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มคนรวยซ่ึงเป็นลกัษณะรวยกระจุกจนกระจาย เกิดความ
เหล่ือมลํ้าของคนในประเทศ หากประเทศจะพฒันาไดน้ั้นเศรษฐกิจจะตอ้งเติบโตไปดว้ยกนัของประชาชนทั้งประเทศ 
ตอ้งทาํให้เกิดความเสมอภาคในการเขา้ถึงแหล่งทุน ตอ้งกระจายอาํนาจในการบริหารทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ินมากข้ึน 
การท่ีจะสามารถพฒันาประเทศไดน้ั้ นตอ้งอาศยัคนรุ่นใหม่ โดยนิยามของคาํว่าคนรุ่นใหม่ของนายธนาธรไม่ได้
หมายถึงเร่ืองของอายุเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงผูท่ี้ไม่ยอมให้กบัความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมและเช่ือว่าจะ
สามารถไปสู่อนาคตท่ีดีกวา่ได ้หากมีความคิดเช่นน้ีถือวา่บุคคลนั้นเป็นคนรุ่นใหม่ 

4.2 บทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หวัหนา้พรรคอนาคตใหม่ 
เม่ือพิจารณาถึงบทบาททางการเมืองตามแนวคิดของ Hugo E. Reading (อา้งถึงในเกชา ป้อมงาม, 2553: 23) ท่ี

ไดใ้หค้วามหมายของบทบาททางการเมือง หมายถึง พฤติกรรมท่ีประชาชนหรือสมาชิกกลุ่มคาดหวงัวา่เป็นส่ิงท่ีบุคคล
ควรจะแสดงออกในฐานะท่ีอยู่ในตาํแหน่งทางสังคมการเมืองนั้น ซ่ึงพฤติกรรมท่ีว่านั้นมีความเก่ียวขอ้งกับการ
ตดัสินใจหรือให้กระทาํตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีระบุไวอ้ย่างชัดเจนหรือไม่ชัดเจน อย่างเป็นทางการหรืออย่างไม่เป็น
ทางการก็ได ้และหากพิจารณาจากหนา้ท่ีของหัวหนา้พรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2560) ไดร้ะบุไวว้า่ 1. หวัหนา้พรรคการเมืองมีหนา้ท่ียืน่
คาํขอจดทะเบียนจดัตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียน 2. หัวหนา้พรรคการเมืองมีหนา้ท่ีจดัทาํแผนหรือโครงการท่ีจะ
ดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข        
3. หวัหนา้พรรคการเมืองมีหนา้ท่ีดาํเนินการสรรหาและออกหนงัสือรับรองการส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ พบว่านายธนาธรมี
บทบาททางการเมืองดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 บทบาทในการตั้งพรรคอนาคตใหม่ 
จุดเร่ิมตน้ในการตั้งพรรคอนาคตใหม่เกิดจากการปฏิเสธการรัฐประหาร เน่ืองจากไม่เช่ือวา่การทาํรัฐประหาร

จะสามารถสร้างประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนได ้ดงันั้นนายธนาธรและนายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตอาจารยป์ระจาํคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จึงไดต้ดัสินใจเขา้สู่เส้นทางการเมือง ดว้ยความตั้งใจในการนาํประเทศไทยกลบัสู่
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง เม่ือมีการประกาศพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรค
การเมืองให้สามารถจดทะเบียนจัดตั้ งพรรคการเมือง นายธนาธรจึงได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้ งพรรคการเมืองต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ใชช่ื้อวา่ พรรคอนาคตใหม่ โดยตอ้งการเป็นพรรคการเมืองท่ี
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เป็นความหวงัของประชาชน ใหค้วามสาํคญักบัประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ อาํนาจสูงสุดในการนาํพาประเทศเป็น
ของประชาชน (BBC News ไทย, 2561: ออนไลน์) และมีการจดัประชุมจดัตั้งพรรคเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ต่อจากนั้นในวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายธนาธรไดน้าํเอกสารและรายช่ือ
สมาชิกพรรคพร้อมดว้ยเงินทุนประเดิมพรรคไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือจดจดัตั้ง พรรคอนาคตใหม่ 
จนในท่ีสุดพรรคอนาคตใหม่ไดรั้บการรับรองให้เป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
(The standard, 2561: ออนไลน์) 

4.2.2 บทบาทในการสร้างนโยบายพรรค 
นโยบายของพรรคอนาคตใหม่มีท่ีมาจากการลงพ้ืนท่ีของนายธนาธรและคณะทาํงานของพรรค โดยใชว้ธีิการ

ลงพ้ืนท่ีตามจงัหวดัต่างๆ ของประเทศเพ่ือรับฟังปัญหาและความเห็นของประชาชน จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ร่วมกบัขอ้มูลทางวิชาการรวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลจากต่างประเทศ แลว้นาํมาสร้างนโยบายพรรคเพ่ือใหเ้กิด
เป็นนโยบายท่ีตอบสนองและแกไ้ขปัญหาของประชาชนให้ไดม้ากท่ีสุด จนเกิดเป็น “ 3 รากฐาน 8 เสาหลกั 1 ปักธง
ประชาธิปไตย” โดยพรรคอนาคตใหม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาประเทศ 3 อย่าง ไดแ้ก่ 1. คน        
2. ทรัพยากร และ 3. ภูมิปัญญา และแกปั้ญหาของประเทศดว้ยนโยบาย 8 ขอ้ได ้แก่ 1. ทลายทุนผกูขาด 2. มุ่งระบบราง
และขนส่งสาธารณะ 3. ยกระดบัเกษตรกา้วหนา้ดว้ยเทคโนโลยี 4. ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 5. เปิดขอ้มูลรัฐเพ่ือกาํจดั
ทุจริต 6. โอบรับความหลากหลายสร้างความเท่าเทียมของคน และ 8. ปฏิรูปกองทพัให้ทนัสมยั และทา้ยสุดคือการ
สร้างประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนในสังคมไทย (อนาคตใหม่, 2561: ออนไลน์) 

4.2.3 บทบาทในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง  
4.2.3.1 บทบาทการลงพ้ืนท่ีรับฟังปัญหา 
เน่ืองดว้ยพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองท่ีเพ่ิงก่อตั้งจึงไม่เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนมากนกั การลงพื้นท่ี

เพ่ือพบปะพดูคุยกบัชาวบา้นนอกจากจะเป็นการรับฟังปัญหาแลว้ยงัเป็นการรณรงคห์าเสียงอีกทางหน่ึง ทาํใหช้าวบา้น
ไดรู้้จกันายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่มากข้ึน โดยรูปแบบคือการเดินพบปะพดูคุยกบัชาวบา้นในพ้ืนท่ี การเปิดเวที
เสวนาเพ่ือรับฟังปัญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวบา้นหลากหลายกลุ่ม เช่น เกษตรกร, ผูใ้ชแ้รงงาน, พ่อคา้
แม่คา้, นกัธุรกิจ, ขา้ราชการ, นกัการเมืองทอ้งถ่ิน เป็นตน้ เน่ืองจากนายธนาธรมีแนวคิดวา่ผูท่ี้ทราบปัญหาในพ้ืนท่ีท่ีดี
ท่ีสุดกคื็อคนในพ้ืนท่ีและผูท่ี้ทราบวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดกคื็อคนในพ้ืนท่ีเช่นกนั โดยนายธนาธรไดมุ่้งเนน้การแกไ้ข
ปัญหาโดยการกระจายอาํนาจให้แก่ส่วนทอ้งถ่ินและลดการรวมศูนยอ์าํนาจของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลง (มติชน
ออนไลน์, 2561: ออนไลน์) 

4.2.3.2 บทบาทในการบรรยายและเสวนาทางการเมือง 
นายธนาธรได้ใช้ความรู้ท่ีได้จากศึกษาและประสบการณ์เข้าไปบรรยายในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง 

เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาเป็นศนูยร์วมของคนรุ่นใหม่ ดงันั้นการบรรยายและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมือง
กบัคนรุ่นใหม่ ทาํใหเ้กิดความต่ืนตวัทางการเมืองและเป็นการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อีก
ทั้งยงัเป็นการแสดงวิสัยทศัน์ของพรรคอนาคตใหม่ให้คนรุ่นใหม่ไดรู้้จกั ส่ิงท่ีนายธนาธรไดเ้นน้ย ํ้าในการบรรยายและ
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การเสวนาทางการเมืองคือการสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้กลบัสู่สังคมไทยและตอ้งแกไ้ขรัฐธรรมนูญให้เป็น
รัฐธรรมนูญท่ีมีความยึดโยงกบัประชาชน รวมทั้งไดแ้สดงแนวคิดและวิธีการในการแกไ้ขปัญหาของประเทศในดา้น
ต่างๆ ดว้ยวธีิการดงักล่าวมาน้ีจึงทาํใหน้ายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่เป็นท่ีรู้จกัของคนรุ่นใหม่อีกทางหน่ึง  

4.2.3.3 บทบาทในการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์พรรคอนาคตใหม่ 
การจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์พรรคอนาคตใหม่นั้นใชกิ้จกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การจดักิจกรรม 

Bike for Future เป็นการป่ันจกัรยานเพ่ือประชาสัมพนัธ์พรรคและรับสมคัรสมาชิกพรรค, กิจกรรมกรุงเทพฯ ขยบัเป็น
การเดินลงพื้นท่ีต่างๆ ในกรุงเทพมหานครเพ่ือประชาสัมพนัธ์วิสัยทศัน์ของพรรคคือ “ไทย 2 เท่า เท่าเทียมกนั เท่าทนั
โลก” ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของประชาชน โดยกรุงเทพฯ ขยบัคร้ังท่ี 1 เป็นการเดินในพ้ืนท่ีเยาวราช, กรุงเทพฯ ขยบัคร้ังท่ี 2 เป็น
การเดินในซอยพฒัน์พงษซ่ึ์งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และกรุงเทพฯ ขยบัคร้ังท่ี 3 
เป็นการประชาสัมพนัธ์วิสัยทัศน์ของพรรคให้แก่คนท่ีทาํงานเงินเดือนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นตน้ (ข่าวสด
ออนไลน์, 2561: ออนไลน์)อีกทั้งยงัมีการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์พรรคอนาคตใหม่ในต่างจงัหวดั เพ่ือเป็นพูดคุย
แลกเปล่ียนความเห็นกบัประชาชน นอกจากนั้นนายธนาธรยงัไดใ้ชช่้องทางโซเชียลมีเดียในการติดต่อส่ือสารกบั
ประชาชนเพ่ือใหป้ระชาชนสามารถติดตามการทาํงานและกิจกรรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.2.3.4 บทบาทในการเปิดตวัผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ 
กระบวนการสรรหาผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ใชก้ระบวนการไพรมารีโหวต

ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 แต่ขอ้กาํหนดเพ่ิมเติม
ของผูส้มคัรของพรรคอนาคตใหม่คือ ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัผูมี้อิทธิพล ไม่มี
ส่วนให้การสนับสนุนกับกระบวนท่ีนําไปสู่ความไม่เป็นประชาธิปไตยหรือการรัฐประหาร (ประชาไท, 2561: 
ออนไลน์) พรรคอนาคตใหม่ไดเ้ปิดตวัผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ 128 คน และแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 350 คน รวมทั้งส้ิน 478 คน หากพิจารณารายช่ือของผูส้มคัรเป็นการสะทอ้นหลกัการของพรรค 3 ประการ คือ 
1. ตอ้งการสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ 2. การให้ความสําคญัต่อความรู้และประการณ์ของผูส้มัคร และ 3. มีความ
หลากหลายของผูส้มคัร โดยนายธนาธรไดร่้วมเดินทางไปเปิดตวัผูส้มคัรในแต่ละจงัหวดัพร้อมกบัการแสดงวิสัยทศัน์
และนโยบายของพรรคแก่ประชาชน ส่งผลใหผู้ส้มคัรเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนมากข้ึน  

4.2.3.5 บทบาทการแสดงวสิัยทศัน์ทางการเมืองก่อนการเลือกตั้ง  
นายธนาธรเป็นท่ีรู้จกัในฐานะนกัการเมืองหนา้ใหม่ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากประชาชน โดยไดแ้สดงจุดยืน

ทางการเมืองตั้งแต่เร่ิมตน้ของการเขา้สู่เส้นทางการเมืองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งก่อนการเลือกตั้ง ไดร่้วมในเวทีเสวนาทาง
การเมืองเวทีต่างๆ หลายเวทีร่วมกบันักการเมืองช่ือดงัหลายคนดว้ยกนั ส่ิงท่ีนายธนาธรไดแ้สดงอย่างชดัเจนมาโดย
ตลอดก็คือ 1. คดัคา้นการสืบทอดอาํนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2. ยุติวงจรรัฐประหาร การแกปั้ญหาทาง
การเมืองจะตอ้งใชร้ะบบรัฐสภา 3. ยุติการเมืองแบบเก่า การเมืองแบบเครือข่ายอิทธิพลและระบบอุปถมัภ ์เพ่ือสร้าง
การเมืองแบบใหม่ท่ีประชาชนคือผูมี้อาํนาจและให้ความสาํคญัแก่ประชาชน ส่ิงเหล่าน้ีคือจุดยืนของนายธนาธรท่ีได้
แสดงมาโดยตลอด ส่งผลใหน้ายธนาธรไดรั้บความนิยมจากประชาชน (The standard, 2562: ออนไลน์) 
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5. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาบทบาททางการเมืองของนายธนาธรในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เม่ือพิจารณาจาก
บทบาททางการเมืองตามแนวคิดของ Hugo E. Reading และหน้าท่ีของหัวหน้าพรรคการเมืองตามพรบ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 พบวา่บทบาททางการเมืองของนายธนาธรในฐานะหวัหนา้พรรคอนาคต
ใหม่และปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาททางการเมืองมีความสัมพนัธ์กบัภมิูหลงัก่อนเขา้สู่เส้นทางการเมือง ดงัน้ี 
 5.1 บทบาทในการตั้งพรรคอนาคตใหม่ 

การตั้งพรรคอนาคตใหม่เกิดจากการปฏิเสธการรัฐประหาร ดว้ยความตั้งใจในการนาํประเทศไทยกลบัสู่การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและตอ้งการสร้างการเมืองรูปแบบใหม่ เป็นพรรคการเมืองท่ีเป็น
ความหวงัของประชาชนโดยอาํนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ซ่ึงบทบาทในการตั้งพรรคอนาคตใหม่มีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัภูมิหลงัชีวิตวยัเดก็และครอบครัว เน่ืองจากนายธนาธรเป็นคนท่ีไม่ยอมใหใ้ครมารังแกโดยง่าย และปัจจยัภูมิหลงั
ช่วงชีวิตในวยัเรียนและประสบการณ์สังคมทางการเมืองท่ีทาํให้นายธนาธรไดเ้ห็นถึงความเหล่ือมลํ้าของคนในสังคม 
เน่ืองจากนายธนาธรมีนิสัยไม่ยอมใหก้บัส่ิงท่ีคิดวา่มีความไม่เป็นธรรม จึงตอ้งการเขา้มาเปล่ียนแปลงสถานการณ์โดย
การเขา้สู่เส้นทางการเมืองและการตั้งพรรคอนาคตใหม่ นอกจากนั้นยงัสัมพนัธ์กบัปัจจยัชีวติครอบครัวและการสอนลูก 
ท่ีนางรวิพรรณดูแลครอบครัวอยา่งไม่บกพร่องทาํใหน้ายธนาธรทาํงานดา้นการเมืองไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งกงัวลกบั
ทางบา้นมากนกั อีกทั้งยงัสัมพนัธ์กบัปัจจยักีฬาและการผจญภยัท่ีทาํใหมี้ความคิดทาํงานอยา่งรอบคอบอดทนมากข้ึน 

5.2 บทบาทในการสร้างนโยบายพรรค  
ท่ีมาของนโยบายพรรคอนาคตใหม่มีมาจากการลงพ้ืนท่ีรับฟังปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ ของ

ประเทศ จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลทางวิชาการประกอบกบัการศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลจาก
ต่างประเทศ หากพิจารณาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบับทบาทในการสร้างนโยบายพรรคพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ช่วงชีวติในวยัเรียนและประสบการณ์สังคมทางการเมือง เน่ืองจากการออกค่ายทาํใหน้ายธนาธรไดเ้ห็นสภาพความเป็น
จริงดว้ยตนเอง หรือการเขา้ไปร่วมชุมนุมทางการเมืองไดพ้บปะพูดคุยกบัผูร่้วมชุมนุมทาํให้ทราบถึงความคิดของผู ้
ชุมนุม รวมถึงปัจจัยเส้นทางธุรกิจของนายธนาธรท่ีไทยซัมมิททาํให้รู้ว่าตอ้งมีความรู้ความเข้าใจในบริบทและ
สถานการณ์ โดยจะตอ้งลงไปสัมผสักบัขอ้มูลและปัญหาในพ้ืนท่ีจริงดว้ยตนเอง จึงจะสามารถสร้างนโยบายท่ีแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนไดต้รงประเดน็มากท่ีสุด 

5.3 บทบาทในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง 
5.3.1 การลงพื้นท่ีรับฟังปัญหา  
นอกจากจะเป็นการรับฟังขอ้มูลต่างๆ ของประชาชนแลว้ การท่ีจะทาํให้วิสัยทศัน์และนโยบายรวมถึงความ

เป็นพรรคอนาคตใหม่ซ่ึงเพ่ิงเขา้สู่เส้นทางการเมืองเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนจะตอ้งใชห้ลกัการ การรุกคือการรับท่ีดี
ท่ีสุดซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภมิูหลงัเส้นทางธุรกิจของนายธนาธรท่ีไทยซมัมิท  
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5.3.2 บทบาทในการบรรยายและเสวนาทางการเมือง  
การเขา้ไปบรรยายในสถาบนัการศึกษาและแสดงวิสัยทศัน์ในเวทีเสวนาทางการเมือง มีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัภูมิหลงัแนวความคิดทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เก่ียวกบัคนรุ่นใหม่ คือ ผูท่ี้ไม่ยอมใหก้บัความอยติุธรรม
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมและเช่ือวา่คนรุ่นใหม่คือผูท่ี้จะนาํพาประเทศไปสู่อนาคตท่ีดีได ้นอกจากจะเป็นการสร้างความต่ืนตวั
ทางการเมืองแลว้ยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์วสิัยทศัน์ของพรรคอนาคตใหม่ใหค้นรุ่นใหม่ไดรู้้จกัมากข้ึน 

5.3.3 บทบาทในการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์พรรคอนาคตใหม่ 
จากการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์วิสัยทศัน์และนโยบายของพรรคดว้ยกิจกรรมต่างๆ เช่น Bike for future, 

กรุงเทพฯ ขยบั, การใชช่้องทางโซเชียลมีเดียในการติดต่อส่ือสารกบัประชาชน เป็นตน้ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภูมิ
หลังเส้นทางธุรกิจของนายธนาธรท่ีไทยซัมมิทโดยมีแนวคิดท่ีว่าการรุกคือการรับท่ีดีท่ีสุด และปัจจัยภูมิหลัง
แนวความคิดทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในการนาํเอาเทคโนโลยมีาใชใ้หป้ระชาชนเขา้ถึงสะดวกรวดเร็ว อีกทั้ง
ยงัเป็นการประหยดังบประมาณท่ีจะใชใ้นการประชาสัมพนัธ์พรรคอีกดว้ย  

5.3.4 บทบาทในการเปิดตวัผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ 
นายธนาธรไดเ้ดินทางไปยงัจงัหวดัต่างๆ เพ่ือเปิดตวัผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่และ

เพ่ือประชาสัมพนัธ์วสิัยทศัน์รวมถึงนโยบายของพรรค เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ประชาชนต่อตวัผูส้มคัรมากข้ึน 
มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัเส้นทางธุรกิจของนายธนาธรท่ีไทยซมัมิทโดยมีแนวคิดท่ีวา่การรุกคือการรับท่ีดีท่ีสุด  

5.3.5 บทบาทการแสดงวสิัยทศัน์ทางการเมืองก่อนการเลือกตั้ง  
นายธนาธรไดแ้สดงออกต่อจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนมาตั้งแต่เร่ิมตน้การเขา้สู่เส้นทางการเมืองคือ        

1.การคดัคา้นการสืบทอดอาํนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2. ตอ้งยติุวงจรรัฐประหาร 3. ยติุการเมืองรูปแบบเก่า
และสร้างการเมืองรูปแบบใหม่ท่ีผูมี้อาํนาจสูงสุดคือประชาชน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภมิูหลงัช่วงชีวิตในวยัเรียนและ
ประสบการณ์สังคมทางการเมือง จากการท่ีนายธนาธรไดเ้ห็นถึงความเหล่ือมลํ้าและความไม่ยติุธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม
และการปฏิเสธการรัฐประหาร เน่ืองจากไม่เช่ือวา่การทาํรัฐประหารจะสามารถสร้างประชาธิปไตยและทาํใหป้ระเทศ
พฒันาเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนได ้

 
6. บทสรุป 
 ในการศึกษาบทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหนา้พรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561-2562 
พบวา่ นายธนาธรมีบทบาททางการเมืองไดแ้ก่ 1. บทบาทในการตั้งพรรคอนาคตใหม่ 2. บทบาทในการสร้างนโยบาย
พรรค 3. บทบาทในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงบทบาททางการเมืองลว้นมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภูมิหลงัก่อนเขา้สู่
เส้นทางการเมืองไดแ้ก่ 1. ภูมิหลงัชีวิตวยัเดก็และครอบครัว 2. ภูมิหลงัช่วงชีวิตในวยัเรียนและประสบการณ์สังคมทาง
การเมือง 3. ภมิูหลงัเส้นทางธุรกิจของนายธนาธรท่ีไทยซมัมิท 4. ภมิูหลงักีฬาและการผจญภยั 5. ภมิูหลงัชีวติครอบครัว
และการสอนลกู และ 6. ภมิูหลงัแนวความคิดทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีส่งผลใหน้ายธนาธร
และพรรคอนาคตใหม่ประสบความสาํเร็จในการเลือกตั้งแมว้า่จะเป็นการเขา้สู่เส้นทางการเมืองเป็นคร้ังแรกก็ตาม ใน
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ส่วนของขอ้เสนอแนะ 1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลใหพ้รรคอนาคตใหม่ประสบความสาํเร็จในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเก่ียวกบับทบาท
ทางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ภายหลงัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบับน้ี สามารถสําเร็จลุล่วงได้เน่ืองด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.ธาํรงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต ์อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํและติดตามการทาํการคน้ควา้
อิสระคร้ังน้ีอยา่งใกลชิ้ดมาโดยตลอด นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่สาํเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัซาบซ้ึงในความกรุณาของท่าน
เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณคณาจารย์สถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการ
ทาํการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ท่ีไดใ้หค้วามรู้ ความกรุณาช่วยเหลือและสนบัสนุนเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด  
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