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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อให้ทราบการรับฟังวิทยุชุมชนรัก
เชียงใหม่ 51 คล่ืน 92.50 เม็กกะเฮิร์ต ของสมาชิกขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มเส้ือ
แดงในจงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งอิทธิพลของวิทยุชุมชนรักเชียงใหม่ 51 คล่ืน 92.50 เม็กกะเฮิร์ต ท่ีมี
ต่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มเส้ือแดงในจงัหวดัเชียงใหม่   
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรคือผูจ้ดัรายการ
ทางการเมือง จ านวน 11 คน และผูฟั้งรายการทางการเมือง จ านวน 100 คน โดยศึกษาเฉพาะผูฟั้งท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมการชุมนุม และกิจกรรมอ่ืนๆ ของสถานีวิทยุชุมชนรักเชียงใหม่ 51 คล่ืน 92.50 เม็ก
กะเฮิร์ต 
 ผลการวจิยัพบวา่ สถานีวทิยชุุมชนรักเชียงใหม่ 51 คล่ืน 92.50 เม็กกะเฮิร์ต เป็นสถานีวิทยุ
ชุมชนอย่างแท้จริง มีการน าเสนอเน้ือหาข่าวสารและสถานการณ์ทางการเมือง โดยมีรายการ
ออกอากาศทั้งหมดไดแ้ก่ รายการธรรมะยามเชา้ รายการสถานีคนเมือง รายการสภากาแฟ รายการ 
The Song of Memory รายการเคาะประเด็น รายการพบทนายโอเล้ียง รายการธรรมะยามเยน็ รายการ
ตลาดนดัความเห็นจุดประเด็นความคิด และรายการซะปะเพลงซะปะการเมือง ผูฟั้งรับฟังรายการ
ของสถานีวทิยเุป็นประจ าทุกวนั ซ่ึงช่วงเวลาท่ีรับฟังบ่อยท่ีสุดคือ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
 การน าเสนอรายการทางการเมือง พบวา่มีการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัการเลือกตั้งในช่วง
ท่ีมี      การเลือกตั้ง และน าเสนอการบริหารงานของคณะรัฐบาล นอกจากน้ียงัพบวา่รายการทางการ
เมืองมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มเส้ือแดงในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ วิทยุชุมชนมี
การส่ือเน้ือหาท่ีกระตุน้ให้ผูฟั้งมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองในระดบัต่างๆ ร้อยละ 98.0 มีการ
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สนบัสนุนพรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษ ร้อยละ 86.0 รายการวิทยุชุมชนมีส่วนใน
การระดมคนเขา้ร่วมชุมนุมทางการเมือง    ร้อยละ 82.0 วิทยุชุมชนเสนอเน้ือหาท่ีสามารถท าให้ผูฟั้ง
อยากเข้าร่วมการเคล่ือนไหวทางการเมืองมากกว่าภาครัฐ ร้อยละ 94.0 วิทยุชุมชนมีการส่งเสริม
ประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง ร้อยละ 100.0 หลงัจากท่ีไดรั้บฟังรายการทางการเมืองจากสถานีวิทยุ ผูฟั้งมี
การริเร่ิมพูดคุยประเด็นทางการเมืองในชุมชนเป็นประจ า ร้อยละ 54.0 และผูฟั้งยงับริจาคเงิน
สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองของสถานีวิทยุ เขา้ร่วมการลงช่ือถอดถอน     และเขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียกร้องสิทธิต่างๆ เม่ือมีโอกาสอีกดว้ย 
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ABSTRACT 
 

This study aims to explore the listening behavior of Red Shirts Group in Chiang Mai 
Province to Rak Chiang Mai 51 Community Radio on 92.50 Hz. The study also focuses on the 
influence of Rak Chiang Mai 51 Community Radio on political movement of Red Shirts Group in 
Chiang Mai Province. 

This is a qualitative and quantitative study. The samples of the study were 11 political 
radio show hosts and their 100 listeners who participated in political gatherings and other 
activities held by Rak Chiang Mai 51 Community Radio. 
 The study showed that Rak Chiang Mai 51 Community Radio was a true community 
radio. It broadcasted political news and events. Its radio shows included Dharma in the Morning 
Show, Khon Mueang Radio Station, Coffeehouse Forum Show, The Song of Memory Show, Kor 
Praden Show, Meet Lawyer Oliang Show, Dharma in the Evening Show, Taladnad Kwamhen 
Jood Praden Kwamkid, Sapa Pleng Sapa Kanmueang Show. The listeners listened to this radio 
station daily. Their most frequent listening time was between 14.00-16.00 p.m. 
 The radio station’s contents were found to be about the election during election season 
and the government administration. It was discovered that the station had influence on political 
movement of Red Shirts Group in Chiang Mai province. Firstly, the samples agreed that the 
station’s contents stimulated political movement at different levels (98.0%). The station tended to 
support particular political party (89.0%). The station played a part in assembling the people for 
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political gatherings (82.0%). The station could arouse the people participation in political 
movement better than the government (94.0%). The station promoted true democracy (100.0%). 
The listeners began to discuss regularly about the politics after listening to the radio (54.0%). In 
addition, when the listeners had a chance, they donated for political activities held by the station, 
signed the petition, and participated in activities to demand for their rights. 

  

  


