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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจต่อการชมรายการของ
ชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม” นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1)ลักษณะประชากรศาสตร์ของผูช้ มชาว
มุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม 2)พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวที
เอ็ม 3)ความต้องการในการรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม และ4)ปัจจัยการตัดสินใจ
ของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เชิงส�ำรวจ (Survey Research) เครื่องมือในการเก็บรวบรวม ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 400 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชมชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครที่เคยชมรายการ
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ที่มีช่วงอายุระหว่าง 20-60 ปี โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าจ�ำนวน
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่า t – test และค่า
F – test (One Way ANOVA)
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ชมชาวมุสลลิมในกรุงเทพมหานครที่เคยชมรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุ 21-30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.30 สถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ
55.50 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.00 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย คิดเป็น
ร้อยละ 34.50 และรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.30
2. พฤติกรรมการเปิดรับชม รายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม พบว่าส่วนใหญ่รับชม
อาทิตย์ละ 2-3วัน คิดเป็นร้อยละ 30.30 เวลาในการรับชม 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 44.00 รับชมช่วงเวลา
20.01 – 22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 30.50 รับชมโทรทัศน์เคเบิ้ลที่มีจาน คิดเป็นร้อยละ 73.00 รูปแบบรายการ
แบบพูดคุย (ถามตอบ) คิดเป็นร้อยละ 38.50 รับชมรายการไขข้อข้องใจ (ถามตอบ) คิดเป็นร้อยละ 25.00
และเลือกชมเฉพาะช่วงที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 36.50
3. ความต้องการในการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม พบว่าความต้องการในการ
รับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ด้านรายการความความต้องการสูง คือ ได้รบั ความ
รูด้ า้ นศาสนาและ ประโยชน์จากการรับชม ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.16 ด้านสัญญาณ คือ ระบบเสียงมีคณ
ุ ภาพและ
ฟังชัด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และด้านประโยชน์ คือ ได้รับความรู้ด้านศาสนา หลักปฏิบัติอย่างถูกต้อง และ
น�ำหลักศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.21
4. ปัจจัยการตัดสินใจชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ความต้องการสูงที่สุด คือ พิธีกรเป็นอาจารย์สอนด้านศาสนาที่มีความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้าน
ราคา คือ อัตราค่าบริการ เช่น ค่าติดตั้งจานดาวเทียม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ด้านความสะดวกช่องทางการ
ติดต่อและแสดงความคิดเห็น คือ ช่องทางการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุค (facebook), ไลน์ (line)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.92 ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณาผ่านสือ่ เช่นเฟสบุค (facebook), ยูทปู (youtube) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านบุคลากร คือ ความรู้ด้านศาสนา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านกระบวนการ คือ
มีการจัดวางผังรายการได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.66 และด้านลักษณะทางกายภาพ คือ สัญญาณ
เสียงชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรม, ข้อมูลข่าวสาร
Abstract
The research study on “Behavior for receiving help and support for access to information of
Muslims on television stations” with the aim for demographic education. New TM is for the study
of viewing of Muslims’s program on television station, Quantitative research using quantitative
research methods by using survey research and questionnaires as a tool to collect data and allow
the sample group to be self respondents by using statistics in the analysis, the amount of money
received and the standard deviation used in the statistical test were t-test and F-test (One Way
ANOVA). The researcher determined the sample group by using the criteria from the sample size
table of Yamane (1973) with 95% confidence, 5% error in the research. The researcher selected
a sample group of Muslim viewers in Bangkok. Which received the program through television
stations with the age range between 20-60 years old, using a questionnaire that has been prepared
in a total of 400 sets Incidentally grill (Accidental Sampling) to collect data.
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The research found that
1. Foreign viewers in Bangkok who receive programs through television stations are mostly
female, aged between 21-30 years old. The place where the disaster occurred, undergraduate
education, occupation, trade, monthly income 10,000 -20,000 baht
2. Viewing behavior The list of Muslims on the New TV station found that most watch 2-3 days
per week, representing 30.30 percent. 1-2 hours representing 44.00 percent. Watch the period
20.01 - 22.00 representing 30.50 percent. Watch cable television with satellite dish Representing
73.00 percent. The talk format (Q&A) is 38.50 percent. Watch the program to get the answer of
things they didn’t know (Q&A) at 25.00 percent and watch only the interesting moments. Accounted
for 36.50 percent
3. The need to watch the programs of Muslims in the New Tm television station found that the
need to watch the programs of Muslims on the NewTm television station in the program of high
demand is to acquire knowledge of religion and Benefit from viewing, The average value is 4.16.
For the signal is sound quality and sound clear. The average value is 3.88 and the benefit is to
receive religious knowledge. Practice principles and apply religious principles in everyday life
with the same average is 4.21
4. Factors affecting of decision to watch the program of Muslims on New TV television stations
found that the products / services The highest requirement is that the host is a credible religious
teacher. The average value is 4.19. For the price is the service fee, such as the installation of
satellite dishes, the average value is 3.63. For the convenience, contact channels and comments
are the way to contact via social media such as Facebook, line. The average value is 3.92. The
marketing promotion side is advertising through media such as facebook and youtube, average is
3.64. For personnel are religious knowledge. Was 4.12, For the process is the appropriate layout.
The average value is 3.66 and the physical aspect is clear, the average is 3.89
Keywords : Behavior, Information
ความเป็นมาและความส�ำคัญของการวิจัย
ยุคดิจทิ ลั ในปัจจุบนั นี้ พฤติกรรมการเปิดรับของผูช้ มมีทางเลือกมากขึน้ ในการเลือกรับสือ่ เพือ่ ชมรายการ
โทรทัศน์ต่างๆ ในอดีตหากพูดถึงช่องทางรับชมโทรทัศน์ หลายคนอาจจะต้องนึกถึงการรับชมโทรทัศน์ผ่าน
ทางเสาร์อากาศก้างปลาหรือหนวดกุ้ง เป็นอันดับแรก ซึ่งต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ได้มี
การพัฒนาน�ำเทคโนโลยีดาวเทียมและเคเบิล มาใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
โทรทัศน์ดาวเทียม กระจายสัญญาณลงมาจากดาวเทียม ท�ำให้ไม่ตอ้ งวางระบบโครงสร้างพืน้ ฐานบนพืน้
ดิน จึงเป็นการลงทุนต�ำ่ กว่าและยังท�ำให้ครอบคลุมพื้นทีท่ วั่ ประเทศได้งา่ ยกว่าด้วย แต่อาจมีข้อเสียบ้างเรือ่ ง
สัญญาณขาดหายในช่วงทีฝ่ นตกหนัก ซึง่ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาทีใ่ หญ่มากนักหากเทียบกับข้อดี ข้อดีทสี่ ำ� คัญอีก
อย่างคือ ไม่มีค่ารายเดือน จ่ายก้อนแรกครั้งเดียว ท�ำให้ทีวีดาวเทียมได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ยังไม่นับ
การที่ช่วยให้ดูฟรีทีวีได้ชัดขึ้นด้วย (แต่ก็ยังมีคนอีกจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่ติดจาน เพราะเข้าใจว่ามีค่ารายเดือน)
แต่ปัญหาก็คือ ผู้ผลิตรายการมีแหล่งรายได้น้อย ในขณะที่จ�ำนวนช่องก็มีเยอะมากจนสร้างฐานลูกค้าของ
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แต่ละช่องค่อนข้างเล็ก ท�ำให้งบการผลิตรายการต้องน้อยตาม รายการเลยไม่คอ่ ยมีคณ
ุ ภาพหรือต้องมีโฆษณา
แอบแฝงเยอะ กสทช. ก�ำหนดให้ทวี ดี าวเทียมมีโฆษณาได้ไม่เกินชัว่ โมงละห้านาที ปัจจุบนั ช่องทีม่ เี รดติง้ ดีอนั
ดับต้นๆ เก็บค่าโฆษณาได้ 3,000 – 15,000 ต่อนาที แต่กม็ อี ยูไ่ ม่กชี่ อ่ งเท่านัน้ ทีเ่ หลือส่วนใหญ่เก็บได้แค่ 5002,000 บาท ซึ่งต�่ำมากเมื่อเทียบกับฟรีทีวี(น้อยกว่าอย่างน้อย 10 เท่า) ในขณะที่แต่ละช่องเองมีต้นทุนค่าเช่า
ช่องสัญญาณทีต่ อ้ งจ่ายเจ้าของดาวเทียมเป็นค่า่ ใช้จา่ ยแน่นอนในอัตรา 500,000 ต่อเดือน ช่องทีม่ กี ำ� ไรจริงๆ
จึงมีแค่ไม่กี่ช่อง(ตัวอย่างเช่น ช่องบันเทิงของอาร์เอส 2-3 ช่อง เป็นต้น ส่วนแกรมมี่นั่นเข้าใจว่าช่องส่วนใหญ่
ยังขาดทุนอยู่) หลายๆบริษัทก�ำลังดิ้นหาแหล่งรายได้ใหม่เพิ่มเติม เช่น การน�ำระบบ Pay TV มาเป็นบริการ
เสริม จานดาวเทียมที่มีอยู่ในเวลานี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ พวกแรกคือจานด�ำใหญ่ๆ (C band) ที่มี
PSI เป็นเจ้าตลาด และมีคแู่ ข่งอีกเยอะแยะมากมาย เช่น Infosat, Thaisat, Ideaset เป็นต้น เชือ่ ว่าน่าจะมีอยู่
ประมาณ 7-8 ล้านจานในประเทศไทย เพราะมีมานานมากแล้ว ส่วนประเภทที่สองคือจานเล็ก (KU Band)
มีเจ้าตลาด 2 เจ้าใหญ่คือ ทรู (จานแดง) ประมาณ 2 ล้านจาน ฐานลูกค้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเยอะ และ
DTV (จานเหลือง) ของไทยคม ฐานลูกค้าอยู่ในต่างจังหวัดมากกว่าอีกประมาณ 1 ล้านจาน โดยที่จานแดง
ของทรูนนั้ สามารถรับชมเคเบิลทีวขี องทรูได้ดว้ ยหากเสียเงินค่าสมาชิกรายเดือน ข้อดีของกล่องคือใช้ได้กบั จาน
ของทุกค่าย ท�ำให้ไปๆ มาๆ เจ้าของจานเองก็ต้องดิ้นแข่งด้วยการจับมือกันเองเพื่อให้ได้ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น
เช่นกัน ทรูหันไปจับกับ PSI โดยส่งสัญญาณช่องจานแดงของตัวเองไปออกจาน PSI เพื่อให้คนที่มีจาน PSI
ดูได้ด้วยการเพิ่มกล่องเข้าไป (PSI True TV) ส่วน DTV ก็ท�ำเช่นเดียวกันด้วย (PSI OK) เพราะในเมื่อต้นทุน
ค่าผลิตรายการเท่าเดิม ทุกค่ายก็ย่อมอยากให้รายการที่ผลิตออกมาเข้าถึงผู้ชมได้มากช่องทางที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ สุดท้ายแล้วดูเหมือนจะท�ำให้ทุกบ้านดูได้ทุกช่องเหมือนกันหมดในที่สุด ซึ่งน่าจะเป็นการแข่งขันที่ผู้
บริโภคเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ แต่เป็นประโยชน์ในแง่ปริมาณเท่านั้น (ช่องเยอะ) ไม่่ใช่คุณภาพรายการเชื่อว่าที่
สุดแล้วแต่ละค่ายก็คงต้องกลับมาแข่งกันที่คอนเทนต์เพื่อแย่งคนดูกันอีกอยู่ดี เพราะถ้าทุกบ้านดูได้ทุกช่อง
เหมือนกันหมดแล้วใครคุมฮาร์ดแวร์ก็จะไม่ได้เปรียบอะไร ซึ่ง ใหญ่ของทีวีดาวเทียมก็ยังเป็นเรื่องเดิมคือการ
มีช่องที่มากเกินไป ท�ำให้แต่ละช่องสร้างฐานคนดูได้ยาก ไม่คุ้มที่จะผลิตรายการคุณภาพสูงๆ เมื่อรายการมี
คุณภาพไม่พอ ก็ไม่ติดตลาด กลายเป็นปัญหาที่วกกลับมาเป็นงูกินหาง คนที่ได้ประโยชน์ น่าจะเป็นเจ้าของ
ดาวเทียมทีม่ คี นมาเช่าช่องสัญญาณมากขึน้ และพวกสโมสรฟุตบอลทีม่ ชี อ่ งทีวมี าแย่งกันประมูลสิทธิเ์ พือ่ น�ำ
มาใช้เป็นตัวดึงดูดความสนใจจากลูกค้า (นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์, 2013)
โทรทัศน์มสุ ลิม คือสือ่ ทีม่ กี ระบวนการการท�ำงานและควบคุมการผลิตโดยผูท้ นี่ บั ถือศาสนาอิสลาม ตัง้ แต่
กระบวนการก่อตัง้ ไปจนถึงผูด้ ำ� เนินรายการ มีการน�ำเสนอข่าวสารทีม่ กี ลุม่ ผูร้ บั สือ่ ทีเ่ ป็น มุสลิมโดยส่วนใหญ่
สือ่ โทรทัศน์มสุ ลิมทีไ่ ด้รบั ความนิยมอยูใ่ นปัจจุบนั มีชอ่ งทางการเผยแพร่ ผ่านดาวเทียมและรูจ้ กั กันในวงกว้าง
นั้น ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ทีวีมุสลิมไทยแลนด์ สถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม สถานีโทรทัศน์ไวท์ชันแนล และ สถานี
โทรทัศน์ยาตีมทีวี การน�ำเสนอของช่องสถานี โทรทัศน์มุสลิมทั้งสี่ช่องในสื่อดาวเทียมนั้นจึงเป็น การท�ำงาน
ที่ได้รับความอิสระในการน�ำเสนอเนื้อหาพอสมควร สามารถบอกกล่าวเรื่องราวให้เป็นไป ตามเจตคติของ
การก่อตัง้ สถานีนนั้ ๆ ได้โดยไม่ตอ้ งกังวลถึงข้อจ�ำกัดในการน�ำเสนอเนือ้ หา แต่สงิ่ ทีส่ ถานีโทรทัศน์ทงั้ สี่ชอ่ งน�ำ
เสนอเหมือนกันคือการบอกกล่าวเรือ่ งราวทางศาสนาสูผ่ คู้ นให้มากทีส่ ดุ แต่วธิ กี ารการน�ำเสนออาจมีรปู แบบ
ทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั หลายปัจจัย เพราะการเกิดขึน้ ของสถานีทงั้ สีช่ อ่ งนีม้ ที มี่ าทีไ่ ปแตกต่างกัน มีการ
ท�ำงานที่มีบุคลากรในหลายระดับ สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการท�ำงานในการน�ำเสนอเนื้อหา
ออกสู่สาธารณในรูปแบบที่ต่างกันแต่ละช่อง โดยบางสถานีนั้นอาจจะมุ่งเน้นเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาใน
แนวทางของตนเองและใช้การเปิดรับบริจาคเป็นค่าใช้จา่ ยในการท�ำให้สถานีของตนนัน้ สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้โดย
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สิง่ ทีส่ ามารถสร้างสรรค์สงิ่ ดีงามเพือ่ พีน่ อ้ งมุสลิมไทยซึง่ ตามหลักในศาสนาอิสลามนัน้ การบริจาคถือเป็นส่วน
หนึง่ ของการศรัทธาแต่สงิ่ ทีท่ กุ ช่องมุง่ หวังซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันนัน่ ก็คอื การทีม่ จี ำ� นวนผูช้ มเพิม่ มากขึน้
และเป็นทีจ่ ดจ�ำในบรรดาสังคมมุสลิมรวมไปถึงผูค้ นต่างศาสนิกเป็นส่วนน้อยทว่าการทีส่ ถานีโทรทัศน์ซงึ่ ไม่ใช่
สถานีที่มีต้นทุนมากนักอาจจะต้องปรับตัวมากกว่าสถานีที่มีต้นทุนเยอะอยู่แล้ว (ฮูดียา บินหมัดหน, 2561)
ประวัตกิ ารก่อตัง้ สถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม (NewTM Channel) สถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ได้ปรับโครงสร้าง
เปลีย่ นผูบ้ ริหารจากเดิม คือช่อง ทีเอ็มทีว(ี TMTV) มาเป็น ช่อง นิวทีเอ็ม (NewTM Channel) เนือ่ งจากต้องการ
ต้องการใช้ครูสอนศาสนาทั้งหมดในการบริหาร เพราะเคยเกิดปัญหาจากการบริหารโดยบุคคลทั่วไปเพราะ
ไม่รเู้ รือ่ งศาสนาลึกพอและอาจจะท�ำให้ผชู้ มทีอ่ ยากสนับสนุนช่องทางศาสนาจริงๆเกิดความขุน่ เคืองใจ ระยะ
เวลาในการก่อตัง้ จากชือ่ เก่า ทีเอ็มทีวี (TMTV) มาเป็น นิวทีเอ็ม (NewTM Channel) รวมทัง้ สิน้ 7 ปี สมัยก่อน
ด�ำเนินการภายใต้มลู นิธฮิ มั ซะฮฺ ปัจจุบนั ด�ำเนินงานภายใต้ มูลนิธใิ จงาม ผูบ้ ริหารสถานีในปัจจุบนั อาจารย์ ยู
ซบ พงกาวี (อ.ยูซุฟ) อาจารย์ มุสตอฟา อยู่เป็นสุข อาจารย์ อินยาส นาคนาวา หลังจากที่ อ.ยูซบ พงกาวี ได้
ออกบรรยายศาสนธรรมในสถานที่ต่างๆพร้อมกับได้รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาและมองเห็น
ความเสื่อมโทรมของสังคมที่ขาดหลักธรรมค�ำสอนในเรื่องราวของศาสนาอย่างถูกต้องและเป็นที่มาของการ
ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการเผยแพร่หลักธรรมค�ำสอนในศาสนาอิสลามให้กว้างมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มา
ของการตั้งสถานีใหม่ขึ้นมาในนาม นิวทีเอ็ม โดยมีแนวคิดให้มีการเผยแพร่หลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง
และการเรียนการสอนศาสนาอิสลามให้กว้างไกลมากกว่าที่เป็นอยู่ เอาความรู้ส่งให้ถึงบ้านพี่น้องมุสลิมโดย
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม การเผยแพร่ศาสนาอัลอิสลามให้กว้างไกลไปทั่วโลกด้วยคัมภีร์อัลกุรอาน
และแบบอย่างอันถูกต้อง ของ นบีมูฮัมหมัด (ซล.) พร้อมด้วยหลักฐานที่ถูกต้องและชัดเจนสามารถยกระดับ
ความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิม ทั้งนี้ค�ำแนะน�ำรายการที่ให้ความรู้ในด้านธุรกิจและการลงทุนที่ถูกต้องตาม
หลักการอิสลามท�ำให้เกิดความรักความสามัคคีตามหลักการอิสลามโดยให้มีการสนับสนุนร่วมกันในทุก
กิจการและทุกองค์กรปรัชญาเพื่อศรัทธาสาระความรู้และข่าวสารวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยว
กับบัญญัติอิสลาม และการด�ำเนินชีวิตของมุสลิมตามหลักการจาก อัลกุรอานและจริยวัตรของท่านนบีมูฮ�ำ
หมัด (ซ.ล.) 2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลาม แก่มุสลิม และผู้ชมทั่วไปโดยไม่จ�ำกัดศาสนา 3. เพื่อ
เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมขององค์กร และบุคคลกรในวงการมุสลิมทั้งภายในและต่างประเทศ 4. เพื่อเป็นสื่อ
กลางส�ำหรับองค์กรมุสลิมในการเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการต่างๆ 5. เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่าง
มุสลิมด้วยกัน และระหว่างมุสลิมกับผู้นับถือศาสนาอื่นๆ 6. เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิม ผ่าน
การเรียนรูเ้ รือ่ งการพัฒนาธุรกิจการประกอบธุรกิจและการลงทุนแนวทางการพัฒนากิจการ – พัฒนาปรับปรุง
รูปแบบรายการให้ทนั สมัยและอบรมวิทยากรให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจในการน�ำเสนอเรือ่ งราวต่างๆเพือ่ ให้
น่าชมและน่าติดตาม ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในสถานีและห้องบันทึกและห้องออกอากาศ สิ่งที่สังคมจะได้รับ
ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของศาสนาและน�ำค�ำสอนทีไ่ ด้รบั มาพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพือ่ ให้สงั คมได้อยูร่ ว่ ม
กันอย่างปกติสุขการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากการร่วมกันท�ำประโยชน์ให้กับสังคมในการดูแล คนยากไร้
และเด็กก�ำพร้ารวมถึงหญิงหม้ายตามศาสนบัญญัติ
รูปแบบรายการแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ
1. แบบพูดคุย (ถามตอบ)
2. แบบบรรยายศาสนา (บรรยาย)
3. แบบการเรียนการสอนศาสนา (สอน)
4. แบบเฉพาะกิจ (อื่นๆ)
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ข้อมูลดังกล่าวจากสภาพปัญหาของการแข่งขันเชิงธุรกิจ ทัง้ การแย่งชิงจ�ำนวนผูช้ ม รายได้จากค่าโฆษณา
ช่องรายการ จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสิน
ใจต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม รวมทั้งศึกษาความนิยม เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
รับจากการวิจัยเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานผลิตรายการให้ตรงกับที่กลุ่มผู้ชมต้องการรับชม รวมถึงเพิ่ม
ทางเลือกในการรับชมให้กับกลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจในเนื้อหาด้านศาสนา อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการต้อง
รู้จักปรับตัว ปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ หาจุดแข็ง และพยายามสร้างเอกลักษณ์ให้กับช่องของตน เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ชมชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม
3. เพื่อศึกษาความต้องการในการรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม
4. เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้ชมชาวมุสลิมมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความต้องการในการรับชมรายการของ
ชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม แตกต่างกัน
2. ผู้ชมชาวมุสลิมมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจรับชมรายการของ
ชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม แตกต่างกัน
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจ
ต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม โดยมีขอบเขต เป็นการศึกษาโดยใช้วธิ กี ารวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้วิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ชมชาวมุสลิมอายุ 20-60ปี จ�ำนวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวที
เอ็ม ระยะเวลาในการท�ำวิจัยครั้งนี้ ท�ำการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 30
มิถุนายน 2562 ระยะเวลา 4 เดือน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมมุสลิมทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชม
ชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ปรับปรุงสถานีให้ตรงกับกลุ่มผู้ชม
2. เพือให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมมุสลิมทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการของชาว
มุสลิม เพื่อน�ำมาเป็นพื้นฐานในการน�ำเสนอรายการให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้ชม
3. ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบ
การธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมมุสลิมสามารถวางแผนการตลาดอย่างเหมาะสม
4. ผลวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสื่อโทรทัศน์มุสลิมน�ำไปใช้ใน
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การด�ำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงรายการต่างๆ เพือ่ สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ บั ชมชาวมุสลิม
และใช้เป็นแนวทางแก่ผู้สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทีวีมุสลิม
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research Method)
และวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการวิจัย
โดยมีรายละเอียดในเรื่อง การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความ
ต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจยั ที่ผ้วู จิ ัยสร้างขึ้นเพือ่ ท�ำการวิเคราะห์และแสดงผลการวิจัยเป็นจ�ำนวนและร้อยละ ท�ำการวิจยั แยก
ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชาชน
ชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครที่มีช่วงอายุระหว่าง 20-60 ปี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดแนวทางในการด�ำเนินการวิจยั คือ กลุม่ ประชาชนชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครทีม่ ชี ว่ ง
อายุระหว่าง 20-60 ปี สามารถตัดสินใจเรือ่ งต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ประชากรมุสลิมทีอ่ าศัยในกรุงเทพมหานคร
จากสถิติปี 2558 มีจ�ำนวน 275,165 คน (คณะกรรมการอิสลามประจ�ำกรุงเทพมหานคร, 2558) ผู้วิจัยจึง
ก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้หลักเกณฑ์จากตารางส�ำเร็จรูป ในการก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างของ Yamane (1973)
ที่จ�ำนวนประชากรของกรุงเทพมหานครเท่ากับ 275,165 คน มีความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ�ำนวน 400 คน โดยอาศัยการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบ่งตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเป็น 50
เขตการปกครอง สุ่มจับฉลากเหลือเพียง 4 เขตการปกครองได้แก่ เขตบางกะปิ เขตบางพลัด เขตสวนหลวง
เขตสะพานสูง แบ่งเป็น 1.เขตบางกะปิ บริเวณมัสยิดดารุลอีบาดะห์(หัวหมากน้อย) จ�ำนวน 100 ชุด 2.เขต
บางพลัด บริเวณมัสยิดบางอ้อ จ�ำนวน 100 ชุด 3.เขตสวนหลวง บริเวณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย จ�ำนวน 100 ชุด 4.เขตสะพานสูง บริเวณมัสยิดอัลยุซรอ จ�ำนวน 100 ชุด
เครื่องมือที่ใช่ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบ
ค�ำถามให้เลือกตอบและแบบ Likert Scaleแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมชาวมุสลิม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับชม รายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม
ตอนที่ 3 ความต้องการในการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม
ตอนที่ 4 ปัจจัยการตัดสินใจชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง“พฤติกรรมการเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจต่อการชมรายการของชาว
มุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม” ลักษณะข้อมูลที่ได้จะเป็นเชิงส�ำรวจโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร
ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาในส่วนข้อมูลด้าน ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทาง
สถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง แสดงผลเป็นการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลในเชิงพฤติกรรมการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิว
ทีเอ็มแสดงผลเป็นการแจกแจง ความถี่ และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการรับชมรายการของชาวมุสลิมทาง
สถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็มแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจชมรายการของ
ชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็มแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบ สมมติฐานการวิจัยทั้งนี้
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามใช้สถิติ ดังนี้
		 2.1 ใช้สถิติแบบ Independent samples (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของ เพศ (2 กลุ่ม) ตามความต้องการในการรับชม
		 ทดสอบสมมติฐานที่ 1 : เพศ แตกต่างกันมีความต้องการในการรับชมรายการของชาวมุสลิมทาง
สถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม แตกต่างกัน
		 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 : เพศ แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจรับชม
รายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม แตกต่างกัน
		 2.2 ใช้สถิติแบบ one-way ANOVA (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่าง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (3 กลุ่มขึ้นไป) ตามความต้องการในการรับชม
		 ทดสอบสมมติฐานที่ 1 : อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกันมีความ
ต้องการในการรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม แตกต่างกัน
		 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 : อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกันมีปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นวิ ทีเอ็ม แตกต่างกัน
ผลการศึกษา
สรุปผลของงานวิจัยแบบออกเป็น 4 ส่วนมีดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่าเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุ 21-30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.30 สถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ
55.50 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.00 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย คิดเป็น
ร้อยละ 34.50 และรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.30
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปิดรับชม รายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์
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นิวทีเอ็ม พบว่าส่วนใหญ่รับชมอาทิตย์ละ 2-3วัน คิดเป็นร้อยละ 30.30 เวลาในการรับชม 1-2 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 44.00 รับชมช่วงเวลา 20.01 – 22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 30.50 รับชมโทรทัศน์เคเบิ้ลที่มีจาน คิดเป็น
ร้อยละ 73.00 รูปแบบรายการแบบพูดคุย (ถามตอบ) คิดเป็นร้อยละ 38.50 รับชมรายการไขข้อข้องใจ (ถาม
ตอบ) คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเลือกชมเฉพาะช่วงที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 36.50
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความต้องการในการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์
นิวทีเอ็ม พบว่าความต้องการในการรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ด้านรายการ
ความความต้องการสูง คือ ได้รับความรู้ด้านศาสนาและ ประโยชน์จากการรับชม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้าน
สัญญาณ คือ ระบบเสียงมีคุณภาพและฟังชัด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และด้านประโยชน์ คือ ได้รับความรู้ด้าน
ศาสนา หลักปฏิบัติอย่างถูกต้อง และ น�ำหลักศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.21
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยการตัดสินใจชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์
นิวทีเอ็ม ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ความต้องการสูงที่สุด คือ พิธีกรเป็นอาจารย์สอนด้านศาสนาที่มีความน่า
เชื่อถือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านราคา คือ อัตราค่าบริการ เช่น ค่าติดตั้งจานดาวเทียม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
ด้านความสะดวกช่องทางการติดต่อและแสดงความคิดเห็น คือ ช่องทางการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟส
บุค (facebook), ไลน์ (line) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณาผ่านสื่อเช่นเฟส
บุค (facebook), ยูทูป (youtube) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านบุคลากร คือ ความรู้ด้านศาสนา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.12 ด้านกระบวนการ คือ มีการจัดวางผังรายการได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ คือ สัญญาณเสียงชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน H1 พบว่าเพศของผูช้ มแตกต่างกัน ไม่มคี วามต้องการแตกต่างกัน ไม่
ตรงตามสมมุตฐิ านทีต่ งั้ ไว้ผชู้ มทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้องการในการรับชมรายการ
ของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็มแตกต่างกันในด้านสัญญาณมีความแตกต่างกันอย่างนัยสัมพันธ์
ทางสถิติ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนเรื่องอื่นไม่แตกต่างกัน
ผูช้ มทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้องการในการรับชมรายการของชาวมุสลิม
ทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างนัยส�ำคัญทางสถิติ ไม่ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการรับชมรายการของชาว
มุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างนัยส�ำคัญทางสถิติ ไม่ตรงตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้
ผู้ชมที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการรับชมรายการของชาวมุสลิมทาง
สถานีโทรทัศน์นวิ ทีเอ็ม มีความแตกต่างกันในด้านรายการ ด้านสัญญาณ อย่างนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนเรือ่ ง
อื่นไม่แตกต่างกัน
ผูช้ มทีม่ รี ายได้ตา่ งกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้องการในการรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานี
โทรทัศน์นิวทีเอ็มไม่แตกต่างกัน อย่างนัยสัมพันธ์ทางสถิติ
ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมุติฐาน H2 พบว่า เพศของผู้ชมแตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจ
ชมรายการแตกต่างกัน ในด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่น
ไม่แตกต่างกัน
ผูช้ มทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีปจั จัยในการตัดสินใจรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นวิ ทีเอ็ม
แตกต่างกันในด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพมีความแตกต่างกันอย่าง
นัยสัมพันธ์ทางสถิติ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนเรื่องอื่นไม่แตกต่างกัน
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ผู้ชมที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์
นิวทีเอ็ม ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างนัยส�ำคัญทางสถิติ
ผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันปัจจัยในการตัดสินใจรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์
นิวทีเอ็ม ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างนัยส�ำคัญทางสถิติ
ผู้ชมที่มีอาชีพแตกต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวที
เอ็ม แตกต่างกันใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ อย่างนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนเรื่องอื่นไม่แตกต่างกัน
ผู้ชมที่มีรายได้ต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม
ไม่แตกต่างกัน อย่างนัยสัมพันธ์ทางสถิติ
สรุปผลสมมติฐาน
1. H1 ผู้ชมชาวมุสลลิมในกรุงเทพมหานครที่เคยชมรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ที่มีช่วง
อายุระหว่าง 20-60 ปี ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ อายุ อาชีพ แตกต่างกัน มีความต้องการในการรับ
ชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนผู้ชมชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครที่เคยชมรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-60 ปี ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา รายได้ แตกต่างกัน มี
ความต้องการในการรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม ไม่แตกต่างกัน
2. H2 ผูช้ มชาวมุสลลิมในกรุงเทพมหานครทีเ่ คยชมรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ทีม่ ชี ว่ งอายุ
ระหว่าง 20-60 ปี ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ แตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจรับ
ชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนผูช้ มชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครทีเ่ คยชมรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ทีม่ ชี ว่ งอายุระหว่าง
20-60 ปี ทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ สถานภาพ วุฒกิ ารศึกษา รายได้ แตกต่างกัน มีปจั จัยในการตัดสิน
ใจรับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม ไม่แตกต่างกัน
การอภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลของการศึกษาดังกล่าวข้างต้นมีสิ่งที่น่าสนใจซึ่งควรน�ำมาอภิปรายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ผู้ชมชาวมุสลลิมในกรุงเทพมหานครที่เคยชมรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-60 ปี ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีความต้องการในการรับชมที่แตกต่างกันด้าน
อายุและอาชีพ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (อชิระ ดวงหอม, 2559). พฤติกรรมการเปิดรับชมความต้องการ
และความพึงพอใจต่อทีวีดิจิทัล ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. พบว่า ผู้ชมที่มีลักษณะทาง
ประชากรด้าน อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีความต้องการในการรับชมรายการทีวีดิจิทัลแตกต่างกัน
2. ผู้ชมชาวมุสลลิมในกรุงเทพมหานครที่เคยชมรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-60 ปี เพศหญิงส่วนมากสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้รับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม ให้ความส�ำคัญเรื่องความต้องการในการ
รับชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ด้านรายการ ด้านสัญญาณเป็นหลัก รวมถึงเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม
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ประเด็นของเรื่อง เพศ อายุและอาชีพ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดและทฤษฎีทาง
ประชากรศาสตร์ ทีบ่ ง่ บอกว่า เพศ อายุและอาชีพ เปนตัวแปรทีส่ าํ คัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทัว่ ไป
นักการตลาดจะสนใจ การเลือกซึ้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ
การศึกษา ฯลฯ แมว า รายไดจ ะเปน ตัวแปรทีใ่ ช้ บอ ยมาก นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัว
แปรดานประชากรศาสตรหรืออื่นๆ เพื่อใหการกําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมรายไดสูงที่มีอา
ยุตางๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับเกณฑอายุเปนเกณฑที่นิยมใชกันมากขึ้น เกณฑรายไดอาจจะเกี่ยวของ
กับเกณฑอายุและอาชีพรวมกัน
3. ในเรื่องความต้องการในการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ส่วนใหญ่เกือบ
ทั้งหมดได้แสดงความต้องการเกี่ยวกับด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากเกือบทุกประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีเกีย่ วกับการเปิดรับสือ่ โดยปกติแล้วมนุษย์มกั จะมีนสิ ยั ชอบเลือก เลือกและคิดทีจ่ ะท�ำเลือกทีจ่ ะเชือ่
ตามที่ใจเราปารถนาเราเลือกของที่สวย,ของที่ดี,ของที่เราชอบ,ของที่เราต้องการ นิสัยในการชอบเลือกนี้เกิด
จากการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ในชีวติ ของเรา ในการส่อื สารก็เช่นเดียวกัน ในการสือ่ สารแต่ละสถานการณ์
เราจะท�ำการเลือกว่าเราควรจะท�ำการสือ่ สารอย่างไรตามความรูส้ กึ และตามความต้องการของตนเองในการ
สือ่ สารนัน้ โดยปกติผชู้ มมักจะเลือกรับสารทีน่ า่ สนใจหรือทีผ่ ชู้ มมีความสนใจ ผูช้ มจะเลือกดูชอ่ งทีช่ นื่ ชอบเลือก
รายการที่ชอบหรือขณะที่ผู้ชมก�ำลังชมรายการที่สนใจแต่เมื่อมีเสียงพูดแทรกนี้มาก็อาจจะไม่สนใจกับเสียง
นั้น แต่ถ้ารายการที่ดูแล้วไม่น่าสนใจและเรื่องท่ีพูดแทรกมานั้นส�ำคัญกว่า ผู้ชมยังเลือกรับสารที่สอดคล้อง
กับทัศนคติดดั้งเดิมของตนเองและหลีกเลี่ยงที่จะรับสารที่ขัดแย้งกับทัศนคติและความเชื่อของตนเองด้วย
4. ผู้ชมชาวมุสลลิมในกรุงเทพมหานครที่เคยชมรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-60 ปี มีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์/บริการ สูงที่สุดคือมีพิธีกรเป็นอาจารย์สอนด้านศาสนาที่
มีความน่าเชื่อถือ ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ (อโนรชา เพิ่มวิกรานต์. 2549). ศึกษาการส�ำรวจ
ทัศนิคติของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี กรณีศึกษา: รายการหลุมด�ำ พบว่า ผู้ชมรายการ
“หลุมด�ำ” ส่วนใหญ่มีทัศนนคติต่อผู้ด�ำเนินรายการว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความเข้าใจในเรื่องราวที่น�ำ
เสนอสูงสุด
5. ผู้ชมชาวมุสลลิมในกรุงเทพมหานครที่เคยชมรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม ที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-60 ปี ความต้องการสูงสุดคือประโยชน์จากการรับชม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศศิวิมล
ขันแข็ง. 2549). ศึกษาการเปิดรับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ รายการ “คนค้นฅน” ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ชมรายการมีความพึงพอใจ ด้านเนื้อหารายการมากที่สุด เพราะเนื้อหาที่น�ำเสนอ
ให้แง่คดิ ทีเ่ ป็นอุทาหรณ์ ผูช้ มรายการมีการใช้ประโยชน์จากรายการ คือได้รบั ความรูท้ างศีลธรรมและค่านิยม
ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
สถานีโทรทัศน์นวิ ทีเอ็ม สามารถน�ำผลวิเคราะห์ดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้งาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาและวางแผนการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
1. ควรเพิม่ เวลารูปแบบรายการถาม-ตอบ ปัญหาทางด้านศาสนาเพิม่ ขึน้ เนือ่ งด้วยปัจจุบนั การเสือ่ มโทรมของ
สังคม การขาดหลักธรรมค�ำสอนย่างถูกต้อง เพราะในปัจจุบนั ผู้คนทีเ่ รียนจบด้านศาสนามีอยู่ไม่มากนัก การ
ทีเ่ ราจะน�ำเสนอหลักการทีถ่ กู ต้องโดยทีจ่ ะคลายข้อสงสัยของผูช้ ม ต้องใช้เวลาในการท�ำความเข้าใจ การเพิม่
เวลาให้รูปแบบรายการถาม-ตอบ อาจจะเป็นแนวทางให้ผู้รับชมได้ศึกษาศาสนาหรือคลายข้อสงสัยของตน
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2. ควรมีรายการที่น่าสนใจส�ำหรับวัยรุ่นมุสลิมในปัจจุบัน ต้องยอมรับเลยว่าสื่อเป็นผู้ทรงอิทธิพล การ
ที่วัยรุ่นเลือกที่จะดูและศึกษาศาสนาแสดงว่ามีความสนใจหรือใส่ใจในรายละเอียด รูปแบบรายการที่จะเข้า
กับวัยรุ่นหรือมุสลิมรุ่นใหม่อาจจะใช้แนวโน้มกราฟฟิคสมัยใหม่ในการอธิบาย หรืออาจะเพิ่มรูปแบบรายการ
ส�ำหรับวัยรุน่ เข้าไปอีกทางใดทางหนึง่ ซึง่ เป็นทางเลือกทีน่ า่ สนใจอาจจะเอายูทปู เบอร์(yotuber)ชาวมุสลิมมา
ท�ำรายการศาสนาเกี่ยวกับวัยรุ่น เพื่อการพัฒนาสถานีให้ครองใจคนหลายวัย
3. ควรมีการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ในแต่ละรายการล่วงหน้าเพื่อเพิ่มสร้างความสนใจให้ผู้ชม
รายการทราบและรอที่จะติดตาม
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการปรับปรุงพัฒนาจากวิจัยเชิงปริมาณมาเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้รู้ถึง
ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
2. ในวิจัยครั้งต่อไปควรมีการส�ำรวจร่วมกับวิจัยคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกการวิจัย (Focus
Group) ในประเด็นปัจจัยการตัดสินใจต่อการชมรายการ จากนัน้ น�ำการสัมภาษณ์ไปสร้างแบบสอบถามของ
วิจัยส�ำรวจ ซึ่งจะท�ำให้นักวิจัยสามารถสร้าแบบสอบถามเชิงส�ำรวจได้มีประสิทธิภาพ
3. ในวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่น่าจะมีผลต่อการเปิดรับการชมรายการของชาวมุสลิม
เช่น ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เป็นต้น
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