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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “ปDจจัยในการตัดสินใจของผูGสนับสนุนชHองสถานีโทรทัศนมุสลิม White Channel” มี
วัตถุประสงคเพื่อวิจัย 2 ขGอ คือ 1. เพื่อศึกษาประเภทเนื้อหา และรูปแบบการนําเสนอของสถานีโทรทัศน
มุสลิม White channel 2. เพื่อศึกษาประเภทปDจจัยในการตัดสินใจสนับสนุน กับสถานีโทรทัศนมุสลิม White
channel
งานวิจัยครั้งนี้เปPนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชGการวิเคราะหเนื้อหาและ
การสั ม ภาษณเจาะลึ ก ทั้ ง นี้ ก ารวิ เ คราะหเนื้ อ หาประเภทรายการ และ รู ป แบบการนํ า เสนอรายการที่
ออกอากาศในชHองสถานีโทรทัศนมุสลิม White channel จํานวน 43 รายการ ในสHวนการสัมภาษณเจาะลึก
โดยสัมภาษณผูGสนับสนุนชHองสถานีโทรทัศนมุสลิม White channel จํานวน 10 คน
ผลการวิจัยพบวHา ปDจจัยในการตัดสินใจ และสาเหตุในการสนับสนุน เปPนหนHวยในการวิเคราะห ของผูG
ที่สนับสนุนชHองสถานีโทรทัศนมุสลิม White channel พบวHา มีเนื้อหาประเภท จํานวน 43 รายการ รายการ
ที่หลากหลาย เปPนแบบชHองฟรีทีวีทั่วไป สามารถรับชมไดGทุกเพศทุกวัย และถูกตGองตามหลักการศาสนา จากผูG
ถูกสัมภาษณไดGกลHาวเปPนทํานองเดียวกันรูปแบบ และประเภทเนื้อหารายการ ของรายการหลักที่มีเปอรเซ็นต
สูงสุดอยูH 3 ประเภทไดGแกHความรูGทั่วไป 18 รายการ ,รายการถามตอบปDญหาศาสนา 8 รายการ และรายการ
ขHาว 8 รายการ ซึ่งรายการถามตอบปDญหาศาสนา เปPนที่ชื่นชอบจากผูGที่ถูกสัมภาษณ ในสHวนผลวิเคราะห
ปDจจัยการตัดสินใจของผูGสนับสนุน ชHองสถานีโทรทัศนมุสลิม White channel พบวHา ดGานความเชื่อทาง
ศาสนา และ ความเชื่ อ ในตั ว บุ ค คล คื อ ผูG บ ริ ห ารองคกร เชคริ ฎ อ อะหมั ด สมะดี เปP น ปD จ จั ย ในการ
ตัดสินใจของผูGสนับสนุน
คําสําคัญ: ปDจจัยการตัดสินใจ, สถานีโทรทัศนมุสลิม
Abstract
The research “Factors in making decision of TV Muslims White channel supporters”
has 2 research objectives which are (1.) to study the content and the presentation format of
TV (Muslim) White Channel, (2) to study the factors of making decision to support TV Muslim
White Channel.
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This research is qualitative research which uses content analysis and in-depth
interviews. It is based on content analysis of program type and presentation format of
broadcasted programs on TV Muslim White channel, in total 43 programs. In the part of indepth interview, it is interview of 10 TV Muslim White channel supporters.
The results were as, the factors of making decision and the reasons to support of TV
Muslim White channel supporters came from the 43 various programs that were similar to
other free TV channels, all genders and age were able to watch and the contents were
correct according to Islamic principle. As from in-depth interview, interviewees said similarly
that contents and formats of main programs of the highest percentages covers 3 types
which are general knowledge 18 programs, question & answer 8 programs, and news 8
programs. The most popular program is Islamic question & answer program. The analysis
result of the decision factors for the supporter of the Muslim channel, White channel was
found that the religious beliefs and personal beliefs in Sheikh Rida Ahmad Samadi, the
organization executive, are the factors for making decision of supporters.
Keywords: Decision making factors, TV Muslim Channel
บทนํา
ความเปPนมาของ White Channel "White Channel" ถือเปPนการตHอยอดครั้งสําคัญของ กลุHมมุสลิม
เพื่อสันติ ซึ่งกHอตั้งขึ้นเมื่อปr 2544 และไดGพัฒนาศักยภาพขององคกรอยHางตHอเนื่อง เพื่อใหGเกิดการทํางานที่
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพขึ้นตามลําดับ "เปuาหมายของสถานีโทรทัศน White Channel" ผลิตรายการ
โทรทัศนสีขาว ที่มีเนื้อหาสรGางสรรค สําหรับทุกคนในครอบครัว เสนอมาตรฐานใหมHใหGสังคมทั่วไป ในการใชG
ศีลธรรมในการแกGปDญหาสังคม นําเสนอหลักการอิสลาม กับสังคมมุสลิม อยHางมีศิลปะ "เนื้อหาหลักของ
สถานีโทรทัศน White Channel" สถานีโทรทัศน White Channel เปPนสถานีวาไรตี้ ที่มีการเทศนาธรรมตาม
คําสอนอิสลามเปPนหลัก แตHก็มีรายการประเภทอื่นๆ ดGวยเชHน รายการเด็ก, รายการอาหาร, รายการสุขภาพ,
รายการวิเคราะหขHาว ดGวยเงิน 300,000 บาท จากกลุHมผูGฟDงวิทยุ AM. รายการอิสลามอินไทยแลนด เปPน “ทุน
ตGนทาง” ของสถานีความดี ไวทแชนแนล ไมHใชHทุนสนับสนุนจากภาครัฐ, ไมHใชHเงินสนับสนุนจากอาหรับ, หรือ
เงินทุนจากกลุHมทุนใดๆ กลHาวไดGวHา กลGาอHอนของไวทแชนแนลแทงยอดออกจากความคาดหวังของสังคม
ดังนั้น ไวทแชนแนลเลือกที่จะเซ็นเซอรตัวเอง และสิ่งที่นํามาเปPนกฎกติกาในการเซ็นเซอร ก็ไมHไดGมา
จากนโยบายสHวนตัวของใคร หากแตHรวบรวมมาจากบัญญัติใชGบัญญัติหGามของพระเจGาผูGสูงสHง เพราะฉะนั้นภาพ
หญิงสาว, เสียงดนตรี, และเนื้อหารายการที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของอิสลาม จึงไมHไดGรับอนุญาตใหGปรากฏบนจอ
ภายใตGโลโกGของเรา การประชุมรHวมสามฝ{ายระหวHางบอรดบริหาร, บอรดชารีอะฮ และกรรมการบริหาร
(หัวหนGาฝ{ายตHางๆ) นับเปPนกุญแจสําคัญที่ทําใหGงานทุกชิ้นของไวทแชนแนล เปPนไปตามรากฐานทางศาสนา
อยHางเปPนรูปธรรมโดยที่ไมHหลุดออกจากกรอบอิสลามในดGานหลักการศาสนาและในดGานคุณภาพทางศิลปะ คือ
การใหGความรูGสรGางความเขGาใจในอิสลามใหGกับผูGชม ผHานรูปแบบที่หลากหลายทั้งในจอและนอกจอ กับกลุHม
ผูGชมที่มีรสนิยมแตกตHางกันออกไป ขGางตGนทําใหGผูGวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสถานีโทรทัศน White Channel
เปPนกรณีศึกษา จากประสบการณในฐานะที่เคยเปPนผูGชมของสถานีโทรทัศนนี้ ทําใหGเห็นวิธีการดําเนินงานที่
แตกตHางไปจากสถานีโทรทัศนทั่วไป เนื่องจากสถานีโทรทัศน White Channel เปPนสถานีโทรทัศนมุสลิมที่มี
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หลักในการดํ าเนิน งานเพื่อประโยชนของสH วนรวมเปPน สํา คัญ กH อตั้ งโดยการรวมตั วกั นของนักวิช าการ นั ก
กิจกรรม และผูGมีประสบการณในการทํางานดGานสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปPนชHองทางเลือกในการ
รับขGอมูลขHาวสาร ความบันเทิง ภายใตGกรอบของศาสนาอิสลามอันดีงาม การผลิตสื่อสHงเสริมศีลธรรม จริยธรรม
และกิจกรรมแบบมีสHวนรHวมตHอสังคมชุมชนยHอยๆ ในจังหวัดตHางๆ โดยสรGางกิจกรรมออกมาในรูปแบบรายการ
โทรทัศน ดีวีดี สื่อการสอน และการลงพื้นที่สัมผัสชุมชนตHางๆ อยHางใกลGชิด ซึ่งมีการนําเสนอขGอมูลความรูGทั่วไป
ครอบคลุมกลุHม เปuาหมายทุกคนในสังคม ไมHจํากัดเพศ วัย ศาสนา หรืออาชีพ จากการสนับสนุนของประชาชน
สรุ ปไดG วH า การทํ า สื่ อโทรทั ศนมุ ส ลิ มในยุ คสมั ย นี้ องคกรยั งคงตG องนํ า เสนอสาระเนื้ อหาใหมH ๆ ใหG
ทันสมัยเขGาใจผูGบริโภค ผูGสนับสนุน และผูGติดตาม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไมHวHาจะนําเสนอผHานสื่อใดๆ ก็ตาม
เนื้อหานั้นตGองสอดคลGองกับพฤติกรรม ความตGองการ และรสนิยมของกลุHมเปuาหมาย อันจะนําไปสูHการบรรลุ
วัตถุประสงคอยHางใดอยHางหนึ่ง เชHน การสรGางสัมพันธอันดี การสรGางชื่อเสียง และการสรGางภาพลักษณที่ดีของ
องคกร ฯลฯ โดยอาจมีผลลัพธทางการตลาดเขGามาเกี่ยวขGองไมHมากก็นGอย หรือตลอดจนวางแผนกลยุทธการ
สื่อสารเพื่อใหGเนื้อหาถูกสHงไปถึงกลุHมเปuาหมายอยHางมีประสิทธิภาพมากขึ้นตHอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบรายการและประเภทเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel
2. เพื่อศึกษาประเภทปDจจัยในการตัดสินใจสนับสนุน กับสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้มุHงศึกษาเกี่ ยวกั บปD จจัย และสาเหตุการตั ดสิน ใจของผูGสนั บสนุ นชHองสถานี โทรทัศน
(มุสลิม) White Channel
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชGการการสัมภาษณสHวน
บุคคล และการวิเคราะหเนื้อหา ของผูGที่สนับสนุนชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel
2. ขั้นตอนการวิจัย
แหลHงขGอมูลใชGเครื่องมือในการวบรวมขGอมูล 2 เครื่องมือ
2.1. การวิเคราะหรูปแบบรายการและประเภทเนื้อหารายการชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White
channel
2.2 In-Depth Interview การสัมภาษณความคิดเห็นผูGที่สนับสนุนชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม)
White channel เปPนรายบุคคล จํานวน 10 คน
3. การเก็บรวบรวมขGอมูล
ผูGวิจัยเก็บขGอมูลของการสัมภาษณ เปPนรายบุคคล (Personal Interview) ตั้งแตHวันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เปPนจานวน 10 คน จากนั้นนํามาเพื่อวิเคราะหรูปแบบเนื้อหา และ
สาเหตุของผูGที่สนับสนุนชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel ตHอไป

605

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

4. การวิเคราะหขGอมูล
ผูGวิจัยนําเสนอการวิจัยในรูปแบบการวิเคราะหขGอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) โดย
ดําเนินการวิเคราะห ใชGขGอมูลจากความคิดเห็นของผูGที่ที่สนับสนุนชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel
จํานวน 10 คน มาวิเคราะหวHา สอดคลGองหรือมีนัยยะกับผลการสํารวจขGอมูลหรือไมHอยHางไร โดยดําเนินการ
วิเคราะหดGวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ผูGวิจัยไดGทําการรวบรวมจํานวนรูปแบบรายการและประเภทเนื้อหารายการ ที่ออกอากาศใน
ชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel ซึ่งมีจํานวน 43 รายการ โดยรูปแบบรายการ รายการหลักที่มี
เปอรเซ็นต (%) สูงสุดอยูH 3 ประเภทรายการดGวยกัน คือ 1. ประเภทรายการความรูGทั่วไป 2. ประเภทรายการ
ถามตอบปDญหาศาสนา 3. ประเภทรายการขHาว รายการอะไร เปอรเซ็นตเทHาไร
2) ประเภทเนื้อหาของในชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel นําเสนอประเภทใดที่เปPน
ปDจจัยการตัดสินใจของผูGสนับสนุนแลGวสํารวจวHาประเภทรายการ ที่มีผูGสนับสนุนชอบมากที่สุด เปPนแบบใด
3) สัมภาษณความคิดเห็นของผูGที่สนับสนุนชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel จํานวน
10 คน ในระหวHางวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อนําความคิดเห็นนั้นมาวิเคราะห
วHา สอดคลGองหรือมีนัยยะตHอผลการสํารวจอยHางไรบGาง
ผลการวิจัย
ปDจจัยหลักในการตัดสินใจ และสาเหตุในการสนับสนุน เปPนหนHวยในการวิเคราะห ของผูGที่สนับสนุน
ชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel มี 2 ปDจจัยหลัก ดังนี้
1. ผลวิเคราะหดGานประเภทของชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel
1.1 รูปแบบรายการในชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel คือ ประเภทของเนื้อหาใน
ชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel นําเสนอไดGวิเคราะหรายการตัวอยHางไวGดังนี้ อัตราสHวนของผัง
รายการของชHอง White Channel ปr 2562 รายการหลักที่มีเปอรเซ็นต (%) สูงสุดอยูH 3 หมวดหมูHมีเนื้อหา
ประเภท จํานวน 43 รายการ รายการที่หลากหลาย เปPนแบบชHองฟรีทีวีทั่วไป สามารถรับชมไดGทุกเพศทุกวัย
และถูกตGองตามหลักการศาสนา จากผูGถูกสัมภาษณไดGกลHาวเปPนทํานองเดียวกันรูปแบบ และประเภทเนื้อหา
รายการ ของรายการหลักที่มีเปอรเซ็นตสูงสุดอยูH 3 ประเภทไดGแกHความรูGทั่วไป รูปแบบรายการประเภทพูดคุย
ทั้งหมด 18 รายการ 41 เปอรเซ็นต (%) ,รายการถามตอบปDญหาศาสนา รูปแบบรายการประเภทพูดคุย
ทั้งหมด 8 รายการ 18.6 เปอรเซ็นต (%) และรายการขHาว รูปแบบรายการประเภทขHาว มีทั้งหมด 8 รายการ
18.6 เปอรเซ็นต (%) ซึ่งรายการถามตอบปDญหาศาสนา เปPนที่ชื่นชอบจากผูGที่ถูกสัมภาษณ
1.2 ประเภทเนื้อหารายการในชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel คือ ประเภทเนื้อหา
รายการในชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel สามารถแบHงออกเปPน 7 หมวดหมูHดGวยกัน ไดGแกH
รายการเด็ก รายการสุภาพสตรี รายการผูGสูงวัย รายการความรูGทั่วไป รายการสุขภาพ รายการตอบปDญหา
ศาสนา รายการขHาว และไดGวิเคราะหรายการตัวอยHางไวGดังนี้
จากขGอมูลขGางตGนแลGวหมวดหมูHรายการหลักที่มีเปอรเซ็นต (%) สูงสุดอยูH 3 หมวดรายการดGวยกัน คือ
1. รายการความรูGทั่วไป 2. รายการถามตอบปDญหาศาสนา 3. รายการขHาว ดังนี้
ซึ่งหมวดรายการความรูGทั่วไป และ หมวดถามตอบปDญหาศาสนา จะเปPนประเภทที่เหมือนกันคื อ
ประเภทพูดคุย รายการพุดคุย (Talk Program) เปPนรูปแบบรายการที่เปPนผูGมาปรากฏตัวเพื่อ พูดคุยกับผูGชม
โดยการหยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับขHาวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณสาระความรูG หรือความบันเทิงที่กําลัง
อยูHในความสนใจของผูGชมรายการมานําเสนอและพูดคุยกับผูGชมโดยตรง ใน สหรัฐอเมริกา นิยมเรียกวHารายการ
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ทอลคโชว (Talk Show) ลักษณะการนําเสนอรายการพุดคุย มี พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปแตHเดิมจะใชGการ
นําเสนอดGวยการพูดเปPนหลัก และมีภาพประกอบเพื่อจะไดG ไมHเห็นหนGาผูGพูดตลอดรายการ ในระยะหลังเริ่มใชG
รูปแบบอื่นๆ มาผสมผสาน เชHน การสัมภาษณ การสนทนา ฯลฯ การพูดคุยสามารถสอดแทรกความบันเทิงซึ่ง
อาจจะเปPนการแสดงดนตรีแสดงตลกหรือ แสดงมายากลเพียงแตHการแสดงเหลHานี้ถือเปPนสHวนประกอบของ
รายการเทHานั้น โดยที่ถือวHาการพูดคุย เปPนจุดเดHนกวHารายการพุดคุยจะมีคุณภาพและนHาสนใจยิ่งขึ้นหากผูG
ดําเนิน รายการหรือผูGที่จะทําหนGา ที่พูดคุ ยกับผูGช มเปPน ผูGมีความรูGความสามารถในการพู ด และการนํ าเสนอ
เนื้อหาของรายการ สามารถดําเนินรายการไดGอยHางราบรื่นและเปPนธรรมชาติ
หมวดรายการขHาว เปPนประเภทขHาว รายการขHาว (News Program) เปPนรูปแบบรายการที่นําเสนอ
เหตุการณเรื่องราวขGอเท็จจริง หรือขGอคิดเห็นที่นHาสนใจมีความสดใหมHมีผลกระทบตHอประชาชนสHวนใหญH หรือ
มีองคประกอบขHาวอื่นๆ โดยใชGวิธีการนําเสนอทั้งในลักษณะของการประกาศการอHานคําบรรยายขHาว ประกอบ
ภาพโดยผูGประกาศขHาวการรายงานพิเศษหรือการสัมภาษณโดยผูGสื่อขHาวหรือผูGรายงานขHาวใน สถานที่จริงหรือ
ลักษณะอื่นๆ
2. ผลวิเคราะหปDจจัยการตัดสินใจของผูGสนับสนุนชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel
ประกอบดG ว ยในสH ว นผลวิ เ คราะหปD จ จั ย การตั ด สิ น ใจของผูG ส นั บ สนุ น ชH องสถานี โ ทรทั ศ น (มุ ส ลิ ม ) White
channel พบวHา ดGานความเชื่อทางศาสนา และ ความเชื่อในตัวบุคคล คือ ผูGบริหารองคกร เชคริฎอ อะหมัด
สมะดี เปPนปDจจัยในการตัดสินใจของผูGสนับสนุน
อภิปรายผลการวิจัย
สถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel กHอตั้งขึ้นเพื่อเปuาหมายเปPนสถานีโทรทัศน White Channel
ผลิตรายการโทรทัศนสีขาว ที่มีเนื้อหาสรGางสรรค สําหรับทุกคนในครอบครัว เสนอมาตรฐานใหมHใหGสังคมทั่วไป
ในการใชGศีลธรรมในการแกGปDญหาสังคม นําเสนอหลักการอิสลาม กับสังคมมุสลิม อยHางมีศิลปะ "เนื้อหาหลัก
ของสถานีโทรทัศน White Channel" สถานีโทรทัศน White Channel เปPนสถานีวาไรตี้ ที่มีการเทศนาธรรม
ตามคําสอนอิสลามเปPนหลัก
ทั้งนี้พบวHา ชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel นั้นมีเนื้อหารายการ และรูปแบบรายการใน
การนําเสนอของชHองที่มีคุณภาพที่ไมHขัดตHอหลักคําสอนของศาสนา รายการสนุกสนานเพลิดเพลิน นHาติดตาม
รับชมไดGทุกเพศทุกวัย และสHงเสริมในเรื่องคุณธรรมความดี นําเรื่องศาสนาเขGาไปสอดแทรกในรายการตHางๆไดG
อยHางลงตัว และทางชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel มีหมวดหมูHรายการที่สอดรับตHอผูGสนับสนุน
ไดGเปPนอยHางดี รวมถึงการที่ชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel มีบุคลากรทีมบริหารที่ผูGสนับสนุน
เชื่อมั่นในการบริหาร และคณาจารยผูGใหGความรูGทางดGานศาสนาหลายทHาน จึงทําใหGมั่นใจไดGวHากระบวนการผลิต
รายการ หรือบริหารชHองนั้น จะตGองมาจากการตัดสินใจดGวยหลักการศาสนาที่เขGมขGนจากทีมผูGบริหาร และคณะ
บอรดชารีอะฮฺ (บอรดดGานศาสนา) ทําใหGการทํางานเปPนที่ศาสนาอนุญาตอยHางแนHนอน ตามเจตนารมณที่วHา
ดGวย ผลิตสื่อที่ขาวสะอาดไมHผิดหลักการศาสนา
ดังนั้ น จึงกลH าวไดG วHา “ปDจ จั ย การตั ดสิ น ใจ”ดG า นความเชื่ อ จึ งเปPน นั ย ยะที่ สํ าคั ญ ยิ่ งที่ สH งเสริ มใหG
ผูGสนับสนุนใหGการสนับสนุนชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel แนวคิดปDจจัยการตัดสินใจดGานความ
เชื่อของนักวิชาการ อาทิ อัษฎายุธ สุนทรศารทูล (2547 : 34) กลHาววHา ปDจจัยที่มีอิทธิพลตHอการตัดสินใจไวG
คือ ปDจจัยทางดGานสังคม เชHน วัฒนธรรม ประเพณี คHานิยม ความเชื่อ หลักธรรมของสังคม ระบบการศึกษา
และสิ่งแวดลGอม และ รีดเดอร (Reeder. 1996 : 179-182, อGางถึงในชูชัย เทพสาร. 2546 : 8-10) กลHาววHา
การตัดสินใจในรูปแบบจิตวิทยาสังคมนั้นโดยทั่วไปรูปแบบทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ที่
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เกี่ยวกับการตัดสินใจและพฤติกรรมของมนุษยนั้น สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองซึ่งเปPนปDจจัย
ภายนอก จะมีอิทธิพลตHอการตัดสินใจโดยบุคคลจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเหลHานั้น
เขGาสูHตัวคนๆ นั้นซึ่งการแปลงปDจจัยภายนอกมาสูHตัวบุคคลนี้จะอยH†ในรูปของ ความเชื่อ (Beliefs) ความเชื่อ
(Belief Orientation) คือ การรับ†หรื
รG อความเขGาใจของแตHละคนหรือของกลH†มตHอสิ่งที่เกิดขึ้น ความเชื่อนั้นเปPน
ผลมาจากการที่บุคคลไดGรับ†ไมH
รG วHาจะเปPนแนวคิดหรือความรูGนั้นเองซึ่งความเชื่อจะมีผลตHอการตัดสินใจของ
บุคคลและพฤติกรรมทางสังคมบุคคลในกรณีที่วHาบุคคลและจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมบนพื้นฐานของ
ความเชื่อที่ตนยึดมั่นอยูH ซึ่งความเชื่อนี้ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2525 : 25) ตHางกลHาวไปในทิศทางเดียวกันวHา
นอกเหนือจากสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือแมGแตHการเมืองซึ่งเปPนปDจจัยภายนอก นั้นไมHสHงสHงผลตHอการ
ตัด สิน ใจดGา นความเชื่ อสH ว นบุ คคล ซึ่ งอาจหมายรวมระดับ ครอบครัว ไปจนถึงระดั บ ประเทศชาติ ซึ่ งชH อง
สถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel ผลิตเนื้อหารายการ และรูปแบบรายการในการนําเสนอของชHองที่มี
คุณภาพที่ไมHขัดตHอหลักคําสอนของศาสนาที่แตกตHางจากชHองฟรีทีวีทั่วไป และเชื่อมั่นที่ที่ชHองสถานีโทรทัศน
(มุสลิม) White channel มีทีมผูGบริหาร คณะบอรดบริหารชารีอะฮ (บอรดดGานศาสนา) จึงทําใหGมั่นใจไดGวHา
กระบวนการผลิตรายการ หรือบริหารชHองนั้น จะตGองมาจากการตัดสินใจดGวยหลักการศาสนาที่เขGมขGน เปPนที่
ศาสนาอนุญาตไมHผิดหลักการศาสนาอยHางแนHนอน บวกเขGากับความเชื่อทางศาสนาของผูGสนับสนุนวHาการ
บริจาคสนับสนุนดGวยเงินบริจาคของเคGานั้นไมHมีวันสูญเปลHา ไดGสอดคลGองกับแนวคิดของนักวิชาการที่กลHาวมา
ดังนั้นการศึกษาดGานการตัดสินใจของผูGสนับสนุนชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel นั้น
ที่ ม าจากสภาพแวดลG อ มแบบใดแบบหนึ่ ง แตH มี ค วามเชื่ อ ที่ เ หมื อ นกั น จนเกิ ด เปP น ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของ
กลุHมเปuาหมาย เพื่อสรGางองคและผลิตเนื้อหาที่มีความเกี่ยวขGองกับบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมผูGบริโภคเฉพาะตัว
นั้นๆ จึงจําเปPนมากสําหรับการผลิตเนื้อหาชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel รวมไปถึงเนื้อหาของ
องคกร หนHวยงาน และบริษัทอื่นๆ อันจะสHงผลใหGเกิดการมีสHวนรHวมสูงสุด
ขอเสนอแนะ
1. ขGอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชGงาน
1.1 ควรเพิ่มเนื้อหารายการประเภทตอบคําถามปDญหาศาสนาหรือรายการอื่นที่มีผูGสนับสนุนชื่น
ชอบมากที่สุด คือนักวิชาการ เชค ริฎอ อะหมัด สมะดี เปPนผูGนําเนินรายการใหGความรูGเพื่อใหGสอดคลGองกับ
ความตGองการของผูGสนับสนุนชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) Whitechannel
1.2 ผลสํารวจจากการสัมภาษณสHวนบุคคลของผูGสนับสนุนสามารถนําไปใชGเปPนแนวทางสําหรับ
การบริ หารองคกรและการผลิต เนื้ อหารายการในอนาคต เพื่ อใหGผูGที่สนั บสนุนชH องสถานีโ ทรทัศน (มุส ลิม)
White channel รูGสึกพึงพอใจมากขึ้น
1.3 ควรที่จะเพิ่มรูปแบบการนําเสนอ พอดแคสต (Podcast) ซึ่งเปPนการเผยแพรHในรูปแบบเสียง
เหมือนการฟDงรายการวิทยุ ไมHวHาจะเปPนรายการยGอนหลังผHานเครือขHายอินเทอรเนต สืบเนื่องมากจากเปPนที่
นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ (Am2b Marketing, 2561)
1.4 ไมH วH า จะนํ า เสนอผลิ ต เนื้ อ หารายการประเภทใด รู ป แบบใด ก็ ต ามควรจะคํ า นึ ง ถึ ง
กลุHมเปuาหมายที่มีตHอเนื้อหานั้นๆ เปPนอันดับแรก มากกวHาที่จะคํานึงวHา เราตGองการบอกอะไร ซึ่งขGอนี้สามารถ
นําไปประยุกตใชGกับขององคกร
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2. ขGอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตHอไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้เปPนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบการสัมภาษณสHวน
บุคคลจากผูGสนับสนุนชHองสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel จํานวน 10 คน การสัมภาษณแบบปลาย
ป‰ด จึงอาจยังใหGขGอมูลและขGอเท็จจริงที่ไมHลึกซึ้งหรือครอบคลุมนัก ซึ่งสมควรมีการวิจัยเชิงลึกกับผูGที่มีสHวนรHวม
ในการวิจัยครั้งตHอๆ ไป
2.2 การวิจัยควรศึกษากลุHมตัวอยHางผูGสนับสนุนที่ครอบคลุมทั่วประเทศใหGมากยิ่งขึ้นกวHา เดิมจะ
สามารถสะทGอนผลการดําเนินงานของสถานีโทรทัศน (มุสลิม) White channel ไดGอยHางครอบ คลุมมากขึ้น
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