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การศึกษาวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์รูปแบบและเน้ือหารายการส่งเสริมจิตสาธารณะของ

สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย (Thai PBS)” คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการให้ความส าคญัต่อจิต
สาธารณะของสถานีโทรทศัน์ทีวีไทย (Thai PBS) และเพื่อศึกษาถึงรูปแบบและเน้ือหาการส่งเสริม
จิตสาธารณะของสถานีโทรทศัน์ทีวไีทย (Thai PBS)  

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์รูปแบบและเน้ือหา (Content 
Analysis) กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 14 รายการ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ความคิดเห็นคณะกรรมการนโยบาย
ของสถานีโทรทศัน์ทีวไีทย (Thai PBS) และศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง น าเสนอผลการศึกษาดว้ย
การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) จากการศึกษาพบว่า สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย (Thai 
PBS) ให้ความส าคญัต่อจิตสาธารณะเป็นอยา่งดีและมีรูปแบบและเน้ือหาการส่งเสริมจิตสาธารณะ 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้สันนิษฐานท่ีผูศึ้กษาไดต้ั้งไว ้

ผลการศึกษาด้านการให้ความส าคญั พบว่า สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย (Thai PBS) ได้ให้
ความส าคญัต่อจิตสาธารณะในระดบัจิตส านึกเก่ียวกบัตนเอง (Self Consciousness) คือ จิตส านึก
เพื่อพฒันาตนเอง ท าใหต้นเองเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึงตนเองในท่ีน้ี หมายถึง สถานีโทรทศัน์
ทีวไีทย (Thai PBS) โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายของสถานีในหลายๆ ดา้นและให้ความส าคญัใน
เร่ืองของการปลูกฝังจิตสาธารณะให้กบัพนกังานทุกคนในองค์กรเป็นอนัดบัแรก เพื่อให้พนกังาน
ของสถานีโทรทศัน์ทีวีไทย (Thai PBS) มีคุณลกัษณะเป็นผูมี้จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม               
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างสรรคส์ังคมใหมี้คุณภาพและคุณธรรม ดว้ยการ



จ 

จดัอบรมและด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อกระตุน้ให้พนกังาน ท างานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม 
คือ มีลกัษณะเป็นผูใ้ห้ ช่วยเหลือผูอ่ื้น และแบ่งปันความสุขให้แก่ผูอ่ื้น จากนั้นจึงแสดงออกถึงจิต
สาธารณะหรือความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (Public Consciousness) ผา่นทางรูปแบบและเน้ือหา
รายการ ในลกัษณะของการแฝงจิตสาธารณะไวใ้นรูปแบบและเน้ือหารายการ 

จิตสาธารณะท่ีพบในรูปแบบและเน้ือหารายการของสถานีโทรทศัน์ทีวีไทย (Thai PBS) 
เป็นลกัษณะของจิตบริการท่ีเก่ียวกบัความคิดและการปฏิบติัในการช่วยแกไ้ขปัญหาให้กบัผูอ่ื้นและ
สังคม เป็นการประพฤติปฏิบติัท่ีมุ่งให้ความสุขแก่ผูอ่ื้นและสังคม บนพื้นฐานของความตั้งใจดีและ
เจตนาดี ในระดบัจิตส ำนึกเก่ียวกบัตนเอง (Self Consciousness) คือ จิตส านึกเพื่อพฒันาตนเอง ท า
ให้ตนเองเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ระดบัจิตส านึกเก่ียวกบัผูอ่ื้น (Others Oriented Consciousness) 
คือ จิตส านึกท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของคนในกลุ่มชนหน่ึงๆ และในระดบัจิตส านึก
เก่ียวกบัสังคม (Social or Public Consciousness) คือ ตระหนกัถึงความส าคญัในการอยูร่่วมกนัหรือ
ค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีร่วมความสัมพนัธ์เป็นกลุ่มสังคมเดียวกนั โดยมีลกัษณะของการกระตุน้ให้คนใน
สังคมเกิดจิตสาธารณะหรือส านึกท่ีดีมากข้ึน เพื่อประโยชน์และความสุขของสังคมโดยรวมและ
กระตุน้ให้คนในสังคมไดเ้ห็นถึงปัญหาในสังคม ท่ีเกิดจากการไม่ตระหนกัรู้ถึงประโยชน์ส่วนรวม 
รวมไปถึงการยกแบบอยา่งของคนและสังคมท่ีมีลกัษณะของการเป็นผูมี้จิตสาธารณะ โดยมีรูปแบบ
การส่งเสริมจิตสาธารณะในลกัษณะต่างๆ ได้แก่ การให้ขอ้มูลข่าวสาร การช่วยเหลือสังคม การ
ช้ีให้เห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม การเป็นผูร่้วมแก้ไขปัญหาสังคม การเป็นกระบอกเสียงให้กบั
สังคมและการท ากิจกรรมเพื่อสังคม และมีลกัษณะของเน้ือหาการส่งเสริมจิตสาธารณะ ประกอบไป
ดว้ยดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นเด็ก สตรี ผูพ้ิการและ
ผูสู้งอายุ ดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณะสมบติั ดา้นการศึกษา ดา้นการเมือง ดา้น
เศรษฐกิจและดา้นพลงังานและเทคโนโลย ี 
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Abstract 
 

The research “Analysis of Format and Content of Programs Promoting Public 
Consciousness Broadcast on Thai PBS” has the objectives to study for emphasizing on public 
consciousness of Thai PBS, also for the format and content of program promoting public 
consciousness. This research is qualitative research which has content analysis with sample size 
14 programs. In addition, there has interview from the policy committee of Thai PBS. Moreover, 
the study comes from secondary data with descriptive analysis. The result is Thai PBS put high 
and good emphasize on public consciousness with format and content which is the same as 
researcher’s presumption. 

The result has been found that Thai PBS put emphasize on public consciousness in self 
consciousness level. It means that firstly Thai PBS station has policies about giving public 
consciousness to Thai PBS’s employees. The employees will have public self consciousness in 
their minds. They will have public responsibility, moral in working. Therefore, they will create 
quality and moral social by operating seminar with many projects to stimulate employees to work 
with social responsibility. They will be givers, help people and share happiness to other people. 
After that they can act as public consciousness with responsibility by sharing format and content 
which has public conscious in their programs. 
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Public consciousness which has been found in Thai PBS programs’ format and content is 
about service minded thinking and help to solve social problem. Also the programs will have 
operation about giving happiness to other people and social which is based on Self 
Consciousness. They will have public responsibility, moral in working. Other oriented 
consciousness. Inter-relation consciousness of one community and social public consciousness is 
about emphasizing on living together or thinking of others in the community by stimulating 
people to have public consciousness in their society. After that they will have benefits and 
happiness. Also, they can see their own social problem which came from not caring about their 
social problem. Another thing is letting them see the example of people who have public 
consciousness such as giving information helping social pointing the social problem being people 
who solving social problem sharing and doing activity for social which having content that has 
public consciousness in many elements such as social and culture, human right, children, woman, 
handicap, and elderly people, nature and environment, public treasure, education, political, 
economic, energy and technology. 
 


