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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพื่อศึกษาการดาเนินงาน
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏอยู่ในการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพี
บีเอส (๓) เพื่อวิเคราะห์การดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม
ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก การดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ดาเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานี ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น ดาเนินกิจการที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย ผ่านทางการบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ เป็นต้น
ประการที่สอง หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มี ๔ หมวด ได้แก่ (๑)
หลักพุทธธรรมเพื่อบรรลุประโยชน์แก่สังคม (๒) หลักพุทธธรรมเพื่อความเจริญในหน่วยงานและส่งเสริมสังคม (๓)
หลักพุทธธรรมเตือนสติมิให้ตกอยู่ในความประมาทหรือความเสื่อม (๔) หลักพุทธธรรมเพื่อความดีงามแก่ชีวิตและ
สังคม ประการที่สาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนการจัดทารายการ และโครงการ/
กิ จ กรรมของสถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อส มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก พุ ท ธธรรมที่ ศึ ก ษาเป็ น อย่ า งดี ท าให้ ก าร
ดาเนิ น งานเป็ น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุ เป้าหมายที่กาหนดไว้ เช่น วิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่ อ
สาธารณะ สอดคล้องกับหลักสาธารณโภคิตา การสร้างสรรค์สังคม สอดคล้องกับหลักอัตถจริยา และคุณภาพและ
คุณธรรม สอดคล้ องกับ หลั กภาวนา ๔ อย่าง เป็นต้น องค์ประกอบเหล่ านี้ เป็นเงื่อนไขส่ ว นใหญ่แห่ งความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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๑๘๒

Abstract
This thesis is of three objectives: 1) to study the background of Thai Public
broadcasting Service (Thai PBS), 2) to study the principles of Buddhadhamma in operating of
Thai Public Broadcasting Service, and 3) to analyze the operating of Thai Public Broadcasting
Service corresponding to Buddhadhamma.
From the research, it was found: firstly, the operating of Thai Public Broadcasting
Service has fulfilled the objectives of organization specified in the Act of Thai Public
Broadcasting Service 2001, such as the operation to support the social development consisting
of the quality and virtues based on Thai culture by servicing the information that has been fair,
holistic, balanced and truthful news in accordance with the code of ethics of mass
communication; secondly, the principles of Buddhadhamma in the operation of Thai Public
Broadcasting Service are of four groups: (1) the principles of Buddhadhamma for attaining social
benefits, (2) the principles of Buddhadhamma for attaining the growth of organization and
society, (3) the principles of Buddhadhamma for achieving mindfulness, and (4) the principles of
Buddhadhamma for goodness of life and society, and thirdly, vision, commitments, objectives,
policy, strategies, plans, and projects or activities of Thai Public Broadcasting Service have been
properly matched with the principles of Budddhadhamma, for example, the vision for the
public broadcasting service has been matched with the principle of Sādhāranabhogitā, the
social creation has been matched with the principle of Atthacariyā or useful conduct, the
quality and virtue has been matched with the four Bhāvanā. These factors are the major
conditions for efficiency and success of the Thai Public Broadcasting Service.

๑.ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย บริหารโดย องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ แต่ดาเนินการภายใต้ ทุน ทรัพย์สินและรายได้ขององค์การฯ ซึ่งได้มาจากภาษีสรรพสามิตที่เก็บ
เพิ่มจากเหล้าบุหรี่ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี‡

‡

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑, ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๘ ก วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๕.

๑๘๓
ในฐานะที่เป็นสถาบันสื่อสาธารณะ มีหน้าที่ในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนมี
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ล้วนมุ่งที่ประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ ซึ่งตรงกับหลักพุทธธรรมหลายอย่าง
เช่น หลักการบาเพ็ญประโยชน์ ๓ อย่างคือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองฝ่าย§ เป็นต้น
ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีการดาเนินการ
อย่างไร มีหลักพุทธธรรมใดที่ปรากฏในการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และการดาเนินการมีความ
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมหรือไม่ อย่างไร

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์การดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษา ๔ วิธี คือ
(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(๒) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ชมรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์การแห่งนี้อย่างครบถ้วน
(๓) การวิเคราะห์การดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม
(๔) การนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินการด้วยการวิเคราะห์พรรณนา

๔. ผลการศึกษาพบว่า
๔.๑ การดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
การดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เริ่มดาเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๑ หลังจากการยุติการออกรายการของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ซึ่งเป็นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจาย
เสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งไว้หลาย
ประการ เช่น ดาเนินกิจการที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย
โดยผ่านทางการบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ เป็นต้น
การดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ ได้ดาเนินงาน เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์ และ
แนวนโยบายขององค์การ เช่น กาหนดโครงสร้างการบริหารให้สามารถรองรับพันธกิจองค์การ ด้านการผลิต การ
§

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๐.

๑๘๔
เผยแพร่ การให้บริการด้านข่าวสาร การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนามาตรฐานความเป็น
องค์การสื่อสาธารณะแห่งชาติ กาหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการบริหารจัดการองค์การ เพื่อให้การบริหาร
จัดการองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดกลไกและแนวทางดาเนินการที่สามารถคุ้มครองความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ผู้อานวยการและพนักงาน กาหนดตัวชี้วัดและกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิผลของ การปฏิบัติงานกาหนดแนวทางการบริหาร เพื่อให้เป็นองค์การที่เป็นสถาบันทางปัญญา
ของสังคม กาหนดกลไก และกระบวนการ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
และดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนการดาเนินการของสถานี ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์คุณภาพรายการ
(๒) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
(๓) ยุทธศาสตร์ภาพรวมการนาเสนอและการสร้างเอกลักษณ์สื่อสาธารณะ
(๔) ยุทธศาสตร์การเข้าถึงของผู้ชมโดยรวม
๔.๒ หลักพุทธธรรมที่ปรากฏอยู่ในการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มี ๔ ประการได้แก่
(๑) หลักพุทธธรรมเพื่อบรรลุประโยชน์แก่สังคม คือหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลได้ทางานหรือ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เช่น อคติ ๔ กุศลมูล ๓ พรหมวิหาร ๔ ปัญญา ๓ สุจริต ๓
สาราณียธรรม ๖ มรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น ความจริงอาจมีหลายข้อกว่านี้ เพราะในการปฏิบัติหน้าที่จริง สามารถ
ผสมผสานหรือเลือกธรรมหมวดไหนหรือข้อไหนก็ได้มาปฏิบัติตามความเหมาะสม หลักพุทธธรรมดังกล่าวนี้ จะช่วย
ให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดาเนินงานเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างแท้จริง
(๒) หลักพุทธธรรมเพื่อความเจริญในหน่วยงานและส่งเสริมสังคม เป็นหลักธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวให้คน
ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างดียิ่ง และเป็นหลักที่เป็นไปเพื่อความเจริญมั่นคง
ของสังคมและให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เช่น สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ โยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตตธรรม
๗ อปริหานิยธรรม ๗ เป็นต้น หลักพุทธธรรมหมวดนี้ จะช่วยให้หน่วยงานของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้มีความสามัคคี
มีความสามานฉันท์ มีความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี
(๓) หลักพุทธธรรมเตือนสติมิให้ตกอยู่ในความประมาทหรือความเสื่อม เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนให้คน
ได้ดาเนิ นชีวิตด้ว ยความระมัดระวัง ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติห น้าที่ทุกอย่าง ซึ่งจาเป็นอย่างมากส าหรับ
บุคลากรของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้แก่ สติสัมปชัญญะ หิริ โอตตัปปะ สันโดษ ฆราวาสธรรม ๔ อบายมุข ๖
โลกธรรม ๘ เป็นต้น เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลเป็นจานวนมาก
ซึ่งจะต้องกลั่นกรองอย่างรอบคอบก่อนนาเสนอ ต้องทันต่อเหตุการณ์และน่าสนใจอีกด้วย
(๔) หลักพุทธธรรมเพื่อความดีงามแก่ชีวิตและสังคม เป็นหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อควบคุมพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคล ในการดารงอยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลอื่น หลักธรรมเหล่านี้ เช่น เบญจศีล -เบญจธรรม สัปปุริสธรรม

๑๘๕
๗ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นต้น จึงมีความจาเป็นอย่างมากที่จะเป็นเสมือนเกราะป้องกันมิให้เ สื่อม
ให้มีความเจริญทางด้านกาย จิตใจและปัญญาด้วย ในฐานะที่บุคลากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ จึงควรตระหนักและ
ให้ความสาคัญต่อหลักธรรมที่ครองตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
๔.๓ การดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม
ผู้วิจัยได้นาเสนอมาตามลาดับ ทั้ง ๘ ประเด็น** ได้แก่ (๑) วิสัยทัศน์กับหลักพุทธธรรม (๒) พันธกิจกับ
หลักพุทธธรรม (๓) วัตถุประสงค์กับหลักพุทธธรรม (๔) แนวนโยบายกับหลักพุทธธรรม (๕) กลยุทธ์กับหลักพุทธ
ธรรม (๖) แผนการจัดทารายการกับหลักพุทธธรรม (๗) โครงการ/กิจกรรมกับหลักพุทธธรรม (๘) แนวทางการ
ดาเนินงานที่เหมาะสมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับหลักพุทธธรรม
จากการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีความสอดคล้องกับหลัก
พุทธธรรมเป็นอย่างมาก เพราะในการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนั้นได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่
ตนพึงมีและปฏิบัติต่อสังคม ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะตามหลักจริยธรรมองค์การเป็นอย่างดี ด้านวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น
เป็นสื่อสาธารณะ ผลิตรายการที่มีคุณภาพและส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม ซึ่งตรงกับหลักพุทธธรรม เช่น สาธารณโภคิ
ตา ความมีโภคะทรัพย์หรือทรัพย์เพื่อส่วนรวม การบาเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยหลักภาวนา ๔
เป็นต้น ด้านพันธกิจ มีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม ได้แก่ สัจจะ คือการเน้นความจริง ความถูกต้อง และการ
เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยส่วนรวม เรียกว่า ปรหิตประโยชน์ ด้านวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกันกับหลักพุทธ
ธรรม ได้แก่ ปัญญา ๓ อิทธิบาท ๔ สารารณียธรรม ๖ กัลยาณมิตตธรรม ๗ ด้านแนวนโยบาย เป็นไปตามหลักพุทธ
ธรรม คือความเที่ยงตรงและความซื่อสัตย์ ความปราศจากอคติ การคานึงถึงประโยชน์ของส่ วนรวม และการมี
ส่วนรวมจากประชาชนทุกภาคส่วน ด้านกลยุทธ์ สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม คือ การมีสัจจะ การมีศีล และการใช้
ปัญญาไตร่ตรองในการวางมาตรฐานสาหรับรายการต่าง ๆ ให้ประจักษ์และยึดมั่นในจริยธรรมขององค์การ แผนการ
จัดทารายการ มีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม คือความกตัญญูกตเวที ต่อประชาชนและประเทศ ความซื่อสัตย์
สุจริต การมีวินัยหรือศีล การทาหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมตามหลักของทิศ ๖ การใช้ปัญญา การมีความเห็นที่
ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ การถือความถูกต้องเป็นสาคัญ เรียกว่า ธัมมาธิปไตยยะ และการมีความศรัทธาคือ ความ
เชื่อมั่นในการดาเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างถูกต้อง ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงานอยู่ สอดคล้องกับ หลัก
พุทธธรรมหลายหมวด เช่น พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ฆราวาสธรรม ๔ และความปราศจากอคติทั้ง ๔ อย่าง เป็น
ต้น

**

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.), รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
๒๕๕๔, พิมพ์ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓๗-๑๓๙.

๑๘๖

๕. สรุป
การดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งการดาเนินงานตลอดระยะเวลา ๖ ปีที่ผ่านมาได้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การฯ แห่งนี้ทุกประการ ทาให้ประสบความสาเร็จและได้รับ
การยอมรับจากสังคม ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะที่มีความเป็นกลาง ปราศจากอคติ และสร้างสรรค์สังคมให้มี
คุณภาพและคุณธรรมอย่างแท้จริ ง หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มี ๔
หมวด ได้แก่ (๑) หลักพุทธธรรมเพื่อบรรลุประโยชน์แก่สังคม(๒) หลักพุทธธรรมเพื่อความเจริญในหน่วยงานและ
ส่งเสริมสังคม(๓) หลักพุทธธรรมเตือนสติมิให้ตกอยู่ในความประมาทหรือความเสื่อม (๔) หลักพุทธธรรมเพื่อความดี
งามแก่ชีวิตและสังคม

การดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ

วัตถุประสงค์ แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนการจัดทารายการ โครงการ/กิจกรรม มีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม
อย่างชัดเจน เช่น การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ความเป็นสื่อสาธารณะ ความเป็นกลาง ปราศจากอคติ ความ
เที่ยงตรง การพัฒนาคนในสังคมให้มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นต้น

๑๘๗
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