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3. ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility Theory) ทฤษฎนีี้พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกา ใน
ศตวรรษที่ 20 แนวความคิดจากรายงานของคณะกรรมาธิการฮอคกิ้ง
เกี่ยวกับเสรีภาพของหนังสือพิมพ์และจากกฎ จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชน โดยมองเห็นว่าสื่อมวลชนใช้เสรีภาพในทางที่
ไม่รับผิดชอบมากขึ้น
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• เอลเมอร์ เดวิส (Elmer Davis) สื่อมวลชน อดีตผู้อ านวยการ
หน่วยข้อมูลช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระบุว่า “ผู้รับสารควรรับ
สารจากสื่อมวลชนอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะความเป็นกลาง
ของสื่อ ถ้าน าเสนอข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องดี แต่ถ้าน าเสนอเรื่องไม่
เป็นจริง ถือว่าไม่เป็นกลาง”
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สิทธิ เสรีภาพแทนที่จะเป็นของประชาชนก็ถูกจ ากัดอยู่
เฉพาะผู้มีอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะ
กลุ่มมากกว่าส่วนรวม ทฤษฎีนี้ได้รับการยอมรับและน าไปปฏิบัติทั้ง
ในสหรัฐฯ และประเทศเสรีนิยม แต่ก็ยังเป็นไปในลักษณะการ
ผสมผสานกับทฤษฎีอื่นเป็นส่วนใหญ่
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• แนวความคิดทฤษฎีนี้ก็คือ สื่อมวลชนจะต้องยอมรับภาระหน้าที่ 
ทีจ่ะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้เสรีภาพของเขา ถ้า
หากสื่อมวลชนละเลยหน้าที่นี้ ก็อาจจะต้องมีการบังคับให้เป็นไป
ตามนั้น โดยการควบคุมมาจากความคิดเห็นของชุมชน ปฏิกิริยา
ของผู้บริโภค และจากกฎของจรรยาบรรณที่ตราข้ึนไว้
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ผู้มีสิทธิใช้สื่อมวลชนนั้นจะเป็นใครก็ได้ที่อยากแสดงออกบาง
สิ่งบางอย่าง ในทฤษฎีนี้ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ไม่มีโอกาสเป็น
เจ้าของสื่อมวลชน (เนื่องจากต้องลงทุนสูง) ได้แสดงความคิดต่อ
สาธารณชนเท่าเทียมกัน
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สื่อมวลชนต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. สื่อมวลชนมีภาระหน้าที่ที่ต้องกระท าเพื่อสังคม และต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานแห่งวิชาชีพในการให้ข่าวสารและความ
จริงอย่างถูกต้อง เป็นกลางและสมดุล

2. สื่อต้องควบคุมตนเองภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและ
สถาบันวิชาชีพ
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3. สื่อมวลชนต้องหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ อันจะน าไปสู่
อาชญากรรม ความรุนแรง และความไม่สงบในสังคม ตลอดจนการดู
หมิ่น เหยียดหยามชนกลุ่มน้อยของสังคม

4. สังคมและประชาชนมีสิทธิที่จะคาดหวังให้สื่อท าหน้าที่ได้
ดีที่สุด เพื่อปกป้องประโยชน์อันเป็นสาธารณะ
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5. ภาพรวมของสื่อมวลชนควรมีลักษณะพหุนิยม หรือชุด
ของแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นความหลากหลายทางความคิด ทั้งด้านที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ตลอดจนตอบสนองสิทธิในการตอบโต้ของผู้
ถูกกล่าวหาหรือพาดพิงถึง
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5. นักวิชาชีพสื่อสารมวลชนต้องเป็นที่พึ่งของสังคม 
ขณะเดียวกันต้องสามารถท างานภายใต้เงื่อนไขของนายจ้างและ
ระบบตลาดได้ด้วย

6. สื่อมวลชนโดยทั่วไปควรจะเปิดกว้างและสะท้อนความ
หลากหลายของสังคม เปิดโอกาสให้ความคิดเห็นของทุกฝ่ายได้
เข้าถึง และให้สิทธิประชาชนในการที่จะตอบกลับมายังสื่อมวลชน
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7. สังคมและสาธารณะมีสิทธิที่จะคาดหวังการปฏิบัติใน
ระดับมาตรฐานท่ีสูงของสื่อมวลชนและการเข้าแทรกแซงอาจจะต้อง
ถือว่าไม่เป็นเรื่องผิด หากเพื่อความดีงามของสาธารณะ



ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม

8. นักวารสารศาสตร์และนักวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้อง        
เป็นที่วางใจหรือเชื่อถือได้ของสังคม เช่นเดียวกับนายจ้างหรือ       
ตลาดผู้บริโภคสื่อ
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4. ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (Soviet-Communist Theory)

แนวความคิดของทฤษฎีนี้ก่อก าเนิดขึ้นในโซเวียตรัสเซีย จากปรัชญา
ของมาร์กซ-์เลนิน-สตาลินผสมกับแนวความคิดของเฮเกล และ
ความคิดของคนรัสเซีย ในศตวรรษที่ 19 สื่อมวลชนในระบอบนี้ มี
หน้าที่ช่วยส่งเสริมความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของระบบสังคมนิยมใน
รัสเซียหรือพรรคคอมมิวนิสต์ โซเวียต
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รัฐเป็นเจ้าของสื่อมวลชนในนามของสาธารณชน มีการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยรัฐ สื่อมวลชนเปรียบเทียบเสมือนอาวุธของ
รัฐ การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรคจะกระท ามิได้ สื่อมวลชน
ได้รับการอนุญาตและสนับสนุนให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่
หน่วยงานได้ ในกรณีปฏิบัติงานล้มเหลวต่อบทบาทในการจรรโลงไว้
ซึ่งรัฐสังคมนิยม ลักษณะของทฤษฎีนี้เป็นพัฒนาการมาจากทฤษฎี
อ านาจนิยมและวิธีการของนาซีในเยอรมันและฟาสซิสต์ในอิตาลี
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ปัจจุบันการล่มสลายของสหภาพโซเวียตรัสเซียท าให้การ
ปฏิบัติตามแนวปรัชญานี้โดยสื่อมวลชนลดความเข้มงวดลง แม้จะมี
ปรากฏการณ์ในระบบสื่อมวลชนของประเทศสังคมคอมมิวนิสต์อยู่
บ้าง เช่น ประเทศจีน แต่ก็ผ่อนปรนมากขึ้น
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หลักการของทฤษฎีสื่อมวลชนของโซเวียตคอมมิวนิสต์ สรุปได้ดังนี้

1. สื่อมวลชนจะต้องบริการรับใช้ผลประโยชน์ และอยู่ใน
การควบคุมของหน่วยงานชนชั้นแรงงาน

2. สื่อมวลชนไม่ควรเป็นเจ้าของโดยเอกชน
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3. สื่อมวลชนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม โดยวิธีการขัดเกลาทางสังคมไปสู่บรรทัดฐานที่ต้องการ ให้
การศึกษา ให้ข่าวสาร และผลักดันให้มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง
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4. ภายใต้ภาระรับผิดชอบต่อสังคม สื่อมวลชนควรจะต้อง
ตอบสนองความปรารถนาและความต้องการจ าเป็นของผู้รับสาร

5. สังคมมีสิทธิจะใช้วิธีการเซ็นเซอร์หรือตรวจตรา หรือ
วิธีการทางกฎหมายอย่างอื่นเพื่อป้องกันหรือลงโทษการเผยแพร่ที่
เป็นปฏิปักษ์กับสังคม
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6. สื่อมวลชนควรจะให้ความเห็นเกี่ยวกับสังคมในลักษณะที่
สมบูรณ์ และตรงความเป็นจริงตามหลักการของมาร์กซ-์เลนิน

7. สื่อมวลชนควรจะต้องสนับสนุนความเคลื่อนไหวในทาง
ก้าวหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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8. นักวารสารศาสตร์เป็นนักวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบ ซึ่ง
มุ่งมั่นและมีแนวความคิดสอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของสังคม
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5. ทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา (Development Media 
Theory) ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในประเทศก าลัง
พัฒนา หรือที่เรียกว่า "ประเทศโลกท่ีสาม" เป็นทฤษฎีที่ผสมผสาน
ระหว่างแนวคิดมากซ์ซิสกับทฤษฎีการพัฒนาของแชรมม์และเลิร์น
เนอร์ แนวคิดนี้ เน้นให้สื่อท าหน้าที่ช่วยรัฐในการผลักดันประเทศไปสู่
เป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นไปตาม
แนวทางสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติที่วางไว้
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สถานการณเ์งื่อนไขของการสื่อสารในประเทศก าลังพัฒนามี
ความแตกต่างไปจากการสื่อสารในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประการ 
เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร ทักษะทางวิชาชีพ แหล่งทรัพยากรการผลิต
และวัฒนธรรม ตลอดจนตัวผู้รับสาร นอกจากนี้ ในประเทศก าลังพัฒนา
ได้ทุ่มเทความสนใจไปในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
โดยก าหนดให้เป็นภาระอันเร่งด่วน  ทีทุ่กฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน 
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ประเทศไทย ได้มีการน าแนวความคิดนี้ไปเผยแพร่ และ
หลายแห่ง (เช่น ฟิลิปปินส์และไทย) ได้มีการเปิดสอนสาขานิเทศ
ศาสตร์พัฒนาการ (Development Communication) ใน
สถาบันอุดมศึกษา
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หลักการของทฤษฎีนี้โดยสรุป มีดังนี้

1. สื่อมวลชนควรจะต้องยอมรับและปฏิบัติภารกิจในการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติที่ก าหนดไว้

2. เสรีภาพของสื่อมวลชนควรจะต้องเปิดโอกาสให้มีการ
เข้มงวดกวดขัน โดยให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจของชาติ และความ
ต้องการในการพัฒนาสังคมเป็นเบื้องต้น
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3. สื่อมวลชนควรจะให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับเนื้อหา
ด้านวัฒนธรรมของภาษาของชาติ

4. สื่อมวลชนควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับข่าว หรือ
สารสนเทศที่เกี่ยวโยงกับประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกัน
ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม หรือการเมือง
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5. เพื่อผลประโยชน์ของเป้าหมายการพัฒนา รัฐมีสิทธิที่จะ
เข้าแทรกแซงหรือเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน การ
เซ็นเซอร์ (ห้ามการเผยแพร่) การให้เงินทุนสนับสนุน และการ
ควบคุมโดยตรงควรจะกระท าได้
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6. นักวารสารศาสตร์และนักวิชาชีพสื่อมวลชนอื่น ๆ จะต้อง
มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับการมีเสรีภาพในการแสวงหา เก็บ
รวบรวมข่าวสารและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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6. ทฤษฎีสื่อมวลชนที่ประชาชนมีส่วนเข้าร่วม (Democratic-
Participant Media Theory) 

ส่วนประกอบของแนวความคิดนี้มาจากการผสมผสาน
บางส่วนของทฤษฎีอื่น ๆ จุดเน้นของทฤษฎีนี้คือ ผู้รับสารในสังคม
การเมืองสมัยใหม่ ควรจะมีสิทธิได้รับข่าวสารท่ีตรงกับความต้องการ 
มีสิทธิในการตอบกลับ และมีสิทธิใช้วิถีทางการสื่อสารอย่างทั่วถึงกัน



ทฤษฎีสื่อมวลชนที่ประชาชนมีส่วนเข้าร่วม

ทฤษฎีสื่อมวลชนของประชาชน (Democratic 
Participation Media Theory) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองสังคมรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
เน้นใหชุ้มชนทุกระดับมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
ตลอดจนมีโอกาสในการเป็นเจ้าของสื่อ โดยสื่อมวลชนควรจัดเป็น
พื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ส าหรับทุกคนเข้าถึงได้ใช้เป็นช่อง
ทางการสื่อสารได้



ทฤษฎีสื่อมวลชนที่ประชาชนมีส่วนเข้าร่วม

• สื่อมวลชนในระบบนี้จะเน้นสื่อขนาดเล็ก แต่มีความหลากหลาย
และควบคุมได้โดยตรงจากชุมชน หรือกลุ่มผลประโยชน์เล็ก ๆ 
ของสังคม 

• แนวคิดนี้ใกล้เคียงกับ “การจัดตั้งวิทยุชุมชนในประเทศไทย”



ทฤษฎีสื่อมวลชนที่ประชาชนมีส่วนเข้าร่วม

ทฤษฎนีี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในสังคมที่พัฒนา
แล้ว ซึ่งสื่อมวลชนมีลักษณะเป็นองค์กรที่ใหญ่โต ซับซ้อนและเป็น
ทางการจนเกินไป มีการรวมตัวกันเข้าในส่วนกลางมากกว่ากระจาย
ไปตามท้องถิ่น เน้นธุรกิจมากเกินไป ผูกขาดการเป็นเจ้าของโดย
บุคคลใดในกลุ่มแคบ ๆ และอยู่ในระดับเบื้องบนของสังคมมากเกินไป 
เนื้อหาข่าวสารความคิดไม่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น     
แต่ละแห่ง



ค าถามท้ายบท

1. จงอธิบายแนวคิดทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. จงระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม

3. จงอธิบายแนวคิดทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์

4. จงระบุหลักการของทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์



ค าถามท้ายบท

5. จงอธิบายหลักการของทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา

6. จงอธิบายแนวคิดของทฤษฎีสื่อมวลชนที่ประชาชนมีส่วนเข้าร่วม


