บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั ปฏิเสธไม่ได้วา่ สื่ อสังคมออนไลน์เป็ นสื่ อที่มีผใู ้ ช้มากที่สุดและมีอิทธิ พลมากที่สุด
ของผู ้ค นทั่ว โลกโดยเฉพาะในเมื อ งไทย โดยส านัก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์การมหาชน) ได้เผยผลสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต ปี 2559 พบว่าสถิ ติการใช้โซเชี ยล
มีเดียในประเทศไทยอย่าง Facebook มีจานวนผูใ้ ช้งานในประเทศไทยจานวน 47 ล้านคน โดยเฉพาะ
พื้นที่ กรุ งเทพมหานครที่มีจานวนผูใ้ ช้งานมากถึง 24 ล้านคน นับเป็ นเมืองที่มีผูใ้ ช้งาน Facebook
มากที่สุดในโลก และพฤติกรรมการรับชมวีดีโอผ่าน Youtube ที่รับชมเฉลี่ยวันละ 1.9 ชัว่ โมงต่อวัน
ติ ด 10 อันดับ ประเทศที่ มี ชั่วโมงการรั บ ชมสู ง ที่ สุ ด ของโลก ดัง นั้นเมื่ อคนยุค ใหม่ จานวนมาก
ให้ความสาคัญกับสื่ อสังคมออนไลน์ผผู ้ ลิ ตสื่ อต้องปรับตัว เพื่อให้ทนั กับพฤติกรรมการใช้สื่อของ
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป
เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาให้เข้าถึ งได้ง่ายมากยิ่งขึ้ น ทาให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึ ง
เทคโนโลยีและสื่ อสังคมออนไลน์ได้ง่ายเช่นกัน ผลสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต ปี 2559 ของ
ส านัก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) พบว่ า เด็ ก อายุ ไ ม่ เ กิ น 16 ปี
ใช้อินเตอร์เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์มากถึง 40.2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ด้วยสื่ อสังคมออนไลน์ ผูใ้ ช้งานสามารถสร้างเนื้ อหาแล้วเผยแพร่ ลงบนสื่ อสังคมออนไลน์
มีความยากที่จะควบคุ มให้เนื้ อหาที่อยู่บนสื่ อสังคมออนไลน์ให้มีเนื้ อหาสร้ างสรรค์และปลอดภัย
ต่อเด็กและเยาวชน ด้วยเหตุน้ ี จึงมองเห็ นถึ งปั ญหาดังกล่าวและมีแนวคิดที่จะผลิ ตสื่ อที่สร้ างสรรค์
และปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเป็ นทางเลือกในการรับชมแก่ผใู ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ ยงั มองเห็ นถึ งปั ญหาความไม่เท่า เที ยมของผูร้ ั บสื่ อโดยเฉพาะในกลุ่ มผูพ้ ิ ก าร
ทางสายตา ผูพ้ ิการแต่ละประเภทล้วนแต่มีขอ้ จากัดในการเข้าถึ งและรั บรู ้ ข่าวสารแตกต่างกันไป
ซึ่ งในปั จจุบนั สื่ อออนไลน์ในรู ปแบบวีดีโอยังมีจานวนน้อยที่ผลิ ตเพื่อรองรับการเข้าถึงสื่ อของผู ้
พิการทางสายตา
กระบวนการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ อ อนไลน์ ใ นรู ปแบบรายการเด็ ก และเยาวชน
รายการ “นิ ท านวัน ยัน ค่ า ” เป็ นงานที่ ท้า ท้า ยส าหรั บ คนท างานด้า นโทรทัศ น์ เนื่ อ งจากต้อ ง
สร้ างสรรค์เนื้ อหารายการที่มีความปลอดภัย ไม่มีเนื้ อหาที่อนั ตรายที่ไม่เหมาะสม ยังต้องส่ งเสริ ม
พัฒนาการของเด็กและเยาวชน เพื่อให้ผรู ้ ับสื่ อได้รับสื่ อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการเพิม่ คา
บรรยายเป็ นเสี ยง(Audio Description) สาหรับผูพ้ ิการทางสายตา เพื่อส่ งเสริ มความเท่าเทียมในการ
รับสารของผูพ้ ิการทางสายตา
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์ รายการ “นิทานวันยันค่า”

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ออนไลน์ รายการ “นิ ทานวันยันค่า” ตั้งแต่วนั ที่
16 พฤษภาคม 2560 ถึง 18 สิ งหาคม 2560 โดยศึกษากระบวนการผลิ ตรายการโทรทัศน์ ออนไลน์
3 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนเตรี ยมการผลิต (PRE-PRODUTION)
2. ขั้นตอนการผลิต (PRE-PRODUTION)
3. ขั้นตอนหลังการผลิต (POST-PRODUTION)
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. มีความรู ้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์
2. ผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์ รายการ “นิทานวันยันค่า”
3. สามารถนาประสบการณ์ในระหว่างการปฏิบตั ิงานสหกิจมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ทางานในอนาคต

