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บทคัดย่อ

	 ในปัจจุบันถ้าเราพูดถึงค�าว่ามัลติมีเดีย	หรือสื่อประสม	ทุกๆ	คนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี	เพราะในชีวิตประจ�าวันเราต้องพบกับ	
มัลติมีเดียอยู่ตลอดเวลา	แต่ปัญหาคือน้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงความหมายของค�าว่ามัลติมีเดีย	รวมไปถึงวิธีการคิด	การออกแบบ	และวิธี
การผลิตงานมัลติมีเดีย	ดังนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและแนวทางการท�างานทางด้านมัลติมีเดีย	รวมไปถึงขั้นตอนการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการท�างานทางด้านนี้ควรจะทราบ

Abstract

 Nowadays, Multimedia or Mixed Media is a well-known word that everyone has to be familiar with. This is because 
in each everyday life everybody has to see all the time. In fact, few people understand the meaning of Multimedia including 
thinking process, design process or even working process that turn many people decide away from work in Multimedia 
field even when they have abilities for it. So, understanding in meaning and Multimedia working process including Multimedia 
learning process are important things that everyone who is interested in Multimedia should know. 

บทน�ำ

ภาพที่	1	:	กระบวนการทางความคิดทางด้านมัลติมีเดีย	[1]

	 ในยุคปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดถึงค�าว่าสื่อด้านมัลติมีเดีย	(Multimedia)	เชื่อว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินกันอย่างแน่นอน	แต่หลายๆ	คน
อาจไม่เข้าใจในความหมายและวิธีการของการคิดสื่อ	หรือผลิตสื่อ	รวมไปถึงขอบเขตการท�างานในด้านมัลติมีเดียนี้	ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้
ท�าให้คนบางคนทีส่ามารถรูไ้ด้และเข้าใจได้ว่างานแต่ละงานดไีม่ดเีป็นอย่างไร	ปัญหาเกดิจากตรงไหน	ชอบไม่ชอบตรงไหน	หรอืแม้กระทัง่
คนที่มีความสนใจทางด้านนี้	ชอบที่จะดู	ชอบที่เห็น	แต่คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถทางด้านศิลปะ	การวาดรูป	หรือการออกแบบต่างๆ	
เลือกที่จะไม่เดินไปในเส้นทางนี้โดยที่บุคคลเหล่านั้นอาจไม่รู้ว่า	 กระบวนการทางความคิด	 การวิเคราะห์	 และความคิดสร้างสรรค์	 เป็น
ส่วนส�าคัญมากๆ	ส�าหรับงานประเภทนี้	ซึ่งถ้าคนที่ท�างานทางด้านนี้ทุกๆ	คนจะรู้ว่า	กว่าที่จะออกมาเป็นผลงานแต่ละชิ้น	ขั้นตอนในการ
คิดถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาและให้ความส�าคัญมากที่สุด	 ซึ่งจากความไม่รู้นี้ท�าให้เราเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	 มี			
ไอเดียดีๆ	 หรือมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ	 อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่กล้าที่จะมาเดินทางนี้เพราะคิดว่าไม่สามารถท�าได้ไปหลายต่อหลายคน	
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ดงันัน้ในบทความนีจ้ะเป็นเนือ้หาส�าหรบัทกุๆ	คนทีม่คีวามรกัความ
สนใจในงานด้านมลัตมิเีดยีจะสามารถรูแ้ละเข้าใจได้ว่าอะไรคอืสิง่
ทีเ่รยีกว่าการท�างานทางด้านมลัตมิเีดยี	อะไรเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะต้อง
มี	ความรู้ด้านไหนบ้างที่ต้องใช้หรือสามารถน�ามาใช้ได้	รวมไปถึง
คนทีไ่ม่มคีวามสามารถด้านศลิปะ	จะสามารถท�างานทางด้านนีไ้ด้
อย่างไร

ภาพที่	2	:	สื่อต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานมัลติมีเดีย	[2]
(การน�าสื่อต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	ภาพ	วิดีโอ	เสียง	หรืองานกราฟฟิก
ด้านต่างๆ	มารวมกันเพื่อการผลิตผลงานทางด้านมัลติมีเดีย)

อะไรคือมัลติมีเดีย

	 มัลติมีเดีย	(Multimedia)	หรือสื่อประสม	คือการใช้สื่อใน
หลายๆ	รูปแบบ	เช่น	ภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	เสียง	ข้อความ	มา
ใช้ในการน�าเสนอข้อมลูต่างๆ	มจีดุมุง่หมายคอืการให้ผูร้บัสามารถ
เข้าถงึสิง่ทีต้่องการสือ่สารได้มากกว่า	1	ช่องทาง	โดยค�านงึถงึความ
ง่ายต่อการใช้งานหรือง่ายต่อการเข้าใจ	รวมไปถึงการสัมผัสได้ถึง
ความหมายของสิ่งที่ต้องการน�าเสนอ	และคุ้มค่าในการลงทุน	
	 ในปัจจบุนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยไีด้พฒันาก้าวไกล
ไปมาก	 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซอฟต์แวร์ที่เอื้ออ�านวยต่อการ
ท�างานมากยิง่ขึน้มคีวามสามารถมากยิง่ขึน้รวมไปถงึความสามารถ
ของฮาร์ดแวร์ที่มากขึ้นท�าให้สามารถรองรับการใช้งานที่ซับซ้อน
และต้องใช้ทรัพยากรมากๆ	ของซอฟต์แวร์เหล่านั้นได้	ท�าให้กลุ่ม
คนทีท่�างานทางด้านนีส้ามารถใส่จนิตนาการหรอืใส่ความคดิไอเดยี
ต่างๆ	ลงไปได้มากยิ่งขึ้น	และสามารถท�างานออกมาได้ใกล้เคียง
กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้มากขึ้นด้วย	 จึงเป็นเหตุให้สื่อมัลติมีเดียต่างๆ	
ในยุคปัจจุบันนี้มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงผู้รับได้ง่ายและ
หลากหลายกลุม่มากขึน้	และจากการทีท่รพัยากรเอือ้อ�านวยท�าให้
ในยคุปัจจบุนันีเ้กดิเทคนคิใหม่ๆ	และการน�าเสนอในรปูแบบใหม่ๆ

ขึ้นมามากมาย	 ดังที่เราจะสามารถเห็นได้จากที่ในวันๆ	 หนึ่งเรา
สามารถสมัผสักบัสือ่มลัตมิเีดยีมากมายหลากหลายหรอืจะเรยีกได้
ว่าเกือบจะตลอดเวลาในชีวิตประจ�าวัน	 ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเชิง
พาณิชย์ต่างๆ	 ภาพยนตร์	 พรีเซนเทชั่น	(Presentation)	 ในงาน
ต่างๆ	การน�าเสนองานต่างๆ	ในรปูแบบทีแ่ปลกใหม่เพือ่เพิม่ความ
น่าสนใจให้มากยิ่งขึ้น	 การ์ตูนแอนิเมชั่นต่างๆ	 ทั้งในรูปแบบของ	
2	มิติ	(2D)	และ	3	มิติ	(3D)	หรือแม้กระทั่งระบบปฏิบัติการ	รวม
ทั้งมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์	(Interactive	Multimedia)	ในโทรศัพท์
มือถือต่างๆ	และอื่นๆ	อีกมากมาย	

ภาพที่	3	:	การ์ตูนแอนิเมชัน	3	มิติ	(3D)	[3]
(ตัวอย่าง	ภาพการ์ตูน	3	มิติ	ที่เกิดจากการใช้	Software	ต่างๆ		
ที่เกี่ยวข้องในด้านมัลติมีเดียสร้างขึ้นมา)

ภาพที่	4	:	การ์ตูนแอนิเมชัน	3	มิติ	(3D)	[4]
(ตัวอย่าง	ภาพการ์ตูน	3	มิติ	ที่เกิดจากการใช้	Software	ต่างๆ		
ที่เกี่ยวข้องในด้านมัลติมีเดียสร้างขึ้นมา)
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	 อย่างไรก็ตามถึงแม้ในทุกๆ	 วันเราจะต้องพบเจอกับสื่อ
มัลติมีเดียอยู่ตลอดเวลา	 แต่น้อยคนนักที่จะรู้ความยากง่ายและ
กระบวนการในการคิดหรือกระบวนการขั้นตอนการผลิตสื่อเหล่า
นั้นขึ้นมา	จึงเป็นเหตุผลที่มีสถาบันจ�านวนมาก	เปิดสอนทางด้าน
นี้โดยตรง	เพื่อรองรับคนจ�านวนมากที่มีความสนใจทางด้านนี้	แต่
ก็มีอยู่หลายๆ	 คนที่ผ่านการเรียนการสอนในด้านนี้มาแล้วไม่
สามารถท�าสิ่งที่อยากจะท�า	 หรือไม่สามารถตอบโจทย์หรือความ
มุง่หวงัทีต่ัง้ไว้ก่อนทีจ่ะเข้าไปศกึษาได้	เนือ่งจากว่าคนแต่ละคนมุง่
หวังที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเรียนรู้ในทุกเรื่องจากสถาบันที่เข้า
เรียนโดยตรงเพียงทางเดียว	โดยไม่คิดที่จะหาความรู้เพิ่มเติมด้วย
ตวัเอง	ซึง่เป็นความคดิทีไ่ม่ถกูต้องนกั	ดงันัน้เราลองมาดกูนัว่า	วธิี
คิด	วิธีเรียน	การเตรียมตัวเกี่ยวกับท�างานด้านมัลติมีเดียนี้ต้องท�า
อย่างไร

กำรเรียนรู้ ในด้ำนมัลติมีเดีย

	 ถ้าพดูกันถึงเรื่องขั้นตอนการเรยีนรู้ในดา้นมัลตมิีเดยี	ลอง
ดตูวัอย่างความต้องการของคนทัว่ๆ	ไปกนัก่อน	จากประสบการณ์
ของผูเ้ขยีนซึง่ท�างานเกีย่วกบัการเรยีนการสอนทางด้านมลัตมิเีดยี
อยู	่จากการสอบถามผูเ้รยีนส่วนใหญ่ถงึเหตผุลทีเ่ลอืกมาสมคัรเข้า
มาเรียนในสาขาวิชานี้	 จะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่มี
ความสนใจในด้านนีเ้พราะว่าความชอบ	หรอืรกัทีจ่ะท�างานในด้าน
นี้อยู่แล้วจริงๆ	ส�าหรับกลุ่มคนพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก
เพราะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและมีความรู้พื้นฐานมาดีอยู่แล้ว	แต่ส�าหรับ
ผู้เรียนบางกลุ่มที่ตัดสินใจมาศึกษาทางด้านนี้เพราะเหตุผลเพียง
แค่ว่าอยากที่จะลองท�า	 ท�าแล้วดูเท่ดี	 สวยดี	 สามารถท�างานได้
หลายรูปแบบ	 หรือจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามโดยที่ไม่รู้ถึงแก่นแท้
และความหมายทีแ่ท้จรงิของค�าว่ามลัตมิเีดยีแต่อย่างใด	ส่วนใหญ่
คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานในด้านนี้อยู่เลย	เนื่องจาก
ไม่เคยลองศึกษาหาความรู ้หรือลองท�าอะไรเกี่ยวกับทางด้าน
มัลติมีเดียมาก่อน	ซึ่งหมายความว่าทุกๆ	คนที่มาสมัครเรียนทาง
ด้านนี้มีความมุ่งหวังอยากจะรู้	อยากจะเก่ง	หรืออย่างจะทุกอย่าง
เป็นโดยหวงัพึง่สถาบนัทีเ่ลอืกเข้ามาเรยีนเพยีงอย่างเดยีว	เมือ่มคีน
จ�านวนไม่น้อยทีม่คีวามคดิเริม่ต้นเป็นแบบนี้	ดงันัน้ลองมาดกูนัว่า
ความคิดเหล่านี้มันดีหรือไม่ดี	ถูกหรือผิดอย่างไร	ส�าหรับคนที่จะ
เริ่มศึกษาในด้านนี้ตั้งแต่ต้น	 หรืออาจพูดได้ว่ารู้จักตัวเองหรือรู้จัก
สิ่งที่ตัวเองอยากจะท�าเร็วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่	ยกตัวอย่าง
เช่น	ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบการอ่านหนังสือการ์ตูน	ทุกครั้งที่เรา
ได้อ่านเราก็จะรู้สึกดี	ตื่นเต้นกับมันไปด้วย	ดังนั้นเมื่อเรารู้สิ่งที่ตัว
เราชอบและสนใจเรว็เรากจ็ะมปีระสบการณ์กบัมนัมากกว่าคนอืน่ๆ	
และพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ	ที่เพิ่มเติมเข้ามาได้เสมอ	และเรา

ก็ยังสามารถหาการ์ตูนต่างๆ	มาอ่านเพิ่มเติมได้เรื่อยๆ	โดยไม่คิด
ว่าเป็นการเหนื่อยหรือน่าเบื่อแต่อย่างไร	ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือน
ประสบการณ์และความรูท้ีจ่ะถกูฝังเข้าไปในตวัเราโดยอตัโนมตัิ	แต่
ปัญหาทีเ่กดิมกัจะเกดิขึน้กบักลุม่คนทีห่นัมาสนใจในด้านนีต้อนโต
แล้วเป็นส่วนใหญ	่ หรือเราอาจจะเรียกว่าเริ่มศึกษาช้าหรือค้นพบ
ตวัเองช้ากเ็ป็นได้	ถ้าถามว่าปัญหาเกดิจากอะไร	ค�าตอบกค็อืระยะ
เวลาและประสบการณ์ในการคลุกคลีและเรียนรู้อยู่กับงานในด้าน
นีจ้ะต้องน้อยกว่าคนทีส่ะสมกนัมาอย่างต่อเนือ่งแน่นอน	ระยะเวลา
เป็นส่วนส�าคญัมากกเ็นือ่งมาจากว่า	การดงูาน	การศกึษางานทีท่�า
มาสามารถให้แง่คิดอะไรๆ	กับเรามากมาย	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เทคนิคใหม่ๆ	ที่มีการพรรณนาอยู่ตลอดเวลา	รูปแบบการท�างาน	
หรอืการท�าอย่างไรให้เราได้สไตล์ของเรามา	ทกุสิง่ทกุอย่างเหล่านี้
เกิดจากการทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านนี้
มากน้อยเพียงไร	 แต่ถึงอย่างไรก็ตามส�าหรับงานด้านมัลติมีเดียนี้
อาจมีค�าว่า	“เริ่มต้นช้า”	แต่จะไม่มีค�าว่า	“สายไป”	
	 ต่อจากนีเ้ราจะมาพดูกนัถงึเรือ่งขัน้ตอนการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
สื่อมัลติมีเดียในความคิดของผู้เขียนกัน	 จากข้อความข้างต้นจะ
เห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนมักจะมีความหวังว่า
อาจารย์ผูส้อนจะสามารถถ่ายทอดทกุๆ	อย่างให้ได้ทัง้หมด	ดงันัน้
จะมีค�าถามว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ท�าอย่างไรอยู่ตลอดเวลา	 ตามมาด้วย
ค�าถามยอดนิยมที่ว่าการที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยจะสามารถ
ท�างานในด้านมัลติมีเดียได้หรือไม่	 ซึ่งกับค�าถามเหล่านี้สามารถ
ตอบได้ทันที่ว่าท�าได้แน่นอน	เนื่องมาจากว่าการผลิตงานทางด้าน
มลัตมิเีดยีนัน้ไม่ใช่มแีต่คนรูท้างด้านซอฟต์แวร์เท่านัน้ทีท่�าได้	ไม่ใช่
มแีต่คนทีค่วามสามารถทางด้านออกแบบเท่านัน้ทีท่�าได้	เพราะการ
ท�างานด้านมัลติมีเดียนั้นต้องประกอบด้วยหลายๆ	 อย่างด้วยกัน	
ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูล	การออกแบบด้านศิลปะ	ตรรกะ
ของสิ่งที่จะท�า	 รวมไปถึงจินตนาการที่จะท�าให้ตัวงานดูน่าสนใจ
และน่าค้นหามากยิ่งขึ้น	จากการเกริ่นน�าข้างต้นหมายความว่าถ้า
เรามีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง	เช่น	สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ได้	 สามารถเข้าใจในสิ่งที่ตอบโจทย์ได้	 หรือสิ่งที่ต้องการน�าเสนอ
นั้นๆ	 ได้	 หรือแม้กระทั่งมีความสามารถด้านศิลปะดีเยี่ยม	 เราก็
สามารถทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ในการผลติงานทางด้านมลัตมิเีดยีได้เช่น
กัน	หลายๆ	คนอาจคิดว่าคนมีความรู้ด้านศิลปะ	หรือกลุ่มคนที่มี
ความสามารถทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ	 เป็นอย่างดีเป็นส่วนที่
ส�าคัญมากที่สุดของการท�างานด้านนี้	 จึงเป็นที่มาของการเข้ามา
เรียนรู้ในด้านนี้เพื่อที่จะได้ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ	 เป็น	 ซึ่งส�าหรับผู้
เขียนถือว่าเป็นความคิดที่ผิด	 จริงอยู่ว่าคนที่มีความรู้ทางด้าน
ซอฟต์แวร์	หรอืมคีวามสามารถในทางศลิปะเป็นส่วนทีส่�าคญัมากๆ	
ในการผลติผลงาน	แต่กไ็ม่ใช่ว่าส�าคญัทีส่ดุเสมอไป	การท�างานใน
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ขัน้ตอนอืน่ๆ	กม็คีวามละเอยีดและมคีวามส�าคญัมากเช่นเดยีวกนั	
ยกตัวอย่างเช่น	คนที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ดีท�าทุกอย่างได้ตาม
ทีต้่องการแต่งานทีผ่ลติออกไปไม่ได้ตอบโจทย์ตามทีง่านนัน้ๆ	ควร
จะเป็น	 ก็ถือได้ว่างานนั้นไม่ได้เป็นงานที่ประสบความส�าเร็จแต่
อย่างใด	เพราะฉะนั้นงานมัลติมีเดียที่ดีต้องดีในทุกๆ	ด้าน	ตั้งแต่
กระบวนการในการคิด	ขั้นตอนการท�า	และวิธีการน�าเสนอ	ดังนั้น
จึงต้องคอยบอกผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาว่าก่อนท�าอะไรควรคิดให้
เยอะๆ	ศึกษาให้มาก	จะได้ไม่ต้องมาแก้มาเปลี่ยนมารื้อกันทีหลัง	
จงึเป็นทีม่าของค�าพดูทีต่ดิอยูใ่นหวัตลอดเวลาคอื	“คดิมากท�าน้อย	
คดิน้อยท�ามาก”	หมายความว่าการท�างานทกุๆ	อย่างมทีัง้วธิทีีย่าก
ที่สุดและง่ายที่สุดแต่ได้ผลออกมาตอบโจทย์ได้เหมือนกันอยู่ที่จะ
เลือกวิธีไหน	หรือจะเอามาผสมกันอย่างไร	ดังนั้นทุกคนที่ท�างาน
ทางด้านนีค้วรย�้ากบัตวัเองเสมอว่าการท�างานทีย่อดเยีย่มสวยงาม
แต่ใช้งานไม่ได้	 หรือตอบโจทย์ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นงานที่ดีแต่อย่าง
ใด	 ดังนั้นถ้าทุกๆ	 คนที่ตัดสินใจมาเรียนมาศึกษาแล้ว	 ต้องการ
เรียนรู้แค่ด้านการใช้ซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวไม่จ�าเป็นต้องมา
เรียน	หรือไม่จ�าเป้นต้องเสียเงินมากมายก็ได้	ถ้าคิดกันตามความ
เป็นจรงิแล้วนัน้	ในเรือ่งของการเรยีนรูท้างด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ	ไม่
ว่าใครกต็ามทีม่คีวามสนใจและตัง้ใจทีจ่ะศกึษาทางด้านนี	้สามารถ
หาหนังสือสอนการใช้งานได้ตามร้านหนังสือทั่วไป	 ซึ่งแต่ละเล่ม
ราคาไม่กี่บาทเท่านั้น	หรือสามารถหาวิดีโอสอนการใช้งานดีๆ	ได้
ไม่ยาก	 ไม่ว่าจะเป็นจากการศึกษาจากงานที่เคยประสบความ
ส�าเร็จมาแล้ว	จากการสอบถามกับผู้ที่เคยท�างานทางด้านนี้	หรือ
ศึกษาจากบทความต่างๆ	มากมายบนอินเทอร์เน็ต	(Internet)	ซึ่ง
หมายความว่าทุกๆคนที่สนใจสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ไม่
ยาก	แต่สิ่งส�าคัญอยู่ตรงที่ว่า	“เราจะคิดอย่างไรท�าอย่างไร	ถึงจะ
ใช้ความสามารถและความถนดัทีต่วัเองมอียู	่ให้เกดิประโยชน์และ
ตอบโจทย์ที่ได้มาได้มากที่สุด”

ขั้นตอนเป็นอย่ำงไร

	 จากข้างต้นที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นการท�างานประเภท
ไหนๆ	เกี่ยวกับอะไร	การท�างานในช่วงแรกจะมีความส�าคัญมาก
เป็นพเิศษ	เนือ่งจากว่าการท�างานในช่วงนีจ้ะเป็นจดุเริม่ต้นของงาน
ทั้งหมด	ถ้าเราเริ่มต้นได้ดี	สิ่งที่ตามมาก็จะดีไปด้วย	หมายความ
ว่าถ้าเราไม่ใส่ใจทีจ่ะคดิในตอนเริม่ต้น	เรากต้็องมาคดิแก้ปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในระหว่างการท�างานแทน	ซึ่งบางงานอาจจะผ่านไปได้
ด้วยดี	แต่บางงานก็อาจมีปัญหาที่คิดไม่ตกเกิดขึ้นก็เป็นได้	ดังนั้น
ในขั้นตอนแรกก่อนที่จะตัดสินใจท�าอะไร	 ทุกๆ	 คนควรจะคิดให้
มากที่สุดก่อน	ว่าโจทย์ที่ได้รับมานั้นคืออะไร	ความต้องการอยู่ใน
ระดับไหนหรือต้องการอะไรบ้าง	รวมไปถึงศึกษาขอบเขตของงาน		

บคุลากรและทรพัยากรทีม่	ีเพยีงพอหรอืไม่อย่างไร	เราจะสามารถ
ศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเราทุ่มเทเวลาให้กับขั้นตอนที่เรียก
ว่า	 การหาข้อมูล	(Research)	 ซึ่งมีทั้งการหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อ	
เรื่องที่จะท�า	 เทคนิคที่จะใช้	 รวมไปถึงอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อการใช้
งาน	จะท�ามากท�าน้อย	ยากหรือง่าย	ผิดพลาดขนาดไหน	หรือแม้
กระทัง่ต้นทนุจะสงูจะต�า่	ทัง้หมดขึน้อยูก่บัขัน้ตอนนีเ้ป็นส�าคญั	ถ้า
ถามว่าแล้วการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราจะหาได้จากที่ไหน
บ้าง	ค�าตอบก็คือสามารถหาได้จากทุกๆ	อย่างรอบๆ	ตัวเรา	ยก
ตวัอย่างเช่น	ถ้าเราต้องท�างานให้กบัผูว่้าจ้างคนหนึง่	เราต้องรูก่้อน
ว่าพืน้ฐานของผูว่้าจ้างเป็นอย่างไร	ชอบไม่ชอบแบบไหน	เพราะถ้า
เราท�าแล้วผู้ว่าจ้างไม่รับงาน	 ก็ถือว่าไม่ดีแน่นอน	 ดังนั้นเมื่อเรารู้
แล้วว่าผู้ว่าจ้างต้องการอะไร	ขอบเขตขนาดไหน	เราก็จะสามารถ
คดิให้สอดคล้องกบัความต้องการและตอบโจทย์ได้	ซึง่บางทคีวาม
ต้องการนัน้ๆ	อาจไม่ได้มากและมคีวามคาดหวงัสงูแบบทีเ่ราคดิก็
เป็นได้	จากนั้นเรื่องที่เราต้องท�าต่อมาก็คือ	การหาคอนเซปต์	และ
เทคนิควิธีการผลิดงานนั้นๆ	 ขึ้นมา	 โดยสิ่งที่จะช่วยเหลือเราได้
อย่างมากก็ไม่ใช่อะไรที่หายาก	 สิ่งเหล่านั้นก็คือ	 ผลงานเก่าๆ	 ที่
เคยมีและเคยประสบความส�าเร็จมาแล้วนั่นเอง	ยิ่งดูมากก็เหมือน
ได้เรียนรู้มาก	เพราะงานที่ผ่านจุดที่เรียกว่าประสบความส�าเร็จมา
แล้วนั้นย่อมหมายถึงได้รับการยอมรับจากคนจ�านวนมากหลาก
หลายความคดิหลากหลายความรูส้กึมาแล้วทัง้นัน้	หลายคนอาจมี
ค�าถามว่าถ้าเราไปดูงานเก่า	แล้วน�ามาท�า	คือการลอกเลียนแบบ	
รึเปล่า	ค�าตอบก็คือเป็นได้ทั้ง	2	ทาง	ถ้าเราไปดูงานเก่าที่ผ่านมา
แล้วน�ามาท�าให้เหมือนนั่นคือการเลียนแบบแน่นอน	 แต่การดูงาน
ในที่นี้คือการศึกษาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย	 รวมไปถึงแนวทางการ
ท�างานของงานนัน้ๆ	ยกตวัอย่างเช่น	ภาพยนตร์เรือ่งหนึง่หลงัจาก
ที่เราดูแล้วเราก็จะต้องมีความรู้สึกหลายๆ	 อย่างเช่น	 ชอบมาก	
หรอืภาพยนตร์เรือ่งนีท้�าไม่ด	ีหรอือะไรกต็าม	สิง่เหล่านีเ้ราสามารถ
น�าจุดเด่นต่างๆของภาพยนตร์มาวิเคราะห์ได้	 โดยต้องน�าความ
รู้สึกที่ได้มาขยายความต่อว่าสิ่งที่เราบอกว่าชอบนั้น	เราชอบอะไร	
หรอืสิง่ทีเ่ราบอกว่าไม่ดนีัน้เป็นอย่างไร	อาจจะเป็นเนือ้เรือ่ง	เทคนคิ	
ความสวยงาม	 หรือโทนสีน่าสนใจดี	 เป็นต้น	 ซึ่งถ้าเราสามารถ					
วิเคราะห์และสรุปในเรื่องพวกนี้ได้	เราก็สามารถน�ามาประยุกต์ใช้
กับงานของเราได้	 สิ่งที่ดีก็น�ามาใช้	 สิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปท�าแบบนี้	
เป็นต้น	 นอกจากการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและจุดเด่นจุดด้อยของ
งานต่างๆ	 แล้ว	 การดูงานมากๆ	 ยังสามารถท�าให้เราเกิดไอเดีย
ต่างๆ	 ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นโทนสีของงานแต่ละงาน	 การน�า
เทคนิคต่างๆ	มารวมกันหรือน�ามาประยุกต์ใช้ด้วยกันจะเกิดอะไร
ขึ้น	 สาเหตุที่ต้องคิดก่อนเพราะว่า	 การท�างานแต่ละชิ้นถ้าเราท�า
โดยที่อิงความคิดของเราเองเพียงอย่างเดียว	 เราจะไม่สามารถรู้
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ก่อนได้เลยว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไร	ซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ดีที่
ประสบความส�าเรจ็มากๆ	กไ็ด้	แต่ในขณะเดยีวกนักอ็าจจะเป็นสิง่
ที่แย่หรือสิ่งที่ล้มเหลวมากๆ	 ได้เช่นกัน	 จากที่กล่าวมาเราจะเห็น
ได้ว่าการดงูานต่างๆ	กเ็หมอืนการศกึษาหาความรูห้าไอเดยีต่างๆ		
และยงัสามารถช่วยลดความเสีย่งทีง่านจะออกมาไม่ดี	และช่วยลด
โอกาสทีเ่ราจะต้องแก้งานใหม่ได้อกีด้วย	นอกจากนัน้ถ้าเราท�างาน
ครั้งเดียวจบไม่ต้องรื้อท�าใหม่	 ยังช่วยให้เราค�านวณต้นทุนค่าแรง
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ	ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า	และช่วยลดค่าใช้ต่างๆ	
ทีเ่กดิจากความผดิพลาดได้อกีด้วย	ซึง่ถ้าคนทีไ่ด้ลองสมัผสักบังาน
ด้านนีด้้วยตวัจะรูไ้ด้ว่าในสมยันีเ้นือ่งจากมกีารแข่งขนักนัสงูดงันัน้
ราคางานต่างๆ	ทีไ่ด้มาจงึไม่ใช่อะไรทีส่งูมาก	ดงันัน้การทีม่ข้ีอผดิ
พลาดน้อยเท่าไหร่	กห็มายถงึเราสามารถได้ก�าไรจากงานต่างๆ	ได้
มากเท่านั้นเช่นกัน

จะไปด้ำนไหน และเลือกศึกษำอย่ำงไร

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดคงจะเป็นแนวความคิดให้กับทุกๆ
คนได้ว่า	ไม่ว่าใครก็ตามถ้ามีความรัก	ความสนใจ	และพร้อมที่จะ
ทุ่มเทเวลาให้กับงานด้านนี้	ก็สามารถท�าได้ทุกคน	ดังนั้นเราจะมา
ดกูนัต่อว่าถ้าตดัสนิใจทีจ่ะท�างานทางด้านนีแ้ล้วจะมทีางไหนให้เรา
เลือก	และเหมาะสมกับตัวเราบ้าง
	 เริ่มจากคนที่ชอบคิดงานหรือมีไอเดียดีๆ	 ในการน�าเสนอ
งานอยู่ในหัวตลอดเวลา	 ก็ควรที่จะเลือกเรียนรู้โดยเน้นไปในขั้น
ตอนการคุยงาน	 วางแผนงาน	 หรือคิดคอนเซปต์งานให้สามารถ
ตอบสนองกับโจทย์ที่มีได้	 เราอาจจะเรียกกลุ่มคนพวกนี้ว่า	 ผู้
ออกแบบงานสร้าง	(Production	Designer)	เนื่องจากตามที่กล่าว
มาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	ความยากง่าย	ต้นทุน	ระยะเวลาในการท�า	
หรืองานจะได้เนื้อหาตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม	่ ทั้งหมดขึ้นอยู่
กับขั้นตอนนี้	ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าคนที่ท�างานประเภทนี้ต้องเป็น
คนที่มีความคิดที่ค่อนข้างจะกว้าง	เป็นคนชอบหาข้อมูล	และเป็น
คนทีค่ดิละเอยีดรอบคอบเป็นอย่างมาก	อกีทัง้ยงัต้องคดิไปถงึส่วน
ต่างๆ	 	 อีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็น	 จ�านวนและความถนัดของ
บุคลากรที่มี	 รวมไปถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่นั้นตรงและเพียงพอต่องาน
หรือไม่	เป็นต้น	ส่วนกลุ่มคนประเภทต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่มีความ
สามารถทางด้านซอฟต์แวร์หรือมีความสามารถในด้านการ
ออกแบบหรืองานศิลปะแขนงต่างๆ	 เป็นอย่างดี	 กลุ่มคนพวกนี้ก็
จะต้องเป็นคนที่สามารถท�างานให้ตอบสนองกับคอนเซปต์งานที่
ผ่านการคิดมาจากขั้นตอนแรกแล้วได้เป็นอย่างดี	หรือจะพูดได้ว่า
ถ้าคิดมาแล้วแต่คนท�าไม่สามารถท�าได้	งานก็ไม่มีทางจะดีได้เช่น
กนั	ดงันัน้กลุม่คนประเภทนีห้รอืทีเ่ราอาจเรยีกว่า	ผูก้�ากบัศลิป์	(Art	
Directior)	 จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ลึกและรู้จริงในด้านของการ
ออกแบบ	และการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ	เพือ่ผลติงานให้ใกล้เคยีงกบั

คอนเซปต์ทีว่างไว้ให้ได้มากทีส่ดุ	นัน่หมายความว่าถ้าเรามทีมีงาน
ประเภทนี้ที่มีความสามารถมาก	รู้เทคนิคต่างๆ	เยอะ	มีประสบ-
การณ์เยอะ	เราก็จะสามารถขยายขอบเขตของงานได้มากขึ้นด้วย
เช่นกนั	นอกจากการท�างานหลกัๆของทัง้	2	ฝ่ายนีแ้ล้ว	การท�างาน
ทางด้านมลัตมิเีดยีกย็งัมทีมีงานทีส่�าคญัในด้านต่างๆ	เกีย่วข้องอกี
มากมาย	ยกตัวอย่างเช่น	คนหาสถานที่	(Location	Scouter)	คน
จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ		(Prop.	Master)	รวมไปถึงคน
ออกแบบเครื่องแต่งกาย	(Costume	Designer)	 ซึ่งต้องมีความรู้
ความสามารถในด้านแฟชั่นการแต่งตัวเป็นอย่างดี	หรือแม้แต่ช่าง
ท�าผมหรือช่างแต่งหน้า	(Make-Up	Artist)	ก็เป็นส่วนส�าคัญมากๆ	
ที่จะท�าให้งานแต่ละงานออกมาดูดีได้เช่นกัน	 ดังนั้นส�าหรับคนที่
สนใจทางด้านนี้ทุกคน	จะเห็นได้ว่าในงานด้านมัลติมีเดียนี้ต้องใช้
องค์ประกอบหลายด้านมารวมกันเพื่อเป็นงานชิ้นหนึ่ง	 ซึ่ง
หมายความว่าไม่ว่าจะมีความถนัดด้านไหนเป็นพิเศษทุกคนก็
สามารถทีจ่ะท�างานด้านนีไ้ด้เช่นเดยีวกนั	เพยีงแค่ลองมองดตูวัเอง
ให้มาก	 จากนั้นลองคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบ	 และสามารถท�าได้ดี	
รวมทั้งศึกษาในด้านนั้นๆ	 อย่างจริงจัง	 ทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าสนใจที่
จะท�างานในด้านนีค้วรจะไปทางไหน	เอาดทีางไหน	ถงึจะสามารถ
น�าความสามารถและความถนัดที่มีมาใช้ในงานมัลติมีเดียให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด
	 ส่วนการเลอืกศกึษาทีไ่หนอย่างไรนัน้	ผูเ้ขยีนอยากแนะน�า
ว่าเวลาเราเลือกเรียนอะไรเกี่ยวกับงานมัลติมีเดียนั้น	 สิ่งที่ต้อง
พิจารณาก่อนคือแนวทางการสอน	 พิจารณาว่าเราจะได้อะไรจาก
การเรียนครั้งนี้มีการสอนกระบวนการทางความคิดให้เราหรือไม่
เพราะถ้าไม่มีการสอดแทรกในเรื่องของขั้นตอนการคิดและการ
ท�างาน	สิ่งสุดท้ายที่ผู้เรียนได้ก็คือความสามารถเบื้องต้นในการใช้
ซอฟต์แวร์ต่างๆ	 ซึ่งบางคนอาจน�ามาใช้ได้จริงหรือบางคนไม่
สามารถน�ามาใช้ได้เลย	 เนื่องจากไม่รู ้ว่าจะสามารถประยุกต์						
พื้นฐานเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างไร	ส่วนต่อไปที่ควรจะพิจารณาก็คือ
สถานที่และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบันมากน้อย
เพียงไร	 เพียงพอต่อผู้เรียนหรือไม่เพราะถ้าผู้เรียนฟังเพียงอย่าง
เดยีวโดยไม่ได้สมัผสักบัของจรงิหรอืทดลองท�าจรงิ	พอถงึเวลาต้อง
ท�างานผู้เรียนจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นสิ่งที่จะบอกว่าเราสามารถท�างานด้านนี้ได้หรือไม่	 เราถนัดใน
เรือ่งนัน้เรือ่งนีจ้รงิหรอืไม่	ดงันัน้เรือ่งพวกนีส้�าหรบับางคนอาจเหน็
เป็นเรื่องไม่ส�าคัญ	พิจารณาเลือกสถานที่ๆ	มีชื่อเสียง	ค่าใช้จ่าย
สูงหรือแม้กระทั่งสถาบันที่มีความนิยมสูงไว้ก่อน	 ซึ่งสถานที่เหล่า
นั้นอาจจะไม่ใช่ที่ดีที่สุดหรือเหมาะกับตัวผู้เรียนที่สุดเสมอไป	 ดัง
นั้นถ้าผู้เรียนหาข้อมูลให้มากพอ	 ผู้เรียนอาจจะได้พบกับที่เรียนที่
เหมาะสมกบัตวัผูเ้รยีนทีส่ดุและประหยดัค่าใช้จ่ายในการเรยีนรูไ้ด้
มากที่สุดอีกด้วย

aw ����.indd   195 7/10/2010   17:52



Executive Journal196

	 จากทั้งหมดที่กล่าวมาผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยส�าหรับผู้อ่านหลายๆ	 คนที่มีความสนใจและก�าลัง
จะตัดสินใจที่จะเลือกมาศึกษาทางด้านนี้	จะรู้และเข้าใจได้ว่าตัวเองควรจะมาทางด้านนี้หรือไม่	ถ้ามาควรไปทางไหนถึงเหมาะกับตัวเรา
และใช้ความสามารถหรือความถนัดที่มีอยู่ได้มากที่สุด	รวมไปถึงเข้าใจในกระบวนการทางความคิดและการเรียนรู้	รวมไปถึงขั้นตอนของ
การท�างานในด้านนี้ว่าเป็นอย่างไรประกอบด้วยอะไรบ้าง	 และสุดท้ายก็เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นใจว่า	 ทุกคนถ้ามีความสนใจและความ
ทุ่มเท	หรือรักที่จะศึกษาและท�างานในด้านมัลติมีเดียก็สามารถที่จะท�างานนี้ได้ทุกคน	และผู้เขียนหวังว่าคนที่ท�างานในด้านนี้ทุกๆ	คนจะ
ได้ท�างานที่ตัวเองชอบและมีความถนัดด้วยกันทุกๆ	คน
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(เครื่องมือที่ทันสมัยและบรรยากาศการเรียนที่ดี
เป็นสิ่งส�าคัญในการเรียนรู้และท�างานด้านมัลติมีเดีย)
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