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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสื่อน าเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียใน
รูปแบบ 3มิติ เพ่ือแสดงสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และอ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูล
แก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือมาติดต่อที่วิทยาลัย โดยใช้โปรแกรม Cinema 4D ในการสร้าง
แบบจ าลองสามมิติ และใช้โปรแกรม Adobe Flash ในการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถแสดงแบบจ าลองสามมิติ
ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผู้ใช้สามารถเลือกห้องที่ต้องการติดต่อเพ่ือหาต าแหน่งในการเดินทางไปยังห้องที่
ต้องการ โดยผู้วิจัยได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบและมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ  :  แบบจ าสองสามมิติ, Cinema 4D, วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
Abstract 
 This research was conducted with the objective of developing 3D Guide Map in 
College of Asian Scholars. In order to facilitate the college information for visitors or 
students. Cinema 4D is considered for creating 3D models for the college and Adobe Flash 
used for creating the 3D Guide Map in College of Asian Scholars. The purposed system can 
display 3D models and room information within College of Asian Scholars. The specialist 
evaluates the efficient of the system. The results showed the performance in the high level. 

 
Keywords : 3D Models, Cinema 4D, College of Asian Scholars 
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1.  บทน า 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือในการ
สร้างแบบจ าลอง 3 มิติขึ้นมาใช้อย่างแพร่หลาย 
Cinema 4D เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับความนิยม
ด้านการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ และมีความโดด
เด่นด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างวัตถุต้นแบบใน
ขั้นตอนการท าอนิเมชั่น (MoGraph) อีกทั้งมีการ
ประมวลผลภาพ (Render)  ที่ ร วด เร็ วและมี
เครื่องมือในการสร้างงานออกแบบที่ใช้งานง่าย ซึ่ง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น สื่อ
ประชาสัมพันธ์ แบบจ าลองวัตถุ หรือ แผนที่น าทาง 
เป็นต้น  
 เนื่องจากการติดต่อประสานงาน หรือ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายงาน หรือส างานงาน
ต่างๆ ในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนักศึกษาหรือผู้มา
ติดต่อจากภายนอกต้องสอบถามต าแหน่งห้อง
ส านักงานจากห้องประชาสัมพันธ์หรือจากบุคคลที่
อยู่ในวิทยาลัย ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนในการ
เดินทางไปยังห้องต่างๆ ที่ต้องการติดต่อซึ่งอาจ
ส่งผลให้การประสานงานล่าช้า ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาสื่อน าเสนอแผนที่ภายใน
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ เพ่ือแสดง
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย และต าแหน่งที่ตั้ง
ของห้องส านักงานภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
โดยใช้โปรแกรม Cinema 4D ในการสร้าง
แบบจ าลองสามมิติ  และใช้โปรแกรม Adobe 
Flash ในการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถแสดง
แบบจ าลองสามมิติภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้วิจัยได้ท าการประเมินประสิทภาพของระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และแบ่งการประเมินเป็น 
3 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพ 

และด้านการใช้งาน  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
 จากการศึกษางานวิ จัยที่ ผ่ านมา มี
ผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าแบบจ าลอง 3 มิติ ดังนี้ 
  อนิรุทธ์  โชติถนอม (2548) งานวิจัย
นี้ได้พัฒนาเว็บเพจส าหรับแนะน ามหาวิทยาลัย
มหาสารคามในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้ Viewpoint 
และ Right Hemisphere ในการน าเสนอ
แบบจ าลอง 3 มิติผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
  ศานติ  เจริญวงศ์ (2551) ได้ศึกษา
และพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บานเรือนไทย
อีสานในรูปแบบ 3 มิติ โดยมีวัตถุเพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับเรือนไทยอีสานแก่นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และยังสามารถน าเว็บไซต์ที่สร้าง
ขึ้นมาใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์บ้านเรือนไทย
อีสาน 
  สุจสันต์  พรมบุญเรือง (2557, หน้า 
76-81) ได้ พัฒนาระบบห้องสมุดเสมือน 3 มิติ 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
ใช้ Google Erath API เพ่ือใช้ร่วมกับระบบสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศเดิมที่ ใช้อยู่  โดยระบบ
สามารถแสดงที่จัดเก็บสารสนเทศในมุมมอง 3 มิติ
จากการสืบค้นด้วยเลขเรียกหนังสือ และศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
  ปุญญรัตน์  ปุญญา, พงษ์พิพัฒน์  
สายทอง และมนัสวี  แก่นอ าพรพันธ์ (2557, หน้า 
45-54) งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและพัฒนาเฟรมเวิร์ก
ส าหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์แผนที่น าทาง 3 
มิ ติ  ส า ห รั บ ก า ร เ ดิ น ท า ง ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม (MSU-GPS) บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการวิจัยพบว่า
เฟรมเวิ ร์ กที่ ส ร้ า งขึ้ นสามารถน า ไปใช้สร้ า ง
โปรแกรมประยุกต์แผนที่น าทาง 3 มิติส าหรับพ้ืนที่
อ่ืนได ้
 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 

 การพัฒนาสื่อน าเสนอแผนที่ภายใน
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ แบ่ง
ขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2) การสร้างแบบจ าลอง 
3 มิติ และ 3) การพัฒนาสื่อน าเสนอ ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิ จั ย ได้ท าการศึกษาข้อมูลที่ เ กี่ ยวข้องและ
เครื่องมือในการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม Cinema 4D  และได้ท าการเก็บ

ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
องค์ประกอบภายในตัวอาคาร และที่ตั้งของห้อง
ส านักงานต่างๆ โดยการถ่ายภาพเพ่ือน าไปใช้ใน
การสร้างแบบจ าลองดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ตัวอย่างภาพถ่ายอาคาร และห้องส านักงานต่างๆ 

 
 
2.2 การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ 
การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติประกอบไปด้วย 2 
ขั้นตอนดังนี้ 
 2.2.1 ออกแบบแบบจ าลอง 3 มิติ คือ 
ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างของแบบจ าลอง

จ า ก ภ า พถ่ า ย แ ล ะ ข้ อ มู ล ที่ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึ ก ษ า
องค์ประกอบของพ้ืนที่ ห้อง และ อาคาร สร้างเป็น
แผนผังวิทยาลัย และ แผนผังอาคาร เพ่ือน าไปสู่
การข้ึนรูปแบบจ าลอง 3 มิติ ดังแสดงในรูปที่ 3  

  
 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างแผนผังวิทยาลัย และอาคาร 
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 2.2.2 การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ คือ 
การน าแบบที่ได้ร่างไว้มาข้ึนรูป (Modeling) โดยใช้
โปรแกรม Cinema 4D โดยสร้างชิ้นส่วนย่อยของ

แบบจ าลองด้วยเครื่องมือของโปรแกรม Cinema 
4D ดังแสดงในรูปที่ 4, 5 และ 6 

 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างการขึ้นรูปแบบจ าลอง 3 มิต ิ

 
รูปที่ 6 แบบจ าลองวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 
2.3 การพัฒนาสื่อน าเสนอ 
 การพัฒนาสื่ อน า เสนอ แบ่ ง เป็น  3 
ขั้นตอนดังนี้ 
 2.3.1 การเรนเดอร์ (Rendering) เป็น
การสร้างภาพสองมิติจากแบบจ าลองกราฟิกใน
ระบบ ซึ่งจะเป็นการฉายแบบจ าลองลงบนระนาบ

สองมิติ โดยจะให้ผลลัพธ์เป็นการแสดงรูปหรือการ
เคลื่อนไหวที่สร้างขึ้น 
 2.3.2 การสร้างสื่อเพ่ือน าเสนอ เป็นการ
น าองค์ประกอบที่สร้างขึ้นท้ะงหมดมาจัดท าสื่อเพ่ือ
น าเสนอโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash ซึ่งจะ
แสดงต าแหน่งอาคาร และ ห้องภายในอาคารต่างๆ 
ดังแสดงในรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 ตังอย่างสื่อน าเสนอ 

 
3.  ผลการวิจัย 
 สื่อน าเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียในรูปแบบ 3 มิติ ที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดง
แผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และผู้ ใช้
สามารถเลือกห้องส านักงานที่ต้องการเ พ่ือดู
ต าแหน่งของห้องได้ เพ่ือเป็นการศึกษาแนวทางใน

การพัฒนาและน าไปใช้งานผู้วิจัยจึงได้ท าการ
ประ เมินประสิ ทภาพของระบบโดยแต่ งตั้ ง
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ
จ านวน 5 คน และแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านคือ 
ด้านการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการ
ใช้งาน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1-4  

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อน าเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวม  (N = 5) 

                      รายด้าน 𝜇 𝜎  ระดับประสิทธิภาพ 
1 ด้านการออกแบบ 3.95 0.50 ดี 
2 ด้านประสิทธิภาพ 4.40 0.48 ดี 
3 ด้านการใช้งาน 4.40 0.43 ดี 

 รวม 4.25 0.47 ดี 
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จากตารางที่ 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ
น าเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียใน
รูปแบบ 3 มิติ โดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีเมื่อพิจารณารายด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดีทุก
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านด้านประสิทธิภาพ 

(𝜇 =4.40, 𝜎=0.48) รองลงมาคือด้านการใช้งาน 

(𝜇=4.40, 𝜎=0.43) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้าน

การออกแบบ (𝜇 =3.95 , 𝜎=0.50) 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อน าเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ (N = 5) 

รายด้าน 𝜇 𝜎  ระดับประสิทธิภาพ 
1 การออกแบบหน้าจอ 4.00 0.70 ดี 
2 รูปภาพประกอบ 4.20 0.44 ดี 
3 รูปแบบอักษรที่ใช้ 4.00 0.00 ดี 
4 การออกแบบเมนูในการใช้งาน 3.60 0.89 ดี 

 รวม 3.95 0.50 ดี 

 
จากตารางที่  2 ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสื่อ
น าเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียใน
รูปแบบ 3 มิติ  ด้านการออกแบบ ภาพรวมมี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (𝜇 = 3.95, 𝜎= 0.50) 
เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับดีทุกข้อ ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือรูปภาพประกอบ (𝜇 = 4.2, 𝜎= 
0.44) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การออกแบบ

เมนูในการใช้งาน (𝜇 = 3.60, 𝜎= 0.89) 

 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อน าเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านประสิทธภิาพ (N = 5) 
 

รายด้าน 𝜇 𝜎  ระดับประสิทธิภาพ 
1 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูล 4.20 0.44 ดี 
2 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการแสดงผล 4.20 0.44 ดี 
3 ความเหมาะสมและความถูกต้องในการจัดหมวดหมู่ข้อมูล 4.40 0.54 ดี 
4 ความสามารถในการน าทางไปยังต าแหน่งห้อง 4.80 0.44 ดีที่สุด 
5 ภาพรวมของการท างานของระบบ 4.40 0.54 ดี 

 รวม 4.40 0.48 ด ี
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จากตารางที่  3 ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสื่อ
น าเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียใน
รูปแบบ 3 มิติ  ด้านประสิทธิภาพ ภาพรวมมี

คุณภาพอยู่ในระดับดี (𝜇 = 4.40 , 𝜎 = 0.48) 
เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับดีที่สุด 1 ข้อ ดี 4 
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการ

น าทางไปยังต าแหน่งห้อง (𝜇 = 4.80 , 𝜎= 0.44) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความถูกต้องในการ
เชื่อมโยงข้อมูล และความเหมาะสมของเวลาที่ใช้

ในการแสดงผล (𝜇 = 4.20 , 𝜎= 0.44) 

 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อน าเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการน าไปใช้ (N = 5)    

รายด้าน 𝜇 𝜎  ระดับประสิทธิภาพ 
1 ความเร็วในการประเมินผล 4.60 0.54 ดีที่สุด 
2 การเข้าถึงระบบ หรือการเข้าใช้งานระบบ 4.60 0.54 ดีที่สุด 
3 ส่วนแนะน าหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน 4.00 0.00 ดี 
4 ความสะดวกในการใช้ระบบ 4.40 0.54 ดี 
5 ความถูกต้องในการแสดงผล 4.40 0.54 ดี 

 รวม 4.40 0.43 ด ี

 
จากตารางที่  4 ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสื่อ
น าเสนอแผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียใน
รูปแบบ 3 มิติ ด้านการใช้งาน ภาพรวมมีคุณภาพ

อยู่ในระดับดี (𝜇 = 4.40 , 𝜎= 0.43) เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับดีที่สุด 2 ข้อ ดี 3 ข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความเร็วในการประเมินผล 

และการเข้าถึงระบบ หรือการเข้าใช้งานระบบ (𝜇 

= 4.60, 𝜎= 0.54) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ

ส่วนแนะน าหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน (𝜇 

= 4.00, 𝜎= 0.00) 
 
4.  การอภิปรายผล 
 การพัฒนาสื่อน าเสนอแผนที่ภายใน
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ เพ่ือแสดง

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย และต าแหน่งที่ตั้ง
ของห้องส านักงานภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
โดยใช้โปรแกรม Cinema 4D ในการสร้าง
แบบจ าลองสามมิติ  และใช้โปรแกรม Adobe 
Flash ในการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถแสดง
แบบจ าลองสามมิติภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
โดยผู้ วิ จัย ได้แต่งตั้ งผู้ เชี่ ยวชาญเ พ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบจ านวน 5 คน และแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้าน
ประสิทธิภาพ และด้านการใช้งาน และมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีทุกด้าน จากข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้แนวทางในการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้
ผู้ใช้ได้เข้าถึงสื่อได้สะดวกและเพ่ือพัฒนาสื่อให้ มี
ประสิทธิภาพและน่าสนใจมากข้ึน 
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5.  ข้อเสนอแนะ 
 - ควรเพ่ิมเสียงประกอบการน าเสนอ
เพ่ือให้สื่อมีความน่าสนใจมากข้ึน 
 - ควรน าสื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ
พัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือให้
ผู้ใช้เข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้น 
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