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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ในการน าเสนอพิธีกรรมการคล้องช้างของจังหวัดสุรินทร์  
โดยใช้อุปกรณ์ลีพโมชั่น และท าการประเมินประสิทธิภาพในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ลีพโมชั่นในการใช้งานสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการตามทฤษฏีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการออกแบบ เพ่ือให้ได้สื่อปฏิสัมพันธ์ที่ใช้งานได้
จริงและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าชมภายในศูนย์คชศึกษา บ้านกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ จ านวน 90 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด 3 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อปฏิสัมพันธ์และการใช้งานของอุปกรณ์ลีพโมชั่น และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมในศูนย์คชศึกษา โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ใช้งานกับอุปกรณ์ลีพโมชั่น  จากผู้เชี่ยวชาญมีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ซึ่งอยู่ในระดับดี   
  2. ผลการประเมินความพึงพอใจในสื่อปฏิสัมพันธ์ จากผู้เข้าชมในศูนย์คชศึกษา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 
ค าส าคัญ : อุปกรณ์ลีพโมชั่น, พิธีกรรมการคล้องช้าง, สื่อปฏิสัมพันธ์  
 
Abstract 
 The purpose of this research was to develop the interaction media for the presentation of 
elephant ringing in Surin province. Using a leap motion device Analyze the performance with leap motion 
device in the interaction media. The researcher conducted a human-centered design, in order to get the 
interactive media to work and meet the needs of users. The samples were collected from the visitors in 
Khotcha Sueksa Center, Amphoe Tha Tum, Surin Province. The samples consisted of 90 people and 3 
experts. Using the performance evaluation of media interaction and the use of leap motion, and the visitor 
satisfaction survey in the center. The statistics used for data analysis were the mean and standard deviation. 
 The research found that: 
  1. Results of performance evaluation of media interaction with leap motion devices. The 
average score is 3.80, which is at good level. 
  2. Results of satisfaction Evaluation in Interaction Media from the visitors in Khotcha Sueksa 
center. The average score was at 4.38, which was at the “high” level. 
 
Keywords : Leap motion device, Klong-chang festival, Interactive media 
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1. บทน า 
 ศูนย์คชศึกษา หมูบ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ คือ 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขนาดย่อม ต้ังอยู่ที่ บ้านตากลาง อ าเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช้าง
และชนพ้ืนเมืองที่นิยมการคล้องช้างในจังหวัดสุรินทร์  เป็น
สถานที่ให้ผู้เข้าชมสามารถเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่  
ความผูกพันของคนในชุมชนและช้าง รวมทั้งประเพณี และ
วัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่างใกล้ชิดของชาวบ้านตากลาง ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ท่ีสุดในโลก  
 ในอีกมุมมองหน่ึง ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
ยังมีรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลที่ยังไม่ก่อให้เกิดการดึงดูด
ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาพิพิธภัณฑ์ เพราะในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ยังมีการน าเสนอข้อมูลและการให้ความรู้ใน
รูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียว (One way communication) 
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ในการให้ความรู้ โครงกระดูกช้าง เป็นต้น 
ประกอบกับการน าเสนอในเรื่องราวของพิธีกรรมการคล้อง
ช้างยังมีน้อย เพราะพิธีกรรมน้ีเป็นพิธีกรรมที่อยู่คู่กับชาว
สุรินทร์มาช้านาน แต่ในปัจจุบันชนพ้ืนเมืองในจังหวัดสุรินทร์
ไ ด้ เ ลิ ก ไปคล้ อง ช้ า งแถบชายแดนกัม พูชา เมื่ อ สมั ย 
เจ้าสิหนุประกาศปิดพรมแดนเมื่อปี พ.ศ.2502 และยังขาดผู้
สืบทอดพิธีกรรมคล้องช้าง จึงท าให้พิธีกรรมดังกล่าวค่อยๆ
ถูกลืมเลือนไป (โสฬสและคณะ, 2538: 21) 
 ใ น อี ก มุ ม ม อ ง ห น่ึ ง  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชั้ น น า ใ น
ต่างประเทศได้น าเทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการสร้างความน่าสนใจ ดึงดูดผู้สนใจและผู้ศึกษาให้
เข้ามาเย่ียมชมในพิพิธภัณฑ์เหล่าน้ัน เช่น พิพิธภัณฑ์ Allard 
Pierson ในมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ได้น าเทคนิคลีพโมชั่น
มาช่วยเพ่ิมมิ ติ ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้ งานกับ
โบราณวัตถุ โดยใช้อุปกรณ์ลีพโมชั่นเป็นเซนเซอร์ในการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของน้ิว พร้อมทั้งใช้เครื่องฉายวีดี
ทัศน์ในการส่องแสงเข้าไปที่แผ่นปติมากรรมนูนต่ าสมัย
อียิปต์โบราณ เพ่ือท าให้เกิดสีของแผ่นปติมากรรมนูนต่ าและ
เพ่ิมอรรถรสในการรับชม (Allard Pierson, 2557, ออนไลน์) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพ่ือน าเสนอพิธี
กรรมการคล้องช้างของจังหวัดสุรินทร์  โดยใช้เทคนิคลีพ
โมชั่น เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านข้อมูลและเพ่ิมเติมมิติทางการสื่อสารให้
น่าสนใจมากข้ึน คือ เทคนิคการจับการเคลื่อนไหวด้วย
อุปกรณ์ลีพโมชั่น ให้เป็นส่วนส าคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์
แบบมีส่วนร่วม และเพ่ิมความน่าสนใจให้กับพิพิธภัณฑ์ 
มากข้ึน 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ในการน าเสนอพิธี
กรรมการคล้องช้างของจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้อุปกรณ์ลีพโมชั่น 
 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ลีพโมชั่นในการใช้งานสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ 
 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อ
สื่อปฏิสัมพันธ์ที่ได้ผลิตข้ึน โดยใช้เทคนิคลิพโมชั่น 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามทฤษฏี
มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการออกแบบ (Human Centered 
Design) ของ Thienmongkol และ Thomassen (2013: 115)  
 3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 ระยะ เพ่ือให้สะดวกต่อการวิจัย โดยมี
ข้ันตอนในการจัดเก็บข้อมูลดังน้ี 
  3.1.1 การเก็บข้อมูลก่อนผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์ 
   ผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานในการส ารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กล้องถ่ายรูป สมุดโน้ต เครื่อง
อัดเสียง และปากกาดินสอพร้อมทั้งใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน ประกอบด้วย แบบสอบถามความต้องการส าหรับผู้
เข้าชมในศูนย์คชศึกษา และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิในความต้องการด้านการออกแบบและด้าน
เน้ือหา เมื่อเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้น าผลข้อมูลดังกล่าวไป
วิเคราะห์และพัฒนาเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบ 
  3.1.2 การเก็บข้อมูลก่อนผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์ 
   ผู้วิจัยน าสื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบที่เสร็จ
แล้ว ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน น าไปทดสอบประสิทธิภาพ
โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อปฏิสัมพันธ์ แล้วน า
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแก้ไขจนเป็นสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ จากน้ันจึงน าไปใช้จริงและประเมินผล
ความพึงพอใจต่อไป 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังน้ี 
   1.) วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ีร้อย
ละจากแบบสอบถามความต้องการสื่อปฏิสัมพันธ์ ส าหรับผู้
เข้าชมในศูนย์คชศึกษา 
   2) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบประเมินประสิทธิภาพในการ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ลีพโมชั่นในการใช้งาน 
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สื่อปฏิสัมพันธ์ โดยมีเกณฑ์ในการวัดแบบมาตราส่วนการ
ประเมินค่าแบบ (Rating Scale) จ านวน 1-5 ระดับ โดย
อ้างอิงมาจาก  วันเพ็ญ ไชโย (2553) 
   3) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ที่ได้ผลิตข้ึน โดยใช้เทคนิคลิพโมชั่น โดยมีเกณฑ์
ในการวัดแบบมาตราส่วนการประเมินค่าแบบ (Rating Scale) 
จ านวน 1-5 ระดับ โดยอ้างอิงมาจาก วันเพ็ญ ไชโย (2553) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัยในครั้งน้ี แบ่งออกได้ทั้งหมดเป็น 
3 ผลด้วยกัน ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สตอรี่บอร์ดของสื่อปฏิสัมพันธ์ 
 
 4.1 ผลจากการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ในการ
น าเสนอพิธีกรรมการคล้องช้างของจังหวัดสุรินทร์  โดยใช้
อุปกรณ์ลีพโมชั่น 
  ได้สื่อปฏิสัมพันธ์ที่ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มผู้เข้าชมในศูนย์คชศึกษา มีความสวยงาม น่าใช้งาน 
และมีเน้ือหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการคล้องช้างและได้น า
อุปกรณ์ลีพโมชั่นมาใช้ ในการบังคับการใช้งานในสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ ท าให้เกิดลูกเล่นใหม่ๆในการใช้งาน ซึ่งมีผลต่อผู้
เข้าชมในศูนย์คชศึกษาท้ังการรับรู้ และความสนใจที่จะใช้สื่อ
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ศูนย์คชศึกษา พร้อมทั้งท าให้ผู้เข้าชมสื่อดังกล่าวได้ตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประจ าท้องถ่ิน
ของตนอีกทางหน่ึง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 2 หน้าแรกของสื่อปฏิสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ภาพที่ 3 หน้าเน้ือหาของสื่อปฏิสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4 รูปแบบการออกแบบอิริยาบถในสื่อปฏิสัมพันธ์ 
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ภาพที่ 5 การทดลองใช้งานจริงกับผู้เข้าชมในศูนย์คชศึกษา 
 
 4.2 ผลจากการประเมินประสิทธิภาพในการ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ลีพโมชั่นในการใช้งาน
สื่อปฏิสัมพันธ์ 
 ผลวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
คุณภาพของการตรวจจับความเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ 
ลีพโมชั่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ภาพรวมในด้าน
การตรวจจับความเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมในระดับมาก 
(= 3.80 , S.D = 0.469 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
หัวข้อที่มีคะแนนมากที่สุด  คือ ประสิทธิภาพของการ
ตรวจจับการหมุนน้ิว ตามเข็มนาฬิกา-ทวนเข็มนาฬิกา 
สามารถรันสื่อปฏิสัมพันธ์ได้ทันทีหลังจากสั่งงานโดยการ
หมุนน้ิวเพียงครั้ง เดียว โดยมีระดับคะแนน ( =4.60,  
S.D = 0.548 ) ส่วนข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ ประสิทธิภาพ
ของการตรวจจับการจิ้มน้ิวเพ่ือกดปุ่ม ต้องใช้เวลากดจิ้มอยู่
พอสมควรจึงสามารถรันสื่อปฏิสัมพันธ์ได้  โดยมีระดับ
คะแนน (= 3.20 , S.D = 0.837 ) ตามตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของการใช้งานอุปกรณ์
ลีพโมชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4.3 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชม
ที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ได้ผลิตข้ึน โดยใช้เทคนิคลิพโมชั่น 
  ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมสื่อปฏิสัมพันธ์ โดยผู้เข้าชมในศูนย์คชศึกษาทั้ง
ชายและหญิงทั้งหมด 30 ท่าน ภาพรวมในทุกด้านอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (= 4.38 , S.D = 0.438 ) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า หัวข้อที่มีคะแนนมากที่สุด คือ สื่อ
ปฏิสัมพันธ์ชิ้น น้ี  จะส่งผลกระทบต่อผู้ชม  ให้ เกิดการ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม,ประเพณีในท้องถ่ินมาก
ย่ิงข้ึน มีระดับคะแนน (= 4.67 , S.D = 0.547 ) ส่วนข้อที่
มีคะแนนน้อยที่สุด คือ การใช้บทบรรยาย สื่อความหมาย
ชัดเจน มีระดับคะแนน ( = 4.10 , S.D = 0.885) ตาม
ตารางที่ 2 ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพ่ือการ
น าเสนอพิธีกรรมการคล้องของจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เทคนิค
ลีพโมชั่น สามารถแบ่งการอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 
  5.1 อภิปรายผลการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์
เพ่ือการน าเสนอพิธีกรรมการคล้องของจังหวัดสุรินทร์ โดย
ใช้เทคนิคลีพโมชั่น 
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  การใช้สื่อเพ่ือให้ความรู้ ในศูนย์คชศึกษา 
จังหวัดสุรินทร์  เป็นการใช้สื่อประเภทที่มีรูปแบบ การ
สื่อสารทางเดียว (One - Way Communication) ซึ่งเป็น
การให้ความรู้ทางเดียว ผู้รับสารไม่สามารถโต้ตอบหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้ ดังน้ัน หากมีการพัฒนาสื่อที่ใช้ในศูนย์
คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ควรเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์สองทาง 
(Two-Way Communication) เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ถ่ า ยทอด
ความรู้ในรูปแบบที่มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม ที่ เชื่อมโยง
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบส าคัญ ดังน้ันจึงท าให้ผู้วิจัย
ได้จัดท าสื่อปฏิสัมพันธ์พิธีกรรมการคล้องช้างของจังหวัด
สุรินทร์ โดยใช้ เทคนิคลีพโมชั่น เพ่ือให้ผู้ เข้าชมในศูนย์ 
คชศึกษา ได้ทราบถึงความส าคัญของการคล้องช้างใน
สมัยก่อน พร้อมทั้งเป็นการให้ผู้เข้าชมได้ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประจ าท้องถ่ินของตน 
ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศธร ต้ังสะสม (2559) 
พบว่า การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพ่ือการท่องเท่ียวน้ัน เป็น
สื่อที่มีประโยชน์ในการน าเสนอข้อมูลต่างๆได้ดีกว่าการ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบกระดาษหรือแผ่นพับ พร้อมกับมี
ภาพประกอบช่วยให้สามารถดึง ดูดผู้ เ ข้าชมอยากมา
ท่องเที่ยวในสถานที่ น้ัน เป็นการประสาสัมพันธ์สถาน
ท่องเที่ยวแหล่งน้ันไปในตัว สอดคล้องกับ นงค์นุช ไพบูลย์ 
และคณะ (2560) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาสื่อน าเสนอ
แผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิ ติ  
งานวิจัยน้ีจัดท าโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสื่อน าเสนอ
แผนที่ภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในรูปแบบ 3 มิติ เพ่ือ
แสดงสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ
อ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่เข้า
มาเย่ียมชมหรือมาติดต่อที่ วิทยาลัย โดยใช้โปรแกรม 
Cinema 4D ในการสร้า งแบบจ าลองสามมิ ติ  และใช้
โปรแกรม Adobe Flash ในการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถ
แสดงแบบจ าลองสามมิติภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผู้ใช้
สามารถเลือกห้องที่ต้องการติดต่อเพ่ือหาต าแหน่งในการ
เดินทางไปยังห้องที่ต้องการ  
  5.2 อภิปรายผลการประเมินประสิทธิภาพ
ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ลีพโมชั่นในการ
ใช้งานสื่อปฏิสัมพันธ์ 
   การท า ง านของ อุ ปกรณ์ ลี พ โ มชั่ น 
สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นย า โดยการ
ทดสอบกับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน พบว่า มีผลการ
ประเมินการใช้งานในทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 จาก 5 
ระดับ ซึ่ งอ ยู่ในระดับที่ เหมาะสมมาก สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับสื่อต่างๆได้เป็นอย่างดี 

  5.3 อภิปรายผลการศึกษาความ  พึงพอใจ
ของผู้เข้าชมที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ได้ผลิตข้ึน โดยใช้เทคนิค
ลิพโมชั่น 
  การใช้งานสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ วิจัยสร้างข้ึน 
สามารถน าไปใช้งานจริงที่ศูนย์คชศึกษาได้เป็นอย่างดี โดย
การวัดผลจากกลุ่มผู้เข้าชมในศูนย์คชศึกษาจ านวน 30 คน 
พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจในทุกๆด้านมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 จาก 5 ระดับ ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจเป็น
อย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศกร ทวันเวช 
และคณะ (2560) ได้ท าการศึกษาแอปพลิเคชันพจนานุกรม
ภาษาอีสาน โดยพบว่า ผลการทดสอบแอปพลิเคชัน
พจนานุกรมภาษาอีสาน พบว่าแอพพลิเคชั่น ดังกล่าว
สามารถใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Android ได้เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถค้นคว้าค าศัพท์ภาษาอีสาน อีกทั้งยัง
สามารถเพ่ิมค าศัพท์ภาษาอีสานที่ไม่มีในแอปพลิเคชันเพ่ือใช้
ในอนาคต จากการสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
จ านวน 3 กลุ่ม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีโดยมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 จากคะแนนเต็ม 5 ข้ึนกับ
ผู้ใช้งาน ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ใช้งานได้รับความไม่สะดวกจาก
การใช้งานแอพพลิเคชัน รวมทั้งเพ่ือลดข้อผิดพลาดที่จะ
เกิดข้ึนระหว่างการใช้งานของแอพพลิเคชัน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ในส่วนของการต่อยอดงานดังกล่าว สามารถน า
สื่อปฏิสัมพันธ์ไปพัฒนาในด้านเน้ือหาอื่นๆของศูนย์คชศึกษา 
เช่น เน้ือหาเกี่ยวกับกายวิภาคของช้าง โดยใช้มือจับหรือ
หมุนได้รอบๆตัวช้าง เป็นต้น 
 และตัวอุปกรณ์ลีพโมชั่น ในอนาคตสามารถ
รองรับกับแว่น VR – Oculus ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาต่อ
เป็นสื่อความจริงเสมือนและสามารถจับต้องสิ่งต่างๆที่อยู่ใน
การมองของแว่น VR – Oculus ได้ สามารถน าลูกเล่น
ดังกล่าวมาพัฒนาต่อในเน้ือหาที่เกี่ยวข้องในศูนย์คชศึกษา 
จะสามารถดึงดูดให้มีเข้าชมในศูนย์คชศึกษามากย่ิงข้ึน 
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