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  This research was to design and develop a computer program to help practicing 

the Standard Thai Dance skills. This application aimed to develop a computer program, analyze 

and measure the dance moves. The scope of the study was using the Chao Thai song and the 

Kinect camera, a device of plays games on the Xbox 360 in the movements to visual information 

processing. Applying the knowledge of experts made rules and conditions of gesture and dance in 

order to make the application process. The application was Visual Studio and the Kinect for 

Windows SDK to develop the program. When created, then checked the validity of the program 

by the three experts to analyze and verify the validity of rules, and to create the rules using the 

application. The validity tested the program by the three experts and was twenty students to test 

this application. The analysis of the performance of applications was running the process that was 

accurate provided by experts. 

 Performance evaluation of the accuracy of this application with three expert had shown 

that application can process motion with the accuracy up to 81.66 % and the satisfaction of the 

practicing program of all twenty students were assessed at the satisfied level. 
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  บทที  
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 การรําเป็นศิลปวฒันธรรมทีมีความอ่อนชอ้ยงดงาม แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาติไทยทีมีมา
แต่โบราณ รําวงมาตรฐานเป็นการรําทีประดิษฐขึ์นใหม่โดยการดูแลของกรมศิลปากรร่วมกบั กรม
ประชาสัมพนัธ์ช่วยกนัจดัทาํขึน เพือให้เป็นแบบแผนในการใช้ท่ารําให้งดงามถูกตอ้งตามหลกั
นาฏศิลป์ไทยรําวงมาตรฐานเป็นการแสดงทีมีท่ารําทีเป็นแบบแผนมีมาตรฐานทงัคาํร้อง ทาํนอง ท่า
รํา ตลอดจนการแต่งกายให้เป็นแบบฉบับมาตรฐาน ทังนีถูกสร้างขึนเพือความสะดวกในการ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของไทยและสืบสานใหค้งอยูต่ลอดไปและทงัยงัทาํให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน จรรโลงใจ และยงัเป็นการฝึกทักษะให้เกิดสมาธิ สร้างความสามคัคีให้แก่ผูร้ํา ดว้ย
ความสําคัญดังกล่าว  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ก ําหนดเอาไว้ในหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศกัราช  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ) โดยได้กาํหนดเนือหาของการรําวง
มาตรฐานเพือให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย เกิดความรักในศิลปวฒันธรรมไทยชืนชม
เอกลกัษณ์ในความเป็นไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2534, หน้า ) จึงไดก้าํหนด
หลกัสูตรเนือหากิจกรรมนาฏศิลป์ไว ้  กิจกรรมคือ กิจกรรมเน้นจงัหวะ กิจกรรมเน้นการฟังและ
ร้องเพลง และกิจกรรมนาฏศิลป์ 

 จากกิจกรรมดงักล่าวนี ในเนือหาหลกัสูตรประถมศึกษาในงานวิจยัของ บงัอร พุ่มสะอาด 
และคณะ ( , หนา้ ) ทีไดส้รุปและแบ่งเนือหากิจกรรมนาฏศิลป์ไวเ้พือสนองจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรเป็น  ประการดว้ยกนัคือ 

 . การใชอ้วยัวะต่างๆ ของร่างกาย ร่ายรําเบืองตน้ เช่น การตงัวง การจีบ การกา้วเทา้ ฯลฯ 

 2. การใชภ้าษาท่าเฉพาะนาฏศิลป์ไทย แสดงความหมายและความรู้สึกต่างๆ 

 . การใชภ้าษาท่าของนาฏศิลป์ไทยตีบท 

. การแสดงง่ายๆ เป็นหมู่หรือเดียว
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ซึงจากการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  ก็ไดม้ีการบรรจุวิชา
นาฏศิลป์ไวใ้นหลกัสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะในทุกระดบัชัน และในการเรียนการ
สอนวิชานาฏศิลป์ไดนิ้ยมใชท่้าทางการรําของรําวงมาตรฐานเป็นหลกัในกิจกรรมการเรียนของ
ผูเ้รียน รวมถึงการแข่งขนัทกัษะระดบัชาติซึงคณะกรรมการการศึกษาขึนพืนฐานเป็นผูจ้ดั เช่นงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนทีในปัจจุบนักลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการจดัแข่งขนันาฏศิลป์โดยใชก้าร
รําวงมาตรฐานเป็นรายการทีใชใ้นการแข่งขนัดว้ยดว้ย 

 จากการศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนในดา้นนาฏศิลป์ ส่วนหนึงในปัญหาทีพบคือ
นกัเรียนบางส่วนไม่ค่อยชอบวิชานาฏศิลป์ รวมทงัคิดว่าวิชานาฏศิลป์ไทยจดจาํท่ารําไดย้าก เป็นวิชา
ทีน่าเบือ ไม่สนุกสนาน ซึงขอ้ความดงักล่าวแสดงถึงเจตคติทีไม่ดีต่อการเรียนวิชาวิชานาฏศิลป์
(ฐปนี ศรีสุคนธรัตน์ : )  อีกทงัระยะเวลาในการสอนของรายวิชาทีมีน้อย จึงทาํให้มีการฝึก
ปฏิบติัอย่างหนัก มีเวลาทบทวนน้อย มีเวลาฝึกแค่ในชวัโมงเรียนแต่ทีโรงเรียน  จึงทาํให้การฝึก
ทกัษะดว้ยตวัเองทาํไดย้าก และเมือไปฝึกทกัษะต่อทีบา้น  ไม่สามารถตรวจสอบตวัเองไดว้่าท่าทาํ
การรํานนัมีความสมบูรณ์ ถกูตอ้งตามรูปแบบมากนอ้ยเพียงใด เพราะไม่มีเครืองมือใดมาช่วยในการ
ฝึกสอนหรือเป็นเกณฑ์ให้คะแนนเพือวดัประสิทธิภาพตนเองไดดี้ นอกจากครูผูส้อนในโรงเรียน
เท่านนั 

 จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือมาช่วยฝึกทกัษะ 
ท่ารําของการรําวงมาตรฐานและสามารถวิเคราะห์และวดัผลใหค้ะแนนการฝึกได ้ซึงจะทาํใหผู้เ้รียน
สามารถนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์นีไปฝึกและพฒันาตนเองในขณะทีอยู่ทีบา้น สามารถพฒันา
ผูเ้รียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ มีความสนุกสนานในการฝึกปฏิบติั มีการประเมินผลจากการฝึก
ปฏิบัติได้ ช่วยให้ทบทวนและจดจาํท่าทางการรําได้ดียิงขึนซึงจะเป็นวิธีหนึงในการทีจะช่วย
แก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ได้ และสามารถนําไปพฒันาเพือใช้ในการเรียน  
การสอนใหดี้ยงิขึนต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพือพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน 

2. เพือพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีสามารถวิเคราะห์และวดัผลใหค้ะแนนการฝึกทกัษะ 

ท่ารําได ้
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ขอบเขตของการวจิยั 
1. เพลงรําวงมาตรฐานทีใชคื้อเพลงชาวไทย 

2. เป็นการฝึกแบบรายบุคคล 

3. ใชส่้วนของร่างกายตงัแต่เอวขึนไป 
4. ไม่มีการยาํเทา้หรือเดินไปมา 
5. ไม่มีสิงกีดขวางบดบงัส่วนใดส่วนหนึงของผูฝึ้ก 
6. สภาพแวดลอ้มรอบๆ ของผูฝึ้กคงที 

7. ใชก้ลอ้ง Kinect ในการรับขอ้มลูมาประมวลผล 

 

เครืองมอืทีใช้ในงานวจิยั 

 1. คุณสมบติัดา้นฮาร์ดแวร์ 

  1.1 คอมพิวเตอร์ PC  (CPU Intel 3.0Ghz, RAM  4GB, Hard Disk  1TB) 

1.2 กลอ้ง Kinect 

2. คุณสมบติัดา้นซอฟตแ์วร์ 

 .1 ระบบปฏิบติัการ Windows 

 2.2 โปรแกรม Visual Studio 

2.3 Kinect for Windows SDK 

2.4 Microsoft .NET Framework 

2.5 โปรแกรม Sound Forge 

2.6 โปรแกรม Transcribe! 

 

นิยามคาํศัพท์ 
1. การรําแบบรายบุคคล หมายถึง การทีมีผูร้ําเพียง 1 คนในเพลงหนึงๆ 
2. สภาพแวดลอ้ม หมายถึง สิงทีอยู่รอบๆ ตวัผูเ้รียนในขณะทีทาํการฝึก ทงัสิงมีชีวิต แสง 

หรือวตัถุต่างๆ 
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3. ฐานกฎหมายถึง กฎเกณฑที์ใชส้าํหรับการตดัสินใจ ลกัษณะของกฎอาจจะอยู่ในรูปแบบ
ของ IF…THEN สามารถนาํไปสร้างเป็นแบบจาํลองเพือนาํไปวิเคราะห์และตดัสินใจได ้

. กลอ้ง Kinect  คือ อุปกรณ์เสริมการใชง้านเครืองเล่นเกม Xbox 360 มีความสามารถใน
การตรวจจบัผูเ้ล่น และสามารถตรวจจบัตาํแหน่งต่างๆ ของร่างกายผูเ้ล่นได ้

5. Visual Studio คือการรวมชุดโปแกรมทีจาํเป็นต่อนกัพฒันาโปรแกรมเขา้ไวด้ว้ยกนัหรือ
ทีเรียกว่า Integrated Development Environment พฒันาขึนโดยไมโครซอฟท ์ซึงเป็นเครืองมือทีช่วย
นกัพฒันาซอฟตแ์วร์พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ไซต ์เวบ็แอปพลิเคชนัและเวบ็เซอร์วิส  

6. Kinect for Windows SDK คือชุดซอฟแวร์ของบริษทัไมโครซอฟต์ทีพฒันาขึนมาเพือ
นาํมาใชก้บักลอ้ง Kinect ซึงจะทาํใหผู้ที้ใชก้ลอ้ง Kinect สามารถพฒันาแอปพลิเคชนัทีทาํให้กลอ้ง 
Kinect ทาํงานในลกัษณะต่างๆ ไดง่้ายขึน 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานใหก้บัผูเ้รียนได ้

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์และวดัผลใหค้ะแนนการฝึกใหก้บัผูเ้รียนได ้
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บทที 2 
เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 
การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําของรําวงมาตรฐาน ผูพ้ฒันาได้

ทาํการศึกษาหลักการทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง ทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ เพือพัฒนา
โปรแกรมครังนี โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆ ไดด้งันี 

1. รําวงมาตรฐาน 

2. กลอ้ง Kinect 

3. กราฟ (Graphs) 

4. มุม (Angle) 

5. เวกเตอร์ (Vector) 

6. ระบบกฎเกณฑ ์(Rule-Based System) 

7. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

1. รําวงมาตรฐาน 

 1.1 ประวตัรํิาวงมาตรฐาน 
กาญจนา อินทรสุนานนท ์และ รุจี ศรีสมบติั (  : - ) กล่าวเอาไวว้่าในสมยัก่อนนันคาํ

ว่า “รําวงมาตรฐาน” ยงัไม่ไดใ้ชก้นัมีเพียงคาํว่า “รําวง” ต่อมาเมือไดม้ีการกาํหนดท่ารํา บทร้อง และ
ดนตรีขึนอยา่งมีแบบแผนจึงเรียกกนัว่า “รําวงมาตรฐาน” เพือใชเ้ป็นแบบอยา่งต่อไป 

รําวงเป็นการละเล่นอยา่งหนึงของชาวบา้นทีเล่นกนัเพือความสนุกสนาน และความสามคัคี 
นิยมเล่นกนัระหว่าง พ.ศ. -  รําวงนันแต่เดิมเรียกว่า “รําโทน” อนัเป็นศิลปะทีเกิดมาจาก
พืนบา้น มีเครืองดนตรีทีใชป้ระกอบการรําโทนก็คือ โทน ฉิง ฉาบ และกรับ เพลงทีนิยมกนัอย่าง
แพร่หลายก็คือ เพลงใกลเ้ขา้ไปอีกนิด ช่อมาลี ตามองตา ยวนยาเหล่  เป็นตน้ในช่วง พ.ศ.  นัน
อยู่ระหว่างสงครามโลกครังที   ทางญีปุ่นได้เจรจาขอตังฐานทัพในประเทศไทย เพือเป็น
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ทางผ่านสําหรับลาํเลียงเสบียง อาวุธและกาํลงัพล เพือไปสู้กับฝ่ายสัมพนัธมิตร โดยยกพลขึนที
ตาํบลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ เมือวนัที  ธนัวาคม  ประเทศไทยซึงในขณะนันมีจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี จาํเป็นตอ้งยอมให้ทหารญีปุ่นตงัฐานทพั มิฉะนันก็จะถูกฝ่าย
อกัษะ ซึงมีประเทศญีปุ่นรวมอยู่ดว้ยนันปราบปราม เมือญีปุ่นมีฐานทพัอยู่ในประเทศไทย จึงเป็น
เป้าหมายใหฝ่้ายสมัพนัธมิตรโจมตี โดยเขา้มารุกรานทางอากาศส่งเครืองบินมาทิงระเบิดทาํลายทาํ
ใหชี้วิตผูค้น บา้นเรือน ทรัพยสิ์นเสียหายยบัเยนิ โดยเฉพาะทีอยูใ่กลก้บัฐานทพัญีปุ่น ส่วนใหญ่แลว้
ฝ่ายพนัธมิตรจะส่งเครืองบินมารุกรานจุดยทุธศาสตร์ในเวลาทีเป็นคืนเดือนหงาย เพราะจะมองเห็น
จุดยทุธศาสตร์ไดง่้าย ชาวไทยซึงมีทงัความหวาดกลวัความตรึงเครียด จึงไดช้กัชวนกนัเล่นเพลง
พืนเมืองทีซบเซาไปนาน คือ การรําโทน ขึนมาเล่นกนัเพือผ่อนคลายอารมณ์ตรึงเครียดนัน ให้
เพลิดเพลินสนุกสนานขึนบา้ง การเล่นรําโทนนันใชภ้าษาทีเรียบง่าย ร้องเป็นเชิงเยา้แหย่หยอกลอ้ 
เกียวพาราสีกันระหว่างหนุ่มสาว ทาํนองเพลง การร้อง ท่ารําการแต่งกาย เรียบง่าย มุ่งความ
สนุกสนาน พอผอ่นคลายความทุกข์ไปไดบ้า้งเท่านัน ไม่ไดป้ระณีตงดงามแต่อย่างใด จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เกรงว่าชาวต่างชาติทีไดพ้บเห็นจะเขา้ใจว่า ศิลปะการฟ้อนรําของไทยเป็นศิลปะที
ไมไ่ดป้ระณีตงดงาม ไมไ่ดแ้สดงออกว่าเป็นชาติทีมีวฒันธรรม ท่านจึงไดใ้หมี้การพฒันารําโทนขึน
อยา่งมีแบบแผน ประณีตงดงามทงัท่ารํา คาํร้อง ทาํนองเพลงและเครืองดนตรีทีใชต้ลอดจนการแต่ง
กายเมือไดก้าํหนดรําโทนขึนอยา่งเป็นแบบแผนแลว้ ต่อมาจึงเปลียนมาเรียก “รําวง” และไดม้ี คาํว่า 
“มาตรฐาน” เพิมขึนมาอีกจึงกลายเป็น “รําวงมาตรฐาน” จนถึงปัจจุบนั 

 
 1.2 นาฏยศัพท์ทีใช้ในการรํา 

กาญจนา อินทรสุนานนท์ และรุจี ศรีสมบติั (2544 : 10-13) กล่าวว่านาฏยศพัท์ หมายถึง 
ศพัท์ทีใช้ในการแสดงท่าทางทางนาฏศิลป์ไทย ซึงศพัท์เหล่านีเป็นศพัท์เฉพาะในทางนาฏศิลป์
เท่านนัผูที้ศึกษาและมีความรู้ดา้นนีจะเขา้ใจความหมายไดดี้ว่าศพัทใ์ดคาํใดควรจะตอ้งแสดงท่าทาง
อยา่งไรจึงจะถกูตอ้ง ยงัมีนาฏศพัทอี์กมากมายทีมิไดก้ล่าวไว ้ณ ทีนี ศพัทที์อธิบายต่อไปนีเป็นศพัท์
ทีใชใ้นรําวงมาตรฐาน 
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1.2.1 วง คือส่วนโคง้ของลาํแขนประกอบดว้ยการตงัมือแบขึนทงัสีนิวแต่นิวหวัแม่ 
มืองอเขา้หาฝ่ามือเลก็นอ้ย พร้อมทงัหกัขอ้มือเขา้หาลาํแขน และทอดแขนใหไ้ดส่้วนโคง้ที
สวยงาม ไดแ้บ่งออกเป็น 

 1.2.1.1 การตงัวงบน คือการใชส่้วนโคง้ของลาํแขนทีอยูข่า้งศีรษะ โดยตวั
พระและตวันางจะแตกต่างกนัตรงทีตวัพระ วงบนจะอยู่ระดบัแง่ศีรษะ (ตรงขมบั) และวง
กวา้ง ส่วนตวันางวงจะอยูร่ะดบัหางคิว มีส่วนโคง้ของลาํแขนแคบกว่าตวัพระ 

 1.2.1.2 การตงัวงกลาง คือ การใชส่้วนโคง้ของลาํแขนปลายนิวอยู่ระดบั
ไหล่ระหว่างวงบนและวงล่าง 

 1.2.1.3 การตงัวงล่าง คือ การใชส่้วนโคง้ของลาํแขน ทีทอดโคง้ลงเบือง
ล่าง ปลายมืออยูร่ะดบัหนา้ทอ้ง 

 1.2.1.4 การตังวงหน้า คือ การใช้ส่วนโค้งของลาํแขน ทีทอดโค้งอยู่
ขา้งหนา้ โดยตวัพระปลายนิวมืออยูร่ะดบัขา้งแกม้ขา้งเดียวกบัวง ส่วนตวันางปลายนิวจะอยู่
ตรงระดบัปาก 

 1.2.1.5 การตงัวงพิเศษ คือ การตงัวงทีอยูร่ะหว่างวงบนกบัวงหนา้ 

 1.2.2 การจีบ คือ ลกัษณะการใชนิ้วหวัแม่มือมาจรดขอ้แรกของปลายนิวชี โดยนับ
จากปลายนิวลงมานิวทีเหลือทังสามเหยียดตึงแลว้กรีดออกให้สวยงามในลกัษณะคลา้ยพดั แบ่ง
ออกเป็น 

 1.2.2.1 การจีบหงาย คือ การหงายขอ้มือขึนแลว้หกัขอ้มือเขา้หาลาํตวัโดย
ทาํท่าจีบ ใหป้ลายนิวทีจีบชีขึนขา้งบน 

 1.2.2.2 การจีบควาํ คือ การควาํลาํแขนหกัขอ้มือลงแลว้ทาํท่าจีบใหล้ายนิว
ทีจีบชีลงล่าง 

 1.2.2.3 การจีบหลงั คือ ลกัษณะการจีบควาํ แขนตึงอยู่ขา้งหน้า แลว้ส่ง
แขนทงัแขนตึงไปขา้งหน้าหลงั โดยคงการจีบควาํ และหักขอ้มือไว ้ก็จะไดจี้บควาํ ซึงมี
ลกัษณะของแขนถกูบิดเขา้ทางลาํตวัจนทอ้งแขนพลิกไปดา้นหลงั 

 1.2.2.4 การจีบปรกหนา้ คือ การจีบหงาย แลว้งอแขนขึนเกือบตงัฉาก หัน
จีบเขา้หนา้หรือยกมือขึนสูงระดบัหนา้ 
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 1.2.2.5 การจีบปรกข้าง คือ การจีบคลา้ยจีบปรกหน้า แต่ลาํแขนจะอยู่
ดา้นขา้งยกมือขึนสูงระดบัศีรษะ 

 1.2.3 การจีบล่อแกว้ คือ ลกัษณะกิริยามือคลา้ยจีบหงาย คลา้ยจีบควาํ คลา้ยจีบปรก
ขา้ง คลา้ยจีบปรกหนา้ คลา้ยแบบหงายวงบวับาน คลา้ยแบควาํ และคลา้ยแบควาํวงล่าง ก็มีเล่นท่า
ฤทธิ การจีบเช่นนีใชป้ลายนิวกลางมาจรดกบัปลายนิวหวัแม่มือใหเ้ป็นรูปวงกลมส่วนนิวมือทีเหลือ
จะกรีดนิวตึงออกไป 

 1.2.4 การกรายมือ คือลกัษณะกิริยามือจากหงายแลว้หกัมือจีบลงล่างดว้ยการมว้น
ขอ้มือโดยมีลาํแขนเหยยีดตึงแลว้จึงงอแขนมว้นจีบไปตงัวง ส่วนมือขา้งทีตงัวงส่งไปจีบหลงั 

 1.2.5 การสะบดัมือจีบ คือ ลกัษณะของมือจากจีบหงายหรือจีบปรกขา้งแลว้คลาย
จีบออก โดยคลายมือลงแลว้พลิกขอ้มือขึนตงัวง 

 1.2.6 มว้นมือ กริยามว้นมือต่อเนืองจากจีบหงาย วิธีมว้นมือค่อยๆ ปัดจีบหงายลง
ล่างดว้ยการมว้นขอ้มือ แลว้ปล่อยจีบตงัมือขึน แลว้หงายฝ่ามือลงจีบควาํมว้นจีบขึน 

 1.2.7 คลายมือ คือกิริยาจากจีบควาํ ค่อยๆ หักขอ้มือให้หงายขึน ขณะขอ้มือหงาย
ใหค้ลายจีบออกชา้ๆ จนแบมือแลว้จึงกลบัตงัฝ่ามือขึน 

 1.2.8 ฉายมือ คือกิริยาแบบมือทีตะแคงอยู่ในระดบัอกหรืออยู่ในระดบัตาํกว่านัน
แขน งออยูก่่อน วิธีฉายมือเอียงศีรษะตรงขา้มกบัมือทีจะฉาย ค่อยๆ แทงปลายนิวมืออกไปขา้งหนา้ 

 1.2.9 ปาดมือ คือ กิริยาการใชม้ือเขา้หาลาํตวัและออกจากลาํตวั แบ่งออกเป็น 

 1.2.10 ปาดแขนตึง มีในท่ากวกัมือเรียก ใชป้าดมือเขา้หาตวั 

 1.2.11 ปาดแขนงอ คลา้ยปาดแขนตึง หากแต่ใชส่้วนขอ้มือกบัปลายนิวให้ลาํแขน
เคลือนเขา้ออกและงออยูต่ลอดเวลา มีทงับนและล่าง 

 1.2.12 การยกัตัว คือ การยกัตวัตรงส่วนบน นับจากส่วนเอวขึนมากดไหล่ขา้ง
เดียวกบัการหยอ่นสะเอว พร้อมกบัยบุจงัหวะดว้ยเมือกดไหล่และกระทาํสลบัขา้งทงัซา้ยขวา 

 1.2.13 การโยต้วั คือ การค่อยๆ  เอียงตวัไปทางซา้ยและทางขวาพร้อมการสะดุง้ตวั
ตามจงัหวะค่อยๆ เอียงไปชา้ๆ โดยการวางนาํหนกัตวับนเทา้ทีกา้วไขว ้
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 1.2.14 กระทบ คืออาการของการใชล้าํตวัประกอบจงัหวะอยา่งหนึง แบ่งออกเป็น 

 1.2.14.1 นงักระทบ คืออาการกระแทกตวัเป็นจงัหวะประกอบการรําดว้ย
การแข็งหนา้ขา ยกกน้ขึนเลก็นอ้ย ทาํจงัหวะเหมือนอาการสะดุง้แลว้กระแทกตวัลง 

  1.2.14.2 ยนืกระทบ แบ่งออกเป็น 

 1.2.14.2.1 กระทบเข่า คือกิริยาห่มเข่าในจงัหวะหนัก สันๆ ครัง
หนึงแลว้กา้วลง 

 1.2.14.2.2 กระทบสน้ มกัใชใ้นท่ายกัษ์และท่าลิง ขณะทีขาหน้า
ขา้งหนึงยกไวใ้ช้ขาอีกข้างหนึงซึงยืนอยู่เป็นฝ่ายกระทบ วิธีกระทบ ยืดเข่าขึน 
เผยอส้นเทา้รอจงัหวะและกระแทกลงพร้อมกบัวางเทา้ทียกลงให้ไดเ้หลียมตาม
ตอ้งการ 

 1.2.15 การกระดกเทา้ คือ ลกัษณะของการใชเ้ทา้ยกขึน โดยใหป้ลายเทา้ชีลง  
แบ่งออกเป็น 

 1.2.15.1 การกระดกหลงั คือ การยกเทา้ไปขา้งหลงั พยายามให้ส้นเทา้ติด
กบักน้หรือเกือบติดกน้โดยการดนัเข่าไปขา้งหลงัมากๆ 

 1.2.15.2 การกระดกเสียว คือ การยกเท้าคลา้ยกระดกหลัง แต่ยกเท้า
กระดกเฉียงไปดา้นขา้ง ซึงถา้มองขา้งหนา้จะสามารถมองเทา้ทีกระดกไดช้ดัเจน 

  1.2.16 การสะดุดเทา้ คือ การใชจ้มกูเทา้วางจรดพืน ยอ่เข่าทงัสองขา้ง ถา้สะดุง้เทา้
ก็ใชจ้มกูเทา้เลือกฐานเทา้ไปขา้งหน้า พร้อมโน้มตวัเล็กน้อย แลว้รีบชะงกัคา้งไว ้ขณะโน้มตวัไป
ขา้งหนา้สน้เทา้หลงัเปิดขึน 

 1.2.17 ยกเทา้ คือ ลกัษณะของการใชเ้ทา้ยกขึนโดยฝ่าเทา้ล่าง แบ่งออกเป็น 

 1.2.17.1 ยกหนา้ คือ การยกเทา้ขึนมาขา้งหน้า ให้ระดบัฝ่าเทา้อยู่ตรงกบั
เข่าขา้งทีจะยนื จะตาํกว่านนับา้งเพียงเลก็นอ้ย ส่งลาํขาส่วนล่างยนืไปขา้งหน้า และเฉียงมา
ทางเทา้ทียืนรับนาํหนัก หันส่วนขา้งของฝ่าเทา้ดา้นหัวแม่เทา้ออกไปทางหน้า ชกัส้นเทา้
เชิดปลายเทา้ใหตึ้งหกัขอ้เทา้เขา้หาลาํตวั ใชไ้ดท้งัตวัพระและตวันาง ตวัพระเหลียมขากวา้ง
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หักขอ้เท้าเขา้หาลาํตวั ใชไ้ด้ทงัตวัพระและตัวนาง ตวัพระเหลียมขากวา้ง ถา้เป็นตวันาง
เหลียมจะแคบลงมา 

 1.2.17.2 ยกขา้ง คือ ลกัษณะอาการของการยกเทา้คลา้ยยกหน้า แต่กนัเข่า
ออกไปขา้งๆ  มากๆ ใชส้าํหรับตวัพระ ถา้เป็นตวันางจะใชว้ิธีการทีเรียกว่า “เดียว” แทน 
คือใชส้น้เทา้จรดขาอีกขา้งหนึง ไม่ควรใหสู้ง แบะเข่าเหมือนตวัพระ 

 1.2.18 การจรดเท้า คือ การแตะพืนดว้ยจมูกเทา้ข้างใดข้างหนึงโดยเปิดส้นเท้า 
ส่วนเทา้ทีไม่จรดจะวางเต็มเทา้ 

 1.2.19 การถดัเทา้ คือ การวางเทา้ใดเทา้หนึงไวข้า้งหลงัดว้ยจมูกเทา้ เพือยืนรับ
นาํหนกัและเปิดสน้เทา้หลงั ส่วนอีกเทา้หนึงวางไวข้างหน้าเต็มเทา้ โดยวางไขวเ้ทา้กบัเทา้หลงัให้
ปลายนิวเฉียงไปขา้งหนา้เลก็นอ้ย แลว้ถดัจมกูเทา้ทีอยูข่า้งหนา้ไปกบัพืน ใหป้ลายนิวขา้งหน้าทงัห้า
เชิดขึน เปิดสน้เทา้แลว้ยกเทา้ขึนเลก็นอ้ย กลบัมาวางไขวข้า้งหนา้ตามเดิม โดยงอเข่าทงัสองขา้งแบ่ง
ออกเป็น 

 1.2.19.1 การถดัเทา้อยูก่บัที แบ่งเป็นการถดัเทา้ไขว ้และการถดัเทา้เสมอ
กนัสาํหรับการถดัเทา้ไขวน้นั เทา้หนึงอยูห่นา้อีกเทา้หนึงอยูห่ลงัเปิดสน้เทา้ ส่วนการถดัเทา้
เสมอกนั คือการวางเทา้ทงัสองเสมอกนั ซึงเทา้หนึงจะยืนเต็มเทา้อีกเทา้หนึงจะปฏิบติัการ
ถดัเทา้เช่นเดียวกนัแต่อาจจะถดัเทา้ออกไปตรงขา้งหนา้และบางครังจะถดัไปขา้งๆ 

 1.2.19.2 การถดัเทา้เคลือนตวั คือ การถดัเท้าเดินโดยใชเ้ทา้ขวาเป็นฝ่าย
ถนดั วิธีถดัเทา้อาศยัวางนาํหนกัและเสือกจมกูเทา้เช่นเดียวกนั หากแต่ว่ายกเทา้เช่นเดียวกนั 
หากแต่ว่ายกเทา้ถดัเคลือนไปเท่านนั 

 1.2.20 การกา้วเทา้ คือ การใชเ้ทา้ขา้งใดขา้งหนึงกา้วลงกบัพืน โดยนาํหนักตวัตอ้ง
โนม้หนกัไปขา้งหนา้เทา้ทีกา้ว เทา้หลงัยอ่เข่าใหดู้พองาม ถา้เป็นตวัพระเหลียมจะกวา้ง ส่วนตวันาง
เหลียมจะแคบลง แบ่งออกเป็น 

1.2.20.1 การกา้วเทา้มาขา้งหนา้ คือ การยกเทา้ขา้งหนึงวางลงกบัพืนโดย
ใชส้น้เทา้วางก่อนแลว้จึงวางเต็มเทา้กา้วไปขา้งหนา้ ส่วนเทา้หลงัจะไขวเ้ทา้และเปิดส้นเทา้
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ทงัตวัพระตวันาง สาํหรับตวัพระจะยอ่ตวักนัเข่าทงัสองขา้ง ส่วนตวันางให้เข่าชิดและวาง
เทา้ตรงไปขา้งหนา้ 

 1.2.20.2 การกา้วเทา้มาดา้นขา้ง คือ การกา้วหน้า แต่จะเฉียงออกดา้นขา้ง
มากลกัษณะของเทา้ตวัพระและตวันาง เมือกา้วแลว้การใชเ้ข่าจะแตกต่างกนั โดยตวัพระจะ
กนัเข่าออกส่วนตวันางจะหลบเข่าดา้นเทา้ทีอยูห่ลงั 

 1.2.20.3 การกา้วเทา้ไขวคื้อ การกา้วเทา้คลา้ยกา้วหนา้แต่เวลากา้วแลว้เทา้
หนา้จะไขวม้ากกว่าการกา้วหนา้ ซึงลกัษณะการกา้วไขวต้วันางมกันิยมใช ้สาํหรับตวัพระ
จะนิยมใชบ้างครังทีสงัเกตได ้เช่น ท่าขยนัเทา้ 

 1.2.21 ขยนัเทา้ เหมือนซอยเทา้ ผดิกนัทีเทา้ขยนัตอ้งไขวเ้ทา้แลว้จึงทาํกิริยาเหมือน
ซอย ถา้ผูร้ําขยนัเคลือนทีไปทางขวาก็ใหเ้ทา้ซา้ยอยูห่นา้จะไปทางซา้ยก็ใหเ้ทา้ขวาอยูห่นา้ 

 1.2.22 การวางสน้ คือ การใชส้น้เทา้แตะพืนโดยเปิดปลายเทา้ขึนใกลก้บัเทา้อีกขา้ง
หนึงซึงวางเต็มเทา้ โดยหกัขอ้เทา้ขึน เทา้ทีวางสน้จะอยูใ่กลก้บัเทา้อีกขา้งหนึงซึงวางเต็มเทา้ 

 1.2.23 ประเทา้ คือการเผยอจมกูเทา้ขา้งใดขา้งหนึงเพียงนิดเดียวใชจ้มกูเทา้กระทบ 

ลงบนพืน 

 1.2.24 ตบเทา้ คือ กิริยาของการใชเ้ทา้คลา้ยกบัการประเทา้ แต่ไม่ตอ้งยกเทา้ขึนห่ม
เข่าตามจงัหวะทีตบเทา้ตลอดเวลา 

 1.2.25 กระทุง้ คือการกระแทกจมกูเทา้ทีอยูข่า้งหลงัครังหนึงก่อน แลว้กระดกเทา้
โดยยกเทา้ทีกระแทกไปดา้นหลงั โดยใชส้น้เทา้ติดกบักน้ บางครังการกระทุง้เทา้ไม่ตอ้งกระดกก็มี
โดยกระทุง้แลว้กา้วตามปกติ 

 1.2.26 กะเทาะ คือ อาการของการใชเ้ทา้คลา้ยกระทุง้ แต่ไม่ตอ้งกระดกเทา้ ใชจ้มูก
เทา้กระทุง้เป็นจงัหวะหลายๆ ครัง 

 1.2.27 แตะเทา้ คือ การใชส่้วนของจมกูเทา้แตะพืนและวิงหรือกา้ว ขณะทีกา้วส่วน
อืนๆ ของเทา้ถึงพืน 
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 1.2.28 ซอยเทา้ คือ กิริยาทีใชจ้มกูเทา้วางกบัพืน ยกสน้เทา้น้อยๆ ทงั 2 เทา้ แลว้ยาํ
ซา้ยขวาถีๆ จะอยูก่บัพืนหรือเคลือนทีก็ได ้

 1.2.29 ฉายเทา้ คือกิริยาทีกา้วหนา้ แลว้ตอ้งการลากเทา้ทีกา้วมาพกัไวข้า้งๆ ให้ใช้
จมกูเทา้จรดพืนไว ้เผยอสน้เลก็นอ้ย แลว้ลากมาพกัไวใ้นลกัษณะเหลือมเทา้ โดยหันปลายเทา้ทีฉาย
มาใหอ้ยูด่า้นขา้ง 

 1.2.30 รวมเทา้ คือ กิริยาทีใชส้น้เทา้ทงัสองขา้งวางชิดกนั ปลายเทา้บานออก 

 1.2.31 โยต้วั คือ การค่อยๆ  เอียงตวัไปทางซา้ยและทางขวา พร้อมกบัสะดุง้ตวัตาม
จงัหวะค่อยๆ  เอียงไปชา้ๆ 

 1.2.32 ยกัตวั คือ การยกัตรงทีส่วนบนนับจากส่วนเอวขึนมา กดไหล่ขา้งเดียวกบั
การหยอ่นสะเอว พร้อมกบัยบุจงัหวะดว้ยเมือกดไหล่ 

 1.2.33 ตีไหล่ คือ การเอียงไหล่ขวาไปขา้งหลงัแลว้ตีกลบัมาขา้งหนา้ใหแ้รงเลก็ 

นอ้ยพร้อมกบัเบียงตวัไปทางไหล่ขา้งทีตี 

 1.2.34 กล่อมไหล่ คือ การเอียงไหล่ขวาไปขา้งหน้า หน้าตรงกล่อมเพียงเล็กน้อย
เอียงตวัไปขา้งหนา้ทีกล่อม ลกัคอเลก็นอ้ย ทาํสลบักบัไหล่ซา้ย 

นาฏศพัทต่์างๆ  เหล่านี จดัเป็นพืนฐานทีเป็นผลทาํใหเ้กิดท่าทางขึนในวงการนาฏศิลป์ไทย 
เรียกว่า “การรําตีบท” ซึงการรําตีบทนี บางครังอาจเรียกว่า “การรําบท” “รําใชบ้ท” “รําตีบท” หรือ 
“ภาษาท่านาฏศิลป์” ก็ไดเ้ช่นกนั และนับเป็นสิงทีมีความสาํคญัส่วนหนึงของการแสดงนาฏศิลป์
ไทย (สุมิตร เทพวงษ.์ 2548 : 203) ซึงเพลงทีใชใ้นงานวิจยัชินนีคือเพลงชาวไทย ซึงมีท่ารําของเพลง
คือท่า ชกัแป้งผดัหนา้ ทีประกอบไปดว้ยท่านาฏศพัทคื์อ ตงัวงหนา้และจีบปรกขา้ง 
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 1.3 ท่ารําวงมาตรฐาน 
ครูศุภลกัษณ์ ภทัรนาวิก , ครูมลัลี คงประภศัร์ และ ครูลมุล ยมะคุปต์ ไดร่้วมกนัประดิษฐ์

ท่ารําขึน ทงัหมด 14 แม่ท่า เป็นชือท่ารําทีอยู่ในรําแม่บท ไดแ้ก่ท่ารําสอดสร้อยมาลา ท่ารําชกัแป้ง
ผดัหนา้ ท่ารําส่าย ท่ารําสอดสร้อยมาลาแปลง ท่ารําแขกเตา้เขา้รังและผาลาเพียงไหล่ ท่ารํายวั ท่ารํา
พรหมสีหนา้และยงูฟ้อนหาง ท่ารําชา้งประสานงาและจนัทร์ทรงกลด ท่ารําชะนีร่ายไมแ้ละท่ารําจ่อ
เพลิงกาฬ ท่ารําขดัจางนางและจนัทร์ทรงกลด ท่ารําล่อแกว้และท่ารําขอแกว้  ดงัภาพที 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  ท่ารําสอดสร้อยมาลา 
 

 1.4 เพลงรําวงมาตรฐาน 
เพลงรําวงมาตรฐาน ประกอบไปดว้ยเพลงทงัหมด 10 เพลงไดแ้ก่ เพลงงามแสงเดือนเพลง

ชาวไทย เพลงรํามาซิมารํา เพลงคืนเดือนหงาย เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจนัทร์วนัเพ็ญเพลง
ดอกไมข้องชาติ เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบ ซึงในงานวิจยัชินนี
เพลงทีจะใชคื้อเพลงชาวไทย ซึงจะยกตวัอยา่งเนือเพลงและรายละเอียดของเพลงไดด้งัต่อไปนี 

ชือเพลง   ชาวไทย 

คาํร้อง    จมืนมานิตยน์เรศ (เฉลิม เศวตนนัท)์ หวัหนา้กองการสงัคีต กรมศิลปากร 

ทาํนอง   อาจารยม์นตรี ตราโมท 

ท่ารํา   ชกัแป้งผดัหนา้ – เดินยาํเทา้ 
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ชาวไทยเจา้เอ๋ย           ขออยา่ละเลยในการทาํหนา้ที  
การทีเราไดเ้ล่นสนุก            เปลืองทุกขส์บายอยา่งนี  
เพราะชาติเราไดเ้สรี            มีเอกราชสมบูรณ์  
เราจึงควรช่วยชูชาติ            ใหเ้ก่งกาจเจิดจาํรูญ  
เพือความสุขเพิมพนู              ของชาวไทยเราเอย 

ซึงความหมายของเพลงชาวไทยทีผูแ้ต่งไดแ้ต่งขึนนีตอ้งการกล่าวถึงความหมายทีว่า หน้าทีทีชาว
ไทยพึงมีต่อประเทศชาตินนัเป็นสิงทีทุกคนควรกระทาํ อย่าไดล้ะเลยไปในการทีเราไดม้าเล่นรําวง
กนัอยา่งสนุกสนาน ปราศจากทุกข์โศกทงัปวงนีก็เพราะว่า ประเทศไทยเรามีเอกราช ประชาชนมี
เสรีในการจะคิดจะทาํสิงใดๆ ทงันนัเราจึงควรช่วยกนัเชิดชูชาติไทยให้รุ่งเรืองต่อไป เพือความสุข
ยงิๆ ขึนไปของพวกเราชาวไทย 

 

 1.5 คาํร้องของเพลงรําวงมาตรฐาน 
เพลงรําวงมาตรฐานทงั 10 เพลงนี มีผูป้ระพนัธ์คาํร้องทงัหมด 2 ท่านดว้ยกนั ไดแ้ก่ท่าน

แรกคือ จมืนมานิตยน์เรศ (เฉลิม เศวตนนัท)์ สมยันนัท่านดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้กองการสังคีต กรม
ศิลปากร ผูซึ้งประพนัธเ์พลงขึน 4 เพลง คือ เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรําซิมารํา  เพลง
คืนเดือนหงาย และอีกท่านคือ คุณหญิงละเอียด พิบูลสงครามทีท่านไดป้ระพนัธไ์วท้งัสิน 6 เพลงคือ 
เพลงดวงจนัทร์วนัเพ็ญ เพลงดอกไมข้องชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า เพลง
ยอดชายใจหาญและเพลงบูชานกัรบ 

 

 1.6 ทํานองเพลงรําวงมาตรฐาน 
ท่วงทาํนองของเพลงรําวงมาตรฐานทงั 10 เพลงนีมีผูแ้ต่งทาํนองเพลงอยู่ 2 ท่านดว้ยกนัคือ

ท่านแรก อาจารยม์นตรี ตราโมท เป็นผูเ้ชียวชาญดนตรีไทย กรมศิลปากร และเป็นศิลปินแห่งชาติ 
ไดแ้ต่งทาํนองไวท้งัหมด 6 เพลง คือ เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรําซิมารํา เพลงคืนเดือน
หงาย เพลงดวงจนัทร์วนัเพญ็ เพลงดอกไมข้องชาติ และอีกท่านคือ ครูเอือ สุนทรสนาน หัวหน้าวง
ดนตรีกรมประชาสมัพนัธ ์แต่งทาํนองไวท้งัหมด 4 เพลง คือ เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจนัทร์
ขวญัฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ และเพลงบูชานกัรบ 
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                (ก)                                            (ข)                                                (ค) 

 1.7 เครืองดนตรีรําวงมาตรฐาน 
เดิมทีนนัเพลงรําวงมาตรฐาน ซึงสมยัก่อนชือว่ารําโทน มีเครืองดนตรีประกอบหลกั คือ ฉิง 

กรับ ฉาบ และโทน เมือมีการพฒันาการรําขึนจึงไดพ้ฒันาเครืองดนตรีทีใชด้้วยโดยใชว้งดนตรี
สากลเขา้มาช่วยบรรเลง 

 1.8 การแต่งกายรําวงมาตรฐาน 
การแต่งกายนันไม่ได้กาํหนดเฉพาะเจาะจงว่าต้องแต่งชุดไทยอย่างใดอย่างหนึงอย่าง

แน่นอน โดยผูร้ําสามารถแต่งไดห้ลายอย่าง เช่น แต่งชุดไทยจกัรี ชุดไทยสมยัรัชกาลที 6 ชุดไทย
แบบชาวบ้านคือห่มสไบนุ่งโจงกระเบน หรือชุดไทยสมยัใดก็ได้ ขอให้เป็นแบบไทย  ดูสุภาพ 
งดงาม ชายก็แต่งไดท้งัชุดไทยแบบชาวบา้น คือ นุ่งโจงกระเบน ใส่เสือคอพวงมาลยั แขนสัน ผา้
คาดเอว หรือชุดไทยเสือพระราชทาน กางเกงขายาว ชุดราชปะแตน หรือชุดสากลใส่เสือสูทก็ได ้

ดงัภาพที 2 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ภาพที  การแต่งกายทีใชใ้นการรําวงมาตรฐานในแบบต่างๆ   
(ก) การแต่งกายแบบพืนเมือง (ข) การแต่งกายแบบสากลนิยม  

(ค) การแต่งกายแบบพระราชนิยม 
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1.9 จงัหวะและเครืองกาํกบัจงัหวะของดนตรีไทย 
“จงัหวะ” มีความหมายถึงมาตราส่วนของระบบดนตรีทีดาํเนินไปในช่วงของการบรรเลง

เพลงอยา่งสมาํเสมอเป็นตวักาํหนดให้ผูบ้รรเลงจะตอ้งใชเ้ป็นหลกัในการบรรเลงเพลงจงัหวะของ
ดนตรีไทยจาํแนกได ้  ประเภท คือ 

 1.9.1 จังหวะสามญั หมายถึงจังหวะทวัไปทีนักดนตรียึดเป็นหลกัสําคัญในการ
บรรเลงและขบัร้องโดยปกติจงัหวะสามญัทีใชก้นัในวงดนตรีจะมี  ระดบั คือ  

 1.9.1.1 จงัหวะชา้ใชก้บัเพลงทีมีอตัราจงัหวะสามชนั  
 1.9.1.2 จงัหวะปานกลางใชก้บัเพลงทีมีอตัราจงัหวะสองชนั  
 1.9.1.3 จงัหวะเร็วใชก้บัเพลงทีมีอตัราจงัหวะชนัเดียว 

 1.9.  จงัหวะฉิง หมายถึง  จงัหวะทีใชฉิ้งเป็นหลกัในการตี โดยปกติจงัหวะฉิงจะตี 
“ฉิง…ฉบั” สลบักนัไป ตลอดทงัเพลง แต่จะมีเพลงบางประเภทตีเฉพาะ “ฉิง” ตลอดเพลง บางเพลง
ตี “ฉิง  ฉิง  ฉบั” ตลอดทงัเพลง หรืออาจจะตีแบบอืนๆ  ก็ได ้จงัหวะฉิงนีนักฟังเพลงจะใชเ้ป็นแนว
ในการพิจารณาว่าช่วงใดเป็นอตัราจงัหวะ สามชนั  สองชนั  หรือ ชนัเดียวก็ได ้เพราะฉิงจะตีเพลง
สามชนัใหมี้ช่วงห่างตามอตัราจงัหวะของเพลงหรือตีเร็วกระชนัจงัหวะในเพลงชนัเดียว 

 1.9.3 จงัหวะหนา้ทบั หมายถึงเกณฑก์ารนบัจงัหวะทีใชเ้ครืองดนตรีประเภทเครือง 

ตีประเภทหนงัซึงเลียนเสียงการตีมาจาก “ทบั”  เป็นเครืองกาํหนดจงัหวะ เครืองดนตรีเหล่านี ไดแ้ก่ 
ตะโพน กลองแขก สองหนา้ โทน-รํามะนา หนา้ทบั 

เครืองกาํกบัจงัหวะ หมายถึง เครืองดนตรีทีบรรเลงประกอบอยู่ในวงดนตรีแต่ไม่ไดใ้ชใ้น
การดาํเนินทาํนองเพลง จะใชเ้พียงแค่ใหเ้กิดจงัหวะ เพือใหว้งดนตรีสามารถบรรเลงเพลงไปไดอ้ยา่ง
ราบรืน ถูกต้อง และเป็นระเบียบ ยงัรวมถึงการควบคุมอตัราความชา้ -เร็ว ของการบรรเลงดนตรี
เท่านนั ดงันนัจากทีกล่าวมานีนอกเหนือจากเครืองทีทาํให้เกิดทาํนองเพลงแลว้ จึงถือว่าเป็นเครือง
กาํกบัจงัหวะทงัสิน ในดนตรีไทยเครืองกาํกบัจงัหวะจะไดแ้ก่ ฉิง ฉาบ กรับ โหม่ง กลองเป็นตน้ 
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เครืองกาํกับจังหวะใช้สาํหรับทาํหน้าทีในการบรรเลงเพลง ซึงเป็นเครืองมือบังคับให้
ทาํนองดาํเนินไปโดยพร้อมเพรียงกนัส่วนใหญ่เครืองดนตรีประเภทกาํกบัจงัหวะจะมีการบรรเลงใน
อตัราทีแน่นอน และคงที ตลอดทงับทเพลง ส่วนใหญ่จะมีเสียงเพียงไม่กีระดบัเสียง ไม่ครบเสียง
ตามทาํนองของดนตรี จึงไม่สามารถมาบรรเลงเป็นทาํนองเพลงได ้ใชเ้พียงแค่กาํกบัจะหวะของ
เพลงเท่านนัโดยการกาํกบัจงัหวะจะมีหน้าทีทีแตกต่างกนัไปเช่น ให้เดินจงัหวะโดยห่างๆ ให้เดิน
จงัหวะยอ่ยใหรู้้จงัหวะหนกั-เบา คุมจงัหวะใหญ่เป็นตน้ 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้รําวงมาตรฐานเป็นศิลปะแห่งการฟ้อนรําซึงจะตอ้งให้เขา้กบัจงัหวะ
โดยจะมี “ฉิง” เป็นเครืองกาํกบัจงัหวะในระยะสัน กล่าวคือกาํกบัเพียงครึงห้องเพลงสาํหรับเพลง
ชนัเดียว หนึงหอ้งเพลงสาํหรับเพลงสองชนั และ  หอ้งเพลงสาํหรับเพลงสามชนั ซึงหมายความว่า
เพลงชนัเดียวนนัครึงหอ้งเพลงจะตีฉิง  ครัง ส่วนเพลงสองชนั  หอ้งเพลงตีฉิง  ครัง เพลงสามชนั 
 หอ้งเพลงจึงจะตีฉิง  ครัง 

2. กล้อง Kinect 
 กลอ้ง Kinect  เป็นอุปกรณ์เสริมการใชง้านเครืองเล่นเกม Xbox 360 มีความสามารถในการ
ตรวจจบัผูเ้ล่น และสามารถตรวจจบัตาํแหน่งต่างๆ ของร่างกายผูเ้ล่นได ้โดยให้ขอ้มูลตาํแหน่งที
ตรวจจบัไดเ้ป็นแบบสามแกน (กวา้ง x สูง x ลึก) ดงันนัจึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการตรวจจบั
การเคลือนไหวของร่างกาย แบบปราศจากการทาํเครืองหมายตามตาํแหน่งต่างๆ บนร่างกายได้
(Markerless Motion Capture) โดยระบบหลกัๆ ของกลอ้ง Kinect คือ 

. ตรวจจบัการเคลือนไหว  มิติแบบเต็มตวั (Full-body D Motion Capture) 

. จดจาํใบหนา้ (Facial Recognition) 

. จดจาํเสียง (Voice Recognition) 

โดยองคป์ระกอบภายในทีเป็นส่วนประกอบหลกัของกลอ้งซึงจะทาํให้ กลอ้ง Kinect มีระบบการ
ทาํงานดงักล่าวไดน้นัประกอบดว้ย 

. มอเตอร์ทีสามารถเคลือนไหวขึนลงได ้

. กลอ้ง RGB (RGB Camera) 

. เซ็นเซอร์วดัระยะ (Depth Sensor) 

. ไมโครโฟน  ตวั (Multi-array Microphone) 
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โดยในการวดัระยะหรือความลึกของวตัถุต่างๆ นันกลอ้ง Kinect จะอาศยัการทาํงานของอุปกรณ์
เซ็นเซอร์วดัระยะ (Depth Sensor) ซึงประกอบอุปกรณ์ 2 ชนิดคือ Infrared Laser Projector และ 
Monochrome CMOS Sensor โดยตวั Infrared Laser Projector จะส่งแสงอินฟราเรดไปกระทบกบั
วตัถุทีอยูใ่นแนวรัศมี เมือแสงอินฟราเรดกระทบกบัวตัถุก็จะสะทอ้นกลบัมาทีตวัรับ Monochrome 

CMOS Sensor จากนนัซอฟตแ์วร์ก็จะคาํนวณระยะทางอาศยัเวลาการเดินทางของแสงอินฟราเรด 

การตรวจจบัตาํแหน่งต่างๆ ของร่างกายโดยใชก้ลอ้ง Kinect ในงานวิจยันีใช ้Kinect for 

Windows® Software Development Kit (SDK) ทีมี Natural User Interface (NUI) API ซึงเป็นส่วน
เชือมต่อระหว่าง Kinect Sensors (VGA Camera, Monochrome Camera, IR Camera, and 4 

Microphones) กบัคอมพิวเตอร์ และทาํหนา้ทีนาํขอ้มลูต่างๆ  เช่น รูปภาพ ความตืนลึกของรูปไปใช้
ต่อ โดยขอ้มลูเหล่านีเมือถกูประมวลผลแลว้สามารถนาํไปใชง้านในรูปแบบ Skeletal Tracking เพือ
ใชใ้นการใหข้อ้มลูตาํแหน่งของขอ้ต่อของผูที้ถกูตรวจจบัได ้โดยตาํแหน่งของกลอ้งจะเป็นตาํแหน่ง
จุดกาํเนิด (X = Y = Z = 0) ตามทีแสดงในภาพที 3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 แสดงแกน X, Y และ Z ของกลอ้ง Kinect 

 จากภาพที 3 ค่า X จะเป็นค่าแสดงระยะทางทีห่างออกไปจากจุดกาํเนิดตามแนวนอนที
กลอ้งตรวจจบั จะมีค่าเป็นบวกเมือตาํแหน่งทีถกูตรวจจบัไดอ้ยูท่างดา้นซา้ยของกลอ้ง ค่า Y จะเป็น
ค่าแสดงระยะทางทีห่างออกไปจากจุดกาํเนิดตามแนวตังทีกลอ้งตรวจจับ จะมีค่าเป็นบวกเมือ
ตาํแหน่งทีถกูตรวจจบัไดอ้ยู่สูงกว่าตาํแหน่งของกลอ้ง และค่า Z จะเป็นระยะทางทีห่างออกไปจาก
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กลอ้งโดยจะมีค่าเป็นบวกเสมอตาํแหน่งขอ้ต่อทีตรวจจบัไดจ้ะสัมพนัธ์กบัตาํแหน่งของร่างกาย
มนุษย ์20 ตาํแหน่ง ดงัทีปรากฏในภาพที 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4 ตาํแหน่งขอ้ต่อทีกลอ้ง Kinect ตรวจจบัทีสมัพนัธก์บัตาํแหน่งของร่างกายมนุษย ์

 แต่ละตาํแหน่งขอ้ต่อจะมีค่า  X, Y และ Z ในหน่วยเมตร และแต่ละตาํแหน่งขอ้ต่อจะมี
ฟิลด ์TrackingState แสดงสถานะของการตรวจจบัตาํแหน่งขอ้ต่อนันๆ โดยค่าทีไดจ้ะเป็นหนึงใน
สถานะต่างๆ คือ NotTracked (ไม่สามารถตรวจจบัได)้, Inferred (การตรวจจบัเป็นการประมาณ) 
และ Tracked (สามารถตรวจจบัได)้  
 ในการตรวจจบัตาํแหน่งขอ้ต่อบนร่างกาย หากผูที้ถูกตรวจจบัยืนหันหน้าเขา้หากลอ้งใน
ระยะห่าง 1.2 – 3.5 เมตร ค่า X, Y และ Z ของขอ้ต่อทีถกูตรวจจบัได ้จะมีค่าใกลเ้คียงกบัการวดัจริง
แต่หากมีบางข้อต่อทีกลอ้งไม่สามารถตรวจจบัได  ้หรือถูกบดบงัไป เช่น ยืนมือไขวห้ลงั เป็นต้น 
โดยทีค่าตาํแหน่งของขอ้ต่อนนัจะเป็นค่าประมาณและนอกจากนี NUI API ยงัสามารถให้ค่าความ
สูงของกลอ้งจากระนาบพืน เมือกลอ้งสามารถตรวจจบัพืนได ้ซึงค่าทีไดมี้ความถูกตอ้งแม่นยาํมาก 
สามารถนาํค่าความสูงนีไปใชอ้า้งอิงไดเ้นืองจากกลอ้งแต่ละตวัจะยึดตาํแหน่งขอ้ต่อทีตรวจจบัได้
เทียบกบัตาํแหน่งของกลอ้งของตวัเอง  



20 
 

 
 

3. กราฟ (Graphs) 
กราฟเป็นแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ทีใช้ในการจาํลองปัญหาบางปัญหาทีกล่าวถึง

ความสมัพนัธข์องจุดและเสน้เชือมระหว่างจุดสองจุดใดๆ เช่น แผนทีถนนเชือมระหว่างเมืองต่างๆ 
แผนทีเส้นทางการบิน เครือข่ายการเชือมโยงของระบบสือสารใช้คาํนวณหาระยะทางหรือใช้
คาํนวณหาระยะทีสนัทีสุดระหว่างแต่ละเสน้ทางดงัภาพที 5 

 

 
 
 

 

 

ภาพที 5 แสดงกราฟทีมจุีดยอด 6 จุด และเสน้เชือม 7 เสน้ 

 ในบางกรณีทีตอ้งการใชก้ราฟมาจาํลองเพือใชแ้กไ้ขปัญหาบางอย่างในกรณีเช่น สมมุติว่า
ตาํบลหนึงมี 6 หมู่บา้น คือ หมู่บา้น A, B, C, D, E และ F โดยทีหมู่บา้น A, B และ F มีถนนเชือมต่อ
กนัหมู่บา้น C มีถนนเชือมไปยงัหมู่บา้น B, E และ Dหมู่บา้น A และ E มีถนนเชือมต่อกนัและ
หมู่บา้น D และ F มีถนนเชือมต่อกนัถา้เขียนแผนภาพโดยให้จุดแทนหมู่บา้น และเส้นทีเชือมโยง
ระหว่างจุดสองจุดแทนถนนจะไดแ้ผนภาพที 6 ดงันี 

 

 

 
 
 
 

ภาพที 6 แผนภาพแสดงการเชือมโยงกนัระหว่างจุด A, B, C, D, E และ F 
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ซึงกราฟจากภาพที จะแสดงเห็นการเชือมโยงกนัของกราฟโดยทีเสน้ทีเชือมระหว่างจุดยอดสองจุด
เรียกว่า  “เส้นเชือม” ลักษณะของเส้นเชือมอาจจะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ ซึงในเชิง
คณิตศาสตร์ถา้กาํหนดใหก้ราฟใดๆ เป็นกราฟ G จะมีบทนิยามดงันี 

กราฟ G ประกอบดว้ยเซตจาํกดั  เซต คือ 

. เซตทีไม่เป็นเซตว่างของจุดยอด (Vertex) แทนดว้ยสญัลกัษณ์ V(G) 

. เซตของเสน้เชือม (Edge) ทีเชือมระหว่างจุดยอดแทนดว้ยสญัลกัษณ์ E(G) 

เราสามารถวาดกราฟอธิบายนิยามไดด้งัภาพที 7 

 
 
 
 
 
 

ภาพที 7 แสดงภาพตวัอยา่งนิยามของกราฟ G 

 จากภาพที 7 จะไดว้่า  V(G) = {A, B, C, D}   และ   E(G) = {e1, e2, e3, e4} ซึงในการเขียน
แผนภาพของกราฟใดๆ นนัจะกาํหนดตาํแหน่งของจุดยอด ณ ตาํแหน่งใดก็ไดแ้ละจะลากเส้นเชือม
ของกราฟเป็นเส้นตรงหรือเส้นโคง้มีความยาวเท่าใดก็ได้ซึงก็ยงัถือว่ากราฟเหล่านันเป็นกราฟ
เดียวกนัดงัภาพที 8 
 
 
 
 
  
 

ภาพที 8 กราฟแบบเดียวกนัทีมีการกาํหนดจุดยอดและลากเสน้เชือมในลกัษณะทีแตกต่างกนั 
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จากนิยามของกราฟเบืองตน้อีกประการหนึงคือกราฟทีไม่มีเส้นเชือมขนานและไม่มีวงวนเรียกว่า 

“กราฟอยา่งง่าย” หรือ กราฟเชิงเดียว (Simple graph) กราฟทีมีเส้นเชือมขนานหรือมีวงวน เรียกว่า 
กราฟหลายเชิง (Multi graph) โดยทีงานวิจยัชินนีผูว้ิจยัจะใชเ้พียงกราฟเชิงเดียวมาใชใ้นงานวิจยั
เท่านนั 
 
4. มุม (Angle) 

มุมเกิดจากปลายของรังสีสองเส้นทีมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกนั  หรืออาจเกิดจากส่วนของ
เสน้ตรงสองเสน้พบกนัทีจุดๆ หนึง ซึงตรงจุดนีจะเรียกว่า “จุดยอดมุม” ซึงหน่วยในการวดัมุมนัน
อาจมีหน่วยเป็นองศาซึงเขียนโดยใชส้ญัลกัษณ์ “ ° ” หรือในหน่วยเรเดียนซึงในหน่วยเรเดียนนีจะ
พิจารณาความยาวของส่วนโคง้ของวงกลมทีรองรับมุมนนั จากความยาวรอบรูปของวงกลม (รัศมี 1 

หน่วย) คือ 2π มุมฉากจะมีมุม π/2 เรเดียนในหน่วยองศานันวงกลมจะมีอยู่ 360 องศา ดงันันมุม
ฉากจะมีมุมเท่ากบั 90 องศา ซึงในทีนีเราอาจจะแบ่งมุมเป็นชนิดต่างๆ ตามความกวา้งหรือลกัษณะ
ของมุมไดด้งัตารางที 1 

ตารางที  ชือและขนาดของมุมต่างๆ 

ชือเรียกมุม ลกัษณะและขนาดของมุม 

มุมฉาก (Right angle) มุมขนาด 90° (หรือ π/2 เรเดียน หรือหนึงส่วนสีของรูปวงกลม) 

มุมแหลม (Acute angle) มุมทีเลก็กว่ามุมฉาก (นอ้ยกว่า °) 

มุมป้าน (Obtuse angle) 
มุมทีใหญ่กว่ามุมฉากแต่เลก็กว่าสองมุมฉาก (ระหว่าง ° กบั 

°) 

มุมตรง (Straight angle) มุมทีมีขนาดเท่ากบัสองมุมฉาก ( °) 

มุมกลบั (Reflex angle) 
มุมทีใหญ่กว่ามุมตรงแต่นอ้ยกว่ารูปวงกลมเต็มวง (ระหว่าง ° 

กบั °) 
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ตารางที  (ต่อ) 

ชือเรียกมุม ลกัษณะและขนาดของมุม 

มุมตรงขา้ม 

(Vertical/Opposite angle) 
มุมทีอยูฝั่งตรงขา้มของจุดตดัเมือเสน้ตรงสองเสน้ตดักนัคลา้ยตวั X 

มุมประชิด 

(Adjacent angle) 

มุมทีมีจุดยอดและรังสีดา้นหนึงร่วมกนั แต่ไม่กินพืนทีซึงกนัและ
กนั 

มุมประกอบมุมฉาก
(Complementary angles) มุมสองมุมทีมีผลรวมของขนาดเท่ากบัหนึงมุมฉาก ( °) 

มุมประกอบสองมุมฉาก 
(Supplementary angles) มุมสองมุมทีมีผลรวมของขนาดเท่ากบัสองมุมฉาก ( °) 

มุมประกอบสีมุมฉาก
(Explementary angles) มุมสองมุมทีมีผลรวมของขนาดเท่ากบัหนึงรอบรูปวงกลม ( °) 

 

ในงานวิจยัชินนีผูว้จิยัจะทาํการศึกษาและทดลองโดยใชเ้พียง มุมฉากมุมแหลมมุมป้าน 
และมุมตรง เพือประกอบการทาํวิจยัเท่านนั 

 
5. เวกเตอร์ (Vector) 
 5.1 ระบบพกิดั (แกนอ้างองิ) 
 ระบบพิกดัมีความสาํคญัเพือช่วยในการวดัมีความหมายเพราะในบางกรณีทีเราทราบขอ้มูล
แต่ก็อาจจะยงัไม่สามารถไปทาํการคาํนวณการวดัได ้เช่น ชายคนหนึงเดินทางมาเป็นระยะทาง 500 
เมตร ขอ้มลูเช่นนียงัไม่เพียงพอทีเราจะไปทาํการคาํนวณอะไรไดม้าก เนืองจากเป็นการบอกขอ้มลูที
ไม่สมบูรณ์เพราะเนืองจากยงัไม่ทราบว่าชายคนนนัเริมตน้ทีตาํแหน่งใดดงันนัในการกาํหนดระบบ
พิกดัสิงทีจะตอ้งทราบคือ จุดเริมตน้ชนิดของระบบพิกดั และทิศตามแกน ซึงในระบบพิกดัแบบ
มาตรฐานใน  มิติจะมีอยู ่2 แบบไดแ้ก่ระบบพิกดัฉาก (Cartesian) และระบบพิกดัเชิงขวั (Polar) ดงั
ปรากฏในภาพที 9 
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(ก)                                                           (ข) 

 (ก)                                              (ข)                                           (ค) 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที 9 ระบบพิกดัใน 2 มิติ   
 (ก) ระบบพิกดัฉาก (Cartesian) (ข) ระบบพิกดัเชิงขวั (Polar) 

ระบบพิกดัฉาก (Cartesian) คือระบบทีบอกค่าพิกดัของจุดดว้ยระยะห่างจากแกนทีตดักนั
เป็นมุมฉากโดยปกติจะวางแกนทงัสองในแนวระดบัและแนวดิงส่วน ระบบพิกดัเชิงขวั (Polar) คือ
ระบบทีบอกค่าพิกดัสองมิติในแต่ละจุดบนระนาบถูกกาํหนดโดยระยะทางจากจุดตรึงและมุมจาก
ทิศทางตรึงส่วนระบบพิกดัแบบมาตรฐานใน 3 มิติจะมีอยู ่3 แบบไดแ้ก่ระบบพิกดัฉาก (Cartesian) 

ระบบพิกดัทรงกระบอก (Cylindrical) และระบบพิกดัทรงกลม (Spherical) ดงัปรากฏในภาพที 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 10 ระบบพิกดัใน 3 มิติโดย   
           (ก) ระบบพิกดัฉาก (Cartesian) (ข) ระบบพิกดัทรงกระบอก (Cylindrical) 

           (ค) ระบบพิกดัทรงกลม (Spherical) 
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A - A           2
1 A             2 A  

5.2 ส่วนประกอบของเวกเตอร์ 
เวกเตอร์ เป็นปริมาณทีกาํหนดใหส้มบูรณ์โดยบอกทงัขนาดและทิศทาง เช่น แรง ความเร็ว 

ความเร่ง  สัญลกัษณ์ทีใชแ้ทนเวกเตอร์นันจะใช ้ตวัอกัษร โดยมีลูกศรอยู่ด้านบนหรือใช้อกัษร
ตวัหนาก็ได ้เช่น เวกเตอร์ A สามารถเขียนแทนดว้ย A หรือ A โดยทวัไปอาจใชเ้ส้นตรงทีมีลูกศร
แทนเวกเตอร์โดยความยาวแทนขนาดของเวกเตอร์ และปลายลูกศรแทนทิศทางของเวกเตอร์ดัง
ปรากฎในภาพที  
 

 

 

 
 
ภาพที 11 การเขียนแทนเวกเตอร์ดว้ยเสน้ตรงทีมีลกูศรชี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 12 แสดงส่วนประกอบของเวกเตอร์ 

 จากภาพที  12 จะแสดงให้เห็นส่วนของเวกเตอร์ r บนแกน  x และ y  เราเรียกว่า 
“ส่วนประกอบ” ของเวกเตอร์ r  ในระบบเวกเตอร์นนัเวกเตอร์หนึงหน่วยคือเวกเตอร์ทีมีขนาด 

1 หน่วยและมีทิศทางตามเวกเตอร์ทีกาํลงัพิจารณาอยู่ เช่น ให้ A  เป็นเวกเตอร์ทีมีขนาดเท่ากบั A

และ a  เป็นเวกเตอร์หนึงหน่วยทีมีทิศเดียวกบัเวกเตอร์ A  ดงัภาพที 13 
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ภาพที 13 เวกเตอร์หนึงหน่วยทีมีทิศทางเดียวกนั 

จากภาพที 13 จะได ้ a =  
A
A  หรือเขียนใหม่จะได ้ A =  aA  ดงันนัในระบบพิกดัแกนมุมฉาก

เวกเตอร์ 3 มิติหนึงหน่วย  จะแทนดว้ย 

  i  มีขนาด  หน่วยทิศตามแกน x 

  j  มีขนาด  หน่วยทิศตามแกน y 

  k  มีขนาด  หน่วยทิศตามแกน z 

รูปแบบทวัไปของเวกเตอร์ในรูป 3 มิติ เขียนไดด้งันี  krjrirr zyx  เมือ   

xr คือส่วนประกอบบนแกน x ของ  r  

yr คือส่วนประกอบบนแกน y ของ  r  

zr คือส่วนประกอบบนแกน z ของ  r  

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที 14 ส่วนประกอบของเวกเตอร์ 3 มิติ
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จากภาพที 14 แสดงถึงส่วนประกอบของเวกเตอร์ใน  มิติ โดยถา้ A  อยูบ่นระบบพิกดัฉาก x , y ,

z  และ A  ทาํมุม x , y , z กบัแกน x , y  และ z ตามลาํดบัจะเขียนแสดงส่วนประกอบของ A  
บนระนาบ xy  และ z ไดด้งันี 

  A  =   zxy AA   

                จะได ้  = zyx AAA  (เพราะ xyA = yx AA )  

                แต่ xA  = xAcos  

  yA  = yAcos  

  zA  = zAcos  

และเมือหาทิศทางของเวกเตอร์ A  จะหาไดโ้ดยใชโ้คไซน์บอกทิศ (Direction cosine) โดยที 

A
Ax

xcos ; 
A
Ay

ycos ; 
A
Az

zcos เมือ

1coscoscos 2

222
222

A
AAA zyx

zyx  

ดงันนัส่วนประกอบของ A  บนแกน x , y และ z  เขียนใหม่ไดเ้ป็น 

  A  = kAjAiA zyx  

   = kAjAiA zyx coscoscos  

6. ระบบกฎเกณฑ์ (Rule-Based System) 
 มนุษยน์นัมีขนัตอนในการคิดอยู่ภายในหัวสมองของตวัเราเอง และบางครังก็ค่อนขา้งจะ
ยากทีจะจาํลองกระบวนการคิดดังกล่าวให้มาอยู่ในรูปขององักอริทึม อย่างไรก็ดีผูเ้ชียวชาญ
ส่วนมากมกัจะมีความสามารถในการแสดงออกของความรู้ให้ไปอยู่ในรูปของกฎทีใช้สาหรับ
แกปั้ญหา พิจารณาตวัอยา่งง่ายๆ ใหเ้ราจินตนาการว่าเราพบกบัมนุษยต่์างดาว ผูซึ้งตอ้งการทีจะขา้ม
ถนนเสน้หนึง เราตอ้งการช่วยมนุษยต่์างดาวคนนี โดยคิดว่าเราเป็นผูเ้ชียวชาญในการขา้มถนน ทีซึง
เราไดมี้ประสบการณ์ในการขา้มถนนมาหลายปี ดงันันเราสามารถทีจะสอนมนุษยต่์างดาวให้ขา้ม
ถนนได ้เราจะทาํอย่างไร แรกเริมเราจะสามารถอธิบายให้กบัมนุษยต่์างดาวฟังว่า เขาจะสามารถ
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ขา้มถนนไดอ้ยา่งปลอดภยัก็ต่อเมือไฟสัญญาณข้ามถนนเป็นไฟเขียว และจะตอ้งหยุดไม่ขา้มถนน 
เมือไฟสญัญาณขา้มถนนไฟแดง สิงเหล่านีคือกฎพืนฐานนันเอง ความรู้ในการขา้มถนนนีสามารถ
เขียนแสดงเป็นขอ้ความไดด้งันี 

    IF the ‘traffic light’ is green 

    THEN the action is go 

    IF the ‘traffic light’ is red 

    THEN the action is stop 

ขอ้ความขา้งตน้แสดงอยู่ในรูป IF-THEN เรียกว่ากฎการสร้าง (Production rule) หรือเรียกง่ายๆ 
เพียงว่ากฎ (Rule) คาํว่ากฎในปัญญาประดิษฐ ์ทีซึงมกัจะใชแ้ทนขอ้มูลความรู้ สามารถนิยมไดด้ว้ย
โครงสร้าง IF-THEN ทีซึงมีขอ้มลูหรือขอ้เท็จจริงในส่วนของ IF และมีการกระทาํ (Action) ในส่วน
ของ THEN กฎดงักล่าวใชใ้นการอธิบายถึงวิธีในการแกปั้ญหา โดยปกติแลว้กฎจะเป็นอะไรทีสร้าง
และเขา้ใจไดง่้าย (พิชยา จึงสมานญาติ 2553: 20) 

กฎประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือส่วน IF เรียกว่าเป็นเงือนไข (Condition หรือ Antecedent 

หรือ Premise) และส่วน THEN เรียกว่าเป็นผลลพัธ์ (Consequent หรือ Conclusion หรือ Action) 

ไวยากรณ์พืนฐานของกฎเขียนไดด้งันี 

   IF <condition> 

   THEN <action> 

โดยทวัไปแลว้กฎสามารถมีไดห้ลายเงือนไขโดยจะเชือมต่อกนัดว้ยคาํเชือม AND (Conjunction) 

หรือ OR (Disjunction) หรือทงัสองอย่างอย่างไรก็ดีควรหลีกเลียงทีให้มีการใชท้งั AND และ OR 

ในกฎเดียวกนั 

IF <condition 1> 

AND <condition 2> 

... 

AND <condition N> 

THEN <consequent> 

IF <condition 1> 

OR <condition 2> 

... 
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OR <condition N> 

THEN <consequent> 

 

ในทาํนองเดียวกนัผลลพัธข์องกฎสามารถมีไดห้ลายขอ้ความดงันี 

 

IF <condition> 

THEN <consequent 1> 

<consequent 2> 

. 

. 

<consequent M> 

ส่วนเงือนไขของกฎประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ ออบเจ็คเชิงภาษา (Linguistic Object) และค่าของ 
ออบเจ็ค (Object Value) นนัๆ ในตวัอยา่งของการเดินขา้มถนนออบเจ็คเชิงภาษาคือ “traffic light” 
ซึงสามารถมีค่าเป็นไดท้งั “green” หรือ “red” ออบเจ็คและค่าของออบเจ็คถูกเชือมต่อกันดว้ย
ปฏิบติัการ (Operator) ตวัปฏิบติัการจะทาํการระบุออบเจ็คแลว้ทาํการกาํหนดค่าทีใหก้บัออบเจ็คตวั
ปฏิบติัการเช่น “is” “are” “is not”หรือ “are not” ใชใ้นการใหค่้าเชิงสญัลกัษณ์กบัออบเจ็คเชิงภาษา
ระบบผูเ้ชียวชาญทวัไปสามารถใชต้วัปฏิบติัการทางคณิตศาสตร์ในกาํหนดออบเจ็คให้เป็นตวัเลข
และใหค่้าเชิงตวัเลขกบัออบเจ็คนนัๆ ยกตวัอยา่ง เช่น 

IF ‘temperature’ > 30 

AND ‘humidity’ > 60% 

THEN ‘air conditioner’ is on 

 

เช่นเดียวกันกับประโยคเงือนไขประโยคผลลพัธ์ประกอบไปด้วยออบเจ็คและค่าของออบเจ็ค
เชือมต่อดว้ยตวัปฏิบติัการในตวัอย่างการเดินขา้มถนนถา้ค่าของ  “traffic light”  เป็น “green” กฎ
แรกจะทาํการให้ค่าออบเจ็ค “action” เป็น “go” ออบเจ็คเชิงตวัเลขและตวัปฏิบติัการคณิตศาสตร์
สามารถใชใ้นประโยคผลลพัธไ์ดเ้ช่นกนั 

    IF ‘age of the customer’ < 18 

AND ‘cash withdrawal’ > 1000 

    THEN ‘signature of the parent’ is required 
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7. งานวจิยัทีเกยีวข้อง 
วารุณี (2551) ไดศ้ึกษาแนวทางการประยกุตใ์ชท่้ารําไทยมาตรฐานเพือการส่งเสริมสุขภาพ

ผูสู้งอายไุดพ้ฒันาสุขภาพทางดา้นร่างกายของผูสู้งอายุ ยืดอายุการใชง้านของอวยัวะทุกส่วนมีการ
พฒันาดา้นจิตใจมีความสนุกสนานเบิกบานใจไดผ้อ่นคลายความตึงเครียดและพฒันาการดา้นสงัคม
โดยรวมกลุ่มทาํกิจกรรมร่วมกนัไดเ้พือนคุยปรึกษาไดท้าํกิจกรรมทีมีประโยชน์ต่อตนเองและต่อ
สงัคม 

เขมณัฐ (2554) ไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนัทีใชว้ิเคราะห์และจดัการงานบริหารบุคคลโดยใช้
เทคนิคฐานกฎ และใชโ้ปรแกรมเวกา (Weka) ในการสร้างกฎความสัมพนัธ์เพือช่วยในการจดัการ
บริหารงานบุคคล โดยทีไม่ตอ้งใชแ้รงงานคนในการคิด เพือลดความสับสนจากการวิเคราะห์ดว้ย
คนลดการใชเ้วลานาน และลดการสินเปลืองทรัพยากรในการดาํเนินงาน 

กิตตินนัท ์(2554) ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพือช่วยวิเคราะห์คุณลกัษณะการเลือกโปร- 

โมชนัของลกูคา้ทีใชบ้ริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลือนทีโดยนาํฐานกฎ (Rule-Base) มาช่วย
วิเคราะห์กระบวนการทีเกิดขึนในการประมวลผลของข้อมูลและนาํกฎความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(Association Rule Discovery) มาช่วยประเมินคุณลกัษณะของลูกคา้ว่ามีแนวโน้มจะเปลียนแปลง
โปรโมชนัการใชง้านในครังต่อไปเป็นอยา่งไรเพือมาช่วยในการตดัสินใจสาํหรับการวางแผนและ
จดัการใหก้บัโปรโมชนัใหม่ๆ ทีเหมาะสมกบัลกูคา้ทีใชบ้ริการเพือใหล้กูคา้พึงพอใจในการใชง้าน 

นราวุฒิ (2554) ไดน้าํเสนอการประกอบโครงร่างมนุษยจ์ากการตรวจจบัการเคลือนไหว
โดยใชก้ลอ้ง Kinect หลายตวัวางในทิศทางทีแตกต่างมุมกนัแลว้จบัการเคลือนไหว ซึงจะไดภ้าพที
ออกมาจากกลอ้งแต่ละตัวรวมกนั ประกอบกันเป็นโครงร่าง เพือแก้ปัญหาทีกลอ้งไม่สามารถ
ตรวจจบัส่วนของร่างกายทีถกูบดบงั และเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการตรวจจบั
การเคลือนไหวต่อไป 

ภูวดล (2555) ไดอ้อกแบบระบบการรู้จาํเสียงและท่าทางสาํหรับการควบคุมโทรทศัน์จาํ- 

ลองเพือเพิมความสามารถและความสะดวกสบายให้กบัผูใ้ช ้โดยอาศยั Kinect ใชห้ลกัการรู้จาํภาพ
และเสียงเพือใหก้ารควบคุมโทรทศัน์สะดวกมากขึนจากการทดลองโดยกลุ่มตวัอย่าง  คนช่วง
อาย ุ  -  ปี พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมากกว่า % รู้สึกถึงความสะดวกสบายทีไดใ้ชก้ารรู้จาํเสียงและ
ท่าทางสาํหรับการควบคุมโทรทศัน์จาํลอง โดยสามารถควบคุมโทรทศัน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัรีโมท
ควบคุม มีการรองรับคาํสงัเสียงจากผูใ้ชไ้ดถู้กตอ้งแม่นยาํมากถึง % และมีความถูกตอ้งของการ
จดจาํท่าทางมากกว่า % 
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วิเคราะห์ปัญหา 

ออกแบบโปรแกรม 

พฒันาโปรแกรม 
แกไ้ขปรับปรุง 

ทดสอบการทาํงาน 

ติดตงัระบบและ
สรุปผล 

บทที  
วธิีการดําเนินงาน 

 
การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน เพือพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทีช่วยฝึกทักษะท่ารําวงมาตรฐานและเพือพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีสามารถ
วิเคราะห์และวดัผลใหค้ะแนนการฝึกทกัษะในการรํา ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขนัตอนและดาํเนินงานออกเป็น 
 ขนัตอนหลกัดงัภาพที 15 ซึงมีขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที 1 วิเคราะห์ปัญหาและกาํหนดขอบเขตของปัญหา 
ขนัตอนที 2 ออกแบบโปรแกรม 
ขนัตอนที 3 พฒันาโปรแกรม 
ขนัตอนที 4 ทดสอบการทาํงาน 
ขนัตอนที  ติดตงัระบบและสรุปผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 15 แสดงวงจรการพฒันาระบบ 
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1. การวเิคราะห์ปัญหาและกาํหนดขอบเขตของปัญหา 
ในขนัตอนนีจะวิเคราะห์ปัญหาและกาํหนดขอบเขตของปัญหาโดยผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา

และคน้ควา้ขอ้มูลเกียวกบัการรําวงมาตรฐานจากหนังสือ งานวิจยัต่างๆ และผูเ้ชียวชาญซึงเป็น
ครูผูส้อนวิชานาฏศิลป์ ซึงเป็นแหล่งขอ้มลูทีสาํคญัในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึก
ทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน ซึงในการเรียนการสอนแบบเดิม ครูผูส้อนจะเป็นต้นแบบและสอนให้
นักเรียนปฏิบัติตามในชันเรียน จากกรณีดงักล่าวปัญหาทีพบคือ ในการสอนแต่ละครังต้องใช้
เวลานาน เพราะตอ้งทาํท่าทางการรําใหดู้ในแต่ละท่าแลว้ใหผู้เ้รียนทาํตาม ซึงทาํให้เวลาเรียนไม่พอ
ต่อการเรียนการสอน รวมทงัยงัทาํใหผู้เ้รียนเกิดความน่าเบือ ไม่สนุกกบัการเรียน จดจาํท่าแต่ละท่า
ไดย้ากเพราะเนืองจากเวลามีน้อย เมือจะลองไปฝึกเองทีบา้นก็ไม่มีครูผูส้อนคอยฝึกสอนหรือช่วย
แนะนาํเป็นแบบอยา่งท่าทางการรําให้ดูทาํให้ไม่สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงทาํใหก้ารเรียนการสอนนนัไม่บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงมองเห็นถึงความเป็นไปได้
และความตอ้งการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะของท่ารําวงมาตรฐานมาใชใ้นการ
แกปั้ญหาดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายในพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทักษะท่ารําวง
มาตรฐานได้อย่างถูกตอ้งสามารถวิเคราะห์และวดัผลให้คะแนนการฝึกทกัษะท่ารําได้  เพือเป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้กียวขอ้งในการเรียนการสอนและผูส้นใจทวัไป 

 

2. การออกแบบโปรแกรม 
ในการออกแบบโปรแกรมและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวง

มาตรฐานนี ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มลูทีจาํเป็นต่อการพฒันา 5 ขนัตอน ดงันีคือ 

2.1 การไดม้าซึงความรู้ 

ความรู้ทีคน้ควา้มาเพือพฒันาโปรแกรมใหท้าํงานไดต้รงวตัถุประสงคนี์ไดรั้บขอ้มูลมาจาก 
แหล่งขอ้มลู 2 ส่วนคือ 

2.1.1 ความรู้ทีไดม้าจากครูผูส้อน 

เป็นส่วนทีไดรั้บคาํปรึกษาและขอคาํแนะนาํจากครูผูส้อนดา้นวิชานาถศิลป์เพือให้
เขา้ใจถึงลกัษณะท่าทางการรําและหลกัการวิเคราะห์เพือใหค้ะแนน 
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2.1.2 ความรู้ทีไดม้าจากเอกสารตาํรา 
เป็นส่วนทีใชป้ระกอบความรู้เพิมเติมทีไดรั้บมาจากครูผูส้อนว่าเอกสารตาํราใด

เหมาะแก่การศึกษา งานวิจัยในส่วนไหนจึงจะให้ข้อมูลได้ครบถว้น เพือให้เกิดความ
สมบูรณ์ในการรวบรวมขอ้มลูมากทีสุด 

2.2 การแสดงความรู้ 

ในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานนีเลือกใชเ้ทคนิค
ในการแสดงความรู้แบบฐานกฎ (Rule-Base) เนืองจากการรูปแบบของการทาํงานในโปรแกรมที
ตอ้งการจะพฒันา จะมีลกัษณะทีเป็นเงือนไข มีผลสรุปเป็นขนัตอน เหมาะแก่การนาํไปใชก้บัการ
อนุมานทีมีทิศทางแน่นอนเพือช่วยในการตดัสินใจและวิเคราะห์ท่าทางการรํา  และยงัมีรูปแบบที
ง่ายต่อการเขา้ใจคลา้ยภาษาพูดและภาษาโปรแกรมระดบัสูง ซึงในการสร้างกฎต่างๆ นัน จะถูก
สร้างโดยผูเ้ชียวชาญซึงในทีนีก็คือครูผูส้อน ซึงกฎทีได้ก็จะนํามาใช้สําหรับพฒันาระบบด้วย
โปรแกรม Kinect for Windows SDK ร่วมกบัโปรแกรม Visual Studio ในขนัต่อๆ ไป 

2.3 เลือกเครืองมือในการพฒันาระบบ 

การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานจะใช ้กลอ้ง Kinect 
เป็นชุดรับภาพและต่อพ่วงเขา้กบัคอมพิวเตอร์ PC เพือทาํการพฒันาโปรแกรมร่วมกบัอุปกรณ์กลอ้ง 
โดยใชชุ้ดโปรแกรม Kinect for Windows SDK ร่วมกับโปรแกรม Visual Studio เพือสร้าง
โปรแกรมมาประมวลผลขอ้มูลทีไดจ้ากกลอ้ง เนืองจากโปรแกรม Kinect for Windows SDK จะมี
ชุดคาํสงัสาํเร็จรูปทีใชดึ้งความสามารถต่างๆ ของกลอ้ง Kinect แลว้นาํโปรแกรม Visual Studio มา
พฒันาร่วมกนัเพือทาํการประมวลผลแลว้สร้างโปรแกรมขึนมาใชง้านใหไ้ดต้ามตอ้งการ 

2.4 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้

พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทักษะท่ารําวงมาตรฐานนีใช้โปรแกรมภาษา 
Visual Studio ในการพฒันาซึงการออกแบบส่วนของการติดต่อกบัผูใ้ชน้ันโปรแกรมภาษา Visual 

Studio สามารถสร้างฟอร์มต่างๆ ทีแสดงผลในแบบ GUI ทาํใหเ้กิดรูปแบบทีง่ายต่อการใชง้าน 

2.5 รูปแบบการทาํงานของโปแกรม 

รูปแบบการทาํงานของโปแกรมนนัจะเป็นในลกัษณะการให้ผูเ้รียนไดแ้สดงท่าทางการรํา
โดยใชก้ลอ้ง Kinect รับภาพเขา้มาประมวลผลในคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการฝึกทงัสินอยู่ 3 ระดับ
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ตามรูปแบบของการฝึกทีเป็นพืนฐานการรําดว้ยกนัคือ การฝึกรําแบบท่านิง การฝึกรําแบบจงัหวะ
ไป-กลบั และการฝึกรําแบบรําต่อเนืองทงัเพลง ซึงในหน้าจอแสดงผลนันผูร้ําจะเห็นภาพการรําที
เป็นตวัอย่างหรือพร้อมกบัมีเสียงดนตรีประกอบเป็นจงัหวะให้รํา ก็ให้ผูเ้รียนรําตามท่าทางทีเห็น
เป็นตวัอยา่งพร้อมทงัฟังจงัหวะจากเพลงทีไดย้นิ และให้ผูฝึ้กไดท้าํการฝึกเป็นระดบัการฝึกโดยจะ
เรียงลาํดบัการฝึกจากระดบัที 1 ไปสู่ระดบัที 2 และระดบัที 3 ตามลาํดบั 

3. การพฒันาโปรแกรม 
เมือพฒันาต้นแบบโดยการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมแลว้ ในขันตอนนีจะเป็น

พฒันาตวัโปรแกรมใหส้มบูรณ์ โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio ในส่วนของกฎทีนาํมาพฒันาระบบ
นนัไดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งจากผูเ้ชียวชาญซึงก็คือครูผูส้อน ซึงไดส้รุปความเห็นร่วมกนั
แลว้ว่ากฎทีไดส้ร้างขึนนนัครอบคลุมทุกช่วงท่าทางการรําของท่านันๆ แลว้ จะสามารถแสดงวงจร
การทาํงานในขนัตอนการพฒันาโปรแกรมไดด้งัภาพที 16 
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ภาพที 16 แสดงวงจรการทาํงานในขนัตอนการพฒันาโปรแกรม 
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จากภาพที 16 จะแสดงให้เห็นถึงวงจรการทาํงานในกระบวนการพฒันาโปรแกรมซึงจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงโปรเซสการทาํงานหลกัๆ อยูท่งัหมด 5 การทาํงานดว้ยกนั คือ 

1. ประมวลผลไฟลเ์สียงหาจงัหวะ 

2. ประมวลผลท่ากบัจงัหวะ 
3. ประมวลผลท่ารําตน้แบบ 
4. เปรียบเทียบท่ารํากบัขอ้มลูตน้แบบ 
5. วิเคราะห์ผลการฝึก 

ซึงในแต่ละส่วนจะมีหนา้ทีการทาํงานในดา้นต่างๆ ทีแตกต่างกนั จะสามารถอธิบายการทาํงานใน
แต่ละส่วนไดด้งัต่อไปนี 

3.1 ประมวลผลไฟลเ์สียงหาจงัหวะ 

 3.1.1 ออกแบบจงัหวะใหโ้ปรแกรม 
  ขันตอนนีผูว้ิจัยจะทําการสร้างจังหวะให้ตัวโปรแกรมเพือให้โปรแกรมใช้
ประมวลผลในการเรียนรู้ว่าในขณะนนัเพลงทีบรรเลงไดท้าํการเล่นไปจนถึงในส่วนของห้องเพลง
ใดๆ แลว้ เพือทีจะไดท้าํการประมวลผลท่าทางการรําตามจงัหวะของหอ้งเพลงนนัๆ ได ้ในส่วนของ
จงัหวะเพลงในโปรแกรมนี โปรแกรมจะกาํหนดจงัหวะเอาไวใ้นตวัของโปรแกรม โดยเพลงทีจะใช้
ในการวิจยัครังนี จะนาํเพลงชาวไทยมาใชเ้ป็นเพลงทีจะมาประมวลผลเพือหาจงัหวะ โดยจะแบ่ง
จงัหวะออกเป็นช่วงๆ ดว้ยการยดึจงัหวะเสียงของเครืองดนตรีฉิงในเพลงเป็นหลกั แลว้พิจารณาว่า
ช่วงของจงัหวะใดๆ ในเพลงร่างกายของผูท้าํการฝึกนนัจะตอ้งอยู่ในท่วงท่าใด โดยช่วงเพลงทีแบ่ง
ออกจะตอ้งสมัพนัธก์บัท่านนัๆ ดว้ย หากท่าทางทีผูฝึ้กรําไม่ถกูตอ้งก็หมายความว่า ผูฝึ้กรําท่าทางที
ไม่ถกูตอ้ง หรือผูฝึ้กจะรําชา้กว่าหรือเร็วกว่าจงัหวะไป โดยทีเราสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของ
เสียงฉิงกบัจงัหวะของเพลงรําวงไทยในรูปแบบจงัหวะชนัต่างๆ ไดด้งันี 

 

 จงัหวะ 3 ชนั      |  -  -   -  -  |  -  -  -  ฉิง|  -   -   -  -  |  -  -  - ฉบั| 

 จงัหวะ 2 ชนั      |  -  -  -   ฉิง|  -  -  - ฉบั|  -  -  -   ฉิง|  -  -  - ฉบั| 

 จงัหวะชนัเดียว    |  - ฉิง  - ฉบั| - ฉิง - ฉบั|  - ฉิง - ฉบั|  - ฉิง - ฉบั| 
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เพลงทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือเพลงชาวไทยซึงจะเป็นเพลงทีใชจ้งัหวะชนัเดียวเป็นมาตรฐาน เมือนาํ
เนือเพลงไปเทียบลงบนจงัหวะดงักล่าว จะเห็นว่าในท่วงทาํนองแต่ละส่วนของเพลงจะมีจงัหวะฉิง
กาํกบั ในทีนีเพือความง่ายต่อการจบัความสมัพนัธ ์ผูว้ิจยัสามารถแสดงความสมัพนัธข์องเสียงฉิงกบั
เนือร้องและจงัหวะของเพลงโดยแบ่งเป็นหอ้งเพลงไดต้ามตารางที 2 ดงันี 
 

 

 

 

 

 



 
 

ห้องเพลงและ
จังหวะ 

บรรทดั
ของเพลง 

 

ตารางที 2 ความสมัพนัธข์องเสียงฉิงในแต่ละหอ้งเพลงกบัเนือร้องของเพลงชาวไทย  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

-   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ 

 -     -     -     - -     -     -     - -     -     -     - -     -     -     - -     -     -     - -     -     -     - -     -     -     - -     -     -     - 

บรรทดั 1                   ชาว ไทย เจา้         เอ๋ย ขอ        อยา่ ละ         เลย ในการ       ทาํ หนา้           ท ี -     -     -     - 

บรรทดั 2 การ          ท ี เราได ้    เล่น     สนุก -     -     -     - เปลือง     ทุกข ์ สบาย อยา่ง          นี -     -     -     - 

บรรทดั 3 เพราะ    ชาติ เรา          ได ้ เส            รี มี เอก ราช สม      บูรณ์ -     -     -     - 

บรรทดั 4 เรา         จึง ควร      ช่วย ชู         ชาติ ให ้ เก่ง         กาจ เจิด จาํ         รูญ -     -     -     - 

บรรทดั 5 เพือ     ความ สุข เพิม       พูน ของ ชาว ไทย เรา        เอย -     -     -     - 



39 
 

 
 

จากความสมัพนัธด์งักล่าวจะเห็นไดว้่าในเพลงรําวงมาตรฐานนีใชห้อ้งเพลงทงัหมด  ห้องเพลงใน
แต่ละบรรทดั แต่ละหอ้งเพลงจะมี  จงัหวะซึงจะเหมือนกบัเพลงไทยเดิมเพราะมีรากฐานเดียวกนั 
และใชจ้งัหวะของฉิงชนัเดียวในการบรรเลง โดยจะตีตรงกบัจงัหวะเสียงที  และ  ของทุกห้อง 
โดยตี “ฉิง” และ “ฉบั” สลบักนัไป 

 เมือไดข้อ้มลูความสมัพนัธ์ของเสียงฉิงกบัเนือร้องและจงัหวะของเพลงในแต่ละห้องแลว้ 
เราจะมาพิจารณาท่าทางในแต่ละช่วงจังหวะของเพลงว่า ในแต่ละห้องเพลงนันใชท่้าหรือทีเรา
เรียกว่า นาฏยศพัทใ์ดๆ บา้ง โดยเริมพิจารณาจากท่าหลกัทีใชใ้นการรําของเพลงชาวไทยนีก่อน นัน
คือ ผูฝึ้กจะใชท่้าทีเรียกว่าท่าชกัแป้งผดัหนา้ ซึงเป็นท่าหลกัของเพลงและเป็นท่าทีจะใชใ้นงานวิจยั
ชินนี ในส่วนของการรํานนั งานวิจยัชินนีก็จะขอใชเ้พียงท่ารําของตวัพระมาใชใ้นงานวิจยัและใช้
ท่าทางการรําตงัแต่ส่วนเอวขึนไปจนถึงศีรษะมาทาํการประมวลผลเท่านัน ซึงท่าชกัแป้งผดัหน้าที
เป็นท่าของตัวพระ จะประกอบไปด้วยนาฏยศพัท์ คือ จีบปรกขา้ง (มือซ้ายหรือขวา), ตงัวงหน้า
(แขนซา้ยหรือขวา), ท่าเอียง (ดา้นซา้ยหรือขวา) 

ในแต่ละหอ้งของเพลงจะมีการเปลียนแปลงท่าทางการรําเสมอโดยทีในการรําท่าชกัแป้ง 
ผดัหน้านัน  จะมีการเคลือนไหวของท่าทางไปมาตังแต่ตน้จนจบเพลงเป็นการเคลือนไหวอย่าง
ต่อเนืองกนั ในการออกแบบโปรแกรมนนั ผูว้ิจยัจะประมวลผลท่าทางตามจงัหวะของเพลงเท่านัน 
โดยจะตดัท่าทางทีเป็นการเคลือนทีของส่วนอวยัวะในระหว่างจงัหวะออกไป  เช่น ขณะลดมือลง 
ขณะยกมือขึน ขณะเลือนแขนขึนเพือตังวง ขณะปล่อยจีบแบบมือ เป็นต้น เพราะจะช่วยให้
ตรวจสอบจงัหวะทีถกูตอ้งของท่าทางการรําของแต่ละจงัหวะ ลดเวลาทีตอ้งใชใ้นการประมวลผล
ใหน้อ้ยลง และไม่สินเปลืองหน่วยความจาํทีใชข้ณะประมวลผล โดยทีผูว้ิจยัจะใชจ้งัหวะในแต่ละ
ห้องเพลงมาทาํการประมวลผล ในเพลงชาวไทยนีตงัแต่ตน้จนจบเพลงใน 1 รอบ จะมีห้องเพลง
ทงัหมด 48 หอ้งเพลง 96 จงัหวะ แต่จงัหวะทีเกิดจากเสียงฉิงทงัหมด 88 จงัหวะ เนืองจากห้องเพลง
ในตอนตน้ยงัไม่ไดเ้คาะจงัหวะดว้ยฉิงเพราะเป็นท่อนเริมเพลงจึงทาํให้เสียงฉิงไม่มีใน 8 ห้องเพลง
แรก โดยแบ่งเป็นเสียง  “ฉิง” ทงัหมด 44 จงัหวะ และเสียง “ฉบั” ทงัหมด 44 จงัหวะ สรุปไดว้่า ใน 
1 หอ้งเพลงจะมีเสียง “ฉิง” และเสียง “ฉับ” เพียงอย่างละ 1 ครังคือในจงัหวะที 2 และ 4 ของแต่ละ
หอ้งเพลง ดงันนัผูว้ิจยัจะสร้างกฎขึนมาตามแต่ละจงัหวะนนัๆ ว่า ท่าทางการรําจะตอ้งอยู่ในท่วงท่า
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ใดๆ เมือตรงกับเสียงฉิงนันๆ เมือสร้างกฎเสร็จแลว้ก็ให้ทางผูเ้ชียวชาญซึงในทีนีก็คือครูผูส้อน
พิจารณาลงความคิดเห็นจากกฎทีผูว้ิจยัสร้างขึน เมือครูผูส้อนพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขกฎจนเสร็จ
แล้วเห็นว่าถูกต้อง เหมาะสมแล้ว ก็จะใช้กฎนันกําหนดเงือนไขในขันตอนการสร้างพฒันา
โปรแกรมทีจะใชใ้นการประมวลผลท่าทางเพือให้คะแนนการรําต่อไป ซึงสามารถเขียนแสดง
ความสมัพนัธข์องท่าทางการรําแบ่งเป็นตามจงัหวะและหอ้งเพลงซึงจะนาํไปสร้างเป็นกฎต่อไปได้
โดยทีผูว้ิจยัจะแบ่งใหมี้ท่าหลกัในการรําเพลงนีทงัหมด 4 ท่าหลกัดว้ยกนัคือ 

ท่าที 1 มือขวาจีบปรกขา้งมือขา้งซา้ยตงัวงหนา้ คอเอียงขวา ลาํตวัตรง แทนดว้ยสญัลกัษณ์ (P1) 
ท่าที 2 มือลงมาอยูร่ะดบัอก ปล่อยจีบขวาเป็นแบมือหงาย มือซา้ยจีบควาํ แทนดว้ยสญัลกัษณ์ (P2) 

ท่าที 3 มือซา้ยจีบปรกขา้งมือขา้งขวาตงัวงหนา้ คอเอียงซา้ย ลาํตวัตรง แทนดว้ยสญัลกัษณ์ (P3) 

ท่าที 4 มือลงมาอยูร่ะดบัอก ปล่อยจีบซา้ยเป็นแบมือหงาย มือขวาจีบควาํ แทนดว้ยสญัลกัษณ์ (P4) 

 

 จากท่ารําท่าหลกัขา้งตน้ ในการรําเพลงชาวไทยนัน เมือรําครบทงั  4 ท่านีแลว้ก็จะวนไป
เริมในท่าที 1 ใหม่ จากนนัจะรําวนแบบนีไปเรือยๆ ตามจงัหวะจนจบเพลง เมือนาํความสมัพนัธข์อง
หอ้งเพลงแต่ละหอ้งและท่าทางการรําของท่าหลกัมาสรุปขอ้มลูเพือแสดงใหเ้ห็นจงัหวะทีจะเกิดการ
ประมวลผลท่าทางการรําโดยใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ทีกาํหนดไวข้า้งตน้มาสรุปลงในตารางที 3 ดงันี 



 
 

 

ตารางที 3 ความสมัพนัธข์องจงัหวะทีจะเกิดการประมวลผลท่าทางในแต่หอ้งเพลง 

 

 

 

 

-   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ -   ฉิง    -    ฉับ 

1 (-) 2 (-) 3 (-) 4 (-) 5 (-) 6 (-) 7 (-) 8 (-) 

9 (P1) 10 (-) 11 (-) 12 (P2) 13 (-) 14 (-) 15 (-) 16 (P3) 

17 (-) 18 (-) 19 (-) 20 (P4) 21 (-) 22 (-) 23 (-) 24 (P1) 

25 (-) 26 (-) 27 (-) 28 (P2) 29 (-) 30 (-) 31 (-) 32 (P3) 

33 (-) 34 (-) 35 (-) 36 (P4) 37 (-) 38 (-) 39 (-) 40 (P1) 

41 (-) 42 (-) 43 (-) 44 (P2) 45 (-) 46 (-) 47 (-) 48 (P3) 
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เมือผูฝึ้กรําไดท้าํการฝึกฝนมีการเคลือนไปตามท่าทางการรําต่างๆ ตามทาํนองเพลง โปรแกรมก็จะ
ทาํการประมวลผลเป็นจงัหวะตามหอ้งเพลงทีไดส้ร้างกฎขึน เมือมาถึงหอ้งเพลงใดๆ ทีตรงกบักฎที
กาํหนดไวโ้ปรแกรมก็จะมีการประมวลผล โดยทีโปรแกรมจะนาํท่าทางการรําในตาํแหน่งของห้อง
เพลงนนัๆ ทีตรงกบักฎทีไดก้าํหนดไวว้่าจะตอ้งเป็นท่าทางใด โดยหอ้งทีผูว้ิจยัไดท้าํการคน้ควา้จาก
แหล่งขอ้มลูและสอบถามจากผูเ้ชียวชาญซึงก็คือครูผูส้อนนันไดข้อ้สรุปโดยอา้งอิงจากตารางที 3 
แลว้ว่าห้องเพลงทีจะต้องสร้างกฎเพือมาประมวลผลคือทุกๆ 4 ห้องเพลง ซึงผูฝึ้กจะตอ้งเปลียน
ท่าทางการรําไปเป็นท่าทางอืนๆ เสมอ กล่าวคือจะตอ้งประมวลผลโปรแกรมในการวดัวิเคราะห์
ท่าทางการรําในทุกๆ ช่วง 4 หอ้งเพลง โดยในงานวิจยัชินนีจะกาํหนดให้โปรแกรมเริมประมวลผล
ในจงัหวะหอ้งเพลงที 12 เป็นตน้ไปเพราะในหอ้งเพลงก่อนหน้านีทงัหมดเป็นเพียงช่วงเริมตน้ของ
เพลงทียงัไม่มีการรําใดๆ เกิดขึนจึงตัดการประมวลผลในส่วนนีออกไป ซึงในเกณฑ์พิจารณาให้
คะแนนนนัจะใหค้ะแนนไปตามความถกูตอ้งใกลเ้คียงของท่าในช่วงเวลานนัๆ ตามกฎทีไดส้ร้างขึน 
โดยคะแนนของการฝึกนนัหากเป็นท่าทางทีผดิเพียนไปจากตวัอยา่งนอ้ยก็จะไดค้ะแนนสูง  

  3.1.2 ถอดขอ้มลูจงัหวะออกจากเสียงเพลง 
  ในส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่เดิมนนัจะยงัไม่สามารถรับรู้จงัหวะของเพลงรํา
วงมาตรฐานไดเ้พราะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถรู้ไดเ้องว่าจะตอ้งนับจงัหวะจากเสียงอะไร ผูว้ิจยัจึง
ตอ้งสร้างจังหวะขึนมาจากเสียงฉิงทีมีอยู่ในเพลงรําวงมาตรฐาน โดยให้ทาํการสกดัเสียงต่างๆ
ออกไปจนเหลือแต่เสียงฉิงทีต้องการเพือให้คอมพิวเตอร์ได้นับจังหวะจากเสียงฉิงนันได ้โดย
แรกเริมใหน้าํเพลงชาวไทยตน้ฉบบัมาหาค่าดู Histogram ของเสียงโดยใชโ้ปรแกรมประเภทถอด
เสียงดนตรีคือโปรแกรม Transcribe! (http://www.seventhstring.com/) มาทาํการดูค่า Histogram 
ของเพลงเพือจะทาํการถอดเสียงเครืองดนตรีซึงค่า Histogram ของเพลงชาวไทยทีผูว้ิจยัใช้นีจะ
ปรากฏเป็นลกัษณะดงัภาพที 17 
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ภาพที 17 Histogram ของเพลงชาวไทยทีผูว้ิจยัใช ้

เมือเราไดค่้า Histogram ของเพลงแลว้ ต่อไปก็จะทาํการแยกเสียงเครืองดนตรีทีเราสนใจ
ออกมาจากเพลงนัน โดยหลกัการของการถอดเสียงดนตรีก็คือ ให้ผูใ้ช้กาํหนดค่าระดบัความถี 
(Frequency) ของเสียงทีตอ้งการแลว้ลดค่าความถีของเสียงอืนให้น้อยลงทีสุด จากนันเสียงทีแสดง
ออกมาก็จะเป็นเสียงของเครืองดนตรีทีเราตอ้งการดงัภาพที 18 

  

 

 

 

 

ภาพที 18 โปรแกรม Transcribe! 

           จากขอ้มลูคลืนความถีเสียงในช่วงต่างๆ (http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_frequency) จะ
พบว่าเสียงฉิงเป็นเสียงดนตรีทีมีเสียงแหลม ยา่นความถีของคลืนทีจะอยู่ในช่วงความถีสูงประมาณ 

8000 MHz ขึนไป ดงันนัแสดงว่าค่าความถีทีนอ้ยกว่า 8000 MHz ลงมาก็ใหท้าํการปรับให้ลดลงจน
หมด จากนนัปรับค่าความถีเสียงทีเหลือทงัหมดขึนจนสูงสุด แลว้ค่อยๆ ปรับลดทีละส่วนแลว้ฟังดู
จนเหลือเพียงแต่เสียงขอเครืองดนตรีฉิงทีตอ้งการ วิธีการนีก็จะทาํให้เพลงทีมีเสียงหลายๆ เสียง
รวมกนันนัเหลือเพียงแต่เสียงฉิงทีเราจะนาํไปใชด้งัภาพที 19 
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ภาพที 19 การปรับแต่งหาเสียงดนตรีจนพบเสียงฉิง 

เมือไดค้วามถีทีตอ้งการแลว้จากนนัผูว้ิจยัก็จะทาํการบนัทึกค่าความถีทีไดอ้อกมาให้อยู่ในรูปแบบ
ของ Histogram อีกครังหนึงเพียงแต่ครังนีจะเป็นค่าของ Histogram ทีมีแต่เสียงฉิงเท่านันดังที
ปรากฏในภาพที 20 

 

 

 

ภาพที 20   ตวัอยา่ง Histogram ของเพลงทีไดท้าํการตดัเหลือเฉพาะเสียงฉิง 

 จากภาพที 20 เราก็จะได้ Histogram ของเพลงทีไดท้าํการตัดเหลือเฉพาะเสียงฉิงเพือ
นาํมาใชใ้นงานวิจยัต่อไป  เมือเราทาํการพิจารณาเฉพาะเสียงฉิงของเพลง จะเห็นไดว้่ามีลกัษณะของ
เพลงทีเป็นช่วงๆ ซึงฉิงจะมีทงัการตีเสียง “ฉิง” และ “ฉับ” ซึงในเพลงชาวไทยนีการกาํกบัจงัหวะ
เพลงโดยการตีฉิงนนั จะเริมทีเสียง “ฉิง” และตามดว้ยเสียง “ฉบั” ตีแบบนีสลบักบัไปเรือยๆ จนจบ
เพลง เมือพิจารณาตามภาพที 20 จะสรุปไดว้่า เสียง “ฉิง” จะเป็นตาํแหน่งคลืนทีเป็นเลขคี และเสียง 

“ฉบั” จะเป็นตาํแหน่งคลืนทีเป็นเลขคู่สลบักนัไปเรือยๆ จนกระทงัจบเพลงหรือหมดเสียงฉิงกาํกบั
จงัหวะ ซึงในเพลงชาวไทยทีผูว้ิจยัใชใ้นการวิจยัครังนี ใน 1 รอบของเพลงมี 44 ห้องเพลง และใน
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แต่ละห้องเพลงจะมีเสียง “ฉิง” และเสียง “ฉับ” อย่างละ 1 ครัง หรือก็คือ จะมี 2 คลืนในแต่ละ 1 
หอ้งเพลงเสมอดงัภาพที 21 

 

 

 

 

ภาพที 21   ตวัอยา่ง Histogram ของเสียงฉิงทีไดแ้บ่งไวต้ามแต่ละหอ้งเพลง 

 ซึงเมือทาํการจบัเสียงฉิงไดก้็จะสามารถตรวจสอบไดแ้ลว้ว่าในเวลานันๆ เพลงไดบ้รรเลง
ถึงห้องเพลงใดๆ เท่านีก็จะสามารถให้โปรแกรมทาํการประมวลผลท่าทางการรําได้ตามกฎทีได้
กาํหนดไวข้องแต่ละหอ้งเพลงนนัๆ เพือเปรียบเทียบแลว้ใหค้ะแนนเป็นขนัตอนต่อไป 

 เบืองต้นนีหากเราสังเกตจากลกัษณะของคลืน จะเห็นได้ว่ายงัมีความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ผูว้ิจยัจึงตอ้งนาํเสียงทีไดนี้ไปเขา้กระบวนการปรับแต่งคลืนเสียงอีกครังโดยใชโ้ปรแกรม 
Sound Forge (http://www.sonycreativesoftware.com/) เพือปรับแต่งเสียงใหม้ีความชดัเจนและเป็น
ระเบียบมากขึนโดยการปรับแต่งคลืนทีไม่เป็นระเบียบ ลบลา้งเสียงทีแทรกซอ้นและเพิมค่าเสียงใน
บางจงัหวะทีเบาลงใหด้งัมากขึน เมือไดค้ลืนเสียงทีดีมีความชดัเจนของจงัหวะดีแลว้ก็จะนาํเขา้ไปสู่
การทาํงานในส่วนของการใหโ้ปรแกรมอ่านจงัหวะของเสียงฉิงในขนัตอนต่อๆ ไปดงัภาพที 22 
 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 22   ตวัอยา่ง Histogram ของเสียงฉิงทีไดท้าํการปรับแต่งเสียงจากโปรแกรม Sound Forge 
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 เมือไดเ้สียงของจงัหวะทีเราตอ้งการผ่านกระบวนการปรับแต่งแลว้ เราก็จะนาํเสียงนันมา
ประมวลผลเพือหาจงัหวะแลว้บนัทึกขอ้มลูจงัหวะทีสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาลงไวใ้นคอมพิวเตอร์เพือ
รอทาํการประมวลผลต่อไป ซึงในขนัตอนการอ่านเสียงของจงัหวะเพือบนัทึกขอ้มูลทีเป็นจงัหวะ
ของเพลงนันผูว้ิจัยได้ทาํการสร้างโปรแกรมในส่วนนีขึนมาผสมกับชุดไลบรารีของ NAudio 

(http://naudio.codeplex.com/) ในการอ่านค่าคลืนของเสียงเพลงจากเพืออ่านค่าจากเสียงทีปรับแต่ง
สมบูรณ์แลว้นันบนัทึกเป็นขอ้มูลลงเครืองคอมพิวเตอร์เพือใช้ประมวลผลในส่วนงานต่อไปจะ
แสดงโครงสร้างของโปรแกรมในส่วนทีอ่านเสียงของจงัหวะไวไ้ดด้งัภาพที 23 

 

  

 

 

ภาพที 23 โครงสร้างโปรแกรมในส่วนทีอ่านไฟลเ์สียงโดยผา่นคลาส NAudioEngine 

 จากภาพที 23 โปรแกรมจะทาํการโหลดไฟลเ์สียงเขา้มาทาํงานโดยผา่นคลาส NAudioEngine 
ซึงอยู่ในชุดไรบลารีทีผูว้ิจยัใชจ้าก NAudio จากนันก็จะเขา้สู่กระบวนการหาจังหวะเสียงฉิงทีจะ
เกิดขึนแต่ละครังโดยจะแสดงโครงสร้างของโปรแกรมในส่วนทีตรวจสอบหาจงัหวะการเกิดเสียง
ฉิงในแต่ละครังไดด้งัภาพที 24 

 
 

 
 

 

 

ภาพที 24  โครงสร้างโปรแกรมในส่วนทีตรวจหาเวลาของจงัหวะทีเกิดเสียงฉิง 

 

            NAudioEngine.Instance.OpenFile(GlobalVar.GlobalPath + @"resource\song" +  

                                                                    GlobalVar.song + "_normalize.wav"); 

            NAudioEngine.Instance.Play(); 

foundMaxDecibel = MathUtils.AmplitudeToDecibel(spectrumData[maxIndex]); 

foundMaxFrequency = (float) MathUtils.IndexToFreq(maxIndex, sampleRate, fftWindowsSize);  

            if (cal_time)  

          {            if (foundMaxFrequency = = 0) { state = 0;} 

                        if ((foundMaxFrequency > 0) && (state = = 0)) { state = 1; } 

           } 
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 จากภาพที 24 ซึงเมือเริมอ่านค่าไฟลเ์สียง ตวัแปร cal_time จะมีค่าเป็นจริง (True)  ทาํให้
เงือนไขทาํงานจนกว่าจบเพลง เมือจบเพลงตวัแปร cal_time จะมีค่าเป็นเท็จ (False) เงือนไขก็จะ
หยดุทาํ ซึงภายใตเ้งือนไขนนัจะมีเงือนไขทีเอาไวใ้ชต้รวจสอบการพบจงัหวะทีเกิดขึนโดยใชค้าํสัง 
foundMaxFrequency ซึงถา้หากมีค่ามากกว่า 0 ก็แปลว่าพบเสียงของจังหวะ แต่ถา้เท่ากับ 0 นัน
แปลว่ายงัไม่พบเสียงใดๆ ซึงเมือพบเสียงจงัหวะตวัแปร state ก็จะมีค่าเท่ากบั 1 เพือบอกว่าคน้พบ
จงัหวะแลว้ หลงัจากนนัก็จะมีเงือนไขใหต้วัแปร state กลบัไปมีค่าเป็น 0 อีกครัง เพือรอบอกสถานะ
เมือพบเสียงจงัหวะในครังต่อไป  

 3.1.3 บนัทึกขอ้มลูเวลาทีเกิดเสียงฉิงของเพลง 

 จากโครงสร้างของคาํสงัในภาพที 24 เราจะพบว่าตวัแปร state จะมีค่าเป็น 1 ทุกๆ ครังทีพบ
เสียงแต่ละจงัหวะ เราก็จะทาํการบนัทึกขอ้มลูของเวลาต่างๆ ของแต่ละจงัหวะทีพบเสียงนันไว ้เพือ
ใชม้าเป็นช่วงเวลาทีจะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลตามจงัหวะทีเกิดขึนในเพลงได ้ซึงการบนัทึก
ขอ้มลูนนั ผูว้ิจยัจะใชค้าํสงับนัทึกขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปของ Text file แลว้เก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์โดยจะ
ใชค้าํสงัดงัต่อไปนี (ภาพที 25) 

 

 

 

 

ภาพที 25  แสดงคาํสงัทีใชบ้นัทึกขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปของ Text file 

 จากภาพที 25 ขอ้มูลเวลาจะถูกบนัทึกอยู่ในรูปของ Text file โดยจะไดข้อ้มูลของความถี
ของเสียงจงัหวะขณะนันจากคาํสัง foundMaxFrequency  และเวลาทีเกิดจงัหวะเสียงขึนขณะนันจาก
คาํสงั NAudioEngine.Instance.ChannelPosition 

  

                                    file.WriteLine(foundMaxFrequency.ToString() + "," +              

                                    kinect_thaiDancing_Demo. 

                                     NAudioEngine.Instance. 

                                    ChannelPosition.ToString(" . ")); 
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 เมือทาํการอ่านไฟลเ์สียงทีไดท้าํการทาํการ Normalization เสียงฉิงไวแ้ลว้ โปรแกรมก็จะ
ไปหาค่าจงัหวะของเสียงทีเกิดขึนแต่ละช่วงเวลาว่าอยู่ในส่วนของวินาทีใดของเพลงจากนันก็จะ
บนัทึกขอ้มลูของช่วงเวลาทงัหมดทีเกิดเสียงฉิงเก็บไวเ้พือใชใ้นการประมวลผลต่างๆ ในต่อไป เมือ
ไดเ้วลาทีเกิดเสียงฉิงขึนทงัหมดแลว้เราก็จะทราบไดว้่าเราควรจะให้โปรแกรมประมวลผลท่าทาง
การรําในช่วงเวลาใดๆ ของเพลงโดยยดึขอ้มลูจากการวิจยัในขา้งตน้ว่าในทุกๆ 4 ห้องเพลงจะมีการ
เปลียนท่าทางการรํา เราจึงจะใหโ้ปรแกรมประมวลผลในช่วงเวลานนั จากขอ้มลูขา้งตน้ก่อนหน้านี
จะสรุปไดว้่า 1 หอ้งเพลงจะมีเสียง ฉิง 2 ครัง คือเสียง “ฉิง” และ “ฉบั” ดงันนัเมือจะไปถึงห้องเพลง
ที 4 ก็จะตอ้งมีเสียงเกิดขึนในจงัหวะที 7 และ 8 ผูว้ิจยัจึงใหโ้ปรแกรมทาํการประมวลผลในจงัหวะที 
8 เพราะถือว่าเป็นจงัหวะสุดทา้ยของหอ้งเพลงที 4 เมือประมวลผลในจงัหวะที 8 ของเสียงฉิงเสร็จ
แลว้ โปรแกรมก็จะเริมนบัรอบจงัหวะของเสียงฉิงต่อไปเป็น 1 ใหม่แลว้ก็นบัต่อไปจนถึงจงัหวะที 8 
จากนันก็จะเริมนับรอบใหม่ โปรแกรมจะทาํการประมวลผลอีกแบบนีจนจบเพลง จากนันใน
ขนัตอนต่อไปก็จะบนัทึกคะแนนทีไดใ้นแต่ละจงัหวะทีประมวลผลมาทาํการรวมกนัแลว้สรุปเป็น
คะแนนออกมา 

3.2 ประมวลผลท่ากบัจงัหวะ 

  3.2.1 โครงสร้างของร่างกายจากอุปกรณ์ Kinect 

  การประมวลผลท่าทางการรําเพือใหค้ะแนนของท่าทางการรํานันจะตอ้งขึนอยู่กบั
ความถกูตอ้งของท่าทางการรํา ในเกณฑก์ารวดัความถกูตอ้งของท่าทางการรํา โปรแกรมจะทาํการ
คาํนวณตามมุมองศาของขอ้ต่อตามบริเวณต่างๆ ของร่างกายในขณะทีทาํท่านันๆ โดยในงานวิจยั
ชินนีผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบโดยใชอ้วยัวะเพียงช่วงบนของร่างกาย ไดแ้ก่ หัว ลาํตวั หัวไหล่ แขน 
และมือเท่านนั และไม่รวมไปถึงนิว โดยทีจะครูผูส้อนมาทาํการรําเป็นตน้แบบ จากนนัโปรแกรมจะ
ทาํการเก็บขอ้มูลของร่างกายแต่ละส่วนของครูผูส้อนทีเป็นตน้แบบว่าในแต่ละท่าทางนันอวยัวะ
ต่างๆ ทาํมุมต่อกนัเป็นกีองศาในแต่ละจุดโดยจะยึดให้ลาํตัวเป็นแกนหลกั จากนันก็จะพิจารณา
อวยัวะทีอยู่ติดกนักบัลาํตวันัน คือ หัว ท่อนแขนและมือ ตามลาํดบั โดยจะยึดทีขอ้ต่อของอวยัวะ
เป็นจุดหามุมองศาในแต่ละอวยัวะนันโดยตวัอุปกรณ์ Kinect จะมีความสามารถในการทาํงานใน
ส่วนของ Skeleton tracking หรือการตรวจจบัภาพร่างกายคนแลว้แสดงผลออกมาเป็นลกัษณะโครง
กระดูกซึงจะแสดงออกมาในลกัษณะของกราฟเสน้ตามตวัอยา่งดงัภาพที 26 
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ภาพที 26 ภาพ Skeleton tracking ทีไดจ้ากกลอ้ง Kinect 

 หากพิจารณาจากภาพที 26 จะพบว่าโครงสร้างของร่างกายทีอุปกรณ์ Kinect นันตรวจจบั
ไดจ้ะแสดงออกมาในรูปของกราฟ ซึงจะมีจุดเชือมต่างๆ และเสน้เชือมต่างๆ ตามแต่ละชินส่วนของ
ร่างกาย ซึงหากเราพิจารณาตามภาพที 27 จะพบว่ากราฟเส้นทีปรากฏนันจะมีเส้นเชือมทงัหมด 19 
เสน้ และมีจุดยอดทงัหมด 20 จุดยอด ซึงเมือดูจากภาพทีผา่นมาในตอนตน้จะพบว่าแต่ละจุดยอดจะ
มีชือเรียกตามการตรวจจบัของอุปกรณ์ Kinect อยู่แลว้ เพือความง่ายในการพฒันาโปรแกรมผูว้ิจยั
จะทาํการแทนทีจุดยอดแต่ละจุดดว้ยตวัอกัษรจะสามารถแสดงไดด้งัภาพที 27 

 

 

 

 

 

ภาพที 27 การแทนทีจุดยอดแต่ละจุดดว้ยตวัอกัษร 
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  3.2.2 การหามุมแต่ละจุดขอ้ต่อ 
  หลงัจากทีผูว้ิจัยแทนทีจุดยอดต่างๆ ของโครงสร้างร่างกายทีอุปกรณ์ Kinect 

ตรวจจบัดว้ยตวัอกัษรแลว้ ต่อไปจะเป็นการคาํนวณหามุมทีเกิดขึนตามจุดต่างๆ โดยแรกเริมเมือ
ตอ้งการจะคาํนวณหามุมทีตาํแหน่งขอ้ต่อใดๆ ของร่างกายนัน ผูว้ิจยัจะให้จุดขอ้ต่อนันๆ เป็นจุด
ยอดแลว้ทาํการหามุมทีเกิดขึนจากเสน้เชือมทงัสองทีมาเชือมกบัจุดยอดนนัๆ โดยที แต่ละเส้นเชือม
ผูว้ิจยัจะแทนทีดว้ยเวคเตอร์เพือใชใ้นการคาํนวณหามุมดงัภาพที 28 

 

 

 

 

 

ภาพที 28 เสน้เชือมทีผูว้ิจยัจะแทนทีดว้ยเวคเตอร์เพือใชใ้นการคาํนวณหามุม 

 ซึงในส่วนอุปกรณ์ Kinect มีความสามารถในการตรวจจบัแบบ 3 มิติ นันคือ เราจะทราบ
ตาํแหน่งของแกน x,y และ z ของแต่ละจุดยอดทีอยู่ในพิกดั 3 มิติไดท้นัที ผูว้ิจยัจึงใชห้ลกัการของ
การหามุมระหว่างเวคเตอร์ 2 เวคเตอร์ทีกระทาํกนัใน 3 มิติ โดยเราจะทาํการหามุมองศาในแต่ละ
ตาํแหน่งพิกดัของขอ้ต่อทีเป็นจุดยอดไดด้ว้ยการใชเ้ทคนิคผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวคเตอร์ 

   3.2.2.1 ผลคูณเชิงสเกลาร์ 

  การใช้ผลคูณเชิงสเกลาร์มาใช้ในการเปรียบเทียบท่าทางนีคือ การ
เปรียบเทียบท่าทางโดยการนาํตาํแหน่งพิกดัของขอ้ต่อทีไดม้าคาํนวณเพือหาค่ามุมทีเกิดขึน
ในตาํแหน่งทีเราสนใจเช่น เมือเราตอ้งการทราบค่ามุมทีเกิดขึนตรงบริเวณขอ้ศอกดา้นซา้ย 
เมือดูจากภาพที 27 นันคือมุมทีตาํแหน่ง DFJ เราก็จะสามารถคาํนวณได้จากการสร้าง
เวคเตอร์ขึนมาจากพิกดัทีไดน้นัคือเวคเตอร์ FD และเวคเตอร์ FJ เมือไดเ้วคเตอร์ 2 เวคเตอร์
แลว้ก็นาํมาคาํนวณหามุมทีเกิดขึนระหว่างเวคเตอร์ไดโ้ดยใชผ้ลคูณเชิงสเกลาร์คือ 
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                                   เมือ |u| และ |v| แทนความยาว (ขนาด) ของเวกเตอร์ FD และ FJ 
ตามลาํดบั และ θ คือ มุมระหว่างเวกเตอร์ทงัสอง ดงันนัเมือเราหาค่าผลลพัธ์ของ u · v ได ้
และทราบค่าของ |u| และ |v| เราก็จะสามารถหามุม θ ไดซึ้งมุม θ ทีไดก้็คือมุมทีทาํกัน 
ระหว่างเวกเตอร์ทงัสองตวัอยา่งเช่น 

ขอ้มลูของตน้แบบกาํหนดให ้ 
FD = -0.0078 ; 0.0072 ; 0.0393  และ  FJ = -0.0164 ; 0.0337 ; 0.0303 
จากสูตร  
จะได ้ FD  FJ    =    |FD| |FJ| cos  

      cos     =     FD  FJ 
            |FD| |FJ|  
          FD   =  -0.0078 ; 0.0072 ; 0.0393 

                                                  FJ   =  -0.0164 ; 0.0337 ; 0.0303 
  FD . FJ    =   FDxFJx + FDyFJy + FDzFJz 
      =  (-0.0078) (-0.0164) + 0.0072 0.0337 + 0.0393 0.0303 
      =  0.001561 
 
                                 |FD|  =   
      =   

      =  
      =                     =  0.0407 
                                 |FJ|  =   
      =   

      =  
      =                     =  0.0481 

  cos     =           0.001561           =  0.7976 
            (0.0407) (0.0481) 
                                 =  arccos(0.7976)            =  37.09° 
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ดงันนัมุมทีเกิดขึนระหว่างเวกเตอร์ FD และ FJ ของตน้แบบคือ 37.09°  ซึงในส่วนนีผูว้ิจยั
ก็จะนําไปเปรียบเทียบกับมุมของตาํแหน่งเดียวกันของผูฝึ้กรําโดยใชว้ิธีการหาค่าจาก
กระบวนการนีเพือหาผลต่างทีเกิดขึนซึงถา้มุมทีไดมี้ค่าน้อยหมายความว่าท่าทางของ
ตน้แบบกบัผูฝึ้กรํานนัมีความใกลเ้คียงกนัดงัภาพที 29 

 

 

 

   

ภาพที  29 แสดงการเปรียบเทียบท่าทางโดยการใชผ้ลคูณเชิงสเกลาร์ 

3.2.2.2 ผลคูณเชิงเวคเตอร์ 

การใชผ้ลคูณเชิงเวคเตอร์ในการหาค่าของมุมนีจะทาํใหเ้กิดผลลพัธเ์ป็น 
เวคเตอร์ทีตงัฉากกบัระนาบของเวคเตอร์ทงัสองทีกระทาํกนัอยู่เรียกว่า Normal Vector ดงั
ภาพที 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 30  แสดงทิศทางของ Normal Vector 
 

จากภาพที 30 แสดงใหเ้ห็นว่าเวคเตอร์ U ทีกระทาํกบั เวคเตอร์ V นันจะมี Normal Vector 
ซึงทาํมุมตงัฉากกบัระนาบของเวคเตอร์ทงัสองอยู ่ซึงจะทาํใหท้ราบถึงดา้นระนาบของมุมทีกระทาํ
กนัอยูจ่ะหาไดจ้ากสูตร 
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ผลลพัธที์เกิดจาก                จะได ้ Normal Vector ทีผูว้ิจยัจะใชเ้พือนาํไปเปรียบเทียบระหว่างผูเ้ป็น
ตน้แบบขอ้มลูกบัผูที้ฝึกเพือหาความแตกต่างของทิศทางของมุมทีเกิดขึนโดยจะขนัตอนดงันี 
 

3.2.2.2.1 สร้างเวคเตอร์จากจุดพกิดัทีกาํหนดโดยกาํหนดให ้
u   =  (- .  , .  , . ) - (- .  , .  , . )  =  ( .  , .  ,  - . ) 
v    =  (-0.38 , 0.25 ,1.76) - (- .  , .  , . )   =  (0.01 , -0.18 , 0.04)   

 

3.2.2.2.2 หาผลคูณไขวข้องเวคเตอร์ทงัสอง 

จากสูตร u x v  

จะได ้     u X v  = ( (0.06 · 0.04 ) - ( (-0.01) · (-0.18) ) )i + 

                             ((-0.01 · 0.01 ) - (0.02 · 0.04))j +  

                            ((0.02 · (-0.18)) - (0.06 · 0.01))k 

                    =  ( 0.0006 ;  -0.0009 ;  -0.0042 ) 

 

   3.2.2.2.3 หามุมต่างของ Normal Vector ทงัสองระหว่างตน้แบบและผูฝึ้ก 
ผลลพัธที์ไดจ้ากผลคูณไขวก้็คือ Normal Vector เมือไดแ้ลว้ก็จะนาํผลของ 

Normal Vector ทีไดไ้ปเปรียบเทียบมุมกบั Normal Vector ของผูฝึ้กแต่ละคนเพือหาความ
แตกต่างทีเกิดขึนโดยการใช้ผลคูณเชิงสเกลาร์หาค่ามุมระหว่างเวคเตอร์ออกมาโดยที
ผลลพัธ์ของมุมทีไดมี้ค่าน้อยก็หมายความว่าท่าทางระหว่างต้นแบบกับผูฝึ้กยิงมีความ
ใกลเ้คียงกนัมาก เบืองตน้ผูว้ิจยัจะทดลองจากตวัผูว้ิจยัโดยใชท่้าทางเพือทาํการทดสอบก่อน
ดงัภาพที 31 
 
   
 
 
 
 

 
ภาพที 31 แสดงท่าทางในแต่ละจงัหวะทีผูว้จิยัใชท้ดสอบ 

2 3 3 2 3 1 1 3 1 2 2 1( )i ( ) j ( )ku v u v u v u v u v u v
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จากภาพที 31 ผูว้ิจยัไดแ้สดงท่าทางต่างๆ ทีใชท้ดสอบการตรวจจบัจากโปรแกรมเพือจะ

นาํมาคาํนวณหาผลลพัธที์ไดว้่ามีค่าความแตกต่างของแต่ละท่าทางอยา่งไรบา้ง โดยในตวัอยา่งผูว้ิจยั
จะทดสอบคาํนวณในจุดทีเป็นขอ้ศอกขวาของผูว้ิจยั 1 จุด เพราะจะเป็นจุดทีเห็นไดช้ดัเจนว่าท่าทาง
ในจุดนันมีการเปลียนแปลงไปซึงในจุดอืนๆ ก็จะตอ้งใชว้ิธีเดียวกันแต่จะไม่ขอกล่าวถึงในทีนี 
ดงันนัจะสามารถแสดงขอ้มลูไดด้งัตารางที 4 

 
ตารางที 4 แสดงผลของ Normal Vector ทีตาํแหน่ง E ของแต่ละท่าทาง 

 
จากขอ้มลูในตารางที 4 คือการหา Normal Vector ทีเกิดขึนทีจุด E ของแต่ละท่าทาง ซึงจะ

ไดผ้ลลพัธข์อง EI x EC ทีเป็น Normal Vector ทีตาํแหน่งของขอ้ต่อในจุด E ของท่านนัๆ ดงันันจะ
แทน Normal Vector  ทีจุด E ของท่าทางที 1 แทนดว้ย N1 ของท่าที 2 แทนดว้ย N2 ตามลาํดบั  

เมือนาํ Normal Vector ทีเกิดขึนในจุดเดียวกนัของแต่ละท่าทางมาเปรียบเทียบกนัโดยหา
มุมทีเกิดขึนเมือท่าทางนนัๆ มีการเปลียนแปลงไป โดยจะเปรียบเทียบโดยใชผ้ลคูณเชิงสเกลาร์เพือ
หาความแตกต่างของมุมทีเกิดขึนระหว่าง 2 เวคเตอร์นัน จะสามารถแสดงวิธีการคาํนวณในการ
เปรียบเทียบโดยยกตวัอยา่งการเปรียบเทียบระหว่าง N1 กบั N2 ไดด้งันี 

 
 

ภาพตวัอย่าง ภาพโครงสร้างจากโปรแกรม เวคเตอร์จากพกิดั E 

  

EI  = -0.0412,0.1854,-0.0421 

EC =  0.1997,0.0558,0.0291 

N1 =  EI x EC 
N1  =  -0.0078 ; 0.0072 ; 0.0393 

  

EI  =  0.0051,0.0140,-0.2682 

EC =  0.1824,0.0523,0.0277 

N2 =  EI x EC 

N2 =  -0.0144 ; 0.0491 ; 0.0023 
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จากสูตร  

จะแสดงวิธีการเปรียบเทียบระหว่าง N1 , N2 คือ 
      N1  N2    =    |N1| |N2| cos  
      cos     =     N1  N2 
            |N1| |N2| 
   
          N1   =  -0.0078 ; 0.0072 ; 0.0393 

                                                  N2   =  -0.0144 ; 0.0491 ; 0.0023 
  N1 . N2    =   N1xN2x + N1yN2y + N1zN2z 
      =  (-0.0078) (-0.0144) + 0.0072 0.0491 + 0.0393 0.0023 
      =  0.000556 
 
                                 |N1|  =   
      =   

      =  
      =                     =  0.0407 
                                 |N2|  =   
      =   

      =  
      =                     =  0.0512 

  cos     =           0.000556           =  0.2669 
            (0.0407) (0.0512) 
                                 =  arccos(0.2669)            =  74.52° 

จากวิธีทาํขา้งตน้จะไดผ้ลลพัธข์อง N1 กบั N2 มีความแตกต่างกนัที 74.52° ซึงการคาํนวณ
ดว้ยวิธีดงักล่าวนีจะสามารถนาํไปเพือวิเคราะห์ความคลา้ยคลึงของท่าทางทีเกิดขึนไดโ้ดยจะสังเกต
ว่าท่าทางทีใกลเ้คียงกนัมากจะใหผ้ลลพัธข์องมุมทีเกิดขึนจะน้อยกว่าท่าทางทีใกลเ้คียงกนัน้อย ซึง
ผูว้ิจ ัยจะใช้การคํานวณนีไปใช้กับทุกๆ มุมทีเกิดขึนในทุกๆ  จังหวะของผูฝึ้กรําและนําไป
เปรียบเทียบกับของผูที้เป็นต้นแบบและสรุปผลอออกมา  โดยในงานวิจัยชินนีทางผูว้ิจยัจะใช้
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หลกัการของผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวคเตอร์ทงัสองรูปแบบนีมาทดลองเปรียบเทียบ
ท่าทางการรําโดยหามุมทีเกิดขึนในแต่ละส่วนของตน้แบบนาํไปเปรียบเทียบกบัมุมทีเกิดขึนในแต่
ละส่วนของผูฝึ้กของแต่ละวิธีทีไดก้ล่าวมา เพือวิเคราะห์และประเมินผลท่าทางการรําแลว้นาํไป
เปรียบเทียบกบัผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญต่อไป 

ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชชุ้ดโปรแกรมทีใชใ้นการหามุมของแต่ละจุดขอ้ต่อจากหลกัการหามุม
ระหว่างเวคเตอร์ 2 เวคเตอร์ทีกระทาํมุมกนัไดจ้าก http://code.google.com ซึงมีชุดโปรแกรมไวใ้ช้
สาํหรับผูพ้ฒันาโปรแกรมกบัอุปกรณ์ Kinect โดยการเรียกใชจ้ะเรียกเป็นคลาสของโปรแกรมชือว่า
คลาส SkeletonAnalyzer และฟังกช์นัทีใชห้าค่าของมุมคือฟังกช์นั SetBodySegments ซึงโครงสร้าง
การทาํงานของฟังกช์นั SetBodySegments คือ การใส่ค่าพารามิเตอร์ของจุด 3 จุดไปในฟังกช์นั แลว้
ฟังกช์นัจะคืนค่ามุมทีเกิดขึนทีตาํแหน่งของพารามิเตอร์ตวักลางจะแสดงโครงสร้างไดด้งัภาพที 32 
 

 

             
 

 

 

 
  

ภาพที 32 แสดงโครงสร้างการทาํงานของฟังกช์นั SetBodySegments 

จากภาพที 32  เป็นการหาค่ามุมทีเกิดขึนทีจุด ElbowRight หรือขอ้ศอกดา้นขวา ซึงจาก
ตวัอย่างจะเห็นว่า ผูว้ิจยัไดร้ะบุค่าพารามิเตอร์ในฟังก์ชนั 3 ค่าดว้ยกนั คือ JointType.WristRight, 
JointType.ElbowRight และ JointType.ShoulderRight ซึงพารามิเตอร์ทีรับค่าในส่วนตรงกลางคือ 
JointType.ElbowRight ดงันนั ฟังก์ชนันีจะคืนค่าของมุมทีเกิดขึนตรงจุดของ ElbowRight แลว้ไป
เก็บในตวัแปร _ElbowRight_Angle เพือนาํไปใชใ้นการประมวล เมือเราทาํงานประมวลผลหามุมที
เกิดขึนแต่ละมุมได ้เราก็จะวิธีนีทาํการประมวลผลท่าทางทีเกิดขึนแต่ละช่วงเวลาตามจงัหวะทีผูว้ิจยั
ไดท้าํการออกแบบไว ้จะสามารถทราบต่อมาไดว้่าในช่วงเวลาของจงัหวะต่างๆ นัน มุมแต่ละมุมที
เกิดในขณะทีรําท่าใดๆ ในช่วงเวลานนั มีค่าเท่าใดบา้ง เพือไปสู่ขนัตอนการทาํงานในลาํดบัต่อๆ ไป 

_ElbowRight_Angle.SetBodySegments( 

                                   JointType.WristRight, 

                                   JointType.ElbowRight, 

                                   JointType.ShoulderRight 

                                   ); 
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3.3 ประมวลผลท่ารําตน้แบบ 

 ในขนัตอนนีจะกระทาํขึนก็ต่อเมือท่าทางการรําทีเป็นตน้แบบของเพลงนันไม่มีการบนัทึก
ขอ้มลูไวใ้นระบบจึงทาํใหไ้ม่มีท่ารําทีจะนาํไปใชป้ระมวลผลการฝึก จึงจาํเป็นตอ้งมีการประมวลผล
ท่ารําตน้แบบ เพือบนัทึกขอ้มลูท่าทางการรําเก็บไวใ้นระบบก่อน ซึงในขนัตอนนีการดาํเนินการคือ 
เมือเพลงไดด้าํเนินมาจนถึงจงัหวะทีจะเกิดการประมวลผลขึน โปรแกรมจะทาํการประมวลผลมุม
ตามจุดต่างๆ ทีเกิดขึนจากท่าทางการรําในขณะนนัจากนนัก็จะทาํการบนัทึกขอ้มลูของมุมต่างๆ ลง
เก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ซึงรูปแบบทีผูว้ิจยัใชก้็คือ รูปแบบของ Text file โดยในแต่ละ 1 จงัหวะทีเกิด
การประมวลผลขึนก็จะสร้าง Text file ขึนมา 1 ไฟลแ์ลว้บนัทึกมุมองศาต่างๆ ทีเกิดขึนในจงัหวะ
นันทังหมดเก็บเข้าไวใ้น Text file นัน เพือนําไปใช้ประมวลผลในขันตอนต่อๆ ไป จะแสดง
โครงสร้างของโปรแกรมในส่วนทีบนัทึกขอ้มูลมุมของจุดขอ้ต่อต่างๆ เก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ได้
ดงัต่อไปนี 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที 33 แสดงโครงสร้างของโปรแกรมในส่วนทีบนัทึกขอ้มลูมุมของจุดขอ้ต่อต่างๆ 

 จากภาพที 33 จะมีการสร้าง Text file ขึนมา เพือบนัทึกขอ้มูลของมุมของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายทีเกิดขึนลงไปเก็บไวใ้น Text file นนัๆ เพือนาํไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการเปรียบเทียบกบัผูที้จะ

            save_angle.WriteLine(WristRight_Angle.ToString(" . ")); 
            save_angle.WriteLine(ElbowRight_Angle.ToString(" . ")); 
            save_angle.WriteLine(ShoulderRight_Angle.ToString(" . ")); 
            save_angle.WriteLine(ShoulderCenterRight_angle.ToString(" . ")); 
            save_angle.WriteLine(ShoulderCenterLeft_angle.ToString(" . ")); 
            save_angle.WriteLine(ShoulderLeft_Angle.ToString(" . ")); 
            save_angle.WriteLine(ElbowLeft_Angle.ToString(" . ")); 
            save_angle.WriteLine(WristLeft_Angle.ToString(" . ")); 
            save_angle.WriteLine(ShoulderCenterSpineRight.ToString(" . ")); 
            save_angle.WriteLine(ShoulderCenterSpineLeft.ToString(" . ")); 
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มาฝึกรําในภายหลงั ซึงจากตวัอยา่งจะมีการบนัทึกขอ้มูลของมุมสาํคญัๆ ทีใชใ้นการรําอยู่ทงัหมด 
10 มุมดว้ยกนั แลว้นาํไปเป็นตน้แบบเพือใชใ้นขนัตอนต่อๆ ไป 

 3.4 เปรียบเทียบท่ารํากบัขอ้มลูตน้แบบ 

 ในส่วนของขนัตอนนีจะเกิดขึนในขนัตอนกระบวนการฝึก ซึงจะตอ้งมีขอ้มูลของท่าทาง
การรําก่อนซึงจะไดจ้ากขนัตอนก่อนหนา้การฝึก โดยเมือเราไดข้อ้มลูท่าทางการรําของแต่ละท่าทาง
ทีเกิดขึนในจังหวะต่างๆ แลว้ ในส่วนขันตอนนีเมือเริมทาํการฝึก ขณะทีเพลงดาํเนินไปจนถึง
จงัหวะทีจะตอ้งมีการประมวลผลเกิดขึน โปรแกรมจะนาํขอ้มลูของท่าทางตน้แบบทีไดบ้นัทึกไวใ้น
รูปแบบของ Text file ตามทีได้กล่าวมาในข้างต้นของจังหวะทีตรงกับจังหวะนันๆ ขึนมา
เปรียบเทียบแต่ละมุมกบัท่าทางของผูฝึ้กทีรําอยู่ในขณะนัน แลว้ประมวลผลออกมาว่า ในแต่ละ
ท่าทางในแต่ละจงัหวะมีความผดิเพียนของแต่ละมุมขององศาระหว่างตน้แบบกบัผูฝึ้กอยู่ในระดบั
มากน้อยเพียงใด  โดยการคิดคํานวณจากผลต่างของมุมทังสอง ระหว่างต้นแบบกับผูฝึ้กรํา 
แลว้ทาํให้เป็นค่าสมบูรณ์ เพือจะไดน้าํค่าทีไม่ติดลบไปใช ้แลว้คาํนวณผลทีไดเ้พือนาํสิงทีไดไ้ป
วิเคราะห์ผลในขนัตอนต่อๆ ไป 

3.5 วิเคราะห์ผลการฝึก 
 ขนัตอนการวิเคราะห์ผลการฝึกนนัจะใชห้ลกัของการเปรียบเทียบท่าทางการรําของผูฝึ้กกบั
ขอ้มูลท่าทางการรําทีเป็นตน้แบบ โดยหลกัการมีอยู่ว่า ผูฝึ้กจะรําได้เหมือนกบัตน้แบบมากน้อย
เพียงใด ขึนอยูก่บัมุมทีเกิดขึนแต่ละจุดขอ้ต่อของผูฝึ้กเทียบกบัแต่ละจุดขอ้ต่อของขอ้มูลตน้แบบใน
ช่วงเวลาทีประมวลผลเดียวกนั เมือผลออกมาจะวิเคราะห์เป็นคะแนนโดยทีมีกฎในการให้คะแนน
จากการเปรียบเทียบมุมของท่าทางตน้แบบกบัผูที้ฝึกกบัโปรแกรมในขณะนนั ซึงจะใชจุ้ดของขอ้ต่อ
ทงัหมด 10 จุดทีประมวลผล และกาํหนดให้แต่ละจุดมีค่า 10 คะแนน เมือรวมทงัหมดทุกจุดก็จะ
เป็น 100 คะแนนพอดี โดยผูว้ิจยัจะตงัค่าความผิดเพียนของมุมในแต่ละจุดขอ้ต่อทีจะเปรียบเทียบ
กนัเพือประมวลผลนนั แต่ละมุมจะตอ้งมีมุมองศาทีผิดเพียนกนัจากตน้แบบไดไ้ม่เกิน 25 องศา จึง
จะถือว่าอยูใ่นเกณฑที์ถือว่ายงัคงถกูตอ้ง และไดผ้ลคะแนนในจุดนนัๆ ไป แต่หากค่าความผิดเพียน
ของมุมมากกว่า 25 องศา ก็จะไม่ไดค้ะแนนในจุดนันๆ จากนันจะนาํผลคะแนนทีไดข้องทุกมุมมา
รวมกนั แลว้กาํหนดออกมาเป็นระดบัต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมินทีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขึน จะแสดง
เกณฑก์ารประเมินผลทีผูว้ิจยัไดส้ร้างขึนดงัตารางที 5 
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ตารางที 5 เกณฑก์ารประเมินผลทีผูว้ิจยักาํหนด 

เกณฑ์การประเมนิ ระดับคะแนน ลกัษณะการวเิคราะห์ 
ผู้เชียวชาญ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ดี 3 

ผูฝึ้กสามารถแสดงท่ารํา
ตามตวัอยา่งไดอ้ยา่ง 
ถกูตอ้งทงัหมดหรือ
เกือบทงัหมด 

ผูฝึ้กไดค้ะแนนระหว่าง 
80 ถึง 100 คะแนน 

พอใช ้ 2 

ผูฝึ้กสามารถแสดงท่ารํา
ตามตวัอยา่งไดอ้ยา่ง 
ถกูตอ้งเป็นบางส่วน 

ผูฝึ้กไดค้ะแนนระหว่าง 
60 ถึง 79 คะแนน 

ปรับปรุง 1 
ผูฝึ้กไม่สามารถแสดงท่า
รําตามตวัอยา่งไดอ้ยา่ง 
ถกูตอ้ง 

ผูฝึ้กไดค้ะแนนระหว่าง 
0 ถึง 59 คะแนน 

  
 ในส่วนสุดทา้ยก็จะสามารถสรุปออกมาเป็นผลคะแนนเพือใชว้ดัผลความถูกตอ้งของผูร้ํา
ออกมาเป็นระดับต่างๆ ได้ ซึงในส่วนของการวิเคราะห์ของทางผูเ้ชียวชาญนัน เนืองจากมี
ผูเ้ชียวชาญทงัหมด 3 ท่าน ผูว้ิจยัจึงจะนาํเกณฑก์ารประเมินของทงั 3 ท่านในการประเมินแต่ละคน
ในแต่ละระดบัการฝึก มาแปลงเป็นคะแนนแลว้นาํมารวมกนัเพือหาค่าเฉลียจากผลของทงั 3 ท่าน 
จากนนัจะนาํไปแปลผลอีกครังหนึงเพือใหไ้ดผ้ลสรุปรวม จะสามารถแสดงเกณฑ์แปลความหมาย
ค่าเฉลียของคะแนนทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่านตามรูปแบบของผูว้ิจยัไดด้งัตารางที 6 

ตารางที 6 การแปลผลคะแนนจากค่าเฉลียแบบ 3 ระดบัทีทางผูว้ิจยักาํหนด 

คะแนนเฉลยี การแปลผล 
2.50 – 3.00 ดี 

1.50 – 2.49 พอใช ้

1.00 – 1.49 ปรับปรุง 
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จากตารางที 6 เมือทาํการแปลผลจากคะแนนเฉลียทีไดจ้ากการประเมินของผูเ้ชียวชาญแลว้ 
ก็จะไดร้ะดบัผลการฝึกทีเป็นเกณฑท์งั 3 ระดบัทีเกิดจากผลของผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่านของแต่ละคน
ในแต่ละระดบัการฝึก แลว้จะนาํผลดงักล่าวไปเปรียบเทียบกบัผลทีไดจ้ากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีก
ครัง เพือหาความถูกต้องในการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทักษะท่ารําวง
มาตรฐานทีทางผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน 

4. ทดสอบการทํางาน 
การทดสอบการทาํงานของโปรแกรมนนั มีจุดมุ่งหมายเพือตรวจสอบความถูกตอ้งในการ

ทาํงาน หากพบขอ้ผดิพลาดในการทาํงานจะตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมเพือให้โปรแกรม
ทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากทีสุด โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วนคือ การ
ทดสอบโดยผูเ้ชียวชาญและการทดสอบโดยผูเ้รียนดงันี 

4.1 การทดสอบโดยผูเ้ชียวชาญ 

นับเป็นสิงทีสาํคัญมากในการทดสอบการทาํงานของการพฒันาโปรแกรมนี โดยจะให้
ผูเ้ชียวชาญในทีนีก็คือ ครูทีเป็นผูส้อนวิชานาฏศิลป์ทงัหมด 3 คน เป็นผูป้ระเมินผลการฝึกแลว้
นําไปเทียบกับผลทีได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม 
เนืองจากครูผูส้อนเป็นผูใ้กลชิ้ดกับการเรียนการสอนจึงมกัรู้จักปัญหาทีเกิดและมีความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรงจึงเป็นผูเ้หมาะสมทีสุด โดยใชว้ิธีการให้ผูเ้รียนฝึกโดยใชโ้ปรแกรมทงัหมด
จาํนวน 20 คนมาทดสอบและเปรียบเทียบผลทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญหรือครูผูส้อนกบัโปรแกรมที
ผูว้ิจยัพฒันาขึน 

4.2 การทดสอบโดยผูเ้รียน 

โดยใช้ผูเ้รียนจาํนวน 20 คน เป็นการทดสอบการทาํงานของระบบในส่วนของความ
สะดวกในการใชง้าน อาจรวมถึงความสวยงามและทดสอบความถูกตอ้งในการแสดงผลดว้ยก็ได้
นอกจากนียงัใชแ้บบสอบถามกบัผูเ้รียน เพือประเมินความสะดวกต่อการใชง้านของโปรแกรม โดย
จะเนน้ในส่วนของการติดต่อกบัผูใ้ชง้านว่าสามารถใชง้านไดส้ะดวกง่ายต่อความเขา้ใจ และเน้นใน
ส่วนประสิทธิภาพของโปรแกรมดา้นความถูกตอ้ง โดยการใชเ้กณฑ์แปลความหมายค่าเฉลียจาก
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แบบสอบถามความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านตามแบบมาตราส่วนประมาณค่าทีทางผูว้ิจยักาํหนดขึนจะ
แสดงไดด้งัตารางที 7 

ตารางที 7 เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉลียจากแบบสอบถามความพึงพอใจทีทางผูว้ิจยักาํหนด 

คะแนนเฉลยี การแปลผล 
.  - .  มากทีสุด 

.  - .  มาก 

.  - .  ปานกลาง 

.  - .  นอ้ย 

.  - .  นอ้ยทีสุด 
 

5. สรุปผลการวจิยั 
 หลงัจากผ่านขันตอนการพฒันาโปรแกรมและทดสอบปรับปรุงจนโปรแกรมสามารถ
ทาํงานไดอ้ย่างสมบูรณ์แลว้ จาํเป็นตอ้งมีการสรุปผลของระบบว่ามีประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง
สมบูรณ์อยา่งไร นอกจากนียงัตอ้งแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่องานวิจยัครังนี เพือเป็น
ประโยชน์กบัผูที้ตอ้งการนาํงานไปศึกษาต่อเพือใหมี้โอกาสในการพฒันาสูงขึนในโอกาสต่อไป 
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บทที 4 
ผลการดําเนินการวจิยั 

 
จากการศึกษาค้นควา้และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แลว้ได้นํามาพฒันา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio ร่วมกบั
อุปกรณ์ Kinect ซึงทาํงานตามกฎทีไดส้ร้างขึนมาจากผูเ้ชียวชาญซึงก็คือครูผูส้อน โดยมีผลการ
ดาํเนินงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลทีนําโปรแกรมไปใช้งานจริง เพือประเมินหาคุณภาพของ
โปรแกรมโดยแสดงเป็นลาํดบัดงันี 

1. ผลการพฒันาโปรแกรม 
2. ผลการประเมินของโปรแกรม 
 

1. ผลการพฒันาโปรแกรม 
เมือนําส่วนทีได้ทาํการออกแบบไว้ไปพัฒนาระบบเรียบร้อยจะได้ผลการการพัฒนา

โปรแกรม สามารถแบ่งขอบเขตการทาํงานหลกัๆ ของโปรแกรมไดด้งันี 
1.1 หนา้หลกัของโปรแกรม เป็นหนา้จอการเริมตน้ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึก

ทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน เป็นหนา้จอหลกัทีรวบรวมเมนูการฝึกและการบนัทึกขอ้มูลทีเอาไวเ้พือมา
เป็นตน้แบบในการฝึกโดยผูใ้ชง้านจะสามารถเขา้สู่เมนูต่างๆ ไดจ้ากหนา้หลกันี ดงัภาพที 34 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 34 แสดงหนา้หลกัของโปรแกรม
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1.2 เมนูสาํหรับผูฝึ้ก เป็นเมนูสาํหรับการฝึกซอ้มท่ารําเพือใหฝึ้กไดท้าํตามไปทีละขนั ซึงใน 
แต่ละขนัของการฝึกนัน ผูฝึ้กจะไดรั้บการประเมินผลในตอนทา้ยของการฝึกว่ามีผลการฝึกเป็น
อยา่งไร โดยแบ่งเป็น 3 เมนูยอ่ยดว้ยกนัซึงแต่ละเมนู มีโปรแกรมการฝึกดงันี 

1.2.1 เมนูฝึกระดบัที 1 (ภาพที 35) เป็นเมนูสาํหรับโปรแกรมการฝึกทีเป็นลกัษณะ
ใหผู้ฝึ้กดูแบบท่าทางทีเป็นท่านิงจากตน้แบบ แลว้ใหผู้ฝึ้กกระทาํท่าทางตามแบบแลว้คา้งไว้
เป็นระยะเวลา 3 วินาที แลว้โปรแกรมจะบนัทึกขอ้มูลทีไดไ้ปประมวลผลเทียบกบัท่าทาง
ตน้แบบว่ามีความถกูตอ้งตรงกนัมากน้อยเพียงใด เมือทาํครบทุกท่าทางแลว้โปรแกรมจะ
แสดงผลออกมาเป็นระดับความถูกต้อง ซึงมี เกณฑ์ทงัหมด 3 ระดบั ตามตารางที 5 ซึง
คะแนนการฝึกในส่วนนีจะหาไดจ้ากสูตรต่อไปนี 
สูตรการหาคะแนนการฝึกระดบัที 1    =    ผลรวมของมุมทีถกูตอ้งทงั 4 ท่า X  100 

                                                                                             จาํนวนท่า(4) X มุม(10) 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที 35 แสดงการฝึกในระดบัที 1 

1.2.2 เมนูฝึกระดบัที 2 (ภาพที 36) เป็นเมนูสาํหรับโปรแกรมการฝึกทีเป็นลกัษณะ
ใหผู้ฝึ้กดูแบบท่าทางทีเป็นท่าเคลือนไหวในจงัหวะหนึงๆ จากตน้แบบ แลว้ให้ผูฝึ้กกระทาํ
ท่าทางตามตน้แบบทีเป็นตวัอยา่ง แลว้โปรแกรมจะบนัทึกผลท่าทางทีรําของผูฝึ้กนนัเพือมา
เปรียบเทียบกบัขอ้มลูตน้แบบของท่านนัๆ ทีไดบ้นัทึกไว ้จากนันก็จะแสดงผลออกมาเป็น
ระดบัความถกูตอ้ง ซึงมีเกณฑท์งัหมด 3 ระดบัตามตารางที 4 ในส่วนของการฝึกระดบัที 2 
นีโปรแกรมไดบ้รรจุท่าทางการรําทีเป็นท่ารําไวด้ว้ยกนัทงัหมด 2 จงัหวะดว้ยกนั คะแนน
การฝึกในส่วนนีจะหาไดจ้ากสูตรต่อไปนี 
สูตรการหาคะแนนการฝึกระดบัที 2    =    ผลรวมของมุมทีถกูตอ้งทงั 2 จงัหวะ X  100 

                                                                             จาํนวนครังทีประมวลผลทงั 2 จงัหวะ X มุม(10) 
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ภาพที 36 แสดงเมนูฝึกระดบัที 2 

1.2.3 เมนูฝึกระดบัที 3 (ภาพที 37) เป็นเมนูสาํหรับโปรแกรมการฝึกทีเป็นลกัษณะ
ใหผู้ฝึ้กทาํการรําตามจงัหวะเพลง ตงัแต่ตน้เพลงจนจบเพลงโดยอาศยัท่าทางและจบัจงัหวะ
ต่างๆ ตามทีไดเ้รียนในชนัเรียนมาหรือทาํการฝึกซอ้มกบัโปรแกรมนีทาํประกอบกนัจนจบ
เพลง ในขณะทีฝึกรําในแต่ละจงัหวะอยู่นัน โปรแกรมจะแสดงตวัอย่างให้ทราบและใน
ขณะเดียวกนัโปรแกรมจะตรวจสอบว่า ท่าทางการรําในขณะนนัเป็นท่าทางทีรํานนัถกูตอ้ง
สมบูรณ์ตามจงัหวะเพียงใด โดยยึดจากจงัหวะของเสียงฉิงเป็นหลกั ดงัภาพที 37 โดยที
ในขณะเมือถึงเสียงฉิงทีไดก้าํหนดให้มีการประมวลผลท่านัน โปรแกรมก็จะไปดึงขอ้มูล
ท่าทางการรําของตน้แบบทีไดบ้นัทึกไวเ้พือมาตรวจสอบเปรียบเทียบมุมกนักบัผูที้ฝึกรําอยู ่
แลว้นําไปเป็นคะแนนเพือสะสมไวน้ําไปรวมกับจังหวะต่อๆ ไปทีโปรแกรมจะมีการ
ประมวลผลตลอดทงัเพลง จนเมือกระทงัจบเพลงแลว้โปรแกรมก็จะแสดงผลออกมาเป็น
ระดบัของความถกูตอ้งซึงมี 3 ระดบัตามตารางที 4 ในส่วนของการฝึกระดบัที 3 นี คะแนน
การฝึกในส่วนนีจะหาไดจ้ากสูตรต่อไปนี 

 
สูตรการหาคะแนนการฝึกระดบัที 3    =    ผลรวมของมุมทีถกูตอ้งทงัเพลง X  100 

                                                                             จาํนวนครังทีประมวลผลทงัเพลง X มุม(10) 
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ภาพที 37 แสดงเมนูฝึกระดบัที 3 

1.3 เมนูสาํหรับผูส้อน เป็นเมนูสาํหรับครูผูส้อนเพือใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลของท่าทางการ
รําเพือนาํไปใชเ้ป็นตน้แบบในการฝึกซอ้ม ซึงจะมีผลต่อการฝึกซอ้มของผูฝึ้กเพราะท่าทางการรําที
เป็นตน้แบบจะเป็นเกณฑที์จะใหโ้ปรแกรมอา้งอิงขอ้มูลนันๆ ในขนัตอนของการประมวลผล การ
ฝึกซ้อมท่ารําเพือให้ฝึกได้ทาํตามไปทีละขัน ซึงในแต่ละขันของการฝึกนัน ผูฝึ้กจะได้รับการ
ประเมินผลในตอนทา้ยของการฝึกว่ามีผลการฝึกเป็นอยา่งไร โดยแบ่งเป็น 3 เมนูย่อยดว้ยกนัซึงแต่
ละเมนู มีส่วนของการบนัทึกขอ้มลูดงันี 

1.3.1 เมนูบนัทึกขอ้มูลฝึกระดบั 1 เป็นเมนูสาํหรับให้ครูผูส้อนไดท้าํการบนัทึก
ตน้แบบทีเป็นท่านิงทงัหมด 4 ท่า เพือไวใ้ชส้าํหรับให้ผูฝึ้กมาฝึกฝนท่ารําทีเป็นท่านิง โดย
โปรแกรมจะทาํการบันทึกท่าทงัหมด 4 ครังแลว้เก็บข้อมูลเพือนาํไปเป็นตน้แบบ แสดง
ตวัอยา่งไดด้งัภาพที 38 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพที 38 การบนัทึกขอ้มลูการฝึกระดบั 1 ในช่วงกาํลงับนัทึกขอ้มลู 
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1.3.2 เมนูบนัทึกขอ้มูลฝึกระดบั 2 เป็นเมนูสาํหรับให้ครูผูส้อนไดท้าํการบนัทึก
ตน้แบบ  ทีเป็นท่าเคลือนไหวในช่วงจงัหวะหนึงๆ  เพือไวใ้ชส้าํหรับใหผู้ฝึ้กมาฝึกฝนท่ารํา 
ทีเป็นท่าเคลือนไหวช่วงสนัๆ โดยโปรแกรมจะทาํการบนัทึกท่าทงัหมด 2 จงัหวะดว้ยกนั
คือ จงัหวะทีวงแขนรําจากซา้ยไปขวาและจงัหวะทีวงแขนรําจากขวาไปซา้ย แลว้เก็บขอ้มูล
เพือนาํไปเป็นตน้แบบ พร้อมทงัยงัมีเมนูทีนําไวแ้สดงตวัอย่างขอ้มูลท่ารําทีบนัทึกไวใ้น
ระบบในทัง 2 จงัหวะ เพือทีผูส้อนจะไดดู้ว่าข้อมูลทีบันทึกไวน้ัน มีความสมบูรณ์ของ
จงัหวะและท่าทางการรําเพียงใด เพือจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสมขึน แสดงตวัอยา่งได้
ดงัภาพที 39 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที 39 แสดงเมนูบนัทึกขอ้มลูฝึกระดบั 2 ในช่วงกาํลงับนัทึกขอ้มลู 

1.3.3 เมนูบนัทึกขอ้มูลฝึกระดบั 3 เป็นเมนูสาํหรับให้ครูผูส้อนไดท้าํการบนัทึก
ตน้แบบทีเป็นท่าเคลือนไหวทงัเพลง เพือไวใ้ช้สําหรับให้ผูฝึ้กมาฝึกฝนท่ารําทีเป็นท่า
เคลือนไหวแบบเต็มเพลง โดยโปรแกรมจะทาํการบนัทึกท่าทางการรําตงัแต่ตน้เพลงจนจบ
เพลง โดยอาศยัจงัหวะเสียงฉิงเป็นจุดกาํหนดการบนัทึกขอ้มูลของข้อต่อในช่วงแต่ละ
จงัหวะ โดยจะบนัทึกขอ้มลูทีเป็นองศาทีเกิดขึนระหว่างมุมของขอ้ต่อทีมทีงัหมด 10 ขอ้ต่อ
ทีสาํคญั ทีใชใ้นเพลงชาวไทยดงัทีเคยกล่าวไวใ้นตอนตน้ ในแต่ละจงัหวะก็จะนาํขอ้มลูของ
ขอ้ต่อทงัหมดไปเก็บไวเ้พือรอการประมวลผลต่อไป แสดงตวัอยา่งไดด้งัภาพที 40 

 
 
 



67 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที 40 แสดงเมนูบนัทึกขอ้มลูฝึกระดบั 3 ในช่วงกาํลงับนัทึกขอ้มลู 

จากทีกล่าวไวใ้นตอนต้น โปรแกรมจะมีการประมวลผลท่าทางของเพลงชาวไทยใน
ขนัตอนนีทงัหมด 11 ครังดว้ยกนั คือ ในจงัหวะทีมีท่าทางการเปลียนแปลงท่าทาง ดงัทีแสดงใน 
ตารางที 3 ในตอนต้นทีกล่าวมา ดงันันในขนัตอนนีเมือผูบ้ันทึกตน้แบบไดร้ําท่าทางต่างๆ ตาม
จงัหวะเพลงไปเรือยๆ โปรแกรมก็จะมีการบนัทึกขอ้มลูเป็นจงัหวะๆ ดว้ยกนัตามลาํดบัจงัหวะของ
เสียงฉิงทีไดก้ล่าวไวใ้นบทที 3 ทีผา่นมาในแต่ละครัง ก็จะไดข้อ้มลูของมุมองศาของขอ้ต่อทีเกิดขึน
ระหว่างกนัซึงสามารถแสดงตวัอยา่งของขอ้มลูของท่าทางหลกัๆ ของท่าชกัแป้งผดัหนา้ในเพลงชาว
ไทย ทีโปรแกรมไดบ้นัทึกจากท่าทางการรําและมุมทีเกิดขึนจากการประมวลผลของโปรแกรมได้
ดงัตารางที 8 
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ตารางที 8 แสดงขอ้มลูทีโปรแกรมไดบ้นัทึกจากท่าทางการรําของแต่ละท่า 

 

 

 

   

ภาพปกต ิ ภาพแบบโครงสร้าง ขนาดองศาของมุมแต่ละข้อต่อ 

  

NJF  = 146.10°   ,  JFD  = 108.19° 
FDB = 152.63°  ,  ABC  = 126.16° 
DBA = 126.12°  , BCE  =  207.57° 
CEI   = 234.71°  , EIM  = 184.79° 
CBG = 304.30°  ,  DBG  = 51.30° 

  

NJF  = 178.27°    , JFD  = 216.12° 
FDB = 228.30°   , ABC  = 122.21° 
DBA = 128.65°  , BCE  =  210.29° 
CEI   = 258.53°  , EIM  = 167.35° 
CBG = 306.03°  , DBG  = 54.60° 

  

NJF  = 173.28°    , JFD  = 224.03° 
FDB = 211.84°   , ABC  = 125.38° 
DBA = 115.71°  , BCE  =  134.89° 
CEI   = 118.46°  , EIM  = 159.20° 
CBG = 305.37°  , DBG  = 64.59° 

  

NJF  = 173.80°   ,  JFD  = 259.84° 
FDB = 196.13°   , ABC  = 126.60° 
DBA = 124.31°  , BCE  =  231.04° 
CEI   = 205.84°  , EIM  = 170.76° 
CBG = 303.72°  , DBG  = 52.98° 
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2. ผลการประเมนิของโปรแกรม 

2.1 สรุปผลการประเมนิความถูกต้องของโปรแกรม 
 ผูว้ิจัยได้ทาํการประเมินผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทักษะท่ารําของรําวง
มาตรฐาน โดยให้ผูเ้ชียวชาญเป็นผูใ้ห้ระดับคะแนนแก่ผูร้ําในขณะทีดูผูฝึ้กฝึกรํากับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึงจะยดึความถกูตอ้งของท่าทางการรําทีมีความถกูตอ้งตามตวัอยา่งตามขอ้มลูตน้แบบ
ทีไดท้าํการบนัทึกเอาไวก่้อนหนา้นี ซึงระดบัเกณฑก์ารประเมินทีไดจ้ะมีอยู่ 3 ระดบัตามตารางที 5 
คือ ดี , พอใช ้และปรับปรุง และจะนาํผลการประเมินทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญในแต่ละระดบัของแต่ละ
คนทีมาทาํการคาํนวณ เพือหาค่าเฉลียและแปลผลออกมาเป็นเกณฑ์ระดบัผลการประเมินโดยรวม
อีกครัง และจึงนาํผลทีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัผลทีทางคอมพิวเตอร์ประมวลผลไว ้หากมีความถกูตอ้ง
ตรงกนัก็จะถือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีทางผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนมามีการประมวลผลท่าทางการรํา
และมีความสามารถในการแสดงระดบัคะแนนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
 ในส่วนหลกัของการประมวลผลท่าทางการฝึกรําจะใชเ้ทคนิคผลคูณเชิงเชิงสเกลาร์โดยที
ผูว้ิจยัไดเ้ชิญผูเ้ชียวชาญซึงก็คือ ครูผูส้อนดา้นนาฏศิลป์มาเป็นผูป้ระเมินผลการรําของผูฝึ้กทงัหมด 3 
คน และไดใ้หผู้ฝึ้กซึงก็คือนกัเรียนทีเรียนวิชานาฏศิลป์จาํนวน 20 คน มาทาํการฝึกกบัโปรแกรมที
ผูว้ิจยัพฒันาขึนจะสามารถสรุปขอ้มูลผลของการประเมินของผูเ้ชียวชาญจากการดูการฝึกรําของ
ผูเ้รียนทงั 20 ซึงจะแปลผลเกณฑก์ารประเมินเป็นระดบัคะแนนแลว้นาํมาแสดงในส่วนของแต่ละ
ระดบัการฝึกไดด้งัตารางที 9 , 10 และตารางที 11 ตามลาํดบั 
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ตารางที 9 แสดงขอ้มลูผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญในระดบัการฝึกที 1  

 

 

ผลการประเมนิของผู้เชียวชาญในระดับการฝึกที 1 

ผู้ทดสอบ ผู้เชียวชาญ 
คนท ี1 

ผู้เชียวชาญ 
คนที  

ผู้เชียวชาญ 
คนท ี3 รวม ค่าเฉลยี แปลผลค่าเฉลยี 

คนที  2 3 3 8 2.66 ดี 
คนที  3 3 2 8 2.66 ดี 
คนที  2 3 3 8 2.66 ดี 
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 3 3 8 2.66 ดี 
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 2 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 2 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  3 3 2 8 2.66 ดี 
คนที  3 3 2 8 2.66 ดี 
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 3 2 8 2.66 ดี 
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 3 3 9 3.00 ดี 
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 3 3 9 3.00 ดี 
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ตารางที 10 แสดงขอ้มลูผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญในระดบัการฝึกที 2 

 
 
 

ผลการประเมนิของผู้เชียวชาญในระดับการฝึกที 2 

ผู้ทดสอบ ผู้เชียวชาญ 
คนท ี1 

ผู้เชียวชาญ 
คนที  

ผู้เชียวชาญ 
คนท ี3 รวม ค่าเฉลยี แปลผลค่าเฉลยี 

คนที  3 2 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 3 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  3 2 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 3 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  3 3 2 8 2.66 ดี 
คนที  3 2 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 2 3 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 3 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 3 2 8 2.66 ดี 
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 2 3 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 3 3 8 2.66 ดี 
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 2 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 3 2 8 2.66 ดี 
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ตารางที 11 แสดงขอ้มลูผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญในระดบัการฝึกที 3 

 
 

ผลการประเมนิของผู้เชียวชาญในระดับการฝึกที 3 

ผู้ทดสอบ ผู้เชียวชาญ 
คนท ี1 

ผู้เชียวชาญ 
คนที  

ผู้เชียวชาญ 
คนท ี3 รวม ค่าเฉลยี แปลผลค่าเฉลยี 

คนที  3 3 2 8 2.66 ดี 
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 2 3 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 3 2 8 2.66 ดี 
คนที  3 2 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 3 3 9 3 ดี 
คนที  2 2 3 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 3 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 2 3 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  2 3 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 2 2 7 2.33 พอใช ้
คนที  2 2 2 6 2.00 พอใช ้
คนที  3 3 2 8 2.66 ดี 
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หลงัจากผูฝึ้กซึงก็คือ นักเรียนทีเรียนวิชานาฏศิลป์จาํนวน 20 คน มาทาํการฝึกกับโปรแกรมที
ผูว้ิจยัพฒันาขึนจะสามารถสรุปขอ้มลูผลของการประเมินของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีประมวลผล
การฝึกรําของผูเ้รียนทงั 20 คน ซึงจะแปลผลเกณฑก์ารประเมินเป็นระดบัคะแนนตามตารางที 5 ใน
บททีผา่นมา แลว้นาํมาแสดงในส่วนของแต่ละระดบัการฝึกไดด้งัตารางที 12 

ตารางที 12 แสดงขอ้มลูการประเมินการฝึกรําของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีผูว้ิจยัพฒันาขึน 

ผู้ทดสอบ 
ผลการประเมนิของโปรแกรม 

ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 
คนที  ดี พอใช ้ พอใช ้
คนที  ดี พอใช ้ พอใช ้
คนที  ดี ดี พอใช ้
คนที  พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
คนที  ดี พอใช ้ พอใช ้
คนที  พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
คนที  พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
คนที  พอใช ้ ดี ดี 
คนที  พอใช ้ พอใช ้ ดี 
คนที  พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
คนที  พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
คนที  พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
คนที  ดี พอใช ้ พอใช ้
คนที  ดี พอใช ้ พอใช ้
คนที  พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
คนที  ดี ดี ดี 
คนที  พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
คนที  ดี พอใช ้ พอใช ้
คนที  พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
คนที  ดี ดี พอใช ้
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จากตารางที 12 นนัจะสามารถนาํผลสรุปการประเมินผูฝึ้กรําทงั 20 คนของทางผูเ้ชียวชาญ
ทงั 3 คน เพือมาเปรียบเทียบกบัผลประเมินจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวง
มาตรฐานทีผูว้ิจยัพฒันาขึนมา เพือหาความถกูตอ้งของโปรแกรมว่าจะสามารถประมวลผลไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเพียงใด โดยจะนาํผลทีไดจ้ากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเทียบกบัผลการประเมินทีเกิดจาก
ผูเ้ชียวชาญทงั 3 คน จะสามารถแสดงผลสรุปการประเมินในแต่ละคนของแต่ละระดบัไดด้งัภาพที 
41 , 42 และภาพที 43 ตามลาํดบั 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 41 กราฟเปรียบเทียบผลสรุปของผูเ้ชียวชาญทงั 3 คนกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกระดบัที 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 42 กราฟเปรียบเทียบผลสรุปของผูเ้ชียวชาญทงั 3 คนกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกระดบัที 2 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 43 กราฟเปรียบเทียบผลสรุปของผูเ้ชียวชาญทงั 3 คนกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกระดบัที 3



 
 
ตารางที 13 แสดงผลสรุปการประเมินความถกูตอ้งในการประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกทงั 3 ระดบั 

 

ผู้ทดสอบ 
การฝึกระดบัที 1 การฝึกระดบัที 2 การฝึกระดบัที 3 

ผู้เชียวชาญ โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ ผลสรุป ผู้เชียวชาญ โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ ผลสรุป ผู้เชียวชาญ โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ ผลสรุป 

คนที 1 ดี ดี ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง ดี พอใช ้ ไม่ถกูตอ้ง 
คนที 2 ดี ดี ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 3 ดี ดี ถกูตอ้ง พอใช ้ ดี ไม่ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 4 พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 5 ดี ดี ถกูตอ้ง ดี พอใช ้ ไม่ถกูตอ้ง ดี พอใช ้ ไม่ถกูตอ้ง 
คนที 6 พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 7 พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 8 พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ ดี ไม่ถกูตอ้ง พอใช ้ ดี ไม่ถกูตอ้ง 
คนที 9 พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง ดี ดี ถกูตอ้ง 
คนที 10 พอใช ้ ดี ไม่ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 



 
 
ตารางที 13 (ต่อ) 
 

ผู้ทดสอบ 
การฝึกระดบัที 1 การฝึกระดบัที 2 การฝึกระดบัที 3 

ผู้เชียวชาญ โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ ผลสรุป ผู้เชียวชาญ โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ ผลสรุป ผู้เชียวชาญ โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ ผลสรุป 

คนที 11 พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 12 พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง ดี พอใช ้ ไม่ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 13 ดี พอใช ้ ไม่ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 14 ดี ดี ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 15 พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 16 ดี ดี ถกูตอ้ง ดี ดี ถกูตอ้ง พอใช ้ ดี ไม่ถกูตอ้ง 
คนที 17 พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 18 ดี ดี ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 19 พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถกูตอ้ง 
คนที 20 ดี ดี ถกูตอ้ง ดี ดี ถกูตอ้ง ดี พอใช ้ ไม่ถกูตอ้ง 
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จากขอ้มูลในตารางที 13 จะสรุปผลการวิจัยเพือหาความถูกตอ้งในการทาํงานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานทีทางผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนไดด้งันี 

สูตรการหา %    =    จาํนวนทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลตรงกบัผูเ้ชียวชาญ X  100 

                                                        จาํนวนผูเ้ขา้ฝึกทดสอบโปรแกรม 

ดงันนั 

การฝึกระดบัที 1   =      18 X 100 
20 

=       90  % 

การฝึกระดบัที 2   =      16 X 100 
20 

=       80  % 

การฝึกระดบัที 3   =      15 X 100 
20 

=       75  % 

ดงันนัผลรวมการประเมินของความถูกตอ้งของการทาํงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึก
ทกัษะท่ารําวงมาตรฐานทีทางผูว้ิจยัพฒันาขึนในทุกการฝึกจะไดเ้ท่ากบั 

     =     90 + 80 + 75 
      3 
    =     81.66   % 
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ทงันีผูว้ิจยัไดเ้พิมเติมขอ้มลูในส่วนของการประมวลผลท่าทางการฝึกรําโดยการใชเ้ทคนิคผลคูณเชิง
เวคเตอร์กบัผูฝึ้กซึงก็คือนกัเรียนทีเรียนวิชานาฏศิลป์จาํนวน 5 คนทุกคนทาํการทดลองฝึกคนละ 3 
รอบดว้ยกนั เพือนาํเสนอเป็นแนวทางเพิมเติมในส่วนของการประมวลผลท่าทาง ซึงจะแปลผล
เกณฑก์ารประเมินเป็นระดบัคะแนนแลว้นาํมาแสดงในส่วนของแต่ละระดบัการฝึก ดงัตารางที 14 
 
ตารางที 14 แสดงขอ้มลูผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญในระดบัการฝึกที 1 ดว้ยการใชเ้ทคนิคผลคณู
เชิงเวคเตอร์ 

 
 

ผลการประเมนิของผู้เชียวชาญในระดับการฝึกที 1 

ผู้ทดสอบ ผู้เชียวชาญ 
คนที 1 

ผู้เชียวชาญ 
คนที  

ผู้เชียวชาญ 
คนที 3 รวม ค่าเฉลยี แปลผลค่าเฉลยี 

คนที 1 
(รอบ 1) 2 2 2 6 2.00 พอใช ้
(รอบ 2) 2 2 1 5 1.66 พอใช ้
(รอบ 3) 2 2 2 6 2.00 พอใช ้

คนที 2 
(รอบ 1) 2 3 2 7 2.33 พอใช ้
(รอบ 2) 3 2 2 7 2.33 พอใช ้
(รอบ 3) 2 2 2 6 2.00 พอใช ้

คนที 3 
(รอบ 1) 1 2 2 5 1.66 พอใช ้
(รอบ 2) 2 2 1 5 1.66 พอใช ้
(รอบ 3) 2 1 2 5 1.66 พอใช ้

คนที 4 
(รอบ 1) 2 3 2 7 2.33 พอใช ้
(รอบ 2) 2 2 2 6 2.00 พอใช ้
(รอบ 3) 2 2 2 6 2.00 พอใช ้

คนที 5 
(รอบ 1) 2 2 2 6 2.00 พอใช ้
(รอบ 2) 3 2 2 7 2.33 พอใช ้
(รอบ 3) 2 3 2 7 2.33 พอใช ้
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ตารางที 15 แสดงขอ้มลูผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญในระดบัการฝึกที 2 ดว้ยการใชเ้ทคนิคผลคณู
เชิงเวคเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิของผู้เชียวชาญในระดับการฝึกที 2 

ผู้ทดสอบ ผู้เชียวชาญ 
คนที 1 

ผู้เชียวชาญ 
คนที  

ผู้เชียวชาญ 
คนที 3 รวม ค่าเฉลยี แปลผลค่าเฉลยี 

คนที 1 
(รอบ 1) 1 2 1 4 1.33 ปรับปรุง 
(รอบ 2) 1 2 1 4 1.33 ปรับปรุง 
(รอบ 3) 2 2 1 5 1.66 พอใช ้

คนที 2 
(รอบ 1) 2 2 2 6 2.00 พอใช ้
(รอบ 2) 2 2 1 5 1.66 พอใช ้
(รอบ 3) 2 2 2 6 2.00 พอใช ้

คนที 3 
(รอบ 1) 1 1 1 3 1.00 ปรับปรุง 
(รอบ 2) 2 2 1 5 1.66 พอใช ้
(รอบ 3) 1 1 1 3 1.00 ปรับปรุง 

คนที 4 
(รอบ 1) 1 1 1 3 1.00 ปรับปรุง 
(รอบ 2) 2 2 2 6 2.00 พอใช ้
(รอบ 3) 2 1 1 4 1.33 ปรับปรุง 

คนที 5 
(รอบ 1) 1 2 1 4 1.33 ปรับปรุง 
(รอบ 2) 2 2 1 5 1.66 พอใช ้
(รอบ 3) 2 2 2 6 2.00 พอใช ้
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ตารางที 16 แสดงขอ้มลูการประเมินการฝึกรําของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีผูว้ิจยัพฒันาขึน ดว้ยการ
ใชเ้ทคนิคผลคูณเชิงเวคเตอร์ 

 

 

ผู้ทดสอบ 
ผลการประเมนิของโปรแกรม 

ระดับที 1 ระดับที 2 

คนที 1 
(รอบ 1) ปรับปรุง ปรับปรุง 
(รอบ 2) พอใช ้ ปรับปรุง 
(รอบ 3) ปรับปรุง ปรับปรุง 

คนที 2 
(รอบ 1) พอใช ้ ปรับปรุง 
(รอบ 2) พอใช ้ ปรับปรุง 
(รอบ 3) พอใช ้ พอใช ้

คนที 3 
(รอบ 1) ปรับปรุง ปรับปรุง 
(รอบ 2) ปรับปรุง ปรับปรุง 
(รอบ 3) ปรับปรุง ปรับปรุง 

คนที 4 
(รอบ 1) พอใช ้ ปรับปรุง 
(รอบ 2) ปรับปรุง ปรับปรุง 
(รอบ 3) พอใช ้ ปรับปรุง 

คนที 5 
(รอบ 1) พอใช ้ ปรับปรุง 
(รอบ 2) พอใช ้ ปรับปรุง 
(รอบ 3) พอใช ้ ปรับปรุง 



 

 
ตารางที 17 แสดงผลสรุปการประเมินความถกูตอ้งในการประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกทงั 2 ระดบั

ผู้ทดสอบ การฝึกระดบัที 1 การฝึกระดบัที 2 
ผู้เชียวชาญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลสรุป ผู้เชียวชาญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลสรุป 

คนที 1 
(รอบ 1) พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง ปรับปรุง ปรับปรุง ถูกตอ้ง 
(รอบ 2) พอใช ้ พอใช ้ ถูกตอ้ง ปรับปรุง ปรับปรุง ถูกตอ้ง 
(รอบ 3) พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง 

คนที 2 
(รอบ 1) พอใช ้ พอใช ้ ถูกตอ้ง พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง 
(รอบ 2) พอใช ้ พอใช ้ ถูกตอ้ง พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง 
(รอบ 3) พอใช ้ พอใช ้ ถูกตอ้ง พอใช ้ พอใช ้ ถูกตอ้ง 

คนที 3 
(รอบ 1) พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง ปรับปรุง ปรับปรุง ถูกตอ้ง 
(รอบ 2) พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง 
(รอบ 3) พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง ปรับปรุง ปรับปรุง ถูกตอ้ง 

คนที 4 
(รอบ 1) พอใช ้ พอใช ้ ถูกตอ้ง ปรับปรุง ปรับปรุง ถูกตอ้ง 
(รอบ 2) พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง 
(รอบ 3) พอใช ้ พอใช ้ ถูกตอ้ง ปรับปรุง ปรับปรุง ถูกตอ้ง 

คนที 5 
(รอบ 1) พอใช ้ พอใช ้ ถูกตอ้ง ปรับปรุง ปรับปรุง ถูกตอ้ง 
(รอบ 2) พอใช ้ พอใช ้ ถูกตอ้ง พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง 
(รอบ 3) พอใช ้ พอใช ้ ถูกตอ้ง พอใช ้ ปรับปรุง ไม่ถูกตอ้ง 
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จากตารางที 17 จะสรุปผลการวิจยัเพือหาความถกูตอ้งในการทาํงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ
ช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานโดยการทดลองใชเ้ทคนิคผลคูณเชิงเวคเตอร์ทีทางผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน
ไดด้งันี 

สูตรการหา %    =    จาํนวนทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลตรงกบัผูเ้ชียวชาญ X  100 

                                                        จาํนวนการฝึกทดสอบโปรแกรม 

ดงันนั 

การฝึกระดบัที 1   =      9 X 100 
15 

=       60  % 

การฝึกระดบัที 2   =      8 X 100 
15 

=       53.33  % 

ดงันนัผลรวมการประเมนิของความถกูตอ้งของการทาํงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึก
ทกัษะท่ารําวงมาตรฐานทีทางผูว้ิจยัพฒันาขึนในทุกการฝึกจะไดเ้ท่ากบั 

     =     60 + 53.33 
                2 
    =     56.66   % 
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2.2 สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของโปรแกรม 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะ
ท่ารําของรําวงมาตรฐาน โดยใหผู้ท้ดลองซึงก็คือนกัเรียนทีเรียนวิชานาฏศิลป์จาํนวน 20 คน ทีไดท้าํ
การฝึกรํากบัโปรแกรมไปแลว้นนั ตอบแบบสอบถามเพือประเมินความพึงพอใจของโปรแกรม จะ
แสดงไดด้งัตารางที 18 
 
ตารางที 18 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรม 
 

 ความพงึพอใจ 

x̄   S.D. การแปลผล 

1.  ขนาดของตวัอกัษร 3.70 0.56 มาก 
2.  รูปแบบของตวัอกัษร 3.85 0.65 มาก 
3.  ตาํแหน่งของตวัอกัษร 3.35 0.57 ปานกลาง 
4.  การสร้างจุดเด่นใหก้บัขอ้ความ 3.85 0.57 มาก 
5.  ขนาดของหนา้จอโปรแกรม 3.85 0.57 มาก 
6.  รูปแบบการทาํงานของโปรแกรม 4.10 0.77 มาก 
7.  ความสะดวกในการใชง้าน 4.70 0.46 มากทีสุด 
8.  สามารถนาํความรู้ทีไดจ้าก            
โปรแกรมไปใชง้านไดจ้ริง 4.50 0.50 มากทีสุด 

9.  ความเหมาะสมของเสียงดนตรี  4.60 0.49 มากทีสุด 
10.  ความเหมาะสมของเสียง      
ประกอบ 4.25 0.54 มาก 

11.  ระดบัความดงัของเสียง 4.15 0.57 มาก 
สรุปการประเมนิ 4.08 0.57 มาก 

 

รายการประเมนิ 
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บทที 5 
สรุปผลการวจิยั 

 
1. บทสรุป 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน  เป็นการพฒันาโปรแกรมที
ทาํงานอยู่บนระบบปฏิบติัการ Windows โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio ร่วมกบัอุปกรณ์ Kinect 
ในการพฒันาโปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานนีประกอบไป
ดว้ยขนัตอนทีสาํคญัหลกัๆ 3 ขนัตอนดว้ยกนัคือ 
 1.1 ขนัตอนการวิเคราะห์ปัญหาและกาํหนดขอบเขตของปัญหา คือ การศึกษาและคน้ควา้
ขอ้มลูเกียวกบัการรําวงมาตรฐานจากหนังสือ งานวิจยัต่างๆ และผูเ้ชียวชาญซึงเป็นครูผูส้อนวิชา
นาฏศิลป์ เพือจะได้นํามาสร้างและพฒันาโปรแกรมทีมีคุณภาพ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพือพฒันา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใชช่้วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานไดอ้ย่างถูกตอ้งและยงัสามารถวิเคราะห์
และวดัผลเพือใหค้ะแนนการฝึกทกัษะท่ารําได ้
 1.2 ขนัตอนการออกแบบและพฒันาโปรแกรม เป็นส่วนของการรวบรวมองค์ความรู้ที
ได้มา แลว้นําไปออกแบบเพือสร้างเป็นโปรแกรมการฝึก โดยจะต้องวิเคราะห์จากข้อมูลทีได้
รวบรวมมาทงัในเรืองของท่าทางทีผูร้ําจะตอ้งฝึก จงัหวะของการประมวลผล รูปแบบโปรแกรม 
ลาํดบัขนัตอนในการฝึก ความยากง่ายของการฝึก รวมไปถึงการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทีจะมาทาํการ
พฒันาโปรแกรมการฝึก เพือใหเ้กิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการฝึก แลว้จึงพฒันาเป็น
โปรแกรมขึนมาตามรูปแบบทีไดว้างแผนไว ้
 1.3 ขนัตอนการติดตงัและทดสอบการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารํา
วงมาตรฐานทีพฒันาขึนมานีไดใ้ช ้ชุดซอฟตแ์วร์ทีทาํงานอยูบ่นระบบปฏิบติัการ Windows จึงทาํให้
ผูใ้ชง้านระบบสามารถใชง้านไดง่้ายและสะดวก  เพียงติดตงัชุด Driver ของอุปกรณ์ Kinect แลว้
เชือมต่อเขา้กบัคอมพิวเตอร์ จากนันเปิดตวัโปรแกรมขึนก็มาโปรแกรมก็สามารถทาํงานไดท้นัที 
เมือพฒันาโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะตอ้งผ่านการทดสอบความถูกตอ้งขอการทาํงานของ
โปรแกรมจากผูเ้ชียวชาญหรือครูผูส้อน ผลการทดสอบพบว่า สามารถพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานโดยการตรวจสอบท่าทางความถกูตอ้งของท่าทางการรําดว้ยการใช้
เทคนิคผลคูณเชิงสเกลาร์ ซึงผลการทาํงานของโปรแกรมสามารถประเมินผลการรําไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตรงกบัทีผูเ้ชียวชาญทงั 3 คนทีไดร่้วมกนัประเมิน โดยทงันีไดใ้หผู้ท้าํการทดสอบโปรแกรมจาํนวน 
20 คนมาทดสอบโปรแกรมโดยการฝึกรํา ซึงผลการประเมินของโปรแกรมทีถูกตอ้งตรงกบัผลการ
ประเมินของผูเ้ชียวชาญนนัคิดเป็นค่าความถกูตอ้งได ้81.66 % ซึงสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ทีช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานทีผูว้ิจยัพฒันาขึนโดยการใชก้ารตรวจสอบท่าทาง
ความถูกตอ้งของการรําดว้ยการใช้เทคนิคผลคูณเชิงสเกลาร์ทีไดพ้ฒันาขึนนันสามารถทาํงานได้
อยา่งดี นอกจากนียงัช่วยวิเคราะห์และวดัผลใหค้ะแนนการฝึกทกัษะท่ารําได ้นอกจากนนัยงัสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมจากผูท้ดลองฝึกกบัโปแกรมทีทาํการฝึกทงั 20 คนไดผ้ล
ประเมินอยูใ่นระดบัทีพึงพอใจมาก 
 อย่างไรก็ดีจะเห็นว่าผลของการทดลองทีผูว้ิจัยได้นําเสนอเพิมเติมในส่วนของการ
ตรวจสอบท่าทางความถกูตอ้งของการรําดว้ยการใชเ้ทคนิคผลคูณเวคเตอร์นนัจะพบว่าในดงัตาราง
ที 16 นันมีผลประเมินผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงค่อนข้างมากและมีผลการประเมินความ
ถกูตอ้งตรงกบัผูเ้ชียวชาญนนัคิดเป็นค่าความถกูตอ้งไดเ้พียง 56.66 % นัน เกิดจากตวัแปรบางอย่าง
ในส่วนการทดลองทีนาํเสนอเพิมเติมมีความแตกต่างกนักบัการทดลองทีใชก้ารตรวจสอบท่าทาง
ความถกูตอ้งของการรําดว้ยการใชเ้ทคนิคผลคูณเชิงสเกลาร์ ซึงจะสามารถสรุปผลออกมาไดเ้ป็น 2 
ส่วนดว้ยกนัดงันี 
  1.3.1 ผูเ้ป็นตน้แบบกบัผูฝึ้กรํา 
  ในส่วนของผูเ้ป็นต้นแบบกับผูฝึ้กรํานันผูว้ิจัยได้พบสาเหตุทีทาํให้โปรแกรม
ประเมินผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์รับปรุงค่อนขา้งมากซึงดูไดด้งัตารางที 16 นัน เกิดจากผูฝึ้กทีเป็น
ตน้แบบนนัเป็นคนละคนกบัผูที้ทาํการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ของผูฝึ้ก จึงเป็นสาเหตุทาํให้ผูฝึ้ก
ไม่สามารถทาํท่าทางตามตน้แบบไดอ้ยา่งถกูตอ้งนกัเพราะไม่คุน้เคยกบัท่าทางของผูที้เป็นตน้แบบ 
จึงทาํใหท่้าทางทีออกมาอยูใ่นเกณฑป์รับปรุงค่อนขา้งมาก 
  1.3.2 การประเมินผล 
  การประเมินผลความถกูตอ้งของโปรแกรมนนัเกิดขึนจากการประเมินผลทีไดจ้าก
โปรแกรมแลว้นําไปเปรียบเทียบกับการประเมินผลของผูเ้ชียวชาญแลว้ตรวจสอบผลทีตรงกัน
ระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และผูเ้ชียวชาญ ในส่วนการประเมินผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นการประเมินผลตามคาํสงัและเงือนไขทีกาํหนดขึนไวโ้ดยมีการทาํงานอยา่งตรงไปตรงมาตามที
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบโปรแกรม แต่ในส่วนของผูเ้ชียวชาญนนัประเมินผลจากเจตคติของบุคคลซึงเป็น
สภาพความรู้สึกทางดา้นจิตใจทีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลทีแตกต่างกนั
ซึงอาจมีความยดืหยุน่แตกต่างกนัออกไป ทาํใหค้วามแตกต่างระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กบัเจต
คติของบุคคลนนั มีผลการประเมินไม่ถกูตอ้งตรงกนัในบางครัง ยกตวัอยา่งเช่นในหลายๆ ท่า ทีผูฝึ้ก
ได้ผลการประเมินจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นันอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง แต่ทางผูเ้ชียวชาญนัน
ประเมินผลออกมาอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้เนืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลตามตาํแหน่งของ
ขอ้ต่อทีกาํหนดไวแ้ต่ทางผูเ้ชียวชาญประเมินผลจากภาพรวมของท่าทาง เป็นตน้ 
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2. ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัญหาทีพบในระหว่างการศึกษาคน้ควา้มีดงันี 
 2.1 การขาดแคลนตาํราและขอ้มลูทีเกียวกบัโปรแกรมภาษา Visual Studio ในเรืองของการ
ประมวลผลเสียงขนัสูงทาํใหก้ารศึกษาทาํความเขา้ใจตอ้งใชเ้วลามากขึน และยงัตอ้งเสียเวลาในการ
ถอดเสียงเครืองดนตรีปรับแต่งเสียงดว้ยตวัเองก่อนจะนาํไปใชใ้นโปรแกรม 
 2.2 ขอ้จาํกดัของอุปกรณ์ Kinect ในเรืองของตวัเซนเซอร์ของอุปกรณ์ทีใชย้งัไม่เสถียรจึงทาํ
ใหบ้างจงัหวะ ทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผล มีความคลาดเคลือน 
 2.3 ขอ้จาํกดัของชุดคาํสงัและชุด Driver ของอุปกรณ์ Kinect ทียงัคงมีการพฒันาและปรับ
รุ่นใหม่ๆ มาอยู่เรือยๆ จึงทาํให้การศึกษาชุดคาํสังทีเกียวขอ้งบางอย่างตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา
เพิมขึนเนืองจากบางชุดคาํสังอาจมีการยกเลิกหรือเปลียนแปลง จึงอาจมีส่วนทาํให้การพฒันา
โปรแกรมยงัทาํงานไม่สมบูรณ์ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ขอ้เสนอแนะของงานวิจยั 
  3.1.1 ควรทีจะพฒันาโปรแกรมควบคู่กบัการใชอุ้ปกรณ์ Kinect ทีเป็นรุ่นสาํหรับ
นกัพฒันาโปรแกรมโดยตรง เช่นรุ่น Kinect for Windows ซึงจะทาํใหค้วามสามารถในการตรวจจบั
ส่วนต่างๆ ของร่างกายไดแ้ม่นยาํ และเสถียรยิงขึน เพือช่วยลดความผิดพลาดของการทาํงานของ
โปรแกรม 
  3.1.2 ควรใหค้รูหรือผูส้อนท่าทางนนัๆ อยูป่ระจาํเป็นตน้แบบในการบนัทึกขอ้มูล 
และใชผู้ท้ดสอบทีเรียนกบัครูหรือผูส้อนคนเดียวกนัมาทดสอบ เพราะถา้ผูฝึ้กเรียนมากบัผูส้อนคน
ละคนกบัทีเป็นตน้แบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็จะทาํใหผู้ท้ดสอบทาํท่าทางทีไม่ตรงกนั ทาํให้ผู ้
ฝึกทาํไม่ผา่น และอาจเกิดความเบือหน่ายในการฝึกได ้
  3.1.3 เพือการพฒันาโปรแกรมทีราบรืนและการทาํงานของโปรแกรมมีความ
แม่นยาํถกูตอ้ง เครืองคอมพิวเตอร์ทีนาํมาพฒันาโปรแกรมควรจะมีความเร็วและทรัพยากรเครืองที
สูงตามความตอ้งการของโปรแกรม เพราะจะไดร้องรับการทาํงานของชุดคาํสังและชุด Driver ของ
อุปกรณ์ Kinect ทีใชท้รัพยากรของระบบไดดี้ยงิขึน 
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 3.2 ขอ้เสนอแนะในงานวิจยัครังต่อไป 
  ในงานวิจยัครังต่อไปสิงทีควรศึกษาเพิมเติมคือ 
  3.2.1 ควรพฒันาให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับเสียงเพลงใดๆ และ
ประมวลผลเสียงเพลงนนัผา่นตวัโปรแกรมไดท้นัที  
  3.2.2  พฒันาโปรแกรมใหส้ามารถใชง้านไดค้รบทุกเพลงตามเพลงรําวงมาตรฐาน 
  3.2.3 การพฒันาในส่วนของหนา้ต่างโปรแกรมใหมี้ขนาดหน้าจอทีใหญ่ขึน เพือผู ้
ฝึกจะไดเ้ห็นภาพการทาํงานไดช้ดัเจน 
  3.2.4 พฒันาในเรืองของการประมวลผลท่าทางโดยจะเพิมความยืดหยุ่นในการ
ประมวลผลมากขึนโดยทีนําท่าทางก่อนและหลงัของจงัหวะทีประมวลผลมาคิดคาํนวณรวมหา
ค่าเฉลียมุมเพือเพิมความแม่นยาํมากขึน 

3.2.5 พฒันาในเรืองเทคนิคการการประมวลผลท่าทางโดยใชเ้ทคนิคผลคูณเชิง 
สเกลาร์และเทคนิคผลคูณเชิงเวคเตอร์เขา้มาร่วมทาํการประมวลผลท่าทางพร้อมกนัเพือเพิมความ
แม่นยาํในการประมวลผลท่าทางมากยงิขึน 
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ภาคผนวก ก 
คู่มอืการตดิตงัโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพอืช่วยฝึกทักษะท่ารําวงมาตรฐาน 
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การตดิตงัโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพอืช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานมวีธิกีารดังน ี
 

1. การตดิตงัชุดโปรแกรมเพอืรองรับอปุกรณ์ Kinect 
 1.1 ทาํการดาวน์โหลดและติดตงัชุดโปรแกรม Kinect SDK ดว้ยการเขา้ไปทีเวบ็ไซตต์าม 
URLดงัภาพที 44 (http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindowsdev/Start.aspx) 
 1.2 ทาํการดาวน์โหลดและบนัทึกชุดโปรแกรม Kinect SDK ลงในคอมพิวเตอร์เพือเตรียม
ทาํการติดตงัโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที 44 ตวัอยา่งการดาวน์โหลดชุดโปรแกรม Kinect SDK 

 1.3 เมือทําการดาวน์โหลดและบันทึกชุดโปรแกรม Kinect SDK ลงในคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแลว้ ให้เริมทาํการติดตงัโดยการเลือกปุ่ม Install ในหน้าโปรแกรมแลว้รอจนกระบวน
ติดตงัเสร็จดงัตวัอยา่งในภาพที 45 และ 46 
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ภาพที 45 แสดงขนัตอนในการเริมติดตงัชุดโปรแกรม Kinect SDK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 46 แสดงการติดตงัชุดโปรแกรม Kinect SDK เมือเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
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 1.4 เมือติดตัง Kinect SDK เรียบร้อยแลว้ให้ทาํการเชือมต่ออุปกรณ์ Kinect เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ผา่นทางช่อง USB Port จากนันไดร์เวอร์ต่างๆ ของอุปกรณ์ Kinect จะถูกติดตงัลงใน
เครืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติัใหร้อจนกวา่จะทาํการติดตงัไดร์เวอร์ต่างๆ ของอุปกรณ์ Kinect จน
เสร็จสินสามารถใชง้านอุปกรณ์ Kinect ไดท้นัทีจะปรากฏไดด้งัตวัอยา่งในภาพที 47 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 47 แสดงการติดตงัไดร์เวอร์ต่างๆ ของอุปกรณ์ Kinect 

 

2. การตดิตงัตวัอุปกรณ์ Kinect 

 ในการติดตังอุปกรณ์ Kinect นัน ควรจะต้องวางอุปกรณ์ไวใ้นตาํแหน่งและระยะที
เหมาะสม เพือใหอุ้ปกรณ์ทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพมากทีสุด ในการติดตงัอุปกรณ์ 
Kinect ทีเหมาะสมนนั สามารถกระทาํไดต้ามขอ้แนะนาํดงันี 
 
 
 

 
 
 

ภาพที 48 อุปกรณ์ Kinect รุ่นชนิดทีใชก้บัเครืองเล่นเกม XBOX 360 
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 2.1 หลีกเลียงการวางในทีทีโดนแสงแดดหรือบริเวณทีมีอุณหภูมิสูง 
 2.2 อยา่เอียงหรือหมุนตวักลอ้งจากฐานของกลอ้งดว้ยมือ 
 2.3 เพือการใชง้านทีมีประสิทธิภาพควรวางในตาํแหน่งความสูงของตวัอุปกรณ์ห่างจากพืน
ระหว่าง 60 – 180 เซนติเมตรในและควรอยู่ห่างจากอุปกรณ์ฉายภาพหรือจอภาพไม่เกิน 15 
เซนติเมตร 
 2.4 เพือการใชง้านทีมีประสิทธิภาพผูใ้ชง้านควรยนือยูห่่างจากจากตวัอุปกรณ์ระหว่างระยะ 
180 – 240 เซนติเมตร 
 2.5 วางในตาํแหน่งแนวราบขนานกบัพืนและมีบริเวณพืนทีแข็งแรงมนัคง 
 2.6 ไม่ควรวางไวใ้นตูห้รืออยูลึ่กห่างจากขอบพืนทีวางอุปกรณ์จนเกินไปเพราะขอบพืนจะ
บดบงัมุมกลอ้งทาํใหก้ารประมวลผลของตวัเซ็นเซอร์มคีวามผดิพลาด 
 2.7 ไม่ควรวางอุปกรณ์ไวใ้กลเ้ครืองใชไ้ฟฟ้าทีมีคลืนเสียง แม่เหล็กหรือประจุไฟฟ้า ทีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อตวัอุปกรณ์ เช่น ลาํโพง 
 
3. การตดิตงัโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพอืช่วยฝึกทักษะท่ารําวงมาตรฐาน 

 หลกัจากติดตงัชุดโปรแกรมและอุปกรณ์ Kinect เรียบร้อยแลว้จากนันก็เป็นขนัตอนของ
การติดตงัโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน โดยการติดตงัมีวิธีการดงันี 
 3.1 ติดตังโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทักษะท่ารําวงมาตรฐานลงในเครือง
คอมพิวเตอร์จากโปรแกรม Setup_kinect_thaiDancing.exe ดงัภาพที 49 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที 49 ชุดติดตงัโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานของผูว้ิจยั 
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 3.2 หลงัจากทีทาํการดบัเบิลคลิกไปทีชุดติดตงัโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่า
รําวงมาตรฐานของผูว้ิจยั จะพบหนา้แรกของการติดตงัดงัภาพที 50 ใหเ้ลือกปุ่ม Next 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที 50 หนา้แรกของการติดตงัชุดติดตงัโปรแกรม 

 

 3.3 ต่อมาจะเป็นการเลือกตาํแหน่งทีจะติดตงัโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของชุดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน โดยในทีนีค่าพืนฐานจะทาํการกาํหนดให้อยู่ใน
ตาํแหน่งที “ C:\kinect_thaiDancing ” ใหท้าํการเลือกปุ่ม Next เพือดาํเนินการต่อดงัภาพที 51 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที 51 แสดงตาํแหน่งทีจะติดตงัโปรแกรมลงไปในคอมพิวเตอร์ 
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 3.4 ขนัตอนต่อมาคือการสร้าง Shortcut ลงบนหนา้จอ Desktopโดยใหเ้ลือกเครืองหมายถูก
ลงในช่อง “ Create a Desktop icon ” แลว้จึงเลือกปุ่ม “ Next ” เพือดาํเนินการต่อไปดงัภาพที 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 52 การสร้างปุ่ม Shortcut บนหนา้จอ 

 
 3.5 ขนัตอนต่อมาคือการเริมดาํเนินการติดตงัโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารํา
วงมาตรฐานโดยการเลือกกดทีปุ่ม “ Install ” ดงัภาพที 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 53 เริมกระบวนการติดตงัโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพอืช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน 
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 3.6 หลงัจากเริมทาํการติดตงัโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน
โปรแกรมจะดาํเนินการติดตังชุดโปรแกรมฝึกลงไปในเครืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้งาน ให้รอ
โปรแกรมดาํเนินการติดตงัจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสินดงัภาพที 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 54 โปรแกรมกาํลงัดาํเนินการติดตงั 
 
 3.7 เมือโปรแกรมดาํเนินการติดตงัจนเสร็จสินกระบวนการก็จะปรากฏหน้าแสดงผลการ
ติดตงัทีเสร็จสินแลว้ดงัภาพที 55   หลงัจากนนัใหเ้ลือกกดทีปุ่ม “ Finish ” เพือเสร็จสินการติดตงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 55 โปรแกรมทาํการติดตงัเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย 
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 3.8 หลงัจากติดตงัเสร็จสมบูรณ์ก็จะปรากฏปุ่ม Shortcut โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึก
ทกัษะท่ารําวงมาตรฐานของผูว้ิจัยปรากฏบนหน้าจอ Desktop ดังภาพที 56 ก็สามารถเรียกใช้
โปรแกรมเพือเริมใชง้านไดท้นัที 
 
 
 
 
 
ภาพที 56 ตวัเรียกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานของผูว้ิจยั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

คู่มอืการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพอืช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน 
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คู่มอืการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพอืช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน 

 ในการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทักษะท่ารําวงมาตรฐานนีได้แบ่งการ
ทาํงานออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนัคือในส่วนของผูบ้นัทึกขอ้มูลและในส่วนของผูฝึ้กซึงสามารถแบ่ง
ออกเป็นหวัขอ้การใชง้านไดด้งัภาพที 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 57 หนา้หลกัของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน 

1. ส่วนของผู้บันทึกข้อมูล 

 ในส่วนของผูบ้นัทึกขอ้มลูหรือในทีนีคือก็ครูผูส้อน เป็นส่วนทีนาํไวใ้ชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล
ของท่าทางการรํา ในลกัษณะท่าทางต่างๆ เพือให้คอมพิวเตอร์ไวใ้ชใ้นการทาํการประมวลผลเพือ
วิเคราะห์ความถกูตอ้งของการรําของผูฝึ้ก ซึงมีส่วนสาํคญัเป็นอย่างมาก เพราะในขนัตอนนีหากผู ้
บนัทึกขอ้มลูบนัทึกท่าทางแบบใดลงไปในโปรแกรม คอมพิวเตอร์จะยดึจากท่าทางของผูบ้นัทึกนัน
เป็นท่าทางตน้แบบของท่านนัๆ โดยไม่ผดิเพียน ฉะนนัในเมนูทีเกียวขอ้งกบัการบนัทึกขอ้มูลลงใน
คอมพิวเตอร์ทังหมด จะถูกกาํหนดให้มีรหัสผ่าน เพือป้องกันการเขา้แก้ไขเปลียนแปลงข้อมูล
ท่าทางการฝึกจากบุคคลทีไม่เกียวขอ้งในส่วนนีไดด้งัภาพที 58 
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ภาพที 58 การกาํหนดรหสัเพือป้องกนัการเขา้ถึงโปรแกรมในส่วนทีสาํคญั 

ดงันนัในขนัตอนนีผูว้ิจยัจึงแนะนาํว่าให้ผูบ้นัทึกขอ้มูลของท่าทางการฝึกเป็นคนเดียวกนั
กบัผูที้สอนวิชานาฏศิลป์ของผูที้จะทาํการมาฝึกใชโ้ปรแกรมนี เพือท่าทางของผูฝึ้กขณะรําจะได้
ใกลเ้คียงกบัท่าทางทีเป็นตน้แบบในการฝึกมากขึน ทาํให้ง่ายในการใชโ้ปรแกรมในระดบัหนึง ซึง
เมนูหรือปุ่มต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัในส่วนนีไดแ้ก่ 

 1.1 เมนูทีใชเ้ลือกเพลง 
  เมนูทีใช้เลือกเพลงนีจะอยู่ในส่วนบริเวณด้านบนของหน้าต่างโปรแกรมเป็น
ลกัษณะของรายการรายชือเพลงทีมีอยูใ่นโปรแกรม ใชเ้พือเลือกเพลงในการดาํเนินการเช่นบนัทึก
ขอ้มลูท่าทาง หรือทาํการฝึกซอ้มเพลงนนัๆ ดงัภาพที 59 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 59 ส่วนของเมนูทีใชเ้ลือกเพลง 
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 ในส่วนของเมนูนีหากเมือเราทาํการเลือกเพลงใดๆ แลว้ ในส่วนของเพลงทีเราเลือกก็จะไป
ปรากฏอยู่ในหัวขอ้เมนู เพลงทีเลือกอยู่ดว้ยเช่นกนั เพือทาํให้ทราบไดท้นัทีว่าในตอนนีเรากาํลงั
ดาํเนินการทีจะบนัทึกขอ้มลูหรือจะกระทาํการฝึกกบัเพลงอะไรในขณะนนัดงัภาพที 60 

 

 

 

 

ภาพที 60 สถานะของเพลงทีเลือกอยูข่ณะนนั 

 1.2 เมนูติดตงัจงัหวะดนตรี 
  เมนูติดตงัจงัหวะดนตรีเป็นส่วนของการกาํหนดจงัหวะของเพลงนนัๆ ทีเลือกโดย
ทีโปรแกรมจะประมวลผลจงัหวะจากไฟลเ์สียงของเพลงต่างๆ ทีผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํขึน (ภาพที 61) โดย
ทีโปรแกรมจะสามารถระมวลผลจงัหวะของเพลงต่างๆ ไดโ้ดยอตัโนมติั เพียงแต่ตอ้งจดัไฟลเ์สียง
ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของลกัษณะเสียงทีมีเพียงเครืองดนตรีกาํกบัจงัหวะเพียงชินเดียว เช่น จะจบัจงัหวะ
จากกลองก็ตอ้งเป็นไฟลเ์สียงกลองของเพลงนนัๆ จะจบัจงัหวะจากเสียงฉิงก็จะตอ้งเป็นไฟลเ์สียงที
มีแต่เสียงฉิงของเพลงนนัๆ เป็นตน้ 

 

 

 

ภาพที 61 ขณะโปรแกรมประมวลผลบนัทึกจงัหวะดนตรี 
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 เมือทาํการกดปุ่มติดตงัจงัหวะดนตรีแลว้ ก็ให้ทาํการรอจนกว่าโปรแกรมจะประมวลผล
จังหวะโปรแกรมเสร็จสิน ถา้หากไม่มีการผิดพลาดใดๆ เกิดขึนระหว่างการทํางานเมือการ
ประมวลผลเสร็จสินจะปรากฏขอ้ความบนหนา้จอดงัภาพที 62 

 

 

 

ภาพที 62 โปรแกรมประมวลผลจงัหวะดนตรีเสร็จสิน 

 1.3 เมนูบนัทึกขอ้มลูฝึกระดบั 1 
  เมนูบนัทึกขอ้มูลฝึกระดบั 1 (ภาพที 63) เป็นเมนูทีใชเ้พือบนัทึกขอ้มูลการฝึกที
เป็นลกัษณะการฝึกท่านิง เพือทาํการฝึกท่าทางการรําเบืองตน้ ฝึกการยกแขน การตงัศอก การทาํมุม
ต่างๆ ระหว่างแขนดว้ยกนัและเพือใหจ้ดจาํท่ารําต่างๆ ได ้เพือใหไ้ดท่้าทางทีออกมาสวยงามถกูตอ้ง 

ดงันนัในส่วนของเมนูนี ผูท้าํการบนัทึกขอ้มูลจึงจะตอ้งทาํการบนัทึกขอ้มูลท่าทางการรํา
ในลกัษณะท่าทางต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัเพลงนนัๆ ลงในโปรแกรม ซึงในทีนีโปรแกรมตอ้งการขอ้มลู
ท่าทางการรําหลกัๆ ของแต่ละเพลง 4 ท่าทางดว้ยกนั ขึนอยูก่บัครูหรือผูที้จะบนัทึกขอ้มลูว่าตอ้งการ
เนน้ใหผู้ฝึ้กไดท้าํการฝึกท่าทางใดๆ ในเพลงนนัๆ  
 

 

 

 

 

ภาพที 63 แสดงหนา้ต่างของเมนูบนัทึกขอ้มลูฝึกระดบั 1 
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ในส่วนของหน้าต่างโปรแกรมส่วนนีจะมีหน้าจอบอกมุมมองปกติและมุมมองโครงสร้างที
โปรแกรมจะนําไปใช้ประมวลผล มีการบอกท่าทางทีทําการบันทึกว่าบันทึกข้อมูลลงไปใน
โปรแกรมแลว้ทงัหมดกีท่าทาง ซึงในระหว่างทีจะบนัทึกท่าทางก็จะมีเวลานับถอยหลงัเพือให้ผู ้
บนัทึกไดเ้ตรียมตวัตงัท่าทางท่าต่อไปไดท้นั ซึงเมือเริมบนัทึกขอ้มูล ผูบ้นัทึกขอ้มูลก็จะตอ้งกดปุ่ม
เริมการทาํงาน แลว้เริมทาํท่าทางท่าที 1 คา้งไว ้เมือโปรแกรมนบัถอยหลงัมาจนถึงเวลาทีกาํหนด ก็
จะทาํการบนัทึกภาพและขอ้มูลต่างๆ ลงในโปรแกรม จากนันโปรแกรมก็จะเริมนับถอยหลงัใหม่
เพือจะทาํการบนัทึกขอ้มูลในท่าที 2 ต่อ ซึงในระหว่างนีผูที้จะทาํการบนัทึกขอ้มูล ก็ตอ้งทาํการ
เปลียนท่าทางรอไปเป็นท่าที 2  เมือโปรแกรมนบัถอยหลงัจนถึงเวลาทีกาํหนด ก็จะทาํการบนัทึกท่า
ที 2 ทาํแบบนีไปจนครบ 4 ท่า ก็จะสินสุดกระบวนการในการบนัทึกขอ้มูลการฝึกในระดบัที 1 เมือ
ทาํการบนัทึกขอ้มลูครบทงั 4 ท่าแลว้โปรแกรมก็จะกลบัออกไปสู่หน้าเมนูหลกัเพือทาํการบนัทึก
ขอ้มลูในเมนูต่อๆ ไป 

 1.4 เมนูบนัทึกขอ้มลูฝึกระดบั 2 
 เมนูบนัทึกขอ้มลูฝึกระดบั 2 (ภาพที 64) เป็นเมนูทีใชเ้พือบนัทึกขอ้มลูการฝึกทีเป็นลกัษณะ
การเคลือนไหวจงัหวะสนัๆ เพือทาํการฝึกท่าทางการรําแบบเคลือนไหวเบืองตน้ เพือให้ผูฝึ้กไดท้าํ
การออกท่าทางการเคลือนไหวในจงัหวะต่างๆ ของเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

 ดงันนัในส่วนของเมนูนี ผูท้าํการบนัทึกขอ้มลูจะตอ้งบนัทึกท่าทางการเคลือนไหวจงัหวะ
สนัๆ ของเพลงนนัๆ ลงไปในโปรแกรม ในส่วนนีโปรแกรมตอ้งการท่าทางการเคลือนไหวเพือมา
เป็นขอ้มูลทงัหมด 2 จงัหวะการเคลือนไหวดว้ยกนั ซึงก็จะขึนอยู่กบัครูหรือผูที้จะทาํการบนัทึก
ขอ้มูลว่าตอ้งการเน้นจังหวะใดๆ ของเพลงนันๆ เพือให้ผูฝึ้กไดท้าํการฝึกท่าทางการเคลือนไหว
ดงักล่าว เพือจะสามารถใชพ้ฒันาไปเป็นการรําในลกัษณะทีต่อเนืองทงัเพลงได ้
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ภาพที 64 แสดงหนา้ต่างของเมนูบนัทึกขอ้มลูฝึกระดบั 2 

 จากภาพที 64 ในส่วนของหน้าต่างโปรแกรมส่วนนีจะมีหน้าจอบอกมุมมองปกติและ
มุมมองโครงสร้างทีโปรแกรมจะนาํไปใชป้ระมวลผล มีการแสดงเวลาทีจะใชใ้นการบนัทึกจงัหวะ
นนัๆ ว่าใชเ้วลาเท่าใด ซึงในส่วนนีเวลาทีมีจะขึนอยู่กบัเนือเพลงว่าแต่ละท่อนเพลงมีเนือร้องยาว
เท่าใด เพราะการรําในแต่ละจงัหวะนนั จะตอ้งรําใหจ้บท่อนเพลงอยา่งน้อย 1 ท่อนเพลงเสมอจึงจะ
ถือว่าเป็นจงัหวะการรํา  และยงัมีการบอกท่าทางทีทาํการบนัทึกว่าในขณะนีโปรแกรมทาํการบนัทึก
ขอ้มลูในจงัหวะใดๆ อยู ่ ซึงในส่วนนีผูบ้นัทึกขอ้มลูจะสามารถเลือกไดว้่าจะบนัทึกขอ้มลูในจงัหวะ
ที 1 หรือจังหวะที 2 ก่อนก็ได้ ซึงเมือเริมบันทึกข้อมูล ผูฝึ้กก็จะต้องกดปุ่มเริมการทาํงาน เมือ
โปรแกรมนับถอยหลังมาจนถึงเวลาทีก ําหนด ก็จะทําการบันทึกภาพและข้อมูลต่าง ๆ ลงใน
โปรแกรม ในขนัตอนนีก็จะมีเสียงเพลงเริมขึนมา ก็ให้ผูฝึ้กไดท้าํการเริมรําในท่าทางเคลือนไหว
ทนัที โปรแกรมก็จะบนัทึกขอ้มลูไปเรือยๆ จนกระทงัจบจงัหวะนนัๆ ท่าทางการรําทงัหมดก็จะถูก
บันทึกลงในโปรแกรมเพือใช้ไปเป็นต้นแบบในการฝึก  ในส่วนนีผูบ้ันทึกข้อมูลจะสามารถดู
ตวัอยา่งท่าทางทีไดบ้นัทึกขอ้มลูลงในโปรแกรมได ้หากตอ้งการจะบนัทึกขอ้มูลท่าทางการรําใหม่ 
ก็สามารถบนัทึกขอ้มลูใหม่ทบัลงไปไดท้นัที 

 1.5 เมนูบนัทึกขอ้มลูฝึกระดบั 3 
 เมนูบนัทึกขอ้มลูฝึกระดบั 3 (ภาพที 65) เป็นเมนูทีใชเ้พือบนัทึกขอ้มลูการฝึกทีเป็นลกัษณะ
ท่าทางการรําของทงัเพลง เพือทาํการฝึกท่าทางการรําแบบเคลือนไหวอยา่งต่อเนืองจนจบเพลงนันๆ 
เพือใหผู้ฝึ้กไดท้าํการออกท่าทางการเคลือนไหวในจงัหวะต่างๆ ของเพลงไดอ้ย่างถูกตอ้งตลอดทงั
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เพลง ดงันันในส่วนของเมนูนี ผูท้าํการบนัทึกขอ้มูลจะตอ้งบนัทึกท่าทางการเคลือนไหวจงัหวะ
ต่อเนืองไปจนจบเพลงนันๆ ลงไปในโปรแกรม เพือจะนําขอ้มูลใช้พฒันาท่าทางการรําในแต่ละ
เพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

ภาพที 65 แสดงหนา้ต่างของเมนูบนัทึกขอ้มลูฝึกระดบั 3 

 จากภาพที 65 ในส่วนของหน้าต่างโปรแกรมส่วนนีจะมีหน้าจอบอกมุมมองปกติและ
มุมมองโครงสร้างทีโปรแกรมจะนาํไปใชป้ระมวลผล มีการแสดงเวลาทีจะใชใ้นการบนัทึกจงัหวะ
นนัๆ ว่าใชเ้วลาเท่าใด ซึงในส่วนนีเวลาทีมีจะขึนอยู่กบัเนือเพลงว่าเพลงนันๆ มียาวเท่าใด  ซึงเมือ
เริมบนัทึกขอ้มลู ผูบ้นัทึกก็จะตอ้งกดปุ่มเริมการทาํงาน เมือโปรแกรมนับถอยหลงัมาจนถึงเวลาที
กาํหนด ก็จะทาํการบนัทึกภาพและขอ้มูลต่างๆ ลงในโปรแกรม ในขนัตอนนีก็จะมีเสียงเพลงเริม
ขึนมา ก็ใหผู้บ้นัทึกไดท้าํการเริมรําในท่าทางเคลือนไหวตามจงัหวะเพลงได้ทนัที โปรแกรมก็จะ
บนัทึกขอ้มลูไปเรือยๆ จนกระทงัจบเพลงนนัๆ ท่าทางการรําทงัหมดก็จะถกูบนัทึกลงในโปรแกรม
พร้อมทงับนัทึกเป็นวีดีโอเพือใชดู้เป็นตวัอยา่งก่อนทีจะนาํไปใชใ้นการฝึกจริง เมือตรวจสอบแลว้ยงั
ไม่เป็นทีน่าพอใจ หากตอ้งการจะบนัทึกขอ้มลูท่าทางการรําใหม่ ก็สามารถบนัทึกขอ้มูลใหม่ทบัลง
ไปไดท้นัทีจนกว่าจะไดท่้าทางการรําของตน้แบบทีเป็นทีน่าพอใจ 
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2. ส่วนของผู้ฝึก 

 ในส่วนของผูฝึ้ก เป็นส่วนทีนาํไวใ้ชใ้นการฝึกฝนท่าทางการรํา ในเพลงต่างๆ ทีมี ซึงในแต่
ละเพลงก็จะมีระดบัการฝึกทีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการฝึกในขนัตอนต่างๆ ซึงจะสามารถแบ่ง
ออกเป็นเมนูการฝึกต่างๆ ไดด้งันี 

 2.1 เมนูการฝึกระดบั 1 
 เมนูบนัทึกขอ้มลูฝึกระดบั 1 (ภาพที 66) เป็นเมนูทีใชเ้พือฝึกการรําทีเป็นลกัษณะของการ
ฝึกท่านิง เพือฝึกใหจ้ดจาํการฝึกท่าทางการรําเบืองตน้ ฝึกการยกแขน การตงัศอก การทาํมุมต่างๆ
ระหว่างแขนดว้ยกนัและเพือให้จดจาํท่ารําต่างๆ ได ้เพือให้ไดท่้าทางทีออกมาสวยงามถูกตอ้ง ซึง
ขนัตอนนีเป็นพืนฐานการฝึก ดงันนัควรจะใหผู้ฝึ้กทาํการฝึกฝนในขนัตอนนีก่อนทีจะไปทาํการฝึก
ในระดบัทีสูงขึนต่อๆ ไป 

 ในส่วนของหนา้ต่างโปรแกรมส่วนนีจะมีหน้าจอบอกมุมมองปกติและมุมมองตวัอย่างที
โปรแกรมกาํหนดให้ทาํท่าทางตาม มีการบอกท่าทางทีได้ผ่านการฝึกแลว้ว่าผ่านไปทังสินกีท่า
ดว้ยกนั ซึงในระหว่างที ซึงเมือเริมทาํการฝึก ผูฝึ้กก็จะตอ้งกดปุ่มเริมการทาํงาน เมือโปรแกรมนับ
ถอยหลงัมาจนถึงเวลาทีกาํหนด โปรแกรมก็จะเริมการประมวลผลท่าทางให้ผูฝึ้กเริมทาํท่าทาตาม
ภาพทีโปรแกรมไดแ้สดง จากนนัใหผู้ฝึ้กรําทาํท่าทางตามตวัอย่างทีเห็นและคงท่าทางนันๆ คา้งไว้
ประมาณ 3-4 วินาทีเพือรอการประมวลผล ก็จะผา่นการฝึกในท่านนัๆ ไปสู่ท่าทางต่อไป ฝึกทาํแบบ
นีไปจนครบ 4 ท่า ก็จะสินสุดกระบวนการในการฝึกในระดบัที 1 พร้อมทงับอกผลการฝึก 

 

 

 

 

ภาพที 66 แสดงหนา้ต่างของเมนูการฝึกระดบั 1 
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2.2 เมนูการฝึกระดบั 2 
 เมนูการฝึกระดบั 2 (ภาพที 67) เป็นเมนูทีใชเ้พือฝึกการรําทีเป็นลกัษณะการเคลือนไหว
จงัหวะสนัๆ เพือทาํการฝึกท่าทางการรําแบบเคลือนไหวเบืองตน้ เพือให้ผูฝึ้กไดท้าํการออกท่าทาง
การเคลือนไหวในจงัหวะต่างๆ ของเพลงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

 

 

 

 

ภาพที 67 แสดงหนา้ต่างของเมนูการฝึกระดบั 2 

 จากภาพที 67 ในส่วนนีโปรแกรมจะมีการฝึกการรํา  2 จงัหวะดว้ยกัน โดยทีในแต่ละ
จงัหวะจะมีท่าตัวอย่างประกอบเพือให้เราไดท้าํตามอย่างถูกต้อง โดยโปรแกรมจะทาํการฝึกใน
จงัหวะที 1 ก่อน เมือผา่นการฝึกจงัหวะที 1 แลว้โปรแกรมจึงใหไ้ปทาํการฝึกจงัหวะที 2 ต่อไป 
 ในส่วนของหนา้ต่างโปรแกรมส่วนนีจะมีหน้าจอบอกมุมมองปกติและมุมมองตวัอย่างที
โปรแกรมแสดง มีเวลาของการฝึกในจงัหวะนนัๆ และยงัมีการบอกท่าทางทีทาํการฝึกว่าในขณะนี
โปรแกรมทาํการฝึกในจังหวะใดๆ อยู่  ซึงเมือเริมฝึก ผูฝึ้กก็จะต้องกดปุ่มเริมการทาํงาน เมือ
โปรแกรมนับถอยหลังมาจนถึงเวลาทีก ําหนดก็จะเริมทาํการประมวลผล ในขันตอนนีก็จะมี
เสียงเพลงเริมขึนพร้อมกบัแสดงตวัอยา่งเพือบอกใหผู้ฝึ้กทาํตามทนัที หลงัจากนนัเมือสินสุดจงัหวะ
ทงั 2 จงัหวะก็จะถือว่าสินสุดกระบวนการฝึกในระดบัที 2 ของเพลงนนัๆ พร้อมทงับอกผลการฝึก 

2.3 เมนูการฝึกระดบั 3 
 เมนูการฝึกระดบั 3 (ภาพที 68) เป็นเมนูทีใชเ้พือฝึกท่าทางทีเป็นลกัษณะท่าทางการรํา
เคลือนไหวต่อเนืองตลอดทงัเพลง เพือฝึกฝนความต่อเนืองของท่าทางการรําตลอดทงัเพลงและการ
ฝึกระดบันีถือเป็นการฝึกระดบัสุดทา้ย เมือจบกระบวนการฝึกจะแสดงผลในการฝึกขนัตอนนีดว้ย 
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ภาพที 68 แสดงหนา้ต่างของเมนูการฝึกระดบั 3 

จากภาพที 68 ในส่วนของหน้าต่างโปรแกรมการฝึกระดบั 3 นีจะมีหน้าจอทีบอกมุมมอง
ปกติและมุมมองโครงสร้างทีโปรแกรมมีการประมวลผล มีการแสดงเวลาทงัของเพลงนันๆ เมือผู ้
ฝึกกดปุ่มเริมการทํางาน เมือโปรแกรมนับถอยหลังมาจนถึงเวลาทีกาํหนด ก็ จะเริมทําการ
ประมวลผล ในขนัตอนนีก็จะมีเสียงเพลงเริมขึนมาเพือบอกใหผู้ฝึ้กเริมจบัจงัหวะการเริมรําไดท้นัที 
ระหว่างนนัโปรแกรมก็จะประมวลผลไปเรือยๆ ตามจงัหวะของเพลง  จนกระทงัจบเพลงนันๆ ซึง
ในแต่ละครังของการประมวลผลโปรแกรมก็จะแสดงคะแนนไปดว้ยพร้อมกนัในเวลาเดียวกนัเมือ
จบเพลงโปรแกรมก็จะสรุปผลการฝึกทีไดใ้นการรําพร้อมทงัแสดงออกมาทางหน้าจอให้ผูฝึ้กได้
ทราบผลทนัที 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมนิผลการฝึกท่ารําวงมาตรฐานจากผู้เชียวชาญและแบบประเมนิความพงึพอใจ 
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ภาพที 69 แบบประเมินผลท่ารําวงมาตรฐานจากผูเ้ชียวชาญคนที 1 ในระดบัที 1 
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ภาพที 70 แบบประเมินผลท่ารําวงมาตรฐานจากผูเ้ชียวชาญคนที 1 ในระดบัที 2 
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ภาพที 71 แบบประเมินผลท่ารําวงมาตรฐานจากผูเ้ชียวชาญคนที 1 ในระดบัที 3 
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ภาพที 72 แบบประเมินผลท่ารําวงมาตรฐานจากผูเ้ชียวชาญคนที 2 ในระดบัที 1 
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ภาพที 73 แบบประเมินผลท่ารําวงมาตรฐานจากผูเ้ชียวชาญคนที 2 ในระดบัที 2 
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ภาพที 74 แบบประเมินผลท่ารําวงมาตรฐานจากผูเ้ชียวชาญคนที 2 ในระดบัที 3 
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ภาพที 75 แบบประเมินผลท่ารําวงมาตรฐานจากผูเ้ชียวชาญคนที 3 ในระดบัที 1 
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ภาพที 76 แบบประเมินผลท่ารําวงมาตรฐานจากผูเ้ชียวชาญคนที 3 ในระดบัที 2 
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ภาพที 77 แบบประเมินผลท่ารําวงมาตรฐานจากผูเ้ชียวชาญคนที 3 ในระดบัที 3 
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ภาพที 78 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วย    
  ฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐาน 
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