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 งานวิจยันีเป็นการออกแบบและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะท่ารําวง
มาตรฐาน มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาโปรแกรมช่วยฝึกทกัษะท่ารําวงมาตรฐานทีสามารถวิเคราะห์
และวดัผลใหค้ะแนนการฝึกทกัษะท่ารําได ้โดยมีขอบเขตการศึกษาจากเพลงรําวงมาตรฐานซึงเพลง
ทีใชคื้อเพลงชาวไทย และใชก้ลอ้ง Kinect ซึงเป็นอุปกรณ์ทีใชเ้ล่นเกมบนเครืองเล่น Xbox 360 ใน
การรับข้อมูลภาพท่าทางการเคลือนไหวเพือมาประมวลผล ใช้ความรู้ในท่าทางการรําของ
ผูเ้ชียวชาญหรือครูผูส้อนมาสร้างกฎและเงือนไขของท่าทางการรําเพือทีจะใหโ้ปรแกรมประมวลผล 
โดยใชชุ้ดโปรแกรม Visual Studio และ Kinect for Windows SDK มาพฒันาสร้างเป็นโปรแกรม
ขึนมา เมือสร้างโปรแกรมเรียบร้อยแลว้จะทาํการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม โดยมี
ผูเ้ชียวชาญหรือครูผูส้อนจาํนวน 3 คน มาร่วมกนัวิเคราะห์และตรวจสอบความถกูตอ้งของกฎต่างๆ
และนาํมาสร้างเป็นกฎเพือใหผู้ว้ิจยัไดก้าํหนดลงไปในตวัโปรแกรม จากนนัจึงทดสอบความถกูตอ้ง
ของโปรแกรมโดยใหผู้เ้ชียวชาญหรือครูผูส้อนทงั 3 คน เป็นผูท้ดสอบ โดยใชผู้ร่้วมทดสอบทีเป็นผู ้
ฝึกคือนักเรียน 20 คน แลว้ให้ผูเ้ชียวชาญหรือครูผูส้อน วิเคราะห์ผลการทาํงานของโปรแกรมใน
ขณะทีทาํงานอยูแ่ละส่วนทีประมวลผลไปแลว้ว่ามีความถกูตอ้งมากนอ้ยเพียงใด 
 จากแบบประเมินประสิทธิภาพความถกูตอ้งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือช่วยฝึกทกัษะ
ท่ารําวงมาตรฐานโดยมีผูเ้ชียวชาญ 3 คนเป็นผูท้ดสอบนันพบว่า โปรแกรมสามารถประมวลผล
ท่าทางทีมีความถกูตอ้งถึง 81.66 % และมีประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมจากนกัเรียนทีทาํการ
ฝึกทงั 20 คนไดผ้ลประเมินอยูใ่นระดบัทีพึงพอใจมาก 
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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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