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บทคัดยอ
 บทความน้ีเปนการนําเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเพ่ือควบคุม 

อุปกรณไฟฟาดวยเสียง การพัฒนาน้ีประกอบดวยสองสวนหลักไดแก สมารตโฟนที่เปนระบบปฏิบัติการ       

แอนดรอยดทําหนาท่ีในการแปลงเสียงเปนสัญญาณเพ่ือไปควบคุมสวนท่ีสอง คือ ไมโครคอนโทรลเลอร          

ทําหนาที่ควบคุมการเปด-ปดอุปกรณไฟฟา การวิจัยนี้แบงเปนสองการทดลอง คือ (1) การหาประสิทธิภาพ 

ของการแปลงเสียงโดยใชสมารตโฟนและอารดูไอโน (Arduino) โดยใชกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน ทั้งเพศ     

และอายุ จํานวน 30 คน ทดสอบการพูดผานสมารตโฟนพรอมกับสงสัญญาณไปควบคุม Arduino                        

ผลการทดลองพบวาในการแปลงเสียงมีความถูกตองอยูที่รอยละ 94.67 (2) ใชบอรด Raspberry Pi                  

เปน ไมโครคอนโทรลเลอร สวนแอปพลิเคชันไดทําการปรับแตงใหมีความถูกตองกอนที่จะสงสัญญาณ          

ออกไปควบคุมอุปกรณไฟฟาทําใหผลการทดลองมีความถูกตองทั้งหมดรอยละ 100

คําสําคัญ
 การแปลงเสียงเปนขอความ     กูเกิลเอพีไอ   การควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยเสียง
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Abstract
 In this paper, we design and develop an Android application in order to control electrical 

devices using voice command. The development process of this research is divided into two parts, 

including, (1) Android-base smart phone which its application can be developed easily, (2)              

Microcontroller for remote controlled devices. In this paper, we conduct two experiments on our 

application. First, the voice recognition accuracy is measured using a smart phone and Arduino. 

We conduct the experiment on a variety of ages and genders of thirty people talking to the smart 

phone in order to control the Arduino sensor. As a result, the accuracy of the voice recognition 

system is high graded at 94.67%. Then, we use the recognized voice command to control a Raspberry           

Pi microcontroller to turn on/off electrical devices. Our application can also munity the command 

signal in order to improve the accuracy of the command. The result of the experiment shows that 

the electrical devices can operated correctly.

Keywords
 Speed to Text,   Google API, Voice Electrical Controlling Device

บทนํา
 ปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ ไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว อุปกรณตาง ๆ มีความฉลาดมากข้ึน               

มีการเพ่ิมเครื่องมืออํานวยความสะดวกสําหรับนักพัฒนาใหสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันไดงายมากย่ิงข้ึน      

มีนักวิจัยไดพัฒนาเพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการใชงานใหกับผูใช ดังจะเห็นไดจากการมีคําวา 

สมารต (Smart) เขามาเกี่ยวของ เชน สมารตโฟน สมารตโฮม สมารตฟารม สมารตบิวดิ้ง สมารตซิตี้  เปนตน 

ถากลาวถึงสมารตโฟนปจจุบันไดกลายเปนอุปกรณสําหรับคนสวนใหญในยุคไอที จากการสํารวจการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาประชากรที่มีอายุตั้งแต      

6 ปขึ้นไปประมาณ 62.8 ลานคน มีผูใชโทรศัพทมือถือ 51.1 ลานคน (National Statistical Office, n.d.) 

 ระบบปฏิบัติการท่ีใชในโทรศัพทที่ไดรับความนิยมจะมี 3 ระบบไดแก แอนดรอยด ไอโอเอส และ

วนิโดวสโฟน ดงันัน้การพัฒนาแอปพลิเคชันจงึจาํเปนจะตองข้ึนอยูกบัแพลตฟอรมของระบบนัน้ ๆ  ระบบปฏบิตัิ

การท้ังสามท่ีไดกลาวมาไดมีการเพ่ิมระบบผูเช่ียวชาญในรูปแบบแอปพลิเคชันพ้ืนฐานมาพรอมใชงานไดเลย 

ดังจะเห็นไดจากระบบแอนดรอยดมีกูเกิลนาว ไอโอเอสมีสิริ และวินโดวสมีคอรตานา 

 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จากการสํารวจของ                   

The  International Data Corporation (IDC) เมือ่เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มสีวนแบงการตลาดอยูทีร่อยละ 

86.8 (IDC. Smart Phone OS Market Share, n.d.) บริษัทกูเกิลซึ่งเปนเจาของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

จึงไดสรางเครื่องมือสําหรับนักพัฒนาเพื่อใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยมีชื่อวา แอนดรอยด สทูดิโอ      
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(Android Studio) โปรแกรมน้ีสามารถใชงานไดฟรีไมเสียคาใชจายใด ๆ ดังน้ันการพัฒนาแอปพลิเคชันจึง    

อยูบนพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมากดังจะเห็นไดจากจํานวน      

แอปพลิเคชนัท่ีมใีหดาวนโหลดบนกเูกิลเพลยสโตรจาํนวน 2,817,388 แอปพลิเคชนั (AppBrain States, n.d.) 

ดังนั้น  การพัฒนางานวิจัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดจึงมีรูปแบบที่หลากหลายอันเปนผลเน่ืองมาจาก

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของสมารตโฟน

 ไมโครคอนโทรลเลอรเปนบอรดควบคุมขนาดเล็กที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจาก      

มรีาคาถูกและสามารถใชงานไดงาย โดยนกัพฒันาสามารถเลอืกใชภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรไดหลากหลาย

เชน ภาษาซี ไพทอล จาวา เปนตน ในการเขียนคําสั่งควบคุมบอรด

 งานวิจัยน้ีไดพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัตการแอนดรอยดใหมีความสามารถในการควบคุม

การเปด/ปดอุปกรณไฟฟาดวยเสียงพูดผานบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งเปนการนําเอาความสามารถ             

ของอุปกรณสองอยางมาทํางานรวมกัน ผูใชสามารถใชโทรศัพทที่ใชระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดสั่งการดวย

เสียงเพื่อควบคุมการเปด/ปดอุปกรณไฟฟา ภาพที่ 1 เปนการแสดงการทํางานของระบบทั้งหมด เม่ือเปด        

แอปพลเิคชนัโทรศพัทจะทาํการเชือ่มตอกบับอรดไมโครคอนโทรลเลอรผานเครอืขายไรสาย (Wi-Fi Network) 

ผูใชจะใชเสยีงในการสัง่งานผานแอปพลเิคชนัเพือ่ทาํใหบอรดไมโครคอนโทรลเลอรทาํการควบคุมอปุกรณตอไป

 
 1:  

Bluetooth / Wi-Fi 
Arduino / 

Raspberry Pi 
ON/OFF 

ทบทวนวรรณกรรม

 1. เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวของ

        เทคโนโลย ีRaspberry Pi เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเลก็ สามารถเชือ่มตอกับจอภาพ 

คยีบอรดและเมาสเพือ่ใชงานเปนไมโครคอมพิวเตอร นกัพฒันาสามารถนํา Raspberry Pi มาประยุกตใชงาน

ดานอิเล็กทรอนิกสสําหรับการพัฒนาโปรแกรม Raspberry Pi รองรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ เชน Raspbian 

(Debian) Pidora (Fedora) หรือลาสุด Windows 10 

        กูเกิลเอพีไอ (Google API) เปนเครื่องมือที่กูเกิลพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการเรียกใชฟงกชันเซอรวิส

ของกูเกิล ประกอบดวย Google Text To Speech API เปน API (Application Program Interface) ที่ใช      

ในการสังเคราะหเสียงพูดจากขอความในทันทีหรือสรางไฟลเสียงขึ้นมาใหม Google Speech To Text API 

เปน API ที่นําเสียงพูดแปลงเปนขอความ และ Google Map API เปน API ที่สามารถดึงขอมูลที่อยูปจจุบัน

โดยสงตําแหนงที่ไดจาก GPS ไปใหกูเกิล
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  อารดูไอโน (Arduino) เปนไมโครคอนโทรลเลอรที่กําลังไดรับความนิยม มีราคาถูกและสามารถ

ใชงานไดงาย ใชภาษาซีในการเขียนคําส่ังควบคุม การพัฒนาอยูในรูปแบบเปดเผยขอมูลท้ังดานอุปกรณ 

(Hardware) และชุดคาํสัง่ (Software) ตวับอรดถกูออกแบบมาใหสามารถตอวงจรอเิลก็ทรอนิคสจากภายนอก

ได หรือสามารถเลือกตอกับบอรดเสริม (Arduino Shield) ประเภทตาง ๆ มาตอกับบอรด เพื่อพัฒนาตอตาม

ความตองการของนักพัฒนา

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

  ธานิล มวงพูล อวยไชย อนิทรสมบตั ิและ อาณัต ิมณโีชติ (2558) ไดพฒันาแอปพลเิคชันสาํหรับ

การแปลงเสียงเปนขอความสําหรับผูพิการทางการไดยิน ใหสามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลทั่วไปที่ไมเขาใจ

ภาษามอื การพัฒนาแอปพลเิคชนัน้ีไดใชเครือ่งมอืของกูเกิลเอพีไอในการแปลงเสยีงเปนขอความ การทดสอบ

แบงออกเปน 2 ประเภท  คือ  การแปลงขอความท่ีเปนการอานบทความ และการแปลงบทสนทนาในชีวิต

ประจําวัน ผลการทดลองขอความที่แปลงสามารถสื่อสารเปนที่เขาใจไดทั้งสองประเด็น

  Yoosooka, Boonmee, Sarasureeporn & Witthayawiroj (2015) ไดพัฒนาแอปพลิเคชัน         

คําสั่งเสียงเพ่ือเขาสูบทเรียนภาษาอังกฤษ สําหรับชวยใหเขาถึงบทเรียนตาง ๆ ไดโดยการใชเสียงสั่งการ          

แอปพลิเคชันนี้ใชเทคโนโลยีของ Speech Recognition ผูใชเพียงปอนคําสั่งเสียงเขาสูบทเรียนแอปพลิเคชัน

จะแสดงชื่อบทเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูใชเลือกบทเรียน แลวจึงแสดงบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ของบทเรียนนั้นพรอมคําแปลภาษาไทยในรูปแบบเสียงและขอความ โดยคําแปลจะแสดงความหมายของ   

คําศัพท ประเภทของคําศัพท คําเหมือน และคําตรงขาม ใหแกผูใช

  Yoosooka, Kowsuwan & Arsiraphat (2013)ไดพัฒนาแอปพลิเคชันพจนานุกรมคําสั่งเสียง

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสําหรับชวยคนความหมายของคํา แอปพลิเคชันนี้ใชเทคโนโลยีของ Speech 

Recognition ทาํใหสามารถแปลความหมายคําศัพทจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษา

อังกฤษได ผูใชเพียงใชเสียงพูดในการคนคําศัพท ผลการคนหาออกมาทั้งในรูปแบบเสยีงและขอความ

  Youri, Femke, Andrzej & Robby (2016) ทําการทดลองใชอุปกรณสมารตโฟน (แอนดรอยด

และไอโอเอส) ในการบันทึกเสียงเปรียบเทียบกับเสียงตัวอยางที่บันทึกจากสภาวะแวดลอมทั่วไป ผลปรากฏ

วาสมารตโฟนใหคุณภาพที่ดีกวา อยางไรก็ตามการใชงานจะตองพิจารณาใหรอบครอบ

  Jiri & Cedric (2016) ทําการเปรียบเทียบซอฟตแวรที่ใหความแมนยําในการแปลงเสียงเปน

ขอความ โดยใชตัววัดทั้งหมด 9 ตัวผลปรากฏวาซอฟตแวรคิวที (Qt) และพอกเก็ตฟนซ (Pocketsphinx)         

ใหผลดีที่สุด แตเม่ือพิจารณาเฉพาะในสวนตัววัดท่ีเปนความแมนยําแลวการใชแอนดรอยดใหผลดีและ           
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คอนโทรลเลอรซึ่งอุปกรณทั้งสองสวนจะเชื่อมตอกันผานสัญญาณเครือขายไรสาย
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วิธีการวิจัย
 การใชเสยีงควบคุมอปุกรณไฟฟาดวยแอนดรอยดและไมโครคอนโทรลเลอร คณะผูวจิยัไดออกแบบ

การทํางานของระบบเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปนแอปพลิเคชันทํางานบนโทรศัพทแอนดรอยด และสวนสอง

เปนฮารดแวรควบคุมระบบประกอบดวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร

 1. การออกแบบในสวนแอปพลิเคชันแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือการออกแบบสวนติดตอ

กับผูใช (User Interface) และสวนของขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน

        1.1 สวนติดตอกับผูใช (User Interface) ประกอบดวยสองสวนหลัก คือ สวนแรกเปนสวน       

ที่แสดงสถานะการเชื่อมตอสัญญาณระหวางโทรศัพทกับฮารดแวรควบคุมระบบ และในสวนที่สอง เปนสวน

รับคําสั่งเสียงเพ่ือแปลงเปนขอความภาษาไทยและสงตอใหสวนที่เปนฮารดแวรทํางานตามคําสั่งตอไป             

ดังภาพที่ 2

 

       ( )                       ( )  
 

 

 2:  (User Interface) 

  1.2 ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน คณะผูวิจัยไดใชแอนดรอยดสทูดิโอ (Android Studio) 

และภาษาจาวา สําหรับเขียนโปรแกรมคําส่ังควบคุม ใชเอพีไอในการแปลงเสียงเปนขอความที่ทางกูเกิล         

ไดเตรียมไวใหนักพัฒนาเรียกใชงาน เพียงเรียกผานอินเทนตของแอนดรอยด ที่ชื่อวารีคอกไนเซอรอินเทนต 

(Recognizer Intent) การทํางานของอินเทนตในข้ันแรกจะมีการประกาศตัวแปรที่เปนอินเทนตอ็อบเจกต     

เพ่ือรอเรียกใชงาน การเรียกใชงานอนิเทนตจะมอียูสองรูปแบบ  คอื  การเรียกใชงานทีม่กีารคืนคากลบัมา และ

อีกรูปแบบ  คือ  การเรียกใชงานโดยไมตองมีการนําคาใด ๆ กลับคืนมา สําหรับแอปพลิเคชันนี้เปนการเรียก

ใชและนําคากลบัมาใชงาน ซึ่งก็คือขอความที่ถูกแปลงจากเสียงนั่นเอง ภาพที่ 3 (ก) เปนตัวอยางการเรียกใช

งานรีคอกไนเซอรอินเทนต บรรทัดที่ 1 เปนการเรียกใชงานอินเทนตอ็อบเจกต ซึ่งถูกประกาศใหเปนอ็อบเจกต   

รคีอกไนเซอรสาํหรับทาํการแปลงเสียง ในข้ันนีแ้อปพลิเคชันจะมกีารเรียกใชงานออ็บเจกตรคีอกไนเซอรทีท่าง

กูเกิลจัดไดเตรียมไว บรรทัดที่ 2 เปนการกําหนดรูปแบบการแปลงเสียง และสงคาที่ไดจากการแปลงกลับมา

ยงัแอปพลเิคชัน สวนบรรทดัท่ี 3 เปนการเรยีกใหอนิเทนตทาํงานและสงคากลับมา ซึง่การเรยีกใชงานน้ีจาํเปน

จะตองมีรหัสเพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของอินเทนตในที่นี้คือ RESULT_SPEECH



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560 25

 ในภาพที่ 3 (ข) จะเปนการรับคาคืนมาเพื่อทําการดึงเอาตัวอักษรที่ไดจากการแปลง ในตัวอยางน้ี     

อินเทนตอ็อบเจกตที่มีชื่อวา data จะเปนสวนที่เก็บขอมูลมาทั้งหมด บรรทัดที่ 1 เปนฟงกชันเพื่อรับคาที่มา

จากอินเทนต โดยมี 3 อารกิวเมนต ไดแก requestCode (บรรทัดที่ 2) เปนรหัสที่ใชเพื่อบอกวาเปนขอมูล        

อินเทนตใด  เนื่องจากในระบบแอนดรอยดมีอินเทนตอยูเปนจํานวนมากจําเปนจะตองมีรหัสเพื่อตรวจสอบ   

ในกรณีนี้มีคาเปน RESULT_SPEECH (บรรทัดที่ 2, 3) จะเห็นไดวาคานี้มีความสอดคลองกับการเรียกใชงาน

ดังไดอธิบายกอนหนานี้ อารกิวเมนตที่ 2 resultCode ใชสําหรับตรวจสอบวาผลจากการทํางานของอินเทนต

สําเร็จหรือไม หากเปน RESULT_OK ถือวาทํางานสําเร็จ ดังบรรทัดที่ 4 และอารกิวเมนตที่ 3 เปนขอมูลที่รับ

มาโดยจะอยูในรูปแบบของอินเทนตอ็อบเจกต เนื่องจากขอมูลที่สงมาจะถูกหอเปนกอนเดียว ดังนั้นจะตอง

ทําการดึงขอมูลที่ตองการออกมาใชงานดังบรรทัดท่ี 5 โดยจะทําการเก็บขอมูลที่ไดจากการแปลงมาเก็บไว     

ในตัวแปรอาเรยลิสตที่ชื่อวาเท็กซ (text) สวนบรรทัดที่ 6-9 เปนการดึงขอความออกมาใชงานโดยจะทําการ

เปรียบเทียบวาขอความที่ไดมาหากมีคาเปน “เปด” จะทําการสง “1” และหากมีคาเปน “ดับ“ จะสง “0” ไปยัง

บอรดอารดูไอโน  

(ก) คําสั่งการเรียกใชงานรีคอกไนเซอรอินเทนต         (ข) การนําขอความที่แปลงแลวออกมาใชงาน

ภาพที่ 3: ตัวอยางสวนของโปรแกรม

1: protected void onActivityResult(int requestCode, int

resultCode, Intent data) {

2:    switch (requestCode) { 

3:      case RESULT_SPEECH: { 

4:        if (resultCode == f RESULT_OK && data != K null) {

5:            ArrayList<String> text = data.getStringArrayListExtra

(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);

6.                  if (text.get(0).contain(“f ”))  

7      Bt.send(1); 

8   if (text.get(0).contain(“f ”))  

9      Bt.send(0);

1: Intent intent = new Intent (RecognizerIntent. 

ACTION_RECOGNIZE_SPEECH);

2: intent.putExtra(RecognizerIntent.

EXTRA_LANGUAGE_MODEL,       

RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM); 

3: startActivityForResult(intent,RESULT_SPEECH);
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 2. การออกแบบฮารดแวร คณะผูวจิยัไดใชบอรดไมโครคอลโทรลเลอร 2 ชนดิ คอื Arduino 

และ Raspberry Pi เปนตัวควบคุมอุปกรณ 

  2.1 การออกแบบโดยใชบอรด Arduino เชื่อมตอกับโทรศัพทผานโมดูลบลูทูธ จากภาพที่ 4 

เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับอานคาจากโทรศัพท ในกรณีที่ไดรับคา “1” จะทําการสงคา “HIGH” ไปเปดอุปกรณ 

และจะทําการสง “LOW” ไปยังสวนควบคุมของบอรดในกรณีที่ไดรับคา “0” จากโทรศัพท

 

 
 

 4:  

  1:    char data; 

  2:    int  deviceOut = 12; 

  3:    void setup() { 

  4:      Serial.begin(9600); 

  5:      pinMode(deviceOut, OUTPUT); 

  6:      Serial.flush( );  } 

  7:    void loop() { 

 8:      while(Serial.abailable( )) { 

9:  Data = Serial.read( ); 

10:  if (data == ‘1’)  

11:   digitalWrite(deviceOut, HIGH); 

12:  if (data == ‘0’) 

13:   digitalWrite(deviceOut, LOW); } } 

  2.2 การออกแบบโดยใชบอรด Raspberry Pi เปนตัวควบคุมอุปกรณเชื่อมตอกับโทรศัพท    

ผานสัญญาณวายฟาย (Wi-Fi) บอรด Raspberry Pi จะควบคุม Relay ในการตัดตอสัญญาณไฟฟา                 

การทดสอบใช 10 คําสั่ง ประกอบดวย (1) เปดไฟหองครัว (2) ปดไฟหองครัว (3) เปดไฟหองนํ้า (4) ปดไฟ

หองน้ํา (5) เปดไฟหองพัก (6) ปดไฟหองพัก (7) เปดไฟหองนอน (8) ปดไฟหองนอน (9) เปดหมด และ           

(10) ปดหมด แสดงดังภาพที่ 5

 
 

 5:  Raspberry pi  
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 ในสวนของฮารดแวร การใชบอรด Arduino เปนตัวควบคุมอุปกรณระบบจะประกอบดวยอุปกรณ

หลัก 4 สวน ไดแก โทรศัพทที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด บอรดอารดูไอโน บลูทูธโมดูล และหลอดไฟ       

ดังภาพที่ 6 (ก) โทรศัพท (A) จะทําการเชื่อมตอบอรด Arduino (B) ผานระบบสื่อสารบลูทูธ (C) เมื่อบอรด 

Arduino ไดรับสัญญาณจากโทรศัพทจะทําการส่ังใหหลอดไฟ (D) ติดหรือดับตามสัญญาณที่สงมาสวน          

การใชบอรด Raspberry Pi เปนตัวควบคุมอุปกรณระบบจะประกอบดวยอุปกรณหลัก 3 สวน ไดแก โทรศัพท 

บอรด Raspberry Pi และ Relay ดังภาพที่ 6 (ข) โทรศัพท (A) จะทําการเชื่อมตอกับบอรด Raspberry Pi (B) 

ผานระบบส่ือสารสัญญาณวายฟาย เมื่อบอรด Raspberry Pi ไดรับสัญญาณจากโทรศัพทจะสั่งการไปท่ี 

Relay (C) ตัดตอวงจรไฟฟาใหเปดหรือปดอุปกรณไฟฟาตามที่ไดรับสัญญาณที่สงมา
 

 

AD

BC
A

B C

 (ก) การเชื่อมตออุปกรณ Arduino          (ข) การเชื่อมตออุปกรณ Raspberry Pi

ภาพที่ 6: การเชื่อมตออุปกรณไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อควบคุมอุปกรณไฟฟา

ผลการวิจัย
 1. ผลการทดลองโดยใช Arduino เปนตัวควบคุมอุปกรณ   

  การทดลองผล คณะผูวจิยัใชกลุมตวัอยาง  จาํนวน 30 คน เปนชายและหญงิกลุมละ 15 คน และ 

แบงกลุมตัวอยางโดยใชอายุเปนเกณฑออกเปน 3 กลุม ไดแก  อายุระหวาง 7-20 ป อายุระหวาง 21-40 ป 

และ อายรุะหวาง 41-60 ป เปนผูทดสอบแตละคนจะพดูทัง้หมด 10 คร้ังโดยพูดคําวาเปด 5 คร้ังและดบั 5 คร้ัง  

ดังน้ันจะมีการทดลองจํานวน 300 คร้ัง จากน้ันทําการเก็บสถิติเพ่ือทดสอบระบบสามารถทํางานไดอยาง         

ถูกตองและผิดพลาดเปนจํานวนเทาใด ตารางที่ 1 เปนผลการทดลองที่แบงตามอายุ จะเห็นไดวาคนที่มี         

อายุระหวาง 7–20 ป เปนกลุมที่พูดไดถูกตองมากที่สุด มีความถูกตองอยูที่รอยละ 96 กลุมคนอายุระหวาง   

21–40 ป มีความถูกตองอยูที่รอยละ 95 และกลุมที่มีอายุระหวาง 41-60 ป มีความถูกตองตํ่าสุดที่รอยละ 93   

ในกรณีที่พูดผิดคําวา “เปด” จะมีการแปลที่ผิดมากกวา คําวา “ดับ” โดยภาพรวมแลวความถูกตองจะอยูที่ 

รอยละ 94.67  
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  ตารางที่ 2 เปนการแบงตามเพศของผูทดสอบจะเห็นไดวาเพศชายมีความถูกตองมากกวาเพศ

หญิง  โดยเพศชายตอบถูก 144 จาก 150 คดิเปนคาความถกูตองอยูทีร่อยละ 96 ในขณะท่ีเพศหญงิมีคาเฉล่ีย

อยูที่รอยละ 93.33

ตารางที่ 1

ผลการทดลองเมื่อแบงตามอายุ
 

  ( ) 
  

  
    

1 7-20  

(100) 
48 2 48 2 

 = 96% 

 = 4% 

  => ,  

  =>  

2 21-40  

(100) 
47 3 48 2 

 = 95% 

 = 5% 

  => ,  

  => ,  

3 41-60  

(100) 
46 4 47 3 

 = 93% 

 = 7% 

  =>  

  =>  

 
141 

94.00% 

9 

6.00% 

143 

95.33% 

7 

4.67% 

 = 94.67% 

  = 5.33% 

ตารางที่ 2

ผลการทดลองเมื่อแบงตามอายุ

    

 144 (96%) 6 (4%) 150 

 140 (93.33) 10 (6.6%) 150 

 284 (94.67%) 16 (5.33%) 300 

 2. ผลการทดลองโดยใช Raspberry Pi เปนตัวควบคุมอุปกรณ 

       จากผลการทดลองแรกซ่ึงใช Arduino เปนตัวควบคุมอุปกรณปรากฏวาการจําแนกเสียงคําสั่ง

ของระบบจะไมขึ้นอยูกับ อายุ เพศ และวัย คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใหใชงานไดขอบเขต         

ที่กวางข้ึนจึงนํามาใชกับบอรด Raspberry Pi และเช่ือมตอกับโทรศัพทผานสัญญาณวายฟาย ในข้ันตอน    

การแปลงเสยีงไดใสเงือ่นไขใหรบัคาํสัง่ทีถ่กูตองเทานัน้ หากไมตรงกับคาํสัง่ทีก่าํหนดไวจะใหผูใชทาํการพดูใหม 

จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผลการทดลองสามารถทํางานไดทุกคําสั่งตามที่ไดออกแบบไว
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อภิปรายผลการวิจัย
 ในงานวิจัยนี้ไดแบงเปน 2 การทดลอง การทดลองแรกเปนการใช Arduino และ Android สวนการ

ทดลองที่สองเปนการใช Raspberry Pi และ Android สําหรับการทดลองแรก เนนหาความแตกตางเสียงของ

แตละบุคคลบน Android โดยการทดลองนีไ้ดสุมกลุมตวัอยางท้ังเพศ และอายทุีม่คีวามแตกตางกัน  การเก็บ    

ผลการทดลองจะเก็บจากผลของการพูดผานโทรศัพทโดยตรงวาเสียงท่ีพูดออกมาแปลงไดถูกหรือผิด จาก     

ผลการทดลองเห็นไดวาความถูกตองของการแปลงเสียงเฉลี่ยที่รอยละ 94.64 จากผลการทดลองที่ไดนี้ จึงได     

นําไปสูการทดลองที่สองโดยยึดเอาผลการทดลองแรก ดังน้ันในการทดลองท่ีสองจึงไดมีการกําหนดขั้นตอน

การแปลงเสยีงเปนขอความใหถกูตองกอนโดยอาศยัความสามารถดานซอฟตแวรของโปรแกรมใน การตรวจสอบ

หากไมอยูในเงื่อนไขท่ีกําหนดไวจะใหผูใชพูดใหมจนกวาจะถูกตอง จากนั้นจึงสงสัญญาณออกไปควบคุม

อุปกรณทําใหผลท่ีไดจึงมีความถูกตองรอยละ 100 จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการทดลองที่สองมี                      

ผลการทดลองที่ดีกวาการทดลองแรก

สรุป
 งานวิจัยนี้มุงเนนการพัฒนาตนแบบของระบบท่ีอํานวยความสะดวกใหแกผูใชงานท่ัวไปโดยใช  

ทรพัยากรทีม่อียู เชน โทรศัพทและไมโครคอนโทรลเลอร โดยท่ีอปุกรณทัง้สองสวนนัน้เปนอปุกรณทีส่ามารถหา

ไดทั่วไปและงายตอการพัฒนา โดยการทดลองไดเลือกเอาระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมาเปน สวนในการ

แปลงเสียง และสวนควบคุมไดนําเอาไมโครคอนโทรลเลอรสองชนิดคือ Arduino และ Rasperry  Pi                      

ซึง่ทําการเช่ือมตอกับสมารตโฟนผานบลูธตู และวายฟาย จากการทดลองถงึแมวาการแปลงเสยีงเปนขอความ

ในงานวิจัยน้ีสามารถทําไดถูกตองถึงรอยละ 94.67 แตก็ยังมีปจจัยอีกหลายอยางท่ีอาจมีผลกระทบ  เชน     

เสียงรบกวนรอบขาง ความแตกตางของอุปกรณ เปนตน ดังนั้นระบบดังกลาวจึงเหมาะที่จะนําไปใชกับ              

งานทั่วๆ ไป ที่ไมมีผลกระทบมากมายดังเชน ในการทดลอง สวนงานที่มีความตองการความแมนยําสูง              

ยังตองการการพัฒนาอีกตอไปยกตัวอยาง เชน ระบบการกําจัดสัญญาณรบกวนกอนการแปลงเสียง เปนตน

References
AppBrain States. (n.d.) . Retrieved 15 March, 2017, from http://www.appbrain.com/stats/stats-index.
IDC. Smart phone OS market share. (n.d.). Retrieved 15 March, 2017, from http://www.idc.com/ 
 prodserv/smartphone-os-market-share.jsp.
Jiri, S. & Cedric, S. (2016). Speech Control of Measurement Devices. IFAC-PapersOnLine. 49-25 
 (2016), 013–018.
National Statistical Office. (n.d.). Retrieved 15 March, 2017, from http://www.nso.go.th.
Muangpool, T. ;  Intharasombat, O. & Maneechot, A. (2015). Voice to Text Translation Application 
 for Deafness using Google API. National and International Conference 2015.             
 3-4 December 2015. (pp.543-563). Uttaradit Rajabhat University.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับพิเศษ  สิงหาคม 2560 30

Youri, M. ;  Femke, Y. ; Andrzej,  Z. & Robby, V. (2016). Mobile communication devices, ambient

 noise, and acoustic voice measures. Journal of Voice. 13(2), 248.e11- 148.e23.  

Yoosooka, B. ; Kowsuwan, P. & Arsiraphat, K. (2013). Dictionary application by voice control 

 for Android. The 9th National Conference on Computing and Information Technology 

 (NCCIT2013).  9-10 May 2013. (pp. 973-978). King Mongkut's University of Technology North 

 Bangkok.

Yoosooka, B. ;  Boonmee, K. ; Sarasureeporn, W. &  Niti, W. (2015). Voice Control Application for 

 English Lesson Access. Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ). 

 1(1), 55-60.




