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บทคดัย่อ 
 การสอืสารกบัคนพกิารทางหู ยงัเป็นปัญหาททีําใหค้นเหล่านีไม่สามารถทจีะสอืสารกบัคนทวัไปใหเ้ขา้ใจได ้เป็น
ผลทําให้การใช้ชวีิตอยู่ในสงัคมเป็นไปอย่างลําบาก แอปพลเิคชนัถูกพฒันาขนึมาเพือเป็นเครอืงมอือํานวยความสะดวก
สาํหรบัการแปลงเสยีงคําพูดออกมาเป็นขอ้ความตวัอกัษรผ่านทางโทรศพัท์หรอืแท็บเลต็บนระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด ์
แอปพลเิคชนันีไดใ้ชเ้ครอืงมอืของกูเกลิเอพไีอสาํหรบัการพฒันา การทดสอบแบ่งออกเป็น  ประเภทคอืการแปลงขอ้ความ
ทเีป็นการอ่านบทความ และการแปลงบทสนทนาในชวีติประจาํวนั ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าขอ้ความทแีปลงไดส้ามารถ
สอืสารเป็นทเีขา้ใจไดท้งัสองประเดน็ 
คาํสาํคญั: แอนดรอยด,์ การแปลงเสยีงเป็นขอ้ความ, กเูกลิเอพไีอ, อนิเทน็ต์ 
Abstract  
 Now there is a huge to communication with deaf people. Most of them still suffer from difficult daily lives. 
This application develops as tool for voicing the translation of text and showing them on Android smart phone or 
tablet. The developing of application is based on Google API. And the experiment divides into 2 cases, one is 
translation of article and another one is dialog message. The results reveal that translation can communicate in 
both cases. 
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บทนํา 
 ปัจจุบนันีไดม้กีารรณรงคถ์ึงสทิธผิูพ้กิารในหลายดา้น เพอืใหเ้ขาเหล่านันสามารถดํารงชวีติไดใ้นสงัคมปกติทวัไป 
เช่น ห้องนําตามสถานทต่ีางๆ จะมพีเิศษสาํหรบัคนพกิารขา ถนนจะมทีางเดนิสาํหรบัคนพิการทางสายตา ส่วนคนพกิาร
ทางหู ถึงแมว้่าจะสามารถเดนิทางไปมาได้เหมอืนคนปกต ิแต่หากต้องการสอืสารกบัคนทวัไปจําเป็นจะต้องใชภ้าษามอืใน
การสอืสาร ซึงยงัมีคนจํานวนน้อยทสีามารถใช้ภาษามือได้ แต่ข้อดีของผู้พิการทางหูคือสามารถอ่านได้ ทําให้พอทีจะ
ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่ในบางกรณีหากต้องการทีจะสนทนาหรือพูดคุยกบัคนปกติ จะทําได้ยากมากเพราะจะต้อง
สนทนาดว้ยภาษามอืหรอืการเขยีนโต้ตอบกนั 
 ปัจจุบนัมีความเจรญิก้าวหน้าด้านเทคโนโลยกีนัอย่างรวดเรว็ ทงัด้านการสอืสารทมีปีระสทิธภิาพดขีนึ อุปกรณ์
ต่างๆ มีราคาถูกลง ทําให้การใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ประจําตัวได้รบัความนิยมอย่างสูง การพัฒนา
ซอฟต์แวรม์ุ่งเน้นไปสู่การพฒันาแอปพลเิคชนัสาํหรบัอุปกรณ์พกพา เพราะสามารถทําไดง้่าย ไม่ต้องลงทุนสงู เพยีงแต่มี
คอมพวิเตอรเ์ครอืงเดยีวนักพฒันาสามารถทจีะทํางานได ้อกีทงัเครอืงมอืในการพฒันาแอปพลเิคชนัหลายชนิดไม่ต้องเสยี
ค่าลขิสทิธ ิผูผ้ลติเองมกีารเตรยีมความช่วยเหลอืไวจ้ํานวนมากเช่นกนั บรรดาอุปกรณ์พกพาทไีด้รบัความนิยมในปัจจุบนั
ยงัคงเป็นระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด ์(Android) ซงึเป็นระบบปฏบิตัิการของบรษิัทกูเกลิ (Google) ผลจากจํานวนผู้ใช้ที
มากขนึทางบรษิัทกูเกิลเองได้จดัเตรยีมเครอืงมือไว้ให้สําหรบันักพฒันานําไปใช้ในการสรา้งแอปพลิเคชนัของตวัเองได้
สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที (map) การแปลงข้อความเป็นเสยีง (text to speech) การแปลงเสยีงเป็นขอ้ความ 
(speech to text) เป็นต้น โดยปกตแิลว้การใชง้านการแปลงเสยีงเป็นขอ้ความของกเูกลิ จะเป็นการพูดคําสนัๆ ดงันนัในการ
พฒันาครงันีไดอ้อกแบบใหม้กีารแปลงขอ้ความทยีาวขนึ  
 แอปพลเิคชนันีได้เลง็เหน็ถงึความสําคญัและความจําเป็นในการสอืสารของผู้พกิารทางหู จงึไดนํ้าเอาการแปลง
เสยีงเป็นขอ้ความมาพฒันาเป็นแอปพลเิคชนัเพอืใชส้าํหรบัการสนทนาโตต้อบกนัแทนทจีะตอ้งใชภ้าษามอื หรอืการเขยีน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 การพฒันาแอปพลเิคชนับนอุปกรณ์ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมากดงัจะเหน็ไดจ้าก
จาํนวนแอปพลเิคชนัทมีใีหด้าวน์โหลดบนกูเกลิเพลยส์โตรม์จีาํนวน , ,  [1] การพฒันางานวจิยับนระบบปฏบิตักิาร
แอนดรอยดย์งัมรีูปแบบทหีลากหลายอนัเป็นผลเนืองมาจากประสทิธภิาพทสีงูขนึของสมารต์โฟน นอกจากนีสมารต์โฟนใน
ปัจจุบนัมีอุปกรณ์ตรวจจบั (sensor) อยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น GPS, accelerometer, gyroscope, ระบบตรวจจบัแสง,  
ไมโครโฟน รวมถึงกล้องถ่ายรูป เป็นต้น มีการนําระบบตรวจจบัเหล่านีมาพฒันาเป็นแอปพลิเคชนัเพอืใช้ในงานวจิยั [2, 3, 4] 
หลายแอปพลิเคชันเน้นให้การช่วยเหลือผู้ป่วย หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ทีอาจมีผลต่อสุขภาพ Andrew 
Campbell and Tanzeem Choudhury [2] ไดพ้ฒันาแอปพลเิคชนัทใีชป้ระโยชน์จากระบบตรวจจบั โดยแต่ละแอปพลเิคชนั
ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของการใชง้านระบบตรวจจบับนสมารต์โฟน ระบบการตดิตามพฤตกิรรมของคน [3] ได้ใชร้ะบบ
ตรวจจบับนสมาร์ตโฟนจํานวน  ระบบได้แก่ GPS, accelerometer, gyroscope และ magnetometer โดยระบบนีจะทํา
การตดิตามพฤตกิรรมของคนแบบเรยีลไทม ์ว่าบุคคลนีกาํลงัวงิ เดนิ หรอืน่าจะมเีหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรหรอืไม่ ซงึอาศยัการ
วดัความเรว็ของการเคลอืนท ีนอกจากนันมกีารนําเอาตําแหน่งจากระบบ GPS มาทาํการระบุตําแหน่งของวตัถุว่าเป็นอะไร 
[4] งานวจิยันีใชก้ลอ้งถ่ายรูปเพอืบอกพกิดัแลว้นําพกิดัดงักล่าวไปเทยีบกบัแผนท ีและบอกว่า ณ ตําแหน่งนันเป็นวตัถุอะไร 
ซงึในการทดลองได้ใชก้บัแผนทขีองมหาวทิยาลยั โดยทําการระบุตําแหน่งของอาคารต่างๆ ผลการทดลองสามารถระบุได้
แม่นยาํในระยะ  เมตร  
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Phannachet [5] ไดท้ําการสรา้งแอปพลเิคชนัสาํหรบัช่วยเหลอืคนพกิารด้านสายตาในการเลอืกซอืสนิคา้ โดยใช้

สมาร์ตโฟนทํางานร่วมกบั RFID โดยแอปพลิเคชนันีจะทําการอ่านรหสัสนิค้าจากแท็กทีติดอยู่กับสนิค้า จากนันจะนํา
รหสัสนิคา้ทไีด ้ไปทาํการการคน้หาในฐานขอ้มูล เมอืไดข้อ้มลูสนิคา้มาจะทําการแปลงขอ้มลูทไีดม้าเป็นเสยีง เพอือธบิายให้
คนพกิารทางสายตาไดฟั้ง โดยไดท้ําการทดลองกบัคนพกิารทางสายตา  คนและคนสายตาปกต ิ  คน นอกจากนียงัได้
ทําการพฒันาแอปพลเิคชนัเพอืช่วยเหลอืชาวต่างชาตใินการซอืยา [6] แอปพลเิคชนันีจะทําการอ่านบาร์โคดพรอ้มกบัทํา
การคน้หาขอ้มูลในระบบ จากนันจะทําการแสดงขอ้มูลของยาใหช้าวต่างชาตไิด้รู ้การทดลองนีได้มผีูท้ดสอบทงัสนิ  คน 
เป็นชาวต่างชาตแิละผูใ้ชท้วัไปกลุ่มละ  คน ผลการทดลองของทงัสองงาน วดัประสทิธภิาพออกมาเป็นสดีา้น ไดแ้ก่ การ
ทาํงานของแอปพลเิคชนั การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ ความพงึพอใจของผูใ้ช ้และการเป็นประโยชน์ ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่า
ผูใ้ชต่้างมคีวามพอใจในการใชง้านในระดบัสงู 

การพฒันาแอปพลเิคชนันีมุ่งเน้นการสรา้งเครอืงมอืเพอือํานวยความสะดวกในการสอืสารกบัผูพ้กิารทางห ูโดยใช้
เครอืงมอืในการพฒันาของ google API ซงึมอียู่ในระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์
การออกแบบ 
 ขนัตอนในการพฒันาแอปพลเิคชนันไีดแ้สดงดงัรปูท ี  ประกอบดว้ยการแสดงเมนูเพอืใหผู้ใ้ชเ้ลอืกจะทาํการ
ทดสอบดว้ยบทความหรอืบทสนทนา เมอืเลอืกแลว้ระบบจะทาํการรบัขอ้มลูทเีป็นเสยีงจากนนัทาํการแปลงเสยีงใหเ้ป็น
ขอ้ความ แลว้ทาํการเปรยีบเทยีบเพอืประเมนิผล 
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ในส่วนของการออกแบบไดแ้บ่งออกเป็น  ขนัตอน คอืการออกแบบสว่นตดิต่อกบัผูใ้ช ้ (user interface) และสว่น

ของขนัตอนการพฒันา 
1. การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้    การออกแบบหน้าจอสาํหรบัผู้ใชป้ระกอบดว้ยเมนูหลกัสาํหรบัเลอืกรูปแบบการแปลงเสยีงว่าเป็นบทความหรอื

บทสนทนาหรอืจะเลอืกจบการทํางาน ดงัแสดงในรูปท ี2 (ก) เมอืผูใ้ช้เลอืกแลว้จะเขา้สูห่น้าจอการแปลงเสยีงดงัรูปท ี  (ข) 
ในส่วนหน้าจอของการแปลงเสยีงนันไดอ้อกแบบหน้าจอใหม้สีามส่วนหลกัได้แก่ ( ) ส่วนทใีชใ้นการแสดงขอ้ความเพอืให้
ผูใ้ช้ได้อ่าน ส่วนนีจะเอาไวส้ําหรบัทําการตรวจสอบความถูกต้องกบัขอ้ความทแีปลงแล้ว ( ) เป็นส่วนทแีสดงผลของการ
แปลงเสยีงเป็นขอ้ความเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ และ ( ) ปุ่ มสาํหรบักาํหนดการทํางาน  ปุ่ มคอืการแปลงเสยีง (Translate) และ
ปุ่ มกลบัสูเ่มนูหลกั (Back) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(ก)                                                              (ข) 
รปูที  (ก) เมนูหลกั (ข) การออกแบบหน้าจอสาํหรบัการแปลงเสยีง 

 
2. ขนัตอนการพฒันา 
 
    การพฒันานีได้นําเครอืงมอืสําหรบัการเขยีนแอปพลเิคชนัของแอนดรอยด์ คอืแอนดรอยด์สทูดโิอ (Android 

Studio) และภาษาจาวา (JAVA) โดยซอฟต์แวร์ทงัสองนีสามารถนํามาใชไ้ดฟ้ร ีไม่มลีขิสทิธ ิสําหรบัการพฒันาครงันีได้มี
การเรยีกใชเ้ครอืงมอืในการแปลงเสยีงเป็นขอ้ความซงึทางกเูกลิไดเ้ตรยีมไวใ้หน้กัพฒันาเรยีกใช้งาน โดยเรยีกผ่านอนิเทนต์ของ
แอนดรอยด์ ทชีอืว่ารคีอกไนเซอรอ์นิเทนต์  (RecognizerIntent) การทํางานของอนิเทนต์เป็นไปดงัรูปท ี3 ซงึเป็นวธิกีาร
เรยีกใชง้านอนิเทนต ์ขนัแรกจะมกีารประกาศตวัแปรทเีป็นอนิเทนตอ์อปเจคต ์จากนันจะมกีารเรยีกใชง้านอนิเทนต ์โดยการ
เรยีกใชง้านนีจะมอียู่สองรูปแบบคอืการเรยีกใชง้านทมีกีารคนืค่ากลบัมา และอกีรปูแบบคอืการเรยีกใชง้านโดยไม่ต้องมกีาร
นําค่าใดๆ กลบัคนืมา สําหรบัแอปพลเิคชนันีเป็นการเรยีกใช้และนําค่ากลบัมาใช้งาน ซงึคอืขอ้ความทถีูกแปลงจากเสยีง
นนัเอง 
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อ่านบทความ 

บทสนทนา 

ออก 
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Call Return 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

รปูที 3 การเรยีกใชง้านอนิเทนตแ์บบคนืค่ากลบัมา 
รูปท ี  เป็นตวัอย่างการเรยีกใชง้านรคีอกไนเซอรอ์นิเทนต์ บรรทดัท ี  เป็นการเรยีกใชง้านอนิเทนตอ์อปเจคต ์ซงึ

ถูกประกาศให้เป็นออปเจคต์รคีอกไนเซอร์สาํหรบัทําการแปลงเสยีง ในขนันีแอปพลเิคชนัจะมกีารเรยีกใช้งานออปเจคต ์    
รคีอกไนเซอร์ททีางกูเกลิจดัได้เตรยีมไว ้บรรทดัท ี  เป็นการกําหนดรูปแบบการแปลงเสยีง และส่งค่าทไีด้จากการแปลง
กลบัมายงัแอปพลเิคชนั ส่วนบรรทดัที  เป็นการเรยีกให้อินเทนต์ทํางานและส่งค่ากลบัมา ซึงการเรยีกใช้งานนีจําเป็น
จะตอ้งมรีหสัเพอืทําการตรวจสอบความถูกต้องของอนิเทนต์ในทนีีคอื RESULT_SPEECH (สามารถกาํหนดใหเ้ป็นตวัเลข
ใดๆ ได ้เช่น ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที 4 การเรยีกใชง้านรคีอกไนเซอรอ์นิเทนต ์
 รูปท ี5 จะเป็นการรบัค่าคนืมาเพอืทําการดงึเอาตวัอกัษรทไีดจ้ากการแปลง ในตวัอย่างนีอนิเทนตอ์อปเจคตท์มีชีอื
ว่า data จะเป็นส่วนทีเก็บขอ้มูลมาทงัหมด บรรทดัท ี  เป็นการประกาศฟังก์ชันเพอืรบัค่าคืนมาจากอนิเทนต์ โดยมี  
อารก์วิเมนต ์ได ้requestCode เป็นรหสัทใีชเ้พอืบอกว่าเป็นขอ้มูลอนิเทนต์ใด (บรรทดัท ี ) เนืองจากในระบบแอนดรอยด ์มี
อนิเทนตอ์ยู่เป็นจํานวนมากจําเป็นจะต้องมรีหสัเพอืตรวจสอบ ในกรณีนีมค่ีาเป็น RESULT_SPEECH (บรรทดัท ี , ) จะ
เห็นได้ว่าค่านีมีความสอดคล้องกับการเรียกใช้งานดังได้อธิบายก่อนหน้านี อาร์กิวเมนต์ที  resultCode ใช้สําหรับ
ตรวจสอบว่าผลจากการทาํงานของอนิเทนตส์าํเรจ็หรอืไม่ หากเป็น RESULT_OK ถอืว่าทาํงานสาํเรจ็ ดงับบรรทดัท ี  และ
อารก์วิเมนต์ท ี  เป็นขอ้มูลทรีบัมาโดยจะอยู่ในรูปแบบของอนิเทนต์ออปเจคต์ ซงึจะต้องทําการดงึออกมาใชง้านภายหลงั 
ดงับรรทดัท ี  โดยจะทาํการเกบ็ขอ้มลูทไีดจ้ากการแปลงมาเกบ็ไวใ้นตวัแปรอาเรยส์ลิตท์ชีอืว่าเทก็ซ ์(text) บรรทดัท ี  เป็น
การดงึขอ้ความออกมาใชง้าน 

Application 

Recognizer 
Intent 

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); 



6  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที 5 การนําขอ้ความทแีปลงแลว้ออกมาใชง้าน 

ผลการทดลอง 
 การทดลองได้แบ่งออกเป็น  การทดลองได้แก่ ( ) การแปลงขอ้ความทเีป็นการอ่านบทความและ ( ) การการ
สนทนาในชวีติประจําวนั โดยผูท้ดสอบแต่ละคนเรยีกใชง้านแอปพลเิคชนั และทําการพดูตามขอ้ความทเีตรยีมไวใ้นในแอป
พลเิคชนั หลงัจากพูดจบจะมกีารแสดงขอ้ความทพีูดให้ผู้ทดสอบไดอ้่าน พร้อมกบัตอบว่าขอ้ความทแีปลงมานันสามารถ
สอืสารเป็นทเีขา้ใจไดห้รอืไม่ สาํหรบัการทดลองนีไดใ้ชโ้ทรศพัท ์Samsung Galaxy Note 1 เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ 

1. การอ ่านบทความ 
     การทดลองนีไดก้าํหนดใหม้ผีูท้ดสอบจาํนวน  คน แบ่งเป็นผูห้ญงิ  คน ผูช้าย  คน โดยกาํหนดใหแ้ต่ละคน
จะต้องอ่านบทความทเีตรยีมไว ้คนละ  บทความ บทความทเีตรยีมไวจ้ะเป็นข่าวหนังสอืพมิพ ์เนือหาในหนังสอื เป็นต้น 
รูปท ี5 เป็นตวัอย่างการแปลงขอ้ความทเีป็นขา่วจากหนงัสอืพมิพม์ตชินเมอืวนัท ี  มถุินายน  

2. การอ ่านบทสนทนา 

    การสนทนาจะเป็นการพูดคุยทวัไปทีอาจจะเกิดขึนได้ในชีวิตประจําวนั เพือให้เกิดการครอบคลุมในหลาย
สถานการณ์ ไดแ้บ่งบทสนทนาออกเป็น  ประเภทไดแ้ก่ สนทนาทวัไป การเชญิไปรบัประทานอาหาร และการเชญิไปออก
กําลงักาย โดยมผีู้ทดสอบทงัหมด  คนแบ่งเป็นชาย  คน และหญิง  คน ทําการพูดบทสนทนาทงัสามประเภท ใน  
สถานการณ์คือ ชายพูดกบัชาย ชายพูดกบัหญิง และหญิงพูดกบัหญิง รูปที 6 เป็นตัวอย่างผลจากการพูดบทสนทนา
ระหว่างชายพูดกบัชาย จะเหน็ไดว้่ามกีารแปลงผดิทคีําว่า ”นครปฐม” เป็นคําว่า ”นครถม” และในหลายกรณีททีดลองจะมี
การแปลงผดิอยู่บา้ง หรอืบางคําแปลงแล้วสุ่มเสยีงทจีะสอืสารผดิ เช่น “ทําไรล่ะ” แอปพลเิคชนัจะแปลงเป็น “ทําไรรกั” แต่
อย่างไรกต็ามเมอืได้อ่านประโยคทงัหมด ผูท้ดลองยงัสามารถททีจีะสอืสารกนัไดด้ว้ยขอ้ความทแีปลง นอกจากนีไดท้ําการ
ทดลองคาํทแีปลงผดิดว้ยการพดูคาํนนัเพยีงคาํเดยีว เช่น คําว่า ”นครปฐม” ผลปรากฏว่าสามารถทจีะแปลงไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 

1: protected void onActivityResult(int requestCode, int   
                    resultCode, Intent data) { 
2:    switch (requestCode) { 
3:        case RESULT_SPEECH: { 
4:            if (resultCode == RESULT_OK && data != null) { 
5:  ArrayList<String> text = data.getStringArrayListExtra  
                                  (RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS); 
6.                 if (text.get(0).lenght() > 0) { 

………………… 
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                       (ข)  
 

 

 

                                (ก) 
 

รปูที 6 (ก) เนือหาขา่วทเีลอืกมาจากหนงัสอืพมิพ ์ทีมา: หนงัสอืพมิพม์ตชิน 
(ข) ผลการแปลงสนทนาทวัไป 
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 3. ผลการทดลอง 

   การทดสอบนนัไดท้าํใหห้อ้งปกต ิโดยปราศจากเสยีงรบกวนจากสงิแวดลอ้มและทาํการทดสอบทลีะประเดน็ทไีด้
วางแผนไว้ ผลการทดลองแบ่งออกเป็น  ประเด็น ได้แก่ ( ) การทํางานของแอปพลิเคชัน ใช้งานง่ายสะดวก ( ) 
ความสามารถในการสอืสารของบทความ เป็นการอ่านบทความทแีปลว่าสามารถสอืสารไดห้รอืไม่เช่นเดยีวกนักบัประเดน็ท ี
(3) ซงึวดัความสามารถในการสอืสารสาํหรบับทสนทนาเพยีงแต่ต่างกนัทสีถานการณ์ของการทดลอง  ตารางท ี  ผลการ
ทํางานของแอปพลเิคชนัสามารถทํางานได้ตามทไีด้ออกแบบไว ้ ส่วนความสามารถในการสอืสารนนั ผู้ทดสอบทุกคนให้
คาํตอบว่าขอ้ความทไีดจ้ากการแปลงเสยีงนนั สามารถใชใ้นการสอืสารไดใ้นระดบัดมีาก 
 

ตารางที 1 ผลการทดสอบความสามารถในการสอืสารขอ้ความทไีดจ้ากการแปลงเสยีง 
ประเดน็การทดสอบ ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง 

การทํางานของแอปพลเิคชนั      
ความสามารถสอืสารการแปลงเสยีงอ่านบทความ      
ความสามารถสอืสารการแปลงเสยีงอ่านบทสนทนา     

 

บทสรปุ 
 การทดสอบนีใชค้นปกตเิป็นผูท้ดสอบจงึทําใหส้ามารถทจีะอ่านและสอืสารได ้เนืองจากว่าคนมคีวามรูส้ามารถคดิ
และตดัสนิใจไดว้่าขอ้ความทคีลาดเคลอืนนนัเป็นคาํว่าอะไร ซงึถอืว่าเป็นประเดน็ทยีงัต้องมกีารปรบัปรุงต่อไป ถงึแมว้่าการ
แปลงเสยีงเป็นขอ้ความบนแอนดรอยดไ์ม่สามารถทาํไดอ้ย่างสมบรูณ์ แต่ถอืว่าขอ้ความทแีปลงไดน้นัสามารถอ่านและเขา้ใจ
ได ้ซงึน่าจะเป็นประโยชน์สาํหรบัคนปกตทิวัไปทตีอ้งการจะสอืสารกบัผูพ้กิารทางหู นอกจากนีแอปพลเิคชนันยีงัสามารถที
จะนําไปใชใ้นการแปลงขอ้ความการประชุม ผูใ้ชเ้พยีงแต่แกไ้ขขอ้ความบางสว่น โดยไม่จาํเป็นจะต้องนํามาถอดเทปกนัใหม่ 
ทสีาํคญัการพดูสาํหรบัการแปลงเสยีงควรจะตอ้งพูดใหถู้กลกัษณะทแีทจ้รงิของภาษาไทย ไม่ใชค้าํสนัๆ เป็นภาษาพูด จะทาํ
ใหก้ารแปลงมคีวามถูกตอ้งมากขนึ  
 การพฒันาในขนัตอนต่อไป จะเป็นการนําสมารต์โฟนไปเชอืมต่อบอรด์ควบคุมเช่น arduino เพอืทําการสงังานดว้ย
เสยีงในการเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า 
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