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บทคัดย่อ 
       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง โดยน าเอาไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กบอร์ด 
Raspberry pi เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลค าสั่งเสียงแล้วการแปลงเป็นข้อความแล้วสั่งงานตามค าสั่ง การทดลองได้แบ่งเป็น 3 ค าสั่ง
ได้แก่ ค าสั่งเปิดเพลง ถามเวลา และถามสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะได้ค าตอบเป็นเสียง การทดลองใช้กลุ่มตัวอย่าง 10 คน แบ่งเป็น
ชาย-หญิงกลุ่มละ 5 คน พูดคนละ 3 ค าสั่งๆ 2 ครั้ง  

ผลการศึกษาพบว่ากล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง มีความสมบรูณค์รบตามขอบเขตการพัฒนา ผลการทดลอง
ระบบรับค าสั่งทั้งหมด 60 ครั้ง สามารถท างานได้ทั้ง 3 ค าสั่ง คิดเปน็ร้อยละ 80 

 
 ค าส าคัญ: ราสเบอรีพาย, การจ าแนกเสียง, สมารต์เอเจนต์  
 

 
 

ABSTRACT 
The objective in this study is to build the smart box that controlling via voice. Micro-

controller, Raspberry Pi, uses as input unit. Microphone listens the voice and translates it to 
text and then it will control devices. Experiment is tested by ten person, five men and five 
women. They speak three commands and two times per command. 

In this study, smart box can work completely correspond the objective. There are 
sixty commands in the experimental result. The accuracy of three commands is 80%. 
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บทน า 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการถามตอบอัตโนมัติ มีการใช้งานอย่างแพร่หลายบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนบางรุ่น ซึ่ง

ระบบต่างๆ เหล่านี้มีการพัฒนาระบบสั่งงานด้วยเสียงเพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ระบบสั่งการด้วย
เสียงท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่น Google Home, Siri, Google Assist, Cortana (ระบบสั่งการด้วย
เสียง. 2559) เทคโนโลยีเหล่านี้มีความหลากหลายทางด้านต่างๆ แต่มีความจ ากัดในการใช้งานไม่สามารถเช่ือมต่อหรือสั่งการ
ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ได้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าแอปพลิเคชันต่างๆ เหล่านี้สั่งการได้แค่ตัวเอง ไม่สามารถเช่ือมต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆ 
ได้ จึงมีความจ ากัดในการใช้งานฟังช่ันต่างๆ ท่ีไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้จึงมีแนวคิด ที่จะพัฒนาระบบเหล่านี้
ขึ้นมาในรูปแบบของฮาร์ดแวร์ เพื่อให้มีความหลากหลายทางด้านการใ ช้งานโดยมีการท างานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โดยการถามตอบเวลา ค าสั่งเปิดเพลงถามสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น การท างานต่างๆ ต้องอาศัย API โดยทาง 
Google ได้มีไว้ให้เรียกใช้งานแล้วในปัจจุบัน ดังนั้นจึงเกิดระบบสั่งการอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเสียงโดยสร้างเป็นฮาร์ดแวร์ แล้วจึง
น าเอา Raspberry pi มาใช้งาน โดยการใช้ Raspberry pi มารับข้อมูลค าสั่งเสียงแล้วท าการแปลงค าสั่งเสียง จากนั้นส่งออก
ไปสั่งการอุปกรณ์ที่ต้องการโดยผ่าน Google speech recognition เพื่อน าไปสั่งงานอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์โดยผ่าน 
Wi-Fi ซึ่งตัวอุปกรณ์จะมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา โดยทั่วไปทุกบ้านก็มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้ว จึงไม่มี
ปัญหาในการเช่ือมต่อ เพื่อให้การใช้งานได้ง่ายมากขึ้นโดยให้สามารถรับค าสั่งเสียงภาษาไทยได้จึงน าเอา  Google speech 
recognition เข้ามาช่วยเพื่อให้ตัวอุปกรณ์ได้รองรับภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแม่นย า (บุรัสกร อยูสุข และคณะ. 2556) ตัว
อุปกรณ์จะถูกควบคุมโดยการใช่ภาษา Python เข้ามาควบคุมการท างานต่างๆ ของระบบ 
                                                        
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
      เพื่อสร้างกล่องชาญฉลาดสั่งงานดว้ยเสียง                        
 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2.1 เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
เทคโนโลยี Raspberry Pi เป็นบอร์ด Microprocessor ขนาดเล็ก หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์

ขนาดเล็กท่ีสามารถเช่ือมต่อกับจอภาพ คีย์บอร์ด และเมาส์ได้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ส าหรับการ
พัฒนาโปรแกรม หรือใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าส านักงานขนาดเล็กได้ Raspberry Pi รองรับรองรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 
เช่น Raspbian (Debian), Pidora (Fedora) หรือล่าสุด Windows 10 (Raspberry Pi. 2559) 
  Speech recognition เป็นเทคโนโลยีที่ท าให้คอมพิวเตอร์รู้จ าเสียงมนุษย์ เพื่อแปลงเสียงมนุษย์เป็นค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์เข้าใจ การพัฒนาเทคโนโลยี Speech recognition ด้วย Google Speech Recognition API จะรองรับ
ภาษาไทย ใช้ภาษา Python ในการพัฒนาโดยอาศัยโมดูล SpeechRecognition (BSD license) รองรับทั้ง Python 2, 
Python 3 และรองรับทั้ง Linux, Mac OS , Windows (SpeechRecognizer. 2559) 
 Google API เป็นเครื่องมือท่ีกูเกิลพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียกใช้ฟังก์ชันเซอร์วิสของกูเกิล ซึ่งประกอบด้วย Google 
Text To Speech API เป็น API ที่ใช้ในการสังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความ ในทันทีหรือสร้างไฟล์เสียงขึ้นมาใหม่ (Google 
TextToSpeech. 2559) Google Speech To Text API เป็น API ที่น า เสียงพูดที่ ได้ ยินแปลงเป็นข้อความ (Google 
SpeechToText. 2559) และ Google Map API เป็น API ที่สามารถดึงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันโดยส่งต าแหน่งท่ีได้จาก GPS ไปให้
กูเกิล (Google Map. 2559) 
 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  เอกธนัช อุดมล้ าเลิศ และคณะ (2559) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์เพื่อติดต่อฉุกเฉินส าหรับผู้พิการทางการ
ได้ยิน เพื่อช่วยให้คนพิการทางการยินสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินในที่สถานต ารวจ สถานีดับเพิง และสถานพยาบาลโดย
ไม่ต้องอาศัยบุคคลอื่น ฟังก์ชันที่ส าคัญได้แก่ การแจ้งผู้ใช้เมื่อมีเสียงไซเรนโดยการสั่น  การอนุญาตให้ผู้ใช้ร้องขอความ
ช่วยเหลือรอบข้างด้วยตนเอง การใช้เอพีไอในการเปลี่ยนข้อความเป็นเสียง และเสียงเป็นข้อความของกูเกิลเป็นหลัก ใช้เอพีไอ 
Whistle ในการตรวจจับเสียงสัญญาณไซเรน  นอกจากนั้นผู้พิการทางการได้ยินสามารถประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันในการ
สนทนาทางโทรศัพท์กับบุคคลอื่น หรือใช้สื่อสารในเหตุการณ์ปกติที่ไม่สามารถใช้ภาษามือในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไป
ได้อีกด้วย 
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 ธานิล ม่วงพูล และคณะ (2559) มีการพัฒนาโดยการใช้เสียงเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์แอนดรอย์ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ การพัฒนาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นโทรศัพท์ 
แอนดรอยด์ และส่วนของบอร์ดอาร์ดูไอโนท้ังสองส่วนนี้เช่ือมต่อโดยอาศัยบลูธูท ในการทดลองโดยน าแอปพลิเคชันไปทดสอบ
กับบุคคลจ านวน 30 คน ผลการทดลองการใช้งานปรากฏว่าท างานได้ถูกต้องในระดับร้อยละ 94.67 
 ธานิล ม่วงพูล และคณะ (2558) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกส าหรับการแปลงเสียง
ค าพูดออกมาเป็นข้อความตัวอักษรผ่านทางโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แอปพลิเคชันนี้ได้ใช้
เครื่องมือของกูเกิลเอพีไอส าหรับการพัฒนา การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือการแปลงข้อความที่เป็นการอ่านบทความ 
และการแปลงบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ผลการทดลองข้อความที่แปลงได้สามารถสื่อสารเป็นท่ีเข้าใจได้ทั้งสองประเด็น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้

1.1 การศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการพัฒนากล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง หลักการท างาน
ของ Raspberry pi ซึ่งเป็นบอร์ดเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Speech recognition ท าการแปลงเสียงให้เป็นค าสั่ง โดยอาศัย 
Google Speech To Text API การเขียนโปรแกรมภาษา Python จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถก าหนดรูปแบบการท างานของระบบ ดังแสดง
ในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างระบบการท างาน 

 จากภาพที่ 1 เป็นโครงสร้างการท างานของระบบ โดยผู้ใช้สามารถสั่งด้วยเสียงผ่านไมโครโฟน ส่งให้ 
raspberry pi จากนั้นท าการแปลงเสียงเป็นข้อความโดยอาศัยการเรียกใช้ Google API แล้วท าการส่งให้อุปกรณ์ท างาน 

1.3 การออกแบบกล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง ประกอบด้วย 3 ฟังก์ชันการท างาน ดังนี้ (1) ถามเวลา (2) สั่งเปิด
เพลง และ (3) ถามระบบอากาศ ขั้นตอนการท างานดังน้ี แสดงดังภาพที 2 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบการท างาน 
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1.4 การด าเนินการกล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง ระบบการท างานใช้ภาษา Python ในการควบคุมการท างาน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ใช้ตรวจสอบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และส่วนการรับค าสั่งเสียงของตัวอุปกรณ์ แต่ละส่วนมี
การด าเนินงานดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 การตรวจสอบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ได้ท าการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไว้แล้วหรือไม่ โดยใช้ http://www.google.com เป็นโฮสในการเช็คการเช่ือมต่อ หากไม่มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตให้อุปกรณ์
เริ่มการท างานระบบใหม่ทั้งหมด โค้ดการตรวจสอบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต แสดงดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 การตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 ส่วนที่ 2 ส่วนของการรับค าสั่งเสียงของระบบ ส่วนน้ีจะมีการรับค าสั่งเสียงและน าค าสั่งเสียงมาประมวลผล
เป็นข้อความแล้วไปเก็บในตัวแปรสตริงเพื่อน าไปประมวลผล เช่น ถ้าพูด “สวัสดี” โปรแกรมจะแปลงค่าออกมาเป็นข้อความว่า 
สวัสดี และน าเข้าไปตรวจสอบเง่ือนไขถ้าตรงกับเง่ือนไขให้อุปกรณ์จะรับค าสั่งต่อไปเพื่อประมวลผลต่อไปเป็นล าดับ ถ้ าไม่มี
ข้อความใดตรงกับเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ ระบบจะส่งข้อความเสียงให้ผู้ใช้ได้ทราบ เช่น “ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูด” โค้ดการรับค าสั่ง
เสียง แสดงดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 การรับค าสั่งเสยีงของระบบ 

1.5 ทดสอบและประเมินผล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ และจัดท าคู่มือการใช้งานกล่องชาญฉลาดสั่งงาน
ด้วยเสียง 

http://www.google.com/
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ผลการวิจัย 
1. ผลการทดลองใช้ กล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง 
       การทดลองผลการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีกล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียงที่
พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 คนแบ่งเป็นผู้ชาย 5 คน หญิง 5 คน โดย
มีการทดสอบการพูดสั่งงาน 3 ค าสั่ง ค าสั่งละ 2 ครั้งเพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบ ดังนั้นจะมีการทดลองเกิดขึ้นท้ังหมด 
60 ครั้ง จากนั้นท าการเก็บสถิติเพื่อทดสอบระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและผิดพลาดเป็นจ านวนเท่าใด ตารางที่ 1 
เป็นผลการทดสอบกับศึกษาชาย พบว่า กล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง มีความถูกต้องร้อยละ 80 และตารางที่ 2 เป็นผลการ
ทดสอบกับศึกษาหญิง พบว่า กล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง มีความถูกต้องร้อยละ 80 เช่นกัน 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบกับนักศึกษาเพศชาย 

รายการ 
(นักศึกษาชาย) 

เปิดเพลง เปิดเพลง เวลา เวลา ภูมิอากาศ ภูมิอากาศ จ านวน 
 

ถูก   ผิด 
1. ช 1       4 2 

2. ช 2       5 1 

3. ช 3       5 1 

4. ช 4       6 0 
5. ช 5       4 2 

       24 6 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกับนักศึกษาเพศหญิง 

รายการ 
(นักศึกษาหญิง) 

เปิดเพลง เปิดเพลง เวลา เวลา ภูมิอากาศ ภูมิอากาศ จ านวน 
 

ถูก   ผิด 
1. ญ 1       4 2 

2. ญ 2       5 1 

3. ญ 3       5 1 

4. ญ 4       5 1 

5. ญ 5       5 1 

       24 6 
 
2. ผลการศึกษา จากการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม แบ่งเป็นนักศึกษาชายและหญิงกลุ่มละ 5 คน ใช้ค าสั่งเสียง 
3 ค าสั่งคือ การสั่งปิดเพลง การถามเวลา และสอบถามสภาพภูมิอากาศ กับระบบกล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียงพบว่าระบบ
มีความถูกต้องมากถึงร้อยละ 80 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ระบบกล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของซอฟต์แวร์  ใช้ภาษา python IDE เป็น 
compiler บนระบบปฏิบัติการ rasbian 2) ส่วนของฮาร์ดแวร์  ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 3 อย่างได้แก่  บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi ไมโครโฟน และล าโพง อาศัยหลักการท างานคือใช้ค าสั่งเสียงผ่านไมโครโฟนให้บอร์ด
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi ท าการแปลงเสียงให้เป็นข้อความชุดค าสั่งแล้วน าไปประมวลผล การแปลงเสียงค าสั่ง
ประกอบด้วย 3 ค าสั่ง ได้แก่ การสั่งปิดเพลง การถามตอบเวลา และสอบถามสภาพภูมิอากาศ การตอบสนองผลของค าสั่งจะ
แสดงผลเป็นเสียงออกทางล าโพง ส าหรับการทดสอบระบบ คณะผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม แบ่งเป็นนักศึกษาชายและหญิงกลุ่ม
ละ 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจง มาท าการทดสอบทดสอบการพูดสั่งงาน 3 ค าสั่ง ค าสั่งละ 2 ครั้ง รวมเป็น 60 ครั้ง ผลการ
ทดสอบพบว่ามีความถูกต้องร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับ ธานิล ม่วงพูล และคณะ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าด้วยเสียงด้วยแอนดรอยด์และอาร์ดูไอโน พบว่าจากการทดลองการท างานของระบบท้ังหมดจ านวน 300 ครั้ง มีความถูก
ต้องร้อยละ 94.67 

ข้อเสนอแนะ 
กล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียงเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเทคโนโลยีการถามตอบในรูปแบบของฮาร์ดแวร์ 

สามารถถามตอบเวลา สั่งงานเปิดเพลง และถามสภาพภูมิอากาศ ผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาเพิ่มฟังชันต่างๆ ได้ 
ส าหรับการทดสอบระบบเพื่อให้ความน่าเช่ือถือของระบบให้มากขึ้น ควรจะมีการทดสอบระบบโดยแยกกลุ่มผู้

ทดสอบโดยแยกเป็นช่วงอายุ หรือทดสอบตาม Generation ของมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจากระดับเสียงพูดมีความแตกต่างกัน
ไปตามช่วงอายุ หรือตาม Generation จะท าให้ระบบมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น อาจจะต่อยอดในงานวิจัยช้ินต่อไปซึ่งเป็น
งานวิจัยด้านคุณภาพ  

ส าหรับงานวิจัยด้านการพัฒนาครั้งต่อไป ผลจากการทดสอบระบบยังพบว่ามีข้อผิดพลาดด้านการรับเสียงพูดของ
ระบบ ซึ่งอาจจะมีเสียงรบกวนภายนอกท าให้ระบบไม่สามารถวิเคราะห์เสียงได้ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อให้ระบบมีการคัดกรองเสียง
รบกวนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนท่ีเป็นตัวกรองเสียง ก่อนจะส่งต่อให้กับตัวแปลงภาษาท่ีเรียกใช้จากกูเกิล 
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