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บทคัดย่อ

ติ ด ตั้ ง กล้ อ ง งจรปิ ด ไ ้ ที่ บ้ า น เจ้ า ของบ้ า น ามารถตร จ อบบริ เ ณ
โดยรอบของบ้ า นได้ การ ร้ า ง ิ่ ง อ าน ยค าม ะด กเ ล่ า นี้ยั ง เป็ น ที่
ต้ อ งการอี ก มาก ดั ง จะเ ็ น ได้ จ ากการมี ค า ่ า มาร์ ต (smart) เข้ า มา
เกี่ย ข้องกับ ิ่งต่างๆ มากมาย เช่น มาร์ตโฟน มาร์ตโฮม มาร์ตฟาร์ม
มาร์ตบิ ดิ้ง มาร์ตซิตี้ เป็นต้น โดย มาร์ตต่างๆ เ ล่านี้จะมีระบบการ
ตร จ อบเข้ามาช่ ยเพิ่มค าม ามารถใ ้แก่ระบบ เช่น มีระบบตร จ อบ
อุณ ภูมิ มีระบบตร จจับแ ง ระบบตร จจับการเคลื่อนไ เป็นต้น ถ้า
กล่า ถึง มาร์ตโฟนปัจจุบันได้กลายเป็นอุปกรณ์ า รับคน ่ นใ ญ่ในยุค
ไอที จาก ถิติประเท ไทย [1] ในปี พ. .2558 มีผใู้ ช้เทคโนโลยี าร นเท
และการ ื่อ ารโดยเฉพาะโทร ัพท์มือถือเป็นจาน นมาก

การค บคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้ ยเ ียงเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนโทร ัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ามารถค บคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ได้ แอปพลิ เ คชั น นี้ อ า ั ย อุ ป กรณ์ องอย่ า งที่ มี ค ามต่ า งกั น ได้ แ ก่ (1)
โทร ัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการพัฒนา
แอปพลิดคชัน และ (2) บอร์ดอาร์ดูไอโนซึ่งมีค าม ามารถด้านการค บคุม
อุปกรณ์ภายนอก โดยทั้ง อง ่ นนี้เชื่อมต่อโดยอา ัยบลูธูท การทดลอง
โดยนาแอปพลิเคชันไปทด อบกับ บุคคลจาน น 30 คน ผลการทดลอง
ปรากฏ ่าทางานได้ถูกต้องในระดับ 94.67%
คา าคัญ: แอนดรอยด์, อาร์ดูไอโน, การแปลงเ ียงเป็นข้อค าม, อินเท็นต์

Abstract
Electrical device control is the application
development using voice based on android’s mobile phone in
order to control an electrical device. This application consists
of 2 distinctly special devices: android and arduino. The android
is simple to develop the application and the arduino is used to
control a device. Both android and arduino can connect via
Bluetooth. In the experiment, we tested with 30 samples. The
results showed that the proposed application can work
correctly with 94.67%.
Keywords: Android, Arduino, speech to text, intent

รูปที่ 1 ถิติการใช้เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ ารในครั เรือน [1]

1. คานา

า รับระบบปฏิบัติการที่ใช้ ในโทร ัพท์ที่ได้รับค ามนิยมจะ
มีอยู 3 ระบบได้แก่ แอนดรอยด์ ไอโอเอ และ ินโด ์โฟน ดังนั้นการ
พัฒนาแอปพลิเคชันจึงจาเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของระบบนั้นๆ
ระบบปฏิบั ติก ารทั้ง ามที่ ได้ ก ล่ า มาได้ มีก ารเพิ่ ม ระบบผู้ เชี่ ย ชาญใน
รูปแบบแอปพลิเคชันพื้นฐานมาพร้อมใช้งานได้เลย ดังจะเ ็นได้จากระบบ
แอนดรอยด์มีกูเกิลนา ไอโอเอ มี ิริ และ ินโด ์มีคอร์ตานา โดยทั้ง าม
แอปพลิเคชัน ามารถที่จะเข้าใจข้อค ามที่ผู้ใช้พูด และ ามารถที่จะโต้ตอบ
กับผู้ใช้ในเบื้องต้นได้
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ เ ป็ น ระบบปฏิ บั ติ ก าร า รั บ
มาร์ตโฟนที่ได้รับค ามนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน จากการ าร จของ

ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ต่ า งๆ ได้ มี ก ารพั ฒ นาไปอย่ า งร ดเร็
อุปกรณ์ต่างๆ มีค ามฉลาดมากขึ้นไม่ ่าจะเป็นอุปกรณ์ค บคุมขนาดเล็ก
มาร์ตโฟน เทคโนโลยีด้านการ ื่อ าร ผลจากค ามเจริญก้า น้าด้า น
เทคโนโลยี ดังกล่ า ทาใ ้ บ ริ ั ทผู้ผ ลิตอุ ป กรณ์ต่ า งๆ ได้จั ด าเครื่อ งมื อ
อาน ยค าม ะด ก า รับนักพัฒนาเพื่อใ ้ ามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน
า รับอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น ด้ ยเ ตุนี้การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เข้า
ด้ ยกันจึงเกิดขื้นอย่าง ลาก ลายและ ามารถทาได้ ะด กมากยิ่งขึ้น การ
ค บคุม รือตร จ อบอุปกรณ์ต่างๆ ได้เริ่มนาเทคโนโลยีใ ม่ๆ เข้ามาช่ ย
เพื่อใ ้ ามารถทางาน รือตร จ อบได้โดยไม่ต้องอยู่ที่อุปกรณ์ เช่น การ
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IDC [2] เมื่อ ิง าคม 2559 โดยมี ่ นแบ่งจากการตลาดอยู่ที่ 87.6% ทาง
บริ ัทกูเกิลซึ่งเป็นเจ้าของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จึงได้ ร้างเครื่องมือ
า รับนักพัฒนาเพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์โดยมีชื่อ
่า แอนดรอยด์ ทูดิโอ (android studio) โปรแกรมนี้ ามารถใช้งานได้ฟรี
ไม่เ ียค่าใช้จ่ายใดๆ

รูปที่ 2 ระบบปฏิบัติการของ มาร์ตโฟน [2]
อาร์ดูไอโนเป็นเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กที่กาลังได้รับ
ค ามนิยมเป็ นอย่า งมาก เนื่อ งจากมีราคาถู กและ ามารถใช้งานได้ง่า ย
เพราะใข้ภา าซีในการเขียนคา ั่งค บคุมบอร์ด
งาน ิจัย นี้ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่นาเอาค าม ามารถของ
อุ ป กรณ์ องอย่ า งมาท างานร่ มกั น ผู้ ใ ช้ ามารถใช้ โ ทร ั พ ท์ ที่ ใ ช้
ระบบปฏิบั ติก ารแอนดรอยด์ ั่งการด้ ยเ ีย งเพื่อค บคุมการเปิด/ปิ ดอ
ปุกรณ์ไฟฟ้าได้ รูปที่ 3 เป็นการแ ดงการทางานของระบบทั้ง มด เมื่อเปิด
แอปพลิเคชันโทร ัพ ท์จะทาการเชื่อมต่อ กับบอร์ดอาร์ดูไอโนผ่านบลูทูธ
จากนั้นผู้ใช้จะใช้เ ียงในการ ั่งงานผ่านแอปพลิเคชันแล้ ไปทาการค บคุม
อุปกรณ์ต่อไป

2. ัตถุประ งค์ของการ ิจัย
เพื่อ าประ ิทธิภาพการแปลงเ ียงเป็นข้อค าม า รับค บคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้า

Bluetooth

Arduino

ON/O

รูปที่ 3 ภาพร มการทางานของระบบ

3. รรณกรรมและทฤ ฎีที่เกี่ย ข้อง
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้รับ
ค ามนิยมเป็นอย่างมากดังจะเ ็นได้จากจาน นแอปพลิเคชันที่มีใ ้ดา น์
โ ลดบนกูเกิลเพลย์ โตร์จาน น 2,497,807 แอปพลิเคชัน [3] ดังนั้นการ
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พัฒนางาน ิจัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จึง มีรูปแบบที่ ลาก ลาย
อันเป็นผลเนื่องมาจากประ ิทธิภ าพที่ ูงขึ้นของ มาร์ตโฟน นอกจากนี้
มาร์ตโฟนในปัจจุบันมีอุปกรณ์ตร จจับ (sensor) อยู่ ลายชนิด ไม่ ่าจะ
เป็ น GPS, accelerometer, gyroscope, ระบบตร จจั บ แ ง ไมโครโฟน
กล้องถ่ายรูป เป็นต้น มีการนาระบบตร จจับเ ล่านี้มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน
เพื่อใช้ในงาน ิจัย โดยแต่ละแอปพลิเคชันได้แ ดงใ ้เ ็นถึง ักยภาพของ
การใช้งานระบบตร จจับบน มาร์ตโฟน มี ลายแอปพลิเคชันเน้นใ ้การ
ช่ ยเ ลือผู้ป่ ย รือการ ิเคราะ ์ ถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลต่อ ุขภาพ
Andrew Campbell และ Tanzeem Choudhury [4] ได้ พั ฒ นาแอป
พลิเคชันที่ใช้ประโยชน์จากระบบตร จจับและระบบการติดตามพฤติกรรม
ของคน Yong-Lk Yoon และ Syed Usman Asghar [5] ได้ ใ ช้ ร ะบบ
ตร จจั บ บน มาร์ ต โฟนจ าน น 4 ระบบได้ แ ก่ GPS, accelerometer,
gyroscope และ magnetometer โดยระบบนี้จะทาการติดตามพฤติกรรม
ของคนแบบเรียลไทม์ ่าบุคคลนี้กาลัง ิ่ง เดิน รือน่าจะมีเ ตุการณ์ฉุกเฉิน
อะไร รือ ไม่ ซึ่ง อา ั ย การ ัดค ามเร็ ของการเคลื่อ นที่ Jaegeol Yim,
Jaehun Joo และ Sivana Trimi [6] ได้นาเอาตาแ น่งจากระบบ GPS มา
ทาการระบุตาแ น่งของ ัตถุ ่าเป็นอะไร งาน ิจัย นี้ใช้ก ล้องถ่ายรูปเพื่อ
บอกพิกัดแล้ นาพิกัดดังกล่า ไปเทียบกับแผนที่ และบอก ่า ณ ตาแ น่ง
นั้นเป็น ัตถุอะไร ซึ่งในการทดลองได้ใช้กับแผนที่ของม า ิทยาลัย เพื่อ
ระบุตาแ น่งของอาคารต่างๆ ผลการทดลอง ามารถระบุ ได้แม่นยาใน
ระยะ 50 เมตร Phannachet [7] ได้ ทาการ ร้า งแอปพลิ เคชั น า รั บ
ช่ ยเ ลือคนพิก ารด้า น ายตาในการเลือ กซื้อ ินค้า โดยใช้ มาร์ตโฟน
ทางานร่ มกับ RFID โดยแอปพลิเคชันนี้จะทาการอ่านร ั ินค้าจากแท็ก
ที่ติด อยู่กั บ ิ นค้า จากนั้ นจะนาร ั ินค้ า ที่ ได้ ไปทาการการค้น าใน
ฐานข้อมูล เมื่อได้ข้อมูล ินค้ามาจะทาการแปลงข้อมูลที่ได้มาเป็นเ ียง เพื่อ
อธิบายใ ้คนพิการทาง ายตาได้ฟัง โดยได้ทาการทดลองกับคนพิการทาง
ายตา 15 คนและคน ายตาปกติ 15 คน นอกจากนี้ยังได้ทาการพัฒนา
แอปพลิเคชันเพื่อ ช่ ยเ ลือ ชา ต่า งชาติในการซื้อ ยา Phannachet [8]
แอปพลิเคชันนี้จะทาการอ่านบาร์โคดพร้อมกับทาการค้น าข้อมูลในระบบ
จากนั้นจะทาการแ ดงข้อมูลของยาใ ้ชา ต่างชาติได้รู้ การทดลองนี้ได้มีผู้
ทด อบทั้ง ิ้น 30 คน เป็นชา ต่างชาติและผู้ใช้ทั่ ไปกลุ่มละ 15 คน ผล
การทดลองของทั้ง องงาน ัดประ ิทธิภาพออกมาเป็น ี่ด้าน ได้แก่ การ
ทางานของแอปพลิเคชัน การเรียนรู้และเข้าใจ ค ามพึงพอใจของผู้ใช้ และ
การเป็นประโยชน์ ผลการทดลองแ ดงใ ้เ ็น ่าผู้ใช้ต่างมีค ามพอใจใน
การใช้งานในระดับ ูง การพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ย ข้อ งกับเ ียงของ
Thanin และคณะ [9] ได้พั ฒนาแอปพลิเ คชัน เพื่ อ อ าน ยค าม ะด ก
า รับการแปลงเ ียงคาพูดออกมาเป็นข้อค ามตั อัก รผ่านทางโทร ัพท์
รื อ แท็ บ เล็ ต บนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ แอปพลิ เ คชั น นี้ ไ ด้ ใ ช้
เครื่องมือของกูเกิลเอพีไอ า รับการพัฒนา การทด อบแบ่งออกเป็น 2
ประเภทคือการแปลงข้อค ามที่เป็นการอ่านบทค าม และการแปลงบท
นทนาในชี ิตประจา ัน ผลการทดลองแ ดงใ ้เ ็น ่าข้อค ามที่แปลงได้
ามารถ ื่อ ารเป็นที่เข้าใจได้ทั้ง องประเด็น
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ใน ่ นของการออกแบบแอปพลิ เ คชั น ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น 2
ขั้นตอน คือการออกแบบ ่ นติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) และ ่ นของ
ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
1. ก า ร อ อ ก แ บ บ ่ น ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ ( user interface)
ประกอบด้ ย อง ่ น ลั ก คื อ ่ นแรกเป็ น ่ นที่ แ ดง ถานะการ
เชื่ อ มต่ อ บลูทู ธ เป็ น ่ นที่ แ ดง ถานะใ ้ ผู้ ใ ช้ ามารถตร จ อบการ
เชื่อมต่อบลูทูธระ ่างโทร ัพท์กับฮาร์ดแ ร์ค บคุมระบบ และ อง ่ นรับ
คา ั่งเ ียง ออกแบบไ ้ใ ้ผู้ใช้ทาการกด ัญญลัก ณ์ที่ไมโครโฟนเพื่อรับ
คา ั่งเ ียงและทาการแปลงเป็นภา าไทยและ ่งต่อใ ้ ่ นที่เป็นอาร์ดูไอ
โนทางานตามคา ั่งต่อไป ดังรูปที่ 5

การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้มุ่งเน้น ใ ้ค าม ะด กแก่ผู้ใช้ โดย
ามารถใช้เ ียง ั่งงานอุ ปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้ าน ระบบประกอบด้ ย 2
่ น คือ ่ นแรกเป็ น แอปพลิเคชัน ที่ทางานอยู่บ นโทร ัพ ท์ ที่ใช้ ระบบ
ปฏิบัติแอนดรอยด์ ่ นที่ องเป็นระบบฮาร์ดแ ร์ า รับค บคุมอุปกรณ์
โดยใช้บอร์ดอาร์ดูไอโนซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กในการทางาน
อุปกรณ์ทั้ง อง ่ นเชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธ

4. ิธีดาเนินการ ิจัย
ธิ ีการดาเนินการ ิจัย การค บคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้ ยเ ียงด้ ย
แอนดรอยด์และอาร์ดูไอโน คณะผู้ ิจัยได้ออกแบบการทางานของระบบ
แบ่งออกเป็น 2 ่ นคือ ่ นแรกเป็นแอปพลิเคชันที่ทางานอยู่บนโทร ัพท์
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ ่ น องเป็นฮาร์ดแ ร์ค บคุมระบบ
ประกอบด้ ยบอร์ดอาร์ดูไอโนและบลูทูธโมดูล

4.1 การออกแบบใน ่ นแอปพลิเคชัน
การออกแบบใน ่ นของแอปพลิเคชันมีขั้นตอนการทางาน ดัง
รูปที่ 4
Start
N
เชื่อมต่อ
?
Y

(ก) แอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้งบนโทร ัพท์ (ข) น้าจอ า รับแอปพลิเคชัน
รูปที่ 5 ่ นติดต่อกับผู้ใช้ (user interface)

รับเ ียง
แปลงเ ียงเป็นข้อค าม

2. ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน คณะผู้ ิจัยได้นาเครื่องมือ
า รับการพัฒนาแอปพลิเคชันของแอนดรอยด์ คือ แอนดรอยด์ ทูดิโอ
(Android Studio) และใช้ภา าจา า (JAVA) า รับเขียนโปรแกรมคา ั่ง
ค บคุม ซึ่งซอฟต์แ ร์ทั้ง องนี้ ามารถนามาใช้ได้ฟ รี ไม่มีลิข ิทธิ์ การ
พัฒนาครั้งนี้มีการเรียกใช้เครื่องมือในการแปลงเ ียงเป็นข้อค ามทีท่ างกูเกิล
ได้เตรียมไ ้ใ ้นักพัฒนาเรียกใช้งาน เพียงเรียกผ่านอินเทนต์ของแอนดรอยด์
ที่ชื่อ ่ารีคอกไนเซอร์อินเทนต์ (Recognizer Intent) การทางานของอิ น
เทนต์ในขั้นแรกจะมีการประกา ตั แปรที่เป็นอินเทนต์ออปเจคต์ จากนั้น
จะมีการเรียกใช้งานอินเทนต์ การเรียกใช้งานจะมีอยู่ องรูปแบบคือการ
เรียกใช้งานที่มีการคืนค่ากลับมา และอีกรูปแบบคือการเรียกใช้งานโดยไม่
ต้องมีการนาค่าใดๆ กลับคืนมา า รับแอปพลิเคชันนี้เป็นการเรียกใช้และ
นาค่ากลับมาใช้งาน ซึ่ง ก็คือข้ อค ามที่ถูกแปลงจากเ ียงนั่นเอง รูปที่ 6
เป็นตั อย่างการเรียกใช้งานรีคอกไนเซอร์อินเทนต์ บรรทัดที่ 1 เป็นการ
เรียกใช้งานอินเทนต์ออปเจคต์ ซึ่งถูกประกา ใ ้เป็นออปเจคต์รีคอกไน
เซอร์ า รับทาการแปลงเ ียง ในขั้นนี้แอปพลิเคชันจะมีการเรียกใช้งาน
ออปเจคต์รีคอกไนเซอร์ที่ทางกูเกิลจั ดได้เตรียมไ ้ บรรทัดที่ 2 เป็นการ
กา นดรูปแบบการแปลงเ ียง และ ่งค่าที่ได้จากการแปลงกลับมายังแอป
พลิเคชัน ่ นบรรทัดที่ 3 เป็นการเรียกใ ้อินเทนต์ทางานและ ่งค่ากลับมา

ตร จ อบ?

“เปิด”

อื่นๆ

“ดับ”
่ง “0”

่ง “1”

Y
Data=1?
N

เปิดอุปกรณ์

อุปกรณ์

ปิดอุปกรณ์

รูปที่ 4 ขั้นการทางานของระบบ
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4.2 การออกแบบฮาร์ดแ ร์

ซึ่งการเรียกใช้งานนี้จาเป็นจะต้องมีร ั เพื่อทาการตร จ อบค ามถูกต้อง
ของอินเทนต์ในที่นี้คือ RESULT_SPEECH ( ามารถกา นดใ ้เป็นตั เลข
ใดๆ ได้ เช่น 101)

ฝั่งที่เป็นฮาร์ดแ ร์ใช้บอร์ดอาร์ดูไอโนเป็นตั ค บคุมอุปกรณ์
ทาการเชื่อ มต่อกับโทร ัพ ท์ผ่านโมดูลบลูทูธ รูปที่ 8 เป็นโปรแกรมที่ใช้
า รั บ อ่ า นค่ า จากโทร ั พ ท์ ในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ ค่ า “1” จะท าการ ่ ง ค่ า
“HIGH” ไปเปิดอุปกรณ์ และจะทาการ ่ง “LOW” ไปยัง ่ นคุมคุมของ
บอร์ด ในกรณีที่ได้รับค่า “0” จากโทร ัพท์

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);

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

รูปที่ 6 ่ นของโปรแกรมการเรียกใช้งานรีคอกไนเซอร์อินเทนต์
ในรูปที่ 7 จะเป็นการรับค่าคืนมาเพื่อทาการดึงเอาตั อัก รที่ได้
จากการแปลง ในตั อย่างนี้อินเทนต์ออปเจคต์ที่มีชื่อ ่า data จะเป็น ่ น
ที่เก็บข้อมูลมาทั้ง มด บรรทัดที่ 1 เป็นฟังก์ชันเพื่อรับค่าที่มาจากอินเทนต์
โดยมี 3 อาร์กิ เมนต์ ได้แก่ requestCode (บรรทัดที่ 2) เป็นร ั ที่ใช้เพื่อ
บอก ่าเป็นข้อมูลอินเทนต์ใด เนื่องจากในระบบแอนดรอยด์ มีอินเทนต์อยู่
เป็ นจ าน นมากจ าเป็ น จะต้ อ งมีร ั เพื่ อ ตร จ อบ ในกรณีนี้ มีค่ า เป็ น
RESULT_SPEECH (บรรทัดที่ 2, 3) จะเ ็นได้ ่าค่านี้มีค าม อดคล้องกับ
การเรียกใช้งานดังได้อธิบายก่อน น้านี้ อาร์กิ เมนต์ ที่ 2 resultCode ใช้
า รับตร จ อบ ่าผลจากการทางานของอินเทนต์ าเร็จ รือไม่ ากเป็น
RESULT_OK ถือ ่าทางาน าเร็จ ดังบรรทัดที่ 4 และอาร์กิ เมนต์ที่ 3 เป็น
ข้อมูลที่รับมาโดยจะอยู่ในรูปแบบของอินเทนต์ออปเจคต์ เนื่องจากข้อมูลที่
่งมาจะถูก ่อเป็นก้อนเดีย ดังนั้นจะต้องทาการดึงข้อมูลที่ต้องการออกมา
ใช้งาน ดังบรรทัดที่ 5 โดยจะทาการเก็บข้อมูลที่ได้จากการแปลงมาเก็บไ ้
ในตั แปรอาเรย์ ลิ ต์ที่ชื่อ ่าเท็ก ซ์ (text) ่ นบรรทัดที่ 6-9 เป็ นการดึง
ข้อค ามออกมาใช้งานโดยจะทาการเปรียบเทียบ ่าข้อค ามที่ได้มา ากมี
ค่าเป็น “เปิด” จะทาการ ่ง “1” และ ากมีค่าเป็น “ดับ“ จะ ่ง “0” ไป
ยังบอร์ดอาร์ดูไอโน

char data;
int deviceOut = 12;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(deviceOut, OUTPUT);
Serial.flush( );
}
void loop() {
while(Serial.abailable( )) {
Data = Serial.read( );
if (data == ‘1’)
digitalWrite(deviceOut, HIGH);
if (data == ‘0’)
digitalWrite(deviceOut, LOW);
}
}

รูปที่ 8 ่ นโปรแกรมที่ใช้ า รับค บคุมฮาร์ดแ ร์
ใน ่ นของฮาร์ดแ ร์ คณะผู้ ิจั ยได้ออกแบบระบบประกอบ
ด้ ยอุปกรณ์ ลัก 4 ่ น ได้แก่ โทร ัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
บอร์ดอาร์ดูไอโน บลูทูธโมดูล และ ลอดไฟ ดังรูปที่ 9 โทร ัพท์ (A) จะทา
การเชื่อมต่อบอร์ดอาร์ดูไอโน (B) ผ่านระบบ ื่อ ารบลูทูธ (C) เมื่อบอร์ด
อาร์ดูไอโนได้รับ ัญญาณจากโทร ัพท์จะทาการ ั่งใ ้ ลอดไฟ (D) ติด รือ
ดับตาม ัญญาณที่ ่งมา

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).contain(“เปิด”))
7
Bt.send(1);
8
if (text.get(0).contain(“ปิด”))
9
Bt.send(0);
..............
รูปที่ 7 ่ นของโปรแกรมการนาข้อค ามที่แปลงแล้ ออกมาใช้งาน

D
C

B

รูปที่ 9 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
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5. ผลการ ิจัย

การพัฒนาครั้งต่อไปเป็นการเพิ่มประ ิทธิภาพโดยการพัฒนา
่ นที่เป็นตั กรองเ ียง ก่อนจะ ่งต่อใ ้กับตั แปลงภา าที่เรียกใช้จากกู
เกิล

การทดลองผลการ ิจัยครั้งนี้ คณะผู้ ิจัยใช้กลุ่มตั อย่างจาน น
30 คน เป็นชายและ ญิงกลุ่มละ 15 คน และแบ่งกลุ่มตั อย่างโดยใช้อายุ
เป็นเกณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่อายุระ ่าง 7-20 ปี อายุระ ่าง 21-40
ปี และอายุระ ่าง 41-60 ปี เป็นผู้ทด อบแต่ละคนจะพูดทั้ง มด 10 ครั้ง
โดยพูดคา ่ า เปิ ด 5 ครั้งและดั บ 5 ครั้ง ดังนั้นจะมีก ารทดลองเกิดขึ้ น
ทั้ง มดจาน น 300 ครั้ง จากนั้นทาการเก็บ ถิติเพื่อทด อบระบบ ามารถ
ทางานได้อย่างถูกต้องและผิดพลาดเป็นจาน นเท่าใด ตารางที่ 1 เป็นผล
การทดลองที่แบ่งตามอายุ จะเ ็นได้ ่าคนที่มีอายุระ ่าง 7 – 21 ปี เป็น
กลุ่มที่พูดได้ถูก ต้อ งมากที่ ุด ค่า เฉลี่ย ของการทางานถู กต้องอยู่ที่ 96%
กลุ่มคนอายุระ ่าง 21 – 40 ปี มีค ามถูกต้องอยู่ที่ 95% และกลุ่มที่มี
อายุระ ่าง 41-60 ปี มีค ามถูกต้องต่า ุดที่ 93% ในกรณีที่พูดผิดคา ่า
“เปิด” จะมีการแปลที่ผิดมากก ่า คา ่า “ดับ” โดยภาพร มแล้ ค าม
ถูกต้องจะอยู่ที่ 94.67%

เอก ารอ้างอิง
[1]

[2]

[3]

[4]

ตารางที่ 1 ผลการทดลองเมื่อแบ่งตามอายุ
ลา
ดับ
1
2
3
รม

อายุ
(จาน น
ครั้ง)
7-20 ปี
(100)
21-40 ปี
(100)
41-60 ปี
(100)

เปิด

ดับ

มายเ ตุ

ถูก

ผิด

ถูก

ผิด

48

2

48

2

47
46
141
94.00%

[5]

เปิด => เป็ด, เปิบ
ดับ => ดาบ
3
48
2
เปิด => เปิบ, ปาด
ดับ => ดอก, ดาบ
4
47
3
เปิด => เป็ด
ดับ => ดาบ
9
143
7
ถูก = 94.67%
6.00% 95.33% 4.67% ผิด = 5.33%

[6]

[7]

ตารางที่ 2 เป็นการแบ่งตามเพ ของผู้ทด อบจะเ ็นได้ ่าเพ
ชายมีค ามถูกต้องมากก ่าเพ ญิง โดยเพ ชายตอบถูก 144 จาก 150
คิ ด เป็ น ค่ า ค ามถู ก ต้ อ งอยู่ ที่ 96% ในขณะที่ เ พ ญิ ง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่
93.33%
ตารางที่ 2 ผลการทดลองเมื่อแบ่งตามอายุ
เพ
ถูก
ผิด
ชาย
144 (96%)
6 (4%)
ญิง
140 (93.33)
10 (6.6%)
รม
284 (94.67%)
16 (5.33%)

[8]

รม
150
150
300

[9]

6. รุปและ ิจารณ์ผล
จากผลการทดลองมีค ามแม่นยาอยู่ที่ 94.67% ซึ่งเป็นค่าที่พอ
รับ ได้ า รับ งานค บคุม ทั่ ไปที่ ไ ม่มี ผ ลกระทบมาก เช่ น การค บคุ ม
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า การค บคุ ม รถยนต์ บั ง คั บ เป็ น ต้ น แต่ ากเป็ น งานที่ มี
ผลกระทบ ูงอาจจะยังไม่เ มาะที่จะนาระบบนี้ไปใช้
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