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บทคัดยอ 

 

 ปจจุบันองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนนิยมใชระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติในการใหบริการ
ผูใชงานที่โทรเขามาติดตอภายในองคกร แตการใหบริการของระบบตอบรับอัตโนมัติสวนใหญน้ัน ผูใชงานจะ
เสียเวลารอคอยเพ่ือฟงระบบใหกดหมายเลขตามท่ีโปรแกรมไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงระบบการคนหาเบอร
โทรศัพทและตอสายอัตโนมัติโดยการระบุชื่อ จึงเปนตองสอบถามจากพนักงานรับสาย เ พ่ือแกปญหาน้ีจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาระบบโทรศัพทไอพีอัตโนมัติโดยการส่ังงานดวยเสียง (Development of Automatic IP 

Phone System Using Voice Command) เพ่ือลดภาระงานของพนักงานรับสาย และอํานวยความสะดวก
ในการใหบริการผูใชงาน  
 การพัฒนาระบบโทรศัพทไอพีอัตโนมัติโดยการส่ังงานดวยเสียงใชซอฟตแวรท่ีเปนโอเพนซอรส คือ 
Asterisk ติดต้ังบนระบบปฏิบัติการลินุกซ (Linux) โดยการทํางานของระบบจะทํางานตามแผนการหมุนเลข
หมายโทรศัพท (Dial Plan) เร่ิมการใหบริการดวยระบบตอบรับอัตโนมัติ ( Interactive Voice Respond) 

ตอนรับและสอบถามผูใชงานวาตองการติดตอบุคคลใดในองคกร จากนั้นระบบจะทําการแปลงเสียงพูด
เปนขอความ และสามารถอานขอความในฐานขอมูลตอบกลับผูใชงานได โดยการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 
(Python) เพ่ือเรียกใชงาน Google Cloud Speech API ซ่ึงขอความท่ีไดจากการส่ังดวยเสียงจะผานข้ันตอน
การเปรียบเทียบเพ่ือคนหาเบอรโทรศัพทในฐานขอมูล MariaDB และตอสายใหอยางอัตโนมัติ ซ่ึงการทํางาน
ของ Asterisk จะเรียกการทํางานผานชองทาง AGI (Asterisk Gateway Interface) โดยใช PHP AGI ซ่ึงมี 
Class PHP ชวยในการส่ังงาน Asterisk ใหทํางานตามโปรแกรมท่ีไดพัฒนาเพ่ิมเติมในงานวิจัยนี้ 
 จากการทดสอบการทํางาน ระบบสามารถแปลงเสียงการสอบถามชื่อบุคคลที่ตองการติดตอ  

เปนขอความโดยการสั่งงานดวยเสียง และนําขอความไปผานข้ันตอนการเปรียบเทียบในฐานขอมูล โดยทําการ
ทดสอบดวยเสียงพูดภาษาไทย สําเนียงภาคกลาง สําเนียงภาคเหนือ สําเนียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
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สําเนียงภาคใต ซ่ึงระบบสามารถคนหาเบอรโทรและตอสายอัตโนมัติไดถูกตอง รอยละ 95.89 บรรลุ
วัตถุประสงคและขอบเขตของสารนิพนธท่ีตั้งไว 
 

คําสําคัญ: ระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ, การส่ังงานดวยเสียง, แปลงเสียงพูดเปนขอความ, แอสเทอริค, 

ไพธอน  

 

Abstract 

 

 Many organizations both government and private sector currently use automatic 

answering phone systems to service the customers. In most current auto responder services, 

users are forced to listen to the information as programmed and does not have the capability 

to auto-dial via using voice commands. As a result, users are required to ask the operator 

manually. This problem is addressed by developing an automatic IP phone system by voice 

commands to reduce the workload of employees to answer calls and facilitate the service of users. 

 The Development of Automatic IP Phone System Using Voice Command uses open 

source software, Asterisk, installed on the Linux operating system. The system works according 

to the Dial Plan written. Start the service with an automatic answering system. The system will 

ask the user to say the name of a person within the organization. Then the system will convert 

speech into text and read messages from the database and respond to users. By writing 

a Python program using the Google Cloud Speech API, text from the voice command will go 

through the comparison process to find the phone number in the database (MariaDB) and 

automatically dial the user. Asterisk will run through the AGI channel (Asterisk Gateway 

Interface) using PHP AGI, which has Class PHP to assist in the implementation of Asterisk to work 

with the program that has been developed in this research. 

 From the test results, the system is able to convert the speech to text by voice 

commands and use the comparison process to finding the phone number in the database 

and automatically dial the user. Testing was conducted by using Thai Central accent, Northern 

accent, North Eastern accent and Southern accents. The system is able to find the telephone 

number and automatically dial correctly 95.89 Percent which surpasses the objectives and 

scope of the thematic paper. 

 

Keyword:  Interactive Voice Respond, Voice Command, Speech to text, Asterisk Gateway 

Interface, Python 

1031



3 
 

  

1.  บทนํา 

 

 เน่ืองจากในปจจุบันการติดตอส่ือสารผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมใชงานอยาง
แพรหลายการใชงานระบบโทรศัพทดวยเทคโนโลยี Voice over IP  มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนจากการวาง
เครือขายอีเธอรเน็ตภายในองคกร ท้ังแบบมีสายและไรสาย ซ่ึงจะมาทดแทนระบบโทรศัพท แบบ Analog 

เน่ืองจากชวยลดความซํ้าซอนในการวางสาย และมีฟงกชันการทํางานท่ีมากกวาตอบสนองตอการใชงานในยุค
ปจจุบันไดดี การออกแบบตูสาขาโทรศัพท IP-PBX ดวย Asterisk เปนระบบโทรศัพทท่ีอยูในกลุมของ
ซอฟตแวรแบบเปด (Open Source) สามารถนํามาใช และพัฒนาไดฟรีเปนที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

(กิตติพงษ สุวรรณราช, 2551) เม่ือนํามาประยุกตใชงานจะทําใหในองคกรมีชุมสายโทรศัพทยอยราคา
ประหยัดเปนของตนเอง สามารถชวยลดตนทุนการติดตอส่ือสารท้ังภายใน และภายนอกองคกรไดเปนอยาง
ดี ตัวระบบสามารถพัฒนาใหตอบสนองความตองการของผูใชไดหลากหลายรูปแบบ เชน ระบบตอบรับ
อัตโนมัติ  ระบบฝากขอความเสียง ระบบบริการเสียงเพลงรอสาย ระบบการรับสงแฟกซ เปนตน เน่ืองดวย
ปจจุบันในองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนนิยมใชระบบตอบรับอัตโนมัติในการใหบริการผูใชงานท่ีโทรเขามา
ติดตอภายในองคกร ซ่ึงเปนการชวยลดคาใชจายในการทํางานของพนักงานรับสายได แตการใหบริการของ
ระบบตอบรับอัตโนมัติสวนใหญในปจจุบัน ผูใชงานจะเสียเวลารอคอยเพ่ือฟงระบบใหกดหมายเลขตามท่ี
โปรแกรมไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงระบบการคนหาชื่อบุคคลท่ีตองการติดตอแบบอัตโนมัติ และในกรณีท่ีผูใชงาน
ไมทราบเบอรภายในของผูติดตอปลายทางยังจําเปนตองสอบถามจากพนักงานรับสาย ซ่ึงเปนการไมสะดวกตอ
การใหบริการผูใชงาน 

 ดวยเหตุที ่กลาวมาขางตนนี้ผู พัฒนาจึงไดทําการพัฒนาระบบตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติแบบ 
Asterisk ที่สั่งงานดวยเสียงโดยระบบจะทําการเชื่อมตอเลขหมายภายในผานระบบคนหาชื่อบุคคลโดยตอสาย
อัตโนมัติดวยคําส่ังเสียงเม่ือผูใชพูดชื่อบุคคลท่ีตองการ ซ่ึงเปนการชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสาร
และการใหบริการผูใชงาน อีกท้ังยังชวยลดภาระของพนักงานรับสายในการใหบริการอีกดวย 

 การออกแบบระบบผูพัฒนาใชซอฟตแวรท่ีเปนโอเพนซอรส คือ Asterisk ที่ไดรับความนิยมใชงาน 
และมีความยืดหยุนสูงในการทํางานรวมกับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ ติดต้ังบนระบบปฏิบัติการ 
Linux โดยการทํางานของระบบจะทํางานตาม Dial Plan ที่เขียนไวโดยจะมีเสียงพูดตอนรับและสอบถาม
ผูใชงานวาตองการติดตอบุคคลใดในองคกร ระบบจะทําการแปลงเสียงพูดผูใชงานเปนขอความดวยการเขียน
โปรแกรมภาษา Python เรียกใชงานโมดูล Google Speech Recognition (Google Cloud, 2018) และนํา
ขอความไปผานข้ันตอนวิธีคนหาเบอรโทรในฐานขอมูล MySQL โดย Asterisk จะเรียกการทํางานผานชองทาง 
AGI (Asterisk Gateway Interface, 2019) ที่สามารถรองรับการเขียนโปรแกรมไดหลายภาษาเชน PERL, 

PHP, JAVA, C/C++, Python (สุพจน สงากอง และปยะ นากสงค , 2561) โดยผูพัฒนาเขียนใช PHP AGI 

(Fertig, 2010) ซ่ึงมี Class PHP ชวยในการเขียนโปรแกรมส่ังงาน Asterisk 

 

 

1032



4 
 

  

2.  วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1  เพ่ือพัฒนาตนแบบระบบโทรศัพทไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานดวยเสียง ผานการส่ือสารโทรศัพท
ดวยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) โดยใชซอฟตแวร Asterisk (IP PBX) 

 2.2  เพ่ือใหบริการระบบตอบรับอัตโนมัติ คนหาเบอรโทรผูท่ีตองการติดตอภายในองคกรและตอสาย
อัตโนมัติโดยการระบุชื่อบุคคลดวยเสียงได 
 2.3  เพ่ือศึกษาการทํางานของระบบโทรศัพทดวยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP)  

 2.4  เพ่ือศึกษาการติดต้ังและใชงาน Asterisk IP-PBX Software บนระบบปฏิบัติการ Linux 

 2.5  เพ่ือศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา PHP Python SQL ติดตอกับระบบ Asterisk 

 

3.  อุปกรณและวิธีดําเนินงานวิจัย 

รูปแบบการทดสอบงานวิจัยการพัฒนาระบบโทรศัพทไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานดวยเสียง มีรายการ
อุปกรณท่ีจําเปนในการทดสอบและพัฒนาระบบดังน้ี 

3.1  อุปกรณและรูปแบบการทดสอบระบบ 

รายละเอียดอุปกรณทางดานฮารดแวรท่ีใชในการทดสอบระบบ 

 1.  คอมพิวเตอรจําลองการทํางานเปน Asterisk Server จํานวน 1 เคร่ือง และอีก 2 เคร่ืองใช
สําหรับจําลองเปนอุปกรณโทรศัพทของผูใชในองคกร โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชทดสอบระบบมีคุณสมบัติดังน้ี 

 - LENOVO Think Centre M70E 

 - Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU  Q9500  @ 2.83GHz 

 - Ram 4 GB, HDD 500 GB 5400 RPM 

 2.  การด X100P Module FXO จํานวน 1 card (Digium, 2011)   

 3.  Switch 100/1000 และสาย UTP สําหรับเชื่อมตออุปกรณ 
 4.  โทรศัพท Analog ยี่หอ Panasonic Model: KX-TS840MXW จํานวน 2 เคร่ือง โดยกําหนด
เปนเบอรโทรศัพทภายในองคกรเบอร 5511 และเบอร 5543 

รายละเอียดอุปกรณทางดานซอฟตแวรท่ีใชในการทดสอบ 

 1.  Linux Cent OS 7 เปนระบบปฏิบัติการท่ีใชรัน Asterisk server 

 2.  Asterisk Version 15.7.2 เปนซอฟตแวรโอเพนซอรสท่ีใชทํา IP PBX (Joseph, 2017) 

 3.  Maria DB Version 5.5.60 (Database server) ใชเปนฐานขอมูลของระบบ 

 4.  Apache Version 2.4.6 (Web server) ใชเปน Web server สําหรับเรียกใชงานหนาเว็บ
จัดการขอมูล phpMyAdmin 

 5.  phpMyAdmin Version 4.4.15.10 ใชในการจัดการฐานขอมูลผานหนาเว็บ 

 6.  PHP Version 5.4.16 ใชในการประมวลผลคําส่ังโปรแกรมท่ีพัฒนา 
 7.  Python Version 3.6.7 ใชในการประมวลผลคําส่ังโปรแกรมท่ีพัฒนา 
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 8. Soft phone (Zoiper) เปนซอฟตแวรท่ีใชแทนโทรศัพทติดต้ังท่ีคอมพิวเตอรจําลองการ
ทํางานเปนอุปกรณโทรศัพทผูใชปลายทางบนระบบปฏิบัติการ Windows 

 

ภาพท่ี 3.1  รูปการเชื่อมตอ Asterisk Server โดยทดสอบจากตูสาขาโทรศัพทในองคกร 

จากรูปการเช่ือมตอ Asterisk Server ภาพท่ี 3.1  จะแสดงใหเห็นวาเปนการวางระบบ IP-PBX เพ่ือให 
Asterisk Server มีความสามารถในการรับสายโทรศัพทจากภายนอกได โดยผูเรียกสายนั้นจะใชเคร่ืองโทรศัพท
แบบธรรมดา หรือจะใชโทรศัพทมือถือเพ่ือเรียกสายเขามายัง Asterisk Server ที่ตอ Asterisk Card (X100P) 

ซ่ึงมีคุณสมบัติเปน FXO สามารถรับสายโทรศัพทหรือการเรียกสายจากภายนอก เปรียบเสมือนเปน Co-Line 

ของตูสาขาโทรศัพทท่ีตอกับหมายเลขภายในของตูสาขาโทรศัพท (PBX) เบอร 5543 สวนอีกเลขหมายใช
หมายเลขภายในของตูสาขาโทรศัพท (PBX) เบอร 5511 ซ่ึงจะใชโทรทดสอบไปยังเบอร 5543 หากใชงาน
หมายเลขโทรศัพทสาธารณะโทรทดสอบอาจจะตองเสียคาโทรศัพทจํานวนมาก จึงไดประยุกตนําเอาหมายเลข
โทรศัพทภายในจากตูสาขาโทรศัพทท่ีอยูภายในองคกรมาทดสอบกอน หากตองการโทรทดสอบจากภายนอก
สามารถก็สามารถทําได โดยโทรเขาเบอร 02xxx5543 เม่ือโทรเขามาทดสอบระบบจะมีเสียง IVR ตอบรับ
ผูใชงานซ่ึงระบบรองรับการส่ังงานดวยเสียงเพ่ือทําการตอสายภายในใหอัตโนมัติ โดยเบอรผูใชงานระบบ
โทรศัพทไอพีท่ีลงทะเบียนไวกับ Asterisk Server กําหนดอยูในชวงเบอร 10xx ซึ ่งไดจําลองเครื ่อง
คอมพิวเตอร 2 เคร่ืองท่ีติดต้ังโปรแกรม Soft Phone มาเปนเบอรโทรศัพทแบบไอพีสําหรับทดสอบการโอน
สายของเคร่ือง Server ไปยังผูใชอัตโนมัติ 
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  จากภาพท่ี 3.2  แสดงภาพ Asterisk server with X100P card ขณะกําลังทํางานสังเกตวามีแสงมีนํ้าเงิน
สองออกมาจาก Asterisk card X100P ซ่ึงแสดงถึง Asterisk server สามารถมองเห็น Asterisk card X100P แลว 

 

ภาพท่ี 3.2  ภาพ Asterisk server with X100P card 

  3.2  ข้ันตอนการทํางานของระบบ 

 ข้ันตอนการทํางานของระบบที่พัฒนาสามารถอธิบายไดจากรูปแบบ Flow chart และ Sequence 

diagram ดังภาพท่ี 3.3 และภาพท่ี 3.4 ตามลําดับ 

 สามารถอธิบายการทํางานไดดังน้ี เร่ิมตนเม่ือมีบุคคลภายนอกโทรศัพทเขามาติดตอในองคกรระบบตอบ
รับจะทํางานโดยจะพูดวา “สวัสดีครับท่ีนี่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต ทานสามารถพูดชื่อบุคลที่ทานตองการติดตอหลังเสียงสัญญาณ Beep จากนั้นกดเครื่องหมาย
สี่เหลี่ยม” จากน้ันระบบจะบันทึกเสียงเพ่ือนําไปคนหาในฐานขอมูลที่ข้ันตอนการคนหาเบอรโทรจากเสียงพูด 
การทํางานของระบบจะทําการแปลงเสียงพูดเปนขอความ (Speech to Text) แลวจึงไปคนหาใน
ฐานขอมูล ซ่ึงแบงประเภทการคนหาออกเปน เจอชื่อคนเดียว เจอชื่อซํ้ากัน ไมเจอชื่อท่ีพูด 

 กรณีคนหาชื่อผูใชท่ีตองการติดตอ เจอ 

 1.  เจอชื ่อคนเดียว ระบบจะทําการอานเบอรโทรศัพทจากฐานขอมูลใหฟง และตอสายให
อัตโนมัติ 

 2.  เจอชื่อซํ้ากัน ระบบจะตอบกลับวา “ชื่อผูที่ทานตองการติดตอมีมากกวา 1 คน” จากนั้นจะ
อานชื่อ-นามสกุลจากฐานขอมูลใหฟงดังนี้ 
“เลือกชื่อลําดับที่ 1 คุณ……………”  กด 1 

“เลือกชื่อลําดับที่ 2 คุณ……………”  กด 2 

“เลือกชื่อลําดับที่ 3 คุณ……………”  กด 3 

หากไมมีชื่อท่ีทานตองการติดตอระบบจะทํางานในลําดับตอไป ซ่ึงเปนการทํางานในกรณี คนหาชื่อผูใช 
ที่ตองการติดตอ ไมเจอ  

 

1035



7 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3  Flow chart ข้ันตอนการทํางานของระบบ 

 กรณีคนหาชื่อผูใชที่ตองการติดตอ ไมเจอ ในครั้งแรกระบบจะตอบกลับวา  “กรุณาพูดชื่อผูที่
ทานตองการติดตออีกคร้ังเสียงสัญญาณ Beep” ผลการทํางานแบงไดเปน 2 กรณี 

 1.  คนหาเจอ จะกลับไปทํางานในข้ันตอนตรวจสอบชื่อ วาซํ้ากันหรือไม 
 2.  คนหาไมเจอ ระบบจะตอบกลับวา  “ขออภัยไมเจอชื่อผูท่ีทานตองการติดตอในระบบ เรากําลัง
โอนสายไปยัง operator” 

  3.3  ลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบ 

  ลําดับข้ันตอนการทํางานของระบบโทรศัพทไอพีอัตโนมัติโดยการส่ังงานดวยเสียงอธิบายโดยใช 
Sequence Diagram ในภาพท่ี 3.4  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการทํางานของฟงกชันตาง ๆ ของระบบซ่ึง
จะประกอบดวย สวนผูใชงาน สวนอุปกรณโทรศัพท สวน  Asterisk Server สวนการทํางานของโปรแกรมท่ี
พัฒนาข้ึนมาเพ่ือติดตอกับโปรแกรม Asterisk สามารถอธิบายการทํางานของระบบไดดังน้ี (1) เม่ือผูใชโทรมา
จากเครือขายระบบโทรศัพทสาธารณะ PSTN (Public Switch Telephone Network) เขามาท่ีเบอรตูสาขา
โทรศัพท Asterisk Server ซ่ึงเชื่อมตอดวยการติดต้ังการด X100P เปนการดแบบ FXO จะทําการแปลง
สัญญาณ Analog เปน Digital (2) การทํางานของระบบจะถูกทําตามลําดับท่ีไดเขียนไวใน Dial Plan ซ่ึงเก็บ

บุคคลภายนอกโทรติดตอ 

เขามาภายในองคกร 

ระบบตอบรับอัตโนมัติทาํงาน 

ระบบการคนหาเบอรโทรจากเสียงพูด 

คนหาช่ือ กรุณาพูดช่ืออีกคร้ัง 

คนหาช่ือ 

อานเบอรโทรศัพทใหฟง 
และตอสายใหอัตโนมัต ิ

  โอนสายไปยังพนักงานรับสาย 

อานชื่อ-นามสกุล
ใหเลือก 

คนหาเจอ 

เร่ิมตน 

เจอชื่อซํ้า 
 

จบ 

เจอ 
เจอ 

ไมเจอ 

ชื่อซํ้า 

ช่ือไมซํ้า 
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อยูในไฟล /etc/asterisk/extensions.conf (3) จะเร่ิมการทํางานดวยระบบตอบรับอัตโนมัติ และแจงผูใชวา
กรุณาพูดชื่อบุคคลท่ีทานตองการติดตอ (4) เม่ือผูใชออกคําส่ังดวยเสียงแลว Dial Plan จะทําการบันทึกไฟลเสียง
เก็บไวท่ี /var/lib/asterisk/agi-bin/uservoice.wav (5) จากน้ันจึงทําการเรียกไฟล phppython.php ซ่ึงเปน
สวนการทํางานท่ีติดตอกับ Asterisk Gateway Interface ดวย PHP AGI จากน้ัน (6) จะทําการแปลงไฟล
เ สี ย ง ท่ี บั น ทึ ก ไ ว เ ป น ข อ ค ว า ม ด ว ย คํ า ส่ั ง ภ า ษ า  Python เ รี ย ก ไ ฟ ล  / var/lib/asterisk/agi-

bin/speechtotext.py เพ่ือแปลงเสียงซ่ึงถูกแปลงดวยการเรียกใช google speech recognize (Zhang, 2018) 

(7) สงคากลับมาท่ีไฟลหลัก phppython.php (8) จากน้ันจึงนําขอความท่ีไดเขาสูกระบวนการคนหาเบอรโทร
ดวยการเรียกคําส่ังภาษา Python ดวยไฟล /var/lib/asterisk/agi-bin/classify.py ซ่ึงเปนสวนของการ
ทํางานของโปรแกรม (9) ตรวจสอบรายชื่อในฐานขอมูลแบงการคนหาขอมูลออกเปน 4 ลําดับความสําคัญ 
ลําดับการคนหาท่ี 1 คือขอความท่ีถูกแปลงมาเหมือนกันทุกตัวอักษรกับชื่อของผูท่ีตองการคนหา ลําดับการ
คนหาท่ี 2 คือ ขอความท่ีถูกแปลงมาเหมือนกับชื่อบุคคลท่ีตองการคนหาบางสวน ลําดับการคนหาท่ี 3 คือ 
คนหา 5 ตัวอักษรแรกของชื่อท่ีแปลงมาเหมือนกับสวนหน่ึงสวนใดของชื่อบุคคลท่ีตองการคนหา ลําดับการ
คนหาท่ี 4 คือ คนหา 5 ตัวอักษรทายของช่ือท่ีแปลงมาเหมือนกับสวนหนึ่งสวนใดของช่ือบุคคลท่ีตองการคนหา 
(10) เม่ือเจอช่ือผูท่ีตองการคนหาจะสงคาเบอรโทรกับมาท่ีไฟล classify.py (11) จากน้ันสงขอมูลไปยังทํางาน
ตอท่ีไฟล phppython.php (12) ทําการอานเบอรโทรศัพทใหฟง และตอสายใหอัตโนมัติ ถาเจอชื่อซํ้าจะทํา
การแปลงขอความ ชื่อ นามสกุล เปนไฟลเสียงเก็บไว และสงคาเบอรโทร พรอมจํานวนท่ีซํ้ากลับมาใหไฟล 
phppython.php (13) จากน้ันจึงตอบกลับไปหาผูใชวามีชื่อซํ้ากรุณาเลือกชื่อท่ีตองการติดตอ (14) เม่ือผูใช
เลือกแลวระบบจะทําการโอนสายไปยังปลายทางอัตโนมัติ หากไมเขาเง่ือนไขใดเลยจะโอนสายไปยัง Operator 

 

ภาพท่ี 3.4  ลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบ (Sequence diagram) 
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4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

  จากการดําเนินการพัฒนาระบบโทรศัพทไอพีอัตโนมัติโดยการส่ังงานดวยเสียง เพ่ือใหบริการระบบ
ตอบรับอัตโนมัติคนหาเบอรโทรภายในองคกรและโอนสายไปยังปลายทางอัตโนมัติ จากการระบุชื่อบุคคลท่ี
ตองการดวยเสียงพูด ใหมีความถูกตองมากกวา 80% ซ่ึงขอมูลของการพัฒนาระบบตนแบบในบทวิจัยน้ีใช
รายชื่อของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม จํานวน 32 คน โดยการโทรเขาผานตูสาขา
โทรศัพทในองคกร มายังระบบโทรศัพทแบบไอพีท่ีผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมการสั่งงานดวยเสียง ดังรูปแบบการ
เชื่อมตอในภาพท่ี 3.2 ซ่ึงไดทําการทดสอบดวยเสียงพูดดวยสําเนียงภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต  
 ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบความถูกตองการคนหาเบอรโทรศัพทจากฐานขอมูล โดย
คาเฉล่ียความถูกตองของการเรียกใชงาน Google Speech Recognition เพ่ือแปลงเสียงชื่อบุคคลท่ีตองการ
ติดตอเปนขอความ (Speech to Text) มีความถูกตองเฉล่ีย รอยละ 83 และเม่ือผานข้ันตอนการเปรียบเทียบ
รายชื่อท่ีไดเขียนไวใน ไฟล classify.py แลวทําใหระบบมีความถูกตองเฉล่ียเพ่ิมมากข้ึนเปน รอยละ 95.89 

ตารางท่ี 4.1  แสดงผลการเปรียบเทียบความถูกตองการคนหาเบอรโทรศัพทจากฐานขอมูล 

ทดสอบระบบการคนหา
ชื่อและตอสายอัตโนมัติ 
(จํานวน 31 ชื่อไมซํ้ากัน) 

รายชื่อท่ีคนหาเบอรโทรศัพท พบ 
(จํานวนชื่อ) 

ความถูกตองการคนหา 

เบอรโทรศัพท พบ (รอยละ) 

คนหาชื่อทันที 
ผานข้ันตอน
เปรียบเทียบ 

คนหาชื่อ
ทันที 

ผานข้ันตอน
เปรียบเทียบ 

 ภาคกลาง 26 30 83.87 96.67 

 ภาคเหนือ 25 29 80.65 93.55 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 30 83.87 96.67 

 ภาคใต 26 30 83.87 96.67 

คาเฉล่ีย 25.75 29.75 83.06 95.89 

 

ผลการทํางานของระบบโทรศัพทไอพีอัตโนมัติโดยการส่ังงานดวยเสียง สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคดังน้ี 

 1.  สามารถพัฒนาตนแบบระบบโทรศัพทไอพีอัตโนมัติโดยการส่ังงานดวยเสียง ผานการส่ือสารโทรศัพท
ดวยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) โดยใชซอฟตแวร Asterisk (IP PBX) ได 
 2.  ระบบสามารถใหบริการระบบตอบรับอัตโนมัติ คนหาเบอรโทรผูท่ีตองการติดตอภายองคกรโดยการ
ระบุชื่อบุคคลท่ีตองการดวยเสียงพูดได 
 3.  สามารถตอยอดการพัฒนาระบบโทรศัพทดวยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) ได 
 4.  สามารถติดต้ังและใชงาน Asterisk IP-PBX Software บนระบบปฏิบัติการ Linux ได 
 5.  สามารถเขียนโปรแกรมการทํางาน ภาษา PHP และ ภาษา Python เพ่ือทํางานรวมกับระบบ Asterisk ได 
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 สรุปผลตามขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ระบบสามารถแปลงเสียงการสอบถามช่ือบุคคลท่ีตองการติดตอเปนขอความ (Speech to Text) เพ่ือ
นําขอความไปผานข้ันตอนวิธีคนหาเบอรโทรบุคคลท่ีตองการติดตอจากฐานขอมูลโดยผลทดสอบมีความถูกตอง 
95.89% บรรลุขอบเขตท่ีตั้งไวท่ีความถูกตองมากกวา 80% 

 2. ระบบสามารถแปลงชื่อผูใชงานในฐานขอมูลเปนเสียง (Text to Speech) (Pndurette, 2018) ใหผูใชงาน
ฟงเพ่ือตรวจสอบความถูกตองได 
 

5.  ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะของการพัฒนาตนแบบระบบโทรศัพทไอพีอัตโนมัติโดยการส่ังงานดวยเสียง สามารถแยก
ขอเสนอแนะออกเปนขอ ๆ ไดดังตอไปน้ีคือ 

  1.  ระบบตนแบบท่ีพัฒนารองรับสายตอนนอกท่ีมาจากผูใหบริการระบบโทรศัพทสาธารณะ (PSTN) 

ไดเพียง 1 คูสาย หากตองการใหสามารถรองรับไดหลายคูสายควรเปล่ียนอุปกรณ FXO ใหมีความสามารถ
รองรับตามจํานวนท่ีตองการ หรือขอใชบริการแบบ IP SIP Trunk จากผูใหบริการ โดยสาย 1 เสน สามารถรองรับ
การโทรเขา-ออก ไดพรอมกันทีละหลายคูสายซ่ึงในอนาคตคูสายแบบ E1 จะคอย ๆ หมดไปเพราะผูใหบริการ 

มีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนมาใหบริการแบบ SIP Trunk แทนเพราะวาคูสายแบบ E1 จะมีคาใชจายสูงในการ
ใหบริการ และตองใชงานกับอุปกรณจําพวก Card Telephony หรือ Voice Gateway ที่มีราคาคอนขางสูง 
ทั้งนี้การใชงานข้ึนอยูกับความตองการ และขนาดองคกรผูนําไปใชซึ่งสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม 

  2.  ระบบท่ีตนแบบน้ียังไมไดพัฒนาใหมีความสามารถรองรับบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีตอบสนองความ
ตองการของผูใชงาน เชน บริการฝากขอความเสียง บริการเสียงเพลงรอสาย ระบบการรับสงแฟกซ เปนตน 
ควรเพ่ิมเติมฟงกชั่นการทํางานอ่ืน ๆ เพ่ือใหระบบสามารถโตตอบกับผูใชงานไดอยางอัจฉริยะโดยสามารถ
สอบถามขอมูลการใหบริการตาง ๆ ได 
  3.  ควรพัฒนาเว็บเซอรวิสสวนของการต้ังคาตาง ๆ ในระบบเพ่ือใหการใชงานมีความสะดวกมากข้ึน 
และสามารถนําไปตอยอดในเชิงพาณิชยได 
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