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รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 
โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสนอ  

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ 
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
87 ซอยสำยลม ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-271-0151-60 ต่อ  416  โทรสำร 02-271-4227 
เว็บไซต์ http://www.nbtc.or.th 

 
โดย 

 

 

มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร 
27/5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์  
เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์  02-886-1188, 02-886-0955  โทรสำร 02-886-0956 
เว็บไซต์ http://wiriya.net 

และ  

 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 72037 โทรสำร 02-564-6876 
เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ศูนย์ TTRS เป็นกลไกหนึ่งภำยใต้แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือ
สังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร USO เพ่ือมิติเชิงสังคม 
(USO Service and Subsidization for Social Benefits) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบโทรคมนำคมเฉพำะทำง
เพ่ือคนพิกำร โดยก ำหนดเป้ำหมำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจกำรให้บริกำรโทรคมนำคมในมิติเชิง
สังคม อำทิเช่น กำรสนับสนุนให้คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมสำมำรถเข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำน
ที่มีประสิทธิภำพ กำรสนับสนุนภำรกิจกำรจัดให้มีบริกำรเลขหมำยโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชำติ กำรสนับสนุน
ค่ำบริกำรเลขหมำยพิเศษเพ่ือสังคม ตลอดจนกำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยและน่ำเชื่อถือของระบบโทรคมนำคม
เพ่ือรองรับเป้ำหมำยกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่สังคมดิจิทัล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติกับ
มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร และส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ร่วมกันด ำเนินโครงกำร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย หรือ Thai Telecommunication Relay Service: TTRS 
ตำมแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2560 ถึงเดือนมิถุนำยน 2565 

โดยมีบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 ช่องทำงส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยินและทำงกำรพูด ดังนี้ 

 
ภำพที่ 1 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 บริกำร 
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ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  หมำยเลขโทรศัพท์ 086 000 5055  
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำน

แอปพลิเคชัน TTRS Message 
ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน
เว็บไซต์  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม 

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เว็บไซต์และโทรศัพท์วิดีโอ 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Video  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

ดูรำยชื่อสถำนที่ติดตั้งตู้ได้ที่ www.ttrs.or.th 

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด
ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  

เลขหมำยโทรศัพท์ 1412  
กด 3 ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง  
กด 4 ส ำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ 

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 
Phone  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินสำมำรถติดต่อได้ทุกช่องทำงที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน 
 
ศูนย ์TTRS ได้ด าเนินการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง ในระยะที่ 4 นี้ การบริการของ

ศูนย์ TTRS เริ่มเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560  โดยมีผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 

2560) มีผลการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารดังนี้ 

1) จ านวนสมาชิก  
มีจ ำนวนสมำชิกเพ่ิมข้ึน ในปี 2560 (กรกฎำคม-ธันวำคม) จ ำนวน 176 คน รวมมีสมำชิกทั้งสิ้น 

47,755  คน  
2) จ านวนการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

มีจ ำนวนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี 2560 (กรกฎำคม-ธันวำคม) จ ำนวน 97,071 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 9.18 ของจ ำนวนกำรให้บริกำรตำมตัวชี้วัด ดังตำรำง   
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ตำรำงที่ 1 ตำรำงผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

ปี 2560 SMS 
TTRS 

Message 

TTRS 
Live 
Chat 

สนทนา
วิดีโอบน
เว็บไซต์ 

TTRS 
Video 

ตู้ TTRS 
TTRS 

Captioned 
Phone 

ฉุกเฉิน 
รวมทุก
บริการ 

กรกฎำคม 820 2,649 679 832 5,719 5,172 29 - 15,900 

สิงหำคม 608 2,497 784 780 5,834 5,552 88 - 16,143 

กันยำยน 673 1,943 821 746 5,869 6,825 37 - 16,914 

ตุลำคม 673 1,954 874 460 6,553 2,647 25 - 13,186 

พฤศจิกำยน 267 2,342 1,127 48 5,884 7,225 6 2 16,901 

ธันวำคม 336 2,000 2,067 364 5,600 7,627 33 - 18,027 

รวม 3,377 13,385 6,352 3,230 35,459 35,048 218 2 97,071 

 
ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ สำมำรถแสดงเป็นกรำฟ ดังนี้ 

 
ภำพที่ 2 ผลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี 2560 (กรกฎำคม – ธันวำคม) 

820 

608 

673 

673 

267 

336 

2,649 

2,497 

1,943 

1,954 

2,342 

2,000 

679 

784 

821 

874 

1,127 

2,067 

832 

780 

746 

460 

48 

364 

5,719 

5,834 

5,869 

6,553 

5,884 

5,600 

5,172 

5,552 

6,825 

2,647 

7,225 

7,627 

29 

88 

37 

25 

6 

33 

-

-

-

-

2 

-

ก ร ก ฎ า ค ม

สิ ง ห า ค ม

กั น ย า ย น

ตุ ล า ค ม

พ ฤ ศ จิ ก า ย น

ธั น ว า ค ม

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

SMS 820 608 673 673 267 336

TTRS Message 2,649 2,497 1,943 1,954 2,342 2,000

TTRS Live Chat 679 784 821 874 1,127 2,067

สนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ 832 780 746 460 48 364

TTRS Video 5,719 5,834 5,869 6,553 5,884 5,600

ตู้ TTRS 5,172 5,552 6,825 2,647 7,225 7,627

TTRS Captioned Phone 29 88 37 25 6 33

ฉุกเฉิน - - - - 2 -

ผลการใช้บริการรายเดือนในปี  2560
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ง 

พบว่ำมีผู้ใช้บริกำรนิยมใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Video มำกที่สุด จ ำนวน 35,459 ครั้ง รองลงมำเป็นบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่อง
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) จ ำนวน 35,048 ครั้ง และบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-
ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message จ ำนวน 13,385 ครั้ง 

3) ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ  
มีผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรประจ ำปี 2560 (กรกฎำคม-ธันวำคม) ดังนี้ 

การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

ผลการ

ให้บริการ

สนทนาวิดีโอ

ปกติ ผ่าน

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีคา่เฉลีย่

การรอสายว่าง

อยู่ท่ีร้อยละ 

4.39 จากท่ี

ก าหนด

จ านวนไม่เกิน

ร้อยละ 15  

  

ผลการ

ให้บริการ

สนทนาวิดีโอ

ฉุกเฉิน ผ่าน

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีคา่เฉลีย่

การรอสายว่าง

อยู่ท่ีร้อยละ 0 

จากท่ีก าหนด

จ านวนไม่เกิน

ร้อยละ 10 

  

ผลการตอบรับของเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดการสื่อสารในการ

ให้บริการ SMS ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี

ค่าเฉลี่ยการตอบรับที่ 0:12 นาที จากท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 

1:10 นาที  

●  จ านวนการร้องเรยีน

การให้บริการผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมผีู้ร้องเรียนท่ีร้อย

ละ 0.0082  ของ

จ านวนการใช้บริการ

ทั้งหมดในรอบปี จาก

ที่ก าหนดไว้ไม่เกินร้อย

ละ 3 

●  จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ไม่

พอใจการบริการผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน 

โดยมผีู้ตอบไม่พอใจ

หรือพอใจน้อยที่สุด

ร้อยละ 0 ของจ านวน

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด จากมาตรฐาน

ไม่เกินร้อยละ 3 

ผลการตอบรับของเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดการสื่อสารในการ

ให้บริการ TTRS Message ปกติ ผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน โดยมีคา่เฉลีย่การตอบรับที่ 0:16 นาที จากท่ี

ก าหนดไวไ้ม่เกิน 1:33 นาที 

ผลการตอบรับของเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดการสื่อสารในการ

ใหส้นทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 

และเว็บไซต์ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี

ค่าเฉลี่ยการตอบรับที่ 0:09 นาที จากท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 

0:47 นาที 

ผลการตอบรับของ

เจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดการ

สื่อสารในการให้บริการ

สนทนาวิดีโอปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดย

มีค่าเฉลีย่การตอบรับ

ภายใน 15 วินาที ท่ีร้อยละ 

90.19 จากท่ีก าหนดไว้ให้

เกินร้อยละ 85 

ผลการให้บริการสนทนา

วิดีโอฉุกเฉินผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมีคา่เฉลีย่การตอบรับ

ภายใน 10 วินาที อยู่ที่

ร้อยละ 100  จากท่ี

ก าหนดไว้ให้เกินร้อยละ 

90 

  
ผลการตอบรับของ

เจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดการ

ผลการให้บริการสนทนา

TTRS Video ฉุกเฉินผ่าน
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การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

สื่อสารในการให้บริการ 

TTRS Video ปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดย

มีค่าเฉลีย่การตอบรับ

ภายใน 15 วินาที ท่ีร้อยละ 

92.85 จากท่ีก าหนดไว้ให้

เกินร้อยละ 85 

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมีคา่เฉลีย่การตอบรับ

ภายใน 10 วินาที อยู่ที่

ร้อยละ 100  จากท่ี

ก าหนดไว้ให้เกินร้อยละ 

90 

 
4) ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ ำนวนกำรใช้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
สำมำรถรองรับกำรเข้ำใช้บริกำรของ
คนพิกำรกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 50 ของควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำรเดิม จากการใช้บริการ

เดิมในระยะที่ 3 มีจ านวนการใช้

บริการถ่ายทอดการสื่อสารจ านวน 

704,756 ครั้ง คิดเป็น 352,378 ครั้ง 

รวมเป็น 1,057,134 ครั้ง 

มีจ านวนการใช้บริการถ่ายทอด

การสื่อสาร จ านวน 97,071 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.18 

2. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม มีผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำ 
12,320 คน (3,080 คนต่อปี โดยเริ่ม
ด ำเนินงำนปี 2562) 

ยังไม่ด าเนินการในปี 2560 

3. คุณภำพและประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำร 
3.1. คุณภำพของกำร

ให้บริกำร (service 
level agreement)  

3.2. ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจ 

 
 
ผ่ำนตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนทุก
บริกำร 
 
มีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

 
 

●  คุณภาพของการให้บริการ
ผ่านข้อก าหนดตาม
มาตรฐานทุกบริการ 

●  มีผลการประเมินความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.2 
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ค าน า 

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.) ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร และส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้จัดท ำบันทึกควำมร่วมมือในกำรจัดท ำโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2561 นั้น  โดยมีจุดประสงค์ที่ส ำนักงำน กสทช. จะสนับสนุน
มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร และ สวทช. ให้ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ด ำเนินกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ตั้งแต่ปี 2560-2564  เพ่ือให้
เป็นไปตำมประกำศ กสทช. เรื่องแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) นั้น  

มูลนิธิฯ และ สวทช. มีก ำหนดส่งมอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมดแบ่งเป็นงวด รวม 7 งวด 
รำยงำนฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรส่งมอบงำนงวดที่ 1 ประกอบไปด้วยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน
กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2560 และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือนมกรำคม – มิถุนำยน พ.ศ. 2561   

กำรที่โครงกำรนี้บรรลุผลส ำเร็จได้ด้วยดี มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และคณะท ำงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ที่
ช่วยให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคที่เป็น  
ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ให้ควำมสนใจและให้ควำม
ร่วมมือพัฒนำบริกำรที่เป็นประโยชน์แก่สำธำรณชนเช่นนี้ด้วยดี 

 
 

 
(นำยวิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์) 

ประธำนกรรมกำรมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร 
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บทที่ 1  
บทน า 

ด้วยคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) มี
ภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ด้ำนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม ซึ่ง เป็นอ ำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.2553 มำตรำ 27 (12) และ มำตรำ 50 ประกอบ พระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.2544 มำตรำ 17 และโดยที่ปัจจุบันได้มีประกำศ กสทช. เรื่องแผนกำรจัดให้มีบริกำร
โทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแผนดังกล่ำวได้ก ำหนดให้
มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) ในยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2565) ในยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม รวมถึง นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนทิศทำงกำรพัฒนำ
ของประเทศโดยรวม สนับสนุนมุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัล กำรประกันกำร
เข้ำถึงของคนทุกกลุ่ม กำรวำงแผนจำกข้อมูลควำมพร้อมของประเทศและกำรรวมพลังทุกภำคส่วนในกำร
ขับเคลื่อนแผนตำมแนวทำงประชำรัฐเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภำคส่วน โดยภำครัฐจะเป็นผู้อ ำนวยควำม
สะดวกส่งเสริมสนับสนุนภำคประชำชนและภำคธุรกิจควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของภำครัฐด้วย
ดิจิทัล  

แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 -
2564) จะมุ่งเน้นกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมแบ่งได้เป็น 2 มิติ กล่ำวคือ (1) มิติเชิงพื้นที่ ซึ่งเน้นกำรจัดให้มี
บริกำรฯ โดยทั่วถึงในพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่ที่มีผลตอบแทนกำรลงทุนต่ ำ พ้ืนที่ที่ยังไม่มีผู้ให้บริกำรหรือมีแต่ไม่ทั่วถึง
หรือไม่เพียงพอแก่ สถำนศึกษำ ศำสนสถำน สถำนพยำบำล และหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือแก่สังคม (2) 
มิติเชิงสังคม ที่มุ่งเน้นกำรจัดให้มีบริกำรฯ ส ำหรับผู้มีรำยได้น้อย คนพิกำร เด็ก คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสใน
สังคม  

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในมิติเชิงสังคมภำยใต้แผนฯ ฉบับที่ 2 ข้ำงต้น ได้ก ำหนดแนวทำงไว้ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร USO เพ่ือมิติเชิงสังคม (USO Service and Subsidization 
for Social Benefits) ซึ่งกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมเพ่ือผู้พิกำรได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ใน กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนำระบบโทรคมนำคมเฉพำะทำง เ พ่ือคนพิกำร  และโดยที่ โ ครงกำรศูนย์ บริ กำรถ่ ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service: TTRS) ได้ถูกก ำหนดให้เป็นหนึ่ง
ในกลไกเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว 

ศูนย์ TTRS ได้เริ่มด ำเนินกำรนับตั้งแต่ปี 2553 สำมำรถแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ระยะ 
ประกอบด้วย  
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ระยะที่ 1 กำรศึกษำแนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งศูนย์ TTRS ขึ้นในประเทศไทย         
(พ.ศ.2553) ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำน กสทช. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) 

ระยะที่ 2 การน าร่องจัดตั้งศูนย์ TTRS (พ.ศ.2554) ซึ่งส านักงาน กสทช. ร่วมกับมูลนิธิสากล   

เพ่ือคนพิการ และเนคเทค ได้ด าเนินการจัดท าระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพ่ือทดลองน าร่องบริการแก่

คนพิการทางการได้ยินขึ้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

ระยะที่ 3 กสทช. ประกำศแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือ
สังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) และโดยที่ได้บรรจุให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ TTRS ในประเทศไทยขึ้นเป็นแห่งแรก
อย่ำงเป็นทำงกำร โดยส ำนักงำน กสทช. ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร และในส่วนของกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีที่
น ำมำใช้ในกำรให้บริกำร โดยมีเนคเทคเป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำน 
 ปัจจุบัน ศูนย์ TTRS ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและ
บริกำรเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 วัตถุประสงค์  

1) เป็นหลักประกันขั้นพ้ืนฐำนในกำรติดต่อสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

2) เพ่ือให้กลุ่มผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดมีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับ 
คนทั่วไปได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น  

3) เพ่ือให้กลุ่มผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐ
และเอกชนได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

4) เพ่ือด ำเนินกิจกรรมอ่ืนๆ   

1.2 เป้าหมาย 

1) สำมำรถรองรับกำรเข้ำใช้บริกำรของคนพิกำรกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ  50           
ของควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเดิม 

2) คุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรต้องไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด ดังนี้ 

การรอสาย
ปกต ิ

การรอสาย
ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายฉุกเฉิน 

การร้องเรียน 

ก าหนด
มาตรฐาน 
ค่ำเฉลี่ยกำร

ก าหนด
มาตรฐาน 
ค่ำเฉลี่ยกำร

ก าหนดมาตรฐานค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร SMS ปกติไม่เกิน 
1:10 นำที  

●  ก าหนดมาตรฐาน
ค่ำเฉลี่ยจ ำนวนกำร
ร้องเรียนกำร
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การรอสาย
ปกต ิ

การรอสาย
ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายฉุกเฉิน 

การร้องเรียน 

รอสำยว่ำง
กำร
ให้บริกำร
สนทนำวิดีโอ
ปกติจ ำนวน
ไม่เกินร้อย
ละ 15  
  

ให้บริกำร
สนทนำวิดีโอ
ฉุกเฉิน กำร
รอสำยว่ำงอยู่
ที่จ ำนวนไม่
เกินร้อยละ 
10 
  

ก าหนดมาตรฐานค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร TTRS Message 
ปกติไม่เกิน 1:33 นำที 

ให้บริกำรของ
จ ำนวนกำรใช้
บริกำรทั้งหมดใน
รอบปีไม่เกินร้อยละ 
3 

●  ก าหนดมาตรฐาน
ค่ำเฉลี่ยจ ำนวน
ผู้ตอบแบบสอบถำม
ที่ไม่พอใจกำร
บริกำรของจ ำนวน
ผู้ตอบแบบสอบถำม
ทั้งหมดไม่เกินร้อย
ละ 3 

ก าหนดมาตรฐานค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำม
ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat และเว็บไซตป์กติ
ไม่เกิน 0:47 นำที 

ก าหนดมาตรฐานค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร
ให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ
ให้เกินร้อยละ 85 

ก าหนดมาตรฐาน
ค่ำเฉลี่ยกำรให้บริกำร
สนทนำวิดีโอฉุกเฉินให้
เกินร้อยละ 90 

ก าหนดมาตรฐานค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร
ให้บริกำร TTRS Video 
ปกติให้เกินร้อยละ 85 

ก าหนดมาตรฐาน
ค่ำเฉลี่ยกำรให้บริกำร
สนทนำTTRS Video 
ฉุกเฉินให้เกินร้อยละ 
90 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารอยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1.3 ตัวช้ีวัด 

1) จ านวนการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความสามารถในการใช้
บริการเดิม จากการใช้บริการเดิมในระยะที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) มีจ านวนการใช้บริการถ่ายทอดการ
สื่อสารจ านวน 704,756 ครั้ง การใช้บริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 คิดเป็น 352,378 ครั้ง รวมเป็น 
1,057,134 ครั้ง 

2) จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 12,320 คน โดยจะอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ใช้งานที่
เป็นคนพิการทางการได้ยินและทางการพูดและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารของศูนย์ TTRS จะเริ่มด าเนินงานในปี 2562 ใน 77 จังหวัด  

3) คุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ  
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3.1) คุณภาพของการให้บริการ (service level agreement) ต้องผ่านข้อก าหนดตามมาตรฐาน
ทุกบริการ  

3.2) ผลการประเมินความพึงพอใจ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. จ ำนวนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร สำมำรถรองรับกำรเข้ำใช้บริกำรของคนพิกำร

กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเดิม 

2. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม มีผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำ 12,320 คน  
(3,080 คนต่อปี โดยเริ่มด ำเนินงำนปี 2562) 

3. คุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
3.1. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service 

level agreement)  
3.2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

 
ผ่ำนตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนทุกบริกำร 
 
มีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

 

1.4 แผนการด าเนนิงาน ปี 2560-2564 

ศูนย์ TTRS มีแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งสิ้น 5 ปี (เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2560 ถึง 
เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2565) ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน เป้าหมาย 
1. แผนกำรบริหำรศูนย์ TTRS มีโครงสร้ำงกำรบริหำรบุคลำกรแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ำย  

●  มีจ ำนวนบุคลำกรในปี 2560-2561 มี
จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ 60 คน เป็นเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จ ำนวน 38 คน 

●  มีจ ำนวนบุคลำกรในปี 2562-2564 มี
จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ 76 คน เป็นเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จ ำนวน 54 คน 

2. แผนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 บริกำร ดังนี้ 
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น 
(SMS)  
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำม
ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 
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แผนการด าเนนิงาน เป้าหมาย 
3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม
ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม
ผ่ำนเว็บไซต์  
5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เว็บไซต์และโทรศัพท์วิดีโอ 
6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Video  
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ 
TTRS) 
8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด
ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  
9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 
Phone 

3. แผนกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS  1. จัดท ำสื่อรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้กับกลุ่มเป้ำหมำยได้รู้จักบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำร 
●  จัดท ำเอกสำรแนะน ำศูนย์ TTRS จ ำนวน 3,000 

ใบ 
●  จัดท ำชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จ ำนวน 5 ชุด 
●  จัดท ำวีดิทัศน์ภำษำมือแนะน ำกำรใช้งำน  

จ ำนวน 2 เรื่อง  
●  จัดท ำของที่ระลึก จ ำนวน 4,000 ชิ้น 
2. กำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ในภูมิภำคๆ ละ 4 
ครั้งต่อปี รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง 

4. แผนกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำร  

กำรอบรมจะเริ่มด ำเนินกำรในปี 2562 ดังนี้ 
1. กำรจัดอบรมแกนน ำ 77 จังหวัดๆ ละ 2 คน 
2. กำรจัดอบรมบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 77 
จังหวัดๆ ละ 40 คน 
3. กำรจัดอบรมบริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง 77 
จังหวัดๆ ละ 4 คน 
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แผนการด าเนนิงาน เป้าหมาย 
5. แผนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี มีดังนี้ 

ปี 2560 เป้ำหมำย 100 คน 
ปี 2561 เป้ำหมำย 100 คน  
ปี 2562 เป้ำหมำย 4 ภูมิภำคๆ ละ 50 คน 
ปี 2563 เป้ำหมำย 4 ภูมิภำคๆ ละ 50 คน 
ปี 2564 เป้ำหมำย 4 ภูมิภำคๆ ละ 50 คน 
ปี 2565 เป้ำหมำย 4 ภูมิภำคๆ ละ 50 คน 

6. แผนกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ  สนับสนุนกำรผลิตล่ำมภำษำมือ ตั้งแต่ปี 2561 เป็น
ต้นไป เนื่องจำกกำรขำดแคลนล่ำมภำษำมือท ำให้มี
ล่ำมภำษำมือไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรจึงควร
สนับสนุนงบประมำณในกำรผลิตล่ำมภำษำมือไปยัง
มหำวิทยำลัยที่ผลิตล่ำมภำษำมือ โดยมหำวิทยำลัย
จะต้องจัดหำล่ำมภำษำมือเพ่ือมำเป็นเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ TTRS จ ำนวน 20 คน 
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บทที่ 2  
การด าเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

กำรด ำเนินงำนของศูนย์ TTRS มีกำรบริหำรศูนย์ TTRS โดยคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และด ำเนินงำนโดยคณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
มีรำยละเอียดดังนี้ 

2.1 โครงสร้างองค์กร 

ศูนย์ TTRS มีบุคลำกรในต ำแหน่งต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 
จ ำนวน 45 คน ตำมโครงสร้ำงองค์กรดังภำพ 

 

 
ภำพที่ 3 โครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 

2.2 บุคลากร 

จ ำนวนบุคลำกรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในแต่ละเดือนมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 
และมีรำยชื่อบุคลำกรในภำคผนวก ข 
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ตำรำงที ่1 จ ำนวนบุคลำกรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

ปี 2560  
จ านวนเจ้าหน้าที่ (คน) 

ฝ่ายบริหาร
ส านักงาน 

ฝ่ายบริการถ่ายทอด
การสื่อสาร 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ฝ่ายฝึกอบรมและ
ประชาสัมพันธ์ 

รวม 

กรกฏำคม 5 37 5 3 50 
สิงหำคม 5 36 3 2 46 
กันยำยน 5 35 4 2 46 
ตุลำคม 5 34 4 2 45 
พฤศจิกำยน 5 34 4 2 45 
ธันวำคม 5 34 4 2 45 

2.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
ก ากับดูแลและประเมินผลศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ ำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันอังคำรที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2560 เวลำ 13.30-16.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อำคำรส ำนักงำน กสทช. 

2.4 การประชุมคณะท างานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์ TTRS ได้จัดประชุมคณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่ง ประเทศไทยในปี 2560 
(กรกฎำคม – ธันวำคม) โดยได้ด ำเนินกำรในกำรประชุมรวม 6 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ วันที่ สถำนที่ 

1 14 กรกฎำคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
2 24 กรกฎำคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
3 7 สิงหำคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
4 18 กันยำยน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
5 16 ตุลำคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
6 24 ตุลำคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
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2.5 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประจ าปี  

ศูนย์ TTRS ได้จัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บริโภคประจ ำปี 2560 ณ ห้องซำกุระและลิลลี่ 2 
ชั้น L โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ วันที่ 23 ธันวำคม 2560 เวลำ 8.30 -16.00 น. มีผู้เข้ำร่วม
ประชุมซึ่งเป็นผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน (คนหูหนวกและคนหูตึง) ที่ใช้บริกำรของศูนย์ TTRS อย่ำงต่อเนื่องและมี
ประโยชน์ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2560 ผ่ำน 8 ช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) หมำยเลข 08-6000-5055  
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message  
3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต ที่ www.ttrs.or.th  
4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต ที่ www.ttrs.or.th  
5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ  

(ตู ้TTRS) ที่ติดตั้ง ณ สถำนที่ต่ำงๆ  
6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผ่ำนทุกช่องทำงกำรติดต่อที่มีสัญลักษณ์

ฉุกเฉิน  
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 
8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 

Phone 
จ ำนวนผู้พิกำรทำงกำรได้ยินที่เข้ำร่วมกำรประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

ผู้ใช้บริกำร TTRS ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ จ ำนวน 92 คน วิทยำกรซึ่งเป็นผู้แทนจำกภูมิภำคต่ำงๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้ จ ำนวน 5 คน และวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
จ ำนวน 3 คน ร่วมกำรประชุมดังกล่ำว 
 กำรประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกี่ยวกับบริกำรของ TTRS รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรให้บริก ำรให้มี
ควำมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรซึ่งเป็นผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน ประเมินคุณภำพและประเมินควำมพึง
พอใจในกำรใช้บริกำร โดยมีหัวข้อกำรจัดประชุม ดังนี้ 
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1. กล่าวต้อนรับและเปิดงานการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคประจ าปี 2560 

  
นำงสำววรกัญญำ สิทธิธรรม นักวิชำกำรนโยบำยและแผนปฏิบตัิกำรระดับสูง  

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส่วน ส ำนักบริกำรโทรคมนำคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ส ำนักงำน กสทช. กล่ำวเปิดงำน 
อำจำรย์วันทนีย์ พันธชำติ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์ TTRS กล่ำวต้อนรับและมอบของที่ระลึก 

 

2. สรุปผลการให้บริการ TTRS ประจ าปี 2559-2560 และแผนการให้บริการ TTRS ประจ าปี 2561  

  
อำจำรย์วันทนีย์ พันธชำติ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์ TTRS สรุปผลกำรให้บริกำรประจ ำปี 2560 

และ ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล นักวิจัยจำก NECTEC น ำเสนอแผนกำรให้บริกำรในปี 2561 

 
3. เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการ TTRS จากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
3.1 คุณสุดารัตน์ เมฆฉาย ผู้แทนคนหูหนวกกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ต ำแหน่ง กรรมกำรและนำยทะเบียน สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  
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1.  ประโยชน์ของบริกำร TTRS 
●  เรื่องกำรติดต่อประสำนงำน สำมำรถใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกเพรำะไม่ต้องจองล่ำมภำษำมือ

ล่วงหน้ำ  
●  สมำชิกส่วนใหญ่ใช้ติดต่อเรื่องส่วนตัวในชีวิตประจ ำวันและเรื่องกำรท ำงำนเป็นหลัก 
●  สำมำรถติดต่อเรื่องที่สื่อสำรไม่ได้ด้วยตนเอง เช่น ประกันชีวิต พบแพทย์ ท ำให้กำรใช้

ชีวิตประจ ำวันมีควำมสะดวกมำกขึ้น 
2.  ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร TTRS  
●  ปัญหำเกี่ยวกับสัญญำณอินเทอร์เน็ต ท ำให้วิดีโอค้ำง ภำพไม่ชัด ท ำให้กำรสื่อสำรติดขัด 
●  โทรศัพท์มือถือบำงรุ่นไม่สำมำรถใช้แอปพลิเคชันของ TTRS ได ้
●  Windows XP รุ่นเก่ำ หรือ IE รุ่นเก่ำของที่ท ำงำนซึ่งเป็นหน่วยงำนรำชกำร ไม่สำมำรถใช้

บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ใหม่ของ TTRS ได้ 
●  ปัญหำเรื่องควำมเป็นส่วนตัวของคนหูหนวก เนื่องจำกคนหูหนวกไม่ต้องกำรบอกข้อมูลทุก

อย่ำงให้คนหูดีทรำบ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของคนหูหนวก 
3.  ข้อเสนอแนะ 
●  ก่อนจะมีกำรประกำศใช้แอปพลิเคชัน ต้องกำรให้มีกำรทดสอบว่ำสำมำรถใช้กับมือถือได้ทุก

รุ่น หรือระบุใช้ชัดเจนว่ำสำมำรถใช้กับรุ่นไหนได้บ้ำง และใช้กับระบบปฏิบัติกำรเวอร์ชันใดได้
บ้ำง 

●  เรื่องควำมเป็นส่วนตัวในเรื่องข้อมูลของคนหูหนวก ต้องกำรให้คนหูหนวกสำมำรถแจ้งล่ำม
ภำษำมือได้ว่ำ “ไม่ประสงค์ออกนำม” ในกรณีท่ีคนหูหนวกไม่ต้องกำรบอกชื่อกับคนหูดี 

●  ทุกบริกำรของ TTRS ต้องกำรให้มีกำรแสดงตัวเลือก “ไม่ประสงค์ออกนำม” เพ่ือเป็น
ทำงเลือกให้กับผู้ใช้บริกำร 

●  บริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th เมื่อสิ้นสุดกำรสนทนำแล้ว ต้องกำรให้
กลับไปหน้ำที่ใส่หมำยเลขโทรศัพท์ของคนหูดีได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม Back 

●  ต้องกำรให้เปิดบริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
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●  ในกรณีโทรไม่ติดหรือสำยหลุด ต้องกำรให้มีกำรติดต่อได้มำกกว่ำ 2 ครั้ง เพ่ือควำมต่อเนื่อง
ในกำรใช้บริกำร 

 
3.2 คุณพรหมพันธ์ ขันเพ็ชร์ ผู้แทนคนหูหนวกภาคใต้ 
ต ำแหน่ง ประธำนกลุ่มสมำชิกคนหูหนวกภำคใต้  

 
1.  ประโยชน์ของบริกำร TTRS 
●  กำรที่มีตู้ TTRS และวิดีโอโฟนติดตั้งตำมสถำนที่ต่ำงๆ ท ำให้คนหูหนวกสำมำรถติดต่อ

ประสำนงำนระหว่ำงองค์กรได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
●  ช่วยให้คนหูหนวกในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงกำรใช้บริกำรล่ำมภำษำมือได้สะดวกข้ึน 
●  ช่วยให้นักเรียนหูหนวกและผู้ปกครองสำมำรถสื่อสำรระหว่ำงกันได้ง่ำยขึ้น 

2.  ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร TTRS  
●  สัญญำณอินเทอร์เน็ตและ 4G ไมค่่อยชัดเจน มีปัญหำในกำรใช้บริกำรสนทนำวิดีโอต่ำงๆ  
●  ตู้ที่ติดตั้งตำมห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซีในภำคใต้ส่วนใหญ่มีปัญหำเรื่องอินเทอร์เน็ต ท ำให้วิดีโอไม่

ชัดเจน 
●  ตู้ TTRS ที่ติดตั้งตำมสถำนที่รำชกำรจะสำมำรถใช้บริกำรได้ตำมเวลำกำรท ำงำนของรำชกำร

เท่ำนั้น ไม่สำมำรถใช้บริกำรในช่วงกลำงคืนได้ 
●  ล่ำมภำษำมือไม่เข้ำใจกำรสื่อสำรภำษำมือชุมชน ท ำให้กำรสื่อสำรผิดพลำด 

3.  ข้อเสนอแนะ  
●  ต้องกำรให้มีกำรติดตั้งตู้ TTRS ให้ครบทุกจังหวัดของภำคใต้ 
●  ต้องกำรให้ปรับปรุงสัญญำณอินเทอร์เน็ตที่ใช้กับตู้ TTRS และวิดีโอโฟน 
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3.3 คุณจักรพงษ์ ขุมเงิน ผู้แทนคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต ำแหน่ง รองประธำนชมรมคนหูหนวกจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
1.  ประโยชน์ของบริกำร TTRS 
●  ช่วยให้คนหูหนวกได้สื่อสำรกับผู้ที่มีกำรได้ยิน เช่น ครอบครัว หน่วยงำน บริษัทต่ำงๆ ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
●  ช่วยให้คนหูหนวกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง 
●  ช่วยลดช่องว่ำงทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงคนหูหนวกกับคนหูดี 
●  ช่วยให้นักเรียนหูหนวกตำมโรงเรียนและสถำนศึกษำได้สื่อสำรกับครอบครัวและคนหูดีได้ด้วย

ตนเอง ท ำให้พ่ึงพำตัวเองได้ 
●  ช่วยให้โรงเรียนที่มีนักเรียนหูหนวกลดค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ปกครอง 

2.  ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร TTRS  
●  ตู้ TTRS ปรับกล้องบนและกล้องล่ำงไม่ได้  
●  ตู้ TTRS รอคิวนำนเพรำะหลำยโรงเรียนใช้บริกำรพร้อมกัน 
●  ล่ำมภำษำมือบำงคนยังสื่อสำรได้ไม่เข้ำใจ และต้องปรับปรุงเรื่องกำรใช้สีหน้ำและอำรมณ์ 
●  ล่ำมภำษำมือบำงคนไม่ติดหมำยเลขประจ ำตัวที่เสื้อ  
●  ล่ำมภำษำมือบำงคนขำดทักษะกำรแปลพูด 
●  ล่ำมภำษำมือแต่ละคนมีควำมช ำนำญในกำรแปลมือและแปลพูดแตกต่ำงกัน ท ำให้คนหูหนวก

ขำดควำมเชื่อใจในกำรใช้บริกำร และอยำกใช้บริกำรเฉพำะล่ำมภำษำมือที่เก่งเท่ำนั้น 
3.  ข้อเสนอแนะ  
●  ควรจัดอบรมหลักสูตรภำษำมือ กำรแปลพูดและกำรใช้สีหน้ำให้กับล่ำมภำษำมือ 
●  ควรก ำชับให้ล่ำมภำษำมือติดหมำยเลขประจ ำตัวทุกคน 
●  ควรปรับปรุงตู้ TTRS ให้สำมำรถปรับกล้องได้ตำมขนำดควำมสูงของผู้ใช้บริกำร 
●  ควรเพิ่มกำรติดตั้งตู้ TTRS ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด 
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3.4 คุณอัญญารัตน์ รัตนศักดิ์ ผู้แทนคนหูหนวกภาคเหนือ 
ต ำแหน่ง ประธำนชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่ 

 
1.  ประโยชน์ของบริกำร TTRS 
●  ช่วยให้คนหูหนวกสำมำรถสื่อสำรกับคนหูดีได้สะดวกและเข้ำใจกันได้มำกขึ้น 
●  แอปพลิเคชัน TTRS Video ท ำให้คนหูหนวกสำมำรถใช้บริกำรล่ำมภำษำมือได้ทุกท่ี 

2.  ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร TTRS  
●  สัญญำณอินเทอร์เน็ตและ 4G ไม่ค่อยชัดเจน มีปัญหำในกำรใช้บริกำรสนทนำวิดีโอ  
●  ล่ำมภำษำมือไม่ยิ้มแย้ม ล่ำมภำษำมือผู้ชำยไม่โกนหนวดเครำให้เรียบร้อย 
●  ตู้ TTRS ในหลำย ๆ ที่ของภำคเหนือมีปัญหำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ใช้บริกำรแล้วสำยหลุด

บ่อยครั้ง 
3.  ข้อเสนอแนะ  
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือเพ่ิมรอยยิ้มในกำรให้บริกำร 
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือเรียนรู้ภำษำมือชุมชนและภำษำมือโรงเรียนให้มำกขึ้น 
●  ต้องกำรให้เปิดบริกำร 24 ชั่วโมง 
●  กรณีท่ีตู้ TTRS มีปัญหำ ต้องกำรมีปุ่มที่ตู้เพ่ือติดต่อแจ้งปัญหำได้ทันที และมี Line QR 

Code ติดที่ตู้หรือแสดงที่หน้ำจอ เพ่ือให้สำมำรถแจ้งปัญหำผ่ำนทำงไลน์ของเจ้ำหน้ำที่เทคนิค 
TTRS ได้ 

●  ต้องกำรให้มีกำรจัดประชุมในช่วงต้นเดือนธันวำคมของทุกปี 
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3.5 คุณสามารถ ห้องกระจก ผู้แทนคนหูหนวกภาคกลาง 
ต ำแหน่ง ประธำนกลุ่มคนหูหนวกภำคกลำง  

 
1.  ประโยชน์ของบริกำร TTRS 
●  บริกำรสนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ ท ำให้ชีวิตของคนหูหนวกมีควำมสุขเพรำะสำมำรถสื่อสำร

กับคนหูดีได้อย่ำงเข้ำใจ 
2.  ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร TTRS  
●  สัญญำณอินเทอร์เน็ตและ 4G ไม่ค่อยชัดเจน มีปัญหำในกำรใช้บริกำรสนทนำวิดีโอ  

3.  ข้อเสนอแนะ  
●  ขอให้ TTRS พัฒนำบริกำรส ำหรับคนหูหนวกให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  

 
3.6 ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนที่มีการติดตั้งตู้ TTRS  

 
ผู้แทนจำกโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนนทบุรี 
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ผู้แทนจำกโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม 

 

 
โรงเรียนเศรษฐเสถียในพระรำชูปถัมภ์ 

 
 ผู้แทนนักเรียนจำก 3 โรงเรียน ได้กล่ำวขอบคุณ กสทช. ที่มีกำรสนับสนุนให้มีกำรติดตั้งตู้ TTRS ให้กับ
โรงเรียนโสตศึกษำในจังหวัดต่ำงๆ และกล่ำวถึงประโยชน์ของตู้ TTRS และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

ประโยชน์ของตู้ TTRS 
●  ท ำให้นักเรียนสำมำรถโทรติดต่อผู้ปกครองได้ เช่น แจ้งให้มำรับกลับบ้ำน แสดงควำมคิดถึง 

แจ้งลืมของให้น ำมำให้ ซึ่งท ำให้รู้สึกได้ใกล้ชิดกับผู้ปกครองมำกขึ้น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ตู้ TTRS 
●  เสนอให้มีกำรติดไฟที่ตู้ TTRS เพ่ือให้ล่ำมภำษำมือมองเห็นฝั่งคนหูหนวกท่ีใช้บริกำรตอน

กลำงคืน 
●  ต้องกำรให้เพิ่มจ ำนวนตู้ TTRS ในทุกจังหวัด  
●  ต้องกำรให้มีข้อมูลแสดงสถำนที่ที่ติดตั้งตู้ TTRS  
●  ต้องกำรให้มีข้อมูลหรือคลิปวิดีโอแสดงระหว่ำงรอล่ำมภำษำมือรับสำย 
●  ต้องกำรให้ตัวเลขเมนูที่ติดอยู่ที่ตู้ ที่เป็นเลข 3 และ 4 ตรงกับกำรกดใช้งำนจริง  



รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
17 

●  บัตรประชำชนต้องเสียบก่อนใช้งำนตู้หรือไม่ เพรำะตอนนี้ถึงไม่เสียบบัตรประชำชนก็สำมำรถ
ใช้งำนได้ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของล่ามภาษามือ 
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือฝึกฝนภำษำมือให้มำกขึ้น 

 
4. ภาพรวมของคนหูหนวกในประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้บริการ TTRS 

 

 
คุณวิทยุต บุนนำค นำยกสมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  

กล่ำวถึงภำพรวมของคนหูหนวกในประเทศไทยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร TTRS 

 
1. เมื่อคนหูหนวกเขียนไม่คล่องและล่ำมภำษำมือแปลไม่คล่อง คนหูหนวกจะตกอยู่ในควำมยำกล ำบำกมำก 

ล่ำมภำษำมือควรพัฒนำตนเอง ควรจัดกำรฝึกอบรมให้ล่ำมภำษำมือมำก ๆ จึงจะให้บริกำรได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ 
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2. อยำกให้ กสทช. ส่งเสริมผู้ให้บริกำรโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ำย จัดบริกำรพิเศษให้แก่กลุ่มหูหนวกที่ใช้
บริกำรTTRS โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย เพรำะกำรสื่อสำรใช้ชีวิตประจ ำวันเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกส ำหรับคนหูหนวก 
เพรำะคนหูหนวกพูดไม่ได้ ฟังไม่ได้ และส่วนใหญ่จะเขียนและอ่ำนไม่ได้ เมื่อมีกำรปลดล็อคเรื่องค่ำใช้จ่ำย 
จะช่วยคนหูหนวกให้สำมำรถสื่อสำรกับคนหูดีได้ทุกรูปแบบ ทุกสถำนกำรณ์  

3. อยำกให้สมำคมคนหูหนวกพัฒนำหรือจัดท ำหลักสูตรภำษำมือใหม่ โดยให้มีจ ำนวนชั่วโมงมำก ๆ เพื่อให้คน
หูดีเรียนภำษำมืออย่ำงเดียว โดยจะต้องไม่มีล่ำมมำพูดหรือมำแปลในห้องเรียนตลอดหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมหลังจำกจบหลักสูตร ก็จะต้องเข้ำสอบเพ่ือเข้ำหลักสูตรล่ำมภำษำมือ หำกท ำได้เช่นนี้ ล่ำมภำษำ
มือจะมีคุณภำพแน่นอน ล่ำมภำษำมือ TTRS ไม่ได้มีประสบกำรณ์เช่นนี้ จึงไม่สำมำรถท ำภำษำมือได้คล่อง 
ทั้งนี้ ล่ำมภำษำมือ TTRS ปัจจุปันคงพัฒนำได้ยำก เนื่องจำกถูกปลูกฝังด้วยหลักสูตรกำรเรียนแบบเก่ำที่มี
เสียงพูดตลอดกำรฝึกอบรม เป็นไปยำกที่จะก้ำวกระโดด เช่นเดียวกับคนหูหนวก ถ้ำผมจะฝึกอบรม
ภำษำไทยให้คนหูหนวกทุกวัน คนหูหนวกจะเก่งภำษำไทยขึ้นไหม? ก็คงยำก เพรำะกำรปลูกฝังกับ
หลักสูตรที่โรงเรียน เรำก็ต้องปรับหลักสูตรที่โรงเรียนเช่นกัน 

4. คนหูหนวกควรมีโทรศัพท์มือถือติดตัว ควรมีกำรแจกโทรศัพท์มือถือให้คนหูหนวกที่ยำกจน และควรจัด
คูปองเพ่ือซื้อซิม-แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้คนหูหนวกตลอดชีวิต 

5. เมื่อมีกำรจัดห้องควรให้มีควำมเป็นส่วนตัวมำกขึ้น เช่น ตู้ Kiosk ของประเทศญี่ปุ่น จะมีกรอบกระจกติด 
รอบ ๆ โดยมีสติ๊กเกอร์แบบขุ่นติดไว้เพ่ือไม่ให้เห็นภำษำมือ สร้ำงควำมเป็นส่วนตัวมำกขึ้น แต่ด้ำนล่ำงควร
เป็นแบบโล่งเพ่ือให้เห็นขำ จะได้ทรำบว่ำมีคนอยู่หนึ่งคน เพ่ือควำมปลอดภัยและเพ่ือควำมสะดวกในกำร
ใช้บริกำร สิ่งส ำคัญคือ ควรให้เกียรติ ให้ควำมเคำรพในเรื่องควำมเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริกำรให้มำก 

6. กำรพัฒนำล่ำมจะมีควำมเป็นไปได้ง่ำยขึ้น เมื่อมีระบบประเมินหลังบริกำร โดยให้มีคะแนน 1-5 หำกล่ำม 
ภำษำมือตื่นตัวก็จะบริกำรเต็มประสิทธิภำพ เช่น มีควำมสุภำพ เรียบร้อย ให้เกียรติ เข้ำใจจรรยำบรรณ 
น่ำจะไม่มีปัญหำกับคะแนน แต่เมื่อแปลไม่ดี ภำษำมือไม่ชัด เป็นเรื่องที่ล่ำมให้บริกำรเต็มที่ได้ยำก แต่ต้อง
รับมือกับคนหูหนวกที่ให้คะแนนน้อย ระบบประเมินหลังบริกำรจะมีประโยชน์เมื่อหัวหน้ำล่ำมภำษำมือจะ
ได้รับรำยงำนคะแนนในรอบสัปดำห์ ล่ำมภำษำมือคนใดได้คะแนนน้อย หัวหน้ำล่ำมภำษำมือจะสำมำรถ
เรียกล่ำมภำษำมือมำปรับปรุง หรือหัวหน้ำล่ำมภำษำมือสำมำรถค้นประวัติกำรให้บริกำรกับผู้ใช้บริกำรที่
ให้คะแนนน้อย เพ่ือล่ำมภำษำมือจะได้เข้ำใจว่ำจะต้องปรับปรุงส่วนใดบ้ำง ก่อนจะสำมำรถน ำประเด็น
ต่ำงๆ มำพัฒนำล่ำมภำษำมืองำนนี้จะดีกว่ำให้ผู้ใช้บริกำรบอกปัญหำของล่ำมภำษำมือโดยตรง มันไม่ควร
เป็นอย่ำงงี้ ผู้ใช้บริกำรไม่ควรให้ค ำแนะน ำหรือติชมล่ำมภำษำมือโดยตรง แต่ควรเป็นกำรพูดคุยกับหัวหน้ำ
ล่ำมภำษำมือโดยตรงจะดีกว่ำ เพ่ือจะได้ไม่กระทบควำมสัมพันธ์และเพ่ือประสิทธิภำพในกำรวำงแผน
พัฒนำล่ำมได้ดีส ำหรับหัวหน้ำล่ำมภำษำมือ 

7. แท็ปเล็ตสำมำรถช่วยพัฒนำแอปพลิเคชันได้ สำมำรถส่งไฟล์ได้ สำมำรถแชร์ต ำแหน่งได้ ขยำยบริกำรได้ 
ควำมยึดหยุ่นสูง เช่นพัฒนำอุปกรณ์ต่อพวง 

8. ผมมีควำมห่วงใยว่ำ ตู้ TTRS จะมีควำมสูญเปล่ำ เหมือนตู้ส่งข้อควำมสีส้มซึ่งยังวำงอยู่ตำมสถำนที่หลำย
แห่ง ไม่มีคนใช้กัน ยังถูกทอดทิ้งไป สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยก็จับตำมมองดูตู้ TTRS อยู่ว่ำจะถูก
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ทอดทิ้งเหมือนตู้สีส้มหรือไม่ เพรำะว่ำมีหลำยแห่งที่ตู้ TTRS ไม่มีคนมำใช้บริกำรสักครั้งมำหลำย ๆ เดือน 
เรำจะจับตำมองเรื่องนี้ 

9. TTRS ควรจะมีหัวหน้ำหรือผู้อ ำนวยกำรเป็นคนหูหนวก เพรำะเข้ำใจควำมรู้สึกของคนหูหนวกได้ดีและ
สำมำรถที่จะพัฒนำกำรให้บริกำร TTRS ได้ตรงกับควำมต้องกำรของคนหูหนวกมำกกว่ำ  
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บทที่ 3  
ผลการให้บริการระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย ์TTRS ได้ด าเนินการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง ในระยะที่ 4 นี้ การบริการของ

ศูนย์ TTRS เริ่มเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560  โดยมีผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 

2560) มีผลการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารดังนี้ 

3.1 การใหบ้ริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ปัจจุบันศูนย์ TTRS ให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร ผ่าน 9 ช่องทาง ดังนี้ 

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  หมำยเลขโทรศัพท์ 086 000 5055  
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำน

แอปพลิเคชัน TTRS Message 
ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน
เว็บไซต์  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม 

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เว็บไซต์และโทรศัพท์วิดีโอ 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Video  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

ดูรำยชื่อสถำนที่ติดตั้งตู้ได้ที่ www.ttrs.or.th 

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด
ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  

เลขหมำยโทรศัพท์ 1412  
กด 3 ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง  
กด 4 ส ำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ 

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 
Phone  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินสำมำรถติดต่อได้ทุกช่องทำงที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน 
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ช่องทำงกำรร้องเรียนและสอบถำมมีดังนี้ 
ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

1. กำรแจ้งปัญหำกำรใช้บริกำร  ●  เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือกติดต่อเรา-แจ้งปัญหาการใช้งาน 

●  บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ ผ่านแอปพลิเคชัน 
TTRS Video  

●  บริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบรับ-ส่ง ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน 
TTRS Message  

●  Facebook ชื่อ TTRS Thailand 

●  Line ชื่อ TTRS Thailand 

●  โทรศัพท์วิดีโอ  

2. แจ้งข้อเสนอแนะ ค ำติชม 
ร้องเรียน 

●  เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือก ติดต่อเรา-รบัเรื่องร้องเรียน 

●  บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ ผ่านแอปพลิเคชัน 
TTRS Video  

●  บริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบรับ-ส่ง ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน 
TTRS Message  

●  Facebook ชื่อ TTRS Thailand 

●  Line ชื่อ TTRS Thailand 

●  โทรศัพท์วิดีโอ 

 

3.2 สถิติการให้บริการระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์ TTRS มีจ านวนสมาชิกที่สมัครใช้บริการจ านวนรวม 47,755 คน (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)  

มีจ านวนครั้งในการใช้บริการรวมทั้งสิ้น 97,071 ครั้ง ดังนี้ 

1) จ านวนสมาชิก  
มีจ ำนวนสมำชิกเพ่ิมข้ึน ในปี 2560 (กรกฎำคม-ธันวำคม) จ ำนวน 176 คน รวมมีสมำชิกทั้งสิ้น 

47,755  คน  
2) จ านวนการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

มีจ ำนวนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี 2560 (กรกฎำคม-ธันวำคม) จ ำนวน 97,071 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 9.18 ของจ ำนวนกำรให้บริกำรตำมตัวชี้วัด ดังตำรำง 
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ตำรำงที่ 2 ตำรำงผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแต่ละบริกำร 
ประเภทของการให้บริการ ผลการให้บริการ (ครั้ง) 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  3,377 
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 

TTRS Message 
13,385 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 

6,352 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  
5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และ

โทรศัพท์วิดีโอ 
3,230 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Video  

35,459 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

35,048 

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Captioned Phone  

218 

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 2 
 
ตำรำงที่ 3 ตำรำงผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรรำยเดือน 

ปี 2560 SMS 
TTRS 

Message 

TTRS 
Live 
Chat 

สนทนา
วิดีโอบน
เว็บไซต์ 

TTRS 
Video 

ตู้ TTRS 
TTRS 

Captioned 
Phone 

ฉุกเฉิน 
รวมทุก
บริการ 

กรกฎำคม 820 2,649 679 832 5,719 5,172 29 - 15,900 

สิงหำคม 608 2,497 784 780 5,834 5,552 88 - 16,143 

กันยำยน 673 1,943 821 746 5,869 6,825 37 - 16,914 

ตุลำคม 673 1,954 874 460 6,553 2,647 25 - 13,186 

พฤศจิกำยน 267 2,342 1,127 48 5,884 7,225 6 2 16,901 

ธันวำคม 336 2,000 2,067 364 5,600 7,627 33 - 18,027 

รวม 3,377 13,385 6,352 3,230 35,459 35,048 218 2 97,071 

พบว่ำมีผู้ใช้บริกำรนิยมใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Video มำกที่สุด จ ำนวน 35,459 ครั้ง รองลงมำเป็นบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่อง
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บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) จ ำนวน 35,048 ครั้ง และบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-
ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message จ ำนวน 13,385 ครั้ง 

 
ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ สำมำรถแสดงเป็นกรำฟ ดังนี้ 

 
ภำพที่ 4 ผลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี 2560 (กรกฎำคม – ธันวำคม) 

 
จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS) 

ในปี 2560 (กรกฎำคม – ธันวำคม)  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) เป็น
จ ำนวนทั้งสิ้น 3,377 ครั้ง 

 
ภำพที่ 5 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 

820 

608 

673 

673 

267 

336 

2,649 

2,497 

1,943 

1,954 

2,342 

2,000 

679 

784 

821 

874 

1,127 

2,067 

832 

780 

746 

460 

48 

364 

5,719 

5,834 

5,869 

6,553 

5,884 

5,600 

5,172 

5,552 

6,825 

2,647 

7,225 

7,627 

29 

88 

37 

25 

6 

33 

-

-

-

-

2 

-

ก ร ก ฎ า ค ม

สิ ง ห า ค ม

กั น ย า ย น

ตุ ล า ค ม

พ ฤ ศ จิ ก า ย น

ธั น ว า ค ม

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

SMS 820 608 673 673 267 336

TTRS Message 2,649 2,497 1,943 1,954 2,342 2,000

TTRS Live Chat 679 784 821 874 1,127 2,067

สนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ 832 780 746 460 48 364

TTRS Video 5,719 5,834 5,869 6,553 5,884 5,600

ตู้ TTRS 5,172 5,552 6,825 2,647 7,225 7,627

TTRS Captioned Phone 29 88 37 25 6 33

ฉุกเฉิน - - - - 2 -

ผลการใช้บริการรายเดือนในปี  2560

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

SMS 820 608 673 673 267 336

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message  

ในปี 2560 (กรกฎำคม – ธันวำคม)  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Message เป็นจ ำนวนทั้งสิ้นจ ำนวน 13,385 ครั้ง 

 

ภำพที่ 6 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat และ
เว็บไซต์ 

ในปี 2560 (กรกฎำคม – ธันวำคม)  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Live Chat และเว็บไซต์ จ ำนวน 6,352 ครั้ง 

 

ภำพที่ 7 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
และเว็บไซต์ 

 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

TTRS Message 2,649 2,497 1,943 1,954 2,342 2,000

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความ TTRS Message

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

TTRS Live Chat 679 784 821 874 1,127 2,067

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน 
TTRS Live Chat และเว็บไซต์
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์ 

ในปี 2560 (กรกฎำคม – ธันวำคม)  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ 
จ ำนวน 3,230 ครั้ง 

 

ภำพที่ 8 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video 

ในปี 2560 (กรกฎำคม – ธันวำคม)  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเค
ชัน TTRS Video จ ำนวน 35,459 ครั้ง 

 

ภำพที่ 9 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 

 

 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

สนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ 832 780 746 460 48 364

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

TTRS Video 5,719 5,834 5,869 6,553 5,884 5,600

 5,000

 5,500

 6,000

 6,500

 7,000

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ
ผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ 
(ตู้ TTRS) 

ในปี 2560 (กรกฎำคม – ธันวำคม)  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่อง
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) จ ำนวน 35,048 ครั้ง 

 
ภำพที่ 10 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ (ตู้ TTRS) 
 
 
จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS 
Captioned Phone 

ในปี 2560 (กรกฎำคม – ธันวำคม)  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone จ ำนวน 218 ครั้ง 

 
ภำพที่ 11 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน  

TTRS Captioned Phone 
 

 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ตู้ TTRS 5,172 5,552 6,825 2,647 7,225 7,627

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านตู้ TTRS

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

TTRS Captioned Phone 29 88 37 25 6 33

 -
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความ
ผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ในปี 2560 (กรกฎำคม – ธันวำคม)  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน จ ำนวน 

2 ครั้ง 

 
ภำพที่ 12 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

3.3 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของปี 2560 
(กรกฎำคม – ธันวำคม) ที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 2560 ผ่านข้อก าหนดมาตรฐานทุกข้อ 
มีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 

การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

ผลการ

ให้บริการ

สนทนาวิดีโอ

ปกติ ผ่าน

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีคา่เฉลีย่

การรอสายว่าง

อยู่ท่ีร้อยละ 

4.39 จากท่ี

ก าหนด

จ านวนไม่เกิน

ร้อยละ 15  

ผลการ

ให้บริการ

สนทนาวิดีโอ

ฉุกเฉิน ผ่าน

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีคา่เฉลีย่

การรอสายว่าง

อยู่ท่ีร้อยละ 0 

จากท่ีก าหนด

จ านวนไม่เกิน

ร้อยละ 10 

  

ผลการตอบรับของเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดการสื่อสารในการ

ให้บริการ SMS ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี

ค่าเฉลี่ยการตอบรับที่ 0:12 นาที จากท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 

1:10 นาที  

●  จ านวนการร้องเรยีน

การให้บริการผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมผีู้ร้องเรียนท่ีร้อย

ละ 0.0082  ของ

จ านวนการใช้บริการ

ทั้งหมดในรอบปี จาก

ที่ก าหนดไว้ไม่เกินร้อย

ละ 3 

●  จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ไม่

พอใจการบริการผ่าน

ผลการตอบรับของเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดการสื่อสารในการ

ให้บริการ TTRS Message ปกติ ผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน โดยมีคา่เฉลีย่การตอบรับที่ 0:16 นาที จากท่ี

ก าหนดไวไ้ม่เกิน 1:33 นาที 

ผลการตอบรับของเจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดการสื่อสารในการ

ใหส้นทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 

และเว็บไซต์ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี

ค่าเฉลี่ยการตอบรับที่ 0:09 นาที จากท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 

0:47 นาที 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ฉุกเฉิน - - - - 2 -

 -

 1

 2

 3

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
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การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

  ผลการตอบรับของ

เจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดการ

สื่อสารในการให้บริการ

สนทนาวิดีโอปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดย

มีค่าเฉลีย่การตอบรับ

ภายใน 15 วินาที ท่ีร้อยละ 

90.19 จากท่ีก าหนดไว้ให้

เกินร้อยละ 85 

ผลการให้บริการสนทนา

วิดีโอฉุกเฉินผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมีคา่เฉลีย่การตอบรับ

ภายใน 10 วินาที อยู่ที่

ร้อยละ 100  จากท่ี

ก าหนดไว้ให้เกินร้อยละ 

90 

ข้อก าหนดมาตรฐาน 

โดยมผีู้ตอบไม่พอใจ

หรือพอใจน้อยที่สุด

ร้อยละ 0 ของจ านวน

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด จากมาตรฐาน

ไม่เกินร้อยละ 3 

  

ผลการตอบรับของ

เจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดการ

สื่อสารในการให้บริการ 

TTRS Video ปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดย

มีค่าเฉลีย่การตอบรับ

ภายใน 15 วินาที ท่ีร้อยละ 

92.85 จากท่ีก าหนดไว้ให้

เกินร้อยละ 85 

ผลการให้บริการสนทนา

TTRS Video ฉุกเฉินผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมีคา่เฉลีย่การตอบรับ

ภายใน 10 วินาที อยู่ที่

ร้อยละ 100  จากท่ี

ก าหนดไว้ให้เกินร้อยละ 

90 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 (กรกฎำคม – ธันวำคม) ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ใน 5 ด้ำน มีดังต่อไปนี้ 

1) มาตรฐานด้านที่ 1 จ านวนการรอสายการบริการปกติ :  ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ  มีผู้ใช้บริกำร
รอสำยว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 15 

 ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ
ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 4.39 จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15 มี
รำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
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ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรรอสำยว่ำงในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติในปี 2560 

ปี 2560 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่รอสายว่าง 

ร้อยละ 
ของจ านวนการรอ

สายว่าง 

มาตรฐานการรอสาย
ไม่เกิน 15% 

กรกฎำคม 6,259 255 4.07 ผ่ำน 

สิงหำคม 6,594 262 3.97 ผ่ำน 

กันยำยน 7,995 424 5.30 ผ่ำน 

ตุลำคม 3,187 80 2.51 ผ่ำน 

พฤศจิกำยน 7,667 394 5.14 ผ่ำน 

ธันวำคม 8,335 344 4.13 ผ่ำน 

รวม 40,037 1,759 4.39 ผ่าน 

 
2) มาตรฐานด้านที่  2 การรอสายการบริการฉุกเฉิน :  ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน   มีผู้ใช้บริกำร

รอสำยว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 10 
ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 0 มีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรรอสำยว่ำงในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินในปี 2560 

ปี 2560 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่ไม่ได้รับ 
เปอร์เซ็นต์ 

ของจ านวนสายไม่ว่าง 
มาตรฐาน 

ที่ก าหนด 10% 
กรกฎำคม 0 0 0  ผ่ำน  
สิงหำคม 0 0 0  ผ่ำน  
กันยำยน 0 0 0  ผ่ำน  
ตุลำคม 0 0 0  ผ่ำน  
พฤศจิกำยน 2 0 0  ผ่ำน  
ธันวำคม 0 0 0  ผ่ำน  

ค่าเฉลี่ย 2 0 0 ผ่าน 

 
3) มาตรฐานด้านที่ 3 เวลาในการตอบรับของเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร:   

3.1) ในกำรให้บริกำร SMS ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 1:10 นำที  
ผลกำรให้บริกำร SMS ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 0:12 นำที มี

รำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
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ตำรำงที่ 4 แสดงผลค่ำเฉลี่ยระยะเวลำตอบรับในกำรให้บริกำร SMS ในปี 2560 

ปี 2560 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

ตอบรับโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
(ชั่วโมง:นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 1:10 นาที 

กรกฎำคม 820 00:00:13  ผ่ำน  

สิงหำคม 608 00:00:10  ผ่ำน  

กันยำยน 673 00:00:14  ผ่ำน  

ตุลำคม 673 00:00:11  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน 267 00:00:12  ผ่ำน  

ธันวำคม 336 00:00:12  ผ่ำน  

ค่าเฉลี่ย 3,377 00:00:12 ผ่าน 

 
3.2) ในกำรให้บริกำร TTRS Message ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 1:33 นำที  

ผลกำรให้บริกำร TTRS Message ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 
0:16 นำที มีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 

 
 

ตำรำงที่ 5 แสดงผลค่ำเฉลี่ยระยะเวลำตอบรับในกำรให้บริกำร TTRS Message ในปี 2560 

ปี 2560 จ านวนสายเรียกเข้า 
ระยะเวลาในการ 

ตอบรับโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
(ชั่วโมง:นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 1:33 นาที 

กรกฎำคม 2,649 00:00:15  ผ่ำน  

สิงหำคม 2,497 00:00:13  ผ่ำน  

กันยำยน 1,943 00:00:14  ผ่ำน  

ตุลำคม 1,954 00:00:14  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน 2,342 00:00:21  ผ่ำน  

ธันวำคม 2,000 00:00:21  ผ่ำน  

ค่าเฉลี่ย 13,385 00:00:16 ผ่าน 
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3.3) ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
และเว็บไซต ์ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:47 นำที  

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
และเว็บไซต์ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับต่อปีได้  0:09 นำที มีรำยละเอียดกำร
ให้บริกำรดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 6 แสดงผลค่ำเฉลี่ยในตอบรับกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเค
ชัน TTRS Live Chat และเว็บไซต์ในปี 2560 

ปี 2560 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

รอสายโดยเฉลี่ย/เดือน 
(นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 0:47 นาที 

กรกฎำคม 679 0:00:08  ผ่ำน  
สิงหำคม 784 0:00:10  ผ่ำน  
กันยำยน 821 0:00:10  ผ่ำน  
ตุลำคม 874 0:00:09  ผ่ำน  
พฤศจิกำยน 1,127 0:00:08  ผ่ำน  
ธันวำคม 2,067 0:00:09  ผ่ำน  

ค่าเฉลี่ย 6,352 00:00:09 ผ่าน 
 

3.4) ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ปกติ) มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที  
 ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 90.19 มี
รำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 7 แสดงผลกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เว็บไซต์และเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ปกติ) ในปี 2560 

ปี 2560 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 
กรกฎำคม 6,259 5,735 91.63 ผ่ำน 

สิงหำคม 6,594 6,010 91.14 ผ่ำน 

กันยำยน 7,995 7,020 87.80 ผ่ำน 

ตุลำคม 3,187 3,022 94.82 ผ่ำน 
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ปี 2560 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 
พฤศจิกำยน 7,667 6,719 87.64 ผ่ำน 

ธันวำคม 8,335 7,605 91.24 ผ่ำน 

ร้อยละ 40,037 36,111 90.19 ผ่าน 
 

3.5) ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video ปกติ มี
ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที  
 ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video ปกติ ผ่าน
ข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 92.85  มีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 8 แสดงผลกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Video ปกติ ในปี 2560 

ปี 2560 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 
กรกฎำคม 5,719 5,287 92.45 ผ่ำน 

สิงหำคม 5,834 5,458 93.56 ผ่ำน 

กันยำยน 5,869 5,455 92.95 ผ่ำน 

ตุลำคม 6,553 6,055 92.40 ผ่ำน 

พฤศจิกำยน 5,884 5,459 92.78 ผ่ำน 

ธันวำคม 5,600 5,211 93.05 ผ่ำน 

ร้อยละ 35,459 32,925 92.85 ผ่าน 
 

4) มาตรฐานด้านที่ 4 การตอบรับสายสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน:   มีผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 85 ได้รับกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที  

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 10 
วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100 มีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
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ตำรำงที่ 9 แสดงผลกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ในปี 2560 

ปี 2560 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-10 วินาที 

เปอร์เซ็นต์ 
การตอบรับใน 

10 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 
กรกฎำคม 0 0 100 ผ่ำน 
สิงหำคม 0 0 100 ผ่ำน 
กันยำยน 0 0 100 ผ่ำน 
ตุลำคม 0 0 100 ผ่ำน 
พฤศจิกำยน 2 2 100 ผ่ำน 
ธันวำคม 0 0 100 ผ่ำน 

ร้อยละ 2 2 100 ผ่าน 

5) มาตรฐานด้านที่ 5 
5.1) จ ำนวนเรื่องร้องเรียน: มีจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรทั้งหมดในรอบปี ไม่เกินร้อยละ 3 

ผลกำรให้บริกำรทุกบริกำรมีจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรทั้งหมด ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน  
โดยมีผู้ร้องเรียนที่ร้อยละ 0.0082  ของจ ำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 3 
มีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 10 แสดงผลกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรทั้งหมดในรอบปี ในปี 2560 

ปี 2560 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

เรื่องร้องเรียน 
ร้อยละของสาย 
ที่ถูกร้องเรียน 

มาตรฐานการถูกร้องเรียน 
ไม่เกินร้อยละ 3 

กรกฎำคม 15,900 2 0.0126 ผ่ำน 
สิงหำคม 16,143 2 0.0124 ผ่ำน 
กันยำยน 16,914 1 0.0059 ผ่ำน 
ตุลำคม 13,186 0 0.0000 ผ่ำน 
พฤศจิกำยน 16,901 3 0.0178 ผ่ำน 
ธันวำคม 18,027 0 0.0000 ผ่ำน 

รวม 97,071 8 0.0082 ผ่าน 
 

5.2) จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรบริกำร: มีจ ำนวนกำรตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำร
บริกำร ไม่เกินร้อยละ 3 

ผลกำรตอบแบบสอบถำมที่มีผู้ไม่พอใจกำรบริกำร  ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน  โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่พอใจบริกำร ร้อยละ 0 ของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 3 มี
รำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
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ตำรำงที่ 11 แสดงผลผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรบริกำร ในปี 2560 

  
จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำมที่ไม่
พอใจกำรบริกำร 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่พอใจ

กำรบริกำร 

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรบริกำร
จะต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของผู้ตอบ

แบบสอบถำมทั้งหมด 
ปี 2560 100 0 ผ่ำน 

3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ศูนย์ TTRS ได้จัดกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร ในงำนประชุมระดมควำมคิดเห็นของ
ผู้บริโภคประจ ำปี 2560 ณ ห้องซำกุระและลิลลี่ 2 ชั้น L โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ วันที่ 23 
ธันวำคม 2560 เวลำ 8.30-16.00 น. มีผู้ประเมินควำมพึงพอใจจ ำนวน 100 คน โดยใช้วิธีแบ่งผู้ใช้บริกำร
ออกเป็นกลุ่มย่อยจ ำนวน 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีวิทยำกรเป็นคนหูหนวกและมีล่ำมภำษำมือเป็นผู้ช่วย มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่ร้อยละ 90.2 มีรำยละเอียดผลกำรประเมินควำมพึงพอใจดังนี้ 

แบ่งกำรประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค 
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อบริกำร TTRS  
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค 

1.1 เพศ ผู้บริโภคท่ีตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจนี้ เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง เพศชำยจ ำนวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 61 เพศหญิงจ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39 

 
 

 
1.2 อายุ ผู้บริโภคร้อยละ 53 มีอำยุ 26-37 ปี ร้อยละ 22 มีอำยุ 38-49 ปี ร้อยละ 16 มีอำยุ 14-25 ปี 

และร้อยละ 9 มีอำยุ 50 ปีขึ้นไป 
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1.3 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคร้อยละ 47 จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ร้อยละ 33 จบกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี ร้อยละ 6 จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 5 จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) และปริญญำโท ร้อยละ 4 จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 

 
 
1.4 อาชีพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 51 เป็นพนักงำนบริษัท ร้อยละ 14 ท ำกำรค้ำขำยหรือท ำธุรกิจ

ส่วนตัว ร้อยละ 12 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ ร้อยละ 9 รับรำชกำรหรือเป็นพนักงำนรำชกำร ร้อยละ 8 
ว่ำงงำน ร้อยละ 4 เป็นลูกจ้ำงในหน่วยงำนรำชกำร และร้อยละ 2 ท ำอำชีพรับจ้ำง 
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 1.5 รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 26 มีรำยได้ 13,001 บำทขึ้นไป ร้อยละ 19 มี
รำยได้ระหว่ำง 9,001-11,000 บำท ร้อยละ 16 มีรำยได้ระหว่ำง 7,001-9,000 บำท ร้อยละ 11 มีรำยได้น้อย
กว่ำ 1,000 บำท ร้อยละ 10 มีรำยได้ระหว่ำง 11,001-13,000 บำท ร้อยละ 8 มีรำยได้ระหว่ำง 1,000-3,000 
บำท ร้อยละ 7 มีรำยได้ระหว่ำง 3,001-5,000 บำท และร้อยละ 3 มีรำยได้ระหว่ำง 5,001-7,000 บำท 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริการ TTRS  
TTRS ได้ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริโภคโดยจ ำแนกตำมระบบที่ให้บริกำรและบริบทอ่ืน ๆ โดยวัด
ค ำตอบเป็นระดับควำมพึงพอใจ 5 ระดับ พร้อมทั้งแสดงค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ( x ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(SD.) โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนและเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

พอใจมำกที่สุด    เท่ำกับ    5  คะแนน 
พอใจมำก  เท่ำกับ   4  คะแนน 
พอใจปำนกลำง    เท่ำกับ  3  คะแนน 
พอใจน้อย    เท่ำกับ  2  คะแนน 
พอใจน้อยที่สุด    เท่ำกับ  1  คะแนน 

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 
 3.67  ขึ้นไป  เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับสูง 
 3.67 - 2.34   เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 
 2.33 – 1.00  เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับต่ ำ 
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1. ระบบสมัครสมาชิก ระบบการร้องเรียน ระบบการแจ้งปัญหาและระบบการติดต่อสอบถาม 
 พบว่ำโดยภำพรวมของระบบสมัครสมำชิก ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 
4.082 โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพีงพอใจในประเด็นกำรสมัครสมำชิกผ่ำนไลน์ ttrs.thailand มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 
4.370 รองลงมำเป็นเรื่องกำรสมัครสมำชิกผ่ำนข้อควำมในเฟซบุ๊ก TTRS Thailand มีค่ำเฉลี่ย 4.152 กำร
สมัครสมำชิกผ่ำนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th มีค่ำเฉลี่ย 4.130 และกำรสมัครสมำชิกผ่ำน SMS หมำยเลข 086-
000-5055 มีค่ำเฉลี่ย 3.677 
 ส ำหรับหัวข้อระบบกำรร้องเรียน ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 3.949 โดยมี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในประเด็นกำรร้องเรียนผ่ำนไลน์ ttrs.thailand มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.177 รองลงมำ
เป็นเรื่องกำรร้องเรียนผ่ำนข้อควำมในเฟซบุ๊ก TTRS Thailand มีค่ำเฉลี่ย 4.021 และกำรร้องเรียนผ่ำน
เว็บไซต์ www.ttrs.or.th มีค่ำเฉลี่ย 3.649  
 ส ำหรับหัวข้อระบบกำรแจ้งปัญหำ ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 3.745 โดยมี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในประเด็นกำรแจ้งปัญหำผ่ำนไลน์ ttrs.thailand มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 3.959 รองลงมำ
เป็นกำรแจ้งปัญหำผ่ำนข้อควำมในเฟซบุ๊ก TTRS Thailand มีค่ำเฉลี่ย 3.853 และกำรแจ้งปัญหำผ่ำนเว็บไซต์ 
www.ttrs.or.th มีค่ำเฉลี่ย 3.423 
 ส ำหรับหัวข้อระบบกำรติดต่อสอบถำม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 3.970 
โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในประเด็นกำรติดต่อสอบถำมผ่ำนไลน์ ttrs.thailand มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.173 
รองลงมำเป็นกำรติดต่อสอบถำมผ่ำนข้อควำมในเฟซบุ๊ก TTRS Thailand มีค่ำเฉลี่ย 4.000 และกำรติดต่อ
สอบถำมผ่ำนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th มีค่ำเฉลี่ย 3.737 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 
x  S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ระบบสมัครสมำชิก      4.082 0.873 สูง 

1.1 กำรสมัครสมำชิกผ่ำนเว็บไซต ์
www.ttrs.or.th 

41.00 39.00 13.00 6.00 1.00 4.130 0.928 สูง 

1.2 กำรสมัครสมำชิกผ่ำนไลน์ 
ttrs.thailand 

45.00 48.00 6.00 1.00 0 4.370 0.646 สูง 

1.3 กำรสมัครสมำชิกผ่ำนข้อควำม
ในเฟซบุ๊ก TTRS Thailand  

37.00 45.00 13.00 3.00 1.00 4.152 0.837 สูง 

1.4 กำรสมัครสมำชิกผ่ำน SMS  
เบอร์ 086-000-5055 

24.00 34.00 25.00 9.00 4.00 3.677 1.081 สูง 

ระบบกำรร้องเรียน      3.949 0.871 สูง 

1.5 กำรร้องเรียนผำ่นเว็บไซต์ 
www.ttrs.or.th 

20.00 41.00 23.00 8.00 5.00 3.649 1.061 ปำนกลำง 

1.6 กำรร้องเรียนผำ่นไลน์ 
ttrs.thailand 

36.00 41.00 19.00 0 0 4.177 0.740 สูง 

1.7 กำรร้องเรียนผำ่นข้อควำม 
ในเฟซบุ๊ก TTRS Thailand 

29.00 42.00 21.00 3.00 0 4.021 0.812 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 
x  S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ระบบกำรแจ้งปัญหำ      3.745 0.924 สูง 

1.8 กำรแจ้งปัญหำผ่ำนเว็บไซต์ 
www.ttrs.or.th 

10.00 45.00 27.00 6.00 9.00 3.423 1.069 ปำนกลำง 

1.9 กำรแจ้งปัญหำผ่ำนไลน์ 
ttrs.thailand 

26.00 44.00 25.00 1.00 1.00 3.959 0.815 สูง 

1.10 กำรแจ้งปัญหำผ่ำนข้อควำม 
ในเฟซบุ๊ก TTRS Thailand 

24.00 39.00 27.00 4.00 1.00 3.853 0.887 สูง 

ระบบกำรติดต่อสอบถำม      3.970 0.876 สูง 

1.11 กำรติดต่อสอบถำมผ่ำน
เว็บไซต์ www.ttrs.or.th 

22.00 46.00 19.00 7.00 5.00 3.737 1.046 สูง 

1.12 กำรติดต่อสอบถำมผ่ำนไลน์ 
ttrs.thailand 

36.00 46.00 14.00 1.00 1.00 4.173 0.787 สูง 

1.13 กำรติดต่อสอบถำมผ่ำน
ข้อควำมในเฟซบุ๊ก TTRS Thailand 

26.00 47.00 21.00 1.00 1.00 4.000 0.795 สงู 

 
2. บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 พบว่ำ ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง 7 บริกำร และมีระดับควำมพึงพอใจในระดับปำน
กลำง 1 บริกำร โดยบริกำรที่ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด คือ บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS มีค่ำเฉลี่ย 4.283 
รองลงมำคือบริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat มีค่ำเฉลี่ย 4.259 บริกำรสนทนำวิดีโอ
ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video มีค่ำเฉลี่ย 4.204 บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 
มีค่ำเฉลี่ย 4.185 บริกำรข้อควำมสั้นหรือ SMS มีค่ำเฉลี่ย 4.026 บริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ มีค่ำเฉลี่ย 
4.025 บริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ มีค่ำเฉลี่ย 3.975 ตำมล ำดับ ส ำหรับบริกำรที่มีระดับควำมพึงพอใจ
ในระดับปำนกลำง คือ บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone มีค่ำเฉลี่ย 3.375  
 
2.1 บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS)  

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 
x  S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
2.1 บริกำร SMS      4.026 0.890 สูง 
2.1.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 
รู้หมำยเลขท่ีใช้ส่ง SMS) 

22.00 22.00 10.00 1.00 1.00 4.125 0.896 สูง 

2.1.2 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 
รวดเร็ว 

16.00 28.00 10.00 1.00 1.00 4.018 0.842 สูง 

2.1.3 ข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS 
อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย 

19.00 28.00 8.00 0 1.00 4.143 0.796 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 
x  S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
2.1.4 พอใจในกำรบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (กรณี
ฉุกเฉิน) 

12.00 23.00 16.00 3.00 1.00 3.764 0.922 สงู 

2.1.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

24.00 21.00 7.00 2.00 1.00 4.182 0.925 สูง 

2.1.6 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจบริกำร SMS ระดับใด 

15.00 27.00 9.00 2.00 2.00 3.927 0.959 สูง 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจระบบ SMS ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 3.927 โดยมีค่ำเฉลี่ย
ในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้มำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.182 รองลงมำเป็นข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS 
อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.143 สำมำรถเข้ำถึงบริกำรบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.125 ได้รับกำรตอบ
กลับจำก TTRS รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.018 และพอใจในกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (กรณี
ฉุกเฉิน) มีค่ำเฉลี่ย 3.764  

 
2.2 บริการแอปพลิเคชัน TTRS Message 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.2 บริกำร TTRS Message      4.185 0.899 สูง 
2.2.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 
สมัครสมำชิกง่ำย รูจ้ักช่องทำงกำร
โหลดโปรแกรม รู้จักกำรใช้ช่องทำง
ฉุกเฉิน) 

32.00 25.00 6.00 0 1.00 4.359 0.784 สูง 

2.2.2 ใช้บริกำรรับส่งข้อควำมได้ง่ำย 33.00 24.00 4.00 2.00 1.00 4.344 0.859 สูง 
2.2.3 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 
รวดเร็ว 

28.00 23.00 10.00 2.00 1.00 4.188 1.006 สูง 

2.2.4 ข้อควำม รูปภำพ/วีดีโอที่
ได้รับจำก TTRS ดูแล้วเข้ำใจง่ำย-
ถูกต้อง 

14.00 33.00 14.00 1.00 2.00 4.172 0.918 สูง 
 

2.2.5 ท่ำนพอใจในกำรใช้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ข้อควำมผ่ำนแอปพลเิคชัน (กรณี
ฉุกเฉิน)  

25.00 29.00 7.00 1.00 2.00 3.875 0.882 สูง 

2.2.6 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

28.00 26.00 7.00 1.00 2.00 4.156 0.912 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.2.7 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจบริกำรรับส่งข้อควำมและ
สนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Message ระดับใด  

16.00 15.00 7.00 2.00 0 4.203 0.929 สูง 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรรับส่งข้อควำมและสนทนำข้อควำมผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Message ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.203 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำร
ได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.359 รองลงมำคือสำมำรถใช้บริกำรรับส่งข้อควำมได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.344 ได้รับกำร
ตอบกลับจำก TTRS รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.188 ในด้ำนกำรรับข้อควำม รูปภำพหรือวีดีโอที่ส่งจำก TTRS 
สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยและถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.172 ในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ มีค่ำเฉลี่ย 4.156 
และพอใจในกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message (กรณี
ฉุกเฉิน) มีค่ำเฉลี่ย 3.875 
 
 2.3 บริการสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 
x  S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
2.3 บริกำรสนทนำข้อควำมบน
เว็บไซต ์

     3.975 0.867 สูง 

2.3.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 
รู้จักท่ีอยู่เว็บไซต์ เข้ำใช้บริกำรได้) 

11.00 16.00 12.00 1.00 0 4.125 0.883 สูง 

2.3.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยไดร้วดเร็ว 11.00 16.00 12.00 1.00 0 3.925 0.829 สูง 

2.3.3 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจ
ได้ง่ำยและรวดเร็ว 

11.00 18.00 7.00 4.00 0 3.900 0.928 สูง 

2.3.4 ท่ำนสำมำรถปรับขนำด
ตัวอักษรไดต้ำมต้องกำร 

10.00 20.00 7.00 3.00 0 3.925 0.859 สูง 

2.3.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

13.00 18.00 5.00 4.00 0 4.000 0.934 สูง 

2.3.6 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจบริกำรสนทนำข้อควำมระดบั
ใด 

9.00 23.00 6.00 2.00 0 3.975 0.768 สูง 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ในระดับสูง มี
ค่ำเฉลี่ย 3.975 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.125 รองลงมำคือ
กำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ มีค่ำเฉลี่ย 4.000 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็วและสำมำรถปรับขนำดตัวอักษร
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ได้ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกัน คือ 3.925 และเจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจได้ง่ำยและรวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 
3.900 
 
2.4 บริการสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 
x  S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
2.4 บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 

     4.259 0.741 สูง 

2.4.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เช่น 
รู้จักช่องทำงกำรโหลดแอป รู้จักกำร
ใช้ช่องทำงฉุกเฉิน) 

24.00 27.00 7.00 0 0 4.293 0.676 สูง 

2.4.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยไดร้วดเร็ว 26.00 20.00 12.00 0 0 4.241 0.779 สูง 

2.4.3 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจ
ได้ง่ำยและรวดเร็ว 

27.00 23.00 8.00 0 0 4.328 0.711 สูง 

2.4.4 ท่ำนสำมำรถปรับขนำด
ตัวอักษรไดต้ำมต้องกำร 

24.00 22.00 12.00 0 0 4.207 0.767 สูง 

2.4.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

26.00 23.00 8.00 1.00 0 4.276 0.768 สูง 

2.4.6 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจบริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำน
แอป TTRS Live Chat ระดบัใด 

22.00 27.00 8.00 1.00 0 4.207 0.744 สูง 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Live Chat ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.207 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนเจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจได้ง่ำย
และรวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.328 รองลงมำคือ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.293 เจ้ำหน้ำที่รับสำย
ได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.241 สำมำรถปรับขนำดตัวอักษรได้ตำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.207 และกำรได้รับ
ประโยชน์จำกบริกำรนี้ มีค่ำเฉลี่ย 4.206  

 
2.5 บริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.5 สนทนำวิดีโอบนเว็บไซต ์      4.025 0.805 สูง 
2.5.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 
รู้จักท่ีอยู่เว็บไซต์) 

19.00 21.00 6.00 1.00 0 4.234 0.758 สูง 

2.5.2 เจำ้หน้ำท่ีรับสำยไดร้วดเร็ว 14.00 26.00 6.00 2.00 0 4.083 0.767 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.5.3 ภำพวีดีโอชัดเจน 11.00 23.00 10.00 3.00 1.00 3.833 0.930 สูง 

2.5.4 ท่ำนพอใจในกำรบริกำร
สนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ (กรณี
ฉุกเฉิน) 

11.00 23.00 10.00 3.00 0 3.894 0.840 สูง 

2.5.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

14.00 26.00 6.00 2.00 0 4.083 0.767 สูง 

2.5.6 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำม 
พึงพอใจในบริกำรสนทนำวีดีโอบน
เว็บไซตร์ะดับใด 

12.00 26.00 7.00 2.00 0 4.021 0.766 สูง 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ในระดับสูง มี
ค่ำเฉลี่ย 4.021 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย  4.234 รองลงมำ 
คือ เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็วและกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน คือ 4.083 ควำมพึงพอใจ
ในกำรบริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ (กรณีฉุกเฉิน) มีค่ำเฉลี่ย 3.894 และภำพวิดีโอชัดเจน มีค่ำเฉลี่ย 3.833  
 
2.6 บริการสนทนาวิดีโอผ่านตู้ TTRS 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.6 บริกำรตู้ TTRS      4.283 0.729 สูง 
2.6.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 
ตู้ TTRS ตั้งอยู่ในสถำนท่ีที่เข้ำไปใช้
งำนได้ง่ำย) 

39.00 22.00 9.00 0 0 4.429 0.714 สูง 

2.6.3 ตู้เปิดให้บริกำรสม่ ำเสมอ 29.00 31.00 7.00 2.00 0 4.261 0.760 สูง 

2.6.4 เข้ำใจกำรใช้งำนบนหน้ำจอได้
ดี (เช่น กดเปิด วำงสำย เพิม่เสียง) 

29.00 33.00 6.00 1.00 0 4.301 0.692 สูง 

2.6.5 ภำพวีดีโอชัดเจน 33.00 34.00 3.00 0 0 4.429 0.579 สูง 

2.6.6 คีย์บอร์ดใช้งำนง่ำย 25.00 27.00 15.00 3.00 0 4.057 0.866 สูง 

2.6.7 ใช้งำนได้ดี ไม่มีกำรขดัข้อง
ระหว่ำงกำรใช้งำน 

24.00 27.00 16.00 2.00 1.00 4.014 0.909 สูง 

2.6.8 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

33.00 31.00 5.00 10.. 0 4.371 0.685 สูง 

2.6.9 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจกำรใช้ตู้ TTRS ระดับใด 

33.00 32.00 5.00 0 0 4.400 0.623 สูง 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
44 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรตู้ TTRS ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.400 โดยมี
ระดับควำมพึงพอใจในด้ำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.429 รองลงมำคือกำรได้รับประโยชน์
จำกบริกำรนี้ มีค่ำเฉลี่ย 4.371 สำมำรถเข้ำใจกำรใช้งำนบนหน้ำจอได้ดี มีค่ำเฉลี่ย 4.304 ตู้ TTRS เปิด
ให้บริกำรสม่ ำเสมอมีค่ำเฉลี่ย 4.261 คีย์บอร์ดใช้งำนได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.057 และสำมำรถใช้งำนตู้ TTRS ได้ดี 
ไม่มีกำรขัดข้องระหว่ำงกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.014 

ตู้ TTRS ที่ผู้บริโภคมีกำรใช้งำนเป็นประจ ำ ได้แก่ 
●  โรงเรียนเศรษฐเสถียในพระรำชูปถัมภ์   
●  โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม 
●  โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนนทบุรี 
●  โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ 
●  โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชลบุรี 
●  วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
●  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
●  กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ (พก.) 
●  สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
●  ชมรมคนหูหนวกเชียงใหม่ 
●  สมำคมคนหูหนวกสงขลำ 
●  บริษัทแพนดอร่ำ โพรดักชั่น จ ำกัด 
●  ชมรมคนหูหนวกร้อยเอ็ด 
●  ชุมชนคนหูหนวกพระรำมเก้ำ 
●  บิ๊กซีสำขำบำงนำ 
●  บิ๊กซีสำขำรัชดำ 
●  บิ๊กซีสำขำนนทบุรี 
●  บิ๊กซีสำขำสะพำนควำย 
●  บิ๊กซีสำขำรำชด ำริ 
●  บิ๊กซีสำขำติวำนนท์ 
●  บิ๊กซีสำขำบำงนำ 
●  บิ๊กซีสำขำนครสวรรค์ 
●  บิ๊กซีสำขำพระรำม 4 
●  บิ๊กซีสำขำส ำโรง 
●  บิ๊กซีสำขำสุขำภิบำล 3 
●  โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ 
●  ห้ำงสรรพสินค้ำสยำมสแควร์วัน 
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●  AIS Shop สำขำเซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ 
●  MRT ศูนย์สิริกิติ์  
●  โรงพยำบำลศิริรำช 

 
2.7 บริการสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.7 TTRS Video      4.204 0.727 สูง 
2.7.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่
สมัครสมำชิกง่ำย รู้ช่องทำงดำวน์
โหลดโปรแกรม) 

48.00 28.00 11.00 0 0 4.425 0.709 สูง 

2.7.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยไดร้วดเร็ว 34.00 41.00 11.00 1.00 0 4.241 0.715 สูง 

2.7.3 ภำพวิดีโอชัดเจน 35.00 38.00 12.00 2.00 0 4.218 0.769 สูง 

2.7.4 ท่ำนพึงพอใจในบริกำรแอป
พลิเคชัน TTRS Video (กรณี
ฉุกเฉิน) 

16.00 40.00 24.00 5.00 0 3.788 0.818 สูง 

2.7.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

35.00 42.00 10.00 0 0 4.287 0.663 สูง 

2.7.6 โดยภำพรวม ท่ำนพึงพอใจ
บริกำร TTRS Video ระดับใด 

34.00 43.00 9.00 1.00 0 4.264 0.690 สูง 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำร TTRS Video ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.264 
โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย  4.425 รองลงมำคือกำรได้รับ
ประโยชน์จำกบริกำรนี้ มีค่ำเฉลี่ย 4.287 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.241 ภำพวิดีโอชัดเจน มี
ค่ำเฉลี่ย 4.218 และควำมพึงพอใจในบริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Video (กรณีฉุกเฉิน) มีค่ำเฉลี่ย 3.788 
 
2.8 บริการ TTRS Captioned Phone 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.8 บริกำร TTRS Captioned 
Phone 

     3.375 0.884 ปำนกลำง 

2.8.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่
สมัครสมำชิกง่ำย รู้ช่องทำงดำวน์
โหลดโปรแกรม) 

0 2.00 0 2.00 0 3.000 1.155 ปำนกลำง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2.8.2 เจ้ำหน้ำทีร่ับสำยไดร้วดเร็ว 0 2.00 0 2.00 0 3.000 1.155 ปำนกลำง 

2.8.3 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำบรรยำยได้
รวดเร็ว 

0 1.00 3.00 0 0 3.250 0.500 ปำนกลำง 

2.8.4 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำบรรยำยได้
ถูกต้อง 

1.00 1.00 2.00 0 0 3.750 0.957 สูง 

2.8.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

1.00 1.00 2.00 0 0 3.750 0.957 สูง 

2.8.6 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจบริกำร TTRS Captioned 
Phone ในระดับใด 

0 2.00 2.00 0 0 3.500 0.577 ปำนกลำง 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำร TTRS Captioned Phone ในระดับปำน
กลำง มีค่ำเฉลี่ย 3.500 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้และเจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำ
บรรยำยได้ถูกต้องในระดับสูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 3.750 รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำบรรยำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 
3.250 กำรเข้ำถึงบริกำรได้สะดวกและเจ้ำหน้ำที่รับสำยเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 3.000 

 
3. เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ (TTRS Helpdesk) 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. เจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์      4.351 0.750 สูง 
3.1.1 กำรติดต่อผ่ำน Line: 
ttrs.thailand 

70.00 21.00 5.00 0 0 4.677 0.571 สูง 

3.1.2 กำรติดต่อผ่ำน  
Fanpage TTRS Thailand  

55.00 29.00 11.00 0 0 4.463 0.697 สูง 

3.1.3 กำรติดต่อผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Video 

46.00 36.00 14.00 0 0 4.333 0.721 สูง 

3.1.4 กำรติดต่อผ่ำนวดิีโอโฟน  33.00 31.00 19.00 8.00 4.00 3.853 1.120 สูง 

3.2 เจ้ำหน้ำท่ีรับสำยเร็ว 45.00 36.00 15.00 1.00 0 4.289 0.763 สูง 

3.3 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง 53.00 34.00 9.00 1.00 0 4.433 0.706 สูง 

3.4 เข้ำใจควำมต้องกำรของคนหู
หนวกได้อย่ำงรวดเร็ว 

49.00 37.00 10.00 1.00 0 4.381 0.714 สูง 

3.5 พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว 45.00 32.00 18.00 2.00 0 4.237 0.826 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.6 มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

49.00 37.00 10.00 1.00 0 4.381 0.714 สูง 

3.7 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 54.00 36.00 7.00 0 0 4.485 0.631 สูง 

3.8 ให้ควำมช่วยเหลือในกำร
ลงทะเบียน 

56.00 30.00 10.00 1.00 0 4.454 0.722 สูง 

3.9 สำมำรถตอบเรื่องร้องเรียนได ้ 46.00 35.00 14.00 1.00 1.00 4.278 0.826 สูง 

3.10 สำมำรถตอบค ำถำมของท่ำน
จำกบริกำรติดต่อสอบถำมได ้

46.00 36.00 15.00 0 0 4.320 0.730 สูง 

3.11 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง
พอใจเจ้ำหน้ำที่ TTRS ในระดับใด 

49.00 31.00 17.00 0 0 4.330 0.760 สูง 

 
พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ (TTRS Helpdesk) ใน

ระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.330 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนช่องทำงไลน์ 
ttrs.thailand มีค่ำเฉลี่ย 4.677 รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพ-เรียบร้อย มีค่ำเฉลี่ย 4.485 พึงพอใจใน
กำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนช่องทำง TTRS Thailand แฟนเพจ มีค่ำเฉลี่ย 4.463 เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือใน
กำรลงทะเบียน มีค่ำเฉลี่ย 4.454 เจ้ำหน้ำที่ท ำภำษำมือชัดเจนและถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.433 เจ้ำหน้ำที่เข้ำ
ใจควำมต้องกำรของคนหูหนวกได้อย่ำงรวดเร็วและเจ้ำหน้ำที่มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกันคือ 4.381 พึงพอใจในกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนช่องทำงแอปพลิเคชัน TTRS Video เมนู Helpdesk มี
ค่ำเฉลี่ย 4.333 ควำมพึงพอใจในด้ำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถตอบค ำถำมจำกบริกำรติดต่อสอบถำมได้ มีค่ำเฉลี่ย 
4.320 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.289 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตอบเรื่องร้องเรียนได้ มีค่ำเฉลี่ย 4.278 
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.237 และกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนช่องทำงวิดีโอโฟนมี
ค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.853 เนื่องจำกผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้บริกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ผ่ำน
วิดีโอโฟน 
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4. เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร TTRS (ล่ามภาษามือ) 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. เจ้ำหน้ำท่ี TTRS      4.018 0.774 สูง 
4.1 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง 30.00 46.00 23.00 1.00 0 4.050 0.757 สูง 
4.2 สะกดนิ้วมือชัดเจน-ถูกต้อง 18.00 50.00 27.00 4.00 1.00 3.800 0.816 สูง 
4.3 สีหน้ำชัดเจน แสดงควำมรูส้ึก/
อำรมณ์ขณะให้บริกำรได้อย่ำง
ถูกต้อง 

18.00 46.00 30.00 6.00 0 3.760 0.818 สูง 

4.4 เข้ำใจควำมต้องกำรของคนหู
หนวกได้อย่ำงรวดเร็ว 

27.00 43.00 27.00 3.00 0 3.940 0.814 สูง 

4.5 พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว 30.00 39.00 28.00 3.00 0 3.960 0.840 สูง 

4.6 พิมพ์ข้อควำมตอบได้ถูกต้อง 30.00 42.00 27.00 1.00 0 4.010 0.785 สูง 

4.7 มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

35.00 42.00 22.00 1.00 0 4.110 0.777 สูง 

4.8 บุคลิกดี น่ำเช่ือถือ 27.00 53.00 18.00 2.00 0 4.050 0.730 สูง 

4.9 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 45.00 44.00 11.00 0 0 4.340 0.670 สูง 

4.10 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง
พอใจเจ้ำหน้ำที่ TTRS ในระดับใด 

35.00 47.00 17.00 1.00 0 4.160 0.735 สูง 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในเจ้ำหน้ำที่ TTRS ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.160 
โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรแต่งกำยสุภำพ-เรียบร้อยสูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.340 รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่ำเฉลี่ย 4.110 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้องและเจ้ำหน้ำที่มีบุคลิกดีและ
น่ำเชื่อถือมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันคือ 4.050 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถพิมพ์ข้อควำมตอบได้ถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.010 
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถพิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 3.960 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำใจควำมต้องกำรของคน
หูหนวกได้อย่ำงรวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 3.940 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถสะกดนิ้วมือได้ชัดเจน-ถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 3.800 
และในด้ำนกำรแสดงสีหน้ำชัดเจน แสดงควำมรู้สึกหรืออำรมณ์ขณะให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ยน้อย
ทีสุ่ด คือ 3.760 
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5. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fanpage TTRS Thailand 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5. กำรประชำสมัพันธ์ผ่ำน FB:  
TTRS Thailand Fanpage 

     4.390 0.684 สูง 

5.1 เรื่องที่ท ำวิดีโอภำษำมือมีควำม
น่ำสนใจ 

52.00 41.00 5.00 0 0 4.480 0.596 สูง 

5.2 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง 44.00 48.00 4.00 2.00 0 4.367 0.664 สูง 
5.3 มีกำรเผยแพร่ข่ำวและวิดีโอ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

44.00 43.00 6.00 4.00 1.00 4.276 0.835 สูง 

5.4 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง
พอใจข้อมูลและข่ำวสำรใน 
FB: TTRS Thailand ในระดับใด 

50.00 42.00 5.00 1.00 0 4.439 0.643 สูง 

พบว่ำ โดยภำพรวมผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.439 โดยมีระดับควำมพึง
พอใจในด้ำนเรื่องที่ท ำวิดีโอภำษำมือมีควำมน่ำสนใจสูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.480 รองลงมำคือภำษำมือของผู้ที่ท ำ
วิดีโอเผยแพร่ใน TTRS Thailand Fanpage มีควำมชัดเจนและถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.367 และมีกำรเผยแพร่
ข่ำวและวิดีโออย่ำงสม่ ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ย 4.276 
 
6. ภาพรวมของความพึงพอใจในบริการ TTRS 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

x  S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

6.1 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง
พอใจในกำรใช้บริกำร TTRS “ทุก
บริกำรระดับใด” 

60.00 35.00 3.00 0 2.00 4.510 0.745 สูง 

พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมำมีควำมพึงพอใจระดับ
มำกคิดเป็นร้อยละ 35 พึงพอใจระดับปำนกลำงคิดเป็นร้อยละ 6 พึงพอใจในระดับน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2  
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7. ผู้บริโภคชอบบริการอะไรของ TTRS มากที่สุด 

 
พบว่ำ บริกำรที่ผู้บริโภคชื่นชอบมำกที่สุด คือ บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 79 

คะแนน รองลงมำคือบริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 42 คะแนน บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Message 37 คะแนน บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 27 คะแนน บริกำร
สนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th 20 คะแนน บริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th 14 
คะแนน บริกำรข้อควำมสั้นหรือ SMS 12 คะแนน และบริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone 2 
คะแนน 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ระบบลงทะเบียน  

ปัญหา 
●  บริกำรต่ำง ๆ สมัครสมำชิกไม่เหมือนกัน ท ำให้ผู้ใช้บริกำรสับสน 

ข้อเสนอแนะ 
●  ต้องกำรสมัครสมำชิกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเองในทุกบริกำร  

 
2. ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร (TTRS) 
กลุ่มที่ 1: บริการสนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์ www.ttrs.or.th และบริการสนทนาวิดีโอผ่านตู้ TTRS  
วิทยำกร: คุณกมลทิพย์ ว่องธนะบูรณ์ ล่ำมภำษำมือ: คุณเต็มศิริณ ชลธำรสีหวัฒน์  
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คะแนนในแต่ละบริการที่ ผู้บริโภคชื่นชอบ (หน่วย: คะแนน)
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1.1 บริการสนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์ www.ttrs.or.th 

ปัญหา 
●  ปี 2560 ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำน Google Chrome และ IE แล้วมีปัญหำจอด ำตลอด 
●  ใช้ Windows 10 ท ำให้ไม่สำมำรถใช้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
●  ต้องกำรให้คนหูหนวกสำมำรถสมัครสมำชิก เปลี่ยนแปลงข้อมูลและแก้ไขรหัสลับได้ด้วยตนเอง

ผ่ำนเว็บไซต์ 
●  ต้องกำรให้ขยำยพ้ืนที่จอล่ำมภำษษมือให้ใหญ่มำกขึ้น และลดพื้นที่ฝั่งพิมพ์ข้อควำมให้ลดลง เพ่ือ

จะได้มองเห็นหน้ำจอล่ำมอย่ำงชัดเจน 
●  ต้องกำรให้มีเมนู “ติดต่อช่ำงเทคนิค TTRS” บนเว็บไซต์ เพ่ือสอบถำมวิธีกำรแก้ปัญหำได้โดยตรง 

1.2 บริการสนทนาวิดีโอผ่านตู้ TTRS  
ปัญหา 
●  ตู้ TTRS ที่ติดตั้งตำมห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี ตั้งอยู่บริเวณห้องน้ ำมำกเกินไป ท ำให้ใช้บริกำรไม่

สะดวก 
●  คีย์บอร์ดแบบทัชสกรีนใช้งำนยำก เพรำะกดปุ่มแล้วตัวอักษรไม่ตรงกับนิ้วมือ 
●  วิดีโอค้ำง จอด ำ อินเทอร์เน็ตมีปัญหำบ่อย 
●  กล้องของตู้ TTRS อยู่ในระดับต่ ำเกินไป  

ข้อเสนอแนะ 
●  ต้องกำรให้มีไฟอัตโนมัติที่ตู้ TTRS เพ่ือให้ล่ำมเห็นวิดีโอฝั่งคนหูหนวกได้อย่ำงชัดเจนในเวลำ

กลำงคืน 
●  ต้องกำรให้มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรล่ำมภำษำมือหลังใช้บริกำร 
●  ต้องกำรให้มีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของตู้ TTRS ทุกวันและตรวจสอบทุกตู้ เพรำะพบตู้เสีย

บ่อยครั้ง 
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●  ต้องกำรให้มีเม้ำส์ปำกกำเพ่ือเขียนชื่อหรือข้อควำมได้อย่ำงรวดเร็ว แทนกำรพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ด
หรือกดปุ่มทัชสกรีน  

●  ต้องกำรเมนูกำรใช้บริกำรที่ติดอยู่บนตู้ ตรงกับหน้ำจอ เช่น ปุ่มติดต่อเรื่องฉุกเฉิน 
●  ต้องกำรฉำกหลังในกำรใช้บริกำรตู้ TTRS เพ่ือควำมเป็นส่วนตัวในกำรใช้บริกำร 

 
กลุ่มที่ 2: บริการ SMS แอปพลิเคชัน TTRS Message และ TTRS Captioned Phone  
วิทยากร: อ.กานต์ อรรถยุกติ ล่ามภาษามือ: คุณสุพัฒน์ศร เสียวสุข 

  
 
2.1 บริการ SMS  

ปัญหา 
●  ส่ง SMS ไปหลำยข้อควำม แต่ล่ำมภำษำมือไม่ตอบกลับหรือตอบกลับช้ำ 

ข้อเสนอแนะ 
●  ต้องกำรให้มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรล่ำมภำษำมือหลังใช้บริกำร 

2.2 บริการแอปพลิเคชัน TTRS Message 
ปัญหา 
●  ส่งข้อควำมแล้วรอล่ำมภำษำมือตอบกลับนำนมำก  
●  แอปพลิเคชันมีปัญหำค้ำงบ่อยครั้ง ต้องท ำกำร Kill App แล้วเปิดใหม่ทุกครั้ง 
●  จ ำนวนข้อควำมที่แจ้งเตือนมำกกว่ำจ ำนวนข้อควำมใหม่ที่ได้รับ (แจ้งเตือน 7 ข้อควำม แต่มี

ข้อควำมใหม่เพียง 1 ข้อควำม) 
ข้อเสนอแนะ 
●  ต้องกำรให้มีข้อควำมหรือสัญลักษณ์แจ้งว่ำคลิปวิดีโอที่แนบในแอปพลิเคชัน TTRS Message 

สำมำรถบันทึกได้ไม่เกินก่ีนำที 
●  ต้องกำรให้มีกำรระบุพิกัดให้ล่ำมภำษำมือทรำบและสำมำรถบอกกับคนหูดีได้  
●  กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ ต้องกำรให้ประวัติกำรสนทนำค้ำงอยู่ในระบบกำรล็อคอิน 

ไม่ได้เก็บไว้ในเครื่อง เพื่อจะได้ย้อนดูประวัติกำรสนทนำได้  
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●  ต้องกำรให้มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรล่ำมภำษำมือหลังใช้บริกำร 
●  กำรตอบกลับข้อควำม ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือส่งคลิปวิดีโอภำษำมือและข้อควำมพร้อมกัน 

เพ่ือให้คนหูหนวกเข้ำใจข้อควำมท่ีคนหูดีสื่อสำรกลับมำ 
 

2.3 บริการแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone 
ปัญหา 
●  รอเจ้ำหน้ำที่รับสำยนำนมำก  
●  เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ภำษำไทยไม่ถูกต้องและไม่ทันบ่อยครั้ง 

ข้อเสนอแนะ   
●  ต้องกำรให้มีกำรระบุพิกัดให้เจ้ำหน้ำที่ TTRS ทรำบและสำมำรถบอกกับคนหูดีได้  
●  ต้องกำรให้มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรล่ำมภำษำมือหลังใช้บริกำร 
●  บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone เป็นทำงเลือกส ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินที่

ไม่รู้ภำษำมือ อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกข้ึน 
 

กลุ่มที่ 3: บริการแอปพลิเคชัน TTRS Video 
วิทยากร: คุณธวัชชัย งามธนไพศาล ล่ามภาษามือ: คุณกนกอร วงษ์ค าหาญ 

  
 

ปัญหา 
●  ประวัติกำรสนทนำที่เป็นข้อควำมตอนใช้บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Video เก็บบันทึกลงใน

เครื่องไม่ได้  
●  อ่ำนเมนูของ TTRS Video ไม่ได้เพรำะเป็นภำษำอังกฤษ ต้องกำรให้เปลี่ยนเป็นภำษำไทย 
●  รอคิวใช้บริกำร TTRS Video นำนบ่อยครั้ง 

ข้อเสนอแนะ 
●  ต้องกำรให้มีกำรระบุพิกัดให้เจ้ำหน้ำที่ TTRS ทรำบและสำมำรถบอกกับคนหูดีได้  
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●  กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ ต้องกำรให้ประวัติกำรสนทนำค้ำงอยู่ในระบบกำรล็อคอิน 
ไม่ได้เก็บไว้ในเครื่อง เพื่อจะได้ย้อนดูประวัติกำรสนทนำได้  

●  ต้องกำรให้มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรล่ำมภำษำมือหลังใช้บริกำร 
●  ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ TTRS ส่งประวัติกำรใช้บริกำรที่เป็นตัวอักษรให้กับคนหูหนวกหลังใช้บริกำร

เสร็จแล้วทำง e-mail เพ่ือจะได้เก็บเป็นข้อมูล เช่น กำรจองตั๋วเครื่องบิน กำรจองโรงแรม 
●  ต้องกำรให้มีกำรพิมพ์เบอร์หูดีที่จะติดต่อก่อนใช้บริกำร เหมือนกับบริกำรแอปพลิเคชัน TTRS 

Live Chat 
●  ต้องกำรให้มีกำรเพิ่มเมนู VRI แยกออกมำจำก 3 เมนูที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 
กลุ่มที่ 4: บริการสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th และแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
วิทยากร: คุณนพวรรณ ชัยณรงค์ ล่ามภาษามือ: คุณภัทรพงศ์ พิกุลเงินและคุณชนัญชิดาชีพเสรี 

  
4.1 บริการสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th 

ปัญหา 
●  ล่ำมภำษำมือพิมพ์ข้อควำมไม่ทัน เช่น กรณีติดต่อ Call Center 
●  หน้ำจอสนทนำค้ำง พิมพ์ต่อไม่ได้ และมีปัญหำสำยหลุดขณะใช้บริกำร 

ข้อเสนอแนะ 
●  ต้องกำรให้มีกำรระบุพิกัดให้เจ้ำหน้ำที่ TTRS ทรำบและสำมำรถบอกกับคนหูดีได้  
●  ต้องกำรให้มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรล่ำมภำษำมือหลังใช้บริกำร 
●  ต้องกำรให้ระบบกำรพิมพ์ข้อควำมฝั่งล่ำมภำษำมือเป็นข้อควำมอัตโนมัติ เพ่ือแก้ไขปัญหำเรื่อง

ล่ำมภำษำมือพิมพ์ข้อควำมไม่ทัน เช่น กรณีโทรติดต่อ Call Center 
●  ต้องกำรให้มีระบบสะกดค ำอัตโนมัติ เพื่อจะได้สะดวกในกำรใช้บริกำร 

4.2 บริการสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
ปัญหา 
●  ล่ำมภำษำมือพิมพ์ข้อควำมไม่ทัน เช่น กรณีติดต่อ Call Center 
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●  บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat ใช้ไม่ได้กับ Samsung Note 4 ต้อง Uninstall และ 
Install แอปพลิเคชันใหม่ทุกครั้งที่ใช้งำน เพรำะแอปพลิเคชันจะค้ำงตั้งแต่พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของ
คนหูดี 

●  ไม่ได้รับประวัติกำรสนทนำทำง e-mail หลังใช้บริกำรเสร็จแล้ว 
ข้อเสนอแนะ 
●  ต้องกำรให้มีกำรระบุพิกัดให้เจ้ำหน้ำที่ TTRS ทรำบและสำมำรถบอกกับคนหูดีได้  
●  กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ ต้องกำรให้ประวัติกำรสนทนำค้ำงอยู่ในระบบกำรล็อคอิน 

ไม่ได้เก็บไว้ในเครื่อง เพื่อจะได้ย้อนดูประวัติกำรสนทนำได้  
●  ต้องกำรให้มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรล่ำมภำษำมือหลังใช้บริกำร 
●  ต้องกำรให้ระบบกำรพิมพ์ข้อควำมฝั่งล่ำมภำษำมือเป็นข้อควำมอัตโนมัติ เพ่ือแก้ไขปัญหำเรื่อง

ล่ำมภำษำมือพิมพ์ข้อควำมไม่ทัน เช่น กรณีโทรติดต่อ Call Center 
●  ต้องกำรให้ส่งไฟล์แนบ เช่น รูปภำพ หรือคลิปวิดีโอขณะสนทนำได้ 
●  ต้องกำรให้มีบริกำรหูดีติดต่อคนหูหนวกโดยกำรฝำกข้อควำมหรือคลิปวิดีโอทิ้งไว้ในแอป TTRS 

Live Chat 
●  ต้องกำรให้มีระบบสะกดค ำอัตโนมัติ เพื่อจะได้สะดวกในกำรใช้บริกำร 

 
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มที่ 1-4 เกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่:  
1. เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ (บริการภาษามือ) 

ปัญหา  
●  ติดต่อเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ไม่ได้ในวันหยุด  

ข้อเสนอแนะ 
●  ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ยิ้มแย้มมำกข้ึน 
●  ต้องกำรให้ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ในเรื่องกำรแก้ไขปัญหำทำงเทคนิคให้มำกขึ้น 

2. เจ้าหน้าที่ TTRS (ล่ามภาษามือ) 
ปัญหา 
●  ล่ำมภำษำมือไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
●  ล่ำมภำษำมือไม่แสดงสีหน้ำและอำรมณ์ตำมคนหูหนวกและคนหูดี 
●  ล่ำมภำษำมือยังไม่เชี่ยวชำญเรื่องกำรสะกดนิ้วมือ 
●  ล่ำมภำษำมือยังไม่เชี่ยวชำญภำษำมือชุมชน 
●  ล่ำมภำษำมือจัดเสื้อผ้ำและทรงผมตอนที่กดรับสำยคนหูหนวกแล้ว ท ำให้ดูไม่เรียบร้อย 
●  ไม่ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือบอกข้อมูลที่คนหูหนวกไม่ต้องกำรบอกให้คนหูดีทรำบ 
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ข้อเสนอแนะ 
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือมีรอยยิ้มในกำรให้บริกำร 
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือแสดงสีหน้ำที่ถูกต้องขณะแปล ไม่ควรน ำอำรมณ์ส่วนตัวมำเก่ียวข้องขณะ

ให้บริกำร 
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือแสดงอำรมณ์และท่ำทำงให้ถูกต้อง 
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือแต่งกำย แต่งหน้ำ โกนหนวดเครำให้เรียบร้อย 
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือทำลิปสติกท่ีสีไม่ฉูดฉำดเกินไป 
●  ต้องกำรให้สอนภำษำมือและมำรยำทให้กับล่ำมภำษำมือ TTRS 
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือฝึกอ่ำนภำษำมือให้เร็วขึ้น  
●  ต้องกำรให้ล่ำมท ำภำษำมือใช้ชัดเจน  
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือฝึกสะกดนิ้วมือให้เร็วและถูกต้อง 
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือเรียนภำษำมือเบื้องต้นระดับ 1-5 และมีกำรประเมินเกี่ยวกับทักษะภำษำ

มือของล่ำมแต่ละคน  
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือมีกำรประเมินภำษำมือของตนเอง 1 ครั้งต่อปี เพ่ือจะได้ทรำบว่ำจะต้อง

พัฒนำภำษำมืออีกมำกน้อยเพียงใด 
●  ต้องกำรให้เพิ่มจ ำนวนล่ำมภำษำมือให้มำกข้ึน 
●  ล่ำมภำษำมือควรเรียนรู้ภำษำมือให้มำกข้ึน ไม่อยำกให้ถำมภำษำมือคนหูหนวกซ้ ำหลำยครั้ง

ในขณะให้บริกำร 
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือสำมำรถสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษได้ 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
3.1 บริการที่ต้องการในอนาคต 

●  ต้องกำรให้มีบริกำรแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนคนที่พูดขณะประชุมหรือสัมมนำ เพรำะกำรจอง
ล่ำมภำษำมือในกำรประชุมต้องท ำกำรจองล่วงหน้ำ แต่กรณีท่ีมีกำรแจ้งประชุมกะทันหันท ำให้
จองล่ำมภำษำมือไม่ได้ 

●  ต้องกำรให้มีบริกำรแปลภำษำมือจำกวิดีโอเป็นภำษำไทยที่ถูกต้องส่งให้กับคนหูหนวก 
●  กรณีท่ีคนหูดีต้องกำรติดต่อกลับคนหูหนวก ต้องกำรให้คนหูดีติดต่อมำที่ TTRS แล้ว TTRS ติดต่อ

หำคนหูหนวกได้ทุกบริกำร  
●  ต้องกำรให้เปิดบริกำร 24 ชั่วโมง 
●  ต้องกำรให้มีบริกำรแปลภำษำเขียนของคนหูหนวกให้เป็นภำษำไทยที่ถูกต้อง 
●  ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือออกนอกสถำนที่ได้ในกรณีแจ้งควำม พบแพทย์  
●  ต้องกำรให้มีกำรเตือนของแอปพลิเคชันส ำหรับคนที่ใช้ Smart Watch 
●  ต้องกำรให้มีบริกำรคนหูดีโทรหำคนหูหนวก ที่นอกเหนือจำกบริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Video 
●  ต้องกำรให้มีเมนูล่ำมเฉพำะทำงในแต่ละบริกำรของ TTRS 
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●  ต้องกำรให้มีตัวช่วยที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน TTRS Video เพ่ือเรียกชื่อคนหูหนวกขณะที่รอพบ
หมอที่โรงพยำบำลได้ 

●  ต้องกำรให้มีบริกำรคนหูดีโทรติดต่อคนหูหนวกแบบที่เชื่อมต่อมำ TTRS ได้อัตโนมัติ 
3.2 การฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ 

●  ต้องกำรให้มีกำรท ำข่ำวประชำสัมพันธ์ ควำมรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนทำง Facebook TTRS Thailand 
Fanpage เหมือนเดิม เพรำะคนหูหนวกจะได้รู้ข่ำวสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

●  ต้องกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับบริกำรคนหูดีโทรหำคนหูหนวกให้มำกข้ึน 
●  ต้องกำรให้มีกำรอบรมกำรใช้บริกำรทุกเดือน เช่น ทุกวันเสำร์  
●  ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำร TTRS ให้กับคนหูหนวกครบทั้ง 77 จังหวัด 
●  ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรมเรื่องกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ เพื่อให้คนหู

หนวกสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง 
●  ในกำรฝึกอบรมที่มีคนหูหนวกจ ำนวนมำก ต้องกำรให้มีกำรถ่ำยจอล่ำมบนเวที เพื่อให้คนหูหนวก

ด้ำนหลังมองเห็นได้ชัดเจน 
●  ต้องกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนหูหนวกกับล่ำมภำษำมือ TTRS 

3.3 ประเด็นอ่ืน ๆ  
●  ต้องกำรให้ผู้อ ำนวยกำร TTRS เป็นคนหูหนวก 
●  ต้องกำรให้ TTRS แจกอุปกรณ์ท่ีให้บริกำรกับองค์กรของคนหูหนวกอย่ำงทั่วถึง 
●  ต้องกำรให้มีกำรออกกฎหมำยเรื่องกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำง ๆ ของคนหูหนวกสำมำรถท ำ

ผ่ำนบริกำรล่ำมภำษำมือ TTRS ได้ ไม่ต้องไปติดต่อที่ธนำคำรโดยตรงเพื่อควำมสะดวก 
●  ต้องกำรให้มีหน้ำจอรอสำยทุกบริกำรเป็นภำพวันส ำคัญ หรือประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของ 

TTRS ที่ทันต่อเหตุกำรณ์ 
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รายช่ือผู้จัดท ารายงาน 

1. ศ. วิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์  ที่ปรึกษำ 
2. นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ  ประธำนคณะท ำงำน 
3. นำยอุทัย เจริญวงศ์    คณะท ำงำน 
4. นำยวุฒิพงษ์ ค ำวิลัยศักดิ์  คณะท ำงำน 
5. นำยณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล  คณะท ำงำน 
6. นำงสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
7. นำยปรีชำ แสงวุฒิ   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำงสำวธีรำพร โคโตสี   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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