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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 

 
1. บริการถ่ายทอดการสื่อสารปี 2561 มี 9 บริการ 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 
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ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 
8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด

ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  
เลขหมำยโทรศัพท์ 1412  
กด 3 ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง  
กด 4 ส ำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว ่

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 
Phone  

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

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินสำมำรถติดต่อได้ทุกช่องทำงที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน 
 

 
 

ภำพที่ 1 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 บริกำร 
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2. ผลการด าเนินงาน ศูนย์ TTRS มีจ ำนวนสมำชิกที่สมัครใช้บริกำรจ ำนวนรวม 48,055 คน เป็นสมำชิกใหม่

ในปี 2561 จ ำนวน 300 คน มีจ ำนวนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี 2561 จ ำนวน 193,019 ครั้ง รวม

กำรใหบ้ริกำรปี 2560-2561 เป็นจ ำนวน  290,090 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 27.44 ของเป้ำหมำยจ ำนวนกำร
ให้บริกำรตำมตัวชี้วัด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  

ประเภทของการให้บริการ 
ผลการให้บริการ 
2560 (ก.ค.-ธ.ค.) 

ผลการให้บริการ 
2561  

รวม 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำม
สั้น (SMS)  

3,377 2,146 5,523 

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่ง
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Message 

13,385 24,316 37,701 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ข้อควำมผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 6,352 24,900 31,252 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ 

3,230 2,398 5,628 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดีโอ 

 2,851 2,851 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video  

35,459 82,765 118,224 

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

35,048 51,898 86,946 

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลง
เสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Captioned Phone  

218 1732 1950 

10. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน 

2 13 15 

รวม 97,071 193,019 290,090 
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ในปี 2561 มีผู้ใช้บริกำรนิยมใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Video มำกที่สุด จ ำนวน 82,765 ครั้ง รองลงมำเป็นบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) จ ำนวน 51,898 ครั้ง และบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
แบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat จ ำนวน 24,900 ครั้ง 

3. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของปี 2561 ที่ได้
ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 2561 ผ่านข้อก าหนดมาตรฐานทุกข้อ มีรำยละเอียดผลกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 

การรอสายปกติ 
การรอ
สาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายฉุกเฉิน 

การร้องเรียน 

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดโีอ
ปกติ ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมคี่ำเฉลี่ยกำร
รอสำยว่ำงอยู่ท่ีร้อยละ 3.90 
จำกท่ีก ำหนดจ ำนวนไม่เกิน
ร้อยละ 15  
  

ผลกำร
ให้บริกำร
สนทนำ
วิดีโอ
ฉุกเฉิน 
ผ่าน
ข้อก าหนด
มาตรฐาน 
โดยมี
ค่ำเฉลี่ย
กำรรอสำย
ว่ำงอยู่ท่ี
ร้อยละ 0 
จำกท่ี
ก ำหนด
จ ำนวนไม่
เกินร้อยละ 
10 
  

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน
กำรให้บริกำร SMS ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน 
โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับที่ 0:13 นำที จำกท่ีก ำหนด
ไว้ไมเ่กิน 1:10 นำที  

●  จ ำนวนกำร
ร้องเรียนกำร
ให้บริกำรผ่าน
ข้อก าหนด
มาตรฐาน  
โดยมผีู้
ร้องเรียนที่ร้อย
ละ 0 ของ
จ ำนวนกำรใช้
บริกำรทั้งหมด
ในรอบปี จำกท่ี
ก ำหนดไวไ้ม่
เกินร้อยละ 3 

●  จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่
ไม่พอใจกำร
บริกำรผ่าน
ข้อก าหนด
มาตรฐาน โดย
มีผู้ตอบไม่
พอใจหรือ
พอใจน้อยท่ีสุด
ร้อยละ 0.0057 
ของจ ำนวน

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน
กำรให้บริกำร TTRS Message ปกติ ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับที่ 0:17 นำที 
จำกท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 1:33 นำที 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน
กำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Live Chat และเว็บไซต์ ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับที่ 0:09 นำที 
จำกท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 0:47 นำที 

ผลกำรตอบรับของ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสนทนำวิดโีอผ่ำน
เว็บไซต์และเครื่องบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ (ปกติ) ผ่าน
ข้อก าหนดมาตรฐาน 
โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับ
ภำยใน 15 วินำที ท่ีร้อย
ละ 90.52 จำกท่ีก ำหนด
ไว้ให้เกินร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำรสนทนำ
วิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และ
เครื่องบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรสำธำรณะ 
(ฉุกเฉิน) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน  โดยมีคำ่เฉลีย่
กำรตอบรับภำยใน 10 
วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  
จำกท่ีก ำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 90 
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การรอสายปกติ 
การรอ
สาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายฉุกเฉิน 

การร้องเรียน 

  

ผลกำรตอบรับของ
เจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรในกำรบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำน
โทรศัพท์วิดีโอ (ปกติ) 
ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่
กำรตอบรับภำยใน 15 
วินำที ท่ีร้อยละ 98.70 
จำกท่ีก ำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดีโอ
(ฉุกเฉิน) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน  โดยมีคำ่เฉลีย่
กำรตอบรับภำยใน 10 
วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  
จำกท่ีก ำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 90 

ผู้ตอบ
แบบสอบถำม
ทั้งหมด จำก
มำตรฐำนไม่
เกินร้อยละ 3 

  

ผลกำรตอบรับของ
เจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรในกำรใหบ้ริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Video 
(ปกติ) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่
กำรตอบรับภำยใน 15 
วินำที ท่ีร้อยละ 92.00 
จำกท่ีก ำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนแอปพลเิคชัน 
TTRS Video (ฉุกเฉิน) 
ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน  โดยมีคำ่เฉลีย่
กำรตอบรับภำยใน 10 
วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  
จำกท่ีก ำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 90 

  

ผลกำรตอบรับของ
เจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรในกำรใหบ้ริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
แปลงเสียงเป็นข้อควำม
ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Captioned Phone 
(ปกติ) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่
กำรตอบรับภำยใน 15 
วินำที ท่ีร้อยละ 99.77 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบแปลง
เสียงเป็นข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS 
Captioned Phone 
(ฉุกเฉิน) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน  โดยมีคำ่เฉลีย่
กำรตอบรับภำยใน 10 
วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  
จำกท่ีก ำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 90 
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การรอสายปกติ 
การรอ
สาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายฉุกเฉิน 

การร้องเรียน 

จำกท่ีก ำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 85 
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4. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ ำนวนกำรใช้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
สำมำรถรองรับกำรเข้ำใช้บริกำรของคน
พิกำรกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ของควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรเดิม จำกกำรใช้บริกำรเดิมใน

ระยะที่ 3 มีจ ำนวนกำรใช้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจ ำนวน 704,756 

ครั้ง คิดเป็น 352,378 ครั้ง รวมเป็น 

1,057,134 ครั้ง 

มีจ ำนวนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำร จ ำนวน 193,019 

ครั้ง รวมตลอดโครงกำร 
290,090 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 
27.44 

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

ผู้เข้ำรับกำรอบรมใช้งำนแอป
พลิเคชัน TTRS Caption 
จ ำนวน 17 คน 

3. คุณภำพและประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำร 
3.1. คุณภำพของกำร

ให้บริกำร (service 
level agreement)  

3.2. ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจ 

 
 
ผ่ำนตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนทุกบริกำร 
 
 
มีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

 
 

●  คุณภำพของกำรให้บริกำร
ผ่ำนข้อก ำหนดตำม
มำตรฐำนทุกบริกำร 

●  ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจปี 2561 ได้ร้อยละ 
88 
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ค าน า 

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.) ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร และส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้จัดท ำบันทึกควำมร่วมมือในกำรจั ดท ำโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  3 ธันวำคม 2561 นั้น  โดยมีจุดประสงค์ที่ส ำนักงำน กสทช. จะ
สนับสนุนมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร และ สวทช. ให้ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ด ำเนินกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ตั้งแต่ปี 
2560-2564  เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศ กสทช. เรื่องแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึง
และบริกำรเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) นั้น  

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

 
 

 
(นำยวิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์) 

ประธำนกรรมกำรมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร 
เมษำยน 2562 
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บทที่ 1  
บทน า 

ด้วยคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) มี
ภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ด้ำนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นอ 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 ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2565) ในยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม รวมถึง น โยบำย
และแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนทิศ
ทำงกำรพัฒนำของประเทศโดยรวม สนับสนุนมุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัล 
กำรประกันกำรเข้ำถึงของคนทุกกลุ่ม กำรวำงแผนจำกข้อมูลควำมพร้อมของประเทศและกำรรวมพลังทุกภำค
ส่วนในกำรขับเคลื่อนแผนตำมแนวทำงประชำรัฐเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภำคส่วน โดยภำครัฐจะเป็นผู้
อ ำนวยควำมสะดวกส่งเสริมสนับสนุนภำคประชำชนและภำคธุรกิจควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ
ภำครัฐด้วยดิจิทัล  

แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-
2564) จะมุ่งเน้นกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมแบ่งได้เป็น 2 มิติ กล่ำวคือ (1) มิติเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเน้นกำรจัดให้มี
บริกำรฯ โดยทั่วถึงในพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่ที่มีผลตอบแทนกำรลงทุนต่ ำ พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ให้บริกำรหรือมีแต่ไม่ทั่วถึง
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 
พัฒ นำระบบ โทรคมนำคม เฉพำะท ำงเพ่ื อคน พิกำร และโดยที่ โค รงกำรศู นย์ บ ริ กำรถ่ ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service: TTRS) ได้ถูกก ำหนดให้เป็นหนึ่ง
ในกลไกเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ที่ด ำเนินกำรเรื่องกำรให้บริกำรโทรคมนำคมส ำหรับ
คนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่บกพร่องทำงกำรพูด โดยสร้ำงกำรเชื่อมต่อกำรสื่อสำรระหว่ำงคนพิกำร 
ดังกล่ำวกับคนทั่วไปในสังคมให้สื่อสำรกันได้ นับเป็นกำรก้ำวข้ำมอุปสรรคกำรสื่อสำรที่เกิดขึ้นในสังคมได้  
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ศูนย์TTRS ได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน กสทช. ให้เริ่มด ำเนินกำรนับตั้งแต่ปี 2553 สำมำรถแบ่งกำร
ด ำเนินงำนออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย  

ระยะท่ี 1 กำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ เรื่อง “แผนจัดตั้งศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้
ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดระยะที่ 1 เสนอต่อคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำน กสทช. และ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) ซึ่งให้ควำมเห็นชอบไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 
2553   ศูนย์ TTRS จะเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดบริกำรที่ช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่
บกพร่องทำงกำรพูดรวมทั้งผู้สูงอำยุได้มีช่องทำงสื่อสำรกับบุคคลทั่วไปผ่ำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  
แผนจัดตั้งศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ นี้ได้มีกำรศึกษำวิจัยตำมกรอบแนวคิดกำรวิจัยในกำรศึกษำ
สถำนภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรใช้งำนโทรคมนำคมส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด  โดยได้ศึกษำปัจจัยหลักส ำคัญ 4 ประกำรประกอบด้วย  1) ปัจจัยทำงด้ำนกฎหมำยและนโยบำย
ของประเทศต่ำงๆ และประเทศไทย  2) ปัจจัยทำงด้ำนกำรบริหำรในประเทศต่ำงๆ ที่จัดกำรศูนย์บริกำรกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด  3) ปัจจัยทำงด้ำน
งบประมำณของศูนย์บริกำรกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในประเทศต่ำงๆ  เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
นิวซีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐเกำหลี  4) ปัจจัยทำงด้ำนควำมต้องกำรของผู้ที่บกพร่องทำงกำร
ได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด  ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำน กสทช. และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) 

ระยะที่ 2 กำรจัดท ำโครงกำรน ำร่องจัดตั้งศูนย์ TTRS  โดยที่ส ำนักงำน กสทช. ได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรให้บริกำรสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด  จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรจัดท ำโครงกำรน ำร่องศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ระยะที่ 1 เป็น
เวลำ 1 ปี   โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) จัดตั้งศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ รวมทั้งกำรจัดหำสถำนที่ 
บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน และทดลองกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 2) พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 3) พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 6 บริกำร 3) ด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรอบรมกำรใช้บริกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ รวมถึง
กำรใช้งำนอุปกรณ์ปลำยทำงให้กับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด 4) ทดลองกำร
ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ แก่อำสำสมัครจ ำนวน 300 คน พร้อมทั้งประเมินผลระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรฯ และควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ผลกำรด ำเนินกำรท ำให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำร
ส่วนใหญ่เห็นว่ำมีประโยชน์และควรจะให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงกำรบริกำร
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ระยะที่ 3 กสทช. ประกำศแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือ
สังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) และได้บรรจุให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ TTRS ในประเทศไทยขึ้นเป็นแห่งแรกอย่ำง
เป็นทำงกำร  ดังนั้น ส ำนักงำน กสทช. ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร และในส่วนของกำรพัฒนำเทคโนโลยี
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ให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีที่
น ำมำใช้ในกำรให้บริกำร โดยมีเนคเทคเป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำน  ผลกำรด ำเนินงำน สรุปได้ว่ำ ใน
ระยะเวลำ 5 ปี มีกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 บริกำรแก่สมำชิกรวม 47,579 คน มีจ ำนวนครั้งในกำร
ใช้บริกำรรวมทั้งสิ้น 704,756 ครั้ง  

ปัจจุบัน ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรให้บริกำรทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคมภำยใต้ “แผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564)” จึงได้มีกำรลง
นำมควำมร่วมมือระหว่ำง ส ำนักงำน กสทช. กับมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรและส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ เพ่ือด ำเนินกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรต่อเนื่อง ตำมแผนดังกล่ำวในปี 2560-
2565 

1.1. วัตถุประสงค์  
1) เป็นหลักประกันขั้นพ้ืนฐำนในกำรติดต่อสื่อสำรส ำหรับคนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่

บกพร่องทำงกำรพูด และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
2) เพ่ือให้กลุ่มคนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่บกพร่องทำงกำรพูดมีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร

กับคนทั่วไปได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น  
3) เพ่ือให้กลุ่มคนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่บกพร่องทำงกำรพูด สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของ

ภำครัฐและเอกชนได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
4) เพ่ือด ำเนินกิจกรรมอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 

1.2. เป้าหมาย 
1) เมื่อครบก ำหนด กำรให้บริกำรในปี 2560-2565  ศูนย์ TTRS สำมำรถรองรับกำรเข้ำใช้บริกำรของ

คนพิกำรกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเดิม 
2) คุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรต้องไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนด ดังนี้ 

การรอสาย
ปกต ิ

การรอสาย
ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายฉุกเฉิน 

การร้องเรียน 

ก าหนด
มาตรฐาน 
ค่ำเฉลี่ย
กำรรอสำย
ว่ำงกำร
ให้บริกำร
สนทนำ

ก าหนด
มาตรฐาน 
ค่ำเฉลี่ยกำร
ให้บริกำร
สนทนำวิดีโอ
ฉุกเฉิน กำร
รอสำยว่ำงอยู่

ก าหนดมาตรฐานค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร SMS ปกติไม่เกิน 
1:10 นำที  

●  ก าหนดมาตรฐาน
ค่ำเฉลี่ยจ ำนวนกำร
ร้องเรียนกำร
ให้บริกำรของ
จ ำนวนกำรใช้
บริกำรทั้งหมดใน
รอบปีไม่เกินร้อย

ก าหนดมาตรฐานค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร TTRS Message 
ปกติไม่เกิน 1:33 นำที 

ก าหนดมาตรฐานค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่
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การรอสาย
ปกต ิ

การรอสาย
ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายฉุกเฉิน 

การร้องเรียน 

วิดีโอปกติ
จ ำนวนไม่
เกินร้อยละ 
15  
  

ที่จ ำนวนไม่
เกินร้อยละ 
10 
  

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำม
ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat และเว็บไซตป์กติ
ไม่เกิน 0:47 นำที 

ละ 3 
●  ก าหนดมาตรฐาน

ค่ำเฉลี่ยจ ำนวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่
พอใจกำรบริกำร
ของจ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม
ทั้งหมดไม่เกินร้อย
ละ 3 

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) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอยู่ในระดับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

1.3. ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. จ ำนวนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของควำมสำมำรถในกำรใช้
บริกำรเดิม จำกกำรใช้บริกำรเดิมในระยะที่ 3 (พ.ศ.
2555-2559) ที่มีจ ำนวนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรจ ำนวน 704,756 ครั้ง 

 เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรให้บริกำร 5 ปี จะมี
กำรใช้บริกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 ของบริกำรเดิม คิด
เป็นจ ำนวนครั้งเพ่ิมขึ้น 352,378 ครั้ง รวมเป็น
เพ่ิมข้ึน 1,057,134 ครั้งจำกเดิม 

2. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำ 12,320 คน  
โดยจะอบรมให้กับกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งเป็นผู้ใช้งำนที่
เป็นคนพิกำรทำงกำรได้ยินและทำงกำรพูดและ
บุคคลทั่วไปให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ TTRS จะเริ่ม
ด ำเนินงำนในปี 2562 ใน 77 จังหวัด  

 เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรให้บริกำร 5 ปี จะมีผู้
ได้รับกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของ
ศูนย์ TTRS ไม่น้อยกว่ำ 12,320 คน (3,080 คนต่อปี 
โดยเริ่มด ำเนินงำนปี 2562) 

3. คุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร  
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
3.1. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service level 

agreement) ต้องผ่ำนข้อก ำหนดตำม
มำตรฐำนทุกบริกำร 

 

 มีกำรประเมินกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทั้ง 
9 บริกำรทุกเดือนตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนทุก
บริกำร โดยตั้งเป้ำหมำยให้ผ่ำนทุกบริกำร 

3.2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ต้องไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85 

 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทุกปี 
โดยจะต้องมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
85 

1.4. แผนการด าเนนิงาน ปี 2560-2565 
ศูนย์ TTRS มีแผนงำนหลัก 6 แผนงำน พร้อมกับกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำย เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่

เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2560 ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2565 รวมระยะเวลำ 5 ปี ดังนี้ 
แผนการด าเนนิงาน เป้าหมาย 

1. แผนกำรบริหำรศูนย์ TTRS  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรบุคลำกรแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ำย
บริหำรส ำนักงำน  ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ฝ่ำยระบบ
สำรสนเทศ  
o ปี 2560-2561  ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่รวม 

60 คน  เป็นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 15  คน  
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 38 คน 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 7 คน 

ปี 2562-2565   ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่รวม 
76 คน  เป็นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 15  คน  
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 54 คน 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 7 คน 

 มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงน้อยคนละ 1 หลักสูตร 
 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ TTRS อย่ำงน้อย 2 
ครั้งต่อปี 
 มีกำรประชุมคณะท ำงำนอย่ำงน้อยปีละ 24 ครั้งต่อปี 

2. แผนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำร  

ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 บริกำร ดังนี้ 
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Message 
3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
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แผนการด าเนนิงาน เป้าหมาย 
4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  
5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และ
โทรศัพท์วิดีโอ 
6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Video  
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 
8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ไร้
กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  
9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Captioned Phone 

3. แผนกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS   ปี 2562-2565  จะด ำเนินกำรจัดท ำสื่อรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับกลุ่มเป้ำหมำยได้รู้จักบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำร ทุกปี ดังมีรำยกำรต่อไปนี้ 
o จัดท ำชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จ ำนวน 1 ชุด 
o จัดท ำเอกสำรแนะน ำศูนย์ TTRS จ ำนวน 3,000 แผ่น 
o จัดท ำวีดิทัศน์ภำษำมือแนะน ำกำรใช้งำน  จ ำนวน 2 

เรื่อง  
o จัดท ำของที่ระลึก จ ำนวน 4,000 ชิ้น 

 ปี 2562-2565  มีกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ใน 4 
ภูมิภำคๆ ละ 1 ครั้งต่อปี 

 ปี 2562-2565  จัดงำนแถลงข่ำว 1 ครั้งต่อปี 
4. แผนกำรอบรมกำรใช้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  
 ปี 2561 – 2565 กำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรค ำบรรยำยแทน

เสียง 77 จังหวัดๆ ละ 4 คน  (ถัวเฉลี่ยได้)  รวมเป็น 308 คน 
ต่อปี 

 ปี 2562  จัดอบรมแกนน ำ 77 จังหวัดๆ ละ 2 คน รวมเป็น 
154  คน 

 ปี 2562 – 2565 จัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
77 จังหวัดๆ ละ 40 คน (ถัวเฉลี่ยได้) รวมเป็น 3,080 คนต่อปี  

5. แผนกำรติดตำมประเมินผลเพ่ือรับ
ฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ใช้ 

 ปี 2560 จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี เป้ำหมำย 100 
คน 

 ปี 2561 จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี เป้ำหมำย 100 
คน 
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แผนการด าเนนิงาน เป้าหมาย 
 ปี 2562 จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี เป้ำหมำย 4 

ภูมิภำคๆ ละ 50 คน รวม 200 คน 
 ปี 2563 จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี เป้ำหมำย 4 

ภูมิภำคๆ ละ 50 คน รวม 200 คน 
 ปี 2564 จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี เป้ำหมำย 4 

ภูมิภำคๆ ละ 50 คน รวม 200 คน 
6. แผนกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ  สนับสนุนกำรผลิตล่ำมภำษำมือ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยให้

มหำวิทยำลัยจัดหำล่ำมภำษำมือเพ่ือมำเป็นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS จ ำนวน 20 คน 
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บทที่ 2  
การบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

กำรด ำเนินงำนของศูนย์ TTRS มีกำรบริหำรศูนย์ TTRS โดยคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และด ำเนินงำนโดยคณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรแห่งประเทศไทย 
มีรำยละเอียดดังนี้ 

2.1. โครงสร้างองค์กร 
ปัจจุบัน ศูนย์ TTRS มีบุคลำกรในต ำแหน่งต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรฯ จ ำนวน 45 คน  แบ่งเป็น 3 ฝ่ำยคือ ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน  ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และฝ่ำย
ระบบสำรสนเทศ ตำมโครงสร้ำงองค์กรดังภำพ 

 

 
ภำพที่ 2 โครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 

 ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน ประกอบด้วย 5 งำน คือ งำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ  งำนบุคคล  งำน
ประชำสัมพันธ์  และงำนธุรกำร   

 ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ประกอบด้วย 2 งำน คือ  งำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  และ
งำนบริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง 

 ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ ประกอบด้วย 1 งำน คืองำนระบบสำรสนเทศ 
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2.2. บุคลากร 
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน ปี 2561  ศูนย์ TTRS ได้ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังของศูนย์ไว้ว่ำจะมีอัตรำก ำลัง

รวม 60 คน  ดังมีรำยละเอียดคือ 
 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 15  คน   
 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 38 คน  
 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 7 คน 

ในกำรบริหำรงำนของศูนย์ TTRS  ประจ ำปี  2561 มีจ ำนวนบุคลำกรของศูนย์ในแต่ละเดือน ดัง
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 และมีรำยชื่อบุคลำกรในภำคผนวก ข 
 

ตารางที ่1 จ านวนบุคลากรของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ ประจ าปี 2561 

ปี 2561  
จ านวนเจ้าหน้าที่ (คน) 

ฝ่ายบริหาร
ส านักงาน 

ฝ่ายบริการถ่ายทอด
การสื่อสาร 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ฝ่ายฝึกอบรมและ
ประชาสัมพันธ์ 

รวม 

มกรำคม 6 35 4 2 47 
กุมภำพันธ์ 5 35 5 2 47 
มีนำคม 5 34 4 2 45 
เมษำยน 6 33 5  

 
 
 

ประกำศปรับปรุงโครงสร้ำงใหม่
ประจ ำป ี2561 ยุบฝ่ำยฝึกอบรม

และประชำสัมพันธ์ มำรวมกบัฝ่ำย

ส ำนักงำน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 

มีนำคม 2561 

44 
พฤษภำคม 6 33 5 44 
มิถุนำยน 6 33 5 44 
กรกฎำคม 7 31 5 43 
สิงหำคม 7 31 5 43 
กันยำยน 8 31 5 44 
ตุลำคม 8 31 5 44 
พฤศจิกำยน 10 31 5 46 
ธันวำคม 10 31 5 46 

2.3. การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ TTRS ได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอำคำร 4 
ชั้น 2 ส ำนักงำน กสทช. โดยมีวำระกำรประชุม เพ่ือพิจำรณำ 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือนกรกฎำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2560 มีผลกำรพิจำรณำ เห็นชอบ
ต่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ เพื่อเสนอส ำนักงำน กสทช. ต่อไป โดยให้เพ่ิมเติมเรื่องก ำหนดตัวชี้วัด
ข้อที่  1 เรื่องจ ำนวนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ
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ควำมสำมำรถในกำรใช้บริกำรเดิม โดยอ้ำงอิงจำกยอดรวมกำรใช้บริกำรเดิมในระยะที่ 3 (พ.ศ.2555-
2559) 

 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือนมกรำคม - มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีผลกำรพิจำรณำ 
เห็นชอบต่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ เพ่ือเสนอส ำนักงำน กสทช. ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะจำกที่
ประชุมดังนี้  

 มหำวิทยำลัยสวนดุสิตยินดีให้ควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมล่ำมภำษำมือ 
 ควรให้มีกำรเปิดบริกำร 24 ชั่วโมง เพ่ือรองรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่ไม่ทรำบว่ำจะเกิดขึ้น

ช่วงเวลำใด 
 ควรมีสวัสดิกำรล่ำมภำษำมือที่เหมำะสม 
 ควรให้บริกำรคนหูดีโทรหำคนหูหนวกได้โดยตรงเช่นเดียวกับที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ซึ่งจะเป็นกำรลงทะเบียนแสดงตนเป็นคนหูหนวก ระบบจะเชื่อมต่อกับศูนย์ TTRS 
อัตโนมัติ 

 ควรมีรำยงำนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ที่ศูนย์ TTRS ให้บริกำรไปยังสถำบัน
กำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติทรำบทุกครั้ง 

 ควร ให้สถำบันกำรศึกษำมำร่วมพัฒนำล่ำมภำษำมือให้กับศูนย์ TTRS 
 ควรให้สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและสถำบันกำรศึกษำรับจัดอบรมกำรใช้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ TTRS ในแต่ละป ี

2.4. การประชุมคณะท างานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ TTRS ได้จัดประชุมคณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่ง ประเทศไทย ในเดือน

มกรำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2561 โดยได้ด ำเนินกำรในกำรประชุมทุกเดือน รวม 19 ครั้ง คิดเป็นควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยร้อยละ 80  ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ สถานที ่

1 29 มกรำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
2 12 กุมภำพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
3 3 มีนำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
4 27 มีนำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
5 18 เมษำยน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
6 3 พฤษภำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
7 18 พฤษภำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
8 1 มิถุนำยน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
9 12 มิถุนำยน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
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ครั้งที ่ วันที่ สถานที ่

10 25 มิถุนำยน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
11 25 กรกฎำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
12 7 สิงหำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
13 6  กันยำยน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
14 9 ตุลำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
15 19 ตุลำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
16 30 ตุลำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
17 16 พฤศจิกำยน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
18 30 พฤศจิกำยน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
19 24  ธันวำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

2.5. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประจ าปี 
ศูนย์ TTRS จัดกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้บริโภคประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 

2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกี่ยวกับบริกำรและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ของ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย  เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำร
ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรให้มีควำมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรซึ่งเป็นผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน 
รวมทั้งประเมินคุณภำพและประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น มีจ ำนวนทั้งสิ้น 96 คน  กำรคัดเลือกรำยชื่อเพ่ือเชิญจะคัดจำก
รำยชื่อผู้ที่ใช้บริกำรสูงสุดในแต่ละบริกำรมำเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย โดยอ้ำงอิงกับจ ำนวนครั้งของกำรใช้
บริกำรเพ่ือให้ได้ผู้เป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมเข้ำใจกำรให้บริกำร สำมำรถระบุปัญหำหรือข้อเสนอแนะได้อย่ำง
ตรงประเด็น  นอกจำกนี้ ยังมีกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งอ่ืน ด้วยกำรเชิญผู้แทนคนหูหนวกจำกภำคต่ำงๆ  
มำร่วมน ำเสนอประเด็นบนเวที  โดยผู้แทนคนหูหนวกที่มำน ำเสนอจะเป็นประธำนกลุ่ม ประธำนชมรมคนหู
หนวกจังหวัด ประธำนคนหูหนวกระดับภำค ที่ได้สอบถำมสมำชิกคนหูหนวกในพ้ืนที่ที่ใช้บริกำรอยู่ถึงปัญหำ
และข้อเสนอแนะและรวบรวมมำน ำเสนอบนเวที  ผลกำรประชุมสรุปได้ดังนี้  

1. การอภิปรายเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการ 
1.1  ประเด็นควำมพึงพอใจ 

 กำรให้บริกำรของ TTRS ช่วยท ำให้คุณภำพชีวิตของคนหูหนวกดีขึ้น สำมำรถใช้เป็นสื่อกลำง
ในกำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน และบุคคล เอ้ือประโยชน์ต่อ
กำรด ำรงชีวิต กำรท ำงำน และในเวลำฉุกเฉิน เช่น ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย 

 TTRS เป็นหน่วยงำนที่ท ำให้กำรสนับสนุนคนหูหนวกเข้ำถึงสิทธิต่ำงๆ ในสังคม ช่วยลด
ช่องว่ำงทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงคนหูหนวกกับคนทั่วไป 
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 TTRS ช่วยให้นักเรียนหูหนวกตำมโรงเรียนต่ำงๆ ได้ใช้บริกำรต่ำงๆ ของสังคม รวมทั้งกำร
ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครอง 

 ควรจะมีระบบที่ประเมินควำมพึงพอใจทันทีกับระบบภำยหลังใช้งำนเสร็จ 
1.2  ประเด็นของเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

 ควำมเร็วของเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตยังไม่ดีพอ อยำกจะเพ่ิมควำมเร็วมำกข้ึน 

 เครือข่ำยไม่เสถียร ล่มบ่อย หรือไม่มีสัญญำณ 

 ชมรมคนหูหนวกบำงแห่งได้รับกำรสนับสนุนเครื่อง Video Phone แต่ไม่มีงบประมำณใน
กำรเช่ำเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

1.3  ประเด็นกำรใช้งำนระบบและแอพลิเคชัน 

 ขอให้มีกำรอบรมกำรใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ และกำรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ำย 

 ผู้ใช้บริกำรบำงแห่งจะมีควำมรู้เรื่องกำรใช้ภำษำมือน้อย ท ำให้กำรติดต่อสื่อสำรล ำบำก 

 อยำกจะให้มีบริกำรส ำหรับกำรประชุมคนหูหนวก มีบริกำร transcription 

 เครื่องทีใ่ช้เก่ำ ล้ำสมัย อยำกจะให้มีกำรแลกเครื่องรุ่นที่ใหม่ขึ้น 

 อยำกจะให้มีกำรสมัครสมำชิกใหม่ผ่ำนแอปพลิเคชัน 

 กำรแยกล่ำมตำมระบบกำรให้บริกำร (เช่น วิดีโอ ข้อควำม) ท ำให้กำรจัดกำรล่ำมท ำได้ล ำบำก  
ควรจะพัฒนำระบบให้คิวมำรวมกัน  

 อยำกจะให้คนหูดีสำมำรถโทรหำคนหูหนวกผ่ำน TTRS  ได้ และอยำกจะให้ควำมส ำคัญกับ
กำรโทรเข้ำหำคนหูหนวก เช่น กำรแจ้งเตือน       

1.4 ประเด็นกำรให้บริกำรล่ำมแปลภำษำมือ 

 ขอให้เพ่ิมจ ำนวนล่ำมในกำรให้บริกำรเพ่ือลดเวลำในกำรรอคิว 

 ขอให้ล่ำมแต่งกำยให้สวย มีสีหน้ำยิ้มแย้มแจ่มใส 

 เวลำให้บริกำร อย่ำลืมติดบัตร 

 บำงครั้งล่ำมจะไม่เข้ำใจภำษำมือท้องถิ่น ท ำให้กำรสื่อควำมหมำยผิดไป 

 ขอให้ฉำกหลังของล่ำมลดควำมสว่ำงลง จะท ำให้ไม่แสบตำ 

 ในกรณีที่ติดต่อเข้ำมำแล้วระบบขัดข้องต้องติดต่อใหม่ อยำกจะได้ล่ำมคนเดิม เพื่อว่ำจะได้ไม่
ต้องมำเริ่มต้นใหม ่

1.5  จุดที่ตั้งและจ ำนวนของจุดกำรให้บริกำรตู้ TTRS และ โทรศัพท์วิดีโอ 

 อยำกจะให้ เพ่ิมจุดให้บริกำรของตู้  TTRS และ Video Phone ให้ เพียงพอทั่วถึง เช่น 
โรงพยำบำล โรงเรียน ศำลำกลำงจังหวัดและส่วนรำชกำร สถำนีขนส่ง ห้ำงสรรพสินค้ำ 
ชมรมคนหูหนวก เพ่ือให้ผู้ใช้เข้ำถึงได้ง่ำย 
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 จุดให้บริกำรของตู้ TTRS และ Video Phone มีกำรติดตั้งไกลหรือเข้ำถึงได้ยำก เช่น ไปตั้ง
ในสถำนที่ท ำงำนของส่วนรำชกำรที่จะมีกำรปิดในวันหยุด 

 ควรมีกำรเลือกจุดที่ตั้งตู้ TTRS ให้เหมำะสม โดยเฉพำะเรื่องผู้ดูแล ที่จะช่วยได้มำกหำก
เครื่องมีปัญหำ โดยเฉพำะปัญหำพ้ืนฐำน เช่น มีคนดึงปลั๊กไฟออก หรือกำรรีเซ็ตเครื่องเมื่อ
วินโดว์มีปัญหำ 

 จุดที่ตั้งที่มีคนใช้งำนน้อย ควรจะพิจำรณำเปลี่ยนจุดที่ตั้งใหม่  

 

ภำพที ่3 แนะน ำบุคลำกรศูนย์ TTRS 

 

ภำพที่ 4 วิทยำกรแนะน ำกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
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2. การใช้งานและการพัฒนาระบบในปี 2561 
ดร.ณัฐนันท์  ทัดพิทักษ์กุล  คณะท ำงำนศูนย์ TTRS จำกซึ่งเป็นนักวิจัยจำกศูนย์ เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ได้สรุปผลกำร
ให้บริกำร TTRS ประจ ำปี 2559-2560  และระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในช่วงที่ผ่ำนมำ  รวมถึงแผนกำร
ให้บริกำรของ TTRS ประจ ำปี 2562  สรุปได้ดังนี้  

 สถิติกำรใช้งำนของปี 2559-2560  ส่วนใหญ่ยังเป็นบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ
ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video และ บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS  
รองลงมำ คือ บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live 
Chat  และ บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

 กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ มีแนวโน้มที่จะลดลง  โดยผู้ใช้งำน
หันไปใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบอ่ืนที่มีควำมสะดวกมำกกว่ำ 

 สถิติกำรให้กำรบริกำร เช่น จ ำนวนครั้งของสำยเข้ำ ค่ำเฉลี่ยเวลำในกำรตอบรับ และเวลำรอสำย
นำนสุด ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 

 ในปี 2561 ศูนย์ TTRS ได้มีกำรปรับปรุงระบบบริกำร TTRS VDO และ VDO Phone ให้คนหูดี
โทรหำคนหูหนวกได้  ปรับปรุงฟังก์ชันส ำหรับตู้ TTRS และเพ่ิมบริกำร TTRS Caption บน iOS  
โดยเน้นกำรแก้ไขปัญหำที่มีข้อเสนอแนะจำกรอบกำรประเมินก่อนหน้ำนี้ 

 ระบบบริกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรวำงแผนส ำหรับปี 2562  คือ 
- TTRS Live Chat ที่รองรับกำรแสดงผลแบบ real time 
- รวมคิวของกำรบริกำร TTRS VDO ทั้ง ตู้ TTRS, Video Phone, TTRS_Web, TTRS 

VDO เข้ำด้วยกัน ซึ่งจะท ำให้แก้ปัญหำล่ำมไม่พอได้ในระดับหนึ่ง 
- พัฒนำระบบคนหูดีโทรหำคนหูหนวกของบริกำร TTRS SMS, TTRS Message และ 

TTRS Live Chat 
- เพ่ิมฟังก์ชันกำรประเมินควำมพึงพอใจ หลังจบบริกำรบนแอปพลิเคชันที่ พัฒนำใน

ประเทศ คือ TTRS Message, TTRS VDO, TTRS Kiosk, และ TTRS Caption 

 

ภำพที่ 5 ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรบริกำรของศูนย์ TTRS 
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บทที่ 3  
การประชาสัมพันธ์ 

3.1. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์ TTRS ด ำเนินกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ที่เป็นวิดีโอและอินโฟกรำฟฟิกใน Facebook: TTRS 
fanpage จ ำนวน  11  เรื่อง ในปี 2561 ดังตำรำงท่ี 2 

ตารางท่ี 2 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก 

ล าดับที่ รายละเอียด 

  1 วิดีโอประชำสัมพันธ์ของเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ TTRS เพ่ือขอสอบถำมควำมคิดเห็นและ
ควำมต้องกำรว่ำอยำกให้ TTRS ติดตั้งตู้เพ่ิมที่ BTS หรือ MRT แห่งใดบ้ำง 

2 วิดีโอประชำสัมพันธ์วันทะเลโลก (World Ocean Day) 8 มิถุนำยน 2561 เชิญชวนให้ช่วยกัน
อนุรักษ์ทะเล 

3 อินโฟกรำฟฟิกกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 
4 อินโฟกรำฟฟิกกำรให้บริกำรแบบพิมพ์ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
5 อินโฟกรำฟฟิกวิธีกำรใช้บริกำรตู้ TTRS 
6 อินโฟกรำฟฟิกกำรให้บริกำรและวิธีกำรใช้งำน "บริกำรหูดีโทรหำหูหนวก" ผ่ำนแอปพลิเคชัน 

TTRS Video 
7 วิดีโอประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมงำน GOOD Society Expo 2018  วันที่ 13-16 

กันยำยน 2561 ณ  Central World 
8 วิดีโอประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมงำน สัปดำห์หูหนวกโลก 2561 หัวข้อ "With Sign 

Language, Everyone is Included" วันอำทิตย์ที่ 30 กันยำยน 2561 ณ บริเวณลำน
กิจกรรมหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล รัตนำธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 

9 วิดีโอแนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
10 วิดีโอประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมงำนกำรเข้ำร่วมงำน วันคนพิกำรสำกล 2561  วันที่ 3-4 

ธันวำคม 2561 ณ ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ อำคำร B เวลำ 08.00-16.00 
11 วิดีโอประชำสัมพันธ์เรื่องกำรหยุดให้บริกำรในช่วงวันขึ้นปีใหม่ของเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ 

 ศูนย์ TTRS ด ำเนินกำรจัดท ำและปรับปรุงสื่อวิดีโอเพ่ือเผยแพร่ในโชเชียลมีเดีย จ ำนวน 12 เรื่อง  

โดยมีรำยละเอียด ดังตำรำงที่ 3 

ตารางท่ี 3  การจัดท าและปรับปรุงสื่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในโชเชียลมีเดีย 

ล าดับที่ เรื่อง 
1 วิดีโอแนะน ำเว็บเบรำว์เซอร์และเวอร์ชันที่เหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำนบริกำรสนทนำวิดีโอ

และสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ 
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ล าดับที่ เรื่อง 
2 วิดีโอแนะน ำกำรแก้ไขปัญหำในกำรใช้แอปพลิเคชัน TTRS Video ในโทรศัพท์สมำร์ทโฟน 
3 วิดีโอแนะน ำเมนูกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 
4 วิดีโอแนะน ำกำรใช้บริกำร TTRS แบบ VRI 
5 วิดีโอแนะน ำขั้นตอนกำรใช้งำน บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเค

ชัน TTRS Video 
6 วิดีโอแนะน ำและทบทวนวิธีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video (แจ้งต ำรวจ 

เรียกรถกู้ชีพและแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ตอนที่ 1 
7 วิดีโอแนะน ำและทบทวนวิธีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video (แจ้งต ำรวจ 

เรียกรถกู้ชีพและแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ตอนที่ 2 
8 วิดีโอTTRS Sunshine Day ให้ควำมรู้กรณีลำออกจำกงำน จะมีวิธีปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำงเพ่ือ

ไม่ให้เสียสิทธิต่ำง ๆ 
9 วิดีโอแนะน ำกำรเข้ำใช้บริกำรในชื่อของตนเอง ไม่ขอยืมรหัสของผู้อื่นและไม่ควรให้เพ่ือนขอ

ยืมรหัส 
10 วิดีโอ TTRS Sunshine Day ให้ควำมรู้เรื่องวันฮำโลวีน 
11 วิดีโอแนะน ำมำรยำทในกำรใช้บริกำร และข้อควรปฏิบัติในกำรใช้บริกำร TTRS 
12 วิดีโอแนะน ำรูปแบบใหม่ของกำรให้บริกำรตู้ TTRS 

3.2. การประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
3.2.1. การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดนิทรรศการ 

ในปี 2561 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร รวมทั้งสิ้น 6  ครั้ง  ดังนี้ 

 นิทรรศกำร  THAILAND SOCIAL EXPO 2018 ระหว่ำงวันที่ 3-5 สิงหำคม 2561 ณ 
Hall 5-8 อิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 

 นิทรรศกำร สัปดำห์หูหนวกโลก 2561 หัวข้อ "With Sign Language, Everyone is 
Included" วัน อำทิ ตย์ ที่  30  กั น ย ำยน  2561  ณ  บ ริ เวณ ลำนกิ จกรรมหน้ ำ
ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลพลำซำ รัตนำธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 

      

                 ภำพที ่6  นิทรรศกำรสัปดำห์หูหนวกโลก 2561 
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 นิ ท รรศ กำร ใน พิ ธี ล งน ำม บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล งโค รงก ำรศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำยท อด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ระหว่ำง กสทช. และ มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร  วันที่ 3 
ธันวำคม 2561  ณ มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร 

 นิทรรศกำร วันคนพิกำรสำกล 2561  วันที่ 3-4 ธันวำคม 2561 ณ ศูนย์รำชกำรแจ้ง
วัฒนะ อำคำร B เวลำ 08.00-16.00 

 นิทรรศกำรในงำนสัมมนำวันคนพิกำรสำกลกรุงเทพมหำนคร ส ำนักพัฒนำสังคม 
กรุงเทพมหำนครประจ ำปี 2561 จัดโดย  วันที่ 27 ธันวำคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ เขตบำงพลัด 

 นิทรรศกำรในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคน
พิกำร น ำร่องบริเวณพ้ืนที่ กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร (พก). บ้ำนรำช
วิถี วันที่ 27 ธันวำคม 2561 

3.2.2. การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ในปี 2561 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนโซเชียลมีเดีย (Social 

Media) รวมทั้งสิ้น 67 ครั้ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย 

ล า
ดับ
ที ่

วันที่ เรื่อง 

1 5  
มกรำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO  แนะน ำเว็บเบรำว์เซอร์และเวอร์ชันที่เหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำน
บริกำรสนทนำวิดีโอและสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ 

2 8  
มกรำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ค ำขวัญวันเด็กแห่งชำติ ปี 2561 

3 10 
มกรำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์แนะน ำสถำนที่จัดงำนวันเด็กแห่งชำติในกรุงเทพฯ และจังหวัดอ่ืนๆ ในวัน
เสำร์ที่ 13 มกรำคม 2561 จ ำนวน 33 แห่ง 

4 26 
มกรำค
ม 2561 

แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวและหมำยเลขโทรศัพท์ 

5 3 
กุมภำพั

นธ์ 

ประชำสัมพันธ์กำรติดตั้งตู้ TTRS จุดใหม่ บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส อโศก 
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ล า
ดับ
ที ่

วันที่ เรื่อง 

2561 
6 6 

กุมภำพั
นธ์ 

2561 

ประชำสัมพันธ์จดัฝึกอบมและทดสอบบริกำรล่ำมทำงไกลและบริกำรถอดควำมเสียงพูด
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เพื่อให้นักศึกษำที่เป็นคนหู
หนวกสำมำรถเข้ำถึงบทเรียนได้เหมือนกับนักศึกษำหูดี วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 

7 6 
กุมภำพั

นธ์ 
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรติดตั้งตู้ TTRS จุดใหม่ บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ 
บริเวณประตูทำงออก 1 

8 14 
กุมภำพั

นธ์ 
2561 

ประชำสัมพันธ์แจ้งหยุดบริกำรชั่วครำวเพื่อปรับปรุงและแก้ไขแอปพลิเคชัน TTRS Video  

9 14 
กุมภำพั

นธ์ 
2561 

ประชำสัมพันธ์แจ้งเปิดให้บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Video ภำยหลังกำรปรับปรุง  

10 15 
กุมภำพั

นธ์ 
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเปิดให้บริกำรในช่วงวันตรุษจีน 

11 22 
กุมภำพั

นธ์ 
2561 

ประชำสัมพันธ์แจ้งหยุดบริกำรชั่วครำวเพื่อปรับปรุงและแก้ไขแอปพลิเคชัน TTRS Video 

12 22 
กุมภำพั

นธ์ 
2561 

ประชำสัมพันธ์แจ้งเปิดให้บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Video ภำยหลังกำรปรับปรุง 

13 26 
เมษำยน  
2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO  ของเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ TTRS เพ่ือขอสอบถำมควำมคิดเห็นและ
ควำมต้องกำรว่ำอยำกให้ TTRS ติดตั้งตู้เพ่ิมที่ BTS หรือ MRT แห่งใดบ้ำง 

14 4  
พฤษภำ

คม  

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของนำย
พิรุณ ลำยสมิต ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำและฝึกอบรมคนพิกำรแห่งเอเซียและแปซิฟิก 
(APCD) พร้อมคณะเจ้ำหน้ำที่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2561 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2561 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
20 

ล า
ดับ
ที ่

วันที่ เรื่อง 

2561 
15 5 

พฤษภำ
คม  

2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของ ดร. 
เจมส์ นิธิศ ทับสุขุม ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกลยุทธ์ธุรกิจในระดับสำกล. President & 
Founder ENLIGHTIST Academy Chairman & CEO Du17raCorp Inc. จำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2561 

16 7 
พฤษภำ

คม  
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรล่ำมส ำหรับกำรประชุมทำงไกลและบริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง
ในกำรประชุม 

17 8 
พฤษภำ

คม 
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของคณะดู
งำนจำกบริษัทไปรษณีย์ไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2561 

18 15 
พฤษภำ

คม 
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของ ดร.
วิริยะ ฤๅชัยพำณิชย์ ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com และคุณธำรำ อิสสระ เป็นบรรณำธิกำร
ข่ำวรับตรงและแอดมิดชัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2561 

19 22 
พฤษภำ

คม  
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของ 
Mr.Seth Bravin คนหูหนวกชำวอเมริกัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2561 

20 23 
พฤษภำ

คม 
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของคณะ
ผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศเกำหลี เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 

21 6 
มิถุนำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 

22 8 
มิถุนำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO  วันทะเลโลก (World Ocean Day) 8 มิถุนำยน 2561 เชิญชวนให้
ช่วยกันอนุรักษ์ทะเล  

23 14 
มิถุนำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 
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24 18 
มิถุนำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ของผู้แทน
สมำคมคนหูหนวกประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2561 

25 19 
มิถุนำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชม  สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
และวิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล ของผู้แทนสมำคมคนหูหนวกประเทศสิงคโปร์ 
จ ำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 

26 20 
มิถุนำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์ปัญหำกำรใช้งำนของระบบ Android ที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ เนื่องจำก app 
mymmx ttrs vdo หำยไปจำก playstore  และก ำลังด ำเนินกำรแก้ไข 

27 20 
มิถุนำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชมสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ และศูนย์เอรำวัณ 
กรุงเทพมหำนครของผู้แทนสมำคมคนหูหนวกประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 20 
มิถุนำยน 2561 

28 25 
มิถุนำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์กำรใช้งำน  App myMMX TTRS VDO ของระบบ Android สำมำรถใช้งำน
ไดแ้ล้ว 

29 28 
มิถุนำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรแบบพิมพ์ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 

30 4 
กรกฎำ

คม 
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

31 6 
กรกฎำ

คม 
2561 

ประชำสัมพันธ์แจ้งระบบ TTRS Video ขัดข้อง  ก ำลังอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไข 

32 12 
กรกฎำ

คม 
2561 

ประชำสัมพันธ์วิธีกำรใช้บริกำรตู้ TTRS 

33 13 
กรกฎำ

คม 
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ของ ดร.
มำริเบล กำรำเต้ (Dr.Maribel Garate) คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยกำลำเดท 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ และคณะ เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2561 
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34 17 
กรกฎำ

คม 
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรและวิธีกำรใช้งำน "บริกำรหูดีโทรหำหูหนวก" ผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Video 

35 18 
กรกฎำ

คม 
2561 

ประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลที่หูตึงและพูดได้ร่วมทดสอบระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
แบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Caption (ใหม่) 

36 23 
กรกฎำ

คม 
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรปิดระบบตู้ TTRS และบริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงระบบ
ชั่วครำว 

37 23 
กรกฎำ

คม 
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเปิดรับสมัครงำนจ ำนวน 9 อัตรำ ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 

38 3  
สิงหำค

ม  
2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมงำน THAILAND SOCIAL EXPO 2018 ระหว่ำงวันที่ 3-5 
สิงหำคม 2561 ณ Hall 5-8 อิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 

39 4 
สิงหำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์กำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรทดสอบระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Caption ส ำหรับคนหูตึง 
ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ  วันที่ 4 สิงหำคม 2561 ณ 
โรงแรมเอเชีย 

40 9 
สิงหำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ แนะน ำกำรใช้และเชิญชวนให้ใช้บริกำรเครื่องวิดีโอโฟนที่ติดตั้งตำมสมำคม
และชมรมคนหูหนวก ในระหว่ำงที่ก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุงระบบตู้ TTRS 

41 10 
สิงหำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO แจ้งกำรให้บริกำรระหว่ำงวันหยุดเนื่องในโอกำสวันแม่แห่งชำติ 12 
สิงหำคม 2561 

42 15 
สิงหำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมกำรสัมมนำ “กำรอ ำนวยควำมสะดวกท่ีสมเหตุสมผล 
(Reasonable Accommodation : RA) ในสังคมไทย” จัดโดย คณะอนุกรรมำธิกำรกิจกำร
คนพิกำร คณะกรรมำธิกำรกำรสังคม เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ วันพุธที่ 15 สิงหำคม 2561 ณ ห้องรับรอง 1 – 2 ชั้น 
3 อำคำรรัฐสภำ 2 
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43 17 
สิงหำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO  ค ำแนะน ำกำรแก้ไขปัญหำในกำรใช้แอปพลิเคชัน TTRS Video ใน
โทรศัพท์สมำร์ทโฟน 

44 20 
สิงหำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ของคณะผู้ดู
งำนจำก Asia-Pacific Federation of the Hard of Hearing and Deafened (APFHD) 
จ ำนวน 19 คนจำก 11 ประเทศ เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2561 

45 21 
สิงหำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ปิดปรับปรุงระบบ TTRS Video ในวันที่ 21 สิงหำคม 2561 เวลำ 16.00-
17.00 น. 

46 24 
สิงหำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO แนะน ำเมนูกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 

47 29 
สิงหำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO แนะน ำกำรใช้บริกำร TTRS แบบ VRI 

48 5 
กันยำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO แนะน ำขั้นตอนกำรใช้งำน บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 

49 12 
กันยำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO แนะน ำและทบทวนวิธีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Video (แจ้งต ำรวจ เรียกรถกู้ชีพและแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ตอนที่ 1 

50 13 
กันยำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมงำน GOOD Society Expo 2018  วันที่ 13-16 กันยำยน 2561 
ณ  Central World 

51 19 
กันยำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO แนะน ำและทบทวนวิธีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Video (แจ้งต ำรวจ เรียกรถกู้ชีพและแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ตอนที่ 2  

52 25 
กันยำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ของ คณะดู
งำนจำกเทศบำลนครยะลำ วันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 10.00-10.30 น. 

53 26 
กันยำย
น 2561 

ประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมงำน สัปดำห์หูหนวกโลก 2561 หัวข้อ "With Sign 
Language, Everyone is Included" วันอำทิตย์ที่ 30 กันยำยน 2561 ณ บริเวณลำน
กิจกรรมหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล รัตนำธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 

54 1 
ตุลำคม 

ประชำสัมพันธ์ VDO กำรเข้ำร่วมงำน สัปดำห์หูหนวกโลก 2561 หัวข้อ "With Sign 
Language, Everyone is Included" วันอำทิตย์ที่ 30 กันยำยน 2561 ณ บริเวณลำน



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2561 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
24 

ล า
ดับ
ที ่

วันที่ เรื่อง 

2561 กิจกรรมหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล รัตนำธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 

55 3 
ตุลำคม 
2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO TTRS Sunshine Day ให้ควำมรู้กรณีลำออกจำกงำน จะมีวิธีปฏิบัติ
อย่ำงไรบ้ำงเพ่ือไม่ให้เสียสิทธิต่ำง ๆ 

56 10 
ตุลำคม 
2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO  แนะน ำกำรเข้ำใช้บริกำรในชื่อของตนเอง ไม่ขอยืมรหัสของผู้อื่นและ
ไม่ควรให้เพ่ือนขอยืมรหัส 

57 17 
ตุลำคม 
2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO  TTRS Sunshine Day แนะน ำอำกำรของร้อนใน วิธีป้องกันและกำร
แก้ร้อนใน 

58 31 
ตุลำคม 
2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO  TTRS Sunshine Day ให้ควำมรู้เรื่องวันฮำโลวีน 

59 8 
พฤศจิก
ำยน 
2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO  แนะน ำมำรยำทในกำรใช้บริกำร และข้อควรปฏิบัติในกำรใช้บริกำร 
TTRS 

60 25 
พฤศจิก
ำยน 
2561 

ประชำสัมพันธ์งำนประชุมประเมินควำมพึงพอใจและรับฟังควำมคิดเห็นกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรประจ ำปี 2561 โรงแรม KU HOME มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
บำงเขน ณ.ห้องประชุมนนทรี 1 ชั้น 4 กรุงเทพฯ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 8.00-
16.30 น. 

61 3 
ธันวำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO  กำรเข้ำร่วมงำน วันคนพิกำรสำกล 2561  วันที่ 3-4 ธันวำคม 2561 
ณ ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ อำคำร B เวลำ 08.00-16.00 

62 4 
ธันวำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO  กำรเข้ำร่วมงำน วันคนพิกำรสำกล 2561  วันที่  4 ธันวำคม 2561 ณ 
ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ อำคำร B เวลำ 08.00-16.00 

63 11 
ธันวำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์  VDO ประกำศหยุดกำรให้บริกำรปรับปรุงระบบ TTRS Video ในวันที่ 11 
ธันวำคม 2561 

64 11 
ธันวำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์  VDO ประกำศเปิดกำรให้บริกำรระบบ TTRS Video หลังกำรปรับปรุง
ระบบเสร็จสิ้น วันที่ 11 ธันวำคม 2561 

65 22 ประชำสัมพันธ์ กำรเปิดสำยด่วน 1330 ร่วมกับ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
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ล า
ดับ
ที ่

วันที่ เรื่อง 

ธันวำค
ม 2561 

(สปสช.) ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยิน เพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิคนพิกำรทำงกำรได้
ยิน ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำยด่วน สปสช. 1330 ในกำรติดต่อสอบถำม ร้องเรียน ร้อง
ทุกข์กำรใช้สิทธิบัตรทอง ผ่ำนล่ำมภำษำมือ โดยสำมำรถรับบริกำรผ่ำนตู้ TTRS  วันที่ 20 
ธันวำคม 2561 

66 24 
ธันวำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO แนะน ำรูปแบบใหม่ของกำรให้บริกำรตู้ TTRS 

67 27 
ธันวำค
ม 2561 

ประชำสัมพันธ์ VDO เรื่องกำรหยุดให้บริกำรในช่วงวันขึ้นปีใหม่ของเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ 

 

3.2.3. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน 
ศูนย์ TTRS ไดร้วบรวมข่ำวเกี่ยวกับ TTRS ได้ 3  ข่ำวดังนี้ 

 ‘กสทช.’ หนุนมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร-มูลนิธิคนตำบอดไทย ผ่ำนกองทุน กทปส. วงเงินกว่ำ 
570 ล้ำนบำท. หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับออนไลน์ https://www.matichon.co.th/news-
monitor/news_1255854 

 กสทช. ยกระดับคุณภำพชีวิตคนพิกำรในกำรเข้ำถึงกำรสื่อสำร หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ ฉบับ
ออนไลน์  https://www.dailynews.co.th/it/681061 

 กสทช. อัดงบอุ้มคนพิกำร หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ ฉบับออนไลน์ 
https://www.naewna.com/business/381050 
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3.2.4. การเยี่ยมชม 
ศูนย์ TTRS  ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งหมด 14 ครั้ง 

ล าดับที่ วันที่ เรื่อง 
1 3  พฤษภำคม  2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของ

นำยพริุณ ลำยสมิต ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำและฝึกอบรมคนพิกำร
แห่งเอเซียและแปซิฟิก (APCD) พร้อมคณะเจ้ำหน้ำที่  

 

2 5 พฤษภำคม  2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของ 
ดร. เจมส์ นิธิศ ทับสุขุม ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกลยุทธ์ธุรกิจในระดับ
สำกล. President & Founder ENLIGHTIST Academy Chairman 
& CEO Du17raCorp Inc. จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ  

 

3 8 พฤษภำคม 2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของ
คณะดูงำนจำกบริษัทไปรษณีย์ไทย  
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ล าดับที่ วันที่ เรื่อง 

 

4 15 พฤษภำคม 2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของ 
ดร.วิริยะ ฤๅชัยพำณิชย์ ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com และคุณธำรำ 
อิสสระ เป็นบรรณำธิกำรข่ำวรับตรงและแอดมิดชัน  

 

5 22 พฤษภำคม  2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของ 
Mr.Seth Bravin คนหูหนวกชำวอเมริกัน  

 

6 23 พฤษภำคม 2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยของ
คณะผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศเกำหลี เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 
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ล าดับที่ วันที่ เรื่อง 

 

7 18 มิถุนำยน 2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ของ
ผู้แทนสมำคมคนหูหนวกประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน 5 คน และ รอง
ประธำน บริษัท NWISE ประเทศสวีเดน  

 

8 19 มิถุนำยน 2561 กำรน ำผู้แทนสมำคมคนหูหนวกประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน 5 คน เข้ำ
เยี่ยมชม  สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
และวิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล  

 

9 20 มิถุนำยน 2561 กำรน ำผู้แทนสมำคมคนหูหนวกประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน 5 คนเข้ำ
เยี่ยมชมสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ และศูนย์เอรำวัณ 
กรุงเทพมหำนคร  
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ล าดับที่ วันที่ เรื่อง 

 

10 13 กรกฎำคม 2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ของ 
ดร.มำริเบล กำรำเต้ (Dr.Maribel Garate) คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยกำลำเดท ประเทศสหรัฐอเมริกำ และคณะ เมื่อวันที่ 13 
กรกฎำคม 2561 

 

11 20 สิงหำคม 2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ของ
คณะผู้ดูงำนจำก Asia-Pacific Federation of the Hard of 
Hearing and Deafened (APFHD) จ ำนวน 19 คนจำก 11 ประเทศ 
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ล าดับที่ วันที่ เรื่อง 
12 25 กันยำยน 2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ของ 

คณะดูงำนจำกเทศบำลนครยะลำ วันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 
10.00-10.30 น. 

 

13 21 พฤศจิกำยน 2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ของ 
สถำนทูตสหรัฐอเมริกำ วันที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 
11.00-12.00 น. 

14 12 ธันวำคม 2561 กำรเข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ของ 
กลุ่มนัดตี้แอดเวนเจอร์ วันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 15.30-
16.30 น. 

3.3. การบรรยายและร่วมประชุม 
3.3.1. การบรรยายและร่วมประชุมภายในประเทศ 

ในปี 2561 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้มีกำรบรรยำยและเข้ำร่วมประชุมในประเทศ รวม
ทั้งสิ้น 2  ครั้ง  ดังนี้ 

 บรรยำย "เทคโนโลยีกำรบริกำรคนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำยผ่ำนศูนย์บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (TTRS) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสถำบันสิรินธรเพ่ือกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ 
โดยมีนำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ เป็นวิทยำกร 

 บรรยำย "เทคโนโลยีกำรบริกำรคนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำยผ่ำนศูนย์บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (TTRS) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสถำบันสิรินธรเพ่ือกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ 
โดยมีนำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ เป็นวิทยำกร 
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3.3.2. การบรรยายและร่วมประชุมต่างประเทศ 
ในปี 2561 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้มีกำรบรรยำยและร่วมประชุมทีต่่ำงประเทศ รวมทั้งสิ้น 

3  ครั้ง  ดังนี้ 

 ป ร ะ ชุ ม ง ำ น  European Emergency Number Association Conference ( EENA 
Conference 2018) เพ่ือน ำมำพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร กรณีฉุกเฉินทำง
กำรแพทย์ ในวันที่ 23 – 29 เมษำยน 2561 ณ สำธำรณรัฐสโลวีเนีย มีผู้เข้ำร่วมประชุมคือ 
นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ นำยกิตติ วงศ์ถำวรำวัฒน์ และนำยณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล โดยได้
ควำมรู้เกี่ยวข้องกับระบบกำรรับแจ้งเหตุฉุกเฉินของยุโรปหมำยเลข 112 ซึ่งมี 2 เรื่องหลักที่
เกี่ยวกับระบบที่ TTRS ก ำลังพัฒนำอยู่คือ Advanced Mobile Location (AML) เป็นกำรส่ง
พิกัดต ำแหน่งจำกมือถืออัตโนมัติ เมื่อมีกำรกดเบอร์ 112 เพ่ือลดเวลำซักถำมข้อมูลต ำแหน่ง และ 
Next Generation 112 เป็นกำรขยำยรูปแบบกำรรับเรื่องให้เป็นแบบ Total Conversation ที่
เป็นกำรโทรศัพท์ได้ทั้ง เสียง ภำพ ข้อควำม  

 ประชุมงำน  NASRA 2018 CONFERENCE ในวันที่  9 – 12 กันยำยน 2561 ณ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ มีผู้เข้ำร่วมประชุมคือ นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ และนำยณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล  
ประโยชน์ที่ได้รับคือรูปแบบกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อและสถิติกำรบริกำรในแต่ละรัฐในอเมริกำ  
รูปแบบกำรเชื่อมต่อระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับกรณีแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำน Smart911  
ระบบของบริษัทเอกชนที่มำออกบูทแสดงนิทรรศกำรว่ำมีระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพัฒนำ  กำรออกแบบ UI ของแต่ Mobile Application ที่มีให้บริกำร ร่วม
ทั้งได้รับทรำบประเด็นเรื่อง Accessible Platform ในอนำคตที่จะมีกำรน ำมำใช้งำนเช่น 
Internet of Things, Connected Home, Connected Cars  AI และ Robots  ซึ่งสำมำรถ
เอำควำมรู้และแนวทำงกำรออกแบบมำใช้ในกำรพัฒนำบริกำรของ TTRS และเตรียมแผนพัฒนำ
ครอบคลุมบริกำรใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นและก้ำวทันต่ำงประเทศด้วยกำรพัฒนำเทคโนโลยีมำใช้ได้เอง
ในประเทศ 

 ประชุมงำน Accessible Europe: ICT For ALL ในวันที่  12 – 14 ธันวำคม  2561 ณ กรุง
เวียนนำ ประเทศออสเตรีย มีผู้เข้ำร่วมประชุมคือ นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ และนำยณัฐนันท์ 
ทัดพิทักษ์กุล  เป็นกำรประชุมเพ่ือน ำเสนอนโยบำยระดับชำติ กรอบกฎหมำย พัฒนำมำตรฐำน
เพ่ิมผู้เชี่ยวชำญด้ำน accessibility และสร้ำงควำมตระหนักใน ICT accessibility และกำรสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถให้กับคนพิกำรและคนที่มีควำมต้องกำรเฉพำะ และแนวทำงปฏิบัติที่ดีควร 
แบ่งปันควำมรู้ และท ำซ้ ำ กำรมั่นใจในผลงำน และผลงำนมีประโยชน์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
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บทที่ 4  
การอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์ TTRS  เป็นหน่วยงำนให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรด้วยโทรคมนำคมส ำหรับผู้ที่ บกพร่อง
ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ดังนั้นกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนในกลุ่มเป้ำหมำย ควรได้รับกำรท ำควำม
เข้ำใจ กำรเข้ำถึงและกำรรู้วิธีกำรเข้ำถึง จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดอบรมให้ผู้ใช้งำนได้มีทักษะควำมรู้พ้ืนฐำนกำร
เข้ำถึงกระบวนกำรใช้งำนเฉพำะดังกล่ำว 

นอกจำกผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดแล้ว เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรติดต่อจำกผู้
พิกำร เช่น เจ้ำหน้ำที่กำรแพทย์ฉุกเฉิน สถำบันกำรศึกษำที่มีผู้พิกำรทำงกำรได้ยินเข้ำรับกำรศึกษำ และ
หน่วยงำนบริกำรของรัฐ ซึ่งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรให้บริกำรเพื่อให้กำรสนับสนุนในกำรปฏิบัติ
ต่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ผ่ำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ซึ่งจะช่วยท ำ
ให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดเข้ำใช้บริกำรจำกหน่วยงำนดังกล่ำว และจำก
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ในปี 2561  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร 
จัดอบรมและทดสอบระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Caption เมื่อวันที่  4 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร โดยได้เชิญกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นคนพิกำรทำงกำรได้ยิน (หูตึง) และสำมำรถพูดได้ จ ำนวน 17 
คน เข้ำร่วมอบรมและทดสอบระบบโดยให้ใช้งำนระบบเป็นเวลำ 3 เดือน 

4.1. วิธีการด าเนินการ 
ศูนย์ TTRS ได้ด ำเนินกำรรับสมัครคนพิกำรทำงกำรได้ยิน (หูตึง) เข้ำร่วมกำรอบรมกำรใช้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Caption ได้จ ำนวน 17 คน 
เพ่ือให้ควำมรู้วิธีกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน TTRS Caption เป็นเวลำ 1 วัน จำกนั้นได้ให้คนพิกำรทำงกำรได้ยิน 
(หูตึง) นี้ ทดลอง ใช้งำนแอปพลิเคชันเป็นเวลำ 3  เดือน และให้ประเมินกำรใช้งำนทุกเดือนทั้ง 3 เดือน  

4.2. เนื้อหาในการอบรม 
1. แนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และบริกำรต่ำงๆ ของศูนย์ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร ทั้ง 9 บริกำร ประกอบด้วย 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
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 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับหรับผู้ไร้กล่องเสียง และผู้ที่ปำก
แหว่งเพดำนโหว่ 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Caption 

2. แนะน ำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Caption 
และบริกำร Helpdesk 

3. สมัครสมำชิกบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Caption 

4. ทดลองกำรใช้งำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Caption 

5. อธิบำยวิธีกำรประเมินผลบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเค
ชัน TTRS Caption 

6. ประเมินผลควำมพึงพอใจและผลกำรใช้งำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Caption 

        

ภำพที ่7 อำสำสมัครเข้ำร่วมทดสอบระบบ 
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ภำพที่ 8 บรรยำกำศกำรอบรมกำรใช้ TTRS Caption 

4.3. ผลการประเมินหลังจากการจัดอบรม 
หลังจำกกำรอบรมกำรใช้งำน ได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรอบรมในประเด็น 3 ประเด็น คือ 

ควำมคิดเห็นต่อบริกำร TTRS Caption ควำมคิดเห็นต่อวิทยำกร และควำมคิดเห็นด้ำนกำรจัดกำรทั่วไป 
พบว่ำ ภำพรวมกำรประเมินคือร้อยละ 89.77 โดยแบ่งเป็นควำมพึงพอใจต่อบริกำร TTRS Caption คิดเป็น
ร้อยละ 86.03 ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกรคิดเป็นร้อยละ 94.12 และควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 89.16 ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 

ตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจในประเด็นความคิดเห็น 3 ด้าน 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับร้อยละ

ความ 
พึงพอใจ 

ความคิดเห็นต่อบริการ TTRS Caption 86.03 
1. สำมำรถดำวน์โหลด TTRS Caption ได้ง่ำย 94.12 
2. สำมำรถสมัครสมำชิกได้สะดวก 90.59 
3. หน้ำจอ TTRS Caption ใช้งำนได้ง่ำย  90.59 
4. กำรตั้งค่ำ เช่น ขนำดตัวอักษร ไมค์ ล ำโพง ในแอปพลิเคชัน TTRS Caption ใช้งำนง่ำย 85.88 
5. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำบรรยำยได้เร็ว 69.41 
6. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำบรรยำยได้ถูกต้อง 75.29 
7. ประโยชน์ที่ได้รับจำกบริกำร TTRS Caption 91.76 
8. ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อบริกำร TTRS Caption  90.59 

ความคิดเห็นต่อวิทยากร 94.12 
1. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของวิทยำกร 95.29 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับร้อยละ

ความ 
พึงพอใจ 

2. เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และกำรน ำเสนอ 94.12 
3. ควำมชัดเจนในกำรตอบค ำถำม กำรสรุปประเด็น กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
และแสดงควำมคิดเห็น 

92.94 

ความคิดเห็นด้านการจัดการทั่วไป 89.16 
1. ควำมพึงพอใจต่อกำรประชำสัมพันธ์ 83.53 
2. ควำมพึงพอใจต่อกำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่ 91.76 
3. ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่จัดอบรม 91.76 
4. ควำมพึงพอใจต่ออำหำรและอำหำรว่ำง 89.41 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 89.77 
 

การประเมินผลการใช้งานหลังจากการใช้งาน 3 เดือน 
หลังจำกคนพิกำรทำงกำรได้ยิน (หูตึง) จ ำนวน 17 คน ได้รับกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Caption จึงได้ขอให้ประเมินกำรใช้งำนแอปพลิเค
ชัน TTRS Caption เป็นเวลำ 3 เดือน และให้ประเมินกำรใช้งำนทุกเดือนทั้ง 3 เดือน ได้ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจค่ำเฉลี่ย 3 เดือนคือร้อยละ 76.27 ทั้งนี้มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเดือนที่ 1 ที่ร้อยละ 73.92  ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 74.22 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเดือนที่ 3 ที่ร้อยละ 80.67 แสดงให้เห็นว่ำ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเพ่ิมข้ีนทุกเดือน คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.75 ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 

ตารางท่ี 6 ระดับความพึงพอใจต่อบริการ TTRS Caption ในเดือนสิงหาคม 2561 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. หน้ำจอ TTRS Caption ใช้งำนได้ง่ำย 78.82 
2. กำรตั้งค่ำ เช่น ขนำดตัวอักษร ไมค์ ล ำโพง ใน App TTRS Caption ใช้ง่ำย 80.00 
3. เจ้ำหน้ำที่ถอดควำมเสียงได้เร็ว 63.53 
4. เจ้ำหน้ำที่ถอดควำมเสียงได้ถูกต้อง 64.71 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกบริกำร TTRS Caption 80.00 
6. ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อบริกำร TTRS Caption 76.47 

ค่ำเฉลี่ย 73.92 
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ตารางท่ี 7 ระดับความพึงพอใจต่อบริการ TTRS Caption ในเดือนกันยายน 2561 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. หน้ำจอ TTRS Caption ใช้งำนได้ง่ำย 84.00 
2. กำรตั้งค่ำ เช่น ขนำดตัวอักษร ไมค์ ล ำโพง ใน App TTRS Caption ใช้ง่ำย 80.00 
3. เจ้ำหน้ำที่ถอดควำมเสียงได้เร็ว 60.00 
4. เจ้ำหน้ำที่ถอดควำมเสียงได้ถูกต้อง 64.00 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกบริกำร TTRS Caption 80.00 
6. ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อบริกำร TTRS Caption 77.33 

ค่ำเฉลี่ย 74.22 
 

ตารางท่ี 8ระดับความพึงพอใจต่อบริการ TTRS Caption ในเดือนตุลาคม 2561 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. หน้ำจอ TTRS Caption ใช้งำนได้ง่ำย 88.00 
2. กำรตั้งค่ำ เช่น ขนำดตัวอักษร ไมค์ ล ำโพง ใน App TTRS Caption ใช้ง่ำย 86.00 
3. เจ้ำหน้ำที่ถอดควำมเสียงได้เร็ว 66.00 
4. เจ้ำหน้ำที่ถอดควำมเสียงได้ถูกต้อง 70.00 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกบริกำร TTRS Caption 88.00 
6. ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อบริกำร TTRS Caption 86.00 

ค่าเฉลี่ย 80.67 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ 
ศูนย์ TTRS ได้ รับข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้งำน TTRS Caption และได้น ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำนดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะ การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรประชำสัมพันธ์ TTRS Caption. ตำมโรงพยำบำล

ที่มศีูนย์บริกำรวัดกำรได้ยิน 
 ศูนย์ TTRS จะรับไปด ำเนินกำรใน

แผนกำรประชำสัมพันธ์ปี 2562  
2. เจ้ำหน้ำที่ควรเพิ่มทักษะกำรพิมพ์ที่ถูกต้อง เพ่ือลด

ควำมล่ำช้ำกำรส่งข้อควำมและอำจขยำยผลเพ่ิมทักษะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนเข้ำประกอบด้วย 

 ศูนย์ TTRS มีกำรทดสอบโดยใช้
ซอฟต์แวร์ทดสอบกำรพิมพ์เร็ว และ
ถูกต้อง  

 มีแผนกำรเพ่ิมเติมควำมรู้
ภำษำอังกฤษให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
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 ข้อเสนอแนะ การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
3. เพ่ิมกระจำยข่ำวประชำสัมพันธ์ให้กว้ำงมำกขึ้น เพื่อ

ประสิทธิภำพปรับปรุงพัฒนำระบบให้ทันสมัย เร็ว 
และปลอดภัย 

 ศูนย์ TTRS จะด ำเนินกำรในแผนกำร
ประชำสัมพันธ์ปี 2562 

4. ระบบขัดข้องบ่อย   ศูนย์ TTRS ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำ
มำจำกกำรเชื่อมต่อสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตของศูนย์  

5. กำรส่งข้อควำมยังมีปัญหำอยู่บ้ำง บำงทีก็ไม่มีข้อควำม
ขึ้นในขณะโทรศัพท์ 

 ด ำเนินกำรแก้ไขแล้วให้ขึ้นครบทุก
ข้อควำม 

6. โทรศัพท์ในเวลำใกล้จะหมดเวลำ แอปพลิเคชันจะเด้ง
ออกเอง โดยที่ยังคุยไม่ทันจบ 

 ด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว 

7. อยำกให้สำมำรถคดัลอกเบอร์โทรศัพท์มำจำกที่อ่ืนมำ
วำงในช่องกรอกเบอร์โทรศัพท์ได้ 

 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินจัดท ำให้ 

8. หน้ำตั้งค่ำ "ข้อคำม" แก้ให้ถูกต้องเป็น "ข้อควำม"  ด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว 
9. อยำกให้มีระบบสั่นเตือนเวลำคนโทรเข้ำมำ  มีอยู่แล้ว จะแจ้งวิธีกำรตั้งค่ำให้

สมำชิกทรำบ 
10. จ ำนวนประวัติข้อควำมสูงสุด ขอให้มีเลือกแบบไม่

จ ำกัด 
 ไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกควำมจุที่

จ ำกัดของเครื่อง เพ่ือไม่ให้เกินพื้นที่
จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง อำจจะเพ่ิม
กำรเก็บข้อมูลบน cloud ให้ 

11. อยำกให้เปิดบริกำรตลอดวัน-คืน เพรำะคนท ำงำนไม่มี
เวลำโทรในเวลำงำน และ อยำกให้มีบริกำรในวันเสำร์
และอำทิตย์ด้วย 

 รับไว้พิจำรณำ 

12. อยำกให้มีแบบสอบถำมเรื่องช่วงเวลำกำรใช้งำนหรือ
ทำง TTRS อำจตรวจสอบจำกสถิติของช่วงเวลำกำรใช้
งำนที่มำก แล้วขยำยเวลำเพ่ิมก็จะดีมำก  

 จะท ำแบบสอบถำมในกำรประชุม
ผู้ใช้งำนในครั้งต่อไป 

13. บำงครั้งระบบเกิดขัดข้อง ท ำให้กำรรับข้อควำมไม่
สมบูรณ์หรือหำยบ้ำง ควรปรับปรุง 

 ด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว 

14. สำยแทรกให้ถือสำยรอ ขณะพูดคุยผ่ำนทำง TTRS 
Caption หำกมีสำยแทรกเข้ำมำพอดี อยำกให้ถือสำย
นั้นรอได้หรือดูว่ำเป็นใครโทรเข้ำมำก่อน และสำมำรถ
เลือกวำงสำยหรือรับสำยนั้นๆ ได้ 

 รับไว้ด ำเนินกำร ซึ่งต้องศึกษำข้อมูล
เพ่ิมเติม 
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บทที่ 5  
ผลการให้บริการระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์ TTRS ได้ด ำเนินกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ส ำหรับแผนกำร
ด ำเนินกำรปี 2560-2564 นี้  กำรบริกำรของศูนย์ TTRS เริ่มเดือนกรกฎำคม 2560 สิ้นสุดเดือนมิถุนำยน 
2565  

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 มีดังนี้ 

5.1. การใหบ้ริการถ่ายทอดการสื่อสาร 
ปัจจุบันศูนย์ TTRS ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  9 ช่องทำง ดังนี้ 

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  เลขหมำยโทรศัพท์ 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. การแจ้งปัญหาการใช้บริการ  ●  เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือกติดต่อเรำ-แจ้งปัญหำกำรใช้งำน 

●  บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ ผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Video  

●  บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Message  

●  Facebook ชื่อ TTRS Thailand 
●  Line ชื่อ TTRS Thailand 
●  โทรศัพท์วิดีโอ  

2. แจ้งข้อเสนอแนะ ค ำติชม 
ร้องเรียน 

●  เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือก ติดต่อเรำ-รบัเรื่องร้องเรียน 
●  บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ ผ่ำนแอปพลิเคชัน 

TTRS Video  
●  บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 

TTRS Message  
●  Facebook ชื่อ TTRS Thailand 
●  Line ชื่อ TTRS Thailand 
●  โทรศัพท์วิดีโอ 

5.2. สถิติการให้บริการระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 
ศูนย์ TTRS มีจ ำนวนสมำชิกที่สมัครใช้บริกำรจ ำนวนรวม 48,055 คน เป็นสมำชิกใหม่ในปี 2561 

จ ำนวน 300 คน มีจ ำนวนครั้งในกำรใช้บริกำรรวมทั้งสิ้น 193,019 ครั้ง ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

1) จ านวนสมาชิก  
มีจ ำนวนสมำชิกเพ่ิมข้ึน ในปี 2561 จ ำนวน 300 คน รวมมีสมำชิกท้ังสิ้น 48,055 คน  

2) จ านวนการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 
มีจ ำนวนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี 2561 จ ำนวน 193,019 ครั้ง รวมกำรให้บริกำรปี 

2560-2561 เป็นจ ำนวน  290,090 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 27.44 ของเป้ำหมำยจ ำนวนกำรให้บริกำรตำมตัวชี้วัด 
ดังตำรำงที่ 9 
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ตารางท่ี 9 ตารางผลการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแต่ละบริการ 

ประเภทของการให้บริการ 
ผลการให้บริการปี 
2560 (ก.ค.-ธ.ค.) 

ผลการให้บริการ ปี 
2561  

รวม 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำม
สั้น (SMS)  

3,377 2,146 5,523 

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่ง
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Message 

13,385 24,316 37,701 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ข้อควำมผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 6,352 24,900 31,252 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ 

3,230 2,398 5,628 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดีโอ 

 2,851 2,851 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video  

35,459 82,765 118,224 

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

35,048 51,898 86,946 

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลง
เสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Captioned Phone  

218 1732 1950 

10. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน 

2 13 15 

รวม 97,071 193,019 290,090 
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ตารางท่ี 10 ตารางผลการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารรายเดือน 

ปี 2561 SMS 
TTRS 

Message 

TTRS 
Live 
Chat 

สนทนา
วิดีโอบน
เว็บไซต์ 

TTRS 
Video 

ตู้ TTRS 
VDO 

Phone 

TTRS 
Captioned 

Phone 
ฉุกเฉิน 

รวมทุก
บริการ 

มกรำคม 260 1,991 2,231 186 6,559 6,336 311 92 - 17,966 

กุมภำพันธ ์ 227 1,848 2,154 468 5,893 6,510 240 25 - 17,365 

มีนำคม 221 2,123 1,883 484 7,038 4,862 332 72 2 17,017 

เมษำยน 132 2,160 1,710 286 6,447 1,711 261 17 - 12,724 

พฤษภำคม 258 1,924 2,192 249 6,514 3,928 326 13 1 15,405 

มิถุนำยน 163 1,432 2,412 375 6,520 7,374 272 82 - 18,630 

กรกฎำคม 192 2,096 2,125 350 7,059 5,253 226 26 6 17,333 

สิงหำคม 199 2,280 2,131 - 7,552 - 198 410 - 12,770 

กันยำยน 158 1,992 1,927 - 7,683 647 207 462 3 13,079 

ตุลำคม 95 2,185 2,178 - 7,342 1,335 159 326 1 13,621 

พฤศจิกำยน 140 2,129 1,934 - 7,274 6,437 192 135 - 18,241 

ธันวำคม 101 2,156 2,023 - 6,884 7,505 127 72 - 18,868 

รวม 2,146 24,316 24,900 2,398 82,765 51,898 2,851 1,732 13 193,019 

ศูนย์ TTRS พบว่ำมีผู้ใช้บริกำรนิยมใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Video มำกท่ีสุด จ ำนวน 82,765 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมำเป็นบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) จ ำนวน 51,898 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

27 และบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat จ ำนวน 24,900 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13    

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ สำมำรถแสดงเป็นกรำฟ ดังนี้ 
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ภำพที่ 9 ผลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแต่ละบริกำรรำยเดือนในปี 2561 
 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS) 

ในปี 2561 ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 2,146 ครั้ง 
 

 

ภำพที่ 10 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้นรำยเดือน (SMS) 
 
 
 

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

SMS 260 227 221 132 258 163 192 199 158 95 140 101

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message  
ในปี 2561 ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

เป็นจ ำนวนทั้งสิ้นจ ำนวน 24,316 ครั้ง 

 

ภำพที่ 11 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 
รำยเดือน 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat และ
เว็บไซต์ 

ในปี 2561 ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
และเว็บไซต์ จ ำนวน 24,900 ครั้ง 

 

ภำพที่ 12 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
และเว็บไซต ์รำยเดือน 

 
  

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

TTRS Message 1,991 1,848 2,123 2,160 1,924 1,432 2,096 2,280 1,992 2,185 2,129 2,156

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความ TTRS Message

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

สนทนำข้อควำม 2,231 2,154 1,883 1,710 2,192 2,412 2,125 2,131 1,927 2,178 1,934 2,023

 -

 1,000

 2,000

 3,000

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความ
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์ 

ในปี 2561 ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ จ ำนวน 2,398 ครั้ง 

 

ภำพที ่13 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์รำยเดือน 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านโทรศัพท์วิดิโอ 

ในปี 2561 ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดิโอ จ ำนวน 2,851 ครั้ง 

 

ภำพที ่14 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดิโอรำยเดือน 

 

  

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

สนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ 186 468 484 286 249 375 350 - - - - -

 -

 200

 400

 600

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

VDO Phone 311 240 332 261 326 272 226 198 207 159 192 127

 -

 100

 200

 300

 400

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านโทรศัพท์วิดิโอ
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video 

ในปี 2561 ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video จ ำนวน 
82,765 ครั้ง 

 

ภำพที่ 15 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ 
(ตู้ TTRS) 

ในปี 2561 ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ (ตู้ TTRS) จ ำนวน 51,898 ครั้ง 

 

ภำพที ่16 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ (ตู้ TTRS) รำยเดือน 

 
  

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

TTRS Video 6,559 5,893 7,038 6,447 6,514 6,520 7,059 7,552 7,683 7,342 7,274 6,884

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

สนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 6,336 6,510 4,862 1,711 3,928 7,374 5,253 - 647 1,335 6,437 7,505

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านตู้ TTRS
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS 
Captioned Phone 

ในปี 2561 ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Captioned Phone จ ำนวน 1,732 ครั้ง 

 

ภำพที่ 17 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน  
TTRS Captioned Phone รำยเดือน 

 
 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ในปี 2561 ไดใ้ห้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน จ ำนวน 13 ครั้ง 
 

 

ภำพที่ 18 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน รำยเดือน 
  

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

TTRS Captioned Phone 92 25 72 17 13 82 26 410 462 326 135 72

 -

 200

 400

 600

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

ฉุกเฉินจริง - - 2 - 1 - 6 - 3 1 - -

 -

 2

 4

 6

 8

จ านวนการให้บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
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5.3. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของปี 2561 ที่ได้

ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 2561 ผ่านข้อก าหนดมาตรฐานทุกข้อ มีรำยละเอียดผลกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 

 
การรอสาย

ปกต ิ
การรอสาย

ฉุกเฉิน 
ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายฉุกเฉิน 

การร้องเรียน 

ผลกำร
ให้บริกำร
สนทนำวิดีโอ
ปกติ ผ่าน
ข้อก าหนด
มาตรฐาน โดย
มีค่ำเฉลีย่กำร
รอสำยว่ำงอยู่
ที่ร้อยละ 3.90 
จำกท่ีก ำหนด
จ ำนวนไม่เกิน
ร้อยละ 15  
  

ผลกำร
ให้บริกำร
สนทนำวิดีโอ
ฉุกเฉิน ผ่าน
ข้อก าหนด
มาตรฐาน โดย
มีค่ำเฉลีย่กำร
รอสำยว่ำงอยู่
ที่ร้อยละ 0 
จำกท่ีก ำหนด
จ ำนวนไม่เกิน
ร้อยละ 10 
  

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร
ให้บริกำร SMS ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี
ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:13 นำที จำกท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 1:10 
นำที  

●  จ ำนวนกำร
ร้องเรียนกำร
ให้บริกำรผ่าน
ข้อก าหนด
มาตรฐาน  โดยมผีู้
ร้องเรียนที่ร้อยละ 
0 ของจ ำนวนกำร
ใช้บริกำรทั้งหมดใน
รอบปี จำกที่
ก ำหนดไวไ้ม่เกิน
ร้อยละ 3 

●  จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่
พอใจกำรบริกำร
ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมี
ผู้ตอบไม่พอใจหรือ
พอใจน้อยท่ีสุดร้อย
ละ 0.0057 ของ
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม
ทั้งหมด จำก
มำตรฐำนไมเ่กิน
ร้อยละ 3 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร
ให้บริกำร TTRS Message ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน 
โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับที่ 0:17 นำที จำกท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 
1:33 นำที 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร
ให้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live 
Chat และเว็บไซต์ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับที่ 0:09 นำที จำกท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 0:47 นำที 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ี
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสนทนำ
วิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และเครื่อง
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ (ปกติ) ผ่าน
ข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี
ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 
15 วินำที ท่ีร้อยละ 90.52 
จำกท่ีก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 
85 

ผลกำรให้บริกำรสนทนำ
วิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และเครื่อง
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ (ฉุกเฉิน) ผ่าน
ข้อก าหนดมาตรฐาน  โดยมี
ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 
10 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  
จำกท่ีก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 
90 

  

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ี
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
แบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
โทรศัพท์วิดีโอ (ปกติ) ผ่าน
ข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี
ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 
15 วินำที ท่ีร้อยละ 98.70 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบสนทนำวิดโีอผ่ำน
โทรศัพท์วิดีโอ(ฉุกเฉิน) ผ่าน
ข้อก าหนดมาตรฐาน  โดยมี
ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 
10 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  
จำกท่ีก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 
90 
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การรอสาย
ปกต ิ

การรอสาย
ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 
รับสายฉุกเฉิน 

การร้องเรียน 

จำกท่ีก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 
85 

  

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ี
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร
ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบสนทนำวิดโีอผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Video 
(ปกติ) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่กำร
ตอบรับภำยใน 15 วินำที ท่ี
ร้อยละ 92.00 จำกท่ีก ำหนด
ไว้ให้เกินร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบสนทนำวิดโีอผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Video 
(ฉุกเฉิน) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน  โดยมีคำ่เฉลีย่กำร
ตอบรับภำยใน 10 วินำที อยู่
ที่ร้อยละ 100  จำกท่ีก ำหนด
ไว้ให้เกินร้อยละ 90 

  

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ี
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร
ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมผ่ำนแอปพลเิคชัน 
TTRS Captioned Phone 
(ปกติ) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่กำร
ตอบรับภำยใน 15 วินำที ท่ี
ร้อยละ 99.77 จำกท่ีก ำหนด
ไว้ให้เกินร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมผ่ำนแอปพลเิคชัน 
TTRS Captioned Phone 
(ฉุกเฉิน) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน  โดยมีคำ่เฉลีย่กำร
ตอบรับภำยใน 10 วินำที อยู่
ที่ร้อยละ 100  จำกท่ีก ำหนด
ไว้ให้เกินร้อยละ 90 

 
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ใน 

5 ด้ำน มีดังต่อไปนี้ 
1) มาตรฐานด้านที่  1 จ านวนการรอสายการบริการปกติ :  ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ  มี

ผู้ใช้บริกำรรอสำยว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 15 
 ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ
ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 3.90 จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15 มี
รำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการรอสายว่างในการให้บริการสนทนาวิดีโอปกติในปี 2561 

ปี 2561 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่รอสายว่าง 

ร้อยละ 
ของจ านวนการรอสาย

ว่าง 

มาตรฐานการรอสาย
ไม่เกิน 15% 

มกรำคม 7,813 274 3.51 ผ่ำน 
กุมภำพันธ์ 9,837 454 4.62 ผ่ำน 
มีนำคม 7,396 234 3.16 ผ่ำน 
เมษำยน 2,709 25 0.92 ผ่ำน 
พฤษภำคม 5,672 157 2.77 ผ่ำน 
มิถุนำยน 8,281 282 3.41 ผ่ำน 
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 81,745 3,185 3.90 ผ่าน 
 

2) มาตรฐานด้านที่  2 การรอสายการบริการฉุกเฉิน :  ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน   มีผู้ใช้บริกำร
รอสำยว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 10 
ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 0 มีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
 
ตารางท่ี 12 แสดงผลการรอสายว่างในการให้บริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉินในปี 2561 

ปี 2561 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่ไม่ได้รับ 
เปอร์เซ็นต์ 

ของจ านวนสายไม่ว่าง 
มาตรฐาน 

ที่ก าหนด 10% 
มกรำคม 0 0 0 ผ่ำน 
กุมภำพันธ์ 0 0 0 ผ่ำน 
มีนำคม 2 0 0 ผ่ำน 
เมษำยน 0 0 0 ผ่ำน 
พฤษภำคม 1 0 0 ผ่ำน 
มิถุนำยน 0 0 0 ผ่ำน 
กรกฎำคม 6 0 0 ผ่ำน 
สิงหำคม 0 0 0 ผ่ำน 
กันยำยน 3 0 0 ผ่ำน 
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ปี 2561 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่ไม่ได้รับ 
เปอร์เซ็นต์ 

ของจ านวนสายไม่ว่าง 
มาตรฐาน 

ที่ก าหนด 10% 
ตุลำคม 1 0 0 ผ่ำน 
พฤศจิกำยน 0 0 0 ผ่ำน 
ธันวำคม 0 0 0 ผ่ำน 

ค่าเฉลี่ย 13 0 0 ผ่าน 

 
3) มาตรฐานด้านที่ 3 เวลาในการตอบรับของเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร:   

3.1) ในกำรให้บริกำร SMS ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 1:10 นำที  
ผลกำรให้บริกำร SMS ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 0:13 นำที มี

รำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
 
ตารางท่ี 13 แสดงผลค่าเฉลี่ยระยะเวลาตอบรับในการให้บริการ SMS ในปี 2561 

ปี 2561 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

ตอบรับโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
(ชั่วโมง:นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 1:10 นาที 

มกรำคม 260 00:00:15 ผ่ำน 
กุมภำพันธ์ 227 00:00:17 ผ่ำน 
มีนำคม 221 00:00:11 ผ่ำน 
เมษำยน 132 00:00:13 ผ่ำน 
พฤษภำคม 258 00:00:08 ผ่ำน 
มิถุนำยน 163 00:00:18 ผ่ำน 
กรกฎำคม 192 00:00:13 ผ่ำน 
สิงหำคม 199 00:00:10 ผ่ำน 
กันยำยน 158 00:00:14 ผ่ำน 
ตุลำคม 95 00:00:11 ผ่ำน 
พฤศจิกำยน 140 00:00:12 ผ่ำน 
ธันวำคม 101 00:00:12 ผ่ำน 

ค่าเฉลี่ย 2,146 00:00:13 ผ่าน 
 

3.2) ในกำรให้บริกำร TTRS Message ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 1:33 นำที  
ผลกำรให้บริกำร TTRS Message ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 

0:17 นำที มีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
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ตารางท่ี 14 แสดงผลค่าเฉลี่ยระยะเวลาตอบรับในการให้บริการ TTRS Message ในปี 2561 

ปี 2561 จ านวนสายเรียกเข้า 
ระยะเวลาในการ 

ตอบรับโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
(ชั่วโมง:นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 1:33 นาที 

มกรำคม 1,991 00:00:16 ผ่ำน 
กุมภำพันธ์ 1,848 00:00:18 ผ่ำน 
มีนำคม 2,123 00:00:21 ผ่ำน 
เมษำยน 2,160 00:00:15 ผ่ำน 
พฤษภำคม 1,924 00:00:13 ผ่ำน 
มิถุนำยน 1,432 00:00:19 ผ่ำน 
กรกฎำคม 2,096 00:00:15 ผ่ำน 
สิงหำคม 2,280 00:00:13 ผ่ำน 
กันยำยน 1,992 00:00:14 ผ่ำน 
ตุลำคม 2,185 00:00:14 ผ่ำน 
พฤศจิกำยน 2,129 00:00:21 ผ่ำน 
ธันวำคม 2,156 00:00:21 ผ่ำน 

ค่าเฉลี่ย 24,316 00:00:17 ผ่าน 
 

3.3) ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
และเว็บไซต ์ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:47 นำที  

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

 
ตารางท่ี 15 แสดงผลค่าเฉลี่ยในตอบรับการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอป
พลิเคชัน TTRS Live Chat และเว็บไซต์ในปี 2561 

ปี 2561 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

รอสายโดยเฉลี่ย/เดือน 
(นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 0:47 นาที 

มกรำคม 2,231 0:00:07 ผ่ำน 
กุมภำพันธ์ 2,154 0:00:08 ผ่ำน 
มีนำคม 1,883 0:00:08 ผ่ำน 
เมษำยน 1,710 0:00:07 ผ่ำน 
พฤษภำคม 2,192 0:00:07 ผ่ำน 
มิถุนำยน 2,412 0:00:12 ผ่ำน 
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ปี 2561 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

รอสายโดยเฉลี่ย/เดือน 
(นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 0:47 นาที 

กรกฎำคม 2,125 0:00:08 ผ่ำน 
สิงหำคม 2,131 0:00:10 ผ่ำน 
กันยำยน 1,927 0:00:10 ผ่ำน 
ตุลำคม 2,178 0:00:09 ผ่ำน 
พฤศจิกำยน 1,934 0:00:08 ผ่ำน 
ธันวำคม 2,023 0:00:09 ผ่ำน 

ค่าเฉลี่ย 24,900 00:00:09 ผ่าน 
 

3.4) ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ปกติ) มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที  
 ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ปกติ) ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 90.52 มี
รำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
 

ตารางท่ี 16 แสดงผลการตอบรับภายใน 15 วินาที ในการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ
ผ่านเว็บไซต์และเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ปกติ) ในปี 2561 

ปี 2561 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 
มกรำคม  6,809   6,132  90.06  ผ่ำน  
กุมภำพันธ์  7,410   6,415  86.57  ผ่ำน  
มีนำคม  5,647   4,882  86.45  ผ่ำน  
เมษำยน  2,011   1,982  98.56  ผ่ำน  
พฤษภำคม  4,344   3,959  91.14  ผ่ำน  
มิถุนำยน  8,161   7,199  88.21  ผ่ำน  
กรกฎำคม  5,978   5,167  86.43  ผ่ำน  
สิงหำคม  ระบบขัดข้องไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 
กันยำยน  684   644  94.15  ผ่ำน  
ตุลำคม  1,376   1,313  95.42  ผ่ำน  
พฤศจิกำยน  6,714   6,370  94.88  ผ่ำน  
ธันวำคม  7,782   7,455  95.80  ผ่ำน  

ร้อยละ  56,916   51,518  90.52 ผ่าน 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
53 

3.5) ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดี โอผ่ำนโทรศัพท์วิดีโอ (ปกติ) มีผู้ใช้บริกำร
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที  
 ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดีโอ (ปกติ) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมีกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 98.70  มีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
 
ตารางท่ี 17 แสดงผลการตอบรับภายใน 15 วินาที ในการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ
ผ่านโทรศัพท์วิดีโอ (ปกติ) ในปี 2561 

ปี 2561 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 
มกรำคม  311   306  98.39  ผ่ำน  
กุมภำพันธ์  240   239  99.58  ผ่ำน  
มีนำคม  332   327  98.49  ผ่ำน  
เมษำยน  261   261  100.00  ผ่ำน  
พฤษภำคม  326   320  98.16  ผ่ำน  
มิถุนำยน  272   269  98.90  ผ่ำน  
กรกฎำคม  226   223  98.67  ผ่ำน  
สิงหำคม  198   193  97.47  ผ่ำน  
กันยำยน  207   203  98.07  ผ่ำน  
ตุลำคม  159   156  98.11  ผ่ำน  
พฤศจิกำยน  192   190  98.96  ผ่ำน  
ธันวำคม  127   127  100.00  ผ่ำน  

ร้อยละ  2,851   2,814  98.70 ผ่าน 
 

3.6) ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video (ปกติ) มี
ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที  
 ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video (ปกติ) 
ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 92.00  มีรำยละเอียดกำรให้บริกำร
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลการตอบรับภายใน 15 วินาที ในการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ
ผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video (ปกติ) ในปี 2561 

ปี 2561 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 
มกรำคม 6,559 5,984 91.23 ผ่ำน  
กุมภำพันธ์ 5,893 5,391 91.48 ผ่ำน  
มีนำคม 7,038 6,437 91.46 ผ่ำน  
เมษำยน 6,447 5,858 90.86 ผ่ำน  
พฤษภำคม 6,514 5,802 89.07 ผ่ำน  
มิถุนำยน 6,520 5,823 89.31 ผ่ำน  
กรกฎำคม 7,059 6,503 92.12 ผ่ำน  
สิงหำคม 7,552 7,066 93.56 ผ่ำน  
กันยำยน 7,683 7,270 94.62 ผ่ำน  
ตุลำคม 7,342 6,844 93.22 ผ่ำน  
พฤศจิกำยน 7,274 6,812 93.65 ผ่ำน  
ธันวำคม 6,884 6,355 92.32 ผ่ำน  

ร้อยละ 82,765 76,145 92.00 ผ่าน 
 

3.7) ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Captioned Phone (ปกติ) มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที  
 ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Captioned Phone (ปกติ) ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 99.77  
มีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
 
ตารางท่ี 19 แสดงผลการตอบรับภายใน 15 วินาที ในการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียง
เป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone (ปกติ) ในปี 2561 

ปี 2561 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 
มกรำคม  92   92  100.00  ผ่ำน  
กุมภำพันธ์  25   25  100.00  ผ่ำน  
มีนำคม  72   71  98.61  ผ่ำน  
เมษำยน  17   17  100.00  ผ่ำน  
พฤษภำคม  13   13  100.00  ผ่ำน  
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ปี 2561 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 
มิถุนำยน  82   81  98.78  ผ่ำน  
กรกฎำคม  26   26  100.00  ผ่ำน  
สิงหำคม  410   408  99.51  ผ่ำน  
กันยำยน  462   462  100.00  ผ่ำน  
ตุลำคม  326   326  100.00  ผ่ำน  
พฤศจิกำยน  135   135  100.00  ผ่ำน  
ธันวำคม  72   72  100.00  ผ่ำน  

ร้อยละ  1,732   1,728  99.77 ผ่าน 
 

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

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 10 
วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100 มีรำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
 
ตารางท่ี 20 แสดงผลการตอบรับภายใน 10 วินาที ในการให้บริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน ในปี 2561 

ปี 2561 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-10 วินาที 

เปอร์เซ็นต์ 
การตอบรับใน 

10 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 
มกรำคม 0 0 100 ผ่ำน 
กุมภำพันธ์ 0 0 100 ผ่ำน 
มีนำคม 2 2 100 ผ่ำน 
เมษำยน 0 0 100 ผ่ำน 
พฤษภำคม 1 1 100 ผ่ำน 
มิถุนำยน 0 0 100 ผ่ำน 
กรกฎำคม 6 6 100 ผ่ำน 
สิงหำคม 0 0 100 ผ่ำน 
กันยำยน 3 3 100 ผ่ำน 
ตุลำคม 1 1 100 ผ่ำน 
พฤศจิกำยน 0 0 100 ผ่ำน 
ธันวำคม 0 0 100 ผ่ำน 

ร้อยละ 13 13 100 ผ่าน 
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5) มาตรฐานด้านที่ 5 
5.1) จ ำนวนเรื่องร้องเรียน: มีจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรทั้งหมดในรอบปี ไม่เกินร้อยละ 3 

ผลกำรให้บริกำรทุกบริกำรมีจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรทั้งหมด ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน  
โดยมีผู้ร้องเรียนที่ร้อยละ 0.0057 ของจ ำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี จำกท่ีก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 3 มี
รำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 

 
ตารางท่ี 21 แสดงผลการร้องเรียนการให้บริการทั้งหมดในรอบปี ในปี 2561 

ปี 2561 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

เรื่องร้องเรียน 
ร้อยละของสาย 
ที่ถูกร้องเรียน 

มาตรฐานการถูกร้องเรียน 
ไม่เกินร้อยละ 3 

มกรำคม 17,966 0 0.0000 ผ่ำน 
กุมภำพันธ์ 17,365 2 0.0115 ผ่ำน 
มีนำคม 17,017 0 0.0000 ผ่ำน 
เมษำยน 12,724 1 0.0079 ผ่ำน 
พฤษภำคม 15,405 2 0.0130 ผ่ำน 
มิถุนำยน 18,630 0 0.0000 ผ่ำน 
กรกฎำคม 17,333 0 0.0000 ผ่ำน 
สิงหำคม 12,770 0 0.0000 ผ่ำน 
กันยำยน 13,079 0 0.0000 ผ่ำน 
ตุลำคม 13,621 4 0.0294 ผ่ำน 
พฤศจิกำยน 18,241 2 0.0110 ผ่ำน 
ธันวำคม 18,868 0 0.0000 ผ่ำน 

ร้อยละ 193,019 11 0.0057 ผ่าน 
 

5.2) จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรบริกำร: มีจ ำนวนกำรตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำร
บริกำร ไม่เกินร้อยละ 3 

ผลกำรให้บริกำรทุกบริกำรมีจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรทั้งหมด ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน  
โดยมีผู้ร้องเรียนที่ร้อยละ 0.00  ของจ ำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี จำกท่ีก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 3 มี
รำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
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จ ำนวนครั้งของ

กำรตอบ
แบบสอบถำม 

จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่
พอใจกำรบริกำร 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่
พอใจกำรบริกำร 

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่
พอใจกำรบริกำรจะต้องไม่
เกินร้อยละ 3 ของผู้ตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมด 

ปี 2561 96  0 0.00 ผ่าน 

5.4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจ าปี 2561 
ศูนย์ TTRS ได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมประเมินควำมพึงพอใจและรับฟังควำมคิดเห็นกำรให้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ประจ ำปี 2561 เมื่อวันอำทิตย์ที่ 25 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 8.30-16.30 น. ณ ห้อง
นนทรี 1 ชั้น 4 โรงแรม KU HOME มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน กรุงเทพฯ มีผลกำรประเมินดังนี้ 

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 
 มำกที่สุด  4.21 – 5.00 
 มำก   3.41 – 4.20 
 ปำนกลำง  2.61 – 3.40 
 น้อย   1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด  1.00 – 1.80 
สัญลักษณ์ 
 N = จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด M = ค่ำเฉลี่ย 
 f = ค่ำควำมถ่ี     SD = ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 % = ร้อยละ หรือ เปอรเ์ซนต์  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ใช้บริการ 
 
 1.1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ใช้บริการ 
 ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 62.5 และเพศหญิง ร้อยละ 37.5 โดยส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 
31-40 ปี ร้อยละ 36.5 รองลงมำ 21-30 ปี ร้อยละ 24 และ 10-20 ปี ร้อยละ 17.7 ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่พัก
อำศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ร้อยละ 52.1 รองลงมำคือปริมณฑล ร้อยละ 31.3 และจังหวัดอ่ืนๆ ร้อย
ละ 15.6 ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) / ปวช. ร้อยละ 27.1 รองลงมำ
จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ร้อยละ 26 และจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) ร้อยละ 22.9 
ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัท ร้อยละ 42.7 รองลงมำเป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 
17.7 ในด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่มีรำยได้ประมำณ 13,001 บำทขึ้นไป ร้อยละ 29.2 
รองลงมำมีรำยได้น้อยกว่ำ 1,000 บำท ร้อยละ 27.1 และ 9,001 – 11,000 บำท ร้อยละ 13.5 ในด้ำน
เครือข่ำยโทรศัพท์ที่ใช้ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้ธTrue move ส ำหรับหูดี ร้อยละ 32.3 รองลงมำมีจ ำนวนเท่ำกัน 3 
เครือข่ำยได้แก่ 1-2 Call (เติมเงิน)  AIS รำยเดือน และ True move ส ำหรับหูหนวก ร้อยละ 20 ส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยโทรศัพท์ต่อเดือนมีค่ำเฉลี่ยประมำณ 348.97 โดยมีค่ำใช้จ่ำยต่ ำที่สุดที่ 59 บำท และค่ำใช้จ่ำยสูงสุดที่ 
1099 บำท ดังรำยละเอียดในตำรำงที ่22 
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ตารางท่ี 22 ข้อมูลพื้นฐานผู้ใช้บริการ 

ข้อมูลพื้นฐาน f % 
1. เพศ   
   ชำย 60 62.5 
   หญิง 36 37.5 

รวม 96 100 
2. อายุ   
   10-20 ปี 17 17.7 
   21-30 ปี 23 24.0 
   31-40 ปี 35 36.5 
   41-50 ปี 13 13.5 
   51-60 ปี 5 5.2 
   61 ปีขึ้นไป 2 2.1 
   ไม่ระบุ 1 1 

รวม 96 100 
3. จังหวัดที่อยู่ในปัจจุบัน   
   กรุงเทพมหำนคร 50.0 52.1 
   ปริมณฑล 30.0 31.3 
   จังหวัดอ่ืนๆ 15.0 15.6 
   ไม่ระบุ 1.0 1.0 

รวม 96 100 
4. ระดับการศึกษา   
   ไม่ได้เรียน 2.0 2.1 
   ประถมศึกษำ 7.0 7.3 
   มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) 22.0 22.9 
   มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) / ปวช. 26.0 27.1 
   ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 10.0 10.4 
   ปริญญำตรี 25.0 26.0 
   ปริญญำโท 4.0 4.2 

รวม 96.0 100 
5. อาชีพ   
   นักเรียน/นักศึกษำ 17.0 17.7 
   ข้ำรำชกำร/ พนักงำนรำชกำร/ ลูกจ้ำงในหน่วยงำนรำชกำร 8.0 8.3 
   พนักงำนบริษัท 41.0 42.7 
   รับจ้ำง 7.0 7.3 
   ค้ำขำย 7.0 7.3 
   ไม่ได้ประกอบอำชีพ 5.0 5.2 
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ข้อมูลพื้นฐาน f % 
   อ่ืนๆ 11.0 11.5 

รวม 96.0 100 
6. รายได้ต่อเดือน (โดยเฉลี่ย)    
   น้อยกว่ำ 1,000 บำท 26.0 27.1 
   1,000 – 3,000 บำท 3.0 3.1 
   3,001 – 5,000 บำท 5.0 5.2 
   5,001 – 7,000 บำท 2.0 2.1 
   7,001 – 9,000 บำท 6.0 6.3 
   9,001 – 11,000 บำท 13.0 13.5 
   11,001 – 13,000 บำท 11.0 11.5 
   13,001 บำทข้ึนไป 28.0 29.2 
   ไม่ระบุ 2.0 2.1 

รวม 96.0 100 
7. เครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้   

1-2 Call (เติมเงิน) 20 20.8 

 AIS (รำยเดือน) 20 20.8 
  ส ำหรับหูดี 31 32.3 
  ส ำหรับหูหนวก 20 20.8 

  ดีแทค (รำยเดือน) 3 3.1 

ดีแทค Happy (เติมเงิน) 1 1.0 
   ไม่ระบุ 1 1.0 

รวม 96 100 
ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์/เดือน 
 

Min Max M SD 
59 1099 348.97 225.37 

   
  1.2 จ านวนผู้ใช้บริการในแต่ละบริการ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 บริการ) 
  เมื่อพิจำรณำจ ำนวนผู้ที่เคยใช้บริกำรในแต่ละบริกำรพบว่ำ บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิ เคชัน 

TTRS Video มีผู้ใช้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมำคือ บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Message ร้อยละ 18.3 และบริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) ร้อยละ 16.7 
ส่วนบริกำรที่มีผู้ใช้บริกำรน้อยที่สุดคือบริกำรแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 
Phone ร้อยละ 3.9 ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 23 
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ตารางท่ี 23 จ านวนและร้อยละผู้ใช้บริการในแต่ละบริการ 

บริการ f % 

     บริกำรข้อควำมสั้น SMS หมำยเลข 086-000-5055  27 10.5 

      บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message  47 18.3 

       บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต www.ttrs.or.th 13 5.0 

       บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat      31 12.1 

       บริกำรสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต www.ttrs.or.th    18 7.0 
 
 
                     บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 
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 26.5 

      บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรสำธำรณะ ( ตู ้TTRS )  43 16.7 

    บริกำรแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Caption 10 3.9 
รวม 257 100 

 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ 

 
 2.1 บริการสมัครสมาชิก บริการร้องเรียน บริการแจ้งปัญหาและบริการติดต่อสอบถาม 
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนบริกำรสมัครสมำชิก บริกำรร้องเรียน บริกำรแจ้งปัญหำและบริกำร
ติดต่อสอบถำม พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (M = 4.18, SD = 0.17) เมื่อ
พิจำรณำในแต่ละบริกำรพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอในต่อบริกำรสมัครสมำชิกมำกท่ีสุด โดยมีควำม
พึงพอใจในระดับมำกที่สุด (M = 4.33, SD = 0.80) รองลงมำคือค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อบริกำรร้องเรียน 
โดยมีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุดเช่นกัน (M = 4.26, SD = 0.77) ส ำหรับบริกำรแจ้งปัญหำเป็นบริกำรที่มี
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ระดับควำมพึงพอใจในระดับมำกแต่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับบริกำรอ่ืนๆ  (M = 3.94, 
SD = 0.78) ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 24 
 
ตารางท่ี 24 ความพึงใจในบริการสมัครสมาชิก บริการร้องเรียน บริการแจ้งปัญหา และบริการติดต่อ
สอบถาม 

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
บริกำรสมัครสมำชิก 84 4.33 0.80 มำกที่สุด 
บริกำรกำรร้องเรียน 47 4.26 0.77 มำกที่สุด 
บริกำรกำรแจ้งปัญหำ 48 3.94 0.78 มำก 
บริกำรติดต่อสอบถำม 60 4.20 0.73 มำก 

รวม  4.18 0.17 มำก 
 
 

 2.2 การประชาสัมพันธ์ 
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำ มีระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก (M = 4.13, SD = 0.23) เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเด็นพบว่ำ ประเด็นด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลได้หลำย
ช่องทำง เช่น Facebook, line , Website และกำรออกบูธมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด (M = 4.41, SD 
= 0.70) รองลงมำคือประเด็นด้ำนข้อมูลและข่ำวสำรมีประโยชน์ / น่ำสนใจ (M = 4.35, SD = 0.71) และ
ประเด็นด้ำนข้อมูลและข่ำวสำรมีควำมชัดเจน-ถูกต้อง (M = 4.24, SD = 0.72) ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นมีระดับควำม
พึงพอใจในระดับมำกที่สุด ในส่วนประเด็นด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรอย่ำงสม่ ำเสมอ เป็นประเด็นที่มี
ระดับควำมพึงพอใจในระดับมำก แต่เป็นประเด็นทีมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ 
(M = 3.87, SD = 0.81) ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 25 
 
ตารางท่ี 25 ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ 

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
เข้ำถึงข้อมูลได้หลำยช่องทำง เช่น Facebook, 

line , Website และกำรออกบูธ 96 4.41 0.70 
 

มำกที่สุด 
ข้อมูลและข่ำวสำรมีควำมชัดเจน-ถูกต้อง 96 4.24 0.72 มำกที่สุด 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรอย่ำง

สม่ ำเสมอ  94 3.87 0.81 
มำก 

ข้อมูลและข่ำวสำรมีประโยชน์ / น่ำสนใจ  96 4.35 0.71 มำกที่สุด 
ข้อมูลและข่ำวสำรมีควำมทันสมัย 96 3.93 0.92 มำก 
เผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรได้อย่ำงรวดเร็ว 96 3.98 0.88 มำก 

รวม  4.13 0.23 มำก 
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ 
 

 3.1 เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร TTRS (ล่ามภาษามือ) 
  3.1.1 ผลการประเมินจากผู้ใช้บริการ SMS, TTRS Message และ Live chat 
  ผลกำรประเมินเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร TTRS จำกผู้ใช้บริกำร SMS, TTRS Message 
และ Live chat พบว่ำ ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (M = 4.23, SD = 0.72) เมื่อ
พิจำรณำในแต่ละประเด็นพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมตอบได้ถูกต้อง เข้ำใจง่ำย มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำก
ที่สุด (M = 4.30, SD = 0.73) รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่สื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำรอย่ำงรวดเร็ว (M = 4.21, SD 
= 0.70) ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ส่วนประเด็นทีมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว (M = 4.18, SD = 0.88) แต่อย่ำงไรก็ตำมประเด็นนี้ยังมีระดับควำม
พึงพอใจในระดับมำก ดังรำยละเอียดในตำรำงที ่26 
 
ตารางท่ี 26 ผลการประเมินจากผู้ใช้บริการ SMS, TTRS Message และ Live chat 

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
สื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำรอย่ำงรวดเร็ว 33 4.21 0.70 มำกที่สุด 
พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว 33 4.18 0.88 มำก 
พิมพ์ข้อควำมตอบได้ถูกต้อง  เข้ำใจง่ำย 33 4.30 0.73 มำกที่สุด 

รวม  4.23 0.06 มำกที่สุด 
 

  3.1.2 ผลการประเมินจากผู้ใช้บริการสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต / TTRS Video / ตู้ 
TTRS 
  ผลกำรประเมินเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร TTRS จำกผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอบน
อินเทอร์เน็ต / TTRS Video และ ตู้ TTRS พบว่ำ ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก (M = 
4.14, SD = 0.18) เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเด็นพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมตอบได้ถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจมำกที่สุด (M = 4.40, SD = 0.68) รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่มีบุคลิกภำพดี กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 
(M = 4.37, SD = 0.76) ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่ใช้ภำษำมือ
ชัดเจนและถูกต้อง (M = 4.20, SD = 0.74) เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส (M = 4.19, SD 
= 0.78) โดยทั้ง 2 ประเด็นนี้มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ส่วนประเด็นทีมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
เจ้ำหน้ำที่มีสีหน้ำชัดเจน มีกำรใช้สีหน้ำสอดคล้องกับเรื่องรำวที่สื่อสำร และเจ้ำหน้ำที่สื่อสำรได้ตรงควำม
ต้องกำรอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (M = 3.94, SD = 0.74, 0.88) แต่อย่ำงไรก็ตำมทั้ง 2 
ประเด็นนี้ยังมีระดับควำมพึงพอใจในระดับมำก ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 27 
 
ตารางท่ี 27 ผลการประเมินจากผู้ใช้บริการสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต / TTRS Video และ ตู้ TTRS 

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง 54 4.20 0.74 มำก 
สะกดนิ้วมือชัดเจน-ถูกต้อง 54 4.00 0.73 มำก 
สีหน้ำชัดเจน มีกำรใช้สีหน้ำสอดคล้องกับ 54 3.94 0.74  
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รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
เรื่องรำวที่สื่อสำร มำก 

สื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำรอย่ำงรวดเร็ว 54 3.94 0.88 มำก 
พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว 50 4.06 0.87 มำก 
พิมพ์ข้อควำมตอบได้ถูกต้อง 47 4.40 0.68 มำกที่สุด 
มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส 54 4.19 0.78 มำก 
บุคลิกภำพดี กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 54 4.37 0.76 มำกที่สุด 

รวม  4.14 0.18 มำก 
 
 3.2 เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ TTRS  
  ผลกำรประเมินเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ เฉพำะผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต/
TTRS Video  TTRS Live Chat  SMS และ TTRS Message พบว่ำ ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุด (M = 4.39, SD = 0.14) เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเด็นพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพ 
เรียบร้อย มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด (M = 4.59, SD = 0.58) รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่ใช้ภำษำมือ
ชัดเจน-ถูกต้อง (M = 4.53, SD = 0.74) เจ้ำหน้ำที่สุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส (M = 4.48, SD = 0.73) 
และเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือในกำรสมัครสมำชิก (M = 4.47, SD = 0.76) ตำมล ำดับ โดยประเด็นดังกล่ำว
ข้ำงต้นมีระดับควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ส ำหรับประเด็นที่มีควำมพึงพอใจระดับมำก และมีค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ มีด้วยกัน 2 ประเด็น คือ เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว และ
กำรรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งกลับ (M = 4.20, SD = 0.93) ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 28 
ตารางท่ี 28 ผลการประเมินเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ TTRS 

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว 46 4.20 0.93 มำก 
ภำษำมือชัดเจน -ถูกต้อง  43 4.53 0.74 มำกที่สุด 
สื่อสำรตรงควำมต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว 45 4.40 0.81 มำกที่สุด 
พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว 44 4.39 0.72 มำกที่สุด 
สุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส 44 4.48 0.73 มำกที่สุด 
กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 44 4.59 0.58 มำกที่สุด 
ให้ควำมช่วยเหลือในกำรสมัครสมำชิก 45 4.47 0.76 มำกที่สุด 
กำรรบัเรื่องร้องเรียนและแจ้งกลับ 44 4.20 0.93 มำก 
สำมำรถตอบค ำถำมของท่ำนได้ 45 4.29 0.84 มำกที่สุด 

รวม  4.39 0.14 มำกที่สุด 
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 3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการ TTRS Caption 
  ผลกำรประเมินเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร TTRS Caption พบว่ำ ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึง
พอใจระดับมำก (M = 3.42, SD = 0.26) เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเด็นพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็วมี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด (M = 3.78, SD = 0.67) รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่สื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำร 
(M = 3.44, SD = 1.01) ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นมีควำมพึงพอใจในระดับมำก และประเด็นที่เหลือ 2 ประเด็นมีระดับ
ควำมพึงพอใจปำนกลำง และมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่เท่ำกัน ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมได้รวดเร็ว และ
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมได้ถูกต้อง (M = 3.22, SD = 0.44, 0.67) ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 29 
 
ตารางท่ี 29 ผลการประเมินเจ้าหน้าที่ให้บริการ TTRS Caption 

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว 9 3.78 0.67 มำก 
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมได้รวดเร็ว 9 3.22 0.44 ปำนกลำง 
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมได้ถูกต้อง 9 3.22 0.67 ปำนกลำง 
เจ้ำหน้ำที่สื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำร 9 3.44 1.01 มำก 

รวม  3.42 0.26 มำก 
 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจจ าแนกในแต่ละบริการ 

 4.1 บริการข้อความสั้น SMS หมายเลข 086-000-5055 
  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรข้อควำมสั้น SMS หมำยเลข 086-000-5055 
พบว่ำ ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (M = 4.55, SD = 0.10) เมื่อพิจำรณำในแต่ละ
ประเด็นพบว่ำทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด โดยประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดมี
ด้วยกัน 2 ประเด็น คือ ข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS อ่ำนแล้วเข้ำใจ และผู้ใช้บริกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 
(M = 4.63, SD = 0.05) รองลงมำคือ ระบบนี้ช่วยให้กำรสื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำร (M = 4.50, SD = 0.52) 
และเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (M = 4.44, SD = 0.51) ตำมล ำดับ ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 30 
 
ตารางท่ี 30 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อความสั้น SMS หมายเลข 086-000-5055 

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก  16 4.44 0.51 มำกที่สุด 
ข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS อ่ำนแล้วเข้ำใจ 16 4.63 0.50 มำกที่สุด 
ระบบนี้ช่วยให้กำรสื่อสำรได้ตรงควำม
ต้องกำร 16 4.50 0.52 

มำกที่สุด 

ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้  16 4.63 0.50 มำกที่สุด 
รวม  4.55 0.10 มำกที่สุด 
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 4.2 บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับส่งข้อความและสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS 
Message 
  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมและ
สนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message พบว่ำ ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก
ที่สุด (M = 4.38, SD = 0.10) เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเด็นพบว่ำทุกประเด็นมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด 
โดยประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ วิธีกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น (M = 4.55, SD = 0.60) 
รองลงมำคือวิธีกำรสมัครสมำชิก (M = 4.48, SD = 0.60) วิธีกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น (M = 4.37, SD = 0.50) 
ตำมล ำดับ ส่วนประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือผู้ใช้บริกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ (M = 
4.24, SD = 0.83) ดังรำยละเอียดในตำรำงที ่31 
 
ตารางท่ี 31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับส่งข้อความและ
สนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message 

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
วิธีกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น  20 4.55 0.60 มำกที่สุด 
วิธีกำรสมัครสมำชิก 21 4.48 0.60 มำกที่สุด 
วิธีกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น 19 4.37 0.50 มำกที่สุด 
ข้อควำม รูปภำพหรือวิดีโอที่ได้รับจำก TTRS 
ดูแล้วเข้ำใจง่ำย -ถูกต้อง  21 4.33 0.66 

มำกที่สุด 

ระบบนี้ช่วยให้กำรสื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำร 21 4.33 0.66 มำกที่สุด 
ท่ำนพอใจในกำรบริกำรกรณีฉุกเฉิน   3 4.33 0.58 มำกที่สุด 
ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 21 4.24 0.83 มำกที่สุด 

รวม  4.38 0.10 มำกที่สุด 
 
 4.3 บริการสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 
  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live 
Chat พบว่ำ ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (M = 4.40, SD = 0.27) เมื่อพิจำรณำใน
แต่ละประเด็นพบว่ำ ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ วิธีกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น (M = 
4.82, SD = 0.40) รองลงมำคือวิธีกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น (M = 4.73, SD = 0.47) วิธีกำรสมัครสมำชิก (M = 
4.55, SD = 0.69) และผู้ใช้บริกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ (M = 4.33, SD = 0.71)  ตำมล ำดับ ซึ่งทั้ง 4 
ประเด็นนี้ มีระดับควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ส่วนประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือเจ้ำหน้ำที่
พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจง่ำยและรวดเร็ว (M = 4.09, SD = 0.94) ซึ่งมีระดับควำมพึงพอใจระดับมำก ดัง
รำยละเอียดในตำรำงที่ 32 
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ตารางท่ี 32 ผลการประเมินความพึงพอใจของบริการสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live 
Chat      

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
วิธีกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น  11 4.82 0.40 มำกที่สุด 
วิธีกำรสมัครสมำชิก 11 4.55 0.69 มำกที่สุด 
วิธีกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น 11 4.73 0.47 มำกที่สุด 
เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว 11 4.27 1.01 มำกที่สุด 
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจง่ำยและรวดเร็ว 11 4.09 0.94 มำก 
ระบบนี้ช่วยให้กำรสื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำร 11 4.18 0.75 มำก 
กำรปรับขนำดตัวอักษรได้ตำมต้องกำร 10 4.20 0.79 มำก 
ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 9 4.33 0.71 มำกที่สุด 

รวม  4.40 0.27 มำกที่สุด 
 
 
 4.4 บริการสนทนาวีดีโอบนอินเทอร์เน็ต www.ttrs.or.th 
  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบริกำรสนทนำวีดีโอบนอินเทอร์เน็ต www.ttrs.or.th 
พบว่ำ ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (M = 4.39, SD = 0.21) เมื่อพิจำรณำในแต่ละ
ประเด็นพบว่ำ ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุดมีด้วยกัน 2 ประเด็น คือ เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก 
และขั้นตอนกำรเข้ำใช้บริกำรสะดวก (M = 4.53, SD = 0.94, 0.80) รองลงมำคือระบบนี้ช่วยให้กำรสื่อสำรได้
ตรงควำมต้องกำร (M = 4.50, SD = 0.73) ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ (M = 4.48, SD = 1.15) ซึ่ง
ประเด็นดังกล่ำวข้ำงต้นมีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด ส่วนประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือท่ำน
พอใจในกำรบริกำรกรณีฉุกเฉิน       (M = 4.00, SD = 1.41) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวในบริกำรนี้ที่มีระดับควำม
พึงพอใจระดับมำก ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 33 
 

 ตารางท่ี 33 ผลการประเมินความพึงพอใจของบริการสนทนาวีดีโอบนอินเทอร์เน็ต www.ttrs.or.th   

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก 17 4.53 0.94 มำกที่สุด 
ขั้นตอนกำรเข้ำใช้บริกำรสะดวก 17 4.53 0.80 มำกที่สุด 
เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว 17 4.29 0.77 มำกที่สุด 
ระบบนี้ช่วยให้กำรสื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำร 16 4.50 0.73 มำกที่สุด 
ท่ำนพอใจในกำรบริกำรกรณีฉุกเฉิน        2 4.00 1.41 มำก 
ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 31 4.48 1.15 มำกที่สุด 

รวม  4.39 0.21 มำกที่สุด 
 
  

http://www.ttrs.or.th/
http://www.ttrs.or.th/
http://www.ttrs.or.th/
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 4.5 บริการสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video  
  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video พบว่ำ 
ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (M = 4.57, SD = 0.29) เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเด็น
พบว่ำ ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ วิธีกำรสมัครสมำชิก (M = 4.84, SD = 0.55) รองลงมำ
คือผู้ใช้บริกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ (M = 4.81, SD = 0.57) วิธีกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น (M = 
4.78, SD = 0.71) ซึ่งประเด็นดังกล่ำวข้ำงต้นมีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ส่วนประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว (M = 4.05, SD = 0.81) ซึ่งเป็นประเด็นเดียวในบริกำรนี้ที่มี
ระดับควำมพึงพอใจระดับมำก ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 34 
 
ตารางท่ี 34 ผลการประเมินความพึงพอใจของบริการสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video 

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
วิธีกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น  37 4.78 0.71 มำกที่สุด 
วิธีกำรสมัครสมำชิก 37 4.84 0.55 มำกที่สุด 
วิธีกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น 37 4.62 0.68 มำกที่สุด 
เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว 37 4.05 0.81 มำก 
ขนำดจอล่ำมเหมำะสม 37 4.57 0.69 มำกที่สุด 
ระบบนี้ช่วยให้กำรสื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำร 37 4.32 0.75 มำกที่สุด 
ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 37 4.81 0.57 มำกที่สุด 

รวม  4.57 0.29 มำกที่สุด 
 
  

4.6 บริการสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการสาธารณะ (ตู้ TTRS)  
           ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 
ที่ตั้งให้บริกำรในสถำนศึกษำทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม 2) โรงเรียนเศรษฐ
เสถียร และ 3)วิทยำลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ พบว่ำ ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับ
มำก (M = 4.19, SD = 0.34) เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเด็นพบว่ำ ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
คือ ระบบนี้ช่วยให้กำรสื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำร (M = 4.63, SD = 0.50) รองลงมำคือผู้ใช้บริกำรได้รับ
ประโยชน์จำกบริกำรนี้ (M = 4.56, SD = 1.09) ประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนกำรใช้งำน (M = 4.31, SD = 0.79) 
โดยทั้ง 3 ประเด็นนี้มีระดับควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ส่วนประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 
ภำษำที่ใช้บนตู้และหน้ำจอเมนูเข้ำใจง่ำย (M = 3.88, SD = 1.02) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีระดับควำมพึงพอใจ
ระดับมำก ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 35 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินความพึงพอใจของบริการสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการสาธารณะ (ตู้ TTRS) 

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก )เช่น ตู้ TTRS ตั้งอยู่ใน
สถำนที่ที่เข้ำไปใช้งำนได้ง่ำย  ( 13 3.69 1.44 

 
มำก 

ขั้นตอนกำรใช้งำน  16 4.31 0.79 มำกที่สุด 
ขนำดจอล่ำมเหมำะสม 16 4.06 0.57 มำก 
ภำษำท่ีใช้บนตู้และหน้ำจอเมนูเข้ำใจง่ำย 16 3.88 1.02 มำก 
แป้นพิมพ์ใช้งำนง่ำย 16 4.19 0.75 มำก 
ระบบนี้ช่วยให้กำรสื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำร 16 4.63 0.50 มำกที่สุด 
ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 16 4.56 1.09 มำกที่สุด 

รวม  4.19 0.34 มำก 
 

 4.7 บริการแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Caption  
           ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบริกำรแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Caption  พบว่ำ ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก (M = 4.18, SD = 0.62) เมื่อพิจำรณำใน
แต่ละประเด็นพบว่ำ ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ วิธีกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น (M = 
4.78, SD = 0.44) รองลงมำคือ วิธีกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น (M = 4.67, SD = 0.50) ผู้ใช้บริกำรได้รับ
ประโยชน์จำกบริกำรนี้ (M = 4.56, SD = 0.53) และควำมชัดเจนของขนำดตัวอักษร (M = 4.44, SD = 0.88)  
โดยประเด็นทั้งหมดข้ำงต้นนี้มีระดับควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ส่วนประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อย
ที่สุดมีด้วยกัน 2 ประเด็นคือ ควำมถูกต้องของข้อควำม และข้อควำมปรำกฏรวดเร็วสอดคล้องกับกำรสนทนำ 
(M = 3.22, SD = 0.67, 0.44) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีระดับควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง ดังรำยละเอียดใน
ตำรำงที่ 36 
 
ตารางท่ี 36 ผลการประเมินความพึงพอใจของบริการแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS 
Caption 

รายการ N M SD ระดับความพึงพอใจ 
วิธีกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น  9 4.78 0.44 มำกที่สุด 
วิธีกำรสมัครสมำชิก 9 4.33 0.87 มำกที่สุด 
วิธีกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น 9 4.67 0.50 มำกที่สุด 
ควำมชัดเจนของขนำดตัวอักษร 9 4.44 0.88 มำกที่สุด 
ควำมถูกต้องของข้อควำม 9 3.22 0.67 ปำนกลำง 
ข้อควำมปรำกฏรวดเร็วสอดคล้องกับกำร
สนทนำ 9 3.22 0.44 

ปำนกลำง 

ระบบนี้ช่วยให้กำรสื่อสำรได้ตรงควำมต้องกำร 9 4.22 0.83 มำกที่สุด 
ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 9 4.56 0.53 มำกที่สุด 

รวม  4.18 0.62 มำก 
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 8.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการในภาพรวม  (7 บริการ) 
  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรในภำพรวม ทั้ง 7 บริกำร พบว่ำ ในภำพรวม
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (M = 4.40, SD = 0.16) เมื่อพิจำรณำในแต่ละบริกำรพบว่ำ 
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ทั้งหมด 5 บริกำร เรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ย ได้แก่ 1) บริกำร
สนทนำวิดีโอผ่ำน TTRS Video 2) บริกำรข้อควำมสั้น SMS 3) บริกำร TTRS Live Chat 4) บริกำรสนทนำ
วีดีโอบน www.ttrs.or.th และ 5) บริกำร TTRS Message ส่วนบริกำรที่มีระดับควำมพึงพอใจระดับมำก มี 2 
บริกำร ได้แก่ 1) บริกำรเครื่องบริกำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) และ 2) บริกำร TTRS Caption  ดังรำยละเอียดใน
ตำรำงที ่37 
 
ตารางท่ี 37 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการในภาพรวม ทั้ง 7 บริการ 

รายการ M SD ระดับความพึงพอใจ 
1 . บริกำรข้อควำมสั้น SMS 4.55 0.10 มำกที่สุด 
2 . บริกำร TTRS Message 4.38 0.10 มำกที่สุด 
3 .  TTRS Live Chat 4.40 0.27 มำกที่สุด 
4  .บริกำรสนทนำวีดีโอบน  www.ttrs.or.th    4.39 0.21 มำกที่สุด 
5 . บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำน TTRS Video 4.57 0.29 มำกที่สุด 
6  . เครื่องบริกำรสำธำรณะ   4.19 0.34 มำก 
7 . บริกำร TTRS Caption 4.18 0.62 มำก 

รวม 4.40 0.16 มำกที่สุด 
 
ตอนที่ 5 บริการที่ต้องการให้จัดอบรม 

 
 บริกำรที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้จัดอบรมเรียงล ำดับจำกควำมต้องกำรมำกท่ีสุด – น้อยที่สุด ดังนี้ 
  1. บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video (ร้อยละ 24.1) 
  2. บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message (ร้อยละ 17.4) 
  3. บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) (ร้อยละ 12.5)      
  4. บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat (ร้อยละ 12.2) 
  5. บริกำรข้อควำมสั้น SMS หมำยเลข 086-000-5055 (ร้อยละ 11.6) 
  6. บริกำรสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต www.ttrs.or.th (รอ้ยละ 8.0) 
  7. บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต www.ttrs.or.th (ร้อยละ 7.4) 
  8. บริกำรแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Caption (ร้อยละ 6.8) 
 ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 38 
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ตารางท่ี 38 บริการที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดอบรม 

บริการ f % 

      บริกำรข้อควำมสั้น SMS หมำยเลข 086-000-5055  36 11.6 

      บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message  54 17.4 

     บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต www.ttrs.or.th 23 7.4 

     บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat      38 12.2 

     บริกำรสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต www.ttrs.or.th    25 8.0 
 
 
                     บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 75 24.1 

       บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS)  39 12.5 

     บริกำรแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Caption  21 6.8 
รวม 311 100 

 
ตอนที่ 6 สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ 
 
6.1 ผู้ใช้บริการข้อความสั้น SMS / การสื่อสารแบบรับส่งข้อความ / แอปพลิเคชัน TTRS Message 
 1. บริกำร SMS ตอบกลับล่ำช้ำ บำงครั้งไม่มีกำรตอบกลับ 
 2. อยำกให้มีบริกำรติดต่อประสำนให้จนกว่ำจะได้ค ำตอบจำกปลำยทำง 
 3. เปลี่ยนช่องทำงจำก SMS มำเป็นกำรให้บริกำรทำง Line แทน 

4. เพิ่มบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแจ้งพิกัดสถำนที่ส ำหรับส่งให้คนหูหนวก 
5. ไม่มีกำรแจ้งเตือนเมื่อมีข้อควำมเข้ำ 
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6. ต้องกำรให้มีแอพพลิเคชั่นในกำรติดต่อกับคนที่มีกำรได้ยินตอนที่มีสำยโทรเข้ำ 
7. ควรเปลี่ยนเบอร์โทรของ TTRS จำกเบอร์ 02- เป็นเบอร์มือถือส่วนตัวเพ่ือให้สะดวกต่อกำรติดต่อ
กลับ 
8. ควรมีบริกำรแปลข้อควำมเป็นภำษำมือ 
9. ต้องกำรลดจ ำนวนข้อมูลที่ต้องพิมพ์ส่งให้เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร SMS เช่น เบอร์โทรศัพท์ 
10. ใน TTRS Message น่ำจะสำมำรถคัดลอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ 
11. ควรเพิ่มบริกำรแปลเอกสำรผ่ำน QR Code 
12. ควรเพ่ิมบริกำรล่ำมให้ครบ 24 ชั่วโมง 
13. ควรมีโปรแกรมแปลเสียงเป็นข้อควำมส่งเข้ำโทรศัพท์ 
14. ควรมีรำยชื่อผู้ติดต่อ link เข้ำโปรแกรมแชท 
15. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์แจ้งเตือนรอบกำรจองตั๋วเดินทำงก่อนช่วงเทศกำล 
 

6.2 ผู้ใช้บริการสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat และบริการสนทนาวีดีโอบน
อินเทอร์เน็ต www.ttrs.or.th 
 1. ควรมีบริกำรแปลข้อควำมจำกคนที่มีกำรได้ยินเป็นภำษำที่คนหูหนวกเข้ำใจว่ำย 
 2. อยำกให้มีกำรส่งรูปภำพในแชทได้ 
 3. ควรขยำยเวลำในกำรให้บริกำรเป็น 05.00 – 24.00 น. หรือ ขยำยเวลำบริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ือเอ้ือต่อคนหูหนวกผู้หญิงที่กลับบ้ำนดึกและต้องกำรให้มีคนในครอบครัวมำรับ 
 4. ในขณะที่รอเจ้ำหน้ำที่รับสำย ควรมีข้อควำมข้ึนด้ำนบนหน้ำจอ ว่ำ “กรุณำรอสักครู่”เพ่ือให้เกิด
ควำมมั่นใจว่ำติดต่อได้ 
 5. ควรเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรรับสำยของเจ้ำหน้ำที่ 
 6. ควรมีระบบแก้ไขข้อควำมอัตโนมัติ เช่น ระบบเดำค ำศัพท์ กล่ำวคือ กดพิมพ์อักษร 1-2 ตัวแล้วขึ้น
ค ำศัพท์ให้เลือก 
 7. ควรมีบริกำรส ำหรับคนที่มีกำรได้ยินโทรหำ TTRS แล้วทำง TTRS ติดต่อแชทไปหำคนหูหนวก 
 8. ควรแสดงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และรูปภำพของเจ้ำหน้ำที่ที่ก ำลังให้บริกำร 
 9. ควรเพิ่มจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ (ล่ำมภำษำมือ) เพ่ือจะได้สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 10. ควรมีกำรอัพเดทเวอร์ชั่นแอพพลิเคชั่นใหม่ๆอยู่เสมอ 
 11. เคยใช้บริกำรโทรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ และล่ำมทำงTTRS ติดต่อให้เรียบร้อยแล้ว แต่ต ำรวจ
ไม่มำยังที่เกิดเหตุ 
 12. อยำกให้ช่วยตอบค ำถำม ตอบปัญหำที่ไม่เข้ำใจ อธิบำยให้หูหนวกเข้ำใจ 
 13. ล่ำมบำงส่วนยิ้มแย้ม บำงส่วนไม่ยิ้ม จึงอยำกให้ล่ำมทุกคนยิ้มแย้ม มี service mind 
 14. อยำกให้ล่ำมมีทักษะกำรใช้ภำษำมือเทียบเท่ำกับคนหูหนวก บำงคนภำษำมือดูไม่เข้ำใจ อยำกให้
ล่ำมทั้งหมดท ำภำษำมือให้ชัดเจนและให้คนหูหนวกเข้ำใจ 
 15. เคยพบเหตุกำรณ์ล่ำมกดเบอร์โทรออกผิด และล่ำมเคยพูดบอกผิดในเรื่องตัวเลข เช่น จำก 500 
เป็น5,000 
 16. อยำกให้ล่ำมไม่ต้องรีบร้อนพิมพ์ข้อควำมแล้วพิมพ์ผิด อยำกให้ล่ำมพิมพ์ให้ถูกต้องและใจเย็นๆ 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2561 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
72 

 17. อยำกให้มีอิโมจิในแอพพลิเคชั่น เพ่ือจะได้ใช้ส่งหน้ำยิ้มให้ล่ำม เป็นก ำลังใจให้ล่ำมและท ำ
ให้บริกำรดีๆ 
 18. อยำกให้มีล่ำมแปลจำกภำษำ(พูด)อังกฤษเป็นภำษำมือไทยได้ 
 19. อยำกให้มีบริกำรโทรไปต่ำงประเทศได้ 
 20. อยำกให้มีกำรประเมินกำรบริกำรหลังจบสำย โดยมีรูปภำพล่ำม(มีชื่อภำษำมือให้เห็นด้วย) และ
ชื่อล่ำมที่ให้บริกำรในสำยนั้นขึ้นให้เห็นขณะประเมินด้วย 
   
6.3 ผู้ใช้บริการสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video 
 1. เมื่อเปิดแอพแล้วไม่รู้ว่ำจะไปปุ่มใดเพ่ือพิมพ์ข้อควำม 
 2. อยำกให้ล่ำมแปลพูดไปพร้อมกับที่คนหูหนวกท ำภำษำมือคนหูหนวกจะได้รู้ว่ำล่ำมแปลพูดไทยอยู่ 
 3. รอคิวนำนมำกต้องโทรแล้ววำงแล้วโทรใหม่อีกหลำยครั้ง 
 4. ควรใส่ชื่อล่ำมที่ให้บริกำรไว้ด้ำนล่ำง 
 5. ต้องกำรให้เพ่ิมบริกำรในกำรซื้อของกำรประชุมและอ่ืนๆ 
 6. เมื่อใช้บริกำรอยู่ต้องกำรเปิดหน้ำต่ำงในแอพอ่ืนๆ ได้ด้วย 
 7. อยำกให้มีระบบสมัครสมำชิกด้วยตนเองบนแอพพลิเคชั่น 
 8. อยำกให้มีล็อกอินอัตโนมัติ โดยไม่ออกจำกระบบเองให้ออนไลน์ไว้ตลอด 
 9. อยำกให้เพ่ิมรูปภำพในแอพพลิเคชั่นได้ 
 10. อยำกให้พิมพ์ข้อควำมต่อเนื่องแบบยำวได้ 
 11. อยำกให้เพ่ิมเวลำบริกำรเป็น 24 ชั่วโมง 
 12. ปัญหำอินเตอร์เน็ตของ TTRS ไม่เสถียร 
 13. กรณีสำยหลุดอยำกได้ล่ำมคนเดิมเพ่ือควำมต่อเนื่องของกำรสื่อสำร 
 14. อยำกให้ประชำสัมพันธ์ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆให้รู้จักแอพพลิเคชั่นและมีกำรลงแอพพลิเคชั่นไว้ใน
คอมพิวเตอร์เพ่ือควำมเสถียรในกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต 
 15. ต้องกำรให้เครื่อง Sony รองรับกำรใช้งำนแอพ TTRS VDO 
 16. ล่ำมพิมพ์ข้อควำมแล้วขึ้นเป็นอักขระประหลำดไม่เป็นภำษำไทย 
 17. อยำกแนะน ำให้ล่ำมมีสีหน้ำยิ้มแย้ม อย่ำใจร้อน 
 18. อยำกให้เพ่ิมกำรประเมินหลังกำรใช้บริกำรหลังจำกจบสำยนั้น 
 19. อยำกให้ล่ำมจ ำชื่อภำษำมือชื่อเล่นของคนหูหนวกในบทสนทนำนั้นนั้น 
 20. ควรมีบริกำรติดต่อกลับกรณีสำยไม่ว่ำง 
 21. ล่ำมใช้ภำษำมือไม่ชัดเจน สะกดนิ้วมือผิดบ่อยๆ 
 22. ควรเพิ่มเมนูภำษำไทย 
 23. ควรจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องบริกำรต่ำงๆ ของ TTRS ให้กับองค์กรต่ำงๆ 
 
 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2561 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
73 

6.4 ผู้ใช้บริการบริการสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการสาธารณะ (ตู้ TTRS) 
 1. อยำกให้TTRS พัฒนำ app มือถือมำกข้ึน ควรพัฒนำสัญญำณเน็ตบำงพ้ืนที่ หำกใช้ตู้อำจจะเปลือง
เงินงบประมำณควรพัฒนำ app มือถือแบบพกพำ แต่อย่ำงไรก็ตำมตู้ยังเหมำะกับสถำนศึกษำ สมำคมและ
โรงพยำบำล 
 2. ควรเพิ่มช่องทำง help desk ในตู้ TTRS 
 3. บริกำรเตือนที่โทรศัพท์เกี่ยวกับเวลำนัด พ่อ แม่ให้คนหูหนวกมำใช้ตรงกับเวลำที่นัด 
 4. ควรมีกำรปกปิดควำมลับ(ข้อมูล)ขณะที่สนทนำ เช่น กำรมีฉำกบังข้ำงหลัง 
 5. แป้นพิมพ์แข็ง พิมพ์ไม่ติด 
 6. หน้ำจอไฟและแป้นพิมพ์ดูดในขณะใช้งำน 
 7. ควรมีระบบ Password ป้องกันคนที่ไม่ได้สมัครใช้ 
 8. ให้มีช่องทำงสมัครสมำชิกผ่ำนตู้ 
 9. ควรมีกำรจัดอบรมกำรใช้ตู้ทุกปี 
 10. ควรเพิ่ม Icon หน่วยงำนรำชกำรเพ่ือให้ติดต่อได้ง่ำยขึ้น 
 11.ควรมีกำรให้บริกำรตลอด 24 ขั่วโมง 
 12. ตู้ใหม่สวยกว่ำทันสมัยกว่ำตู้เก่ำ 
 13. เพ่ิมจ ำนวนตู้ให้มีหลำยจุดทั้งในโรงเรียนและที่อ่ืนๆ โดยเลือกสถำนที่ส ำคัญ  
 14. อยำกให้สำมำรถปรับกล้องที่ส่องคนหูหนวกให้พอดีกับควำมสูงได้ 
 15. ควรมีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องอยู่เป็นประจ ำ ทุกๆ 6 เดือน 
 16. ล่ำมแปลพูดให้สอดคล้องอย่ำงทันทีกับภำษำมือหูหนวก 
 17. ควรมีช่องประเมินควำมพึงพอใจผ่ำนตู้ 
 18. อยำกให้สำมำรถเลือกล่ำมได้ 
 19. ล่ำมควรแต่งตัวตำมเทศกำลต่ำงๆไม่ให้น่ำเบื่อ (คริสต์มำสใส่หมวกสีแดง) 
 20. อยำกให้กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวในตู้ TTRS  
 21. อยำกให้ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ เพื่อประหยัดไฟ 
 22. อยำกให้มีนำฬิกำบอกเวลำที่ตู้ 
 23. ควรมีระบบแจ้งเตือนเวลำเปิด-ปิดตู้ 
 24. อยำกให้ล่ำมแต่งหน้ำสวยๆ (ชำย-หญิง) 
 25. กรณีสำยหลุดต้องกำรเจอล่ำมคนเดิมจะได้ต่อเรื่องได้ 
 26. อยำกได้ตู้มีควำมทันสมัยมำกกว่ำนี้ 
 27. อยำกให้เปลี่ยนฉำกหลังของล่ำมได้จะได้ไม่เบื่อ 
 28. ล่ำมไม่ควรเอำอคติส่วนตัวมำใช้ตอนท ำงำน/บำงทีอำรมณ์เสีย 
 
6.5 ผู้ใช้บริการแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Caption 
 1. ควรมีช่องทำงกำรสมัครสมำชิกผ่ำนอีเมล์ให้เห็นชัดเจน 
 2. อยำกให้เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น  
 3. สำยหลุดเด้งออกบ่อย อยำกให้แก้ไข และเมื่อสำยเด้งออก จะไม่มีกำรบันทึกกำรสนทนำ 
 4. เบอร์ศูนย์ TTRS ส ำหรับติดต่อกลับ คนทั่วไปจะไม่ทรำบและไม่ยอมรับสำย ท ำให้ติดต่อกลับยำก 
อยำกให้จอแสดงเป็นเบอร์ของคนหูหนวก 
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 5. ควรถอดบทเรียนที่พบปัญหำ/อุปสรรคให้มีกำรเผยแพร่/ควำมรู้แก่ user ด้วย เพื่อให้มีควำมเข้ำใจ
กำรท ำงำน, ลดควำมอคติของuser เช่นกัน 
 6. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ผิดบ่อย แก้ข้อควำมบ่อยครั้ง และรอข้อควำมช้ำ 
 7. ช่วงที่มีกำรแก้ไขข้อควำม ท ำให้เสียงพูดไม่มีพร้อมกับข้อควำม 
 8. ในระหว่ำงรอข้อควำมจะมีข้อควำมข้ึนซ้ ำๆ “ฮัลโล” คนหูดีจะพูดซ้ ำๆ เพรำะคนหูดีคิดว่ำ เรำยังอยู่
ในสำยหรือเปล่ำ 
 9. ระหว่ำงคนหูดีรอข้อควำมตอบกลับจำกคนหูตึง คนหูดีจะวำงสำยไปก่อน 
 10. คนหูดีพูดเร็ว เจ้ำหน้ำที่ตัดข้อควำมเป็นท่อนๆ ใจควำมไม่ต่อเนื่อง ข้อควำมมำไม่ครบ 
 11. พิมพ์ค ำผิดท ำให้ไม่เข้ำใจควำมหมำย 
 12. รอสำยนำนมำกประมำณ 5 นำที (อยำกให้มีข้อควำมแจ้งว่ำ เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรสำยอ่ืนอยู่) 
ในช่วงทดลอง 3 เดือน แอพพลิเคชั่นมักจะเด้งหลุดออกบ่อย (เป็นส ำหรับคนใช้ IPhone ในบำงคน) 
 13. ข้อมูลเรื่องตัวเลข หรือจ ำนวน ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ฟังตัวเลขไม่ชัด อยำกให้มีกำรแจ้งว่ำคนหูดีพูดไม่
ชัด จะได้เตือนให้คนหูตึงสอบถำมใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน 
 14. APP เด้งออกบ่อย 
 15 ไม่มีกำรส ำรองประวัติกำรสนทนำเก็บไว้ในเครื่อง ท ำให้ไม่สำมำรถดูประวัติข้อควำมย้อนหลังได้ 
และ 
 16. อยำกให้เพ่ิมบริกำร VRS เหมือนประเทศอมเริกำ 
 17. อยำกให้เพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ให้คนหูตึงได้ใช้บริกำร TTRS Caption เพ่ิมมำกขึ้น 
 18. อยำกให้เพ่ิมประชำสัมพันธ์ให้คนหูตึงได้เข้ำถึง จะได้มีผู้เข้ำร่วมกำรประเมินมำกข้ึน 
 19. ขยำยพื้นที่ในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรของ TTRS เช่น ร้ำนที่ให้บริกำรเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง 
 20. อยำกให้มีกำรบันทึกประวัติกำรสนทนำแล้วส่งอีเมล์แจ้งกลับให้คนหูตึงทรำบ 
 21. ข้อมูลที่เป็นควำมลับ เช่น กำรขอรับบริกำรจำกธนำคำรไม่อยำกให้ติดต่อผ่ำนเบอร์ 02 -
1054171 ของ TTRS อยำกให้ติดต่อโดยตรงกับผู้ขอใช้บริกำร  
 22. อยำกให้มีกำร RE-CHECK ว่ำค ำท่ีคนหูตึงพูดออกไปชัดเจนหรือไม่ 
 23. อยำกให้เพ่ิมวันและเวลำกำรให้บริกำร TTRS Caption  
 24. อยำกให้มีระบบป้อนค ำเดำค ำศัพท์อัตโนมัติ  
 25. อยำกให้มีกำรแจ้งเตือนผ่ำนนำฬิกำบนข้อมือ (smart watch) เวลำมีสำยเรียกเข้ำ 
 26. อยำกให้ยืดเวลำกำรให้บริกำร ในบำงเวลำเป็นช่วงเวลำท ำงำน เช่น เลื่อนเวลำเป็น 10.00 – 
19.00 น. เพรำะจะได้ใช้บริกำรหลังเลิกงำน หรือช่วงวันเสำร์-อำทิตย์ เพรำะเป็นวันหยุด สำมำรถเข้ำใช้บริกำร
ได้มำกกว่ำ  

27. ควรมีกำรจัดอบรมแบบระยะสั้น/ ผ่ำนคลิปออนไลน์  เพ่ือบำงกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แต่มีควำมสนใจใช้งำน/
เรียนรู้กำรใช้งำนอย่ำงคร่ำวๆ  เพื่อสอนผู้อ่ืนได้ 
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5.5. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ 
สรุปปัญหำ ข้อเสนอแนะ และกำรด ำเนินกำรปรับปรุงปี 2560 - 2561 

ที ่ ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอ แนะ การด าเนินการปรับปรุง 
ปัญหาด้านระบบ 
1 ระบบลงทะเบียน สมัครสมำชิก

ไม่เหมือนกัน ท ำให้เกิดควำม
สับสน รวมทั้งช่องทำงสมัคร
สมำชิกผ่ำนแอพพลิเคชั่น หรือ
ผ่ำนทำงตู้ TTRS 

เนื่องจำกเทคโนโลยีที่ใช้บริกำรมีควำมหลำกหลำย ในเบื้องต้น เมื่อ
ผู้ใช้บริกำรลงทะเบียนระบบใดระบบหนึ่ง เจ้ำหน้ำที่จะน ำข้อมูลไป
ลงทะเบี ยนระบบ อ่ืน ให้  โดย ใช้  user name และ password 
เดียวกัน  กำรแก้ปัญหำในระยะยำว คำดว่ำภำยในปี 2562 ระบบ 
single sign-on จะสำมำรถเริ่มทดลองใช้งำนได้  จะท ำให้ผู้ใช้งำนมี
ควำมสะดวกมำกขึ้น เช่น กำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือกำรเปลี่ยน 
password ได้ด้วยตนเอง 

2 ตู้  TTRS ที่ ติ ด ตั้ ง ต ำ ม
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี  หรือที่
อ่ืนๆ อยู่ในพ้ืนที่ไม่เหมำะสม 
เช่น แสงสว่ำงไม่พอ  ตั้ งอยู่
บริเวณห้องน้ ำมำกเกินไป หรือ
พ้ืนที่โล่ง ไม่มีควำมเป็นส่วนตัว 
ท ำให้ใช้บริกำรไม่สะดวก  

เนื่องจำกจุดติดตั้งตู้แต่ละแห่งจะมีข้อจ ำกัดที่แตกต่ำงกันออกไป กำร
ขอควำมอนุเครำะห์พ้ืนที่ในกำรติดตั้งตู้ที่เหมำะสมในทุกๆ ด้ำน จึง
ค่อนข้ำงจะล ำบำก  แต่อย่ำงไรก็ตำมทำง TTRS จะได้ประสำนงำน
กับทำงบิ๊กซีและหน่วยงำนอ่ืนๆ เกี่ยวกับกำรเลือกต ำแหน่งที่ตั้งตู้ 
TTRS ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป  

3 ควรมีกำรตรวจสอบกำรท ำงำน
ของตู้ทุกวัน เพรำะพบว่ำตู้เสีย
บ่อย 

ตู้  TTRS จะได้รับกำรติดตำมอยู่ ตลอดเวลำผ่ ำนระบบ Kiosk 
Management สำมำรถจะรู้ได้ว่ำตู้ไหนท ำงำนหรือไม่ท ำงำน  แต่หำก
เกิดกำรเสียหรือไม่สำมำรถจะใช้งำนได้นั้น  ถ้ำเป็นปัญหำเบื้ องต้น 
เช่น ปลั๊กไฟฟ้ำหลุด อินเทอร์เน็ตเสีย ศูนย์  TTRS ก็สำมำรถจะ
ประสำนงำนกับเจ้ำของสถำนที่ในกำรตรวจสอบได้ แต่ถ้ำหำกเป็น
กำรเสียหำยของอุปกรณ์ก็จะต้องใช้เวลำในกำรเดินทำงไปซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ 

4 กล้องของตู้มีระดับต่ ำเกินไป 
อยำกให้สำมำรถปรับกล้องที่
ส่องคนหูหนวกให้พอดีกับควำม
สูงได้  คีย์บอร์ดแบบทัชสกรีน
ใช้งำนยำก ขยำยจอล่ำมให้
ให ญ่ ขึ้ น   มี เมนู ติ ด ต่ อ ช่ ำ ง
เทคนิค 

  ตู้ TTRS ปัจจุบัน มี 2 กล้อง แล้ว สำมำรถเลือกระดับควำม
สูงได้  
  ตู้ TTRS ปัจจุบัน มีคีย์บอร์ดแบบทัชสกรีน และคีย์บอร์ด
เหล็ก 
  ส่วนเมนูติดต่อช่ำงเทคนิคนั้น สำมำรถติดต่อผ่ำนช่องทำง
สมำชิกสัมพันธ์ 

5. อ่ ำ น เม นู ข อ ง  TTRS Video 
ไม่ได้เพรำะเป็นภำษำอังกฤษ 
ต้ อ ง ก ำ ร ใ ห้ เ ป ลี่ ย น เป็ น
ภำษำไทย 

 กำรแสดงผลภำษำของ TTRS Video เป็นไปตำมกำรตั้งค่ำของ
ตัวเครื่อง ถ้ำตัวเครื่องตั้งค่ำเป็นภำษำอังกฤษ ก็จะแสดงค่ำเป็น
ภำษำอังกฤษ ถ้ำตัวเครื่องตั้งค่ำเป็นภำษำไทย ก็จะแสดงค่ำเป็น
ภำษำไทย 

 แต่ปัญหำที่แจ้งมำเกิดจำกผู้พัฒนำระบบแสดงผล icon ด้วย
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ที ่ ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอ แนะ การด าเนินการปรับปรุง 
ภำพซึ่งข้อควำมบนภำพเป็นภำษำอังกฤษ ซึ่ง TTRS ก ำลัง
ด ำเนินกำรประสำนงำนเพื่อปรับให้เป็นภำษำให้ครบ 

5 ต้องกำรให้มีกำรระบุพิกัดให้
ล่ ำ ม ภ ำ ษ ำ มื อ ท ร ำ บ แ ล ะ
สำมำรถบอกกับคนหูดีได ้

 ได้มีกำรแจ้งไปทำงผู้พัฒนำระบบ TTRS Video แล้วให้เพ่ิมเติม
ฟังก์ชันระบุพิกัด  

 ส่วน Application อ่ืนๆ ของ TTRS สำมำรถระบุพิกัดให้ล่ำม
ภำษำมือทรำบได้แล้ว 

6 ร ะ บ บ ค ว ร จ ะ ให้ มี ก ำ ร ส่ ง
รูปภำพ/วิดีโอในแชตได้ 

 ในบริกำรสนทนำวิดี โอ  แอบพลิ เคชั น  TTRS Live Chat  
สำมำรถใส่รูปภำพและ สัญรูปได ้ 

7 กำรส่งข้อควำม รอล่ำมภำษำ
มือตอบกลับใช้เวลำนำนมำก 

 ประเด็นนี้อำจจะมี ได้หลำยสำเหตุ   โดยเฉพำะกำรรอให้
ปลำยทำงตอบกลับมำ  ซึ่งทำงแก้ไขก็คือให้ล่ำมแจ้งเป็นระยะๆ 
ว่ำก ำลังด ำเนินกำรไปถึงไหน 

8 ร ะ บ บ ค ว ร มี ร ะ บ บ แ ก้ ไ ข
ข้อควำม หรือระบบเดำค ำศัพท์
อัตโนมัติ 

 ระบบเดำค ำศัพท์ ส ำมำรถ เรียกใช้ งำนผ่ ำน  Application 
Keyboard ของเครื่องได้ กรณีไม่แสดง ให้ไปเปิดใช้ฟังก์ชันนี้บน
เมนูกำรจัดกำรคีย์บอร์ดของเครื่อง 

9 ต้ อ งกำรให้ เปิ ดบ ริก ำร  24 
ชั่ ว โมง  หรือช่ ว ง 05.00 – 
24 .00 น . เพ่ื อ เอ้ือต่อคนหู
หนวกผู้หญิงที่กลับบ้ำนดึกและ
ต้องกำรให้มีคนในครอบครัวมำ
รับ  

ศูนย์ TTRS มีแผนที่จะด ำเนินกำร แต่อำจจะยังไม่ใช่ภำยในเร็วๆ นี้ 
เนื่องจำกจะต้องใช้งบประมำณ จึงจ ำเป็นต้องหำรือกับทำง กสทช. 

10 ให้ มีบ ริกำรแปลงเสี ยงเป็ น
ข้อควำมส ำหรับกำรประชุม
หรือสัมมนำโดยไม่ต้องจอง
ล่วงหน้ำ กำรบริกำรล่ำมภำษำ
มือนอกสถำนที่   

ศูนย์ TTRS มีแผนที่จะด ำเนินกำร แต่อำจจะยังไม่ใช่ภำยในเร็วๆ นี้ 
เนื่องจำกจะต้องใช้งบประมำณ จึงจ ำเป็นต้องหำรือกับทำง กสทช. 

ล่ามภาษามือและเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ 
11 ล่ำมภำษำมือไม่ชัดเจน  

 ไม่เชียวชำญภำษำมือชุมชน  
ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ สื่ อ ส ำ ร เป็ น
ภำษำอังกฤษได้  
อยำกจะให้ มี บริกำรโทรไป
ต่ำงประเทศ 

 ศูนย์ TTRS มีแผนพัฒนำล่ำมภำษำมือ โดยจัดกำรทบทวนกำร
ใช้ภำษำมือของล่ำมภำษำมือโดยใช้ผู้เชี่ยวชำญภำษำมือที่เป็น
คนหูหนวกพร้อมทั้งมีกำรประเมินอย่ำงสม่ ำเสมอ  

 เน้นภำษำมือที่ เป็นทำงกำร ไม่ใช่ภำษำมือชุมชนซึ่งมีควำม
หลำกหลำยมำก 

 ส ำหรับล่ำมภำษำมือที่เป็นภำษำอังกฤษ ทำงศูนย์มีแผนที่จะ
ให้บริกำรแตค่งจะไม่ใช่ในเร็วๆ นี้ 

12 ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ TTRS ส่ง
ประวัติ กำรใช้บริกำรที่ เป็ น
ตัวอักษรให้กับคนหูหนวกหลัง

 รับไว้พิจำรณำ เนื่องจำกจะต้องพิจำรณำควำมเป็นไปได้ทำง
ระบบและข้ันตอนของกำรให้บริกำร 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2561 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
77 

ที ่ ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอ แนะ การด าเนินการปรับปรุง 
ใช้บริกำรเสร็จแล้วทำง e-mail 
เพ่ือจะได้เก็บเป็นข้อมูล เช่น 
กำรจองตั๋วเครื่องบิน กำรจอง
โรงแรม 

13 อยำกให้ช่วยตอบค ำถำม ตอบ
ปัญหำที่ไม่เข้ำใจ อธิบำยให้หู
หนวกเข้ำใจ 

ถ้ำหำกเป็นประเด็นค ำถำมที่เกี่ยวกับกำรให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่สมำชิก
สัมพันธ์สำมำรถให้ค ำตอบอยู่แล้ว  แต่ถ้ำหำกเป็นเรื่องอ่ืน (เช่น กำร
เลือกตั้ง กำรติดต่อส่วนรำชกำร ฯลฯ) ทำง TTRS อำจจะไม่สำมำรถ
ให้บริกำรได ้

14 ล่ำมภำษำมือไม่ยิ้มแย้ม แต่ง
กำยไม่เรียบร้อย ไม่แต่งหน้ำ 
ไม่โกนหนวดโกนเครำ ติดบัตร
มองเห็นไม่ชัดเจน 

มีกำรย้ ำเตือนเกี่ยวกับประเด็นต่ำงๆ ที่ เสนอมำทุกวันก่อนที่จะ
ให้บริกำรอยู่แล้ว  

15 ควรมีระบบประเมินควำมพึง
พอใจล่ำมหลังใช้บริกำรทันที 

ก ำลังด ำเนินกำรพัฒนำ 

16 เจ้ำหน้ำที่ พิมพ์ภำษำไทยไม่
ถูกต้องและพิมพ์ช้ ำ  ไม่ทัน
บ่อยครั้ง 

ในปี 2562 TTRS จะใช้โปรแกรมกำรฝึกและทดสอบพิมพ์ โดย
โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนำทักษะในกำรฟังและพิมพ์ให้กับเจ้ำหน้ำที่
ล่ำมภำษำมือ 

17 ติดต่อเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์
ไม่ได้ในวันหยุด 

เจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ปฏิบัติงำนเฉพำะวันจันทร์-ศุกร์ แต่หำกมี
เรื่องเร่งด่วนก็สำมำรถติดต่อทำงช่องทำงอ่ืนได้ 

18 อยำกจะให้ เจ้ำหน้ำที่สมำชิก
สัมพันธ์แก้ไขปัญหำทำงเทคนิค
ได ้

หำกเป็นปัญหำทำงเทคนิคพ้ืนฐำนเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ก็แก้ไขได้ 
ซ่ึงก็ด ำเนินกำรอยู่เป็นปกติ  แต่ถ้ำหำกเป็นปัญหำยุ่งยำกซับซ้อนกว่ำ
นี้ก็จะส่งต่อให้เจ้ำหน้ำที่เทคนิคแก้ไขปัญหำต่อ  

การฝึกอบรม 
19 ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม 

เช่น ต้องกำรให้มีกำรอบรมกำร
ใช้บริกำรทุกเดือน เช่น ทุกวัน
เสำร์ ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรม
กำรใช้บริกำร TTRS ให้กับคน
หูหนวกครบทั้ ง 77 จั งหวัด   
ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรมเรื่อง
ก ำ ร แ ก้ ไข ปั ญ ห ำ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรต่ำงๆ 
หรือผ่ำนคลิปออนไลน์ เพ่ือให้
คนหูหนวกสำมำรถแก้ไขปัญหำ
ได้ด้วยตนเอง 

 ทำง TTRS มีแผนกำรฝึกอบรมทั้ง 77 จังหวัดอยู่แล้ว แต่ที่ไม่ได้
ด ำเนินกำรในปี 2561 เพรำะยังไม่ได้รับงบประมำณ  ในปี 2562 
จะเริ่มด ำเนินกำรประมำณพฤษภำคม    

 ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำทั่วไป ทำง TTRS มีบริกำรสมำชิก
สัมพันธ์ตังแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.30-16.30 น. หำกเป็น
ปัญหำที่ซับซ้อนขึ้น ทำงเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ก็จะส่งต่อให้
ฝ่ำยเทคนิคด ำเนินกำรให้   

 ส ำหรับค ำแนะน ำในกำรใช้แอพพลิเคชันนั้น ศูนย์ TTRS จะมี
วิดีโอคลิปเผยแพร่ออนไลน์อยู่เป็นประจ ำอยู่แล้ว โดยเฉพำะหำก
มีกำรเปลี่ยนแปลงในแอพพลิเคชัน เช่น เวอร์ชันใหม่  

20 อยำกให้ประชำสัมพันธ์ให้กับ
หน่วยงำนต่ำงๆให้รู้จักแอพ

อยู่ในแผนของกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ในปี 2562  
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ที ่ ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอ แนะ การด าเนินการปรับปรุง 
พ ลิ เ ค ชั น แ ล ะ มี ก ำ ร ล ง
แอพพลิเคชั่นไว้ในคอมพิวเตอร์
เพ่ือควำมเสถียรในกำรใช้งำน
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งให้มีกำร
อบรมให้ควำมรู้ เรื่องบริกำร
ต่ำงๆ ของ TTRS ให้กับองค์กร
ต่ำงๆ 
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รายชื่อผู้จัดท 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 

รายชื่อคณะผู้จัดท าการประเมินความพึงพอใจ

คณะผู้ด าเนินการประเมินและจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นัทธี เชียงชะนำ 
2. อำจำรย์พฤหัส   ศุภจรรยำ 
3. อำจำรย์สิรินทรำ  ฤทธิเดช 
4. นำงสำวศศิธร       ทรัพย์วัฒนไพศำล 
5. นำงสำวดำรุณี       เทพพันทำ 
6. นำงสำวสร้อยทอง  หยกสุริยันต์ 
7. นำงสำววรำลี        สุวรรณเจริญ 
8. นำงโสภำพร         พวงศิริ 
9. นำงสำวเพ็ญพักตร์   แก้วดี 
10. นำงสำววิไลพร      ปัจฉิมเพ็ชร์ 
11. นำงสำวพนิตำ     โพธิ์เย็น 
12. นำยวัลลภ          บ่อนิล 
13. นำยวีระวัฒน์      นำลำด 
14. นำงสำวรัชนี       เพ็ชรพูล 

  15. นำงสำวมุกดำ     บุญมี 
 

ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการประเมิน 
 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นัทธี เชียงชะนำ 
2. นำงสำวศศิธร       ทรัพย์วัฒนไพศำล 
3. นำงสำวดำรุณี      เทพพันทำ 
4. นำยศักดำ            โกมลสิงห ์
5. นำงสำวเพ็ญพักตร์   แก้วดี 
6. นำยวัลลภ            บ่อนิล 
7. นำงโสภำพร          พวงศิริ 
8. นำงสำววิไลพร      ปัจฉิมเพ็ชร์ 
9. นำงสำววรำลี        สุวรรณเจริญ 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


