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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอนวัตกรรมการสร้างเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลในโครงการที่มีคนหูหนวก
เป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยอ้างอิงข้อมูลจากการด า เนินโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการถ่ายทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ  ทั้งนี้  จากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่าเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลจะมีเรื่องของภาษา
มือเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น  ได้แก่  การแปลแบบสอบถามให้เป็นภาษามือและบันทึกวีดิทัศน์  การพัฒนาเครื่องมือ
วิจัยโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย  การมีล่ามภาษามือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้วิจัยกับคนหูหนวก  และการ
บันทึกวีดิทัศน์อยู่ในกระบวนการเก็บข้อมูลด้วย  ในการด าเนินโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการถ่ายทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทยนั้น  คณะผู้วิจัยได้น าเอาวิธีการดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้รวมทั้งเพ่ิมเทคนิคบาง
ประการที่น่าจะถือเป็นนวัตกรรมการสร้างเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลในโครงการที่มีคนหูหนวกเป็น
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  การจัดวางรูปแบบของเอกสารแบบสอบถามและการเลือกใช้ภาษาที่สอดคล้องกับการรับรู้
ของคนหูหนวก  การแปลข้อค าถามเป็นภาษามือและบันทึกวีดิทัศน์ที่แสดงภาษามือโดยคนหูหนวก  การน าเสนอ
ข้อค าถามเป็นรายข้อทั้งในรูปแบบภาษามือและภาษาไทย  การเก็บข้อมูลด้วยการแบ่งกลุ่มย่อยโดยมีพ่ีเลี้ยงประจ า
กลุ่มและมีคนหูหนวกท่ีมีทักษะภาษามือระดับดีเป็นผู้ช่วยสื่อสารกรณีติดขัดในการสื่อสารภายในกลุ่มย่อย   
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ABSTRACT 

This article aims to present the innovation of instrumentation and data collection for the 
research which Deaf people are samplings. The results of this study referred to the evaluation 
research on the Thai Telecommunication Relay Service (TTRS) which was financially supported 
by Universal Foundation for Persons with Disabilities. According to the documentary research, it 
is founded that Thai Sign Language is involved into the instrumentation and data collection for 
the research which Deaf people are samplings, i.e., questionnaires are recorded after interpreting 
into Thai Sign Language, multimedia is developed as instrumentation, Thai Sign Language 
interpreters and video recording are found in the data collection process. The evaluation research 
on the Thai Telecommunication Relay Service (TTRS) applied all methods above into the process 
as well as adding some techniques which are remarked the innovation, i.e., laying out the format 
of questionnaires and selecting language used in accordance with the Deaf's perception, 
interpreting questionnaires into Thai Sign Language and signed by the Deaf person, doing 
questionnaires presentation with both written Thai and Thai Sign Language, dividing the Deaf 
samplings into groups when processing data collection and each group is attached with one 
person from the research team and one Deaf person from the group itself for being a language 
helper-in-need. 
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บทน า 
 การสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มี
ความส าคัญในกระบวนการวิจัย  เนื่องจากว่าผลการวิจัยจะมีความถูกต้องน่าเชื่อถือเพียงใด  ย่อมขึ้นอยู่กับความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลที่นักวิจัยรวบรวมมาใช้ส าหรับการวิจัยนั้นๆ ทั้งนี้  รวมถึงกระบวนการเก็บ
ข้อมูลอันเป็นวิถีทางที่จะท าให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป  (วรรณี  แกมเกตุ, 2555)  ดังนั้น  ในงานวิจัย
ใดๆ นักวิจัยจึงให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โครงการวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ใช้ภาษามือสื่อสารเป็นหลัก  จึงเป็นที่น่าสนใจว่า
จะมีแนวทางของการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพและกระบวนการเก็บข้อมูลที่มีความพิเศษแตกต่างไปจากการ
เก็บข้อมูลจากคนที่มีการได้ยินทั่วไปอย่างไร  บทความนี้ จึงน าเสนอแนวทางการสร้างเครื่องมือวิจัยและ
กระบวนการเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยโครงการ
ประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รับงบประมาณจากมูลนิธิสากลเพ่ือ
คนพิการ  และด าเนินการวิจัยโดยนักวิชาการที่มีการได้ยินและนักวิชาการหูหนวกของวิทยาลัยราชสุดา  
มหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย 
 เนื้อหาในบทความนี้จะประกอบเนื้อหาทั้งหมด 3 ส่วน  ได้แก่  โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  เครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยที่มีคนหู
หนวกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  และเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง : กรณีศึกษาโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่ อสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งแบ่ง
เนื้อหาออกเป็นการสร้างเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูล 
 
1. โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) 

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  
พอสังเขปเพ่ือให้ได้ทราบการด าเนินงานของโครงการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  โครงการประเมินผลโครงการ
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสากลเพ่ือ
คนพิการ  ด าเนินงานโดยบุคลากรจากวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย  จ านวน 10 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้  
 1. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  ตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่โครงการได้เสนอไว้ 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
(TTRS)   โดยพิจารณาตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่ง 
ประเทศไทย (TTRS) ในระยะต่อไป   
 โดยการประเมินผลนี้จะประเมินเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักและผู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือคนหู
หนวกและผู้เกี่ยวข้องกับคนหูหนวกเท่านั้น  ได้แก่  กลุ่มผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  ล่ามภาษามือที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่ง 
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ประเทศไทย (TTRS)   คนหูหนวก  นักเรียนหูหนวก  และคนที่มีการได้ยินที่คนหูหนวก / นักเรียนหูหนวกติดต่อ
ผ่านศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) และใช้วิธีการประเมินผลในโครงการ ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งรายงานต่าง ๆ ของศูนย์บริการถ่ายทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)   

2. เก็บข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) และ 
บุคลากรที่เก่ียวข้อง จ านวน 2 – 3 คน  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3. เก็บข้อมูลจากล่ามภาษามือผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  
จ านวนประมาณ 10 คน (ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย) โดยใช้แบบสอบถาม 

4. เก็บข้อมูลจากคนหูหนวกผู้ใช้บริการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ใน 5 
จังหวัด  โดยแบ่งตามภาค  ภาคละ 1 จังหวัด  ได้แก่  เชียงใหม่  อุดรธานี  สงขลา  นครปฐม  และกรุงเทพมหานคร  
จังหวัดละประมาณ 30 คน ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  

5. เก็บข้อมูลจากนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาผู้ใช้บริการตู้  TTRS ที่ติดตั้งในโรงเรียน 5 แห่งๆ ละ
ประมาณ  20 คน ได้แก่ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดอุดรธานี  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา  ท าการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม 

6. เก็บข้อมูลจากคนที่มีการได้ยินที่ติดต่อกับคนหูหนวก ประมาณ 50 คน โดยการขอข้อมูลจากคนหู
หนวกหรือนักเรียนหูหนวกและใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  
 จากข้อมูลโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ข้างต้น
ท าให้ทราบว่า  กลุ่มเป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้จะมีทั้งคนหูหนวกและคนที่มีการได้ยินเกี่ยวข้องกับคนหูหนวก  
ทั้งนี้การเก็บข้อมูลจากคนที่มีการได้ยินเกี่ยวข้องกับคนหูหนวกจะใช้ทั้งแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือวิจัย  และใช้เฉพาะแบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัยส าหรับการเก็บข้อมูลจากคนหูหนวก  ซึ่งในบทความนี้
จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างเครื่องมือวิจัยส าหรับการเก็บข้อมูลจากคนหูหนวในที่นี้ก็คือแบบสอบถาม  และ
กระบวนการเก็บข้อมูลจากคนหูหนวกเท่านั้น 
 
2. เครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยท่ีมีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  มิได้เป็น
โครงการวิจัยโครงการแรกที่ด าเนินการโดยมีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงเครื่องมือวิจัยและ
กระบวนการเก็บข้อมูลในงานวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้ด าเนินการก่อนหน้านี้จ านวน 10 ชิ้นงานที่ท า
ในช่วงปีพ.ศ. 2544 ถึง 2557  โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
 
 
ตารางที่ 1 เครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลในงานวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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ปีท่ีพิมพ์ ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัย 
กระบวนการเก็บข้อมูล 

2544 สภาพปัจจุบันของการใช้
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรบัคนพิการ
ทางการได้ยินในโรงเรยีน
โสตศึกษา 

ดุษฎี ดีหนอ แบบส ารวจและแบบ
สัมภาษณ ์

ล่ามภาษามือเป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารระหว่างผู้วิจยักับ
คนหูหนวก  และผู้วจิัยเป็น
ผู้เขียนค าตอบเป็นภาษาไทย
ให้แก่คนหูหนวกด้วย 

2545 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ความพึงพอใจในการท างาน
ของครูหูหนวก 

พิมพ์จิตร กาญจนสินธุ ์ แบบส ารวจและแบบ
สัมภาษณ ์

ล่ามภาษามือเป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารระหว่างผู้วิจยักับ
คนหูหนวก  และผู้วจิัยเป็น
ผู้เขียนค าตอบเป็นภาษาไทย
ให้แก่คนหูหนวกด้วย 

2546 สภาพปัจจุบันของลา่ม
ภาษามือในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

หนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ แบบสอบถามรูปแบบวีดิ
ทัศน์ภาษามือ  

 

คนหูหนวกเลือกตอบจาก
แบบสอบถามด้วยตนเองและ
มีล่ามภาษามือช่วยสื่อสาร
หรืออธิบายเพิ่มเติมกรณีที่คน
หูหนวกมีข้อสงสัย 

2550 การพัฒนาแบบทดสอบและ
แบบสอบถามมลัตมิีเดีย
ภาษามือส าหรับคนหหูนวก 

จิตติมา บญุดีเจริญ แบบทดสอบและ
แบบสอบถามวีดิทัศน์
ภาษามือมลัติมเิดีย 

 

คนหูหนวกเลือกตอบจาก
แบบทดสอบและแบบ 
สอบถามด้วยตนเอง และมี
ล่ามภาษามือช่วยสื่อสารหรือ
อธิบายเพิ่มเตมิกรณีที่คนหู
หนวกมีข้อสงสัย 

2550 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับผู้
บกพร่องทางการได้ยิน   

วรวุฒิ ขุนครอง แบบทดสอบภาษามือ
มัลตมิีเดยี 

คนหูหนวกเลือกตอบจาก
แบบทดสอบด้วยตนเอง 

2551 การศึกษาวิจัย การรับรู้
ข้อมูลด้านคนสุขภาพของ
กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน 
กรณีศึกษา : สถานศึกษาผู้
พิการทางการไดย้ิน
(โรงเรียนโสตศึกษา) 

จิตประภา ศรีอ่อน 
และคณะ 

แบบสอบถามวีดิทัศน์
ภาษามือไทย 

คนหูหนวกเลือกตอบจาก
แบบสอบถามด้วยตนเอง และ
มีล่ามภาษามือช่วยสื่อสาร
หรืออธิบายเพิ่มเติมกรณีที่คน
หูหนวกมีข้อสงสัย 

2554 แบบประเมินคุณภาพสื่อ
มัลตมิีเดยีทางการศึกษา

ผคม ลมิปิพิพัฒน์ แบบทดสอบภาษามือ
มัลตมิีเดยี 

คนหูหนวกเลือกตอบจาก
แบบทดสอบด้วยตนเอง 
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ปีท่ีพิมพ์ ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง 
เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัย 
กระบวนการเก็บข้อมูล 

ส าหรับคนพิการทางการได้
ยิน 

2556 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือ
ไทยด้านเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

เบญจพร ศักดิ์ศิร ิ
และคณะ 

แบบทดสอบวีดิทัศน์
ภาษามือมลัติมเิดียและ

แบบสังเกต 
 

คนหูหนวกเลือกตอบจาก
แบบทดสอบด้วยตนเอง  และ
ในส่วนแบบสังเกตมีล่ามภาษา
มือเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
ระหว่างผู้วิจยักับคนหูหนวก  
รวมถึงผู้วิจัยเป็นผู้เขยีน
ค าตอบเป็นภาษาไทยให้แก่
คนหูหนวกด้วย 

2556 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือ
ไทยด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 

เบญจพร ศักดิ์ศิร ิ
และคณะ 

แบบทดสอบวีดิทัศน์
ภาษามือมลัติมเิดีย 

คนหูหนวกเลือกตอบจาก
แบบทดสอบด้วยตนเองและมี
ล่ามภาษามือช่วยสื่อสารหรือ
อธิบายเพิ่มเตมิกรณีที่คนหู
หนวกมีข้อสงสัย   

2557 ความภาคภูมิใจในตนเอง
ของนักศึกษาท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน 

มาลิน เนาว์นาน แบบสอบถามวีดิทัศน์
ภาษามือมลัติมเิดีย 

คนหูหนวกเลือกตอบจาก
แบบทดสอบด้วยตนเองและมี
ล่ามภาษามือช่วยสื่อสารหรือ
อธิบายเพิ่มเตมิกรณีที่คนหู
หนวกมีข้อสงสัย 

 
จากข้อมูลงานวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10  ชิ้นงานข้างต้น สามารถสรุปสาระส าคัญ 

เกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลได้ดังนี้  เครื่องมือวิจัยมีการใช้เครื่องมือวิจัย 3 แบบด้วยกัน  
ได้แก่  แบบส ารวจ  แบบสอบถามและแบบทดสอบ  โดยมีทั้งรูปแบบที่เป็นภาษาเขียน  รูปแบบที่เป็นวีดิทัศน์
ภาษามือ  และรูปแบบที่เป็นสื่อมัลติมีเดียหรือมีการใช้สื่อมากกว่า 1 ประเภท  กระบวนการเก็บข้อมูล  พบว่ามี
งานวิจัยที่ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตัวเองกรณีที่เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก  และมีงานวิจัยที่ผู้วิจัยใช้สื่อวีดิทัศน์เป็น
สื่อหลักในการเก็บข้อมูล  ทั้งนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี  กล่าวคือ   

กรณีท่ี 1  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยที่มีรูปแบบที่เป็นภาษาเขียน จะมีล่ามภาษามือเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารระหว่างผู้วิจัยกับคนหูหนวก รวมถึงเป็นผู้เขียนค าตอบเป็นภาษาไทยให้แก่คนหู
หนวกด้วย 

กรณีท่ี 2  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยที่มีรูปแบบที่เป็นวีดิทัศน์ภาษามือ และรูปแบบที่เป็นสื่อมัลติมีเดียจะ
ไม่มีล่ามภาษามือในกระบวนการเก็บข้อมูล 
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กรณีท่ี 3  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยที่มีรูปแบบที่เป็นวีดิทัศน์ภาษามือ และรูปแบบที่เป็นสื่อมัลติมีเดีย  จะ
มีล่ามภาษามือช่วยสื่อสารหรืออธิบายเพิ่มเติมกรณีที่คนหูหนวกมีข้อสงสัย 

 ทั้งนี้  ในกระบวนการเก็บข้อมูลจะมีการบันทึกวีดิทัศน์เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องมือวิจัยที่
เป็นข้อค าถามปลายเปิดหรือให้แสดงความคิดเห็น  จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บ
ข้อมูลในงานวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่างจะมีภาษามือเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น 
 
3. เครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่าง: กรณีศึกษา
โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) 
 จากการที่โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นโครงการ
ที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มเป้าหมายในส่วนของการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์บริการการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ทั้งต่อตัวระบบที่เปิดให้บริการและผู้ที่ให้บริการหรือล่ามภาษามือ  
ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงเนื้อหาใน 2 ส่วน  ได้แก่  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  และกระบวนการเก็บข้อมูลใน
โครงการดังกล่าว  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1เครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
(TTRS) ในส่วนของการเก็บข้อมูลจากคนหูหนวก  จะใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ส่วน  ได้แก่   

1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีค าถามทั้งหมด 11 ข้อ 
2. ส่วนที่ 2 ข้อมูลการให้บริการสนทนาวิดีโอบนตู้  TTRS มีค าถามทั้งหมด 15 ข้อ 
3. ส่วนที่ 3 ข้อมูลการให้บริการ TTRS Message  มีค าถามทั้งหมด 25 ข้อ 
4. ส่วนที่ 4 ข้อมูลการให้บริการ TTRS Video      มีค าถามทั้งหมด 28 ข้อ 
5. ส่วนที่ 5 ข้อมูลการให้บริการ TTRS Website   มีค าถามท้ังหมด 30 ข้อ 
6. ส่วนที่ 6 การประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  TTRS   มีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 
7. ส่วนที่ 7 การประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่  TTRS    มีค าถามทั้งหมด 12 ข้อ 

 ทั้งนี้  ข้อค าถามในส่วนที่ 2 – 5 ให้เลือกเฉพาะบริการที่คนหูหนวกใช้บ่อยที่สุดเพียงส่วนเดียวเท่านั้น  ใน
ส่วนของการสร้างเครื่องมือวิจัยหรือแบบสอบถามนั้น  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าเป็นขั้นตอนโดยล าดับกันดังนี้  
 ล าดับที่ 1    ระดมความคิดข้อค าถามต่างๆ ที่ต้องการถามคนหูหนวกและบันทึกเป็นภาษาไทย 
 ล าดับที่ 2   แปลข้อค าถามเป็นภาษามือไทย 
 ล าดับที่ 3    จัดท าการน าเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์ โดยน าเสนอเป็นรายข้อคู่กันกับภาษา
มือไทย  โดยขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยนี้สามารถสรุปได้ตามรูปที่ 1   
 



 
 

การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 148 

 

 
รูปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

ในส่วนของขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยในขั้นตอนล าดับที่ 1  มีข้อค้นพบที่น่าสนใจหลายประการ  
กล่าวคือ 
 1. การร่างข้อค าถามที่เป็นภาษาไทยและออกแบบจัดวางรูปแบบของแบบสอบถาม  ขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัย
ที่เป็นนักวิชาการที่มีการได้ยินได้เสนอร่างข้อค าถามที่มีรูปแบบการจัดวางรูปแบบที่ข้อค าถามทุกข้ออยู่ภายใน 1 
หน้ากระดาษเพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากร  การใช้พ้ืนที่ในกระดาษจึงเต็มไปด้วยข้อมูลตัวอักษรภาษาไทย  ซึ่ง
นักวิชาการหูหนวกในคณะผู้วิจัยให้ความเห็นว่าการจัดวางรูปแบบของแบบสอบถามเช่นนี้  จะท าให้คนหูหนวก
สับสนเพราะคนหูหนวกส่วนใหญ่มีทักษะการอ่านภาษาไทยไม่ดีนัก  เนื่องจากคนหูหนวกใช้ภาษามือเป็นภาษาแรก  
และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  จึงท าให้ทักษะภาษาไทยของคนหูหนวกมีข้อจ ากัด  ซึ่งสอดคล้องกับที่ 
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Schrimer, 2001; Beck, 1989; Blachowiz, 1984 (อ้างถึงในชวพล ลิตติพานิช , 2548) กล่าวไว้  นั่นคือคนหู
หนวกส่วนใหญ่มีปัญหากับภาษาที่สอง  กล่าวคือมีพัฒนาการทางภาษาที่น้อยกว่าคนที่มีการได้ยิน  มีปัญหากับการ
อ่านและการเขียน  เนื่องจากรู้ค าศัพท์จ ากัด  ฉะนั้น  แบบสอบถามในรูปแบบเอกสารจึงต้องเลือกใช้ภาษาท่ีกระชับ
และง่ายต่อการรับรู้ของคนหูหนวก   รวมถึงการออกแบบการจัดวางรูปแบบของค าตอบแบบให้เลือกตอบ ใน
แนวนอนจะไม่สอดคล้องกับการรับรู้ข้อมูลทางสายตาของคนหูหนวก  กล่าวคือควรจะต้องจัดวางรูปแบบของ
ค าตอบในแนวตั้ง  ซึ่งต่อมาคณะผู้วิจัยพบว่า  การจัดวางในรูปแบบเช่นนี้สัมพันธ์กับการใช้ภาษามือของคนหูหนวก
เองในข้อค าถามลักษณะดังกล่าว  เมื่อมีการแปลข้อค าถามเป็นภาษามือไทยในภายหลัง ตัวอย่างตามรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 การเปรียบเทียบการจัดวางรูปแบบของแบบสอบถาม 

 
2. การพิจารณาการใช้ภาษาไทยในข้อค าถามและรูปแบบการจัดวางแบบสอบถาม  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน

ที่ใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างมาก  และมีการแก้ไขร่างข้อค าถามรวมถึงปรับการจัดวางรูปแบบของ
แบบสอบถามหลายครั้ง  ซึ่งในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในแบบสอบถาม
ที่จะน าไปใช้กับคนหูหนวก  กล่าวคือภาษาไทยที่จะสามารถสื่อสารให้คนหูหนวกเข้าใจได้จะต้องสั้น กระชับ ง่าย  
เป็นรูปธรรม  และอาจมีศัพท์ภาษาไทยและการล าดับค าที่คนหูหนวกใช้สื่อสารกันอยู่และเข้าใจได้  รูปแบบ
ประโยคเป็นประโยคความเดียว  ไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมา  ตัวอย่างตามรูปที่ 3 

3. การเพ่ิมตัวเลขหน้าข้อค าตอบที่ให้เลือก รวมถึงภาพประกอบลงในแบบสอบถามเป็นเรื่องที่ควรท าอย่าง
ยิ่ง  เพราะตัวเลขและภาพประกอบจะช่วยในเรื่องการอ้างอิงและสร้างความเข้าใจได้ดีได้ดีกว่าตัวอักษรภาษาไทย   
ซึ่งต่อมาคณะผู้วิจัยพบว่า  การเพ่ิมตัวเลขหน้าข้อค าตอบเช่นนี้สัมพันธ์กับการใช้ภาษามือของคนหูหนวกเองเมื่อ
แปลข้อค าตอบเป็นภาษามือไทยในภายหลัง  ตัวอย่างตามรูปที่ 4 
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รูปที่ 3 รูปแบบประโยคค าถามที่คนหูหนวกเข้าใจได้ 

  
รูปที่ 4 การเพ่ิมตัวเลขหน้าข้อและภาพประกอบค าตอบ 

 4. ในส่วนของภาพประกอบมีข้อสังเกตว่าภาพที่น ามาใช้ควรต้องเป็นภาพของวัตถุท่ีสามารถพบเห็นได้จริง  
เนื่องจากการเรียนรู้ของคนหูหนวกผ่านการเห็นจากมองโลกจากสภาพที่เป็นจริง  ซึ่งจะท าให้คนหูหนวกเข้าใจสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว  ดังนั้น  การจัดวางต าแหน่งของรูปภาพในแบบสอบถามนั้นควรมีต าแหน่งเสมือนจริงเช่นกัน  
ตัวอย่างตามรูปที่ 5 
 5. ข้อความหรือตัวอักษรที่ปรากฏในแบบสอบถามควรมีเฉพาะข้อความที่ต้องการให้คนหูหนวกทราบ
เท่านั้น  ข้อความใดท่ีไม่เก่ียวข้องหรือคนหูหนวกไม่ต้องทราบ  ก็ไม่ควรใส่ในเอกสาร  เนื่องจากในกระบวนการเก็บ
ข้อมูลจะมีพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มย่อยท าหน้าที่อธิบายเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  เพ่ือให้เอกสารไม่มีข้อความหรือตัวอักษรที่รก
สายตาคนหูหนวกโดยไม่จ าเป็น 
 

 
รูปที่ 5 การจัดวางต าแหน่งของตัวเลือกค าตอบ 

เมื่อคณะผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามในรูปแบบเอกสารได้เรียบร้อยแล้ว  ก็ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือแปล
แบบสอบถามเป็นภาษามือ (ล าดับที่ 2)  ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้สร้างเทคนิคการจัดบันทึกภาษามือไทยโดยใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ แทนท่ามือบางท่ามือ  สัญลักษณ์ที่ใช้นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกก าหนดขึ้นจากความคิดเห็นของ
คณะผู้วิจัย เพ่ือใช้ประกอบการบันทึกวิดิทัศน์ภาษามือ  การบันทึกนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะถูกน ามาใช้ในการบอกบท
ผู้แสดงภาษามือขณะบันทึกวีดิทัศน์ข้อค าถามในแบบสอบถามเป็นภาษามือนั่นเอง  เนื่องจากบางครั้ งข้อค าถาม
อาจจะมีเนื้อหายาวมากท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจ าท่ามือของผู้แสดงภาษามือและท าให้เสียเวลาในการบันทึกวิดิ
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ทัศน์ภาษามือหลายรอบ  การบันทึกภาษามือไทยในกระดาษนั้นจึงจ าเป็นต่อบันทึกวิดิทัศน์ภาษามือเพ่ือความ
รวดเร็วในการถ่ายท า  และลดภาระผู้แสดงภาษามือในการจดจ าท่ามือ  ตัวอย่างเทคนิคการบันทึก  เช่น 1. 
สัญลักษณ์   +    ใช้แทนการแบ่งประโยคภาษามือเป็น เป็นค าศัพท์ต่อๆกัน  ช่วยให้การบอกบทผู้แสดงง่ายขึ้นและ
ผู้แสดงภาษามือนั้นก็สามารถจ าบทได้ง่ายเช่นกัน 
ตัวอย่างภาษาไทย   
3.ท่านคิดว่า TTRS ช่วยลดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารทางไกลกับคนที่มีการได้ยินได้ดีเพียงใด อย่างไร 
 
 
ตัวอย่างการบันทึกภาษามือไทย   
3 +  เมื่อก่อน  +  หูหนวก +   พ่อ  +  แม่  +  หูดี +   +   คุย  +  ภาษามือหยิก  ตอนนี้  +   สะกดTTRS  +  
CL สถานที่   +  VDO 2 มือ +    พิม  +  แชท  +  ช่วย  +  สบาย +   หูหนวก +   รู้สึก ไหน  +  เขียน 
 2. สัญลักษณ์    แทนท่ามือสี่เหลี่ยม  ในประโยคภาษามือที่มีค าศัพท์ท่ามือสีเหลี่ยมนั้น ก็จะมีการใช้  

  แทนการเขียนค าว่าสี่เหลี่ยมเพ่ือง่ายต่อการจัดบันทึกและง่ายต่อการอ่านเป็นภาพของคนหูหนวก 
ตัวอย่างภาษาไทย   แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
ตัวอย่างการบันทึกภาษามือไทย    + กระดาษ + สะกด TTRS + CLตู้ + ฟ้า + VDO 2 มือ + ส่ง + WWW + 
ถามๆ 

 3. สัญลักษณ์ สะกด APP    บอกต าแหน่งการวางภาษามือและการใช้บริการการของ TTRS APP ย่อ
มาจาก Application   เมื่อสะกดนิ้วมือ APP แล้วมีลูกศรชี้กลางฝ่ามือ แสดงถึงการบอกต าแหน่งการวางมือและ
การบริการนั้นผ่านระบบมือถือ 
ตัวอย่างภาษาไทย    ส่วนที่ 3 ข้อมูลการใช้บริการ TTRS Message   

ตัวอย่างการบันทึกภาษามือไทย      ส่วน + 3 + ข้อมูล + สะกด APP     + ส่ง-รับ + TTRS 
(หมายเหตุ ประโยคภาษามือไทยในส่วนของการให้บริการผ่านตู้TTRS และในส่วนของการให้บริการผ่านเว็บไซต์จะ
ไม่มีการใช้สัญลักษณ์นี้เลยในการบันทึกภาษามือไทย)   

 4. สัญลักษณ ์   และ    เพ่ือแสดงถึงการใช้ภาษามือขนาดของจอภาพ  

โดยให้ความหมายของสัญลักษณ์   แทนจอภาพขนาดเล็ก และ   แทนจอภาพขนาดใหญ่ 
 
ตัวอย่างภาษาไทย      
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 ตัวอย่างการบันทึกภาษามือไทย   
 3.5  + ตู้ฟ้า +  TTRS    +    +    + ล่าม  +  รู้สึกพอใจ  + 3  +  ไหน                
 

ล าดับสุดท้ายของการสร้างเครื่องมือวิจัยก็คือ  การจัดท าการน าเสนอแบบสอบถามที่เป็นเอกสารด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์  (ล าดับที่ 3) การจัดท าการน าเสนอนี้เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่คนหูหนวกให้ได้
ทราบถึงล าดับของข้อค าถามเพ่ือให้สามารถติดตามการด าเนินการเก็บข้อมูลได้โดยตลอดกระบวนการ  ข้อค้นพบที่
ได้จากการจัดท าการน าเสนอแบบสอบถามที่เป็นเอกสารด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์  ได้แก่  การน าเสนอเป็น
รายข้อโดยสอดคล้องกับการฉายวีดิทัศน์ข้อค าถามภาษามือ  ซึ่งแยกฉายคนละจอ  เพ่ือให้เอ้ือต่อการมองเห็นของ
คนหูหนวก  รวมถึงขนาดตัวอักษรที่ใหญ่พอและการใช้สีพ้ืนหลังในโทนเข้ม (การวิจัยครั้งนี้ใช้สีน้ าเงิน) และใช้สี
ตัวอักษรในโทนสว่าง (การวิจัยครั้งนี้ใช้สีขาว) เพ่ือความชัดเจนในเรื่องการมองและช่วยถนอมสายตาคนหูหนวก  
นอกจากนี้  คณะผู้วิจัยได้เพ่ิมเส้นน าสายตา (การวิจัยครั้งนี้ใช้สีแดง) เพ่ือเป็นการเรียกความสนใจจากคนหูหนวก
เมื่อเริ่มข้อค าถามใหม่  ซึ่งการกระท าดังกล่าวพบว่าได้ผลดี  กล่าวคือคนหูหนวกสามารถติดตามกระบวนการเก็บ
ข้อมูลไดค้่อนข้างดี  มีจังหวะและไม่เกิดความสับสน ตัวอย่างตามรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 รูปแบบของเอกสารที่น าเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์   

 
จะเห็นได้ว่าการสร้างเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอด

การสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  มีขั้นตอนอย่างเฉพาะตัว  มีรายละเอียดในประเด็นของความเป็นหูหนวกที่
ต้องให้ความส าคัญไม่ว่าจะเป็นวิถีการรับรู้ข้อมูลของคนหูหนวก  การมองโลกของคนหูหนวก  การใช้ภาษามือใน
การสื่อสาร  การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม ทั้งหมดล้วนเป็นองค์ประกอบที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างเครื่องมือ
วิจัยในโครงการวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.2 กระบวนการเก็บข้อมูลที่ใช้ในโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสาร 
แห่งประเทศไทย  
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 โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยถือเป็นการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ถูกเลือกให้เป็นผู้แทนของคนหูหนวกที่ใช้บริการศูนย์บริการการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  อยู่ใน 5 พ้ืนที่ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  รวมทั้งคณะผู้วิจัย
ประกอบด้วยกัน 10 คนซึ่งเป็นคณะใหญ่  ดังนั้นการด าเนินการเก็บข้อมูลจึงต้องวางแผนเป็นอย่างดี  ในส่วนนี้จะ
ได้กล่าวถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นในการเก็บข้อมูลในโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง  ได้แก่  ก่อนการออกพ้ืนที่  ขณะเก็บข้อมูล  และหลังการ
เก็บข้อมูล 
 3.2.1ก่อนการออกพ้ืนที่ 
 คณะผู้วิจัยได้ประชุมเพ่ือร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูล  ซึ่งมีข้อสรุปว่าจะใช้รูปแบบการแบ่งกลุ่มย่อย
และจัดให้มีพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่ม ทั้งนี้คุณสมบัติส าคัญของการเป็นพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มคือต้องมีทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษามืออยู่ในระดับดี  สามารถใช้ภาษามือได้หลากหลายรูปแบบเพ่ือสื่อความหมายให้คนหูหนวกเข้าใจข้อค าถาม  
ซึ่งคณะผู้วิจัยที่เป็นนักวิชาการหูหนวกเป็นผู้ประเมิน  และเช่นเดียวกันคณะผู้วิจัยที่เป็นนักวิชาการหูหนวกจะเป็นผู้
สังเกตและประเมินทักษะภาษามือไทยเพ่ือคัดเลือกคนหูหนวกที่มีทักษะการสื่อสารภาษามือไทยระดับดี  การ
คัดเลือกคนหูหนวกที่มีทักษะการสื่อสารภาษามือไทยระดับดีท าเพ่ือให้ช่วยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารอีกทอดหนึ่ง  
หากกรณีที่พ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มติดขัดหรือไม่สามารถสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ  หรือตอบข้อซักถามให้กับคนหู
หนวกที่อยู่ในกลุ่มของตนได้  นอกจากนี้ได้มอบหมายหน้าที่ให้ผู้วิจัย 2 คนเป็นผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์เปิดไฟล์
น าเสนอแบบสอบถาม  และมอบหมายให้ผู้วิจัย 1 คนเป็นผู้รับสัญญาณจากพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มเมื่อกลุ่มของตน
พร้อมที่จะเริ่มท าแบบสอบถามแล้วและให้สัญญาณแก่ผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์เพ่ือเปิดไฟล์น าเสนอข้อค าถามล าดับ
ถัดไป 
 นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ซักซ้อมล าดับการเก็บข้อมูลโดยทดลองใช้เครื่องมือ  โดยสรุปล าดับในการเปิดไฟล์
น าเสนอคือจะเปิดไฟล์น าเสนอที่เป็นแบบสอบถามภาษาไทยแล้วจึงตามด้วยแบบสอบถามภาษามือสลับกันไป  
การเปิดไฟล์ภาษามือจะเปิดให้คนหูหนวกดู 2 รอบเป็นอย่างน้อย  หรืออาจจะมากกว่าหากคนหูหนวกร้องขอ  
หลังจากนั้นจะทิ้งช่วงเวลาเพ่ือให้คนหูหนวกคิดและตอบแบบสอบถาม  แล้วจึงเปิดข้อต่อไป  การเปิดไฟล์จะเปิด
เป็นรายข้อ คณะผู้วิจัยได้จ าลองสถานการณ์การเก็บข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงต าแหน่งการจัดโต๊ะ  ต าแหน่งการนั่ง  
และอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในกระบวนการเก็บข้อมูล  ซึ่งสรุปได้ตามรูปที่ 7 
 จากภาพจะสังเกตเห็นว่าการจัดโต๊ะของแต่ละกลุ่มย่อยมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมเพ่ือให้คนหูหนวกที่นั่งอยู่
ในแต่ละกลุ่มสามารถมองเห็นจอภาพข้อค าถามที่เป็นภาษาไทยและภาษามือไทยได้ชัดเจนไม่ว่าจะนั่งอยู่ใน
ต าแหน่งใด อุปกรณ์ที่จะมีไว้ประจ ากลุ่มย่อยคือกล้องวีดิทัศน์ส าหรับบันทึกภาษามือของคนหูหนวกในข้อค าถาม
เป็นค าถามปลายเปิด  เพ่ือให้พ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มสามารถน ามาเปิดทบทวนดูค าตอบเพ่ือแปลและเขียนลงใน
แบบสอบถามให้คนหูหนวก  ส าหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลมีดังนี้  เครื่อง LCD 2 เครื่อง  คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค 2 ตัว  ไฟล์น าเสนอแบบสอบถามภาษาไทยและภาษามือไทย  ส าเนาแบบสอบถามตามจ านวนคนหูหนวก  
กล้องวีดิทัศน์ 5 ตัว  และจอรับภาพ 2 ตัว 
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รูปที่ 7 จ าลองสถานการณ์การเก็บข้อมูล 

 
 3.2.2ขณะเก็บข้อมูล 
 การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลทุกครั้งคณะผู้วิจัยจะประชุมร่วมกันก่อนเริ่มงานเพ่ือซักซ้อมและทบทวนขั้นตอน
ในการเก็บข้อมูล  การสื่อสารถึงข้อมูลที่จ าเป็นที่และการยืนยันข้อมูลจะช่วยให้คณะผู้วิจัยที่เป็นนักวิชาการหูหนวก
เกิดความชัดเจนในกระบวนการ  และเกิดความมั่นใจในการด าเนินการเก็บข้อมูลและการท างานร่วมกันกับ
นักวิชาการที่มีการได้ยินซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในการท างานร่วมกัน  การประชุมร่วมกันจึงเป็นเรื่องส าคัญใน
การท างานร่วมกันระหว่างคนที่มีการได้ยินและคนหูหนวก  การประชุม ณ พ้ืนที่เก็บข้อมูลนั้นจะเป็นการพูดคุยท า
ความตกลงร่วมกันเรื่องเก่ียวกับรูปแบบการจัดโต๊ะและเก้าอ้ี  ล าดับขั้นตอนของกระบวนการในการเก็บข้อมูล  การ
มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  วิธีปฏิบัติในการลงนามเอกสาร  แนวทางการปฏิบัติกรณีหากเกิดปัญหา   การ
แจ้งข้อมูลใหม่  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  และการพูดคุยปรึกษาหารือก่อนด าเนินการเก็บข้อมูล 
 เมื่อด าเนินการข้างต้นเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลตามแผนที่วางไว้  ในช่วงแรกของการเก็บ
ข้อมูลทุกครั้งจะเริ่มต้นด้วย   
 1. เชิญคนหูหนวกที่เป็นกลุ่มตัวอย่างรับเอกสารแบบสอบถามและจัดให้นั่งเป็นกลุ่มที่ได้จัดเก้าอ้ีเตรียมไว้ 
จนครบตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ 
 2. นักวิชาการหูหนวกสร้างความคุ้นเคยด้วยการท ากิจกรรมและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเก็บข้อมูล 
 3. หัวหน้าโครงการกล่าวเปิดโครงการ  แนะน าคณะผู้วิจัย  และอธิบายหลักการให้ข้อมูลตามจริยธรรมใน
คนผ่านล่ามภาษามือ 
 4. นักวิชาการหูหนวกอธิบายขั้นตอนการตอบแบบสอบถามในโครงการด้วยภาษามือ  
 จากนั้นก็ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการเปิดไฟล์น าเสนอแบบสอบถามภาษาไทยตามด้วยไฟล์น าเสนอ
แบบสอบถามภาษามือ  และหยุดพักให้คนหูหนวกตอบแบบสอบถาม  ด าเนินการเช่นนี้จนสิ้นสุดข้อค าถาม   ทั้งนี้  
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การเรียกความสนใจจากการรับรู้ทางสายตาของคนหูหนวกให้อยู่ที่จอรับภาพที่ฉายแบบสอบถามบนโปรแกรมพาว
เวอร์พ้อยท์  ท าโดยพ่ีเลี้ยงแต่ละกลุ่มจะให้สัญญาณมือไปยังผู้ให้สัญญาณ  เมื่อทุกกลุ่มพร้อมแล้วผู้ให้สัญญาณจะ
ให้สัญญาณบอกผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดแบบสอบถามข้อถัดไป  กรณีที่คนหูหนวกไม่เข้าใจภาษามือที่ปรากฏ
ในวีดิทัศน์แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยจัดท ามา  พ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มจะเป็นผู้อธิบายด้วยภาษามือให้กับคนหูหนวก
โดยตรง  
 กรณีที่เป็นค าถามปลายเปิด เมื่อทุกกลุ่มพร้อมแล้วผู้ให้สัญญาณจะให้สัญญาณบอกผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์
เพ่ือเปิดข้อค าถาม  ส าหรับการตอบค าถามคนหูหนวกสามารถตอบด้วยการเขียนภาษาไทย  หรือตอบด้วยภาษา
มือไทย  หากคนหูหนวกตอบด้วยภาษามือไทย  พ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มจะเป็นผู้บันทึกวิดีทัศน์  เมื่อให้ข้อมูลเสร็จแล้ว  
พ่ีเลี้ยงจะสอบถามความถูกต้องเพ่ือให้แน่ใจว่าพ่ีเลี้ยงเข้าใจค าตอบของคนหูหนวกก่อนจะบันทึกค าตอบของคนหู
หนวกลงในแบบสอบถาม  หากคนหูหนวกตอบด้วยการเขียนภาษาไทย  พ่ีเลี้ยงจะอ่านและสอบถามว่าสิ่งที่คนหู
หนวกเขียนกับความหมายว่าถูกต้องตรงกัน 
 3.2.3 หลังการเก็บข้อมูล 
 หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง  คณะผู้วิจัยจะประชุมเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูล  และหาทางแก้ไขและป้องกันเพ่ือมิให้เกิดปัญหานั้นๆ ซ้ าอีก ซึ่งปัญหาที่
เกิดขึ้นเหล่านี้หากเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนที่มีการได้ยินอาจไม่ใช่ปัญหา  หรืออาจหาทางแก้ไขได้ โดยง่าย  
แต่ส าหรับคนหูหนวกกลับเป็นเรื่องที่คณะผู้วิจัยต้องให้ความส าคัญและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้  เช่น  การ
วางรูปแบบของข้อค าถามในเอกสารแบบสอบถามจะต้องเอ้ือต่อการรับรู้ผ่านภาษามือ  การใช้ภาษาของข้อค าถาม
และตัวเลือกค าตอบจะต้องสะกดการันต์ถูกต้อง  ใช้ค าสั้นๆ เข้าใจได้โดยง่าย และสื่อความหมายได้ดีแก่คนหูหนวก  
การเลือกภาพประกอบจะต้องสัมพันธ์กับอุปกรณ์ที่ต้องการพูดถึง  การใช้ภาษาในตัวเลือกของค าตอบในเอกสาร
แบบสอบถามที่แจกให้กับคนหูหนวกกับไฟล์น าเสนอแบบสอบถามภาษาไทยต้องถูกต้องตรงกัน  ล าดับการน าเสนอ
ภาษามือของข้อค าถามและตัวเลือกของค าตอบต้องสอดคล้องกันโดยตลอด  น าเสนอท่าภาษามือที่สามารถสื่อ
ความหมายได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้เนื่องมาจากคนหูหนวกรับสารด้วยการมอง  ดังนั้น  การมองหรือการเห็นถึงความ
ผิดปกติ  หรือความแตกต่าง  จึงเป็นเรื่องเด่นชัดที่สามารถดึงความสนใจของคนหูหนวกได้มาก  คณะผู้วิจัยจะต้อง
ด าเนินการปรับแก้ความไม่สอดคล้องดังกล่าวของสื่อทั้งที่เป็นรูปแบบเอกสารและรูปแบบของการน าเสนอด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์   และจากการเก็บข้อมูลในโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทยในช่วงหลังด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว  อันเนื่องมาจากความสอดคล้อง
ถูกต้องตรงกันของสื่อ  นอกเหนือไปจากความชัดเจนของขั้นตอนในการด าเนินการเก็บข้อมูล  และความเข้าใจและ
รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในคณะผู้วิจัย 
 
4. บทสรุป 

นวัตกรรมการสร้างเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูลในโครงการที่มีคนหูหนวกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
โดยอ้างอิงข้อมูลจากการด าเนินโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
แท้จริงแล้วเป็นการด าเนินการโดยยึดเอาคนหูหนวกเป็นหลัก  ไม่ว่าจะเป็นการให้ความส าคัญกับการรับรู้ข้อมูลของ
คนหูหนวก  การขจัดอุปสรรคในการเรื่องจากดึงความสนใจจากสิ่งอ่ืน  รูปแบบและวิธีการสื่อสารของคนหูหนวก  
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สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกน ามาพิจารณาเพ่ือออกแบบการสร้างเครื่องมือวิจัยและการเก็บข้อมูลของโครงการโดยไม่ละทิ้ง
งานวิจัยที่เคยท ามาก่อนหน้านี้  นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  ได้แก่  การจัดวางรูปแบบของเอกสารแบบสอบถามและการใช้ภาษาที่
สอดคล้องกับการรับรู้ของคนหูหนวก  การแปลข้อค าถามเป็นภาษามือและบันทึกวีดิทัศน์ที่แสดงภาษามือโดยคนหู
หนวก  การน าเสนอข้อค าถามเป็นรายข้อทั้งในรูปแบบภาษามือและภาษาไทย  และการเก็บข้อมูลด้วยการ
แบ่งกลุ่มย่อยโดยมีพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มและคนหูหนวกที่มีทักษะภาษามือระดับดีเป็นผู้ช่วยสื่อสารกรณีติดขัดในการ
สื่อสารภายในกลุ่มย่อย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
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