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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชีว้ ดั มาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น
ล่ามภาษามือ และน�ำเสนอมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบประเมิน กลุม่ ตัวอย่างได้มาจากการสุม่ อย่างง่ายจากล่าม
ภาษามือที่จดแจ้งจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จ�ำนวน 50 คน และการจัดสนทนา
กลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 13 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงบรรยาย จ�ำนวน ร้อยละ และการวิเคราะห์เนือ้ หา
ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
พบว่า ทุกมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัดมีความเหมาะสม สามารถน�ำไปใช้ได้ และ มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 พบว่า ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 20 เกณฑ์ 20 ตัวชี้วัด และค่าน�้ำหนักคะแนน
ของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 แปลหรือถ่ายทอดใจความได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (5 เกณฑ์ 5 ตัวชี้
วัด) ร้อยละ 50 มาตรฐานที่ 2 เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้รับบริการล่ามภาษามือและผู้เกี่ยวข้อง (3 เกณฑ์
3 ตัวชี้วัด) ร้อยละ 15 มาตรฐานที่ 3 พัฒนาทักษะการเป็นล่ามภาษามือของตนเอง (3 เกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด) ร้อย
ละ 9 มาตรฐานที่ 4 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพล่ามภาษามือ (7 เกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด) ร้อยละ 14 และ
มาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (2 เกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด) ร้อยละ 12
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Abstract
The purposes of the study were to evaluate standards, criteria and indicators for
sign language operations during B.E. 2561 (C.E. 2018). The study was conducted using both
quantitative and qualitative methodologies. Questionnaires were used with the samples.
The sampling method of the study was simple random sampling from 50 sign language
interpreters registered with the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, and focus group discussions with 13 academic dignitaries. The statistics used were
descriptive, number, percentage, and content analysis. The results showed that standard
evaluation results criteria and indicators for sign language interpreters were suitable and
applicable. The Performance Standards for Sign Language Interpreters B.E. 2561 consists of
five standards, 20 criteria and 20 indicators. The proportion scores for each standard are as
follows: Performance Standard 1, complete translation or message conveyance (5 criteria
and 5 indicators) 50%; Performance Standard 2, respect of sign language interpreter’s and
clients’ dignity and rights (3 criteria and 3 indicators) 15%; Performance Standard 3, own
sign language skills development (3 criteria and 3 indicators) 9%; Performance Standard
4, being a good role model in the sign language interpreter profession (7 criteria and 7
indicators) 14%; and, Performance Standard 5, compliance with relevant regulations (2
criteria and 2 indicators) 12%.
Keywords: Performance Standard, Sign Language Interpreter
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ด้ า นคนพิ ก าร
ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ของคนพิการ
ซึ่ ง องค์ ก ารอนามั ย โลกประมาณการไว้ ว ่ า มี ค น
พิ ก ารประมาณร้ อ ยละ 10 ของประชากรโลก
หรือประมาณกว่าหกร้อยล้านคน โดยมีคนพิการ
ทางการได้ ยิ น ในระดั บ รุ น แรงขึ้ น ไป (มี ก ารสู ญ
เสียการได้ยินตั้งแต่ 61 เดซิเบลขึ้นไป) ประมาณ
ร้อยละ 0.9 ของประชากรหรือประมาณ 59 ล้าน
คน (World Health Organization, 2005) ใน
จ�ำนวนนี้กว่าร้อยละ 80 หรือประมาณ 47 ล้านคน
อาศัยอยู่ในประเทศก�ำลังพัฒนา (World Health
Organization, 2006) จ�ำนวนของประชากรที่
มีความพิการทางการได้ยินแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่น โรคภัยไข้
เจ็บ อุบตั เิ หตุ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมซึง่ เป็น
สาเหตุประมาณครึ่งหนึ่งของความพิการทางการ
ได้ ยิ น และมั ก เป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ ของความพิ ก าร
ทางการได้ยินในประเทศก�ำลังพัฒนา (Haualand
& Allen, 2009)
จากรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการใน
ประเทศไทยที่จัดท�ำโดยกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 พบว่ามีคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ
ทั่วประเทศ จ�ำนวน 1,657,438 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.52 ของประชากรทั้งประเทศ โดยเป็นคน
พิ ก ารเพศชายจ� ำ นวน 883,320 คน (ร้ อ ยละ
53.29) และเพศหญิงจ�ำนวน 774,118 คน (ร้อย
ละ 46.71) (Department of Empowerment
of persons with Disabilities, 2017) นอกจากนี้
ทุก 5 ปี โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ การส�ำรวจคน
พิการครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีประชากร
ที่จัดว่าเป็นคนพิการประมาณร้อยละ 2.85 ของ
ประชากร และในกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 7
ปีขึ้นไป มีประชากรที่มีความพิการทางการได้ยิน
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จ�ำนวน 389,402 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของ
ประชากร โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคือ
ร้อยละ 0.7 ในกลุ่มประชากรเพศหญิง และร้อย
ละ 0.6 ของประชากรเพศชาย ในจ�ำนวนนีก้ ว่าครึง่
หนึ่งคือร้อยละ 52 หรือประมาณ 202,998 คน จัด
ว่าเป็นผูท้ สี่ ญ
ู เสียการได้ยนิ ในระดับรุนแรงขึน้ ไปคือ
เป็นผู้ที่หูตึงมากจนถึงหูหนวก ซึ่งการสื่อสารและ
การเข้าถึงข่าวสารข้อมูลของคนกลุ่มนี้ด้วยวิธีการ
พูดและฟังมักไม่ได้ผล จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสาร
ด้วยประสาทสัมผัสอืน่ คือการใช้สายตาแทน ดังนัน้
การสือ่ สารด้วยการใช้ภาษามือจึงเป็นวิธกี ารหลักใน
การสื่อสารตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
คนหูตึงมากและคนหูหนวก คนหูหนวกถือว่าเป็น
ชนกลุม่ น้อยทีม่ ภี าษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
คนหูหนวกใช้ภาษามือเป็นเครื่องมือในรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆผ่านทางตา และคนหูหนวกแสดง
ความ รู้สึกนึกคิดผ่านภาษามือ ภาษามือคือภาษา
หนึ่งที่มีโครงสร้างไวยากรณ์แตกต่างจากภาษาพูด
หรือภาษาเขียน ไม่ใช่เป็นเพียงสัญลักษณ์หรือสิ่ง
ที่ใช้เพื่อการสื่อสารเท่านั้น อย่างไรก็ตามภาษามือ
เป็นภาษาที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือมีการใช้กันอย่าง
กว้างขวางในสังคม ถึงแม้ยังไม่มีการท�ำการส�ำรวจ
จ�ำนวนคนที่ใช้ภาษามือในการสื่อสารอย่างเป็น
ทางการก็สามารถคาดได้ว่าจ�ำนวนคนที่ใช้หรือรู้
ภาษามือมีน้อยมาก (Kachondham and Chaiwatthanakunwanich, 2009)
ในปัจจุบนั ทัว่ โลกได้ให้ความส�ำคัญเรือ่ งคน
พิการ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศอนุสญ
ั ญา
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก าร (Convention on the
rights of persons with disabilities : CRPD)
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม
2551 อนุสญ
ั ญานีใ้ ห้ความส�ำคัญเรือ่ งของคนพิการ
ในฐานะสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซึง่ ในส่วน
สิทธิมนุษยชนของคนหูหนวกคือ สิทธิในการที่จะ
ได้รับการยอมรับว่าภาษามือคือภาษาหนึ่ง ตลอด
จนการยอมรับและนับถือภาษาและวัฒนธรรมของ

คนหูหนวก สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง
เท่าเทียมกับผู้อื่น และการมีล่ามภาษามือซึ่งเป็น
สือ่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร การศึกษา และการมีคุณภาพชีวิตได้อย่าง
เท่าเทียมกับบุคคลอืน่ (Department of Empowerment of persons with Disabilities, 2017)
ล่ามภาษามือคือ บุคคลที่ท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดข้อมูลระหว่างคนหูหนวก
หรือคนหูตงึ มาก ซึง่ ใช้ภาษามือกับบุคคลทัว่ ไปทีไ่ ม่
ได้ใช้ภาษามือในการสื่อสาร การที่จะท�ำหน้าที่เป็น
ผูเ้ ชือ่ มการสือ่ สารทีด่ นี นั้ ไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้
และทักษะในภาษาทั้งสองภาษาเป็นอย่างดีเท่านั้น
แต่ยงั จะต้องมีความรูแ้ ละเข้าใจในสิง่ ทีส่ อื่ สารและมี
ความเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้ที่สื่อสารทั้งสองฝ่าย
อีกด้วย (Kachondham and Chaiwatthanakunwanich, 2009) อีกทั้ง Sri-on (2000) ให้ความ
หมายของล่ า มภาษามื อ คื อ ผู ้ ที่ ท� ำ ให้ ภ าษาพู ด
เปลีย่ นเป็นภาษามือ หรือท�ำให้ภาษามือเปลีย่ นเป็น
ภาษาพูด การเป็นล่ามต้องใช้ทงั้ ทักษะความช�ำนาญ
ด้านภาษามือ ภาษาพูด และความรูด้ า้ นเนือ้ หาด้วย
นอกจากนีล้ า่ มภาษามือยังมีหน้าทีส่ ร้างความสมดุล
ทางการสื่อสาร โดยพยายามจะท�ำส่วนที่น�ำออก
ท�ำให้ทัดเทียมกับส่วนที่ส่งเข้า ซึ่งรวมทั้งเสียงหรือ
สถานการณ์ประกอบที่คนหูหนวกและคนหูปกติ
ได้รบั ทุกอย่าง ซึง่ หมายความว่าล่ามภาษามือจะท�ำ
หน้าทีแ่ ปลภาษาไทยทีล่ า่ มได้ยนิ รวมทัง้ เสียงต่างๆ
ตลอดจนสภาพการณ์ตา่ งๆในสถานการณ์นนั้ ให้คน
หูหนวกได้ทราบโดยครบถ้วน ดังนัน้ หน้าทีข่ องล่าม
ภาษามือจึงไม่ใช่เป็นผู้ถ่ายค�ำพูดเป็นภาษามือแต่
อย่างเดียว (Tammasaeng, 1996)
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2556 ก�ำหนดไว้ในมาตรา 20 (7) ก�ำหนด
สิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จากบริการล่าม
ภาษามือของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความ
หมาย ซึง่ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศึกษาและจัด
ท�ำมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการฯก�ำหนด ทั้งนี้เพื่อเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษา
มื อ โดยมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ห ลั ก
เกณฑ์และรับรองหลักสูตรล่ามภาษามือชุมชน วิธี
การในการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือ รวมทัง้ ก�ำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยว
กับล่ามภาษามือพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่จะเน้น
การศึกษาสภาพปัจจุบันของล่ามภาษามือ อาทิ
เช่ น งานวิ จัย ในปี 2546 หนึ่ ง ฤทั ย ต่ อ สุ วรรณ
สภาพปั จ จุ บั น ของล่ า มภาษามื อ ในเขตกรุ ง เทพ
และปริมณฑล ปี 2550 โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช
ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการติดตามผู้ส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาล่าม (ภาษามือ
ไทย) รุ่นที่ 3 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย
มหิดล ปี 2552 พิมพา ขจรธรรม และโสภณ ชัย
วัฒนกุลวานิช ได้ท�ำการศึกษาระบบบริการล่าม
ภาษามือ และปี 2557 ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล และคณะ
ได้ท�ำการศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติ
งานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาหูหนวก: กรณีศกึ ษาวิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีพ
ล่ามภาษามือยังพบน้อย ซึ่งการประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือเป็นการศึกษาเพื่อ
ให้ทราบว่าในปัจจุบันควรมีมาตรฐานการปฏิบัติ
หน้าที่ล่ามภาษามือที่มีความสอดคล้องและเหมาะ
สมอย่างไร และเพื่อจะได้ด�ำเนินการตามมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือต่อไป
เนื่องจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต คนพิ ก ารได้ อ อกระเบี ย บคณะกรรมการส่ ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่า
ด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 โดยก�ำหนด
ว่าการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือจะต้องได้รับการ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษา
มือ ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นในการประเมินมาตรฐาน
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 21 ฉบับที่ 2

การปฏิบตั หิ น้าทีล่ า่ มภาษามือทีม่ อี ยูเ่ ดิม ให้มคี วาม
สอดคล้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบนั
ซึ่งจะได้มีมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือ
เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ในการได้รับบริการล่ามภาษามือที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้
วัด มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
2. เพือ่ น�ำเสนอมาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าที่
เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561
นิยามศัพท์
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่หมายถึง เป็น
ผลการปฏิบตั งิ านในระดับใดระดับหนึง่ ซึง่ ถือว่าเป็น
เกณฑ์ท นี่ า่ พอใจหรืออยูใ นระดับทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านส่วน
ใหญ่ท�ำได้ การก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะ
เป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมี
กรอบในการพิจารณาก�ำหนดมาตรฐานหลายๆ
ด้านด้วยกัน
ล่ามภาษามือหมายถึง บุคคลที่ท�ำหน้าที่
เป็ น สื่ อ กลางในการสื่ อ สารเพื่ อ ถ่ า ยทอดข้ อ มู ล
ระหว่างคนหูหนวกหรือคนหูตึงมากซึ่งใช้ภาษามือ
กับบุคคลที่ไม่ใช้ภาษามือ ซึ่งการจะท�ำหน้าที่เป็นผู้
เชื่อมการสื่อสารที่ดีนั้นไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้
และทักษะในภาษาทั้งสองภาษาเป็นอย่างดีเท่านั้น
แต่ยังต้องมีความรู้ในสิ่งที่สื่อสารและมีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของผูท้ สี่ อื่ สารอีกด้วย โดยผ่านการจด
แจ้งเป็นล่ามภาษามือของกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษา
มื อ หมายถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ล ่ า มภาษามื อ
ในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอ
ใจหรืออยูในระดับที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือ
ส่วนใหญ่ท�ำได้ประกอบด้วย 5 มาตรฐานได้แก่
หน้า 22 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

มาตรฐานที่ 1 แปลหรือถ่ายทอดใจความได้อย่างถูก
ต้องครบถ้วน มาตรฐานที่ 2 เคารพในศักดิ์ศรีและ
สิทธิของผู้รับบริการล่ามภาษามือและผู้เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 3 พัฒนาทักษะการเป็นล่ามภาษามือ
ของตนเอง มาตรฐานที่ 4 ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างที่
ดีในวิชาชีพล่ามภาษามือ และมาตรฐานที่ 5 ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษา
มือประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 23 เกณฑ์การประเมิน
23 ตัวชี้วัดได้แก่ มาตรฐานที่ 1 แปลหรือถ่ายทอด
ใจความได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (จ�ำนวน 5 เกณฑ์
5 ตัวชี้วัด) มาตรฐานที่ 2 เคารพในศักดิ์ศรีและ
สิทธิของผู้รับบริการล่ามภาษามือและผู้เกี่ยวข้อง
(จ�ำนวน 3 เกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด) มาตรฐานที่ 3 พัฒนา
ทักษะการเป็นล่ามภาษามือของตนเอง (จ�ำนวน 5
เกณฑ์ 5 ตัวชีว้ ดั ) มาตรฐานที่ 4 ปฏิบตั ติ นเป็นแบบ
อย่างที่ดีในวิชาชีพล่ามภาษามือ (จ�ำนวน 8 เกณฑ์
8 ตัวชี้วัด) และมาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง (จ�ำนวน 2 เกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด) ซึ่งกรมส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้
ออกประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ล่ามภาษามือ เรือ่ ง มาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีล่ า่ ม
ภาษามือ ตามมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2557
เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เห็นชอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ ตามระเบียบคณะ
กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. 2552
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 1 กลุม่ ตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถาม
หรือแบบประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด
มาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่ามภาษามือ ได้แก่
ล่ามภาษามือ จ�ำนวน 50 คน ได้มาจากการสุม่ อย่าง
ง่าย มีคณ
ุ สมบัติ คือ เป็นล่ามภาษามือทีจ่ ดแจ้งเป็น

ล่ามภาษามือจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (พก.) และมีประสบการณ์การเป็น
ล่ามภาษามือ 3 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และ
ประเมิน (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม
ภาษามือ พ.ศ. 2561 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 13
คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง มีคณ
ุ สมบัติ คือ
เป็นล่ามภาษามือที่จดแจ้งเป็นล่ามภาษามือจาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (พก.)
และมีประสบการณ์การเป็นล่ามภาษามือ 5 ปีขนึ้ ไป
มาจากสถาบันอุดมศึกษา สมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสังคมเพื่อคนพิการ ศูนย์บริการถ่ายทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS) โรงเรียนโสต
ศึกษาฯ และล่ามภาษามืออิสระ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
มาตรฐานมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือ
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 23 เกณฑ์การประเมิน 23 ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 1 แปลหรือถ่ายทอดใจความได้อย่างถูกต้องครบ
ถ้วน
มาตรฐานที่ 2 เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้รับบริการล่าม
ภาษามือและผู้เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 3 พัฒนาทักษะการเป็นล่ามภาษามือของตนเอง

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และ
ตัวชี้วัด มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
ขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสาร (Document
Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันแนวคิด
กรอบมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด มาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือที่มีอยู่เดิม ก่อนน�ำไปย
กร่างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ ปี
2561 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามหรือ
แบบประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด มาตรฐาน
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่ามภาษามือได้แก่ ล่ามภาษามือ
จ�ำนวน 50 คน ได้มาจากการสุม่ อย่างง่าย มีคณ
ุ สมบัติ
คือ เป็นล่ามภาษามือที่จดแจ้งเป็นล่ามภาษามือจาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
และมีประสบการณ์การเป็นล่ามภาษามือ 3 ปีขึ้นไป
เครื่องมือคือ แบบประเมินความเหมาะสมมาตรฐาน
เกณฑ์ และตัวชีว้ ดั มาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่าม
ภาษามือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ และน�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
การวัดประเมินผล และด้านล่ามภาษามือ ตรวจสอบ
ประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม
ภาษามือ พ.ศ. 2561

มาตรฐานที่ 4 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพล่าม
ภาษามือ
มาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามมติคณะอนุกรรมการฯล่ามภาษามือในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาและการจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
การด�ำเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้

ขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสาร (Document
Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันแนวคิด
กรอบมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด มาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือที่มีอยู่เดิม ก่อนน�ำ
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 23 ฉบับที่ 2

ไปยกร่างมาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่ามภาษามือ
ปี 2561 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามหรือ
แบบประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด มาตรฐาน
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่ามภาษามือได้แก่ ล่ามภาษามือ
จ�ำนวน 50 คน ได้มาจากการสุม่ อย่างง่าย มีคณ
ุ สมบัติ
คือ เป็นล่ามภาษามือที่จดแจ้งเป็นล่ามภาษามือจาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
และมีประสบการณ์การเป็นล่ามภาษามือ 3 ปีขึ้นไป
เครื่องมือคือ แบบประเมินความเหมาะสมมาตรฐาน
เกณฑ์ และตัวชีว้ ดั มาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่าม
ภาษามือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ และน�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
การวัดประเมินผล และด้านล่ามภาษามือ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมก่อนน�ำไปใช้เก็บข้อมูลจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินด้วย
ตนเอง โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม
2561 และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง บรรยาย
จ�ำนวน ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 จัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ล่ามภาษามือ ปี 2561
1. ยก (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ล่ามภาษามือ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ตัวชีว้ ดั เกณฑ์การให้คะแนน
ฯลฯ และด�ำเนินการยกร่างมาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าที่
เป็นล่ามภาษามือ
2. ตรวจสอบความเหมาะสมของ (ร่ า ง)
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ ผู้วิจัย
จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ วิพากษ์และประเมิน (ร่าง) มาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561
3. ปรั บ แก้ แ ละจั ด ท� ำ มาตรฐานการปฏิ บั ติ
หน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 ฉบับสมบูรณ์ ผู้
วิจัยด�ำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คุณวุฒิและจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม
ภาษามือ พ.ศ. 2561 ฉบับสมบูรณ์
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) และประเมิน (ร่าง)
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ.
หน้า 24 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

2561 คือผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 13 คน ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นล่าม
ภาษามือที่จดแจ้งเป็นล่ามภาษามือจากกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (พก.) และ 2) มีประสบการณ์การเป็นล่าม
ภาษามือ 5 ปีขนึ้ ไป มาจากสถาบันอุดมศึกษา สมาคม
คนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย มูลนิธิสังคมเพื่อคนพิการ ศูนย์บริการ
ถ่ายทอดการสือ่ สารแห่งประเทศไทย (TTRS) โรงเรียน
โสตศึกษาฯ และล่ามภาษามืออิสระ เครือ่ งมือคือแบบ
ประเมิน (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม
ภาษามือพ.ศ. 2561 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และน�ำไปให้ผู้
เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล และด้านล่ามภาษา
มือตรวจสอบความเหมาะสมก่อนน�ำไปใช้เก็บข้อมูล
จริง ผู้วิจัยด�ำเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) ในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้อง
ประชุม @Biz โรงแรม VIC3 BANGKOK พหลโยธิน
ซอย3 พญาไท กรุงเทพฯ และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
เชิงบรรยายจ�ำนวนร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออก
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการประเมินมาตรฐาน เกณฑ์
และตัวชีว้ ดั มาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่ามภาษา
มือ และ 2) ผลการจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561
1. ผลการประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชีว้ ดั
มาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่ามภาษามือประกอบ
ด้วย 5 มาตรฐาน 23 เกณฑ์การประเมิน 23 ตัวชี้วัด
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และ ตัว
ชีว้ ดั มาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่ามภาษามือ โดย
มีเกณฑ์การแปลความหมาย คือ 0.50-1.00 ใช้ได้ และ
ต�่ำกว่า 0.50 ยังใช้ไม่ได้

ตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และ ตัวชี้วัด มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
		 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย คือ 0.50-1.00 ใช้ได้ และ ต�่ำกว่า 0.50 ยังใช้ไม่ได้
มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 1 แปลหรือถ่ายทอดใจความได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
เกณฑ์การประเมิน
1. ความสามารถแปลหรือถ่ายทอดใจความภาษาพูดเป็น
ภาษามือได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ความสามารถแปลหรือถ่ายทอดใจความภาษาพูดเป็น
ภาษามือได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
3. ความสามารถแปลหรือถ่ายทอดใจความภาษามือเป็น
ภาษาพูดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

4. ความสามารถแปลหรือถ่ายทอดใจความภาษามือเป็น
ภาษาพูดได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
5. ความเข้าใจของผู้รับบริการในการแปลหรือถ่ายทอด
ข้อความของล่ามภาษามือ
ตัวชี้วัด
1. ผลประเมินการแปลหรือถ่ายทอดใจความภาษาพูดเป็น
ภาษามือได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. ผลประเมินการแปล หรือถ่ายทอดภาษาพูดเป็น
ภาษามือได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
3. ผลประเมินการแปลหรือถ่ายทอดภาษามือเป็นภาษา
พูดถูกต้องครบถ้วน
4. ผลประเมินการแปลหรือถ่ายทอดภาษามือเป็นภาษา
พูดสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
5. ความเข้าใจของผู้รับบริการในการแปลของล่าม
ภาษามือ
มาตรฐานที่ 2 เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้รับ
บริการล่ามภาษามือและผู้เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมิน
1. ความสามารถแปลหรือถ่ายทอดใจความภาษาพูดเป็น
ภาษามือได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ความสามารถแปลหรือถ่ายทอดใจความภาษาพูดเป็น
ภาษามือได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์

ความคิดเห็น (N=50)
มีความ มีความ มีความ
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)

เฉลี่ย การแปล
ความ

47

3

0

0.94

ใช้ได้

42

8

0

0.84

ใช้ได้

47

3

0

0.94

ใช้ได้

37

13

0

0.74

ใช้ได้

43

7

0

0.86

ใช้ได้

43

7

0

0.86

ใช้ได้

40

10

0

0.8

ใช้ได้

44

6

0

0.88

ใช้ได้

38

12

0

0.76

ใช้ได้

42

8

0

0.84

ใช้ได้

35

15

0

0.70

ใช้ได้

47

3

0

0.94

ใช้ได้

46

4

0

0.92

ใช้ได้

48

2

0

0.96

ใช้ได้

วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 25 ฉบับที่ 2

ตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และ ตัวชี้วัด มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย คือ 0.50-1.00 ใช้ได้ และ ต�่ำกว่า 0.50 ยังใช้ไม่ได้ (ต่อ)
มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด
3. ความสามารถแปลหรือถ่ายทอดใจความภาษามือเป็น
ภาษาพูดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตัวชี้วัด
1. การไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องการไม่เคารพใน
ศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้รับบริการล่ามภาษามือและ
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าผิดจริง
2. ความคิดเห็นของผู้รับบริการล่ามภาษามือ
3. การไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องการไม่รักษา		
ความลับของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งพิจารณา
เป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าผิดจริง

มาตรฐานที่ 3 พัฒนาทักษะการเป็นล่ามภาษามือของ
ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน
1. การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ โดยการแปลหรือ
การถ่ายทอดภาษาพูดเป็นภาษามือ
2. การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือโดยการแปลหรือ
การถ่ายทอดภาษามือเป็นภาษาพูด
3. การศึกษาข้อมูลข่าวสารเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เป็น		
ล่ามภาษามือ
4. ความถี่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
5. การศึกษา/ฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านล่ามภาษามือ
และภาษามือ
ตัวชี้วัด
1. การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ โดยการแปลภาษาพูด
เป็นภาษามือ อย่างน้อย 12 ครั้งในปีที่ผ่านมา
2. การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือโดยการแปลหรือ
การถ่ายทอดภาษามือเป็นภาษาพูด อย่างน้อย 12 ครั้ง
ในปีที่ผ่านมา
3. การเตรียมตัวเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามภาษามือ
อย่างน้อย 12 ครั้งในปีที่ผ่านมา
4. การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ อย่างน้อย 12 ครั้ง
ในปีที่ผ่านมา
หน้า 26 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

ความคิดเห็น (N=50)
มีความ มีความ มีความ
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)
47
3
0

เฉลี่ย การแปล
ความ
0.94

ใช้ได้

36

13

1

0.72

ใช้ได้

38
39

12
9

0
2

0.76
0.78

ใช้ได้
ใช้ได้

50

0

0

1.0

ใช้ได้

46

4

0

0.92

ใช้ได้

44

6

0

0.88

ใช้ได้

46

4

0

0.92

ใช้ได้

31
41

19
9

0
0

0.62
0.82

ใช้ได้
ใช้ได้

36

12

2

0.72 ใช้ได้

36

12

2

0.72 ใช้ได้

34

15

1

0.68 ใช้ได้

36

12

2

0.72 ใช้ได้

ตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และ ตัวชี้วัด มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
		 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย คือ 0.50-1.00 ใช้ได้ และ ต�่ำกว่า 0.50 ยังใช้ไม่ได้ (ต่อ)
มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด
5. การศึกษา/ฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านล่ามภาษามือ
และภาษามือ
ตัวชี้วัด
1. การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ โดยการแปลภาษาพูด
เป็นภาษามือ อย่างน้อย 12 ครั้งในปีที่ผ่านมา
2. การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือโดยการแปลหรือ
การถ่ายทอดภาษามือเป็นภาษาพูด อย่างน้อย 12 ครั้ง
ในปีที่ผ่านมา
3. การเตรียมตัวเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามภาษามือ
อย่างน้อย 12 ครั้งในปีที่ผ่านมา
4. การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ อย่างน้อย 12 ครั้ง
ในปีที่ผ่านมา
5. การมีการศึกษา/ฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านล่าม
ภาษามือและภาษามือ อย่างน้อย 1 ครั้งในปีที่ผ่านมา
มาตรฐานที่ 4 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพล่าม
ภาษามือ
เกณฑ์การประเมิน
1. การเป็นสมาชิกองค์กรเกี่ยวกับล่ามภาษามือ
2. การร่วมมือกับคนหูหนวกและผู้อื่นเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นล่ามภาษามือมีประสิทธิภาพ
3. การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการล่ามภาษามือ
และผู้เกี่ยวข้อง
4. การไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
5. การไม่แสวงหาผลประโยชน์ จากข้อมูลในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
6. การด�ำรงตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม
ภาษามือ
7. การมีบุคลิกภาพเหมาะสม เช่น การแต่งกาย/กิริยา
ท่าทาง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
8. ผู้รับบริการล่ามภาษามือ และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจใน
การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือโดยรวม

ความคิดเห็น (N=50)
มีความ มีความ มีความ
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)
41
9
0

เฉลี่ย การแปล
ความ
0.82

ใช้ได้

36

12

2

0.72

ใช้ได้

36

12

2

0.72

ใช้ได้

34

15

1

0.68

ใช้ได้

36

12

2

0.72

ใช้ได้

36

9

5

0.72

ใช้ได้

50

0

0

1.0

ใช้ได้

44
42

6
8

0
0

0.88
0.84

ใช้ได้
ใช้ได้

47

3

0

0.94

ใช้ได้

32

14

4

0.64

ใช้ได้

46

4

0

0.92

ใช้ได้

49

1

0

0.98

ใช้ได้

49

1

0

0.98

ใช้ได้

44

4

2

0.88

ใช้ได้

วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 27 ฉบับที่ 2

ตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และ ตัวชี้วัด มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
		 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย คือ 0.50-1.00 ใช้ได้ และ ต�่ำกว่า 0.50 ยังใช้ไม่ได้ (ต่อ)
มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. การมีบัตรสมาชิกองค์กรเกี่ยวกับล่ามภาษามือ
2. ความคิดเห็นของผู้รับบริการล่ามภาษามือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือที่มีประสิทธิภาพ
3. ความคิดเห็นของผู้รับบริการล่ามภาษามือเกี่ยวกับเรื่อง
การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการล่ามภาษามือและ
ผู้เกี่ยวข้อง
4. การไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
ซึ่งพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าผิดจริง
5. การไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์
จากข้อมูลในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่ามภาษามือซึง่ พิจารณา
เป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าผิดจริง
6. ความคิดเห็นของผูร้ บั บริการล่ามภาษามือ มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการด�ำรงตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ล่ามภาษามือไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ�ำนวนครั้ง
ที่ให้บริการในปีที่ผ่านมา
7. ความคิดเห็นของผูร้ บั บริการล่ามภาษามือ มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจ�ำนวนครั้งที่ให้บริการในปีที่ผ่านมา
8. ความคิดเห็นของผูร้ บั บริการล่ามภาษามือ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือโดยรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของจ�ำนวนครั้งที่ให้บริการในปีที่ผ่านมา
มาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน
1. การปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ล่ามภาษามือ
2. การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่สมาคมล่าม
ภาษามือแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ตัวชี้วัด
1. การไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและการไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
ซึ่งพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าผิดจริง
หน้า 28 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

ความคิดเห็น (N=50)
มีความ มีความ มีความ
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
(-1)
(+1)
(0)

เฉลี่ย การแปล
ความ

44
41

5
9

1
0

0.88
0.82

ใช้ได้
ใช้ได้

45

5

0

0.90

ใช้ได้

35

13

2

0.70

ใช้ได้

41

7

2

0.82

ใช้ได้

38

11

1

0.76

ใช้ได้

40

10

0

0.80

ใช้ได้

40

9

1

0.80

ใช้ได้

50

0

0

1.0

ใช้ได้

47

3

0

0.94

ใช้ได้

47

3

0

0.94

ใช้ได้

42

7

1

0.84

ใช้ได้

ตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และ ตัวชี้วัด มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
		 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย คือ 0.50-1.00 ใช้ได้ และ ต�่ำกว่า 0.50 ยังใช้ไม่ได้ (ต่อ)
มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด
2. การไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ประพฤติตามจรรยา
บรรณวิชาชีพทีส่ มาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ซึ่งพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าผิดจริง

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐาน
เกณฑ์ และตัวชี้วัด มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ล่ามภาษามือ พบว่า จาก 5 มาตรฐาน 23 เกณฑ์การ
ประเมิน 23 ตัวชี้วัด ทุกมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด
มีความเหมาะสม และสามารถน�ำไปใช้ได้

ความคิดเห็น (N=50)
มีความ มีความ มีความ
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
(+1)
(0)
(-1)
45

3

2

เฉลี่ย การแปล
ความ
0.90

ใช้ได้

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ น�ำไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระชุมสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) วิพากษ์และให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2

2.ผลการจั ด ท� ำ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 องค์ประกอบของ (ร่าง)

ตารางที่ 2 ผลการประเมิน (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (N= 13 คน)
ที่
1.
2.
3.
4.

รายการ

ปก			
ค�ำน�ำ			
สารบัญ			
ส่วนที่ 1
4.1 ความเป็นมา			
4.2 กรอบแนวคิด			
4.3 ค�ำชี้แจงและการน�ำมาตรฐานไปใช้		
4.4 ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
เป็นล่ามภาษามือ
4.5 วิธีการติดตามและการประเมินผล			
4.6 รายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
เป็นล่ามภาษามือ

มีความเหมาะสม ไม่มีความเหมาะสม ไม่ระบุ ข้อเสนอ
แนะ
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
11
13
12

84.62
100.00
92.31

2
0
1

15.38
0.00
7.69

13
13
13
13

100.00
100.00
100.00
100.00

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

13
13

100.00
100.00

0
0

0.00
0.00

วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 29 ฉบับที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการประเมิน (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (N= 13 คน)
ที่

รายการ

5. ส่วนที่ 2
5.1 มาตรฐานที่ 1 แปลหรือถ่ายทอดใจความ		
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5
วิธีการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1
5.2 มาตรฐานที่ 2 เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิ
ของผู้รับบริการล่ามภาษามือและผู้เ กี่ยวข้อง
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3
วิธีการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2
5.3 มาตรฐานที่ 3 พัฒนาทักษะการเป็นล่าม
ภาษามือของตนเอง
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3
หน้า 30 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

มีความเหมาะสม ไม่มีความเหมาะสม ไม่ระบุ
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

13

100.00

0

0.00

13

100.00

0

0.00

13

100.00

0

0.00

13

100.00

0

0.00

13

100.00

0

0.00

2

15.38

0

0.00

13

100.00

0

0.00

12

92.31

1

7.69

12

92.31

1

7.69

12

92.31

1

7.69

12

92.31

1

7.69

12

92.31

1

7.69

0

0.00

13

11

100.00 ตัดทิ้ง

ตารางที่ 2 ผลการประเมิน (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (N= 13 คน)
ที่

รายการ
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5
วิธีการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3
5.4 มาตรฐานที่ 4 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในวิชาชีพล่ามภาษามือ
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 8
วิธีการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 4
5.5 มาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในวิชาชีพล่ามภาษามือ
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1
ระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2
วิธีการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 5

มีความเหมาะสม ไม่มีความเหมาะสม ไม่ระบุ
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
0 0.00
13 100.00 ตัดทิ้ง
13

100.00

0

0.00

0.00

0

0.00

13

100.00

0

0.00

13

100.00

0

0.00

13

100.00

0

0.00

13

100.00

0

0.00

13

100.00

0

0.00

0

0

13

100.00 ตัดทิ้ง

13

100.00

0

0.00

13

100.00

0

0.00

3

23.08

0

10

12

92.31

1

7.69

12

92.31

1

7.69

12

92.31

1

7.69

13

วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 31 ฉบับที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการประเมิน (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
รายการ
6. ส่วนที่ 3
6.1 หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือ
7. การก�ำหนดน�้ำหนักในแต่ละมาตรฐาน
8. แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือ
9. ล่ามภาษามือ
10. ภาคผนวก		

จากตารางที่ 2 ผลการประเมิ น (ร่ า ง)
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ.
2561 พบว่าส่วนใหญ่มีความ “เหมาะสม” มีเพียง
บางรายการได้แก่ มาตรฐานที่ 3 พัฒนาทักษะการ
เป็นล่ามภาษามือของตนเอง ระดับคุณภาพ และค�ำ
อธิบายระดับคุณภาพตัวชี้วัดที่ 3-4 และมาตรฐาน
ที่ 4 ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นวิชาชีพล่ามภาษา
มือระดับคุณภาพและค�ำอธิบายระดับคุณภาพตัวชี้
วัดที่ 6 ที่เห็นว่า “ไม่เหมาะสม” ซึ่งมติที่ประชุมได้
ด�ำเนินการตัดตัวชี้วัดดังกล่าวออก
อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาและการจั ด ท� ำ
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ.
2561 อภิปรายผลได้ดังนี้
การประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้
วัดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(พก.) พบว่าทุกมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัดมี
ความเหมาะสมและสามารถน�ำไปใช้ได้ ทั้งนี้ เนื่อง
มาจากมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด มาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือเดิม ประกอบ
ด้วย 5 มาตรฐาน 23 เกณฑ์การประเมิน 23 ตัวชี้
วัด ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 แปลหรือถ่ายทอดใจความ
หน้า 32 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (N= 13 คน)
มีความเหมาะสม ไม่มีความเหมาะสม ไม่ระบุ
12
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1

7.69

12 92.31
12 92.31
12 92.31
12 92.31

1
1
1
1

7.69
7.69
7.69
7.69

ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (จ�ำนวน 5 เกณฑ์ 5 ตัวชี้
วัด) มาตรฐานที่ 2 เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของ
ผูร้ บั บริการล่ามภาษามือและผูเ้ กีย่ วข้อง (จ�ำนวน 3
เกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด) มาตรฐานที่ 3 พัฒนาทักษะการ
เป็นล่ามภาษามือของตนเอง (จ�ำนวน 5 เกณฑ์ 5 ตัว
ชี้วัด) มาตรฐานที่ 4 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
วิชาชีพล่ามภาษามือ (จ�ำนวน 8 เกณฑ์ 8 ตัวชี้วัด)
และมาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(จ�ำนวน 2 เกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด) ซึ่งการศึกษาจาก
แบบประเมินยังไม่ได้พิจารณารายละเอียด ความ
ซ�้ ำ ซ้ อ นของเกณฑ์ หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ลั ก ษณะใกล้
เคียงหรือคล้ายคลึง ตลอดจนไม่เห็นถึงค่าน�้ำหนัก
คะแนนของแต่ละเกณฑ์ แต่โดยภาพรวมผลการ
ประเมินมาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี้วัด มาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือมีความเหมาะ
สม และสามารถน�ำไปใช้ได้
การจั ด ท� ำ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เป็ น ล่ า มภาษามื อ พ.ศ. 2561 พบว่ า มี จ� ำ นวน
5 มาตรฐาน 20 ตัวชี้วัด 20 เกณฑ์การประเมิน
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 แปลหรือถ่ายทอดใจความ
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ได้แก่ ตัวชี้วัด 1 ผลประเมินการแปลหรือถ่ายทอด
ใจความภาษาพูดเป็นภาษามือได้อย่างถูกต้องครบ
ถ้วน ตัวชี้วัด 2 ผลประเมินการแปล หรือถ่ายทอด

ภาษาพูดเป็นภาษามือได้อย่างสอดคล้องเหมาะ
สมกับสถานการณ์ ตัวชี้วัด 3 ผลประเมินการแปล
หรือถ่ายทอดภาษามือเป็นภาษาพูดถูกต้องครบ
ถ้วน ตัวชี้วัด 4 ผลประเมินการแปลหรือถ่ายทอด
ภาษามื อ เป็ น ภาษาพู ด สอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ ตัวชี้วัด 5 ความเข้าใจของผู้รับบริการ
ในการแปลของล่ามภาษามือ มาตรฐานที่ 2 เคารพ
ในศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้รับบริการล่ามภาษามือ
และผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัว
ชี้วัด 1 การไม่ดูหมิ่น ลบหลู่ หรือท�ำให้ผู้รับบริการ
ล่ามภาษามือและผู้เกี่ยวข้องเสียหาย ตัวชี้วัด 2
การรักษาความลับของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด 3 การไม่ละเมิดสิทธิของผู้รับบริการล่าม
ภาษามือและผู้เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ 3 พัฒนา
ทักษะการเป็นล่ามภาษามือของตนเอง ประกอบ
ด้วย 3 ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัด 1 การปฏิบัติหน้าที่
เป็นล่ามภาษามือ โดยการแปลหรือการถ่ายทอด
ภาษาพูดเป็นภาษามือ ตัวชี้วัด 2 การปฏิบัติหน้าที่
เป็นล่ามภาษามือโดยการแปลหรือการถ่ายทอด
ภาษามือเป็นภาษาพูด ตัวชี้วัด 3 การศึกษา/ฝึก
อบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านล่ามภาษามือและ
ภาษามือ มาตรฐานที่ 4 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในวิชาชีพล่ามภาษามือ ประกอบด้วย 7 ตัวชี้
วัดได้แก่ ตัวชี้วัด 1 การมีบัตรสมาชิกองค์กรเกี่ยว
กับล่ามภาษามือ ตัวชี้วัด 2 ความคิดเห็นของผู้รับ
บริการล่ามภาษามือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ล่ามภาษามือที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด 3 ความคิด
เห็นของผู้รับบริการล่ามภาษามือเกี่ยวกับเรื่องการ
มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการล่ามภาษามือและ
ผู้เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 4 การไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยว
กับการเรียกร้องค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ใน
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่ามภาษามือ ซึง่ พิจารณาเป็น
ที่สิ้นสุดแล้วว่าผิดจริง ตัวชี้วัด 5 การไม่มีเรื่องร้อง
เรียนเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ จากข้อมูล
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือซึ่งพิจารณา
เป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าผิดจริง ตัวชี้วัด 6 ความคิดเห็น
ของผูร้ บั บริการล่ามภาษามือ มีความพึงพอใจเกีย่ ว

กับบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจ�ำนวนครั้งที่ให้บริการในปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 7
ความคิดเห็นของผู้รับบริการล่ามภาษามือมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือโดยรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ�ำนวนครั้งที่ให้บริการ
ในปีทผี่ า่ นมา และมาตรฐานที่ 5 ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
1 การไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือซึ่ง
พิจารณาเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าผิดจริง ตัวชี้วัด 2 การ
ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ประพฤติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่สมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด ซึ่งพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
ว่าผิดจริง
ทั้งนี้มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม
ภาษามือดังกล่าวประกอบด้วย 5 มาตรฐานเหมือน
เดิม แต่มีความแตกต่างด้านจ�ำนวนเกณฑ์ ตัวชี้วัด
ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือเดิมมี
23 เกณฑ์ 23 ตัวชีว้ ดั แต่มาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าที่
เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 มี 20 เกณฑ์ 20 ตัวชี้
วัด ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์
และประเมิน (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีล่ า่ ม
ภาษามือ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาเกณฑ์ ตัวชี้วัด
ตามมาตรฐาน ตลอดจนค่าน�้ำหนักคะแนนของ
แต่ละมาตรฐานให้มีความเป็นไปได้และเหมาะสม
ที่สุด ซึ่งได้มีการก�ำหนดน�้ำหนักคะแนนของแต่ละ
มาตรฐานดังนี้ มาตรฐานที่ 1 แปลหรือถ่ายทอด
ใจความได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เท่ากับร้อยละ 50
มาตรฐานที่ 2 เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้รับ
บริการล่ามภาษามือและผู้เกี่ยวข้อง เท่ากับร้อย
ละ 15 มาตรฐานที่ 3 พัฒนาทักษะการเป็นล่าม
ภาษามือของตนเอง เท่ากับร้อยละ 9 มาตรฐานที่ 4
ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นวิชาชีพล่ามภาษามือ
เท่ากับร้อยละ 14 และมาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตาม
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เท่ากับร้อยละ 12 ซึง่ สอดคล้อง
กับ Napier (2004) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันสถาบัน
วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 หน้า 33 ฉบับที่ 2

รับรองมาตรฐานการแปลและการล่ามแห่งชาติ
ออสเตรเลีย (NAATI) ได้ก�ำหนดให้ล่ามภาษามือ
ต้องพิสูจน์ว่าตนเองยังมีการปฏิบัติงานในวิชาชีพนี้
อยู่ โดยต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอด้วย
การเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมประชุม
วิ ช าการเพื่ อ การต่ อ ใบรั บ รอง (re-accreditation) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ล่ามต้องมีการฝึกฝน
ทักษะการเป็นล่ามภาษามืออยู่เสมอ สอดคล้อง
กับ Bontempo & Levitzki-Gray (2009) กล่าว
ว่า ล่ามภาษามือพื้นฐานต้องพัฒนาตนเองเพื่อ
สอบเป็นล่ามภาษามือวิชาชีพภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด อย่างไรก็ตามสถาบันรับรองมาตรฐานการ
แปลและการล่ามแห่งชาติออสเตรเลีย (NAATI) ไม่
สามารถออกกฎบังคับย้อนหลังให้ล่ามที่ได้รับรอง
ก่อนปี 2007 ต้องต่อใบอนุญาตทุกคน แต่องค์กร
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ ส่ ว นใหญ่ มี ข ้ อ ก� ำ หนด
ให้ล่ามภาษามือในสังกัดต้องเป็นล่ามภาษามือที่
มีใบรับรองและสนับสนุนให้ล่ามภาษามือด�ำเนิน
การต่ออายุใบรับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
ในการให้บริการคนหูหนวก นอกจากนีม้ ขี อ้ มูลจาก
การส�ำรวจของ Haualand & Allen (2009) พบ
ว่า จ�ำนวนล่ามภาษามือวิชาชีพที่ผ่านการรับรอง
ในแต่ละประเทศมีจ�ำนวนน้อยมากมี 30 ประเทศ
ตอบว่า ในประเทศของตนมีล่ามภาษามือวิชาชีพที่
ผ่านการรับรองน้อยกว่า 20 คน เช่น ประเทศไทย
เม็กซิโก มาดากัสการ์ ซูดาน แทนซาเนีย และอีรกั มี
7 ประเทศทีม่ ลี า่ มภาษามือวิชาชีพทีผ่ า่ นการรับรอง
ระหว่าง 20 – 100 คน และมี 12 ประเทศที่มีล่าม
ภาษามือวิชาชีพทีผ่ า่ นการรับรองมากกว่า 100 คน
ส�ำหรับประเทศไทยปัจจุบนั เรามีพระราชบัญญัตสิ ง่
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ก�ำหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยบริการล่าม
ภาษามือ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 คณะอนุกรรมการส่ง
เสริมและพัฒนาล่ามภาษามือมีอ�ำนาจหน้าที่ (5)
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษา
มือเพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือตามระเบียบ
หน้า 34 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

นี้ และล่ามภาษามือมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
ตามที่ก�ำหนดในระเบียบ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
กระบวนการหาแนวทางในการประเมิ นความรู ้
และทักษะการเป็นล่ามภาษามือเพื่อประเมินตาม
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือของ
กรมส่งเสริมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำไปใช้
1. ควรมี ก ารจั ด เวที ป ระชาพิ จ ารณ์
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ.
2561 ก่อนน�ำไปใช้เพื่อให้ล่ามภาษามือทุกคนได้มี
โอกาสรับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
2. ควรมี ก ารจั ด ท� ำ ระบบการประเมิ น
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ.
2561 ส�ำหรับล่ามภาษามือที่จะจดแจ้งรายใหม่
และล่ามภาษามือรายเก่า (ต่ออายุ)
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลของการน�ำมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 ไป
ทดลองใช้ในการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าที่
ล่ามภาษามือ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาระบบการประเมิ น
มาตรฐานปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ ส�ำหรับ
ล่ามภาษามือทีจ่ ะจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือรายใหม่
และล่ามภาษามือรายเก่าที่จะต่ออายุบัตร
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และขอ

ขอบคุณล่ามภาษามือ เพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่านที่
เสียสละเวลามาเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล และร่วมสนทนากลุม่
เพือ่ เสนอมาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นล่ามภาษา
มือในครั้งนี้
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