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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะของนักทัศนมาตรในประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบคุณลักษณะของนักทัศนมาตรในประเทศไทย วิธีดาเนิ นการวิจยั โดยการนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In - depth Interview ) ของผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 17 คน มาสกัดและนามาวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้า น
การปฏิ บัติ การ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการบริ การ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และด้า น
การเรี ย นการสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักทัศนมาตรในประเทศไทย ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หรื อ เจ้าของร้าน
แว่นขนาดใหญ่ และผูใ้ ช้บริ การร้านแว่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักทัศนมาตรในประเทศไทย ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หรื อ เจ้าของร้าน
แว่นขนาดใหญ่ และผูใ้ ช้บริ การในร้านแว่นตา จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม 5 ระดับ
(Rating Scales) ทาการสารวจองค์ประกอบคุณลักษณะนักทัศนมาตรในประเทศไทย มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้า นการ
ปฏิ บัติ การ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการบริ การ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และด้า นการ
เรี ย นการสอน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้ น 400 คน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการแจกแบบสอบถาม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแจกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ นักทัศนมาตร ผูป้ ระกอบการร้านแว่นตา และ
ผูใ้ ช้บริ การร้านแว่นตา การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการแจกแจง
ความถี่และร้อยละ วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อ
สารวจและระบุองค์ประกอบร่ วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของนักทัศนมาตรของประเทศไทย มีความเหมาะสมและสามารถนาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจได้ค่าประมาณการทางสถิติของ Chi-Square = 6766.957 และ ค่า Significant = .000 น้อยกว่า
.05 สามารถสรุ ปได้ว่า ตัวแปรปั จจัยต่างๆ ทั้ง 20 ตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กนั โดยสามารถนาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจได้ คุณลักษณะของนักทัศนมาตรของไทยมีองค์ประกอบเท่ากับ 4 องค์ประกอบ โดยมีค่า
เปอร์ เซ็นต์ผลรวมสะสมของความแปรปรวน เท่ากับ 74.79 % ได้แก่ องค์ประกอบการวางแผนและการปฏิ บตั ิงาน
สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการประสานการท างาน จิ ต อาสาการบริ ก าร และความสามารถทางเทคโนโลยี โดย
องค์ประกอบทั้ง 4 อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ 26.842%, 16.861%, 16.851% และ 14.240% ตามลาดับ
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Abstract
The objective of this research is 1) to synthesize the characteristics of the optometrist in Thailand 2) to
analyze the characteristics of the optometrist in Thailand. The research method is extracting data from in-depth
interviews (In depth Interview) of 17 experts to extract and analyze content in 6 areas, namely operations, planning,
coordination, service, information technology, and teaching. The population used in this research is the optometrists
in Thailand, graduate users or the owners of large glasses shops and the customers of glasses shops. 400 samples
consisted of optometrists in Thailand, graduate users or owners of large glasses shops and customers of the glasses
shop. The research instrument is a 5-level questionnaire (rating scales). The survey of the characteristics of the
optometrist in Thailand has 6 aspects, namely operations, planning, coordination, service, information technology,
and teaching. For data collection by distributing a total of 400 questionnaires, the researcher used the purposive
sampling by distributing the questionnaires to the sample group which was the optometrist, glasses shop operators
and customers of glasses shops. Data analysis uses basic data of respondents to calculate frequency distribution and
percentage. Statistical analysis program is used to do factor analysis in order to explore and identify the common
components that can explain the relationship between observed variables.
The research reveals that the characteristics of optometrists in Thailand can be used to do factor analysis.
The statistical estimate of Chi-Square equals 6766.957 and significant equals .000 that is less than .05. This means
that 20 variables have relationship among them and can be used to do factor analysis. The characteristics of
optometrists in Thailand are 4 components with the cumulative percentage of variance equal to 74.79%, namely
planning and operational elements, creating cooperation in collaboration, volunteer service, and technological
capability. The four components describe the variance of the variable: 26.842%, 16.861%, 16.851% and 14.240%
respectively.
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1. บทนา
ปั จจุบันนับได้ว่ามี ประชาชนทั่วไปที่ มีปัญหาการมองเห็ น หรื อ มีความบกพร่ องทางสายตาค่อนข้างสู ง
ตั้งแต่ ยุวชน เยาชน รวมไปถึง ผูส้ ูงอายุ ซึ่งปั จจัยนึงที่ทาให้ประชาชนมีปัญหาเหล่านี้ เพราะอันเนื่ องมาจากปั ญหาการ
เข้าถึ งจักษุแพทย์ และ ช่ างแว่นตาที่ ไม่มีความสามารถในการวินัจฉัยอาการเบื้ องต้นทางตาได้ ซึ่ งอาชี พนึ งที่ ใน
ประเทศไทยจานวนไม่น้อยยังไม่เป็ นที่ รู้จกั นั่นก็คือ นักทัศนมาตรศาสตร์ ซึ่ งเป็ นบุคคลากรหนึ่ งที่ จะช่วยเป็ นผูท้ า
หน้าที่เป็ นด่านคัดกรองโรค วินิจฉัยโรค ดูปัญหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผูป้ ่ วยในขั้นปฐมภูมิ และทาหน้าที่ส่ง
ต่อให้กบั จักษุแพทย์ ซึ่ งบุคลากรในด้านนี้ จะทาให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงบริ การทางด้านสุ ขภาพตาและการ
มองเห็นได้อย่างง่าย และ สะดวกมากยิง่ ขี้น (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563)
ปั จจุ บันความรู ้ และทักษะทางการแพทย์ ได้มีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอย่างมากประเทศต่างๆ ในหลาย
ประเทศได้พฒั นาวิชาการด้านการดูแลผูป้ ่ วย หรื อ ประชาชนทัว่ ไป อย่างทัว่ ถึง รวมทั้งมีการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การ
ป้ องกันโรคและการฟื้ นฟูสุขภาพ การป้ องกันไม่ให้ร่างกายเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางตา และ สายตา
สถาบันการศึกษาในหลายประเทศจึงให้ความสาคัญกับการเปิ ดการเรี ยนการสอนสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ที่เป็ น
ประโยชน์ ให้กับผูม้ ี ปัญหา หรื อ มี ความพิ การ หรื อ บกพร่ องทางสายตาได้มีโอกาสได้รั บการดู แ ลที่ ถู กต้อ ง ใน
ต่างประเทศได้มีการยอมรับและมี กฎหมายรั บรองนักทัศนมาตรให้สามารถทาการประกอบโรคศิ ลปะได้ แต่ใน
ประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายรับรองทัศนมาตรศาสตร์ ทาให้นกั ทัศนมาตรในประเทศไทยจึงยังไม่เป็ นที่ รู้จกั กัน
อย่างกว้างขวาง ส่ วนใหญ่จะมีความเข้าใจว่าคนที่ รักษาเกี่ ยวกับโรคทางสายตาคือ จักษุแพทย์ ดังนั้นจึ งจาเป็ นต้อง
สร้างความเข้าใจว่า นักทัศนมาตร เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยและแก้ไขปั ญหาของระบบการมองเห็นด้วยวิธีการทาง
ทัศนมาตร หรื อใช้อุปกรณ์ เช่ น กล้องโทรทัศน์ อุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ช่ วยในการตรวจวัดสายตา (Cartwright &
McGhee , 2017) ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กาหนดว่าประชากร 6,000 คน ควรมีนกั ทัศนมาตรอย่างน้อย 1
คน ซึ่ งในประเทศไทยมีจานวนประชากร 65 ล้านคน จึงควรมีนกั ทัศนมาตรไม่ต่ ากว่า 10,800 คน แต่ปัจจุบนั มีนัก
ทัศนมาตรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพไม่ถึง 100 คน (มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2563)
ดังนั้น ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้องคานึงถึงคุณลักษณะของนักทัศนมาตรในประเทศไทย เพื่อให้มีความพร้อม
ในทุ กด้า นเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งและเป็ นไปตามความต้อ งการของผูม้ ารั บ บริ ก าร กล่ า วคื อ จะต้อ งมี ห น้า ที่ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นนักทัศนมาตาในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประกอบอาชีพส่ วนตัว (คลินิกตรวจวัด
สายตาประกอบแว่น) โดยทาหน้าที่ ตรวจ วินิจฉัย และแก้ไขฟื้ นฟูความผิดปกติของการมองเห็ น โดยการใช้เลนส์
สายตาและคอนแทคเลนส์ รวมทั้งฟื้ นฟูหรื อเพิ่มสมรรถภาพการมองเห็น ผ่านการใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นและ
การทาสายตาบาบัด และให้คาปรึ กษาในการดูแลสุ ขภาพสายตาที่เหมาะสมกับสภาวะความผิดปกติที่พบ อีกทั้งยัง
สามารถปฏิบตั ิงานเป็ นนักวิทยาศาสตร์ นักวิ จยั ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูแ้ ทนจาหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ (มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2563)
ในช่วงหลายๆปี ที่ผ่านมา ได้มีจานวนนักทัศนมาตรศาสตร์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ เพราะมี
การเรี ยนการสอนครบตามหลักสู ตรอย่างชัดเจนซึ่ งใสปั จจุบนั มี มหาวิทยาลัยอยู่ 3 แห่ งที่ เปิ ดสอนในด้านนี้ ได้แก่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยรังสิ ต และมหาวิทยาลัย (ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์, 2562)
ในอนาคตช่างตัดแว่นต้องผ่านการฝึ กอบรมและทดสอบพร้อมวัดระดับการตรวจวัดสายตากับ นักทัศนมาตร
ก่อน จึงจะอนุญาตให้คนกลุ่มนี้ดาเนินกิจการต่อ และจะไม่มีช่างแว่นรุ่ นใหม่มาวัดสายตาอีกต่อไป แต่จะเป็ นการสร้าง
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นักทัศนมาตรที่มีมาตรฐานเพื่อมาดูแลทางสุ ขภาพตาและสายตาของประชาชน เพราะอาชีพในปั จจุบนั คนไทยทัว่ ไป
จะรู ้จกั แต่จกั ษุแพทย์ มีหน้าที่ ตรวจสายตา วัดสายตา วัดความดันตา ตรวจดูกระจกตา ความลึกของช่องหน้าลูกตา
ลักษณะม่านตา ปฏิ กริ ยาต่อแสงสว่าง ตรวจดู เลนส์ น้ าวุน้ จอประสาทตา และประสาทตาซึ่ งเป็ นส่ วนที่ ยื่นมาจาก
สมอง ตรวจรักษาโรคที่ดวงตาด้วยวิธีการให้ยา ใช้แสงเลเซอร์ หรื อผ่าตัด ติดตามผลการรักษาตา สัง่ ให้ทาแว่นตา สัง่
ขนาดของเลนซ์สาหรั บประกอบแว่นตา ให้คาแนะนาในการฝึ กสายตาตามความจาเป็ นเพื่อรักษาสายตาและการ
มองเห็นให้ดีข้ ึนทาให้ในปั จจุบนั ปั ญหาด้านคุณลักษณะของนักทัศนมาตรยังคลุมเคลือระหว่างช่างแว่นตาและจักษุ
แพทย์ (พลอยชมพู, 2561)
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้นนับว่าประเทศไทยอยูใ่ นฐานะขาดแคลนนักทัศนมาตรเพระบทบาทที่ยงั ทับ
ซ้อนกันระหว่างจักษุแพทย์และช่างแว่นตา เพื่อให้นกั ทัศนมาตรในประเทศไทยเป็ นที่ตอ้ งการและยอมรับในแวดวง
ทางการแพทย์และเที ยบเคี ยงกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้ น ดัง นั้น จึง มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาองค์ป ระกอบของนัก
ทัศนมาตรในประเทศไทยเพื่อให้ได้คุณลักษณะของนักทัศนมาตรที่มีความเหมาะสมและเป็ นที่ตอ้ งการของภาค
ธุรกิจและสถานพยาบาล ตลอดจนสถานประกอบการร้านแว่นตา และประชาชนชาวไทยทัว่ ไป ซึ่ งผลของการ
วิเคราะห์ดงั กล่าวจะได้องค์ประกอบที่เหมาะสม และนาผลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการกาหนดคุณลักษณะที่สาคัญ
ของนักทัศนมาตรของประเทศไทยในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะของนักทัศนมาตรในประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของนักทัศนมาตรในประเทศไทย
3. การดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบผสมวิธี (Mixed Method) ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของนักทัศนมาตรของประเทศไทย โดยใช้การศึกษาโดยกระบวนการเอกสาร (Documentary Research) เพื่อประมวล
สภาพและปั ญหาของนักทัศนมาตรในประเทศไทย ตลอดจนการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็ปไซต์ของสถาบัน
และโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับนักทัศนมาตร และ ดาเนินการสร้างเครื่ องมือทางการวิจยั ได้แก่
แบบสอบถามคุณลักษณะนักทัศนมาตรของประเทศไทยที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)
ตัว แปรที่ จ ะศึ ก ษานัก ทัศ นมาตรในประเทศไทยตามแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห าร และมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ ง ของกรมการแพทย์ (2559) ใน 6 ด้า น ได้แ ก่ (1) ด้า นการปฏิ บ ัติ ก าร (2) ด้า นการวางแผน (3) ด้า น
การประสานงาน (4) ด้านการบริ การ (5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ด้านการเรี ย นการสอน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักทัศนมาตรในประเทศไทย หรื อผูท้ ี่ กาลังศึ กษาทางด้าน
ทัศนมาตรศาสตร์ หรื อ ทางด้านสายตาที่มีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การร้านแว่นตา เนื่ องจากมีจานวนผูใ้ ช้บริ การไม่แน่ นอน ผูว้ ิจยั เลยเลือกใช้
วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี W.G. Cochran โดยกาหนดค่าระดับความเชื่ อมัน่ 95% และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อน 5% (กัลยา วาณิ ชย์บญ
ั ชา, 2549) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

152

อัศวิน เสนีชยั และคณะ
Vol.7 No.2 July-December 2021

และวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์ตามเงื่ อนไข
กาหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 384 คน โดยได้มาจากการ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ จะเลือกเฉพาะ
ผูท้ ี่เข้ามาทาการตัดแว่นตา หรื อ มาทาการเปลี่ยนเลนส์เท่านั้น
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
1.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) กับผูเ้ ชี่ยวชาญจานวนทั้งสิ้น 17 คน โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกคือ 1) ต้องเป็ นนักทัศนมาตรหรื อกาลังศึกษาในด้านทัศนมาตรศาสตร์ หรื อ ทางด้านสายตา ไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี 2) มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่ได้ศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
1.2 แบบสอบถาม 5 ระดับ (Rating scales) ได้มาจากการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ และ ทาการหาค่า
ความตรง(Validity)กับผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน ได้ค่า CVI เท่ากับ 1 โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกโดยต้องเป็ นนักทัศนมาตรหรื อกาลังศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และทา
การหาค่าความเที่ยง(Reliability) มีค่ามากว่า 0.75 โดยผ่านเกณฑ์ตามที่ผวู ้ ิจยั กาหนด และทาการสังเคราะห์ขอ้ คาถาม
เพื่อกาหนดเป็ นคุณลักษณะของนักทัศนมาตรแล้วมาสร้างเป็ นแบบสอบถามและนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา
2. ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามแนวทางที่กาหนดไว้ ซึ่งได้แก่ แบบสอบถามคุณลักษณะนักทัศนมาตรของ
ประเทศไทยที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั
ร้านแว่นตาขนาดใหญ่ในเขตลาดกระบัง โดยแจกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การร้านแว่นตาเพื่อมาทา
การตัดแว่นตา หรื อ ทาการเลือกซื้อเลนส์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์ท้ งั ฉบับมาลงรหัสใช้สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ
3. วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อสารวจ
และระบุองค์ประกอบร่ วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้พร้อมกับระบุคุณลักษณะ
องค์ประกอบของนักทัศนมาตรในแต่ละองค์ประกอบ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั
ร้านแว่นตา เพื่อรอผูใ้ ช้บริ การร้านแว่นเข้ามาใช้บริ การและดาเนินการขอความร่ วมมือผูใ้ ช้บริ การในการให้ขอ้ มูลลง
ในแบบสอบถาม
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้ทาการกาหนด
สัญลักษณ์คุณลักษณะของนักทัศนมาตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
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หมายถึง

มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการต่างๆ
มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ในการตรวจวัดสายตา
เบื้องต้น
มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางวัดสายตา
เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้และข้อปฏิบตั ิในการดูแลรักษาผูม้ ีปัญหาสายตาในขั้น
ปฐมภูมิ
มีความสามารถในการให้บริ การด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสายตาได้ใน
ทุกพื้นที่
มีความสามารถในการให้บริ การตอบคาถามปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสายตา
เป็ นผูม้ ีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีการเปิ ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง จักษุแพทย์ นัก
ทัศนมาตร และช่างแว่น
มีความสามารถทางานร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านสายตา
มีความสามารถในการประสานงานและส่งต่อผูม้ ีปัญหาทางสายตาไปยัง
จักษุแพทย์ได้
มีความสามารถในการจัดระเบียบวิธีการทางานไม่ให้มีความทับซ้อนกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานทางการแพทย์อื่นๆ
เป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะในการให้บริ การช่วยเหลือชุมชนและสังคม
มีใจรักบริ การ
เป็ นผูม้ ีแนวทางและเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
มีความสามารถในการวางแผนกับผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องทางด้านสายตา
ร่ วมกับพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูป้ ่ วยทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน
มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ปัญหาด้านสายตาร่ วมกันระหว่างจักษุแพทย์
นักทัศนมาตร และช่างแว่นตา
มีความสามารถในการคัดกรองและประเมินความผิดปกติทางสายตาใน
ระดับปฐมภูมิ
มีความสามารถในการแนะนาเกี่ยวกับการให้คาปรึ กษา ฟื้ นฟูผปู ้ ่ วย และ
ข้อปฏิบตั ิในการดูแลสายตาได้อย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถในการวางแผนและทางานได้อย่างเป็ นระบบ
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4. ผลการวิจยั
ผูว้ ิจัยได้ท าการสัง เคราะห์ คุณลักษณะของนักทัศ นมาตรตามความต้อ งการของผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยทาการ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิ ดแบบเชิงลึก (In depth Interview) จานวนทั้งสิ้ น 17 ท่าน ได้ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะของ
นักทัศนมาตรโดยพิจารณาจากผลรวมที่มีค่ามากที่สุดนามาเป็ นคุณลัษณะของนักทัศนมาตร ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะนักทัศนมาตรของประเทศไทยตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 17 ท่าน
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นคุณลักษณะของนักทัศนมาตรของประเทศไทยจากการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In depth Interview) ทั้ง 17 ท่าน โดยคุณลักษณะนักทัศนมาตรที่มีความถี่สูงสุ ดได้แก่ A1 คือ มี
ความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการต่าง ๆ และ A18 คือ มีความสามารถในการคัดกรองและประเมิน
ความผิดปกติทางสายตาในระดับปฐมภูมิ โดยมีค่าความถี่สูงสุดเท่ากับ 16
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1. ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตัวแปร
จานวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
131
32.75
หญิง
269
67.25
อายุ
15-20ปี
48
12.00
21-25ปี
271
67.75
26-31 ปี
48
12.00
32 ปี ขึ้นไป
33
8.25
ภูมิภาค
เหนือ
52
13.00
อีสาน
57
14.25
กลาง
144
36.00
ตะวันตก
24
6.00
ใต้
123
30.75
อาชีพ
นักเรี ยน-นักศึกษา
75
18.75
บริ ษทั ,รัฐวิสาหกิจ,ราชการ
325
81.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 269 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.25 อายุอยูร่ ะหว่าง 21-25 ปี จานวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.75
ผูต้ อบแบบสอบถามมาจากภาคกลาง จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 และผูต้ อบแบบสอบถามมีงานทา 325 คน
คิดเป็ นร้อยละ 81.25
2. นาคุณลักษณะของนักทัศนมาตรนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ EFA ได้ผลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่า Bartlett's Test of Sphericity ของคุณลักษณะนักทัศนมาตรของประเทศไทย
KMO and Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
6766.957
Df.
190
Sig.
.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
0.917
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จากตารางที่ 3 แสดงถึง ค่า Kaiser-Meyer-Olkin = 0.917 ซึ่ งมากกว่า 0.50 สามารถสรุ ปได้วา่ ข้อมูล
คุณลักษณะของนักทัศนมาตรของประเทศไทย มีความเหมาะสมและสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
ได้ค่าประมาณการทางสถิติของ Chi-Square = 6766.957 และ ค่าSignificant = .000 น้อยกว่า .05 สามารถสรุ ปได้วา่
ตัวแปรปั จจัยต่างๆ ทั้ง 20 ตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กนั โดยสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจได้
ตารางที่ 4 ค่า Total Variance Explained ของตัวแปรคุณลักษณะของนักทัศนมาตรของประเทศไทย
Com
ponent
1
2
3
4
5

Total
9.802
2.587
1.378
1.193
0.882

Initial Eigenvalues
% of
Cumulative
Variance
%
49.008
49.008
12.934
61.943
6.888
68.831
5.964
74.794
4.408
79.202

Extraction Sums of Squared
Total
% of
Cumulative
Variance
%
9.802
49.008
49.008
2.587
12.934
61.943
1.378
6.888
68.831
1.193
5.964
74.794

Rotation Sums of Squared Loadings
Total
% of
Cumulative
Variance
%
5.368
26.842
26.842
3.372
16.861
43.704
3.370
16.851
60.554
2.848
14.240
74.794

จากตารางที่ 4 สรุ ปได้วา่ คุณลักษณะของนักทัศนมาตรของไทยมีองค์ประกอบเท่ากับ 4 องค์ประกอบ โดยมี
ค่าเปอร์เซ็นต์ผลรวมสะสมของความแปรปรวน เท่ากับ 74.79 %
ตารางที่ 5 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบภายหลังหมุนแกนวิธี Varimax
คุณลักษณะของนักทัศนมาตร
1
องค์ประกอบที่ 1
A17
0.863
A18
0.859
A19
0.85
A16
0.813
A20
0.799
A15
0.733
A14
0.662
องค์ประกอบที่ 2
A9
A8
A10
A11

องค์ประกอบ
2

3

4

0.806
0.78
0.763
0.713
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องค์ประกอบที่3
A5
A6
A4
A12
A7
A13
องค์ประกอบที่ 4
A2
A1
A3

0.795
0.762
0.659
0.598
0.593
0.535
0.893
0.872
0.744

จากตารางที่ 5 เมื่อได้ทาการ Rotation Component Matrix แสดงค่า Factor loading และเมื่อมีการหมุนแกน
ปั จจัยโดยวิธี Varimax พบว่า คุณลักษณะของนักทัศนมาตรมี 4 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ A17, A18, A19, A16, A20, A15 และ A14
โดยผูว้ จิ ยั ตั้งชื่อองค์ประกอบว่า การวางแผนและการปฏิบตั ิงาน
องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ A9, A8, A10 และ A11
โดยผูว้ จิ ยั ตั้งชื่อองค์ประกอบว่า สร้างความร่ วมมือในการประสานการทางาน
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ A5, A6, A4, A12, A7 และ A13
โดยผูว้ จิ ยั ตั้งชื่อองค์ประกอบว่า จิตอาสาการบริ การ
องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ A2, A1 และ A3
โดยผูว้ จิ ยั ตั้งชื่อองค์ประกอบว่า ความสามารถทางเทคโนโลยี
โดยองค์ประกอบทั้ง 4 อธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรได้ 26.842%, 16.861%, 16.851% และ 14.240%
ตามลาดับ
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการสังเคราะห์คุณลักษณะเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของนักทัศนมาตรในประเทศไทย ที่ได้
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนและการปฏิบตั ิงาน ด้านการสร้างความร่ วมมือในการ
ประสานการทางาน ด้านจิตอาสาการบริ การ และด้านความสามารถทางเทคโนโลยี สามารถอภิปรายผลการวิจยั ในแต่
ละองค์ประกอบได้ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการวางแผนและการปฏิ บตั ิงาน ควรเป็ นผูท้ ี่ มีการวางแผนและเป้ าหมายการทางาน
อย่างเป็ นระบบ มีความสามารถในการวางแผนกับผูท้ ี่ มีความเกี่ ยวข้องทางด้านสายตาร่ วมกับพัฒนาหลักสู ตรให้มี
ความโดดเด่น ให้ความใส่ใจในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบตั ิ มีความสามารถในการคัดกรองและ
ประเมินความผิดปกติทางสายตาในระดับปฐมภูมิ การแนะนาเกี่ยวกับการให้คาปรึ กษา ฟื้ นฟูผปู ้ ่ วย และข้อปฏิบตั ิใน
การดู แลสายตาได้อย่างต่อเนื่ อง มี ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ปัญหาด้า นสายตาร่ วมกัน ระหว่า ง จักษุแ พทย์ นัก
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

158

อัศวิน เสนีชยั และคณะ
Vol.7 No.2 July-December 2021

ทัศนมาตร และช่างแว่นตา ซึ่งตามองค์ประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นว่าตามคุณลักษณะของนักทัศนมาตร มีแนวโน้มที่จะ
เป็ นไปได้สูงมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า นักทัศนมาตร มีระบบการวางแผนและเป้ าหมายการทางานที่ ชดั เจน
เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่ รักษาแก้ไข และฟื้ นฟูความผิดปกติของสายตา โดยการใช้แว่นสายตาหรื อเลนส์สัมผัส ซึ่ ง
จะต้องมีการวางแผนในการรักษาเป็ นอย่างดี มีความสามารถในการวางแผนกับผูท้ ี่ มีความเกี่ยวข้องทางด้านสายตา
ร่ วมกับพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น ดังที่มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2563) ได้กล่าวว่า นักทัศนมาตร ต้องได้เรี ยนรู ้
ในรายวิชาที่ มี การเรี ยนการสอนเครื่ องมื อ พิ เศษและเทคโนโลยีท างทัศนมาตรศาสตร์ ที่ทันสมัย เปิ ดโอกาสให้
หลัก สู ต รสามารถที่ จ ะจัด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการข้า มศาสตร์ ส าขา และระหว่า งสหวิช าชี พ ทางด้า น
การแพทย์ได้ เพื่อเสริ มสร้างนักทัศนมาตรให้มีความพร้อมที่จะออกไปปฏิ บตั ิหน้าที่ต่อผูป้ ่ วยทุกๆ คนอย่างเท่าเทียม
กัน รับใช้สงั คม ประเทศชาติ และสังคมโลก เพื่อส่งเสริ มให้คนไทยมีสุขภาพสายตาที่ดี ก่อให้เกิดการพัฒนาคนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ร่ วมมือกันเสริ มสร้างสุขภาพ และความเป็ นอยูท่ ี่ดีอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ต้องมีความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ปัญหาร่ วมกันระหว่าง จักษุแพทย์ นักทัศนมาตร และช่างแว่นตา
องค์ป ระกอบที่ 2 สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการประสานการท างาน คื อ ต้อ งมี ค วามเท่ า ทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการต่างๆ เนื่องจากปั จจุบนั วิทยาการ หรื อความรู ้วิชาการด้านต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างมาก
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามสถานการณ์ของโลก การเข้าสู่ ยคุ ดิ จิทลั ต้องรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคมโลก ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็ นอย่างมาก มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวติ ประจาวัน นาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อต่ าง ๆ นอกจากนี้หน้าที่ที่สาคัญคือ มีความสามารถในการประสานงาน
และส่ งต่อผูม้ ีปัญหาทางสายตาไปยังจักษุแพทย์ได้ ซึ่ งขั้นตอนนี้ นักทัศนมาตร จะต้องวิเคราะห์ได้วา่ ผูม้ ีปัญหาทาง
สายตาระดับใด จึ งจาเป็ นต้องส่ งต่อไปยังจักษุแพทย์ เพราะจักษุแพทย์ คือ แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านจักษุวิทยา ที่ ทา
หน้าที่ในการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางตาที่ครอบคลุมทุกโรค ที่นอกเหนื อจากหน้าที่ที่นกั ทัศนมาตรสามารถจะ
ท าได้ เป็ นสาขาวิช าชี พ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ลุ่ ม ลึ ก กว่า มี ก ารตัด สิ น ใจได้เ ด็ ด เดี่ ย วกว่า นัก ทัศ นมาตร
นอกจากนี้ มีความสามารถในการจัดระเบียบวิธีการทางานไม่ให้มีความทับซ้อนกับผูป้ ฏิบตั ิงานทางการแพทย์อื่นๆ
ดังนั้น กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข (2562) จึงได้ร่างกฎหมายยกระดับวิชาชี พผูแ้ ก้ปัญหา
สายตา ตีกรอบ หาจุดยืน “นักทัศนมาตรศาสตร์ คนทางานร้านแว่น เพื่อไม่ให้เกิ ดความทับซ้อนกับผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ทางการแพทย์อื่นๆ นอกจากนี้ ได้จดั ทาร่ างกฎหมายยกระดับวิชาชีพผูแ้ ก้ปัญหาสายตาที่ไม่ใช่จกั ษุแพทย์อีกด้วย
องค์ประกอบที่ 3 จิตอาสาการบริ การ ควรเป็ นผูม้ ีจิตอาสาการบริ การที่ มีใจรักบริ การ มีจิตสาธารณะใน
การให้บริ การช่วยเหลือชุมชนและสังคม ซึ่ งตรงกับแนวคิดของ แสน กีรตินวนันท์ (2562) ที่กล่าวไว้วา่ จิตเกี่ยวกับ
สังคมหรื อจิตสานึ กสาธารณะ (social or public consciousness) ถือเป็ นจิตสานึ กขั้นบนสุ ดที่ไม่ได้ตระหนักแต่เพียง
ตนเองหรื อคนรอบข้างเท่านั้น แต่เป็ นการทาความเข้าใจและตระหนักถึงการอยูร่ ่ วมกันในระดับมหภาค ทาให้การอยู่
ร่ วมกันภายในสังคมสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุข เช่น ความรับผิดชอบร่ วมกันระหว่างสมาชิกภายในสังคม
การตระหนัก ถึ ง ผู ้อื่ น ก่ อ นตนเอง เป็ นต้น ในส่ ว นที่ นัก ทัศ นมาตรต้อ งเป็ นผู ้มี จ รรยาบรรณในวิช าชี พ ถื อ ว่า มี
ความสาคัญ เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่เปิ ดการเรี ยนการสอนทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ ต้องกาหนดไว้ในวัตถุ ประสงค์
ของหลักสู ตรทัศนมาตรศาสตร์ ดังที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2563) ได้กล่าวไว้คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ มี
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม เ ค า ร พ ใ น ศั ก ดิ์ ศ รี ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ยั ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549) ได้กล่าวไว้วา่ จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานของคุณค่าแห่งความดี
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งามของการกระทาหนึ่งๆ หรื อพฤติกรรมโดยรวมของผูป้ ระกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ ง นอกจากนี้ สิ่งสาคัญของนัก
ทัศนมาตร ต้องเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้และข้อปฏิบตั ิในการดูแลรักษาผูม้ ีปัญหาสายตาในเบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ ยงในการ
เสื่ อมสภาพของดวงตา ซึ่ งการให้ความรู ้ถือเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งที่ จะต้องให้ความรู ้ในการดูแลรักษาสุ ขภาพตา
เพราะดวงตาเป็ นอวัยวะที่มีความสาคัญมากของมนุษย์ การดูแลรักษาสุ ขภาพตาเป็ นสิ่ งที่ทุกคนควรให้ความสาคัญ
เพราะสามารถลดความเสี่ ยงในการเสื่ อมสภาพของดวงตา นอกจากนี้ ตอ้ งมี ความสามารถในการให้บริ การด้าน
สุ ขภาพที่ เกี่ ยวข้องกับสายตาได้ในทุกพื้นที่ ตลอดจนให้บริ การตอบคาถามปั ญหาที่ เกี่ยวข้องกับสายตา การได้ลง
พื้นที่ถือได้วา่ เป็ นสิ่ งที่นกั ทัศนมาตร พึงถือปฏิบตั ิเพราะเป็ นการให้บริ การได้อย่างใกล้ชิด สามารถตอบคาถามในทุก
ปั ญหาได้ในทุกที่และทุกเวลาเพื่อจะได้รับรู ้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสภาพของสายตาเพื่อจะได้หาวิธีการแก้ไขปั ญหา
และส่งต่อได้อย่างถูกวิธี
องค์ประกอบที่ 4 ความสามารถทางเทคโนโลยี ควรเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ องมือทางการแพทย์
ในการตรวจวัดสายตาเบื้องต้น มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางวัดสายตา ซึ่งต้องก้าวทัน
ตามยุคการเปลี่ ยนแปลงของดิ จิ ทัลและเทคโนโลยีอ ย่างก้าวกระโดด ได้เรี ย นรู ้ ใ นรายวิชาที่ มีการเรี ยนการสอน
เครื่ องมือพิเศษและเทคโนโลยีทางทัศนมาตรศาสตร์ ที่ทนั สมัย การติดต่อสื่ อสารที่เข้าถึงกันอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้
นักทัศนมาตร ได้ผ่านการฝึ กด้านทักษะปฏิบตั ิทางวิชาชีพ ทักษะปฏิบตั ิทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ ทั้งการปฏิบตั ิใน
รายวิชาต่างๆ ปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการจาลอง และการฝึ กงานในห้องปฏิบตั ิการ โรงพยาบาล ทาให้มีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ในการตรวจวัดสายตา เนื่ องจากได้ผ่านการเรี ยนครบตามหลักสู ตรทางทัศนมาตร
ศาสตร์ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย และได้ผา่ นการฝึ กอบรมการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดสายตา มีความรู ้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะใช้เครื่ องมือได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการ
วัดสายตา (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555)
6. บทสรุป
นักทัศนมาตรศาสตร์ ตามองค์ประกอบทั้งสี่ น้ ี ควรที่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหว่าง จักษุแพทย์
นักทัศนมาตร และช่างแว่น เนื่องจากอาชีพทั้งสามกลุ่มตามแนวคิดของ Anuradha (2015) ได้กล่าวไว้วา่ จะต้องทางาน
สัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด โดยมีชื่อเรี ยก จักษุแพทย์ นักทัศนมาตร และช่างแว่น ว่า “3 Os” ซึ่ งจะมีการทางานร่ วมกัน
เป็ นทีม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพทางการรักษามากที่สุด และ เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บริ การในประเทศไทยมากที่สุด
และ จะเป็ นการเพิ่มคุณภาพชีวติ ที่ดีต่อประชาชนชาวไทยในระยะยาวอีกด้วย
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