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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านแสงสว่างภายในอาคารต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ
ชาวไทย การทดลองท�ำในห้องจ�ำลองขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.50 เมตร มีฝา้ เพดาน และมีการติดตัง้ หลอดไฟ
รูปแบบต่างๆ ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง จังหวัดปทุมธานี การทดลองครั้งนี้ได้ท�ำการทดลอง
กับผู้สูงอายุชาวไทยจ�ำนวน 82 คน โดยท�ำการทดสอบศักยภาพในการมองเห็น (visual performance) ความสบายตา
(visual comfort) และความพึงพอใจการมองเห็น (visual preference) ของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 15 รูปแบบ
โดยรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวนัน้ เป็นรูปแบบทีเ่ กิดจากการแปรเปลีย่ นค่าของระดับปัจจัย 5 ปัจจัย ซึง่ ได้แก่ ความส่องสว่าง
ของชิ้นงาน (task illuminance) ค่าอุณหภูมิสีของแสง (correlated colour temperature) ประเภทของโคมไฟ
(luminaire type) สีของพื้นผิวห้อง (room surface colour) และการมีวิวของหน้าต่าง (the presence of windowview) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมเพือ่ การมองเห็นทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับผูส้ งู อายุชาวไทยควรมีความส่องสว่าง
1,000 lux อุณหภูมิสีของแสงโทนเย็น (4,200K) มีสีผนังโทนเย็น และมีหน้าต่างที่มองออกไปเห็นวิวธรรมชาติ
ค�ำส�ำคัญ : ผู้สูงอายุ การมองเห็น แสงสว่างภายในอาคาร
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of interior lighting on visibility of Thai senior.
The experiment was carried out in a 3x3x2.5 m. laboratory room with several tested lamps installed
on the ceiling at Mitraparp Female Elderly Home Care, Pathum Thani. The experiment was carried
out using 82 Thai elderly as subject. The experiment was consisted of the study on visual performance,
visual comfort and visual preference. Five factors were investigated, which are 1) task illuminance,
2) correlated colour temperature, 3) luminaire type, 4) room surface colour, and 5) the presence of
window-view. The results suggested that the best visibility for Thai elderly task illuminance should
be 1,000 lux with cool colour tone of light (4,200K) and cool colour tone of room surface, with natural
outside view.
Keyword: Elderly, Visibility, Interior lighting
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บทน�ำ
แสงนับเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของแสงสว่างในอาคารทีม่ ี
ผลกระทบต่อการรับรูแ้ ละการมองเห็น รวมถึงการบ�ำบัด
และฟืน้ ฟู (Boyce 1998; 2003; Shikder et al. 2010)
ดังนั้นเราจึงมีความจ�ำเป็นในการใช้แสงสว่างทั้งกลางวัน
และกลางคืน เพือ่ ความชัดเจนในการมองเห็น ความรูส้ กึ
และรับรู้ ในปัจจุบันมีการน�ำแสงไปใช้ประโยชน์ในแง่
มุมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แสงธรรมชาติ การศึกษาทัง้
ในต่างประเทศและในประเทศไทยพบว่า การน�ำแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารทีเ่ หมาะสมนัน้ ไม่เพียงแต่จะก่อ
ให้เกิดการประหยัดพลังงานในการใช้แสงประดิษฐ์และลด
ภาระการท�ำความเย็น (Galasiu et al. 2001) แต่ยงั สามารถ
ก่อให้เกิดการกระตุน้ จังหวะของฮอร์โมนต่างๆ และมีผล
ต่อระดับของเมลาโทนินที่ก�ำหนดนาฬิกาชีวิต (Boyce
2003) นอกจากนีก้ ารทีม่ ชี อ่ งเปิดเพือ่ น�ำแสงธรรมชาติเข้า
มายังท�ำให้คนทีอ่ าศัยภายในอาคารได้มองออกไปเห็นวิว
ภายนอก จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าการ
มองเห็นวิวภายนอกนัน้ มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ
ของผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยในอาคาร วิวภายนอกทีเ่ หมาะสมจะช่วย
ท�ำให้ผทู้ อี่ ยูอ่ าศัยมีศกั ยภาพในการท�ำงานทีด่ ขี นึ้ มีความ
พึงพอใจและมีการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ รวมไปถึงคุณภาพชีวติ ที่
ดีขนึ้ (Ulrich 1984; 1986)
เมื่อคนมีอายุมากขึ้น ระบบการมองเห็นจะถดถอยลง
ท�ำให้ศักยภาพในการมองเห็นและความสุขสบายต่างๆ
นั้นจะลดลงเมื่อเป็นผู้สูงอายุ แสงเป็นปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้ อ มภายในที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ
ศักยภาพในการมองเห็นและความสุขสบาย แสงและการ
ส่ อ งสว่ า งที่ ดี นั้ น สามารถที่ จ ะชดเชยการลดลงของ
ประสิทธิภาพการมองเห็นของผูส้ งู อายุได้ ดังนัน้ การมองเห็นทีเ่ หมาะสมจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับผูส้ งู อายุในการใช้
ชีวติ อยูใ่ นอาคาร จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องพบว่าการออกแบบแสงสว่างส�ำหรับผู้สูงอายุ
เป็นประเด็นที่ได้รับความส�ำคัญและมีการศึกษาอย่าง
มากมายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแถบยุโรป (Figueiro 2003; 2005; 2008)

โดยปัจจัยส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึงในการออกแบบแสงสว่าง
ทีด่ สี ำ� หรับผูส้ งู อายุนนั้ ได้แก่ ค่าความส่องสว่าง อุณหภูมิ
สีของแสง และประเภทของโคมไฟ (Davis and Garza
2002; IESNA 2007) โดยทั่ ว ไปแล้ ว มาตรฐานและ
แนวทางในการออกแบบแสงและการส่องสว่างของผู้สูงอายุที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางได้แก่ “Lighting and
the Visual Environment for Senior Living” (IESNA
2007) โดย Illuminating Engineering Society of
North America ซึ่งได้ก�ำหนดค่าความส่องสว่างส�ำหรับ
ไฟส่องชิ้นงานขั้นต�่ำ รวมถึงได้แนะน�ำค่าอุณหภูมิสีของ
แสง รวมไปถึงประเภทของโคมไฟที่ควรใช้ในพื้นที่และ
กิจกรรมต่างๆ ส�ำหรับผู้สูงอายุ (IESNA 2007) นอกจาก
นี้ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่มีผลต่อ
การมองเห็นผู้สูงอายุที่ได้มีการศึกษาในงานวิจัยทางด้าน
แสงสว่างซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยทางด้านแสงสว่างที่ส�ำคัญ
อย่างหนึง่ ได้แก่ สีของพืน้ ผิวห้องและชนิดของทัศนียภาพ
ที่มองเห็นผ่านหน้าต่าง (Cerlin et al. 2003; CroninGolomb et al. 2003; IESNA 2007; Torrington and
Tregenza 2007) โดยหลายการศึกษาชี้ให้เห็นว่าสีและ
ความแตกต่างของผนังภายในอาคารสามารถที่จะช่วย
ส่งเสริมการมองเห็นและการจดจ�ำส�ำหรับผู้สูงอายุได้
(Cerlin et al. 2003; Cronin-Golomb et al. 2003)
นอกจากนี้ทัศนียภาพธรรมชาติก็ช่วยส่งเสริมความพึงพอใจ และช่วยฟืน้ ฟูสภาพร่างกายจากอาการเจ็บป่วยของ
ผู้สูงอายุได้เช่นกัน (IESNA 2007; Torrington and
Tregenza 2007)
อย่างไรก็ตาม ด้วยขนาดสรีระและจิตวิทยา การมองเห็น
และการรับรู้ รวมถึงวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง ท�ำให้การศึกษา
หรือมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าวทีม่ าจากต่างประเทศอาจไม่
สามารถทีจ่ ะน�ำมาใช้ได้โดยตรงกับผูส้ งู อายุในประเทศไทย
(Bergamin et al. 1998) การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านแสงสว่างภายใน
อาคารต่อการมองเห็นของผูส้ งู อายุชาวไทย ผลการศึกษา
ครั้งนี้สามารถน�ำไปประยุกต์เป็นแนวทางการออกแบบ
แสงสว่างภายในอาคารส�ำหรับผูส้ งู อายุชาวไทย
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ระเบียบวิธีวิจัย
สภาพแวดล้อมในการทดลองและเครือ่ งมือทีใ่ ช้
การทดลองได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง จังหวัดปทุมธานี โดยท�ำการสร้างห้องจ�ำลอง ทีม่ ลี กั ษณะเป็นห้องปิดไม่มหี น้าต่าง เพือ่ ไม่ให้แสง
จากภายนอกสามารถเข้ามาได้ ห้องจ�ำลองมีขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.50 เมตร ฝ้าเพดานมีการติดตัง้
หลอดไฟรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเปิดปิดและปรับระดับ
ความส่องสว่างได้เพื่อใช้จ�ำลองสภาพแสงส�ำหรับปัจจัย
ด้านความส่องสว่างของชิน้ งาน ค่าอุณหภูมสิ ขี องแสงของ
หลอดไฟส่องชิ้นงาน และประเภทของโคมไฟ บริเวณที่
เป็นผนังนั้นได้มีการติดตั้งรางและผ้าม่านสีโทนเย็นและ
โทนอบอุ่นเพื่อใช้จ�ำลองสภาพสีของผนังในระดับต่างๆ
และติดตัง้ ช่องใส่รปู ภาพวิวต่างๆ เพือ่ ใช้จำ� ลองสภาพการ
มีวิวของหน้าต่าง
การส่องสว่างภายในห้องทดลองนัน้ เกิดจากแสงทีม่ าจาก
3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) หลอดไฟจ�ำนวน 12 หลอดที่ติดตั้ง
บริเวณฝ้าเพดาน ซึ่งเป็นหลอดแอลอีดี 18 Watt CCT
2,800K จ�ำนวน 4 หลอด และ CCT 4,200K จ�ำนวน 4
หลอด รวมถึง CCT 6,500K จ�ำนวน 4 หลอด 2) หลอด
ไฟที่ห้อยลงมา 2 หลอด ซึ่งเป็นหลอดอินแคนเดสเซนต์
60 Watt CCT 2,800K และ 3) โคมไฟส่องขึ้น 2 โคม ซึ่ง
เป็นหลอดแอลอีดี 18 Watt CCT 4,200K โดยหลอดไฟ
ทั้ ง หมดจะต่ อ กั บ สวิ ต ช์ ห รี่ แ สง (dimmer) เพื่ อ ปรั บ
ปริมาณแสงที่ออกมาเพื่อให้ได้ค่าตามที่ต้องการทดสอบ
(ภาพที่ 1) การทดสอบอิทธิพลของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วยปัจจัยที่ศึกษา 5 ปัจจัย ซึ่ง
ได้แก่ 1) ความส่องสว่าง 2) อุณหภูมิสีของแสง 3)
ประเภทของโคมไฟ 4) สีของพื้นผิวห้อง และ 5) การมี
วิวของหน้าต่าง โดยรูปแบบแสงสว่างที่ท�ำการศึกษามี
ทั้งหมด 15 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ภาพที่ 1 สภาพของห้องที่ใช้ในการทดลอง

ตารางที่ 1 รูปแบบแสงสว่างภายในอาคารที่ทำ�การศึกษา
รูปแบบ

ระดับของปัจจัย

ค่าความส่องสว่าง

100 lux
300 lux
500 lux
1,000 lux

อุณหภูมิสีของแสง

2,800K
4,200K
6,500K

ประเภทของโคมไฟ

โคมไฟแบบดาวน์ไลท์
โคมไฟแบบผสม

สีของพื้นผิวห้อง

ผนังสีโทนขาว
ผนังสีโทนเย็น
ผนังสีโทนอบอุ่น

การมีวิวของหน้าต่าง

ไม่มีวิว
วิวเมืองหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
วิวธรรมชาติ
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วิธีการศึกษา
การทดสอบได้ทำ� ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จาก
การส�ำรวจเอกสารต่างๆ ทางด้านงานวิจยั ในเรือ่ งการมอง
เห็นพบว่า การศึกษาในเรือ่ งของแสงกับผูส้ งู อายุนนั้ จะใช้
จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมการทดลองค่อนข้างน้อย Yamagishi et
al. (2006) ได้ท�ำการศึกษาศักยภาพในการมองเห็นของ
ผู ้ สู ง อายุ จ ากหลอดแอลอี ดี ซึ่ ง มี ผู ้ สู ง อายุ เ ข้ า ร่ ว มการ
ทดลองจ�ำนวนเพียง 12 คน Davis and Garza (2002)
ได้ทำ� การศึกษาอิทธิพลต่อศักยภาพการมองเห็นของผูส้ งู อายุจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ค่าความส่องสว่างและค่าความ
สม�่ำเสมอของแสง โดยมีจ�ำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมทดลอง
เพียง 18 คน อย่างไรก็ตาม Bechtel et al. (1987) กล่าว
ว่าจ�ำนวนของผูเ้ ข้าร่วมการทดลองควรจะมีจำ� นวนไม่นอ้ ย
กว่า 30 คน เพื่อท�ำให้เกิดผลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ การ
ศึกษาครั้งนี้จึงมีจ�ำนวนผู้สูงอายุชาวไทยเข้าร่วมทดลอง
82 คน โดยมีอายุ 61-90 ปี เนือ่ งจากอาจจะมีความแตกต่างทางด้านการรับรูแ้ ละมองเห็นระหว่างผูส้ งู อายุในเขต
เมืองและผู้สูงอายุในชนบท การศึกษาครั้งนี้จึงได้ศึกษา
เฉพาะผูส้ งู อายุในเขตเมือง โดยได้ทำ� การศึกษาในผูส้ งู อายุ
ในมูลนิธมิ ติ รภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมทดลองนั้นเป็นคนไทย
ทัง้ หมด ในการทดลองจะมีการคัดกรองผูส้ งู อายุกอ่ นโดย
ใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลพื้นฐานขั้นต้น
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการทดลองจะไม่มีตาบอดสีและไม่มี
ปัญหาตาอืน่ ๆ เช่น ต้อหิน หรือต้อกระจก รวมถึงไม่ปว่ ย
เป็นโรคสมองเสือ่ ม โดยผูท้ ดลองจะเป็นผูถ้ ามผูส้ งู อายุดงั กล่าวเพื่อเป็นการคัดกรองก่อนเข้าร่วมการทดลองต่อไป
ในช่วงการทดลองนั้น ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการทดลองจะ
ต้องท�ำการทดสอบ 3 ส่วน ได้แก่ การทดสอบที่หนึ่ง คือ
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านแสงสว่างภายใน
อาคารต่อศักยภาพในการมองเห็นของผู้สูงอายุ โดยใช้
แบบทดสอบ Landolt Ring (Boyce 1997) ในการ
ทดสอบผูเ้ ข้าร่วมการทดลองจะต้องมองแผ่นกระดาษทีม่ ี

สัญลักษณ์ “C” ทีป่ รากฏอยูใ่ นแผนภาพดังกล่าว ซึง่ ถูก
วางไว้บนโต๊ะทีร่ ะยะห่าง 0.30 เมตร ผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง
จะต้องระบุทิศทางของด้านที่เป็นช่องว่างของรูปตัว C
โดยออกเสียงตอบว่า “ขวา”“ซ้าย”“บน” หรือ “ล่าง”
จนครบทั้งแผ่น การทดสอบที่สอง คือ การศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยทางด้านแสงสว่างภายในอาคารต่อความสบาย
ตาของผู้สูงอายุ โดยการใช้แบบทดสอบความบาดตา ผู้
เข้าร่วมการทดลองจะต้องมองทีต่ รงกึง่ กลางของห้องตาม
ทีผ่ ทู้ ดลองก�ำหนด และประเมินความบาดตาโดยผูว้ จิ ยั จะ
เป็นคนถามและท�ำเครือ่ งหมายแสดงระดับความรูส้ กึ ดังกล่าวบนมาตรวัด GSV ทั้งนี้ต้องท�ำภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด 3 วินาที (Tuaycharoen and Tregenza 2006)
และการทดสอบที่สาม คือ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
ด้านแสงสว่างภายในอาคารต่อความพึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุ โดยการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น แบบสอบถามที่ใช้
จะเป็นมาตรวัดโดยอาศัยการจ�ำแนกความหมายของค�ำ 7
ระดับ แบบสอบถามดังกล่าวประยุกต์จากวิธกี ารทีใ่ ช้โดย
Davis and Garza (2002) ในการทดลองล�ำดับของสภาพ
แสงที่ทดสอบนั้นถูกสุ่มให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันอิทธิพลของปัจจัยที่เกิดจากล�ำดับและการเรียนรู้
รวมไปถึงความเหนื่อย และเมื่อผู้ทดลองท�ำการทดลอง
เสร็ จ 1 สภาพ จะต้ อ งปรั บ สายตาอี ก ครั้ ง เป็ น เวลา
ประมาณ 2 นาที แล้วจึงท�ำการประเมินสภาพแวดล้อม
รูปแบบต่อไป (Davis and Garza 2002; Tuaycharoen
and Tregenza 2005)
งานศึ ก ษาหลายงานชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ไม่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ่ ว ม
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ได้ท�ำการทดสอบในการศึกษาครั้ง
นี้ (Davis and Garza 2002) นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้
ได้ท�ำการทดสอบด้วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov พบ
ว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นั้ น มี ก ารกระจายข้ อ มู ล แบบโค้ ง ปรกติ
(normal distribution) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงใช้สถิติ
One-way repeated measures ANOVA ในการทดสอบ
นัยส�ำคัญของอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้าน
แสงสว่างภายในอาคารต่อศักยภาพในการ
มองเห็นของผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าค่าความส่องสว่างทีแ่ ตกต่างกันมี
ผลท�ำให้ศกั ยภาพในการมองเห็นของผูส้ งู อายุสงู ขึน้ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

นัยส�ำคัญทางสถิตขิ องศักยภาพในการมองเห็นจากความ
ส่องสว่าง อุณหภูมิสีของแสง ประเภทของโคมไฟ สีของ
พื้ น ผิ ว ห้ อ ง และการมี วิ ว ของหน้ า ต่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น
ประกอบกับตารางที่ 3 ซึง่ แสดงผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของศักยภาพในการมองเห็นจาก
ความส่องสว่างที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบราย
คูโ่ ดยใช้ a Sidak t-test ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าค่าความ
ส่องสว่างทีร่ ะดับ 500 lux และ 1,000 lux นัน้ ท�ำให้ผสู้ งู อายุมศี กั ยภาพในการมองเห็นทีส่ งู กว่าค่าความส่องสว่าง
ที่ระดับ 100 lux อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับนัยสำ�คัญทางสถิตขิ องศักยภาพในการมองเห็นจากความส่องสว่าง
อุณหภูมิสีของแสง ประเภทของโคมไฟ สีของพื้นผิวห้อง และการมีวิวของหน้าต่างที่แตกต่างกัน
ศักยภาพในการมองเห็น
ปัจจัยที่ศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

p-value

52.97
65.03
71.23
74.82

17.87
21.06
23.42
26.30

0.000**

65.03
74.42
79.11

21.06
27.76
29.54

0.052

79.11
80.22

29.54
29.12

0.865

82.84
84.44
85.13

27.87
29.21
30.64

0.936

82.84
85.31
85.33

27.87
31.13
29.09

0.908

ความส่องสว่าง
100 lux
300 lux
500 lux
1,000 lux
อุณหภูมิสีของแสง
สีของแสงโทนอบอุ่น (2800K)
สีของแสงแสงโทนขาว (4200K)
สีของแสงแสงโทนเย็น (6500K)
ประเภทของโคมไฟ
โคมไฟดาวน์ไลท์
โคมไฟแบบผสม
สีของพื้นผิวห้อง
ผนังสีขาว
ผนังโทนเย็น
ผนังโทนอบอุ่น
การมีวิวของหน้าต่าง
ไม่มีวิวหน้าต่าง
หน้าต่างมีวิวเมือง
หน้าต่างมีวิวธรรมชาติ
หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากกว่า
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของศักยภาพในการมองเห็นจากความส่องสว่าง (lux)
ที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test
ค่าความส่องสว่าง (lux)
100 lux
300 lux
500 lux
1,000 lux

ความส่องสว่าง (lux)
100 lux

300 lux

500 lux

1,000 lux

0.000
12.058
18.261*
19.852*

0.000
6.203
7.794*

0.000
3.591*

0.000

** มีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) * มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง (N)= 82 คน

นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังชีใ้ ห้เห็นว่าค่าความส่องสว่างที่
ระดับ 1,000 lux นั้นท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดศักยภาพในการ
มองเห็นทีส่ งู กว่าค่าความส่องสว่างทีร่ ะดับ 300 lux และ
500lux อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเช่นกัน (p<0.05)
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษายั ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า อุ ณ หภู มิ สี ข อง
แสง ประเภทของโคมไฟ สีของพื้นผิวห้อง การมีวิวของ
หน้าต่างที่แตกต่างกันไม่มีผลท�ำให้ศักยภาพในการมองเห็นของผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้าน
แสงสว่างภายในอาคารต่อความสบายตา
ของผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตขิ องความสบายตาจากความส่องสว่าง อุณหภูมสิ ขี องแสง ประเภทของโคมไฟ สีของพืน้ ผิว
ห้อง และการมีววิ ของหน้าต่างทีแ่ ตกต่างกัน ผลการศึกษา
ชีใ้ ห้เห็นว่าค่าความส่องสว่างทีแ่ ตกต่างกันมีผลท�ำให้ความ
สบายตาของผู้สูงอายุแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
อย่างสูง (p<0.01) โดยจากตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความสบายตา
จากความส่องสว่างที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยใช้ a Sidak t-test ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าค่า
ความส่องสว่างที่ระดับ 100 lux และ 300 lux นั้นท�ำให้

ผู้สูงอายุเกิดความสบายตาสูงกว่าค่าความส่องสว่างที่
ระดับ 1,000 lux อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างสูง
(p<0.01) นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิ
สีของแสงทีแ่ ตกต่างกันมีผลท�ำให้ความสบายตาของผูส้ งู อายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างสูงเช่นกัน
(p<0.01) โดยจากตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความสบายตาจาก
อุณหภูมิสีของแสงที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยใช้ a Sidak t-test ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า
อุ ณ หภู มิ สี ข องแสงโทนขาว (4,200K) และโทนเย็ น
(6,500K) นั้นท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดความสบายตาสูงกว่า
อุณหภูมิสีของแสงโทนอบอุ่น (2,800K) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยที่อุณหภูมิสีของแสงโทน
เย็นนัน้ ก่อให้เกิดความสบายตาสูงทีส่ ดุ ผลการศึกษายังชี้
ให้เห็นว่าการมีวิวของหน้าต่างที่แตกต่างกันมีผลท�ำให้
ความสบายตาของผู้สูงอายุแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยจากตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความสบายตา
จากการมีววิ ของหน้าต่างทีแ่ ตกต่างกันโดยวิธกี ารเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test ผลการศึกษาชี้ให้เห็น
ว่าหน้าต่างที่มีวิวธรรมชาติน้ันท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดความ
สบายตาสูงกว่าหน้าต่างทีไ่ ม่มวี วิ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05) ผลการศึกษายังชีใ้ ห้เห็นว่า ประเภทของโคมไฟ
และสีของพื้นผิวห้องที่แตกต่างกันไม่มีผลท�ำให้เกิดความ
สบายตาที่แตกต่างกันต่อผู้สูงอายุ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยสำ�คัญทางสถิติของความสบายตาจากความส่องสว่าง
อุณหภูมิสีของแสง ประเภทของโคมไฟ สีของพื้นผิวห้อง และการมีวิวของหน้าต่างที่แตกต่างกัน
ปัจจัยที่ศึกษา

ความสบายตา

p-value

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.35
0.37
0.53
1.02

0.71
0.69
0.85
1.20

0.002**

0.37
0.04
0.03

0.69
0.21
0.21

0.001**

0.03
0.07

0.21
0.26

0.415

0.05
0.02
0.03

0.21
0.15
0.12

0.641

0.05
0.02
0.01

0.21
0.15
0.12

0.041*

ความส่องสว่าง
100 lux
300 lux
500 lux
1,000 lux
อุณหภูมิสีของแสง
โทนอบอุ่น (2800K)
โทนขาว (4200K)
โทนเย็น (6500K)
ประเภทของโคมไฟ
โคมไฟดาวน์ไลท์
โคมไฟแบบผสม
สีของพื้นผิวห้อง
ผนังสีขาว
ผนังโทนเย็น
ผนังโทนอบอุ่น
การมีวิวของหน้าต่าง
ไม่มีวิวหน้าต่าง
หน้าต่างมีวิวเมือง
หน้าต่างมีวิวธรรมชาติ

หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากกว่า โดยค่าที่มากหมายถึง มีความบาดตามาก และค่าที่น้อยหมายถึง มีความสบายตามาก
** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย One-way repeated measures ANOVA
* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดย One-way repeated measures ANOVA

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความสบายตาจากความส่องสว่าง (lux) ที่แตกต่าง
กันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test
ค่าความส่องสว่างของชิ้นงาน (lux)
100 lux
300 lux
500 lux
1,000 lux

ความส่องสว่าง (lux)
100 lux

300 lux

500 lux

1,000 lux

0.000
0.019
0.185
0.673**

0.000
0.165
0.653**

0.000
0.487

0.000

** มีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) * มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง (N)= 82 คน
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความสบายตาจากอุณหภูมิสีของแสงที่แตกต่างกัน
โดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test
อุณหภูมิสีของแสง (K)

อุณหภูมิสีของแสง (K)
2,800K
4,200K
6,500K

2,800K

4,200K

6,500K

0.000
0.321**
0.336**

0.000
0.014

0.000

** มีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) * มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง (N) = 82 คน

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความสบายตาจากการมีวิวของหน้าต่างที่แตกต่าง
กันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test
การมีวิวของหน้าต่าง
ไม่มีวิวหน้าต่าง
หน้าต่างมีวิวเมือง
หน้าต่างมีวิวธรรมชาติ

การมีวิวของหน้าต่าง
ไม่มีวิวหน้าต่าง

หน้าต่างมีวิวเมือง

หน้าต่างมีวิวธรรมชาติ

0.000
0.046
0.056*

0.000
0.009

0.000

** มีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) * มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง (N) = 82 คน

ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้าน
แสงสว่างภายในอาคารต่อความพึงพอใจ
ในการมองเห็นของผู้สูงอายุ
อิทธิพลของความส่องสว่างต่อความพึงพอใจ
ในการมองเห็นของผู้สูงอายุ
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมของผูส้ งู อายุทงั้ 9 องค์ประกอบจากความ
ส่องสว่างที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีค่า
ความส่องสว่างทีแ่ ตกต่างกันจะท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามรูส้ กึ
ถึงความสว่างและอ่านง่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) และมีความรู้สึกถึงความ
ชัดเจนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าหากพิจารณาความรู้สึกใน 3

องค์ประกอบที่ค่าความส่องสว่างมีอิทธิพลอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตจิ ะเห็นได้วา่ มีถงึ 2 องค์ประกอบทีค่ า่ ความ
ส่องสว่างที่ 1,000 lux นั้นให้ผลที่ดีที่สุดและแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตอิ ย่างสูง (p<0.01) เมือ่ เทียบกับ
ค่าความส่องสว่างในค่าอื่นๆ ผลการศึกษาพบว่าค่าความ
ส่องสว่างที่ 1,000 lux นัน้ ท�ำให้ผสู้ งู อายุนนั้ รูส้ กึ ว่าสภาพ
ห้องนั้นสว่างกว่าค่าความส่องสว่างที่ 100 lux และ 300
lux อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) และยัง
พบอีกว่าท�ำให้ผสู้ งู อายุนนั้ รูส้ กึ อ่านง่ายกว่าค่าความส่องสว่างที่ 100 lux อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตอิ ย่างสูงเช่นกัน
(p<0.01) ส�ำหรับค่าความส่องสว่างที่ 500 lux นั้นให้ผล
ดีที่สุดใน 1 องค์ประกอบซึ่งได้แก่ ความชัดเจน โดยที่ค่า
ความส่องสว่างที่ 500 lux นัน้ ท�ำให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ ว่าสภาพ
ห้องนัน้ มีความสว่างกว่าค่าความส่องสว่าง 100 lux อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยสำ�คัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นจากความ
ส่องสว่างที่แตกต่างกัน
ความส่องสว่าง (lux)
องค์ประกอบ
ความชอบ
ความสบายตา
ความสว่าง
อ่านง่าย
โทนสีของแสง
ความพอใจ
ความชัดเจน
ความสงบ
ความสม�่ำเสมอ

100 lux

300 lux

500 lux

1,000 lux

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.43
5.24
4.26
5.41
4.17
5.09
5.73
4.51
6.04

2.14
2.04
1.50
1.82
1.61
2.05
1.56
1.56
1.53

5.17
5.46
5.17
6.41
4.09
4.97
6.29
4.43
6.24

1.86
1.92
1.39
0.99
1.49
1.95
1.26
1.62
1.35

5.41
5.36
5.58
6.58
4.03
5.56
6.43
4.78
6.51

1.98
1.97
1.37
0.83
1.77
1.88
1.18
1.42
0.89

4.70
4.36
6.34
6.58
3.51
4.53
6.41
4.17
6.48

2.46
2.32
1.08
0.63
1.95
2.49
1.07
1.56
0.89

p-value
0.157
0.068
0.000**
0.000**
0.295
0.184
0.046*
0.361
0.257

หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด
** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย One-way repeated measures ANOVA
* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดย One-way repeated measures ANOVA

ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการมองเห็นจากความส่องสว่างที่
แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test
องค์ประกอบ

ความส่องสว่าง (lux)

ความสว่าง

100 lux

300 lux

500 lux

1,000 lux

100 lux
300 lux
500 lux
1,000 lux

0.00
0.90*
1.31**
2.07**

0.00
0.41
1.17**

0.00
0.75

0.00

0.00
1.00**
1.17**
1.17**

0.00
0.17
0.17

0.00
0.00

0.00

0.00
0.56
0.70*
0.68

0.00
0.14
0.12

0.00
0.02

0.00

อ่านง่าย
100 lux
300 lux
500 lux
1,000 lux
ความชัดเจน
100 lux
300 lux
500 lux
1,000 lux

** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยการทดสอบ a Sidak t-test
* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการทดสอบ a Sidak t-test
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อิทธิพลของอุณหภูมิสีของแสงต่อความ
พึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุ

5 องค์ประกอบซึ่งได้แก่ ความชอบ ความสบายตา โทนสี
ของแสง ความพอใจ และความสงบ ตารางที่ 11 แสดง
ให้เห็นว่าอุณหภูมิสีของแสงในโทนเย็น (6,500K) นั้น
ท�ำให้ผู้สูงอายุนั้นรู้สึกชอบมากกว่า สบายตากว่า รู้สึกถึง
สีโทนเย็น พอใจและสงบมากกว่าอุณหภูมิสีของแสงใน
โทนอบอุ่น (2,800K) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างสูง
(p<0.01) นอกจากนี้ อุ ณ หภู มิ สี ข องแสงในโทนขาว
(4,500K) นั้นท�ำให้ผู้สูงอายุนั้นรู้สึกถึงสีโทนเย็นมากกว่า
อุณหภูมสิ ขี องแสงในโทนอบอุน่ (2,800K) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตอิ ย่างสูง (p<0.01) และท�ำให้สบายตากว่า พอใจ
และสงบมากกว่ า อุ ณ หภู มิ สี ข องแสงในโทนอบอุ ่ น
(2,800K) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
นัยส�ำคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุทั้ง 9 องค์ประกอบจาก
อุณหภูมสิ ขี องแสงทีแ่ ตกต่างกัน ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า
เมื่อมีอุณหภูมิสีของแสงที่แตกต่างกันจะท�ำให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกถึงความชอบ ความสบายตา โทนสีของแสง
ความพอใจ และความสงบแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตอิ ย่างสูง (p<0.01) โดยภาพรวมนัน้ ผลการศึกษา
ในการเปรียบเทียบรายคู่โดย a Sidak t-test ชี้ให้เห็นว่า
อุณหภูมสิ ขี องแสงโทนเย็น (6,500K) นัน้ ให้ผลดีสดุ ในทัง้

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยสำ�คัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นจาก
อุณหภูมิสีของแสงที่แตกต่างกัน
อุณหภูมิสีของแสง
2,800K

องค์ประกอบ
ความชอบ
ความสบายตา
ความสว่าง
อ่านง่าย
โทนสีของแสง
ความพอใจ
ความชัดเจน
ความสงบ
ความสม�่ำเสมอ

4,200K

6,500K

p-value

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

5.17
5.46
5.17
6.41
4.09
4.97
6.29
4.43
6.24

1.86
1.92
1.39
0.99
1.49
1.95
1.26
1.62
1.35

6.21
6.41
5.00
6.46
5.70
6.00
6.41
5.60
6.43

1.36
1.20
1.34
1.02
1.20
1.53
1.24
1.26
1.16

6.48
6.58
5.48
6.75
5.80
6.43
6.78
5.73
6.75

1.12
1.02
1.24
0.69
1.28
1.22
0.72
1.34
0.73

0.000**
0.001**
0.245
0.196
0.000**
0.000**
0.121
0.000**
0.115

หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด
** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย One-way repeated measures ANOVA
* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดย One-way repeated measures ANOVA
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ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการมองเห็นจากอุณหภูมิสีของ
แสงที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test
องค์ประกอบ
ความชอบ
2,800K
4,200K
6,500K

อุณหภูมิสีของแสง
2,800K

4,200K

6,500K

0.00
1.04
1.31**

0.00
0.26

0.00

0.00
0.95*
1.12**

0.00
0.17

0.00

0.00
1.60**
1.70**

0.00
0.09

0.00

0.00
1.02*
1.46**

0.00
0.43

0.00

0.00
1.17*
1.29**

0.00
0.12

0.00

ความสบายตา
2,800K
4,200K
6,500K
โทนสีของแสง
2,800K
4,200K
6,500K
ความพอใจ
2,800K
4,200K
6,500K
ความสงบ
2,800K
4,200K
6,500K

** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยการทดสอบ a Sidak t-test
* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการทดสอบ a Sidak t-test
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อิทธิพลของประเภทของโคมไฟต่อความ
พึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุ
ตารางที่ 12 ชี้ให้เห็นว่าเมื่อใช้ประเภทของโคมไฟที่
แตกต่างกันไม่ทำ� ให้ผสู้ งู อายุมคี วามรูส้ กึ ถึงความพึงพอใจ
ทั้ง 9 องค์ประกอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยสำ�คัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นจาก
ประเภทของโคมไฟที่แตกต่างกัน
ประเภทของโคมไฟ
องค์ประกอบ
ความชอบ
ความสบายตา
ความสว่าง
อ่านง่าย
โทนสีของแสง
ความพอใจ
ความชัดเจน
ความสงบ
ความสม่ำ�เสมอ

โคมไฟดาวน์ไลท์

โคมไฟแบบผสม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

6.48
6.58
5.48
6.75
5.80
6.43
6.78
5.73
6.75

1.12
1.02
1.24
0.69
1.28
1.22
0.72
1.34
0.73

5.95
6.31
5.48
6.29
5.82
6.09
6.48
5.65
6.46

1.41
1.27
1.24
1.45
1.35
1.42
1.18
1.33
1.18

p-value
0.060
0.296
1.000
0.070
0.934
0.249
0.181
0.805
0.183

หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด
** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย One-way repeated measures ANOVA
* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดย One-way repeated measures ANOVA
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อิทธิพลของสีของพื้นผิวห้องต่อความ
พึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุ

เทียบรายคูโ่ ดย a Sidak t-test ชีใ้ ห้เห็นว่า สีผนังโทนเย็น
นั้นให้ผลดีสุดในทั้ง 5 องค์ประกอบซึ่งได้แก่ ความชอบ
ความสบายตา โทนสีของแสง ความพอใจ และความสงบ
ผลการศึกษาพบว่าสีผนังโทนเย็นนั้นท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึก
ชอบ สบายตา รู้สึกถึงสีโทนเย็น พอใจ และสงบมากกว่า
สี ผ นั ง โทนอบอุ ่ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ อ ย่ า งสู ง
(p<0.01) นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าสีผนัง
โทนเย็นนัน้ ท�ำให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ ชอบ สบายตา รูส้ กึ ถึงสีโทน
เย็น และพอใจมากกว่าสีผนังโทนขาวอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 14

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
นัยส�ำคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมของผูส้ งู อายุทงั้ 9 องค์ประกอบจากสีของ
พื้นผิวห้องที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีสี
ของพืน้ ผิวห้องทีแ่ ตกต่างกันจะท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามรูส้ กึ
ถึงความชอบ ความสบายตา โทนสีของแสง ความพอใจ
และความสงบแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตอิ ย่าง
สูง (p<0.01) โดยภาพรวมนัน้ ผลการศึกษาในการเปรียบ-

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยสำ�คัญของความพึงพอใจในการมองเห็นจากสีของพื้นผิว
ห้องที่แตกต่างกัน
สีของพื้นผิวห้อง
โทนขาว

องค์ประกอบ
ความชอบ
ความสบายตา
ความสว่าง
อ่านง่าย
โทนสีของแสง
ความพอใจ
ความชัดเจน
ความสงบ
ความสม�่ำเสมอ

โทนเย็น

โทนอบอุ่น

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

6.15
6.29
5.80
6.44
5.93
6.24
6.51
6.00
6.51

1.26
1.25
1.27
1.23
1.23
1.28
0.93
1.07
0.93

6.93
6.88
6.00
6.61
6.66
6.80
6.78
6.51
6.71

0.26
0.33
1.30
0.83
0.85
0.46
0.69
0.93
0.68

6.07
6.20
5.61
6.51
4.61
6.12
6.54
5.00
6.49

1.06
1.08
1.28
0.95
1.43
1.14
0.84
1.21
0.93

หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด
** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย One-way repeated measures ANOVA
* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดย One-way repeated measures ANOVA
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p-value
0.000**
0.004**
0.390
0.748
0.000**
0.007**
0.270
0.000**
0.440
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ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการมองเห็นจากสีของพื้นผิวห้อง
ที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test
องค์ประกอบ

สีของพื้นผิวห้อง

ความชอบ

โทนสีขาว

โทนสีเย็น

โทนสีอบอุ่น

โทนสีขาว
โทนสีเย็น
โทนสีอบอุ่น

0.00
0.78*
0.07

0.00
0.85**

0.00

0.00
0.59*
0.10

0.00
0.68**

0.00

0.00
0.73*
1.32**

0.00
2.05**

0.00

0.00
0.56*
0.12

0.00
0.68**

0.00

0.00
0.56
0.98**

0.00
1.54**

0.00

ความสบายตา
โทนสีขาว
โทนสีเย็น
โทนสีอบอุ่น
โทนสีของแสง
โทนสีขาว
โทนสีเย็น
โทนสีอบอุ่น
ความพอใจ
โทนสีขาว
โทนสีเย็น
โทนสีอบอุ่น
ความสงบ
โทนสีขาว
โทนสีเย็น
โทนสีอบอุ่น

** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยการทดสอบ a Sidak t-test
* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการทดสอบ a Sidak t-test
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อิทธิพลของการมีวิวของหน้าต่างต่อความ
พึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุ

ผลการศึกษาพบว่าการมีหน้าต่างที่มองเห็นวิวธรรมชาติ
นั้นท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกชอบมากกว่าการที่หน้าต่างไม่มีวิว
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) นอกจากนี้
การมีหน้าต่างที่มองเห็นวิวธรรมชาตินั้นท�ำให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกสบายตามากกว่าการที่หน้าต่างไม่มีวิวอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการมีหน้าต่างที่มองเห็น
วิวธรรมชาตินั้นท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงสีโทนเย็นมากกว่า
การมีหน้าต่างทีม่ องเห็นวิวเมืองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
อย่างสูง (p<0.01) และการทีห่ น้าต่างไม่มวี วิ นัน้ ท�ำให้ผ-ู้
สูงอายุรู้สึกถึงแสงโทนเย็นมากกว่าการมีหน้าต่างที่มอง
เห็นวิวเมืองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจาก
นีห้ น้าต่างทีม่ องเห็นวิวธรรมชาตินนั้ ยังท�ำให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ
สงบมากกว่าการมีหน้าต่างที่มองเห็นวิวเมืองอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตอิ ย่างสูง (p<0.01) ดังแสดงในตารางที่ 16

ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
นัยส�ำคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมของผูส้ งู อายุทงั้ 9 องค์ประกอบจากการมี
วิวของหน้าต่างทีแ่ ตกต่างกัน ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าเมือ่
มีการมีวิวของหน้าต่างที่แตกต่างกันจะท�ำให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
อย่างสูง (p<0.01) ใน 3 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ความ
ชอบ โทนสีของแสง และความสงบ โดยการมีวิวของ
หน้าต่างที่แตกต่างกันจะท�ำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกถึง
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) ใน
1 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ความสบายตา โดยภาพรวมนั้น
ผลการศึกษาในการเปรียบเทียบรายคูโ่ ดย a Sidak t-test
ชีใ้ ห้เห็นว่าการมีหน้าต่างทีม่ องเห็นวิวธรรมชาตินนั้ ให้ผล
ดีที่สุดในทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าว

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยสำ�คัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นจากการมี
วิวของหน้าต่างที่แตกต่างกัน
การมีวิวของหน้าต่าง
องค์ประกอบ
ความชอบ
ความสบายตา
ความสว่าง
อ่านง่าย
โทนสีของแสง
ความพอใจ
ความชัดเจน
ความสงบ
ความสม�่ำเสมอ

ไม่มีวิว

วิวเมือง

วิวธรรมชาติ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

6.14
6.29
5.80
6.43
5.92
6.24
6.51
5.95
6.51

1.25
1.24
1.26
1.22
1.23
1.28
0.92
1.07
0.92

6.36
6.39
5.48
6.63
5.17
6.43
6.51
5.34
6.48

1.19
1.20
1.14
0.76
1.49
1.14
0.95
1.38
0.92

6.85
6.92
6.00
6.85
6.43
6.70
6.78
6.31
6.75

0.35
0.26
1.34
0.47
1.32
0.93
0.69
1.27
0.69

หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด
** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย One-way repeated measures ANOVA
* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดย One-way repeated measures ANOVA
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p-value
0.007**
0.011*
0.179
0.106
0.000**
0.178
0.271
0.002**
0.296
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ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการมองเห็นจากการมีวิวของ
หน้าต่างที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test
องค์ประกอบ

การมีวิวของหน้าต่าง

ความชอบ

ไม่มีวิว

วิวเมือง

วิวธรรมชาติ

ไม่มีวิว
วิวเมือง
วิวธรรมชาติ

0.00
0.21
0.70**

0.00
0.48

0.00

0.00
0.09
0.63*

0.00
0.53

0.00

0.00
0.75*
0.51

0.00
1.26**

0.00

0.00
0.60
0.36

0.00
0.97**

0.00

ความสบายตา
ไม่มีวิว
วิวเมือง
วิวธรรมชาติ
โทนสีของแสง
ไม่มีวิว
วิวเมือง
วิวธรรมชาติ
ความสงบ
ไม่มีวิว
วิวเมือง
วิวธรรมชาติ

** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยการทดสอบ a Sidak t-test
* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการทดสอบ a Sidak t-test

สรุปผลและอภิปรายผล

		
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยทางด้านแสงสว่างภายในอาคารต่อการมองเห็นของ
ผู้สูงอายุชาวไทย โดยประกอบด้วยการศึกษา 3 ส่วน
ได้แก่ 1) การศึกษาศักยภาพในการมองเห็น 2) การ
ศึกษาความสบายตา และ 3) การศึกษาความพึงพอใจใน
การมองเห็น ผลการศึกษาในบทนี้สรุปได้ดังต่อไปนี้
●

ในด้านศักยภาพการมองเห็นนั้น ผลการศึกษาชี้ให้
เห็นว่าค่าความส่องสว่างทีแ่ ตกต่างกันนัน้ ท�ำให้ผสู้ งู อายุนั้นมีศักยภาพในการมองเห็นที่แตกต่างกัน โดย
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดศักยภาพในการมองเห็น

ที่ ดี ที่ สุ ด ควรจะมี ค ่ า ความส่ อ งสว่ า ง 1,000 lux
ส�ำหรับปัจจัยอืน่ ๆ นัน้ ไม่วา่ จะเป็น ค่าอุณหภูมสิ ขี อง
แสง ประเภทของโคมไฟ สีของพื้นผิวห้อง และการ
มีวิวของหน้าต่างนั้นไม่ได้มีผลต่อศักยภาพในการ
มองเห็นของผู้สูงอายุชาวไทย
●

ในด้ า นความสบายตา ผลการศึ ก ษาชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ความส่องสว่าง อุณหภูมสิ ขี องแสง และการมีววิ ของ
หน้าต่างนัน้ มีผลท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามสบายตาทีแ่ ตกต่างกัน โดยสภาพแวดล้อมทีก่ อ่ ให้เกิดความสบายตา
สูงที่สุดคือ เมื่อมีค่าความส่องสว่าง 100 lux มี
อุณหภูมสิ ขี องแสงโทนเย็น และการมีหน้าต่างทีม่ อง
เห็นวิวธรรมชาติ
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●

ในด้านความพึงพอในในการมองเห็น ผลการศึกษา
สามารถสรุปได้วา่ ค่าความส่องสว่างที่ 1,000 lux นัน้
ให้ผลที่ดีสุดใน 2 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ความสว่าง
และความอ่านง่าย นอกจากนี้อุณหภูมิสีของแสงสี
โทนเย็น (6,500K) นัน้ ให้ผลทีด่ สี ดุ ใน 5 องค์ประกอบ
ซึ่งได้แก่ ความชอบ ความสบายตา โทนสีของแสง
ความพอใจ และความสงบ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า
เมื่อใช้ประเภทของโคมไฟที่แตกต่างกันจะไม่ท�ำให้
ผูส้ งู อายุมคี วามรูส้ กึ ถึงความพึงพอใจในการมองเห็น
ที่แตกต่างกัน และสีผนังโทนเย็นนั้นให้ผลดีสุดใน
5 องค์ประกอบซึ่งได้แก่ ความชอบ ความสบายตา
โทนสีของแสง ความพอใจ และความสงบ นอกจากนี้
ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าการมีหน้าต่างที่มองเห็น
วิวธรรมชาตินั้นให้ผลดีสุดใน 4 องค์ประกอบ ซึ่ง
ได้แก่ ความชอบ ความสบายตา โทนสีของแสง และ
ความสงบ

ในภาพรวมสามารถสรุปอิทธิพลของปัจจัยทางด้านแสงสว่างภายในอาคารต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวไทย
ในแต่ละองค์ประกอบหลัก ได้ดัง (ตารางที่ 17)
ภาพรวมจากผลการศึกษาในส่วนความพึงพอใจในการ
มองเห็นชี้ให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความ
พึงพอใจในการมองเห็นส�ำหรับผู้สูงอายุชาวไทยนั้น ควร
เป็นห้องที่มีค่าความส่องสว่างที่ 1,000 lux มีอุณหภูมิ
สีของแสงโทนเย็น (6,500K) มีสีผนังโทนเย็น และควร
มีหน้าต่างที่มองเห็นวิวธรรมชาติ

ผลการศึกษาในเรื่องอิทธิพลของค่าความส่องสว่างที่เพิ่ม
ขึน้ ต่อการเพิม่ ขึน้ ของศักยภาพการมองเห็นและความรูส้ กึ
พึงพอใจที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุชาวไทยนั้นสอดคล้องกับ
การศึกษาหลายการศึกษาในอดีต (Davis and Garza
2002; IESNA 2007; 2011) การศึกษาของ Davis and
Garza (2002) ท�ำการศึกษาอิทธิพลของปัจจัย 4 ปัจจัย
ต่อศักยภาพในการมองเห็นและความรู้สึกต่อสภาพแสงสว่างของผูส้ งู อายุชาวตะวันตก ผลของการศึกษาดังกล่าว
ชีใ้ ห้เห็นอิทธิพลทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตขิ องค่าการส่องสว่าง
ต่อความรู้สึกต่อสภาพแสงสว่างในหลายองค์ประกอบ
โดยเมื่อค่าความส่องสว่างมากขึ้นท�ำให้ผู้สูงอายุอ่าน
หนังสือง่ายขึน้ สบายตาขึน้ พึงพอใจมากขึน้ และต้องการ
แสงสว่างดังกล่าวในการใช้ชีวิตประจ�ำวันมากขึ้นเช่นกัน
นอกจากนี้ Tuaycharoen and Konisranukul (2013)
ได้ศึกษาผลกระทบของการใช้ แ สงของไฟส่ อ งชิ้ น งาน
รูปแบบต่างๆ ต่อศักยภาพในมองเห็นของผูส้ งู อายุชาวไทย
ในสภาพแวดล้อมห้องรับแขก โดยในการศึกษาดังกล่าว
ได้พบว่า ค่าความส่องสว่างและค่าอุณหภูมิสีของแสงไฟ
ส่องชิ้นงานมีผลต่อศักยภาพในมองเห็นของผู้สูงอายุ
ชาวไทยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยค่าความส่องสว่าง
ส�ำหรับไฟส่องชิน้ งานทีก่ อ่ ให้เกิดศักยภาพการมองเห็นสูง
ทีส่ ดุ ส�ำหรับผูส้ งู อายุชาวไทยนัน้ คือ 1,275 lux ในขณะที่
ค่าความส่องสว่ า งส� ำ หรั บ ไฟส่ อ งชิ้ น งานส� ำ หรั บ ห้ อ ง
รับแขกจากมาตรฐานต่างประเทศนั้นมีค่า 750 lux
(IESNA 2007) ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่า
ค่าความส่องสว่างส�ำหรับผู้สูงอายุชาวไทยนั้นน่าจะมี
แนวโน้มที่สูงกว่าค่ามาตรฐานจากต่างประเทศ และมี
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องค์ประกอบ
ทางการมองเห็น

ความ
ส่องสว่าง

อุณหภูมิสีของ
แสง

ศักยภาพในการมองเห็น
ความสบายตา
ความพึงพอใจในการมองเห็น

1,000 lux
100 lux
1,000 lux

สีโทนเย็น (6500K)
สีโทนเย็น (6500K)

ประเภทของ
โคมไฟ

สีของ
พื้นผิวห้อง

การมีวิวของ
หน้าต่าง

สีผนังโทนเย็น

วิวธรรมชาติ
วิวธรรมชาติ

นวลวรรณ ทวยเจริญ / วนารัตน์ กรอิสรานุกูล / ศกรา ณะมณี

แนวโน้มทีน่ า่ จะมีคา่ สูงกว่า 1,000 lux อย่างไรก็ตามควร
มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ค่ า ความส่ อ งสว่ า งที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ
กิจกรรมเฉพาะต่างๆ ส�ำหรับผู้สูงอายุต่อไป
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ สดงให้ เ ห็ น อิ ท ธิ พ ลของการมี วิ ว
ธรรมชาติตอ่ ทัง้ ความสบายตาและความพึงพอใจของผูส้ งู อายุชาวไทย โดยหากห้องนัน้ มีหน้าต่างทีม่ องออกไปเห็น
วิวธรรมชาติจะท�ำให้ผสู้ งู อายุชาวไทยนัน้ สบายตาและพึงพอใจสูงที่สุด ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกันกับการ
วิจยั ในอดีตในหลายๆ การศึกษา ทีแ่ สดงให้เห็นประโยชน์
ของการมองเห็นวิวธรรมชาติทั้งในแง่ต่อความสบายตา
ความรูส้ กึ ต่อสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการรักษาและการ
ฟืน้ ฟูสขุ ภาพของผูส้ งู อายุ (IESNA 2007; Shikder et al.
2010; Tuaycharoen 2014) การมองเห็นวิวภายนอก
ท� ำ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งผู ้ สู ง อายุ กั บ ธรรมชาติ
ด้านนอกและช่วยท�ำให้ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุได้ (IESNA, 1998) ผลการศึกษาในสภาพแวดล้อม
โรงพยาบาลพบว่าผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นโรงพยาบาลจะมีการใช้ยา
และระยะเวลาการฟื้นฟูที่ลดลง และจะมีอัตราที่เรียก
พยาบาลมาเฝ้ า น้ อ ยกว่ า หากห้ อ งที่ พั ก นั้ น มองเห็ น
วิวธรรมชาติภายนอก (Boyce et al. 2003)
ผลการศึกษาครั้งนี้น่าจะมีประโยชน์และอาจจะมีความ
เหมาะสมในการน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแสงสว่างส�ำหรับผูส้ งู อายุชาวไทยมากกว่ามาตรฐานจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ได้มีข้อจ�ำกัดและ
มีข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยในอนาคต ได้แก่ การศึกษา
ครั้งนี้ได้ศึกษาในผู้สูงอายุชาวไทยในช่วงระยะเวลาการ
ศึ ก ษาเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น ผลการศึ ก ษาจะสามารถสรุ ป
ครอบคลุมเพียงกลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุ เพศ การศึกษา และ
โรคที่ เ ป็ น ต่ า งๆ เหมื อ นกั น กั บ ในการศึ ก ษาในครั้ ง นี้
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ได้ท�ำในห้องทดลองที่ไม่ได้มี
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมห้องจริง และได้ทดสอบค่าของ
ปัจจัยทางด้านแสงสว่างบางระดับ รูปแบบภูมิทัศน์และ
วัสดุบางชนิดเท่านัน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้ได้ผลทีส่ ามารถสรุปได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงควรจะท�ำการศึกษาในสภาพแวดล้อมห้องจริงและมีการน�ำปัจจัยในระดับอื่นๆ มา
ท�ำการศึกษาต่อไป
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