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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านแสงสว่างภายในอาคารต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ
ชาวไทย การทดลองท�าในห้องจ�าลองขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สงู 2.50 เมตร มฝ้ีาเพดาน และมกีารตดิตัง้หลอดไฟ 
รูปแบบต่างๆ ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง จังหวัดปทุมธานี  การทดลองครั้งนี้ได้ท�าการทดลอง
กับผู้สูงอายุชาวไทยจ�านวน 82 คน โดยท�าการทดสอบศักยภาพในการมองเห็น (visual performance) ความสบายตา 
(visual comfort) และความพงึพอใจการมองเหน็ (visual preference) ของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 15 รปูแบบ 
โดยรปูแบบต่างๆ ดังกล่าวนัน้เป็นรูปแบบทีเ่กดิจากการแปรเปล่ียนค่าของระดบัปัจจยั 5 ปัจจยั ซึง่ได้แก่ ความส่องสว่าง
ของชิ้นงาน (task illuminance) ค่าอุณหภูมิสีของแสง (correlated colour temperature) ประเภทของโคมไฟ 
(luminaire type) สีของพื้นผิวห้อง (room surface colour) และการมีวิวของหน้าต่าง (the presence of window-
view)  ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่าสภาพแวดล้อมเพือ่การมองเหน็ทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัผูส้งูอายชุาวไทยควรมคีวามส่องสว่าง 
1,000 lux อุณหภูมิสีของแสงโทนเย็น (4,200K)  มีสีผนังโทนเย็น และมีหน้าต่างที่มองออกไปเห็นวิวธรรมชาติ
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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.
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โดยปัจจัยส�าคัญที่ควรค�านึงถึงในการออกแบบแสงสว่าง
ทีด่สี�าหรบัผูส้งูอายนุัน้ ได้แก่ ค่าความส่องสว่าง อณุหภมูิ
สีของแสง และประเภทของโคมไฟ (Davis and Garza 
2002; IESNA 2007) โดยทั่วไปแล้วมาตรฐานและ
แนวทางในการออกแบบแสงและการส่องสว่างของผู้สูง-
อายุที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางได้แก่ “Lighting and 
the Visual Environment for Senior Living” (IESNA 
2007) โดย Illuminating Engineering Society of 
North America ซึ่งได้ก�าหนดค่าความส่องสว่างส�าหรับ
ไฟส่องชิ้นงานขั้นต�่า รวมถึงได้แนะน�าค่าอุณหภูมิสีของ
แสง รวมไปถึงประเภทของโคมไฟที่ควรใช้ในพื้นที่และ
กิจกรรมต่างๆ ส�าหรับผู้สูงอายุ (IESNA 2007) นอกจาก
นี้ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่มีผลต่อ
การมองเห็นผู้สูงอายุที่ได้มีการศึกษาในงานวิจัยทางด้าน
แสงสว่างซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยทางด้านแสงสว่างที่ส�าคัญ
อย่างหนึง่ ได้แก่ สขีองพืน้ผิวห้องและชนดิของทศันยีภาพ
ที่มองเห็นผ่านหน้าต่าง (Cerlin et al. 2003; Cronin-
Golomb et al. 2003; IESNA 2007; Torrington and 
Tregenza 2007) โดยหลายการศึกษาชี้ให้เห็นว่าสีและ
ความแตกต่างของผนังภายในอาคารสามารถท่ีจะช่วย   
ส่งเสริมการมองเห็นและการจดจ�าส�าหรับผู้สูงอายุได้ 
(Cerlin et al. 2003; Cronin-Golomb et al. 2003) 
นอกจากนี้ทัศนียภาพธรรมชาติก็ช่วยส่งเสริมความพึง-
พอใจ และช่วยฟ้ืนฟสูภาพร่างกายจากอาการเจบ็ป่วยของ
ผู้สูงอายุได้เช่นกัน (IESNA 2007; Torrington and 
Tregenza 2007)

อย่างไรกต็าม ด้วยขนาดสรรีะและจิตวทิยา การมองเหน็
และการรบัรู ้รวมถงึวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง ท�าให้การศกึษา
หรอืมาตรฐานต่างๆ ดงักล่าวทีม่าจากต่างประเทศอาจไม่
สามารถท่ีจะน�ามาใช้ได้โดยตรงกบัผู้สูงอายใุนประเทศไทย 
(Bergamin et al. 1998)  การศกึษานีจ้งึมวีตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านแสงสว่างภายใน
อาคารต่อการมองเหน็ของผูส้งูอายชุาวไทย ผลการศกึษา
ครั้งนี้สามารถน�าไปประยุกต์เป็นแนวทางการออกแบบ 
แสงสว่างภายในอาคารส�าหรบัผูส้งูอายชุาวไทย

บทน�า

แสงนบัเป็นองค์ประกอบส�าคญัของแสงสว่างในอาคารทีมี่
ผลกระทบต่อการรบัรูแ้ละการมองเหน็ รวมถงึการบ�าบดั
และฟ้ืนฟ ู(Boyce 1998; 2003; Shikder et al. 2010) 
ดังนั้นเราจึงมีความจ�าเป็นในการใช้แสงสว่างท้ังกลางวัน
และกลางคนื เพือ่ความชดัเจนในการมองเหน็ ความรูส้กึ
และรับรู้ ในปัจจุบันมีการน�าแสงไปใช้ประโยชน์ในแง่     
มมุต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่แสงธรรมชาต ิ การศกึษาทัง้
ในต่างประเทศและในประเทศไทยพบว่า การน�าแสง-
ธรรมชาตเิข้ามาในอาคารทีเ่หมาะสมนัน้ไม่เพยีงแต่จะก่อ
ให้เกดิการประหยดัพลงังานในการใช้แสงประดษิฐ์และลด
ภาระการท�าความเยน็ (Galasiu et al. 2001)  แต่ยงัสามารถ
ก่อให้เกดิการกระตุน้จงัหวะของฮอร์โมนต่างๆ และมผีล
ต่อระดับของเมลาโทนินท่ีก�าหนดนาฬิกาชีวิต (Boyce 
2003) นอกจากนีก้ารทีม่ช่ีองเปิดเพือ่น�าแสงธรรมชาตเิข้า
มายังท�าให้คนทีอ่าศยัภายในอาคารได้มองออกไปเหน็ววิ
ภายนอก จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าการ
มองเหน็ววิภายนอกนัน้มผีลกระทบต่อร่างกายและจติใจ
ของผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในอาคาร วิวภายนอกทีเ่หมาะสมจะช่วย
ท�าให้ผูท้ีอ่ยูอ่าศยัมศีกัยภาพในการท�างานทีด่ข้ึีน มคีวาม
พงึพอใจและมกีารฟ้ืนฟสูขุภาพ รวมไปถงึคณุภาพชีวติที่ 
ดขีึน้ (Ulrich 1984; 1986)
 
เมื่อคนมีอายุมากข้ึน ระบบการมองเห็นจะถดถอยลง 
ท�าให้ศักยภาพในการมองเห็นและความสุขสบายต่างๆ 
นั้นจะลดลงเมื่อเป็นผู้สูงอายุ แสงเป็นปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อมภายในท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อ
ศกัยภาพในการมองเหน็และความสขุสบาย แสงและการ
ส่องสว่างที่ดี น้ันสามารถท่ีจะชดเชยการลดลงของ
ประสทิธภิาพการมองเหน็ของผูส้งูอายไุด้ ดงันัน้ การมอง- 
เหน็ทีเ่หมาะสมจงึเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัผูส้งูอายใุนการใช้
ชวีติอยูใ่นอาคาร จากการทบทวนเอกสาร และงานวจิยัที่
เกี่ยวข้องพบว่าการออกแบบแสงสว่างส�าหรับผู้สูงอายุ
เป็นประเด็นที่ได้รับความส�าคัญและมีการศึกษาอย่าง
มากมายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิา
และประเทศแถบยุโรป (Figueiro 2003; 2005; 2008) 
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ระเบียบวิธีวิจัย

สภาพแวดล้อมในการทดลองและเครือ่งมอืทีใ่ช้

การทดลองได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้าน-
พักคนชราหญิง จังหวัดปทุมธานี โดยท�าการสร้างห้อง-
จ�าลอง ทีม่ลีกัษณะเป็นห้องปิดไม่มีหน้าต่าง เพือ่ไม่ให้แสง
จากภายนอกสามารถเข้ามาได้  ห้องจ�าลองมีขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.50 เมตร ฝ้าเพดานมกีารติดตัง้ 
หลอดไฟรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถเปิดปิดและปรับระดับ
ความส่องสว่างได้เพื่อใช้จ�าลองสภาพแสงส�าหรับปัจจัย
ด้านความส่องสว่างของช้ินงาน ค่าอณุหภมูสิขีองแสงของ
หลอดไฟส่องชิ้นงาน และประเภทของโคมไฟ บริเวณที่
เป็นผนังนั้นได้มีการติดตั้งรางและผ้าม่านสีโทนเย็นและ
โทนอบอุ่นเพื่อใช้จ�าลองสภาพสีของผนังในระดับต่างๆ 
และติดต้ังช่องใส่รูปภาพววิต่างๆ เพือ่ใช้จ�าลองสภาพการ
มีวิวของหน้าต่าง
 
การส่องสว่างภายในห้องทดลองนัน้เกดิจากแสงทีม่าจาก 
3  ส่วนหลัก ได้แก่ 1) หลอดไฟจ�านวน 12 หลอดที่ติดตั้ง
บริเวณฝ้าเพดาน ซึ่งเป็นหลอดแอลอีดี 18 Watt CCT 
2,800K จ�านวน 4 หลอด และ CCT 4,200K จ�านวน 4 
หลอด รวมถึง CCT 6,500K จ�านวน 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
ทั้งหมดจะต่อกับสวิตช์หรี่แสง (dimmer) เพื่อปรับ
ปริมาณแสงท่ีออกมาเพื่อให้ได้ค่าตามท่ีต้องการทดสอบ 
(ภาพที่ 1) การทดสอบอิทธิพลของปัจจัยทางด้านสภาพ-
แวดล้อมภายในประกอบด้วยปัจจัยที่ศึกษา 5 ปัจจัย ซึ่ง
ได้แก่ 1) ความส่องสว่าง 2) อุณหภูมิสีของแสง 3) 
ประเภทของโคมไฟ 4) สีของพื้นผิวห้อง  และ 5) การมี
วิวของหน้าต่าง โดยรูปแบบแสงสว่างที่ท�าการศึกษามี
ทั้งหมด 15 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1

ภาพที ่1 สภาพของห้องที่ใช้ในการทดลอง

ตำรำงที่ 1  รูปแบบแสงสว่างภายในอาคารที่ท�าการศึกษา

  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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สญัลกัษณ์  “C”  ทีป่รากฏอยูใ่นแผนภาพดงักล่าว ซึง่ถกู
วางไว้บนโต๊ะทีร่ะยะห่าง 0.30 เมตร ผูเ้ข้าร่วมการทดลอง
จะต้องระบุทิศทางของด้านท่ีเป็นช่องว่างของรูปตัว C 
โดยออกเสียงตอบว่า “ขวา”“ซ้าย”“บน” หรือ “ล่าง” 
จนครบทั้งแผ่น การทดสอบที่สอง คือ การศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยทางด้านแสงสว่างภายในอาคารต่อความสบาย
ตาของผู้สูงอายุ โดยการใช้แบบทดสอบความบาดตา ผู้
เข้าร่วมการทดลองจะต้องมองทีต่รงกึง่กลางของห้องตาม
ทีผู่ท้ดลองก�าหนด และประเมนิความบาดตาโดยผูวิ้จยัจะ
เป็นคนถามและท�าเครือ่งหมายแสดงระดบัความรูส้กึดงั-
กล่าวบนมาตรวัด GSV ทั้งน้ีต้องท�าภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด 3 วนิาที (Tuaycharoen and Tregenza 2006) 
และการทดสอบท่ีสาม คือ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
ด้านแสงสว่างภายในอาคารต่อความพงึพอใจในการมอง-
เห็นของผู้สูงอายุ โดยการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น แบบสอบถามที่ใช้
จะเป็นมาตรวดัโดยอาศัยการจ�าแนกความหมายของค�า 7 
ระดบั แบบสอบถามดงักล่าวประยกุต์จากวธิกีารทีใ่ช้โดย 
Davis and Garza (2002) ในการทดลองล�าดบัของสภาพ
แสงที่ทดสอบนั้นถูกสุ่มให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันอิทธิพลของปัจจัยที่เกิดจากล�าดับและการเรียนรู้ 
รวมไปถึงความเหนื่อย และเมื่อผู้ทดลองท�าการทดลอง
เสร็จ 1 สภาพ จะต้องปรับสายตาอีกครั้งเป็นเวลา
ประมาณ 2 นาที แล้วจึงท�าการประเมินสภาพแวดล้อม
รูปแบบต่อไป (Davis and Garza 2002; Tuaycharoen 
and Tregenza 2005) 

งานศึกษาหลายงานช้ีให้เห็นว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ร ่วม
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ได้ท�าการทดสอบในการศึกษาครั้ง
นี้ (Davis and Garza 2002) นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้
ได้ท�าการทดสอบด้วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov พบ
ว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีการกระจายข้อมูลแบบโค้งปรกติ  
(normal distribution) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงใช้สถิติ 
One-way repeated measures ANOVA ในการทดสอบ
นัยส�าคัญของอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ

ภาพที ่1 สภาพของห้องที่ใช้ในการทดลอง

วิธีการศึกษา
 
การทดสอบได้ท�าในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 จาก
การส�ารวจเอกสารต่างๆ ทางด้านงานวจิยัในเรือ่งการมอง
เห็นพบว่า การศกึษาในเรือ่งของแสงกบัผูส้งูอายนุัน้จะใช้
จ�านวนผูเ้ข้าร่วมการทดลองค่อนข้างน้อย Yamagishi et 
al. (2006) ได้ท�าการศึกษาศักยภาพในการมองเห็นของ
ผู ้สูงอายุจากหลอดแอลอีดีซ่ึงมีผู ้สูงอายุเข้าร่วมการ
ทดลองจ�านวนเพียง 12 คน Davis and Garza (2002) 
ได้ท�าการศกึษาอทิธิพลต่อศกัยภาพการมองเหน็ของผูส้งู-
อายจุากปัจจยัต่างๆ อาทิ ค่าความส่องสว่างและค่าความ
สม�่าเสมอของแสง โดยมีจ�านวนผู้สูงอายุเข้าร่วมทดลอง
เพยีง 18 คน อย่างไรก็ตาม Bechtel et al. (1987) กล่าว
ว่าจ�านวนของผูเ้ข้าร่วมการทดลองควรจะมจี�านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน เพื่อท�าให้เกิดผลที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ การ
ศึกษาครั้งนี้จึงมีจ�านวนผู้สูงอายุชาวไทยเข้าร่วมทดลอง 
82 คน โดยมอีาย ุ61-90 ปี เนือ่งจากอาจจะมคีวามแตก-
ต่างทางด้านการรบัรูแ้ละมองเหน็ระหว่างผูส้งูอายใุนเขต
เมืองและผู้สูงอายุในชนบท การศึกษาครั้งน้ีจึงได้ศึกษา
เฉพาะผูส้งูอายใุนเขตเมอืง โดยได้ท�าการศกึษาในผูส้งูอายุ
ในมลูนธิมิติรภาพสงเคราะห์ บ้านพกัคนชราหญงิ จงัหวดั
ปทุมธานี ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมทดลองนั้นเป็นคนไทย
ทัง้หมด ในการทดลองจะมกีารคดักรองผูส้งูอายกุ่อนโดย
ใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลพื้นฐานขั้นต้น 
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการทดลองจะไม่มีตาบอดสีและไม่มี
ปัญหาตาอืน่ๆ เช่น ต้อหนิ หรอืต้อกระจก  รวมถงึไม่ป่วย
เป็นโรคสมองเสือ่ม โดยผูท้ดลองจะเป็นผูถ้ามผูส้งูอายดุงั-
กล่าวเพื่อเป็นการคัดกรองก่อนเข้าร่วมการทดลองต่อไป 

ในช่วงการทดลองน้ัน ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมการทดลองจะ
ต้องท�าการทดสอบ 3 ส่วน ได้แก่ การทดสอบที่หนึ่ง คือ 
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านแสงสว่างภายใน
อาคารต่อศักยภาพในการมองเห็นของผู้สูงอายุ โดยใช้
แบบทดสอบ Landolt Ring (Boyce 1997) ในการ
ทดสอบผูเ้ข้าร่วมการทดลองจะต้องมองแผ่นกระดาษทีม่ี
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ผลการวิจัย

ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้าน
แสงสว่างภายในอาคารต่อศักยภาพในการ
มองเห็นของผู้สูงอายุ 

ผลการศกึษาชีใ้ห้เหน็ว่าค่าความส่องสว่างทีแ่ตกต่างกนัมี
ผลท�าให้ศกัยภาพในการมองเหน็ของผูส้งูอายสุงูข้ึนอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

นยัส�าคญัทางสถติขิองศกัยภาพในการมองเหน็จากความ
ส่องสว่าง อุณหภูมิสีของแสง ประเภทของโคมไฟ สีของ
พื้นผิวห้อง และการมีวิวของหน้าต่างท่ีแตกต่างกัน  
ประกอบกบัตารางที ่3 ซึง่แสดงผลการเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของศกัยภาพในการมองเห็นจาก
ความส่องสว่างที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบราย
คู่โดยใช้ a Sidak t-test ผลการศึกษาช้ีให้เหน็ว่าค่าความ
ส่องสว่างทีร่ะดับ 500 lux และ 1,000 lux นัน้ท�าให้ผูส้งู-
อายมุศีกัยภาพในการมองเหน็ทีส่งูกว่าค่าความส่องสว่าง
ที่ระดับ 100 lux อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ตำรำงท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับนัยส�าคัญทางสถิติของศักยภาพในการมองเห็นจากความส่องสว่าง 
อุณหภูมิสีของแสง ประเภทของโคมไฟ สีของพื้นผิวห้อง และการมีวิวของหน้าต่างที่แตกต่างกัน

ปัจจัยที่ศึกษำ

     ศักยภำพในกำรมองเห็น

p-valueค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน

ควำมส่องสว่ำง 

 100 lux
 300 lux
 500 lux
 1,000 lux

52.97
65.03
71.23
74.82

17.87
21.06
23.42
26.30 0.000**

อุณหภูมิสีของแสง 

 สีของแสงโทนอบอุ่น (2800K)
 สีของแสงแสงโทนขาว (4200K)
 สีของแสงแสงโทนเย็น (6500K)

65.03
74.42
79.11

21.06
27.76
29.54 0.052

ประเภทของโคมไฟ 

 โคมไฟดาวน์ไลท์
 โคมไฟแบบผสม

79.11
80.22

29.54
29.12 0.865

สีของพื้นผิวห้อง  

 ผนังสีขาว
 ผนังโทนเย็น
 ผนังโทนอบอุ่น

82.84
84.44
85.13

27.87
29.21
30.64 0.936

กำรมีวิวของหน้ำต่ำง

 ไม่มีวิวหน้าต่าง
 หน้าต่างมีวิวเมือง
 หน้าต่างมีวิวธรรมชาติ

82.84
85.31
85.33

27.87
31.13
29.09 0.908

หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากกว่า
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นอกจากนีผ้ลการศกึษายงัช้ีให้เหน็ว่าค่าความส่องสว่างที่
ระดับ 1,000 lux นั้นท�าให้ผู้สูงอายุเกิดศักยภาพในการ
มองเหน็ทีส่งูกว่าค่าความส่องสว่างทีร่ะดบั 300 lux และ 
500lux อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเช่นกัน (p<0.05) 
นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิสีของ    
แสง ประเภทของโคมไฟ สีของพื้นผิวห้อง การมีวิวของ
หน้าต่างที่แตกต่างกันไม่มีผลท�าให้ศักยภาพในการมอง-
เห็นของผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้าน
แสงสว่างภายในอาคารต่อความสบายตา
ของผู้สูงอาย ุ

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ระดับนยัส�าคญัทางสถติขิองความสบายตาจากความส่อง-
สว่าง อณุหภมูสิขีองแสง ประเภทของโคมไฟ สขีองพืน้ผวิ
ห้อง และการมวีวิของหน้าต่างทีแ่ตกต่างกนั ผลการศกึษา
ชีใ้ห้เหน็ว่าค่าความส่องสว่างทีแ่ตกต่างกนัมผีลท�าให้ความ
สบายตาของผู้สูงอายุแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
อย่างสงู (p<0.01) โดยจากตารางที ่5 แสดงผลการเปรยีบ-
เทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความสบายตา
จากความส่องสว่างที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยใช้ a Sidak t-test ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าค่า
ความส่องสว่างที่ระดับ 100 lux และ 300 lux นั้นท�าให้

ผู้สูงอายุเกิดความสบายตาสูงกว่าค่าความส่องสว่างที่
ระดับ 1,000 lux อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง 
(p<0.01) นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิ
สขีองแสงทีแ่ตกต่างกนัมผีลท�าให้ความสบายตาของผูสู้ง-
อายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูงเช่นกัน 
(p<0.01) โดยจากตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความสบายตาจาก
อุณหภูมิสีของแสงที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยใช้ a Sidak t-test ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า
อุณหภูมิสีของแสงโทนขาว (4,200K) และโทนเย็น 
(6,500K) นั้นท�าให้ผู้สูงอายุเกิดความสบายตาสูงกว่า
อุณหภูมิสีของแสงโทนอบอุ่น (2,800K) อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยที่อุณหภูมิสีของแสงโทน
เยน็นัน้ก่อให้เกดิความสบายตาสงูทีส่ดุ ผลการศกึษายงัชี้
ให้เห็นว่าการมีวิวของหน้าต่างที่แตกต่างกันมีผลท�าให้
ความสบายตาของผู้สูงอายุแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยจากตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบ-
เทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความสบายตา
จากการมวีวิของหน้าต่างทีแ่ตกต่างกนัโดยวธิกีารเปรยีบ-
เทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test ผลการศึกษาชี้ให้เห็น
ว่าหน้าต่างท่ีมีวิวธรรมชาตินั้นท�าให้ผู้สูงอายุเกิดความ
สบายตาสูงกว่าหน้าต่างทีไ่ม่มวีวิอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ 
(p<0.05) ผลการศกึษายงัช้ีให้เหน็ว่า ประเภทของโคมไฟ
และสีของพื้นผิวห้องที่แตกต่างกันไม่มีผลท�าให้เกิดความ
สบายตาที่แตกต่างกันต่อผู้สูงอายุ 

ตำรำงที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของศักยภาพในการมองเห็นจากความส่องสว่าง (lux) 
ที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test

ค่ำควำมส่องสว่ำง (lux)
 ควำมส่องสว่ำง (lux)

100 lux 300 lux 500 lux 1,000 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

** มีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) * มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง (N)= 82 คน
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ตำรำงที่ 4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยส�าคัญทางสถิติของความสบายตาจากความส่องสว่าง 
อุณหภูมิสีของแสง ประเภทของโคมไฟ สีของพื้นผิวห้อง  และการมีวิวของหน้าต่างที่แตกต่างกัน

ปัจจัยที่ศึกษำ
ควำมสบำยตำ

p-value
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน

ควำมส่องสว่ำง 

 100 lux
 300 lux
 500 lux
 1,000 lux

0.35
0.37
0.53
1.02

0.71
0.69
0.85
1.20 0.002**

อุณหภูมิสีของแสง 

 โทนอบอุ่น (2800K)
 โทนขาว (4200K)
 โทนเย็น (6500K)

0.37
0.04
0.03

0.69
0.21
0.21 0.001**

ประเภทของโคมไฟ 

 โคมไฟดาวน์ไลท์
 โคมไฟแบบผสม

0.03
0.07

0.21
0.26 0.415

สีของพื้นผิวห้อง  

 ผนังสีขาว
 ผนังโทนเย็น
 ผนังโทนอบอุ่น

0.05
0.02
0.03

0.21
0.15
0.12 0.641

กำรมีวิวของหน้ำต่ำง

 ไม่มีวิวหน้าต่าง
 หน้าต่างมีวิวเมือง
 หน้าต่างมีวิวธรรมชาติ

0.05
0.02
0.01

0.21
0.15
0.12 0.041*

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

ตำรำงที่ 5  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความสบายตาจากความส่องสว่าง (lux) ที่แตกต่าง
กันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test

ค่ำควำมส่องสว่ำงของชิ้นงำน (lux)
 ควำมส่องสว่ำง (lux)

100 lux 300 lux 500 lux 1,000 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

** มีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) * มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง (N)= 82 คน
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ตำรำงที่ 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

** มีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) * มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง (N) = 82 คน

ตำรำงที่ 7  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความสบายตาจากการมีวิวของหน้าต่างที่แตกต่าง
กันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test

กำรมีวิวของหน้ำต่ำง
กำรมีวิวของหน้ำต่ำง

ไม่มีวิวหน้ำต่ำง หน้ำต่ำงมีวิวเมือง หน้ำต่ำงมีวิวธรรมชำติ

ไม่มีวิวหน้าต่าง
หน้าต่างมีวิวเมือง
หน้าต่างมีวิวธรรมชาติ

0.000
0.046
0.056*

0.000
0.009 0.000

** มีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) * มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง (N) = 82 คน

ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้าน
แสงสว่างภายในอาคารต่อความพึงพอใจ
ในการมองเห็นของผู้สูงอายุ 

อิทธิพลของความส่องสว่างต่อความพึงพอใจ
ในการมองเห็นของผู้สูงอายุ

ตารางที ่8 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบั
นัยส�าคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมของผูส้งูอายุทัง้ 9 องค์ประกอบจากความ
ส่องสว่างที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีค่า
ความส่องสว่างทีแ่ตกต่างกนัจะท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามรูสึ้ก
ถึงความสว่างและอ่านง่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) และมีความรู้สึกถึงความ
ชัดเจนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าหากพิจารณาความรู้สึกใน 3 

องค์ประกอบที่ค่าความส่องสว่างมีอิทธิพลอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิตจิะเหน็ได้ว่ามถีงึ 2 องค์ประกอบท่ีค่าความ
ส่องสว่างที่ 1,000 lux น้ันให้ผลที่ดีที่สุดและแตกต่าง
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติอิย่างสูง (p<0.01) เมือ่เทยีบกบั
ค่าความส่องสว่างในค่าอื่นๆ ผลการศึกษาพบว่าค่าความ
ส่องสว่างที ่1,000 lux นัน้ท�าให้ผูส้งูอายนุัน้รูส้กึว่าสภาพ
ห้องนั้นสว่างกว่าค่าความส่องสว่างที่ 100 lux และ 300 
lux อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) และยัง
พบอกีว่าท�าให้ผูส้งูอายนุัน้รูสึ้กอ่านง่ายกว่าค่าความส่อง-
สว่างที ่100 lux อย่างมนียัส�าคญัทางสถติอิย่างสงูเช่นกนั 
(p<0.01) ส�าหรับค่าความส่องสว่างที่ 500 lux นั้นให้ผล
ดีที่สุดใน 1 องค์ประกอบซึ่งได้แก่ ความชัดเจน โดยที่ค่า
ความส่องสว่างที ่500 lux นัน้ท�าให้ผู้สูงอายรุูส้กึว่าสภาพ
ห้องนัน้มคีวามสว่างกว่าค่าความส่องสว่าง 100 lux อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ตำรำงที่ 9  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการมองเห็นจากความส่องสว่างที่
แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test

องค์ประกอบ ควำมส่องสว่ำง (lux)

ควำมสว่ำง 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

อ่ำนง่ำย

100 lux
300 lux
500 lux
1,000 lux

0.00
1.00**
1.17**
1.17**

0.00
0.17
0.17

0.00
0.00 0.00

ควำมชัดเจน

100 lux
300 lux
500 lux
1,000 lux

0.00
0.56
0.70*
0.68

0.00
0.14
0.12

0.00
0.02 0.00

**  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยการทดสอบ a Sidak t-test
*   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการทดสอบ a Sidak t-test

ตำรำงที่ 8  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยส�าคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นจากความ
ส่องสว่างที่แตกต่างกัน

องค์ประกอบ

ควำมส่องสว่ำง (lux)

p-value100 lux 300 lux 500 lux 1,000 lux

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

ความชอบ
ความสบายตา
ความสว่าง
อ่านง่าย
โทนสีของแสง
ความพอใจ
ความชัดเจน
ความสงบ
ความสม�่าเสมอ

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

0.157
0.068
0.000**
0.000**
0.295
0.184
0.046*
0.361
0.257

หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด
**  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย One-way repeated measures ANOVA  
*   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย One-way repeated measures ANOVA
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อิทธิพลของอุณหภูมิสีของแสงต่อความ
พึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุ

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
นัยส�าคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมของผู ้สูงอายุทั้ง 9 องค์ประกอบจาก
อณุหภมูสิขีองแสงทีแ่ตกต่างกนั ผลการศกึษาชีใ้ห้เหน็ว่า
เมื่อมีอุณหภูมิสีของแสงที่แตกต่างกันจะท�าให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกถึงความชอบ ความสบายตา โทนสีของแสง
ความพอใจ และความสงบแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติอิย่างสงู (p<0.01) โดยภาพรวมนัน้ผลการศกึษา
ในการเปรียบเทียบรายคู่โดย a Sidak t-test ชี้ให้เห็นว่า 
อณุหภมูสิขีองแสงโทนเยน็ (6,500K)  นัน้ให้ผลดสีดุในทัง้ 

5 องค์ประกอบซึ่งได้แก่ ความชอบ ความสบายตา โทนสี
ของแสง ความพอใจ และความสงบ ตารางที่ 11 แสดง
ให้เห็นว่าอุณหภูมิสีของแสงในโทนเย็น (6,500K) นั้น
ท�าให้ผู้สูงอายุนั้นรู้สึกชอบมากกว่า สบายตากว่า รู้สึกถึง
สีโทนเย็น พอใจและสงบมากกว่าอุณหภูมิสีของแสงใน
โทนอบอุ่น (2,800K) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง 
(p<0.01) นอกจากนี้อุณหภูมิสีของแสงในโทนขาว
(4,500K) นั้นท�าให้ผู้สูงอายุนั้นรู้สึกถึงสีโทนเย็นมากกว่า
อณุหภูมสีิของแสงในโทนอบอุน่ (2,800K) อย่างมนียัส�าคัญ
ทางสถติอิย่างสูง (p<0.01) และท�าให้สบายตากว่า พอใจ
และสงบมากกว ่าอุณหภูมิสีของแสงในโทนอบอุ ่น
(2,800K) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตำรำงที่ 10  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยส�าคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นจาก
อุณหภูมิสีของแสงที่แตกต่างกัน

องค์ประกอบ

อุณหภูมิสีของแสง

p-value2,800K 4,200K 6,500K

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ความชอบ
ความสบายตา
ความสว่าง
อ่านง่าย
โทนสีของแสง
ความพอใจ
ความชัดเจน
ความสงบ
ความสม�่าเสมอ

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

**  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย One-way repeated measures ANOVA  

*   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย One-way repeated measures ANOVA
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ตำรำงที่ 11  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการมองเห็นจากอุณหภูมิสีของ
แสงที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test

องค์ประกอบ อุณหภูมิสีของแสง

ควำมชอบ 2,800K 4,200K 6,500K

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

0.00
1.04
1.31**

0.00
0.26 0.00

ควำมสบำยตำ

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

0.00
0.95*
1.12**

0.00
0.17 0.00

โทนสีของแสง

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

0.00
1.60**
1.70**

0.00
0.09 0.00

ควำมพอใจ

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

0.00
1.02*
1.46**

0.00
0.43 0.00

ควำมสงบ

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

0.00
1.17*
1.29**

0.00
0.12 0.00

**  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยการทดสอบ a Sidak t-test

*   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการทดสอบ a Sidak t-test
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ตำรำงที่ 12  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยส�าคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นจาก
ประเภทของโคมไฟที่แตกต่างกัน

องค์ประกอบ

ประเภทของโคมไฟ

p-valueโคมไฟดำวน์ไลท์ โคมไฟแบบผสม

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ความชอบ
ความสบายตา
ความสว่าง
อ่านง่าย
โทนสีของแสง
ความพอใจ
ความชัดเจน
ความสงบ
ความสม่�าเสมอ

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

0.060
0.296
1.000
0.070
0.934
0.249
0.181
0.805
0.183

หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด

**  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย One-way repeated measures ANOVA  

*   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย One-way repeated measures ANOVA

อิทธิพลของประเภทของโคมไฟต่อความ
พึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุ

ตารางที่ 12 ชี้ให้เห็นว่าเมื่อใช้ประเภทของโคมไฟที่     
แตกต่างกนัไม่ท�าให้ผู้สงูอายมุคีวามรูส้กึถงึความพงึพอใจ
ทั้ง 9 องค์ประกอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
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อิทธิพลของสีของพื้นผิวห้องต่อความ
พึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุ

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
นัยส�าคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมของผูส้งูอายุทัง้ 9 องค์ประกอบจากสขีอง
พื้นผิวห้องที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าเม่ือมีสี
ของพืน้ผวิห้องทีแ่ตกต่างกนัจะท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามรูส้กึ
ถึงความชอบ ความสบายตา โทนสีของแสง ความพอใจ 
และความสงบแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติอิย่าง
สงู (p<0.01) โดยภาพรวมนัน้ผลการศกึษาในการเปรยีบ-

เทยีบรายคูโ่ดย a Sidak t-test ชีใ้ห้เหน็ว่า สผีนงัโทนเยน็
นั้นให้ผลดีสุดในทั้ง 5 องค์ประกอบซ่ึงได้แก่ ความชอบ 
ความสบายตา โทนสขีองแสง ความพอใจ และความสงบ 
ผลการศึกษาพบว่าสีผนังโทนเย็นน้ันท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึก
ชอบ สบายตา รู้สึกถึงสีโทนเย็น พอใจ และสงบมากกว่า
สีผนังโทนอบอุ ่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง 
(p<0.01) นอกจากนีผ้ลการศึกษายงัแสดงให้เหน็ว่าสีผนงั
โทนเยน็นัน้ท�าให้ผูส้งูอายรุูส้กึชอบ สบายตา รูส้กึถงึสโีทน
เยน็ และพอใจมากกว่าสผีนงัโทนขาวอย่างมนียัส�าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 14

ตำรำงที่ 13  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยส�าคัญของความพึงพอใจในการมองเห็นจากสีของพื้นผิว
ห้องที่แตกต่างกัน

องค์ประกอบ

สีของพื้นผิวห้อง 

p-valueโทนขำว โทนเย็น โทนอบอุ่น

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ความชอบ
ความสบายตา
ความสว่าง
อ่านง่าย
โทนสีของแสง
ความพอใจ
ความชัดเจน
ความสงบ
ความสม�่าเสมอ

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

0.000**
0.004**
0.390
0.748
0.000**
0.007**
0.270
0.000**
0.440

หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด

**  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย One-way repeated measures ANOVA  

*   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย One-way repeated measures ANOVA
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ตำรำงที่ 14  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการมองเห็นจากสีของพื้นผิวห้อง
ที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test

องค์ประกอบ สีของพื้นผิวห้อง 

ควำมชอบ โทนสีขำว โทนสีเย็น โทนสีอบอุ่น

โทนสีขาว
โทนสีเย็น
โทนสีอบอุ่น

0.00
0.78*
0.07

0.00
0.85** 0.00

ควำมสบำยตำ

โทนสีขาว
โทนสีเย็น
โทนสีอบอุ่น

0.00
0.59*
0.10

0.00
0.68** 0.00

โทนสีของแสง

โทนสีขาว
โทนสีเย็น
โทนสีอบอุ่น

0.00
0.73*
1.32**

0.00
2.05** 0.00

ควำมพอใจ

โทนสีขาว
โทนสีเย็น
โทนสีอบอุ่น

0.00
0.56*
0.12

0.00
0.68** 0.00

ควำมสงบ

โทนสีขาว
โทนสีเย็น
โทนสีอบอุ่น

0.00
0.56
0.98**

0.00
1.54** 0.00

**  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยการทดสอบ a Sidak t-test

*   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการทดสอบ a Sidak t-test



อิทธิพลของแสงสว่างภายในอาคารต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวไทย

70  

อิทธิพลของการมีวิวของหน้าต่างต่อความ
พึงพอใจในการมองเห็นของผู้สูงอายุ

ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
นัยส�าคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมของผูส้งูอายทุัง้ 9 องค์ประกอบจากการมี
ววิของหน้าต่างทีแ่ตกต่างกนั ผลการศกึษาชีใ้ห้เหน็ว่าเมือ่
มีการมีวิวของหน้าต่างที่แตกต่างกันจะท�าให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
อย่างสูง (p<0.01) ใน 3 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ความ
ชอบ โทนสีของแสง และความสงบ โดยการมีวิวของ
หน้าต่างท่ีแตกต่างกันจะท�าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกถึง
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) ใน 
1 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ความสบายตา โดยภาพรวมนั้น
ผลการศกึษาในการเปรยีบเทยีบรายคูโ่ดย a Sidak t-test 
ชีใ้ห้เหน็ว่าการมหีน้าต่างทีม่องเหน็ววิธรรมชาตนิัน้ให้ผล
ดีที่สุดในทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าว
 

ผลการศึกษาพบว่าการมีหน้าต่างที่มองเห็นวิวธรรมชาติ
นั้นท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกชอบมากกว่าการที่หน้าต่างไม่มีวิว
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) นอกจากน้ี
การมีหน้าต่างที่มองเห็นวิวธรรมชาตินั้นท�าให้ผู้สูงอายุ
รู ้สึกสบายตามากกว่าการที่หน้าต่างไม่มีวิวอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยการมีหน้าต่างที่มองเห็น
วิวธรรมชาตินั้นท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงสีโทนเย็นมากกว่า
การมหีน้าต่างทีม่องเห็นววิเมอืงอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ
อย่างสงู (p<0.01)  และการทีห่น้าต่างไม่มวีวินัน้ท�าให้ผู-้  
สูงอายุรู้สึกถึงแสงโทนเย็นมากกว่าการมีหน้าต่างที่มอง
เหน็ววิเมอืงอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิ(p<0.05) นอกจาก
นีห้น้าต่างทีม่องเหน็ววิธรรมชาตนิัน้ยงัท�าให้ผู้สูงอายรุูสึ้ก
สงบมากกว่าการมีหน้าต่างที่มองเห็นวิวเมืองอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถติอิย่างสูง (p<0.01) ดงัแสดงในตารางที ่16

ตำรำงที่ 15  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยส�าคัญทางสถิติของความพึงพอใจในการมองเห็นจากการมี
วิวของหน้าต่างที่แตกต่างกัน

องค์ประกอบ

กำรมีวิวของหน้ำต่ำง

p-valueไม่มีวิว วิวเมือง วิวธรรมชำติ

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ความชอบ
ความสบายตา
ความสว่าง
อ่านง่าย
โทนสีของแสง
ความพอใจ
ความชัดเจน
ความสงบ
ความสม�่าเสมอ

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

0.007**
0.011*
0.179
0.106
0.000**
0.178
0.271
0.002**
0.296

หมายเหตุ: ตัวหนาเอียง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุด

**  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย One-way repeated measures ANOVA  

*   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย One-way repeated measures ANOVA
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ตำรำงที่ 16  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการมองเห็นจากการมีวิวของ
หน้าต่างที่แตกต่างกันโดยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ a Sidak t-test 

องค์ประกอบ กำรมีวิวของหน้ำต่ำง

ควำมชอบ ไม่มีวิว วิวเมือง วิวธรรมชำติ

ไม่มีวิว
วิวเมือง
วิวธรรมชาติ

0.00
0.21

0.70**
0.00
0.48 0.00

ควำมสบำยตำ

ไม่มีวิว
วิวเมือง
วิวธรรมชาติ

0.00
0.09
0.63*

0.00
0.53 0.00

โทนสีของแสง

ไม่มีวิว
วิวเมือง
วิวธรรมชาติ

0.00
0.75*
0.51

0.00
1.26** 0.00

ควำมสงบ

ไม่มีวิว
วิวเมือง
วิวธรรมชาติ

0.00
0.60
0.36

0.00
0.97** 0.00

**  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยการทดสอบ a Sidak t-test 

*   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการทดสอบ a Sidak t-test

สรุปผลและอภิปรายผล 
  
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจยัทางด้านแสงสว่างภายในอาคารต่อการมองเหน็ของ
ผู้สูงอายุชาวไทย โดยประกอบด้วยการศึกษา 3 ส่วน 
ได้แก่ 1) การศึกษาศักยภาพในการมองเห็น 2) การ
ศกึษาความสบายตา และ 3) การศกึษาความพงึพอใจใน
การมองเห็น ผลการศึกษาในบทนี้สรุปได้ดังต่อไปนี้

●  ในด้านศักยภาพการมองเห็นน้ัน ผลการศึกษาชี้ให้
เหน็ว่าค่าความส่องสว่างทีแ่ตกต่างกนัน้ันท�าให้ผูส้งู-
อายุนั้นมีศักยภาพในการมองเห็นที่แตกต่างกัน โดย
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดศักยภาพในการมองเห็น

ที่ดีที่สุดควรจะมีค่าความส่องสว่าง 1,000 lux 
ส�าหรบัปัจจยัอืน่ๆ นัน้ไม่ว่าจะเป็น ค่าอณุหภมูสิขีอง
แสง ประเภทของโคมไฟ  สีของพื้นผิวห้อง และการ
มีวิวของหน้าต่างน้ันไม่ได้มีผลต่อศักยภาพในการ
มองเห็นของผู้สูงอายุชาวไทย

●  ในด้านความสบายตา ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า   
ความส่องสว่าง อณุหภูมสิขีองแสง และการมวีวิของ
หน้าต่างนัน้มผีลท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามสบายตาทีแ่ตก-
ต่างกนั โดยสภาพแวดล้อมทีก่่อให้เกดิความสบายตา
สูงที่สุดคือ เมื่อมีค่าความส่องสว่าง 100 lux มี
อณุหภมูสิขีองแสงโทนเยน็ และการมหีน้าต่างทีม่อง
เห็นวิวธรรมชาติ
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●  ในด้านความพึงพอในในการมองเห็น ผลการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่าค่าความส่องสว่างที ่1,000 lux นัน้
ให้ผลที่ดีสุดใน 2 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ความสว่าง
และความอ่านง่าย นอกจากนี้อุณหภูมิสีของแสงสี
โทนเยน็ (6,500K) นัน้ให้ผลทีด่สีดุใน 5 องค์ประกอบ
ซึ่งได้แก่ ความชอบ ความสบายตา โทนสีของแสง 
ความพอใจ และความสงบ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า
เมื่อใช้ประเภทของโคมไฟที่แตกต่างกันจะไม่ท�าให้ 
ผูส้งูอายมุคีวามรู้สกึถงึความพงึพอใจในการมองเหน็
ที่แตกต่างกัน และสีผนังโทนเย็นนั้นให้ผลดีสุดใน  
5 องค์ประกอบซึ่งได้แก่ ความชอบ ความสบายตา 
โทนสขีองแสง ความพอใจ และความสงบ นอกจากนี้
ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าการมีหน้าต่างที่มองเห็น
วิวธรรมชาตินั้นให้ผลดีสุดใน 4 องค์ประกอบ ซ่ึง
ได้แก่ ความชอบ ความสบายตา โทนสีของแสง และ
ความสงบ

ในภาพรวมสามารถสรุปอิทธิพลของปัจจัยทางด้านแสง-
สว่างภายในอาคารต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวไทย
ในแต่ละองค์ประกอบหลัก ได้ดัง (ตารางที่ 17)

ภาพรวมจากผลการศึกษาในส่วนความพึงพอใจในการ
มองเห็นช้ีให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับความ
พึงพอใจในการมองเห็นส�าหรับผู้สูงอายุชาวไทยนั้น ควร
เป็นห้องที่มีค่าความส่องสว่างที่ 1,000 lux มีอุณหภูมิ    
สีของแสงโทนเย็น (6,500K) มีสีผนังโทนเย็น และควร
มีหน้าต่างที่มองเห็นวิวธรรมชาติ 

ผลการศึกษาในเรื่องอิทธิพลของค่าความส่องสว่างที่เพิ่ม
ขึน้ต่อการเพิม่ขึน้ของศกัยภาพการมองเห็นและความรูส้กึ
พึงพอใจที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุชาวไทยน้ันสอดคล้องกับ
การศึกษาหลายการศึกษาในอดีต (Davis and Garza 
2002; IESNA 2007; 2011) การศึกษาของ Davis and 
Garza (2002) ท�าการศึกษาอิทธิพลของปัจจัย 4 ปัจจัย
ต่อศักยภาพในการมองเห็นและความรู้สึกต่อสภาพแสง-
สว่างของผูส้งูอายชุาวตะวนัตก ผลของการศกึษาดงักล่าว
ชีใ้ห้เหน็อทิธพิลทีม่นียัส�าคญัทางสถติขิองค่าการส่องสว่าง
ต่อความรู้สึกต่อสภาพแสงสว่างในหลายองค์ประกอบ 
โดยเมื่อค่าความส่องสว่างมากขึ้นท�าให้ผู ้สูงอายุอ่าน
หนงัสอืง่ายขึน้ สบายตาขึน้ พงึพอใจมากข้ึน และต้องการ
แสงสว่างดังกล่าวในการใช้ชีวิตประจ�าวันมากขึ้นเช่นกัน 
นอกจากนี้ Tuaycharoen and Konisranukul (2013)  
ได้ศึกษาผลกระทบของการใช้แสงของไฟส่องชิ้นงาน 
รปูแบบต่างๆ ต่อศักยภาพในมองเหน็ของผู้สูงอายชุาวไทย
ในสภาพแวดล้อมห้องรับแขก โดยในการศึกษาดังกล่าว
ได้พบว่า ค่าความส่องสว่างและค่าอุณหภูมิสีของแสงไฟ
ส่องชิ้นงานมีผลต่อศักยภาพในมองเห็นของผู้สูงอายุ 
ชาวไทยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยค่าความส่องสว่าง
ส�าหรับไฟส่องช้ินงานทีก่่อให้เกดิศักยภาพการมองเหน็สูง
ทีส่ดุส�าหรบัผูส้งูอายชุาวไทยนัน้คอื 1,275 lux ในขณะที่
ค่าความส่องสว่างส�าหรับไฟส่องชิ้นงานส�าหรับห้อง
รับแขกจากมาตรฐานต่างประเทศนั้นมีค่า 750 lux 
(IESNA 2007) ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่า 
ค่าความส่องสว่างส�าหรับผู้สูงอายุชาวไทยนั้นน่าจะมี 
แนวโน้มที่สูงกว่าค่ามาตรฐานจากต่างประเทศ และม ี

ตำรำงที่ 17  สรุปอิทธิพลของปัจจัยทางด้านแสงสว่างภายในอาคารต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุชาวไทย

องค์ประกอบ
ทำงกำรมองเห็น

ควำม
ส่องสว่ำง

อุณหภูมิสีของ
แสง

ประเภทของ
โคมไฟ

สีของ
พื้นผิวห้อง 

กำรมีวิวของ
หน้ำต่ำง

ศักยภาพในการมองเห็น
ความสบายตา
ความพึงพอใจในการมองเห็น

1,000 lux
100 lux

1,000 lux
สีโทนเย็น (6500K)
สีโทนเย็น (6500K)  สีผนังโทนเย็น

วิวธรรมชาติ
วิวธรรมชาติ
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แนวโน้มทีน่่าจะมค่ีาสงูกว่า 1,000 lux อย่างไรกต็ามควร
มีการศึกษาถึงค่าความส่องสว่างท่ีเหมาะสมส�าหรับ
กิจกรรมเฉพาะต่างๆ ส�าหรับผู้สูงอายุต่อไป

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นอิทธิพลของการมีวิว
ธรรมชาติต่อทัง้ความสบายตาและความพงึพอใจของผูสู้ง- 
อายชุาวไทย โดยหากห้องนัน้มหีน้าต่างทีม่องออกไปเห็น
ววิธรรมชาตจิะท�าให้ผูส้งูอายชุาวไทยนัน้สบายตาและพงึ- 
พอใจสูงที่สุด ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกันกับการ
วจิยัในอดตีในหลายๆ การศกึษา ท่ีแสดงให้เหน็ประโยชน์
ของการมองเห็นวิวธรรมชาติท้ังในแง่ต่อความสบายตา 
ความรูส้กึต่อสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการรกัษาและการ
ฟ้ืนฟสูขุภาพของผูส้งูอายุ (IESNA 2007; Shikder et al. 
2010; Tuaycharoen 2014) การมองเห็นวิวภายนอก
ท�าให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างผู้สูงอายุกับธรรมชาติ    
ด้านนอกและช่วยท�าให้ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้สูง-
อายุได้ (IESNA, 1998) ผลการศึกษาในสภาพแวดล้อม
โรงพยาบาลพบว่าผูป่้วยทีอ่ยูใ่นโรงพยาบาลจะมกีารใช้ยา
และระยะเวลาการฟื้นฟูที่ลดลง และจะมีอัตราที่เรียก
พยาบาลมาเฝ้าน้อยกว่าหากห้องที่พักนั้นมองเห็น         
วิวธรรมชาติภายนอก (Boyce et al. 2003) 

ผลการศึกษาครั้งนี้น่าจะมีประโยชน์และอาจจะมีความ
เหมาะสมในการน�าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแสง- 
สว่างส�าหรบัผูส้งูอายชุาวไทยมากกว่ามาตรฐานจากต่าง- 
ประเทศ  อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ได้มีข้อจ�ากัดและ
มีข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยในอนาคต ได้แก่ การศึกษา
คร้ังนี้ได้ศึกษาในผู้สูงอายุชาวไทยในช่วงระยะเวลาการ
ศึกษาเท่านั้น ดังน้ัน ผลการศึกษาจะสามารถสรุป
ครอบคลมุเพยีงกลุม่ผูส้งูอายทุีม่อีาย ุเพศ การศกึษา และ
โรคที่เป็นต่างๆ เหมือนกันกับในการศึกษาในคร้ังนี้ 
นอกจากนี้การศึกษาครั้งน้ีได้ท�าในห้องทดลองท่ีไม่ได้มี
อทิธพิลของสภาพแวดล้อมห้องจรงิ และได้ทดสอบค่าของ
ปัจจัยทางด้านแสงสว่างบางระดับ รูปแบบภูมิทัศน์และ
วสัดบุางชนดิเท่านัน้ ดงันัน้ เพือ่ให้ได้ผลทีส่ามารถสรปุได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงควรจะท�าการศึกษาในสภาพ-
แวดล้อมห้องจริงและมีการน�าปัจจัยในระดับอื่นๆ มา
ท�าการศึกษาต่อไป
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