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บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา       
 การให�ความสําคัญกับสภาพแวดล�อมภายในห�องเรียนโดยเฉพาะเรื่องความส'องสว'างนับเป�น
ป�จจัยสําคัญในการออกแบบสภาพแวดล�อมภายในห�องเรียนต้ังแต'อดีตจนถึงป�จจุบันซ่ึงแม�จะมีการ
ควบคุมแสงสว'างภายในห�องเรียนให�ตรงตามมาตรฐานกําหนด แต'กลับพบว'าป�ญหาเก่ียวกับแสงสว'าง
ท่ีพบภายในห�องเรียนคือป�ญหาเรื่องการควบคุมแสงท่ีไม'เหมาะสมกับการใช�งานทําให�เกิดป�ญหา
ทางด�านการมองเห็นซ่ึงส'งผลต'อสมาธิของผู�เรียนโดยตรงโดยเฉพาะห�องเรียนสมัยใหม'ท่ีนิยมพ่ึงพาการ
ใช�แสงจากธรรมชาติเพ่ือประหยัดพลังงานและสร�างความต่ืนตัวให�กับผู�เรียน แต'ก็มักพบป�ญหาใน
ภายหลังเพราะแสงธรรมชาติมีความแปรปรวนสูงจึงยากต'อการควบคุมนอกจากนี้จากงานวิจัยท่ีผ'าน
มายังพบป�ญหาเรื่องตําแหน'งไม'เหมาะสมของแหล'งให�แสงภายในห�องเรียนท่ีมักเน�นเฉพาะกลางห�อง
เท'านั้นซ่ึงห�องเรียนส'วนใหญ'มักมีการวางผังโคมไฟไว�ในตําแหน'งกลางห�องทําให�เกิดความไม'สมํ่าเสมอ
ของแสงสามารถแก�ไขโดยการจัดวางผังโคมในแนวท่ีขนานกับหน�าต'างเพ่ือให�ปริมาณแสงส'องสว'าง
ท่ัวถึงท้ังห�องจากการศึกษาพบว'าค'ามาตรฐานความส'องสว'างนั้นมีหลายองค;กรท่ีได�เล็งเห็น
ความสําคัญและกําหนดเป�นค'ามาตรฐานความส'องสว'างภายในห�องเรียน เช'น เดอะ เอฟเอ็นแอล  
(“The FNL”, n.d.) ท่ีได�กําหนดค'ามาตรฐานการความส'องสว'างภายในห�องเรียนท่ัวไป (Classrooms 
in General) ไว�ต่ําสุดได�ถึง 150 - 300 ลักซ; ในขณะท่ี ริชแมน (Richman, n.d.) ได�สรุปไว�ว'า
ห�องเรียนท่ัวไปควรมีระดับความส'องสว'างท่ี 300 ลักซ;แต'ห�องเรียนสําหรับผู�ใหญ'ควรมีความส'องสว'าง
ท่ี 400 ลักซ; ในขณะท่ีโอเอ็มเอส ไลท;ติ้ง (OMS Lighting, n.d.) บริษัทด�านออกแบบแสงในยุโรปเคย
ทําการวิจัยพบเก่ียวกับระดับความส'องสว'างในห�องเรียนพบว'าค'าความส'องสว'างท่ีมีการกําหนดไว�ท่ี 
300 ลักซ;อาจไม'เพียงพอต'อพ้ืนท่ีการเรียน (Task Area) อีกต'อไปและเสนอว'าแม�จะเป�นกิจกรรม
พ้ืนฐานอย'างการเขียน อ'านระดับความส'องสว'างท่ีเหมาะสมควรก็ควรอยู'ท่ี 500 ลักซ; โดยวัดจาก
ระยะการใช�งานของโต̀ะและจากผนังห�อง ซ่ึงค'าตํ่าสุดนั้นเสี่ยงเกินไปต'อการใช�สายตาเป�นเวลานาน 
 อย'างไรก็ตามแม�จะมีการกําหนดค'ามาตรฐานระดับความส'องสว'างภายในห�องเรียนแต'ยัง
พบว'าเกิดป�ญหาความไม'สบายตาอยู'บ'อยครั้งป�ญหาดังกล'าวยังคงพบอยู'เสมอเนื่องจากภายใน
ห�องเรียนหนึ่ง ๆ มักมีกิจกรรมท่ีแตกต'างกันออกไป  ซ่ึงทําให�เกิดภาวะความไม'สบายตาข้ึนภายใน
ห�องเรียน (Visual Discomfort) โดย จาคูบิแอค และรีรฮาร;ต (Jakubiec & Reinhart, 2013) ได�
สรุปว'าภาวะความไม'สบายตา คืออาการท่ีตรงข�ามกับความสบายตาหรืออาการท่ีเกิดข้ึนจากการมอง
เช'น อาการตาแห�ง ปวดศีรษะ ภาพเบลอ นอกจากอาการดังกล'าวจะเกิดข้ึนในขณะการทํางานแล�ว 
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ป�จจัยของการเกิดภาวะความไม'สบายตายังอาจเกิดข้ึนจากพฤติกรรมทางสุขภาพอีกด�วย เช'น 
พฤติกรรมการนอน การด่ืมคาเฟอีนซ่ึงทําให�การทํางานของกล�ามเนื้อตาอ'อนล�าสอดคล�องกับ  
การท่ีเกิดภาวะความไม'สบายตานั้นเกิดจากความเหนื่อยล�าของดวงตาหรือเกิดความตึงเครียดของ
กล�ามเนื้อตาเพราะมีการสะสมจากผลกระทบของป�จจัยต'าง ๆ ด�านแสงสว'างโดยเป�นภาวะท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว'างการทําการใด ๆ และมีวิธีสังเกตถึงความเหนื่อยล�าของสายตาได�จากวิธีการอ'านออกเสียงซ่ึง
หากเกิดภาวะไม'สบายตาข้ึนก็จะทําให�การอ'านช�าลงหรืออ'านแล�วเสียงแผ'วเบาลงเพราะรู�สึกไม'ม่ันใจ
ในการอ'านหรืออ'านผิด ซ่ึงเป�นหนึ่งในคําอธิบายถึงความไม'สบายตาได�เป�นอย'างดีโดยทําการวัด
ประสิทธิภาพของความไม'สบายตาจากการอ'าน ลักษณะความไม'สบายตาดังกล'าวจึงนําไปเป�นส'วน
หนึ่งในการนําไปจัดทําในแบบสอบถามท้ังก'อนและหลังการเข�าปรับระดับความส'องสว'างของงานวิจัย
นี้ด�วย (Conlon, Lovegrove, Chekaluk & Pattison, 1999)   
 จากการสํารวจเบื้องต�นเก่ียวกับรูปแบบการสอนท่ีเกิดข้ึนภายในห�องเรียนภายในอาคารศูนย;
ศิลปะภาพยนตร;และสื่อดิจิทัล ภาควิชาภาพยนตร; คณะนิเทศศาสตร; ซ่ึงเป�นสถานท่ีเข�าทดลองปรับ
ระดับความส'องสว'างพบว'าเป�นห�องเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการสอนท่ีส'งผลต'อการมองเห็นโดยตรง 
ได�แก' การสอนโดยใช�กระดานไวท;บอร;ด การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร;และการสอนโดยใช�โทรทัศน;
ลักษณะการให�แสงโดยท่ัวไปภายในห�องเรียนมีท้ังแหล'งให�แสงจากแสงประดิษฐ;และแสงจากธรรมชาติ
โดยแสงประดิษฐ;มีแหล'งให�แสงมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต;ประเภท T5 ซ่ึงเป�นหลอดประหยัด
พลังงานท่ีมีกําลังไฟฟoา 28 วัตต;จํานวน 2 หลอดต'อ 1 โคม รวมโคมไฟท้ังหมดจํานวน 6 โคม สําหรับ
แสงธรรมชาตินั้นแหล'งให�แสงมาจากหลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต;แบบฝ�งฝoาจํานวน 3 หลอด
ติดต้ังบริเวณหน�าห�องเรียนมีจอฉายภาพจากโปรเจคเตอร;ท่ีติดต้ังบริเวณกลางห�อง ซ่ึงแม�จะมีหน�าต'าง
แต'ก็ปsดด�วยมู'ลี่กรองแสงแดดตลอดเวลา ทําให�รูปแบบการสอนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดเกิดข้ึนภายใต�แสง
ไฟฟoาประดิษฐ;จากจุดศูนย;กลางเพียงจุดเดียวไม'มีการแยกประเภทการใช�งานจึงเสี่ยงต'อการเกิดภาวะ
ความไม'สบายตาและเป�นสาเหตุให�เกิดอาการทางสายตาอ่ืน ๆ ตามมา ดังนั้นจึงควรกําหนดระดับ
ความส'องสว'างให�เหมาะสมกับรูปแบบการสอนเพ่ือลดป�ญหาภาวะความไม'สบายตา นอกจากนี้ยัง
พบว'ามีกิจกรรมการอ'านและการเขียนในทุกรูปแบบการสอนอีกด�วย 
 
1.2 จุดประสงค;ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษากิจกรรม พฤติกรรมการเรียนท่ีเกิดข้ึนภายในห�องเรียนของนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร;ภายในอาคารศูนย;ศิลปะภาพยนตร;และสื่อดิจิทัล ภาควิชาภาพยนตร; คณะนิเทศศาสตร;
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบของระดับความส'องสว'างและรูปแบบการสอนท่ีมีผลต'อภาวะ
ความสบายตาของนักศึกษา  



3 

 1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการออกแบบแสงสว'างท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการ
สอนและก'อให�เกิดภาวะความสบายตา ภายในห�องเรียนท่ีมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายในอนาคต 
 
1.3 คําถามของการวิจัย 
 1.3.1 ผลกระทบของระดับความส'องสว'างและรูปแบบการสอนมีผลต'อภาวะความสบายตา
อย'างไร 

1.3.2 ระดับความส'องสว'างและรูปแบบการสอนท่ีก'อให�เกิดภาวะความสบายตาสําหรับการ
อ'านหนังสือมีลักษณะเป�นอย'างไร 

1.3.3 ระดับความส'องสว'างและรูปแบบการสอนท่ีก'อให�เกิดภาวะความสบายตาสําหรับการ
เขียนหนังสือมีลักษณะเป�นอย'างไร 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะห;นี้มุ'งการศึกษาถึงระดับความส'องสว'างในห�องเรียนท่ีมีผลต'อรูปแบบการ
สอนและภาวะความสบายตาต'อกิจกรรมการอ'านและการเขียนหนังสือ กรณีศึกษาห�องเรียน C4: 202 
ภายในอาคารศูนย;ศิลปะภาพยนตร;และสื่อดิจิทัล ภาควิชาภาพยนตร; คณะนิเทศศาสตร;มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีตัวแปรอิสระได�แก' ระดับความส'องสว'าง และรูปแบบการสอน ได�แก'
การสอนโดยใช�กระดานไวท;บอร;ด การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร;และการสอนโดยใช�โทรทัศน; โดยมีตัว
แปรตาม ได�แก' ภาวะความสบายตา 
 กลุ'มตัวอย'าง ได�แก' นักศึกษาอาสาสมัครคณะนิเทศศาสตร; มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปuท่ี 1 -4 รวมจํานวน 180 คน  
 มีวิธีการเข�าถึงข�อมูลโดยทําการเก็บรวบรวมข�อมูลต้ังแต' เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยทดลองในสถานท่ีจริงแล�ววิเคราะห;ผลเพ่ือเปรียบเทียบกับการใช�งานเดิม
ด�วยสถิติเชิงอนุมาน (Anova)  
 
1.5 ประโยชน;ท่ีคาดว'าจะได�รับ 
 1.5.1 ทราบถึงกิจกรรมภายใต�ความส'องสว'างในสภาพการใช�งานจริงท่ีเกิดข้ึนภายใน
ห�องเรียน C4: 202 ชั้น 2 ภายในอาคารศูนย;ศิลปะภาพยนตร;และสื่อดิจิทัลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต 
 1.5.2 ระดับความส'องสว'างภายในห�องเรียนท่ีมีผลต'อรูปแบบการสอนและภาวะความสบาย
ตาของการออกแบบความส'องสว'างภายของห�องเรียนในอนาคต 
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 1.5.3 นําเสนอแนวทางการในการปรับปรุงระดับความส'องสว'างในห�องเรียนท่ีมีผลต'อรูปแบบ
การสอนและภาวะความสบายตา อันจะนําไปสู'ประสิทธิภาพด�านการเรียนท่ีดีข้ึน   
 
1.6 คํานิยามคําศัพท;เฉพาะ 
 1.6.1 ภาวะความสบายตา (Visual Comfort) คือ ความสบายทางด�านความสว'างและการ
มองเห็นท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงภาวะความสบายทางสายตาจะมีความเก่ียวข�องโดยตรงกับเรื่องแสงไม'
ว'าจะเป�นความจ�าของแสง ความเปรียบต'างและค'าความส'องสว'างท่ีเหมาะสม ในทางตรงกันข�ามภาวะ
ความไม'สบายตา (Visual Discomfort) คืออาการท่ีเกิดจากความไม'สบายตาต'าง ๆ เช'น การคันตา 
ตาแห�ง สีผิดเพ้ียนน้ําตาไหล ปวดหัว ไมเกรนกําเริบ ไปจนถึงโรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหารท่ีมา
จากความเจ็บปวดของการนั่งผิดท'า การปรับระยะหรือปรับลดขนาดของภาพท่ีมองอย'างรวดเร็วทําให�
ดวงตาปรับเรตินาอย'างรวดเร็วอาจทําให�ดวงตาเม่ือยล�าได� รวมไปถึงแสงสะท�อนจากจอคอมพิวเตอร; 
และการมองภาพในพ้ืนท่ีกว�างหรือภาพท่ีมีค'าเปรียบต'างสูงมาก ๆ ก็ส'งผลให�มีอาการปวดหัวตามมา 
และทําให�การอ'านข�อความนั้น ๆ ยากข้ึนสภาพแสงท่ีทําให�เกิดความไม'สบายได� ได�แก' แสงจ�า แสง
ริบหรี่และเงาท่ีตกกระทบบดบัง เป�นต�น 
 1.6.2 สภาพแวดล�อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ี
มี ผลกระทบต'อผู�ใช�ห�องเรียนและการเรียนการสอนภายในห�องเรียน 
 1.6.3 แสงสว'างกับห�องเรียน หมายถึง แสงสว'างจากธรรมชาติและแสงสว'างจากหลอดไฟฟoา
สําหรับใช�ในพ้ืนท่ีต'าง ๆ ภายในห�องเรียน 
 1.6.4 ความส'องสว'าง (Illuminance: E) หมายถึง ความหนาแน'นของฟลักซ;การส'องสว'างท่ี
ตกกระทบลงบนพ้ืนท่ีใด ๆ มีหน'วยเป�น ลูเมนต'อหนึ่งหน'วยพ้ืนท่ี ได�แก' 1 ลูเมนต'อตารางเมตร หรือ
เรียกว'า 1 ลักซ; (Lux: lx) และ 1 ลูเมนต'อตารางฟุตหรือเรียกว'า1 ฟุตแคนเดิล (fc.) 
 1.6.5 Task Area บริเวณท่ีมีการใช�แสงในกิจกรรมต'าง ๆ มากท่ีสุดเป�นพ้ืนท่ีท่ีต�องการแสงท่ี
เหมาะสมและไม'ต�องการแสงรบกวนเช'น แสงสะท�อน แสงจ�า การใช�ไฟในบริเวณดังกล'าวควรเป�นไป
ตามค'าของแสงท่ีกําหนดไว� เช'น บริเวณท่ีต�องทํางานด�านกราฟsก จําเป�นต�องมีการใช�แสงท่ีทําให�
มองเห็นสีท่ีไม'ผิดเพ้ียนไปจากสีจริงในท่ีนี้หมายถึงบริเวณท่ีนักศึกษานั่งเรียน 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

 
 จากประเด็นป�ญหาการวิจัยท่ีต�องการศึกษาว"าระดับความส"องสว"างท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ
การสอนหลากหลายประเภทและก"อให�เกิดภาวะความสบายตาต"อการอ"านและการเขียนควรมีระดับ
ใด นําไปสู"การทบทวนวรรณกรรม ดังต"อไปนี้ 
 
2.1 ความสัมพันธ1ระหว"างระดับความส"องสว"างภายในห�องเรียนรูปแบบการสอน และภาวะความ
สบายตา  
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว"า ความส"องสว"าง (Illuminance) คือ ความเข�มของการส"อง
สว"างบนพ้ืนผิวท่ีได�รับแสงสว"างในมุมเชิงของแข็งในทิศทางหนึ่งต"อหน"วยของพ้ืนท่ีท่ีถูกแสงสว"าง  
มีหน"วยเปBนแคนเดลาต"อตารางเมตร หรือฟุตแลมเบิร1ต (น้ําผึ้ง สายทอง และอวิรุทธ1 ศรีสุธาพรรณ, 
2551) ความส"องสว"างอักษรย"อคือ E ซ่ึงหมายถึง ปริมาณแห"งการส"องสว"างบนพ้ืนผิวใด ๆ แล�ว
สะท�อนบนวัตถุมีหน"วยเปBนลักซ1จึงต"างจากความจ�า (Brightness) ตรงท่ีความจ�าเปBนผลท่ีเกิดจากการ
ท่ีแสงสะท�อนออกจากผิวของวัตถุหรือสะท�อนออกจากแหล"งกําเนิดแสงเข�าสู"ตาในปริมาณต"าง ๆ โดย
สามารถออกแบบระดับความส"องสว"างได�จากมาตรฐานความส"องสว"างจากสถาบันต"าง ๆ ท่ีได�มีการ
กําหนดความส"องสว"างของพ้ืนท่ีใช�งานแต"ละอย"างไว�  

2.1.1 มาตรฐานการวัดความสบายทางแสงสว"าง (Lighting Comfort Index) 
 แสงสว"างเปBนสิ่งสําคัญมากสําหรับการเรียนรู�ของผู�เรียน กล"าวคือ ต�องมีแสงสว"างในปริมาณท่ี
เพียงพอให�ผู�เรียนสามารถมองเห็นอย"างชัดเจนจึงต�องมีการกําหนดปริมาณแสงภายในห�องเรียน
เพ่ือให�เกิดความสบายตาด�วยมาตรฐานระดับความส"องสว"างหรือมาตรฐานวัดความสบายทางด�าน
สายตาท่ีได�มีการกําหนดไว�ท่ีค"าตํ่าสุดของระดับความสว"างท่ีวัตถุ ท้ังนี้ข้ึนอยู"กับพ้ืนท่ีการใช�งานโดยใน
พ้ืนท่ีการใช�งานจะมีการพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทําให�มาตรฐานความส"องสว"างของแต"ละพ้ืนท่ีนั้น
แตกต"างกันออกไปสอดคล�องกับท่ีชํานาญ ห"อเกียรติ (2540) ได�อ�างอิงถึงระดับความสว"างท่ีอยู"ใน
เกณฑ1ท่ีสบายตาสําหรับทํากิจกรรมต"าง ๆ ท้ังนี้ยังมีสถาบันต"าง ๆ มากมายได�กําหนดมาตรฐานความ
สบายตาโดยจะกําหนดในลักษณะของค"าตํ่าสุดของระดับความสว"างท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมาตรฐานต"าง ๆ มี
การกําหนดไว�แตกต"างกันอยู"บ�าง แต"อย"างไรก็ตามมาตรฐานท่ีมีการยอมรับสถาบันซ่ึงเปBนท่ียอมรับใน
ระดับสากลท่ัวไป ได�แก" 
 
 
 



6 

ตารางท่ี 2.1: แสดงมาตรฐานการวัดแสงสว"างของสถาบันต"าง ๆ 
 

มาตรฐาน ชื่อสากล ชื่อไทย 

 
ANSI 
BS 
BSI 
CENELEC 
 
CIE 
IEC 
IES 
EIT 
DIN 

 
American National Standard Institute 
British Standard 
British Standard Institute 
Commit Uropean  de 
Normalizational Electro Technique 
Commision International de 
L’Eclairage 
International Electrotechnical 
Commission 
Illumination Engineering Society 
The Engineering Institute of Thailand 
Deutshes Institute Normung 
 

 
สํานักงานมาตรฐานสหรัฐอเมริกา 
มาตรฐานอังกฤษ 
สํานักมาตรฐานอังกฤษ 
คณะกรรมการมาตรฐานไฟฟhายุโรป 
 
คณะกรรมการมาตรฐานแสงสว"าง
สากล 
คณะกรรมการมาตรฐานไฟฟhาสากล 
สมาคมวิศวกรรมแสงสว"าง
สหรัฐอเมริกา 
วิศวกรรมสถานแห"งประเทศไทย 
สํานักงานมาตรฐานเยอรมัน 

 

ท่ีมา: ปรางทอง ชั่งธรรม. (2553). การนําแสงธรรมชาติเข�าสู�ตัวอาคารเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานในห�องเรียนประติมากรรมพ้ืนฐาน (ห�องป)*น) ระดับอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ1ปริญญา
มหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง. 

 
 ในท่ีนี้จะใช�ระดับความส"องสว"างจากสมาคมวิศวกรรมแสงสว"างสหรัฐอเมริกาหรือ IES 
(Illuminition Engineering Society: IES) เพ่ือเปBนเกณฑ1ในการวัดค"าความสบายตาทางด�านแสง
สว"างโดยใช�หน"วยเปBน ลักซ1 ท้ังนี้แต"ละแห"งมีการกําหนดระดับความส"องสว"างไว�แตกต"างกันออกไป
ตามประเภทสิ่งก"อสร�างและประเภทของการใช�งานด�วย 
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ตารางท่ี 2.2: แสดงระดับความส"องสว"างสําหรับกิจกรรมและพ้ืนท่ีใช�สอยต"าง ๆ ตามมาตรฐาน IES 
 

 
 

ประเภทของอาคาร และ กิจกรรม 
 

 
ระดับความส"องสว"าง (Lux) 

 

ตํ่าสุด พอดี สูงสุด 

สํานักงาน ห�องคอมพิวเตอร1 300 500 750 

ห�องทํางานท่ัว ๆ ไป 300 500 750 

ห�องประชุม 300 500 750 

โรงเรียน ห�องเรียนท่ัวไป 300 500 750 

กระดานดํา 300 500 750 

ห�องเขียนแบบ 300 750 1,000 

ห�องทดลองวิทยาศาสตร1 300 500 750 

ห�องศิลปะ 300 500 750 

โรงฝlกงาน 300 500 750 

ห�องสมุด ชั้นวางหนังสือ 150 200 300 

โตmะอ"านหนังสือ 300 500 750 

เคาน1เตอร1ยืม-คืน 200 300 500 
  

ท่ีมา: ชํานาญ ห"อเกียรติ. (2540). เทคนิคการส�องสว�าง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1. 
 

เช"นเดียวกับท่ีกระทรวงพลังงานท่ีได�กําหนดมาตรฐานการใช�ไฟฟhาส"องสว"างภายในอาคารว"า
ต�องให�มีระดับความส"องสว"างสําหรับงานแต"ละประเภทอย"างเพียงพอ รวมท้ังอุปกรณ1ไฟฟhาสําหรับใช�
ความส"องสว"างภายในอาคารต�องใช�กําลังไฟฟhาในแต"ละประเภทของอาคาร 
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ตารางท่ี 2.3: ระดับความส"องสว"างภายในอาคารแต"ละประเภท 
 

ประเภทอาคาร 
ค"ากําลังไฟฟhาส"องสว"างสูงสุด 

(วัตต1ต"อตารางเมตรของพ้ืนท่ีใช�งาน) 

สถานศึกษา สํานักงาน 14 

โรงมหรสพ ศูนย1การค�า สถานบริการ 
ห�างสรรพสินค�า อาคารชุมนุมคน 

18 
 

โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 12 
 

ท่ีมา: สมาคมผู�ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร. (2552, 20 กุมภาพันธ1). กฎกระทรวง
กําหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ4และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพ่ือการอนุรักษ4พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒. สืบค�นจาก http://bit.ly/1r6roff. 

 
 จากตารางท่ี 2.3 จะเห็นได�ว"าการออกแบบแสงท่ีดีนั้นนอกจากจะก"อให�เกิดประสิทธิภาพ 
ท่ีดีในการทําการใด ๆ แล�ว การออกแบบแสงยังต�องคํานึงถึงการอนุรักษ1พลังงานซ่ึงเปBนแนวโน�ม 
การออกแบบแสงในป�จจุบันและอนาคตด�วย เห็นได�จากท่ีมีการประกาศใช�กฎกระทรวงพลังงาน 
ตามมาตรา 19 แห"งพระราชบัญญัติการส"งเสริมการอนุรักษ1พลังงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการส"งเสริมการอนุรักษ1พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 บัญญัติให�รัฐมนตรีว"าการ
กระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห"งชาติท่ีกําหนดว"าจะต�องมี 
การออกแบบเพ่ือการอนุรักษ1พลังงานควบคู"ไปด�วย 
 
ตารางท่ี 2.4: ความเข�มของแสงตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 พ.ศ. 2537 
  

ลําดับ สถานท่ี (ประเภทการใช�) 
หน"วยความเข�มของ

แสงสว"าง (ลักซ1) 

1 ช"องทางเดินภายใน โรงเรียน สํานักงาน 200 

2 ห�องเรียน 300 

3 บริเวณท่ีทํางานในสํานักงาน 300 
 

ท่ีมา: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห�องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย. (2555). คู�มือการ
ประเมินความปลอดภัยห�องปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย. 
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 นอกจากนี้ยังมีอีกมาตรฐานท่ีได�รับความนิยมในประเทศไทยคือ มาตรฐานท่ีออกโดยงาน
วิศวกรรมไฟฟhาโดยมีการกําหนดด�านการใช�ไฟฟhา ซ่ึงอ�างอิงตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) 
กําหนดตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ1ของสมาคมไฟฟhาแสงสว"าง
แห"งประเทศไทย (TIEA) ว"าจะต�องมีแสงสว"างธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ1เพียงพอและมีคุณภาพ
เหมาะสมกับการทํางาน โดยได�มีการกําหนดปริมาณความเข�มของแสงสําหรับสถานท่ีซ่ึงมีลักษณะ
ใกล�เคียงกับห�องปฏิบัติการจะเห็นได�ว"าการออกแบบแสงสว"างนั้นจะคํานึงถึงเกณฑ1มาตรฐานโดย
สัมพันธ1กับความปลอดภัยในการทํางานใด ๆ ซ่ึงในท่ีนี้จะศึกษาถึงมาตรฐานของความส"องสว"างท่ีมี
ความปลอดภัยทางด�านการมองเห็นท่ีก"อให�เกิดภาวะความสบายตากับรูปแบบการสอนต"าง ๆ ภายใน
ห�องเรียน ได�แก" การสอนโดยใช�กระดานไวท1บอร1ด การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร1และการสอนโดยใช�
โทรทัศน1  
 
ตารางท่ี 2.5: ข�อแนะนําระดับความส"องสว"าง (Illuminance) สําหรับพ้ืนท่ีทํางานและกิจกรรมต"าง ๆ 

ภายในอาคารตาม TIEA–GD 003 ของสมาคมไฟฟhาแสงสว"างแห"งประเทศไทย (TIEA) 
 

ประเภทของพ้ืนท่ีและกิจกรรม หน"วยความเข�มของแสงสว"าง (Lux) 

1 พ้ืนท่ีสําหรับการเรียนการศึกษาท่ัว ๆ ไป 300 

2 ห�องบรรยาย 500 

3 พ้ืนท่ีโตmะสาธิตงาน 500 
 

ท่ีมา: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห�องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย. (2555). คู�มือการ
ประเมินความปลอดภัยห�องปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย. 

 
 สรุปได�ว"ามาตรฐานความส"องสว"างมีความสําคัญต"อการกําหนดระดับความส"องสว"างเพ่ือให�
สอดคล�องกับการใช�งานในแต"ละพ้ืนท่ี โดยปกติแล�วความสว"างในสถานท่ีต"าง ๆ นั้นจะได�มาจากแหล"ง 
กําเนิดต"าง ๆ เช"น หลอดไฟฟhา การสะท�อนท่ีผนังดวงอาทิตย1 หรือแสงจ�าจากห�องข�างเคียง ซ่ึงการ
คํานวณหาความสว"างโดยตรงมีความซับซ�อน ในทางปฏิบัติการหาความส"องสว"างจะสามารถวัดได�โดย
ใช�มาตรฐานความส"องสว"าง ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะใช�มาตรฐานสากลท่ีออกโดยสมาคมวิศวกรรมแสงสว"าง
สหรัฐอเมริกาหรือ IES ซ่ึงเปBนเกณฑ1ในการวัดค"าความสบายตาทางด�านแสงสว"างซ่ึงมีการใช�หน"วยเปBน
ลักซ1โดยมุ"งเน�นไปท่ีมาตรฐานความส"องสว"างภายในห�องเรียนเท"านั้น 
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2.1.2 มาตรฐานการวัดความสบายทางแสงสว"างภายในห�องเรียน 
 จากงานวิจัยท่ีผ"านมาพบว"ามีการกําหนดมาตรฐานจากหลายสถาบันซ่ึงมีความแตกต"างกันไป 
ยกตัวอย"างเช"น สถาบันมาตรฐานด�านแสงแห"งเยอรมันเดอะ เอฟเอ็นแอล (“The FNL”, n.d.) ท่ีได�
กําหนดค"ามาตรฐานความส"องสว"างภายในห�องเรียนท่ัวไปไว�ต่ําสุดได�ถึง 150 - 300 ลักซ1 ในขณะท่ี 
ริชแมน (Richman, n.d.) ได�สรุปว"าห�องเรียนท่ัวไปควรมีระดับความส"องสว"างท่ี 300 ลกัซ1แต"
ห�องเรียนสําหรับผู�ใหญ"ควรมีความส"องสว"างท่ี 400 ลักซ1 ในขณะท่ีบริษัทโอเอ็มเอส ไลท1ต้ิง (OMS 
Lighting, n.d.) บริษัทด�านออกแบบแสงในยุโรปได�ทําการวิจัยพบเก่ียวกับระดับความส"องสว"างท่ี
เหมาะสมภายในห�องเรียนพบว"า ค"าความส"องสว"างท่ีมีการกําหนดไว�ท่ี 300 ลักซ1อาจไม"เพียงพอต"อ
พ้ืนท่ีการเรียน (Task Area) อีกต"อไปและเสนอว"าแม�จะเปBนกิจกรรมพ้ืนฐานอย"างการเขียน อ"าน  
ค"าความส"องสว"างท่ีเหมาะสมควรก็ควรอยู"ท่ี 500 ลักซ1 โดยวัดจากระยะการใช�งานของโตmะและจาก
ผนังห�อง ซ่ึงค"าตํ่าสุดนั้นเสี่ยงเกินไปต"อการใช�สายตาเปBนเวลานาน  ทําให�ทราบว"าระดับความส"อง
สว"างท่ีเหมาะสมภายในห�องเรียนนั้นไม"ควรสูงกว"า 750 ลักซ1 และไม"ควรตํ่ากว"า 300 ลักซ1 ซ่ึงหาก
ระดับความส"องสว"างน�อยกว"ามาตรฐานดังกล"าวก็อาจส"งผลให�เกิดภาวะความไม"สบายตาท่ีส"งผล
กระทบต"อการเรียนท้ังทางตรงและทางอ�อมเช"นเดียวกับงานวิจัยจากประเทศฟ�นแลนด1ท่ีพบว"า
ห�องเรียนส"วนใหญ"มักมีแสงตกกระทบเฉพาะตรงกลางห�องเท"านั้น ทําให�ภายในห�องเรียนเกิดความ
แปรปรวนท่ีแตกต"างกันสูงมาก ดังท่ีเคยมีการวัดค"าความส"องสว"างได�ต่ําสุดเพียง 150 ลักซ1 และสูงสุด
ถึง 500 ลักซ1 ภายในห�องเดียวกัน สาเหตุเหล"านี้ล�วนส"งผลต"อภาวะความไม"สบายตา 
 สําหรับการออกแบบห�องเรียนในประเทศไทยนั้นจะนิยมใช�มาตรฐานจากสมาคมไฟฟhาแห"ง
ประเทศไทย ซ่ึงมีการกําหนดมาตรฐานความส"องสว"างภายในห�องเรียนให�ควรมีระดับความส"องสว"างท่ี 
300 ลักซ1 หากระดับความส"องสว"างท่ีตํ่ากว"านี้จะทําให�ผู�เรียนเกิดความไม"สบายตาซ่ึงมาตรฐาน
ดังกล"าวเปBนมาตรฐานท่ีถือว"าน�อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับความส"องสว"างของสมาคม
วิศวกรรมแสงสว"างสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสมาคมวิศวกรรมแสงสว"างอเมริกาได�กําหนดระดับความส"องสว"าง
ท่ีเหมาะสมไว�ท่ี 500 ลักซ1 อาจตํ่าสุดได�ท่ี 300 ลักซ1 และสูงสุดไม"ควรเกิน 750 ลักซ1  
 ป�ญหาระดับความส"องสว"างภายในห�องเรียนของนักเรียนไทยไม"เพียงพอนั้นสอดคล�องกับ
งานวิจัยท่ีผ"าน นธกร อ"อนเปรี้ยว (2546) ท่ีแสดงให�เห็นถึงค"ามาตรฐานความส"องสว"างภายใน
ห�องเรียนท่ีไม"เหมาะสมในระดับประถมศึกษา โดยโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครกว"า 
32 ห�องเรียนล�วนมีความส"องสว"างไม"เพียงพอและมีระดับความส"องสว"างอยู"ในช"วง 250-401 ลักซ1
เท"านั้น ซ่ึงป�ญหาความไม"สบายตาเกิดข้ึนอยู"เสมอเช"นเดียวกับการศึกษาถึงการตรวจวัดมาตรฐาน
ความส"องสว"างของห�องเรียน กรณีศึกษาห�องปฏิบัติการในโรงเรียนนาโบสถ1พิทยาท่ีพบว"านักเรียน
บางส"วนมีอาการปวดศีรษะโดยไม"ทราบสาเหตุจากการวิจัยพบว"าสาเหตุท่ีแท�จริงมาจากแสงสว"างไม"
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เพียงพอ สรุปว"าแสงสว"างท่ีเพียงพอมีความจําเปBนต"อนัยย1ตา สําหรับการดูวัตถุท่ีมีความสว"างน�อยตา
จะเสื่อมเร็วซ่ึงส"งผลต"อการปวดศีรษะโดยตรง ส"วนการดูวัตถุท่ีมีความสว"างมากทําให�เรตินาของตา 
ก็จะถูกทําลายซ่ึงเปBนอันตรายต"อตาท้ังสิ้น (ก้ัวจิก�า แซ"ท�อ, นงนภัส พลนอก และมนัสวี สีหะประพันธ1, 
2553) นอกจากนี้ยังพบว"ามีงานวิจัยระดับความส"องสว"างภายในห�องเรียนวิชาเขียนแบบในระดับ
มหาวิทยาลัยของไทย 6 แห"งพบว"ามีแสงสว"างไม"เพียงพอเม่ือเทียบกับระดับมาตรฐานความส"องสว"าง
สากลซ่ึงห�องเรียนท่ีออกแบบแสงสว"างได�เหมาะสมสําหรับการเรียนเขียนแบบควรมีระดับความส"อง
สว"าง 750 ลักซ1 (ชํานาญ ห"อเกียรติ, 2540) ดังจะเห็นได�จากผลการเก็บข�อมูลด�านความส"องสว"าง
ภายในห�องเขียนแบบ (ปริญญา เชิดเกียรติพล, 2550) ในมหาวิทยาลัย 6 แห"งพบว"าหลังจากการวัด
ค"าเฉลี่ยแสงสว"างจากหลอดไฟภายในห�องปฏิบัติการเขียนแบบท่ีใช�หลอดไฟฟลูออเรสเซนต1อย"างเดียว
นั้นไม"มีสถาบันใดท่ีมีค"าความส"องสว"างท่ีได�มาตรฐาน โดยค"าเฉลี่ยสูงสุดอยู"ท่ี 667 ลักซ1 และตํ่าสุด
เพียง 207 ลักซ1 เท"านั้น และพบว"าการสะท�อนของแสงเปBนป�จจัยท่ีส"งผลต"อโตmะเขียนแบบ โดยเกิด
การสะท�อนแสงจากความมันของโตmะจากกระดานเขียนแบบท่ีมีแสงสะท�อนเกิดจากพ้ืนท่ีโดยรอบ
กระดาษ จึงสรุปได�ว"าปริมาณสะท�อนแสงจะข้ึนอยู"กับกระดาษด�วยและหากเปBนกระดาษท่ีมีความมัน
วาวมากก็ยิ่งก"อให�เกิดการสะท�อนซ่ึงมีผลต"อการมองเห็นเช"น มองเห็นไม"ชัดเจน หรืออาจมองเห็นภาพ
และสีผิดเพ้ียนไปจากปกติ 
 สรุปได�ว"า ความส"องสว"างมีความสําคัญอย"างมากต"อการเรียนรู� ซ่ึงจากงานวิจัยท่ีผ"านมาพบว"า
ห�องเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและห�องเขียนแบบในระดับมหาวิทยาลัยต"างมีระดับความส"องสว"างท่ี
ตํ่ากว"ามาตรฐาน สําหรับมาตรฐานความส"องสว"างในประเทศไทย ท้ังจากสมาคมไฟฟhาแสงสว"างแห"ง
ประเทศไทยได�มีการกําหนดระดับความส"องสว"างท่ีเหมาะสมท่ีสุดว"าควรอยู"ท่ี 300 ลักซ1 เช"นเดียวกับ
มาตรฐานของสถานท่ีทํางานในสํานักงานระดับความส"องสว"างท่ีกําหนดโดยกระทรวงพลังงานซ่ึงถือว"า
น�อยหากเปรียบเทียบกับมาตรฐานความส"องสว"างจากสมาคมวิศวกรรมไฟฟhาอเมริกาซ่ึงกําหนดระดับ
ความส"องสว"างท่ีเหมาะสมท่ีสุดว"าควรอยู"ท่ี 500 ลักซ1 นอกจากนี้มาตรฐาน TIEA-GD003: 2003 ยังได�
ใช�หลักการประหยัดพลังงานมาประกอบในการพิจารณาเพ่ือกําหนดระดับความส"องสว"างท่ีเหมาะสม
ทําให�ได�มีการปรับปรุงระดับความส"องสว"างบางพ้ืนท่ีให�ต่ําลง เพ่ือประหยัดพลังงานในพ้ืนท่ีท่ีไม"มี
ความจําเปBนต�องใช�ความเข�มแสงมากนัก จึงทําให�ค"าตามกฎหมายเดิม พ.ศ. 2537 กับมาตรฐาน  
พ.ศ. 2546 มีบางค"าท่ีสูงตํ่าเหลื่อมล้ํากัน (กิตติ สุขุตมตันติ, 2550) แต"ห�องเรียนยังมีการกําหนดระดับ
ความส"องสว"างความส"องสว"างไว�เท"าเดิมคือ 300 ลักซ1 ซ่ึงอาจน�อยเกินไป 

อย"างไรก็ตามยังไม"พบว"ามีงานวิจัยท่ีระบุถึงมาตรฐานความส"องสว"างของห�องเรียนท่ีมีรูปแบบ
การสอนท่ีหลากหลาย เปBนข�อสังเกตว"าท่ีผ"านมามีเพียงค"ามาตรฐานความส"องสว"างภายในห�องเรียนท่ี
คํานึงถึงรูปแบบการสอนในลักษณะการเรียนท่ีมีเพียงกิจกรรมการฟ�งคําบรรยายจากอาจารย1ผู�สอน
และจดคําบรรยายจากกระดานไวท1บอร1ดเท"านั้น ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะพิจารณาถึงรูปแบบการสอนท่ี
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หลากหลายมากข้ึน เช"น การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร1 โทรทัศน1 โดยคํานึงถึงกิจกรรมการอ"านและ
เขียนร"วมด�วย ซ่ึงเปBนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว"างการเรียน งานวิจัยนี้ยังได�ทดลองปรับระดับความส"อง
สว"างต"าง ๆ ให�สูงข้ึนท้ังนี้เปBนระดับความส"องสว"างท่ีอยู"ภายใต�มาตรฐานความส"องสว"างจากสมาคม
วิศวกรรมไฟฟhาอเมริกา โดยศึกษาถึงป�จจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจส"งผลต"อภาวะความสบายตาด�วย เช"น แสง
สะท�อน แสงจ�า แสงบาดตา ค"าความเปรียบต"าง แต"จะยังไม"ได�บันทึกผลท่ีเกิดจากความแปรปรวนของ
ป�จจัยรบกวนด�านแสงในงานวิจัยนี้  
 
2.2 แนวคิดการออกแบบแสงสว"างให�สอดคล�องกับพฤติกรรมการเรียน 
 โดยปกติห�องเรียนจะถูกกําหนดระดับความส"องสว"างโดยคิดค"าเปBนแสงเฉลี่ยเปBนประเภทของ
การใช�งานท่ีระดับความส"องสว"างเฉลี่ย 300 ลักซ1 เพราะมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนว"ามีกิจกรรม
เดียวซ่ึงเปBนกิจกรรมหลักคือการเรียนแบบจดคําบรรยาย แต"จากการทบทวนวรรณกรรมพบว"าภายใน
ห�องเรียนควรมีการกําหนดระดับความส"องสว"างให�เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช�งานมากกว"าการ
ควบคุมแสงเพียงจุดเดียวโดยระดับความส"องสว"างเฉลี่ย เช"น เดียวกับบรูอินออดิจิก และกูท (Bruin-
Hordijk & Groot, 2009) ท่ีเสนอให�มีการแบ"งพ้ืนท่ีภายในห�องเรียนเปBนสองส"วน ได�แก" โซนกระดาน
ไวท1บอร1ด และ โซนการนั่งเรียนซ่ึงจะทําให�เกิดประสิทธิภาพในการเรียนดีกว"าการกําหนดมาตรฐาน
ความส"องสว"างเพียงจุดเดียว โดยนําเสนอแนวทางการออกแบบช"องรับแสงสว"างจากแสงธรรมชาติ
เพ่ือให�แสงเข�าสู"ห�องเรียนด�วยการออกแบบช"องหน�าต"างเพ่ือรับแสงจํานวน 9 รูปแบบภายในห�องเรียน
และเสนอว"าตําแหน"งท่ีควรมีระดับความส"องสว"างสูงสุดควรอยู"บริเวณกระดานไวท1บอร1ดและสําหรับ
พ้ืนท่ีนั่งเรียนหากมีคอมพิวเตอร1หรือการใช�กระดาษควรมีระดับความส"องสว"างท่ี 300 ลกัซ1 ในบริเวณ
โตmะวางคอมพิวเตอร1  
 
2.3 ป�จจัยรบกวนความส"องสว"าง 
 ระดับความส"องสว"างภายใต�มาตรฐานนั้นไม"ได�ก"อให�เกิดความสบายตาเสมอไปเพราะยังมี
ป�จจัยอ่ืน ๆ ท่ีรบกวนและอาจทําให�ความส"องสว"างแปรปรวนได� ซ่ึงตัวแปรท่ีเก่ียวกับการออกแบบแสง
สว"างภายในห�องเรียนท่ีส"งผลโดยตรงต"อการออกแบบแสงสว"างในห�องเรียนประกอบด�วย ตัวแปรท่ีไม"
สามารถควบคุมได� คือ ค"าความสว"างจากท�องฟhา ซ่ึงเก่ียวข�องกับแหล"งกําเนิดแสงธรรมชาติท้ังดวง
อาทิตย1หรือท�องฟhาและตัวแปรท่ีสามารถควบคุมได� สามารถแบ"งได�เปBน 2 ลักษณะคือป�จจัยภายนอก
ได�แก"ค"าสะท�อนแสงของพ้ืนผิวภายนอก ลักษณะพ้ืนผิวของผิวภายนอก ค"าสัดส"วนของผิวภายนอก 
สภาพแวดล�อมภายนอก และป�จจัยภายใน เช"น ขนาดช"องเป�ดและระดับของช"องเป�ดค"าการสะท�อน
แสงของพ้ืนผิวภายในลักษณะพ้ืนผิวภายในขนาดของห�อง ความสูงของฝhาเพดาน หรืออุปกรณ1ต"าง ๆ 
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เช"น กระจก หิ้งสะท�อนแสง แผงกันแดด เปBนต�นโดยป�จจัยท่ีส"งผลต"อป�ญหาด�านคุณภาพแสงสว"าง
โดยเฉพาะแสงบาดตาและแสงจ�า  
  2.3.1 แสงบาดตา (Glare) 
  แสงบาดตา เปBนแสงท่ีสะท�อนแสงได�ดี เช"น น้ํากระจกเงา หรือวัตถุผิวมันเงา แสง
บาดตาจะสามารถลดลงได�ด�วยฟ�ลเตอร1 โพลาไรซ1 ซ่ึงการเกิดของแสงบาดตาเกิดได�จากท้ังแสงจ�า
โดยตรง ซ่ึงเกิดจากแสงจ�าโดยตรงสถาบันพลังงานแห"งฟลอริด�า (Florida Solar Energy Center, 
2010) ได�แสดงภาพให�เห็นการทํางานของแสงจ�าว"ายังแบ"งเปBนแสงจ�าท่ียังสามารถมองเห็น
(Discomfort Glare) ในภาพท่ี 2.1 และแสงจ�าท่ีสว"างมากจนไม"สามารถมองเห็นได� (Disability 
Glare) ในภาพท่ี 2.2 ซ่ึงเกิดจากแสงท่ีสะท�อนเข�าตาทําให�เกิดเงาสะท�อนเหนือภาพท่ีมอง (Veiling 
Glare) เช"น การสะท�อนแสงธรรมชาติบนกระดาษผิวมันสามารถแก�ไขได�หลายวิธี เช"น การเปลี่ยน
ตําแหน"งและมุมของวัตถุ การลดความเปรียบต"าง การใช�ม"านและอุปกรณ1บังแดด (Blinds and 
Shades) เม่ือแสงจ�าก็จะทําให�การใช�ม"านและอุปกรณ1กันแดด รวมท้ังการใช� Light Shelve บริเวณ
ช"องเป�ดจะสามารถช"วยปรับลดความจ�าของแสงสว"างได� มีงานวิจัยท่ีแสดงให�เห็นว"าการใช�อุปกรณ1
เหล"านี้ช"วยลดแสงบาดตาซ่ึงรบกวนต"อการมองเห็นและการเรียนภายในห�องเรียนได�จากผลการวิจัย
เรื่องแนวทางการออกแบบแสงสว"างในห�องเรียนสื่อผสมภายในห�องเรียนของอาคารเรียนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร1ท่ีน้ําผึ้ง สายหงษ1 และอวิรุทธ1 ศรีสุธาพรรณ (2551) ได�ทําการวิจัยในห�องท่ีมี
การใช�สื่อการสอนหลายรูปแบบ เช"น กระดานไวท1บอร1ด เครื่องฉายโปรเจคเตอร1 เครื่องฉายแผ"นทึบ 
สรุปผลได�ว"าจากการทดลองท้ังจากการวัดค"าในห�องเรียนจริง และการจําลองสภาพแสงในห�องเรียน
โดยใช�โปรแกรม DIALux ผลการวิจัยพบว"า การปรับมู"ลี่ให�อยู"ในมุม 30 – 60 องศา ช"วยให�เกิดความ
สบายตาโดยการปรับปรุงแผงกันแดดและหิ้งสะท�อนแสงให�สอดคล�องกับทิศทางการโคจรของดวง
อาทิตย1สามารถช"วยให�แสงธรรมชาติส"องเข�ามาในอาคารได�ลึกข้ึน และมีความสมํ่าเสมอของแสงมาก
ข้ึน การวางผังและการควบคุมการเป�ด และการป�ด แสงประดิษฐ1ท่ีเหมาะสม ช"วยให�เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช�งานได�สูงสุดและช"วยลดการบริโภคพลังงานไฟฟhาได� การควบคุมอัตราส"วนความเปรียบต"าง
ของพ้ืนท่ีข�างเคียงจอภาพและจอภาพให�มีค"าอย"างน�อย 1 : 5 และการเลือกใช�วัสดุของพ้ืนท่ีข�างเคียง
จอภาพท่ีมีค"าการสะท�อนแสงไม"เกิน 40 เปอร1เซ็นต1 ช"วยให�การมองเห็นสื่อการสอนชัดเจนยิ่งข้ึน ผลท่ี
ได�จากการวิจัยนี้ สามารถนําไปประยุกต1ใช�เปBนแนวทางการออกแบบห�องเรียนสื่อผสมเพ่ือให�เกิด
สภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมต"อการเรียนการสอนเช"นเดียวกับผลของการศึกษาห�องเรียน พรีส1 (Pries, 
2008) ท่ีได�ทําแบบสอบถาม เข�าวัดสภาพแสงและมีการคํานวณแสงเพ่ือแก�ไขปรับปรุงสภาพป�ญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในห�องเรียน งานวิจัยดังกล"าวยังแนะนําถึงหลักการประเมินสภาพแสงอย"างเปBนข้ันตอน  



14 

ซ่ึงผู�วิจัยได�นําแนวคิดบางส"วนมาปรับใช�ในงานวิจัยครั้งนี้ด�วย เช"น หลักการกําหนดการวัดค"าแสงจาก
แปลน การจัดทําแบบสอบถามสํารวจกิจกรรมของผู�ใช�งาน กระบวนการเข�าทดลองความส"องสว"าง
ของแสงในระดับต"าง ๆ 
 
ภาพท่ี 2.1: แสงจ�าท่ียังสามารถมองเห็น (Discomfort Glare)   
 

 
 
 

ท่ีมา: Florida Solar Energy Center. (2010). How windows work – glare tutorial. 
Retrieved from http://bit.ly/1oOnra7. 

 
ภาพท่ี 2.2: แสงจ�าท่ีสว"างมากจนไม"สามารถมองเห็นได� (Disability Glare)  
 

 
 

ท่ีมา: Florida Solar Energy Center. (2010). How windows work – glare tutorial. 
Retrieved from http://bit.ly/1oOnra7. 
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  2.3.2 แสงจ�า (Indirect Glare) 
  แสงจ�า หมายถึง แสงท่ีเข�าตาทํามองเห็นวัตถุได�ยากหรือมองไม"เห็นเลย กรอนซิค,  
คว็อค, สเตียน และเรย1นอล1ด (Grondzik, Kwok, Stein & Reynolds, 2009) ได�ให�คํานิยามว"า  
แสงจ�าคือสภาวะการมองเห็นท่ีมองแล�วเกิดความไม"สบายตาหรือทําให�ความสามารถในการมองเห็น
ลดลง เพราะมีความเปรียบต"างมากเกินไปโดยแสงจ�ายังแบ"งได�เปBนแสงจ�าท่ีทําให�รู�สึกไม"สบายตา คือ 
แสงท่ีทําให�มองเห็นวัตถุนั้น ๆ ด�วยความยากลําบากจนก"อให�เกิดความไม"สบายตา ทําให�นัยย1ตามี 
การปรับตัวอย"างรวดเร็ว เช"น การใช�สายตาในท่ีท่ีมีแสงจ�าเปBนเวลานานจะทําให�รู�สึกไม"สบายตา
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และอีกประเภทคือแสงจ�าท่ีทําให�การมองเห็นลดลงซ่ึงแสงจ�าประเภทนี้จะข้ึนอยู"กับ
ปริมาณแสงท่ีส"องเข�าตาเท"านั้น นอกจากนี้ระดับความมากหรือน�อยของความริบหรี่ของแสงและ
สเปคตรัมของแสงยังเปBนตัวแปรท่ีมีความเก่ียวข�องกับภาวะความสบายตาอีกด�วย จาคูบิแอค และ 
รีรฮาร1ต (Jakubiec & Reinhart, 2013) 
  2.3.3 ความเปรียบต"าง (Contrast Ratio) 
  ความเปรียบต"างจะมีความสัมพันธ1กับความสว"าง เช"น เม่ือวัตถุสีเข�มอยู"บนพ้ืนท่ี 
สีขาว ซ่ึงมีความแตกต"างกันอย"างชัดเจนก็จะง"ายต"อการมองเห็น ทําให�ไม"ต�องการแสงสว"างมาก แต"ใน
กรณีท่ีวัตถุท่ีมีสีเทาและอยู"บนพ้ืนสีดําความแตกต"างจึงมีน�อยหากค"าความเปรียบต"างมาก จะทําให�
มองเห็นวัตถุได�ง"ายข้ึน ตัวอย"างของความเปรียบต"างท่ีเห็นได�ชัดคือการเปรียบเทียบระหว"างสีขาวจัด
กับดําจัด เช"นเม่ือเราเอาสีขาวมาวางเทียบกับสีดํา ซ่ึงเราเรียกสองสีนี้ว"าจะตัด แต"จะตัดกันมากน�อย
เท"าไหร" เรากําหนดด�วยสัดส"วน หรือ เรโช (Ratio) เช"น Contrast Ratio 400: 1 ก็คืออัตราส"วนความ
เปรียบต"างห"างกันถึง 400 ต"อ 1 ในภาพอาจจะสื่อไม"ค"อยชัดเจนนัก ซ่ึงหากสีดําห"างจากสีขาวมาก
เท"าใดก็หมายถึง Contrast Ratio ยิ่งสูงนั่นเอง ซ่ึงอัตราส"วนความเปรียบต"าง จะแตกต"างจาก
อัตราส"วนความคมชัด เพราะความคมชัดไม"มีอัตราส"วนแต"จะเก่ียวกับรายละเอียดของจุดภาพหรือ
รายละเอียดของภาพท่ีได�รับ 
  2.3.4 การปรับตัวของตาต"อการมองเห็น 
  ระยะเวลาในการมองเห็นของสายตานั้น หากจะมองเห็นได�ดีดวงตาจะต�องใช�เวลาใน
การมองเห็นกล�ามเนื้อตายืดและหดให�เข�ากับปริมาณแสงท่ีได�รับ ซ่ึงหากปริมาณแสงน�อย ตาก็ใช�เวลา
ในการปรับมากข้ึนและเม่ือแสงมากในระดับหนึ่ง การปรับกล�ามเนื้อของตาก็จะคงท่ี เพราะดวงตานั้น
มีข�อจํากัดในการปรับกล�ามเนื้อ ดังนั้นการทํางานในท่ีท่ีมีปริมาณแสงเพียงพอและเหมาะสมก็จะทําให�
ตาไม"เม่ือยล�ามากจนเกินไป กระบวนการเหล"านี้เปBนการทํางานของประสาทสัมผัสและการรับรู� 
เช"นเดียวกับ ธัญญาภัทร1 เลิศจันทรางกูร (ม.ป.ป.)  ท่ีได�ให�คํานิยามปรากฏการณ1เหล"านี้ว"าเปBนการ
ปรับตัวของตาในการมองภายใต�สภาพแสงท่ีแตกต"างกันอย"างรวดเร็วเรียกว"า Dark adaptation ซ่ึง
เกิดจากการเพ่ิมความไวของตาอย"างรวดเร็วในท่ีมืดส"งผลให�ม"านตาขยายตัวและเกิดการเปลี่ยนแปลง
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ในจอประสาทตา ในช"วง 5-9 นาทีแรก หลังจานนั้นในช"วง 30-45 นาทีต"อมา จะสังเคราะห1 
Rhodopsin ใน Rod Cells และเริ่มมองเห็นเปBนปกติในทางตรงกันข�ามหากตาท่ีเคยอยู"ในท่ีมืดต�อง
เปลี่ยนไปอยู"ในท่ีสว"างความไวต"อแสงช"วงนี้จะมีรูม"านตาหดเล็กลง อย"างไรก็ตามการปรับตัวของตา
อย"างรวดเร็วสามารถวัดประสิทธิภาพของสายตาหรือตรวจการทํางานของตาได�โดยวัดความสามารถ
ในการอ"านตัวเลขหรือตัวอักษร สอดคล�องกับ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ1 (ม.ป.ป.) ท่ีได�อธิบายถึงกระบวนการปรับตัวของตาในการมองเห็นว"า 
การปรับตามองวัตถุในระยะใกล�ไกลต"างกัน ทําให�กล�ามเนื้อซิลิอารี่ (Ciliary Muscle) ท่ีทําหน�าท่ียืด
หรือหดคอรอยด1 (Choroid) ซ่ึงจะทําให�เส�นเอ็น (Ligament) ท่ียึดเลนส1กับคอรอยด1ผ"อนคลายหรือตึง
ไปด�วย ถ�าเส�นเอ็นหย"อนจะทําให�เลนส1โป�ง ถ�าเส�นเอ็นตึงจะทําให�เลนส1แฟบ ดังนั้นเลนส1จึงถูกปรับ
รูปร"างให�โป�งหรือแฟบเพ่ือปรับภาพวัตถุให�ตกลงท่ีจอรับภาพ (Retina) ทําให�กล�ามเนื้อตาต�องทํางาน
หนักว"าเม่ือมองวัตถุท่ีอยู"ไกล ซ่ึงหากบุคคลต�องเพ"งวัตถุท่ีอยู"ใกล�ตานาน ๆ กล�ามเนื้อตาซิลิอารี่ต�องหด
ตัวเปBนเวลานานจึงเกิดความอ"อนล�าของกล�ามเนื้อตาได� การพักตาสักประมาณ 2-3 วินาทีช"วยให�ตา
ปรับตัวต"อแสงสว"างได� ซ่ึงการปรับตัวของตาต"อแสงมีผลต"อพฤติกรรมในการมองเห็นของมนุษย1มาก
ในคนสายตาปกติท่ัวไปจะใช�เวลาในการปรับตัวเพ่ือให�เกิดการมองเห็นได�นาน 20-30 นาที แต"หาก
เปBนผู�สูงอายุสูงก็จะต�องใช�เวลาในการปรับตัวรับรู�สึกแสงนานมากข้ึนด�วย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีผ"านมา สามารถสรุปความหมายและการชี้วัดตัว
แปรในการวิจัยได�ดังนี้ 
 การนิยามตัวแปรอิสระ ได�แก" รูปแบบการสอนระดับความส"องสว"าง และตัวแปรตาม ได�แก"
ภาวะความสบายตา  
 สําหรับการนิยามด�านมโนทัศน1และสามารถชี้วัดได�ดังต"อไปนี้ 
 รูปแบบการสอนมีความหมายถึงแผนหรือแบบซ่ึงสามารถใช�สอนในห�องเรียนหรือการ
ถ"ายทอดความรู�หรือการแนะแนวทางให�ผู�เรียนเพ่ือเสริมสร�างความรู� เช"นเดียวกับท่ีโครงการการ
สังเคราะห1รูปแบบ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาการคิดของ
ผู�เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในประเทศและต"างประเทศ (ม.ป.ป.) ได�นิยามถึงรูปแบบการสอน
ว"าคือ แบบแผนการดําเนินการจัดการเรียนรู�ท่ีได�รับการจัดเปBนระบบอย"างสัมพันธ1และสอดคล�องกับ
ทฤษฎีหลักการการเรียนรู�หรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ โดยผ"านกระบวนการวิจัยและได�รับการ
พิสูจน1และทดสอบว"ามีประสิทธิภาพ ซ่ึงรูปแบบการสอนจะแสดงข้ันตอนท่ีผู�เรียนจะได�เรียนรู�และ
ผู�สอนต�องดําเนินการตามข้ันตอนในรูปแบบดังกล"าวเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ตามจุดมุ"งหมายของ
รูปแบบนั้น ๆ 
 สําหรับรูปแบบการสอน ในท่ีนี้ หมายถึง ประเภทของกิจกรรมการสอนท่ีเกิดข้ึนภายใน
ห�องเรียน C4: 202 ได�แก" การสอนโดยใช�กระดานไวท1บอร1ด การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร1  
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และการสอนโดยใช�จอโทรทัศน1 ในท่ีนี้เปBนตัวแปรอิสระสามารถชี้วัดได�โดยการชี้วัดแบบลําดับ
(Ordinal) และวิเคราะห1ข�อมูลแบบ Two-Way ANOVA 
 ความส"องสว"าง (Illuminance) หมายถึง ความเข�มของการส"องสว"างของพ้ืนผิวท่ีได�รับแสง
สว"างในมุมเชิงของแข็งในทิศทางหนึ่งต"อหน"วยของพ้ืนท่ีท่ีถูกแสงสว"าง มีหน"วยเปBนแคนเดลาต"อตาราง
เมตรหรือฟุตแลมเบิร1ต (น้ําผึ้ง สายทอง และอวิรุทธ1 ศรีสุธาพรรณ, 2551) แทนด�วยสัญลักษณ1 (E) ซ่ึง
หมายถึง ปริมาณแห"งการส"องสว"างบนพ้ืนผิวใดๆแล�วสะท�อนบนวัตถุมีหน"วยเปBนลักซ1 ต"างจากความ
จ�า (Brightness) ตรงท่ีความจ�าเปBนผลท่ีเกิดจากการท่ีแสงสะท�อนออกจากผิวของวัตถุหรือสะท�อน
ออกจากแหล"งกําเนิดแสงเข�าสู"ตาในปริมาณต"าง ๆ โดยสามารถหาความส"องสว"างได�จากมาตรฐาน 
ต"าง ๆ ท่ีมีการกําหนดความส"องสว"างของพ้ืนท่ีใช�งานแต"ละอย"างไว� แสงสว"างเปBนสิ่งสําคัญมากสําหรับ
การเรียนรู�ของผู�เรียน กล"าวคือ ต�องมีแสงสว"างในปริมาณท่ีเพียงพอให�ผู�เรียนสามารถมองเห็นได�
ความรู�อย"างชัดเจนจึงต�องมีการกําหนดปริมาณแสงภายในห�องเรียนเพ่ือให�เกิดความสบายตา
โดยท่ัวไปมาตรฐานวัดความสบายทางด�านสายตานั้นได�มีการกําหนดไว�ท่ีค"าตํ่าสุดของระดับความสว"าง
ท่ีวัตถุ ท้ังนี้ข้ึนอยู"กับพ้ืนท่ีการใช�งาน โดยในพ้ืนท่ีการใช�งานจะมีการพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีการใช�งานทําให�มาตรฐานความส"องสว"างของแต"ละพ้ืนท่ีนั้นแตกต"างกันออกไป สอดคล�องกับท่ี
ชํานาญ ห"อเกียรติ (2540) ได�อ�างอิงถึงระดับความสว"างท่ีอยู"ในเกณฑ1ท่ีสบายตาสําหรับทํากิจกรรม
ต"าง ๆ ท้ังนี้ยังมีสถาบันต"างๆมากมายกําหนดมาตรฐานความสบายทางสายตาข้ึน โดยจะกําหนดใน
ลักษณะของค"าตํ่าสุดของระดับความสว"างท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมาตรฐานต"าง ๆ มีการกําหนดไว�แตกต"างกันอยู"
บ�างข้ึนอยู"กับมาตรฐานจากหน"วยงานและสถาบันต"าง ๆ 
 ซ่ึงในงานวิจัยนี้ได�ให�คํานิยาม ความส"องสว"างว"าหมายถึงปริมาณของแสงท่ีกระทบลงบนวัตถุ
ต"อพ้ืนท่ีซึ่งมีหน"วยวัดเปBน ลูเมนต"อตารางเมตร หรือลักซ1 (หากมีหน"วยเปBน ลูเมนต"อตารางฟุต ความ
ส"องสว"างเปBน ฟุตแคนเดิล) ในท่ีนี้หมายถึงปริมาณของแสงท่ีตกกระทบลงบนพ้ืนท่ีท่ีนักเรียนนั่งเรียน
หลัก (Task Area) มีนิยามด�านปฏิบัติการคือ การปรับเปลี่ยนค"ากําลังวัตต1ของหลอดไฟให�มี
กําลังไฟฟhาท่ีแตกต"างกัน3ระดับตามมาตรฐาน CIE IESNA คือ 300-500-750 ลักซ1 สามารถชี้วัดได�
โดยใช�การชี้วัดแบบลําดับและวิเคราะห1ข�อมูลแบบ Two-Way ANOVA  
 สรุปได�ว"า สิ่งท่ีทําให�แสงประดิษฐ1มีความแปรปรวนนั้นอาจมีหลายสาเหตุ ท้ังความสมํ่าเสมอ
ของแสง ความเปรียบต"าง ค"าความสว"างจากท�องฟhา ซ่ึงเก่ียวข�องกับแหล"งกําเนิดแสงธรรมชาติท้ังดวง
อาทิตย1และท�องฟhา และป�จจัยภายใน เช"น ขนาดช"องเป�ดและระดับของช"องเป�ด ค"าการสะท�อนแสง
ของพ้ืนผิวภายในและลักษณะพ้ืนผิวภายในห�อง ได�แก" ขนาดของห�อง ความสูงของฝhาเพดาน หรือ
อุปกรณ1ต"าง ๆ เช"น กระจก หิ้งสะท�อนแสง แผงกันแดด เปBนต�น ซ่ึงค"าสะท�อนแสงของพ้ืนผิวภายใน 
เปBนตัวแปรท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะเปBนตัวแปรท่ีทําให�แสงกระจายสู"ระนาบทํางานได�มากข้ึน
และมีอิทธิพลต"อตัวแปรอ่ืน ๆ ได�แก"ค"าสัมประสิทธิ์การสะท�อนแสงของพ้ืนภายนอก ขนาดช"องเป�ด 
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ลักษณะพ้ืนผิวของพ้ืนภายในห�อง ความสูงของฝhาเพดาน ซ่ึงความสัมพันธ1ของค"าสะท�อนแสงภายใน
ต"อค"าสะท�อนแสงภายนอกห�องคือ ถ�าสัมประสิทธิ์การสะท�อนแสงภายนอกห�องมีค"ามาก ภายในห�องก็
ต�องมีค"ามากด�วยจึงจะมีผลต"อความสว"างในระนาบท่ีมากข้ึน ในขณะเดียวกันนั้นถ�าค"าสะท�อนแสง
ภายในห�องมีค"ามาก แต"ภายนอกห�องมีค"าน�อย ค"าความสว"างจะข้ึนกับอิทธิพลของท�องฟhาเพียงอย"าง
เดียวจึงทําให�ค"าความสว"างลดลงด�วย ซ่ึงในท่ีนี้จะศึกษาในขอบเขตของความส"องสว"างท่ีตกกระทบลง
บนวัตถุต"อพ้ืนท่ีตารางเมตรเท"านั้น 
 จากการทบทวนวรรณกรรมนั้น ทําให�ทราบว"างานวิจัยนี้ควรทําการค�นคว�าศึกษาเปBนการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยการทดลองในสถานท่ีจริงเพ่ือปรับเปลี่ยนตัวแปรอิสระ 
ได�แก" รูปแบบการสอนและ ระดับความส"องสว"าง ส"วนตัวแปรตามได�แก"ภาวะความสบายตาและมีการ
ควบคุมตัวแปรเกินให�ส"งผลต"อตัวแปรตาม ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได�จะเปBนคําตอบในเชิงเหตุและผล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทําให�ทราบถึงประเภทการวิจัยว�าควรเป นการวิจัยในเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยมีการแปลงคํานิยามด�านมโนทัศน9เป นคํานิยามปฎิบัติการเพ่ือหา
แนวทางในการออกแบบการทดลองและการชี้วัดผลและได�มีการเก็บข�อมูลนําร�องได�แก� ข�อมูลด�าน
ประชากรและกลุ�มตัวอย�างอีกท้ังมีการสํารวจสถานท่ีทดลองเพ่ือศึกษาถึงสภาพแวดล�อมทางด�าน
กายภาพในห�องเรียนโดยเฉพาะด�านความส�องสว�าง เพ่ือนําผลท่ีได�มาวิเคราะห9เป นเครื่องมือใน
การศึกษาและกําหนดข้ันตอนการทดลอง โดยมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้   
 
3.1 ความสัมพันธ9ระหว�างคําถามการวิจัยและการออกแบบการวิจัย 
 จากคําถามการวิจัยท่ีว�าผลกระทบของระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนท่ีส�งผลต�อ
ภาวะความสบายตาโดยครอบคลุมถึงระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนท่ีก�อให�เกิดภาวะความ
สบายตาสําหรับการอ�านและการเขียนหนังสือเป นท่ีมาการออกแบบการวิจัย ซ่ึงวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดคือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพราะเป นวิธีการท่ีผู�วิจัยสามารถสร�าง
สถานการณ9จําลองข้ึนแล�วควบคุมตัวแปรอิสระได�แก� ระดับความส�องสว�าง และ รูปแบบการสอนให�
ส�งผลต�อตัวแปรตามได�และยังสามารถควบคุมปKจจัยบางประการให�เหมือนกันในทุกสถานการณ9เพ่ือ
ไม�ให�มีความแปรปรวนของตัวแปรตามหรือมีความคลาดเคลื่อนน�อยท่ีสุดโดยกําหนดให�มีความ
แตกต�างเฉพาะตัวแปรท่ีได�ควบคุมไว� นอกจากนี้ยังเป นการวิจัยเชิงทดลองมากกว�า 2 กลุ�ม โดยมีการ
สุ�ม (Random) กลุ�มทดลองไม�ใช�การเลือก (Selection) ดังนั้นจึงเป นการวิจัยเชิงทดลองอย�างแท�จริง
(True Experimental Research)  
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ภาพท่ี 3.1: กรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส�องสว�าง 
• 300 ลักซ9 

• 500  ลักซ9 

• 750  ลักซ9 

รูปแบบการสอนภายในห�องเรียน 

• การสอนโดยใช�กระดานไวท9
บอร9ด 

• การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร9 

• การสอนโดยโทรทัศน9 

ภาวะความสบายตา 

1.ระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอน
ท่ีก�อให�เกิดภาวะความสบายตาสําหรับการ
อ�านหนังสือมีลักษณะเป นอย�างไร 

2. ระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอน
ท่ีก�อให�เกิดภาวะความสบายตาสําหรับการ
เขียนหนังสือมีลักษณะเป นอย�างไร 

ป�จจัยท่ีทําให�แสงแปรปรวน 

• แสงบาดตา (Glare) 

• แสงจ�า (Indirect Glare) 

• ความเปรยีบต�าง (Contrast Ratio) 

• การปรับตัวของตาในการมองเห็น  
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3.2 การเปลี่ยนคํานิยามด�านมโนทัศน9เป นคํานิยามปฏิบัติการ 
 
ตารางท่ี 3.1: การแปลนิยามมโนทัศน9เป นนิยามด�านปฏิบัติการสําหรับการอ�าน 
 

 
นิยามด�านมโน

ทัศน9 
 

 
นิยามด�านปฎิบัติการ 

 
ระดับการวัด 

 
เครื่องมือการเก็บ

ข�อมูล 
 

 
วิธีการ

วิเคราะห9 

1 ความส�องสว�าง
ในท่ีนี้หมายถึง
ปริมาณของแสงท่ี
ตกกระทบลงบน
พ้ืนท่ีท่ีนักเรียนนั่ง
เรียนหลัก(task 
area) ซ่ึงมีหน�วย
วัดเป นลูเมนต�อ
ตารางเมตรหรือ 
ลักซ9 (lux) 

ระดับความส�องสว�าง 
โดยการปรับเปลี่ยนค�า
กําลังวัตต9ของ
หลอดไฟให�มี
กําลังไฟฟ\าท่ีแตกต�าง
กัน 3 ระดับตาม
มาตรฐาน CIE IESNA 
คือ 300-500-750 
ลักซ9   
 

 
ระดับการชี้วัด
แบบลําดับข้ัน 

(Ordinal) 

 
การปรับเปลี่ยน
หลอดไฟ 

 
 
Two-Way 
ANOVA 

 
วิเคราะห9จาก
คําถามการ
วิจัยท่ีว�า 
ระดับความ
ส�องสว�างและ
รูปแบบการ
สอนท่ี
ก�อให�เกิด
ภาวะความ
สบายตา
สําหรับการ
อ�านหนังสือมี
ลักษณะเป น
อย�างไร 

2..รูปแบบการ
สอน หมายถึง 
กิจกรรมการสอน
ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ห�องเรียน  

รูปแบบการสอนเป น
ตัวแปรอิสระ ได�แก�  
1. รูปแบบการสอน
โดยใช� กระดานไวท9
บอร9ด 
2. รูปแบบการสอน
โดยใช�โปรเจคเตอร9   
3. รูปแบบการสอน
โดยใช�โทรทัศน9 

 
การชี้วัดแบบ

กลุ�ม(Norminal) 

 
การปรับเปลี่ยน
เครื่องมือการสอน 
 

          (ตารางมีต�อ) 
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ตารางท่ี 3.1 (ต�อ): การแปลนิยามมโนทัศน9เป นนิยามด�านปฏิบัติการสําหรับการอ�าน  
 

 
นิยามด�านมโน

ทัศน9 
 

 
นิยามด�านปฎิบัติการ 

 
ระดับการวัด 

 
เครื่องมือการเก็บ

ข�อมูล 
 

 
วิธีการ

วิเคราะห9 

3.ภาวะความสบาย
ตา ในท่ีนี้หมายถึง 
ภาวะการมองท่ี
ปราศจาก
สิ่งรบกวน เช�น 
วิสัยทัศน9ในการ
มองชัดเจนท้ังภาพ
และตัวอักษร ไม�มี
เงาบดบังหรือแสง
จ�ามาบดบังจนทํา
ให�ต�องเพ�ง และไม�
มีอาการทาง
สายตาต�อการอ�าน 
 
 

ภาวะความสบายตา  
พิจารณาระดับของ
ภาวะสบายตานั้น
พิจารณาได�จาก 
ความรู�สึกไม�สบาย
ตาและอาการต�างๆ  
อาการการคันตา ตา
แห�ง สีผิดเพ้ียน 
น้ําตาไหล ปวดหัว 
ไมเกรนกําเริบ ใน
การวิจัยนี้ ภาวะ
ความสบายตาวัด
จากความรู�สึกไม�
สบายตา รวมถึงการ
อ�านช�าลง อ�านผิด 

 
การชี้วัดแบบ
อันตรภาคชั้น
(Interval) 

 
แบบสอบถาม 

 
Two-Way 
ANOVA 

 
วิเคราะห9จาก
คําถามการ
วิจัยท่ีว�า 
ระดับความ
ส�องสว�างและ
รูปแบบการ
สอนท่ี
ก�อให�เกิด
ภาวะความ
สบายตา
สําหรับการ
อ�านหนังสือมี
ลักษณะเป น
อย�างไร 
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ตารางท่ี 3.2: การแปลนิยามมโนทัศน9เป นนิยามด�านปฏิบัติการสําหรับการเขียน 
 

 
นิยามด�านมโน

ทัศน9 
 

 
นิยามด�านปฎิบัติการ 

 
ระดับการวัด 

 
เครื่องมือการเก็บ

ข�อมูล 
 

 
วิธีการ

วิเคราะห9 

1 ความส�องสว�าง
ในท่ีนี้หมายถึง
ปริมาณของแสงท่ี
ตกกระทบลงบน
พ้ืนท่ีท่ีนักเรียนนั่ง
เรียนหลัก(task 
area) ซ่ึงมีหน�วย
วัดเป นลูเมนต�อ
ตารางเมตรหรือ 
ลักซ9 (lux) 

ความส�องสว�าง โดย
การปรับเปลี่ยนค�า
กําลังวัตต9ของ
หลอดไฟให�มี
กําลังไฟฟ\าท่ีแตกต�าง
กัน 3 ระดับตาม
มาตรฐาน CIE IESNA 
คือ 300-500-750 
ลักซ9   
 

 
ระดับการชี้วัด
แบบลําดับข้ัน 

(Ordinal) 

 
การปรับเปลี่ยน
หลอดไฟ 

 
 

Two-Way 
ANOVA 

 
วิเคราะห9จาก
คําถามการ
วิจัยท่ีว�า 
ระดับความ
ส�องสว�างและ
รูปแบบการ
สอนท่ี
ก�อให�เกิด
ภาวะความ
สบายตา
สําหรับการ
อ�านหนังสือมี
ลักษณะเป น
อย�างไร 

2..รูปแบบการ
สอน หมายถึง 
กิจกรรมการสอน
ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ห�องเรียน  

รูปแบบการสอนเป น
ตัวแปรอิสระ ได�แก�  
1. รูปแบบการสอน
โดยใช� กระดานไวท9
บอร9ด 
2. รูปแบบการสอน
โดยใช�โปรเจคเตอร9   
3. รูปแบบการสอน
โดยใช�โทรทัศน9 

 
การชี้วัดแบบ

กลุ�ม(Norminal) 

 
การปรับเปลี่ยน
เครื่องมือการสอน 
 

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางท่ี 3.2 (ต�อ): การแปลนิยามมโนทัศน9เป นนิยามด�านปฏิบัติการสําหรับการเขียน  
 

 
นิยามด�านมโน

ทัศน9 
 

 
นิยามด�านปฎิบัติการ 

 
ระดับการวัด 

 
เครื่องมือการเก็บ

ข�อมูล 
 

 
วิธีการ

วิเคราะห9 

3.ภาวะความ
สบายตา ในท่ีนี้
หมายถึง ภาวะการ
มองท่ีปราศจาก
สิ่งรบกวน เช�น 
วิสัยทัศน9ในการ
มองชัดเจนท้ังภาพ
และตัวอักษร ไม�มี
เงาบดบังหรือแสง
จ�ามาบดบังจนทํา
ให�ต�องเพ�ง และไม�
มีอาการทาง
สายตา 
 
 

ภาวะความสบายตา  
พิจารณาระดับของ
ภาวะสบายตานั้น
พิจารณาได�จาก
ความรู�สึกไม�สบายตา
และอาการต�างๆ 
ได�แก� การคันตา ตา
แห�ง สีผิดเพ้ียน 
น้ําตาไหล ปวดหัว 
ไมเกรนกําเริบ ใน
การวิจัยนี้ ภาวะ
ความสบายตาวัด
จากความรู�สึกไม�
สบายตา ใช�การวัด
แบบ Likert Scale 
5 ระดับ ซ่ึงมีระดับ
การชี้วัดแบบอันตร
ภาคชั้น (Interval) 

 
การชี้วัดแบบ

ช�วงห�างท่ี
เท�ากัน

(Interval) 

 
แบบสอบถาม 

 
Two-Way 
ANOVA 

 
วิเคราะห9จาก
คําถามการ
วิจัยท่ีว�า 
ระดับความ
ส�องสว�างและ
รูปแบบการ
สอนท่ี
ก�อให�เกิด
ภาวะความ
สบายตา
สําหรับการ
อ�านหนังสือมี
ลักษณะเป น
อย�างไร 
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 3.2.1 ความหมายและการชี้วัดตัวแปร: ความส�องสว�าง 
 ความส�องสว�าง (Illuminance) หมายถึง ความเข�มของการส�องสว�างของพ้ืนผิวท่ีได�รับแสง
สว�างในมุมเชิงของแข็งในทิศทางหนึ่งต�อหน�วยของพ้ืนท่ีท่ีถูกแสงสว�าง มีหน�วยเป นแคนเดลาต�อตาราง
เมตรหรือฟุตแลมเบิร9ต (น้ําผึ้ง สายทอง และอวิรุทธ9 ศรีสุธาพรรณ, 2551 แทนด�วยสัญลักษณ9 (E)  
ซ่ึงหมายถึง ปริมาณแห�งการส�องสว�างบนพ้ืนผิวใด ๆ แล�วสะท�อนบนวัตถุมีหน�วยเป นลักซ9 ต�างจาก
ความจ�า (Brightness) ตรงท่ีความจ�าเป นผลท่ีเกิดจากการท่ีแสงสะท�อนออกจากผิวของวัตถุหรือ
สะท�อนออกจากแหล�งกําเนิดแสงเข�าสู�ตาในปริมาณต�าง ๆ โดยสามารถหาความส�องสว�างได�จาก
มาตรฐานต�าง ๆ ท่ีมีการกําหนดความส�องสว�างของพ้ืนท่ีใช�งานแต�ละอย�างไว� แสงสว�างเป นสิ่งสําคัญ
มากสําหรับการเรียนรู�ของผู�เรียน กล�าวคือ ต�องมีแสงสว�างในปริมาณท่ีเพียงพอให�ผู�เรียนสามารถ
มองเห็นได�ความรู�อย�างชัดเจนจึงต�องมีการกําหนดปริมาณแสงภายในห�องเรียนเพ่ือให�เกิดความสบาย
ตาโดยท่ัวไปมาตรฐานวัดความสบายทางด�านสายตามีการกําหนดไว�ท่ีค�าตํ่าสุดของระดับความสว�างท่ี
วัตถุ ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับพ้ืนท่ีการใช�งาน โดยในพ้ืนท่ีการใช�งานจะมีการพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีทําให�มาตรฐานความส�องสว�างของแต�ละพ้ืนท่ีนั้นแตกต�างกันออกไป สอดคล�องกับท่ี ชํานาญ  
ห�อเกียรติ (2540) ได�อ�างอิงถึงระดับความสว�างท่ีอยู�ในเกณฑ9ท่ีสบายตาสําหรับทํากิจกรรมต�าง ๆ ท้ังนี้
ยังมีสถาบันต�าง ๆ กําหนดมาตรฐานความสบายทางสายตาข้ึน โดยจะกําหนดในลักษณะของค�าตํ่าสุด
ของระดับความสว�างท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมาตรฐานต�าง ๆ มีการกําหนดไว�แตกต�างกันอยู�บ�าง 
 ในงานวิจัยนี้ได�ให�คํานิยาม ความส�องสว�างว�าหมายถึงปริมาณของแสงท่ีกระทบลงบนวัตถุต�อ
พ้ืนท่ีซึ่งมีหน�วยวัดเป น ลูเมนต�อตารางเมตร หรือ ลักซ9 (หากมีหน�วยเป น ลูเมนต�อตารางฟุต ความส�อง
สว�างเป น ฟุตแคนเดิล) ในท่ีนี้หมายถึงปริมาณของแสงท่ีตกกระทบลงบนพ้ืนท่ีท่ีนักเรียนนั่งเรียนหลัก 
(Task Area) ซ่ึงมีนิยามด�านปฎิบัติการคือ การปรับเปลี่ยนค�ากําลังวัตต9ของหลอดไฟให�มีกําลังไฟฟ\า 
ท่ีแตกต�างกัน 3 ระดับตามมาตรฐาน CIE IESNA คือ 300-500-750 ลักซ9 สามารถชี้วัดได�โดยใช�การ 
ชี้วัดแบบลําดับ Ordinal และวิเคราะห9ข�อมูลแบบ Two-Way ANOVA 

3.2.2 ความหมายและการชี้วัดตัวแปร: รูปแบบการสอน 
 รูปแบบการสอน มีความหมายถึงแผนหรือแบบซ่ึงสามารถใช�การสอนในห�องเรียนหรือการ
ถ�ายทอดความรู�หรือการแนะแนวทางให�ผู�เรียนเพ่ือเสริมสร�างความรู� เช�นเดียวกับท่ีโครงการการ
สังเคราะห9รูปแบบ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาการคิดของ
ผู�เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในประเทศและต�างประเทศ (ม.ป.ป.) ได�นิยามถึงรูปแบบการสอน
ว�าคือ แบบแผนการดําเนินการจัดการเรียนรู�ท่ีได�รับการจัดเป นระบบอย�างสัมพันธ9และสอดคล�องกับ
ทฤษฎีหลักการการเรียนรู�หรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ โดยผ�านกระบวนการวิจัยและได�รับการ
พิสูจน9และทดสอบว�ามีประสิทธิภาพ ซ่ึงรูปแบบการสอนจะแสดงข้ันตอนท่ีผู�เรียนจะได�เรียนรู�และ
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ผู�สอนต�องดําเนินการตามข้ันตอนในรูปแบบดังกล�าวเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ตามจุดมุ�งหมายของ
รูปแบบนั้น ๆ 
 สําหรับรูปแบบการสอน ในท่ีนี้ หมายถึง ประเภทของกิจกรรมการสอนท่ีเกิดข้ึนภายใน
ห�องเรียน C4: 202 ได�แก� การเรียนโดยใช�กระดานไวท9บอร9ด การเรียนโดยใช�โปรเจคเตอร9 และการ
เรียนโดยใช�โทรทัศน9เป นตัวแปรอิสระสามารถชี้วัดได�โดยการชี้วัดแบบลําดับ (Ordinal) และวิเคราะห9
ข�อมูลแบบ Two-Way ANOVA 
 3.3.3 ความหมายและการชี้วัดตัวแปร: ภาวะความสบายตา 
 ภาวะความสบายตา (Visual Comfort) นั้นสามารถชี้วัดได�จากความไม�สบายตา (Visual 
Discomfort) ซ่ึงเป นภาวะท่ีมีการนิยามความหมายไว�แตกต�างกันออกไป (นัฐชานนท9 เขาราธ, 
ม.ป.ป.) ได�กล�าวถึงผลกระทบของปKญหาแสงสว�างท่ีไม�เพียงพอต�อการใช�งานว�าเป นสาเหตุทําให�เกิด
ปKญหาต�อสุขภาพตาได� เช�นระคายเคือง เจ็บตา มองเห็นภาพซ�อน ปวดศีรษะและทําให�การมองเห็น
แย�ลงเป นสาเหตุท่ีทําให�คุณภาพในการมองเห็นลดลงและมีอาการทางสายตา ในขณะท่ี จาคูบิแอค
และรีรฮาร9ต (Jakubiec & Reinhart, 2013) สรุปว�าภาวะความไม�สบายตา คืออาการท่ีตรงข�ามกับ
ความสบายตา หรืออาการท่ีเกิดข้ึนจากการมองด�วย เช�น อาการตาแห�ง ปวดศีรษะ ภาพเบลอ รวมถึง
แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทางสุขภาพเช�น พฤติกรรมการนอน การด่ืมคาเฟอีนเพ่ือนํามา
ประเมินผลของการมองโดยภาวะความไม�สบายตา คอนลอน และคณะ (Conlon, et al., 1999) ได�
ให�คํานิยามว�าหมายถึงการท่ีดวงตาเกิดความตึงเครียด เพราะมีการสะสมจากผลกระทบของปKจจัย 
ต�าง ๆ ด�านแสงสว�าง โดยเป นภาวะท่ีเกิดข้ึนในระหว�างการทําการใด ๆ อาจสังเกตได�จากวิธีการอ�าน
ออกเสียงซ่ึงหากเกิดภาวะไม�สบายตาข้ึนก็จะทําให�อ�านได�ช�าลงหรืออ�านแล�วเสียงเบาลงเพราะรู�สึกไม�
ม่ันใจในการอ�าน หรืออ�านผิด ซ่ึงเป นหนึ่งในคําอธิบายถึงความไม�สบายตาได�เป นอย�างดีโดยเขาได�ทํา
การวัดประสิทธิภาพของความไม�สบายตาจากการอ�าน ในขณะท่ีชีดี้, ฮาเยส และเอนเกล (Sheedy, 
Hayes & Engle, 2003) กล�าวว�า ภาวะความไม�สบายตาจะเชื่อมโยงกับอาการปวดศีรษะด�วย 
กล�าวคือภาวะความไม�สบายตานั้นนอกจากภาวะท่ีส�งผลให�การมองเห็นไม�ดีเท�าท่ีควรและเป นการมอง
ชนิดหนึ่งท่ีก�อให�เกิดอาการปวดหัว ภาพเบลอ แรดฮาสริสนัน และแอล (Radhakrishnan & al, 
2005) ท่ีกล�าวถึงอาการกําเริบของไมเกรนเช�นเดียวกับมูลเลินเนอร9, โครนิเคิล, ปาล9มเมอร9, โคลเลอร9 
และวรีเดอร9เวล9ด (Muelleners, Chronicle, Palmer, Koehler & Vredeveld, 2001) โดยบ�อยครั้ง
ภาวะความไม�สบายตาจะทําให�เกิดอาการปวดหัวไมเกรนตามมา ซ่ึงเคยมีการศึกษาพบว�ามีตัวอย�าง
ของคนท่ีมีอาการดังกล�าวคลาลิล (Khalil, 1991) ท่ีมีอาการปวดหัวเม่ือเกิดความไม�สบายตาซ่ึงเป น
อาการหนักสุดท่ีพบจากภาวะความไม�สบายตา 
 สรุปได�ว�าภาวะความไม�สบายตา เป นภาวะท่ีตรงข�ามกับภาวะความสบายตา กล�าวคือภาวะ
ความไม�สบายตานั้นคือภาวะท่ีเกิดจากการมองเห็นไม�สะดวก เช�น วิสัยทัศน9ในการมองเห็นไม�ชัดเจน 
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เจ็บตา เคืองตา ภาพเบลอ ภาพซ�อน และอาจทําให�ปวดศีรษะหรือไมเกรนกําเริบ เนื่องจากกล�ามเนื้อ
ในดวงตาเกิดการเม่ือยล�า ซ่ึงหนึ่งในสาเหตุของความไม�สบายตา และยังอาจเกิดมาจากการใช�สายตา
ในระดับความส�องสว�างท่ีไม�เหมาะสมหรืออาจเกิดจากปKจจัยรบกวนทางด�านแสงอ่ืน ๆ เช�น แสง
สะท�อน แสงจ�า แสงบาดตา ความเปรียบต�างหรือการใช�อุปกรณ9บังแดดท่ีไม�เหมาะสม เป นต�นซ่ึงใน
ท่ีนี้จะไม�ได�มีการศึกษา แต�จะมุ�งเน�นไปท่ีการศึกษามาตรฐานความส�องสว�างภายในห�องเรียนและการ
หาแนวทางปรับระดับความส�องสว�างภายในห�องเรียนเพ่ือลดอาการท่ีเกิดจากภาวะความไม�สบายตา  
สําหรับอาการท่ีเกิดจากภาวะไม�สบายตาผู�ท่ีกําลังเกิดอาการดังกล�าวอาจไม�รู�ตัว ทําให�มีวิธีการวัด
ความไม�สบายตาเกิดข้ึน โดยวิธีทดสอบเบื้องต�นคือการวัดความไม�สบายตาด�วยการอ�านออกเสียง  
ซ่ึงหากพบว�ามีการอ�านช�าลง อ�านผิดบ�อยครั้ง หรืออ�านแล�วเสียงเบาลงก็สามารถบ�งชี้ได�ถึงอาการ
ความไม�สบายตาได� จากคํานิยามและวิธีการวัดความไม�สบายตาเหล�านี้จะนําไปเป นส�วนหนึ่งในการ
ออกแบบการทดลองและการจัดทําแบบสอบถาม ซ่ึงในการวิจัยนี้ภาวะความสบายตาสามารถชี้วัดจาก
ความรู�สึกไม�สบายตาโดยใช�การวัดแบบลิเคิร9ท (Likert Scale) ซ่ึงมีระดับการชี้วัดแบบอันตรภาคชั้น
(Interval) 5 ระดับหมายถึงช�วงของคะแนนในแต�ละพวกท่ีแบ�ง โดยอันตรภาคชั้นตํ่าสุด หมายถึง 
อันตรภาคชั้นของข�อมูลท่ีมีค�าตํ่าสุดอยู�อันตรภาคชั้นสูงสุด หมายถึงอันตรภาคชั้นของข�อมูลท่ีมี
ค�าสูงสุดอยู�อันตรภาคชั้นตํ่ากว�าหมายถึงอันตรภาคชั้นของข�อมูลท่ีมีค�าน�อยกว�าและอันตรภาคชั้นสูง
กว�าหมายถึงอันตรภาคชั้นของข�อมูลท่ีมีค�ามากกว�าสร�างเป นแบบสอบถามแล�วนําข�อมูลมาแปล
ค�าเฉลี่ยระดับภาวะความสบายตา ออกเป น 5 ระดับ โดยการหาความกว�างของอันตรภาคชั้นสร�าง
ตามมาตรวัดของลิเคิร9ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ9การให�คะแนนคําตอบดังนี้ 

5 คะแนน สําหรับความคิดเห็น มีภาวะความสบายตามากท่ีสุด 
4 คะแนน สําหรับความคิดเห็น มีภาวะความสบายตามาก 
3 คะแนน สําหรับความคิดเห็น มีภาวะความสบายตาปานกลาง 
2 คะแนน สําหรับความคิดเห็น มีภาวะความสบายตาน�อย 
1 คะแนน สําหรับความคิดเห็น มีภาวะความสบายตาน�อยท่ีสุด 

 
3.3 การศึกษานําร�อง  
 จากการสํารวจรูปแบบการสอนเบื้องต�นท่ีเกิดข้ึนภายในในห�อง C4: 202 พบว�ามีรูปแบบการ
สอน ได�แก� การสอนโดยใช�กระดานไวท9บอร9ด การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร9และการสอนโดยใช�
โทรทัศน9โดยในทุกรูปแบบการสอนมีท้ังกิจกรรมการอ�านและการเขียนเช�นเดียวกัน 
 การให�แสงสว�างเป นการให�แสงจากแสงประดิษฐ9ประเภทแสงทางอ�อม (Indirect Lighting)  
ใช�แสงประดิษฐ9จากหลอดฟลูออเรสเซนต9ประเภท T5 ชนิดวอร9มไวท9 ท่ีมีอายุการใช�งาน 15,000
ชั่วโมงและมีค�า CRI สูงจึงเหมาะกับการใช�ในบริเวณท่ีมีการเป}ดไฟต�อเนื่องเป นเวลานานไม�ต�องเปลี่ยน
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หลอดบ�อย ๆ ซ่ึงเป นหลอดประหยัดพลังงานท่ีกําลังไฟฟ\า 28 วัตต9 จํานวน 2 หลอดต�อ 1 โคมไฟ   
ท้ังห�องรวมจํานวน 4 โคม 8 หลอด มีสีของแสงเป นสีวอร9มไวท9 ขาวออกเหลืองนวลและมีหน�าต�างป}ด
ด�วยมู�ลี่บังแดดตลอดเวลาและดวงโคมส�องลงท่ีให�แสงท่ีพ้ืนผิวในแนวระนาบเป นหลักเป นคอมแพ็ค
ฟลูออเรสเซนต9จํานวน 3 หลอด ติดต้ังบริเวณหน�าห�องเรียน 
 
3.4 การเก็บข�อมูล 
 ข้ันตอนการเก็บข�อมูลเบื้องต�นคือการสังเกตการณ9และสัมภาษณ9เพ่ือเก็บข�อมูลของห�องเรียน
กรณีศึกษา ได�แก� 
  1) ข�อมูลด�านกิจกรรมและรูปแบบการสอนท่ีเกิดข้ึนภายในห�องเรียน ในเบื้องต�น
พบว�ามีการใช�สื่อการสอนหลายประเภท แต�ท่ีใช�เป นประจําได�แก� กระดานไวท9บอร9ด โปรเจคเตอร9 
และโทรทัศน9 
  2) ข�อมูลด�านลักษณะสภาพแวดล�อมทางกายภาพด�านแสงสว�างภายในห�องเรียน
พบว�ามีการใช�งานท้ังแสงประดิษฐ9และแสงธรรมชาติ 
  3) การรวบรวมข�อมูลในข้ันตอนการแจกแบบสอบถามข�อมูลท่ีได�ในข้ันตอนนี้เป น
การประเมินภายหลังจากท่ีเข�าสํารวจ การสัมภาษณ9เบื้องต�น และการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือจัดทํา
แบบสอบถามประกอบการทดลองต�อไป 
  4) การจําลองการทดลอง โดยการต้ังค�าสภาพแสงเพ่ือให�ได�ระดับความส�องสว�างท่ี
ต�องการทดลองท้ัง 3 ระดับ และ ทดสอบแบบทดสอบต�าง ๆ ท่ีจะนําไปใช�ในการทดลอง  
 3.4.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของระดับความส�องสว�างภายในห�องเรียนและรูปแบบการสอน 
ท่ีมีผลต�อความรู�สึกสบายตา มีกลุ�มประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ได�แก� นักศึกษาอาสาสมัครระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาพยนตร9 คณะนิเทศศาสตร9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป นชั้นป�ท่ี 1 ถึงป� 4 
จํานวน 180 คน  
 วิธีในการเลือกใช�การเลือกโดยการสุ�มแบบอิสระ เพราะเป นวิธีการท่ีสามารถเฉลี่ยอิทธิพล
ของตัวแปรเกิน ระหว�างกลุ�มให�มีค�าเท�าเทียมกัน โดยกลุ�มตัวอย�างจะไม�ทราบมาก�อนว�าจะได�ทดลอง
ในระดับความส�องสว�างท่ีเท�าใดและอัตราส�วน 1 คนสามารถทดลองได�เพียง 1 สถานการณ9เท�านั้น 
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ตารางท่ี 3.3: แสดงสถานการณ9ท่ีกําหนดในการทดลอง 

 
3.4.2 งานท่ีมอบหมายให�ปฏิบัติ 
ให�ผู�ทดลองทําแบบทดสอบงานท่ีได�รับมอบหมาย ภายใต�ระดับแสงสว�าง และรูปแบบการ

สอนท่ีกําหนด โดยมีลําดับการทดลองดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 ให�ผู�ทดลองนั่งประจําท่ีแล�วมอบหมายให�ผู�ทดลองทําแบบทดสอบส�วนท่ี 1 การ

ประเมินความสามารถในการมองเห็น โดยให�ตอบแบบสอบถามประวัติด�านสายตา และพฤติกรรมท่ี
ส�งผลต�ออาการทางสายตา 

ข้ันตอนท่ี 2 มอบหมายให�ผู�ทดลองอ�านข�อความท่ีปรากฏในใจ โดยอ�านแบบกวาดสายตา 
(Skimming) แล�วให�ผู�ทดลองอ�านข�อความท่ีกําหนดโดยอ�านในใจอีกครั้ง แต�กําหนดให�อ�านแบบต้ังใจ
อ�าน (Scanning) ต�อจากนั้นจึงให�ผู�ทดลองทําแบบทดสอบทันทีเพ่ือไม�ให�จดจดข�อความ            

ข้ันตอนท่ี 3 มอบหมายให�ผู�ทดลองอ�านข�อความท่ีปรากฏบนสื่อการเรียนท่ีกําหนดโดยอ�าน
แบบกวาดตา จากนั้นให�ผู�ทดลองคัดลอกข�อความงานท่ีมอบหมายให�ปฏิบัติระหว�างการทดลอง 
 หลังจากส�วนท่ี 1 ให�ผู�ทดสอบปฎิบัติตามกิจกรรมท่ีมอบหมายให�ทํา ดังต�อไปนี้ 

1) การอ�านข�อความแบบกวาดสายตา 
โดยโจทย9ท่ี 1 ซ่ึงเป นโจทย9ท่ีประกอบไปด�วยตัวอักษรภาษาไทย อักษรภาษาอังกฤษ  

และตัวเลขอารบิค “ในป� พ.ศ. 2540 มีปรากฏการณ9ท่ีสร�างความต่ืนตัวให�กับวงการหนังไทย  
นั่นคือความสําเร็จชนิดทําลายสถิติหนังไทยทุกเรื่องด�วยรายได�มากกว�า 70 ล�านบาทจากหนังของ 
ไทเอนเตอร9เทนเมนต9 (TAI Entertainment) เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมืองท่ีมีเนื้อหาเล�าย�อนถึง
กรุงเทพมหานครยุคก�อนพุทธศักราช 2500 ท่ีเหล�านักเลงอันธพาลวัยรุ�นครองเมืองอย�างไม�หวั่นเกรง
กฎหมาย กํากับโดยนนทรี นิมิบุตร” 
 
 

 
ระดับความ
ส�องสว�าง 
(ลักซ9) 

รูปแบบการสอน 

สอนโดยใช�กระดาน
ไวท9บอร9ด (คน) 

สอนโดยใช�โปรเจคเตอร9 
(คน) 

สอนโดยใช�โทรทัศน9 
(คน) 

300  20 20 20 

500  20 20 20 

750 20 20 20 
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ภาพท่ี 3.2: แสดงการอ�านข�อความแบบกวาดสายตา 
 

 
 
 

2) การอ�านข�อความแบบต้ังใจอ�าน 
โดยโจทย9ท่ี 2 ซ่ึงเป นโจทย9ท่ีประกอบไปด�วยตัวอักษรภาษาไทย อักษรภาษาอังกฤษ  

และตัวเลขอารบิค “ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ได�มีกลุ�มนักสร�างภาพยนตร9ชาวอเมริกันจากบริษัทยูนิเวอร9
แซล (Universal) ได�มาถ�ายภาพยนตร9ในประเทศไทยเรื่อง นางสาวสุวรรณ โดยใช�นักแสดงท้ังหมดซ่ึง
นับว�าเป นภาพยนตร9เรื่องแรกของเมืองไทยออกฉายในกรุงสยามเป นครั้งแรกเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 
พ.ศ 2466 ท�ามกลางความต่ืนเต�นของประชาชน” 
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ภาพท่ี 3.3: แสดงการอ�านข�อความแบบต้ังใจอ�าน 
 

 
 

3) การอ�านข�อความแล�วคัดลอก 
จากข�อความในข�อ 2 ผู�เข�าทดสอบต�องคัดลอกข�อความภายในเวลา 5 นาที 

 
ภาพท่ี 3.4: แสดงการอ�านข�อความแล�วคัดลอก 
 

 
 

แบบสอบถามประกอบด�วยประเด็นต�าง ๆ ดังต�อไปนี้  
ส�วนท่ี 1 ประวัติความผิดปกติทางด�านสายตา ประกอบด�วย 7 ประเด็น ได�แก� ความผิดปกติ

ด�านสายตาเช�น สายตาสั้น สายตายาว การด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีส�วนผสมของคาเฟอีน แอลกฮอล9 หรือยาท่ี
มีผลข�างเคียง ก�อนการทดสอบ ความรู�สึกประหม�า ความอ�อนเพลียจากการอดนอน การหิว  ประวัติ
การปวดหัวหรือไมเกรน (ภาคผนวก ก) 
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 3.4.3 สถานท่ีทดลอง 
สถานท่ีทดลอง คือ ห�อง C4: 202 หรือ ห�องวางแผนปฎิบัติงานควบคุมงานสร�างภาพยนตร9   
1) ข�อมูลเก่ียวกับห�องเรียน C4: 202  

 ห�องเรียน C4: 202 เป นห�องเรียนท่ีใช�เรียนวิชาการวางแผนการผลิตภาพยนตร9ตั้งอยู�ชั้น 2 
ภายในอาคารศูนย9ศิลปะภาพยนตร9และสื่อดิจิทัล ภาควิชาภาพยนตร9 คณะนิเทศศาสตร9 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  

2) ลักษณะการใช�งานภายในห�องเรียน  
มีการใช�งานทุกวันโดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร9ชั้นป�ท่ี 1-4 เรียนครั้งละไม�เกิน 20 คนโดย

ใช�สื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท ได�แก� กระดานไวท9บอร9ด โปรเจคเตอร9 และโทรทัศน9  
ซ่ึงการใช�งานท้ังหมดนั้นเกิดข้ึนภายใต�การกําหนดระดับความส�องสว�างเป นค�าเฉลี่ยเพียงระดับเดียว
เท�านั้น 

3) ลักษณะการใช�แสง 
ลักษณะของแสงภายในห�องเรียนนั้นมีการใช�แสงท้ังแสงประดิษฐ9และแสงธรรมชาติ โดยมีการ

ใช�แสงประดิษฐ9เป นหลัก และมีสีของแสงเป น Cool White ขาวออกเหลืองนวล ลักษณะการให�แสงมี
ท้ัง Direct และ Indirect Light ลักษณะไฟฟ\า มีหลอดฟลูออเรสเซนต9 (T5) และหลอดคอมแพ็ค
ฟลูออเรสเซนต9  สําหรับการสํารวจเบื้องต�นพบว�า กรณีศึกษามีปKญหาเรื่องแสงสว�างท่ีไม�ท่ัวถึงท้ังห�อง
เพราะมีการใช�สื่อหลายประเภททําให�เกิดแสงจ�าในหลายจุดเม่ือมีการใช�งาน นอกจากนี้ยังไม�มีการ
แยกสวิตซ9ไฟกับการใช�งาน เช�น บริเวณไวท9บอร9ด  อีกท้ังการใช�ไฟดาวน9ไลท9บริเวณหน�าห�องยังทําให�
เกิดเงาตกกระทบท่ีใบหน�าของผู�นําเสนอผลงานหน�าห�องเรียน และจากการสัมภาษณ9เบื้องต�นพบว�า
นักศึกษาส�วนหนึ่งเกิดปKญหาความไม�สบายตา 
 4) สภาพแวดล�อมทางด�านกายภาพในห�องเรียน 

ห�องเรียน C4: 202 สามารถเข�าถึงได�โดยทางบันไดและลิฟท9 ภายในห�องเรียนด�านทิศใต�ของ
ห�องเป นผนังมีหน�าต�างและช�องแสงตลอดแนว ประตูทางเข�าหนึ่งทางด�านทิศเหนือ ส�วนด�าน
ตะวันออกมีกระดานไวท9บอร9ดยาวตลอดแนว ด�านทิศตะวันตกเป นผนังทึบ ขนาดของห�องเรียนมี
ขนาดห�อง 6 x 8 เมตร สูง 2.8 เมตร มีจอรับภาพขนาด 120 นิ้ว มีระยะห�างจากเครื่องโปรเจคเตอร9 
4.2-5.00 เมตร มีการใช�เครื่องวัดแสง Digicon lx-50 ย�านการวัด: 2,000 - 20,000 ลักซ9 
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ภาพท่ี 3.5: แผนผังและลักษณะห�องเรียน C4: 202 ห�องวางแผนการผลิตภาพยนตร9 
 

 
 
 

ท่ีมา: ฝ�ายอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (ม.ป.ป. ก). แผนผังและลักษณะห�องเรียน C4: 202 

ห�องวางแผนการผลิตภาพยนตร� AutoCAD. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
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ภาพท่ี 3.6: ภาพมุมตัดห�องเรียน C4: 202 ห�องวางแผนการผลิตภาพยนตร9 
 
 

 
 

 
 

 
 
ท่ีมา: ฝ�ายอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (ม.ป.ป. ก). แผนผังและลักษณะห�องเรียน C4: 202 

ห�องวางแผนการผลิตภาพยนตร� AutoCAD. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
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ภาพท่ี 3.7: ลักษณะห�องเรียน C4: 202 ห�องวางแผนการผลิตภาพยนตร9 
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ภาพท่ี 3.8: แผนผังเฟอร9นิเจอร9ภายในห�องเรียน C4: 202 ห�องวางแผนการผลิตภาพยนตร9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ท่ีมา: ฝ�ายอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (ม.ป.ป. ก). แผนผังและลักษณะห�องเรียน C4: 202 

ห�องวางแผนการผลิตภาพยนตร� AutoCAD. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
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จากภาพท่ีภาพท่ี 3.8 แผนผังเฟอร9นิเจอร9ภายในห�องเรียน C4: 202 ห�องวางแผนการผลิต
ภาพยนตร9 มีรายละเอียดดังนี้ 

- F7 เก�าอ้ีอาจารย9 เป นเก�าอ้ีเบาะกรุผ�ามีล�อเลื่อน ขนาดกว�าง 65 x ลึก 60 X ยาว 92 ซม. 

- F 10 โต�ะเรียน 4 ท่ีนั่งวัสดุด�านบน Laminate สีเทาอ�อน ป}ดผิวด�วย Melamine  
ขาเหล็กกล�อง 1" x 2" ทําสี Powder Coating สีเทาเข�ม ขนาด กว�าง 90 x ลึก 200 X สูง 73 ซม. 

- F 12 เก�าอ้ีนักเรียน วัสดุไม�อัดดัดข้ึนรูปป}ดผิว Laminate ขาอลูมิเนียม เก�าอ้ีมีพนักพิง 
ขนาด 54 x สูง 90 ซม. สูงจากพ้ืนถึงท่ีนั่ง 43 เซนติเมตร พนักสูง 47 ซม. 

- F 13 โต�ะอาจารย9ประจําวิชา 1 ท่ีนั่งวัสดุด�านบน: Particle board ป}ดผิวด�วย HPL. 
Laminate สีเทาอ�อนขาเหล็กกล�อง 1" x 2" ทําสี Powder Coating สีเทาเข�ม ขนาด กว�าง 60 x ลึก
150 x สูง 73 เซนติเมตรขนาด 600 x 2000 ตร.ซม.  

- B 3 โปรเจคเตอร9 
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ตารางท่ี 3.4: แหล�งให�แสงและลักษณะการใช�แสง  
 

ลําดับ แหล�งให�แสง จํานวน/
วัตต9 

บริเวณท่ีติดต้ังและลักษณะการใช�งาน 
 

1 หลอดคอมแพคดาวน9ไลท9 

 

3x24W บริเวณหน�าห�อง 
ใช�เวลามีการนําเสนอผลงานหน�าชั้นเรียนเพ่ือ 
 
 

2 หลอดฟลูออเรสเซนต9 (T5) 

 

12x28W ส�วนกลางห�อง 
เป}ดทุกดวงตลอดเวลาท่ีมีการเรียนการสอน 
รวมถึงขณะมีการใช�งานจอโปรเจคเตอร9ด�วย 
 
 

กล�องโคมไฟ 

 

    6 บริเวณกลางห�อง 
ใช�กล�องโคมไฟ EL-QUARKII Microprisma 
CDP FDH G5x28W,ECG,RAL9006ท่ีรองรับ
การใช�งานสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต9 (T5) 
เท�านั้น มีแผ�นสะท�อนแสงเป น Microprisma 
CDP วัสดุของโคมไฟเป น SheetSteel, 
extruded aluminiumแผ�นสะท�อนแสงเป น 
polycarbonate with microprismatic 
finish CDP ผิวหน�าครอบฝาสีเทา (RAL 
9006)มีเชือกห�อยกับกล�องโคมไฟกล�องโคมไฟ
ทําหน�าท่ีกําหนดทิศทางของแสงภายในกล�อง
โคม  

          (ตารางมีต�อ)   
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ตารางท่ี 3.4 (ต�อ): แหล�งให�แสงและลักษณะการใช�งาน  
 

ลําดับ แหล�งให�แสง จํานวน/
วัตต9 

บริเวณท่ีติดต้ังและลักษณะการใช�งาน 
 

3 
 
 

หน�าต�างป}ดมู�ลี่กรองแสง 

 
 

- ส�วนหลังห�อง 
ไม�มีการเป}ดมู�ลี่ระหว�างการเรียนการสอน 
 

 
 
ภาพท่ี 3.9: แสดงการใช�หลอดฟลูออเรสเซนต9ภายในกล�องโคมไฟและหลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต9
     บริเวณหน�าห�องเรียน 
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ภาพท่ี 3.10: แสดงแผนผัง Reflected Ceiling Plan 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ท่ีมา: ฝ�ายอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (ม.ป.ป. ข). แสดงแผนผัง Reflected Ceiling Plan  

AutoCAD. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
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ภาพท่ี 3.11: แสดง Partition & Finishing Plan 
 

 
 
  
 
ท่ีมา: ฝ�ายอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (ม.ป.ป. ค). แสดงแผนผัง Partition & Finishing 

Plan AutoCAD. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
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 3.4.4 ข้ันตอนในการทดลอง 
 ในการทดลองแบ�งเป น 3 วัน โดยทดลองวันละ 1 สภาพแสง พร�อมให�ผู�เข�าทดลองทํา
แบบสอบถามดําเนินการทดลองปรับความส�องสว�าง ระหว�างเดือน มีนาคม-เมษายน จํานวน 3 วัน 
ช�วงเวลา 8.00 -16.00 น. การทดลองละ 10-15 นาทีต�อ 1 สถานการณ9 โดยมีลําดับการทดลองดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 มอบหมายให�ผู�ทดลองทําแบบทดสอบส�วนท่ี 1 การประเมินความสามารถในการ
มองเห็น โดยให�ตอบแบบสอบถามประวัติด�านสายตา และพฤติกรรมท่ีส�งผลต�ออาการทางสายตา 
 ข้ันตอนท่ี 2 มอบหมายให�ผู�ทดลองอ�านข�อความท่ีปรากฏในใจ โดยอ�านแบบกวาดสายตา 
(Skimming) แล�วให�ผู�ทดลองอ�านข�อความท่ีกําหนดโดยอ�านในใจอีกครั้ง แต�กําหนดให�อ�านแบบต้ังใจ
อ�าน (Scanning) ต�อจากนั้นจึงให�ผู�ทดลองทําแบบทดสอบทันทีเพ่ือไม�ให�จดจําข�อความได� 
           ข้ันตอนท่ี 3 มอบหมายให�ผู�ทดลองอ�านข�อความท่ีปรากฏบนสื่อการเรียนท่ีกําหนดโดยอ�าน
แบบกวาดตา จากนั้นให�ผู�ทดลองคัดลอกข�อความ 
 วิธีการทดลองตามท่ีได�ออกแบบการทดลองเป น 3 x 3 Factorial Experimental Design 
โดยการทดลองท่ีปรับเปลี่ยนตัวแปรอิสระท้ัง 2 ตัวคือระดับความส�องสว�างซ่ึงมี 3 ระดับ ได�แก� 300 
ลักซ9 500 ลักซ9 และ 750 ลักซ9และ รูปแบบการสอน 3 กิจกรรม ได�แก� การสอนโดยใช�กระดานไวท9
บอร9ด การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร9และการสอนโดยใช�โทรทัศน9 แสดงในตารางสถานการณ9การทดลอง
ได�รวมท้ังหมด 9 สถานการณ9 (ตารางท่ี 3.3) เพ่ือนําผลท่ีวัดจากตัวแปรตามหรือภาวะความสบายตา 
ไปวิเคราะห9โดยใช�สถิติการวิเคราะห9ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ซ่ึงจะเป นแบบ 2 ทาง
เพราะมีตัวแปรอิสระเกินหนึ่งตัวท่ีมีอิทธิพลต�อผลภาวะความสบายตา 
 
3.5 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�สร�างเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังนี้การ
เก็บข�อมูลแบบนําร�อง คือ การเข�าเก็บข�อมูลเบื้องต�นโดยการสัมภาษณ9 ถ�ายภาพ เก็บข�อมูลด�าน
พฤติกรรมการใช�งานทําให�ทราบปKญหาท่ีเกิดข้ึน  
 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก� สังเกตการณ9แบบมีส�วนร�วม เฝ\าติดตามดูพฤติกรรมการใช�
งาน ถ�ายภาพ สัมภาษณ9เพ่ือเก็บข�อมูลด�านพฤติกรรมการใช�งานและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในห�อง 
เรียนว�าแต�ละกิจกรรมนั้นมีความต�องการในการใช�แสงสว�างในระดับใด โดยพิจารณาจากสภาวะ 
ความสบายตาท้ังการวัดระดับความสว�าง การทําแบบสอบถามและ การสัมภาษณ9 แบบสอบถาม
ประกอบด�วย 3 ส�วน ได�แก�    

ส�วนท่ี 1 การประเมินความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity Test) เพ่ือตรวจสอบ
ข�อมูลเก่ียวกับประวัติด�านสายตาและพฤติกรรมท่ีส�งผลต�ออาการทางสายตา เช�น การด่ืมแอลกอฮอล9 
คาเฟอีน โดยผู�ทดสอบเขียนตอบใช�เวลาการตอบภายในเวลา 5 นาที  
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ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามการอ�านเพ่ือประเมินความรู�สึกสบายตา โดยกําหนดโจทย9เป น
บทความประกอบด�วยภาษาไทยภาษาอังกฤษและตัวเลข โดยผู�ทดสอบเขียนอ�านและตอบใน
แบบสอบถามใช�เวลา 5 นาที  

ส�วนท่ี 3 เป นแบบสอบถามการคัดลอกข�อความผู�ทดสอบอ�านในใจคัดตามสิ่งท่ีเห็นภายใน
เวลา 5 นาทีแล�วส�งแบบสอบถามทันที 
 
3.6 การวิเคราะห9ข�อมูล  
 จากการวิจัยเรื่องท่ีว�า ผลกระทบของระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนท่ีมีผลต�อ
ภาวะความสบายตา โดยศึกษาครอบคลุมถึงระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนท่ีก�อให�เกิด
ภาวะความสบายตาสําหรับการอ�านและการเขียนหนังสือสามารถชี้วัดผลได�ด�วยการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ซ่ึงเป นการวิจัยท่ีผู�วิจัยกระทํากับตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลองโดย
ควบคุมตัวแปรมากกว�าหนึ่งตัวให�ส�งผลต�อตัวแปรตามเป นการวิจัยเชิงทดลองมากกว�า 2 กลุ�ม โดยมี
การออกแบบการทดลองเป น 3 x 3 Factorial Experimental Design ซ่ึงเป นวิจัยเชิงทดลองท่ี
ต�องการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ต้ังแต� 2 ตัวข้ึนไป ท่ีมีต�อตัวแปรตาม 1 ตัว ในท่ีนี้คือมีตัวแปร
อิสระ 2 ตัว หรือมี 2 Factors คือ ระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนและตัวแปรควบคุมคือ
ระดับความส�องสว�าง ซ่ึงมี 3 ระดับ ได�แก� 300 500 ลักซ9 และ 750 ลักซ9  และรูปแบบการสอนได�แก� 
การสอนโดยใช�กระดานไวท9บอร9ด การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร9และ การสอนโดยใช�โทรทัศน9 สําหรับ
สถิติท่ีใช�ในการวิจัยคือ สถิติการวิเคราะห9ความแปรปรวนซ่ึงจะเป นแบบ 2 ทาง เพราะมีการศึกษาถึง
ตัวแปรอิสระมากกว�าหนึ่งตัวคือระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนท่ีส�งผลต�อตัวแปรตามซ่ึงมี 
1 ตัวในท่ีนี้คือภาวะความสบายตา นอกจากนี้วิธีการนี้ยังสามารถศึกษาได�ถึงปฏิสัมพันธ9ระหว�างตัว
แปรอิสระ 2 ตัวได�อีกด�วย ดังนั้นการวิจัยนี้จึงเหมาะกับการวิเคราะห9ด�วยวิธีทางสถิติการวิเคราะห9
ความแปรปรวนแบบสองทาง 
 



 

ภาพที่ 3.12: แสดงขั้นตอนการทดลอง 
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42%

58%

สัดส�วนเพศของกลุ�มตัวอย�าง

บทท่ี 4 
ผลการทดลอง 

 
 จากคําถามการวิจัยท่ีว�า ผลกระทบของระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนส�งผลต�อ
ภาวะความสบายตาโดยศึกษาครอบคลุมถึงระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนท่ีก�อให)เกิดภาวะ
ความสบายตาสําหรับการอ�านและการเขียนหนังสือนําไปสู�การออกแบบรูปแบบการทดลองและการ
ทดลองกับกลุ�มประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ได)แก� นักศึกษาอาสาสมัครระดับปริญญาตรีชั้นป0ท่ี 1 ถึง 
ป0 4 สาขาวิชาภาพยนตร3 คณะนิเทศศาสตร3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 180 คนมีวิธีในการเลือก
โดยการสุ�มอย�างอิสระ เพราะเป8นวิธีการท่ีสามารถเฉลี่ยอิทธิพลของตัวแปรอิสระต�าง ๆ ระหว�างกลุ�ม
ให)มีค�าเท�าเทียมกันได)จากการทดลองสามารถรายงานผลกระทบของรูปแบบการสอนต�อภาวะความ
สบายตาสําหรับการอ�านและการเขียนได)ดังต�อไปนี้ 
 
4.1ข)อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง 
 งานวิจัยนี้ได)มีการคัดเลือกโดยการสุ�มโดยอิสระเพ่ือให)ประชากรท่ีเป8นนักศึกษาทุกคนมี
โอกาสเท�าเทียมกันในการถูกเลือกและคาดว�าข)อมูลเหล�านี้จะใช)เป8นฐานข)อมูลเพ่ืออ)างอิงกับประชากร
ได)ผู)วิจัยสันนิษฐานว�าในข)อมูลจริงก็จะเป8นเช�นเดียวกันนี้โดยกลุ�มประชากรนักศึกษาอาสาสมัครระดับ
ปริญญาตรีชั้นป0ท่ี 1 ถึงป0 4 สาขาวิชาภาพยนตร3 คณะนิเทศศาสตร3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากท้ังหมด
180 คน พบว�า มีกลุ�มตัวอย�างเพศชาย 75คนคิดเป8น 42เปอร3เซ็นต3 และเพศหญิง 105 คนคิดเป8น 58
เปอร3เซ็นต3  
 
ภาพท่ี 4.1: สัดส�วนเพศของกลุ�มตัวอย�าง 
 

เพศชาย 75 คน  
คิดเป8น 42 เปอร3เซ็นต3 

         เพศหญิง 105 คน 
         คิดเป8น 58 เปอร3เซ็นต3 
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77%

23%

สัดส�วนช�วงอายุของกลุ�มประชากร

38%

62%

สัดส�วนความผิดปกติทางสายตา(สายตาส้ัน-ยาว)

จากผลสํารวจในแบบสอบถามส�วนท่ี 1 พบว�ามีสัดส�วนช�วงอายุ 18-20 จํานวน 139 คนคิด
เป8น 77 เปอร3เซ็นต3และช�วงอายุ 21-25 จํานวน 41 คนคิดเป8น 23 เปอร3เซ็นต3  

 

ภาพท่ี 4.2: สัดส�วนช�วงอายุของกลุ�มประชากร 
 

ช�วงอายุ 18-20 จํานวน 
139 คน คิดเป8น 77 
เปอร3เซ็นต3 
ช�วงอายุ 21-25 จํานวน 
41 คนคิดเป8น                      
23 เปอร3เซ็นต3 

 
 

 
 
 

จากผลสํารวจในแบบสอบถามส�วนท่ี 1 พบว�า เม่ือสํารวจความผิดปกติทางสายตาเก่ียวกับ
สายตาสั้นยาวของผู)ท่ีทําการทดสอบ พบว�า จาก 180 คนมี 68 คนคิดเป8น 38 เปอร3เซ็นต3ท่ีไม�มีอาการ
ผิดปกติหรือพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต�อการเกิดภาวะความไม�สบายตา และมี 112 คนคิดเป8น 62 เปอร3เซ็นต3
ท่ีมีความผิดปกติและมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต�อภาวะความไม�สบายตา แต�ไม�มีปHญหาต�อการมองเห็น 
จําแนกได)ดังนี้  

 

ภาพท่ี 4.3: สัดส�วนความผิดปกติทางสายตา (สายตาสั้น-ยาว) 
 

ผู)ท่ีไม�มีอาการผิดปกติ  
หรือพฤติกรรมท่ีเสีย่งต�อ
การเกิดภาวะความไม�สบาย
ตามี 68 คนคิดเป8น 38 
เปอร3เซ็นต3 

 ผู)ท่ีมีความผิดปกติและมี
พฤติกรรมท่ีเสี่ยงต�อภาวะ
ความไม�สบายตาม1ี12 คน
คิดเป8น 62 เปอร3เซ็นต3 
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 จากผลสํารวจในแบบสอบถามส�วนท่ี 1 เม่ือทดสอบความสามารถในการมองเห็น (Visual 
Acuity) พบว�ามีผู)ท่ีสายตาสั้นหรือใส�คอนแทคเลนส3สายตา 28 คน คิดเป8น 16 เปอร3เซ็นต3 แต�ได)ใส�
แว�นสายตาหรือคอนแทคเลนส3สายตาจึงทําให)ไม�มีปHญหาด)านการมองเห็นผู)ท่ีดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอ
ลกฮอล3 6 คนคิดเป8น 4 เปอร3เซ็นต3ท่ีผู)ท่ีดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีคาเฟอีน 14 คนคิดเป8น 8 เปอร3เซ็นต3ผู)ท่ีอด
นอนแต�ไม�มีผลกระทบทางด)านสายตาจากการอดนอน 9 คน คิดเป8น 5 เปอร3เซ็นต3 และผู)ท่ีมีอาการ
หิว 55 คนคิดเป8น 30 เปอร3เซ็นต3 แต�ไม�ส�งผลกระทบต�อสายตาในการมองเห็น 
 
ภาพท่ี 4.4: ผลทดสอบความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity) 
 

 
 
สายตาสั้น 16 คน 9 เปอร3เซนต3 
Alc 6 คน 4 เปอร3เซนต3 
คาเฟอีน 14 คน 8 เปอร3เซนต3 
อดนอน 9 คน 5 เปอร3เซนต3 
หิว 55 คน 31 เปอร3เซนต3 
ปกติ 80 คน 43 เปอร3เซนต3 

 
 
 

9%
4%

8%

5%

31%

43%

ผลทดสอบความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity)

สายตาสั้น

Alc 

คาเฟอีน

อดนอน

หิว

ปกติ
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4.2 รายงานผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้เป8นงานวิจัยเชิงทดลองท่ีศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระต้ังแต� 2 ตัวข้ึนไปท่ีมีผลต�อ
ตัวแปรตาม 1 ตัว จึงใช)วิธีการทางสถิติแบบ Two-way Analysis of Variance ในการวิเคราะห3ผล
เพ่ือตอบคําถามการวิจัยท่ีว�า ระดับความส�องสว�างท่ีส�งผลต�อรูปแบบการสอนซ่ึงได)แก� การสอนโดยใช)
กระดานไวท3บอร3ด การสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3และการสอนโดยใช)โทรทัศน3ท่ีส�งผลต�อภาวะความ
สบายตาควรมีระดับความส�องสว�างเท�าใด ผู)วิจัยได)ทดลองตามการออกแบบสถานการณ3ทดลองรวม 9
สถานการณ3 (ตารางท่ี 3.3) และมอบหมายกิจกรรมให)แก�กลุ�มผู)ทดลองทดสอบ โดยให)เวลาการ
ทดสอบสถานการณ3ละ 15 นาที ซ่ึงในแต�สถานการณ3จะประกอบด)วยกิจกรรมการอ�านและการเขียน
เช�นเดียวกัน  
 จากการทดลองสามารถรายงานผลกระทบต�อระดับความส�องสว�างท่ีส�งผลต�อภาวะความ
สบายตาในการอ�านและการเขียนได)ดังนี้ 

1) ผลกระทบต�อระดับความส�องสว�างท่ีส�งผลต�อภาวะความสบายตาในกิจกรรมการอ�าน  
 

ตารางท่ี 4.1: แสดงค�าเฉลี่ยภาวะความสบายตาต�อการอ�าน 
 

Dependent Variable: ภาวะความสบายต�อการอ�าน 
 

ระดับความส�องสว�าง 
 

รูปแบบการสอน 
 

ค�าเฉลี่ย 
 

ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
จํานวน(คน) 

300 ลักซ3 

กระดานไวท3บอร3ด 3.54 0.48 20 

โปรเจคเตอร3 3.18 0.44 20 

โทรทัศน3 3.38 0.63 20 

ท้ังหมด 3.37 0.53 60 

500 ลักซ3 

กระดานไวท3บอร3ด 3.50 0.46 20 

โปรเจคเตอร3 3.30 0.59 20 

โทรทัศน3 3.40 0.62 20 

ท้ังหมด 3.40 0.56 60 

750 ลักซ3 

กระดานไวท3บอร3ด 3.77 0.47 20 

โปรเจคเตอร3 3.56 0.50 20 

โทรทัศน3 3.53 0.33 20 

ท้ังหมด 3.62 0.44 60 

         (ตารางมีต�อ) 



49 

ตารางท่ี 4.1 (ต�อ): แสดงค�าเฉลี่ยภาวะความสบายตาต�อการอ�าน  
 
Dependent Variable: ภาวะความสบายต�อการอ�าน 

 
ระดับความส�องสว�าง 

 
รูปแบบการสอน 

 
ค�าเฉลี่ย 

 
ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
จํานวน(คน) 

750 ลักซ3 

กระดานไวท3บอร3ด 3.77 0.47 20 

โปรเจคเตอร3 3.56 0.50 20 

โทรทัศน3 3.53 0.33 20 

ท้ังหมด 3.62 0.44 60 

 
 จากตาราง 4.1 ระดับความส�องสว�างท่ีส�งผลต�อภาวะความสบายตาในการอ�านพบว�า ระดับ
ความส�องสว�างท่ีส�งผลต�อภาวะความสบายตาสูงสุดคือ 750 ลักซ3 (ค�าเฉลี่ย 3.62) รองลงมาท่ีระดับ 
500 ลักซ3 (ค�าเฉลี่ย 3.40) และ 300 ลักซ3 (ค�าเฉลี่ย 3.37) 
 เม่ือเปรียบเทียบระดับความส�องสว�างท้ัง 3 ระดับได)แก� 300 500 และ 750 ลักซ3กับรูปแบบ
การสอนท้ัง 3 ประเภทได)แก� การสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด การสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3และการ
สอนโดยใช)โทรทัศน3ท่ีระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3 พบว�ารูปแบบการสอนท่ีส�งผลต�อภาวะความ
สบายตาต�อการอ�านมากท่ีสุดคือการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.55) รองลงมาคือระดับ
ความส�องสว�าง 300 ลักซ3 ท่ีการสอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.39) และรูปแบบการสอนท่ีส�งผลต�อ
ภาวะความสบายตาในการอ�านน)อยท่ีสุดคือระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3ท่ีการสอนโดยใช)
โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.18) ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบระดับความส�องสว�างท้ัง 3 ระดับได)แก� 300 500 และ 750 ลักซ3กับรูปแบบ
การสอนท้ัง 3 ประเภทได)แก� การสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด การสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3และการ
สอนโดยใช)โทรทัศน3ท่ีระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3 พบว�ารูปแบบการสอนท่ีส�งผลต�อภาวะความ
สบายตาต�อการอ�านมากท่ีสุดคือการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.50) รองลงมาคือระดับ
ความส�องสว�าง 500 ลักซ3ท่ีการสอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.40) รองลงมาคือระดับความส�องสว�าง 
500 ลักซ3ท่ีการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.30) ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบระดับความส�องสว�างท้ัง 3 ระดับได)แก� 300 500 และ 750 ลักซ3กับรูปแบบ
การสอนท้ัง 3 ประเภทได)แก� การสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด การสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3และการ
สอนโดยใช)โทรทัศน3 ท่ีระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3 พบว�ารูปแบบการสอนท่ีส�งผลต�อภาวะความ
สบายตาต�อการอ�านมากท่ีสุดคือการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.77) รองลงมาคือระดับ
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ความส�องสว�าง 750 ลักซ3ท่ีการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.56) รองลงมาคือระดับความส�อง
สว�าง 750 ลักซ3ท่ีการสอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.53) ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบการสอนท้ัง 3 ประเภทได)แก� การสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด การ
สอนโดยใช)โปรเจคเตอร3และการสอนโดยใช)โทรทัศน3 พบว�า รูปแบบการสอนท่ีส�งผลต�อภาวะความ
สบายตาต�อการอ�านมากท่ีสุดคือ การสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.60) มีภาวะความ
สบายตาต�อการอ�านมากท่ีสุด รองลงมาคือการสอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.44) และการสอนโดย
ใช)โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.35) ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4.2: แสดงอิทธิพลร�วมระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอนของภาวะความสบาย

ตาต�อการอ�าน 
 

Source Sum of 
Squares (SS) 

df Mean Square 
(MS) 

F Sig. 

Corrected Model 4.57a 8 0.57 2.18 0.03 

Intercept 2159.18 1 2159.18 8226.74 0.00 

ระดับความส�องสว�าง 2.18 2 1.09 4.15 0.02* 

รูปแบบการสอน 2.04 2 1.02 3.88 0.02* 

อิทธิพลร�วมกันระหว�าง
ระดับความส�องสว�างกับ
รูปแบบการสอน 

0.36 4 0.09 0.34 0.85 

Error 44.88 171 0.26   

ท้ังหมด 2208.63 180    

Corrected Total 49.45 179    
 

a. = Computed  using alpha =0.05 
b. =  R Squared = 0.09 (Adjusted R Squared = 0.05) 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว�า เม่ือพิจารณาอิทธิพลร�วมระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบ
การสอนของภาวะความสบายตาต�อการอ�านพบว�าท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (ระดับนัยสําคัญ 0.05) 
ระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอนไม�มีอิทธิพลร�วมกัน แต�มีแนวโน)มเม่ือเพ่ิมระดับความส�อง
สว�างมากข้ึนจะส�งผลทําให)เกิดความสบายตาในการอ�านมากข้ึนความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 แสดงให)
เห็นว�า ไม�มีอิทธิพลร�วมกันระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอน 
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ตารางท่ี 4.3: เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) 
 
Dependent Variable: ภาวะความสบายต�อการอ�าน 
Tukey HSD   

 
(I) ระดบัความส�อง

สว�าง 

 
(J) ระดับความส�อง

สว�าง 

 
Mean Difference  

(I-J) 

 
Std. Error 

 
Sig. 

ช�วงความ
เช่ือมั่นท่ี95%  

ค�าต่ําสดุ 

300 ลักซ3 
500 ลักซ3 -0.03 0.09 0.95 -0.25 

750 ลักซ3 -0.25* 0.09 0.03 -0.47 

500 ลักซ3 
300 ลักซ3 0.03 0.09 0.95 -0.19 

750 ลักซ3 -0.22 0.09 0.05 -0.44 

750 ลักซ3 
300 ลักซ3 0.25* 0.09 0.03 0.02 

500 ลักซ3 0.22 0.09 0.05 -0.003 

 
หลังจากการวิเคราะห3ความแปรปรวนแล)วได)ผลการวิเคราะห3ว�าปฏิเสธ H0 (Reject H0) 

ยอมรับ H1 (AcceptH1) แสดงว�ามีค�าเฉลี่ยอย�างน)อย 1 คู�แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทดสอบด)วยการเปรียบเทียบพหุคูณจากตารางท่ี 4.3 พบว�า ระดับความส�องสว�างท่ีแตกต�างกันคือ 
300 และ 750 ลักซ3    
 
ตารางท่ี 4.4 : เปรียบเทียบพหุคูณ  (Multiple  Comparison) 
 

Dependent Variable:   Total VC for Reading   
Tukey HSD   

 
(I) รูปแบบการสอน 

 
(J) รูปแบบการสอน 

 
Mean 

Difference (I-J) 

 
Std. Error 

 
Sig. 

ช�วงความ
เช่ือมั่นท่ี 

95% 

ค�าต่ําสดุ 

ไวท3บอร3ด 
โปรเจคเตอร3 0.26* 0.09 0.02 0.04 

โทรทัศน3 0.17 0.09 0.18 -0.06 

โปรเจคเตอร3 
ไวท3บอร3ด -0.26* 0.09 0.02 -0.48 

โทรทัศน3 -0.09 0.09 0.59 -0.32 

โทรทัศน3 
ไวท3บอร3ด -0.17 0.09 0.18 -0.39 

โปรเจคเตอร3 0.09 0.09 0.59 -0.13 
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จากตารางท่ี 4.4 รูปแบบการเรียนท่ีแตกต�างกันคือ ไวท3บอร3ด กับ โปรเจคเตอร3และจาก
ตาราง 4.2 แสดงอิทธิพลร�วมกันระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอนของภาวะความ
สบายตาต�อการอ�านพบว�ารูปแบบการสอนไม�มีอิทธิพลต�อระดับความส�องสว�างอย�างไม�มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Sig.=0.85) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 แสดงให)เห็นว�า ไม�มีอิทธิพล
ร�วมกันระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอน 
 
ตารางท่ี 4.5: แสดงการประมาณค�าแบบช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�าน 
 

 
ระดับความส�องสว�าง 

 
รูปแบบการสอน 

 
ค�าเฉลี่ย 

 
ส�วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ช�วงความเช่ือมั่นท่ี 95% 

ค�าต่ําสดุ ค�าสูงสุด 

300 ลักซ3 

กระดานไวท3บอร3ด 3.54 0.12 3.32 3.77 

โปรเจคเตอร3 3.18 0.12 2.96 3.41 

โทรทัศน3 3.39 0.12 3.16 3.61 

500 ลักซ3 

กระดานไวท3บอร3ด 3.50 0.12 3.27 3.73 

โปรเจคเตอร3 3.30 0.12 3.07 3.53 

โทรทัศน3 3.40 0.12 3.17 3.63 

750 ลักซ3 

กระดานไวท3บอร3ด 3.77 0.12 3.54 3.99 

โปรเจคเตอร3 3.56 0.12 3.33 3.78 

โทรทัศน3 3.53 0.12 3.30 3.76 

 
 จากตารางท่ี 4.5 เป8นการประมาณค�าแบบช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยแยกตามระดับความ
ส�องสว�างและรูปแบบการสอนท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว�า  

ท่ีระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3 โดยแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนต�อ
การอ�านท่ีมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีท่ีสุดคือรูปแบบการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ดมีค�า
ภาวะความสบายตาท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 3.55) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�าง
ค�าเฉลี่ย 3.32-3.77 

ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3ท่ีดีรองลงมาคือรูปแบบการ
สอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.39) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�าง 
ค�าเฉลี่ย 3.16-3.61 
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และช�วงภาวะความสบายตาระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3 ท่ีมีค�าเฉลี่ยท่ีน)อยท่ีสุดท่ีคือ
รูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 (3.18) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�าง
ค�าเฉลี่ย 2.96-3.41 ตามลําดับ 

ท่ีระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3 โดยแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนต�อ
การอ�านท่ีมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีท่ีสุดคือรูปแบบการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด 
(ค�าเฉลี่ย 3.50) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.27-3.73 

ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3ท่ีดีรองลงมาคือรูปแบบ 
การสอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.40) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�าง
ค�าเฉลี่ย 3.17-3.63 

และช�วงภาวะความสบายตาระดับความส�องสว�างท่ีระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3ช�วงภาวะ
ความสบายตาเฉลี่ยท่ีมีค�าเฉลี่ยท่ีน)อยท่ีสุดคือรูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.30) โดย
มีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.07-3.53 
 ท่ีระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3 โดยแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอน 
ต�อการอ�านท่ีมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีท่ีสุดคือรูปแบบการสอนต�อการอ�านท่ีรูปแบบการสอน
โดยใช)กระดานไวท3บอร3ดมีค�าภาวะความสบายตาท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 3.77) โดยมีช�วงภาวะความสบายตา
เฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�าง ค�าเฉลี่ย 3.54-3.99  
 ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีระดับความส�องสว�างท่ีระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3ท่ีดี
รองลงมาคือรูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.56) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ย
ต�อการอ�านอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.33-3.78 

และช�วงภาวะความสบายตาระดับความส�องสว�างท่ีระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3 ช�วงภาวะ
ความสบายตาเฉลี่ยท่ีมีค�าเฉลี่ยท่ีน)อยท่ีสุดคือรูปแบบการสอนโดยใช)โทรทัศน3มีค�าภาวะความสบายตา
ท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย 3.53) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.30-3.76 
 เม่ือเรียงลําดับตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนท่ีมีผลต�อการภาวะความสบาย
ตาต�อการอ�านจากมากไปน)อยสามารถเรียงลําดับได)ดังนี้ 
 ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีท่ีสุดเป8นอันดับแรก โดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการอ�านคือระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)กระดานไวท3
บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.77) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.54-3.99  
 ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 2 โดยแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบ
การสอนต�อการอ�านคือระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย
3.56) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.33-3.78 
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ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 3 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการอ�านคือระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3 ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)กระดานไวท3
บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.55) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.32-3.77 

ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 4 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการอ�านคือระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3 ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โทรทัศน3 
(ค�าเฉลี่ย 3.53) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�าง ค�าเฉลี่ย 3.30-3.76 

ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 5 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการอ�านคือระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3 ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)กระดาน 
ไวท3บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.50) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.27-
3.73 

ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 6 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการอ�านคือระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3 ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โทรทัศน3 
(ค�าเฉลี่ย 3.40) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.17-3.63 

ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 7 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการอ�านคือระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โทรทัศน3 
(ค�าเฉลี่ย 3.39) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�าง ค�าเฉลี่ย 3.16-3.61  
 ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 8 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการอ�านคือระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 
(ค�าเฉลี่ย 3.30) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.07-3.53 
และช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีน)อยท่ีสุดโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอน
ต�อการอ�านคือ ระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3มีค�าภาวะความ
สบายตาเฉลี่ยตํ่าสุด (3.18) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�านอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 2.96-
3.41ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 4.5: สรุปผลภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนทดลองต�อ
กิจกรรมการอ�าน 

 

 
  

จากภาพท่ี 4.5 ภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนโดย
การใช)กระดานไวท3บอร3ดต�อกิจกรรมการอ�านพบว�าภาวะความสบายตาสูงสุดท่ีระดับความส�องสว�างท่ี 
750 ลักซ3 รองลงมาคือ 500 ลักซ3และระดับความส�องสว�างท่ีเหมาะสมน)อยท่ีสุดคือ 300 ลักซ3ส�วน
รูปแบบการสอนโดยการใช)โปรเจคเตอร3ต�อกิจกรรมการอ�านพบว�าภาวะความสบายตาสูงสุดท่ีระดับ
ความส�องสว�างท่ี 750 ลักซ3 รองลงมาคือ 500 ลักซ3 และระดับความส�องสว�างท่ีเหมาะสมน)อยท่ีสุดคือ 
300 ลักซ3และรูปแบบการสอนโดยการใช)โทรทัศน3ต�อกิจกรรมการอ�านพบว�าภาวะความสบายตาสูงสุด
ท่ีระดับความส�องสว�างท่ี 750 ลักซ3รองลงมาคือ 500 ลักซ3และระดับความส�องสว�างท่ีเหมาะสมน)อย
ท่ีสุดคือ 300 ลักซ3 และจากผลตารางแสดงอิทธิพลร�วมระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการ
สอนของภาวะความสบายตาต�อการอ�านพบว�าท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (ระดับนัยสําคัญ 0.05) 
ระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอนไม�มีอิทธิพลร�วมกัน แต�มีแนวโน)มเม่ือเพ่ิมระดับความ 
ส�องสว�างมากข้ึนจะส�งผลทําให)เกิดความสบายตาในการอ�านมากข้ึนความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05   
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แสดงให)เห็นว�า ไม�มีอิทธิพลร�วมกันระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอน 
 

2) ผลกระทบต�อระดับความส�องสว�างท่ีส�งผลต�อภาวะความสบายตาในกิจกรรมการเขียน 
 

ตารางท่ี 4.6: แสดงค�าเฉลี่ยภาวะความสบายตาต�อการเขียน 
 

Dependent Variable: ภาวะความสบายต�อการเขียน 
ระดับความส�องสว�าง รูปแบบการสอน ค�าเฉลี่ย ค�าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
จํานวน(คน) 

300 ลักซ3 

กระดานไวท3บอร3ด 3.61 0.39 20 

โปรเจคเตอร3 3.17 0.43 20 

โทรทัศน3 3.33 0.57 20 

ท้ังหมด 3.37 0.50 60 

500 ลักซ3 

กระดานไวท3บอร3ด 3.38 0.60 20 

โปรเจคเตอร3 3.33 0.54 20 

โทรทัศน3 3.37 0.58 20 

ท้ังหมด 3.36 0.56 60 

750 ลักซ3 

กระดานไวท3บอร3ด 3.16 0.45 20 

โปรเจคเตอร3 3.35 0.47 20 

โทรทัศน3 3.73 0.24 20 

ท้ังหมด 3.41 0.46 60 

ท้ังหมด 

กระดานไวท3บอร3ด 3.38 0.52 60 

โปรเจคเตอร3 3.28 0.48 60 

โทรทัศน3 3.48 0.52 60 

ท้ังหมด 3.38 0.51 180 

 
 จากตาราง 4.6 ระดับความส�องสว�างท่ีส�งผลต�อภาวะความสบายตาในการเขียนพบว�า ระดับ
ความส�องสว�างท่ีส�งผลต�อภาวะความสบายตาสูงสุดคือ 750 ลักซ3 (ค�าเฉลี่ย 3.41) รองลงมาท่ีระดับ 
300 ลักซ3 (ค�าเฉลี่ย 3.37) และ 500 ลักซ3 (ค�าเฉลี่ย 3.36) ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบระดับความส�องสว�างท้ัง 3 ระดับได)แก� 300 500 และ 750 ลักซ3กับรูปแบบ
การสอนท้ัง 3 ประเภทได)แก� การสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด การสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3และการ
สอนโดยใช)โทรทัศน3ท่ีระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3 พบว�ารูปแบบการสอนท่ีส�งผลต�อภาวะความ
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สบายตาต�อการเขียนมากท่ีสุดคือการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.61) รองลงมาคือ
ระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3 ท่ีการสอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.33) และรูปแบบการสอนท่ี
ส�งผลต�อภาวะความสบายตาในการเขียนน)อยท่ีสุดคือระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3ท่ีการสอนโดยใช)
โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.17) ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบระดับความส�องสว�างท้ัง 3 ระดับได)แก� 300 500 และ 750 ลักซ3 กับรูปแบบ
การสอนท้ัง 3 ประเภทได)แก� การสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด การสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3และการ
สอนโดยใช)โทรทัศน3ท่ีระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3 พบว�ารูปแบบการสอนท่ีส�งผลต�อภาวะความ
สบายตาต�อการเขียนมากท่ีสุดคือการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.38) รองลงมาคือ
ระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3 ท่ีการสอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.37) รองลงมาคือระดับความ
ส�องสว�าง 500 ลักซ3ท่ีการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.33) ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบระดับความส�องสว�างท้ัง 3 ระดับได)แก� 300 500 และ 750 ลักซ3 กับรูปแบบ
การสอนท้ัง 3 ประเภทได)แก� การสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด การสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3และการ
สอนโดยใช)โทรทัศน3ท่ีระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3 พบว�ารูปแบบการสอนท่ีส�งผลต�อภาวะความ
สบายตาต�อการเขียนมากท่ีสุดคือการสอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.73) รองลงมาคือระดับความ
ส�องสว�าง 750 ลักซ3 ท่ีการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.35) รองลงมาคือระดับความส�องสว�าง 
750 ลักซ3 ท่ีการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.16) ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบการสอนท้ัง 3 ประเภทได)แก� การสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด การ
สอนโดยใช)โปรเจคเตอร3และการสอนโดยใช)โทรทัศน3 พบว�า รูปแบบการสอนท่ีส�งผลต�อภาวะความ
สบายตาต�อการเขียนมากท่ีสุดคือ การสอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.48) มีภาวะความสบายตาต�อ
การเขียนมากท่ีสุด รองลงมาคือการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.38) และการสอนโดยใช)
โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.28) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7: แสดงอิทธิพลร�วมระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอนของภาวะความสบาย
ตาต�อการเขียน 

 
Source Sum of Squares (SS) df Mean Square (MS) F Sig. 

Corrected Model 5.57a 8 0.70 2.94 0.004 

Intercept 2056.51 1 2056.51 8675.95 0.00 

ระดับความส�องสว�าง 0.104 2 0.05 0.22 0.80 

รูปแบบการสอน 1.12 2 0.56 2.36 0.10 

อิทธิพลร�วมกันระหว�างระดบัความ
ส�องสว�างกับรูปแบบการสอน 

4.34 4 1.09 4.58 0.002* 

Error 40.53 171 0.24   

ท้ังหมด 2102.60 180    

Corrected Total 46.1 179    
 

a. = Computed  using alpha =0.05 
b. =  R Squared = 0.09 (Adjusted R Squared = 0.05) 

 
 จากตารางท่ี 4.7 อิทธิพลร�วมระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอนของภาวะ
ความสบายตาต�อการเขียนพบว�า ระดับความส�องสว�างท่ีต�างกันมีผลต�อภาวะความสบายตาแตกต�าง
กันและรูปแบบการสอนต�างกันมีผลต�อภาวะความสบายตาแตกต�างกันเม่ือแยกการวัดผลระหว�าง
ระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอนจะไม�มีผลต�อภาวะความสบายตา แต�เม่ืออิทธิพลท้ังสอง
ร�วมกันจะส�งผลต�อภาวะความสบายตา ซ่ึงรูปแบบการสอนมีอิทธิพลมากกว�าระดับความส�องสว�าง    
ในการศึกษาอิทธิพลของระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอน พบว�า df = 2 f=0.22 และ 
Sig.=0.80 (ค�า Sig. มากกว�าระดับนัยสําคัญท่ีใช)ทดสอบ) แสดงว�า ความส�องสว�างไม�มีผลต�อรูปแบบ
การสอนต�อกิจกรรมการเขียนอย�างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (เม่ือ Sig. ตํ่ากว�า 0.01 ถ)าอยู�ระหว�าง 
0.05-0.01) 
 ในการศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการสอนกับระดับความส�องสว�างพบว�า df = 2 f=2.36 และ 
Sig.=0.10 (ค�า Sig. มากกว�าระดับนัยสําคัญท่ีใช)ทดสอบ) แสดงว�า รูปแบบการสอนไม�มีผลต�อความ
ส�องสว�าง  
 ในการศึกษาหมายถึง อิทธิพลร�วมกันระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการสอน พบว�า 
df = 4 f=0.46และ Sig.=0.002 (ค�า Sig. น)อยกว�าระดับนัยสําคัญท่ีใช)ทดสอบ) แสดงว�าระดับความ
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ส�องสว�างท่ีต�างกันมีผลต�อภาวะความสบายตาแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ Sig ตํ่ากว�า 
0.05 ซ่ึงรูปแบบการสอนจะมีอิทธิพลมากกว�าระดับความส�องสว�าง  
 
ตารางท่ี 4.8: เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: ภาวะความสบายตาสําหรับการเขียน 
Tukey HSD   

(I) ระดบัความ 
ส�องสว�าง 

(J) ระดับความ 
ส�องสว�าง 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. ช�วงความเช่ือมั่น
ท่ี 95% 

ค�าเฉลี่ยต่ําสดุ 

300 ลักซ3 
500 ลักซ3 0.01 0.09 0.10 -0.20 

750 ลักซ3 -0.05 0.09 0.86 -0.26 

500 ลักซ3 
300 ลักซ3 -0.01 0.09 0.10 -0.22 

750 ลักซ3 -0.05 0.09 0.82 -0.26 

750 ลักซ3 
300 ลักซ3 0.05 0.09 0.86 -0.16 

500ลักซ3 0.05 0.09 0.82 -0.16 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว�าหลังจากการวิเคราะห3ความแปรปรวนแล)วได)ผลการวิเคราะห3ว�า

ปฏิเสธ H0 (Reject H0) ยอมรับ H1 (AcceptH1) แสดงว�ามีค�าเฉลี่ยอย�างน)อย 1 คู�แตกต�างกันอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทดสอบด)วยการเปรียบเทียบพหุคูณจากตารางท่ี 4.8 พบว�า ระดับความส�องสว�างท่ี
แตกต�างกันคือ 300 และ 750 ลักซ3    
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ตารางท่ี 4.9: เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   ภาวะความสบายตาต�อการเขียน 
Tukey HSD   

(I) รูปแบบการสอน (J) รูปแบบการสอน Mean Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. ช�วงความเช่ือมั่น
ท่ี 95% 

ค�าต่ําสดุ 

กระดานไวท3บอร3ด 
โปรเจคเตอร3 0.10 0.09 0.49 -0.11 

โทรทัศน3 -0.09 0.09 0.56 -0.30 

โปรเจคเตอร3 
กระดานไวท3บอร3ด -0.10 0.09 0.49 -0.31 

โทรทัศน3 -0.19* 0.09 0.08 -0.40 

โทรทัศน3 
กระดานไวท3บอร3ด 0.09 0.09 0.56 -0.12 

โปรเจคเตอร3 0.19* 0.09 0.08 -0.02 

 
จากตารางท่ี 4.9 รูปแบบการเรียนท่ีแตกต�างกันคือ โปรเจคเตอร3 กับโทรทัศน3   

 
ตารางท่ี 4.10: แสดงการประมาณค�าแบบช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการอ�าน 
 

ระดับความส�องสว�าง รูปแบบการสอน ค�าเฉลี่ย ส�วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ช�วงความเช่ือมั่นท่ี 95% 

ค�าต่ําสดุ ค�าสูงสุด 

300 ลักซ3 

ไวท3บอร3ด 3.61 0.11 3.39 3.82 

โปรเจคเตอร3 3.17 0.11 2.95 3.38 

โทรทัศน3 3.33 0.11 3.11 3.54 

500 ลักซ3 

ไวท3บอร3ด 3.38 0.11 3.17 3.60 

โปรเจคเตอร3 3.33 0.11 3.11 3.54 

โทรทัศน3 3.37 0.11 3.15 3.58 

750 ลักซ3 

ไวท3บอร3ด 3.16 0.11 2.94 3.37 

โปรเจคเตอร3 3.35 0.11 3.14 3.57 

โทรทัศน3 3.73 0.11 3.52 3.95 
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 จากตารางท่ี 4.10 เป8นการประมาณค�าแบบช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยแยกตามระดับ
ความส�องสว�างและรูปแบบการสอนท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 ท่ีระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3 โดยแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนต�อ
การเขียนท่ีมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีท่ีสุดคือรูปแบบการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด 
(ค�าเฉลี่ย 3.61) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.39-3.82 

ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3ท่ีดีรองลงมาคือรูปแบบการ
สอนต�อการเขียนคือระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3 ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.33) 
โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.11-3.54 

และช�วงภาวะความสบายตาระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3 ท่ีมีค�าเฉลี่ยท่ีน)อยท่ีสุดท่ีคือท่ี
รูปแบบการสอนต�อการเขียนคือระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 
(ค�าเฉลี่ย 3.17) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 2.95-3.38 

ท่ีระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3 โดยแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนต�อ
การเขียนท่ีมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีท่ีสุดคือรูปแบบการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด 
(ค�าเฉลี่ย 3.38) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.17-3.60 
 ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3ท่ีดีรองลงมาคือรูปแบบการ
สอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.37) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�าง
ค�าเฉลี่ย 3.15-3.58 
 และช�วงภาวะความสบายตาระดับความส�องสว�างท่ีระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3ช�วงภาวะ
ความสบายตาเฉลี่ยท่ีมีค�าเฉลี่ยท่ีน)อยท่ีสุดคือรูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.33) โดย
มีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.11-3.54  
 ท่ีระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3 โดยแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนต�อ
การเขียนท่ีมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีท่ีสุดคือรูปแบบการสอนโดยใช)โทรทัศน3 (ค�าเฉลี่ย 3.73) 
โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.52-3.95 
 ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีระดับความส�องสว�างท่ีระดับความส�องสว�าง750 ลักซ3ท่ีดี
รองลงมาคือรูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 (ค�าเฉลี่ย 3.35) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ย
ต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.14-3.57 

และช�วงภาวะความสบายตาระดับความส�องสว�างท่ีระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3 ช�วงภาวะ
ความสบายตาเฉลี่ยท่ีมีค�าเฉลี่ยท่ีน)อยท่ีสุดคือรูปแบบการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ดมีค�าภาวะ
ความสบายตาเฉลี่ยตํ่าสุด (ค�าเฉลี่ย 3.16) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�าง
ค�าเฉลี่ย 2.94-3.95 
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 เม่ือเรียงลําดับตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนท่ีมีผลต�อการภาวะความสบาย
ตาต�อการเขียนจากมากไปน)อยสามารถเรียงลําดับได)ดังนี้ 
 ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีท่ีสุดเป8นอันดับแรก โดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการอ�านคือระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โทรทัศน3 
(ค�าเฉลี่ย 3.733) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.52-3.95 
 ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 2 โดยแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบ
การสอนต�อการเขียนคือระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ด 
(ค�าเฉลี่ย 3.61) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.39-3.82  
 ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 3 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการเขียนคือระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3 ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)กระดานไวท3
บอร3ด (ค�าเฉลี่ย 3.38) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.17-3.60 
 ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 4 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการเขียนคือระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โทรทัศน3 
(ค�าเฉลี่ย 3.37) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.15-3.58 
 ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 5 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการเขียนคือระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 
(ค�าเฉลี่ย 3.35) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.14-3.57 

ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 6 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการเขียนคือระดับความส�องสว�าง 500 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 
(ค�าเฉลี่ย 3.33) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.11-3.54  

ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 7 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการเขียนคือระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3 ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โทรทัศน3 
(ค�าเฉลี่ย 3.33) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 3.11-3.54 

ช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีดีเป8นอันดับ 8 คือโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและ
รูปแบบการสอนต�อการเขียนคือระดับความส�องสว�าง 300 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)โปรเจคเตอร3 
(ค�าเฉลี่ย 3.17) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�ระหว�างค�าเฉลี่ย 2.95-3.38 

และช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยท่ีน)อยท่ีสุดโดยแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบ
การสอนต�อการเขียนคือระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3ท่ีรูปแบบการสอนโดยใช)กระดานไวท3บอร3ดมี
ค�าภาวะความสบายตาเฉลี่ยตํ่าสุด (ค�าเฉลี่ย 3.16) โดยมีช�วงภาวะความสบายตาเฉลี่ยต�อการเขียนอยู�
ระหว�างค�าเฉลี่ย 2.94-3.95 

 



ภาพท่ี 4.6: สรุปผลภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนทดลองต�อ
กิจกรรมการเขียน

 

  
จากภาพท่ี 4.6 ภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนโดย

การใช)กระดานไวท3บอร3ดต�อกิจกรรมการเขียนพบว�าภาวะความสบายตาสูงสุดท่ีระดับความส�องสว�าง
ท่ี 300 ลักซ3 มีความเหมาะสมท่ีสุด รองลงมาคือ 
ท่ีสุดคือ 750 ลักซ3 ส�วนรูปแบบการสอนโดยการใช)โปรเจคเตอร3ต�อกิจกรรมการเขียนพบว�าภาวะความ
สบายตาสูงสุดท่ีระดับความส�องสว�างท่ี 
รองลงมาคือ 500 ลักซ3 และ
สอนโดยการใช)โทรทัศน3ต�อกิจกรรมการ
750  ลักซ3มีความเหมาะสมท่ีสุด รองลงมาคือ 
ท่ีสุดคือ 300 ลักซ3 จากตารางผลแสดง
สอน พบว�า Sig.=0.002 (ค�า 

สรุปผลภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนทดลองต�อ
ารเขียน 

ภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนโดย
การใช)กระดานไวท3บอร3ดต�อกิจกรรมการเขียนพบว�าภาวะความสบายตาสูงสุดท่ีระดับความส�องสว�าง

มีความเหมาะสมท่ีสุด รองลงมาคือ 500 ลักซ3 และระดับความส�องสว�างท่ีเหมาะสมน)อย
รูปแบบการสอนโดยการใช)โปรเจคเตอร3ต�อกิจกรรมการเขียนพบว�าภาวะความ

สบายตาสูงสุดท่ีระดับความส�องสว�างท่ี ท่ีระดับความส�องสว�าง 750 ลักซ3 มีความเหมาะสมท่ีสุด 
และระดับความส�องสว�างท่ีเหมาะสมน)อยท่ีสุดคือ 300 ลักซ3
ต�อกิจกรรมการเขียนพบว�าภาวะความสบายตาสูงสุดท่ีระดับความส�องสว�าง 

ลักซ3มีความเหมาะสมท่ีสุด รองลงมาคือ 500 ลักซ3 และระดับความส�องสว�างท่ีเหมาะสมน)อย
จากตารางผลแสดงอิทธิพลร�วมกันระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการ

ค�า Sig. น)อยกว�าระดับนัยสําคัญท่ีใช)ทดสอบ) แสดงว�าระดับความส�องสว�าง
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สรุปผลภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนทดลองต�อ

ภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส�องสว�างและรูปแบบการสอนโดย
การใช)กระดานไวท3บอร3ดต�อกิจกรรมการเขียนพบว�าภาวะความสบายตาสูงสุดท่ีระดับความส�องสว�าง

ระดับความส�องสว�างท่ีเหมาะสมน)อย
รูปแบบการสอนโดยการใช)โปรเจคเตอร3ต�อกิจกรรมการเขียนพบว�าภาวะความ

มีความเหมาะสมท่ีสุด 
ลักซ3 และรูปแบบการ

ท่ีระดับความส�องสว�าง 
ระดับความส�องสว�างท่ีเหมาะสมน)อย

อิทธิพลร�วมกันระหว�างระดับความส�องสว�างกับรูปแบบการ
แสดงว�าระดับความส�องสว�าง
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ท่ีต�างกันมีผลต�อภาวะความสบายตาแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ Sig. ตํ่ากว�า 0.05 ซ่ึง
รูปแบบการสอนจะมีอิทธิพลมากกว�าระดับความส�องสว�าง 
 สรุปว�า การปรับระดับความส�องสว�างต�าง ๆ มีความเหมาะสมกับรูปแบบการสอนท่ีแตกต�าง
กันโดยมีผลต�อภาวะความสบายตาในกิจกรรมการอ�านมากกว�า เพราะแม)จะเพ่ิมระดับความส�องสว�าง
ในกิจกรรมการเขียนเท�าใดก็ไม�มีผลต�อการเขียน แต�เม่ือแยกการวัดผลระหว�างระดับความส�องสว�าง
กับรูปแบบการสอนพบว�าไม�มีผลต�อภาวะความสบายตา แต�เม่ืออิทธิพลท้ังสองร�วมกันจะส�งผลต�อ
ภาวะความสบายตา ซ่ึงรูปแบบการสอนมีอิทธิพลมากกว�าระดับความส�องสว�าง และจากผลการ
ทดลอง พบว�า รูปแบบการสอนและระดับความส�องสว�างท้ังการอ�านและการเขียนเป8นอีกปHจจัยท่ี
ส�งผลกระทบต�อการมองเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 5 
อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนมีผลต อภาวะ
ความสบายตาอย างไร โดยมีคําถามการวิจัยคือ ผลกระทบของระดับความส องสว างและรูปแบบการ
สอนท่ีมีผลต อภาวะความสบายตาอย างไรแบ งเป'น (1) ระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนท่ี
ก อให�เกิดภาวะความสบายตาสําหรับการอ านหนังสือมีลักษณะเป'นอย างไร (2) ระดับความส องสว าง
และรูปแบบการสอนท่ีก อให�เกิดภาวะความสบายตาสําหรับการเขียนหนังสือมีลักษณะเป'นอย างไร 
เพ่ือตอบจุดประสงค2ของการวิจัยคือ (1) เพ่ือศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมการเรียนท่ีเกิดข้ึนภายใน
ห�องเรียนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร2 สาขาวิชาภาพยนตร2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
(2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของระดับความส องสว างท่ีมีต อระดับความสบายตาของนักศึกษา และ  
(3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการออกแบบแสงสว างท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการสอนและ
ก อให�เกิดภาวะความสบายตาภายในห�องเรียน 
 หลังการทดลองสามารถสรุปผลโดยแบ งเป'นระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนท่ี
ก อให�เกิดภาวะความสบายตาสําหรับการอ านและการเขียนสามารถสรุปผลการวิจัยได�ดังนี้ 
 
5.1 จุดประสงค2ข�อท่ี 1 เพ่ือศึกษากิจกรรม พฤติกรรมการเรียนท่ีเกิดข้ึนภายในห�องเรียนของนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร2ภายในอาคารศูนย2ศิลปะภาพยนตร2และสื่อดิจิทัล ภาควิชาภาพยนตร2 คณะนิเทศ
ศาสตร2มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สรุปได�ว า 
 จากการสํารวจรูปแบบการสอนเบื้องต�นท่ีเกิดข้ึนภายในในห�อง C4: 202 พบว ามีรูปแบบการ
สอนหลักได�แก  การสอนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ด การสอนใช�โปรเจคเตอร2และการสอนโดยใช�
โทรทัศน2 โดยในทุกรูปแบบการสอนมีท้ังกิจกรรมการอ านและการเขียนเช นเดียวกัน 
 การให�แสงสว างภายในห�องเรียนพบว ามีการใช�แสงจากแสงประดิษฐ2เป'นหลัก โดยเป'นแสง
ประเภทแสงทางอ�อมท่ีลักษณะการให�แสงจากแหล งกําเนิดแสงแสงแล�วสะท�อนกับฝ@าเพดานและพ้ืนท่ี
ใช�สอย ซ่ึงมีโคมไฟท่ีภายในใช�แผ นสะท�อนแสงพลาสติกจึงทําให�ความส องสว างไม เต็มประสิทธิภาพ
เท าท่ีควรแต มีข�อดีท่ีลดแสงจ�าทําให�เกิดแสงนวลตามากกว าการใช�โคมไฟท่ีมีแผ นสะท�อนแสงเป'น
อลูมิเนียมมีสวิตซ2ควบคุมระบบการให�แสง 2 จุด ได�แก  สวิตซ2ควบคุมหน�าห�องบริเวณหน�าจอฉาย
สําหรับการใช�งานท่ีเน�นการให�แสงบริเวณหน�าห�อง และ สวิตซ2ควบคุมผังวงจรไฟฟ@าสําหรับหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต2มีข�อดีท่ีง ายต อการควบคุมและมีข�อเสียคือลักษณะของการให�แสงแบบส องลงทําให�เกิด
เงาบนใบหน�าของผู�บรรยายและสิ้นเปลืองพลังงาน 
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 สวิตซ2ควบคุมหน�าห�องบริเวณหน�าจอฉายสําหรับการใช�งานท่ีเน�นการใช�แสงบริเวณหน�าห�อง
มีลักษณะการให�แสงเป'นดวงโคมส องลงโดยใช�หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต2 กําลังไฟฟ@า 24 วัตต2 
จํานวน 3 หลอดสําหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต2ใช�หลอดผอมT5กําลังไฟฟ@า 28 วัตต2 จํานวน 2 
หลอดต อ 1 โคมไฟ ท้ังห�องรวมจํานวน 6 โคม รวม 12 หลอด 8 หลอดท่ีติดต้ังบริเวณกลางห�อง มี
ข�อดีท่ีเป'นลักษณะการควบคุมแสงแบบเบ็ดเสร็จจึงควบคุมง ายแต มีข�อเสียคือไม สามารถแยกการใช�
งานได�ตามลักษณะกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในห�องเรียนและสิ้นเปลืองพลังงาน  
 
ภาพท่ี 5.1: ตําแหน งไฟ 
 

 
 

อุปกรณ2สื่อการสอน กระดานไวท2บอร2ดติดต้ังหน�าห�องและบริเวณด�านข�างของห�องเรียน โดย
มีลักษณะการใช�งานเฉพาะบริเวณด�านข�างของห�องเรียนเนื่องจากด�านหน�าของห�องเรียนมีการใช�จอ
ฉายทําให�ปIดกระดานไวท2บอร2ดบริเวณหน�าห�อง มีข�อดีคือมีพ้ืนท่ีการใช�งานกระดานไวท2บอร2ดเพ่ิมมาก
ข้ึนและมีข�อเสียคือกระดานไวท2บอร2ดท่ีติดต้ังบริเวณด�านข�างของห�องเรียนนั้นอยู ใกล�กับแหล งให�แสง
จึงทําให�รับแสงสะท�อนจากแหล งกําเนิดแสงมากและเกิดแสงจ�าทําให�มองไม เห็นข�อความบนกระดาน
บ อยครั้งเม่ือมีการใช�งานทําให�นักศึกษาต�องย�ายตําแหน งการนั่งเพ่ือหามุมท่ีลดการสะท�อนแสงให�มาก
ท่ีสุด สําหรับวัสดุของกระใช�วัสดุผิวมันทาสีขาวเป'นกระดานไวท2บอร2ดทําให�มีผลต อแสงสะท�อน ข�อดี
คือประหยัดค าใช�จ ายและข�อเสียคือไม สามารถลดแสงสะท�อนได�ดีเท าท่ีควร 
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ภาพท่ี 5.2: ตําแหน งกระดานไวท2บอร2ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

โปรเจคเตอร2 มีการติดต้ังบริเวณกลางห�องเรียนห างจากจอฉายภาพประมาณ 8 ฟุตและวาง
ตําแหน งท่ีตั้งฉากกับจอฉายมีข�อดีคือการติดต้ังโปรเจคเตอร2ติดต้ังบนเพดานเพ่ือให�โปรเจคเตอร2ตั้งฉาก
กับภาพฉายในลักษณะเช นนี้ช วยลดปKญหาการเกิดภาพบิดเบี้ยวสัดส วนผิดรูป (Key Stone) ได�เป'น
อย างดีซ่ึงแตกต างจากในอดีตท่ีจะวางตําแหน งของโปรเจคเตอร2ตั้งโตTะบริเวณกลางห�องทําให�ต�องปรับ
โปรเจคเตอร2ให�เงยข้ึนเพ่ือให�รับกับจอฉาย ซ่ึงมีข�อเสียคือทําให�ภาพด�านบนจะใหญ ข้ึนท้ังแนวราบและ
แนวต้ังและรูปทรงหรือข�อความท่ีมองเห็นไม สมบูรณ2 โดยมีจอรับภาพขนาด 120 นิ้ว จอฉายภาพมี
ระยะห างจากเครื่องโปรเจคเตอร2 4.20-5.00 เมตร มีการใช�เครื่องวัดแสง Digicon lx-50 ย านการวัด: 
2,000 - 20,000 ลักซ2 ค าความส องสว าง 3500 ลูเมน ซ่ึงถือว ามีคุณภาพเหมาะกับใช�ในห�องเรียน
ขนาดใหญ แต ในท่ีนี้นํามาใช�กับห�องเรียนขนาดเล็กแต ไม พบว าเป'นอุปสรรคต อการใช�งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพท่ี 5.3: ตําแหน งโปรเจคเตอร2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จอโทรทัศน2แบนขนาด 
ตําแหน งท่ีวางเป'นตําแหน งเดี
มองเห็นจอโทรทัศน2ได�ทุกมุมมองโดยมุมองท่ีเกิดแสงสะท�อนมากท่ีสุดคือบริเวณด�านรอบนอกของ
พ้ืนท่ีนั่งเรียน 

 
ภาพท่ี 5.4: ตําแหน งโทรทัศน2
 

 
เม่ือทดลองวางโทรทัศน2ในมุมอ่ืน

ตําแหน งโทรทัศน2ในมุมกระดานไวท2บอร2ดและในระหว างการเปIดท้ังโปรเจคเตอร2และโทรทัศน2พบว า
ค าสะท�อนมีมากและเป'นสาเหตุท่ีก อให�เกิดภาวะความไม สบายตาอย างมาก

 
 
 

ตําแหน งโปรเจคเตอร2 

จอโทรทัศน2แบนขนาด 24 นิ้วมีติดต้ังบริเวณหน�าห�องเรียนในระดับสายตาของผู�เรียน 
ตําแหน งท่ีวางเป'นตําแหน งเดียวกับกระดานไวท2บอร2ดซ่ึงการใช�งานโทรทัศน2เป'น
มองเห็นจอโทรทัศน2ได�ทุกมุมมองโดยมุมองท่ีเกิดแสงสะท�อนมากท่ีสุดคือบริเวณด�านรอบนอกของ

ตําแหน งโทรทัศน2 

เม่ือทดลองวางโทรทัศน2ในมุมอ่ืน ๆ เช นมุมข�างของห�องเรียนดังภาพท่ี 
ตําแหน งโทรทัศน2ในมุมกระดานไวท2บอร2ดและในระหว างการเปIดท้ังโปรเจคเตอร2และโทรทัศน2พบว า
ค าสะท�อนมีมากและเป'นสาเหตุท่ีก อให�เกิดภาวะความไม สบายตาอย างมาก 
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นิ้วมีติดต้ังบริเวณหน�าห�องเรียนในระดับสายตาของผู�เรียน ใน
การใช�งานโทรทัศน2เป'นมุมมองท่ีสามารถ

มองเห็นจอโทรทัศน2ได�ทุกมุมมองโดยมุมองท่ีเกิดแสงสะท�อนมากท่ีสุดคือบริเวณด�านรอบนอกของ

 

ๆ เช นมุมข�างของห�องเรียนดังภาพท่ี 5.5 ทดลองปรับ
ตําแหน งโทรทัศน2ในมุมกระดานไวท2บอร2ดและในระหว างการเปIดท้ังโปรเจคเตอร2และโทรทัศน2พบว า
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ภาพท่ี 5.5: ทดลองปรับตําแหน งโทรทัศน2 
 

 
 
5.2 จุดประสงค2ข�อท่ี 2 เพ่ือศึกษาผลกระทบของระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนท่ีมีผลต อ
ภาวะความสบายตาของนักศึกษา สรุปได�ว า 
 เม่ือพิจารณาเฉพาะระดับความส องสว างท่ีสูงข้ึนโดยไม พิจารณาถึงรูปแบบการสอนพบว า
ระดับความส องสว างท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาต อการอ านสูงสุดดีท่ีสุดระดับความส องสว าง 750
ลักซ2 รองลงมาท่ีระดับ 500 ลักซ2 และระดับความส องสว างท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาน�อยท่ีสุดคือ 
300 ลักซ2 ในขณะท่ีระดับความส องสว างท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาท่ีระดับความส องสว าง 750 
ลักซ2 เช นกัน แต รองลงมาท่ีระดับ 300 ลักซ2 และระดับความส องสว างท่ีมีภาวะความสบายตาน�อย
ท่ีสุดคือ 500 ลักซ2    
 เม่ือพิจารณาตารางแสดงผลการทดลองจะแสดงให�เห็นว าระดับความส องสว างไม ได�มีผลต อ
รูปแบบการสอนคือการเรียนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ด โปรเจคเตอร2และโทรทัศน2แต พบว าเม่ือมี
กิจกรรมอ านและการเขียนเกิดข้ึนจะเห็นได�ว ามีผลต อภาวะความสบายตาแสดงในตาราง 5.1 ได�
ดังต อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.1: สรุปผลการทดลองผลกระทบของระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนท่ีมีผลต อ
ภาวะความสบายตา 

 
ระดับ  เปรียบเทียบ

กับกิจกรรม 
 

เปรียบเทียบภาวะความสบายตากับกิจกรรมท่ีมอบหมายโดยพิจารณาร วมกับรูปแบบการสอน 

ระดับความส องสว าง (ลักซ2) 

750 500 300 

อ าน เขียน อ าน เขียน อ าน เขียน อ าน เขียน 

1 750 750 กระดานไวท2
บอร2ด 

 

โทรทัศน2 
 

กระดานไวท2
บอร2ด 

 

กระดานไวท2
บอร2ด 

 

กระดานไวท2
บอร2ด 

 

ไวท2บอร2ด 
 
 

2 500 300 โปรเจคเตอร2 
 

โปรเจคเตอร2 
 

โทรทัศน2 
 

โทรทัศน2 
 

โทรทัศน2 
 

โทรทัศน2 
 

3 300 500 โทรทัศน2 
 

กระดานไวท2
บอร2ด 

โปรเจคเตอร2 
 

โปรเจคเตอร2 
 

โปรเจคเตอร2 
 

โปรเจคเตอร2 
 

 
ภาพท่ี 5.6: สรุปผลภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนทดลองต อ

กิจกรรมการอ าน 
 

 



ภาพท่ี 5.7: สรุปผลภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนทดลองต อ
กิจกรรมการเขียน

 

  

 จากผลในตาราง 5.1 
เรียนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ด เม่ือทดลอง
ลดลงดังจะเห็นได�จากผลสรุป
สอนทดลองต อกิจกรรมการเขียนในกราฟท่ี 
ไวท2บอร2ดเป'นไปในทางตรงกันข�าม
เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้รูปแบบการสอนท่ีใช�โทรทัศน2และโปรเจคเตอร2นั้นเป'นไปในทิศทางเดียวกันคือเม่ือเพ่ิม
ระดับความส องสว างแล�วมีภาวะความสบายตาเพ่ิมข้ึนดังแสดงในกราฟ 
ภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนต อกิจกรรมการอ าน ซ่ึงการ
เพ่ิมระดับความส องสว างกับรูปแบบการสอนยกเว�นการใช�กระดานไวท2บอร2ดจะทําให�มีภาวะความ
สบายตาสูงข้ึน สรุปได�ดังต อไปนี้

1) ผลกระทบต อระดับความส องสว างท่ีส งผลต อภาวะความสบายต
 เม่ือสรุปผลกระทบต อระดับความส องสว าง
ลักซ2 พบว า ระดับความส องสว าง
สว างท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาสูงสุดคือ 

สรุปผลภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนทดลองต อ
กิจกรรมการเขียน 

5.1 แสดงให�เห็นว าสื่อการสอนมีผลต อภาวะความสบายตา 
เรียนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ด เม่ือทดลองเพ่ิมระดับความส องสว างพบว าภาวะความสบายตากลับ

ผลสรุปภาวะความสบายตาโดยแยกตามระดับความส องสว างและรูปแบบการ
สอนทดลองต อกิจกรรมการเขียนในกราฟท่ี 5.2  ในขณะท่ีการอ านในรูปแบบการสอนโดยใช�กระดาน

ท2บอร2ดเป'นไปในทางตรงกันข�ามเม่ือทดลองเพ่ิมระดับความส องสว างจะพบว า
ท้ังนี้รูปแบบการสอนท่ีใช�โทรทัศน2และโปรเจคเตอร2นั้นเป'นไปในทิศทางเดียวกันคือเม่ือเพ่ิม

ระดับความส องสว างแล�วมีภาวะความสบายตาเพ่ิมข้ึนดังแสดงในกราฟ 4.2 และกราฟท่ี 
ภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนต อกิจกรรมการอ าน ซ่ึงการ
เพ่ิมระดับความส องสว างกับรูปแบบการสอนยกเว�นการใช�กระดานไวท2บอร2ดจะทําให�มีภาวะความ

สรุปได�ดังต อไปนี้ 
ผลกระทบต อระดับความส องสว างท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาในการอ าน
สรุปผลกระทบต อระดับความส องสว างจากท้ังหมด 3 ระดับได�แก  300 500 

พบว า ระดับความส องสว างท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาในการอ านจะพบว า
สว างท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาสูงสุดคือ 750 ลักซ2 รองลงมาท่ีระดับ 500 ลักซ2 และ 
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สรุปผลภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนทดลองต อ

 

แสดงให�เห็นว าสื่อการสอนมีผลต อภาวะความสบายตา โดยเฉพาะการ
เพ่ิมระดับความส องสว างพบว าภาวะความสบายตากลับ

แยกตามระดับความส องสว างและรูปแบบการ
ในขณะท่ีการอ านในรูปแบบการสอนโดยใช�กระดาน

จะพบว ามีภาวะความสบายตา
ท้ังนี้รูปแบบการสอนท่ีใช�โทรทัศน2และโปรเจคเตอร2นั้นเป'นไปในทิศทางเดียวกันคือเม่ือเพ่ิม

และกราฟท่ี 4.1 ท่ีแสดง
ภาวะความสบายตาแยกตามระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนต อกิจกรรมการอ าน ซ่ึงการ
เพ่ิมระดับความส องสว างกับรูปแบบการสอนยกเว�นการใช�กระดานไวท2บอร2ดจะทําให�มีภาวะความ

าในการอ าน 
300 500 และ 750 

จะพบว า ระดับความส อง
ลักซ2 และ 300 ลักซ2  
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1.1) วิเคราะห2ผลตามรูปแบบการสอนต อกิจกรรมการอ าน 
  เม่ือจําแนกตามรูปแบบการสอนจากท้ังหมด 3 ประเภท ได�แก  การสอนโดยใช�
กระดานไวท2บอร2ด การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร2 และการสอนโดยใช�โทรทัศน2 พบว ารูปแบบการสอนท่ี
ส งผลต อภาวะความสบายตาในการอ านมากท่ีสุดคือ การสอนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ด รองลงมาคือ
การสอนโดยใช�โทรทัศน2 และการสอนโดยใช�โปรเจคเตอร2 

1.2) วิเคราะห2ผลตามระดับความส องสว างต อรูปแบบการสอนด�วยกิจกรรมการอ าน 
  เม่ือเปรียบเทียบระดับความส องสว างท้ัง 3 ระดับได�แก  300 500 และ 750 ลักซ2 
กับรูปแบบการสอนท้ัง 3 ประเภทได�แก  การสอนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ด การสอนโดยใช�
โปรเจคเตอร2และการสอนโดยใช�โทรทัศน2 ท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาต อการอ านคือท่ีระดับความ
ส องสว าง 750 ลักซ2 กับกิจกรรมการสอนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ดมีภาวะความสบายตาต อการอ าน
ท่ีสุด รองลงมาคือการสอนโดยใช�โปรเจคเตอร2 และการสอนโดยใช�โทรทัศน2 

2) ผลกระทบต อระดับความส องสว างท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาในการเขียน 
เม่ือสรุปผลกระทบต อระดับความส องสว างจากท้ังหมด 3 ระดับได�แก  300 500 และ 750 ลักซ2 
พบว า ระดับความส องสว างท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาในการเขียนจะพบว า ระดับความส องสว าง
ท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาสูงสุดคือ 750 ลักซ2 รองลงมาท่ีระดับ 300 ลักซ2 และ 500 ลักซ2 

2.1) วิเคราะห2ผลตามรูปแบบการสอนต อกิจกรรมการเขียน 
เม่ือจําแนกตามรูปแบบการสอนจากท้ังหมด 3 ประเภท ได�แก  การสอนโดยใช�

กระดานไวท2บอร2ด การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร2 และการสอนโดยใช�โทรทัศน2 พบว ารูปแบบการสอนท่ี
ส งผลต อภาวะความสบายตาในการเขียนมากท่ีสุดคือ การสอนโดยใช�โทรทัศน2 รองลงมาคือการสอน
โดยใช�ไวท2บอร2ด และการสอนโดยใช�โปรเจคเตอร2 

2.2) วิเคราะห2ผลตามระดับความส องสว างต อรูปแบบการสอนด�วยกิจกรรมการเขียน 
เม่ือเปรียบเทียบระดับความส องสว างท้ัง 3 ระดับได�แก  300 500 และ 750 ลักซ2 

กับรูปแบบการสอนท้ัง 3 ประเภทได�แก  การสอนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ด การสอนโดยใช�
โปรเจคเตอร2และการสอนโดยใช�โทรทัศน2 ท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาต อการอ านคือท่ีระดับความ
ส องสว าง 750 ลักซ2 กับกิจกรรมการสอนโดยใช�โทรทัศน2มีภาวะความสบายตาต อการเขียนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือการสอนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ด และการสอนโดยใช�โปรเจคเตอร2 
ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบระดับความส องสว างจากผลรวมระหว างกิจกรรมการอ านและการเขียนจึง
พบว าการเพ่ิมระดับความส องสว างเหมาะกับกิจกรรมการอ าน (ค าเฉลี่ย 3.46) มากกว าการเขียน 
(3.38) สามารถอธิบายได�ดังต อไปนี้ 
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5.3 อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองพบว า เม่ือแยกการวัดผลระหว างระดับความส องสว างกับรูปแบบการสอน 
พบว าไม มีผลต อภาวะความสบายตา แต เม่ืออิทธิพลท้ังสองร วมกันจะส งผลต อภาวะความสบายตา  
ซ่ึงรูปแบบการสอนมีอิทธิพลมากกว าระดับความส องสว าง และจากผลการทดลองพบว า รูปแบบการ
สอนและระดับความส องสว างท้ังการอ านและการเขียนเป'นอีกปKจจัยท่ีส งผลกระทบต อภาวะความ
สบายตาโดยในกิจกรรมการอ านจะมีผลต อภาวะความสบายตามากกว าการเขียน แม�จะเพ่ิมระดับ
ความส องสว างในกิจกรรมการเขียนก็ไม มีผลต อการเขียนโดยเฉพาะเม่ือเพ่ิมระดับความส องสว างใน
รูปแบบการสอนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ดและโปรเจคเตอร2แต รูปแบบการสอนท่ีใช�โทรทัศน2กิจกรรม
การเขียนจะมีภาวะความสบายตามากกว าการเขียน เม่ือวิเคราะห2ถึงสาเหตุท่ีการอ านสบายตา
มากกว าการเขียนนั้นวิเคราะห2ได�ดังนี้ 

1) การอ านและการเขียนมีทักษะและวิธีการใช�สายตาท่ีแตกต างกัน  
 สาเหตุท่ีการอ านสบายตามากกว าการเขียนในระดับความส องสว างท่ีดีท่ีสุดคือ 750 ลักซ2
เนื่องจาก การอ านมีทักษะการใช�สายตาท่ีแตกต างจากการเขียน ซ่ึงการอ านจะมีลักษณะการใช�สายตา
โดยการมอง ในขณะท่ีการเขียนจะมีการอ านและเพ งกับข�อความเป'นเวลานานกว าเพ่ือท่ีจะจดจํา
ข�อความท่ีเห็นแล�วเขียน การเขียนในท่ีนี้จึงเป'น 2 กระบวนการคือท้ังอ านและเขียนเพ่ือคัดลอกจึงทํา
ให�เกิดการปรับระยะของดวงตาอย างรวดเร็วระหว างระยะใกล�และไกลพฤติกรรมการเพ งมองเช นนี้ทํา
ให�กล�ามเนื้อสายตาเกิดความเครียดและเกิดภาวะความไม สบายตาซ่ึงเป'นสาเหตุของภาวะความไม 
สบายตาเท าการอ านซ่ึงทําให�กล�ามเนื้อตาต�องใช�การปรับตัวถึง 2 นาทีเพ่ือให�กลับเข�าสู ภาวะปกติและ
เม่ือต�องเจอกับวัตถุสะท�อนแสงอย างกระดานไวท2บอร2ดจึงก อให�เกิดอาการทางสายตามากยิ่งข้ึนโดย
สาเหตุของอาการภายนอกท่ีสังเกตได�คือเขียนผิดมากหรือปฏิบัติกิจกรรมไม ราบรื่นสอดคล�องกับ  
คอนลอน และคณะ (Conlon, et al., 1999) ท่ีนิยามถึงภาวะความไม สายตาว าหมายถึงการท่ีดวงตา
เกิดความตึงเครียดเพราะมีการสะสมจากผลกระทบของปKจจัยต าง ๆ ด�านแสงสว าง โดยเป'นภาวะท่ี
เกิดข้ึนในระหว างการทําการใด ๆ และได�ทําการวัดประสิทธิภาพของความไม สบายตาจากการอ าน  
ซ่ึงหากเป'นการอ านออกเสียงก็จะอ านได�ไม ราบรื่นเช น อ านได�ช�าลงอ านผิดหรืออ านแล�วเสียงเบาลง
เพราะไม ม่ันใจในการอ าน ซ่ึงเป'นหนึ่งในคําอธิบายถึงความไม สบายตาได�เป'นอย างดีสอดคล�องกับผล
การทดลองท่ีพบว าเม่ือมีการเพ่ิมระดับความส องสว าง 750 ลักซ2 ในรูปแบบการสอนโดยใช�กระดาน
ไวท2บอร2ดมีผู�ท่ีเกิดอาการคลื่นไส�เวียนหัวระหว างการคัดลอกข�อความและบางคนหยุดคัดลอกหรือ
คัดลอกข�อความไม จบ 

2) การปรับตัวของตาต อแสง 
 อีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�การอ านสบายตามากกว าการเขียนในระดับความส องสว างท่ี 750 ลักซ2
ซ่ึงเป'นระดับความส องสว างท่ีดีท่ีสุดในการทดลอง เพราะการปรับตัวของตาต อแสงท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ี
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ดวงตาเกิดการปรับตัวอย างรวดเร็วจากท่ีมืดไปยังท่ีสว างและจากท่ีสว างไปยังท่ีมืดในกรณีนี้จะเป'นการ
ปรับตัวของตาต อแสงจากท่ีมืดไปยังท่ีสว าง โดยในบริเวณทางเดินไปยังห�องทดลองมีความมืดกว า
ห�องทดลองมาก ซ่ึงสาเหตุท่ีทางเดินไม สว างมากนักเพราะมีมาตรฐานท่ีกําหนดให�มีการใช�แสง
ธรรมชาติเข�ามาร วมด�วย และกําหนดมาตรฐานระดับความส องสว างของทางเดินภายในอาคารอยู ท่ี 
CIE กําหนดไว�ท่ี 50-100-150 ลักซ2 และ IES กําหนดไว�ท่ี 100-150-200 ลักซ2 รวมไปถึงข�อกําหนด
จากกฎกระทรวงพลังงานได�กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับความร�อน แสงสว าง และเสียง พ.ศ. 2549 
ก็ได�กําหนดมาตรฐานความส องสว างของทางเดินในพ้ืนท่ีสัญจรหนาแน น ไว�ท่ี 50 ลักซ2 และมาตรฐาน
ความส องสว างของทางเดินในพ้ืนท่ีสัญจรเบาบางไว�ท่ี 50 ลักซ2 (สมาคมผู�ตรวจสอบและบริหารความ
ปลอดภัยอาคาร, 2552) ดังนั้นเม่ือผู�ทดลองเดินเข�ามาระหว างทางเดินซ่ึงมีความมืดกว าแสงภายใน
ห�องจึงทําให�เกิดการปรับตัวทางด�านสายตากับแสงโดยไม อาจหลีกเลี่ยงได� ซ่ึงเป'นภาวะเม่ือตาท่ีเคยอยู 
ในท่ีมืดต�องเปลี่ยนไปอยู ในท่ีสว างความไวต อแสงจะลดลงอย างมาก แต การลดลงจะเกิดข้ึนภายใน 5 
นาที และจะเข�าสู ภาวะปกติประมาณ 10 นาทีหลังจากเกิดภาวะดังกล าว โดยหากดวงตาได�รับ
ผลกระทบจากการปรับตัวต อแสงนี้จะมีอาการท่ีเกิดข้ึนคือรู�สึกแสบตาหรือลืมตาไม ข้ึนอยู ชั่วขณะและ
จะเริ่มเข�าสู ภาวะชินกับความสว างในช วงนี้รูม านตาหดเล็กลง จะสามารถทราบได�ว ามีอาการจากภาวะ
นี้จากการวัดความสามารถในการอ านตัวเลข หรือตัวอักษรท้ังระยะท่ีใกล� และระยะไกล และวัดการ
มองสีสันต าง ๆ ได�ถูกต�องไม ผิดเพ้ียน (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ2, ม.ป.ป.) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับลําดับการทดลองจะพบว า การอ านเป'นกิจกรรมลําดับท่ี
สอง ซ่ึงอยู ในช วงนาทีท่ี 6-10 ซ่ึงเป'นช วงเวลาท่ีดวงตาสามารถปรับตัวต อระดับความส องสว างได�แล�ว
ในขณะท่ีการเขียนนั้นเป'นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในช วงนาทีท่ี 10-15 ถัดจากการเกิดภาวะชินกับความ
สว าง ซ่ึงเป'นช วงเวลาท่ีดวงตาปรับกับสภาพแวดล�อมแสงได�อย างปกติ ดังนั้นหากจะเกิดผลกระทบต อ
การมองจึงน าจะมีผลต อการอ านมากกว าไม น ามีผลต อการเขียน อย างไรก็ตามผู�ทดลองก็ยังมีโอกาส
เกิดอาการทางสายตาซํ้าได�หากมีการปรับโฟกัสของดวงตาซํ้า ๆ เช นการมองกระดานแล�วจดแล�วเงย
หน�ามองกระดาน ซ่ึงดวงตาต�องใช�เวลาในการปรับตัวกว า2 นาทีจึงจะกลับเข�าสู ภาวะปกติซ่ึงจะตรง
กับกิจกรรมการเขียนโดยเฉพาะเม่ือต�องใช�สายตากับวัตถุท่ีมีแสงสะท�อนอย างมากจะเห็นได�ชัด 
เม่ือเทียบลําดับข้ันการทดลองเปรียบเทียบกับกับลําดับเวลาการของการปรับตัวของตาต อแสงแสดงใน
ภาพท่ี 5.8



 

ภาพที่ 5.8: แสดงลําดับขั้นการทดลองเปรียบเทียบกับกับลําดับ
 

 

การทดลองเปรียบเทียบกับกับลําดับเวลาการของการปรับตัวของตาต อแสง 
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3) ปKจจัยท่ีทําให�ระดับความส องสว างแปรปรวน 
 จากการทดลองได�มีการควบคุมตัวแปรอิสระได�แก  ระดับความส องสว างและรูปแบบการสอน 
ซ่ึงในระหว างการทดลองยังพบว ามีปKจจัยท่ีทําให�ระดับความส องสว างแปรปรวนท่ีส งผลต อตัวแปร
ควบคุมดังต อไปนี้ 
 แสงสะท�อน (Reflection) คือแสงท่ีไปกระทบกับตัวกลางแล�วสะท�อนไปในทิศทางอ่ืนหรือ
สะท�อนกลับมาทิศทางเดิม  โดยการสะท�อนของแสงนั้นจะข้ึนอยู กับพ้ืนผิวของวัตถุด�วย โดยท่ัวไป
พ้ืนผิวท่ีเรียบและมีความมันจะทําให�มุมของแสงท่ีตกกระทบนั้นมีค าเท ากับมุมสะท�อนตําแหน งท่ีแสง
ตกกระทบกับแสงสะท�อนบนพ้ืนผิวจะเป'นตําแหน งเดียวกัน ในการวิจัยครั้งนี้พบว ามีแสงสะท�อนท่ี
เกิดข้ึนระหว างการทดลองซ่ึงไม ได�มีการควบคุมเพราะเป'นการทดลองท่ีจําลองสถานการณ2การเรียน
จริง ซ่ึงการเขียนโดยรูปแบบการเรียนท่ีใช�กระดานไวท2บอร2ด เป'นกิจกรรมท่ีการเขียนมีความสบายตา
เฉลี่ยตํ่าท่ีสุดมีสาเหตุมาจากความมันวาวบนพ้ืนผิวของวัสดุกระดานท่ีมีพ้ืนผิวหน�าเงาวาวทําให�เกิด
การสะท�อนแสงอย างมาก โดยเฉพาะหากมีกิจกรรมการเขียนซ่ึงมีกระบวนการใช�สายตาเป'น 2 ข้ันก็
จะเสี่ยงต อการเกิดภาวะความไม สบายตามากกว านั่นเอง อีกท้ังการเขียนเป'นการก�มลงมองกระดาษ
ซ่ึงทําให�ดวงตาได�รับค าสะท�อนจากโตTะเรียนไปด�วย ซ่ึงจากการทดลองพบว าภายในห�องเรียนมีการใช�
โตTะเรียนท่ีมีผิวหน�าวัสดุด�านบนเป'นลามิเนตปIดด�วยผิวเมลามีน ซ่ึงพ้ืนผิวสีขาวเทาไม ดูดซึมแสงได�ดี
เท าพ้ืนผิวสีเข�มจึงทําให�แสงเกิดการตกกระทบและสะท�อนเข�าตาผู�เรียน จึงเป'นอีกสาเหตุหลักท่ีทําให�
เกิดภาวะความไม สบายตาส งผลต อความยากลําบากในการมองยิ่งข้ึน เพราะทําให�ดวงตาต�องมีการ
บังคับม านตาให�เปIดกว�างเพ่ือให�มองเห็นภาพในสภาพแวดล�อมไม ชัดเจนและทําให�เกิดความเม่ือยล�า
ทางสายตาซ่ึงการท่ีแสงสว างน�อยหรือมากเกินไปจะมีผลเสียต อสุขภาพของตาทําให�กล�ามเนื้อตาต�อง
ทํางานมากข้ึน และต�องบังคับม านตาให�เปIดกว�างเพราะมองเห็นภาพในสภาพแวดล�อมไม ชัดเจนเกิด
ความเม่ือยล�าสายตาได� (ภาวนา ปริยาวาทกุล, 2553) และหากมีการใช�กระดาษท่ีมีความมันวาวร วม
ด�วยก็จะยิ่งเพ่ิมค าสะท�อนแสงข้ึนเป'นสาเหตุให�ระดับความส องสว างแปรปรวนและก อให�เกิดภาวะ
ความไม สบายตามากยิ่งข้ึน 
 ท้ังนี้ปKญหาเรื่องแสงสะท�อนจากกระดานไวท2บอร2ดเป'นปKญหาท่ีพบบ อยครั้งและท่ีผ านมาเคย
มีงานวิจัยท่ีได�ทําการศึกษาถึงการลดปKญหาแสงสะท�อนจากกระดานไวท2บอร2ดด�วยการทดลองโดยวิธี
ติดต้ังกระดานไวท2บอร2ดในห�องเรียนไม ให�มีแสงจ�าสะท�อนเข�าตา ด�วยวิธีการติดต้ังกระดานให�เอียง
เป'นมุมต างภายในหุ นจําลอง (ทิพวัลย2 ต้ังพูนทรัพย2ศิริ, 2544) ผลพบว าการวิจัยการติดต้ังกระดาน
ไวท2บอร2ดท่ีปรับเอียงมุม 5 องศาให�สอบเข�าด�านบนเพ่ือหลบแสงจ�าสะท�อนท่ีอยู ในมุมวิกฤติ  
(25 องศา) ท่ีกระดานไม ให�เข�าตานักเรียนได�เช นเดียวกับการปรับหน�าโตTะเรียนเอียง 5 องศาเป'นมุม 
ท่ีสามารถหลีกเลี่ยงแสงสะท�อนได�ดี  
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 แสงบาดตา (Glare) ท่ีเข�าตาแล�วทําให�มองเห็นวัตถุได�ยากหรือมองไม เห็นเลย การจัดโคมให�
ส องสว างโดยท่ัวไปต�องการแสงบาดตาน�อยท่ีสุดแสงบาดตามีด�วยกันสองแบบใหญ  ๆ คือ แสงบาดตา
แบบไม สามารถมองเห็นได� เช น มีแสงเข�าตามากจนไม สามารถมองเห็นวัตถุได� และแสงบาดตาแบบไม 
สบายตา เป'นแสงท่ียังมองเห็นวัตถุได�แต มองเห็นความลําบากและไม สบายตาเพราะมีแสงย�อนเข�าตา
มาก แสงบาดตาจึงแตกต างจากแสงสะท�อนตรงท่ีเป'นแสงท่ีออกมาจากแหล งกําเนิดแสงโดยตรง 
สําหรับแสงบาดตาท่ีมักเกิดข้ึนในห�องเรียนคือ แสงจากประตู สามารถแก�ไขโดยการใช�โคมไฟแบบส อง
ไฟข้ึนแทนส องแสงลงมาตรง ๆ หรืออาจเลือกให�มีตัวกรองแสงจากหลอดไฟเช นตะแกรง เป'นต�น ใน
ระหว างการทดลองพบว ามี แสงจ�าจากโคมไฟ ซ่ึงในระหว างการทดลองผู�วิจัยได�ทําการถอดหน�ากาก
โคมไฟออกเพ่ือปรับระดับความส องสว างให�สูงข้ึนยังเป'นอีกปKจจัยท่ีส งผลต อความแปรปรวนของแสง
และเป'นปKจจัยสําคัญท่ีควรคํานึงถึงในการออกแบบห�องเรียนต อไปอีกด�วย อย างไรก็ตามการพิจารณา
ว าโคมมีแสงบาดตามากน�อยเพียงใดสามารถทําได�โดยการพิจารณาการกระจายแสงของโคมเพ่ือให�
ทราบว าโคมให�ปริมาณแสงออกมาในทิศทางต างๆก อนจากนั้นให�พิจารณาว าโคมท่ีให�แสงออกมานั้นมี
คุณภาพเป'นอย างไร เพ่ือให�ทราบว าปริมาณของแสงบาดตามากน�อยเพียงใดและอยู ในเกณฑ2ท่ียอมรับ
ได�หรือไม นั่นเอง 

สภาพท�องฟ@า (Sky Conditions) สภาพของท�องฟ@าในแต ละช วงเวลาของวันจะแตกต างกัน
ไปซ่ึงแสงธรรมชาติเป'นแสงท่ีได�จากดวงอาทิตย2หรือแสงกลางวัน (Daylight) ซ่ึงจะมีความแปรปรวน
ตลอดเวลา เนื่องจากสภาพท�องฟ@ามีการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอจึงยากต อการคาดคะเนต อปริมาณแสงท่ี
จะเกิดข้ึนเนื่องจากเม่ือมีการส องผ านของแสงอาทิตย2ผ านชั้นบรรยากาศต าง ๆ จะเกิดการกระจายตัว
ของแสงท่ัวท�องฟ@า เม่ือกระทบกับฝุmน ละอองไอน้ํา สารแขวนลอยต าง ๆ ในแต ละชั้นบรรยากาศ การ
กระจายตัวของแสงจากท�องฟ@าจึงมีผลต อปริมาณของเมฆบนท�องฟ@าของแต ละช วงเวลาของวัน และ
ทําให�เกิดลักษณะต าง ๆ ของท�องฟ@าเช น ท�องฟ@าโปร งท�องฟ@าท่ีมีเมฆเป'นบางส วน หรือท�องฟ@าท่ีมีเมฆ
คลุมทึบ ซ่ึงทําให�เกิดความแปรปรวนของแสงภายในอาคาร จากการทดลองพบว าภายในห�องเรียน
กรณีศึกษามีการปIดม านกรองแสงตลอดเวลาและแม�จะปIดม านกรองแสงแต ก็ยังมีแสงเล็กน�อยท่ีอาจ
เล็ดลอดเข�ามา ซ่ึงปKจจัยเรื่องสภาพท�องฟ@านี้เป'นอีกปKจจัยท่ีทําให�ระดับความส องสว างภายใน
ห�องเรียนแปรปรวนได�สําหรับการออกแบบแสงสว างภายในห�องเรียนควรมีการคํานึงถึงปKจจัยเรื่อง
สภาพท�องฟ@าด�วย โดยเฉพาะงานออกแบบแสงสว างภายในห�องเรียนท่ีจะต�องมีการนําแสงธรรมชาติ
ไปใช�กับอาคารนอกจากนี้ความร�อนท่ีมากับแสงธรรมชาติยังเป'นอีกปKจจัยท่ีเกิดข้ึนพร�อมกับแสงจาก
ธรรมชาติอีกด�วย   
 หลอดไฟ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว า สีของแสงภายในห�องเรียนก็มีผลกับภาวะความ
สบายตาซ่ึงในห�องเรียนกรณีศึกษาเป'นห�องเรียนท่ีใช�สีเหลืองส�มซ่ึงจากการศึกษาพบว าแสงสีฟ@าเป'น
ปKจจัยสําคัญต อการรับรู�ของตาและยังทําตาอ อนล�ายากกว าแสงสีเหลืองส�มและสีของแสงท่ีเหมาะสม
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กับห�องเรียนคือเดย2ไลท2เพราะเป'นแสงสีฟ@าแต จากการทดลองได�ทําการทดลองโดยใช�สีของแสง
ประเภทวอร2มไวท2ซึ่งมีข�อดีท่ีเป'นแสงท่ีถนอมสายตาและลดการบาดตามากกว าและมีข�อเสียคือทําให�
ง วงนอนและทําให�การมองเหนื่อยล�ารวดเร็วกว าแสงสีส�ม 
 
5.4 จุดประสงค2ข�อ 3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการออกแบบแสงสว างท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบการสอนและก อให�เกิดภาวะความสบายตา ภายในห�องเรียนท่ีมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย
ในอนาคต 

1) มาตรฐานระดับความส องสว างภายในห�องเรียน 
 จากผลการทดลองสรุปได�ว าระดับความส องสว างท่ีส งผลต อภาวะความสบายตาท่ีสุดสําหรับ
การเรียนในห�องเรียนท่ีมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย ได�แก  การสอนโดยใช�กระดานโปรเจคเตอร2 
การสอนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ดและการสอนโดยใช�โปรเจคเตอร2 เม่ือเปรียบเทียบระดับความส อง
สว าง 3 ระดับ ได�แก  300 500 และ 750 ลักซ2 พบว า ระดับความส องสว างท่ี 750 ลักซ2เป'นระดับ
ความส องสว างท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับทุกรูปแบบการสอนโดยเฉพาะการอ าน จากการทดลองพบว าระดับ
ความส องสว างท่ีระดับ 300 ลักซ2 น�อยเกินไปและส งผลต อภาวะความสบายตา แตกต างจากมาตรฐาน
สมาคมไฟฟ@าแห งประเทศไทย ซ่ึงมีการกําหนดมาตรฐานความส องสว างภายในห�องเรียนให�ควรมี
ระดับความส องสว างท่ี 300 ลักซ2 หากระดับความส องสว างท่ีต่ํากว านี้จะทําให�ผู�เรียนเกิดความไม 
สบายตาซ่ึงมาตรฐานดังกล าวเป'นมาตรฐานท่ีถือว าน�อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับความ
ส องสว างของสมาคมวิศวกรรมแสงสว างสหรัฐอเมริกา  สอดคล�องกับงานวิจัยท่ีผ านมาท่ีนธกร  
อ อนเปรี้ยว (2546) ได�แสดงให�เห็นว าค ามาตรฐานความส องสว างภายในห�องเรียนระดับประถมศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครกว า 32 ห�องเรียนท่ีวัดค าความส องสว างได�
ตํ่ากว า 300 ลักซ2 และมีระดับความส องสว างอยู ในช วง 250-401 ลักซ2เท านั้น ซ่ึงถือว ามีความส อง
สว างไม เพียงพอ ส งผลให�เกิดภาวะความไม สบายตาอยู เสมอเช นเดียวกับการศึกษาถึงการตรวจวัด
มาตรฐานความส องสว างของห�องเรียน กรณีศึกษาห�องปฎิบัติการในโรงเรียนนาโบสถ2พิทยา ท่ีพบว า
บางส วนมีอาการปวดศีรษะโดยไม ทราบสาเหตุและขอรับยาแก�ปวดศีรษะจากห�องพยาบาล ซ่ึงจาก
การวิจัยพบว าสาเหตุท่ีแท�จริงมาจากแสงสว างไม เพียงพอ ซ่ึงในท่ีสว างจําเป'นต อนัยย2ตา สําหรับการดู
วัตถุท่ีมีความสว างน�อยตาจะเสื่อมเร็วซ่ึงส งผลต อการปวดศีรษะโดยตรง ส วนการดูวัตถุท่ีมีความสว าง
มากทําให�เรตินาของตาก็จะถูกทําลายซ่ึงเป'นอันตรายต อตาท้ังสิ้น (ก้ัวจิก�า แซ ท�อ และคณะ, 2553) 
เช นดียวกับงานวิจัยระดับความส องสว างภายในห�องเรียนวิชาเขียนแบบในระดับมหาวิทยาลัยของไทย 
6 แห งท่ีพบว า มีแสงสว างไม เพียงพอเม่ือเทียบกับระดับมาตรฐานความส องสว างสากล (ปริญญา  
เชิดเกียรติพล, 2550)  
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2) การออกแบบเพ่ือลดแสงสะท�อนจากกระดานไวท2บอร2ดภายในห�องเรียน 
 การออกแบบเพ่ือลดแสงสะท�อนจากกระดานไวท2บอร2ดภายในห�องเรียนสามารถแก�ไขปKญหา
เรื่องแสงสะท�อนจากกระดานไวท2บอร2ดได�โดยการเลือกใช�วัสดุท่ีลดการสะท�อนแสงเช นเลือกใช�
กระดานไวท2บอร2ดท่ีมีพ้ืนผิวหน�าชนิดด�านเป'นผิวหน�าของกระดาน จะต�องไม เงาวาวสะท�อนแสง และ
พ้ืนผิวมีความทนทานต อการใช�งานทนต อสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงได�ดี มีมุมมองในการสะท�อนแสง
น�อย ไม ว าแสงของดวงอาทิตย2หรือแสงของแหล งแสงสว างจะเคลื่อนท่ีไปอยู ในมุมใด ๆ ก็ตามจะไม 
เกิดเงาสะท�อนเข�าตาของผู�ใช�ในระดับท่ีเกินกว าเกณฑ2แสงของบริเวณของห�องเรียน 

สําหรับการวางตําแหน งของกระดานไวท2บอร2ดก็มีความสําคัญ ควรวางในตําแหน งท่ีไม อยู ใน
จุดท่ีเกิดแสงสะท�อนมากจนเกินไปเพราะจะทําให�เกิดแสงบาดตาได�อาจปรับเปลี่ยนพร�อมแก�ไขท่ี
แหล งกําเนิดแสงโดยใช�เกล็ดบังแสงไม ให�มีแสงตกกระทบท่ีกระดานโดยตรง (ภาวนา ปริยาวาทกุล, 
2553) และควรเพ่ิมแหล งให�แสงบริเวณรางของกระดานไวท2บอร2ดการให�แสงสว างในห�องเรียนควร
เน�นการส องสว างสมํ่าเสมอในห�องและท่ีหน�ากระดาน และเป'นไฟท่ีมีการปรับระดับความส องสว างได� 
เพ่ือรองรับการใช�งานโดยสามารถปรับระดับความส องสว างได�ตามการใช�งานหรือการติดต้ังดวงไฟ 
เพ่ิมหรือติดต้ังดวงไฟเฉพาะท่ี นอกจากนี้ยังอาจปรับปรุงสีของผนังหรือบริเวณโดยรอบท่ีเป'นสีทึบ 
อาจทาสีใหม โดยใช�สีอ อนหรือสีสว างเพ่ือช วยในเรื่องการเพ่ิมความสว างภายในห�องได� และการความ
สะอาดดวงไฟและท่ีครอบหลอดไฟเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส องสว าง 

3) การเลือกใช�วัสดุเพ่ือลดภาวะความไม สบายตาภายในห�องเรียน 
 จากการทดลองพบว าปKญหาการให�แสงสว างส วนหนึ่งมาจากการเลือกใช�วัสดุท่ีไม สามารถ
ทํางานได�เต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะโคมไฟซ่ึงทําหน�าท่ีในการบังคับทิศทางของแสงให�ส องสว างไปใน
ทิศทางของความส องสว างท่ีให�มีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือต�องทําหน�าท่ีร วมกับการทํางานของหลอด
ไฟฟ@า คุณภาพของโคมจึงมีความสําคัญและเป'นปKจจัยท่ีต�องพิจารณาถึงอัตราส วนแสงจากโคม  
อุณหภูมิสะสมในโคม แสงบาดตา ตลอดจนความปลอดภัยของโคมสําหรับการวิจัยนี้พบว ามีการ
สะท�อนแสงท่ีลงมาจากโคมไฟกับแสงท่ีตกกระทบกับกระดานไวท2บอร2ดบริเวณผนังด�านทิศตะวันตก
ทําให�ความสว างภายในห�องของท้ังสองด�านไม สมํ่าเสมอ ส งผลให�ค าการวัดความส องสว างในทุกระดับ
ความส องสว างพบว ามีค าน�อยกว าจุดวัดระดับความส องสว างบริเวณผนังด�านทิศตะวันออก จากผล
ดังกล าวจึงเห็นได�ชัดว าห�องเรียนนี้มีปKญหาเรื่องความไม สมํ่าเสมอของแสงภายใน และมีพ้ืนท่ีการเรียน
เพียงจุดเดียวคือบริเวณกลางห�อง อีกท้ังลักษณะของกล องโคมเองมีลักษณะคลุมหลอดไฟน�อย จึงทํา
ให�ไม สามารถกําหนดทิศทางของแสงให�ส องสว างลงยังพ้ืนท่ีการเรียน แต แสงมีการสะท�อนข้ึนเพดาน
มาก หลังจากถอดส วนประกอบต าง ๆ ของโคมไฟออกพบว ากล องโคมไฟดังกล าวนั้น ใช�วัสดุแผ น
สะท�อนเป'นพลาสติกใส จึงทําให�แสงสะท�อนน�อยกว าปกติ เป'นสาเหตุให�ความส องแสงสว างไม ท่ัวถึง
ท้ังห�องซ่ึงโดยปกติแล�วลักษณะของโคมไฟควรประกอบด�วยแผ นสะท�อนแสงด�านข�างหรืออาจมีแผ น
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สะท�อนแสงด�านหลังของหลอดเพ่ิมเข�ามาเพ่ือสะท�อนแสงและควบคุมแสงให�ไปในทิศทางท่ีกําหนด 
ส วนตัวขวางจะสามารถลดแสงบาดตา เช น ในมุมท่ีเลย มุมตัดแสง โดยท่ัวไปแผ นสะท�อนแสงและตัว
ขวางจะทําจากอลูมิเนียมซ่ึงมีท้ังแบบเงาและแบบกระจาย ท้ังนี้ข้ึนอยู กับผู�ออกแบบโคมไฟและ
ลักษณะการใช�งานของโคมไฟนั้นๆจึงเป'นอีกสาเหตุท่ีทําให�ความส องสว างไม ได�ประสิทธิภาพเต็มท่ี
นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงวัสดุท่ีใช�ทําโคมด�วยว าสามารถใช�งานทนทานและสามารถทนความร�อน 
ได�สูง ตลอดจนมีการสะท�อนแสงท่ีดีรวมถึงอุปกรณ2ประกอบย อยอย างเช น บัลลาสต2 ข้ัวรับหลอด  
ข้ัวสตาร2ทเตอร2 เพ่ือให�ได�คุณภาพของแสงท่ีมีประสิทธิภาพอีกด�วย ซ่ึงในอดีตห�องเรียนจะใช�โคม
ตะแกรงอลูมิเนียมเป'นโคมไฟโปร งและให�ค าความสว างเฉลี่ยต อบุคคลสูงกว า โคมไฟฟ@าสําหรับ
โรงเรียนจึงควรเป'นโคมท่ีมีแสงบาดตาน�อยตัวสะท�อนแสงของโคมอาจใช�อะลูมิเนียมท่ีมีค าสัมประสิทธิ์
การสะท�อนแสงสูง ควรเลือกใช�โคมท่ีใช�สําหรับการส องสว างในห�องท่ีมีจอมอนิเตอร2ควรเป'นโคมท่ีมี
แสงบาดตาน�อยหรือหลีกเลี่ยงไม ให�เกิดแสงสะท�อนข้ึนบนจอโทรทัศน2ซึ่งโดยท่ัวไปก็คือ ถ�าติดต้ังหรือ
ให�การส องสว างท่ีไม ถูกต�องบางครั้งก็มีแสงสะท�อนให�เห็นในจอคอมพิวเตอร2 ทําให�อ านข�อความในจอ
ได�ยากลําบาก ท้ังนี้ควรคํานึงถึงเรื่องแสงบาดตาซ่ึงโดยปกติแล�วโคมไฟทุกโคมจะให�แสงบาดตาของ
โคมอยู แล�ว ซ่ึงเป'นค าท่ีแสดงคุณภาพแสงของโคม ควรเลือกโคมท่ีมีแสงบาดตาอยู ในเกณฑ2ท่ียอมรับ
ได� ซ่ึงโคมมีหลายชนิดด�วยกันแต ละโคมก็มีกราฟกระจายแสงของโคมต างกัน ดังนั้นการนําโคมไปใช�
ต�องเลือกกราฟกระจายแสงของโคมท่ีมีความเหมาะสมกับงานค าท่ีได�จากการวัดประสิทธิภาพของโคม 
โดยพิจารณาได�ท่ีรวมผลของความสูงและสัมประสิทธิของการสะท�อนของผนังและเพดานโดยผู�ผลิต
เพ่ือให�ได�โคมไฟท่ีให�ประสิทธิภาพการทํางานได�สูงสุดซ่ึงโคมไฟท่ีมีประสิทธิภาพจะต�องเป'นโคมท่ีให�
ปริมาณแสงออกมาจากตัวโคมเม่ือเทียบกับปริมาณแสงท่ีออกจากหลอดให�มีค าสูงท่ีสุดซ่ึงจะช วย
ประหยัดพลังงานด�วย 

 นอกจากนี้ยังต�องคํานึงถึงตําแหน งการติดต้ัง หากเลือกใช�โคมไฟท่ีให�แสงแบบทางตรงและ
ทางอ�อมจะเหมาะสําหรับและเพดานมีสีอ อนหรือสีสว างท่ีมีความสูง 2.7 เมตรข้ึนไป โดยปกติจะใช�กับ
บริเวณท่ีต�องการความสมํ่าเสมอของแสง สําหรับห�องเรียนท่ีเป'นกรณีศึกษาใช�โคมไฟกําหนดทิศทาง
แบบทางตรงข้ึนเพดานให�สะท�อนตกลงมาเป'นแสงทางอ�อม ลักษณะการให�แสงเช นนี้ไม เหมาะกับ
เพดานท่ีมีการทาสีเข�มซ่ึงมีการดูดกลืนแสงมากทําให�ความส องสว างสะท�อนได�ไม เต็มท่ี ลักษณะการให�
แสงเช นนี้จะเหมาะกับบริเวณท่ีความส องส องน�อยประมาณ 200-300 ลักซ2 

สําหรับการใช�เลือกใช�โปรเจคเตอร2ภายในห�องเรียน ควรเลือกโปรเจคเตอร2ท่ีมีคุณสมบัติ 
Whiteboard Mode และ Blackboard Mode เพ่ือรองรับการทํางานให�โปรเจคเตอร2สามารถฉาย
ภาพบนกระดานดําและกระดานไวท2บอร2ดได�โดยให�สีสันและรายละเอียดภาพได�อย างเหมาะสม  
ซ่ึงเครื่องฉายแต ละชนิดจําเป'นต�องเลือกใช�ห�องท่ีควบคุมแสงท่ีแตกต างกันไปด�วย เช น เครื่องฉายภาพ
ทึบแสงจําเป'นต�องฉายในห�องมืดสนิท ส วนเครื่องฉาย ภาพยนตร2 เครื่องฉายสไลด2 ใช�ห�องท่ีมีความมืด
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มากน�อยลงตามลําดับ และเครื่องฉายท่ีสามารถฉายได�ในห�องท่ีไม มืดมากนักหรือห�องเรียนธรรมดาท่ี
สว างก็คือเครื่องฉายภาพข�ามศีรษะสิ่งท่ีควรคํานึงในการจัดห�องฉาย อย างการจัดท่ีนั่งภายในห�องเรียน
ควรจัดท่ีนั่งผู�ดูไม ให�บังกัน โดยจัดแต ละแนวให�สูงตํ่าลดหลั่นกันข้ึนไป เครื่องฉายควรต้ังอยู แถวหลัง
ของผู�ดู และสูงพอท่ีผู�ดูจะไม บังแสงจากเครื่องท่ีส องสว างไปยังจอภาพ เพราะการท่ีผู�ดูบังลําแสงจะ
ปรากฏเงาบนจอบางส วนหรือท้ังหมดนอกจากนี้ ในห�องเรียนควรติดต้ังจอให�ผู�เรียนสามารถมองเห็น
ภาพจากการฉายได�ท่ัวท้ังห�อง และควรจัดท่ีนั่งให�สมดุลกับมุมสะท�อนแสงของจอฉายด�วย 

4) แนวทางการออกแบบห�องเรียนท่ีมีการใช�กระดานไวท2บอร2ด โทรทัศน2และโปรเจคเตอร2
ภายในห�องเรียน 
 สําหรับห�องเรียนในปKจจุบันท่ีมีการใช�กระดานไวท2บอร2ด  โทรทัศน2และโปรเจคเตอร2ภายใน
ห�องเรียน ควรแบ งพ้ืนท่ีการใช�งานกับระดับความส องสว างตามรูปแบบการสอนเป'น 2 ส วนใหญ ได�แก  
พ้ืนท่ีสําหรับงานไวท2บอร2ด (Blackboard Zone) การให�แสงสว างในห�องบรรยายท่ีเน�นการส องสว าง
สมํ่าเสมอในห�องและท่ีหน�ากระดานโดยปรับระดับความส องสว างท่ีหน�าเวที 500 ลักซ2และเพ่ิมไฟท่ี
ปรับระดับความส องสว างได�สําหรับกระดานเม่ือมีการใช�งาน และอีกพ้ืนท่ีคือพ้ืนท่ีสําหรับนั่งเรียน 
(Student Zone) สําหรับการฉายสไลด2หรือวีดิโอไม ต�องปIดไฟท้ังห�องถ�ามีการใช�โทรทัศน2หรือ
คอมพิวเตอร2ควรปรับระดับความส องสว างให�มีความเหมาะสมท่ีระดับความส องสว าง 750 ลักซ2  
และควรแยกสวิตซ2ปIดเปIดไฟ ซ่ึงการควบคุมการเปIดปIดดวงโคมนั้นจะช วยให�เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช�แสงประดิษฐ2มากข้ึน โดยควรวางผังเปIดปIดดวงโคมให�ขนานกับช องเปIดเพ่ือให�เกิดความสอดคล�อง
กับการกระจายแสงธรรมชาติและต�องแยกผังไฟของพ้ืนท่ีสอนออกจากพ้ืนท่ีเรียนเพ่ือความสะดวกใน
การควบคุมแสงภายในห�องเรียน ในกรณีท่ีเป'นห�องเรียนขนาดเล็กควรกําหนดระดับความส องสว างท่ี
ค าเฉลี่ย 750 ลักซ2 โดยท่ัวไปภายในห�องเรียนจะมีค าสะท�อนของพ้ืนผิวไม ว าพ้ืน ผนัง เพดาน ควรมี
สัมประสิทธิ์การสะท�อนแสงระหว าง 20-50% ดังนั้นนอกจากจะเลือกใช�วัสดุท่ีลดการสะท�อนแสง 
สําหรับกระดานไวท2บอร2ดควรเลือกวัสดุท่ีมีค าสะท�อนแสงน�อยมีการวางในตําแหน งท่ีไม มีแสงสะท�อน
จากดวงไฟและจากแสงภายนอกตลอดท้ังวัน หรือแก�ไขโดยการใช�มู ลี่กรองแสงโดยต�องมีการทดลอง
ปรับมู ลี่ในองศาต าง ๆ เพ่ือหาองศาท่ีเหมาะสมและควรวัดผลด�านความสบายตาโดยการวัดค าความ
เข�มแสงท่ีระนาบท่ีทํางานประกอบด�วย ซ่ึงจากงานวิจัยท่ีผ านมาเคยมีการทดลองนํามู ลี่มาปรับองศา
เพ่ือควบคุมปริมาณแสงธรรมชาติไม ให�เข�าสู ห�องเรียนท่ีมีสื่อการสอนหลากหลายประเภทมากเกินไป 
ผลการทดลองด�านความสบายตาพบว าการปรับมู ลี่ท่ี 90 องศาหรือปIดมู ลี่หมดทําให�เกิดความสบายตา
มากท่ีสุด รองลงมาคือในมุม 30 45 และ 60 องศา เนื่องจากแสงจากภายนอกตกกระทบกับมู ลี่ก อนท่ี
จะสะท�อนเข�าสู ภายในห�องจึงทําให�ความเข�มแสงบริเวณใกล�ช องแสงลดลงในขณะท่ีการปรับมู ลี่ 0 
องศาหรือปรับขนานกับพ้ืนมีความสบายตาน�อยท่ีสุด (น้ําผึ้ง สายหงษ2 และอวิรุทธ2 ศรีสุธาพรรณ, 
2551) แสดงให�เห็นว าการปรับองศาของมู ลี่มีความเก่ียวข�องกับความเข�มแสงและความสบายตาและ
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การออกแบบแผงกันแดดและหิ้งสะท�อนแสงก็ควรคํานึงถึงทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย2ตลอดท้ังปw
เพ่ือป@องกันแสงอาทิตย2ท่ีจะส องเข�ามาในอาคารโดยตรง และเพ่ือประสิทธิภาพในการลดแสงสะท�อน
ควรจัดวางอุปกรณ2การสอนควรวางในตําแหน งท่ีถูกต�องด�วย  
 สําหรับการใช�โปรเจคเตอร2ภายในห�องเรียนก็เช นเดียวกันควรเลือกใช�โปรเจคเตอร2ท่ีมีความ
ส องสว างเหมาะสมกับประเภทการใช�งานภายในห�องเรียน นอกจากนี้ยังควรจัดท่ีนั่งสําหรับนักศึกษา
โดยต�องคํานึงถึงขนาดของจอฉายด�วยซ่ึงผู�ท่ีนั่งแถวหน�าควรมีระยะห างจากจอไม น�อยกว า 2 เท าของ
ความกว�างจอ เช น ถ�าจอมีขนาดกว�าง 40 ฟุต ผู�ดูแถวหน�าต�องนั่งห างจากจอ 80 ฟุตเป'นอย างน�อย
และผู�ดูแถวหลังสุดต�องห างจอไม เกิน 6 เท าของความกว�างของจอหรือถ�าจอกว�าง 30 ฟุต แถวหลังสุด
ควรห างจากจอไม เกิน 180 ฟุต เป'นต�น (สถาบันการพลศึกษา, 2557) ดังเช นแสดงในภาพท่ี 5.9 
 
ภาพท่ี 5.9: แสดงผังการจัดท่ีนั่งให�สมดุลกับขนาดของจอภาพ 
 

 
 
ท่ีมา: สถาบันการพลศึกษา. (2557). จอรับภาพและหองฉาย. สืบค�นจาก http://bit.ly/1zMW9Y0. 
 
 นอกจากนี้ควรวางโปรเจคเตอร2ในตําแหน งติดต้ังท่ีห างจากแหล งกําเนิดเงาจากหน�าต างประตู 
หรือ พัดลมเพดาน อีกท้ังต�องวางในตําแหน งท่ีไม ตรงกับเส�นทางของแสงไม มีการตัดผ านพ้ืนท่ีมีการ
เดินผ านไปมาอย างมาก หรือ ติดต้ังในตําแหน งท่ีแสงยิงข�ามศีรษะของคนเดินแนวแสงของ
โปรเจคเตอร2ไปยังจอฉายเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดเงาท่ีไม ต�องการ ท้ังนี้หากเป'นห�องเรียนท่ีมีแสงสว าง
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จากภายนอกส องเข�ามาในห�องทางหน�าต างห�องเรียนควรเลือกใช�โปรเจคเตอร2ท่ีมีความสว างท่ีสู�แสงได�
โดยไม ต�องปIดหน�าต างซ่ึงมักจะเป'นโปรเจคเตอร2ท่ีมีความสว างท่ีระดับ 2000 – 3000 ลูเมน อย างเช น
ในกรณีศึกษาท่ีพบว าเม่ือทดลองเปIดโปรเจคเตอร2พร�อมท้ังเกิดไฟก็ยังสามารถมองเห็นได�ชัดเจนโดยไม 
รบกวนสายตาเพราะเป'นห�องเรียนขนาดเล็กและใช�โปรเจคเตอร2ท่ีมีความส องสว างถึง 3500 ลูเมนซ่ึง
ถือเป'นความส องสว างท่ีสูงมากซ่ึงในห�องเรียนขนาดใหญ หรือห�องขนาดใหญ  จะมีความจําเป'นต�องใช�
โปรเจคเตอร2ท่ีมีความสว างสูงและคอนทราสต2สูงด�วยอย างไรก็ตามโปรเจคเตอร2ก็มีอายุการใช�งาน
เพราะภายในมีหลอดภาพซ่ึงมีการใช�งานท่ีแตกต างกันออกไปโดยปกติอายุการใช�งานหลอดภาพจะอยู 
ท่ี 2000-3000 ชั่วโมง เม่ือถึงระยะเวลาใกล�หลอดภาพหมดอายุก็ต�องเปลี่ยนหลอดภาพให�กับ
โปรเจคเตอร2 (ณัฐวุฒิ ชัยมงคล, 2553)  
 สําหรับโทรทัศน2ภายในห�องเรียนควรต้ังค าคอนทราสต2เรโชท่ีโทรทัศน2เพ่ือความคมชัดของ
ภาพแล�ว ควรคํานึงถึงปKจจัยเรื่องตําแหน งการวางโทรทัศน2เป'นสําคัญ โดยเฉพาะควรคํานึงถึงตําแหน ง
โคมไฟแสงสว างไม ควรวางเหนือจอโทรทัศน2และไม ควรวางโทรทัศน2ไว�ใกล�หน�าต างเพ่ือลดปKญหาแสง
สะท�อนบนหน�าจอท่ีทําให�การอ านเป'นไปด�วยความยากลําบาก 
 นอกจากนี้ โคมไฟท่ีใช�ในห�องเรียนหากเป'นโคมไฟฟลูออเรสเซนต2ควรติดต้ังแนวยาวของโคม
ตามทิศทางการมองเพ่ือไม ให�เกิดเงาระหว างโคมท่ีโตTะเรียน โคมท่ีใช�ตัวสะท�อนแสงท่ีมากพอโดย
เลือกใช�โคมท่ีมีวัสดุสะท�อนแสงท่ีมีประสิทธิภาพเช นอลูมิเนียมเพ่ือความส องสว างและช วยประหยัด
พลังงานได� โดยเลือกวัสดุท่ีให�แสงสะท�อนและแสงบาดตาน�อยท่ีสุดเท าท่ีจะน�อยได�โดยเฉพาะโคมไฟ
ยังต�องพิจารณาถึงประสิทธิภาพการให�แสงสูงด�วยเช นกัน เช น โคมฟลูออเรสเซนต2แบบตัวขวางพารา
โบลิกจัตุรัส ซ่ึงให�ความสว างมากและให�แสงบาดตาน�อยกว าโคมฟลูออเรสเซนต2แบบตัวขวางชนิด 
อ่ืน ๆ ท้ังนี้ควรคํานึงถึงปKจจัยท่ีส งผลต อความส องส วางของไฟจากดวงโคม โดยเฉพาะแสงสะท�อนจาก 
โคมกับพ้ืนผิวภายในห�องเรียนด�วย อาทิ พ้ืน ผนัง เพดาน ควรมีสัมประสิทธิ์การสะท�อนแสงระหว าง 
20-50% มุมแสงบาดตาของโคมท่ีมากกว า 60 องศาข้ึนไปและต�องมีลูมิแนนซ2ไม มากกว า 200 แคน
เดลาต อตารางเมตร 
 นอกจากการปรับระดับความส องสว างและการปรับเปลี่ยนวัสดุ ตําแหน งของสิ่งต างๆภายใน
ห�องแล�ว อีกสิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือ ควรเพ่ิมความส องสว างระหว างทางเดินและห�องเรียนเม่ือมีการใช�
งานห�องเรียนด�วยเพราะแสงสว างจากทางเดินซ่ึงมีความมืด เม่ือเข�าสู ห�องเรียนซ่ึงมีความสว างมากจะ
ทําให�เกิดการมองเห็นท่ีไม ชัดเจนจนถึงมองไม เห็นไประยะเวลาหนึ่ง (Dark and Light Adaptation) 
ผลกระทบจากการมองไม เห็นในช วงเวลาหนึ่งอาจเป'นเพียงการหยุดชะงักในการเคลื่อนท่ี แต บางครั้ง
ก็สามารถทําให�เกิดอุบัติเหตุได� โดยเพ่ิมความส องสว างบริเวณทางเชื่อมเข�าสู ห�องหรือเพ่ิมรางไฟท่ี
เชื่อมระหว างทางเข�าสู ตัวห�องเรียนเพ่ือลดภาวะความไม สบายตา 
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5.5 ข�อดีและข�อจํากัดของงานวิจัย 
 1) ข�อดีของการทดลองคือได�ทดลองท่ีสถานท่ีจริง ๆ เพ่ือให�ได�ผลการทดลองท่ีสมจริงยิ่งข้ึนเพราะ 
ได�มีการทําการจําลองการทดลองมาแล�ว (Pilot Study) ทําให�มีความคลาดเคลื่อนในการทดลองน�อย 
 2) ผลของการทดลองสามารถนําไปทําได�จริงในห�องเรียนท่ีมีสื่อการสอนท่ีมีหลายรูปแบบ
เช นเดียวกันได�แก  การสอนโดยใช�กระดานไวท2บอร2ด การสอนโดยใช�โปรเจคเตอร2และการสอนโดยใช�โทรทัศน2 
 3) ข�อจํากัดเรื่องเวลาเพราะในการทดลองซ่ึงในหลายสถานการณ2การทดลองค อนข�างเร งรีบจึงทําให�
การอธิบายโจทย2เป'นไปอย างรวดเร็ว ซ่ึงอาจทําให�ผู�ทดลองไม เข�าใจและไม ได�ปฏิบัติตามอย างเคร งครัดเพราะ
ต�องเร งรีบเข�าเรียนต อ 

4) ข�อจํากัดเรื่องสถานท่ีซึ่งการเข�าทดลอง ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให�เข�าทดลองได�ในช วงสอบจึง
ทําให�ได�จํานวนกลุ มตัวอย างน�อยอีกท้ังห�องเรียนกรณีศึกษามีการใช�งานทุกวันจึงทําให�ไม ได�เข�าทดลองซํ้า  
จึงเป'นการสรุปผลจากการทดลองเพียงครั้งเดียว 

5) ข�อจํากัดเรื่องกําลังคนเนื่องจากเป'นการทดลองจริง ดังนั้นจึงต�องใช�บุคลากรท่ีมีความรู�และ 
ความเข�าใจในการเปลี่ยนหลอดไฟมาเป'นกําลังในการติดต้ังเปลี่ยนอุปกรณ2เพ่ือต้ังค าระดับความ 
ส องสว างให�ได�ตามท่ีต�องการ 
 6) ข�อจํากัดเรื่องกําลังทรัพย2เนื่องจากเป'นการทดลอง ดังนั้นจึงต�องหาอุปกรณ2และวัสดุสํารอง 
เป'นจํานวนมากซ่ึงบางส วนไม ได�ใช�หรือใช�ไม ได� เช นแผ นสะท�อนแสงประเภทต าง ๆ หลอดไฟประเภทต าง ๆ 
เพ่ือให�สามารถต้ังค าระดับความส องสว างให�ได�ตามท่ีต�องการ 
 

5.6 ข�อเสนอแนะเก่ียวกับงานวิจัย 
 1) ควรทําการศึกษาให�ครอบคลุมถึงคอนทราสต2เรโช ความจ�า แสงสะท�อนเพ่ือให�ได�ผลการทดลอง 
ท่ีแม นยํา และควรศึกษากับรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 
 2) ควรศึกษาต อเก่ียวกับสิ่งรบกวนท่ีอาจทําให�ระดับความส องสว างแปรปรวนและทดลองซํ้า 
เพ่ือความแม นยําของผลการทดลอง 
 3) ควรศึกษาต อเก่ียวกับวัสดุทดแทนท่ีสามารถลดแสงสะท�อนภายในห�องเรียนในอนาคต 
 4) ควรศึกษาต อถึงการนําแสงธรรมชาติเข�ามาประยุกต2ใช�ภายในห�องเรียนโดยคํานึงถึงการใช�
พลังงานอย างคุ�มค าและสอดคล�องกับการใช�ระดับความส องสว างและรูปแบบการสอนท่ีส งผลต อภาวะ 
ความสบายตา 
 5) ควรทดลองซํ้าเพ่ือให�ได�ผลการทดลองท่ีแม นยํา และน าเชื่อถือยิ่งข้ึน 
 6) ควรทดลองเปลี่ยนเป'นหลอด LED ซ่ึงเป'นแนวโน�มของความส องสว างภายในห�องเรียนในอนาคต
โดยมีการประยุกต2แสงจากธรรมชาติมาใช�ด�วยเพ่ือประหยัดพลังงาน 
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ภาคผนวก ก 



บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน                                                                                  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  แบบสอบถามเรื่องผลกระทบของระดับความส่องสว่างในห้องเรียนที่มีผลต่อกิจกรรมและความรู้สึกสบายตา 

 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นการประเมินผลการทดสอบการมองเห็นโดยรวม  ไม่มีจุดมุ่งหมายในการค้นหา

ความบกพร่อง หรือความเด่นของความสามารถด้านการรับรู้ทางสายตาในแต่ละด้าน โดยระหว่างการทดสอบ

ผู้เข้าทดสอบมีสิทธิ์ที่จะลุกออกจากห้องได้ตลอดเวลา หากไม่ต้องการเข้าร่วมการวิจัย ขอความกรุณาแจ้ง

ผู้วิจัยพร้อมชี้แจงเหตุผล 

 

 

   แบบทดสอบประกอบด้วย 3 ส่วน  ได้แก่  

ส่วนที่  1   การประเมินความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity  Test) ตอบแบบสอบถาม 

ประวัติด้านสายตาและพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออาการทางสายตา  

    ใช้เวลาการทดสอบ 5  นาที  

ส่วนที่  2    แบบสอบถามการอ่านเพ่ือประเมินความสบายตา (Visual Comfort) ภายใต้ระดับความ

ส่องสว่างที่ก าหนดเพ่ือทดสอบความสบายตา ใช้เวลาการทดสอบ 5  นาท ี

ส่วนที่  3 แบบสอบถามการคัดลอกข้อความเพ่ือประเมินความสบายตา (Visual Comfort) ภายใต้

ระดับความส่องสว่างที่ก าหนดเพ่ือทดสอบความสบายตา ใช้เวลาการทดสอบ 5  นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ส่วนที่  1 การประเมินความสามารถในการมองเห็น ( Visual Acuity Test ) 

             

1.1 ข้อมูล 

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………ชั้นปี……………….………อายุ…………………….. 

อีเมล………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์…………………………………….. 

 

1.2 ประวัติด้านสายตาและพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออาการทางสายตา     

1.ท่านมีความผิดปกติทางสายตาหรือไม่ 

        ปกติ        ผิดปกติ    ระบุ……………………..…… 

2.ก่อนการทดสอบท่านได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบมาหรือไม่ 

        ไม่ดื่ม        ดื่ม    ระบุ………………………………... 

3.ก่อนการทดสอบท่านได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์เป็นส่วนประกอบมาหรือไม่ 

        ไม่ดื่ม        ดื่ม    ระบุ………………………………. 

4.ท่านรู้สึกประหม่า หรือกังวลหรือไม่ 

        ไม่ใช่        ใช่    ระบ…ุ……………………………. 

5.ขณะนี้ท่านหิว ง่วงนอนหรืออ่อนเพลียหรือไม่ 

        ไม่ใช่        ใช่    ระบ…ุ………………………...… 

6.ท่านมีประวัติการปวดหัวหรือไมเกรนหรือไม่ 

        ไม่ใช่        ใช่    ระบ…ุ………………………...… 

7.ก่อนการทดสอบครั้งนี้ท่านได้รับประทานยาที่มีผลข้างเคียงมาหรือไม่ 

        ไม่ใช่        ใช่    ระบ…ุ………………….……..… 
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ส่วนที่  2 แบบสอบถามการประเมินความสามารถในการมองเห็นภายใต้ระดับความส่องสว่างที่ก าหนด                             

เพื่อทดสอบความสบายตาด้วยแบบทดสอบอ่านภาษาชุดที่ 1 

ค าชี้แจง  แบบทดสอบนี้ให้ผู้เข้าทดลองเข้าประเมินหลังการอ่านข้อความที่ก าหนดทันที  และกรุณาให้คะแนนโดยท า

เคร่ืองหมายถูก(√) ให้คะแนนตามความเป็นจริงตามความหมายของคะแนน 1-5  

13.ท่านมีอาการทางสายตาหรือรา่งกายอื่นๆ หลังจากการอ่านข้อความทั้งหมดหรือไมโ่ปรดท าเครื่องหมายถูก(√) ระบไุด้มากกว่า1ข้อ 

    มองไม่เห็น                                   เกิดภาพเบลอ มัว                                            ตาแห้ง ระคายเคืองตา 

    ปวดตา                                       มองเห็นภาพซ้อน                                            เกิดจุดที่ภาพ 

มึนหัว                                         ปวดหัว                                                       ง่วงนอนมาก                                

อื่นๆ ระบ…ุ………………………………………… 

 

รายการ 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง                 
4=มาก 5=มากที่สุด 

1 2 3 4  5 

1 ความชัดเจนในการมองเห็นข้อความโดยรวมเมื่ออ่านแบบผ่านตา 
(Skimming) 

     

2 ความชัดเจนในการมองเห็นข้อความเมื่ออ่านทีละตัวเมื่อตั้งใจ
อ่าน (Scanning) 

     

3 ความคมชัดของตัวอักษร Angsana new อ่านง่าย ชัดเจน      

4 ขนาดของตัวอักษร Angsana new อ่านง่าย ชัดเจน      

5 ความคมชัดของตัวเลข อ่านง่าย ชัดเจน      

6 ความคมชัดของตัวอักษรภาษาอังกฤษ อ่านง่าย ชัดเจน      

7 ต้องใช้ความพยายามในการมอง          

8 เมื่อหรี่ตามองแล้วชัดขึ้น         

9 ต้องเพ่งตามองถึงจะอ่านได้ชัดเจน      

10 ขณะเพ่งตามองข้อความแล้วรู้สึกเคืองตา(เช่นตาแห้ง)        

11 แสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น      

12 มีแสงรบกวนการมอง(แสงสะท้อน เงา)      
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ส่วนที่  3 แบบสอบถามการประเมินความสามารถในการมองเห็นภายใต้ระดับความส่องสว่างที่ก าหนด            

เพื่อทดสอบความสบายตาด้วยแบบทดสอบคัดลอกภาษาชุดที่ 1 

 

ข้อชี้แจง  คัดลอกข้อความที่ก าหนดด้วยลายมือตัวบรรจงภายในเวลาที่ก าหนด  

....................................................................... ...............................................................................................................

............................................................................................................................. .........................................................

............................................................................................................................. .........................................................

.................................................................................................................................................................. .................... 

.............................................................................................................. ........................................................................

............................................................................................................................. ....................................................... 

 

 

ในกรณีที่คัดลอกข้อความได้ไม่ครบตามเวลาที่ก าหนด โปรด ท าเครื่องหมายถูก(√) ระบุได้มากกว่า1ข้อ 

    มองไม่เห็น                              ข้อความไม่ชัดเจนเข้าใจยาก                     เกิดภาพเบลอ มัว 

    แสงสว่างน้อยเกินไป                  ข้อความยาวเกนิไป เขียนไม่ทัน                  ปวดตา 

    จ้าเกินไป  มีแสงสะท้อนบนข้อความ                   มึนหัว                            ปวดหัว 

    เพ่งนานไป เคืองตา                   ตาแห้ง ไม่สบายตา 

    อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ค าชี้แจง  แบบทดสอบนี้ให้ผู้เข้าทดลองเข้าประเมินหลังการคัดลอกที่ก าหนดทันที  และกรุณาให้คะแนนโดยท า

เครื่องหมายถูก(√) ให้คะแนนตามความเป็นจริงตามความหมายของคะแนน 1-5  

13. ท่านมีอาการทางสายตาหรือร่างกายอ่ืนๆ หลังจากการอ่านข้อความทั้งหมดหรือไม่ โปรดท าเครื่องหมายถูก(√) 

ระบุได้มากกว่า1ข้อ 

    มองไม่เห็น                             เกดิภาพเบลอ มัว                                    ตาแห้ง ระคายเคืองตา 

    ปวดตา                                 มองเห็นภาพซ้อน                                     เกิดจุดที่ภาพ 

    มึนหัว                                  ปวดหวั                                                 ง่วงนอนมาก 

    อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

รายการ 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง                 
4=มาก 5=มากที่สุด 

1 2 3 4  5 

1 ความชัดเจนในการมองเห็นข้อความโดยรวมเมื่ออ่านแบบผ่านตา 
(Skimming) 

     

2 ความชัดเจนในการมองเห็นข้อความเมื่ออ่านทีละตัวเมื่อตั้งใจ
อ่าน (Scanning) 

     

3 ความคมชัดของตัวอักษร Angsana new อ่านง่าย ชัดเจน      

4 ขนาดของตัวอักษร Angsana new อ่านง่าย ชัดเจน      

5 ความคมชัดของตัวเลข อ่านง่าย ชัดเจน      

6 ความคมชัดของตัวอักษรภาษาอังกฤษ อ่านง่าย ชัดเจน      

7 ต้องใช้ความพยายามในการมอง          

8 เมื่อหรี่ตามองแล้วชัดขึ้น         

9 ต้องเพ่งตามองถึงจะอ่านได้ชัดเจน      

10 ขณะเพ่งตามองข้อความแล้วรู้สึกเคืองตา(เช่นตาแห้ง)        

11 แสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น      

12 มีแสงรบกวนการมอง(แสงสะท้อน เงา)      
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ภาคผนวก ข 



เรียน   อาจารย์ไพบูลย์   นาส าราญ  

ผู้อ านวยการส านักบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์ 

      ดิฉันนางสาวศิวพร ปิยะศรีสวัสด์ิ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการออกแบบ

ตกแต่งภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2556 รหัสนักศึกษา 

7550800069 มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์เรื่องผลกระทบของระดับ

ความส่องสว่างในห้องเรียนที่มีผลต่อกิจกรรมและความรู้สึกสบายตา กรณีศึกษา ห้องเรียนชั้น 2 ภายในอาคาร

ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ภาควิชาภาพยนตร์  คณะนิเทศศาสตร์ (Center for Cinematic and 

Digital Arts )  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีความประสงค์จะขอข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1.ข้อมูลเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าภายในห้องเรียน 202 Film Administration Room ห้องวางแผนปฎิบัติงาน

ควบคุมงานสร้างภาพยนตร์ ของอาคาร C4 ได้แก่ ผังวงจรไฟฟ้า/ชนิดของหลอดไฟ/ก าลังวัตต์/ย่ีห้อ 

 2.ข้อมูลเกี่ยวกับโคมไฟ  

 3.ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการวางผังไฟฟ้า 

 

 ดิฉันขอรับรองว่าจะน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์จริง และจะไม่เผยแพร่ข้อมูลก่อน

ได้รับอนุญาต จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

 

ศิวพร ปิยะศรีสวัสด์ิ 

ติดต่อ 085-8049777  

อีเมล travellerzworld@hotmail.com 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวศิวพร ป�ยะศรีสวัสด์ิ 

 

อีเมล    travellerxworld@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ 2550 คณะโบราณคดี (สาขาประวัติศาสตร>ศิลปะ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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