บททิ 6

การสรุปผลการวิจัย
การวิจัยเพื้อคืกษาการเพ,มขอบเขตภาวะน่าสบายของคนในเขตพื้นที่ร้อนชื้น

โดยวิธีการรวบ

รวมข้อมูลด้วยการล้มภาษณ์จากแบบลอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์ลหล้มพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย
ให้ ตัวแปรตาม

Y คือ

ระดับความเสีกร้อนหนาว

มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 คือ หนาวถึงร้อน

ตัวแปรอิสระ คือ
cio

ค่าความต้านทานความร้อนของเครื่องแต่งกาย

DB

อุณ หภูมิอากาศ

Rh

ความชื้นส์'มพัทธ์

Wind

ความเร็วลม

MRT

อุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนเฉลี่ย

และการวิเคราะห์เปรียบเทียบเมื่ออยู่ในพื้นที่ปรันอากาศและไม,ปรับอากาศ โดยใช้ตัวแปรทุ่น
กำหนดให้ ตัวแปร dummy vent = 0
dummy vent = 1

เมื่ออยู่ในพื้นที่ปรับอากาศ
เมื่ออยู่ในพื้นที่ไม่ปรับอากาศ

ได้ลมการในการทำนายระดับความเสีกร้อนหนาว ดังนี้

สมการทำนาย

R Square

เงื่อ นไขสภาพแวดล้อ ม

Y = -2.68 +0.71 *clo +0.009*Rh -0.978*wind

0.60492

ข้อมูลรวมทั้งพื้นที่ปรับอากาศและ
ไม่ปรับอากาศ

+0.1566*MRT
0.70271

Y = -3.013 -0.838*dummy vent. +0.416*clo
+0.147*DB +0.006*Rh +0.085*MRT

พื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ

>

โดยใช้ตัวแปรทุ่น

-0.695*wind
Y = -3.623 + 0.003*Rh - 0.171*DB

ข้อมูลเมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่าง

0.76088

ข้อมูลจากพื้นที่1
ไม่ปรันอากาศ

0.49383

ข้อมูลจากพื้นที่ปรับอากาศ

0.582914

ข้อมูลจากพื้นที่ปร้บอากาศและ

-0.685*wind + 0.06*MRT
Y = -3.6059 + 0.9068*clo+0.0191*Rh
+ 0.2086*DB
Y = -3.315 -0.378*dummy vent. +0.937*clo
+0.209*DB +0.007*Rh -0.015*MRT
-0.580*wind

ไม่ปรับอากาศภายในอาคาร
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ข้อมูลที่ใช้!นภารวิเคราะห์ทั้งหมด 787 ตัวอย่าง

เก็บข้อมูลจากสถานที่ไม่ปรับอากาศ 534 ตัว

อย่าง และจากสถานที่ปร้บอากาศ 253 ตัวอย่าง โดยกลุ้มตัวอย่างให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบ
ถามพอสมควร
การวิเคราะห์ผลการวิจัย เมื่อมองจากภาพรวมฃองข้อมูลทั้งหมด

จากวิเคราะห์โดยใช้สมการ

ถดถอย พบว่า ตัวแปรสามารถทำนายระดับความรู้สืกร้อนหนาวได้ร้อยละ 60.5 ที่เหลือร้อยละ 39.5 มื
ผลจากตัวแปรที่ย้ง์ไม่ได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลตัวอย่างแล้วพบว่า

ความแตกต่างของความเลึกสบายเมื่อคนอยู่ในสภาพพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ
แปร Dummy Vent เข้าไปในสมการ เพื่อแยกข้อมูลออกเป็น 2 กลุ้ม

อาจมี

จึงเพิ่ม ตัว

ได้สมการที่ลามารถทำนายได้ดี

ขึ้น คอ ลามารถทำนายความรู้สึกร้อนหนาวได้ร้อยละ 70.2
เมื่อ การปรับ อากาศมืผ ลต่อ ความรู้ส ึก ร้อ นหนาว
อากาศ และกลุ้มข้อมูลไม่ปรับอากาศ

จึงได้วิเคราะห์แยกเฉพาะกลุ้มข้อมูลปรับ

เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพการทำนายของลมการ

วิเคราะห์แล้วได้

สมการที่ลามารถทำนายความรู้สึกร้อนหนาวของคนในพื้นที่ไม่ปรบอากาศ ได้ร้อยละ
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และสมการ

ทำนายความรู้สึกร้อนหนาวของคนในพื้นที่ไม่ปรับอากาศร้อยละ 49.38
ซึ่ง ผลสรุป ที่ไ ด้จ ากการเปรีย บเทีย บอุณ หภูม ิท ี่เหมาะสมสำหรับ คนในพื้น ที่ป รับ อากาศและไม่
ปร้บอากาศ

พบว่าอุณ หฎมลบาย

เมื่อมืความขึ้น ล้มพัท ธ์ 50 เปอร์เซ็นต์

และความเร็วลมสงบ

สำหรับพื้นที่ไม่ปรับอากาศจะสูงกว่าอุณหภูมิสบายของคนในพื้นที่ปรับอากาศ

เนื่องจากการแลก

เปลี่ยนความร้อนของท้องฟ้ากับร่างกายมนุษย์

ที่มืในพื้นที่ไม่ปรับอากาศภายนอกอาคาร

จึงได้

วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอุณ หภูมิสบายของคนในพื้นที่ป รบอากาศและไม่ป รับอากาศภายในอาคารอีก
ครั้งหนื่ง

พบว่า มืความแตกต่างของอุณหภูมิสบายของคนในพื้นที่ปร้บอากาศและไม่ปรันอากาศ ใน

แนวทางเดียวกัน และได้ลมการซึ่งสามารถทำนายความรู้สึกร้อนหนาวได้ ร้อยละ 58.3
จากผลการวิจ ัย โดยข้อ มูล ชุด นี้

สามารถเรีย งลำดับ ความล้า ตัญ ของตัว แปรที่ม ีผ ลต่อ

ความรูส ิก ร้อ นหนาวได้ต ัง น ี้
กลุ่ม ตัว แปรที่ม ีอ ิท ธิพ ลสูง คีอ

ความเร็ว ลม

อุณ หภูม ิอ ากาศ

ความที่น สัม พัท ธ์

และอุณ หภูม ิก ารแผ่ร ัง สิค วามร้อ นเฉลี่ย
ตัว แปรที่ม ิอ ิท ธิพ ลน้อ ยที่ส ูด คึอ ค่า การด้า นทานความร้อ นของเคร็อ งแต่ง กาย

เนี้อ ง

จากค่า ความด้า นทานความร้อ นของเครี่อ งแต่ง กายที่ไ ดในการวิจ ัย เป็น การเก็บ ข้อ มูล จากสถาน
ที่

ที่ง กลุ่ม ตัว อย่า งมิก ารแต่ง กายด้ว ยเครี่อ งแต่ง กายที่เ หมาะสมกับ สภาพภูม ิอ ากาศในขณ ะนั้น

อยู่แ ล้ว
เสั้อ ยึด บาง

คอ

อากาศร้อ นกลุ่ม ตัว อย่า งมัก จะใส่เ สั้อ ผ้า ค่า ความด้า นทานความร้อ นน้อ ย

กางเกงขาสั้น

เช่น

ฯลฯหากอากาศเย็น กลุ่ม ตัว อย่า งมัก จะสวมเสั้อ ผ้า ที่ม ีค ่า ความด้า น

ทานความร้อ นมาก เช่น เสั้อ แขนยาว กางเกงขายาว หรีอ ใส่เ สั้อ หนา ฯล ฯ
ทานความร้อ นของเครี่อ งแต่ง กายจ็ง มิผ ลต่อ การทำนายน้อ ย

ค่า ความด้า น
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จากลมการทำนาย หากจะนำมาประยุกต์ใช้โดยการแทนค่าตัวแปรลงในสมการ จะใด้ว่า
1. กลุ่มตัวอย่างซึ่งกำลังพักผ่อน สวมใส่เสื้อผ้าที่มีค่าการต้านทานความร้อน 0.5 cio ในสภาพ
พื้นที่ไม่ปรับอากาศ ความเร็วลมสงบ (0-0.05 กม./ซม.)

จะรู้ล ึก สบายที่อุณ หภูมิ (Dry Bulb Temperature) 28.06 °c

เท่ากับอุณหภูมิการแผ่รังสิความร้อน
2.

ที่ความขึ้นสัมพัทธ์ 50% และอุณหภูมิอากาศ

ในสภาพพื้น ที่ป รับ อากาศเมื่อ แทนค่า ตัว แปรเท่า กับ ช้อ ที่

1. กลุ่มตัวอย่างจะรู้ส ึกสบายที่

อุณหภูมิ 24.69°c
และจะออมร้บ อุณ หภูม ิส ูง กว่า นี้ไ ด้ถ ้า ความเร็ว ลมสูง ขึ้น
หรีอ อุณ หภูม ิก ารแผ่ร ัง สิค วามร้อ นตากว่า อุณ หภูม ิอ ากาศ

หริอ ความขึ้น สัม พัท ธ์ต าลง

ห่ร ็อ ค่า ความด้า นทานความร้อ นของ

เครื่อ งแต่ง กายน้อ ยกว่า นี้
ผลการวิจ ้อ ขึ้ไ ห้เห็น ว่า

คนขึ้ง อยู่ใ นเขตพื้น ที่ร ้อ นขึ้น สามารถออมร้น อุณ หภูม ิส บาย

ที่ส ูง กว่า ความขึ้น สัม พัท ธ์ท ี่ส ูง กว่า

และความเร็ว ลมที่ต ํ่า กว่า ที่เ คอมิก ารวิจ ้อ กัน มา

และมี

ความแตกต่า งของอุณ หภูม ิส บายของคนที่อ ยู่ใ นพื้น ที่ป ร้บ อากาศและไม่ป ร้บ อากาศอย่า งมิน ัย
สิาคัญ

โดยอุณ หภูม ิส บายของคนที่อ ยู่ไ นพื้น ที่ไ ม่ป รับ อากาศจะสูง กว่า อุณ หภูม ิส บายเมื่อ

คนอย่ใ นพื้น ที่ป รับ อากาศ

เนื่อ งจาก

กระแสลมตามธรรมช าติจ ะเป็น ลมแบบไม่ส มํ่า เสมอ

ขึ้ง ทำให็ร ูส ิก เย็น ลงได้ม ากกว่า กระแสลมแบบคงที่ใ นห้อ งปร้บ อากาศ
ร้อ นระหว่า งผิว กายคนกับ ท้อ งฟ้า ก็เ ป็น อีก สาเหตุห นื่ง
อุณ หภูม ิผ ิว กาอคน

การแลกเปลี่ย นความ

เพราะอุณ หภูม ิท ้อ งฟ้า จะตํ่า กว่า

เมื่อ คนนั้น มิม ุม กระทำของผิว กายต่อ ท้อ งฟ้า ในปริม าณ ที่เ หมาะสม (solid

angle ไม่น ้อ ยกว่า 90°) จิง สูญ เสิย ความร้อ นให้ท ้อ งฟ้า และเสิก เย็น ขึ้น ได้

ข้อเสนอแนะในการทำการวิจยั ขนต่อไป
เนื่องจากการทำการวิจัยในครั้งนี้ พบข้อผิดพลาดที่ทำให้ผลสรุปยังไม่ดีเท่าที่ควร
การดีกษาการเพิ่มขอบเขตภาวะน่าสบายนี้
การวัดปริมาณของตัวแปรอิสระ
เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้

ควรที่จะทำการวิจัยโดยมีช้อควรระมัดระวัง คอ
คือ

การวัดค่าความต้านทานความร้อนของเครื่องแต่งกาย ซึ่งแบ่ง

แต่ในความเป็นจริงยังมีปัจจัยในด้านความสามารถในการส่งผ่านความร้อน

คำนึงถึงในการวิจัยครั้งนี้ แต่เป็นสิงที่น่าจะมีผลต่อความรู้สึกสบายได้
ทานความร้อนของเครื่องแต่งกายจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง
ความเร็วลม

หากมียู้สนใจใน

ควรวัดเป็นข้อมูลเฉลี่ย

ซึ่งมีได้

หากเป็นไปได้ควรมีการวัดค่าความต้าน

การวัดค่าสภาพแวดล้อม

เนื่องจากในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ปร้บอากาศ

โดยเฉพาะอย่างยง

ความเร็วลมจะไม่คงที่

ตลอดเวลา และหากมีลมเป็นช่วงไม่เท่ากัน ควรสอบถามกลุ่มตัวอย่างให้แน่นอนว่าเป็นความรู้สึกในช่วงใด
การเก็บข้อมูลควรให้มีช่วงของข้อมูลที่กว้าง

เป็นข้อมูลที่มากหรือน้อยกว่าปกติ

อุณหภูมิการแผ่รังสิความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิอากาศมาก
การวิเคราะห์การถดถอยมีความแม่นยำยิ่งขึ้น

หรือเก็บข้อมูลจากคนที่แต่งกายผิดปกติบ้าง

เพื่อให้

และผู้ทดสอบควรมีเวลาในการทำให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกไว้วางใจ

โดยการพูดคุยให้กลุ่มตัวอย่างคลายรู้สึกแปลกหน้าเสิยก่อน
สอบถาม

เช่น ในสถานที่ที่มี

เพื่อความแน่นอนและเที่ยงตรง ในการตอบแบบ
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และพบว่ายังมีปัจจัยที่อาจมผลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของคนได้ คือ สภาพแวดล้อมของสถาน
ที่ (Microclimate)
พลของตัวแปรได้
คนก็จะรู้สึกเย็นได้

ซึ่งจากข้อผูลที่รวบรวมมาจากสถานที่ที่มี Microclimate ดี พบว่าจะช่วยลดค่าอิทธิ
เช่น

ในสวนสาธารณะซึ่งมีอุณหภูมิอากาศสูง

เพราะลมที่พ ัด มานั้นเป็นลมเย็น

แต่หากมีลมพัดผ่านเพียงเล็กน้อย

แต่หากอยู่ในที่ซึ่งมีแต่พื้นผิวแข็ง

เมื่ออุณหภูมิ

อากาศสูงขึ้น อาจตัองใช้ลมปริมาณมาก หรือลมอาจไม่ลามารถช่วยให้รู้สึกเย็นได้ เนื่องจากลมนั้นเป็น
ลมที่พัดผ่านพื้นผิวที่ร้อนจึงพาความร้อนมาด้วย
การวจัยเรื่องขนาดของช่องเปิดให้ลมผ่านเข้ามาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะมีผลต่อความรู้สึกร้อน
หนาว

เนื่องจากมีผลต่อความเร็วลม ปริม าณลม และการนำความร้อนที่จะพัดผ่านผิวกายคน

