
 

 

1

ป้ายบอกทางในโรงพยาบาล : สีและตวัอ ักษร  
ผศ. สภุาวดี  บญุยฉตัร1, นายชาย สญัญาวิวฒัน์ 2 

1-2คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

บทคัดย่อ  
โรงพยาบาลเป็นอาคารสาธารณะท่ีมีการใช้งานโดยผู้ ท่ีมีความแตกต่างด้านอายุ และ

ระดบัการศกึษา ปา้ยบอกทางในโรงพยาบาลจึงมีความสําคญัในการแก้ปัญหาการสื่อสาร เพ่ือลด
ภาระและเวลาของบุคลากรประจําโรงพยาบาลท่ีต้องช่วยระบุทิศทางให้ผู้ รับบริการทําให้สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การวิจยัมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาความสําคญั
ขององค์ประกอบในการออกแบบปา้ยบอกทาง ซึง่ประกอบด้วยรูปแบบและขนาดตวัอกัษร และสี 
เพราะส่วนใหญ่ผู้ รับบริการ คือ ผู้ ป่วยสงูอายุท่ีมีปัญหาด้านการมองเห็นมากกว่าคนวยัหนุ่มสาว 
นอกจากนีผู้้ รับบริการท่ีมีปัญหาทางสายตาก็เป็นปัจจยัท่ีผู้ วิจยัให้ความสนใจทัง้กลุ่มท่ีสายตาสัน้ 
สายตายาว โดยเฉพาะตาบอดสีซึง่จากการศึกษาพบว่า คนตาบอดสีสามารถแยกแยะสีนํา้เงินได้
ง่ายและชดัเจนท่ีสดุ   

ผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์พนักงานและผู้ ป่วยนอกเก่ียวกับป้ายท่ีมีอยู่ปัจจุบัน เพ่ือนํามา
วิเคราะห์หารูปแบบ ขนาดตวัอกัษรและสีท่ีเหมาะสม พบว่า ปา้ยท่ีมีอยู่ปัจจบุนัซึง่ใช้ตวัอกัษร DB 
Fongnamas Bold ความสูงตวัอักษรภาษาไทย 4.9 ซม. และภาษาอังกฤษ 3.3 ซม. ตัวอกัษรสี
ขาว บนพืน้สีเทานัน้ตวัอกัษรท่ีใช้เห็นชดัเจนดี ร้อยละ 75.75  ตวัเลก็เกินไป ร้อยละ 15.67  และตวั
ติดกันเกินไป ร้อยละ 2.61 โทนสีท่ีใช้เห็นชัดเจนดี ร้อยละ 83.47  สีอ่อนเกินไป ร้อยละ 16.53 
รวมทัง้จบัเวลาการรับรู้และเข้าใจข้อมลูในป้ายปัจจุบนั พบว่า การรับรู้และเข้าใจข้อมูลในป้ายมี
ความสมัพนัธ์กับระดบัการศึกษา โดยเวลาท่ีใช้ในการรับรู้จะแปรผกผนักับระดบัการศึกษา และ
เม่ืออายขุองผู้ รับการทดสอบเพิ่มขึน้ เวลาท่ีใช้ในการรับรู้จะเพิ่มขึน้ หรือผกผนัตามกนั  

จากผลท่ีได้นีผู้้ วิจยัได้ออกแบบป้ายบอกทาง โดยใช้ตวัอกัษรแบบ Freesia DSE ความ
สงูของตวัอกัษรภาษาไทย 5 ซม. และภาษาองักฤษ 2.8 ซม. ตวัอกัษรสีขาวบนพืน้สีฟ้าซึง่เป็นอตั
ลักษณ์องค์กรของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (มหาชน) ท่ีเป็นกรณีศึกษา โดยใช้สีฟ้าท่ีมีค่า C=85 
M=50 Y=0 K=0 ด้วยการทดสอบติดตัง้ให้ขอบป้ายด้านล่างห่างจากพืน้ 2.40 ม. ระยะการอ่าน
ทดสอบ 6 ม. พบวา่ ผลตอบรับทัง้ด้านตวัอกัษรและสีสงูถึง ร้อยละ 95  และร้อยละ 96  ตามลําดบั 
ดงันัน้แต่ละองค์ประกอบในการออกแบบป้ายมีความสําคญัและสมัพนัธ์กบัรายละเอียดของกลุ่ม
ผู้ใช้งานโดยตรง การกําหนดรายละเอียดตา่งๆ จงึต้องคํานึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลกั 
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Abstract 
Since hospitals are public buildings used by people with different ages and 

education, signs in hospitals are important in solving communication problems like 
reducing the work load and time of hospital personnel to help determine the direction for 
the patients, and to perform other duties more efficiently and effectively. The research 
aims to study the important design elements of the signs including font, font size, and 
color since patients are elderly and more than young people. In addition, patients with 
vision problems: nearsighted, farsighted, and especially color blindness are also the 
researchers’ concern. Besides, the study found that color blind people could distinguish 
blue color more than other colors. 

Researchers interviewed staff and out-patients about the existing signs to find 
appropriate font, font size, and color. These signs used white DB Fongnamas Bold font 
on gray background. Thai letter height was 4.9 cm. while English letter height was 3.3 
cm. The results showed that 75.75% could see the alphabets clearly, 15.67% for the 
alphabets being too small, and 2.61% for alphabets being too close. Clear color tone 
was 83.47%; too light color was 16.53%. Perception time to understand the information 
in the current sign was associated with education and age. The perception time was 
inversed proportion with the level of education. Thus, as the age of the patients 
increased, the perception time also increased. 

From the results obtained, the new sign was designed using Freesia DSE font 
at the height of 5 cm. for Thai letter and 2.8 cm. for English letter. Information was written 
in white with blue background as the corporate identity of the research case study. The 
new signs were tested at 2.40 m. high from the ground with a visibility distance of 6 m. 
Test showed that the responses to both font and color were clearly visible at 95% and 
96% respectively. Thus, each element in the sign is important and associated with the 
target group of users significantly, and detail design must be determined by target 
group of users. 
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บทนํา (Introduction) 
การออกแบบอาคารสาธารณะสถาปนิกผู้ออกแบบนอกจากใช้หลกัการออกแบบเพ่ือ

ส่ือสารและนําผู้ ใช้อาคารไปตามจดุตา่งๆ ในอาคารแล้ว ปา้ยบอกทิศทาง ปา้ยบอกชัน้ ปา้ยบอก
แผนก  Directory เป็นองค์ประกอบท่ีมีสว่นช่วยการสญัจรประจําวนัในอาคาร และเพ่ือประโยชน์
ด้านความปลอดภยัของชีวิตกรณีเกิดเพลงิไหม้ ซึง่สถาปนิกและนกัออกแบบประเภทอ่ืนๆ ต้อง
คํานงึถึงอยา่งมากในการกําหนดตําแหน่ง และระยะห่างให้ได้ตามเทศบญัญตั ิ นอกจากปา้ย
ประเภทตา่งๆ แล้วในอาคารขนาดใหญ่ท่ีมีหลายปีก หรือหลายประเภทพืน้ท่ีใช้สอย เช่น 
โรงพยาบาล ต้องมีองค์ประกอบการออกแบบอ่ืนๆ ช่วยการสื่อสาร หรือชีนํ้าผู้ใช้อาคาร เช่น สี แสง  

ปา้ยมีความสําคญัตอ่ผู้ออกแบบและผู้ใช้อาคาร กรณีของผู้ไมรู้่หนงัสือ หรือกรณีของ
โลกไร้พรมแดนในปัจจบุนั อาคารสาธารณะท่ีมีการใช้งานในปริมาณมากตอ่วนั คือ โรงพยาบาล 
สถิตผิู้ ป่วยนอกทัว่ประเทศ (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) ในสถานบริการสาธารณสขุของกระทรวง
สาธารณสขุ ในปี พ.ศ. 2548 มีผู้ ป่วยนอกจํานวน 106,251,652 รายตอ่ปี1 จากสถิตดิงักลา่วและ
การสงัเกตการณ์ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ปริมาณผู้ เข้ารับบริการ
ตรวจรักษา ญาตแิละผู้ดแูลในแตล่ะวนัมีปริมาณมาก เกิดความแออดั ประกอบกบัผู้มารับบริการ
ตรวจรักษาแตกตา่งทัง้ด้านอาย ุ ระดบัการศกึษา และภาษา ทําให้การรับรู้ทิศทางในโรงพยาบาล
ขาดความชดัเจน จากความสามารถในการอา่น ความเข้าใจภาษาท่ีแตกตา่ง และความแออดัของ
ปริมาณคน ขนาดของปา้ยบอกทิศทางตา่งๆ เป็นอปุสรรคหลายประเดน็ ปา้ยในโรงพยาบาลจงึมี
ความสําคญัในการแก้ปัญหาการส่ือสาร เน่ืองจากสามารถบอกเส้นทางไปสูแ่ผนกตา่งๆ ได้ รวมทัง้
สามารถเพิ่มประสทิธิภาพการบริการและบริหารจดัการองค์กร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศกึษาการรับรู้ตอ่องค์ประกอบในการออกแบบปา้ยบอกทางในโรงพยาบาล  
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการองค์กรและกิจกรรม 

ขอบเขตของงานวิจัย 
การรับรู้ตอ่องค์ประกอบในการออกแบบปา้ยบอกทางสําหรับโรงพยาบาลในการวิจยันี ้

เน้นท่ีสี 

คาํนิยาม 
ป้ายบอกทาง (Directional Sign) 
                                     
1 นิรนาม. จํานวนผู้มารับบริการในโรงพยาบาลพาน ประจําปีงบประมาณ 2541-2549. http://cro.moph.go.th/Hosp05/news/ 

2541-2549.htm. 2 December 2007. 
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หมายถึง ปา้ยซึง่ระบธุุรกิจ หรือบริการ ผ่านคําอธิบาย หรือภาพประกอบ 
แนวบอกทศิทาง (Wayfinding) 

หมายถึง วิธีการปรับทิศทางตวัเองจากสถานท่ีหนึง่ไปยงัอีกสถานท่ีหนึ่ง 
อัตลักษณ์องค์การ  (Corperate identity) 

หมายถึง สิ่งท่ีได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกัน เช่น ตราสินค้า เคร่ืองหมายการค้า 
เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร การปรับปรุงวฒันธรรมองค์กร และทําให้ลกูค้ามี
ความรู้สกึร่วมในการเป็นเจ้าของ 

ประโยชน์ท ี่คาดว่าจะได้รับ 
1. ลดภาระและเวลาของบุคลากรประจําโรงพยาบาลท่ีต้องช่วยระบุทิศทางให้

ผู้ รับบริการในสถานบริการสาธารณสขุประเภทตา่งๆ ให้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ ด้อยการศึกษาสามารถติดต่อแผนกท่ีต้องการไปรับ
บริการตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็ว และถกูต้อง ไม่เกิดความสบัสนในการรอคอยผิด
แผนก 

อุปกรณ์และวิธ ีการวิจัย (Materials and Methods) 
- แบบสมัภาษณ์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรม Microsoft Office Excel เพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติเบือ้งต้น คือ ผลรวม จํานวน

นบั และคา่เฉลี่ย  
- โปรแกรม Adobe Illustrator เพ่ือการออกแบบ 

ขัน้ตอนและวิธ ีการ  

- ทบทวนวรรณ กรรม /สารสน เทศ  ( information) ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง  (Documentary 
Research)   

- สมัภาษณ์ โดยใช้ Key informance ดงันี ้
1. คุณจารี ศรีพารัตน์ รองผู้ อํานวยการด้านพัฒนา ให้ข้อมูลความเป็นมาของ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อตัลกัษณ์องค์กร สถิตผิู้ ป่วยนอก และผู้ ป่วยใน  
2. คณุชุติมา เนินหาด รองผู้ อํานวยการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ให้ข้อมลูจํานวน

พนกังานในโรงพยาบาล 
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3. คุณสุรางค์ รัตนชูวงศ์ ผู้ประสานงานศูนย์จักษุและต้อกระจก ให้ข้อมูลปัญหา 
ความเปลี่ยนแปลงและพฒันาการของปา้ยในแผนกจกัษุ  

4. คณุปิยะนุช ชูช่วย หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ความอนุเคราะห์ขนาดของ
ปา้ย และขนาดตวัอกัษรของปา้ยท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

5. คณุฌิชนก กล่อมจิต เจ้าหน้าท่ีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ
โรงพยาบาล 

- สอบถามผู้ รับบริการตรวจรักษาและผู้ มาติดต่อโรงพยาบาลด้วยแบบสัมภาษณ์ 
เพ่ือให้ทราบสถานภาพและปัญหาของปา้ยท่ีมีอยูเ่ดมิ ด้วยขัน้ตอนดงันี ้
1. กําหนดกลุม่ตวัอยา่ง 

1.1 พนักงาน เฉพาะส่วนประชาสัมพันธ์  เวรเปล  เจ้าหน้าท่ีส่งอุปกรณ์
การแพทย์ตามแผนกตา่งๆ ซึง่ประจําทางเข้าอาคารผู้ ป่วยนอก 

1.2 ผู้ ป่วยนอก ทัง้ท่ีเป็นผู้ ป่วยใหม ่และผู้ ป่วยเก่า 
2. กําหนดแผนกรักษาผู้ ป่วยเพ่ือสมัภาษณ์ผู้ ป่วย เน่ืองจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

เปิดให้บริการตัง้แต่เช้าถึงเย็น ยกเว้นแผนกศลัยกรรม อนึ่งสถิติผู้ ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วระบุว่าแผนกอายรุกรรมมีผู้ ป่วยมาขอรับบริการมากท่ีสดุ 
ในการวิจยันี ้จึงสอบถามเฉพาะผู้ ป่วยท่ีมารักษาในแผนกอายรุกรรม  โสต-ศอ-
นาสกิ  ออร์โธปิดกิส์  และศลัยกรรม 

3. ออกแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างแน่นอนสําหรับพนักงานและผู้ ป่วยนอก 
แบง่เป็น 
สว่นท่ี 1:  ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2: ข้อมลูเก่ียวกบัปา้ยประเภทตา่งๆ ท่ีมีอยูเ่ดิมในโรงพยาบาล 
สว่นท่ี 3: ข้อมลูเก่ียวกบัปา้ยประเภทตา่งๆ ท่ีจะทําใหม ่

4. pre-test กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ ป่วยนอก 10 ชุด และทดสอบซํา้ (test-retest 
method) ในกลุ่มตวัอย่างเดิมอีกครัง้ในเวลาแตกต่างกนั เพ่ือหาค่าความเท่ียง
จากความคงท่ี (stability)  

5. รวบรวมปัญหาจากการ pre-test  
6. ปรับแบบสมัภาษณ์และแผนกรักษาท่ีจะทําการสมัภาษณ์ผู้ ป่วย 
7. วางแผนการสมัภาษณ์  
8. อบรมเจ้าหน้าท่ีสมัภาษณ์ (Training for Interviewer) 
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9. สอบถามด้วยแบบสมัภาษณ์พนกังาน จํานวนชุดสําหรับสมัภาษณ์อ้างอิงจาก
การสงัเกตจํานวนเจ้าหน้าท่ีประจํากะหน้าทางเข้าอาคารผู้ ป่วยนอก ซึง่มีจํานวน 
13 คน  

10. สอบถามด้วยแบบสมัภาษณ์ผู้ ป่วย จํานวนชดุในการสมัภาษณ์คํานวณจากสถิติ
เปรียบเทียบผู้ ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ประจําปีงบประมาณ 2550 – 
2553 (ข้อมูล  ณ  วัน ท่ี  17 มิถุนายน  2553 จากคุณจารี  ศรีพารัตน์  รอง
ผู้ อํานวยการด้านพฒันา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว) จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉล่ียต่อวนั 
เท่ากับ 323 คน จํานวนแบบสมัภาษณ์ท่ีเหมาะสมเท่ากับ 119 ชุด ท่ีค่าความ
คลาดเคล่ือนสามารถยอมรับได้ท่ี 6% จํานวนแบบสมัภาษณ์ผู้ ป่วยท่ีเตรียมไว้
เท่ากบั 121 ชดุ ได้รับคืนทัง้ 121 ชดุ ดงันัน้ค่าความคลาดเคล่ือนจึงต่ํากว่า 6% 
เลก็น้อย ท่ีคา่ความเช่ือมัน่ 0.90 

- ประมวลผลจากแบบสัมภาษณ์ด้วยค่าสถิติเบือ้งต้น คือ ผลรวม จํานวนนับ และ
คา่เฉลี่ย ด้วย Microsoft Office Excel  

- วิเคราะห์ เพ่ือนําเสนอรูปแบบ ขนาดตวัอกัษร และสี 
- จับเวลาการรับรู้ป้ายปัจจุบัน (ภาพท่ี 4) ท่ีโรงพยาบาลบ้านแพ้วกําลังดําเนินการ

ปรับเปลี่ยน ด้วยกลุม่ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบัผู้ ป่วยในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
เน่ืองจากโรงพยาบาลยังดําเนินการติดตัง้ป้ายรูปแบบใหม่นีไ้ม่แล้วเสร็จ และไม่
สามารถหาผู้ ป่วยท่ีเข้ารับบริการในผนกตา่งๆ ได้ครบถ้วนในคราวเดียว 

- ทดสอบการรับรู้รูปแบบ ขนาด และสีตัวอักษรป้ายท่ีออกแบบใหม่ เพราะผู้ ใช้งาน
ส่วนใหญ่ คือ ผู้ ป่วยสูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการมองเห็นมากกว่าคนวัย
หนุ่มสาว โดยกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างด้านอายุ และระดบัการศึกษาตัง้แต่สูง
กวา่ปริญญาตรี จนถึงตํ่ากวา่ปวส. 

- วิเคราะห์ข้อมลู  
- สรุปผล  

ผล  (Results) 

1. ผลการทบทวนวรรณกรรม 
ปัจจยัสําคญัท่ีต้องคํานึงในการออกแบบป้าย คือ รูปแบบ ขนาด และสีตวัอกัษร เพราะ

สว่นใหญ่ผู้ ใช้งาน คือ ผู้ ป่วยสงูอายท่ีุมีปัญหาด้านการมองเห็นมากกว่าคนวยัหนุ่มสาว นอกจากนี ้
ผู้ รับบริการท่ีมีปัญหาทางสายตาก็เป็นปัจจยัท่ีผู้วิจยัให้ความสนใจทัง้กลุม่ท่ีสายตาสัน้ สายตายาว 
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โดยเฉพาะตาบอดสี2 ซึง่เป็นอาการท่ีตาของผู้ ป่วยแปรผลภาพสีผิดไปจากผู้ ท่ีตาปกติ ตาบอดสีมี
หลายชนิด ชนิดท่ีพบบ่อยท่ีสุด เรียกว่า red / green colour blindness โดยจะแยกสีแดงและสี
เขียวคอ่นข้างลําบาก โดยเฉพาะเวลาท่ีแสงไม่สว่างนกั ส่วนน้อยลงมาของคนท่ีตาบอดสี คือ พวก
ท่ีไมส่ามารถแยกสีนํา้เงินกบัสีเหลือง แตจ่ะมีบ้างท่ีเป็นโรคตาบอดสีทกุสีแตพ่บน้อยมาก คนท่ีบอด 
สีแดง - เขียวมกัจะบอดสีนํา้เงิน - เหลือง ด้วย ทัง้นีไ้ม่วา่จะตาบอดสีชนิดใด ล้วนมีสายตาหรือการ
มองเห็น (vision) ท่ีเป็นปกติ เพียงแต่ผิดปกติในการแยกสีเท่านัน้ ตาบอดสีอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ตา
บอดสีท่ีเป็นภายหลัง มักเกิดจากโรคทางจอประสาทตาหรือโรคของเส้นประสาทตาอักเสบ 
โดยมากจะบอดสีแดงมากกว่าสีอ่ืน และอาจบอดสีเพียงเล็กน้อย คือดูสีท่ีควรจะเป็นนัน้มืดกว่า
ปกติ หรืออาจจะแยกสีนัน้ไม่ได้เลย โดยสีและภาพท่ีคนตาบอดสีมองเห็นเป็นดงัภาพท่ี 1 และ 2 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนตาบอดสีสามารถแยกแยะสีนํา้เงินได้ง่ายและชดัเจนท่ีสุด นอกจากนี ้ผศ.ไตร
รัตน์ จารุทัศน์และคณะ (2004) ได้เสนอแนะสํานักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ว่าสีของ
ตวัอกัษรท่ีผู้สงูอายสุว่นใหญ่มองเห็นชดัเจนมากท่ีสดุคือ ตวัอกัษรสีนํา้เงินบนพืน้สีขาว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
2 นิรนาม . ตาบอดสี  หลายสิ่ ง ท่ีคุณยังไม่ รู้, http://www.i-medipro.com/index.php?lay= show&ac=article&Id=122653& 

Ntype=5. 10 August, 2010. 

การแยกสีโดยตาคนตาบอดสี 

สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีนํา้เงิน 

การแยกสีโดยตาคนปกต ิ

สีส้ม สีส้ม สีเขียว สีเขียว สีนํา้เงิน 

ภาพท่ี 1 การแยกสีโดยคนตาบอดสีทัว่ๆ ไป 2 
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ปัจจยัด้านระยะการมอง มีเกณฑ์กําหนดความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity 
หรือ VA)3 ด้วยแผ่นป้ายทดสอบมาตรฐานหลายรูปแบบ แต่ท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดคือ Snellen 
Chart ท่ีมีตัวอักษรหลายขนาดตัง้แต่ขนาดใหญ่ลดหลั่นเล็กลงมาเร่ือยๆ และมีตัวเลขเศษส่วน
กํากบัในแต่ละแถว โดยเลขเศษนัน้ หมายถึง ระยะทางท่ีคนสายตาไม่ปกติสามารถเห็นได้ชดัท่ีสดุ 
และเลขสว่น หมายถึง ระยะทางท่ีคนสายตาปกตสิามารถเห็นได้ชดัท่ีสดุ ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ตัวเลขเศษส่วนบอกค่าความสามารถในการมองเห็น  (Visual Acuity หรือ  VA) 
เปรียบเทียบทัง้หน่วยองักฤษและเมตริก 3 

แถวท่ี Snellen System (feet : ฟตุ) Metric System (metre : เมตร) 
1 20/200 6/60 
2 20/100 6/30 
3 20/70 6/21 
4 20/50 6/15 
5 20/40 6/12 
6 20/30 6/9 
7 20/20 6/6 

                                     
3 ธงชยั อสัรางชยั. อะไรคือ สายตาดี. http://www.isoptik.com/isoptik/datas/eyecare1/eyecare40.php.             21 

November, 2010. 

 

สายตาปกต ิ

Deuteranopic 
ตาบอดสีเขียว 

Protanopic  
ตาบอดสีแดง 

Tritanopic  
ตาบอดสีนํา้เงิน 

ภาพท่ี 2 การมองเหน็สีโดยคนตาบอดสีประเภทตา่งๆ 2 
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การทดสอบความสามารถการมองเห็นจะวาง Snellen Chart ห่างจากผู้ ถูกตรวจวดัท่ี
ระยะมาตรฐาน  6 เมตร ตัวอักษรแถวสุดท้าย (แถวท่ี  7) ท่ี มีขนาดเล็กท่ีสุดมีขนาด 0.873 
เซนติเมตร แต่ถ้า Snellen Chart วางห่างจากผู้ถกูตรวจวดัท่ีระยะมาตรฐาน 3 เมตร ตวัอกัษรแถว
สุดท้ายท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดมีขนาด 0.4365 เซนติเมตร จะเห็นได้ว่าขนาดของตัวอักษรใน chart 
ขึน้กบัระยะของชาร์ตท่ีวางห่างจากตา และคํานวณดงัภาพท่ี 3 โดยแต่ละขีดของตวัอกัษร คือ มมุ
องศาท่ีทํากบัตา 4 เท่ากบั 1 min of arc หาขนาดโดยใช้ tan (1/60) = 0.000291  

 

 

 

 

 

 

 

 

ดงันัน้ขนาดของตวัอกัษร 5 min of arc จะเท่ากบั 0.000291x5 ถ้าชาร์ตออกแบบมาให้
ใช้ท่ีระยะ 6 เมตรขนาดตัวอักษร 20/20 จะเท่ากับ 0.000291x5x6 = 0.00873 เมตร = 0.873 
เซนติ เมตร ถ้าชาร์ตออกแบบมาให้ ใช้ ท่ี ระยะ  3 เมตรขนาดตัวอักษร  20/20 จะเท่ ากับ 
0.000291x5x3 = 0.004365 เมตร = 0.4365 เซนติเมตร ถ้าชาร์ตออกแบบมาให้ใช้ท่ีระยะ 6 เมตร
ขนาดตวัอกัษร 20/40 จะเท่ากบั 0.873x2 = 1.746 เซนติเมตร จะเห็นได้ว่าระยะการอ่านกบัขนาด
ตวัอกัษรมีความสมัพนัธ์กนัอย่างชดัเจน ซึง่ American Disability Act 5 ได้กําหนดเป็นภาพรวมว่า 
ตวัอกัษรในปา้ยต้องสงู 3” (7.5 ซม.) สว่น Italia in Miniatura 6 กําหนดขนาดตวัอกัษรในปา้ยบอก

                                     
4 ดร .ปฐมา  เชิดชู เกี ยรติสกุล . ความสามารถในการมองเห็ น  (Visual Acuity). http://www.isoptik.com/isoptik/datas/ 

eyecare1/8-7_3.php. 21 November, 2010. 
5 Anonymous. American Disability Act. http://www.access-board.gov/adaag/html/adaag.htm#A4.30.1. 14 September, 

2010. 
6 Anonymous. Italia In Miniatura Signage Program. www.saleemkhattak.com/ pdfs/ signage% 20manual.pdf.             9 

October, 2009. 

 
ภาพท่ี 3 การคํานวนขนาดของตวัอกัษรใน chart ด้วยมมุองศาท่ีตวัอกัษรทํากบัตา 4 
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ทางหลกั 225 pt (5 ซม.) สําหรับระยะการอา่น 18 ม. สว่นการอา่นในระยะอ่ืนๆ ตวัอกัษรก็มีขนาด
แตกตา่งกนัไป 

2. ผลการพัฒนาและปรับปรุงป้ ายในแผนกต่างๆ  ของโร งพ ยาบาลบ้านแพ้ ว 
(องค์กรมหาชน) จากการสมัภาษณ์ผู้ รู้ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้วใช้ปา้ยผสมผสานทัง้ท่ีเป็นตวัหนงัสือ สญัลกัษณ์ และตวัเลข ทําให้

เกิดปัญหากบัทัง้ผู้ ป่วยใหม ่และผู้ ป่วยเก่า ดงันี ้
1. แผนกอายรุกรรม แจกแจงขัน้ตอนการรักษาด้วยปา้ยตวัเลข แตใ่ช้ปา้ยตวัหนงัสือระบุ

ช่ือห้องตรวจ ทําให้ผู้ ป่วยสบัสน เช่น ป้ายระบุห้องตรวจ 1-7 แต่ห้องตรวจ 1 เป็นจุดท่ี 7 ซึ่งผู้ ป่วย
ต้องไปรอเรียกตรวจอาการ ไมใ่ช่ห้องตรวจ 7 เป็นต้น 

2. จากการสมัภาษณ์คณุสรุางค์ รัตนชวูงศ์  ผู้ประสานงานศนูย์จกัษุและต้อกระจก ได้
ให้ข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุงแผนกจักษุ รวมทัง้ป้ายต่างๆ โดยปัจจุบันการเข้าถึงจุดต่างๆ ใน
แผนกต้องอาศยัเจ้าหน้าท่ีบอกและ/หรือพาไป เน่ืองจากผู้ รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุตามอง
ไม่ชดัจากความเจ็บป่วยและอาย ุรวมทัง้ไม่รู้หนงัสือ ทําให้แผนกจกัษุต้องพฒันา ปรับปรุงป้ายท่ี
แสดงขัน้ตอนการเข้ารับบริการหลายครัง้ และปัจจบุนัก็ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงจดุตรวจ
รักษาต้องอาศยัเจ้าหน้าท่ีบอกหรือพาไป การปรับปรุงท่ีผา่นมามีปัญหา ดงันี ้

- ป้ายรูปธงหลากสีขนาดเล็ก ประสบปัญหาความไม่ชดัเจนของป้าย เพราะผู้ ป่วย
มองไมเ่ห็น 

- ปา้ยรูปธงหลากสีขนาดใหญ่ ประสบปัญหาท่ีผู้ ป่วยไม่ใช้งาน เพราะสบัสน แผนก
ได้แก้ปัญหาด้วยการทําคูมื่อแจก แตผู่้ ป่วยก็ไมใ่ช้คูมื่อเพราะอ่านไมอ่อก หรืออา่น
ไมเ่ห็น 

- ปัจจุบนัเป็นระบบตวัเลข แต่กระบวนการตรวจบางขัน้ตอนโดยเฉพาะการรักษา
เฉพาะทาง ผู้ ป่วยบางคนไม่ต้องใช้บริการ แต่ผู้ ป่วยไม่เข้าใจจึงไล่ตามลําดับ
ตวัเลขไปรอรับบริการผิดท่ีผิดขัน้ตอน 

3. ผลการสัมภาษณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
การสมัภาษณ์พนกังานโรงพยาบาลบ้านแพ้วมุ่งเน้นเฉพาะส่วนประชาสมัพนัธ์  เวรเปล  

เจ้าหน้าท่ีส่งอุปกรณ์การแพทย์ตามแผนกต่างๆ ท่ีประจํากะหน้าทางเข้าอาคารผู้ ป่วยนอก ท่ี
เช่ือมโยงแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลทัง้หมด จํานวนท่ีสมัภาษณ์ทัง้สิน้ 13 คน ผู้ ให้สมัภาษณ์เป็น
ชาย ร้อยละ 30.77 หญิง ร้อยละ 69.23 อายุตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 15.38 อายุระหว่าง 25-35 ปี 
และ 36-45 ปี มีจํานวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 30.77 และอายุระหว่าง 46-55 ปี และ 56 ปีขึน้ไปมี
จํานวนเท่ากนั คือ ร้อยละ 7.69  
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อายกุารทํางานของผู้ให้สมัภาษณ์ 1-5 ปี ร้อยละ 53.85 อายกุารทํางาน 6-10 ปี ร้อยละ 
15.38 อายกุารทํางาน 11-15 ปี ร้อยละ 7.69 อายกุารทํางาน 16 ปีขึน้ไป ร้อยละ 23.08 การศกึษา
อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ ปวส. ร้อยละ 38.46  ปวส. และปริญญาตรี มีจํานวนเท่ากนั คือ ร้อยละ 30.77  

ในฐานะท่ีเป็นผู้ ให้บริการ พนกังานระบุว่าป้ายในปัจจุบนัมีลกัษณะตวัอกัษรท่ีชดัเจนดี 
ร้อยละ 84.62 อ่านยาก ร้อยละ 15.38 ขนาดตวัอกัษรชดัเจนดี ร้อยละ 76.92 ตวัเล็กเกินไป ร้อย
ละ 23.08 สีตวัอกัษรชดัเจนดี ร้อยละ 61.54 ไม่ชดัเจน ร้อยละ 15.38 ระบวุ่าควรปรับเปล่ียนไปใช้
สีตวัอกัษรในโทนสีเขียว หรือสีดํา สว่นตวัปา้ยควรเป็นสีสว่าง 

ตําแหน่งของปา้ยชดัเจนดี และติดสงูเกินไป มีจํานวนเท่ากนั คือ ร้อยละ 46.15 ติดหลบ
มุมเกินไป ร้อยละ 7.69 จํานวนของป้ายท่ีมีอยู่ มากเกินไป ร้อยละ 15.38 จํานวนพอดี ร้อยละ 
38.46 น้อยเกินไป ร้อยละ 46.15 โดยรวมพนักงานคิดว่าป้ายท่ีมีอยู่เหมาะสม ร้อยละ 69.23 ไม่
เหมาะสม ร้อยละ 30.77  

ความคิดเห็นว่าป้ายท่ีมีอยู่ช่วยผู้ ป่วยท่ีมาใช้บริการดีมาก ร้อยละ 46.15 และไม่ชดัเจน 
ทําให้สบัสน ร้อยละ 53.85 สว่นในกรณีท่ีปา้ยท่ีมีอยูช่่วยในการทํางานของพนกังานเองนัน้ มีความ
คิดเห็นว่าป้ายช่วยให้ไปถึงจุดหมายได้รวดเร็วดีมาก ร้อยละ 61.54 และไม่ชดัเจน ร้อยละ 38.46  
และหากโรงพยาบาลจะจดัทําปา้ยตา่งๆ ใหม ่พนกังานคิดวา่ควรเป็นตวัหนงัสือเหมือนเดิม ร้อยละ 
53.85 เป็นภาพ หรือสญัลกัษณ์ ร้อยละ 30.77 เป็นแถบสี ร้อยละ 15.38 
4. ผลการสัมภาษณ์ผู้ ป่วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

การสมัภาษณ์ผู้ ป่วยโรงพยาบาลบ้านแพ้วมุ่งเน้นเฉพาะผู้ ป่วยนอกในแผนกอายรุกรรม  
โสต-ศอ-นาสิก  ออร์โธปิดิกส์  และศลัยกรรมเท่านัน้ โดยจํานวนท่ีสมัภาษณ์ทัง้สิน้ 121 คน เป็น
ชาย ร้อยละ 34.71 หญิง ร้อยละ 65.29 อายุตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 25.26 อายุระหว่าง 25-35 ปี 
ร้อยละ 20.66 อายุระหว่าง 36-45 ปี และ 46-55 ปี มีจํานวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 17.36 และอายุ
ระหว่าง และ 56 ปีขึน้ไป ร้อยละ 19.01 ดังแสดงในตารางที่ 2 การศึกษาต่ํากว่า ปวส. ร้อยละ 
82.64 ปวส. ร้อยละ 3.31 ปริญญาตรี ร้อยละ 8.26 สงูกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.66 ไม่ตอบ ร้อย
ละ 4.13 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 2 อายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ ตํา่กว่า 25 ปี 25-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี 56 ปีขึ้นไป รวม 

จํ า น ว น  
(ราย) 

31 25 21 21 23 121 

สัดส่วน  (%) 25.26 20.66 17.36 17.36 19.01 100 
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ตารางท่ี 3 การศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษา ตํา่กว่า ปวส. ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ไม่ตอบ รวม 

จาํนวน (ราย) 100 4 10 2 5 121 
สัดส่วน  (%) 82.64 3.32 8.26 1.66 4.13 100 

ทัง้นีเ้ป็นผู้ ป่วยใหม่ ร้อยละ 7.44 ผู้ ป่วยเก่า ร้อยละ 85.95 ญาตผิู้ ป่วย ร้อยละ 6.61 กลุม่
ท่ีเป็นผู้ ป่วยเก่าเคยใช้บริการโรงพยาบาลนี ้1-2 แผนก ร้อยละ 75.00 เคยใช้บริการโรงพยาบาลนี ้
3-4 แผนก ร้อยละ 19.64 เคยใช้บริการโรงพยาบาลนีเ้กือบครบทกุแผนก ร้อยละ 5.36 และแผนกท่ี
เคยใช้บริการบ่อยท่ีสุด คือ แผนกอายุรกรรม ร้อยละ 90.18    แผนกศัลยกรรม ร้อยละ 3.57   
แผนกห ูคอ จมกู ร้อยละ 2.68    แผนกทนัตกรรม ร้อยละ 0.89 และไมต่อบ ร้อยละ 2.68  

ผู้ถกูสมัภาษณ์ทัง้หมดมารักษาท่ีแผนกอายรุกรรม ร้อยละ 90.08   แผนกศลัยกรรม ร้อย
ละ 5.79 แผนกหู คอ จมูก ร้อยละ 4.13   การมารับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลผู้ ป่วยมักไป
เร่ิมต้นท่ีเวชระเบียน ร้อยละ 91.74  ประชาสมัพนัธ์ ร้อยละ 5.79 และยาม ร้อยละ 0.83 

ในสถานะผู้ ใช้บริการ ผู้ถูกสมัภาษณ์คิดว่าปัจจุบนัรูปแบบตวัอกัษรในป้ายดงัภาพท่ี 4 
ชดัเจนดี ร้อยละ 82.64   ตวัติดกนัเกินไป ร้อยละ 5.79   อ่านยาก ร้อยละ 11.57   ขนาดตวัอกัษร
ชัดเจนดี ร้อยละ 67.77   ตัวเล็กเกินไป ร้อยละ 32.23   สีตัวอักษรชัดเจนดี ร้อยละ 83.47   ไม่
ชดัเจน ร้อยละ 16.53 โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มสญัลกัษณ์ประกอบในป้ายสําหรับแผนกตา  และ
ควรมีการแบง่โซนรักษาโรคตา่งๆ ด้วยสี หรือสญัลกัษณ์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

 
 
 
 
 

ตําแหน่งของป้ายชดัเจนดี ร้อยละ 82.64 ติดสงูเกินไป ร้อยละ 10.74 ติดต่ําเกินไป ร้อย
ละ 0.83  ตดิหลบมมุเกินไป ร้อยละ 5.79  จํานวนปา้ยท่ีมีอยูม่ากเกินไป ร้อยละ 5.79 พอดี ร้อยละ 
83.47 น้อยเกินไป ร้อยละ 9.09 โดยรวมปา้ยท่ีมีอยู่เหมาะสม ร้อยละ 73.55  ไม่เหมาะสม ร้อยละ 
25.62 ไม่ตอบ ร้อยละ 0.83 ป้ายต่างๆ ท่ีมีอยู่ช่วยในการเข้าถึงบริการต่างๆ ดีมาก ร้อยละ 86.78 
ไมช่ดัเจน ร้อยละ 12.40 ไมต่อบ ร้อยละ 0.83 โดยมีปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ดงันี ้

1) ขนาดของปา้ยไมเ่หมาะสม บางปา้ยเลก็เกินไป ในขณะท่ีบางปา้ยใหญ่เกินไป 
2) ข้อความในปา้ยมีมากเกินไป ทําให้สบัสน 
3) ขาดปา้ยในตําแหน่งท่ีเป็นจดุเช่ือมระหว่างอาคารแตล่ะอาคาร 

ภาพท่ี 4   รูปแบบปา้ยปัจจบุนัในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
 

4.9 cm. 
3.3 cm. 
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4) ขาดปา้ยท่ีชดัเจนในจดุรอเรียกตรวจ 
5) มีปา้ยแผนกตา่งๆ ไมค่รบ บางแผนกอยูอ่าคารอ่ืนผู้ รับบริการต้องอาศยัการถาม 
6) ควรจดัทําแผนผงัแสดงตําแหน่งท่ีตัง้ (Directory) ของแผนกตา่งๆ 
7) ควรจดัทําปา้ยให้นนูสงูจากผนงัเพ่ือให้เดน่และเพิ่มความชดัเจน 
8) ควรปรับปรุงป้ายช่ือห้องจากเดิมท่ีตําแหน่งเหนือประตเูป็นท่ีตําแหน่งด้านข้างของ

ประต ูเน่ืองจากคนสงูอายสุว่นมากไม่สามารถแหงนคอดปูา้ย 
หากจะจัดทําป้ายใหม่ ผู้ ป่วยเห็นว่าควรเป็นตวัหนังสือเหมือนเดิม ร้อยละ 57.02 เป็น

ภาพหรือสัญลักษณ์  ร้อยละ 16.53 เป็นตัวเลข ร้อยละ 4.96 เป็นแถบสี  ร้อยละ 5.79 เป็น
ตวัหนงัสือและสญัลกัษณ์ ร้อยละ 12.40 เป็นสญัลกัษณ์และตวัเลข ร้อยละ 2.48 เป็นตวัหนงัสือ
และตวัเลข ร้อยละ 0.83 

จากผลการทดสอบรูปแบบตัวอักษรท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การ
ออกแบบปา้ยใหมค่วรปรับเปลี่ยนรูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้ในปา้ย 

5. ผลทดสอบการรับรู้ ข้อมูลในป้ายที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีอยู่ในปัจจุบันด้วยการ
จับเวลา 
การทดสอบด้วยการจับเวลาท่ีใช้ในการรับรู้ข้อมูลจากการระบุป้ายท่ีถูกต้องใช้กลุ่ม

ตวัอย่างทัง้สิน้ 100 คน เป็นชาย ร้อยละ 33 หญิง ร้อยละ 67 อายุต่ํากว่า 25 ปี ร้อยละ 0.0  อายุ
ระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 18   อายรุะหวา่ง 36-45 ปี ร้อยละ 19  อายรุะหวา่ง 46-55 ปี ร้อยละ 22 
และอาย ุ56 ปีขึน้ไป ร้อยละ 41 ดงัตารางท่ี 4   การศกึษาต่ํากว่า ปวส. ร้อยละ 89  ปวส. ร้อยละ 3 
ปริญญาตรี ร้อยละ 8 สงูกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 0.0  ดงัตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 4 อายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ ตํา่กว่า 25 ปี 25-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี 56 ปีขึ้นไป 

จาํนวน (ราย) 0 18 19 22 41 
สัดส่วน  (%) 0 18 19 22 41 

ตารางท่ี 5 การศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษา ตํา่กว่า ปวส. ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

จาํนวน  (ราย) 89 3 8 0 
สัดส่วน  (%) 89 3 8 0 

กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ ท่ีมีสายตาปกติ ร้อยละ 50  สายตาสัน้ ร้อยละ 11  สายตายาว ร้อย
ละ 28  สายตาทัง้สัน้และยาว ร้อยละ 1  เป็นโรคตาท่ีทําให้ตามวั เช่น ตาต้อ ร้อยละ 10   พบว่า 
ปา้ยแผนกสตูินรีเวชกรรมเป็นปา้ยท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้เวลาเฉล่ียในการระบปุา้ยท่ีถกูต้องสงูท่ีสดุ คือ 
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23.96 วินาที และในลําดบัถัดไป 6 แผนก ได้แก่ จกัษุ อายุรกรรม โสต-ศอ-นาสิก กุมารเวชกรรม 
ศลัยกรรมออร์โธปิดกิส์ และ ลงทะเบียนผู้ ป่วยใน ตามลําดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6  

ตารางท่ี 6 เวลาเฉล่ียในการระบปุา้ยท่ีถกูต้อง 

ลําดบัท่ี แผนกรักษา 
เวลาท่ีใช้ในการรับรู้ 

(วินาที) 

1 สติู-นรีเวชกรรม 23.96 

2 จกัษุ 21.31 

3 อายรุกรรม 18.61 

4 โสต-ศอ-นาสกิ 16.57 

5 กมุารเวชกรรม 16.19 

6 ศลัยกรรม-ออร์โธปิดิกส์ 15.24 

7 ลงทะเบียนผู้ ป่วยใน 15.22 

8 ห้องผา่ตดั 13.35 

9 ศนูย์สขุภาพดี 12.28 

10 ห้องรังสีวินิจฉยั 11.79 

11 เวชระเบียน 11.69 

12 ห้องพกัผู้ ป่วย 11.05 

13 ทนัตกรรม 9.50 

14 ห้องคลอด 9.47 

15 เพลนิกาย แอนด์ สปา 8.51 

16 การเงิน 8.51 

17 ห้องชนัสตูรโรค 8.46 

18 ห้องสมดุ 8.38 

19 ห้องฉกุเฉิน 7.54 

20 ห้องเจาะเลือด 7.04 

21 เภสชักรรม 6.30 

22 ศนูย์อาหาร 6.07 

ทัง้นีจ้ะสงัเกตได้ว่าป้ายท่ีใช้เวลามาก 7 ลําดบัแรก โดยมากมีช่ือแผนกที่เป็นภาษาทาง
การแพทย์ (ราชการ, ทางการ) ซึง่ปา้ยปัจจบุนัเป็นปา้ยบอกทางท่ีเป็นภาษาเขียนและไม่มีรูปภาพ
หรือสญัลกัษณ์ประกอบ จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้เวลาในการระบปุา้ย 7 แผนก
นีสู้งกว่าป้ายอ่ืนๆ เน่ืองมาจากไม่เข้าใจในศพัท์ทางการแพทย์ (ทางการ) ท่ีใช้ระบุช่ือแผนก ซึ่ง
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สอดคล้องกบัลกัษณะกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่ํากว่า ปวส. ในสดัส่วนท่ีสงูท่ีสุดคือ ร้อย
ละ 89 โดยเป็นกลุ่มท่ีใช้เวลาเฉลี่ยสงูสดุคือ 12.45 วินาทีต่อป้าย ในขณะท่ีระดบัการศึกษาสงูขึน้ 
เวลาท่ีใช้จะลดลง  

6. ผลการทดสอบการรับรู้ เกี่ยวกับรูปแบบตวัอ ักษรเพื่อการออกแบบใหม่  
รูปแบบตวัอกัษรท่ีผู้ วิจยัใช้ทดสอบมี 10 แบบ เป็นรูปแบบตวัอกัษรภาษาไทยมาตรฐานท่ี

มีอยูใ่น Illustrator program ดงันี ้ 

 

ผลจากการทดสอบกับ 60 คน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.33 (14 คน) เลือกตวัอกัษร
แบบ Freesia, Iris ร้อยละ 20.0 (12 คน) และ Browallia ร้อยละ 13.33 (8 คน) ตามลําดบั แต่มี
ข้อสังเกตว่าการทดสอบรูปแบบตัวอักษรกับคนสายตายาวโดยไม่ได้สวมแว่น ตัวอักษรแบบ 
Freesia อ่านได้ชัดเจนท่ีสุด นอกจากนี ้ยงัได้อ้างอิงการลงคะแนนโหวตตวัอกัษรท่ีอ่านง่ายและ
สบายตาท่ีสุดทาง web site (http://allofkpop.com/viewtopic.php?f=62&t=11843) ซึ่งแบบ
อกัษร Freesia ได้รับคะแนนมากท่ีสดุ (ร้อยละ 43) รองลงมา คือ Cordia (ร้อยละ 16) เป็นต้น  
7. ผลการทดสอบขนาดตวัอ ักษร   

จากการทบทวนวรรณกรรม American Disability Act กําหนดให้ตวัอกัษรในป้ายสงู 3” 
(7.5 ซม.) ส่วน Italia in Miniatura กําหนดความสงูของตวัอกัษรในป้ายบอกทางหลกั 225 pt (5 
ซม.) สําหรับระยะการอ่าน 18 เมตร การจดัทําป้ายบอกทางในโรงพยาบาลครัง้นีอ้้างอิงหลกัการ
จาก Italia in Miniatura เน่ืองจากเป็นระยะการอ่านท่ีเหมาะสําหรับป้ายในอาคาร นอกจากนี ้
ข้อมลูท่ีต้องการสื่อสารมีความยาวมาก หากใช้ขนาด 3” (7.5 ซม.) ปา้ยจะมีความยาวถึง 1.50 ม. 
เน่ืองจากคําศพัท์ภาษาไทยมีอกัขระจํานวนมากกว่าและยาวกว่าคําศพัท์ภาษาองักฤษมาก ซึ่ง
ปา้ยท่ียาวมากเม่ือเดนิมาในระยะใกล้จะต้องหยดุอ่านทําให้การสญัจรตดิขดั  

ดงันัน้ ขนาดตวัอกัษรท่ีใช้ในการวิจยันี ้คือ ตวัอกัษรภาษาไทยใช้ขนาด 225 pt ความสงู
ของตวัอกัษร 5 ซม. ซึง่เหมาะกบัระยะการอ่าน 18 ม. และตวัอกัษรภาษาองักฤษใช้ขนาด 120 pt 
ความสงูของตวัอกัษร 2.8 ซม. ระยะการอา่น 10 ม. ดงัภาพท่ี 5 

 

 
 

 

ความสงูท่ีจะติดตัง้ในพืน้ท่ีจริงยึดจากความสงูของเพดานเดิม และให้ขอบปา้ยด้านลา่ง
สงูจากพืน้อย่างน้อย 2.40 ม. เพ่ือให้อ่านได้สะดวก และปา้ยไม่เกะกะการสญัจร ดงันัน้การวิจยัจึง

ภาพท่ี 5  รูปแบบปา้ยท่ีออกแบบใหม ่
 

5 cm. 

2.8 cm. 
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ทดสอบโดยใช้ป้ายท่ีมีขนาดตวัอกัษรเท่าของจริง ติดตัง้ขอบป้ายด้านล่างห่างจากพืน้ 2.40 ม. 
ระยะการอ่านทดสอบ 6 ม. ได้ผลสรุปว่าตวัอกัษรภาษาไทยชดัเจน ร้อยละ 95   เล็กเกินไป ร้อยละ 
4   และตวัอกัษรตดิกนัเกินไป ร้อยละ 1  ตวัอกัษรภาษาองักฤษชดัเจน ร้อยละ 80  เลก็เกินไป ร้อย
ละ 19  และตวัอกัษรตดิกนัเกินไป ร้อยละ 1 

8. ผลการทดสอบสีตวัอ ักษร  
โทนสีท่ีผู้ วิจยัใช้ในการออกแบบปา้ยสําหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว คือ โทนสีนํา้เงิน โดย

อ้างอิงอตัลกัษณ์องค์กรของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สีฟ้า) ร่วมกบัผลการศึกษาวิจยั โดย ผศ.ไตร
รัตน์ จารุทศัน์และคณะ (2004) ได้เสนอแนะสํานกัมาตรฐานอตุสาหกรรม (สมอ.) นําไปเป็นข้อมลู
พืน้ฐานในการออกแบบและใช้งาน โดยระบุว่า สีของตวัอกัษรท่ีผู้สงูอายสุ่วนใหญ่มองเห็นชดัเจน
มากท่ีสุดคือ ตวัอกัษรสีนํา้เงินบนพืน้สีขาว และข้อมูลท่ีว่าสีนํา้เงินเป็นสีท่ีคนตาบอดสีสามารถ
แยกแยะได้มากท่ีสุด ผู้ วิจัยจึงยึดหลักการทัง้หมดนีใ้นการออกแบบป้ายเพ่ือทดสอบป้ายท่ี
เหมาะสมต่อการใช้งานท่ีสดุ ด้วยเหตผุลของความชดัเจน อ่านง่าย และสบายตาท่ีสดุดงัภาพท่ี 6 
ซึ่งมีการใช้โทนสี ตวัอกัษร ลกูศร และตําแหน่งของสญัลกัษณ์ ในลกัษณะต่างๆ กันไม่ว่าจะเป็น
ข้อความสีออ่นบนพืน้สีเข้ม หรือข้อความสีเข้มบนพืน้สีออ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การทดสอบใช้ตวัอกัษรและลกูศรสีขาว (C=0 M=0 Y=0 K=0) ตวัอกัษรและลกูศรสีฟ้า
อ่อน  (C=30 M=0 Y=10 K=0) ตัวอักษรและลูกศรสีฟ้ากลาง (C=100 M=0 Y=0 K=0) และ
ตวัอกัษรและลกูศรสีฟา้เข้ม (C=100 M=100 Y=25 K=25) บนสีพืน้ทัง้หมด 7 โทนสี ดงันี ้

โทนสี 1 C=0  M=0  Y=0  K=100 
โทนสี 2 C=100 M=100 Y=25 K=25 
โทนสี 3 C=100  M=95 Y=5 K=0 

 

 แถวท่ี 1 แถวท่ี 2  แถวท่ี 3 

โทนสี 1 

โทนสี 2 

โทนสี 3 

โทนสี 4 

โทนสี 5 

โทนสี 6 

โทนสี 7 

1 

4 

3 

2 

ภาพท่ี 6   รูปแบบปา้ยท่ีใช้ทดสอบ 
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โทนสี 4 C=85  M=50 Y=0 K=0 
โทนสี 5 C=70  M=15 Y=0 K=0 
โทนสี 6 C=100  M=0 Y=0 K=0 
โทนสี 7 C=30  M=0 Y=10 K=0 
จากการทดสอบกบั 45 คน พบว่า ส่วนใหญ่ 48.88% (22 คน) เลือกตวัอกัษรและลกูศร

สีขาว (C=0 M=0 Y=0 K=0) บนสีพืน้โทน 4 ซึ่งสีฟ้าท่ีใช้มีค่า C=85 M=50 Y=0 K=0 รองลงมา 
33.33% (15 คน) เลือกตวัอกัษรและลกูศรสีฟ้าอ่อน (C=30 M=0 Y=10 K=0) บนสีพืน้โทน 3 ซึง่สี
ฟา้ท่ีใช้มีค่า C=100 M=95 Y=5 K=0 ตวัอกัษรและลกูศรสีฟ้าเข้ม (C=100 M=100 Y=25 K=25) 
บนสีพืน้โทน 7 ซึ่งสีฟ้าท่ีใช้มีค่า C=30 M=0 Y=10 K=0 มีผู้ เลือก 13.33% (6 คน) เป็นลําดับ
ต่อมา และลําดบัท้ายสดุมีผู้ เลือก 2.22% (1 คน) คือ ตวัอกัษรและลูกศรสีขาว (C=0 M=0 Y=0 
K=0) บนสีพืน้โทน 5 ซึง่สีฟ้าท่ีใช้มีคา่ C=70 M=15 Y=0 K=0 

ดงันัน้การออกแบบปา้ยในการวิจยันีจ้ะใช้โทนสีขาว (C=0 M=0 Y=0 K=0) และสีฟ้าท่ีมี
คา่ C=85 M=50 Y=0 K=0 ซึง่มีผู้ เลือกมากท่ีสดุ รวมทัง้คนสงูอายท่ีุสายตาทัง้สัน้และยาว และคน
ตาบอดสี ซึง่ผู้ วิจยัให้ความสนใจเน่ืองจากมีผลต่อการมองเห็น และเม่ือทําการทดสอบซํา้กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 100 คน ด้วยปา้ยท่ีมีช่ือแผนกรักษาครบทกุแผนก พบวา่ โทนสีท่ีใช้เห็นชดัเจน ร้อยละ 96  
สีเข้มเกินไป ร้อยละ 3   สีอ่อนเกินไป ร้อยละ 1 

ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
การออกแบบปา้ยท่ีมีตวัหนงัสือเพียงอย่างเดียวควรปรับเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย เช่น จาก

เดิม จกัษุ อายรุกรรม โสต-ศอ-นาสิก กมุารเวชกรรม ศลัยกรรมออร์โธปิดิกส์ เปลี่ยนเป็น แผนกตา 
โรคทั่วไป หู-คอ-จมูก เด็ก กระดกู เป็นต้น ทัง้นี ้จากการทดสอบยงัพบว่า ผู้ตอบแบบทดสอบใน
กลุ่มท่ีมีการศกึษาตํ่ากว่า ปวส. ซึง่คิดเป็นร้อยละ 89 ส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีอ่านหนงัสือไม่ออก เป็นอีก
ปัจจยัหนึ่งในการออกแบบป้ายท่ีจะต้องคํานึงถึง จึงควรปรับให้ป้ายประกอบด้วยตวัหนงัสือและ
รูปภาพสญัลกัษณ์  

การวิจัยนีเ้ป็นเพียงการวิจัยเบือ้งต้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งภาพรวมหลักของป้ายบอกทาง 
(Directional Signs) จําเป็นต้องมีการวิจยัต่อเน่ืองโดยการออกแบบป้ายบอกทางท่ีมีสญัลกัษณ์
ประกอบ และจัดทําตัวอย่างป้ายจริงเพ่ือติดตัง้และทดสอบในพืน้ท่ี รวมถึงทําป้ายให้ครบทุก
ประเภททัง้ป้ายแสดงแผนท่ี  (Maps) ป้ายแสดงตําแหน่งท่ีตัง้ (Directory) ป้ายติดประกาศ 
(Information Kiosks/ Bulletin Boards) ปา้ยอธิบายตา่งๆ (Educational Signs) ปา้ยบอกช่ือห้อง 
(Room Name Signs) ป้ายบอกเลขชัน้ (Floor Number Signs) ป้ายเตือนให้ทําตาม (Warning 
Signs) ปา้ยทางหนีไฟ (Fire Escape Signs) และแสดงการรับรู้ด้วยภาพสามมิตใินตําแหน่งตา่งๆ  
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ความสมัพนัธ ์ระหว่างอายุและการรบัร ู้
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ความสมัพันธร์ะหว่างระดบัการศ ึกษาและการรบัร ู้
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ภาพท่ี 7   ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศกึษาและการรับรู้ 

 

สรุป (Conclusion) 
การรับรู้และเข้าใจปา้ยมีความสมัพนัธ์กบัระดบัการศกึษา โดยการรับรู้ซึง่วดัโดยเวลาจะ

แปรผกผันกับระดับการศึกษา ดังแสดงในภาพท่ี 7 นอกจากนีจ้ะพบว่าเม่ืออายุของผู้ รับการ
ทดสอบเพิ่มขึน้ เวลาท่ีใช้ในการรับรู้ปา้ยจะเพ่ิมขึน้ หรือผกผนัตามกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8   ความสมัพนัธ์ระหว่างอายแุละการรับรู้ 
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รูปแบบป้ายปัจจุบนัในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และป้ายท่ีออกแบบใหม่ มีความแตกต่าง
กนัดงัภาพท่ี 9 และ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เม่ือเปรียบเทียบผลสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะ ขนาดตวัอกัษรและสีของป้าย

ปัจจุบนัในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และป้ายท่ีออกแบบใหม่ซึ่งผ่านการทดสอบและปรับปรุง พบว่า 
ได้รับผลตอบรับท่ีดีกว่าทัง้ด้านรูปแบบและขนาดตวัอกัษร และสี ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ป้ายท่ีออกแบบใหม่เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรจากเดิม คือ DB Fongnamas Bold เป็น 

Freesia DSE เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านยากและตัวติดกันเกินไป ความชัดเจนของข้อมูลท่ีสื่อถึง
ผู้ รับบริการจงึชดัเจนมากขึน้ 

 

 

ภาพท่ี 9  รูปแบบปา้ยปัจจบุนัในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

4.9 cm. 

3.3 cm. 

ชัดเจน

95%

เลก็ไป

4%
ตัวติดกันเกินไป

1%
อ่านยาก 5.97%

ตดิกนัเกนิไป 2.61%
ใหญ่ไป 0%

เลก็ไป 15.67%

ชดัเจน  75.75%

ปา้ยปัจจบุนั ปา้ยท่ีออกแบบใหม่ 

ผลทดสอบลักษณะ และขนาดตัวอ ักษรในป้าย 

ใหญ่ไป 0% 

ภาพท่ี 10  รูปแบบปา้ยท่ีออกแบบใหม ่
 

5 cm. 

2.8 cm. 
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ชัดเจนดี 

83.47%

ไม่ชัดเจน

16.53%

ปา้ยปัจจบุนั 

ชดัเจน

96%

เข้มไป

3%

อ่อนไป

1%

ปา้ยท่ีออกแบบใหม่ 

ผลทดสอบสีตัวอ ักษรในป้าย 

อ่อนไป เขม้ไป 0%  

 

 

 

 

 
ตวัอกัษรสีขาวบนพืน้สีเทา (C=0 M=0 Y=0 K=80) ไม่เหมาะสําหรับผู้สงูอาย ุตวัอกัษร

จมหายลงไปบนสีพืน้ทําให้การรับรู้ข้อมลูไมช่ดัเจน ดงันัน้แตล่ะองค์ประกอบในการออกแบบปา้ยมี
ความสําคญัและสมัพนัธ์กบัรายละเอียดของกลุ่มผู้ ใช้งานโดยตรงด้วย ซึง่การกําหนดรายละเอียด
ตา่งๆ ต้องคํานงึถึงผู้ใช้งานเป็นหลกั 

อภปิรายและวิจารณ์ (Discussion) 
การออกแบบทุกประเภท แม้กระทั่งป้ายต้องคํานึงถึงกลุ่มผู้ ใช้งานหลกั ไม่ใช่คํานึงถึง

เพียงความสวยงามขององค์ประกอบในการออกแบบเพียงประการเดียว ดงัภาพเปรียบเทียบปา้ยท่ี
มีอยู่ปัจจุบนัและป้ายท่ีออกแบบใหม่มีความแตกต่างทัง้ด้านรูปแบบ ขนาดตวัอกัษร และสี ซึ่งมี
ความดึงดดูผู้ ใช้งานแตกต่างกนัโดยป้ายปัจจบุนัมีสีสนัสดใสดึงดดูการมองเห็นได้ดีกว่าด้วยสีส้ม 
(C=0 M=30 Y=100 K=0) ท่ีโดดเดน่ แตส่่วนหลกัท่ีบอกข้อมลูใช้ตวัอกัษรสีขาวบนพืน้สีเทา (C=0 
M=0 Y=0 K=80) ซึง่ไม่เหมาะกบัผู้ ใช้งานส่วนใหญ่ท่ีเป็นผู้สงูอาย ุทําให้งานออกแบบท่ีแม้จะโดด
เดน่แตไ่ม่สามารถสนองตอบการใช้งานได้เตม็ท่ี  
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