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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะตวัอกัษรไทยท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซตบ์นคอมพิวเตอร์

แบบพกพา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลลกัษณะตวัอกัษรบนเวบ็ไซตส์ําหรับแสดงผลบนหน้า

จอคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยมีตวัอยา่งขอ้ความให้ผูใ้ชส้ามารถปรับเลือกลกัษณะของตวัอกัษรท่ีตอ้งการ ซ่ึงลกัษณะ

ตวัอกัษรไทยในงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ตระกูลตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษร ระยะห่างระหว่างตวัอกัษร ระยะห่างระหว่างบรรทดั 

บุคลิกตวัอกัษร การจดัวางแนวตวัอกัษร สีตวัอกัษร และสีพ้ืนหลงั กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 15 – 59 ปี จาํนวน

ทั้งส้ิน 210 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ค่าแจกแจงความถ่ีและอตัราส่วนร้อยละ ผลการวิจยั พบวา่ลกัษณะตวัอกัษรไทย

ท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซต ์บนหนา้จอแสดงผลคอมพิวเตอร์แบบพกพา คือตระกูลตวัอกัษร Tahoma ท่ีขนาด

ตวัอกัษร 17 พิกเซล บุคลิกตวัอกัษรแบบปกติ การจดัเรียงตวัอกัษรชิดซ้าย ระยะห่างระหว่างตวัอกัษรและระยะห่าง

ระหว่างบรรทดัแบบปกติ ตวัอกัษรสีดาํบนพ้ืนหลงัสีขาว ประโยชน์ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี สามารถเป็นแนวทางในการ

พฒันาเวบ็ไซตท่ี์เขา้ถึงเน้ือหาบนเวบ็ไดอ้ยา่งสะดวกและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านเวบ็ 

 

คาํสําคญั: ลกัษณะตัวอักษร  ตัวอักษรไทย  แนวทางการออกแบบเวบ็ไซต์ 

 

Abstract 

This research aims to study the desirable Thai font characteristics for websites shown on a laptop computer. 

The research instrument was a recording form displaying text information, which users could choose the desirable 
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character style, on the websites.  The characteristics of Thai characters in this study were font family, font size, line 

spacing, line height, font style, text alignment, font color, and background color.  The samples were people aged 15 -  59 

years old, in total 210 participants.  Data were  analyzed using frequency and percentage.  The results found that the 

desirable Thai font characteristics for use on the websites suitably displayed on a laptop computer was a Tahoma font 

family at the font size 17 pixels, including the normal font style, the left alignment, the normal line spacing and line height, 

and the black text on the white background.  The results of this study contribute a guideline for developing easy access 

content websites and support web users.  

 

Keywords: Font characteristics, Thai font, Web design guidelines 

 

1.  บทนํา 

 ในปัจจุบนัประเทศไทยไดก้ลายเป็นสังคมดิจิทลัท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทสําคญัในการเปล่ียนแปลงทั้งด้าน

เศรษฐกิจและสงัคม มีการนาํเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชง้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทาํงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

ทางดา้นการศึกษา การบนัเทิง การทาํธุรกิจ การติดต่อส่ือสาร การคน้ควา้หาขอ้มูล และกิจวตัรประจาํวนัอ่ืน ๆ ปัจจุบนั

คนไทยมีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งกวา้งขวาง จากรายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ปี 2562 โดยสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พบวา่คนไทยมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ีย 10 ชัว่โมง 22 นาทีต่อ

วนั กลุ่มท่ีมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียนต่อวนัมากท่ีสุด คือ Gen Y (19-38 ปี)  และ Gen Z (นอ้ยกว่า 19 ปี) ส่วนมากเป็น

กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา กิจกรรมท่ีการใชง้านผา่นอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์ 91.2% ดูหนงั/ฟังเพลง 71.2% 

คน้หาขอ้มูลออนไลน์ 70.0% รับ-ส่งอีเมล 62.5% ชาํระเงินออนไลน์ 60.6% อ่านหนังสือ/บทความออนไลน์ 57.1% 

และกิจกรรมอ่ืน ๆ (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2563) จากสถิติดิจิทลัของคนไทย ประจาํปี 2020 ของ 

We Are Social and Hootsuite (2020) พบว่า มีการเขา้เวบ็ไซตผ์า่นคอมพิวเตอร์แบบพกพาและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมาก

ท่ีสุด 53.6% และมากกว่าปีก่อนถึง 56% และมีแนวโนม้ว่าจะมากข้ึนอีก เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยมีมาตรการเวน้

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาํให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ การ

ทาํงานท่ีบา้น ซ่ึงเป็นการจาํกดัการติดต่อและการสมัผสัระหว่างคน  

 จากสถิติขา้งตน้จะเห็นไดว้่า คนไทยมีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ คน้หาขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ การ

อ่านหนงัสือ ข่าว หรือเน้ือหาอ่ืน ๆ ทางออนไลน์มีมากข้ึนเร่ือย ๆ การเพ่ิมความสามารถในการอ่านเน้ือหาบนเวบ็ไซต์

ทาํให้ผูใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดดี้ข้ึน ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีง่ายและเหมาะสม ดงันั้นควรให้ความสาํคญักบัลกัษณะตวัอกัษรใน

การอ่านเน้ือหา เพ่ือเป็นไปตามเป็นแนวทางการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content 

Accessibility Guidelines หรือ WCAG 2.0) โดย The World Wide Web Consortium (2008) ไดก้าํหนดมาตรฐานของ

เวบ็ไซต์ คือผูใ้ชส้ามารถรับรู้ได ้ (Perceivable) ใชง้านได ้(Operable) เขา้ใจไดง่้าย (Understandable) และรองรับได้

หลากหลาย (Robust)  อุปสรรคในการเขา้ถึงเวบ็ไซตส่์วนหน่ึงเก่ียวกบัลกัษณะของตวัอกัษร โดยขอ้ผดิพลาดท่ีพบบ่อย
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ในการออกแบบเวบ็ไซต ์คือขนาดตวัอกัษรท่ีเล็กเกินไป ถึงแมผู้ใ้ชจ้ะสามารถปรับขนาดตวัอกัษรไดต้ามตอ้งการ แต่

โดยทัว่ไปแลว้ผูใ้ชม้กัไม่อยากท่ีจะปรับเปล่ียนขนาดตวัอกัษรดว้ยตนเอง ดงันั้นจึงตอ้งมีค่าเร่ิมตน้ท่ีเหมาะสม (Rello, 

Pielot, & Marcos, 2016) สีพ้ืนหน้าและพ้ืนหลงัเป็นเฉดสีท่ีใกลเ้คียงกนัมากเกินไปทาํให้การตดักนัของสีไม่เพียงพอ 

หรือการใชสี้เพียงสีเดียวทาํให้ผูใ้ชไ้ม่สามารถแยกความต่างระหวา่งสีบางสีได ้โดยเฉพาะผูใ้ชท่ี้มีอปุกรณ์แสดงผลท่ีไม่

ใช้สีหรือรูปภาพ (The World Wide Web Consortium, 2008) การเว้นระยะห่างของตัวอักษรไม่ เพียงพอทําให้

ความสามารถในการอ่านลดลง (Williams, 2020) อุปสรรคเหล่าน้ีอาจทาํให้ผูใ้ชต้อ้งจอ้งจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

อตัราการกระพริบจะลดลง ทาํให้มีอาการระคายเคืองตา แสบตา ตาพร่า หากเป็นบ่อยอาจเกิดอนัตรายต่อดวงตาได ้ อีก

ทั้งเวบ็ไซต์ในปัจจุบนัมีลกัษณะตวัอกัษรให้เลือกใชม้ากมาย ยกตวัอย่างเช่น ตระกูลตวัอกัษร ซ่ึงแต่ละแบบสามารถ

อ่านไดย้ากง่ายไม่เท่ากัน (Designil, 2018) ทั้งขนาด บุคลิกตวัอกัษร ระยะห่างระหว่างตวัอกัษร ระยะห่างระหว่าง

บรรทดั สีตวัอกัษร สีพ้ืนหลงั หรือแมแ้ต่การจดัเรียงตวัอกัษรนั้น ลว้นมีผลต่อความน่าสนใจ การรับรู้ และจบัใจความ

เน้ือหาบนเวบ็ไซต ์ 

 ในต่างประเทศมีทั้งการวิจยัท่ีเป็นแนวทางเก่ียวกบัลกัษณะตวัอกัษรท่ีเหมาะสมกบัการแสดงผลบนเวบ็ไซต์ 

แต่โครงสร้างทางกายภาพของตวัอกัษร (Font Anatomy) แบบโรมนั มีความแตกต่างจากตวัอกัษรไทย ซ่ึงไม่สามารถนาํ

ผลสรุปมาอา้งอิงถึงความเท่ียงตรงได ้(รัตนโชติ เทียนมงคล, 2560)  

ส่วนการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะตวัอกัษรไทยบนเวบ็ไซต ์จากการวิจยัการออกแบบเวบ็เพจของโรงเรียน

ของจกัรพงษ ์เจือจนัทร์ (2543) ในส่วนของตวัอกัษร พบว่าตวัอกัษรสาํหรับหัวขอ้ควรเป็นหัวกลม เช่น AngsanaUPC 

หรือ CordiaUPC ขนาด 18 พอยต ์และเน้ือหาควรใช ้MS Sans Serif หรือ Tahoma ขนาด 14 พอยต ์งานวิจยัของสมชาย 

วงษศ์รีษะ (2546) เร่ืองผลของการใชแ้บบตวัอกัษรและขนาดตวัอกัษรภาษาไทย ในการนาํเสนอขอ้ความบนเวบ็เพจ 

พบว่า ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเหมาะสมในการใชอ้อกแบบเวบ็เพจ คือ MS Sans Serif เพราะอ่านง่าย ชดัเจน สบายตา ท่ี

ขนาด 12 พอยต์ ธีรศกัด์ิ สะกล (2549) วิเคราะห์การออกแบบเวบ็ไซต์ของสถาบนัอุดมศึกษา พบว่าหัวเร่ืองนิยมใช้

ตวัอกัษรประเภท Sans Serif ขนาดมากกวา่ 14 พอยต ์ส่วนเน้ือหานิยมใชต้วัอกัษรประเภท Serif ขนาด 10 พอยต ์เพราะ

เป็นตวัอกัษรแบบมีหวัทาํใหอ้่านง่ายข้ึนในขอ้ความจาํนวนมาก และการจดัขอ้ความชิดซา้ยทาํใหอ้่านง่ายกวา่แบบอ่ืน  

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัสีของตวัอกัษรไทยกบัสีพ้ืนหลงัท่ีมีผลต่อการอ่านบนจอคอมพิวเตอร์ของนเรนทร์ ลิขิต

วงศข์จร (2540) พบว่าสีของตวัอกัษรไทยกบัสีพ้ืนหลงัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสามารถในการอ่านไม่แตกต่างกนั 

ยศระวี วายทองคาํ (2553) ศึกษาความชัดเจนของคู่สีตัวอักษรกับพ้ืนหลังท่ีมีแบบอักษรต่างกันเม่ือนําเสนอบน

จอโทรทศัน์แอลซีดี พบว่าคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรตวัธรรมดา แบบอกัษรตวัหนา และแบบอกัษรตวัเอน 

คือ ตวัอกัษรสีเหลืองบนพ้ืนสีดาํมีความชดัเจนอนัดบัแรก 

การศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะตวัอกัษรไทยบนเว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่ไดศึ้กษาลกัษณะของตวัอกัษร

ทั้งหมด แต่จะเป็นการเน้นบางส่วนของลกัษณะตวัอกัษรเท่านั้น เช่น ตระกูลตวัอกัษร ขนาด และเป็นการศึกษาใน

หวัขอ้ยอ่ยของการออกแบบเวบ็ไซต ์เน่ืองจากลกัษณะตวัอกัษรบนเวบ็ปัจจุบนัมีหลากหลาย จึงตอ้งหาลกัษณะตวัอกัษร

ท่ีพึงประสงค์ต่อผูใ้ช้ส่วนใหญ่ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผูพ้ฒันาเว็บสร้างเว็บท่ีผูใ้ช้สามารถอ่านเน้ือหาบนเว็บได้อย่าง
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สะดวกโดยไม่จาํเป็นตอ้งปรับแต่งจากเบราวเ์ซอร์หรือคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษาลกัษณะ

ตวัอกัษรไทยท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซตบ์นคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาลกัษณะตวัอกัษรไทยท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซตท่ี์แสดงผลบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย 

 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์เพ่ือศึกษาลกัษณะตวัอกัษรไทยท่ีพึง

ประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซต ์แสดงผลบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลทาํแบบบนัทึกขอ้มูลของลกัษณะ

ตวัอกัษรบนเวบ็ไซต ์จากนั้นรวบรวมผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ เพ่ือหาลกัษณะตวัอกัษรท่ีพึงประสงคต่์อผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรของงานวิจยัน้ีไดแ้ก่ผูท่ี้มีอายรุะหว่าง 15-59 ปี การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั การสุ่มตวัอยา่ง

โดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ใชเ้ทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาํหนดคุณสมบติัหลกัของผูใ้ห้

ขอ้มูลไวด้งัน้ี คือ 1) สามารถอ่านภาษาไทยได ้ 2) มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์  3) เต็มใจและให้ความร่วมมือในการให้

ขอ้มูล  4) ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีโรคร้ายแรงทางตา เช่น ตาบอดสี ตอ้กระจก ตอ้หิน หรือโรคท่ีไม่สามารถมองเห็นแบบปกติ

ได ้ 5) มีประสบการณ์ใชง้านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรศพัทมื์อถือ หรือแทบ็เลต็ 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาแบบบนัทึกขอ้มูลลกัษณะตวัอกัษรบนเวบ็ไซต ์โดยผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

ออกแบบเว็บไซต์จาํนวน 3 ท่าน โดยในแบบบนัทึกขอ้มูลน้ีจะมีตวัอย่างขอ้ความสําหรับการอ่านให้ผูใ้ห้ขอ้มูลดู 

หลงัจากนั้นผูใ้ห้ข้อมูลสามารถปรับลกัษณะตัวอกัษรได้เองจนกว่าผูใ้ห้ข้อมูลจะพึงพอใจ ระบบจะบันทึกขอ้มูล

ลกัษณะของตวัอกัษรท่ีถูกเลือกลงบนฐานขอ้มูล  ผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ซ่ึงมีขนาดหนา้จอ

แสดงผล 15.6 น้ิว Full HD (1920x1080) และ Web Browser ท่ีใช้คือ Google Chrome โดยลักษณะของตัวอักษรท่ี

เลือกใชท้ดลองในงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่  

1) ตระกูลตวัอกัษร (Font Family) ผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกตระกูลตวัอกัษรท่ีปรากฏเวบ็ไซต์สําหรับการอ่านยอด

นิยม ซ่ึงแสดงอยูใ่น http://www.thailocalgov.com/Link/link_other.html รวมถึงการศึกษาจากงานวิจยัต่าง ๆ เก่ียวขอ้ง

กบัตระกลูตวัอกัษรท่ีใชใ้นการอ่านขอ้ความภาษาไทย ซ่ึงรวมทั้งส้ิน 21 ตระกลูตวัอกัษร ดงัแสดงรายช่ือในตารางท่ี 1 

2) ขนาดตัวอกัษร (Font Size) สามารถปรับแต่งขนาดตัวอกัษรได้ โดยค่าเร่ิมต้นคือ 16 พิกเซล แล้วจะ

สามารถลดหรือเพ่ิมขนาดตวัอกัษรคร้ังละ 1 พิกเซล (1 พิกเซล เท่ากบั 0.75 พอยต)์ 

3) ระยะห่างระหว่างตวัอกัษร (Line Spacing) โดยค่าเร่ิมตน้เท่ากบั 0 พิกเซล จะลดหรือเพ่ิมระยะห่างระหว่าง

ตวัอกัษรคร้ังละ 0.25 พิกเซล  
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4) ระยะห่างระหว่างบรรทดั (Line Height) โดยค่าเร่ิมตน้เท่ากบั 1.25 พอยต ์จะลดหรือเพิ่มระยะห่างระหว่าง

บรรทดัคร้ังละ 0.25 พอยต ์ 

5) บุคลิกตวัอกัษร (Font Style) ไดแ้ก่ ตวัปกติ ตวัเอียง ตวัหนา และตวัเอียง-หนา โดยมีค่าเร่ิมตน้คือ ตวัปกติ 

6) การจดัวางแนวตวัอกัษร (Text Alignment) ไดแ้ก่ ชิดซา้ย ก่ึงกลาง ชิดขวา และเตม็แนว โดยมีค่าเร่ิมตน้คือ 

จดัชิดซา้ย 

7) สีตวัอกัษร (Font Color) ค่าเร่ิมตน้คือ #555555 (สีเทาเขม้) 

8) สีพ้ืนหลงั (Background Color) ค่าเร่ิมตน้คือ #FFFFFF (สีขาว) 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลจากนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มวยัทาํงานท่ีมีอายุระหว่าง 15-59 ปี โดยผูวิ้จยัลงพ้ืนท่ีเก็บ

ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์แบบพกพา เฉพาะผูท่ี้ตรงตามคุณสมบติัหลกัของผูใ้หข้อ้มูลเท่านั้น ใชร้ะยะเวลาในเก็บขอ้มูล 6 

เดือน คือในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 - มกราคม 2563 

การเก็บรวมรวบขอ้มูลในการวิจยัน้ีเป็นแบบอตัวิสัย (Subjective) คือขอ้มูลความคิดเห็นส่วนบุคคลของผูใ้ห้

ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะตวัอกัษรต่าง ๆ ในแบบบนัทึกขอ้มูลลกัษณะตวัอกัษรบนเวบ็ไซต์ จากนั้นนาํมาวิเคราะห์และ

ตีความ กลุ่มตวัอย่างจะไดรั้บการอธิบายเก่ียวกบัวิจยั และวิธีการใชป้รับแต่งลกัษณะตวัอกัษร จากนั้นผูวิ้จยัให้กลุ่ม

ตวัอยา่งไดป้รับแต่งตวัอกัษรตามท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการ และเม่ือกลุ่มตวัอยา่งพอใจแลว้จึงกดบนัทึก และถือว่าส้ินสุด

การเก็บรวบรวมขอ้มูล เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างครบถว้นแลว้ ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกใน

ฐานขอ้มูล และสรุปผล  

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิจยัน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิตเชิงพรรณนา โดยการคาํนวณหาค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ

อตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ซ่ึงประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (IBM SPSS Statistics 26) 

 

4.  ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า เป็นเพศหญิง 146 คน (ร้อยละ 69.52) เพศชาย 64 คน (ร้อยละ 

30.48) มีอายรุะหว่าง 20 – 29 ปี จาํนวน 92 คน (ร้อยละ 43.81) อายรุะหว่าง 50 – 59 ปี จาํนวน 39 คน (ร้อยละ 18.57) 

อายรุะหว่าง 30 – 39 ปี จาํนวน 30 คน (ร้อยละ 14.29) อายรุะหว่าง 40 – 49 ปี จาํนวน 26 คน (ร้อยละ 12.38) และอายุ

ระหวา่ง 15 – 19 ปี จาํนวน 23 คน (ร้อยละ 10.95) 

4.1 ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ลกัษณะตวัอกัษรไทยท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซต ์จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 210 คน 

สามารถจาํแนกตามประเดน็ได ้ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 1 จาํนวน และร้อยละของตระกูลตวัอกัษรท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซต ์

ตระกูลตัวอกัษร จํานวน ร้อยละ  ตระกูลตัวอกัษร จํานวน ร้อยละ 

Tahoma 45 21.43  Maitree 4 1.90 

Boon 37 17.62  Taviraj 4 1.90 

TH Sarabun New 29 13.81  Cordia NEW 4 1.90 

Leelawadee 16 7.62  Browallia NEW 3 1.43 

CS Prajad 14 6.67  FreesiaUPC 2 0.95 

TH Niramit 13 6.19  IrisUPC 2 0.95 

TH Fah Kwang 10 4.76  JasmineUPC 2 0.95 

TH Kodchasal 7 3.33  Trirong 1 0.48 

TH Krub 6 2.86  EucrosiaUPC 0 0.00 

Angsana NEW 6 2.86  KodchiangUPC 0 0.00 

CS Chatthai 5 2.38  รวม 210 100.00 

 

จากตารางท่ี 1  พบว่า จากตระกูลตวัอกัษร 21 แบบ กลุ่มตวัอยา่งเลือกตวัอกัษร Tahoma มากท่ีสุด จาํนวน 45 

คน (ร้อยละ 21.43) รองลงมาคือ Boon จาํนวน 37 คน (ร้อยละ 17.62) ตวัอกัษร TH Sarabun New จาํนวน 29 คน (ร้อย

ละ 13.81)  ส่วนตวัอกัษร EucrosiaUPC และ KodchiangUPC ไม่ไดรั้บการเลือกจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ตารางท่ี 2 จาํนวน และร้อยละของขนาดตวัอกัษรท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซต ์

ขนาดตัวอกัษร (พกิเซล) จํานวน ร้อยละ  ขนาดตัวอกัษร (พกิเซล) จํานวน ร้อยละ 

17 30 14.29  27 11 5.24 

16 21 10.00  24 8 3.81 

19 21 10.00  26 6 2.86 

18 20 9.52  30 6 2.86 

21 17 8.10  29 5 2.38 

23 17 8.10  28 3 1.43 

20 13 6.19  32 3 1.43 

22 11 5.24  ขนาดอ่ืนๆท่ีมีผูเ้ลือก 1 คน 7 3.33 

    รวม 210 100.00 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างเลือกขนาดตวัอกัษร 17 พิกเซล (12.75 พอยต์) มากท่ีสุด จาํนวน 30 คน 

(ร้อยละ 14.29) รองลงมาคือขนาดตวัอกัษร 16 พิกเซล (12 พอยต)์ จาํนวน 21 คน (ร้อยละ 10.00) ขนาดตวัอกัษร 19 พิก

เซล (14.25 พอยต)์  จาํนวน 21 คน (ร้อยละ 10.00) ขนาดตวัอกัษรท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งเลือกนอ้ยท่ีสุด คือขนาด 14 31 33 34 

36 42 และ 51 พิกเซล  
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ตารางท่ี 3 จาํนวน และร้อยละของระยะห่างระหวา่งตวัอกัษรท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซต ์

ระยะห่างระหว่างตวัอกัษร (พกิเซล) จํานวน ร้อยละ 

0.00 102 48.57 

0.25 52 24.76 

0.50 24 11.43 

0.75 11 5.24 

-0.25 8 3.81 

1.00 4 1.90 

-0.75 2 0.95 

-0.50 2 0.95 

ระยะห่างอ่ืนๆท่ีมีผูเ้ลือก 1 คน 5 2.38 

รวม 210 100.00 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างเลือกระยะห่างระหว่างตวัอกัษรปกติมากท่ีสุดท่ี 0.00 พิกเซล จาํนวน 102 

คน (ร้อยละ 48.57) รองลงมาคือระยะห่างระหว่างตวัอกัษร 0.25 พิกเซล จาํนวน 52 คน (ร้อยละ 24.76) ระยะห่าง

ระหวา่งตวัอกัษร 0.50 พิกเซล จาํนวน 24 คน (ร้อยละ 11.43) 

 

ตารางท่ี 4 จาํนวน และร้อยละของระยะห่างระหวา่งบรรทดัท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซต ์

ระยะห่างระหว่างบรรทัด (พอยต์) จํานวน ร้อยละ 

1.25 111 52.86 

1.50 82 39.05 

1.75 10 4.76 

1.00 7 3.33 

รวม 210 100.00 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเลือกระยะห่างระหว่างบรรทดัปกติท่ี 1.25 พอยต ์มากท่ีสุด จาํนวน 111 คน 

(ร้อยละ 52.86) รองลงมาคือระยะห่างระหว่างบรรทดั 1.50 พอยต์ จาํนวน 82 คน (ร้อยละ 39.05) ระยะห่างระหว่าง

ตวัอกัษร 1.75 พอยต ์จาํนวน 10 คน (ร้อยละ 4.76) โดยระยะห่าง 1.00 พอยต ์มีกลุ่มตวัอยา่งเลือกนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 7 

คน (ร้อยละ 3.33) 
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ตารางท่ี 5 จาํนวน และร้อยละของบุคลิกตวัอกัษรท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซต ์

บุคลกิตัวอกัษร จํานวน ร้อยละ 

ตวัปกติ 158 75.24 

ตวัหนา 47 22.38 

ตวัเอียง 3 1.43 

ตวัเอียง-หนา 2 0.95 

รวม 210 100.00 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเลือกบุคลิกตวัอกัษรแบบตวัปกติมากท่ีสุด จาํนวน 158 คน (ร้อยละ 75.24) 

รองลงมาคือตวัหนา จาํนวน 47 คน (ร้อยละ 22.38) ตวัเอียง จาํนวน 10 คน (ร้อยละ 1.43)  โดยบุคลิกตวัอกัษรแบบตวั

เอียง-หนา มีผูเ้ลือกนอ้ยท่ีสุดเพียงจาํนวน 2 คน (ร้อยละ 0.95) 

 

ตารางท่ี 6 จาํนวน และร้อยละของการจดัวางแนวตวัอกัษรท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซต ์

การจัดวางแนวตัวอกัษร จํานวน ร้อยละ 

จดัชิดซา้ย 128 60.95 

จดัเตม็แนว 76 36.19 

จดัก่ึงกลาง 3 1.43 

จดัชิดขวา 3 1.43 

รวม 210 100.00 

 

จากตารางท่ี 6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเลือกการจดัวางแนวตวัอกัษรแบบจดัชิดซา้ยมากท่ีสุด จาํนวน 128 คน (ร้อย

ละ 60.95) รองลงมาคือจดัเต็มแนว จาํนวน 76 คน (ร้อยละ 36.19)  โดยการจดัวางแนวตวัอกัษรแบบจดัก่ึงกลาง และ

แบบจดัชิดขวา กลุ่มตวัอยา่งเลือกนอ้ยท่ีสุด แบบละ 3 คน (ร้อยละ 1.43) 

 

ตารางท่ี 7 จาํนวน และร้อยละของสีตวัอกัษรท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซต ์

สีตัวอกัษร จํานวน ร้อยละ  สีตัวอกัษร จํานวน ร้อยละ 

#555555 97 46.19  #262626 4 1.90 

#000000 69 32.86  #17365d 3 1.43 

#0c0c0c 8 3.81  #7f7f7f 3 1.43 

#ffffff 7 3.33  สีอ่ืน ๆ (เลือก 1-2 คน) 19 9.05 

    รวม 210 100.00 
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จากตารางท่ี 7  พบว่ากลุ่มตวัอย่างเลือกสีตวัอกัษร สี #555555 (สีเทาเขม้) มากท่ีสุด จาํนวน 97 คน (ร้อยละ 

46.19) รองลงมาคือสี #000000 (สีดาํ) จาํนวน 69 คน (ร้อยละ 32.86)  สี #0c0c0c (สีเทาเขม้มาก) จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 

3.81) และสี #ffffff  (สีขาว) จาํนวน 7 คน (ร้อยละ 3.33) ตามลาํดบั ส่วนสีอ่ืน ๆ มีกลุ่มตวัอยา่งเลือกจาํนวนไม่มากนกั 

 

ตารางท่ี 8 จาํนวน และร้อยละของสีพื้นหลงัท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซต ์

สีตัวอกัษร จํานวน ร้อยละ  สีตัวอกัษร จํานวน ร้อยละ 

#ffffff 148 70.48  #dbe5f1 3 1.43 

#f2f2f2 11 5.24  #dbeef3 3 1.43 

#ebf1dd 5 2.38  #eeece1 3 1.43 

#ffff00 4 1.90  #fbd5b5 3 1.43 

#d7e3bc 3 1.43  สีอ่ืน ๆ (เลือก 1-2 คน) 24 11.43 

#d8d8d8 3 1.43  รวม 210 100.00 

 

จากตารางท่ี 8   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเลือกสีพ้ืนหลงั สี #ffffff (สีขาว) มากท่ีสุด จาํนวน 148 คน (ร้อยละ 70.48) 

รองลงมาคือ #f2f2f2 (สีเทาอ่อนมาก) จาํนวน 11 คน (ร้อยละ 5.24) ส่วนสีอ่ืน ๆ มีกลุ่มตวัอยา่งเลือกจาํนวนไม่มากนกั 

 

4.2 อภิปรายผล 

ตระกูลตวัอกัษร จากการศึกษาตระกูลตวัอกัษร 21 แบบ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเลือกตวัอกัษร Tahoma มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ Boon  และ TH Sarabun New อาจเพราะตวัอกัษรแบบ Tahoma มีเส้นท่ีหนาทึบและคมชัด ทาํให้อ่าน

เน้ือหาไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของจกัรพงษ ์เจือจนัทร์ (2543) ท่ีเสนอใหใ้ช ้Tahoma ในเน้ือหา และธีรศกัด์ิ สะ

กล (2549) พบวา่ส่วนเน้ือหานิยมใชต้วัอกัษรประเภท Serif เน่ืองจากตระกลูตวัอกัษรน้ีเป็นแบบมีหวัทาํใหอ้่านง่าย 

ขนาดตวัอกัษร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเลือกขนาดตวัอกัษร 17 พิกเซล (12.75 พอยต)์ มากท่ีสุด รองลงมาคือขนาด

ตวัอกัษร 16 พิกเซล (12 พอยต)์ 19 พิกเซล (14.25 พอยต)์  และขนาดตวัอกัษร 18 พิกเซล (13.50 พอยต)์   ตามลาํดบั จึง

อาจกล่าวไดว้า่ขนาดตวัอกัษรท่ีพึงประสงคข์องกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นช่วง 16 17 18 และ 19 พิกเซล (12 – 14.25 พอยต)์ ซ่ึง

สําหรับกลุ่มตวัอย่างอายุ 15-59 ปี อาจมองว่ามีขนาดไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป และขนาดตวัอกัษรทาํให้มีจาํนวน

ตวัอกัษรพอดีในแต่ละบรรทัด ทาํให้สามารถอ่านเน้ือหาจาํนวนมากได้ในจาํนวนบรรทัดท่ีไม่มากจนเกินไป ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมชาย วงษ์ศรีษะ (2546) พบว่าตวัอกัษรขนาด 12 พอยต์ เหมาะกบัการนาํเสนอขอ้ความบนเว็บเพจ 

เพราะอ่านง่าย สบายตา และจกัรพงษ ์เจือจนัทร์ (2543) พบวา่เน้ือหาควรใชข้นาดตวัอกัษร 14 พอยต ์ 

ระยะระหว่างตวัอกัษร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเลือกระยะห่างระหว่างตวัอกัษรปกติมากท่ีสุดท่ี 0.00 พิกเซล อาจ

เพราะเป็นระยะห่างระหว่างตวัอกัษรเร่ิมตน้นั้นมีความพอดีกบัตวัอกัษรแลว้ การท่ีระยะห่างระหว่างตวัอกัษรแน่นหรือ

แคบทาํให้รู้สึกถึงความแออดั อาจทาํให้จาํแนกตวัอกัษรแต่ละตวัไดย้าก และลดความสามารถในการอ่าน (Williams, 

2020) หากระยะห่างระหวา่งตวัอกัษรมากเกินไป อาจกวาดสายตาลาํบากทาํใหอ้่านไดย้ากข้ึนหรืออ่านผดิพลาด 
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ระยะห่างระหว่างบรรทดั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเลือกระยะห่างระหว่างบรรทดัปกติท่ี 1.25 พอยต ์มากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rello, Pielot, and Marcos (2016) กล่าวว่าระยะห่างบรรทดัเร่ิมตน้ ทาํให้หน้าเวบ็อ่านและ

เขา้ใจไดง่้าย  ส่วนในดา้นบุคลิกตวัอกัษร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเลือกตวัปกติ มากท่ีสุด การจดัวางแนวตวัอกัษร พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งเลือกจดัชิดซา้ยมากท่ีสุด ซ่ึงทั้งตวัอกัษรแบบปกติ และการจดัวางแนวตวัอกัษรแบบชิดซา้ยเป็นพ้ืนฐานท่ีพบได้

บ่อยในการอ่านเน้ือหาบนเวบ็ไซต์ และสอดคลอ้งกบัณัฐ น้อยสวสัด์ิ (2543) ท่ีกล่าวว่าตวัอกัษรรูปแบบปกติใช้กบั

เน้ือหาทัว่ไป ส่วนตวัหนาและตวัเอียงใช้ในการเน้นขอ้ความสําคญั และการจดัตวัอกัษรชิดซ้าย ทาํให้รู้สึกไม่เป็น

ทางการ แต่อ่านง่าย ส่วนการจดัตวัอกัษรเตม็แนวใหค้วามรู้สึกเป็นทางการ  

สีตวัอกัษร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเลือกสีโทนดาํมากท่ีสุด ส่วนสีพ้ืนหลงันั้นกลุ่มตวัอยา่งเลือกพ้ืนหลงัสีขาวมาก

ท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Hall and Hanna (2004) พบว่า สีท่ีมีอตัราส่วนความคมชดัมากข้ึนโดยทัว่ไปนาํไปสู่

การอ่านง่ายข้ึน เช่น ขอ้ความสีดาํบนพ้ืนหลงัสีขาว และ Kamollimsakul, Petrie, and Power (2014) พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีเป็นผูใ้หญ่ อายุระหว่าง 19 - 39 ปี ตอ้งการขอ้ความสีดาํบนพ้ืนหลงัสีขาวหรือขอ้ความซีเปียบนพ้ืนหลงัสีขาว ควร

หลีกเล่ียงขอ้ความสีขาวบนพ้ืนหลงัสีดาํสาํหรับผูใ้ชเ้วบ็ทั้งหมด 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาลกัษณะตวัอกัษรไทยท่ีพึงประสงคต่์อการอ่านบนเวบ็ไซตบ์นคอมพิวเตอร์แบบพกพาโดยใชแ้บบ

บนัทึกขอ้มูลลกัษณะตวัอกัษรบนเวบ็ไซต ์ในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดอ้อกแบบและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล

ลกัษณะตวัอกัษรบนเวบ็ไซต์ โดยมีตวัอย่างขอ้ความให้ผูใ้ชส้ามารถปรับเลือกลกัษณะของตวัอกัษรท่ีตอ้งการ กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 15 – 59 ปี จาํนวนทั้งส้ิน 210 คน 

จากการศึกษา พบว่าลักษณะตัวอักษรไทยท่ีพึงประสงค์ต่อการอ่านบนเว็บไซต์ หน้าจอแสดงผลบน

คอมพิวเตอร์แบบพกพา ในส่วนของเน้ือหา ตระกูลตวัอกัษรท่ีถูกเลือกจากผูใ้ชข้อ้มูล คือ ตระกูล Tahoma ดว้ยขนาด

ตวัอกัษร 17 พิกเซล บุคลิกตวัอกัษรแบบปกติ การจดัเรียงตวัอกัษรชิดซ้าย ระยะห่างระหว่างตวัอกัษรและระยะห่าง

ระหวา่งบรรทดัแบบปกติ สีของตวัอกัษรควรใชโ้ทนสีดาํบนพ้ืนหลงัโทนสีขาว  

งานวิจยัน้ีเป็นแนวทางให้นกัออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ในการเลือกใชล้กัษณะตวัอกัษรท่ีพึงประสงคต่์อ

ผูใ้ชง้าน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหผู้ใ้ชง้านเขา้ถึงขอ้มูลบนเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในงานวิจยัระยะถดัไป ผูวิ้จยั

จะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูสู้งอายุ และการแสดงผลลกัษณะตวัอกัษรบนอุปกรณ์การแสดงผลขนาดต่าง ๆ 

และพิจารณาปัจจยัอ่ืน เช่น ความถูกตอ้งและความเร็วในการอ่าน เป็นตน้ 
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