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What is UID (User Interface Design)?

UID

(User Interface Design)

• User Interface หมายถึง ส่วนติดต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั ระบบ เพื่อรองรับการนาข้อมูล
หรื อคาสั่งเข้าไปสู่ระบบ ตลอดจนนาเสนอข้อมูลสารสนเทศกลับมายังผูใ้ ช้
• การออกแบบ User Interface จะพิจารณาถึงประสิ ทธิภาพในการโต้ตอบระหว่าง
ผูใ้ ช้กบั ระบบเป็ นหลัก เช่น
• ความยากง่ายในการเรี ยนรู้
• การโต้ตอบของระบบของผูใ้ ช้งาน
• ความดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้ตอ่ ระบบ เป็ นต้น
• UID เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการออกแบบ ไม่วา่ จะเป็ น ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่ องมือสื่ อสาร รวมไปถึงซอร์ฟแวร์แอพพลิเคชัน่ ที่
สามารถเข้าถึงการใช้งานของผูใ้ ช้ได้อย่างดี

Goal of UID
• ระบบง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซบั ซ้อน
• ลดการเรี ยนรู้ โดยอาจใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่สามารถเห็นได้ใน
ชีวิตประจาวัน
• ถ้ามีความจาเป็ นที่ผใู้ ช้ตอ้ งมีการโต้ตอบกับระบบ ให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
• ให้ผใู้ ช้เป็ นผูค้ วบคุมการทางาน
• ลดภาระการต้องจดจาของผูใ้ ช้งาน
• สร้างส่วนต่อประสานอย่างคงเส้นคงวา (สอดคล้องกัน)

ความสาคัญของ User Interace Design ?

ทำไมต้ องมีกำรออกแบบ
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• สร้างความประทับใจให้กบั ผูใ้ ช้
• ให้ประโยชน์สูงสุ ด และดึงดูดผูใ้ ช้เข้ามาใช้บริ การ
• เพราะอะไร เพือ่ อะไร ???

การออกแบบที่ดคี วรเป็ นอย่ างไร ?

MONEY & PROFIT

•
•
•
•
•
•

การทางานทั้ง 2 ฝ่ ายต้ องสั มพันธ์ กนั

•
•
•
•
•

User-friendly
ง่ายต่อการใช้งาน
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีความรวดเร็ว
ลดความผิดพลาด หรื อการล้มเหลวในการทางาน ไม่วา่ จะเกิดจากผูใ้ ช้ระบบหรื อ
ตัวระบบเอง
ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน และวัตถุประสงค์ของการจัดทาการออกแบบ
มีความทันสมัย หมายถึง ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั นัน่ คือ การอัพเดทข้อมูล
ใหม่ตลอดเวลา
มีความน่าเชื่อถือ ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของข้อมูล หรื อตัวระบบ
ใช้เนื้อหากระชับ สั้น และทันสมัย
สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ทนั ท่วงที
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง
ใช้มาตรฐานการออกแบบเดียวกัน
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หลักการออกแบบที่ดี
1.
2.
3.
4.

กาหนดเป้ าหมายของการออกแบบ รู ้จกั ตนเอง
(Who are we?)
กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย รู ้จกั ผูใ้ ช้
(Who are they ?)
ทั้งส่ วนของข้อมูลและการตกแต่ง
(information, details, colours, font, layout etc.)
ทดสอบ แก้ไข และพัฒนา หรื อการทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
จากผูใ้ ช้

ARE WE

WHO

ARE THEY

WHAT / WHY / WHEN / HOW

วางโครงร่ างการออกแบบ ทั้งส่ วนของข้ อมูลและการตกแต่ง

ทฤษฎีสี

User-Friendly

User
interface
Colors

Icons

Imager
y

Fonts
Video
s

ทาไมสี ถึงสาคัญ

Structure

Input/
output

Layout

Detail

3

5/2/2014

• สี ใช้ในการจาแนกสิ่ งต่าง ๆ เพื่อให้เห็นชัดเจน
• สี ใช้ในการจัดองค์ประกอบของสิ่ งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม
กลมกลืน เช่น การแต่งกาย การจัดตกแต่งบ้าน
• สี ใช้ในการจัดกลุ่ม พวก คณะ ด้วยการใช้สีต่าง ๆ
• สี ใช้ในการสื่ อความหมาย เป็ นสัญลักษณ์ หรื อใช้บอกเล่าเรื่ องราว
• สี ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อให้เกิดความสวยงาม
• สร้างบรรยากาศ สมจริ งและน่าสนใจ
• สี เป็ นองค์ประกอบในการมองเห็นสิ่ งต่าง ๆ ของ มนุษย์
• สี สามารถบอกอารมณ์ และความรู ้สึก
• สี สามารถบอกความเป็ นตัวตน

• อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั พบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของคนตาบอดสี มากขึ้นทุกวัน
• คิดเป็ น ร้อยละ 7 ในเพศชาย ละร้อยละ 1 ในเพศหญิง
• พบว่าร้อยละ 8 ของจานวนประชากรในประเทศไทย จะตาบอดสี เขียว-แดง
• บอดสี น้ าเงินจะแยกแยะ น้ าเงินกับเหลืองไม่ออก
บอดสี แดง

บอดสี เขียว

บอดสี น้ าเงิน
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สี โทนร้ อน

สี โทนเย็น

• ความรู้ สึกมีพลัง เร่ าร้ อน
กระตือรือร้ นและกระฉับกระเฉง
ในทางจิตวิทยาความแรงของสี
โทนร้ อนจะช่ วยกระตุ้นให้ เกิด
ความรู้ สึกอยากอาหาร ทาให้ เกิด
ความรู้ สึกหิวและกระตุ้นให้ มี
ชีวิตชีวา

• ให้ ความรู้ สึกสดชื่น สงบ ทาให้ เรา
รู้ สึกผ่ อนคลาย สบายใจและไม่ทา
ให้ เครียด สีโทนเย็นจึงเหมาะ
อย่างยิง่ สาหรับคนทีต่ ้ องทางาน
หนักและใช้ ความคิดเป็ นอย่าง
มาก

สี และความรู้ สึก
• สีอ่อน จะให้ ความรู้สกึ ว่ามีขนาดใหญ่ กว้ างขวาง สีเข้ ม จะให้ ความรู้สกึ ว่ามี
ขนาดเล็ก คับแคบ
• สีอ่อน จะให้ ความรู้สกึ ว่ามีระยะทางไกลสายตา สีเข้ ม จะให้ ความรู้สกึ ว่ามี
ระยะทางใกล้ สายตา
• สีอ่อน จะให้ ความรู้สกึ ว่ามีน ้าหนักเบา สีเข้ ม จะให้ ความรู้สกึ ว่ามีน ้าหนัก
มาก
• สีอ่อน จะทาให้ วสั ดุดอู ่อน สีเข้ ม จะทาให้ วสั ดุดแู ข็ง
• สีโทนเย็น จะให้ ความรู้สกึ สบาย เรียบ สงบ สีโทนร้ อน จะให้ ความรู้สกึ เร้ า
ร้ อน ตื่นเต้ น ไม่สบายตา
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สี กับ การออกแบบ
• การใช้สีที่กลมกลืนกัน เช่น เขียวอ่อน-เขียวแก่ น้ าเงิน-ฟ้ า
• การใช้สีตดั กัน ช่วยให้เกิดความน่าสนใจในทันทีที่พบเห็น สี ตดั กันอย่าง
แท้จริ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 6 คู่สี
• สี เหลือง ตรงข้ามกับ สี ม่วง
• สี ส้ม ตรงข้ามกับ สี น้ าเงิน
• สี แดง ตรงข้ามกับ สี เขียว
• สี เหลืองส้ม ตรงขามกับ สี ม่วงน้ าเงิน
• สี ส้มแดง ตรงขามกับ สี น้ าเงินเขียว
• สี ม่วงแดง ตรงขามกับ สี เหลืองเขียว

การใช้สีใกล้เคียง หรื อสี กลมกลืนกัน

• จะเห็นได้วา่ สี แดงจะดูเข้มและสว่างขึ้น เมื่ออยูบ่ นพื้นสี ดา หรื อ สี ขาว
• ในทางกลับกัน สี แดงจะเด่นชัดน้อยลง เมื่ออยูบ่ นพื้นสี ส้ม
• เมื่ออยูบ่ นพื้นสี ฟ้าอ่อน สี แดงก็กลับมาเห็นชัดเช่นกัน
• จะรู ้สึกได้วา่ สี่ เหลี่ยมสี แดงจะมีขนาดใหญ่กว่าเมื่ออยูบ่ นพื้นดา

Strong Contrast
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Contrast for reader
Light letter and dark background
with lower case work better
Upper case takes up to 20% longer to read
Light letter and dark background
with lower case work better
Upper case takes up to 20% longer to read

LIGHT LETTER AND DARK BACKGROUND
WITH LOWER CASE WORK BETTER

UPPER CASE TAKES UP TO 20% LONGER READ

• การใช้ สีขาวกับพื ้นสีเข้ มๆ สามารถจัดให้ อยู่ในส่วน
Heading หรือ Title ได้ ดี จะช่วยเน้ นในส่วนหัวข้ อได้ ดี
และสามารถทาให้ ร้ ูว่าเป็ นส่วนที่สาคัญ
The use of grey instead of white won’t put as
much stress on the user’s eyes because gray
text isn’t as bright as white text.
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Size of text for English characters
• การ Justified text ไม่ได้
ดีเสมอไป บางครัง้ อาจดู
เรี ยบร้ อยเป็ นแถว แต่ไม่ได้ ช่วย
ให้ อา่ นง่านขึ ้น
• ดังนั ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ใน
บางกรณี

Oil is found in 18 of the 58 counties in California. Kern County, the County where Bakersfield is found, is one
of the largest oil production places in the country. But we only get one-half of our oil from California wells.
(13’)

The rest comes from Alaska, and a small amount comes from other countries.
This oil is brought to California by large tanker ships. The petroleum or crude
oil must be changed or refined into other products before it can be used. Oil is
stored in large tanks until it is sent to various places to be used. (18’)

Oil is also made into many different products -- fertilisers
for farms, the clothes you wear, the toothbrush you use,
the plastic bottle that holds your milk, the plastic pen that
you write with. They all came from oil. (24’)

Standard size of normal vision is 12 or 14 points and
at least 16 or 18 points for elderly

Size of text for Thai characters
ครองตาแหน่งผู ้หญิงที่รวยที่สุดเป็ นอันดับหนึ่งของโลก ติ ดๆกันมาหลายสมัย ต้องยกให้ มาดามลิ เลี ยน เบตตองกู ร์ต เจ้าของ ธุ รกิจ "ลอรี อัล" อาณาจักรความงามยักษ์ใหญ่สัญชาติ ฝรั่งเศส ขณะนี้คุณป้ า มี
อายุแปดสิ บห้าปี เพิ่ งได้รับการบันทึกจาก นิตยสารฟอร์บส์ เมื่อกลางเดื อน มี.ค.ที่ผ่านมาว่า เป็ นบุคคลที่รวยที่สุดเป็ น อันดับ สิ บเจ็ดของโลก และสตรี ที่รวยที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ในครอบครองยี่สิบ
สองพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (10’)

ผูห้ ญิงที่ข้ นึ ชื่อว่ารวยที่สุดเป็ นอันดับสองของโลกอย่างคริ สตี้ วอลตันอัพเกรดความมัง่ คัง่ ขึ้นมา ได้ในชัว่ ข้ามคืน จนกลายเป็ นมหา
เศรษฐีรวยที่สุดอันดับยีส่ ิบหกของโลก เพราะตกถังข้าวสาร ได้รับมรดกจากสามี จอห์น วอลตัน ทายาทเศรษฐี ห้างฯวอลมาร์ต ที่ตก
เครื่ องบินตาย เมื่อ สามปี ที่แล้ว โดยศรี สะใภ้ของตระกูลวอลตัน มีทายาทเป็ นลูกชายเพียงคนเดียว และได้รับการ บันทึกว่า มีสินทรัพย์
มูลค่าสิบเก้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (15’)

แซงหน้าน้องสามี อลิซ วอลตัน ลูกสาวคนเดียวของ แซม วอลตัน ผูก้ อ่ ตั้ง ธุ รกิจวอลมาร์ ต ไปอย่างหน้าตาเฉย
เพราะฝ่ ายหลังกินเงินกงสี อย่างเดียว ไม่ยุ่งเกีย่ วกับธุ รกิจของครอบครัว ทาให้มีเงินเหลือติดกระเป๋ าแค่ สิ บแปด
พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ลดชั้นความรวยเหลืออันดับที่ยี่สิบเก้า (18’)

Stardard size of normal vision is 14/15 points and
at least 18 or 20 points for elderly

Italic / bold
Oil is also made into many different products -- fertilisers for farms, the
clothes you wear, the toothbrush you use, the plastic bottle that holds
your milk, the plastic pen that you write with. They all came from oil.

Oil is also made into many different products -- fertilisers for farms, the
clothes you wear, the toothbrush you use, the plastic bottle that holds
your milk, the plastic pen that you write with. They all came from oil.
Oil is also made into many different products -- fertilisers for
farms, the clothes you wear, the toothbrush you use, the plastic
bottle that holds your milk, the plastic pen that you write with.
They all came from oil.

Avoid to use italic, they hard to read and users can suffer
from reading
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ทดสอบ แก้ไข และพัฒนา
• เป็ นการไปสารวจระบบ ทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้
• นามาปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาระบบใหม่ให้ดีข้ ึน
• รวมไปถึงการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของระบบ และนาไปแก้ไข
ให้ดีข้ ึน

องค์ ประกอบของการออกแบบที่ดี (1)
• Simplicity ความเรี ยบง่าย คือ การออกแบบอย่างเรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้อน และใช้
งานอย่างสะดวก
• Consistency ความสม่าเสมอ คือ การออกแบบที่มีการใช้รูปแบบเดียวกัน
ทั้งหมด ทั้งรู ปแบบของหน้า, สไตล์ของกราฟิ ก และโทนสี ที่ใช้
• Identity เป็ นเอกลักษณ์ คือ การออกแบบต้องคานึงถึงลักษณะขององค์กร
เนื่องจากรู ปแบบของระบบสามารถ สะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะของ
องค์กรนั้นได้
• Useful Content เนื้อหาที่มีประโยชน์ คือ จัดเตรี ยมเนื้อหาและข้อมูลที่ผใู ้ ช้
ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุ งและเพิ่มเติมให้ทนั ต่อ
เหตุการณ์อยูเ่ สมอ
• Visual Appearance มีลกั ษณะที่น่าสนใจ เช่น การใช้ชนิดของตัวอักษรที่อ่าน
ง่าย สบายตา และการใช้โทนสี ที่เข้ากันอย่างสวยงาม

องค์ ประกอบของการออกแบบที่ดี (2)
• Compatibility การใช้งานอย่างไม่จากัด คือ การให้ผใู ้ ช้เข้าถึงได้มากที่สุด ไม่
จากัดว่าต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรื อเลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง
สามารถแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบตั ิการ
• Design Stability คุณภาพในการออกแบบ คือ การออกแบบโดยมีการเรี ยบเรี ยง
เนื้อหาอย่างรอบคอบ มีมาตรฐานในการออกแบบและการจัดระบบข้อมูล
• Functional Stability ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง คือ ระบบการทางานต่างๆ ต้อง
มีความแน่นอนและทาหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดการเกิดระบบขัดข้อง
• User-friendly คือการออกแบบให้ผใู ้ ช้เข้าใจง่าย ใช้งานสะดวก
• Beauty ความสวยงามในการออกแบบ คือ การออกแบบที่สวยงาม การใช้สี
รู ปภาพ หรื อมีเดียอย่างลงตัว
• Modernisation การทาให้ทนั สมัย คือการออกแบบระบบ รวมไปถึงตกแต่ง
อย่างทันสมัย ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบการนาเสนอหรื อการออกแบบ
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