
แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 
 
หัวข้อเนื้อหา 
 กฎของการออกแบบ เป้าหมายที่ส าคัญของการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ ชนิดของการออกแบบ 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎของการออกแบบได้ 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเป้าหมายที่ส าคัญของการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  
       กับคอมพิวเตอร์ได้ 

 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายชนิดของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ได ้
 4.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
 5.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
    
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.   บรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย 
 2.   ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 3.   ท าแบบฝึกหัด 
  
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อมัลติมีเดีย 
 2.  เครื่องโปรเจคเตอร์ 
   
การวัดผลและการประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการตอบค าถาม และการร่วมมือในการวิจารณ์ร่วมกันภายในห้อง 
      2.  สังเกตจากการท ารายงานค้นคว้าเพิ่มเติม และการท าแบบฝึกหัด 
      3.  สังเกตจากการออกมารายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับบุคคลและผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับ 
           การพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
 
 



กฎการออกแบบ 

(Design rules) 
 

 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบเพ่ือการใช้งานจริงมากที่สุด ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 วิธีการได้แก่ 

 1. หลักการของการใช้งาน คือ การท าความเข้าใจหรือรู้ทั่วไปกว้างๆ  

 2. มาตรฐานและตัวชี้น า คือ ทิศทางของการออกแบบ เป็นการบอกแนวทางของการออกแบบ 

 3. การใช้แบบแผนวิธีการ คือ การก าหนดกรอบหรือขอบเขต และการน าความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
มาใช้ใหม ่

 

ชนิดของการออกแบบ 

 การใช้หลักการ กฎของการออกแบบกว้างๆ มีความเฉพาะเจาะจงน้อย มีความเป็นหลักการหรือ
กฎเกณฑ์ท่ัวไปสูง 

 การใช้มาตรฐาน กฎเกณฑ์ของการออกแบบที่เจาะจง มีความจ าเพาะสูง และมีข้อจ ากัดในการ
ประยุกต์ใช้งาน 

 การใช้ตัวชี้น า มีความจ าเพาะเจาะจงน้อย สามารถประยุกต์เข้ากับงานทั่วไปได้มาก 
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หลักการที่จะสนับสนุนเพื่อการใช้งานจริง 

 ความสามารถในการเรียนรู้ คือ มีความง่ายส าหรับผู้ใช้งานใหม่ สามารถที่จะเริ่มต้นการปฏิสัมพันธ์ 
กับคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีความยืดหยุ่น คือ มีทางเลือกหลายทางท่ีจะให้ผู้ใช้งานและระบบได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน 

 มีความคงทน คือ ระบบของการสนับสนุนเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้คาดการณ์ และประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้ระบุไว้ และมีการประเมินเป้าหมายทางพฤติกรรมโดยตรง 

 

หลักการของความสามารถในการเรียนรู้ 

การที่สามารถคาดเดาได้ โดยที่การปฏิสัมพันธ์ต้องให้ผู้ใช้คาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ซึ่งอยู่บน
ฐานของการปฏิสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว 

 ความเข้ากันได้ คือ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบ ผู้ใช้สามารถประเมินการกระท าได้ว่าท าอย่างนี้
แล้ว จะเกิดผลอย่างไร และมีความสอดคล้องกับผลที่เกิดข้ึนในการกระท าที่ผ่านมาหรือไม่ 

 มีความรู้สึกคุ้นเคย คือ ผู้ใช้สามารถประยุกต์ความรู้เดิมจากการใช้งานระบบ มาใช้กับระบบใหม่ได้ 
หากว่า ระบบใหม่ท่ีท าข้ึนมาไม่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

 มีความเป็นธรรมดาสามัญ คือ การขยายความรู้เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์เฉพาะอย่าง มาใช้กับสถาน
การใหม่ท่ีเข้ากันได ้

 มีความสอดคล้องกัน ความสอดคล้องของพฤติกรรมในส่วนรับข้อมูลเข้า และส่วนส่งข้อมูลออก เกิด
จากสถานการณ์หรืองานที่เหมือนกันและสอดคล้องกัน 

 

หลักการของความยืดหยุ่น  

บทสนทนาเริ่มต้น 

 ความเป็นอิสระของผู้ใช้ในการน าเข้าข้อมูลภายใต้ข้อก าหนดของระบบ 

 ระบบและอารมณ์เริ่มแรกของผู้ใช้ 

การท างานได้หลายทาง  คือ ความสามารถของระบบที่จะรองรับการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง 
ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ความพร้อมกัน และการสอดแทรก 

การย้ายการท างาน คือ การส่งผ่านความรับผิดชอบในการท างานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ เช่น การตรวจสอบ
ความผิดในการพิมพ์ เป็นต้น  



ความสามารถในการทดแทนกันได้ คือ การอนุญาตให้รับเข้าหรือส่งออกค่าที่เสมือนกันได้ เป็นตัวแทนของ
ความหลากหลาย เปิดโอกาสในการเท่าเทียมกัน 

ความสามารถในการก าหนดค่าต่างๆ เอง ของผู้ใช้ เช่น สามารถปรับปรุงหน้าจอติดต่อใช้งาน โดยผู้ใช้งาน
เปลี่ยนแปลงเองหรือการให้ระบบเปลี่ยนแปลงให้ 

 

หลักการของความคงทน Priciples of Robustness 

การสังเกตเห็นได้ คือ ความสามารถของผู้ใช้ที่จะประเมินสถานะภายในของระบบจากการน าเสนอ
ออกมา เช่น การแจ้งให้ผู้ใช้รู้ว่าระบบก าลังท าอะไรอยู่ เป็นอย่างไร การค้นหา ค่าเริ่มต้น ความเข้ากันได้  
ความติดตาฝังแน่น เห็นกระบวนการท างานของระบบ 

ความสามารถในการคืนค่า เป็นการให้ผู้ใช้สามารถจะท าการแก้ไขการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง เช่น การเข้าถึงข้อมูลได้ การไปข้างหน้า การถอยหลัง การใช้ปุ่ม Ctrl+Z ของ Microsoft 
Office 

ความสามารถในการตอบสนอง คือ อัตราการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบ มากน้อยเท่าใด เช่น เวลา
ในการตอบสนองสั้นหรือนาน  ผู้ใช้จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับระบบต้องใช้เวลานานหรือไม่  ซึ่งมีผลต่อการ
ออกแบบการน าข้อมูลเข้า เช่น การกรอกข้อมูลอาจจะใช้เมนู pull-down แทนการพิมพ์  

การท างานให้สอดคล้องกัน ระบบให้บริการในทุกๆ งาน ของผู้ใช้ การท างานส าเร็จ ความสามารถ
พอที่จะท างานได้ 

 

การใช้กฎของการออกแบบ 

 มีข้อแนะน าให้เพิ่มด้านการใช้งานและแยกกันระหว่างหลักของความทั่วไปและความเจาะจง 

 

มาตรฐาน 

 มาตรฐานจะถูกก าหนดขึ้นมาโดยชาติหรือนานาชาติ เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันของกลุ่มหรือสังคม
ของผู้ออกแบบขนาดใหญ่ ในการก าหนดมาตรฐานนั้นจะต้องอาศัยหลักทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงช้า 

 มาตรฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ จะมีการใช้งานร่วมกันมากกว่ามาตรฐานทางด้านซอฟท์แวร์เพราะมี
ความเฉพาะเจาะจงสูง และรายละเอียดที่ลึกซ้ึง 

 ตัวอย่างของมาตรฐาน เช่น ISO 9241 “Ergonomic Requirement for office work 

      With Visual Display Terminal” 

 



ลักษณะของตัวชี้น า 

 มีข้อแนะน ามากขึ้นและมีความทั่วไป 

 หนังสือเรียนและรายงานจะเต็มไปด้วยการแนะน า 

 แนวทางท่ีเป็นหลักการ 

 หากแนวทางที่เป็นแบบกว้างๆ จะกลายเป็น “หลักการ” และหากเป็นแนวทางแบบละเอียดจะ
กลายเป็น “รูปแบบแนะน า” การท าความเข้าใจในแนวทางนี้ จะช่วยให้แก้ปัญหาความขัดแย้งของการ
ออกแบบได ้

 

กฎทอง  

 “Broad Brush” ออกแบบกฎหรับการมองผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบว่า
การออกแบบนั้นดีหรือไม่ การออกแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั้น  จะใช้สิ่งนี้ ซึ่งก็ดีกว่าที่จะไม่ใช้อะไรเลย ความ
แตกต่างกันของแต่ละส านัก เช่น 

 Nielsen’s 10 Heuristies 

 Shneiderman’s 8 Golden Rules 

 Norman’s 7 Principles 

กฎทอง 8 ข้อ ของชไนเดอร์แมน ซึ่งเป็นหลักการของการออกแบบหน้าจอปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ 

 1. การหาจุดยึดที่สอดคล้องกัน เช่น ล าดับของ Action Layout ค าศัพท์ หรือการใช้งาน 

 2. การก าหนดทางลัด (shortcuts) 

 3. การเตรียมข้อความส าหรับตอบกลับในทุกๆ การกระท า 

 4. ออกแบบหน้าจอ เพ่ือให้รู้ว่าเมื่อระบบเสร็จแล้วจะท างานอย่างไร 

 5. การเตรียมการป้องกันข้อผิดพลาด 

 6. เตรียมการส าหรับการกระท าท่ีตรงข้ามอย่างง่ายๆ 

 7. สร้างตัวสนับสนุนการควบคุม 

 8. พยายามลดภาระของหน่วยความจ าระยะสั้น (short term memory) 

 

 



หลักการ 7 ข้อ ของนอร์แมน ซึ่งเป็นวงจรของการสร้างและการประเมิน 

 1. การใช้ความรู้ทั้งสองส่วนคือ ในโลกแห่งความจริงและสิ่งที่สามารถคิดข้ึนมาได้ 

 2. ท าเป็นโครงสร้างอย่างง่าย 

 3. ท าสิ่งที่มองเห็นได้ ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการใช้งานและการประเมิน 

 4. สร้างแผนที่ที่ถูกต้อง 

 5. ค้นหาสิ่งที่เป็นเงื่อนไขหลัก ทั้งในความเป็นจริงและสิ่งที่สร้างขึ้น 

 6. การออกแบบส าหรับข้อผิดพลาด 

 7. หากทุกอย่างที่เป็นไปไม่ได้ ให้น ามาตรฐานมาใช้ 

 

สรุป 

 หลักการของการใช้งาน ประกอบด้วย 

 การออกแบบที่ทวนซ้ าได้โดยมองจากผลที่ได้รับจากการออกแบบ โดยอาศัยแนวคิดกว้างๆ  
เพ่ือดึงคุณสมบัติทั่วๆไป ที่สามารถออกแบบได้ตรงจุด  

 การออกแบบที่ประสบผลส าเร็จต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนตามหลักการ  
อย่างเต็มที ่

 การใช้กฎของการออกแบบ เป็นมาตรฐานหรือตั วชี้น า  เ พ่ือที่จะออกแบบกิจกรรมต่างๆ  
ได้อย่างตรงจุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุป 

 กฎของการออกแบบมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สามารถใช้งานระบบจริงได้มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย  
3 วิธีการ ได้แก่ หลักการของการใช้งานเป็นการท าความเข้าใจกับความรู้ทั่วๆ ไป มาตรฐานและตัวชี้น า  
เป็นทิศทางของการออกแบบ และการใช้แบบแผนหรือวิธีการเป็นการน าความรู้เกี่ยวกับการออกแบบมาใช้ใหม่ 
ในการออกแบบที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จนั้นต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนตามหลักการ
อย่างเต็มที ่  
 
แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายกฎของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์  
2. จงบอกเป้าหมายที่ส าคัญของการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
3. จงอธิบายชนิดของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์  
4. จงยกตัวอย่างการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ จ านวน 2 ตัวอย่าง 
5. จงเปรียบเทียบความแตกต่างของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
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