แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 7
หัวข้อเนื้อหา
กฎของการออกแบบ เป้ า หมายที่ ส าคั ญ ของการออกแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ
คอมพิวเตอร์ ชนิดของการออกแบบ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎของการออกแบบได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเป้าหมายที่สาคัญของการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์ได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายชนิดของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย
2. ค้นคว้าเพิ่มเติม
3. ทาแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนการสอน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อมัลติมีเดีย
2. เครือ่ งโปรเจคเตอร์

การวัดผลและการประเมินผล

1. สังเกตจากการตอบคาถาม และการร่วมมือในการวิจารณ์ร่วมกันภายในห้อง
2. สังเกตจากการทารายงานค้นคว้าเพิ่มเติม และการทาแบบฝึกหัด
3. สังเกตจากการออกมารายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับบุคคลและผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

กฎการออกแบบ
(Design rules)

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อการใช้งานจริงมากที่สุด ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สาคัญของการออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 วิธีการได้แก่
1. หลักการของการใช้งาน คือ การทาความเข้าใจหรือรู้ทั่วไปกว้างๆ
2. มาตรฐานและตัวชี้นา คือ ทิศทางของการออกแบบ เป็นการบอกแนวทางของการออกแบบ
3. การใช้แบบแผนวิธีการ คือ การกาหนดกรอบหรือขอบเขต และการนาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
มาใช้ใหม่
ชนิดของการออกแบบ
การใช้หลักการ กฎของการออกแบบกว้างๆ มีความเฉพาะเจาะจงน้อย มีความเป็นหลักการหรือ
กฎเกณฑ์ทั่วไปสูง
การใช้มาตรฐาน กฎเกณฑ์ของการออกแบบที่เจาะจง มีค วามจาเพาะสู ง และมีข้อจากัดในการ
ประยุกต์ใช้งาน

increasing generality

การใช้ตัวชี้นา มีความจาเพาะเจาะจงน้อย สามารถประยุกต์เข้ากับงานทั่วไปได้มาก

Guide lines

Standar ds

increasing authority

รูปแสดง

หลักการที่จะสนับสนุนเพื่อการใช้งานจริง
ความสามารถในการเรียนรู้ คือ มีความง่ายสาหรับผู้ใช้งานใหม่ สามารถที่จะเริ่มต้นการปฏิสัมพันธ์
กับคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความยืดหยุ่น คือ มีทางเลือกหลายทางที่จะให้ผู้ใช้งานและระบบได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน
มีความคงทน คือ ระบบของการสนับสนุน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คาดการณ์ และประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้ระบุไว้ และมีการประเมินเป้าหมายทางพฤติกรรมโดยตรง
หลักการของความสามารถในการเรียนรู้
การที่สามารถคาดเดาได้ โดยที่การปฏิสัมพันธ์ต้องให้ผู้ใช้คาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ซึ่งอยู่บน
ฐานของการปฏิสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ความเข้ากันได้ คือ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบ ผู้ใช้สามารถประเมินการกระทาได้ว่าทาอย่างนี้
แล้ว จะเกิดผลอย่างไร และมีความสอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้นในการกระทาที่ผ่านมาหรือไม่
มีความรู้สึกคุ้นเคย คือ ผู้ใช้สามารถประยุกต์ความรู้เดิมจากการใช้งานระบบ มาใช้กับระบบใหม่ได้
หากว่า ระบบใหม่ที่ทาขึ้นมาไม่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
มีความเป็นธรรมดาสามัญ คือ การขยายความรู้เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์เฉพาะอย่าง มาใช้กับสถาน
การใหม่ที่เข้ากันได้
มีความสอดคล้องกัน ความสอดคล้องของพฤติกรรมในส่วนรับข้อมูลเข้า และส่วนส่งข้อมูลออก เกิด
จากสถานการณ์หรืองานที่เหมือนกันและสอดคล้องกัน
หลักการของความยืดหยุ่น
บทสนทนาเริ่มต้น
ความเป็นอิสระของผู้ใช้ในการนาเข้าข้อมูลภายใต้ข้อกาหนดของระบบ
ระบบและอารมณ์เริ่มแรกของผู้ใช้
การทางานได้หลายทาง คือ ความสามารถของระบบที่จะรองรับการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง
ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ความพร้อมกัน และการสอดแทรก
การย้ายการทางาน คือ การส่งผ่านความรับผิดชอบในการทางานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ เช่น การตรวจสอบ
ความผิดในการพิมพ์ เป็นต้น

ความสามารถในการทดแทนกันได้ คือ การอนุญาตให้รับเข้าหรือส่งออกค่าที่เสมือนกันได้ เป็นตัวแทนของ
ความหลากหลาย เปิดโอกาสในการเท่าเทียมกัน
ความสามารถในการกาหนดค่าต่างๆ เอง ของผู้ใช้ เช่น สามารถปรับปรุงหน้าจอติดต่อใช้งาน โดยผู้ใช้งาน
เปลี่ยนแปลงเองหรือการให้ระบบเปลี่ยนแปลงให้
หลักการของความคงทน Priciples of Robustness
การสังเกตเห็นได้ คือ ความสามารถของผู้ใช้ที่จะประเมินสถานะภายในของระบบจากการนาเสนอ
ออกมา เช่น การแจ้งให้ผู้ใช้รู้ว่าระบบกาลั งทาอะไรอยู่ เป็นอย่างไร การค้นหา ค่าเริ่มต้น ความเข้ากันได้
ความติดตาฝังแน่น เห็นกระบวนการทางานของระบบ
ความสามารถในการคืน ค่า เป็ นการให้ ผู้ ใช้ส ามารถจะทาการแก้ไขการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง เช่น การเข้าถึงข้อมูลได้ การไปข้างหน้า การถอยหลัง การใช้ปุ่ม Ctrl+Z ของ Microsoft
Office
ความสามารถในการตอบสนอง คือ อัตราการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบ มากน้อยเท่าใด เช่น เวลา
ในการตอบสนองสั้ น หรื อนาน ผู้ ใช้จ ะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับระบบต้องใช้เวลานานหรือไม่ ซึ่งมีผ ลต่อการ
ออกแบบการนาข้อมูลเข้า เช่น การกรอกข้อมูลอาจจะใช้เมนู pull-down แทนการพิมพ์
การทางานให้สอดคล้องกัน ระบบให้บริการในทุกๆ งาน ของผู้ใช้ การทางานสาเร็จ ความสามารถ
พอที่จะทางานได้
การใช้กฎของการออกแบบ
มีข้อแนะนาให้เพิ่มด้านการใช้งานและแยกกันระหว่างหลักของความทั่วไปและความเจาะจง
มาตรฐาน
มาตรฐานจะถูกกาหนดขึ้นมาโดยชาติหรือนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันของกลุ่มหรือสังคม
ของผู้ออกแบบขนาดใหญ่ ในการกาหนดมาตรฐานนั้นจะต้องอาศัยหลักทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงช้า
มาตรฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ จะมีการใช้งานร่วมกันมากกว่ามาตรฐานทางด้านซอฟท์แวร์เพราะมี
ความเฉพาะเจาะจงสูง และรายละเอียดที่ลึกซึง้
ตัวอย่างของมาตรฐาน เช่น ISO 9241 “Ergonomic Requirement for office work
With Visual Display Terminal”

ลักษณะของตัวชี้นา
มีข้อแนะนามากขึ้นและมีความทั่วไป
หนังสือเรียนและรายงานจะเต็มไปด้วยการแนะนา
แนวทางที่เป็นหลักการ
หากแนวทางที่เป็ น แบบกว้างๆ จะกลายเป็น “หลั กการ” และหากเป็นแนวทางแบบละเอียดจะ
กลายเป็ น “รู ป แบบแนะน า” การทาความเข้าใจในแนวทางนี้ จะช่ว ยให้ แก้ปัญ หาความขัดแย้ง ของการ
ออกแบบได้
กฎทอง
“Broad Brush” ออกแบบกฎหรับการมองผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบว่า
การออกแบบนั้น ดีหรือไม่ การออกแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั้น จะใช้สิ่ งนี้ ซึ่งก็ดีกว่าที่จะไม่ใช้อะไรเลย ความ
แตกต่างกันของแต่ละสานัก เช่น
Nielsen’s 10 Heuristies
Shneiderman’s 8 Golden Rules
Norman’s 7 Principles
กฎทอง 8 ข้อ ของชไนเดอร์แมน ซึ่งเป็นหลักการของการออกแบบหน้าจอปฏิสัมพันธ์ ได้แก่
1. การหาจุดยึดที่สอดคล้องกัน เช่น ลาดับของ Action Layout คาศัพท์ หรือการใช้งาน
2. การกาหนดทางลัด (shortcuts)
3. การเตรียมข้อความสาหรับตอบกลับในทุกๆ การกระทา
4. ออกแบบหน้าจอ เพื่อให้รู้ว่าเมื่อระบบเสร็จแล้วจะทางานอย่างไร
5. การเตรียมการป้องกันข้อผิดพลาด
6. เตรียมการสาหรับการกระทาที่ตรงข้ามอย่างง่ายๆ
7. สร้างตัวสนับสนุนการควบคุม
8. พยายามลดภาระของหน่วยความจาระยะสั้น (short term memory)

หลักการ 7 ข้อ ของนอร์แมน ซึ่งเป็นวงจรของการสร้างและการประเมิน
1. การใช้ความรู้ทั้งสองส่วนคือ ในโลกแห่งความจริงและสิ่งที่สามารถคิดขึ้นมาได้
2. ทาเป็นโครงสร้างอย่างง่าย
3. ทาสิ่งที่มองเห็นได้ ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการใช้งานและการประเมิน
4. สร้างแผนที่ที่ถูกต้อง
5. ค้นหาสิ่งที่เป็นเงื่อนไขหลัก ทั้งในความเป็นจริงและสิ่งที่สร้างขึ้น
6. การออกแบบสาหรับข้อผิดพลาด
7. หากทุกอย่างที่เป็นไปไม่ได้ ให้นามาตรฐานมาใช้
สรุป
หลักการของการใช้งาน ประกอบด้วย
การออกแบบที่ ท วนซ้ าได้ โ ดยมองจากผลที่ ไ ด้ รั บ จากการออกแบบ โดยอาศั ย แนวคิ ด กว้ า งๆ
เพื่อดึงคุณสมบัติทั่วๆไป ที่สามารถออกแบบได้ตรงจุด
การออกแบบที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ต้ อ งอาศั ย ทั้ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละการฝึ ก ฝนตามหลั ก การ
อย่างเต็มที่
การใช้ ก ฎของการออกแบบ เป็ น มาตรฐานหรื อ ตั วชี้ น า เพื่ อ ที่ จ ะออกแบบกิ จ กรรมต่ า งๆ
ได้อย่างตรงจุด

สรุป
กฎของการออกแบบมีจุ ด มุ่ง หมายเพื่อ ให้ ส ามารถใช้งานระบบจริ งได้ม ากที่ สุ ด ซึ่ งประกอบด้ว ย
3 วิธีการ ได้แก่ หลักการของการใช้งานเป็นการทาความเข้าใจกับความรู้ทั่ว ๆ ไป มาตรฐานและตัว ชี้นา
เป็นทิศทางของการออกแบบ และการใช้แบบแผนหรือวิธีการเป็นการนาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบมาใช้ใหม่
ในการออกแบบที่จะทาให้ประสบผลสาเร็จนั้นต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนตามหลักการ
อย่างเต็มที่

แบบฝึกหัด
1. จงอธิบายกฎของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์
2. จงบอกเป้าหมายที่สาคัญของการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3. จงอธิบายชนิดของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์
4. จงยกตัวอย่างการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ จานวน 2 ตัวอย่าง
5. จงเปรียบเทียบความแตกต่างของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
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