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Workshop : User Experience (UX) and User Interface(UI) 
 

วันจนัทร์ ที� 5 พฤษภาคม 2557   เวลา 9.30 น. – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุม Conference ABC ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวนัรอน จ.ชลบุรี  

 
 

วิทยากร    คณุอภิรักษ์ ปนาทกลู   

UX Specialist at TrueMoney / Instrator at UX academy 

ช่องทางตดิตาม   facebook.com/apirak 

ประวัติการทาํงาน  

 เคยทํางานที� NECTEC กบั อ.รอยล ทําแผนที�เพื�อพยากรณ์นํ �าใน กทม.ตอนวกิฤตินํ �าทว่มปี 2554  

 เขียนโปรแกรมดกิชนันารีสาํหรับระบบปฎิบตัิการ Mac 

 เขียนซอฟต์แวร์ โปรเจ็คมีเดีย เขยีนแอปพลเิคชั�น ของเว็บไซต์ ทํา UX UI  

 จดัเวิร์คช็อปการทําเว็บไซต์ที�ทําให้คนตาบอด หหูนวกเข้าถงึได้ 

 

 

กิจกรรมที� 1  เลือกที�นั� ง : ให้ผู้ เข้าร่วมจดัโต๊ะเลอืกตําแหนง่ที�ดทีี�สดุในการนั�ง  

(ชีวติจริงต้องหาตาํแหนง่วา่เราจะอยูต่รงไหน สาํคญัมาก อนันี �เป็น challenge แรก) 
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กิจกรรมที� 2   กิจกรรม Check in :  แนะนําตวั - ฉนัคือใคร / คาดหวงัอะไร / มีความต้องการเรียนรู้เรื�องอะไรบ้าง  

คําตอบของผู้ เข้าร่วม 

 แบ๊งค์     อยากได้ความรู้มาพฒันาตวัเองตอ่ เพื�อจะรู้วา่ user ต้องการอะไร 

 มาร์ค     อยากรู้วา่เทคโนโลยีไปถึงไหนกนัแล้ว 

 วา่น       อยากรู้วา่งานด้านนี �เป็นสิ�งที�เราชอบจริงหรือไมจ่ะได้ตดัสนิใจเรียนตอ่ได้  

 พชัร       อยากเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้  

 มิ �ง         อยากมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆ  UI / UX คืออะไร 

 เจแปน   เรียนรู้วา่จะออกแบบหน้าตาสื�ออยา่งไรให้ผู้ใช้อยากใช้  

 คาดหวงัวา่เราจะพยากรณ์พฤตกิรรมผู้ใช้อยา่งไร 

 บอย       อยากให้แอปพลเิคชั�นเพื�อผู้ พิการทางสายตานําไปใช้ได้จริง 

 ภา         ทําแอปพลเิคชั�นเพื�อผู้ พิการทางสายตา ต้องการรู้วา่เขาต้องการอะไร เอาไปใช้อยา่งไร 

 เกน        ทําเกมทําอาหาร วาดหวงัวา่ทําอยา่งไรให้เกมเอาไปใช้ได้จริง คนใช้มีความสขุ 

 ปาร์ค     ไมไ่ด้เป็นโปรแกรมเมอร์ อยากได้ความรู้ใหม่ๆ มาช่วยเพื�อนๆในกลุม่ 

 วิ            อยากได้ความรู้ใหม่ๆ   

 ปาล์ม     ตรวจจบัโรคในนาข้าว เคยอา่นหนงัสอืที�วิทยากรเขยีน เลยอยากเจอตวัจริง เป็นคนที�ไมเ่คยชินกบัการ

ใช้พวกนี �เลยจะทําอยา่งไรให้ผู้ใช้เอาไปใช้ได้ 

 บนันี�       ระบบตรวจจบัในนาข้าว UI ยงัไมม่ีการออกแบบ ทํายงัไงให้ผู้ใช้ใช้ได้งา่ย  

 แพ็ตตี �     ลองมาอบรมเพื�อไปปรับใช้ในโครงงาน ย้อมเส้นไหมด้วยเคม ี

 เมฆ        มาเรียนเพราะวา่อยากรู้วา่ทําอยา่งไรให้ผู้ใช้อยากใช้ 

 ทําอยา่งไรผู้ใช้ใช้ง่าย ใช้ได้เร็ว 

 ต้องการเรียนรู้วิธีการออกแบบ UI ให้มนันา่เลน่   

 โบ้ท       ทําอยา่งไรให้ผู้ใช้อยากใช้งาน ใช้งานได้งา่ยขึ �น 

 ซนั         คาดหวงั ศกึษา UX / UI ไปใช้กบัโครงงาน   

 หยก       แอปพลเิคชั�น Scan to Buy ทําสองสว่น สว่นลกูค้ากบัเจ้าของกิจการ ทําบญัชี หวงัวา่อยากให้เขาไป

ใช้ได้จริงตรงตามความต้องการ 

  แอปพลเิคชั�น Scan to Buy อยากจะออกแบบหน้าตาโปรแกรมให้ใช้งานได้งา่ย 

 กาย       เป็นคนทําเว็บไซต์ คาดหวงั ทําอยา่งไรให้เห็นแล้ว ว๊าว! นา่ใช้มาก 

 นทั        ทําสื�อการสอนเกี�ยวกบัหวัใจ UI / UX คืออะไร 

 กลุม่องค์รักพิทกัษ์หวัใจ อยากปรับใช้ทําโปรแกรมให้ผู้ใช้เข้าใจงา่ย  

 เอก       มาเพื�อจะได้เอา UI ไปปรับใช้ให้เหมาะ  

 เมฆ       คาดหวงัวา่จะเข้าใจเรื�องที�วิทยากรจะมาพดู 
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UX คืออะไร 

User experience – experience of user ประสบการณ์ที�ผู้ใช้รู้สกึตอ่ระบบ   

ตัวอย่าง เปรียบเทียบประสบการณ์กบัตลาดอาหาร  

 

ความรู้สึกเมื�อมองรูป - พ่อครัวไม่มีฝีมือ / อาหารแช่แข็ง / ไม่มีคณุคา่ทางอาหาร/ รสชาตเิทียม /  

อนันี �คือตวัอย่างซอฟต์แวร์ที�ไม่ดี อาหารที�เห็นอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี �แต่ภาพที�นําเสนอทําให้รู้สกึว่าเป็นอาหารที�ไม่ดี 

 

เปรียบเทียบ กบัภาพที�สองซึ�งไมรู้่วา่เป็นอาหารที�ดีหรือไมแ่ตม่ีภาพลกัษณ์ที�ด ี

 

ความรู้สึกจากการมองรูป - อาหารสด / พ่อครัวฝีมือดี – โภชนาการ – รสชาตดิี – ดีสําหรับเรา 
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ไมใ่ชว่า่อาหาร fast food ไมด่ี แตถ้่าเราจะทําก็ต้องให้ดดูเีหมือนรูปตอ่ไปนี � 

 

 

เปรียบเทียบประสบการณ์อาหารกับการใช้ระบบปฎิบตัิการบนมือถอื 

 

iOS – Apple หรูหรา จดัเป็นคอร์ส ต้องใช้งานไปตามที�มีกําหนดมาให้ 
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Android – เหมือน fast food มีความเป็น mass แตก็่ยงัดดูี สร้างมาเพื�อให้ผู้ ใช้แก้ไขได้ ไม่ชอบอะไรก็เอาออก 

 

 

Window Phone – ประสบการณ์เหมือน food court มีป้ายบอกทกุร้านนําทางไปที�ๆ ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

ได้ concept มาจากประสบการณ์ในรถไฟใต้ดิน ป้ายมีพื �นสีเดียวและมีตวัอกัษรที�ชดัเจน  

 

 

 



โครงการต่อกลา้ใหเ้ติบใหญ่    

การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื�อเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาโครงการ  และตดัสินโครงการรอบที� 2   

ระหว่างวนัที�  4 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

6 

 

USER 

รู้จักและเข้าใจ user 

                สิ�งแรกที�ต้องทําคือเดาเขาให้ได้ แตเ่ราต้องจําไว้วา่ เราเดา user ไมไ่ด้ การนั�งคดิอยูก่บัโต๊ะเอาเองเป็นการเอา

ตวัเราเป็นศนูย์กลาง 

ตัวอย่าง 

 

ผู้หญิงจะชอบห้องสีชมพ ู แตเ่ราก็แน่ใจไม่ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราชอบแบบนี �จริงหรือไม่  

เรารู้ได้แคค่ร่าวๆ แล้วต้องไปทดสอบกบั user 

 

บคุคลในภาพเป็นผู้หญิงเหมือนกนั แตมี่ความชอบและวถีิชีวติที�แตกต่างกนั  

ทั �งๆ ที�อาจเป็นไปได้ว่าทั �งสามคนอาจมีรายได้ที�ใกล้เคียงกนั 
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เราพอจะคาดเดาได้วา่สาวออฟฟิศน่าจะมีรสนิยมอาหารแบบ fast food  

สาวมีอายทีุ�แตง่ตวัดีก็น่าจะชอบอาหารชั �นดีมากกวา่ 

 

            ความผิดพลาดเกิดขึ �น คือเรามักจะนิยามกลุ่ม user ง่ายๆ เช่น ประเมินจากรายได้ แต่ “ความ

ต้องการ” ของคนแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน เราควรเดาให้น้อยที� สุด สํารวจความต้องการของ user ก่อนแล้วให้ 

user ทดลองใช้เป็นระยะๆ (เช่น iPhone ก่อนที�จะผลติ มีการทําตวัอยา่งออกมาก่อนวา่ผู้ใช้ชอบรูปทรงและนํ �าหนกัแบบ

ไหน) 

 

Idea workshop  

 

คําถาม : โครงการ / แอปพลิเคชั�น ของเราอยู่ในหมวดใด?  

จริงจงั / สนกุสนาน - เครื�องเล่น / เครื�องมือ (ของใช้งาน) / ผู้ ช่วย 
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               คิดทบทวนเพื�อตรวจสอบวา่ เราทําเพื�อใคร เพื�อความเข้าใจของตวัเราเอง และผู้ใช้จะได้รู้วา่ผลติภณัฑ์นั �น

ตอบสนองความต้องการเขาได้หรือไม ่ถ้าไมใ่ช่เขาจะได้ไปหาสิ�งอื�น 

Positioning of Idea 

 จริงจัง – เครื�องมือ  ใสล่กูเลน่ให้น้อยที�สดุ  เปิดเพื�อทํางานให้เสร็จด้วยความรวดเร็วแล้วปิด ทําให้เข้าใจง่าย 

ไมต้่องทําให้สวย การใสล่กูเลน่ทําให้โปรแกรมโหลดช้า ตวัชี �วดั คือ ถ้าเขาอยูน่านแสดงวา่ แอปพลเิคชั�นหว่ย 

ตวัอยา่งเช่น  calendar,  email 

 เครื�องมือ – สนุกสนาน  เพื�อแก้ปัญหาแตไ่มต้่องซีเรียสมาก เช่น  to do list หรือ daily cost จดบนัทกึ

คา่ใช้จา่ย - เน้นสวยงาม ใช้สนกุ ไมเ่น้นการทํางานเร็ว ไมเ่น้นการสื�อสารมาก ตอบสนองชีวติที�ไมไ่ด้เกี�ยวกบัการ

ทํางาน ตวัอยา่งเช่น แอปพลเิคชั�น ขายของ (กลุม่ Scan to Buy)  

 เครื�องเล่น – สนุกสนาน ทํามาเพื�อความสนกุสนาน ไมต้่องทําให้เสร็จ แอปพลเิคชั�นเพื�อการศกึษาบางอนัก็อยู่

หมวดนี � ไมไ่ด้ต้องการให้รู้เยอะ ให้ซมึๆ เข้าไป 

 เครื�องเล่น – จริงจัง โปรแกรมเลน่วิดีโอ เข้าถงึสื�อ ดรููปภาพ เขาไมไ่ด้จริงจงักบัแอปพลเิคชั�น แตเ่พื�อเข้าถงึ

เนื �อหา ตวัชี �วดั คือเขาอยูก่บัแอปพลเิคชั�นน้อยมากแตเ่ข้าถงึเนื �อหาเร็วที�สดุ เช่น Youtube 

 ผู้ช่วย – แอปพลเิคชั�นที�ไมไ่ด้แก้ปัญหาเอง แตเ่ป็นเครื�องมือที�ชว่ยให้ user นําไปแก้ปัญหา เช่น เข็มทิศ อณุหภมู ิ

แอปพลเิคชั�นสาํหรับคนตาบอดซึ�งเป็นแคเ่ครื�องช่วย ใช้แล้วเหมือนไมไ่ด้ใช้แอปพลเิคชั�น 

 จริงจัง ไมต้่องเน้นสวยงามใช้ในการทํางาน 

 สนุกสนาน ใช้แล้วเบิกบาน – ใช้เวลาพกัเที�ยง เวลาวา่ง 
 

 

กิจกรรมที� 3  ปรึกษากบัสมาชิกในกลุม่วา่ผลงานของตวัเองจดัอยูใ่นประเภทใด ตาม Positioning of Idea เลอืกเพียง 

หนึ�งประเภทเทา่นั �น 
 

 

ชวนคิด   เกมสอนภาษาองักฤษ ต้องคิดให้ชดัวา่เอาไว้สาํหรับคนที�จะสอบโทเฟลหรือใช้เลน่ๆ ตอนปิดเทอม อาจจะต้อง

ตดัใจวา่จะทําแอปพลเิคชั�นนี �ให้ใคร ไมเ่ช่นนั �นอาจไมม่ีคนเอาไปใช้เลย 

 

ช่วงเวลาถามตอบ  

(กลุ่ม ZombiO  นายซอมบี �กับเคมีที� รัก ซอฟต์แวร์เพื�อการเรียนรู้เรื�อง สารชีวโมเลกุล) 

ถาม : ไมแ่นใ่จวา่แอปพลเิคชั�นของกลุม่ตวัเองจดัอยูใ่นกลุม่ใด เป็นสื�อการเรียนรู้วชิาเคมี สารชีวโมเลกลุ ไมรู้่วา่จะอยู่

จริงจงัหรือเข้ามาเลน่แบบสนกุสนาน  

วิทยากรถามผู้เข้าร่วมในห้อง :  เปิดไปคิดวา่จะเจออะไร? 

ผู้เข้าร่วมตอบ :  เจอความรู้กอ่น อยากยดัอะไรก็ยดั ยดัพื �นฐาน 

วิทยากรถาม : มนัต้องเกิดความรู้สกึอะไรกบัเรา เราถงึจะยอมไปดาว์นโหลดมาใช้  
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ผู้เข้าร่วมตอบ :  กําลงัเรียนเรื�องนี �อยูแ่ล้วสนใจ อยากเรียนด้วยตนเอง อยากเรียนรู้เนื �อหาเพื�อให้เราเข้าใจมากขึ �น 

วิทยากรถาม : ลองเลา่ประสบการณ์ครั �งสดุท้ายในการดาวน์โหลดแอปพลเิคชั�นการเรียนรู้ 

ผู้เข้าร่วมตอบ : เรียนแล้วเห็นมนัสวยเป็นสามมิติ เลยอยากจะโหลดมาสไลด์ๆด ู 

วิทยากรถาม :  พอถามก็จะเห็นวา่สิ�งที�เขาคิดและสิ�งที�เขาทํามนัไมเ่หมือนกนั เราต้องถามด ู

                          ถ้าอีกสองปีต้องสอบจะดาวน์โหลดแอปพลเิคชั�นนี �ไหม?  ต้องเป็นอยา่งไรถึงจะยอมดาวน์โหลด? 

ผู้เข้าร่วมตอบ : ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนไปเลย หรือถ้าจะเลน่ก็เลน่ไปเลย 

วิทยากรถาม :  เราก็จะเห็นวา่กลุม่เป้าหมายของเรามีลกัษณะแบบนี � แอปพลิเคชั�นที�เขาคิดดีๆ  เขาจะถ่ายรูปเลยว่า

คนแบบไหนที�เป็นกลุ่มเป้าหาหมาย  
 

หัวข้อการเรียนรู้ 
1. Planning 

2. Great first impression 
3. The fundamental  

4. Design for platform 
5. Kaizen 
 

1. Planning – ทาํไปเพื�ออะไร 

1.1.1 จงจาํไว้ว่าฉันไม่ใช่ User (you are not the user) 

             เราต้องไมเ่ข้าใจเอาเองไปวา่สิ�งที�เราต้องการเป็นความต้องการของ user 

1.1.2 เข้าใจว่า User คือใคร (understand who they are) 

           ชวนคิด  Counter Strike VS. Cookie Run ผู้ เลน่เป็นกลุม่เดียวกนัหรือไม่? เขาเป็นใคร? ทําไมถึงยอมซื �อเกมนี �

มาเลน่? 

              (ลกัษณะของเกม Counter Strike เป็นเกม First Person Shooter มมุมองของผู้ เลน่จะเห็นเหมือนตวัเองกําลงัยิง

คนอื�น) รับบทจําลองเป็นฝ่ายตํารวจหรือผู้ก่อการร้าย ต่อสู้กนัโดยกําจดัฝ่ายตรงข้ามให้หมดหรือทําภารกิจให้สําเร็จ เช่น

วางระเบิด อาจเลน่เป็นทีมหรือคนเดียวก็ได้ สว่นแต้มจะนบัจบเมื�อเลน่ครบแผนที� ในแผนทีหนึ�งๆจะมีหลายด่าน สว่นเกม 

คกุกี �รัน เป็นเกมวิ�งผา่นดา่นเก็บคะแนน ภาพ �D แขง่ขนัในระบบไลน์ โดยในแตล่ะรอบจะสรุปผลคะแนนเลย) 

 Counter  Strike คนมีเวลาวา่งนานๆ ซึ�งก็คือนกัเรียน นดักนัไปเลน่หลงัเลกิเรียน 

 คนเลน่ Cookie Run คือคนที�มีเวลาไม่มาก เปิดเลน่เป็นพกัๆ เช่น พนกังานเปิดโทรศพัท์มือถือมาเลน่เวลา

พกัเที�ยงหรือระหวา่งโดยสารรถไฟฟ้า 

 

“ถ้ามองไม่ออก วิเคราะห์เรามองไม่เหน็ user ของเรา ถ้าคิดไม่ชัดจะขายไม่ได้” 
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กิจกรรมที� 4  วิเคราะห์ User ของแต่ละกลุ่ม 

 

ผลกิจกรรม 

 Monster Land เกม RPG เด็กผา่นการดชู่องเก้าการ์ตนู เลน่เกมประเภทนี �อยูแ่ล้ว มีประสบการณ์

การ์ตนูแฟนตาซตีอ่ยอดประสบการณ์เดมิ 

 Scan to Buy  เป็นครู นกัเรียนภายในโรงเรียน คนที�ไมค่อ่ยมเีวลาซื �อของตามห้าง 

 องค์รักษ์พิทกัษ์หวัใจ  นกัเรียน ม.ปลาย ต้องเรียนเกี�ยวกบัโรค ระบบหวัใจ ใช้ตอนวา่ง (ใครจะมาใช้

แอปพลเิคชั�นโรคหวัใจตอนวา่ง ? นกัเรียนจะเรียนไปสอบ / คณุยายเป็นโรคหวัใจ / คนที�สงสยัวา่เป็น

โรคหวัใจ? ) 
 

 

1.1.3 ไปหามาว่าเป้าหมายในการเข้ามาหาคอนเทนท์ของเขา มาจากความต้องการอะไร (understand their 

need and goal)             

 เข้าใจว่า สิ� งที� ผู้ใช้ต้องการ มีรูปแบบ หรือ หน้าตาเป็นอย่างไร และนําไปเพื�อใช้ประโยชน์หรือ

แก้ปัญหาอะไร ถ้าเราเข้าใจเช่นนั�นก็จะทาํให้สามารถออกแบบผลงานได้เพื�อนําไปใช้ตอบสนองความต้องการ

ได้อย่างแท้จริง เช่น สมมติวา่คณุยายต้องการสะพานข้าม จะต้องการสะพานแบบไหนที�เหมาะสมกบัผู้ใช้  
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                 ผู้ดําเนินการก่อสร้างอาจจะเสนอสะพานหลายๆ แบบให้คณุยาย แตไ่มม่ีอนัไหนที�เหมาะกบัความต้องการ 

สดุท้ายแล้วได้สะพานหว่ยๆ มาหนึ�งอนัด้วยเหตผุลที�วา่ มีการเปลี�ยนแบบจนไมม่ีเงินจะทําแล้ว เปรียบเสมือนคนทําชอบ

โทษ User วา่เปลี�ยนแล้วไมส่วย ถ้าเลอืกอนัแรกก็สวยตั �งแตแ่รกแล้ว แตเ่ราไมเ่คยถามไปวา่เขาต้องการอะไร ในความเป็น

จริงเขาอาจจะไมต้่องทําสะพานก็ได้ เพราะมีสะพานอยูแ่ล้วใกล้ๆ ที�ใช้ได้ หรืออาจจะแก้ปัญหาได้โดยไมต้่องใช้สะพาน                  

“อย่าแน่ใจว่าเราเดาถกู แต่ต้องไปถามความต้องการที�แท้จริงของเขา” 

 

1.1.4 เขามีความสามารถในการอดทนอยู่กับแอปพลิเคชั�นของเรามากแค่ไหน (understand their ability) 

              ผู้ใช้แตล่ะกลุม่มคีวามสามารถในการใช้ software ไมเ่หมือนกนั เช่น กลุม่ที�ต้องการใช้เพื�อประกอบอาชีพ ขอให้

สามารถนําไปใช้งานได้อยา่งที�ต้องการ ไมว่า่จะต้องไปเรียนหรือศกึษาวิธีใช้จากคูม่ือก็สามารถลงทนุลงแรงทําได้ แตก่ลุม่ที�

ต้องการใช้เพื�อเป็นงานอดิเรก อาจต้องการแคไ่ด้ใช้โปรแกรมที�ใช้ได้ง่าย ไมยุ่ง่ยาก ไมต้่องเรียนรู้มากนกั 

ตัวอย่าง โปรแกรมแต่งภาพบน iOS 

 

Less sophisticate  

 iPhoto เป็น home use ใช้นอกเวลา ปุ่ มน้อย 

 



โครงการต่อกลา้ใหเ้ติบใหญ่    

การอบรมเชิงปฏิบติัการเพื�อเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาโครงการ  และตดัสินโครงการรอบที� 2   

ระหว่างวนัที�  4 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

12 

 

 

More sophisticate  

 Aperture เป็นโปรแกรมจริงจงั ใช้สาํหรับมืออาชีพ กลุม่นี �ยินดีเรียน เป้าหมายคือทํางานได้เร็ว  
 

 

“UX ไมได้แปลว่าทาํ software ให้ง่าย แต่ให้เหมาะกับการใช้งาน” 

 

 

 

 

กิจกรรมที� 5    วิเคราะห์ ability ของ user โดยให้เวลา 3 นาที 

                           1. user ของเราต้องการอะไร  

                           2. ม ีability (ความอดทนการเรียนรู้สิ�งใหม ่ทกัษะมีอยูใ่นการใช้งานระบบ) มีมากน้อยแคไ่หน 

 

ช่วงเวลาถามตอบ  
 (ก ลุ่มอง ค์ รัก ษ์พิทั ก ษ์หั ว ใจ  – ซอฟต์แว ร์ เพื� อการเ รียน รู้การทํ า งานของหั ว ใจและโรคหั ว ใจ ) 

ถาม :     เกมของเราต้องใช้ข้อมลูเยอะ ในการศกึษาทําอยา่งไร  

ตอบ :    การผลติ Software มีปัญหานี �เยอะ ทางแก้คือ ของเราคล้ายๆ กบัเกมอะไร ก็ทําให้มนัคล้ายๆ กนั ก็จะใช้ได้ง่าย 

              ขึ �น ทําให้เหมือนของที�เขาเคยเลน่ ทําแหลง่การวาง item ปุ่ มกดแบบเดียวกนั 

ถาม :     กลุม่เรามีผู้ใช้เป็นอาจารย์และนกัเรียน ต้องเจาะจง user เดียวหรือไม?่ 

ตอบ :   อาจจะมีหน้า interface ที�แยกกนั / เว็บไซต์นี �เป็นเว็บไซต์สอน จะต้อง define วา่เป็นแอปพลเิคชั�นที�ให้นกัเรียน  

              เรียนด้วยตนเอง หรืออาจารย์เอาไปใช้ประกอบการสอน และต้องเลอืกวา่เป็นนกัเรียนหรืออาจารย์ประเภทไหนที� 

              เอาไปใช้ เช่น มีแอปพลเิคชั�นที�ได้มีการผลติขึ �นแล้ว เป็นแอปพลเิคชั�นที�เอาไว้ดรูายละเอียดของกระดกูและ 

              กล้ามเนื �อ โดยมีการออกแบบมาเพื�อให้ใช้คนเดียว แตถ้่าเขาจะเอาไปสอนก็ไมต้่องแคร์มาก 
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ถาม :     ถ้าเราทําให้ใช้ง่ายใกล้เคียงโปรแกรมอื�น แล้วแตเ่ขาเลอืกจะไมด่ ูแตจิ่ �มไปมั�วๆ เป็นเพราะอะไร? 

ตอบ :    เป็นธรรมดาที�เขาจะใช้วิธีการที�เขาเรียนรู้จากแอปพลเิคชั�นอื�นแล้วมาใช้กบัแอปพลเิคชั�นเรา เช่น เมื�อต้องการ 

              เซฟ ผู้ใช้จะมองหารูปแผน่ดิสก์ ทั �งๆ ที�ปัจจบุนัไมม่ีใครใช้แผน่ดิสก์เหมือนรูปในไอคอนแล้ว แตถ้่าเขาไมเ่คยใช้เขา   

              ก็จะไมรู้่ เช่น ถ้าผู้ใช้เคยใช้ Microsoft Word หรือ Excel เขาก็จะจํามาแบบนั �น อยา่งปุ่ มกากบาท เรารู้วา่เป็นการ 

              กดออกจากโปรแกรม แตค่ณุป้าที�ไมเ่คยใช้อาจจะเข้าใจวา่ห้ามกดปุ่ มนี � เราอาจจะต้องออกแบบเป็นรูปประต ู   

              เคยเอา iPad ไปให้คณุป้าใช้ ให้เขาคลกิเพื�อเปิดรูปเขาทําไมไ่ด้ แตซู่มกบัสไลด์ เขาทําได้เลย เขาดีใจมากขนาดที� 

              เขาพร้อมที�จะซื �อเลย ไมใ่ช่วา่เขาไมม่ีกําลงัซื �อแตเ่ขาไมแ่นใ่จวา่จะใช้ได้ 

 

----------พกัเบรก 15 นาที---------- 
 

 

 

กิจกรรมที� 6   ชมวิดีโอ โฆษณาของผลติภณัฑ์ Dove  - Dove Real Beauty Sketches 

 

 
              

             เนื �อหาเป็นการวาดรูปผู้หญิงโดยมีนกัสเก็ตภาพมืออาชีพนั�งอยู่ในห้องและจะวาดภาพตามคําอธิบายโดยไม่เห็น

หน้าต้นแบบ มีการจดัให้ผู้หญิงเข้ามาในห้อง นั�งลง แล้วบอกว่าตวัเองหน้าตาเป็นอย่างไร นกัสเก็ตภาพจะวาดตาม แล้ว 

ให้คนที�สองที�เดินสวนเข้ามาในห้อง บอกวา่มองเห็นคนแรกหน้าตาเป็นอยา่งไร ผลปรากฏวา่ภาพที�วาดออกมาโดยคําบอก

เลา่ของคนอื�นจะสวยกวา่ที�เจ้าตวัอธิบายลกัษณะของตวัเอง  

 

ถาม :   คิดวา่คนทําโฆษณาอยากบอกวา่อะไร 

ตอบ :  คณุคิดวา่คณุสวยกวา่ที�คณุคิด  
 

วิทยากร   ผมเข้าใจว่าเขาต้องการสะท้อนว่าจริงๆ แล้วคนมักจะมองข้อเสียของตัวเอง แทนที�จะมองด้านที�
ตัวเองมีดี ในเชิง UX โฆษณานี �สะท้อนให้เห็นว่า user หลอกเราเสมอ เขาไม่บอกเราตรงๆ เพราะเขาไม่รู้ว่าเขา
อยากได้อะไร เขาจะบอกสิ�งที� ฝังอยู่ในใจ สิ�งที� น่าจะเป็น แต่เขาไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้อะไร วิธีการจริงๆ ที�จะรู้
ได้คือการทดสอบ ไม่ใช้การถาม การที�จะรู้ว่าเขาต้องการความซับซ้อนมากหรือน้อย เราต้องลองทําแล้วไป
ทดสอบว่าเขาต้องการแบบนั�นจริงๆ หรือไม่ 
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1.2 เข้าใจแอปพลิเคชั�น หรือผลิตภณัฑ์ที�ตวัเองจะทาํ 

1.2.1 Core Value  

              เมื�อเราเห็นแล้ววา่ กลุม่เป้าหมายเรามคีวามต้องการที�หลากหลาย การตดัสนิใจสดุท้ายต้องใช้ตวัเราเอง เราเลอืก

วา่เราจะทําให้ใครใช้ โฟกสัที�คณุค่าหลกัและจุดแข็งของเรา เราเลือกสิ�งที�เราทําได้ดีมากกว่าโฟกสัไปที�ความต้องการของ

ผู้ใช้ เราเชี�ยวชาญอะไรก็เป็นแบบนั �น ถ้าเราไมไ่ด้ตอบสนองความต้องการของ user เขาก็จะไปหาแอปพลเิคชั�นอื�น เช่น ถ้า

เราผลติเนื �อหาเคมีเบื �องต้น เมื�อเขาต้องการแบบ advance เราก็ต้องปลอ่ยเขาไป 

 

 

กิจกรรมที�  7   คิด Core Value ของผลติภณัฑ์ของกลุม่ตนเองวา่คืออะไร ? อยูใ่นระดบัเทา่ไร (level)  

                         อะไรเป็นข้อโดดเดน่มากที�สดุ 
 

 

เราต้องรู้ Core Value ของเรา เพราะเมื�อเรามี Request มาจาก User เราจะหลุดไปจากสิ�งที�เราเชี�ยวชาญได้ง่าย 

              เมื�อเราเข้าใจ value ของเรา เมื�อเราทําแอปพลิเคชั�นของเรา เราส่งมอบการแก้ปัญหาให้ลูกค้า ไม่ใช้การให้ 

feature เช่น เมื�อมีบริษัทมาจ้างให้ทําแอปพลเิคชั�น นี�เป็นสิ�งที�สาํคญัมาก เราต้องคิดเลยวา่ ผู้ใช้ต้องการอะไร ดกู่อนวา่ผู้ใช้

มีปัญหาอะไร แล้วจะแก้ปัญหาให้ได้อย่างไร ไม่ใช่เริ�มด้วยการคิดว่าควรมีอะไร เช่น แอปพลิเคชั�นเคมี ทําเพื�อตอบโจทย์

ปัญหาว่า ทําอย่างไรให้สอบผ่านวิชาเคมี อย่าเพิ�งไปคิดว่าต้องมีอะไรบ้าง แต่ให้คิดว่าเขามีปัญหาอะไร  บางครั �งปัญหา

ของเขาคือเบื�อมาก เขาจึงมาใช้แอปพลเิคชั�นแก้เบื�อ 
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1.2.2 กฎ 80 : 20 

เพลโตบอกวา่ในเมืองของเขาเงินมาจากคน 20 % แนวคิดแบบนี �เอามาประยกุต์ใช้ในธุรกิจ  

 มี feature อยู ่20% ที�เป็นจดุขายหรือทําให้คนมาใช้ เป็นสว่นที�ผู้ใช้ 80% อยากได้  

 แตจ่ะมีผู้ใช้อีก 20% ที�อยากได้ feature 80% ที�เหลอื  

 

ถ้า 20% ทาํเสร็จแล้วเวลาที�เหลือทาํอะไร?  

              ทํา 80% เพื�อคน 20% ที�จะไมทํ่าให้เกิดการเพิ�มยอดขาย? หรือทํา 20% ให้ดีขึ �น และดีขึ �นเรื�อยๆ ตวัอยา่งเช่น ถ้า

เราทําเกมวางแผน เราอาจจะทุม่เทกบัการคิดวา่ทําอยา่งไรให้เกมมีความซบัซ้อน นา่สนใจ มากกวา่พฒันาเรื�องกราฟฟิค 

เพราะสิ�งที�เป็นหลกัสาํคญัของเกมวางแผนคือ เรื�องการคิดวิเคราะห์มากกวา่ความสวยงามของภาพ 

              บริษัทสว่นใหญ่หลงกล เพราะคน 20% คือคนที�มกัจะติดต่อเข้ามาว่าต้องการให้เพิ�มสิ�งต่างๆ เมื�อ 20% นี �เสียง

ดงั เราต้องระวงัวา่เราทํางานให้คนกลุม่ใหญ่หรือคนกลุม่เล็ก หรือเราทําสิ�งที�หลดุไปจาก core value ของเรา เช่น เมื�อเรา

ทําแอปพลเิคชั�นให้นกัเรียนใช้ อาจารย์มกัเป็นคนที�เสยีงดงัและรู้เยอะ ก็จะมาบอกวา่ควรต้องเพิ�มเนื �อหา ต้องดใูห้ดกีวา่เขา

คือ คนใน 20% หรือ 80% 

 

ตัวอย่างที� �  :  แอปพลิเคชั�นการเงนิ   

 ตวัอย่างที�ไม่ดี - Your Money Pro แอปพลิเคชั�นนี �ทุ่มเวลากบัการทํากราฟ เพื�อให้ดเูหมือนมืออาชีพทั �งๆ ที�เป็น

แอปพลเิคชั�นสาํหรับคนทั�วไป   

 ตวัอยา่งที�ดี - Daily Cost รู้วา่แอปพลเิคชั�นของเขาไม่ได้ให้มืออาชีพใช้ จึงทุ่มเวลาในการทําให้น่าใช้โดยทําให้ดู

สวยงาม  
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ตัวอย่างที�  2   

               Microsoft Word ทุ่มเทเวลากบัการเปลี�ยนสีเพื�อคน 20% แต่คนทั�วไปไม่เห็นการเปลี�ยนแปลง เวอร์ชั�นต่อมามี

การเปลี�ยนแปลงชดัเจน เพราะเขารู้วา่ต้องเพื�อคน 80% เขาจึงพรีเซ้นต์มนัออกมา เปลี�ยนเมนเูป็นรูปภาพ คนก็เริ�มใช้งาน

ฟังก์ชั�นที�ซอ่นไว้ 

 

 

การทุ่มเทเวลาไปกบัการทาํ feature ที�ไม่จาํเป็นทาํให้เกดิปัญหา... 

1) มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด (bug)ได้มากขึ �น 

2) ใช้ทรัพยากรมากขึ �น 

3) ยุง่ยากตอ่การเขียนโปรแกรม 

4) สิ �นเปลอืงเวลาในการพฒันาโปรแกรม 

5) เสยีโอกาสในการพฒันาสว่นที�จําเป็น 

Your Money Pro 
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�.� เข้าใจ Market’s Needs 

 

กิจกรรมที� �   วิเคราะห์ความต้องการของตลาดในหมวดการใช้งานที�แตกตา่งกนั  
 

 
 

Column ด้านซ้าย  คือ ลกัษณะของ Feature  

 High performance ประสทิธิภาพการใช้งาน 

 Response  ความไวตอ่การตอบสนองที�เกิดขึ �น 

 Elegant ความสวยงาม 

 Attractive เห็นหน้านี �ชวนให้ทําตอ่ 

 Easy to use เห็นแล้วใช้เป็น 

 Adaptive  มีความสามารถในการใช้งานได้หลากหลาย (ตวัอยา่งเช่น Excel ใช้ได้ทกุงานตั �งแตทํ่าบญัชี 

เอกสาร หรือแม้กระทั�งวาดรูป) 

 Compatible  เวลาทํางานเสร็จแล้วสง่ไปให้คนอื�นดแูล้วหน้าตาเหมือนกนั แอปพลเิคชั�นการเงินจะมีปัญหา

กบัแอปพลเิคชั�นปกติคือการปัดเศษทศนิยมไมเ่หมือนกนั 

 Mobile  เอาไปใช้ตามที�ตา่งๆได้ 

 Accessible เข้าถึงได้ คนหหูนวกตาบอดใช้ได้ 
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ความต้องการของตลาด  

 

                ตารางนี �นา่จะไมเ่ป็นความจริงเพราะสร้างมาหลายปีแล้ว ถ้าสิ�งที�เราเราคิดเหมือนกนักบัตารางแสดงว่าเราเชย 

อนัที�ไมน่า่จะจริงแล้วคือ เรื�อง high performance สาํหรับเกม เพราะเมื�อก่อนคอมพิวเตอร์ช้า เดี�ยวนี �ทกุเกมทํางานได้เร็ว

หมด สว่น Attractive, easy to use, response นา่จะยงัเหมือนกนั  

                สิ�งที�ต้องโฟกัสเกี�ยวข้องชัดเจนกับคาแร็กเตอร์ของกลุ่มเป้าหมาย ภาคธุรกิจเน้นความจริงจัง การใช้งานมือ

อาชีพไม่สนใจว่าใช้งานง่ายแต่ขอให้ทํางานได้ดี แอปพลิเคชั�นสําหรับการทํางานไม่ค่อยจําเป็นต้องดดูีหรูหรา แต่ถ้าเป็น

แอปพลเิคชั�นที�ใช้ในเวลาสว่นตวัก็ต้องการความสวยงาม 
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1.4   Market’s needs 

 

กิจกรรมที� 9   ลาํดบัความสาํคญัของความต้องการของตลาดโดยใสห่มายเลข 1-3 ลงไปในแตล่ะหมวดกลุม่ผู้ใช้งาน

ตามลาํดบัความสาํคญัของ feature  

 

 
ลาํดับการให้ความสาํคัญ 

 

             ปกติเราจะมี feature ที�คนจดจําได้แคอ่นัเดียว ที�เหลอืเป็นของแถม แตจ่ริงๆ อนันี �ไมใ่ช่สตูรตายตวั แต่ละประเภท

ก็มีกลุม่ที�มีความต้องการแตกตา่งกนั ให้เลอืกวา่อะไรสาํคญั ถ้าทกุอยา่งสาํคญั แปลวา่ไมม่ีอะไรสาํคญัเลย 

การวางแผนจะช่วยลดปริมาณงาน ถ้าทาํแอปพลิเคชั�นแล้วไม่มีคนใช้ ทาํใหม่จะประหยดัเวลามากกว่า 
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Design Thinking – ใครคือผู้ที�เราจะผลิตแอปพลิเคชั�นให้เขาใช้งานและจะแก้ปัญหาของเขาได้อย่างไร 

1.4.1  People  หา persona  

1.4.2  Problem ดปัูญหาของเขา 

1.4.3  Possibility ทางที�จะแก้ปัญหาให้เขาได้ 

1.4.4  Path  ทํา prototype หาทางออก 

 

 

Design Thinking 

1.4.1 การทาํ Persona  

                Marketing persona จะกําหนด user เป็นกลุม่คร่าวๆ อาย ุเพศ แตเ่ราจะไมใ่ช่ Marketing persona เพราะมนั

กว้างเกินไป แตเ่ราต้องการ interactive persona เราจะตั �งชื�อเขาขึ �นมาวา่ชื�ออะไร อายเุทา่ไร เกิดที�ไหน พฤติกรรมของเขา

เป็นอยา่งไร ชอบสอีะไร เวลาที�เราสร้าง persona ขึ �นมา เราจะสร้างรายละเอียดขึ �นมา เรารู้ชดัวา่เขาเป็นใคร และเพื�อ

สื�อสารกบัเพื�อนในทีมด้วย เราไมใ่ช่ตวัหนงัสอืเพราะเราอยากให้เห็นมนัทกุวนั อยากให้ใช้ทกุวนั เอาวางไว้ทกุที� เพื�อกระตุ้น

เตือนวา่เราสร้างแอปพลเิคชั�นขึ �นมาเพื�อใคร 
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ตัวอย่าง persona 

 
ตัวอย่าง interactive persona 

 

Marketing persona มีรายละเอียดน้อยเกนิไป 
 
 

 

ตัวอย่างในภาพ  การประชุมทมีของบริษัท Yahoo จะเอาภาพแผ่นพับ Personas มาวางไว้   

เพื�อให้ทีมงาน จิตนาการไปในทางเดียวกนั และไม่ลืมที�จะคิดถงึ User ตลอดเวลา 
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บุคคลใน Persona คือใคร? 

 

กราฟแสดงจํานวนประชากรสมัพนัธ์กบัความสามารถในการปรับตวัรับสิ�งใหม ่

 กลุม่ First Mover มีจํานวนไมม่ากนกั เป็นกลุม่คนที�พร้อมจะใช้ หรือ เปิดรับเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่อย่าง

รวดเร็ว หากธุรกิจสามารถทําให้คนในกลุม่นี �มีความสนใจในผลติภณัฑ์ ก็จะทําให้สนิค้าเปิดตวัสูต่ลาดได้ 

 กลุม่ Follower เป็นกลุม่คนที�ใหญ่ที�สดุ จะปรับเปลี�ยนเมื�อเทคโนโลยีมีผู้ใช้มาแล้ว หรือเป็นที�นิยม 

 กลุม่ Don’t move  มีจํานวนไมม่าก เป็นกลุม่ที�ไม่ยอมปรับตวัจะใช้เทคโนโลยีหรือผลิตภณัฑ์ชนิดเดิมไปจนกว่า

จะไมส่ามารถหาของชนิดนั �นได้อีกแล้ว 

            iPhone เข้ามาตลาด สนใจแค ่1% คือ First Mover เพราะเชื�อว่าหากกลุม่นี �เริ�มใช้ผลิตภณัฑ์ก็จะมีกลุม่ Follower

ตามมา แอปพลิเคชั�นของเราต้องการ User แบบไหนที�ต่อให้แอปพลิเคชั�นของเรามันไม่ดีก็จะใช้หรือเล่น 

 

 

สิ�งที�เราจะทาํคือเอา market target มา intersect กับ first mover จะได้ persona ของเรา 
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กิจกรรมที� 10  สร้าง Persona : คิดถึง software ของตวัเอง และคิดถงึคนที�นา่จะมาเป็น user ของเรา วาดลงใน

กระดานที�จดัไว้ให้ 

รูป ชื�อ อาย ุ

ที�อยู ่ อาชีพ ประวตั ิ

บคุคลนั �นๆ มีเงินเก็บเป็นกี�เปอร์เซ็นต์ของรายได้ มีพฤติกรรม นิสยั ความชอบเป็นอยา่งไร  

 

ผลการทาํกิจกรรม 

 
โครงการการพฒันาประสทิธิภาพการเคลื�อนที�ของแบบจําลอง Airboat ด้วยการเคลื�อนเชิงมมุ 
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โครงการ Scan to Buy 

 
โครงการ ระบบตรวจจบัโรคนาข้าวด้วยเทคโนโลยีประมวลภาพ 
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โครงการ องค์รักษ์พิทกัษ์หวัใจ 

 
โครงการ  Monster Land 
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1.4.2  Problem  อะไรคือปัญหาของ persona 

สงัเกตวา่เมื�อเราเอารูปภาพเข้ามาช่วยจะทําให้เราเห็นภาพของเขาได้ชดัเจนขึ �น และพอคนในทีมเห็นเป็นคน

เดียวกนั เวลาที�ทํางานจะทําได้งา่ยขึ �น จากนั �นเริ�มแปะ post it ไปวา่ปัญหาของเขามีอะไรบ้างและ ทางที�เราจะแก้ปัญหา

ให้เขาได้คืออะไร 

 

ตวัอยา่งการระดมปัญหา 

 

 

กิจกรรมที� 11   ระดมปัญหาของ persona ที�ได้กําหนดไว้  

                           ให้แตล่ะกลุม่โหวตของกลุม่ตวัเองและกลุม่เพื�อนสาํหรับปัญหาที�คิดวา่เป็นปัญหาสาํคญั แตล่ะคนโหวต

ได้คนละ 2 ข้อ (หรือถ้าไมเ่ห็นวา่เป็นปัญหาก็ไมต้่องโหวตก็ได้) 
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ผลกิจกรรมที�  �� 

 
การวเิคราะห์ปัญหาของ user โครงการ Easy Phone for Blind 

 

1.4.3 Possibility   

หนทางการแก้ปัญหา 

สิ�งที�คนอื�นโหวต คือ สิ�งที�คนอื�นอยากบอกวา่เขาต้องการให้เราทําเอาเป็นข้อมลูในการตดัสนิใจ นํามาเป็นเพียง

ข้อมลูประกอบ สดุท้ายแล้วอยูที่�ความต้องการของ user ตวัจริง และตวัเราต้องการอะไรมากกวา่  
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ตวัอยา่งการคดิหาความเป็นไปได้ 

เพราะวา่...พี�สมหมายโดนเพลี �ยกระโดดในไร่นา 

เป็นไปได้ไหม.... ที�เราจะรู้ก่อน 

เพราะวา่... สอบตกมาสามครั �งแล้ว 

เป็นไปได้ไหม... วา่จะสอบผา่น 

เพราะวา่... น้องสมชายเป็นโสด 

เป็นไปได้ไหม... ที�จะมีแฟนภายใน 1 เดือน / หรือเป็นโสดอยา่งมีความสขุ  

....เป็นไปได้ไหม.... ต้องเป็นสิ�งที�วดัผลได้ 

 

 

กิจกรรมที� 12  นําปัญหาที�ได้ระดมไว้แล้วในกิจกรรมก่อนหน้า นํามาคิดตอ่ถึงความเป็นไปได้ในการหาทางออก  

  

 
ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าร่วม 
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การระบุปัญหาให้ชัดก็จะหาทางแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่เริ�มด้วยการตั �งทางออกก่อน การที�เรากําหนดโจทย์

ได้ ทาํให้เมื�อเราทําแอปพลิเคชั�นออกมาแล้ว เราวัดผลได้ การคิดให้ชัดเจนทําให้เราและคนในทีมวัดผลได้ว่า

สิ�งที�ทําแก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็เปลี�ยนไปทําโปรเจ็คอื�นได้  นึกย้อนกลับไปที�แอปพลิเคชั�นของเราว่า

แก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่? 

 

1.4.4 Prototype สร้างต้นแบบสาํหรับทางออก 

จากข้อมลูที�เรามีทั �งหมด ทั �งแตก่ารทํา persona การหาปัญหาและความเป็นไปได้สาํหรับทางแก้ปัญหา จะทําให้

เราพอที�จะทราบว่าจะต้องทําผลิตภณัฑ์ หรือ แอปพลิเคชั�นที�มีหน้าตาหรือฟังค์ชั�นการใช้งานอย่างไรเพื�อให้ผลิตภณัฑ์

สามารถนําไปใช้ได้จริง 

 

2.  Great  Impression  การออกแบบควรให้ความสาํคัญกับความประทับใจแรกที�ผู้ใช้พบเหน็  

2.1 การจัดวาง layout  เมื�อเราออกแบบเว็บไซต์ เราจะคิดวา่คนเข้ามาแล้วจะมองอยา่งไรบ้าง แตใ่นความเป็นจริงไมเ่ป็น

เช่นนั �น  

 

ตวัอย่างลกัษณะการอ่านในแบบที�ได้ออกแบบไว้ กบั ลกัษณะการใช้งานจริง 

 

ถ้าเรารู้แบบนี �เราก็จะไม่ใสพ่ลงัไปกบัข้อความมากเกินไป เราจะไปใสรู่ป เปลี�ยนย่อหน้า หรือเน้นตวัอกัษร ใส่ส ี

ทําตวัหนา ในสว่นที�สาํคญั เพื�อให้คนที�สนใจเขาจะได้อา่นตอ่  
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ตวัอยา่งการใช้สแีละขนาดตวัอกัษรเพื�อทําให้นา่อา่นและนา่สนใจมากขึ �น 
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2.2 ไอคอน (icon) 

First impression ของแอปพลิเคชั�น  คือ ไอคอน วิธีการที�ง่ายที�สดุคือตดัโลโก้มาใส่เป็นไอคอน แต่ปัญหาคือ 

เมื�อไอคอนอยู่ในตําแหน่งที�มีขนาดเล็กลง ผู้ ใช้จะมองไม่ออก ดังนั�นต้องออกแบบให้เมื�อเล็กที� สุดแล้วก็ยังต้องมอง

ออกว่าคืออะไร การเอาโลโก้ไปใส่ทื�อๆ ไม่เวิร์ก 

 
ลกูศรสีเหลือง ไอคอนเมื�ออยู่ในตําแหน่งที�เล็กที�สดุ 

 
เอาโลโก้มาเป็นไอคอน เล็กแล้วมองไม่เหน็ 

 
ออกแบบใหม่ทําให้เหน็ได้ชดั 
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ตวัอย่างการออกแบบโลโก้และไอคอนที�แตกต่างกนั 

 
ไอคอนถกูคดิขึ �นโดยคํานงึถงึโทนสีที�เหมาะสมกบัพื �นหลงัหลายๆ เฉดสี 

 

2.3 หน้าแรกของแอปพลิเคชั�น  

เป็นพื �นที�ที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�งเพราะเป็นประสบการณ์แรกที�ผู้ใช้พบเห็นเมื�อเข้าสูร่ะบบการใช้งาน 
 

ตัวอย่างแอปพลิเคชั�นต่างๆ   IN หน้า update สาํคญัที�สดุแตเ่ขาเอาไปซอ่น เวอร์ชั�นตอ่มามกีารพฒันาเอาสิ�งที�สาํคญั

ออกมาโชว์ 

 
Interface ก่อน และ หลงัปรับปรุง 

สิ�งที�เป็นหวัใจสําคญัของ social media คือ update ไม่ใช่เมน ู
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เราอยากให้คนที�เข้ามาในแอปพลิเคชั�น หรือเวบ็ไซต์จาํอะไรได้ ต้องเอาสิ�งที�สาํคัญที�สุด ณ ขณะนั�นขึ �นมาก่อน 

 
หน้าเวบ็ไซต์ไซต์ของ iPhone นําเสนอสินค้าใหม่ล่าสดุ 

 

เวบ็ไซต์ไซต์ของ Sony นําเสนอสินค้าที�ต้องการโปรโมท 

 
เวบ็ไซต์ของซมัซุงเข้ามาไม่รู้จะดอูะไรก่อน ข้อความที�สําคญัที�สดุอาจจะส่งไม่ถงึมือผู้อ่าน 

ถ้าเราทําเวบ็ไซต์โปรเจ็คเราก็ต้องเลือกวา่อะไรสําคญัที�สดุในโครงการเรา 
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Story board 

ตอนนี �เราได้ persona problem solution แล้ว  (ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ตรงกบัปัญหา ) ในสิ�งที�มีอยู่มาร้อยเรียง ว่า

ผลติภณัฑ์ของเรา ผู้ใช้คือใคร เขามีปัญหาอะไร และผลิตภณัฑ์ของเราจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร วิธีการสื�อสารที�ดีที�สดุ

ในการนําเสนอโดยใช้ Story board 

 

โครงสร้างของ story board ให้เห็นภาพรวมก่อน หลงัจากนั �นเจอปัญหา บอกวิธีการจดัการปัญหา สาํเร็จ ได้รางวลั 

 

iFound  เนื �อเรื�องมคีนเจอตุ๊กตาหมี ถ่ายรูปลงแอปพลเิคชั�น และคนก็มาเจอตุ๊กตาหมีที�ทําหายไป  

เขาพดูเรื�องหน้าจอน้อยมากแตอ่า่นแล้วรู้วา่แอปพลเิคชั�นของเขาใช้เพื�ออะไร 
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เค้าโครงการทํา story board 

 

กิจกรรมที� 13   งานกลุม่ เขียน Story board  เลา่เรื�องการของการแอพลชิั�นของเรา จะสามารถนําไปแก้ปัญหาให้ User 

อยา่งไร 
 
 

----------พกัเบรก 15 นาที --------- 

 

กิจกรรมที� 14   ดูโฆษณา Power of Words 
 

 
             

             เนื �อเรื�อง ชายตาบอดนั�งขอทาน มีป้ายเขยีนวา่ “ฉนัตาบอดโปรดช่วยฉนั” แตค่นเดินผา่นไปมาไมม่ีคนสนใจ สน

กระทั�งมีผู้หญิงคนหนึ�งมาแก้คําพดูบนกระดาษแล้วเดินจากไป หลงัจากนั �นมีคนให้เงินชายตาบอดเป็นจํานวนมาก เมื�อ

ผู้หญิงคนนั �นเดินมาอีกครั �ง ชายตาบอดจําได้จากการจบัรูปทรงรองเท้า จึงถามวา่ “เธอเขยีนอะไร” หญิงคนนั �นไมไ่ด้บอก 

แตต่อบวา่ ฉนัเขียนเหมือนเดิมแตเ่ปลี�ยนคาํพดู มมุกล้องซูมไปที�กระดาษซึ�งเขยีนวา่ It’s a beautiful day but I can’t see 

it. “มนัเป็นวนัที�สวยงามแตฉ่นัมองไมเ่ห็นมนั” 

 
โฆษณานี �ต้องการสื�อว่าอย่างไร ? 

             คําพดูแรกเป็นคาํพดูมาจากคนตาบอด แต ่ประโยคที�สองมาจากมมุมองของคนตาดี มนัจงึโดนใจ  

             การที�เราสื�อสารจากมุมของเราซึ�งเป็นคนผลติแอปพลิเคชั�น แต่ถ้าเราทาํจากมุมมองของผู้ใช้ ผู้ใช้จะ
เข้าใจได้ง่ายกว่า เราต้องไม่คดิ UX  จากมุมคนทาํแต่เราคิดจากมุม User  
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3. The Fundamentals   

 พื �นฐานที�สาํคญัในการทํา UX  มี 4 ข้อ ได้แก่  

3.1 All the interaction occur through the presentation  

  พยายามแสดงทกุอยา่งขึ �นมาบนหน้าจอ อยา่ซอ่นไว้ ตวัอยา่งเช่น เวลา minimize แอปพลเิคชั�นบน Mac มนัช่วย

สื�อสารวา่มนัไปอยูที่�ไหน ทําให้เราหาเจอเมื�อต้องการจะแอปพลเิคชั�นอีกครั �ง หรือเวลากด delete mail มนัจะถกูดดูเข้าไป

ที�ถงัขยะ 

  
 

3.2 Inform Users  พยายามบอกให้รู้  หลายอยา่งที�ใสไ่ปผู้ใช้ไมรู้่สกึ  แตถ้่ามนัหายไปเขาจะรู้สกึวา่มนัหายไป  ถ้าไปถาม

คนใช้เขาจะไมรู้่ ดงันั �นเราจะไมถ่ามเขาตรงๆ เราจะต้องคดิเอง  

 

 
เมื�อดงึจอขึ �นจะรู้วา่มีอะไรอยู่ข้างใต้ 
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แสดงให้ผู้ ใช้เห็นว่า Toolbar มาจาก Applications 

 

 

          ถ้าทําไม่ได้ก็ปลอมมันขึ �นมา เช่น network ต้องมีเวลาที�

เชื�อมกันก่อน แอปพลิเคชั�นจะมีการทําภาพเสมือนว่ามีการ 

loading ทั �งๆ ที�ไมไ่ด้ดาวน์โหลดจริง การสร้างภาพขึ �นมาจะช่วยให้

ผู้ใช้รู้วา่เกิดอะไรขึ �น 

 

 

3.3 Make organizational system clear  

ทําให้ชดัเจนเดาได้ ทําโครงสร้างการใช้งานให้เข้าใจง่าย ถึงแม้มนัจะนา่เบื�อแตผู่้ใช้ไมต้่องมาเรียนรู้ใหม ่

 
Interface ใน iOS และ Android ของ Youtube มีแบบแผนที�จดจําได้ง่ายและใช้งานง่าย 
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3.4 Effectively convey brand message to your audience  

ทําให้รู้วา่อยูใ่นแอปพลเิคชั�นเดียวกนั 

 

 

 

เปิดไปทกุหน้าก็ยงัรู้วา่อยูที่�เดมิ เป็นสไตล์เดียวกนั คงโครง หรือสเีดิมเอาไว้ 
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Wireframe  layout ของแอปพลิเคชั�น  

เมื�อเรารู้พื �นฐานของการทํา UX เราออกแบบแอปพลเิคชั�นได้งา่ยขึ �นโดยการ Wireframe ก่อนที�จะทําแบบ

ตวัอยา่งใน Photoshop การวาดออกแบบร่างออกมาเพื�อสื�อสารกอ่น จะช่วยให้กระบวนการปรับแก้ทําได้งา่ย 

Wireframe จะไมพ่ดูเรื�อง design icon จะเป็นการใสโ่ครงไว้ก่อน ควรมกีารใสก่รอบ ใส ่brower ด้วย เพราะตอน

ที�เห็นใน browser กบันอก browser จะแตกตา่งกนั การร่างแบบ low -fi จะทําวาดได้เยอะ high-fi จะมีรายละเอียดเยอะ 

สิ�งที�เราพยายามทําคือใช้พลงัให้น้อยที�สดุ อาจจะยงัไมใ่สส่ ีรอคอนเฟิร์มก่อน  (low - fidelity ; มีความแมน่ยาํสงู / high – 

fidelity ; มีความแมน่ยาํตํ�า) 

 

ตัวอย่าง 

 

ตวัอย่าง Wireframe ลําดบัการเข้าสู่หน้าการใช้งานเวบ็ไซต์ 

 
ตวัอย่าง Wireframe ที�ใช้ในการสื�อสารกบัผู้ เกี�ยวข้องกบัโครงการ 
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การออกแบบไว้ 2 ลกัษณะ เพื�อให้เลือก 

 
ตวัอย่าง Wireframe ที�ทําขึ �นโดยใช้ Photoshop และเป็นแอปพลิเคชั�นชั�วคราว 

My act แอปพลเิคชั�นของ NECTEC แอปพลเิคชั�นนี �สร้างมาเพราะมีความเชื�อวา่ ถ้าคณุขยบัตวัเกินคา่ BMR 

(Basal Metabolic Rate) คณุจะมีสขุภาพดี  

 
Wire frame ผ่านการปรึกษาระหว่างลกูค้า และ developer จนถงึ draft สดุท้าย 

การแก้รูปแบบใน Photoshop เพื�อให้ได้รูปแบบที�ถกูในทําได้ง่ายกว่าทําแอปพลิเคชั�นจริง 
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กิจกรรมที� 15   Workshop วาด   Wireframe   ( 20 นาที ) 

 

กตกิา :  ช่องแรก    วาดเพื�อสื�อสารกบัลกูค้า - วาด free style 

 ช่องสอง    ภาพเพื�อสื�อสารกบั developer สร้างเค้าโครงให้ทําตอ่  กําหนด วาดรูปสี�เหลี�ยมได้ 20 รูป 

 ช่องสาม   ภาพแอปพลเิคชั�นที�เรามีอยูใ่นใจ เราต้องรู้วา่อะไรที�สาํคญัที�สดุ  กําหนดวาดรูปสี�เหลี�ยมได้ 3 รูป 

              (ให้ใช้ปากกาหวัที�เตรียมมาให้ จะชว่ยให้ไมเ่ผลอลงรายละเอียด ) 
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4. Design for Platform  การออกแบบโครงร่างการใช้งาน 

4.1 Navigation  

 
iOS ไม่มี back มีแตH่ome (ปุ่ มตรงกลาง) 

 

 
Android มี up (ย้อนกลบัไปที�โฟลเดอร์) และ back 

สอง platform ไม่เหมือนกนั อย่าเอาไปใช้ด้วยกนัเพราะผู้ ใช้คาดหวงัวธีิการใช้ที�คุ้นเคย 
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4.2 Tab  

 
iPhone – tab อยู่ด้านล่าง 

 

 
Android – tab อยู่ข้างบน เมื�อจอเอียง tab จะไปอยู่กบัโลโก้ 

 

 
Tab บน Window Phone 
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4.3 Icon 

  
ข้อกําหนดของ iOS ให้ไอคอนเป็นปุ่ มไอคอน แต ่Android ให้เป็นรูปวตัถ ุ

แหกกฎรูปแบบไอคอนบน iOS ไมค่อ่ยดเีพราะคนไมคุ่้นเคย   แตบ่น Android คนแหกกฎเยอะ แตพ่อหลงัๆคนก็

เริ�มตามกฎมากขึ �น ทําตามกฎได้จะดีกวา่ 
 

 
แหกกฎ  - เมน ูiOS กําหนดให้มีรูปพร้อม text ส่วน Android ให้เป็น text  แต ่Dropbox ไม่มี text เลย 

 

 
Instragram เป็นแอปพลิเคชั�น แรกๆที�แหกกฎ  กฎของ tab คือ กดแล้วต้องอยู่หน้าเดมิ   

กล้องไม่ใช่ tab แตเ่ป็น Actionจงึใส่สีแตกตา่ง 
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ลักษณะการใช้งานที�แตกต่างกันของอุปกรณ์ -Tablet vs. smart phone ต่างกนัอย่างไร  

              องค์ประกอบทางกายภาพมีสว่น แตไ่มใ่ช่สว่นหลกัในการออกแบบ สิ�งที�เป็นปัจจยัหลกัในการออกแบบ คือ

พฤติกรรมของผู้ใช้ Tablet คือนาทีที�ใช้สบายๆ คอ่ยๆ ด ูมือถือคือหยิบเข้าหยิบออก  

 
พฤตกิรรมการใช้ที�แตกต่างกนั 

 

 

Ebay บนเวป็ไซต์และ Desktop 

Ebay บนมือถือเน้นข้อมลู update บน Tablet คือคอ่ยๆ เลือกดขูองที�จะซื �อ 

 

             คอนเซ็ปต์ของเว็ปไซต์ คือคลิกแล้วเปลี�ยนหน้า แต่ใช้ desktop ทําอะไรได้เยอะกว่า สว่นเว็บไซต์ที�ดบัเบิลคลิก 

back and drop ได้ เราเรียกวา่แอพลเิคชั�น ที� run บน browser  
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รูปแบบ interface บน Mac และ Windows 

              ถ้าเขามาแล้วก็ไป ไมไ่ด้ต้องการใช้งานนานๆ อยา่ให้เขาต้องเรียนรู้เยอะ ผู้ใช้คาดหวงัฟอร์มที�คุ้นเคย ระหวา่ง 

Mac และ Windows ทําตามฟอร์มให้เหมาะสมอยา่ให้ผู้ใช้ต้องสบัสน เวลาที�ทาํแอปพลิเคชั�นเรารู้ว่า ที�เราทาํออกมา

ไม่ใช่เวอร์ชั�นที�ดทีี�สุด เราทาํเป็นกระดาษออกมาแล้วลองทดสอบเป็นระยะ ทาํแอปพลิเคชั�นให้เสร็จแล้วหวังว่า

ผู้ใช้จะชอบเป็นความผิดมหาศาล 

 

5. Kaisen การพัฒนาอย่างต่อเนื�อง 

 
วงจรการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

 เมื�อผลติแล้วจะต้องมีการประเมนิผลและเก็บรวบรวมข้อมลู นํามาพฒันาปรับปรุงผลติภณัฑ์ให้ดมีากยิ�งขึ �น 
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ตัวอย่าง 

 
พฒันาการของ Facebook 

 version2008 - ปัญหาคือมีเมนเูยอะมาก  

 version2009 -แก้ปัญหาโดยการเอา dashboard มาใช้ แตปั่ญหาคือ New Feed ถกูลดความสาํคญัลงไป 

 version2011 - เปิดมาเจอ new feed เลย ทําหน้าตาใน iOS กบั Android เหมือนกนั  มีแฮมเบอร์เกอร์อยูม่มุบน

ซ้าย ซอ่นเมนเูอาไว้ 

 Version 2013 - เปลี�ยนรูปแบบการ chat ก่อนการสง่มอบ feature ทกุอนัจะถกูนํามาทดสอบในโปรแกรมจําลอง

ในเครื�องของบริษัท (facebook )ก่อนที�จะ run ออกไป feature พร้อมปิดพร้อมเปิดตลอดเวลา แก้ปัญหาการ

เปลี�ยน feature ไปแล้วอยากจะเปลี�ยนกลบัคืน 

 สดุท้ายเอาแฮมเบอร์เกอร์ออก (ไอคอนที�มีลกัษณะเป็นขีดสามขีด) ใส ่search ไปแทน  

 

 
พฒันาการ Google version ตา่งๆ ตั �งแตอ่ดีตคนถงึปัจจบุนั 
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               ในการพฒันาแอปพลเิคชั�น เรามีภาพของสิ�งที�ดีที�สดุเอาไว้ก่อนได้ แตไ่มจํ่าเป็นต้องทําไปถึงจดุสงูสดูในครั �งเดียว 

เราสามารถผลติและเก็บ feedback และพฒันาไปเรื�อยๆ เช่น Group On เป็นบริการคปูองลงราคาสนิค้า จะมีแพ็กเกจให้

เลอืกลงทะเบียนเพื�อรับสว่นลด เช่น ถ้ามีคนซื �อพิซซา่ 20 คน จะซื �อได้ในราคา 50% เมื�อเริ�มต้น เขาไมไ่ด้เริ�มจากการ

เปิดเว็ปไซต์ แตเ่ขาเริ�มจากอีเมลล์ก่อน โดยการใช้ mail list ทําให้เขารู้จกั User มี feedback กลบัมาวา่ต้องมี deal 

ประเภทไหนคนถึงจะอยากซื �อ  

สรุปความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่าง UX และ UI 

 
สิ�งที�เสนอทั �งหมด 

 
User experience  

ประสบการณ์ที�ผู้ ใช้ได้รับ – สิ�งที�ขาย 

 
User interface – สิ�งที�เป็นพื �นผิวปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ใช้ 

ช้อนคือสิ�งที�เขาสมัผสั ช้อนก็ต้อง support สินค้าของเรา 

 
พื �นที�เก็บข้อมลู 

 
ศนูย์รวมเก็บข้อมลู 
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ประสบการณ์ผู้ใช้หลายๆแบบ หลายรสชาติ

 

คิดถงึ UX ก่อน UI จะตามมาเอง 

 

 




