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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและการสรางระบบสารสนเทศ ที่ใชเปนกรณีศึกษาในรายวิชาอันตร

กิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร กลุมตัวอยาง คือ ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้จํานวน 64 คน ตัวชี้วัดที่ใช 

คือ ระบบสารสนเทศจํานวน 16 ระบบ การนําระบบไปใชงานได ความถูกตองและความสมบูรณของระบบงาน 

สวนเครื่องมือที่ใช คือ รูปแบบปฏิสัมพันธ ระบบสารสนเทศ เอกสาร และผลการประเมินการใชงาน  
 
คําสําคัญ : อันตรกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  ระบบสารสนเทศ  การนําระบบไปใชงานได   

 
ABSTRACT 

 This research aimed to study and create information system used as a case study in human 

computer interaction course. The sample group was 64 students who studied human computer 

interaction course. The key performance indicators in this study included 16 information system, 

usability of system, the accuracy and completeness of system. The instruments of learning and 

teaching; interaction styles, information system, document and results of evaluation from using.  
 

Key Words : HCI, human computer interaction, information system, usability of system  
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คํานํา 

 คุณภาพของการศึกษามีความสําคัญมากขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน เนื่องจากความกาวหนาทางเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีของการเชื่อมโยงขาวสาร ในปจจุบันหลายองคกรไดมีการจัดเก็บ

ขอมูลโดยใชระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหการทํางานในองคกรมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถของ

ระบบงานสารสนเทศตาง ๆ การพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวของกับมนุษย การออกแบบระบบปฏิสัมพันธหรือ

กระบวนการติดตอระหวางผูใชงานระบบและระบบงานทางคอมพิวเตอรจึงเปนสิ่งที่สําคัญ  

 จากการเรียนในรายวิชาอันตรกิริยาระหวางคอมพิวเตอรและมนุษย  ซึ่งเปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเนื้อหาในรายวิชา ประกอบดวย หลักการและสวนประกอบของอันตร
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กิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร กระบวนการออกแบบตัวแบบของผูใชในการออกแบบ การวิเคราะหงาน 

การออกแบบสนทนาโตตอบ ตัวแบบระบบ การสนับสนุนการทําใหเกิดผล การประเมินผล เพื่อใหการเรียนการ

สอนดําเนินไปไดดวยดี และผูเรียนสามารถพัฒนาระบบงานสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และเปน

แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ ที่ผูเรียนจะไดนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชใหเกิดผล

ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งที่ผูวิจัยควรศึกษาและสรางแนวทางการออกแบบ

ระบบสารสนเทศขึ้น  

 
อุปกรณและวิธีการ 

 ในการออกแบบระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของระหวางมนุษยกบัคอมพิวเตอร ในรายวิชาอันตรกิริยา

ระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  
อุปกรณ   
 สําหรับอุปกรณที่ใชในการศึกษามีดังนี้ 

1.  เอกสารเกี่ยวกับขอกําหนดความตองการ (Requirement)  โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา คือ 

ขอบเขตที่ใชในการพัฒนาแตละระบบ  ความถูกตองและความสมบูรณของขอกําหนดความตองการวาเขียน

ถูกตองหรือไม  โดยเกณฑที่ใช คือ  ผาน  แกไข  และ ปรับปรุง ( 3 ระดับ)  

2. โปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแลวของแตละระบบ โดยมีเกณฑในการพิจารณา คือ  1) ระดับความถูกตอง

อยูในระดับ ดี และ ปรับปรุง  2) ความผิดพลาดในการสืบคนแตละสวน มีขอความแจงใหผูใชรับทราบหรอืไม  

3. เอกสารการประเมินจากกลุมผูใชงานของแตละระบบยอย  โดยแตละกลุมจะตองใหผูใชประเมิน 3 คน 

คือ ผูใชทั่วไป   นิสิตหรือเพื่อนที่เปนผูมีความรูในการพัฒนาระบบ และ ผูที่เกี่ยวของกับระบบ (คนที่จะใชงานจริง)  

โดยแบบประเมนิความพึงพอใจ ม ี3 ระดบั คอื  ด ี พอใช  และ ปรับปรุง  
วิธีการ 
 วิธีการสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ ผูเรียนไดนําความรูจากการเรียนไปใชมีดังนี้ 

1.  กาํหนดกลุมตัวอยาง คือ ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้จํานวน 64   คน โดยแบงเปนกลุมยอยกลุม

ละ 4  คน จํานวน 16 กลุม ไดระบบสารสนเทศ 16 เร่ือง  

2.  ผูพัฒนาระบบแตละกลุมตองสงขอกําหนดความตองการ (requirement) ของระบบที่ตองการพัฒนา

ในสัปดาหที่ 3 ของการเรียน 

3.  ในระหวางเรียนผูสอนไดใหความรูแกผูพัฒนาระบบในดานตาง ๆ เชน แนวทางการออกแบบระบบ

สารสนเทศ รูปแบบปฏิสัมพันธในการพัฒนาระบบ  แนวทางการพัฒนาตามหลักการของเนลสัน 10 ประการ  

4.   ระยะเวลาการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตองสง ประมาณ 1 เดือน  

5.   ระบบสารสนเทศแตละระบบ ตองผานการประเมินจากผูใช 3 ประเภท คือ ผูใชทั่วไป  ผูที่เกี่ยวของ

กับระบบ  และผูที่มีความรูในการพัฒนาระบบ โดยแบบประเมินความพึงพอใจ ม ี3 ระดับ คือ  ดี  พอใช  และ 

ปรับปรุง  

6.  นําเสนอระบบ พรอมทั้งเอกสารประกอบการพัฒนา และ แบบประเมินผลความพึงพอใจ และผูสอน

ทําการประเมินระบบแตละระบบอกีครั้ง  



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1548 

ผลและวจิารณ 
 จากการศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศทางดานการเรียนการสอนที่ใชกรณีศึกษาในรายวิชาอันตร

กิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  กลุมตัวอยาง คือ ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้จํานวน 64   คน  ซึ่งใหนิสิต

แบงทํางานเปนกลุม ๆ ละ 4 คน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดจํานวน  16 ระบบ   

ผลของการศึกษา มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  แสดงระบบสารสนเทศที่ใชหลักการออกแบบตามแนวทางของเนลสัน (Nielsen)   

แบบมาตรฐานในการออกแบบ รายละเอียด 
เลือกใช ไมไดเลือกใช 

Simple and natural dialog 16 (100%) - 

Speak the user’s language 15 (93.75%) 1(6.25%) 

Minimize user’s memory load  2(12.5%) 14(87.5%) 

Consistency 16(100%) - 

Provide feedback 16(100%) - 

Provide clear EXITS 16(100%) - 

Provide short cuts 7(43.75%) 9(56.25%) 

Good error messages 16(100%) - 

Prevent errors 10(62.5%) 6(37.5%) 

Help and documentation 16 (100%) - 

คาเฉลี่ย 81.25 % 18.75 % 

 
วิจารณผลของการศึกษา มีดังนี้ 
 ผูพัฒนาระบบไดใชหลักการออกแบบระบบสารสนเทศโดยใชแนวทางของเนลสัน10 ประการไดคาเฉลี่ย

ที่ 81.25 % เนื่องจากบางระบบผูพัฒนาไมไดเลือกแบบมาตรฐานพิจารณาในการออกแบบทุกหัวขอ  เนื่องจาก

บางหัวขอ เชน การใชหนวยความจําของระบบอยูในขั้นต่ําของผูใช (Minimize user’s memory load) หรือ การ

ปองการความผิดพลาดของระบบ (Prevent errors) ไมไดพิจารณาถึงเพื่อมาใชพัฒนาระบบทั้งหมด  
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนระบบสารสนเทศที่ใชรูปแบบปฏิสัมพันธ  (Interaction Styles) ในลักษณะตาง ๆ  
 

รายละเอียด รูปแบบปฏิสมัพันธที่เลือกใช 

Command Language - 

Menus 1 (6.25%) 

Question/answer and query dialogue 2(12.52%) 

Form-fills and spreadsheets 10 ( 62.5%) 

Direct manipulation - 

Anthropomorphic - 

Blending interaction styles 3 ( 18.75 %) 

 

 ผูพัฒนาระบบเลือกใชรูปแบบปฏิสัมพันธปอนขอมูลในลักษณะแบบฟอรมและตารางทําการจํานวน 10 

ระบบ (62.5 %)  มากที่สุด และใชรูปแบบปฏิสัมพันธแบบผสมในลักษณะตาง ๆ เชน แบบฟอรม  เมนู หรืออื่นๆ 

จํานวน 3 ระบบ (18.75 %)  
 
ตารางที่ 3 แสดงระบบสารสนเทศที่ใชพัฒนาในดานตาง ๆ 
 

รายละเอียด ลักษณะระบบ 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสการซื้อ/ขาย 6 (37.5 %) 

ระบบสารสนเทศดานการบริการ 4 ( 25%) 

ระบบสารสนเทศดานสินคาคงคลัง 3 ( 18.75%) 

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการตัดสินใจ 1 ( 6.25%) 

ระบบสารสนเทศดานอื่น ๆ  2 ( 12.5 %) 

 
 ผูพัฒนาระบบไดพัฒนาระบบในดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับการซื้อขายสินคามากที่สุด 

จํานวน 6 ระบบ (37.5 %) และพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริการจํานวน 4 ระบบ (25 %) รองลงมา โดยใน

แตละระบบไดมีผูประเมินทดลองใช 3 ประเภท คือ ผูใชทั่วไป ผูที่เกี่ยวของกับระบบ และผูที่มีความรูในการ

พัฒนาระบบ โดยผลการประเมินในภาพรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชมีตั้งแต  87.5  % อยูในระดับดี  ( มา

จาก 3 ระดับ คือ ดี  พอใช  และ ปรับปรุง) 
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ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินระบบสารสนเทศของผูพัฒนาที่ผานการประเมินผล 
 

ผลการประเมนิ รายละเอียด 
ด ี พอใช ปรับปรุง 

การกําหนดความตองการ (requirement) 16 - - 

ความถูกตองของระบบ 15 1 - 

ความสมบูรณของระบบ 14 2 - 

การนําระบบไปใชงานได 10 6 - 

ความสะดวกและการใชงานงายของระบบ  13 3 - 

คูมือการใชงานและเอกสารถูกตอง 14 2 - 

ผลการประเมินการใชงาน 14 2 - 
 

 จากระบบสารสนเทศจํานวน 16 ระบบ ผลของการประเมินในดานตาง ๆ เชน การกําหนดความตองการ

มีผลการประเมินอยูในขั้นดีทั้งหมด (100 %) ความถูกตองของระบบงานอยูในขั้นดี 15 ระบบ (93.75% ) ความ

สมบูรณของระบบอยูในขั้นดี 14 ระบบ ( 87.5 %) การนําระบบไปใชงานไดอยูในขั้นดี 10 ระบบ (62.5 %) ความ

สะดวกและการใชงานงายของระบบอยูในขั้นดี จํานวน 13 ระบบ (81.25 %)  คูมือการใชงานและเอกสาร

ประกอบการใชถูกตองและผลการประเมินการใชงานอยูในขั้นดี จํานวน 14 ระบบ (87.5 %) 
 

สรุป 
 จากศึกษาและการสรางระบบสารสนเทศ ที่ใชเปนกรณีศึกษาในรายวิชาอันตรกิริยาระหวางมนุษยกับ

คอมพิวเตอร กลุมตัวอยาง คือ ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้จํานวน 64 คน ไดพัฒนาระบบจํานวน 16 ระบบ ซึ่ง

ในการพัฒนาระบบนั้นไดใชแนวทางการออกแบบระบบโดยเนนที่ผูใชเปนศูนยกลาง อาศัยหลักการออกแบบตาม

แนวทางของเนลสัน (Nielsen) 10 ประการ ซึ่งไดคาเฉลี่ยที่ 81.25 % โดยระบบตางๆ ที่ไดพัฒนามีรูปแบบ

ปฏิสัมพันธในลักษณะการใชแบบฟอรมรับขอมูล และแบบผสมเพื่อการเขาถึงขอมูลโดยตรงเปนหลัก และผลการ

ประเมินการใชงานของผูใชไดรับความพึงพอใจจากการใชงานอยูในระดับดี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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