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Button 1 (2000): Press a button to decide who gets to rule our 
country



Button 2 (2015): Press here to suddenly switch off your engine 
while driving at high speed





Buttons of Google



Why Design Driven ?

DESIGN-DRIVEN COMPANIES OUTPERFORM S&P BY 228% OVER TEN YEARS - THE ‘DMI DESIGN VALUE INDEX'

https://www.dmi.org/blogpost/1093220/182956/Design-Driven-Companies-Outperform-S-P-by-228-Over-Ten-Years--The-DMI-Design-Value-Index


ความสัมพันธ์ระหว่าง Design Thinking + Lean + 
Agile



Design Thinking Step

1. Empathise

2. Define

3. Ideate

4. Prototype

5. Test





UX = User Experience







UX Process



UI = User Interface





Good UI , Bad UX 



UI Design Process

- Inspiration - ก าหนดทิศทาง User Interface Design โดยท า

การวิจัยหารูปแบบและแนวทางที่ต้องการในการจัดท า Moodboard

- Moodboard - ก าหนดโทนและรูปแบบส่วนติดต่อผู้ใช้เพ่ือเป็น

แนวทางในการจัดท า UI Styleguide

- Style Guide - ก าหนด Styleguide เพ่ือเป็นแนวทางหลักใน

การออกแบบ User Interface 

- Brand Guideline - ก าหนดทิศทางของ Brand



ความเข้าใจผิด 7 ข้อเร่ือง UX/UI ส าหรับผู้เร่ิมต้น



ข้อ 1





ข้อ 2



ข้อ 3



ข้อ 4



ข้อ 5



ข้อ 6



ข้อ 7 – ลูกค้าชอบ Innovation และ Change



User Interface (UI)
- ส่ือกลางที่ผู้ใช้ตอบโต้ผ่านระบบ

- ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 (รูป รส กล่ิน เสียง
สัมผัส)



UI คือ

- คืออะไรก็ได้ท่ีผู้ใชโ้ต้ตอบกับการใชผ้ลิตภัณฑห์รือบริการดิจิทัล

- รวมถึงทุกอย่างตั้งแตห่นา้จอและ touchscreens แป้นพิมพ์ เสียงและ

แม้แต่แสงไฟ

- เม้าส์, Keyboard ก็เป็น Interface 



จุดมุ่งหมายของ UI

• มีผู้ใช้งานมากข้ึน

• Branding

• ความน่าเชือ่ถอื



ขั้นตอนก่อนเร่ิมท า UI Design

1. หาปญัหาให้ชัดเจนก่อน

2. มี User flow ท่ีชัดเจน

3. ท าการทดลองเพ่ือให้ได้ persona ท่ีชัดเจน

4. Wireframes and sketches

5. Mockups with UI 

6. User tested

7. UI Design! 



วิวัฒนาการของ UI



วิวัฒนาการของ UI



วิวัฒนาการของ UI



วิวัฒนาการของ UI



วิวัฒนาการของ UI



วิวัฒนาการของ UI



วิวัฒนาการของ UI



Bad UI Examples









Good UI Examples



Awwwards



Dribbble



User Experience
- ประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับจากผลิตภัณฑ์



User Experience คือ

- ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน (Usability) และการเข้าถึง

(Accessibility)

- โยงในความหมายของการใช้งานของระบบงาน ท่ีมองถึงประสบการณ์การสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน (User) ต่อการใช้งานระบบงาน และต่อ User Interface 

(UI) 

- หมายความถึง ความง่าย ความยากในการใช้งานของผู้ใช้งาน (Usability) การเข้าถึง

(Accessibility) ท้ังท่ีเปน็รูปแบบของ Web Site, Web Application หรือ

Mobile Application 



User Experience ช่วยอะไรเราบ้าง?

ตอบโจทย์ธุรกิจ

1. ผู้ใช้งานเข้าถึงได้มากข้ึน

2. ผู้ใช้งานสมัครเปน็สมาชิก หรือมีปฏิสัมพันธ์มากข้ึน

3. ผู้ใช้งานคงอยู่ และใช้งานระบบต่อไป



History of UX



History of UX - Machine Age 



History of UX - Toyota Production System



History of UX - Cognitive Science



History of UX - Xerox PARC



History of UX - HCI



History of UX - Personal Computing



History of UX - Don Norman



History of UX - The Web



History of UX - Mobile / The network



Why UX/UI Design



Why UI/UX Design ?





เราต้องรู้ว่า UX นั้นไม่เหมือนกับ UI



UX เป็นซีกของประสบการณ์ การใช้งาน

• Interaction Design - คือ การออกแบบการตอบโต้กับผู้ใช้ว่าต้องตอบโต้อย่างไร เช่น

ตอบโต้ด้วยเสียง ตอบโต้ด้วยการสัมผัส ตอบโต้ด้วยการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ด

• Wireframes & Prototypes - คือ การออกแบบตัวอย่างเพ่ือน าไปทดสอบการใช้งานกับ

ผู้ใช้ และการออกแบบ Flow การใช้งานอะไรท าก่อน ท าหลัง

• Information Architect – คือ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ผู้ใช้จะได้รับรู้ ล าดับของ

ข้อมูลที่ต้องรู้ก่อนหลังเพ่ือให้ผู้ใช้ไม่สับสนเวลาใช้งาน

• User Research คือ การรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมปกติของผู้ใช้

• Scenarios คือ การออกแบบสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องเจอ



Interaction Design

https://www.youtube.com/watch?v=KWtWqbJ

SP5E

https://www.youtube.com/watch?v=KWtWqbJSP5E






ไป Lotus แล้วโดนถามช่ือ ท่ีอยู่ email ก่อนจะได้ซื้อของ?





Wireframe 



Information Architect



User Research



UX Scenario



UI คือส่วนที่เห็นด้วยตาประกอบไปด้วย

• Visual Design คือความสวยงามทั่วๆ ไป ความสะอาดตา

“Visual design is the use of imagery, color, shapes, typography, and form to enhance usability and 

improve the user experience. Visual design as a field has grown out of both UI design and graphic 

design.”
• Colors คือ สีสัน การใช้สีแบบใดจึงสบายตา ไม่ปวดตา ดูน่าใช้งาน

• Graphic Designer คือ การออกแบบภาพประกอบให้ดูน่าอ่าน น่ามอง

• Layouts คือ การจัดวางโครงสร้างของข้อมูลบนหน้าจอ อะไรควรอยู่บน อะไรควร

อยู่กลาง อะไรควรอยู่ล่าง

• Typography คือ การจัดวางตัวอักษรให้อ่านง่าย



DEMO



Lab1 : วิเคราะห์ UX / UI หน้าแรกของเว็บไซต์
1. จับคู่

2. ไปที่ Website อะไรก็ได้ที่ชอบ แต่ห้ามซ ้ากัน

3. วิเคราะห์ แล้วเขียนออกมา (เช่น Web Lazada)
a. UX

i. Interaction Design – เชน่ กรอกแลว้มี autocomplete ท ำใหส้ำมำรถรูไ้ดว้ำ่มสีนิคำ้อะไรบำ้ง

ii. Information Architect – เชน่ จดั menu ดี ดำ้นบนเป็นเมนูไม่คอ่ยส ำคญั ดำ้นซำ้ยเป็นเมนูดำ้น

หมวดหมู่ ท ำเห็นเหหมวดหมู่งำ่ย เลอืกไดง้ำ่ย

iii. Scenarios ( อยำ่งนอ้ย 2) 

เชน่ รูต้วั วำ่อยำกหำอะไร เลยเขำ้มำ Search - search bar ดำ้นบนเลย ดงัน้ันจงึท ำให ้search 

bar เห็นงำ่ยส ำหรบัลกุคำ้
b. UI 

i. Color (จดุทีใ่ชส้ี ท ำไมใชแ้บบน้ัน) – เชน่ สรีำคำเป็นสสีม้ ท ำใหเ้ห็นชดั, สี รำคำยงัไม่ลด สเีทำ

และมขีดีฆ่ำ ท ำใหค้นไม่ตอ้งสนใจ

ii. Graphic Design - เชน่ banner ท ำเป็นรปูแบบเดยีวกนัหมด ท ำใหส้อดคลอ้งกนั

iii. Layout –เชน่ กำรวำงโครงของเว็บเป็นสดัสว่น เมนูอยูด่ำ้นซำ้ย บลอ๊ครปูขนำดเท่ำกนั

iv. Font - เชน่ ใช ้font แบบนี้ ท ำใหอ้ำ่นงำ่ย


