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ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง ux ของเว็บ Airbnb

● https://www.facebook.com/uxskills/photos/pcb.344604383630590/344604

190297276/



ทฤษฎีเกสตอลท์ (Gestalt Theory)

- designer ไม่จ าเปน็ต้องเรียนรู้หรือใช้ทฤษฎีหรือสมการใดๆ มากมาย เพียงแค่ใช้

ความรู้สึกและอารมณ์แล้วแปรเปล่ียนเปน็ผลงานก็พอแล้ว

- อาจจะเปน็จริงส าหรับศิลปนิวาดภาพ

- แต่ส าหรับ UI UX designer แล้ว เราไม่เพียงต้องเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์แล้ว หากแต่ designer ท่ีดียังต้องศึกษาเรื่องจิตวิทยาในความนึกคิดของ

มนุษย์ด้วย

- ทฤษฎีอันเก่าแก่น้ีถือก าเนิดมาในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 โดยเริ่มจากนักปราชญ์ชาว

ออสเตรีย Christian von Ehrenfels และถูกพัฒนาร่วมกันกับนักจิตวิทยาชาว

เยอรมัน Max Wertheimer และนักคิดร่วมสมัยท่านอ่ืนๆ อีกมากมาย

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_von_Ehrenfels
http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer


ทฤษฎีเกสตอลท์ถูกจัดแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ

1. ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน (Similarity)

2. ความใกล้ชิด (Proximity)

3. รูปร่างและพ้ืนหลัง (Figure-Ground)

4. ความสมมาตร (Symmetry)

5. ทางร่วมกัน (Common Fate)

6. การปกปิด (Closure)



1. ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน (Similarity)

กลุ่มวัตถุที่ท าให้สมองมนุษย์เข้าใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน เพราะมีความ

เหมือนกันใน 4 ข้อดังนี้

1.1 สี (Color)

1.2 ขนาด (Size)

1.3 รูปร่าง (Shape)

1.4 การเรียงตัว (Orientation)



1.1 สี (Color)
สีใช้ในการแบ่งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

หรือ สีก าลังใช้สร้างความสัมพันธ์ของวัตถุขึ้นมา

และ ก าลังแบ่งแยกวัตถุออกเปน็ 2 กลุ่มอย่างที่เห็น



ตัวอย่างท่ี: ใช้สีแบ่งส่วนท่ีเปน็ลิงค์และข้อความธรรมดา







1.2 ขนาด (Size)
กลุ่มท่ีมีขนาดเล็กเหมือนกัน กับกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่

เหมือนกัน



ใช้ขนาดเพ่ือแบ่งหัวข้อและเน้ือความ







1.3 รูปร่าง (Shape)
กลุ่มท่ีมีรูปทรงสี่เหล่ียมเหมือนกัน กับ กลุ่มท่ีมีรูปทรงวงกลม

เหมือนกัน









1.4 การเรียงตัว (Orientation)
กลุ่มท่ีเรียงตัวแนวนอนเหมือนกัน กับ กลุ่มท่ีเรียงตัวแนวเฉียงเหมือนกัน



ตัวอย่างท่ี: ใช้การเรียงตัวแบ่งฟงัก์ชันเมนู





การใช้สีคือเทคนิคที่ทรงพลังมากที่สุดในการใช้สร้างความสัมพันธ์

ระหว่างวัตถุ

(Color overrides all)



จะเห็นว่าเม่ือเราเลือกเช็คบอกซ์แล้ว ระบบจะท าการใส่สีพ้ืนหลังพร้อมใส่ข้อความด้านหลังว่า
active



สีเข้ามาช่วยเป็นตัวแบ่งค าแทน Space



2. ความใกล้ชิด (Proximity)

- วัตถุที่อยู่ใกล้ชิดกัน เราจะรับรู้ว่าวัตถุพวกนั้นอยู่กลุ่มเดียวกัน

- เราสามารถแบ่งความใกล้ชิดนี้ได้

- เส้น (Line)

- ใช้สีพ้ืนหลัง

- ใช้พ้ืนที่ว่าง (Whitespace)



2.1. ใช้เส้น (Line)





2.2. ใช้สีพ้ืนหลัง

- ถ้าใช้สีพ้ืนหลังท่ีเด่นชัดมากๆ เช่น สีแดง สีน ้าเงิน

ก็จะดูมีน ้าหนักท่ีมากกว่าการใชเ้ส้น

- แต่โดยท่ัวไปในการออกแบบ UI จะใช้สีอ่อนๆ

อย่างสีเทาเปน็สีพ้ืนหลัง









2.3. ใช้พ้ืนท่ีว่าง (Whitespace)

เทคนิคท่ีทรงพลังท่ีสุดเพ่ือใช้ในการแบ่งกลุ่มวัตถุ

การใช้พ้ืนที่ว่างชนะทุกเทคนิค

(Whitespace wins all)



แยกส่วนชัดเจน

ไม่สนสี

ไม่สนรูปร่าง









Sim 4+ Prox 3
ไม่อยากให้วัตถุเหมือนกัน (Similarity) ต้องท าส่ิงเหล่าน้ีให้ต่างกัน

1. สี (Color)

2. ขนาด (Size)

3. รูปร่าง (Shape)

4. การเรียงตัว (Orientation)

ไม่อยากให้วัตถุอยู่ใกล้ชิด (Proximity) ต้องใช้ส่ิงเหล่าน้ีเปน็ตัวคั่น

1. เส้น (Line)

2. สีพ้ืนหลัง (Background)

3. พ้ืนท่ีว่าง (Whitespace)





กฎ 3 ข้อ

กฎข้อที่ 1 อย่าท าให้ฉันคิด (Don’t make me think)

กฎข้อที่ 2 แต่ละคลิกต้องไม่คิดและไม่ซับซ้อน (It doesn’t matter how many times I 

have to click, as long as each click is minless, unambiguous choice)

กฎข้อที่ 3 อย่ามากเกิน (Get rid of half the words on each page, then get rid of 

half of what’s left)



กฎข้อท่ี 1 อย่าท าให้ฉันคิด (Don’t make me think)

http://www.uiblogazine.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B

3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%

B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9

%8A-2/







ตัวอย่างท่ีดี





ICON ท่ีรูปภาพสื่อสารชัดเจน



การดูแล้วรู้ว่าเป็นปุ่ม (click ได)้



กฎข้อที่ 2 แต่ละคลิกต้องไม่คิดและไม่ซับซ้อน (It doesn’t matter how many times I 

have to click, as long as each click is minless, unambiguous choice)

- บทความอื่นๆ บอกว่าไม่เกิน 3 Click

- สตีฟ ครูก - เค้าไม่สนใจว่ามันจะต้องผ่านกี่ข้ันตอนหรือกี่หน้า

ขอให้การถึงนั้นมันง่าย และไม่ซับซ้อน



Agoda









กฎข้อท่ี 3 อย่ามากเกิน (Get rid of half the words on each 

page, then get rid of half of what’s left)





Inspiration

● หาแรงบนัดาลใจส าหรบัการท า Web/ App โดยการดูผู้อ่ืนๆ หลายๆ ท่ี

● ตัวอย่าง Web ส าหรับหาแรงบันดาลใจ

● Awwwards

● Dribbble

● Behance

● Designspiration

● Pinterest

http://www.awwwards.com/
http://www.dribbble.com/
http://www.behance.com/
http://www.designspiration.net/
http://www.pinterest.com/


Awwwards



ตัวอย่าง Inspiration ของ app เรียก Taxi (behance.com) 



ตัวอย่าง Inspiration ของ app เรียก Taxi (dribble.com) 



แหล่งศึกษาเพ่ิมเติม

แหล่งรวมข้อมูลทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับ UX

● https://uxplanet.org/

ตัวอย่าง usecase การออกแบบ

● https://growth.design/case-

studies/?fbclid=IwAR1LnN9mGg3n111wmdeR3Vuqkgnwyzi2UH1QJG2Bq0

fiZabKlNZm0sbSe00



Figma

● Figma เปน็  UI Design Tools 

● จากผลส ารวจ ดีไซน์เนอร์ 66% ใช้ Figma ในการท า UI design, โดยเติบโตข้ึนจาก

ปท่ีีแล้วจาก 37% ซึ้งถือว่าโตข้ึนมามากกว่า 29% ภายในระยะเวลา 1 ป ีเราจะมองเห็น

การลดลงอย่างมากของกราฟการใช้งานของโปรแกรมอ่ืน ๆ 

● นอกเหนือจาก Figma, Sketch และ Adobe XD โปรแกรม 3 ตัวน้ียังคงติด Top 

Three อยู่นั่นเอง 

● ผู้ตอบส ารวจ 96% ใช้งานโปรแกรมในหมวดหมู่น้ีในการท า UI Design และ UX UI 

Design Tools ท่ีมาแรงสุด ๆ ก็คือ Figma



ทีม่า : https://www.designil.com/ux-ui-tool, 2021

https://www.designil.com/ux-ui-tool


สมัคร Figma.com

1. เข้าไปที่ figma.com

2. Register ให้เรียบร้อย



UI Toolkits ของ Figma - เป็น Design ที่มีมาให้ เพ่ือให้
การท างานได้ง่ายขึ้น



โดย เอาทฤษฎีท่ีเรียนมา มาปรับกบั prototype เรา

1.ไม่อยากให้วัตถเุหมอืนกัน (Similarity) 

2.ไม่อยากให้วัตถอุยู่ใกล้ชดิ (Proximity)

3.กฎ 3 ข้อ

เขียนอธิบายเพ่ิมเตมิ ว่าเรามีการใช้ทฤษฎีต่อไปน้ี ในงานเราอย่างไร พร้อมแสดง

รูปประกอบ น าเสนอสัปดาห์หนา้ทกุกลุ่ม



ศึกษาเพ่ิมเติม

● 25 สุดยอด Figma Plugin (update 2020)

https://betteruxui.com/25-best-figma-plugins/

● Uncle Ake Digital Product Design

https://www.youtube.com/channel/UCkpYm3b_aAwryNl3AzUPBOg/featur

ed

https://betteruxui.com/25-best-figma-plugins/

