
UNIT 1 
 
 

Human-Computer Interaction 

สือ่การสอน 
รายวชิาการปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัคอมพวิเตอร ์
อ.จริวด ี โยยรัมย ์สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฏบรุรัีมย ์



Outline 

o Human-Computer Interaction คอือะไร  
o ความเป็นมาของ HCI  
o ท าไมตอ้ง HCI  
o สว่นประกอบของ HCI  
o ตวัอยา่งของการออกแบบจาก HCI  



Human-Computer Interaction  
คอือะไร  

 
การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยแ์ละคอมพวิเตอร ์ 
(Human computer interaction: HCI)  

 
เรยีกยอ่ๆ วา่ HCI คอื การศกึษาการปฏสิมัพันธร์ะหวา่งคนซึง่
เป็นผูใ้ชก้ับคอมพวิเตอร ์โดยเป็นการศกึษาทีเ่ชือ่มโยงเกีย่ว
เนื่องกันของหลายๆ ศาสตร์ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร ์
(computer science)พฤตกิรรมศาสตร ์(behavioral science) 
จติวทิยา และการออกแบบ เป็นตน้  



Human-Computer Interaction  
คอือะไร  

แสดงความเกีย่วขอ้งระหวา่ง HCI กบัสาขาวชิาตา่งๆ 

http://www.infocomm.mju.ac.th/icnew/dc282/images/stories/dc282-image/hci01-2.jpg


Human-Computer Interaction  
คอือะไร  

การปฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูใ้ช ้(users) และคอมพวิเตอรเ์กดิขึน้ทีส่ว่นตดิตอ่
ผูใ้ช ้(user interface) ทัง้ทางดา้นซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์ตวัอยา่งเชน่ 
• ตวัอกัษรหรอืวตัถ ุทีแ่สดงบนหนา้จอของเครือ่งคอมพวิเตอร ์
 ผา่นซอฟตแ์วร ์
• การรับขอ้มลูจากผูใ้ชผ้า่นฮารด์แวรท์ีเ่ป็นอปุกรณ์ตอ่พว่งกบัคอมพวิเตอร ์
(peripherals) เชน่ คยีบ์อรด์ และเมาส ์
• การปฏสิมัพันธก์บัผูใ้ชใ้นระบบคอมพวิเตอรข์นาดใหญ ่เชน่ ในเครือ่งบนิ 
หรอืในโรงงานก าเนดิไฟฟ้า เป็นตน้ 

  

Wikipedia: Human computer interaction 



Human-Computer Interaction  
คอือะไร  

ไดน้ิยาม HCI ว่า คือ องค์ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับการออกแบบ                          
การประเมนิผล และการน าไปใชข้องระบบคอมพวิเตอรแ์บบมปีฏสิมัพันธ์
ของมนุษย ์และศกึษาเกีย่วกบั ปรากฏการณ์ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

ACM หรอื the Association for Computer Machinery 



Human-Computer Interaction  
คอือะไร  

โดยสรุป HCI หมายถงึ การศกึษาและวเิคราะห ์เกีย่วกับ ปฎสิัมพันธ ์
ระหว่างอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ หรือระบบคอมพวิเตอร์ กับผูใ้ชง้าน เพือ่
ตอบโจทย์ว่าท าอย่างไรจึงจะท าใหร้ะบบคอมพิวเตอร์ ใชง้านง่าย                             
มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยประยุกตใ์ชศ้าสตรห์ลายๆ ดา้นเขา้
ดว้ยกนั 

  

สรปุ 



ความเป็นมาของ HCI  

o วชิานีไ้ดก้ าเนดิมาในวงการคอมพวิเตอร ์10 กวา่ปีหรอื 
20 ปีตน้ๆ  

o สมยักอ่นจะมสีอนในสาขาวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์
ระดบัสงูๆ ตัง้แตร่ะดบัปรญิญาโทขึน้ไปจนถงึปรญิญาเอก 

o ปัจจบุนัมสีาขาเอกใหเ้ลอืก ทาง HCI โดยตรง  
o บคุลากรทางดา้น HCI ยงัเป็นทีต่อ้งการของตลาด
อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละอปุกรณ์เคลือ่นที ่(Mobile)  

  



     การน าความรูจ้ากหลายสาขามาประยกุต ์ 

o ความรูด้า้นจติวทิยา  
o ดา้นการเรยีนรู ้ 
o ดา้นการออกแบบภาพกราฟิก  
o ดา้นสถาปัตยกรรมขอ้มลู  
o ดา้นสงัคม  
o ฯลฯ  

  



ท าไมตอ้ง HCI  

 ระบบโรงพยาบาลทีอ่อกแบบเรือ่งการกรอกขอ้มลูคนไข ้ 
o การออกแบบมมุของจอทีไ่มเ่หมาะสม อาจจะทาใหเ้กดิความ
ผดิพลาดท าใหค้นไขเ้สยีชวีติได ้ 

 เด็กเลน่เกมสจ์นลมืเวลา  
o น่าจะออกแบบใหม้ันเตอืนระยะเวลา  

 เรือ่งเกีย่วกบัการออกแบบหนา้จอใหใ้ชง้านได ้โดย
สามารถ เรยีนรูก้ารออกแบบไดจ้าก  

o ศกึษาจากโปรแกรมทีฮ่ติ  
o ศกึษาจากความผดิพลาดของโปรแกรมอืน่  
o การใชง้านไดจ้รงิ  
o การงา่ยตอ่การใชง้าน 

  



     องคป์ระกอบของ HCI  

  

HCI 

 

Computer  
 

Interactive  

Use and  
Context  

Human  



     องคป์ระกอบของ HCI  

  

o Use and Context  
o Human  
o Computer  
o Interactive  



     องคป์ระกอบของ HCI  

  

Use and Context  

เป็นการจัดความเหมาะสมในการท างานของผูใ้ช ้กบัระบบคอมพวิเตอร ์
ใหท้ัง้สองสว่นสามารถท างานไดด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งสมดลุ โดย
วเิคราะห ์3 สว่นคอื  
1.ลกัษณะการท างานขององคก์ร  
2. ลกัษณะของระบบงาน  
3. การพัฒนาระบบเพือ่เชือ่มโยงมนุษยแ์ละระบบงานเขา้ดว้ยกนั  



     องคป์ระกอบของ HCI  

  

Human 

ผูใ้ชห้รือกลุ่มผูใ้ชท้ีท่ างานดว้ยกัน ซึง่จะน าเอาการรับรูข้องผูใ้ช ้เช่น 
การมอง การไดย้นิ และการสัมผัส มาใชใ้นควบคุมการสง่ผ่านขา่วสาร
ขอ้มูลซึง่จะมคีวามแตกตา่งกัน ตามแต่ละความถนัดของผูใ้ช ้หรอืตาม
หลักการขอ้กาหนดของการใชง้านที่แตกต่างกัน หรือแตกต่างตาม
ความสามารถในการเรียนรูแ้ละองค์ความรูท้ี่มีอยู่ รวมไปถึงความ
แตกตา่งทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม  



     องคป์ระกอบของ HCI  

  

Computer  

คอมพวิเตอรเ์ราจะนกึไปถงึเทคโนโลยใีนขอบขา่ยของเครือ่ง PC แตใ่น
ความหมายของคอมพวิเตอรท์ีก่ลา่วถงึนีม้คีวามหมายถงึระบบตา่งๆ ทีม่ี
ขอบเขตอยา่งกวา้งขวาง รวมไปถงึเครือ่งจักรกล เทคโนโลยตีา่งๆ  



     องคป์ระกอบของ HCI  

  

Interactive 

เนื่องจากคน และเครือ่งจักรกลมคีวามแตกต่างกันอย่างมาก HCI จงึ
เป็นสิง่ทีน่ าเขา้มาชว่ยใหท้ัง้สองสามารถท างานดว้ยกันใหเ้ป็นระบบที่
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ดังนัน้ HCI จงึตอ้งถกูพัฒนาขึน้มาโดย
ทีต่อ้งสามารถรับรูก้ารกระตุน้จากมนุษยซ์ ึง่เป็นผูใ้ชง้านและสามารถทีจ่ะ
สง่ผา่นค าสัง่ทีเ่ป็นการสัง่ใชค้อมพวิเตอรท์ างานไดต้ามความตอ้งการ  



     องคป์ระกอบของ HCI  

  

Interfaces in the Real World  

ไมใ่ชเ่ฉพาะคอมพวิเตอรเ์ทา่นัน้  
o Smart Phone  
o Wear  
o Car  
o Television  
o Airline reservation  
o Air traffic control  
o Running shoes!  



     ตวัอยา่งอปุกรณ ์Interactive  

  

Multi touch  



     ตวัอยา่งอปุกรณ ์Interactive  

  

o Movement  
o Touch  
o Speech  



     ตวัอยา่งอปุกรณ ์Interactive  

  

Speech  



เป้าหมายของการศกึษาการปฏสิมัพนัธ ์
ระหวา่งมนษุยแ์ละคอมพวิเตอร ์

  

เป้าหมายของ HCI คอื การพัฒนาการปฏสิัมพันธร์ะหว่างผูใ้ชแ้ละ
คอมพวิเตอร ์โดยท าใหค้อมพวิเตอร์ใชง้านไดม้ากขึน้ และตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้และเป็นการออกแบบระบบที่ลดช่องว่าง
ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพวิเตอรใ์หเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ โดยจะตอ้งจ าลอง
การท างานและการ รับรู ข้องมนุษย์ออกมาเป็นโมเดลเพื่อให ้
คอมพวิเตอรส์ามารถเขา้ใจผูใ้ชง้านได ้

(Wikipedia) 



เป้าหมายของการศกึษาการปฏสิมัพนัธ ์
ระหวา่งมนษุยแ์ละคอมพวิเตอร ์

  

o Safety การผลติระบบการปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยแ์ละ
คอมพวิเตอรท์ีม่คีวามปลอดภยั 

o Utility ท าใหม้ปีระโยชนใ์ชไ้ดจ้รงิ 
o Effectiveness มปีระสทิธผิลท างานไดเ้ร็วมี

ประสทิธภิาพ 
o Efficiency ใชท้รัพยาการคุม้คา่ 
o Usability สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ งา่ยตอ่การเรยีนรู ้

โดยมปีระสทิธภิาพ + ประสทิธผิล 



สิง่จ าเป็นส าหรบัการออกแบบงานทางดา้น HCI 

  

o คนทีใ่ชร้ะบบคอมพวิเตอรค์วรมาเป็นอนัดบัแรก ความ
ตอ้งการ ความสามารถ และความพงึพอใจของคนเพือ่
ท ากจิกรรมตา่งๆใหส้ าเร็จควรบอกถงึแนวทางทีร่ะบบจะ
ถกูออกแบบและถกูน าไปใชง้านใหเ้กดิประโยชน ์

o คนไมค่วรตอ้งเปลีย่นตวัเองใหเ้ขา้กบัระบบ ระบบควรถกู
ออกแบบใหต้รงกบัความตอ้งการของพวกเขา  
 



ข ัน้ตอนทีจ่ะน าไปสู ่
เป้าหมายของการพฒันาระบบ HCI 

  

คอืขัน้ตอนทีจ่ะพัฒนาระบบทีส่ามารถใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ์และใชง้าน
ไดอ้ยา่งปลอดภยัในซึง่ในการพัฒนาระบบจ าเป็นตอ้งพจิารณาถงึสิง่
เหลา่นีค้อื 
• Understand คอืเขา้ใจในเรือ่งจติวทิยา กายศาสตร ์และปัจจัย
เกีย่วกบัองคก์รและสงัคมของคนเพือ่พัฒนาระบบใหผู้ใ้ชส้ามารถทีจ่ะใช ้

งานระบบไดอ้ยา่งงา่ย 
• Develop คอื เครือ่งมอืหรอืเทคโนโลยตีา่งๆ ทีจ่ะน ามาใชใ้นการ
พัฒนาระบบ 
• Achieve คอื ผลส าเร็จและประสทิธภิาพของระบบ และปลอดภยัใน
การปฏสิมัพันธท์ัง้ตอ่บคุคลและตอ่กลุม่ 
 
 



ตวัอยา่งระบบ HCI 

  

Ubiquitous เทคโนโลย.ี..ในการเรยีนรูท้กุทีท่กุเวลา  
 
 ยูบคิวติสั  (Ubiquitous) เป็นค าภาษาลาตนิมคีวามหมายว่าทุกหนทุก
แห่ง ส่วนเทคโนโลยียูบิควิตัสนั้นมีความหมายถึง เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
(intelligent technology) เทคโนโลยกีารสือ่สารในทกุที ่ทกุเวลา ซึง่จะชว่ย
สรา้งสภาพแวดลอ้มทางการสือ่สารในรปูแบบใหมท่ีส่ามารถอ านวยประโยชน ์
ใหม้นุษยท์ าการสือ่สารได ้
 



ตวัอยา่งระบบ HCI 

  

ตวัอยา่งเทคโนโลยใีชแ้ทน Mouse  

 
 

FootMouse 
http://www.youtube.com/watch?v=If-jkWIa1mg&feature=related 
NO HANDS MOUSE www.footmouse.com  
http://www.youtube.com/watch?v=pOaJeRPXU48&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=If-jkWIa1mg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=If-jkWIa1mg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=If-jkWIa1mg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=If-jkWIa1mg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=If-jkWIa1mg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pOaJeRPXU48&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pOaJeRPXU48&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pOaJeRPXU48&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pOaJeRPXU48&feature=related


ตวัอยา่งระบบ HCI 

  

Face recognition การรูจ้ าใบหนา้ 
 
 www.youtube.com/watch?v=V7UdYzCMKvw&feature=related  

www.youtube.com/watch?v=98Q-DgVxBr4&feature=related  
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=V7UdYzCMKvw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V7UdYzCMKvw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V7UdYzCMKvw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=98Q-DgVxBr4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=98Q-DgVxBr4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=98Q-DgVxBr4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=98Q-DgVxBr4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=98Q-DgVxBr4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=98Q-DgVxBr4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=98Q-DgVxBr4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qfmUcj7hKrY


ตวัอยา่งระบบ HCI 

  

 
 
Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยใีหม่ทีพั่ฒนารูปแบบ 

Human-Machine Interface ทีอ่าศัยเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์และระบบเสมอืน
จรงิ (Virtual Reality) โดยทีว่ัตถเุสมอืนนัน้ๆ จะถกูสรา้งมาผสมกับสภาพในโลก
จรงิในรปู 3D และแสดงผลแบบ real time โดยเทคโนยนีี้จะตอ้งประกอบดว้ย 3 
ระบบ คอื 

o ระบบ tracking เชน่ พวก Marker ตา่งๆ กบั
กลอ้ง หรอือาจจะ sensor แบบอืน่ๆ  

o ระบบแสดงภาพ เชน่ จอภาพ  
o ระบบประมวณผลเพือ่สรา้งวตัถ ุ3D เชน่ ตัว

โปรแกรมทีเ่ราลงไวใ้นคอมพวิเตอร ์ 



ตวัอยา่งระบบ HCI 

  

 
 
Gesture Recognition  
เทคโนโลยตีรวจจับภาษากาย ศาสตรแ์หง่การบรูณาการระหวา่งสิง่มชีวีติ 
กบัจักรกล (Life and Machine Integration) คอื HMI (Human-
Machine Interface) หรอืการเชือ่มตอ่ระหวา่งมนุษยก์บัจักรกล ซึง่จะท า
ใหก้ารเชื่อมต่อในเรื่องของการแสดงออกทางภาษากาย หรือ                       
อากปักรยิา ระหวา่งมนุษยก์บัจักรกลเกดิขึน้ได ้
 



ASSIGNMENT 

  

 
 
ใหย้กตวัอยา่งอปุกรณ ์เทคโนโลย ีในปจัจบุนั ทีม่กีารปฏสิมัพนัธก์บั
ผูใ้ชง้าน หรอื Interactive คนละ 1 ตวัอยา่ง พรอ้มบอก
รายละเอยีด  
o ผูใ้ชค้อืใคร  
o อปุกรณ์คอือะไร  
o ชอ่งทางปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งอปุกรณก์บัผูใ้ช ้ 
o วาดรปูอปุกรณแ์ละผูใ้ชใ้นการท างาน  
 

งานเดีย่ว 



ค าถามทา้ยบท 

  

 
 
1. อธบิายความหมายของระบบปฏสิมัพนัธ ์
2. บอกประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการออกแบบระบบปฏสิมัพนัธ ์
3. อธบิายองคป์ระกอบของระบบ HCI 
4. จงอธบิายระบบตอ่ไปนี ้ 

 Gesture Recognition  
 Augmented Reality 
 Face recognition  
 Ubiquitous 

 



  

 
 

Q & A 

Thank you … 
Aj.jiravadee yoyram 


