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บทคัดยอ: นักพัฒนาซอฟตแวรลดระยะเวลาในการผลติซอฟตแวรของระบบปฏิบัติการท่ีมีความแตกตางกันดวยการใชซอฟตแวรท่ีสามารถเขียนครั้งเดียวได
สองระบบปฏิบัติการบนโทรศัพทมือถือ แตอยางไรก็ตามกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสท่ีเขียนออกมาไมสามารถท่ีจะแปลงใหออกมาเปนสองระบบปฏิบัติการได
อยางแตกตางกันใหเหมือนกับระบบปฏิบัติการแบบดั้งเดิม  จึงเปนปญหาในการวิจัยท่ีวาผูใชงานท่ีใชระบบปฏิบัติการเดียวมาโดยตลอดสามารถใชงานกราฟก
ขามแพลตฟอรมไดหรือไมเพราะอาจจะเกิดปญหาดานความไมสอดคลองกันระหวางการออกแบบแอพพลิเคชัน่และระบบความคิดของสมอง โดยการศึกษา
ครั้งน้ีจะเนนเรื่องการทดสอบ 3 สวน คือ การทดลองแรกเปนการนำทางท่ีตองใชกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสสำหรับขอมูลปริมาณมาก โ ดยเปรียบเทียบ
ระหวาง Navigation drawer bar ในระบบปฏิบัติการ Android กับ Table ของ iOS การทดลองท่ีสองคือการนำทางสำหรับขอมูลปริมาณนอยระหวาง Tab 
bar ท่ีนิยมใชกันมากใน iOS เปรียบเทียบกับ Navigation drawer bar สวนสุดทายจะศึกษาองคประกอบดานกราฟกท่ีมีรูปลักษณแตกตางกันโดยสิ้นเชิงเชน 
ปฏิทินของ Android เทียบกับ Date picker ของ iOS โดยการศึกษาครั้งน้ีจะทำการทดสอบผูใชระบบปฏิบัติการเดียวมาโดยตลอด ผลจากศึกษาพบวา ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญระหวาง Navigation drawer bar กับ Table สำหรับการคนหาขอมูลปริมาณมาก ในขณะท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ของขอมูลปริมาณนอย ผูใชตองการ Tab bar มากกวา Navigation drawer bar ในดานของรูปลักษณท่ีตางกันก็ไมมีปญหาดานการทำงานขามแพลตฟอรม
เน่ืองจ ากผูใ ชไดคุนเคยกับการใชกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสน้ันในแอพพลิเคชั่นท่ัวไป  การศึกษาครั้งน้ีทำใหทราบวากราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสของ
แอพพลิเคชั่นขามแพลตฟอรมสามารถพัฒนาตอไปในอนาคต 

ABSTRACT: Software developers reduce the time of development by using the cross platform mobile app. However, the Graphic 
User Interface (GUI) designed by using the cross-platform app was nearly the same for both Android and iOS platform. This inspires 
the study of how users can use the GUI across the platform. The objective of the study is to investigate how users develop their 
mental models to use the cross-platform app. This study covers three experiments. The first experiment is on the navigation menu 
for a lot of data such as Navigation drawer bar in Android and Table in iOS. Second investigation is the navigation for small 
amount of data such as Tab bar in iOS comparing with Navigation drawer bar on Android. The last experiment is the GUI that was 
designed different look and feel, for example, the Android calendar comparing with Date picker in iOS. The result shows that there  
is no significant difference of effectiveness between Navigation drawer bar and Table in the first test. For the second test, subjects 
preferred the Tab bar over the Navigation drawer bar when searching small amount of data. For the last experiment, there is no 
significant difference between Android Calendar and iOS date picker.  Subject experienced those GUI from other apps. This study 
suggests the GUI of cross-platform can be used for further development.    

คำสำคัญ: ขามแพลตฟอรม การนำทาง กราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟส ปจจัยมนุษย ระบบปฏิบัติการ 
Keywords: Cross-platform, Navigation, GUI, Human Factor, Operation system 

 

1.  บทนำ 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพทมือถือมักจะใชเวลาในการพัฒนาคอนขางมาก อีกทั้งยังตองการทักษะที่
หลากหลายจากนักพัฒนาในการเขียนโปรแกรมทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดังน้ันจึงมีหลายผูผลิต
ซอฟตแวรไดออกแบบวิธีการเขียนโปรมแกรมคร้ังเดียวแตไดสองระบบปฏิบตัิการที่เรียกกนัวา Cross-platform  ที่มี
การออกแบบตัวเฟรมเวิรคเชน Ionic framework, React Native, Titanium และ Flutter  ประโยชนของการทำ 
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Cross-platform ก็คือ คาใชจายในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากกวาเพราะไมตองจางนักพัฒนาที่มีทักษะการเขียน
โปรแกรมทั้งสองระบบปฏิบัติการ และสามารถนำโคดที่เขียนกลับมาใชใหมได ลดระยะเวลาในการสงผลิตภัณฑเขาสู
ตลาด อุปสรรคดานเทคนิคก็นอยกวาเพราะนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นไมตองเรียนรูภาษาโปรแกรมมิ่ง เชน Objective-C 
ของระบบปฏิบัติการ iOS หรือโปรแกรม Java ของระบบปฏิบัติการ Android [1] ในปจจุบันองคกรหลายแหงใน
ประเทศไทยก็เร่ิมการใช Cross-platform เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

นิยามคำวา Cross-platform หมายถึงกลุมของยูสเซอรอินเตอรเฟสสำหรับบริการหน่ึง ๆ ที่สามารถเลนไดบน
สองแ พลตฟอรมหรือมากกวา ผู ใชสามารถที่จะเขาถึ ง Cross-platform ไดดวยการใชระบ บปฏิบั ติการบ น
โทรศัพทมือถือที่ตนเองใชอยู ปญหาที่พบสวนใหญในการทำ Cross-platform ก็คือ ผูใชพบความยากลำบากในการ
คนหาองคประกอบของยูสเซอรอินเตอรเฟสที่วางไวอยู ในตำแหนงที่แตกตางจากสิ่งที่ผูใชเคยรูมา [2] งานวิจัยดาน
ความสามารถในการใชงานและประสบการณของผู ใชในเร่ืองของ Cross-platform ไดมี รูปแบบที่ทำอยูสองดาน
ดวยกัน คือ ดานที่เปน Cross-platform ระหวางเคร่ืองมือที่ตางกัน เชน ระหวางคอมพิวเตอรกับโทรศัพทมือถือ [3] 
อีกดานหน่ึงของการศึกษาเปนระหวางระบบปฏิบัติการที่แตกตางกันคือ ไดมีการใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหการ
รองเรียนของการใชแอพพลิเคชั่นจำนวน 50 ซอฟตแวร จากผลการวิเคราะหพบวาผูใชงาน iOS มีการรองเรียนของ 
Native แอพพลิเคชั่นมากกวา Cross-platform แอพพลิเคชั่นทั้งในเร่ืองการใชงานยกเวนประสิทธิภาพของ
แอพพลิเคชั่น [4] เร่ืองน้ีอาจจะชี้นำวา Cross-platform อาจจะมีความสามารถเหนือ Native แอพพลิเคชั่นถามีการ
ผลิ ตที่ ดีพ อ อี กงานวิจัยคื อได มีก ารทด สอ บ ซอ ฟต แว รที่ ใช ท ำ Cross-platform ที่ ชื่อ  Titanium mobile 
development environment ผลปรากกฎวาไมคอยมีความแตกตางกับ Native version ในระบบปฏิบัติการ 
Android ในทางตรงขามผู ใชตองการเลือก Native version บนระบบปฏิบัติการ iOS มากกวา Cross-platform [5] 
ดังน้ันควรมีการศึกษาถึงสาเหตุปญหาของการใชงาน Cross-platform 

การใช Cross-platform ก็ยังมีปญหาในดานการเขียนกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟส (Graphic User Interface – 
GUI) ที่สามารถเปลี่ยนไปตามมาตราฐานของ Human Interface Design Guidelines [6] และ Material Design 
Guideline [7] ไดพรอมกัน เชน ถาเขียนโปรแกรมใหปฏิทินมีรูปลักษณเหมือนตัวหมุน (Spinner) สำหรับการเลือก
ตัวเลขของ iOS ก็ไมสามารถเปลี่ยนรูปเปนปฏิทินตั้งโตะของ Android ได  ทั้งสองแนวทางการออกแบบของ
ระบบปฏิบัติการมีลักษณะบางอยางที่คลายกันและบางอยางที่แตกตางกันออกไปอยางสิ้นเชิง จากการเปรียบเทียบทั้ง
สองระบบ ในทางปฏิบตัิถานักออกแบบไดดำเนินการออกแบบแอพพลิเคชั่นตามมาตรฐานการออกแบบที่ผูผลิต
ระบบปฏิบัติการไดชี้นำไว ก็จะทำใหผูใชงานเขาใจงาย  และเกิดคุณภาพของตัวแอพพลิเคชั่น  ดังจะเห็นไดวาผูบริโภค
เมื่อซื้อโทรศัพทใหมขามระบบปฏิบัติการจาก Android มาเปน iOS จะมีการเปลี่ยนโทรศัพทกลับใชระบบปฏิบัติการ
เดิมหลังจากใชงานโทรศัพทใหมเพียงไมกี่สปัดาห  ทั้งน้ีอาจจะเปนปญหาเร่ืองความคุนเคยกับระบบเดิมหรือความยาก
ตอการใชงาน  
 ปญหาที่พบมากสำหรับผูที่ใชโทรศัพทมือถือบนระบบปฏิบัติการหน่ึงไมสามารถใชกับอีกระบบปฏิบัติการหน่ึงได 
จากการสำรวจที่บ ริษัทแหงห น่ึงของผู ใชทั้งหมด 119 คนพบวามีผูใชที่ เปน iOS อยู 39 คน (33%) และคนที่ใช 
Android อยูที่ 34 คน (28.5%) ในขณะที่มีคนใชทั้งสองระบบอยูที่ 46 คน (38%) สาเหตุที่พบวาคนสวนใหญไม
สามารถใชสองระบบไดเพราะเร่ืองของ Mental model [8] ซึ่งเปนแผนภาพในสมองของผูใชคุนเคยกับระบบหน่ึง 
และเมื่อ Conceptual model หรือสิ่งที่นักออกแบบวางแผนระบบไมตรงกับแผนภาพในสมองของผูใชก็จะทำใหเกิด
ปญหาของการใชงาน 
 



 
 
 

                                                                                                      วารสารการยศาสตรไทย: ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2563   
 
 

สกล ธีระวรัญู   |  3 

 
 

 
 

รูปที่ 1: เปรียบเทียบระหวาง GUI ที่ใชกับ Android และ iOS ตามลำดับเริ่มจาก a) Navigation drawer bar, b) Table 
เมื่อกดก็จะเปดหนาถัดไป c) Navigation drawer bar, d) Tab bar, e) Calendar date picker, f) Date picker  

 

รูปที่ 1 เปนการเปรียบเทียบตัวอยางของกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสระหวาง Android และ iOS โดยการ
เปรียบเทียบระหวาง a) และ b) คือ การนำทางสำหรับขอมูลปริมาณมาก ทั้งน้ี a) Navigation drawer bar ของ 
Android มีลักษณะเหมือนแผนภูมิตนไม (Hierarchical navigation) ที่มีลูกศรชี้ลงสามารถขยายเพื่อดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได เมื่อเปรียบเทียบกับ b) Table ของ iOS ที่มีการวิธีเขาถึงขอมูลโดยการกดลูกศรชี้ไปทางขวาเพื่อเปลี่ยน
หนาเพจไปทีละหนาเมื่อลงลึกถึงขอมูลตางระดับ ขอสมมุติฐานน้ีคือ Navigation drawer bar แตกตางจาก Table 
อยางไรในเชิงประสิทธิภาพการใชงาน   
 ขอสมมติฐานที่ 2 เปนเร่ืองการนำทางสำหรับขอมูลปริมาณนอย เราตองการทราบวาระหวาง c) Navigation 
drawer bar ที่ใชใน Android (แถบเมนูดานซายมือ) สามารถที่จะมาใชนำทางเทียบกับ d) Tab bar ที่ใชกันมากใน 
iOS  (แถบเมนูดานลางของจอ ) ขอสมมุติฐานในสวนน้ีคือ การนำทางที่แสดงลำดับชั้นของหัวขอ (Navigation 
drawer) และการนำทางที่แสดงหัวขอดานลาง (Tab bar) แบบใดจะมีประสิทธิภาพมากกวากัน 
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ขอสมมติฐานที่  3 คือ รูปลักษณที่ตางกันมีผลตอการใชงานระหวางผู ใช iOS และ Android อยางไร e) 
Calendar date picker ที่นิยมใชกันมากใน Android เทียบกับ f) Date picker สำหรับ iOS สามารถแสดงวัน เดือน 
ป ซึ่งปฏิทินของ Android เปนรูปลักษณเหมือนปฏิทินตั้งโตะ ในขณะที่รูปลักษณของ iOS จะเหมือนกับวงลอหมุน
ของตัวเลข  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคอยู 3 ประการดวยกัน คือ 

• เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการคนหาขอมูลเชิงลึกระหวาง Navigation drawer bar และ Table  

• เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความแตกตางในการใช Navigation drawer bar เมื่อเปรียบเทียบกับ Tab 
bar ในการหาขอมูลปริมาณนอย 

• เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการใชงานรูปลักษณกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสที่แตกตางกันระหวาง 
Calendar date picker และ Picker  

• เพื่อศึกษาผลกระทบเมื่อผู ใชระบบปฏิบัติการเดียวมาโดยตลอดที่ เปลี่ยนมาใชกราฟกยูสเซอร
อินเตอรเฟสของอีกระบบ 

 
2. วิธีการศึกษา 

2.1 กลุมตัวอยาง 

ผูรวมวิจัยทั้งหมด 16 คนที่ถูกคัดกรองโดยตองมีคุณสมบัติคือ มีประสบการณการใชระบบปฏิบัติการ iOS หรือ 
Android อยางใดอยางหน่ึงมาอยางนอย 3-5 ป คร้ังน้ีมีผู เขารวมที่ใชระบบปฏิบัติการ iOS จำนวน 8 ทานและ 
Android จำนวน 8 ทาน โดยแตคนจะใชเวลาในการทดสอบทั้งสิ้น 40 นาทีตอบุคคล รวมเวลาการสัมภาษณหลัง
ทดสอบ  
 
2.2 เครื่องมือในการทดสอบ 
 การวิจัยคร้ังน้ีไดใชซอฟตแวรในการบันทึกเวลาและความผิดพลาดจากพฤติกรรมที่ชื่อ Boris [9] และใชโปรแกรม
คำนวณทางสถิติ PSPP [10] ในการวิเคราะหความแตกตางอยางมีนัยสำคัญโดยจะคำนวณดานเวลาและปริมาณความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในเร่ืองของการจำแนกความผิดพลาดของมนุษย [11] จะถูกวิเคราะหผลโดยหลักการของ Human 
Factors Design Process for Medical device [12] 
 
2.3 งานที่ใชในการทดสอบ 
 การทดสอบจะมีการบันทึกหนาจอโทรศัพทมือถือและเสียงโดยจะมีการจำลองแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยูบน 
Browser ที่เขียนดวย Ionic framework โดยจะใช Web browser ในการเปดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือทั้ง
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android มีการจับเวลาและความผิดพลาด หลังจากการทดลองใหผูใชใสคะแนนความพึง
พอใจตั้งแต 1 ถึง 5 โดย 1 คือ ไมพอใจ สวน 5 คือ พอใจมาก ไดมีการสลับการทดลองระหวางระบบปฏิบัติการทั้ง
สองเพื่อไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ ตารางที่ 1 เปนงานที่ใชในการทดสอบซึ่งจะมีงานหลัก ๆ อยู 3 งาน โดย
งานที่  1 และ 2 เปนงานเกี่ยวกับการนำทาง ซึ่งงานที่  1 เปนการทดสอบการนำทางระดับลึกดวย Navigation 
drawer bar และ Table งานน้ีจะใหผูเขารวมทดสอบคนหาขอมูลรายชื่อบุคลากรในองคกร งานที่สองจะเปนการนำ
ทางของขอมูลปริมาณนอยโดยจะมีงานยอยจำนวน 3 งาน ผูเขารวมทดสอบตองทำการจองหองกิจกรรมหรือบริการ
และเมื่อผูทดสอบหาขอมูลพบใหตอบวาหองหรือกิจกรรมน้ันวางหรือเต็ม งานที่  3 เปนงานทดสอบรูปลักษณของ
อินเตอรเฟสที่มีความแตกตางกันทั้งสองระบบปฏิบัตกิารวาจะมีผลตอการใชงานอยางไร 
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ตารางที่ 1: งานสำหรับ GUI บน Android รุน 10 และ iOS รุน 13.5 
งาน Android iOS 

1.คนหาชื่อคนในองคกร Navigation Drawer 
ฝายประสิทธิภาพการผลติ แผนก เทคโนโลยี 
หนวย เทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อ กรรยา 
มาธิตนันท (นามสมมุติ) 

Table 
ฝายบริหารศักยภาพองคกร และอยูแผนก
ทรัพยากรบุคคล ชื่อคุณปราณ ีเลขาสุข (นาม
สมมุติ) 

2.จองหองกจิกรรมหรือ
บริการแลวเช็ควาหอง
เต็มหรือวาง 

Navigation Drawer 
1. บริการนวดรอบเย็น ที่หมวดพักผอน 
2. โตะปงปอง ที่หมวดกิจกรรม  
3. หนังสอื Creative Confidence ทีห่มวด พัฒนา
ทักษะ 

Tab Bar 
1. หองดูหนัง สำหรับ 2 คน ที่หมวดพักผอน (เต็ม) 
2. Board Game Werewolf ที่หมวดกิจกรรม 
(วาง) 
3. Workshop empathize 101 ทีห่มวด พัฒนา
ทักษะ (วาง) 

3. ใหต้ัง วัน เดือน ป  
สำหรับการโพสต
ประกาศ 

Calendar date picker Date Picker 
งดการใชหอง ประชุมทั้งหมด เนือ่งจากจำเปนตองพนยา ฆาเชื้อ ปองกนั Covid-19 ในชวงวันที่กำหนด
ดังนี้ เริ่มตน วันที่ 7 June 2020 (เดือน 6) และ สิ้นสุด วันที่ 7 Aug 2020 (เดือน 8) และ ใหดำเนนิการ 
ลงโพสตประกาศใหสำเร็จ   

 

3. ผลการศึกษา 

3.1 ประสิทธิภาพ 
 ตารางที่  2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละงานของผูใช Android และ iOS โดยใช Paired 
sample t-test จากขอสมมุติฐานขอแรกคือเร่ืองการนำทางเชิงลึก พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ เชน การ
คนหาชื่อคนในองคกร จะสังเกตไดวาเวลาเฉลี่ยของการใช Navigation drawer bar (M = 33.35 วินาที , SD = 
11.24)   ของ Android ที่เปนเมนูออกมาจากดานซายเมื่อเปรียบเทียบกับ Table ของ iOS (M = 31.24 วินาที, SD 
= 10.83)   ไมมีความแตกตางอยางเปนนัยสำคัญ ถาสังเกตจะพบวาการที่ เมนูรวมศูนยเปนเมนูเดียวของ Navigation 
drawer bar นาจะไดเปรียบเพราะไมมีการเปลี่ยนหนาจอไปเร่ือย ๆ เหมือนการนำทางแบบ Table ที่ทำใหเสียเวลา 
แตทายที่สุดแลวเวลาหรือความผิดพลาดที่ใชไมแตกตางกันมากนักสำหรับการหาขอมูลที่มีปริมาณมาก 

 ในขอสมมุติฐานขอที่สองพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญของการจองหองกิจกรรมโดยที่การใช Tab menu 
เปนเมนูอยูดานลางที่ ใชกันมากใน iOS (M = 38.63 วินาที , SD = 11.63) มีอัตราความเร็วเฉลี่ยนอยกวาการใช 
Navigation drawer bar ข อ ง  Android (M = 50.11 วิ น าที , SD = 23.11), t(15) = -2.15, p=0.049* ซึ่ ง
หมายความวา ถาใชเมนูที่มาจากดานลางในการหาขอมูลปริมาณนอยจะไดประสิทธิภาพมากกวา ในเร่ืองของความ
ผิดพลาดพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญเชนเดียวกับคาเฉลี่ยเร่ืองเวลา ซึ่งงานจองหองกิจกรรมมีคาเฉลี่ยของ
ความผิดพลาด Navigation drawer bar (M = .75 วินาที , SD = .93) สูงกวา Tab bar และมีความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญ t(15) = -3.22, p = 0.006**  ในงานอื่น ๆ เชน การคนหาชื่อคนในองคกรและตั้งวันเดือนป ไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญ ถามาดูเร่ืองจำนวนคร้ังที่ผิดพลาดของ Navigation drawer bar จะพบวามีทั้งหมดถึง 13 
คร้ัง ก็คือความผิดพลาดที่เกิดจาก Mistake เชน การตีความผิดถึง 11 คร้ัง เน่ืองผู ใชตีความผิดจากชื่อหมวด ความ
ผิดพลาดที่เกิดจาก Lapse จำนวน 1 คร้ังเชน การลืมเปาหมายที่จะทำ และความผิดพลาดที่เปน Slip จำนวน 1 คร้ัง
คือ การกดผิดพลาด 



 
 

 
 การศึกษากราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสขามแพลทฟอรมของระบบปฏิบัติการโทรศัพทมือถือ 
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 ในขอสมมุติฐานขอที่สามพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญในเร่ืองคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชของ Picker ของ 
iOS (M=14.44 วิ นาที , SD =7.64) แล ะ Calendar date picker ข อง  Android (M=15.74 วิ นาที , SD =7.49) 
เชนเดียวกันกับคาความผิดพลาด 
 

ตารางที่ 2: เปรียบเทียบเวลาเฉล่ียของการใช Android GUI และ iOS GUI 

Tasks คาเฉลี่ยเวลา(วินาที) คานัยสำคัญ 
(2 tailed) 

คาเฉลี่ยความผิดพลาด คานัยสำคัญ 

Android GUI iOS GUI Android GUI iOS GUI (2 tailed) 
1. คนหาชื่อคนในองคกร 33.35(11.24) 31.24(10.83) 0.642 0.25(0.58) 0.38(0.72) 0.16 

2. จองหองกิจกรรม 50.11(23.11) 38.63(11.65) 0.049* .75(.93) 0(0) 0.006** 

3. ตั้งวันเดือนป 15.74(7.49) 14.44(7.64) 0.378 0.71(0.81) 0.35(0.34) 0.18 

* คาความแตกตางอยางมีนัยสำคัญท่ี 95% (p value < 0.05) ** คาความแตกตางอยางมีนัยสำคัญท่ี 99% (p value < 0.01) 

 

3.2 การทดสอบผูใชระบบปฏิบัติการเดียว      

 การศึกษาคร้ังน้ีมีคำถามวิจัยวาผูใชที่ใชระบบปฏิบัติการเดิมตลอดของแตละระบบจะมีปญหาในการใชงานหรือไม
เมื่อพบกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสที่ขามระบบปฏิบัติการมา จากการทดสอบดวย Independent sample t-test 
พบวา ไมมีความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางผูใชทัง้สอง ในงานแรกที่เปนการคนหาชื่อคนในองคกรดวย Navigation 
drawer bar พบวาคาเวลาเฉลี่ยของผูใช Android (M = 40.35 วินาท,ี SD = 11.89)  ไมตางจาก iOS มากนัก (M = 
36.90 วินาที, SD = 11.95)  เชนเดียวกับการคนหาพบวาผูใช iOS (M = 46.31 วินาท,ี SD = 21.35) มีคาความเร็ว
เฉลี่ยวมากกวาผู ใช Android ไมมากนัก (M = 53.90 วินาท,ี SD = 26.03)  ในสวนที่เปน Tab bar ผูใช iOS นาจะ
ไดเปรียบกวาผู ใช Android แตคะแนนคาเฉลี่ยของก็ไมไดแตกตางกันมากนักโดยคาเฉลี่ยเวลาของผูใช iOS  (M = 
16.38 วินาที, SD = 8.81) นอยกวาของผูใช Android เล็กนอย (M = 15.10 วินาที, SD = 6.44) ในการตั้งวันเดือนป
ปฏิทินของผูใช Android มีคาเฉลี่ยความเร็ว (M = 34.48 วินาที, SD = 13.10) เกือบเทากับผูใช iOS (M = 32.22 
วินาที, SD = 9.82)  ในการใช Date Picker ของ iOS คาเฉลี่ยเวลาของผูใช iOS อยูที่  (M = 30.62 วินาท,ี SD = 
13.08) ซึ่งไมตางมากกับผูใช Android (M = 31.86 วินาที, SD = 8.92) 
 

3.3 ความพึงพอใจของผูใช      

จากการสัมภาษณหลังการทดสอบในดานความพึงพอใจโดยการใหคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 ในรูปที่  2 เปน
ปริมาณคะแนนความพึงพอใจของ 3 การทดลอง 

ในขอสมมุติฐานที่ 1 ผูเขารวมทดสอบสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจที่สอดคลองกับประสิทธิภาพการใชงาน 
กลาวคือระดับคะแนนความพึงพอใจของงานจองหองกิจกรรมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญระหวาง  
Navigation drawer bar (M = 4.00, SD = 0.97)  และ Table (M = 4.19, SD = 0.91)   

ในขอสมมุติฐานที่ 2 มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญระหวางคาเฉลี่ยของ Navigation drawer bar (M = 3.50, 
SD = 1.03) ที่นอยกวา Tab bar (M = 4.56, SD = 0.63); p value = 0.08* ผูใชใหคะแนน Tab bar เน่ืองจาก
ความงายในการใชงานและสามารถมองเห็นขอมูลไดทันที ไมจำเปนกดเขาไปดูแตละหัวขอเหมือน Navigation 
Drawer 



 
 
 

                                                                                                      วารสารการยศาสตรไทย: ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2563   
 
 

สกล ธีระวรัญู   |  7 

 
 

ในขอสมมุติฐานที่ 3 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญระหวางผู ใชที่เปน iOS และ Android มากนัก คาเฉลี่ย
ความความพึงพอใจขึ้นกับการใชงานที่งายมากกวาความคุนเคย ถึงแมวาจะมีผู ใชบางคนที่ถนัดกราฟกยูสเซอร
อินเตอรเฟสที่มีลักษณะเฉพาะ เชน Date picker ของระบบปฏิบัติการ iOS คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใช iOS (M = 
3.63, SD = 1.06)  ไมแตกตางจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชทีเ่ปน Android (M = 4.00, SD = 0.93)   

 

 

รูปที่ 2: ปริมาณคะแนนความพึงพอใจในการทดลองทั้งสามการทดลอง 

  
4. อภิปรายผลการศึกษา 

 มาตรฐานการออกแบบของ Apple ไดกลาวถึงการนำทางที่ เปนระดับชั้น Hierarchical navigation [2] และ 
Google ไดพูดถึง Flat navigation [3] แตทั้งสองบริษัทไมไดเป รียบเทียบวิธีการที่ใชงานกับกราฟกยูสเซอร
อินเตอรเฟสระหวางกนั ผลจากการทดลองพบวาทั้งสองระบบปฏิบัติการสามารถใชทดแทนกันได ยกตัวอยางเชน 
Navigation drawer bar ของ Android เหมาะสำหรับการหาขอมูลปริมาณมาก สามารถทดแทนดวยการใช Table 
ของ iOS ขอแตกตางคือ Navigation drawer bar สามารถเห็นขอมูลทั้งหมดในแถบเดียวกัน ในขณะที่ Table จะมี
การจำกัดปริมาณการแสดงผลขอมูลที่เสนอขอมูลทลีะหนาทำใหผูใชไมสบัสนกับปริมาณขอมูลที่มาก 

 ในการเปรียบเทียบการใชงานระหวาง Navigation drawer bar และ Tab bar พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญในเชิงประสิทธิภาพ เพราะ Tab bar ของ iOS เหมาะกับการคนหาขอมูลที่มีป ริมาณนอย และประเด็นที่
สำคัญคือ Visibility ที่ผู ใชสามารถเห็นวาเน้ือหาดานในของแตละหัวขอมีอะไรบางและสามารถหาขอมูลไดเร็วกวา 
Navigation drawer bar ในขณะที่ถาใช Navigation drawer bar ของ Android จะพบวาผูใชไมสามารถเห็นเน้ือหา
ในหัวขอทันทีจนกวาจะเปดดูขางในทำใหเกิดความผิดพลาดในการตีความไดงาย (Mistake)    

  การออกแบบกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสที่มีลักษณะเฉพาะที่ไมเหมือนกันทั้งสองระบบปฏิบัติการพบวา 
ประสิทธิภาพการใชงานและความพึงพอใจไมตางกันมาก เพราะวาผูใชมีประสบการณในการเชื่อมโยง Mental 
model [6] ของประสบการณในการใชแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน เชน ประสบการณสั่งซื้อของออนไลนทำ
ใหไมเกิดปญหาในการใชงาน ขอคนพบน้ีสวนทางกับผลการศึกษาของงานวิจัยที่มีมากอนหนา [5] ที่ผูใชของ iOS 
ตองการยูสเซอรอินเตอรอินเตอรเฟสแบบดั้งเดิมมากกวาผู ใช Android ทั้งน้ีเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีของซอฟตแวร
การสราง Cross-platform สมัยน้ันยังไมพัฒนาถึงขั้นที่จะเลียนแบบใหเหมือนกับแอพพลิเคชั่นแบบดัง้เดิมได  
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 นอกจากน้ีกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสของทั้งสองระบบปฏิบัติการมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน เชน ตัวปฏิทิน
ของ Android สามารถมองเห็นภาพรวมของวันเดือนปไดดีกวา iOS date picker ในทางตรงกันขาม Date picker 
ของ iOS สามารถเปลี่ยนระยะเวลาระดับรายปไดเร็วกวา ดังน้ันการใชกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสที่เปนเฉพาะทาง
ตองคำนึงถึงบริบทของการใชงานเปนสำคัญ  

 อีกสวนที่ผูใชแนะนำและนาสนใจคือการทำใหเกิดสวนผสมระหวางกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสของทั้งสองระบบ 
ยกตัวอยางเชน การใช Table ของ iOS ผสมกับระดับชั้นของหัวขอแบบ Navigation Drawer ของ Android สวนน้ี
ทำใหการหาขอมูลไดงายขึ้นเพราะนำจุดดีของทั้งสองระบบมารวมกัน 

 คำถามตอไปคือถาประสิทธิภาพในการใชงานบนแอพพลิเคชั่นไมตางกันแลวเหตุผลใดผู ใชไมซื้อโทรศัพทของ
ระบบปฏิบัติการใด ๆ  มาใชก็ได  สาเหตุเน่ืองจากการออกแบบที่นอกเหนือจากแอพพลเิคชั่นที่ไมใช Cross-platform 
เชน การตั้งคาในระบบปฏิบัติการ ตำแหนงการวางในที่ตาง ๆ ของทั้งสองระบบมีวิธีในการใชงานที่แตกตางกันและ
ไมไดอยูที่เดียวกันเสมอทำใหผูใชไมสามารถคนหาสิ่งที่ตองการพบไดงาย 

 
5. สรุปผล 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบวาผูใชดั้งเดิมที่ เปน iOS หรือ Android ไมมีความแตกตางกันในการใช Cross-platform 
แอพพลิเคชั่นทั้งในดานประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ผู ใชจำนวนมากแยกไมออกวากราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสใด
เปนของระบบปฏิบัติการใดเน่ืองจากวาแอพพลิเคชั่นในปจจุบันไดออกแบบโดยการใชสวนประกอบของกราฟกยูส
เซอรอินเตอรเฟสทั้งสองระบบทำใหผูใชมี Mental model ของอีกระบบอยูในโทรศัพทมือถอืของตน ความคุนเคย น้ี
ทำใหผูใชไม รูสึกถึงการใชงานที่ยาก สวนที่มีความแตกตางกันมากก็จะเปนในเร่ืองของระบบนำทางที่แตละ
ระบบปฏิบัติการนำเสนอการนำทางที่ เปนลักษณะเฉพาะ  Hierarchical navigation ของ Android สามารถ
ตอบสนองความตองการในการหาขอมูลปริมาณมาก สวนการนำทางดวย Tab bar เหมาะสำหรับการนำทางแบบ 
Flat navigation ที่มีป ริมาณขอมูลนอยจะทำใหมีประสิทธิภาพการใชงานไดดีกวา Hierarchical navigation ของ 
Android นอกจากน้ีแลวการเลือกใชกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสที่มี เอกลักษณเฉพาะของแตละระบบปฏิบัติการ
จำเปนตองคำนึงถึงบริบทของการใชงาน ดัง น้ันการศึกษาคร้ังน้ีชวยทำใหเราสามารถแนะนำกราฟกยูสเซอร
อินเตอรเฟสที่ เหมาะสมสำหรับการใชงานของ Cross-platform  หรือใชกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟสแบบดั้งเดิมเพื่อ
เปนแนวทางใหนักออกแบบไดเลอืกใชใหเหมาะสมกับการพัฒนาซอฟตแวร 
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