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บทคัดย่ อ
อุปกรณ์พกพาได้ มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลาย และมีคณ
ุ สมบัตหิ ลายอย่างที่เป็ นข้ อจากัดเช่นกัน
ได้ แก่ ขนาดหน้ าจอที่เล็ก และปุ่ มกดที่มีจานวนจากัด เป็ นต้ น สาหรับประสิทธิภาพของอินเตอร์ เฟสได้
คานึงถึงผู้ใช้ งานเพื่อให้ เข้ าถึงเมนูได้ ง่ายละรวดเร็ ว อีกทังพื
้ ้นฐานของอินเตอร์ เฟสนันค
้ านึงการใช้ งานของ
ผู้ใช้ เพื่อให้ เข้ าถึงข้ อมูลให้ ง่ายบนโปรแกรมทัว่ ไป ดังนันจึ
้ งมีการออกแบบเมนูบนอุปกรณ์พกพกเพื่อทดสอบ
การใช้ งานให้ เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ ้น จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่า เมนูรูปภาพและข้ อความมีการเข้ าถึง
คาสัง่ ที่เร็วกว่า เมนูข้อความอย่างเดียวและเมนูรูปภาพอย่างเดียว ตามลาดับ สาเหตุที่ทาให้ เมนูรูปภาพ
อย่างเดียวเข้ าถึงคาสัง่ ได้ ช้า เพราะการแยกความแตกต่างของเมนูรูปภาพบางครัง้ ไม่สามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างเมนูได้ อย่างชัดเจนหรื อกากวม ดังนันจึ
้ งได้ ศกึ ษาเทคนิคการแสดงมโนภาพแบบฟิ ชอาย
(Visualization Technique, Fisheye View) เข้ ามาช่วยเสริมการออกแบบเมนูบนอุปกรณ์พกพา ซึง่ เป็ น
ที่มาของคาถามในการวิจยั ว่า ถ้ ามีการนาเทคนิคการแสดงมโนภาพแบบฟิ ชอายเข้ ามาร่วมกับเมนูรูปภาพ
อย่างเดียว เมนูข้อความอย่างเดียว และเมนูรูปภาพและข้ อความ สามารถใช้ งานได้ ดีกว่าแบบไม่มีเทคนิค
การแสดงมโนภาพแบบฟิ ชอายหรื อไม่
งานวิจยั นี ้ได้ มงุ่ เน้ นถึงประสิทธิภาพของการใช้ งานของเมนูรูปภาพอย่างเดียว เมนูข้อความอย่าง
เดียว และเมนูรูปภาพและข้ อความร่วมกับเทคนิคการแสดงมโนภาพแบบฟิ ชอาย การวัดนันจะพิ
้
จารณาถึง
ตัวแปรอิสระซึง่ ประกอบไปด้ วยจานวนของความผิดพลาดในการเลือกรายการบนเมนูและความพึงพอใจที่
มีตอ่ รูปแบบของเมนู ซึง่ ประกอบด้ วยตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรชนิดของเมนู 3 ระดับ (เมนูรูปภาพอย่าง
เดียว เมนูข้อความอย่างเดียว และเมนูรูปภาพและข้ อความ) และตัวแปรการแสดงมโนภาพแบบฟิ ชอาย 2
ระดับ (แบบมีฟิชอายและแบบไม่มีฟิชอาย) โดยทาการทดลองกับผู้เข้ าร่วมการทดลองจานวน 60 คน (ชาย
32 คน และหญิง 28 คน) ผู้เข้ าทาการทดลองส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่ทางานแล้ ว ที่มีชว่ งอายุ 26-30 ปี ผู้ทาการ
ทดลองจะใช้ เมนูแตกต่างกันในแต่ละกลุม่ โดยแบ่งเป็ นกลุม่ ละ 10 คน จานวน 6 กลุม่ ผลการทดลองแสดง
ให้ เห็นว่าเมนูข้อความเข้ าถึงรายการเมนูได้ ดีกว่าเมนูรูปภาพและเมนูรูปภาพและข้ อความอย่างมีนยั สาคัญ
ไม่วา่ กรณีที่มีฟิชอายหรื อไม่มีฟิชอาย สาหรับความผิดพลาดและความพึงพอใจนันไม่
้ แตกต่างกันไม่วา่ จะ
เป็ นประเภทของเมนูหรื อการแสดงร่วมกับมโนภาพแบบฟิ ชอายหรื อไม่มีฟิชอาย

Abstract
Mobile devices have become widely used. They have unique and limited features such as small
screen display and small buttons. The effective interfaces to users for rapid and often accesses are required.
A menu is a basic user interface which can provide easy accesses to systems and in suitable for general
users; therefore, menus on mobile devices should be examined to be more effective. According to research,
image and text menus have quicker accessibility to the commands than text menu or image menu,
respectively. The reason why image menu has slower accessibility to the commands is because its inability to
differentiate between menus. As a result, the researchers employed the visualization technique, Fisheye View
in designing the menus on mobile devices; this leads to the question: whether the Fisheye View in image
menu, text menu, and image and text menu can enhance the accessibility or not.
This research aimed to investigate the effectiveness of the usage of image menu, text menu, and
image and text menu, with the Fisheye View. The dependent measures consisted of number of errors in menu
selection, and the user’s satisfactory in the types of menu. The between-subject design of the experiment was
conducted with two factors: three levels of menu (image menu, text menu, and image and text menu) and two
levels of Fisheye View (with and without the Fisheye View). The experiment was done with 60 subjects (32
males and 28 females) whole ages range between 26 and 30 years. Each group of experiments had ten
participants. The results show that the text menu had better accessibility then the image menu, and image
and text menu significantly, regardless of featuring with the Fisheye View or not. And for the number of errors
and the user’s satisfactory are not significantly both of types of menu and Fisheye View.

