
บทที่ 6 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้
(User InterfaceDesign)

6.1 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้
สว่นประสานงานกบัผู้ ใช้เป็นการสัง่งานให้คอมพิวเตอร์ทํางานอย่างที่เราต้องการ ผู้ ใช้ จะต้องปอ้นข้อมลูและ

ชดุคําสัง่ตา่งๆ ให้กบัคอมพิวเตอร์โดยผา่นสว่นที่ทําหน้าที่ติดตอ่กบัผู้ใช้ งานซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 รูปแบบ
1. ประเภทคอมมานด์ไลน์(Command Line)

2. ประเภทกราฟิก(GUI– Graphical User Interface)

การโตต้อบดว้ยคอมมานดไ์ลน์
(Command Line)

การโต้ตอบคอมมานด์ไลน์เป็นการโต้ตอบกบัระบบโดยที่ผู้ใช้จะต้องพิมพ์คําสัง่ลงใน ชอ่งปอ้นคําสัง่ 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทํางานในระบบข้อเสียของเทคนิคนีค้ือผู้ใช้จะต้องจําคํา สัง่ ไวยากรณ์และกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
ทําให้ไมเ่ป็นที่นิยมในปัจจบุนั เชน่ ผู้ใช้ที่ชํานาญการใช้ระบบ ปฏิบตัิการ DOS ดงัแสดงในรูปที่ 6-1

การโตต้อบดว้ยกราฟิก
การโต้ตอบแบบกราฟิกเป็นการโต้ตอบกบัระบบด้วยการแสดงเมนคูําสัง่ ผู้ใช้ไมจ่ําเป็น ต้องจํา

คําสัง่เองรูปแบบเมนมูีดงันีค้ือ 

 1. Pull‐down Menu เมนแูสดงคําสัง่โดยแบง่รายการของคําสัง่เป็นหมวดหมู ่เมื่อผู้ใช้คลกิจะแสดง
รายการคําสัง่จากบนลงลา่ง แสดงดงัรูป 6-2 

 2. Pop‐up Menuเมนแูสดงคําสัง่เมื่อผู้ใช้คลกิเลือกวตัถุ (object) ใด ๆ ในจอภาพคํา สัง่หรือ
คณุสมบตัิที่เกี่ยวข้องกบัวตัถนุัน้จะถกูแสดงออกมา



หลกัเกณฑใ์นการออกแบบเมนูคาํสัง่
1. แตล่ะเมนคูําสัง่ควรเลือกใช้คําสัง่ที่สื่อความหมายได้ชดัเจน 

2. ควรมีการใช้ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่หรือตวัอกัษรพิมพ์เลก็ตามความเหมาะสม 

3. ควรมีการจดักลุม่คําสัง่ที่มีความเกี่ยวข้องกนัไว้ในกลุม่เดียวกนั 

4. ไมค่วรมีจํานวนเมนคูําสัง่มากเกินไป 

5. ควรมีเมนยูอ่ยสําหรับเมนคูําสัง่ที่มีการทํางานย่อยภายในมากเกินไป 

6. เมื่อมีการเลือกเมนคูําสัง่ ควรออกแบบให้มีแถบสีปรากฏที่เมนคูําสัง่ที่ถกูเลือก

เครื่องมือที่ใชใ้นการติดต่อประสานผูใ้ช ้
เครื่องมือที่ใช้สําหรับการติดตอ่ประสานกบัผู้ใช้แบบกราฟิกนัน้มีอยูม่ากมายและหลาก หลาย 

ผู้ออกแบบควรมีความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือแตล่ะชนิด และควรเลือกใช้ เครื่องมือเหลา่นีใ้ห้
ถกูต้อง ตวัอยา่งเครื่องมือตา่งๆ แสดงดงัรูปที่ 6-3 แสดงการออกแบบหน้า จอใช้เครื่องมือที่หลากหลายประเภท
สามารถอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

เครื่องมือที่ใชใ้นการติดต่อประสานผูใ้ช ้
เมนหูลกัจะแสดงอยู่บนสดุของจอภาพ เรียกว่า เมนบูาร์ (Menu Bar) บางซอฟต์แวร์ อนญุาต

ให้มีการเปลี่ยนแปลงเมนบูาร์หรือทลูบาร์ได้เองหรือสามารถเพิ่มเมนทูางลดัเพื่อให้ผู้ ใช้ สามารถเลือกคําสัง่เมนู
โดยการกดที่คําสัง่ที่ต้องการ หรือกดแปน้ ALT และตวัอกัษรขีดเส้นใต้

- ทลูบาร์(Tool bar) ประกอบด้วยสญัลกัษณ์รูปหรือปุ่ มที่แสดงทางลดัสําหรับคําสัง่ทัว่ไป 

- กลอ่งโต้ตอบ (DialogBox)จะเปิดขึน้เพื่อให้คําแนะนําบางอย่างกบัผู้ ใช้กลอ่งโต้ตอบ อนญุาต
ให้ผู้ใช้ปอ้นข้อมลูของงานที่ระบบจะต้องกระทํา

- กลอ่งข้อความ (Text Box) โดยสว่นใหญ่เป็นเครื่องมือสําหรับผู้ใช้ปอ้นข้อมลู

เครื่องมือที่ใชใ้นการติดต่อประสานผูใ้ช ้
- กล่องรายการ(ListBox)แสดงรายชื่อทางเลือกที่ผู้ ใช้สามารถเลือกได้ถ้ารายชื่อนัน้ เกินกว่า

กลอ่ง 

- บาร์แถบเลื่อน (ScrollBar)จะชว่ยให้ผู้ใช้สามารถเลือกทางเลือกอื่นแสดงในกลอ่งได้ 

- กล่องคําสัง่ผสม (Drop‐Down  ListBox)แสดงทางเลือกปัจจบุนั เมื่อผู้ ใช้กดลกูศร จะ
แสดงรายชื่อของทางเลือกให้เลือกได้ 

- ปุ่ มตวัเลือก (RadioButton)  หรือ ปุ่ มทางเลือก (Option Button)  จะแสดงกลุม่ ของ
ทางเลือกผู้ ใช้สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งทางเลือกเท่านัน้ ซึง่ทางเลือกนัน้ จะแสดงทางเลือก ที่ผู้ ใช้เลือกด้วยจดุ
สีดํา



เครื่องมือที่ใชใ้นการติดต่อประสานผูใ้ช ้
- กลอ่งกาเครื่องหมาย (Check  Box)  ใช้สําหรับการเลือกทางเลือกมากกว่าหนึ่งของ กลุม่โดย

ทางเลือกที่ถกูเลือกจะแสดงด้วยเครื่องหมายถกูหรือเครื่องหมายกากบาท 

- ปุ่ มคําสัง่ (Command  Button)  เพื่อให้เกิดกิจกรรมเช่น การพิมพ์หรือการร้องขอ ความ
ช่วยเหลือ โดยปกติการออกแบบหน้าจอต้องการความรู้สกึด้านความสวยงาม ดงึดดูความสนใจ ง่ายตอ่การใช้
และใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

6.2 การออกแบบอินพทุ
เทคโนโลยีการนําข้อมลูเข้ามีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ปัจจบุนัมีเทคนิคและอปุกรณ์ รับเข้าใหม ่ๆ 

เกิดขึน้ ดงัแสดงในตางรางที่ 6 -1

6.2 การออกแบบอินพทุ
การปอ้นข้อมลู (Data Entry) เป็นกระบวนการแปลงข้อมลูต้นฉบบัให้อยูใ่นรูปแบบที่ 

คอมพิวเตอร์อา่นได้และนําเข้าสูร่ะบบสารสนเทศวตัถปุระสงค์หลกัของการออกแบบข้อมลูเข้า มี 6 ข้อคือ

1. เลือกวิธีการนําเข้าและปอ้นข้อมลูเข้าที่เหมาะสม 

2. ลดปริมาณข้อมลูเข้า 

3. ออกแบบหน้าจอปอ้นข้อมลูที่สวยงามน่าสนใจ 

4. ใช้การตรวจสอบความถกูต้อง ชว่ยลดความผิดพลาดของข้อมลูเข้า 

5. ออกแบบอิงตามเอกสารต้นฉบบัที่ต้องการ 

6. ใช้การควบคมุสําหรับการนําข้อมลูเข้าที่มีประสทิธิภาพ

6.2.1 วธิีการนาํเขา้และป้อนขอ้มูล
โดยปกติการนําข้อมูลเข้ามี 2 วิธีคือแบบกลุ่มและวิธีแบบออนไลน์ทัง้สองวิธีมีข้อดีและข้อเสีย 

แตกตา่งกนัไป นกัวิเคราะห์ระบบจงึต้องพิจารณาถงึปัจจยัดงันี ้

1) การนําข้อมลูเข้าแบบกลุ่ม (Batch  Input)  การป้อนข้อมลูเข้าแบบกลุ่มจะกระทําตาม
กําหนดเวลา เชน่ รายวนั รายสปัดาห์หรือราย เดือน

2) การนําเข้าข้อมลูแบบเชื่อมตรง (Online  Input)  กิจกรรมของธุรกิจโดยสว่นใหญ่ต้องการ
การนําเข้าข้อมลูแบบออนไลน์ซึง่มีข้อดีเป็นสว่น ใหญ่รวมทัง้การตรวจสอบและการใช้ประโยชน์ของข้อมลูทนัที
วิธีการนําเข้าข้อมลูที่นิยมกนัคือ การเชื่อมตรงจากแหลง่ข้อมลูต้นฉบบัอตัโนมตัิ



ปริมาณขอ้มูลเขา้
การลดปริมาณข้อมลูเข้าจะเป็นการลดต้นทนุคา่แรงที่ไมจ่ําเป็น นําข้อมลูเข้าสู้ระบบเร็วขึน้และลด

ปริมาณข้อมลูผิดพลาดแนวทางในการนําข้อมลูเข้ามีดงัตอ่ไปนี ้

1. นําเข้าเฉพาะข้อมลูที่จําเป็นเทา่นัน้

2. ไมป่อ้นข้อมลูที่สามารถได้จากแฟม้ข้อมลูหรือคํานวณจากข้อมลูอื่นได้ เชน่ ระบบ สร้าง
หมายเลขใบสัง่ซือ้วนัที่และเวลา

3. ไมป่อ้นข้อมลูคงที่ เชน่ ถ้าใบสัง่ซือ้เป็นกลุม่ในวนัเดียวกนั ผู้ใช้ควรจะปอ้นวนัที่เพียง

4. ใช้รหสั (Code) การปอ้นด้วยรหสัชว่ยลดเวลาในการนําข้อมลูเข้าได้มาก

6.2.2 การออกแบบหนา้จอป้อนขอ้มูล
หลกัการ ออกแบบหน้าจอปอ้นข้อมลูเข้ามีดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดตํ่าแหน่งในการเข้าถงึสําหรับปอ้นข้อมลู

2. เตรียมคําอธิบายหวัข้อของทกุๆ ฟิลด์ และแจ้งวา่ที่ใดที่ต้องปอ้นข้อมลูและ ขนาดสงูสดุของข้อมลูที่ปอ้นเข้าได้

3. แสดงรูปแบบตวัอยา่งถ้าผู้ใช้ต้องปอ้นคา่ที่มีรูปแบบพิเศษ เชน่ รูปแบบของวนัที่เป็น MMDDYY

4. ใช้การกดแปน้สิน้สดุ (Ending Keystroke) สําหรับทกุ ๆ ฟิลด์การกดแปน้ ENTER หรือแปน้ TAB
ควรจะหมายถงึการสิน้สดุของการปอ้น

5. ไมค่วรให้ผู้ ใช้ต้องปอ้นเลขศนูย์นําหน้า (Leading zero) สําหรับฟิลด์ตวัเลข

6.2.2 การออกแบบหนา้จอป้อนขอ้มูล
6. ไมค่วรให้ผู้ ใช้ต้องพิมพ์ศนูย์พว่งท้าย (Trailing zero)สําหรับตวัเลขหลงัจดุทศนิยม

7. แสดงคา่โดยปริยาย(Default) เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถกดแปน้ ENTER เพื่อยอมรับคา่ที่แนะนําได้

8. ใช้คา่โดยปริยาย เมื่อคา่ของฟิลด์นัน้คงที่สําหรับระเบียนข้อมลูถดัไปหรือตลอดชดุ การปอ้นข้อมลู

9. แสดงรายการคา่ของฟิลด์ที่ยอมรับได้

10. เตรียมวิธีการยกเลกิหน้าจอการปอ้นข้อมลูกลางคนั

11. ให้โอกาสผู้ใช้ยืนยนัความถกูต้องของข้อมลูที่ปอ้นโดยการถามข้อความ



12. เตรียมวิถีทางสําหรับผู้ใช้ในการเลื่อนระหวา่งฟิลด์บนฟอร์มตามลําดบัมาตรฐาน หรือตามลําดบัที่เลือก 

13. ออกแบบการวางฟอร์มบนหน้าจอให้ตรงกบัแบบของเอกสารต้นฉบบั

14. อนญุาตให้ผู้ใช้สร้างแก้ไขลบ และเรียกดรูะเบียนข้อมลู รูปที่ 6-4

15. เตรียมวิธีการที่อนญุาตให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ 

6.2.3 การลดขอ้ผดิพลาดการป้อนขอ้มูล
การลดปริมาณความผิดพลาดของการปอ้นข้อมลูเป็นการชว่ยเพิ่มคณุภาพของข้อมลู โดยทําการ

ตรวจสอบข้อมลูที่ประสทิธิภาพดงันี ้

1) การตรวจสอบแบบเรียงลําดบั (Sequence Checks) ใช้ในกรณีที่ข้อมลูเป็นแบบเรียงลําดบั

2) การตรวจสอบแบบคงอยู ่(Existence Checks) นํามาใช้ในกรณีนีเ้ป็นรายการข้อมลูบงัคบั

3) การตรวจสอบประเภทข้อมลู (Data Type Checks) ทดสอบให้แน่ใจวา่ข้อมลูนัน้ตรงตามประเภท
ข้อมลูที่ต้องการ

4) การตรวจสอบแบบชว่ง (Rang Checks) ทดสอบข้อมลูเพื่อตรวจสอบวา่อยูใ่นระหวา่งคา่ตํ่าสดุและ
คา่สงูสดุที่กําหนดไว้

5) การตรวจสอบแบบสมเหตสุมผล (Reasonable Check) เป็นการตรวจสอบข้อมลูที่ถกูต้องและสมเหตุ

6) การตรวจสอบแบบถกูต้อง (Validity Checks) ใช้ในการปอ้นข้อมลูที่มีคา่แน่นอน

7) การตรวจสอบแบบผสม (Combination Checks) ใช้กบัสองฟิลด์หรือมากกวา่เพื่อให้แน่ใจวา่มี
เหตผุลเมื่อนํามาพิจารณาร่วมกนั

6.3 การควบคุมขอ้มูลเขา้
การควบคมุข้อมลูเข้าเป็นการตรวจสอบที่จําเป็น ควรเน้นในทกุขัน้ตอนของการออกแบบ เพื่อให้

แน่ใจวา่ข้อมลูเข้านัน้ ถกูต้องสมบรูณ์และปลอดภยัทกุๆสว่นของระบบสารสนเทศและ ควรตรวจสอบกลบัได้วา่
มาจากแหลง่ข้อมลูใด ดงันัน้จงึต้องมีการจดัหลกัฐานรายการตรวจ สอบ (Audit trail) เพื่อบนัทกึ
แหลง่ที่มาและเวลาที่ปอ้นเข้าสูร่ะบบของแตล่ะรายการและควร มีกระบวนการสําหรับการจดัการเอกสาร
ต้นฉบบั ลงบนัทกึเวลาการรับเอกสาร



6.3.1 การออกแบบส่วนแสดงผล
ก่อนจะออกแบบสว่นแสดงผลหรือเอ้าท์พทุ นกัวิเคราะห์ระบบควรถามคําถามเหลา่นี ้ก่อนเพื่อให้

ออกแบบได้ถกูต้องมากยิ่งขึน้ คือ 

- ข้อมลูออกมีจดุมุง่หมายอยา่งไร 

- ใครต้องการระบบสารสนเทศ ทําไมต้องการ และนําไปใช้งานอยา่งไร 

- จะมีการพิมพ์ข้อมลูหรือเรียกดผูา่นจอภาพหรือทัง้สองอยา่ง 

- จะต้องจดัเตรียมสารสนเทศไว้เมื่อไหร่และความถี่ของการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั 

- มีประเดน็ในเรื่องของความปลอดภยัหรือความลบัหรือไม่

6.3.2 ประเภทของขอ้มูลออก
นอกจากการพิมพ์รายงานและแสดงผลที่หน้าจอภาพจะแสดงข้อมลูสารสนเทศสามารถ ถกูสง่ไป

ถงึผู้ใช้ได้ทางอินเทอร์เน็ต อีเมล์เสียง แฟกซ์ไมโครฟิล์ม และวิธีการพิเศษอื่นๆ

6.4 การพิมพข์อ้มูลออก
ถงึแม้วา่หลายๆองค์กรพยายามที่จะลดการใช้กระดาษและรายงาน แตม่ีองค์กรจํานวน ไมม่ากที่จะ

สามารถยกเลกิการพิมพ์ได้ทัง้หมด เนื่องจากความสะดวกและความจําเป็นในบาง สถานการณ์บางครัง้ข้อมลู
ออกที่ถกูพิมพ์จะใช้เป็นเอกสารหมนุเวียน (Turn‐around Documents) ในการปอ้นกลบัเข้าสูร่ะบบ
เดิมหรือระบบอื่น

6.4.1 ประเภทของรายงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ รายงานควรรวมสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ จากมมุมองของผู้ใช้ รายงานที่มี

สารสนเทศน้อยเกินไปจะไมม่ีประโยชน์ตอ่ผู้ใช้มากนกั รายงานที่มีสารสนเทศมาก จะทําให้รายงานสบัสนและ
ยากตอ่การทําความเข้าใจ จดุมุง่หมายหลกัคือการทําให้รายงานมี สารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้



รายงานแบบละเอียด

รายงานแบบยกเวน้
รายงานแบบยกเว้น (Exception Reports) จะแสดงระเบียนข้อมลูเฉพาะที่อยูใ่น เงื่อนไขที่

กําหนดซึง่จะเป็นประโยชน์เมื่อผู้ใช้ต้องการตรวจสอบสารสนเทศเฉพาะระเบียนข้อมลู ที่ต้องการ รูปที่ 6-7แสดง
รายงานเฉพาะกรณีที่แตกตา่งของพนกังานที่ทํางานลว่งเวลาแทนที่ ต้องพิมพ์แสดงรายงานของพนกังาน
ทัง้หมดดงัรูปที่ 6-5

รายงานแบบสรุป
ผู้บริหารระดบัสงูต้องการเห็นตวัเลขรวม แตไ่มต่้องการรายละเอียดสนบัสนนุ ขณะที่ผู้ จดัการขาย

อาจต้องการทราบยอดขายทัง้หมดของพนกังานขายแตล่ะคน แตไ่มต่้องการรายงาน ละเอียดแสดงทกุๆ 
รายการขายของพนกังานขายแตล่ะราย ในกรณีตา่งๆ เหลา่นีร้ายงานสรุป (SummaryReports) 
เหมาะสมที่สดุเชน่ รายงานตามรูปที่6-8รายงานที่ใช้โดยผู้บริหารระดบั สงูขององค์กรจะมีรายละเอียดน้อยกวา่
รายงานที่ใช้โดยพนกังานระดบัลา่ง



6.4.2 หลกัการออกแบบรายงาน
รายงานต้องมีความน่าสนใจดเูป็นมืออาชีพและงา่ยตอ่การอา่น การออกแบบรายงานที่ ดีก็เหมือน

รูปแบบอื่นๆ ของหน้าจอติดตอ่กบัผู้ใช้ที่ต้องการความพยายามและความสนใจราย ละเอียด ซึง่มีรายละเอียด
ดงันี ้

หวัรายงานและทา้ยรายงาน
ทกุ ๆ รายงานควรจะมีหวัเรื่องรายงานและท้ายรายงาน หวัรายงาน (Report  Header)  ควร

จะปรากฏที่ส่วนเริ่มต้นของรายงาน ประกอบด้วย ชื่อของรายงาน วนัที่และข้อมลูสารสน เทศอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ท้ายรายงาน (Report  Footer)  จะปรากฏเมื่อจบรายงาน ซึง่รวมผลรวม ทัง้หมดของฟิลด์ที่เป็นตวัเลข
และสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หวักระดาษและทา้ยกระดาษ
ทกุๆหน้าของรายงานควรจะมีหวักระดาษ (Page  Header)ซึ่งจะปรากฏที่ส่วนบนสดุของ 

หน้ากระดาษรวมทัง้หวัสดมภ์ (Column  Header)  เพื่อระบขุ้อมลูซึง่ควรเป็นคําสัน้ๆ หลีกเลี่ยง การใช้
อักษรย่อยกเว้นเมื่อรู้ว่าผู้ ใช้เข้าใจอักษรย่อนัน้ได้เป็นอย่างดีทัง้หัวกระดาษซึ่งปรากฏ หรือ ท้ายกระดาษ 
(PageFooter)ซึง่ปรากฏอยูด่้านลา่งของหน้าจะแสดงชื่อรายงานและเลขที่หน้า



การจดัแนวหวัสดมภ์
แสดงทางเลือกของการจดัแนวหวัสดมภ์นกัออกแบบที่มีประสบการณ์สว่น

ใหญ่จะจดัหวั สดมภ์ตรงกลางของความกว้างของฟิลด์หรือจดัชิดซ้ายสําหรับฟิลด์
ตวัเลขและชิดขวาสําหรับตวัอกัษร

ควรจะเว้นชอ่งสดมภ์อยา่งระมดัระวงั รายงานที่อดัแน่นยากที่จะอา่น และ
ถ้ามีชอ่งวา่งขนาด ใหญ่ระหวา่งสดมภ์ก็จะยากตอ่การอา่นแบบตอ่เนื่อง

การเรียงลาํดบัเขตขอ้มูล บรรทดักลุ่ม
รายละเอียดควรแสดงเขตข้อมลูและจดักลุม่ตามลําดบัตรรกะ รายงานในรูปที่ 6-7 เป็นตวัอย่างแสดงราย ละเอียดที่พิมพ์

เรียงตามตวัอกัษรหมายเลขร้าน โดยหมายเลขร้านจะเป็นสดมภ์ซ้ายมือสดุตาม ด้วยตําแหน่งของพนกังานที่สมัพนัธ์กบั
ชื่อและชื่อพนกังาน

ควรจดับรรทดัรายละเอียดกลุม่ตามฟิลด์ควบคมุ (Control Field) เช่น ใช้
หมายเลขร้านค้า เป็นฟิลด์ควบคมุ จะประกอบด้วยพนกังานภายในร้านค้านัน้ เป็น
ต้น ซึง่สามารถพิมพ์หวักลุม่ (Group Header)ก่อนบรรทดัรายละเอียดแรกและ
ท้ายกลุม่(Group  footer)  หลงับรรทดัราย ละเอียดสดุท้ายของกลุม่ ดงัแสดง
ในรูปที่  6-7 ที่ ท้ายกลุ่มแสดงผลรวมย่อยค่าทํางานล่วงเวลา (Overtime 
hours) ของพนกังานในกลุม่เดียวกนั

6.4.3 ประเดน็การออกแบบอื่นๆ
มาตรฐานการออกแบบที่ดีควรจะมีรูปแบบรายงานที่เป็นแบบเดียวกันและตรงกัน เช่น วนัที่และ

เลขที่หน้าควรจะพิมพ์อยู่ณ ตํ่าแหน่งเดียวกันทุกๆรายงาน การใช้อกัษรย่อในรายงาน ควรจะต้องตรงกนัเช่น 
หากใช้ # เพื่อระบคุา่ตวัเลขในรายงานหนึ่ง และใช้ No หรือ Num ในอี กรายงานหรือในรายงงานหนึง่พิมพ์
หมายเลขชัน้เพื่อแสดงตําแหน่งของสินค้าคงคลงั ตามด้วย หมายเลขภาชนะที่เก็บ (Bin)แต่อีกรายงานพิมพ์
หมายเลขภาชนะที่เก็บแล้วตามด้วยหมายเลข ชัน้จะทําให้เกิดความสบัสนได้

6.4.4 ปริมาณกระดาษและระยะเวลาในการ
พิมพ์

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลตอ่ ความเร็ว คณุภาพ และคา่ใช้จา่ยที่ลดลง ปัจจบุนั เครื่องพิมพ์
เลเซอร์เป็นมาตรฐานสําหรับการพิมพ์เพราะความเร็ว คณุภาพ และความสามารถ ในการพิมพ์กราฟิก สว่น
เครื่องพิมพ์แบบความเร็วสงู ยงัคงมีการใช้กบัการพิมพ์แบบเอกสารมี สําเนา และโปรแกรมที่ต้องการความเร็ว
สงู



การคาํนวณความยาวของรายงาน
หลงัการออกแบรายงานที่สมบรูณ์แล้วการประเมินความยาวของรายงานเป็นสิง่สําคญั เชน่ 

พิจารณารายงานชัว่โมงการทํางานของพนกังาน สมมตุิวา่ธรุกิจมีจํานวนพนกังานทัง้หมด 380 คนในทัง้หกร้าน 
กระดาษหนึง่หน้าสามารถพิมพ์ได้ 66 บรรทดั6 บรรทดัจะสงวนไว้สําหรับ ขอบบนและขอบลา่ง จงึเหลอื 60 
บรรทดัสําหรับการพิมพ์ตอ่หน้า ในรายงานทกุหน้าจะใช้ 6 บรรทดัสําหรับหวัเรื่องจงึเหลือ 54 บรรทดัตอ่หน้า
สําหรับการพิมพ์รายละเอียด

เนื่องจากมีพนกังาน 380 คนจงึมีการพิมพ์รายละเอียดจํานวน 380 บรรทดั แตม่ีร้าน ทัง้หกร้าน
ผลรวมของแตล่ะร้านใช้3 บรรทดัรวมเป็น 18 บรรทดั ผลรวมสดุท้ายของทกุร้าน ต้องการอีก 3 บรรทดัรายงานที่
สมบรูณ์จงึมีทัง้หมด 401 บรรทดั ที่ 54 บรรทดัตอ่หน้าจงึใช้ กระดาษทัง้สิน้ 7.4 หน้า

การคาํนวณเวลา
การประเมินเวลาสําหรับการพิมพ์รายงาน โดยปกติเครื่องพิมพ์เลเซอร์วดัความเร็วเป็น จํานวนหน้าต่อนาที

(Pages per Minute: ppm) เช่น 16 ppm หมายถึงเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้ เวลา 30 วินาทีในการพิมพ์รายงาน
ชัว่โมงการทํางานของพนกังานจํานวน 8 หน้า หลายธุรกิจยงัใช้เครื่องพิมพ์รายบรรทดั(Line  Print)  ชนิดความเร็วสงู 
ถ้าพิมพ์รายงาน เวลาเดิมด้วยเครื่องพิมพ์รายบรรทดัที่มีความเร็ว2,000 บรรทดัต่อนาทีหารจํานวนบรรทดัที่จะ พิมพ์คือ 
401 บรรทดัด้วย 2,000 บรรทดัตอ่นาทีเป็นเวลาที่ใช้ในการพิมพ์.20 นาทีหรือ 12 วินาท

6.5 การควบคุมขอ้มูลออกและความปลอดภยั
ข้อมลูออกต้องมีความถกูต้องสมบรูณ์ทนัสมยัและปลอดภยัควรมีการควบคมุตา่งๆใน การ

บํารุงรักษาให้เกิดบรูณาการและความปลอดภยัเชน่ ทกุๆรายงานควรจะมีหวัเรื่องที่เหมาะ สมมีหมายเลข
รายงานหรือรหสัแสดงวนัที่และเวลาพิมพ์ควรจะใช้หมายเลขหน้าที่เรียงกนัไป และควรแสดงให้เหน็อยา่งชดัเจน
เมื่อสิน้สดุรายงาน

 การทําลายเอกสาร รายงานที่เป็นความลบั รายงานที่ล้าสมยั และรายงานที่พิมพ์เสีย มี
ความสําคญัยิ่ง แบบฟอร์มเช็คเปลา่ต้องจดัเก็บในสถานที่ที่ปลอดภยัและตรวจสอบอยา่ง สมํ่าเสมอวา่ไมม่ี
ฟอร์มใดขาดหายไป หากมีตรายางสําหรับประทบัลายเซน็จะต้องจดัเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภยัเชน่เดียวกนั



ขอบคุณครับ


