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บทน า
• การออกแบบระบบ เป็นระยะท่ี 3 ของวงจรการพฒันาระบบ ซ่ึงในระยะ

ก่อนหนา้น้ี เราไดมี้การพฒันาแบบจ าลองเชิงตรรกะ ของระบบใหม่ ในระยะ
ท่ี 3 เราจะท าการออกแบบเชิงกายภาพใหต้รงกบัความตอ้งการของระบบท่ี
ระบุไวใ้นเอกสาร 

• งานในระยะน้ี ไดแ้ก่ การออกแบบส่วนต่อประสายผูใ้ช ้การออกแบบขอ้มูล 
และสถาปัตยกรรมระบบ 



ส่วนต่อประสานผูใ้ช ้
• การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช ้(User interface design) 

เป็นงานแรกในระยะของการออกแบบระบบในวงจรการพฒันาระบบ ซ่ึง
เป็นสวนท่ีมีความส าคญัมาก เน่ืองจากผูใ้ชทุ้กๆ คนตอ้งการระบบท่ีง่ายต่อ
การเรียนรู้และใชง้าน



ความหมายของส่วนต่อประสานผูใ้ช้
• ส่วนต่อประสานผูใ้ช ้(User interface : UI) เป็นการอธิบายวา่

ผูใ้ชมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัระบบคอมพิวเตอร์อยา่งไร ซ่ึงรวมถึงฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ หนา้จอ เมนู ฟังกช์นัการใชง้าน ผลลพัธ์ และการท างานซ่ึงมีผล
กบัการติดต่อส่ือสารทั้งสองฝ่ายระหวา่งผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์



IBM กล่าววา่ส่วนต่อประสานผูใ้ชคื้อส่ิงท่ีผูใ้ชเ้ห็น ไดย้นิ สัมผสั และพดูเม่ือผูใ้ชใ้ชง้านคอมพิวเตอร์



ววิฒันาการของส่วนต่อประสานผูใ้ช้
• ในการพฒันาระบบแบบเดิม นกัวเิคราะห์ระบบมกัจะออกแบบผลลพัธ์ท่ีตอ้งพิมพ์

ออกมาเป็นรายงานและหนา้จอก่อนเป็นอนัดงัแรก ซ่ึงจะท างานกบัขอ้มูลน าเขา้ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการประมวลผลเป็นผลลพัธ์เท่านั้น บ่อยคร้ังท่ีส่วนประสานผูใ้ชมี้เพียงหนา้จอ
ในการควบคุมการท างานท่ีอนุญาตเพียงใหผู้ใ้ชง้านส่งค าสั่งไปยงัระบบเท่านั้น วิธีน้ี
ไดผ้ลดีกบัระบบแบบเดิมท่ีการแปลงขอ้มูลน าเขา้ไปเป็นผลลพัธ์ท่ีมีโครงสร้างแบบไม่
ซบัซอ้นเท่านั้น

• ในระบบท่ีผูใ้ชเ้ป็นศนูยก์ลาง ผูใ้ชส่้วนใหญ่จะท างานกบัขอ้มูลน าเขา้ หนา้จอผลลพัธ์ 
และการสอบถามขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายและผสมผสานกนั และงานส่วนใหญ่กมี็
ปฏิสัมพนัธ์กบัระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานผูใ้ชจึ้งเป็นส่วนส าคญัในการ
ออกแบบระบบ



Human Computer Interaction 

(HCI)

• ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์และ
ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ในการท างานต่างๆ 

• HCI เร่ิมในปี 1980s โดยผูใ้ชพิ้มพค์  าสั่งท่ีซบัซอ้นเป็นตวัอกัษรสีเขียนบนพ้ืน
หนา้จอสีด า

• Graphic User Interface (GUI) มีการใชไ้อคอน รูปแบบท่ีเป็นกราฟิก
และอุปกรณ์ในการบอกต าแหน่งแบบต่างๆ 

• นกัวิเคราะห์ระบบสามารถออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ชส้ าหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์
ภายในองคก์ร หรือปรับเปล่ียนส่วนต่อประสานผูใ้ชข้องซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปท่ีซ้ือมา 
โดยวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบระบบใหเ้ป็นมิตรกบัผูใ้ชง้าน ใหเ้รียนรู้และใชง้านง่าย



Principles of User-Centered Design

• ถึงแมว้า่ผูเ้ช่ียวชาญดา้น IT จะมีมุมมองเก่ียวกบัการออกแบบส่วนต่อประสานท่ี
แตกต่างกนั แต่กเ็ห็นตรงกนัวา่การออกแบบท่ีดีจะข้ึนกบัหลกัการพ้ืนฐาน 7 ขอ้ ไดแ้ก่
Understand Business

Maximize Graphical Effectiveness

Think like a user

Use Models and Prototypes

Focus on Usability

Invite Feedback

Document Everything



แนวทางการออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช้
• การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ชท่ี้ดี จะอยูบ่นพื้นฐานของการผสมผสานระหวา่ง การยศาสตร์ 

(Ergonomics) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) และอินเทอร์เฟสเทคโนโลย ีเขา้ดว้ยกนั 
นกัวเิคราะห์ระบบควรพิจารณาหลายๆ แนวทาง รวมทั้งหวัขอ้ต่อไปน้ี

• เนน้วตัถุประสงคพ์ื้นฐาน
– ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการออกแบบระบบใหส้ะดวก
– ออกแบบใหง่้ายต่อการเรียนรู้และจดจ า
– ออกแบบอินเทอร์เฟสท่ีเอ้ือต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตใหแ้ก่ผูใ้ช้
– เขียนค าสั่ง กิจกรรม และการตอบของระบบ ท่ีชดัเจนและสามารถคาดเดาได้
– ลดปัญหาของการป้อนขอ้มูลใหน้อ้ยท่ีสุด
– แกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดง่้าย
– สร้างขั้นตอนท่ีเป็นตรรกะ และดึงดูความสนใจ



สร้างอินเทอร์เฟสท่ีง่ายต่อการเรียนรู้และใชง้าน
• ป้ายของการควบคุม ปุ่ม และ icon ต่างๆ ตอ้งชดัเจน
• เลือกภาพท่ีผูใ้ชเ้ขา้ใจไดง่้าย
• เตรียมค าแนะน าหนา้จอท่ีเป็นไปตามล าดบั รัดกมุและชุดเจน
• แสดงค าสั่งทั้งหมดท่ีมีในรายการเมนู แต่ท าใหค้  าสัง่ท่ีไม่สามารถใชง้านได้

จากกวา่ (Dim)

• สามารถกลบัสู่เมนูหลกัหรือเมนูก่อนหนา้ไดง่้าย



การจดัเตรียมคุณสมบติัท่ีช่องเสริมประสิทธิภาพ
• รวบรวมงาน ค าสัง่ และหนา้ท่ีท่ีเป็นกลุ่มคลา้ยคลึงกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงจะ

ง่ายต่อการใชง้านของผู ้



• สร้างรายช่ือเมนู เรียงตามตวัอกัษรหรือเรียงตามการใชง้านบ่อยไวท่ี้ส่วน
บนสุดของรายช่ือเมนู 

• จดัท าทางลดั (Shortcut) เพื่อใหผู้ใ้ชท่ี้ประสบการณ์สามารถหลีกเล่ียง
เมนูหลายๆ ระดบั

• การใชค่้าโดยปริยาย (Default) 

• การใชค่้าเดิมในการใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้มูลใหม่โดยใชค่้าเดิมจากค่าของฟิลดเ์ดิม
ของเรคคอร์ดก่อนหนา้



• เตรียมการคน้หาอยา่งรวดเร็ว (Fast-Find) เพื่อแสดงรายช่ือค่าท่ี
เป็นไปไดท้นัทีท่ีผูใ้ชป้้อนตวัอกัษรสองสามตวัแรก

• ใชภ้าษาธรรมชาติ (Natural language) เพื่อผูใ้ชไ้ม่ตอ้งจ าค  าสัง่ท่ี
ซบัซอ้น



ท าใหง่้ายต่อการขอความช่วยเหลือหรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
• ก าหนดค าอธิบายการช่วยเหลือตลอดเวลาใชง้าน หนา้จอช่วยเหลือ (Help 

Screens) ควรมีขอ้มูลเก่ียวกบัทางเลือกเมนู กระบวนการ ทางลดั และ
ขอ้ผดิพลาดต่างๆ

• เตรียมความช่วยเหลือแบบใหผู้ใ้ชเ้ลือกได ้(User-selected 

Help) และความช่วยเหลือแบบพึ่งบริบท (Context Sensitive 

Help)



• เตรียมทางกลบัโดยตรง ตั้งช่ือหวัเร่ืองส าหรับทุกๆ หนา้จอความช่วยเหลือ 
โดยใชข้อ้ความท่ีเรียบง่ายและรัดกมุ เพิ่มบรรทดัระหวา่งยอ่หนา้เพื่อใหอ่้าน
ง่ายและมีตวัอยา่งประกอบท่ีเหมาะสม

• แสดงขอ้มูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์หรือ e-mail ของ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ

• ใหมี้การยนืยนัก่อนลบขอ้มูล หรือเตรียมวิธีท าใหข้อ้มูลท่ีถูกลบโดยไม่ตั้งใจ
กลบัคืนมา 

• เตรียมแป้นยกเลิกการท างาน (Undo) 



• ท าใหส่้วนผดิพลาดเห็นไดช้ดัเจน 
• ใชก้ารเช่ือมโยงขอ้ความหลายมิติ (Hypertext Link) ในการช่วย

ผูใ้ชน้ าทางไปสู่หวัขอ้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ 



ลดปัญหาของการน าขอ้มูลเขา้
• ท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผล (Data Validate Check) 

ก่อนน าขอ้มูลเขา้
• แสดงขอ้ความเพื่อแจง้ใหท้ราบหรือเพื่อการเตือน
• แสดงรายการขอ้มูลท่ีก าหนดค่าท่ียอมรับไดไ้วแ้ลว้ เพื่อใหผู้ใ้ชก้ดเลือก 
• สร้างหลกัเกณฑท่ี์บงัคบัใหเ้กิด Data  Integrity 

• ใช ้Input Mask ซ่ึงก็คือรูปแบบท่ีช่วยใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้มูลไดง่้ายข้ึน 
เช่น เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 08x-xxx-xxxx



จดัเตรียมการแจง้ผลแก่ผูใ้ช้
• แสดงขอ้ความในต าแหน่งท่ีเหมาะสมบนจอภาพ และตอ้งไม่เปล่ียนแปลง
• เตือนผูใ้ชส้ าหรับการประมวลผลท่ีตอ้งใชเ้วลาหรือล่าชา้
• แสดงความคืบหนา้บนหนา้จอใหน้านเพียงพอท่ีผูใ้ชจ้ะอ่านได ้
• ใหผู้ใ้ชท้ราบวา่งานหรือการปฏิบติังานนั้นส าเร็จหรือไม่ 
• เตรียมขอ้ความค าอธิบายส าหรับภาพท่ีใชค้วบคุมการท างาน เพื่ออธิบายการ

ใชง้านของปุ่มขณะเคล่ือนเมาส์ไปบนภาพนั้น
• ใชข้อ้ความท่ีเจาะจง เขา้ใจไดแ้ละเป็นมืออาชีพ 



สร้างรูปแบบท่ีน่าสนใจ
• ใชสี้ช่วยแสดงความแตกต่างของเน้ือหาบนจอภาพ หลีกเล่ียงสีฉูดฉาดหรือ

สวา่งเกินไป
• ใชอ้งคป์ระกอบเสริมพิเศษแต่นอ้ย เช่น ภาพเคล่ือนไหว เสียง 
• ใช ้Hyperlinks เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชไ้ปสู่หวัขอ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั
• จดักลุ่มออบเจก็ตแ์ละขอ้มูลท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั
• จดัความหนาแน่นของขอ้มูลในจอภาพ
• ก าหนดต าแหน่งของหวัขอ้ ขอ้ความ และค าแนะน า อยา่งเป็นระเบียบใน

ต าแหน่งเดียวกนัทุกหนา้จอภาพ



• ใชถ้อ้ยค าท่ีคงท่ี 
• ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ค าสัง่ใดกต็ามเม่ือมีการใชง้านจะตอ้งไดผ้ลลพัธ์เหมือนเดิม 
• ตอ้งใหแ้น่ใจวา่กิจกรรมของเมาส์จะตอ้งเหมือนเดิมเสมอทั้งระบบ เช่น ผล

ของการช้ี การกดหน่ึงคร้ัง การกดสองคร้ังติดกนั
• ตอ้งใหผู้ใ้ชย้นืยนัการป้อนขอ้มูล โดยการกดแป้น Enter หรือแป้น 

TAB เม่ือจบฟิลดท่ี์ตอ้งการป้อน



ใชถ้อ้ยค าและภาพท่ีคุน้เคย
• ผูใ้ชม้กัคุน้เคยกบัรูปแบบของสี ใหติ้ดอยูก่บัรูปแบบและใชใ้หเ้หมาะสม เพื่อ

เป็นการเสริมค าแนะน าบนหนา้จอ
• เตรียมทางเลือกจากการกดป้อน (keystroke) ส าหรับค าสั่งแต่ละเมนู 

โดยใชต้วัอกัษรท่ีง่ายต่อการจดจ า เช่น File, Exit และ Help เป็นตน้
• ใชค้  าสัง่ท่ีคุน้เคยเท่าท่ีเป็นไปได ้เช่น Cut, Copy หรือ Paste เป็น

ตน้
• เลียนแบบวินโดวใ์นการออกแบบอินเทอร์เฟส 
• หลีกเล่ียงค านิยามท่ีซบัซอ้นและศพัทเ์ฉพาะทางเทคนิค 



การควบคุมส่วนต่อประสานผูใ้ช้
• ผูอ้อกแบบสามารถรวมหลายคุณลกัษณ์ของการควบคุมเขา้ไวด้ว้ยกนั ดงัรูป 

Menu bar

Tool bar

Drop-

down list 

box

Scroll bar
Command buttons

Toggle button

Check boxes

Option buttons

Text box



• เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มค าสัง่ FIND STUDENT จะแสดงกล่องโตต้อบ (Dialog Box) พร้อมค าแนะน า



• การออกแบบหนา้จอตอ้งการความรู้สึกดา้น
ความสวยงาม เช่นเดียวกบัดา้นเทคนิค ซ่ึง
ควรจะออกแบบหนา้จอใหดึ้งดูดความสนใจ 
ง่ายต่อการใช ้และใชง้านไดดี้ 

• จากรูปแสดง Switchboard และ
หนา้จอป้อนขอ้มูลส าหรับระบบจดัการ
โครงการ จะสังเกตเห็นวา่กล่องค าสั่งผสมท า
ใหผู้ใ้ชส้ามารถป้อนรหสัสานะไดโ้ดยง่าย
เพียงการกดเลือกเท่านั้น



การออกแบบ Input

อุปกรณ์รับเข้า ค าอธิบาย

Biological Feedback Device อุปกรณ์ท่ีสร้างขอ้มูลภาพชีวภาพดิจิตอล เช่น ลายพิมพ์
น้ิวมือ หรือม่านตา

อุปกรณ์เกบ็ขอ้มูล
(Data Collection Device)

อุปกรณ์ท่ีสามารถอ่านขอ้มูลในสถานท่ีนั้น เช่น ATM 

กล่องถ่ายรูปดิจิตอล
(Digital Camera)

อุปกรณ์บนัทึกภาพ โดยภาพท่ีบนัทึกไดส้ามารถแสดง
และจดัการดว้ยคอมพิวเตอร์ได้

กระดานอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Whiteboard)

กระดานท่ีใช ้Scanner ในการบนัทึกขอ้ความและภาพท่ี
เขียนบนกระดาน



อุปกรณ์รับเข้า ค าอธิบาย

อุปกรณ์น าเขา้ภาพ
(Graphic Input Device)

เช่น ปากกาน าแสง (Light pen) เคร่ืองอ่านพิกดั 
(Digitizers) สามารถแปลงภาพเป็นดิจิตอลเพื่อสามารถ
ประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ได้

ปากกาคอมพิวเตอร์มือถือ
(handheld computer pen)

Stylus โดยผูใ้ชส้ามารถร่างตวัอกัษรลงบนจอภาพของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์มือถือ และแปลงเป็นขอ้มูลท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อ่านได้

สถานีงานอินเทอร์เน็ต
(Internet Workstation)

ท าใหผู้ใ้ชเ้ตรียมน าขอ้มูลเขา้สู่ Web-based Intranet 
หรือ Internet โดยการบูรณาการกบัขอ้มูลออกของ
ระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยกุต์

แผงแป้นอกัษร (Keyboard) อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูลพ้ืนฐาน

MICR (Magnetic Link Character 
Recognition)

เทคโนโลยท่ีีใชใ้นธนาคาร ใชอ้่านตวัอกัษรหมึก
แม่เหลก็บนเชค็



อุปกรณ์รับเข้า ค าอธิบาย

เมาส์ (Mouse) อุปกรณ์ตวัช้ีท่ีท าใหผู้ใ้ชเ้คล่ือนจุดแรกไปยงัพื้นท่ีหนา้จอและ
เลือกทางเลือกได้

เคร่ืองกวาดตรวจ 
(Scanner/ Optical Recognition)

เช่น เคร่ืองอ่านบาร์โคด้

โทรศพัท ์(Telephone) เทคโนโลยท่ีีใหผู้ใ้ชก้ดปุ่มโทรศพัทห์รือเสียงท่ีเลือกไวเ้พื่อเลือก
ทางเลือกในระบบ 

เคร่ืองปลายทาง (Terminal) เป็นจอภาพและแผงแป้นอกัษรเท่านั้น เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน

จอสมัผสั (Touch Screen) ผูใ้ชส้ามารถเลือกทางเลือกโดยการแตะยงัต าแหน่งท่ีก าหนดบน
จอภาพ

วดิีทศัน์น าเขา้ขอ้มูล (Video Input) กล่องวดีิทศัน์น าเขา้ขอ้มูลในรูปดิจิตอลท่ีสามารถบนัทึกและเล่น
ใหม่ได้

อุปกรณ์น าเขา้เสียง 
(Voice Input Device)

อุปกรณ์ท่ียอมใหผู้ใ้ชอ้อกค าสัง่โดยใชเ้สียง สามารถติดต่อกบั
โทรศพัทไ์ด้



• ไม่วา่จะใชว้ิธีการใดในการน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบสารสนเทศ คุณภาพของ 
Output จะตอ้งดีเท่า Input โดย ปัญหา Garbage In, Garbage Out : GIGO ซ่ึง
การหลีกเล่ียงท่ีดีท่ีสุด คือ การป้อนขอ้มูล ใหมี้คุณภาพ มีความถูกตอ้ง และ
ถูกกาลเวลา

• ระหวา่งการออกแบบตอ้งก าหนดวิธีการจบัขอ้มูล (Data Capture) ซ่ึงเป็นการ
ระบุและบนัทึกขอ้มูลตน้ฉบบั และการป้อนขอ้มูล (Data Entry) เป็น
กระบวนการแปลงขอ้มูลตน้ฉบบัใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์อ่านไดแ้ละ
น าเขา้สู่ระบบ



วตัถุประสงคห์ลกัของการออกแบบขอ้มูลเขา้ มี 6 ขอ้ คือ
1) เลือกวิธีการน าเขา้และป้อนขอ้มูลเขา้ท่ีเหมาะสม
2) ลดปริมาณขอ้มูลเขา้
3) ออกแบบหนา้จอป้อนขอ้มูลท่ีสวยงามน่าสนใจ
4) ใชก้ารตรวจสอบความถูกตอ้ง ช่วยลดความผดิพลาดของขอ้มูลเขา้
5) ออกแบบอิงตามเอกสารตน้ฉบบัท่ีตอ้งการ
6) ใชก้ารควบคุมส าหรับการน าขอ้มูลเขา้ท่ีมีประสิทธิภาพ



วธีิการน าเขา้และป้อนขอ้มลู
กระบวนการน าเขา้ขอ้มูลควรจะ มีประสิทธิภาพ ถกูเวลา และถูกตรรกะ ซ่ึง

นกัวิเคราะห์ระบบจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี
– การน าเข้าข้อมูลแบบกลุ่ม (Batch Input)
จะกระท าตามก าหนดเวลา เช่น รายวนั รายสปัดาห์ หรือรายเดือน เช่น 
การป้อนเกรดของการเรียนเป็นกลุ่ม เป็นตน้

– การน าเข้าข้อมูลแบบเช่ือมตรง (Online Input)
กิจกรรมของธุรกิจโดยส่วนใหญ่ตอ้งการน าเขา้ขอ้มูลแบบออนไลน์ ซ่ึงมี
ขอ้ดีในการตรวจสอบและการใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลไดท้นัที รวดเร็ว 
ถูกตอ้งและไม่ยอมใหค้นเขา้มรเปล่ียนแปลงขอ้มูล 



ตวัอยา่งของขอ้มูลตน้ฉบบัอตัโนมติั ไดแ้ก่
• ธุรกิจขายปลีก  (Point of Sale : POS) กบัเคร่ืองอ่าน Bar Code และ

แถบแม่เหลก็ในการสแกนขอ้มูลบตัรเครดิต
• เคร่ือง ATM อ่านแถบขอ้มูลบนบตัรธนาคาร
• ลูกจา้งโรงงานใชบ้ตัรประจ าตวัแม่เหลก็บนัทึกเวลาปฏิบติังาน 
• โรงพยาบาลใชบ้าร์โคด้พิมพบ์นป้ายขอ้มือเพื่อระบุผูป่้วย 
• ร้านคา้ปลีกใชเ้คร่ืองสแกนบาร์โคด้แบบเคล่ือนท่ี ในการรับสินคา้ใหม่ และปรับปรุงขอ้มูล

สินคา้คงคลงั
• หอ้งสมุดใชเ้คร่ืองสแกนบาร์โคด้ในการอ่านแถบแสง (Optical Strips) บนหนงัสือ

– ขอ้เสีย คือ หากไม่ไดใ้ชว้ธีิการน าขอ้มูลเขา้อตัโนมติั การป้อนขอ้มูลดว้ยมือจะชา้
และแพงกวา่การน าเขา้ขอ้มูลแบบกลุ่ม 



ปริมาณขอ้มูลเขา้
การลดปริมาณขอ้มูลเขา้จะเป็นการลดตน้ทุนค่าแรงท่ีไม่จ าเป็น สามารถน าเขา้

ขอ้มูลสู่ระบบไดเ้ร็วข้ึน และลดปริมาณความผดิพลาด 
1) น าเขา้เฉพาะขอ้มูลท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
2) ไม่ป้อนขอ้มูลท่ีสามารถไดจ้ากแฟ้มขอ้มูลหรือค านวรจากขอ้มูลอ่ืนได ้
3) ไม่ป้อนขอ้มูลคงท่ี 
4) ใชร้หสั (Code) แทนขอ้มูลท่ียาวกวา่ ช่วยลดเวลาในการน าเขา้ขอ้มูล



การออกแบบหนา้จอป้อนขอ้มูล
วิธีการป้อนขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การป้อนเรียงตามฟอร์มท่ีลอกมา

หรือคลา้ยคลึงกบัเอกสารตน้ฉบบัใหส้มบูรณ์บนจอภาพ ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลและ
เล่ือนไปท างานต่อยงัฟิลดถ์ดัไป

• ก าหนดต าแหน่งในการเขา้ถึงส าหรับป้อนขอ้มูล ผูใ้ชค้วรป้อนไดเ้ฉพาะ
ต าแหน่งท่ีก าหนดใหเ้ท่านั้น 



• เตรียมค าอธิบายหวัขอ้ของทุกๆ ฟิลด ์และแจง้วา่ผูใ้ดท่ีตอ้งป้อนขอ้มูลและ
ขนาดสูงสุดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ

• แสดงรูปแบบตวัอยา่ง เช่น รูปแบบของวนัท่ี
• ใชก้ารกดแป้นส้ินสุด (Ending Keystroke) ส าหรับทุกๆฟิลด ์
• ไม่ควรใหผู้ใ้ชต้อ้งป้อนเลขศูนยน์ าหนา้ ส าหรับฟิลดต์วัเลข 
• ไม่ควรใหผู้ใ้ชต้อ้งพิมพศู์นยพ์ว่งทา้ย ส าหรับตวัเลขหลงัจุดทศนิยม 
• แสดงค่าโดยปริยาย (Default) เพื่อใหผู้ใ้ชก้ด Enter เพื่อยอมรับค่าท่ีแนะน า

ให ้



• ใชค่้าโดยปริยาย เม่ือค่าของฟิลดน์ั้นคงท่ีส าหรับระเบียนขอ้มูลถดัไปหรือ
ตลอดชุดการป้อนขอ้มูล

• แสดงรายการค่าของฟิลดท่ี์ยอมรับได ้และจดัเตรียมค าช้ีแจงท่ีมีความหมาย
ชดัเจน ในกรณีท่ีผูใ้ชป้้อนค่าท่ียอมรับไม่ได ้

• เตรียมวิธีการยกเลิกหนา้จอการป้อนขอ้มูลกลางคนั โดยยงัไม่มีการบนัทึก
ขอ้มูล 

• ใหโ้อกาสผูใ้ชย้นืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีป้อน โดยการถามขอ้ความ
• เตรียมวิถีทางส าหรับผูใ้ชใ้นการเล่ือนระหวา่งฟิลดบ์นฟอร์มตามล าดบั

มาตรฐาน 



• ออกแบบการวางฟอร์มบนหนา้จอใหต้รงกบัแบบของเอกสารตน้ฉบบั 
• อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ร้าง แกไ้ข ลบ และเรียกดูระเบียนขอ้มูล 
• เตรียมวิธีการท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาสารสนเทศท่ีเฉพาะเจาะจง 



ขอ้มลูท่ีผดิพลาด
การลดปริมาณความผดิพลาดของการป้อนขอ้มูลเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพของ

ขอ้มูล โดยท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผล ดงัน้ี
• การตรวจสอบแบบเรียงล าดบั (Sequence Checks)
• การตรวจสอบแบบคงอยู ่(Existence Checks)
• การตรวจสอบประเภทขอ้มูล (Data Type Checks)
• การตรวจสอบแบบช่วง (Range Checks)
• การตรวจสอบแบบสมเหตุสมผล (Reasonableness Checks)
• การตรวจสอบแบบถูกตอ้ง (Validity Checks)



• การตรวจสอบแบบประสม (Combination Checks)
• การควบคุมแบบกลุ่ม (Batch Control)



การสร้างแบบฟอร์มเอกสาร
• เป็นแบบฟอร์มท่ีใชเ้พื่อขอขอ้มูลหรือเกบ็ขอ้มูลหรือเพื่อใหอ้  านาจในการ

ป้อนขอ้มูลและเตรียมระเบียนขอ้มูลของรายการเปล่ียนแปลง ระหวา่ง
ขั้นตอนการออกแบบ Input จะท าการสร้างแบบฟอร์มเอกสารเพื่อใหง่้าย
ต่อการท าใหส้มบูรณ์และไม่เสียค่าใชจ่้ายมาก

• รูปแบบฟอร์มท่ีดีท่ีท าใหง่้ายต่อการท าใหส้มบูรณ์ ควรมีพื้นท่ีวา่งพอทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน ควรจะระบุต าแหน่งของการกรอกขอ้มูล โดยการใช้
เสน้ประหรือเป็นกล่องวา่งๆ พร้อมทั้งค  าอธิบายหวัเร่ือง 







ล าดบัของสารสนเทศบนแบบฟอร์มเอกสารกมี็ความส าคญัเช่นเดียวกนั โดย
ปกติฟอร์มเอกสารจะประกอบดว้ยหลายสวน ไดแ้ก่ 

• ส่วนหวักระดาษ (Heading Zone) ประกอบดว้ยช่ือธุรกิจหรือ Logo ช่ือเร่ือง
และหมายเลขแบบฟอร์ม 

• ส่วนควบคุม (Control Zone) ประกอบดว้ยรหสั สารสนเทศท่ีระบุ ตวัเลข
และวนัท่ีท่ีใชใ้นการบนัทึกฟอร์ม 

• ส่วนค าแนะน า (Instruction Zone) ประกอบดว้ยค าแนะน าส าหรับกรอก
ฟอร์มใหส้มบูรณ์



• ส่วนเน้ือหา (Body Zone) โดยปกติจะใช้
พื้นท่ีอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของฟอร์ม 
ประกอบดว้ยหวัเร่ืองและพื้นท่ีส าหรับการ
ป้อนขอ้มูลต่างๆ 

• ส่วนผลรวม (Totals Zone) แสดงยอดผลรวม
• ส่วนการใหอ้ านาจ (Authorization Zone) 

ประกอบดว้ยลายเซ็นท่ีตอ้งการ



• ขอ้มูลสารสนเทศของแบบฟอร์มเอกสารควรเป็นล าดบั จากซา้ยไปขวา จาก
บนลงล่าง เพื่อใหต้รงกบัวิธีอ่านเอกสารอยา่งเป็นธรรมชาติ จดัรูปแบบให้
ง่ายต่อการท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะกรอกฟอร์มใหส้มบูรณ์และส าหรับผูใ้ชท่ี้
จะป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบโดยใชฟ้อร์มท่ีสมบูรณ์นั้น 



การออกแบบ Output

• ขอ้มูลมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร
• ใครตอ้งการระบบสารสนเทศ ท าไม และน าไปใชอ้ยา่งไร
• มีสารสนเทศท่ีเฉพาะเจาะจงอะไรบา้งท่ีตอ้งการรวมอยูด่ว้ย
• จะมีการพิมพข์อ้มูลหรือเรียกดูผา่นจอภาพ หรือทั้งสองอยา่ง
• จะตอ้งจดัเตรียมสารสนเทศไวเ้ม่ือไหร่ และความถ่ีของการปรับปรุงให้

ทนัสมยั
• มีประเดน็ในเร่ืองของความปลอดภยัหรือความลบัหรือไม่



ประเภทของขอ้มูลออก
• นอกเหนือจากพิมพร์ายงาน และแสดงผลท่ีหนา้จอภาพ การแสดงขอ้มูล

สารสนเทศสามารถถูกส่งไปถึงผูใ้ชไ้ดท้างอินเทอร์เน็ต อีเมล ์เสียง แฟกซ์ 
ไมโครฟิลม์ และวิธีการพิเศษอ่ืน 

วธีิการน าเสนอ ค าอธิบาย

เสียง ค าพดูและเสียงต่างๆ สามารถบนัทึกเป็นดิจิตอล น ากลบัมาผลิต
เป็นสารสนเทศแบบเสียง

แฟกซ์ ระบบแฟกซ์อตัโนมติัอนุญาตใหผู้ใ้ชร้้องขอและรับสารสนเทศ
ทางแฟกซ์



วธีิการน าเสนอ ค าอธิบาย

คอมพิวเตอร์ Output
ไมโครฟิลม์

การบนัทึกขอ้มูล เป็นภาพบนมว้นไมโครฟิลม์หรือแผน่ไมโครฟิต

อีเมล์ อีเมลห์รือระบบสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ สนบัสนุนการส่ือสารของ
ธุรกิจทั้งภายในและภายนอก

Internet-based ในปัจจุบนัธุรกิจข้ึนอยูก่บัสารสนเทศแบบ Web-based เพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงาน การจดัการองคก์ร และการเตรียมโครงสร้าง
สารสนเทศ

อุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น เคร่ือง Terminal, ATM, เคร่ืองพิมพง์านเฉพาะอยา่ง พลอ็ตเตอร์ 
รูปถ่ายดิจิตอล การแสดงภาพบนเคร่ืองจกัรและเคร่ืองใชแ้สดงภาพ

เคร่ืองพิมพ์ พิมพข์อ้ความและกราฟิกบนกระดาษประเภทต่างๆ

จอภาพ แสดงขอ้ความและกราฟิกบนเคร่ืองปลายทาง



การพิมพข์อ้มูลออก
• รายงานกเ็หมือน user interface แบบอ่ืนๆ ท่ีควรจะน่าสนใจ ดูดี มือ

อาชีพ และง่ายต่อการใชง้าน ซ่ึงจุดมุ่งหมายหลกัของรายงาน คือ การท าให้
รายงานมีสารสนเทศตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

• ประเภทของรายงาน
 รายงานแบบละเอียด
 รายงานแบบยกเวน้
 รายงานแบบสรุป



รายงานแบบละเอียด (Detail Reports)
• เป็นการพิมพร์ายละเอียดของแต่ละเรคคอร์ด ดว้ยจ านวนหน่ึงบรรทดัหรือ

มากกวา่ โดยขอ้มูลในแต่ละบรรทดั จะเรียกวา่ Detail line 



รายงานแบบยกเวน้ (Exception Reports)
• จะแสดงระเบียนขอ้มูลเฉพาะท่ีอยูใ่นเง่ือนไขท่ีก าหนด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการสารสนเทศเฉพาะระเบียนขอ้มูลท่ีตอ้งการ 



รายงานแบบสรุป (Summary Report)
• ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งการเห็นตวัเลขผลรวม แต่ไม่ตอ้งการรายละเอียด

สนบัสนุน ขณะท่ีผูจ้ดัการขายอาจตอ้งการทราบยอดขายทั้งหมดของแต่ละ
พนกังานขาย แต่ไม่ตอ้งการรายงานละเอียดแสดงทุกๆ รายการขายของ
พนกังานขายแต่ละราย ในกรณีต่างๆ เหล่าน้ี รายงานสรุป เหมาะสมท่ีสุด 



หลกัการออกแบบรายงาน
• หวัรายงานและทา้ยรายงาน

หวัรายงาน (Report Header) ควรจะปรากฏท่ีส่วนเร่ิมตน้ของรายงาน 
ประกอบดว้ย ช่ือของรายงาน วนัท่ี และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 
ทา้ยรายงาน (Report Footer) จะปรากฏเม่ือจบรายงาน ซ่ึงรวมผลรวมทั้งหมด
ของฟิลดท่ี์เป็นตวัเลข และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัสรุปของรายงาน

• หวักระดาษและทา้ยกระดาษ 
หวักระดาษ (Page Header) จะปรากฏท่ีส่วนบนสุดของหนา้กระดาษ รวมทั้ง 
Column Heading เพื่อระบุขอ้มูล ควรเป็นค าสั้นๆ หลีกเล่ียงการใชอ้กัษรยอ่ 
ทา้ยกระดาษ (Page Footer) ปรากฏอยูด่า้นล่างของหนา้ จะแสดงช่ือรายงาน
และเลขท่ีหนา้





• การจดัแนว Column Heading



• การเวน้ช่องคอลมัน์ 
ควรเวน้อยา่งระมดัระวงั รายงานท่ีอดัแน่นจะอ่านยาก และถา้มีช่องวา่งขนาด
ใหญ่ระหวา่งคอลมัน์ กจ็ะยากต่อการอ่านแบบต่อเน่ือง

• การเรียงล าดบัเขตขอ้มูล
ควรแสดงเขตขอ้มูลและจดักลุ่มตามล าดบัตรรกะ 

• บรรทดักลุ่มรายละเอียด
ควรจดับรรทดัรายละเอียดเป็นกลุ่มตามฟิลดค์วบคุม เช่นใชห้มายเลข
หน่วยงานเป็นฟิลดค์วบคุม จะประกอบดว้ยพนกังานในหน่วยนั้น 



การควบคุมขอ้มลูออกและความปลอดภยั
• ขอ้มูลออกตอ้ง ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ทนัสมยัและปลอดภยั ควรมีการควบคุม

ต่างๆ ในการบ ารุงรักษาใหเ้กิดความปลอดภยั เช่น ทุกๆ รายงานควรจะมีหวั
เร่ืองท่ีเหมาะสม มีหมายเลขรายงานหรือรหสั แสดงวนัท่ีและเวลาท่ีพิมพ ์
ควรจะใชห้มายเลขหนา้ท่ีเรียงกนัไป ระบุจ านวนหนา้ทั้งหมด และควรแสดง
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนเม่ือส้ินสุดรายงาน



• ความปลอดภยัของขอ้มูลออกเป็นการป้องกนัสิทธิความเป็นส่วนตวั และ
ป้องกนัทรัพยสิ์นขอ้มูลขององคก์รจากขโมยหรือผูไ้ม่มีอ านาจ ควรเร่ิมจาก
จ ากดัจ านวนส าเนาท่ีพิมพ ์และการใชก้ระบวนงานติดตามแต่ละส าเนา เม่ือ
รายงานกระจายจากศูนยก์ลางไปควรใชก้ระบวนงานเฉพาะเพื่อใหแ้น่ใจวา่
ขอ้มูลจะถูกเสนอต่อผูใ้ชท่ี้มีสิทธ์ิเท่านั้น 

• การท าลายเอกสาร รายงานท่ีเป็นความลบั รายงานท่ีลา้สมยั และรายงานท่ี
พิมพเ์สีย มีความส าคญัอยา่งยิง่ ตอ้งจดัเกบ็ในสถานท่ีท่ีปลอดภยัและ
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 



สรุป
• ระยะเร่ิมตน้ของการออกแบบ 
• หลกัการออกแบบโดยผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง 
• แนวทางการออกแบบส าหรับสวนต่อประสาน 
• การออกแบบขอ้มูลเขา้และออก
• การออกแบบฟอร์มเอกสาร 
• ประเภทต่างๆ ของรายงาน


