
บทที ่ 8 

การออกแบบสวนแสดงผล 

 ในการออกแบบระบบนั้นนักวิเคราะหระบบตองนําความตองการท่ีไดจากการวิเคราะหมาใช

เพ่ือจัดทําโครงรางของงานเพ่ือนําเสนอระบบใหม การออกแบบระบบใหมจะดีและสอดคลองกับความ

ตองการของผูใช สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได ข้ึนอยูกับความเขาใจในการทํางานของระบบ

ปจจุบันจากนั้นทําการออกแบบระบบ โดยการออกแบบระบบแบงออกเปน 2 สวน คือ การออกแบบ

เชิงตรรกะ(Logical Design) และการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 

 การออกแบบเชิงตรรกะนั้นเปนข้ันตอนในการเขียนรายละเอียด (Specification)ของระบบ

ใหม ซ่ึงไดแก การสรางแผนภาพกระแสขอมูลของระบบใหมรวมถึงการออกแบบเอกสารเบื้องตน 

(Input Forms) จอภาพ (Screen) ท่ีรองรับรายการขอมูลรวมท้ังรูปแบบของแฟมขอมูล รายงานสวน

แสดงผล สวนการออกแบบเชิงกายภาพเปนข้ันตอนท่ีทําหลังจากไดทําการออกแบบเชิงตรรกะ

เรียบรอยแลวโดยมีการเติมรายละเอียดเพ่ือใชงานจริงได ซ่ึงแสดงใหเห็นวามีงานอะไรบาง และมี

วิธีการดําเนินงานอยางไร เพ่ือสงไปใหโปรแกรมเมอรผลิตเปนซอฟตแวรตอไป  

8.1  ขัน้ตอนการออกแบบระบบ 

 ในการออกแบบระบบนั้นตองมีการทบทวนความตองการของระบบจากข้ันตอนการวิเคราะห

ระบบใหสมบูรณและมีความเขาใจในระบบเปนอยางดี  การออกแบบระบบแบงไดเปนข้ันตอนดังนี้ 

1) การออกแบบสวนแสดงผล (Output Design) เปนการออกแบบสวนของการแสดงผล ซ่ึง

การแสดงผลมีไดหลายวิธีท่ีใชสวนมากเปนการแสดงผลทางหนาจอ หรือการแสดงผลเปนรายงาน 
2) การออกแบบสวนนําเขา (Input Design) เปนการออกแบบสวนของการนําเขาขอมูล 

ไดแก แบบฟอรมสําหรับรับขอมูลเขาสูระบบ 

3) การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) เปนการออกแบบวาฐานขอมูลในระบบจะมี

โครงสรางของขอมูลเปนอยางไร มีอะไรบางท่ีควรเก็บไว 

4) การออกแบบโปรแกรม (Software Design) เปนการออกแบบสวนโปรแกรมสําหรับการ

ประมวลผลในระบบ 

8.2  วตัถปุระสงคการออกแบบสวนแสดงผล 

 การจะทราบวาในระบบงานท่ีพัฒนามีสวนแสดงผลใดบาง สามารถตรวจสอบไดจากแผนภาพ

กระแสขอมูล โดยดูจากกระแสขอมูลท่ีออกจากการประมวลผลไปยังสิ่งท่ีอยูนอกระบบซ่ึงตองอยูในรูป

ของสารสนเทศตาง ๆ ท่ีแสดงผลของระบบงาน ดังนั้นกอนท่ีจะออกแบบสวนแสดงผลหรือสวนนําเขา

ขอมูลควรตรวจสอบความถูกตองของแผนภาพกระแสขอมูลและแผนภาพอี-อารใหเรียบรอยกอน การ

ออกแบบสวนแสดงผลมีวัตถุประสงคของการออกแบบ 6 ประการดังนี้คือ   
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1) ออกแบบสวนแสดงผลใหตรงตามจุดมุงหมายท่ีวางไว 

2) ออกแบบสวนแสดงผลใหเหมาะสมตรงตามความตองการของผูใช 

3) เพ่ือใหมีปริมาณพอเหมาะกับความตองการ 

4) เพ่ือการนําเสนอและการจัดสงใหผูใชไดอยางเหมาะสม 

5) ใหสามารถจัดหารายงานไดทันเวลา 

6) เพ่ือใหเลือกวิธีการนําเสนอสวนแสดงผลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

8.3  การพจิารณาเลอืกใชสื่อในการแสดงผล 

 การพิจารณาเลือกใชสื่อในการแสดงผลไดอยางเหมาะสมตองรูถึงผูท่ีใชสารสนเทศนั้น และ

ลักษณะของการใชงาน ซ่ึงไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนของการวิเคราะหระบบ เพ่ือนํามา

พิจารณาถึงการเลือกใชสื่อในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม มีสิ่งท่ีตองพิจารณาดังนี้     

1) ใครเปนผูใชสารสนเทศ เพ่ือนํามาพิจารณาวาควรมีรายละเอียดมากนอยเพียงใด รูปแบบ

ของสารสนเทศควรเปนอยางไร ควรเลือกวิธีการนําเสนออยางไรจึงเหมาะสม 

2) ผูใชท่ีตองการสารสนเทศมีจํานวนเทาใด หากรูถึงจํานวนผูท่ีตองการใชสารสนเทศนั้นจะ

ทําใหสามารถเลือกวิธีการนําเสนอสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

3) วัตถุประสงคในการใชสารสนเทศ  เม่ือรูถึงวัตถุประสงคของสารสนเทศทําใหการจัดทํา

สารสนเทศไดตรงตามความตองการของการใชงาน 

4) ตองการรายละเอียดของขอมูลมากนอยเพียงใดในการนําเสนอสารสนเทศ  

5) ตองการใชสารสนเทศบอยครั้งแคไหน และเม่ือใด เพ่ือเลือกวิธีการนําเสนอและรูปแบบ

ของสารสนเทศท่ีตองการใชในเวลาตาง ๆ  

6) ควรมีการเก็บผลลัพธนั้นไวนานเทาไร และใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาใด ตอง

มีการสงสารสนเทศนั้นไปยังฝายตาง ๆ หรือไม 

8.4  สือ่ทีใ่ชในการแสดงผล  

 สื่อท่ีใชในการแสดงผลสารสนเทศจะมีหลายรูปแบบ ไดแก การแสดงผลทางกระดาษ (Hard 

Copy) และแสดงผลทางจอภาพ (Soft Copy) เม่ือพิจารณาถึงการเลือกใชสื่อจะทําใหเลือกสื่อและ

รูปแบบการแสดงผลไดอยางเหมาะสม เชน การแสดงผลทางกระดาษจะผลิตไดเร็วและคาใชจายต่ํา

โดยสามารถพิมพออกมาไดครั้งละมากกวา 1 ชุด ในการออกแบบการแสดงผลนั้นควรมีการอนุญาตให

พิมพซํ้าได และสามารถจัดเก็บไวในเครื่องไดดวย เนื่องจากผูใชอาจตองใชสารสนเทศนั้นสําหรับสงไป

ยังฝายอ่ืน การแสดงผลทางจอภาพมีท้ังมอนิเตอร (Monitor) ซีอารที (Cathode Ray Tube : CRT)  

หรือ วีดีที (Video Display Terminal : VDT) ซ่ึงเปนเครื่องมือการแสดงผลแบบชั่วคราว วิธีนี้เปนท่ี

นิยมกันมากเนื่องจากผูใชสะดวกในการดูผล คือสามารถเลือกแสดงสารสนเทศเม่ือใดก็ไดตามตองการ

และสามารถแสดงในหลายท่ีพรอมกัน อีกท้ังยังไดขอมูลท่ีเปนปจจุบันมากท่ีสุด 
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 ในบางครั้งการแสดงผลของระบบหนึ่งอาจเปนสวนเขาขอมูลของอีกระบบหนึ่งก็ได ซ่ึงการ

แสดงผลนั้นอาจใชหนวยความจําสํารอง เชน เทปแมเหล็ก ดิสก ซีดีรอม เปนตน เปนสื่อในการสง

ขอมูลไปยังอีกระบบหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีสื่อเฉพาะอีกมากมายท่ีใชในการแสดงผล เชน แฟกซ        

E-mail หรือแมกระท่ังการแสดงผลโดยใชเสียง  เปนตน   

8.5  ประเภทของรายงาน 

 รายงานหมายถึง รายงานท่ีใชอยูภายในองคกรและรายงานท่ีถูกสงไปยังหนวยงานตาง ๆ 

ภายนอกองคกร แบงประเภทของรายงานไว 3 ประเภทคือ รายงานท่ีตองการรายละเอียดมาก 

(Detail Report) รายงานเฉพาะเง่ือนไขท่ีตองการ (Exception Report) และรายงานสรุป

(Summary Report) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

8.5.1  รายงานทีต่องการละเอียดมาก 

รายงานนี้จะแสดงขอมูลท้ังหมดท่ีบันทึกไว แตอาจจะแสดงไมครบทุกรายการขอมูล 

รายงานประเภทนี้ควรจัดรูปแบบใหดูไดงาย สวยงาม มีการเรียงลําดับขอมูลเพ่ือใหงายในการคนหา

ขอมูลท่ีตรงตามการใชงาน นอกจากนี้ตองมีการจัดกลุมของขอมูลท่ีนําเสนอเพ่ือความสะดวกของผูใช    

ดังตัวอยางในภาพท่ี 8.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่8.1 ตัวอยางรายงานท่ีตองการรายละเอียดมาก   
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  จากภาพท่ี 8.1 หากมีการรวมคาหุนรายเดือนและทุนเรือนหุนท้ังหมดของสมาชิก

โดยรวมตามสังกัดสมาชิก เรียกสังกัดสมาชิกวา ฟลดควบคุม (Control field) ซ่ึงฟลดนั้นเปนตัว

ควบคุมสวนแสดงผล ซ่ึงสังกัดสมาชิกนั้นเรียงตามลําดับ เม่ือมีการเปลี่ยนสังกัดสมาชิกเรียกวาเกิดการ

ควบคุม (Control break) เรียกรายงานอยางนี้อีกอยางวารายงานท่ีมีสวนควบคุม (Control break  

report)  ดังตัวอยางภาพท่ี  8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.2 ตัวอยางรายงานท่ีมีสวนควบคุม  

8.5.2  รายงานเฉพาะเงื่อนไขทีต่องการ  

 เปนรายงานท่ีแสดงเฉพาะขอมูลท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีผูใช

รายงานตองการ ชวยประหยัดเวลาเพราะไมตองพิมพขอมูลท้ังหมด ดังตัวอยางภาพท่ี 8.3 เปน

รายงานแบบมีเง่ือนไขของชมรมสวัสดิการการเงินท่ีตองการแสดงขอมูลของสมาชิกตามสังกัดของ



 
5 

สมาชิกโดยผูใชสามารถระบุชื่อสังกัดของสมาชิก รายงานจะนําเสนอขอมูลสมาชิกตามสังกัดท่ีระบ ุ

จากตัวอยางในภาพท่ี 8.3 จะระบุเง่ือนไขท่ีตองการของสังกัดสมาชิกคือ คณะมนุษยศาสตร 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.3 รายงานแบบมีเง่ือนไข   

8.5.3  รายงานสรปุ 

          เปนรายงานในระดับผูบริหารตองการรายงานประเภทนี้ เพ่ือดูผลสรุปหรือภาพรวม

มากกวาดูรายละเอียดปลีกยอย ตัวอยางดังภาพท่ี 8.4 เปนรายงานสรุปใหแกผูบริหารท่ีตองการดูยอด

งบประมาณคงเหลือของการใชงบประมาณแผนดินของโครงการตาง ๆ เพ่ือติดตามและเรงรัดการใช

งบประมาณและนําผลเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงข้ึนตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 8.4  ตวัอยางรายงานสรุป  
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นอกจากนี้ยังอาจมีการแบงประเภทของรายงานตามการแจกจายใหแกผูใชโดยแบงเปน

รายงานภายในองคกรซ่ึงเปนรายงานท่ีแจกจายใหภายในองคกร และรายงานภายนอกองคกรลักษณะ

ของรายงานประเภทนี้ตองเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซ้ือ ใบแสดงผลการ

เรียนของนักศึกษา เปนตน รายงานภายนอกโดยท่ัวไปจะมีรูปแบบเฉพาะและเปนมาตรฐาน    

8.6  สวนประกอบของรายงาน 

 รายงานโดยท่ัวไปจะมีสวนประกอบท่ีสําคัญของการจัดทํารายงาน  5  สวนดังนี้คือ 

1) สวนหัวรายงาน (Report Header) เปนสวนท่ีใชแสดงชื่อของรายงาน ชื่อหนวยงานหรือ

สารสนเทศอ่ืนท่ีตองการใหแสดงท่ีสวนบนของหนาแรก ไมวารายงานนั้นจะมีก่ีหนา 

2) สวนหัวของหนา (Page Header) จะแสดงทุกครั้งท่ีรายงานข้ึนหนาใหม ตัวอยางของสวน

หัวของหนา เชน ชื่อรายการขอมูล ชื่อรายงาน เปนตน   

3) สวนรายละเอียด (Detail) เปนสวนท่ีแสดงเนื้อหาของรายงานอาจอยูในรูปของขอความ

อยางเดียว อยูในรูปของตาราง หรืออาจอยูในรูปของกราฟ แผนภูมิ   

4) สวนทายของหนา (Page Footer) เปนสวนท่ีจะใหแสดงทุกครั้งท่ีรายงานข้ึนหนาใหมโดย

แสดงในสวนทายหนาของรายงาน เชน หมายเลขหนาของรายงาน เปนตน 

5) สวนทายของรายงาน (Report Footer) เปนสวนท่ีตองการใหแสดงท่ีสวนทายของหนา

แรกไมวารายงานนั้นจะมีก่ีหนา 

8.7  หลกัการออกแบบรายงาน 

 จากสวนประกอบของรายงานการออกแบบรายงานใหสวยงามและตรงตามความตองการของ

ผูใช นําเสนอสารสนเทศไดครบถวน มีหลักการออกแบบดังนี้      

1) สวนหัวรายงาน ควรใชตัวอักษรท่ีชัดเจนเพ่ือแสดงชื่อของรายงานถารายงานนั้นมีหลาย

หนาควรแสดงหมายเลขหนาของแตละหนาซ่ึงอาจแสดงท่ีสวนทายของรายงานได และหากการพิมพ

รายงานนั้นไดมากกวา 1 ครัง้ ควรมีวันเวลาท่ีพิมพกํากับรายงานดวยในแตละหนากระดาษ    

2) สวนหัวของหนา การแสดงชื่อรายการขอมูลของแตละคอลัมนตองระบุรายละเอียดให

ชัดเจน สั้น และมีความหมายสามารถอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและการใชรายงานนั้นได ควร

หลีกเลี่ยงการใชตัวยอตาง ๆ ยกเวนกรณีท่ีเปนตัวยอมาตรฐานท่ีมีความหมายเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป  

3) การจัดแถวชื่อรายการขอมูลแตละคอลัมน หากขอมูลท่ีนําเสนอเปนตัวเลขพิมพชิดขวามือ

และมีตําแหนงทศนิยมท่ีตรงกันทุกบรรทัดเสมอ หากขอมูลท่ีนําเสนอเปนตัวอักษรเหมาะอยูชิดซาย    

4) ชองวางระหวางคอลัมน  คอลัมนของขอมูลไมควรชิดกันเกินไปจะทําใหรายงานนั้นดูแนน

ยากในการอาน และตองไมเวนชองวางมากเกินไป จะทําใหดูโลงเกินไป   

5) การจัดกลุมของรายละเอียดควรตองมีสวนควบคุมมาชวยเนนในแตละกลุม  เพราะจะทําให

งายตอการดู และสามารถเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุมได 
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6) การจัดเรียงรายการในแตละบรรทัด  รายงานโดยท่ัวไปจะอานจากซายไปขวา และจากบน

ลงลาง การเรียงรายการจึงควรเรียงจากซายไปขวา ความสัมพันธของรายการตาง ๆ ก็ควรเรียงกันเปน

กลุมตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ในรายงานเดียวกันไมควรใชรูปแบบตัวอักษร (Font) หลาย

รูปแบบ และควรใชตัวอักษรแบบธรรมดา ยกเวนสวนท่ีตองการเนน 

7) ความสอดคลองของรายงาน  รายงานท่ีอยูในระบบเดียวกันควรมีความสอดคลองกัน เชน  

วันท่ี เลขหนาท่ีปรากฏในรายงานควรอยูท่ีตําแหนงเดียวกันในทุกหนารายงาน เปนตน การปรับปรุงการ

ออกแบบรายงาน เชน คาของคอลัมนใดซํ้ากันใหปรากฏเพียงครั้งเดียว ขอมูลท่ีเปนตัวเลขหากไมมีคาก็

ไมควรพิมพคา 0.00 ซํ้ากันหลายครั้ง เปนตน การปรับปรุงรายงานจะทําใหรายงานนั้นดูไดงายข้ึนและ

ประหยัดเวลาในการพิมพ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.5  สวนประกอบของรายงาน 

สวนหวัรายงาน 

สวนหวัของหนา 

ฟลดควบคมุ 

ส่วน

รายละเอยีด 

สวนทายรายงาน 

สวนทายของหนา 
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 ภาพที ่8.6  ตวัอยางรายงานท่ีมีการจัดรูปแบบไมถูกตอง 
 

 

เม่ือนํามาจัดรูปแบบท่ีถูกตองจะไดดังภาพท่ี 8.7 
 

 

 

 

 

 

 

การแสดงช่ือรายการ

ขอมูลควรชัดเจน ใหเห็น

เดนชัด 

 การจัดแถวช่ือรายการขอมลูแต

ละคอลมัน หากขอมูลเปนตัวเลข

ควรชิดขวา 

ขอมูลท่ีเปนตัวเลขหากไมมคีา

ไมควรพิมพคา 0.00 ซ้ํากัน

หลายครั้ง 

ควรมีหมายเลขหนาและวันท่ี

พิมพรายงานกํากับอยูในแตหนา

รายงาน 

ควรมีสวนควบคุมสาํหรับจดักลุม

ของรายงานใหดูงายข้ึน 
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ภาพที ่8.7  ตัวอยางรายงานท่ีมีการจัดรูปแบบถูกตอง 

8.8  ขอควรคาํนึงในการออกแบบรายงาน 

 การออกแบบรายงานมีขอควรคํานึงเพ่ือใหรายงานออกมาถูกตองตรงตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1) หัวขอของรายงาน ตองบงถึงจุดประสงคของรายงานอยางชัดเจน ดูแลวเขาใจงาย มี

มาตรฐาน ท่ีกําหนดใหเปนแนวทางเดียวกัน 

2) รูปแบบของรายงาน เชน ความกวางความยาวของรายงาน การใชขนาดตัวอักษร จํานวน

บรรทัดตอหนา สีท่ีใช ควรเปนในทิศทางเดียวกันของรายงานภายในระบบเดียวกัน  

3) ลักษณะ รูปรางของรายงาน ตองพิจารณาถึงการนํารายงานไปใช เชน ขนาดของรายงาน

ควรมีขนาดท่ีเหมาะสมสะดวกตอการใชงาน มีการเรียงลําดับสารสนเทศท่ีนําเสนอใหเหมาะสมกับ

ลักษณะของการใชงาน โดยใหใชงานไดสะดวก 
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4) มีการกําหนดระยะเวลาและสถานท่ีเพ่ือการออกรายงานหรือเอกสารท่ีเหมาะสม โดย

คํานึงถึงการใชงานเปนหลัก   

5) มีวัตถุประสงคของการใชงานท่ีชัดเจน และนําเสนอขอมูลท่ีเพียงพอตอการใชรายงาน 

6) ทรัพยากรท่ีใช  เปนการพิจารณาเก่ียวกับชนิด คุณภาพ และสีของกระดาษและอุปกรณ

ท่ีใชพิมพรายงานซ่ึงมีผลตอการคิดตนทุนและคาใชจายของระบบ 

7) คาใชจายในการจัดทํารายงานคิดเปนเทาไร เชน จํานวนของรายงานท่ีใช ตนทุนของ

รายงานแตละหนา เปนตน  

8) แหลงท่ีมาของรายงานตองชัดเจน วามาจากหนวยงานใดโดยมีแหลงท่ีมาปรากฎชัดเจน 

8.9  การออกแบบการแสดงผลทางจอภาพ 

 การแสดงผลทางจอภาพไดรับความนิยมมากเนื่องจากผูใชสามารถกดแสดงผลไดทันที และได

ขอมูลท่ีเปนปจจุบัน มีหลักการท่ีตองพิจารณา  ดังนี้ 

1) การใชสีในการแสดงผลทางจอภาพ ควรเปนสีท่ีดึงดูดใจผูใช พยายามหลีกเลี่ยงการใชสีท่ี

สวางจาเกินไป และไมควรใชสีท่ีมากจนเกินไป 

2) ขนาดของตัวอักษร ควรมีขนาดท่ีพอเหมาะ ไมมีขนาดเล็กหรือใหญเกินไป ในแตละ

หนาจอไมควรจุขอความมากเกินไป และตองมีสวนคําอธิบายการใชงาน เพ่ือใหผูใชรูวาเม่ือแสดงผล

แลวผูใชจะตองทําอยางไรตอไป   

3) การใชงานควรใหผูใชสามารถเลือกแสดงผลไดสะดวกโดยมีปุมหรือไอคอนท่ีใชงาย

มองเห็นไดชัดเจน และรูปแบบการนําเสนอในแตละหนาจอในระบบเดยีวกันตองมีความสอดคลองกัน  

4) ในบางจอภาพหากมีการเจาะจงผูใชเฉพาะบางกลุม  ควรมีการกําหนดสิทธิการใชงาน 

เชน การใสรหัสผาน  เปนตน 

5) ควรคํานึงถึงการแสดงขอความตาง ๆ ท่ีเปนการปฏิสัมพันธกับผูใช เชน เม่ือผูใชกดปุมใช

งานไมถูกตอง ควรมีกลองโตตอบแสดงข้ึนมา  เปนตน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.8  ตัวอยางหนาจอการแสดงผลทางจอภาพ 
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 จากตัวอยางในภาพท่ี 8.8  แสดงหนาจอการแสดงผลรายการสถานะของหนังสือท่ีถูกยืมแต

ยังไมสงคืนหองสมุด ซ่ึงจะแสดงผลทางจอภาพ นอกจากจะแสดงสถานะของรายการหนังสือท้ังหมด

ผูใชยังสามารถเลือกรายการเพ่ือกําหนดการแสดงผลได เชน ตองการดูเฉพาะหนังสือท่ีมีรหัส 4005 ก็

สามารถทําได  เปนตน และยังมีการออกแบบการใชงานโดยใหผูใชกดปุมหรือไอคอนไดโดยสะดวก 

8.10  บทสรปุ 

 การออกแบบเชิงตรรกะ เปนการออกแบบในสวนของฐานขอมูลในระดับตรรกะ การ

ออกแบบในสวนของแบบฟอรม และรายงานใหกับขอมูลท่ีจะเขาและออกจากระบบ  การออกแบบ

สวนติดตอกับผูใช  

 การออกแบบสวนแสดงผลมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําเสนอซ่ึงเราจะตองพิจารณาถึงสื่อ

ในการเลือกใช เพ่ือใหสารสนเทศท่ีไดตรงกับความตองการของผูใชมากท่ีสุด การออกแบบสวน

แสดงผลโดยการพิมพรายงานจะแบงออกเปน 3 ประเภทคือ รายงานท่ีตองการรายละเอียดมาก 

รายงานเฉพาะเง่ือนไขท่ีตองการ และรายงานสรุป  ในการออกแบบรายงานแตละประเภทมีหลักการ

และขอท่ีควรคํานึงถึง การออกแบบหนาจอสวนแสดงผลเหมาะกับสารสนเทศท่ีตองการแสดงผล

ขอมูลท่ีเปนปจจุบัน ซ่ึงผูใชสามารถดูไดทันที หนาจอสวนแสดงผลยังสามารถแสดงไดในทุก ๆ ท่ี

ตองการ 
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