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แผนภาพใชอธิบายความสัมพันธกระบวนการทาํงานของ

ระบบ ระหวางการทํางาน (Process) กับขอมูล (Data) เพื่อ

ชวยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูล

แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ ซึ่งมีลูกศรแสดง ทิศทาง 

การไหล ของขอมูลเขา และ ขอมูลออก จากระบบอยาง

ชัดเจน

แผนภาพกระแสขอมูล (DFD)
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ตัวอยาง DFDs

ผูปวย หมอ

แบบฟอรม
ทําบัตรใหม

แบบฟอรม
รักษาพยาบาล

ใบเสร็จทาํ
บัตรใหม

กระบวนการทําบัตรคนไข
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แสดงความสําคัญของกระบวนการทํางาน (Process) และขอมูล

ชวยใหผูใชและผูพัฒนาระบบสามารถตรวจสอบความถูกตองของ

ขั้นตอนการทํางานและขอมูลที่ใชในแตละขั้นตอน

แสดงการจัดเก็บขอมูลภายในระบบ

ชวยในการออกแบบแฟมขอมูลและฐานขอมูล

แสดงใหเห็นวามีขอมูลอะไรบางที่เขาและออกจากระบบ

ชวยในการออกแบบ Input    เชน แบบฟอรมตางๆ  และ Output 

เชน  รายงาน

ความสําคัญและประโยชนของ DFD
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ไดพัฒนาจาก 2 แนวความคดิของ

แนวคิดของ Gane และ Sarson (1979)

แนวคิดของ DeMarco และ Yourdon (1979)

แนวคิดของ DFD คือ

ขั้นตอนการทํางานของระบบ (Process)

เสนทางการไหลของขอมูล (Data Flow)

ตัวแทนขอมูล (external Agent)

แหลงจัดเก็บขอมูล(Data Store)

สัญลักษณที่ใชของ DFD
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สัญลักษณที่ใชของ DFD
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องคประกอบของ DFD ที่เลือกใช

ชื่อขอมูล
(Data flow) กระแสขอมูล

ระบบที่อยูภายนอก (Data store) แหลงเก็บขอมูล

ชื่อไฟลขอมูล (External agent) สิ่งที่อยูนอกระบบ

ชื่อวิธีการ
ประมวลผล (Process Name) การประมวลผล
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1
1

ทะเบียนกลาง

หนวยงาน/
เจาหนาที่ที่กระทํา

process
ชื่อ Processหมายเลข Process

Process คอื งานที่ดําเนินการ ตอบสนองขอมูลที่รับเขา/ออก ตอเงื่อนไขที่

เกิดขึ้น

การประมวล (Process)

พนักงานคิดเงิน

กระบวนการคดิเงิน

1
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จะมีขอมูลเขา หรือออกอยางใดอยางหนึ่งเทานัน้ไมได

ขอมูลรับเขาตองเพียงพอในการสรางขอมูลสงออก

แตละ process มหีมายเลขและชื่อ process กาํกับทีช่ัดเจน 
ไมซ้ํากนั

ชื่อของ Process ตองใชคํากรยิา

คุณสมบัติของ Process
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คุณสมบัติของ Process

สมัครงาน

1
Process ระดับที่ 1

กรอกใบสมัคร

1.1
สัมภาษณ

1.2
Process ระดบัที่ 2
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หมายถึง การจัดเกบ็ขอมูลหรือมีการพักขอมูล

สัญลักษณ หรือ

คุณสมบัติ

ชื่อไมซ้ําและควรเปนคาํนําที่สื่อความหมายของขอมูลที่

ถูกจัดเก็บ

data store มักแสดงในแผนภาพ DFD ต่ําสุด

แหลงเก็บขอมูล (Data store)
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การใชงาน Data Store

เรียกใชขอมูล จัดเก็บขอมูล

เรียกใชและจัดเก็บขอมูล
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แสดงทิศทางการไหลของขอมูล

สื่อสารระหวางขั้นตอนการทํางานตาง ๆ 

สัญลักษณ

Data Flow

เรยีกวา Packet of Data

เรยีกวา Single Data Flow
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ชื่อควรเปนชือ่ของขอมูล ไมตองอธิบายการทํางาน

มีจุดเริม่ตนและจดุสิ้นสุด

จะเดินทางระหวาง External Agent กับ External Agent ไมได

จะเดินทางระหวาง External Agent กับ Data Store ไมได

จะเดินทางระหวาง Data Store กับ Data Store ไมได

ชื่อ Data Flow ตองเปนคาํถาม

กฎของ Data Flow
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สิ่งภายนอกทีร่ะบบติดตอดวย แบงเปน source และ sink ซึ่ง

ก็คือสิ่งภายนอกทีใ่หขอมูลเขามาในระบบหรือรับขอมูลจาก

ระบบ

สัญลักษณ

สิ่งที่อยูภายนอก (External Agent)
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กําหนดสิ่งที่อยูภายนอกระบบทั้งหมด และหาวาขอมูลอะไรบางที่เขาสู
ระบบหรือออกจากระบบที่เราสนใจสูระบบภายนอก

ใชขอมูลจากขั้นตอนแรกมาสราง DFD ระดับที่ 1

ทําขั้นตอนตอไปนี้ซ้ําๆ

เขียน DFD ฉบับแรก กําหนดโปรเซสและขอมูลที่ไหลเขาออกจาก
โปรเซส

เขียน DFD อื่นๆ ที่เปนไปไดจนกระทั่งได DFD ที่ถูกที่สุด

หาขอผิดพลาดใน DFD

เขียนแผนภาพแตละภาพใหสมบูรณ

วิธีสราง DFD
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นําแผนภาพทั้งหมด มาเรยีงลําดับ ทําสําเนาและนําไป

ตรวจสอบกับผูรวมงาน หากยงัผิดพลาดใหกลับไปขั้นตอน

กอนหนานี ้

นําแผนภาพ DFD ที่ไดไปตรวจสอบขอผิดพลาดกับผูใช

ระบบ

ผลิตแผนภาพฉบับสุดทายทัง้หมด

วิธีสราง DFD (ตอ)
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ชื่อระบบ

สิ่งแวดลอม/ระบบภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอมูลที่เขามาและเกิดขึ้นจากระบบ

ระบบมีกระบวนการยอยๆอะไรบาง

ในแตละกระบวนการมีขอมูลใดเกดิขึน้

ในกระบวนการตางๆ มีกระบวนการยอยๆอะไรบาง

วิธีสราง DFD (สรุป)
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ในกระบวนการยอย จะตองมีการอธิบายวิธีการประมวลผลหรือไม 

อยางไร หรือตองสรางตารางหรือตนไมการตดัสินใจหรือไม อยางไร

ขอมูลหรือไฟลขอมูลมีคําอธิบายอยางไร

วิธีสราง DFD (สรุป)
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แผนภาพการไหลของขอมูลเชิงตรรกะ (Logical DFD)

แผนภาพการไหลของขอมูลเชิงกายภาพ (Physical 
DFD)

ประเภทของ DFD
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อธิบายความสัมพันธระหวางกระบวนการทาํงานกับขอมูล โดยไม

เนนรายละเอียดที่แสดงลกัษณะทางกายภาพของระบบนั้นๆ

ตรวจสอบ
แบบฟอรม
การ

ลงทะเบียน

2.1
บัตรลงทะเบียน
วิชาเรียน

บัตรลงทะเบียนวิชา
เรียนที่ถูกตอง

แผนภาพกระแสขอมูลเชิงตรรกะ 
(Logical DFD)

ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 24

อธิบายความสัมพันธระหวางกระบวนการทาํงานกับขอมูล โดยมี

รายละเอียด ซึ่งแสดงลักษณะทางกายภาพของระบบนั้นๆ เชนระบุ

ชื่อคนหรือชื่อตําแหนง ชือ่และหมายเลขแบบฟอรม

ตรวจสอบ
แบบฟอรม
การ

ลงทะเบียน

2.1
สน.7 ที่ถูกตองสน.7

แผนภาพกระแสขอมูลเชิงกายภาพ 
(Physical DFD)
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ระดับสูงสุด เรียกวา แผนภาพบริบท (Context diagram)

แสดง 1 process และ external agent เทานั้น

ระดับต่ําลงมา เปนระดับ Logical Data Flow Diagram

พิจารณาความเกี่ยวของของ process กับการใชขอมูลรวมกัน

ระดับต่ําสุดเปนระดับ Physical Data Flow Diagram

ระดับที่สามารถอธิบาย process อยางละเอียดแสดง ชื่อแฟมขอมูล

ชื่อแบบฟอรม เขา และออกจากระบบ 

การจัดระดับของแผนภาพ DFD
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ระบบสัง่หนังสือ

ระบบสั่งหนังสือ

โรงพิมพ
ลูกคา

ผูบริหาร ฝายบัญชีใบเสร็จ

สินคาเขาคลงั

พิมพใบสั่งซือ้

ใบสัง่ซื้อ ใบยกเลิก

ใบสงของ ใบเสร็จ

รายงานการขาย
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คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับบนสุด เพื่อแสดงภาพรวม
การทาํงานของระบบที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ภายนอกระบบ

ประกอบดวย 1 Process เทานัน้ สามารถมีไดหลาย 
External Agent

จะไมปรากฏ Data Store

แผนภาพบริบท (Context Diagram)
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กําหนด Process หลักโดยไมสนใจสิ่งที่อยูขางใน Process

ศึกษาระบบวามีขอมูลอะไรเขาระบบ (Input) มาจากไหน/
ใคร

ศึกษาผูใชระบบตองสงขอมูลออก (Output) ไปให 
External Agent อะไรบาง

แยกแหลงขอมูลภายนอก (External Data Store) ทีร่ะบบ
ตองการจากไฟลหรอื Database จากระบบอืน่ 

การสราง Context Diagram
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ER-Diagram
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องคประกอบ

กลุมของสิ่งที่เราสนใจ (Entity type)

เชน คน, สัตว, สิ่งของ, สถานที่ หรือเหตุการณ

กลุมของความสัมพันธ (Relationship type)

ประกอบดวยความสมัพันธระหวางสิ่งที่เราสนใจ แตละ
ความสมัพันธจะมคีณุสมบตัเิฉพาะตวัทีบ่งบอกกฎเกณฑ 
ขอกําหนด ความหมาย และรายละเอียดทีเ่กิดจาก
ความสมัพันธนั้น ๆ

เครื่องมือสําหรับอธิบายขอมูลหรือกฎเกณฑตาง ๆ 

เกี่ยวกับขอมูลในระบบงาน
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แทน สิ่งที่เราสนใจ

 แทน ความสัมพันธ

สัญลักษณที่ใชในแผนภาพ อ-ีอาร
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ความสัมพันธจะใชเสนเชื่อมบงบอกถึงความสัมพันธที่เปนไปได

One-to-One

One-to-Many

Many-to-One

Many-to-Many

1 N

1N

M N

สัญลักษณที่ใชในแผนภาพ อ-ีอาร
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การวินิจฉยัโรค
1 N

ผูปวย 1 ราย อาจมผีลการวินิจฉยัวาเปนโรคไดหลายโรค

ผลการวินิจฉยัโรคผูปวย

การเปนที่ปรึกษา

อาจารย 1 คนมนีักศึกษาในที่ปรึกษาไดหลายคน

นักศึกษาอาจารย

ตัวอยาง - E-R Diagram

ทําการวินิจฉยัโรค
M N

แพทย 1 คน สามารถทําการวินิจฉยัโรคไดหลายราย

ในทางกลับกัน ผูปวย 1 รายสามารถถูกวินิจฉยัโดยแพทยไดมากกวา 1 ราย

ผูปวยแพทย

การสอนรายวิชาใหนศ. นักศึกษาอาจารย

อาจารย 1 คน สามารถสอนรายวิชาใหนศ.ไดหลายราย

ในทางกลับกัน นศ. 1 รายวิชาสามารถสอน โดยอาจารยไดมากกวา 1 คน

ตัวอยาง - E-R Diagram
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แทน แอตทริบิว (Attribute)

แทน แอตทริบิวหลัก (Key Attribute)

แทน แอตทริบิวที่มีไดหลายคา (Multivalued Attribute)

แทน แอตทริบิวเชิงประกอบ (Composite Attribute)

แทน แอตทริบิวที่ไดขึ้นใหม (Derived Attribute)

. . .

สัญลักษณเพิม่เติมที่ใชเพือ่แสดงรายละเอียดเฉพาะ

การเปนที่ปรึกษาอาจารย

การสอนรายวิชาใหนศ.

ลงทะเบียน

T# TName Department SNameID#

นักศึกษา

รายวิชา

Subj-Eng Pre-Subj#Subj-ThaiSUB#

พจนานุกรมขอมูล  (Data Dictionary)
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เครื่องมือสําหรับอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล บอกรูปราง
ของขอมูลในระบบ มคีวามสาํคญัมากเพราะปองกันความสับสนใน
ระบบงานไดโดยเฉพาะระบบงานใหญๆที่มีขอมูลมาก และขนาด
ใหญ

พจนานุกรมขอมูล  (Data Dictionary)
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องคประกอบของ Data Dictionary

ชื่อขอมูล (Name)

รายละเอียดของขอมูล (Data description)

ลักษณะของขอมูล (Data type)

ความยาวของขอมูล (Data length)

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional information)

คาที่เปนไปได (Permissible value) 
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+ แทน และ

[ แทน เลือกเพียงหนึ่งอยางใน

{ แทน การซ้าํของ

( แทน มีหรือไมมีกไ็ด

* แทน หมายเหตุ

= แทน การสมมูลกบั

สัญลกัษณที่ใชในการอธิบายโครงสรางขอมูล 
(Data structure)
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ตัวอยาง

ชื่อผูปวย = คํานําหนา + ชื่อแรก + (ชื่อกลาง) + นามสกุล

คํานําหนา = [นาย/นาง/นางสาว]

ตัวอยางคาขอมูล

นายสมชาย   เพชรดี

นางสมศรี เพชรงาม

นางสาวสมิธ เอฟ เคอรี

การอธิบายโครงสรางขอมูล
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ตัวอยาง

ใบสั่งซื้อ = หมายเลขใบสั่งซื้อ + วันเดือนปที่สั่งซื้อ + ชื่อลกูคา +

{ รหัสสินคา + ชื่อสินคา + จํานวนที่สั่งซื้อ + ราคาตอหนวย}

ขอมูลของนกัศึกษา
STUDENTS      = { Student record }

Student record = Name + Address + Student code + Advisor

การอธิบายโครงสรางขอมูล (ตอ)
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Data Flow Name : ใบสงของ
Aliases                   : ใบกํากับภาษี, ใบกํากับสินคา
Composition
         ใบสงของ = หมายเลขใบสงของ + วันเดือนปที่สงของ + ชื่อบริษัทผูสง + สถานที่บริษัทผูสง +
                              ชื่อบริษัทผูรับ + สถานที่บริษัทผูสง + ราคารวม + Vat +
                              { รหัสสินคา + ชื่อสินคา + จํานวนที่สั่งซื้อ + ราคาตอหนวย }

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)
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Data store name : Supplier
Aliase : None
Composition
           Supplier = { Supplier Record }
           Supplier Record = Supplier Code + Name + Address + Credit
Data element are :

Data Name Description Length Permissible Value
Supplier code รหัสบริษัทผูผลิต Char (4) 1001 - 9999
Name ชื่อบริษัทผูผลิต Char (40)
Address ที่อยูบริษัท Char (50)
Credit ความนาเชื่อถือของบริษัทผูผลิต Char (1) A = สูง B = ปานกลาง C = ต่ํา

พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)
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Conclusion

Data Flow Diagram

แผนภาพกระแสขอมูล (DFD)

ความสําคัญและประโยชนของ DFD

สัญลักษณที่ใชของ DFD

แผนภาพกระแสขอมูลเชิงตรรกะ

ER Diagram

พจนานุกรมขอมูล  (Data Dictionary)


