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บทที่ 4 แผนภาพกระแสขอมูล 
(Data Flow Diagram) 

 

จากการที่นักวิเคราะหระบบไดทําการรวบรวมขอมูลตางๆ มาเรียบรอยแลวนั้น ขอมูลที่ไดมาอาจอยูใน

รูปแบบเอกสาร แบบฟอรม รายงาน หรือบทสรุปการสัมภาษณ เปนตน ขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอนของการวิเคราะห

ระบบงาน โดยจะเริ่มดวยการวิเคราะหระบบงานเดิมที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อจะไดทราบถึงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานปจจุบัน และทําการสรางแบบจําลองเชิงตรรกะ (Logical Model) ใหมเรียกวา แผนภาพกระแสขอมูล 

(Data Flow Diagram) ซึ่งแบบจําลองนี้เปรียบเสมือนแบบบาน หรือแบบพิมพเขียว (Blueprint) ที่แสดงใหเจาของ

ระบบงานเห็นแบบพิมพของระบบงานกอนวา มีรายละเอียดของระบบงานของตนอยางไร ตรงกับความตองการของ

ตนหรือไม รวมถึงผูที่นําแบบพิมพนี้ไปสรางเปนระบบงาน ก็จะไดทําการสรางไดถูกตอง เปรียบเสมือนการสรางบาน

โดยมีแบบแปลนนั่นเอง  

 

4.1 ความหมายของแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 
 

แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา แผนภาพการไหลของขอมูล 

เปนเครื่องมือที่ใชเพื่อแสดงการไหลของขอมูลและการประมวลผลตางๆ ในระบบ สัมพันธกับแหลงเก็บขอมูลที่ใช โดย

แผนภาพนี้จะเปนส่ือที่ชวยใหการวิเคราะหเปนไปไดโดยงาย และมีความเขาใจตรงกันระหวางผูวิเคราะหระบบเอง 

หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับโปรแกรมเมอร หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ (รัชนี กัลยาวินัย และ

อัจฉรา ธารอุไรกุลม 2542) 
 

ประโยชนที่ไดจากการใชแผนภาพกระแสขอมูล มีดังนี้ 

1. มีความอิสระในการใชงาน โดยไมตองมีเทคนิคอื่นมาชวย เนื่องจากสามารถใชสัญลักษณตางๆ แทนสิ่งที่

วิเคราะหมา 

2. เปนส่ือที่งายตอการแสดงความสัมพันธระหวางระบบใหญและระบบยอย ซึ่งจะทําใหเขาใจความสัมพันธ

ตาง ๆ ไดดี 

3. เปนส่ือที่ชวยในการวิเคราะหระบบใหเปนไปไดงาย และมีความเขาใจตรงกันระหวางผูวิเคราะหระบบเอง 

หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับโปรแกรมเมอร หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ 

4. ชวยในการวิเคราะหระบบใหสะดวก โดยสามารถเห็นขอมูลและขั้นตอนตางๆ เปนแผนภาพ 

 

4.2 สัญลกัษณที่ใชในการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล 
 

สัญลักษณที่ใชในการเขียนแผนภาพกระแสขอมูลนั้น ประกอบดวย 4 สัญลักษณ ที่แสดงถึงการประมวลผล  

การไหลของขอมูล  สวนที่ใชเก็บขอมูล  และสิ่งที่อยูนอกระบบ โดยไดมีการศึกษาคิดคนพัฒนาวิธีการอยูหลายแบบ 

แตที่เปนมาตรฐานมี 2 กลุม คือกลุมที่คิดคนโดย Gane and Sarson (1979) และ กลุมของ DeMarco and Yourdon 

Data Collection and User Requirements Analysis 
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(SeMarco, 1979) ถึงแมสัญลักษณบางอยางของสององคกรนี้จะตางกัน แตองคประกอบของแผนภาพและหลักการ

เขียนแผนภาพไมไดแตกตางกัน ดังตารางที่ 4.1  
 
ตารางที่ 4.1 สัญลักษณตางๆ ที่ใชในการเขียนแผนภาพการไหลของขอมูล 

ช่ือสัญลักษณ DeMarco & Yourdon symbols Gane & Sarson symbols 

การประมวลผล 

(Process) 

 
 

แหลงเก็บขอมูล 

(Data Store)   

กระแสขอมูล 

(Data Flow)   

ส่ิงที่อยูภายนอก 

(External Entity) 
  

 
ในหนังสือเลมนี้จะใชสัญลักษณในการเขียน DFD ตามแนวคิดของกลุม Gane and Sarson 

 

เนื่องจากสัญลักษณการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล ประกอบดวยสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีความหมายใน

ตัวเอง ดังนั้นการเขียนแผนภาพกระแสขอมูลจึงตองมีกฎเกณฑตางๆ เพื่อแสดงถึงความถูกตองในการเขียนแผนภาพ 

ดังนี้ 
4.2.1. สัญลักษณการประมวลผล (Process Symbol)  
การประมวลผล (Process) เปนการเปลี่ยนแปลงขอมูลจากรูปแบบหนึ่ง (Input) ไปเปนอีกรูปแบบหนึ่ง 

(Output) เชน  การคํานวณรายไดสุทธิของลูกจางรายวัน  จะตองประกอบดวยขอมูลนําเขาที่เปน ”อัตราคาจางตอ

ชั่วโมง” และ “จํานวนชั่วโมงการทํางาน” เมื่อผานการประมวลผลแลวจะได “รายไดสุทธิ” 

ตัวอยางการประมวลผล ไดแก 

- คํานวณคาคอมมิชชัน 

- ตรวจสอบใบสั่งซื้อ 

- ลงทะเบียน  เปนตน 

การใชสัญลักษณการประมวลผล 

   1. ตองใชสัญลักษณการประมวลผล (Process) คูกับสัญลักษณ กระแสขอมูล (Data Flow) เสมอ โดยที่

ถาลูกศรชี้เขาหมายถึงเปนขอมูลนําเขา ถาลูกศรชี้ออกหมายถึงเปนขอมูลออกจากการประมวลผล ซึ่ง 1 Process 

สามารถมีขอมูลนําเขามากกวา 1 เสน หรือขอมูลออกมากกวา 1 เสนได 

การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของผูใช 



System Analysis and Design   59 

2. การตั้งชื่อของ Process ควรเปนวลีเดียวที่อธิบายการทํางานทั้งหมดได และควรอธิบายการทํางานอยาง

ใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะมากกวาที่จะอธิบายการทํางานอยางกวางๆ เชน หากแสดงถึงการประมวลผล “ตรวจสอบ

รายการ” ควรจะระบุวาเปน “การตรวจสอบรายการถอนเงิน” หรือ “ตรวจสอบรายการคาใชจายรายสัปดาห” เปนตน 

3. แตละ Process จะมีแตขอมูลเขาอยางเดียว หรือออกอยางเดียวไมได 
 

สินคาคงคลัง 

ที่ตองปรับปรุง 

จํานวนชั่วโมงการทํางาน 

รายการสั่งซ้ือที่

ตรวจสอบแลว รายการสั่งซ้ือ 

อัตราคาจาง 

ใบรายการราคาสินคา รายการส่ังซื้อ 

รายไดสุทธิ 

สรางใบ

รายการ 

ราคาสินคา 

คํานวณ 

รายได 

สทธิ 

ตรวจสอบ 

การสั่งซ้ือ 

รวบรวม 

ใบสั่งซ้ือ 

   
รูปที่ 4.1 ตัวอยางการใชสัญลักษณการประมวลผล (Process) 

 
4.2.2. สัญลักษณกระแสขอมูล (Data Flow Symbol) 
กระแสขอมูล (Data Flow) เปนเสนทางในการไหลของขอมูลจากสวนหนึ่ง ไปยังอีกสวนหนึ่งของระบบ

สารสนเทศ โดยจะมีลูกศรแสดงถึงการไหลจากปลายลูกศร ไปยังหัวลูกศร ซึ่งขอมูลที่ปรากฏบนเสนนี้จะเปนไดทั้ง

ขอความ ตัวเลข รายการเรคคอรดที่ระบบคอมพิวเตอรสามารถนําไปประมวลผลได 

ตัวอยางกระแสขอมูล ไดแก 

- ใบส่ังซื้อสินคา 

- ใบเสร็จรับเงิน 

- เกรดของนักศึกษา 

- ใบสงของที่ผานการตรวจสอบแลว  เปนตน 

การใชสัญลักษณกระแสขอมูล 

   1. กระแสขอมูลสามารถใชคูกับการประมวลผล (Process), ส่ิงที่อยูนอกระบบ (External Entities) หรือ

แหลงเก็บขอมูล (Data Store) ก็ได ขึ้นอยูกับระบบงานวา ขอมูลนั้นจะนําไปไวที่ไหน หรือขอมูลนั้นจะนําออกจากสวน

ใด 

 
รูปที่ 4.2 ก. ตัวอยางการใชสัญลักษณกระแสขอมูล (Data Flow) 

Data Collection and User Requirements Analysis 



การวิเคราะหและออกแบบระบบ 60 

 
รูปที่ 4.2 ข. ตัวอยางการใชสัญลักษณกระแสขอมูล (Data Flow) 

 

2. การตั้งชื่อกระแสขอมูล โดยทั่วไปจะตั้งชื่อดวยคําเพียงคําเดียว ที่มีความหมายชัดเจนและเขาใจงาย 

ควรกํากับชื่อบนเสนดวย คํานาม เชน “เวลาทํางาน”, ใบส่ังซื้อสินคา” เปนตน 

3. ควรตั้งชื่อกระแสขอมูล ตามขอมูลที่ไดเปล่ียนแปลงไปแลวหลังจากออกจากการประมวลผล เนื่องจาก

การประมวลผลหรือ Process ใชแสดงถึงการเปล่ียนขอมูล หรอืการสงผานขอมูล ดังนั้น Data Flow ที่ออกจาก 

Process มักจะมีการเขียนชื่อกํากับใหแตกตางออกไปจาก Data Flow ที่เขามาใน Process เสมอ 
 

4.2.3. สัญลักษณแหลงเก็บขอมูล (Data Store Symbol) 
แหลงที่เก็บขอมูล (Data Store) เปนสวนที่ใชแทนชื่อแฟมขอมูลที่เก็บขอมูล เพราะมีการประมวลผลหลาย

แบบที่จะตองมีการเก็บขอมูลไวเพื่อที่จะไดนําไปใชภายหลัง ซึ่งแหลงเก็บขอมูลจะตองมีทั้งขอมูลเขาและขอมูลออก 

โดยขอมูลที่ออกจากแหลงเก็บขอมูลจะอยูในลักษณะที่ถูกอานขึ้นมา สวนขอมูลที่ไหลเขาสูแหลงเก็บขอมูลจะอยูใน

รูปของการบันทึก การเพิ่ม-ลบ แกไข 

ตัวอยางแหลงเก็บขอมูล ไดแก 

- แฟมคนไข 

- แฟมพนักงาน  เปนตน 

การใชสัญลักษณแหลงเก็บขอมูล 

1. ตองใชสัญลักษณแหลงเก็บขอมูล (Data Store) คูกับสัญลักษณ กระแสขอมูล (Data Flow) เสมอ โดยที่

ถาลูกศรชี้เขาหมายถึง เปนขอมูลนําเขาไปเก็บยังแหลงเก็บ ถาลูกศรชี้ออกหมายถึง อานขอมูลจากแหลงเก็บขอมูลไป

ใชในการประมวลผล 

2. Data Store ตองเชื่อมตอการประมวลผล (Process) เสมอโดยเชื่อมผานกระแสขอมูล (Data Flow) 

3. เนื่องจาก Data Store ใชแทนสิ่งที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับคน, สถานที่, หรือส่ิงของ ดังนั้นควรเขียนชื่อกํากับ

ดวยคํานาม เชน “แฟมขอมูลสินคา”, “แฟมเวลาทํางานของพนักงาน” เปนตน 

 
รูปที่ 4.3 ก. ตัวอยางการใชสัญลักษณแหลงที่เก็บขอมูล (Data Store) 

รับผูปวย

ใน 

วินิจฉัย 

โรคผูปวย 

รักษาโรค

ผูปวย 

แบบฟอรม 

การรับผูปวย 

ผลการวินิจฉัย 

ผลการรักษา 

อาการเดิม 

ขอมูลผูปวย 
D1 แฟมคนไข 

วิธีการรักษาเดิม 

การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของผูใช 
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รูปที่ 4.3 ข. ตัวอยางการใชสัญลักษณแหลงที่เก็บขอมูล (Data Store) 

 

4. ใชอักษรยอ D1, D2 เปนตน เขียนดานซายมือของสัญลักษณ เพื่อแสดงวาเปนแหลงเก็บขอมูลอันที่เทาใด 

สามารถเขียนซ้ําในระดับตางๆ ของแผนภาพกระแสขอมูลได 

5. Data Store ใชแทนสิ่งที่เปนที่เก็บขอมูล ซึ่งอาจเปนการทําดวยมือ หรือเก็บในรูปแบบคอมพิวเตอรคือ

แฟมขอมูลหรือฐานขอมูล ก็ได 
 

4.2.4. สัญลักษณส่ิงที่อยูภายนอก (External Entity Symbol) 
     ส่ิงที่อยูภายนอก (External Entity) เปนสวนที่ใชแทนคน แผนกภายในองคกร และแผนกภายนอกองคกร 

หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เปนสวนที่จะใหขอมูลหรือรับขอมูล  

     ส่ิงที่อยูนอกระบบนี้ใชแสดงถึงขอบเขตของระบบสารสนเทศ และแสดงถึงวาระบบที่ศึกษาอยูนี้จะติดตอ

กับส่ิงที่อยูภายนอกดวยวิธีใด   (นําขอมูลเขามา  หรือไดขอมูลออกไป) 

ตัวอยางสิ่งที่อยูภายนอก ไดแก 

- นักศึกษา - สินคาคงคลัง เปนตน 

- สมาชิก  เปนตน 

การใชสัญลักษณส่ิงที่อยูภายนอก 

1. ใชสัญลักษณส่ิงที่อยูภายนอกคูกับสัญลักษณกระแสขอมูลเสมอ โดยที่ถาลูกศรชี้เขา หมายถึง เปนการ

นําขอมูลจากหนวยงานภายนอกเขาสูระบบ ถาลูกศรชี้ออก หมายถึง สงขอมูลจากระบบไปใหหนวยงานภายนอก 

 
รูปที่ 4.4 ตัวอยางการใชสัญลักษณส่ิงที่อยูภายนอก (External Entities) 
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4.3 กฎที่ใชในการเขียนแผนภาพกระแสขอมลู 
 

ในการเขียน Data Flow Diagram มีขอแนะนําในการเขียนแผนภาพใหถูกตองดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.2 กฎที่ใชสัญลักษณในการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล 

ผิด ถูก คําอธิบาย 
การประมวลผล(Process) 

 

 

 ในการประมวลผลจะมีขอมูลเขาอยางเดียวไมได 

 

 

 ในการประมวลผลจะมีขอมูลออกอยางเดียวไมได 

 

 

 ขอความที่บรรจุอยูในการประมวลผลจะตองเปนคํากริยา หรือ

คํานามที่แสดงถึงกริยาเทานั้น 
ใบเสร็จ พิมพใบเสร็จ 

แหลงเก็บขอมูล(Data Store) 

  ไมสามารถสงขอมูลโดยตรงจาก แหลงเก็บขอมูลอันหนึ่งไปยัง 

แหลงเก็บขอมูลอีกอันไดโดยตรง  ขอมูลตองผานการจาก

ประมวลผลจึงจะไปที่ แหลงเก็บขอมูลได  

 

  ไมสามารถสงขอมูลจากส่ิงที่อยูภายนอก(External Entity)ไปยัง 

แหลงเก็บขอมูลไดโดยตรง  ขอมูลตองผานจากการประมวลผล ที่

ไดรับขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกแลวจึงสงตอให แหลงเก็บ

ขอมูล 

  ไมสามารถสงขอมูลจากแหลงเก็บขอมูลไปยังส่ิงที่อยูภายนอก

ระบบปลายทางไดโดยตรง ตองสงผาน การประมวลผลไปยังส่ิงที่

อยูภายนอกระบบ 

   

ขอความที่บรรจุอยูในแหลงเก็บขอมูลตองเปนคํานาม 
แฟมพนักงาน 

กระแสขอมูล(Data Flow) 

 

 กระแสขอมูล จะมีทิศทางการไหลของขอมูลเพียงทิศเดียวใน 1 

กระแสขอมูล  เนื่องจากไมม่ีการทํางานใดที่เกิดขึ้นพรอมกัน 
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ผิด ถูก คําอธิบาย 

กระแสขอมูล(Data Flow) ตอ 

 

 การแยกของขอมูลออกจาก เสนกระแสขอมูล ไปสู การ

ประมวลผล อื่น ๆ พรอมกัน ตองเปนขอมูลเดียวกัน 

 

 

 การเชื่อมขอมูลจากขอมูลมากกวา 1 แหลงเขาสู เสนกระแส

ขอมูล เดียวกันตองเปนขอมูลเดียวกัน 

 

 

กระแสขอมูลไมสามารถไหลกลับเขาสูการประมวลเดิมได

โดยตรง  จะตองมีการประมวลอยางนอยหนึ่งอยางมาจัดการกับ

ขอมูลดังกลาวกอน  สรางกระแสขอมูลอื่น แลวจึงคืนคากระแส

ขอมูลเดิมกลับมายังการประมวลผลเริ่มตน 

  

รหัสนักศึกษา 
 

ขอความที่อยูบน Data Flow จะเปนคํานาม  
 

ส่ิงที่อยูภายนอก(External Entity) 

 

 ไมสามารถสงขอมูลโดยตรงจาก ส่ิงที่อยูภายนอกระบบอันหนึ่ง

ไปยังส่ิงที่อยูภายนอกระบบอีกอันไดโดยตรง  ขอมูลตองผานการ

จากประมวลผลภายในระบบกอนจึงสงไปยังส่ิงที่อยูภายนอก

ระบบภายปลายทางได  

   

ขอความที่บรรจุอยูในส่ิงที่อยูภายนอกระบบตองเปนคํานาม 
 

   
 

4.4 ประเภทของแผนภาพกระแสขอมูล 
 

 การเขียน DFD นั้นสามารถเขียนได 2 แบบ คือแบบตรรกะ (Logical Data Flow Diagram) และแบบการ

ภาพ (Physical Data Flow Diagram)  

 
4.4.1 แผนภาพกระแสขอมูลแบบตรรกะ (Logical DFD)  

แผนภาพนี้จะเปนการเนนในสวนของธุรกิจ วาธุรกิจมีการทํางานอยางไร มีเหตุการณอะไรบางที่เกิดขึ้น, 

ขอมูลที่ตองการมีอะไรบาง และไดขอมูลอะไรจากเหตุการณนั้นๆ  แตไมไดบอกวาระบบจะถูกสรางอยางไร  

C
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4.4.2 แผนภาพกระแสขอมูลแบบกายภาพ (Physical DFD)  
        แผนภาพนี้จะบอกไดวาจะสรางระบบอยางไร ประกอบดวยฮารดแวร, ซอฟตแวร, แฟมขอมูล และ

บุคคลใดที่เกี่ยวของบางในระบบ 
 
ตารางที่ 4.3 ขอแตกตางระหวางแผนภาพกระแสขอมูลแบบตรรกะ กับแบบกายภาพ 

รูปแบบการออกแบบ แบบตรรกะ (Logical DFD) แบบกายภาพ (Physical DFD) 

ขั้นตอนการประมวลผล - แสดงถึง ธุรกิจสามารถที่จะ
ดําเนินการไดอยางไร 

- เปนกิจกรรมทางธุรกิจ 

- แสดงถึง ระบบสามารถที่จะทํางานได
อยางไร 

- เปนโปรแกรม  หรือโมดูล หรือขั้นตอน

การทํางานที่ทําดวยมือ 

แหลงเก็บขอมูล - เปนแหลงที่เก็บรวบรวมขอมูลลักษณะ

ใดก็ได 

-   เปน Physical File, Database และ  

Manual File 

ชนิดของแหลงเก็บขอมูล - เปนการเก็บขอมูลแบบถาวร -  เปนการเก็บขอมูลที่แยกเปนแฟมหลัก 

และแฟมรายการ ตองการประมวลผลใน

เวลาที่แตกตางกัน สามารถเชื่อมตอกันได

โดยใชแหลงเก็บขอมูล 

การควบคุมระบบ - เปนการควบคุมที่เกี่ยวของกับธุรกิจ - แสดงถึง การควบคุมสําหรับการปอน

ขอมูลที่ถูกตอง 

 
ประโยชนของการสรางแผนภาพกระแสขอมูลแบบตรรกะ (Logical DFD) 
1. ชวยใหการสื่อสารระหวางผูใชงานใหดีขึ้น 

2. ชวยใหระบบมีความมั่นคงมากขึ้น 

3. ชวยใหนักวิเคราะหระบบมีความเขาใจกับการดําเนินงานของระบบไดชัดเจน 

4. ชวยในการบํารุงรักษาและมีความยืดหยุนมากขึ้น 

5. ชวยลดความซับซอน และงายตอการสรางแผนภาพกระแสขอมูลแบบกายภาพตอไป 
 

ประโยชนของการสรางแผนภาพกระแสขอมูลแบบกายภาพ (Physical DFD) 
1. ขั้นตอนการประมวลผลนั้นเปนการทํางานดวยระบบมือ หรือระบบอัตโนมัติ 

2. แผนภาพแบบกายภาพจะอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการประมวลผลไดละเอียด 

3. มีการแสดงถึงลําดับขั้นตอนการทํางาน 
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4.5 การพัฒนาแผนภาพกระแสขอมลู 
 

 ในการเขียนแผนภาพกระแสขอมูลนั้น ควรเขียนใหเปนระบบงาน ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนของการเขียนให

สมบูรณไดดังนี้ 

1. กําหนดรายการกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจ และแยกออกมาวาอยูในรูปแบบใด (External Entities หรือ 

Data Flows หรือ Processes หรือ Data Stores) 

2. สรางแผนภาพระดับสูงสุด (Context Diagram)  ซึ่งแสดงถึง External Entities และขอมูลที่ไหลเขาและ

ออกจากระบบหลัก โดยไมสนใจแหลงเก็บขอมูล 

3. เขียน Diagram ระดับถัดไป คือแผนภาพระดับลาง (เรียกวา Diagram 0 หรือ Parent Diagram)  ซึ่ง

แสดงถึง Process ตางๆ ที่มี แตเขียนใหอยูในรูปแบบทั่วไป พรอมกันนั้นใหแสดง Data Store ในระดับนี้ดวย 

4. สรางแผนภาพระดับลูกของแตละ Process ใน Diagram 0 เรียกแผนภาพในระดับนี้วา แผนภาพกระแส

ขอมูลระดับ 1 (Level-1 diagram) ถาหากมีรายละเอียดของการทํางานยอยจากระดับนี้อีก ก็ใหแตกรายละเอียด ลง

ไปจนกระทั่งส้ินสุด สวนชื่อของระดับก็จะเปน Level-2 diagram , Level-3 diagram ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมด 

5. ตรวจสอบหาขอผิดพลาด และดูวาคํากํากับบนเสน Data Flow แตละเสน รวมถึง Process แตละอันนั้น 

ส่ือความหมายหรือไม 

6. หลังจากเขียนแผนภาพจนครบทุกการทํางานแลว ใหทําการตรวจสอบสมดุลระหวางขอมูลเขาและขอมูล

ออกของแผนภาพ DFD กับ Context diagram 

7. พัฒนารูปแบบใหม จาก  Logical  Data  Flow  Diagram ใหไปอยูในรูป Physical Data Flow Diagram 

เพื่อแยกระหวางระบบที่ทําดวยมือ กับระบบที่ทํางานอัตโนมัติ 

8. แบงสวนของ Physical  Data  Flow  Diagram โดยการแยกหรือแบงกลุมของ Diagram ออก เพื่อให

สามารถนําไปเขียนโปรแกรม หรือเพื่อการดําเนินการระบบได 
 

เมื่อนักวิเคราะหระบบรวมรวมขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ  การออกแบบสอบถาม  และเทคนิคตางๆ ใน

การรวบรวมขอมูลจริงเกี่ยวกับระบบ  ซึ่งเมื่อผานขั้นตอนเหลานั้นนักวิเคราะหระบบจะตองทราบวามีบุคคลใด  

หนวยงานใด  ขอมูลใด  การประมวลผลอะไรเขามาเกี่ยวของกันบาง  ซึ่งเมื่อถึงจุดนี้นักวิเคราะหระบบก็คงพรอมที่จะ

สรางโมเดลของระบบงานในรูปแบบกราฟก 
 

4.5.1 แผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) 
        แผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด เปนแผนภาพที่แสดงถึงขอบเขตของสารสนเทศนั้น โดยจะเปน

มุมมองระดับสูงวามีหนวยงานใดเกี่ยวของบาง ติดตอกับระบบโดยมีการรับและสงขอมูลใดกับระบบ ซึ่งแผนภาพ

ระดับนี้จะยังไมกลาวถึง สัญลักษณการเก็บขอมูล (Data Store Symbol) 

 
รูปที่ 4.5 รูปแบบการเขียน Context Diagram (ที่มา: Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall, 2002: 246) 

 

System 
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Input B 
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Output C 
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หลักการสราง Context Diagram ที่ด ี
1. ควรจะเขียนใหครอบคลุมระบบ ใหอยูใน 1 หนากระดาษ 

2. ชื่อของ Process ควรเปนชื่อของระบบสารสนเทศ นั้น 

3. ชื่อที่เขียนกํากับสัญลักษณตางๆ จะตองเขียนโดยไมใหชื่อซ้ํากัน ถาสัญลักษณนั้นแทนสิ่งที่

แตกตางกัน 

4. ควรหลีกเลี่ยงเสนที่จะตองเขียนครอมเสนกัน 

5. ในการเขียนชื่อยอ จะตองเขียนโดยบันทึกความหมายของตัวยอนั้น ใน พจนานุกรมขอมูล (Data 

Dictionary) 

 

 
รูปที่ 4.6 ตัวอยางการเขียน Context Diagram ของระบบการสั่งซื้อสินคา 

 
4.5.2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับลาง (Diagram 0 หรือ Parent Diagram) 

        แผนภาพกระแสขอมูลระดับลาง เปนแผนภาพที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนภาพระดับสูงสุด ทําให

เห็นภาพรวมของแผนภาพกระแสขอมูล ซึ่งจะมีรายละเอียดมากกวาแผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด 

 
รูปที่ 4.7 รูปแบบการเขียน Diagram 0   (พิจารณาเปรียบเทียบกับรูปที่ 4.5)  

(ที่มา: Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall, 2002: 246) 
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หลักการสรางแผนภาพกระแสขอมูลระดับลาง  
1. การเขียนแผนภาพกระแสขอมูลควรเขียนใหดูงายและใหแสดงอยูในกระดาษแผนเดียว 

2. ลูกศรไมควรทับหรือขามกัน 

3. แตละ Process จะตองมีหมายเลขกํากับเปนเลขจํานวนเต็ม โดยการลําดับหมายเลข Process ไมได

หมายถึงการทํางานตองทํางานตามลําดับของ Process และ Process ไมสามารถทําการซ้ําได 

 
รูปที่ 4.8 ตัวอยางการเขียน Diagram 0 ของระบบการสั่งซื้อสินคา   (พิจารณาเปรียบเทียบกับรูปที่ 4.6) 

 

4.  External Entity ทั้งหมดของระบบ ที่เขียนใน Context diagram จะตองแสดงอยูใน Diagram 0 ดวย โดยที่

สามารถทําการซ้ําได ดวยเครื่องหมาย \ ตรงมุมลางซายของสัญลักษณ External Entity 

 
รูปที่ 4.9 ส่ิงที่อยูนอกระบบและการทําซ้ําส่ิงที่อยูนอกระบบ 

 

5. จํานวน Process ไมควรมีมากเกินไป หรือนอยเกินไป จํานวน Process ที่มากเกินไปจะทําใหแผนภาพ

กระแสขอมูลอานยาก และมีความซับซอนยิ่งขึ้น 

 
พิมพ 

ใบแจงหนี้ 

2.0 
ใบแจงหนี้ รายงานการตรวจสอบ 

ใบสั่งซ้ือสินคา 

ขอมูลการสั

ขอมูลการจายเงิน 

รายการสั่งซ้ือ 
เพื่อนําไปตรวจสอบ 

D1 บัญชีรายรับ 

่งซ้ือ 
ที่ถูกปฏิเสธ 

เงินที่ชําระ 

 
ปอนขอมูล 
การสั่งซ้ือ 
สินคา 

1.0 

คลังสินคา ลูกคา 

 3.0 

คํานวณ 
รายรับ-จาย ขอมูลใบแจงหนี ้

ผูปวย ผูปวย 
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4.5.3 แผนภาพกระแสขอมูลระดับต่ํา (Lower Level Data Flow Diagram) 
ะดับลาง โดยใน

แผนภา วลผลออกเปนการประมวลผลยอยๆ อีกได  

 
หลักการสรางแผนภาพกระแสขอมูลระดับต่ํา

        แผนภาพกระแสขอมูลระดับต่ํา เปนแผนภาพที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนภาพร

พระดับนี้จะมีการแตกการประม

 
รูปที่ 4.10 รูปแบบการเขียน Child Diagram (Level-1) ของ Process 3.0   (พิจารณาเปรียบเทียบกับรูปที่ 4.7) 

(ที่มา: Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall, 2002: 248) 

 
1. แตละ Process บ  Diagram ยอย (เรียกวา 

Child Diagram) ได

าและ

3. เมื่อมีการแยก Process ออกเปน Child Diagram จะตองมีการกําหนดหมายเลขลําดับใหกับ Child 

Diagram นั้น โดยจะตั้งตาม Parent Process (เชน Process 3 แยกเปน Diagram Level-1 ของ Process ที่ 3)  

4. หมายเลขกํากับแตละ Process ใน Child Diagram ก็จะใชหมายเลขขึ้นตนเหมือน Parent Process แลว

ตามดวยจุดทศนิยม และหมายเลขยอยลงไป (เชน Parent Process เปน Process 3 ดังนั้นใน Diagram 3 ก็จะมี 

Process 3.1, 3.2, 3.3 ไปเรื่อยๆ จนกวาจะหมด) 

น Diagram 0 (หรือ Parent Process) สามารถนํามาสราง

2. ในการสราง Child Diagram นั้น ขอมูลที่เขามาและออกจาก Child Diagram จะตองเปนขอมูลที่เขาม

ออกจาก Parent Process 

Entity 2 
Input B 

D1 Data store 1 

General 
process 

CCC 

3
Record A 

4
Data flow D General 

process 
DDD 

D1 Data store 1 
Record A 

Detailed 
process 

XXX 

3.1
Input B D5 Transaction 

Transaction 

record 1 Detailed 
process 

YYY 

3.2Transaction 

record 1 

Detailed data 

flow Z 

Data flow D

3.3

Detailed 
process 

YYY 
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5. ram 0 

.

ูกับระดับความซับซอนของ 

Process นั้นๆ

 
รูปที่ 4.11 ตัวอยางการเขียน Child Diagram (Level-1) ของ Process 1.0-การปอนขอมูลการสั่งซื้อ 

(พิจารณาเปรียบเทียบกับรูปที่ 4.8) 
 

4.5.4 การตรวจสอบแผนภาพกระแสขอมูลเพ่ือหาขอผิดพลาด
        ในระหวางการเขียนแผนภาพกระแสขอมูลนั้น  นักวิเคราะหจะตองเขียนแผนภาพกระแสขอมูลโดยการ

กําหนดเปนระดับตางๆ ซึ่งส่ิงที่ตองตรวจสอบในการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล คือ 

 

2. ตรวจส  รวมถึง Process แตละ

โดยปกติแลว External Entity มักจะไมแสดงบน Child Diagram ที่ต่ํากวา Diag

บน Child Diagram อาจมี Data Store ปรากฏขึ้นมา โดยที่ไมมีใน Parent Process 6  ได 

7. Process ตางๆ อาจมีการแตกหรือไมแตกเปน Child Diagram ก็ได ขึ้นอย

1. ตรวจสอบวา มีการใชสัญลักษณตางๆ ถูกตองตามกฎการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล ดังตารางที่ 

4.3 หรือไม 

อบหาขอผิดพลาด และดูวาคํากํากับบนเสน Data Flow แตละเสน

อันนั้น ส่ือความหมายหรือไม 

 ก3. หลังจากเขียนแผนภาพจนครบทุ การทํางานแลว ใหทําการตรวจสอบสมดุลระหวางขอมูลเขาและ

ขอมูลออกของแผนภาพ นั่นคือ ตรวจสอบวาแผนภาพระดับสูงสุด (Context Diagram) มีความ

สมดุลระหวางขอมูลเขาและขอมูลออก กับแผนภาพระดับลาง (Diagram 0) หรือไม และ

ตรวจสอบวาแผนภาพระดับลาง (Diagram 0) มีความสมดุลระหวางขอมูลเขาและขอมูลออก กับ

แผนภาพระดับต่ํา (Child Diagram) หรือไม 

 
รวบรวม
ขอมูล 

การสั่งซื้อ 

1.3 

ขอมูลการสั่งซ้ือ 
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กําจัดขอมูล 
การสั่งซ้ือที่ 
ไมถูกตอง 
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ขอมูลรายละเอียดสินคา 
ขอมูลการสั่งซ้ือ 

ที่ถูกตอง 

D2 แฟมลูกคา 
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รายการสั่งซ้ือเพื่อนําไปตรวจสอบ 

D3 แฟมสินคา 

ขอมูลการสั
ใบสั่งซ้ือสินคา 

่งซ้ือ 
ที่ถูกปฏิเสธ 

ขอมูลรายละเอียด 
สินคาที่มี 

 1.1 
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ขอมูลการ 
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ตัวอยางระบบงาน : ระบบการสั่งอาหาร (Food Ordering System) 

 
รูปที่ 4.12 Context Diagram ของระบบการสั่งอาหารของรานอาหาร 

(ที่มา : แปลจาก Jeffrey A.Hoffer, Joey F.George, Joseph S.Valacich, 1999: 284) 

 

 

 

ของระบบการสั่งอาหาร 

(ที่มา : แปลจาก Jeffrey A.Hoffer, Joey F.George, Joseph S.Valacich, 1999: 285) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่4.13 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ Diagram 0 

รายการอาหารที่ลูกคาสั่ง 

ใบเสร็จรับเงิน 

รายการอาหาร 
 

    รายงานการดําเนินงาน 
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ผูจัดการราน 

 
รับและสง

รายการอาหา

1.0 รายการอาหารที่ลูกคาสั่ง 

ที่ลูกคาสั่ง 
ใบเสร็จรับเงิน 

ยการอาหารรา  ลูกคา หองครัว 

    รายงานการดําเนินงาน 

 
ปรับปรุงแฟม
การขาย
สินคา 

2.0  
ปรับปรุงแฟม
คลังสินคา 

3.0 
รายการขายสินคา 

ขอมูลคลัง 
สินคาที่ใช 

รายการขายสินคา 
ที่จัดรูปแบบแลว 

 
สรางรายงาน

การ
ดําเนินงาน 

4.0 
D2 แฟมคลังสินคา 

รายการขอมูลคลังสินคา 
ที่จัดรูปแบบแลว 

แฟมการขายD1 

ขอมูลรายการขายสินคา
ประจําวัน  

ผูจัดการราน 

ขอมูลคลังสินคา 

ที่ใชประจําวัน 

การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของผูใช 



System Analysis and Design   71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่4.15 แผนภาพกระแสขอมูล Child Diagram (Level-1) ของ Process การสรางรายงานการดําเนินการ 

(ที่มา : แปลจาก Jeffrey A.Hoffer, Joey F.George, Joseph S.Valacich, 1999: 289) 

 

 

 

 

 

รายการอาหาร 
ที่ลูกคาสั่ง 

ใบเสร็จรับเงิน 

รายการอาหาร 

รูปที่4.14 แผนภาพกระแสขอมูล Child Diagram (Level-1) ของ Process รับและสงรายการอาหารที่ลูกคาส่ัง 

(ที่มา : แปลจาก Jeffrey A.Hoffer, Joey F.George, Joseph S.Valacich, 1999: 289) 
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แนวค

 
 
 

รูปที่4.16 แผนภาพกระแสขอมูล Child Diagram (Level-2) ของ Process 4.3-เตรียมรายงานการดําเนินการ 

(ที่มา : แปลจาก Jeffrey A.Hoffer, Joey F.George, Joseph S.Valacich, 1999: 290) 

 

 
 
4.5.5 การพัฒนา Logical DFD ใหอยูในรูป Physical DFD 
           จากที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอประเภทของแผนภาพกระแสขอมูลซ่ึงมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ

แผนภาพกระแสขอมูลแบบตรรกะ (Logical Data Flow Diagram) และแผนภาพกระแสขอมูลแบบกายภาพ 

(Physical Data Flow Diagram) ซึ่งจากหลักการพัฒนาแผนภาพกระแสขอมูลนั้นมีแนวคิดดังนี้ 

ิด : ระบบใหมจะถูกพัฒนาขึ้นมาจากการวิเคราะหระบบปจจุบันแบบกายภาพ (Physical DFD) โดย ขอความ

ที่บ

ขอความที่อยูใ เก็บเอกสาร , 

แฟมขอมูลในคอมพิวเตอร, แบบฟอรมทางธุรกิจ หรือ เทปแมเหล็กที่เก็บขอมูล เปนตน  จากนั้นเขยีนแผนภาพระดับ

งานเดิมให

ตจะแสดงแคการทํางานที่ระบบเปนผูจัดการให โดยไมสนใจรูปแบบการทํางานจริงวาเปนอยางไร จากนั้นเขียนเปน 

DFD ระบบงานใหมแบบตรรกะ (Logical DFD ระบบใหม) ซึ่งจะคลายกับการเขียน DFDแบบตรรกะของระบบงาน

เดิม เพียงแตมีการเพิ่มฟงกชันการทํางานที่เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่ียนรูปแบบการทํางานใหมหรือยกเลิกการทํางานแบบ

เกาที่ไมเหมาะสมออกไป เมื่อไดแผนภาพระบบงานใหมแบบตรรกะแลว จึงทําการเขียนแผนภาพระบบงานใหมแบบ

กายภาพ (Physical DFD ระบบงานใหม) เพื่อแสดงการทํางานที่แทจริงของระบบงานใหม  ซึ่งจะสะทอนใหเห็นการ

ทํางานวาในสวนใดเปนการทํางานที่ทําโดยคอมพิวเตอรและสวนใดทํางานโดยใชคนทํา และในที่สุดระบบใหมจะ

นําไปเขียนโปรแกรมไดควรจะเปนอยางไร 
 
 
 
 

รูปที่ 4.17 การพัฒนาระบบงานเดิมเปนระบบงานใหม โดยการเขียนแผนภาพกระแสขอมูลแบบตาง ๆ 

รรจุอยูใน Process อาจมีชื่อบุคคลหรือตําแหนงหรือชื่อระบบคอมพิวเตอรที่ทําการประมวลผลการทํางานนั้น สวน

น Data Flow หรือ Data store อาจเปนชื่อของสื่อทางกายภาพที่เก็บขอมูล เชน ชื่อแฟม

อยูในรูปแบบตรรกะ (Logical DFD ของระบบปจจุบัน) โดยจะลดขั้นตอนที่เปนการทํางานแบบกายภาพ

แ

 

Physical DFD 
ระบบงานใหม 

Logical DFD 
ระบบงานใหม 

Logical DFD 
ระบบงานปจจุบัน 

Physical DFD 
ระบบงานปจจุบัน 

 
พิมพรายงาน

การ
ดําเนินงาน 

4.3.2 
 

จัดรูปแบบ 
รายงาน 

 

4.3.1 
ขอมูลที่รวบรวม รายงานการดําเนินงาน ขอมูลที่จัดรูปแบบ 
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การเขียน DFDระบบงานเดิมแบบกายภาพ (Current physical DFD)  
- ขอความที่บรรจุอยูใน Process อาจมีชื่อบุคคลหรือตําแหนงหรือชื่อระบบคอมพิวเตอรที่ทําการ

ประมวลผลการทํางานนั้น  

ขอความที่อยูใน Data Flow หรือ Data store อาจเปนชื่อของสื่อทางกายภาพที่เก็บขอมูล เชน ชื่อแฟม

เก็บเอกสาร, แฟมขอมูลในคอมพิวเตอร, แบบฟอรมทางธุรกิจ หรือ เทปแมเหล็กที่เก็บขอมูล เปนตน   

การ
- จะลดขั้นตอนที่เปนการทํางานแบบกายภาพ แตจะแสดงแคการทํางานที่ระบบเปนผูจัดการให โดยไม

l DFD)  
ที่เ

การเขียน DFD ของระบบงานใหมแบบกายภาพ (New physical DFD)  

gic

1. 
2. การสรางกฎเกณฑหรือมาตรการที่จะใชในการตรวจสอบและประเมิน ประสิทธิภาพ ของระบบใหม  

 

- 

 
เขียน DFDระบบงานเดิมแบบตรรกะ (Current logical DFD)  

 

สนใจรูปแบบการทํางานจริงวาเปนอยางไร   

 
การเขียน DFD ของระบบงานใหมแบบตรรกะ (New logica
- จะคลายกับการเขียน DFD แบบตรรกะของระบบงานเดิม เพียงแตมีการเพิ่มฟงกชันการทํางาน พิ่ม

ขึ้นมาหรือเปล่ียนรูปแบบการทํางานใหมหรือยกเลิกการทํางานแบบเกาที่ไมเหมาะสมออกไป 
 

- เปนการแสดงการทํางานที่แทจริงของระบบงานใหม ซึ่งจะสะทอนใหเห็นการทํางานวาในสวนใดเปน

การทํางานที่ทําโดยคอมพิวเตอรและสวนใดทํางานโดยใชคนทํา 
 
การพัฒนา Logical Data Flow Diagram 

 ในการเขียนแผนภาพกระแสขอมูลแบบตรรกะ (Logical) นั้นเริ่มจากการสราง Logical Data Flow 

Diagram ของระบบปจจุบันกอน ซึ่งจะทําใหงายตอการติดตอกับผูใชระบบ เพราะทําใหเห็นถึงกิจกรรมการทํางาน

ตางๆ ของธุรกิจ ทําใหผูใชคุนเคยกับกิจกรรมที่สําคัญๆ และอาจไดขอมูลหรือความตองการในแตละกิจกรรมเพิ่มเติม

ได นอกจากนี้ทําใหนักวิเคราะหระบบเขาใจธุรกิจที่ตนเองกําลังศึกษาอยู จับประเด็นไดวาทําไมตองมีกิจกรรม

เหลานั้น และรูวามีผลลัพธอะไรเกิดขึ้นบางจากการทํางาน 

 Logical Data Flow Diagram จะชวยในการสรางระบบใหดีขึ้น โดยการปรับแตงกระบวนการหรือกิจกรรมที่

มีความซ้ําซอน หรือที่ไมจําเปนออกไปจากระบบปจจุบัน นําไปสูกระบวนการสราง Lo al Data Flow Diagram 

ของระบบใหม 
 

ความตองการของระบบใหม 
      ความตองการระบบงานใหม เปนการกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบงานใหมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยมีเปาหมายคือ 

การกําหนดแนวทางของระบบใหมที่จะนํามาใชในอนาคต  
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การกําหนดความตองการระบบงานใหม ตองทําความเขาใจกับระบบงานเดิมใหถองแท สาเหตุที่ตองทํา

ความเขา ะ

ะความรับผิดชอบของแตละบุคคลที่เกี่ยวของ  

 เพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะการจัดเก็บขอมูลที่มีความซ้ําซอนในระบบปจจุบัน  

อบรมผูใช เพิ่มเติม หรือใหความรู

านในระบบปจจุบัน  

ใจร บบเดิมที่ใชอยู คือ 

 เพื่อใหเขาใจในหนาที่แล
 ลักษณะงานบางอยางมีความคลายคลึงกัน  

 เพื่อที่จะทําความเขาใจในลักษณะการแจกจายงานในองคการนั้นๆ  

 เพื่อที่จะใชในการตัดสินใจวาควรจะคงระบบเกาไว โดยที่มีการ
แกผูใชในเรื่องงานที่เขากําลังทําอยู  

 เพื่อที่จะคนหาระบบการควบคุมการทําง
 
 
แนวทางในการกําหนดความตองการระบบงานใหม 

กําหนดความตองการของระบบใหม เปนการเริ่มตนของการเตรียมการที่จะทําการออกแบบระบ      การ บใหม 

ในการกําหนดขั้นตอนของระบบใหม สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับขั้นคือ 

3. 
 

   

  

 ี้จะทําหลังจาก Logical DFD ของระบบใหมเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งขั้นตอนนี้จะบอกไดวาระบบจะ

ถู างอ ถพัฒนาโดยมีรายละเอียดตางๆ เหลานี้ คือ 

nt physical DFD) ขอความที่บรรจุอยูใน 

นั้น  

ชื่อแฟม

เก็บเอกสาร , แฟมขอมูลในคอมพิวเตอร, แบบฟอรมทางธุรกิจ หรือ เทปแมเหล็กที่เก็บขอมูล เปนตน   

- มี Process เกี่ยวกับการจัดลําดับเพื่อเปล่ียนลําดับของเรคคอรด 

- ที่เกี่ยวกับการเพิ่ม การลบ การเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงเรคคอรด 

1. ขั้นตอนหลักของระบบ เปนงานที่จะตองทําในระบบใหม  

2. ขั้นตอนหรืองานที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมระหวางการกําหนดความตองการขั้นตอนหลัก ของระบบ  

ขั้นตอนที่อาจจะมีหรือไมก็ไดในระบบใหม  

  ส่ิงที่นักวิเคราะหระบบควรจะใหความสนใจในการกําหนดความตองการของระบบ คือ 

- ส่ิงที่เขาสูระบบ (Input) 

- ส่ิงที่ออกจากระบบ (Output) 

- กระบวนการทํางาน (Operation) 

- ทรัพยากร (Resource) 

 - มาตรการควบคุมการทํางานในแตละระบบงานและในทางบัญชี  

4.5.2 การพัฒนา Physical Data Flow Diagram 
ขั้นตอนน

กสร ยางไร ใน Physical DFD สามาร

- มี Process ตางๆ ซึ่งตองแยกใหชัดเจนวา Process ไหนเปน Process ที่ทําดวยมือและ Process ไหน

ที่จะทําไดโดยอัตโนมัติ 

- ในการเขียน DFDระบบงานเดิมแบบกายภาพ(Curre

Process อาจมีชื่อบุคคลหรือตําแหนงหรือชื่อระบบคอมพิวเตอรที่ทําการประมวลผลการทํางาน

 ขอความที่อยูใน Data Flow หรือ Data store อาจเปนชื่อของสื่อทางกายภาพที่เก็บขอมูล เชน -

การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของผูใช 
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- ระบุแหลงที่เก็บขอมูลช่ัวคราว (Temporary Data Stores) 

- ระบุชื่อที่แทจริงของแฟมขอมูลหรือเอกสารที่ไดออกมา 

- ไดอยางถูกตอง เชน การ

ื่อกําลังเขาถึงแฟมขอมูลหรือฐานขอมูล 

- 

มีการเพิ่มสวนของการควบคุมลงไป เพื่อใหแนใจวา Process ตางๆ ทํางาน

ปรับปรุงขอมูลเขา, มีสถานะฟองวา “พบขอมูล” เม

บรรยายแตละ Process ใหละเอียดมากกวา Logical DFD 

 

Logical Data Flow Diagram
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Physical Data Flow Diagram
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และราคา

รูปที่ 4.15 ตัวอยางการเขียน Logical DFD และ Physical DFD ของพนักงานเก็บเง
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ใบสงของ 

จํานวนคงคลังที่ใช
ใบส่ังซื้อ 

 
Context diagram of Hoosier Burger’s Manual Inventory System 

 

จาก Context Diagram ของระบบงานเดิมแบบกายภาพ แสดงแหลงกําเนิดของขอมูลนอกระบบ 3 แหลง 

คือ ผูผลิต (Suppliers) รายงานคลังสินคาจากระบบการขายสินคา (Food ordering system inventory report) และ 

สินคาที่เหลือในคลัง (Stock-on-hand) โดยที่ผูผลิตจะใหใบสงสินคา (Invoice) เปน Input เขามาและระบบก็จะให

เงินที่ชําระ (Payment) และรายการสั่งซื้อ (Order) เปน Output กลับไปใหผูผลิต สวนรายงานคงคลังสินคาและสินคา

ที่เหลือในคลังเปน Input ที่ไดจากระบบ 

จาก Context diagram ขางบนสามารถเขียน DFD Diagram 0 ของระบบงานเดิมแบบกายภาพ ไดดังนี้ 
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จากภาพเปน DFD Diagram 0 ของ Hoosier Inventory system มี Process 6 Process ซึ่งเปนกิจกรรม

หลักที่ไดจากการวิเคราะหตามขั้นตอนการทํางานที่กลาวไปแลว โดยมีรายละเอียดคือ Bob จะรับ Invoice จาก 

Supplier และบันทึกการรับสินคาลงใน Invoice log sheet และแฟมขอมูลคลังสินคา   โดย Bob จะบันทึกจํานวน

สินคาที่รับเขามาไวใน stock log ซึ่งจะเปนแบบฟอรมที่เปนกระดาษที่ติดอยูในตําแหนงใกลกับสินคานั้นเก็บอยูใน

คลัง  ตัวอยางของ stock log มีดังนี้ 
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