
Data Flow Diagram 
การออกแบบระบบสารสนเทศ 



 องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการน าระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพ่ิมความสะดวกสบาย เช่น 
สายการบินท่ีน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน เป็นต้น น่ัน
หมายความว่า ไม่ว่าองค์กรจะเป็นขนาดเลก็หรือใหญ่ท่ีต้องการประหยดัเวลา และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานกจ็ะน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ภายในองค์กร โดย
รูปแบบการน าคอมพิวเตอร์มาใช้จะมีหลากหลาย เช่น น ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
ทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึน้มา เพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ท้ังยังลดความ
ผิดพลาด 

บทน า 



หัวข้อการเรียนรู้ 

ภาพรวมของการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 

หน้าท่ีของนักวิเคราะห์ระบบ 

ผู้ใช้ระบบ (User) 

แผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram) 

การออกแบบในระดับหลกัการ (Context Diagram 



ภาพรวมของการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 

ขั้นตอนในการพฒันาระบบทัว่ไปจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 

วิเคราะห์ระบบ 

การท างานของระบบ และผู้ใช้ 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ 

ช่วงเวลา และส่ิงแวดล้อม ออกแบบระบบ 



ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 

  เป็นขั้นตอนในการรวบรวม และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ หรือข้อมูลที่
แท้จริงก่อนที่จะน าข้อมูลน้ันมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และการปรับปรุงพัฒนา
ระบบ โดยมีปัจจัยหลกัอยู่ 3 ส่วน ดงัน้ี 

   การท างานของระบบ และผู้ใช้ : ค านึงถึงการท างานของระบบ และ
ความสัมพนัธ์กบัผู้ใช้ 

   ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น : ผู้ใช้ระบบเองมีความต้องการที่จะ
เปลีย่นไปตามความทนัสมัยที่เกดิขึ้น เพือ่ปรับปรุงแก้ไขระบบตามการเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึ้น 

   ช่วงเวลา และส่ิงแวดล้อม : ในการวิเคราะห์ระบบน้ันเป็นไปไม่ได้ที่จะ
ได้ระบบที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างดีที่สุด เม่ือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหา
อาจไม่เหมาะสม 



ขั้นตอนการออกแบบระบบ 

  เ ป็นขั้ นตอนในการว า งแผน
ส าห รับ ร ะบบให ม่  ห รื อ เ ป็นก า ร
เปล่ียนแปลงระบบท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถ
ท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ ใช้ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้
ระบบมากขึน้ 



หน้าทีข่องนักวิเคราะห์ระบบ 

  สามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับขึน้อยู่กับขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบ 
โดยหน้าท่ีของนักวิเคราะห์ระบบแต่ละระดับมีดังนี ้

   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูล : มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรวบรวม
ข้อมลู และตัดสินใจถึงความต้องการของผู้ใช้เท่าน้ัน 

   เจ้าหน้าท่ีออกแบบระบบ หรือเจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบ : มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการสร้างระบบให้สมบูรณ์ รวมท้ังรับผิดชอบในการออกแบบ
ระบบใหม่ 

   เจ้าหน้าท่ีเขียนโปรแกรม และวิเคราะห์ระบบ : มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ พฒันา และเขียนโปรแกรมตามท่ีได้ออกแบบไว้ 



ผู้ใช้ระบบ (User) 

  เป็นผู้ ท่ีท างานกับระบบท่ีจะถูก
พัฒนาขึ้น ดังน้ัน ระบบควรออกแบบ 
และพัฒนา ขึ้นมาใ ห้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ ผู้ออกแบบระบบควร
จะท าความเข้าใจกับผู้ใช้ว่ามีก่ีประเภท 
และมีลกัษณะเป็นเช่นใดบ้าง 



ผู้ใช้ระบบ (User) 

  สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี ้

   ผู้ใช้ตรง (Hand on user) : เป็นผู้ใช้ท่ีติดต่อโดยตรงกับระบบ เป็น
ผู้ ท่ีป้อนข้อมูลเข้าระบบ (Input data) หรือรับข้อมูล (Output data) ออกจาก
ระบบโดยผ่านเทอร์มินอล (Terminal) หรือช่องทางการติดต่อกับระบบ 

  ผู้ใช้ทางอ้อม 
(Indirect user) : เป็นผู้ใช้ท่ีอาศัยผล
ของการวิ เคราะห์ข้อมูล ท่ีได้จาก
ระบบมาใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ในองค์กร 



ผู้ใช้ระบบ (User) 

   ผู้ใช้ในระดับจัดการ (Manager user) : เป็นกลุ่มผู้ใช้ท่ีจะน าระบบไป
ประยกุต์ใช้ในงานบริหาร โดยอาจจะใช้งานระบบโดยตรงหรือไม่กต็าม แต่จะน า 
    ระบบน้ันไปใช้พัฒนางานภายในองค์กร 

 
 
 
 

      ผู้ใช้ระดับอาวโุส (Senior user) : 
     เป็นผู้ใช้ท่ีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
แข่งขนั     ระหว่างองค์กรกับคู่แข่ง โดยมี
การเปรียบเทียบ     ผลจากการใช้ระบบ 
และอาจจะต้องอาศัยข้อมลู     ท า ง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และส่ิงแวดล้อม 



แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 

  เ ป็นแผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อมูลจะเป็นตัวบอกผู้ ใช้ระบบว่าภายใน
ระบบมีกระบวนการท างานใดอยู่บ้าง และ
ท างานอย่างไร  อินพุต ท่ี ต้องใส่  และ
เอาต์พตุท่ีจะได้ออกมาจากกระบวนการ ซ่ึง
จะช่วยให้เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบกับ
โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบมีความเข้าใจ
ท่ีตรงกัน 



วัตถุประสงค์ของแผนภาพการไหลของข้อมูล 

1. เป็นแผนภาพท่ีสรุปรวมข้อมลูท้ังหมดท่ีได้จากการวิเคราะห์ในลกัษณะของรูปแบบท่ี
เป็นโครงสร้าง 

2. เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักวิเคราะห์ระบบ และผู้ใช้งาน 

3. เป็นแผนภาพท่ีใช้ในการพฒันาต่อในขัน้ตอนของการออกแบบระบบ 

4. เป็นแผนภาพท่ีใช้ในการอ้างอิง หรือเพ่ือใช้ในการพฒันาต่อในอนาคต 

5. ทราบท่ีมาท่ีไปของข้อมลูท่ีไหลไปในกระบวนการต่าง ๆ (Data and Process) 



ขัน้ตอนการวิเคราะห์เพือ่ไปสู่การออกแบบ 

........... 

........... 

........... 

Requirement 
Specification 

Analysis Design 

Logical Model Physical Model 



มุมมองของแผนภาพกระแสข้อมูล 

ลกูค้าหรือผู้ใช้งานมอง DFD เพ่ือเห็นภาพรวมของระบบ 

โปรแกรมเมอร์มอง DFD เพ่ือเป็นการแสดงรายละเอียด และเป็นโมเดลท่ีใช้ประกอบ
ในการเขียนโปรแกรม 

นักวิเคราะห์ระบบมอง DFD เพ่ือเห็นภาพรวมของระบบ และแสดงรายละเอียดของ
ระบบ 



สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 
(สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการออกแบบ Data Flow Diagram (DFD)) 

Source Destination (or sink)  
สัญลกัษณ์ของบุคคล องค์การ หรือระบบงาน 

Process 
สัญลกัษณ์การประมวลผล 

Data store 
สัญลกัษณ์การเกบ็ข้อมลู 
Data flow 
สัญลกัษณ์เส้นทางการไหลของข้อมลู 



สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 

Gane & Sarson 

Yourdon/DeMarco 



การเขยีนแผนภาพกระแสข้อมูล 

Boundaries : สามารถเป็นได้ท้ังบคุคล, หน่วยงาน หรือระบบงานท่ีเก่ียวข้อง 
             ในระบบน้ัน 

 

Data store : แหล่งเกบ็ข้อมลู  
 D1   data1 

 D2   data2 

 D3   data3 

input 

Output 

Input/output 

Process 1 

1 



การเขยีนแผนภาพกระแสข้อมูล 

Process : กระบวนการท่ีต้องท าในระบบ โดยจะเป็นกิริยา (Verb) 

 

 

 

** หมายเลขโปรเซสท่ีก ากับอยู่ เช่น 1, 2, 3 ตามล าดับ การล าดับหมายเลขโปรเซสไม่ได้
หมายถึงการท างานต้องท างานตามล าดับของโปรเซส และโปรเซสไม่สามารถท าการ
ซ า้ (Duplicate) ได้ 

Print Report 

1 

Maintenance 

2 



ผู้ใช้ระบบ (User) 

  Context Diagram คือ การออกแบบในระดับหลักการ เป็นแผนภาพหรือ
ไดอะแกรม (Diagram) ท่ีแสดงเพียงหน่ึงกระบวนการ คือช่ือของระบบงาน และ 
Boundaries ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับระบบ ซ่ึงจะไม่มี Data store โดย Context 
Diagram จะแสดงผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบหลกั ๆ เท่าน้ัน 



Context Diagram (ระบบทะเบียนนักศึกษา) 



แผนภาพกระแสข้อมูลระดบัที ่1 

List of Boundaries 
1. นกัศึกษา 
2. อาจารย ์
3. แผนกทะเบียนและวดัผล 
4. คณบดี 

List of Data 
1. ขอ้มูลประวติันกัศึกษา 
2. ขอ้มูลการลงทะเบียนเรียน 
3. ขอ้มูลรายวชิา 
4. ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน 
5. ขอ้มูลวชิาสอน 
6. ขอ้มูลคณะ 
7. ขอ้มูลสาขาวชิา 
8. ขอ้มูลภาคการศึกษา 

List of Process 
1. ปรับปรุงขอ้มูลนกัศึกษา 9. เพิกถอนวชิาเรียน 
2. ปรับปรุงขอ้มูลอาจารย ์ 10. บนัทึกคะแนน 
3. ปรับปรุงแฟ้มวชิาผูส้อน 11. ประเมินผล 
4. ปรับปรุงแฟ้มรายวชิา 12. เปิด/ปิดภาคการศึกษา 
5. ปรับปรุงแฟ้มคณะ 13. รายงานรายวชิาท่ีลงทะเบียน 
6. ปรับปรุงแฟ้มสาขา 14. ใบเช็คช่ือ 
7. ลงทะเบียนเรียน 15. รายงานประเมินผล 
8. ลงทะเบียนเพิ่ม 16. รายงานสรุปยอดผูส้อบตก 



Process Hierarchy Chart ของระบบทะเบียนนักศึกษา 



แผนภาพกระแสข้อมูล
ระดบัที ่1 



แผนภาพกระแสข้อมูล 
ระดับที่ 2  

ของโปรเซสที่ 1 



แผนภาพกระแสข้อมูลระดบัที ่2 ของโปรเซสที ่2 



เคล็ดลับในการออกแบบระบบ 

1.  พิจารณาด้านผู้ใช้  

     พิจารณาถึงจุดต่างๆ ท่ี User ต้องเข้าถึงระบบ เช่น จุดท่ี User จะ input  
        ข้อมลูเข้าสู่ระบบ หรือจุดท่ี User ได้รับ Output ออกจากระบบ  

    คาดการณ์ถึงความต้องการล่วงหน้าของ User ระบบ และ องค์กร  
2.  พิจารณาด้านกระบวนการ 

   ใช้การออกแบบกระบวนการท างานของโปรแกรม ให้เป็นแบบ  
         Modular Design  

    ออกแบบแต่ละ Module ให้มี Function เดียว  
 



เคล็ดลับในการออกแบบระบบ 

3. พิจารณาด้านข้อมลู  
  พิจารณาถึงการน าข้อมลูเข้าสู่ระบบว่า จะน าเข้าท่ีไหน และเม่ือไร  
  มีการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูทุกคร้ังท่ีน าข้อมลูเข้า  
  ใช้ส่ือต่างๆ ในการน าข้อมลูเข้าโดยอัตโนมติั ถ้าท าได้ เช่น การใช้ barcode  
  มีการควบคุมสิทธ์ิของผู้ใช้ระบบในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบและ แก้ไข 

       ข้อมลู  
  ระบบต้องสามารถแสดงรายงานได้ทุกคร้ังท่ีมีการน าข้อมูลเข้าสู่ ระบบ  

        และแก้ไข  
   ข้อมลูต่างๆ ควรน าเข้าสู่ระบบเพียงคร้ังเดียว   



การออกแบบเอาต์พุต (Output Design) 

  การออกแบบ เอ า ต์พุ ตควร
เร่ิมต้นด้วยการเขียนลงในแบบฟอร์ม 
(Report layout form) เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจได้ว่า จะมีรายละเอียดของ
ข้อมูลใดบ้างในรายงาน โดยเอาต์พุต
ท่ีออกแบบน้ันจะต้องตรงกับความ
ต้องการ (Requirements)  



ชนิดของเอาต์พุต (Type of Output) 

  เอาต์พุตกคื็อ ข้อความ เอกสาร หรือรายงานชนิดหน่ึง โดยน าข้อมูลจากไฟล์มา
พิมพ์ หรือน าข้อมูลมาผ่านการประมวลผลเพ่ือได้เอาต์พตุท่ีต้องการ ดังน้ันเอาต์พตุจึง
อาจหมายถึง 

   รายงาน (Report) 
   เอกสาร (Document) 
   ข้อความ (Message) 
 



ตัวอย่าง เอาต์พุต 
(Type of Output) 



วัตถุประสงค์ของเอาต์พุต (Output Objectives) 

  1. เพ่ือใช้ในการติดต่อข่าวสารระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ  
  2. แสดงเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในระบบ 
  3. แสดงกลไกในการท างาน 
  4. เป็นการยืนยนัหรือรับรองว่าเกิดการท างานจริง 



ข้อพจิารณาในการออกแบบรายงาน 

  1. ใครเป็นผู้ใช้รายงานนี ้
  2. ใช้ประโยชน์จากรายงานนีอ้ย่างไร 
  3. รายละเอียดข้อมลูในรายงานต้องการมากเพียงใด 
  4. รายงานนีมี้ความต้องการใช้บ่อยแค่ไหน เช่น ทุกวนั ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน 
  5. รายงานแสดงออกทางใด เช่น ทางจอภาพ หรือทางเคร่ืองพิมพ์ 



ตัวอย่างรายงานการลงทะเบียนแต่ละรายวิชา 

  1. ใครเป็นผู้ใช้รายงานนี ้
       - ฝ่ายทะเบียน และวดัผล           - คณบดี           - นักศึกษา 
  2. ใช้ประโยชน์จากรายงานนีอ้ย่างไร 
      - ฝ่ายทะเบียนและวัดผล เพ่ือต้องการทราบรายช่ือ และจ านวนนักศึกษาท่ี  

                 ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา 
      - คณบดี เพ่ือต้องการทราบจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชา 
      - นักศึกษา ตรวจสอบรายวิชาท่ีตนลงทะเบียนจากบอร์ดว่ามีหรือไม่ และ  

                 เรียนอยู่กลุ่มใด 



ตัวอย่างรายงานการลงทะเบียนแต่ละรายวิชา 

  3. รายละเอียดข้อมลูในรายงาน 



ตัวอย่างรายงานการลงทะเบียนแต่ละรายวิชา 

  4. รายงานนีต้้องการใช้บ่อยแค่ไหน 
       - ใช้ทุก ๆ ภาคการศึกษาเม่ือมีการเปิดลงทะเบียนแล้วเสร็จ 
  5. รายงานแสดงออกทางใด 
      - ทางเคร่ืองพิมพ์ และทางจอภาพ 


