
Process Modeling



ชนิดของแบบจ ำลอง (Types of Models)
แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดด้วยกัน คือ

• แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Models)

• แบบจ ำลองที่เป็นถ้อยค ำอธิบำย (Descriptive Models)

• แบบจ ำลองแผนภำพ (Graphical Models)



แบบจ ำลองกระบวนกำร (Process Models)
จะอธิบำยถึงกระบวนกำรทำงธุรกิจ ด้วยกำรน ำเสนอให้เห็นภำพรวมถึงกำร

ปฏิบัติกำรอย่ำงไรในระบบธุรกิจในลักษณะของแผนภำพหรือไดอะแกรม และ
อำจน ำบำงกระบวนกำรมำปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรือที่ เรียกว่ำ กำรออกแบบ
กระบวนกำรธุรกิจใหม่ (Business Process Redesign: BPR) 

แบบจ ำลองกระบวนกำรที่ใช้กรรมวิธีเชิงโครงสร้ำงที่นิยมก็คือ แผนภำพ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) จะแสดงถึงกระบวนกำรหรือกิจกรรมที่
ปฏิบัติกำร รวมถึงกำรแสดงควำมเคลื่อนไหวของข้อมูลในระบบ โดยแผนภำพ
กระแสข้อมูลสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับระบบงำนเดิม หรือระบบงำนใหม่ก็ได้



แผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)
แผนภำพกระแสข้อมูลจะแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโปรเซส (Processes) 

กับข้อมูล (Data) ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลในแผนภำพจะท ำให้ทรำบถึง

• ที่มำของข้อมูล

• ที่ไปของข้อมูล

• ข้อมูลเก็บไว้ที่ใด

• กำรเกิดเหตุกำรณ์กับข้อมูลในระหว่ำงทำง

แผนภำพกระแสข้อมูลจะแสดงภำพรวมของระบบ และรำยละเอียด
เกี่ยวกับโปรเซสกับข้อมูล แต่ในบำงครั้งหำกต้องกำรก ำหนดรำยละเอียดที่
นอกเหนือไปจำกน้ี นักวิเครำะห์ระบบอำจจ ำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นเข้ำช่วย



แผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)

      มุมมองของผู้ใช้งำนในกลุ่มต่ำง ๆ จะใช้ประโยชน์จำกแผนภำพกระแสข้อมูลดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้

   มุมมองของลูกค้ำหรือผู้ใช้งำน จะใช้ประโยชน์จำกแผนภำพกระแสข้อมูลเพื่อ
แสดงภำพรวมของระบบ

   มุมมองของโปรแกรมเมอร์ จะใช้ประโยชน์จำกแผนภำพกระแสข้อมูลเพื่อแสดง
รำยละเอียด และใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำโปรแกรม

   มุมมองของนักวิเครำะห์ระบบ จะใช้ประโยชน์จำกแผนภำพกระแสข้อมูลเพื่อ
   แสดงภำพรวมของระบบ และรำยละเอียดของระบบ



วัตถุประสงค์ของแผนภำพกระแสข้อมูล

1. เป็นแผนภำพที่สรุปรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในรูปแบบของกำร
พัฒนำเชิงโครงสร้ำง

2. เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงนักวิเครำะห์ระบบกับผู้ใช้งำน

3. เป็นแผนภำพที่น ำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในขั้นตอนของกำรออกแบบระบบ

4. เป็นแผนภำพที่ใช้ในกำรอ้ำงอิง หรือเพื่อใช้ส ำหรับกำรปรับปรุง /พัฒนำต่อใน
อนำคต

5. ทรำบที่มำและที่ไปของข้อมูลที่ไหลไปยังกระบวนกำรต่ำง ๆ (Data and 
Processes)



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภำพกระแสข้อมูล



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภำพกระแสข้อมูล

โปรเซส (Processes) เป็นสัญลักษณ์แทนกิจกรรมที่เกิดขึ้น หรือกระบวนกำร
ที่ต้องท ำในระบบ แผนภำพกระแสข้อมูลจะต้องมีสัญลักษณ์โปรเซสอย่ำงน้อย
หนึ่งโปรเซสเสมอ โดยดำต้ำโฟล์ที่ได้อินพุตผ่ำนเข้ำไปยังโปรเซส และเมื่อออก
จำกโปรเซสก็คือเอำต์พุต ดังนั้น ดำต้ำโฟลว์ที่ เอำต์พุตออกมำย่อมได้รับกำร
เปลี่ยนแปลงเสมอ

1 

ลงทะเบียนเรียน

2

ค านวณเกรด

ตัวอย่ำงโปรเซส



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภำพกระแสข้อมูล

โปรเซส (Processes)

สัญลักษณ์โปรเซสจ ำเป็นต้องมีหมำยเลขก ำกับเสมอ ซึ่งเรียกว่ำหมำยเลข
โปรเซส โดยล ำดับหมำยเลขของโปรเซส ไม่ได้หมำยควำมว่ำต้องด ำเนิน
กิจกรรมตำมล ำดับของโปรเซสแต่อย่ำงใด และที่ส ำคัญหมำยเลขโปรเซสจะซ้ ำ
กันไม่ได้  *** ชื่อที่ให้ก ำกับโปรเซส ปกติมักจะใช้เป็นค ำกริยำซึ่งเป็นกำร
กระท ำ

5
ค านวณ

เงนิเดือนสุทธิ

แสดงดำต้ำโฟลว์ที่อินพุตเข้ำไปยังโปรเซส และเอำต์พุตออกมำจำกโปรเซส

เกรดคะแนน (กลาง
ภาค, ปลายภาค, 
เวลาเรียน,เก็บ)



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภำพกระแสข้อมูล

ดำต้ำโฟล์ว (Data Flows)

หรือกระแสข้อมูล จะใช้สัญลักษณ์แทนด้วยเส้นลูกศรที่ไปพร้อมกับข้อมูล ท ำให้
ทรำบถึงข้อมูลที่เคลื่อนไหวไปมำระหว่ำงโปรเซส ดำต้ำสโตร์ และเอ็กเทอร์นัล
เอ็นติต้ี

1.

ค ำนวณเกรดอำจำรย์ นักศึกษำ

D3  ข้อมูลคะแนน

D1  ข้อมูลนักศึกษา D2  ข้อมูลรายวิชา



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภำพกระแสข้อมูล

ดำต้ำโฟลว์ (Data Flows)

แผนภำพกระแสข้อมูล อำจมีดำต้ำโฟลว์จ ำนวนมำก หลักกำรเขียนแผนภำพ
กระแสข้อมูลที่ดีไม่ควรมีเส้นดำต้ำโฟลว์ทับซ้อนกัน แต่หำกจ ำเป็นต้องทับซ้อน
กัน ก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ โดยเส้นโฟลว์ที่ทับซ้อนกันนั้นควรเป็น
เส้นโฟลว์แบบกระโดด (Jump) เพื่อให้ง่ำยต่อกำรดู



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภำพกระแสข้อมูล

เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติต้ี (External Entities)

ส่วนที่ท ำหน้ำที่ส่งและรับข้อมูล เรียกว่ำเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้ สัญลักษณ์
เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มีเพียงหน้ำที่ในกำรส่ง
หรือรับข้อมูลจำกโปรเซสเท่ำนั้น โดยดำต้ำโฟลว์ที่อินพุตเข้ำมำยังระบบถือเป็น
แปล่งก ำหนดของข้อมูล (data source) ดำต้ำโฟลว์ที่เอำต์พุตออกมำจำกโปรเซส
ก็จะถูกไปยังปลำยทำง (destination) สัญลักษณ์นี้จึงสำมำรถเรียกได้หลำยชื่อ
ด้วยกัน Source, Destination, External Agent หรือ Boundary 

เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้สำมำรถเป็นไปทั้งบุคคล หน่วยงำน หรือระบบงำน 
กำรพิจำรณำถึงบุคคลใดที่จะก ำหนดเป็นเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้นั้น จะพิจำรณำถึง
บุคคลที่ระบบไม่สำมำรถควบคุมได้เป็นส ำคัญ กล่ำวคือจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่
ภำยนอกขอบเขตของระบบประมวลผล



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภำพกระแสข้อมูล

เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้ (External Entities)

เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้ในบำงครั้งอำจจ ำเป็นต้องกระท ำซ้ ำ (Duplicate) 
สำมำรถท ำซ้ ำได้ด้วยกำรใช้เครื่องหมำย \ (back slash) ไว้ที่ตรงมุมล่ำงซ้ำย

นักศึกษา นักศึกษา

เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้ของนักศึกษำ และสัญลักษณ์กำรท ำซ้ ำ



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภำพกระแสข้อมูล

ดำต้ำสโตร์ (Data Stores)

เป็นแหล่งที่ใช้เก็บข้อมูล ซึ่งจะไม่สนใจว่ำระบบจะใช้สื่อจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบใด ๆ ทุก ๆ ดำต้ำสโตร์จะต้องมีชื่อข้อมูล และมีกำรก ำหนดลำเบล โดย
ดำต้ำสโตร์จะถูกใช้งำนโดยโปรเซสและดำต้ำสโตร์สำมำรถกระท ำซ้ ำได้ ส่วน
ที่มำของดำต้ำสโตร์นั้น จะได้มำจำกกำรสร้ำงแบบจ ำลองข้อมูล (Data Model) 

• ลูกศรจำกดำต้ำสโตร์ชี้ไปยังโปรเซส (Input) เป็นสัญลักษณ์ของกำร
อินพุต ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรเรียก (Retrieved) หรือกำรอ่ำนข้อมูลจำก
ดำต้ำสโตร์ขึ้นมำ

1

Process 1
D1     data 1

input



สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภำพกระแสข้อมูล
ดำต้ำสโตร์ (Data Stores)

• ลูกศรจำกโปรเซสชี้ไปยังดำต้ำสโตร์ 
(Output) เป็นสัญลักษณ์ของกำร
เอำท์พุต ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มข้อมูล
ลงในดำต้ำสโตร์ และรวมถึงกำรอัปเดต 
(Update)

• ลู ก ศ ร บ น ป ล ำ ย ทั้ ง ส อ ง ด้ ำ น 
(Input/Output) เป็นสัญลักษณ์ของกำร
เป็นทั้งอินพุตและเอำต์พุต ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกำรอัปเดตข้อมูลลงในดำต้ำสโตร์ 
โดยจะมีกำรดึงข้อมูลจำกดำต้ำสโตร์
ขึ้นมำ  และมำท ำกำร เปลี่ ยนแปลง 
จำกนั้นก็จัดเก็บลงไปใหม่

1

Process 1
D2     data 2

Output

1

Process 1
D3     data 3

Input 
/Output



ขั้นตอนกำรเขียนแผนภำพกระแสข้อมูล

1. วิเครำะห์ให้ได้ว่ำ ระบบควรประกอบด้วยเอ็กเทอร์นัลเอ็นติตี้อะไรบ้ำง ไม่ว่ำจะ
เป็นบุคคล หน่วยงำนหรือระบบงำนต่ำง ๆ

2. ด ำเนินกำรเขียนแผนภำพที่แสดงถึงสภำพแวดล้อมโดยรวมของระบบ หรือ
เรียกว่ำคอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram)

3. วิเครำะห์ข้อมูลในระบบว่ำ ควรมีข้อมูล (Data Store) อะไรบ้ำง

4. วิเครำะห์กระบวนกำรหรือโปรเซสในระบบว่ำ ควรมีโปรเซสหลัก ๆ อะไรบ้ำง 
ประกอบด้วยโปรเซสย่อยอะไรบ้ำง โดยอำจท ำเป็น Process Decomposition 
Diagram



ขั้นตอนกำรเขียนแผนภำพกระแสข้อมูล



ขั้นตอนกำรเขียนแผนภำพกระแสข้อมูล



ขั้นตอนกำรเขียนแผนภำพกระแสข้อมูล



ขั้นตอนกำรเขียนแผนภำพกระแสข้อมูล

5. ด ำเนินกำรเขียนแผนภำพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 และอำจมีระดับที่ 2 ในกรณีที่
จ ำเป็นต้องขยำยรำยละเอียด ส่วนแผนภำพกระแสข้อมูลระดับที่ 3 นั้นถ้ำหำก
จ ำเป็นต้องแตกย่อยอีกก็สำมำรถกระท ำได้แต่ส่วนใหญ่แล้ว แผนภำพกระแส
ข้อมูลระดับที่ 3 นั้นไม่จ ำเป็นต้องมีเสมอไป

6. ท ำกำรตรวจสอบควำมสมดุล (Balancing) ของแผนภำพ และท ำกำรปรับแก้ 
(Redraw) จนกระทั่งได้แผนภำพกระแสข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง

7. ในกำรสร้ำงแผนภำพกระแสข้อมูล อำจใช้เครื่องมือช่วยวำดอย่ำงโปรแกรม 
Visio หรือใช้โปรแกรมเคสทูลส์ก็ได้



กำรใช้แผนภำพกระแสข้อมูลในกำรก ำหนดกระบวนกำรทำงธุรกิจ

แผนภำพกระแสข้อมูลระดับแรกจะเป็นกำรน ำเสนอแวดล้อม (Context) 
ของระบบในภำพรวม ในขณะที่แผนภำพกระแสข้อมูลระดับถัดลงมำก็จะแตก
รำยละเอียด (Explode) มำกขึ้นตำมล ำดับ ดังนั้น แผนภำพกระแสข้อมูลระดับ 
ล่ำง ๆ ก็จะเป็นกำรขยำยรำยละเอียดของระดับก่อนหน้ำ ท ำให้ เห็นถึง
กระบวนกำรท ำงำน ซึ่งเรียกกระบวนกำรนี้ว่ำ ฟังก์ชั่นนัลดีคอมโพซิชัน 
(Functional Decomposition)

หน้ำที่ของนักวิเครำะห์ระบบจะต้องท ำกำรออกแบบกระบวนกำรทำงธุรกิจ
ใหม่ (Business Process Redesign: BRP) หรืออำจเรียกว่ำ Business Process 
Reengineering เพื่อท ำกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรทำงธุรกิจเดิม
ที่เป็นอยู่ให้มีทิศทำงที่ดีขึ้นกว่ำเดิม



กำรใช้แผนภำพกระแสข้อมูลในกำรก ำหนดกระบวนกำรทำงธุรกิจ



คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Level 0: Context Diagram)

แผนภำพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด หรือมักเรียกว่ำ DFD ระดับ 0 โดย
แผนภำพดังกล่ำวจะมีเพียงหนี่งโปรเซสที่เป็นชื่อของระบบงำน และมีดำต้ำ
โฟลว์เชื่อมต่อระหว่ำงโปรเซสกับเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้ โดยไม่มีดำต้ำสโตร์ 
จุดประสงค์ เพื่อแสดงแวดล้อมของระบบเพื่อให้เห็นว่ำระบบมีกำรโต้ตอบ
กับเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติต้ีใดบ้ำง



คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Level 0: Context Diagram)



คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Level 0: Context Diagram)



คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Level 0: Context Diagram)



แผนภำพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD-Level 1)

หรือเรียกว่ำ ดีเอฟดีแฟร็กเมนต์ (DFD Fragments) เพื่อแสดงเหตุกำรณ์ของ
แต่ละกระบวนกำร

*** ข้อสังเกต  DFD Fragments คือ กำรน ำเสนอแผนภำพกระแสข้อมูลใน
ระบบด้วยกำรเสนอเหตุกำรณ์ของโปรเซสหนึ่ง ๆ



แผนภำพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD-Level 1)

DFD Fragment 1: ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก



แผนภำพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD-Level 1)

DFD Fragment 2: เช่ำรถ



แผนภำพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD-Level 1)

DFD Fragment 3: รับคืนรถ



แผนภำพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD-Level 1)

DFD Fragment 4: ซ่อมรถ



แผนภำพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD-Level 1)

DFD Fragment 5: พิมพ์รำยงำน



แผนภำพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD-Level 1)

DFD Fragment 5: 
พิมพ์รำยงำน



แผนภำพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD-Level 1)


