
Data Flow Diagram



การออกแบบระบบ

 Data flow diagram (DFD)

เป็นแบบจ ำลองข ัน้ตอนกำรท ำงำนของระบบ เพ ือ่อธบิำยข ัน้ตอนกำรท ำงำนของระบบ เช่น 

ขอ้มูลมำจำกไหน, ขอ้มูลไปทีไ่หน, เกดิกจิกรรมใดกบัขอ้มูลบำ้ง ในแต่ละข ัน้ตอนของระบบ, จดัเกบ็

ขอ้มูลทีไ่หนหรอืส่งขอ้มูลไปให้ท ีใ่ด



สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแผนภาพกระแสขอ้มลู



หลกัการใชส้ญัลกัษณใ์นแผนภาพกระแสขอ้มลู

สญัลกัษณ์ประกอบด้วย 

 Process - กระบวนกำรท ำงำนของระบบ 

 Data Store -แหลง่จดัเกบ็ขอ้มูล 

 Data Flow - เสน้ทำงกำรไหลของขอ้มูล 

 External Entity - ตวัแทนทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้มูล



Process 

 กระบวนการท างานของระบบ หรือขั้นตอน
การด าเนินงาน เป็นงานที่ด าเนินการเพื่อ
ตอบสนองข้อมูลทีร่ับเข้าหรือต่อเงื่อนไขที่
เกิดขึ้น

 กฎของ Process
1. ต้องไม่มีข้อมูลรับเข้าเพียงอย่างเดียว 
2. ต้องไม่มีข้อมูลออกเพียงอย่างเดียว 
3. ข้อมูลรับเข้าต้องเพียงพอในการสร้างข้อมูล

ส่งออก 
4. การตั้งชื่อ Process ต้องใช้ค ากริยา



Data Store

 เป็นแหล่งจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูล

 เทียบเท่าได้กับไฟล์หรือแฟ้มในฐานข้อมูล

 กฎของ Data Store

1. ข้อมูลจาก Data Store หนึ่งจะวิ่งไปสู่ Data 
Store หนึ่งโดยตรงไม่ได้

2. การตั้งชื่อ Data Store ต้องเป็นค านาม



Data Flow

 ใช้แทนการสื่อสารระหว่างขั้นตอนการท างานต่างๆ
 แสดงถึงข้อมูลน าเข้าและส่งออก
 กฎของ Data Flow

1. ชื่อของ Data Flow ควรเป็นชื่อของข้อมูลที่ส่งไปโดยไม่ต้องอธิบายว่าส่งอย่างไร
2. Data Flow ต้องมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสดุที่ Process
3. Data Flow จะเดินทางจาก External Agent กับ External Agent ไม่ได้
4. Data Flow จะเดินทางจาก External Agent ไป Data Store ไม่ได้
5. Data Flow จะเดินทางจาก Data Store ไป External Agent ไม่ได้
6. Data Flow จะเดินทางจาก Data Store กับ Data Store ไม่ได้
7. การตั้งชื่อ Data Flow จะต้องใช้ค านาม



External Entity

 External Entity หรือ External Agent 
หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานในองค์กร องค์กร
อื่น หรือระบบงานอื่นที่อยู่ภายนอก ขอบเขต
ของระบบงานแต่มีความสัมพันธ์กับระบบ

 กฎของ External Agent
1. ข้อมูลจาก External Agent จะวิ่งไปยัง 

External Agentหน่ึงโดยตรงไม่ได้ ต้องผ่าน 
Process ก่อน

2. การตั้งชื่อ External Agent ต้องใช้ค านาม



วิธีการสรา้งแผนภาพกระแสขอ้มลู

 แผนภาพDFD ประกอบด้วยแผนภาพ 3ระดับ คือ

1. สร้างแผนภาพบริบท (Context Diagram / Level-0 Diagram)

2. สร้างแผนภาพระดับ1 (Parent Diagram / Level-1 Diagram)

3. แบ่งย่อยแผนภาพ (Child Diagram / Decomposition of DFD)



แผนภาพบริบท (Context Diagram / Level-0 
Diagram)
 Context Diagram คอืแผนภำพกระแสขอ้มูลระดบับนสุด แสดงภำพรวม

กำรท ำงำนของระบบทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบัภำยนอกระบบ

 แบ่งแยกสิง่ท ีอ่ยู่ภำยในและภำยนอกระบบ

 หำขอ้มูลสิง่ท ีเ่ป็น input และ output ใครเป็นคนรบั ใครเป็นคนส่ง



การวาด Context Diagram

 ประกอบด้วย Process ที่แทนการท างานของระบบทั้งหมดเ พียง 1 Process 
เท่านั้น

 แสดงหมายเลข Process เป็นหมายเลข 0

 แสดงรายละเอียดของ External Entity รอบๆ Process

 มี Data Flow แสดงทิศทางการติดต่อระหว่างระบบกับสิ่งทีอ่ยู่ภายนอกระบบ











สร้างแผนภาพระดับ1 (Parent Diagram / Level-1 Diagram)

 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 เป็นแผนภาพที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนภาพบริบท ท าให้
เห็นภาพรวมของแผนภาพกระแสข้อมูล ซึ่งจะมีรายละเอียดมากกว่าแผนภาพกระแสข้อมูลบริบท



หลกัการสรา้งแผนภาพกระแสขอ้มลูระดบั 1

 แผนภาพควรอยู่ในกระดาษใบเดียว หรือหน้าเดียวกัน
 ลูกศรไม่ควรจะซ้อนทับกัน
 แต่ละ process จะต้องมีหมายเลขก ากับเป็นเลขจ านวนเต็ม และ process 

จะต้องไม่มีซ้ า
 External Entities ทั้งหมดที่เขียนใน Context diagram จะต้องแสดงอยู่ใน 

parent diagram
 จ านวน process ไม่ควรมีมากหรือน้อยเกินไป เพราะจะท าให้แผนภาพอ่านยาก

และมีความซับซ้อน



หลกัการสรา้งแผนภาพกระแสขอ้มลูระดบั 1



แบ่งย่อยแผนภาพ (Child Diagram)
 น า process ใน level 1 มาสร้างเป็น diagram ย่อย
 ข้อมูลที่เข้ามาและออกจาก child diagram จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับที่ออกจาก parent 

diagram
 ต้องมีการก าหนดหมายเลขให้กับ child diagram โดยตั้งตาม parent process โดยหมายเลข

ขึ้นต้นเป็นหมายเลขของ parent process ตามด้วยจุด ( . ) หมายเลขที่หลังจุดคือหมายเลขของ 
child ยกตัวอย่าง parent diagram process ที่ 1.0 ก็จะมี child diagram เป็น 1.1 , 1.2 , 
1.3 , ….. ไปเรื่อยๆ

 External Entities ไม่แสดงบน child diagram
 Process บางตัวอาจไม่มีการแตกเป็น child diagram ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ procrss

นั้นๆ



แบ่งย่อยแผนภาพ (Child Diagram)



ตวัอย่างแผนภาพ Data flow diagram
level 0 : Context Diagram 



level 1 : Parent Diagram 



level 2 : Child Diagram 


