
บทท่ี 3  
การจัดทําเอกสารของระบบสารสนเทศ 
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วัตถุประสงค 

1. ความหมายของเอกสารของระบบสารสนเทศ 

2. ประเภทของเอกสารของระบบสารสนเทศ 

3. สัญลักษณท่ีใชในการเขียนเอกสารของระบบ

สารสนเทศ 

4. วิธีการเขียนเอกสารของระบบสารสนเทศ 
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ความหมายของเอกสารของระบบสารสนเทศ 

 เอกสารของระบบสารสนเทศ คือเสนทาง

การไหลของขอมูลหรือเอกสาร ประเภทของ

เอกสารท่ีใช และกระบวนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานในองคกร 
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ประเภทของเอกสารของระบบสารสนเทศ 

       เอกสารของระบบสารสนเทศมีอยูหลายประเภท แตในที่นี้จะ

กลาวถึงเพียง 5 ประเภท  

      1.  แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagrams)  

      2.  ผังงานเอกสาร (Document Flowcharts)  

      3.  ผังงานระบบ (System Flowcharts) 

      4. ผังงานโปรแกรม (Program Flowcharts) 

   5. แผนภูมิโครงสราง (Structure Charts) 
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  แผนภาพกระแสขอมูล  เปนเอกสารที่ผูวิเคราะหระบบ 

(System analysts) นิยมใชในการวิเคราะหระบบงานที่ใชในปจจุบัน  
 

 แผนภาพกระแสขอมูล  แสดงถึงแนวคิดการไหลของขอมูล 

แหลงที่เก็บขอมูล จุดเริ่มตน และจุดส้ินสุดของขอมูล ซึ่งจุดเริ่มตนและ

จุดส้ินสุดของขอมูลนั้นเปนไดทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก

กิจการ 
              

 1. แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagrams) 
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     วิธีการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล  
 

        ในการเขียนแผนภาพกระแสขอมูลนั้น  มีเทคนิคที่นิยมใชกันอยูดังนี้ 

 1. ทําความเขาใจในระบบงาน 

 2. เขียนแผนภาพกระแสขอมูลฉบับราง 

 3. เขียนงานในระดับ Context Diagram  

 4. หลีกเล่ียงการเสนทางการไหลของขอมูลที่ตัดกนั 

 5. แหลงเก็บขอมูลตองเชื่อมตอกับเสนทางการไหลเขา  

         หรือเสนทางการไหลออกของขอมูล 

         6. การเขียนสัญลักษณจากซายไปขวา บนลง

ลาง 
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 7. แตกกระบวนการปฏิบัติงานในระดับ Context Diagram  

ออกเปนกระบวนการปฏิบัติงานในระดับยอย คือระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 

ระดับ 3 ตามลําดับ 

 8. ระดับ Context Diagram  ไมตองระบุตัวเลข แตถา

กระบวนการปฏิบัติงานระดับ 0 จะมีเลข 0 อยูหลังจุดทศนิยม เชน 1.0, 

2.0 ,3.0 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล 

จุดเร่ิมตนหรือแหลงที่ทําใหเกิด

ขอมูลและจุดส้ินสุดของขอมูล 

ซึ่งอาจเปนไดทั้งหนวยงาน

ภายในหรือภายนอกกิจการ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล 

แหลงเก็บขอมูลที่เปน

ผลลัพธของกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

เสนทางการไหลเขาหรือ

ไหลออกของขอมูลอาจเปน

เสนตรง หรือเสนโคง 
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 ตัวอยางของการเขียนแผนภาพกระแสขอมูลในระดับ Context 

Diagram 

ลูกคา 

ฝาย

ปฏิบัติการ 

ฝายจัดการ 

ผูใช

ภายนอก 

กระบวน 

การ

ปฏิบัติ 

งาน 
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 ตัวอยางของการเขียนแผนภาพกระแสขอมูลในระดับ 0 

ลูกคา 

ฝาย

ปฏิบัติการ 

ฝายจัดการ 

ผูใช

ภายนอก 

1.0 

กระบวน 

การบันทึก

ขอมูล 

ขอมูลจากลูกคา 

ขอมูลจากฝาย

ปฏิบัติการ 

ขอมูลในงบ 

การเงิน 

2.0 

กระบวน 

การจัดทํา

รายงาน 

ขอมูลในรายงาน

เพ่ือการบริหาร 

 ขอมูลทางธุรกิจ 
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  เปนเอกสารที่ผูสอบบัญชี และนักบัญชีนิยมใชในการวิเคราะหระบบ

ที่ใชเพื่อหาขอบกพรองของการควบคุมภายในและขอบกพรองของการจัดทาํ

รายงาน  

 ผังงานระบบ  แสดงเสนทางเดินของเอกสาร เอกสารขั้นตนและ

รายงานระหวางกระบวนการปฏิบัติงานของระบบงาน

 

             วิธีการเขียนผังเอกสาร  มีเทคนิคที่นิยมใชกันดังนี้ 

   1. ทําความเขาใจในระบบงาน และลักษณะงาน 

         2. ระบุชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของ 

          

 2. ผังงานเอกสาร (Document Flowcharts) 

12 



      
 

     วิธีการเขียนผังเอกสาร (ตอ)  

 3. ใหเขียนผังงานเอกสารฉบับราง 

 4. เขียนการไหลของเอกสารจากบนลงลาง หรือซายไปขวา 

 5. เขียนหัวลูกศรทุกครั้ง 

 6. ระบุเลขท่ีสําเนาของเอกสาร 

 7. ระบุชื่อของเอกสาร หรือรายงาน 

 8. ระบุชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน 

   9. ใชสัญลักษณการเชื่อมตอในหนากระดาษ  

   10. ใชสัญลักษณการอธิบายขอมูลเพ่ิมเติม 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนแผนภาพเอกสาร 

จุดเร่ิมตนหรือจุดส้ินสุดของ

เอกสารหรือรายงาน 

เอกสารขั้นตน หรือเอกสารที่

จัดทําขึ้นมาจากกระบวนการ

ปฏิบัติงานของระบบ หรือ

รายงานที่จัดทําจากหนวยงาน 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนแผนภาพเอกสาร 

กระบวนการปฏิบัติงานดวยมือ 

การจัดเก็บเอกสารหรือรายงานเขาไวใน

แฟม หรือตูเอกสาร โดยการเรียงลําดับ

ดังนี้ 

A  หมายถึง  เรียงลําดับตามตัวอักษร 

C  หมายถึง  เรียงลําดับตามระยะเวลา 

N  หมายถึง  เรียงลําดับตามตัวเลข 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนแผนภาพเอกสาร 

สมุดบัญชี  เชน  สมุดรายวัน 

สมุดบัญชีแยกประเภท หรือ

สมุดทะเบียน เปนตน 

ผลรวมของการคํานวณ 

การเชื่อมตอใน

หนากระดาษแผนเดียว 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนแผนภาพเอกสาร 

การเชื่อมตอระหวางหนากระดาษ 

การอธิบายขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ

รายละเอียดในกระบวนการปฏิบัติงาน 

หรืการแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

เสนทางการไหลของ

เอกสาร 
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ผังงานเอกสาร ของกระบวนการจัดทํางบการเงิน 
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     3. ผังงานระบบ (System Flowcharts) 
 

 

  ผังงานระบบ  อธิบายถึงความสัมพันธของกระบวนการปฏิบัติงานใน

ระบบตั้งแต  การนําเขาขอมูล  การประมวลผลขอมูล  และผลลัพธที่ได

จากการประมวลผล  ซึ่งจะใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 

      วิธีการเขียนผังงานระบบ   มีเทคนิคที่นิยมใชกันดังนี้ 

      1.  ทําความเขาใจในระบบงาน และลักษณะงานที่จะเขียน 

      2.  เลือกใชสัญลักษณที่จะใชเขียนผังงานระบบ ใหเหมาะสม 

         3. ใหเขียนผังงานเอกสารฉบับราง 

   4. เขียนกระบวนการปฏิบัติงานจากบนลง 

        ลาง และจากซายไปขวา 
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      วิธีการเขียนผังงานระบบ (ตอ)  

 5. ใชสัญลักษณการเชื่อมตอ 

 6. หลีกเล่ียงการตัดกันของขอมูล 

 7. ใชสัญลักษณเดิมสม่ําเสมอตลอดการเขียนผังงานระบบ 

 8. เขียนคําอธิบายส้ัน ๆ เอาไวในสัญลักษณ  

 9. ใชกฎของ “Sandwich rule” ในกระบวนการประมวลผล 

   10. โดยตนฉบับใหใสหมายเลข 1 

   11. แสดงแหลงปลายทางที่เก็บของเอกสาร 

    12. เขียนสัญลักษณการอธิบายขอมูลเพิม่เติม  
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สัญลักษณการนําเขา/สงออก 

สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบ 

การนําเขาขอมูลโดยการพิมพ

เขายังอุปกรณเชื่อมตรง 

เอกสารขั้นตน หรือเอกสารที่

จัดทําขึ้นมาจากกระบวนการ

ปฏิบัติงานของระบบ หรือ

รายงานที่จัดทําจากหนวยงาน 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบ 

การแสดงขอมูลที่ปรากฏทาง

หลอดภาพของเคร่ืองเทอรมินัล 

หรือทางพล็อตเตอร ซึ่งเปน

อุปกรณเขียนภาพชนิดหนึ่งที่ใช

กับเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือการ

แสดงออกทางเคร่ืองวิดิทัศน 

สัญลักษณการนําเขา/สงออก 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบ 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 

เชน การจัดเตรียมเอกสาร การ

คํานวณตัวเลขและการลงนาม

ในเอกสาร เปนตน 

สัญลักษณท่ีใชในการประมวลผล 

การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร

ประมวลผล เชน การคํานาณ

การปรับปรุงขอมูลในแฟมขอมูล  
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบ 

การปฎิบัติงานที่ไมใชเคร่ือง

คอมพิวเตอร หรือการ

ปฏิบัติงานโดยเคร่ืองจักร/

เคร่ืองมืออื่นที่ไมไดอยูภายใต

การควบคุมของหนวย

ประมวลผลกลาง เชน เคร่ือง

อานอักขระหมึกแมเหล็ก หรือ 

หนวยบันทึกลงจาน เปนตน 

สัญลักษณท่ีใชในการประมวลผล 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบ 

สัญลักษณของการจัดเก็บขอมูล 

 
 

การจัดเก็บเอกสารหรือรายงานเขาไวใน

แฟม หรือตูเอกสาร โดยการเรียงลําดับ

ดังนี้ 

A  หมายถึง  เรียงลําดับตามตัวอักษร 

C  หมายถึง  เรียงลําดับตามระยะเวลา 

N  หมายถึง  เรียงลําดับตามตัวเลข 

การเก็บขอมูลลงในจานแมเหล็ก 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบ 

สัญลักษณของการจัดเก็บขอมูล 

การเก็บขอมูลลงในเทปแมเหล็ก 

การเก็บขอมูลลงในหนวยเก็บขอมูล

แบบเชื่อมตรง ซึ่งปกติจะเปนจาน

แมเหล็ก 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบ 

สัญลักษณการเชื่อมตอ 

จุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดของผังงาน 

การเชื่อมตอในหนากระดาษแผนเดียวกัน 

การเชื่อมตอระหวางหนากระดาษ 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบ 

สัญลักษณการเชื่อมตอ 

เสนทางการไหลของกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

เสนการเชื่อมตอขอมูลจากแหลงหนึ่งไป

ยังอีกแหลงหนึ่งทันที่เกิดรายการ 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบ 

สัญลักษณเบ็ดเตล็ด 

ผลรวมของการคํานวณ 

การอธิบายขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ

รายละเอียดในกระบวนการปฏิบัติงาน  

หรือการแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
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ผังงานระบบ ของกระบวนการจัดทํางบการเงิน 
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     4. ผังงานโปรแกรม (Program Flowcharts)      
  

ผูเขียนชุดคําสั่ง 
ใชเปนตนแบบหรือแนวทาง

ในการเขียนชุดคําสั่งงาน 

นักบัญชี 
ใชเปรียบเทียบกับชุดคําสั่ง

งานที่ใชจริงในการปฏิบัติงาน

เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ

ควบคุมภายใน 
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     วิธีการเขียนผังงานโปรแกรม  

        ในการเขียนผังงานโปรแกรมนั้น  มีเทคนิคที่นิยมใชกันอยูดังนี้ 

 1.  ทําความเขาใจในระบบงาน 

 2.  เลือกใชสัญลักษณทีจ่ะเขียนใหเหมาะสม 

 3.  เขียนผังงานโปรแกรมฉบับราง 

 4.  เขียนทิศทางของกระบวนการทํางานจากบนลงลาง 

 5.  ใชสัญลักษณเดิมสม่ําเสมอตลอดการเขยีนผังงานโปรแกรม 

        6. เขียนคําอธิบายส้ัน ๆ เอาไวในสัญลักษณ 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานโปรแกรม 

ขอมูลที่พรอมจะนําเขาประมวลผลหรือ

การบันทึกขอมูลที่ไดจากการประมวลผล 

กระบวนการปฏิบัติงานตามลําดับของ

ชุดคําส่ังงานหรือโปรแกรม 

การตัดสินใจเลือกทางเลือก 

เสนทางการปฏิบัติงาน 
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานโปรแกรม 

การเร่ิมตนหรืการส้ินสุดของ

กระบวนการปฏิบัติงาน 

การเชื่อมตอหนากระดาษ

เดีบวกัน 
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ผังงานโปรแกรม ของกระบวนการจัดทํางบการเงิน 
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     5. แผนภูมิโครงสราง (Structure Charts) 
 
 

       ระดับที่ 1 อธิบายภาพรวมโครงสรางโปรแกรมโมดูลของการ 

ปฏิบัติงานในระบบ  
 

 ระดับที่ 2 ขยายภาพกระบวนการปฏิบัติงานของโปรแกรมโมดูล

ระดับบนสุด  
 

 ระดับที่ 3 ขยายภาพกระบวนการปฏิบัติงานในระดับที่สองและ

เปนเชนนี้เรื่อยไปในโมดูลยอยระดับลางที่ตอจากระดับ 

          การเขียนความสัมพันธตามลําดับ

ชั้นของโมดูลนี้จะเขียนในทิศทางจากบนลง

ลาง และจากซายไปขวา  
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การเขียนแผนภูมิโครงสรางของชุดคําสัง่การปรบัปรงุแฟมขอมูลหลัก 

โมดูลของการ

ปดแฟมขอมูล 

โมดูลของ

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

โมดูลของการ

เปดแฟมขอมูล 

โมดูลของกระบวนการ

ปรับปรุงแฟมขอมูลหลัก 

โมดูลของการ

อานขอมูล 

โมดูลของการ

คํานวณขอมูล 

โมดูลของการ

บันทึกขอมูล 
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คําถามทายบท 

1. ข้ันตอนการเขียนผังงานเอกสาร มีข้ันตอน อยางไร 

2. ประเภทของสารสนเทศมีอะไรบาง อธิบาย 

3. ขอแตกตางระหวาง แผนภาพกระแสขอมูล ผังงาน

เอกสาร  ผังงานระบบ  ผังงานโปรแกรม และแผนภูม

โครงสราง แตกตางกันอยางไร  

38 


	บทที่ 3 �การจัดทำเอกสารของระบบสารสนเทศ
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	ประเภทของเอกสารของระบบสารสนเทศ
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38

