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Flow Chart คอื 

• แผนภาพทีใ่ชส้ าหรับ ล าดบัขัน้ตอนและวธิกีารท างาน แบบเป็น
ล าดบัโดยการท างานจะเริม่จากจดุเริม่ตน้ (Start) ไปยงั 
จดุสิน้สดุ (Stop) ของโปรแกรม ซึง่เราสามารถใช ้Flowchart 
เป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบอลักอรทิมึดว้ยวธิกีาร ไลโ่ปรแกรม 
(Tracing) เพือ่หา ขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม (Bug) ของ
โปรแกรมไดอ้กีดว้ย  

• ผังปฏบิตังิาน (Work Flow) คอื รปูภาพ(Image) หรอื 
สญัลกัษณ์(Symbol) ทีใ่ชเ้ขยีนแทนขัน้ตอน ค าอธบิาย 
ขอ้ความ หรอืค าพดู ทีใ่ชใ้นกจิกรรมปฏบิตังิาน เพราะการ
น าเสนอขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน ใหเ้ขา้ใจกนั ระหวา่ง
ผูเ้กีย่วขอ้ง ดว้ยค าพดู หรอืขอ้ความ ท าไดย้ากกวา่เมอืใช ้

รปูภาพ หรอืสญัลกัษณ์ 

 



สญัลักษณข์องผังปฏบิตังิาน 

• เครือ่งหมายรปูแบบตา่ง ๆ ทีใ่ชส้ือ่ความหมายใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนั ผูก้ าหนดสญัลักษณ์นีข้ ึน้ คอื สถาบนัมาตรฐาน
แหง่ชาตอิเมรกิา(The American National Standard 
Institute : ANSI) ไดก้ าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน เป็นที่
สือ่ความหมายเขา้ใจตรงกนั 



สญัลักษณ์เบือ้งตน้ในการเขยีน Flow Chart 

สัญลักษณ์ ช่ือเรียก ความหมาย 
จดุเร่ิมต้น (Start) / จดุสิน้สดุ (Stop) ใช้เป็นจดุเร่ิมต้นและจดุสิน้สดุของโปรแกรม 

รับข้อมลู และ แสดงผลข้อมลู ใช้สญัลกัษณ์ส าหรับการแสดงผลและการรับ
ค่า 

การปฏิบตัิงาน/กิจกรรม (Process) ใช้เป็นสญัลกัษณ์แสดงการปฏิบตัิงาน ขัน้ตอน 

การตดัสินใจ(Decision) ใช้เป็นจดุในการตดัสินใจเลือก  

จดุเช่ือมต่อ ใช้เป็นการเช่ือมต่อไปยงัขัน้ตอนต่าง ๆ  

ลกูศร (Flow Line) ใช้เป็นตวัน าเส้นทางการไหลของขัน้ตอน 

เอกสาร (Document) ใช้เป็นสญัลกัษณ์แสดงเอกสาร 



โครงสรา้งของผังงาน 

• ม ี3 แบบ 

– การท างานแบบตามล าดบั (Sequence) 

– การเลอืกกระท าตามเงือ่นไข (Selection) 

– การท าซ ้า (Interation) 



โครงสรา้งของผังงาน 

• การท างานตามล าดับ (Sequence) 

รปูแบบการเขยีนทีง่า่ยทีส่ดุ คอื 

1.เขยีนใหท้ างานจากบนลงลา่ง 

2.เขยีนค าสัง่เป็นบรรทัดและท าทีล่ะบรรทดั 

   บนสดุลงไปจนถงึบรรทัดลา่งสดุ 

3.ไมม่ทีางแยกไปทศิทางใด 

Start 

Process1 

Process2 

Stop 



โครงสรา้งของผังงาน 



โครงสรา้งของผังงาน 

• การเลอืกกระท าตามเงือ่นไข 

การตัดสนิใจ หรอืเลอืกเงือ่นไข คอื 

- เขยีนขัน้ตอนเพือ่น าคา่ไปเลอืก 

โดยปกตจิะมเีหตกุารณ์ใหท้ า 

2 กระบวนการคอืเงือ่นไขใช(่yes) 

และไมใ่ช(่No) 

Start 

Process1 Process2 

Stop 

Decision 

yes No 



โครงสรา้งของผังงาน 



โครงสรา้งของผังงาน 

• การท าซ ้า (Interation) 

การท ากระบวนการหนึง่หลายครัง้ 

โดยมเีงือ่นไขในการควบคมุ 

Start 

Process3 Process2 

Stop 

Decision 

yes No 

Process1 



โครงสรา้งของผังงาน 



การเขยีน Flow Chart ทีด่ ี

• ควรมกีารเขยีนขัน้ตอนการปฏบิตังิานกอ่นการเขยีน Flow 
Chart 

• ใชส้ญัลักษณ์ตามทีก่ าหนดไว ้

• ใชล้กูศรแสดงทศิทางการไหลของขอ้มลูจากบนลงลา่ง 
หรอืจากซา้ยไปขวา 

• ค าอธบิายในภาพควรสัน้กะทัดรัด และเขา้ใจงา่ย 

• ทกุแผนภาพตอ้งมลีกูศรแสดงทศิทางเขา้-ออก 

• ไมค่วรโยงเสน้เชือ่มผังงานทีอ่ยูไ่กลมาก ๆ ควรให ้
สญัลักษณ์จดุเชือ่มตอ่แทน 

• ผังงานควรมกีารทดสอบความถกูตอ้งของการท างานกอ่น
น าไปใช ้



ประโยชนข์องการเขยีนผังงาน 

• ชว่ยล าดบัขัน้ตอนในการท างาน และสามารถน าไป
ปฏบิตังิานไดโ้ดยไมส่บัสน 

• ชว่ยในการตรวจสอบ และแกไ้ขวธิกีารปฏบิตังิานเมือ่
เกดิขอ้ผดิพลาด 

• ชว่ยใหก้ารเปลีย่นแปลง แกไ้ข การปฏบิตังิานท าได ้
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

• ชว่ยใหผู้ป้ฏบิตังิาน หรอืผูส้นใจ สามารถศกึษาขัน้ตอน
การปฏบิตังิาน ไดอ้ยา่งงา่ยได ้และรวดเร็วมากขัน้ 



โปรแกรมในการจัดท า Flow Chart 

• โปรแกรม Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

• โปรแกรม ส าเร็จรปู 

 



Microsoft Visio 

• มารูจั้กกบัโปรแกรม Visio 

– Visio เป็นโปรแกรมทีถ่กูสรา้งขึน้มาเพือ่ชว่ยใหก้ารสรา้ง 
Flow Chart หรอื Diagram ของงานในสาขาตา่ง ๆ ท าใหไ้ด ้
งา่ยขึน้ ลกัษณะทีส่ าคญัอยา่งหนึง่ของการสรา้ง Flow Chart 
บน Visio คอื มรีปู ไดอะแกรมพืน้ฐานตา่ง ๆ จัดเตรยีมไวใ้ห ้

 

– ขอ้ด ีของโปรแกรม Visio คอื เป็นโปรแกรมทีถ่กูสรา้งให ้
สนับสนุนการท างานกบัโปรแกรมออฟฟิศอืน่ ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
โดยเฉพาะ Microsoft Office 



ภาพรวม Visio 



ภาพรวม Visio 



ภาพรวม Visio 



ภาพรวม Visio 



ตัวอยา่ง Visio 



หลักในการเขยีนผังงาน 

• ผังงาน (Flow Chart) ตอ้งมจีดุเริม่ตน้ (Start) และ
จดุสิน้สดุ (End) เสมอ 

• สญัลักษณ์แตล่ะรปูจะถกูเชือ่มตอ่ดว้ยทศิทางการท างาน 
(Direction Flow) เพือ่บอกวา่เมือ่ท างานนีเ้สร็จตอ้งไป
ท างานไหนตอ่ไป 

• การท างานจะตอ้งเริม่ตน้ทีจ่ดุเริม่ตน้ (Start) และจบที่
จดุสิน้สดุ (End) เทา่นัน้ 

ลักษณะงานม ี3 ขัน้ตอน 

1. การน าขอ้มลูเขา้ (Input) 

2. การประมวลผล (Process) 

3. การแสดงผลลัพธ ์(Output) 

 



ตัวอยา่ง Flowchart 
การท างานในหน่วยงาน 

ขัน้ตอนการท างานการสง่ใชเ้งนิยมืระบบบญัชเีจา้หนี้ 



ตัวอยา่ง Flowchart 
การท างานตา่งหน่วยงาน 

ขัน้ตอนการจัดซือ้ผา่นระบบพัสดขุองโครงการวจัิย 



ตัวอยา่ง Flowchart 
การท างานตา่งหน่วยงาน 


