
การเขียนผงังาน Flowchart  

ในการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ไปจะมีหลกัการหรือขั้นตอนท่ีสาคญั
ทั้งหมด 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

 

                             1. การวิเคราะห์ปัญหา 

                             2. การออกแบบโปรแกรม  

                             3. การเขียนโปรแกรม  

                             4. การทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม  

                             5.ท าเอกสารประกอบโปรแกรม 

  

            ดงั นั้นก่อนท่ีจะลงมือเขียนโปรแกรมในขั้นตอนท่ี 3 หลงัจากทาการวิเคราะห์
ปัญหาแลว้ จะตอ้งมีการออกแบบโปรแกรมเพื่อเป็นการวางแผนการทางานก่อน ผงังาน 
Flowchart เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชอ้ธิบายลาดบัขั้นตอนการทางานในรูปแบบแผนภาพ 

โดยใชส้ัญลกัษณ์รูปร่างต่าง ๆ ท่ีมีความหมายแทนคาสั่ง และใชข้อ้ความในสัญลกัษณ์แทน
ขอ้มูลตวัแปร ตวัดาเนินการทางการคานวณ และการเปรียบเทียบ นอกจากนั้นผงังานยงัใชแ้สดง
ความสมัพนัธ์ระหว่างขั้นตอนการทางานต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งลกัษณะการทางานและ
ความสมัพนัธ์เป็นรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การทางานแบบมีลาดบั การทางานแบบมีเง่ือนไข และ
การทางานแบบทาซา้ภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ หลงัจากนั้นจึงนาผงังาน Flowchart ท่ี
ออกแบบไวน้าไปเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ดงันั้นผงังานจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้เ้ขียน
โปรแกรมและผูใ้ช ้สามารถ 

มองเห็นภาพการทางานของโปรแกรมท่ีกาลงัจะสร้างไดอ้ยา่งเป็นระบบและง่ายข้ึน 

 

ประเภทของผงังาน โดยทัว่ไปผงังานคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ 

 
       
 
 
 
 



  1. ผงังานระบบ (System Flowchart) 

 
                        เป็น ผงังานท่ีแสดงถึงขั้นตอนการทางานภายในระบบหน่ึง ๆ เพื่อใหเ้ห็น
โครงสร้างโดยภาพรวมของระบบ ซ่ึงจะแสดงถึงความเก่ียวขอ้งของส่วนท่ีสาคญัต่างๆ ในระบบ
นั้น เช่น เอกสารขอ้มูลเบ้ืองตน้ ส่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีใช ้ขอ้มูลจะส่งผา่นไปยงัหน่วยงานใด มี
กิจกรรมประมวลผลขอ้มูลอะไรในหน่วยงานนั้น แลว้จะส่งต่อไปหน่วยงานใด เป็นตน้ ดงันั้น
ผงังานระบบอาจเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล ส่ือหรือแหล่งบนัทึกขอ้มูล วสัดุปกรณ์ คน หรือฝ่ายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงแต่ละจุดจะประกอบไปดว้ย  
การนาขอ้มูลเขา้ วิธีการประมวลผล และการแสดงผลลพัธ์ (Input – Process - 

Output) ดงัภาพ 

 

 
ภาพแสดงตวัอยา่งผงังานระบบ 
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        2. ผงังานโปรแกรม (Program Flowchart) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ผงังาน 

 

            ผงั งานประเภทน้ีแสดงถึงขั้นตอนของคาสั่งท่ีใชใ้นโปรแกรม ผงังานน้ีอาจสร้างจาก
ผงังานระบบโดยผูเ้ขียนผงังานจะดึงเอาแต่ละจุด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทางานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีปรากฏในผงังานระบบมาเขียน เพื่อใหท้ราบว่าถา้จะใชค้อมพิวเตอร์ทางานควรท่ี
จะมีขั้นตอนคาสั่งอยา่งไร เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ และจะไดน้ามาเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่อไป 

            ดงั นั้นการเขียนผงังานก็จะมีประโยชน์ เหมาะสาหรับผูบ้ริหาร ผูว้ิเคราะห์ระบบ 

ผูเ้ขียนโปรแกรม และบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งการศึกษา ทาใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของระบบตั้งแต่
เร่ิมตน้ ว่ามีการปฏิบติัแต่ละขั้นตอนอยา่งไร ใชว้ิธีการอะไรบา้ง สุดทา้ยจะไดผ้ลลพัธอ์ะไรบา้ง 
เม่ือเขา้ใจระบบงานหรือส่ิงท่ีกาลงัศึกษาก็จะช่วยใหส้ามารถปฏิบติังานและแก ้ปัญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงัภาพ 

 

 
 

ภาพแสดงตวัอยา่งการก าหนดจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของการเขียนผงังาน 
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ประโยชน์ของผงังาน 

 

    ผงังานเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารศึกษาลาดบัขั้นตอนของโปรแกรมง่ายข้ึน จึงนิยมเขียนผงั
งานประกอบการเขียนโปรแกรม ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

                1. คนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และเขา้ใจผงังานไดง่้าย เพราะผงังานไม่ข้ึนอยูก่บั
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหน่ึง เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารไดทุ้กภาษา  
                2. ผงังานเป็นการส่ือความหมายดว้ยภาพ ช่วยลาดบัขั้นตอนการทางานของ
โปรแกรมใหง่้ายและสะดวกต่อการทาความเขา้ใจ สามารถนาไปเขียนโปรแกรมไดโ้ดยไม่
สับสน ซ่ึงถา้หากใชข้อ้ความหรือคาพดูอาจจะส่ือความหมายผดิไปได ้

                3. ในงานโปรแกรมท่ีไม่สลบัซบัซอ้น ช่วยในการตรวจสอบความถกูตอ้งของลา
ดบัขั้นตอน และแกไ้ขโปรแกรมไดง่้าย เม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด  
                4. ช่วยใหผู้อ่ื้นสามารถศึกษาการทางานของโปรแกรมไดอ้ยา่งง่าย สะดวก และ
รวดเร็วมากข้ึน 

                5. การบารุงรักษาโปรแกรมหรือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโปรแกรมในภายหลงั 
ใหมี้ประสิทธิภาพ ถา้พิจารณาจากผงังานจะช่วยใหส้ามารถทบทวนงานในโปรแกรมก่อน
ปรับปรุง แกไ้ขไดส้ะดวกและง่ายข้ึน 

 
ขอ้จากดัของการเขียนผงังาน 

 

        นกั เขียนโปรแกรมบางคนไม่นิยมการเขียนผงังานก่อนท่ีจะเขียนโปรแกรม เพราะ
เสียเวลา ในการเขียนเป็นรูปภาพหรือสัญลกัษณ์ต่างๆ นอกจากน้ียงัมีเหตุผลอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

                 1. ผงังานเป็นการส่ือความหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคลมากกวา่ท่ีจะส่ือ
ความหมาย บุคคลกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพราะผงังานไม่ข้ึนอยูก่บัภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใด
ภาษาหน่ึง ทาใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับรู้และเขา้ใจวา่ผงังานตอ้งการอะไร  
                2. ผงังานไม่สามารถแทนลกัษณะคาสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์บางคาสัง่ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  

                3. กรณีท่ีงานมีขนาดใหญ่ ผงังานจะมีขนาดใหญ่ดว้ย ถา้มีการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขจะทาไดย้าก ควรเขียนแยกเป็นส่วน ๆ แลว้ค่อยสร้างจุดเช่ือมโยงในแต่ละส่วน 

                4. การเขียนผงังานอาจเป็นการส้ินเปลืองกระดาษและอุปกรณ์อ่ืนๆ 



ประกอบการเขียนภาพ ทั้ง ๆ ท่ีการอธิบายงานหรือการเขียนโปรแกรมจะใชเ้น้ือท่ีเพียง      3 - 

4 บรรทดัเท่านั้น 

 

วิธีการเขียนผงังานท่ีดี  

 
การเขียนผงังานควรคานึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี  

                1. ใชส้ัญลกัษณ์ตามท่ีกาหนดไว ้ 
                2. ผงังานจะตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ (Start)และส้ินสุด 
(Stop/End/Finish)  

                3. ใชห้วัลูกศรแสดงทิศทางการไหลของขอ้มูลจากบนลงล่างหรือซา้ยไปขวา 
(ยกเวน้ท่ีตอ้งทาซา้)  
                4. ทุกแผนภาพตอ้งมีลูกศรแสดงทิศทางเขา้ 1 เส้นและออก 1 เส้นโดยไม่มีการ
ปล่อยจุดใดจุดหน่ึงไว ้ 
                5. เขียนคาอธิบายการทางานในแต่ละขั้นตอนโดยใชข้อ้ความท่ีสั้น กะทดัรัด 
ชดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย  
                6. ควรหลีกเล่ียงโยงเส้นไปมาทาใหเ้กิดจุดตดัมากเพราะจะทาใหเ้กิด
ขอ้ผดิพลาดง่าย ควรใชส้ัญลกัษณ์เช่ือมจุดต่อเน่ืองแทน 

                7. ไม่ควรโยงเส้นเช่ือมผงังานท่ีอยูไ่กลมาก ๆ ควรใชส้ัญลกัษณ์จุดเช่ือมต่อแทน 

                8. ผงังานท่ีดีควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและชดัเจน สามารถเขา้ใจ
และติดตามขั้นตอนไดง่้าย 
                9. ผงังานควรมีการทดสอบความถูกตอ้งของการทางานก่อนไปเขียนโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญลกัษณ์และความหมายของผงังาน 

 

การเขียนผงัโปรแกรมจะมีขั้นตอนในการเขียนท่ีสาคญัประกอบกนัดงัน้ี 

 

                    1. การก าหนดจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดโปรแกรม  

                                    โดยการเร่ิมตน้ผงังานจะใชค้าว่า Start และการส้ินสุดจะใช้
คาว่า Stop ซ่ึงขอ้ความดงักล่าวจะอยูใ่นสัญลกัษณ์ ดงัภาพ 

 

 
ภาพแสดงตวัอยา่งการกาหนดจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของการเขียนผงังาน 

 
                    2. การก าหนดค่าเร่ิมตน้และการค านวณ 

                                    ใน การเขียนผงังานโปรแกรม จะมีการกาหนดค่าเร่ิมตน้ หรือ 
การกาหนดค่าคงท่ี ใหก้บัขอ้มูล รวมถึงจะมีการคานวณขอ้มูลในรูปของสูตรสมการคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีจะเขียนขอ้ความภายในสัญลกัษณ์กรอบส่ีเหล่ียมผนืผา้ ดงัภาพ 

 
ภาพแสดงการกาหนดค่าเร่ิมเร่ิมตน้ ค่าคงท่ี และ การคานวณ 

 

                       3. การรับขอ้มูลนาเขา้ 
                                    เป็น การรับขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม หรือขอ้มูลท่ีตอ้งป้อนให้
คอมพิวเตอร์นาไปใชใ้นการคานวณ หรือประมวลผลขอ้มูล หากไม่ระบุว่าจะรับเขา้ทางอุปกรณ์
ใด จะเขียนขอ้ความรับค่า หรือ Read ขอ้มูล ภายในสัญลกัษณ์ส่ีเหล่ียมดา้นขนาน ดงัภาพ 
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ภาพแสดงการรับขอ้มูล a , b เขา้สู่โปรแกรมโดยไม่ระบุอุปกรณ์นาเขา้ 
 
 

 
 

ภาพแสดงการรับขอ้มูล a , b เขา้สู่โปรแกรมทางคียบ์อร์ด 

 

                         4. การแสดงผลขอ้มูล 

                                        เป็น การนาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการกาหนดค่า หรือ การคานวณ 
หรือการประมวลผลใดใด มาแสดงผลออกทางอุปกรณ์ท่ีกาหนด จะเขียนขอ้ความแสดงผล หรือ 
Print ภายในสัญลกัษณ์ ดงัภาพ 

 

 
ภาพแสดงการแสดงผลขอ้มูล x , y โดยไม่ระบุอุปกรณ์แสดงผล 
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                                                ภาพการแสดงผลขอ้มูล x , y ออกทาง
จอภาพ                                             ภาพการแสดงผลขอ้มูล x , y ออกทาง
เคร่ืองพิมพ ์

 
 

                            5. การตรวจสอบเง่ือนไข 

                                          เป็นการเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบเง่ือนไข ซ่ึงจะได้
ผลลพัธ์จากการตรวจสอบเป็นตรรกะ จริงหรือเทจ็อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น โดยจะเขียน
ขอ้ความเง่ือนไขท่ีตอ้งการเปรียบเทียบภายในสัญลกัษณ์ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู ดงัภาพ 

 

 
 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบขอ้มูล G มีค่ามากกว่า 100 ใช่หรือไม่  

ถา้หากมากกว่าจริงใหแ้สดงขอ้ความ “Over” ถา้หากเทจ็ ใหแ้สดงขอ้ความ “Ok” 

 

                            6. จุดต่อและการเช่ือมโยงผงังาน 

                                          ใน การเขียนผงังานอาจมีลาดบัการทางานหลายขั้นตอน 
ตอ้งใชก้ระดาษมากกว่า 1 แผน่ หรือมีจุดต่อหลายจุดในหนา้เดียวกนัจึงจาเป็นตอ้งใชส้ัญลกัษณ์
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เช่ือมโยงผงั งานดงักล่าวเพื่ออา้งอิงจุดเช่ือมต่อนั้นไปยงัตาแหน่งท่ีมีช่ือหรืออกัษรเดียวกนั ดงั
ภาพ 

 

 
 

ภาพแสดงจุดต่อ A เช่ือมโยงผงังานในหนา้เดียวกนั 

 

 
 

ภาพแสดงจุดต่อ A เช่ือมโยงผงังานท่ีอยูค่นละหนา้ 

 

                                    7.เส้นแสดงทิศทาง  
                                                    เป็นสัญลกัษณ์แสดงทิศทางการท างานของ Flowchart  
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                                    8.การอธิบายผงังาน 
                                           เป็นสัญลกัษณ์แสดงการอธิบายผงังาน เพ่ิมเติมหรือเป็นการหมายเหตุ (Comment) 

                
 

                                             
 

 

ตวัอยา่งการเขียนผงังาน Flowchart 
     
    ตวัอยา่งท่ี 1 ผงังานการตม้บะหม่ีส าาเร็จรูป 
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ตวัอยา่งท่ี 2 ผงังานหาพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียม 
 
 

 
 
 

ตวัอยา่งท่ี 3 ผงังานตดัสินผลการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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หลกัในการเขียนโฟลวช์าร์ต 

 
            ในการเขียนผงังานหรือโฟลวช์าร์ต ตอ้งรู้จกัเลือกใชรู้ปภาพหรือสัญลกัษณ์ท่ี
เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ท่ีช่วยในการเขียนผงังานท่ีเรียกว่า “ Flow Chart 

Template “ ซ่ึงอุปกรณ์น้ีจะช่วยให้การเขียนผงังานสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

            ในการเขียนผงังานน้ีจะเขียนตามขั้นตอนและวิธีการประมวลผลท่ีไดท้  าการ 
วิเคราะห์งานเอาไวแ้ลว้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาตามล าดบัก่อนหลงัของการท างาน เพื่อจดัภาพของผงั
งานใหเ้ป็นมาตรฐานง่ายต่อการเขา้ใจ และช่วยใหก้ารเขียนโปรแกรมจากผงังานมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน เพื่อใหก้ารเขียนผงังานเป็นมาตรฐานเดียวกนัจะใชล้  าดบัในการเขียนผงังานดงั น้ี 

 
                        1. การก าหนดค่าเร่ิมตน้ เป็นการก าหนดค่าเร่ิมตน้ใหก้บัตวัแปรต่างๆ ท่ี
จ  าเป็นบางตวั ไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีใชเ้ป็นตวันบั หรือตวัแปรท่ีเป็นตวัค านวณผลรวมต่างๆ 

                        2. การรับขอ้มูลเขา้ เป็นการรับขอ้มูลน าเขา้มาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อ
ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประมวลผล แลว้น าค่ามาเก็บไวใ้นตวัแปรใด ๆ ท่ีก าหนดเอาไว ้
                        3. การประมวลผล เป็นการประมวลผลตามท่ีไดมี้การก าหนด หรือเป็น
การค านวณต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งท าทีละล าดบัขั้นตอนและแยกรูปแต่ละรูปออกจากกนัใหช้ดัเจนดว้ย 
                        4. การแสดงผลลพัธ์ เป็นการแสดงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการค านวณหรือ
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการหรือค่าจากตวัแปร ต่างๆ ซ่ึงการแสดงผลลพัธ์น้ีมกัจะกระท าหลงัจากการ
ประมวลผล 
                            หรือหลงัจากการรับขอ้มูลเขา้มาแลว้ 
  
ขอ้สังเกตในการเขียนโฟลวช์าร์ต 

 
                 1. โฟลวช์าร์ตใด ๆ จะมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดเพียงอยา่งละแห่งเดียวเท่านั้น 

                 2. ทุกสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนขั้นตอนการท างาน จะตอ้งมีทิศทางเขา้เพียง 1 แห่ง
และทิศทางออกเพียง 1 แห่งเท่านั้น ยกเวน้สัญลกัษณ์ของจุดเร่ิมเร่ิมตน้ จุดส้ินสุด จุดต่อ และ 
การตดัสินใจ 
                 3. ทิศทางของล าดบัขั้นตอนการท างานในโฟลวช์าร์ตนิยมเขียนจากซา้ยไปขวา



หรือจากบนลงล่าง 
                 4. หลีกเล่ียงการขีดเส้นโยงไปโยงมาในลกัษณะท่ีตดักนั ถา้จ าเป็นตอ้งโยงเส้น
ดงักล่าวถึงกนัควรใชเ้คร่ืองหมายต่อจุดเพื่อเช่ือมความ สัมพนัธ์แทน 

                 5. สัญลกัษณ์ต่าง ๆ นั้นจะเปล่ียนรูปเป็นอยา่งอ่ืนไม่ได ้ตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ลว้เท่านั้น 

                 6. ควรมีเคร่ืองหมายลกูศรก ากบัทิศทางทางไหลใหก้บัแต่ละสัญลกัษณ์ ดว้ย 
                 7. ค าอธิบายการท างานควรเขียนใหส้ั้นเขา้ใจง่ายและเขียนในสัญลกัษณ์ของ
โฟลว ์ชาร์ต ทั้งหมดหากมีค าอธิบายเพิ่มเติมใหเ้ขียนไวบ้นสัญลกัษณ์ดา้นขวา 
                8. ในการเขียนโฟลวช์าร์ตควรเขียนใหเ้ป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด 
 


