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บทที่ 1 
โปรแกรม Microsoft Office Visio 

1.1 ภาพรวมของโปรแกรม Microsoft Office Visio 

 โปรแกรม Microsoft Office Visio เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปประเภท Case Tools (Computer 

aided System engineering Tools) ที่สามารถช่วยในการสร้างแผนภาพ (Diagram) ประเภทต่าง ๆ ท าได้

สะดวกและง่ายขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจและผู้ช านาญด้านเทคนิคส าหรับจัดท าเอกสารร่วมทั้งน าไป

สร้างผังความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบขั้นตอนการท างาน และระบบอัตโนมัติ งานระยะวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบต่าง ๆ  

 โปรแกรมประยุกต์ในการสร้าง CASE Tools จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทคือ Upper Case Tools 

และ Lower Case Tools ในส่วนของโปรแกรม Visio จัดอยู่ในส่วนของโปรแกรมประเภท Lower Case 

Tools เนื่องจากมีความสามารถเพียงแค่การสร้างภาพจาก Master Shape ที่มีอยู่เท่านั้น ไม่สามารถท างานที่

ซับซ้อนมากกว่านี้ได้ เช่น การสร้าง Source Code โปรแกรมจากภาพ Diagram 

 ส าหรับโปรแกรม Microsoft Visio มีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ประเภทคือ  

1. Microsoft Visio Standard เหมาะงานด้านธุรกิจ เช่น ผู้บริหารโครงการ นักการตลาด พนักงานฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล และทีมงานที่มีหน้าที่ดูแลการด าเนินงาน เพื่อช่วยในการมองเห็นภาพและใช้ข่าวสาร 

2. Microsoft Visio Professional เหมาะส าหรับมืออาชีพด้านเทคนิค พนักงาน IT นักพัฒนา วิศวกร ที่ช่วย

ในการมองเห็นแนวคิด ข้อมูล ระบบ เพื่อใช้ในการท าต้นแบบ 

 Microsoft Visio ท าให้ดีพอที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบได้

อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วการใช้งานโปรแกรม Visio จะมีภาพร่วมอยู่ 5 ขั้นตอนดังนี้ 

Visio เป็นโปรแกรมท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยในการสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ 

ให้ท าได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการสร้าง Flow Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรมพ้ืนฐาน

ต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้ 
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1.2 การวาดแผนภาพด้วยโปรแกรม Microsoft Visio 

 การสร้างชิ้นงานหรือแผนภูมิภาพด้วยโปรแกรม Visio ปกติแล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอน ดัง

รายละเอียดไว้ในภาพ 

1. เลือกว่าจะวาด (Drawing) โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมหรือสร้างจาก template 

 

ภาพที่ 1  ภาพที่ 2 Shapes ส าหรับท าการ Drawing 
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2. เพ่ิม Shapes เข้าไปใน Diagram โดยการลากจาก Stencil เข้าไปใน Drawing Page เพ่ือที่จะท าการใช้

งาน Shapes ให้แสดงใน Drawing Page 

 

ภาพที่ 3 เพิ่ม Shapes เข้าไปใน Drawing Page 

3. ท าการเชื่อมต่อ Shapes เข้าด้วยกัน โดยใช้ Connector แบบต่าง ๆ  
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ภาพที่ 4 การเชื่อมต่อ Shapes 

4. ใส่ข้อความบรรยายให้กับ Shapes หรือ ค าอธิบายความหมายต่าง ๆ  

 

ภาพที่ 5  การเชื่อมระหว่าง Shape  

การเชื่อมโยง
Shape 
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ภาพที่ 6 การเขียนค าบรรยายใต้ภาพหรือ Shapes 

 

5. บันทึกข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อ่ืน อาจจะด้วยการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบรายงานต่าง ๆ เช่น 
web หรือ Print ออกทางเครื่องพิมพ์ 

 

การเขียนค า
บรรยายใต้ภาพ
หรือ Shapes 
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ภาพที่ 7 พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 

 

แสดงตัวอย่างการพิมพ์เพ่ือน าข้อมูลที่ท าส าเรจ็แล้วเพ่ือน าไปใช้งานต่อไป 
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1.3 ส่วนประกอบของ Microsoft Visio 

รายละเอียดส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม Microsoft  Visio  ประกอบไปด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้ในโปแกรม 

 

 

Standard Toolbar Formatting  Drawing page 

 

  

 

Stencils    Shapes Page tab     Theme Color 

ภาพที่ 8 ส่วนประกอบที่ส าคัญของโปรแกรม Microsoft Visio 
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ค าอธบิายรายละเอียดส่วนประกอบโปรแกรม Microsoft Visio 

 เครื่องมือต่าง ๆ ที่ส าคัญในการท างานในโปรแกรม Microsoft Visio ที่ส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 

Standard Toolbar 

 เป็นกลุ่มเครื่องมือส าหรับใช้แทนค าสั่งท างานบนเมนูบาร์ ทีเรียกใช้งานบ่อย ๆ แล้วเปลี่ยนรูปให้เป็น
ภาพกราฟิก จัดรวมเป็นหมวดหมู่ เพื่อช่วยในการใช้งานได้ง่ายและสื่อความหมายมากขึ้น 

Formatting Toolbar 

 เป็นเครื่องมือใช้ปรับคุณสมบัติของวัตถุ เช่น สี ตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร 

Drawing Page 

 พ้ืนที่ส าหรับใช้ออกแบบแผนงานต่าง ๆ  

Grid 

 เป็นเส้นตารางแสดงที่ช่วยให้การจัดเรียง Shapes ได้เป็นระบบและง่ายต่อการจัดเรียง 

Stencils 

 เครื่องมือหรือถาดเครื่องมือที่รวมของ Shapes รูปแบบต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการจัดหมวดหมู่ 

Page tab 

 เอกสารในแฟ้มข้อมูลหนึ่ง ๆ ของโปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็นหน้า Page tab จึงมีไว้เพ่ือใช้ในการ

คลิกเลือกว่าจะท างานหน้าเอกสารใด 

Shapes 

 สัญลักษณ์ส าหรับใช้ประกอบการสร้างแผนภาพแบบต่าง ๆ ของโปรแกรม 
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1.4 เริ่มต้นการใช้โปรแกรม 

 

ภาพที่ 9 เริ่มต้นการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Visio 

 

 

 การเริ่มต้นเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft office ซึ่งโปรแกรม Visio จัดอยู่ในหมวดของชุด 

Microsoft office เป็นโปรแกรมประยุกต์ 

เริ่มต้นการเรียกใช้โปรแกรม ปุ่ม start =>  All Program  => Microsoft office => Microsoft 

office Visio เพ่ือเรียกใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 

หมายเลข  1. Start 

หมายเลข 2. All Program => Microsoft office => Microsoft office Visio  

1 

2 
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แผนภาพอย่างง่ายด้วย Shapes พื้นฐาน 

Shapes ในโปรแกรม Visio คือภาพกราฟิกท่ีแทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้วาดแผนภาพ Shapes จะถูก

รวมกันไว้อยู่เป็นกลุ่ม ๆ แยกตามหมวดหมู่ในถาดเครื่องมือ Stencil เช่น Shape ของโต๊ะ เก้า อ้ี จะอยู่ในกลุ่ม 

Office Layout Stencil ผังองค์กรจะอยู่ในกลุ่ม Organization Stencil เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 10 ภาพแสดง Shape Windows 

 

 

Shapes Windows 
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การใช้งาน Shapes และ Stencil เบื้องต้น 

เป็นรายละเอียดชั้นตอนการใช้งาน Shape และ Stencil มีดังต่อไปนี้ 

1. สร้างแฟ้มใหม่ 

 1.1 คลิกเมนูบาร์คลิกเลือกรายการ File => New => Getting Start 

 1.2 เลือกหมวดเมนูสัญลักษณ์ Shape จากรายการ Template Categories ในที่นีเ้ลือกเป็น 

Getting Start  

 1.3 เลือกประเภทแผนภาพที่ต้องการสร้าง ในที่นี้เลือกแบบ Basic Flowchart 

 1.4 จะปรากฏหน้าจอภาพแบบแผนภาพ Workspace ดังภาพที่แสดง 

 

 

ภาพที่ 11  เมนูบาร์คลิกเลือกรายการ File => New => Getting Start 
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เลือกแบบ Basic Flowchart 
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ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอที่ใช้เครื่องมือ Basic Flowchart  

การวาด Shapes ลงใน Drawing Page 

1. คลิกเมาส์ปุ่มขวาค้างไว้ที่ Shape ใด ๆ ที่ต้องการจาก Stencil 

2. เลื่อนเมาส์ออกจาก Stencil ไปว่างไว้เหนือพ้ืนที่ใด ๆ บน Drawing Page แล้วปล่อยเมาส์ 

3. Shape ที่ถูกเลือกจะถูกลากวางบน Drawing Page 

4. หากต้องการใช้ตัวอ่ืนก็ท าในท านองเดียวกันเหมือนขั้นตอนที่ 1-3 
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ภาพที่ 13 การวาด Shape ลงใน Drawing Page 

 

 

การปรับขนาดและแกน Shape เบื้องต้น 

กรณีแบบท่ี 1 Shape ที่ถูกเลือกใช้งานเมื่อคลิกท่ีเส้นจะมีลักษณะเป็นเส้นสีเขียวและมีจุดอยู่ 8 จุด Green 

squares เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวเกาะอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของ เส้นของ สี่เหลี่ยมนี้เรียกว่า Selection Handles 

มีไว้เพ่ือใช้ปรับขนาดของ Shape 
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ภาพที่ 14 จุดปรับแกน Green squares 

 

กรณีแบบท่ี 2 Shape ที่ถูกเลือกจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเพชรสีเหลือง หรือรูปวงกลม ซึ่งเรียกว่า Control 

handles ส าหรับใช้ปรับแกนของ Shape 

 

ภาพที่ 15 จุดวงกลม Control handles 

 

 

 

 

 

จุดทั้ง 8 จุด Green squares 

จุดวงกลม จุด Control handles 
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อ้างอิง 
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