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ความหมายของผังงาน 
ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือ

สัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน ค าอธิบาย 
ข้อความ หรือค าพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) 
เพราะการน าเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน 
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยค าพูด หรือ ข้อความ ท าได้ยาก
กว่าเมื่อใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ 



ผังงานแบ่งได้ 2 ประเภท 
1. ผังงานระบบ (System Flowchart)  คือ ผังงานที่

แสดงขั้นตอนการท างานในระบบอย่างกว้าง ๆ แต่ไม่
เจาะลงในระบบงานย่อย 

2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)  คือ ผัง
งานที่แสดงถึงขั้นตอนในการท างานของโปรแกรม 
ตั้งแต่รับข้อมูล ค านวณ จนถึงแสดงผลลัพธ์



ประโยชน์ของผังงาน 
 - ช่วยล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรม และ
สามารถน าไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน 
- ช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด 
- ช่วยให้การดัดแปลง แก้ไข ท าได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 
- ช่วยให้ผู้อ่ืนสามารถศึกษาการท างานของโปรแกรมได้
อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น



วิธีการเขียนผังงานที่ดี
- ใช้สัญลักษณ์ตามที่ก าหนดไว้ 
- ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่าง 
หรือจากซ้ายไปขวา 
- ค าอธิบายในภาพควรสั้นกะทัดรัด และเข้าใจง่าย 
- ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า - ออก 
- ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมาก ๆ ควรใช้
สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทน 
- ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการท างาน
ก่อนน าไปเขียนโปรแกรม 



ผังงานโปรแกรม ( Program Flowchart ) 
การเขียนผังโปรแกรมจะประกอบไปด้วยการใช้

สัญลักษณ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เรียกว่า สัญลักษณ์ ANSI 
( American National Standards Institute ) ในการสร้าง
ผังงาน ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปต่อไปนี้ 



ผังงานโปรแกรม ( Program Flowchart ) 



ผังงานกับชีวิตประจ าวัน 

การท างานหลายอย่างในชีวิตประจ าวัน จะมี
ลักษณะที่เป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งก่อนที่ท่านจะได้ศึกษา
วิธีการเขียนผังงานโปรแกรม จะแนะน าให้ท่านลองฝึก
เขียนผังงานที่แสดงการท างานในชีวิตประจ าวันวันก่อน
เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับสัญลักษณ์รูปภาพต่าง ๆ ที่
จะมีใช้ในผังงานโปรแกรมต่อไปดัง 
ตัวอย่าง 1 เขียนผังงานที่แสดงขั้นตอนการส่งจดหมาย 



ผังงานกับชีวิตประจ าวัน 



ผังงานกับชีวิตประจ าวัน 
ตัวอย่างที่ 2 เขียนผังงานแสดงวิธีการรับประทานยา ที่แบ่ง
ขนาดรับประทานตามอายุของผู้ทานดังนี้ 

อายุมากกว่า 10 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา 
อายุมากกว่า 3 ปี ถึง 10 ปี รับประทานคร้ังละ 1 

ช้อนชา 
อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 

ช้อนชา 
แรกเกิดถึง 1 ปี ห้ามรับประทาน 



ผังงานกับชีวิตประจ าวัน 



โครงสร้างการท างานแบบมีการเลือก ( Selection ) 

เป็นโครงสร้างที่ใช้การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อการ
ท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยโครงสร้างแบบนี้จะมีอยู่
ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ IF - THEN - ELSE และ IF - THEN 



โครงสร้างการท างานแบบมีการเลือก ( Selection ) 



ตัวอย่างโครงสร้างการท างานแบบมีการเลือก ( Selection ) 

ตัวอย่าง 3 การเขียนผังงานอ่านค่าข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในตัว
แปร A และ B แล้วท าการเปรียบเทียบในตัวแปรทั้งสอง 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

ถ้า A มากกว่า B ให้ค านวณหาค่า A - B และเก็บ
ผลลัพธ์ไว้ในตัวแปรชื่อ RESULT 

ถ้า A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B ให้ค านวณหาค่า A + 
B และเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปรชื่อ RESULT 



ตัวอย่างโครงสร้างการท างานแบบมีการเลือก ( Selection ) 



เป็นโครงสร้างที่มีการประมวลผลกลุ่มค าสั่งซ้ า
หลายคร้ัง ตามลักษณะเงื่อนไขที่ก าหนด อาจเรียก การ
ท างานซ้ าแบบนี้ได้อีกแบบว่า การวนลูป ( Looping ) 
โครงสร้างแบบการท างานซ้ านี้จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ DO 
WHILE และ DO UNTIL หรือ REPEAT UNTIL

โครงสร้างการท างานแบบมีการท างานซ้ า 



เป็นโครงสร้างที่มีการทดสอบเงื่อนไขก่อน ถ้า
เงื่อนไขเป็นจริงก็จะเข้ามาท างานในกลุ่มค าสั่งที่ต้องท าซ้ า 
ซึ่ ง เ รียกว่ าการเข้ าลูป หลังจากนั้นก็จะย้อนกลับไป
ตรวจสอบเงื่อนไขใหม่อีก ถ้าเงื่อนไขยังคงเป็นจริงอยู่ ก็
ยังคงต้องท ากลุ่มค าสั่งซ้ าหรือเข้าลูปต่อไปอีก จนกระทั่ง
เงื่อนไขเป็นเท็จ ก็จะออกจากลูปไปท าค าสั่งถัดไปที่อยู่ถัด
จาก DO WHILE หรืออาจเป็นการจบการท างาน 

DO WHILE 



DO WHILE 



 เป็นโครงสร้างการท างานแบบท างานซ้ าเช่นกัน 
แต่มีการท างานที่แตกต่างจาก DO WHILE คือจะมีการเข้า
ท างานกลุ่มค าสั่งที่อยู่ภายในลูปก่อนอย่างน้อย 1 คร้ัง แล้ว
จึงจะไปทดสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะมีการเข้าท า
กลุ่มค าสั่งที่ต้องท าซ้ าอีก หลังจากนั้นก็จะย้อนกลับไป
ตรวจสอบเงื่อนไขใหม่อีก ถ้าเงื่อนไขยังคงเป็นเท็จอยู่ ก็ยัง
ต้องท ากลุ่มค าสั่งซ้ าหรือเข้าลูปต่อไปอีก จนกระทั่งเงื่อนไข
เป็นจริง จึงจะออกจากลูปไปท าค าสั่งถัดจาก UNTIL หรือ
อาจเป็นการจบการท างาน 

DO UNTIL 



DO UNTIL 



1. DO WHILE ในการท างานครั้งแรกจะต้องมีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการเข้าลูปการท างาน 

2. DO UNTIL การท างานครั้งแรกจะยังไม่มีการ
ตรวจสอบเงื่อนไข แต่จะเข้าไปท างานในลูปก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง
แล้วจึงจะไปตรวจสอบเงื่อนไข 

3. DO WHILE จะมีการเข้าไปท างานในลูปก็ต่อเมื่อ
ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วพบว่า เงื่อนไขเป็นจริง แต่เมื่อพบว่าเงื่อนไข
เป็นเท็จ ก็จะออกจากลูปทันที 

4. DO UNTIL จะมีการเข้าไปท างานในลูปก็ต่อเมื่อ
ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วพบว่า เงื่อนไขเป็นเท็จ แต่เมื่อพบว่าเงื่อนไข
เป็นจริง ก็จะออกจากลูปทันที 

สรุปข้อแตกต่างระหว่าง DO WHILE และ 
DO UNTIL มีดังนี้ 



ตัวอย่าง 5 จงเขียนผังงานแสดงการเพิ่มของข้อมูลตัวเลขที่
เก็บอยู่ในหน่วยความจ าที่แอดเดรส 1 โดยที่ค่าเริ่มต้นจาก 0 ให้ท า
การเพิ่มค่าทีละ 1 เรื่อยไปจนกระทั่ง J มีค่าข้อมูลมากกว่า 100 จึง
หยุดการท างาน ตัวอย่างนี้ เป็นตัวอย่างการท างานแบบท าซ้ า ซ่ึงจะ
สามารถแสดงการเขียนได้ทั้งแบบ DO WHILE และ DO UNTIL 
ดังนี้ 

ตัวอย่างการท างาน DO WHILE และ DO UNTIL



ตัวอย่างการท างาน DO WHILE และ DO UNTIL



จบการน าเสนอ


