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ຈາກການສຶກ ສາບ ນຫາການຈ ດການຮຽນການສອນຂອງຄ -ອາຈານໃນໝວດວິຊ າການຂຽນໂປຣ
ແກຣມທື່ວິທະຍາໄລຄຫຼວງພະບາງພົບວ່າ ບນກາຄວາມເຂົື້າໃຈໃນລາຍວິຊາການຂຽນໂປຣແກຣມຂອງນກສຶກ
ສາຍ ງບ ໍ່ດ ເທົັ່າທ ື່ຄວນ, ການສິດດສອນຂອງຄ ອາຈານແມ່ນໄດ້ອ ງໃສ່ການສິດສອນຈາກຕ າລາເປັນສ່ວນໃຫຍ່
ແລະ ການວາງກິດຈະກາການຮຽນ-ການສອນຍ ງມຮບແບບລກສະນະທື່ເປັນແບບພື້ນຖານ ເຮ ດໃຫ້ການຖ່າຍ
ທອດຄວາມຮ້ໃນຮບແບບການຈດກິດຈະກາການຮຽນການສອນຍງບໍ່ໄດ້ດເທົັ່າທື່ຄວນ ພ້ອມດຽວກນນື້ນການ
ອອກແບບລ ກສະນະການການຈ ດກິ ດ ຈະກ າທ ື່ ເ ຮ ດໃຫ້ ນ ກຮຽນມ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມ ແລະ ໂອກາດໃນການເຮ ດ
ກິດຈະກາຍງນ້ອຍເຮດໃຫ້ເກດຂໍ້ຈາກດໃນຕະຫຼ ອດໄລຍະທື່ຜ່ານໃນການຈດການຮຽນການສອນລາຍວິຊາການ
ຂຽນໂປຣແກຣມ ບົດວິໄຈສະບບນື້ເປັນບົດວິໄຈທື່ຖກອອກແບບມາເພື່ອການພດທະນາການຈດຮບແບບການ
ຈດການຮຽນການສອນໂດຍໃຊ້ຮບແບບການພດທະນາແບບອາໄຈ ປະກອບກບການຈດກິດຈະກ າການຮຽນການສອນແບບຮ່ວມຮຽນຮ່ວມຮ້ເພື່ອເພື່ມຮບແບບການອອກແບບກິດຈະກາການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ສອດຄ້ອງ
ກບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ຮຽນໂດຍມການສາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ຮຽນທື່ຕ້ອງການການຈດຮ ບແບບ
ກິດຈະກາການຮຽນການສອນ ແລະ ເນື້ອໃນລາຍວິຊາທື່ຜ້ຮຽນສົນໃຈຫຼາຍທື່ສຸດ ເພື່ອປະເມນການອອກແບບ
ການຈດກິດຈະກາການຮຽນການສອນໃຫ້ເໝາະສົມໃນວິຊາຂຽນໂປຣແກຣມໃນອະນາຄົດ.
ຜົນການວິໄຈພົບວ່າການພ ດທະນາການອອກແບບກິດຈະກ າການຮຽນການສອນແມ່ນຄວນເນ ື້ນໃສ່
ການເຮດກິດຈະກາທື່ຜ້ຮຽນຄວນມສ່ວນຮ່ວມທື່ເທົັ່າທຽມກນ ເຊິື່ງຈາກການສາຫຼວດພົບວ່າຜ ້ຮຽນຕ້ອງການ
ການອອກແບບກິດຈະກາທື່ຕ້ອງມສິດເທົັ່າທຽມໃນການເຮດກິດຈະກາທງໝົດ 1.00 ເຫນວ່າມຄວາມຕ້ອງການ
ແລະ ກິດຈະກາທື່ເຮດຕ້ອງບໍ່ ໜ້າເບື່ອຄ່າສະເລ່ຍເທົັ່າກ ບ 1.00 ພ້ອມດຽວກນນື້ນລະດບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ນກສຶກສາໃນການຮຽນລາຍວິຊາຍງຕ້ອງການຮຽນຮ້ເລື່ອງການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມ ໂດຍການວິໄຂສະແດງໃຫ້
ເຫນຄວາມຕ້ອງການໃນການນາໃຊ້ຄ າສັ່ງ (If-else) ເປັນອນດບທາອິດເນື່ອງຈາກນກສຶກສາເຫນວ່າເປັນຄ າ
ສັ່ງພື້ນຖານໃນການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມໃນການສຶກສາລາຍວິຊາການຂຽນໂປຣແກຣມ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າໃນ
ລາຍວິຊາການຂຽນໂປຣແກຣມມຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ພດທະນາການຈດຮບແບບການຮຽນການສອນໂດຍໃຫ້
ຜ້ຮຽນສາມາດມສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮດກິດຈະກາເທົັ່າທຽມກນ ເພື່ອເຮດໃຫ້ການຈດກິດຈະກາການຮຽນການ
ສອນເປັນໄປຢ່າງມປະສິດທິພາບ.
ຄາສາຄນ: ການຮຽນແບບຮ່ວມຮຽນຮ່ວມຮ້, ການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມ

Abstract
According to the observation from Luagprabang Teacher Training
College we found that the issues of learning and teaching base on Programming
Language need to improve because the student’s knowledge need to refocus on
the basic structure to higher coding and the teacher’s technique should be
developed in the multiple ways. To achieve the goal teacher have to survey
what the students need and which the basic loop they want to study this research
aim to survey both the design activities and their requirement.
The result of research were as follows. 1) All of students want to have
the same opportunities to attend the activity during the class, this point has
satisfaction at the highest level (Mean = 5.00, SD=0.5). 2) Students require to
study (if-else) to control the basic loop on Programing Language with the
satisfaction at the highest level (Mean = 4.48, SD=0.49). In conclusion, this
study can be used appropriately for the next phase.
Keyword: Leaning together theory (LT), Control Flow
1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສາຄນຂອງການວິໄຈ
ການຈ ດກິດຈະກ າການຮຽນການສອນເປັນຂອບວຽກໃນການສ້າງຄວາມຮ ້ ແລະ ເປັນຂະບວນການ
ຕະຫຼອດໄລຍະການຮຽນ, ການເຮດກິດຈະກາຕ່າງໆໃນຄະນະທື່ມການຈດການຮຽນການສອນຍງເປັນສ່ວນໜຶື່ງ
ທື່ເຮດໃຫ້ຜ້ຮຽນເຂົື້າໃຈ ແລະ ເຫນມະໂນທດ ແລະ ຮບຮ້ການປ່ຽນໂອກາດທກສະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້
ຮຽນໄດ້ [1]. ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮ້ຂອງຜ້ຮຽນແມ່ນມລກສະນະທື່ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມເນື້ ອໃນທື່ເປັນ
ລກສະນະຊບຊ້ອນເນື່ອງຈາກຜ້ຮຽນແຕ່ລະຄົນມລກສະນະການຮຽນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈື່ຈາທື່ແຕກ
ຕ່າງກນທື້ງນື້ ຖ້າຫາກຜ້ຮຽນມອົງຄວາມຮ້ເດມທື່ມຄວາມກ່ຽວເນອໃນທື່ມຄວາມຕໍ່ເນື່ອງກນຈະເຮດໃຫ້ສາມາດ
ຄວບຄຸ ມການພ ດທະນາທ ກສະຂອງຜ ້ ຮ ຽນໃຫ້ ໄ ດ້ ດ ຍິ ື່ ງ ຂ ື້ ນ ຈາກການສ າຫຼ ວ ດຂອງແອນບ ຣາວ (Ann L.
Brown) ຍ ງສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າທ ກສະຂອງນ ກຮຽນທ ື່ເປັນນ ກຮຽນເກົັ່າໃນການຮຽນສາມາດຮຽນໄດ້ຢ່າງມ
ປະສິດທິພາບກ່ວານກຮຽນທື່ມອາຍຸໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມພື້ນຖານຄວາມຮ້ເກົັ່າ [2]. ດັ່ງນື້ນການພດທະນາທກສະ
ຂອງຜ້ຮຽນມຄວາມຈາເປັນຕ້ອງຊອກຫາແນວທາງໃນການພດທະນາທກສະການຈດກິດຈະກາການຮຽນການ
ສອນໃຫ້ແທດເໝາະກບຜ້ຮຽນ ແລະ ມຄວາມຈາເປັນຢ່າງຍິື່ງທື່ຕ້ອງຄານຶງເຖິງຖານຄວາມຮ້ເດມຂອງຜ້ຮຽນເຮດ
ໃຫ້ການຈດການຮຽນການສອນມຄວາມພດທະນາຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຮດໃຫ້ຜ້ຮຽນມຄວາມຮ້ຂື້ນເປັນກ້າວໆ.
ການຈດກິດຈະກາແບບການຮຽນຮ່ວມເປັນການສ້າງກິດຈະກາທື່ເຮດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຄຶກຄຶື້ນທງ
ຍ ງເປັນການຊ່ວຍຝຶກທ ກສະໃຫ້ກ ບຜ ້ຮຽນມ ສ ງຄົມ ແລະ ກ້າຄິດກ້າສະແດງອອກ ໂດຍການສ້າງກິດຈະກ າ
ປະເພດນື້ມຫຼາຍລກສະນະ ສ່ວນໃຫຍ່ມກແບ່ງຜ້ຮຽນເປັນກຸ່ມ ແລະ ອະທິບາຍວິທການເຮດກິດຈະກາໃຫ້ກບຜ້
ຮຽນ ເຮດໃຫ້ຜ້ຮຽນເກດຄວາມສົນໃຈໃນການເຮດກິດຈະກາເຊິື່ງມສ່ວນເສມສ້າງທກສະຜ້ຮຽນໃຫ້ເກດຄວາມ
ຮ ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈເນ ື້ອໃນບົ ດຮຽນໄດ້ຫຼາຍຍິື່ງຂ ື້ນ [3]. ວິທ ສອນແບບແບ່ງກຸ່ມເຮ ດວຽກ ແມ່ນວິທ ການຈ ດຕ ື້ງ
ນ ກຮຽນເຮ ດວຽກເປັນຈຸ , ເປັນໜ່ວຍ ຫຼ ເປັນໝ ່ຄ ະນະຊ່ວຍກ ນໃນການຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ແກ້ໄຂບ ນຫາດ້ວຍ
ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຖະໜດຂອງນກສຶກສາ ໂດຍວິທສອນແບບນື້ ແມ່ນການເຝິກຝົນໃຫ້ນກຮຽນເຮດວຽກ
ຮ່ວມກ ນແບບເປັນເອກະລາດຕໍ່ກ ນ ໂດຍມມການວາງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ກບທຸກຄົນຍ ງຕ້ອງໄດ້ເຮດວຽກຕາມທື່ຄ -

ອາຈານມອບໝາຍໃຫ້. ວິທນື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນກຮຽນໄດ້ມປະສົບການດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ຄຕ້ອງວາງແຜນ ແລະ ການ
ຈ ດກິດຈະກ າ [4]. ການຈ ດກິດຈະກ າການຮຽນ-ການສອນແບບຮ່ວມຮຽນຮ່ວມຮ ້ (Learning Together:
LT) ເປັນຮ ບແບບການຈ ດກິດຈະກ າທ ື່ທ ື່ ມ ຂ ື້ນ ຕອນການຈ ດແບ່ງ ຜ ້ຮ ຽນເປັນກຸ່ ມໂດຍມ ການກ ານົດຣ້ າ ທ ື່
ຮບຜິດຊອບຢ່າງຊດເຈນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຮດວຽກແລະປະກອຍສ່ວນຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນພາຍໃນກຸ່ມເພື່ອ
ເຮດໃຫ້ການເຮດກິດຈະກາພາຍໃນກຸ່ມມປະສິດທິພາບ [5].ວິທສອນແບຮ່ວມຮຽນ-ຮ່ວມຮ້ມຂື້ນຕອນການດາ
ເນການດັ່ງນື້:
ອ ງໃສ່ໂ ຄງສ້າງຫຼ ກສ ດສ້າງຄ ມ ດທະຍົມສອນໄດ້ແ ຕ່ ມ 1 ຫາ ມ 7 ສ າລ ບນ ກສຶກສາສາຍຄ ICT
ພ ື້ນຖານວິຊາຊ ບແມ່ນໄດ້ການົດລາຍວິຊາການຂຽນໂປຣແກຣມ ເພ ື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ກ ບນກສຶກສາໃນການ
ພດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຂຽນໂປຣແກຣມພາສາ C ໂດຍນກສຶກສາຕ້ອງສາມາດກາໄດ້ ຄວາມຮ້ເບື້ອງຕົື້ນ
ກ່ຽວກບການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕ, ການຕິດຕື້ງ ແລະ ນາໃຊ້ໂປຣແກຣມແປພາສາ, ຊະນິດຂໍ້ມນ, ຄາສັ່ງພາສາ C,
ການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕ,ການສ້າງຟັງຊນ, ການຂຽນໂປຣແກຣມເພື່ອອ່ານ ແລະ ບນທຶກຂໍ້ມນໃນຄອມພິວ
ເຕ. ເຊິື່ງໃນຖານຄວາມຮ້ດັ່ງກາວແມ່ນໄດ້ບນຈຸເອົາຫຼກການການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມໃນພາສາ C ເປັນສ່ວນໜຶື່ງທື່ສາຄນ
ເພື່ອພດທະນາໃຫ້ຜ້ຮຽນເກດທກສະໃນການຮຽນຮ້ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ [6].

ການພ ດທະນາແບບອາໄຈ (Agile Development) ເປັນການອອກແບບທ ື່ເນ ື້ນໄລນະເວລາ ແລະ
ຕົື້ນທຶນການພດທະນາ ເນື່ອງຈາກວິທການພດທະນາລກສະນະນື້ສາມາດລົດໄລຍະເວລາລົງໃນການພດທະນາໄດ້
ໂດຍຈະມການພດທະນາດ້ວຍການແບ່ງໜ້າທື່ແຕ່ລະສ່ວນອອກຢ່າຊດເຈນ ພ້ອມດຽວກນນື້ນຫຼກການພດທະນາ
ນື້ຍງຖເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົົ້າໝາຍເປັນສາຄນກ່ອນການພດທະນາ ແລະ ໃນຂະນະທື່ການພດທະນາ
ຫາກເກດບນຫາສາມາດປັບປຸງໂດຍການພດທິ ນາແບບນື້ປະກອບດ້ວຍຂື້ນຕອນການພດທະນາ 4 ຂື້ນຕອຍຄ :
ຄວາມຕ້ອງການ, ການອອກແບບ, ພດທະນາ ແລະ ການປະເມນຜົນຄຽງຄ່ກ ບການສະທ້ອນຄນ [7] .ສະແດງ
ອອກດັ່ງຮບພາບທ 1 ລຸ່ມນື້:

ຮບທ 1 ຮບອບບການພດທະນາແບບອາໄຈ (Agile Development)
(ທື່ມາຂອງຮບພາບ:

http://www.myglobalit.com/blog/waterfall-vs-agile-models-softwaredevelopment, 2015)

2. ຈຸດປະສົງຂອງການວິໄຈ
- ສາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງນກສຶກສາໃນການຈດຮບແບບກິດຈະກາການຮຽນ-ການສອນວິຊາ
ພື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມ.
- ສາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຄາສັ່ງການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມລາຍວິຊາພື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມ.
3. ຂອບເຂດຂອງການວິໄຈ
- ເພື່ອການປະເມນຄວາມຕ້ອງການຮບແບບການຈດກິດຈະກາການຮຽນ-ການສອນຂອງນກສຶກສາ
ສາຍຄ ICT ປີທ 2 ວິທະຍາໄລຄຫຼວງພະບາງ.
- ເພື່ອສາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນເລື່ອງການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມຂອງນກສຶກສາສາຍຄ
ສາຍຄ ICT ປີທ 2 ວິທະຍາໄລຄຫຼວງພະບາງ ໃນລາຍວິຊາພື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມ.
4. ວິທການດາເນນການວິໄຈ
ຂື້ນຕອນການສຶກສາການຮຽນ - ການສອນເລື່ອງການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມໂດຍນາໃຊ້ຄາສັ່ງໃນການ
ຄວບຄຸມໂປຣແກຣມ ໃນວິຊາ ພື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມ ກຸ່ມວິໄຈໄດ້ໃຊ້ຂະບງນການພດທະນາແບບອາ
ໄຈ (Agile Methodology) [6] ປະກອບດ້ວຍ ຂື້ນທົບທວນ, ສ້າງບົດຮຽນ ແລະ ກິດຈະກາການຮຽນ-ການ
ສອນ, ການປະເມນ ແລະ ສະຫຼຼຸບຂໍ້ມນໂດຍມຂື້ນຕອນອອກແບບການດາເນນການວິໄຈດັ່ງຮບພາບທ 2 ລຸ່ມນື້:

4.1

ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການ (Requirement) ຫຼ ທົບທວນຂອງນກສຶກສາໂດຍການເລື່ມຈາກ

ການສຶກສາທິດສະດກ່ຽວກບການຮຽນຮ້, ຮບແບບການຈດກິດຈະກາຕ່າງໆໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສະຖານະການ
ຕ່າງໆໃນປັດຈຸບນ ຫຼງຈາກນື້ນອອກແບບຂະບວນການພດທະນາໂດຍເນື້ນໃສ່ທິດສະດ ແລະ ລະບຽບວິໄຈ ເພື່ອ
ຮ່ າ ງຮ ບແບບການຈ ດກິ ດ ຈະກ າການສອນ ແລະ ຫາຜົ ນ ປະເມ ນຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງນ ກສຶ ກ ສາໃນການ

ພດທະນາການຈດການຮຽນ - ການສອນເລື່ອງການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມໃນວິຊາ ພື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມ
ເພື່ອນາໄປສ້າງບົດຮຽນ ແລະ ອອກແບບກິດຈະກາການຮຽນການສອນໃນຂື້ນຕໍ່ໄປ.
4.2
ສ້າງບົດຮຽນ ແລະ ກິດຈະກການຮຽນການສອນໃຫ້ກບນກສຶກສາ ໂດຍເນື້ນການອອກແບບ
ກິດຈະກາການສອນເລື່ອງການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມໃນວິຊາພື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມ ປະກອບດ້ວຍ ຄາ
ສ ັ່ງ (if-else), (While-do), (do-why) ແລະ ອ ື່ນໆ ຫຼ ງຈາກນື້ນກວາດສອບສອບຈາກຜ ້ວິໄຈ ເພ ື່ອສະຫຼຼຸບ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລ້ວນາໄປອອກແບບກິດຈະກາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ກຸ່ມຄາສັ່ງທື່ນກສຶກສາຕ້ອງການ.
4.3
ນາຂໍ້ມນທື່ໄດ້ມາວິເຄາະ ເພື່ອນາໄປສະຫຼຼຸບ ເພື່ອປັບປຸງຮບແບບການສຶກສາການຮຽນ - ການ
ສອນເລື່ອງການນາໃຊ້ຄາສັ່ງທື່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມເປັນການປະເມນຄວາມຕ້ອງການໂດຍຈະນາເອົາ
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການຈດກິດຈະກາການຮຽນ-ການສອນ ໃນວິຊາ ພື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມ ໃຫ້
ມປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ.
5. ສະຫຼບ
ຼຸ ຜົນການວິໄຈ
ຜົນການວິໄຈສາມາດສະຫຼຼຸບໄດ້ວ່າການພດທະນາ 4.2 ສ້າງບົດຮຽນ ແລະ ກິດຈະກການຮຽນການ
ສອນໃຫ້ກບນກສຶກສາ ໂດຍເນື້ນການອອກແບບກິດຈະກາການສອນເລື່ອງການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມໃນວິຊາ
ພື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມສາມາດສະຫຼຼຸບໄດ້ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ດ້ານຄ: ຄວາມຕ້ອງການເນື້ອງໃນເລື່ອງ
ທື່ຈະສອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການຈດກິດຈະກາການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍມລາຍລະອຽດດັ່ງ
ຕາຕະລາງດັ່ງນື້:
ຕາຕະລາງທ 1 ຜົນຂອງການສາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເນື້ອໃນຈາກນກສຶກສາປີໃນລາຍວິຊາ
ພື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມ.
ເນື້ອໃນບົດຮຽນການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມ
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X
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4.40

ຫຼາຍ

If-else

4.96

ຫຼາຍທື່ສຸດ

Else – if

4.64

ຫຼາຍທື່ສຸດ

While

4.23

ຫຼາຍ

For

4.68

ຫຼາຍທື່ສຸດ

Do-while

3.84

ກາງ

Switch

2.65

ໜ້ອຍ

Break

2.49

ໜ້ອຍ

Go to

3.61

ກາງ

ຄ່າສະເລ່ຍໂດຍລວມ

4.03

ຫຼາຍ

ລະດບຄວາມຕ້ອງການ

ຕາຕະລາງທ 2 ຜົນຂອງການສາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການຈດກິດຈະກາການຮຽນ-ການສອນຂອງຄ.
ຈາກຕາຕະລາງ ທ 2 ສາມາດສຸຫຼຼຸບໄດ້ວ່າ ໃນການຮຽນການສອນເລື່ອງສຶກສາການຮຽນ - ການສອນເລື່ອງ
ການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມໂດຍນາໃຊ້ຄາສັ່ງທື່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມໂປຣແກຣມໃນວິຊາ ພື້ນຖານການຂຽນໂປຣ
ແກຣມ ໂດຍໃຊ້ວິທສອນແບບຮ່ວມຮຽນ-ຮ່ວມຮ້ ສາລບນກສຶກສາສາຍຄ ICT ນກສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່ມຄວາມ

ຕ້ອງການໃນການຮຽນ ເລື່ອງການໃຊ້ຄາສັ່ງ If-else ຫຼາຍທື່ສຸດເນື່ອງຈາກເປັນຄາສັ່ງພື້ນຖານໃຫ້ກບການຄວບ
ຄຸມໂປຣແກຣມໃນພາສໂປຣແກຣມພື້ນຖານ.
6. ຂສ
ໍ້ ະເໜແນະ ແລະ ປະໂຫຍດທຈ
ື່ ະນາໄປໃຊ້
ເອກະສານອ້າງອງ
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