
 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการจัดทําโครงงานนักศึกษา ระบบตัดเกรดออนไลน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 

ผูพัฒนาไดศึกษาคนควาจากปญหาที่เกิดข้ึนและไดรวบรวมความรู เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนในการ
ดําเนินการพัฒนาโครงงาน ประกอบกับทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบงาน ดังนี้ 
 2.1   หลักเกณฑและวิธีการใหคะแนน 
 2.2   หลักการออกแบบเว็บไซต 
 2.3   มายเอสคิวแอล (MySQL) 
 2.4   พีเอชพี (PHP) 
 2.5   HTML5 
 2.6   Cascading Style Sheets (CSS) 
 2.7   จาวาสคลิป (JavaScript) 
 2.8   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ AJAX 
 2.9   งานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.1 หลักเกณฑและวิธีการใหคะแนน 
 2.1.1 หลักเกณฑและวิธีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 
 เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ในการบูรนาการ คุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคในการจัดการสอน (ฉบับทดลองใช) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ พุทธศักราช 2542 ครูผูสอนสามารถสังเกตไดขณะทําการสอน ดังนี้ 
 2.1.1.1**การมีมนุษยสัมพันธ 
   1) แสดงกริยาทาทางสุภาพตอผูอื่น 
   2)**พูดจาสุภาพ 
   3)**ชวยเหลือผูอื่น 
   4) รบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
   5) ใหความรวมมือกับผูอ่ืน 
   6) ชื่นชมยินดีเม่ือผูอ่ืนประสบความสําเร็จ 
   7) กลาวคําขอบคุณ 
 2.1.1.2 ความมีวินัย 
   1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และขอตกลงตาง ๆ ของวิทยาลัย 
ไดแก แตงกายถูกตองตามระเบียบและขอบังคับ ตรงตอเวลา รักษาสาธารณะสมบัติสิ่งแวดลอม และ
เขารวมกิจกรรมที่ครูอาจารยผูสอนกําหนด 
   2) ประพฤติตนถูกตองตามศีลธรรมอันดีงาม 
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 2.1.1.3 ความรับผิดชอบ 
  1) มีการเตรียมความพรอมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
  2) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว 
   3) ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ 
   4) ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบครอบ 
   5) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จตามกําหนดเวลา 
   6) มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
   7) ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเอง 
   8) ยอมรบัผลการกระทําของตนเอง 
   9) ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอตนเอง 
   10) ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูอื่น 
   11) ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอสวนรวม 
 2.1.1.4 ความซื่อสัตยสุจริต 
   1) พูดความจริง 
   2) ไมนําผลงานของคนอ่ืนมาแอบอางเปนของตนเอง 
  3) ไมทุจริตในการสอบ 
   4) ไมลักขโมย 
 2.1.1.5 ความเชื่อมั่นในตนเอง 
  1) กลาแสดงความเห็นอยางมีเหตุผล 
   2) กลาทักทวงในส่ิงที่ไมถูกตอง 
   3) กลายอมรับความจริง 
   4) เสนอตัวเขาแขงขันหรือทาํงานทาทาย 
   5) กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 
 2.1.1.6 การประหยัด 
  1) ใชวัสดุถูกตองและเหมาะสมกับงาน 
  2) ปดน้ํา ปดไฟ ทุกคร้ังเมื่อเลกิใช 
   3) ใชจายเงินของสวนรวมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2.1.1.7 ความสนใจใฝรู 
  1) ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
   2) ซักถามถามีปญหาขอสงสัย 
   3) แสวงหาประสบการณและคนควาความรูใหม ๆ 
   4) มีความกระตือรือรนในการใฝหาความรูใหม ๆ 
 2.1.1.8 การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน 
  1) ไมสูบบุหรี่ 
  2) ไมดื่มสุราและของมึนเมา 
  3) ไมเสพสิ่งเสพติดอื่น ๆ 
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  4) ไมเลนการพนนั 
  5) หลีกเลี่ยงในการเขาไปอยูในสถานท่ีที่มีการเลนการพนัน 
 2.1.1.9 ความรักสามัคคี 
  1) ไมทะเลาะวิวาท 
  2) รวมมือในการทํางาน 
 2.1.1.10 ความกตัญูกตเวท ี
  1) ตระหนักในพระคุณครู อาจารย 
  2) มีสัมมาคารวะตอครู อาจารยอยางสม่ําเสมอท้ังตอหนาและลับหลัง 
  3) อาสาชวยเหลืองานครู อาจารย 
 2.1.1.11 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  1) คิดสิ่งใหม ๆ ที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
  2) มีความคดิหลากหลายในการแกปญหา 
 2.1.1.12 การพ่ึงตนเอง 
   1) สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยตนเอง 
  2) สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดดวยตนเอง 
  3) หารายไดพิเศษไดดวยตนเองเม่ือจําเปน 
 2.1.1.13 ความอดกลั้น 
  1) มีสติและสามารถควบคุมอารมณไดดี 
  2) ควบคุมกริยามารยาทในสถานที่ไมพึงประสงคได 
 
 2.1.2 หลักเกณฑและวิธีการตัดคะแนนผลการเรียน 
 
ตารางที่ 2.1**ชวงระดับผลการเรียน ปวช. ปวส. 

  

ชวงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

80-100 4.0 ดีเยี่ยม 
75-79 3.5 ดีมาก 
70-74 3.0 ด ี
65-69 2.5 ดีพอใช 
60-64 2.0 พอใช 
55-59 1.5 ออน 
50-54 1.0 ออนมาก 
0-49 0 ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา 
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ตารางที่ 2.2**อธิบายอักษรยอ 
 

ตัวอักษร หมายถึง 

ข.ร. ขาดเรียน ไมมีสิทธิสอบปลายภาคเรียน เนื่องจากเวลาเรียน ต่ํากวา 80%                            
โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย 

ข.ป. ขาดปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมครบโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุ
สมควร 

ข.ส. ขาดสอบปลายภาคเรียนโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุสมควร 
ถ.ล. ถอนรายวิชาภายหลังกําหนดโดยสถานศกึษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุสมควร 
ถ.น. ถอนรายวิชาภายในกําหนด 
ถ.พ. ถูกพักการเรยีนในระหวางที่มีการสอบปลายภาคเรยีน 
ท. ทุจรติการสอบ หรืองานที่มอบหมายใหทํา 

ม.ส. ไมสมบูรณ เนื่องจากไมสามารถเขาสอบปลายภาคเรียน หรือไมสงงานอันเปน
สวนประกอบของการเรียนตามกําหนดดวยเหตุจําเปนอันสุดวิสัย การใหระดับผล
การเรียน ม.ส. นั้น วิธีปฏิบัติแตกตางกันดังน้ี 
   1. ผูที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถเขาสอบปลายภาคเรียน ตองสอบทดแทน
การสอบปลายภาคเรียนภายใน 10 วัน นับต้ังแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา
หากพนกําหนดน้ี ถือวาไมสามารถเขาสอบทดแทน (ม.ท.) ยกเวนมีเหตุจําเปน
สุดวิสัยใหสถานศึกษาประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
   2. ผูท่ีได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของรายวิชาตาม
กําหนดตองสงงานนั้นใหสมบูรณภายใน 10 วัน นับตั้งแตวันประกาศผลการเรียน
รายวิชา หากพนกําหนดนี้ ใหถือวาไมสามารถเขาสอบทดแทน (ม.ท.) ยกเวน                                
มีเหตุจําเปนสุดวิสัยใหสถานศึกษาประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไป การจะให 
ม.ส. กับนักเรียน นักศึกษาคนใดถือวาเปนเรื่องสําคัญ ระเบียบจึงกําหนดใหผูสอน 
รายงานใหหัวหนาสถานศึกษาทราบทุกราย 

ม.ท. ไมสามารถเขาสอบทดแทนการสอบปลายภาคเรียนของรายวิชาที่ไมสมบูรณ 
ภายในเวลาที่กําหนด 

ม.ก. โอนการเรียนโดยไมนับหนวยกิตมารวมเพื่อการจบหลักสูตรและผานการ
ประเมินผล 

ผ. ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนด และผานการประเมิน 
ม.ผ. ไมผานการประเมินผลการทํากิจกรรม หรือไมผานการประเมินผลการเรียน

รายวิชา ที่ลงทะเบียนเพ่ือเสริมความรู โดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือจบ
หลักสูตร 
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 2.1.3 รปูแบบของการกําหนดเกรด 
  รูปแบบการกําหนดที่สําคัญมี 3 รูปแบบ คือการกําหนดเกรดแบบอิงกลุม (Norm-
Referenced Grading) การกําหนดเกรดแบบอิงเกณฑ (Criterion-Referenced Grading) และ                                         
การกําหนดเกรดแบบอิงเกณฑ และอิงกลุม (Criterion and Norm-Referenced Grading) (ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2544 ; ไพศาล หวังพานิช, 2543 ; วิรัช วรรณรตัน, 2548)  มีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1.3.1 การกําหนดเกรดแบบอิงกลุม (Norm-Referenced Grading) 
   แนวคิดการกําหนดเกรดแบบอิงกลุมเปนการตัดสินระดับผลการเรียนรู                                  
ของผูเรียน  โดยใชคะแนนเปรียบเทียบกันเองภายในกลุมผูเรียนที่สอบดวยแบบสอบเดียวกัน  หรือ
แบบสอบคูขนานกันแนวคิดการตัดสินแบบอิงกลุมนี้ตั้งอยูบนทฤษฎี ความแตกตางระหวางบุคคล                                       
ที่เชื่อวาบุคคลมีความสามารถในการเรียนรูไดแตกตางกันคะแนนที่ไดจากแบบสอบซึ่งใชแทนความรู 
ความสามารถของผูเรียน จึงควรกระจายเขาใกลโคงการแจกแจงปกติ (ถามีผูเขาสอบมากพอ) 
ลักษณะขอสอบที่ใชจึงตองมีความยากงาย พอเหมาะ และมีอํานาจจําแนกสูง แนวคิดนี้จึงพยายาม
กระจายคะแนนความรูความสามารถของผูเรียนเพ่ือจัดระดับความรูความสามารถของผูเรียน                                                            
เปนกลุม ๆ โดยการเปรียบเทียบกันเองวาใครอยูในกลุมเกง กลุมรองลงมาและกลุมออนตามลําดับ 
   วิธีการกําหนดเกรดแบบอิงกลุม มีวิธีที่นิยมใชกันอยูหลายวิธี  ตัวอยาง เชน 
   1)  การใหเกรดโดยกําหนดสัดสวนไวลวงหนา  การใหเกรดแบบอิงกลุมวิธี
นี้มีการนําคะแนนของทั้งกลุมมาจัดเรียงตามลําดับคะแนนตามความมากนอย เพื่อเปนการ
เปรียบเทียบถึงความเกง ออนภายในกลุมและใหเกรดผูเรียนแตละคนตามสัดสวนที่กําหนไวลวงหนา 
ตัวอยางเชน จํานวน % ของผูไดเกรด A : B : C : D : F = 10% : 20% : 40% : 20% : 10% 
    การใหเกรดโดยกําหนดชวงคะแนนระหวางเกรดเทากัน การใหเกรดอิง
กลุมแบบนี้ท่ีใชทั่วไปมี 2 แบบ ดังนี้ 
    แบบที่ 1 กําหนดชวงคะแนนของแตละเกรดจากพิสัย (Range) การให
เกรดอิงกลุมแบบนี้เริ่มจากการคํานวณคาพิสัยของคะแนน (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด) จากนั้นจึงนํา
คาพิสัยมาหารดวยจํานวนเกรดที่ตองการใหผูเรียนคะแนนที่ไดจะเปนชวงคะแนนหางระหวางเกรด                                
แตละเกรด ตัวอยาง เชน คะแนนชุดหนึ่งมีคาสูงสุด 90 คะแนน ต่ําสุดเปน 31 คะแนน พิสัยของ
คะแนน ชุดน้ีเทากับ 59 สมมติวาตองการตัดเกรดเปน 5 เกรด จาก A ถึง F ชวงหางระหวางเกรดจึง
เปน (59/5) เทากับ 11.8 คะแนน ดังน้ี  
 เกรด  A  (90 -11.8  = 78.1) คือ  ผูที่ไดคะแนนจาก  79-90 
 เกรด B  (78.1 -11.8 = 66.4)  คือ ผูท่ีไดคะแนนจาก  67-78 
 เกรด C  (66.4 -11.8 = 54.6)  คือ ผูท่ีไดคะแนนจาก  55-66 
 เกรด  D  (54.6 -11.8 = 42.8)  คือ ผูท่ีไดคะแนนจาก  43-54 
 เกรด  F  (42.8 -11.8  = 31) คือ ผูท่ีไดคะแนนจาก  31-42 
  แบบท่ี 2 กําหนดชวงคะแนนของแตละเกรดจากโคงการแจกแจงปกติ
การใหกรดอิงกลุมแบบนี้ เร่ิมจากการถือวาคะแนนมีการแจกแจงแบบโคงปกติ เชน เปนกลุมที่มี
ลักษณะสุม หรือมีจํานวนผูเรียนมาก ๆ เปนตน วีนี้มีการคํานวณหาคาเฉลี่ย Z และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ของคะแนนสอบมาใชเปนตัวกําหนดชวงหางระหวางเกรดแตละเกรด โดยใช                                             
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จํานวนเกรดที่ตองการใหกับผูเรียนไปหารจํานวนชวงการกระจายของคะแนนการแจกแจงโคงปกติ                                                               
ซึ่งมีการกระจายประมาณ 6 ชวง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( X ± 3 SD)  ตัวอยาง คะแนนชุดหนึ่งมี
คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปน X และ SD ตามลําดับ สมมติวาตองการตัดเกรด
เปน 5 เกรด จาก A ถึง F ชวงหางระหวางเกรดจึงประมาณ (6/5) เทากับ 1.2 SD เชน  
 X + 1.8 SD <  เกรด A 
 X + 0.6 SD <  เกรด B < X + 1.8 SD 
 X -  0.6 SD <  เกรด C < X + 0.6 SD 
 X -  1.8 SD <  เกรด D < X -  0.6 SD 
 เกรด F < X -  1.8 SD 
  2) การใหเกรดโดยพิจารณาจากระดับความสามารถของกลุมผู เรียน                                      
จากการใหเกรดอิงกลุมแบบกําหนดสัดสวนไวลวงหนา หรือแบบกําหนดชวงคะแนนระหวางเกรด
เทากัน ซึ่งเปนการใหเกรดเปนสัดสวนตายตัวของกลุมนักวัดผลบางทานโตแยงวาอาจไมเปนการ
ยุติธรรม เพราะวากลุมแตละกลุมมีความสามารถไมเทากัน 
   Dewey B. Stuit (อางถึงใน Ebel, 1965) จึงไดเสนอวิธีการใหเกรด
แบบ 5 เกรด โดยมีการปรับสัดสวนของแตละเกรดใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของกลุมดวย
การจัดกลุมความสามารถของผูเรียนเปน 7 ระดับ ซึ่งพิจารณาไดจากการคํานวณคาเฉลี่ยของเกรด
เฉลี่ยสะสม (GPA) จากผลการเรียนท่ีผานมาของผูเรียนท้ังกลุมแลวอาศัยคามัธยฐาน (Median) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนน โดยกําหนดขีดจํากัดลางของเกรด A ดวยคาในตาราง และ
กําหนดขีดจํากัดลางของเกรดถัดลงไป (B, C, D และ F) โดยการลดคะแนนลงเกรดละ 1 SD 

ตารางที่ 2.3**การกําหนดขีดจํากัดลางของเกรด A ตามระดับความสามารถของกลุม  

ระดับ
ความสามารถ 

คาเฉลี่ยของ 
GPA ท้ังกลุม ขีดจํากัดลางของเกรด A 

รอยละของเกรด 

A B C D F 

ดีเลิศ 2.80 Med + 0.7 SD 24 38 29 8 1 
ดีมาก 2.60 Med + 0.9 SD 18 36 32 12 2 

ดี 2.40 Med + 1.1 SD 14 32 35 15 3 
คอนขางดี 2.20 Med + 1.3 SD 10 29 37 20 4 
ปานกลาง 2.00 Med + 1.5 SD 7 24 38 24 7 

ออน 1.80 Med + 1.7 SD 4 20 37 29 10 
ออนมาก 1.60 Med + 1.9 SD 3 15 36 32 14 
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   ตัวอยาง เชน  สมมติว าผู สอนมีขอมูล ท่ีบอกไดว ากลุมผู เ รียนมี
ความสามารถ (ที่ผานมา) อยูระดับดี (คาเฉลี่ยของ GPA ทั้งกลุมประมาณ 2.40) ชวงหางของคะแนน
แตละเกรดสามารถคํานวณได ดังนี้ 
 
 X + 1.1 SD  <  เกรด A 
 X + 0.1 SD  <  เกรด B < X + 1.1 SD 
 X -  0.9 SD  <  เกรด C < X + 0.1 SD 
 X -  1.9 SD  <  เกรด D < X -  0.9 SD 
   เกรด F < X -  1.9 SD 
  3) การใหเกรดโดยแปลงคะแนนดิบเปนคะแนนที และกําหนดเกรดสูงสุด/
ต่ําสุด ไพศาล  หวังพานิช (2543) กลาวถึงวีการใหระดับผลการเรยีนแบบอิงกลุมวามีข้ันตอน ดังน้ี 
  แปลงคะแนนจากการวัดแตละครั้ ง เปน T-Score (หรือคะแนน
มาตรฐานแบบอื่น) 
  รวมคะแนน T จากการวัดทุกคร้ังของผูเรียนแตละคนตามน้ําหนักท่ี
กําหนดไวแลวหาคาเฉลี่ย 
  กําหนดจํานวนเกรดโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ประกอบ ไดแก                                                        
ความแตกตางของคะแนน (ชวงหางของคะแนน) สภาพกลุมผูเรียนในดานระดับความสามารถ                                      
ความมุงม่ันต้ังใจในการเรียน รวมท้ังระดับความจริงจังตั้งใจของผูสอน และปจจัยอ่ืน ๆ สําหรับ                                         
การเรียนการสอน 
  กําหนดเกรดสูงสุดและต่ําสุด เมื่อกําหนดจํานวนเกรดไดแลว                                                             
เชน 3 เกรด ใหพิจารณาตอไปวาควรเปน A, B, C หรือ B, C, D หรือ C, D, F หรืออีกนัยหนึ่งพิจารณา
วาเกรดสูงสุดของกลุมควรเปนอะไร A หรอื B หรือ C และเกรดตํ่าสุดควรเปน F  หรอื D 
   เมื่อทราบจํานวนเกรดและเกรดสูงสุดหรือต่ําสุดแลวดําเนินการตัดเกรด
โดย 
  - หาชวง (Range) คะแนนของกลุม (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด) 
  - หาชวงของแตละเกรดโดยชวงคะแนนของกลุม ÷ จํานวนเกรด 
  - กําหนดเกรดโดยแตละเกรดจะมีชวงคะแนนตามที่กําหนดโดย
พิจารณาเปน 2 กรณี เมื่อจํานวนเกรดเปนคู (2, 4 เกรด) ใหแบงหรือตัดเกรดจากคะแนนก่ึงกลาง 
หรือเฉลี่ย คือ T = 50 (หรือ (Z = 0) หากจํานวนเกรดเปนคี่ (3, 5 เกรด) ใหเกรดก่ึงกลางคลุมคะแนน
ก่ึงกลาง T50 ± (ชวงเกรด ÷ 2) 
  ตกลงเบ้ืองตน การกําหนดเกรดแบบอิงกลุม มีขอตกลงเบ้ืองตน  
  - คะแนนของผูสอบไดมาจากเคร่ืองมือวัดที่มีคุณภาพ 
  - ผูสอบมีความรูความสามารถในเรื่องนั้นแตกตางกัน 
  - คะแนนท่ีใชแทนความรู ความสามารถมีการกระจาย จึงสามารถ
นํามาใชจัดกลุมความสามารถ  
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 ขอดีและขอเสีย การกําหนดเกรดแบบอิงกลุมมี ขอดี และขอเสีย ดังนี้ 

ตารางที่ 2.4**ขอดี และขอเสียของการกําหนดเกรดแบบอิงกลุม 

ขอดี ขอเสีย 

1. ชวยกระตุนผูเรียนใหเกิดการแขงขันกันเปน
แรงจูงใจใหผูเรียนพยายามเรียนรูใหดีที่สุดมิใช
หวังผลเพียงเรียนเพ่ือสอบผานเทานั้น 

1. มาตรฐานของการกําหนดเกรดขึ้นกับผลการ
เรียนรูของกลุม 

2. สะดวกในการนําไปใชปฏิบัติ 2. มีปญหาการเปรียบเทียบระหวางรุนของ
ผู เรียนซึ่ งแตละรุนอาจมีความสามารถ
แตกตางกันถึงแมจะไดเกรดเดียวกัน  

 3.1.3.2 การกําหนดเกรดแบบอิงเกณฑ (Criterion-Referenced Grading) 
  การกําหนดเกรดแบบอิงเกณฑ เปนการตัดสินระดับผลการเรียนรูของผูเรียน 
โดยใชคะแนนเปรียบเทียงกับเกณฑ (มาตรฐาน) ที่กําหนดไว เชน เปรียบเทียงกับจุดมุงหมาย                                      
คะแนนเต็ม คะแนนจุดตัดท่ีกําหนดไว (Cut-of Scores) มาตรฐานวิชาชีพ เปนตน แนวคิดการตัดสิน
แบบอิงเกณฑนี้ตั้งอยูบนทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือรอบรูที่วาดวยการใหผูเรียนมีความสามารถอะไร                                
ทําอะไรไดบาง คะแนนที่ไดจากแบบสอบจึงใชแทนระดับความรู ความสามารถของผู เรียน                                               
ลักษณะของขอสอบที่ใชจึงตองวัดสิ่งที่เปนตัวแทนพฤติกรรมหรือลักษณะสําคัญของวิชา การวัดระดับ
ความรูความสามารถของผูเรียน จึงเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของความรูความสามารถท่ีผูเรียน
พึงมี โดยไมตองเปรียบเทียบกับผูอ่ืนในกลุมเดยีวกัน  
  วิธีการกําหนดเกรดแบบอิงเกณฑ มีวิธีท่ีนิยมใชกันอยูหลายวิธี ตัวอยาง เชน  
  1) การใหเกรดโดยกําหนดเกณฑจุดตัดจากระเบียบหรือประสบการณ การ
ใหเกรดแบบอิงเกณฑวิธีนี้มีการกําหนดเกณฑ คะแนนแตละเกรดไวเปนการลวงหนา โดยอาศัย
ระเบียบหรือประสบการณวาผูเรียนจะตองไดคะแนนอยางนอยเทาไหรจึงจะถือวาสอบผาน มีการ
กําหนดดวยวาคะแนนในชวงใดถือวามีความรูความสามารถระดับใด 
  ตัวอยางเชน ผูสอนอาจกําหนดเกณฑคะแนนของแตละเกรดไว ดังนี้ 
  เกรด  A   คอื ผูที่ไดคะแนนจาก 90% - 100% 
  เกรด  B   คือ ผูท่ีไดคะแนนจาก  80% - 89% 
  เกรด  C   คือ ผูท่ีไดคะแนนจาก  70% - 79% 
  เกรด  D   คือ ผูท่ีไดคะแนนจาก  60% - 69% 
  เกรด  F   คือ ผูที่ไดคะแนนจาก  0% - 59% 
  2) การให เกรดโดยกําหนดเกณฑพฤติกรรมการเรียนรู  การให เกรด                                          
แบบอิงเกณฑ วิธีนี้เปนการกําหนดผลการเรียนรู โดยอิงกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมหรือจุดมุงหมาย
ของการเรียนการสอน โดยผูเรียนจะตองมีความรู ความสามารถอะไร สามารถทําอะไรไดบาง                                          
ถึงขั้นไหนตามท่ีกําหนดจึงจะไดระดับเกรดแตละเกรดที่จะให 
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  ตัวอยางเชน ผูสอนอาจกําหนดเกณฑคะแนนของแตละเกรดไว ดังนี้ 
  เกรด A คือ ผูที่บรรลุจุดหมายหลักของทุกขอและจุดหมายรองทุกขอ 
  เกรด B คือ ผูที่บรรลุจุดมุงหมายหลักทุกขอและจุดมุงหมายรอง 2 ใน 3 
  เกรด C คือ ผูที่บรรลุจุดมุงหมายหลักทุกขอและจุดมุงหมายรอง 1 ใน 3 
  เกรด D คือ ผูที่บรรลุจุดมุงหมายหลักทุกขอ 
  เกรด F คือ ผูที่ไมบรรลุจุดมุงหมายหลัก 
  3) การใหเกรดโดยกําหนดเกณฑจากผลการศึกษาวิจัย   
   การใหเกรดแบบอิงเกณฑวิธีนี้ เปนการกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับ
การตัดสินคุณคาผลการเรียนรูโดยการใชผลการศึกษาวิจัย เชน การวิเคราะหเกณฑ ความสามารถขั้น
ต่ํา (Minimum  Passing Level : MPL) การวิเคราะหเกณฑจุดตัดที่เหมาะสมดวยการศึกษาวิจัย                                   
ถึงความตรงของการตัดสินใจและความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้น ซึ่งตองอาศัยเทคนิควิธีและการวิเคราะห
ที่คอนขางสลับซับซอน 
   ขอตกลงเบื้องตน การกําหนดเกรดแบบอิงเกณฑ มีขอตกลงเบื้องตน ดังนี้ 
   - คะแนนของผูสอบไดมาจากเครื่องมือวัดผลท่ีมีคุณภาพ   
   - คะแนนที่ ไดเปนตัวแทนระดับความรูความสามารถของผูสอน 
   - เกณฑมาตรฐานที่กําหนดสามารถใชตัดสินระดับความรูความสามารถ
ได 
  ขอดีและขอเสีย การกําหนดเกรดแบบอิงเกณฑ มีขอดี และขอเสยี ดังน้ี 

ตารางที่ 2.5**ขอดีและขอเสียของการกําหนดเกรดแบบอิงเกณฑ 

ขอดี ขอเสีย 

1. ชวยเสริมสรางความรวมมือกันระหวางผูเรียน 
เปนแรงจูงใจใหผู เ รียนพัฒนาการเ รียนรู
รวมกัน  

1. ผูสอนตางกันมักมีเกณฑสําหรับตัดสินระดับ
ความรู ความสามารถตางกัน  

2. วิชาชีพสวนใหญมีเกณฑ มาตรฐานสําหรับการ
ตัดสินคุณภาพ 

2. ปญหาความเชื่อถือไดของเกณฑที่ใช 

 2.1.3.3 การกําหนดเกรดแบบอิงเกณฑรวมกับอิงกลุม (Criterion-and Norm-
Referenced Grading) 
  การกําหนดเกรดแบบอิงเกณฑและอิงกลุมเปนการตัดสินระดับผลการเรียนรู
ของผูเรียนที่ใชทั้งวิธีแบบอิงเกณฑและอิงกลุมผสมกันโดยใชคะแนนการสอบยอย (การวัดผล
ความกาวหนาเปรียบเทียบกับเกณฑ (มาตรฐาน) ขั้นต่ําที่กําหนดไว และใชคะแนนรวม (การวัดผล
สรุปรวม) เปรียบเทียบกันเองภายในกลุม แนวคิดการตัดสินแบบนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อง                     
ทางทฤษฎีที่วาการเปรียบเทียบคะแนนของผูเรียนกันเองภายในกลุมจะมีความหมายสมบูรณข้ึน                               
ถาผูเรียนไดมีความรู ความสามารถตามคณุสมบัติขั้นต่ําแลว กลาวคือเมื่อผูเรียนไดผานการตรวจสอบ
ความรู ความสามารถข้ันต่ําแลวระหวางการเรียนการสอนนาจะทําใหการเปรียบเทียบคะแนนรวม



13 

ภายในกลุมผูเรียนหลังเสร็จสิ้นการสอนมีความเหมาะสมและสามารถใชตัดสินระดับผลการเรียนรู                                               
ของผูเรียนไดดีย่ิงขึ้น 
  ขอตกลงเบื้องตน 
  1) คะแนนสอบยอยและคะแนนรวมไดมาจากเคร่ืองมือวัดผลที่มีคุณภาพ  
  2) ผูสอบมีความรู ความสามารถในเร่ืองนั้นแตกตางกัน 
  3) คะแนนที่ไดเปนตัวแทนระดับความรูความสามารถของผูสอบ 
  4) เกณฑที่กําหนดสามารถใชตัดสินระดับความรูความสามารถของผูสอบได 
 
ตารางที่ 2.6**ขอดีและขอเสียของการกําหนดเกรดแบบอิงเกณฑและอิงกลุม 

ขอดี ขอเสีย 

1. ชวยเสริมสรางความรวมมือและการแขงขันกัน
ระหวางผูเรียน  

1. ปญหาความเหมาะสมและความเชื่อถือได
ของเกณฑที่ใชในการตัดสิน 

2. มีการตรวจสอบผลความกาวหนาในการเรียนรู
และผลสรุปของการเรียนรู 

2. มีความสลับซับซอนในทางปฏิบัติ 

  2.1.3.4 ระบบการใหคะแนน  แบงออกเปน 2 ระบบ 
   1) ระบบสมบูรณ (Absolute System) เปนการใหคะแนนที่เปรียบเทียบกับ
เกณฑสมบูรณ ที่เปนมาตรฐาน  ไดแกคะแนนรอยละ การใหระดับคะแนนโดยตรงและการ                                         
ใหระดับคะแนนโดยเทียบจาก คะรอยละ 
   2) ระบบสัมพัทธ (Relative System)  เปนการใหคะแนนท่ี เปรียบเทียบ
กันเองภายในกลุมท่ี สอบดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกัน  การใหคะแนนดวยระบบสัมพัทธ ไดแก
คะแนนมาตรฐานเชิงเสนตรง  เชน Z-Score, T-Score, AGCT-Score, และCEEB เปนตน การให
คะแนนเปนตําแหนงหรืออันดับที่ เชน เปอรเซ็นไตล  เดไซล  การใหคะแนนเปนระดับคะแนนโดยใช
โคงปกติ และคะแนนมาตรฐานในรูปแบบตาง ๆ 
  2.1.3.5 สรุปหลักการตัดสินผลการเรียน 
   การตัดสินผลการเรียนหรือการตัดเกรด เปนกระบวนการข้ันสุดทายของการ
นําผลการวัดที่วัดไดจากผูเรียนทั้งหมดมาใหพิจารณาเพ่ือตัดสิน หรือกําหนดระดับของความสัมฤทธ์ิ
ผลวา เกง-ออน ดี-เลว อยู ในระดับใด ซึ่งนิยมกําหนดระดับดังกลาวเปน 5 ระดับ คือ 4, 3, 2, 1, 0  
หรือ A, B, C, D, E, (F) กระบวนการน้ีจึงเปนขั้นตอนของการประเมินผล (Evaluation) นั่นเอง ความ
ถูกตองและความเหมาะสมของการตัดเกรด ยอมข้ึนอยูกับองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 
   1) ผลการวัด (Measurement) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษารายละเอียด
ของผูเรียนโดยอาศัยวิธีการตาง ๆ เชน การทดสอบ การสังเกต การปฏิบัติงาน เปนตน ดังนั้น การตัด
เกรดที่ดีจะตองอาศัยผลของการวัดที่ถูกตองแมนยํา มีความเที่ยงตรง ครอบคลุม และเชื่อมั่นได ถา
หากผลการวัดขาดความเชื่อมั่น ขาดความเที่ยงตรง เมื่อนําผลการวัดไปตัดเกรดผลการประเมินก็ยอม
คลาดเคล่ือนจากความเปนจริง ดังนั้นจึงกลาวไดวาการตัดเกรดที่ดี ตองอาศัยผลการวัดที่ดี 



14 

   2) เกณฑการพิจารณา (Criteria) คือ เปนมาตรฐานที่ใชเปนหลักเกณฑของ
การเปรียบเทียบ หรือเปนคุณลักษณะที่ตั้งไวเปนเปาหมาย หรือเปนความมุงหวังท่ีตองการใหเกิดแก
ผูเรียน และใชเปนเคร่ืองมือตัดสินชี้ขาด ระดับความสามารถที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 
   3) วิจารณญาณและคุณธรรมตาง ๆ (Value Judgement) เปนคุณสมบัติใน
ดานตาง ๆ ของผูประเมินท่ีจะชวยใหการกําหนดระดับคะแนน (เกรด) ไดอยางเหมาะสมยุติธรรมผล
ของการวัดที่ไดเปนเพียงขอมูลสวนหนึ่งเก่ียวกับตัวผูเรียนเทานั้น การประเมินผลที่เที่ยงตรง ยุติธรรม
จําเปนตองอาศัยดุลพินิจหรือการพิจารณาอยางรอบคอบถ่ีถวนของผูประเมิน (ผูสอน) ประกอบอีก
สวนหนึ่งดวย โดยพยายามใหความเปนธรรม ขจัดความลําเอียงหรืออคติสวนตัวและควรคํานึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงงอกงามของผูเรียนในดานอื่น ๆ ประกอบดวย เชน ความสนใจ ความตั้งใจในการ
เรียนรายวิชานั้น ๆ ดวย 
 
2.2 หลักการออกแบบเว็บไซต 
 เว็บไซต เปนสื่อที่ ไดรับความนิยมอยามากบนอินเทอรเน็ต ซึ่งเว็บไซต เปนสื่อที่อยู ใน                                          
ความควบคุมของผูใชโดยสมบูรณ กลาวคือ ผูใชสามารถตัดสินใจเลือกไดวาจะดูเว็บไซตใดและ                                               
จะไมเลือกดูเว็บไซตใด ไดตามตองการ จึงทําใหผูใชไมมีความอดทนตออุปสรรคและปญหาที่เกิดจาก
การออกแบบเว็บไซตผิดพลาดถาผูใชเห็นวาเว็บที่กําลังดูอยูนั้นไมมีประโยชนตอตัวเขา หรือไมเขาใจ
วาเว็บไซตนี้จะใชงานอยางไร เขาก็สามารถที่จะเปล่ียนไปดูเว็บไซตอ่ืน ๆ ไดอยางรวดเร็ว เนื่องจาก                                            
ในปจจุบันมีเว็บไซตอยูมากมาย และยังมีเว็บไซดท่ีเกิดข้ึนใหม ๆ ทุกวัน ผูใชจึงมีทางเลือกมากขึ้น และ
สามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซดตาง ๆ ไดเอง เว็บไซดที่ไดรับการออกแบบอยางสวยงาม                                             
มีการใชงานที่สะดวก ยอมไดรับความสนใจจากผูใช มากกวาเว็บไซดที่ดูสับสนวุนวาย มีขอมูลมากมาย
แตหาอะไรไมเจอ นอกจากนี้ยังใชเวลาในการแสดงผลแตละหนานานเกินไป ซึ่งปญหาเหลานี้                                              
ลวนเปนผลมาจากการออกแบบเว็บไซดไมดีทั้งสิ้น ดังนั้น การออกแบบเว็บไซดจึงเปนกระบวนการ
สําคัญในการสรางเว็บไซด ใหประทับใจผูใช ทําใหเขาอยากกลับเขามาเว็บไซดเดิมอีกในอนาคต                                                          
ซึ่งนอกจากตองพัฒนาเว็บไซดท่ีดีมีประโยชนแลว ยังตองคํานึงถึงการแขงขันกับเว็บไซดอื่น ๆ อีกดวย 
 2.2.1 การออกแบบเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพนั้นตองคํานึงถึง องคประกอบสําคัญดังตอไปนี้ 
  2.2.1.1 ความเรียบงาย (Simplicity)  
  2.2.1.2 ความสม่ําเสมอ (Consistency)  
  2.2.1.3 ความเปนเอกลักษณ (Identity)  
  2.2.1.4 เนื้อหา (Useful Content)  
  2.2.1.5 ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation) 
  2.2.1.6 คณุภาพของสิ่งท่ีปรากฏใหเห็นในเว็บไซต (Visual Appeal) 
  2.2.1.7 ความสะดวกของการใชในสภาพตาง ๆ (Compatibility) 
  2.2.1.8 ความคงท่ีในการออกแบบ (Design Stability)  
  2.2.1.9 ความคงท่ีของการทํางาน (Function Stability) (นลินี โลชิงชัยฤทธ์ิ, 2549) 
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2.3 มายเอสคิวแอล (MySQL) 
 มายเอสคิวแอล (MySQL) คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล ที่พัฒนาโดยบริษัทมายเอสคิว
แอล เอบี (MySQL AB) มีหนาที่ เก็บขอมูลอยางเปนระบบ รองรับคําสั่ งเอสคิวแอล (SQL = 
Structured Query Language) เปนเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล ที่ตองใชรวมกับเคร่ืองมือหรือ                                                                 
โปรแกรมอื่นอยางบูรณาการ เพ่ือใหไดระบบงานที่รองรับความตองการของผูใช เชน ทํางานรวมกับ
เครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อใหบริการแกภาษาสคริปตที่ทํางานฝงเคร่ืองบริการ (Server-
Side Script) เชน ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาเอเอสพีดอทเน็ต (ASP.NET) หรือภาษาเจเอสพี (JSP) 
เปนตน หรือทํางานรวมกับโปรแกรมประยุกต (Application Program) เชน ภาษาวิชวลเบสิก                                                
ดอทเน็ต (VB) ภาษาจาวา (JAVA) เปนตน โปรแกรมถูกออกแบบใหสามารถทํางานไดบน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเปนระบบฐานขอมูลโอเพนทซอรทที่ถูกนําไปใชงานมากที่สุด 
(พรอมเลิศ  หลอวิจิตร, 2550) 

2.4 พีเอชพี (PHP) 
 PHP คือ ภาษา Script อยางหนึ่งที่เรียกวา Server-Side Script ซึ่งจะทํางาน ในฝง Server 
แลวสงการแสดงผลมายัง Browser ของตัว Client และนอกจากนี้ มันยังเปน Script ที่ Embed                                          
บน HTML อีกดวย  PHP เปนภาษาจําพวก Scripting Language คําสั่งตาง ๆ จะเก็บอยูในไฟล                                           
ที่เรียกวา สคริปต (Script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําสั่ง ตัวอยางของภาษาสคริป ก็เชน 
JavaScript, Perl เปนตน 

ลักษณะของ PHP ที่แตกตางจากภาษาสคริปตแบบอ่ืน ๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและ
ออกแบบมา เพ่ือใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหา                                         
ไดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP เปนภาษาที่เรียกวา server-side หรือ HTML-Embedded 
Scripting Language เปนเค ร่ืองมือที่สํ าคัญชนิดหนึ่ งที่ชวยให เราสามารถสรางเอกสารแบบ 
Dynamic HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากขึ้น ถาใครรูจัก Server Side Include 
(SSI) ก็จะสามารถเขาใจการทํางานของ PHP ไดไมยาก สมมุติวา เราตองการจะแสดงวันเวลาปจจุบัน 
ที่ผูเขามาเย่ียมชมเว็บไซดในขณะนั้น ในตําแหนงใด ตําแหนงหนึ่งภายในเอกสาร HTML ที่เราตองการ 
อาจจะใชคําสั่งในรูปแบบนี้  เชน <!--#exec cgi="date.pl"--> ไวในเอกสาร HTML เมื่อ SSI ของ 
Web Server มาพบคําสั่งนี้ ก็จะกระทําคําสั่ง date.pl ซึ่งในกรณีนี้ เปนสคริปตท่ีเขียนดวยภาษา 
Perl สําหรับอานเวลา จากเครื่องคอมพิวเตอร แลวใสคาเวลาเปนเอาพุท (Output) และแทนที่คําสั่ง
ดังกลาว ลงในเอกสาร HTML โดยอัตโนมัติ (กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล, 2547) 
 
2.5 HTML5 
 HTML มีชื่อเรียกเต็มๆ วา Hypertext Markup Language เปนภาษาโครงสรางเว็บเพจ โดย 
HTML นั้นจัดเปนภาษาประเภท กําหนดสัญลักษณ หรือที่เรียกวา มารกอัพ (Markup Language) ที่
อยูในรูปแบบของแท็ก (Tag) ตาง ๆ เชน <html>, <head>, <body> เปนตน  
 ภาษา HTML ไดพัฒนามาหลายเวอรชัน จนลาสุด มาเปนเวอรชัน 5 คอื HTML5 ความเปนมา
ของ HTML  ในป ค.ศ. 1990 Tim Berners-Lee นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ไดนําเสนอการ
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จัดรูปแบบเอกสารที่ เรียกวา  “HTML Tag” โดยใชพื้นฐานมาจากภาษา SGML (Standard 
Generalized Markup Language) ซึ่งเปนภาษาในการจัดโครงสรางของเอกสารที่มีอยูแลวใน
ขณะนั้น ทั้งรปูแบบภาษา HTML ที่ Tim Berners-Lee นําเสนอนี้ไดถูกนําไปใชเปนขอกําหนดในการ
สรางเว็บไซตตัวแรกคือ NCSA Mosaic ในเวลาตอมา Tim Berners-Lee ไดจัดตั้งหนวยงานแรกชื่อ 
World Wide Web Consortium (W3C) ขึ้นที่สถาบัน MIT เพ่ือเขามาควมคุมดูแล และกําหนด
มาตราฐานตาง ๆ ของ ภาษา HTML โดยเฉพาะ แตอยางไรก็ตามเนื่องจากหลักการตางๆ ของ ภาษา 
HTML ที่สรางขึ้นมาใหมนี้ยังไมชัดเจนและสมบูรณมากนัก ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงแกไขกันเรื่อยา 
จนถึงในป 1994 ไดพัฒนาเปน HTML 2.0 ซึ่งถือเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญที่ทําให ภาษา HTML 
ถูกนําไปใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมลักษณะใหม ที่นาสนใจหลายอยาง เชน การ
แทรกรูปภาพ,ทําฟอรมในการรับขอมูล, การใชตารางในการจัดรูปแบบ หลังจากนั้น ภาษา HTML ก็
ไดรับการพัฒนาโดยลําดับเปนเวอรชั่น 3.0, 3.2, 4.0, 4.01 และ XHTML 
 ในป ค.ศ. 2004 กลุมบริษัทผูสรางเว็บเบราเซอร (Web Browse) ไดแก Apple, Mozilla และ 
Opera ได รวมตั วกั นกอตั้ ง หน วยง าน ท่ี มีชื่ อว า  Web Hypertext Application Technology 
Working Group (WHATWG) เพ่ือสรางมาตรฐานใหม และขยายขีดความสามารถของ ภาษา HTML 
ใหมากขึ้นกวาเดิม ในขณะท่ีหนวยงาน W3C นั้นเดิมมีโครงการท่ีจะพัฒนา XHTML 2.0 แตตอมาได
ยกเลิกโครงการดังกลาว แลวหันมาสนับสนุนกลุม WHATWG แทน จนกระทั่งป ค.ศ. 2007 จึงไดมี
การเผยแพรขอกําหนดใหมของภาษา HTML เปนครั้งแรก ซึ่งถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีก
คร้ังหนึ่งของ HTML โดยในเวอรชันนี้กําหนดใหมีชื่อวา HTML5 
 
2.6 Cascading Style Sheets (CSS) 

CSS ยอมาจาก Cascading Style Sheet  มักเรียกโดยยอวา “สไตลชีต” คือภาษาที่ใชเปน
สวนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS กําหนดกฎเกณฑในการระบุรูปแบบ 
(หรือ “Style”) ของเนื้อหาในเอกสาร อันไดแก สีของขอความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการ
จัดวางขอความ ซึ่งการกําหนดรูปแบบ หรือ Style น้ีใชหลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML 
ออกจากคําสั่งที่ใชในการจัดรูปแบบการแสดงผล กําหนดใหรูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไมขึ้นอยู
กับเนื้อหาของเอกสาร เพ่ือใหงายตอการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธของเอกสาร HTML โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเนื้อหาเอกสารบอยคร้ัง หรือตองการควบคุมใหรูปแบบการแสดงผล
เอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ําเสมอทั่วกันทุกหนาเอกสารภายในเว็บไซตเดียวกัน โดย
กฎเกณฑในการกําหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเขามาครั้งแรกใน HTML 4.0  เมื่อป 
พ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กําหนดโดย องคกร World Wide 
Web Consortium หรือ W3C 

ประโยชนของ CSS 
2.6.1 CSS มีคุณสมบัติมากกวา tag ของ html เชน การกําหนดกรอบใหขอความ รวมทั้งสี 

รูปแบบของขอความที่กลาวมาแลว 
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2.6.2 CSS นั้นกําหนดที่ตนของไฟล html หรือตําแหนงอ่ืน ๆ ก็ได และสามารถมีผล กับ
เอกสารทั้งหมด หมายถึงกําหนด ครั้งเดียวจุดเดียวก็มีผลกับการแสดงผลทั้งหมด ทําใหเวลาแกไขหรือ
ปรบัปรุงทําไดสะดวก ไมตองไลตามแก tag ตางๆ ทั่วทั้งเอกสาร 

2.6.3 CSS สามารถกําหนดแยกไวตางหากจาก ไฟลเอกสาร html และสามารถนํามาใชรวม 
กับเอกสารหลายไฟลได การแกไขก็แกเพียง จุดเดียวก็มีผลกับเอกสารทั้งหมด 

CSS กับ HTML / XHTML นั้นทําหนาท่ีคนละอยางกัน โดย HTML / XHTML จะทําหนาที่ใน
การวางโครงรางเอกสารอยางเปนรูปแบบ  ถูกตอง เขาใจงาย  ไมเก่ียวของกับการแสดงผล  สวน CSS 
จะทําหนาท่ีในการตกแตงเอกสารใหสวยงาม เรียกไดวา HTML /XHTML คือสวน coding สวน  CSS 
คือสวน design 

2.7 จาวาสคริปต (JavaScript) 
 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอรสํ าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร เน็ต                                     
ที่กําลังไดรับความนิยมอยางสูง Java JavaScript เปน ภาษาสคริปตเชิงวัตถุ ที่เรียกกันวา “สคริปต” 
(script) ซึ่งในการสรางและพัฒนาเว็บไซต  (ใชรวมกับ HTML) เพื่อใหเว็บไซตของเราดูมีการ
เคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผูใชงานไดมากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทํางานในลักษณะ “แปลความและ
ดําเนินงานไปทีละคําสั่ ง” ( Interpret) หรือเรียกวา อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented 
Programming) ที่มีเปาหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอรเน็ต สําหรับ
ผูเขียนดวยภาษา HTML สามารถทํางานขามแพลตฟอรมได โดยทํางานรวมกับ ภาษา HTML และ
ภาษา Java ไดทั้งทางฝงไคลเอนต (Client) และ ทางฝงเซริฟเวอร (Server)  
 JavaScript ถูกพัฒนาขึ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส (Netscape Communications 
Corporation) โดยใชชื่อวา Live Script ออกมาพรอมกับ Netscape Navigator 2.0 เพื่อใชสรางเว็บ
เพจโดยติดตอกับเซิรฟเวอรแบบ Live Wire ตอมาเน็ตสเคปจึงไดรวมมือกับ บริษัท ซันไมโครซิสเต็มส 
ปรับปรุงระบบของบราวเซอรเพ่ือใหสามารถติดตอใชงานกับภาษาจาวาได และไดปรับปรุง 
LiveScript ใหมเม่ือ ป พ.ศ. 2538 แลวตั้งชื่อใหมวา JavaScript JavaScript สามารถทําใหการสราง
เว็บเพจ มีลูกเลน ตาง ๆ มากมาย และยังสามารถโตตอบกับผูใชไดอยางทันที เชน การใชเมาสคลิก 
หรอื การกรอกขอความในฟอรม เปนตน  
 JavaScript ชวยใหผูพัฒนา สามารถสรางเว็บเพจไดตรงกับความตองการ และมีความนาสนใจ
มากข้ึน ประกอบกับเปนภาษาเปด ที่ใครก็สามารถนําไปใชได ดังนั้นจึงไดรับความนิยมเปนอยางสูง มี
การใชงานอยางกวางขวาง รวมท้ังไดถูกกําหนดใหเปนมาตรฐานโดย ECMA การทํางานของ 
JavaScript จะตองมีการแปลความคําสั่ง ซ่ึงขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดยบราวเซอร (เรียกวาเปน 
client-side script) ดังนั้น JavaScript จึงสามารถทํางานได เฉพาะบนบราวเซอรที่สนับสนุน ซึ่ง
ปจจุบันบราวเซอรเกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แลว อยางไรก็ดี สิ่งท่ีตองระวังคือ JavaScript 
มีการพัฒนาเปนเวอรชันใหม ๆ ออกมาดวย (ปจจุบันคือรุน 1.5) ดังนั้น ถานําโคดของเวอรชันใหม  
ไปรันบนบราวเซอรรุนเกาที่ยังไมสนับสนุน ก็อาจจะทําใหเกิด Error ได 
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 2.7.1 JavaScript ทําอะไรไดบาง 
  2.7.1.1 JavaScript ทําใหสามารถใชเขียนโปรแกรมแบบงายๆได โดยไมตองพ่ึงภาษา
อ่ืน  
  2.7.1.2 JavaScript มีคําสั่ งที่ตอบสนองกับผู ใช งาน เชน เมื่อผู ใชคลิกที่ปุ มหรือ 
Checkbox ก็สามารถสั่งใหเปดหนาใหมได ทําใหเว็บไซตของเรามีปฏิสัมพันธกับผูใชงานมากข้ึน นี่คอื
ขอดีของ JavaScript เลยก็วาไดที่ทําใหเว็บไซตดัง ๆ ทั้งหลายเชน Google Map ตางหันมาใช 
  2.7.1.3 JavaScript สามารถเขียนหรือเปลี่ ยนแปลง HTML Element ได  นั่นคือ
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซตได หรือหนาแสดงเนื้อหาสามารถซอนหรือแสดง
เนื้อหาไดแบบงายๆนั่นเอง 
  2.7.1.4 JavaScript สามารถใชตรวจสอบขอมูลได สังเกตวาเมื่อเรากรอกขอมูลบาง
เว็บไซต เชน Email เม่ือเรากรอกขอมูลผิดจะมีหนาตางฟองขึ้นมาวาเรากรอกผิด หรือลืมกรอกอะไร
บางอยาง เปนตน 
  2.7.1.5 JavaScript สามารถใชในการตรวจสอบผูใชไดเชน ตรวจสอบวาผูใช ใช web 
browser อะไร 
  2.7.1.6 JavaScript สราง Cookies (เก็บขอมูลของผูใชในคอมพิวเตอรของผูใชเอง) ได 
 2.7.2 ขอดีและขอเสียของ JavaScript 
  การทํางานของ JavaScript เกิดข้ึนบนบราวเซอร (เรียกวาเปน Client-Side Script) 
ดังนั้นไมวาคุณจะใชเซิรฟเวอรอะไร หรือท่ีไหน ก็ยังคงสามารถใช JavaScript ในเว็บเพจได ตางกับ
ภาษาสคริปตอื่น เชน Perl, PHP หรือ ASP ซึ่งตองแปลความและทํางานที่ตัวเครื่องเซิรฟเวอร 
(เรียกวา Server-Side Script) ดังนั้นจึงตองใชบนเซิรฟเวอร ที่สนับสนุนภาษาเหลานี้เทานั้น อยางไร
ก็ดี จากลักษณะดังกลาวก็ทําให JavaScript มีขอจํากัด คือไมสามารถรับและสงขอมูลตางๆ กับ
เซิรฟเวอรโดยตรง เชน การอานไฟลจากเซริฟเวอร เพ่ือนํามาแสดงบนเว็บเพจ หรือรับขอมูลจากผูชม 
เพื่อนําไปเก็บบนเซิรฟเวอร เปนตน ดังนั้นงานลักษณะนี้ จึงยังคงตองอาศัยภาษา Server-Side Script 
อยู (ความจริง JavaScript ที่ทํางานบนเซิรฟเวอรเวอรก็มี ซึ่งตองอาศัยเซิรฟเวอรท่ีสนับสนุน
โดยเฉพาะเชนกัน แตไมเปนท่ีนิยมนัก) 

2.8 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ AJAX 
 AJAX ยอมาจาก Asynchronous Java Script And XML เปนเทคนิคหนึ่งที่ใชสําหรับพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชันแบบอินเตอรแอคทีพ โดยคุณลักษณะหลักที่สํ าคัญของ Ajax คือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในรับสงขอมูล โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลขนาดเล็ก ๆ ระหวางเว็บเพจและเซิรฟเวอร 
ขณะท่ีเว็บเพจไมจําเปนตองมีการรีโหลดทั้งหมด เรยีกวา “Behind the scenes” เนื่องจากรูปแบบ
การแลกเปลี่ยนขอมูลแบบเดิม เว็บเพจตองมีการโหลดเพจเดิมใหมทุกครั้ง แมจะเปนขอมูลเพียง
เล็กนอย ทําใหเสียเวลาในการทํางานโดยไมจําเปน และทําใหเคร่ืองเซิรฟเวอรตองรับภาระในการ
รับสงขอมูลอยูตลอดเวลา (ธันยพัฒน วงศรัตน, 2556) 
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2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
 อริสา ทองสมุทรและฐิติพงษ  สถิรเมธีกุล (2556 : บทคัดยอ) ไดพัฒนา “โปรแกรมตัดเกรด
อัตโนมัติ (Automatic Grading Program) สรุปไดวาโปรแกรมตัดเกรดอัตโนมัตินี้ สามารถชวย
อาจารยที่ไมชํานาญในการใช Microsoft Excel ในการตัดเกรดจนทําใหเกิดความลาชาในการสงเกรด
และอาจไมทันตามวันเวลาท่ีกําหนดไว โปรแกรมนี้จะชวยใหอาจารยมีความสะดวกมากข้ึนในการตัด
เกรดของนิสิต โดยสามารถใหอาจารยเลือกรูปแบบในการตัดเกรดใหกับนิสิตไดและยังสามารถ                                                     
ดูแนวโนมผลการเรียนของนิสิตที่แสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟ หรือในรูปแบบของรายงานได
อีกดวย การพัฒนาโปรแกรมตอยอดในอนาคตควรมุงเนนใหมีวิธีการตัดเกรดหลายๆ วิธี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโปรแกรมในการตัดเกรดมากยิ่งข้ึน 
 ปุรัณ อนันตเศรษฐ (2551 : บทคัดยอ) ไดพัฒนา “การตัดเกรดบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต” 
ผลการศึกษาพบวา ผูใชมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การใชงานระบบไมซับซอน และการตัดเกรด                              
บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถแบงเปน 3 ประเด็นใหญ ๆ คือ งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
จุดตัดโดยสวนใหญศึกษาการหาคะแนนจุดตัดของวิธีแองกอฟ วิธีเบอรก วิธีนีเดลสกี วิธีวิลคอกซ                                                
วิธีอิมพาราและเพลค วิธีการกําหนดรอยละ และวิธีอ่ืน ๆ 
 ซอฟวัท สะนิ และคณะ (2555 : บทคัดยอ) ไดพัฒนา “ระบบตัดเกรดออนไลน” เพื่ออธิบาย
เก่ียวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบการตัดเกรดออนไลน ประกอบดวย Use-Case Diagram                                  
ที่ใชอธิบายการทํางานในภาพรวมของระบบในรูปแบบผังกราฟก เพื่อใหสามารถรับรูและเขาใจ
ระบบงานไดงายข้ึน Activity Diagram เปนแผนผังกิจกรรมที่นํามาใชอธิบายการไหลของกิจกรรม                                       
ในระบบ Sequence Diagram นํามาใชในการแสดงปฏิสัมพันธระหวางออบเจ็กตตามลําดับ                                              
ของเหตุการณที่เกิดขึ้น และอ่ืน ๆ ที่ทําใหสามารถมองเห็นการทํางานของระบบตัดเกรดออนไลน                                        
ไดงายขึ้น วาภายในระบบมีการทํางานอะไร อยางไรบาง เปนตน  


