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บทคัดย่อ
การบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนเป็ นกิจกรรมที่สาคัญ ต่ อการจัดการเรียนการสอน แต่ ต้องใช้ เวลานานโดยเฉพาะเมื่อ มีผ้ ูเรียนเป็ น
จานวนมาก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนโดยใช้ วิธกี ารยืนยันตัว ตน
ด้ วยตาแหน่งทางภูมิศาสตร์และที่อยู่ไอพี โดยผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ใน 3 ประเด็นดังนี้ 1) สามารถพัฒนาเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบ
ข้ อมูลพิกดั จีพีเอสและเลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ท่ใี ช้ เข้ าเว็บไซต์ได้ หรือไม่ 2) ข้ อมูลพิกัดจีพีเอสที่ตรวจจับได้ สามารถนามาใช้ ระบุตาแหน่ งทาง
ภูมิศาสตร์ของผู้เรียนได้ หรือไม่ และ 3) ข้ อมูลเลขที่อยู่ไอพีท่ ตี รวจจับได้ สามารถนามาใช้ ระบุตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ของผู้เรียนและป้ องกัน
การปลอมแปลงข้ อมูลการเข้ าเรียนได้ หรือไม่ ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาการนาระบบไปใช้ งานในการบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนเปรียบเทียบกับ
วิธีการยืนยันตัวตน 5 วิธีได้ แก่ 1) ใช้ บลูทูธ 2) ใช้ เอ็นเอฟซี 3) ใช้ อาร์เอฟไอดี 4) ใช้ ลายนิ้วมือ และ 5) ใช้ การรู้จาใบหน้ า จากการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ พัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้ น คือ เอพี ไอตาแหน่ งที่อยู่ในภาษา HTML5 และจาวาสคริปต์ โดยมีการใช้ เอพีไอ iptify และ เอพีไอ
WebRTC ผลการทดลองพบว่ า พิ กัด ที่ต รวจจับ ได้ มี ระยะห่ า งจากพิ กัด ที่ก าหนดไว้ เป็ นเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 เมตร ไปจนถึง 68.25 เมตร และ
สามารถใช้ ท่อี ยู่ไอพีของผู้ใช้ ในการตรวจจับการเข้ าถึงเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ ข้ อมูลดังกล่ าวเพียงพอสาหรับการยืนยันที่อยู่
ของผู้เรียนแต่ไม่ เพียงพอต่อ การยืนยันตัวตน ดังนั้น จึงมีความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนโดยใช้ วิธีการ
ยืนยันตัวตนด้ วยตาแหน่งทางภูมิศาสตร์และที่อยู่ไอพี ร่วมกับการยืนยันตัวตนแบบใช้ รหัสผ่าน และมีความเหมาะสมในการนาไปพัฒนาเพื่อใช้
งานจริงต่อไป
คาสาคัญ: การยืนยันตัวตน ข้ อมูลการเข้ าเรียน ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ไอพี
Abstract
Student attendance recording is an essential activity for teaching and learning. This procedure usually takes a long time to
proceed, especially when there are many students. The objective of this research is to study the feasibility of developing a website for
attendance recording system using geolocation and IP address authentication methods. The researcher has studied the feasibility of 3
issues as follows: 1) Can the website be developed to check the GPS coordinates and the IP address of the devices used to access the
website? 2) Can we use the GPS coordinates to identify the geographic location of the student? and 3) Can we use the detected IP
address information to identify the geographic location of the student and prevent the forgery of attendance? The researcher has
studied the implementation of the system to record attendance data, compared with 5 methods of authentication, including 1) using
Bluetooth 2) using NFC 3) using RFID 4) Use fingerprints and 5) Use facial recognition. From the study, the basic website
development tools are HTML5 and JavaScript, with iptify API and WebRTC API. The results showed that the detected coordinates
are at an average distance from 5 meters to 68.25 meters and the user’s IP address can be detected from aceessing website throught
the university’s network. Such information is sufficient to confirm the student’s address but not enough to verify identity, thus it is
possible to develop a website for recording attendance using geolocation and IP address verification with password authentication. Our
proposed system is suitable for further development for practical use.
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บทนา
การเช็คชื่อหรือการบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนเป็ นกิจกรรมที่สาคัญ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่ อให้ ผ้ ูสอน
สามารถติดตามพฤติกรรมการเข้ าเรียนของผู้เรียนได้ และเพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนเข้ าเรียนอย่างสม่าเสมอและตรง
เวลา เนื่องจากพฤติกรรมการเข้ าเรียนเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่ อผลลัพธ์การเรียนรู้ (Lukkarinen, et al., 2016;
Tetteh, 2018) อย่างไรก็ตาม การเช็คชื่อโดยการขานชื่อผู้เรียนทีละคน เป็ นกระบวนการที่ใช้ เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อในชั้นเรียนมีผ้ ูเรียนเป็ นจานวนมาก ส่งผลกระทบให้ มีเวลาในการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ในรูปแบบอื่นได้ น้อยลง การ
แก้ ไขปั ญหาเรื่องการใช้ เวลาในการขานชื่อนานเกินไปนั้นสามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การส่งใบรายชื่อให้ ผ้ ูเรียนทาการลง
ลายมือชื่อทีละคนเป็ นหลักฐานในการเข้ าเรียน แต่หากไม่มีการควบคุมระหว่างลงลายมือชื่อ ผู้เรียนอาจจะลงลายมือชื่อ
แทนเพื่อนที่ไม่ได้ มาเรียนได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถวบคุมการลงเวลาของผู้ท่มี าสายได้ เนื่องจากการลงลายมือชื่อทีละคน
ก็ใช้ เวลานาน ดังนั้นคนที่มาสายก็ยังอยู่ในคิวของการลงลายมือชื่อได้ อีกทั้งในกรณีท่ผี ้ ูสอนต้ องการทราบข้ อมูลการมา
เรียนของผู้เรียน ก็ไม่สามารถทราบได้ ในทันทีและจะต้ องนาใบรายชื่อไปบันทึกข้ อมูลเพื่อเก็บสถิตกิ ารมาเรียนอีกครั้งทาให้
เกิดภาระงานที่เพิ่มขึ้น
เพื่ อ เป็ นการลดเวลาและภาระงานของผู้ ส อนในการบั น ทึ กข้ อ มู ล การเข้ าเรี ย น มี ค วามพยายามในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียน วัฒนพล, ภูริณฐั , และคุณชั ญ์ (2561) ได้ พัฒนาระบบเช็คชื่อ
เพื่อการติดตามพฤติกรรมการเข้ าเรียนของนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ งานผ่านเว็บเบราเซอร์และ
แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส (iOS) โดยให้ ผ้ ูสอนเป็ นผู้บนั ทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนของผู้เรียนลงในระบบ ซึ่ง
ระบบนี้มขี ้ อดีท่สี ามารถรายงานสถิตกิ ารเข้ าเรียนได้ ทนั ทีและสามารถส่งข้ อมูลให้ กบั ผู้ปกครองหรือผู้สอนท่านอื่นได้ แต่ยัง
ไม่สามารถแก้ ปัญหาเรื่องเวลาที่ใช้ ในการตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนด้ วยการขานชื่อทีละคน เช่ นเดียวกับผลงานของ ก่อง
กาญจน์, อรรถวิท, และ อิทธิพงษ์ (2560) ที่พัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อเข้ าชั้นเรียนโดยอุปกรณ์อจั ฉริยะ โดยให้ ผ้ สู อน
บันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนบนเว็บไซต์โดยใช้ สมาร์ทโฟน
หากต้ องการลดเวลาในการบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียน การให้ ผ้ ูเรียนสามารถบันทึกข้ อมูลด้ วยตนเองได้ เป็ นวิธีท่ี
เหมาะสมกว่า เนื่องจากผู้เรียนสามารถบันทึกข้ อมู ลพร้ อมกันหลายคนได้ ประทีป , ญาดาวิมินทร์ และอาภากร (2561)
นาเสนอวิธกี ารบันทึกข้ อมูลการเข้ าชั้นเรียนโดยใช้ คิวอาร์โค้ ด (QR Code) ร่วมกับกูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) แม้ ว่าจะ
บันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนได้ เร็วขึ้น แต่ระบบที่นาเสนอนี้มีช่องโหว่ในเรื่องการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้บันทึกข้ อมูล
ดังนั้นผู้เรียนอาจจะบันทึกข้ อมูลแทนเพื่อนหรือส่งยูอาร์แอล (URL) ของกูเกิ้ลฟอร์มให้ เพื่อนที่ไม่ได้ มาเรียนเข้ าบันทึก
ข้ อมูลได้ Cho & Bae, (204) พัฒนาระบบบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนผ่านแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
(Android) โดยให้ ผ้ ูสอนสร้ างคิวอาร์โค้ ดให้ ผ้ ูเรียนใช้ แอพพลิเคชันอ่านข้ อมูลจากคิวอาร์โค้ ดเพื่ อเป็ นรหัสในการยืนยัน
ตัวตนผู้เรียนก่อนบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนลงในฐานข้ อมูลของระบบและระบบจะสร้ างคิวอาร์โค้ ดใหม่ทุกๆ 15 วินาที เพื่อ
ป้ องกันการส่งคิวอาร์โค้ ดให้ เพื่อนที่ไม่ได้ มาเรียนบันทึกข้ อมูลได้
ปั ญหาสาคัญของการพัฒนาระบบให้ ผ้ ูเรียนทาการบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนของตนเองได้ คือ การยืนยันตัวตน
ของผู้บันทึกข้ อมูล โดยจะต้ องยืนยันได้ ว่าผู้บันทึกข้ อมูลอยู่ในห้ องเรียนจริงอีกด้ วย วรินทร, จิติมนต์, และธรา (2557)
ได้ พั ฒ นาระบบบัน ทึกการเข้ าชั้ น เรี ยนผ่ านบลู ทูธ โดยพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อเชื่ อมต่ อกับสมาร์ ทโฟนของผู้ เรีย นผ่ าน
สัญญาณบลูทูธ ซึ่งระยะในการสื่อสารข้ อมูลผ่ านบลูทูธอยู่ท่ีประมาณ 10 เมตร ทาให้ สามารถยืนยันที่อยู่ของผู้เรียนใน
ห้ องเรียนได้ และโปรแกรมยังสามารถตรวจสอบระยะเวลาที่อยู่ในห้ องเรียนได้ อีกด้ วย ข้ อจากัดของระบบดังกล่ าว คือ
ระยะในการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธของโทรศัพท์แต่ละเครื่องไม่เท่ากันอาจมีปัญหาในการตรวจไม่พบโทรศัพท์ของผู้เรียน
บางคนในห้ องเรียน นอกจากนี้ในแง่ของการบริหารจัดการ จะต้ องลงทะเบียนโทรศัพท์ของผู้เรียนเอาไว้ ล่วงหน้ า และหาก
มีการเปลี่ยนโทรศัพท์จะต้ องทาการแก้ ไขข้ อมูลก่อน วิทูร วิภษู ิตพูนผล และคณะ (2560) นาเสนอโมบายแอพพลิเคชัน
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สาหรับเช็คชื่อนักศึกษาเข้ าห้ องเรียนด้ วยเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งเทคโนโลยีเอ็นเอฟซี
(NFC: Near Field Communication) เป็ นเทคโนโลยี ก ารสื่อ สารแบบไร้ ส ายในระยะใกล้ ม าก มี ระยะในการเชื่ อ มต่ อ
สัญญาณเพื่อรับส่งข้ อมูลไม่เกิน 4 เซนติเมตร ดังนั้นในการบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนของระบบดังกล่าวจะต้ องใช้ สมาร์ทโฟ
นของผู้สอนไปแตะกับสมาร์ทโฟนของผู้เรียนทีละคน เพื่อเป็ นการยืนยันตัวตนและบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียน ข้ อจากัดของ
ระบบนี้ คือ มีสมาร์ทโฟนบางรุ่นเท่านั้นที่รองรับการใช้ งานเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีและผู้พัฒนาได้ พัฒนาแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์เท่านั้น การนาระบบไปใช้ งานจะไม่รองรับความหลากหลายของอุปกรณ์ท่ผี ้ สู อนและผู้เรียนใช้
งานจริง Rjeib, et al., (2018) นาเสนองานวิจัยพัฒนาระบบบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนโดยใช้ เว็บเบสแอพพลิเคชันและ
อาร์เอฟไอดี (RFID: Radio Frequency Identification) ซึ่งอาร์เอฟไอดีเป็ นเทคโนโลยีในการใช้ ความถี่คลื่นวิทยุในการ
ระบุตัวตนของสิ่งของต่าง ๆ มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ อาร์เอฟไอดีแทก (RFID Tag) มีลักษณะเป็ นป้ ายหรือ
เหรียญใช้ ตดิ กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการระบุตวั ตน หรือ ฝังอยู่ในสมาร์ทการ์ด และ ส่วนที่สองคือ เครื่องอ่านซึ่งทาหน้ าที่
เชื่อมต่อกับอาร์เอฟไอดีแทกด้ วยสัญญาณคลื่นวิทยุ ดังนั้นระบบนี้จึงสามารถนามาใช้ ในการบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนได้
โดยใช้ บัตรประจาตัวผู้เรียนเป็ นอาร์เอฟไอดีแทกทาหน้ าที่เป็ นอุปกรณ์ยืนยันตัวตนกับระบบ ข้ อจากัดของระบบดังกล่ าว
คือ ผู้เรียนอาจลืมนาบัตรมาทาให้ ไม่สามารถบันทึกข้ อมูลการมาเรียนได้ หรือหากมีการเปลี่ยนบัตรเนื่องจากบัตรเสียหรือ
สูญหายก็จะต้ องมีการลงทะเบียนบัตรใหม่ก่อน นอกจากนี้ผ้ ทู ่ไี ม่ได้ เข้ าเรียนอาจฝากบัตรของตนเองให้ กบั เพื่อนที่เข้ าเรียน
ทาการบันทึกข้ อมูลแทนได้
การยืนยันตัวตนโดยใช้ ชีวมิติ (Biometrics) ของผู้เรียน สามารถป้ องกันการบันทึกข้ อมูลแทนกันได้ เนื่องจาก
ข้ อมูลชีวมิติเป็ นข้ อมูลที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล อาจารี, (2558) นาเสนอการประยุกต์เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เพื่อตรวจสอบการเข้ าชั้นเรียนโดยพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนลงใน
ฐานข้ อมูล ข้ อจากัดของวิธีการนี้คือต้ องมีการติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือไว้ ท่หี ้ องเรียน และหากผู้เข้ าเรียนมาถึงในเวลา
ใกล้ เคียงกัน จะต้ องเข้ าแถวรอการใช้ งานเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ทาให้ เกิดความล่าช้ าในการเข้ าสู่บทเรียนได้ Varadharajan,
et al., (2016) พัฒนาระบบตรวจสอบการเข้ าเรียนด้ วยการตรวจจับใบหน้ าโดยใช้ กล้ องจับภาพของผู้เรียนแล้ วทาการ
ตรวจจับใบหน้ าและใช้ ระบบรู้จาใบหน้ าในการยืนยั นตัวตนของผู้เรียน ข้ อจากัดของระบบนี้คืออัตราความถูกต้ องในการ
รู้จาใบหน้ าจะลดลงเมื่อมีผ้ เู รียนเป็ นจานวนมาก ทาให้ เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูลได้
จากการศึกษาปัญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง จะเห็นได้ ว่าระบบบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้ อง
รองรับการบันทึกข้ อมูลพร้ อมกันหลายๆ คนได้ และมีวิธกี ารยืนยันตัวตนผู้เรียนที่สะดวกในการใช้ งานจริง มีความถูกต้ อง
ของข้ อมูล และ สามารถป้ องกันการบันทึกข้ อมูลแทนกันได้ ผู้วิจัยจึงได้ กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนโดยใช้ การยืนยันตัวตนด้ วยตาแหน่งทางภูมศิ าสตร์และเลขที่
อยู่ไอพี เนื่องจากผู้เรียนทุกคนจะมีอปุ กรณ์อจั ฉริยะ เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต อยู่กบั ตัวเป็ นประจา การตรวจสอบที่
อยู่ทางภูมศิ าสตร์จากอุปกรณ์อจั ฉริยะที่ใช้ เข้ าถึงเว็บไซต์ จะช่วยยืนยันตาแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ งานว่าอยู่ในบริเวณห้ องเรียน
หรือไม่ และเลขที่อยู่ไอพีสามารถใช้ ในการตรวจสอบว่าผู้ใช้ งานนั้นเข้ าถึงเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยหรือไม่
เป็ นการยืนยันตัวตนของอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการเข้ าสู่ระบบ
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การวิจัยนี้จะดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพั ฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนโดยใช้ การ
ยืนยันตัวตนด้ วยตาแหน่งทางภูมิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี โดยกาหนดปั จจัยในการศึกษาความเป็ นไปได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1) สามารถพั ฒนาเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบข้ อมูลพิกัดจีพีเอสและเลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ท่ใี ช้ เข้ าเว็บไซต์ได้ หรือไม่ 2)
ข้ อมูลพิกดั จีพีเอสที่ตรวจจับได้ สามารถนามาใช้ ระบุตาแหน่งทางภูมศิ าสตร์ของผู้เรียนได้ หรือไม่ และ 3) ข้ อมูลเลขที่อยู่ไอ
พีท่ตี รวจจับได้ สามารถนามาใช้ ระบุตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้เรียนและป้ องกันการปลอมแปลงข้ อมูลการเข้ าเรียนได้
หรือไม่
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ผู้วิ จัย กาหนดขอบเขตของการศึ กษาความเป็ นไปได้ ด้ว ยการเปรีย บเทียบวิ ธีการยื น ยั น ตัวตนด้ วยพิ กัด ทาง
ภูมิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี กับ วิธกี ารยืนยันตัวตนแบบอื่นอีก 5 วิธี ดังนี้ 1) ใช้ สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 2) ใช้
สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อผ่านเอ็นเอฟซี 3) ใช้ บัตรสมาร์ทการ์ดเชื่อมต่อผ่านอาร์เอฟไอดี 4) ใช้ การแสกนลายนิ้วมือ และ 5)
ใช้ การรู้จาใบหน้ า
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย มีดงั นี้
1) ศึกษาข้ อมูลวิธกี ารยืนยันตัวตนแต่ละแบบ
2) ศึ ก ษาวิธีการรับ ข้ อมู ลพิ กัด ที่อ ยู่ ท างภูมิ ศ าสตร์ของผู้ เรียน และวิธีก ารตรวจสอบที่อ ยู่ ไอพี ของอุป กรณ์
อัจฉริยะผู้เรียนใช้ งาน
3) ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบข้ อมูลพิกดั ที่อยู่ทางภูมศิ าสตร์ และ ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์อจั ฉริยะ
4) ทาการทดสอบการรับข้ อมูลพิกดั ทางภูมศิ าสตร์และที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์อจั ฉริยะ
5) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความเป็ นไปได้ ในแต่ละด้ านที่กาหนดไว้
6) สรุปผลการศึกษาความเป็ นไปได้
7) อภิปรายผล
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ ในการศึกษาความเป็ นไปได้ คือ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ ายอินเทอร์เนตไร้ สายของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร บริการแผนที่กูเกิ้ล (Google Maps) และอุปกรณ์อจั ฉริยะของนิสติ ที่ร่วมการทดสอบ
ภาษาที่ใช้ ในการพัฒนาเว็บไซต์ คือ HTML5 จาวาสคริปต์ (Javascript) เอพีไอ IPIFY และ เอพีไอ WebRTC
สถานที่ทาการทดลอง กลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบที่ผ้ วู ิจัยออกแบบ มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้ แก่ 1)เว็บไซต์ตรวจจับพิกดั ที่อยู่ทางภูมศิ าสตร์ และ ที่อยู่
ไอพี 2) ระบบยืนยันตัวตนโดยใช้ ข้อมูลพิกดั ที่อยู่ทางภูมศิ าสตร์และที่อยู่ไอพี และ 3) ส่วนรายงานผลข้ อมูลการเข้ าเรียน
ดังแสดงใน รูปที่ 1

รูปที่ 1 องค์ประกอบของระบบบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียนโดยใช้ การยืนยันตัวตนด้ วยตาแหน่งที่อยู่และเลขที่อยู่ไอพี

การตรวจจับพิกดั ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ ผู้วิจัยได้ ทดลองใช้ HTML5 Geolocation API ส่วนการตรวจจับที่อยู่ไอพี
ได้ ใช้ เอพีไอ IPIFY ในการตรวจจับที่อยู่ไอพีแบบสาธารณะ (Public IP address) และใช้ เอพีไอ WebRTC ในการตรวจจับ
ที่อยู่ไอพีแบบส่วนตัว (Private IP address) เว็บไซต์ท่พี ัฒนาขึ้นประกอบด้ วยรหัสต้ นฉบับ 2 ไฟล์ ได้ แก่ ไฟล์ index.html
เป็ นหน้ าหลักของเว็บไซต์ และไฟล์ ip.js เป็ นไฟล์จาวาสคริปต์สาหรับกาหนดฟั งก์ชันที่เรียกใช้ เอพีไอ WebRTC รหั ส
ต้ นฉบับของทั้ง 2 ไฟล์ แสดงในรูปที่ 2 และ รูปที่ 3 ตัวอย่างผลการใช้ งานเว็บไซต์แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งหน้ าเว็บไซต์จะแสดง
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ข้ อมูล 3 บรรทัด ได้ แก่ 1) ที่อยู่ภมู ิศาสตร์ในรูปแบบพิกดั จีพีเอส 2) เลขที่อยู่ไอพีแบบสาธารณะ และ 3) เลขที่อยู่ไอพี
แบบส่วนตัว

รูปที่ 2 รหัสต้ นฉบับของเว็บไซต์ตรวจสอบพิกดั ภูมิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี ไฟล์ index.html

รูปที่ 3 รหัสต้ นฉบับของเว็บไซต์ตรวจสอบพิกดั ภูมิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี ไฟล์ ip.js (Linblow, 2018)
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รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ตรวจสอบพิกดั ภูมิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี

การยืนยันตัวตนของผู้เรียนจากข้ อมูลที่เก็บมาสามารถทาได้ ดงั นี้
 ข้ อมูลพิ กัดภูมิศาสตร์ในรูปแบบจีพีเอส สามารถใช้ คานวณระยะห่ างจากพิกัดของห้ องเรียนได้ หาก
ระยะห่างที่คานวณได้ เกินกว่าค่าที่กาหนดไว้ แสดงว่าไม่อยู่ในห้ องเรียน
 ข้ อ มู ล เลขที่อ ยู่ ไอพี แ บบสาธารณะ ใช้ ในการตรวจสอบว่ าผู้ เรีย นได้ ใ ช้ เครื อ ข่ า ยอิน เทอร์ เนตของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ หากไม่ใช่แสดงว่าไม่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย (ในกรณีท่กี าหนดให้ ผ้ เู รียนจะต้ อง
เข้ าเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
 ข้ อมูลเลขที่อยู่ ไอพี แบบส่วนตัว ใช้ ในการตรวจสอบเพื่ อป้ องกันการใช้ อุปกรณ์อัจฉริยะตัวเดียวกัน
บันทึกข้ อมูลมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งหมายถึงการบันทึกข้ อมูลแทนเพื่อนที่ไม่มาเรียน ทั้งนี้เนื่องจากข้ อมูล
เลขที่อยู่ ไอพี แบบสาธารณะสามารถซ้ากันได้ แต่ ข้อมูลเลขที่อยู่ไอพี แบบส่วนตัวของอุปกรณ์แต่ ละ
เครื่องจะไม่ซา้ กัน
ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ ทาการทดลองเก็บข้ อมูล โดยให้ นิสติ ในชั้นเรียนเป็ นอาสาสมัครจานวน 21 คน เข้ าใช้ งานเว็บไซต์จาก
สถานที่ต่าง ๆ แล้ วบันทึกข้ อมูลที่ได้ จากเว็บไซต์ลงในกูเกิ้ลฟอร์ม เมื่อนาข้ อมูลพิกดั จีพีเอสที่ได้ จากการทดลอง มาบันทึก
ลงในแผนที่กูเกิ้ลดังแสดงในรูปที่ 5 แล้ วใช้ ฟังก์ชันวัดระยะห่ างของแผนที่กูเกิ้ลในการหาระยะห่ างจากพิ กัด จีพีเอสที่
กาหนด ได้ ผลดังตารางที่ 1 ระหว่างทาการทดสอบเพื่อเก็บข้ อมูลการตรวจจับพิกดั จีพีเอส พบว่าสามารถตรวจจับพิกดั จีพี
เอสได้ ภายในเวลาไม่เกิน 15 วินาที แต่มี 10 ครั้งจากทั้งหมด 36 ครั้งที่ใช้ เวลาในการรอข้ อมูลพิกดั จีพีเอสนานเกินกว่า 1
นาที ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากสภาพอากาศในขณะนั้นที่ไม่เอื้ออานวยต่อการรับสัญญาณจีพีเอส หรือ อาจเกิดจากการที่ผ้ ูทา
การทดสอบอยู่ในบริเวณที่รับสัญญาณจีพีเอสได้ ไม่ดี

รูปที่ 5 แผนที่กูเกิ้ลแสดงพิกดั ของจุดที่กาหนดในห้ องเรียน EE113 และพิกดั ของนักเรียนที่ทาการทดสอบ
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบหาระยะห่างระหว่างพิกดั ที่ได้ จากระบบกับพิกดั ที่กาหนดไว้
จานวนผู้
สถานที่ทดสอบ
ระยะห่างน้ อยที่สดุ
ระยะห่างมากที่สดุ
ทดสอบ
(เมตร)
(เมตร)
12
EE 113
6
27
4
Shop EE
12
222
3
EE 703
11
37
2
ปราบไตรจักร 63
4
6

ระยะห่างเฉลี่ย
(เมตร)
13.50
68.25
20.33
5.00

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (เมตร)
5.68
88.91
11.81
1.00

การทดลองเพื่อตรวจจับเลขที่อยู่ไอพีสาธารณะ ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลมาจัดกลุ่มตามเลขที่อยู่ไอพี และ ใช้ เครื่องมือ
ตรวจหาข้ อมูลเครือข่ายจากเว็บ https://www.ultratools.com/tools/ipWhoisLookupResult ได้ ผลดังแสดงในตารางที่ 2
สาหรับการตรวจจับเลขที่อยู่ไอพีแบบส่วนตัว พบว่าจากการทดสอบทั้งหมด 36 ครั้ง มี 22 ครั้งที่สามารถตรวจจับเลขที่อยู่
ไอพีแบบส่วนตัวได้ และมี 14 ครั้งที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ท่ใี ช้ ไม่รองการทางานของเอ
พี ไอ WebRTC อย่ างไรก็ตามผลการทดสอบชี้ให้ เห็นว่ าหากตรวจจับไอพี แบบส่วนตัวได้ จะสามารถใช้ ข้อมูลนี้ในการ
ตรวจสอบการใช้ อปุ กรณ์เครื่องเดียวกันทาการบันทึกข้ อมูลแทนเพื่อนได้
ตารางที่ 2 แสดงกลุ่มเลขที่อยู่ไอพีสาธารณะเมื่อเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ กัน
กลุ่มเลขที่อยู่ไอพีสาธารณะ
ISP Link
การเชื่อมต่อ
จานวนผู้
ทดสอบ
202.28.21.X
Uninet
WiFi NU
14
49.231.30.X
AWN-NU
WiFi NU
10
180.183.X.X
3BB
WiFi อื่น ๆ
2
49.229.X.X
AIS-Mobile
WiFi อื่น ๆ
3
182.232.X.X
AIS-Mobile
Cellular AIS
3
223.24.X.X
TRUEMOVE-TH
Cellular TRUE-H
4

จานวนสถานที่ท่ที า
การทดสอบ
5
3
1
2
1
3

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการทดลองจะเห็นว่าสามารถใช้ ข้อมูลพิกดั จีพีเอสมาระบุตาแหน่งของผู้เรียนได้ ซึ่งสามารถใช้ เป็ นข้ อมูล
ในการยืนยันตาแหน่งที่อยู่ได้ ซึ่งมีข้อจากัดอยู่ 2 ประเด็น คือ 1) ไม่สามารถระบุความสูงได้ จึงไม่สามารถระบุห้องที่อยู่ได้
ในกรณีท่อี าคารเรียนมีหลายชั้น และ 2) ความแม่นยาของพิกดั จีพีเอสที่อ่านได้ มีช่วงระยะความคลาดเคลื่อนได้ ต้งั แต่ไม่ก่ี
เมตร ไปจนถึงหลักร้ อยเมตร จึงอาจใช้ ระบุได้ เป็ นบริเวณอาคารเรียน แต่ไม่สามารถระบุตาแหน่งห้ องที่อยู่ได้ อย่างชัดเจน
ส่วนข้ อมูลเลขที่อยู่ไอพีแบบสาธารณะ สามารถใช้ ในการยืนยันตาแหน่ งที่อยู่ได้ ว่าอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้
ยืน ยันต าแหน่ งที่อยู่ ในลักษณะห้ องหรืออาคารอย่ างชัดเจนได้ เนื่ องจากเลขที่อยู่ ไอพี ท่ีผ้ ู ใช้ ได้ รับ ไม่ ข้ ึน อยู่ กับ สถานที่
สาหรับข้ อมูลเลขที่อยู่ไอพีแบบส่วนตัว จากการทดสอบพบว่าหากโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ท่ใี ช้ ไม่รองรับการทางานของเอ
พีไอ WebRTC จะไม่ สามารถตรวจจับข้ อมูลเลขที่อยู่ไอพี ได้ หากจะนาระบบไปใช้ งานจริงจะต้ องกาหนดให้ ผ้ ูใช้ งานใช้
โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ท่รี องรับการทางานของเอพีไอดังกล่าวเท่านั้นในการเข้ าสู่ระบบ
การใช้ ข้อมูลพิกดั จีพีเอส และ ข้ อมูลเลขที่อยู่ไอพี นั้นยังไม่สามารถใช้ ระบุตวั ตนของผู้ใช้ งานได้ โดยตรง หากจะ
ใช้ ในการยืนยันตัวตนควรจะใช้ งานร่ วมกับวิธีการยืนยันตัวตนแบบอื่น เช่น รหัสผ่าน เพื่อให้ สามารถยืนยันตัวตนได้ ท้งั
ความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ ตาแหน่ งที่อยู่ หากเปรียบเทียบกับการยืนยันตัวตนแบบอื่น ๆ ที่ผ้ ูวิจัยได้ กาหนด
ขอบเขตไว้ แล้ วนั้น ได้ ผลดังแสดงในตารางที่ 3 จุดเด่นของการระบบที่ผ้ วู ิจัยนาเสนอ คือ สามารถบันทึกข้ อมูลพร้ อมกันได้
และใช้ เวลาในการประมวลผลน้ อย ทาให้ ระบบสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาที่ใช้ ในกิจกรรมการเช็คชื่อลง
ได้ ไม่จาเป็ นต้ องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในห้ องเรียนทาให้ เหมาะแก่การนาไปใช้ งานและขยายระบบได้ แพลตฟอร์มที่ใช้ อยู่

Abstracts & Proceedings | 249

Abstracts & Proceedings “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15
“NU Research and Innovation Towards Sustained Society”

ในรูปแบบเว็บไซต์ทาให้ รองรับการใช้ งานในอุปกรณ์ท่หี ลากหลาย และ การดูแลรักษาระบบทาได้ ง่ายกว่าการพัฒนาใน
รูปแบบโมบายแอพพลิเคชัน
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการบันทึกข้ อมูลการเข้ าเรียน
วิธกี ารยืนยันตัวตน
การบันทึกข้ อมูลพร้ อมกัน
อุปกรณ์ท่ตี ้ องใช้ เพิ่มเติม
พิกดั จีพีเอสและเลขที่อยู่ไอพี
ได้
บลูทูธ
ไม่ได้
เครื่องรับสัญญาณบลูทูธ
เอ็นเอฟซี
ไม่ได้
อาร์เอฟไอดี
ไม่ได้
เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี และ
อาร์เอฟไอดีแทก
ลายนิ้วมือ
ไม่ได้
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ
การรู้จาใบหน้ า
ได้
กล้ องเว็บแคม

แพลตฟอร์มสาหรับผู้เรียน
เว็บไซต์
โมบายแอพพลิเคชัน
โมบายแอพพลิเคชัน
สมาร์ทการ์ด
-

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ ข้อมูลตาแหน่งที่อยู่จากพิกดั จีพีเอส ร่วมกับข้ อมูลเลขที่อยู่ไอพี เพื่อยืนยัน
ตัวตนของผู้เรียน พบว่าระบบที่นาเสนอมีความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาเพื่อนาไปใช้ งานจริง สามารถยืนยันที่อยู่ของผู้เรียน
ได้ และยืนยันตัวตนของผู้เรียนได้ โดยใช้ ร่วมกับวิธีการยืนยันตัวตนแบบอื่น เช่ น รหัสผ่าน ระบบสามารถป้ องกันหรือ
ตรวจจับการบันทึกข้ อมูลแทนเพื่อนที่ไม่มาเรียนได้ ผู้เรียนสามารถบันทึกข้ อมูลพร้ อม ๆ กันได้ ทาให้ ระบบทางานได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธกี ารยืนยันตัวตนแบบอื่น 5 วิธที ่กี าหนดเป็ นขอบเขตของการศึกษา
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