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บทคดัย่อ 

 การบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนเป็นกิจกรรมที่ส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน แต่ต้องใช้เวลานานโดยเฉพาะเมื่อมีผู้ เรียนเป็น

จ านวนมาก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศกึษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเวบ็ไซต์ระบบบันทกึข้อมูลการเข้าเรียนโดยใช้วิธกีารยืนยันตัวตน

ด้วยต าแหน่งทางภมูิศาสตร์และที่อยู่ไอพี โดยผู้วิจัยได้ท าการศกึษาความเป็นไปได้ใน 3 ประเดน็ดังน้ี 1) สามารถพัฒนาเวบ็ไซต์เพ่ือตรวจสอบ

ข้อมูลพิกดัจีพีเอสและเลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเวบ็ไซต์ได้หรือไม่ 2) ข้อมูลพิกัดจีพีเอสที่ตรวจจับได้สามารถน ามาใช้ระบุต าแหน่งทาง

ภมูิศาสตร์ของผู้ เรียนได้หรือไม่ และ 3) ข้อมูลเลขที่อยู่ไอพีที่ตรวจจับได้สามารถน ามาใช้ระบุต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้ เรียนและป้องกัน

การปลอมแปลงข้อมูลการเข้าเรียนได้หรือไม่  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการน าระบบไปใช้งานในการบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนเปรียบเทียบกับ

วิธีการยืนยันตัวตน 5 วิธีได้แก่ 1) ใช้บลูทูธ 2) ใช้เอน็เอฟซี 3) ใช้อาร์เอฟไอดี 4) ใช้ลายนิ้ วมือ และ 5) ใช้การรู้จ าใบหน้า จากการศึกษา

เคร่ืองมือที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์เบื้ องต้น คือ เอพีไอต าแหน่งที่อยู่ในภาษา HTML5 และจาวาสคริปต์ โดยมีการใช้ เอพีไอ iptify และ เอพีไอ 

WebRTC  ผลการทดลองพบว่า พิกัดที่ตรวจจับได้มีระยะห่างจากพิกัดที่ก าหนดไว้เป็นเฉล่ียตั้งแต่ 5 เมตร ไปจนถึง 68.25 เมตร และ

สามารถใช้ที่อยู่ไอพีของผู้ใช้ในการตรวจจับการเข้าถึงเวบ็ไซต์ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ ข้อมูลดังกล่าวเพียงพอส าหรับการยืนยันที่อยู่

ของผู้ เรียนแต่ไม่เพียงพอต่อการยืนยันตัวตน ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเวบ็ไซต์ระบบบันทกึข้อมูลการเข้าเรียนโดยใช้วิธีการ

ยืนยันตัวตนด้วยต าแหน่งทางภมูิศาสตร์และที่อยู่ไอพี ร่วมกบัการยืนยันตัวตนแบบใช้รหัสผ่าน และมีความเหมาะสมในการน าไปพัฒนาเพ่ือใช้

งานจริงต่อไป 

 

ค าส าคญั: การยืนยันตัวตน  ข้อมูลการเข้าเรียน  ต าแหน่งทางภมูิศาสตร์  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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บทน า 

การเชค็ชื่อหรือการบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนเป็นกิจกรรมที่ส  าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้สอน

สามารถติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้ เรียนได้ และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเข้าเรียนอย่างสม ่าเสมอและตรง

เวลา เนื่องจากพฤติกรรมการเข้าเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้  (Lukkarinen, et al., 2016; 

Tetteh, 2018) อย่างไรกต็าม การเชค็ชื่อโดยการขานชื่อผู้เรียนทลีะคน เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

เมื่อในชั้นเรียนมีผู้ เรียนเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบให้มีเวลาในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ในรปูแบบอื่นได้น้อยลง การ

แก้ไขปัญหาเรื่องการใช้เวลาในการขานชื่อนานเกนิไปนั้นสามารถท าได้หลายวิธ ีเช่น การส่งใบรายชื่อให้ผู้ เรียนท าการลง

ลายมือชื่อทีละคนเป็นหลักฐานในการเข้าเรียน แต่หากไม่มีการควบคุมระหว่างลงลายมือชื่อ ผู้ เรียนอาจจะลงลายมือชื่อ

แทนเพ่ือนที่ไม่ได้มาเรียนได้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถวบคุมการลงเวลาของผู้ที่มาสายได้ เนื่องจากการลงลายมอืชื่อทลีะคน

กใ็ช้เวลานาน ดังนั้นคนที่มาสายกยั็งอยู่ในคิวของการลงลายมือชื่อได้ อีกทั้งในกรณีที่ผู้สอนต้องการทราบข้อมูลการมา

เรียนของผู้เรียน กไ็ม่สามารถทราบได้ในทนัทแีละจะต้องน าใบรายชื่อไปบนัทกึข้อมูลเพ่ือเกบ็สถติกิารมาเรียนอกีคร้ังท าให้

เกดิภาระงานที่เพ่ิมขึ้น 

 เพ่ือเป็นการลดเวลาและภาระงานของผู้ สอนในการบันทึกข้อมูลการเข้าเรียน มีความพยายามในการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบนัทกึข้อมูลการเข้าเรียน วัฒนพล, ภรูิณฐั, และคุณชัญ์ (2561) ได้พัฒนาระบบเชค็ชื่อ

เพ่ือการติดตามพฤตกิรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้งานผ่านเวบ็เบราเซอร์และ

แอพพลิเคชันบนระบบปฏบิตัิการไอโอเอส (iOS) โดยให้ผู้สอนเป็นผู้บนัทกึข้อมูลการเข้าเรียนของผู้ เรียนลงในระบบ ซึ่ง

ระบบนี้มข้ีอดทีี่สามารถรายงานสถติกิารเข้าเรียนได้ทนัทแีละสามารถส่งข้อมูลให้กบัผู้ปกครองหรือผู้สอนท่านอื่นได้ แต่ยัง

ไม่สามารถแก้ปัญหาเร่ืองเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนด้วยการขานชื่อทีละคน เช่นเดียวกับผลงานของ ก่อง

กาญจน์, อรรถวิท, และ อทิธพิงษ์ (2560) ที่พัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อเข้าชั้นเรียนโดยอปุกรณอ์จัฉริยะ โดยให้ผู้สอน

บนัทกึข้อมูลการเข้าเรียนบนเวบ็ไซตโ์ดยใช้สมาร์ทโฟน 

 หากต้องการลดเวลาในการบันทกึข้อมูลการเข้าเรียน การให้ผู้เรียนสามารถบันทึกข้อมูลด้วยตนเองได้เป็นวิธีที่

เหมาะสมกว่า เนื่องจากผู้ เรียนสามารถบันทกึข้อมูลพร้อมกนัหลายคนได้ ประทปี, ญาดาวิมินทร์ และอาภากร (2561) 

น าเสนอวิธกีารบันทกึข้อมูลการเข้าชั้นเรียนโดยใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) ร่วมกับกูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) แม้ว่าจะ

บันทึกข้อมูลการเข้าเรียนได้เรว็ขึ้น แต่ระบบที่น าเสนอนี้ มีช่องโหว่ในเร่ืองการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้บันทึกข้อมูล 

ดังนั้นผู้ เรียนอาจจะบันทึกข้อมูลแทนเพ่ือนหรือส่งยูอาร์แอล (URL) ของกูเกิ้ลฟอร์มให้เพ่ือนที่ไม่ได้มาเรียนเข้าบันทึก

ข้อมูลได้ Cho & Bae, (204) พัฒนาระบบบันทกึข้อมูลการเข้าเรียนผ่านแอพพลิเคชันบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ์

(Android) โดยให้ผู้สอนสร้างคิวอาร์โค้ดให้ผู้ เรียนใช้แอพพลิเคชันอ่านข้อมูลจากคิวอาร์โค้ดเพ่ือเป็นรหัสในการยืนยัน

ตวัตนผู้เรียนก่อนบนัทกึข้อมูลการเข้าเรียนลงในฐานข้อมูลของระบบและระบบจะสร้างควิอาร์โค้ดใหม่ทุกๆ 15 วินาท ีเพ่ือ

ป้องกนัการส่งควิอาร์โค้ดให้เพ่ือนที่ไม่ได้มาเรียนบนัทกึข้อมูลได้ 

 ปัญหาส าคัญของการพัฒนาระบบให้ผู้ เรียนท าการบันทกึข้อมูลการเข้าเรียนของตนเองได้ คือ การยืนยันตัวตน

ของผู้บันทกึข้อมูล โดยจะต้องยืนยันได้ว่าผู้บันทึกข้อมูลอยู่ในห้องเรียนจริงอกีด้วย วรินทร , จิติมนต์, และธรา (2557) 

ได้พัฒนาระบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนผ่านบลูทูธ โดยพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของผู้ เรียนผ่าน

สัญญาณบลูทูธ ซึ่งระยะในการสื่อสารข้อมูลผ่านบลูทูธอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร ท าให้สามารถยืนยันที่อยู่ของผู้เรียนใน

ห้องเรียนได้ และโปรแกรมยังสามารถตรวจสอบระยะเวลาที่อยู่ในห้องเรียนได้อีกด้วย ข้อจ ากัดของระบบดังกล่าว คือ 

ระยะในการเชื่อมต่อสญัญาณบลูทูธของโทรศัพทแ์ต่ละเคร่ืองไม่เท่ากนัอาจมปัีญหาในการตรวจไม่พบโทรศัพทข์องผู้ เรียน

บางคนในห้องเรียน นอกจากนี้ ในแง่ของการบริหารจัดการ จะต้องลงทะเบียนโทรศัพทข์องผู้ เรียนเอาไว้ล่วงหน้า และหาก

มีการเปล่ียนโทรศัพทจ์ะต้องท าการแก้ไขข้อมูลก่อน วิทูร วิภษูิตพูนผล และคณะ (2560) น าเสนอโมบายแอพพลิเคชัน
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ส าหรับเชค็ชื่อนักศึกษาเข้าห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีเอน็เอฟซีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งเทคโนโลยีเอน็เอฟซี 

(NFC: Near Field Communication) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายในระยะใกล้มาก มีระยะในการเชื่อมต่อ

สญัญาณเพ่ือรับส่งข้อมูลไม่เกนิ 4 เซนตเิมตร ดงันั้นในการบนัทกึข้อมูลการเข้าเรียนของระบบดงักล่าวจะต้องใช้สมาร์ทโฟ

นของผู้สอนไปแตะกบัสมาร์ทโฟนของผู้เรียนทลีะคน เพ่ือเป็นการยืนยันตวัตนและบันทกึข้อมูลการเข้าเรียน ข้อจ ากดัของ

ระบบนี้  คือ มีสมาร์ทโฟนบางรุ่นเท่านั้นที่รองรับการใช้งานเทคโนโลยีเอน็เอฟซีและผู้พัฒนาได้พัฒนาแอพพลิเคชันบน

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์เท่านั้น การน าระบบไปใช้งานจะไม่รองรับความหลากหลายของอปุกรณ์ที่ผู้สอนและผู้เรียนใช้

งานจริง Rjeib, et al., (2018) น าเสนองานวิจัยพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนโดยใช้เวบ็เบสแอพพลิเคชันและ

อาร์เอฟไอดี (RFID: Radio Frequency Identification) ซึ่งอาร์เอฟไอดีเป็นเทคโนโลยีในการใช้ความถี่คล่ืนวิทยุในการ

ระบุตัวตนของสิ่งของต่าง ๆ มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ อาร์เอฟไอดีแทก (RFID Tag) มีลักษณะเป็นป้ายหรือ

เหรียญใช้ตดิกบัอุปกรณต่์างๆ ที่ต้องการระบุตวัตน หรือ ฝังอยู่ในสมาร์ทการ์ด และ ส่วนที่สองคอื เคร่ืองอ่านซึ่งท าหน้าที่

เชื่อมต่อกบัอาร์เอฟไอดีแทกด้วยสญัญาณคลื่นวิทยุ ดังนั้นระบบนี้ จึงสามารถน ามาใช้ในการบันทกึข้อมูลการเข้าเรียนได้ 

โดยใช้บัตรประจ าตัวผู้ เรียนเป็นอาร์เอฟไอดีแทกท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ยืนยันตัวตนกบัระบบ ข้อจ ากดัของระบบดังกล่าว 

คอื ผู้เรียนอาจลืมน าบัตรมาท าให้ไม่สามารถบันทกึข้อมูลการมาเรียนได้หรือหากมีการเปล่ียนบัตรเนื่องจากบัตรเสยีหรือ

สญูหายกจ็ะต้องมีการลงทะเบียนบัตรใหม่ก่อน นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่ได้เข้าเรียนอาจฝากบตัรของตนเองให้กบัเพ่ือนที่เข้าเรียน

ท าการบนัทกึข้อมูลแทนได้ 

 การยืนยันตัวตนโดยใช้ชีวมิติ (Biometrics) ของผู้ เรียน สามารถป้องกันการบันทึกข้อมูลแทนกันได้ เนื่องจาก

ข้อมูลชีวมิติเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล อาจารี, (2558) น าเสนอการประยุกต์เครื่องอ่านลายนิ้ วมือ

เพ่ือตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกบัเครื่องอ่านลายนิ้ วมือ เพ่ือบันทกึข้อมูลการเข้าเรียนลงใน

ฐานข้อมูล ข้อจ ากดัของวิธีการนี้ คือต้องมีการติดตั้งเคร่ืองอ่านลายนิ้ วมือไว้ที่ห้องเรียน และหากผู้เข้าเรียนมาถึงในเวลา

ใกล้เคียงกนั จะต้องเข้าแถวรอการใช้งานเคร่ืองอ่านลายนิ้ วมอื ท าให้เกดิความล่าช้าในการเข้าสู่บทเรียนได้ Varadharajan, 

et al., (2016) พัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยการตรวจจับใบหน้าโดยใช้กล้องจับภาพของผู้ เรียนแล้วท าการ

ตรวจจับใบหน้าและใช้ระบบรู้จ าใบหน้าในการยืนยันตัวตนของผู้ เรียน ข้อจ ากดัของระบบนี้คืออัตราความถูกต้องในการ

รู้จ าใบหน้าจะลดลงเมื่อมผีู้เรียนเป็นจ านวนมาก ท าให้เกดิความผดิพลาดในการบนัทกึข้อมูลได้ 

 จากการศึกษาปัญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเหน็ได้ว่าระบบบันทกึข้อมูลการเข้าเรียนที่มีประสทิธภิาพจะต้อง

รองรับการบนัทกึข้อมูลพร้อมกนัหลายๆ คนได้ และมีวิธกีารยืนยันตัวตนผู้เรียนที่สะดวกในการใช้งานจริง มคีวามถูกต้อง

ของข้อมูล และ สามารถป้องกนัการบันทกึข้อมูลแทนกันได้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาความ

เป็นไปได้ในการพัฒนาเวบ็ไซตร์ะบบบนัทกึข้อมูลการเข้าเรียนโดยใช้การยืนยันตวัตนด้วยต าแหน่งทางภมูศิาสตร์และเลขที่

อยู่ไอพี เนื่องจากผู้เรียนทุกคนจะมีอปุกรณอ์จัฉริยะ เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แทบ็เลต อยู่กบัตวัเป็นประจ า การตรวจสอบที่

อยู่ทางภมูศิาสตร์จากอปุกรณ์อจัฉริยะที่ใช้เข้าถงึเวบ็ไซต์ จะช่วยยืนยันต าแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งานว่าอยู่ในบริเวณห้องเรียน

หรือไม่ และเลขที่อยู่ไอพีสามารถใช้ในการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานนั้นเข้าถึงเวบ็ไซต์ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

เป็นการยืนยันตวัตนของอปุกรณท์ี่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การวิจัยนี้ จะด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเวบ็ไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนโดยใช้การ

ยืนยันตัวตนด้วยต าแหน่งทางภมูิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี โดยก าหนดปัจจัยในการศึกษาความเป็นไปได้ 3 ประเดน็ ดังนี้  

1) สามารถพัฒนาเวบ็ไซต์เพ่ือตรวจสอบข้อมูลพิกัดจีพีเอสและเลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเวบ็ไซต์ได้หรือไม่ 2) 

ข้อมูลพิกดัจีพีเอสที่ตรวจจับได้สามารถน ามาใช้ระบุต าแหน่งทางภมูศิาสตร์ของผู้เรียนได้หรือไม่ และ 3) ข้อมูลเลขที่อยู่ไอ

พีที่ตรวจจับได้สามารถน ามาใช้ระบุต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้เรียนและป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลการเข้าเรียนได้

หรือไม่ 
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 ผู้ วิจัยก าหนดขอบเขตของการศึกษาความเป็นไปได้ด้วยการเปรียบเทียบวิธีการยืนยันตัวตนด้วยพิกัดทาง

ภมูิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี กับ วิธกีารยืนยันตัวตนแบบอื่นอกี 5 วิธ ีดังนี้  1) ใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 2) ใช้

สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อผ่านเอน็เอฟซี 3) ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดเชื่อมต่อผ่านอาร์เอฟไอดี 4) ใช้การแสกนลายนิ้ วมือ และ 5) 

ใช้การรู้จ าใบหน้า 

 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย มดีงันี้  

1) ศึกษาข้อมูลวิธกีารยืนยันตวัตนแต่ละแบบ 

2) ศึกษาวิธีการรับข้อมูลพิกัดที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ของผู้ เรียน และวิธีการตรวจสอบที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์

อจัฉริยะผู้เรียนใช้งาน 

3) ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลพิกดัที่อยู่ทางภมูศิาสตร์ และ ที่อยู่ไอพีของอปุกรณอ์จัฉริยะ 

4) ท าการทดสอบการรับข้อมูลพิกดัทางภมูศิาสตร์และที่อยู่ไอพีของอปุกรณอ์จัฉริยะ 

5) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ในแต่ละด้านที่ก  าหนดไว้ 

6) สรปุผลการศึกษาความเป็นไปได้ 

7) อภิปรายผล 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ คือ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายอินเทอร์เนตไร้สายของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร บริการแผนที่กูเกิ้ล (Google Maps) และอปุกรณอ์จัฉริยะของนิสติที่ร่วมการทดสอบ 

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเวบ็ไซต ์คอื HTML5 จาวาสคริปต ์(Javascript) เอพีไอ IPIFY และ เอพีไอ WebRTC 

สถานที่ท าการทดลอง กลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ระบบที่ผู้วิจัยออกแบบ มอีงคป์ระกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1)เวบ็ไซต์ตรวจจับพิกดัที่อยู่ทางภมูศิาสตร์ และ ที่อยู่

ไอพี 2) ระบบยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลพิกดัที่อยู่ทางภมูศิาสตร์และที่อยู่ไอพี และ 3) ส่วนรายงานผลข้อมูลการเข้าเรียน 

ดงัแสดงใน รปูที่ 1  

 
รูปท่ี 1 องค์ประกอบของระบบบันทกึข้อมูลการเข้าเรียนโดยใช้การยืนยันตัวตนด้วยต าแหน่งที่อยู่และเลขที่อยู่ไอพี 

 

การตรวจจับพิกดัที่อยู่ทางภมูิศาสตร์ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ HTML5 Geolocation API ส่วนการตรวจจับที่อยู่ไอพี

ได้ใช้เอพีไอ IPIFY ในการตรวจจับที่อยู่ไอพีแบบสาธารณะ (Public IP address) และใช้เอพีไอ WebRTC ในการตรวจจับ

ที่อยู่ไอพีแบบส่วนตัว (Private IP address) เวบ็ไซตท์ี่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยรหัสต้นฉบบั 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์ index.html 

เป็นหน้าหลักของเวบ็ไซต์ และไฟล์ ip.js เป็นไฟล์จาวาสคริปต์ส าหรับก าหนดฟังก์ชันที่เรียกใช้ เอพีไอ WebRTC รหัส

ต้นฉบบัของทั้ง 2 ไฟล์ แสดงในรปูที่ 2 และ รปูที่ 3 ตวัอย่างผลการใช้งานเวบ็ไซตแ์สดงในรปูที่ 4 ซึ่งหน้าเวบ็ไซตจ์ะแสดง
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ข้อมูล 3 บรรทดั ได้แก่ 1) ที่อยู่ภมูิศาสตร์ในรูปแบบพิกดัจีพีเอส 2) เลขที่อยู่ไอพีแบบสาธารณะ และ 3) เลขที่อยู่ไอพี

แบบส่วนตวั 

 
รูปท่ี 2 รหัสต้นฉบับของเวบ็ไซต์ตรวจสอบพิกดัภมูิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี ไฟล์ index.html 

 

 
รูปท่ี 3 รหัสต้นฉบับของเวบ็ไซต์ตรวจสอบพิกดัภมูิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี ไฟล์ ip.js (Linblow, 2018) 
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รูปท่ี 4 ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อเข้าใช้งานเวบ็ไซต์ตรวจสอบพิกดัภมูิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี  

 

 การยืนยันตวัตนของผู้เรียนจากข้อมูลที่เกบ็มาสามารถท าได้ดงันี้  

 ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ในรูปแบบจีพีเอส สามารถใช้ค านวณระยะห่างจากพิกัดของห้องเรียนได้ หาก

ระยะห่างที่ค านวณได้เกนิกว่าค่าที่ก  าหนดไว้ แสดงว่าไม่อยู่ในห้องเรียน 

 ข้อมูลเลขที่อยู่ไอพีแบบสาธารณะ ใช้ในการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เนตของ

มหาวิทยาลัยหรือไม่ หากไม่ใช่แสดงว่าไม่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย (ในกรณทีี่ก  าหนดให้ผู้เรียนจะต้อง

เข้าเวบ็ไซตผ่์านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) 

 ข้อมูลเลขที่อยู่ไอพีแบบส่วนตัว ใช้ในการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะตัวเดียวกัน

บันทกึข้อมูลมากกว่า 1 คร้ัง ซึ่งหมายถึงการบันทึกข้อมูลแทนเพ่ือนที่ไม่มาเรียน ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูล

เลขที่อยู่ไอพีแบบสาธารณะสามารถซ ้ากันได้ แต่ข้อมูลเลขที่อยู่ไอพีแบบส่วนตัวของอุปกรณ์แต่ละ

เคร่ืองจะไม่ซ า้กนั 

ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ท าการทดลองเกบ็ข้อมูล โดยให้นิสติในชั้นเรียนเป็นอาสาสมัครจ านวน 21 คน เข้าใช้งานเวบ็ไซต์จาก

สถานที่ต่าง ๆ  แล้วบนัทกึข้อมูลที่ได้จากเวบ็ไซตล์งในกูเกิ้ลฟอร์ม เมื่อน าข้อมูลพิกดัจีพีเอสที่ได้จากการทดลอง มาบนัทกึ

ลงในแผนที่กูเกิ้ลดังแสดงในรูปที่ 5 แล้วใช้ฟังก์ชันวัดระยะห่างของแผนที่กูเกิ้ ลในการหาระยะห่างจากพิกัด จีพีเอสที่

ก  าหนด ได้ผลดงัตารางที่ 1 ระหว่างท าการทดสอบเพ่ือเกบ็ข้อมูลการตรวจจับพิกดัจีพีเอส พบว่าสามารถตรวจจับพิกดัจีพี

เอสได้ภายในเวลาไม่เกนิ 15 วินาท ีแต่มี 10 คร้ังจากทั้งหมด 36 คร้ังที่ใช้เวลาในการรอข้อมูลพิกดัจีพีเอสนานเกนิกว่า 1 

นาท ีซึ่งสาเหตุอาจเกดิจากสภาพอากาศในขณะนั้นที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการรับสญัญาณจีพีเอส หรือ อาจเกดิจากการที่ผู้ท า

การทดสอบอยู่ในบริเวณที่รับสญัญาณจีพีเอสได้ไม่ด ี

 
 รูปท่ี 5 แผนที่กูเกิ้ลแสดงพิกดัของจุดที่ก าหนดในห้องเรียน EE113 และพิกดัของนักเรียนที่ท  าการทดสอบ  
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ตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบหาระยะห่างระหว่างพิกดัที่ได้จากระบบกบัพิกดัที่ก าหนดไว้ 
จ านวนผู้

ทดสอบ 

สถานที่ทดสอบ ระยะห่างน้อยที่สดุ 

(เมตร) 

ระยะห่างมากที่สดุ 

(เมตร) 

ระยะห่างเฉล่ีย 

(เมตร) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (เมตร) 

12 EE 113 6 27 13.50 5.68 

4 Shop EE 12 222 68.25 88.91 

3 EE 703 11 37 20.33 11.81 

2 ปราบไตรจักร 63 4 6 5.00 1.00 

 

 การทดลองเพ่ือตรวจจับเลขที่อยู่ไอพีสาธารณะ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาจัดกลุ่มตามเลขที่อยู่ไอพี และ ใช้เคร่ืองมือ

ตรวจหาข้อมูลเครือข่ายจากเวบ็ https://www.ultratools.com/tools/ipWhoisLookupResult ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 

ส าหรับการตรวจจับเลขที่อยู่ไอพีแบบส่วนตวั พบว่าจากการทดสอบทั้งหมด 36 คร้ัง ม ี22 คร้ังที่สามารถตรวจจับเลขที่อยู่

ไอพีแบบส่วนตวัได้ และม ี14 คร้ังที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากโปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ที่ใช้ไม่รองการท างานของเอ

พีไอ WebRTC อย่างไรกต็ามผลการทดสอบชี้ ให้เห็นว่าหากตรวจจับไอพีแบบส่วนตัวได้ จะสามารถใช้ข้อมูลนี้ ในการ

ตรวจสอบการใช้อปุกรณเ์คร่ืองเดยีวกนัท าการบนัทกึข้อมูลแทนเพ่ือนได้ 

ตารางที่ 2 แสดงกลุ่มเลขที่อยู่ไอพีสาธารณะเมื่อเข้าใช้งานเวบ็ไซต์ผ่านการเช่ือมต่อเครือข่ายต่าง ๆ กนั 

กลุ่มเลขที่อยู่ไอพีสาธารณะ ISP Link การเช่ือมต่อ จ านวนผู้

ทดสอบ 

จ านวนสถานที่ที่ท  า

การทดสอบ 

202.28.21.X Uninet WiFi NU 14 5 

49.231.30.X AWN-NU WiFi NU 10 3 

180.183.X.X 3BB WiFi อื่น ๆ 2 1 

49.229.X.X AIS-Mobile WiFi อื่น ๆ 3 2 

182.232.X.X AIS-Mobile Cellular AIS 3 1 

223.24.X.X TRUEMOVE-TH Cellular TRUE-H 4 3 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการทดลองจะเหน็ว่าสามารถใช้ข้อมูลพิกดัจีพีเอสมาระบุต าแหน่งของผู้ เรียนได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูล

ในการยืนยันต าแหน่งที่อยู่ได้ ซึ่งมข้ีอจ ากดัอยู่ 2 ประเดน็ คือ 1) ไม่สามารถระบุความสงูได้ จึงไม่สามารถระบุห้องที่อยู่ได้

ในกรณทีี่อาคารเรียนมหีลายชั้น และ 2) ความแม่นย าของพิกดัจีพีเอสที่อ่านได้ มช่ีวงระยะความคลาดเคล่ือนได้ตั้งแต่ไม่กี่

เมตร ไปจนถึงหลักร้อยเมตร จึงอาจใช้ระบุได้เป็นบริเวณอาคารเรียน แต่ไม่สามารถระบุต าแหน่งห้องที่อยู่ได้อย่างชัดเจน 

ส่วนข้อมูลเลขที่อยู่ไอพีแบบสาธารณะ สามารถใช้ในการยืนยันต าแหน่งที่อยู่ได้ว่าอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้

ยืนยันต าแหน่งที่อยู่ในลักษณะห้องหรืออาคารอย่างชัดเจนได้เนื่องจากเลขที่อยู่ไอพีที่ผู้ใช้ได้รับ ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ 

ส  าหรับข้อมูลเลขที่อยู่ไอพีแบบส่วนตัว จากการทดสอบพบว่าหากโปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ที่ใช้ไม่รองรับการท างานของเอ

พีไอ WebRTC จะไม่สามารถตรวจจับข้อมูลเลขที่อยู่ไอพีได้ หากจะน าระบบไปใช้งานจริงจะต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานใช้

โปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ที่รองรับการท างานของเอพีไอดงักล่าวเท่านั้นในการเข้าสู่ระบบ  

 การใช้ข้อมูลพิกดัจีพีเอส และ ข้อมูลเลขที่อยู่ไอพี นั้นยังไม่สามารถใช้ระบุตวัตนของผู้ใช้งานได้โดยตรง หากจะ

ใช้ในการยืนยันตัวตนควรจะใช้งานร่วมกับวิธีการยืนยันตัวตนแบบอื่น เช่น รหัสผ่าน เพ่ือให้สามารถยืนยันตัวตนได้ทั้ง

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ ต าแหน่งที่อยู่ หากเปรียบเทียบกับการยืนยันตัวตนแบบอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยได้ก าหนด

ขอบเขตไว้แล้วนั้น ได้ผลดงัแสดงในตารางที่ 3 จุดเด่นของการระบบที่ผู้วิจัยน าเสนอ คอื สามารถบนัทกึข้อมูลพร้อมกนัได้ 

และใช้เวลาในการประมวลผลน้อย ท าให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ลดเวลาที่ใช้ในกจิกรรมการเชค็ชื่อลง

ได้ ไม่จ าเป็นต้องตดิตั้งอปุกรณเ์พ่ิมเตมิในห้องเรียนท าให้เหมาะแก่การน าไปใช้งานและขยายระบบได้ แพลตฟอร์มที่ใช้อยู่
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ในรูปแบบเวบ็ไซต์ท าให้รองรับการใช้งานในอุปกรณ์ที่หลากหลาย และ การดูแลรักษาระบบท าได้ง่ายกว่าการพัฒนาใน

รปูแบบโมบายแอพพลิเคชัน 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทยีบเทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทกึข้อมูลการเข้าเรียน 

วิธกีารยืนยันตัวตน การบันทกึข้อมูลพร้อมกนั อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพ่ิมเติม แพลตฟอร์มส าหรับผู้เรียน 

พิกดัจพีีเอสและเลขที่อยู่ไอพี ได้ - เวบ็ไซต์ 

บลูทูธ ไม่ได้ เคร่ืองรับสญัญาณบลูทูธ โมบายแอพพลิเคชัน 

เอน็เอฟซี ไม่ได้ - โมบายแอพพลิเคชัน 

อาร์เอฟไอด ี ไม่ได้ เคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดี และ 

อาร์เอฟไอดีแทก 

สมาร์ทการ์ด 

ลายนิ้ วมือ ไม่ได้ เคร่ืองแสกนลายนิ้ วมือ - 

การรู้จ าใบหน้า ได้ กล้องเวบ็แคม - 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลต าแหน่งที่อยู่จากพิกดัจีพีเอส ร่วมกบัข้อมูลเลขที่อยู่ไอพี เพ่ือยืนยัน

ตวัตนของผู้เรียน พบว่าระบบที่น าเสนอมคีวามเป็นไปได้ในการพัฒนาเพ่ือน าไปใช้งานจริง สามารถยืนยันที่อยู่ของผู้เรียน

ได้ และยืนยันตัวตนของผู้ เรียนได้โดยใช้ร่วมกับวิธีการยืนยันตัวตนแบบอื่น เช่น รหัสผ่าน ระบบสามารถป้องกันหรือ

ตรวจจับการบันทกึข้อมูลแทนเพ่ือนที่ไม่มาเรียนได้ ผู้เรียนสามารถบนัทกึข้อมูลพร้อม ๆ กนัได้ท าให้ระบบท างานได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ เมื่อเปรียบเทยีบกบัวิธกีารยืนยันตวัตนแบบอื่น 5 วิธทีี่ก  าหนดเป็นขอบเขตของการศึกษา 
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