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1) บทนา

บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั การเช็คนั กศึกษาด้วยการขานชื่อ ใช้เวลาอย่างมาก เนื่องจาก
ต้องขานชื่อเป็ น รายบุคคลทาให้ใช้เวลานาน อีกทัง้ หากผู้เรียนมาสายและมี
ความจ าเป็ น ที่จ ะมี ก ารเช็ ค ชื่อ อาจจะส่ง ผลให้ท าให้ ก ารเรีย นการสอน
หยุดชะงักหรือเป็ นการรบกวนต่อผูเ้ รียนคนอื่น จากปญั หาที่กล่าวมางานวิจยั นี้
นาเสนอการออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน สาหรับเช็ คชื่อนั กศึกษา
เข้าห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีบนระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์ โดย
ขัน้ ตอนการออกแบบประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนคือ 1.ขัน้ ตอนวิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบ 2.นาผลการวิเคราะห์ความต้องการมาออกแบบแอฟลิเคชัน
3. พัฒนาระบบที่ได้ออกแบบไว้ 4.นาแอปพลิเคชัน ไปทดสอบการใช้งานเพื่อ
ประเมิน ผล ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบจะใช้ UML เข้ามา
ช่วย สาหรับผลจากการประเมินผลการใช้งานแอปพลิเคชันพบว่าสามารถลด
เวลาเช็ค ชื่อ นั ก ศึก ษาไปได้ 30.12% เมื่อ เทีย บกับ วิธีข านชื่อ ในกรณี ท่ี
นักศึกษามาพร้อมกันแล้ว

ในปจั จุบนั การเช็คนักเรีย นเข้าห้อ งเรียนหรือ เช็คชื่อ ใช้เ วลามาก
เนื่องจากต้องขานชื่อเป็ นรายบุคคลและบางครัง้ ต้องขานชื่อซ้า ยิง่ ไป
กว่านัน้ หากนักเรียนมาสายและมีความจาเป็ นที่จะมีการเช็คชื่อ อาจจะ
ส่ ง ผลให้ท าให้ก ารเรีย นการสอนหยุด ชะงัก และเป็ น การรบกวนต่ อ
นักเรียนคนอื่น หรืออาจจะต้องใช้เวลาช่วงท้ายชัวโมงเรี
่
ยนในการเช็ค
ชื่อ จากเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเช็คชื่อด้วยการขานชื่อไม่มี
ประสิทธิภาพ
จากข้อ เสีย ของการเช็ค นัก เรีย นเข้า ห้อ งเรี ย นด้ว ยการขานชื่ อ
คณะผูว้ จิ ยั จึงเสนอวิธกี ารเช็คนักศึกษาเข้าห้องเรียนด้วยวิธใี หม่ โดยใช้
แอปพลิเ คชัน และเทคโนโลยี NFC บนระบบปฏิบ ัติการ Android ซึ่ง
แก้ปญั หาข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีการสื่อสารด้วยข้อมู ล
ที่เท่ากันแต่รวดเร็วกว่าทาให้การเช็คชื่อใช้เวลาน้อยลง

คำสำคัญ: เอ็นเอฟซีบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์, โมบายแอปพลิเคชัน

2) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ABSTRACT
Traditional student attendance checking spends a lot of time. If
student is late and attendance checking is necessary, this case can
disrupt the lecture and distract the lecturer. To solve this problem, this
research aims to develop mobile applications for student attendance
checking using NFC technology on Android. There are 4 steps in
developing our application, 1. Analyze system requirements 2. Design
application based on analytical data 3. Develop the designed system
4.Testing application and evaluation. The result of evaluation shows that
this system can reduce the student attendance checking time by 30.12%
when compared with traditional attendance checking in case of every
student is present at the time of checking.

A.A. Olanipekun และ O.K. Boyinbode [1] ได้นาเสนอเทคโนโลยี
RFID เพื่อ น ามาประยุก ต์ใ ช้ใ นระบบเช็ค ชื่อ อัต โนมัติ โดยระบบจะ
ทางานผ่าน RFID Reader ที่ตดิ ตัง้ ตรงประตูทางเข้าของห้องเรียน เมื่อ
นัก ศึก ษาน าบัต รที่มี tag มาสแกนเพื่อเช็ค ชื่อ โดยอาจารย์สามารถ
จัด การกับ ข้อ มู ล หรื อ ดู ข ้อ มู ล ผ่ า น Graphic User Interface ผ่ า น
Computer Host ได้ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลของ Microsoft access และ
เขียนด้วย VB.NET
N. Saparkhojayev และ S. Guvercinto [2] ได้นาเสนอถึงการสร้าง
ระบบที่ มี เ ซิ ร์ ฟ เวอร์ เ ครื่ อ งหนึ่ ง ท าหน้ า เป็ น เป็ น ศู น ย์ก ลา งของ
คอมพิวเตอร์ทงั ้ หมด เพื่อให้ขอ้ มูลถูกเก็บลง Database เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลได้ง่าย โดยนักศึกษาจะต้องมี PC ที่เชื่อมต่อกับ RFID-Reader
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และมีการนาหน้าของผูท้ ่ีสแกนบัตรมาเปรียบเทียบกับรูปในฐานข้อมูล
เพื่อช่วยป้องกันในเรื่องของการเช็คชื่อแทนกันได้
H. A. Wahab et al. [3] ได้เสนอการเช็คชื่อโดยใช้ RFID โดยผ่าน
Wireless RFID Reader จะทาการตรวจสอบข้อมูลของบัตรนัก ศึ ก ษา
แต่ละคนและทาการส่ง Data จาก RFID Tag ไปยัง Reader โดยผ่าน
Wireless จากนั ้น Data ทั ้ง หมดจะถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยัง คอมพิ ว เตอร์
ส่วนกลาง เพื่อนามาเปรียบเทียบข้อมูล ชื่อ , รหัสนักศึกษา ในระบบ
เพื่อ น ามาเช็ค สถานะการเข้า เรี ย น ซึ่ง Admin และอาจารย์ผู้ส อน
สามารถเข้ามา update ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้
R. Patel et al. [4] เสนอการติดตามผลการเช็คชื่อ ของนัก ศึก ษา
ผ่าน RFID โดยอธิบายวิธีประมวลผลไว้ดงั นี้ การเช็คชื่อ online ผ่าน
RFID การท างานจะมีข นั ้ ตอนดัง นี้ Scan RFID Tag ในชัน้ เรีย น ส่ ง
ข้อมูลที่สแกนไปยัง Middleware ผ่าน LAN โดยใช้ Middleware ในการ
กรองและดึง ข้อมูล ที่จาเป็ น ต่ อการเช็คชื่ อ เช่ น ID นัก ศึก ษา, สาขา/
คณะ, ID สถาบัน เป็ นต้น ค้นหา Tag ID ของนักเรียนโดยดึงข้อมูลมา
จาก บัตร RFID ที่ใช้สแกน เช็คประเภทของผูส้ แกน (นักศึกษา, ผูส้ อน)
และทาเครื่องหมายที่แสดงว่ามีส่วนร่วมในการเข้า Class
T. Arulogun et al. [5] เสนอระบบฐานการจัด การในการเข้าชัน้
เรียนด้วย RFID โดยในรายวิชาบางวิชานักศึกษาจะได้รบั Tag RFID
เพื่ อ เข้า ร่ ว มการฟ งั บรรยายผ่ า นประตู ท างเข้า ซึ่ ง การ tag นั ้น จะ
เชื่อ มโยงไปยังฐานข้อมู ล ของนัก ศึก ษา ทุ ก ๆครัง้ ที่นัก ศึก ษาใช้บตั ร
รายการจะถู ก ป้ อ นลงฐานข้อ มู ล และประทับ เวลาเอาไว้ก าร tag จะ
ทางานผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งสร้างขึน้ โดยนาเสาอากาศมาฝงั ไว้ใน
กล่องอ่าน
A. Ayu et al. [6] ได้ทาการเสนอ application ที่ประยุกต์ขนึ้ มาเอง
โดยใช้ช่ ือ ว่ า “Touchin System” เป็ น ระบบที่ใ ช้ NFC ในการติด ตาม
ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ โดยผ่าน application ของผูใ้ ช้ โดยผูส้ อนจะเปิ ดใช้
งาน NFC และจะทาการส่ง Student ID, Device ID, Course Code ไป
ยัง เซิร์ฟ เวอร์เ พื่อ ประมวลผล โดยจะท าการเช็ค ฐานข้อ มู ล ว่ า รหัส
นักศึกษาจะตรงกับรหัสที่ใช้ของอุปกรณ์ หรือไม่ ที่ต้องตรวจสอบรหัส
อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของการทุจริตในการฝากเพื่อน
มาเช็ ค ชื่ อ เข้า คลาสเรีย นแทน ระบบมี ก ารก าหนดไว้ว่ า รหัส ของ
นักศึกษาที่ทาการเช็คชื่อจะต้องตรงกับรหัสของโทรศัพท์มอื ถือในตอน
ลงทะเบียนไว้ จึงจะสามารถใช้งานได้ แต่ในกรณีเปลี่ยนโทรศัพท์จาเป็ น
ที่จะต้องไปแจ้ง Admin เพื่อให้อพั เดตข้อมูลให้
A. Bhise et al. [7] ได้เสนอ NFC มาเป็ นตัวช่วยการเช็คชื่อ โดยใช้
โทรศัพท์มือถือของผูส้ อนเป็ นเครื่องอ่าน ส่วนนักศึกษาก็จะมี tag โดย
ระบบจะมี service ขนาดใหญ่ ที่ม าจากหลาย Server เพีย งแค่ ทุ ก
Server รูว้ ธิ วี ่าจะตรวจสอบการเช็คชื่ออย่างไรก็สามารถ ตรวจสอบเอง
ได้แล้วไม่จาเป็ นต้อง Query Database
จากตัวอย่างงานวิจยั ที่กล่าวมาแบ่งเป็ นกลุ่มได้ 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง
คือการใช้เทคโนโลยี RFID เข้ามาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั กลุ่มที่สอง คือ
ใช้เทคโนโลยี NFC เข้ามาแทนการใช้ RFID ซึ่งในแต่ละงานวิจยั จะมี
จุดประสงค์เพื่อลดโอกาสผิดพลาดและเพิม่ ความรวดเร็วในการเช็คชื่อ
ซึ่ง งานวิจ ัย นี้ จ ะต่ า งจากงานวิจ ัย [1] [2] [3] [4] [5] ที่ใ ช้ เทคโนโลยี
RFID ในการรับส่งข้อมูล แต่สาหรับงานวิจยั นี้จะใช้เป็ น NFC แทน ซึ่ง
สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าอย่างมากในเรื่องของราคาที่ถูกลง เพราะ

ไม่จาเป็ นต้องหา Tag มาให้กบั นักศึกษาแต่ละคน ส่วนงานวิจยั [7] จะ
แตกต่างจากงานวิจยั นี้ คือ จะใช้โทรศัพท์มอื ถือของอาจารย์เหมือนกัน
แต่จะใช้มอื ถือของนักศึกษาอีกเครื่องจาลอง NFC Tag ขึน้ มา ซึ่งจะทา
ให้สะดวกมากกว่าเพราะไม่ตอ้ งพกพา NFC tag เพิม่
3) กรอบแนวคิด
3.1) กรอบแนวคิดการทางานของระบบ
กรอบแนวคิดการทางานของระบบประกอบไปด้วย 6 ขัน้ ตอนแสดง
ตามรูปที่ 1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลระบบสร้างบัญชีผใู้ ช้ให้แก่นักเรียนและอาจารย์
รวมถึงเพิม่ ข้อมูลวิชาเรียน, นักเรียนที่เรียนในวิชานัน้ และอาจารย์ผสู้ อน
ข้อมูลวิชาที่สาคัญได้แค่ รหัสวิช า, กลุ่มเรียน, เวลาเข้าเรียน, เวลาเลิก
เรียน, เวลาก่อนเข้าเรียนสายและเวลาก่อนขาดเรียน เป็ นต้น
2) เจ้ า หน้ า ที่ผู้ดู แ ลระบบส่ ง มอบบัญ ชีผู้ใ ช้ใ ห้แ ก่ นั ก เรี ย นและ
อาจารย์
3) นักศึกษาและอาจารย์นาบัญชีผใู้ ช้ไปเข้าสู่ระบบในแอปพลิเคชัน
ของนั ก เรี ย นและอาจารย์บ นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ ลงทะเบี ย นกับ
โทรศัพท์มอื ถือที่ใช้
a)นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้โดย
แจ้งกับเจ้าหน้าที่
b) อาจารย์สามารถลงทะเบียนโทรศัพท์มอื ถือใหม่ได้ทนั ที
4) เมื่อถึงเวลาเรียน อาจารย์จะเลือกรายชื่อวิชาบนแอปพลิเคชัน
เพื่อให้เริม่ ต้นการทางานในโหมดเช็คชื่อ
5) นักศึกษานาโทรศัพท์มอื ถือที่ลงทะเบียนแล้วโดยไม่จาต้องเปิ ด
แอปพลิเ คชัน ส าหรับ นัก ศึก ษาก่ อ น มาใกล้ก ับ โทรศัพ ท์มือ ถือ ของ
อาจารย์ เมื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเสร็จจะมีเสียงเตื อนจากโทรศัพท์มอื ถือ
อาจารย์
a)ข้อ มู ล ที่แ ลกเปลี่ย นได้แ ก่ รหัส นัก ศึก ษาและรหัส ประจ า
โทรศัพท์มอื ถือ
6) เมื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเสร็จ แอปพลิเคชันบนมือถืออาจารย์ส่ง
ข้อมูลนักศึกษาไปยัง Server เพื่อบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่ถูกเช็คชื่อและ
ตัดสินสถานะการเข้าห้องเรียน
a)เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ จะเข้าสู่โหมดออฟออน
ไลน์ หลังจากแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโทรศัพท์นักศึกษาและจะ
บัน ทึ ก ข้อ มู ล เอาไว้ ก่ อ น และเมื่ อ เชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยได้
อาจารย์สามารถส่งข้อมูลไปที่ Server ภายหลังได้
b)ในกรณี อาจารย์เข้าสอนสาย สามารถปรับเปลี่ยนเวลาก่อน
เข้าเรียนสายได้ก่อนเริม่ เช็คชื่อ

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการทางานของระบบ
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4) การออกแบบและพัฒนาระบบ

การระบุความแตกต่างของโทรศัพท์มอื ถือที่ใช้ในระบบนัน้ เป็ นสิง่
สาคัญเพราะจะทาให้เราระบุนักศึกษาและอาจารย์ท่ใี ช้งานในระบบได้
เนื่องจากโทรศัพท์มือถือเกือบจะทุกเครื่อ งมีซิมการ์ดจึงทาให้มี เ บอร์
โทรศัพท์ของเครื่องเพื่อใช้ตดิ ต่อสื่อสาร แต่เบอร์โทรศัพท์ของเครื่องนัน้
ไม่สามารถตรวจสอบได้เสมอไปเนื่องจากผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มือ ถือ
ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด ให้ เ ข้า ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นนี้ บ นซิ ม การ์ ด ดัง นั ้น ผู้วิ จ ัย จึ ง ใช้
ANDROID_ID [7] ซึ่งเป็ นเลขฐาน 2 จานวน 64 บิตเขียนแสดงอยู่ใน
รูปแบบเลขฐาน 16 ซึ่งเลขนี้ถูกสุ่มขึน้ มาเมื่อผูใ้ ช้งานเปิ ดใช้โทรศัพท์
ครัง้ แรกและจะคงอยู่ต่อ ไป เนื่องจากมีเลขที่เป็ นไปได้ถึง 264 แบบ
โอกาสซ้ากันภายในระบบจึงต่ ามาก

4.1) โปรแกรมทีใ่ ช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
การสร้า งแอปพลิเ คชัน บนระบบปฎิบ ัติการณ์ Android สามารถ
สร้างได้โดยใช้โปรแกรม Android Studio ผ่านทางการใช้ภาษา Java
และทุกครัง้ ที่เริ่มสร้างแอปพลิเคชันจะต้องกาหนดรุ่นของระบบปฎิบตั ิ
ก า ร Android ที่ จ ะ เ ป็ น รุ่ น ต่ า ที่ สุ ด ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้
สาหรับแอปพลิเคชันสาหรับนักศึกษาต้องใช้ API สาหรับจาลองการ์ด
NFC ดังนัน้ จึงต้องใช้ใน Android เวอร์ชนั ่ 4.4 ขึน้ ไปเท่านัน้ ในส่วนของ
แอปพลิเคชันสาหรับอาจารย์สามารถใช้ได้ตงั ้ แต่เวอร์ 4.3 ขึน้ ไป
4.2) การออกแบบฐานข้อมูล
ภายในระบบมีการใช้งานฐานข้อมูล 2 ตาแหน่ งได้แก่ ฐานข้อมูลที่
เซิฟเวอร์และฐานข้อมูลบนโทรศัพท์; ฐานข้อมูลบนเซิฟเวอร์ใช้สาหรับ
จัดเก็บข้อมูลทัง้ หมดของระบบโดยใช้เว็บไซต์เป็ นตัวจัดการข้อมูล ใน
งานวิจยั นี้ใช้ Microsoft SQL Server มีการออกแบบดังรูปที่ 2
ฐานข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือจะอยู่ในแอปพลิเคชันของอาจารย์ ใช้
สาหรับเก็บข้อมูลที่จาเป็ นในการตรวจสอบว่าโทรศัพท์มอื ถือที่นาเช็ค
ชื่อนัน้ ตรงกับโทรศัพท์ท่ลี งทะเบียนไว้ตอนแรกหรือไม่ ข้อมูลที่จาเป็ น
ได้แก่ วิชาที่สอน, รหัสนักเรียนที่ล งทะเบีย นวิชานัน้ และ Android Id
ของนักเรียน ในงานวิจยั นี้ใช้ Realm for Android เป็ นฐานข้อมูลมีการ
ออกแบบดังรูปที่ 3

4.4) การสือ่ สารด้วย NFC
ั ่ กเรียนใช้ Host-based Card Emulation [8] เพื่อ
แอปพลิเคชันฝงนั
จาลองโทรศัพท์มือถือ เป็ น NFC การ์ดตามมาตรฐาน ISO-DEP (ซึ่ง
ทางานอยู่บนมาตรฐาน ISO/IEC 14443-4 อีกทีหนึ่ง) และประมวลผล
ข้ อ มู ล ชั ้น แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ( Application Protocol Data Units) ตา ม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816-4 ตามมาตรฐาน ISO 7816-4 มีการกาหนด
Application ID หรือ AID เพื่อใช้ระบุ Application บน NFC การ์ด ซึ่งใน
ที่นี้ถูกใช้เพื่อให้ระบบปฏิบตั กิ ารระบุได้ว่า NFC Reader ต้องการติดต่อ
กับการ์ดที่ถูกจาลองใบไหน เนื่องจากโทรศัพท์ 1 เครื่องสามารถจาลอง
ได้มากกว่า 1 การ์ด ในงานวิจยั นี้ใช้ AID = F000000E85 สาหรับแอป
ั่
พลิ เ คชัน ฝ งอาจารย์
ใ ช้ NFC Reader mode และเชื่ อ มต่ อ กับ NFC
การ์ดที่เป็ นมาตรฐาน ISO-DEP จากนัน้ ทาการส่งข้อมูลตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816-4 เพื่อสื่อสารกับโทรศัพท์นกั เรียน หลังจากส่งข้อมูลครัง้
แรกเพื่อเชื่อมต่อกับ NFC การ์ดที่ถูกจาลองแล้ว ข้อมูลอื่นที่ส่งภายหลัง
สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบไหนก็ได้ท่เี ข้าใจกันทัง้ 2 ฝงั ่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
ใช้ขอ้ ความสัน้ ๆ แทนคาสังต่
่ างๆ
ั่
การสื่อสารระหว่างกันเป็ นแบบ half-duplex โดยฝงอาจารย์
ต้องส่ ง
ั
่
ข้อมูลไปก่อนและรอข้อมูลตอบกลับจากฝงนักเรียนเท่านัน้ การสื่อสารดู
ได้จากรูปที่ 4

รูปที่ 2: แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลบนเซิฟเวอร์

4.3) การระบุโทรศัพท์มอื ถือ
รูปที่ 4: ลาดับการสือ่ สารระหว่างแอปพลิเคชันอาจารย์และนักศึกษา

4.5) การสือ่ สารระหว่างโทรศัพท์มอื ถือกับเซิฟเวอร์
การลงทะเบียนโทรศัพท์, การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาและการ
ส่งข้อมูลนักศึกษาและเวลาเข้า เรียนกลับ เซิฟ เวอร์นัน้ ใช้โปรโตคอล
HTTP ทัง้ หมด มีรายละเอียด API ดังตารางที่ 1

รูปที่ 3: แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลบนแอปพลิเคชันสาหรับอาจารย์
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ตารางที่ 1: API สาหรับสื่อสารกับเซิฟเวอร์
HTTP Method/API

Parameters

การใช้งาน

POST
/api/register/student

username,
password,
android id

ใช้ลงทะเบียนโทรศัพท์
นักเรียน

POST
/api/register/lecturer

username,
password,
android id

ใช้ลงทะเบียนโทรศัพท์
อาจารย์และโหลดข้อมูล
นักเรียน

POST
/api/token

username,
password

ใช้ขอ token เพื่อยันยันตัวตน
ในการใช้งาน Web API
ต่อไป

POST /api/checking/
checkstudents

subject id,
section,
student id,
attend time

ใช้สง่ ข้อมูลนักศึกษาที่เช็คชื่อ
กับโทรศัพท์อาจารย์ไปที่เซิฟ
เวอร์ เพื่อตัดสินสถานะการ
เข้าห้องและบันทึกข้อมูล

WebSocket สามารถสื่อสร้างได้พร้อมกัน 2 ทาง [10] จึงทาให้เซิฟเวอร์
สามารถส่งข้อมูลนักศึกษาที่ถูกเช็คชื่อมาที่เว็บได้ทนั ที
สาหรับการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม Visual Studio 2015 ซึ่งใช้
สาหรับสร้างแอปพลิเคชันทุกอย่างที่เขียนด้วย C# โดย Visual Studio
มีเครื่องมือสาหรับสร้างโค้ด HTML พืน้ ฐานขึน้ มาได้ ทาให้เพิม่ ความเร็ว
ในการพัฒนาขึน้ อย่างมาก
4.7) การยืนยันตัวตนและการให้สทิ ธิใ์ นระบบ
การยืนยันตัวตนในระบบมี 2 วิธี วิธแี รกได้แก่การใช้ระบบ Identity
[11] ของ ASP.NET Core เพื่อยืนยันตัวตนและให้สทิ ธิผู์ ใ้ ช้ตาม Role ที่
ก าหนดให้; Identity ใช้คุ ก กี้เ ก็บ session token ไว้บ น Web browser
ของผูใ้ ช้ เมื่อผูใ้ ช้งานเข้าสู่ระบบ เนื่องจาก Identity นัน้ ใช้ช่ อื ผูใ้ ช้และ
รหัสผ่านในการยืนยันตัวตน จึงถูกใช้เพื่อยืนยันตัวตนในระบบแบบที่
สองด้วย
วิธีท่ีส องคือ ใช้ JSON Web Token(JWT) [12] เพื่อ ยืน ยัน ตัว ตน
ของผูใ้ ช้งาน Web API ซึ่งปกติแล้วจะถูกเรียกใช้งานจากโทรศัพท์ซ่งึ
library HTTP Client ไม่ได้ออกแบบให้จดั การกับคุกกีซ้ ่งึ เป็ นกลไกที่ถูก
ั ่ ใ้ ช้จะส่งชื่อผูใ้ ช้
ใช้บน Web browser วิธีการทางานของ JWT คือ ฝงผู
และรหัสผ่านให้เซิฟเวอร์ตรวจสอบเพื่อยืน ยัน ตัว ตนครัง้ แรกก่อ น(ใช้
ระบบ Identity) หลังจากนัน้ สร้าง token จากข้อมูลผูใ้ ช้งานขึน้ มาพร้อม
กับเซ็นลายเซ็นลงไปบน token หลังจากนัน้ จึงส่ง token นี้กลับให้ผใู้ ช้ท่ี
ร้ อ งขอ เมื่ อ ต้ อ งการเรี ย กใช้ API จะต้ อ งส่ ง token นี้ ม ากับ HTTP
request ด้วย เพื่อให้เซิฟเวอร์ตรวจสอบ รูปที่ 5 แสดงลาดับการทางาน

4.6) การพัฒนาเว็บไซต์
เว็ บ ไซต์ ถู ก ใช้ เ พื่ อ จัด การข้อ มู ล โดยรวมทั ้ง หมด เขีย นด้ ว ย
ASP.NET Core [9] และใช้โครงสร้างแบบ MVC เว็บเซิฟเวอร์นอกจาก
ทาหน้าที่เป็ นหน้าต่างจัดการข้อมูลโดยรวมแล้วยังทาหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูลการเข้าเรียนที่ส่งมาจากโทรศัพท์อาจารย์อกี ด้วย โดยเว็บไซต์มี
เมนูดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2: เมนูท่มี ใี ช้บนเว็บไซต์ของระบบ
เมนู
Administrator
Lecturer
Student
Subject

Attendance
Checking
result

การทางาน
เพิ่ ม /ลบ/แก้ ไ ข/
แสดง
เพิ่ ม /ลบ/แก้ ไ ข/
แสดง
เพิ่ ม /ลบ/แก้ ไ ข/
แสดง
เพิ่ ม /ลบ/แก้ ไ ข/
แสดง

คาอธิ บาย
จัดการผูด้ แู ลระบบ
จัดการผูส้ อน

รูปที่ 5: ลาดับการทางานของ JSON Web Token

จัดการนักเรียน

สาหรับสิทธิการใช้
์
งานระบบของผูใ้ ช้งานในระดับ มีดงั ตารางที่ 3

จัดการรายวิชารวมถึงเพิม่
นักศึกษาและอาจารย์ประจา
วิชา
เพิ่ ม /ลบ/แก้ ไ ข/ จัดการเวลาการเข้าห้องเรียน
แสดง
ของแต่ละวิชา
แสดง
แสดงผลการเช็คชื่อแบบ realtime

ตารางที่ 3: สิทธิการใช้
์
งานสาหรับผูใ้ ช้งานในระบบ
Administrator Lecturer Student Anonymous

เว็บ ไซต์มีร ะบบรายงานการเช็ค ชื่ อ แบบ Real-time ซึ่ง จะแจ้ ง
สถานะการเข้ า ห้ อ งเรี ย นทั น ที เ มื่ อ เช็ ค ชื่ อ ระบบรายงานนี้ ใ ช้
WebSocket ซึ่ง เป็ น การสร้า ง socket บนโปรโตคอล HTTP ซึ่ง ปกติ
HTTP จะทางานเป็ นแบบ request–response นัน่ คือจะไม่สามารถรับ
ข้ อ มู ล ที่ ส่ ง มาจากเซิ ฟ เวอร์ โ ดยที่ ย ัง ไม่ เ คยร้ อ งขอไปก่ อ น แต่
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จัดการบัญชี:
อาจารย์

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

จัดการบัญชี:
นักศึกษา

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

กาหนดเวลาการ
เข้าห้อง
ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ดูการเข้า
ห้องเรียน

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้
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4.8) ขัน้ ตอนวิธกี ารตรวจสอบนักเรียน
สถานะการเช็คชื่อมีทงั ้ หมด 4 สถานะดังนี้
1. ตรงเวลา
2. เข้าสาย
3. เข้าเรียนแต่ขาด เป็ นสถานะสาหรับอาจารย์ท่ตี อ้ งการเช็คชื่อ
ว่านักศึกษามาเรียน แต่ไม่ได้คะแนนเข้าห้องเรียน สามารถ
เลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่
4. ขาดเรียน
ลาดับการตัดสินใจแสดงดังรูปที่ 6

NFC จานวน 3 คน ใช้ระยะเวลา 7.48 วินาที โดยเฉลี่ยแล้ว ใช้ เ วลา
2.49 วินาที ต่อ 1 คน จะเห็นได้ว่า NFC นัน้ เร็วกว่าการขานชื่อ ด้ว ย
ปากประมาณ 0.75 วินาที ซึ่งเร็วกว่าถึง 30.12 %
6) สรุป
งานวิจยั ชิ้นนี้มีวตั ถุป ระสงค์ท่จี ะนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยี
NFC บนระบบปฏิบตั ิการ Android เวอร์ชนตั
ั ่ ง้ แต่ 4.4 ขึน้ ไปมาช่วยใน
การพัฒนาระบบเช็คชื่อ เพื่อเพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพแทนระบบ
การเช็คชื่อนักเรียนในแบบเดิม โดยที่มกี ารนามาประยุกต์ร่วมกับ Web
Application ทาให้นักเรียนสามารถตรวจสอบตารางการเช็คชื่อได้โดย
ทันทีว่าตนนัน้ ได้ทาการเช็คชื่อเเล้วหรือ ไม่ โดยได้มีการทดสอบด้ว ย
นัก เรีย นจ านวน 3 คน โดยการเช็ค ชื่อด้ว ยการขานชื่อใช้เ วลา 3.24
วินาที ต่อ 1 คน และการเช็คชื่อด้วยแอปพลิเคชันใช้เวลา 2.49 วินาที
ต่อ 1 คน ทาให้ทราบว่าการเช็คชื่อด้วยแอปพลิเคชันทาให้ได้ระยะเวลา
ที่รวดเร็วกว่าการขานเรียก 0.75 วินาที คิดเป็ น 30.12 % ผูว้ จิ ยั หวังว่า
การนาเสนองานวิจยั ฉบับนี้ สามารถช่วยลดระยะเวลาการเช็คชื่อได้และ
ผูว้ ิจยั หวังว่าจะเป็ นประโยชน์ในระบบการศึกษาไทยในอนาคตโดยใน
อนาคตผู้วิจ ัย มีแนวคิด ที่จะน า ระบบสแกนลายนิ้ ว มือ มาร่ ว มใช้กบั
ระบบการเช็คชื่อนี้ดว้ ยเนื่องจากเป็ นการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย
ในระบบ อีก ทัง้ โทรศัพ ท์มือ ถือส่ว นมากในอานาคตจะมีร ะบบสแกน
ลายนิ้วมือเป็ นพื้นฐานอย่างที่มกี ารใช้งาน NFC บนโทรศัพท์มือถือใน
ั บนั
ปจจุ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัย ฉบับ นี้ ไ ด้ร ับ ค าแนะน าและช่ ว ยเหลือ ในการจัด ท าจาก
คุณศรัณยู ศรีวจิ ติ รานนท์
เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 6: Flowchart แสดงการตัดสินสถานะการเข้าห้องเรียน

[1]

5) การประเมินผล
การประเมินผลการทดสอบการเช็คชื่อด้วยระบบ NFC บนสมาร์ท
โฟนจานวน 4 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีระบบปฎิบตั กิ ารตัง้ แต่ Android
4.4 ขึน้ ไป โดยจะเปรียบเทียบความรวดเร็วระหว่างการเช็คชื่อด้วยการ
ขานชื่อกับการเช็คชื่อด้วยระบบ NFC โดยใช้จานวนคนที่มาทดสอบ 3
คน โดยมีผลการทดลองดังตารางที่ 4

[2]
[3]

ตารางที่ 4: ตารางเปรียบเทียบเวลาระหว่างการเช็คชื่อแบบธรรมดาและ
ใช้แอปพลิเคชัน
การเช็คชื่อธรรมดา
เวลาที่ใช้เช็คชื่อ
ทัง้ หมด
เวลาเฉลี่ยต่อคน

9.74 วินาที

การเช็คชื่อด้วย
แอปพลิเคชัน
7.48 วินาที

3.24 วินาที

2.49 วินาที

[4]

[5]
[6]

การเช็คชื่อด้วยการขานชื่อจานวน 3 คน ใช้ระยะเวลา 9.74 วินาที
โดยเฉลี่ยใช้เวลา 3.24 วินาที ต่อ 1 คน สาหรับการเช็คชื่อด้วยระบบ
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