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บทคัดย่อ
ทหารมี ห น้ า ที่รั ก ษาความสงบสุ ข ภายในประเทศ จึ ง จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารฝึ กซ้ อ มอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ เพื่ อให้ เกิดความชานาญในการใช้ อาวุ ธ ซึ่ งในปั จจุ บันระบบยืมคืนอาวุ ธที่ยากต่ อ การ
ตรวจสอบ จึงได้ คิดค้ นคว้ าเพื่อให้ การดาเนินงานระบบยืมคืนให้ มีความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ และ
ทันสมัย
ดังนั้น จึงมีความริเริ่มในการคิดค้ นและพัฒนาระบบบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ กอง
พันระวังป้ องกัน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ นหน่วยต้ นแบบควบคู่ไปกับระบบเอกสารที่ใช้ อยู่
เดิมโดยจะพัฒนาเป็ นระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสามารถรองรับการเปิ ดผ่านระบบ Intranet ของหน่วย
โดยระบบจะทาการเก็บบันทึกข้ อมูลการยืมและคืนอาวุธ แจ้ งเตือนกาลังพลในกรณีท่ไี ม่ได้ มาคืนอาวุธ
ตามเวลาที่กาหนดผ่านทาง อีเมล์ รวมทั้งสามารถสืบค้ นการยืมคืนของการฝึ กย้ อนหลัง
ผลการทดสอบระบบบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ กองพันฯ สามารถแจ้ งเตือนไปที่
อีเ มล์ ก าลั งพลที่ทาการยื มและคื น อาวุ ธในรอบการฝึ กนั้ น ๆ รวมทั้งการรายงานข้ อมู ลการเข้ า เวร
ประจาวัน/เดือน/ปี เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้ โดยมีพึงพอใจในภาพรวมของระบบงานเฉลี่ยอยู่
ในระดับความพึงพอใจมากที่สดุ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.84 หรือร้ อยละ 96.89
ค าส าคัญ อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ , เว็บ แอพพลิ เ คชั่ น , กองพั น ระวั ง ป้ องกัน ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กลาโหม

1

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม วิทยาลัยนวัตกรรม
ด้ านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
อาจารย์ท่ปี รึกษา

ABSTRACT
The military is responsible for maintain peace within the country, therefore it is
essential to practice using weapons in order to maintain a high level of expertise. For training,
weapons are typically loaned to personnel to be used for the duration of the training. However,
currently it is difficult to manage and audit.
The proposed solution is the development of a weapons management system for the
Security Battalion, which will be used in conjunction with the paper-based system. The proposed
system is a web-based application which will be deployed on the Intranet, which will keep a
record of the withdraw that each personnel makes, notifications for the personnel to return the
weapon through the use of email, as well as the ability to search through the records.
The weapons management system is able to notify personnel through the use of email
for each transaction they make during each training, generate a report for all the duty on a
daily/weekly/yearly basis. The overall satisfaction level for the system is 4.84 out of 5.0 which
results to 96.89% satisfactory level.
Keywords weapons management system, Security Battalion, web-based application

1.บทนา
ในปั จจุ บันทหารมีหน้ าที่รักษาความสงบสุขภายในประเทศ จึงจาเป็ นต้ องมีการฝึ กซ้ อม
อาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อให้ เกิดความชานาญในการใช้ อาวุธอันเนื่องมาจากในตอนนี้มีเหตุการณ์รุนแรงที่
เกิดขึ้นมากมายในประเทศซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา รวมถึงภารกิจ ที่ได้ รับมอบหมาย ที่ต้อง
รักษาความสงบสุขของบ้ านเมือง จึงจาเป็ นต้ องมีการฝึ กซ้ อมให้ มีความพร้ อมในการปฏิบัติการในด้ าน
ต่ า งๆ กองพั น ระวั งป้ องกัน สานั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม เป็ นหน่ ว ยงานหน้ า ที่เ กี่ยวข้ อ งและ
รั บผิดชอบเรื่ องมาตรการรั กษาในพื้ นที่ของ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ ซ่ึง
ชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ให้ รอดพ้ นจากการก่อการร้ าย การก่อวินาศกรรม การจารกรรม
การโจรกรรม และการบ่ อนทาลาย เป็ นต้ น ดังนั้นการให้ ความสาคัญด้ านการดูแลความปลอดภั ย
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ การควบคุมพาหนะที่เข้ า-ออกบริเวรหน่วยงานราชการ จึงถือเป็ นสิ่งที่สาคัญ
และมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้กองพันระวังป้ องกันฯ เป็ นหน่วยงานหนึ่ง
ของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหม ได้ ปฏิบัติตามนโยบายการรักษา
ความปลอดภัย กระทรวงกลาโหม ซึ่งปัจจุบันได้ ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้ วยการรักษาความ

ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 มีคลังอาวุธของหน่วยในการเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ในการเบิก -คืน เพื่อ
นาออกไปใช้ ในการฝึ กทบทวนการใช้ อาวุธให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ในปัจจุบันนั้นกอง
พั นระวังป้ องกันฯ ยังคงใช้ แนวทางในการปฏิบัติรูปแบบเดิมในการเบิกอาวุธ ซึ่งการทางานในรูป
แบบเดิม มีดังนี้
1) เสียเวลาในการจดบันทึกข้ อมูลในการเบิกอาวุธในแต่ละครั้ง
2) มีการบันทึกเข้ า-ออก ของอาวุธไม่เป็ นไปตามความจริง
3) มีความยุ่งยากในการเรียกค้ นข้ อมูลทั้งในปัจจุบันและย้ อนหลัง
4) เจ้ าหน้ าที่มีความหย่อนยานในการปฏิบัติหน้ าที่
จึ ง ท าให้ มี ค วามจ าเป็ นที่ ค วรพิ จ ารณาหามาตรการหรื อ แนวทางใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเบิก-คืน อาวุธยุทโธปกรณ์ ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีระบบการระบุลักษณะด้ วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification)
หรือ RFID ถือเป็ นเทคโนโลยีใหม่ ที่องค์กรต่างๆ ได้ เริ่มนามาใช้ งานในงานหลายประเภท ไม่ว่าจะ
เป็ นบัตรชนิดต่างๆ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรเอทีเอ็ม บัตรสาหรับผ่านเข้ าออกสานั กงาน
บัตรโดยสารของสายการบิน บัตรจอดรถ จนกระทั่ง ฉลากสินค้ าต่างๆ หรือแม้ แต่ฝังลงไปในตัวสัตว์
เพื่อบันทึกประวัติ เป็ นต้ น การนาระบบ RFID มาใช้ งานก็เพื่อประโยชน์ในการติดตามการเบิก -คืน
อาวุธยุทโธปกรณ์ ในการศึกษานี้จึงเป็ นสิ่งสาคัญและมีความจาเป็ นของการนาเทคโนโลยี RFID ซึ่งมี
ความเหมาะสมที่จะนามาปรับใช้ ในการพัฒนาระบบติดตามอาวุธยุทโธปกรณ์ กองพัน สห.สป.
ปัจจุบันเพื่อลดข้ อผิดพลาดจากการทางานในระบบเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ
แสดงถึงการระบุตัวตน สถานภาพของอาวุธ โปรแกรมควบคุมการทางานที่สามารถใช้ งานได้ ง่าย ซึ่งจะ
สะดวกต่อการเบิก-คืน และสามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือในการใช้ งาน ในเวลาอันรวดเร็ว

2.เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 เทคโนโลยี RFID กับการประยุกต์ใช้งาน
RFID ย่อมาจากคาว่ า Radio Frequency Identification เป็ นระบบที่นาเอาคลื่ นวิ ทยุ มาเป็ นคลื่ น
พาหะเพื่ อใช้ ในการสื่อสารข้ อมู ลระหว่ างอุปกรณ์สองชนิ ดที่เรี ยกว่ า แท็ก (Tag) และตัวอ่านข้ อมู ล
(Reader หรือ Interrogator) ซึ่งเป็ นการสื่อสารแบบไร้ สาย (Wireless) โดยการนาข้ อมูลที่ต้องการส่ง
มาทาการมอดูเลต (Modulation) กับคลื่นวิทยุแล้ วส่งออกผ่านทางสายอากาศที่อยู่ในตัวรับข้ อมูล ดัง
แผนผังการทางานของระบบ RFID ในรูปที่ 1

รูปที่ 1 การทางานของระบบ RFID

การประยุกต์ใช้ งาน RFID จะมีลักษณะการใช้ งานที่คล้ ายกับบาร์โค้ ด (Bar code) และยัง
สามารถรองรั บความต้ องการอีกหลายอย่างที่บาร์โค้ ดไม่สามารถตอบสนองได้ เนื่องจากบาร์ โค้ ดจะ
เป็ นระบบที่อ่านได้ อย่างเดียว (Read only) ไม่สามารถทาการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่อยู่บนบาร์ โค้ ดได้
แต่แท็กของระบบ RFID จะสามารถทั้งอ่านและบันทึข้อมูลได้ ดังนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนแปลง หรือ
ทาการบันทึกข้ อมูลที่อยู่ในแท็กได้ ตามความต้ องการของผู้ใช้ งาน
นอกจากนี้ ระบบ RFID ยั ง สามารถใช้ งานได้ แม้ ในขณะที่ วั ต ถุ ท่ี ก าลั ง เคลื่ อนที่
บางประเทศมีการใช้ ระบบ RFID ในการเก็บค่าผ่านทางด่วนโดยที่ผ้ ูใช้ บริการทางด่วนไม่ต้องหยุดรถ
เพื่อจ่ายค่าบริการ ผู้ใช้ บริการทางด่วนจะมีแท็กติดอยู่กบั รถ และแท็กจะทาการสื่อสารกับตัวอ่านข้ อมูล
ผ่ านสายอากาศขนาดใหญ่ ท่ีติดตั้งอยู่ ตรงบริ เวณทางขึ้นทางด่ วน ในขณะที่รถแล่ นผ่ านสายอากาศ
ตัวอ่านข้ อมูลก็จะคิดค่าบริการและบันทึกจานวนเงินที่เหลือลงในแท็กโดยอัตโนมัติ
ข้ อดีของระบบ RFID อีกอย่างก็คือ แท็กและตัวอ่านข้ อมูลสามารถสื่อสารผ่านตัวกลางได้
หลายอย่างเช่น นา้ , พลาสติก, กระจก หรือวัสดุทบึ แสงอื่นๆในขณะที่บาร์โค้ ดทาไม่ได้
แท็ก (Tag) นั้นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทรานสปอนเดอร์ (Transponder) แท็กจะทาหน้ าที่ส่ง
สัญ ญาญหรื อ ข้ อ มู ลที่บั น ทึก อยู่ ในแท็ก ตอบสนองไปที่ตัว อ่ า นข้ อ มู ล การสื่อ สารระหว่ า งแท็ก และ
ตั ว อ่ า นข้ อ มู ล จะเป็ นแบบไร้ สายผ่ า นอากาศ ภายในแท็ก จะประกอบไปด้ ว ย ชิ ป สารกึ่ ง ตั ว น า
(Semiconductor Chip) ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กบั สายอากาศ สามารถแบ่งชนิดของแท็กออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1) แท็ก ชนิ ด แอ็ก ตี ฟ (Active Tag) แท็ก ชนิ ด นี้ จะมี แ บตเตอรี่ อ ยู่ ภ ายใน เพื่ อ ป้ อน
พลังงานไฟฟ้ าให้ แท็กทางานโดยปกติ เราจะสามารถทั้งอ่านและเขียนข้ อมูลลงในแท็กชนิดนี้ได้ และ
การที่ต้องใช้ แบตเตอรี่ จึงทาให้ แท็กชนิดแอ๊กตีฟมีอายุการใช้ งานจากัดตามอายุ ของแบตเตอรี่ เมื่อ
แบตเตอรี่ หมดก็ต้อ งนาแท็กไปทิ้งไม่ สามารถนากลั บ มาใช้ ใหม่ ได้ เนื่ องจากจะมีการซี ล (seal) ที่
ตัวแท็กจึ งไม่ สามารถเปลี่ ยนแบตเตอรี่ ได้ อย่ างไรก็ตามเราสามารถออกแบบวงจรของแท็กให้ กิน
กระแสไฟน้ อยๆ ก็อาจจะมีอายุการใช้ งานนานนับสิบปี แท็กชนิดแอ็กทีฟนี้จะมีกาลังส่งสูงและระยะ
การรับส่งข้ อมูลไกลกว่าแท็กชนิดพาสซีฟ นอกจากนี้ยังทางานในบริเวณที่มีสญ
ั ญาณรบกวนได้ ดี
2) แท็กชนิดพาสซีฟ (Passive Tag) จะไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายใน แต่จะทางานโดยอาศัย
พลังงานไฟฟ้ าที่เกิดจากการเหนี่ยวนาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจากตัวอ่านข้ อมูล จึงทาให้ แท็กชนิดพาสซีฟ
มีนา้ หนักเบากว่าแท็กชนิดแอ็กทีฟ ราคาถูกกว่า และมีอายุการใช้ งานไม่จากัด แต่ข้อเสียก็คือระยะการ
รับส่งข้ อมูลใกล้ และตัวอ่านข้ อมูลจะต้ องมีความไวสูง นอกจากนี้แท็กชนิดพาสซีฟมักจะมีปัญหาเมื่อ
นาไปใช้ งานในสิ่งแวดล้ อมที่มีสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ ารบกวนสูงอีกด้ วย แต่ข้อได้ เปรียบในเรื่องราคา
และอายุการใช้ งานทาให้ แท็กชนิดพาสซีฟนี้เป็ นที่นิยมมากกว่า

Reader หรื อ Interrogator หน้ า ที่สาคั ญ ของตั ว อ่ า นข้ อ มู ล (Reader หรื อ Interrogator)
ก็คือการรับข้ อมูลที่ส่งมาจากแท็ก แล้ วทาการตรวจสอบความผิดพลาดของข้ อมูล ถอดรหัสข้ อมูล และ
นาข้ อมูลผ่านเข้ าสู่กระบวนการต่อไป นอกจากนี้ตัวอ่านข้ อมูลที่ดีต้องมีความสามารถในการป้ องกัน
การอ่านข้ อมูลซา้ เช่น ในกรณีท่แี ท็กถูกวางทิ้งอยู่ในบริ เวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ตัวอ่านข้ อมูลสร้ าง
ขึ้น หรืออยู่ในระยะการรับส่ง ก็อาจทาให้ ตัวอ่านข้ อมูลทาการรับหรืออ่านข้ อมูลจากแท็กซา้ อยู่เรื่อยๆ
ไม่ส้ นิ สุด
ดังนั้นตัวอ่านข้ อมูลที่ดีต้องมีระบบป้ องกันเหตุการณ์เช่นนี้ท่เี รียกว่าระบบ "Hands Down
Polling" โดยตัวอ่านข้ อมูล จะสั่งให้ แท็กหยุดการส่งข้ อมูลในกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หรืออาจมี
บางกรณี ท่ีมี แ ท็ก หลายแท็ก อยู่ ใ นบริ เ วณสนามแม่ เ หล็ก ไฟฟ้ าพร้ อมกั น หรื อ ที่เ รี ย กว่ า "Batch
Reading" ตัวอ่านข้ อมูลควรมีความสามารถที่จะจัดลาดับการอ่านแท็กทีละตัวได้
2.2 เทคโนโลยี Web Application กับการประยุกต์ใช้งาน
2.2.1 เทคโนโลยี Web Application
Web Application คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่งมีข้อดีคือ ข้ อมูลต่างๆ ในระบบมี
การไหลเวี ยนในแบบ Online ทั้งแบบ Local (ภายในวงLAN) และ Global (ออกไปยังเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต) ทาให้ เหมาะสาหรั บงานที่ต้องการข้ อมูลแบบ Real Time ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใช้
งานง่าย เหมือนกับท่านทากาลังท่องเว็บ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาจะตรงกับความต้ องการกับหน่วยงาน
หรื อห้ างร้ านมากที่สุด ไม่เหมือนกับโปรแกรมสาเร็จรูปทั่วไป ที่มักจะจัดทาระบบในแบบกว้ างๆ ซึ่ง
มักจะไม่ ตรงกับความต้ องการที่แท้ จริ ง ระบบสามารถโต้ ตอบกับลูกค้ า หรื อผู้ใช้ บริ การแบบ Real
Time ทาให้ เกิดความประทับใจ เครื่องที่ใช้ งานไม่จาเป็ นต้ องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น
ตัวอย่ างระบบงานที่เหมาะกับเว็บแอพพลิ เคชั่ น เช่ น ระบบการจองสินค้ าหรื อบริ การ
ต่างๆ เช่ น การจองที่พัก การจองโปรแกรมทัวร์ การจองแผ่น CD-DVD ฯลฯ ระบบงานบุคลากร
ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสั่งซื้อแบบพิ เศษ ระบบงานในโรงเรี ยน เช่ น ระบบงานวัดและ
ประเมินผล ระบบงานปกครอง ระบบงานห้ องสมุด ระบบการลงทะเบียน เช็คเกรด หรือระบบงาน
อื่นๆ ที่ต้องการนาข้ อมูลมา Online
ค่าใช้ จ่ายในการทาเว็บแอพพลิเคชั่น ปกติจะใช้ วิธีการคานวณจากขอบเขตของระบบงาน
และปริมาณของข้ อมูลที่ไหลเวียนในระบบ รวมถึงปัจจัยด้ านอื่นๆ ซึ่งทางเว็บโปรแกรมเมอร์จะคานวณ
ราคาออกเป็ นงานๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าใช้ จ่ายต่างๆ ต่อไปนี้รวมกัน ค่าจัดทาระบบงาน ค่าชื่อ
โดเมน และ Web Hosting (ในกรณีจะนาระบบออกทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ค่าบริการหลังการขาย
ค่าHardware และอุปกรณ์ด้านเครื อข่า ย เพิ่ มเติม อื่นๆ โดยการทางานของ Web Application นั้น
โปรแกรมส่วนหนึ่งจะวางตัวอยู่บน Rendering Engine ซึ่งตัว Rendering Engine จะทาหน้ าที่หลั กๆ

คือนาเอาชุดคาสั่งหรือรูปแบบโครงสร้ างข้ อมูลที่ใช้ ในการแสดงผล นามาแสดงผลบนพื้นที่ส่วนหนึ่งใน
จอภาพ โปรแกรมส่วนที่วางตัว อยู่ บน Rendering Engine จะทาหน้ าที่หลั กๆ คือการเปลี่ ยนแปลง
แก้ ไขสิ่งที่แสดงผลจัดการตรวจสอบข้ อมู ลที่รับเข้ ามาเบื้องต้ นและการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการ
ทางานหลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์ในลักษณะ Web Application แบบเบื้องต้ น
ฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ จะประกอบไปด้ วยเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ซ่ึ งทาหน้ าที่เชื่ อมต่ อกับไคลเอนต์ตาม
โปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะทาหน้ าที่ส่งไฟล์ท่เี กี่ยวเนื่องกับการแสดงผล
ตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติ ท่ัว ไปแล้ ว เว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ จ ะมี ส่ ว นประมวลผลซึ่ ง อาจจะเป็ นตั ว
แปลภาษา เช่ น Script Engine ของภาษา PHP หรื ออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework ซึ่งมีส่วน
แปลภาษา CLR (Common Language Runtime) ที่ใช้ แปลภาษา intermediate จากโค้ ดที่เขียนด้ วย
VB.NET หรื อ C#.NET หรื ออาจจะเป็ น J2EE ที่มีส่วนแปลไบต์ โค้ ดของคลาสที่ได้ จากโปรแกรม
ภาษาจาวา เป็ นต้ น
2.3 การแจ้งเตือนผ่าน Line Application
2.3.1 Line Notify
เป็ นบริการของ LINE ที่ให้ สามารถส่งข้ อความ การแจ้ งเตือนต่างๆ ไปยังบัญชีหรือกลุ่ม
ต่างๆได้ ผ่านทาง API ดังรูปที่ 2 โดยที่ LINE ได้ เตรียมไว้ ให้ โดย Line Notify มีความสามารถดังนี้
- ส่ง Notification มายังตัวเราเอง
- ส่ง Notification ไปยัง Line Group ที่เราอยู่ (เราต้ องเพิ่ม Line Notify เข้ ามาในLine
Group นั้นด้ วย)
- ส่ง ข้ อความ Text, รูปภาพ และ Sticker ได้

รูปที่ 2 Line Notify สาหรับ Web Service
2.3.2 หลักการทางาน Line Notify
ในการใช้ Line Notify นั้น จาเป็ นต้ องมีการขอ Token จากผู้ให้ บริการ Line เสียก่อน ซึ่ง
โทเคนนั้นเอาไว้ อ้างอิงตัวตนของ LINE Notify จากน้ั นจึงจะสามารถส่งข้ อความไปยัง LINE Notify
ได้ ตามช่องทางต่างๆ ผ่าน API เช่น เขียนโปรแกรมส่งจาก PHP / PYTHON / ARDUINO C/C++

ซึ่งวิธีการใช้ งานได้ น้ัน ขั้นแรกเราต้ องมี Line Account ที่ลงทะเบียนด้ วย Email เพื่อใช้ ในการสมัคร
Line Notify โดยสามารถเข้ าไปสมัครเพื่ อรั บโทเคนได้ ท่ี http://notify-bot.line.me/th ดังรูปที่ 3 รูปที่ 6

รูปที่ 3 หน้ าจอแสดงการลงทะเบียนขอรหัสโทเคน
จากรูปที่ 3 ให้ ทาการเข้ าเว็ปไซต์ http://notify-bot.line.me/th เพื่อทาการล็อกอินรับโท
เคน โดยใช้ อเี มล์ท่ที าการสมัครกับ Application Line

รูปที่ 4 หน้ าแสดงวิธกี ารเอารหัส Token โดยเลือก Generate token
จากรูปที่ 4 หลังจากทาการล็อกอินในหน้ าแรกเรียบร้ อย ให้ ทาการเลือก Generate Token
ต่อไป

รูปที่ 5 หน้ าจอแสดงวิธกี ารตั้งชื่อโทเคนที่ต้องการและทาการเลือก Generate token

จากรูปที่ 5 เมื่อทาการ Generate token ระบบจะให้ ใส่ข้อมูลชื่อ Token ตามที่ต้องการหลังจาก
นั้นให้ ทาการเลือก Generate token

รูปที่ 6 หน้ าจอแสดงการได้ รับโทเคน
จากรูปที่ 6 หลังจากได้ ทาการ Generate token ระบบจะให้ token เพื่อนามาใช้ ในระบบ
แจ้ งเตือนของ Application Line ต่อไป
2.3.3 การพัฒนาระบบเพือ่ ใช้งาน Line Notify
Line Group ด้ วย PHP เหมาะสาหรับการแจ้ งเตือนกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น
รายการสมัครสมาชิก, กิจกรรมที่เกิดขั้นบนเว็บ, รายการสั่งซื้อ, การชาระเงิน สามารถส่งข้ อความเข้ า
ได้ ใน Line ส่วนตัว หรือจะเป็ น Group ต่างๆ ก็สามารถทาได้ เช่นเดียวกันดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 แสดงคาสั่ง Code ที่ใช้ งาน Line Notify

3. วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 ภาพรวมของระบบ
3.1.1 ระบบเดิม
กองพันระวังป้ องกัน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็ นหน่วยที่มีการใช้ อาวุธ
อยู่ตลอด ตามภารกิจที่ได้ รอบมอบหมายจึงจาเป็ นต้ องมีการเบิกอาวุธ เพื่อนาไปใช้ ในการฝึ กซ้ อม ซึ่ง
ในระบบดั้งเดิมจะต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ประจาอยู่ท่หี ้ องคลังอาวุธ ดาเนินการคอยนาเบิกอาวุธฯ ออกไปใช้

ในการฝึ กฝน ซึ่งจะมีการบันทึกข้ อมูลไว้ ในสมุดบันทึกของการเบิกอาวุธของหน่วย รายละเอียดดังรูปที่ 8
และรูปที่ 9

รูปที่ 8 การยืม – คืน อาวุธยุทโธปกรณ์แบบเดิม

รูปที่ 9 ภาพรวมกระบวนการยืมคืนอาวุธในระบบเดิม
3.1.2 ระบบยืมคืนแบบใหม่
ในส่วนของการทางานในระบบใหม่ ในส่วนของการยืมคืนของห้ องคลั งอาวุ ธนั้น จะใช้
ระบบคอมพิ วเตอร์ ท่ีคอยบริ หารจั ดการ ระบบบริหารการเบิกอาวุธฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะ
อาวุธรวมถึงตรวจสอบจานวนคงเหลือของอาวุธในคลังอาวุธได้ ทันที แม้ ไม่ ได้ อยู่ ท่ีคลั งอาวุ ธก็ตาม
สามารถแจ้ งเตือนผ่านทาง Email ทั้งในขณะยืมและคืน แจ้ งเตือนผ่านทาง Line ในกรณีไม่ได้ นาอาวุธ
มาคืนที่ห้องคลังอาวุธตามเวลาที่กาหนด อีกทั้งสามารถเรียกดูรายงานการยืมคืนย้ อนหลังได้ ดังรูปที่
10

รูปที่ 10 ระบบการยืมคืนแบบใหม่

3.2 โครงสร้างของระบบ
โครงสร้ างของระบบบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ กองพันระวังป้ องกัน สป. โดยมี
เทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ อง คือ Tag RFID , RFID Reader , Computer โดยมีผ้ ูใช้ งานในระบบ ได้ แก่ กาลัง
พล ผู้บังคับบัญชา และผู้ดูแลระบบ (เจ้ าหน้ าที่คลัง) ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 ภาพโครงสร้ างระบบ
3.3 Hardware Diagram

รูปที่ 11 Hardware Diagram
จากรูปที่ 11 นั้น กาลังพลนั้นมีบัตรประจาตัว RFID อยู่แล้ ว และ ปื นได้ มี TAG RFID
ของตัวเองซึ่งเมื่อกาลังพลต้ องการยืมหรือคืนอาวุธจะต้ องนา tag ดังกล่าวอ่านที่ตัว RFID Reader ซึ่ง
ตัว RFID Reader จะเชื่อมต่อผ่านระบบบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ กองพัน สห.สป. ผ่านทาง
Port USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีการถ่ายรูปกาลังพลขณะยืมและคืน ซึ่งภาพจะถูกบันทึกไป
ในฐานข้ อมูล โดยระบบที่ได้ ทาการทดลองได้ ใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
1) Tag Rfid (คีย์การ์ด (โดยลักษณะของประเภทนี้ เป็ นการส่งข้ อมูลแบบไม่สัมผัสและ
พลังงาน ) ไม่ ต้องใช้ แบตเตอรี่ (ระยะการใช้ งานสูงสุดที่ 10 ซม.โดยระยะการใช้ งานจะขึ้น อยู่ กับ
รูปทรงของเสาอากาศ มีคลื่นความถี่อยู่ท่125
ี
MHz ถ่ายโอนข้ อมูล106 kbit/s ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 Tag RFID CARD
2) RFID Reader ความจุ 65 k แรงดันไฟฟ้ า 5 โวลด์ เวลาในการอ่าน 102 วินาที
รองรับการทางานของบัตรที่มีความถี่ 125 KHZ โดยมีระยะตรวจจับ 3 – 10ซม .สนับสนุนการใช้
งานในระบบปฏิบัติการ Windows Application และรองรับการใช้ งาน USB 2.0ดังรูปที่13
3)

รูปที่ 13 RFID Reader
3.4 Windows Application
ในส่วนระบบการทางานของ Window Application แบ่ งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) เป็ น
การใช้ ทางานในส่วนการยืมอาวุธ และ (2) การใช้ ทางานในส่วนการการคืนอาวุธ ซึ่งในส่วนการทางาน
เริ่มต้ นโดยผู้ดูแลระบบได้ ทาการเก็บข้ อมูลกาลังพล และรหัส RFID ประจาตัว และ รหัส RFID อาวุธ
และเมื่อมีการยืมอาวุธในการฝึ กซ้ อม ให้ กาลังพลที่มีรายชื่อตามคาสั่งการฝึ กตามวงรอบที่บันทึกเข้ าสู่
ระบบ ทาการหยิบอาวุธปื นและบันทึกข้ อมูลการยืมปื น และคืนปื นเมื่อทาการฝึ กซ้ อมเรียบร้ อยแล้ ว
ผ่านระบบเครื่องอ่าน Reader ซึ่งเป็ นการอ่านข้ อมูลบัตรกาลังพลและอ่านข้ อมูลปื น 10 หลัก โดยใน
ส่วนของ Windows Application นี้ ได้ ใช้ ภาษา C# และ โปรแกรม Visual Studio
ในการพัฒนาระบบ และใช้ Mysql สาหรับการจัดเก็บฐานข้ อมูล ดังรูปที่ 14 และ
รูปที่ 15

รูปที่ 14 การทางานของ Window Application ขณะยืมอาวุธพร้ อมบันทึกข้ อมูล

รูปที่ 15 การทางานของ Window Application ขณะคืนอาวุธพร้ อมบันทึกข้ อมูล
3.5 หลักการทางานโปรแกรม
3.5.1 กระบวนการในการยืมอาวุธยุทโธปกรณ์

รูปที่ 16 กระบวนการในการยืมอาวุธยุทโธปกรณ์
จากรูปที่ 16 กาลังพลได้ ทาการทาบบัตร RFID ประจาตัวลงที่ตัวอ่าน RFID Reader ถ้ ามีการ
ลงทะเบียนเพื่อใช้ ในการฝึ กครั้งนั้นๆ จะมีสัญลักษณ์สีเขียวที่ข้อความขึ้นแปลว่าสามารถยืมได้ หลังจาก
นั้นกาลังพลก็ทาการทาบ Tag Rfid ของปื นลงที่ตัวอ่าน RFID Reader หลังจากตรวจสอบว่าสามารถยืม
ได้ ขั้นตอนต่อไป จะเป็ นการถ่ายรูปในขณะยืมเพื่อเก็บเป็ นข้ อมูลการยืมเพื่อใช้ ในการตรวจสอบภายหลัง
ได้ และบันทึกผลรวมถึงทาการแจ้ งเตือนการยืมไปที่อีเมล์ของกาลังพลนายนั้น

3.5.2 กระบวนการในการคืนอาวุธยุทโธปกรณ์

รูปที่ 17 กระบวนการในการคืนอาวุธยุทโธปกรณ์
จากรูปที่ 17 กาลังพลได้ ทาการทาบบัตร RFID ประจาตัวลงที่ตัวอ่าน RFID Reader ถ้ ามี
การยืมไปแล้ ว จะมีการแจ้ งเตือนว่าสามารถคืนได้ กาลังพลก็ทาการทาบ Tag Rfid ของปื นลงที่ตัวอ่าน
RFID Reader หลังจากตรวจสอบว่าสามารถคืนได้ ขั้นตอนต่อไป จะเป็ นการถ่ายรูปในขณะคืนเพื่อเก็บ
เป็ นข้ อมูลการคืนเพื่อใช้ ในการตรวจสอบภายหลังได้ และบันทึกผลรวมถึงทาการแจ้ งเตือนการคืนไปที่
อีเมล์ของกาลังพลนายนั้น

4 ผลและอภิปรายผล
ตอนที ่ 1 ทดสอบการบันทึกข้อมูลข้าราชการเข้าสู่ระบบ ค้นหา ลบ แก้ไข อัพเดตข้อมูล,
เพิ่มข้อมูลกองงาน, เพิ่มข้อมูลยศทหารดังรูปที ่ 18

รูปที่ 18 หน้ าจอการเพิ่มข้ อมูลกาลังพลเข้ าสู่ระบบ

ตอนที ่ 2 ทดสอบการบันทึกข้อมูลอาวุธ

รูปที่ 19 หน้ าจอการเพิ่มข้ อมูลอาวุธยุทโธปกรณ์
ในส่วนการของข้ อ มู ลอาวุ ธ เพื่ อให้ ง่า ยต่ อการดู สถานะอาวุธนั้ น ระบบจะมีหน้ าต่าง
ตารางการแสดงถึ ง จ านวนคงเหลื อ และสถานะของอาวุ ธ ปื นแต่ ล ะกระบอกโดยหน้ าต่ า งนี้ จะ
ประกอบด้ วยแถบสีบอกสถานะ ดังรูปที่ 20 – รูปที่ 21
สถานะแถบสีแดง แสดงสถานะอาวุธ รอจาหน่าย
สถานะแถบสีเหลือง แสดงสถานะอาวุธ รอซ่อม
สถานะแถบสีเขียว แสดงสถานะอาวุธ พร้ อมใช้ งาน

รูปที่ 20 เมนูแสดงการแก้ ไข ลบ ข้ อมูลอาวุธ

รูปที่ 21 แสดงสถานะอาวุธรวมถึงจานวนคงเหลือ

ตอนที ่ 3 ทดสอบการบันทึกข้อมูลการฝึ ก

รูปที่ 22 หน้ าจอการเพิ่มข้ อมูลคาสั่งการฝึ ก
จากรูปที่ 22 เป็ นการหน้ าต่างแสดงการทดสอบการบันทึกข้ อมูลการฝึ กในระบบซึ่งผู้ดูแล
ระบบทาการเพิ่มคาสั่งฝึ กหลังจากผู้บังคับบัญชาทาการอนุมัติรอบการฝึ กเรียบร้ อยแล้ ว
ตอนที ่ 4 ทดสอบการเพิ่มรายชือ่ กาลังพล เข้ารอบการฝึ กนัน้ และการแจ้งเตือนในการเพิ่มข้อมูลกาลัง
พลในรอบการฝึ ก

รูปที่ 23 แสดงการเพิ่มชื่อกาลังพล เข้ ารอบการฝึ กนั้นๆ
จากรูปที่ 23 เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติรอบการฝึ กและรายชื่อกาลังพลที่ทาการฝึ กในรอบ
นั้น ผู้ดูแลต้ องทาการเพิ่มรายชื่อกาลังพลเข้ ารอบคาสั่ง เพื่อให้ กาลังพลมีสิทธิ์ในการเบิกอาวุธเพื่อนา
อาวุธไปทาการฝึ กต่อไป

รูปที่ 24 การแจ้ งเตือนในการเพิ่มข้ อมูลกาลังพลในรอบการฝึ ก
จากรูปที่ 24 เมื่อผู้ดูแลระบบทาการเพิ่มข้ อมูลกาลังพลเข้ ารอบการฝึ ก ระบบจะทาการส่ง
การแจ้ งเตือนผ่านอีเมล์ของกาลังพลนายนั้น

ตอนที ่ 5 ทดสอบการแจ้งเตือนผ่าน Email ทัง้ ยืมและคืนอาวุธ
การทางานในส่วนแจ้ งเตื อนทางอีเมล์น้ ีต้องมียืมหรือคืน หลังจากมีกระบวนการยืมแล้ ว
ระบบจะทาการบันทึกข้ อมูลการยืมในครั้งนั้นๆ พร้ อมทั้งส่งการแจ้ งเตือนมาที่อกี เมล์ของกาลังพลนาย
นั้น ดังรูปที่ 25 – รูปที่ 27

รูปที่ 25 การทางานของ Window Application ในขณะที่แจ้ งเตือนมายังอีเมล์

รูปที่ 26 แสดงการแจ้ งเตือนไปที่อเี มล์ของกาลังพลที่ทาการยืมและคืน

รูปที่ 27 ข้ อมูลการแจ้ งเตือนผ่านอีเมล์

ตอนที ่ 6 ทดสอบการแจ้งเตือนผ่าน Email และ Line ในขณะทีก่ าลังพลไม่ได้มาคืนอาวุธ
ตามเวลาทีก่ าหนด โดยมีรายละเอียด ดังรูปที ่ 28 – รูปที ่ 30

รูปที่ 28 แจ้ งเตือนกาลังพลผ่านทางเมลล์ในกรณีไม่ได้ มาคืนปื น ตามเวลาที่กาหนด

รูปที่ 29 การแจ้ งเตือนไปที่อเี มล์อกี ครั้งโดยผู้ดูแลระบบทาการแจ้ งเตือน

รูปที่ 30 การแจ้ งเตือน Line ในกรณีไม่ได้ นาอาวุธปื นมาคืนตามเวลาที่กาหนด

ตอนที ่ 7 ทดสอบการเรียกดูรายงานการยืมคืนย้อนหลัง
การทางานส่วนนี้ผ้ ูดูแลระบบหรือผู้บังคับบัญชาสามารถ เลือกวัน เดือน ปี ได้ เลย เพื่อให้ ระบบ
สรุปผลการยืมคืนได้ ทนั ที ดังรูปที่ 31

รูปที่ 31 การดูข้อมูลการยืนคืนย้ อนหลัง
ตอนที ่ 8 ทดสอบการรายงานการยืมคืนให้ผบู ้ งั คับบัญชา
การทางานหลังจากมีการฝึ กเสร็จสิ้น ผู้ดูแลระบบสามารถนารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาได้ ต่อไป
ดังรูปที่ 32 – รูปที่ 33

รูปที่ 32 การนารายงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

รูปที่ 33 รูปแบบรายงานการยืมคืน

การทดสอบประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ผลการทางานของระบบ ได้ ทาการทดสอบเพื่อหา
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ (1) ประสิทธิภาพการยืมอาวุธ
และ (2) ประสิทธิภาพการคืนอาวุธ ซึ่งเป็ นการทดสอบ ประสิทธิภาพทางด้ านเวลาในการทางานตั้งแต่
การทาบบัตร RFID ของอาวุธปื น หลังจากนั้นเมื่อระบบยืนยันข้ อมูลสาเร็จ ระบบจะทาการส่งเมล์แจ้ ง
เตือนไปยังกาลังพลที่ยืมอาวุธ หรือคืนอาวุธ ทั้งนี้ได้ ทดสอบประสิทธิภาพการยืมอาวุธ และคืนอาวุธ
ตามรายชื่อของคาสั่งการฝึ ก จานวน 15 นาย โดยเป็ นการทดสอบครั้ งละ 1 นาย มีผลการทดสอบ
ทางด้ านประสิทธิภาพเวลาดังนี้
1. เวลาในการแจ้ งเตือนในการยืมของกาลังพล ตั้งแต่กาลังพลนายที่ 1 เรียงลาดับไป จนถึง
คนที่ 15 ทดสอบทั้งหมดจานวน 15 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยต่อนายเป็ น 8.06 วินาที
2. เวลาในการแจ้ ง เตื อ นในการคื น ให้ กั บ ก าลั ง พลนายนั้ น ตั้ ง แต่ ก าลั ง พลนายที่ 1
เรียงลาดับไป จนถึงคนที่ 15 ทดสอบทั้งหมดจานวน 15 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยต่อนายเป็ น 7.53 วินาที
ผลการทดสอบระบบด้ านประสิทธิภาพเวลาในการทางานเพื่อส่งเมล์แจ้ งเตือนกาลังพลที่
เข้ ามายืมและคืนอาวุธของการฝึ ก สรุปได้ ว่า ระบบใช้ เวลาในการส่งเมล์ในการยืมอาวุธต่อกาลังพล 1
นายใช้ เวลา 8.06 วินาที และระบบใช้ เวลาในการส่งเมล์ในการคืนอาวุธต่อกาลังพล 1 นายใช้ เวลา
7.53 วินาทีรายละเอียดตามตารางที่ 1 – ตารางที่ 2 และรูปที่ 34
ตารางที่ 1 ตารางการทดสอบระบบประสิทธิภาพเวลาในการแจ้ งเตือนการยืม

ตารางที่ 2 ตารางการทดสอบระบบประสิทธิภาพเวลาในการแจ้ งเตือนการคืน

รูปที่ 34 กราฟแสดงผลประสิทธิภาพเวลาการยืมคืนอาวุธ
จากรูปที่ 34 กราฟแสดงประสิทธิภาพเวลาในการยืมคืนอาวุธ การใช้ เวลาในการยืมคืนใน
แต่ละครั้ ง ความเร็วในการทางาน ครั้ งที่ 1,2,3 เวลาในการยืมคืนเท่ากัน และมีเวลาแตกต่างกันใน
การยืมคืนครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5 นั้นสังเกตได้ ว่าเวลาอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ ไม่เท่ากันเสมอไปขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน เช่น Server, Mail Server, ฐานข้ อมูล, RFID Reader และกล้ อง
ทดสอบการทางานในภาพรวมของระบบ
ทดสอบการท างานตั้ ง แต่ ยื ม อาวุ ธ จนถึ ง คื น อาวุ ธ โดยให้ ผ้ ู ท่ีป ฏิบั ติ ง านเกี่ ย วข้ อ งใน
ระบบงานท าการทดสอบ ซึ่ ง จะแบ่ ง บุ ค คลออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา จ านวน 5 นาย,
เจ้ าหน้ าที่คลัง 5 นายและกาลังพลที่ทาการฝึ ก จานวน 20 นาย รวมทั้งสิ้น 30 นาย ทาการทดสอบ
ระบบ ทั้งนี้ผ้ ูเข้ ารับการทดสอบได้ ทาการประเมินความพึงพอใจการใช้ งานของระบบงาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.4 โดยใช้ เกณฑ์ประเมินผลดังนี้

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การใช้ งานระบบบริหารการเบิกอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการฝึ ก
กองพันระวังป้ องกัน สป.

รูปที่ 35 แผนภูมิความพึงพอใจ ด้ านการใช้ ระบบบริหารการเบิกอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการฝึ ก
กองพันระวังป้ องกัน สป.

รูปที่ 36 แผนภูมิความพึงพอใจ ด้ านอุปกรณ์ RFID ระบบบริหารการเบิกอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อ
การฝึ ก กองพันระวังป้ องกัน สป.

รูปที่ 37 แผนภูมิความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของระบบงาน
สรุปผลการประเมินความพึ งพอใจในภาพรวมทั้งหมดของระบบงาน เฉลี่ยอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.84 หรือร้ อยละ 96.89 โดยแยกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนด้ าน
การใช้ งานระบบงาน เฉลี่ยอยู่ในระดับความพึ งพอใจมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.87 หรือร้ อยละ 97.44
และส่วนด้ านตัวอุปกรณ์ RFID เฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.82 หรือ
ร้ อยละ 96.33

5 อภิปรายผล
ในงานวิจัยนี้ระบบบริหารการเบิกอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการฝึ ก กองพันระวังป้ องกัน สป.
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ และการแจ้ งเตือนเมื่อไม่ได้ นาอาวุธยุทโธปกรณ์มา
ยืมและคืน ตามห้ วงเวลาที่กาหนดไว้ และออกแบบระบบที่แสดงสถานะข้ อมูลอาวุธฯ ของกองพันระวัง
ป้ องกัน สป. อีกทั้งเป็ นการระบุตัวตนของกาลังพลเพื่อยืมคืนอาวุธยุทโธปกรณ์
หลั ง จากทดสอบระบบในด้ า นต่ า งๆ แล้ ว นั้ น พบว่ า ระบบระบบบริ ห ารจั ด การอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ กองพันระวังป้ องกัน สป. สามารถทางานได้ ตามขอบเขตงานวิจัยที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบมีการบริหารจัดการสิทธิ์ผ้ ูใช้ งานระบบ
2. ผู้ดูแลระบบสามารถกาหนดฐานข้ อมูลกาลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ได้
3. ผู้ดูแลระบบสามารถทาการเพิ่มแผนการฝึ กตามวงรอบได้

4. ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแผนการฝึ กซ้ อมรายบุคคลได้ โดยจะแจ้ งแผนการฝึ กให้ แก่
กาลังพลที่เกี่ยวข้ อง
5. ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายงานของการยืมคืน ในการฝึ กในแต่ละผลัด รายปี ย้ อนหลัง
ได้
6. กาลังพลได้ รับการแจ้ งเตือนถึงรอบการฝึ กที่จะเกิดขึ้นทาง Email
7. กาลังพลได้ รับการแจ้ งเตือนหากไม่ได้ นาอาวุธมาคืนตามเวลาที่กาหนดผ่านทาง Line
8. กาลังพลสามารถยืมคืนอาวุธโดยที่ยืมกระบอกใดต้ องมาคืนกระบอกเดิมเท่านั้น
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