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บทคดัย่อ 

ทหารมีหน้าที่ รักษาความสงบสุขภายในประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกซ้อมอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้อาวุธ ซ่ึงในปัจจุบันระบบยืมคืนอาวุธที่ยากต่อการ

ตรวจสอบ จึงได้คิดค้นคว้าเพ่ือให้การด าเนินงานระบบยืมคืนให้มีความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ และ

ทนัสมัย  

ดังน้ัน จึงมีความริเร่ิมในการคิดค้นและพัฒนาระบบบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ กอง

พันระวังป้องกนั ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยต้นแบบควบคู่ไปกบัระบบเอกสารที่ใช้อยู่

เดิมโดยจะพัฒนาเป็นระบบเวบ็แอพพลิเคช่ันสามารถรองรับการเปิดผ่านระบบ Intranet ของหน่วย 

โดยระบบจะท าการเกบ็บันทกึข้อมูลการยืมและคืนอาวุธ แจ้งเตือนก าลังพลในกรณีที่ไม่ได้มาคืนอาวุธ

ตามเวลาที่ก  าหนดผ่านทาง อเีมล์ รวมทั้งสามารถสบืค้นการยืมคืนของการฝึกย้อนหลัง 

ผลการทดสอบระบบบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ กองพันฯ สามารถแจ้งเตือนไปที่

อีเมล์ก าลังพลที่ท  าการยืมและคืนอาวุธในรอบการฝึกน้ันๆ รวมทั้งการรายงานข้อมูลการเข้าเวร

ประจ าวัน/เดือน/ปี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยมีพึงพอใจในภาพรวมของระบบงานเฉล่ียอยู่

ในระดับความพึงพอใจมากที่สดุ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.84 หรือร้อยละ 96.89  
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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. 
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1.บทน า 

ในปัจจุบันทหารมีหน้าที่รักษาความสงบสุขภายในประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกซ้อม

อาวุธยุทโธปกรณ์ เพ่ือให้เกดิความช านาญในการใช้อาวุธอนัเน่ืองมาจากในตอนน้ีมีเหตุการณ์รุนแรงที่

เกิดขึ้ นมากมายในประเทศซ่ึงสามารถเกิดขึ้ นได้ตลอดเวลา รวมถึงภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย ที่ต้อง

รักษาความสงบสุขของบ้านเมือง จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกซ้อมให้มีความพร้อมในการปฏบัิติการในด้าน

ต่างๆ กองพันระวังป้องกัน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหน้าที่เกี่ยวข้องและ

รับผิดชอบเร่ืองมาตรการรักษาในพ้ืนที่ของ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพ่ือพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง

ชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ให้รอดพ้นจากการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจารกรรม 

การโจรกรรม และการบ่อนท าลาย เป็นต้น ดังน้ันการให้ความส าคัญด้านการดูแลความปลอดภัย

เกี่ยวกับอาคารสถานที่ การควบคุมพาหนะที่เข้า-ออกบริเวรหน่วยงานราชการ จึงถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ

และมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในสถานการณ์บ้านเมืองตอนน้ีกองพันระวังป้องกันฯ เป็นหน่วยงานหน่ึง

ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้ นตรงกับกระทรวงกลาโหม ได้ปฏิบัติตามนโยบายการรักษา

ความปลอดภัย กระทรวงกลาโหม ซ่ึงปัจจุบันได้ยึดถือการปฏบัิติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความ



ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 มีคลังอาวุธของหน่วยในการเกบ็อาวุธยุทโธปกรณ์ในการเบิก-คืน เพ่ือ

น าออกไปใช้ในการฝึกทบทวนการใช้อาวุธให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ในปัจจุบันน้ันกอง

พันระวังป้องกันฯ ยังคงใช้แนวทางในการปฏิบัติรูปแบบเดิมในการเบิกอาวุธ ซ่ึงการท างานในรูป

แบบเดิม มีดังน้ี 

1) เสยีเวลาในการจดบันทกึข้อมูลในการเบิกอาวุธในแต่ละคร้ัง 

2) มีการบันทกึเข้า-ออก ของอาวุธไม่เป็นไปตามความจริง 

3) มีความยุ่งยากในการเรียกค้นข้อมูลทั้งในปัจจุบันและย้อนหลัง 

4) เจ้าหน้าที่มีความหย่อนยานในการปฏบัิติหน้าที่ 

จึงท าให้มีความจ าเป็นที่ควรพิจารณาหามาตรการหรือแนวทางใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการเบิก-คืน อาวุธยุทโธปกรณ์ ให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

เทคโนโลยีระบบการระบุลักษณะด้วยคล่ืนความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification) 

หรือ RFID ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่องค์กรต่างๆ ได้เร่ิมน ามาใช้งานในงานหลายประเภท ไม่ว่าจะ

เป็นบัตรชนิดต่างๆ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรเอทีเอม็ บัตรส าหรับผ่านเข้าออกส านักงาน 

บัตรโดยสารของสายการบิน บัตรจอดรถ จนกระทั่ง ฉลากสินค้าต่างๆ หรือแม้แต่ฝังลงไปในตัวสัตว์

เพ่ือบันทึกประวัติ เป็นต้น การน าระบบ RFID มาใช้งานกเ็พ่ือประโยชน์ในการติดตามการเบิก-คืน 

อาวุธยุทโธปกรณ์ ในการศึกษาน้ีจึงเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยี RFID ซ่ึงมี

ความเหมาะสมที่จะน ามาปรับใช้ในการพัฒนาระบบติดตามอาวุธยุทโธปกรณ์ กองพัน สห.สป.  

ปัจจุบันเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการท างานในระบบเดิม และเพ่ิมประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพ่ือ

แสดงถึงการระบุตัวตน สถานภาพของอาวุธ โปรแกรมควบคุมการท างานที่สามารถใช้งานได้ง่าย ซ่ึงจะ

สะดวกต่อการเบิก-คืน และสามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเช่ือถือในการใช้งาน ในเวลาอนัรวดเรว็ 

 

2.เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.1 เทคโนโลยี RFID กบัการประยุกตใ์ชง้าน 

RFID ย่อมาจากค าว่า Radio Frequency Identification เป็นระบบที่น าเอาคล่ืนวิทยุมาเป็นคล่ืน

พาหะเพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิดที่เรียกว่า แทก็ (Tag) และตัวอ่านข้อมูล 

(Reader หรือ Interrogator) ซ่ึงเป็นการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) โดยการน าข้อมูลที่ต้องการส่ง 

มาท าการมอดูเลต (Modulation) กับคล่ืนวิทยุแล้วส่งออกผ่านทางสายอากาศที่อยู่ในตัวรับข้อมูล ดัง

แผนผังการท างานของระบบ RFID ในรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 การท างานของระบบ RFID 



การประยุกต์ใช้งาน RFID จะมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกบับาร์โค้ด (Bar code) และยัง

สามารถรองรับความต้องการอีกหลายอย่างที่บาร์โค้ดไม่สามารถตอบสนองได้ เน่ืองจากบาร์โค้ดจะ

เป็นระบบที่อ่านได้อย่างเดียว (Read only) ไม่สามารถท าการเปล่ียนแปลงข้อมูลที่อยู่บนบาร์โค้ดได้ 

แต่แทก็ของระบบ RFID จะสามารถทั้งอ่านและบันทข้ึอมูลได้ ดังน้ันเราจึงสามารถเปล่ียนแปลง หรือ

ท าการบันทกึข้อมูลที่อยู่ในแทก็ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

นอกจากน้ีระบบ RFID ยังสามารถใช้งานได้แม้ในขณะที่ วัตถุที่ ก  า ลังเค ล่ือนที่                

บางประเทศมีการใช้ระบบ RFID ในการเกบ็ค่าผ่านทางด่วนโดยที่ผู้ใช้บริการทางด่วนไม่ต้องหยุดรถ

เพ่ือจ่ายค่าบริการ ผู้ใช้บริการทางด่วนจะมีแทก็ติดอยู่กบัรถ และแทก็จะท าการสื่อสารกบัตัวอ่านข้อมูล 

ผ่านสายอากาศขนาดใหญ่ที่ติดต้ังอยู่ตรงบริเวณทางข้ึนทางด่วน ในขณะที่รถแล่นผ่านสายอากาศ            

ตัวอ่านข้อมูลกจ็ะคิดค่าบริการและบันทกึจ านวนเงินที่เหลือลงในแทก็โดยอตัโนมัติ  

ข้อดีของระบบ RFID อกีอย่างกค็ือ แทก็และตัวอ่านข้อมูลสามารถสื่อสารผ่านตัวกลางได้

หลายอย่างเช่น น า้, พลาสติก, กระจก หรือวัสดุทบึแสงอื่นๆในขณะที่บาร์โค้ดท าไม่ได้ 

แทก็ (Tag) น้ันเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าทรานสปอนเดอร์ (Transponder) แทก็จะท าหน้าที่ส่ง

สัญญาญหรือข้อมูลที่บันทึกอยู่ในแทก็ตอบสนองไปที่ตัวอ่านข้อมูล การสื่อสารระหว่างแทก็และ              

ตัวอ่านข้อมูลจะเป็นแบบไร้สายผ่านอากาศ ภายในแท็กจะประกอบไปด้วย ชิปสารกึ่งตัวน า 

(Semiconductor Chip) ซ่ึงเช่ือมต่ออยู่กบัสายอากาศ สามารถแบ่งชนิดของแทก็ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1) แทก็ชนิดแอ็กตีฟ (Active Tag) แทก็ชนิดน้ีจะมีแบตเตอร่ีอยู่ภายใน เพ่ือป้อน

พลังงานไฟฟ้าให้แทก็ท างานโดยปกติ เราจะสามารถทั้งอ่านและเขียนข้อมูลลงในแทก็ชนิดน้ีได้ และ

การที่ต้องใช้แบตเตอร่ีจึงท าให้แทก็ชนิดแอก๊ตีฟมีอายุการใช้งานจ ากัดตามอายุของแบตเตอร่ี เม่ือ

แบตเตอร่ีหมดกต้็องน าแทก็ไปทิ้ งไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เน่ืองจากจะมีการซีล (seal) ที่            

ตัวแทก็จึงไม่สามารถเปล่ียนแบตเตอร่ีได้ อย่างไรกต็ามเราสามารถออกแบบวงจรของแทก็ให้กิน

กระแสไฟน้อยๆ กอ็าจจะมีอายุการใช้งานนานนับสิบปี แทก็ชนิดแอก็ทีฟน้ีจะมีก าลังส่งสูงและระยะ

การรับส่งข้อมูลไกลกว่าแทก็ชนิดพาสซีฟ นอกจากน้ียังท างานในบริเวณที่มีสญัญาณรบกวนได้ดี  

2) แทก็ชนิดพาสซีฟ (Passive Tag) จะไม่มีแบตเตอร่ีอยู่ภายใน แต่จะท างานโดยอาศัย

พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเหน่ียวน าคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากตัวอ่านข้อมูล จึงท าให้แทก็ชนิดพาสซีฟ

มีน า้หนักเบากว่าแทก็ชนิดแอก็ทฟี ราคาถูกกว่า และมีอายุการใช้งานไม่จ ากัด แต่ข้อเสยีกค็ือระยะการ

รับส่งข้อมูลใกล้ และตัวอ่านข้อมูลจะต้องมีความไวสูง นอกจากน้ีแทก็ชนิดพาสซีฟมักจะมีปัญหาเมื่อ

น าไปใช้งานในสิ่งแวดล้อมที่มีสัญญาณแม่เหลก็ไฟฟ้ารบกวนสูงอีกด้วย แต่ข้อได้เปรียบในเร่ืองราคา

และอายุการใช้งานท าให้แทก็ชนิดพาสซีฟน้ีเป็นที่นิยมมากกว่า 



Reader หรือ Interrogator หน้าที่ส าคัญของตัวอ่านข้อมูล (Reader หรือ Interrogator)             

กคื็อการรับข้อมูลที่ส่งมาจากแทก็ แล้วท าการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล ถอดรหัสข้อมูล และ

น าข้อมูลผ่านเข้าสู่กระบวนการต่อไป นอกจากน้ีตัวอ่านข้อมูลที่ดีต้องมีความสามารถในการป้องกัน

การอ่านข้อมูลซ า้ เช่น ในกรณีที่แทก็ถูกวางทิ้งอยู่ในบริเวณสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าที่ตัวอ่านข้อมูลสร้าง

ขึ้น หรืออยู่ในระยะการรับส่ง กอ็าจท าให้ตัวอ่านข้อมูลท าการรับหรืออ่านข้อมูลจากแทก็ซ า้อยู่เร่ือยๆ 

ไม่สิ้นสดุ 

ดังน้ันตัวอ่านข้อมูลที่ดีต้องมีระบบป้องกันเหตุการณ์เช่นน้ีที่เรียกว่าระบบ "Hands Down 

Polling" โดยตัวอ่านข้อมูล จะสั่งให้แทก็หยุดการส่งข้อมูลในกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หรืออาจมี

บางกรณีที่มีแท็กหลายแท็กอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมกัน หรือที่เรียกว่า "Batch 

Reading" ตัวอ่านข้อมูลควรมีความสามารถที่จะจัดล าดับการอ่านแทก็ทลีะตัวได้ 

2.2 เทคโนโลยี Web Application กบัการประยุกตใ์ชง้าน 

2.2.1 เทคโนโลยี Web Application 

Web Application คือ การพัฒนาระบบงานบนเวบ็ ซ่ึงมีข้อดีคือ ข้อมูลต่างๆ ในระบบมี

การไหลเวียนในแบบ Online ทั้งแบบ Local (ภายในวงLAN) และ Global (ออกไปยังเครือข่าย

อินเตอร์เนต็) ท าให้เหมาะส าหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real Time ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใช้

งานง่าย เหมือนกบัทา่นท าก าลังทอ่งเวบ็ ระบบงานที่พัฒนาข้ึนมาจะตรงกบัความต้องการกบัหน่วยงาน 

หรือห้างร้านมากที่สุด ไม่เหมือนกับโปรแกรมส าเร็จรูปทั่วไป ที่มักจะจัดท าระบบในแบบกว้างๆ ซ่ึง

มักจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ระบบสามารถโต้ตอบกับลูกค้า หรือผู้ใช้บริการแบบ Real 

Time ท าให้เกดิความประทบัใจ เคร่ืองที่ใช้งานไม่จ าเป็นต้องติดต้ังโปรแกรมใดๆ เพ่ิมเติมทั้งสิ้น 

ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะกับเว็บแอพพลิเคช่ัน เช่น ระบบการจองสินค้าหรือบริการ

ต่างๆ เช่น การจองที่พัก การจองโปรแกรมทัวร์ การจองแผ่น CD-DVD ฯลฯ ระบบงานบุคลากร 

ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสั่งซ้ือแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรียน เช่น ระบบงานวัดและ

ประเมินผล ระบบงานปกครอง ระบบงานห้องสมุด ระบบการลงทะเบียน เชค็เกรด หรือระบบงาน

อื่นๆ ที่ต้องการน าข้อมูลมา Online 

ค่าใช้จ่ายในการท าเวบ็แอพพลิเคช่ัน ปกติจะใช้วิธีการค านวณจากขอบเขตของระบบงาน 

และปริมาณของข้อมูลที่ไหลเวียนในระบบ รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ซ่ึงทางเวบ็โปรแกรมเมอร์จะค านวณ

ราคาออกเป็นงานๆ ไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อไปน้ีรวมกัน ค่าจัดท าระบบงาน ค่าช่ือ

โดเมน และ Web Hosting (ในกรณีจะน าระบบออกทางเครือข่ายอนิเตอร์เนต็) ค่าบริการหลังการขาย 

ค่าHardware และอุปกรณ์ด้านเครือข่าย เพ่ิมเติม อื่นๆ โดยการท างานของ Web Application น้ัน

โปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน Rendering Engine ซ่ึงตัว Rendering Engine จะท าหน้าที่หลักๆ 



คือน าเอาชุดค าสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผล น ามาแสดงผลบนพ้ืนที่ส่วนหน่ึงใน

จอภาพ โปรแกรมส่วนที่วางตัวอยู่บน Rendering Engine จะท าหน้าที่หลักๆ คือการเปล่ียนแปลง

แก้ไขสิ่งที่แสดงผลจัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบ้ืองต้นและการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการ

ท างานหลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์ในลักษณะ Web Application แบบเบ้ืองต้น 

 ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหน้าที่เช่ือมต่อกับไคลเอนต์ตาม

โปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการแสดงผล

ตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทั่วไปแล้ว เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็นตัว

แปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรืออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework ซ่ึงมีส่วน

แปลภาษา CLR (Common Language Runtime) ที่ใช้แปลภาษา intermediate จากโค้ดที่เขียนด้วย 

VB.NET หรือ C#.NET หรืออาจจะเป็น J2EE ที่มีส่วนแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรม

ภาษาจาวา เป็นต้น 

2.3 การแจง้เตือนผ่าน Line Application  

2.3.1 Line Notify 

เป็นบริการของ LINE ที่ให้สามารถส่งข้อความ การแจ้งเตือนต่างๆ ไปยังบัญชีหรือกลุ่ม

ต่างๆได้ ผ่านทาง API ดังรูปที่ 2 โดยที่ LINE ได้เตรียมไว้ให้โดย Line Notify มีความสามารถดังน้ี 

- ส่ง Notification มายังตัวเราเอง 

- ส่ง Notification ไปยัง Line Group ที่เราอยู่ (เราต้องเพ่ิม Line Notify เข้ามาในLine 

Group น้ันด้วย) 

- ส่ง ข้อความ Text, รูปภาพ และ Sticker ได้ 

 

รูปที่ 2 Line Notify ส าหรับ Web Service 

 

2.3.2 หลกัการท างาน Line Notify 

ในการใช้ Line Notify น้ัน จ าเป็นต้องมีการขอ Token จากผู้ให้บริการ Line เสยีก่อน ซ่ึง

โทเคนน้ันเอาไว้อ้างอิงตัวตนของ LINE Notify จากนั้นจึงจะสามารถส่งข้อความไปยัง LINE Notify 

ได้ตามช่องทางต่างๆ ผ่าน API เช่น เขียนโปรแกรมส่งจาก PHP / PYTHON / ARDUINO C/C++ 



ซ่ึงวิธีการใช้งานได้น้ัน ขั้นแรกเราต้องมี Line Account ที่ลงทะเบียนด้วย Email เพ่ือใช้ในการสมัคร 

Line Notify โดยสามารถเข้าไปสมัครเพ่ือรับโทเคนได้ที่ http://notify-bot.line.me/th ดังรูปที่ 3 - 

รูปที่ 6 

 

 

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงการลงทะเบียนขอรหัสโทเคน 

 

จากรูปที่ 3 ให้ท าการเข้าเวป็ไซต์ http://notify-bot.line.me/th เพ่ือท าการลอ็กอนิรับโท

เคน โดยใช้อเีมล์ที่ท  าการสมัครกบั Application Line 

 

 
รูปที่ 4 หน้าแสดงวิธกีารเอารหัส Token โดยเลือก Generate token 

 

จากรูปที่ 4 หลังจากท าการลอ็กอนิในหน้าแรกเรียบร้อย ให้ท าการเลือก Generate Token 

ต่อไป 

 

 
รูปที่ 5 หน้าจอแสดงวิธกีารต้ังช่ือโทเคนที่ต้องการและท าการเลือก Generate token 

 



จากรูปที่ 5 เม่ือท าการ Generate token ระบบจะให้ใส่ข้อมูลช่ือ Token ตามที่ต้องการหลังจาก

น้ันให้ท าการเลือก Generate token  

 

 
รูปที่ 6 หน้าจอแสดงการได้รับโทเคน 

 

 จากรูปที่ 6 หลังจากได้ท าการ Generate token ระบบจะให้ token เพ่ือน ามาใช้ในระบบ

แจ้งเตือนของ Application Line ต่อไป 

 

2.3.3 การพฒันาระบบเพือ่ใชง้าน Line Notify 

Line Group ด้วย PHP เหมาะส าหรับการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น 

รายการสมัครสมาชิก, กิจกรรมที่เกิดข้ันบนเวบ็, รายการสั่งซ้ือ, การช าระเงิน สามารถส่งข้อความเข้า

ได้ใน Line ส่วนตัว หรือจะเป็น Group ต่างๆ กส็ามารถท าได้เช่นเดียวกนัดังรูปที่ 7 

 

 

รูปที่ 7 แสดงค าสั่ง Code ที่ใช้งาน Line Notify 

 

3. วิธีด าเนนิการวิจยั 

3.1 ภาพรวมของระบบ  

3.1.1 ระบบเดิม 

กองพันระวังป้องกัน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยที่มีการใช้อาวุธ

อยู่ตลอด ตามภารกิจที่ได้รอบมอบหมายจึงจ าเป็นต้องมีการเบิกอาวุธ เพ่ือน าไปใช้ในการฝึกซ้อม ซ่ึง

ในระบบด้ังเดิมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ที่ห้องคลังอาวุธ ด าเนินการคอยน าเบิกอาวุธฯ ออกไปใช้



ในการฝึกฝน ซ่ึงจะมีการบันทกึข้อมูลไว้ในสมุดบันทกึของการเบิกอาวุธของหน่วย รายละเอียดดังรูปที่ 8 

และรูปที่ 9 

 

 

รูปที่ 8 การยืม – คืน อาวุธยุทโธปกรณ์แบบเดิม 

 

 

รูปที่ 9 ภาพรวมกระบวนการยืมคืนอาวุธในระบบเดิม 

 

3.1.2 ระบบยืมคืนแบบใหม่ 

ในส่วนของการท างานในระบบใหม่ ในส่วนของการยืมคืนของห้องคลังอาวุธน้ันจะใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ที่คอยบริหารจัดการ ระบบบริหารการเบิกอาวุธฯ ซ่ึงสามารถตรวจสอบสถานะ

อาวุธรวมถึงตรวจสอบจ านวนคงเหลือของอาวุธในคลังอาวุธได้ทันที แม้ไม่ได้อยู่ที่คลังอาวุธกต็าม 

สามารถแจ้งเตือนผ่านทาง Email ทั้งในขณะยืมและคืน แจ้งเตือนผ่านทาง Line ในกรณีไม่ได้น าอาวุธ

มาคืนที่ห้องคลังอาวุธตามเวลาที่ก  าหนด อีกทั้งสามารถเรียกดูรายงานการยืมคืนย้อนหลังได้ ดังรูปที่ 

10 

 

 

รูปที่ 10 ระบบการยืมคืนแบบใหม่ 



3.2 โครงสรา้งของระบบ 

โครงสร้างของระบบบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ กองพันระวังป้องกัน สป. โดยมี

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง คือ Tag RFID , RFID Reader , Computer โดยมีผู้ใช้งานในระบบ ได้แก่ ก าลัง

พล ผู้บังคับบัญชา และผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่คลัง) ดังรูปที่ 11 

 

 

รูปที่ 11 ภาพโครงสร้างระบบ 

 

3.3 Hardware Diagram 

 
รูปที่ 11 Hardware Diagram  

 

จากรูปที่ 11 น้ัน ก าลังพลน้ันมีบัตรประจ าตัว RFID อยู่แล้ว และ ปืนได้มี TAG RFID 

ของตัวเองซ่ึงเมื่อก าลังพลต้องการยืมหรือคืนอาวุธจะต้องน า tag ดังกล่าวอ่านที่ตัว RFID Reader ซ่ึง

ตัว RFID Reader จะเช่ือมต่อผ่านระบบบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ กองพัน สห.สป. ผ่านทาง 

Port USB ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และมีการถ่ายรูปก าลังพลขณะยืมและคืน ซ่ึงภาพจะถูกบันทกึไป

ในฐานข้อมูล โดยระบบที่ได้ท าการทดลองได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ดังน้ี 

1) Tag Rfid (คีย์การ์ด (โดยลักษณะของประเภทน้ี เป็นการส่งข้อมูลแบบไม่สัมผัสและ

พลังงาน  ) ไม่ต้องใช้แบตเตอร่ี (ระยะการใช้งานสูงสุดที่  10 ซม.โดยระยะการใช้งานจะขึ้ นอยู่กับ

รูปทรงของเสาอากาศ มีคล่ืนความถี่อยู่ที่  125  MHz ถ่ายโอนข้อมูล  106  kbit/s ดังรูปที่ 12 



 

รูปที่ 12 Tag RFID CARD 

 

2) RFID Reader ความจุ  65 k แรงดันไฟฟ้า  5 โวลด์ เวลาในการอ่าน  102 วินาท ี

รองรับการท างานของบัตรที่มีความถี่  125 KHZ โดยมีระยะตรวจจับ  3 – 10 ซม .สนับสนุนการใช้

งานในระบบปฏบัิติการ Windows Application และรองรับการใช้งาน USB 0.2 ดังรูปที่  13  

3)  

 

รูปที่ 13 RFID Reader 

3.4 Windows Application 

ในส่วนระบบการท างานของ Window Application แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) เป็น

การใช้ท างานในส่วนการยืมอาวุธ และ (2) การใช้ท างานในส่วนการการคืนอาวุธ ซ่ึงในส่วนการท างาน

เร่ิมต้นโดยผู้ดูแลระบบได้ท าการเกบ็ข้อมูลก าลังพล และรหัส RFID ประจ าตัว และ รหัส RFID อาวุธ 

และเมื่อมีการยืมอาวุธในการฝึกซ้อม ให้ก าลังพลที่มีรายช่ือตามค าสั่งการฝึกตามวงรอบที่บันทกึเข้าสู่

ระบบ ท าการหยิบอาวุธปืนและบันทึกข้อมูลการยืมปืน และคืนปืนเมื่อท าการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว 

ผ่านระบบเคร่ืองอ่าน Reader ซ่ึงเป็นการอ่านข้อมูลบัตรก าลังพลและอ่านข้อมูลปืน 10 หลัก โดยใน

ส่วนของ Windows Application น้ี ได้ใช้ภาษา C# และ โปรแกรม Visual Studio  

ในการพัฒนาระบบ และใช้ Mysql ส าหรับการจัดเกบ็ฐานข้อมูล ดังรูปที่ 14 และ           

รูปที่ 15 

 

 

รูปที่ 14 การท างานของ Window Application ขณะยืมอาวุธพร้อมบันทกึข้อมูล 



 

รูปที่ 15 การท างานของ Window Application ขณะคืนอาวุธพร้อมบันทกึข้อมูล 

 

3.5 หลกัการท างานโปรแกรม 

3.5.1 กระบวนการในการยืมอาวธุยุทโธปกรณ์ 

 

 

รูปที่ 16 กระบวนการในการยืมอาวุธยุทโธปกรณ์ 

 

จากรูปที่ 16 ก าลังพลได้ท าการทาบบัตร RFID ประจ าตัวลงที่ตัวอ่าน RFID Reader ถ้ามีการ

ลงทะเบียนเพ่ือใช้ในการฝึกคร้ังน้ันๆ จะมีสัญลักษณ์สีเขียวที่ข้อความข้ึนแปลว่าสามารถยืมได้ หลังจาก

น้ันก าลังพลกท็ าการทาบ Tag Rfid ของปืนลงที่ตัวอ่าน RFID Reader หลังจากตรวจสอบว่าสามารถยืม

ได้ ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการถ่ายรูปในขณะยืมเพ่ือเกบ็เป็นข้อมูลการยืมเพ่ือใช้ในการตรวจสอบภายหลัง

ได้ และบันทกึผลรวมถึงท าการแจ้งเตือนการยืมไปที่อีเมล์ของก าลังพลนายน้ัน  

 

 

 



3.5.2 กระบวนการในการคืนอาวุธยุทโธปกรณ ์

 

 

 

รูปที่ 17 กระบวนการในการคืนอาวุธยุทโธปกรณ์ 

 

จากรูปที่ 17 ก าลังพลได้ท าการทาบบัตร RFID ประจ าตัวลงที่ตัวอ่าน RFID Reader ถ้ามี

การยืมไปแล้ว จะมีการแจ้งเตือนว่าสามารถคืนได้ ก าลังพลกท็ าการทาบ Tag Rfid ของปืนลงที่ตัวอ่าน 

RFID Reader หลังจากตรวจสอบว่าสามารถคืนได้ ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการถ่ายรูปในขณะคืนเพ่ือเกบ็

เป็นข้อมูลการคืนเพ่ือใช้ในการตรวจสอบภายหลังได้และบันทกึผลรวมถึงท าการแจ้งเตือนการคืนไปที่

อเีมล์ของก าลังพลนายน้ัน 

 

4 ผลและอภิปรายผล 

ตอนที ่1 ทดสอบการบนัทึกขอ้มูลขา้ราชการเขา้สู่ระบบ คน้หา ลบ แกไ้ข อัพเดตขอ้มูล, 

เพ่ิมขอ้มลูกองงาน, เพ่ิมขอ้มลูยศทหารดงัรูปที ่18 

 

รูปที่ 18 หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลก าลังพลเข้าสู่ระบบ 



ตอนที ่2 ทดสอบการบนัทึกขอ้มลูอาวธุ 

 

รูปที่ 19 หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลอาวุธยุทโธปกรณ์ 

 

 ในส่วนการของข้อมูลอาวุธ เพ่ือให้ง่ายต่อการดูสถานะอาวุธน้ัน ระบบจะมีหน้าต่าง

ตารางการแสดงถึงจ านวนคงเหลือและสถานะของอาวุธปืนแต่ละกระบอกโดยหน้าต่างน้ีจะ

ประกอบด้วยแถบสบีอกสถานะ ดังรูปที่ 20 – รูปที่ 21 

 

สถานะแถบสแีดง แสดงสถานะอาวุธ รอจ าหน่าย  

สถานะแถบสเีหลือง แสดงสถานะอาวุธ รอซ่อม 

สถานะแถบสเีขียว แสดงสถานะอาวุธ พร้อมใช้งาน 

 

 
 

รูปที่ 20 เมนูแสดงการแก้ไข ลบ ข้อมูลอาวุธ 

 

 

รูปที่ 21 แสดงสถานะอาวุธรวมถึงจ านวนคงเหลือ 

 

 



ตอนที ่3 ทดสอบการบนัทึกขอ้มลูการฝึก 

 

 

รูปที่ 22 หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลค าสั่งการฝึก 

 

จากรูปที่ 22 เป็นการหน้าต่างแสดงการทดสอบการบันทกึข้อมูลการฝึกในระบบซ่ึงผู้ดูแล

ระบบท าการเพ่ิมค าสั่งฝึกหลังจากผู้บังคับบัญชาท าการอนุมัติรอบการฝึกเรียบร้อยแล้ว 

ตอนที ่4 ทดสอบการเพ่ิมรายชือ่ก าลงัพล เขา้รอบการฝึกนัน้ และการแจง้เตือนในการเพ่ิมขอ้มูลก าลงั

พลในรอบการฝึก 

 

 
 

รูปที่ 23 แสดงการเพ่ิมช่ือก าลังพล เข้ารอบการฝึกน้ันๆ 

 

จากรูปที่ 23 เม่ือผู้บังคับบัญชาอนุมัติรอบการฝึกและรายช่ือก าลังพลที่ท  าการฝึกในรอบ

น้ัน ผู้ดูแลต้องท าการเพ่ิมรายช่ือก าลังพลเข้ารอบค าสั่ง เพ่ือให้ก าลังพลมีสิทธิ์ในการเบิกอาวุธเพ่ือน า

อาวุธไปท าการฝึกต่อไป 

 

 

รูปที่ 24 การแจ้งเตือนในการเพ่ิมข้อมูลก าลังพลในรอบการฝึก 

 

จากรูปที่ 24 เม่ือผู้ดูแลระบบท าการเพ่ิมข้อมูลก าลังพลเข้ารอบการฝึก ระบบจะท าการส่ง

การแจ้งเตือนผ่านอเีมล์ของก าลังพลนายน้ัน 



ตอนที ่5 ทดสอบการแจง้เตือนผ่าน Email ทัง้ยืมและคืนอาวธุ 

การท างานในส่วนแจ้งเตือนทางอีเมล์น้ีต้องมียืมหรือคืนหลังจากมีกระบวนการยืมแล้ว 

ระบบจะท าการบันทกึข้อมูลการยืมในคร้ังน้ันๆ พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนมาที่อกีเมล์ของก าลังพลนาย

น้ัน ดังรูปที่ 25 – รูปที่ 27 

 

 

รูปที่ 25 การท างานของ Window Application ในขณะที่แจ้งเตือนมายังอเีมล์ 

 

 

รูปที่ 26 แสดงการแจ้งเตือนไปที่อเีมล์ของก าลังพลที่ท  าการยืมและคืน 

 
รูปที่ 27 ข้อมูลการแจ้งเตือนผ่านอเีมล์ 

 



ตอนที ่6 ทดสอบการแจง้เตือนผ่าน Email และ Line ในขณะทีก่ าลงัพลไม่ไดม้าคืนอาวธุ

ตามเวลาทีก่ าหนด โดยมีรายละเอียด ดงัรูปที ่28 – รูปที ่30 

 

 
 

รูปที่ 28 แจ้งเตือนก าลังพลผ่านทางเมลล์ในกรณีไม่ได้มาคืนปืน ตามเวลาที่ก  าหนด 

 

 
รูปที่ 29 การแจ้งเตือนไปที่อเีมล์อกีคร้ังโดยผู้ดูแลระบบท าการแจ้งเตือน 

 

 
รูปที่ 30 การแจ้งเตือน Line ในกรณีไม่ได้น าอาวุธปืนมาคืนตามเวลาที่ก  าหนด 

 

 



ตอนที ่7 ทดสอบการเรียกดรูายงานการยืมคืนยอ้นหลงั 

การท างานส่วนน้ีผู้ดูแลระบบหรือผู้บังคับบัญชาสามารถ เลือกวัน เดือน ปี ได้เลย เพ่ือให้ระบบ

สรุปผลการยืมคืนได้ทนัท ีดังรูปที่ 31 

 

 
 

รูปที่ 31 การดูข้อมูลการยืนคืนย้อนหลัง 

 

ตอนที ่8 ทดสอบการรายงานการยืมคืนใหผู้บ้งัคบับญัชา 

การท างานหลังจากมีการฝึกเสรจ็สิ้น ผู้ดูแลระบบสามารถน ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาได้ต่อไป 

ดังรูปที่ 32 – รูปที่ 33 

 

 
 

รูปที่ 32 การน ารายงานเพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

 

 
 

รูปที่ 33 รูปแบบรายงานการยืมคืน 

 

 



การทดสอบประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ผลการท างานของระบบ ได้ท าการทดสอบเพ่ือหา

ประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพการยืมอาวุธ 

และ (2) ประสทิธภิาพการคืนอาวุธ ซ่ึงเป็นการทดสอบ ประสทิธภิาพทางด้านเวลาในการท างานตั้งแต่

การทาบบัตร RFID ของอาวุธปืน หลังจากน้ันเมื่อระบบยืนยันข้อมูลส าเรจ็ ระบบจะท าการส่งเมล์แจ้ง

เตือนไปยังก าลังพลที่ยืมอาวุธ หรือคืนอาวุธ ทั้งน้ีได้ทดสอบประสิทธิภาพการยืมอาวุธ และคืนอาวุธ 

ตามรายช่ือของค าสั่งการฝึก จ านวน 15 นาย โดยเป็นการทดสอบคร้ังละ 1 นาย มีผลการทดสอบ

ทางด้านประสทิธภิาพเวลาดังน้ี 

1. เวลาในการแจ้งเตือนในการยืมของก าลังพล ต้ังแต่ก าลังพลนายที่ 1 เรียงล าดับไป จนถึง

คนที่ 15 ทดสอบทั้งหมดจ านวน 15 คร้ัง โดยมีค่าเฉล่ียต่อนายเป็น 8.06 วินาท ี

2. เวลาในการแจ้งเตือนในการคืนให้กับก าลังพลนายน้ัน ต้ังแต่ก าลังพลนายที่  1 

เรียงล าดับไป จนถึงคนที่ 15 ทดสอบทั้งหมดจ านวน 15 คร้ัง โดยมีค่าเฉล่ียต่อนายเป็น 7.53 วินาท ี

ผลการทดสอบระบบด้านประสิทธิภาพเวลาในการท างานเพ่ือส่งเมล์แจ้งเตือนก าลังพลที่

เข้ามายืมและคืนอาวุธของการฝึก สรุปได้ว่า ระบบใช้เวลาในการส่งเมล์ในการยืมอาวุธต่อก าลังพล 1 

นายใช้เวลา 8.06 วินาที และระบบใช้เวลาในการส่งเมล์ในการคืนอาวุธต่อก าลังพล 1 นายใช้เวลา 

7.53 วินาทรีายละเอยีดตามตารางที่ 1 – ตารางที่ 2 และรูปที่ 34 

 

ตารางที่ 1 ตารางการทดสอบระบบประสทิธภิาพเวลาในการแจ้งเตือนการยืม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 ตารางการทดสอบระบบประสทิธภิาพเวลาในการแจ้งเตือนการคืน 

 

 

 

รูปที่ 34 กราฟแสดงผลประสทิธิภาพเวลาการยืมคืนอาวุธ 

 

จากรูปที่ 34 กราฟแสดงประสทิธภิาพเวลาในการยืมคืนอาวุธ การใช้เวลาในการยืมคืนใน

แต่ละคร้ัง ความเร็วในการท างาน คร้ังที่ 1,2,3 เวลาในการยืมคืนเท่ากัน และมีเวลาแตกต่างกันใน

การยืมคืนคร้ังที่ 4 และ คร้ังที่ 5 น้ันสงัเกตได้ว่าเวลาอาจมีการคลาดเคล่ือนได้ไม่เทา่กนัเสมอไปข้ึนอยู่

กบัสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนั เช่น Server, Mail Server, ฐานข้อมูล, RFID Reader และกล้อง 

ทดสอบการท างานในภาพรวมของระบบ 

ทดสอบการท างานต้ังแต่ยืมอาวุธจนถึงคืนอาวุธ โดยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใน

ระบบงานท าการทดสอบ ซ่ึงจะแบ่งบุคคลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้บังคับบัญชา จ านวน 5 นาย , 

เจ้าหน้าที่คลัง 5 นายและก าลังพลที่ท  าการฝึก จ านวน 20 นาย รวมทั้งสิ้น 30 นาย ท าการทดสอบ

ระบบ ทั้งน้ีผู้เข้ารับการทดสอบได้ท าการประเมินความพึงพอใจการใช้งานของระบบงาน ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.4 โดยใช้เกณฑป์ระเมินผลดังน้ี 

 

 

 



ระดับคะแนน  ค่าเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ 

5   4.51 – 5.00  มากที่สดุ 

4   3.51 – 4.50  มาก 

3   2.51 – 3.50  ปานกลาง 

2   1.51 – 2.50  น้อย 

1   1.00 – 1.50  น้อยที่สดุ 

 

 ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 
 

 

 

 

 

การใช้งานระบบบริหารการเบิกอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือการฝึก 

กองพันระวังป้องกนั สป. 

 
 

รูปที่ 35 แผนภมูิความพึงพอใจ ด้านการใช้ระบบบริหารการเบิกอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือการฝึก 

กองพันระวังป้องกนั สป. 



 
รูปที่ 36 แผนภมูิความพึงพอใจ ด้านอุปกรณ์ RFID ระบบบริหารการเบิกอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือ

การฝึก กองพันระวังป้องกนั สป. 

 

 
รูปที่ 37 แผนภมูิความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของระบบงาน 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของระบบงาน เฉล่ียอยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.84 หรือร้อยละ 96.89 โดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนด้าน

การใช้งานระบบงาน เฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.87 หรือร้อยละ 97.44

และส่วนด้านตัวอุปกรณ์ RFID เฉล่ียอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.82 หรือ

ร้อยละ 96.33 

 

5 อภิปรายผล 

ในงานวิจัยน้ีระบบบริหารการเบิกอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือการฝึก กองพันระวังป้องกัน สป.

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ และการแจ้งเตือนเมื่อไม่ได้น าอาวุธยุทโธปกรณ์มา

ยืมและคืน ตามห้วงเวลาที่ก  าหนดไว้ และออกแบบระบบที่แสดงสถานะข้อมูลอาวุธฯ ของกองพันระวัง

ป้องกนั สป. อกีทั้งเป็นการระบุตัวตนของก าลังพลเพ่ือยืมคืนอาวุธยุทโธปกรณ์ 

หลังจากทดสอบระบบในด้านต่างๆ แล้วน้ัน พบว่าระบบระบบบริหารจัดการอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ กองพันระวังป้องกนั สป. สามารถท างานได้ตามขอบเขตงานวิจัยที่ก  าหนดไว้ดังน้ี 

1. ผู้ดูแลระบบมีการบริหารจัดการสทิธิ์ผู้ใช้งานระบบ 

2. ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดฐานข้อมูลก าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ 

3. ผู้ดูแลระบบสามารถท าการเพ่ิมแผนการฝึกตามวงรอบได้  



4. ผู้ดูแลระบบสามารถเปล่ียนแผนการฝึกซ้อมรายบุคคลได้โดยจะแจ้งแผนการฝึกให้แก่

ก าลังพลที่เกี่ยวข้อง 

5. ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายงานของการยืมคืน ในการฝึกในแต่ละผลัด รายปีย้อนหลัง

ได้ 

6. ก าลังพลได้รับการแจ้งเตือนถึงรอบการฝึกที่จะเกดิข้ึนทาง Email  

7. ก าลังพลได้รับการแจ้งเตือนหากไม่ได้น าอาวุธมาคืนตามเวลาที่ก  าหนดผ่านทาง Line 

8. ก าลังพลสามารถยืมคืนอาวุธโดยที่ยืมกระบอกใดต้องมาคืนกระบอกเดิมเทา่น้ัน 
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