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ระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบออนไลน กรณีศึกษา หนวย
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบ
ออนไลน กรณีศึกษา หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกนาน ซึ่งลักษณะระบบงานเดิมการรับสมัครและ
รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารของหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกนาน ยังคงเปนการจัดเก็บเอกสารอยู
ในรูปแบบแฟมเอกสารใชในองคกร ในปจจุบันมีเทคโนโลยีทางดานเครือขายอินเทอรเน็ตจึงทําใหองคกรมีนโยบาย
ตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหสามารถใชประโยชนสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว เขาใชไดตลอดเวลา และ
ถูกตองตอบสนองตอความตองการในปจจุบันได ภาษาท่ีใชในการพัฒนาคือ พีเอชพี (PHP) บนระบบฐานขอมูลมาย
เอสคิวแอล (MySQL) ระเบียบวิธีวิจัยใชวงจรการพัฒนาระบบแบบน้ําตก (Waterfall Model) และใชหลักการเขียน
โปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ผลท่ีไดจากการวิจัยคือ ระบบสามารถทํางานตรงกับความ
ตองการของผูใชงาน สามารถรวบรวมเอกสารที่มีความสัมพันธตอเน่ืองกัน จัดเขาไวใหเปนหมวดหมูและอยูในแหลง
เดียวกัน ทําใหเกิดสะดวกรวดเร็ว งายตอการคนหา มีความปลอดภัย รวมท้ังสามารถเก็บเอกสารไวเปนหลักฐาน
อางอิงไดในอนาคต ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตอระบบโดยภาพรวมอยูในระดับดี ( X = 4.26)  

คําสาํคัญ:    หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกนาน การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร การรายงานตัว  
นักศึกษาวิชาทหาร ระบบฐานขอมูลนักศึกษาวิชาทหาร  
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Abstract  

The purpose of this research was to develop a registration and report online system for reserve 

officer’s training corps student: case study division of Nan military district. The original system used to be the 

collection and maintain of document. Nowadays, the organization used internet for information system 

development to be quickly, always access and properly meet the demand. A computer language was PHP with 

MySQL database. Research methodology was done by waterfall model and object-oriented programming. The 

results were: system could meet the demand of user, to be classified the related documents into the same 

source, to make convenient, easy to search and safety, including documents storage as evidence reference for 

the future. It was found that the users were satisfied with this system at the high level ( X  = 4.45). 

Keywords: Nan Reserve Officer’s Training Corps, Registration for Reserve Officer’s Training Corps Student, 

Report for Reserve Officer’s Training Corps Student, Database System of Reserve Officer’s Training 

Corps Student  
บทนํา 

เมื่อธุรกิจใหความสําคัญกับเอกสาร โดยถือวาเอกสารเปนเสมือนความจําของธุรกิจ  และเอกสารใช
เปนหลักฐานสําคัญที่ตองเก็บไวเพื่อการตรวจสอบหรือคนควาในอนาคต ดังนั้นธุรกิจตองมีการเก็บเอกสารท่ีดี เพื่อ
รวบรวมเอกสารใหเปนหมวดหมู เปนระเบียบ เอกสารไมชํารุดเสียหาย สะดวกตอการคนหาเมื่อตองการใช และมี
วิธีการเก็บเอกสารท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งผูมีหนาท่ีในการเก็บเอกสารจําเปนตองมีความรูดานการเก็บเอกสารเปน
อยางดีดวย ดังนัน้ กอนจะเก็บเอกสารจะตองมีการวางแผนไวลวงหนาใหพรอมโดยคํานึงถึงสิ่งตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน 
สถานที่เก็บเอกสาร อุปกรณสําหรับเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร ขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร เปน
ตน [5] ดวยปจจัยนี้ทําใหระบบสารสนเทศไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในสวนของการติดตอแลกเปลี่ยนขาวสาร
ระหวางกัน ซึ่งจะตองทํางานตลอดเวลา ในปจจุบันระบบสารสนเทศไดเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจําวันในดานตางๆ 
เชน ดานการศึกษา สวนทางดานธุรกิจระบบสารสนเทศมีบทบาทสําคัญเพื่อชวยแกปญหาและตัดสินใจในองคกร 

ในทุกวันนี้องคกรตางๆ ตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการทํางานใหอยูในลักษณะของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น [2] ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังของการใชระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบวา การเรียกใช
และการเขาระบบ มีคาเฉลี่ยท่ีอยูในระดับมาก ไดแก การปองกันการเขาระบบ การกรอกรหัสผานเขาใชระบบ การ
เรียกใชและการกรอกรหัสผูใชตามลําดับ [1] ทําใหทราบถึงความตองการของบุคลากรในการตองการใชเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส  

หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกนาน จังหวัดนาน เจาหนาที่เก็บเอกสาร จะทําหนาที่ดูแล
รักษาเอกสารใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตลอดเวลา หนาที่โดยตรงของเจาหนาที่เก็บเอกสาร คือ มีหนาที่เก็บ
รวบรวมเอกสารใหเปนหมวดหมู และจัดเก็บเอกสารภายในตูเอกสาร การจัดเก็บขอมูลพบวายังไมเปนระบบและมี
ความซับซอน จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยตองการพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวชิาทหารแบบ
ออนไลน กรณีศึกษา หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกนาน ในลักษณะ Web Application [3] พัฒนา
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โปรแกรมดวยภาษา PHP และใชฐานขอมูล MySQL โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูล
และการจัดทําเอกสารตางๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
วัสดุอุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรแบบพกพา      

2. โปรแกรมภาษาสําหรับประมวลผลภาษา PHP  

3. โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับพัฒนาฐานขอมูล MYSQL 

4. โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร 
5. โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับตกแตงภาพ  

วิธีการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้ใชหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle Methodology) 
แบบน้ําตก (Waterfall Model) [6] ของ Winston W. Royce และใชการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ (Object-

Oriented Analysis and Design) โดยใชแผนภาพยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) [4] และแผนภาพ
ความสัมพันธระหวางเอนทิตี (Entity Relationship Diagram: ERD) เพื่อออกแบบฐานขอมูล สวนซอฟตแวรท่ีใชคือ 

PHP, MySQL และ Apache web server โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 

1. การศึกษาปญหาและความตองการของระบบ โดยลงพื้นท่ีสํารวจปญหาไดรวบรวมขอมูลงาน
เกี่ยวกับระบบการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบเดิม ดวยเทคนิคการสัมภาษณ ( Interview 

technique) ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ตลอดจนศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเขาเรียนวิชาทหารชั้นปท่ี 1 ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อ
ผูสมัคร และ Download แบบฟอรมแยกเปน  

1.1.1 แบบฟอรมใบรับรองแพทย  
1.1.2 การทดสอบความพรอมของรางกายของนักเรียนเขาฝกวิชาทหารช้ันปที่ 1  
1.1.3 รายชื่อสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 1 ท่ีรายงานตัวลงทะเบียน 

1.1.4 เกณฑการทดสอบรางกาย และเอกสารหลักฐานในการรายงานตัว    

1.2 การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 2, 3, 4, 5 ของทุกสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
นานท้ังหมด 38 แหง  

1.3 การรับรายงานตัว: (1) นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปที่ 2 - 5 (2) นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ปที่ 1-5 ท่ี
ประสงคจะเรียนซ้ําชัน้ (3) นักศึกษาวิชาทหารท่ีขอรอรับสิทธิการเรียนไว และ (4) นักศึกษาวิชาทหารท่ีไดโอนยายมา
จากตางสถานศึกษาวิชาทหารทั้งท่ีอยูในพื้นท่ีรับผิดชอบ และนอกพื้นท่ีรับผิดชอบ สามารถ Download แบบฟอรม
แยกเปนสถานศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นท่ีจังหวัดนาน สถานศึกษาวิชาทหารนอกเขตพื้นที่จังหวัดนาน นักศึกษาวิชา
ทหารช้ันปที่ 4 และปที่ 5 ที่ไมสังกัดสถานศึกษา และเอกสารหลักฐานในการรายงานตัว  

โดยการจัดเก็บเอกสารดังกลาวเปนการจัดเก็บเอกสารภายในตูเอกสาร การคนหาขอมูลแตละป
เปนไปไดชา มีขอมูลสูญหาย เกิดปญหาเร่ืองพ้ืนที่จัดเก็บทําใหเจาหนาท่ีพยายามจัดเก็บเอกสารในรูปแบบท่ีมีการใช
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พ้ืนที่นอยลง จึงมีการพัฒนาท้ังวิธีการจัดเก็บ เคร่ืองมือจัดเก็บ  ปรับเปลี่ยนลักษณะของเอกสารมาอยูในรูป
อิเล็กทรอนิกส เปนไฟลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรไวบางสวนและยังไมครบทุกเอกสาร ดังภาพท่ี 1 

นักเรยีน/นักศกึษาพนักงาน

แฟ้มจัดเก็บเอกสาร ผูบ้ริหาร

สมคัรและรายงานตัว

ดูรายงาน

จดัเก็บ/ค้นหา

 
ภาพที่ 1 ระบบงานเดิมในการจัดเก็บขอมูล 

2. การวิเคราะหระบบ เร่ิมจากการรวบรวมความตองการของระบบใหมจากผูใชระบบมาศึกษาและ
วิเคราะห เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน และไดนําเสนอการพัฒนาโปรแกรมดวย Web Application สูระบบจัดการ
ฐานขอมูล เพื่อทําใหขอมูลเปนระเบียบมากขึ้นและงายตอการคนหาขอมูล จากนั้นผูวิจัยไดศึกษาการพัฒนาระบบ
ดวยภาษา PHP ฐานขอมูล MYSQL และการจัดเตรียมระบบเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมและการ
จัดเตรียมระบบ โดยกลไกในการทํางานของเว็บนั้น จะเร่ิมจากการสงคําสั่งรองขอขอมูลจากผูใช (เว็บเบราเซอร) ไป
ยังเว็บเซิรฟเวอร จากนั้นเว็บเซิรฟเวอรก็จะเรียกตัวประมวลผลมาจัดการกับการรองขอนั้น เมื่อไดผลลัพธออกมาก็
จะสงผานเว็บเซิรฟเวอรกลับไปยังเบราเซอร [7] ในการทํางานดาน Web Programming ในการเขียนโปรแกรมภาษา 
PHP นัน้ จะถูกแยกการทํางานออกเปนสองแบบหลักๆ คือ Client-side และ Server-side ในการเขียนโปรแกรมแบบ 
Server-side นั้นไดแก ภาษา php, java jsp,  .NET เปนตน ซึ่งการเขียนโปรแกรมดวยภาษาเหลานี้ จะเปนการ Run 

โปรแกรม ในฝงของ Server แลว return คา หรือแสดงผลกลับมาทาง Client ในท่ีนี้หมายถึง web browser ตางๆ เชน 
IE, Firefox, safari  ดังภาพท่ี 2 แสดงแผนภาพกลไกการทํางานของระบบใหมดวยภาษา PHP กับฐานขอมูล MySQL  

 

พนักงาน นักเรยีน/นักศกึษา ผูบ้ริหาร

เพมิ ลบ แก้ไข คน้หา
สมคัรและรายงานตัว นศท. ดูรายงาน

Web Application

 
ภาพที่ 2 แผนภาพกลไกการทํางานของระบบใหม 
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3. การออกแบบระบบ ขั้นตอนการออกแบบระบบไดใชแผนภาพ UML ในการอธิบายความสัมพันธ
ของการทํางานของระบบและลําดับการทํางานของระบบโดย Use Case Diagram กับขอมูลและบุคคลที่เกี่ยวของ ดัง
ภาพท่ี 3 

 

เจ้าหน้าท ี
/ผูบ้ริหาร

ลงทะเบยีนเขา้สู่ระบบ

รบัสมคัร นศท.

รายงานตวั นศท.
จดัการรายงาน

<<extend>>

จดัการขอ้มูล นศท

<<include>>

<<include>>

ผูใ้ช้งานทวัไป

ดูขอ้มูลพนืฐานเวบ็ไซต์

จดัการขอ้มูลประชาสมัพนัธ์

นักเรยีน
/นักศกึษา

จดัการขอ้มูลรบัสมคัรและ
รายงานตวั นศท.

 
ภาพที่ 3 Use Case Diagram ของระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบออนไลน  

กรณีศึกษา หนวยฝกนักศึกษาวชิาทหาร จังหวัดทหารบกนาน 
 

จากภาพที่ 3 เปนขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบดวยแผนภาพยูสเคส ซึ่งมีผูเกี่ยวของ คือ 
ผูใชงานท่ัวไป นักเรียน/นักศึกษา และเจาหนาที่/ผูบริหาร โดยผูใชงานท่ัวไปสามารถดูขอมูลพื้นฐานเว็บไซต นักเรียน/
นักศึกษาสามารลงทะเบียนเพื่อสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหารหรือรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร สามารถแกไขขอมูล
สวนตัวเบื้องตนได สําหรับเจาหนาที่/ผูบริหาร สามารถจัดการขอมูลเว็บไซต จัดการขอมูลการรับสมัครและรายงาน
ตัวนักศึกษาวิชาทหาร และดูรายงานการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารได 

4. การพัฒนาโปรแกรม  โดยพัฒนาระบบในลักษณะ  Web Application ใชภาษา PHP และใช
ฐานขอมูล MySQL ซึ่งกอนการเขียนโปรแกรมจะมีการจัดเตรียมติดตั้งเครื่องมอืในการพัฒนาระบบที่จําเปนพื้นฐาน 
ไดแก 

1) เว็บเซิรฟเวอร Apache Web Server 

2) ภาษาโปรแกรม PHP 

3) ระบบฐานขอมูล MySQL 

4) เขียนโปรแกรมดวย Notepad++ 
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5.การทดสอบระบบ ในการเขียนโปรแกรมจะนําแผนภาพที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะหระบบมา
แปลงใหเปนโปรแกรมทีละโมดูลตามท่ีไดออกแบบไว และหลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จจะมีการทดสอบทุกขั้นตอน 
ไดแก 

1) การทดสอบโมดูลยอย (Module Testing) เพื่อทดสอบโมดูลยอย 

2) การทดสอบรวม (Integrated Testing) เพือ่ทดสอบโมดูลยอยเมื่อมาทํางานพรอมกัน 
3) การทดสอบระบบ (System Testing) เพื่อทดสอบระบบโดยรวม 
ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจตอระบบโดยผูใชงาน โดยแบงเปนชาย จํานวน 

16 คน หญิง จํานวน 14 คน รวมท้ังสิ้น 30 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 1 คน พนักงาน จํานวน 1 คน ผูใชงาน
ท่ัวไป จํานวน 28 คน มีอายุระหวาง 15-40 ป และกําหนดเกณฑในการประเมินไวดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 เกณฑการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบ 
ระดับเกณฑ ความหมาย 
4.51-5.00 ความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบอยูในระดับดีมาก 
3.51-4.50 ความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบอยูในระดับดี 
2.51-3.50 ความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบอยูในระดับพอใช 
1.51-2.50 ความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบอยูในระดับควรปรับปรุง 
1.00-1.50 ความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบอยูในระดับใชไมได 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการพัฒนาระบบ 
สามารถบันทึกขอมูลผูสมัครเขาเปนนักศึกษาวิชาทหาร (ป 1 ใหม) นักเรียน/นักศึกษาสามารถสมัคร

เขาเรียนเปนนักศึกษาวิชาทหาร สวนพนักงานสามารถจัดการขอมูลผูสมัคร ท้ังในสวนของการคนหาขอมูล การแกไข
ขอมูล และพิมพบัญชีรายชือ่ผูสมัครได ดังแสดงในภาพที่ 4-5 

 
ภาพที่ 4 แสดงหนาจอการกรอกขอมูลผูสมัครป 1 ใหม 
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ภาพที่ 5 แสดงหนาจอบันทึกขอมูล 

สามารถรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (กรณีปกติ) ซึ่งนักศึกษาท่ีตองการรายงานตัวสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารรายงานตัวพรอมกับเอกสารท่ีเกี่ยวของตามประกาศและอัปโหลดเขามาในระบบ เจาหนาที่
สามารถตรวจสอบและประกาศผลสอบแบบออนไลน ท้ังการรายงานตัวเพื่อผอนผัน การรายงานตัวเพื่อเลื่อนชั้น 
และสามารถจัดพิมพบัญชีรายชื่อผูรายงานตัวได ดังแสดงในภาพที่ 6-7 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงหนาจอการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (กรณีปกต)ิ 
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ภาพที่ 7 แสดงหนาจอตรวจสอบรายชื่อผูประมวลผลรายงานตัวแลว (กรณีปกติ) 

 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบ 

ผลการประเมนิความพึงพอใจตอระบบโดยผูใชงาน โดยแบงเปนชาย จํานวน 16 คน หญิง จํานวน 14 

คน รวมท้ังสิ้น 30 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 1 คน พนักงาน จํานวน 1 คน ผูใชงานท่ัวไป จํานวน 28 คน มี
อายุระหวาง 15-40 ป ดังตารางที่ 2   

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบออนไลน  
กรณีศึกษา หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกนาน  

รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.การประเมินดานความสามารถของระบบตามความตองการของ
ผูใชงาน 

4.40 0.52 

2.การประเมินดานความสามารถของระบบตามการทดสอบการ
ทํางานตามฟงกชัน 

4.30 0.48 

3.การประเมินดานความสะดวกและความงายตอการใชงานระบบ 4.30 0.67 

4.การประเมินดานความเร็วในการประมวลผล  4.10 0.32 

5.การประเมินดานความปลอดภัยของระบบ 4.20 0.63 

ผลสรุป 4.26 0.53 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบโดยผูใชงาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.26 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.53 ซึ่งผลประเมินท่ีไดสามารถสรุปไดวา ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบรับสมัคร
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และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบออนไลน กรณีศึกษา หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกนาน อยูใน
ระดับด ี

วิจารณและสรุปผล 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบ
ออนไลน กรณีศึกษา หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกนาน โดยผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไวคือ ระบบท่ี
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของการใชงานอยูในระดับดี จากการทดสอบระบบการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษา
วิชาทหารของหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกนาน ไดระบบท่ีสามารถทํางานไดตามความตองการของ
ผูใชงาน และทําใหนักเรียน/นักศึกษาประหยัดเวลาในการเดินทางมาท่ีศูนยสมัครและลดการสูญหายของเอกสาร 
ตลอดจนพนักงาน/ผูบริหารสามารถคนหาขอมูลไดงายและทํางานไดตลอดเวลา 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบ พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.53สรุปไดวา ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพในการใชงานอยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 
1. สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบ

ออนไลน เพื่อเปนแนวทางในการใชระบบใหกับผูสมัครและผูรายงานตัวเปนนักศึกษาวิชาทหาร 
2. ระบบควรมีการรายงานในเชิงลึกและมีความละเอียดมากขึ้น เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศท่ีเปน

ประโยชนตอผูบริหาร 
3. ควรเพิ่มรูปแบบของระบบใหสามารถรายงานผลการรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชา

ทหารแตละขั้นตอนใหแกผูสมัครและผูรายงานตัว โดยแจงผลผานทางอีเมลเพื่อใหมีความสะดวกมากขึ้น 

4. ควรเพิ่มระบบชําระเงินโดยผานระบบออนไลน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

5. ควรเพิ่มภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชงานในระบบอีกภาษาหนึ่ง 
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