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บทคัดย่อ  
 ระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม PHP, HTML5 และ JQuery เช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2 ทั้งนี้ระบบ
ดังกล่าวช่วยอ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในการลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยสามารถ
ลงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ช่วยลดขั้นตอนการท างานจากเดิมที่ลงทะเบียนในรูปแบบฟอร์ม
กระดาษ ซึ่งสามารถสูญหาย และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ทันที  ระบบดังกล่าวยังสามารถรายงานผลค่าใช้จ่าย
ของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่ศูนย์บรรณสารฯ ต้องเบิกจ่ายค่าให้แก่ร้านค้าเป็นประจ าทุกเดือนได้ 

           ผลการใช้งานระบบ พบว่า เจ้าหน้าที่สามารถลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ทางออนไลน์
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็วมากขึ้น  ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันที ทั้งนี้สามารถ
สรุปผลการลงทะเบียน และงบประมาณค่าใช้จ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ของแต่ละร้านค้า เป็นรายวัน รายเดือน 
และรายปีงบประมาณ รวมถึงการน าข้อมูลแสดงผลในรูปแบบ Excel ได้   

 
ค าส าคัญ: ระบบลงทะเบียนนติยสารออนไลน์, ระบบลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ออนไลน ์

 
ABSTRACT  
 Online Magazine and Newspaper registration system was developed to facilitate 
the periodical staff in recording the receipt of magazines and newspapers online through any 
computers conveniently and promptly. The computer system analyst developed the system using 
PHP, HTML5 and JQuery programs linked to the MySQL database to store data.  It runs on the 
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Windows Server 2008 R2 operating system.  It helps reduce the process and also accelerate the 
budget report generation. and save paper resources. 
 Deploying this online magazine and newspaper registration system showed that 
the work of registering newspapers and daily magazines can be done using any computer quickly, 
efficiently.  The system can also produce summary reports of registered items and budget in daily, 
monthly and yearly basis.  Moreover, the data can be exported to Excel format. 

 
Keyword: Magazine Online registration system, Newspaper Online registration system  

 
บทน า 
 การลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจ าวัน  เป็นหน้าที่ประจ าของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายงาน
บริการวารสารและเอกสาร ทั้งนี้ในการลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ในช่วงนอกเวลาท าการ  (วันเสาร์  
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวรห้องสมุด ที่มาจากฝ่ายงานอื่น ๆ ส่งผลให้การ
ลงทะเบียนรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์มีความหลากหลาย  มีข้อมูลไม่ตรงกับรายการและจ านวนท่ีจัดซื้อ ประกอบ
กับเป็นการลงทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษ ท าให้เกิดการสูญหาย ฉีกขาด และมีปัญหาล่าช้าในการสรุปผล
นิตยสารและหนังสือพิมพ์ และรายงานค่าใช้จ่ายในการบอกรับ 
 จากเหตุผล และข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายงานบริการวารสารฯ จึงได้พัฒนาระบบลงทะเบียน
นิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์มาใช้งาน เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก และลดขั้นตอนในการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  ทั้งยังสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปผลค่าใช้จ่ายในการบอกรับของแต่ละร้านค้าได้อย่างเป็น
ปัจจุบัน (Updated information) 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน ์
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

         การพัฒนาระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
 1.การออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ ใช้โปรแกรม 
PHP, HTML5, JQuery และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล โดยผู้พัฒนาระบบมีความเช่ียวชาญและ
สามารถน ามาพัฒนาระบบได้ตามความต้องการ ซึ่งระบบที่พัฒนานี้ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 
2008 R2 โดยผู้พัฒนาได้ศึกษารูปแบบของการลงทะเบียนจากแบบฟอร์มกระดาษเดิม รวมทั้งสอบถามเจ้าหน้าที่
งานวารสารและหนังสือพิมพ์ซึ่งปฏิบัติงานเป็นประจ า ถึงความต้องการเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานจริง ส าหรับการ
ออกแบบดังกล่าว หลังจากนั้นเมื่อแล้วเสร็จจึงเปิดทดลองใช้งานเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ส่ง
ข้อเสนอแนะ และความต้องการจากการทดลองใช้งาน เพื่อแจ้งให้ผู้พัฒนาระบบได้ทราบ และปรับปรุงระบบให้
เหมาะสมในล าดับต่อไป โดยเริ่มใช้งานระบบเมื่อเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา 
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2. การลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลปีท่ี ฉบับท่ี เดือน ของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ 
ในระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องกรอกข้อมูลของช่ือ ราคา จ านวนฉบับที่บอกรับของนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์เนื่องจากระบบได้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ 

  2.1 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน คัดแยกใบส่งของประจ าวันจากร้านค้า ออกเป็น  2 ประเภท คือ                   
         2.1.1) นิตยสาร 
         2.1.2) หนังสือพิมพ ์

   2.2 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ปีที่ ฉบับที่ เดือน ของนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ที่ได้รับ  
ตามใบส่งของจากร้านค้าแต่ละวัน 
  2.3 เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อท าการบันทึกข้อมูล
แยกตามใบส่งของจากร้านค้า ดังภาพที่ 1 เลือกเมนูการลงทะเบียนให้ถูกต้อง โดยมี 2 เมนู คือ นิตยสาร หรือ
หนังสือพิมพ ์ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงช่องทางการเข้าระบบปฏิบัติการ การลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ ์
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ภาพที่ 2 แสดงเมนูการลงทะเบียน 
 
  2.4 ตรวจสอบช่ือของสิ่งพิมพ์ ราคา จ านวนฉบับที่ได้รับอนุมัติ กับใบส่งของจากร้านค้าว่า
ถูกต้องหรือไม่ ดังภาพที่ 3 และบันทึกข้อมูลของนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ที่ได้รับ ลงในระบบให้ครบถ้วน ได้แก่     
ปีท่ี ฉบับท่ี วันท่ี/เดือน/ปี ตามที่ปรากฎที่ตัวเล่ม ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงใบส่งของจากร้านค้า 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงการบันทึกข้อมูลรายละเอยีดของนิตยสาร หรือหนังสอืพิมพ์ที่ลงทะเบียน 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงรายงานประจ าวันของหนังสือพิมพ์ท่ีลงทะเบียน 

 
  2.5 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย สามารถตรวจสอบการท ารายการได้ว่าถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ โดยคลิกเลือกเครื่องหมายแว่นขยาย ท่ีเมนู View  ดังภาพท่ี 6 

 

จ ำนวนรำคำ  และจ ำนวนฉบับที่ได้รับอนมัุติจำกมหำวิทยำลยั 
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ภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดการบนัทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 
  2.6 หากมีรายการที่ลงทะเบียนที่ผิด สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกเลือกเมนูแก้ไข
ตรวจรับ โดยคลิกเลือกให้ตรงกับวันท่ี ท่ีต้องการท าการแก้ไข ดังภาพที่ 7 

 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงเมนูการแกไ้ขข้อมลู กรณตี้องการแก้ไขข้อมลูลงทะเบียนท่ีผิดพลาด 
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  2.7 ทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวารสารฯ จะท าการสรุปและน าออกข้อมูลการ
ลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายค่านิตยสาร และหนังสือพิมพ์ประจ าดือน
แก่ร้านค้าต่อไป ดังภาพท่ี 8 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงรายงานสรุปการลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน 
 
  2.8 ทุกสิ้นปี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานวารสารฯ จะท าการสรุปและน าออกข้อมูลการลงทะเบียน 
นิตยสารแลหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณการจัดซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ใน
ปีงบประมาณถัดไป 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงรายงานสรุปการลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ประจ าป ี
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการที่ฝ่ายงานบริการวารสารฯ ได้น าระบบลงทะเบียนนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
มาใช้เพื่อลงทะเบียนรับนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา พบว่า             การลง
ข้อมูลของนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ในระบบครบถ้วน ตามรายการที่ขออนุมัติประจ าปี สามารถจัดเก็บและแสดงผล
ของข้อมูลได้ทันที ช่วยลดปัญหาความไม่สะดวก ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอ่ืน ที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานในช่วงนอก
เวลาท าการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ทั้งนี้ยังสามารถลงทะเบียนรับนิตยสาร และหนังสือพิมพ์
โดยไม่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่ห้องท างานของฝ่ายงานวารสารฯ นอกจากนี้การน าระบบดังกล่าวมาใช้ยังเป็นการ
ช่วยลดการใช้ทรัพยากร วัสดุส านักงาน ประเภทกระดาษอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
  เพื่อให้เป็นระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบ ดังนี้   
                        1. เมื่อลงทะเบียนรับนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ รายการใดควรเน้นแถบสีเพื่อให้มีความแตกต่าง
จากรายการที่ไม่ได้ท ารายการ เพื่อป้องกันการลงรายการผิดพลาด 
  2. การกรอกข้อมูลวันที่ ในระบบลงทะเบียนควรจะเปลี่ยนเป็นระบบปฏิทินให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถคลิกเลือกวัน เดือน ปี ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันการกรอกข้อมูลวันที่ผิดพลาดได้
อีกทางด้วย 
 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. เป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอื่นที่สามารถปฏิบัติงานการ
ลงทะเบียนนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ได้ที่ฝ่ายงาน หรือห้องท างานของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานที่ห้อง
ท างานของฝ่ายงานวารสารฯ เท่านั้น 

2. ลดการใช้ทรัพยากร วัสดุส านักงาน ประเภทกระดาษ  
3. ลดขั้นตอนในส่วนของการสรุปรายงานประจ าวัน สรุปรายงานประจ าเดือน และสรุปรายงาน

ประจ าปี 
 4. สามารถเรียกดูงบประมาณการใช้จ่ายค่านิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ได้ทันที 
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