
หนา 1 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ถาม-ตอบ 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. 

คําถาม 1 : เม่ือติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เรียบรอยแลว และเปดเว็บบราวเซอร พิมพ URL 
http://localhost ปรากฏหนาจอแสดง ดังภาพท่ี 1 จะแกไขอยางไร 

 
ภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

http://localhost/


หนา 2 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คําตอบ : ดูท่ี Xampp Control Panel ดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 

จะเห็นวาท้ัง Apache และ MySQL มีสถานะ Running หมายความวา ท้ัง 2 Service นี้ทํางานอยู 

แตทํางานท่ี Drive อ่ืน ไมใช Drive D: ของระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. จึงทําใหแสดงผลหนาจอใน

ภาพท่ี 1 วิธีการตรวจสอบวา Service ท้ัง 2 ตัวนี้ทํางานท่ีตําแหนงใด ใหคลิก  จะ

ปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 3  

 
ภาพท่ี 3 

ใหหา Service ชื่อ Apache 2.2 และดับเบิ้ลคลิก ดังภาพท่ี 3 จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 4 

คลิก SCM… 

ดับเบ้ิลคลิก Apache2.2 



หนา 3 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ภาพท่ี 4 

สังเกตท่ีตําแหนง Path to executable: ซ่ึงแสดง “C:\AppServ\Apache2.2\bin\httpd.exe”         

–k runservice หมายความวาในเครื่องคอมพิวเตอรมีการติดตั้ง Apache ผานโปรแกรม AppServ 

และ Apache ก็ทํางานท่ีตําแหนง Path นี้ ทําใหระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ไมสามารถทํางานได 

ใหคลิก  เพ่ือหยุดการทํางานของ Apache โดยจะมีสถานะแสดงดังหนาจอภาพท่ี 5  

Path ท่ี Apache ทํางาน 

คลิก Stop 



หนา 4 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 5 

คลิก  เพ่ือปดหนาจอ จากนั้นใหเลื่อน Scroll bar ลงมา เพ่ือหา Service        

ชื่อ mysql ดังหนาจอภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6 

 

 

สถานะ Stopped 

ดับเบ้ิลคลิก mysql 



หนา 5 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดับเบิ้ลคลิก mysql จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 7 
 

 

ภาพท่ี 7 

สังเกตท่ีตําแหนง Path to executable: ซ่ึงแสดง C:\AppServ\MySQL\bin\mysqld-nt 

--defaults-file=C:\AppServ\MySQL\my.ini mysql หมายความวาในเครื่องคอมพิวเตอรมีการ

ติดตั้ง MySQL ผานโปรแกรม AppServ และ MySQL ก็ทํางานท่ีตําแหนง Path นี้ ทําใหระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ไมสามารถทํางานได ใหคลิก  เพ่ือหยุดการทํางานของ MySQL 

โดยจะมีสถานะแสดงดังหนาจอภาพท่ี 8 

Path ท่ี mysql ทํางาน 

คลิก Stop 



หนา 6 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 8 

คลิก  เพ่ือปดหนาจอ  หลังจากหยุดการทํางานของ Apache และ MySQL แลว 
จะตอง Uninstall Service ท้ัง 2 ตัวนี้ท่ีทํางานผานโปรแกรม AppServ ออก โดยเขาไปท่ีเมน ู
Start -> Programs -> AppServ -> Add-Remove Windows Service เลือก Apache 
Uninstall Service จะปรากฏหนาจอสีดํา รอจนโปรแกรมถูก Uninstall จนเสร็จเรียบรอย กด 
Enter เพ่ือปดหนาจอ 

จากนั้นใหเลือกเมนู Start -> Programs -> AppServ -> Add-Remove Windows 
Service เลือก MySQL Uninstall Service จะปรากฏหนาจอสีดํา รอจนโปรแกรมถูก Uninstall 
จนเสร็จเรียบรอย กด Enter เพ่ือปดหนาจอ 

หรือสามารถ Uninstall จาก Xampp Control Panel โดยเปด Xampp Control Panel 
ข้ึนมาดังหนาจอภาพท่ี 9 

สถานะ Stopped 



หนา 7 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 9 

คลิก  หนา Svc บรรทัดของ Apache โปรแกรมจะข้ึนหนาจอ ดังภาพท่ี 10 

 

ภาพท่ี 10 

คลิก  เพ่ือ Uninstall Apache ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร 

 

คลิก 



หนา 8 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 11 

คลิก  หนา Svc บรรทัดของ MySql โปรแกรมจะข้ึนหนาจอดังภาพท่ี 12 

 

 

ภาพท่ี 12 

คลิก  เพ่ือ Uninstall MySQL ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร จากนั้นให Install Service 

ท้ัง Apache และ MySQL อีกครั้งหนึ่ง โดยคลิกในชอง  หนา Svc บรรทัดของ Apache หนาจอ 

ดังภาพท่ี 13 จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 14 

คลิก 



หนา 9 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 13 

 

ภาพท่ี 14 

คลิก  เพ่ือ Install Apache ลงเครื่องคอมพิวเตอร ดังภาพท่ี 15 

 

คลิก 



หนา 10 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 15 

คลิกในชอง  หนา Svc บรรทัดของ MySql หนาจอภาพท่ี 15 จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 16 

 

ภาพท่ี 16 

เม่ือ Install Apache และ MySQL เรียบรอยแลว จะแสดงหนาจอ ดังภาพท่ี 17 

คลิก 



หนา 11 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 17 

จากนั้นคลิก  เพ่ือให Service Apache และ MySQL ทํางาน ถาคลิก  และข้ึน 

Error ดังขอความในหนาจอภาพท่ี 17 ใหคลิก  ปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 18 

 

ภาพท่ี 18 

 

ขอความ Error 

ดับเบ้ิลคลิก Apache2.2 



หนา 12 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ใหหา Service ชื่อ Apache2.2 และดับเบิ้ลคลิก จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 19 
 

 

ภาพท่ี 19 

สังเกตท่ีตําแหนง Path to executable: ซ่ึงแสดง "D:\web\xampp\apache\bin\httpd.exe"         
-k runservice หมายความวา Apache ทํางานท่ีตําแหนง Path ท่ีติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
สพฐ. ใหคลิก  เพ่ือเริ่มการทํางานของ Apache โดยจะมีสถานะแสดงดังหนาจอภาพท่ี 20 

Path ท่ี Apache ทํางาน 

คลิก Start 



หนา 13 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 20 

คลิก  เพ่ือปดหนาจอ จากนั้นใหเลื่อน Scroll bar ลงมา เพ่ือหา Service ชื่อ 
MySQL ดังหนาจอภาพท่ี 21 

 
ภาพท่ี 21 

 

สถานะ Started 

ดับเบ้ิลคลิก MySQL 



หนา 14 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดับเบิ้ลคลิก MySQL จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 22 
 

 

ภาพท่ี 22 

สังเกตท่ีตําแหนง Path to executable: ซ่ึงแสดง 

“D:\web\xampp\mysql\bin\mysqld.exe” --defaults- file= 

“D:\web\xampp\mysql\bin\my.ini” MySQL หมายความวา MySQL ทํางานท่ีตําแหนง Path    

ท่ีติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ใหคลิก  เพ่ือเริ่มการทํางานของ MySQL               

โดยจะมีสถานะแสดงดังหนาจอภาพท่ี 23 

Path ท่ี mysql ทํางาน 

คลิก Start 



หนา 15 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 23 

คลิก  เพ่ือปดหนาจอ  หลังจาก Start Apache และ MySQL แลว ใหดูท่ี 

Xampp Control Panel วามีสถานะ Running ข้ึนท่ี Service ท้ัง 2 ตัวหรือไม ดังหนาจอภาพท่ี 24 

สถานะ Started 



หนา 16 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ภาพท่ี 24 
ถา Apache และ MySQL ข้ึน Running ใหเปดเว็บบราวเซอร พิมพ URL ดังนี้ http://localhost 

จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี 25 
 

 

ภาพท่ี 25 

ใหทําตามข้ันตอนการติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ตอไป 

http://localhost/


หนา 17 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คําถาม : ติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. แลว ข้ึนหนาจอแสดง ดังภาพท่ี 26 

 

ภาพท่ี 26 

คําตอบ : หมายความวา ในชอง Language ถูกเลือกเปน English และคลิก                 

ดังหนาจอภาพท่ี 27 

 

 
ภาพท่ี 27 

วิธีแกปญหาคือ จะตองลบ Folder web ท่ีอยูใน Drive D ออกท้ังหมด และทําข้ันตอนการ

ติดตั้งระบบใหมท้ังหมด 

 



หนา 18 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คําถาม : เม่ือเปดเว็บบราวเซอร และพิมพ URL ดังนี้ http://localhost แตหนาจอแสดง DB Error 

คําตอบ : 
 1. ใหตรวจสอบดูวาในเครื่องคอมพิวเตอรมีฐานขอมูล MySQL ทํางานอยูท่ี Path อ่ืนหรือไม 

ถามี จะตองไปหยุดการทํางานของฐานขอมูลตัวนั้นเสียกอน จากนั้นจึงคอย start MySQL ใน 

Xampp Control อีกครั้งหนึ่ง 

 2. ใหตรวจสอบดูวา Computer name ตั้งชื่อเปนอะไร ถาตั้งชื่อโดยใช com1, com2, 

com3, … จะตองไปเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอรใหเปนอยางอ่ืน 

คําถาม : ไมสามารถ Start Apache ได 

คําตอบ : 
ใหตรวจสอบดูวาในเครื่องคอมพิวเตอรมี Apache ทํางานอยูท่ี Path อ่ืนหรือไม ถามี จะตอง

ไปหยุดการทํางานของ Apache ตัวนั้นเสียกอน จากนั้นจึงคอย start Apache ใน Xampp Control 

อีกครั้งหนึ่ง 

คําถาม : ถา Apache และ MySQL start จนข้ึน running แตไมสามารถเขาใชงานโปรแกรมผาน 
URL http://localhost ได 

คําตอบ : ใหใชชุดเลข IP = 127.0.0.1 แทนคําวา localhost 

คําถาม : ใชงานเมนู การสืบคนผาน Z39.50 ท่ีเมนูงานวิเคราะหทรัพยากรหองสมุด โดยปอนคําท่ี
ตองการสืบคน และคลิกคนหา รอสักครู จะมีขอความ Error “Fatal error: Call to undefined 
function yaz_connect() in D:\web\xampp\htdocs\obeclib\lookup2\lookupYazSrch.php 
on line 40” ดังหนาจอภาพท่ี 28 
 

 
ภาพท่ี 28 

หมายความวาไมไดปอนขอมูล Path ;D:\web\xampp\YAZ\bin ใน Properties ของ My Computer 

http://localhost/
http://localhost/


หนา 19 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คําตอบ : ใหคลิกขวา My Computer เลือก Advance system settings (ใน Windows7) หรือ 
Advanced (ใน Windows XP) เลือก Environment Variable เลือก Path ใน System variables 
เลือก Edit และพิมพ ;D:\web\xampp\YAZ\bin ตอทายสุดในชอง Variable value ดังหนาจอ 
ภาพท่ี 29 
 

 

ภาพท่ี 29 

คําถาม : ถาบังเอิญลบคาท่ีอยูใน Variable value ในภาพท่ี 29 จะทําให Command Line ใชงาน
ไมได ซ่ึงจะมีผลทําใหไมสามารถสํารองหรือกูคืนขอมูลได 

คําตอบ : ใหพิมพขอความ %System%;%SystemRoot%\System32; ในชอง Variable value 

คําถาม : เปลี่ยนโลโกหองสมุดแลวภาพโลโกไมแสดงเกิดจากอะไร 

คําตอบ : ตรวจสอบดูชื่อไฟลรูปท่ีไปวางไวในโฟลเดอร images วารูปอ่ืนๆ ท่ีอยูในโฟลเดอรนี้ชื่อ
ตอทายดวยนามสกุล .jpg หรือนามสกุลอ่ืนๆ หรือไม ดังภาพท่ี 30 ถารูปอ่ืนไมไดตอทายดวย
นามสกุล แลวรูป logo ท่ีใสเขาไปตอทายวา .jpg อยูรูปเดียว แสดงวาไฟลนั้นมีนามสกุลซอนกัน ตอง
ลบ .jpg ท่ีอยูในชื่อออก เหลือเพียงแค logo เทานั้น 
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ภาพท่ี 30 

คําถาม : ถาติดตั้งโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติไวท่ีคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งในหองสมุดโรงเรียนแลว 
นักเรียนจะสามารถสืบคนขอมูลหนังสือจากคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนในหองสมุดท่ีไมไดลงโปรแกรมไวได
หรือไม 

คําตอบ : การติดตั้งโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. สามารถติดตั้งโปรแกรมไวในเครื่องหลักเครื่อง
ใดเครื่องหนึ่ง โดยบรรณารักษปอนขอมูลหนังสือ ขอมูลสมาชิกไวในเครื่องคอมพิวเตอรนั้น ซ่ึงจะเรียก
เครื่องนี้วาเปนเครื่องแมขายหรือ Server นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลหนังสือจากเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีไมไดลงโปรแกรมไวได โดยจะตองรูหมายเลข IP ของเครื่องแมขายกอน จากนั้นไปเปด
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีไมไดลงโปรแกรม เปด Browser สําหรับเขาใชงาน internet เชน Internet 
Explorer, Firefox, Google Chrome ตรงชองท่ีใหปอน URL ใหพิมพหมายเลข IP ของเครื่องแม
ขาย เชน 195.152.33.155 กด enter ก็จะเขาสูโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ท่ีติดตั้งไวใน
เครื่องแมขายได  วิธีการดูหมายเลข IP เครื่อง อาจขอความชวยเหลือจากผูมีความรูทางดาน
คอมพิวเตอร 

คําถาม : copy XAMMP-Control มาไวหนา Desktop แลว Apache กับ Mysql ไม running 

คําตอบ : ใหคลิ๊กเครื่องหมายถูก () หนา svc ของท้ังสองชองออก แลวคลิก start ท้ังสองรายการ 
แลวดูวา running แสดงหรือไม และลองดูรายละเอียดท่ีแสดงในกรอบสีขาวดานลาง ตรง current 
directory วาเปน D:\web\xammp หรือไม ถาข้ึนวาเปน c ใหไปแกไขท่ีการตั้งคา path ใหม หรือ
ใหคลกิเครื่องหมายถูก () หนา svc ของท้ังสองชองออก แลวกลับไปคลิกเครื่องหมายถูก () ใหม
อีกครั้ง จากนั้นให restart เครื่องใหม 

รูปอ่ืนไมมี .jpg ตอทาย แต 2 รูป

นี้มี จะตองลบ .jpg ออกเหลือแค 

logo เทานั้น 
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คําถาม : ทดลองคนขอมูลทรัพยากร โดยใช Z39.50 ดูแลวปรากฎขอความวา Fatal error: Call to 
undefined function yaz_connect() in 
D:\web\xampp\htdocs\obeclib\lookup2\lookupYazSrch.php on line 40 เปนเพราะอะไร 

คําตอบ : ตรวจสอบการกําหนดคา Path โดยคลิกขวา My Computer -> Properties เลือก 
Advanced -> Environment Variables หา Path และตรวจสอบดูวาพิมพ 
;D:\web\xampp\YAZ\bin หรือไม และพิมพขอความถูกตองครบถวนหรือไม 

คําถาม : การถายโอนขอมูลจาก PLS3 ทําอยางไร 

คําตอบ : ใหทําตามลําดับดังนี้ 
1. ไปท่ี http://lib.obec.go.th/elib/migrate/migrate.php 
2. คลิกท่ีถายโอนขอมูล และคลิกระบบหองสมุดท่ีจะถายโอนขอมูล เปน PLS 
3. จะพบวิธีการถายโอนขอมูลจากระบบ PLS 3 
4. ให คลิก Browse แลวเลือกไฟล book.dbf โดยไฟล book.dbf จะอยูใน Folder PLS3 

ของเครื่องท่ีมีโปรแกรม PLS3 อยู 
5. คลิก อัพโหลดแฟมขอมูล โปรแกรมจะทําการแปลงขอมูลให 
6. เม่ือโปรแกรมทํางานเสร็จก็จะให save ไฟลขอมูลท่ีได 
7. หลังจากไดขอมูลก็นํามาเขาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ สพฐ. 

คําถาม : การสํารองขอมูลทําอยางไร ทดลองทําตามคูมือแลว ไมมีโฟลเดอร backup ข้ึนมาให  

คําตอบ : ตองตรวจสอบกอนวาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจะ backup ขอมูลมี robocopy หรือไม โดย
คลิกปุม start windows ท่ีมุมลางซาย เลือก run แลวพิมพ cmd กด ok แลวพิมพ robocopy กด 
enter เครื่องจะแสดงหนาจอสีดํา หากมีขอความแสดงสั้นๆ ไมก่ีบรรทัด แสดงวาเครื่องนั้นไมมี 
robocopy ใหติดตั้ง rktool.exe ท่ีอยูในแผนโปรแกรมกอน ถาไมมี robocopy เครื่องนั้นก็ไม
สามารถ backup ขอมูลได หรือถาติดตั้ง robocopy แลว แตก็ยังไมสามารถ backup ขอมูลได ให
ตรวจสอบวา เครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัสหรือไม เพราะไวรัสบางตัวจะทําใหไมสามารถใชงานคําสั่ง
สํารองขอมูลได 

คําถาม : เขาไปกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน แลวไปลบชื่อผูดูแลระบบท่ีมีอยู ทําใหเขาใชงานไมได ตองทํา
อยางไร 

คําตอบ : user และ password ท่ีใหเปนคาเริ่มตน คือ user: admin และ password: obeclib 
สวน user หามลบโดยเด็ดขาด ทานสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดเพียง password เทานั้น กรณีท่ีไม
อยากจํา user และ password นี้ ทานก็สามารถไปเพ่ิมเติมผูใชใหม โดยใหสิทธิเหมือนกับ admin 
แตใหเก็บ admin ไว กรณีท่ีทานมีปญหา แลวไมสามารถเขาใชงานในชื่อ user ใหมได ทานจะ
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สามารถกลับมาใช user: admin ได กรณีท่ีทานเผลอลบ admin ไปแลว ระบบไมสามารถกู
คืนกลับมาใหได วิธีแกก็คือตองติดตั้งโปรแกรมใหม โดยใหเปด XAMPP Control Panel ข้ึนมา กด 
stop ท่ี Apache และ MySql แลวกด exit ออกไป จากนั้นใหไปท่ี Drive D เพ่ือลบ Folder ท่ีชื่อ 
web ออก ใสแผนซีดีโปรแกรมเขาไปใหม แลวไป Copy ไฟลชื่อ web.zip มาวางท่ี Drive D และทํา
ข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเขา Browser พิมพ localhost แลวเริ่มทํางานใหม 

คําถาม : เขาใชงานบริการยืม-คืน แลวโปรแกรมแสดงผลวา “(หมายเลขบารโคด) ไมสามารถยืมได” 
เกิดจากอะไร 

คําตอบ : เขาไปท่ีงานจัดการและบริการระบบ เมนูยอยการกําหนดหมวดหมูการจัดเก็บ ตรงการตั้ง
คาระยะเวลา แสดงวาตั้งคาไวเปน 0 หนังสือหมวดหมูนั้นจึงไมสามารถยืมได วิธีแกไขคือใหไปแกไข
การตั้งคาระยะเวลาวาแตละหมวดหมูใหยืมไดก่ีวัน 

คําถาม : เวลาคลิก Module ท่ีจะใหแสดงผลไฟล PDF แลวหนาจอไมแสดงผล มีแตหนาจอสีขาว จะ
แกไขอยางไร 

คําตอบ : ตรวจสอบโปรแกรมสําหรับใชเปดไฟล PDF ในเครื่องคอมพิวเตอรวามีโปรแกรม Foxit 
Reader หรือ Acrobat reader อยูหรือไม ถามีท้ังสองโปรแกรม ให uninstall โปรแกรม Foxit 
Reader ออกจากตัวเครื่อง 

คําถาม : ไมสามารถกด stop running Apache กับ MySql จาก หนาตาง XAMPP Control 
Panel ได จะแกไขอยางไร 

คําตอบ : ใหกด SCM ท่ีอยูมุมขวาบนในหนาตาง XAMPP Control Panel หา Service ชื่อ 
Apache 2.2 และ MySQL กด Stop ท่ีดานซายมือ 

คําถาม : การนําเขาขอมูลดวยไฟลตนแบบ csv template เม่ือพิมพขอมูลเขาไปแลว ไมแสดงผล
ภาษาไทย เกิดจากสาเหตุใด และจะแกไขอยางไร 

คําตอบ : เกิดจาก System locale ตั้งคาเปนภาษาอังกฤษ วิธีแกไข คือ ตองไปตั้งคา System 
locale ใหเปนไทย โดยเขาไปท่ี Control Panel เลือก Region and Language เลือก 
Administrative เลือก Change System Locale เปลี่ยนคาท่ีแสดงอยูใหเปน Thai (Thailand) 
และกด OK ทุกหนาจอ หมายเหตุ: การแกไขควรทําโดยผูรูเรื่องระบบเทานั้น 

คําถาม : เครื่องท่ีมี IIS7 วิธีแกไขอยางไร 

คําตอบ : หยุดการทํางานของ service IIS7 กําหนดคาใหเปนแบบ Manual ไมตอง Start แบบ
อัตโนมัติ จึงสามารถ Start Apache ได 
 


