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แนะน าโปรแกรม 

โปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติั OpenBiblio รุ่น myLib เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติัท่ีพฒันา
ต่อยอดจากโปรแกรม OpenBiblio อนัเป็นโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั (Automated Library) ท่ีพฒันาบนฐาน
ของโอเพนซอร์ส หรือการเปิดเผยตน้ฉบบัโปรแกรมท่ีให้บริการผา่นเวบ็ http://obiblio.sourceforge.net/ 

 
 

 โปรแกรม OpenBiblio เป็นระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัท่ีพฒันาดว้ยภาษา PHP ท างานบนระบบฐานขอ้มูล 
MySQL และ OpenBiblio รุ่น myLib ก็ไดน้ าตน้ฉบบัโปรแกรมดงักล่าวมาปรับปรุงความสามารถ โดยเฉพาะ 
การปรับแกไ้ขปัญหาภาษาไทย การปรับรูปแบบการแสดงผลขอ้มูลเพื่อให้รองรับการใชง้านกบัหอ้งสมุดขนาดเล็ก
ในประเทศไทย  

การติดตั้งโปรแกรมบน AppServ 

 ตน้ฉบบัโปรแกรม OpenBiblio รุ่น myLib ดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์http://stks.or.th/th/knowledge-
bank/25-open-source/4153-mylib.html ซ่ึงมีตน้ฉบบัเป็นฟอร์แมต zip ดงัน้ี openbiblio-mylib.zip  

การใชง้านใหแ้ตกแฟ้มฟอร์แมต zip จะไดโ้ฟลเดอร์ช่ือ openbiblio-mylib จากนั้นใหค้ดัลอกโฟลเดอร์
ดงักล่าวไปไวใ้นโฟลเดอร์ C:\AppServ\www ของ AppServ  

 เม่ือคดัลอกโฟลเดอร์ตน้ฉบบัโปรแกรมไวท่ี้ C:\AppServ\www แลว้ใหเ้ปล่ียนช่ือโฟลเดอร์ใหเ้หมาะสม เช่น 
mylib จากนั้นเขา้สู่ส่วนการสร้างฐานขอ้มูลรองรับขอ้มูลของ OpenBiblio ดว้ยค าสั่ง http://127.0.0.1/phpmyadmin 
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 จากจอภาพการสร้างฐานขอ้มูลของ MySQL ใหร้ะบุช่ือฐานขอ้มูล Create new database เช่น mylib จากนั้น
เลือกรายการรูปแบบการเขา้รหสัภาษาเป็น utf8_unicode_ci แลว้คลิกปุ่ม Create 

 เม่ือสร้างฐานขอ้มูลตามขั้นตอนขา้งตน้ ก็ใหไ้ปปรับแต่งค่า Config ของไฟลร์ะบบ OpenBiblio โดยเขา้ไปท่ี
โฟลเดอร์ C:\AppServ\www\mylib เปิดไฟล ์database_constants.php ดว้ย TextEditor เช่น NotePad++ 
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 ปรับแกไ้ขขอ้มูลในรายการ define ทั้ง 4 รายการใหถู้กตอ้งกบัค่า Config ของ AppServ เช่น 

 บรรทดัท่ี 10 define("OBIB_HOST", "localhost");    
คงไวเ้หมือนเดิม 

 define("OBIB_DATABASE", "openbiblio"); 
ปรับแกไ้ขค าวา่ openbiblio ใหต้รงกบัช่ือฐานขอ้มูลท่ีสร้างไว ้(กรณีน้ีคือ mylib) 

 define("OBIB_USERNAME", "openbiblio"); 
ปรับแกไ้ขค าวา่ openbiblio ใหต้รงกบั user name ของผูใ้ชง้าน AppServ (กรณีน้ีคือ root) 

 define("OBIB_PWD", "openbiblio"); 
ปรับแกไ้ขค าวา่ openbiblio ใหต้รงกบั password ของผูใ้ชง้าน AppServ 

 

เม่ือปรับแกไ้ขขอ้มูลทั้งหมดแลว้ใหบ้นัทึกแฟ้มและปิดแฟ้มดงักล่าว จากนั้นจะเขา้สู่ส่วนติดตั้งโปรแกรม
โดยพิมพค์  าสั่ง http://127.0.0.1/mylib จะปรากฏส่วนการติดตั้ง ดงัน้ี 

 
 

 คลิกเลือกภาษาการติดตั้งเป็น English ต่อดว้ยการคลิกเลือกการติดตั้งขอ้มูลตวัอยา่ง Install Test Data 
จากนั้นคลิกปุ่ม Install 
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 จากภาพแสดงวา่การติดตั้งโปรแกรม OpenBiblio รุ่น myLib เสร็จสมบูรณ์ ใหค้ลิกลิงก ์start using 
OpenBiblio เพื่อเร่ิมโปรแกรม 

 
 

 จากภาพเป็นส่วนการท างานกบัผูใ้ชท่ี้เรียกวา่ OPAC (Online Public Access Catalog) ซ่ึงเป็นจอภาพท่ีผูใ้ช้
สามารถเขา้ถึงทรัพยากรของหอ้งสมุด 
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การสืบค้นทรัพยากรโดยผู้ใช้ 

 ผูใ้ชง้านหอ้งสมุดผา่นระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั OpenBiblio รุ่น myLib สามารถเขา้สืบคน้ทรัพยากรได้
สะดวกข้ึนกวา่ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัทัว่ไป เพราะนอกจากการเขา้ถึงผา่นการสืบคน้ ยงัสามารถใชก้ารคลิกเลือก
หวัเร่ือง การคลิกจากภาพตวัอยา่งของปกหนงัสือ ซ่ึงเป็นรูปแบบใหม่ท่ี OpenBiblio รุ่น myLib ท่ีใหค้วามสนใจและ
ปรับโฉมการท างานเพื่อใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้านไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

 การเขา้ถึงดว้ยหวัเร่ือง จะท าไดผ้า่นพื้นท่ีการท างานท่ีเรียกวา่ 
Subject Cloud ซ่ึงจะแสดงวา่ทรัพยากรในระบบน้ีมีหวัเร่ืองใดบา้ง 
และหวัเร่ืองใดมีจ านวนมาก  

จากตวัอยา่งจะพบวา่หวัเร่ือง Programming มีขนาดหนาและ
ตวัใหญ่ กวา่หวัเร่ืองอ่ืน จึงแสดงวา่ในระบบน้ีมีการให้หวัเร่ืองกบั
ทรัพยากรดว้ยค าวา่ Programming มากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีค าวา่  
Programming โปรแกรมจะแสดงรายการทรัพยากรตามหวัเร่ืองท่ีเลือก 
ดงัน้ี 

 
 

 จากภาพแสดงวา่ทรัพยากรท่ีมีการใหห้วัเร่ืองดว้ยค าวา่ Programming มี 3 รายการ ทั้งน้ีสามารถคลิกท่ีช่ือ
เร่ือง (Title) ของทรัพยากรท่ีตอ้งการเพื่อดูรายละเอียดอ่ืนๆ ดงัน้ี 
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 การกลบัไปสู่หนา้แรกของ OPAC ท าไดโ้ดยการคลิกท่ีช่ือเวบ็ในส่วน Header กรณีน้ีคือคลิกท่ีค าวา่ “Your 
Library Name” จากหนา้แรกของ OPAC ยงัสามารถเขา้ถึงทรัพยากรท่ีตอ้งการไดโ้ดยการคลิกท่ีปกหนงัสือไดเ้ช่นกนั 

 
 

 โดยการคลิกท่ีปกหนงัสือ จะแสดงขอ้มูลบรรณานุกรมของหนงัสือเล่มดงักล่าว  
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 นอกจากน้ียงัสามารถใชก้ารคน้ทั้งการคน้แบบง่าย และการคน้ขั้นสูงเหมือนระบบห้องสมุดทัว่ไป  

 
 

การปรับแต่งระบบโดยผู้ดูแลระบบ 

 เม่ือติดตั้งโปรแกรมแลว้ ก่อนใชง้านควรเร่ิมจากการปรับแต่งระบบโดยผูดู้แลระบบ ซ่ึงท าไดโ้ดยการคลิก
เมนูค าสัง่ “ผูดู้แลระบบ” ซ่ึงจะปรากฏส่วนการท างาน ดงัน้ี 
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 จากนั้นคลิกปุ่ม Login เพื่อเขา้สู่ระบบดว้ย Username คือ admin และ Password คือ admin  

 
 

 ในส่วนการท างานของผูดู้แลระบบ ใหค้ลิกแทบ็ Admin ซ่ึงจะปรากฏรายการค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
 

การเปลีย่นรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ 

 ค าสั่งแรกท่ีผูดู้แลระบบควรรู้จกัก็คือ การเปล่ียนรหสัผา่น โดยคลิกเลือกค าสั่ง Staff Admin จะปรากฏส่วน
แสดงรายช่ือสมาชิกของระบบ ดงัน้ี 

 
 

 คลิกลิงก ์pwd ของ Root Administrator จากนั้นป้อนรหสัผา่นใหม่ 2 คร้ังเพื่อป้องกนัการบุกรุกระบบ และ
ควรหมัน่ปรับเปล่ียนรหสัผา่นสม ่าเสมอ 
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การปรับแต่งข้อมูลของเวบ็ไซต์ 

 การปรับแต่งขอ้มูลของเวบ็ไซต ์เช่น ช่ือเวบ็ ขอ้มูลการให้บริการ เป็นอีกค าสั่งท่ีควรด าเนินการก่อนเปิดใช้
งานเวบ็ โดยคลิกเลือกจากเมนูค าสั่ง Library Settings ซ่ึงจะมีรายการท่ีตอ้งก าหนด ดงัน้ี 

 
 ปรับแกไ้ขขอ้มูลตามตอ้งการเช่นการปรับแกไ้ขค่า Locale เป็น “ภาษาไทย” เพื่อปรับระบบติดต่อผูใ้ชเ้ป็น 
“ภาษาไทย” แลว้คลิกปุ่ม Update  
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การลงข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรอย่างง่าย 

 ส าหรับหอ้งสมุดขนาดเล็ก สามารถลงขอ้มูลบรรณานุกรมไดโ้ดยผูดู้แลระบบ ซ่ึงเร่ิมจากการสร้าง “ประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ” ของห้องสมุดก่อน โดยคลิกเลือกรายการค าสั่ง “ประเภททรัพยากรสารสนเทศ” จะปรากฏ
จอภาพการท างาน ดงัน้ี 
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 ระบบไดเ้ตรียมประเภทของทรัพยากรไวเ้บ้ืองตน้หลายประเภท หากตอ้งการปรับแกไ้ขรายละเอียดของ
ประเภททรัพยากรท่ีมีอยูเ่ดิม ก็คลิกค าสั่ง “แกไ้ข” และหากตอ้งการเพิ่มประเภทใหม่ใหค้ลิกค าสั่ง “เพิ่มประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ”  

 จากนั้นจึงเร่ิมบนัทึกขอ้มูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ โดยคลิกแทบ็ “งานลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ” คลิกค าสั่งยอ่ย “เพิ่มรายการบรรณานุกรม” 

 
 

 จะแสดงส่วนการลงรายการบรรณานุกรม ดงัน้ี 
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 รายการท่ีมีเคร่ืองหมาย * สีแดง หมายถึงจะตอ้งระบุ เม่ือป้อนแลว้จึงคลิกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
จากนั้นโปรแกรมจะเขา้สู่ “รายการตวัเล่ม”  

 
 

 รายการตวัเล่ม จะบอกวา่ “หนงัสือช่ือเร่ืองดงักล่าว” มีจ  านวนก่ีเล่มในห้องสมุด โดยรหสับาร์โคด้ สามารถ
คลิกตวัเลือก “สร้างบาร์โคด้อตัโนมติั” และป้อนขอ้มูลรายละเอียดเช่น เล่มท่ี 1 จากนั้นคลิกปุ่ม “บนัทึก” จะ
ปรากฏผล ดงัตวัอยา่ง 

 
 

 เม่ือป้อนขอ้มูลแลว้ ลองกลบัไปหนา้ OPAC จะปรากฏหนา้ปกหนงัสือเล่มใหม่น้ี ดงัภาพ 
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การแก้ไขรายการบรรณานุกรม  

 หากรายการบรรณานุกรมท่ีสร้างมีส่วนท่ีตอ้งการแกไ้ข สามารถท าไดโ้ดยการเขา้สู่โหมดผูดู้แลระบบ คลิก
แทบ็ “งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” แลว้คน้ช่ือเร่ืองท่ีตอ้งการแกไ้ข เช่น 

 
 

 คลิกช่ือหนงัสือท่ีตอ้งการแกไ้ข 
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 จากภาพจะแสดงรายการบรรณานุกรมของหนงัสือท่ีเลือกเพื่อแกไ้ข ใหต่้อดว้ยการเลือกเมนูค าสั่ง “แกไ้ข
ขอ้มูลรายการบรรณานุกรม”  

 

 เอกสารเล่มน้ีจะน าเสนอการใชง้าน OpenBiblio รุ่น myLib เพียงเบ้ืองตน้เพื่อใหเ้ป็นแนวทางการพฒันา
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัในส่วนผูดู้แลระบบ การลงรายการอยา่งง่าย และการสืบคน้โดยผูใ้ช ้ทั้งน้ีตน้ฉบบัโปรแกรม 
OpenBiblio รุ่น myLib ยงัอนุญาตใหผู้ส้นใจน าไปพฒันาต่อยอดเพื่อประยกุตใ์ชง้านตามตอ้งการไดด้ว้ยครับ 


