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ค ำน ำ 
 
 เอกสารฉบับบนี้เป็นเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร เรื่อง การใช้งานเครื่องมือออนไลน์
สนับสนุนการเรียนการสอน “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป WordPress” เพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมหลักสูตรสามารถน าเอกสารไปประกอบการพัฒนาเว็บไซต์ออนไลน์ และทบทวนความรู้ในการ
อบรม ทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ในงานต่างๆ ได ้

Content Management System: CMS  คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ เพ่ือ
ช่วยในการอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอน และความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ไม่
จ าเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจัดท าเว็บไซต์ด้วยตัวเอง
ได้  
 ปัจจุบันมีผู้พัฒนา CMS ขึ้นมาเป็นทางเลือกในการสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูปมากมายอาทิ เช่น 
Membo, Xoop, Drupal ส าหรับ CMS บางตัวถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานเฉพาะทาง เช่น Magento เป็น 
CMS ใช้ในการท าเว็บไซต์ ธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) ,Joomla เป็น CMS ที่ใช้ในงานการสร้าง
เว็บไซต์ที่ใช้ในงานทั่วๆไปและมีฟังก์ชันการท างานส าหรับองค์กร ,Wordpress เป็น CMS ใช้ในการ
สร้างบลอค (Blog) ออนไลน์ ใช้ส าหรับจัดการหน้า Website โดยมีการท างานไม่ซับซ้อนเหมาะกับผู้ที่ไม่
มีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้าง Website มาก่อน  
 
 
 
                                                                                              รวบรวมโดย 
                                                                                   นางสาวสกนธ์รัตน ์แย้มประยูร 
                                                                                      (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
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ท าความรู้จักกับ WordPress 

 เวิร์ดเพรส (WordPress) คือ โปรแกรมส ำเร็จรูปโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ส ำหรับจัดกำรหน้ำ Website โดย

มีกำรท ำงำนไม่ซับซ้อนเหมำะกับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรสร้ำง Website มำก่อน จนถึงผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญ 

ซึ่งจัดเป็นโปรแกรมที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกับ Contents Management System (CMS) อีกหลำยตัว เช่น 

Joomla ,Membo ,OScommerce ,Magento เป็นต้น โปรแกรม WordPress นี้ เป็นโปรแกรมท่ีถูกพัฒนำ

ด้วยภำษำ PHP สำมำรถท ำงำนบนฐำนข้อมูล MySQL ภำยใต้สัญญำอนุญำตใช้งำนแบบ General Public 

(GNU) มี Website หลักอยู่ที่ wordpress.org นอกจำกนี้ WordPress เป็นโปรแกรมท่ีเปิดกว้ำงและสำมำรถ

ปรับใช้งำนได้หลำกหลำย อีกทั้งมีต้นทุนที่ต่ ำ จึงท ำให้โปรแกรม WordPress เป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 

ข้อดีของ CMS  

• ฟรี และใช้งำนง่ำยมำก 

• มี plugin ดีๆ ให้ใช้เพียบ ไม่ต้องเขียนเอง 

• แต่งสวย และ SEO แค่ไหนก็ได้ถ้ำมีควำมรู้ด้ำน css เพรำะมี plugin มำกมำย 

• เป็นสำกล ท ำให้หำอะไร เกี่ยวกับ WordPress ก็มีใน internet มีอะไรใหม่ๆอัปเดตกันวันต่อวัน 

• มีกำรพัฒนำต่อเนื่องให้ถูกหลัก SEO W3C และ website 2.0-3.0 

ข้อเสียของ CMS 

• กรณีท่ีผู้ใช้ต้องกำรออกแบบธีม (หน้ำตำของเว็บ) เอง จะต้องใช้ควำมรู้มำกกว่ำปรกติ เนื่องจำก 

CMS มีหลำยๆระบบมำรวมกันท ำให้เกิดควำมยุ่งยำก ส ำหรับผู้ที่ไม่มีควำมรู้  

• ผู้ใช้จะต้องศึกษำระบบ CMS ที่ผู้พัฒนำสร้ำงข้ึนมำ เช่นจะต้องใส่ข้อควำมลงตรงไหน จะต้อง

แทรกภำพอย่ำงไร ซึ่งจะล ำบำกเพียงแค่ช่วงแรกเท่ำนั้น 

WordPress เหมาะกับเว็บไซต์แบบไหน 

จริงๆแล้ว WordPress เหมำะกับกำรท ำเว็บไซต์ทุกแบบ แต่บำงแบบนั้นอำจต้องรู้ลึกซ้ึง หรือมีพ้ืนฐำน

ทำงด้ำนโปรแกรมเมอร์ด้วย ดังนั้น ณ ที่นี้จะขอพูดในแง่ของ Beginner จริงๆ เพรำะ CMS แต่ละตัวนั้นก็มี

จุดเด่นแตกต่ำงกัน เว็บเหล่ำนี้เป็นเว็บที่เหมำะกับกำรใช้งำน WordPress  

1. เว็บบล็อก เหมำะมำกสุดๆ เป็น cms ที่บล็อกเกอร์ใช้งำนมำกที่สุดในโลกเลยก็ว่ำได้ 

 2. เว็บ Article เขียนบทควำมต่ำงๆ รีวิวโรงแรม ร้ำนอำหำร งำนฝีมือ แอปมือถือ ฯลฯ 

 3. เว็บข่ำว เว็บวำไรตี้ กำรจัดหมวดหมู่และแท็ก ( Categories, Tags ) ใน WordPress นั้นช่วยได้
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ง่ำยมำกๆ ธีม Magazine ก็เยอะสุดๆ เช่นกัน เว็บข่ำวที่ไม่ใช่ส ำนักข่ำวโดยตรงก็มักจะใช้ WordPress เพรำะ

สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้มำกกว่ำ 

 4. เว็บ Portfolio มีธีมเกี่ยวกับ Portfolio มำกมำยให้คุณน ำเสนอผลงำนของคุณได้อย่ำงน่ำสนใจ 

 5. เว็บบริษัท มีธีมที่ดูน่ำเชื่อถือ เป็น Professional ให้เลือกมำกมำย มีเครื่องมือครบครันโดยไม่ต้อง

จ้ำงออกแบบเพ่ิม 

 6. เว็บไซต์ e-commerce ขำยสินค้ำออนไลน์ โดยใช้ปลั๊กอินเช่น WooCommerce หรือ Easy 

Digital Downloads  

 7. นอกจำกนี้ WordPress ยังสำมำรถสร้ำงเว็บบอร์ด และเว็บ community ได้ด้วย โดยใช้ปลั๊กอิน

เช่น bbPress 

 8. เว็บไซต์ที่ต้องกำรควำมแรงในด้ำน SEO เพรำะ WordPress ถือว่ำเด่นในเรื่องนี้มำกๆ เขียนเล่นๆ 

ก็ติดผลกำรค้นหำใน Google ได ้

 9. เว็บไซต์ที่มีหลำยภำษำ WordPress นั้นถูกแปลทั่วโลกรวมทั้งภำษำไทย และยังมีปลั๊กอินที่ช่วย

จัดกำรเนื้อหำส ำหรับเว็บไซต์ที่ต้องกำรใช้หลำยภำษำด้วย เช่น WPML, Polylang 

หำกใครยังนึกไม่ออกว่ำ WordPress สำมำรถท ำเว็บแบบไหนได้บ้ำง ลองดู Demo หรือ Preview 

ของธีมแต่ละธีมดู (แต่ถ้ำของ wordpress.org พรีวิวกับภำพตัวอย่ำงอำจจะไม่เหมือนกัน ต้องดูที่เว็บต้นฉบับ) 

จะได้เห็นว่ำมันสำมำรถสร้ำงเว็บหน้ำตำแบบไหนให้ได้บ้ำง ลองดูธีมมำกมำยจำก Themeforest.net ที่มีธีมให้

เลือกท ำเว็บไซตม์ำกมำย 
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หน้าเว็บไซต์การท างานของ WordPress 

 หน้ำเว็บไซต์กำรท ำงำนมีอยู่ด้วยกันหลักๆ 2 ส่วน คือ หน้ำเว็บไซต์ (หน้ำบ้ำน) และ หน้ำผู้ดูแลระบบ

(หลังบ้ำน) ดังนี้ 

 หน้าเว็บไซต์ (หน้าบ้าน) คือ หน้ำเพจที่ใช้แสดงเนื้อหำต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นข้อควำม รูปภำพ คลิปวิดีโอ 

หรือโปรแกรมเสริมกำรท ำงำนต่ำงๆ สำมำรถเรียกแสดงหน้ำเว็บไซต์ WordPress โดยพิมพ์ URL ผ่ำน Browser 

ตัวอย่ำง :“http://(ชื่อเว็บไซต์)/(ชื่อโฟลเดอร์เว็บไซต์)/”เช่น“http://www.sc.chandra.ac.th/sakonrat-y/” 

จำกนั้นจะแสดงหน้ำเว็บไซต์ดังภำพ 

 

 

หน้าผู้ดูแลระบบ(หลังบ้าน) คือ หน้ำเพจที่ใช้ส ำหรับจัดกำรข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ เช่น จัดกำร

หมวดหมู่บทควำม จัดกำรเมนู จัดกำรบทควำม เป็นต้น โดยผู้ที่สำมำรถเข้ำถึงหน้ำนี้ได้จะต้องเป็นผู้ดูแลระบบ

หรือ แอดมิน (Admin) เท่ำนั้น 
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 สำมำรถเรียกแสดงหน้ำเว็บไซต์ WordPress โดยพิมพ์ค ำว่ำ /wp-login.php ต่อท้ำยที่อยู่ของ

เว็บไซต์ ตัวอย่ำง : “http://(ชื่อเว็บไซต์)/(ชื่อโฟลเดอร์เว็บไซต์)/wp-login.php” เช่น 

“http://www.sc.chandra.ac.th/sakonrat-y/wp-login.php” จำกนั้นจะแสดงหน้ำผู้ดูแลระบบ ดังภำพ 

 

 ให้กรอกชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ในช่อง User Name (ชื่อผู้ใช้) ,Password (รหัสผ่ำน) และ

คลิกปุ่ม Login (เข้ำสู่ระบบ) จะแสดงหน้ำเว็บส่วนของผู้ดูแลระบบ (หลังบ้ำน) หรือ Dashboard (หน้ำควบคุม

หลัก) ซึ่งใช้ส ำหรับจัดกำรและควบคุมกำรท ำงำนหลักของเว็บไซต์ ดังภำพ 

 

http://(ชื่อเว็บไซต์)/(ชื่อโฟลเดอร์เว็บไซต์)/wp-login.php
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ท าความเข้าใจกับ Dashboard และปรับแต่งค่าพ้ืนฐานของ Wordpress 

 เรียนรู้กำรท ำงำนในเมนูต่ำงๆของ WordPress เช่น Post ,Page ,Link ,Media ,Appearance ,Plugin 

,Tool 

Dashboard คือ หน้าแรกที่เจอเมื่อเข้าสู่ระบบ 

 

Dashboard มีพ้ืนที่หลักอยู่สำมส่วน

Toolbar – แถบเครื่องมืออยู่ด้ำนบนสุด 

 Main Navigation Menu - เมนูหลักด้ำนซ้ำย 

 Main Work Area – เป็นพื้นที่ท ำงำนหลักในบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือ 

การ Setting ค่าต่างๆ 

 

แถบเคร่ืองมือ 

เมนูหลัก 

ส่วนพื้นท่ีท ำงำนหลัก 
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General Settings – ทั่วไป 

- Site Title : ชื่อเว็บไซต์  

- Tagline : ค ำอธิบำยเว็บไซต์ 

- WordPress Address (URL) : URL ของเว็บไซต์  

- Site Address (URL) : URL ของเว็บไซต์  

- Email Address : อีเมลหลัก 

- Membership : กำรเป็นสมำชิก (ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สมัครสมำชิกได้) 

- New User Default Role : ก ำหนดบทบำทมำตรฐำนของผู้เยี่ยมชมที่สมัครสมำชิก 

- Site Language : เลือกภำษำเว็บไซต์ 

- Timezone : เลือกเขตเวลำ  

- Date Format : เลือกรูปแบบกำรแสดงวัน เดือน ปี 

- Time Format : เลือกรูปแบบกำรแสดงเวลำ 

- Week Starts On : เลือกวันแรกเริ่มของสัปดำห์ 
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Writing Settings – การเขียน 

- Default Post Category : ก ำหนดหมวดหมู่มำตรฐำนส ำหรับกำรเขียนโพส 

- Default Post Format : เลือก Formate มำตรฐำนส ำหรับ Post 

- Post via email : ตั้งค่ำกำรเขียน Post ผ่ำนอีเมล 

- Mail Server : เซิร์ฟเวอร์ รับ-ส่ง เมล 

- Login Name : ชื่อล็อกอิน 

- Password : รหัสผ่ำน 

- Default Mail Category : ประเภทจดหมำยเริ่มต้น 

- Update Services : บริกำรอัปเดต แจ้งเตือนเว็บไซต์เมื่อเรำ Publish Post ใหม่  

Reading Settings – การอ่าน 

- Your homepage displays : เลือกหน้ำแรกที่จะแสดงเป็น Post ล่ำสุด หรือ page  

  เฉพำะที่เรำต้องกำร 

- Blog pages show at most : ต้องกำรแสดงจ ำนวน Post ในหน้ำแรกหรือหน้ำแสดง   

  Post เท่ำนั้น 

- Syndication feeds show the most recent : ต้องกำรแสดงจ ำนวน Post ล่ำสุด 

  เท่ำใด ใน Syndication feeds 

- For each article in a feed, show : แสดง Post ใน feed แบบแสดงข้อควำมเต็ม 

  หรือแบบย่อ 

- Search Engine Visibility : กำรมองเห็นของเครื่องมือค้นหำ (ไม่ต้องกำรให้ Search  

  Engine เข้ำถึงเนื้อหำในเว็บไซต์) 

Discussion Settings – การสนทนา 

- Default article settings  

  : Attempt to notify any blogs linked to from the article (เตือนว่ำมีบล็อกใดๆที่ 

    ลิงก์มำหำบทควำมในเว็บไซต์ของเรำ) 

  : Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new  

    articles (อนุญำตให้เตือนว่ำมีลิงก์มำจำกบล็อกอ่ืนๆ) 

  : Allow people to post comments on new articles (อนุญำตให้ผู้เยี่ยมชมแสดง 

    ควำมคิดเห็นในบทควำมใหม่ได้) 
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- Other comment settings  

  : Comment author must fill out name and email - ผู้แสดงควำมเห็นต้องเขียนชื่อ 

    และอีเมล 

  : Users must be registered and logged in to comment- ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนและ 

    เข้ำสู่ระบบ ก่อนจะแสดงควำมคิดเห็น 

  : Automatically close comments on articles older than 14 days - ปิดกำรแสดง 

    ควำมเห็น ของบทควำมท่ีเก่ำกว่ำ 14 วัน โดยอัตโนมัติ 

  : Enable threaded (nested) comments levels deep - เปิดใช้ threaded (nested)  

    ระดับควำมลึกของควำมเห็น 

  : Break comments into pages with 50 top level comments per page and the  

    last/first page displayed by default - แสดงควำมคิดเห็น 50 ควำมคิดเห็นในแต่ละ 

    หน้ำและให้แสดงหน้ำแรก หรือหน้ำสุดท้ำยโดยมำตรฐำน  

    Comments should be displayed with the older/newer comments at the  

    top of each page - แสดงควำมคิดเห็นที่เก่ำแก่กว่ำหรือใหม่กว่ำ) 

- Email me whenever  

  : Anyone posts a comment – มีคนแสดงควำมคิดเห็น 

  : A comment is held for moderation - มีควำมคิดเห็นที่รอให้อนุมัติ 

- Before a comment appears 

  : Comment must be manually approved - ควำมเห็นต้องได้รับอนุมัติ 

  : Comment author must have a previously approved comment – ผู้แสดง 

    ควำมเห็นต้องเคยได้รับอนุมัติควำมเห็นก่อนหน้ำนี้ 

 Media Settings – ไฟล์สื่อ 

- Image sizes: ตั้งค่ำขนำดมำตรฐำนของรูปภำพแต่ละขนำดเมื่ออัปโหลดลงใน Media  

  Library 

- Thumbnail size : ภำพขนำดย่อ 

- Medium size : ภำพขนำดปำนกลำง 

- Large size : ภำพขนำดใหญ่ 

- Uploading Files : กำรอัปโหลดไฟล์ (เลือกให้เรียงไฟล์ตำมล ำดับวัน เวลำ ที่เรำอัปโหลด      

   ไฟล์ลง Media Library) 
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Permalink Settings – ลิงก์ URL 

- Common Settings : ตั้งค่ำรูปแบบ URL ส ำหรับ Post หรือ page 

  : Plain – ปกต ิ

  : Day and name – วันและชื่อ 

  : Month and name – เดอืนและชื่อ 

  : Numeric  – จ ำนวนเลข 

  : Post name – ชื่อ Post 

  : Custom Structure – แบบที่เรำต้องกำร 
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เรียนรู้การจัดการเนื้อหาใน WordPress 

การใช้งาน Categories 

 Categories เป็นเสมือนโฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล กำรจัดกำร Post ลงใน Categories ท ำให้

สำมำรถจัดกำรและค้นหำ Post ได้ง่ำยขึ้น โดยเลือกเมนู Post >> Categories 

 

ก ำหนดรำยละเอียดของ Categories ที่ต้องกำรสร้ำง แล้วเลือก “Add New Categories” 

 

เข้ำสู่หน้ำจัดกำร Categories 

ช่ือ Categories 

เลือก Categories หลัก 

รำยละเอียดของ Categories  

เพิ่ม Categories 
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 แสดงล ำดับของ Categories “New” โดยมี Categories “Admission” และ “Chandra” อยู่ภำยใน 

เมื่อน ำเมำส์วำงเหนือ Categories จะมีค ำสั่ง Edit ,Quick Edit ,Delete ,View ให้สำมำรถจัดกำรได้  

 

 

การใช้งาน Tags 

เป็นเหมือนคีย์เวิร์ดของ Post ถ้ำเรำคลิกลิงก์ Tags ในหน้ำเว็บไซต์ จะเป็นกำรเรียกแสดง Post ที่มี 

Tags เหมือนกัน โดยเลือกเมนู Post >> Tags 

 

ก ำหนดรำยละเอียดของ Tags แล้วเลือก “Add New Tags” 

 

 

เข้ำสู่หน้ำจัดกำร Tags 

ค ำส่ังและกำรจัดกำร  
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เมื่อน ำเมำส์วำงเหนือ Tags จะมีค ำสั่ง Edit ,Quick Edit ,Delete ,View ให้สำมำรถจัดกำรได้  

 คลิกท่ี “View”  จะแสดงรำยชื่อ Post ทั้งหมดท่ีมี Tags นั้นๆ 

 ค้นหำ Tags ที่เรำต้องกำรในช่อง “Search Tags” 

 

  

ช่ือ Tags 

รำยละเอียดของ Tags  

เพิ่ม Tags 

ค้นหำ Tags  

ค ำส่ังและกำรจัดกำรเหมือนกันกับ
ค ำส่ังในส่วน Categories  
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เรียนรู้การใช้งาน Post และ Page 

 Post คือ บทควำมหรือเนื้อหำที่เรำเผยแพร่ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อ่ำน โดย Post จะแสดงเรียงตำมวัน

เวลำที่เรำเขียน และเรำสำมำรถจัดหมวดหมู่ให้กับ Post ได้ 

 Page คือ หน้ำที่ใช้แสดงส ำหรับเนื้อหำที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือนำนๆครั้งจะเปลี่ยน เช่น About หรือ 

Contact Us ซึ่ง เรำสำมำรถน ำ Page มำใช้เป็นเมนูในหน้ำเว็บไซต์ของเรำได้ 

การสร้างและแก้ไข Post  

 โดยเลือกเมนู Post >> Add New 

 

ก ำหนดรำยละเอียดของ Post เสร็จแล้วเลือก “Publish”  เพ่ือเผยแพร่ทันที หรือถ้ำยังไม่ต้องกำร

เผยแพร่ Post ให้เลือก “Save Draft” 

 

หัวข้อหรือช่ือบทควำม 

เน้ือหำของบทควำม 

เข้ำสู่หน้ำจัดกำร Post 

Permalink หรือ URL ของ Post  

เผยแพร ่

บันทึกร่ำง 
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 Wordpress จะสร้ำงลิงก์ส ำหรับ Post ให้เรำอัตโนมัติ ซึ่งเรียกว่ำ “Permalink”  ซ่ึงเป็น URL ของ 

Post เรำสำมำรถเปลี่ยนชื่อของ URL ได้ตำมต้องกำร แนะน ำให้เปลี่ยนเป็นภำษำอังกฤษและตัวเลข 

 

 

การสร้างและแก้ไข Page 

 โดยเลือกเมนู Page >> Add New 

 

ก ำหนดรำยละเอียดของ Page เสร็จแล้วเลือก “Publish”  เพ่ือเผยแพร่ทันที หรือถ้ำยังไม่ต้องกำร

เผยแพร่ Page ให้เลือก “Save Draft” 

หลังจำกเปลี่ยน Permalink 

เข้ำสู่หน้ำจัดกำร Page 
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 Categories (หมวดหมู่)  

  ก ำหนด Categories ให้กับ Post หรือสร้ำง Categories ใหม่ เรำสำมำรถก ำหนด Post ให้

อยู่ใน Categories ได้มำกกว่ำหนึ่ง  โดยเลือกจำกแถบ All Categories (ท้ังหมด) หรือ Most Used (ใช้บ่อย

ที่สุด)  

 

 

 

เลือก Categories ของ Post 

หัวข้อหรือช่ือบทควำม 

Permalink หรือ URL ของ Page 

เน้ือหำของบทควำม 

เผยแพร ่

บันทึกร่ำง 
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Tags (แท็ก/ป้ายก ากับ)  

  ใส่ Tags เพ่ือท ำให้กำรจัดหมวดหมู่ของ Post ได้ดีขึ้น Tags เป็นเหมือนคีย์เวิร์ดของ Post 

ถ้ำเรำคลิกลิงก์ Tags ในหน้ำเว็บไซต์ จะเป็นกำรเรียกแสดง Post ที่มี Tags เหมือนกัน 

  เลือก Tags ที่ใช้มำกที่สุดโดยคลิกที่ “Choose from the most used tags” 

 

 

 

Featured image (รูปพิเศษ)  

  รูปพิเศษของบทควำม คือ รูปประจ ำตัวของ Post ซึ่งเป็นภำพที่เก่ียวข้องกับ Post โดยจะ

แสดงในหน้ำแรก 

 

 

 

 

 

พิมพ์ Tags ส ำหรับ 
Post แล้วคลิก Add 

ช่ือ Tags ท่ี Add 

รำยช่ือ Tags ท่ี
ใช้งำนมำกท่ีสุด 

คลิกเลือกรูปประจ ำตัวของ Post  
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Format (รูปแบบ)  

  เรำสำมำรถก ำหนดให้ Post แต่ละ Post แสดงผลตำมรูปแบบที่ต่ำงกันออกไป โดยปกติแล้ว

จะเป็น “Standard Post” 

 

 

การใช้งาน HTML Editor ใน Wordpress 

 กำรเปิดใช้งำน WordPress Editor จะต้องอยู่ในหน้ำ Add New (Post) หรือ Add New (Pages) เรำ

สำมำรถ ปิด/เปิด กล่องควบคุม โดยเลือกท่ี “Screen Options” รวมถึงกำร ย่อ/ขยำย กล่องควบคุมได้ 

 

 Screen Options  ปิด/เปิด กล่องควบคุม  
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 Editor เครื่องมือที่ช่วยจัดกำรเขียนเนื้อหำบทควำม ซึ่งเป็น Plugin ตัวหนึ่งที่ติดตั้งมำพร้อมกับ 

WordPress มีลักษณะคล้ำยกับโปรแกรม Microsoft Word 

 
  

 ด้ำนขวำบนของ WordPress Editor มีแถบใช้งำนสองแถบคือ “Visual”  กับ “Text” 

  Visual คือ เรำเขียน Post แบบไหนก็จะแสดงในหน้ำเว็บไซต์แบบนั้น 

 

 

Text คือ จะเป็นค ำสั่งแท็ก HTML ในส่วนนี้จะเหมำะส ำหรับผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรเขียน HTML 

 

 Visual 

Text 
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การจัดการ link 

 คลุมด ำค ำหรือรูปภำพที่ต้องกำรให้เป็นลิงก์ใน Wordpress Editor แล้วเลือก “Insert/edit link”  

เลือก “Link options” 

 

 จะปรำกกฎหน้ำต่ำงข้ึนมำให้ใส่ URL ที่เรำต้องกำรลิงก์ไป และเรำสำมำรถเลือกลิงก์ไปยังเนื้อหำที่มีอยู่

ในเว็บไซต์ของเรำได้ เสร็จแล้วคลิก “Add Link” 

 

Insert/edit link 

Link options 

ใส่ URL ท่ีเรำต้องกำรลิงก์ไป 

เลือกเปิดลิงก์ในหน้ำต่ำงใหม่หรือแท็บใหม่ 

ค้นหำ Post หรือ Page ท่ีต้องกำร 

เลือก Post หรือ Page 

ท่ีต้องกำรลิงก์ไป 

คลิกเพิ่มลิงก์ 
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การจัดการ Comments  

 ในกล่อง Activity ใน Dashboard จะแจ้ง  Comments ล่ำสุดให้เรำทรำบ เรำสำมำรถเลือก 

“Approve/Unapproved” (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) , “Reply” (ตอบกลับ) , “Edit” (แก้ไข) ,แจ้งว่ำเป็น “Spam” 

หรือ ลบโดยคลิก “Trash” 

 

 เมนูหลัก Comments เรำสำมำรถ “Approve/Unapproved” (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) , “Reply” (ตอบ

กลับ) , “Edit” (แก้ไข) ,แจ้งว่ำเป็น “Spam” หรือ ลบโดยคลิก “Trash” พร้อมกันได้หลำย Comments 

 

 

 

เลือกค ำส่ังจัดกำร Comments 
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การจัดการไฟล์ Media ต่างๆ 

 กำรจัดกำร เพ่ิม แก้ไข Media ในบทควำม เช่น ข้อควำม รูปภำพ วิดีโอ ไฟล์เสียง โดยเลือกเมนู 

Media >> Library ในบทเรียนนี้จะใช้หน้ำ Media แบบตำรำง ซึ่งเป็นหน้ำ Media แบบใหม่ของ WordPress 

4.0 (ซึ่งกำรใช้งำนแบบรำยชื่อหรือ List View นั้น กำรใช้งำนจะคล้ำยๆกับกำรจัดกำร Post ,Pages หรือ 

Categories) 

 

 

 

 เพ่ิมไฟล์โดยกำรคลิกเมนู “Add New” แล้วคลิก “Select File” หรือลำกไฟล์ที่ต้องกำรวำงลงในช่อง

อัปโหลด ไฟล์จะอัปโหลดอัตโนมัติ 

 

  

 

เลือกดูไฟล์แบบตำรำง 

เปิดตัวอัปโหลดไฟล์ 

เลือกไฟล์อัปโหลดหรือลำกไฟล์
มำวำงในหน้ำต่ำงอัปโหลด 

เลือกใช้ค ำส่ังจ ำนวนมำก 
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กำรแก้ไขไฟล์ คลิกท่ีไฟล์แล้วเลือก “Edit more details” เพ่ือแก้ไขข้อมูลต่ำงๆของไฟล์ 

  ถ้ำหำกไฟล์เป็นไฟล์วิดีโอ เรำสำมำรถโหลดไฟล์นั้นมำเก็บได้ 

  ถ้ำหำกไฟล์นั้นเป็นไฟล์ MP3 เรำสำมำรถกดฟังไฟล์นั้นได้ 

 

 แก้ไขข้อมูลรำยละเอียดของไฟล์ เสร็จแล้วคลิกเลือก “Update” 

 

 

 

 

แก้ไขรำยละเอียดของไฟล์ท้ังหมด 

แก้ไขขนำดไฟล์ 

ค ำบรรยำย 

ข้อควำมทำงเลือก 

กำรบรรยำย 

อัปเดตข้อมูล 
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 หน้ำแก้ไขขนำดไฟล์ภำพ เสร็จแล้วคลิกเลือก “Update” 

 

  

แก้ไขขนำดไฟล์ อัปเดตข้อมูล 
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การสร้างเมนูใน WordPress 

การเข้าใช้งานระบบ Menu Locations 

 คลิกเมนูหลัก “Appearance” ,คลิกเลือกเมนู “Menus” ,คลิกสร้ำงเมนูใหม่ “Create a new 

menu” ,ตั้งชื่อเมนู “Menu Name” ,คลิกสร้ำงเมนู “Create Menu” 

 

  

การสร้างเมนูเพื่อดึง Page , Post ,Custom Links ,Categories ออกมาแสดง  

  เสร็จแล้วคลิกเลือก “Save Menu” 

 

  

สร้ำงเมนูใหม่ 

ตั้งช่ือเมนู 

เข้ำสู่หน้ำจัดกำรเมนู 

สร้ำงเมนู 

ดึงออกมำแสดงเป็นเมนู บันทึกเมนู 
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 เลือกว่ำจะเพ่ิม  Page ,Post ,Categories ใดลงในเมนู โดยคลิกช่องสี่เหลี่ยม แล้วเลือก “Add to 

Menu” 

   

 

 เลือกว่ำจะเพ่ิม Custom Links ใดลงในเมนู โดยใส่ “URL” และ “Link Text” แล้วเลือก “Add to 

Menu” 
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 เลือกว่ำจะใช้เมนูบริเวณต ำแหน่งใดบ้ำง ต ำแหน่งของเมนูขึ้นอยู่กับ Theme ที่เปิดใช้งำน 

 

 หรือเลือกแสดงเมนูตำมต ำแหน่งได้ที่หน้ำ “Manage Locations” 

 

 เปลี่ยนต ำแหน่งเมนูได้โดยกำรลำกแล้ววำง เรียงล ำดับเมนู  

 

ถูกดึงมำแสดง
เป็นเมนู 

เลือกต ำแหน่ง
แสดงเมนู 

จัดกำรเมนู 

ต ำแหน่งเมนู 

เลือกใช้เมนูจำกเมนูท่ีสร้ำงไว้ท้ังหมด 

ลำกวำงเมนู 
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 สำมำรถสร้ำงเมนูดรอปดำวน์ได้โดยกำรลำกวำงเยื้องเข้ำไปชั้นหนึ่งของเมนูด้ำนบน (ในกรณีที่ 

Theme สนับสนุนเมนูดรอปดำวน์) 

 

 คลิกท่ีสำมเหลี่ยมด้ำนขวำเพ่ือท ำกำรแก้ไขหรือปรับแต่งเมนู 

 

 

 

ลำกวำงเมนู
ดรอปดำวน์ 

คลิกเพื่อ
แก้ไขเมนู 
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 ตัวอย่ำงเมนูในหน้ำเว็บไซต์ 

 

 ตัวอย่ำงเมนูดรอปดำวน์ในหน้ำเว็บไซต์ 

 

  

ตัวอย่ำงเมนู 

ตัวอย่ำงเมนูดรอปดำวน์ 
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เรียนรู้การใช้งาน Widgets 

ระบบการจัดการ Widgets 

 Widgets จะแตกต่ำงออกไปในแต่ละ Theme ขึ้นอยู่กับนักพัฒนำ Theme 

 คลิก Widgets ที่เมนูหลักเพ่ือเข้ำใช้งำนหน้ำ Widgets 

 ลำก Widgets ที่ต้องกำรลงในกล่องใส่ Widgets ต ำแหน่งกำรแสดง Widgets ขึ้นอยู่กับ Theme 

 คลิกท่ีสำมเหลี่ยมด้ำนขวำของ Widgets เพ่ือแก้ไข แล้วคลิกเลือก “Saved” 

 เปลี่ยนต ำแหน่ง Widgets โดยกำรลำกแล้ววำงบริเวณท่ีต้องกำร 

 กำรเพ่ิม/ลด/เปลี่ยนต ำแหน่งของ Widgets จะบันทึกอัตโนมัติหลังท ำกำรเปลี่ยนแปลงทันที 

 

 ลำก Widgets ที่ไม่ต้องกำรออกจำกกล่อง หรือ ถ้ำไม่ต้องกำรหยุดใช้งำน Widgets แต่ยังต้องกำรเก็บ

ค่ำท่ีแก้ไขไว้ให้ลำก Widgets ไปไว้ที่ส่วนของ “Inactive Widgets” บริเวณด้ำนล่ำงสุด 

 

ลำก Widgets มำวำง
ในต ำแหน่งท่ีต้องกำร 

แก้ไขค่ำต่ำงๆของ Widgets 

Widgets ท้ังหมด 

ต ำแหน่ง Widgets 

เข้ำสู่หน้ำจัดกำร
Widgets 
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เรียนรู้การใช้งาน Plugin 

การหา Plugin และการติดตั้ง Plugin 

 Plugin เป็นโปรแกรมเสริมชนิดหนึ่ง ที่จะเพ่ิมควำมสำมำรถให้กับ Theme ของเรำ ซึ่งเรำจะติดตั้ง

เพ่ือใช้งำน หรือไม่ติดตั้งก็ได้ โดย Plugin ถูกออกแบบให้มีควำมสำมำรถเฉพำะอย่ำงซึ่งเป็นควำมสำมำรถเสริม

ที่ช่วยให้ Theme มีควำมสำมำรถมำกข้ึน 

 เข้ำหน้ำจัดกำร Plugin ที่เมนูหลัก “Plugin” คลิกเลือก “Installed Plugin” จะแสดงรำยชื่อ Plugin 

ที่ติดตั้งอยู่แล้วพร้อมแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ เพ่ิม Plugin คลิกท่ี “Add New”  

 
 

 เพ่ิม Plugin คลิกที่ “Add New” เรำสำมำรถค้นหำ Plugin โดยพิมพ์ชื่อในช่อง “Search installed 

plugins… ”  

 หรือคลิกเลือก “Upload Plugin” คลิกเลือกไฟล์ที่ท ำกำรโหลดมำแล้ว “Choose File” แล้วคลิก 

“Installed Now” 

 

เพิ่ม Plugin 

เข้ำสู่หน้ำจัดกำร Plugin 

เปิด/ปิด กำรใช้งำน Plugin 

Upload Plugin 

เลือกไฟล์ท่ีโหลดมำแล้ว ติดตั้ง Plugin 
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 ใส่ข้อมูลส ำหรับ Upload 

 

 

การท า Activation และ Config ค่าต่างๆ 

 หลังจำกกำรติดตั้ง คลิก “Activate Plugin” เพ่ือเปิดใช้งำน 

 

 

Activate 
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เรียนรู้การส ารองข้อมลู WordPress ด้วย Plugin 

การส ารองข้อมูลเว็บไซต์ ด้วย Plugin 

 ให้ดำวน์โหลด Plugin ส ำหรับส ำรองข้อมูล ในที่นี้จะใช้ Plugin “All-in-One WP Migration”มำติดตั้ง

ตำมข้ันตอนกำรติดตั้ง Plugin แล้วท ำกำร “Activate Plugin” เพ่ือเปิดใช้งำน 

 

 เข้ำสู่หน้ำจัดกำร Plugin “All-in-One WP Migration” คลิกเลือก “Export” เพ่ือน ำออกข้อมูล

ส ำรองเว็บไซต์ แล้วจึงคลิกเลือก Export เป็นแบบ “FILE” 

 

Activate แล้ว 

Plugin All-in-One 

WP Migration 

FILE 

เข้ำสูหน้ำน ำออก
ข้อมูลส ำรองเว็บไซต์ 



33 
 

 Plugin “All-in-One WP Migration” ท ำกำรส ำรองข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ดำวน์โหลดไฟล์มำเก็บไว้ 

 

การย้ายข้อมูลเว็บไซต์ ด้วย Plugin 

 เมื่อติดตั้ง WordPress บนพ้ืนที่ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรติดตั้ง Plugin “All- in-One WP 

Migration” แล้วท ำกำร “Activate Plugin” เพ่ือเปิดใช้งำน 

 เข้ำสู่หน้ำจัดกำร Plugin “All-in-One WP Migration” คลิกเลือก “Import”  คลิกเลือก File  ที่เรำ

ได้ Export เก็บไว้ในตอนแรก แล้วจึงคลิกเลือกเมนู “FILE” 

 

 Plugin “All-in-One WP Migration” ท ำกำร Import file จะมีข้อควำมขึ้นมำเตือนว่ำ ต้องกำรจะ

ให้ import ข้อมูลทับของเก่ำเลยหรือไม่ ให้คลิกเลือก “PROCEED” 

 

เข้ำสูหน้ำน ำเข้ำ
ข้อมูลส ำรองเว็บไซต์ 

FILE 
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 ขั้นตอนส ำคัญแล้วที่เรำจะพลำดไม่ได้เลย เมื่อกำร import ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ให้เรำท ำตำมค ำแนะ

ที่ตัวระบบแจ้งมำ คือ ให้เรำเข้ำไปคลิก “save change”  ในส่วนของ permalink 2 ครั้ง โดยคลิกตรงค ำว่ำ 

“permalinks setting”  ระบบก็จะพำไปหน้ำ Login เข้ำหลังบ้ำนเว็บไซต์  ในขั้นตอนนี้ เรำต้องใส่  

“username”  และ “password”  ที่เป็นของเว็บไซต์อันเก่ำ ที่เรำได้ backup เก็บเอำไว้ 

 

 เมื่อ Login เข้ำหลังบ้ำนแล้ว ให้คลิก “save changes”  ตรงส่วนของ permalink 2 ครั้ง (อย่ำลืม

เด็ดขำด)  

 

 ที่นี้ จะเห็นว่ำเว็บไซต์หน้ำตำเหมือนเว็บไซต์ที่ส ำรองข้อมูลมำ คือ Clone กันมำนั่นเอง 

คลิก Permalinks Settings 

คลิก Save Changes 2 คร้ัง (ห้ำมลืม) 
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