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คู่มือการสร้างเวบ็ไซส์สำเร็จรูปด้วย Word Press 

รู้หรือไม่ 32% ของเว็บทั้งโลกสร้างเว็บด้วย WordPress ทำไมคนถึงใช้ WordPress ใน การสร้าง
เว็บไซต์  มากขนาดนี ้ เหตุผลเดียวก็คือ WordPress สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถทำเว็บได้ โดยที ่ไม่
จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง Code ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ เรียกได้ว่าใคร ๆ ก็สามารถ
ทำเว็บได้ ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ และไม่มีความรู้เรื่อง Coding อะไรเลย 

 

 
ภาพที่ 1 แสดง logo word press 

 

หากจะเริ่มตน้สร้างเว็บด้วย WordPress ได้ คุณต้องเตรียมสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
• Domain (ชื่อเว็บไซต์) 
• Hosting (ที่ตั้งเว็บไซต์) 
• ติดตั้ง WordPress ลงบน Hosting 

**ในส่วนนี้ทางศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารได้จัดเตรียมข้อมูลให้แต่ละส่วน/กลุ่ม/ศูนย์แล้ว 
 

สิ่งท่ีต้องเตรียม 

 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเว็บไซต์ 

 2.เนื้อหา/รูปภาพ ตัวอย่างในการจัดทำเว็บไซต์ 

  

https://padveewebschool.com/wordpress-ecommerce/
https://padveewebschool.com/wordpress-ecommerce/
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1.วิธีเข้าสู่ระบบ (Dashboard) 

 1.1 เข้าสู่โปรแกรม browser Google Chrome หรือFireFox พิมพ์ url เป็นชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และพิมพ์ /wp-admin ต่อท้ายชื่อโดเมนตัวอย่าง https://gis.dnp9ubon.com/wp-admin ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างการใส่ชื่อโดเมนในช่อง url 

 

 1.2 เมื่อใส่ url แล้วกด Enter จะข้ึนหน้าต่าง ดังภาพที่ 3  
  - ใส่ User / Password ตามท่ีศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดให้ 

 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าต่าง Login 

https://gis.dnp9ubon.com/wp-admin%20ดังภาพที่%202
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2.โครงสร้างและองค์ประกอบของ Word Press 
2.1 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าควบคุมเว็บไซต์ ตามภาพท่ี 4 โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

   1) เมนูด้านบน แสดงลิงค์ของเว็บไซต์ที่เผยแพร่ คำสั่งลัด และแสดงสถานะของผู้ใช้งาน  
   2) เมนูหลักด้านซ้าย แสดงเมนูคำสั่งต่างๆ ให้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์  
   3) ส่วนแสดงรายละเอียดและการกำหนดคุณลักษณะต่างๆของเมนูคำสั่งต่างๆ  

การแสดงผลของบล็อก WordPress มีความแตกต่างกันตามธีม (Themes) ที่ติดตั้ง ซึ่งธีมจะเป็นตัว 
กำหนดการแสดงผลของบล็อก รวมทั้งปลั๊กอินที่อาจจะติดตั้งไว้อีกด้วย แต่ก็จะมีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่สามารถ
พบเห็น ได้จากบล็อกท่ัวไป 

 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าควบคุมเว็บไซต์ 

 2.2 การติดตั้งปลั๊กอิน 
   1) คลิก “ปลั๊กอิน” 

2) คลิก “เพ่ิมปลั๊กอินใหม”่ 
3) ค้นหาปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้ง 
4) คลิก “ติดตั้งตอนนี้” และเปิดใช้งานปลั๊กอินให้เรียบร้อย 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าการติดตั้งปลั๊กอิน 
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3. ตั้งค่าเว็บไซต์เริ่มต้นก่อนการใช้งาน 
3.1 ตั้งค่าทั่วไป (General Setting) 

1) คลิก “ตั้งค่า” 
2) เมื่อต้ังค่าเสร็จแล้ว คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าการติดตั้งปลั๊กอิน 

 

4. วิธีการเพิ่มเนื้อหาหน้าเว็บ (ใช้งาน Page/Post) 
เว็บไซต์ 1 เว็บ เกิดจากการประกอบกันของเนื้อหา หลายๆ หน้า หน้าเว็บ  1หน้า ก็เหมือนกระดาษ 1 

แผ่น ที่เราจะเขียนข้อมูลอะไรลงไปก็ได้ แต่หน้าเว็บที่ใช้สำหรับการเพ่ิมเนื้อหานั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลัก 
คือ Page (หน้า) กับ Post (เรื่อง) ซึ่งการที่เราจะเพ่ิมข้อมูลได้ถูกต้อง ว่าหน้าไหนควรเป็น Page หรือ หน้าไหน 
ควรเป็น Post เราต้องเข้าใจความแตกต่างของ Page กับ Post ให้ได้ก่อน 
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4.1 Page กับ Post เพจต่างกันอย่างไร 
  Page (หน้า) คือ หน้าที่ไม่จำเป็นต้องแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา ไม่ต้องเรียงลำดับของวันที่ว่าใคร

จะมาก่อนมาหลัง โดยมากเราจะใช้ Page กับหน้าเว็บที่เป็นข้อมูลนิ่งๆ เช่น หน้าแรก ติดต่อ เป็นต้น 
  Post (เรื่อง) คือ หน้าข้อมูลที่เราต้องการแบ่งเนื้อหาตาม category เช่น ตามชนิดสินค้า ตาม

ประเภทความรู้ ตามภาค ตามจังหวัด ตามกลุ่ม ตามเวลา (ใหม่/เก่า) ฯลฯเมื่อเราเขียน Post หรือบทความ
เสร็จ (รวมถึงสินค้าที่เราจะขายด้วย) เราต้องสร้าง Category เพ่ือทำเป็นหมวดหมู่ให้เขาอยู่นั้นเองเมื่อถึงเวลา
ก็แสดงผลเป็นหมวดหมู่ ตามสไตล์บล็อก คือ เรียงบทความตามหมวดหมู่ โดยดึง Post ล่าสุดขึ้นมาแสดง
ด้านบนเสมอ 

 
ภาพที่ 6 ความแตกต่างของ Page กับ Post 

 4.2 การสร้าง Page 
   ลำดับต่อมาเราต้องสร้างหน้าที่เป็นเนื้อหาหลักของเว็บที่ทุกเว็บไซต์ต้องมี ได้แก่หน้า หน้า 
Home, About และหน้า Contact ซึ่งหน้าดังกล่าว เราต้องสร้างที่ Page มีวิธีการใช้งานดังนี้ 

1) คลิก “เรื่อง” 
2) คลิก “เขียนเรื่องใหม่”  
3) ให้ใส่ชื่อหน้า กับเนื้อหาลงไป แล้วกด “เผยแพร่” 

 
ภาพที่ 7 แสดงหน้าการสร้างหน้า (Page) 
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4.3 การใส่ Text Editor 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าการใส่ Text Editor 

   

  - ก่อนที่เราจะเพ่ิมข้อมูลลงไป หากเราพ่ึงใช้งานครั้งแรก แถบเมนูแสดง option การปรับแต่ง
ข้อความมันยังเปิดไม่ครบ ให้คลิก ที่สัญลักษณ์       ตามรูป พอคลิก เราจะเห็น option ต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงหน้า option การปรับแตง่ข้อความ 

- กระดาน text editor ใส่อะไรลงไปได้บ้าง 
     ใส่ text ได ้

ใส่รูปภาพได้ 
ใส่ไฟล์ Mp4 ได ้
ใส่ PDF ไฟล์ได ้
ใส่ url จาก YouTube ได ้
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  4.3.1 การนำคลิปวีดิโอจาก YouTube มาวางที่ text editor  
   1) เข้าไปที่หน้าของ YouTube > เลือกคลิปวีดิโอที่คุณต้องการ > คัดลอกลิงค์ URL 

ของวีดิโอนั้น 

 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าการคัดลอกลิงค์ Youtube 

    

2) คลิกเครื่องหมาย        
    3) คลิก “ไฟล์วีดิโอ” 

 
ภาพที่ 11 แสดงหน้าการเลือก option ไฟล์วีดิโอ 
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   4) คลิก “ใส่ไฟล์จาก URL” 
   5) วางลิงค์ที่คัดลอกมา หรือ Ctrl+V 
   6) คลิก “นำไปใช้” 

 
ภาพที่ 12 แสดงหน้าการวางลิงค์วีดิโอ 

 

   - รอสักแปประบบจะดึงคลิปจาก Youtube มาโชว์โดยอัตโนมัติ 

 
ภาพที่ 13 แสดงหน้าการดึงคลิปจาก Youtube 

 
4.4 การสร้างเรื่อง (Post) 

เราอาจจะพอรู้แล้วว่า post คือ หน้าข้อมูลที่เราต้องการแบ่งเนื้อหาตาม category (หมวดหมู่) ซึ่ง

เป็นจุดที่ทำให้ post มีความแตกต่างจาก pageดังนั้น ก่อนที่จะเริ ่มต้น เขียน post คุณต้องวางแผนสร้าง 

category ก่อน ว่าเว็บเราจะแบ่งหมวดหมู่เป็นประเภทอะไรบ้างเช่น 



  

ส ำนกับริหำรพืน้ที่อนรัุกษ์ที่ 9 (อบุลรำชธำนี) 9 

 

ตัวอย่างหมวดหมู่บนเว็บศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- สารสนเทศหน่วยงาน  
- ฯลฯ 

 
ภาพที่ 14 แสดงหน้าตัวอย่างหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

4.4.1 การสร้างหมวดหมู่ (Category) 
 1) คลิก “เรื่อง” 
 2) คลิก “หมวดหมู่” 
 3) ใส่ชื่อหมวดหมู่ จะใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
 4) คลิก “สร้างหมวดหมู่ใหม่” 

 
ภาพที่ 15 แสดงหน้าการสร้างหมวดหมู่ 
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4.4.2 วิธีการสร้างเรื่อง (Post) 
 1) คลิก “เรื่อง” 
 2) คลิก “เขียนเรื่องใหม่” 
 3) ใส่เนื้อหาของเรื่องนั้นลงไป 
 4) เลือกหมวดหมู่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ 
 5) เลือกรูปประจำเรื่องหรือรูปหน้าปก 
 6) ปิดการสนทนาทั้ง 2 ช่อง 
 7) รูปแบบหน้าเลือกเป็น No Slibar 

 
ภาพที่ 16 แสดงหน้าการสร้างเรื่อง (Post) 

ในทุก ๆ Post ต้องมี 4 สิ่งนี้ คือ 
- ชื่อเรื่อง 
- Categories (หมวดหมู่) 
- เนื้อหา 
- Featured image (รูปภาพหน้าปก) และใน 1 Post สามารถอยู่ในหลาย Categories ได ้
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5. การสร้างเมนู 

เมื่อเรามีหน้า Home เรียบร้อยแล้ว แต่เราจะยังไม่สามารถคลิกเปิดไปเข้าชมหน้าเว็บอื่น ๆ ของเราได้ 
เพราะมันยังไม่มีเมนู ที่จะเชื่อมโยงพาเราไปยังหน้าอื่น ๆ ดังนั้น สิ่งที่เราต้องทำเป็นลำดับต่อมาคือการสร้าง
เมนู นั้นเอง ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างเมนู ดังนี้  

1) คลิก “รปูแบบเว็บ” 
2) คลิก “เมน”ู 
3) ตั้งชื่อชุดเมนู 
4) เมื่อต้ังชื่อชุดเมนูเสร็จแล้วคลิก “บันทึกเมนู” 

 
ภาพที่ 17 แสดงหน้าการสร้างชื่อเมนู 

 

- ให้เราเลือกหน้า Page ที่เราต้องการให้แสดงบนเมนู คลิก “เพ่ิมลงเมนู” ให้เรียบร้อย 

 
ภาพที่ 18 แสดงหน้าการเลือกเมนูที่ต้องการจะมาแสดงบนหน้าเว็บ 
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  - นอกจากนี้เรายังสามารถเลื่อนลำดับการแสดงเมนูว่าต้องการให้ใครมาก่อน มาหลัง ด้วยการ Drag & 
Drop ได้เลย รวมถึงหากเราต้องการให้เมนูไหน เป็น sub menu ของใคร เราก็ลากเมนูนั้นให้อยู่ใต้ของตัวเมนู
ที่เราต้องการได้เลยครับ 

 
ภาพที่ 19 แสดงหน้าการปรับตำแหน่งของเมนู 

 
- นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยน Navigation Label (ป้ายชื่อเมนู) เป็นคำที่เราต้องการก็ได้ โดยให้

เราคลิกตรงมุมขวาที่เป็นลูกศรเล็ก บนแถบเมนู แล้วเข้าไปเปลี่ยนป้ายชื่อเมนูได้เลย 

 
ภาพที่ 20 แสดงหน้าการเปลี่ยนชื่อเมนู 
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  - เนื่องจากใน 1 เว็บไซต์ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถสร้างชุดเมนูก่ีอันก็ได้ ดังนั้นเมื่อเราสร้างเมนู
เสร็จ เราต้องเป็นคนกำหนด location (ที่ตั ้งของเมนู) ว่าจะให้เมนูนี้อยู่ตำแหน่งไหนบนเว็บของเรา ตาม
ตัวอย่างให้เราติ๊กเลือกที่ Top Menu ครับ 

 
ภาพที่ 21 แสดงหน้าการตั้งค่าเมนู 

 
- เมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลองกลับไปดูที่หน้าเว็บของเรา จะเห็นว่าเว็บของเรามีเมนูเรียบร้อย

แล้วนั้นเอง 
 

 


