
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WordPress เบืองต้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หัวข้อท ี          หน้า 

1. ความรู้เบืองต้นเกียวกับ wordpress Resource    

2. ทําความรู้จัก WordPress Resource    

3. WordPress มีการทํางานอย่างไร Resource    

4. ความต้องการของระบบ Resource    

5. กายวิภาคของบล็อก WordPress Resource    

6. กายวิภาคของบล็อก WordPress Resource  

7. การใช้งาน WordPress Resource   

8. ติดตัง WordPress Resource    

9. เข้าใช้งานครังแรก Resource    

10. login เข้า Addmin เพือปรับแต่งเว็บ Resource    

11. ปรับแต่งเวลาและให้ menu เป็นภาษาไทย Resource    

12. เพิมเนือเรืองเข้าเว็บ Resource    

13. การใส่รูปภาพเข้าใน blog Resource 

14. การจัดการสือ Resource   

15. จัดการหน้าเว็บด้วย Widget Resource    



16. จัดการ Link บนหน้าเว็บ Resource    

17. จัดการเพิมหน้าบนหน้าเว็บ Resource    

19. การจัดตกแต่งพืนหลังเว็บ Resource    

20. การปรับแต่งส่วนหัวของเว็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความรู้เบืองต้นเกียวกับ wordpress 

 

WordPress เป็นโปรแกรมสําหรับทําบล็อก พัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล 

MySQL ภายในสัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public License  

WordPress มีการใช้งานทีง่าย มีความยืดหยุ ่นสูง เป็นทีนิยมของบล็อกเกอร์ทัวโลกรวมทังชาวไทยด้วยเช่นกัน 

มีผู ้พัฒนาปลักอิน และธีม (รูปแบบการแสดงผล) ให้เลือกใช้แบบฟรี ๆ อยู ่เป็นจํานวนมาก 

นอกจาก WordPress รุ่นปกติแล้ว ยังมี WordPress MU อีกรุ่นหนึง ทีไว้ให้ผู ้ใช้นําไปเปิดเป็นผู ้ให้บริการพืนที

ทําเว็บบล็อก ทีผู ้ใช้ทัวไปสามารถมาสมัครเพือสร้างเว็บบล็อกของตนเองได้ 

 

WordPress นีพัฒนาต่อยอดมาจาก b2\cafelog ทีพัฒนาโดย Michel Valdrighi และชือ WordPress นี

ก็ได้มาจากการแนะนําของ Christine Selleck ซึงเป็นเพือนกับหัวหน้าทีมพัฒนา นันคือ Matt Mullenweg โดย

ปรากฏโฉมครังแรกในปี 2546 ซึงเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Matt Mullenweg และ Mike Little เพือทีจะ

สร้าง fork ของ b2  



ในปี 2547 บริษัท Six Apart ผู ้พัฒนา Moveable Type ได้มีการคิดค่าใช้งาน ทําให้ผู ้ใช้หันมาใช้ 

WordPress กันเป็นจํานวนมาก 

 

 

ทําความรู้จัก WordPress 

WordPress ไม่ใช่โปรแกรมปกติเหมือนกับโปรแกรมอืน ๆ ทัวไปทีทํางานบนคอมพิวเตอร์ เช่น MicroSoft 

Word, MicroSoft Excel เป็นต้น ไม่ใช่ปลักอินสําหรับเบราเซอร์ เหมือนกับ QuickTime หรือ Flash Player แต่

มันเป็นระบบสิงพิมพ์บนเว็บ ทีสร้างโดยใช้ PHP และฐานข้อมูล MySQL ซึงทังสองอย่างนีทํางานบน Unix  

 

WordPress ทํางานอย่างไร 

WordPress ใช้คําสัง PHP บน Web Server เพือติดต่อสือสารกับฐานข้อมูล MySQL ในขันตอนการติดตัง 

WordPressจะสร้างตารางทีต้องการในฐานข้อมูล พร้อมทังบรรจุตัวอย่างและข้อมูลเริมต้นไว้ในฐานข้อมูล 

เมือคุณใช้เบราเซอร์ไปบริหารบล็อกของคุณ เบราเซอร์จะส่งคําสังไปเพือเพิมหรือแก้ไขบทความในฐานข้อมูล 

MySQL ซึงในความเป็นจริงแล้ว เนือหาของบล็อกคุณทังหมด ถูกเกบ็ไว้ในไฟล์ฐานข้อมูล MySQL  

ในการแสดงเนือหาของบล็อกและการบริหารส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอนัน WordPress ใช้ไฟล์ธีม (theme) ซึง

บรรจุไปด้วยแม่แบบสําหรับแสดงข้อมูลชนิดต่าง ๆ และเพจ (pages) ไฟล์ข้อความเหล่านีจะประกอบไปด้วยโค้ด 

PHP, XHTML และ CSS เพือใช้ในการควบคมุการแสดงผลบทความบนทีหน้าเว็บ 

WordPress มีธีมมากมายให้เลือกใช้ ดังนันไม่จําเป็นทีคุณจะต้องไปออกแบบเอง เพียงแต่คุณเรียนรู้เกียวกับ 

WordPress และรู้ว่ามันทํางานอย่างไรก็พอ คุณก็อาจจะสามารถแก้ไขธีมของเว็บคุณเพือปรับแต่งการแสดงผล

และเพิมคุณลักษณะเด่น  ๆทีน่าสนใจเข้าไปได้ 

 



ความต้องการของระบบ 

หากคุณใช้ WordPress ที WordPress.Com ก็ข้ามขันตอนนีไปได้เลยครับ เพราะไม่ต้องเตรียมอะไรครับ เพราะ

เขาเตรียมไว้ให้หมดแล้ว 

แต่ถ้าคุณติดตัง WordPress บน host หรือ บนเครืองของคุณเอง อ่านต่อได้เลยครับ 

Server ทีติดตัง WordPress รุ่น 2.1+ ต้องการดังน ี

1. PHP รุ่น 4.2 ขึนไป 

2. MySQL รุ่น 4.0 ขึนไป 

Server ทีติดตัง WordPress รุ่น 2.0 ต้องการดังน ี

1. PHP รุ่น 4.2 หรือใหม่กว่า  

2. MySQL รุ่น 3.23.23 หรือใหม่กว่า  

คิดว่าส่วนใหญ่ host ในปัจจุบันน่าจะรองรับ WordPress รุ่น 2.1+ ได้แล้วนะครับ แต่ถ้าหากไม่แน่ใจว่า host ที

คุณใช้งานอยู ่นันรองรับกับ WordPress ทีคุณจะใช้งานหรือไม่ ให้สอบถามกับทางผู ้ให้บริการ host ของคุณดูว่า 

ใช้ PHP และ MySQL รุ่นไหน 

ถ้าหากว่า host ของคุณไม่รองรับกับ WordPress รุ่นใหม่ คุณก็สามารถใช้ WordPress รุ่นเก่า ๆ ที host ของคุณ

รองรับก็ได้ครับ เพราะว่าทางทีมงานของ WordPress ยังเก็บรุ่นเก่า ๆ ไว้ให้คุณได้ดาวน์โหลดมาใช้ได้ครับ 

 

 

 

 

 



ส่วนประกอบของบล็อก WordPress 

       การแสดงผลของบล็อก WordPress มีความแตกต่างกันตามธีม (Themes) ทีติดตัง ซึงธมีจะเป็นตัว

กําหนดการแสดงผลของบล็อก รวมทังปลักอินทีอาจจะติดตังไว้อีกด้วย แต่ก็จะมีคุณลักษณะพืนฐานทีสามารถ

พบเห็นได้จากบล็อกทัวไป ต่อไปจะได้แสดงให้เห็นว่า ส่วนประกอบของบล็อกมีอะไรบ้าง 

 

1. หน้าหลัก 

1.1 เรือง 

1.1.1 หน้านี จะแสดงเนือหาทีอยู่ภายในเว็บไซตท์ั งหมด ซึ9งสามารถคลิกทีชือเรือง เพือแก้ไขเนือหา ทีเคยเขียน

มาก่อนแล้วได ้



1.1.2 หน้านี สําคัญมาก จะต้องเจอทุกครั งเมือเขียนเรืองใหม่ ซึ9งเมือคลิกเข้าไป จะพบกับหน้าต่างทีให้กรอก

ข้อความสําหรับการเขียนเรืองใหม่ ซึ9งจะอธิบายอีกครั งในหัวข้อถัดไปเขียนเรืองใหม่ แก้ไขป้ายกํากับ 

2. คือส่วนทีบอกองค์ประกอบต่าง ๆ ของบล็อก ว่าในเว็บบล็อกของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

3. คือส่วนทีใช้จัดการกับเนือเรืองภายในบล็อก 

4.ส่วนทีแสดงความคิดเห็นว่ามีใครทีแสดงความคิดเห็นต่อเว็บบล็อกของเราบ้าง 

5. คือส่วนทีแจ้งข้อมูลข่าวสารของทาง WordPress 

ส่วนเมนูหลัก ซึงประกอบด้วยหลายเมนูย่อย เป็นส่วนทีใช้ในการจัดการเนือหา ซึงมีหลักๆทีน่า สนใจดังนี เรือง 

แก้ไข 

 

การใช้งาน WordPress 

มีอยู่ 3 วิธีในการใช้งาน WordPressเพือสร้างและดูแลบล็อก 

1. ใช้บริการท ีWordPress.Com วิธีนีเป็นวิธีทีง่ายและเร็วทีสุดในการทีจะมีบล็อกเป็นของตนเอง คุณ

สามารถใช้งานได้อย่างเต็มฟังก์ชันทีม ีแต่คุณจะไม่สามารถปรับแต่งคุณลักษณะทีเด่นหรือติดตังปลัก

อินของ WordPress เพิมเติมได้ 

2. ติดตังบน Hosting คือคุณจะต้องเช่า host ทีมีฐานข้อมูล MySQL ด้วย รวมทังจดโดเมน เพือทําบล็อก

ในชือโดเมนของคุณเอง หรืออาจจะใช้แบบ Sub-domain ก็ได้ ถ้าไม่อยากเสียเงิน ก็อาจจะหา host ฟรี ๆ 

ทีรองรับ PHP และ MySQL โดยชือทีได้เป็น Sub-domain ของ host ฟรีนันก็ได้ การติดตังในลักษณะนี

จะทําให้คุณสามารถติดตังปลักอิน ปรับแต่งคุณลักษณะต่างๆ ของ WordPress ได้ตามความต้องการ

ของคุณเองเลยหล่ะครับ 

3. ติดตังบนเครืองของคุณเอง คือติดตังโปรแกรมทีทําให้เครืองของคุณเป็น Web Server เช่น Xampp, 

Wamp, AppServ หรือ WM Server Tools เป็นต้น แล้วการติดตัง WordPress ทดสอบการใช้งานต่าง 

ๆ เมือคล่องแล้วก็อาจจะย้ายข้อมูลต่าง  ๆไปทําแบบเช่า host ก็ได้ หรือจะติดตังบนเครืองแล้วเชือมต่อ



อินเทอร์เน็ต เพือให้ผู ้อืนเข้ามาอ่านบล็อกของคุณ หรือจะติดตังบล็อกในรูปแบบของอินทราเน็ต ก็ได้อีก

เช่นกัน 

จากรูปแบบการใช้งาน WordPress ตามทีกล่าวมา ก็ลองพิจารณาดูว่า อย่างไหนถูกใจสําหรับคุณ อยากมีบล็อก

เร็ว ๆ และเผยแพร่สู่สายตนคนอืนได้ ก็แนะนํา WordPress.Com เลยครับ ง่ายดี สมัครแป๊บเดียวก็ได้มีบล็อกกับ

เขาบ้างแล้ว แต่อยากใช้ WordPress แบบปรับโน่นแต่งนี ก็ลองทําแบบข้อ 3 ครับ จําลองเครืองเป็น Web Server 

แล้วลองติดตังดู เพิมปลักอิน เปลียนธีมได้อย่างสนุกสนานตามใจคุณได้เลยครับ เมือคล่องแล้วก็หากต้องการ

เผยแพร่ข้อมูล ก็เช่า host จดโดเมนทําบล็อกแบบเต็มรูปแบบไปเลย 

 

การติดตัง WordPress 

ในการติดตัง WordPress ในทีนีจะติดตังแบบที 1  ใช้บริการที WordPress.Com 

เมือเข้าไปที website WordPress  www.WordPress.com  จะได้หน้าจอดังน ี

 

 

เริมติดตั งครังแรกคลิกที sign up now 



 

หลังจากทีคลิก Sign up now จะได้หน้าจอในการกรอกข้อมูล 

 

 

ใส่ชือเว็บไซต์ของตัวเอง หรือชือ Blog Address 

***   ในการใส่ชือ Blog Address ใส่ได้เฉพาะตัวอักษร และตัวเลขเท่านัน *** 

 

การใส่ชือ Blog จะต้องไม่ซํากับชือ Blog อืนทมีีผู ้สร้างไว้แล้ว ถ้าซํากันระบบจะขึนข้อความแจ้งเตือนว่า  Sorry, 

that site already exists! พร้อมมีเรืองหมาย X ต้องใส่ชือใหม่ทีไม่ซํากับชือทีมีคนตังไว้แล้ว  



 

ถ้าใส่ชือบล๊อกถูกต้อง และไม่ซํากับคนอืน จะปรากฏเครืองหมาย   ✓  และมีข้อความแจ้งว่า  surat2npu.com is 

available 

หลังจากนันให้ใส่ user name password และ e-mail address  

 

ใส่ข้อมูลครบแล้วคลิกทีปุ ่ ม Sign up 

ระบบจะให้ใส่ชือ นามสกุล และ รายละเอียดเกียวกับผู ้สร้าง web 



 

ใส่ข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที Save Profile 

หลังจากทีลงทะเบียน และ ใส่ข้อมูลทีจําเป็นในการทํา website แล้ว ระบบจะส่งรายละเอียดการ login เข้าไปที e-

mail ทีใส่ตอนสมัครให้เราเข้าไปยืนยันการใช้งานที e-mail  

 

ถ้าได้หน้าจอทีเป็นลักษณะแบบนีแสดงว่าเราสามารถใช้งาน word press เพือทําการสร้าง website หรือ webblog 

ได้แล้ว 

ลองเข้า website ตามทีเราได้ตังไว้ จะได้หน้าจอดังภาพ  



 

 

การเข้าใช้งานครังแรก 

หลังจากทีได้สร้างเว็บบล็อก หรือเว็บไซต์แล้ว ให้ทําการพิมพ์ ชือเว็บไซต์ตามทีได้สร้างไว้ ในตัวอย่งนีเราได้

สร้างเว็บไซต์ ชือ surat22npu.wordpress.com  เราก็พิมพ์  www.surat22npu.wordpress.com เราจะได้หน้าตา

เว็บไซต์ ดังน ี



 

ในหน้าจอนีเป็นหน้าจอทีแสดงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บทีสร้างขึน ถ้าจะปรับแต่งหรือใส่ข้อมูลเพิมเติมในเว็บ 

ต้องทําการ login เข้าระบบด้วย username และ password ทีเราได้กําหนดไว้ตังแต่ครังแรกตอน setup ระบบ 

สําหรับวิธีการปรับแต่งเว็บ จะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป 

 

 

Login เข้า Addmin เพือปรับแต่งเว็บ 

จากหน้าจอเว็บไซต์ทีสร้างขึนให้คลิกที login 

 



 

 

 

 

 

 

 



ปรับแต่งเวลาและให้ menu เป็นภาษาไทย 

 เมือเข้ามาทีเว็บไซต์ครังแรกจะมีเมนูทีเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการปรับให้เมนูเป็นภาษาไทยให้คลิกที 

Appearance  --->  setting 

 

 จะได้หน้าจอดังภาพ  ตรงส่วนของ Timezone ให้เลือก utc+7 ซึงเป็นรหัสเวลาของประเทศไทย และ

ตรงส่วนของ language ให้เลือก th - ไทย 

หลังจากทีกําหนดได้ตรงแล้วให้คลิกที Save changes 



เพิมเนือเรืองเข้า Web 

 wordpress เป็นบริการสร้างเว็บในลักษณะของการสร้างบล็อก หรือเรืองราวต่าง  ๆทีต้องการเผิยแพร่

ทางอินเตอร์เน็ต การเพิมเรืองหรือการเพิมบล็อกเข้าไปในเว็บนั น ถ้าจะให้มีความเป็นระเบียบและมีความสดวก

ในการบริหารจัดการ ก็ควรทีจะทําการจัดหมวดหมู่บล็อก หรือเรืองราวต่าง  ๆให้เป็นหมวดหมู่โดยทําตาม

ขั นตอนต่าง ๆ ดังนี  

ในการจัดการเกียวกับบล็อกหรือชือเรืองจะทําทีเมนูด้านซ้ายในหัวข้อเรือง 

 

 ถ้าคลิกทีเมนูย่อย เรือง ---> เรือง จะมีรายละเอียดของเรืองทีมีในเว็บดังภาพ 

 

 

 ณ ขณะนี จะมีเรืองเพียงเรืองเดียวทีระบบได้ติดตั งมาให้ คือ hello world! 

ก่อนทีจะทําการสร้างชือเรืองขึ นมาจะต้องทําการสร้างหมวดหมู่ของเรือง ให้คลิกที Categories จะได้หน้าจอดัง

ภาพ 



 

ทีหน้าจอของ catgoreis จะต้องกรอกรายละเอียดทีจ ําเป็นดังนี 

Name = ใส่ชือ catgoreis หรือชือหมวดหมู ่

Parent = ถ้าต้องการสร้างหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย 

Description = ใส่รายละเอียดของ catgoreis หรือ รายละเอียดของหมวดหมู ่

ใส่รายละเอียดครบแล้วคลิกที สร้างหมวดหมู่ใหม่ จะได้รายละเอียดของหมวดหมุ่ทีสร้างเสร็จดังภาพ 



 

 ต่อไปก็ทําการเพิมชือเรือง และเนือเรืองเข้าในเว็บ ทีเมนูเรือง คลิกที เขียนเรืองใหม่ 

 

จะได้หน้าจอดังภาพ ทําการใส่หัวข้อเรืองและเนืองเรือง 

 

ทําการใส่ข้อมูลตามทีก ําหนดดังนี 



ส่วนที1 ให้ใส่ชือเรืองจากตัวอย่างใส่ชือเรือง คือ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 

ส่วนที2 ใส่รายละเอียดของชือเรือง ในส่วนนี สามารถพิมพ์รายละเอียดต่าง  ๆหรือจะกอปปี ไฟล์อืนมาใส่ก็ได้ 

ข้อความทีอยู่ภายในก้สามารถทการปรับแต่งได้เหมือกับโปรแกรม microsoft word  

ส่วนที3 เป็นการกําหนดการเชือมโยง และกําหนดการแชร์ข้อมูลในหน้าแสดงการโพส 

ส่วนที4 เป็นการกําหนดให้ก ําข้อความทีสร้างขึ นให้สามารถแสดงได้เลย หรือว่าจะเก็บไว้ ก่อน 

ส่วนที5 เป็นการกําหนดรูปแบบการแสดงผลของข้อความทีสร้างขึ น 

ส่วนที6 เป็นการกําหนดทีเก็บรวบรวมข้อความทีสร้างขึ นว่าต้องการให้อยู่ในหมวดหมู่ใดโดยการติก

เครืองหมาย  หน้าหมวดหมู่ทีต้องการ หลังจากทีสร้างข้อความใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการให้ใช้งานได้

ทันทีก็คลิกที เผยแพร่ เท่านี ก็สามารถสร้างบล็อกง่าย ๆ ได้แล้ว 

 

 

การใส่รูปภาพใน blog 

 หลังจากทีสร้าง Blog หรือข้อความในเว็บแล้ว ถ้าต้องการแทรกรูปภาพเข้าบล็อก ก็สามารถทําได้โดยทํา

ตามลําดับดังนี คลิกเลือก 

 

 



จากนั นจะได้หน้าต่างในการ upload รูปภาพดังนี 

 

ในการเลือกรูปภาพระบบจะให้สามารถเลือกรูปภาพจากจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี คือ  

1. จากคอมพิวเตอร์  คือจากเครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้งานอยู ่

2. จาก URL คือจากเว็บอืนทีต้องการ 

3. จากคลังภาพ คือจากระบบ wordpress ทีเราสร้างเอง 

4. จากคลังสือ คือจากระบบ wordpress ทีเราสร้างเอง 

ในทีนี เลือกจากแบบที 1 ก่อน คือ จากเครืองคอมพิวเตอร์ให้คลิกที เลือกไฟล ์(ขนาดของรูปภาพทีระบบ

กําหนดให้จะต้องไม่เกิน 1 GB) 



 

จะได้หน้าต่างในการเลือกไฟล์รูปภาพทีต้องการ จากนั นคลิก Open 

 

ระบบจะแสดงรายละเอียดของชือไฟล์ดังนี 



 

เราสามารถทีจะจัดการตกแต่งรูปภาพทีแสดงบนหน้าเว็บได้โดยระบบจะมีเครืองมือในการจัดการกับ

รูปภาพ ดังนี 

 

หลังจากทีก ําหนดรูปแบบของรูปภาพเรียบร้อยแล้วก็คลิกที 

 

 

 



การจัดการสือ 

 สือทีนํามาใช้ในเว็บ หรือ เว็บบล็อก ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสารระบบจะเก็บรวบรวมไว้ใน

หมวดหมู่ของสือ เราสามารถเพิม ลบ หรือแก้ไขได้ โดยเข้าไปคลิกทีเมนูสือ 

 

หลังจากทีคลิกเลือกเมนูสือแล้วจะได้หน้าจอทีแสดงเกียวกับไฟล์ของสือต่าง  ๆตามีเรามีดังภาพ 

 

เราสามารถทําการสือต่าง ๆ ได้โดยคลิกเลือกท ี

 

จะได้หน้าจอเพือทีจะเลือกหาไฟล์สือทีต้องการคลิกที เลือกไฟล์ 



 

หลังจากทีคลิกเลือกไฟล์จะได้หน้าต่างดังนี 

 

 เลือกไฟล์ทีต้องการจากนั นคลิกที Open 

ระบบจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของไฟล์ จากนั นให้คลิกเลือกที บันทึกการเปลียนแปลงทั งหมด 



 

 

จะเป็นว่าได้มีรูปภาพเพิมเข้ามาในคลังสือแล้ว 2 ภาพ 

 



 

จัดการหน้าเว็บด้วย Widget 

 การจัดการแสดงผลหน้าจอของเว็บอย่างเช่นต้องการเพิม หรือลบ องค์ประกอบต่าง  ๆเราสามารถ

จัดการได้โดยใช้ widget ตัวอย่างนี เราจะทําการทดลองเพิมองค์ประกอบของเว็บคือเมนู link เข้ามาในเว็บเพ็จ 

ให้เราไปคลิกทีเมนูหลัก รูปแบบเว็บ ---> Widgets ดังภาพ 

 

 

 เราจะได้หน้าจอ widgets ดังภาพ 

 



 กรอบทีอยู่ด้านขวามือ(กรอบสีเขียว)คือเมนูทีแสดงบนหน้าเว็บ ส่วนกรอบทีอยู่ด้านซ้ายมือ(กรอบสี

แดง) คือองค์ประกอบเมนูต่าง  ๆทีสามารถเพิมเข้าไปในหน้าเวบ็ได้ ถ้าต้องการองค์ประกอบ หรือเมนูใดให้

ปรากฏบนหน้าเว็บ ให้ทําการคลิกเมาส์ทีชือเมนูนั นแล้วลากไปวางบนกรอบสีเขียวด้านขวามือ เพียงเท่านี ก็

สามารถเพิมองค์ประกอบ หรือเมนู เข้าไปย ังหน้าเว็บได้แล้ว 

 

จัดการ Link บนหน้าเว็บ 

 การทําเมนู link ต่าง ๆ บนหน้าเว็บเราสามารถทําการเพิม ลบ แก้ไข ได้โดยให้คลิกเลือกทีเมนู link  

 

 ลองคลิกดูทีเมนู link ว่ามีเมนูอะไรบ้างดังภาพ 

 

 หลังจากทีคลิกเลือกทีเมนู link แล้วจะได้หน้าจอดังภาพ 



 

 ทั งหมดทีเห็นคือชือ link ต่าง ๆ ซึงเป็น link ทีระบบสร้างไว้ให้แล้ว ทีเว็บเราสามารถใช้งานได้ ต่อไป

เราก็จะเริมสร้าง link ขึ นมาเองก่อนทีจะสร้างเว็บเราต้องทําการสร้างหมวดหมู่ของเว็บขึ นมาก่อน โดยให้คลิก

เลือกที ลิ งค์ ---> ลิ งค์หมวดหมู่ จะได้หน้าจอดังภาพ 

 

 หลังจากคลิกแล้วจะได้เมนูดังภาพ 

 

 จากทีเห็นนั นเป็นหมวดหมู่ของ link ทีระบบได้สร้างขึ นมาให ้ทําการเพิมหมวดหมู่ link โดยใส่ชือ link 

และ ค ําอธิบาย link เสร็จแล้วคลิก Add new link category  



 

 สังเกตูเห็นว่าจะได้หมวดหมู่ link ขึ นมาใหม่ ชือ surat ตามทีได้สร้างไว ้หลังจากทีสร้างหมวดหมู่ link 

เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ทําการสร้าง link ตามขนัตอนดังนี 

คลิกเลือทีเมนู Add new link ดังภาพ 

 

 จะได้หน้าจอเพือใส่รายละเอียดของ link ใหม่ทีสร้างดังภาพ 

 

 



 

เมือก ําหนดรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วก็คลิกที เพิมลิงค์ 

 

 

 

จัดการเพิมหน้าบนหน้าเว็บ 

 ในการเพิม page หรือเพิมหน้าบนหน้าเว็บนั นทําได้โดยคลิกเลือกเมนู หน้า 

 



 

 หลังจากทีคลิกเลือกเมนู่ หน้า ---> หน้า แล้วระบบจะแสดงรายการจํานวนหน้าทีมีในเว็บซึงถ้าย ังไม่มี

การสร้างหน้าขึ นมาใหม่ จะมีเพียงหน้าเดียวในเว็บคือ About  ถ้าต้องการสร้างหน้าใหม่ให้คลิกเลือกเมนู สร้าง

หน้าใหม่ จากนั นทําการใส่รายละเอียดของหน้าใหม่ทีสร้างขึ น โดยทีใส่ชือหน้า รายละเอียดของหน้า เสร็จแล้ว

คลิก เผยแพร่ ตามลําดับ 

 

 

จากนั นลองพรีวิวดูเว็บทีสร้าง จะพบกับหน้า page ใหม่ตามทีได้สร้างขึ น 



 

 

การตกแต่งพืนหลังเว็บ 

การจัดตกแต่งพืนหลังเว็บสามารถทําได้โดยคลิกเลือกเมนู  

 

 จากนั นจะได้หน้าต่างในการกําหนดพืนหลังให้กับเว็บดังภาพต่อไปนี 



 

 ก ําหนดเสร็จแล้วเลือกบันทึกการเปลียนแปลง 

 

 

 

 

 



การปรับแต่งส่วนหัวเว็บ 

 ในการปรับแต่งส่วนหัวเว็บนั นให้คลิกเลือกเมนู รูปแบบบล็อก ---> ส่วนหัว  

 

 หลังจากเลือกเมนูส่วนหัวแล้วจะได้หน้าตาเว็บให้เลือกส่วนหัวของเว็บดังภาพ  

 

ให้เลือกหัวเว็บตามต้องการจากนั นคลิก 

 


