
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัเวบ็ 
และการติดตั้ง 
(Installation) 



 เวบ็คือการส่ือสารสองทางท่ีเปิดใหบ้ริการตลอดเวลา เราสามารถใส่
ขอ้มูลต่างๆ ได ้ทั้งภาพ, เสียง, วดีีโอ, ตารางรายละเอียดต่างๆ และรับขอ้มูลจาก
ผูเ้ยีย่มชมได ้เช่น ความคิดเห็น, แบบฟอร์มสั่งซ้ือ, สถานการณ์ท างาน ฯลฯ 
 
 เวบ็ท่ีดี คือเวบ็ท่ีตอบโจทยท์ั้ งเจา้ของเวบ็และคนเยี่ยมชมเวบ็ท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผูเ้ยี่ยมชมสามารถหาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดง่้าย (ราคา, รูปภาพ
สินคา้/บริการ, แผนท่ี, เบอร์ติดต่อ) ขอ้มูลอพัเดทสม ่าเสมอ มีระบบท่ีเพียงพอ
กบัการส่ือสาร/รับส่งขอ้มูล 



 เวบ็เป็นระบบท่ีประยุกต์ใชไ้ดห้ลายรูปแบบ ท าให้หากตอ้งมีการวิเคราะห์
ระบบและออกแบบตามความต้องการโดยละเอียด จะตอ้งใช้เวลาและงบประมาณสูง
มาก แต่หากเป็นเวบ็ท่ีน าเสนอขอ้มูลทัว่ๆ ไป ท่ีไม่ตอ้งการการวิเคราะห์ระบบ เราอาจ
ใชร้ะบบท่ีออกแบบส าหรับการจดัการข้อมูลพ้ืนฐานได ้เรียกวา่ Content Management 
System (CMS) ซ่ึงอาจเรียกว่าโปรแกรมเวบ็ส าเร็จรูป มีหลากหลายโปรแกรม เช่น 
WordPress, Drupal, Joomla 



Domain Hosting และระบบจดัการข้อมูล 



 ในยุคน้ีเวบ็พฒันาและเปล่ียนแปลงไปมาก เราอาจเรียกว่าเป็นยุคของเวบ็ 2.0 
ซ่ึงคือ การท่ีคนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงเวบ็/ท าเวบ็/ส่งขอ้มูลให้เวบ็ไดง่้าย คน้หาขอ้มูลผา่น 
Search Engine (เช่น Google) ไดส้ะดวกกวา่การพิมพช่ื์อเวบ็แบบเดิม ท าใหพ้ฤติกรรม
การบริโภคขอ้มูลของเวบ็เปล่ียนไป และท าใหก้ารน าเสนอของเวบ็เปล่ียนไปดงัน้ี 

การน าเสนอในรูปแบบเวบ็ 



การเตรียมข้อมูลเพ่ือท าเวบ็ 

http://www.ejobeasy.com/kmdetail.php?n=121109114749
http://2.bp.blogspot.com/-x34CmM2ksh8/Ue-QUZ2vxtI/AAAAAAAABFY/UFZkqJ1ZQJc/s1600/Big+data.JPG


ติดตั้ง WordPress 
1. ติดตั้งโปรแกรมจ าลองเคร่ือง Server 

2. ติดตั้งWordpress  
 - copy folder wordpress ไปไวใ้น C:\AppServ\www 

3. สร้าง Database ใน mysql 
ให้เขา้ท่ี localhost และเลือก 
phpmyadmin 

พิมพช่ื์อ Database 

จากนั้นกดสร้าง 

http://www.google.co.th/imgres?sa=X&biw=1280&bih=921&tbm=isch&tbnid=1hmIiQMqtO3oVM:&imgrefurl=http://rattapongart.wordpress.com/2013/11/13/appserv-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-server2go/&docid=LoaTfDF5y-1GbM&imgurl=http://rattapongart.files.wordpress.com/2013/11/appserv1.jpg&w=437&h=168&ei=GfCuUvO6LILIrQfj_IHgCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:91
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&biw=1280&bih=921&tbm=isch&tbnid=1hmIiQMqtO3oVM:&imgrefurl=http://rattapongart.wordpress.com/2013/11/13/appserv-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-server2go/&docid=LoaTfDF5y-1GbM&imgurl=http://rattapongart.files.wordpress.com/2013/11/appserv1.jpg&w=437&h=168&ei=GfCuUvO6LILIrQfj_IHgCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:91
http://rattapongart.wordpress.com/2013/11/13/appserv-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-server2go/
http://rizvn.net/2013/02/install-xampp-1-8-8-1-on-windows/
http://www.tutorialchip.com/php/wamp-server-installation-guide-for-windows-7-3264-bits/


ติดตั้ง WordPress 
4. จากนั้นใหเ้ขา้ browser พิมพ ์Url localhost/wordpress 
 - กด “สร้างไฟลส์ าหรับก าหนดค่า” จากนั้นกด “เร่ิมท างานได”้ 

พิมพช่ื์อ root 

รหสัผา่น 

จากนั้นกดส่ง 



ติดตั้ง WordPress 
5. จากนั้นเป็นขั้นตอนการก าหนด Username และ รหสัผา่นเขา้เวบ็ไซต ์

Username Admin 

รหสัผา่น 

จากนั้นกดติดตั้ง 

Email 



การสร้างบลอ็ก 
 (Post) 



การสร้างบลอ็ก (Post) 

คลิกเลือกเมนูเร่ือง (Post) เพ่ือท าการแกไ้ข เพ่ิมเร่ือง หรือลบเร่ือง 
 1. ถา้ตอ้งการเพ่ิมเร่ืองใหค้ลิก เขียนเร่ืองใหม่ (Add New Post) 
 2. ถา้ตอ้งการแกไ้ขเร่ือง (Post) ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหค้ลิกท่ีเร่ือง (Post) ท่ี
ตอ้งการแกไ้ข 
 3. ถา้ตอ้งการลบหนา้ใหค้ลิก ถงัขยะ (Trash) บริเวรดา้นล่างของหนา้นั้น 



การใส่ข้อความและการจดัรูปแบบข้อความ 

หวัขอ้ ของเร่ือง 

ใส่รูปภาพ 

ส่วนของการเผยแพร่ 

พื้นท่ีใส่ขอ้ความ 

เคร่ืองมือ
แกไ้ข
ขอ้ความ 



การเพิม่ส่ือและรูปภาพ 

แหล่งของส่ือท่ีจะเอามาลง 
1.Upload Files คือเพิ่มไฟลใ์หม่ 

2.Media Library คือเพิ่มจากไฟลท่ี์เคย upload แลว้ 



การเพิม่ส่ือและรูปภาพ 

เลือกอลับั้มรูปภาพ 

เลือกรูปภาพท่ีตอ้งการ 

กดเพิ่มรูปภาพลงในหนา้ 



การเพิม่ส่ือและรูปภาพ 



การสร้างหนา้ – และเมนู 
 (Page – Main Menu) 



การสร้างหน้าต่างๆ (Page) 

คลิกเลือกเมนู Page (หนา้) เพ่ือท าการแกไ้ข เพ่ิมหนา้ หรือลบหนา้ 
 1. ถา้ตอ้งการเพ่ิมหนา้ใหค้ลิก Addnew (เขียนหนา้ใหม่) 
 2. ถา้ตอ้งการแกไ้ขหนา้ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหค้ลิกท่ีหนา้ท่ีตอ้งการแกไ้ข 
 3. ถา้ตอ้งการลบหนา้ใหค้ลิก Trash (ถงัขยะ) บริเวรดา้นล่างของหนา้นั้น 



การใส่ข้อความและการจดัรูปแบบข้อความ 

หวัขอ้ ของหนา้ 

พื้นท่ีใส่ขอ้ความ 

เคร่ืองมือแกไ้ข
ขอ้ความ 

ใส่รูปภาพ 

ส่วนของการเผยแพร่ 



การเพิม่ส่ือและรูปภาพ 

แหล่งของส่ือท่ีจะเอามาลง 
1.Upload Files คือเพิ่มไฟลใ์หม่ 
2.Media Library คือเพิ่มจากไฟลท่ี์เคย upload แลว้ 



การเพิม่ส่ือและรูปภาพ 

เลือกอลับั้มรูปภาพ 

เลือกรูปภาพท่ีตอ้งการ 

กดเพิ่มรูปภาพลงในหนา้ 



การเพิม่ส่ือและรูปภาพ 



การสร้าง Main - Menu 

หนา้ท่ีใชท้  า Menu Menu และ Sub Menu 



การตดิตั้งชุดตกแต่ง 
(Theme) 



การตดิตั้งชุดตกแต่ง (Theme) 

1.คลิกเลือกเมนูรูปแบบบลอ็ก (Appearance) แลว้เลือก Themes   



การตดิตั้งชุดตกแต่ง (Theme) 

2. เลือกค าคน้ต่างๆ แลว้กดปุ่ม Find Themes ล่างสุด (ไม่กรอกขอ้มูลเลยแลว้กด จะแสดงธีมทั้งหมด)
  



การตดิตั้งชุดตกแต่ง (Theme) 

                                          3. กดปุ่ม ติดตั้งตอนน้ี (Install) 



การตดิตั้งชุดตกแต่ง (Theme) 

                                                 4. กดปุ่มใชง้าน (Activatel) 



การตดิตั้งชุดตกแต่ง (Theme) 

                                          5. ผลจากการเปล่ียน Theme 



เสริมคุณสมบติั ใหเ้วบ็ 
(Plug-in) 



การติดตั้งโปรแกรมเสริม (Plugin) 
 โปรแกรมเสริม จะท าให้ WordPress สามารถท างานไดม้ากกว่าการจดัการขอ้มูล
ปกติ เช่น สร้างหนา้ชัว่คราวเวลาปิดปรับปรุง, เคร่ืองมือช่วยในการตกแต่งบทความ, เช่ือมต่อ
กบั Facebook/Twitter, ปรับปรุงการท างานและการแสดงผลต่างๆ 

เลือกปลัก๊อิน 

ปลัก๊อินท่ีติดตั้งแลว้ 

เพิ่มปลัก๊อินใหม่ตามท่ีตอ้งการ 



การติดตั้งปลัก๊อนิใหม่ (Add Plugin) 

เมนูส าหรับเลือกปลัก๊อิน 

พิมพช่ื์อปลัก๊อินท่ีตอ้งการ
คน้หา 



ปลัก๊อนิทีแ่นะน า 

1. Akismet ใชป้้องกนับลอ็กของคุณจากความเห็นและ trackback สแปม ต่าง 
2. CKEditor for WordPress เพ่ิมเคร่ืองมือการตกแต่งบทความต่างๆ 
3. SI CAPTCHA Anti-Spam เพ่ิม CAPTCHA เพ่ือป้องกนั สแปมในหนา้ login 
4. StatPress ใชใ้นการเกบ็และแสดงสถิติการเขา้ชมเวบ็ไซต ์
5. Uji Popup ใชเ้พื่อสร้าง popup แสดงขอ้ความ หรือโฆษณาต่างๆ 
6. All in One SEO Pack ใชเ้พ่ือท าใหเ้วบ็ของเรามีอนัดบัท่ีดีในการคน้หาผา่น Search Engine 

http://www.24cmshost.com/good-plugin-wordpress/


การใช้งานวดิเจ็ต 
(Widget) 



การใช้งานวดิเจ็ต (Widget) 

1.เลือก รูปแบบบลอ็ก (Appearance) -> Widget แลว้ลาก Widget จากซา้ยมือ ไปไวท่ี้
ช่อง Sidebar ดา้นขวามือ 



การใช้งานวดิเจต็ (Widget) 

2. ทดลองลากวติเจต็ท่ีช่ือ ขอ้ความ (Text)  



การใช้งานวดิเจ็ต (Widget) 

3. ผลการเพ่ิมขอ้ความบน Sidebar   
 



ปรับแต่ง SEO ให ้Wordpress 
 (SEO Plugin) 



 Search engine optimization (SEO) แปลวา่ "การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใน
เสิร์จเอนจิน" คือ กระบวนการท่ีท าใหเ้วบ็ไซต ์หรือ ช่ือเวบ็ไซต ์ปรากฏอยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีดีท่ีสุดของผลการคน้หาผา่น เวบ็เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) ดว้ย Search Keyword 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ธุรกิจ ขอ้มูล เน้ือหา บทความ สินคา้และบริการ ท่ีน าเสนอผา่นเวบ็ไซต์
ของเรา โดยรักษาใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดเสมอ (ปกติจะพยายามท าใหอ้ยูใ่นหนา้แรก
ของการคน้หา) ซ่ึงการท า SEO นั้นจะประกอบไปดว้ย การปรับปรุง-เพ่ิมค าส าคญั (คีย์
เวิร์ด) ในหนา้เวบ็ไซต ์การปรับแต่งหนา้เวบ็ไซตใ์ห้มีขนาดเลก็ การใช ้meta tag และ
วธีิอ่ืนๆ ควบคู่กนัไป 

SEO คือ 

http://www.guaranteedseoranking.net/


All in One SEO Pack Plugin 

การตั้งค่าทัว่ไป 

ช่ือของหนา้หลกั 

รายระเอียดของหนา้หลกั 

ค าส าคญัของหนา้ 

การตั้งค่าหนา้หลกั 



All in One SEO Pack Plugin 
 ปกติแลว้ WordPress จะตั้งค่า 
Title ใหเ้ราในลกัษณะ Archive – Blog 
Name – Post Title ซ่ึง Title ลกัษณะน้ี 
SEO นั้นดีสู้ Title ในลกัษณะ Post Title 
– Blog Name ส าหรับหนา้ Post หรือ 
Page Title – Blog Name ส าหรับหนา้ 
Page ไม่ได ้ดงันั้น All in one SEO จีงจะ
เ ขี ยน  Titleให้ เ ร าใหม่ในแบบท่ี เร า
ตอ้งการ 



The END 


