
 

 

 

สร้างเว็บไซต์ด้วย  

WordPress 
 

 

 

 

 

 



 

What is WordPress? 

 
WordPress เป็น open source web software เราสามารถใชเ้วริด์เพลสในการสรา้งเว็บไซตต์า่งๆไดม้ากมายไม่วา่

จะเป็น Blog , E-commerce หรอือะไรตา่งๆนานามากมายเวริด์เพลสมปีระโยชนม์ากในชวีติประจ าวนัใชง้านง่าย 

สะดวก รวดเร็ว  

ประวตัยิอ่เวริด์เพลส 

เวริด์เพลสเริม่ตน้เมือ่ปี 2003 เริม่จากสิง่เล็กๆ จากนัน้ก็เริม่เตบิโตขึน้ผูค้นเริม่ใชก้นัมากขึน้จนปัจจุบนัมคีนใช ้เวริด์

เพลสในการท าเว็บไซตม์ากกวา่ 1 ลา้น  ในเว็บไซตข์องเวริด์เพลสเองสามารถดาวนโ์หลด script และไฟลข์อง

เวริด์เพลสได ้www.wordpress.org 

เวริด์เพลสสามารถท าอะไรไดบ้า้ง ? 

เวริด์เพลส เป็นเพยีงระบบบล๊อก แตม่กีารพัฒนาเพือ่น าไปใชใ้นรูปแบบอืน่ๆมากมาย อกีทัง้ยังม ีPlugin และ Tools 

ชว่ยใหเ้จา้เวริด์เพลสเองมคีวามสะดวกใชง้านหลากหลายไดม้ากยิง่ขึน้ 

นอกจากนียั้งมแีหลง่ใหศ้กึษาขอ้มลูของเวริด์เพลส เชน่ Forum และ Mailing lists จะไดรั้บขา่วสารตา่งๆของเวริด์

เพลสและอะไรอกีมากมาย 

ความแตกตา่งของ Wordpress.com และ Wordpress.org 

Wordpress.com ท าอะไรไดบ้า้ง? 

 ตดิตัง้ไดง้า่ยมาก ไมจ่ าเป็นตอ้งเสยีเงนิเพือ่จดโดเมนและโฮสติง้ เราสามารถจัดการไดใ้น 

Wordpress.com เลย เมือ่เราสมัครกับ Wordpress.com แลว้เราจะไดโ้ดเมนตามทีเ่ราสมัครไว ้ 

 

xxxx.wordpress.com เขา้ xxxx คอืชือ่เว็บทีเ่ราตัง้ไว ้

 

 มกีารอัปเดตเวริด์เพลสใหเ้ราตลอดเมือ่มเีวอรช์ัน่ใหม่ 

 Plugin ฟรทีัว่โลก 

 แน่นอนทกุๆอยา่ง Wordpress.com จะเตรยีมใหท้ัง้หมด ฉะนัน้ไมต่อ้งกงัเวลวา่จะขาดอะไร และใชง้าน

ยังไง 

 

 

www.wordpress.org
http://wordpress.org/support/
http://codex.wordpress.org/Mailing_Lists


 

Wordpress.org ท าอะไรไดบ้า้ง? 

 เราสามารถน าไฟล ์Script ของเวริด์เพลสมาตดิตัง้ไดเ้อง ตดิตัง้บนเว็บเราก็ได ้ตดิตัง้ใน local host เพือ่

ทดสอบก็ได ้แน่นอนตดิตัง้ไดห้มด อสิระการใชง้าน 

 อยากได ้Theme WordPress ตวัไหนเราสามารถตดิตัง้ไดห้มดเลย ทัง้ของฟรแีละของซือ้ เราสามารถ

ตดิตัง้มันได ้ 

 Plugin ก็สามารถตดิตัง้ไดเ้หมอืน Theme เราจะซือ้มาก็ได ้น าของฟรมีาตดิตัง้ก็ได ้แน่นอนท าไดห้มด 

วา้วว! 

 ไมจ่ ากดัโดเมน จะท ากีเ่ว็บก็ได ้

 ปรับแตง่ไดต้ามใจชอบอยากไดแ้บบไหนจัดเลย 

 

How to install WordPress? 
ขัน้ตอนแรกเลย  

 

1. ดาวนโ์หลดเจา้ตัวเวริด์เพลสกอ่นที ่Wordpress.org 
 

 

 

 

 

 

http://www.wordpress.org/


 

2. เมือ่ดาวนโ์หลดไฟลม์าเรยีบรอ้ยแลว้ให ้อพัโหลดไฟลเ์วริด์เพลสขึน้ Web sever หรอืจะตดิตัง้ใน local 

host ก็ไดเ้ชน่กนั 
 

 

 

3. สรา้ง Database เพือ่เตรยีมทีจ่ะ Connect กบัไฟลเ์วริด์เพลส 
 

 

 

 



 

 

4. ใสข่อ้มลู Database ทีเ่ราสรา้งไวเ้มือ่กี ้ในไฟล ์wp-config.php (wp-config-sample.php สามารถลบได ้

เลยถา้เราไมไ่ดต้ดิตัง้ใน localhost) เพือ่ใหเ้ชือ่มตอ่ถงึกนัได ้
 

 

 

5. หลงัจากที ่Connect กนัเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่เราเขา้มาในเว็บของเรา ( หรอืใน localhost  ) ก็จะไดห้นา้ตา

ประมาณนี ้ตดิตัง้ Theme และ Plugin ทีอ่ยากจะท าไดเ้ลย 
 

 



#1 
What is Dashboard in WordPress? 

 

คอืแผงควบคมุตา่งๆใน WordPress และรับการแจง้เตอืนจากหนา้บา้นของเว็บไซต ์คณุสามารถรูไ้ดว้า่ 

โพสตท์ีเ่ป็นฉบบัร่างมกีีโ่พสต ์โพสตท์เีผยแพร่ไปแลว้มกีีโ่พสต ์เจา้ Dashboard ก็เหมอืนตานกทีค่อยตรวจการ

ด าเนนิงานของเราน่ันเอง 

 

 

 

Dashboard มอีะไรบา้ง? 

 ตวัวดัผลสรุปอย่างรวดเร็ว หรอื At a Glance 

 

 

เจา้ At A Glance ก็จะมจี านวนโพสต ์จ านวนคอมเมน้และจ านวนเพจ ซึง่มันท าใหเ้ราสามารถรูไ้ดว้า่ สิง่ที่

เราก าลงัท าอยูเ่นีย่ มันมเีทา่ไหร่แลว้มันถงึไหนแลว้  



 ร่างดว่น หรอื Quick Draft 

 

เจา้ Quick Draft มปีระโยชนม์ากในเวลาเรานกึบทความดดีอีอกในหัว แตเ่ราไม่วา่งทีจ่ะเขยีนมันไปได ้

ทัง้หมด เราสามารถเอาเฉพาะประเด็นส าคญัทีเ่ราคดิออก แลว้พมิพใ์ส ่Quick Draft กด Save Draft ก็จะ

บนัทกึไวใ้หเ้ราแตไ่ม่ไดเ้ผยแพร่ทีห่นา้บา้นของเว็บไซตเ้รา 

 

 กจิกรรม หรอื Activity 

 

เจา้ตวั Activity ตวันีน่้าสนมาก เพราะมันสามารถดไูดว้า่มอีะไรเกดิขึน้กบัเว็บเราบา้ง ในรูปภาพรูปนีเ้ป็น

รูปแสดงคอมเมน้ ซึง่จะโชวใ์หเ้รารูว้า่ใครก าลงัวนเวยีนกับเว็บเรา เขาพูดถงึโพสตเ์ราวา่อยา่งไรบา้ง และ

เราสามารถตอบคอมเมน้ไดใ้นหนา้ Activity ดว้ย 

 

 



 เรือ่งของคณุ หรอื Your Stuff 

 

ตวันี ้จะเป็นตวัแสดงรายการลา่สดุของคณุ ซึง่ถา้เกดิเราม ีนักเขยีนในเว็บเราหลายคนเราสามารถรูไ้ดเ้ลย

วา่คนนี้ก าลงัท าอะไร สะดวกไปอกีแบบนงึ 

 

 มอีะไรน่าสนใจ หรอื What’s Hot 

 

ตวันีม้คีวามน่าสนใจอกีเชน่กนั ถา้ใครอยากจะตดิตามขา่วของ WordPress เจา้ What’s Hot ก็จะอปัเดต

ใหเ้ราเมือ่มบีทความใหม่ๆ เขา้มา  

 

 สถติ ิ

 

ชือ่ก็บอกอยูแ่ลว้วา่เป็นสถติ ิแน่นอนอย่างทีค่ดิเลยครับ ตัวนี้จะวดัผมในเว็บไซตเ์ราวา่ มคีนเขา้กีค่น ใช ้

งานตอ่วนักีค่น  นอกจากจะมตีัววดัสถติใิน Wordpress แลว้ และยังม ีPlugin ค านวณสถติมิากมายใหไ้ด ้

เลอืกใชก้นั 

 



#2 
Posts Vs. Pages 

 

 ท าความรูจ้กักบั Post 

Post คอืกระทูท้ีเ่ราไดส้รา้งแลว้เผยแพร่หรอืไมไดเ้ผยแพร่ก็ตามในเว็บไซต ์เราสามารถตัง้จ านวนใหม้ันโชวใ์น

หนา้เว็บไซตไ์ด ้โดยไปที ่Setting -> Reading ปรับจ านวน post อยากใหม้ันโชวเ์ทา่ไหร่ก็จัดการเลย คณุสามารถ

ตัง้คา่เวลาใหม้ันโพสตไ์ด ้

 

หนา้ Post ใน เวริด์เพลส (ระบบหลงับา้น) 

 

หนา้ Post ใน หนา้เว็บไซต ์(หนา้บา้น) 

         

 

 



 ท าความรูจ้ักกับ Pages 

เป็นหนา้ทีโ่ชวเ์ดีย่วๆ ไมไ่ดโ้ชวแ์บบ List รายการ สามารถน าขึน้เป็น tab link menu ได ้พูดงา่ยๆก็คอืหนา้ Page 

หนา้ๆ หนึง่น่ันเอง แตล่ะเว็บไซตก็์จะมกีาร Design แตกตา่งกันไป ไมส่ามารถตัง้เวลาโพสตไ์ด ้

ตวัอยา่งหนา้ About Us  

 

 

หนา้ Contact ก็เป็นหนา้ Pages นะฮ๊ะ! 

 

 

 

 

 



#3 
The WordPress Editor 

เมือ่มกีารสรา้ง Post หรอื Page ใน WordPress ของคณุ จะมสีองอยา่งใหค้ณุเลอืกปรับแตง่น่ันคอื Visual Editor 

และ Text Editor มาดกูนัวา่เจา้สองตวันี้แตกตา่งกนัอยา่งไร 

Visual Editor 

เราสามารถปรับแตง่ตัวอักษรได ้เราสามารถท า ตัวหนา ตัวเอยีง ขดีเสน้ใต ้ท าใหม้ันเอยีงซา้ย เอยีงขวา อยูต่รง

กลาง ได ้เปรยีบเทยีบก็เหมอืนกบั Word ทีเ่ราใชพ้มิพง์านทกุวนัน่ันเอง Plugin ทีน่ยิมใชก้นัก็คอืตวันีเ้ลย 

TinyMCE 

 

Text Editor 

ตวันีเ้หมาะส าหรับคนทีเ่กง่ภาษาเว็บไซตใ์นระดับนงึแลว้นะครับ เพราะมันสามารถ เพิม่ tag ของ html css ได ้อกี

ทัง้ยังสามารถปรับแตง่ขอ้ความธรรมดาไดด้ว้ย สะดวกไมใ่ชน่อ้ยส าหรับคนทีเ่กง่ภาษาเว็บไซตใ์นระดบันงึแลว้นะ

ครับ ซึง่จะชว่ยใหเ้รามโีพสตต์ามทีเ่ราตอ้งการไดม้ากขึน้ 

** ม ีtag ของ html อยูด่า้นบนดว้ย ถา้ผูใ้ดไมม่คีวามรูภ้าษาเว็บไซตเ์ลยใหล้องเลน่ดนูะครับ เพือ่ใชง้านไดใ้น

ระดบันงึ 

  

 

นอกจากนีย้ังม ีResizing The Editor ทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถลากกลอ่งโพสตใ์หใ้หญ ่หรอื เล็กไดต้ามทีต่อ้งการ

นะจ๊ะ 

 

http://www.tinymce.com/


#4 
Creating a New Post 

 

Creating a New Post คอือะไร ? ท าไมเราถงึจ าเป็นตอ้งรู ้? 

จรงิๆแลว้มันคอื โพสต ์น่ันเอง คอืบทความ 1 บทหรอืมากกวา่นัน้ เพือ่ใหเ้ขารูว้า่เนีย่นะ บทความของเราสามารถ

เขา้มาอา่นกนัไดน้ะ จรงิๆ แลว้ถา้เราไมม่บีทความเว็บนัน้แทบจะไมม่อีะไรน่าสนใจเลย ฉะนัน้เราควรมบีทความซะ 

ในทนีีผ้มจะสอนการ สรา้งโพสต ์หรอืเรยีกกนัวา่ Creating a New Post  

เขา้ไปทีห่นา้ admin ของเรา โดยไปที ่xxxx.com/wp-admin ย ้า!!ตอ้งม ีwp-admin ตามหลงั เมือ่เขา้

ไปแลว้ใหไ้ปที ่Posts เลอืก Add New จากนัน้จะไดห้นา้ตาแบบนีค้รับ 

 

กอ่นจะอธบิายการใชง้านตา่งๆ มาดรููปนีก้นักอ่นนะครับ 

 

หมายเลข 1 TITLE 

บางคนยังไมรู่ว้า่ Title คอือะไร Title ก็คอื หัวขอ้ของบทความน่ันๆ เชน่ ประชาชนร่วมใจพัฒนาหมูบ่า้น , 

ใหม!่รถ Honda เป็นตน้    

หมายเลข 2 Editor 

 Editor มปีระโยชนม์ากในการเขยีนบทความ หรอืโพสตท์ีเ่ราอยากจะเขยีน มันชว่ยท าใหเ้ราปรับเป็น 

ตวัหนา ตัวเอยีง ตวัขดีเสน้ใต ้เอยีงซา้ย เอยีงกลาง เอยีงขวา มอีโีมชัน่ดว้ย และม ีPlugin support มากมาย 

 

 



หมายเลข 3 Post Editor  

 เจา้ Post Editor คอืตวัทีเ่ราจะน าขอ้มลูของเราไปเผยแพร่ เราสามารถใสข่อ้ความ รูปภาพเสยีง วดิโีอได ้

ในตรงนี ้แลว้ใชเ้จา้ Editor ปรับแตง่ตามใจชอบอกีท ีโดย Post Editor จะแบง่เป็นสองตัวคอื Visual และ Text 

ตามทีเ่คยอธบิายไวใ้นบทที ่#3 

 หมายเลข 4 Publish  

 ตวันีส้ าคญัมาก ถา้เราไมม่ตีัวนีเ้ราไมส่ามารถเผยแพร่บทความของเราใหป้ระชาชนไดเ้ห็นกันแน่ ไมใ่ชแ่ค่

เผยแพร่อยา่งเดยีวนะ มันสามารถ Save Draft ได ้ก็คอื มันสามารถบนัทกึเฉยๆ แตไ่มเ่ผยแพร่ออกสูส่าธารณะชน

ได ้

หมายเลข 5 Category 

ชอ่งทีเ่ห็นในภาพนัน้ก็คอื หมวดหมู ่เราสามารถ ติ๊ก และก าหนดไดว้า่ บทความของเราอยูห่มวดหมูไ่หน 

มันจะสะดวกตอนที ่User ตอ้งการเขา้ไปดบูทความแคห่มวดหมูนั่น้ๆ เชน่  “ เราท าเว็บขายเครือ่งส าอางมทีัง้สอน

การใชค้รมีและสนิคา้ครมี พอดวีา่ User ตอ้งการดแูค ่วธิกีารใชค้รมี ไมอ่ยากดสูนิคา้ของครมี ทนีี ้User ก็แคเ่ขา้ไป

คลกิหมวดหมู ่วธิกีารใชค้รมี “ งา่ยไหมละ งา่ยมวา๊ก! 

หมายเลข 6 Tag 

Tag จะท างานคลา้ยๆกับ Category เพยีงแตว่า่ความหมายของ tag คอื บทความทีเ่กีย่วขอ้งกนั เชน่ เรา

ท าเว็บเครือ่งส าอาง เราก าลงัสรา้งโพสต ์สนิคา้ตวัใหม ่เราก็เขา้ไปที ่tag พมิพค์ าทีเ่กีย่วกบัสนิคา้ของเราไดเ้ลย 

เชน่ หนา้ใส หนา้ขาว หนา้เนยีน เป็นตน้ 

หมายเลข 7 Feature Images  ตวันีไ้วใ้สห่รับอพัรูปหัวขอ้ของบทความ บางธมีก็ไมใ่ช ้ 

 

 

 

 

 



#5 
Post Formats 

มาดสูว่นของ Post Formats กัน ในสว่นนีจ้ะคลา้ยๆกับบทที ่#4 เนือ่งจากเป็นเรือ่งเดยีวกนัแต ่#4 จะพูด

ถงึเรือ่งการสรา้งโพสตม์ากกวา่ ในบทที ่#5 จะพูดถงึเรือ่งการใช ้Post Formats เพือ่ใหเ้ราสามารถสรา้งบทความ

ของเราไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

 

Post Formats คอื รูปแบบของการโพสตน่ั์นเอง เพือ่ชว่ยใหเ้ราสะดวกในการสรา้งบทความยิง่ขึน้  ปัจจบุนัไม่

คอ่ยม ีPost Formats ใหใ้ชแ้ลว้ จะมก็ีแต ่WordPress เวอรช์ัน่เกา่ๆ สว่นเวอรใ์หมต่อ้ง Hook ปลอ่ยไวเ้ป็นหนา้ที่

ของนักพัฒนาธมี WordPress อกีทนีะครับ  

 

 

 

 

 Aside คอื สไตลโ์พสตป์กตขิอง WordPress  

 Gallery คอื หมวดหมูรู่ปภาพซึง่จะมคีวามเกีย่วขอ้งกับภาพมากกวา่ 

 Link คอื เราจะใช ้TAG Html เพือ่ทีจ่ะลิง้คไ์ปยังเว็บเพจอืน่ๆ <a href=” “></a> 

 Image คอื เป็นหมวดหมูรู่ปภาพเชน่กนั แตจ่ะใช ้TAG Html ของ <img src= “ “/> 

 Quote คอื ขอ้ความ ขอ้ความทีเ่ป็นแหลง่อา้งองิ เป็นบทนยิาม เป็นสว่นทีม่ันส าคญั 

 Status คอื ค านีน่้าจะคุน้กนัด ีเหมอืนเราอพัเดทสถานะใน Facebook แต ่ณ ทีน่ีเ้ป็นสถานะของเว็บไซต ์

 Video คอื หมวดของวดิโีอ 

 Audio คอื หมวดของเสยีง 

 Chat คอื หมวดทีเ่ป็นการโตต้อบการสนทนาของกนัและกนั 



 #6 
Edit an Existing Post 

บทที ่#6 จะเป็นเรือ่งการแกไ้ขโพสต ์ในกรณีทีเ่ราเผยแพร่โพสตข์องเราไปแลว้ทนีีม้ันเกดิความผดิพลาด อยากจะ

กลบัมาแกไ้ข เราจะท าอยา่งไร ? 

 

 การเขา้ไปแกไ้ขโพสต ์: เขา้ xxx.com/wp-admin  Post  All Posts  เลอืกโพสตท์ีจ่ะแกไ้ข  

กด Edit เลยจา้ 

 

 

 วธิกีารลบบทความ ของเราทัง้โพสตเ์ดยีวและหลายโพสต ์ : เมือ่อยูห่นา้ All Posts แลว้ ใหต้ิ๊กเลอืก

บทความทีจ่ะลบ (กรณีโพสตเ์ดยีว)  

 

ถา้อยากจะลบหลายบทความ ใหต้ิ๊กตรง Title 

 

 

 

 

 

 

 



#7 
Categories and Tags 

 

 Tag เป็นค าหลักทีค่ณุก าหนดใหแ้ตล่ะโพสตบ์ทความของคณุ มันมักจะแสดงอยู่ขา้งใตข้องบทความ (อนั

นีแ้ลว้แต ่Theme WordPress) คนทีเ่ขา้มาดบูลอ๊กสามารถคลกิเขา้ไปไดแ้ลว้เจอ Tag ทีเ่ป็นหมวดหมู่

เดยีวกนั เชน่  

ถา้ Tag ของเราคอื เกม เมือ่ User คลกิค าวา่ เกม เขา้ไปก็จะไปโผลเ่จอบทความทีม่ ีTag ค าวา่ เกม 

 

 Categories  โพสตท์กุโพสตใ์น WordPress ของเราจะมหีนึง่หมวดหมู ่หรอื มากกวา่หนึง่หมวดหมูก็่ได ้

จะชว่ยท าใหโ้พสตข์องคณุจัดเป็นกลุม่ๆ หาก User เขา้หนา้เว็บของเราแลว้คลกิหมวดหมูบ่ทความของ

เรา User ก็จะเห็นเฉพาะบทความของหมวดหมูนั่น้ ซึง่จะท างานลกัษณะคลา้ยกบั Tag แตต่ดิตรงทีว่า่ 

Category จัดการท างานเป็นล าดบัชัน้โครงสรา้งไดด้กีวา่ Tag น่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรา้ง Category   



 ตามทีเ่ห็นในภาพเราสามารถก า Add New Category ก็สามารถสรา้ง หมวดหมูไ่ดเ้หมอืนกนั แตม่อีกีวธิทีี่

เราสามารถก าหนด slug ก าหนด Description หรอื parents ได ้

  เขา้ไปที ่Posts  Category ก็จะพบหนา้นี ้เมือ่เสร็จทกุอยา่งแลว้ใหเ้รากด Add New 

Category 

 

การสรา้ง Tag   

 การสรา้ง Tag ก็จะลกัษณะคลา้ยๆกบั Category  

โดยเขา้ไปที ่Posts  tags ก็จะพบหนา้ตา่งส าหรับสรา้ง Tag เอง เมือ่เรากรอกขอ้มลูครบทกุ

อยา่งแลว้ ใหเ้รากดปุ่ ม Add New Tag 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#8 
Creating and Editing Pages 

Page คอือะไร?  

     Page คอื หนา้เปลา่ๆ หนา้หนึง่ในเว็บเพจหรอืหนา้ทีม่ขีอ้มลูแลว้ เชน่หนา้ About, Contact เป็นตน้ซึง่มี

ความส าคัญถา้หากจ าเป็นตอ้งใชม้ัน  

เราสามารถสรา้ง Page ใน WordPress ไดไ้หม? 

     ไดแ้น่นอนครับ เนือ่งจาก WordPress ท ามาเพือ่รับรองพวกนี้อยูแ่ลว้ฉะนัน้ชวิเลยย  

บทนี้ก็จะบอกถงึการสรา้ง Page การแกไ้ข Page และ อืน่ๆ  

 

ข ัน้ตอนการสรา้ง Page 

 เขา้ไปที ่wp-admin  Pages  Add New เพือ่สรา้งหนา้ Page ใหมค่รับ 

 

ตามทีเ่ห็นมันจะคลา้ยๆกบัหนา้ Post มากๆ ใชแ่ลว้ครับ มันคอืหนา้ Post แตเ่ป็นหนา้ Page นีเ่อง ในสว่นนี้จะ

ไมข่ออธบิายเรือ่งการใชน้ะครับ เพราะไดเ้กริน่วธิใีชไ้ปเรยีบรอ้ยแลว้  

งา่ยไหมครับ งา่ยมาก ! เพราะมันคลา้ยๆ กับ Post เลย   

Post จะเป็นเรือ่งของพวกบทความ 

Page จะเป็นในเรือ่งของการจัดการหนา้ มากกวา่ครับ 

 

 



#9 
Adding Photo and Images 

การใสรู่ปลงในบทความของ WordPress ท าไดไ้มย่ากในบทนี้ก็จะพูดถงึเรือ่งการใสรู่ปภาพในบทความ

ของเราน่ันเอง มาท าความรูจั้กกนักับแตล่ะสว่น และ วธิกีารใสรู่ปในบทความเขาท ากนัยังไงกันดกีวา่ 

การใสรู่ปในบทความ 

1. วาง Cursor (ตวัทีม่ันกระพรบิ) ไปตรงที ่ทีอ่ยากจะเพิม่รูปลงไป 

 

2. กดปุ่ ม Add media ขา้งบน post format เพิม่ท าการอพัโหลดรูปเขา้มาไวใ้น WordPress และ

เว็บไซตข์องเรา 

 

3. ท าการอพัโหลดรูปภาพหรอืเลอืกรูปภาพทีเ่รามอียูแ่ลว้ใน WordPress ก็ได ้

 



ในหนา้นี ้สงัเกตดีๆ จะเห็นวา่มแีถบ Upload File และ Media Library 

Upload File : คอื ถา้คณุตอ้งการอพัโหลดไฟลข์องคณุเขา้มาใน WordPress ใหค้ลกิทีแ่ถบนีน้ะ 

Media Library : คอื เลอืกรูปภาพทีม่อียูใ่น WordPress น่ันเอง 

เมือ่เราเลอืกรูปภาพของเราเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหส้งัเกตวา่มอีะไรโผล่ๆ อยู่ทางดา้นขวามอืของเราน่ันคอื 

4. Attachment Detail : คอื ตัวทีเ่ราก าหนด properties ของรูปภาพ เราสามารถก าหนดชือ่อ 

ก าหนดรายละเอยีดของรูปภาพได ้

 

 

Title: ชือ่ของรูปภาพตัวนีม้ผีลตอ่ seo ซึง่จะท าให ้User คน้หาเว็บเราเจอง่ายยิง่ขึน้ 

Caption: สามารถใสข่อ้ความอะไรก็ได ้แตส่ว่นมากนยิมใชเ้ป็น Credit ทีม่าของรูปภาพเชน่ 

www.google.com/xxx.jpg 

Alt Text: เป็นขอ้ความรายละเอยีดย่อๆมผีลตอ่ seo 

Description: รายละเอยีดของภาพอยากใหภ้าพนีม้เีนือ้หาวา่อย่างไรจัดเลยมผีลตอ่ seo เชน่กนั อยา่งทีเ่ขาบอก

วา่ รูปภาพสามารถสือ่ความรูส้กึได ้(ถา้มเีนือ้หา) 

5. Attachment Display setting   ตวันีจ้ะใชจั้ดการในเรือ่งของรูปภาพ มรีายละเอยีดคร่าวๆดงันี ้ 

 

 Alignment คอืตวัทีจั่ดรูปภาพวา่จะใหเ้อยีงซา้ย เอยีงขวา หรอือยู่ตรงกลาง  

 Link to คอื สิง่ก าหนดลิง้หมายปลายทางของเรา เมือ่เราคลกิรูปทีล่งไปอยากใหม้ันลิง้ไปทีไ่หนก็สามารถ

ใสล่ิง้นัน้ไดเ้ลย 

 Image size คอื สามารถก าหนดความกวา้ง ความยาวของรูปภาพไดฉ้ะนัน้หมดหว่งเรือ่งทีว่า่รูปจะใหญ่

เกนิหนา้เว็บ หรอืเล็กกวา่หนา้เว็บหรอืเปลา่ 

 

สดุทา้ย เมือ่เรากด Add รูปเรยีบรอ้ยแลว้เราสามารถเอาเมาสไ์ปชีท้ีรู่ปและกด Edit หรอื กดลบ ไปไดเ้ลย ง่าย

ไม๊??? งา่ยมวา๊กกกกกก! 

 

 

 

 



#10 
How to Embed video in 

WordPress 
ทนีีล้ะ พอดอียากใส ่video ไปใน WordPress จะท ายังไง? การโพสตว์ดิโีอลง WordPress น่ันไมอ่ยากเลย

ครับ เรามาดวูธิกีนั 

1. เขา้ไปที ่Post หรอื Page ก็ไดจ้ากนัน้กด Add new post / Add new Page 

2. คลกิ Add media  

 
3. คลกิ Upload File 

4. เลอืก Video หรอื Audio จากคอมพวิเตอรข์องคณุ 

5. เมือ่อพัโหลดเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้จากนีม้าดทูี ่Attachment Display setting  ตรง Link to ใหเ้ลอืกเป็น 

Embed media player 

 
6. จากนัน้คลกิ Insert จบ! 

 

WordPress รองรบัไฟลอ์ะไรบา้ง? 

มดีงันีค้รับ 

Webm, ogv, mp4/m4v, wmv, mov/qt, flv, mp3/m4a/m4b,  ogg/oga,  wma,  wav 
 

**หากไม่อยาก Upload video / audio สามารถใชล้ิง้ฝัง Embed แทนได ้เชน่ <iframe width="560" 

height="315" src="//www.youtube.com/embed/mmRPSoDrrFU" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> โดยเอาลิง้ Embed ไปใสต่รงแถบ text แทรกเขา้ไปเลย เป็นตน้ 

 



#11 
Using the Media Library 

ความส าคัญของ Media Library คอื มันชว่ยใหค้ณุสามารถจัดการลบ หรอื เพิม่ไฟล ์Media ของรูปภาพ วดิโีอ 

เสยีงได ้ 

โดยเขา้ไปที ่wp-admin  Media  Library  

 

เราสามารถลบไดด้ว้ยการติ๊กถูก แลว้เปลีย่นจาก Bulk Action เป็น Delete Permanently กด Apply ทกุอย่าง

จะเหมอืน การลบ post  

หากใครอยากเพิม่ใหมก็่ใหก้ด Add new ไดเ้ลย  

 

จากนัน้กด Select Files และอัพโหลดไดเ้ลย 

 



เมือ่เรา Add รูปเขา้มาแลว้จะเป็นหนา้แกไ้ขธรรมดา จากนัน้ใหเ้รากด Edit ขา้งใตรู้ปภาพ  

 

หลงัจากคลกิเขา้ไปดทูีรู่ปแลว้จะไดห้นา้ตาแบบนี้ 

 

Rolate 

 สามารถปรับหมนุรูปไดด้ว้ยโดยจะอยูต่รงทีม่มุหัวบนรูปภาพ ซึง่เราสามารถปรับหมนุซา้ยหมนุขวาได ้

ตามใจตอ้งการเลย 

Scale Image 

 ตวันีก็้จะปรับขนาดของรูป เราสามารถปรับขนาดรูปใหใ้หญใ่หเ้ล็กได ้

Image Crop 

 เราสามารถ Crop รูปภาพไดด้ว้ยการก าหนดอตัราสว่นในชอ่ง 

   

 

งา่ยไหมหละ? งา่ยมวา๊ก!!!!!!!! 

 

 

 

 

 



#12 
Managing Comments 

 

การจัดการคอมเมน้ของ WordPress เราท าไดไ้มย่ากเลยกอ่นจะจัดการ เรามาท าความรูจั้กของแตล่ะสว่นกอ่น

ดกีวา่ 

โดยเขา้ไปที ่wp-admin  Comments จะไดต้ามรูป 

 

หมายเลข 1 ชือ่ผูค้อมเมน้ในเว็บ WordPress ของเรา 

หมายเลข 2 

 Approve: การอนุมัตใิหค้อมเมน้โชวใ์นทีส่าธารณะได ้

 Unapproved: การยกเลกิใหค้อมเมน้โชวใ์นทีส่าธารณะ 

 Reply: เราสามารถเขา้ไปตอบคอมเมน้ของเขาไดโ้ดยคลกิที ่Reply 

 Quick Edit: การแกไ้ขโพสตอ์ยา่งรวดเร็ว 

 Edit: การแกไ้ขโพสต ์

 Spam: ท าเครือ่งหมายวา่คอมเมน้อนันีเ้ป็นสแปม 

 Trash: ลบคอมเมน้นี้ทิง้ซะ! 

หมายเลข 3 อเีมลของผูค้อมเมน้ 

หมายเลข 4 เลข Ip Address ของผูค้อมเมน้ 

หมายเลข 5 วนัที ่และเวลา ทีผู่ค้อมเมน้ไดแ้สดงความคดิเห็น 

หมายเลข 6 ขอ้ความทีผู่ค้อมเมน้ไดแ้สดงความคดิเห็น 

หมายเลข 7 จ านวนคอมเมน้ทีไ่ดค้อมเมน้ของคอมเมน้นี ้ท าใหเ้ราสามารถรูไ้ดว้า่มคีนมาคอมเมน้ตอบกีค่น 



#13 
Creating Link 

คณุจะตอ้งการเชือ่มโยงเพือ่ไปยังเว็บอืน่ หนา้เว็บเพจอืน่ ในเว็บไซตข์องคณุเอง โดยคณุอาจจะใช ้

ขอ้ความชว่ยเชือ่มโยง หรอืจะใชรู้ปเชือ่โยงก็ได ้

สว่นใหญม่ักจะใช ้Link มักจะมปีระโยชนม์ากในการน าเสนอตา่งๆ เชน่ ขายเครือ่งส าอาง อยากใหล้กูคา้

กดซือ้ก็ตอ้งสรา้ง Link เพือ่มาหนา้ซือ้เครือ่งส าอาง อะไรอยา่งนีเ้ป็นตน้ 

ข ัน้ตอนการสรา้ง Text Link  

 เขา้ไปทีห่นา้ Post หรอื Page ก็ได ้แลว้เลอืก  Add new Post / Add New Page เหมอืนสรา้ง

บทความใหมเ่ลย จากนัน้พมิพข์อ้ความทีอ่ยากเพิม่ลงไปเลยครับ 

 

จากนัน้ให ้คมุ ขอ้ความทีอ่ยากจะลิง้ไป  กด Permalink (Alt + shift + a) ใน Editor  

 

เมือ่กดแลว้จะม ีTab มันเดง้ขึน้มา 

 

 URL: ต าแหน่งทีอ่ยากใหเ้ชือ่มโยงหรอื Link ไป 

 Title: ชือ่ Link  

Open Link in a new window tab: ถา้เราติ๊กถกูในชอ่งนี ้เวลามคีนมาคลกิ Link เรามันก็จะท าการ

เปิดแท็บใหมข่อง Browser ให ้



การ Link รูปภาพ 

 เมือ่เรา Add ภาพ หรอื ทภีาพใน Media แลว้ตอนนี้ก็พรอ้มแลว้ส าหรับการ Link ไปยังอกีหนา้เว็บนงึ 

1. อนัดบัแรกกด Add media เพือ่เพิม่รูปครับ 

 

2. เมือ่อพัรูปเสร็จแลว้ใหค้ลกิทีรู่ป แลว้ใหเ้ราไปดทูี ่Attachment Display Setting  

 

เปลีย่น Link to ใหเ้ป็น Custom URL จากนัน้เราก็ก าหนด Url ของ Link ไดใ้นชอ่งดา้นลา่งเลย เชน่ 

www.google.com/xxx.jpg เป็นตน้ จากนัน้กด Insert ครับลอง Test ดไูดเ้ลย  

 

งา่ยมวา๊กกกก!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/xxx.jpg


#14 
Changing The Theme 

ใน Appearance เราสามาปรับเปลีย่นหนา้ตาของเว็บไดโ้ดยเราใช ้“Theme” ซึง่ธมีก็เหมอืนกบัเครือ่งส าอาง

ตวัหนึง่ท าทีใ่หเ้ว็บไซตธ์รรมดา กลายเป็นนางแบบซปุเปอรส์ตารไ์ทยแลนดน่ั์นเอง จากเว็บตดิดนิกลายเป็นเว็บตดิ

ปีก ซึง่มันจะชว่ยใหค้ณุมเีว็บทีส่วยและมเีว็บทีอ่ยากไดต้ามความตอ้งการ 

 

โดยคุณสามารถเขา้ไปไดท้ี ่wp-admin   Appearance  Theme 

 

เราสามารถหาธมีของฟรมีาตดิตัง้บนเว็บเราไดเ้ลย โดยไปที ่ Add new หรอืจะ Search ชือ่ธมีก็ได ้

 

สงัเกตวา่จะม ีปุ่ มใหเ้ราเลอืกกดหลายอนัฉะนัน้มาดทูลีะอนักันดกีวา่ครับ 

 

Search: เราสามารถกรอกชือ่ Theme ทีอ่ยากจะน ามาตดิตัง้ลง WordPress ไดเ้ลย 

Upload: เมือ่เราโหลด Theme มาจากเว็บทีอ่ืน่ลงบนเครือ่งเรา เราสามารถอพัโหลดไฟลธ์มีขึน้ไปได ้

Feature: เป็นธมีฟรเีราสามารถเลอืกโหลดไดเ้ลย 

Newest: ธมีแจกฟรทีีม่าใหม่ลา่สดุ 

Recently Updated: ธมีทีแ่จกฟรนีานแลว้ แลว้พึง่อัปเดต 

 

 

 

 



เมือ่เราโหลดธมีมาเยอะมาก จนไมรู่ว้า่ธมีไหนทีเ่ราตอ้งการจะใชม้ัน ตอ้งขอบคณุ WordPress ทีม่ัน Function 

ตวันีใ้หใ้ช ้น่ันคอื Live Preview ถา้เราไดธ้มีทีต่อ้งการแลว้เราสามารถกด Active เพือ่ใชเ้ป็นหนา้เว็บเราเลย 

 

เมือ่เราลองกดด ูLive Preview ก็จะมลีกัษณะประมาณนีค้รับ 

 

 

เราสามารถปรับแตง่หนา้เว็บของเราจาก Live Preview ไดด้ว้ย มาท าความรูจั้กกนัทลีะสว่นดกีวา่ 

Site title & Tagline: เราสามารถก าหนด ชือ่เว็บ และ ค าอธบิายเว็บไดต้รงนี ้

Colors: เราสามารถเปลีย่นสตีัวอักษรและสพีืน้หลงัเว็บไดต้รงนี ้

Background Image: เราสามารถเปลีย่นพืน้หลงัเว็บไซตไ์ดต้รงนี้ 

Navigation: เราสามารถเปลีย่นเมนูไดต้รงนี ้(กรณีท าเมนูไวห้ลายตวั) 

Static Front Page: เราสามารถก าหนดบทความในหนา้เว็บไดต้รงนี้ 

 

 

 

 

 



#15 
Adding Widgets 

 

Widget สะดวกมากเลยทเีดยีวใน WordPress แทบจะเรยีกไดว้า่เป็นพระเอกของหนังละครเรือ่ง WordPress 

เลย มันสามารถท าอะไรไดห้ลายๆอย่าง เชน่ โชวส์นิคา้ลา่สดุ โชวข์อ้ความ โชวว์นัที ่โชวค์อมเมน้ โชวห์มวดหมู ่

เป็นตน้  

เมือ่เขา้มาหนา้ wp-admin ใหไ้ปที ่Appearance  Widget ลองเขา้ไปดกูนั เมือ่เขา้มาแลว้จะไดห้นา้ตา

ประมาณนี้ 

 

     เราสามารถลาก Widget ทีอ่ยูด่า้นซา้ยยา้ยมาวางในดา้นขวาดว้ย ดา้นขวาจะไมเ่หมอืนกันนะครับ หลายแตธ่มี

ทีค่ณุใช ้ลักษณะการใชค้ร่าวๆดงันี ้

 Calendar: ปฏทินิ 

 Categories: หมวดหมู่ 

 Recent Post: บทความลา่สดุ 

 Recent Comments: คอมเมน้ลา่สดุ 

 Search: คน้หาบทความ 

เป็นตน้ ซึง่ Widget สว่นมากจะนยิมใชก้ับ Sidebar และเว็บทีม่คีวามซับซอ้นทางดา้นเนื้อหาเชน่เว็บ Magazine, 

Varity ทัง้หลาย สงัเกตไหมหนา้แรกทีม่หีมวดหมู ่ขา่ว เพลง หนัง เขาก็ใช ้Widget บางสว่นเชน่กนั 

 

 

 

 

 

 



#16 
Custom Menus 

คณุสามารถสรา้งเมนูหลายๆชิน้ได ้เชน่ เมนู A ม ีA , B , C เมนู B ม ีD , E ,F เป็นตน้อาจจะไมเ่ขา้ใจ แต ่

WordPress สามารถท าแบบนัน้ไดจ้รงิๆ ถา้คณุมสีองเมนูคอืเมนูสว่นหัว กบั เมนูสว่นลา่ง คณุอยากใหเ้มนูสองอนันี้

ไมเ่หมอืนกนั คณุเพยีงแคท่ า Custom menus จบเลย 

เขา้ไปที ่wp-admin  Appearance  Menus 

 

คณุสามารถสรา้งเมนูลิง้ไดโ้ดยการเลอืก ติ๊กถกู แลว้ก็กด Add menu 

 

จะม ี3 สว่นใหเ้ราเลอืก คอื Pages , Links และ  Categories ซึง่ถอืวา่สะดวกมากในสว่นตรงนี ้ เมือ่เรากด Add 

menu เสร็จแลว้จะไดป้ระมาณนี ้

 



การท า Sub menu  

 Ad menu มาใหมค่รับ เมือ่ Add มาแลว้ตอนนี้ก็จะม ี2 เมนู จากนัน้ใหล้ากเมนูตวัทีส่องมาซอ้นกับเมนูตวั

ทีห่นึง่ครับจบ! จะไดแ้บบนี้ 

 

 

***อย่าลมืติ๊กถกูตรง Theme locations เพราะถา้ไม่ติ๊ก เมนูอาจจะไมโ่ชวใ์ห ้

การลบ Menu  

 คลกิที ่Menu ของเรา เมือ่คลกิแลว้จะไดห้นา้ตาแบบนี้  กด Remove เพือ่ลบ 

 

การ Add menu ใน Sidebar 

 เมือ่เราสรา้ง ชดุเมนูมาหนึง่ตวัแลว้ (ใน menu มสีกั 2 Link ขึน้ไป) เราสามารถน า เมนูนัน้ไปใสใ่น 

Sidebar ของเราไดค้รับ โดยไปที ่Widget เลอืก Custom menu เลอืก ชือ่ชดุเมนูทีเ่ราเมือ่กี ้จากนัน้ลากไปใสใ่น 

Widget sidebar แบบนี ้

 

หากไม่ตอ้งการใชเ้มนูตวันี ้เราสามารถใชเ้มนูตวัอืน่ได ้(ถา้สรา้งชดุเมนูไวห้ลายตวั) โดยเลอืกที ่Select Menu 

หาชือ่เมนูไดต้ามตอ้งการเลยครับ 

 

 

 



#17 
Installing Plugins 

ตวันีเ้ป็นนางเอกของเว็บไซต ์WordPress กนัเลยทเีดยีว คณุสมบตัขิองสิง่นีค้อื มันสามารถชว่ยให ้

WordPress ดมูเีวทยม์นตม์ากขึน้ ท าในสิง่ที ่WordPress ไม่ม ีใหม้ไีด ้ซึง่มันจะท าใหเ้ว็บเราสะดวกขึน้น่ันเอง 

เราสามารถตดิตัง้ Plugin ไดเ้ชน่เดยีวกับตดตัง้ Theme  โดยเขา้ไปที ่wp-admin  Plugins 

 

เชน่เคย เราสามารถโหลด plugin จากเว็บนอก แลว้อพัโหลดขึน้ Wordpress ไดโ้ดยไปที ่Add New 

 

Search: สามารถกรอกชือ่หา Plugin ไดท้ีน่ี่ 

Upload: สามารถอพัโหลด plugin จากเว็บนอก แลว้น าเขา้จากทีน่ี่ 

Feature: Plugin ตา่งๆ 

Popular: Plugin ทีไ่ดรั้บความนยิม 

Newest: Plugin มาใหม ่

Favorites: Plugin ทีน่่าสนใจ 

 

 



การ Active และ Deactivate Plugin 

 

 

 

Active: การท าให ้Plugin ท างาน 

Deactivate: ยกเลกิการใชง้าน Plugin  

Delete: ลบ Plugin นีท้ ิง้ซะ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#18 
Adding New Users 

 

เมือ่เรามเีว็บใหญข่ึน้ เราตอ้งการจ านวนคนเพือ่มาท างานใหก้ับเว็บเรามากขึน้ แตท่นีีถ้า้เราไมใ่ช ้WordPress 

เราก็ตอ้งให ้รหัส admin จ านวน 1 รหัส กบั คนหลายๆ คน ซึง่เมือ่ผูบ้รหิารมาตรวจงานเจอขอ้ผดิพลาดกับ

บทความของคณุ แลว้คณุอยากใหพ้นักงานคนนัน้แกไ้ข เอาหละ!! คณุจะรูไ้หมวา่ใครโพสตบ์ทความนี ้ไมแ่น่นอน

เนือ่งจาก รหัส admin ของคณุมันใชห้ลายคน ฉะนัน้ WordPress จงึมตีวันี ้ยิง่กวา่นัน้ WordPress ยังสามารถเพิม่ 

User ไดเ้อาเป็น 1 คน ตอ่ 1 รหัสไปเลย นอกจากนัน้ ยังก าหนดไดอ้กีวา่ รหัสนี้จะเป็นคนโพสต ์หรอืจะเป็นคน

ตรวจทาน อะไรแบบนีไ้ดด้ว้ย เรามาดกูนัดกีวา่  

โดยเขา้ไปที ่wp-admin  Users  จะไดห้นา้ตาแบบนีค้รับ เราสามารถลบไดเ้หมอืนการสรา้ง Post  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วธิกีารเพิม่ User 

 กด Add New จะเห็นไดว้า่มชีอ่ง Field ใหก้รอก ท าตามนัน้แลว้กด Add Users 

 

ในสว่นของการก าหนด User ใหเ้ป็น ผูต้รวจทาน เป็น แอดมนิ เป็นคนเขยีนบทความท าไดด้งันีค้รับ 

 

ในชอ่งของ Role ก็จะม ี

 Subscriber:  สมาชกิรับขา่ว 

 Contributor: ผูส้นับสนุน 

 Author: ผูเ้ขยีน 

 Editor: ผูต้รวจทาน 

 Administrator: ผูด้แูลทัง้หมด ท าไดท้กุอย่าง 

ถา้ Wordpress ของใครเป็นภาษาไทยก็จะง่ายตอ่การใชง้านนดินงึครับ ><’’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#19 
Useful Tools 

ในเรือ่ง Tools WordPress ก็จะไมม่อีะไรมากมายเลยครับ จะเป็น Import Export มากกวา่นะครับ โดยสว่นในผม

ใชใ้นการ Import และ Export ไฟลข์อ้มลูทัง้หมดของ Wordpress เพือ่ยา้ยไปอกีเว็บทีใ่ช ้WordPress เหมอืนกนั

ครับงา่ยมาก ! 

ไปที ่wp-admin  tools จะไดห้นา้ประมาณนี้ 

 

 

เนือ่งจากผมไมไ่ดใ้ชต้วันี้บอ่ยมากขออธบิายการ Import และ Export ขอ้มลู WordPress นะครับ 

การ Import ขอ้มูล WordPress 

 กด WordPress มันจะเขา้ไปอกีหนา้ใหก้ด Select หาไฟล ์xml ทีเ่รา Export มาจาก WordPress อืน่ๆ 

หรอืโหลดมา  

เราสามารถโหลดตวั Test ขอ้มลู WordPress ได ้เขา้ Google พมิพว์า่ Theme unit test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wpcom-themes.svn.automattic.com/demo/theme-unit-test-data.xml


การ Export ขอ้มูล WordPress 

 ไปที ่Tools  Export  จะไดต้ามทีเ่ห็นแบบรูปภาพ ซึง่จะคลา้ยๆกนั เพราะ WordPress แตล่ะคนใช ้

คอ่ยขา้งจะแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย 

 

เราสามารถก าหนดไดว้า่เราจะ น าขอ้มลูสว่นมา Export โดยปกตผิมใช ้All Content จะไดข้อ้มลูทกุสิง่ทกุ

อยา่งมาเลยทัง้ เมนู โพสต ์เพจ เป็นตน้  

หรอือยากจะน าขอ้มลูออกมาทลีะสว่นก็ได ้โดยการ select ตรงชอ่งนัน้ๆ เมือ่ไดต้ามทีต่อ้งการเรยีบรอ้ยแลว้ 

DOWLOAD EXPORT FILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#20 
WordPress Setting 

WordPress Setting คอืศนูยก์ลางของเว็บไซตเ์ลยทเีดยีว เราก าหนดทกุอยา่งไดจ้ากทีน่ี ่โดยเราเขา้ไปปที ่

wp-admin  Setting จะไดป้ระมาณตามรูปค 

 
ในสว่นนีก็้จะไมม่อีะไรทีซ่บัซอ้นแตว่า่จะเป็นในเรือ่งของการปรับแตง่ซะมากกวา่ ฉะนัน้ขออธบิายเป็นหมวดหมู่

ไปนะครับ 

 
 General: จะเป็นการปรับแตง่ในเรือ่งของเว็บไซต ์เชน่ การก าหนดชือ่เว็บ ค าอธบิาย เวลา ตา่งๆ 

 Writing:  จะเป็นการปรับแตง่หนา้ตาของการเขยีนโพสต ์

 Reading: จะเป็นการปรับแตง่จ านวนโพสต ์การโชวโ์พสตอ์ะไรแบบนีเ้ป็นเตน้ 

 Discussion: ควบคมุการตัง้คา่เกีย่วกบัการเขา้ออกของความคดิเห็น การเตอืนทางอเีมลเป็นตน้ 

 Media: สามารถก าหนดความสงูสดุของขนาดไฟลส์ือ่ได ้การก าหนดรูป Feature Images เป็นตน้ 

 Permalinks: การก าหนด Link ของโพสตเ์รา เชน่ xxx.com/xxx/xx.html อะไรแบบนีเ้ป็นตน้ 

 

 

 

 


