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 WordPress 

WordPress คือ โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมีไว้เพ่ือสร้างและจัดการเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต (Contents 

Management System หรือ CMS) กล่าวคือ แทนท่ีเราจะดาวโหลดโปรแกรมมาทําการสร้างและออกแบบ

เว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอย่าง เช่น Adobe Dreamwaver , Microsoft Fontpage  เป็นต้น แต่ 

CMS นั้นถูกสร้างมาเพ่ือใช้งานบนอินเตอร์เน็ตโดยตรง หมายความว่าเม่ือคุณจะใช้งานโปรแกรมนี้ คุณก็

สามารถใช้ได้ทันทีผ่านอินเตอร์เน็ต เพียงแค่คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการของ CMS นั้นๆ บางคนอาจจะคุ้นหู

กับ cms เจ้าอ่ืน เช่น  joomla, simple machines, open cart, magento  เป็นต้น 

ข้อดีของ CMS ก็คือ สะดวกต่อการใช้งาน คุณไม่ต้องเริ่มสร้างเว็บจาก 0 ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทาง

โปรแกรมเมอร์ เพราะระบบมีทุกอย่างไว้ให้ คุณมีหน้าท่ีเพียงแค่ใส่เนื้อหาของคุณเข้าไป 

ข้อเสียของ CMS คือ บางครั้งก็อาจมีมากเกินความจําเป็น 

 WordPress ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

WordPress เขียนด้วยภาษา PHP และใช้ Apache, MySQL และ phpMyAdmin ในการรันเป็น

เซริฟ์เวอร์ คุณสามารถลองใช้โปรแกรม AppServ เพ่ือจําลองเซิร์ฟเวอร์สําหรับติดตั้งและใช้งาน  WordPress 

ได้ เพราะ WordPress นั้นจะรันอยู่บนฝั่งเซริฟ์เวอร์ เราจึงต้องมีเครื่องมือจําลองเซริฟ์เวอร์ซะก่อน 

 Themes 

เป็นส่วนแสดงผลภายนอก แล้วยังมีฟังก์ชั่นเสริมต่างๆ มาด้วย เปรียบเสมือนดีไซน์ของรถซึ่งแต่ละ

บริษัทก็จะออกแบบมาแตกต่างกัน มีฟังชั่นพิเศษต่างกัน มีท้ังธีมฟรีและธีมแบบพรีเม่ียม(เสียเงิน) เราสามารถ

ดาวน์โหลดธีมฟรีได้จาก https://wordpress.org/themes  ซึ่ง เป็นแหล่งรวมธีมจากนักพัฒนาท่ัวโลกส่งธี

มของตัวเองข้ึนไปใหเ้ราสามารถติดตั้ง ใช้ได้ฟรีจากหน้าควบคุมของ  WordPress เลย หรือใช้ Google ในการ

ค้นหา WordPress Free Theme แล้วตามด้วยประเภทของธีมท่ีต้องการ เช่น WordPress Free Fashion 

Theme เป็นต้น สําหรับเว็บท่ีทําธีมแบบพรีเม่ียมมาขายก็มีเยอะเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีตลาดธีมท่ีใหญ่ท่ีสุด 

คือ Themeforest.net ท่ีมีธีมมากกว่า 6,000+ ธีม ให้เราเลือกซื้อและดาวน์โหลด ข้อแตกต่างระหว่างธีมฟรี

และพรีเม่ียมนัน้ นอกจากในเรื่องของฟังชั่นเสริมแล้ว ยังมีในเรื่องของการซัพพอร์ตจากคนเขียนธีม การอัพเดต 

ท่ีธีมแบบพรีเม่ียมจะให้ได้มากกว่า 
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 Plugins 

คือ ส่วนเสริมของ WordPress ท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถให้กับเว็บ เปรียบเสมือนการอัพเกรด

เครื่องยนต์ให้ทํางานในแบบท่ีเราต้องการ หรือแม้แต่ดัดแปลงการสําหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น การใช้

ปลั๊กอิน WooCommerce เพ่ือสร้างร้านค้าขายสินค้าออนไลน์ ธีมพรีเม่ียมมักจะมีฟังชั่นเสริมมากมายทําให้

เราลดการติดตั้งปลั๊กอินลงไป เพราะการติดตั้งปลั๊กอินมากๆ ย่อมไม่ใช่เรื่องดี เพราะเม่ือมีการอัพเกรดใน

บางครัง้ก็อาจจะมีการกระทบกับการทํางานกับส่วน อ่ืนๆ ท้ังกับธีมหรือปลั๊กอินด้วยกันเอง 

 ค่าใช้จ่าย 

ตัว WordPress นั้นเป็น Open Source ซึ่งแปลว่าเปิดให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรี และก็ยังมีปลั๊ก

อินฟรี ธีมฟรี ให้เราเลือกใช้งานอีกหลายหม่ืนธีม แต่สิ่งท่ีเราจะต้องเตรียมไว้สําหรับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ก็มีเช่นกัน 

 Hosting 

คือ พ้ืนท่ีสําหรับใช้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และเก็บไฟล์ของ WordPress ท้ังหมด Hosting นั้นมีหลายแบบ 

ท้ัง Share hosting, VPS hosting, Dedicate hosting หรือ Manage WordPress hosting โดยเฉพาะ แต่

ละเซริฟ์เวอร์จะได้รับ IP Address ท่ีแตกต่างกัน เช่น 124.220.17.192 เราสามารถเข้าถึงเว็บของผ่านทาง IP 

Address เหล่านั้นได้ สามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหม่ืนเลยทีเดียว 

 Domain 

เป็นบริการท่ีช่วยให้เราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ง่ายข้ึน โดยการใช้ชื่อเว็บแทนการใช้ IP 

Address ตามด้วย .com, .net และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดเมนจะทําหน้าท่ีเชื่อมต่อกับ IP Address ของเรา 

ส่วนใหญ่ราคาหลักร้อยบาท 
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ordpress.com  นั้นก็เหมือนกับผู้บริการบล็อกฟรีท่ัวไป เช่น Blogger ของ Google, 

Tumbr หรือแม้แต่ของไทยอย่าง Bloggang ของเว็บ Pantip.com โดย WordPress ก็จะ

ให้บริการพ้ืนท่ีฟรีสําหรับการเขียนบล็อก โดยก็จะมีรูปแบบของเว็บท่ีเรียกว่า “ธีม” ให้เรา

เลือกหน้าตาเว็บไซต์ และมีโดเมนให้พร้อม โดยเหมือนบล็อกท่ัวไป ท่ีโดเมนเรานั้นก็จะมี .wordpress.com 

ต่อท้าย แต่คุณแทบจะไม่มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมากนัก ถึงแม้จะเสียค่าบริการรายปี คุณอาจจะได้แค่

ปรับแต่ง CSS และสีสันหรือตัวหนังสือในบางตําแหน่งเท่านั้น และจํานวนธีมท่ีคุณสามารถใช้ได้ก็ยังมีจํานวน

จํากัด 

 
หน้าแรกเว็บไซต์ wordpress.com 

W
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Plans & Pricing wordpress.com 

 
Theme ท้ังของฟรีและเสียเงิน 
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การสมัครสมาชิก 

 เม่ือเข้าเว็บไซต์ wordpress.com หน้าหนักจะมีปุ่มสีน้ําเงินเขียนว่า Create Website หรอื Sign Up 

ท่ีมุมขวาบนของเว็บไซต์ คลกิเลือกอันไหนอันนึง เพราะท้ังสองคือปุ่มเดียวกัน 

 

 ข้ันตอนท่ี 1. เลือกหมวดหมู่เก่ียวกับเวบ็ไซต์ท่ีจะทํา ยกตัวอย่างคือ Education & Organizations 
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1.1 เม่ือเลือก Education & Organizations แล้วจะมีหมวดหมู่ย่อยอีก เลือกตามหมวดหมู่

เว็บท่ีจะทํา ขอยกตัวอย่างเป็น Non-Profit คือไม่แสวงหาผลกําไร 

 

 ข้ันตอนท่ี 2 เลือกรูปแบบหน้าตาเว็บไซต์ท่ีต้องการ ในตัวอย่างขอเลือกแบบท่ี 2 A welcome page 

for my site 
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 ข้ันตอนท่ี 3 เลือกธีมท่ีเราต้องการ ในตัวอย่างเลือก Edin 

 

 ข้ันตอนท่ี 4 Enter a domain or keyword พิมพ์ชื่อโดเมนท่ีเราต้องการ ยกตัวอยา่งเช่น 

hanamikung ระบบจะเลือกโดเมนเนมให้ โดยมีตวัฟรีจะเป็น sub-domain หากต้องการ .com จะเป็นแบบ

เสยีเงิน จ่ายผ่านบัตรเครดติ 
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 ข้ันตอนท่ี 5 เลือกแพคเกจ (Plan) ท่ีต้องการ ในตัวอย่างเลือก Select Free ใช้ของฟรีกัน 

 

 ข้ันตอนท่ี 6 ข้ันตอนสุดท้าย กรอกข้อมูลของผู้จัดทํา ได้แก่ อีเมล์ (Email) ชือ่ผู้ใช้ (Username) และ

รหัสผ่าน (Password) โดยอีเมลต์้องเป็นอีเมล์ท่ีใช้งานได้จริง สามารถเมล์จาก wordpress.com ได ้,ชื่อผู้ใช้

ไม่ต้องกรอกใหม่ เพราะเราจะใช้ตามท่ีเรากรอกตอนค้นหาโดเมนเนม รหัสผ่านตามสะดวก ภาษาอังกฤษ

เท่านั้น เม่ือกรอกเสร็จแล้วกดปุ่ม Create My Account ปุ่มสีน้ําเงินได้เลย 
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ระบบได้ส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ท่ีกรอกแล้ว อย่าลืมเข้าไปกด Confirm ด้วยนะครับ หลังจากข้ันตอนนี ้ก็

ทําการกดปุ่ม Continue เพ่ือเริ่มเข้าใช้งานไดเ้ลย 

 

 ** ระบบจะทําการส่งอีเมล์เพ่ือให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวผู้ใช้งานว่าใช่คนใช้จริงหรือไม่ ให้เข้าไปอีเมล์ท่ีท่าน

กรอก หากไม่พบจดหมายในกลอ่งจดหมาย ให้ตรวจสอบท่ี Junk mail ดว้ย 

 

เพียงกดปุ่ม Confirm Now สนี้ําเงิน ก็ถือเป็นการยืนยันตัวอย่างถูกต้องแล้วครับ ^_^ 

 

Tips !! หากใช้อีเมล์ปลอม กรอกอีเมล์ผิด อนาคตระบบอาจจะปิดเว็บของท่านได้นะคร๊าบ (อันนี้ไม่ยืนยนั

ข้อมูล) ควรจะใช้อีเมล์จริงๆ จะดีท่ีสุด และตรวจสอบข้อมูลก่อนกดข้ันตอนท่ี 6 
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เว็บไซตข์องเรา 

 หลังจากท่ีทําการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ wordpress.com แล้ว และทําการยืนยันอีเมล์ท่ีใช้สมัคร

เรียบร้อย ต่อมาจะพาเข้าสูห่น้าตาการตั้งค่าและการใชง้านของเว็บไซต์ wordpress.com  

 ดังท่ีปรากฏในข้ันตอนการสมัครสมาชิกนั้น ผู้จัดทําได้ใช้ชื่อ hanamikung ในการสมัคร ดังนั้นเว็บ

ของผู้จัดทําจะมีเว็บไซต์ท่ีชื่อว่า https://hanamikung.wordpress.com โดยสามารถพิมพ์ url ในช่อง 

Address Bar ของโปรแกรมท่องเว็บไซต์ของท่าเพ่ือเข้าดูได้โดยตรง 
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เร่ิมต้นแก้ไข 

เม่ือเข้าสู่ระบบเรยีบร้อยแล้ว หน้าตาเว็บจะโล่งๆ และมีข้อมูลเดิมท่ีธีมเราเลือกใส่ข้อมูลมาให้ เรา

สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์เราได้จากปุ่มท่ีมีชื่อวา่ Customize ซึ่งจะอยู่มุมล่างขวาของจอ 

 

จะเห็นหน้าต่างการตั้งค่า แก้ไขท่ีด้านซ้ายมือ 

 

 และทุกช่องจะมีปุ่มรูปดนิสอเพ่ิมเข้ามา สามารถกดเพ่ือแก้ไขได้เลย 
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 กดแก้ไข หน้าตา่งด้านซ้ายมือจะเปลี่ยนมาเป็นส่วนท่ีเรากําลังแก้ไข เม่ือแก้เสร็จกดปุ่ม Save & 

Publish เพ่ือบันทึกการแก้ไข 
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หากต้องการเขียนเรื่องใหม่ ให้กดปุ่ม  ท่ีอยู่มุมบนขวา 

 

แก้ไขเสร็จ กดปุ่ม  (Publish) 

 


