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รู้จัก WordPress 
 

 
 

WordPress เป็น open source web software ที่เราสามารถติดตั้งบนเว็บ server เพื่อสร้างเว็บไซต์ blog 
หรือ community เริ่มแรก WordPress เป็นเครื่องมือไว้ส าหรับสร้าง blog และได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ จน
สามารถสร้างเป็นเว็บไซต์ หรือ เว็บ community ได้แล้ว WordPress มีระบบจัดการบทความ หรือ Content 
Management System (CMS) สร้างขึ้นโดย Matt Mullenweg และ Mike Little ในปี 2003 

WordPress เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างบล็อก พัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL 
มีการใช้งานที่ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง เป็นที่นิยมของบล็อกเกอร์ทั่วโลกรวมทั้งชาวไทยด้วยเช่นกัน มีผู้พัฒนาปลั๊กอิน 
และธีม (รูปแบบการแสดงผล) ให้เลือกใช้แบบฟรี ๆ อยู่เป็นจ านวนมาก WordPress ถือได้ว่าเป็น CMS (Contents 
Management System) ตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการสร้างบล็อกโดยเฉพาะ โดยระบบการจัดการที่ง่ายสะดวก
ต่อการใช้งาน โดยมีความง่ายตั้งแต่การติดตั้ง จนกระทั่งการเขียน blog หรือการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ หรือหน้าเว็บ 
(Theme) ของ blog ก็สามารถท าได้สะดวกง่ายดาย จึงเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ WordPress มีความสามารถในการ
ท า SEO ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ WordPress ยังได้พัฒนาออกมาเป็น WordPressMU เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถน าไปใช้
สร้างเว็บบล็อก เพื่อให้ผู้อื่นใช้งานได้ WordPress ยังได้มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ (Plugin) ที่ช่วยแต่งเติมสีสันของ
บล็อก ทั้งในส่วน Gallery SEO ฟอร์มเมล์ รูปภาพต่าง ๆ อีกด้วย  

 
ภาพ 1-1 พัฒนาการของ WordPress 

พัฒนาการของ WordPress CMS WordPress พัฒนาต่อยอดมาจาก b2\cafelog ที่พัฒนาโดย Michel 
Valdrighi และชื่อ WordPress ได้มาจากการแนะน าของ Christine Selleck ซึ่งเป็นเพื่อนกับหัวหน้าทีมพัฒนานั่น
คือ Matt Mullenweg โดยปรากฏโฉมครั้งแรกในปี 2546 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Matt Mullenweg และ 
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Mike Little เพื่อที่จะสร้าง fork ของ b2 ในปี 2547 บริษัท Six Apart ผู้พัฒนา Moveable Type ได้คิดค่าใช้งาน 
ท าให้ผู้ใช้หันมาใช้ WordPress กันมากขึ้น 

WordPress กับการใช้งานในปัจจุบัน WordPress เป็น CMS ที่มีความสามารถในการสร้างเว็บบล็อก
โดยเฉพาะ มีการน าเอา WordPress มาดัดแปลงเพื่อใช้ในการสร้างเว็บไซต์ ซึ่ง WordPress ก็สามารถตอบสนอง
การใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม มีการน าเอาประโยชน์จาก SEO จากระบบ WordPress มาช่วยสร้างอันดับให้กับเว็บ 
นอกจากนี้ยังมีระบบอัพโหลด (Upload) ที่เป็นเครื่องมือ (Tool) เข้าช่วย ท าให้การอัพโหลดรูป (Media) หรือไฟล์ 
(File) ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้สะดวก 

ความสามารถของ WordPress 

WordPress มีความสามารถในการจัดการเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเว็บไซต์ในลักษณะบล็อก การเขียน
เรื่องราว ไดอารี ฯลฯ มีระบบที่ช่วยจัดการเนื้อหา อีกทั้งยังสามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยน หน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่าย 
และรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนธีม (Themes) ให้กับเว็บไซต์ สามารถเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ได้โดยการติดตั้งโปรแกรมเสริม
หรือที่เรียกว่า Plugin เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานให้กับเว็บบล็อก เช่น การท าระบบแสดงจ านวนยอดผู้เข้า
ชมเว็บระบบจัดการโฆษณาในเว็บไซต์ ฯลฯ 

WordPress เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนเว็บบล็อกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง ในการใช้งานผู้ใช้สามารถ
เลือกใช้งานได้สองรูปแบบคือ 

1. สมัครเป็นสมาชิกของเว็บบล็อกของ Wordpress.com  ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกใช้งานบริการ
ของ WordPress ได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย  โดยจะได้ใช้ระบบ WordPress อย่างสมบูรณ์ และสมาชิกจะได้ชื่อ 
http://yourname.wordpress.com ในการเผยแพร่เว็บไซต ์

2. ต้องการสร้างและติดตั้งเว็บบล็อกของตนเองได้ที่เว็บไซต์ WordPress.org เป็นเว็บที่ให้บริการดาวน์
โหลดโค้ดส าหรับน าไปติดตั้งบน Server อื่นๆ ส าหรับผู้ที่มีความช านาญ ต้องการน าโปรแกรมของ WordPress ไป
ติดตั้งไว้บนพื้นที่ของตนเอง ซึ่งข้อดีก็คือ การท างานที่รวดเร็ว ปรับแต่งได้ดียิ่งขึ้น อยู่ภายใต้โดเมนเนมที่หน่วยงาน
หรือต้องการ โดยไม่ต้องใช้โดเมนเนมของ WordPress เช่น www.exat.co.th เป็นต้น  

 หน้าหลัก คือหน้าแรกที่ผู้ที่เข้าชมเว็บบล็อกเห็น เป็นหน้าตาของเว็บที่สร้างขึ้นที่ท าให้เห็นโครงสร้างของเว็บ
ทั้งหมด (หน้าแรกของเว็บไซต์ Home Page) เช่น www.exat.co.th 

 

 
 

ภาพ ตัวอย่างหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์ 
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หน้านี้จะเป็นหน้าร่วมข้อมูลประชาสัมพันธ์ส่วนกลางของบล็อกสมาชิกที่เป็นสมาชิกของบล็อก 

หน้าควบคุม (Dashboard) เป็นหน้าต่างหลักของผู้ดูแลระบบ หน้าจัดการระบบ ใช้ส าหรับการจัดการ
เว็บไซต์ของเรา ในส่วนของการเพิ่มเนื้อหา แก้ไขเนื้อหา จัดการกับหน้าตาของเว็บไซต์ (การเข้าถึงหน้านี้สามารถ 
เข้าผ่าน URL ของเว็บไซต์เราตามด้วย wp-admin เช่น www.exat.co.th/wp-admin จะปรากฏหน้าต่างส าหรับ
การใส่ ข้อมูลสมาชิกในส่วนของ User และ Password ของคุณที่ได้รับจากระบบ 

การล็อกอินเข้าใช้งานเว็บเพื่อเข้าสู่หน้าควบคุม 

 
- หน้าต่างส าหรับผู้ควบคุมเว็บ www.exat.co.th/wp-admin 

 
1. เปิด Browser Chome พิมพ์ URL หน้าเว็บหลัก www.exat.co.th/wp-admin  
2. จะปรากฏหน้าต่างให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ท่านกรอกข้อมลู “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”  จากนั้นคลิก

ปุ่ม  “เข้าสู่ระบบ”  หรือจะกดปุ่ม “Enter” ทีแ่ป้นพิมพก์็ได ้

 
 

ภาพ หน้าต่างเพื่อกรอกข้อมูล User และ Password เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการระบบ 
 

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะพบกับหน้าควบคุมบล็อกดังภาพด้านล่าง 
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ภาพ หน้าจอการท างานของ WordPress ในส่วนของหน้าควบคุม (ส าหรับผู้ดูแลเว็บบล็อก) 
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ส่วนประกอบในหนา้ควบคุม (Dashboard) 

 
 

ภาพ แสดงหน้าควบคุม (Dashboard) ซึ่งเป็นหน้าแรกสุดเมื่อผู้จัดการได้ login ผ่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 
 

1.5.1  ค าอธบิายเพิ่มเติมหน้าควบคุม (Dashboard) 
  กลุ่มเมนู  เป็นกลุ่มค าสั่งการใช้งานส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วยเมนูดังต่อไปนี ้

- หน้าแรก  เป็นหน้าแรกสุดเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบดังภาพด้านบน 
- เรื่อง  ใช้ส าหรับเขียนบทความ บทความประเภทเรื่องจะเหมาะกับข้อมูลที่มี เนื้อหามากกว่า 1 เรื่องและ 

มีหมวดหมู่ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เป็นต้น  
- ไฟล์สื่อ คือพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บและอัพโหลดไฟล์รูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการเขียนบทความ 
- หน้า  ใช้ส าหรับเขียนบทความ  บทความประเภทหน้าจะเหมาะกับข้อมูลที่มีจ านวนน้อยและไม่มีหมวดหมู่ 

เช่น ประวัติ ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น 
- ความเห็น  ใช้ส าหรับการควบคุมและตอบความคิดเห็น จากที่ผู้เข้าใช้เว็บแสดงความคิดเห็นในเรื่องหรือ

หน้าที่เขียนไว ้
- รูปแบบบล็อก ใช้ส าหรับการเลือกและตั้งค่าธีม (Themes) ในส่วนต่างๆ ก าหนดสิทธิของผู้ใช้งาน 

การจัดการข้อมูลส่วนตัวและก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน 
- เครื่องมือ ตัวชว่ยในการท างานของ WordPress 
- ตั้งค่า  เป็นการก าหนดค่าพื้นฐานให้กับบล็อก 
- WP-Filebase  ใช้ส าหรับการอัพโหลดไฟล์เอกสารต่าง ๆ  
- ย่อเมนู  ลดเครื่องมือเมนูเป็นแบบย่อลง (Tools) 
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  แสดงชื่อผู้ Login เข้าสู่ระบบ 
  กลุ่มของเมนูค าสั่งรัดต่างๆ  
  แสดงสถิติของจ านวน เรื่อง หน้า และความคิดเห็น 
  การเขียนเรื่องแบบเร็ว 
  กิจกรรมข่าวสารต่าง ๆ ของเว็บ 
  ข่าวสารจาก WordPress 
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การจัดการเนื้อหา 
ในส่วนของการจัดการเนื้อหาใน WordPress ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ประเภทคือ 
1. เนื้อหาประเภทเรื่อง (Post) คือ บทความที่เป็นเนื้อหาข่าวสารของเว็บไซต์ที่มักจะมีข้อมูลเป็นหมวด ๆ 

เช่น ข่าวโปรโมชั่น รับสมัครงาน ข้อมูลประเภทเรื่องจะเป็นข้อมูลที่มีมากกว่า 1 เรื่อง และมีการอัพเดทข้อมูล
บ่อยครั้งจึงข้อมูลที่เป็นเรื่องจึงควรมีการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา และบทความที่เขียนขึ้นแบบเรื่องนี้จะปรากฏอยู่
ในหน้าแรกของเว็บไซต์เนื้อหาใดเขียนใหม่สุดก็จะปรากฎอยู่ส่วนบนสุดในหน้าแรกของคอลัมน์ข่าว 

2. เนื้อหาประเภทหน้า (Page) คือเนื้อหาที่เป็น Static หรือหน้าที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก เช่น
ข้อมูลประเภท About Us, Contact Us เป็นต้น โดยปรกติเมื่อสร้าง Page หน้าใหม่ขึ้นมา มันจะไปปรากฏหัวข้อ
อยู่ตรงส่วน Topmenu ในกรณีที่คุณไม่ได้ตั้งค่าการแสดงเมนูส่วนหัวไว้ในส่วนของเมนู แต่ถ้าคุณตั้งค่าดังกล่าวไว้
ข้อมูลในส่วนนี้จะไม่แสดง ข้อแตกต่างอีกอย่างคือการเขียนหน้า จะมีวิธีการเขียนเหมือนกับการเขียนเรื่อง แต่จะ
แตกต่างกันตรงที่การเขียนหน้าจะไม่มีการสร้างหมวดหมู่ให้เลือกใช้ และเครื่องมือให้ใส่ป้ายก ากับ แต่ในส่วนอื่น ๆ 
สามารถเขียนได้เหมือนกับการเขียนเรื่อง 
การสร้างหมวดหมู่ 

ในส่วนของการเขียนบทความด้วยเรื่องนั้นผู้เขียนบทความสามารถสร้างหมวดหมู่ในการจัดเก็บเรื่องต่างๆ  
ให้อยู่เป็นกลุ่ม ๆ ได้ เปรียบเหมือนกับการจัดเอกสารไว้เป็นแฟ้ม ๆ เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระเบียบสามารถค้นหา
ภายหลังได้ง่ายและรวดเร็ว 

ดังนั้นก่อนที่ท่านจะสร้างเว็บบล็อก หรือสร้างเว็บไซต์ ท่านจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะเผยแพร่บนเว็บ
บล็อกก่อน ว่าข้อมูลที่จะเผยแพร่ลงในเว็บบล็อกจะประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง แบ่งออกเป็นกี่หมวด  
กี่ประเภทเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วจึงเริ่มต้นด้วยการสร้างหมวดหมู่ให้กับเว็บบล็อกต่อไป 

 

 
 

ภาพ ตัวอย่างการการวิเคราะห์หมวดหมู่เว็บบล็อกเพื่อใช้ในการสะสมผลงาน 
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วิธีการสร้างหมวดหมู่ 
การสร้างเนื้อหาประเภทเรื่องจะเหมาะกับข้อมูลที่มีเรื่อง หรือเนื้อหาย่อย ๆ หลาย ๆ เรื่องอยู่ในหมวดหมู่ 

เช่น หมวดหมู่อบรมสัมมนา ในหมวดของอบรมสัมมนาประกอบด้วย เรื่องที่เกี่ยวกับการอบรมสัมมนา หลาย ๆ 
เรื่องอยู่ในหมวดหมู่นี้ ดังนั้นเนื้อหาที่สร้างด้วยเรื่องจะมีความเคลื่อนไหวบ่อย ๆ บอกให้รู้บ่อย ๆ เพื่อให้ทราบเรื่อง
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในหมวดหมู่นี้ ถ้าจะเปรียบเทียบหมวดหมู่กับโฟลเดอร์ของไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์
เปรียบได้กับหมวดหมู่ ส่วนไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์จะเปรียบได้กับเรื่องนั้นเอง 

1. คลิกเลือกเมนู > เรื่อง > หมวดหมู ่

 
 

ภาพ  เมนู เรื่อง > หมวดหมู่ 

2. หน้าต่างการต้ังคา่หมวดหมู่จะปรากฏขึ้นดังภาพที่ 4-3 
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ภาพที่  หน้าต่างการสร้างหมวดหมู่ (เปลี่ยนภาพใหม่) 

 
 

ค าอธบิาย 
  ชื่อ  คือ ชื่อของหมวดหมู่ที่แสดงในเว็บ (สามารถตั้งเป็นภาษาไทยได)้ 
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  Slug คือ ชื่อของ URL ของหมวดหมู่ที่สร้างขึ้น จะถูกเขียนออกมาในรูปตัวอักษรตัวเล็ก และมีเพียงตัวอักษร, 
ตัวเลข, และ hyphens (ขีดกลาง) (ควรเขียนเป็นช่ือภาษาอังกฤษและไม่ควรมีการเว้นวรรค) 

  ป้ายก ากับหลัก คือ การเลือกให้หมวดหมู่ที่สร้างขึ้นเป็นหมวดหมู่หลัก  หรือเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆ ของ
หมวดหมู่หลัก หากต้องการให้หมวดหมู่ที่สร้างขึ้นเป็นหมวดหมู่หลัก ในส่วนนี้ให้เลือกเป็น “ไม่มี” 

  ค าขยายความ คือ ส่วนที่ใช้อธิบายเพิ่มเติมจากหัวข้อของหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้เขียนบล็อกทราบว่าข้อมูลที่อยู่
ในหมวดหมู่นี้เป็นข้อมูลอะไร มีรายละเอียดเป็นเช่นไร เพื่อป้องกันการลืม หรือกรณีที่บล็อกนี้มีผู้เขียน
บทความมากกว่าหนึ่งคน ค าขยายความอาจจะไม่แสดงกับทุกธีมขึ้นอยูกั่บธีมที่เลือกใช ้ 

  ปุ่มสร้างหมวดหมู่ใหม่ คือ  ปุ่มที่ใช้สร้างหมวดหมู่ใหม่ เมื่อก าหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วให้
คลิกที่ปุ่มสร้างหมวดหมู่ใหม่ 

 
ภาพที่ แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์หมวดหมู่ 

จากภาพตัวอย่าง “ด้านการพัฒนาศักยภาพ” คือหมวดหมูห่ลัก  มีหมวดหมู่ย่อย ๆ 2 หมวดคือ การเข้ารับ
การฝึกอบรม และ Certificate 
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ภาพที่ ตัวอย่างการตั้งค่าหมวดหมูใ่หม่ 
1. เมื่อคลิกที่ปุ่มสร้างหมวดหมู่ใหม่เรียบร้อยแล้ว หมวดหมู่ที่สร้างจะปรากฏขึ้นดังภาพ 4-6 

 

ภาพที่ แสดงหมวดหมู่ใหม่ที่ได้สร้างขึ้น 

การเขียนบทความประเภทเร่ือง 

การเขียนเรื่องใหม่ 
1. คลิกเลือกเมนู เรื่อง  
2. เลือก เขียนเรื่องใหม ่ซึ่งค าสัง่ดังกล่าวจะมีอยู่ 2 จุดดังภาพ 4-7 

 

ภาพ การเลือกเมนูเขียนเรื่องใหม่ 
 

3. เมื่อคลิกเลือกเมนูเขียนเรื่องใหม่แล้วจะปรากฏหน้าต่างให้เขียนเรื่องใหม่ดังภาพ 4-8  



 
12 

 

 

ภาพ หน้าต่างการท างานของการเขียนเรื่องใหม่ 
ค าอธบิาย    

  ชื่อเรื่อง ให้ผู้เขียนใส่ข้อชื่อหัวข้อข่าว หรือหัวข้อของเรื่องที่ต้องการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ 
  เนื้อหา เนื้อหาคือรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการอธิบายลงในข่าวข้อมูลที่สามารถใส่ในส่วนนี้ได้ประกอบ
ไปด้วยข้อมูลที่เป็น ข้อมูลประเภทตัวอักษร  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหวหรือคลิป Video 

  All in One SEO Pack ค าว่า SEO ย่อมาจากค าว่า Search Engine Optimization คือ Plugin ที่ช่วยให้ 
Search Engine ค้นหาเว็บของเราเจอเป็นอันดับต้น ๆ เวลาที่มีผู้ใช้ระบุค าค้น ที่ตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ 
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  หมวดหมู่ คือการคลิกเลือกให้เรื่องที่เขียนแสดงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในหมวดหมู่ใด วิธีการใช้งานให้คลิกเลือก
ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อความเพื่อเลือกหมวดหมู่ว่าเรื่องที่เขียนให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ต้องการหากเรื่องนั้นมี
เนื้อหาอยู่ในหลายหมวดหมู่ให้คลิกเลือกหน้าหมวดหมู่ที่ต้องการ 

  ป้ายก ากับ (Tags) หรือที่เรียกกันว่าคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือค าค้นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าบทความนั้นๆ เกี่ยวกับ
เรื่องอะไร ที่ใช้อธิบายเรื่องที่น าเสนอเนื้อหาในบล็อกหรือในเว็บไซต์ต่าง ๆ การใส่ Tags จะนิยมใส่เป็นค าสั้น 
ๆ เพื่อให้ผู้เข้ามาอ่านเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกขึ้น ซึ่งการใส่ Tags นี้จะช่วยให้ค าค้นของเนื้อหา
ในเว็บของเราถูก Search Engine ต่างๆ เช่น Google Yahoo หรือตัวอื่น ๆ น า Tags ไปจัดเก็บไว้ส าหรับ
การค้นหาข้อมูลผ่าน Google หรือ Search Engine ตัวอื่น ๆ การใส่ Tags ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้
เว็บติดอันดับต้น ๆ ของ Search Engine ได ้

  ตั้งรูปพิเศษ คือ ค าสั่งที่ใช้ส าหรับการตั้งค่ารูป 
  ปุ่มเผยแพร่ คือ ปุ่มที่ใช้บันทึกหน้าของเรื่องเมื่อเขียนเรื่องเรียบร้อยแล้วต้องการให้เนื้อหาที่เขียนเผยแพร่อยู่
บนหน้าเว็บไซต์หรือ Blog ให้คลิกเลือกปุ่ม เผยแพร่ 

การแทรกรูปภาพลงในเร่ืองและหนา้ 
ภาพแบ่งออกเป็นการแสดงผลสองแบบคือ 

1. ภาพแบบใส่ลงในเรื่อง (Insert into post)   การใส่ภาพลงในเนื้อหาแบบเลือกแทรก
ภาพ ในการใส่ภาพแบบนี้จะนิยมเลือกภาพไปใส่ในเรื่องหรือหน้าจ านวน 1-2 ภาพเท่านั้นเพื่อแสดงสลับกับเนื้อหา
ที่เป็นตัวอักษร การใส่ภาพแบบน้ีสามารถเลือกภาพให้มีขนาดและต าแหน่งตามที่ต้องการ   

2. ภาพแบบสร้างคลังรูปภาพ (Create Gallery)  เป็นการสร้าง Gallery ให้ข่าวเหมาะ
ส าหรับการแทรกภาพจ านวนมาก ๆ ไม่สลับกับตัวอักษร แต่ เป็น Gallery ให้สามารถเลือกดูรูปได้ 
หากต้องการใส่ข้อความก็สามารถใส่ด้านบนหรือด้านล่างของกล่อง Gallery เพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่สลับที่ละรูป
ได ้

การใส่รูปภาพลงในเรื่องแบบ “ใส่ลงในเรื่อง (Insert into post)” 

1. คลิกเลือกปุ่มเพิ่มสื่อ     
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ภาพ หน้าจอการเขียนเรื่อง คลิกเลือกปุ่มเพิ่มสื่อ 
 

2. คลิกเลือก Tab อัพโหลดไฟล ์  
3. คลิกเลือกปุ่ม เลือกหลายไฟล์  เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการอัพโหลด 

 
 

ภาพ หน้าต่างการค าสั่งส าหรับการอัพโหลดรูปภาพ 
4. จะปรากกฎหน้าต่างเพื่อให้สามารถเลือกไฟล์รูปภาพได้ดังภาพที่ 4-11 ให้คลิกเลือกพื้นที่ที่จัดเก็บ 

รูปไว้ 
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ภาพ  แสดงหน้าต่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกรูปจากพื้นที่ ที่ได้จัดเก็บรูปไว้ 

5.  คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์  หากคุณต้องการรูปใดที่จะอัพโหลดขึ้นในเว็บ ให้
คลิกเลือกที่รูปนั้น ๆ ในกรณีที่ต้องการเลือกมากกว่า 1 รูป 

 
- กรณีรูปที่อยู่ติดกันให้กดปุ่ม Shift ที่แป้นคีย์บอร์ดจากนั้นน าเม้าส์คลิกเลือกรูปแรกถึงรูปสุดท้ายที่

ต้องการ 
- กรณรีูปที่ต้องการอยูห่่างกันให้กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นคีย์บอร์ดจากนั้นน าเมาส์คลิกเลือกรูปที่ต้องการ 

6. เมื่อเลือกรูปที่ต้องการครบแล้วให้คลิกปุ่ม    
7. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 4-12 โปรแกรมจะประมวลผลและอัพโหลดรูปเมื่ออัพโหลดรูปเรียบร้อยแล้ว

จะแสดงรูปภาพปรากฏรูปแสดงให้เห็นดังภาพ 4-13 
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ภาพ การประมวลผลการอัพโหลดรูปภาพไปยัง server 
 

 
 

ภาพ หน้าต่างคุณสมบัติไฟล์สื่อแสดงให้ทราบว่าการอัพโหลดรูปภาพสมบูรณ์ 
 

8. หากต้องการเลือกรูปให้แสดงในส่วนของเรื่องใด ให้คลิกเลือกที่รูปนั้น ให้แสดงเครื่องหมาย    ใน
กรณีที่ต้องการเลือกมากกว่า 1 รูป 

- กรณีรูปที่อยู่ติดกันให้กดปุ่ม Shift ที่แป้นคีย์บอร์ดจากนั้นน าเม้าส์คลิกเลือกรูปแรกถึงรูปสุดท้ายที่
ต้องการ 

- กรณีรูปที่ต้องการอยูห่่างกันให้กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นคีย์บอร์ดจากนั้นน าเมาส์คลิกเลือกรูปที่ต้องการ 
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9. เมื่อคลิกเลือกรูปแล้วทางกล่องด้านขวามีจะมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ภาพ  หน้าต่างการตั้งค่าคุณสมบัติของรูปภาพที่เลือก 
 

  หัวข้อ คือข้อความที่แสดงเมื่อผู้อ่านเนื้อหาหน้าเว็บหรือ Blog น าเมาส์ชี้ที่รูปนั้น 
 ค าบรรยายภาพ เมื่อใส่ข้อความค าบรรยายภาพส่วนนี้ จะแสดงข้อความด้านล่างของภาพที่ใส่ลงในเรือ่งหรือ

หน้า  
  ค าขยายความ คือให้ใส่ค าอธิบายรายละเอียดของภาพว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร  
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  จัดแถว คือ การจัดวางต าแหน่งของรูปว่าให้อยู่ด้าน ซ้าย กึ่งกลาง ขวา หรือไม่จัด 
  ลิ้งก์ไปที่ คอื การก าหนดการลิงค์ของรูปว่าต้องการให้ลิงค์ไปที่ไหน เช่น ลิ้งก็ไปที่รูปต้นฉบับ ลิ้งไปยังหน้าข่าว

ที่เกี่ยวข้อ เป็นต้น 
  ขนาด คือ การก าหนดขนาดของรูปภาพที่ต้องการน าไปใส่ในเรื่องว่าต้องการให้มีขนาดเท่าไหร่ โดยโปรแกรม

จะก าหนดให้เลือกดังนี้  
 

 

ภาพ ขนาดรูปที่ต้องการให้แสดงในหน้าเว็บไซต์ 
 

10. เมื่อตั้งค่าและก าหนดค่าในขั้นตอนที่ 8-10 เรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือกปุ่ม  หน้า
ตัวอย่างเมื่อใส่ข้อมูลในขั้นตอนที่ 8-10 เรียบร้อยแล้วหน้าต่างจะแสดงข้อมูลที่ก าหนดดังภาพที่ด้านล่าง 

 
 

ภาพ แสดงการเลือกภาพที่ต้องการใส่ลงในเรื่อง 
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11. หลังจากที่ท่านได้คลิกที่ปุ่ม   แล้วรูปดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในหน้าเรื่องที่ก าลังเขียน
ดัง ภาพที่ด้านล่าง 
 

 
 

ภาพ แสดงการแสดงผลการแทรกภาพในเร่ืองหรือหน้าของบทความ 

การลดขนาดภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมกบัเนื้อหา 

1. คลิกเลือกรูปทีต่้องการแก้ไขที่ต้องการลดขนาด หลักจากคลิกเลือกรูปแล้วจะปรากฎสัญลักษณ์  
(แก้ไข)  ให้คลิกเลือกดังภาพ 

 
ภาพ การเลือกภาพเพื่อท าการปรับปรุงและแก้ไข 



 
20 

 

 

เมื่อคลิกเลือกปุ่ม   แก้ไขเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างการท างานดังภาพ 4-21 

 
 

ภาพ 4-19 หน้าต่างการก าหนดรายละเอียดการปรับแต่งและแก้ไขคุณสมบัติของภาพ 
 
 

ค าอธบิาย 
  ค าบรรยายภาพ คือ ค าอธิบายความหมายของรูปจะแสดงอยู่ด้านล่างของรูปภาพว่ารูปดังกล่าวคือรูปเกีย่วกับอะไร 
  ตัวอักษรทางเลอืก คือ  
  การตั้งค่าแสดงผล มีค าสั่งให้เลือกใช ้3 ค าสั่งคือ  

 จัดแถว คือ ค าสั่งที่ใช้ส าหรับจดัต าแหน่งของรปูว่าต้องการให้รูปแสดงอยู่ต าแหน่งใดของเนื้อหาในเรื่องหรือหน้า 
เช่น ให้จัดชิดซ้าย ตรงกลาง ขวา หรือไม่มีหมายถึงไม่ตังค่าใด ๆ 

 ขนาด คือ การตั้งค่าขนาดของภาพที่ให้แสดงในเรื่องหรือหน้า ซึ่งมีใหเ้ลือกค่าที่ก าหนดมาใหห้รือ จะเลือกปรับ
ขนาดเองไดท้ี่ ขนาดปรับแต่ง 
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ภาพ การตั้งค่าขนาดภาพ 

 ลิ่งก์ไปที่ คือ การก าหนดค่าใหก้ับรูปว่าเมื่อผู้ใช้เว็บคลิกที่รูปแล้วต้องการให้ลงิค์ไปยังข้อมูลประเภทใด ซึ่ง
ประกอบดว้ย 

 
ภาพ ประเภทของลิงค์ 

  ตัวเลือกขั้นสงู ในกลุ่มนี้จะมีเมนูค าสั่งย่อยดังภาพ 

 
ภาพ ค าสั่ง “ตัวเลือกขั้นสูง” 

  แก้ไขไฟล์เดิม คือ ในหน้าต่างนี้จะสามารถปรับค่าแนวของรูป ปรับขนาดรูป ตั้งค่ารูปว่าต้องการให้การใช้งาน
การเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบไหน 
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ภาพ ค าสั่ง “แก้ไขไฟล์เพิ่มเติม” 

  แทนที่  คือ การยกเลิกการใช้รูปเดิมให้เปลี่ยนรูปใหม่ตามที่เลือก 

 
ภาพ ค าสั่ง “แทนที่รูปภาพ” 
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  อัปเดต  คือ ปุ่มที่ใชส้ าหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงการต้ังค่าข้อมูลรูปภาพ  
 

เมื่อคลิกปุ่มอัปเดท แล้วจะกลับคืนไปยังหน้าต่างการท างานปกติดังภาพ 4-25 ภาพจะปรับเปลี่ยนค่าใหม่
ตามการก าหนดค่าค าสั่งต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ก าหนดไว้ 

 

ภาพ การแสดงผลของภาพเมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

4.3.2  การใส่รูปภาพลงในเร่ืองแบบ “สร้างคลงัรูปภาพ (Create Gallery)” 

1. คลิกเลือกเมนคู าสั่ง สร้างคลงัรูปภาพ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพ เมนูสร้างคลังรูปภาพ 
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 สร้างคลงัรูปภาพ คือ เมนูที่ใช้ส าหรับการสร้างอัลบั้มภาพ 
 อับโหลดไฟล ์คือ ใช้เมื่อต้องการเลือกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 คลังไฟล์สื่อ คือ เลือกรูปทีม่ีอยู ่

2. หลักจากคลิกเลือกค าสั่ง “สร้างคลังรูปภาพ”  
3. เลือกรูปที่ต้องการสร้างเป็น Gallery ว่าจะเลือกรูปใหม่จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจากรูปที่มีอยู่ กรณี

เลือกรูปที่มีอยูแ่ล้ว สามารถกระท าได้ดังนี้ 
 กรณีรูปที่อยู่ตดิกันให้กดปุ่ม Shift ที่แป้นคยี์บอร์ดจากนั้นน าเม้าส์คลิกเลอืกรูปแรกถึงรปูสุดท้ายที่

ต้องการ 
 กรณีรูปที่ต้องการอยูห่่างกนัให้กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นคีย์บอรด์จากนั้นน าเมาส์คลิกเลือกรปูที่ต้องการ 

4. เมื่อเลือกรูปทีต่้องการเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ไอคอน สร้างคลงัภาพใหม่    ดังภาพ  

 

ภาพ เมนูสร้างคลังรูปภาพ > แสดงการเลือกรูป 

5. ภาพที่เลือกไว้จะถูกจัดเก็บไว้ในคลังภาพใหม่ที่สร้างขึ้นดังภาพ (รูปที่แสดงเครื่องหมาย  คือรูปที่ได้
เลือกใช้งาน) 
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ภาพ การตั้งค่าคลังรูป 
 

6. ภาพที่เลือกไว้จะแสดงในส่วนนี้ท่านสามารถคลิกเม้าส์ค้างที่รูปและลากรูปที่ต้องการจัดล าดับว่าต้องการ
ให้รูปใดอยู่อันดับที่เท่าไหร่ได ้

7. การตั้งค่าคลังรูป สามารถก าหนดว่าให้รูปแสดงเป็นกี่คอลัมน์ในหน้าเว็บไซต์ ค่าปกติที่ระบบตั้งมาให้จะ
เป็น 3 คอลัมน์ 

8. เมื่อก าหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วให้คลิกไอคอน ใส่คลังรูป คลังรูปที่สร้างไว้จะแสดงในหน้าต่าง 
ดังภาพ  

 
ภาพ การแสดงผลของหน้าต่างการเขียนบทความเมื่อเลือกปุ่มใส่คลังรูป 
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9. จากนั้นให้ท่านเข้าไปหน้าเว็บไซต์ในส่วนของเรื่องหรือหน้า คลิกเลือกหัวข้อเรื่องหรือหน้าที่ก าลังเขียน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม ของหน้าเว็บว่าข้อมูลตรงกับความต้องการหรือไม่หากถูกต้องแล้วก็
เป็นอันเสร็จสิ้นการเขียน แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ให้กลับไปแก้ไขให้เหมาะสม  

 

ภาพ หน้าต่างหน้าเว็บหลัก การแสดงผลการใส่คลังภาพที่สร้างไว้ 
(ในส่วนนี้หน้าตาการแสดงผลจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ theme ที่เลือกใช้ และการตั้งค่าคลงัรูปที่คุณได้ก าหนดไว้) 

10. หากการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์เมื่อคลิกดูที่หน้าข่าวแล้วยังไม่ชอบก็สามารถที่จะกลับไปแก้ไขคลังรูป
ได้โดยการน าเมาส์คลิกบริเวณรูปภาพที่เป็นคลังรูป สั่งเกตจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ  
 

 

ภาพ หน้าต่างการเขียนข่าว การแสดงผลการใส่คลงัภาพที่สร้างไว้ 
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11.  เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วหน้าต่างการท างานและหน้าเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าใหม่ 

 
ภาพ หน้าต่างการเขียนข่าว แสดงผลการแก้ไขการสร้างคลังภาพ 

วิธีการเขียนแกไ้ขเร่ืองท่ีเขียนไวแ้ลว้ 

1. เลือกเมนู เรื่อง > เลือกเมนู เรื่องทั้งหมด 
 

 
 

ภาพ เมนูเรื่อง > เรื่องทั้งหมด 
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2. จะปรากฏรายการเรื่องที่เคยเขียนไว้ดังภาพ 

 
ภาพ แสดงการเลือกเรื่องที่ต้องการแก้ไข 

 

3. หากท่านต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลเรื่องใดให้คลิกเลือกที่หัวข้อเรื่องนั้น ๆ หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง
เนื้อหาดังรูปที่ ท่านก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ เหมือนกับขั้นตอนการเขียนเรื่องใหม่ เช่น ข้อมูลชื่อเรื่อง  

เนื้อหา ภาพ หมวดหมู่ และป้ายก ากับได้ หลังจากการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกปุ่ม   
หนึ่งครั้งเพื่อบันทึกการแก้ไขดังกล่าว 

 

ภาพ หน้าต่างเนื้อหาที่เลือกเมื่อต้องการแก้ไขเรื่องที่เขียนไว้ 
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การใส่ปา้ยก ากับ 
ป้ายก ากับ (Tags) หรือที่เรียกกันว่าคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือค าค้นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าบทความนั้น ๆ 

เกี่ยวกับเรื่องอะไร ที่ใช้อธิบายเรื่องที่น าเสนอเนื้อหาในบล็อกหรือในเว็บไซต์ต่าง ๆ การใส่ Tags จะนิยมใส่เป็นค า
สั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้ามาอ่านเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกขึ้นซึ่งการใส่ Tags นี้จะช่วยให้ค าค้นของเนื้อหาใน
เว็บของเราถูก Search Engine ต่าง ๆ เช่น Google หรือตัวอื่น ๆ น า Tags ไปจัดเก็บไว้ส าหรับการค้นหาข้อมูล
ผ่าน Google หรือ Search Engine ตัวอื่น ๆ การใส่ Tags ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เว็บติดอันดับต้น ๆ 
ของ Search Engine ได ้
       

 
ภาพ ขั้นตอนการใส่ป้ายก ากับ 

1. ช่องส าหรับใส่ค าค้น 
2. พิมพ์ข้อความค าค้น 
3. คลิกปุ่มเพิ่มเมือ่พิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วหรือกดปุ่ม Enter ที่แป้นพมิพ ์

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีค าค้นหลายค า  ท่านสามารถใส่ค าค้นพร้อม ๆ กันได้ แต่จะต้องมีเครื่องหมาย (,) 
คั่นระหว่างค า  เช่น ภาพ, Image, ภาพถ่าย, ภาพบรรยากาศ  เป็นต้น จากนั้นจึงกดปุ่มเพ่ิมหรือกดปุ่ม  Enter ที่
แป้นพิมพ์  ตัวอย่างดังภาพ  

 
ภาพ ขั้นตอนการใส่ป้ายก ากับ (ต่อ) 

หลังจากด าเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม   ในหน้าต่างเขียนเรื่องอีกครั้งเพื่อบันทึก
การท างาน 
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หมายเหตุ จะต้องดูหน้าเว็บประกอบหลังจากเขียนเรื่องในหน้าผู้ดูแล ว่าเรื่องหรือหน้าที่ขึ้นในหน้าเว็บเรียบร้อย
หรือไม่   

ตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อท าให ้Search engine คน้หาขอ้มูลไดดี้ยิง่ข้ึนดงัน้ี 

 

 

ภาพ 4-38 กลุ่มค าสั่งการต้ังค่า All in One SEO Pack 
ค าอธบิาย 

SEO I Title ให้ก าหนดช่ือเรื่องข่าวใหม่ให้เป็นค าสั้น ๆ ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับเชื่อเรื่องก็ได้เพราะต้องเป็น
ค าที่สั้นเพราะบางครั้งชื่อเรื่องจะมีความยาวมากเกินไปซึ่งจะไม่ดีนักส าหรับการท า SEO 

SEO I Description ให้พิมพ์ข้อความรายละเอียดโดยสรุปของเนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ  
SEO I Keyword ใส่ค าที่เหมือนกับป้ายก ากับระหว่างค าให้คั้นด้วย (,)  เช่นในส่วนของป้ายก ากับใส่ข้อมูล

ไว้ดังนี ้ ในช่อง SEO Keyword ก็ให้ใส่ดังนี้  ภาพ, Image, ภาพถ่าย, ภาพบรรยากาศ  หลังจากใสข่้อมูลครบถ้วน
แล้วให้กดปุ่มอปัเดทเพื่อบันทึกข้อมูล 

การลบเรื่องท่ีไม่ต้องการออก  
1. คลิกเลือก เรื่อง 
2. คลิกเลือก เรื่องทั้งหมด 
3. คลิกเครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยม  ของเรื่องที่ต้องการลบ  จากนั้นคลิกที่ค าว่า ถังขยะ 
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ภาพ การเรียกใช้ค าสั่ง แก้ไขเรื่องที่เขียนไว ้

Icon เครื่องมือต่างๆ ที่ให้ในการเขียนเรื่องและหน้า เครื่องมือที่มากับระบบ 
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การก าหนดคณุสมบัติไฟล์ภาพ  
ก่อนน าขึ้นเว็บด้วยโปรแกรม XnView 

 

วัตถุประสงค์ 
 

1. สามารถก าหนดค่าความละเอียดไฟล์รูปภาพจ านวนมาก เพื่อน าไปใช้งานบนเว็บไซต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สามารถก าหนดขนาดไฟล์รูปภาพจ านวนมาก เพื่อน าไปใช้งานบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถก าหนดช่ือไฟล์รูปภาพ เพื่อน าไปใช้งานบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การก าหนดคณุสมบัติไฟล์ภาพ  
ก่อนน าขึ้นเว็บด้วยโปรแกรม XnView 

 
การก าหนดคุณสมบัติไฟล์ภาพ ก่อนน าขึ้นเว็บ ภาพที่จะน ามาเผยแพร่ไว้ในเว็บบล็อก เว็บไซต์ นั้นก่อนที่คุณ

จะน าภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ไม่ว่ามาจากการถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล  แสกนหรือคัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ตก็ตามสิ่ง
แรกคือคุณจะต้องก าหนดค่าต่าง ๆ ของภาพให้เหมาะสมที่จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บโดยมีเงื่อนไขหรือข้อก าหนด
ของภาพที่จะน าเผยแพร่ดังนี ้

1. ภาพจะต้องการค่าความละเอียดอยู่ที่ 72 dpi (Dots Per Inch) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ใช้กับเว็บ 
2. การก าหนดชื่อภาพควรเป็น ปี เดือน วัน และตามด้วยชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข  เช่นวันที่ 

20140212-## เป็นต้น 
3. ก าหนดขนาดของภาพให้มีขนาดที่เท่า ๆ กันเพราะเมื่อน ามาจัดท าเป็นอัลบั้มภาพจะสวยและมีระเบียบ 
4. ภาพที่น ามาจากอินเทอร์เน็ตจะต้องแน่ใจว่าสามารถใช้ได้ไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ และควรให้เครดิตของ

ภาพไว้ด้านล่างภาพทุก ๆ ครั้งที่น ามาใช้กับเว็บบล็อกของคุณ 
ถามว่าถ้าเรามีภาพอยู่จ านวนมาก ๆ แล้วต้องท าทั้ง 4 วิธีที่บอกแล้วเมื่อไหร่จะเขียนเรื่องเสร็จ ถ้าเรื่องนั้นมี

รูปอยู่หลายรูป หรือจะไม่ใส่รูปทั้งหมดดีจะเลือกใส่แค่สองสามรูปพอมั้ย จากการก าหนดค่าดังกล่าวในข้อที่ 1 -3 
นั้นขอแนะน าให้ใช้โปรแกรมช่วยที่ชื่อว่า XnView โปรแกรมนี้จะช่วยจัดการภาพปริมาณมาก ๆ ได้ในเวลา
อันรวดเร็วที่ส าคัญคือเป็น Freeware สามารถดาว์โหลดใช้งานได้ฟรีคะ 

การก าหนดคุณสมบตัิไฟล์ภาพก่อนน าขึ้นเว็บ ด้วยโปรแกรม XnView 
ในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้อ่านบทความเกิดความสนใจที่จะอ่านบทความ 

ผู้เขียนบทความควรเขียนบทความโดยมีภาพประกอบ แต่ข้อควรระวังคือรูปภาพที่น ามาประกอบในบทความ
สามารถสื่อความหมายที่ต้องการ และมองเห็นจุดเด่นของงานอย่างชัดเจน โดยที่ภาพรวมของงานไปในทิศทางที่
ส่งเสริมกันและกัน 

ภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล มักมีขนาดที่ใหญ่ อักทั้งกล้องแต่ละรุ่นหรือการตั้งค่าแต่ละครั้งของผู้
ถ่ายภาพอาจมีการก าหนดค่าความละเอียดของไฟล์ที่ถ่ายไว้แตกต่างกัน แต่ส าหรับการน าไฟล์ภาพประกอบบนเว็บ
นั้นขนาดของภาพควรมีค่าความละเอียดไม่เกิน 72 dpi (Dots Per Inch) หากไฟล์ที่น าไปใช้ไม่ได้มีการก าหนด
คุณสมบัติของภาพให้มีขนาดดังกล่าวจะท าให้การเข้าถึงหน้าเว็บโหลดได้ช้า โปแกรม XnView เป็นโปรแกรมหนึ่งที่
จะช่วยให้การปรับคุณสมบัติของภาพจ านวนมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
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คุณสมบตัิของ Program XnView  

 
ภาพ สัญลักษณ์โปรแกรม XnView  

 

XnView  คือโปรแกรมที่ใช้ส าหรับเปิดรูปภาพได้หลายประเภท เช่น .jpg, .png, .gif และอื่น ๆ นอกจากนี้
โปรแกรม XnView  ยังมีความสามารถอื่น ๆ เช่น ปรับแต่งรูปภาพ, การปรับเปลี่ยนขนาดรูปภาพ เปลี่ยนชื่อไฟล์
รูป และที่ส าคัญโปรแกรมนี้สามารถ Download มาใช้งานได้ฟรี  การ Download โปรแกรม XnView  นั้นไม่มี
ความแตกต่างจากโปรแกรมอื่น ๆ แต่อย่างใด คุณสามารถเข้าไปยัง Website ของ XnView  (www.xnview 
.com)  เพื่อ Download โปรแกรมได ้
 

การเปิดใช้งาน Program XnView  
1. คลิกเลือกไอคอน Start > Office Button > เลือกโฟลเดอร์โปรแกรม XnView  > คลิกเลือกเมนู 

XnView  

 
 

ภาพ หน้าต่างการเปิดใช้งานโปรแกรม XnView  
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2. ปรากฏหน้าต่างโปรแกรม XnView  
 

   

ภาพ หน้าต่างโปรแกรม XnView 
 

การตั้งค่าไฟล์รูปภาพด้วยค าสั่ง Batch Processing 
 Batch Processing คือ กลุ่มของค าสั่งที่ใช้ส าหรับการปรับขนาดภาพและนามสกุลของไฟล์ภาพใหม่ โดยการ
ตั้งค่าที่นิยมตั้งจะมีสองค าสั่งคือ ลดขนาดภาพ (Resize) และ ก าหนดค่าความละเอียดของภาพ (Set DPI) 

1. คลิกเลือกโฟลเดอร์ไฟล์ภาพที่ต้องการต้ังค่า 
2. แสดงภาพที่อยู่ในโฟลเดอร ์ 

 
 

ภาพ การเลือกโฟลเดอร์ไฟล์ภาพ 
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3. คลิกเลือกรูปที่ต้องการตั้งค่า  หากเลือกภาพแล้วค าอธิบายภาพจะเปลี่ยนพ้ืนหลังเป็นสีน้ าเงิน 
 
หมายเหตุ :  

กรณีที่ 1. เลือกภาพทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ การเลือกภาพทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ ให้น าเมาส์คลิกเลือก
รูปใดรูปหนึ่ง จากนั้นกดแป้นพิมพ์ Ctral + A 

กรณีที่ 2. ไม่ได้เลือกภาพทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์  
รูปอยู่ติดกัน   กดแป้นพิมพ์ Shift ค้างไว้ จากนั้นน าเมาส์คลิกเลือกรูปที่ต้องการ 
รูปอยูห่่างกัน  กดแป้นพิมพ์ Ctrl ค้างไว้  จากนั้นน าเมาส์คลิกเลือกรูปที่ต้องการ 

 

 
 

ภาพ การเลือกไฟล์ภาพ 
 

4. คลิกเลือกเมนู Tools > เลือกค าสั่ง Batch Processing  

 
 

ภาพ การเรียกใช้ค าสั่ง Batch Processing 
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5. ปรากฏจอภาพค าสั่ง Batch Processing  

 
 

ภาพ หน้าค าสั่ง Batch Processing 
 

 
การตั้งค่า General 
  Add Folder คือการเลือกพื้นที่ของโฟลเดอร์ส าหรับการจัดเก็บการตั้งค่าของไฟล์ภาพที่ตั้งค่าใหม่  

หากต้องการให้ไฟล์รูปที่ตั้งค่าใหม่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใดก็ให้เลือกโฟลเดอร์นั้น หรือจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่
ขึ้นมาก็ได้ เมื่อกดปุ่ม Go ไฟล์ภาพที่ได้ก าหนดคุณสมบัติของไฟล์ไว้จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่เลือก แต่กรณี
ที่ไม่ได้เลือกโฟลเดอร์ไฟล์ภาพจะเซฟไว้ในโฟลเดอร์ของไฟล์ต้นฉบับ 

  Directory  พื้นที่ที่ระบุที่อยู่ของการจัดเก็บข้อมูลเมื่อให้โปรแกรมบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
  Format  ใช้ส าหรับก าหนดนามสกุลของไฟล์ (ส าหรับรูปที่จะใช้ในเว็บไซต์ควรเลือกนามสกุลเป็น .JPG  

.PNG หรือ .GIF เท่านั้น) 

หมายเหตุ : กรณีที่ใช้งานโปรแกรมเป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าในหน้าต่างนี้ 2 ส่วนดังนี้ เพื่อให้โปรแกรมรันอัตโนมัติเพื่อลดขนาดและ
เปลี่ยนรูปภาพโดยไม่ต้องกดปุ่ม Enter 

Overwrite : ตั้งค่าเป็น Replace  Script : ตั้งค่าให้เป็นเครื่องหมายถูก  
 

หมายเหต ุ
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  Options  ใช้ส าหรับก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของไฟล์ภาพให้ตรงกับลักษณะงานที่ต้องการน าไปใช้ ในส่วนนี้
ให้ก าหนดเลือกรายการ Progressive  เมื่อเลือกก าหนดค่า JPG Options แล้วให้คลิก OK เพื่อกลับมาเลือก
แท็บ Transformation 

 

 
 

ภาพ 7-8 หน้าต่าง Options 

คุณสมบัติของไฟล์เพื่อใช้งานด้านตา่ง ๆ  
- ภาพเพ่ือสั่งพิมพ ์     Quality  เป็น 100 
- ภาพส าหรับสื่อน าเสนอ  Quality  อยู่ในช่วง 80 – 100 
- ภาพส าหรับเว็บไซต์  Quality  อยู่ในช่วง 50 – 90  

 Overwrite ให้เลือกเป็นแบบ Replace คือการต้ังค่าให้เขียนทับไฟล์เก่า 
 Delete original ให้บันทึกไฟล์ทับไฟล์ต้นฉบับแทนที่ด้วยการตั้งค่าไฟล์ด้วยคุณสมบัติใหมท่ี่ก าหนดไว ้
 Go ปุ่มนี้ใช้ส าหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของไฟล์ ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้จาก ข้อ 1-6 เมื่อคลิก

เลือกที่ปุ่มนี้โปรแกรมจะจัดเก็บไฟล์และเริ่มต้นการตั้งค่าไฟล์ภาพตามที่ก าหนดที่ละภาพจนกว่าจะครบทุก
ภาพที่ก าหนดให้ตั้งค่า เมื่อโปรแกรมท างานเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์ภาพที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ 
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6. คลิกเลือกแถบเมนูค าสั่ง Transformations   

 
 

ภาพ 7-9 หน้าค าสั่ง Transformations 
 

การตั้งค่า Transformations 
  กลุ่มค าสั่งต่าง ๆ ที่อยู่ในแถบเครื่องมือ Transformations 
  ปุ่ม Add> ใช้ส าหรับการเลือกใช้ค าสั่งจากข้อที่ 1 
  ปุ่มจัดล าดับการใช้ค าสั่ง ใช้ส าหรับจัดเรียงการใช้งานค าสั่งต่าง ๆ ที่ได้ Add> 
  <Remove ใช้ส าหรับการยกเลิกการใชง้านค าสั่งที่ได้ Add> 
  พื้นทีส่ าหรับการแสดงรายการค าสั่งที่ได้ Add> 
  ปุ่มนี้ใช้ส าหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของไฟล์ ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้จาก ข้อ 1 -5 เมื่อคลิก

เลือกที่ปุ่มนี้โปรแกรมจะจัดเก็บไฟล์และเริ่มต้นการตั้งค่าไฟล์ภาพตามที่ก าหนดที่ละภาพจนกว่าจะครบทุก
ภาพที่ก าหนดให้ตั้งค่า เมื่อโปรแกรมท างานเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์ภาพที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ 
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การตั้งค่าความละเอียดรูปภาพด้วยค าสั่ง Set DPI  
1. คลิกเลือกค าสั่ง Set DPI  
2. คลิกปุ่ม Add > 
3. ค าสั่งที่เลือกจะปรากฏในข้อ 3 
4. ก าหนดค่าความละเอียดในช่อง Parameters ตั้งค่าแกน X หรือแกน Y ค่าใดค่าหนึ่งเป็น 72 โปรแกรม

จะก าหนดค่าทั้งสองแกนเป็นค่าเดียวกัน 
5. กดปุ่ม Go เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว (ในกรณีที่ต้องการตั้งค่า Resize ต่อให้ Add> และตั้งค่าค าสั่ง 

Resize ก่อนกดปุ่ม Go) 

  
 

ภาพ 7-10 หน้าค าสั่ง Transformations > การต้ังค่าความละเอียด (Set DPI) 
  

6. โปรแกรมจะประมวลผลให้รอจนกว่าจะท างานเสร็จ ก็จะได้ภาพตามขนาดที่ได้ก าหนดค่าไว ้
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ภาพ 7-11 การประมวลผลการตั้งค่า Set DPI 

การตั้งค่าขนาดของไฟลภ์าพด้วยค าสั่ง Resize 
1. คลิกเลือกค าสัง่ Resize  
2. คลิกปุ่ม Add > 
3. ค าสั่งที่เลือกจะปรากฏในข้อ 3 
4. ก าหนดค่าความละเอียดในช่อง Parameters  ก าหนดค่าความกว้างของรูปตามที่ต้องการ เช่น 1,024 

หน่วยที่ได้คือ pixcel ซึ่งเป็นหน่วยวัดที่นิยมใช้ส าหรับการตั้งค่าไฟล์ภาพส าหรับเว็บไซต์ 
5. กดปุ่ม Go เมือ่ตั้งค่าครบแล้ว 

 

 
 

ภาพ 7-12 หน้าค าสั่ง Transformations > การตั้งค่าขนาดไฟล์ภาพ (Resize) 
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6. โปรแกรมจะประมวลผลให้รอจนกว่าจะท างานเสร็จ ก็จะได้ภาพตามขนาดที่ได้ก าหนดค่าไว ้

 

ภาพ 7-13 การประมวลผลการตั้งค่า Set DPI 

การตั้งค่าชื่อไฟลภ์าพด้วยค าสั่ง Batch Rename.. 
ก่อนน าภาพไปใช้กับเว็บควรเปลี่ยนชื่อภาพให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการอ้างอิงถึงผลงานของไฟล์ภาพที่ได้สร้าง

และป้องกันปัญหาช่ือไฟล์ในเว็บซ้ าซ้อน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี ้ 
1. เลือกค าสั่ง Tools > Batch Rename 

 

ภาพ 7-14 การเรียกใช้ค าสั่ง Batch Rename 



 
44 

 

 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการท างานค าสั่ง Batch Rename  

 
 

ภาพ 7-15 หน้าต่างการท างานค าสั่ง Batch Rename 
ค าอธบิาย 
  Name template ใช้ส าหรับการก าหนดแม่แบบส าหรับชื่อแฟ้มเอกสาร เช่น หากต้องการชื่อที่เป็นตัวเลขกี่

หลักก็ให้ระบุเป็น # ตามจ านวนที่ต้องการ หรือหากต้องการมีข้อความใดๆ ผสมก็พิมพ์ร่วมกับเครื่องหมาย # 
ได้เช่น 20140212-## เป็นต้น 

 
การต้ังช่ือไฟล์ในส่วนของ Sample ควรตั้งเป็น ปี ค.ศ. /เดือน/วันที่ เช่น 20140212   

2014   =   ปี ค.ศ. 2014 
02  =  เดือนกุมภาพันธ ์
12 =  วันที่ 12 

 
 พื้นที่ส าหรับแสดงรายละเอียดของไฟล์ภาพที่เลือก 
 ปุ่ม Rename ใช้ส าหรับการสั่งให้โปรแกรมเปลี่ยนชื่อไฟล์ตามค่าที่ตั้ง 
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การตั้งค่าไฟล์ดาวน์โหลดบนเว็บ 
 WP-Filebase คือ เมนูที่ใช้ส าหรับจัดการไฟล์ประเภทต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ โดยมีรูปแบบ

การแสดงผลเป็นแบบเอกสาร Download File ที่เราเตรียมไว้ Plugin ตัวนี้มีชื่อว่า WP-Filebase Download 
Manager ในการแสดงผลไฟล์ที่แสดงรายละเอียดของไฟล์และจ านวนการดาวน์โหลด 

รูปแบบการแทรกไฟล์แบบต่าง ๆ  
1. การแทรกแบบ Single file จะเป็นการแทรกไฟล์เอกสารได้ครั้งละ 1 ไฟล์ มีแบบให้เลือกใช้งาน 10 แบบ

ด้วยกันดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างที่ 1  Single file แสดงแบบ Default Template 

 
 

ตัวอย่างที่ 2  Single file แสดงแบบ filebrowser 

 
 

ตัวอย่างที่ 3  Single file แสดงแบบ download-button 

 
 

ตัวอย่างที่ 4  Single file แสดงแบบ image_320 เหมาะส าหรับการแทรกไฟล์ประเภทรูปภาพ 

 
ตัวอย่างที่ 5  Single file แสดงแบบ thumbnail 
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ตัวอย่างที่ 6  Single file แสดงแบบ simple 

 
ตัวอย่างที่ 7  Single file แสดงแบบ 3-col-row 

 
ตัวอย่างที่ 8  Single file แสดงแบบ mp3 เหมาะส าหรบัการแทรกไฟล์ประเภท mp3 

 
 

ตัวอย่างที่ 9  Single file แสดงแบบ flv-player  เหมาะส าหรับการแทรกไฟล์ประเภทวิดีโอ 

 
ตัวอย่างที่ 10  Single file แสดงแบบ data-table 

 
 

2. การแทรกแบบ File URL จะเป็นการแทรกไฟล์เอกสารได้ครั้งละ 1 ไฟล์ จากไฟล์ทีไ่ด้อัพโหลดขึ้นเว็บไว้
ทั้งหมดซึ่งมีแบบให้เลือกใช้งานดังนี้ 

 

 
ตัวอย่าง 
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3. การแทรกแบบ File list จะเป็นการแทรกไฟล์จากหมวดหมู่ของไฟล์ เปรียบเทียบได้กับโฟล์เดอร์ที่
ภายในจะมีไฟล์จัดเก็บอยู่เป็นจ านวนมาก  การแทรกไฟลแ์บบ file list มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้

ตัวอย่างที่ 1  File list  แสดงแบบ ค่าหลัก 

 
 
ตัวอย่างที่ 2  File list  แสดงแบบ Table 

 
 

ตัวอย่างที่ 3  File list  แสดงแบบ Mp3-list 

 
 

ตัวอย่างที่ 4  File list  แสดงแบบ Data-table 
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การสร้างหมวดหมู่ไฟล์ ดว้ย WP-Filebase 
1. เลือกเมนู WP-Filebase > หมวดหมู ่

 
 

ภาพ 6-1 การเลือกเมนูสร้างหมวดหมู่ ใน WP-Filebase 

2. หลังจากการคลิกเลือกเมนู หมวดหมู่เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างการท างานดังภาพด้านล่าง 

 
 

ภาพ 6-2 หน้าต่าง Add Category หรือหมวดหมู่ไฟล์ 
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ค าอธบิาย 
  ชื่อหมวดหมู่ใหม ่ให้ระบุค าทีใ่ชเ้ป็นหมวดหมู่ของไฟล์ที่จัดเก็บ สามารถใช้เป็นช่ือภาษาไทยได้ เปรียบได้กับ
ชื่อของโฟลเดอร์ 
 Category Folder ใช้ส าหรับระบุชื่อ URL ของหมวดหมู่ที่สร้าง ควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และไม่ควรเว้น
วรรค กรณีที่ตัง้ช่ือเป็นค าที่มีสองค า เช่น  Training Documents  ให้ใช้ตัวเช่ือมระหว่างการเว้นวรรคด้วย
เครื่องหมาย “-” หรือ “_” เท่านั้น 
 หมวดหมู่หลัก ใชส้ าหรบัเลือกว่าต้องการให้หมวดหมู่นี้ อยู่ภายใต้หมวดหมู่ใด  เปรียบเทียบได้กับการสร้าง
โฟล์เดอร์ย่อย ๆ ไว้ภายในโฟล์เดอร์หลัก โดยการคลิกเลือกที่  ก็จะพบกับหมวดหมู่ที่สร้างไว้ก่อนหน้า 

 

ภาพ 6-3 ตัวอย่างการเลือกโฟล์เดอร์หลัก 
 

 ค าขยายความ ให้ระบุค าอธิบายหมวดหมู่ของไฟล์ว่า ไฟล์ที่จะใช้จัดเก็บในหมวดหมู่นี้ประกอบด้วย
รายละเอียดอะไร โดยระบบเป็นค าอธิบายสั้น ๆ ให้ไดใ้จความ ข้อดีก็คือในกรณีที่คุณจัดท าหมวดหมู่ไปนาน ๆ แล้ว
จ าไม่ได้ว่าไฟล์ที่จะขึ้นควรอยู่ที่หมวดหมู่ไหน ก็ให้อ่านที่ค าขยายความก็จะท าให้ทราบได้ และตัดสินใจเลือก
หมวดหมู่ได้ง่ายขึ้น 
 

 Category Icon  ใช้ส าหรับกรณีที่คุณต้องการให้มีรูปแสดงเป็นไอคอนของไฟล์เมื่อแสดงบนหน้าเว็บ 
 Access Permission เป็นการก าหนดสิทธิการเข้าถึงไฟล์ ซึ่งมีให้เลือกสองแบบคือ 

   Inherit Permissions (Everyone)  ไม่จ ากัดการเข้าถึงทุกคนสามารถดูไฟล์นี้ได ้
  Explicitly set permissions  จ ากัดการเข้าถึงไฟล์โดยผู้ที่จะเข้าถึงไฟล์ได้จะต้องเป็นสมาชิกของเว็บ ใน

เบื้องต้น ระบบจะเลือกกลุ่มจากสมาชิกดังนี้  

 
 

ภาพ 6-4 กลุ่มของสมาชิกแบบตา่ง ๆ 
 Exclude from file browser หมายถึง เมื่อมีการเปิดไฟล์ให้เปิดใน Browser ใหม่ไม่ทับ Browser เดิม คือ
เปิดหน้าใหม่ขึน้มา โดยที่หนา้เว็บเดิมยังคงอยู ่
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 Custom Sort Order  ใช้ส าหรับการก าหนดการจัดเรียงไฟล์เอง 
 ปุ่มสร้างหมวดหมู่ใหม่    ใช้เมื่อต้ังค่าต่าง ๆ จากข้อที ่1-8 เรียบร้อยแล้วให้คลิกเลอืกที่ปุ่มนี้เพ่ือ
สร้างหมวดหมู่ใหม ่

 

ภาพ ตัวอย่างการตั้งค่าการสร้างหมวดหมู่ใหม่ 

1. หลังจากสร้างหมวดหมู่ เรียบร้ อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างการท างานของหมวดหมู่ที่สร้างใหม่ 
ดังภาพ 6-6 

 
 

ภาพ แสดงหมวดหมู่ใหม่ที่สร้างขึ้น 
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การอัพโหลดไฟล ์
เลือกเมนู WP-Filebase > หมวดหมู ่

 

ภาพ การเลือกเมนูอัพโหลดไฟล์ด้วย WP-Filebase 
1. จะปรากฏหน้าต่างการท างาน Manage Files 

 
 

ภาพ หน้าต่างการท างานของการอัพโหลดไฟล์ 

2. คลิกเลือก Icon   add new  > 
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ภาพ  หน้าต่างเพิ่มเอกสารใหม่ 

3. เมื่อคลิกเลือกที่ add new แล้วจะปรากฏหน้าต่างการท างานขึ้นมาให้ก าหนดค่าไฟล์ดังนี้ 

 

ภาพ  หน้าต่างการตั้งค่าเอกสารใหม่ 

ค าอธบิาย 
  ปุ่ม   เลือกหลายไฟล์ ใช้ส าหรับเลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง 
  หัวข้อ ใช้ส าหรับก าหนดช่ือไฟล์ 
  ผู้เขียน ใช้ส าหรับก าหนดช่ือผู้เขียน 
  ค าอธิบาย ใช้ส าหรับก าหนดอธิบายรายละเอียดของไฟล์ที่อัพโหลดเพิ่มเติม 
  ป้ายก ากับ หรือ KEYWORDS ข้อความ คีย์เวิร์ด ที่สามารถสื่อให้ทราบว่าเว็บบล็อกน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

อะไร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใด ควรเป็นค าหรือข้อความสั้นๆ ใช้ส าหรับการสืบค้น มีความยาว
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รวมกันไม่เกิน 200 ค า SUBJECT และ KEYWORD จ าเป็นค าที่ใช้ส าหรับสืบค้นใน Browser เพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา 

  Category  เลือกหมวดหมู่ในกรณีที่ต้องการให้ไฟล์เอกสารที่อัพโหลดอยู่ในหมวดหมู่ใดก็ให้เลือกหมวดหมูน่ัน้ 
ๆ แต่ถ้าไม่ต้องการให้เอกสารมีหมวดหมู่ก็ไม่ต้องเลือกในส่วนนี้ 

  ปุ่ม Add File  ใช้ส าหรับการอัพโหลดไฟล์และค่าที่ตั้งจากข้อ 1-6 ไว้ใน Server 

หมายเหตุ :  การตั้งชื่อไฟล์ต่าง ๆ ก่อนน าเผยแพร่บนเว็บควรตั้งชื่อเป็น ปีเดือนวัน-ชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
ตัวอย่างเช่น  ไฟล์นี้จัดท าขึ้นเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เป็นไฟล์คู่มือ WordPress 

ควรตั้งชื่อไฟล์เป็น  20140618-WordPress  

การเรียกใช้ไฟล์จาก WP-Filebase 
1. เข้าไปที่เมนูเขียนเรื่องใหม่หรือหน้า ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นการเขียนหน้าใหม่  ในส่วนนี้ให้ท าตาม

ขั้นตอนการเขียนเรื่องใหม่และการสร้างหน้าได้ 
2. เมื่อต้องการแทรกไฟล์ ไว้  ณ ต าแหน่งใด ๆ ของบทความให้คลิกเลือกที่ปุ่ม เครื่องมือ   

WP-Filebase  

 
 

ภาพ  แถบเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเขียนเรื่อง 
 

3. เมื่อคลิกเลือกปุ่ม  WP-Filebase จะปรากฏหน้าต่าง (Pop Up) WP-Filebase ขึ้นมาดังภาพ  
6-12 
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ภาพ  หน้าต่างการท างานของปุ่ม WP-Filebase 
 

4. หน้านี้จะเป็นหน้าคล้ายๆ กับการเลือกไฟล์ ใช้ในกรณีที่ผู้เขียนเรื่องยังไม่ได้อัพโหลดไฟล์จากเมนู 
WP-Filebase ก็ท าได้เช่นกัน  แต่จะมีข้อแตกต่างที่การเลือกไฟล์จากส่วนนี้จะท าให้ผู้อ่านบทความสับสนได้เพราะ
ไฟล์จะขึ้นมาเหมือนกันสองที่คือในต าแหน่งที่แทรกและล่างสุดของบทความที่เราเขียนอยู่ 

5. ให้คลิกเลือกแถบเครื่องมือเมนูที่ต้องการแทรกไฟล์รูปแบบการแทรกไฟล์แบบต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น 

 

ภาพ หน้าต่างการอัพโหลดไฟล์ 
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6. ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการแทรกไฟล์แบบ File list   

 
ภาพ หน้าต่างการตั้งค่า File แบบ List 

ค าอธบิาย 
 File list  คลิกเลือกรูปแบบการแทรกไฟล์แบบเลือกจากหมวดหมู่ 
 Select the categories containing the files you would like to list. คลิกเลือกหมวดหมู่ของไฟล์ทึ่
ต้องการ เมื่อคลิกเลือกที่หมวดหมู่ใดจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวปรากฏขึ้นเพื่อแสดงให้ทราบว่าได้เลือกใช้งาน
หมวดหมู่นี้อยู่ ดังภาพ  
 Select Template  คลิกเลือกรปูแบบการของการแสดงไฟล์ ภาพตัวอย่างการแสดงไฟล์อยู่ในหน้าที ่62-
63 
 Files per page:  Set to 0 to use the default limit (0), -1 will disable 
pagination. 

ใช้ส าหรับการตั้งค่าไฟล์ที่เปิดอ่านในแต่ละเพจว่าต้องการให้มีไฟล์แสดงจ านวนกี่ไฟล์หากตั้งในส่วนนี้ไว้ 
ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีไฟล์อยู่ในหมวดหมู่ 15 ไฟล์  แต่ระบุในช่องว่าเป็น 10 จะหมายถึง ในหน้าแรกจะมีไฟล์ให้
เลือกใช้เพียง 10 ไฟล์ ส่วนไฟล์ที่ 11...15 น้ันจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในหน้าที่ 2 ซึ่งจะมีตัวเลขให้เลือกดูหนา้ที่ 2 ได้ดัง
ภาพตัวอย่าง 
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จากภาพแสดงชื่อไฟล์ (Name) คือ SocialMedia  มีขนาดไฟล์ (Size) เท่ากับ 4.3 เมกะไบต์ มีการ

ดาวน์โหลดไฟล์ (hit) 0 ครั้ง 

การตั้งค่าเพิ่มเติม 2 ค่าคือ 
  Display Page Navigation   
   Group by Categories / List selected Categories  

 เรียงโดย เป็นการก าหนดค่าว่าต้องการให้เรียงค่าไฟล์จากค่าน้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย ซึ่งดูจากชื่อ
หัวข้อของไฟล์ 
 ปุ่ม Insert   ใช้ส าหรับยืนยันการต้ังค่าหลังจากการตั้งค่าในข้อที่ 1-5 แล้วเมื่อคลิกเลือกปุ่ม Insert 
โปรแกรมจะแทรก Code เพือ่ดึงขอมูลไฟล์ที่มีอยู่ในหมวดหมู่ที่เลือกมาแสดงบนหน้าเว็บดังภาพตัวอย่าง 

 
 

ภาพ  ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อต้ังค่าที่ ปุ่ม Insert 
 

หลังจากได้ Code ดังกล่าวแล้วเมื่อคลิกเผยแพร่ หน้าหลักส าหรับผู้เข้าอ่านบทความก็จะปรากฏไฟล์ตาม
รูปแบบการแสดงผลตามแบบที่เลือก 
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การแก้ไขหนา้ Intro page 

 

1.เมื่อ login เข้าสู่ WordPress คลิก  และคลิกหน้า Intro page  
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2.คลิก  

 
3.แก้ไข Background คลิก  ที่อยู่ด้านบน  
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4. ในส่วนของ Edit Section หมวดหมู่ Style หัวข้อ Background คลิกที่ Image เพื่อเปลี่ยนรูป Background  
ส่วนของ Position เลือกเป็น Center Center เพื่อให้ Background อยู่ตรงกลาง 
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5.ในส่วนของหมวดหมู่ Layout หัวข้อ  Height ให้เลือกเปน็ Fit To Screen เพื่อให้ Background เต็มหน้าจอ

จากนั้นคลิก  
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6. เพิ่มรูปบน Background คลิกที่รูปเดิม จะแสดงเครื่องมือทางซ้าย เพื่อแก้ไขรูปได ้

 
7.คลิก Content ท าการเปลี่ยนรูปทีห่ัวข้อ Image ในส่วนของ Choose Image คลิกทีรู่ปเพื่อเปลี่ยนรูป Image 
Size ให้เลือกขนาดตามต้องการ แนะน าให้ใช้ Large - 1024x1024  

 

8.แก้ไขปุ่ม “เข้าสู่เว็บไซต”์ คลิกที่  จะแสดงเครื่องมือทางซ้าย เพื่อแก้ไขปุ่มได ้
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9.คลิก Content ท าการต้ังคา่ส่วนต้ังๆ 
Type ให้เลือกเป็น Default  
Text ใส่ข้อความในปุ่ม  
Link ใส่ URL ที่ต้องการ ณ ที่นี้ให้ใส่เป็นหน้า Home ของเว็บไซต์ นั่นคือ URLของเว็บไซต์ ตามด้วย /home 
ตัวอย่างเช่น http://192.168.2.40/home 
Size เป็นขนาดของปุ่ม มี 5 ขนาดได้แก่ Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large 
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10.ใส่สใีห้กับปุ่ม คลิก Style เลือกสีปุ่มที ่Background Color ทั้งใน Normal และ Hover  
ส่วน Text Color สามารถเปลี่ยนสีได้ หรือไม่ใสส่ีก็ได้หากไม่ใส ่Text จะเป็นสีขาวโดยอัตโนมัติ เมื่อแกไ้ขเสร็จแล้ว

ท าการกด  เพื่อเสร็จสิ้นการท างาน 

 
 

11. กลับมายัง Dashboard  หน้า Intro Page ในส่วนของ เทมเพลต ตอ้งเป็น Elementor Canvas จากนั้นคลิก 

 ในส่วนของเผยแพร่ทางขวา เป็นการเสร็จสิ้นการแก้ไข Intro page 
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การ เพิ่ม–ลด คณะผู้บรหิารด้วย Plugin WPM Team 
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1.ขั้นตอนการเพิ่มผูบ้ริหาร 

 1.1 น าเมาส์วางไว้ที่ WPM Team จะปรากฏ Dropdown ขึ้นมาจากน้ันคลิก  
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1.2 หัวข้อ Team Members คลิก   

 
 1.3 ใส่ข้อมูล ดังรูป 
  1.3.1 หัวข้อ Full Name: ให้ใส่ “ต าแหน่งของผู้บริหาร” (เนื่องจาก template ของ plugin 
ก าหนดให้ต าแหน่งงานอยูก่่อนชื่อ ดังนั้นจึงต้องใส่ ต าแหน่งของผู้บริหาร ในช่อง Full Name) 

 
  1.3.2 หัวข้อ Designation: ให้ใส่ “ชื่อของผู้บริหาร” (เนื่องจาก template ของ plugin 
ก าหนดให้ชื่ออยู่หลังต าแหน่งงาน ดังนั้นจึงต้องใส่ ชื่อของผู้บริหาร ในช่อง Designation) 

 
  1.3.3 หัวข้อ Profile Details Type: ให้คลิก  จากนั้นจะปรากฏ Profile URL: ขึ้นมาให้
ใส่ URL: ของหน้าประวัติผู้บริหารท่านนั้น 

 
  1.3.4 หัวข้อ Picture URL คลิก Upload Image เพื่อ ใสรู่ปของผู้บริหาร 

 
  1.3.5 เมื่อท าการใส่ข้อมูลครบถ้วน คลิก  เป็นการเสร็จสิ้นการเพิ่มผู้บริหาร 
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หากต้องการลบผู้บริหาร คลิก   

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล คลกิ  

 
 

การสร้าง Slide Popup-Window 



 
69 

 

 
1.ขั้นตอนการสร้าง Slide 

1.1คลิก plugin Slider Revolution 

 
 1.2คลิก icon  ที่ Templet popup  

 
 1.3เปลี่ยนรูปใน Slide เป็นรปูที่ต้องการ คลิก  จากนั้นคลิกเลือหหมวด Background  ใน

ส่วนของ Source คลิก  
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1.4คลิก  และคลิก  

 
 1.5เลือกไฟล์รูปที่ต้องการ คลิก Open 

 
  



 
72 

 

 1.6รูปที่เลือกไว้จะถูกน าเข้ามาสู่เว็บไซต์ จากนั้นคลิกรูปที่เราต้องการจะเปลี่ยน และคลิก  

 
 1.7เมื่อคลิก insert แล้วให้คลิก  เพื่อบันทึก  
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2.ขั้นตอนการแก้ไข Slide อื่นๆ 

2.1 การแก้ไขรูปที่ 2 หรือ Slide ถัดไป ให้น าเมาส์วางไว้ที่  จะมี dropdown ลงมาดังรูป 

 
 2.1คลิก #2 New Slide  

 
 จะแสดง Slide ที่ 2 และหากต้องการเปลี่ยนรูปให้ท าตามขั้นตอนที่ 1.3 - 1.7 
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 3.ขั้นตอนการเพิ่ม Slide  

 3.1 หากต้องการเพ่ิม Slide โดยที่ไม่ต้องต้ังค่า Slide ให้น าเมาส์วางไว้ที ่  จะมี 

dropdown ลงมาดังรูป จากนั้น คลิก  ตรง Slide ที่ต้องการจะคัดลอก  

 
 จะได้ Slide เพิ่มมาอีก 1 Slide และ ใหท้ าการเปลี่ยนรูป ตามขั้นตอนที่ 1.3-1.7 
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4.ขั้นตอนการน า Slide ไปท า Popup Window  

 4.1 เมื่อเข้าสรา้ง Slide ที่เราต้องการแล้ว ให้คลิกที่  และให้คลิกที่หมวดหมู่  

 
 4.2 ในหัวข้อ Module Naming ให้ท าการ Copy Shortcode  

 
4.3 คลิก Plugin Popup Box  
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4.4 คลิกหัวข้อ Popup-window หรือ คลิก edit 

 
4.5 น า Shortcode ที่ Copy มาวาง 
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4.6 คลิก  เป็นการเสร็จสิ้นการท า Popup Window 

 
 

 
 
 


