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1.WordPress คือ โปรแกรม ส ำเร็จรูปตัวหนึ่ง ที่เอำไว้ส ำหรับสร้ำง บล็อก หรือ เว็บไซต์ สำมำรถใช้งำน
ได้ฟรี ถูกจัดอยู่ในประเภท CMS (Contents Management System) ซึ่งหมำยถึง โปรแกรมส ำเร็จรูปที่มีไว้
ส ำหรับสร้ำงและบริหำรจัดกำรเนื้อหำและข้อมูลบนเว็บไซต ์
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ปัจจุบันนี้ WordPress ได้รับควำมนิยมเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จนมีผู้ใช้งำนมำกกว่ำ 200 ล้ำนเว็บ
บล็อกไปแล้ว แซงหน้ำ CMS ตัวอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็น Drupal , Mambo และ Joomla สำเหตุเป็นเพรำะ ใช้งำน
ง่ำย ไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ในเรื่อง Programing มีรูปแบบที่สวยงำม อีกทั้งยังมีผู้พัฒนำ Theme (รูปแบบกำร
แสดงผล) และ Plugins (โปรแกรมเสริม) ให้เลือกใช้ฟรีอย่ำงมำกมำย เช่น 

1. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย คนธรรมดำทั่วไปไม่ต้องมีควำมรู้เรื่องโค้ดภำษำคอมพิวเตอร์ก็สำมำรถมี
เว็บไซต์เป็นของตัวเองได้ หรือถำ้จ้ำงท ำแล้วเขำใช้ WordPress ก็เสียเงินน้อยกว่ำท ำเว็บไซต์ด้วยกำรเขียนโค้ด 

2. มีธีมให้เลือกใช้อย่างมากมาย WordPress มีธีมให้เลือกใช้อย่ำงมำกมำย สำมำรถดูธีมที่ว่ำนี้ได้ที่ 
Themeforest มีทั้งธีมที่มีค่ำใช้จ่ำยและให้ใช้ฟรี 

3. มี Plugin ให้ใช้อย่างหลากหลาย Plugin ท ำหน้ำที่เป็นส่วนเสริมเพ่ิมคุณสมบัติให้กับเว็บไซต์ เช่น ท ำ
ให้ภำพสไลด์ได้ ช่วยสนับสนุนกำรท ำ SEO แบ่ง Layer เว็บไซต์ เป็นต้น  

4. อัพเดทง่ายและสม่ าเสมอ WordPress นั้นขึ้นชื่อเรื่องกำรปล่อยตัวอัพเดทอยู่ตลอดเวลำเนื่องจำกมี
ฐำนคนใช้งำนอยู่มำกจึงตกเป็นเป้ำของแฮกเกอร์ได้ง่ำย ท ำให้ต้องมีตัวอัพเดทเพ่ือป้องกันจำกแฮกเกอร์ ท ำให้ผู้ใช้
โปรแกรมมั่นใจได้ว่ำเว็บไซต์จะปลอดภัยในระดับหนึ่ง และถ้ำต้องมีกำรอัพเดท ทำงโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนให้
ทรำบ  

5. เป็นมิตรกับ SEO อย่ำงที่บอกไปในข้อ 3. ว่ำ WordPress มี Plugin ให้ปรับแต่งเว็บไซต์อย่ำงมำกมำย
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีตัวช่วยในกำรท ำ SEO ด้วย ท ำให้เรำท ำ SEO ได้ง่ำยยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรองรับ Responsive ยิ่งเพ่ิม
คะแนนกำรติดอันดับของ Google ท ำให้ WordPress นั้นได้เปรียบในกำรท ำ SEO มำกกว่ำโปรแกรม CMS อ่ืนๆ 

6. WordPress เต็มไปด้วยสุดยอดนักพัฒนา เนื่องจำกเป็นโปรแกรม Opensource ใครๆจะเอำไปใช้
หรือพัฒนำก็ได้ฟรีๆ ท ำให้มีนักพัฒนำเก่งๆอยู่ทั่วโลกครับ คุณจึงมั่นใจในตัวโปรแกรมได้เลยว่ำจะไม่ถูกลอยแพร
หรือทิ้งไม่ได้รับกำรพัฒนำได้เลย 
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WordPress เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรสร้ำงเว็บไซต์ที่ใครก็สำมำรถใช้ได้ แม้ว่ำจะไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับสร้ำง
เว็บไซต์ก็ตำมที ถ้ำเพียงเข้ำใจรูปแบบของเว็บไซต์ คุณก็สำมำรถใช้เครื่องมือของ WordPress ได้ตำมต้องกำร 
ส ำหรับผู้ที่ก ำลังเริ่มต้นหรือมีประสบกำรณ์ไม่มำกนัก อำจจะสับสน ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่ำงไรกับกำรมีเว็บไซต์ ลองมำดู 
10 ขั้นตอนนี้ครับ เป็นไกด์ไลน์ที่ดีทีเดียว 



1. มองหา Hosting ถ้ำเว็บไซต์หรือ Blog เปรียบเหมือนบ้ำนบนโลกอินเตอร์เน็ต Hosting ก็เปรียบ
เหมือนที่ดินหรือท ำเล คุณจ ำเป็นจะต้องหำ Hosting เพ่ือเป็นที่ตั้งเว็บไซต์ ส ำหรับผู้เริ่มต้นควรเลือก Hosting 
แบบ Basic Plan  ควรเลือก Hosting ที่มีระบบ Control Panel ที่ใช้งำนง่ำย โดยเฉพำะฟังก์ชั่นกำรอัพโหลดและ
กำรจัดกำรเว็บไซต ์

2. ต้องมี Domain Name คือชื่อหรือ URL ของเว็บไซต์ เปรียบเหมือนเลขท่ีบ้ำน สละเวลำสักนิด คิดชื่อ
ที่เหมำะสมกับเว็บไซต์ของคุณและไม่ซ้ ำใคร คุณสำมำรถซื้อ Domain Name ได้จำก Hosting หรือจำกตัวแทน
จ ำหน่ำยอื่นๆ 

3. อัพโหลด WordPress เข้ำสู่เว็บไซต์ เมื่อคุณได้บัญชี Hosting แล้ว คุณสำมำรถอัพโหลด WordPress 
เข้ำสู่เว็บไซต์ของคุณภำยใต้ Domain Name นั้นได้เลย ซึ่ง Hosting โดยส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชั่นสนับสนุนกำรใช้ 
WordPress จึงสำมำรถอัพโหลดได้อย่ำงง่ำยดำยเพียงไม่กี่ขั้นตอน แต่อย่ำงไรก็ตำม Hosting แต่ละแห่งก็จะมี 
Control Panel และกำรใช้ง่ำยที่แตกต่ำงกันไปบ้ำง ฉะนั้นจึงควรเลือกให้ดีว่ำจะใช้ Hosting ของที่ใด Hosting ที่
ดีจะมีค ำแนะน ำและระบบช่วยเหลืออยู่เสมอ อำจจะเป็นในรูปของ Help Menu หรืออำจจะเป็นระบบ Chat 

4. ติดตั้ง Theme (ธีม) ให้ WordPress โดยปกติ WordPress จะมี Theme มำให้คุณอยู่แล้ว แต่ถ้ำ
คุณอยำกได้ Theme ที่สวยหรือถูกใจกกว่ำนี้ สำมำรถติดตั้งได้เอง ผ่ำนเมนู Dashboard ของ WordPress โดย
เข้ำไปที่เมนู Appearance > Add New Themes > Upload (ขั้นตอนอำจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่
กับเวอร์ชั่นของ WordPress) นอกจำกนี้คุณยังสำมำรถอัพโหลด Theme Nato solamente a inizio 2013, Il 
Casino online Voglia di Vincere sta riscuotendo sempre piu successo tra i giocatori d’azzardo 
online italiani. ผ่ำน Hosting ได้อีกด้วย 

5. ตั้งค่า Sidebar, Footer และ Header หลังจำกติดตั้ง Theme ที่คุณต้องกำรแล้ว คุณจะต้องจัดกำร
ให้ Sidebar แสดงข้อมูลตำมที่คุณต้องกำร รวมไปถึงส่วนบนสุด (Header) และส่วนล่ำงสุด (Footer) วิธีกำร
จัดกำรก็ขึ้นอยู่กับ Theme ที่คุณเลือกใช้ บำง Theme มีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้คุณสำมำรถเข้ำไปแก้ไขทั้ง 3 ส่วนอย่ำง
ง่ำยดำย 

6. ตั้งค่าพื้นฐานของเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ ใช้เวลำเพียงไม่กี่นำทีในกำรตั้งค่ำส่วนต่ำงๆในเมนู Dashboard 
ของ WordPress เปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบที่คุณต้องกำร ใส่ข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือเหมำะสมกับเว็บไซต์ของคุณ 

7.ตั้งค่าการแสดงคอมเมนท์ กำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วย WordPress จะมีระบบ Comments ในเนื้อหำ ซึ่ง 
Blog หรือเว็บไซต์ที่ประสบควำมส ำเร็จ ส่วนใหญ่จะเกิดจำกกำรที่มีกำรพูดคุยหรือมีคอมเมนท์นั่นเอง คุณสำมำรถ
ปรับแต่งกำรแสดงผลของคอมเมนท์ได้ว่ำจะตรวจสอบก่อนหรือจะให้คอมเมนท์แสดงผลทันที 

8. สร้างหน้าเพจ เมื่อคุณตั้งค่ำในรำยละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำรเริ่มต้นที่ดีคือคุณควรสร้ำงหน้ำเพจ
ที่เรียกว่ำ About Me เพ่ือแสดงควำมเป็นตัวคุณ และหน้ำเพจ Policy เพ่ือปกป้องสิทธิ์ในกำรแสดงออกของ
เนื้อหำ 

9. เขียนบทความ ไม่มีค ำอธิบำยใดแล้ว เมื่อเว็บไซต์ของคุณพร้อม คุณก็ลงมือเขียนบทควำมหรือใส่
เนื้อหำที่คุณต้องกำรได้เลย 

10. Plugins (ปลั๊กอิน) ควำมพิเศษของ WordPress คือ Plugins ซึ่งมีอยู่มำกมำยนับหมื่นรำยกำร 
Plugins เป็นเครื่องมือเสริมที่จะช่วยให้กำรท ำเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภำพมำกขึ้น สวยงำมมำกขึ้น และ
ตอบสนองผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คุณได้มำกขึ้น คุณสำมำรถค้นหำ Plugins ที่คุณต้องกำรผ่ำนเมนู Dashboard ของ 
WordPress ได้ทันทีทุกเวลำ 
 
การเผยแพร่องค์ความรู้ 

เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์งำนจัดกำรควำมรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร 
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