
คู่มือ สอนใช้ WordPress 

 

 

1. WordPress คืออะไร? 
 WordPress คือ เครื่องมือท่ีเป็นตัวช่วยในการสร้างเว็บไซต์ ท่ีมีระบบจัดการข้อมูล และสร้างเนื้อหา 
(Content Management System: CMS ) ท่ีสามารถให้เราเพิ่มเติมบทความ รูปภาพ ได้เองแบบง่ายๆ โดย
ไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Code หรือความรู้ด้านโปรแกรมมิ่ง นั้นเอง 

2. วิธีเข้าสู่ระบบหลังบ้าน WordPress (Dashboard) 
เราจะเข้าไปแก้เนื้อหาได้เราต้องเริ่มต้นจากการ login เข้าสู่หลังบ้าน มีวิธีการท าดังนี้ 

 

การเข้าหลังบ้าน WordPress ให้พิมพ์ /wp-admin ต่อท้ายช่ือโดเมน 
ตัวอย่าง https://padveedigital.com/wp-admin 
 
 

https://padveedigital.com/wp-admin


ระบบก็จะพาเราเข้าสู่หลังบ้าน WordPress ซึ่งมีหน้าตาดังรูป 
 

 

วิธีการกลับสู่หน้าบ้านเว็บ ให้เราคลิกท่ีรูปสัญลักษณ์บ้านครับ 

 
 
คลิกทีเดิมซ้ า คือการสลับไปมาระหว่าง หลังบ้าน กับหน้าบ้านนั้นเอง 

3. ติดต้ังปลั๊กอิน Classic editor 

เนื่องจากช่วงเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา WordPress เวอร์ช่ัน 5.0 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ คือเปล่ียน Editor 
(เครื่องมือส าหรับการเขียนข้อมูล) จากเวอร์ช่ันเก่าท่ีเป็น Classic Editor มาเป็น  Gutenberg ซึ่งท าให้การใช้
งานเปล่ียนไปท้ังหมด 

 



วิธีติดต้ังปลั๊กอิน Classic editor 
1.ให้เข้าหลังบ้านคลิก Plugin > Add New > ค้นหาปล๊ักอินช่ือ Classic Editor > คลิก Install และ 
Activate เปิดใช้งานปล๊ักอินให้เรียบร้อยครับ 

 

วิธีการเปลี่ยนธีม 

คลิก Appearance > Themes > คลิก Activate ธีม Twenty Seventeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ต้ังค่าเว็บไซต์เร่ิมต้นก่อนการใช้งาน 

หากมองว่า WordPress คือ โปรแกรม ดังนั้นก่อนท่ีคุณจะใช้งานเขาให้มีประสิทธิภาพ เราต้องมาเซ็ตค่า
เริ่มต้นกันสักเล็กน้อยตามนี้ครับ 

4.1 General Setting 

ดูท่ีเมนูด้านซ้าย ไปท่ี Settings > คลิก General 

 

การต้ังค่า General Setting ที่ส าคัญมีดังนี้ 
Site Title: ใส่ช่ือเว็บ หรือช่ือ Brand ลงไป 
Tagline: เขียนค าอธิบายส้ันๆ เกี่ยวกับธุรกิจหรือร้านค้าของเรา 
Email Address: ใส่อีเมลท่ีใช้งานจริง 
Site Language: เลือก ไทย (การแสดงภาษาท่ีหน้าบ้าน Frontpage) 
Time zone: เลือกโซนเวลา เมืองไทยให้เลือกเป็น UTC+7 
Date Format: เลือกแบบ วัน/เดือน/ปี 
Week Starts On: วันเริ่มต้นสัปดาห์ ให้เลือกเป็น วันอาทิตย์ครับ 
ต้ังค่าทุกอย่างเสร็จให้คลิก save change 
WordPress Tips: 
หลังจากเรากด save change พวกแถบเมนูจะเปล่ียนเป็นภาษาไทยตามท่ีเราเลือกไว้ที่ Site Language 



 

แต่หากเราต้องการใช้งาน WordPress ให้เป็นสากล เราควรท าให้แถบเมนูหลังบ้าน (Dashboard) เป็น
ภาษาอังกฤษ แต่ให้เป็นภาษาไทยเฉพาะหน้าบ้านจะดีกว่า ช่ือเรียกฟังช่ันต่าง ๆ มันจะได้เป็นสากล ติดขัด
อะไรไปเสริจหาบน google จะเจอค าตอบได้ง่ายกว่า 

 วิธีการเปล่ียนภาษาเมนูบนหน้าควบคุมให้เราไปเปล่ียนท่ีส่วนของ ผู้ใช้ (User) แล้วคลิก แก้ไข ตรงช่ือ user 

 

 

 

 



ตรงภาษา ให้เลือกเป็น English (ตรงจุดนี้ คือการเปล่ียนเฉพาะภาษาของแถบเมนูหลังบ้านเท่านั้น) 

 

4.2 Permalink Settings (ต้ังค่าลิงค์ถาวร) 
Permalink Settings คือ การก าหนดการแสดงผลของ URL ว่าต้องการแบบไหน เช่น เป็นตัวเลข, เป็นวันท่ี, 
หรือเป็นข้อความ แนะน าให้ต้ังค่าตามนี้ครับ 
ไปท่ี Settings > Permalink แล้วให้ต๊ิกท่ีช่อง Post name ตามรูปเลยครับ 

 

5. วิธีการเพิ่มเนื้อหาหน้าเว็บ (ใช้งาน Page/Post) 
เว็บไซต์ 1 เว็บ เกิดจากการประกอบกันของเนื้อหา หลายๆ หน้า หน้าเว็บ 1หน้า ก็เหมือนกระดาษ 1 แผ่น            
ท่ีเราจะเขียนข้อมูลอะไรลงไปก็ได้ แต่หน้าเว็บท่ีใช้ส าหรับการเพิ่มเนื้อหานั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลัก คือ 
Page (หน้า) กับ Post (เรื่อง) 

5.1 Page กับ Post เพจต่างกันอย่างไร  

Page (หน้า) คือ หน้าท่ีไม่จ าเป็นต้องแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา ไม่ต้องเรียงล าดับของวันท่ีว่าใครจะมาก่อนมาหลัง 
โดยมากเราจะใช้ Page กับหน้าเว็บท่ีเป็นข้อมูลนิ่งๆ เช่น หน้า Home, About, Contact เป็นต้น 



Post (เรื่อง) คือ หน้าข้อมูลท่ีเราต้องการแบ่งเนื้อหาตาม category เช่น ตามชนิดสินค้า ตามประเภทความรู้ 
ตามภาค ตามจังหวัด ตามกลุ่ม ตามเวลา (ใหม่/เก่า) ฯลฯเมื่อเราเขียน Post หรือบทความเสร็จ (รวมถึงสินค้า
ท่ีเราจะขายด้วย) เราต้องสร้าง Category เพื่อท าเป็นหมวดหมู่ให้เขาอยู่นั้นเองเมื่อถึงเวลาก็แสดงผลเป็น
หมวดหมู่ ตามสไตล์บล็อก คือ เรียงบทความตามหมวดหมู่ โดยดึง Post ล่าสุดขึ้นมาแสดงด้านบนเสมอ 

6. การสร้างเมนู 
เมื่อเรามีหน้า Home เรียบร้อยแล้ว แต่เราจะยังไม่สามารถคลิกเปิดไปเข้าชมหน้าเว็บอื่น ๆ ของเราได้ เพราะ
มันยังไม่มีเมนู ท่ีจะเช่ือมโยงพาเราไปยังหน้าอื่น ๆ ดังนั้น ส่ิงท่ีเราต้องท าเป็นล าดับต่อมาคือการสร้างเมนู 
นั้นเอง ซึง่มีข้ันตอนการสร้างเมนู ดังนี ้
กลับไปหลังบ้าน > ไปท่ี Appearance > menu > ต้ังช่ือเรียกชุดเมนู > คลิก Create Menu 

 

ให้เราเลือกหน้า Page ท่ีเราต้องการให้แสดงบนเมนู คลิก add to menu ให้เรียบร้อย 

 

 

 

 

 



นอกจากเราจะสามารถน า page มาวางเป็นเมนู เรายังสามารถน า Category หรือ Post มาวางท่ีเมนูได้อีก
ด้วย 

 

นอกจากนี้เรายังสามารถเล่ือนล าดับการแสดงเมนูว่าต้องการให้ใครมาก่อน มาหลัง ด้วยการ Drag & Drop ได้
เลย รวมถึงหากเราต้องการให้เมนูไหน เป็น sub menu ของใคร เราก็ลากเมนูนั้นให้อยู่ใต้ของตัวเมนูท่ีเรา
ต้องการได้เลยครับ 

 

แหล่งข้อมูล : https://padveewebschool.com/ 

 

https://padveewebschool.com/

