
การจดัการภาพสว่นหวั โลโก้
การจดัการ Theme 
การจดัการเมนู
การจดัการรปภาพประกอบรายการการจดการรปูภาพประกอบรายการ
การ Drag & Drop สลบัตาํแหน่งเมนู 

ั ็ ้ ้ ั ื้  การจดเกบขอมลูเขาคลงเนอหา 
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่การจดัการเพิม่เมนู widget
การจดัการพืน้ทีด่า้นลา่ง
การดรูายการตดิต่อกลบั รายการสัง่ซือ้
การตัง้คา่เวบ็ไซต์การตงคาเวบไซต

ควรเตรยีมเน้ือหาไวบ้นโปรแกรม Notepad

ควรจาํแนกขอ้มลูเป็นไฟลเ์อกสาร (Soft File)

ี ป ิ ้การเตรยีมรปูภาพสนิคา้

ควรเป็นไฟลน์ามสกุล .jpg  หรอื .gifุ

ขนาดภาพไมค่วรเกนิ 500 Kb

4
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ขัน้ตอนการออกแบบเวบ็ไซต์ขนตอนการออกแบบเวบไซต

1. การวางแผน
1.1 การกาํหนดเน้ือหาและจดุประสงคข์องเวบ็ไซต์
1.2 การกาํหนดกลม่เป้าหมาย1.2 การกาหนดกลุมเปาหมาย
1.3 การเตรยีมขอ้มลู

2  จดัทาํเวบ็ไซต์2. จดทาเวบไซต
3. โปรโมท หรือทาํโฆษณา (ทาํ SEO , SEM)

5

ความรูพ้ ืน้ฐานก่อนการสรา้งเวบ็ไซต์ู ฐ

Webpage หมายถึง เอกสารหน่ึงหน้า หรอืสว่นทีต่ดิตอ่กบัผใ้ชใ้นเวบ็ Webpage หมายถง เอกสารหนงหนา หรอสวนทตดตอกบผใูชในเวบ 
Web Site หมายถึง การนํา Webpage หลายๆหน้ามารวมกนั           
Homepage หมายถึง หน้าแรกของเวบ็ไซต์Homepage หมายถง หนาแรกของเวบไซต

สามารถจาํแนกสว่นประกอบของหน้าเวบ็เพจ เป็น 3 สว่น ดงัน้ี
         

1. ส่วนหวั (Page Header)
้        2. ส่วนเน้ือหา (Page Body)

3. ส่วนท้าย (Page Footer)

6
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จดุเดน่ของเวบ็ไซต์

เวบ็ไซตส์ามารถถกูเรยีกดไูดจ้ากทัว่โลก
็ ไ ์ ปิ ิ ไ ้  24 เวบไซตสามารเปดบรการไดตลอด 24 ชม.

เวบ็ไซตส์ามารถปรบัปรงุขอ้มลูไดง้า่ยกวา่สือ่ประเภทอื่นๆุ ู
เวบ็ไซตส์ามารถเผยแพรข่อ้มลูไดเ้ป็นจาํนวนมาก

ิ ์ ใ ้ ็ ไ ไ์ ้ ี ่ ื่ ื่สามารถวเิคราะหก์ารใชง้านเวบ็ไซตไ์ดล้ะเอยีดกวา่สอือนืๆ

7

องคป์ระกอบของเวบ็ไซตท์ีด่ ี
• Accessibility : ความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลู 

รองรบัความละเอยีดหน้าจอต่างๆ ใชง้านไดก้บัทก Browsers ใช้ Font ที่รองรบความละเอยดหนาจอตางๆ ,ใชงานไดกบทกุ Browsers,ใช Font ท
เป็นมาตรฐาน

• Att ti   ความน่าสนใจ งึ• Attractiveness : ความนาสนใจ ดงดดู
ใชภ้าพ ส ีและการออกแบบ เวบ็ไซต ์โลโก ้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์  

• Speed : ความเรว็
ระวงัเรือ่งการใช ้Flash,Video,Audio และการใส ่code banner ทีด่งึมา, ,

• Simplicity : ความง่าย
ใชง้า่ย หาขอ้มลงา่ย แสดงเมนชดัเจน หลกีเลีย่งการออกแบบซบัซอ้นใชงาย หาขอมลูงาย แสดงเมนูชดเจน หลกเลยงการออกแบบซบซอน

• Credibility : ความน่าเชือ่ถอื ( Look Professional ดนู่าเชือ่ถอื เป็นมอือาชพี)
ี่ ่ ิ ่ ี ้ ี ี ฟฟิ ี ี่แสดงทอียูต่ดิต่อ ,มหีน้า About us ,ม ีCertificated ,ม ีภาพออฟฟิต ทมีงาน แผนท ี

ชดัเจน 8
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ความรพ้ืน้ฐานก่อนการสรา้งเวบ็ไซต์ความรพูนฐานกอนการสรางเวบไซต

เวบ็เบราวเ์ซอร ์(Web Browser)  คอื โปรแกรมทีใ่ชส้าํหรบัเปิดเวบ็เพจ   เวบเบราวเซอร (Web Browser)  คอ โปรแกรมทใชสาหรบเปดเวบเพจ   
เชน่  Microsoft Internet Explorer (IE), Google Chrome, Mozilla Firefox
ซ่ึงจะนํา URL : http://www readyplanet com/ซงจะนา URL : http://www.readyplanet.com/

ภาษา  HTMLภาษา  HTML
ภาษา  HTML ยอ่มาจากคาํวา่  Hypertext Markup Language

เป็นภาษาท่ีใช้สาํหรบัสร้างเวบ็เพจ  โดยจะไดร้บัการแปลหรอืการแสดงผลโดยเวบ็เปนภาษาทใชสาหรบสรางเวบเพจ  โดยจะไดรบการแปลหรอการแสดงผลโดยเวบ
เบราวเ์ซอรซ์ึง่สามารถแสดงไดท้ัง้ขอ้ความ  ภาพ  และเสยีง

9

ความรพ้ืน้ฐานก่อนการสรา้งเวบ็ไซต์ความรพูนฐานกอนการสรางเวบไซต

โดเมนเนม  (D i  N ) คอื ชือ่เรยีกเวบ็ไซต์โดเมนเนม  (Domain Name) คอ ชอเรยกเวบไซต
•     เป็นการลงทะเบยีนชือ่ใหก้บัเวบ็ไซตใ์นโลกอนิเทอรเ์น็ต  

่ ้•     โดเมนเนมทีข่อจดทะเบยีนจะตอ้งไมซ่ํ้ากบัใคร  
•     ควรตัง้ใหเ้กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์ หรอืเกีย่วขอ้งกบั
สนิคา้และการบรกิาร ใชค้าํงา่ย ๆ ใหจ้าํได ้ 
เชน่ makeupintrend.com , gmail.comเชน makeupintrend.com , gmail.com

10
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ความรพ้ืน้ฐานก่อนการสรา้งเวบ็ไซต์ความรพูนฐานกอนการสรางเวบไซต

ประเภทของ Domain แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท  คอื โดเมน 2 ระดบั  และโดเมน 3 ระดบัปร เภทของ Domain แบงไดเปน 2 ประเภท  คอ โดเมน 2 ระดบ  และโดเมน 3 ระดบ
Domain 2 ระดบั  มลีกัษณะดงัน้ี  hotmail.com , thai.net เป็นตน้ 
ประเภทองคก์ร
.Com กลุม่องคก์รการคา้
.Edu กลม่การศกึษา.Edu กลมุการศกษา
.Gov กลุม่องคก์รรฐับาล
.Mit กลม่องคก์รการทหารุ
.Net กลุม่การบรกิารเครอืขา่ย
.Org กลม่องคก์รอืน่ๆทีไ่มแ่สวงหาผลกาํไรg ุ ๆ

11

ความรพ้ืน้ฐานก่อนการสรา้งเวบ็ไซต์ความรพูนฐานกอนการสรางเวบไซต

Domain 3 ระดบั มลีกัษณะดงัน้ี  dora.co.th , onec.go.th , kois.go.krDomain 3 ระดบ มลกษณะดงน  dora.co.th , onec.go.th , kois.go.kr
Domain ประกอบดว้ย  
ช่ือโดเมน  ประเภทขององคก์ร และ ตวัย่อท่ีระบประเทศท่ีก่อตัง้ชอโดเมน , ประเภทขององคกร และ ตวยอทระบปุระเทศทกอตง
เชน่ www.google.co.th

์ประเภทขององคก์ร
                .go หน่วยงานรฐับาล
                .ac สถาบนัการศกึษา
                .co องคก์รธรกจิ                .co องคกรธุรกจ
                .or องคก์รอื่นๆ

12
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ความรพ้ืน้ฐานก่อนการสรา้งเวบ็ไซต์

   
link คือ ส่ิงท่ีสามารถคลิก แลว้ยา้ยจากเพจหน่ึงไปยงัอกีเพจหน่ึง

ความรพูนฐานกอนการสรางเวบไซต

   
link มีผลดี ทัง้ในทางสะดวกรวดเรว็ในการเปลีย่นเพจ 
้ ่ ่ ่ท ัง้ในการทาํ SEO เพือ่ใหต้ดิ google ยิง่ม ีlink มากเทา่ไร ยิง่ทาํใหม้โีอกาส

ติด google ไดม้ากเทา่นัน้ วธิกีารน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการทาํ SEO 

Link แบง่เป็น 2 แบบ 
ใ1.Link ภายใน เป็นการโยง link ภายในเวบ็ไซตเ์ดยีวกนัเอง 

2.Link ภายนอก เป็นการ link ออกไปหาเวบ็ไซตต์ามทีต่อ้งการ

13

ความรพ้ืน้ฐานก่อนการสรา้งเวบ็ไซต์

   การทาํ SEO (Search engine optimization ) คืออะไร

ความรพูนฐานกอนการสรางเวบไซต

   ( g p )
การทาํให ้search engine ชอบเวบ็ของเรานัน่เอง  

หลกัการทาํ SEO
•     วางโครงสรา้งเน้ือหา บทความของเวบ็ไซต ์ใหถ้กูใจ googleู g g
•  วาง Keyword ใหเ้ยอะและถกูที่
•      ทาํ Link  ภายใน ไปหาบทความของเราเอง
•      ทาํ Link จากภายนอก อาศยัพลงัจากเวบ็อืน่ๆเป็นตวัชว่ยดนั
•      Submit link ตามเวบ็บอรด์ และไดเรก็ทรอรี ่อยา่งสมํ่าเสมอ

14
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ความรพ้ืน้ฐานก่อนการสรา้งเวบ็ไซต์

SEM ยอ่มาจาก Search Engine Marketing (การตลาด Search Engine) และ

ความรพูนฐานกอนการสรางเวบไซต

SEM ยอมาจาก Search Engine Marketing (การตลาด Search Engine) และ
สว่นประกอบหลกัคดิคา่ธรรมเนียมการ (ทีเ่รยีกวา่ "รายการชาํระเงนิ") 
• Adwords ของ GoogleAdwords ของ Google
•     โฆษณาของ Facebook
•     โฆษณา Bing คน้หา     โฆษณา Bing คนหา
•     ลงโฆษณาแบนเนอร์
•     แสดงโฆษณา     แสดงโฆษณา

15

การวจิยัและวเิคราะห ์Keywordการวจยและวเคราะห Keyword

ื ่Keyword คือ คาํทีผู่ใ้ชใ้สล่งในชอ่ง Search 
เพือ่ให ้Search Engine หาผลลพัธท์ีเ่กีย่วขอ้งมาแสดง
การเลอืก Keyword ทีด่ ีคอื การคน้หาจดุเดน่ 
ของสนิคา้หรอืบรกิารของตนเองของสนคาหรอบรการของตนเอง

• ควรใส ่Keyword บน Title Tag
• ควรสอดแทรก Keyword บนเน้ือหาแต่ละหน้าของเวบ็ไซต์

16
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เขา้ใจความหมายและอารมณ์ของโทนสีเขาใจความหมายและอารมณของโทนส

ี ้ ็ ี ้ ์ ใ ี ิ• สีส้ม เป็นสีแหง่ความสร้างสรรค์ อบอุน่ สดใส มีสติปัญญา ความ
ทะเยอทะยาน

• สีแดง เป็นสีท่ีกระตุ้นระบบประสาทของเราได้รุนแรงท่ีสดุ ให้ความสกึ
เร้าใจ ต่ืนแต้น ท้าทาย ต่ืนตวัเราใจ ตนแตน ทาทาย ตนตว

• สีชมพู ให้ความรู้สกึอบอุน่ออ่นโยน นุ่มนวล ออ่นหวาน ความรัก
• สีเหลือง ให้ความรู้สกึแจ่มใส ความสดใส ความอบอุน่ ความร่าเริง
• สีเขียว เป็นสีท่ีเดน่ท่ีสดบนโลก ให้ความร้สกึร่มเยน็ สบายตา ผอ่น• สเขยว เปนสทเดนทสดุบนโลก ใหความรูสกรมเยน สบายตา ผอน
คลาย ปลอดภยั ทําให้เกิดความหวงัและสมดลุ

17

เขา้ใจความหมายและอารมณ์ของโทนสี

ี ํ ้ ิ ็ ี ี ่ ้ ื ็ ี

เขาใจความหมายและอารมณของโทนส

• สีนําเงนิ เป็นสีทีสร้างความสขุมุ เยือกเยน็ หนกัแน่นและละเอียด
รอบคอบ น่าเช่ือถือ

• สีฟ้า เป็นสีท่ีให้ความรู้สกึสงบเยือกเยน็ เป็นอิสระ ปลอดโปร่ง 
ี ่ ป็ ี ่ ้ ้ ใ ้ ้ ึ ี ่ ์ ่ ิ ้ ั ่ ้• สีมวง เป็นสีแหง่ผู้ รู้ ให้ความรู้สกึมีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลบั น่าค้นหา

• สีขาว ให้ความรู้สกึบริสทุธ์ สะอาด สดใสเบาบาง ออ่นโยนู ุ
• สีทอง ให้ความรู้สกึหรูหร่า โออ่า่ มีราคา สงา่งาม 

18
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คาํแนะนําพืน้ฐาน

การแกไ้ขขอ้ความ

สามารถแก้ไขข้อความโดย คลกิท่ี สญัลกัษณ์ ทกุสว่นบนหน้าเวบ็ไซต์
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จดัการรปูภาพบนหน้าเวบ็ไซต์

สามารถจดัการรูปภาพโดยคลกิท่ี ู
สญัลกัษณ์          ท่ีมมุขวาของทกุรูป
บนหน้าเวบ็ไซต์ 

่ ้ ิ ิ ์สามารถเปลียนตาํแหน่งรปูประกอบรายการด้วยวิธีการคลิกเมาส์
ลากแล้ววางในตาํแหน่งท่ีต้องการ

การจดัการเมนู และจดัเรยีง

สามารถคลกิลากย้ายเมนดู้านบน และเมนดู้านข้าง เพ่ือเปล่ียนตําแหน่งหรือนําไปวางใน
ํ ่ ี่ ้ ึ่ ้ ื ้ ี่ ี ื ิ ื่ ้ ไ ื่ ไ ้ตําแหน่งทีต้องการซงึแสดงด้วยพืนทีสีเหลือง และสามารถคลกิ            เพือแก้ไขชือเมนไูด้
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การเพิม่เมนูยอ่ย

สามารถเพ่ิมเมนใูหม ่เพ่ือแสดงเป็นเมนดู้านบน เมนดู้านข้าง รวมถงึสร้าง เมนยูอ่ย 
ซึง่จะแสดงผลภายใต้เมนหลกั โดยคลกิท่ีลกศรข้างๆเมนหลกั จะปรากฎพืน้ท่ีสําหรับเมนซงจะแสดงผลภายใตเมนหูลก โดยคลกทลกูศรขางๆเมนหูลก จะปรากฎพนทสาหรบเมนู
ยอ่ย ให้ทําการลากเมนหูน้าใหมไ่ปยงัพืน้ท่ีภายใต้เมนหูลกัท่ีต้องการ 

การเลอืก Theme บนหน้าเวบ็ไซต์

•  สามารถกาํหนดสพีืน้หลงั สตีวัอกัษร และรปูแบบตวัอกัษร ของทุกสว่นในหน้าเวบ็ไซต์
•  สามารถเลอืก Theme สาํเรจ็รปู มาปรบัแต่งเพิม่เตมิ แลว้บนัทกึรปูแบบทีป่รบัแต่งเองเอาไวไ้ดถ้งึ 3 รปูแบบ 
วิธีการจดัการวธการจดการ
•  เลอืก เมนูตกแต่ง
•  ระบบแสดง Theme สาํเรจ็รปู ใหค้ลกิเลอืกรปูแบบตามทีต่อ้งการ
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การเลอืก Theme บนหน้าเวบ็ไซต์ (ต่อ)

ระบบจะแสดงพืน้ทีใ่หก้าํหนดสพีืน้หลงั สตีวัอกัษร และรปูแบบตวัอกัษร ของทุกสว่นในหน้าเวบ็ไซต ์และทาํการบนัทกึู ุ
เมือ่เลอืกแบบอกัษร จะม ีFonts พเิศษสวยงาม หรอื Fonts มาตรฐาน กวา่ 60 รปูแบบ 

การจดัการภาพสว่นหวั
ในกรณีท่ีไม่ต้องการแสดงรปูภาพส่วนหวัทัง้ 9 รปู 

ใหค้ลกิสญัลกัษณ์  เพือ่ซ่อนภาพสว่นหวั 

รปูภาพสว่นหวัสามารถใสไ่ดส้งูสดุอยูท่ี ่9 รปู
•     หากเลอืกแสดงโลโก ้รปูภาพสว่นหวัจะใสไ่ดส้งูสดุอยูท่ี ่7 รปูู ู ุ ู ู
•     หากเลอืกไมแ่สดงโลโก ้รปูภาพสว่นหวัจะใสไ่ดส้งูสดุอยูท่ี ่9 รปู
นามสกลุของไฟลร์ปูภาพท่ีรองรบั : .jpg , .gif , .png
ขนาดของรปท่ีเหมาะสมคือ :105x63 pixelsขนาดของรปูทเหมาะสมคอ :105x63 pixels
ขนาดของไฟลร์ปู : ไมเ่กนิ 5 MB
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การจดัการสว่นโลโก้

นําเมาสว์างทีต่าํแหน่งของรปูโลโก ้ระบบจะแสดงไอคอน  
ใหนํ้าเมาสไ์ปวางทีไ่อคอนนัน้ และคลกิแกไ้ขรปภาพใหนาเมาสไปวางทไอคอนนน และคลกแกไขรปูภาพ
ระบบแสดงหน้าต่างสาํหรบั Upload รปูภาพ ใหค้ลกิที ่Upload ภาพใหม่

การจดัการสว่นภาพพืน้หลงั

1

2 3

แสดงครัง้เดียว : ควรเตรยีมภาพใหม้ขีนาดทีเ่หมาะสมคอื 1280x800 pixels
แสดงต่อเน่ือง : เหมาะสาํหรบักรณีทีภ่าพพืน้หลงัเป็นภาพขนาดเลก็ จงึควร
เลอืกใหก้ารแสดงผลภาพแสดงต่อเน่ืองจนเตม็สว่นพืน้หลงัเลอกใหการแสดงผลภาพแสดงตอเนองจนเตมสวนพนหลง
แสดงพอดีจอ : ควรเตรยีมภาพทีเ่หมาะสมคอื 1280x800 pixels หากภาพมี
ขนาดเลก็ระบบจะขยายภาพนัน้ใหเ้ตม็จอ สง่ผลใหภ้าพแสดงผลไมช่ดัเจน
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การจดัการเมนู
เมนูประเภท บทความ / สนิคา้

1
22

3

เพ่ิมเมนู หรือสร้างหน้าใหม ่สาํหรบัแสดงผลขอ้มลู รปูภาพ ของสนิคา้หรอืบรกิาร
่ ่1. ทีเ่มนูดา้นขา้ง คลกิปุม่ "เพ่ิมเมนู“

2. ปรากฎหน้าต่าง "เลือกประเภทเมนู" ใหค้ลกิปุม่ "บทความ/สินค้า“
3 จากนัน้ในหน้าต่าง "เพ่ิมหน้าใหม่" ทา่นสามารถตัง้ช่ือบทความหรอืช่ือสินค้า (สามารถ3. จากนนในหนาตาง "เพมหนาใหม" ทานสามารถตงชอบทความหรอชอสนคา (สามารถ

ประยกุตใ์หบ้ทความแสดงรายละเอยีดสนิคา้ ราคา และปุม่สัง่ซือ้ได)้ ตามตอ้งการ 
จากนัน้ "บนัทึก"

การจดัการเมนู
เมนูประเภท บทความ / สนิคา้ (ต่อ)

หมายเลข 1 คอื หวัข้อเน้ือหา แสดงผลเป็นชือ่เมนูและเป็นหวัขอ้หลกัของหน้าเน้ือหาเวบ็ไซตแ์ต่ละ
หน้าซึง่สามารถเปลีย่นชือ่หรอืแกไ้ขได้
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การจดัการเมนู
เมนูประเภท บทความ / สนิคา้ (ต่อ)

2

หมายเลข 2 คอื หวัข้อย่อยเน้ือหา เป็นคาํอธบิายเพิม่เตมิของหวัขอ้เน้ือหาหมายเลข 2 คอ หวขอยอยเนอหา เปนคาอธบายเพมเตมของหวขอเนอหา

การจดัการเมนู
เมนูประเภท บทความ / สนิคา้ (ต่อ)

3

หมายเลข 3 คอื รปูภาพประกอบรายการ สามารถใสร่ปูภาพประกอบรายการในแต่หน้าได ้4 
รป โดยสามารถลากเปลีย่นสลบัตาํแหน่งของแต่ละรปได ้ หรอืคลกิซ่อน หากไมต่อ้งการใหแ้สดงรปรปู โดยสามารถลากเปลยนสลบตาแหนงของแตละรปูได  หรอคลกซอน หากไมตองการใหแสดงรปู
ประกอบรายการได้
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การจดัการเมนู
เมนูประเภท บทความ / สนิคา้ (ต่อ)

44

้ ้ ้หมายเลข 4 คอื รายละเอียดเน้ือหา สามารถพมิพเ์น้ือหาสนิคา้หรอืบรกิารในสว่นน้ีไดโ้ดยตรง โดย
ระบบจะทาํการบนัทกึขอ้มลูใหอ้ตัโนมตั ิ
หรอื แกไ้ขขอ้มลโดยใชเ้ครือ่งมอื Text Editor ตกแต่งเพิม่เตมิ นําเมาสไ์ปวางตาํแหน่งรายละเอยีดหรอ แกไขขอมลูโดยใชเครองมอ Text Editor ตกแตงเพมเตม นาเมาสไปวางตาแหนงรายละเอยด
เน้ือหา จะปรากฎสญัลกัษณ์  และคลกิ "แกไ้ขดว้ย Text Editor"

การจดัการเมนู
เมนูประเภท บทความ / สนิคา้ (ต่อ)

แกไ้ขรายละเอยีดเน้ือหา ดว้ย Text Editor เชน่ การทาํตวัอกัษรหนา  เปลีย่นสตีวัอกัษร  ใสร่ปภาพแกไขรายละเอยดเนอหา ดวย Text Editor เชน การทาตวอกษรหนา , เปลยนสตวอกษร, ใสรปูภาพ
เพิม่เตมิดว้ยเครือ่งมอื Insert/Edit Image, ผกูลงิคด์ว้ยเครือ่งมอื Insert/Edit Link เป็นตน้ 
เมือ่แกไ้ขขอ้มลูเรยีบรอ้ยตามความตอ้งการแลว้ คลกิ "บนัทกึ"ู
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การจดัการเมนู
้เมนูประเภท อลับัม้รปู

ระบบอลับัม้รป (Photo Gallery) คอื ระบบทีแ่สดงรปถ่ายของสนิคา้หรอืบรกิารของเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นระบบอลบมรปู (Photo Gallery) คอ ระบบทแสดงรปูถายของสนคาหรอบรการของเวบไซตอยางเปน
ระเบยีบ แสดงผลอยา่งสวยงามน่าสนใจ และเพิม่รปูภาพใน Gallery ไมจ่าํกดัจาํนวน 
1. ทีเ่มนูดา้นขา้ง ปุม่ "เพ่ิมเมนู“

้2. ปรากฎหน้าต่าง "เลือกประเภทเมนู"  เลอืกปุม่ "อลับัม้รปู“
3. "เพ่ิมอลับัม้รปูใหม่" ใหต้ัง้ชือ่อลับัม้รปูและใสข่อ้ความอธบิายอลับัม้ตามตอ้งการ แลว้ปุม่ "บนัทึก"

การจดัการเมนู
้เมนูประเภท อลับัม้รปู (ต่อ)

4. เมนอลับัม้รปทีเ่พิง่เพิม่ทีเ่มนดา้นขา้ง  4. เมนูอลบมรปูทเพงเพมทเมนูดานขาง  
สามารถใสร่ปูภาพในอลับัม้ โดยเลอืกปุม่ 
"Upload ภาพใหม่" 

้(คุณสมบตัขิองรปูภาพทีจ่ะอพัโหลดในระบบอลับัม้รปู นามสกุล
ของไฟลร์ปูภาพทีร่องรบั : .jpg , .gif , .png และขนาดของ
ไฟลร์ปู : ไมเ่กนิ 5 MB)ู
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การจดัการเมนู
เมนูประเภท Link Menu

1. ทีเ่มนูดา้นขา้ง คลกิปุม่ "เพ่ิมเมนู“

2.     เลือกประเภทเมนู  ใหค้ลกิปุม่ "Link Menu“
3.     กรอกชือ่ Link Menu : ตัง้ชือ่เมนูตามตอ้งการ

่URL : ใหใ้ส ่URL ของหน้าเวบ็ไซตป์ลายทางทีต่อ้งการลงิคไ์ปถงึ
ประเภทการเปิด Link  เลอืกเปิดทบัหน้าเดมิ เมือ่ Link ไปภายในเวบ็ 
แล  เลอืกเปิดหน้าใหม ่เมือ่ Li k ไปเวบ็ภายนอกและ เลอกเปดหนาใหม เมอ Link ไปเวบภายนอก

การจดัการเมนู
เมนูประเภท เวบ็บอรด์

1  ทีเ่มนดา้นขา้ง คลกิปม่ "เพ่ิมเมน“1  ทเมนูดานขาง คลกปมุ เพมเมนู
2. "เลือกประเภทเมนู" ใหค้ลกิปุม่ "เวบ็บอรด์“
3  ตัง้ชือ่เวบ็บอรด์และขอ้ความอธบิายการใชง้านเวบ็บอรด์ไดต้ามตอ้งการ
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การจดัการเมนู
เมนูประเภท เวบ็บอรด์(ต่อ)วิธีสร้างกระทู้

1. เลอืกเมนู สรา้งกระทูใ้หม่
้ ใ ้ ้ ไ ้ ่ ั ้ ้2. กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น ไดแ้ก่ หวัขอ้กระทู,้ 

ขอ้ความอธบิายหรอืเน้ือหาของกระทู,้ ชือ่ผูส้รา้งกระทู,้ 
และรหสัป้องกนัสแปม จากนัน้คลกิปุม่ สร้างกระทู้ใหม่

การจดัการเมนู
เมนูประเภท เวบ็บอรด์(ต่อ)วิธีสร้างกระทู้ (ต่อ)

3. แสดงผลกระทูท้ีส่รา้งใหมใ่นหน้าเวบ็บอรด์ สามารถคลกิทีช่ือ่กระทูท้ีต่อ้งการเพือ่ดรูายละเอยีดและแสดงความ
คดิเหน็ในกระทไ้ด ้คดเหนในกระทไูด 
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การจดัการเมนู
เมนูประเภท เวบ็บอรด์(ต่อ)ส่วนแสดงความคิดเหน็ของกระทู้ (ต่อ)

หน้ารายละเอยีดกระท ้จะปรากฎสว่นสาํหรบัแสดงความคดิเหน็ 2 รปแบบหนารายละเอยดกระท ูจะปรากฎสวนสาหรบแสดงความคดเหน 2 รปูแบบ
1. ส่วนแสดงความคิดเหน็ในระบบโดยตรง

การจดัการเมนู
เมนูประเภท เวบ็บอรด์(ต่อ)

2. Facebook Commentซึง่ระบบจะเชือ่มต่อกบั Facebook Account 
ส่วนแสดงความคิดเหน็ของกระทู้ (ต่อ)

ของผูแ้สดงความคดิเหน็  โดยสามารถเลอืกใหค้วามคดิเหน็ทีเ่ขยีนใน Facebook Comments 
แสดงบนหน้า Profile Facebook
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การจดัการเมนู
เมนูประเภท เวบ็บอรด์(ต่อ)วิธีแก้ไขเวบ็บอรด์(ต่อ)

สามารถนําเมาส์ไปคลกิในบริเวณช่ือเว็บบอร์ดและคําอธิบายเว็บบอร์ด เพ่ือเปลีย่นแปลงแก้ไข
ข้อมลูได้

การจดัการเมนู
เมนูประเภท เวบ็บอรด์(ต่อ)วิธีลบกระทู้และความคิดเหน็(ต่อ)

การลบกระทู ้ เพยีงคลกิทีไ่อคอน        ถงัขยะทีอ่ยูด่า้นขวาของกระทูแ้ละคลกิ "ตกลง" ระบบจะทาํู ู ู
การลบกระทูด้งักลา่วออกจากระบบเวบ็บอรด์
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การจดัการเมนู
เมนูประเภท เวบ็บอรด์ (ต่อ)วิธีลบกระทู้และความคิดเหน็(ต่อ)

การลบความคดิเหน็ในกระทู ้ คลกิเขา้ไปในหน้ารายละเอยีดของกระทูท้ีต่อ้งการ จากนัน้ คลกิที่
่ไอคอน        ถงัขยะทีอ่ยูด่า้นขวาของความคดิเหน็และคลกิ "ตกลง" ระบบจะทาํการลบความคดิเหน็

ดงักลา่วออกจากกระทูน้ัน้

การจดัการเมนู
เมนูประเภท เวบ็บอรด์ (ต่อ)วิธีลบเวบ็บอรด์(ต่อ)

นําเมาสไ์ปวางทีเ่มนูเวบ็บอรด์ทีต่อ้งการลบ จะปรากฎสญัลกัษณ์         ใหนํ้าเมาสไ์ปวางทีู่ ฎ
สญัลกัษณ์คลกิตวัเลอืก "ลบเวบ็บอรด์" และคลกิ "ตกลง"  เพือ่ยนืยนัการลบเมนูเวบ็บอรด์
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การจดัการเมนู
เมนูประเภท หน้ารวมเวบ็บอรด์

1  ทีเ่มนดา้นขา้ง คลกิปม่ "เพ่ิมเมน“1  ทเมนูดานขาง คลกปมุ เพมเมนู
2. "เลือกประเภทเมนู" ใหค้ลกิปุม่ “หน้ารวมเวบ็บอรด์“
3  ตัง้ชือ่เวบ็บอรด์และขอ้ความอธบิายการใชง้านเวบ็บอรด์ไดต้ามตอ้งการ

การจดัการเมนู
เมนูประเภท หน้ารวมเวบ็บอรด์ (ต่อ)

ป ็ ์ ี่ ิ่ ใ ่ ี่ ้ ้ปรากฎเมนู รวมเวบ็บอรด์ ทเีพมิใหมท่เีมนูดา้นขา้ง 
(สามารถลากยา้ยสลบัตาํแหน่งเมนูดว้ยวธิกีาร Drag Drop ได)้ โดยระบบจะดงึเวบ็
บอรด์กล่มต่าง ๆ มาแสดงผลในหน้ารวมเวบ็บอรด์โดยอตัโนมตัิบอรดกลุมตาง ๆ มาแสดงผลในหนารวมเวบบอรดโดยอตโนมต
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การจดัการเมนู
เมนูประเภท หน้ารวมเวบ็บอรด์ (ต่อ)

็ ์ ี่ ้ ั ํ ็ ์ ่ ่แสดงผลเมนูรวมเวบ็บอรด์ทเีมนูดา้นบนระดบั 1 และนําเมนูเวบ็บอรด์กลุม่ต่าง ๆ 
แสดงเป็นเมนูดา้นบนระดบั 2

การจดัการเมนู
เมนูประเภท หน้ารวมเวบ็บอรด์

ั ่  ็ ์ ี่ ้ ั  1 ํ ็ ์ ่ ่   ตวอยาง แสดงผลเมนรูวมเว็บบอร์ดทีเมนดู้านบนระดบั 1 และนาเมนเูวบ็บอร์ดกลุม่ตา่ง ๆ 
จดัเก็บในคลงัเนือ้หาเพ่ือซอ่นการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ แตย่งัสามารถใช้งานเว็บบอร์ด
ทกๆกลม่ผา่นหน้ารวมเว็บบอร์ดได้ตามปกติทกุๆกลมุผานหนารวมเวบบอรดไดตามปกต
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การจดัการเมนู
เมนูประเภท หน้ารวมเวบ็บอรด์ (ต่อ)

วิธีลบเวบ็บอรด์

ํ ์ไป ี่ ็ ์ ี่ ้  ป ั ั ์   ใ ้ ํ ์ไป ี่นาเมาส์ไปวางทเมนเูวบบอร์ดทต้องการลบ จะปรากฎสญลกษณ์   ให้นาเมาส์ไปวางท
สญัลกัษณ์ดงักลา่ว คลกิตวัเลอืก "ลบเว็บบอร์ด" และคลกิ "ตกลง"  เพ่ือยืนยนัการลบเมนู
เว็บบอร์ดกลม่นัน้ ๆเวบบอรดกลมุนน ๆ

การจดัการ widget brandner
่วธิเีพิม่ Link Banner Widget

สามารถเพ่ิมรปภาพแบนเนอร์ท่ีเมนด้านข้างเพ่ือลงิค์ไปยงัหน้าเว็บไซต์ปลายทางท่ีต้องการ ู ู
ทัง้ภายในเว็บไซต์ของทา่นและเว็บไซต์อ่ืนๆ โดยวิธีการ เพ่ิม Link Banner มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ทีเ่มนูดา้นขา้ง คลกิปุม่ "เพ่ิม Widget“
2 ปรากฎหน้าต่าง "เลือกประเภท Widget" ใหค้ลกิปม่ "Link 2. ปรากฎหนาตาง เลอกประเภท Widget ใหคลกปุม Link 

Banner"
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การจดัการ widget brandner
่วธิเีพิม่ Link Banner Widget (ต่อ)

3. เพ่ิม Link Banner"3. เพม Link Banner
จากนัน้ คลกิปุม่ "เลือกไฟลร์ปู“
4.เลอืกรปูภาพ เป็นไฟล ์.jpg , .gif , 
และ .png

ป ื   ี ้ ไ ่ ิ  200 i l  ไฟ ์ ป  ไ ่ ิ  5 MB)ขนาดของรปูคอ : มความกวางไมเกน 200 pixels และขนาดของไฟลรปู : ไมเกน 5 MB)

การจดัการ widget brandner
่วธิเีพิม่ Link Banner Widget (ต่อ)

5. รปูภาพทีอ่พัโหลดในหน้าต่าง เพิม่ Link Banner จากนัน้ทาํการกรอกขอ้มลูในู ู
URL : ใหใ้ส ่URL ของหน้าเวบ็ไซตป์ลายทางทีต่อ้งการลงิคไ์ปถงึ
ประเภทการเปิด Link : ถา้เป็นลงิคภ์ายใน ใหแ้สดงผลทบัหน้าต่างเดมิ ถา้เป็นลงิคภ์ายนอก
ื ป็ ้ ใ ิ ป่ ั ึเลอืกเป็นหน้าต่างใหม ่คลกิปมุ บนัทกึ
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การจดัการ widget brandner
่วธิเีพิม่ แบบฟอรม์ Widget

1. ทีเ่มนูดา้นขา้ง คลกิปุม่ "เพ่ิม Widget“
2. ปรากฎหน้าต่าง "เลือกประเภท Widget" ใหค้ลกิปุม่ 

"แบบฟอรม์“

การจดัการ widget brandner
่วธิเีพิม่ แบบฟอรม์ Widget (ต่อ)

ให้เลอืกใช้แบบฟอร์มท่ีต้องการแสดงผลในหน้าตา่ง "เลือกแบบฟอร์ม" ซึง่สามารถเลอืกใช้งาน
้ ่ ่ได้ทัง้แบบฟอร์มมาตรฐานทีระบบสร้างมาให้ หรือใช้งานแบบฟอร์มอิสระทีเว็บมาสเตอร์เป็น

ผู้สร้างเองได้ 
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การจดัการ widget brandner
่วธิเีพิม่ แบบฟอรม์ Widget (ต่อ)

การแก้ไขและลบ Widget แบบฟอรม์
นําเมาส์ไปวางที่เมนที่ต้องการ จะปรากฎสญัลกัษณ์      ให้นําเมาส์ไปวางที่นาเมาสไปวางทเมนูทตองการ จะปรากฎสญลกษณ      ใหนาเมาสไปวางท
สัญลักษณ์ดังกล่าว เลือก "เลือกแบบฟอร์ท่ีสร้างไว้" เพื่อเลือกแสดงผล
แบบฟอรม์ชดอื่น ๆ หรอืหากไม่ตอ้งการแสดงผล Widget แบบฟอรม์น้ีบนหน้าแบบฟอรมชุดอน ๆ หรอหากไมตองการแสดงผล Widget แบบฟอรมนบนหนา
เวบ็ไซตแ์ลว้ ใหค้ลกิเลอืก "ลบแบบฟอรม์ออกจากส่วนน้ี" 

การจดัการ widget brandner
่วธิเีพิม่ แบบฟอรม์ Widget (ต่อ)

การตรวจสอบข้อมลูเมื่อมีผูก้รอกแบบฟอรม์
็ ้ ใ ้ ิ ่ ั ้ ิ ่ ัระบบจะเกบ็ขอ้มลูในเมนู "ข้อมูลติดต่อ" หวัขอ้ "รายการติดต่อกลบั"  สามารถ

เลอืกดูรายละเอยีดการกรอกแบบฟอร์มได้ทุกแบบฟอร์มหรอืแยกขอ้มูลใหแ้สดง
ฟ ์ ี่ ้ ไ ้ ้ ้ ฟ ์เฉพาะแบบฟอรม์ทตีอ้งการได ้ สามารถ Export รายงานขอ้มลูผูก้รอกแบบฟอรม์

ออกมาในรปูแบบไฟล ์Microsoft Excel ได้
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การจดัการ widget brandner
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ HTML Widget

1. ทีเ่มนูดา้นขา้ง คลกิปุม่ "เพ่ิม Widget“
2. ปรากฎหน้าต่าง "เลือกประเภท Widget" ใหค้ลกิปุม่ “HTML“

การจดัการ widget brandner
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ HTML Widget (ต่อ)

นํา HTML Code วางลงในชอ่งดา้นลา่งน้ี (ไมร่องรบั <script> หรอื <javascript>)
่ ้ทาํการวางโคด้ HTML ทีค่ดัลอกมาในช่องว่าง และคลกิ "บนัทกึ" (ในตวัอย่างน้ี 

เป็นโคด้นบัผูช้มเวบ็ไซตจ์ากเวบ็ www.histats.com คะ่)

ตวัอย่าง HTML Widgetตวอยาง HTML Widget
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การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Social Buttons

ระบบเว็บไซต์พร้อมใช้ VelaEasy มีระบบเลือกแสดงปุ่ม เชื่ อมต่อกับ  Social 
Network อยา่ง Facebook , Twitter, Google+ , Linkedln, Pinterestทาํใหผู้เ้ขา้ชม
เวบ็ไซตส์ามารถกด Like , Tweet หรอืแชรข์อ้มลูสนิคา้หรอืบรกิารจากเวบ็ไซตไ์ปยงั

่หน้า Profile ของผูเ้ขา้ชมหรอืแนะนําใหเ้พือ่นบนเวบ็ไซต ์Social Network

2

1

การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ HTML Widget (ต่อ)
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การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ HTML Widget (ต่อ)

การปิด Section Social Buttons หากไมต่อ้งการให ้Social Buttons แสดงผลบนหน้า
เวบ็ไซตส์ามารถตัง้คา่ไดโ้ดย นําเมาสไ์ปวางในบรเิวณ Section Social Buttons จะปรากฎเวบไซตสามารถตงคาไดโดย นาเมาสไปวางในบรเวณ Section Social Buttons จะปรากฎ
สญัลกัษณ์     จากนัน้คลกิคาํสัง่ "ลบ Section น้ี" และคลกิ "ตกลง" 

การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์

สามารถเพิม่แบบฟอรม์ตดิตอ่กลบัในหน้าเวบ็ไซต ์เพือ่ใหผู้เ้ขา้ชมเวบ็ไซตก์รอกขอ้มลู
สาํหรบัตดิตอ่กลบั  โดยมใีหเ้ลอืกใช ้2 รปูแบบ คอื แบบฟอรม์าตฐาน และ แบบฟอรม์
กาํหนดเอง 

22

1
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การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์ (ต่อ)

1. แบบฟอรม์มาตรฐาน คอื แบบฟอรม์ตดิตอ่กลบัทีร่ะบบกาํหนดหวัขอ้เพือ่รบัการ
่กรอกขอ้มลูมาใหแ้ลว้ ประกอบดว้ยหวัขอ้ ชือ่, นามสกุล, เบอรโ์ทรศพัท,์ อเีมลแอดเดรส, 

และขอ้ความ

การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์ (ต่อ)

2. แบบฟอร์มกาํหนดเอง คือ แบบฟอร์มท่ีกําหนดหวัข้อและรูปแบบของชอ่งรับข้อมลูใน
้แบบฟอร์มได้เองตามต้องการ  โดยมีวิธีการจดัการแบบฟอร์มกําหนดเอง ดงันี

     2.1. วธีิเพิ่มแบบฟอร์มใหม่ เพ่ิม Section แบบฟอร์มตามขัน้ตอนในข้อท่ี 1. 
่เมือปรากฎแบบฟอร์มมาตรฐานแล้ว ให้นําเมาส์เข้าไปในบริเวณแบบฟอร์ม จะปรากฎ

สญัลกัษณ์       เม่ือนําเมาส์ไปชีท่ี้สญัลกัษณ์ให้คลกิตวัเลือก "สร้างแบบฟอร์มใหม่"
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การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์ (ต่อ)

อกีรปแบบหน่ึงคอื ไปทีเ่มน "ตกแต่ง" จากนัน้คลกิ "แบบฟอรม์" อกรปูแบบหนงคอ ไปทเมนู ตกแตง  จากนนคลก แบบฟอรม  
แลว้คลกิปุม่ "เพ่ิมฟอรม์ใหม"่

การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์ (ต่อ)หมายเลข 1 หวัขอ้และคาํอธบิายแบบฟอรม์ 

หมายเลข 2 หวัขอ้ของชอ่งรบัขอ้มลู
่ ่ ่หมายเลข 3 ชือ่ปุม่สง่ขอ้มลู     หมายเลข 4 ชือ่แบบฟอรม์สาํหรบัอา้งองิ ซึง่จะแสดงผลใหเ้วบ็

มาสเตอรเ์หน็เฉพาะในสว่นแกไ้ขเวบ็ไซต ์ไมแ่สดงผลบนหน้าเวบ็ไซตจ์รงิคะ่
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การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์(ต่อ)

สามารถเพิม่ชอ่งรบัขอ้มลูในรปูแบบ Text Box (รบัขอ้มลูบรรทดัเดยีว เชน่ ชือ่ เบอรโ์ทรศพัท)์ 
่หรอื Textarea (รบัขอ้มลูหลายบรรทดั เชน่ ทีอ่ยู ่ ชอ่งสาํหรบัแสดงความคดิเหน็) โดยคลกิลากไอคอน 

Textbox หรอื Textarea ทีอ่ยูท่างขวา ไปวางในแบบฟอรม์ดา้นซา้ย

การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์(ต่อ)

เมือ่เพิม่ชอ่งรบัขอ้มลูแลว้ สามารถแกไ้ขหวัขอ้และ ย้ายสลบัตาํแหน่งของหวัข้อ  ใหแ้สดงผล ู
ก่อน - หลงั ไดต้ามตอ้งการ เพยีงนําเมาสไ์ปชีบ้รเิวณชอ่งรบัขอ้มลูทีต่อ้งการ จะปรากฎ     ใหค้ลกิเมาส์
คา้งไวแ้ละลากชอ่งขอ้มลูไปยงัตาํแหน่งทีต่อ้งการ ดงัรปูตวัอยา่ง
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การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์(ต่อ)

ทําการปรับตัง้คา่แบบฟอร์มแบบฟอร์มใหมเ่สร็จเรียบร้อยตามต้องการแล้ว คลกิปุ่ ม "บันทกึ"

การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์(ต่อ)

ระบบจะแสดงผลแบบฟอร์มท่ีสร้างใหมใ่นหน้า "แบบฟอร์ม"  ซึง่ทา่นสามารถคลกิ      เพ่ือกลบัไปแก้ไข
แบบฟอร์ม หรือคลกิ     เพ่ือลบแบบฟอร์มได้คะ่
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การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์ (ต่อ)

วิธีเลือกใช้แบบฟอรม์กาํหนดเองบนหน้าเวบ็ไซตท่ี์ต้องการ คลกิเขา้สูห่น้าเวบ็ไซตท์ีต่อ้งการ ู
แลว้เพิม่ Section แบบฟอรม์เมือ่ปรากฎแบบฟอรม์มาตรฐานแลว้ ใหนํ้าเมาสเ์ขา้ไปในบรเิวณแบบฟอรม์ 
จะปรากฎสญัลกัษณ์      เมือ่นําเมาสไ์ปชีท้ีส่ญัลกัษณ์ดงักลา่วแลว้ ใหค้ลกิตวัเลอืก "เลือกแบบฟอรม์

ี่ ้ ไ ้จากทีสรา้งไว้"

การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์ (ต่อ)

"เลือกแบบฟอร์ม" ให้คลกิเลือกใช้แบบฟอร์มกําหนดเอง"เลอกแบบฟอรม" ใหคลกเลอกใชแบบฟอรมกาหนดเอง
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การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section แบบฟอรม์ (ต่อ)

การแก้ไขหรือลบฟอร์มกาํหนดเอง **
่แบบฟอร์มมาตรฐาน และ แบบฟอร์มที่มีการใช้งานอยู่ ระบบจะไม่อนุญาตให้ลบ

สาํหรับแบบฟอร์มกําหนดเองท่ีถกูเลือกใช้งานบนหน้าเว็บไซต์แล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้ลบ
สาํหรับแบบฟอร์มกาํหนดเองที่ถกยกเลิกหรือไม่มีการเลือกใช้งาน เข้าไปท่ีเมน "ตกแต่ง" คลกิ สาหรบแบบฟอรมกาหนดเองทถูกยกเลกหรอไมมการเลอกใชงาน เขาไปทเมน ู"ตกแตง" คลก 
"แบบฟอร์ม" ระบบจะแสดงผลเคร่ืองมือ   เพ่ือกลบัไปแก้ไขแบบฟอร์ม และ  เพ่ือลบแบบฟอร์มได้

การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section Show Box

Show Box" หรอื "การเพ่ิมกล่องแสดงรายการ" จะปรากฎหวัขอ้น้ีในทกุๆหน้า
่ ่ ่ ้เวบ็ไซต ์ เป็นการเลอืกแสดงกลุม่สนิคา้หรอืบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาหรอืเป็น

กลุม่ขอ้มลูเดน่ทีต่อ้งการประชาสมัพนัธเ์พิม่เตมิ

2

1
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การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section Show Boxes (ต่อ)

S S ใ ้ ็ ไ ์ ั ้ ิ ป่ ิ่ ่Section Show Boxes ในหน้าเวบ็ไซต ์ จากนน คลกิปมุ "เพิมกลองแสดงรายการ" 

การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section Show Boxes (ต่อ)

ื ่ ิ ื ี่ ื่ ี่ ้"เลือกกลองแสดงรายการ"  คลกิเลอืกทชีอืรายการทตีอ้งการแสดงผล  

Page 39 of 52

�������



การจดัการ Section
วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section Show Boxes (ต่อ)วธเพม วธเพม Section Show Boxes (ตอ)

สามารถเพิม่กลอ่งแสดงรายการและทาํการ Drag & Drop หรอืใชเ้มาส ์ลากและวาง เพือ่
ไ ไสลบัตาํแหน่งการแสดงผลของกลอ่งรายการไดต้ามตอ้งการได ้

สามารถจดัวางได้
แบบ 1 column
และ 2 column ใน
หน้าเวบ็ไซต์

การจดัการ Section
วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section Show Boxes (ต่อ)วธเพม วธเพม Section Show Boxes (ตอ)

สามารถกาํหนดการแสดงผลของกลอ่งแสดงรายการแต่ละกลุม่ได ้โดยนําเมาสไ์ปชีท้ี่
์ ่ ้สญัลกัษณ์     ของกลอ่งรายการทตีอ้งการ จะปรากฎตวัเลอืกการแสดงผลดงันี  
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การจดัการ Section
วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section Show Boxes (ต่อ)วธเพม วธเพม Section Show Boxes (ตอ)

เปล่ียนรปูแบบกล่อง สามารถเลอืกรปูแบบกลอ่งแสดงรายการไดท้ัง้หมด 3 รปูแบบ  

การจดัการ Section
วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section Show Boxes (ต่อ)วธเพม วธเพม Section Show Boxes (ตอ)

 ลบกล่องแสดงรายการ สามารถเลอืกลบกลอ่งรายการทีไ่มต่อ้งการแสดงผลบนหน้า
ไ ์ โ ่เวบ็ไซต ์โดยคลกิทตีวัเลอืก "ลบกลอ่งแสดงรายการ" และคลกิ "ตกลง"
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การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section Comments

เพ่ือผู้ เข้าชมเวบ็สามารถแสดงทศันคต ิความคดิเหน็ตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่ข่าว สนิค้า และข้อเขียน
่ ้บทความทีอยูบ่นเวบ็ไซต์นัน้ ๆ

2

1

การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section Comments(ต่อ)

เพ่ือผู้ เข้าชมเวบ็สามารถแสดงู
ทศันคต ิความคดิเหน็ตา่ง ๆ ท่ี
มีตอ่ข่าว สนิค้า และข้อเขียน
บทความท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์นัน้ ๆ

Page 42 of 52

�������



การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section ราคา

V l E เป็นหน้ารายละเอยีดสนิคา้พรอ้มจาํหน่ายบนหน้าเวบ็ไซต ์ สามารถVelaEasy เปนหนารายละเอยดสนคาพรอมจาหนายบนหนาเวบไซต  สามารถ
กาํหนดการแสดงผลราคาของสนิคา้ชิน้นัน้ ๆ และปุม่สัง่ซือ้ได ้

1
2

การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section ราคา (ต่อ)

Section ราคาสินค้าพร้อมปุ่ มสัง่ซ้ือสินค้าบนหน้าเวบ็ไซต ์ระบบจะแสดงผลราคาุ
สนิคา้ชิน้นัน้ ๆ พรอ้มปุม่สาํหรบัสัง่ซือ้บนหน้าเวบ็ไซต ์โดยทา่นสามารถพมิพร์าคาสนิคา้
ตามตอ้งการทีช่อ่งราคา
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การจดัการ Section
่ ่วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section ราคา (ต่อ)

กรณีท่ีต้องการแสดงเฉพาะราคาสินค้า (ไม่แสดงปุ่ มสัง่ซ้ือ) สามารถตัง้คา่ไดโ้ดย ุ
นําเมาสไ์ปวางในบรเิวณ Section ราคา จะปรากฎสญัลกัษณ์    
จากนัน้เลอืกคาํสัง่ "แสดง/ซ่อนปุม่สัง่ซือ้" เพือ่เปิดหรอืปิดการแสดงผลปุม่สัง่ซือุ้ ุ

การจดัการ Section
่ ่ ้วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section รายการยอ่ยภายใตห้วัขอ้น้ี

สามารถแสดงผลรายการสนิคา้ชิน้อืน่ทีเ่ป็นเมนระดบั 2 อยภ่ายใตห้วัขอ้เดยีวกนัภายใต้สามารถแสดงผลรายการสนคาชนอนทเปนเมนูระดบ 2 อยภูายใตหวขอเดยวกนภายใต
เมนูดา้นบนหรอืเมนูดา้นขา้งระดบั 1 เดยีวกนัได ้ โดยคลกิปุม่ "เพ่ิม Section"

1 2
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การจดัการ Section
่ ่ ้วธิเีพิม่ วธิเีพิม่ Section รายการยอ่ยภายใตห้วัขอ้น้ี (ต่อ)

ตวัอยา่งการแสดงผล

การจดัการพืน้ทีด่า้นลา่ง

เป็นสว่นทีแ่สดงผลดา้นลา่งสดุของเวบ็ไซต ์สามารถพมิพเ์น้ือหาไดโ้ดยตรง โดยระบบจะทาํการบนัทกึ
ขอ้มลใหอ้ตัโนมตั ิหรอื แกไ้ขขอ้มลโดยใชเ้ครือ่งมอื Text Editor วธิกีารมดีงัน้ีขอมลูใหอตโนมต หรอ แกไขขอมลูโดยใชเครองมอ Text Editor วธการมดงน
1. พมิพเ์น้ือหาในพืน้ทีด่า้นลา่งโดยตรง
นําเมาสไ์ปวางทีพ่ืน้ทีด่า้นล่าง ระบบจะแสดงแทบสเีหลอืง เมือ่ทาํการเพิม่หรอืแกไ้ขขอ้มลูระบบจะทาํู
การบนัทกึขอ้มลูใหอ้ตัโนมตัิ

ไ้ ้ ้ โ ใ ้ ื่ ื2. แกไ้ขข้อ้มลูโดยใชเ้ครอืงมอื Text Editor
นําเมาสว์างบนสญัลกัษณ์  คลกิ แกไ้ขดว้ย Text Editor
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วธิกีารเขา้ดรูายการตดิต่อกลบั 

รายการติดต่อกลบั เป็นรายการทีไ่ดจ้ากการกรอกขอ้มลูผา่นแบบฟอรม์ ทีไ่ดก้าํหนดใชง้านทีห่น้าเวบ็ไซต์
1 เมน "ข้อมลติดต่อ" > คลกิที ่ "รายการติดต่อกลบั" ระบบจะแสดงขอ้มลของรายการตดิต่อกลบัแบบ1. เมนู ขอมลูตดตอ  > คลกท  รายการตดตอกลบ  ระบบจะแสดงขอมลูของรายการตดตอกลบแบบ

ยอ่ คอื ID, วนัท่ี, ช่ือบทความ, และช่ือแบบฟอรม์ ซึง่เป็นขอ้มลูรวมจากทุกแบบฟอรม์ 
     - ระบบจะแสดงผลตวัเลขจาํนวนขอ้ความใหมท่ีย่งัไมไ่ดเ้ปิดอ่านในหวัขอ้รายการตดิต่อกลบั 
     - สามารถเลอืกดเูฉพาะขอ้มลูจากแบบฟอรม์ใดแบบฟอรม์หน่ึง โดยเลอืกชือ่แบบฟอรม์ทีต่อ้งการ 
     - สามารถทีบ่รเิวณขอ้ความทีต่อ้งการ  เพือ่ดรูายละเอยีดทัง้หมดของรายการตดิต่อกลบัทีต่อ้งการ

วธิกีารเขา้ดรูายการตดิต่อกลบั (ต่อ)  
ี ิ ่ ั ป็ โ ิ ี่ ั ั ์ ี่ ่สามารถ Export รายละเอยีดรายการตดิต่อกลบัเป็นMS โดยคลกิทสีญัลกัษณ์      ทมีมุลา่งขวาของ

หน้ารายการตดิต่อกลบั  ระบบจะ Pop Up หน้าต่างสาํหรบับนัทกึไฟลเ์อกสารรายการตดิต่อกลบัให้
สามารถจดัเกบ็ลงเครือ่งคอมพวิเตอร์สามารถจดเกบลงเครองคอมพวเตอร
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วธิกีารเขา้ดรูายการสัง่ซือ้

รายการสัง่ซ้ือ เป็นรายการทีไ่ดจ้ากการสัง่ซือ้ทีห่น้าเวบ็ไซต ์เมือ่มกีารสัง่ซือ้เขา้มาระบบจะทาํ
การสง่อเีมลแจง้รายการสัง่ซือ้ไปยงัผส้ ัง่ซือ้ เวบ็มาสเตอร ์และทีข่อ้มลตดิต่อของเวบ็ไซต์การสงอเมลแจงรายการสงซอไปยงผสูงซอ เวบมาสเตอร และทขอมลูตดตอของเวบไซต
วิธีการเข้าดรูายการสัง่ซ้ือ
เมนูขอ้มลูตดิต่อ > คลกิที ่เมนูรายการสัง่ซือ้

วธิกีารเขา้ดรูายการสัง่ซือ้ (ต่อ)

 เลขที่รายการส่ังซือ้ เพ่ือดรูายละเอียดทัง้หมดของรายการสัง่ซือ้นัน้ๆ
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วธิกีารเขา้ดรูายการสัง่ซือ้ (ต่อ)

หลงัจากท่ีคลกิ เลขท่ีรายการสัง่ซือ้แล้วระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการสัง่ซือ้นัน้ๆ

การตัง้คา่ระบบ VelaEasy

เมนูทั่ วไป อยู่ภายใต้เมนู "ตัง้ค่า" ซึ่งเป็นหน้าสําหรับจัดการข้อมูลของผู้ดูแลเว็บไซต์ ตัง้ค่าการ
แสดงผลบนโทรศพัท์มือถือ ตัง้ค่าการแสดงผลภาษา และตัง้ค่าเปิดหรือปิดเว็บไซต์ชัว่คราว ในกรณีแสดงผลบนโทรศพทมอถอ ตงคาการแสดงผลภาษา และตงคาเปดหรอปดเวบไซตชวคราว ในกรณ
ท่ียงัไมพ่ร้อมออนไลน์หน้าเว็บไซต์

1. ข้อมลูผูด้แูลเวบ็ไซต ์: เป็นขอ้มลูทีท่าง ReadyPlanet ใชต้ดิต่อกบัผูด้แูลเวบ็ไซต์
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การตัง้คา่ระบบ VelaEasy(ต่อ)

2. Mobile Site : เป็นรปูแบบการแสดงผลเวบ็ไซตท์ี่
เหมาะสมกบัหน้าจอโทรศพัทม์อืถอื Smart Phone ซึง่เหมาะสมกบหนาจอโทรศพทมอถอ Smart Phone ซง
หากเลอืก "เปิดใช้งาน" ผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตด์ว้ย
โทรศพัทม์อืถอืจะพบกบั Mobile Site แต่ถา้ไมเ่ปิดใชง้าน 
ผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตด์ว้ยโทรศพัทม์อืถอืจะพบกบัหน้า
เวบ็ไซตป์กต ิ(Full Site) 

การตัง้คา่ระบบ VelaEasy(ต่อ)
3  ภาษาแสดงผล  : ใช้ในการตัง้คา่การแสดงผลภาษาหวัข้อของ แบบฟอร์มติดตอ่กลบั  ตะกร้า3. ภาษาแสดงผล  : ใชในการตงคาการแสดงผลภาษาหวขอของ แบบฟอรมตดตอกลบ , ตะกรา
สนิค้า, และอีเมลรายการสัง่ซือ้ โดยสามารถเลือกให้แสดงผลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษได้
4. ปิดเวบ็ไซต์ช่ัวคราว  : ใช้ในกรณีหากทา่นต้องการปิดเว็บไซต์ของทา่นชัว่คราวเพ่ือปรับปรุงุ
รูปแบบและเนือ้หา โดยไมต้่องการให้ผู้ชมเห็นการเปลี่ยนแปลงในระหวา่งท่ียงัดําเนินการไมเ่สร็จ
5. ระบบชาํระเงนิ รองรับการให้บริการระบบชําระเงินแบบบตัรเครดิต ของ PaysBuy.com 

้ b ไ ้ ีโดยสามารถติดตงัระบบชําระเงินกบั PaySbuy ได้ฟรี
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เมนู เปลีย่นรหสัผา่น 

หน้าสาํหรับเปลีย่นรหสัผา่นท่ีใช้ในการเข้าสูร่ะบบจดัการเว็บไซต์ จะต้องมีความยาวอยา่งน้อย 5 
ตวัอกัษร
หลงัจากท่ีทา่นเปลีย่นรหสัผา่นแล้ว ระบบจะทําการแจ้งรหสัผา่นใหมนี่ไ้ปท่ีอีเมล ท่ีได้กรอกไว้ในสว่น
ของ เมน ทัว่ไปของ เมน ูทวไป

เมนูขอ้มลูสาํหรบัหน้าแรก
Title Tag: เป็นขอ้ความทีแ่สดงบน title bar ของ web browser ความยาวไมค่วรเกนิ 70 ตวัอกัษร
Meta Description: เป็นขอ้ความอธบิายรายละเอยีดของเวบ็ไซต ์ความยาวไมค่วรเกนิ 200ตวัอกัษร
Meta Keywords:เป็นขอ้ความอธบิายคยีเ์วริด์ของเวบ็ไซต ์ความยาวไมค่วรเกนิ 255 ตวัอกัษร
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เมนูขอ้มลูสาํหรบัทุกหน้า
HTML code ภายใต้ <head> : พืน้ทีน้ี่ใชส้าํหรบัใส ่HTML code เพือ่ใหป้รากฏอยูภ่ายใต ้<head> 
tag ของทุกหน้าในเวบ็ไซต์ HTML code ทีร่องรบั ไดแ้ก่ <meta> <script> และ <style> ตวัอยา่ง

้ ้การใชง้าน เชน่ การตดิตัง้ Google Verification (รองรบัโคด้รปูแบบ <meta> tag เทา่นัน้)

เมนูขอ้มลูสาํหรบัทุกหน้า (ต่อ)
เลขบญัช ีGoogle Analytics  บรกิารตวัเกบ็สถติเิกีย่วกบัผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตจ์าก Google 
สมคัรใชง้าน Google Analytics ไดท้ี ่www.google.com/analytics

้สามารถตดิตัง้เลขบญัช ีGoogle Analytic ในระบบเวบ็ไซตพ์รอ้มใช ้VelaEasyได ้2 รปูแบบ (เลอืกใช้
อยา่งใดอยา่งหน่ึง) คอื ใช ้"เลขบญัช"ี โดยนําเฉพาะเลขบญัช ีGoogle Analytics ในรปูแบบ UA-
XXXXXXX X มาวางในชอ่งเลขบญัชแีล คลกิ บนัทกึ XXXXXXX-X มาวางในชองเลขบญชและคลก บนทก 
หรอื "ใช ้HTML Code" โดยนําโคด้ทีไ่ดจ้าก Google Analytics ทัง้ชดุมาวางในตวัเลอืกน้ี และคลกิ 
บนัทกึ 
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Li k ิ่ ิLink เพมิเตมิ
oxygen.readyplanet.com
www.readyplanet.com/howto

หากทา่นเกดิปญัหา สามารถตดิต่อไดท้ี่
info@readyplanet cominfo@readyplanet.com
02-5400330 ต่อ 6 (ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง)
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