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ประมวลสรุปความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการจัดท า  Website  ด้วย  WordPress” 
โดยส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 

 สภามหาวิทยาลัยถือเป็นตัวแทนของรัฐและสังคมในการท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสังคม  เพ่ือให้ภารกิจของสภา
มหาวิทยาลัยด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สภามหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันต้องมีบทบาท
ในเชิงรุกมากขึ้น  และจ าเป็นต้องมีหน่วยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง  มีขีดความสามารถสูง   
เพ่ือให้เป็นกลไกที่ส าคัญของสภามหาวิทยาลัยในการช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการก ากับดูแลและติดตาม
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  การจัดการประชุมจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่มีส าคัญมากที่จะสนับสนุนงานของ
สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือกระตุ้นให้
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 ในการจัดการความรู้ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้เลือกจัดการความรู้ในประเด็นเรื่อง เทคนิคการจัดท า  Website  ด้วย  
WordPress  โดยได้เชิญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์  วงษ์อามาตย์   กลุ่มงานพัฒนาสื่อการศึกษา  ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา  มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวกับบุคลากรของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย  และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้  ในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้รวบรวมความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดจากแหล่ง
อ่ืนๆ  เพ่ิมเติมมาประมวลสรุปเป็นความรู้เกี่ยวกับ  การจัดท า  Website  ด้วย  WordPress  ดังต่อไปนี้ 
 1.    https://seo-web.aun-thai.co.th/blog/web-blog-wordpress/ 
                2.   https://www.mindphp.com 
                3.   https://padveewebschool.com/wordpress-for-beginners/ 
                4.   https://www.wpthaiuser.com/customize/ 
                5.   https://bankchatchadol.com/blog/how-to-build-wordpress-website/ 
 

 WordPress เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปดาวน์โหลดได้ฟรี สามารถน าไปสร้างเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ 
ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งหน้าเว็บ หรือการน า Theme และ Plugin จากภายนอกมาติดตั้ง หรือการท าเว็บไซต์
แบบ E-commerce ที่มีระบบตะกร้าสินค้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันนี้ WordPress ได้รับความนิยมอย่างมาก
เนื่องจากใช้งานง่าย ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง Programing เชิงลึก มีรูปแบบที่สวยงาม มีระบบสืบค้น 
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ดี ตลอดจนผู้พัฒนา WordPress ได้พัฒนารูปแบบการแสดงผล (Theme) 
และโปรแกรมเสริม (Plugins) ให้เลือกใช้งานฟรีอย่างมากมาย แต่ค่าใช้จ่ายส่วนมากจะอยู่กับการจดชื่อโดเมน
และการเช่า Hosting ซึ่งค่าบริการก็ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของ Hosting  
 

https://seo-web.aun-thai.co.th/blog/web-blog-wordpress/
https://www.mindphp.com/
https://padveewebschool.com/wordpress-for-beginners/
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 WordPress คืออะไร? 
  WordPress (เวิร์ดเพรสส์) คือ โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้สร้างและจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ประเภท 
Contents Management System หรือเรียกย่อๆ ว่า "CMS" ซึ่งเขียนด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ 
  1. WordPress Core เป็นซอฟแวร์หลัก ใช้จัดการเว็บไซต์ เนื้อหาและบทความต่างๆ 
  2. Theme เป็นส่วนที่ก าหนดดีไซน์หรือรูปแบบการแสดงผล  
  3. Plugin เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ WordPress เช่น ระบบสร้างหน้าเว็บไซต์  
ระบบจัดการสินค้า ระบบการจัดการรูปภาพ  
  ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ Wordpress 
  1. Download and unzip the WordPress package.  
  2. Install web server. 
  3. Create a database for WordPress. 
 4. Install WordPress and Theme. 
  5. Run WordPress.  
 6. Configuration WordPress.  
 7. Site Map and Menu.  
  8. Page and Post Design. 
  9. Authentication.  
  แหล่งข้อมูล Wordpress  
        - WordPress.org เป็นเว็บไซต์ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม WordPress (Download ที่ 
www. WordPress.org) 
         - Xampp คือ เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จ าลอง web server เพ่ือไว้ทดสอบ 
สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่อง โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้ง 
(Download ที่ https://www.apachefriends.org/index.html) 
       วิธีเข้าสู่ระบบหลังบ้าน WordPress (Dashboard) 
                 1. เปิด Browser พิมพ์ 127.0.0.1/wordpress/wp-admin  
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ระบบเข้าสู่หลังบ้าน WordPress ซึ่งมลีักษณะดังรูปนี้ 

 

  2. วิธีการกลับสู่หน้าบ้านของเว็บ ให้คลิกท่ีรูปสัญลักษณ์บ้าน 
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ถ้าคลิกทีเ่ดิมซ้ า เป็นการสลับไปมาระหว่าง หลังบ้านกับหน้าบ้าน 
  3. ติดตั้งปลั๊กอิน Classic editor  
   3.1 ให้เข้าหลังบ้านคลิก Plugin > Add New > ค้นหาปลั๊กอินชื่อ Classic Editor > คลิก 
Install และ Activate เปิดใช้งานปลั๊กอินให้เรียบร้อย 
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วิธีการเปลี่ยนธีม คลิก Appearance > Themes > คลิก Activate ธีม Twenty Seventeen 

 

  4. ตั้งค่าเว็บไซต์เริ่มต้นก่อนการใช้งาน 
  เพ่ือให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพ ต้องมาเซ็ตค่าเริ่มต้น ดังนี้ 
   4.1 General Setting ดูที่เมนูด้านซ้าย ไปที่ Settings > คลิก General 
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4.2 การตั้งค่า General Setting ที่ส าคัญมีดังนี้ 
    - Site Title: ใส่ชื่อเว็บ หรือชื่อ Brand  
   - Tagline: เขียนค าอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับธุรกิจหรือร้านค้า 
   - Email Address: ใส่อีเมลที่ใช้งานจริง  
   - Site Language: เลือก ไทย (การแสดงภาษาที่หน้าบ้าน Frontpage) 
   - Time zone: เลือกโซนเวลา เมืองไทยให้เลือกเป็น UTC+7  
   - Date Format: เลือกแบบ วัน/เดือน/ปี  
   - Week Starts On: วันเริ่มต้นสัปดาห์ ให้เลือกเป็น วันอาทิตย์  
   ตั้งค่าทุกอย่างเสร็จให้คลิก save change 
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  5. วิธีการเพ่ิมเนื้อหาหน้าเว็บ (ใช้งาน Page/Post)  
  เว็บไซต์ 1 เว็บ เกิดจากการประกอบกันของเนื้อหา หลายๆ หน้า หน้าเว็บ 1หน้า ก็เหมือนกระดาษ 1 
แผ่น ที่เขียนข้อมูลอะไรลงไปก็ได้ แต่หน้าเว็บที่ใช้ส าหรับการเพิ่มเนื้อหานั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลัก คือ 
Page (หน้า) กับ Post (เรื่อง) ซึ่งการที่เพ่ิมข้อมูลได้ถูกต้อง ต้องเข้าใจความแตกต่างของ Page กับ Post ให้ได้
ก่อน 

 Page (หน้า) คือ หน้าที่ไม่จ าเป็นต้องแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา ไม่ต้องเรียงล าดับของวันที่ว่าใครจะมา
ก่อนมาหลัง โดยมากจะใช้ Page กับหน้าเว็บที่เป็นข้อมูลนิ่งๆ เช่น หน้า Home, About, 
Contact เป็นต้น 

 Post (เรื่อง) คือ หน้าข้อมูลที่ต้องการแบ่งเนื้อหาตาม category เช่น ตามชนิดสินค้า ตาม
ประเภทความรู้ ตามภาค ตามจังหวัด ตามกลุ่ม ตามเวลา (ใหม่/เก่า) ฯลฯ เมื่อเขียน Post หรือ
บทความเสร็จ เต้องสร้าง Category เพ่ือท าเป็นหมวดหมู่ให้อยู่นั้นเอง เมื่อถึงเวลาก็แสดงผลเป็น
หมวดหมู่ ตามสไตล์บล็อก คือ เรียงบทความตามหมวดหมู่ โดยดึง Post ล่าสุดขึ้นมาแสดงด้านบน
เสมอ 

 

  6. การสร้าง Page 
  สร้างหน้าที่เป็นเนื้อหาหลักของเว็บที่ทุกเว็บไซต์ต้องมี ได้แก่ หน้า Home, About และหน้า Contact 
ซึ่งหน้าดังกล่าวต้องสร้างที่ Page มีวิธีการใช้งานดังนี้ ให้ไปที่ Page > add new > แล้วให้ใส่ชื่อหน้า กับ
เนื้อหา ลงไป แล้วกด Publish เผยแพร่ข้อมูล 
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   7. การใช้งาน Text editor  

 

กระดาน text editor สามารถใส่ 
  - รูปภาพ  
  - ไฟล์ Mp4   
  - PDF ไฟล์   
  - url จาก YouTube  
  - Embed โค้ดท่ีเป็น iframe จากที่ต่าง ๆ มาวางได้ เช่น Google map, หน้า Facebook Fan page 
Box ได ้

วิธีการใส่สื่อที่เป็น Media เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือ pdf ให้คลิกท่ีค าว่า Add media แล้วอัพโหลดไฟล์ที่ใส่เข้า
ไปได้เลย 
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8. การสร้าง Post  
  Post คือ หน้าข้อมูลที่ต้องการแบ่งเนื้อหาตาม category (หมวดหมู่) ดังนั้น ก่อนที่เริ่มต้นเขียน post 
ต้องวางแผนสร้าง category ว่าเว็บแบ่งหมวดหมู่เป็นประเภทอะไรบ้าง การสร้าง Category ไปที่ Post > 
คลิก Categories 

 

- Name: ใส่ชื่อหมวดหมู่ จะใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
- Slug: คือ URL ที่จะแสดงหน้าเว็บแนะน าให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จ คลิก 
Add New Category จนครบทุกหมวดหมู่ที่ต้องการ 
ตัวอย่างการสร้างหมวดหมู่ 
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วิธีการสร้าง Post ไปที่ post > add new จากนั้น  ใส่เนื้อหาของบทความลงไป 
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ส าคัญในทุก Post จ าเป็นต้องมี ชื่อเรื่อง , Categories (หมวดหมู่) , เนื้อหา และ Featured image (รูปภาพ
หน้าปก) (โดยใน 1 Post สามารถอยู่ในหลาย Categories ได้) 
  9. การสร้างเมนู (Menu)  
   การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ไปยังหน้าอ่ืนๆ โดยการสร้างเมนู มีข้ันตอนดังนี้ 
  กลับไปหลังบ้าน > ไปที่ Appearance > menu > ตั้งชื่อเรียกชุดเมนู > คลิก Create Menu

 

ให้เลือกหน้า Page ที่ต้องการให้แสดงบนเมนู คลิก add to menu ให้เรียบร้อย 

 

นอกจากจะสามารถน า page มาวางเป็นเมนู ยังสามารถน า Category หรือ Post มาวางที่เมนูได้อีกด้วย 
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นอกจากนี้ยังสามารถเลื่อนล าดับการแสดงเมนูว่าต้องการก่อน-หลัง ด้วยการ Drag & Drop ได้เลย รวมถึงหาก
ต้องการให้เมนูไหน เป็น sub menu  ก็ลากเมนูนั้นให้อยู่ใต้ของตัวเมนูที่ต้องการได้เลย 

 

นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยน Navigation Label (ป้ายชื่อเมนู) เป็นค าที่ต้องการก็ได้ โดยให้คลิกตรงมุมขวาที่
เป็นลูกศรเล็กบนแถบเมนู แล้วเข้าไปเปลี่ยนป้ายชื่อเมนู 
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เนื่องจากใน 1 เว็บไซต์ในความเป็นจริงแล้ว สามารถสร้างชุดเมนูก่ีอันก็ได้ ดังนั้นเมื่อสร้างเมนูเสร็จต้องเป็น
ก าหนด location (ที่ตั้งของเมนู) ว่าจะให้เมนูนี้อยู่ต าแหน่งไหนบนเว็บ เช่น ให้เลือกที่ Top Menu  
(ตามตัวอย่าง) 

 

เมื่อท าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้ลองไปดูที่หน้าเว็บ จะเห็นว่าเว็บมีเมนูเรียบร้อยแล้ว 

 

 
  10. ท าความรู้จัก Sidebar 
  Sidebar คือ แถบด้านข้างที่มักจะแสดงร่วมกับหน้า Post หรือหน้า Product เพ่ือใช้เป็นช่องทางใน
การท าการตลาด โดยมากมักนิยมจะติดโฆษณา, หมวดหมู่, หรือว่างพวกสินค้าขายดี หรือสิ่งที่ต้องการได้ง่าย
ขึ้นนั้นเอง 
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การใช้งาน Customize 
  Customize คือ เมนูปรับแต่งส าหรับ WordPress โดยแสดงผลแบบ Live คือแสดงการเปลี่ยนแปลง
นั้นๆ ให้เห็นทันที ท าให้นึกภาพออกว่าสิ่งที่ก าลังจะท านั้นให้ผลเปลี่ยนแปลงเช่นไรกับเว็บไซต์ เป็นการ
ปรับแต่งพื้นฐาน ซึ่งแต่ละธีมอาจจะมีมากน้อยต่างกันไป 
  วิธีการเข้าถึงเมนู Customize ไปที่เมนู Appearance (รูปแบบบล็อก) > Customize (ปรับแต่ง) 
จาก Dashboard หรือคลิกท่ีเมนูด้านบน Tootbar ดังรูป 

 

ระบบก็จะแสดงหน้าเว็บโดยมีเมนูตั้งค่าต่างๆ เป็น panel ที่ด้านซ้ายมือ โดยหน้าเว็บอยู่ด้านขวามือซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงตามการแก้ไข 
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ที่ด้ายซ้ายจะเป็น panel ส าหรับให้คลิกเพ่ือเข้าไปยังการตั้งค่าแต่ละส่วน แต่ถ้าคลิกที่ปุ่มดินสอที่หน้าเว็บด้าน
ขวามือ ระบบจะน าไปที่การตั้งค่านั้นๆ  

 

การตั้งค่าจะมีมากน้อยแค่ไหนนั้นอยู่ที่ธีมที่ใช้ แต่พ้ืนฐานแล้วจะมีการตั้งค่าดังนี้ 

 Site Identity ตั้งค่าเกี่ยวกับโลโก,้ icon, site title, site description ของเว็บ 

 Menu ตั้งค่าเมนู สร้างเมนู Homepage Settings ตั้งค่าส าหรับหน้า Homepage ของเว็บว่าจะ
ให้แสดงเป็นหน้าที่สร้างเองหรือแสดงโพสไว้ที่หน้าแรก 

 Widgets ส าหรับตั้งค่า Widget ที่จะให้แสดงบน Sidebar อาจจะต้องคลิกไปดูที่หน้าโพสที่แสดง 
Sidebar เพ่ือที่จะดูการเปลี่ยนแปลง 

 Theme Options แสดงการตั้งค่าของธีม บางธีมอาจให้ก าหนดต่างหากท่ีเมนู Appearance > 
Theme Options หรืออาจจะแตกออกเป็นเมนูย่อยอ่ืนๆ ใน Customize ก็ได้ 

 Additional CSS แก้ไข CSS ของธีมเพ่ิมเติม สามารถเปลี่ยนธีมได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม Change ตรง 
Active theme ที่จะมีชื่อธีมปัจจุบันอยู่ 
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จากนั้นเลือกธีมที่ติดตั้งไว้แล้ว Installed themes หรือธีมจาก WordPress.org themes ก็ได้ ระบบจะท า
การเชื่อมต่อกับคลังของ WordPress.org และแสดงธีมให้พร้อมติดตั้งเลย 

 

Responsive 
สามารถดูการเปลี่ยนแปลงแบบ Responsive เพ่ือดูการแสดงผลจ าลองบนหน้าจอขนาดอ่ืนๆ คือ Tablet และ 
Mobile ได้ด้วยการคลิกท่ีปุ่มหน้าจอด้านล่าง 

 

และสามารถคลิกปิด Hide Controls เพ่ือซ่อนพาเนลก็ได้ 
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การบันทึกการตั้งค่า 

 
 
ในบางครั้งที่ท าการแก้ไขแล้วแต่ยังไม่ต้องการที่จะเผยแพร่การตั้งค่าใหม่นี้ (Publish) อาจจะบันทึกเป็นแบบ 
Draft ไว้ก่อนก็ได้ โดยการคลิกท่ีเมนูตัวเลือกข้างๆ ปุ่ม Save แล้วตัวเลือก Save Draft ก่อน  
------------------------------------------------------------------------------- 

ค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress  
  แม้ว่า WordPress จะเปิดให้สามารถใช้งานได้ฟรี แต่ค่าใช้จ่ายของการสร้างเว็บไซต์ก็จะขึ้นอยู่กับ
เป้าหมาย, งบประมาณ, และความต้องการ โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายของการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress 
สามารถถูกแบ่งออกได้ดังนี้  
  - โดเมน เป็นชื่อเว็บไซต์ (www.yourwebsite.com) และเปรียบเสมือนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งท าให้
ผู้ใช้งานพิมพ์ที่อยู่นี้ลงไปใน Browser เพ่ือเข้ามาสู่เว็บไซต์ที่สร้างข้ึนมา ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของโดเมนจะอยู่ที่
ประมาณปีละ 400-600 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ผู้ให้บริการ 
  - โฮสติ้ง ท าหน้าที่เก็บข้อมูลทุกอย่างของเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์จ าเป็นจะต้องมีโฮสติ้งเพ่ือใช้ส าหรับการ
เก็บข้อมูลและเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา เพ่ือให้คนสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ ค่าใช้จ่ายของโฮสติ้ง
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและแพ็คเกจที่คุณเลือก ซึ่งปกติแพ็คเกจเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 150-500 บาท
ต่อเดือน 
   - ธีม คือเทมเพลตของเว็บไซต์ ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการปรับแต่งและการแสดงผลของเว็บไซต์คุณโดย
ปกติแล้ว WordPress จะมาพร้อมกับธีมที่หลากหลายซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี แต่หากต้องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปรับแต่งดีไซน์ของเว็บไซต์ จะอยู่ที่ประมาณ 1,000-3,000 บาท ซึ่งมีทั้งแบบที่จ่ายครั้ง
เดียวและจ่ายรายเดือนหรือรายปี  
  - ปลั๊กอิน คือสิ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและฟังก์ชั่นต่างๆของเว็บไซต์คุณ เช่น ระบบร้านค้า, 
แบบฟอร์ม, ปุ่มโทรออก, สไลด์โชว์ เป็นต้น สามารถเลือกติดตั้งปลั๊กอินที่ต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
เพ่ิมเติมซึ่ง WordPress มีให้เลือกมากกว่า 50,000 ตัว แต่เช่นเดียวกันกับธีม หลายๆครั้งปลั๊กอินฟรีมักจะมี
ข้อจ ากัดและอาจต้องการซื้อปลั๊กอินเพ่ิมเติมเพ่ือให้เว็บไซต์ตอบโจทย์การใช้งานมากข้ึน ค่าใช้จ่ายของปลั๊กอิน
แต่ละปลั๊กอินจะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งหากคุณต้องการซื้อปลั๊กอินเสริมจ านวนมาก ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะ
เพ่ิมข้ึนตามนั่นเอง 
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เทคนิคการตั้งชื่อโดเมน 
  โดเมนหรือชื่อเว็บไซต์จะเป็นสิ่งที่อยู่ยาวและไม่ควรเปลี่ยนแปลงในภายหลังเพราะจะส่งผลกระทบ
หลายๆอย่าง ด้วยเหตุผลที่โดเมนเป็นชื่อที่คนจะจดจ า และเป็นสิ่งที่ search engine ใช้ในการประเมินอันดับ
เว็บไซต์บนผลการค้นหา การเปลี่ยนแปลงในภายหลังอาจส่งผลให้ผู้ใช้งานที่เข้าเว็บไซต์เป็นประจ าหาเว็บไซต์
ใหม่ไม่เจอ หรือท าให้เว็บไซต์แสดงในอันดับที่ต่ าลงกว่าเดิม ดังนั้นการตั้งชื่อโดเมนควรท าอย่างระมัดระวัง
เพ่ือให้แน่ใจว่าใช้ชื่อที่ถูกต้องและจะไม่เปลี่ยนแปลงมันในภายหลัง จ าได้ง่ายและโดดเด่น  
  - ค าว่าจ าได้ง่ายและโดดเด่นในที่นี้ก็คือ เมื่อมีคนพูดถึงโดเมน เขาจะนึกถึงธุรกิจขึ้นมาเป็นอันดับแรก 
คุณควรหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อโดเมนที่เป็นค าศัพท์กว้างๆเพราะอาจจะท าให้โดเมนไม่เป็นที่จดจ าและยากต่อการ
สร้างแบรนด์   
  - อ่านได้ง่ายและไม่ยาวจนเกินไป การตั้งชื่อโดเมนที่อ่านได้ง่ายและไม่ยาวจนเกินไปก็จะท าให้คนอ่ืนๆ
จ าโดเมนได้ง่าย ทั้งนี้ยังเป็นผลดีเมื่อมีคนน าเว็บไซต์ไปแชร์บนโซเชียลมีเดีย , การท าโฆษณาออนไลน์ และการ
ท า SEO อีกด้วย  
  - เริ่มต้นที่ .com แม้ว่าจะสามารถตั้งชื่อโดเมนลงท้ายด้วย Extension อ่ืนๆ เช่น .net, .org, .co, 
.xyz แต่การเริ่มต้นที่ .com ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากเป็นโดเมนที่จ าได้ง่ายและเป็นมาตรฐาน 
  - หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายขีด (-) การใช้โดเมนที่มีเครื่องหมายขีด เช่น your-company-
name.com อาจท าให้คนจ าโดเมนผิดไปจากเดิมและพิมพ์ตกหล่น ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ 

........................................................................................ 
 
 
 
 


