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พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

บทที่ 1 แนะน�ำ Joomla 3.x
บทที่ 2 ขัน้ตอนกำรติดตัง้ Joomla 3.2 
บทที่ 3 เริม่ต้นสร้ำงเว็บไซต์
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ในปัจจุบันการเข้าใช้งานเวบ็ไซต์ผ่านสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็แทนคอมพวิเตอร์ เป็นทีน่ยิมกนัมากขึน้

เรื่อยๆ ซึ่งเห็นได้จากสถิติการใช้งาน Internet ผ่านอุปกรณ์พกพาของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นถึง 32% แน่นอน

ว่าการพัฒนาเว็บไซต์ของเราเองก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องท�าให้เว็บไซต์รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์

พกพาต่างๆ เหล่านี้

แนะน�า Joomla 3.x

ที่มา : http://www.smartinsights.com : Statistics on mobile usage and adoption to inform your 

mobile marketing strategy

 สถิติการใช้งาน Internet ผ่านอุปกรณ์พกพาของประเทศไทย
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คู่มือสร้ำงเว็บไซต์ และ mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic & Workshop4

นับเป็นข่าวดีของผู้อ่าน เนื่องจากใน Joomla 3.0 ขึ้นไปได้พัฒนาระบบและเทมเพลตออกมาให้

รองรับการใช้งานเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์พกพา ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของ Joomla ที่สามารถเข้าถึงผ่านมือถือ

ทั้งในส่วนของหน้าเว็บไซต์และผู้ดูแลระบบ นับว่าเป็นการตอบโจทย์ให้ตรงตามการใช้งานของผู้ใช้ในปัจจุบัน 

นอกจากนัน้ยงัได้น�าเทคโนโลยขีอง Bootstrap framework ทีส่ามารถรองรบัการแสดงผลบนอปุกรณ์

ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกันได้ดี (Responsive) เข้ามาใช้ในการพัฒนาเทมเพลตส�าหรับเวอร์ชันนี้อีกด้วย และ

นอกจากการรองรับการแสดงผลแล้ว ยังช่วยเพิ่มความเร็วส�าหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพาขึ้นอีกด้วย

หลังจากที่ Joomla ได้พัฒนาระบบออกมาตั้งแต่เวอร์ชัน 1.0 จนมาถึงเวอร์ชัน 2.5 นั้น ถ้าผู้อ่าน

ท่านใดติดตามหรือเคยใช้งานกันมาบ้างแล้ว จะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น
�	  รูปแบบการใช้งาน ฟังก์ชัน ไอคอน 
�	  การแสดงผลของดีไซน์ ที่ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยและเทคโนโลยีในปัจจุบันมากขึ้น
�	  ปรับเปลี่ยนดีไซน์ของระบบให้มีการติดตั้งเพียงแค่ 3 ขั้นตอน 
�	  การแสดงผลในส่วนของผู้ดูแลระบบ ได้ปรับเปลี่ยนให้สามารถปรับแต่งแผงควบคุมได้ตามความ

ต้องการใช้งานตามแต่ละเว็บไซต์

 รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน

 ปรับแต่งแผงควบคุมได้ตามความต้องการใช้งาน
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ดีไซน์การท�างานของแผงควบคุม

จากที่กล่าวมาแล้วว่า เวอร์ชันนี้ในส่วนของแผงควบคุม หรือ Control Panel มีดีไซน์ที่ถูกปรับเปลี่ยน

ไป ดังนั้น เรามาดูกันว่าดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนมีส่วนหลักๆ และหน้าที่อย่างไรบ้าง

1. แถบการแสดงผลเมนู

2. แถบการแสดงผลเมนูย่อย

3. กรอบการแสดงผลโมดูลและแผงควบคุมการท�างาน

4. แถบการแสดงผล Quick Link

5. แถบการแสดงผล Footer

5
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คู่มือสร้ำงเว็บไซต์ และ mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic & Workshop6

ดงันัน้ ในหนงัสอืเล่มนี ้จะอธบิายให้ผูอ่้านได้เหน็ถงึวธิกีารสร้างเทมเพลตทีร่องรบัการใช้งานจากทกุ

แพลตฟอร์ม และการใช้งานระบบของ Joomla 3.x ในการสร้างเวบ็ไซต์ Workshop จ�านวน 3 ประเภทด้วยกนัคอื

1. เว็บไซต์รวบรวมข่าวไอทีออนไลน์
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2. เว็บไซต์รวบรวมแหล่งท่องเที่ยว
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คู่มือสร้ำงเว็บไซต์ และ mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic & Workshop8

3. เว็บไซต์ร้านค้าแฟชั่นออนไลน์

มีอะไรใหม่ใน Joomla 3.x

แน่นอนว่าค�าถามนี้หลายๆ ท่านที่คิดจะเลือกใช้ Joomla 3.x คงมีค�าถามกันอยู่ในใจว่า 3.x มีอะไร

ใหม่ ดีกว่าเดิมอย่างไร ผู้เขียนขออธิบายเป็นหัวข้อเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นดังนี้

1. พร้อมใช้งานเว็บไซต์ผ่านมือถือ (Mobile friendly content)
�	  ครบถ้วนกับการออกแบบเว็บไซต์ ที่รองรับขนาดหน้าจอส�าหรับอุปกรณ์พกพาทุกชนิด  

ทั้งหน้าเว็บไซต์และหน้าผู้ดูแลระบบ
�	  ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มเนื้อหาของเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์พกพาได้
�	  เนื้อหาที่เพิ่มเข้าสู่เว็บไซต์ สามารถรองรับการแสดงผลจากอุปกรณ์พกพาทุกชนิด
�	  เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้นและผู้ใช้สามารถเข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์ได้มากยิ่งขึ้น (User friendly)
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ท�าไมต้องใช้ Joomla 3.x

จากค�าถามที่ว่าท�าไมต้องเลือกใช้ Joomla 3.x ผู้เขียนจะขออธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 

จากการใช้งาน Joomla 3.x ซึ่งจะช่วยตอบค�าถามและเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้แก่ผู้อ่านได้ว่า ท�าไมถึง

ต้องใช้ Joomla 3.x

1. ส�าหรับผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ทุกๆ ที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนและ

แทบ็เลต็ เนือ่งจากดไีซน์ทีร่องรบัการท�างานบนอปุกรณ์พกพา ทีช่่วยให้เข้าถงึหน้าผูด้แูลระบบได้

หลากหลายรูปแบบ

2. ติดตั้งรวดเร็วภายใน 30 วินาที (Streamlined 30 Second Install)

3. ความสะดวกในการใช้งานแผงควบคุม สามารถก�าหนดให้แสดงผลฟังก์ชันที่จ�าเป็นใช้งานไว้ใน

หน้าแผงควบคุมได้

4. ระบบค้นหาแบบอัจฉริยะที่มีการปรับปรุงจากเวอร์ชันเก่า เพิ่มความสามารถในการค้นหาข้อมูล

ภายในเว็บไซต์ได้มากยิ่งขึ้น
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2. ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกฟังก์ชันที่มีการใช้งานบ่อย ออกมาแสดงในส่วนของแผงควบคุม  

เพื่อความง่ายในการเข้าถึง ทั้งยังช่วยลดขั้นตอนในการค้นหาโมดูลต่างๆ เหล่านั้นได้ด้วย

3. เทมเพลตใหม่ของ Joomla ที่รองรับการท�างานของเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์พกพาที่มีขนาดของ 

หน้าจอแตกต่างกนัได้ ท�าให้ผูเ้ข้าชมเวบ็ได้รบัชมเนือ้หาได้อย่างสวยงามจากอปุกรณ์ทีแ่ตกต่างกนั

นอกจากฟังก์ชันหลักของ 3.x ที่ได้น�าเสนอไปแล้วนั้น แน่นอนว่าข้อดีของ Joomla ที่มีอยู่แล้วนั้น 

อาจท�าให้ผู้อ่านตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในการเลือกใช้ Joomla ในการพัฒนาเว็บไซต์ 

มาดูข้อดีที่มีอยู่ ที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างไรกันบ้าง 

1. มีเทมเพลตให้เลอืกหลากหลายรปูแบบ ส�าหรบั Joomla นัน้มนีกัพฒันาทีพ่ฒันาเทมเพลตออกมา 

ให้ดาวน์โหลดจ�านวนมาก ทัง้ฟรแีละขาย ซึง่ผูอ่้านสามารถเลอืกเทมเพลตทีต่รงตามความต้องการ

ของเว็บไซต์ได้

2. มีส่วนเสริม (Extension) พร้อมใช้งานติดมากับระบบ หลังจากติดตั้งระบบของ Joomla เสร็จ

เรียบร้อยแล้วนั้น จะมีส่วนเสริมให้สามารถใช้งานได้ทันที อาทิเช่น
�	  ระบบการแสดงผลแบบฟอร์มติดต่อ (Contacts)
�	  ระบบการแสดงผลป้ายโฆษณา (Banner)
�	  ระบบการจัดการสมาชิก (User Management)
�	  ระบบแสดงสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Who’s online)
�	  ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ (Search)
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3. มีส่วนเสรมิ (Extension) ให้เลอืกหลากหลาย เนือ่งจากมทีมีนกัพฒันาจ�านวนมากได้พฒันาฟังก์ชนั

การท�างาน ให้สามารถน�ามาใช้กับระบบของ Joomla อาทิเช่น
�	  ฟังก์ชันการแสดงผลรูปภาพสไลด์โชว์ที่มีลูกเล่นที่แตกต่างกันไป
�	  ฟังก์ชันการสร้างแบบฟอร์มส�าหรับการใช้งานในแต่ละประเภท
�	  ฟังก์ชันส�าหรับการเล่นสื่อมีเดียต่างๆ
�	  ฟังก์ชันส�าหรับการสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อซื้อขายสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์

4. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้ง่าย แน่นอนว่าระบบของ CMS นั้น หมายถึง 

ระบบที่สามารถจัดการเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้ และส�าหรับ Joomla เองนั้นได้มีระบบ Editor 

ที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้เสมือนกับการใช้ Microsoft 

Word

5. เมนูหรือรูปภาพสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้ ไม่เพียงแค่เนื้อหาเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ แต่เมนู 

หรอืรปูภาพและข้อมลูส่วนอืน่ๆ ทีถ่กูก�าหนดไว้ สามารถแก้ไขได้เช่นกนั ซึง่ช่วยเพิม่ความยดืหยุน่ 

(Flexible) ให้กับเว็บไซต์มากที่สุด

6. มผีูด้แูลระบบได้มากกว่าหนึง่ ในการดแูลเนือ้หาภายในเวบ็ไซต์ อาจจ�าเป็นต้องใช้ผูด้แูลมากกว่า

หนึง่คน ซึง่ Joomla สามารถก�าหนดสทิธิใ์นการจดัการเนือ้หาของผูด้แูลระบบได้มากกว่าหนึง่คน 

ซึ่งผู้ดูแลแต่ละคนอาจดูแลเนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามหมวดหมู่ในความรับผิดชอบ

สรุปท้ายบท
จากที่กล่าวมานั้นเป็นการท�างานเบื้องต้นที่ยกตัวอย่างมาอธิบาย เป็นส่วนที่จ�าเป็นในการใช้งาน

ส�าหรับเว็บไซต์หลายๆ เว็บ ซึ่งเป็นระบบของ Joomla ที่มีมาตั้งแต่ติดตั้งระบบ และมีให้เลือกดาวน์โหลดไป 

ใช้งานได้อกีหลากหลาย ซึง่ในการท�างานลกึๆ ลงไปจะขออธบิายในบทต่อๆ ไป และในบทถดัไปนัน้จะเป็นการ

สอนการติดตั้ง Joomla 3.2 เพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างเว็บไซต์ต่อไป
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