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ค�าน�า

ในปัจจุบันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ไม่ได้ถูกจ�ากัดไว้เพียงแค่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ 

โน้ตบุ๊คเท่าน้ัน เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่มีการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนือ่ง ท�าให้เกดิกลุม่ผู้ ใช้ทีเ่ข้าใช้งานเวบ็ไซต์ผ่านสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็มากขึน้ จงึท�าให้ผูพ้ฒันา

เวบ็ไซต์ต้องหนัมาให้ความส�าคญัในการพฒันาเวบ็ไซต์ ให้รองรบัการท�างานบนสมาร์ทโฟน และแทบ็เล็

ตมากยิ่งขึ้น 

ดังน้ัน ในหนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถสร้างเว็บไซต์ส�าหรับรองรับการแสดงผล 

และการท�างานผ่านอุปกรณ์พกพา อาทิเช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เป็นต้น ภายในหนังสือเล่มนี้

จะอธิบายถึงประสิทธิภาพและขั้นตอนการท�างานของ Joomla เวอร์ชัน 3.2 ที่พัฒนาประสิทธิภาพ

ขึ้นมาให้รองรับการท�างานบนอุปกรณ์พกพา และช่วยให้ผู้อ่านสามารถสร้างเว็บไซต์ได้เอง โดยมี 

ขั้นตอนการติดต้ังเพียงไม่ก่ีนาทีเท่าน้ัน อีกท้ังยังมีระบบการจัดการเนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพ่ือให ้

ผู้อ่านสามารถจัดการบทความ ข่าวสาร เมนู รูปภาพภายในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่

เพียงเท่าน้ีในเวอร์ชันนี้ ผู้อ่านยังสามารถใช้ระบบการจัดการเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์พกพา อาทิเช่น 

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้นอีกด้วย 

ในหนังสือเล่มนี้ จะอธิบายตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ก่อนการติดตัง้  Joomla และขัน้ตอนการตดิตัง้ Joomla อย่างละเอยีด รวมถงึการเลอืกใช้งานเทมเพลต

ท่ีระบบติดต้ังมาให้ และการแก้ไขเทมเพลตเพื่อให้เหมาะกับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้งาน และยังสอน 

วิธีการสร้างเทมเพลตขึ้นใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่ต้องการสร้างเทมเพลตขึ้นมาใช้เองด้วย รวม

ไปถึงสอนวิธีการติดตั้งใช้งานและแก้ไขส่วนเสริมของ Joomla อาทิเช่น คอมโพเน้นท์  โมดูล เป็นต้น 

ภายในหนังสือเล่มนี้ยังมี Workshop ที่สอนการสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นถึง 

3 Workshops ด้วยกัน โดยประกอบไปด้วย Workshop  แรกสอนการสร้างเว็บไซต์ประเภทข่าว

เทคโนโลยี Workshop ทีส่องจะสอนการสร้างเวบ็ไซต์ประเภทเวบ็ข้อมลูแหล่งท่องเทีย่ว ใน Workshop 

สุดท้ายจะสอนการสร้างเว็บไซต์ประเภทร้านค้าออนไลน์ โดยทั้ง 3 Workshops จะมีรายละเอียดใน

การสร้างเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถน�าไปต่อยอดกับเว็บไซต์ที่ต้องการได้

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้อ่านสามารถน�า

ไปเป็นแนวทางหรอืตวัอย่างในการพฒันาเวบ็ไซต์ได้อย่างถกูต้อง และตรงตามความต้องการมากทีส่ดุ 

เพือ่ช่วยให้ผูอ่้านมเีวบ็ไซต์ส�าหรบัธรุกิจหรอืองค์กร และสามารถอพัเดทเวบ็ไซต์ให้ใหม่ได้อยูเ่สมอ หาก

ข้อมูลภายในหนังสือเล่มนี้มีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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ค�าขอบคุณ
ส�าหรับการเขียนหนังสือเล่มนี้ที่ประสบความส�าเร็จและผ่านมาได้ด้วยดี ผู ้เขียนต้อง 

ขอขอบคณุผูท้ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความส�าเรจ็หลายๆ ท่านทีค่อยช่วยเหลอืให้ข้อมลู ชีแ้นะแนวทาง และเป็น

ก�าลังใจมาตลอด จึงขอโอกาสที่จะขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้

ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ที่คอยเป็นก�าลังใจที่ส�าคัญ 

ขอขอบคณุคร ูอาจารย์ทีค่อยสอนวธิกีารแก้ปัญหาต่างๆ เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้กับการท�างาน

ในชีวิตจริง 

ขอขอบคุณบริษัทที่เริ่มต้นท�างานด้วยการใช้ Joomla ในการพัฒนา ท�าให้ได้เรียนรู้การ 

ใช้งาน Joomla ในทุกๆ ด้าน 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยเป็นก�าลังใจให้หนังสือเล่มนี้สามารถเขียนผ่านไปอย่างลุล่วงได้

ด้วยดี 

ท่ีส�าคัญขอขอบคุณโอกาสที่ส�านักพิมพ์มอบให้ เพ่ือให้ได้เผยแพร่ความรู้และแนวทาง 

รวมทั้งวิธีการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Joomla ให้แก่บุคคลทั่วไปได้ ใช้งานเพื่อน�าไปพัฒนาเว็บไซต์ให้

ตรงตามความต้องการมากที่สุด 

สุดท้ายขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในหนังสือเล่มนี้
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พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

บทที่ 1 แนะน�ำ Joomla 3.x
บทที่ 2 ขัน้ตอนกำรติดตัง้ Joomla 3.2 
บทที่ 3 เริม่ต้นสร้ำงเว็บไซต์ตวั
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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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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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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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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)

ตวั
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ท�าไมต้องใช้ Joomla 3.x

จากค�าถามที่ว่าท�าไมต้องเลือกใช้ Joomla 3.x ผู้เขียนจะขออธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 

จากการใช้งาน Joomla 3.x ซ่ึงจะช่วยตอบค�าถามและเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้แก่ผู้อ่านได้ว่า ท�าไมถึง

ต้องใช้ Joomla 3.x

1. ส�าหรับผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ทุกๆ ที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนและ

แทบ็เลต็ เนือ่งจากดไีซน์ทีร่องรบัการท�างานบนอปุกรณ์พกพา ท่ีช่วยให้เข้าถงึหน้าผูด้แูลระบบได้

หลากหลายรูปแบบ

2. ติดตั้งรวดเร็วภายใน 30 วินาที (Streamlined 30 Second Install)

3. ความสะดวกในการใช้งานแผงควบคุม สามารถก�าหนดให้แสดงผลฟังก์ชันที่จ�าเป็นใช้งานไว้ใน

หน้าแผงควบคุมได้

4. ระบบค้นหาแบบอัจฉริยะที่มีการปรับปรุงจากเวอร์ชันเก่า เพิ่มความสามารถในการค้นหาข้อมูล

ภายในเว็บไซต์ได้มากยิ่งขึ้น
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