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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน  สำาหรับ  Multimedia e-News ฉบับนี ้

มีบทความเกี่ยวกับการใช้งาน Plickers ซึ่งเป็น  Application 

ด้านการศึกษาตัวหนึ่งที่ผู้สอนสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการสอน

และสร้างกิจกรรมที่สนุกสนานในห้องเรียน หรือนำามาใช้เช็คชื่อ 

ผู้เรียนว่าเข้าเรียนหรือไม่ เปลี่ยนรูปแบบจากการเรียกชื่อ-ขานชื่อ 

ในแบบเดิม ๆ ให้แปลกใหม่  ด้วยการนำาความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ถือว่า  Application Plickers มี

ความน่าสนใจนอกเหนือจาก Application การศึกษาตัวอื่น ๆ 

เช่น Kahoot,  Quizizz Socrative  ฯลฯ

 บทความถดัมาเปน็เร่ืองการสร้าง  Popup  เวบ็ไซต์ท่ีสรา้งดว้ย 

WordPress ด้วย Plugin ที่ชื่อว่า Popup Builder : Respon-

sive WordPress Pop up ที่สามารถสร้้าง Popup ได้หลายรูป

แบบ และดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานฟรี และเป็น Plugin ที่ได้รับ

ความนิยมมากที่สุดในบรรดา Plugin ฟรี ที่ใช้ในการสร้่าง Popup 

ของ WordPress

 เร่ืองสุดท้าย เป็นความรู้ท่ีเก่ียวกับการตกแต่งภาพในโปรแกรม 

Adobe Photoshop สำาหรับคนที่ต้องตกแต่งภาพ (Retouch) 

ภาพบ่อย ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะใช้แต่เครื่องมือที่อยู่ใน 

หมวด Retouch ภาพ เช่น เครื่องมือ Healing Brush Tool, 

Spot Healing Brush Tool, Patch Tool ฯลฯ ในเล่มนี้จะแนะนำา

การ Retouch  ภาพ โดยใช้เทคนิค Mask layer ซึ่งช่วยให้ไม่สูญ

เสียภาพต้นฉบับ สามารถ  Retouch ภาพ ที่มีลักษณะขอบภาพที่

มีละเอียดเยอะๆ ยิบย่อย และไม่สามารถใช้เครืิ่องมือ หมวด Selec-

tion ช่วยได้  

 ขอบคุณทุกท่านท่ีติดตามอ่าน Multimedia e-News เสมอมา 

และเราจะพยายามสรรหาเนื้อหาสาระดี ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 

Multimedia และเทคโนโลยีต่างๆ มาฝากทุกท่านอีก ในฉบับต่อ ๆ 

ไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

Editorial

ศุภลักษณ์  จุเครือ



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 Plickers เป็น Application ที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบ ที่สามารถตรวจ

คำาตอบได้เรียลไทม์ โดยใช้ Smart Phone สแกน AR Code ของนักเรียนแต่ละคน 

ทำาใ ห้ผู้ สอนมีความสะดวก

ในการเก็บผลการสอบของ 

นักเรียนได้ด้วย 

 ผู้สอนสามารถใช้ Plickers 

สร้างกิจกรรมในห้องเรียนให้ 

มีความสนุกสนานแปลกใหม่ในการตอบคำาถามประกอบบทเรียน และกระตุ้น 

ความสนใจให้ผู้เรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย   และนอกจากนี้ี่ผู้สอนยังสามารถใช้ 

Plickers  เพื่อ Check ชื่อการเข้าเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ (เนื่องจากเด็ก

แต่ละคนจะได้รับกระดาษภาพ AR Code ประจำาตัวแต่ละคน โดย AR Code 

จะมีข้อมูลที่เป็นชื่อนามสกุลของเด็กแต่ละคนเก็บไว้ และ AR Code ยังเป็น

เหมือนกระดาษคำาตอบ ที่ใช้ในการตอบคำาถามแต่ละข้อด้วย) 

ผู้สอนสมัครสมาชิก Plickers ( บน Website)1

2
3
4 ผู้สอนแจก AR Code ให้แก่นักเรียนทุกคน

5 เปิดแบบทดสอบที่หน้าจอ ผู้เรียนตอบคำาถามด้วยการยกป้าย AR Code 

ผู้สอนตรวจคำาตอบ

พิมพ์รายชื่อนักเรียนลงในโปรแกรมและสร้างแบบทดสอบ

ผู้สอนติดตั้ง App Plickers (บนSmart Phone)
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งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. เข้าที่เว็บไซต์ https://www.plickers.com/ แล้วสมัครสมาชิกเพื่อ

เข้าใช้งาน โดยกดปุ่ม Sign up for Free

 2. กรอกอีเมลล์ ที่ต้องการลงทะเบียนกับโปรแกรม จากนั้นยื่นยันการ 

สมัครให้เรียบร้อย

 3. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมอัตโนมัติ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Plickers (บนWebsite)



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 4. คลิกที่ปุ่ม          เพื่อสร้างห้องเรียนใหม่ จากนั้นตั้งชื่อห้องเรียน หรือ

รายวิชา แล้วกดปุ่ม Create Class      

 5. กดปุ่ม Add Students เพื่อเพิ่มรายชืิ่อนักเรียน ในชั้นเรียน



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 6. พิมพ์รายชื่อนักเรียนจนครบจากนั้นกดปุ่ม Next 

 7. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Add Students to....(รายชื่อ Class) ซึ่งเรา

สามารถ กำาหนดการเรียงรายชื่อนักเรียนในชั้นได้โดยเลือกแถบด้านบน



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 8. คลิกที่แถบรายชื่อวิชาด้านซ้ายมือเราจะสามารถกำาหนดสี Class Color 

ของรายวิชา คำาอธิบายวิชานั้นเพิ่มเติม ในช่อง Subject และช่อง Year เมื่อ

กำาหนดแล้วกดปุ่ม  Save Changes

 พิมพ์รายชื่อนักเรียนจนครบจากนั้นกดปุ่ม Next 

 10. สร้างข้อสอบ โดยคลิกที่แถบ Your Library คลิกปุ่ม New Set

 11. พิมพ์คำาถามลงในช่อง คำาถาม ส่วนด้านล่าง เป็นส่วนของตัวเลือกคำา

ตอบ  ถ้าต้องการสลับคำาตอบ ให้กดปุ่ม Shuffle Choices



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 12. เลือกตัวเลือกว่าข้อใดคือคำาตอบที่ถูกต้อง โดนคลิกที่ปุ่มหน้าข้อตัว

เลือกนั้น ๆ (เป็นสีเขียว)

 13. เพิ่มข้อสอบข้อถัดไป โดยคลิกที่          

จากนั้นพิมพ์ข้อสอบข้อใหม่ลงไปในช่อง จนครบ



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 14. ข้อสอบข้อใดที่มีภาพประกอบคำาถาม ให้คลิกที่ปุ่ม 

แล้วเลือกรูปจากนั้นกดปุ่ม Open

 15. พิมพ์คำาถามและคำาตอบลงในช่อง และเลือกคำาตอบข้อที่ถูกต้อง 

เมื่อทำาข้อสอบครบทุกข้อแล้ว กดปุ่ม Add to Queue เลือกชื่อวิิชา เช่น วิชา

คอมพิวเตอร์ 1



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 16. แถบ Survey คือหน้าต่าง Preview เมื่อต้องการดูตัวอย่างข้อสอบ (ที่

หน้านี้จะไม่เป็นข้อเฉลย)



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 17. ถ้าต้องการแก้ไข หรือเปลี่ยนชื่อรายวิชา ชื่อ  Class  เลือกที่แถบ 

Your Library เลือก.... จากนั้นเลือก Rename set

 18. พิมพ์ชื่อใหม่ลงไป จากนั้น กดปุ่ม Save 

 18. พิมพ์ชื่อใหม่ลงไป จากนั้น กดปุ่ม Save จากนั้นผู้สอนจะต้องดาวน์

โหลด  AR Code สำาหรับแจกนักเรียน โดยคลิกที่ปุ่ม ชื่อxxxx (รายชื่อของตน)

แล้วเลือก Get Plicker Cards



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 19. เลือกจำานวน Card ที่แถบ Plicker set ตัวอย่างเลือก Standard จะได ้

ไฟล์ AR Code จำานวน 40 คน โดยไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ .pdf จากนั้น

พิมพ์แผ่น AR Code และตัดแจกผู้เรียนแต่ละคน ตามลำาดับชื่อในไฟล์รายชื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF แผ่น AR Code ตามจำานวนนักเรียนในชั้น



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขลำาดับของนักเรียนใน List ในรายชื่อ

ด้านของตัวเลือกข้อ D

ด้านของตัวเลือกข้อ A

ด้านของตัวเลือกข้อ C

ด้านของตัวเลือกข้อ B

ลักษณะของ AR Card และเลขสัญลักษณ์ต่าง ๆ บน AR Card 

 1. เข้า App Store หรือ Play Store แล้วค้นหาคำาว่า Plickers แล้วกด

ปุ่ม Download ติดตั้ง 

ดาวน์โหลด Application  Plickers



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการใช้งาน Application

 1. เมื่อผู้สอนติดตั้ง Application แล้ว ให้ คลิกที่                ที่หน้าจอ 

จากนั้น Login เข้าใช้งาน ด้วยรหัสที่สมัครสมาชิกไว้ 

จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ Application ประกอบไปด้วยเมนู

Classes (รายวิชา/ห้องเรียน) Recent (ข้อสอบล่าสุดที่เปิดเล่นกิจกรรม) 

Library (ชุดข้อสอบ) Setting (จัดการ Account)



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 2. คลิกที่เมนู Classes เลือก Class (วิชาคอมพิวเตอร์ 1) คลิกที่ ชื่อ

ข้อสอบ (ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์) จากนั้นเปิดข้อสอบข้อแรกเพื่อทดสอบเด็ก

ในห้อง ผู้เรียนจะเห็นข้อสอบบนหน้าจอ ที่ Smart Phone จะมีคำาถาม และ 

คำาตอบด้วย กดปุ่ม        เพื่อเปิดกล้องถ่ายภาพ 

 3. ผู้เรียนยกกระดาษ AR Code โดยยกด้านข้อที่คิดว่าถูกต้องขึ้นด้านบน

 4. ผู้สอนกดปุ่มถ่ายรูปกระดาษ ของผู้เรียนทุกคนในชั้นรียน

ตัวเลือกที่นักเรียนเลือกตอบ

ลำาดับที่ของนักเรียน



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 5. เมื่อเอาสมาร์ทโฟนส่องที่ แผ่น AR Code แล้ว จะมีชื่อของนักเรียนคน

นั้น ๆ แสดงขึ้นมา และมีจุดสีแดง สีเขียวอยู่ด้านหน้าชื่อ ถ้าเป็นจุดสีแดง แสดง

ว่าตอบผิด ถ้าเป็นจุดสีเขียวแสดงว่าตอบถูกต้อง 

 6. ถ้ากดปุ่ม        จะแสดงสถิติการตอบว่าในข้อนั้น ๆ มีผู้เรียนตอบถูกกี่

คน ตอบผิดกี่คน และถ้าต้องการทราบว่าใครตอบถูกผิด ตอบถูกบ้าง กดปุ่ม

ถ้าตอบครบทุกคนแล้วให้กดปุ่ม x แล้วกดปุ่ม       เพื่อเปิดข้อสอบข้อถัดไป



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปข้อดีของ Application Plickers

ขอบคุณข้อมูลจาก

 - http://plickersthai.blogspot.com/2017/10/plickers_97.html

 - https://medium.com

 1. Plickers เป็น Application ที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ   ทั้งการโหลด-ติดตั้ง Application การใช้งาน

สร้าง List รายชื่อนักเรียน (ผ่านเว็บบราวเซอร์) เรียกได้ว่า ฟรีและดี

 2. Plickers รองรับภาษาไทย 100% 

 3. เป็นการนำาเอาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการสร้างบรรยากาศที่ดีใน

การเรียน ทำาให้นักเรียนสนุกสนาน และสนใจบทเรียนมากขึ้น

สรุปข้อเสียของ Application Plickers

 1. นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้งาน AR Code เนื่องจากจะต้อง

ยกคำาตอบให้ถูกด้าน(A,B,C,D) ดังนั้นผู้สอนจะต้องอธิบายส่วนประกอบของ AR  

Code ให้ชัดเจน

 2. ถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่งลืมนำา AR Code มา ก็ไม่สามารถทำากิจกรรม

ได้ ผู้สอนจะต้องพิมพ์ AR Code ใหม่

 3. Plickers มรีูปแบบคำาถามไม่หลากหลาย มีแบบอัตนัยเพียงอย่างเดียว

 4. ถ้าไม่มี Internet ก็ไม่สามารถใช้งานได้ 
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 การ Retouch ภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop มีอยู่หลาย

วิธี โดยเลือกใช้ Tool ในกลุ่ม Retouching คือ Healing Brush Tool, Spot 

Healing Brush, Clone Stamp Tool, 

Patch Tool, Content-Aware Move 

Tool ฯลฯ ซึ่งการ Retouch ที่เป็น

งานละเอียด ต้องการความเรียบเนียน 

สวยงาม เราจะต้องใช้หลาย ๆ เครื่อง

มือ (Tool) ร่วมกัน และใช้เวลามากน้อย

แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ต้องการแก้ไขว่า มีความละเอียดมากน้อย 

เพียงใด วันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำาวิธีการ Retouch ภาพด้วยการใช้เทคนิค  

Mask layer ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดเวลาการทำางานได้ ในกรณีที่ต้องตกแต่ง แก้ไข

ภาพที่มีความละเอียด เช่น ภาพถ่ายบุคคล ภาพทิวทัศน์ ต้นที่มีขอบของใบไม้ 

จำานวนมาก โดยกรณีตัวอย่างในวันนี้จะเป็นการเปลี่ยนพื้นหลังของภาพถ่าย

บุคคล และการ Retouch ภาพวิวทิวทัศน์ปรับสีของท้องฟ้า ดังภาพด้านล่าง

ก่อน Retouch หลัง Retouch
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 1. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CC จากนั้น เลือกเมนู

File > Open เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ Retouch 

 2. คลิกขวาที่เลเยอร์ Background เลือก Duplicate layer แล้วเปลี่ยน

ชื่อจาก Background copy เป็น Forest

ก่อน Retouch หลัง Retouch

ขั้นตอนการ Retouch ภาพด้วย Layer mask
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 3. คลิกที่        เพื่อซ่อนเลเยอร์ Background   แล้วเลือกเลเยอร์ Forest 

แล้วคลิกเครื่องมือ         Quick Selection tool ที่ Toolbox  แล้วระบายลงใน

พื้นที่ ๆ ต้องการเก็บไว้ เช่น ในภาพ ต้องการพื้นที่ป่าไว้ เปลี่ยนพื้นที่ ๆ ท้องฟ้า 

ดังนั้นให้ระบายพื้นที่  ๆ  เป็นส่วนของป่า แล้วปล่อยเมาส์ จะเห็นได้ว่ามีเส้นประ

เกิดขึ้น รอบ ๆ บริเวณ
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 4. คลิกปุ่ม      Layer Mask ด้านล่างพาเลทเลเยอร์ เพื่อสร้างเลเยอร์ 

Mask ขึ้นมา สังเกตว่าจะมีรูปอยู่ด้านหลัง Forest

 5. เมื่อกดปุ่ม       จะมี Layer Mask อยู่ด้านหลัง เลเยอร์ Forest

                      และพื้นที่ ๆ เป็นท้องฟ้าก็จะหายไป (ถูกบังไว้) ถ้าต้องการ

ปรับขอบของภูเขาให้สวยงาม โดยปรับที่ พาเลท Properties ถ้าต้องการแก้ไข 

Mask แบบละเอียดให้คลิกที่             หรือกดปุ่ม Refine : Select and mask
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 6. กดที่ Refine Edge Brush Tool แล้วระบายขอบภาพเพิ่มเติม (ลบพื้น

ที่ภาพ เพิ่มส่วนที่ถูกบัง) เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Ok (ออกจาก Mask 

Properties)
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 7. หน้าต่างด้านขวามือเป็นหน้าต่าง Properties ที่เราสามารถกำาหน

ดลักษณะขอบของภาพ ส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนที่ถูกบังด้วย Mask Layer 

แล้วปรับ Scale ค่าต่าง ๆ จากนั้นกดปุ่ม OK
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 8. เมื่อกด ok จะเข้ามาที่หน้าต่างการทำางานหน้าปกติจะเห็นได้ว่าส่วน

ของท้องฟ้าจะกลายเป็นโปร่งใส ดังนั้นเราสามารถหาภาพท้องฟ้าสวยๆมาซ้อน

กับภาพป่าไม้ โดยวางเลเยอร์ให้อด้านล่างเลเยอร์ Forest ได้ โดยเลือกเมนู

File > Open > เลือกไฟล์รูปท้องฟ้า

 9. เลือกเครื่องมือ Move tool       จาก Toolbox จากนั้นลากรูปท้องฟ้า

ไปวางที่ไฟล์รูป Forest โดยให้เลเยอร์ท้องฟ้าอยู่ด้านบนเลเยอร์ forest
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 10. ขยายขนาดรูปท้องฟ้า โดยเลือกเมนู Edit > Transform แล้วลาก 

ขยายขยายขนาด (กดปุ่ม Shift) กดปุ่ม Enter จากนั้นจัดลำาดับเลเยอร์ให ้

ถูกต้อง ตามภาพ
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 11. ถา้ตอ้งการปรบัสขีองทอ้งฟา้ใหส้ดใสสวยงามขึน้ เชน่ สฟีา้สด เพิม่ความ 

Contrast ให้เลือกเลเยอร์ ท้องฟ้า จากนั้นเลือกเมนู Image > Adjustment  

> Curves แล้วปรับเส้น Curves แล้วกดปุ่ม OK 
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ภาพหลังจาก Retouch ท้องฟ้า (ด้วยเทคนิค Mask layer) แล้ว

 เทคนิค Layer mask ที่เราใช้กันบ่อย ๆ  นั้นมักจะเป็นการบังภาพแบบ 

Fade out ซึ่งใช้งานร่วมกับ Gradient Tool แต่เทคนิคที่นำามาแนะนำาในวัน

นี้เป็นการใช้งานเครื่องมือที่มีอยู่ใน Option ของ mask เอง คือเครื่องมือ Re-

fine Edge Brush Tool และ Quick Selection Tool  Brush Tool ซึ่งสา

มารถลบ บัง ภาพเฉพาะส่วนที่ต้องการแบบละเอีียดได้ดีกว่าการใช้ Gradient 

Tool  
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 การสร้างภาพ Popup แจ้งเตือนวันสำาคัญ แจ้งข่าวสารด่วน  เชิญชวน

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ กับเว็บไซต์ที่สร้างจาก WordPress นั้นเราสามารถติดตั้ง 

Plugin  สร้าง ภาพ Popup ได้เพื่อความ

สะดวกในการใช้งาน  โดย  Plugin ที่น่า

สนใจตัวหนึ่งท่ีอยากนำาเสนอเพื่อให้ผู้อ่าน

ได้ทดลองใช้คือ Popup Builder –

Responsive WordPress Pop up

ความสามารถของ Plugin ที่เด่น ๆ เช่น 

 สามารถสร้างและจัดการ Popup ได้จำานวนมาตามที่ต้องการ, สามารถ

เลือกรูปการ Animation ของ popup ได้ สามารถกำาหนดตำาแหน่งที่ต้องการ

ให้  Popup ปรากฏบนหน้าจอได้, แสดงผลแบบ Responsive, เปลี่ยนสีพื้น

หลังของเนื้อหาได้ เป็นต้น

อ้างอิง https://th.wordpress.org/plugins/popup-builder/ 

 1. ดาวน์โหลด Plugin โดยไปที่ https://wordpress.org/ จากนั้นเลือก 

แถบ plug in

ขั้นตอนการใช้งาน Plug in Popup Builder 
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 2. เมื่อเข้ามาที่หน้า Plugin ให้พิมพ์คำาว่า “Popup Builder” ในช่อง

ค้นหา แกล้วกดปุ่ม Enter

 3. คลิกที่ Popup Builder – Responsive WordPress Pop up แล้ว 

Downloadไฟล์ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
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 4. log in เข้าเว็บไซต์จากนั้นเลือกเมนู Plug in เลือก Install Plugin  

แล้วกดปุ่ม Add  New 

กดปุ่ม Upload Plug in  
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 5. กดปุ่มเลือกไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ Popup-builder.Zip  จากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ แล้วกด Open

 กด Install Now แล้วกด Activate Plug in
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 6. เมื่อลง Plugin เรียบร้อยแล้ว ที่เมนูด้านซ้ายมือจะมีเมนู Popup 

Builder เพิ่มขึ้นมา เราจะต้องสร้างหน้า Popup โดยกดปุ่ม Add New
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 7. ถ้าต้องการสร้าง Pop up ที่เป็นรูปภาพธรรมดา เช่น popup วันสำาคัญ  

Popup แจ้งข่าวสำาคัญ ฯลฯ ให้เลือก Popup แบบ Image

 ที่ช่อง  Add New Popup ให้ตั้งชื่อ Image Popup ที่ต้องการสร้าง แล้ว

กดปุ่มเลือกภาพ 

 กดแถบ Upload File  แล้วเลือกภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์
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 กด Select File แล้วเลือกภาพ popup ที่สร้างไว้

 กดปุ่ม Publish เพื่อทดสอบ Popup
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 สร้างหน้า Popup แบบ Subscription โดยเลือกเมนู Pop up Builder > 

Add New เลือก Subscription จากนั้นกำาหนด Option รูปแบบ Popup
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 ถ้าต้องการแก้ไข ซ่อน/แสดง Popup หรือ ดู Short Code ของแต่ละ 

Popoup ให้เข้าไปแก้ไขที่ เมนู Popup Builder > All Popup
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