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ITECSHOP เวบ็ไซต�ขายสนิค�าออนไลน� 
ลูกค�าควรตั้งค�าพื้นฐาน Woocommerce ท่ีจําเป�นให�ถูกต�อง ก�อนการเร่ิมต�นทําเว็บร�านค�าทุกคร้ัง เพื่อให�

เว็บสามารถใช�งานได�จริง 
โดยเร่ิมจาก การตั้งค�าในส�วนของภาษาของเว็บ เพราะหากกลุ�มลูกค�าของเรา ส�วนใหญ�เป�นคนไทย เราก็ควร

ตั้งค�าเว็บเป�นภาษาไทย เพื่อให�ลูกค�าง�ายต�อการเข�าใจ เม่ือต�องการจะซ้ือสินค�า 

วิธีการเปลี่ยนภาษาบนเว็บ ให�ไปท่ี Settings > General > Site Language นอกจากภาษาแล�ว ลูกค�ายัง

สามารถกําหนดวัน และเวลาในแบบท่ีต�องการให�กับเว็บได�ด�วย 
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การตัง้ค�าพืน้ฐาน Woocommerce 

การตัง้ค�าทัว่ไป (Settings General) 

• Store Address 

- Address Line : ท่ีอยู�ของร�าน 

- City : เมือง 

- Country / State : ประเทศ 

- Postcode / ZIP : รหัสไปรษณีย� 

 

 
 

• Currency options 

- Currency : เลือกเป�น Thai baht 

- Currency position : เลือกซ�ายหรือขวาก็ได� ตามท่ีเราต�องการ 

- Number of decimals : จดุทศนิยม (ใส�เป�น 0 เลยก็ได�) 

 



บริษัท ไอเทค ซอฟท�แวร� จํากัด 
549/1 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
Tel. : (083) 224-5559 / 02-017-7777 กด 7767,7768 
E-Mail : itecsoftware@outlook.com 
ติดต�อได�ในวันจันทร� - วันศุกร� เวลา 10:00 - 17:00 น. 

 

 

 

การตัง้ค�าสนิค�า (Settings Products) 

• Shop & products page 

- Default product sorting : เลือกเป�น Sort by most recent (หมายความว�า กําหนดให�เรียงสินค�าใหม� อยู�

ในตําแหน�งแรกสุดของหน�าแสดงสินค�า หรือ Catalog page) 
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• Product images 

การตั้งค�าขนาดของรูปภาพสินค�าท่ีเราต�องให�แสดง ซ่ึงหากจะทําให�หน�าแสดงสินค�า (Catalog page) ออกมาสวย 

เราต�องทําให�รูปภาพหน�าปกสินค�า (Product images) มีขนาดไซส�ภาพท่ีเท�ากัน ซ่ึงสามารถเลือกได�ว�า จะทําให�

รูปภาพแสดงออกเป�นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า หรือรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยต�องเลือกอย�างใดอย�างหน่ึง 

หากเราต�องการแสดงสินค�าเป�นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า ขนาดไซส�รูปท่ีแนะนํา คือ 680 x 800 Pixel ให�ออกแบบรูป

เตรียมไว�ให�เรียบร�อย และในส�วนของการตั้งค�า Product images ให�ใส�ค�าขนาดรูปภาพ ตามด�านล�างได�เลย 

 

 
 

หากเราต�องการแสดงสินค�าเป�นรูปสี่เหลีย่มจตรุัส ขนาดไซส�รูปท่ีแนะนํา คือ 800 x 800 Pixel ให�ออกแบบรูป

เตรียมไว�ให�เรียบร�อย และในส�วนของการตั้งค�า Product images ให�ใส�ค�าขนาดรูปภาพ ตามด�านล�างได�เลย 
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การตัง้ค�าการสัง่ซือ้ (Settings Checkout) 

• Checkout options 

- Checkout process ลูกค�าสามารถสั่งซ้ือได�ทันที แม�ว�าจะยังไม�ได�เป�นสมาชิก โดยเราต�องไปคลิกท่ีช�อง 

Enable guest checkout ด�วย 

 

 
 

การตัง้ค�า Emails (Settings Emails) 

• Email sender options 

- “From” name : ใส�ชื่อร�านค�าของเรา 

- “From” address : ใส�ชื่ออีเมลร�านค�าของเรา 

• Email template 
- Footer text : ใส�ท�ายจดหมาย ซ่ึงอาจจะใส�ชื่อร�านค�า ท่ีอยู� หรือเบอร�โทรก็ได� 
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หลังจากทราบวิธีการตั้งค�าพื้นฐานของ Woocommerce แล�ว ต�อไปเราจะมาเรียนรู�วิธีการลงสินค�าประเภท

ต�างๆ บน Woocommerce กัน 

 

การลงสนิค�าบน Woocommerce  

Products 

• Product data 

1. Simple Product คือ การลงสินค�าแบบท่ัวๆ ไป คือ สินค�าแต�ละชิ้นมีราคาเดียว 

2. Grouped product คือ การลงสินค�าแบบเป�นกลุ�ม ซ่ึงสามารถประยุกต�ใช�ได�หลายกรณี เช�น  

- รวมกลุ�มเครื่องแต�งกาย อย�าง เสื้อ, กางเกง, หมวก, รองเท�า ไว�ในกลุ�มเดียวกัน 

- สินค�าท่ีมีการตั้งราคาขายแบบขายปลีก-ขายส�ง  

- สินค�าชนิดเดียวกัน แต�ราคาแตกต�างกันตามรุ�น  

3. External / Affiliate product คือ การลงสินค�าเพื่อการเป�นตัวแทนจําหน�าย หรือการได�รับค�าแนะนําเป�น

การตอบแทน เช�น 

- ทํา Affiliate product เพื่อเป�นตัวแทนจําหน�าย ได�ค�าแนะนํา 

- ทําเว็บเป�นคอนเทนต� แล�วใช�ระบบตระกร�าของเว็บอ่ืน เช�น ใช� WordPress ทําคอนเทนต� และใช�  

lnwshop.com เป�นตัวตระกร�าสินค�า 

- ทําเป�น External product แล�วให�ส�งไปท่ี Inbox ของสินค�าท่ีเราลงไปบน Facebook ก็ได� เพื่อให�

แชทคุยกันกับลูกค�าก�อนตัดสินใจซ้ือ  

4. Variable product คือ การลงสินค�าท่ีราคาแตกต�างกันตามคุณสมบัติ เช�น สีของเสื้อ, ไซส�ของเสื้อ 
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• General 

- Regular price : ราคาจรงิ 

- Sale price : ราคาลด 

 

 
 

• Inventory 

-  Stock quantity : จํานวนสต�อกของสินค�า 

 

 
 

• Linked Products 

- Upsells/Cross-sells : การแนะนําสินค�าตัวอ่ืนๆ 
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• Attributes : การอธิบายถึงคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค�าเพิ่มเติม เช�น สี ขนาด 

 

 
 

• Advanced 

- Purchase note : การใส� Note  

- Menu order : การจัดเรียงออเดอร� 

- Enable reviews : การอนุญาตให�รีวิว 
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ตวัอย�างการลงสนิค�าแบบ Simple Product 
- ชื่อสนิค�า 

- Product Categories (หมวดหมู�สินค�า) 

- เนือ้หาสนิค�า (ช�อง Text editor) 

- ช�องด�านบน >> แสดงข�อมูลแบบยาว (เม่ือแสดงผล จะอยู�ด�านล�างรปูภาพสินค�า) 

- ช�องด�านล�าง >> แสดงข�อมูลแบบย�อ (เม่ือแสดงผล จะอยู�ด�านข�างรูปภาพสินค�า) 

- ราคาสนิค�า 

- Product image (รูปภาพหน�าปกสินค�า) จะเป�นไซส�ขนาดสีเ่หลี่ยมจัตรุัส หรือสี่เหลีย่มผืนผ�าก็ได� โดยเลือกอย�างใด

อย�างหน่ึง (ขนาดไฟล�รูปอย�าให�เกิน 100 KB) 

- Product gallery (รูปภาพประกอบสินค�า) รูปไซส�ไหนก็ได� แต�ขนาดไฟล�รูปอย�าให�เกิน 100 KB เช�นเดียวกัน 
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ตวัอย�างหน�าแสดงผล ของสนิค�าแบบ Simple Product 
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การจดัการ Order สนิค�า 

 
 

1. On hold : เม่ือลูกค�ามีการสั่งซ้ือสินค�าเข�ามา สัญลักษณ�จะเป�นสีเทา 

 
 

2. Processing : เม่ือลูกค�าส�งสลิปแจ�งการโอนชําระเงินมาให�เรา สถานะ Order จะเปลี่ยนเป�น Processing โดย

อัตโนมัติ แต�หากลูกค�าแจ�งผ�าน Contact Form อ่ืนๆ หรือแจ�งผ�าน Line เราต�องเป�นคนเข�าไปกด Edit สถานะเอง 

สัญลักษณ�จะเป�นสีเขียว 
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3. Completed : เม่ือเราจดัการส�งของให�ลูกค�าเรียบร�อยแล�ว เราต�องไปกดเปลี่ยนสถานะเป�น “ส�งของแล�ว” ให�

เรียบร�อย 

 

 
 

หากต�องการส�งพวกเลข Tracking order หรือข�อความอ่ืนๆ (ถ�ามี) เราสามารถใส�ในส�วนของ Add note ได� 

ซ่ึงก�อนจะกด add ให�กดลูกศรลงตรง dropdown list เพื่อเปลี่ยนเป�น Note to customer ก�อน 

 

 
 

การด ูReport สนิค�า 
- สามารถเลือกดูได�ตาม Order, ลูกค�า หรือสต�อกสินค�าก็ได� 

- สามารถเลือกดูการขายเป�นวัน เป�นรายสินค�า หรือเป�นหมวดหมู�สินค�าก็ได� 

- สามารถเลือกดูได�แบบรายป� รายเดือน และรายวัน รวมถึงการระบุวันท่ีท่ีต�องการดูได�ด�วย 
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