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อยากขายของออนไลน์ ขายทางไหนได้บ้าง

โซเชยีล เวบ็สําเรจ็รูป เวบ็ของเราเอง

(พัฒนาระบบเอง)



ข้อดีข้อเสีย

(พัฒนาระบบเอง)

ฟร ีงา่ย เริม่ได้เรว็ ถูก พรอ้มใช้

ต้องเรยีนรู,้ ลงทุน 
ดูแล & อัพเดท

ต้องพ่ึงคนอ่ืน 
ขายเยอะจะยุ่งยาก

อยู่บนระบบคนอ่ืน 
ปรบัแต่งมากไม่ได้

ปรบัแต่งได้อิสระ

โซเชยีล เวบ็สําเรจ็รูป เวบ็ของเราเอง



เมื่อเลือก WooCommerce

ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ิม 
ปัญหาสําหรบัคนไทย 
การปรบัแต่งระบบ 

ตัวชว่ยอํานวยความสะดวก 
สําหรบัโจทย์เฉพาะด้าน

ข้อดี 
ใชง้า่ย พัฒนางา่ย 

ทําเวบ็ได้เรว็ 
ต่อยอดงา่ย ปล๊ักอิน เยอะ 

หาคนทําและดูแลต่อไม่ยากนัก



ปัญหาสําหรับคนไทย



คําแปลภาษาไทย

ชว่ยกันแปลท่ี 
https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/woocommerce/stable/th/default

อัพเดทคําแปลโดยใชป้ล๊ักอิน Force Update Translations (ฟร)ี

https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/woocommerce/stable/th/default


การโอนเงิน • แจ้งชาํระเงิน

ปล๊ักอินแจง้ชาํระเงนิ  
• WPDT-Payment (ฟร)ี 
• Seed Confirm Pro (เสียตังค์) 

รองรบั QR Code พรอ้มเพย์

ต้ังค่า โอนเงนิเข้าบัญชธีนาคาร (BACS)



การตัดบัตรเครดิต

ถ้ายอดขายไม่ถึงเดือนละล้าน ค่าธรรมเนียม ~4%
ปล๊ักอินเชือ่มกับธนาคาร แนะนํา boostpress.com (เสียเงนิ)

http://boostpress.com


การส่งของ แจ้งเลขพัสดุ (แนะนํา 3 วิธี)

1. แบบงา่ยสุด ใส่เพ่ิมในบันทึกคําส่ังซือ้  
     (Order Note)

2. ลงปล๊ักอินฟร ีMIMO WooCommerce Order Tracking  
     คลิกแล้วลิงก์ไปเวบ็น้ันๆ เชน่ เวบ็ไปรษณีย์, เวบ็เคอรร์ี่

3. ลงปล๊ักอิน AfterShip (ฟร ีแต่ถ้าส่งเยอะเสียเงนิ) 
     สามารถคลิกท่ีปุ่ม Track แล้วแสดงผลในหน้าเวบ็ของเราเลย



ร้านค้าหลายภาษา

สินค้าเยอะ ลูกค้าเยอะ ไม่แนะนําให้ทํา

สินค้ายอดนิยม 
รูปภาพ แบนเนอร ์

คูปอง ส่วนลด โปรโมชัน่ 
อีเมลท่ีจะส่งให้ลูกค้า 
บทความ เน้ือหาสินค้า 

ความยาวคําในเมนูและดีไซน์ 
ชอ่งทางซพัพอรท์  

(Facebook / Line / WeChat)

แต่ละภาษา ข้อมูลพรอ้มแค่ไหน?  
ทําเหมือนกันจรงิหรอืเปล่า?}

ถ้าอยากทําจรงิๆ แนะนําปล๊ักอิน Polylang , WPML (เสียเงนิ)
และต้องตรวจสอบด้วยวา่ปล๊ักอินอ่ืนๆ ท่ีใชอ้ยู่ รองรบัหรอืเปล่า



ล็อกอินด้วยโซเชียล

หมายเหตุ: การล็อกอินด้วยโซเชยีลหลายๆ อย่าง อาจมีผลเสียท่ีผู้ใชจ้าํไม่ได้วา่ล็อกอินผ่านอะไรไว้

ถ้าแค่เฟซบุ๊ค  
แนะนําปล๊ักอิน Wp Facebook Login for WordPress 
(มีท้ังแบบฟรแีละเสียเงนิ)

ถ้าอยากมีหลายโซเชยีล 
แนะนําปล๊ักอิน Nextend Social Login and Register 
(มีท้ังแบบฟรแีละเสียเงนิ)



การปรับแต่งระบบ



ระบบอีเมล

ปรบัแต่งคําและรูปแบบเมล 
แนะนํา Kadence WooCommerce Email Designer 
ฟร ีแต่ดีกวา่ตัวเสียตังค์

ส่งเมลไม่ให้ติดแสปม 
1. เซริฟ์เวอรท่ั์วไป ส่งเมลจะติดสแปม ควรใชเ้ซริฟ์เวอรส่์งเมลโดยเฉพาะ 
2. เซริฟ์เวอรส่์งเมลดีๆ อยู่เมืองนอก (เชน่ Gmail, Mailgun, Amazon SES) 

3. ดังน้ัน แนะนําให้ใชเ้ซริฟ์เวอรท่ี์สิงคโปร ์
4. ปล๊ักอิน แนะนํา Post SMTP หรอืไม่ก็ WP SES

เน็ตไทยออกนอก ชา้

เรว็

Gmail, Mailgun Amazon SES (ส่งเดือนละหลายหมื่นอีเมล)



ระบบเซิร์ฟเวอร์

เซริฟ์เวอร ์แนะนํา VPS 
(อย่าใชแ้บบแชรกั์บคนอ่ืนเลย) 

เชค็วา่สเปคผ่านหรอืเปล่าท่ี 
WooCommerce      สถานะ

ความปลอดภัย ต้องมี SSL 
เวลาเข้าเวบ็จะเป็น https

ประสิทธภิาพ ต้องมี Cache 
แนะนําปล๊ักอิน 
• บีบอัดด้วย Autoptimize 
• แคชด้วยตัวใดตัวหน่ึง 
‣ Breeze 
‣ WP-Rocket 
‣ WP Fastest Cache



ระบบสถิติและโฆษณา

เราควรติดต้ังระบบสถิติจากหลายเจา้ เชน่ 
Google Analytics, Facebook Pixel, Google Ads, Remarketing ต่างๆ

ดังน้ัน ใช ้Google Tag Manger ใส่โค้ดทีเดียว 
แล้วไปจดัการเพ่ิมลดโค้ดอ่ืน จะงา่ยกวา่

แนะนําปล๊ักอิน DuracellTomi's Google Tag Manager for WordPress 

{



เครื่องมือช่วยอํานวยความสะดวก



จัดการข้อมูลสินค้าจาํนวนมาก

สินค้าหลักพันหลักหมื่น ใช ้Import / Export  
• Product CSV Import Suite (เสียเงนิ ใชง้า่ย) 

• WP All Import (มีท้ังฟรแีละเสียเงนิ ใชย้าก แต่ครบ)

สินค้าหลักรอ้ย ใช ้Bulk Edit 
• WooCommerce Advanced Bulk Edit (เสียเงนิ ไม่สวยแต่ดี)



ล็อกอินเป็นผู้ใช้

ปล๊ักอิน User Switching (ฟร)ี 
จะทําให้เราล็อกอินเป็นผู้ใชค้นน้ันๆ ได้ 
เพ่ือตรวจสอบวา่ เค้าเห็นข้อมูลต่างๆ อย่างไร



คูปอง ส่วนลด และของแถม

WooCommerce มีระบบคูปองอยู่แล้ว และดีพอสมควร 
แต่ถ้าต้องการปรบัแต่งละเอียด 
แนะนํา WooCommerce Extended Coupon Features PRO

✓ ต้ังเงือ่นไขซบัซอ้นได้ 
✓ ระบบของแถม, ซือ้ 1 แถม 1 
✓ ระบบใส่คูปองให้อัตโนมัติ (Auto Coupon)



โจทย์เฉพาะด้าน



สินค้ามีหลายแบบ เช่น สี, ขนาด

แนะนํา WooCommerce Variation Swatches (มีท้ังฟรแีละเสียเงนิ)

WooCommerce ปกติ ลงปล๊ักอินเพ่ิม

คําแนะนํา: อย่าให้ลูกค้าเลือกหลายตัวเลือก (เชน่ท้ังสี ท้ังขนาด) แยกเป็นคนละสินค้าดีกวา่



อยากกําหนดรหัสคําส่ังซื้อได้เอง

แนะนํา  
Sequential Order Numbers for WooCommerce (ฟร)ี 
Woo Custom and Sequential Order Number (เสียเงนิ)



ต้องการให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเพ่ิมเติม

แนะนํา Checkout Field Editor (Checkout Manager) for WooCommerce (มีท้ังฟรแีละเสียเงนิ)

คําแนะนํา: ลูกค้ายิ่งกรอกเยอะ ยิ่งขี้เกียจซือ้!



ขอใบเสนอราคา

แนะนํา WooCommerce Request a Quote (เสียเงนิ)



จ่ายเงินสด มีส่วนลด

แนะนํา Payment Gateway Based Fees and Discounts for WooCommerce (มีท้ังฟรแีละเสียเงนิ)

ต้ังค่าส่วนลด หรอื คิดเงนิเพ่ิม ในแต่ละชอ่งทางการชาํระเงนิ

คําแนะนํา: ตามกฏท่ีตกลงกับบรษัิทบัตรเครดิต รา้นค้าไม่มีสิทธคิิดเงนิเพ่ิมในการตัดบัตร



ระบบตลาด • Marketplace

คําแนะนํา: อย่าทําเลย

ถ้าอยากทําจรงิๆ แนะนําปล๊ักอิน WC Marketplace (มีท้ังฟรแีละเสียเงนิ)

เป็นตัวกลางให้คนอ่ืนมาเปิดรา้นขายของได้

WooCommerce ยังไม่เหมาะกับมีสินค้าหลายหมื่นชิน้ 
ลูกค้าหลายหมื่นราย ปัญหาจุกจกิจะเยอะมาก



เรียงลําดับจังหวัด

เพ่ิมโค้ดในไฟล์ functions.php ของธมีท่ีใชง้านอยู่ (หรอืใชป้ล๊ักอิน My Custom Functions)

https://gist.github.com/MennStudio/b7febfdc71d1f192d0e4496828319b66



ตัวอย่างโค้ด (Snippets) อ่ืนๆ

https://docs.woocommerce.com/documentation/plugins/woocommerce/woocommerce-codex/snippets/

ให้ดูท่ีเวบ็ WooCommerce ได้เลย มีเยอะมาก



ปรับแต่งธีมและเทมเพลต

https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-theme-developer-handbook/

แก้ธมี: หลักการคือ อยากแก้ไฟล์ไหนให้ไปก๊อบไฟล์จากปล๊ักอินมาไวใ้นธมี
เชน่ เอาจาก /wp-content/plugins/woocommerce/templates/global/breadcrumb.php 
มาไวท่ี้ /wp-content/themes/yourtheme/woocommerce/global/breadcrumb.php



คําเตือน • อย่าใส่เยอะ!



คําเตือน • อย่าใส่เยอะ!

ฟีเจอรเ์ยอะ ปล๊ักอินเยอะ 
ระบบยิ่งอืด 

และปล๊ักอินอาจตีกันเอง

ลูกค้าต้องกรอกฟอรม์เยอะ  
เลือกตัวเลือกจา่ยเงนิเยอะ 
อาจลังเล และเลิกซือ้ไปก่อน

อยากมีรวีวิเยอะๆ 
แต่ถ้ามีแล้วไม่ดี ไม่ครบ ปิดไปก่อนดีกวา่

หน้าจอคอม อยากใส่เน้ือหาเยอะๆ 
แต่คน 80% เข้าเวบ็ผ่านมือถือนะ!
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