OpenCart Quick Manual 1.5.x
1.ตังค่
้ าระบบ ให้ เข้ าไปยังเมนู ระบบ--ตังค่
้ า

คลิก แก้ ไข ที่ร้านค้ าของเรา

จะพบเมนูดงั รูป จะอธิบายเฉพาะเมนูที่ใช้ งานบ่อยๆเท่านัน้
(ฟิ ลด์ที่มีสญ
ั ลักษณ์ * คือต้ องระบุข้อมูล )
1.1 ทัว่ ไป เป็ นแท็บตังค่
้ าทัว่ ไปของร้ านค้ า ได้ แก้ ชื่อร้ าน เจ้ าของร้ าน ที่อยู่ อีเมล์(เป็ นอีเมล์หลักของร้ าน)
เบอร์ โทรศัพท์ และ แฟ็ กซ์
1.2 ร้ านค้ า เป็ นแท็บสาหรับกาหนดค่าดังต่อไปนี ้
-ไตเติล ซึง่ จะแสดงที่ไตเติลของบราวเซอร์ ควรระบุไม่เกิน 60 ตัวอักษร
-คาอธิบาย Meta หรื อ meta descriptions เป็ นคาอธิบายสันเพื
้ ่อบอกว่าเว็บเราเกี่ยวกับอะไร ควรระบุไม่
เกิน 160 ตัวอักษร
ทังไตเติ
้ ลและคาอธิบาย Meta เป็ นส่วนสาคัญที่ Google เอาไปแสดงเวลาที่มีการค้ นหา ดังนันไม่
้ ควร
เปลี่ยนบ่อยครัง้

-เทมเพลท สาหรับเลือกเปลี่ยนเทมเพลทของหน้ าเว็บ
1.3 ท้ องถิ่น เป็ นแท็บสาหรับกาหนดประเทศ จังหวัด ภาษาทังส่
้ วนหน้ าร้ านและหลังร้ าน สกุลเงิน หน่วยวัด
ของสินค้ า (ความกว้ าง และ น ้าหนัก)
1.4 ออปชัน่ ใช้ กาหนดค่าต่าง ๆ ดังนี ้
-รายการสินค้ าที่แสดงในแต่หน้ าหน้ าว่าให้ ต้องการแสดงทีละกี่รายการ ทังหน้
้ าร้ านและหลังร้ าน
-แสดงจานวนสินค้ าในหมวดสินค้ า(การใช้ งานออปชัน่ นี ้ไม่ควรใช้ กบั ร้ านค้ าที่มีสินค้ าเยอะ เพราะจะทาให้
เว็บช้ าลงได้ )
-กลุม่ ลูกค้ าเริ่มต้ น เป็ นการกาหนดกลุม่ ลูกค้ าเริ่มต้ นตอนที่ลกู ค้ าสมัครสมาชิก
-แสดงกลุม่ ลูกค้ าตอนสมัครสมาชิก ในกรณีที่ร้านค้ ามีกลุม่ ลูกค้ าหลายประเภท แล้ วต้ องการให้ ลกู ค้ า
สามารถเลือกได้ วา่ ต้ องการสมัครเข้ ากลุม่ ไหน จาไว้ เสมอว่า ระบบ opencart สามารถกาหนดราคาให้ แต่
ละกลุม่ ลูกค้ าได้
-แสดงราคาเมื่อล็อกอิน หากใช้ ออปชัน่ นี ้ ลูกค้ าที่ไม่ได้ ล็อกอินเข้ าระบบจะไม่สามารถเห็นราคาที่ขายหน้ า
เว็บได้
-ข้ อตกลงตอนสร้ างบัญชี เวลาลูกค้ าสมัครสมาชิก ระบบจะมีข้อตกลงในการสมัครสมาชิก ซึง่ รายการที่ให้
เลือกนันจะดึ
้ งมาจากระบบข้ อมูล(จะอธิบายในหัวข้ อสินค้ า)
-แสดงน ้าหนักสินค้ าในตะกร้ า หากเปิ ดใช้ งานตัวเลือกนี ้ เวลาที่ลกู ค้ าคลิกดูตะกร้ าสินค้ า ระบบจะแสดง
น ้าหนักดังรูป

-ผู้มาเยือนจ่ายเงิน หากใช้ งานออปชัน่ นี ้ จะเป็ นการอนุญาตให้ ลกู ค้ าที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกร้ านค้ า สามารถทา
รายการสัง่ ซื ้อสินค้ าได้
-ข้ อตกลงตอนชาระเงิน เช่นเดียวกันกับข้ อตกลงการสมัครสมาชิก
-การแก้ ไขคาสัง่ ซื ้อ กาหนดให้ สามารถแก้ ไขคาสัง่ ซื ้อได้ ภายในกี่วนั นับตังแต่
้ วนั ที่สั่ งซื ้อล่าสุด ยกตัวอย่าง
เช่น ค่าที่กาหนดในออปชัน่ นี ้ตังไว้
้ เป็ น 10 นันหมายความว่
้
า ระบบจะอนุญาตให้ แก้ ไขคาสัง่ ซื ้อได้ ตงแต่
ั้
วันนี ้ย้ อนไป 10 วันเท่านัน้ คาสัง่ ซื ้ออื่นๆที่ไม่อยูใ่ นช่วง 10 วันนี ้ก็จะไม่สามารถแก้ ไขได้
-แสดงสต็อก หมายถึงแสดงจานวนสต็อกสินค้ านันๆ
้ ที่หน้ าสินค้ า ถ้ าไม่ใช้ งานตัวเลือกนี ้ ระบบจะแสดงแค่
ว่ามีหรื อไม่มีสินค้ า
-ชาระเงินเมื่อสต็อกหมด เป็ นการอนุญาตให้ ลกู ค้ าทารายการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่สต็อกหมดได้
-หมดสต็อก ในกรณีที่สินค้ าหมด จะให้ แสดงสถานะสินค้ าว่าเป็ นอะไรตามตัวเลือกที่มีเช่น พรี ออเดอร์
สินค้ าหมด หรื อจะมีสินค้ าในอีก 1-2 วัน ซึง่ สถานะตรงนี ้จะอธิบายในระบบท้ องถิ่นอย่างละเอียดอกีครัง้
1.5 รูปภาพ เป็ นการกาหนดขนาดรูปภาพในแต่ละการแสดงผล รวมถึงการกาหนดโลโก้ ของร้ านค้ าด้ วย
1.6 Mail ตังค่
้ าระบบอีเมล์ของเว็บ โดยสามารถเลือกได้ เป็ นแบบ PHP (ไม่ต้องตังค่
้ าอะไร) หรื อ SMTP
ต้ องตังค่
้ าระบบ SMTP ซึง่ ค่าดังกล่าวจะได้ จากผู้ให้ บริการโฮสต์
-เมล์แจ้ งเตือน หมายถึงให้ สง่ อีเมล์ให้ เจ้ าของร้ านเวลามีคาสัง่ ซื ้อ(ตามอีเมล์ที่กาหนดในแท็บ ทัว่ ไป)
-แจ้ งสมาชิกใหม่ หมายถึงส่งอีเมล์แจ้ งเจ้ าของร้ านเวลาที่ลกู ค้ าสมัครสมาชิกใหม่
-เพิ่มเติมเมล์แจ้ งเตือน กรณีที่ต้องการส่งอีเมล์ไปยังผู้ดแู ลระบบคนอื่น ให้ เพิ่มที่หวั ข้ อนี ้โดยใช้ , เป็ นตัวคัน่
แต่ละอีเมล์
1.7 เซอร์ เวอร์
-ใช้ URL แบบ SEO หากเลือกตัวเลือกนี ้ ต้ องเปิ ดใช้ งาน .htaccess ในโฮสต์ด้วย กรุณาสอบถามกับทาง
โฮสต์ที่ใช้ บริการ

-โหมดซ่อมบารุง ในกรณีที่ต้องารปิ ดปรับปรุงเว็บไซต์ หากเข้ าสูร่ ะบบด้ วยแอดมิน จะสามารถใช้ งาน
เว็บไซต์ได้ ปกติ แต่ลกู ค้ าจะไม่สามารถทารายการใดๆได้
-รหัส Google Analytics ส่วนนี ้สารถนารหัสติดตามเว็บไซต์มาติดตังได้
้ รวมถึงการกาหนด stylesheet
แบบกาหนดเอง โดยที่เราไม่ต้องการแก้ ไขที่ไฟล์ระบบ จะอธิบายอย่างละเอียดในวิธีการแก้ ไขเทมเพลท
2. จัดการสินค้ า
ที่เมนู สินค้ า จะมีเมนูยอ่ ยดังนี ้
2.1 หมวดสินค้ า หรื อ ประเภทสินค้ า เป็ นการจาแนกประเภทสินค้ า เพื่อให้ ง่ายต่อการจัดการและการเลือก
ซื ้อสินค้ าของลูกค้ า โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
การเพิ่ม/แก้ ไข เมื่อกดเพิ่มหรื อแก้ ไข จะเจอรายการดังนี ้
-ทัว่ ไป เป็ นการกาหนด ชื่อ คาอธิบาย meta คาอธิบาย keywords รวมถึงรายละเอียดของหมวดนันๆ
้ หาก
เปิ ดใช้ งานหลายภาษาต้ องกรอกข้ อมูลให้ ครบทุกภาษา
-ข้ อมูล จะประกอบไปด้ วย
--หมวดหลัก ในกรณีที่เรามีหมวดสินค้ าแยกย่อย เช่น หลัดหลักคือ มือถือ หมวดย่อยของมือถือคือ ios กับ
android ถ้ าเราต้ องการกาหนด android ให้ เป็ นหมวดย่อยของ มือถือ ก็ให้ พิมพ์ตวั อักษร ม ระบบจะลิสต์
หมวดสินค้ าที่มี ม มาแสดง (เรี ยกกระบวนการลิสต์ข้อมูลตรงนี ้ว่า Auto complete หรื อ Auto suggest)
อย่าลืมว่าเราต้ องสร้ างหมวดหลักของระบบก่อน หากต้ องการกาหนดหมวดย่อยซ้ อนกันอีกก็ให้ ทาแบบ
เดียวกัน
--ร้ าน ในกรณีที่เปิ ดใช้ งานระบบ Multi stores หรื อร้ านค้ าหลายร้ าน(อธิบายในระบบ Multi stores) ค่า
มาตรฐานคือร้ านค้ าหลัก
--คาค้ นหา SEO เป็ นการกาหนด URL ตามที่เราต้ องการ เช่น www.opencart2u.com/หมวดสินค้ า1 ซึง่ ถ้ า
เราไม่ได้ ระบบตรงนี ้ ระบบจะมี url เป็ นแบบ
www.opencart2u.com/index.php?route=product/category&path=xxx ทาให้ ยากต่อการจดจา
***จาไว้ วา่ ระบบ SEO ต้ องถูกเปิ ดใช้ งานก่อนถึงจะใช้ งานระบบนี ้ได้ ตามที่อธิบายไปใน เซอร์ เวอร์

****การกรอกคาค้ น SEO มีสิ่งที่ต้องระวังดังนี ้คือ ห้ ามป้อนอักขระพิเศษ เช่น +*/| และห้ ามมีชอ่ งว่าง หาก
ต้ องการใส่ชอ่ งว่าง ควรใช้ - (เครื่ องหมายลบแทน) และต้ องระวังไม่ให้ ซ ้ากัน
ตัวอย่างการกรอก คาค้ น SEO
ชื่อสินค้ า/หมวดสินค้ า
รองเท้ า nike aaa
ร้ องเท้ า flipflop bbb

คาค้ น
รองเท้ า-nike-aaa
ร้ องเท้ า_flipflop_bbb

Sony vio z/1011
Sony-vio-z-1011
--แสดงในเมนูหลัก หากต้ องการแสดงหมวดสินค้ านี ้ในเมนูหลัก ดังรูป

ถูกต้ อง
ผิด ถึงจะใช้ งานได้ แต่ไม่แนะนา
ควรใช้ - แทน _
ถูกต้ อง

--คอลัมน์ ใช้ งานได้ เฉพาะหมวดหลัก เป็ นการกาหนดว่า หมวดหลักนี ้ จะแสดงหมวดย่อยกี่คอลัมน์ ดัง
รูปแสดง 4 คอลัมน์

2.2 การเพิ่ม-แก้ ไขสินค้ า
-ทัว่ ไป สาหรับกรอกชื่อ meta และรายละเอียดของสินค้ า

-ข้ อมูล มีสว่ นที่สาคัญดังนี ้
--รหัส/รุ่น
--ราคา กรณีที่ใช้ งานหลายสกุลเงิน ต้ องดูด้วยว่าร้ านค้ าใช้ สกุลเงินไหนเป็ นสกุลเงินหลัก เพราะราคาที่
แสดงหน้ าเว็บจะเปลี่ยนไปตามอัตราที่เรากาหนดในระบบสกุลเงิน (จะอธิบายในระบบท้ องถิ่นแบบ
ละเอียด)
--ระดับภาษี ในกรณีที่มีการใช้ งานระบบภาษี ราคาของสินค้ าจะถูกรวมภาษีไปด้ วย
--ปริมาณ หรื อ สต็อก สินค้ า
--จานวนซื ้อขันต
้ ่า เป็ นการกาหนดว่าสินค้ าตัวนี ้ต้ องซื ้อขันต
้ ่ากี่ชิ ้น หากเลือกน้ อยกว่าที่ตงค่
ั ้ า ระบบจะแจ้ ง
เตือนและไม่ให้ สงั่ ซื ้อ
--ตัดสต็อก ต้ องการตัดสต็อกสินค้ าอัตโนมัตหิ ลังจากทาการสัง่ ซื ้อเลยหรื อไม่
--สินค้ าหมด กรณีที่สินค้ าหมดสต็อก จะให้ แสดงสถานะเป็ นอะไร
--ต้ องมีการจัดส่ง หมายถึงคิดค่าจัดส่งสาหรับสินค้ าตัวนี ้ หากไม่เลือกออปชัน่ นี ้ ระบบจะตัดขันตอนการ
้
จัดส่งในหน้ าทารายการสัง่ ซื ้อออก
--วันมีสินค้ า สินค้ าจะแสดงผลตังแต่
้ วนั ที่เรากาหนดในออปชัน่ นี ้

2.3 ลิงค์
--ผู้ผลิต (Auto complete) หรื อ แบรนด์ ของสินค้ า
--หมวดสินค้ า(Auto complete)
--สินค้ าใกล้ เคียง(Auto complete)

--ออปชัน่ การกาหนดออปชัน่ ให้ กบั สินค้ า ยกตัวอย่างเช่น สี ขนาด ซึง่ ระบบออปชัน่ จะสามารถ เพิ่ม-ลด
ราคาจากราคาหลักที่ตงไว้
ั ้ ได้ (จะอธิบายในระบบออปชัน่ อย่างละเอียดอีกครัง้ ) วิธีการใช้ งาน ให้ กด
เครื่ องหมาย + แล้ วพิมพ์ชื่ออปชัน่ ที่มีในระบบ(Auto complete)
--ส่วนลด เป็ นการกาหนดส่วนลดให้ กบั สินค้ า ตามกลุม่ ของลูกค้ า โดยราคาที่แสดงนัน้ จะแทนทีราคาเดิม
ของสินค้ านันๆไปเลย
้
เช่น ราคาหลักคือ 1000 บาท หากใส่สว่ นลด 200 บาท ราคาที่แสดงที่หน้ าเว็บก็จะ
แสดง 800 บาท
ระบบส่วนลดยังจานวนจานวนที่สงั่ ซื ้อขันต
้ ่าได้ ด้วยเช่น ซื ้อตังแต่
้ 5 ชิ ้นเป็ นต้ นไป ได้ ราคา xxx บาท พร้ อม
กาหนดวันที่เริ่มต้ นและวันที่สิ ้นสุดของส่วนลดได้ ด้วย
--โปรโมชัน่ ระบบโปรโมชัน่ จะต่างจากระบบส่วนลดตรงที่เวลาแสดงราคา จะแสดงราคาเดิมของสินค้ า แต่
มีขีดขัน้ แล้ วตามด้ วยราคาของโปรโมชัน่ ที่ทาการกรอก

***หากกาหนดส่วนลดและโปรโมชัน่ ในสินค้ าตัวเดียวกัน ระบบส่วนลดจะไม่ทางาน จะทางานเฉพาะระบบ
โปรโมชัน่ อย่างเดียว
--คะแนน ระบบคะแนนของสินค้ านันมี
้ 2 ตัวเลือกคือ ใช้ คะแนนเพื่อซื ้อสินค้ าชนิดนันๆ
้ กับอีกแบบคือ เมื่อ
ซื ้อสินค้ าชนิดนันๆแล้
้ ว ลูกค้ าจะได้ คะแนนสะสมเท่าไหร่ ดังรูป

วิธีการใช้ คะแนนจะอธิบายอย่างละเอียดอีกครัง้
--Youtube ในกรณีที่มีคลิปวิดีโอจากยูทปู สามารถนา url ของคลิปดังกล่าวมาแปะได้ ทนั ที ใช้ , เป็ นตัวคัน่
กรณีที่มีหลายคลิป (ระบบนี ้ไม่มีใน opencart เดิม ต้ องติดตังส่
้ วนเสริมเพิ่ม)
3.ข้ อคิดเห็นหรื อรี วิวสินค้ า เวลาที่ลกู ค้ าแสดงข้ อคิดเห็นระบบจะยังไม่อนุมตั ขิ ้ อคิดเห็นในทันที ผู้ดแู ละ
ระบบต้ องเข้ ามาจัดการที่เมนูนี ้
4.ข้ อมูล หรื อ Information เป็ นระบบสาหรับแสดงข้ อมูลในเว็บ เช่น วิธีการสัง่ ซื ้อ วิธีการชาระเงิน นโยบาย
เว็บไซต์ สามารถเพิ่มลดได้ ไม่จากัด
5.ระบบออปชัน่ หลังจากที่อธิบายระบบออปชัน่ ในตัวสินค้ าไปแล้ ว ส่วนนี ้เป็ นการเจาะลึกเข้ าไปในระบบ
ออปชัน่ หลัก
--ประเภทหรื อชนิดของออปชัน่ แบ่งได้ ดงั รูป

เวลาแสดงผลหน้ าเว็บเมื่อใช้ งานออปชัน่ ต่างๆ

ออปชัน่ ที่สามารถกาหนดราคาเพิ่มลดได้ คือกลุม่ ที่เป็ น คัดเลือก นัน่ ก็คือ select radio checkbox และ
รูปภาพ
ส่วนออปชัน่ กลุม่ อื่นๆ จะไม่สามารถกาหนดราคาได้
ตัวอย่างการสร้ างออปชัน่ หลัก กดเข้ าไปเมนู ออปชัน่ กดเพิ่ม ระบุชื่ออปชัน่ แล้ วเลือกชนิด หากเป็ นชนิดที่มี
การคานวนราคา ระบบจะมีตวั เลือกให้ เพิ่ม ค่าของออปชัน่ นันๆ
้ เมื่อสร้ างเสร็จแล้ วให้ กดจัดเก็บ จากนันไป
้

ที่ตวั สินค้ าที่ต้องการกาหนดออปชัน่ กดปุ่ ม + พิมพ์ชื่อออปชัน่ (Auto complate) คลิกที่ปมุ่ เพิ่มค่าออปชัน่
จะมีตวั เลือกว่า จาเป็ นต้ องใส่ หมายถึง ลูกค้ าต้ องเลือกออปชัน่ ด้ วยถ้ าไม่เลือกจะไม่สามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าได้

เราสามารถกาหนดได้ วา่ จะตัดสต็อกด้ วยหรื อไม่ พร้ อมทังก
้ าหนดราคา เพิ่มหรื อลดได้ จากราคาหลัก

6.ระบบป้ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ สามารถเข้ าไปจัดการได้ ที่เมน ระบบ--ออกแบบ--ป้ายโฆษณา
วิธีการตังชื
้ ่อให้ กบั ป้ายโฆษณา หลักการง่ายๆในการตังซื
้ ่อคือ ชื่อป้าย-ความกว้ าง xความสูง เช่น
slider-980x200 เหตุผลก็เพื่อให้ ง่ายต่อการกาหนดความกว้ าง และ ความสูงในตัวโมดูลอีกที
7.ระบบส่วนเสริม จะมีระบบย่อยอยูอ่ ีก 5 เมนูยอ่ ย ซึง่ จะอธิบายดังนี ้
7.1 โมดูล คือส่วนแสดงผลสาหรับกล่องต่างๆ(box) เช่น กล่องสินค้ าล่าสุด สินค้ าขายดี สินค้ าแนะนา แบน
เนอร์ สไลด์โชว์ เป็ นต้ น
ก่อนที่จะเข้ าสูก่ ารใช้ งาน ผู้ใช้ งานต้ องทาความเข้ าใจระบบ Layout เสียก่อน สามารถอ่านได้ ที่
http://goo.gl/ELonSd
7.1.1 โมดูลสินค้ าแนะนา กดติดตังแล้
้ วแก้ ไข ให้ เพิ่มสินค้ า(Auto complete) จากนันกดเพิ
้
่มโมดูล กาหนด
จานวนที่ต้องการแสดง ขนาดของรูป Layout ที่ต้องการ(หน้ า) และตาแหน่งที่ต้องการ ระบบหากมีหลาย
โมดูลในหน้ าเดียวระบบจะเรี ยงจากน้ อบไปมาก
7.1.2 โมดูลสินค้ าขายดี ระบบสินค้ าขายดีจะทาการก็ตอ่ เมื่อ มีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจริงๆเข้ าระบบ ดังนันหาก
้
เปิ ดใช้ งานโมดูลนี ้แล้ ว ไม่มีสินค้ าแสดงก็ลองทดสอบสัง่ ซื ้อดูครับ
7.1.3 สินค้ าล่าสุด ระบบจะดึงสินค้ าที่เพิ่มล่าสุดมากแสดง ตามจานวนที่กาหนด

7.1.4 หมวดสินค้ า ระบบจะดึงหมวดสินค้ าหลักมาแสดง ย ้าว่าเฉพาะหมวดสินค้ าหลักเท่านัน้ เมื่อคลิกเข้ า
ไปในแต่ละหมวดหลักแล้ วมีหมวดย่อย ระบบจึงจะแสดงหมวดย่อยนันมาแสดงอี
้
กที
7.1.5 โมดูลแบนเนอร์ เมื่อเราต้ องการแสดงป้ายโฆษณาจากที่สร้ างไปในข้ อ 6 ก็ใช้ งานโมดูลนี ้ได้ เลย
7.1.6 โมดูล Carousel คือระบบเลื่อนป้ายโฆษณา ตัวอย่าง http://demo.opencart2u.com/

7.1.7 โมดูลสไลด์โชว์ จะคล้ ายๆ Carousel แต่ระบบจะเลื่อนป้ายให้ อตั โนมัตแิ ละแสดงทีละ 1 รูป
ข้ อแตกต่างระหว่าง โมดูลแบนเนอร์ กบั สไลด์ โชว์คือ แบนเนอร์ ถ้าใน 1 ป้ายโฆษณาที่เราสร้ าง มีหลายรูป
ระบบจะดึงรุปมาแสดงทังหมดเรี
้
ยงกัน ในขณะที่สไลด์โชว์ระบบจะแสดงทีละรูปและเลื่อนป้ายอัตโนมัติ
7.1.8 โมดูลข้ อมูล แสดงกล่องข้ อมูลตามตาแหน่งที่ต้องการ ซึง่ ระบบจะดึง ข้ อมูล ที่เราสร้ างมาแสดงเป็ น
ลิงค์

7.1.9 โมดูล Login แสดงกล่องล็อกอินตามตาแหน่งที่ต้องการ
7.1.10 โมดูล Bot visit แสดงบอทที่เข้ ามาเว็บเรา
7.1.11 โมดูล สินค้ าใกล้ เคียง แสดงสินค้ าใกล้ เคียงเป็ นกล่อง แนะนาให้ เปิ ดใช้ งานเฉพาะ Layout Product
เท่านัน้
7.1.12 โมดูล สถิตริ ้ านค้ า แสดงสถิตริ ้ านค้ าว่าเปิ ดร้ านมาตังแต่
้ เมื่อไหร่ มีสิน้คา หมวดสินค้ าเท่าไหร่ หาก
เปิ ดใช้ งานโมดูลนี ้ ต้ องมีสินค้ าและหมวดสินค้ าอยูใ่ นระบบอย่างน้ อย 1 ตัว
7.1.13 โมดูล Visitor แสดงสถิตขิ องผู้มาเยี่ยมเว็บ

7.1.14 โมดูล HTML Code สาหรับแปะโค้ ดที่เป็ น html หรื อข้ อความธรรมดาเพื่อแจ้ งข่าวหน้ าเว็บ
7.1.15 โมดูล Latest by Category แสดงสินค้ าล่าสุดตามหมวดหมูท่ ี่ต้องการ

ทาความเข้ าใจระบบ เขตภูมิศาสตร์ หรื อโซนใน Opencart
ระบบโซน คือระบบแยกกลุม่ ของลูกค้ าออกเป็ นส่วนๆตามที่อยูข่ องลูกค้ า โดยใช้ จงั หวัดเป็ นตัวแยก ถ้ าเอา
ตามภาษาที่เข้ าใจก็คือระบบภูมิภาคของเรานันเอง
้ เช่น ภาคเหนือ ใต้ กลาง ออก อีสาน
แล้ วมันมีข้อดีอย่างไร? เนื่องจากว่าระบบโซนจะมีความสาคัญในระบบจัดส่ง รวมไปถึงระบบภาษี
ยกตัวอย่างง่ายๆ

ประเทศไทยคิดภาษี 7% ต่างประเทศคิดภาษี 10% ดังนันเวลาที
้
่ลกู ค้ าต่างโซนสัง่ ซื ้อสินค้ าในเว็บก็จะบวก
ราคาเพิ่มต่างกันนันเอง
้ หรื อีกกรณีหนึง่ ระบบจัดส่ง เช่น ภาคเหนือคิด 100 บาท ภาคกลางส่งฟรี ภาค
อีสานคิด 70 บาท ซึง่ ระบบก็จะคิดจากจังหวัดที่ลกุ ค้ าเลือกตอนสมัครสมาชิก โดยใช้ โซนเป็ นตัวจัดการกลุม่
นันเอง
้

จัดการกับโซน ทาได้ อย่างไร
ไปที่เมนู ระบบ--สถานที่ตง--เขตภู
ั้
มิศาสตร์ ตอนนี ้จะมี UK VAT, US VAT , EMS, ลงทะเบียน
โดย EMS และ ลงทะเบียนคือกลุม่ โซนของประเทศไทย สารถเพิ่ม ลบ หรื อแก้ ไขได้ ตามต้ องการ

7.2 การจัดส่ง เป็ นการตังค่
้ าให้ กบั ระบบการจัดส่งสินค้ าของร้ านค้ า โดยไปที่เมนู ส่วนเสริม--วิธีการจัดส่ง
7.2.1 คิดตามยอดรวมราคาสินค้ า เป็ นระบบจัดส่งที่คดิ ค่าจัดส่งตามยอดรวมสินค้ า เช่น สัง่ ซื ้อสินค้ าครบ
1000 บาทคิดค่าจัดส่ง 100 บาท สัง่ ซื ้อตังแต่
้ 1001 ขึ ้นไปส่งฟรี (0 บาท) โดยสามารถตังเป็
้ นแบบอัตราได้
เช่น
0:0,1:70,999:70,1000:50,1999:50,2000:0
อธิบาย
สินค้ า 0 บาท คิดค่าจัดส่ง 0 บาท
สินค้ า 1-999 ค่าส่ง 70 บาท
สินค้ า 1000-1999 ค่าสัง่ 50 บาท
2000 บาทขึ ้นไปส่งฟรี
ทังนี
้ ้ระบบคิดค่าจัดส่งสามารถกาหนดเป็ นแบบคงที่ ตามตัวอย่างด้ านบน หรื อเป็ นแบบ % ก็ได้ เช่น
0:0,1:7,999:7,1000:5,1999:5,2000:0

สินค้ า 0 บาท คิดค่าจัดส่ง 0 บาท
สินค้ า 1-999 ค่าส่ง 7% ของราคาสินค้ า
สินค้ า 1000-1999 ค่าสัง่ 5% ของราคาสินค้ า
2000 บาทขึ ้นไปส่งฟรี
สามารถกหนดราคาทังแบบ
้
EMS และ ลงทะเบียนแยกกันได้

7.2.1 ค่าส่งราคาเดียว คิดค่าส่งราคาเดียว หรื อคงที
7.2.2 ฟรี คา่ จัดส่ง ไม่คดิ ค่าจัดส่ง
7.2.3 ต่อรายการ คิดตามจานวนสินค้ า
7.2.4 คิดตามอัตราจานวนสินค้ า แบบเดียวกับ 7.2.1 แต่คดิ ตามจานวนสินค้ าแบบอัตราแทน
7.2.5 จัดส่งตามน ้าหนัก คิดค่าจัดส่งตามน ้าหนักของสินค้ า ต้ องกรอกน ้าหนักที่ตวั สินค้ าด้ วย
7.3 วิธีการชาระเงิน เป็ นการเลือกวิธีการชาระเงินว่าร้ านร้ านรองรับวิธีการชาระเงินแบบไหนบ้ าง เช่น โอน
เงิน payapl หรื อชาระด้ วยบัตรเครดิต* โดยไปที่เมนู ส่วนเสริม--วิธีการชาระเงิน
สาหรับวิธีการชาระเงินที่แนะนามีดงั นี ้
7.3.1 โอนเงินผ่านธนาคารต่าง โดยการกดเข้ าไปแนแต่ละธนาคาร กรอกรายละเอียด ชื่อบัญชีให้ ครบถ้ วน
ในส่วนของ รวม: หมายถึง จะให้ วิธีการชาระเงินที่เราเลือก ทางันตั
้ งแต่
้ ยอดรวมขันต
้ ่าเท่าไหร่ เช่น 1000
บาท ถ้ ายอดรวมไม่ถึง 1000 บาท วิธีการชาระเงินดังกล่าวก็จะไม่ทางาน สถานะคาสัง่ ซื ้อ เป็ นการกาหนด
ว่า เมื่อลูกค้ าเลือกวิธีการชาระเงินนี ้แล้ วจะแสดงคาสัง่ ซื ้อเป็ นอะไรบ้ าง ซึง่ มีตวั เลือกให้ เราเลือกได้ ตาม
ต้ องการ เช่น เพิ่งสัง่ ซื ้อ กาลังดาเนินการ รอการจัดส่ง เป็ นต้ น สามารถเลือกได้ ตามความเหมาะสม
7.3.2 ชาระเงินด้ วยบัตรเครดิต ในระบบ opencart (ภาษาไทย)จะมี 2 วิธีในการใช้ งานระบบชาระเงินด้ วย
บัตรเครดิต นันก็
้ คือ ใช้ วิธีการชาระเงินด้ วย PayPal Standard(รองรับทุกประเทศ ตามเงื่อนไขของ PayPal)
กับ PaySbuy(ของประเทศไทย) ซึ ้งเจ้ าของร้ านต้ องมีบญ
ั ชีของวิธีการชาระเงินดังกล่าวเสียก่อน

8.รวมคาสัง่ ซื ้อ โดยไปที่เมนู ส่วนเสริม--รวมคาสัง่ ซื ้อ เป็ นระบบจัดการกับกระบวนการสัง่ ซื ้อของร้ าน เช่น
การเปิ ดใช้ งานระบบคูปองค์ ระบบคะแนน หรื อ ระบบคิดค่าธรรมเนียมการชาระเงิน
ค่ามาตารฐานในระบบที่ควรจะเปิ ดใช้ งานในระบบรวมคาสัง่ ซื ้อนันควรมี
้
ดงั นี ้
1.รวม(ย่อย) แสดงยอดรวมเบื ้องต้ น การจัดเรี ยงหรื อลาดับการแสดงควรมีคา่ น้ อยที่สดุ
2.การจัดส่ง หากไม่เปิ ดใช้ ตวั เลือกนี ้ ระบบจะไม่แสดงวิธีการจัดส่ง อาจทาให้ ลกู ค้ าไม่สามารถชาระเงินได้
ในการจัดส่งนี ้ จะมีตวั เลือกของระบบคานวนค่าจัดส่ง(Shipping Estimator) ด้ วย หากเปิ ดใช้ งานตัวเลือกนี ้
จะอธิบายระบบคานวนค่าจัดส่งในขันตอนสั
้
ง่ ซื ้อของลูกค้ าอีกครัง้
3.รวมทังหมด
้
แสดงยอดรวมทังหมดที
้
่ลกู ค้ าต้ องชาระเงิน ควรจัดลาดับการแสดงไว้ ท้ายสุดหรื อใส่คา่ มาก
ที่สดุ

9.จัดการกับคาสัง่ ซื ้อของระบบ โดยเข้ าไปยังเมนู งานขาย--คาสัง่ ซื ้อ ระบบจะแสดรงรายการสัง่ ซื ้อทังหมด
้
ของระบบ สามารถกรองคาสัง่ ซื ้อที่เราต้ องการตาม รหัสคาสัง่ ซื ้อ ชื่อลูกค้ า สถานะ ยอดรวม วันที่สงั่ ซื ้อ
หรื อวันที่แก้ ไขได้ ดงั รูป

9.1 ดู คาสัง่ ซื ้อที่ต้องการ เป็ นการดูรายละเอียดของคาสัง่ ซื ้อว่ามีรายละเอียดอะไรบ้ าง เช่น ชื่อ ที่อยูข่ อง
ลูกค้ า วิธีการจัดส่ง วิธีการชาระเงิน
9.1.1 การเพิ่มประวัตคิ าสัง่ ซื ้อ ในกรณีที่เราต้ องการเปลี่ยนสถานะคาสัง่ ซื ้อ จาก รอดาเนินการ หรื อตามแต่
ที่เราตังค่
้ าไว้ ในส่วนของวิธีการการชาระเงินให้ เป็ นแบบอื่น ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น ลูกค้ าสัง่ ซื ้อ สถานะเป็ น
เพิ่งสัง่ ซื ้อ จากนันลู
้ กค้ าโอนเงินให้ ร้านค้ า ร้ านค้ าก็ควรจะเปลี่ยนสถานะคาสัง่ ซื ้อจากเพิ่งสัง่ ซื ้อเป็ น รอการ
จัดส่ง ซึง่ กระบวนการเปลี่ยนสถานะคาสัง่ ซื ้อตรงนี ้จะอยูใ่ นส่วนของ ประวัตคิ าสัง่ ซื ้อนันเอง
้ ร้ านค้ าสามารถ
เพิ่มได้ ตามต้ องการ ซึง่ จะมีออปชัน่ ในการแจ้ งเตือนลูกค้ าทางอีเมล์ด้วย

9.1.2 การกาหนดสถานะคาสัง่ ซื ้อตามที่เราต้ องการ ในกรณีที่สถานะคาสัง่ ซื ้อที่มีในระบบไม่มีตามที่เรา
ต้ องการ เช่น ลูกค้ าโอนเงิน แล้ วเราอยากเปลี่ยนสถานะเป็ น โอนเงินแล้ ว รอการจัดส่ง ซึง่ ระบบเดิมจะไม่มี
เราสามารถแก้ ไข เพิ่ม ลดได้ ที่เมนู ระบบ--สถานที่ตง--สถานะค
ั้
าสัง่ ซื ้อ

ยังมีเมนูยอ่ ยที่เราอาจต้ องใช้ งานด้ วย เช่น
-ภาษา เพิ่มลบภาษาในเว็บ
-สถานะสต็อก เพิ่มลบสถานะสาหรับแสดงสต็อก
-ตีคืน ระบบคืนสินค้ า จะมีเมนูยอ่ ยเพิ่มมาอีก
-ประเทศ เพิ่มประเทศ
-จังหวัด เพิ่มจังหวัด
-หน่วยวัดของระบบ
-หน่วยน ้าหนักของระบบ
สามารถเข้ าไปปรับแต่งได้ ตามต้ องการ

9.2 การเพิ่ม/แก้ ไขคาสัง่ ซื ้อ ดูที่รายการคาสัง่ ซื ้อ หากคาสัง่ ซื ้อนันๆ
้ สามารถแก้ ไขได้ ก็จะมีคาสัง่ ดังรูป

เมื่อคลิกที่แก้ ไข จะพบแท็บต่างๆดังนี ้

-รายละเอียดลูกค้ า ถ้ าเป็ นลูกค้ าที่มีในระบบ สามารถพิมพ์ชื่อลูกค้ า ระบบจะแสดง Auto complete ให้
เลือก หากเป็ นลูกค้ าทัว่ ไปก็สามารถกรอกรายละเอียดของลูกค้ าได้ ทนั ที
-รายละเอียดการจ่ายหรื อชาระเงิน หรื ออกบิล
-รายละเอียดการจัดส่ง เลือกที่อยูข่ องลูกค้ าในการจัดส่ง
-สินค้ า เพิ่ม-ลด สินค้ าในคาสัง่ ซื ้อ (Auto Complete)
-บัตรของขวัญ ในกรณีที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อสินค้ าเป็ นบัตรของขวัญ จะอธิบายระบบของขวัญอย่างละเอียดอีกครัง้
หนึง่
-รวมทังหมด
้
จะแสดงยอดรวมทังหมด
้
รวมไปถึง เลือกวิธีการชาระเงินและการจัดส่ง ใช้ คปู งอค์หรื อบัตร
ส่วนลด(บัตรของขวัญ) หลังจากนันให้
้ คลิกที่ปมุ่ ปรับปรุงคาสัง่ ซื ้อทังหมด
้
เพื่อให้ ระบบคานวณยอดรวม
ใหม่อีกครัง้ หลังจากนันกดที
้
่ จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บคาสัง่ ซื ้อลงในระบบ

10.การจัดการกับข้ อมูลลูกค้ า เช่น เพิ่ม ลบ และจัดการกลุม่ ของลูกค้ า โดยไปที่เมนู งานขาย--ลูกค้ า จะมี
เมนูยอ่ ย 3 เมนู คือ
10.1 ลูกค้ า แสดงรายการลูกค้ าทังหมด
้
สามาร เพิ่ม ลบ ข้ อมูลได้ ตามต้ องการ นอกจากนี ้
***Tips: ผู้ดแู ลระบบสามารถเข้ าสูร่ ะบบในนามของลูกค้ าได้ โดยเลือกที่คอลัมน์ เข้ าสูร่ ะบบของลูกค้ า
เลือกร้ านค้ าที่ต้องการ

เราสามารถประยุกต์ใช้ คาสัง่ นี ้ในการทารายการคาสัง่ ซื ้อให้ ลกู ค้ าได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องสร้ างคาสัง่ ซื ้อที่หลัง
ร้ าน
10.1.1 เพิ่มที่อยูใ่ ห้ ลกู ค้ า
10.1.2 เพิ่มคะแนน และ บัตรเงินสด(ธุรกรรม) ให้ ลกู ค้ า
10.2 กลุม่ ของลูกค้ า การแยกลูกค้ าออกเป็ นกลุม่ จะทาให้ เราจัดการกับระบบส่วนลดและโปรโมชัน่ ได้ ง่าย
ขึ ้น โดยรายละเอียดของกลุม่ ลูกค้ า จะมีรายละเอียดดังนี ้
10.2.1 ชื่อกลุม่
10.2.2 รายละเอียด
1.2.3 อนุมตั สิ มาชิกใหม่ ลูกค้ าต้ องรอการอนุมตั จิ ากผู้ดแู ลระบบก่อนถึงจะเข้ าสูร่ ะบบได้
10.2.4 แสดงรหัสบริษัท แสดงช่องกรอกนี ้หรื อไม่ ในขันตอนการสมั
้
ครสมาชิก
10.2.5 ระบุรหัสบริษัท ลูกค้ าจาเป็ นต้ องกรอกช่องนี ้หรื อไม่
10.2.6 แสดงรหัสประจาตัวผู้เสียภาษี แสดงช่องกรอกนี ้หรื อไม่ ในขันตอนการสมั
้
ครสมาชิก

10.2.7 ระบุรหัสประจาตัวผู้เสียภาษี ลูกค้ าจาเป็ นต้ องกรอกช่องนี ้หรื อไม่
10.3 การแบนไอพี ในกรณีที่เราต้ องการแบนไอพีผ้ ไู ม่ประสงค์ดี สามารถเข้ าไปยังเมนู งานขาย--ลูกค้ า--IP
ลูกค้ าที่ตดิ บัญชีดา สามารถกดเพิ่มแล้ วกรอกไอพีที่ต้องการแบนได้ ทนั ที
11 ส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์ให้ กบั ลูกค้ า (Newsletter) ในกรณีที่เราต้ องการส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
สามารถเข้ าใช้ งานได้ ที่เมนู งานขาย--อีเมล์

โดยมีตวั เลือกการส่งดังนี ้
1.รับจดหมายข่าวทังหมด
้
หมายถึงลูกค้ าที่เลือกรับจดหมายข่าวสารจากทางร้ าน
2.ลูกค้ าทังหมด
้
ลูกค้ าที่อนุมตั แิ ล้ ว
3.กลุม่ ลูกค้ า เลือกส่งตามกลุม่ ลูกค้ าที่มี
4.ทังหมด
้
ส่งถึงลูกค้ าทังหมดรวมไปถึ
้
งลูกค้ าที่เป็ นพันธมิตรการค้ า(Affiliate)
5.ลูกค้ าที่เป็ นพันธมิตรการค้ าทังหมด
้
6.พัธมิตรการค้ า ส่งถึงลูกค้ าที่เป็ นพันธมิตรโดยเลือกเป็ นรายบุคคลได้ ( Auto Complete)
7.สินค้ า ส่งถึงลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าตามสินค้ าที่เราเลือก(Auto Complete)

การใช้ งานระบบหน้ าร้ าน(ลูกค้ า) คูปองค์ บัตรเงินสด คะแนนสะสม
การเพิ่มสินค้ าลงตะกร้ า สามารถคลิกที่ปมเพิ
ุ่ ่มสินค้ าในหน้ าโมดูล หมวดสินค้ า หรื อหน้ าสินค้ านันๆ
้ ใน
กรณีที่สินค้ ามีออปชัน่ จะต้ องเพิ่มลงตะกร้ าที่หน้ าสินค้ าอย่างเดียว เพราะต้ องเลือกออปชัน่ ของสินค้ าด้ วย
แต่ถ้าไม่มีออปชัน่ สามารถเลือกเพิ่มได้ ตามหน้ าที่แจ้ งไว้ ข้างตน หลังจากเพิ่มสินค้ าลงตะกร้ าแล้ ว ระบบจะ
แสดงรายละเอียดที่โมดูลตะกร้ าซึง่ อยูใ่ นส่วนของ Header ของเว็บ

เราสามารถกดดูตะกร้ าสินค้ า หรื อกด ชาระเงินได้ ทนั ที
เมื่อกดดูตะกร้ าสินค้ า ระบบจะแสดงรายการสินค้ าที่สงั่ ซื ้อ จานวน พร้ อมราคา สามารถเพิ่มลดจานวน
สินค้ าได้ ที่หน้ านี ้ รวมไปถึงการใช้ งาน คูปองค์ บัตรของขวัญ(หรื อบัตรเงินสด) รวมไปถึงระบบประมาณการ
ค่าจัดส่ง ในกรณีที่เราเปิ ดใช้ งานระบบประมาณการค่าจัดส่งไว้ ที่หลังร้ าน(ส่วนเสริม--รวมคาสัง่ ซื ้อ--การ
จัดส่ง)
หากลูกค้ าเข้ าสูร่ ะบบ และสินค้ าสามารถสัง่ ซื ้อด้ วยคะแนนสะสมได้ ระบบก็จะแจ้ งรายละเอียดการใช้
คะแนนสะสมด้ วย

การแจ้ งการชาระเงิน เมื่อลูกค้ าโอนเงินให้ กบั ทางร้ านค้ าแล้ ว สามารถเข้ ามาแจ้ งการชาระเงินเพื่อเป็ นการ
ยืนยันและยังช่วยให้ ร้านค้ าตรวจสอบความถูกต้ องได้ ง่ายขึ ้น โดยเมนูแจ้ งโอนเงินจะอยูใ่ นส่วนของ Footer
ในส่วนของแจ้ งการชาระเงินดังรูป

จบการใช้ งานระบบ OpenCart ส่วนที่สาคัญ รอโอกาสหน้ าจะเขียนคูม่ ือที่ละเอียดทุกฟั งก์ชนั่ พร้ อมกับการ
ปรับแต่งเทมเพลท
OpenCart Manula 1.5.x
โดย http://www.opencart2u.com/
ปั ญญา สารภี
elect.tu@gmail.com

