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Abstract
The three- key successes of E- Commerce are good service, promptly solving
problem and promotion which attract customers staying with system in long term. Online
bookstore and book chat real-time system is a web application which community system
and chat system are included. Members are able to share their attitudes or interests in
the community part while chat part is served to communicate in real- time between
members and admin for answering any enquiries. It was developed by Vue.js and Firebase,
which used Firebase Cloud Firestore to collect documents working as the database. Online
bookstore and book chat real- time system support three groups of users: General user
group can register, search or browse books by category, and read threads or comments
from members. Member groups can log in, search or browse books by category, select
books to the basket, buy books, pay by telegraphic transfer, check products status,
converse with admin by chatting, and create threads or comments. Admin group can
manage books by adding, deleting, and editing books. In addition, the admin group can
also manage sales, manage members, and converse with users by chatting. The efficiency
of the system is evaluated by users from each group in terms of functionality and
facilitation. The average satisfied value score of the whole system is at 4.63 from 5.00
Keywords: web application, community, blog, chat, e-commerce
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บทคัดยอ
ปญหาการซื้อขายสินคาออนไลนควรมุงบริการที่ดี แกปญหาอยางทันทวงที การสงเสริมการขาย
เพื่อดึง ดูดใจลูกคาใหอยูกับระบบในระยะยาว การพัฒ นาระบบขายหนังสือออนไลนและบุคแชทแบบ
เรียลไทมถูกพัฒ นาขึ้นเปนเว็บไซตตนแบบในการซื้อขายหนังสือ ซึ่ง ผนวกระบบชุมชนเพื่อเปนสถานที่
พบปะพูดคุยกันระหวางสมาชิกกับสมาชิก และระบบแชทเพื่อเปนชองทางใหบริการและแกปญหาระหวาง
ร า นและลู ก ค า อย า งทั น ท ว งที ระบบถู ก พั ฒ นาโดย Vue.JS และ Firebase ซึ่ ง ใช Firebase Cloud
Firestore ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล แบบ Document ระบบขายหนั ง สื อ ออนไลน แ ละบุ ค แชทแบบ
เรียลไทม รองรับกลุมผูใช 3 กลุม คือ กลุมลูกคาทั่วไป สามารถสมัครสมาชิก คนหาและเลือกดูหนังสือ
ตามหมวดหมู อานกระทูและคอมเมนตตางๆของผูใชที่เปนสมาชิก กลุมลูกคาที่เปนสมาชิก สามารถเขาสู
ระบบ คนหาและเลือกดูหนังสือตามหมวดหมู เลือกหนังสือลงในตะกรา ซื้อหนังสือ ชําระเงิน ตรวจสอบ
สถานะสิน คา พูดคุยกับทางรานคาในรูปแบบของแชท สรางหรืออานกระทูและคอมเมนต และกลุม
เจาของราน สามารถจัดการหนังสือโดยเพิ่ม ลบ และแกไขหนังสือ จัดการการขาย ตรวจสอบสถานะสินคา
จัดการสมาชิก และพูดคุยกับลูกคาในรูปแบบของแชท ระบบไดรับการประเมินความพึง พอใจในการ
ทํางานจําแนกตามกลุมผูใชคาความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใ ชงานโดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝑥𝑥̅ = 4.63 S.D.=
0.46)
คําสําคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบชุมชน, บล็อก, แชท, พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1. บทนํา
ปจจุบันหัวใจสําคัญในธุรกิจสมัยใหมไมไดขึ้นกับปริมาณเงินทุน หากแตขึ้นกับการสรางแบรนด
หรือภาพลักษณใหติดตลาดผานอินเทอรเน็ตกับโซเชียลมีเดียไปยังลูกคาปลายทางดวยความไววางใจ ซึ่ง
จะเปน พลัง ผลักดันในการสรางฐานลูกคาใหมีขนาดใหญขึ้น การสื่อสารระหวางผูขายและลูกคาอยาง
สม่ําเสมอเปนสิ่งจําเปนแตการสื่อสารและความสัมพันธระหวางลูกคาและลูกคาเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
นั้น สําคัญ กวา ดัง นั้นเว็บไซต บล็อก และโซเชียลมีเดีย จึง เปนเครื่องมื อสํ า คัญ สู ความสํา เร็จนี้ (Seth
Godin,2009) ปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณของธุรกิจเพื่อกอเกิดความนาเชื่อถือและไววางใจควรมาจาก 1.)
การใหบริการที่ดีและแกปญหาอยางทันทวงที 2.) คุณภาพของสินคาและราคาที่เปนธรรม 3.) กลยุทธการ
สงเสริมการขายเพื่อดึงดูดใจลูกคา
จากการรวบรวมปญหาการซื้อขายออนไลนพบวาขาดความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย การ
ซื้อขายจะสิ้นสุดเพียงผูซื้อไดรับสินคาที่สั่งซื้อเทานั้น ผูซื้อไมสามารถทดสอบสินคากอนซื้อได ซึ่งอาจ
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สงผลใหไดรับสินคาที่ไมเปนไปตามที่คาดหวัง ผูซื้อกลัวการฉอโกงหลังจากชําระเงินหรือการขโมยขอมูล
สวนบุคคล ความลาชาของสินคา ผูซื้อหรือผูขายมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากกระบวนการขนสงสินคา ผูขายมี
คูแขงทางการคามากขึ้นเนื่องจากการขายออนไลนทําไดงายบนแพลตฟอรม Line หรือ Facebook โดย
ลักษณะการขายเปนการไลฟสดหรือโพสตขายกลุมสินคาที่เฉพาะเจาะจงเปนครั้งคราว
งานวิจัยนี้จึงใครเสนอการพัฒนาเว็บไซตตนแบบการซื้อขายสินคาออนไลนโดยยกกรณีศึกษาการ
ขายหนังสือซึ่งตระหนักถึงประเด็นคุณภาพสินคาและราคาแลว หากยังมุงเนนไปยังการใหบริการที่ดีและ
แกปญหาอยางทันทวงทีผานระบบแชท อีกทั้งกลยุทธการสงเสริมการขายผานยอดการสั่งซื้อเพื่อดึง ดูดใจ
ลูกคาใหอยูกับระบบในระยะยาว ผานเทคโนโลยีเว็บไซต บล็อก และโซเชียลมีเดียที่มีในปจจุบัน เพื่อสราง
ความสําเร็จที่ยั่งยืนแกผูประกอบการพรอมกับเสนอแนวแกปญหาการซื้อขายออนไลนที่มีอยูในปจจุบัน
2. วัตถุประสงค
พัฒ นาเว็บไซตตนแบบการซื้อขายสินคาออนไลนกรณีศึกษารานขายหนัง สือโดยตระหนั ก ถึ ง
คุ ณ ภาพ ราคา การให บ ริ ก ารและแก ป ญ หาอย า งทั น ท วงที ผนวกระบบชุ ม ชน เพื่ อ การพู ด คุ ย สราง
ความสัมพันธระหวางลูกคาและลูกคาเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยดําเนินการตามหลักวิศวกรรมซอฟตแวร โดยดําเนินตามขั้นตอนทฤษฎีแบบจําลองน้ําตก
(Waterfall Model) (Girdhari Singh and Shalini Puri ,2014) ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนการวิเคราะห
ระบบ ขั้นตอนการออกแบบระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ขั้นตอนทดสอบระบบ ขั้นตอนนําไปใช และ
ขั้นตอนบํารุงรักษา
3.1 การวิเคราะหระบบ
ศึกษาฟงกชันการทํางานของเว็บไซตขายหนังสือซึ่งมีเปาหมายเพื่อขายหนังสือเทานั้น (ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร,2563) และ (นายอินทร,2564) ประกอบดวย
• ฟงกชัน Login ใชสําหรับใหสมาชิกของเว็บไซตสามารถเขาสูระบบและสั่งซื้อสินคา
• ฟงกชัน สมัครสมาชิก ใชสําหรับผูใชที่ตองการเปนสมาชิกของเว็บไซต
• ฟงกชันคนหา ใชสําหรับคนหาหนังสือที่ผูใชตองการ
• ฟงกชันแนะนํา ใชสําหรับแนะนําหนังสือใหมและหนังสือขายดี
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• ฟงกชันแยกหมวดหมูหนังสือ ใชสําหรับแยกประเภทของหนังสือออกเปนหมวดหมูเพื่อใหสะดวก
ตอการคนหา
• ฟงกชันตะกราสินคา ใชสําหรับการเพิ่มขอมูลของหนังสือที่ผูใชมีความสนใจที่จะซื้อลงในตะกรา
สินคาพรอมบอกรายละเอียดของหนังสือเลมนั้น ซึ่งประกอบไปดวยชื่อหนังสือ ราคา และจํานวน
ของหนังสือ พรอมทั้งคํานวณจํานวนเงินที่ตองชําระทั้งหมด
• ฟงกชันการชําระเงิน ใชสําหรับชําระคาสินคากับทางเว็บไซต
จากนั้นวิเคราะหบทบาทหนาที่ของระบบชุมชน(community) (ดํารงศักดิ์ แกวเพ็ง,2556) เปน
ขบวนการทางสังคมที่มีวัตถุประสงคที่แนชัดในการรวมกันในระยะเวลาที่นานพอสมควร จนเกิดระบบ
ความสั ม พั น ธ และความผู กพัน กันเกิด ขึ้ น ระหวา งผู ค น เช น ระบบชุ ม ชน Pantip (พั น ทิ ป ,2563) ซึ่ ง
สามารถใหผูใชงานเว็บไซตพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางอิสระ
หลังจากวิเคราะหฟงกชันการทํางานของเว็บไซตขายหนังสือและบทบาทหนาที่ของระบบชุมชนแลว สรุป
ตนแบบระบบขายหนัง สือออนไลนและบุคแชทแบบเรียลไทมที่ควรเปนโดยแบงการทํางานออกเปน 2
สวนคือ
1. สวนของการใชงานหนาราน (Front End) เปนสวนของการทํางานของลูกคาทั่วไป และลูกคา
ที่เปนสมาชิก โดยแตละประเภทนั้นจะถูกกําหนดสิทธิการเขาถึงการใชงาน มีลักษณะการทํางานดังนี้
- ระบบจัดการสมาชิก เปนสวนของการเก็บขอมูลประวัติ และจัดเก็บขอมูลระดับของสมาชิก
- ระบบจัดการรายการหนังสือ เปนสวนของการแสดงรายการหนังสือ ตามการจําแนกประเภท
ของหนังสือซึ่งลูกคาทั่วไป สามารถเรียกดูหนังสือไดเทานั้น ถาจะสั่งซื้อหนังสือ จะตองสมัคร
สมาชิกกอนจึงจะสามารถเลือกหนังสือใสในตะกราได
- ระบบจัดการสั่งซื้อหนังสือ เปนสวนของการสั่งซื้อหนังสือของลูกคาที่เปนสมาชิก ตรวจสอบ
ระดับสมาชิก การโอนเงิน หลักฐานการโอนเงิน ตรวจสอบเลขพัสดุ
- ระบบแชทกับทางราน เปนสวนที่ใหสมาชิกสามารถสอบถามขอมูลหนังสือเพิ่มเติม และแจง
ปญหาใหกับทางราน ในรูปแบบของแชท
- ระบบชุมชน เปนสวนของพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนในรูปแบบของ Blog ในหนังสือแตละ
เลม
2. สวนของการทํางานหลังราน (Back End) เปนสวนของการทํางานของเจาของราน มีลักษณะ
การทํางาน ดังนี้

54

- ระบบบริหารสต็อกหนังสือ เปนสวนของการเพิ่มรายละเอียดสินคา จําแนกตามประเภท
หนังสือ กําหนดราคาหนังสือ และจํานวนของหนังสือเลมนั้นๆในสตอก
- ระบบการขาย เปนการบริการหลังจากการสั่งซื้อหนังสือของลูกคาที่เปนสมาชิก โดยระบบ
สามารถทําการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ การชําระเงิน ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน
การจัดสง การสงเลขพัสดุใหลูกคา
- ระบบจัดการสมาชิก เปนสวนของการตรวจสอบขอมูลสมาชิก และรายละเอียดของสมาชิก
โดยระบบจะแบงระดับสมาชิกตามยอดการสั่งซื้อ (ระดับสมาชิกแปรผันตรงกับยอดสะสมซื้อ
สินคา)
- ระบบแชทกับลูกคา เปนสวนที่ใชในการตอบคําถามใหกับลูกคาที่เปนสมาชิก และรับฟง
ปญหาจากลูกคา เพื่อใหบริการที่ดีและแกปญหาอยางทันทวงที
3.2 การออกแบบระบบ
แผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบ จําแนกเปน กลุม 3ลูกคาทั่วไป ลูกคาที่เปนสมาชิก
และเจาของราน แสดงดังภาพที่ 1 Use Case Diagram

ภาพที่ 1 Use Case Diagram
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แผนผังแสดงกระแสขอมูลระดับสูง แสดงดังภาพที่ 2 Context Diagram โดยมีบุคคลที่
เกี่ยวของ3 กลุม คือ ลูกคาทั่วไป ลูกคาที่เปนสมาชิก และเจาของราน

ภาพที่ 2 Context Diagram
แผนผังแสดงกระแสขอมูลระดับตางๆ ไดแก Data Flow Diagram Level 0 แสดงดัง
ภาพที่ 3 Data Flow Diagram Level 1 แสดงดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ตามลําดับ
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ภาพที่ 3 Data Flow Diagram Level 0
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ภาพที่ 4 Data Flow Diagram Level 1
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ภาพที่ 5 Data Flow Diagram Level 1 (ตอ)
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การออกแบบผัง ความสัมพันธของแฟมขอมูล แสดงดังภาพที่ 6 Entity Relationship
Diagram ประกอบดวย 11 เอนทิตี้ ดังนี้
1. ตารางสมาชิก (Member)
2. ตารางบัญชี (Account)
3. ตารางระดับสมาชิก (Rank)
4. ตารางหนังสือ (Book)
5. ตารางรายละเอียดตะกราสินคา (Basket_detail)
6. ตารางตะกราสินคา (Basket)
7. ตารางขอมูลการขาย (Sell)
8. ตารางพูดคุย (Chat)
9. ตารางกระทู (Blog)
10. ตารางคอมเมนต (Mini_Blog)
11. ตารางคอมเมนตตอบกลับ (Reply)
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ภาพที่ 6 Entity Relationship Diagram
3.3 การพัฒนาระบบ
เครื่องมือวิจัย
ฮารดแวร ประกอบดวย
1 PC 1 เครื่อง
• Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20 GHz
2. Notebook 2 เครื่อง
• Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz
• AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics 2.90 GHz
3. Printer 1 เครื่อง
ซอฟตแวร ประกอบดวย
• Visual Studio Code
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•
•
•
•
•

Clip Studio Paint Pro
Photoshop
Microsoft Word
Microsoft Visio
Microsoft Project

4. ผลการวิจัย
ระบบขายหนังสือออนไลนและบุคแชทแบบเรียลไทมไดรับการพัฒนาจนแลวเสร็จตามฟงกชันที่
ไดรับการออกแบบและทําการทดสอบการใชงานทุกฟงกชันโดยผูใชในแตละบทบาทที่ไดรับการจําแนกไว
ดัง ขอมูลทดสอบระบบในแตละฟงกชันงานจําแนกตามกลุมผูใชงานในตารางที่ 1 สวนผลการประเมิน
คุณภาพระบบในแงความพึงพอใจตอ User Interface & User Experience จากทุกฟง กชันการใชงาน
จําแนกตามบทบาทผูใชทั่วไปจํานวน 2 ทาน บทบาทสมาชิกจํานวน 6 ทาน และบทบาทผูดูแลระบบ
จํานวน 2 ทาน ไดผลคาคะแนนเฉลี่ยจําแนกตามกลุมผูใชงานดังผลที่แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งคาความพึง
พอใจเฉลี่ยของผูใชงานทุกกลุมโดยรวมทั้งระบบอยูในเกณฑดีมาก (ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.63 จากคะแนน
เต็ม 5.00)
ตารางที่1 : สรุปผลการพัฒนาและทดสอบระบบในแตละฟงกชันจําแนกตามกลุมผูใช
การใชงานผูใชทั่วไป
ชื่อฟงกชัน
การแนะนําหนังสือ
การแบงหมวดหมูหนังสือ
การคนหาหนังสือ
การคนหนังสือตามหมวดหมู
ดูหนาระดับสมาชิก
การแสดงขอมูลรายละเอียดหนังสือแตละเลม
ดูกระทู ความคิดเห็น (Blog) ของหนังสือแตละเลม

ผลการพัฒนา
สําเร็จ
ไมสําเร็จ
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ผลการทดสอบใชงาน
ถูกตอง
ไมถูกตอง








การใชงานสมาชิก
ชื่อฟงกชัน
สมัครสมาชิก
แกไขโปรไฟลสมาชิก
เขาสูระบบ
การแนะนําหนังสือ
การแบงหมวดหมูหนังสือ
การคนหาหนังสือ
เลือกหนังสือใสตะกรา
ดูตะกราสินคา
ดูหนาระดับสมาชิก
ดูหนังสือแตละหมวดหมู
ดูประวัติการแชทกับทางราน
ดูหนารายการตะกราสินคา
การแสดงขอมูลรายละเอียดหนังสือแตละเลม
อานกระทู ความคิดเห็น (Blog) ของหนังสือแตละเลม
สงขอความ/รูปภาพแชทกับทางรานได
เพิ่มลดจํานวนหนังสือ/ลบหนังสือออกจากตะกรา
สินคา
คิดคํานวณราคาหนังสือในตะกราอยางถูกตอง
คัดลอกเลขบัญชี อัปโหลดรูปสลิปโอนเงิน
ชําระเงินทันที/ภายหลัง
ยืนยันการรับสินคาสถานะปดการขายสินคา
สรางกระทู/อานกระทู
 สราง/ลบ (เฉพาะของ
ตนเอง)/ตอบกลับ ความคิดเห็น  อานความ
คิดเห็นที่ตอบกลับ /ลบ ความคิดเห็นที่ตอบกลับ
(เฉพาะของตนเอง)

ผลการพัฒนา
สําเร็จ
ไมสําเร็จ
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ผลการทดสอบใชงาน
ถูกตอง
ไมถูกตอง





























การใชงานผูดูแลระบบ
ชื่อฟงกชัน
เขาสูระบบ
แสดง/เพิ่ม/แกไข/ลบ รายการหนังสือในระบบ
แสดง/ยกเลิก รายการขายหนังสือ  แสดง/ยกเลิก รายละเอียด
การขายนั้น  กําหนดหมายเลขพัสดุของรายการขายนั้น
แสดงขอมูลสมาชิก
ดูขอความ/รูปภาพ แชทระหวางลูกคาแตละคนกับทางราน
สงขอความ/รูปภาพ แชทระหวางลูกคาแตละคนกับทางราน

ผลการพัฒนา
ผลการทดสอบใชงาน
สําเร็จ ไมสําเร็จ ถูกตอง ไมถูกตอง














ตารางที่ 2 : ตารางผลการประเมินคุณภาพระบบในแงความพึงพอใจตอ User Interface & User
Experience จําแนกตามกลุมผูใชงาน
ความพึงพอใจ
ดานเนื้อหา (Content)
การแบงหมวดหมู
การคนหา
ครบถวนสมบูรณ
เนื้อหามีความเหมาะสม
ดานการออกแบบ
ความสวยงาม ความทันสมัย
ความงายตอการใชงาน
สีสันในการออกแบบ
เมนูงายตอการใชงาน
ความเหมาะสมของสีพิ้นหลังกับสีตัวอักษร
ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
ความเหมาะสมขององคประกอบประกอบ
กราฟกหนาจอ
โดยภาพรวมดานออกแบบ
ดานคุณภาพเว็บไซต (Quality)
การสื่อความหมายของปุมการใชงาน
การใชงานไดงายของปุมการใชงาน
การเชื่อมโยงกันของสวนตางๆ
โดยภาพรวมดานคุณภาพ
คาเฉลี่ยทั้งหมด

ผูใชทั่วไป
คาเฉลี่ย S.D.

สมาชิก
คาเฉลี่ย S.D.

ผูดุแลระบบ
คาเฉลี่ย S.D.

4.5

0.54

4.58

0.50

5

0

4.5

0.62

4.57

0.54

4.78

0.43

4.5

0.54

4.54

0.51

4.75

0.46

4.50

0.56

4.56

0.52

4.84

0.30
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บทความนี้ใครนําเสนอตัวอยางสวนงานหลัก ของผู ใชง านที่เปน สมาชิกและเจ าของราน โดย
ครอบคลุมฟงกชัน การเลือกซื้อหนังสือตามหมวด การคนหาหนัง สือ รายละเอียดหนังสือ หนาตะกรา
สิ น ค า หน า ชํ า ระเงิ น หน า รายการตะกร า สิ น ค า หน า แชทกั บ ทางร า น หน า กระทู ห รื อ บล็ อ ก หน า
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1 การเลือกหมวดหมูหนังสือ
การเลือกหมวดหมูหนังสือทําไดโดยการคลิกเลือกหมวดหมูหนังสือจากแถบดานบนและดานซาย
เช น หน า หนั ง สื อ ทั้ ง หมด ดั ง ภาพที่ 7 หน า หนั ง สื อ การตู น ดั ง ภาพที่ 8 เป น ต น โดยสามารถเลื อ กดู
รายละเอียดหนังสือไดโดยคลิกในพื้นที่ของหนังสือแตละเลม ถาตองการเลือกใสตะกราใหคลิกที่ปุมตะกรา
ของหนังสือเลมนั้น แลวจะแสดงจํานวนหนังสือที่ลูกคาที่เปนสมาชิกเลือกไวที่ดานบนรูปตะกรา

ภาพที่ 7 หนาหนังสือทั้งหมด
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ภาพที่ 8 หนาหนังสือการตูน
4.2 หนาคนหาหนังสือ
ลูกคาสามารถพิมพคนหาหนังสือจากชื่อหนังสือ โดยไมวาจะอยูที่หนาเว็บหนาใดก็ตาม เมื่อทํา
การกรอกขอมูลชื่อหนังสือในชองคนหา ถากดปุม Search ระบบจะทําการแสดงหนาคนหาหนังสือตาม
ขอมูลที่ลูกคากรอก ดังภาพที่ 9 และหากขอมูลที่ลูกคากรอกไมตรงกับขอมูลในระบบ ระบบจะแสดงดัง
ภาพที่ 10

ภาพที่ 9 หนาคนหาหนังสือ
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ภาพที่ 10 ไมพบรายการหนังสือ
4.3 หนารายละเอียดหนังสือ
หนารายละเอียดหนังสือจะแสดงรูปหนังสือ ชื่อหนังสือ สํานักพิมพ ผูแตง หมวดหมู ราคา
และรายละเอียดของหนังสือ ซึ่งลูกคาสามารถเพิ่มลดจํานวนหนังสือที่ตองการหยิบใสตะกราได เมื่อ
เลือกจํานวนเสร็จ ลูกคาที่เปนสมาชิกสามารถคลิกที่ปุมหยิบใสตะกราเพื่อนําสินคาลงสูตะกรา และ
สามารถเขาสูร ะบบชุมชนของหนังสือเลมนั้นๆผานทางสัญลักษณรูปบล็อก ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 11 หนารายละเอียดหนังสือ
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4.4 หนาตะกราสินคา
หนาตะกราสินคาจะแสดงรายการหนังสือของลูกคาที่เปนสมาชิกเลื อกซื้อไว และคํานวณ
ราคาหนังสือทั้งหมด โดยลูกคาสามารถปรับเพิ่มลดจํานวนหนังสือ และลบหนังสือออกจากตะกราได
ดังภาพที่ 12 โดยการลบหนังสือจะตองยืนยันการลบอีกครั้ง เพื่อปองกันความผิดพลาด ดังภาพที่ 13
ถาหากตองการเลือกซื้อหนังสือเพิ่มสามารถคลิกปุมเลือกซื้อหนังสือเพิ่ม เพื่อยอนกลับไปหนาหนัง สือ
ทั้งหมด จากนั้นระบบจะทําการแสดงจํานวนเงินที่ตองจายทั้งหมด สวนลด และราคาสุทธิ เพื่อลูกคา
ทําการตรวจเช็คแลวสามารถกดปุมชําระเงินเพื่อดําเนินการชําระเงินตอไป

ภาพที่ 12 หนาตะกราสินคา
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ภาพที่ 13 ยืนยันการลบหนังสือออกจากตะกรา
4.5 หนาชําระเงิน
หนาชําระเงินจะแสดงชื่อบัญชี เลขบัญ ชีของรานคา โดยลูกคาสามารถกดปุมคัดลอกเพื่อ
คัดลอกเลขบัญชีได ซึ่งระบบจะทําการแสดงยอดเงินสุทธิ และมีปุมเพิ่มรูปเพื่อใหลูกคาแนบหลักฐาน
การโอนเงินใหแกทางรานคา ถาลูกคาทําการแนบหลักฐานการโอนเงินเรียบรอยแลวใหกดปุมยืนยัน
การชํ า ระเงิ น หรื อ หากลู ก ค า ต อ งการจองหนั ง สื อ ในตะกรา นั้ น ๆแต ยัง ไม ต องการที่ จ ะชํ า ระเงิน
ในตอนนี้ใหกดปุมรอการชําระเงิน ถาลูกคาตองการยอนกลับไปแกไขตะกราสินคาใหกดปุมยกเลิกการ
ชําระเงิน ดังภาพที่ 14
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ภาพที่ 14 หนาการชําระเงิน
4.6 หนารายการตะกราสินคา
หนารายการตะกราสินคาเปนหนาที่แสดงรายการสินคาที่ลูกคาซื้อ โดยมีการระบุวันเวลาที่สั่งซื้อ
สินคา รูปสลิปโอนเงิน เลขพัสดุ จํานวนเงิน สถานะสินคา สถานะการสั่งซื้อ และลูกคาสามารถคนหาเวลา
ที่สั่ง ซื้อสิน คา และเลือกจํานวนรายการที่แสดงในหนานั้น ดัง ภาพที่ 15 ซึ่ง ถาลูกคายังไมไดอัปโหลดส
ลิปสามารถกดปุมอัปโหลดสลิปแลวเพิ่มรูปสลิป ดังภาพที่ 16 และยืนยันการรับสินคาที่ปุมยืนยันการรับ
สินคาโดยระบบจะทําการแจงเตือนเงื่อนไขการกดยืนยันการรับสินคาอีกครั้งเพื่อปองกันขอการผิดพลาด
จากการซื้อขาย ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 หนารายการตะกราสินคา
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ภาพที่ 16 การอัปโหลดสลิป

ภาพที่ 17 แจงเตือนการยืนยันการรับสินคา
4.7 หนาแชทกับทางราน
ลูกคาที่เปนสมาชิกสามารถแชทสอบถามขอมูลตางๆกับเจาของรานไดโดยการพิมพขอความ
ดังภาพที่ 18 หรือเพิ่มรูปภาพ ดังภาพที่ 19 และเมื่อมีขอความจากเจาของรานเขามาใหม ระบบจะ
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ทําการแสดงเครื่องหมายสีแดงที่เขียนวา New ที่สัญลักษณรูปแชท ดังภาพที่ 20 เพื่อเปนการแจง
เตือนกับลูกคาวามีขอความใหม ถาตองการออกจากแชทใหกดปุมรูปประตูทางออก

ภาพที่ 18 หนาแชทกับทางราน

ภาพที่ 19 การเพิ่มรูปภาพในแชท
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ภาพที่ 20 แสดงขอความใหม New ที่สัญลักษณรูปแชท
4.8 หนากระทูหรือบล็อก
หนากระทูเปนหนาที่เปดพื้นที่ใหลูกคาไดสรางกระทูเกี่ยวกับหนังสือเลมนั้นๆ เพื่อใหลูกคาที่
สนใจในหัวขอกระทูนั้นๆเขาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งในหนาหัวกระทูจะแสดงชื่อกระทู
ผูเขียน และจํานวนคอมเมนต และสามารถเขาไปอานและแสดงความคิดเห็นไดโดยการกดปุมอาน
กระทู ดังภาพที่ 21 และสามารถกดปุมสรางกระทูเพื่อสรางและเขียนกระทู ดังภาพที่ 22 ซึ่งลูกคาที่
เปนสมาชิกจะสามารถสรางกระทู อานกระทู และคอมเมนตกระทูได แตลูกคาทั่วไปจะทําไดเพียงอาน
กระทูเทานั้น
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ภาพที่ 21 หนากระทู

ภาพที่ 22 การสรางกระทู
4.9 หนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หน า แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น มีไ ว สํ า หรั บการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ นตามหัว ขอกระทู
ประกอบดวย หัวขอกระทู และคอมเมนต ดังภาพที่ 23 สามารถสรางคอมเมนตโดยการกดปุมสราง
ความคิดเห็น ดังภาพที่ 24 ซึ่งในแตละคอมเมนตสามารถทําการตอบกลับไดโดยการกดปุมตอบกลับ
ดังภาพที่ 25 ถาคอมเมนตนั้นๆมีคอมเมนตตอบกลับ จะปรากฎปุมดูความคิดเห็นแสดงขึ้น ดังภาพที่
26 และเมื่อกดปุมดูความคิดเห็น จะแสดงคอมเมนตขอความตอบกลับของคอมเมนตนั้นๆ ดังภาพที่
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27 และสามารถลบคอมเมนตและคอมเมนตตอบกลับของตนเองไดโดยการกดสัญลักษณรูปถังขยะสี
แดง

ภาพที่ 23 หนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ภาพที่ 24 การสรางคอมเมนต
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ภาพที่ 25 การสรางคอมเมนตตอบกลับ

ภาพที่ 26 ปุมดูความคิดเห็น
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ภาพที่ 27 แสดงคอมเมนตตอบกลับ
5. ผลสรุป และอภิปรายผล
การพัฒนาระบบขายหนัง สือออนไลนและบุคแชทแบบเรียลไทมไ ดรับการวิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาขึ้นเปนตนแบบเว็บไซตตามหลักการของธุรกิจสมัยใหมในการสรางภาพลักษณผานอินเทอรเน็ต
กับโซเชียลมีเดียไปยังลูกคาปลายทางเพื่อสรางความไววางใจ ผานการใหบริการที่ดีและแกปญหาอยาง
ทันทวงทีดวยระบบแชท อีกทั้งไดคํานึงถึงการสรางความสัมพันธระหวางลูกคาและลูกคาเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นจนเกิดเปนชุมชนในรูปแบบของบล็อก ซึ่งจะเปนพลังผลักดันในการสรางฐานลูกคาใหมีขนาด
ใหญขึ้นในอนาคต ทั้ง นี้ระบบยัง คงไวซึ่ง ฟง กชันหลักของเว็บไซตระบบขายหนัง สือออนไลนที่มีอยูใน
ปจจุบันอยางครบถวน ระบบผานการทดสอบการใชในแตละฟงกชันและการประเมินคุณภาพระบบในแง
ความพึงพอใจตอ User Interface & User Experience จําแนกตามกลุมผูใชงาน
การพัฒนาเว็บไซตออนไลนของผูประกอบการนอกจากจะสรางความมั่นใจ ความไววางใจดานบริการ การ
แกปญหาอยางทันทวงที ลดปญหากลัวการฉอโกง การขโมยขอมูลสวนบุคคล สรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาในระยะยาวแลว ความสัมพันธระหวางลูกคาและลูกคาถือเปนฐานสําคัญ ในการวางแผนกลยุทธ
สงเสริมการขายตอไป อีกทั้งฐานขอมูลลูกคา ขอมูลปญหาที่รวบรวมจากระบบแชทหรือบล็อกสามารถ
เปนขอมูลตั้งตนในการพัฒนาระบบ chatbot ผูชวยอัจฉริยะ หรือใชในการวางแผนกลยุทธเพื่อสงเสริม
การขายเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ ในอนาคต
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