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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 
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บทคัดยอ 

ปญหาการซื้อขายสินคาออนไลนควรมุงบริการท่ีดี แกปญหาอยางทันทวงที การสงเสริมการขาย

เพื่อดึงดูดใจลูกคาใหอยูกับระบบในระยะยาว การพัฒนาระบบขายหนังสือออนไลนและบุคแชทแบบ

เรียลไทมถูกพัฒนาข้ึนเปนเว็บไซตตนแบบในการซื้อขายหนังสือ ซึ่งผนวกระบบชุมชนเพื่อเปนสถานท่ี

พบปะพูดคุยกันระหวางสมาชิกกับสมาชิก และระบบแชทเพื่อเปนชองทางใหบริการและแกปญหาระหวาง

รานและลูกคาอยางทันทวงที ระบบถูกพัฒนาโดย Vue.JS และ Firebase ซึ่งใช Firebase Cloud 

Firestore ในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ Document ระบบขายหนังสือออนไลนและบุคแชทแบบ

เรียลไทม รองรับกลุมผูใช 3  กลุม คือ กลุมลูกคาท่ัวไป สามารถสมัครสมาชิก คนหาและเลือกดูหนังสือ

ระทูและคอมเมนตตางๆของผูใชท่ีเปนสมาชิก กลุมลูกคาท่ีเปนสมาชิก สามารถเขาสูตามหมวดหมู อานก

ระบบ คนหาและเลือกดูหนังสือตามหมวดหมู เลือกหนังสือลงในตะกรา ซื้อหนังสือ ชําระเง ิน ตรวจสอบ

สถานะสินคา พูดคุยกับทางรานคาในรูปแบบของแชท สรางหรืออานกระทูและคอมเมนต และกลุม

เจาของราน สามารถจัดการหนังสือโดยเพิ่ม ลบ และแกไขหนังสือ จัดการการขาย ตรวจสอบสถานะสินคา 

จัดการสมาชิก และพูดคุยกับลูกคาในรูปแบบของแชท ระบบไดรับการประเมินความพึงพอใจในการ

ทํางานจําแนกตามกลุมผูใชคาความพึงพอใจเฉล่ียของผูใชงานโดยรวมอยูในระดับดีมาก (�̅�𝑥 = 4.63 S.D.= 

0.46) 

 

คําสําคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบชุมชน, บล็อก, แชท, พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

1. บทนํา 

ปจจุบันหัวใจสําคัญในธุรกิจสมัยใหมไมไดข้ึนกับปริมาณเงินทุน หากแตข้ึนกับการสรางแบรนด

หรือภาพลักษณใหติดตลาดผานอินเทอรเน็ตกับโซเชียลมีเดียไปยังลูกคาปลายทางดวยความไววางใจ ซึ่ง

จะเปนพลังผลักดันในการสรางฐานลูกคาใหมีขนาดใหญข้ึน การส่ือสารระหวางผูขายและลูกคาอยาง

สม่ําเสมอเปนส่ิงจําเปนแตการส่ือสารและความสัมพันธระหวางลูกคาและลูกคาเพื่อแลกเปล่ียนขอคิดเห็น

นั้นสําคัญกวา ดังนั้นเว็บไซต บล็อก และโซเชียลมีเดียจึงเปนเครื่องมือสําคัญสูความสําเร็จนี้ (Seth 

Godin,2009) ปจจัยท่ีมีผลตอภาพลักษณของธุรกิจเพื่อกอเกิดความนาเช่ือถือและไววางใจควรมาจาก 1.) 

การใหบริการท่ีดีและแกปญหาอยางทันทวงที 2.) คุณภาพของสินคาและราคาท่ีเปนธรรม 3.) กลยุทธการ

สงเสริมการขายเพื่อดึงดูดใจลูกคา 

จากการรวบรวมปญหาการซื้อขายออนไลนพบวาขาดความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย การ

ซื้อขายจะส้ินสุดเพียงผูซื้อไดรับสินคาท่ีส่ังซื้อเทานั้น   ผูซื้อไมสามารถทดสอบสินคากอนซื้อได ซึ่งอาจ
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สงผลใหไดรับสินคาท่ีไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง ผูซื้อกลัวการฉอโกงหลังจากชําระเงินหรือการขโมยขอมูล

สวนบุคคล ความลาชาของสินคา ผูซื้อหรือผูขายมีตนทุนเพิ่มข้ึนจากกระบวนการขนสงสินคา ผูขายมี

คูแขงทางการคามากข้ึนเนื่องจากการขายออนไลนทําไดงายบนแพลตฟอรม Line หรือ Facebook โดย

ลักษณะการขายเปนการไลฟสดหรือโพสตขายกลุมสินคาท่ีเฉพาะเจาะจงเปนครั้งคราว 

งานวิจัยนี้จึงใครเสนอการพัฒนาเว็บไซตตนแบบการซื้อขายสินคาออนไลนโดยยกกรณีศึกษาการ

ขายหนังสือซึ่งตระหนักถึงประเด็นคุณภาพสินคาและราคาแลว หากยังมุงเนนไปยังการใหบริการท่ีดีและ

แกปญหาอยางทันทวงทีผานระบบแชท อีกท้ังกลยุทธการสงเสริมการขายผานยอดการส่ังซื้อเพื่อดึงดูดใจ

ลูกคาใหอยูกับระบบในระยะยาว ผานเทคโนโลยีเว็บไซต บล็อก และโซเชียลมีเดียท่ีมีในปจจุบัน เพื่อสราง

ความสําเร็จท่ียั่งยืนแกผูประกอบการพรอมกับเสนอแนวแกปญหาการซื้อขายออนไลนท่ีมีอยูในปจจุบัน 

 

2. วัตถุประสงค 

 พัฒนาเว็บไซตตนแบบการซื้อขายสินคาออนไลนกรณีศึกษารานขายหนังสือโดยตระหนักถึง

คุณภาพ ราคา การใหบริการและแกปญหาอยางทันทวงที ผนวกระบบชุมชน เพื่อการพูดคุยสราง

ความสัมพันธระหวางลูกคาและลูกคาเพื่อแลกเปล่ียนขอคิดเห็น 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยดําเนินการตามหลักวิศวกรรมซอฟตแวร โดยดําเนินตามข้ันตอนทฤษฎีแบบจําลองน้ําตก 

(Waterfall Model) (Girdhari Singh and Shalini Puri ,2014) ซึ่งประกอบดวย ข้ันตอนการวิเคราะห

ระบบ ข้ันตอนการออกแบบระบบ ข้ันตอนการพัฒนาระบบ ข้ันตอนทดสอบระบบ ข้ันตอนนําไปใช และ

ข้ันตอนบํารุงรักษา 

 

3.1 การวิเคราะหระบบ 

 ศึกษาฟงกชันการทํางานของเว็บไซตขายหนังสือซึ่งมีเปาหมายเพื่อขายหนังสือเทานั้น (ซีเอ็ดบุค

เซ็นเตอร,2563) และ (นายอินทร,2564) ประกอบดวย 

• ฟงกชัน Login ใชสําหรับใหสมาชิกของเว็บไซตสามารถเขาสูระบบและส่ังซื้อสินคา 

• ฟงกชัน สมัครสมาชิก ใชสําหรับผูใชท่ีตองการเปนสมาชิกของเว็บไซต 

• ฟงกชันคนหา ใชสําหรับคนหาหนังสือท่ีผูใชตองการ 

• ฟงกชันแนะนํา ใชสําหรับแนะนําหนังสือใหมและหนังสือขายดี 
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• ฟงกชันแยกหมวดหมูหนังสือ ใชสําหรับแยกประเภทของหนังสือออกเปนหมวดหมูเพื่อใหสะดวก

ตอการคนหา 

• ฟงกชันตะกราสินคา ใชสําหรับการเพิ่มขอมูลของหนังสือท่ีผูใชมีความสนใจท่ีจะซื้อลงในตะกรา

สินคาพรอมบอกรายละเอียดของหนังสือเลมนั้น ซึ่งประกอบไปดวยช่ือหนังสือ ราคา และจํานวน

ของหนังสือ พรอมท้ังคํานวณจํานวนเงินท่ีตองชําระท้ังหมด 

• ฟงกชันการชําระเงิน ใชสําหรับชําระคาสินคากับทางเว็บไซต 

จากนั้นวิเคราะหบทบาทหนาท่ีของระบบชุมชน(community) (ดํารงศักด์ิ แกวเพ็ง,2556) เปน

ขบวนการทางสังคมท่ีมีวัตถุประสงคท่ีแนชัดในการรวมกันในระยะเวลาท่ีนานพอสมควร จนเกิดระบบ

ความสัมพันธ และความผูกพันกันเกิดข้ึนระหวางผูคน เชน ระบบชุมชน Pantip (พันทิป,2563) ซึ่ง

สามารถใหผูใชงานเว็บไซตพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

หลังจากวิเคราะหฟงกชันการทํางานของเว็บไซตขายหนังสือและบทบาทหนาท่ีของระบบชุมชนแลว สรุป

ตนแบบระบบขายหนังสือออนไลนและบุคแชทแบบเรียลไทมท่ีควรเปนโดยแบงการทํางานออกเปน 2  

สวนคือ 

1. สวนของการใชงานหนาราน (Front End) เปนสวนของการทํางานของลูกคาท่ัวไป และลูกคา

ท่ีเปนสมาชิก โดยแตละประเภทนั้นจะถูกกําหนดสิทธิการเขาถึงการใชงาน มีลักษณะการทํางานดังนี้ 

- ระบบจัดการสมาชิก เปนสวนของการเก็บขอมูลประวัติ และจัดเก็บขอมูลระดับของสมาชิก 

- ระบบจัดการรายการหนังสือ เปนสวนของการแสดงรายการหนังสือ ตามการจําแนกประเภท

ของหนังสือซึ่งลูกคาท่ัวไป สามารถเรียกดูหนังสือไดเทานั้น ถาจะส่ังซื้อหนังสือ จะตองสมัคร

สมาชิกกอนจึงจะสามารถเลือกหนังสือใสในตะกราได 

- ระบบจัดการส่ังซื้อหนังสือ เปนสวนของการส่ังซื้อหนังสือของลูกคาท่ีเปนสมาชิก  ตรวจสอบ

ระดับสมาชิก การโอนเงิน หลักฐานการโอนเงิน ตรวจสอบเลขพัสดุ 

- ระบบแชทกับทางราน เปนสวนท่ีใหสมาชิกสามารถสอบถามขอมูลหนังสือเพิ่มเติม และแจง

ปญหาใหกับทางราน ในรูปแบบของแชท 

- ระบบชุมชน เปนสวนของพื้นท่ีในการพูดคุยแลกเปล่ียนในรูปแบบของ Blog ในหนังสือแตละ

เลม 

2. สวนของการทํางานหลังราน (Back End) เปนสวนของการทํางานของเจาของราน มีลักษณะ

การทํางาน ดังนี ้
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- ระบบบริหารสต็อกหนังสือ เปนสวนของการเพิ่มรายละเอียดสินคา จําแนกตามประเภท

หนังสือ กําหนดราคาหนังสือ และจํานวนของหนังสือเลมนั้นๆในสตอก 

- ระบบการขาย เปนการบริการหลังจากการส่ังซื้อหนังสือของลูกคาท่ีเปนสมาชิก โดยระบบ

สามารถทําการตรวจสอบสถานะการส่ังซื้อ การชําระเงิน ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน 

การจัดสง การสงเลขพัสดุใหลูกคา 

- ระบบจัดการสมาชิก เปนสวนของการตรวจสอบขอมูลสมาชิก และรายละเอียดของสมาชิก 

โดยระบบจะแบงระดับสมาชิกตามยอดการส่ังซื้อ (ระดับสมาชิกแปรผันตรงกับยอดสะสมซื้อ

สินคา) 

- ระบบแชทกับลูกคา เปนสวนท่ีใชในการตอบคําถามใหกับลูกคาท่ีเปนสมาชิก และรับฟง

ปญหาจากลูกคา เพื่อใหบริการท่ีดีและแกปญหาอยางทันทวงที  

 

3.2 การออกแบบระบบ 

 แผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบ จําแนกเปน 3 กลุม ลูกคาท่ัวไป ลูกคาท่ีเปนสมาชิก 

และเจาของราน แสดงดังภาพท่ี 1 Use Case Diagram 

 

 
ภาพท่ี 1  Use Case Diagram 
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แผนผังแสดงกระแสขอมูลระดับสูง แสดงดังภาพท่ี 2 Context Diagram โดยมีบุคคลท่ี

เกี่ยวของ3 กลุม คือ ลูกคาท่ัวไป ลูกคาท่ีเปนสมาชิก และเจาของราน 

 

 
 

ภาพท่ี 2 Context Diagram 

 

แผนผังแสดงกระแสขอมูลระดับตางๆ ไดแก Data Flow Diagram Level 0 แสดงดัง

ภาพท่ี 3 Data Flow Diagram Level 1 แสดงดังภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 3 Data Flow Diagram Level 0 
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ภาพท่ี 4 Data Flow Diagram Level 1 
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ภาพท่ี 5 Data Flow Diagram Level 1 (ตอ) 
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การออกแบบผังความสัมพันธของแฟมขอมูล แสดงดังภาพท่ี 6 Entity Relationship 

Diagram ประกอบดวย 11 เอนทิต้ี ดังนี ้

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) 

 



61 

 

 
ภาพท่ี 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 

ระบบขายหนังสือออนไลนและบุคแชทแบบเรียลไทมไดรับการพัฒนาจนแลวเสร็จตามฟงกชันท่ี

ไดรับการออกแบบและทําการทดสอบการใชงานทุกฟงกชันโดยผูใชในแตละบทบาทท่ีไดรับการจําแนกไว 

ดังขอมูลทดสอบระบบในแตละฟงกชันงานจําแนกตามกลุมผูใชงานในตารางท่ี 1 สวนผลการประเมิน

คุณภาพระบบในแงความพึงพอใจตอ User Interface & User Experience จากทุกฟงกชันการใชงาน

จําแนกตามบทบาทผูใชท่ัวไปจํานวน 2 ทาน บทบาทสมาชิกจํานวน 6 ทาน และบทบาทผูดูแลระบบ

จํานวน 2 ทาน ไดผลคาคะแนนเฉล่ียจําแนกตามกลุมผูใชงานดังผลท่ีแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งคาความพึง

พอใจเฉล่ียของผูใชงานทุกกลุมโดยรวมท้ังระบบอยูในเกณฑดีมาก (ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.63 จากคะแนน

เต็ม 5.00)  

 

ตารางท่ี1 : สรุปผลการพัฒนาและทดสอบระบบในแตละฟงกชันจําแนกตามกลุมผูใช 

การใชงานผูใชทั่วไป 

ช่ือฟงกชัน ผลการพัฒนา ผลการทดสอบใชงาน 

สําเร็จ ไมสําเร็จ ถูกตอง ไมถูกตอง 

การแนะนําหนังสือ     

การแบงหมวดหมูหนังสือ     

การคนหาหนังสือ     

การคนหนังสือตามหมวดหมู     

ดูหนาระดับสมาชิก     

การแสดงขอมูลรายละเอียดหนังสือแตละเลม     

ดูกระทู ความคิดเห็น (Blog) ของหนังสือแตละเลม     
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การใชงานสมาชิก 

ช่ือฟงกชัน ผลการพัฒนา ผลการทดสอบใชงาน 

สําเร็จ ไมสําเร็จ ถูกตอง ไมถูกตอง 

สมัครสมาชิก     

แกไขโปรไฟลสมาชิก     

เขาสูระบบ     

การแนะนําหนังสือ     

การแบงหมวดหมูหนังสือ     

การคนหาหนังสือ     

เลือกหนังสือใสตะกรา     

ดูตะกราสินคา     

ดูหนาระดับสมาชิก     

ดูหนังสือแตละหมวดหมู     

ดูประวัติการแชทกับทางราน     

ดูหนารายการตะกราสินคา     

การแสดงขอมูลรายละเอียดหนังสือแตละเลม     

อานกระทู ความคิดเห็น (Blog) ของหนังสือแตละเลม     

สงขอความ/รูปภาพแชทกับทางรานได     

เพ่ิมลดจํานวนหนังสือ/ลบหนังสือออกจากตะกรา

สินคา 

    

คิดคํานวณราคาหนังสือในตะกราอยางถูกตอง     

คัดลอกเลขบัญชี อัปโหลดรูปสลิปโอนเงิน

ชําระเงินทันที/ภายหลัง 

    

ยืนยันการรับสินคาสถานะปดการขายสินคา     

สรางกระทู/อานกระทู สราง/ลบ (เฉพาะของ

ตนเอง)/ตอบกลับ ความคิดเห็น  อานความ

คิดเห็นท่ีตอบกลับ /ลบ ความคิดเห็นท่ีตอบกลับ

(เฉพาะของตนเอง) 
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การใชงานผูดูแลระบบ 

ช่ือฟงกชัน ผลการพัฒนา ผลการทดสอบใชงาน 

สําเร็จ ไมสําเร็จ ถูกตอง ไมถูกตอง 

เขาสูระบบ     

แสดง/เพ่ิม/แกไข/ลบ รายการหนังสือในระบบ     

แสดง/ยกเลิก รายการขายหนังสือ  แสดง/ยกเลิก รายละเอียด

การขายน้ัน  กําหนดหมายเลขพัสดุของรายการขายน้ัน 

    

แสดงขอมูลสมาชิก     

ดูขอความ/รูปภาพ แชทระหวางลูกคาแตละคนกับทางราน     

สงขอความ/รูปภาพ แชทระหวางลูกคาแตละคนกับทางราน     

ตารางท่ี 2 : ตารางผลการประเมินคุณภาพระบบในแงความพึงพอใจตอ User Interface & User 

Experience จําแนกตามกลุมผูใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ ผูใชทั่วไป สมาชิก ผูดุแลระบบ 

 คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

ดานเน้ือหา (Content) 

การแบงหมวดหมู 

4.5 0.54 4.58 0.50 5 0 
การคนหา 

ครบถวนสมบูรณ 

เน้ือหามีความเหมาะสม 

ดานการออกแบบ       

ความสวยงาม ความทันสมัย 

4.5 0.62 4.57 0.54 4.78 0.43 

ความงายตอการใชงาน 

สีสันในการออกแบบ 

เมนูงายตอการใชงาน 

ความเหมาะสมของสีพ้ินหลังกับสีตัวอักษร 

ขนาดและรูปแบบตัวอักษร 

ความเหมาะสมขององคประกอบประกอบ 

กราฟกหนาจอ 

โดยภาพรวมดานออกแบบ 

ดานคุณภาพเว็บไซต (Quality) 

การสื่อความหมายของปุมการใชงาน 

4.5 0.54 4.54 0.51 4.75 0.46 
การใชงานไดงายของปุมการใชงาน 

การเชื่อมโยงกันของสวนตางๆ 

โดยภาพรวมดานคุณภาพ 

คาเฉลี่ยทั้งหมด 4.50 0.56 4.56 0.52 4.84 0.30 
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บทความนี้ใครนําเสนอตัวอยางสวนงานหลักของผูใชงานท่ีเปนสมาชิกและเจาของราน โดย

ครอบคลุมฟงกชัน การเลือกซื้อหนังสือตามหมวด การคนหาหนังสือ รายละเอียดหนังสือ หนาตะกรา

สินคา หนาชําระเงิน หนารายการตะกราสินคา หนาแชทกับทางราน หนากระทูหรือบล็อก หนา

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ดังรายละเอียดตอไปนี ้

4.1 การเลือกหมวดหมูหนังสือ 

 การเลือกหมวดหมูหนังสือทําไดโดยการคลิกเลือกหมวดหมูหนังสือจากแถบดานบนและดานซาย 

เชน หนาหนังสือท้ังหมด ดังภาพท่ี 7 หนาหนังสือการตูน ดังภาพท่ี 8 เปนตน โดยสามารถเลือกดู

รายละเอียดหนังสือไดโดยคลิกในพื้นท่ีของหนังสือแตละเลม ถาตองการเลือกใสตะกราใหคลิกท่ีปุมตะกรา

ของหนังสือเลมนั้น แลวจะแสดงจํานวนหนังสือท่ีลูกคาท่ีเปนสมาชิกเลือกไวท่ีดานบนรูปตะกรา 
 

 
 

ภาพท่ี 7 หนาหนังสือท้ังหมด 
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ภาพท่ี 8 หนาหนังสือการตูน 

4.2 หนาคนหาหนังสือ 

 ลูกคาสามารถพิมพคนหาหนังสือจากช่ือหนังสือ โดยไมวาจะอยูท่ีหนาเว็บหนาใดก็ตาม เม่ือทํา

การกรอกขอมูลช่ือหนังสือในชองคนหา ถากดปุม Search ระบบจะทําการแสดงหนาคนหาหนังสือตาม

ขอมูลท่ีลูกคากรอก ดังภาพท่ี 9 และหากขอมูลท่ีลูกคากรอกไมตรงกับขอมูลในระบบ ระบบจะแสดงดัง

ภาพท่ี 10 

 
 

ภาพท่ี 9 หนาคนหาหนังสือ 

 



67 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ไมพบรายการหนังสือ 

4.3 หนารายละเอียดหนังสือ 

หนารายละเอียดหนังสือจะแสดงรูปหนังสือ ช่ือหนังสือ สํานักพิมพ ผูแตง หมวดหมู ราคา 

และรายละเอียดของหนังสือ ซึ่งลูกคาสามารถเพิ่มลดจํานวนหนังสือท่ีตองการหยิบใสตะกราได เม่ือ

เลือกจํานวนเสร็จ ลูกคาท่ีเปนสมาชิกสามารถคลิกท่ีปุมหยิบใสตะกราเพื่อนําสินคาลงสูตะกรา และ

สามารถเขาสูระบบชุมชนของหนังสือเลมนั้นๆผานทางสัญลักษณรูปบล็อก ดังภาพท่ี 10 

 

 
 

ภาพท่ี 11 หนารายละเอียดหนังสือ 
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4.4 หนาตะกราสินคา 

หนาตะกราสินคาจะแสดงรายการหนังสือของลูกคาท่ีเปนสมาชิกเลือกซื้อไว และคํานวณ

ราคาหนังสือท้ังหมด โดยลูกคาสามารถปรับเพิ่มลดจํานวนหนังสือ และลบหนังสือออกจากตะกราได 

ดังภาพท่ี 12 โดยการลบหนังสือจะตองยืนยันการลบอีกครั้ง เพื่อปองกันความผิดพลาด ดังภาพท่ี 13 

ถาหากตองการเลือกซื้อหนังสือเพิ่มสามารถคลิกปุมเลือกซื้อหนังสือเพิ่ม เพื่อยอนกลับไปหนาหนังสือ

ท้ังหมด จากนั้นระบบจะทําการแสดงจํานวนเงินท่ีตองจายท้ังหมด สวนลด และราคาสุทธิ เพื่อลูกคา

ทําการตรวจเช็คแลวสามารถกดปุมชําระเงินเพื่อดําเนินการชําระเงินตอไป 

 

 
ภาพท่ี 12 หนาตะกราสินคา 
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ภาพท่ี 13 ยืนยันการลบหนังสือออกจากตะกรา 

 

4.5 หนาชําระเงิน 

หนาชําระเงินจะแสดงช่ือบัญชี เลขบัญชีของรานคา โดยลูกคาสามารถกดปุมคัดลอกเพื่อ

คัดลอกเลขบัญชีได ซึ่งระบบจะทําการแสดงยอดเงินสุทธิ และมีปุมเพิ่มรูปเพื่อใหลูกคาแนบหลักฐาน

การโอนเงินใหแกทางรานคา ถาลูกคาทําการแนบหลักฐานการโอนเงินเรียบรอยแลวใหกดปุมยืนยัน

การชําระเงิน หรือหากลูกคาตองการจองหนังสือในตะกรานั้นๆแตยังไมตองการท่ีจะชําระเงิน

ในตอนนี้ใหกดปุมรอการชําระเงิน ถาลูกคาตองการยอนกลับไปแกไขตะกราสินคาใหกดปุมยกเลิกการ

ชําระเงิน ดังภาพท่ี 14 
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ภาพท่ี 14 หนาการชําระเงิน 

4.6 หนารายการตะกราสินคา 

หนารายการตะกราสินคาเปนหนาท่ีแสดงรายการสินคาท่ีลูกคาซื้อ โดยมีการระบุวันเวลาท่ีส่ังซื้อ

สินคา รปูสลิปโอนเงิน เลขพัสดุ จํานวนเงิน สถานะสินคา สถานะการส่ังซื้อ และลูกคาสามารถคนหาเวลา

ท่ีส่ังซื้อสินคา และเลือกจํานวนรายการท่ีแสดงในหนานั้น ดังภาพท่ี 15 ซึ่งถาลูกคายังไมไดอัปโหลดส

ลิปสามารถกดปุมอัปโหลดสลิปแลวเพิ่มรูปสลิป ดังภาพท่ี 16 และยืนยันการรับสินคาท่ีปุมยืนยันการรับ

สินคาโดยระบบจะทําการแจงเตือนเงื่อนไขการกดยืนยันการรับสินคาอีกครั้งเพื่อปองกันขอการผิดพลาด

จากการซื้อขาย ดังภาพท่ี 15 

  

 
 

ภาพท่ี 15 หนารายการตะกราสินคา 
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ภาพท่ี 16 การอัปโหลดสลิป 

 

 
 

ภาพท่ี 17 แจงเตือนการยืนยันการรับสินคา 

4.7 หนาแชทกับทางราน 

ลูกคาท่ีเปนสมาชิกสามารถแชทสอบถามขอมูลตางๆกับเจาของรานไดโดยการพิมพขอความ

ดังภาพท่ี 18 หรือเพิ่มรูปภาพ ดังภาพท่ี 19 และเมื่อมีขอความจากเจาของรานเขามาใหม ระบบจะ
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ทําการแสดงเครื่องหมายสีแดงท่ีเขียนวา New ท่ีสัญลักษณรูปแชท ดังภาพท่ี 20 เพื่อเปนการแจง

เตือนกับลูกคาวามีขอความใหม ถาตองการออกจากแชทใหกดปุมรูปประตูทางออก 

 
 

ภาพท่ี 18 หนาแชทกับทางราน 

 

 
 

ภาพท่ี 19 การเพิ่มรูปภาพในแชท 
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ภาพท่ี 20 แสดงขอความใหม New ท่ีสัญลักษณรูปแชท 

 

4.8 หนากระทูหรือบล็อก 

หนากระทูเปนหนาท่ีเปดพื้นท่ีใหลูกคาไดสรางกระทูเกี่ยวกับหนังสือเลมนั้นๆ เพื่อใหลูกคาท่ี

สนใจในหัวขอกระทูนั้นๆเขาไปพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งในหนาหัวกระทูจะแสดงช่ือกระทู 

ผูเขียน และจํานวนคอมเมนต และสามารถเขาไปอานและแสดงความคิดเห็นไดโดยการกดปุมอาน

กระทู ดังภาพท่ี 21 และสามารถกดปุมสรางกระทูเพื่อสรางและเขียนกระทู ดังภาพท่ี 22 ซึ่งลูกคาท่ี

เปนสมาชิกจะสามารถสรางกระทู อานกระทู และคอมเมนตกระทูได แตลูกคาท่ัวไปจะทําไดเพียงอาน

กระทูเทานั้น 

 

 



74 

 

 
 

ภาพท่ี 21 หนากระทู 

 

ภาพท่ี 22 การสรางกระทู 

4.9 หนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

หนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นมีไวสําหรับการแลกเปล่ียนความคิดเห็นตามหัวขอกระทู 

ประกอบดวย หัวขอกระทู และคอมเมนต ดังภาพท่ี 23  สามารถสรางคอมเมนตโดยการกดปุมสราง

ความคิดเห็น ดังภาพท่ี 24 ซึ่งในแตละคอมเมนตสามารถทําการตอบกลับไดโดยการกดปุมตอบกลับ 

ดังภาพท่ี 25 ถาคอมเมนตนั้นๆมีคอมเมนตตอบกลับ จะปรากฎปุมดูความคิดเห็นแสดงข้ึน ดังภาพท่ี 

26 และเมื่อกดปุมดูความคิดเห็น จะแสดงคอมเมนตขอความตอบกลับของคอมเมนตนั้นๆ ดังภาพท่ี 
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27 และสามารถลบคอมเมนตและคอมเมนตตอบกลับของตนเองไดโดยการกดสัญลักษณรูปถังขยะสี

แดง  

 

ภาพท่ี 23 หนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

 
 

ภาพท่ี 24 การสรางคอมเมนต 
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ภาพท่ี 25 การสรางคอมเมนตตอบกลับ 

 

 
 

ภาพท่ี 26 ปุมดูความคิดเห็น 
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ภาพท่ี 27 แสดงคอมเมนตตอบกลับ 

5. ผลสรุป และอภิปรายผล 

การพัฒนาระบบขายหนังสือออนไลนและบุคแชทแบบเรียลไทมไดรับการวิเคราะห ออกแบบ 

และพัฒนาข้ึนเปนตนแบบเว็บไซตตามหลักการของธุรกิจสมัยใหมในการสรางภาพลักษณผานอินเทอรเน็ต

กับโซเชียลมีเดียไปยังลูกคาปลายทางเพื่อสรางความไววางใจ ผานการใหบริการท่ีดีและแกปญหาอยาง

ทันทวงทีดวยระบบแชท อีกท้ังไดคํานึงถึงการสรางความสัมพันธระหวางลูกคาและลูกคาเพื่อแลกเปล่ียน

ขอคิดเห็นจนเกิดเปนชุมชนในรูปแบบของบล็อก ซึ่งจะเปนพลังผลักดันในการสรางฐานลูกคาใหมีขนาด

ใหญข้ึนในอนาคต ท้ังนี้ระบบยังคงไวซึ่งฟงกชันหลักของเว็บไซตระบบขายหนังสือออนไลนท่ีมีอยูใน

ปจจุบันอยางครบถวน ระบบผานการทดสอบการใชในแตละฟงกชันและการประเมินคุณภาพระบบในแง

ความพึงพอใจตอ User Interface & User Experience จําแนกตามกลุมผูใชงาน 

การพัฒนาเว็บไซตออนไลนของผูประกอบการนอกจากจะสรางความมั่นใจ ความไววางใจดานบริการ การ

แกปญหาอยางทันทวงที ลดปญหากลัวการฉอโกง การขโมยขอมูลสวนบุคคล สรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคาในระยะยาวแลว ความสัมพันธระหวางลูกคาและลูกคาถือเปนฐานสําคัญในการวางแผนกลยุทธ

สงเสริมการขายตอไป อีกท้ังฐานขอมูลลูกคา ขอมูลปญหาท่ีรวบรวมจากระบบแชทหรือบล็อกสามารถ

เปนขอมูลต้ังตนในการพัฒนาระบบ chatbot ผูชวยอัจฉริยะ หรือใชในการวางแผนกลยุทธเพื่อสงเสริม

การขายเช่ือมโยงกับส่ือสังคมออนไลนอื่นๆ ในอนาคต 
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