บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและทดสอบโปรแกรม
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนของเว็บไซต์สาหรับผูด้ ูแลระบบ

ภาพที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ ระบบของผูด้ ูแลระบบ
หน้าจอเริ่ มต้นสาหรับการใช้งานเว็บไซต์ของผูด้ ูแลระบบ คือ การเข้าสู่ ระบบ โดยมีข้ นั ตอนใน
การปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรอกชื่อผูใ้ ช้งานในช่อง Username
2. กรอกรหัสผูใ้ ช้งานในช่อง Password
3. คลิกปุ่ ม Log in เพื่อเข้าสู่ ระบบ
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ภาพที่ 4.2 หน้าจอหลักของเว็บไซต์
เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ ระบบจากภาพที่ 4.1 แล้ว จะนาทางมายังหน้าจอหลักของเว็บไซต์จดั การข้อมูล
สาหรับผูด้ ูแลระบบ ดังภาพที่ 4.2 ประกอบไปด้วยเป็ น 4 ส่ วน คือ
1. ส่ วนแสดงชื่อผูใ้ ช้งานบริ เวณมุมบนด้านขวาของหน้าจอ
2. แถบเมนูสาหรับจัดการข้อมูลบริ เวณด้านซ้ายของหน้าจอ โดยประกอบไปด้วยเมนู ดังนี้
2.1 เมนู Dashboard หน้าจอแสดงภาพรวมข้อมูลต่างๆ
2.2 เมนู Edit users หน้าจอจัดการข้อมูลของสมาชิก
2.3 เมนู Edit restaurants หน้าจอจัดการข้อมูลของร้านอาหาร
2.4 เมนู Report หน้าจอการออกรายงานสรุ ปข้อมูลต่างๆ
3. แถบเมนูนาทางบริ เวณด้านบนของหน้าจอ แสดงชื่อเมนูที่ผใู ้ ช้ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นขณะนั้น
4. ส่ วนแสดงผลลัพธ์บริ เวณส่ วนกลางของหน้าจอ แสดงผลลัพธ์ต่างๆ ของระบบ

59

1.

หน้าจอเมนู Dashboard

ภาพที่ 4.3 หน้าจอเมนู Dashboard
หน้าจอเมนู Dashboard เป็ นหน้าจอหลักที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลต่างๆ ภายในระบบ
โดยประกอบไปด้วย
1. ส่ วนของแผนภูมิแสดงร้านอาหารที่ได้รับคะแนนจากผูใ้ ช้งานมากที่สุดจานวน 5 อันดับ
2. ส่ วนของแผนภูมิแสดงจานวนสมาชิ กทั้งหมดของระบบ แบ่งตามช่วงอายุของสมาชิ ก
โดยแบ่งตามอัตราส่ วนร้อยละ
3. ส่ วนของแผนภูมิแสดงชื่อหมวดหมู่ร้านอาหารที่มีการเรี ยกดู มากที่สุดจานวน 5 อันดับ
โดยแบ่งตามอัตราส่ วนร้อยละ
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2.

หน้าจอเมนู Edit users

ภาพที่ 4.4 หน้าจอเมนู Edit users
หน้าจอเมนู Edit users เป็ นหน้าจอสาหรับแสดงผลลัพธ์และจัดการข้อมูลสมาชิกทั้งหมดของ
ระบบ สามารถเพิ่มข้อมูลหรื อแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ โดยประกอบไปด้วย
1. ส่ วนตารางแสดงผลลัพธ์ของสมาชิกภายในระบบ โดยแสดงข้อมูล ดังนี้
1.1 คอลัมน์ ID แสดงรหัสสมาชิก
1.2 คอลัมน์ Username แสดงชื่อของผูใ้ ช้งาน
1.3 คอลัมน์ Password แสดงรหัสผ่านของผูใ้ ช้งาน
1.4 คอลัมน์ Status แสดงสิ ทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
2. เมนู Add new user สาหรับการเพิ่มจานวนสมาชิก เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนูแล้วจะนาทางไปยัง
หน้าจอเพิ่มข้อมูลสมาชิก
3. Icon edit สาหรับการแก้ไขข้อมูลสมาชิก เมื่อผูใ้ ช้คลิก Icon edit จะนาทางไปยังหน้าจอ
แก้ไขข้อมูลสมาชิกรายนั้น
4. ส่ วนแสดงจานวนหน้าของตารางสมาชิก โดยแบ่งจานวนสมาชิก 10 รายต่อ 1 หน้า
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ภาพที่ 4.5 หน้าจอรายละเอียดการเพิ่มข้อมูลสมาชิก
จากภาพที่ 4.4 หากผูใ้ ช้ง านคลิ ก เมนู Add new user แล้ว เว็บ ไซต์จ ะน าทางมายัง หน้า จอ
รายละเอียดการเพิ่มข้อมูลสมาชิก ดังภาพที่ 4.5 ซึ่ งเป็ นหน้าจอสาหรับการเพิ่มรายละเอียดข้อมูลของ
สมาชิกใหม่ โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. แสดงรหัสสมาชิกใหม่ เป็ นการแสดงรหัสสมาชิกแบบอัตโนมัติในช่อง ID
2. กรอกชื่อผูใ้ ช้งานในช่อง Username
3. กรอกรหัสผ่านของผูใ้ ช้งานในช่อง Password
4. กรอกอีเมลของผูใ้ ช้งานในช่อง E-mail
5. เลือกช่วงอายุของผูใ้ ช้งานในช่อง Age range
6. เลือกสิ ทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในช่อง Status แบ่งเป็ นผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
7. ปุ่ ม Save สาหรับการบันทึกข้อมูล
8. ปุ่ ม Back สาหรับการย้อนกลับไปยังหน้าจอเมนู Edit users หากผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิกการ
เพิ่มข้อมูลสมาชิกใหม่
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ภาพที่ 4.6 หน้าจอรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลสมาชิก
จากภาพที่ 4.4 หากผูใ้ ช้งานคลิก Icon edit แล้ว เว็บไซต์จะนาทางมายังหน้าจอรายละเอียดการ
แก้ไขข้อมูลสมาชิก ดังภาพที่ 4.6 ซึ่ งเป็ นหน้าจอสาหรับการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลของสมาชิก โดย
แสดงข้อมูลเดิมของผูใ้ ช้งานที่เลือกไว้ มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. แสดงรหัสสมาชิก เป็ นการแสดงรหัสสมาชิกแบบอัตโนมัติในช่อง ID
2. กรอกชื่อผูใ้ ช้งานในช่อง Username
3. กรอกรหัสผ่านของผูใ้ ช้งานในช่อง Password
4. กรอกอีเมลของผูใ้ ช้งานในช่อง E-mail
5. เลือกช่วงอายุของผูใ้ ช้งานในช่อง Age range
6. เลือกสิ ทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในช่อง Status แบ่งเป็ นผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
7. ปุ่ ม Save สาหรับการบันทึกข้อมูล
8. ปุ่ ม Back สาหรับการย้อนกลับไปยังหน้าจอเมนู Edit users หากผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิกการ
แก้ไขข้อมูลสมาชิก
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3.

หน้าจอเมนู Edit restaurants

ภาพที่ 4.7 หน้าจอเมนู Edit restaurants
หน้าจอเมนู Edit restaurants เป็ นหน้าจอสาหรั บแสดงผลลัพธ์และจัดการข้อมู ลร้ านอาหาร
ทั้งหมดของระบบ สามารถเพิ่มข้อมูลหรื อแก้ไขข้อมูลร้านอาหารได้ โดยประกอบไปด้วย
1. ส่ วนตารางแสดงผลลัพธ์ของร้านอาหารภายในระบบ โดยแสดงข้อมูล ดังนี้
1.1 คอลัมน์ ID แสดงรหัสร้านอาหาร
1.2 คอลัมน์ Name แสดงชื่อของร้านอาหาร
1.3 คอลัมน์ Status แสดงหมวดหมู่ของร้านอาหาร
1.4 คอลัมน์ Last Edit แสดงวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุ ด
2. เมนู Add new restaurants สาหรับการเพิ่มจานวนร้านอาหาร เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู แล้วจะ
นาทางไปยังหน้าจอเพิ่มข้อมูลร้านอาหาร
3. Icon edit ส าหรั บ การแก้ไ ขข้อ มู ล ร้ า นอาหาร เมื่ อ ผูใ้ ช้ค ลิ ก Icon edit จะน าทางไปยัง
หน้าจอแก้ไขข้อมูลร้านอาหาร
4. ส่ วนแสดงจานวนหน้าของตารางร้านอาหาร โดยแบ่งจานวนของร้านอาหาร 10 ร้านต่อ
1 หน้า
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ภาพที่ 4.8 หน้าจอรายละเอียดการเพิ่มข้อมูลร้านอาหาร
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จากภาพที่ 4.7 หากผูใ้ ช้งานคลิกเมนู Add new restaurant แล้ว เว็บไซต์จะนาทางมายังหน้าจอ
รายละเอียดการเพิ่มข้อมูลร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.8 ซึ่ งเป็ นหน้าจอสาหรับการเพิ่มรายละเอียดข้อมูล
ของร้านอาหารใหม่ โดยมีส่วนประกอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. แสดงรหัสร้านอาหารใหม่ เป็ นการแสดงรหัสร้านอาหารแบบอัตโนมัติในช่อง ID
2. กรอกชื่อร้านอาหารในช่อง Name
3. กรอกที่อยูข่ องร้านอาหารในช่อง Address
4. เลือกเขตที่อยูข่ องร้านอาหารในช่อง Zone
5. กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อของร้านอาหารในช่อง Telephone
6. เลือกเวลาเปิ ดร้านอาหารในช่อง Open time
7. เลือกเวลาปิ ดร้านอาหารในช่อง Close time
8. เลือกหมวดหมู่ของร้านอาหารในช่อง Main status
9. เลื อกรายละเอี ย ดหมวดหมู่ ของร้ านอาหารเพิ่มเติ มในช่ อง Sub Status สามารถเลื อ ก
หมวดหมู่ของร้านอาหารได้มากกว่า 1 หมวดหมู่
10. กรอกรายละเอียดข้อมูลของร้านอาหารโดยสังเขปในช่อง Detail สามารถปรับรู ปแบบ
ตัวอักษรเป็ นแบบตัวหนา ตัวเอียง หรื อขีดเส้นเน้นตัวอักษรได้ และสามารถจัดตาแหน่ง
ข้อความได้
11. เลื่ อ นต าแหน่ ง เครื่ อ งหมายสี แ ดงที่ ป รากฏบนแผนที่ ข องกู เ กิ ล ส าหรั บ การก าหนด
ตาแหน่งพิกดั ที่ต้ งั ของร้านอาหารในช่อง Lat-Long
12. ปุ่ ม Edit image สาหรับการนาทางไปยังหน้าจอจัดการรู ปภาพประกอบของร้านอาหาร
13. ปุ่ ม Save สาหรับการบันทึกการเพิ่มข้อมูล
14. ปุ่ ม Back สาหรับการย้อนกลับไปยังหน้าจอเมนู Edit restaurants หากผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิก
การเพิ่มข้อมูลร้านอาหาร
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ภาพที่ 4.9 หน้าจอการเพิ่มรู ปภาพประกอบของร้านอาหาร
จากภาพที่ 4.8 หากผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม Edit image แล้ว จะนาทางมายังหน้าจอการเพิ่มรู ปภาพประกอบ
ของร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.9 โดยมีส่วนประกอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. ส่ วน Header image เป็ นการเลือกอัปโหลดรู ปภาพหน้าปกของร้านอาหาร โดยสามารถ
เลือกรู ปภาพได้เพียง 1 ภาพเท่านั้น
2. ส่ วน Sub image เป็ นการเลือกอัปโหลดรู ปภาพประกอบภายในร้านอาหาร โดยสามารถ
เลือกรู ปภาพได้มากกว่า 1 ภาพ
3. ปุ่ ม Add image สาหรับบันทึกรู ปภาพที่เลือกไว้
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ภาพที่ 4.10 หน้าจอรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลร้านอาหาร
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จากภาพที่ 4.7 หากผูใ้ ช้งานคลิก Icon edit แล้ว เว็บไซต์จะนาทางมายังหน้าจอรายละเอียดการ
แก้ไ ขข้อ มู ล ร้ า นอาหาร ดัง ภาพที่ 4.10 ซึ่ งเป็ นหน้า จอส าหรั บ การแก้ไ ขรายละเอี ย ดข้อ มู ล ของ
ร้านอาหาร โดยแสดงข้อมูลเดิมของร้านอาหารที่เลือกไว้ มี ส่วนประกอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ดังนี้
1. แสดงรหัสร้านอาหาร เป็ นการแสดงรหัสร้านอาหารแบบอัตโนมัติในช่อง ID
2. กรอกชื่อร้านอาหารที่ตอ้ งการแก้ไขในช่อง Name
3. กรอกที่อยูข่ องร้านอาหารที่ตอ้ งการแก้ไขในช่อง Address
4. เลือกเขตที่อยูท่ ี่ตอ้ งการแก้ไขของร้านอาหารในช่อง Zone
5. กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ตอ้ งการแก้ไขในช่อง Telephone
6. เลือกเวลาเปิ ดร้านอาหารที่ตอ้ งการแก้ไขในช่อง Open time
7. เลือกเวลาปิ ดร้านอาหารที่ตอ้ งการแก้ไขในช่อง Close time
8. เลือกหมวดหมู่ของร้านอาหารที่ตอ้ งการแก้ไขในช่อง Main status
9. เลื อกรายละเอี ย ดหมวดหมู่ ของร้ านอาหารเพิ่มเติ มในช่ อง Sub Status สามารถเลื อ ก
หมวดหมู่ของร้านอาหารได้มากกว่า 1 หมวดหมู่
10. กรอกรายละเอียดข้อมูลของร้านอาหารที่ตอ้ งการแก้ไขโดยสังเขปในช่อง Detail สามารถ
ปรับรู ปแบบตัวอักษรเป็ นแบบตัวหนา ตัวเอียง หรื อขีดเส้นเน้นตัวอักษรได้ และสามารถ
จัดตาแหน่งข้อความได้
11. เลื่อนตาแหน่งเครื่ องหมายสี แดงที่ปรากฏบนแผนที่ของกูเกิล สาหรับแก้ไขการกาหนด
ตาแหน่งพิกดั ที่ต้ งั ของร้านอาหารในช่อง Lat-Long
12. ปุ่ ม Edit image สาหรับการนาทางไปยังหน้าจอจัดการรู ปภาพประกอบของร้านอาหาร
13. ปุ่ ม Save สาหรับการบันทึกการแก้ไขข้อมูล
14. ปุ่ ม Back สาหรับการย้อนกลับไปยังหน้าจอเมนู Edit restaurants หากผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิก
การแก้ไขข้อมูลร้านอาหาร
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ภาพที่ 4.11 หน้าจอการแก้ไขรู ปภาพประกอบของร้านอาหาร
จากภาพที่ 4.10 หากผูใ้ ช้คลิ กปุ่ ม Edit image แล้ว จะน าทางมายังหน้าจอการแก้ไขรู ปภาพ
ประกอบของร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.11 โดยมีส่วนประกอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. ส่ วน Header image เป็ นการเลือกอัปโหลดรู ปภาพหน้าปกของร้านอาหาร โดยสามารถ
เลือกรู ปภาพได้เพียง 1 ภาพเท่านั้น หากมีภาพหน้าปกแล้วจะไม่สามารถอัปโหลดเพิ่มได้
ผูใ้ ช้งานต้องลบรู ปภาพหน้าปกเดิมก่อนการอัปโหลดรู ปภาพใหม่
2. ส่ วน Sub image เป็ นการเลือกอัปโหลดรู ปภาพประกอบภายในร้านอาหาร โดยสามารถ
เลือกรู ปภาพได้มากกว่า 1 ภาพ ผูใ้ ช้งานสามารถอัปโหลดรู ปภาพประกอบเพิ่มได้โดยไม่
จาเป็ นต้องลบรู ปภาพเดิมออก
3. ปุ่ ม Add image สาหรับบันทึกการแก้ไขรู ปภาพที่เลือกไว้
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ภาพที่ 4.12 หน้าจอเมนู Edit zone
หน้า จอเมนู Edit zone ดัง ภาพที่ 4.12 เป็ นเมนู ย่อ ยของเมนู Edit restaurants ซึ่ ง เป็ นหน้า จอ
สาหรับแสดงผลลัพธ์และจัดการข้อมูลเขตพื้นที่ภายในกรุ งเทพมหานคร เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ของร้านอาหาร สามารถเพิ่ม แก้ไข หรื อลบข้อมูลเขตพื้นที่ได้ โดยประกอบไปด้วย
1. ส่ วนตารางแสดงผลลัพธ์ของเขตพื้นที่ภายในกรุ งเทพมหานคร โดยแสดงข้อมูล ดังนี้
1.1 คอลัมน์ ID แสดงรหัสเขตพื้นที่
1.2 คอลัมน์ Name แสดงชื่อของเขตพื้นที่
2. เมนู Add new zone สาหรับการเพิ่มจานวนเขตพื้นที่ เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนูแล้วจะนาทางไป
ยังหน้าจอเพิ่มข้อมูลเขตพื้นที่
3. Icon edit สาหรับการแก้ไขข้อมูลเขตพื้นที่ เมื่อผูใ้ ช้คลิก Icon edit จะนาทางไปยังหน้าจอ
แก้ไขข้อมูลเขตพื้นที่
4. ส่ วนแสดงจานวนหน้าของตารางเขตพื้นที่ โดยแบ่งจานวนเขตพื้นที่ 10 เขตต่อ 1 หน้า

71

ภาพที่ 4.13 หน้าจอรายละเอียดการเพิ่มเขตพื้นที่
จากภาพที่ 4.12 หากผูใ้ ช้ง านคลิ ก เมนู Add new zone แล้ว เว็บ ไซต์จ ะน าทางมายัง หน้าจอ
รายละเอียดการเพิ่มข้อมูลเขตพื้นที่ ดังภาพที่ 4.13 ซึ่ งเป็ นหน้าจอสาหรับการเพิ่มรายละเอียดข้อมูล
ของเขตพื้นที่ใหม่ โดยมีส่วนประกอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. แสดงรหัสเขตพื้นที่ใหม่ เป็ นการแสดงรหัสเขตพื้นที่แบบอัตโนมัติในช่อง ID
2. กรอกชื่อเขตพื้นที่ในช่อง Name
3. ปุ่ ม Save สาหรับการบันทึกการเพิ่มข้อมูล
4. ปุ่ ม Back สาหรับการย้อนกลับไปยังหน้าจอเมนู Edit zone หากผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิกการ
เพิ่มข้อมูลเขตพื้นที่ใหม่
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ภาพที่ 4.14 หน้าจอรายละเอียดการแก้ไขเขตพื้นที่
จากภาพที่ 4.12 หากผูใ้ ช้งานคลิก Icon edit แล้ว เว็บไซต์จะนาทางมายังหน้าจอรายละเอียดการ
แก้ไขข้อมูลเขตพื้นที่ ดังภาพที่ 4.14 ซึ่ งเป็ นหน้าจอสาหรับการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลของเขตพื้นที่
โดยแสดงข้อมูลเดิมของเขตพื้นที่ที่เลือกไว้ มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. แสดงรหัสเขตพื้นที่ เป็ นการแสดงรหัสเขตพื้นที่แบบอัตโนมัติในช่อง ID
2. กรอกชื่อเขตพื้นที่ที่ตอ้ งการแก้ไขในช่อง Name
3. ปุ่ ม Save สาหรับการบันทึกการแก้ไขข้อมูล
4. ปุ่ ม Back สาหรับการย้อนกลับไปยังหน้าจอเมนู Edit zone หากผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิกการ
แก้ไขข้อมูลเขตพื้นที่
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ภาพที่ 4.15 หน้าจอเมนู Edit categories
หน้าจอเมนู Edit categories ดังภาพที่ 4.15 เป็ นเมนูยอ่ ยของเมนู Edit restaurants ซึ่งเป็ นหน้าจอ
สาหรั บแสดงผลลัพธ์และจัดการข้อมู ลหมวดหมู่ ของร้ านอาหาร เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของ
ร้านอาหาร สามารถเพิ่ม แก้ไข หรื อลบข้อมูลหมวดหมู่ได้ โดยประกอบไปด้วย
1. ส่ วนตารางแสดงผลลัพธ์ของหมวดหมู่ โดยแสดงข้อมูล ดังนี้
1.1 คอลัมน์ ID แสดงรหัสหมวดหมู่
1.2 คอลัมน์ Name แสดงชื่อของหมวดหมู่
2. เมนู Add new category สาหรับการเพิ่มจานวนหมวดหมู่ เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู แล้วจะนา
ทางไปยังหน้าจอเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่
3. Icon edit ส าหรั บ การแก้ไ ขข้อ มู ล หมวดหมู่ เมื่ อ ผูใ้ ช้ค ลิ ก Icon edit จะน าทางไปยัง
หน้าจอแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่
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ภาพที่ 4.16 หน้าจอรายละเอียดการเพิ่มหมวดหมู่
จากภาพที่ 4.15 หากผูใ้ ช้งานคลิกเมนู Add new category แล้ว เว็บไซต์จะนาทางมายังหน้าจอ
รายละเอียดการเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ ดังภาพที่ 4.16 ซึ่ งเป็ นหน้าจอสาหรับการเพิ่มรายละเอียดข้อมูล
ของหมวดหมู่ใหม่ โดยมีส่วนประกอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. แสดงรหัสหมวดหมู่ใหม่ เป็ นการแสดงรหัสหมวดหมู่แบบอัตโนมัติในช่อง ID
2. กรอกชื่อหมวดหมู่ในช่อง Name
3. ปุ่ ม Save สาหรับการบันทึกการเพิ่มข้อมูล
4. ปุ่ ม Back สาหรับการย้อนกลับไปยังหน้าจอเมนู Edit categories หากผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิก
การเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ใหม่
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ภาพที่ 4.17 หน้าจอรายละเอียดการแก้ไขหมวดหมู่
จากภาพที่ 4.15 หากผูใ้ ช้งานคลิก Icon edit แล้ว เว็บไซต์จะนาทางมายังหน้าจอรายละเอียดการ
แก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ ดังภาพที่ 4.17 ซึ่งเป็ นหน้าจอสาหรับการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลของหมวดหมู่
โดยแสดงข้อมูลเดิมของหมวดหมู่ที่เลือกไว้ มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. แสดงรหัสหมวดหมู่ เป็ นการแสดงรหัสหมวดหมู่แบบอัตโนมัติในช่อง ID
2. กรอกชื่อหมวดหมู่ที่ตอ้ งการแก้ไขในช่อง Name
3. ปุ่ ม Save สาหรับการบันทึกการแก้ไขข้อมูล
4. ปุ่ ม Back สาหรับการย้อนกลับไปยังหน้าจอเมนู Edit categories หากผูใ้ ช้ตอ้ งการยกเลิก
การแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่
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4.

หน้าจอเมนู Report

ภาพที่ 4.18 หน้าจอเมนู User report
หน้าจอเมนู User report เป็ นเมนู ยอ่ ยของเมนู Report ซึ่ งเป็ นหน้าจอสาหรับแสดงผลลัพธ์ของ
ผูใ้ ช้งานทั้งหมดภายในระบบแบ่งเป็ นช่วงอายุ เพื่อใช้ในการออกรายงานของผูใ้ ช้งาน สามารถเลือก
ช่วงอายุเพื่อเลือกแสดงผลลัพธ์การออกรายงานได้ โดยประกอบไปด้วย
1. ส่ วนแผนภูมิแนวนอน แสดงผลลัพธ์จานวนผูใ้ ช้งานแบ่งตามช่วงอายุ
2. เลือกหัวข้อการออกรายงานทุกประเภท หรื อสามารถเลือกแสดงผลลัพธ์แต่ละช่วงอายุ
3. ส่ วนตาราง แสดงผลลัพธ์ของผูใ้ ช้งาน
4. ส่ วนแสดงจานวนหน้าของตารางผูใ้ ช้งาน โดยแบ่งจานวนผูใ้ ช้งาน 10 รายต่อ 1 หน้า
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ภาพที่ 4.19 หน้าจอเมนู Categories view report
หน้าจอเมนู Categories view report เป็ นเมนู ย่อยของเมนู Report ซึ่ งเป็ นหน้าจอสาหรับแสดง
ผลลัพธ์จานวนยอดการเรี ยกดูของร้านอาหารทั้งหมดแบ่งตามหมวดหมู่ของร้านอาหาร เพื่อใช้ในการ
ออกรายงานของร้านอาหาร สามารถเลือกแต่ละหมวดหมู่เพื่อเลือกผลลัพธ์การออกรายงานได้ โดย
ประกอบไปด้วย
1. ส่ วนแผนภูมิแนวนอน แสดงผลลัพธ์จานวนยอดการเรี ยกดูร้านอาหาร
2. เลือกหัวข้อการออกรายงานทั้งหมด หรื อสามารถเลือกตามหมวดหมู่ได้
3. ส่ วนตาราง แสดงผลลัพธ์ของร้านอาหาร
4. ส่ วนแสดงจานวนหน้าของตาราง โดยแบ่งจานวนร้านอาหาร 10 ร้านต่อ 1 หน้า
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ภาพที่ 4.20 หน้าจอเมนู Score report
หน้าจอเมนู Score report เป็ นเมนู ย่อยของเมนู Report ซึ่ งเป็ นหน้าจอสาหรั บแสดงผลลัพธ์
คะแนนเฉลี่ยของร้านอาหาร เพื่อใช้ในการออกรายงานร้านอาหารที่ได้รับคะแนนยอดนิ ยมมากที่สุด
จานวน 10 อันดับ สามารถเลือกหมวดหมู่เพื่อเลือกผลลัพธ์การออกรายงานได้ โดยประกอบไปด้วย
1. ส่ วนแผนภูมิแนวตั้ง แสดงร้านอาหารที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 10 อันดับ
2. เลือกหัวข้อการออกรายงานหมวดหมู่ท้ งั หมด หรื อสามารถเลือกแสดงเฉพาะหมวดหมู่
3. ส่ วนตาราง แสดงผลลัพธ์คะแนนเฉลี่ยของร้านอาหาร เรี ยงลาดับจากร้านอาหารที่ได้รับ
คะแนนมากที่สุดไปจนถึงร้านอาหารที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด
4. ส่ วนแสดงจานวนหน้าของตาราง โดยแบ่งจานวนร้านอาหาร 10 ร้านต่อ 1 หน้า
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ส่ วนของเว็บไซต์สาหรับเจ้าของร้าน

ภาพที่ 4.21 หน้าจอเข้าสู่ ระบบสาหรับเจ้าของร้าน
หน้าจอเริ่ มต้นสาหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเจ้าของร้าน คือ การเข้าสู่ ระบบ โดยมีข้ นั ตอนใน
การปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรอกชื่อผูใ้ ช้งานในช่อง Username
2. กรอกรหัสผูใ้ ช้งานในช่อง Password
3. คลิกปุ่ ม Log in เพื่อเข้าสู่ ระบบ
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ภาพที่ 4.22 หน้าจอ Edit restaurants สาหรับเจ้าของร้าน
เมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ ระบบจากภาพที่ 4.21 แล้ว จะนาทางมายังหน้าจอหลักของเว็บไซต์จดั การข้อมูล
สาหรับเจ้าของร้าน ดังภาพที่ 4.22 โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิเช่ นเดี ยวกับการจัดการร้ านอาหารของ
ผูด้ ูแลระบบ

ภาพที่ 4.23 หน้าจอ Edit Profile สาหรับเจ้าของร้าน
หน้า จอ Edit Profile ส าหรั บ เจ้า ของร้ า น เป็ นหน้า จอส าหรั บ การจัด การข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของ
เจ้าของร้าน ดังภาพที่ 4.23 โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการจัดการข้อมูลส่ วนตัวในส่ วนของ
ผูด้ ูแลระบบ
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ส่ วนของแอปพลิเคชันสาหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

ภาพที่ 4.24 หน้าจอเริ่ มต้นของแอปพลิเคชัน
หน้าจอเริ่ มต้นสาหรับการใช้งานแอปพลิเคชันของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ประกอบไปด้วยส่ วนต่างๆ
โดยมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ปุ่ ม เข้าสู่ ระบบ สาหรับผูใ้ ช้ที่มีบญั ชีผใู ้ ช้เรี ยบร้อยแล้ว สามารถคลิกปุ่ มเพื่อกรอกข้อมูล
2. ปุ่ ม สมัครสมาชิก สาหรับผูใ้ ช้ที่ยงั ไม่มีบญั ชีผใู ้ ช้ สามารถคลิกปุ่ มเพื่อสมัครสมาชิกได้
3. ปุ่ ม เริ่ มใช้งานโดยไม่มีบญั ชีผใู ้ ช้ สาหรับผูใ้ ช้ที่ไม่ตอ้ งการเข้าสู่ ระบบ สามารถเริ่ มต้นใช้
งานแอปพลิเคชันได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถใช้งานในส่ วนของการแสดงความคิดเห็น
4. ปุ่ ม นาทาง บริ เวณมุมบนด้านขวา เมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ มจะแสดงแถบเมนูดา้ นข้างออกมา ดัง
ภาพที่ 4.27
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ภาพที่ 4.25 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ
เมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม เข้าสู่ ระบบ จากภาพที่ 4.24 จะนาทางมายังหน้าจอเข้าสู่ ระบบ ดังภาพที่ 4.25
เป็ นหน้าจอสาหรับการใช้งานแอปพลิเคชันของผูใ้ ช้ที่มีบญั ชีผใู ้ ช้เรี ยบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ ระบบได้
โดยมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรอกชื่อผูใ้ ช้งานในช่อง ชื่อผูใ้ ช้
2. กรอกรหัสผูใ้ ช้งานในช่อง รหัสผ่าน
3. คลิกปุ่ ม เข้าสู่ ระบบ เพื่อเข้าสู่ ระบบ
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ภาพที่ 4.26 หน้าจอสมัครสมาชิก
เมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม สมัครสมาชิก จากภาพที่ 4.24 จะนาทางมายังหน้าจอสมัครสมาชิก ดังภาพที่
4.26 เป็ นหน้าจอสาหรับการใช้งานแอปพลิเคชันของผูใ้ ช้ที่ยงั ไม่มีบญั ชีผใู ้ ช้ สามารถสมัครสมาชิกได้
โดยมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรอกชื่อผูใ้ ช้งานในช่อง ชื่อผูใ้ ช้
2. กรอกรหัสผูใ้ ช้งานในช่อง รหัสผ่าน
3. กรอกอีเมลผูใ้ ช้งานในช่อง อีเมล
4. เลือกช่วงอายุผใู ้ ช้งานในช่อง ช่วงอายุ
5. คลิกปุ่ ม สมัครสมาชิก เพื่อสร้างบัญชีผใู ้ ช้
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ภาพที่ 4.27 หน้าจอแถบเมนูนาทางด้านข้าง
เมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม นาทาง จากภาพที่ 4.24 จะปรากฏหน้าจอแถบเมนู นาทางด้านข้าง ดังภาพที่
4.27 เป็ นการนาทางไปยังส่ วนต่างๆ ของแอปพลิเคชัน โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้
1. แสดงชื่อผูใ้ ช้งานที่เข้าสู่ ระบบ
2. เมนู ค้นหาร้านบนแผนที่ เป็ นการค้นหาพิกดั ร้านอาหารบนแผนที่ ดังภาพที่ 4.28
3. เมนู ค้นหาการรี วิว เป็ นการค้นหารายละเอียดของร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.30
4. เมนู ค้นหาชื่อร้านอาหาร เป็ นการค้นหาจากชื่อของร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.34
5. เมนู จัดการข้อมูลส่ วนตัว เป็ นการจัดการข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้ ดังภาพที่ 4.40
6. เมนู เราค้นหาอะไรได้บา้ ง แนะนาความสามารถของแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 4.41
7. เมนู แบบฟอร์มขอเพิ่มร้านอาหาร แนะนาการขอสิ ทธิ์จดั การร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.42
8. เมนู ออกจากระบบ หรื อเข้าสู่ ระบบ
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2.

หน้าจอเมนูคน้ หาร้านบนแผนที่

ภาพที่ 4.28 หน้าจอเมนูคน้ หาร้านบนแผนที่
เมื่อผูใ้ ช้คลิกเมนู ค้นหาร้านบนแผนที่ จากภาพที่ 4.27 จะเป็ นการนาทางมายังหน้าจอเมนูคน้ หา
ร้านบนแผนที่ ดังภาพที่ 4.28 เป็ นการค้นหาตาแหน่งพิกดั ของร้านอาหารจากบริ เวณใกล้เคียงผูใ้ ช้ โดย
มีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ส่ วนแสดงผลลัพธ์ร้านอาหารในรู ปแบบเครื่ องหมายบนแผนที่จากพิกดั ใกล้เคียงผูใ้ ช้
2. เลื อ กเขตพื้ น ที่ ที่ ตอ้ งการค้น หาในช่ อ ง เขต เพื่ อ จ ากัด เขตพื้น ที่ ที่ ตอ้ งการ หรื อ เลื อก
ทั้งหมด เพื่อแสดงผลลัพธ์ทุกเขตพื้นที่ ดังภาพที่ 4.31
3. เลือกหมวดหมู่ร้านอาหารในช่ อง หมวดหมู่ เพื่อจากัดหมวดหมู่ที่ตอ้ งการ หรื อเลือก
ทั้งหมด เพื่อแสดงผลลัพธ์ทุกหมวดหมู่ ดังภาพที่ 4.32
4. คลิกปุ่ ม ค้นหา เพื่อแสดงผลลัพธ์การค้นหาร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.29
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ภาพที่ 4.29 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาร้านบนแผนที่
เมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม ค้นหา จากภาพที่ 4.28 แล้ว จะแสดงผลลัพธ์เป็ นเครื่ องหมายสี แดงบนแผนที่
ดังภาพที่ 4.29 โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้
1. ส่ ว นแสดงต าแหน่ ง พิ กัด ที่ ต้ งั ของร้ า นอาหาร ผูใ้ ช้ส ามารถคลิ ก ที่ เ ครื่ อ งหมายเพื่ อ ดู
รายละเอียดของร้านอาหารได้ โดยปรากฏเป็ นกล่องข้อความขึ้นมา
2. กล่องข้อความแสดงรายละเอียดของร้านอาหาร ประกอบด้วย ชื่อร้านอาหาร ที่อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์
3. ปุ่ ม อ่านเพิ่มเติม สาหรับนาทางไปยังหน้าจอรายละเอียดของร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.36
4. ปุ่ ม กากบาท สาหรับปิ ดกล่องข้อความแสดงรายละเอียดของร้านอาหาร
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3.

หน้าจอเมนูคน้ หาการรี วิว

ภาพที่ 4.30 หน้าจอเมนูคน้ หาการรี วิว
เมื่อผูใ้ ช้คลิกเมนู ค้นหาการรี วิว จากภาพที่ 4.27 จะนาทางมายังหน้าจอเมนู คน้ หาการรี วิว ดัง
ภาพที่ 4.30 เป็ นการค้นหาร้านอาหารเพื่อแสดงรายละเอียดการรี วิว โดยมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เลื อ กเขตพื้ น ที่ ที่ ตอ้ งการค้น หาในช่ อ ง เขต เพื่ อ จ ากัด เขตพื้น ที่ ที่ ตอ้ งการ หรื อ เลื อก
ทั้งหมด เพื่อแสดงผลลัพธ์ทุกเขตพื้นที่ ดังภาพที่ 4.31
2. เลือกหมวดหมู่ร้านอาหารในช่ อง หมวดหมู่ เพื่อจากัดหมวดหมู่ที่ตอ้ งการ หรื อเลือก
ทั้งหมด เพื่อแสดงผลลัพธ์ทุกหมวดหมู่ ดังภาพที่ 4.32
3. คลิกปุ่ ม ค้นหา เพื่อแสดงผลลัพธ์การค้นหาร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.33
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ภาพที่ 4.31 หน้าจอแสดงรายการเขตพื้นที่
เมื่อผูใ้ ช้คลิกตัวเลือก เขตพื้นที่ จากภาพที่ 4.28 และ 4.30 จะนาทางมายังหน้าจอแสดงรายการ
การค้นหาจากเขตพื้นที่ ดังภาพที่ 4.31
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ภาพที่ 4.32 หน้าจอแสดงรายการหมวดหมู่ร้านอาหาร
เมื่อผูใ้ ช้คลิกตัวเลือก หมวดหมู่ จากภาพที่ 4.28 และ 4.30 จะนาทางมายังหน้าจอแสดงรายการ
การค้นหาจากหมวดหมู่ร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.32
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ภาพที่ 4.33 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาการรี วิว
การค้นหาจากรี วิว เมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม ค้นหา จากภาพที่ 4.30 จะนาทางมายังหน้าจอแสดงผลลัพธ์
การค้นหาการรี วิว ดังภาพที่ 4.33 เป็ นการแสดงรายการของร้านอาหารตามที่ผใู ้ ช้ทาการค้นหา โดยมี
ส่ วนประกอบต่างๆ ดังนี้
1. ส่ วนแสดงรู ปภาพหน้าปกของร้านอาหาร
2. ส่ วนแสดงชื่อร้านอาหารและหมวดหมู่ร้านอาหาร
3. ปุ่ ม อ่านเพิ่มเติม... สาหรับนาทางไปยังรายละเอียดของร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.36
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4.

หน้าจอเมนูคน้ หาชื่อร้านอาหาร

ภาพที่ 4.34 หน้าจอเมนูคน้ หาชื่อร้านอาหาร
เมื่อผูใ้ ช้คลิกเมนู ค้นหาชื่ อร้ านอาหาร จากภาพที่ 4.27 จะนาทางมายัง หน้าจอเมนู คน้ หาชื่ อ
ร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.34 เป็ นการค้นหาจากชื่อร้านที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรอกชื่ อร้ านอาหารในช่ อง กรอกชื่ อร้ านอาหาร โดยสามารถกรอกจากชื่ อเต็มของ
ร้านอาหาร หรื อกรอกเพียงตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งได้ เช่น ‘Shibu’ เป็ นต้น
2. คลิกปุ่ ม ค้นหา เพื่อแสดงผลลัพธ์จากการค้นหา ดังภาพที่ 4.35
3. ปุ่ ม กากบาท สาหรับการปิ ดหน้าจอเมนูคน้ หาชื่อร้านอาหาร

92

ภาพที่ 4.35 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาชื่อร้านอาหาร
การค้นหาชื่อร้านอาหาร เมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม ค้นหา จากภาพที่ 4.34 จะนาทางมายังหน้าจอแสดงผล
ลัพธ์การค้นหาชื่อร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.35 เป็ นการแสดงรายการร้านอาหารที่มีตวั อักษรตรงกับคาที่
ผูใ้ ช้กรอกข้อมูลในการค้นหา โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้
1. ส่ วนแสดงชื่อหรื อตัวอักษรที่ผใู ้ ช้กรอกข้อมูลในภาพที่ 4.34 บริ เวณด้านบนของหน้าจอ
2. ส่ วนแสดงรายการร้านอาหาร
3. ปุ่ ม อ่านเพิ่มเติม... เพื่อนาทางไปยังหน้าจอรายละเอียดร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.36
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ภาพที่ 4.36 หน้าจอแสดงผลลัพธ์รายละเอียดร้านอาหาร
เมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม อ่านเพิ่มเติม... จากภาพที่ 4.29 4.33 และ 4.35 จะนาทางมายังหน้าจอแสดง
รายละเอียดร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.36 เป็ นการแสดงรายละเอียดร้านอาหาร โดยมีส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ส่ วนแสดงชื่อร้านอาหาร บริ เวณด้านบนของหน้าจอ
2. ส่ วนแสดงรู ปภาพประกอบของร้านอาหาร
3. ส่ วนแสดงแถบเมนู ย่อยภายในรายละเอียดร้านอาหาร โดยสามารถคลิกเมนู เพื่อแสดง
รายละเอียดตามหัวข้อเมนูได้ แบ่งเป็ นหัวข้อได้ ดังนี้
3.1 รายละเอียด แสดงรายละเอียดของร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.37
3.2 ที่ต้ งั แสดงที่อยูข่ องร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.38
3.3 ความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นของร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.39
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ภาพที่ 4.37 หน้าจอแสดงผลลัพธ์แถบเมนูรายละเอียด
เมื่อผูใ้ ช้คลิกเมนู รายละเอียด จากภาพที่ 4.36 จะนาทางมายัง หน้าจอแสดงผลลัพธ์แถบเมนู
รายละเอียด ดังภาพที่ 4.37 เป็ นการแสดงผลลัพธ์รายละเอียดของร้านอาหาร โดยมีส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ชื่อร้านอาหาร แสดงชื่อร้านอาหารและหมวดหมู่ของร้านอาหาร
2. เวลาเปิ ด แสดงเวลาเปิ ดและปิ ดของร้านอาหาร
3. ที่ต้ งั แสดงบริ เวณที่ต้ งั ของร้านอาหาร
4. เบอร์ติดต่อ แสดงเบอร์ติดต่อของร้านอาหาร
5. แสดงคาบรรยายรายละเอียดของร้านอาหาร
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ภาพที่ 4.38 หน้าจอแสดงผลลัพธ์แถบเมนูที่ต้ งั
เมื่อผูใ้ ช้คลิกเมนู ที่ต้ งั จากภาพที่ 4.36 จะนาทางมายังหน้าจอแสดงผลลัพธ์แถบเมนูที่ต้ งั ดังภาพ
ที่ 4.38 เป็ นการแสดงผลลัพธ์การนาทางบนแผนที่จากพิกดั ที่ผใู ้ ช้ทาการค้นหาไปยังตาแหน่งพิกดั ที่ต้ งั
ของร้านอาหาร สามารถคลิกที่แผนที่เพื่อเชื่อมต่อไปยังแผนที่ของกูเกิลโดยตรงได้
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ภาพที่ 4.39 หน้าจอแสดงผลลัพธ์แถบเมนูความคิดเห็น
เมื่ อผูใ้ ช้คลิ กเมนู ความคิดเห็ น จากภาพที่ 4.36 จะนาทางมายัง หน้าจอแสดงแถบเมนู ความ
คิดเห็ น ดังภาพที่ 4.39 เป็ นการแสดงผลลัพธ์ความคิดเห็ นและการให้คะแนนของผูใ้ ช้รายอื่น หรื อ
สามารถกรอกข้อมูลความคิดเห็นและให้คะแนนร้านอาหารได้ โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้
1. การให้คะแนน สามารถคลิกที่จานวนดาวเพื่อให้คะแนนร้านอาหาร
2. แสดงความคิดเห็น กรอกข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหาร
3. ปุ่ ม ส่ ง เพื่อบันทึกข้อมูลความคิดเห็น
4. ส่ วนแสดงความคิดเห็นอื่น เป็ นการแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ช้ท้ งั หมดที่มีต่อร้านอาหาร
5. ปุ่ ม กากบาท สาหรับปิ ดหน้าจอเมนูความคิดเห็น
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5.

หน้าจอเมนูจดั การข้อมูลส่ วนตัว

ภาพที่ 4.40 หน้าจอเมนูจดั การข้อมูลส่ วนตัว
เมื่อผูใ้ ช้คลิกเมนู จัดการข้อมูลส่ วนตัว จากภาพที่ 4.27 จะนาทางมายังหน้าจอเมนูจดั การข้อมูล
ส่ วนตัว ดังภาพที่ 4.40 เป็ นการแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้งาน โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ส่ วนแสดงชื่อผูใ้ ช้งานบริ เวณด้านบนของหน้าจอ
2. ส่ วนแสดงชื่อผูใ้ ช้งานเดิมในช่อง ชื่อผูใ้ ช้ โดยสามารถกรอกข้อมูลชื่อผูใ้ ช้งานใหม่ได้
3. ส่ วนแสดงรหัสผ่านเดิมในช่อง รหัสผ่าน โดยสามารถกรอกข้อมูลรหัสผ่านใหม่ได้
4. ส่ วนแสดงอีเมลเดิมในช่อง อีเมล โดยสามารถกรอกข้อมูลอีเมลใหม่ได้
5. ส่ วนแสดงช่วงอายุเดิมในช่อง ช่วงอายุ โดยสามารถคลิกเพื่อเลือกช่วงอายุใหม่ได้
6. คลิกปุ่ ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลการแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
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6.

หน้าจอเมนูเราค้นหาอะไรได้บา้ ง

ภาพที่ 4.41 หน้าจอเมนูเราค้นหาอะไรได้บา้ ง
เมื่อผูใ้ ช้คลิกเมนู เราค้นหาอะไรได้บา้ ง จากภาพที่ 4.27 จะนาทางมายังหน้าจอเมนู เราค้นหา
อะไรได้บา้ ง ดังภาพที่ 4.41 สาหรับแสดงคาอธิบายคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน โดยมีส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ส่ วนแสดงผลลัพธ์คาอธิ บายคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน โดยสามารถเลื่อนไปด้านซ้าย
หรื อขวาเพื่อแสดงคาอธิบายอื่นได้
2. ปุ่ ม ข้าม สาหรับการปิ ดหน้าจอเมนูเราค้นหาอะไรได้บา้ ง

99

7.

เมนู แบบฟอร์มขอเพิ่มร้านอาหาร

ภาพที่ 4.42 หน้าจอเมนูแบบฟอร์มขอเพิม่ ร้านอาหาร
เมื่ อผูใ้ ช้คลิ กเมนู แบบฟอร์ มขอเพิ่มร้ านอาหาร จากภาพที่ 4.27 จะนาทางมายังหน้าจอเมนู
แบบฟอร์มขอเพิ่มร้านอาหาร ดังภาพที่ 4.42 เป็ นหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลที่จาเป็ นในการขอรับ
สิ ทธิ์เจ้าของร้านเพื่อจัดการข้อมูลร้านอาหารได้ โดยมีส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ส่ วนแสดงรายละเอียดการขอรับสิ ทธิ์เจ้าของร้าน
2. ปุ่ ม ข้าม สาหรับการปิ ดหน้าจอเมนูแบบฟอร์มขอเพิ่มร้านอาหาร
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การทดสอบโปรแกรม
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบการป้องกันข้อผิดพลาดในการใช้งานและข้อความการแจ้งเตือน
ภายในระบบ ดังนี้
ส่ วนของเว็บไซต์สาหรับผูด้ ูแลระบบ

ภาพที่ 4.43 ข้อความแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลการเข้าสู่ ระบบไม่ครบถ้วน
การเข้าสู่ ระบบ หากผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม Login โดยไม่ได้กรอกข้อมูลในช่อง Username หรื อ Password
จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน Please insert username หรื อ Please insert password ดังภาพที่ 4.43

ภาพที่ 4.44 กล่องข้อความแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลการเข้าสู่ ระบบไม่ถูกต้อง
การเข้าสู่ ระบบ หากผูใ้ ช้กรอกข้อมูลในช่ อง Username หรื อ Password ไม่ถูกต้องหรื อไม่ มี
ข้อมูลในระบบ จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน Username or password is invalid !! Please try again
การกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องขึ้นมาบริ เวณด้านบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.44

101

ภาพที่ 4.45 ข้อความแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกไม่ครบถ้วน
การสมัครสมาชิก หากผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม Register โดยไม่ได้กรอกข้อมูลในช่อง Username จะปรากฏ
ข้อความแจ้งเตือน Please insert username หากไม่ได้กรอกข้อมูลในช่อง Password จะปรากฏข้อความ
แจ้งเตือน Please insert password หากไม่ได้กรอกข้อมูลในช่อง Repeat Password จะปรากฏข้อความ
แจ้งเตือน Please insert password again และหากไม่ได้กรอกข้อมูลในช่อง Email จะปรากฏข้อความ
แจ้งเตือน Please insert e-mail ดังภาพที่ 4.45

ภาพที่ 4.46 กล่องข้อความแจ้งเตือนการสมัครสมาชิกไม่สาเร็ จ
การสมัครสมาชิก หากผูใ้ ช้กรอกข้อมูลในช่อง Username ตรงกับชื่อผูใ้ ช้อื่นในระบบ จะปรากฏ
กล่องข้อความแจ้งเตือน This username already exists !! Please try again ขึ้นมาบริ เวณด้านบนของ
หน้าจอ ดังภาพที่ 4.46
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ภาพที่ 4.47 กล่องข้อความแจ้งเตือนการสมัครสมาชิกสาเร็ จ
การสมัครสมาชิก หากผูใ้ ช้ทาการสมัครสมาชิกสาเร็ จ จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน Save
successfully !! You can log in with this username ขึ้นมาบริ เวณด้านบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.47

ภาพที่ 4.48 ข้อความแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลการเพิ่มบัญชีผใู ้ ช้ไม่ครบถ้วน
การเพิ่มข้อมูลบัญชี ผูใ้ ช้ หากผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม Save โดยไม่ได้กรอกข้อมูลในช่ อง Username จะ
ปรากฏข้อความแจ้งเตือน Please insert username หากไม่ได้กรอกข้อมูลในช่อง Password จะปรากฏ
ข้อความแจ้งเตือน Please insert password หากไม่ได้กรอกข้อมูลในช่ อง E-mail จะปรากฏข้อความ
แจ้งเตือน Please insert e-mail หากไม่ได้เลือกช่วงอายุในช่อง Age range จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน
Please select age range และหากไม่ได้เลือกสถานะผูใ้ ช้งานในช่อง Status จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน
Please select user status ดังภาพที่ 4.48
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ภาพที่ 4.49 กล่องข้อความแจ้งเตือนการเพิม่ บัญชีผใู ้ ช้ไม่สาเร็ จ
การเพิ่มข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้ หากผูใ้ ช้กรอกข้อมูลในช่อง Username ตรงกับชื่อผูใ้ ช้อื่นในระบบ จะ
ปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน This username already exists !! Please try again ขึ้นมาบริ เวณด้านบน
ของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.49

ภาพที่ 4.50 กล่องข้อความแจ้งเตือนการเพิม่ บัญชีผใู ้ ช้สาเร็ จ
การเพิ่มข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้ หากผูใ้ ช้ทาการเพิ่มข้อมูลสาเร็ จ จะส่ งข้อมูลไปยังหน้าจอรายละเอียด
การแก้ไขข้อมูลของผูใ้ ช้น้ นั ๆ และปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน Save successfully !! You can log in
with this username ขึ้นมาบริ เวณด้านบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.50

ภาพที่ 4.51 กล่องข้อความแจ้งเตือนการแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้สาเร็ จ
การแก้ไขข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้ หากผูใ้ ช้ทาการแก้ไขข้อมูลสาเร็ จ จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน
Save successfully ขึ้นมาบริ เวณด้านบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.51
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ภาพที่ 4.52 ข้อความแจ้งเตือนการเพิ่มข้อมูลที่จาเป็ นของร้านอาหารไม่ครบถ้วน
การเพิ่มข้อมูลร้านอาหาร หากผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม Save โดยไม่ได้กรอกข้อมูลชื่ อร้านอาหารในช่อง
Name จะปรากฏข้อ ความแจ้ง เตื อ น Please insert restaurant name หากไม่ ไ ด้ก รอกข้อ มู ล ในช่ อ ง
Address จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน Please insert restaurant address หากไม่ได้เลือกเขตที่ต้ งั ในช่อง
Zone จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน Please select zone และหากไม่ได้เลือกหมวดหมู่ร้านอาหารในช่อง
Main Status จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน Please select type ดังภาพที่ 4.52

ภาพที่ 4.53 กล่องข้อความแจ้งเตือนการเพิม่ ร้านอาหารสาเร็ จ
การเพิ่มข้อมูลร้านอาหาร หากผูใ้ ช้เพิ่มข้อมูลสาเร็ จจะส่ งข้อมูลไปยังหน้าจอรายละเอียดการ
แก้ไขข้อมูลของร้ านอาหารนั้นๆ และปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตื อน Add restaurant successfully
ขึ้นมาบริ เวณด้านบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.53
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ภาพที่ 4.54 กล่องข้อความแจ้งเตือนการแก้ไขข้อมูลร้านอาหารสาเร็ จ
การแก้ไขข้อมูลร้ านอาหาร หากผูใ้ ช้ทาการแก้ไขข้อมูลสาเร็ จ จะปรากฏกล่องข้อความแจ้ง
เตือน Save restaurant successfully ขึ้นมาบริ เวณด้านบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.54

ภาพที่ 4.55 ข้อความแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลการเพิ่มเขตพื้นที่ไม่ครบถ้วน
การเพิ่มข้อมูลเขตพื้นที่ หากผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม Save โดยกรอกข้อมูลเขตพื้นที่ไม่ครบถ้วน จะปรากฏ
ข้อความแจ้งเตือน Please insert zone name ดังภาพที่ 4.55

ภาพที่ 4.56 กล่องข้อความแจ้งเตือนการเพิม่ เขตพื้นที่ไม่สาเร็ จ
การเพิ่มเขตพื้นที่ หากผูใ้ ช้กรอกข้อมูลในช่อง Zone’s name ตรงกับชื่อเขตพื้นที่อื่นในระบบ จะ
ปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน This zone name already exists !! Please try again ดังภาพที่ 4.56
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ภาพที่ 4.57 กล่องข้อความแจ้งเตือนการเพิม่ เขตพื้นที่สาเร็ จ
การเพิ่มข้อมูลเขตพื้นที่ หากผูใ้ ช้เพิ่มข้อมูลสาเร็ จจะส่ งข้อมูลไปยังหน้าจอรายละเอียดการแก้ไข
ข้อมูลของเขตพื้นที่น้ ันๆ และปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน Add zone successfully ขึ้นมาบริ เวณ
ด้านบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.57

ภาพที่ 4.58 กล่องข้อความแจ้งเตือนการแก้ไขเขตพื้นที่สาเร็ จ
การแก้ไขชื่ อเขตพื้นที่ หากผูใ้ ช้ทาการแก้ไขข้อมูลสาเร็ จ จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน
Save zone successfully ขึ้นมาบริ เวณด้านบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.58

ภาพที่ 4.59 ข้อความแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลการเพิ่มประเภทร้านอาหารไม่ครบถ้วน
การเพิ่มข้อมูลประเภทร้านอาหาร หากผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม Save โดยไม่ได้กรอกชื่อประเภทร้านอาหาร
จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน Please insert category name ดังภาพที่ 4.59
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ภาพที่ 4.60 กล่องข้อความแจ้งเตือนการเพิม่ ประเภทร้านอาหารไม่สาเร็ จ
การเพิ่มประเภทร้านอาหาร หากผูใ้ ช้กรอกข้อมูลในช่อง Category’s name ตรงกับชื่อประเภท
ร้านอาหารอื่นในระบบ จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน This category name already exists !! Please
try again ขึ้นมาบริ เวณด้านบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.60

ภาพที่ 4.61 กล่องข้อความแจ้งเตือนการเพิม่ ประเภทร้านอาหารสาเร็ จ
การเพิ่มประเภทร้านอาหาร หากผูใ้ ช้เพิ่มข้อมูลสาเร็ จจะส่ งข้อมูลไปยังหน้าจอรายละเอียดการ
แก้ไขข้อมูลประเภทร้านอาหารนั้นๆ และปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน Add category successfully
ขึ้นมาบริ เวณด้านบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.61

ภาพที่ 4.62 กล่องข้อความแจ้งเตือนการแก้ไขประเภทร้านอาหารสาเร็ จ
การแก้ไขชื่ อประเภทร้านอาหาร หากผูใ้ ช้ทาการแก้ไขข้อมูลสาเร็ จ จะปรากฏกล่องข้อความ
แจ้งเตือน Save category successfully ขึ้นมาบริ เวณด้านบนของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.62
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ส่ วนของแอปพลิเคชันสาหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

ภาพที่ 4.63 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การกรอกข้อมูลเข้าสู่ ระบบไม่ครบถ้วน
การเข้าสู่ ระบบ หากผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม เข้าสู่ ระบบ โดยไม่ได้กรอกข้อมูลในช่อง ชื่ อผูใ้ ช้งาน หรื อ
รหัสผ่าน จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังภาพที่ 4.63

ภาพที่ 4.64 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การเข้าสู่ ระบบไม่สาเร็ จ
การเข้าสู่ ระบบ หากผูใ้ ช้กรอกข้อมูลในช่อง ชื่ อผูใ้ ช้งาน หรื อรหัสผ่าน ไม่ถูกต้องหรื อไม่พบ
ข้อมูลในระบบ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ดังภาพที่ 4.64
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ภาพที่ 4.65 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกไม่ครบถ้วน
การสมัครสมาชิ ก หากผูใ้ ช้ไม่ได้กรอกข้อมูลในช่ อง ชื่ อผูใ้ ช้งาน รหัสผ่าน อีเมล หรื อไม่ได้
เลือกช่วงอายุ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังภาพที่ 4.65

ภาพที่ 4.66 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การสมัครสมาชิกไม่สาเร็ จ
การสมัครสมาชิก หากมีชื่อผูใ้ ช้ในระบบอยูแ่ ล้ว จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนการไม่สามารถใช้
ชื่อผูใ้ ช้ในการสมัครสมาชิกได้ ดังภาพที่ 4.66
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ภาพที่ 4.67 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การสมัครสมาชิกสาเร็ จ
การสมัครสมาชิก หากผูใ้ ช้สมัครสมาชิกสาเร็ จ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนการสมัครสมาชิก
สาเร็ จ ดังภาพที่ 4.67

ภาพที่ 4.68 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาชื่อร้านอาหารไม่สาเร็ จ
การค้นหาชื่อร้านอาหาร หากไม่พบข้อมูลชื่อร้านอาหารที่ผใู ้ ช้กรอกข้อมูล จะปรากฏข้อความ
แจ้งเตือนการค้นหาไม่สาเร็ จ ดังภาพที่ 4.68
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ภาพที่ 4.69 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การแสดงความคิดเห็นในกรณี ไม่ได้เข้าสู่ ระบบ
การแสดงความคิดเห็น หากผูใ้ ช้แสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้เข้าสู่ ระบบ จะปรากฏข้อความแจ้ง
เตือนให้เข้าสู่ ระบบก่อนการเริ่ มต้นใช้งานในส่ วนของการแสดงความคิดเห็น ดังภาพที่ 4.69

ภาพที่ 4.70 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การแสดงความคิดเห็นไม่สาเร็ จ
การแสดงความคิดเห็น หากผูใ้ ช้ไม่ได้กรอกข้อมูลความคิดเห็น จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนให้
กรอกข้อมูลความคิดเห็นก่อน ดังภาพที่ 4.70
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ภาพที่ 4.71 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การแสดงความคิดเห็นสาเร็ จ
การแสดงความคิดเห็ น หากผูใ้ ช้ให้คะแนนและกรอกข้อมูลความคิดเห็ นสาเร็ จ จะปรากฏ
ข้อความแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลความคิดเห็นเรี ยบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 4.71

ภาพที่ 4.72 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การจัดการข้อมูลส่ วนตัวในกรณี ไม่ได้เข้าสู่ ระบบ
หากผูใ้ ช้คลิกเมนู จัดการข้อมูลส่ วนตัว โดยที่ไม่ได้ทาการเข้าสู่ ระบบ จะปรากฏข้อความแจ้ง
เตือนให้ผใู ้ ช้เข้าสู่ ระบบก่อนจึงสามารถใช้งานเมนูจดั การข้อมูลส่ วนตัวได้ ดังภาพที่ 4.72
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ภาพที่ 4.73 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การจัดการข้อมูลส่ วนตัวสาเร็ จ
หากผูใ้ ช้แก้ไขข้อมูลส่ วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนการแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
สาเร็ จ ดังภาพที่ 4.73

