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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
การวิจยัการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื ่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่นเร่ืองเห็ดป่า ในพื้นท่ีสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ไดมี้การก าหนดขั้นตอนและ
วธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 แบบแผนการด าเนินงาน 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน พื้นท่ีต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่มเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 
3.2 แบบแผนกำรด ำเนินงำน 

งานวจิยัฉบบัน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยั เป็นการวจิยัและพฒันา โดยเนน้การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, PAR) ซ่ึงมีวธีิด าเนินการวจิยั องคป์ระกอบ และ
ขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

3.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กระบวนการการมส่วนร่วมของประชาชน 
 วธีิการวจิยัและพฒันา 

3.2.2 สร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจิยัไดแ้ก่ 
 แบบสังเกต 
 แบบสัมภาษณ์ 
 แบบบนัทึกประจ าวนั 
 แบบส ารวจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 แบบส ารวจวเิคราะห์และสังเคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน 
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3.2.3 ศึกษากลุ่มตวัอยา่งและแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ 
 ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีผา่นการสุ่มและการคดัเลือกตามเกณฑ์ของ

การวิจัย ผู ้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  ในแผนงานการด าเนินโครงการ เช่น กลุ่ม
ชาวบา้นท่ีมีความรู้ ผูสู้งอาย ุผูน้ าชุมชน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิอ่ืน ๆ เช่น เอกสาร และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.2.4 เก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการตามกระบวนการดงัน้ี 

 ศึกษาขอ้มูลชุมชนเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีในชุมชน 
 ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการจดัการกบัปัญหาในปัจจุบนั 
 สัมภาษณ์ผูรู้้ ผูสู้งอาย ุในชุมชนเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 คน้ควา้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และแหล่งความรู้ต่าง ๆ  

3.2.5 วเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 
 การเปล่ียนแปลงเชิงพฒันาของประชาชนท่ีผ่านกระบวนการบูรณาการ

การการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาชาวบา้น โดยอาศยัการประเมินจาก
การวเิคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ 

 ปัญหาและความต้องการของชุมชน  วิเคราะห์จาก แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ แบบบนัทึกประจ าวนั กิจกรรม แบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการในการ
จดัเก็บภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

จดัท าฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ด าเนินการตามกระบวนการดงัน้ี 
 ออกแบบระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 จดัท าฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งกบัชุมชน แกไ้ขปรับปรุงขอ้มูล 
 เผยแพร่ขอ้มูล 
 สรุปผล รายงานผล 

3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.3.1 ส ารวจในแต่ละพื้นท่ีเพื่อหาบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญในการเก็บเห็ดในแต่ละ

หมู่บา้น 
3.3.2 ก าหนดวนัและเวลานดัหมายกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นผูรู้้ในเร่ืองของการเก็บเห็ด 

เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเห็ด 
3.3.3 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเห็ดเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต 
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3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
3.4.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การวิจยัในคร้ังน้ี ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงเป็นกระบวนการการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ประกอบการค้นหาผู ้รู้รวม  7 คน  ท่ี มีทักษะความรู้และผู ้มีประสบการณ์เก่ียวกับการจัดเก็บ
ผลประโยชน์จากพื้นท่ีป่าของแต่ละหมู่บ้าน ผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูรู้้ในท้องถ่ิน 
เพื่อท่ีจะศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเห็ด ซ่ึงแนวค าถามจะประกอบไปดว้ย การจ าแนกประเภทเห็ด ลกัษณะ
ของเห็ด ระยะเวลาการเก็บ ฤดูการเก็บเห็ด การน ามาปรุงอาหาร วิธีการสังเกตเห็ด และรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ โดยสอบถามผูเ้ก็บเห็ดในหมู่บ้านด้วยการใช้เคร่ืองมือในการศึกษา ได้แก่ การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

3.4.2 การจดัท าระบบฐานขอ้มูล 
ในการจดัสร้างระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เร่ืองเห็ดป่า ในพื้นท่ีสะลวง อ าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ยึดหลักวงจรการพัฒนาระบบ (System Development life Cycle: SDLC) มี
ขั้นตอน 7 ขั้น คือ 

3.4.2.1 เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition) คือ ศึกษาขอ้มูลของระบบฐานขอ้มูล
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในพื้นท่ีสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์ถึงความเป็นไปได ้

3.4.2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โดยก าหนดปัญหาและศึกษา
ความเป็นไปไดข้องระบบงานวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด คาดคะเนความตอ้งการ โอกาส
ในการสร้างระบบงานใหม่  

3.4.2.3 วิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดความตอ้งการของระบบ
ฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในพื้นท่ีสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ วางแผนการ
ด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูล เพื่อจดัสร้างระบบฐานขอ้มูล 

ผงัระบบ  (Context Diagram) มีหน้าท่ีเป็นโมเดลท่ีแสดงขอบเขตของระบบท่ี
ท าการศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบซ่ึงอาจจะเป็นคนสถานท่ีหรือส่ิงของท่ีระบบเก่ียวขอ้งดว้ย
ทั้งน้ีในการส่ือดว้ยผงัระบบจะเนน้การวเิคราะห์เฉพาะส่ิงท่ีระบบเก่ียวขอ้งดว้ยโดยส่ิงท่ีอยูภ่ายนอก
ระบบนกัวิเคราะห์จะไม่ท าการวิเคราะห์เพราะอยูน่อกเหนือจากการควบคุมสามารถแสดงผงัระบบ
ไดด้งั ภาพท่ี 3.1  
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ภำพที ่3.6 แสดงผงัการไหลของขอ้มูล DFD Level 1 – Process 3 

34 

-

-

-s>
- - =-

=#>
-

-

-

'



32 
 

            D2                 

D5                        
D6                       
D7                      
D8                        
D9                      

D10                      
D11                          
D12                          
D13                 

                   

                  

                 

                   

                 

                 

                     

D3                               

D4                          

D14                

                     

                     

            

           

                  

                                
                               
                              
                                
                              

                              
                                  

                   
                        

                           
                  
                 

                                     
                                        
                                 

                  

                                
                               
                              
                                
                              
                              

                                  

                   
                        

                           
                  
                 

                                        
            

                  
                 

                   
                 
                 

             
                     

                     
            
           

                   

                     

 

         
             

4.1

 

         
                  

4.2

            D15                 

           D16                

             D17                  
                   
                 
                  

            

           
             

                   
                 

                  

D1                      

D21                                             

D19                                        

                         

                         

 

 ภำพที ่3.7 แสดงผงัการไหลของขอ้มูล DFD Level 1 – Process 

35 

-

-

"

iVttrf:
—

-



33 
 

3.4.2.4 ออกแบบระบบฐานขอ้มูล (Design) วางแผน ออกแบบการท างานตามล าดบัขั้นตอน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

Phylum

Kingdom

Genus

Admin

Type

Class

Order

Family

User

Mushroom

Add Mushroom

Status

has

has

has

has

has

has
has

hashas

has

has

has
has

has

has

has

has

has

has

Amphoe

Province

Tambon

has

hashas

Comment

Commentdetail

hasQuestionPicadd

Picadddetail

Picadd Picadd

 
ภำพที ่3.8 แสดงแผนผงั E-R Diagram : Entity - Relationship 
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has
has
has

has

has

has

has

has

has
has

has

has

has

has

has
has

has

has

has

 

Phylum
Primary Key
     phylum_id [PK] 
Non Key
     phylum_eng
     phylum_thai

 

Kingdom
Primary Key
     kingdom_id [PK]      
Non Key
     kingdom_eng
     kingdom_thai

 

Genus
Primary Key
      genus_id [PK]      
Non Key
      genus_eng
      genus_thai

 

Type
Primary Key
      type_id [PK]      
Non Key
      type_eng
      type_thai

 

Orders
Primary Key
      order_id [PK]      
Non Key
      order_eng
      order_thai

 

Family
Primary Key
      family_id [PK]     
Non Key
      family_eng
      family_thai

 

Class
Primary Key
      class_id [PK]      
Non Key
      class_eng
      class_thai

 User

Primary Key
     us_id [PK]
Non Key
      us_username
      us_password
      us_name
      us_lastname
      us_address
      tm_id [FK]
      am_id [FK]
      pv_id [FK]
      us_zipcode
      us_tel
      us_email
      ques_id [FK]
      us_ans

 

Admin

Primary Key
     ad_id [PK]
Non Key
     ad_username
     ad_password
     ad_name
     ad_lastname
     ad_email

 

Comment_detail

Primary Key
     com_detail_id [PK]     
Non Key
     us_id [FK]
     com_id [FK]
     com_detail_content
     com_date
     status_id [FK]

 Add Mushroom
Primary Key
     add_id [PK]     
Non Key
     Type_id [FK]
     phylum_id [FK]
     class_id [FK]
     order_id [FK]
     family_id [FK]
     genus_id [FK]
     kingdom_id [FK]
     us_id [FK]
     add_name
     add_detail
     add_date
     status_id [FK]
     add_location

 Mushroom

Primary Key
      mus_id [PK]
Non Key
      type_id [FK]
      phylum_id [FK]
      class_id [FK]
      order_id [FK]
      family_id [FK]
      genus_id [FK]
      kingdom_id [FK]
      mus_name
      mus_detail
      mus_location      

 

Question
Primary Key
     ques_id [PK]      
Non Key
     ques_detail

 

Status

Primary Key
     status_id [PK]      
Non Key
     status_name    

 

Amphoe
Primary Key
     am_id [PK]     
Non Key
      pv_id [FK]
      am_name

 

Province

Primary Key
      pv_id [PK]     
Non Key
      pv_name

 

Tambon

Primary Key
     tm_id [PK]     
Non Key
      am_id [FK]
      tm_name

has

has

has

 

Comment
Primary Key
     com_id [PK]     
Non Key     
     mus_id [FK]     

has

 

Picadddetail
Primary Key
     picadd_detail_id [PK]      
Non Key
     pic_add_id [FK]
     add_id [FK]
     

has

 

Picmusdetail

 

Picadd
Primary Key
     pic_add_id [PK]      
Non Key
     pic_add_name
     pic_add_detail
     

 

Picmus
Primary Key
     pic_mus_id [PK]      
Non Key
     pic_mus_name
     pic_mus_detail
     

Primary Key
     picmus_detail_id [PK]      
Non Key
     pic_mus_id [FK]
     mus_id [FK]
     

has

has

has

 
ภำพที ่3.9 แสดงแผนผงั The Fully Entity - Relationship Model 
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 ระบบฐานขอ้มูลเห็ดป่าจากการศึกษาน ามาวเิคราะห์ออกแบบโครงสร้างแฟ้มขอ้มูลไดต้ามตารางมีทั้งหมด 22 แฟ้ม ดงัน้ี 
ตำรำงที ่3.1 แสดงตารางแสดงล าดบัแฟ้มขอ้มูล 
แหล่งข้อมูล ช่ือแฟ้มข้อมูลภำษำองักฤษ ช่ือแฟ้มข้อมูลภำษำไทย ค ำอธิบำยแฟ้มข้อมูล ชนิดแฟ้มข้อมูล 

D1 Admin ขอ้มูลผูดู้แลระบบ เก็บขอ้มูลผูดู้แลระบบ Master File 
D2 User ขอ้มูลสมาชิก เก็บขอ้มูลสมาชิก Master File 
D3 Mushroom ขอ้มูลเห็ดป่า เก็บขอ้มูลเห็ดป่า Master File 
D4 Comment ขอ้มูลแสดงความคิดเห็น เก็บขอ้มูลแสดงความคิดเห็น Transaction File 
D5 Type ขอ้มูลประเภทเห็ดป่า เก็บขอ้มูลประเภทเห็ดป่า Reference File 
D6 Phylum ขอ้มูลไฟลมัเห็ดป่า เก็บขอ้มูลไฟลมัเห็ดป่า Reference File 
D7 Class ขอ้มูลชั้นเห็ดป่า เก็บขอ้มูลชั้นเห็ดป่า Reference File 
D8 Orders ขอ้มูลอนัดบัเห็ดป่า เก็บขอ้มูลอนัดบัเห็ดป่า Reference File 
D9 Family ขอ้มูลวงศเ์ห็ดป่า เก็บขอ้มูลวงศเ์ห็ดป่า Reference File 

D10 Genus ขอ้มูลสกุลเห็ดป่า เก็บขอ้มูลสกุลเห็ดป่า Reference File 
D11 Kingdom ขอ้มูลอาณาจกัรเห็ดป่า เก็บขอ้มูลอาณาจกัรเห็ดป่า Reference File 
D12 Add Mushroom การเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า เก็บขอ้มูลการเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า Transaction File 
D13 Question ค าถามกนัลืม เก็บขอ้มูลค าถามกนัลืม Reference File 
D14 Status ขอ้มูลสถานะ เก็บขอ้มูลสถานะ Reference File 
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ตำรำงที ่3.1 แสดงตารางแสดงล าดบัแฟ้มขอ้มูล (ต่อ) 
แหล่งข้อมูล ช่ือแฟ้มข้อมูลภำษำองักฤษ ช่ือแฟ้มข้อมูลภำษำไทย ค ำอธิบำยแฟ้มข้อมูล ชนิดแฟ้มข้อมูล 

D15 Amphoe ขอ้มูลอ าเภอ เก็บขอ้มูลอ าเภอ Reference File 
D16 Tambon ขอ้มูลต าบล เก็บขอ้มูลต าบล Reference File 
D17 Province ขอ้มูลจงัหวดั เก็บขอ้มูลจงัหวดั Reference File 
D18 Com detail รายละเอียดความคิดเห็น เก็บขอ้มูลรายละเอียดความคิดเห็น Transaction File 
D19 Picadd ขอ้มูลรูปภาพสมาชิก เก็บขอ้มูลรูปภาพสมาชิก Reference File 
D20 Picadddetail ขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพสมาชิก เก็บขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพสมาชิก Reference File 
D21 Picmus ขอ้มูลรูปภาพผูดู้แลระบบ เก็บขอ้มูลรูปภาพผูดู้แลระบบ Reference File 
D22 Picmusdetail ขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพผูดู้แลระบบ เก็บขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพผูดู้แลระบบ Reference File 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D1) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลผูดู้แลระบบ (Admin) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Master File     
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  : เก็บขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
ตำรำงที ่3.2 แสดงตารางของแฟ้มขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์

นอก 
ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

ad_id รหสัผูดู้แลระบบ int 4 9 1-9 Y PK  
ad_username ช่ือเขา้สู่ระบบ varchar (15) 16 X(15) [|0-9|a-z|A-Z|] Y   
ad_password รหสัผา่น varchar (15) 16 X(15) [|0-9|a-z|A-Z|] Y   
ad_name ช่ือผูดู้แลระบบ varchar(50) 51 X(50) [|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
ad_lastname นามสกุล varchar(50) 51 X(50) [|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
ad_email อีเมลล ์ varchar(100) 151 X(150) [|0-9|a-z|A-Z|.,@,_|] Y   
 
ตำรำงที ่3.3 แสดงตวัอยา่งตารางของแฟ้มขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

ad_id ad_username ad_password ad_name ad_lastname ad_email 
1 Nesiiz 54123789 ทรงพล วงศรั์กษ ์ Kikumaru_jaegun@hotmail.com 
2 daony 987654 Wanichaya nillcom Stat_butter@hotmail.com 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D2) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลสมาชิก (User) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Master File     
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  : เก็บขอ้มูลสมาชิก 
ตำรำงที ่3.4 แสดงตารางของแฟ้มขอ้มูลสมาชิก 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์

นอก 
ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

us_id รหสัสมาชิก int 4 9999 1-9999 Y PK  
us_username ช่ือเขา้สู่ระบบ varchar (15) 16 X(15) [|0-9|a-z|A-Z|] Y   
us_password รหสัผา่น varchar (15) 16 X(15) [|0-9|a-z|A-Z|] Y   
us_name ช่ือสมาชิก varchar(50) 51 X(50) [|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
us_lastname นามสกุล varchar(50) 51 X(50) [|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
us_address ท่ีอยู ่ varchar(150) 151 X(150) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
tm_id ต าบล int 4 9(6) 1-999999 Y FK Tambon 
am_id อ าเภอ int 4 9(5) 1-99999 Y FK Amphoe 
pv_id จงัหวดั int 4 9(2) 1-99 Y FK Province 
us_zipcode รหสัไปรษณีย ์ varchar (5) 6 X(5) [|0-9|] Y   
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ตำรำงที ่3.4 แสดงตารางของแฟ้มขอ้มูลสมาชิก (ต่อ) 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์

นอก 
ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

us_tel หมายเลขโทรศพัท ์ varchar (10) 11 X(10) [|0-9|] Y   
us_email อีเมลส์มาชิก varchar(60) 61 X(60) [|0-9|a-z|A-Z|.,@,_|] Y   
ques_id ค าถามกนัลืม int 4 9 1-9 Y FK Question 
us_ans ค าตอบกนัลืม varchar(50) 51 X(50) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.5 แสดงตวัอยา่งตารางของแฟ้มขอ้มูลสมาชิก  

us_id us_usename us_password us_name us_lastname us_address us_tambon us_ampher 
1 Nesiiz 54123789 ทรงพล วงศรั์กษ ์ 8/1 1 3 
2 daony 987654 Wanichaya nillcom 32/6 2 5 
 
ตำรำงที ่3.5 แสดงตวัอยา่งตารางของแฟ้มขอ้มูลสมาชิก (ต่อ) 
us_province us_zipcode us_tel us_email ques_id us_ans 

1 50150 0835720466 Kikumaru_jaegun@hotmail.com 1 แกว้ 
2 50130 0833202204 Star_butter@hotmail.com 3 สีฟ้า 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D3) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลเห็ดป่า (Mushroom) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Master File     
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลเห็ดป่าทั้งหมด 
ตำรำงที ่3.6 แสดงตารางของแฟ้มขอ้มูลเห็ดป่า 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์นอก ตำรำงที่

อ้ำงองิ 
mus_id รหสัเห็ดป่า int 4 9999 1-9999 Y PK  
type_id รหสัประเภทเห็ดป่า int 4 99 1-99 Y FK Type 
phylum_id รหสัไฟลมัเห็ดป่า int 4 99 1-99 Y FK Phylum 
class_id รหสัชั้นเห็ดป่า int 4 99 1-99 Y FK Class 
order_id รหสัอนัดบัเห็ดป่า int 4 99 1-99 Y FK Orders 
family_id รหสัวงศเ์ห็ดป่า int 4 99 1-99 Y FK Family 
genus_id รหสัสกุลเห็ดป่า int 4 99 1-99 Y FK Genus 
kingdom_id รหสัอาณาจกัรเห็ดป่า int 4 99 1-99 Y FK Kingdom 
mus_name ช่ือเห็ดป่า Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
mus_detail รายละเอียดเห็ดป่า Varchar(5000) 5001 X(5000) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
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ตำรำงที ่3.6 แสดงตารางของแฟ้มขอ้มูลเห็ดป่า (ต่อ) 
ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล 

(Y/N) 
คีย์หลกัหรือคีย์นอก ตำรำงที่

อ้ำงองิ 
pic_mushroom_id ขอ้มูลรูปภาพ Int 4 999 1-999 Y FK Picture 
 
ตำรำงที ่3.7 แสดงตวัอยา่งตารางของแฟ้มขอ้มูลเห็ดป่า 

mus_id type_id phylum_id class_id order_id family_id genus_id kingdom_id 
1 1 1 2 5 1 1 9 

 
ตำรำงที ่3.7 แสดงตวัอยา่งตารางของแฟ้มขอ้มูลเห็ดป่า(ต่อ) 

mus_name mus_detail pic_id 
เห็ดฟาง เห็ดฟาง (ช่ือวทิยาศาสตร์: Volvariellavolvacea) เป็นเห็ดรับประทานไดช้นิดหน่ึง มีการเพาะปลูกในแถบเอเชีย

ตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ใชเ้ป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารเอเชียอยา่งแพร่หลาย 
1 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D4) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลแสดงความคิดเห็น (Comment) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Transaction File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลแสดงความคิดเห็น 
ตำรำงที ่3.8 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลแสดงความคิดเห็น 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์นอก ตำรำงที่

อ้ำงองิ 
com_id รหสัแสดงความคิดเห็น int 4 9999 1-9999 Y PK  
mus_id รหสัเห็ดป่า int 4 9999 1-9999 Y FK Mushroom 
 
ตำรำงที ่3.9 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลแสดงความคิดเห็น 

com_id mus_id 
1 3 
2 4 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D5) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลประเภทเห็ดป่า (Type) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลประเภทเห็ดป่า 
ตำรำงที ่3.10 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลประเภทเห็ดป่า 
ช่ือแอท 
ทริบิวต์ 

ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 
(ไบต์) 

รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์
นอก 

ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

type_id รหสัประเภทเห็ดป่า int 4 9 1-99 Y PK  
type_eng ช่ือประเภทเห็ดป่าองักฤษ Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
type_thai ช่ือประเภทเห็ดป่าไทย Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.11 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลประเภทเห็ดป่า 

type_id type_eng type_thai 
1 Edible mushroom เห็ดท่ีรับประทานได ้
2 Poisonous mushroom เห็ดมีพิษ 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D6) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลไฟลมัเห็ดป่า (Phylum) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลไฟลมัเห็ดป่า 
ตำรำงที ่3.12 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลไฟลมัเห็ดป่า 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์

นอก 
ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

phylum_id รหสัไฟลมัเห็ดป่า int 4 9 1-99 Y PK  
phylum _eng ช่ือไฟลมัเห็ดป่าองักฤษ Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
phylum_thai ช่ือไฟลมัเห็ดป่าไทย Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.13 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลไฟลมัเห็ดป่า 
phylum _id phylum _eng phylum _thai 

1 Basidiomycota เบสิดิโอไมโคตา 
2 Ascomycota แอสโคมยัโคตา 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D7) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลชั้นเห็ดป่า (Class) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลชั้นเห็ดป่า 
ตำรำงที ่3.14 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลชั้นเห็ดป่า 
ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์

นอก 
ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

class_id รหสัชั้นเห็ดป่า int 4 9 1-99 Y PK  
class _eng ช่ือชั้นเห็ดป่าองักฤษ Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
class _thai ช่ือชั้นเห็ดป่าไทย Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.15 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลชั้นเห็ดป่า 

class _id class _eng class _thai 
1 Agaricomycetes แอคการิโคมยัคีทีส 
2 Magnoliopsida แมคโนริโอปซีดา 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D8) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลอนัดบัเห็ดป่า (Orders) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลอนัดบัเห็ดป่า 
ตำรำงที ่3.16 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลอนัดบัเห็ดป่า 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์นอก ตำรำงที่

อ้ำงองิ 
order _id รหสัอนัดบัเห็ดป่า int 4 9 1-99 Y PK  
order _eng ช่ืออนัดบัเห็ดป่าองักฤษ Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
order _thai ช่ืออนัดบัเห็ดป่าไทย Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.17 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลอนัดบัเห็ดป่า 

order _id order _eng order _thai 
1 Polyporales โพลีโพลาเรส 
2 Asterales แอสทีราเรส 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D9) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลวงศเ์ห็ดป่า (Family) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลวงศเ์ห็ดป่า 
ตำรำงที ่3.18 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลวงศเ์ห็ดป่า 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์นอก ตำรำงที่

อ้ำงองิ 
family _id รหสัวงศเ์ห็ดป่า int 4 9 1-99 Y PK  
family _eng ช่ือวงศเ์ห็ดป่าองักฤษ Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
family _thai ช่ือวงศเ์ห็ดป่าไทย Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.19 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลวงศเ์ห็ดป่า 

family _id family _eng family _thai 
1 Ganodermataceae กาโนเดอเมตา้เอด 
2 Schizocarp สชิโซคาร์ป 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D10) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลสกุลเห็ดป่า (Genus) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลสกุลเห็ดป่า 
ตำรำงที ่3.20 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลสกุลเห็ดป่า 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์

นอก 
ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

genus _id รหสัสกุลเห็ดป่า int 4 9 1-99 Y PK  
genus _eng ช่ือสกุลเห็ดป่าองักฤษ Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
genus _thai ช่ือสกุลเห็ดป่าไทย Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.21 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลสกุลเห็ดป่า 

genus _id genus _eng genus _thai 
1 Ganoderma กาโนเดอร์มา 
2 Chloropsis คอลโอโรพิช 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D11) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลอาณาจกัรเห็ดป่า (Kingdom) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลอาณาจกัรเห็ดป่า 
ตำรำงที ่3.22 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลอาณาจกัรเห็ดป่า 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์

นอก 
ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

kingdom _id รหสัอาณาจกัรเห็ดป่า int 4 9 1-99 Y PK  
kingdom _eng ช่ืออาณาจกัรเห็ดป่าองักฤษ Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
kingdom _thai ช่ืออาณาจกัรเห็ดป่าไทย Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.23 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลอาณาจกัรเห็ดป่า 

kingdom _id kingdom _eng kingdom _thai 
1 Plant kingdom อาณาจกัรพืช 
2 Fungi kingdom อาณาจกัรฟังไจ 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D12) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  การเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า (Add Mushroom) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บการเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า 
ตำรำงที ่3.24 แสดงตารางแฟ้มการเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิด

ข้อมูล 
ขนำด 
(ไบต์) 

รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์นอก ตำรำงทีอ้่ำงองิ 

add_id รหสัการเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า int 4 9(3) 1-999 Y PK  
type_id รหสัประเภทเห็ดป่า int 4 9 1-99 N FK Type 
phylum_id รหสัไฟลมัเห็ดป่า int 4 9 1-99 N FK Phylum 
class_id รหสัชั้นเห็ดป่า int 4 9 1-99 N FK Class 
order_id รหสัอนัดบัเห็ดป่า int 4 9 1-99 N FK Orders 
family_id รหสัวงศเ์ห็ดป่า int 4 9 1-99 N FK Family 
genus_id รหสัสกุลเห็ดป่า int 4 9 1-99 N FK Genus 
kingdom_id รหสัอาณาจกัรเห็ดป่า int 4 9 1-99 N FK Kingdom 
us_id รหสัสมาชิก int 4 9999 1-9999 Y FK User 
add_date วนัท่ีการเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า Date(8) 3 YYYY-

MM-DD 
0001-01-01 –  
9999-12-31 

Y   
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ตำรำงที ่3.24 แสดงตารางแฟ้มการเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า (ต่อ) 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์

นอก 
ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

add_name ช่ือเห็ดป่า Varchar(30) 31 X(30) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
add_detail รายละเอียดเห็ดป่า Varchar(5000) 5001 X(5000) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
status_id รหสัสถานะ int 4 9 1-9 Y FK Stauts 
 
ตำรำงที ่3.25 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มการเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า 
add_id type_id phylum_id class_id order_id family_id genus_id kingdom_id us_id add_date 
1 1 3 5 6 1 2 0 7 2014-10-6 
 
ตำรำงที ่3.25 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มการเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า (ต่อ) 

add_name add_detail add_picture add_status 
เห็ดฟาง เป็นเห็ดรับประทานไดช้นิดหน่ึง มีการเพาะปลูกในแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 5 1 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D13) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ค าถามกนัลืม (Question) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บค าถามกนัลืม 
ตำรำงที ่3.26 แสดงตารางแฟ้มค าถามกนัลืม 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์นอก ตำรำงที่

อ้ำงองิ 
ques_id รหสัค าถาม int 4 9 1-9 Y PK  
ques_detial รายละเอียดของค าถาม Varchar(200) 201 X(200) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.27 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มค าถามกนัลืม 

ques_id ques_detail 
1 คุณชอบสีอะไร 
2 แมวคุณช่ืออะไร 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D14) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลสถานะ (Status) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลสถานะ 
ตำรำงที ่3.28 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลสถานะ 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์นอก ตำรำงที่

อ้ำงองิ 
status_id รหสัสถานะ int 4 9 1-9 Y PK  
status_name ช่ือสถานะ Varchar(50) 51 X(50) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.29 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลสถานะ 

status_id status_name 
1 รออนุมติั 
2 อนุมติั 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D15) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลอ าเภอ (Amphoe) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลอ าเภอ 
ตำรำงที ่3.30 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลอ าเภอ 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล 

(Y/N) 
คีย์หลกัหรือคีย์นอก ตำรำงทีอ้่ำงองิ 

am_id รหสัอ าเภอ int 4 9(5) 1-99999 Y PK  
am_name ช่ืออ าเภอ Varchar(100) 101 X(100) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
pv_id รหสัจงัหวดั int 4 99 1-99 Y FK Province 
 
ตำรำงที ่3.31 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลสถานะ 

am_id am_name pv_id 
1 แม่แตง 1 
2 แม่ริม 1 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D16) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลต าบล (Tambon) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลต าบล 
ตำรำงที ่3.32 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลต าบล 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์นอก ตำรำงที่

อ้ำงองิ 
tm_id รหสัต าบล int 4 9(6) 1-999999 Y PK  
tm_name ช่ือต าบล Varchar(100) 101 X(100) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
am_id รหสัอ าเภอ int 4 9(5) 1-99999 Y FK Amphoe 
 
ตำรำงที ่3.33 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลสถานะ 

tm_id tm_name am_id 
1 แม่หอพระ 1 
2 ป่าลาน 2 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D17) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลจงัหวดั (Province) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลจงัหวดั 
ตำรำงที ่3.34 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลจงัหวดั 
ช่ือแอททริ

บิวต์ 
ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล (Y/N) คีย์หลกัหรือคีย์นอก ตำรำงทีอ้่ำงองิ 

pv_id รหสัจงัหวดั int 4 9(2) 1-99 Y PK  
pv_name ช่ือจงัหวดั Varchar(100) 101 X(100) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.35 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลจงัหวดั 

pv_id pv_name 
1 เชียงใหม่ 
2 ล าปาง 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D18) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  รายละเอียดความคิดเห็น (Com detail) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดความคิดเห็น 
ตำรำงที ่3.36 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลรายละเอียดความคิดเห็น 
ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อน

ข้อมูล 
(Y/N) 

คีย์หลกัหรือ
คีย์นอก 

ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

com_detail_id รหสัรูปภาพ int 4 9(4) 1-9999 Y PK  
com_id รหสัแสดงความคิดเห็น int 4 9999 1-9999 Y PK Comment 
us_id รหสัสมาชิก int 4 9999 1-9999 Y FK User 
com_detail_content รายละเอียดแสดงความคิดเห็น Varchar(5000) 5001 X(5000) [|0-9|a-z|A-Z|ก-ฮ|] Y   
 
ตำรำงที ่3.37 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลรายละเอียดความคิดเห็น 

pic_id com_id us_id pic_name 
1 3 1 ขอบคุณมากครับ 
2 5 2 ขอโทษช่วยตรวจสอบขอ้มูลตรงประเภทเห็ดหน่อยครับพอดีผมไปเห็นจาก  www.gisoa.com ขอ้มูลมนัไม่ตรงกนัครับ

ขอบคุณครับ 60 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D19) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลรูปภาพสมาชิก (Picadd) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลรูปภาพสมาชิก 
ตำรำงที ่3.38 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลรูปภาพสมาชิก 

ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 
(ไบต์) 

รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อน
ข้อมูล 
(Y/N) 

คีย์หลกั
หรือคีย์
นอก 

ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

pic_add_id รหสัรูปภาพ int 4 9(4) 1-9999 Y PK  
pic_add_name ช่ือรูปภาพ varchar (100) 101 X(100) [|a-z|A-Z|ก-ฮ|0-9|] Y   
pic_add_detail รายละเอียดรูปภาพ varchar (500) 501 X(500) [|a-z|A-Z|ก-ฮ|0-9|] Y   
 
 
ตำรำงที ่3.39 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลรูปภาพสมาชิก 

pic_add_id pic_add_name pic_add_detail 
1 1234.jpeg แสดงลกัษณะเห็ดฟาง 
2 Test.png - 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D20) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพสมาชิก (Picadddetail) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพสมาชิก 
ตำรำงที ่3.40 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพสมาชิก 
ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล 

(Y/N) 
คีย์หลกัหรือ
คีย์นอก 

ตำรำงทีอ้่ำงองิ 

picadd_detail_id รหสัรายละเอียดรูปภาพ int 4 9(4) 1-9999 Y PK  
pic_add_id รหสัรูปภาพ int 4 9(4) 1-9999 Y FK Picadd 
add_id รหสัการเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า int 4 9(4) 1-9999 Y FK Add Mushroom 
 
ตำรำงที ่3.41 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพสมาชิก 

picadd_detail_id pic_add_id add_id 
1 1 1 
2 3 1 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D21) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลรูปภาพผูดู้แลระบบ (Picmus) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลรูปภาพผูดู้แลระบบ 
ตำรำงที ่3.42 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลรูปภาพผูดู้แลระบบ 

ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 
(ไบต์) 

รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล 
(Y/N) 

คีย์หลกัหรือ
คีย์นอก 

ตำรำงที่
อ้ำงองิ 

pic_mus_id รหสัรูปภาพ int 4 9(4) 1-9999 Y PK  
pic_mus_name ช่ือรูปภาพ varchar (100) 101 X(100) [|a-z|A-Z|ก-ฮ|0-9|] Y   
pic_mus_detail รายละเอียดรูปภาพ varchar (500) 501 X(500) [|a-z|A-Z|ก-ฮ|0-9|] Y   
 
ตำรำงที ่3.43 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลรูปภาพผูดู้แลระบบ 

pic_mus_id pic_mus_name pic_mus_detail 
1 1234.jpeg แสดงลกัษณะเห็ดฟาง 
2 Test.png - 
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แหล่งขอ้มูล  :  (D22) 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล  :  ขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพผูดู้แลระบบ (Picmusdetail) 
ชนิดแฟ้มขอ้มูล  :  Reference File    
ค าอธิบายแฟ้มขอ้มูล  :  ส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพผูดู้แลระบบ 
ตำรำงที ่3.44 แสดงตารางแฟ้มขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพผูดู้แลระบบ 
ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด 

(ไบต์) 
รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล 

(Y/N) 
คีย์หลกัหรือ
คีย์นอก 

ตำรำงทีอ้่ำงองิ 

picmus_detail_id รหสัรายละเอียดรูปภาพ int 4 9(4) 1-9999 Y PK  
pic_mus_id รหสัรูปภาพ int 4 9(4) 1-9999 Y FK Picmus 
mus_id รหสัการเพิ่มขอ้มูลเห็ดป่า int 4 9(4) 1-9999 Y FK Mushroom 
 
ตำรำงที ่3.45 ตวัอยา่งแสดงตารางแฟ้มขอ้มูลรายละเอียดรูปภาพผูดู้แลระบบ 

picmus_detail_id pic_mus_id mus_id 
1 1 1 
2 3 1 
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3.4.2.5 สร้างและพัฒนาระบบ (Construction) คือ การเขียนโปรแกรมระบบ
ฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และ
พฒันาระบบ 

3.4.2.6 ป รับปรุง ตรวจสอบ  แก้ไขฐานข้อมูล (Conversion) ทดลองใช้งาน 
ตรวจสอบขอ้บกพร่อง ขอ้ผดิพลาดท่ีตอ้งการแกไ้ขในแต่ละส่วน 

3.4.2.7  บ า รุง รักษา (Maintenance) รวมถึ งการส รุปผล  จัดท าคู่ มื อ  ในการ
ด าเนินการท างานของระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมทั้งน าเสนอผลงานท่ีสมบูรณ์และส่งมอบงาน  
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