
 

บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 

 

การวจิยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เร่ือง เห็ด ในพื้นท่ีต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดมี้การก าหนดขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 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

การวิจยั ผูเ้ก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในแผนงานการด าเนินโครงการ เช่น กลุ่ม
ชาวบา้นท่ีมีความรู้ ผูสู้งอาย ุผูน้ าชุมชน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิอ่ืน ๆ เช่น เอกสาร และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.2.4  เก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการตามกระบวนการดงัน้ี 

 ศึกษาขอ้มูลชุมชนเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีในชุมชน 
 ศึกษาปัญหาเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและการจัดการกับปัญหาใน

ปัจจุบนั 
 สัมภาษณ์ผูรู้้ ผูสู้งอาย ุในชุมชนเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 คน้ควา้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น หอสมุด เป็น

ตน้ 
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 
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3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) ส ารวจในแต่ละพื้นท่ีเพื่อหาบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญในการเก็บเห็ดในแต่ละ

หมู่บา้น 

2) ก าหนดวนัและเวลานดัหมายกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นผูรู้้ในเร่ืองของการเก็บเห็ด เพื่อ
ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเห็ด 

3) ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเห็ดเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต 
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

3.4.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การวิจยัในคร้ังน้ี ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงเป็นกระบวนการการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ประกอบการคน้หาผูรู้้รวม 7 คน ท่ีมีทกัษะความรู้และผูมี้ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัเก็บ
ผลประโยชน์จากพื้นท่ีป่าของแต่ละหมู่บา้น ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 

เพื่อท่ีจะศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเห็ด ซ่ึงแนวค าถามจะประกอบไปดว้ย การจ าแนกประเภทเห็ด ลกัษณะ
ของเห็ด ระยะเวลาการเก็บ ฤดูการเก็บเห็ด การน ามาปรุงอาหาร วิธีการสังเกตเห็ด และรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ โดยสอบถามผูเ้ก็บเห็ดในหมู่บ้านด้วยการใช้เคร่ืองมือในการศึกษา ได้แก่ การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

3.4.2 การจดัท าระบบฐานขอ้มูล 
ในการจดัสร้างระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน เร่ืองเห็ดป่า ในบริเวณต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดย้ึดหลกัวงจรการพฒันาระบบ (System Development life Cycle: 
SDLC) มีขั้นตอน 7 ขั้น คือ 

3.4.2.1 เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition) คือ ศึกษาขอ้มูลของระบบฐานขอ้มูลภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางใน
การวเิคราะห์ถึงความเป็นไปได ้

3.4.2.2 ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) โดยก าหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไป
ไดข้องระบบงานวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด  คาดคะเนความตอ้งการ โอกาสในการสร้าง
ระบบงานใหม่  

3.4.2.3 วิเคราะห์ (Analysis)  วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดความต้องการของระบบ
ฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ วาง
แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูล เพื่อจดัสร้างระบบฐานขอ้มูล 
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3.4.2.4 ออกแบบระบบฐานข้อมูล  (Design) วางแผน ออกแบบการท างานตามล าดับ
ขั้นตอน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

3.4.2.5 สร้างและพฒันาระบบ (Construction) คือ การเขียนโปรแกรมระบบฐานขอ้มูลภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และพฒันาระบบ 

3.4.2.6 ปรับปรุง ตรวจสอบ แกไ้ขฐานขอ้มูล(Conversion) ทดลองใช้งาน ตรวจสอบ
ขอ้บกพร่อง ขอ้ผดิพลาดท่ีตอ้งการแกไ้ขในแต่ละส่วน 

3.4.2.7 บ ารุงรักษา (Maintenance) รวมถึงการสรุปผล จดัท าคู่มือ ในการด าเนินการท างาน
ของระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ พร้อมทั้งน าเสนอผลงานท่ีสมบูรณ์และส่งมอบงาน  
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1) ผงัระบบ (Context Diagram) 
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ภำพที ่3.1 Context Diagram ระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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2) ผงัการแยกฟังกช์ัน่งานยอ่ย (Decomposition Diagram) 
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ภำพที ่3.2 Decomposition Diagram ระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเหในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3) ผงัการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) 
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ภำพที ่3.3 Data Flow Diagram Level 0ระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภำพที ่3.4 Data Flow Diagram Level 0 Process 1 ระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภำพที ่3.5 Data Flow Diagram Level 0 Process 2 ระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภำพที ่3.6 Data Flow Diagram Level 0 Process 3 ระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภำพที ่3.7 Data Flow Diagram Level 0 Process 4 ระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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4) The Context Data Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่3.8 แสดง The Context Data Model ระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณ

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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5)พจนานุกรมขอ้มูลของฐานขอ้มูล 
ระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีพจนานุกรมของฐานขอ้มูลทั้งหมด  7 แฟ้มขอ้มูล 

ดงัต่อไปน้ี 
 
ตำรำงที ่3.1  แสดงพจนานุกรมขอ้มูลของฐานขอ้มูล (Data Dictionary) 

แหล่งข้อมูล ช่ือแฟ้มข้อมูลภำษำองักฤษ ช่ือแฟ้มข้อมูลภำษำไทย ชนิดแฟ้มข้อมูล ค ำอธิบำยแฟ้มข้อมูล 
D1 User ผูใ้ช ้ Master File เก็บขอ้มูลผูใ้ช ้
D2 Mushroom เห็ด Master File เก็บขอ้มูลเห็ด 
D3 Mushroom Type ประเภทของเห็ด Reference File เก็บขอ้มูล 
D4 Mushroom Place แหล่งเกิดของเห็ด Reference File เก็บขอ้มูล 
D5 Mushroom Season ฤดูของเห็ด Reference File เก็บขอ้มูล 
D6 Comment ความคิดเห็น Transaction File เก็บขอ้มูล 
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1 แฟ้มผู้ใช้ 
ช่ือ User 
ค ำอธิบำยเพิม่เติม   เก็บขอ้มูลผูใ้ช ้
ลกัษณะ Master File 
 

ตำรำงที ่3.2 แสดง Data Dictionary แฟ้มผูใ้ช ้

ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล 
ขนำด
(ไบต์) 

รูปแบบ ช่วงข้อมูล ป้อนข้อมูล(Y/N) 
คีย์หลกัหรือ
คีย์นอก 

ตำรำงทีอ้่ำงถึง 

User_id รหสัผูใ้ช ้ char(10) 10 x(10) [|A-Z|a-z|0-9|] Y PK  

User_pass รหสัผา่น char(16) 16 x(16) [|A-Z|a-z|0-9|] Y   
User_name ช่ือผูใ้ช ้ Varchar(30) 31 x(30) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
User_sur นามสกุลผูใ้ช ้ Varchar(30) 31 x(30) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
User_sex เพศ text(1) 1 x 0=ชาย,1=หญิง Y   
User_email อีเมล ์ Varchar (30 ) 31 x(30) [|A-Z|a-z|0-9|] Y   
User_address ท่ีอยู ่ Varchar (100 ) 101 x(100) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
User_tel เบอร์โทรศพัท ์ Varchar (10 ) 11 x(10) [0-9] Y   
User_online_name ช่ือท่ีใชใ้นระบบ Varchar (20 ) 21 x(20) [|A-Z|a-z|0-9|] Y   
User_type ประเภทผูใ้ช ้ text(1) 1 x [0,1] Y   
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ตำรำงที ่3.3 แสดงตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลสมาชิก 
User_id User_pass User_name User_sur User_sex User_email User_address User_tel User_online_name User_type 

001 111111 ชยัฤทธ์ิ เทพผสม 0 soulboundlife@hotmail.com เชียงใหม่ 0811234567 TongeTonge 0 

002 222222 นงนภชั เตชะ 1 Iamaom32@hotmail.com เชียงใหม่ 0819999999 Aommm 1 

 
หมายเหตุ  
User_type  
0 = Admin 
1 = Member 
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2 แฟ้มเห็ด 
ช่ือ Mushroom 
ค ำอธิบำยเพิม่เติม   เก็บขอ้มูลเห็ด 
ลกัษณะ Master File 

ตำรำงที ่3.4 แสดง Data Dictionary แฟ้มเห็ด 

ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด(ไบต์) รูปแบบ ช่วงข้อมูล 
ป้อนข้อมูล
(Y/N) 

คีย์หลกัหรือ
คีย์นอก 

ตำรำงทีอ้่ำงถึง 

Mr_id รหสัเห็ด char (6 ) 6 x(6) [|A-Z|a-z|0-9|] Y PK  
Mr_thainame ช่ือเห็ด Varchar(30) 31 x(30) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
Mr_sciname ช่ือเห็ดในทางวทิยาศาสตร์ Varchar(100) 101 x(100) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
Mr_looks ลกัษณะของเห็ด Text 65537 xxxxxx… [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
Mr_benefit ประโยชน์ของเห็ด Text 65537 xxxxxx… [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
Mr_picture รูปภาพ Varchar(30) 31 x(30) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
Mrt_id รหสัประเภทของเห็ด char (3 ) 3 x(3) [|A-Z|a-z|0-9|] Y FK Mushroom Type 
Mrp_id รหสัแหล่งเกิดของเห็ด char (4 ) 4 x(4) [|A-Z|a-z|0-9|] Y FK Mushroom Place 

Mrs_id รหสัฤดูของเห็ด char (3 ) 3 x(3) [|A-Z|a-z|0-9|] Y FK Mushroom Season 

Remark หมายเหตุ Varchar(30) 31 x(30) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
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ตำรำงที ่3.5 แสดงตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลสมาชิก 
Mr_id Mr_thainame Mr_sciname Mr_looks Mr_benefit Mr_picture Mrt_id Mrp_id Mrs_id Remark 
00001 เห็ดปลวก Termitomyces 

fuliginosus Heim 
มีลกัษณะ

.. 
มีประโยชน์.. M00001.jpeg 01 0001 002 ( ช่ือทอ้งถ่ิน ) 

00002 เห็ดข่า Lactarius flavidulus 
Imai 

มี
ลกัษณะ
… 

มีประโยชน์.. M00002.jpeg 01 0001 002 - 

00003 เห็ดกระโดง Lepiota procera 
(Scop.) Quel 

มีลกัษณะ
.... 

มีคุณค่าทาง
สารอาหาร.. 

M00003.jpeg 03 0001 003 - 
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3 แฟ้มประเภทของเห็ด 
ช่ือ Mushroom Type 
ค ำอธิบำยเพิม่เติม   เก็บขอ้มูลประเภทของเห็ด 
ลกัษณะ Reference File 

 
ตำรำงที ่3.6 แสดง Data Dictionary แฟ้มประเภทของเห็ด 

ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด(ไบต์) รูปแบบ ช่วงข้อมูล 
ป้อนข้อมูล
(Y/N) 

คีย์หลกัหรือคีย์
นอก 

ตำรำงทีอ้่ำงถึง 

Mrt_id รหสัประเภทของเห็ด char (3) 3 x(3) [|A-Z|a-z|0-9|] Y PK  
Mrt_name ช่ือประเภทของเห็ด Varchar(30) 31 x(30) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
 
ตำรำงที ่3.7 แสดงตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลประเภทของเห็ด 

Mrt_id Mrt_name 
01 เห็ดกินได ้
02 เห็ดมีพิษแต่กินได ้
03 เห็ดมีกินไม่ได ้
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4 แฟ้มแหล่งเกดิของเห็ด 
ช่ือ Mushroom Place 
ค ำอธิบำยเพิม่เติม   เก็บขอ้มูลแหล่งเกิดของเห็ด 
ลกัษณะ Reference File 

 
ตำรำงที ่3.8 แสดง Data Dictionary แฟ้มแหล่งเกิดของเห็ด 

ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด(ไบต์) รูปแบบ ช่วงข้อมูล 
ป้อนข้อมูล
(Y/N) 

คีย์หลกัหรือคีย์
นอก 

ตำรำงทีอ้่ำงถึง 

Mrp_id รหสัแหล่งเกิดของเห็ด char (4) 4 x(4) [|A-Z|a-z|0-9|] Y PK  
Mrp_name ช่ือแหล่งเกิดของเห็ด Varchar(30) 31 x(30) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
Mrp_detail รายละเอียด Varchar(255) 256 x(255) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
Mrp_picture รูปภาพตวัอยา่งแหล่ง Varchar(30) 31 x(30) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
 
ตำรำงที ่3.9 แสดงตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลแหล่งเกิดของเห็ด 

Mrp_id Mrp_name Mrp_detail Mrp_picture 
0001 ขอนไม ้ ลกัษณะขอนไมท่ี้เห็ดจะข้ึนน้ี...... P001.jpeg 
0002 ดิน ดินท่ีเห็ดจะข้ึนน้ี...... P002.jpeg 
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5 แฟ้มฤดูของเห็ด 
ช่ือ Mushroom Season 
ค ำอธิบำยเพิม่เติม   เก็บขอ้มูลฤดูของเห็ด 
ลกัษณะ Reference File 

 
ตำรำงที ่3.10 แสดง Data Dictionary แฟ้มฤดูของเห็ด 

ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล ขนำด(ไบต์) รูปแบบ ช่วงข้อมูล 
ป้อนข้อมูล
(Y/N) 

คีย์หลกัหรือคีย์
นอก 

ตำรำงทีอ้่ำงถึง 

Mrs_id รหสัฤดูของเห็ด char (3) 2 x(2) [|A-Z|a-z|0-9|] Y PK  
Mrs_name ช่ือฤดูของเห็ด Varchar(30) 31 x(30) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
Mrs_detail รายละเอียด Varchar(255) 256 x(255) [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
 
ตำรำงที ่3.11 แสดงตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลแหล่งเกิดของเห็ด 

Mrs_id Mrs_name Mrs_detail 
001 หนาว ช่วงระหวา่งเดือน… 
002 ร้อน ช่วงระหวา่งเดือน… 
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6 แฟ้มควำมคิดเห็น 
ช่ือ Comment 
ค ำอธิบำยเพิม่เติม   เก็บขอ้มูลความคิดเห็น 
ลกัษณะ Transaction File 

 
ตำรำงที ่3.12 แสดง Data Dictionary แฟ้มความคิดเห็น 

ช่ือแอททริบิวต์ ควำมหมำย ชนิดข้อมูล 
ขนำด
(ไบต์) 

รูปแบบ ช่วงข้อมูล 
ป้อนข้อมูล
(Y/N) 

คีย์หลกัหรือคีย์
นอก 

ตำรำงทีอ้่ำงถึง 

Cm_id รหสัความคิดเห็น char (7 ) 7 x(7) [|A-Z|a-z|0-9|] Y PK  
Mr_id รหสัเห็ด char (6 ) 6 x(6) [|A-Z|a-z|0-9|] Y FK Mushroom 
Cm_detail รายละเอียดความคิดเห็น Text 65537 xxxxxx… [|ก-ฮ|A-Z|a-z|0-9|] Y   
Cm_date วนัท่ีลงความคิดเห็น Date 3 DD/MM/YYY 99/99/9999 Y   
User_id รหสัผูใ้ช ้ char ( 10 ) 10 x(10) [|A-Z|a-z|0-9|] Y FK User 
 
ตำรำงที ่3.13 แสดงตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลความคิดเห็น 

Cm_id Mr_id Cm_detail Cm_date User_id 
0000001 00001 เห็ดชนิดน้ีถา้น าไปแกงจะไดม้ั้ยคะ... 05/12/2552 002 
0000002 00005 น่ึง แลว้กินกบัน ้าพริก อร่อยมากครับ 06/12/2552 001 
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