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บทคัดยอ  :  การนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการบริหารจัดการงานกอสรางชวยใหการทํางานตาง ๆ เปนระบบมากขึ้น  รวมถึง
การควบคุมบริหารจัดการ  การคนคืน  การสืบคนขอมูลการทํางาน และการแกไขปญหา  ขอมูลตาง ๆ เหลานี้ ถือเปนความรูท่ีมีคุณคา 
แตกลับถูกมองขามไป   เพราะการทํางานและการแกไขปญหางานแตละอยางอาจมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีสําคัญ  การจัดเก็บขอมูลเหลานี้
ในรูปของฐานขอมูลซึ่งอาจจะสามารถนํามาชวยเปนแนวทางการวางแผนการทํางานและแกไขปญหาในอนาคตได      นอกจากนี้ฐาน
ขอมูลท่ีจัดสรางยังเปนแหลงสะสมความรูและประสบการณการทํางานอีกดวย        การศึกษานี้ไดทําการออกแบบระบบฐานความรู
เบ้ืองตน โดยการใชโปรแกรม Microsoft Visual Basic เพราะเปนโปรแกรมที่มีความยืดหยุนสูง และมีระบบการเรียกดูท่ีมีประสิทธิภาพ  
สามารถจัดเก็บขอมูลไดท้ังในรูปของตัวอักษร รูปภาพ และเสียง (multimedia)  ในขั้นตนนี้ขอมูลท่ีจัดเก็บรวบรวมจากเอกสารและการ
สัมภาษณวิศวกรผูมีประสบการณ 
 
ABSTRACT : Applications of computer in construction management can help construction process handling in a more systematic 
way, including project control, jobs done retrieval and resolutions to problems at hand.  Many of such information is an important 
knowledge because it associates with some specific construction characteristics.  However, it has been ignored to documentation.  
Recording and keeping them in a database is expected to be very helpful in providing a guideline for construction planning and future 
resolutions to occurred problems.  In addition, database is a good way/tool in collecting knowledge and working experiences.  
Microsoft Visual Basic Application is selected as a working horse because of its benefits involving flexibility such that many types of 
multimedia can be stored with quick retrieval.  The initial information of the database were acquired from several pieces of literature 
and interviews of experienced practicing engineers.. 
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1 บทนํา 
ในปจจุบันเราไมอาจปฏิเสธถึงอิทธิพลของคอมพิวเตอรท่ีเขามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น ท้ังในสถานที่ทํางาน และที่
บาน   ความกาวหนาของวิทยาการและความรวดเร็วในการ

ประมวลผลรวมทั้ งราคาของเครื่องท่ีถูกลง  ทําใหมีการนํา
คอมพิวเตอรมาประยุกตใชในกิจการงานกอสราง   เนื่องจาก
คอมพิวเตอรนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีชวยแบงเบาภาระใน
การทํางานใหเปนระบบ สะดวกรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและอาจ



ชวยประหยัดคาใชจาย [1]    อีกทั้งยังเปนเครื่องมือท่ีเพิ่มความ
เชื่อมั่นใหกับลูกคาได เปนอยางดี    การนําคอมพิวเตอรมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการงานกอสรางสามารถทําไดใน
หลายกิจกรรม   เชน  การควบคุมและติดตามความกาวหนาของ
งานกอสราง  การสรางแบบจําลองสภาพ  และขั้นตอนของงาน
กอสราง   เปนตน  ดังนั้น  วิศวกรโครงการและผูจัดการโครงการ
จําเปนตองพัฒนาตนเองในเรื่องเทคโนโลยี [2] 

ปญหาในการทํางานตาง ๆ เกิดข้ึนเสมอ และอาจมีวิธีการแก
ไขในหลายลักษณะ  ปญหาบางประเภทเกิดข้ึนทั่วไปและเกิด
บอยครั้ง  ซึ่งผูปฏิบัติงานสามารถแกไขไดทันที  แตการทํางานกอ
สรางบางอยางมีลักษณะเฉพาะ  ( เชน  การกอสรางสะพานขึง 
สะพานแขวน )  และการแกปญหาก็อาจมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
เชนกัน  ซึ่งแนวทางการแกปญหาเหลานั้นเปนสิ่งท่ีมีคุณคาควรท่ี
จะมีการเก็บบันทึก เพื่อใชประกอบการศึกษา  และเปนแหลง
ความรูในการนําไปประยุกตแกไขปญหาอื่น  ๆ  ท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน 

เทคโนโลยีระบบฐานขอมูลในปจจุบันมีความกาวหนาไป
พรอมกับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร      ซึ่งฐานขอมูลโดยทั่ว
ไปจะเกี่ยวของกับระบบการบันทึก  การจัดเก็บ  และ การเรียกดู   
การจัดเก็บขอมูล  ลงในระบบฐานขอมูล สามารถชวยเพิ่มประ
สิทธิภาพในการดําเนินงาน การสืบคนขอมูลการทํางานและการ
แกปญหาตาง ๆ ทําไดงาย และรวดเร็วข้ึน  เมื่อขอมูลถูกจัดเก็บ
สะสมไวในฐานขอมูลมากขึ้นระบบฐานขอมูลก็กลายเปนระบบ
ฐานความรู  ดังนั้นฐานความรูท่ีจัดสรางจึงเปนแหลงสะสมความ
รูและประสบการณการทํางานที่ดีเยี่ยม  ดังนั้นหากระบบมีความ
ครอบคลุมแลวจะทําใหการใชงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน  [3] 

งานวิจัยนี้ เปนการนําแนวความคิดเกี่ยวกับประโยชนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล  มาพัฒนาเปนระบบฐาน
ความรูเพื่อประโยชนในงานกอสราง 
 
2 ความหมายของขอมูล  และฐานขอมูล 
2.1 ขอมูลและความหมายของขอมูล 
กอนอื่นเราควรทําความเขาใจกอนวา อะไรคือขอมูล  คําวาขอมูล
ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา  Information   ซึ่งมาจากภาษาลาติน 
informare  หมายถึง  "give form to"    พจนานุกรม Oxford ไดให
ความหมายไวคือ  “Knowledge communicated concerning some 
particular fact, subject or event; that of which one is apprised 

or told; intelligence, news” [4]  สวนราชบัณฑิตยสถาน ใหความ
หมายถึง  “ขอเท็จจริง หรือสิ่งท่ีถือ หรือยอมรับวา เปนขอเท็จจริง 
สําหรับใชเปนหลักอนุมานหาความจริงหรือการคํานวณ”[5] 

ในการศึกษานี้ อาจนิยามวา “ขอมูล”  คือ  สิ่งท่ีเปนสาระอัน
เปนที่สนใจ   เชน  กิจกรรมการทํางานที่มีลักษณะพิเศษ  วิธีการ
แกไขปญหา  ท้ังนี้ระดับความนาสนใจของกิจกรรมตาง ๆ ใน
ความรูสึกของแตละบุคคลอาจแตกตางกันไป   
 
2.2 ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆไวอยางมีระบบ  
ฐานขอมูลจึงมีความสําคัญ  จึงจําเปนตองเลือกใชฐานขอมูลให
เหมาะสม และการคนหาขอมูลในฐานขอมูลทําไดอยางรวดเร็ว  
ความกาวหนาของเทคโนโลยีฐานขอมูลโดยออกแบบใหขอมูล
ถูกจัด เก็บในรูปแบบที่ เรี ยกว า   random-access  format  ซึ่ ง
สามารถคนหาขอมูลไดทันที  รวมท้ังการสืบคนขอมูลเชิงตรรกะ  
( Logical  Search  Query )  การศึกษานี้ เลือกใชฐานขอมูลของ
โปรแกรม Visual  Basic  ในรูปแบบ Relational  Database  เนื่อง
จากสามารถประยุกตใชกับการเก็บขอมูลงานกอสรางไดสะดวก
และงายตอการใชงาน  ลักษณะของขอมูลท่ีจัดเก็บในฐานขอมูล
ประกอบไปดวย  ปญหาในงานกอสราง  สาเหตุของปญหา  แนว
ทางแกไขปญหา  และสถิติของการนําแนวทางแกปญหานี้ไปใช
ในการแกปญหาที่เกิดข้ึนจริง 
 
2.3 ลักษณะฐานขอมูลท่ีทันสมัย 
2.3.1 มีความสามารถในการสืบคน  การคนคืน  และสอบถาม 

(  Search , Retrieval  & Query  ) ไดอยางรวดเร็ว   
ฐานขอมูลจะถูกออกแบบใหมีการสืบคนไดอยางรวดเร็วดวยการ
ใชคําสําคัญในการสืบคน  เมื่อพิมพคําสําคัญลงไป  เชน  คําวา  
“คอนกรีต”  ระบบจะประมวลผลคนหา  คําท่ีมีคําวา  “คอนกรีต  
เชน  คอนกรีตแตกราว  คอนกรีตไมไดกําลัง   ฯลฯ   ออกมาแลว
ผูใชสามารถเลือกปญหาใหตรงกับความตองการ  พรอมท้ังระบุ
ความเฉพาะตัวของปญหาหรือสาเหตุของปญหา  ระบบก็จะ
สามารถแสดงแนวทางแกไขปญหาเหลานั้นออกมาให  เพื่อผูใช
สามารถนําไปเปนแนวทางชวยตัดสินใจในการแกปญหาได 



2.3.2 สามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงขอมูลใหทัน
สมัยไดตลอดเวลา (Add,  modify,  and  update 
information) 

ฐานขอมูลท่ีดีนั้นตองสามารถที่จะปรับปรุงใหทันสมัยไดตลอด
เวลา  เพื่อการใชงานที่ดีไดในอนาคต  ฐานขอมูลนี้จะถูกออก
แบบใหสามารถเพิ่มขอมูลได  เมื่อผูใชมีวิธีการหรือเทคโนโลยี
ใหมๆ     แลวตองการจะจัดเก็บก็สามารถที่จะบันทึกลงไปใน
ฐานขอมูลสําหรับการใชในงานตอไปในอนาคต     ในการเพิ่ม
ขอมูลแตละครั้งจะมีระบบบันทึกที่มาของขอมูล    พรอมวันที่
และเวลาที่จัดเก็บเพื่อประโยชนในการอางอิงความนาเชื่อถือของ
ขอมูล  สําหรับผูใชทานอื่นๆ   โดยหนาตางการเพิ่มขอมูลนี้
สามารถเปดใชจากหนาหลักของโปรแกรมระบบฐานความรูได  
และมีลักษณะการทํางานดังท่ีแสดงอยูในรูปที่  1  ซึ่งทุกครั้งของ
การเพิ่มขอมูลจะตองกรอกขอมูลลงในตารางใหครบทุกชอง      
มิเชนนั้นจะไมสามารถบันทึกขอมูลความรูใหมได  เนื่องจาก
ระบบตองการทราบที่มาของขอมูล 
 

 

รูปที่ 1  ตัวอยางหนาตางการเพิ่มขอมูล 
 
2.3.3 มีขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของขอมูล ( Metadata ) 
ปญหาของการไดมาของขอมูลนั้นมักจะเปนที่ถกเถียงกันมากใน
เรื่องความนาเชื่อถือของขอมูลวา  ขอมูลท่ีไดมานั้นถูกตองมาก-
นอยเพียงใด  โปรแกรมนี้นอกจากจะคัดกรองผูใหขอมูลแลว  ยัง
มีระบบที่ เรียกวา  ขอมูลของขอมูล   (Metadata) ระบบนี้ จะ
สามารถชวยบอกถึง  คุณภาพของขอมูลไดสวนหนึ่ง [6]   เชน  
เมื่อเราเขาไปคนหาปญหาและแนวทางแกไขจากฐานความรูแลว  

เราสามารถจะตรวจสอบที่มาของขอมูลและจํานวนครั้งของผูท่ี
นําแนวทางนี้ไปแกไขในปญหาจริงไดจากสวน  Metadata ซึ่ง  
Metadata  จะบอกถึงท่ีมาขอมูลมีการนําไปใชจริงแลวกี่ครั้งและ
ถูกนําไปใชในงานใดบาง  ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2  ตัวอยางหนาตาง Metadata 

2.3.4 สามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเนต  และใชงานไดพรอม
กันหลาย จุด  ( Link  with  Internet  having  multi-
users ) 

เทคโนโลยีทางอินเตอรเนตเขามามีบทบาทในการใหและรับสง
ขอมูลมากยิ่งข้ึน  การบรรจุฐานขอมูลนี้ไวบนเครื่องเซิรฟเวอรทํา
ใหผูใชสามารถเขามาศึกษาและใชงานไดจากทั่วทุกมุมโลก  และ
ฐานขอมูลนี้จะมีขนาดใหญ  มีความนาเชื่อถือ  มีขอมูลท่ีหลาก
หลายในการแกปญหามากยิ่งข้ึน  ซึ่งปจจุบันมีอินเตอรเนตแบบ
ไรสายทําใหสามารถคนหาขอมูลแนวทางแกไขปญหาไดจาก
สถานที่ปฏิบัติงานจริง  ไมไดจํากัดอยูเพียงแตคอมพิวเตอรสํานัก
งานเทานั้น 
 
2.3.5 มีลักษณะเปนฐานขอมูลอัจฉริยะ (Intelligent database) 
ฐานขอมูลนี้จะถูกพัฒนาใหสามารถใชงานไดจริงมากที่สุด  จึง
พยายามที่จะหาวิธีการมาชวยใหฐานขอมูลนี้สามารถจะแกปญหา
ไดเหมือนกับการปรึกษากับผูเชี่ยวชาญจริงมากที่สุด  ซึ่งทําได
โดยการบันทึกเสียงและคลิปวิดิโอไวรวมกันกับฐานขอมูล  ทํา
ใหผูใชสามารถที่จะเขาไปฟงหรือไปดูวิธีการแกปญหา  หรือข้ัน
ตอนการแกไขไดจากแฟมขอมูลเหลานั้น  สงผลใหผูเขาไปศึกษา
เขาใจถึงข้ันตอนและวิธีการมากขึ้น  และฐานขอมูลนี้ยังมีการ
ประยุกต ใชหลักการ   ประสบการณของคนเข ามาชวยให



คอมพิวเตอรสามารถทํางานไดเหมือนคิดได  กลาวคือ  เมื่อบุคคล
มีประสบการณมากๆ ผานปญหาและแนวทางแกไขมามากจะทํา
ใหบุคคลนั้นสามารถที่จะแกปญหาไดดีกวาคนที่มีประสบการณ
นอย  คอมพิวเตอรก็เชนเดียวกันเมื่อมีการบันทึกขอมูลการแก
ปญหามากขึ้น  และมีความละเอียดของขอมูลแลวนั้นจะทําให
คอมพิวเตอรสามารถที่จะแกปญหาไดใกลเคียงกับการแกปญหา
ของคนไดในที่สุด 
 
2.3.6 สามารถเชื่อมตอกับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ( Link 

with  mobile  phone  system ) 
ฐานขอมูลนี้สามารถที่จะนําไปประยุกตใชกับระบบสงขอความ
ทางโทรศัพทมือถือไดโดยใชหลักการทํางานเชนเดียวกับการ
โหลดภาพและเสียงเพลงของโทรศัพทมือถือในปจจุบัน  การใช
งานเพียงแตพิมพปญหา  แลวสงขอความไปที่ศูนย  คอมพิวเตอร
ท่ีศูนยจะประมวลผลปญหาที่ถูกสงมาแลวจะสงแนวทางแกไข
ปญหากลับไปยังผูใชงานไดทันที 
 
2.3.7 สามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลอื่นๆ ( Link  with  other 

database  systems ) 
ฐานขอมูลท่ีดีตองสามารถที่จะเชื่อมโยงกับระบบของฐานขอมูล
อื่นๆที่เกี่ยวของไดอีกดวย  เพื่อประโยชนในการใชงาน  เชน  
ฐานขอมูลท่ีออกแบบใหอยูในรูปของตัวหนังสือตองสามารถที่
จะเชื่อมโยงกับพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน  เพื่อลดปญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชภาษา   และฐานขอมูลในทางวิศวกรรมก็
ควรท่ีจะมีการเชื่อมโยงกับมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือขอ
กฎหมาย  เปนตน  การเชื่อมโยงฐานขอมูลลักษณะนี้จะชวยใหผู
ใชสามารถคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมไดงาย 

 
รูปที่ 3  การทํางานระบบฐานขอมูลบนเครือขาย 

จากรูปที่  3  แสดงใหเห็นถึงความสามารถของฐานขอมูลบน
เครือขายท่ีสามารถจะทํางานไดอยางกวางขวางในหลายจุด  และ
หลายรูปแบบดวยกัน  ซึ่งขอมูลจะถูกจัดเก็บไวในคอมพิวเตอร
หลักเพียงตัวเดียวแตผูใชสามารถที่จะเขามาคนควาหาขอมูลได
จากเครือขายตางๆพรอมกันในหลายจุด   
 
3  การสรางโปรแกรมระบบฐานความรูในงานกอสราง 
3.1 การเก็บและรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลเพื่อนํามาจัดสรางเปนฐานความรูจะจัดเก็บจาก
หลายแหลงดวยกัน  เพื่อนํามารวบรวมและแยกเปนหมวดหมู
ของปญหา  และแนวทางแกไขปญหาในแตละวิธี  ดังนี้  
 

3.1.1 วิธีรวบรวมจากเอกสารที่มีความนาเชื่อถือ  รวมท้ังงาน
วิจัย และ บทความสัมภาษณวิศวกร  

การรวบรวมเอกสารที่มีความนาเชื่อถือ  งานวิจัย และ บทความ
สัมภาษณวิศวกรนี้สามารถจัดเก็บไดงายท่ีสุด  โดยทําการคนควา
หาขอมูลจากแหลงตางๆ   เชน   หองสมุด   บนอินเตอร เนต  
เปนตน 
 

3.1.2 โดยวิธีการออกแบบสอบถาม 
การใชแบบสอบถามจะสามารถเก็บขอมูลไดรวดเร็วและในหลาย
ท่ีพรอมๆกัน   อยางไรก็ตามถาหากผูตอบแบบสอบถามขาด
ประสบการณ  ขอมูลท่ีไดก็อาจขาดความถูกตอง และความนา
เช่ือถือ  ดังนั้นการใชวิธีดังกลาวจะทําการคัดกรองความถูกตอง
ของขอมูล  โดยการสุมวิศวกรที่มีประสบการณในการทํางานไม
ต่ํากวา 10 ปมาเปนผูตอบแบบสอบถาม 
 

3.1.3 วิธีการสัมภาษณวิศวกร 
การออกสัมภาษณวิศวกรที่มีประสบการณในการทํางานไมต่ํา
กวา 10 ป ดวยชุดคําถาม  โดยการสัมภาษณนั้น  จะใชวิธีการที่
เรียกวาการสัมภาษณแบบกําหนดโครงสราง เพราะการสัมภาษณ
แบบกําหนดโครงสรางนั้นเปนการพยายามจํากัดสถานะภาพของ
การเก็บขอมูลใหอยูในขอบเขต[7]     โดยท่ัวไปมักจะใชชุดคํา
ถามเพื่อเปนการกําหนดทิศทางการสัมภาษณ 
 

3.2 วิธีการออกแบบฐานความรู 
การออกแบบฐานความรูมีความสําคัญตอการจัดการระบบฐาน
คว าม รู  (Knowledge - based  Management  System  : KBMS) 



เนื่องจากการออกแบบระบบที่ดีจะชวยใหระบบที่ไดรับการออก
แบบมาเปนอยางดีแลวนั้นสามารถนําไปดําเนินการพัฒนาก็จะ
สนองตอบตอความตองการของผูใชไดอยางถูกตองและครบถวน  
โดยวัตถุประสงคหลักในการออกแบบฐานความรู  คือ   การนํา
ขอมูลเขาไปจัดเก็บ ในตําแหนงท่ีสามารถเรียกออกมา แสดงผล
ไดตรงกับความตองการ และมีประสิทธิภาพ[8]   ท้ังนี้การออก
แบบฐานความรูจะคํานึงถึงการใชงาน  และผูใชงานเปนสําคัญ  
หากออกแบบมาแลวไมตรงตามจุดประสงคการใชงาน  ฐาน
ความรูนั้นก็จะไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชได 

รูปที่ 4  แสดงถึงการทํางานหลักของแบบจําลองการทํางาน
ระบบฐานความรูในงานกอสรางที่สามารถทํางาน  ท้ังการสืบคน  
การคนหา  และการจัดเก็บขอมูล  โดยจะเปนลักษณะการทํางาน
ของฐานความรูโดยทั่วๆไป 

 
รูปที่ 4  แบบจําลองการทํางานระบบฐานความรูในงานกอสราง 

 
3.3 การสรางระบบฐานความรูจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 
การสรางระบบฐานความรูจะใชวิธีการสรางฐานความรูเอง ซึ่งจะ
สามารถสรางและควบคุมการทํางานของฐานความรูไดงาย [9]  
การออกแบบตองมีความรูในการที่จะมาเขียนฐานความรู   โดย
โป รแกรมที่ รู จั ก กั น คื อ   Microsoft Visual Basic (VB) เป น
โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใชงานบน Windows เพื่อการใชงาน
ท่ีสะดวกกวาโปรแกรมในรูปแบบเกา ๆ  ระบบฐานความรูจะ
สามารถจัดเก็บและคนหาขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว  รวม
ถึงการประมวลผลที่ถูกตองภายในระยะเวลาอันสั้น  สามารถแก
ไขขอมูลไดอยางงายดายและยังเปนการประหยัดพื้นที่ในการจัด
เก็บเอกสารจํานวนมาก โดยเมื่อสรางระบบฐานความรูในงานกอ
สรางดวยโปรแกรม  VB  เสร็จแลว ฐานความรูนี้สามารถนําไป
ติดตั้งในคอมพิวเตอรแบบพกพาของวิศวกรโดยการติดตั้งเหมือน

โปรแกรมทั่วๆ ไป   รูปที่ 5  แสดงถึงลักษณะของโปรแกรม
ระบบฐานความรูในการแกปญหางานกอสราง  โดยจะถูกออก
แบบใหสามารถใชงานไดงายและมีความรวดเร็วในการคนหา
แนวทางแกไข  อีกทั้งยังมีฟงกช่ันในการเพิ่มขอมูลใหสามารถที่
จะใชงานไดมากขึ้นอีกดวย 

 

รูปที่ 5  ตัวอยางโปรแกรมระบบฐานความรูในงานกอสราง 
 

3.4 ขอบเขตการทํางานของโปรแกรม 
ระบบฐานความรูในงานกอสรางที่จัดทําข้ึนนี้จะมีความสามารถ
ในการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบตัวหนังสือ  แฟมเสียง    และแฟม
วีดีโอ  ใหเลือกใชงานตามความตองการ  อีกทั้งยังมีระบบคนหา
ท่ีรวดเร็วใชงานงายสามารถคนหาปญหา  คนหาลักษณะเฉพาะ
ของปญหาที่ระบุ  สามารถเพิ่มเติมขอมูล  และยังมีระบบขอมูล
ของขอมูล (Metadata) สําหรับการอางอิงท่ีมาของขอมูล  ขอมูลท่ี
นํามาบันทึกในฐานความรูจะเปนปญหา  ลักษณะเฉพาะของ
ปญหา  และแนวทางแกไข  ท่ีเกิดข้ึนในงานกอสราง   โดยเลือก
ทําเฉพาะในหมวดงานเสาเข็ม  เพื่อเปนตัวอยางกรณีศึกษาเพียง
หมวดเดียว  เพื่อสามารถที่จะเก็บขอมูลไดละเอียดครบถวน  เจาะ
ลึกไดเฉพาะทางมากกวาการแสดงในหลายหมวด  เพราะฐาน
ความรูในการแกปญหาที่มีความละเอียดมาก  จะทําใหฐานความ
รูมีประสิทธิภาพในการใชงานมากขึ้นใกลเคียงกับการทํางานของ
มนุษยเลยทีเดียว 
 
4 การประยุกตใชโปรแกรมระบบฐานความรูในงานกอ

สรางแกไขปญหาในงานเสาเข็ม 
เราไมอาจปฏิเสธไดวาในการกอสรางปจจุบันนี้ เกิดปญหาใน
ระหวางการกอสรางในทุกๆขั้นตอนการทํางาน    ปญหาใน
ระหวางการกอสรางนี้ลวนแลวแตจะทําใหงานกอสรางลาชาไป



วิศวกรผูรับผิดชอบจําเปนตองหาทางแกไข  แตบอยครั้งท่ีไม
สามารถแกไขไดในทันทีหรือใชเวลาในการหาทางแกไขมาก  
โดยเฉพาะในงานเสาเข็มเปนงานที่เกิดปญหาขึ้นบอยครั้ง  ระบบ
ฐานความรูในงานกอสรางจึงถูกนํามาประยุกตใช  เพื่อท่ีจะชวย
ตัดสินใจใหกับวิศวกรโดยการเสนอแนวทางแกไขปญหา  เชน  
การตอกเสาเข็มเกิดการเยื้องศูนย  วิศวกรจึงนําฐานความรูในงาน
กอสรางจึงถูกนํามาประยุกตใชในการชวยตัดสินใจตามขั้นตอน    
ดังแสดงในรูปที่  6 
 

 

รูปที่ 6  ตัวอยางขั้นตอนการแกปญหาเสาเข็มตอกเยื้องศูนย 
 
5 สรุป 
การศึกษานี้เกี่ยวของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบ
ฐานความรูในงานกอสราง  เปนสวนหนึ่งซึ่งจะชวยระบบการ
บริหารจัดการงานกอสรางใหการทํางานตาง ๆ เปนระบบมากขึ้น  
มีความสะดวก รวดเร็ว ในการคนหาขอมูล  การเพิ่มเติม หรือ แก
ไขขอมูลทําไดงาย  เปนแหลงสะสมความรูและประสบการณการ
ทํางานในหลายรูปแบบ  เมื่อมีขอมูลปริมาณมากระบบก็จะ 
พัฒนาไปสูระบบผูเชี่ยวชาญ   ระบบถูกออกแบบเปนพิเศษใหมี
ฟงกชันที่ทันสมัย และมีความเปนอัจฉริยะ   ขอมูลท่ีนํามาจัดเก็บ
ในฐานขอมูลก็เปนขอมูลจากผูเช่ียวชาญที่เปนที่ยอมรับกันโดย

ท่ัวไป  มีความเชื่อถือไดและยังมีการคัดกรองขอมูลจากผูท่ีใหขอ
มูลแทนการคัดกรองขอมูลจากขอมูลจํานวนมากที่มากจากแหลง
ตาง ๆ   และยังมีการนําเอาระบบ Metadata นํามาใช การใชงาน 
สามารถทําไดสะดวกบนคอมพิวเตอรแบบพกพา  (Notebook) 
และยังสามารถนําไปประยุกตใชกับคอมพิวเตอรแบบพกพาฉบับ
กระเปา(Personal Data Assistant: PDA)  แมกระทั่งการเชื่อมตอ
กับโครงขาย (Internet/LAN) โปรแกรมระบบฐานความรูนี้ถูก
ออกแบบใหสามารถบันทึกขอมูลของการนําแนวทางแกไข
ปญหาไปใชวามีผูนําวิธีการเหลานี้ไปใชจริงมากนอยเพียงใดเพื่อ
สรางความนาเชื่อถือของขอมูล   โดยการเก็บขอมูลในหลาย ๆ 
รูปแบบเพื่อฐานขอมูลจะมีปริมาณมากพอที่จะสามารถใชงานได
เกิดประโยชนสูงสุด 
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