คํานําของผูเ้ ขียน
เมือ ว.ส.ท. โดยบรรณาธิการเทคนิคของวิศวกรรมสาร ( กิตติ วิสุทธิรัตนกุล )แสดงความจํานงจะ
นําหนังสือ CPM ไปพิมพ์แจกให้กับสมาชิก ว.ส.ท นัน ผมยินดีมอบต้นฉบับให้ โดยถือเปนเกียรติ
อย่างยิงและยินดีทีมีผู้เห็นคุณค่าของวิธีการวางแผนงานระบบ CPM แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึก
ลําบากใจว่าอาจมีสมาชิกหลายท่านอาจไม่เข้าใจว่าทําไมจึงส่งตํารามาให้เปนเล่มๆและเปนตํารา
ทีแสดงวิธีการทีใช้ในการวางแผนงานการก่อสร้างซึงถือเปนงานทางสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสาขาอืนๆก็ไม่นา่ จะได้รับประโยชน์อะไรและจะเปนการสินเปลืองกับ ว.ส.ท. ในแง่ที
เกียวกับค่าใช้จ่าย ผมทราบว่าคณะผู้จัดทําได้จัดหาเงินมาจัดพิมพ์โดย ว.ส.ท.ไม่ต้องออกค่าใช้
จ่ายเลย ส่วนในแง่ทีว่าจะมีประโยชน์สําหรับวิศวกรสาขาอืนหรือไม่นัน ผมขออ้างความเห็นของ
นักบริหารไม่ว่าจะเปนการบริหารงานประเภทใด ก็ยอมรับแล้วว่าวิธีการวางแผนงานด้วยระบบ
CPM เปนเทคนิคใหม่ทีใช้ได้ผลดีมาก และนักบริหารรุน
่ เก่าๆต้องกลับมารับการอบรมในเทคนิค
ใหม่นีแทบทุกคน สําหรับวิศวกรเมือท่านทํางานไประยะหนึง ท่านก็จะต้องก้าวไปทํางานด้าน
บริหารควบคู่ไปกับงานด้านวิชาการด้วย และเมือถึงระดับสูง ท่านจะพบว่าความรู้ด้านวิชาการจะ
ยิงใช้น้อยลง และจะต้องใช้เวลาในการบริหารมากขึนไปเรือยๆปญหาของวิศวกรโดยทัวไปก็คือ
ว่าเราได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยในเรืองเกียวกับการบริหารน้อยมาก และโดยธรรมชาติของ
ช่างนันชอบทีจะลงไม้ลงมือทํางานใด ๆ ด้วยตนเองมากกว่าจะสังให้ผู้อืนทําแทน วิศวกรจึงเปนก
ลุ่มคน ทีให้ความสําคัญหรือเห็นคุณค่าของวิชาการบริหารน้อย อีกประการหนึงก็มีเหตุผลทีว่า
วิชาทางช่างเปนวิชาทีสามารถหาคําตอบได้เปนตัวเลขทีมีกฎเกณฑ์ตายตัว เช่น การตัดสินใจจะ
ใช้เครืองมือหรือออกแบบสิงใดก็มีกฏเกณฑ์จะได้คําตอบแน่นอน ช่างจึงมักมองนักบริหารเปน
พวกปากหวาน ใช้วาจาเปนใหญ่ ในการทํางาน โดยไม่เห็นมีหลักการอะไรดังนันการบังคับให้พวก
ช่างมาสนใจในเรืองการบริหารจึงลําบากมาก แต่จากประสบการณ์ของผมพบว่า มีวิธีเหมือนกันที
จะยัวยุให้วิศวกรเริมสนใจเกียวกับบริหารโดยมีกฏเกณฑ์ มีขันตอนทีใช้การคํานวณให้เห็น
จริงCPMก็เปนวิชาการบริหารประเภททีกล่าวนีวิชาหนึงซึงจะช่วยวิศวกรในการตัดสินใจในปญหา
ในการบริหารได้เกือบทุกขันตอนนับตังแต่การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคน การสังการ
และการควบคุมงาน
วิชา CPM ถูกค้นคิดขึนเพือวางแผนงานเกียวกับการก่อสร้างโดยเฉพาะ แต่ก็เปนทียอมรับใน
วงการนักบริหารธุรกิจในด้านต่างๆ แทบทุกด้านว่าวิชานีเปนวิทยายุทธสุดยอดของวิธีการ
วางแผนงาน หลักและวิธีการของ CPM นันอาจจะอธิบายได้จบภายในบทความสันๆเพียง10หน้า
ก็ได้แต่ยังจะไม่ให้ความรู้ถึงขันนําไปใช้งานได้จริง ฝายตําราของต่างประเทศเกียวกับ CPM ทีมี
ความยาว 200-300 หน้านัน ก็มีเนือหามากมายจนทําให้คนอ่านคิดว่าเปนเรืองยากเย็นจนเกินที
จะใช้จริงได้อีกเหมือนกัน หนังสือเล่มนีจึงถูกเขียนขึนให้ผู้อ่านนําไปใช้งานได้ตามสภาพของบ้าน
เมืองเรา โดยอาศัยจากประสบการณ์การนํา CPM ไปใช้ในงานประเภทต่างๆว่า เนือหาใดบ้างทีนํา
ไปใช้ประโยชน์ได้มากก็จะอธิบายไว้ให้ละเอียดมาก บางเรือง เช่น PERT ก็จะอธิบายไว้เพียงสัน ๆ
ว่าแท้จริงในปจจุบันก็คือหลักการเดียวกับ CPM นันเอง วิธีการทางสถิติของ PERT ไม่ได้นํามา
กล่าวถึงเพราะมีประโยชน์น้อยในงานทัวไปเท่าทีผมพบมา สําหรับผู้ทีอ่านเล่มนีจบแล้วยังไม่จุใจ
ก็มีหนังสืออีกมากทีผมให้รายชือไว้ท้ายเล่ม ให้ท่านหาอ่านได้จากร้านหนังสือหรือห้องสมุดทัวๆ
ไป
หนังสือเล่มนีเขียนขึนโดยเฉพาะสําหรับให้ใช้อ่านศึกษาด้วยตนเอง ตามวิธีการทีเรียกว่า
Program Text วิธีการเขียนตําราให้ศึกษาด้วยตนเองได้นันมีอยูห
่ ลายวิธีแต่ทีเลือกวิธี Program
Text เนืองจากว่าหลักการของ Program Text เผอิญมาตรงกับหลักการของ CPM ในความคิดที

ว่างานใดๆก็ตาม หากนํามาแบ่งเปนขันตอนเล็กๆ แล้วค่อยๆทําไปทีละขันตอนแล้ว ก็จะทําให้
งานใหญ่ดูทําได้ง่ายขึน การเรียนรู้สิงใดก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจไปทีละขันเล็กๆ ก็จะเกิดกําลังใจ
ในการศึกษาต่อๆ ไปจนกระทังจบ อย่างไรก็ตามก็มีบางท่านทีไม่ชอบอ่านตําราแบบนี เพราะดู
ยืดยาดเกินไปไม่ทันใจท่าน สําหรับท่านเหล่านีผมขอแนะว่าให้ท่านกระโดดข้ามไปอ่านแบบ
ฝกหัดท้ายบทแต่ละบทเลย ถ้าท่านทําได้โดยแน่ใจว่าถูกต้องดีก็ผา่ นไปได้เลยแต่ติดตรงไหนก็กลับ
มาอ่านเฉพาะทีอาศัยก็ได้ วิธีนีดูเหมือนว่าจะเร็วดีแต่สว
่ นใหญ่จะกลับทําให้ช้าลงครับหนังสือเล่ม
นีเข้าใจว่ายังมีทีผิดอยูห
่ ลายจุด ถึงแม้จะพยายามแก้ไขมาหลายครังแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามจุดที
ยังต้องแก้ไขเหล่านีทําให้ผู้อ่านบางท่านเกิดความสนุกสนานในการใช้ความคิดมากขึน หากท่าน
พบปะส่วนใดในหนังสือนีทียังไม่สมบูรณ์กรุณาแนะนํามาด้วยจะเปนพระคุณยิงครับ
ขณะนีทีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กําลังทดลองให้ผู้เขียนมีการเรียน
วิชาCPM นีด้วยตนเองทีบ้าน เมือมันใจว่าเข้าใจครบถ้วนแล้วก็จะมีการสัมนากัน 1 วัน แล้วจัด
สอบกันเลย แล้วมอบใบประกาศรับรองว่าท่านได้อุตสาหะเรียนได้ด้วยตนเองจนจบ หากท่าน
พร้อมแล้วอาจจะลองติดต่อไปก็ได้ครับ
ต่อตระกูล ยมนาค ว. ว.ส.ท . ~ พศ.2520

วิธใี ช้
หนังสือเล่มนี ใช้วิธีเรียบเรียงแบบ โปรแกรม (Program Text) ผู้เขียนจะได้รับสาระความรู้ทีละ
น้อยเปนขันๆไป เนือหาจะแบ่งเปนกรอบ (Frame) แต่ละกรอบ มีเนือหาและการทดสอบความ
เข้าใจ ทังนีเพือเปนการทบทวนความเข้าใจทันที ผู้อ่านจะได้ทราบได้ว่าความเข้าใจของตนถูก
ต้องหรือไม่ จากการเทียบคําตอบกับเฉลยทีให้ไว้ เมือผู้อ่านได้พบว่าตนสามารถเข้าใจได้ถูกต้อง ก็
จะเกิดกําลังใจและเกิดความสนุกในการอ่านกรอบต่อ ๆ ไปเรือย ๆ
ข้อแนะนําในการใช้หนังสือนี
1. ตรวจดูเวลาทีต้องใช้ในการอ่านแต่ละบท ซึงจะให้ไว้มุมขวาของทุกบท ว่าจะมีเวลาอ่านจนจบ
บทเพียงพอหรือไม่ แต่ละบทได้แบ่งให้ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชังโมงเปนอย่างมาก
2. อ่านแต่ละกรอบเรียงตามลําดับ ให้เข้าใจก่อนแล้วจึงทดสอบความเข้าใจด้วยการตอบคําถาม
ในแต่ละกรอบนัน
3. พยายามอย่าอ่านคําตอบ ก่อนทีท่านจะได้ลองคิด อาจใช้กระดาษปดคําตอบไว้ก่อนก็ได้
ภายในเวลาไม่เกิน 10 ชัวโมง ท่านจะได้รบ
ั ความรูเ้ รือง ครบถ้วนเทียบเท่าหลักสูตรทีต้องใช้เวลา
4 เดือนถ้าท่าน ไปศึกษาในมหาวิทยาลัย

( ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
บทที 1

แนะนําวิธข
ี อง CPM
1. CPM เปนชือย่อของเทคนิควิธีการวางแผนงานแบบใหม่ CPM มาจากคําว่า ( Critical Path
Method) เทคนิคนีได้ถูกนําไปใช้โดยนักบริหารในการวางแผนธุรกิจต่างๆ แทบทุกประเภท โดย
เฉพาะอย่างยิง ได้รับการนิยมและได้รับความสําเร็จอย่างมาก ในการนําไปใช้ในการวางแผน
งานการก่อสร้าง ทําให้งานก่อสร้างโครงการต่างๆ เสร็จทันเวลาตามสัญญาและประหยัดค่าใช้
จ่าย critical path หรือ CPM นัน ได้ถูก ค้นคิด วิธีการ ขึนในป พ.ศ.2500 โดยบริษัท Du Pont
ร่วมกับบริษัท Sperry Rand Corp. เพือใช้ในการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ซ่อมแซม
โรงงานเคมี ของ Du Pont เพือให้สามารถเปดโรงงานทําการผลิตได้เร็วทีสุดในเวลาใกล้เคียงกัน
นัน คือในป 2501 กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกา ก็ได้รว
่ มกับบริษัททีเปนทีปรึกษาทางด้านการ
บริหาร ก็ได้ค้นคิดวิธีการทีคล้ายคลึงกับ cpm ขึนมาเรียกว่า Program Evaluaion and Review
Technique หรือทีเรียกสันๆย่อว่า PERT เพือใช้ในการประสานงานระหว่างบริษัทต่างๆ กว่า
3000 บริษัท ผู้รว
่ มคิดค้นคว้าวิจัย และผลิตชินส่วนต่างๆ ของจรวดโพลาลิส ทําให้โครงการสําเร็จ
ก่อนทีกําหนดไว้เดิมถึง 2 ป

คําถาม ประโยชน์ของ CPM คือการควบคุม…….
ก. คน
ข. บริษัท
ค. เวลา

เฉลย : ค.เวลา

2. การทีจะทํางานโครงการใดๆ ให้สําเร็จตามกําหนดเวลานัน จะต้องประกอบด้วยสิงประกอบ 3
ประการในการบริหาร คือ การวางแผนกําหนดขันตอนการทํางาน (Planning) การกําหนดช่วง
เวลาการทํางาน (Scheduling) และการใช้แผนนันๆ ในการควบคุม สังการ การดําเนินงาน(
Controlling)ซึงวิธีการของ CPM จะเน้นทัง 3 ขันตอนอย่างบริบูรณ์
ในการกําหนดขันตอนการทํางาน (Planning) CPM จะใช้วิธีการกําหนดการทํางานก่อน-หลัง
ของงานต่างๆ
ในโครงการด้วยวิธีของ
แผนผังแบบลูกศร
หรือทีเรียกว่า
เน็ตเวิร์ค

(NetworkDaigram) ซึงวิธีการเขียน เน็ตเวิร์ค นี คือหัวใจของวิธีการ ระบบ CPM
ตัวอย่างของ เน็ตเวิร์ค ทีแสดงขันตอนการสร้างสะพานลอยคนข้ามถนน

ให้ท่านดู

ตัวอย่างแผนผังเน็ตเวิรค
์ แบบ CPM แสดงขันตอนการสร้างสะพานลอย(ทางม้าลาย)
ลูกศรแต่ละรูปจัดแสดงถึงงานต่างๆทีต้องทํา ลําดับลูกศรจะแสดง ถึงลําดับก่อนของงานนันๆ
จาก Network นี ผู้ทีเห็นแผนผังจะทราบขันตอนและความสําคัญของงานต่างๆโดยละเอียดเมือ
ได้ศึกษาในบทต่อไป
คําถาม ในขันนีท่านจะทราบว่า งานแรกสุดทีต้องทําในโครงการนีคือ…….
ก.งานวางผัง
ข.งานเทฐานราก
ค.งานตอกเข็ม

เฉลย ก. งานวางผัง

3. ในการกําหนดช่วงเวลาการทํางาน(Scheduling) ตามวิธีการของ CPM จะใช้การคํานวณ เพือ
บอกทีทํางานให้ทราบได้ว่า เขาจะเริมงานของเขาได้ในวันทีเท่าใดจะต้องเสร็จภายในวันทีเท่าใด
ตลอดจนสามารถบอกได้ว่า งานต่างๆแต่ละงานจะทําช้ากว่ากําหนดทีให้ไว้ได้หรือไม่ ถ้าได้จะช้า
ได้เท่าใด ซึงตัวเลขเหล่านีจะมีประโยชน์มากในการสัง และควบคุมงานของผู้บริหาร ดังข้างล่างนี

CPM PROJECT SCHEDULE

ตัวอย่างการกําหนดช่วงเวลาการทํางานแบบ CPM โครงการสร้างทางม้าลาย
ตัวอย่างนีสามารถอ่านได้ว่า งานวางผัง ใช้ระยะเวลาการทํางาน 2 วัน เริมได้เร็วทีสุดในวันที 1
มกราคม และเสร็จได้เร็วทีสุดในวันที 2 มกราคม และมีเวลาเหลือสํารองเท่ากับศูนย์ แสดงว่าไม่
สามารถเริมทํางานช้ากว่าวันที 2 ได้เลย

คําถาม จากตัวอย่างนี งานประกอบโครงสร้างสะพานใช้เวลาทํางาน…..วัน และจะเสร็จเร็ว
ทีสุดวันที….
ก.15 วัน 20 มกราคม
ข.15 วัน 16 มกราคม
ค.ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย ข.15 วัน 16 มกราคม

4. CPM & PERT ได้ถูกนําไปใช้ในการวางแผนโครงการประเภทต่างๆมากมาย แต่ CPM ได้รับ
ความนิยม และได้รับความสําเร็จในการนําไปใช้ในโครงการก่อสร้างมากทีสุด ทัง CPM และ PERT
นัน ก็เปนเทคนิคทีใช้หลักการพืนฐานเบืองต้นในการเขียนผัง ความสัมพันธ์ของงานเช่นเดียวกัน
เหตุทีมีชือแตกต่างกันไปก็เพราะ มีผู้ค้นคิดวิธีการเพิมเติม แต่ละระบบทีแตกแขนงไปแล้วตังชือ
ให้กับระบบของตนเปนหลายแบบดังเช่น CPM นันมีผู้เรียกชือต่างๆออกไปหลายชือ เช่น
CPA ( Critical Path Analysis)
CPT ( Critical Path Technique)
CPS ( Critical Path Scheduling)

คําถาม ดังทีท่านเห็นว่าในบรรดาชือทีเรียกแตกต่างกันไปนี ยังคงมีสว
่ นสําคัญทีเรียก
เหมือนกันคือคําว่า…
ก. Critical
ข. Path
ค. Critical Path

เฉลย ค.Critical Path

5. Critical Path นัน มีความหมายสําคัญในการทีจะบอกให้เราทราบถึงระยะเวลาในการทํางาน
ให้เสร็จโครงการ ซึงจะได้อธิบายให้เข้าใจง่ายและชัดเจนถึงความหมายของ Critical Path
โดยให้เห็นจากตัวอย่างการหาเวลาการทํางานในการสร้างโต๊ะตัวหนึงให้สําเร็จ เรียกว่า “โครงการ
สร้างโต๊ะ” อันประกอบด้วยงานต่างๆดังนี
เลือยไม้ทําขาโต๊ะ
ใช้เวลา
20 นาที
เลือยไม้อัดทําพืน
ใช้เวลา
10 นาที
ประกอบพืนและขา
ใช้เวลา
15 นาที
ทาสีโต๊ะ
ใช้เวลา
30 นาที
รวมเวลาทังหมด
75 นาที
เวลาทีใช้ในการสร้างโต๊ะให้เสร็จ หากทําไปทีละงานตามลําดับ ก็ต้องใช้เวลา 75 นาที ตามทีได้
แสดงไว้
คําถาม หากเราจะต้องการให้งานนีเสร็จไม่ถึง 75 นาที เราก็จะต้องให้มก
ี ารทํางานหลายๆ
อย่างไปพร้อมๆกัน เท่าทีจะเปนไปได้ เช่นเลือยไม้ทําขาโต๊ะไปพร้อมๆกันกับเลือยไม้จัดทํา
พืน เช่นนีแล้ว เวลาในการสร้างโต๊ะจะเสร็จภายในเวลา…..75 นาที
ก.มากกว่า 75 นาที
ข.น้อยกว่า 75 นาที
ค.75 นาทีพอดี

เฉลย ข.น้อยกว่า75 นาที
6. หากต้องการรู้เวลาในการจัดโครงการใดๆ เปนตัวเลขทีแน่นอน จะต้องเขียนความสัมพันธ์ของ
งานต่างๆด้วยวิธีแบบเน็ตเวิร์ค ก่อน แล้วจึงจะหาเวลาเสร็จงานได้ดังโครงการสร้างโต๊ะในข้อ 5
จะเขียนได้ดังนี

เมือเขียน เน็ตเวิร์ค แสดงความสัมพันธ์แรงงานเสร็จแล้ว ให้ใส่ระยะเวลาการทํางานของแต่ละ
งานลงในใต้แต่ละลูกศร( วงกลมทีเห็นมีเพือแสดงจุดเริมต้นและจุดเสร็จงานของงานแต่ละงาน)
คําถาม จากเน็ตเวิรค
์ นีได้แสดงให้เห็นขันตอนการทํางานต่างๆในการสร้างโต๊ะท่านเห็นหรือ
ไม่ว่ามีงานอะไรบ้างทีสามารถทําไปพร้อมๆกันได้
ก.เลือยไม้ทําขาโต๊ะ และทาสีโต๊ะ
ข.เลือยไม้ทําขาโต๊ะ และประกอบพืนและขา
ค.เลือยไม้ทําขาโต๊ะ และเลือยไม้อัดทําพืน

เฉลย ค.เลือยไม้ทําขาโต๊ะ และเลือยไม้อัดทําพืน

7. เน็ตเวิร์คนีจะสามารถบอกให้เราทราบว่า งานทําโต๊ะทังโครงการทีเราทราบแล้วว่าจะเสร็จเร็ว
กว่า 75 นาทีนัน จะเสร็จภายในเวลาเท่าใดแน่ โดยให้พิจารณาว่าจากจุดเริมต้นของโครงการทาง
ด้านซ้ายไปจนถึงจุดเสร็จงาน จะรวบเวลาจากจุดเริมต้นไปจนถึงจุดสินสุด ของโครงการได้ 2
แบบ (ดูรูป) คือสาย ก. และสาย ข.
สาย ก. ใช้เวลาจากจุดเริมจนเสร็จเท่ากับ 20 + 15 + 30 = 65 นาที
สาย ข. ใช้เวลาจากจุดเริมจนเสร็จเท่ากับ 10 + 15 + 30 = 55 นาที
คําถาม งานทําโต๊ะทังโครงการนีใช้เวลาทังหมดจนเสร็จ กีนาที
ก.65 นาที
ข.55 นาที
ค.มากกว่า 65 นาที

เฉลย ก.65 นาที

8. สาย ก. เปนสายทีใช้เวลาในการทํางานรวมกันมากทีสุด และจํานวนเวลาทีรวมกันในสายนี จะ
เปนเวลาทีบอกถึงกําหนดเวลาเสร็จงานทังโครงการทําโต๊ะ เราเรียกสายทางสําคัญของเน็ตเวิร์ค
เช่น สาย ก. Critical Path งานต่างๆทีประกอบขึนเปน Critical Pathนี เราเรียกว่า Critical
Activity งานทีเปน Critical activity ในสาย ก.นีคืองานเลือยขา งานประกอบขาและงานทาสี
เมือท่านได้ทําความเข้าใจมาถึงทีนีแล้ว ท่านจะสามารถหา Critical Path ของ เน็ตเวิร์ค ต่างๆได้

คําถาม ให้ลองหาว่าในเน็ตเวิรค
์ ด้านบนนี มีงานใดบ้างทีอยูใ่ น Critical Path
ก. A B C
ข. A B C F
ค. D E F

เฉลย ค. D E F

9. งานทีเปน Critical Activity จะมีเครืองหมายพิเศษเช่น ลูกศรคู่ แตกต่างกับงานอืนๆเพือให้
เห็นความสําคัญว่า งานเหล่านีเปนงานทีควบคุมเวลาการเสร็จงานของโครงการนันๆ จึงต้องดูแล
ให้งาน Critical Activity เหล่านีเสร็จตามกําหนดเวลาทีได้คาดหมายไว้ทุกๆงาน

เช่นงานสร้างโต๊ะนี จะเสร็จใช้การได้ใน 65 นาที เช่น Critical Activity ต่างๆทุกๆงานคือ“งาน
เลือยขา” “ งานประกอบ”และ “ งานทาสี” จะต้องเสร็จภายในกําหนดเวลาทีประมาณไว้เดิม
ทุกๆงาน สมมุติว่างานประกอบ ใช้เวลา 20 นาที แทนทีจะเปน 15 นาที ตามทีกะไว้เดิม งานสร้าง
โต๊ะก็จะต้องเสร็จช้าไปเท่ากับเวลาทีใช้เกินไปด้วยคือ เท่ากับ 20 - 15 = 5 นาทีช้ากว่ากําหนดเดิม
คําถาม ถ้างานสร้างโต๊ะนีจะเสร็จเร็วทีสุดได้ภายในกําหนดเวลาเดิมคือ 65 นาที แต่มงี าน
Critical Activity งานใดงานหนึง ทํางานเสร็จช้ากว่าทีกําหนดไว้เดิมเกินไป 10 นาที
โครงการสร้างโต๊ะนีจะเสร็จช้ากว่ากําหนดเดิมไปอีกเปนจํานวน……..
ก. 5 นาที.
ข. 10 นาที
ค. มากกว่า 10 นาที
เฉลย ข. 10 นาที
10. ตามรูปทีแสดงด้านล่างนีงานทีไม่ได้เปน Critical Activity คืองานเลือยพืน งานทีไม่ได้เปน
Critical Activity นีหมายความว่าจะสามารถทําช้ากว่ากําหนดเวลาทีกําหนดไว้ได้ โดยจะไม่
ทําให้โครงการทังโครงงการต้องเสร็จช้าไปกว่ากําหนดเดิม

เขียนแสดงแบบ บาร์ชาร์ท ทีโยงความสัมพันธ์(Chain Barcbart) ให้สังเกตดูงานด้วย“เลือยพืน”
คําถาม จากรูปบาร์ชาร์ท ทีโยงความสัมพันธ์ หากงานเลือยพืนทําไม่เสร็จภายในเวลา 10
นาทีตามกําหนดเดิม แต่กลายเปนเสร็จเมือใช้เวลาไป 15 นาที งานสร้างโต๊ะโครงการนีจะ
เสร็จภายในกําหนดเวลาเดิม 65 นาทีเดิมหรือไม่
ก. เสร็จ
ข. ไม่เสร็จ
ค. ไม่ทราบได้

เฉลย ก. เสร็จ

11. งานทีไม่ใช่ Critical Activity นัน จะทําช้าไปกว่าทีประมาณไว้เดิมได้ก็จริง แต่ต้องไม่เกิน
จํานวนหนึง ซึงจะไม่เกิดผลกระทบกระเทือนกับเวลาเสร็จงานของทังโครงการ ดังเช่น “งานเลือย
พืน” จะทําได้ช้ากว่า 10 นาทีได้ แต่ถ้าช้าไปกลายเปนเวลาถึง 20 นาที จะทําให้เวลาเสร็จงานทัง
โครงการเปน 20 + 15 + 30 = 65 นาที ซึงกําหนดสร็จงานเดิมเท่ากับ 65 นาที

คําถาม งานเลือยพืนเพิมเวลาได้เปนเวลารวม 20 นาที โดยไม่กระทบกระเทือนเวลาเสร็จ
งานเดิมเลย หมายความว่างานเรือยพืนเพิมเวลาได้จากเดิม 10 นาที (ดูรูปในข้อที 10)ได้อก
ี
…….. นาที โดยจะไม่กระทบกระเทือนเวลาเสร็จงานเดิม
 . ไม่ได้เลย
ก
ข. 5 นาที
ค. 10 นาที

เฉลย ค. 10 นาที

12.
คําถาม ในขันนีท่านได้รูจ
้ ักความหมายของ Critical Path แล้วว่า เส้นสายการทํางานใน
แผนผังทีใช้เวลาการทํางานรวมกันแล้วมากทีสุด งานแต่ละงานทีอยูใ่ นสาย Critical Path
เราเรียกว่า……
ก. Critical Path
ข. Critical Activity
ค. Critical Path Method
เฉลย ข. Critical Activity

13.
คําถาม Critical Activity เปนงานทีสําคัญกว่างานอืนๆ เพราะงานเหล่านีหากช้าไปเปน
จํานวนเท่าใด งานทังโครงการก็จะช้าไปเปนจํานวนเท่านันด้วย ดังนันถ้าต้องการให้งานใน
โครงการเสร็จตามกําหนด จะต้องดูแลให้งาน critical activity ทุกๆงาน เสร็จ…..... ด้วย
ก.เร็วกว่ากําหนด
ข.เท่ากําหนด
ค.ไม่น้อยกว่ากําหนด

เฉลย ข.เท่ากําหนด
14. การทีจะทราบว่างานสายใดอยูใ่ น Critical Path หรือเปน Critical Activity หรือไม่นัน จะ
สามารถหาได้โดยมีวิธีการคํานวณง่ายๆ ซึงจะได้แสดงไว้ต่อไปในบทที 7 และจะสามารถหาได้
ด้วยว่างานทีไม่ได้เปน Critical Activity แต่ละงานจะสามารถทําช้ากว่ากําหนดเวลาเดิมได้เท่าใด
ด้วย

จบบทที 1

(ใช้เวลาประมาณ 60 นาที)

บทที 2
การใช้ลก
ู ศรแสดงความสัมพันธ์ของงาน
1.หัวใจของ CPM, PERT หรือระบบอืนๆทีคล้ายคลึงกันก็คือ การเขียนผังแสดงเปนรูปทีแสดงทัง
ขันตอนการทํางาน ก่อน-หลัง และแสดงความสัมพันธ์ทีเกียวข้องกันระหว่างงานต่างๆด้วย
การเขียนผังชนิดนี มีนิยมกันอยู่ 2 แบบ แบบแรกเรียกว่า ผังลูกศร (Arrow Diagram) แบบที
2 เรียกว่า ผังวงกลม (Node Diagram) สมมุติว่าเราจะเขียนความสัมพันธ์ของงานการทาสีบ้าน
ซึงประกอบด้วย การซือสีมาก่อน แล้วจึงจะทาสีได้ เราจะเขียนได้ทัง 2 แบบดังกล่าวได้ดังนี

จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้ทังแบบที 1 และแบบที 2 แสดงความสัมพันธ์ของงานทังสองนี ออกมา
ได้ความหมายเดียวกันถ้ามีผู้ถามท่านว่าการเขียนผังลูกศรแตกต่างกับผังวงกลมอย่างไรให้ท่าน
ลองอธิบายตอบข้อแตกต่างใหญ่ๆให้ทราบสันๆลงในช่องว่างนี
……………………………………………………

เฉลย หลักใหญ่ๆก็คือ ผังลูกศรเขียนชืองานลงบนลูกศร ผังวงกลมเขียนชืองานลงบนวงกลม ท่าน
อาจจะคิดต่อไปได้ว่าผังวงกลมใช้จํานวนลูกศรน้อยกว่าวิธีแบบผังลูกศร

2. ผังลูกศรเปนวิธีการเขียนของผู้ทีคิดระบบ CPM พังลูกศรนีจึงแพร่หลายและเห็นผ่านตากัน
มากกว่าผังแบบอืนๆ ส่วนของวงกลมเปนวิธีการเขียน แสดงความสัมพันธ์ของผู้คิดค้นระบบ
PERT ซึงมีดีกว่าผังลูกศรในแง่ทีว่า สามารถเขียนโยงลูกศรแสดงความสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าระบบ
ลูกศรมากซึงจะอธิบายในขันต่อๆไป
ในบางครังท่านอาจจะได้เห็นผักอีกชนิดหนึง ซึงเรียกว่า พลีซีเด้นซ์ เน็ตเวิร์ค(Precedence
Network) อันเปนวิธีการเขียนแบบใหม่ทีสุดดังเช่น

เฉลย
1 เห็นได้ชัดว่าแค่เปลียนจากวงกลมมาเปนสีเหลียม
2.ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าผังพลีซีเด้นซ์นันไม่ต้องมีลูกศรก็ใช้ได้แสดงว่าผู้เขียนถือว่างาน
ด้านซ้ายมาก่อนงานถัดไปทางขวาเสมอ

3. พลีซิเด้นซ์ เน็ตเวิร์ค(Precedence Network) ยังมีข้อทีเหนือกว่า ทังทีเหนือกว่าทังระบบของ
ลูกศรทีใช้กับใน CPM และระบบผังวงกลมทีใช้ใน PERT แต่ทีไม่เปนทีนิยมแพร่หลาย เพราะคน
ทัวไปเคยชินกับระบบผังลูกศรของ CPM เสียแล้ว ดังนันจึงจะเน้นต่อไปเฉพาะวิธีการเขียนระบบ
ผังลูกศรเท่านัน เมือท่านได้เข้าใจในวิธีการแบบใดแบบหนึงแล้ว ก็สามารถจะทําความเข้าใจกับ
ระบบการเขียน ระบบพลีซีเด้นซ์ จากหนังสืออืนๆได้ไม่ยาก
ให้ท่านเขียนผังชนิดทีใช้กันใน CPM เพือแสดงขันตอนการทํางานก่อน-หลังของงาน 3 อย่างนีซึง
ไม่ได้เรียงลําดับไว้ให้
ทาสีกําแพง
แขวนรูปบนกําแพง
ก่ออิฐกําแพง
เฉลย

( ควรทาสีก่อนแขวนภาพ เพราะจะทาสีได้สะดวกกว่า)

4.เท่าทีผ่านมาท่านก็สามารถเขียนผังลูกศรแบบ CPM หรือทีเรียกอีกชือได้ว่าเน็ตเวิร์ค(Network)
ได้แล้ว สําหรับงานทีมีความสัมพันธ์ง่ายๆตามตัวอย่างทีผ่านมา เรายังสามารถนําลูกศรมาโยง
ประกอบกัน เพือแสดงความสัมพันธ์แบบอืนๆได้อีกมาก โดยถือหลักสําคัญว่า ความสัมพันธ์ของ
งานต่างๆจะทราบได้จากลําดับก่อนหลังของแต่ละลูกศรทีแทนงานนันๆ

ในข้อ ก.มีความหมายว่าจะทํา Passport หรือทําใบขับขีต้องมีรูปถ่ายก่อน เมือมีรูปถ่ายแล้วจะทํา
Passport และใบขับขีได้พร้อมๆกัน
ให้ท่านเขียนเน็ตเวิร์คนีแสดงความสัมพันธ์ให้ครบสมบูรณ์ว่าเมือเงินเดือนออกแล้วจึงจะเริม
ทําการ 3 อย่างได้พร้อมๆกันคือจ่ายหนี ซือเสือ และซือวิทยุ

เฉลย

5. ในกรอบทีเพิงผ่านมาผู้เขียนได้กําหนดไว้ให้เลยว่างานอะไรจะทําเมือใดอะไรก่อนอะไร งาน
อะไรทําพร้อมกับงานอะไรได้ ทําให้ท่านรู้สึกว่าง่ายในการเขียน ในการทํางานร่วม CPM จริงๆนัน
ท่านจะทราบเพียงว่ามีงานอะไรต้องทําบ้าง แต่ท่านจะต้องพิจารณาว่างานอะไรจากสัมพันธ์กับ
งานอย่างอืนแบบใดด้วยตัวท่านเอง ตัวอย่างต่อไปนีจะใช้ความสัมพันธ์ในแบบทีท่านได้เข้าใจมา
แล้ว(แบบ ก.ในข้อที 4)ให้ท่านเขียนเน็ตเวิร์ค แสดงความสัมพันธ์ของงาน 3 งานนีตามเหตุผลที
เปนจริง

เฉลย



6. เราอาจเขียนให้เห็นความสัมพันธ์ของงานต่างๆทีจะทราบได้จากลําดับก่อน-หลังของแต่ล่ะลูก
ศร ได้หลายอย่าง เช่น ในเน็ตเวิร์ค ข้างล่างนี

มีความหมายว่างาน
AและงานBจะต้องทําให้เสร็จหมดทังสองงานเสร็จก่อนงานCจึงจะเริมต้น
ทํางานต่อไปได้ ให้พิจารณาความหมายของเน็ตเวิร์คต่อไปนี

ในตัวอย่างข้างบนนีมีความหมายว่างานทีจะต้องทําให้เสร็จก่อนแล้วจึงจะ“ไปพัทยา”ได้คือ
…………..
เฉลย จองโรงแรมได้ และซ่อมรถเสร็จแล้ว

7.ให้ท่านพยายามเขียนเน็ตเวิร์ค ทีมีความหมายว่า จะทําการ“โฆษณาสินค้าใหม่”ได้จะต้อง“ทํา
หนังโฆษณา”และ“ติดต่อเช่าเวลาTV”ให้เสร็จเสียก่อน

เ ฉลย

8. จากข้อที 7 ให้พิจารณาเลือกความหมายทีถูกต้อง(มีมากกว่า 1 ข้อ)
ก. หนังโฆษณาเสร็จก็ออกโฆษณาTVได้
ข. ต้องทําหนังให้เสร็จและขอเช่าเวลาTVได้ จึงจะโฆษณาสินค้าใหม่ได้
ค. การทําหนังและติดต่อเช่าเวลาTVทําพร้อมๆกันได้
ง. เมือเช่าเวลาTVได้ก็ออกโฆษณาได้เลย
เฉลย ข, ค

9. ความสัมพันธ์ของงานอีกแบบหนึงทีสามารถเขียนได้ เน็ตเวิร์คคือ

ความสัมพันธ์ดังในรูปนีมีความหมายว่างานCและงานDจะเริมทําได้ต้องให้ทัง A และ B เสร็จก่อน
แต่งานCและDนันสามารถทําไปพร้อมๆกันได้ และงานAและBก็สามารถทําไปพร้อมๆกันได้
ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนีให้เข้าใจยิงขึน

ตามตัวอย่างนีมีความหมายว่าจะเริมการบริการรับส่งพนักงานและการบริการส่งสินค้าถึงบ้านได้
ต้องรอทังสองงานข้างหน้าให้เสร็จก่อน คืองานหาคนขับรถ และจัดซือรถประจําบริษัทให้ได้เสีย
ก่อน จากเน็ตเวิร์คทีแสดงนีให้ท่านหาว่ามีงานใดบ้างทีทําไปได้พร้อมๆกัน
เฉลย การเปดบริการสําหรับรับส่งพนักงานและบริการลูกค้าในการส่งสินค้าสามารถเริมทําได้
พร้อมๆกัน

10. ให้ท่านพิจารณาเน็ตเวิร์คนี ถ้ามีสํานักงานและพนักงานพร้อมแล้วจะเริมทําการขายได้ทันที
หรือไม่………….. เพราะเหตุใด…………….

เฉลย ยังเริมขายไม่ได้เพราะยังไม่ได้ติดต่อเปนผู้แทนจําหน่าย

11. ท่านได้เข้าใจวิธีการเขียนเน็ตเวิร์คแสดงความสัมพันธ์แบบต่างๆทีเปนพืนฐาน พอทีจะเขียน
เน็ตเวิร์คง่ายๆแล้ว สมมุติว่ามีงานต่างๆ ทีมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี ให้ท่านเขียนเปนเน็ตเวิร์ค
ต่อจากงานทีร่างไว้ให้แล้ว
A. ต้องทําให้เสร็จก่อน Bและ C
B. ต้องทําให้เสร็จก่อนD



เฉลย

12. งานบางอย่างจะต้องทําไปพร้อมๆกันได้ดังเช่นในความสัมพันธ์ดังนี

ให้ท่านโยงต่อความสัมพันธ์ให้ได้ตามทีกําหนดไว้ข้างบน

เฉลย

จบบทที2

แบบฝกหัดท้ายบทที 2
ให้ท่านเขียนเน็ตเวิร์คแสดงขันตอน
1. ในการทําPassportท่านจะต้องมีงานทีต้องทําให้ครบคือ
(1))ถ่ายรูป
(2)ขอแบบฟอร์ม
(3)ทําสําเนาทะเบียนบ้าน
2. ในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจทีประเทศญีปุนท่านได้ไปติดต่อทําVisaทีสถานทูตญีปุนเจ้าหน้าที
ได้แนะนําว่า การทําVisaเข้าประเทศญีปุนท่านต้องนําเอกสารมาแสดงให้ครบทังหมดดังนี

(1)Passport
(2) รูปถ่าย 2 รูป
(3) ตัวเครืองบินไป-กลับ
ท่านเองยังไม่มีเอกสารเหล่านีเลยทัง3อย่างให้ท่านเขียนเน็ตเวิร์คแสดงขันตอนการทําVisaไป
ประเทศญีปุนนี(เติมชืองานลงในรูปข้างล่างนี)

(ใช้เวลาประมาณ60นาที)

บทที 3
กฎเกณฑ์ในการเขียนเน็ตเวิรค
์
1.เน็ตเวิร์ค ทีท่านได้เขียนในบทที 2นัน ได้แสดงความสัมพันธ์ของงานต่างๆได้แล้ว แต่ยังมีหลัก
ในการเขียนเน็ตเวิร์คอีกบางประการ เพือให้เน็ตเวิร์คสมบูรณ์ เปนสือทีเข้าใจได้โดยทัวไป และมี
กฎบางประการเพือให้ความสะดวกในการเขียนเน็ตเวิร์ค เพือบรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ได้ดัง
ต่อไปนี
กฎข้อที1 ล
 ก
ู ศรแต่ละลูกศรจะแสดงแทนงานได้ 1 งาน ทีหางลูกศรจะหมายถึงจุดเริมต้นของ
งาน ทีหัวลูกศรจะหมายถึงจุดทีงานเสร็จ

โดยปกติทัวไปการเขียนผังลูกศรจะพยายามให้วิงจากซ้ายไปทางขวาเสมอเพือสะดวกในการอ่าน
จากผังลูกศร ข้างบนนี แสดงว่างานจัดหาแหล่งเงินกู้ จะเริมจากจุดหมายเลข………และไปเสร็จ
งานทีหมายเลข……….
เฉลย 3,4

2. กฎที2 ความยาวของลูกศรไม่เกียวข้องกับระยะเวลาช้า-เร็ว ทีงานนันๆต้องกระทําจนเสร็จ

จาก Arrow Diagram นี งานทําแผนโฆษณา……. (จําเปน/ไม่จําเปน) ทีจะต้องใช้เวลาทํางาน
มากกว่างานสํารวจตลาด
เฉลย ไม่จําเปน

3.

Bar chart นีบอกเราได้ว่า จะต้องใช้เวลาตอกเข็มมากกว่าเวลาในการวางผัง เนืองจากช่อง
สีเหลียมของ“ตอกเข็ม”ยาวกว่าช่อง“ซือทีดิน” ซึงเปนข้อแตกต่างสําคัญระหว่าง Bar Chart กับ
ผังลูกศร คือความยาวของผังลูกศรไม่สามารถบอกถึงระยะเวลาได้ วิธีการบอกระยะเวลาในการ
ทํางานของผังลูกศร จะใช้วิธีเขียนตัวเลขระยะเวลาในการทํางานไว้ใต้ลูกศร ตัวอย่างเช่น

ให้ท่านเขียนลูกศรแทนงานตอกเสาเข็ม ให้มีความหมายว่าใช้เวลาเท่าใดถูกต้อง ตาม Bar chart
ทีแสดงไว้ข้างต้น
เฉลย

ตอกเสาเข็ม
---------->
3

4. ความผิดพลาด Arrow diagram ทีปรากฏอยูด
่ ้านล่างนีจากทีเราทราบมาแล้วคือลูกศร………..

เฉลย ลูกศรวิงจากขวามาทางซ้าย
5. ก
 ฎที 3 ความสัมพันธ์ของงานต่างๆ จะทราบได้จากลําดับก่อนหลังของแต่ละลูกศรทีแทน
งานนันๆ
ในบทที 2 ท่านได้รับการอธิบายถึงการแสดงความสัมพันธ์ชนิดต่างๆด้วยลูกศรแล้ว ให้ท่านลอง
อธิบายความหมายความของเน็ตเวิร์คนี

ก. งานทีต้องทําก่อนงาน C คือ
ข. งานทีต้องทําก่อนงานEคือ
ค. งานทีสามารถทําได้พร้อมพร้อมกับDคือ…….. (มี3 งาน)

เฉลย
ก. A และ B
B. C และ D
ค. A,BและC

ู ศรประ.. ซึงต่อไปนีจะเรียกว่าดัมมี เพือ
6. กฎที 4 จ
 ะต้อง ใช้ลก
ก
ู ต้องตามความสัมพันธ์ทต้
ี องการ
 . ต่อเชือมโยงสายสัมพันธ์ ของงานให้ถก
ประโยชน์ของดัมมีในการเชือมต่อความสัมพันธ์ ให้ถูกต้องตรงตามความต้องการ จะเห็นได้จาก
ตัวอย่างต่อไปนี
สมมุติว่าเราต้องการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างงานต่อไปนีทีว่ามีงาน C ต้องรองานAและ B ให้
เสร็จ และงานDต้องรองานBเพียงอย่างเดียว หากจะเขียนง่ายๆดังต่อไปนี ซึงจะไม่ถูกต้องเพราะ
การเขียนเน็ตเวิร์คกลับกลายเปนว่า งานDต้องรอทังงาน Aและ B

ดังนันมีอีกวิธีหนึงทีเราจะพยายามเขียนออกมา
ให้ท่านพิจารณาเน็ตเวิร์คข้างล่างนีว่าได้ความ
หมายของความสัมพันธ์ระหว่าง A Bและ Cตามทีต้องการหรือไม่

เน็ตเวิร์คนีจะไม่ได้ความสัมพันธ์ทีต้องการครบสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ทีไม่ครบคืออะไร

เฉลย งาน C ต้องรองานBด้วย แต่ไม่มีลูกศรเชือมระหว่าง B ไป C
7. หากเราเติมลูกศรจาก 4 ไป 5 ก็จะได้ความสัมพันธ์ครบถ้วน

ตามรูปนีเปน เน็ตเวิร์ค ทีมีความหมายทีเราต้องการคือ
C ต้องรอทัง A และ B
D รอ B เพียงงานเดียว
ให้เราพิจารณาต่อไปอีกว่า ลูกศรจาก 4 ไป 5 นันอาจจะทําให้คนอ่านเข้าใจผิดไปว่าระหว่าง 4
และ 5 นัน มีงานอีกหนึงงาน เพราะตามกฎข้อที 1 ลูกศรแต่ละลูกศรจะต้องแทนงาน งานหนึงทุก
ลูกศรไป ความจริงเราต้องการเเสดงเพียงว่าจากจุด 4 ไปจุด5 มีความสัมพันธ์เชือมโยงกันเท่านัน
ในกรณีทีเราจะใช้ลูกศรทีมีลักษณะแตกต่างไปจากลูกศรทีแทนงาน คือใช้เปนลูกศรประ----> ซึง
ต่อไปนีเรียกว่าดัมมี(Dummy) เน็ตเวิร์คข้างล่างนีจะเปนเน็ตเวิร์คทีถูกต้องให้สังเกตดัมมีทีวิงจาก
4 ไป 5

หลักในการใช้ดัมมีคือ
เมือใดทีเราพบว่าความสัมพันธ์ต่างๆในเน็ตเวิร์คไม่ครบสมบูรณ์ทุก
ประการ เราก็จะต้องใช้ดัมมีเชือมโยงจุดต่างๆให้ได้ความสัมพันธ์ครบถ้วน
ในตัวอย่างต่อไปนีเราต้องการให้เขียนได้ความหมายว่า
งานDต้องสัมพันธ์กันทัง A และ Bและ
งาน F ต้องสัมพันธ์กับทังงาน B และ C
ให้ท่านลองเติมดัมมีลงให้ได้ความหมายทีต้องการ

เ ฉลย

8. ประโยชน์ของดัมมี นอกจากจะใช้เชือมความสัมพันธ์ให้ถูกต้องตามทีต้องการแล้ว ประโยชน์
อีกประการหนึงคือใช้เติมในทีทีต้องการให้งานแต่ละงานมีความหมายประจําตัวไม่ซากัน ดังต่อไป
นี

งานติดผ้าม่านและงานปูพรมต่างก็มีหมายเลขประจําตัวเหมือนกันคือหมายเลข12-14 หมายเลข
ของงานต่างๆ จําเปนต้องแตกต่างกัน อันจะมีประโยชน์ทําให้เราเรียกชือ งานยาวๆแทนได้ โดย
ใช้หมายเลขประจําตัวได้ทุกๆงาน เช่นเดียวกับ คนทุกคนจะต้องมีหมายเลขประจําตัวไม่เหมือน
กัน ในกรณีตัวอย่างทีแสดงให้เห็นนี เราจะต้องใส่วงกลมเข้าไปอีกจุดหนึงเพือให้งานทังสองมี
หมายเลขแตกต่างกันดังนี

ตามรูปทีแก้ไขแล้วงานทัง 2 งานจะมีหมายเลขประจําตัวไม่ซากัน เนืองจากว่าเราได้เพิมลูกศรที
เรียกว่า….. เข้าไป
งานติดผ้าม่านมีหมายเลขคือ….
งานปูพรมมีหมายเลขคือ….
เฉลย Dummy
12-13
12-14
9. หลักการใช้ดัมมี เข้าไปเพือให้งานมีหมายเลขประจําตัวแตกต่างกันนัน เราอาจจะใส่เข้าไปได้
หลายวิธี ซึงก็ได้ผลตามจุดประสงค์เช่นเดียวกันทังสิน

ตามรูปก, ข, ค และ ง เราได้ใส่ดัมมีลงในส่วนทีต่างๆกันแต่อย่างไรก็ตาม ได้ผลทีต้องการเช่น
เดียวกันคือ….
เฉลย งานติดผ้าม่านและงานปูพรมมีหมายเลขต่างกัน
10. ข้อทีควรระวังเกียวกับดัมมี ประการหนึงก็คือ จะต้องไม่ใช้ดัมมีจํานวนมากไปกว่าทีต้องการ
จริงๆ ๆเช่นในรูปต่อไปนีควรใช้ดัมมีเพียง 2 ลูกศรก็พอเพียง

ให้ลองเขียนแก้ไขเน็ตเวิร์คนีโดยตัดดัมมีทีไม่จําเปนออกไปเสีย
เฉลย

11.

ในเน็ตเวิร์คนี ผู้เขียนใช้ดัมมีเพือปองกันมิให้หมายเลขของงานแต่ละงานซากัน ให้ท่านพิจารณา
ว่าผู้เขียนเน็ตเวิร์คนีใช้ดัมมีเกินความจําเปนในทีบางแห่งหรือไม่แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง
เฉลย

12. การใช้ดัมมีมีเหตุทีจําเปนต้องนํามาใช้ในเน็ตเวิร์ค 2 ประการคือ
กรณีที 1. ปองกันไม่ให้หมายเลขของงานหลายๆงานจะ มีหมายเลขซากัน อย่างเช่น
ตัวอย่างที เพิงได้อธิบายไป
กรณีที 2. ความสัมพันธ์ไม่ครบถ้วน จําจะต้องใช้ดัมมีโยงจุดต่างๆเข้าหากัน

เฉลย

- กรณีที 2 โยงความสัมพันธ์
- กรณีที 1 ไม่ให้หมายเลขงาน D และ E ซากัน

13. ก
 ฎที 5 หมายเลขในวงกลมจะต้องวิงจากเลขน้อยทีปลายลูกศรไปสูเ่ ลขทีมากกว่าทางหัว
ลูกศรเสมอ ดังเช่นในตัวอย่าง

งานฝกอบรมพนักงานใหม่วิงจากหมายเลข 1 ไปเลข 3 คือจากน้อยไปหามากเปนตัวอย่างทีถูก
ต้อง ขอให้ลองหาจุดทีผิดจะกฎที 5 ในรูปข้างล่างนี

รูปนีผิดทีจุดหมายเลข…….. ซึงวิงไปยังหมายเลข…….
เฉลย

14. ในการใส่หมายเลขลงในเน็ตเวิร์ค จะกระทําเมือแผนผังเน็ตเวิร์คเสร็จบริบูรณ์แล้ว จึงเริมการ
ใส่หมายเลขลงในวงกลมทีจุดเริมต้นทางด้านซ้ายสุดแล้วใส่หมายเลขไล่ไปทางขวาเลยเรือยๆ โดย
ต้องระวังไม่ให้หมายเลขทีปลายลูกศรน้อยกว่าทีหางลูกศรเปนอันขาดตามกฎที 5 หมายเลขทีจุด
เริมต้นจุดแรกควรเปนเลขศูนย์แต่จะเปนเลขอืนๆก็ได้
ให้ลองเติมหมายเลขลงในวงกลมของ
เน็ตเวิร์คข้างล่างนีตามหลักการทีให้ไว้อย่างง่ายๆ

เฉลย คําตอบของทุกคนถือว่าถูกทังสินหากท่านตรวจ ดูแล้วไม่มต
ี ัวเลขวิงจากมากไปหา
น้อย

15. ในบางครังเราอาจใส่หมายเลขไล่ไปจาก 1, 10, 20, 30…( แทนการไล่จับหมายเลข 0, 1, 2, 3
ตามปกติก็ได้) การไล่หมายเลขใช้หน่วยเปนสิบ จะมีประโยชน์ในการเพิมลูกศรลงในเน็ตเวิร์ค ได้
โดยสะดวก ไม่มีปญหาทีจะต้องแก้หมายเลขใหม่หมดทัง“เน็ตเวิร์ค”เช่น ถ้าเราต้องการเพิมราย
ละเอียดงาน 4-5 ซึงเดิมเปนงานฝกงานให้ละเอียดขึนเราจะต้องเปลียนหมายเลขทังเน็ตเวิร์ค
ใหม่หมดจากรูป ก.เปนรูป ข.

แต่ถ้าเราใช้หมายเลข หน่วยสิบ เราจะสะดวกในการเพิมงานใหม่ๆลงในเน็ตเวิร์คได้สะดวกมากดัง
ในรูป ค.

ในรูป ค.ท่านต้องการขยายงาน 60-70 คือ การทดสอบพนักงานให้มีรายละเอียดเพิมขึน โดยการ
แบ่งการทดสอบพนักงานออกเปน 3 ส่วนคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ งานทัง

3 นีทําเรียงกันตามลําดับ ให้ท่านเติมงานทัง 3 ลงไปในระหว่างหมายเลข 60 และ 70 และใส่
หมายเลขให้ถูกต้องทัง 3 งานด้วย

เฉลย

์ จะต้องต่อเนืองกันไม่ขาดตอนจากจุดเริมต้นจนถึงจุดสุดท้าย จุด
16. ก
 ฎที 6 แผนผังเน็ตเวิรค
เริมต้นและจุดสุดท้ายต้องมีเพียงจุดเดียว

ในตัวอย่างนีมีจุดทีผิดอยู่ 2 จุด

คือจุดที 2 และ 7 เพราะหมายเลข 2 ทําให้จุดเริมต้นมีทัง 0 และ 2 เปน 2 จุด และจุด 7 ทําให้จุด
สุดท้ายหรือจุดเสร็จงานมีทัง 6 และ 7 เปน 2 จุด วิธีแก้ให้ถูกต้องจะต้องรวมให้เหลือเพียงจุดเดียว
ทีจุดเริมต้นและจุดสุดท้ายดังนี

ตามรูปนีแสดงว่าถูกต้องตามกฎที 6 แล้ว เพราะมีจุด 0 เปนจุดเริมต้นเพียงจุดเดียวและจุด 6 เปน
จุดสุดท้ายเพียงจุดเดียว
เน็ตเวิร์ค ต่อไปนีมีบางส่วนไม่ต่อเนืองกันมีจุดเริมต้นมากกว่าหนึงจุด ให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้อง

เฉลย

เฉลย

18. เมือท่านได้ศึกษามาถึงข้อนี ท่านก็จะเปนผู้ทีสามารถเขียนความสัมพันธ์ของงานต่างๆออกมา
เปนแผนผัง แบบเน็ตเวิร์คได้โดยถูกต้อง ดังนัน จึงขอให้ท่านเขียนเน็ตเวิร์คให้สมบูรณ์ตามความ
สัมพันธ์ทีให้ดังต่อไปนี

เฉลย

จบบทที 3

แบบฝกหัดท้ายบทที 3
3.1 ให้ใส่ดัมมีลงในรูปเพือให้ได้ความสัมพันธ์ตามทีกําหนดให้ว่า E จะทําได้เมือ C และ B
ทําเสร็จแล้ว

3.2 สงสัยดัมมีลงในรูปเพือให้ได้ความสัมพันธ์ดังนี
G จะทําได้เมือ D, E, F เสร็จแล้ว
H จะทําได้เมือ E, F เสร็จแล้ว

3.3 เขียนเน็ตเวิร์คให้ถูกต้องตามความสัมพันธ์ต่อไปนี

3.4 ให้ท่านพิจารณาเน็ตเวิร์คนี แล้วแก้ความสัมพันธ์ให้ถูกต้องกับความจริงโดยการใส่ดัมมี และ
วงกลมเพือเข้าไปบริเวณจุด 5 ไม่ให้มีความหมายทีผิดตามทีแสดงไว้ในจุดที 5 ว่า“กลบท่อ No.1”
ต้องรอ“ขุดหลุมที 2”เพราะการ“กลบท่อNo1” ต้องรอเพียง“วางท่อNo1”อย่างเดียวเท่านัน

3.5 ให้เขียนเน็ตเวิร์ค เพือแสดงความสัมพันธ์ในการประกอบโต๊ะเขียนแบบโดยมีงานดังต่อไปนี

(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

บทที 4
ความหมายของการกําหนดเวลาแบบ CPM
1.ในเมือเราเสร็จการเขียนเน็ตเวิร์คแสดงขันตอนและความสําคัญของการทํางานเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เรียกได้ว่าเราได้เสร็จงานในชัน Planning ไปแล้วในขันตอนต่อไป คือการ Scheduling ซึงจะ
เปนขันตอนทีกําหนดเวลาลงไปว่างานต่างๆจะต้องเริมทําในเวลาใด จะเสร็จในเวลาใด และมีงาน
ใดบ้างทีเปน Critical Activity ทีเราจะต้องดูแลพิเศษ ให้เสร็จตามกําหนดสําหรับงานทีไม่ได้เปน
Critical Activity ก็แต่ต้องทราบว่าสามารถทําช้ากว่ากําหนดได้จํานวนเท่าใดข้อมูลต่างๆเหล่านี
จะได้
จากการคํานวณตามวิธีของCPM
และจะได้ออกผลมาดังทีแสดงตัวอย่าง
Project
Schedule นี

กําหนดวันต่างๆทีแสดงไว้นี
มีประโยชน์ในการสังงานและประสานงานเปนอย่างมาก
ช่อง
Earliest Start (E.S) หมายถึงกําหนดวันทีงานนีสามารถเริมทํางานได้เร็วทีสุด เช่น งานวางแผน
การตลาดจะเริมเตรียมการได้ตังแต่วันที 16 กันยายน 2521 เปนต้นไป และถ้าเริมตามกําหนด
E.S งานนีจะเสร็จเร็วทีสุดได้ภายในวันที 5 ตุลาคม 2521 โดยดูในช่อง Earliest Finish (E.F)
กําหนดวันทีงานทําการโฆษณาจะเริมทําได้อยูท
่ ีสุดเรียกว่า……….
และจะเริมได้ในวันที………
เดือน………..พ.ศ……

เฉลย - Earliest Start
- 6 ตุลาคม 2521

2. ความหมายของ EarliestFinish (E. F) คือกําหนดวันทีจะทํางานนันๆเสร็จได้เร็วทีสุด โดยงาน
นันต้องเริมทําตามกําหนด E.S ด้วย
“ งานทําการโฆษณา” หากเริมตาม E.S คือวันที 6 ตุลาคม 2521 จะเสร็จเร็วทีสุดภายในวันที
………. เดือน………. พศ……….และเรียกกําหนดนีว่า…………..

เฉลย 4 พ.ย. 2521
Earliest Finish (E.F)
3. งานทีเปน Critical activity คืองานทีจะต้องเริมและทําให้เสร็จตามทีกําหนดเวลาไว้เลือนไป
จากกําหนดไม่ได้เลย มิฉะนันเวลาของทังโครงการจะต้องเสร็จช้าตามไปด้วย
และสังเกตได้จากตารางทีแสดงในกรอบที 1 งานใดเลือนไปจากกําหนดไม่ได้เลยจะมี Total
Float เท่ากับ 0 งานในตัวอย่างของกรอบที 1 ทีเปน Critical activity คืองาน……………..
เฉลย วางแผนการตลาด
4. งาน“ทําการโฆษณา”มี Total Float เท่ากับ 60 วันแสดงว่า งานนีสามารถเลือนไปจาก
กําหนดเริมงานทีกําหนดไว้เร็วทีสุดออกไปได้อก
ี ปริมาณวันเท่ากับ 60 วันโดยเวลาเสร็จงาน
ของทังโครงการไม่กระทบกระเทือน นันคือสามารถเลือนจาก E.S 6 ตุลาคม 2521 ไปเปนเริมใน
วันที 5 ธันวาคม 2521 จะเลือนห่างไปได้เท่ากับ Total Floa tเท่ากับ………. วัน
เฉลย 60วัน
5. กําหนดทีงาน“ทําการโฆษณา”เลือนไปอีก 60 วัน จนเปนวันที 5 ธันวาคม 2521 นี คือกําหนด
วันทีอยูใ่ นช่อง Latest Start หมายความว่า วันนีเปนวันสุดท้ายทีสามารถเลือนมาถึงได้ ต้องเริม
งานวันนี มิฉะนันงานทังโครงการจะไม่เสร็จตามกําหนดเดิม
“ งานวางแผนการตลาด”มี Total Float เท่ากับ 0 แสดงว่าเลือนกําหนดเวลาเริมงานไม่ได้เลย
ถ้า E.S เปน 16 กันยายน 2521 ดังนัน Latest Start จะต้องเปนวันที……………..
เฉลย 16 กันยายน 2521 ( ดูให้ช่อง L.S)
6. ความหมายของกําหนดเวลาต่างๆสรุปได้ดังนี
Earliest Start (E.S) คือกําหนดวันทีงานแต่ละงานจะสามารถเริมงานได้เร็วทีสุด
Earliest Finish(E.F) คือกําหนดวันทีงานแต่ละงานจะสามารถทําเสร็จได้เร็วทีสุดโดยต้อง
เริมงาน ตามกําหนด E.S
Latest Start (L.S) คือ กําหนดวันทีงานแต่ละงานจะสามารถเลือนมาได้ จนกระทังถึงวันนีเปนวัน
สุดท้าย โดยถ้าเริมวันนี โครงการทังโครงการจะยังคงเสร็จตามกําหนดอยู่
Latest Finish (L.F) คือกําหนดวันทีงานแต่ละงานจะต้องทําให้เสร็จภายในกําหนด นี มิฉะนันงาน
ทังโครงการจะต้องเสร็จเลือดกําหนดไป
ถ้างาน “ก” เปนงานทีเปน critical activity แสดงว่ากําหนดเวลาเริมงานไม่สามารถเรียนได้เลย
งาน ก. มีE.Sเท่ากับ 22 ธันวาคม 2525 นีจะเริมช้าสุดL.S ไม่เกินกีวัน…………………………..
(ให้อ่านความหมายของ LSก่อนตอบ)
เฉลย 22 ธันวาคม 2525

7. การทีเราจะได้กําหนดเวลาต่างๆของงานแต่ละงานออกมานัน จะต้องมีการคํานวณเวลาเปน
ตัวเลขก่อนเรียกว่า Day Number แล้วจึงเปลียนจาก Day Number มาเปนวันที, เดือน, ป, พ.ศ
ต่างๆได้ การคํานวณจะได้อธิบายใน เน็ตเวิร์คง่ายๆต่อไปนี

การเริมต้นคํานวณให้ถือว่าทีจุดเริมต้น Earliest Start ของงานทุกงานเริมที 0 (ศูนย์)นันคือ E.S
ของการสังทํารางนาเท่ากับ 0 และ E.S ของโครงหลังคาเท่ากับ………….
เฉลย ศูนย์
8. การทํารางนาต้องใช้เวลา 6 วัน ดังนัน วันทีรางนาจะเสร็จได้เร็วทีสุดหรือกําหนดเวลา Earliest
Finish คือ6 วัน กําหนดเวลาทีงานโครงหลังคาจะเสร็จได้เร็วทีสุด………….. วัน
เฉลย 4
9.

เราทราบจากการคํานวณ ว่า E.F ของ“ทํารางนา”เท่ากับ 6 วัน และ E.F ของ“โครงหลังคา”
เท่ากับ4วัน และจากเน็ตเวิร์ค เราได้ทราบว่างาน“ติดตังรางนา” จะเริมได้ต้องให้งานทังสองคือ“
ทํารางนา”และ“โครงหลังคา”เสร็จเรียบร้อยหมดทังสองงานก่อน จึงจะเริมได้ ดังนัน”ติดตัง
รางนา”จะมีโอกาสเริมทําได้เร็วทีสุดใน (6 หรือ 4 วัน)เราเรียกกําหนดเริมงานเร็วทีสุดนีว่า
………………… ของงาน“ติดตังรางนา”

เฉลย 6 (Earliest Start)

10. Earliest Finish (E.F) ของงานใดๆคือ ก
 ําหนดวันทีงานแต่ละงานจะสามารถทําเสร็จได้เร็ว
ทีสุดโดยต้องเลือกงานตามกําหนด E.S
ดังนันงานติดตังรางนามี E.S = 6 วัน ใช้เวลาทํางานอีก 2 วันรวมแล้วจะเสร็จภายใน………………...
วันนับตังแต่เริมโครงการ
เฉลย 8วัน (6+2)

11. งานติดตังรางนาเสร็จภายใน 8 วันนับตังแต่เริมโครงการตังแต่ต้น เมืองานติดตังรางนาเปน
งานสุดท้ายของโครงการเราจะทราบได้ว่าโครงการนีจะเสร็จภายใน……………… วัน

เฉลย 8 วัน
12. ถ้าต้องการให้งานทังโครงการเสร็จภายใน 8 วัน งานติดตังรางนาจะต้องเริมอย่างช้าทีสุดไม่
เกินวันทีเท่าใด……… ( งานติดตังรางนาใช้เวลาทํางาน 2 วัน)
กําหนดเริมงานช้าทีสุดนี โดยไม่ทําให้โครงการต้องเสร็จผิดเวลาไปจากเดิมนีเรียกว่า……………..
เฉลย 6 (8-2=6)

13. ถ้าต้องการให้เลือนติดตังรางนา(งาน 2-3) อย่างช้าทีสุดไม่เกินวันที 6 ดังนันงานทํารางนา
(0-2) ต้องเสร็จอย่างช้าภายใน……… วัน
และงานโครงหลังคา( 0-1) ต้องเสร็จอย่างช้าภายใน………… วัน
กําหนดเวลาทีหามาได้หรือเรียกว่า……….
เฉลย 6 วัน
6วัน
Latest Start
14. ถ้างานโครงหลังคาต้องเสร็จอย่างช้าภายใน 6 วัน งานต่อไปนีจะต้องเริมต้นภายในเวลา
เท่าใด จึงจะเสร็จทันภายใน 6 วัน งานทํารางนาซึงใช้เวลาทํางาน 6 วันต้องเริมอย่างช้าไปได้อย่าง
มาก……. วัน งานโครงหลังคาใช้เวลา4วันต้องเริมอย่างช้าเปนได้อย่างมาก………. วัน
เฉลย 0 (6-6=0)
2 (6-4=2)
15เมือเราได้กําหนดเวลาต่างๆ แล้วจะแสดงด้วย Chain Barchart ได้แล้วจะเข้าใจถึงความหมาย
ของตัวเลขเหล่านีดีขึน

แสดงการเริมงานตาม E.S.
และเสร็จงานตาม EF.

จากบาร์ชาร์ทจะเห็นได้ว่างานทํารางนาและติดตังนันจะมี E.S. และ LS. อยู่ ทีจุดเดียวกัน เนืองจากไม่
สามารถเลือนเวลาทํางานออกไปได้เลย ส่วนงานทํา โครงหลังคานัน สามารถเลือนทําช้าได้อีก 2 วัน ตาม
ช่วงว่างอยูท
่ ปลายลู
ี
กศร ของงานโครงหลังคาเปน 2 วัน ช่วงว่างทีเลือนได้สองวันนีเขเรียกว่า Float
เพือความเข้าใจในเรือง Float ให้ท่านพิจารณาบาร์ชาร์ท ซึงงานโครงหลังคา มี Float เท่ากับ 2

งานทํารางนาจะมี Float = ...........
เฉลย Float = 0 เพราะไม่มช
ี ่วงว่าง ให้เลือนได้เลย

16. Float มีอยู่ 2 แบบ คือ Total Float (TF) และ Free Float (IFF.) Total Float
(TF) คือจํานวนวันทังหมดทีงานนัน ๆ จะสามารถเลือนไปทําได้ ช้ากว่า ก
 ําหนดเวลา E.S. เดิมของตนได้โดย
จะไม่ทําให้งานทังโครงการต้องเสร็จ ช้ากว่ากําหนดไป แต่อาจจะทําให้กําหนด ES. ของงานทีต่อเนืองถัด
ไปต้อง เลือนตามไปด้วย FreeFloat (F.F) คือจํานวนวันทีสามารถจะเลือนช้าไปกว่ากําหนดของตนได้ โดย
จะไม่ทําให้งานทังโครงการต้องเสร็จช้ากว่ากําหนด และจะไม่ทําให้ กําหนด E.S ของงานทีต่อเนืองถัดไป
ต้องเลือนตามไปด้วย โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี ซึงจะช่วยให้ท่านเข้าใจความของ T.F และ F.F

ดูจากลูกศรของงานโครงหลังคาจะเลือนกําหนด ES ได้ 2 วัน โดยงานทังโครง การนีก็จะเสร็จภายใน 8 วัน ไม่
ช้าไปกว่ากําหนดเดิม ดังนัน งานโครงหลังคา นีจึงมี T.F. เท่ากับ 2 (ตามคําจํากัดความของ T.F.) นอกจากนี
งาน โครงหลังคายังสามารถเลือนจากกําหนด E.S. ได้ 2 วัน เช่น เดียวกัน โดยไม่ทําให้งานทีต่อเนือง (คืองาน
ติดตัง) ต้องเปลียนกําหนด ES ตามไปด้วย ดังนัน งานโครงหลังคานีจึงมี F.F เท่ากับ 2 ด้วย

ในตัวอย่างทีแสดงนีให้ท่านสังเกตงาน D ซึงสามารถเลือนได้ 2 วัน โดยงานทัง โครงการก็ยังเสร็จ
9 วันตามเดิม แสดงว่า D มี T.F. = 2 แต่ถ้าเลือน ไปจากกําหนดเริมต้นเดิมแม้เพียงวันเดียวก็จะ
กระทบกระเทือนทําให้ E ต้อง เลือนตามไปด้วย ดังนันแสดงว่างาน D จะเลือนโดยอิสระโดยไม่
กระทบ กระเทือนใครไม่ได้เลยแม้เพียงวันเดียวก็ตามนันคือ งาน D มี F.F. = 0 ส่วนงาน E เลือน
ได้ 2 วัน โดยไม่ทําให้งานทังโครงการเสร็จช้าไป แปลว่า งาน E มี T.F. = 2 และงาน สามารถเลือน
ได้โดยอิสระโดยไม่กระทบกระเทือนจุดเริมต้นของ งาน c (งานถัดไป) รวม 2 วัน นันคืองาน E มี
F.F. = 2

เฉลย T.F = 1
F.F = 1
17.

ในตัวอย่างนีถ้าถามว่างาน E มี T.F. เปนเท่าใด ท่านอาจจะคิดเร็วๆ ว่ามี T.F. เท่ากับ 1 แต่ถ้าพิจารณาความ
หมายของ T.F. ตามคําจํากัดความแล้ว จะพบว่างาน E สามารถเลือนไปได้มากกว่า 1 วัน โดยจะเลือนดัน
งาน D ต่อไปได้ อีก 2 วัน ดังนัน T.F. ของงาน E จะเท่ากับ 2+1 = 3
งาน E มี T.F
E มี F.F

=3
= ………………….

เฉลย F.F = 1 (เลือนได้ไม่เกิน 1 วัน จึงจะไม่ชนงาน C )
18. การเขียนบาร์ชาร์ทแบบมีความสัมพันธ์ (Chain Barchart) มีประโยชน์มาก เพราะทําให้เรา
เข้าใจความหมายของกําหนดเวลาต่าง ๆ ได้ชัดเจน จึงขอแนะนําวิธีการเขียนเน็ตเวิร์คแบบ
ธรรมดา ให้กลายเปน Chain Barchart ได้โดยทําตาม ขันตอนดังต่อไปนี
1. จากเน็ตเวิร์คทีเสร็จแล้วให้คํานวณเวลาต่าง ๆ คือ ES, EF, LS, LF ให้เสร็จ
2. เริมเขียนงานพวกทีเปน Critical Activity ก่อน
3. เขียนงานทีเหลือ โยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ด้วยเส้นลูกศรประ โดยใช้ ลูกศรประในแนวดิง
และแนวนอน

เท่านัน งานทุกงานให้เริมต้น ตามกําหนด ES.

ลองเขียน Chain Barchart ของงานต่อไปนี

เฉลย

จบบทที 4

แบบฝกหัดบทที 4

1. จาก Chain Barchart นี ให้ท่านหา LS. TF FF ของทุก ๆ งาน

(ใช้เวลาประมาณ 60 นาที)

บทที 5
การคํานวณเน็ตเวิรค
์
1. ในการคํานวณหาเวลาต่าง ๆ ของเน็ตเวิร์คทีมีประกอบด้วยงานจํานวนมาก ๆ วิธีการทีง่าย
ทีสุดคือการคํานวณลงในเน็ตเวิร์คโดยเราใช้สัญลักษณ์ ดังนี

และมีความหมายดังต่อไปนี
การทําหินล้างบริเวณ A ถึง F จากบริเวณ line 1 ถึง 5 ใช้เวลาทังหมด 90 วัน ให้เริมทําเร็วทีสุดได้
หลังจากเย็นวันที 214 นับตังแต่เริมทํางานมา (ทราบ จาก ES = 214) และถ้าเริมทําในวันนีเลย
งานนีก็จะเสร็จได้เร็วทีสุดในเย็นวันที 304 (E.F. = 304) แต่ถ้าไม่รีบทําตังแต่วันแรกก็อาจช้าไปได้
อีก 2 วัน (FF. = 2) โดยทีจะไม่กระทบกระเทือน กําหนดเริมต้นทํางานของงานต่อจากงานนีแต่
อย่างใด หรืออาจจะเริมต้นช้าเกินไปได้มากทีสุดไม่เกิน 6 วัน (TF) โดยทีจะไม่ ทําให้ Project
เสร็จช้าไปกว่ากําหนด ถ้าเริมต้นทํางานโดยให้ช้า 6 วัน จะต้อง เริมทํางานในเย็นวันที 220 (ILS.)
และจะเสร็จงานพอดีในเย็นวันที 310 (L.F.)
งานทําหินล้างนี ใช้เวลา… วัน และทําช้ากว่ากําหนด E.S. โดยไม่ทําให้ งานทังโครงการเสร็จช้าไม่
ด้วยได้ ไม่เกิน.......วัน
เฉลย 90 วัน
6 วัน
2.

จากสัญญลักษณ์บอกเวลาต่าง ๆ ของงาน B จะทราบความหมายของจํานวน ต่าง ๆ ทีตัวเลข
แสดงดังนี

ก. เมือ เริมช้ากว่ากําหนด E.S. ไป 3 วัน งานทังโครงการจะเสร็จช้ากว่า กําหนด.......วัน (ขอแนะ
นําให้ดูที T.F.)
ข. ถ้า B ช้ากว่ากําหนด E.S.ไป 10 วัน งานทังโครงการจะเสร็จช้ากว่ากําหนด ไป..วัน
ค. งาน B สามารถจะทําเกินเวลาทีกําหนดให้ได้อย่างมากทีสุดเท่าใดโดยทีงาน ถัดไป (งาน D) จะ
ไม่ต้องเปลียนกําหนด E.S ทีกําหนดไว้เดิม
เฉลย ก.ไม่ข้า
ข.5 (10-T.F =5)
ค.3 ( F.F.= 3)

3. ขันตอนในการคํานวณเน็ตเวิร์ค เพือให้ได้ ES, E.F, LS, LF TF และ FF จะต้องเริมคํานวณลงใน
เน็ตเวิร์คโดยคํานวณหา E.S. และ E.F. ของทุก ๆ งาน เริมตังแต่งานแรกไปจนถึงงานสุดท้ายก่อน
แล้วคํานวณ L.F. และ LS. ย้อน จากงานท้ายสุดมาหาจุดเริมต้น ดังวิธีการต่อไปนี
ขันที 1 ทีจุดเริมต้นโครงการ งานทุกงานจะมี ES. เท่ากับ 0

ขันที 2 กําหนดเวลาทีเสร็จงานได้เร็วทีสุด = กําหนดเวลาทีเริมได้เร็วทีสุด + ระยะเวลาทํางาน
EARLIEST FINISH = EARLIEST START + Duration

ลองคํานวณหา E.S. และ E.F. ของงาน ซึงเปนจุดเริมต้นของโครงการต่อไปนี

เฉลย

4. ขันที 3 หา E.S. ของงานถัดไป โดยเลือกจํานวนทีมากของ E.F. ของงานก่อนหน้างานนัน ๆ
กําหนดเวลาทีเริมได้เร็วทีสุด =จํานวนทีมากทีสุด ของ กําหนดเวลาทีเสร็จงาน ได้เร็วทีสุดในงาน
ทีมาก่อน
EARLIEST START = LATEST OF THE “EARLIEST FINISH” OF PRECEEDING OPERATIONS

จงคํานวณหาE.S. ของงาน B =.............

เฉลย

5. ขันตอนที 4 ทําการคํานวณหา E.F ไปเรือย ๆ จนกระทังถึงงานสุดท้ายแล้ว ให้ L.F. ของงาน
สุดท้ายทุก ๆ งาน เท่ากับ E.F. ทีได้มากทีสุด
PROJECT FINISH LATEST FINISH OF LAST ACTIVITY = EARLIEST FINISH OF LAST
ACTIVITY
กําหนดเวลาเสร็จงานช้าสุดของงานสุดท้ายของโครงการ = กําหนดเวลาเสร็จ งานเร็วทีสุดของ
งานสุดท้าย

เฉลย X = 108
Y = 108
Z = 108
(เท่ากับ E.F.ทีมากทีสุด)

6. ขันที 5 เมือได้ค่า L.F. แล้วก็เริมคํานวณย้อนกลับมาจากงานสุดท้ายมายังงานทีจุดเริมต้น โดย
เริมคํานวณหา LS. ของแต่ละงานก่อนทุก ๆ ตัวจะเท่ากับ L.F. ลบด้วย ระยะเวลาทํางาน
กําหนดเวลาเริมงานช้าทีสุด =กําหนดเวลาเสร็จงานช้าสุด - ระยะเวลา
LATEST START = LATEST FINISH - DURATION

งาน Y มี LF. = 108 ระยะเวลาทํางาน = 6 วัน
LS. ของ Y =...............
เฉลย 108-6 = 102

7. ขันที 6 การคํานวณหา L.F. ของงานทีมีงานทําต่อไปจากงานนัน ๆ มากกว่า 1 งานขึนไป ต้อง
เลือกเอาค่า L.S. ทีมีค่าน้อยทีสุดมาใช้เปน L.F. ของงานนัน ๆ
กําหนดเวลาเสร็จงานได้ช้าทีสุด = จํานวนทีน้อยทีสุดของ กําหนดเวลาทีเสร็จ งานได้ช้าทีสุดใน
งานทีตามถัดมา
LATEST FINISH = EARLIEST OF THE “LATEST START" OF THE FOLLOWING
OPERATION

เฉลย L.F ของ A = 10
L.F ของ B = 6

8. ขันที 7 คํานวณจํานวนเวลาทีจะช้าได้ (Total Float) ได้จากจํานวนเวลาทีเหลืออยูร่ ะหว่างกํา
หนดเวลาเสร็จงานได้เร็วทีสุดและกําหนดเวลาทีเสร็จงานได้ช้าทีสุด

เฉลย 20 - 9 = 11 หรือ 21 -10 = 11

9.ขันที 8 การคํานวณหาจํานวนเวลาทีจะช้าได้เสรี (FreeFloat) ได้จากจํานวนวลาทีเหลืออยู่
ระหว่าง กําหนดเวลาเริมงานเร็วทีสุดของงานถัดไปและกําหนดเวลา เสร็จงานเร็วทีสุดของงานนัน
FREE FLOAT = EARLIEST START OF FOLLOWING OPERATION - EARLIEST FINISH OF
OPERATION

ข้อสังเกต ในการหา FF. ถ้าคํานวณ TF ได้เท่ากับศูนย์ค่าของ FF. ของงานนัน ๆ จะเปนศูนย์ด้วย
และงานนัน ๆ ทีมี TF = 0 ก็คือ Critical Activity ให้คํานวณ หา F F. ของงาน F G และ H

เฉลย F = 7
G=1
H = 0 (F.F. = T.F.)

10. ให้หา E.S., L.S., E.F., L.F., T.F, และ F.F. ของงาน E

เฉลย E.S. = 0 E.F. = 2
L.S. = 1 L.F. = 3
T.F. = 1 F.F. = 1
11. ตัวเลขทีคํานวณได้ต่าง ๆ นัน เปนจํานวนวันทํางานทีนับเริมต้นมาจากวันทีเริมต้นโครงการ
นัน ๆ ดังนันถ้าสังงานเปนตัวเลขเหล่านี ผู้ทีได้รับคําสังก็จะไม่เข้า ใจว่าให้เริมทําหรือเสร็จงานวัน
ใดแน่ จึงจําเปนต้องเปลียนตัวเลขให้เปนกําหนด วันเดือน-ป ทีทุกคนเข้าใจได้
ถ้าตัวเลข ES ของ B เปน 4 แสดงว่า B จะเริมได้ก็ต่อเมือโครงการนีได้ทํางาน ไปแล้วครบ.........วัน
เฉลย 4 วัน
12. ความหมายของ E.S และ B เท่ากับ 4 จะเห็นได้ชัดเจนขึนจากรูปทีแสดงด้านล่างทีนี และใน
หน้าถัดไป

ตัวเลขทีคํานวณได้เปนเวลาต่าง ๆ จะบอกจุดสินสุดของวันเสมอ เช่น ES. ของ A = 0 หมายความ
ว่า เริมได้ เมือสินสุดการทํางานศูนย์วันหรือเริม ได้เช้าของวันต่อไป
EF. ของ 4 = 0 หมายความว่า A เสร็จได้เมือสินสุดการทํางาน 4 วัน ให้ท่านดูเปรียบเทียบ “ช่อง
จํานวนวันนับจากวันเริมงาน” กับช่อง “วันที เดือน” แล้วหาว่า
E.F. ของ A = 4 หมายความว่า A เสร็จเร็วทีสุดเมือสินสุดวันที.........เดือน..
E.S. ของ B= 4 หมายความว่า B เริมได้เร็วทีสุด เมือสินสุดวันที.....เดือน....
เฉลย 9 ธ.ค
9 ธ.ค

13. การสังงานในคําพูดทีว่าให้เริมงาน B เมือสินสุดวันที 9 ธ.ค. นัน มีวิธีสังให้คนงานเข้าใจง่าย
ขึน โดยบอกแทนว่าสินสุดวันที 9 ธ.ค. ก็คือเช้าวันที 10 ธ.ค.นัน เองซึงจะตรงกับความเข้าใจของ
คนทัวไปอยูแ
่ ล้ว ว่าถ้าสังให้เริมงานหมาย ถึง ให้เริมตอนเช้าของวันนัน ๆ ซึงต่อไปนีเราจะทํา
ความเข้าใจกันว่า การสัง ให้เริมงานหมายถึงเริมตอนเช้าของวัน และกําหนดเสร็จงานหมายถึงสิน
สุด ของวันนัน ๆ หรือเย็นของวันนัน
ให้ท่านสังงาน (ดูรูปในกรอบ 12) กําหนดวันที-เดือน เริมงาน ต่อไปนี
กําหนดเริมงาน E.S. ของ B = วันที.........เดือน...........
กําหนดเสร็จงาน E.F. ของ B = วันที.........เดือน...........
กําหนดเริมงาน LS. ของ A = วันที.........เดือน...........

เฉลย 10 ธ.ค.
11 ธ.ค.
6 ธ.ค.

14. เพือความสะดวกในการเปลียนจากตัวเลขมาเปนกําหนด วัน-เดือน-ป จึงควรทําตารางสําหรับ
เทียบเปลียนตัวเลขเปนวัน-เดือน-ป โดยทําเปนปฏิทิน ดังนี

ช่องสีเหลียมเล็กทางมุมขวา มีไว้ใส่ตัวเลขจํานวนทีทํางานเช่น หากจะเริม ทํางานเช้าวันเสาร์ที 7
มีนาคม ก็ให้ใส่หมายเลขศูนย์ ไว้ในช่องสีเหลียมเล็ก ของวันทีถัดมาข้างหน้า 1 วัน คือ ใส่ 0 ลงใน
วันศุกร์ที 6 มีนาคม เมืออ่าน ความหมายของวันที 0 ซึงแปลว่าสินสุดของวันที 6 มีนาคม นันคือ
ได้ความ หมายตรงกับทีเราต้องการ คือให้เริมในเช้าวันที 7 มีนาคม
ช่องทีระบายสีทึบ แสดงว่าเปนวันหยุดทีไม่มีการทํางาน เช่น วันที 8 มีนาคม เปนวันอาทิตย์ การ
นับวันทํางานจึงกระโดดข้ามวันทีไปเสีย
ให้ท่านจําหลักการไว้ว่า “เมือจะเริมโครงการวันทีเท่าใด ให้ใส่เลขศูนย์ไว้ ให้ชอ
่ งของวันก่อนหน้า
1 วัน ”
หากท่านจะเริมงานโครงการในวันที 26 มีนาคม ให้ท่านลองเติมหมาย เลขศูนย์ ลงในช่องปฏิทิน
ข้างบนนี และให้ใส่จํานวนวันทํางานไล่ไปเรือย ๆ จนครบวันทํางาน 8 วัน

เฉลย

15. ท่านต้องระลึกเสมอว่า ตัวเลขทีคํานวณได้ จะมีความหมายว่าเปนการสินสุด วันทีนัน ๆ เสมอ
เช่น ตัวเลขทีคํานวณได้เท่ากับ 4 (ดูเลขในกรอบเล็กของคําตอบข้างซ้าย นี) จะตรงกับวัน
ที30มีนาคม มีความหมายว่าสินสุดวันที 30 มีนาคม
งาน A มี E.S. = 2 E F = 4 จะเปลียนเปนวันทีได้ตามปฏิทินข้างซ้ายนี ดังนี
ดู E.S. = 2 ในปฏิทินตรงกับวันที 27 มี.ค. แปลว่าเริมได้ในเย็นวันที 27 มี.ค. แต่การเริมงาน ต้อง
สังให้ทําตอนเช้าเสมอ จึงต้องบอกว่าเริมได้วันรุง่ ขึนคือใน วันที 28 มี.ค.
ดู E.F. = 4 ในปฏิทินตรงกับวันที 30 มีนาคม แปลว่าเสร็จงานได้ในเย็นวัน ที 30 มีนาคม ซึงตรง
กับความเข้าใจของคนทัวไปอยูแ
่ ล้วว่าเสร็จงาน หมายถึง เสร็จตอนเย็น
ให้ท่านลองวันเริมงานและเสร็จงานของ B และ C ต่อไปนี
งาน B,L.F. = 3 เท่ากับเสร็จวันที....เดือน......
งาน C,E F. = 8 เท่ากับเสร็จวันที...เดือน......
งาน B,E.S. = 0 เท่ากับเริมวันที.....เดือน.....
งาน C,E.S. = 5 เท่ากับเริมวันที.....เดือน.....
เฉลย 28
3
16
1

มีนาคม
เมษายน
มีนาคม
เมษายน

16.ในคําถามตามกรอบที 15 หากท่านดูในคําตอบก็จะสรุปเปนหลักได้ง่าย ๆว่าถ้าจะเปลียนกํา
หนด
การเสร็จงาน (ทัง L.F. และ E.F) มาเปนวันที ก็อ่าน เทียบได้ตรงเลขจากปฏิทินเช่น L.F. = 3 ตรง
กับวันที 28 มี.ค. ก็ตอบว่า 28 มีนาคม เลย
แต่ถ้าจะเปลียนกําหนดการเริมงาน (ทัง ES และ LS) มาเปนวันทีต้อง อ่านวันทีในปฏิทินเลือน
ไปอีก 1 วัน เช่น E.S. = 4 ตรงกับวันที 30 มีนาคม ต้องตอบว่า 31 มีนาคม
จากปฏิทิน ตามคําตอบของกรอบที 14 ถ้างาน 2 มี ES = 3 ท่านจะสัง ให้คนงานทํางาน D ได้ ใน
วันที...เดือน.........(ก่อนตอบให้พิจารณาให้ดี ให้รอบคอบ)
เฉลย 30 มีนาคม (ดูคําอธิบายด้านล่าง)

17. หากท่านตอบว่าวันที 28 มีนาคม ท่านจะต้องกลับไปทบทวน กรอบที 15 ใหม่ หากท่านตอบ
ว่าวันที 29 มีนาคม ท่านคงจะลืมไปว่าวันที 29 มีนาคม เปนวันอาทิตย์ หรือวันหยุดทีไม่มีการทํา
งาน เราถึงได้ทําเปนสีดําในกรอบ เล็กไว้ คนงานงาน D จึงไม่มีโอกาสจะทํางานได้จนกว่าจะถึงวัน
ที 30
มีนาคม
(จบบทที 5)

แบบฝกหัดบทที 5
1. จงหาเวลาต่าง ๆ ของทุก ๆ งานในเน็ตเวิร์คนี หา Critical Path และเขียนแสดงเปน Chain
Barchart (เริมที E.Sทุก ๆ งาน) ใน Chain Barchart ให้แสดง การเริมโครงการทีวันจันทร์ที 1
ธันวาคม และมีการหยุดงานทุกวัน อาทิตย์

2. ถ้างานในข้อที 1 เริมทํางานในวันอาทิตย์ 1 มีนาคม และหยุดงานทุกวันเสาร์และอาทิตย์ให้หา
ES และ E F ของงาน A, F, K, และ H เปนกําหนดวันและ เดือน

3. ให้หาเวลาต่าง ๆ ลงในเน็ตเวิร์คนี แล้วเขียนเปน Chain Barchart โดยเริมที L.S

(ใช้เวลาประมาณ 60 นาที)

บทที 6
การนํา CPM ไปใช้งาน
1. ในบทนีจะเปนการสรุปขันตอนต่าง ๆ นับตังแต่ขันแรก จนกระทังถึงขันเมือ คํานวณเวลาต่าง ๆ
เสร็จสินแล้ว จะนําผลทีใช้ไปพิจารณาใช้สังการอย่างไร จึงจะได้งานทีเสร็จอย่างประหยัดทีสุด
ตรงตามเวลา และจะได้อธิบายถึงวิธีการ จัดกําลังคนงาน มิให้คนงานขาดแคลนหรือว่างงานอีก
ด้วย
ขันตอนในการทําแผนการก่อสร้างด้วยวิธี CPM มีขันตอนเปนชัน ๆ ดังนี
1. ศึกษาแบบการก่อสร้างให้เข้าใจถีถ้วน
2. แยกงานแต่ละส่วนในโครงการออกมาเปนงานย่อย ๆ แยกงานออกเปน
ส่วน ๆ ตามหลักการวิเคราะห์โครงการ
3. เริมเขียนเน็ตเวิร์ค เพือแสดงความสัมพันธ์ของงานเหล่านัน
4. ประมาณปริมาณงานในแต่ละงาน
5. ประมาณกําลังแรงงานทีจะใช้ และประมาณระยะเวลาการทํางานแต่ละงาน
6. คํานวณหาระยะเวลาการทํางานทังโครงการ และ Critical Path
7. ปรับช่วงเวลาการทํางานแต่ละ งานเพือให้
7.1 เสร็จตามกําหนดเวลาตามสัญญา
7.2 สามารถทํางานได้โดยปริมาณงานหรือเครืองจักร เครืองมือ ทีสมาเสมอตลอดงาน
(Resource Allocation)
7.3 เสร็จงานโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยทีสุด (Least Cost Scheduling)
8. สังงานตามแผนทีปรับปรุงขันสุดท้าย
9. ติดตามและแก้ไขแผนทีวางไว้เปนไปตามความเปนจริงตลอดระยะเวลาดําเนินงาน
เมือท่านอ่านถึงขันนี ท่านจะทราบว่าเมือท่านได้ทําแผนงานแบบ CPM มาจน ถึงขันคํานวณ
ระยะเวลาต่าง ๆ เสร็จแล้ว ท่านจะสังการให้คนงานทํางานตาม ผลทีคํานวณได้ทันทีเลยหรือไม่
...........
เฉลย ไม่, ต้องนําไปพิจารณาตามขันที 7 อีกต่อไป

2. เพือเปนการยกตัวอย่าง ทบทวนขันตอนต่างๆ ในการทําแผนการก่อสร้างด้วยวิธี CPM จึงจะ
อธิบายด้วยตัวอย่างการทําแผนงาน การก่อสร้างโครงการเล็ก ๆ “โครงการสร้างโรงรถ” ตังแต่ต้น
จนเสร็จใช้งานได้
ตัวอย่าง “โครงการสร้างโรงรถ"
ขันที 1 ศึกษาแบบ จากแบบก่อสร้างได้พบว่าลักษณะใหญ่ ๆ ของโรงรถ คือ หลังคามุงกระเบือง,
โครงหลังคาไม้, เสาไม้, พืนคอนกรีตวางบนดิน ขนาด 40 ตารางเมตร
ขันที 2 แยกงาน จากการศึกษาแบบ เราสามารถแยกออกเปนงานย่อย ๆ เริมตังแต่งานแรกสุดที
ต้องทํา และงานต่อ ๆ ไป การแยกงานออกมาในขัน นี อาจจะยังไม่ครบทุกงานก็ได้เพราะ จะ
สามารถเพิมเติมได้ในขันเขียนแผนผัง ให้สมบูรณ์อีกครัง งานทีแยกออกมาเปนส่วน ๆ ขันแรกมี
ดังนี วางผัง,

ขุดดินฐานราก, ตอกเข็ม, เทฐานราก, บ่มฐานราก, ถอดแบบ, ถมและ บดอัดดิน, ตังเสา-ทําโครง
และมุงหลังคา, เทพืน, สังทํารางนาสังกะสี, ติดตัง รางนา
ขันที 3 เขียนแผนผังเน็ตเวิรค
์ ความสัมพันธ์ของงาน ตามงานทีแยกไว้ตามขัน ที 2 และเพิมเติม
รายละเอียดของงานบางงานเพิมเข้าไปด้วย เน็ตเวิร์คทีเขียนข้าง ล่างนี เขียนให้มีลําดับการทํา
งาน ประการหนึงว่าจะต้องทําหลังคาให้เสร็จก่อน แล้วจึงเทพืนได้ เพือกันฝนไม่ให้ถูกคอนกรีต
ขณะเทพืน

รูปที 1 เน็ตเวิร์ค แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละงาน (มีข้อผิดพลาดทีจุด 8) การเขียนแผนผัง
เน็ตเวิร์คให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ในทีเดียวนัน เปนสิงทีทําได้ยาก ในการทํางานจริงๆ นัน ผู้เขียน
เน็ตเวิร์ค จะต้องกลับมานังพิจารณาเน็ตเวิร์คที ร่างไว้ว่าได้ความสัมพันธ์ถูกต้องทุกจุดหรือไม่ ซึง
เปนขันตอนทีสําคัญมาก ดังนันจึงขอให้ท่านลองพิจารณารูปที 1 ทีจุดที 8 ว่ามีความสัมพันธ์ไม่
ถูกต้อง อย่างไร แล้วแก้ให้ถูกต้อง
เฉลย ลูกศรดัมมีแสดงความสัมพันธ์ว่า“ ติดตังรางนา” ต้องรอให้“ผูกเหล็กตะแกรงพืน” เสร็จ
ก่อน ซึงไม่เกียวข้องกันเลย จึงจะต้องแยกความสัมพันธ์นออกจากกั
ี
นไม่ให้เกียวข้องโดยใส่ดัมมี
เพิมเข้าไปทีจุด 8 ดังทีแสดงไว้ ในรูปถัดไป

3. รูปที 2 นีได้แก้ไขความสัมพันธ์ทีจุด 8 ให้ถูกต้องแล้วเราจึงจะไปทําขันที 4 และขันที 5 ต่อไปได้

รูปที 2 แผนผังแบบ Aurow Diagram แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละงาน (แก้ไข แล้ว)
ขันที 4 ประมาณปริมาณงานในแต่ละงาน ตามวิธีถอดแบบและการตีราคา
ขันที 5 ประมาณกําลังแรงงานทีจะใช้และประมาณระยะเวลาการทํางานแต่ละ งาน ขันที 4 และ
ขันที 5 นีแสดงวิธีการในตารางที 1 จํานวนคนงานทีใช้แต่ละวันให้ประมาณขึนก่อนจากประมาณ
คนงานทีควรจะมี ในการทํางานนัน ๆ ตามปกติ จํานวนวันทีใช้ในการทํางานได้จากการคํา นวณ
จากสถิติแรงงานตามทีให้ไว้ในภาคผนวก หรือจากการสอบถามช่างผู้ทํา งานให้ประมาณเวลาให้

ตารางที 1
ระยะเวลาการทํางานและปริมาณแรงงานในแต่ละงาน

ให้ท่านสังเกตจากตารางที 1 ว่ามีงานประเภทใดบ้างทีไม่จําเปนต้องใช้คน งานทีบริเวณก่อสร้าง
เลย

เฉลย 1. งานสังทําของมาส่งเช่น“สังทํารางนา”
2. งานประเภทรอเวลาให้แห้งให้แข็งตัว เช่น งานบ่มคอนกรีต
3. ดัมมี ไม่ใช่งานแต่จะแสดงว่างานอะไรสัมพันธ์กับใครเท่านัน

4. เมือได้ระยะเวลาการทํางานของทุกๆงานแล้ว ก็จะดําเนินการคํานวณเวลาต่างๆได้ต่อไป
ขันที 6 คํานวณหาระยะเวลาทํางานทังโครงการ และ Critical Path การคํานวณเวลา ต่างๆ
ตามรูปที 2 ได้จากวิธีการคํานวณในเน็ตเวิร์ครูปที 3 เราจะสามารถดูความหมายของตัวเลขนี
เข้าใจได้ง่าย ถ้านําแผนผัง CPM มาเขียนเปนแบบบาร์ชาร์จทีมีความสัมพันธ์ Chain Barchart ดัง
ในรูปที 4

บาร์ชาร์ท แบบนีมีประโยชน์มาก ในการทราบช่วงเวลาการทํางาน แต่ละงานเปรียบเทียบกัน
ทันทีแบบบาร์ชาร์ทและสร้างความสัมพันธ์แบบ CPM ด้วย ท่านจะสังเกตได้อีกว่าระยะเวลาที
เลือนได้ของแต่ละงานทีเราเรียกว่า Float นันแสดงไว้ในบาร์ชาร์ทนีชัดเจน งานทีมีFloatมาก
ทีสุดในรูปที 4 คืองาน………
เฉลย ผูกเหล็กพืน
5. คันที 1 ถึงขันที 6 เปนความรู้เก่าทีท่านได้ทราบมาจากบทต้นๆแล้วในเนือหาต่อไปท่านจะได้
ทราบวิธีการสําคัญก็คือวิธีการเร่งงานให้เสร็จตามกําหนดและจัดจํานวนกรรมกร
ขันที 7 การปรับช่วงเวลาการทํางาน เมือผ่านขันที 6 เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทราบว่า ระยะ
เวลาทังโครงการจะเสร็จภายในเวลาเท่าใดอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าสัญญาณใดก็ได้ทังนี

เพราะเราได้ประมาณเวลาการทํางานแต่ละงานโดยสมมติจํานวนคนงานจํานวนหนึงขึนก่อน
(
ตามตารางที 1) แต่ถ้าหากเสร็จงานไม่ทันตามสัญญาเราก็จะต้องเพิมกําลังคนหรือเครืองมือให้
มากกว่าเดิมทีประมาณไว้เพือเร่งให้เสร็จเร็วขึนการเร่งงานให้เสร็จเร็วขึนนันอาจจะทําได้หลายวิธี
แต่วิธีการ
Least Cost Scheduling จะสามารถเลือกวิธีการเร่งงานให้เสร็จตามกําหนดโดยประหยัดทีสุดใน
โครงการสร้างโรงรถนีเราได้ระยะเวลาการเสร็จงานจากการประมาณกําลังพลครังแรก ปรากฏว่า
งานจะเสร็จภายใน 18 วันสมมุติว่าสัญญาก่อสร้างต้องการให้คนงานเสร็จภายใน 15 วันดังนันจะ
ต้องลดเวลาการทํางานลง 3 วันจากกําหนดเดิม เพือให้งานเสร็จตามสัญญา การทีจะให้งานเสร็จ
เร็วขึนนันหากดูจากรูปที 4 จะพบว่าเราจะต้องลดเวลาการทํางาน ของงานทีเปน Critical
Activity จึงจะได้ผล
ให้ดูจากรูปที 4 ทีเปนบาร์ชาร์ทให้ท่านลดเวลาการเตรียมแบบฐานรากลง 1 วันจะช่วยลดเวลา
การทํางานจาก 18 วันลงมาเท่าใด……….
ถ้าท่าน ลดเวลาการขุดดินลงได้ 1 วัน จะลดเวลาการทํางานของทังโครงการได้เท่าใด
เฉลย - ไม่ลดเลยเพราะงานเตรียมแบบฐานรากไม่ใช่ Critical Activity
- ลดลงได้ 1 วันเพราะงานนีเปน Critical Activity
6. ถ้าเราลดเวลาการทํางานของ Critical Activity ใดๆก็ตามก็จะสามารถลดเวลาการทํางานของ
ทังโครงการลงได้เท่าทีลดในงานนันๆ รวมกัน แต่งาน Critical Activity ในโครงการสร้างโรงรถนี
มีอยูร่ ายงาน เราจะต้องเลือกลดเวลาการทํางานของงานทีเสียเงินเพิมขึนน้อยทีสุดจึงจะประหยัด
ดังนันเราจะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายวิธีแบบต่างๆ เปรียบเทียบกัน
วิธีการลดเวลาการทํางานและค่าใช้จ่ายของงานเหล่านีได้ศึกษาและนํามาเปรียบเทียบกันตาม
ตารางที 3 เพือเลือกวิธีการทํางานให้เสร็จภายใน 15 วันโดยประหยัดทีสุด

ตารางที 3 ค่าใช้จ่ายและวิธีการลดเวลการาทํางาน
จากตารางที 3 นีให้ท่านลองสังว่าจะลดเวลาการทํางาน ของงานใดบ้าง มา 1 วิธี ให้งาน
เสร็จภายใน 15 วัน( ไม่จําเปนต้องคิดในขันนีว่าวิธีของท่านประหยัดทีสุดหรือไม่)

เฉลย 1. ลดขุดดิน 1 วันและงานเสาร์อก
ี 2 วัน
2. ลดบ่ม 2 วันและติดรางนา 1 วัน
3. วิธอ
ี ืนๆนอกจากนีให้ดูในกรอบที 7
7. การทีจะเลือกเวลาการทํางานลง 3 วัน เลือกทําได้หลายวิธีนอกจากนีทีเฉลยไว้ขอยกตัวอย่าง
มาเปรียบเทียบราคา 3 วิธีคือ
ก. เลือกเช่ารถมาตัดและบด ลดได้ 3 วันเสียค่าใช้จ่ายรวม
3,000 บาท
ข. เรียกเพิมช่างและกรรมกรทําเสาและหลังคารถได้ 2 วัน เสียค่าใช้จ่าย 300 บาท
เลือกเพิมช่างติดรางนารถได้ 1 วัน เสียค่าใช้จ่าย
150 บาท
ดังนันรวมลดได้ 3 วันรวม
450 บาท
ค. เรียกตัดงานบ่มคอนกรีตทิงไปโดยยอมเสียไม้แบบฐานรากไปเลย
ไม่ต้องรอถอดแบบรถได้ 2 วันเสียค่าใช้จ่ายค่าไม้แบบ
200 บาท
เลือกเพิมกรรมกรขุดดินลดได้ 1 วันเสียค่าใช้จ่ายค่าคนงาน
60 บาท
ดังนัน รวมรดลงได้ 3 วันรวม
260 บาท
ให้ท่านตัดสินใจว่าจะลดเวลาการทํางานของงานใดบ้างเพือให้งานโครงการนีจากเดิมเสร็จ
ภายใน18 วันมาเสร็จภายใน 15 วันตามสัญญาโดยประหยัดทีสุด
เฉลย ค ประหยัดทีสุด
8. จะเห็นได้ว่าวิธีการแบบ ค.ประหยัดทีสุดโดยเสียเงินเพิมอีก 260 บาทงานก็จะเสร็จภายใน 15
วัน เร็วขึนกว่าเดิม 3 วัน และต้องแก้ไขตารางที 1 ในเรืองจํานวนคนงาน และระยะเวลาใหม่ดังนี

ให้ท่านแก้ไขเน็ตเวิร์คและเวลาของงานต่างๆทีถูกแก้ไขให้เปนไปตามแผนใหม่ท่านจะต้องแก้ไข
เน็ตเวิร์คในรูปที 3 ตรงจุดใดบ้าง
เฉลย 1. ตัดงานบ่มออกหรือให้เวลาของงานบ่ม = 0
2. เปลียนเวลาของงานขุดดินเปน 1 วัน
3. คํานวณเน็ตเวิรค
์ ใหม่

9. เน็ตเวิร์คทีแก้ไขและมีการคํานวณใหม่แล้วจะได้เปนดังนี

ในรูปที 5 นี แสดงถึงเน็ตเวิร์คทีผ่านขันการปรับช่วงเวลาการทํางานตามขันที 7 ไปแล้วส่วนหนึง
เปนเน็ตเวิร์คทีทํางานเสร็จตามกําหนดภายใน 15 วันโดยประหยัดทีสุด ในขันต่อไปนีเราจะคํานึง
ถึงปริมาณคนงานทีต้องจัดหามาให้ได้ทํางานตามแผน สมมุติว่าถ้าสังให้คนงานทุกงานมาเริมงาน
ตาม E.S. หมดทุกๆงานจํานวนกรรมกรในวันแรกๆ จะสูงเกินทีเราจะหาคนงานมาตามจพนวนได้
ดังเช่นทีแสดงในรูปที 6 นี

รูปที 6 เปนปริมาณคนงานทีจะต้องใช้แต่ละวัน เพือให้งานเสร็จภายใน 15 วัน โดยสังให้เริม
ทํางาน งานทุกงานในวันแรกทีสามารถทําได้(E.S) จํานวนช่างไม้ในวันแรก(ดูรูปที 6) จะต้องใช้
รวม 3 คน ทังนีเพราะเราสังให้เริมวางผังซึงต้องใช้ชา่ งไม้ 1 คน เริมงานพร้อมๆกัน กับการเตรียม
แบบฐานรากทีใช้คนงานอีก 2 คนพร้อมๆกัน รวมเปน 3 คน ถ้าวันแรกท่านหาช่างไม้ได้เพียงคน
เดียว ท่านจะสังให้เขาทํางานอะไร, เพราะเหตุใด, และจะเลือนงานทีเหลือ ไปทําวันใด….
เฉลย ต้องทํา“วางผัง”ก่อนเพราะเปน Critical Activity มีความสําคัญทีสุดงานทําแบบ
ฐานรากมี Float แสดงว่าเลือนไปทําวันถัดไปได้
10. งานทีมี Float หรือเปนงานทีไม่ใช่ Critical นันสามารถเลือนไปทํางานในวันทีๆ มีปริมาณคน
งานว่างอยูไ่ ด้ดังเช่น ผูกเหล็กพืนไม่ควรเร่งทําตังแต่วันแรก เพราะมีเวลาเหลืออยูม
่ ากอาจรอให้

คนงานชุดทีตัดเหล็กฐานรากตัดเสร็จแล้ว จึงมาทําการตัดเหล็กนันต่อก็ได้งานเตรียมแบบฐานราก
ก็สามารถเลือนออกไปได้อีกเช่นเดียวกันตามทีแสดงไว้ในรูปที 7

รูปที 7 ปริมาณคนงานทีจัดแล้วเพือให้งานเสร็จภายใน 15 วันและจํานวนคนงานสมาเสมอมาก
ทีสุดในแต่ละวัน พร้อมทังกําหนดวัน-เดือน ทีทํางานโดยทํางานหยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด
ราชการ
จากแผนงาน CPM ทีสมบูรณ์แล้วดังทีแสดงในรูปที 7 จะเปนแผนทีเราทราบได้ว่าในแต่ละวัน เรา
จะต้องทํางานอะไรบ้าง และจะต้องใช้คนงานประเภทอะไร จํานวนเท่าใดบ้าง ซึงมีประโยชน์ใน
การเตรียมงานล่วงหน้าเปนอย่างมาก ถ้าเราเริมงานนีในวันที 20 มีนาคม อยากทราบว่าในวันที
24 มีนาคมจะต้องทํางานอะไรบ้าง และใช้คนงานประเภทใดและจํานวนเท่าใด (ดูจากรูปที 7)

เฉลย ทํางาน
1. ถมและบดอัด
2. ผูกเหล็กพืน
จํานวนคน
กรรมกร 2 คนช่างเหล็ก 1 คน
( จบบทที 6)

แบบฝกหัดท้ายบทที 6
(1)ให้ท่านทําแผน CPM วางขันตอน การเตรียมการเดินทางไปญีปุนและสหรัฐอเมริกา งานทีท่าน
ต้องทํามีดังนี
1.ทํา Passport
( ดูรายละเอียดงานทีต้องทําจากแบบฝกหัดท้ายบทที 2)
2.ทํา Visa เข้าประเทศญีปุน ( ดูรายละเอียดงานทีต้องทําจากแบบฝกหัดท้ายบทที 2)
3.ทํา Visa เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1 ต้องมีรูปถ่ายกระดาษแบบมันและยาวพิเศษ 2 ใบ
3.2 ต้องมีใบรับรองหลักฐานการเงินการธนาคาร
3.3 ต้องมีใบอนุญาตจากผู้จัดการหรือปลัดกระทรวง(ข้าราชการ)ให้เดินทางได้
3.4 ต้องไปให้เจ้าหน้าทีสถานทูตสัมภาษณ์ด้วยตนเองตอนเช้า 7.30 -12.00 น
3.5 ต้องใช้ Passport 1 วัน
4. ซือตัวเครืองบิน
5. ทําใบขับขีสากล
5.1 ต้องมีใบสําเนาทะเบียนบ้าน
5.2 ต้องมีรูปถ่าย 2 รูป
5.3 ต้องมี Passport ไปแสดง
6. แลกเงินไปต่างประเทศ
6.1 ต้องแสดง passport ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง
7. ขออนุญาตใช้เครดิตการ์ดในต่างประเทศ
7.1 ต้องใช้ Passport 1 วัน
สมมุติว่าท่านต้องเดินทางวันที 15 กุมภาพันธ์ 2525 ให้ท่านทําแผนแบบในตัวอย่างบทที 6 เปน
แบบปฏิทินทีมีวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

