
บทท่ี 6 
การประยุกตใชแนวคิด PERT/CPM 

 
จากทฤษฎีการคํานวณดวยวิธีPERTและCPMนั้น ผูศึกษาไดนํามาประยุกตเพื่อใหการ

พัฒนาระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัดนั้นไดมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เนื่องจากมีระบบท่ีชวยใหการบริหารโครงการของบริษัทประสบความสําเร็จและบรรลุตาม
เปาหมายท่ีต้ังไว 

 
6.1 การวิเคราะหขายงาน PERT/CPM  

การวิเคราะหขายงาน PERT/CPM มีวัตถุประสงคเพื่อหาวิถีวิกฤตของโครงการ 
ข้ันตอนการวิเคราะหขายงานประกอบดวย 

การแยกแยะงาน (job berakdown) เปนข้ันตอนการแจกแจงของกิจกรรมตางๆ ท่ี
จําเปนตองทําในโครงการท้ังหมดวา มีกิจกรรมอะไรบางท่ีตองทํา กิจกรรมตางๆ มีความสัมพันธ
กันอยางไร กิจกรรมใดตองทํากอน กิจกรรมใดตองทําหลัง 

การประมาณการเวลาของกิจกรรม (activity time estimation) เปนการประมาณการ
เวลาท่ีตองใชทําแตละกิจกรรมโดยอาศัยผูชํานาญงานในแตละกิจกรรม สําหรับขายงาน CPM การ
ประมาณการจะทําโดยประมาณการเพียงคาเดียว โดยถือวาคานี้มีความเปนไปไดมากท่ีสุด มีโอกาส
นอยมากท่ีจะเกิดความคลาดเคล่ือน 

วิธีของPERT ในการประมาณการเวลาแลวเสร็จของกิจกรรมจะถือวาเวลาการทํา
กิจกรรมมีลักษณะการแจกแจงแบบเบตา การประมาณการเวลาสําหรับกิจกรมจะตองประมาณการ 
3 จุด คือ a m  และ b โดยท่ี 

a หมายถึงเวลาท่ีคาดวาจะทํากิจกรรมแลวเสร็จไดเร็วท่ีสุด (optimistic time) 
b หมายถึงเวลาท่ีคาดวาจะทํากิจกรรมแลวเสร็จไดชาท่ีสุด (pessimistic time) 
m หมายถึงเวลาท่ีเปนไปไดมากท่ีสุดท่ีจะทํากิจกรรมแลวเสร็จ (most likely time) 
จากทฤษฎีของการแจกแจงแบบเบตา ทําการคํานวณหาคาคาดหมายของเวลาแลวเสร็จ

ของกิจกรรมจากสูตร 
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จากนั้นจึงคาคาดหมาย t แทนเวลาแลวเสร็จของกิจกรรม เพื่อใชในการวิเคราะห
ขายงานตอไป 

เนื่องจากเวลาแลวเสร็จของกิจกรรมสําหรับขายงาน PERT มีการแจกแจงแบบเบตา 
ดังนั้นเวลาแลวเสร็จของแตละกิจกรรมจึงมีคาความแปรปรวน ( V ) ซ่ึงคํานวณไดจากสูตร 
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คาความแปรปรวน ( V ) นี้จะใชเพื่อหาคาความนาจะเปน ท่ีโครงการจะเสร็จภายใน
เวลาท่ีกําหนด 
 

พื้นฐานการวิเคราะหขายงานในการคํานวณหาวิถีวิกฤตจําเปนตองทราบถึงนิยามตางๆ 
ท่ีใชในการวิเคราะหดังตอไปนี้คือ 

เวลาเร่ิมตนเร็วท่ีสุด (earliest start, ES) หมายถึง เวลาเร็วท่ีสุดท่ีกิจกรรมจะสามารถ
เร่ิมตนทําได 

เวลาแลวเสร็จเร็วท่ีสุด (earliest finish, EF) หมายถึง เวลาเร็วท่ีสุดท่ีกิจกรรมสามารถทํา
เสร็จได 

เวลาเร่ิมตนชาท่ีสุด (Latest start, LS) หมายถึง เวลาชาท่ีสุดท่ีกิจกรรมจะสามารถ
เร่ิมตนได โดยไมทําใหเวลาแลวเสร็จของโครงการลาชาไปกวาท่ีวางแผนไว 

เวลาแลวเสร็จชาท่ีสุด (Latest finish, LF) หมายถึง เวลาชาท่ีสุดท่ีกิจกรรมจะสามารถ
ทําเสร็จได โดยไมทําใหเวลาแลวเสร็จของโครงการลาชาไปกวาท่ีวางแผนไว 

Slack เวลาสํารองเหลือ หมายถึงเวลาท่ีกิจกรรมนั้นสามารถเล่ือนออกไปได โดยไมทํา
ใหเวลาท้ังหมดของโครงการลาชา 
 

การคํานวณเวลาเร่ิมตนเร็วท่ีสุด (ES) และเวลาแลวเสร็จเร็วท่ีสุด (EF) ทําโดยอาศัย
หลักเกณฑสําคัญ 2 ประการ คือ 

1) เวลาแลวเสร็จเร็วท่ีสุดของกิจกรรมมีคาเทากับเวลาเร่ิมตนเร็วท่ีสุดของกิจกรรม
บวกกับเวลาท่ีใชในการทํากิจกรรมนั้น ซ่ึงสามารถเขียนเปนความสัมพันธ คือ 

EF = ES + t 
เม่ือ t เปนเวลาในการทํากิจกรรม 
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2) สําหรับวงกลมท่ีมีกิจกรรมเขาเพียงกิจกรรมเดียว ES ของกิจกรรมตางๆ ท่ีออกจาก
วงกลมนั้น จะมีคาเทากับ EF ของกิจกรรมท่ีเขาสูวงกลม แตถามีกิจกรรมหลายกิจกรรมเขาท่ีวงกลม 
ES ของกิจกรรมท่ีออกจากวงกลมมีคาเทากับคา EF ท่ีมากท่ีสุดของกิจกรรมท่ีเขาวงกลม  
 

การคํานวณเวลาเร่ิมตนชาท่ีสุด (LS) และเวลาแลวเสร็จชาท่ีสุด (LF) จะคํานวณ
ยอนกลับจากกิจกรรมสุดทายไปยังกิจกรรมแรก และทําไดโดยอาศัยหลักเกณฑท่ีสําคัญ 2 ประการ 
คือ 

1) เวลาเร่ิมตนชาท่ีสุดของกิจกรรมมีคาเทากับเวลาแลวเสร็จชาท่ีสุดของกิจกรรม ลบ
ดวยเวลาท่ีใชในการทํากิจกรรมนั้น 

2) สําหรับวงกลมท่ีมีกิจกรรมออกจากวงกลมเพียงกิจกรรมเดียว LF ของกิจกรรมท่ี
เขาสูวงกลมมีคาเทากับ LS ของกิจกรรมท่ีออกจากวงกลมนั้น แตถามีกิจกรรมออกจากวงกลมหลาย
กิจกรรม LF ของกิจกรรมท่ีเขาวงกลมจะมีคาเทากับ LS ท่ีนอยท่ีสุดของกิจกรรมท่ีออกจากวงกลม  

 
6.2 การคํานวณดวยวิธีของPERTและCPM   

จากสูตรของการหาวิถีวิกฤติหรือเสนทางวิกฤตของโครงการดังไดกลาวไวแลวนั้น ผู
ศึกษาจึงไดนําสูตรท้ังหมดนั้นมาปรับประยุกตใชกับระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร
บริษัทอินคอน จํากัด ในสวนของระบบการจัดการโครงการโดย PERT/CPM กระบวนการในการ
นําเขาขอมูลเพื่อนํามาคํานวณหาคาตางๆของสูตรคํานวณดวยวิธีPERTและCPMของระบบ มี
กระบวนการคํานวณดังแสดงในรูปท่ี 6.1 และ 6.2 
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START

Get Tasks List of Project

Is Beginning Task ?

Add PERT
SET m= Estimated day

E=0,T = (a+b+4m)/6
EF = T, V=((a-b)/6)²

There are others task wait for this task ?

Add waiting tasks
to dependencies task list

Get task from this 
project

Yes

Yes

There are tasks in List

Yes

There are tasks in 
dependencies task list

No

Get Task from 
dependencies task list

Get blocking tasks
Add PERT

SET  m= Estimated day
E= max of blocking tasks EF

T = (a+b+4m)/6, EF= E+T
V=((a-b)/6)²

There are others task wait for this task ?

Add waiting tasks
to dependencies task list

Yes

Yes

No

Get PERT list

Is Ending Task ?

SET L= MAX(E) , 
Slack = L - E

There are others task blocked this task ?

Add waiting tasks
to blocked task list

Get task from 
PERT List

Yes

Yes

There are tasks in List

Yes

There are tasks in blocked task list

No

Get Task from blocked 
task list

SET L=minimum L of dependencies task -T
Slack = L - E

There are others task blocked this task ?

Add waiting tasks
to blocked task list

Yes

Yes

No

END

รูป 6.1 กระบวนการคํานวณดวยวิธีของ PERT 
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START

Get Tasks List of Project

Is Beginning Task ?

Add CPM
SET ES=0, EF= Task estimated day

There are others task wait for this task ?

Add waiting tasks
to dependencies task list

Get task from this 
project

Yes

Yes

There are tasks in List

Yes

There are tasks in 
dependencies task list

No

Get Task from 
dependencies task list

Get blocking tasks
Add CPM

SET EF = max of blocking tasks EF 

There are others task wait for this task ?

Add waiting tasks
to dependencies task list

Yes

Yes

No

Get CPM list

Is Ending Task ?

SET LF= MAX(EF) , 
LS = LF-Task estimated day

Slack = LS-ES

There are others task blocked this task ?

Add waiting tasks
to blocked task list

Get task from 
CPM List

Yes

Yes

There are tasks in List

Yes

There are tasks in blocked task 
list

No

Get Task from blocked 
task list

SET LF=minimum LS of dependencies task
LS = LF-Task estimated day

Slack = LS-ES

There are others task blocked this task ?

Add waiting tasks
to blocked task list

Yes

Yes

No

END

รูป 6.2 กระบวนการคํานวณดวยวิธีของ CPM 
 

จากรูป 6.1 และ รูป 6.2 สามารถอธิบายกระบวนการคํานวณไดดังนี้ 
1) ดึงขอมูลโครงการท่ีเลือกจากรายการโครงการตางๆ 
2) นําขอมูลงานของโครงการนั้นมาคํานวณทีละงาน เร่ิมจากการคํานวณคา ES ระบบ

จะเร่ิมดวยการดูวางานใดเปนงานเร่ิมตน ถางานนั้นเปนงานเร่ิมตนจึงคํานวณดวยการใหคาของ 
PERT ดังนี้ 



 52

m= Estimated day 

E=0 

T = (a+b+4m)/6 

EF = T 

V=((a-b)/6)² 

และใหคาการคํานวณโดย CPM ดังนี้ 

ES=0 

EF= Task estimated day 

3) ใหคา ES ของงานแรกเปน 0 เสมอ เม่ือคํานวณงานแรกเสร็จ ก็จะดูตอวามีงานใด
เปนงานถัดไป ก็ทําการเพ่ิมงานนั้นรอไวในรายการงานท่ีตองทําตอ จากนั้นหาคา ESของงานถัดไป
ตอ โดยนําคา ES ของงานแรกมาบวกกับเวลางานของงานถัดไป ทําการคํานวณหาคา ES ไปจนครบ
ทุกงาน 

4) การหาคา EF ก็มีกระบวนการเหมือนกัน ซ่ึงจะนําคา ES ท่ีไดบวกกับเวลางานและ
กรณีท่ีมีงานสองงานใหคํานวณ ระบบก็จะเลือกเก็บคา EF ท่ีมากสุดในการคํานวณตอ โดยใหคา
ดังนี้ 

m= Estimated day 

E= max of blocking tasks EF 

T = (a+b+4m)/6 

EF= E+T 

V=((a-b)/6)² 
และคาของ CPM เปน 

EF = max of blocking tasks EF  
 

5) หากการคํานวณงานมาถึงงานสุดทายก็จะทําการคํานวณยอนกลับเพื่อหาคา LF 
และ LS ระบบจะรูคา LF จากเง่ือนไขท่ีวา คา LF คือคาสูงสุดของ EF หาคา LS ดวยการเอาคา LF 
ลบดวยเวลางาน และกรณีท่ีงานสองงานท่ีตองคํานวณ ระบบจะเลือกเก็บคา LS ท่ีนอยสุดเพื่อนําไป
คํานวนตอ จึงใหคาPERT เปน 

L = MAX(E)  
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Slack = L – E 
L = minimum L of dependencies task -T 
Slack = L – E 

และคา CPM เปน  
LF = MAX(EF)  

LS = LF-Task estimated day 

Slack = LS-ES    

LF = minimum LS of dependencies task 

LS = LF-Task estimated day 

Slack = LS-ES 

คาSlack คํานวณมาจากคา LS – ES คือคาเวลาที่ยอมใหเล่ือนเวลาทํางานออกไปได 
ระบบก็จะทําการหาเสนทางวิกฤติจากคา Slack ท่ีลบกันแลวไดเทากับศูนย 

Critical path คือ  คาSlack = 0 
ระบบจะเก็บคาของเสนทางท่ี เปนศูนยไว  แลวสุดทายก็นํามาแสดงผล  จาก

กระบวนการคํานวณของระบบดังกลาวนั้น จึงสามารถพัฒนาโปรแกรมในสวนของการกําหนดงาน
ท่ีมีการปอนขอมูลตางๆท่ีระบบจะนําขอมูลนั้นมาทําการคํานวณดวยสูตรของPERT/CPM 

ขอมูลท่ีระบบนําคามาคํานวณดวยวิธีPERT มีดังนี้ 
- คาการกําหนดวันเร่ิมตนงาน ( Estimate Task Start ) 
- คาการกําหนดวันส้ินสุดงาน ( Estimate Task Finish ) 
- คาของงานท่ีตองทําใหเสร็จกอน ( Task Dependencies ) 
- คาคาดวาจะทํางานแลวเสร็จไดเร็วท่ีสุด ( Optimistic time ) 
- คาคาดวาจะทํางานแลวเสร็จไดชาท่ีสุด ( Pessimistic time ) 

ขอมูลท่ีระบบนําคามาคํานวณดวยวิธีCPM มีดังนี ้
- คาการกําหนดวันเร่ิมตนงาน ( Estimate Task Start ) 
- คาการกําหนดวันส้ินสุดงาน ( Estimate Task Finish ) 
- คาของงานท่ีตองทําใหเสร็จกอน ( Task Dependencies ) 

จากคาของขอมูลดังกลาวนั้นจึงแสดงเปนหนาจอการกําหนดงานเพื่อนําเขาขอมูลคา
ตางๆในการนําไปคํานวณดวยวิธีPERTและCPM ดังแสดงในรูป 6.3 
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รูป 6.3 หนาจอการนําเขาขอมูลคาตางๆในการนําไปคํานวณดวยวิธีPERTและCPM 
 

จากรูป 6.3 สามารถอธิบายกระบวนการปอนขอมูลและการนําขอมูลมาทําการคํานวณ
ไดดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 คือ การกําหนดงาน โดยเลือกโครงการกอนแลวทําการปอนช่ืองาน ระบบ
จะเก็บวาโครงการท่ีเลือกนั้นมีงานใดอยูแลวบาง จะนําขอมูลงานท่ีไดกําหนดไวกอนหนามาแสดง 

ข้ันตอนท่ี 2 คือ การเลือกงานท่ีจะตองทําใหเสร็จกอนงานที่กําลังทําการกําหนด หาก
กําหนดวางานท่ีกําลังปอนนั้นจะตองทําตอจากงานใดบางใหเลือกตรงชองของงานนั้น เพื่อใหระบบ
ทําการเก็บคาขอมูลของงานน้ันๆมาทําการคํานวณโดยสูตร การเลือกงานท่ีตองทําใหเสร็จกอนมี
ความสําคัญตอการคํานวณ เนื่องจากจะทําใหการหาเสนทางวิกฤตไดถูกตอง 

ข้ันตอนท่ี 3 คือ การกําหนดวันเร่ิมตนงานและวันส้ินสุดงาน เนื่องจากระบบจะทําการ
คํานวณจํานวนวันทํางานท้ังหมด เพื่อนําจํานวนวันนั้นไปคํานวณ การปอนขอมูลวันเร่ิมตนและ
ส้ินสุดงานนั้นจะมีความสําคัญกับการคํานวณเปนอยางมาก หากมีการเปล่ียนวันเร่ิมตนและส้ินสุด
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งานใหมก็จะมีผลโดยตรงกับการคํานวณหาเสนทางวิกฤตและอาจมีผลทําใหเสนทางวิกฤตตอง
เปล่ียนแปลงไปหลังจากการคํานวณใหมแลว 

ข้ันตอนท่ี 4 คือ การปอนคาคาดวาจะทํางานแลวเสร็จไดเร็วท่ีสุดและคาคาดวาจะ
ทํางานแลวเสร็จไดชาท่ีสุด การปอนคาท้ังสองนี้เปนการนําคาไปทําการคํานวณโดยวิธีของ PERT 
เทานั้น ซ่ึงทําตามหลักการคํานวณของ PERT คาการคาดคะเนน้ันผูจัดการโครงการซ่ึงเปน
ผูปอนขอมูลนั้นจะตองมีความรูในหลักการคํานวณโดย PERT และอาศัยแนวคิดจากประสบการณ
การทําโครงการท่ีผานมาเพ่ือใหไดผลการคํานวณท่ีสามารถชวยจัดตารางเวลาการดําเนินโครงการ
ใหบรรลุเปาหมาย การปอนคาคาดคะเนดังในรูป 6.3 นั้นมีคากําหนดวันทํางานท้ังหมด 3 วัน ดังนั้น
คาคาดวาจะทํางานแลวเสร็จไดเร็วท่ีสุดนั้นจะมีต้ังแต 1 วันข้ึนไป และในทางกลับกันคาคาดวาจะ
ทํางานแลวเสร็จไดชาท่ีสุดนั้นก็มีต้ังแต 1 วันข้ึนไปเชนกัน ดังนั้นผูปอนขอมูลตองใชความชํานาญ
และประสบการณในการพิจารณาปอนขอมูล 

จากการปอนขอมูลตามข้ันตอนตางๆนั้นระบบก็จะทําการคํานวณตามสูตร ซ่ึงจะไดผล
การคํานวณออกมาท้ังวิธี PERT ดังรูป 6.4 และการคํานวณวิธี CPM ดังรูป 6.5 
 

 
รูป 6.4 ผลการคํานวณดวยวธีิ PERT 
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รูป 6.5 ผลการคํานวณดวยวธีิ CPM 

 
ดวยทฤษฎีการคํานวณและกระบวนการคํานวณตางๆท้ังหมดท่ีไดกลาวมานั้นท่ีผูศึกษา

ไดนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด 


