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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการนําเอาวิธี PERT(PROGRAM EVALUTION 
AND REVIEW TECHNIQUE) และ CPM (CRITICAL PATH METHOD) มาช่วยวางแผนขั้นตอน
การทาํงานด้านระบบไฟฟ้ากาํลัง และระบบไฟฟ้าสื่อสารเพ่ือลดระยะเวลาในการทาํกจิกรรมต่างๆ ลง โดย
โครงการที่ได้นาํมาศึกษาคือโครงการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี  

จากผลการศึกษาพบว่าสามารถช่วยลดระยะเวลาในการดําเนินงานจากเดิม 52 วัน โดยมี
ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการถอดท่อสายของอุปกรณ์และการเขียนแบบแนว
เดินท่อร้อยสายเป็นจาํนวนเงิน 73,702 บาท ในกรณีศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เลือกกจิกรรมมา 2 กจิกรรมบน
เส้นทางวิกฤตซ่ึงลดเวลาลงเหลือ 4 วัน ทาํให้เวลาการดาํเนินงานลดลงเป็น 48 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
เป็นเงิน 72,360 บาท และมีส่วนต่างอยู่ที่ 1,342 บาท  

ซ่ึงก็พบว่าจากทฤษฎี PERT และ CPM น้ีสามารถช่วยลดระยะเวลาในการดําเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากาํลังและสื่อสารได้จริง ทาํให้สรุปได้ว่าหากมีการนาํเอาหลักการน้ีไปประยุกต์ใช้
กบัโครงการต่อๆไป ผู้วิจัยเช่ืออย่างย่ิงว่าทฤษฏเีหล่าน้ีจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกจิให้กบับริษัทในอนาคต 

 
ABSTRACT 

This research aims to study the implementation of PERT (Program Evalution and 
Review Technique) and CPM (Critical Path Method) in planning process of electrical power and 
electrical communication system to reduce the duration of the activities by case study: PraPokKlao 
Chanthaburi Hospital. 
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The study result reveals that both techniques are able to reduce operation time from 52 

days with total cost related to the valuation throughout the project in amount of 73,702 Baht.  In 

this case study, the researcher has choosed two activities on Critical Path, which time is reduced for 

4 days, from 52 to 48 days. Total cost is amounted to 72,360 Baht and the difference is 1,342 

Baht. 

As a result, PERT and CPM theories are capable of reducing the time of electrical 

power and electrical communication system. In conclusion, the researcher believes that if these 

principles are applied to the up-coming projects, they will certainly help expand opportunities 

business for the company in the future. 

 

บทน า 

บริษัท จีอ ีเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เป็นบริษัทที่ท  างานรับเหมา และ ติดต้ัง งานที่เกี่ยวข้องกบัระบบ

ไฟฟ้าก าลัง และ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ให้กบักระทรวงสาธารณสขุ และ บริษัทเอกชนต่างๆ 

ซ่ึงการรับเหมางานแต่ละคร้ังน้ัน จะต้องมีการเสนอราคางานเพ่ือประกวดราคา หรือที่เรียกว่า 

BIDDING เมื่อท าการ BIDDING ผ่าน และได้งานมาในข้ันตอนต่อมาคือการน าเอาแบบโครงการต่างๆที่

ได้น้ันมาท าแบบ SHOP DRAWING และ ถอดราคางานใหม่อกีคร้ัง 

ทั้งน้ีการถอดราคางานระบบไฟฟ้า และ การท าแบบแนวการเดินท่อ หรือที่เรียกว่า SHOP 

DRAWING น้ันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบไฟฟ้าก าลัง และระบบไฟฟ้าสื่อสาร โดยในส่วนของ

ระบบไฟฟ้าก าลังจะถูกแบ่งแยกย่อยได้ดังน้ี  

        1) ระบบแสงสว่าง (LIGHTING SYSYTEM) 

        2) ระบบเต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE SYSTEM)  

        3) ระบบงานหลักไฟฟ้า (MAIN POWER SYSTEM) 

ในส่วนของระบบไฟฟ้าสื่อสารอนัได้แก่  

        1) ระบบเต้ารับโทรศัพท ์(TELEPHONE SYSTEM)  

        2) ระบบเต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN SYSTEM) 

        3) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) 

        4) ระบบโทรทศัน์รวม (MATV SYSTEM)  

        5) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)  

        6) ระบบเสยีงประกาศ (PAGING SYSTEM)   

        7) ระบบเรียกพยาบาล (NURSE CALL SYSTEM)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นน้ันล้วนแต่ต้องใช้เวลามากพอสมควร อีกทั้งในแต่ละระบบน้ันยังมีความ

ละเอยีดอ่อนในเร่ืองของรายละเอยีดทอ่สาย หรือ แม้กระทั่งการมองเร่ืองจ านวนอุปกรณ์ และ ต้นทุนก าไร

104610561056



อกีด้วย จึงท าให้เกดิความล่าช้าในการท างานก่อให้เกดิผลเสยีแก่บริษัทในเร่ืองของโอกาสทางธุรกิจที่บริษัท

จะได้รับกบังาน หรือ โครงการอื่นๆ 

ซ่ึง ผู้ วิ จัยเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่ เกิดข้ึนจึงอยากน าเอาวิธี PERT (PROGRAM 

EVALUTION AND REVIEW TECHNIQUE) และ CPM (CRITICAL PATH METHOD)  

มาบูรณาการใช้ในงานของผู้วิจัยในส่วนของการจัดล าดับขั้นตอนการท างานด้านการถอดท่อ

สายและ การเขียนแบบแนวทางเดินท่อร้อยสายไฟของ ระบบไฟฟ้าก าลัง และระบบไฟฟ้าสื่อสารเพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินการ และ ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้บริษัท เพ่ิมขึ้นอีก

ด้วยประกอบกบัการที่ผลของงานน้ันส าเรจ็ทนัได้เรว็ขึ้น  

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

เพ่ือลดระยะเวลาการวางแผนการท างานแต่ละขั้นตอนของโครงการกรณีศึกษา 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการโรงพยาบาล

พระปกเกล้าจันทบุรีในส่วนงานด้านถอดแบบประมาณราคาและงานด้านเขียนแบบเดินท่อร้อยสายไฟโดย

พบว่าโครงการน้ีจะใช้เวลาทั้งสิ้ น 52 วันในการท ากิจกรรมต่างๆดังน้ันผู้วิจัยจึงได้น า เอาหลักการของ 

PERT (PROGRAM EVALUTION AND REVIEW TECHNIQUE) และ CPM (CRITICAL PATH 

METHOD) มาช่วยลดเวลาในการท างาน 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ลดระยะเวลาการวางแผนการท างานในแต่ละขั้นตอน 

2. เป็นการสร้างระบบในการท างานให้แก่โครงการกรณีศึกษาเพ่ือให้เกดิมาตรฐานการท างานที่

เป็นไปในทศิทางเดียวกนั 

3. เพ่ิมโอกาส และรายได้ให้แก่บริษัทในกรณีศึกษามากขึ้น 

4. เพ่ือช่วยวางแผนข้ันตอนการท างานในแต่ละระบบโดยใช้เวลาที่สั้นกว่าเดิมแต่ผลงานได้

ดีกว่าเดิม 

 

ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง  

PERT (PROGRAM EVALUTION AND REVIEW TECHNIQUE) AND CPM 

(CRITICAL PATH METHOD) (จินตนัย ไพรสณฑ ์และ จักรินทร์ ศุขหมอก, 2551, น.50) 

เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการประมาณระยะเวลาในการด าเนินงานต่างๆ ในโครงการที่ยังไม่ทราบเวลา

ที่แน่นอนเพ่ือนที่จะค านวณหาเวลาคาดคะเนที่โครงการจะแล้วเสรจ็ 
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1.1 การวิเคราะหข่์ายงาน PERT 

การวิเคราะห์ข่ายงาน PERT/CPM มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาวิถีวิกฤตของโครงการ ขั้นตอนการ

วิเคราะห์ข่ายงานประกอบด้วย 

1.1.1 การแยกแยะงาน (job breakdown) เป็นขั้นตอนการแจกแจงของกิจกรรมต่างๆ ที่

จ าเป็นต้องท าในโครงการทั้งหมดว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องท า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร กิจกรรมใด

ต้องท าก่อน กจิกรรมใดต้องท าหลัง 

              1.1.2 การประมาณการเวลาของกิจกรรม (activity time estimation) เป็นการประมาณการ

เวลาที่ต้องใช้ท าแต่ละกิจกรรมโดยอาศัยผู้ช านาญงานในแต่ละกิจกรรมส าหรับข่ายงาน CPM  การ

ประมาณการจะท าโดยประมาณการเพียงค่าเดียว โดยถือว่าค่าน้ีมีความเป็นไปได้มากที่สุด มีโอกาสน้อย

มากที่จะเกิดความคลาดเคล่ือนในกรณีของ PERT การประมาณการเวลาแล้วเสรจ็ของกิจกรรมจะถือว่า

เวลาการท ากจิกรรมมีลักษณะการแจกแจงแบบ เบต้า ดังแสดงในรูป  การประมาณการเวลาส าหรับกิจกรม

จะต้องประมาณการ 3 จุด คือ a m  และ b โดยที่                    

                                                    
ภาพที ่1 การประมาณการเวลาแล้วเสรจ็ของกจิกรรมจะถือว่าเวลาการท ากจิกรรมมีลักษณะการแจกแจง

แบบเบต้า 

            a  หมายถึงเวลาที่คาดว่าจะท ากจิกรรมแล้วเสรจ็ได้เรว็ที่สดุ (optimistic time) 

            b  หมายถึงเวลาที่คาดว่าจะท ากจิกรรมแล้วเสรจ็ได้ช้าที่สดุ (pessimistic time) 

 m หมายถึงเวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะท ากิจกรรมแล้วเสรจ็ (most likely time)จาก

ทฤษฎีของการแจกแจงแบบเบต้า ท าการค านวณหาค่าคาดหมายของเวลาแล้วเสรจ็ของกิจกรรมจากสูตร 

(จินตนัย ไพรสณฑ ์และ จักรินทร์ ศุขหมอก ,2551,น.59) 
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 จากน้ันจึงค่าคาดหมาย  t  แทนเวลาแล้วเสรจ็ของกิจกรรม เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข่ายงาน

ต่อไปเนื่องจากเวลาแล้วเสรจ็ของกจิกรรมส าหรับข่ายงาน PERT มีการแจกแจงแบบเบต้า ดังน้ัน เวลาแล้ว

เสรจ็ของแต่ละกจิกรรมจึงมีค่าความแปรปรวนซ่ึงค านวณได้จากสตูร 
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ค่าความแปรปรวนน้ีจะใช้เพ่ือหาค่าความน่าจะเป็น ที่โครงการจะเสรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด 

1.2 พื้ นฐานการวิเคราะหข่์ายงาน 

ในการค านวณหาวิถีวิกฤตจ าเป็นต้องทราบถึงนิยามต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ีคือ 

 

 
 

ภาพที ่2 สญัลักษณ์และการก าหนดตัวแปรส าหรับกจิกรรมในเส้นทางเดินหน้าและเส้นทางย้อนกลับ 

ทีม่า : หนังสอืการจัดการการผลิตและการปฏบัิติการ 

  ผู้แต่ง JAY HEIZER & BARRY RENDER แปลโดย ทมีอาจารย์ 

         มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  หน้าที่ 55 

 

ก าหนดให ้ A  (Name Activity) คือ โครงการ หรือช่ือกจิกรรมที่ท  า 

ก าหนดให ้ ES (Earliest Start)  คือ เวลาเร่ิมต้นเรว็ที่สุดหมายถึง เวลาเรว็ที่สุดที่กิจกรรมจะสามารถ

เร่ิมต้นท าได้               

ก าหนดให ้ EF (Earliest Finish ) คือ เวลาแล้วเสรจ็เรว็หมายถึง เวลาเรว็ที่สุดที่กิจกรรมสามารถท าเสรจ็

ได้ 

ก าหนดให ้ LS (Latest Start) คือ เวลาเร่ิมต้นช้าที่สดุหมายถึง เวลาช้าที่สดุที่กจิกรรมจะสามารถเร่ิมต้น

ได้ โดยไม่ท าให้เวลาแล้วเสรจ็ของโครงการล่าช้าไปกว่าที่วางแผนไว้ 

ก าหนดให ้ LF (Latest Finish) คือ เวลาช้าที่สุดที่กิจกรรมจะสามารถท าเสรจ็ได้ โดยไม่ท าให้เวลาแล้ว

เสรจ็ของโครงการล่าช้าไปกว่าที่วางแผนไว้  

ก าหนดให ้FF (Free Float) คือ เวลาลอยตัวอิสระ หรือเวลาที่กิจกรรมสามารถเล่ือนเวลาเร่ิมต้นหรือท า

ล่าช้าออกไปจากที่ก  าหนดโดยไม่มีผลกระทบที่จะท าให้เวลาแล้วเสรจ็ของโครงการเสรจ็ล่าช้ากว่า

ก าหนด และไม่มีผลท าให้ก าหนดเวลาเร่ิมต้นของกจิกรรมอื่นที่ตามหลังต้องเล่ือนตามไปด้วย 

ก าหนดให ้TF (Total Float) คือ เวลาลอยตัวรวม หรือ เวลาที่กิจกรรมสามารถเล่ือนเวลาเร่ิมต้นหรือท า

ล่าช้าออกไปจากที่ก  าหนด โดยไม่มีผลกระทบที่จะท าให้เวลาแล้วเสรจ็ของโครงการเสรจ็ล่าช้ากว่า

ที่ก  าหนด แต่อาจท าให้เวลาเร่ิมต้นเรว็ที่สดุของกจิกรรมที่ตามหลังเล่ือนตามไปด้วย 
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วิธีการด าเนนิการศึกษา 

มีวิธกีารด าเนินการศึกษา โดยอธบิายเป็นล าดับขั้นตอนดังน้ี 

 3.1 เลือกโครงการตวัอย่างทีต่อ้งการศึกษา  

ในกรณีศึกษาการวิจัยคร้ังน้ีได้เลือกงานโครงการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 10 ช้ันมา

ท าการศึกษาโดยมีการก าหนดการวางแผนการท างานดังน้ี 

    3.1.1 วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองของเวลาที่ท  าให้งานเกิดความล่าช้าโดยการหาเส้นทางงานที่

ก่อให้เกดิงานวิกฤตซ่ึงสามารถอธบิายรายละเอยีดของงานในแต่ละกจิกรรมได้ดังน้ี 

งาน A ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ SINGLE LINE DIAGRAM   

งาน B ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ LOAD SCHEDULE  

งาน C ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ MAIN ELECTRICAL 

งาน D ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ LIGHTING SYSTEM 

งาน E ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ RECEPTACLE SYSTEM 

งาน F ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ EMERGENCY&EXIT LIGHT SYSTEM 

งาน G ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ COMPUTER SYSTEM 

งาน H ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ TELEPHONE SYSTEM 

งาน I ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ FIRE ALARM SYSTEM 

งาน J ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ NURSE CALL SYSTEM 

งาน K ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ CCTV SYSTEM 

งาน L ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ MATV SYSTEM 

งาน M ท าแบบ SHOPDRAWING ในส่วนของแบบ SOUND SYSTEM 

งาน N เตรียมแบบ SINGLE LINE DIAGRAM เพ่ือขอราคาตู้ MAIN DISTRIBUTION   BOARD 

(MDB) AND DISTRIBUTION BOARD (DB) จาก SUPPLIER           

งาน O เตรียมแบบ LOAD SCHEDULE เพ่ือขอราคาตู้  LOAD CENTER AND CIRCUIT BRAEKER 

จาก SUPPLIER  

งาน P ท าสัญลักษณ์ของแบบงานระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับไฟฟ้า ระบบแสงสว่างฉุกเฉินทั้ง 10 ช้ัน

เพ่ือเตรียมส่งนับอุปกรณ์  

งาน Q นับจ านวนอุปกรณ์ของแบบงานระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับไฟฟ้า ระบบแสงสว่างทั้ง 10 ช้ัน  

งาน R ท าสญัลักษณ์ของแบบงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ ระบบ

เรียกพยาบาลทั้ง 10 ช้ัน  

งาน S นับจ านวนอุปกรณ์ของแบบงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ 

ระบบเรียกพยาบาลทั้ง 10 ช้ัน 

งาน T ท าสญัลักษณ์ของแบบงานระบบกล้องวงจรปิด ระบบโทรทศัน์รวม ระบบเสยีงประกาศทั้ง 10 ช้ัน  
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งาน U นับจ านวนอุปกรณ์ของแบบงานระบบกล้องวงจรปิด ระบบโทรทศัน์รวม ระบบเสียงประกาศทั้ง 

10 ช้ัน  

งาน V ส่งจ านวนอุปกรณ์ระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับไฟฟ้า ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ทั้ง 10 ช้ัน เพ่ือขอ

ราคาค่าวัสดุจาก SUPPLIER  

งาน W ส่งจ านวนอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบเรียก

พยาบาล ทั้ง 10 ช้ัน เพ่ือขอราคาค่าวัสดุจาก SUPPLIER 

งาน X ส่งจ านวนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด ระบบโทรทศัน์รวม ระบบเสียงประกาศ ทั้ง 10 ช้ัน เพ่ือขอ

ราคาค่าวัสดุจาก SUPPLIER 

งาน Y เขียนแบบโครงร่างของการท าทอ่สายเพ่ือถอดทอ่สายงานเมนไฟฟ้า และไฟฟ้าย่อย 

งาน Z ถอดจ านวนทอ่สายงานเมนไฟฟ้า  

งาน AA ถอดจ านวนท่อสายไฟฟ้าย่อยโดยแยกได้เป็นงานระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับไฟฟ้าและระบบ

ไฟฟ้าจ่ายอุปกรณ์อื่นๆ 

งาน AB กรอกราคาค่าวัสดุระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออกที่ได้

จาก SUPPLIER ลงในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงของโครงการหรือ BILL OF 

QUANTITIES. (BOQ) 

งาน AC กรอกราคาค่าวัสดุระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบเรียก

พยาบาล ได้จาก SUPPLIER ลงในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงของโครงการ หรือ BILL 

OF QUANTITIES (BOQ)  

งาน AD กรอกราคาค่าวัสดุระบบกล้องวงจรปิด ระบบโทรทัศน์รวม ระบบเสียงประกาศที่ได้จาก 

SUPPLIER ลงในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงของโครงการ หรือ BILL OF QUANTITIES 

(BOQ)  

งาน AE  กรอกราคาค่าวัสดุของตู้  MDB DB LOAD CENTER AND CIRCUIT BREAKER ที่ได้จาก 

SUPPLIER ลงในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงของโครงการ หรือ BILL OF QUANTITIES 

(BOQ)  

งาน AF กรอกราคาท่อสายที่ได้จากการถอดแบบงานเมนไฟฟ้า และไฟฟ้าย่อยลงในบัญชีแสดงปริมาณ

วัสดุและค่าแรงของโครงการ หรือ BILL OF QUANTITIES(BOQ) 

งาน AG ตรวจสอบความถูกต้องของภาพรวมงานทั้งหมด 

งาน AH ส่งราคาให้กบัลูกค้า 

3.1.2 เม่ือได้รายละเอียดของกจิกรรมต่างๆแล้วกน็ ากจิกรรมเหล่าน้ันมาหาเวลาคาดคะเนที่

โครงการจะแล้วเสรจ็โดยใช้ทฤษฎี PERT (PROGRAM EVALUTION AND REVIEW TECHNIQUE ) 

ในการหาเวลาคาดคะเนน้ันจะต้องมีการก าหนดค่าตัวแปร 3 ตัว ข้ึนมาเพ่ือช่วยหาเวลาที่

โครงการจะแล้วเสรจ็ว่ากี่วันโดยสามารถหาได้จากสตูรที่ 2.1 และ 2.2 หน้า 14 ซ่ึงอธิบายเวลาคาดคะเนที่

หาได้สรุปดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 สรุปการหาเวลาคาดคะเนของแต่ละกจิกรรม 

 

 
 

3.2 น าข้อมูลเวลาคาดคะเนที่ได้มาเขียนข่ายงานในรูปแบบ AON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 การเขียนข่ายการท างานของกจิกรรมต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบ 
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3.3.น าค่าเวลาคาดคะเนที่ได้ใส่ลงในแต่ละกิจกรรมเส้นทางงานในแต่ละกิจกรรมและหางานวิกฤตโดยท า

การหาค่า ES , EF , LS , LF , FF ,TF ซ่ึงรายละเอยีดเป็นไปดังตารางท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แสดงเส้นทางต่างๆของแต่ละกจิกรรม 

 

ตารางที ่2 การหาค่า ES , EF , LS , LF , FF ,TF

105310631063



 

 

3.4 หาระยะเวลาของแต่ละเส้นทางงานโดยเขียนงานออกมาเป็นแต่ละเส้นทางเพ่ือหางาน

วิกฤตพบว่าเส้นทางวิกฤตคือเส้นทางที่ 10 โดยมีงาน A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-T-U-X-

AD-AG-AH ใช้เวลาทั้งสิ้น 52 วัน 

 

ตารางที ่3 แสดงจ านวนวันทั้งหมดในแต่ละเส้นทางงาน 

 

 
 

3.5 ท าการเร่งรัดเวลา โดยเร่ิมจากลดเวลากจิกรรม D 2 วัน และ กจิกรรม E 2 วัน ตามล าดับ

ซ่ึงเมื่อลดงาน D ลง 2 วันท าให้เวลาลดลงเหลือ 50 วัน และเมื่อท าการลดงาน E ลงไปอกี 2 วันท าให้

สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินลงไปได้ 48 วัน  
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ตารางที ่4 ค่าใช้จ่ายของกจิกรรมที่เกดิข้ึนกรณีเร่งงาน 
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ตารางที ่5 แสดงการลดเวลากรณีเร่งรัดกจิกรรม D 2 วัน และตามด้วยลดงาน E อกี 2 วัน 

 

  
 

 
 

3.6 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนเพ่ือเปรียบก่อนและหลังการเร่งรัดงาน 

 

ตารางที ่6 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนกรณีเร่งรัดงาน  
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ผลการศึกษา 

 จากภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทยีบท าให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนตามระยะเวลาที่โครงการ

จะแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาต่างๆ ซ่ึงกพ็บว่า โครงการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดยตามเวลาปกติน้ัน

จะแล้วเสรจ็ภายใน 52 วัน ซ่ึงผลรวมของค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม เป็นเงินทั้งสิ้น 73,702 

บาท ผู้วิจัยจึงได้ท าการลดเวลาของกิจกรรมลงเหลือ 50 วัน ซ่ึงมีผลรวมค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่าย

ทางอ้อม 73,031 บาท และ ลดเวลาลงอีกเหลือ 48 วัน ท าให้ผลรวมของค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่าย

ทางอ้อม เป็นเงิน 72,360 บาท ซ่ึงกพ็บว่าเม่ือใช้เวลาในการด าเนินการลดลงค่าใช้ที่เกดิข้ึนกล็ดลงด้วย 

 
ภาพที ่5 การเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน ในช่วงเวลา 52 วัน 50 วัน และ 48 วัน 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจัยที่ท  าให้ระยะเวลาในการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้าก าลังและ

ไฟฟ้าสื่อสารล่าช้าน้ันพบว่าปัจจัยที่เกดิข้ึนพบว่าเกิดจากขาดการวางแผนที่ดีในการท างานแต่ละข้ันตอนจึง

ท าให้งานเกดิความล่าช้าในแต่ละกจิกรรมการท างาน ผู้วิจัยจึงได้ท าแก้ไขปัญหาดังน้ี 

1. การก าหนดและวางแผนการท างานเป็นข้ันตอนโดยก าหนดงานที่ท  าก่อนท าหลังรวมถึง

น าเอาทฤษฏี  PERT มาช่วย ค านวณหาเวลาคาดคะเนที่เกิดข้ึนของแต่ละกิจกรรมการท างานและใช้ 

ACTIVITY ON NODE ช่วยเขียนไดอะแกรมให้สามารถมองเหน็ภาพได้ชัดเจน และ ง่ายย่ิงขึ้น        

2. น าค่า te ที่ได้มาวิเคราะห์หาเส้นทางที่ก่อให้เกิดงานวิกฤตโดยใช้ ทฤษฎี CPM เพ่ือหาค่า 

ES, EF , LS , LF , FF , TF ของแต่ละกิจกรรมซ่ึงจากการหาค่าต่างๆดังกล่าว พบว่าเส้นทางวิกฤต หรือ 

งานวิกฤตเกดิขึ้นตรงกบัการเขียนโครงข่ายงานหางานวิกฤตดังในภาพที่ 6 น่ันคืองาน  A-B-C-D-E-F-

G-H-I-J-K-L-M-T-U-X-AD-AG-AH (รายละเอยีดของกจิกรรมอยู่ในตารางที่ 1) 

3. การน าเส้นทางวิกฤตที่เกิดข้ึนน้ันมาลดระยะเวลา และหาค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนซ่ึงกท็  าให้พบว่า

จากเดิม หากใช้เวลาในการท างานที่เกี่ยวข้องระบบไฟฟ้าก าลังและสื่อสารโดยใช้เวลา 52 วัน จะมีค่าใช้จ่าย

ปกติ 23,106 และ ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 50,596 บาท ซ่ึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 73,702 บาท เมื่อท าการ
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เร่งรัดเวลาให้เหลือ 50 วัน พบว่าค่าใช้จ่ายในกรณีเร่งรัดงานเป็นเงิน 24,381 บาท และมีค่าใช้จ่าย

ทางอ้อม 48,650 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,031 บาท  

ในที่น้ีผู้วิจัยได้ท าการลดเวลาลงอีกจนเหลือ 48 วัน ซ่ึงเป็นมีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดเป็นเงิน 

25,656 บาท และ ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 46,704 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,360 บาท จึงท าให้เหน็ว่า 

หากมีการคิดแค่ที่เวลาเร่งรัดการท ากจิกรรมน้ันจะพบว่าไม่สมควรเร่งรัดกจิกรรม  

เน่ืองจากว่า ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกิจกรรมสูงกว่าค่าใช้จ่ายปกติ แต่หากมีการน าค่าใช้จ่าย

ทางอ้อมมาคิดประกอบด้วยกลับท าให้พบว่าย่ิงเวลาลดลงมากเทา่ไหร่ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนกล็ดตามไปด้วย 

ท าให้สรุปได้ว่าในการท าวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยสามารถลดระยะเวลาในการท างานได้ 4 วัน และลด

ค่าใช้จ่ายมีส่วนต่างอยู่ที่ 1,342 บาท อาจจะมองดูเป็นจ านวนเงินที่น้อยแต่ผู้วิจัยกลับมองว่าในการท าวิจัย

คร้ังน้ีถือว่าประสบความส าเร็จตรงที่สามารถลดเวลาลงได้เป็นไปตามทฤษฎี อีกทั้งเวลาที่ลดได้น้ันยัง

สามารถช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกจิให้กบับริษัทในอนาคตได้อกีด้วย 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการประยุกต์ใช้เทคนิค PERT และ CPM ในการแก้ไขปัญหา ท าให้ระยะเวลาในการท า

กิจกรรมลดลงอีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการได้ ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่าย และระยะเวลาที่ลดลง

ได้น้ันอาจจะเพียงเล็กน้อย แต่หากน าไปใช้กับโครงการอื่นๆในอนาคต ผู้วิจัยเช่ือว่าจะสามารถเป็น

ประโยชน์ในการช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนกบัโครงการต่างๆได้ 

ฉะน้ัน วิธี PERT และ CPM ถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงทางเลือกหน่ึงที่สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือลด

ระยะเวลา และ ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในการท างานด้านการถอดท่อสายไฟฟ้า และการเขียนแบบแนวทางเดิน

ท่อร้อยสายไฟ ของงานระบบไฟฟ้าก าลัง และระบบไฟฟ้าสื่อสารได้ ซ่ึงพิสูจน์แล้วว่าการประยุกต์ใช้วิธี

ดังกล่าวน้ัน ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน และลดค่าใช้จ่ายกับเวลาได้อย่างแท้จริงเป็นไปดัง
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