
8. การติดตามผลความคืบหนาของระบบงาน 
 

ในระหวางการพัฒนาระบบงาน นักวิเคราะหระบบจะตองพิจารณาในแตละขั้นตอนการพัฒนาวาจะออกแบบ
ระบบงานอยางไร มีขั้นตอนอะไรที่จะตองติดตาม ผลลัพธในแตละขั้นควรจะออกมาอยางไร และจะรูไดอยางไรวาการ
พัฒนาระบบไดเปนไปตามแผนงานและตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งในการติดตามนี้จะใชเทคนิคมาตรฐานเพื่อที่จะทําให
สามารถควบคุมและบริหารงานการพัฒนาของระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิดนี้คือ การจัดทํากานทชารต (Gantt 
chart) และ เพอรตไดอะแกรม (Pert diagram) เพื่อชวยในการกําหนดตารางเวลาของกิจกรรมตางๆ ที่ตองทําในระหวาง
การพัฒนาระบบงาน ( ฉันทวิท กุลไพศาล : 2537) 

 

 กานทชารต (Gantt chart) เปนวิธีที่ชวยในการวางตารางเวลา เนื่องจากสามารถทําความเขาใจและใชไดงาย ซึ่งจะ
มีลักษณะเปนแทงกราฟ (bar graph) แตจะแสดงตามแนวนอน (horizontal) โดยแกน X จะหมายถึงระยะเวลา และ
แกน Y จะระบุถึงกิจกรรมตางๆ ที่จะตองทํา ลักษณะจะคลายๆ กับการที่ลงบันทึกสิ่งที่ตองทําลงในไดอารี (diary) 
เพียงแตเปลี่ยนมาเปนรูปภาพแทนการบันทึกดังรูปที่ 8.1 ซึ่งจะเห็นไดวา  ในขณะที่กิจกรรม (B) กําลังดําเนนิอยู และ
ยังไมเสร็จสมบูรณกิจกรรม (C) ก็ไดเกิดขึ้น ซึ่งที่จริงแลวเปนลักษณะธรรมดาที่เราสามารถจะทํากิจกรรมตางๆ ได
พรอมกันในระยะเวลาหนึ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

ดังนั้น นักวิเคราะหระบบก็สามารถที่จะติดตามผลความคืบหนาของระบบงานที่กําลังทําอยูในทุกขณะไดจากกานท
ชารตนี้ จากรูปที่ 8.1 เมื่อทําการวิเคราะห นักวิเคราะหจะตองพยายามจัดสรรทรัพยากรทางดานคนและเวลา เพื่อที่จะไดเรง
กิจกรรม (E) ใหเปนไปตามกําหนด โดยอาจโยกยายคนในทีมงานที่จะตองทํากิจกรรม (D) ซึ่งเร็วกวากําหนดมาชวยทํา
กิจกรรม (E) แทนเปนตน 
 
 เพอรตไดอะแกรม (Pert diagram) เปน diagram ที่ถูกนํามาใชมากสําหรับระบบที่คอนขางใหญและมีกิจกรรม

ตางๆ มาก ซึ่งเปนเครื่องมือในการติดตามและวิเคราะหหาจุดวิกฤต (critical activities) ที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กิจกรรมอยางอื่น หากวากิจกรรมที่เปนจุดวิกฤตนั้นเกิดการลาชาหรือไมเปนไปตามแผน การเขียน diagram จากรูปที่ 
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รูปท่ี 8.1 แสดงกานทชารตตามกิจกรรมที่กําหนด 
ระยะเวลา (สัปดาห)  
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8.2 โดยสัญลักษณที่เปนรูปวงกลมจะแทนเหตุการณ (event) ซึ่งขางในจะเปนตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได สวนสัญลักษณ
ลูกศรจะแทนกิจกรรมที่เกิดขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพอรตสามารถบอกกิจกรรมใดจะตองทําใหเสร็จกอนอีกกิจกรรมหนึ่งหรือไมอยางไร จากรูปที่ 8.2 จะบอกกิจะกรรม (C) 
จําเปนจะตองใหกิจกรรม (A) เสร็จเสียกอนหรือกิจกรรม (E) จะเริ่มไดก็ตอเมื่อกิจกรรม (B) ไดจบลงเปนตน  
 รูปที่ 8.2 เพอรตไดแยกออกเปน 2 เสนทางคือ เสนทางแรกเปนเสน 1-2-4-5-8-9-10 สวนเสนทางที่สองเปนเสน 
1-3-6-7-5-8-9-10 เสนทางที่ใชระยะเวลาที่ยาวที่สุดเรียกวาเสนทางวกิฤต (critical path) ในที่นี้เสนทางที่ 1 เปนเสนทาง
วิกฤต เพราะใชเวลายาวที่สุดคือ 3+4+8+3+2+2 เทากับ 22 สัปดาห ซึ่งตรงกับการแสดงในกานทชารต 
 นักวิเคราะหระบบจะตองควบคุมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเสนทางวิกฤตใหได หากวากิจกรรมในเสนทางวิกฤตเกิด
ลาชาออกไป ก็จะมีผลทําใหทั้งโครงการลาชาออกไปเชนกัน จากตัวอยางหากกิจกรรม (C) บนเสนทางที่ 1-2-4-5-8-9-10 
ที่ใชเวลา 4 สัปดาหเกิดชาออกไปเปน 5สัปดาห ก็จะพลอยดึงใหทั้งโครงการเกิดลาชาออกไปอีก 1 สัปดาห ซึ่งแทนที่
โครงการจะใชเวลาทั้งสิ้น 22 สัปดาหก็จะตองใชเวลาทั้งหมด 23 สัปดาหแทน 
 ในทางตรงกันขาม หากกิจกรรมที่เกิดการลาชา ไมไดอยูบนเสนทางวิกฤต ตัวอยางเชน เสนทางที่ 1-3-6-7-5-8-
9-10 ใชเวลา 4+5+3+0+3+2+2 เทากับ 19 สัปดาห ซึ่งนอยกวาเสนทางวิกฤตอยู 3 สัปดาห ดังนั้นหากกิจกรรมบน
เสนทางที่เริ่มแตกออกเปนกิ่งคือ 1-3-6-7-5 เกิดความลาชาออกไปไมเกินกวา 3 สัปดาห ก็จะไมมีผลทําใหโครงการเกิด
การลาชาออกไป ซึ่งระยะเวลา 3 สัปดาหนี้ ในภาษาอังกฤษเรียกวา slack time หรือระยะเวลายืดหยุน 
 กิจกรรมดัมมี่ (dummy) ซึ่งลากจากโหนดที่ 7 ไปยังโหนดที่ 5 ซึ่งแทนดวยเสนประกิจกรรมดัมมี่เกิดขึ้นเพื่อให
คงความชัดเจนอยางตอเนื่อง  ซึ่งจะชี้ใหเห็นวากิจกรรม (G) จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อกิจกรรม (D) และ (F) ไดเสร็จสมบูรณ
เสียกอน เมื่อนํากิจกรรมตางๆ มาเขียน diagram ทําใหตองใชกิจกรรมดัมมี่มาชวยเชื่อมโยงกิจกรรม (F) และ (G) เขา
ดวยกัน เพื่อความชัดเจนของภาพ โดยเอาคุณลักษณะของกิจกรรมดัมมี่มาใช นั่นก็คือ กิจกรรมดัมมี่จะไมมีระยะเวลา คือมี
ระยะเวลาเทากับ 0 ซึ่งตัวมันจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการวิเคราะหระยะเวลาของโครงการเลย  
 เพอรตวาจะสามารถจะชี้ใหเห็นถึงลําดับของกิจกรรมตางๆ ไดอยางชัดเจน ซึ่งจะทําใหไดทราบถึงเสนทางวิกฤต 
เพื่อใหเราสามารถที่จะเพงเล็งและควบคุมกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นบนเสนทางนี้ไดดีขึ้น และสุดทายยังใหไดรูถึงระยะเวลา
ยืดหยุนที่จะเกิดขึ้นบนเสนทางอืนๆ ที่ไมใชเสนทางวิกฤตทําใหสามารถที่จะจัดสรรการใชทรัพยากรตางๆ เชน กําลังคน 
และเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รูปท่ี 8.2 เพอรตไดอะแกรมที่นํามาจากกานทชารตรูปที่ 8.1 มาใช


