การสร้าง S-Curveเพื่อติดตามงานสร้าง
โดยMS xcel (S‐Curve for monitor)
นายประสาน รัตนสาลี
บริ ษทั PSMC จํากัด
.

ในการบริ ห ารจั ด การโครงการ
จํ าเป็ นต้ องมีการคิด(จัดทํา)แผนงาน(Work
แผนงานหลัก(Master

Schedule)หรื อ

Schedule)หรื อแผนโครงการ(Project

Plan) และแผนงานที่ดีคือ แบ่งงานย่อย(ภารกิจ)(Task)ที่จะทํา
(ดํ า เนิ น การ)ในแต่ล ะช่ ว งเวลาได้ ชัด เจน เลื อ กวิ ธี ก ารทํ า งาน
(Method)ที่ เ หมาะสม ใช้ เ วลาที่ สัน้ (Time) ประหยัด ค่า ใช้ จ่ า ย
(Cost)ใช้ ทรัพยากรต่างๆ(Resources)เต็มประสิทธิภาพ งานใน
ด้ านต่า งๆไม่ว่า จะเป็ นงานสถาปั ตยกรรม งานโครงสร้ าง งาน
ระบบสุข าภิ บ าล งานระบบไฟฟ้ า งานระบบปรั บ อากาศและ
ระบายอากาศ งานระบบดับเพลิง และงานระบบอื่นๆมีความจํา

ทําไมจึงเรียก S-curve เรียกตามผลของพฤติกรรม
ของโครงการ โดยทัว่ ไปแล้ วในการดําเนินโครงการมักแบ่งเป็ น 3
ระยะด้ วยกัน
ก. ระยะเริ่ มโครงการ ส่วนใหญ่เป็ นการเตรี ยม

งาน(Site preparation) การเปิ ดหน้ างาน(Site Clearing) จึง
มีหน้ างานให้ ดําเนินการได้ ไม่มากนักใช้ เวลามาก เมื่อเขียน
เส้ นกราฟจะลาดเอียงและโค้ งขึ ้นน้ อยปลายของตัว 
ข. ระยะกลางโครงการ เป็ นช่วงที่สามรถเปิ ดหน้ า
งานได้ มากขึ ้นสามารถทํางานได้ หลายกลุม่ มีความก้ าวหน้ า
ของงานรวมมากใช้ เวลาน้ อย เมื่อเขียนเส้ นกราฟจะลาดเอียง

เป็ นที่ต้องจัดทําแผนงานขึ ้น เพื่อทราบทิศทางที่จะต้ องดําเนินการ

และโค้ งขึ ้นมากตามศักยภาพการทํางานจึงเป็ นเสมือนช่วงลําตัว 

และมีการเตรี ยมการต่างๆ เช่น วัสดุ แรงงาน ช่างฝี มือ เครื่ องจักร

ค. ระยะปลายโครงการ เป็ นช่วงที่ทํางานแล้ วเสร็ จ

ต่างๆ และวิธีการดําเนินการแต่ละขันตอน
้
ให้ สอดคล้ องกับงาน

ไปมาก เหลื อ เพี ย งงานเก็ บ จุด บกพร่ อ ง ทํ า ความสะอาด
โครงการ(Site
Cleaning) การเบิ ก งวดมี น้ อย มี
ความก้ า วหน้ า ของงานรวมมี น้ อ ยในเวลานาน เมื่ อ เขี ย น
เส้ นกราฟจะลาดเอียงและโค้ งขึน้ น้ อยตามศักยภาพการทํางานจึง

อื่นๆ โดยไม่เกิดการหยุดรองาน(Obstruction)
แม้ จะจัดทําแผนไว้ ดีแล้ วก็ตาม จําเป็ นต้ องมีการติดตาม
แผนงาน(Monitoring)หรื อ การประเมินผลโครงการ
(Evaluationหรื อ Project Appraisal)เพื่อดูอาการของการ
ดําเนินงาน และปรับแก้ ไขจุดด้ อยต่างๆเพื่อทําให้ งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ เครื่ องมืออย่างหนึง่ ที่ใช้ กนั แพร่หลาย คือ
กราฟ S-Curve ซึง่ สามารถ สร้ างขึ ้นมาได้ ด้วยมือ (By Manual)

เป็ นเสมือนปลายของตัว 

เมื่อเขียนกราฟต่อเนื่องตังแต่
้ เริ่มโครงการจนจบโครงการก็

จะได้ เส้ นกราฟคล้ ายรูปตัว  เสมอ จึงเป็ นที่มาของการเรี ยกการ
ประมวลโครงการวิธีนี ้ว่าวิธีกราฟ S-curve

ต่อมามีคอมพิวเตอร์ เข้ ามาจึงใช้ คอมพิวเตอร์ ทํางานแทนโดย
เลือกซอฟท์แวร์ ตา่ งๆตามความชอบขึ ้นอยูก่ บั รายละเอียดที่
ต้ องการ เช่น dbase, Access, Primavera, Ms Project และ Ms
Excel เป็ นต้ น แต่ที่สําคัญคือจะเขียนอย่างไรถึงจะสามารถ
สะท้ อนความเป็ นไปของโครงการได้ ใกล้ เคียงความเป็ นจริงมาก
ที่สดุ

เส้ นแสดงความก้ าวหน้ า S-CURVE ถูกนํามาใช้ เขียนทับบน
แผนงาน Bar Chart หรื อ Gantt Chart มีอย่างน้ อย2เส้ นคือ เส้ นที่
แสดงความก้ าวหน้ าตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ (Plan)กับ เส้ นที่
แสดงความก้ าวหน้ าที่ทาํ ได้ จริง(Actual) ณ.เวลานันๆ
้ เทียบกัน
(Benchmark)เพื่อประมวลผล

หน่ วยวัดแตกต่ างกัน จึงทําการประเมินผลงานได้ ยาก ดังนัน้ ใน
การประเมินผลงานจึงจําเป็ นต้ องปรับค่าให้ เป็ นหน่วยวัดเดียวกัน คือ
้
ข้อมูลจาก บัญชีปริ มาณวัสดุและค่าแรง
มูลค่าของภารกิจนันๆโดยใช้
(BOQ-Bill Of Quantity)

ดังนัน้ ในการสร้ างเส้ นความก้ าวหน้ าS – CURVE จําเป็ นต้ องจัด
ข้ อมูลต่างๆ บรรจุลงใน แผนงาน Bar Chart หรื Gantt Chart ให้
ครอบคลุมความต้ องการของโครงการ และสร้ างเส้ นกราฟที่แสดง
แผนความก้ าวหน้ า ผลความก้ าวหน้ าที่ทําได้ จริ ง หรื อผลค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนที่ลงไป เป็ นต้ น ขึ ้นกับข้ อมูลที่บรรจุลงในแผนงาน ในการสร้ าง
S-curve สามารถสร้ างกราฟได้ ดงั นี ้
1.การจัดข้ อมูลลงในแผนงาน Bar Chart
แผนงานโครงการประกอบด้ วยกิจกรรมย่อย(Activity)ต่างๆ
เป็ นข้ อมูลที่จําเป็ นที่ใช้ ในการสร้ างเส้ นกราฟแสดงความก้ าวหน้ าใน
รูปกราฟ S–CURVE
1.1 กิจกรรม (Activity) เป็ น ภารกิจ (Task)ที่ต้องการ
ทํางานที่ถกู เรี ยงลําดับการทํางานก่อนหลังตามความเหมาะสม
เป็ น ขันเป็
้ นตอน(Sequence) เช่นจะแขวนท่อ ต้ องสร้ างที่แขวน
ยึดที่ก่อน หรื อ จะสร้ างหลังคาจําเป็ นต้ องสร้ างเสาหรื อที่รับ
หลังคาก่อนเป็ นต้ น

1.2ปริมาณงาน (Quantity) เป็ นจํานวนของงานในภารกิจ
้ ที่ต้องดําเนินการมีหน่วยวัด(Unit) ค่าของปริ มาณที่แตกต่างกัน
นันๆ
ไปตามลัก ษณะงานเช่ น งานคอนกรี ต หน่ ว ยวัด เป็ น ลบ.ม. งาน
กระเบื ้อง หน่วยวัดเป็ น ตรม. เหล็กเสริ มคอนกรี ต หน่วยวัดเป็ น ตัน
หรื อกิโลกรัม งานท่อ งานสายไฟฟ้า หน่วยวัดเป็ น เมตร หรื อ อุปกรณ์
หน่วยวัดเป็ น ชุดเป็ นต้ นรวมถึงค่าแรงในการติดตัง้ และ งานเหมาซึ่ง

1.3จํานวนเวลาที่ใช้ ในการดําเนินกิจกรรม(Duration
Time) เป็ นเวลาที่ต้องสูญเสียไปในการดําเนินการของแต่ละ
กิจกรรมซึง่ จะแตกต่างกันออกไปตามปริมาณ ความยากง่าย
และความซับซ้ อนของแต่ละกิจกรรม โดยหน่วยวัด (Time Scale)
มักวัดเป็ น วัน(day) สัปดาห์(Week) เดือน(Month) และปี
(year)เป็ นต้ น

1.4 มูลค่ าของแต่ ละภารกิจ(Budget) เป็ นงบประมาณ
หรื อค่าใช้ จ่าย หรื อค่าตอบแทน(Payment)ที่ได้ รับในแต่ละภารกิจ
หรื องานย่อยในแต่ละลําดับ หรื อแต่ละหมวด หมู่ ขึ ้นอยูก่ บั ความ
ต้ องการในรายละเอียด มูลค่างานสามารถมีหน่วยวัดได้ ตามสกุล
เงินที่ต้องการเป็ น บาท USD Yen Yuan และ EURO เป็ นต้ น
ด้ วยแต่ละกิจกรรมมีหน่วยวัด(Unit) ที่แตกต่างกันจึงเป็ น
การยากในการประเมินความสําเร็จของโครงการ แต่ทกุ ภารกิจได้
ถูกเทียบหน่วยเป็ นมูลค่าของแต่ละภารกิจ ซึง่ หมายถึงทุกภารกิจ

นี ้ มีหน่ วยวัดเดียวกันคือเงิน หรื อมูลค่าตามสกุลเงินที่ต้องการ
การประเมินผลงานจึงทําได้ ง่าย

1.5การคิดค่ าเฉลี่ยร้ อยละ(%)มูลค่ างานของแต่ ละ
ภารกิจต่ อช่ วงเวลา เป็ นการนําเอาปริมาณงานหน่วยวัดในรูป
มูลค่างานมาคิดเฉลี่ยเป็ นเปอร์ เซ็นของงานที่ควรทําได้ ในแต่ละ
ช่วงเวลาเฉลี่ยตลอดแต่ละภารกิจ เช่น
#2.งานฐานรากอาคาร จํานวน 20 ฐาน คิดเป็ นปริมาณ
คอนกรี ต 48 ลบ.ม. คิดเป็ นมูลค่างาน 168,000 บาท ใช้ เวลา
ดําเนินการแล้ วเสร็จ 35 วัน หรื อ 5 สัปดาห์
คิดเฉลี่ยผลงานที่ต้องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จ =100% หาร
ด้ วย 5 สัปดาห์=20%ต่อสัปดาห์
หรื อ #3. งานโครงสร้ างอาคาร จํานวน 2400 ตรม.คิดเป็ น
มูลค่างาน 10,800,000 บาท ใช้ เวลาดําเนินการแล้ วเสร็จ 84 วัน
หรื อ 12 สัปดาห์
คิดเฉลี่ยผลงานที่ต้องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จ =100% หาร
ด้ วย 12 สัปดาห์= 8.5%ต่อสัปดาห์

ในคอลัมน์ M1W2มีภารกิจเดียว คือ #1.งานเสาเข็มที่
ทํางานต่อเนื่องมา ดังนัน้ ในสัปดาห์ M1W2มูลค่างานรวม
=960,000x25% = 240,000บาท

ในคอลัมน์ M1W3มี2 ภารกิจคือ #1.งานเสาเข็มมูลค่างาน
ทังสิ
้ ้น 960,000 บาท ต้ องแล้ วเสร็จใน28วันหรื อ4สัปดาห์
และ#2.งานฐานรากมูลค่างานทังสิ
้ ้น 168,000 บาท ต้ องแล้ ว
เสร็จใน35วันหรื อ5สัปดาห์ ต้ องทําได้ สปั ดาห์ละ 20%
=168,000x20% =33,600 บาทดังนัน้ ในสัปดาห์ M1W3มูลค่า
งานรวม=(960,000x25%)+(168,000x20%)=273,600บาท
ในคอลัมน์ M1W4มี 2 ภารกิจ คือ #1. งานเสาเข็มที่
และ#2.งานฐานราก ทํางานต่อเนื่องมา ดังนัน้ ในสัปดาห์ M1W4
มูลค่างานรวม =(960,000x25%)+(168,000x20%)=273,600
บาท

1.7 การคํานวณมูลค่ ารวมของภารกิจในแต่ ละเดือน
เป็ นการรวมมูลค่าของงานในสัปดาห์ของแต่ละเดือน และคิดเป็ นร้ อย
ละของมูลค่าโครงการ เช่น

1.6การคํานวณมูลค่ างานรวมภารกิจต่ อในแต่ ละ
สัปดาห์ เป็ นการประมาณการที่คาดว่าต้ องทําได้ ในแต่ละภารกิจ
รวมกันในสัปดาห์นนๆ
ั ้ เช่น
ในคอลัมน์ M1W1มีภารกิจเดียวคือ #2.งานเสาเข็มมูลค่า
งานทังสิ
้ ้น 960,000 บาท ต้ องแล้ วเสร็จใน28วันหรื อ4สัปดาห์
ต้ องทําได้ สปั ดาห์ละ 25% ดังนัน้ ในสัปดาห์ M1W1มูลค่างาน
รวม=960,000x25%=240,000บาท

เดือนที่ M1 ผลงานตามแผน ที่ควรทําแล้ วเสร็จ
= M1W1+M1W2+M1W3+M1W4
= 240,000+240,000+273,600+273,600
= 1,027,200บาท คิดเป็ นความก้ าวหน้ า
= มูลค่าที่ทําได้ ตอ่ เดือน /มูลค่าโครงการ
= 1,027,200 / 32,166,480 = 3.19%
เดือนที่ M2ผลงานตามแผน ที่ควรทําแล้ วเสร็จ
= M2W1+M2W2+M2W3+M2W4
= 1,311,600+1,311,600+1,311,600+1,278,000
= 5,212,800บาท คิดเป็ นความก้ าวหน้ า
= มูลค่าที่ทําได้ ตอ่ เดือน / มูลค่าโครงการ

= 5,212,800/ 32,166,480

= 16.21%

เดือนที่ M3ผลงานตามแผน ที่ควรทําแล้ วเสร็จ
= M3W1+M3W2+M3W3+M3W4
= 1,803,000+1,803,000+1,803,000+1,803,000
= 7,212,000บาท คิดเป็ นความก้ าวหน้ า
= มูลค่าที่ทําได้ ตอ่ เดือน / มูลค่าโครงการ
= 7,212,000/ 32,166,480 = 22.42%
1.8 การคิดมูลค่ างานสะสมเป็ นร้ อยละ(Acc.%)ของ
ภารกิจในแต่ ละเดือนเป็ นการนําเอาค่าความก้ าวหน้ าของงาน
ที่คาดการณ์ไว้ ของแต่ละเดือนนํามาบวกสะสมกัน เช่น
เดือนที่M1 =3.19%
เดือนที่M2 =3.19%+16.21% = 19.40%
เดือนที่M3 =3.19%+16.21%+22.42%= 41.82%
เดือนที่M4 =3.19%+16.21%+22.42%+23.26% = 65.08%
เดือนที่M5 =

…

1.9 การสร้ างแนวแกนเส้ นกราฟประมาณการ เป็ นการ
สร้ างเส้ นกราฟประมาณการที่คาดว่าต้ องทําได้ ในแต่ละภารกิจ
รวมกันในสัปดาห์นนๆโดย
ั้
การตังแกนXที
้
่ ใช้ คา่ ผลงานตามแผนงาน(Plan) ( ตาม
BOQ)สะสมAcc.(%)ในแต่ละเดือน= M1M7
การตังแกนY
้
ที่ Item no. n1 = 0%100%

1.10 การสร้ างเส้ นกราฟแสดงผลงานตามแผนสะสม
(%) เป็ นการสร้ างเส้ นกราฟแสดงความก้ าวหน้ าของงานที่ดําเนินการ
แล้ วเสร็จในแต่ละภารกิจรวมกันเป็ นผลงานตามแผนสะสม(%) ใน
แต่ละช่วงเวลาหรื อแต่ละเดือนเช่น
3.19%19.40%, 19.40%41.28%,
41.28%65.08%, 65.08%83.97%,…98.21%100%

2.การสร้ างเส้ นกราฟติดตามประเมินผลโครงการ
เป็ นการติดผลการดําเนินที่แล้ วเสร็จจริง โดยการสร้ างเส้ นกราฟ
แสดงความก้ าวหน้ าจากผลงานที่ทําได้ จริง(Actual)ในแต่ละช่วงเวลา
2.1 กิจกรรมที่ทาํ ได้ (Actual Activity) เป็ น ภารกิจที่
ดําเนินการแล้ วเสร็จ ได้ รับอนุมตั ิให้ สามารถเบิกจ่ายได้ โดยพิจารณา
ผลงานที่ทําได้ จริ งในแต่ละช่วงเวลาหรื อแต่ละเดือนเพื่อติดตาม
ความก้ าวหน้ าของโครงการ
2.2 มูลค่ าแต่ ละภารกิจที่ทาํ ได้ (Actual Payment) เป็ น
ปริมาณงานที่ทําได้ (Actual Quantity)ในแต่ละภารกิจที่
ดําเนินการแล้ วเสร็จ และคิดเป็ นมูลค่าการเบิกจ่ายและได้ รับการ
อนุมตั ิให้ จ่ายได้ ตามมูลค่าแต่ละภารกิจที่ทําได้ ในแต่ละช่วงเวลา
สัปดาห์ หรื อ แต่ละเดือน ส่วนมากนิยมคิดสรุปเป็ นรายเดือนตาม
การเบิกจ่าย เช่น
#1. งานเสาเข็มมูลค่า
M1W1 = 115,200฿ M1W2 = 153,600฿
M1W3 = 172,800฿ M1W4 = 134,400฿
M2W1 = 124,800฿ M2W2 = 144,000฿
M2W3 = 115,200฿
#2. งานฐานรากอาคารมูลค่า
M1W3 = 16,800฿ M1W4 = 23,520฿
M2W1 = 20,160฿ M2W2 = 33,600฿
M2W3 = 36,960฿ M2W4 = 36,960฿
#3. งานโครงสร้างอาคาร เช่น เสา คาน พืน้ ( 4 ชัน้ )
M2W1 = 237,600฿ M2W2 = 240,000฿
M2W3 = 475,200฿ M2W4 = 799,200฿
M3W1 = 1,339,200฿

…

2.3 การคํานวณมูลค่ าภารกิจที่ทาํ ได้ รวมในแต่ ละ
เดือนเป็ นการรวมผลของการทํางานได้ ในแต่ละภารกิจรวมกันใน
แต่ละ สัปดาห์และรวมผลของแต่ละสัปดาห์ของเดือนนันๆ
้ เช่น
เดือนที่M1 มูลค่าภารกิจที่ทําได้ รวม
#1.งานเสาเข็ม +#2.งานฐานรากอาคาร = 616,320฿ =1.92%
เดือนที่M2 มูลค่าภารกิจที่ทําได้ รวม
#1.งานเสาเข็ม+#2.งานฐานรากอาคาร+#3.งานโครงสร้ าง
อาคาร= 384,000฿ = 3,127,680฿ =9.72%
เดือนที่M3 มูลค่าภารกิจที่ทําได้ รวม
#3.งานโครงสร้ างอาคาร+#5.งานฝ้าเพดาน +#6.งานระบบ
สุขาภิบาล = 8,654,400฿ = 26.91%
เดือนที่M4

สะสม(%) ในแต่ละช่วงเวลาหรอแต่ละเดือนโดยใช้ แนวแกนของ
กราฟร่วมกับเส้ นกราฟแสดงผลงานตามแผนสะสม(%)เช่น
1.92%11.64%, 11.64%38.54%,
38.54%73.44%, 73.44%90.44%,

…

…

บทสรุ ป

S-curve เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม

2.4 การคิดมูลค่ างานที่ทาํ ได้ จริงสะสมเป็ นร้ อยละ
(Acc.%)ของภารกิจในแต่ ละเดือนเป็ นการนําเอาค่า
ความก้ าวหน้ าของงานที่ทําได้ จริงของแต่ละเดือนนํามาบวก
สะสมกัน เช่น
เดือนที่ M1 =1.92%
เดือนที่ M2 =1.92%+9.72% = 11.64%
เดือนที่ M3 =1.92%+9.72%+26.91% = 38.54%
เดือนที่ M4 =1.92%+9.72%+26.91%+34.89% = 73.44%
เดือนที่ M5 =

…

ความก้ าวหน้ าของโครงการ โดยการแปลงค่างานต่างๆให้ อยู่ใน
หน่วยเดียวกันคือ เงิน หรื อมูลค่าและทําเป็ นรู ปร้ อยละจากนันจึ
้ ง
นํามาเขียนเส้ นกราฟอ้ างอิง(ตามแผนงาน) และเขียนกราฟที่ทํา
ได้ จริ งมาเปรี ยบเทียบ เพื่อประเมินผลของโครงการและค้ นหาวิธี
ปรับแก้ วิธีการทํางานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งมักเกี่ยวข้ อง
กับ กําลังพล(Man Power) ปริ มาณวัสดุ(Material) ปริ มาณ
เครื่ องจักรทุน่ แรง(Machine) และ วิธีการทํางาน(Method)

เอกสารอ้ างอิง
- วิสูตร จิระดําเกิง การบริหารโครงการ กรุงเทพมหานครฯ
- PSMC Co., Ltd คูม่ ือการควบคุมงานก่อสร้ าง
กรุงเทพมหานครฯ
- http://www.oknation.net/blog/print.php การทํา
S-curve แผนงาน และผลงาน ในรูปเส้ น กราฟ S-curve โดยใช้
โปรแกรม โอเพ็นท์ซอสส์

- http://www.moe.go.th การวางแผนงานก่อสร ้าง
2.5 การสร้ างเส้ นกราฟแสดงผลงานตามแผนสะสม
(%) เป็ นการสร้ างเส้ นกราฟแสดงความก้ าวหน้ าของงานที่
ดําเนินการแล้ วเสร็จในแต่ละภารกิจรวมกันเป็ นผลงานตามแผน

- สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Productivity Monitoring
กระทรวงอุตสาหกรรม
ผศ.สมพิศ สุขแสน เทคนิคการเขียนโครงการ อุตรดิตถ์ :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.
ปกรณ์ เกตุอน
ิ ทร ์ การบริ หารงานก่อสร้ าง

http://industrial.uru.ac.th

