บทที่ 1
จุดประสงค์ของการวางแผน

“

การวางแผนคือทุกสิ่ง ส่วนแผนงานที่วางนั้นไร้ความหมาย
Field Marshal Helmuth Graf von Moltke

การประมาณและการวางแผนนั้นมีความหมายอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของโครงการพัฒนาซอฟแวร์ไม่ว่าจะ
ขนาดใดหรือมีเป้าประสงค์อย่างไร แผนงานนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยชี้นําการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ของเรา เช่นว่าเรา
อาจจะตัดสินใจเริ่มทําโครงการ ถ้ามันใช้เวลาหกเดิอนและเป็นเงิน 1 ล้าน¤1 แต่ว่าเราอาจจะล้มโครงการ
เดียวกันนั้น ถ้าหากมันใช้เวลาสองปี และเป็นเงิน 4 ล้าน¤ แผนงานยังช่วยให้เรารู้ว่า ต้องการใครเข้าร่วม
ทํางานในโครงการในช่วงเวลาใด แผนงานยังช่วยให้เราทราบว่า โครงการเป็นไปตามกําหนด และซอฟแวร์
ทํางานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการและคาดหวังหรือไม่ หากไร้ซึ่งแผนงานแล้ว ก็เหมือนกับว่าเรากําลังเปิดหน้า ให้
โครงการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ตามยถากรรม
การวางแผนเป็นงานที่ยาก และตัวแผนงานนั้นก็มักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง คณะทํางานส่วนใหญ่นั้น มักไม่ไป
ขวาสุดก็ซ้ายสุด กล่าวคือบางคณะทํางานก็ไม่วางแผนเอาเสียเลย หรือบางคณะทํางานก็ลงแรงวางแผนมาก
เกินไป เนื่องจากเชื่อว่าถ้าวางแผนได้ดี แล้วแผนงานที่ได้จะถูกต้องตรงกับความเป็นจริง สําหรับคณะทํางานที่
ไม่วางแผนเลยนั้น ไม่สามารถตอบคําถามเบื้องต้นอย่างคําถามที่ว่า "ทั้งหมดจะเสร็จเมื่อไร?" หรือ "เรา
สามารถปล่อยผลิตภัณฑ์ในเดือนมิถุนายนได้หรือไม่?" ได้เลย ส่วนคณะทํางานที่วางแผนมากเกินไปนั้น ฝังตัว
เองในความเชื่อว่า แผนงานนั้นสามารถทําให้ถูกต้องได้ แต่ความจริงแล้วเขาทําได้เพียงแค่ทําให้แผนงาน
ละเอียดขึ้น แต่หาได้เที่ยงตรงหรือเป็นประโยชน์ขึ้นเลย
เรื่องที่ว่าการประมาณและการวางแผนเป็นเรื่องยากนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ มันเป็นที่รู้กันมานานมากแล้ว ในปี 1981
แบร์รี่ เบห์ม (ฺBarry Boehm) ได้วาดร่างแรกของรูปที่ สตีฟ แมคคอนเนล (Steve McConnell) (1998) เรียกใน
เวลาต่อมาว่า "กรวยแห่งความไม่แน่นอน" ดังรูปที่ 1.1 โบห์มแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนในแต่ละระยะของ
กระบวนการพัฒนาแบบลําดับขั้น(วอเตอร์ฟอล) เป็นอย่างไร กรวยแห่งความไม่แน่นอนแสดงว่าในระหว่างระยะ
การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ(feasibility phase) ค่าประมาณการจะคลาดเคลื่อนไประหว่าง 60%
ถึง 160% หมายความว่า ถ้าหากเราคาดว่าจะเสร็จงานใน 20 สัปดาห์ ความจริงแล้วมันอาจจะใช้เวลาได้ตั้งแต่
12 ไปจนถึง 32 สัปดาห์ หรือหลังจากที่เอกสารความต้องการของระบบถูกเขียน ค่าประมาณการจะคลาด
เคลื่อนประมาณ +/- 15% ดังนั้นงานที่ประมาณการไว้ 20 สัปดาห์ จะใช้เวลาจริงได้ตั้งแต่ 17 ไปจนถึง 23
สัปดาห์

สถาบันการจัดการโครงการหรือพีเอ็มไอ(Project Management Institute - PMI) ก็มีมุมมองเดียวกันต่อเรื่อง
ความถูกต้องของค่าประมาณการที่เปลี่ยนไปตามระยะดําเนินการของโครงการ แต่ว่ามุมมองของพีเอ็มไอไม่ได้
เป็นกรวยสมมาตร ความไม่แน่นอนอันดับแรกเรียกว่า order of magnitude estimate มีค่าตั้งแต่ +75% ถึง
-25% ถัดมาคือ budgetary estimate มีค่าตั้งแต่ +25% ถึง -10% ต่อด้วยสุดท้ายคือ definitive estimate มี
ค่าตั้งแต่ +10% ถึง -5%

วางแผนทําไม?
ถ้าหากการประมาณและการวางแผนเป็นส่ิงที่ยาก และยังไม่สามารถทํามันให้แม่นยําได้จนกว่าจะถึงช่วงท้าย
ของโครงการ คําถามคือ ทําไมเราจึงต้องทํามัน? เหตุผลนั้นชัดเจนว่าองค์กรที่เราทํางานอยู่มักจะต้องการ ให้
เราแจ้งประมาณการของโครงการ และอาจต้องการแผนงานและกําหนดการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ, เพื่อนํา
ไปวางแผนการตลาด, ใช้กําหนดวันปล่อยผลิตภัณฑ์, ฝึกสอนพนักงานผู้ใช้ ฯลฯ ด้วยความต้องการที่สําคัญ
เหล่านี้ เราคงจะอ้างไม่ได้ว่าการประมาณทําได้ยากจึงไม่สามารถให้ค่าประมาณการและแผนงานได้ นอกจาก
ความจําเป็นพื้นฐานที่กล่าวไปแล้ว ยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีกที่เราจําเป็นต้องมีการประมาณและวางแผน
การประมาณและการวางแผนนั้น ไม่เพียงแค่ใช้ในการหากําหนดส่งงานหรือกําหนดการ การวางแผน โดย
เฉพาะที่ทําแบบต่อเนื่องนั้น เป็นกระบวนการค้นหาให้ได้มาซึ่งคุณค่า การวางแผนคือการพยายามที่จะหาคํา
ตอบที่ดีที่สุดให้แก่คําถามสําคัญที่สุดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นั่นคือ "เราควรสร้างอะไร?" ในการค้นหาคํา
ตอบนี้ คณะทํางานจะต้องพิจารณาถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะสร้าง, ทรัพยากร, และกําหนดการ คําถามนี้
ไม่สามารถหาคําตอบได้ทั้งหมดในทันที เราจะต้องค้นหาคําตอบอย่างต่อเนื่องทีละเล็กละน้อย ตัวอย่างเช่น ใน

ตอนเริ่มโครงการอาจกําหนดว่า ผลิตภัณฑ์จะถูกปล่อย ณ วันที่ 31 สิงหาคม แต่เมื่อถึงเดือนมิถุนายน เราอาจ
พบว่าถ้าหากเลื่อนการปล่อยผลิตภัณฑ์ให้ช้าลงและเพิ่มคุณสมบัติให้มากขึ้นจะเป็นการดีกว่า หรือ เราอาจ
ตัดสินใจว่าเลื่อนการปล่อยให้เร็วขึ้นและมีคุณสมบัติน้อยลงเล็กน้อยจะเป็นการดีกว่าก็ได้
กระบวนการวางแผนที่ดีจะช่วยให้เกิดสิ่งนี้ได้จะต้องมีลักษณะเหล่านี้
ลดความเสี่ยง
ลดความไม่แน่นอน
สนับสนุนให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ถ่ายทอดข้อมูลได้ชัดเจน

ลดความเสี่ยง
การวางแผนจะช่วยให้โอกาสสําเร็จของโครงการมีมากขึ้นโดยการได้เรียนรู้เชิงลึกถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ของ
โครงการ บางโครงการอาจมีเสี่ยงมาก จนเราเลือกที่จะไม่เริ่มโครงการเลยก็ได้เมื่อเรารู้ถึงความเสี่ยงของมัน
ส่วนโครงการอื่น ๆ อาจมีคุณสมบัติที่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้โดยจะต้องมีการเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มต้น
การสนทนาระหว่างทําการประมาณจะก่อให้เกิดคําถามซึ่งนําไปสู่การเปิดเผยความเสี่ยงที่ซุกซ่อนอยู่ของ
โครงการ สมมติว่าเราถูกถามถึงค่าประมาณการในการรวมโครงการใหม่เข้ากับระบบเดิมที่เป็นเมนเฟรมซึ่งเรา
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันเลย นี่จะบอกเราถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการรวมระบบเข้าด้วยกัน ณ จุดนี้คณะทํางาน
ของโครงการอาจเลือกที่จะกําจัดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นโดยการใช้เวลาเพื่อศึกษาระบบเก่านั้นก่อน หรือคณะ
ทํางานอาจทําบันทึกถึงความเสี่ยงนี้ไว้ และแก้ไขประมาณการให้มีค่ามากขึ้น หรือทําประมาณการเป็นช่วง
ขอบเขตกว้าง ๆ แทนที่จะเป็นตัวเลขโดด ๆ (เช่น ระหว่าง 4 ถึง 6 เดือน เป็นต้น) เพื่อแสดงถึงความไม่แน่นอน
และความเสี่ยง

ลดความไม่แน่นอน
ตลอดการทําโครงการ คณะทํางานจะเพิ่มความสามารถใหม่ ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ พวกเขายังได้รู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
ตัวผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยีที่ใช้, และรวมถึงตัวพวกเขาเองในการทํางานเป็นกลุ่ม มันสําคัญอย่างยิ่งยวดในอันที่
ความรู้ที่ได้นี้ จะได้รับการตอบรับและถูกนําไปใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการวางแผนอย่างต่อเนื่องในรอบ
ถัดไป เพื่อคณะทํางานจะได้ใช้มันช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขากําลังพัฒนา ความเสี่ยง
สําคัญที่สุดที่โครงการส่วนใหญ่จะต้องเจอ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ ทว่า
โครงการส่วนใหญ่กลับละเลยที่จะใส่ใจกับความเสี่ยงอันนี้ การวางแผนตามแนวทางอไจล์สามารถช่วยลด (หรือ
กําจัด) ความเสี่ยงอันนี้ได้
เอกสารฉบับหนึ่งที่ถูกอ้างถึงบ่อย ๆ คือ ผลการศึกษา CHAOS (Standish 2001) ได้นิยามไว้ว่า โครงการที่
ประสบความสําเร็จมีลักษณะคือ ทันเวลา, อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้, และมีคุณสมบัติทั้งหมดตรงตามที่ระบุไว้ใน
ตอนต้นของโครงการ คํานิยามนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องเพราะคุณสมบัติที่ดูดีในตอนเริ่มต้นโครงการ อาจ
ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ทําโครงการจริงก็ได้ ถ้าหากผู้แต่งจะกําหนดนิยามของโครงการที่ล้มเหลว ข้อ
กําหนดอันหนึ่งจะเป็น "โครงการที่ ห้ามมิให้ใครก็ตามบังเกิดความคิดที่ดีกว่า ความต้องการที่ได้ลงรายการไว้
ในตอนต้นของโครงการ" เราต้องการสนับสนุนให้ โครงการสามารถประเมินและปรับเปลี่ยนการตัดสินใจเกี่ยว
กับ การลงทุน, กําหนดการ, และ คุณสมบัติ ได้หลายครั้งตลอดโครงการ โครงการที่ส่งมอบคุณสมบัติทั้งหมด
ตรงกับแผนงานที่วางไว้ตั้งแต่ต้นไม่จําเป็นต้องเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จ ผู้ใช้และลูกค้าของโครงการ
อาจไม่พอใจ ถ้าหากคุณสมบัติที่ดีกว่าอันหนึ่งถูกปฏิเสธและคุณสมบัติแย่ ๆ อันหนึ่งคงอยู่ เพียงเพราะมันอยู่ใน
แผนงานตั้งแต่แรก

สนับสนุนให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น

ประมาณการและแผนงานช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ องค์กรจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าโครงการแต่ละอันนั้น
คุ้มค่าที่จะทําหรือไม่ ถ้าหากไม่มีประมาณการของคุณค่าที่จะได้และราคาต้นทุนของโครงการ? นอกจากการ
ตัดสินใจว่าควรเริ่มโครงการหรือไม่ ประมาณการยังช่วยให้เรามั่นใจว่ากําลังทําโครงการที่ให้คุณค่าสูงสุด
สมมติว่าองค์กรกําลังพิจารณาโครงการสองโครงการ อันหนึ่งประมาณการว่าจะทําเงิน 1 ล้าน¤ และอีกอันหนึ่ง
จะทําเงิน 2 ล้าน¤ ขั้นแรกองค์กรจะต้องการกําหนดการ และประมาณการต้นทุน ในการที่จะตัดสินใจเลือกว่า
โครงการใดจะคุ้มค่าที่จะทํา โครงการจะใช้เวลามากเกินไปกว่าช่วงเวลาที่ตลาดยังเปิดหรือไม่? โครงการจะใช้
เงินทุนมากเกินกว่าที่จะทํากําไรได้หรือไม่? ขั้นที่สององค์กรจะต้องการปรมาณการและแผนงานเพื่อตัดสินใจว่า
โครงการใดควรถูกดําเนินการ องค์กรอาจจะต้องเลือกทําโครงการใดโครงการหนึ่ง ทั้งสองโครงการ หรือ ไม่ทํา
โครงการใดเลย ถ้าหากต้นทุนสูงเกินไปก็ได้
องค์กรต้องการค่าประมาณการเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นทําโครงการหรือไม่ บางครั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับคณะทํางานก็มีความสําคัญกว่ากําหนดการ ตัวอย่างเช่น โครงการหนึ่งอาจไม่สามารถเริ่มได้ ถ้าหาก
ต้องการหัวหน้าสถาปนิกเข้าร่วม แต่เขาต้องทํางานเต็มเวลากับอีกโครงการหนึ่ง แต่ถ้าหากเราสามารถ
วางแผนให้สามารถจบโครงการได้โดยไม่ต้องพึ่งหัวหน้าสถาปนิกผู้นี้แล้ว เราก็อาจจะเริ่มโครงการนี้ได้
การตัดสินใจในระหว่างการวางแผนโครงการนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีได้มีเสีย ตัวอย่างเช่น ในโครงการทุก
โครงการจะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างเวลาพัฒนาและราคาต้นทุน บ่อยครั้งที่วิธีการพัฒนาระบบแบบที่มี
ต้นทุนถูกที่สุดคือการจ้างนักเขียนโปรแกรมที่ดีเพียงหนึ่งคน และให้เวลาเธอสักสิบหรือยี่สิบปีในการการเขียน
ระบบ เพื่อที่จะให้เธอมีโอกาสศึกษาขอบเขตของธุรกิจ หรือเรียนรู้ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารฐานข้อมูล
ฯลฯ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าเราคงไม่สามารถคอยยี่สิบปีเพื่อที่จะได้ระบบสักระบบหนึ่ง นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจึง
ต้องมีคณะทํางาน คณะทํางานที่มีขนาดสามสิบคนอาจจะใช้เวลาหนึ่งปี(30 คน-ปี) ในการพัฒนางานที่นักเขียน
โปรแกรมเพียงหนึ่งคนสามารถทําเสร็จได้ในยี่สิบปี จะเห็นว่าการใช้คณะทํางานนั้นทําให้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า
แต่ว่าทําให้ได้ระบบเร็วขึ้นถึงสิบเก้าปี ซึ่งคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
เราจะต้องตัดสินใจแลกเปลี่ยนระหว่าง ฟังก์ชันการทํางานและการลงแรง หรือ ต้นทุนและเวลา อยู่เป็นประจํา
ตัวอย่างของคําถามอาจเป็น คุณสมบัติข้อนี้คุ้มค่าหรือไม่ที่เราจะเลื่อนการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปเพื่อคอยมัน?
หรือเราควรที่จะจ้างคนเพิ่มเพื่อให้คุณสมบัตินี้เสร็จทันการปล่อยครั้งต่อไป? เราควรปล่อยในเดือนมิถุนายน
หรือเลื่อนการปล่อยออกไปเป็นเดือนสิงหาคมและมีคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้น? เราควรซื้อเครื่องมือสําหรับ
พัฒนา(developement tool)นี้หรือไม่? เพื่อที่จะตัดสินใจในการสนองตอบคําถามเหล่านี้ได้ เราจําเป็นต้องมีค่า
ประมาณการของทั้ง ราคาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
โดยทั่วไปการที่สามารถส่งมอบคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือตรงตามที่ได้สัญญาไว้ จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิด
ขึ้นระหว่างนักพัฒนาและลูกค้าของผลิตภัณฑ์ ค่าประมาณการที่เชื่อถือได้จะทําให้เกิดการส่งมอบที่น่าเชื่อถือ
ลูกค้าจะต้องการค่าประมาณการเพื่อใช้ในการจัดลําดับความสําคัญและการตัดสินใจ(แบบมีได้มีเสีย) ค่า
ประมาณการจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้พัฒนาคุณสมบัติมากน้อยเท่าใด แทนที่จะต้องใช้
เวลายี่สิบวันเพื่อให้ได้ทุกอย่าง บางครั้งการลงทุนเพียงสิบวันแล้วได้สิ่งที่ต้องการ 80% อาจเป็นทางเลือกที่ดี
กว่าก็ได้ ลูกค้ามักจะรีรอที่จะตัดสินใจในทางเลือกแบบมีได้มีเสียเช่นนี้ในตอนต้นของโครงการ นอกเสียจากว่า
นักพัฒนาจะสามารถให้ค่าประมาณการที่พิสูจน์ได้ว่าน่าเชื่อถือเพียงพอ
ค่าประมาณการที่น่าเชื่อถือจะช่วยให้นักพัฒนาสามารถที่จะทํางานในแบบที่เรียกว่า ก้าวอย่างยั่งยืน
(sustainable pace)ได้ นี่เองที่จะทําให้เกิดโค้ด ที่มีคุณภาพสูงและมีข้อบกพร่องน้อยลง และนี่เองที่จะพากลับ
ไปสู่การมีประมาณการที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะคณะทํางานใช้เวลากับงานที่ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน
เช่นการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ น้อยลง

ถ่ายทอดข้อมูลได้ชัดเจน
แผนงานแสดงถึงความคาดหมายและความเป็นไปได้แบบหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางของการทําโครงการ

หนึ่ง ๆ แผนงานไม่ได้รับประกันว่าคุณสมบัติเท่านี้ จะเสร็จในวันนั้น ด้วยค่าใช้จ่ายเท่าโน้น แผนงานเพียงแต่เป็น
สื่อที่จะใช้สื่อสารให้เข้าใจตรงกันถึงความคาดหมายเบื้องต้น บ่อยครั้งที่กําหนดการในแผนงานระบุเป็นวันที่
เดี่ยว ๆ แล้วถูกลืมไปว่า วันที่นี้เกิดจากการสันนิษฐาน(assumption) หรือ การคาดการณ์อะไรบ้าง ซึ่งอาจเป็น
เหตุให้วันที่นี้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงได้
สมมติเรามีคําถามว่าโครงการนี้จะเสร็จเมื่อใด เราอาจได้คําตอบว่าเจ็ดเดือน แต่ไม่มีคําอธิบายว่าคําตอบนี้ได้
มาได้อย่างไร เราควรตั้งข้อสงสัยค่าประมาณการนี้ ถ้าหากไม่มีข้อมูลเพ่ิมเติมจะไม่มีทางเลยที่เราจะตัดสินได้ว่า
ค่าประมาณการนั้นจะใกล้เคียงความเป็นจริงเท่าใด
สมมติอีกว่าเราได้คําตอบว่า ค่าประมาณการเป็นช่วงระหว่างเจ็ดถึงเก้าเดือน โดยแสดงว่างานที่จะเสร็จในช่วง
หนึ่งถึงสองเดือนแรกมีอะไรบ้าง มีการบันทึกข้อสันนิษฐานที่ได้ทําไว้ และมีการกําหนดชัดเจนว่าจะวัดความคืบ
หน้าได้อย่างไร ในกรณีนี้เมื่อเราดูแผนงานเราจะสามารถตัดสินได้ว่าเรามั่นใจในแผนนี้เท่าใด

อะไรทําให้เกิดแผนงานที่ดี?
แผนงานที่ดีคือ แผนงานที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าน่าเชื่อถือในอันที่จะนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ ในช่วง
ต้นของโครงการแผนงานที่ดีอาจจะเป็นว่า สามารถปล่อยผลิตภัณฑ์ได้ในไตรมาสที่สาม โดยไม่มีทางทําให้เร็ว
กว่านั้นได้ และในแผนงานจะบอกเพียงคร่าว ๆ ถึงคุณสมบัติที่จะมี พอถึงช่วงปลายของโครงการ ในอันที่จะยัง
คงประโยชน์ในการใช้ช่วยตัดสินใจ แผนงานนี้จะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น
สมมติว่าเราอยู่ช่วงที่กําลังหาค่าประมาณการและวางแผนสําหรับการปล่อยผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัทครั้งต่อ
ไป เราอาจตัดสินใจว่าในรุ่นใหม่นี้จะพร้อมสําหรับการปล่อยในหกเดือน และจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ
จํานวนหนึ่งอย่างแน่นอน และอาจจะมีคุณสมบัติอีกจํานวนหนึ่งถ้าหากหากเป็นไปได้ก็ได้
ฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทสามารถใช้แผนงานนี้ในการตัดสินใจดําเนินการ พวกเขาอาจจะตระเตรียมเนื้อหาสําหรับ
การทําการตลาด กําหนดการทําโฆษณา เตรียมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนลูกค้าหลักในการติดตั้งผลิตภัณฑ์รุ่น
ใหม่นี้แทนรุ่นเก่า ฯลฯ แผนงานนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันแสดงให้เห็นได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใดในโครงการ
ถ้าหากว่าการพัฒนาใช้เวลาสิบสองเดือนแทนที่จะเป็นหกเดือนตามแผนงานที่วางไว้ แผนงานนี้ก็ใช้ไม่ได้
ในอีกทางหนึ่ง ถ้าหากแผนงานจะผิดพลาดไปบ้างเช่น ใช้เวลาจริงเจ็ดเดือนจากที่วางแผนไว้หกเดืิอน แผนงาน
อาจจะถือว่าใช้ได้ก็ได้ แม้ว่ามันจะทําให้เกิดอาการผิดแผนกันไปหมด แต่โดยทั่วไปแล้วความผิดพลาดระดับนี้
เป็นสิ่งที่ยอมรับได้และไม่ทําให้ใครตาย และที่สําคัญมันอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้โดยพีเอ็มไอ(PMI)ในส่วนที่เกี่ยว
กับการทํางบประมาณการ(budgetary estimate)ด้วยซ้ําไป ถึงแม้ว่าแผนงานนั้นจะไม่แม่นยํา แต่ถ้าหากมีการ
ปรับปรุงแผนงานอยู่ตลอด เราจะยังคงสามารถได้ประโยชน์จากมันอยู่ดี เพราะการช้ากว่ากําหนดหนึ่งเดือนนี้
คงจะไม่ใช่เรื่องน่าตกใจที่มารู้เอานาทีสุดท้ายอย่างแน่นอน

การวางแผนแบบอไจล์คือ?
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการวางแผนแบบอไจล์ ไม่ใช่แผนงานแบบอไจล์ แผนงานเป็นเพียงเอกสารหรือรูปภาพ
มันเป็นเพียงภาพนิ่ง(snapshot)ของโครงการที่เราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนการวางแผนนั้นเป็นกิจกรรม
วิธีการวางแผนแบบอไจล์จะถ่ายน้ําหนักความสําคัญจากตัวแผนงานไปสู่การวางแผน
การวางแผนแบบอไจล์รักษาสมดุลในการลงทุนและลงแรงทําแผนโดยการที่เราจะได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนแผน
งานไปตลอดระยะเวลาการทําโครงการ สําหรับการวางแผนแบบอไจล์เราไม่เพียงแต่เต็มใจที่เปลี่ยนแผน แต่เรา
ตั้งใจที่เปลี่ยนมันเลยทีเดียว แต่เราไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเพียงเพราะอยากเปลี่ยน แต่เราเปลี่ยนเพราะระหว่างการ
ทําโครงการเราเรียนรู้อะไรบางอย่างและมันทําให้เราหลบหลีกความผิดพลาดได้ เราอาจจะได้รู้ว่าผู้ใช้ต้องการ
คุณสมบัตินี้เพิ่มขึ้นหรือต้องการคุณสมบัตินั้นน้อยลง หรือการใช้งานได้ง่ายสําคัญกว่าที่คิดไว้ หรือเนื่องจากการ
ใช้ภาษาโปรแกรมใหม่ทําให้เสียเวลามากกว่าที่เราคิดไว้ เป็นต้น ผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนแปลง
แต่ละอันจะถูกประเมิน และถ้าหากมันคุ้มค่าที่จะทํา แผนงานและกําหนดการจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามนั้น

เมื่อเราค้นพบเรื่องเหล่านี้ มันจะกระทบแผนงานที่เราวางไว้ นั่นคือเราจําเป็นต้องการแผนงานที่ปรับเปลี่ยนได้
ง่าย นี่เองที่เป็นสาเหตุให้การวางแผนสําคัญกว่าตัวแผนงาน ความรู้เชิงลึกที่เราได้รับจากการวางแผนจะคงอยู่
นาน กระทั่งตัวแผนงานนั้นถูกฉีกท้ิงไปแล้วและมีแผนงานใหม่มาแทนที่ สรุปคือแผนงานแบบอไจล์นั้นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนได้ง่าย
เพียงเพราะเราปรับเปลี่ยนแผน ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนวันที่ในแผนงาน เราอาจเปลี่ยนหรือไม่
เปลี่ยนมันก็ได้ แต่ถ้าเราพบว่ามีบางอย่างไม่สมเหตุสมผลในแผนงานเราก็จําเป็นต้องทําอะไรบางอย่าง แผน
งานจะต้องถูกปรับเปลี่ยน มีหลายทางที่เราจะปรับเปลี่ยนแผนงานได้โดยไม่กระทบวันที่ในนั้น เราอาจจะยกเลิก
คุณสมบัติบางอย่าง หรือลดขอบเขตของคุณสมบัติ เราอาจจะเพ่ิมคนในโครงการ เป็นต้น
เพราะเรายอมรับว่าเราไม่สามารถกําหนดกะเกณฑ์ทุกอย่างของโครงการได้ทั้งหมดตั้งแต่แรก มันจึงเป็นสิ่ง
จําเป็นที่เราจะต้องไม่วางแผนโครงการทั้งหมดตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกัน การวางแผนแบบอไจล์นั้นจะกระจาย
กิจกรรมการวางแผนออกไปตลอดช่วงการทําโครงการ โดยเริ่มจากการวางแผนการปล่อยผลิตภัณฑ์ก่อน แล้ว
จึงทําการวางแผนอย่างต่อเนื่องเป็นรอบ ๆ โดยตลอดโครงการจะมีการวางแผนเป็นรอบ ๆ เช่นนี้หลาย ๆ รอบ
สรุปการวางแผนแบบอไจล์ มีลักษณะคือ
มุ่งสนใจไปที่การวางแผน มากกว่าตัวแผนงาน
สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน
แผนงานที่วางไว้จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย
กระทําหลายรอบ ไปตลอดช่วงการทําโครงการ

บทสรุป
การประมาณและการวางแผนนั้นสําคัญยิ่ง นอกจากนั้นยังทําได้ยากและมีโอกาสผิดสูง เราไม่สามารถละเว้นที่
จะทํากิจกกรรมนี้โดยใช้ข้ออ้างว่ามันยากได้ ประมาณการที่ให้ไว้ในตอนเริ่มต้นโครงการ มีความแม่นยําน้อย
กว่าที่ให้ในช่วงหลัง ความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นในเชิงก้าวหน้านี้แสดงได้ในรูป กรวยแห่งความไม่แน่นอน
การวางแผนมีจุดประสงค์เพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดให้กับคําถามที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นั่นคือ เรา
ควรจะสร้างอะไร คําตอบนั้นประกอบด้วย คุณสมบัต,ิ ทรัพยากร, และ กําหนดการ การหาคําตอบนี้ทําได้โดย
กระบวนการวางแผน ที่ช่วย ลดความเสี่ยง, ลดความไม่แน่นอน, สนับสนุนให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น, สร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจ, และ ถ่ายทอดข้อมูลได้ชัดเจน
แผนงานที่ดีคือแผนงานที่น่าเชื่อถืออย่างเพียงพอ ว่าสามารถใช้เป็นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
โครงการได้ การวางแผนแบบอไจล์นั้น มุ่งสนใจไปที่การวางแผน มากกว่าตัวแผนงาน, สนับสนุนให้มีการปรับ
เปลี่ยนแผนงาน, แผนงานที่วางไว้จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย, และ กระทําหลายรอบ ไปตลอดช่วงการ
ทําโครงการ

คําถามที่ควรนําไปพิจารณา
1. บทนี้ในตอนต้นได้กล่าวไว้ว่า การวางแผนที่มากเกินไป หรือการไม่วางแผนเลยนั้น เป็นอันตรายพอ ๆ
กัน อยากทราบว่า การวางแผนที่พอดีสําหรับโครงการในปัจจุบันของท่าน นั้นเป็นเท่าใด?
2. ท่านคิดว่ามีเหตุผลใดอีกบ้าง ที่ทําให้เราต้องมีการวางแผน?
3. จงคิดถึงโครงการหนึ่งถึงสองโครงการที่สําเร็จที่สุดที่ท่านเคยเกี่ยวข้องด้วย การวางแผนมีบทบาทเช่นไร
ในโครงการเหล่านั้น?
1. โปรดสังเกตว่า ¤ เป็นหน่วยเงินที่ไม่เจาะจง↩

