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จุดประสงค์ของคูม
่ อ
ื สกร ัม
สกรัม คือ แบบแผนการทางาน ทีน
่ ามาใช ้เพือ
่ พัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณท์ทม
ี่ ค
ี วามซับซ ้อน คูม
่ อ
ื นี้
อธิบาย ความหมายของคาว่า สกรัม ซึง่ ประกอบไปด ้วย บทบาทในสกรัม เหตุการณ์ อาติแฟต และ
่ มโยงองค์ประกอบเหล่านีเ้ ข ้าด ้วยกัน ผู ้คิดค ้นสกรัม เคน
กฏข ้อบังคับ โดยกฏข ้อบังคับนีจ
้ ะเป็ นตัวเชือ
ชวาเบอร์ และ เจฟ ซัทเธอร์แลนด์ ได ้เขียนและสนับสนุนแนวทางของคูม
่ อ
ื นี้

ภาพรวมของสกร ัม
สกรัม (คานาม): แบบแผนการทางานทีส
่ ามารถช่วยให ้ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ั ซ ้อนในการทางานได ้ โดยทีย
จัดการปั ญหาทีซ
่ บ
่ งั สามารถส่งมอบงานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
่
สร ้างสรรค์ ซึงก่อให ้เกิดประโยขน์สงู สุด สกรัม คือ





ั
กระชบ
เข ้าใจง่าย
ี่ วชาญ
ยากทีจ
่ ะเป็ นผู ้เชย

สกรัม เป็ น แบบแผนการทางานทีถ
่ ก
ู นามาใช ้ตัง้ แต่ต ้นปี 1990 เพือ
่ บริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณท์
ั ซ ้อน สกรัมไม่ใช่เป็ นกระบวนการทางาน หรือ เทคนิค ในการสร ้างผลิตภัณท์
ทีซ
่ บ
แต่มน
ั เป็ นแบบแผนการทางานทีจ
่ ะช่วยให ้สามารถ นากระบวนการและเทคนิคต่างๆ มาใช ้
สกรัมจะชีใ้ ห ้เห็นอย่างชัดเจนว่าการบริหารจัดการและวิธป
ี ฏิบต
ั งิ านมีประสิทธิภาพมากน ้อยเพียงใด
เพือ
่ สามารถปรับปรุงการทางานให ้ดีขน
ึ้ ได ้

แบบแผนการทางานของสกร ัม
แบบแผนการทางานของสกรัม ประกอบด ้วย คนในทีม, บทบาทของคนในทีม, เหตุการณ์, อาติแฟต, และ
กฏแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ สาคัญต่อความสาเร็จของการนาสกรัมไปใช ้
กลยุทธ์เฉพาะ ของการนาสกรัมไปใช ้ มีความหลากหลาย ซึง่ จะอธิบายในหัวข ้อต่อไป
่ มโยง เหตุการณ์ บทบาท และ อาติแฟตทัง้ หมดเข ้าด ้วยกัน
กฏของสกรัม จะเป็ นตัวเชือ
ั พันธ์ของทุกองค์ประกอบไว ้
เพือ
่ ควบคุมความสัมพันธ์ และ ปฏิสม
โดยกฏของสกรัมทัง้ หมดถูกอธิบายไว ้ในเนือ
้ หาของคูม
่ อ
ื นี้
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หล ักการสกร ัม
สกรัมถูกค ้นพบจากประสบการณ์การจัดการ หรือการทดลองนามาประยุกต์ใช ้
จากการทดลองยืนยันว่าความรู ้ ความเข ้าใจ มาจากประสบการณ์และการตัดสินใจบนพืน
้ ฐานของสิง่ ทีร่ ู ้
่ ง
สกรัมใช ้วิธก
ี ารเพิม
่ ผลิตผลแบบซ้าๆ เพือ
่ ทีจ
่ ะปรับปรุงการคาดการณ์ลว่ งหน ้าและจากัดความเสีย
มี 3 หลักการ ทีส
่ นับสนุนการปฏิบต
ั งิ าน ทีน
่ ามาจากประสบการณ์ในการจัดการ ดังนี้ การเปิ ดเผย,
การตรวจสอบ และการแก ้ไขปรับปรุง

การเปิ ดเผย
ลักษณะสาคัญของกระบวนการ ต ้องแสดงให ้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อย่างชัดเจน การเปิ ดเผย
ั เจน
กาหนดให ้ระบุบกระบวนการในด ้านต่างๆ ด ้วยมาตรฐานทีช
่ ด
ซึง่ ผู ้สังเกตการณ์สามารถอธิบายด ้วยความเข ้าใจต่อสิง่ ทีเ่ ห็น
ตัวอย่าง



่ มโยงถึงกระบวนการทีใ่ ช ้ร่วมกันทุกคน
มาตรฐานของ คาศัพท์หรือภาษาทัว่ ไป จะเชือ
มาตรฐานของ นิยามของคาว่า “เสร็จสมบูรณ์” 1
จะต ้องเข ้าใจตรงกันระหว่างคนทางานกับผู ้ตรวจรับงาน

การตรวจสอบ
ผู ้ใช ้สกรัมต ้องตรวจสอบ สกรัมอาติแฟกต์ และ สถานะความเข ้าใกล ้ความสาเร็จของเป้ าหมาย
อย่างสมา่ เสมอ เพือ
่ ทีจ
่ ะตรวจสอบการเปลีย
่ นแปลงทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา
การตรวจสอบเหล่านัน
้ ไม่ควรจะต ้องเกิดขึน
้ บ่อย จนทาให ้การตรวจสอบมาเป็ นตัวขัดขวางการทางาน
การตรวจสอบจะมีประโยชน์มากทีส
่ ด
ุ
่ วชาญดาเนินการอย่างใกล ้ชิด
เมือ
่ ดาเนินการอย่างขยันขันแข็งโดยผู ้ตรวจทีม
่ ค
ี วามเชีย

การแก้ไขปร ับปรุง
ถ ้าผู ้ตรวจสอบระบุ กระบวนการทางานทีค
่ ลาดเคลือ
่ นไม่ตรงตามทีก
่ าหนดไว ้ หนึง่ อย่างหรือมากกว่า
และผลลัพธ์จะไม่เป็ นไปตามข ้อกาหนด
กระบวนการหรือส่วนประกอบทีไ่ ด ้ดาเนินการไปแล ้วต ้องถูกปรับเปลีย
่ น
การปรับเปลีย
่ นต ้องรีบดาเนินการทันทีเพือ
่ ลดความคลาดเคลือ
่ นในอนาคต
สกรัมแนะนา 4 หลักเกณฑ์เพือ
่ การตรวจสอบและการแก ้ไขปรับปรุง ทีจ
่ ะถูกอธิบายในหัวข ้อ
เหตุการณ์สกรัม ของคูม
่ อ
ื นี้




การประชุมการวางแผนสปรินท์
สกรัมประจาวัน
การประเมินสปรินท์

1

ดู นิยามของคาว่า “เสร็จสมบูรณ์” หน ้า 15
©2014 Scrum.Org and ScrumInc. Offered for license under the Attribution Share-Alike license of
Creative Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also
described in summary form at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Scrum
Guide you acknowledge and agree that you have read and agree to be bound by the terms of the
Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

หน้า | 4



การพิจารณาสิง่ ทีผ
่ า่ นมาสปรินท์
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สกร ัม
ั ซ ้อน สกรัม ซึง่ ประกอบไปด ้วย สกรัมทีม และ
สกรัม คือ รูปแบบสาหรับการพัฒนาซอฟท์แวร์ทซ
ี่ บ
ความเกีย
่ วข ้องกับ บทบาท เหตุการณ์ อาติแฟต และกฏข ้อบังคับ
แต่ละส่วนประกอบในแบบแผนการทางานตอบโจทย์วต
ั ถุประสงค์ทเี่ ฉพาะเจาะจงและเป็ นส่วนสาคัญต่อคว
้งาน
ามสาเร็จของสกรัมและการใช

สกร ัมทีม
สกรัมทีม ประกอบด ้วย เจ ้าของผลิตภัณฑ์ ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ และ สกรัมมาสเตอร์ สกรัมทีมเป็ นทีมที่
ทางานแบบบริหารจัดการด ้วยตัวเอง รวมถึง การทางานแบบหลากหลายหน ้าที่
การบริหารจัดการด ้วยตัวเอง
ทีมจะเลือกวิธท
ี ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สาหรับการทางานเพือ
่ ให ้สาเร็จตามเป้ าหมายมากกว่าทีจ
่ ะกาหนดจากภายนอก
การทางานหลากหลายหน ้าที่
เป็ นสิง่ จาเป็ นทีจ
่ ะทางานให ้สาเร็จลุลว่ งโดยไม่จาเป็ นทีจ
่ ะต ้องพึง่ พาจากทีมอืน
่ ๆภายนอกสกรัมทีม
รูปแบบของสกรัมทีม ออกแบบเพือ
่ ให ้มีความยืดหยุน
่ ของการทางาน ความคิดสร ้างสรรค์
และผลผลิตสูงสุด
สกรัมทีมจะส่งมอบผลิตภัณฑ์แบบต่อเนือ
่ ง และ เพิม
่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์
โดยเปิ ดโอกาสให ้มีการเสนอความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ให ้มากทีส
่ ด
ุ
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ทส
ี่ มบูรณ์และอย่างต่อเนือ
่ งจะทาให ้เกิดมูลค่าและความมัน
่ ใจต่อผลิตภัณฑ์

เจ้าของผลิตภ ัณฑ์
เจ ้าของผลิตภัณฑ์ มีหน ้าทีร่ บ
ั ผิดชอบในการสร ้างมูลค่าสูงสุดให ้แก่ผลิตภัณฑ์
และผลงานของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ โดยเกิดจากการทางานร่วมกันภายในองค์กร สกรัมทีม
และแต่ละบุคคล
เจ ้าของผลิตภัณฑ์ เป็ น ผู ้เดียวทีร่ ับผิดชอบในการจัดการโปรดักแบ็กล็อก ซึง่ การจัดการ โปรดักแบ็กล็อก
ประกอบไปด ้วย






จัดการ โปรดักแบ็กล็อก ให ้มีความชัดเจน
เรียงลาดับความสาคัญของโปรดักแบ็กล็อกแต่ละรายการ เพือ
่ ตอบสนองต่อเป้ าหมายสูงสุด
ทาให ้มัน
่ ใจว่า คุณค่าผลงานของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
ทาให ้มัน
่ ใจว่า โปรดักแบ็กล็อก มีความครบถ ้วนสมบูรณ์ โปร่งใส และแสดงให ้สกรัมทีมทราบว่า
รายการใด คือรายการอต่อไปทีจ
่ ะพัฒนา และ
ทาให ้มัน
่ ใจว่า ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ มีความเข ้าใจเพียงพอในแต่ละรายการของโปรดักแบ็กล็อก

เจ ้าของผลิตภัณฑ์ จะทางานทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้น ทัง้ หมดด ้วยตัวเอง
หรือจะให ้ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์จัดการก็ได ้ แต่อย่างไรก็ตาม
ความรับผิดชอบยังคงอยูก
่ บ
ั เจ ้าของผลิตภัณฑ์ เท่านัน
้
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เจ ้าของผลิตภัณฑ์ คือ บุคคลใดบุคคลหนึง่ เท่านัน
้ มิใช่คณะบุคคล
แต่สามารถเป็ นตัวแทนของคณะบุคคลในการจัดการโปรดักแบ็กล็อก
ซึง่ การเปลีย
่ นแปลงลาดับความสาคัญในโปรดักแบ็กล็อก
จะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากเจ ้าของผลิตภัณฑ์เท่านัน
้
เจ ้าของผลิตภัณฑ์ ทีจ
่ ะประสบความสาเร็จนัน
้
ทางองค์กรต ้องเคารพในการตัดสินใจของเจ ้าของผลิตภัณฑ์
ซึง่ การตัดสินใจของเจ ้าของผลิตภัณฑ์จะต ้องโปร่งใส ในรายละเอียดของเนือ
้ หา และ
เป็ นไปตามลาดับความสาคัญของโปรดักแบ็กล็อก ทัง้ ไม่อนุญาติให ้ผู ้อืน
่ บอกให ้ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
พัฒนารายการความต ้องการอืน
่ นอกเหนือโปรดักแบ็กล็อก และ ไม่อนุญาติให ้ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
ตอบสนองคาขอของผู ้อืน
่ ด ้วย

ทีมพ ัฒนาซอฟท์แวร์
่ วชาญ ทีพ
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ประกอบด ้วยผู ้เชีย
่ ัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีจ
่ ะสามารถส่งมอบอินครีเม ้นท์ของ
ผลิตภันณ์ท ี่ “เสร็จสมบูรณ์” ในช่วงท ้ายของแต่ละสปรินท์ สมาชิกของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์เท่านัน
้
ทีส
่ ามารถสร ้าง อินครีเม ้น
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ กาหนดโครงสร ้าง และ เพิม
่ ขีดความสามารถด ้วยกันเป็ นทีม
เพือ
่ กาหนดวิธก
ี ารทางานของตัวเอง ผลลัพท์ของการทางานร่วมกันเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพทาให ้
ภาพโดยรวมของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผ
์ ลสูงสุด ซึง่ ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
จะต ้องมีลก
ั ษณะดังนี้






เป็ นทีมทีส
่ ามารถบริหารจัดการได ้ด ้วยตัวเอง
โดยทีไ่ ม่มใี ครสามารถกาหนดวิธก
ี ารพัฒนาโปรดักแบ็กล็อกไปเป็ นอินครีเม ้นท์
ทีจ
่ ะสามารถส่งมอบเป็ นผลิตภัณฑ์ได ้
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ประกอบไปด ้วยบุคคลทีม
่ ค
ี วามหลากหลายหน ้าที่
และมีความสามารถเพียงพอทีจ
่ ะสร ้างอินครีเม ้นท์
่ ตาแหน่งงานอืน
สกรัม ตระหนักถึงการไม่กาหนดชือ
่ นอกจากนักพัฒนาซอฟท์แวร์เท่านัน
้
โดยไม่คานึงถึงการดาเนินงานของเฉพาะบุคคล และไม่มข
ี ้อยกเว ้นใดๆ สาหรับกฏข ้อบังคับนี้
สมาชิกในทีมพัฒนาซอฟท์แวร์แต่ละคน อาจจะมีความสามารถเฉพาะทาง
และส่วนทีส
่ นใจแตกต่างกัน แต่ทก
ุ คนต่างรับผิดชอบร่วมกันเป็ นทีม
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ ไม่อนุญาติให ้มีการแบ่งเป็ นทีมย่อยๆ เช่น ทีมตรวจสอบ ทีมวิเคราะห์

ขนาดของทีมพ ัฒนาซอฟท์แวร์
ขนาดทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ จะต ้องมีขนาดเล็กเพือ
่ ทางานได ้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
แต่ต ้องใหญ่เพียงพอทีจ
่ ะทางานให ้เสร็จลุลว่ ง ทีมทีม
่ จ
ี านวนสมาชิกน ้อยกว่า 3
ั พันธ์ในทีมน ้อยและ ส่งผลให ้พัฒนาได ้แต่ผลิตภัณฑ์เล็กๆ ทีมทีม
คนจะทาให ้ปฎิสม
่ ข
ี นาดน ้อยกว่า 3 คน
อาจจะทาให ้เกิดข ้อจากัดด ้านทัักษะ ในระหว่างสปรินส์ ทาให ้ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
ไม่สามารถทีจ
่ ะส่งมอบอินครีเม ้นท์ การมีจานวนสมาชิกมากกว่า 9
คนจะทาให ้มีเงือ
่ นไขในการทางานมากไป ทีมใหญ่กว่า 9 คนทาให ้เกิดความซับซ ้อนอย่างแน่นอน
ทัง้ ในวิธก
ี ารทางานและการจัดการ เจ ้าของผลิตภัณฑ์ และ สกรัมมาสเตอร์
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ไม่ถอ
ื ว่าเป็ นสมาชิกในทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
นอกจากบุคคลนัน
้ จะสามารถพัฒนางานในสปรินท์แบ็กล็อกได ้เท่านัน
้

สกร ัมมาสเตอร์
สกรัมมาสเตอร์ มีหน ้าทีส
่ ร ้างความเข ้าใจและรับรองว่าทุกคนทีเ่ กีย
่ วข ้อง เข ้าใจการทางานแบบสกรัม โดย
สกรัมมาสเตอร์ จะปฎิบต
ั ต
ิ าม ทฤษฎี แบบแผนการปฏิบต
ั ิ และ กฏข ้อบังคับ ซึง่ สกรัมมาสเตอร์
คือผู ้นาแบบแผนการสกรัมให ้กับสกรัมทีม
่ สารกับคนในสกรัมทีม
นอกจากนัน
้ ยังช่วยให ้คนทีไ่ ม่ได ้เป็ นสมาชิกสกรัมทีม มีความเข ้าใจในการติดต่อสือ
่
่
ว่าการสือสารแบบใดทาให ้เกิดประโยชน์ และการสือสารแบบใดไม่กอ
่ ให ้เกิดประโยชน์กบ
ั สกรัมทีม
่ สาร เพือ
สกรัมมาสเตอร์ ช่วยให ้ทุกคนปรับปรุงเปลีย
่ นแปลงการสือ
่ ก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดกับสกรัมทีม
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หน้าทีข
่ อง สกร ัมมาสเตอร์ ต่อเจ้าของผลิตภ ัณท์
สิง่ ทีส
่ กรัมมาสเตอร์ อานวยความสะดวกแก่ เจ ้าของผลิตภัณท์ ประกอบไปด ้วย







ค ้นหาเทคนิคเพือ
่ ให ้การบริหารจัดการโปรดักแบ็กล็อกมีประสิทธิภาพ
่ สารให ้กระจ่างกับทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ ทัง้ ด ้าน วิสย
ั ทัศน์ เป้ าหมาย รายการโปรดักแบ็กล็อก
สือ
สอนให ้สกรัมทีม สามารถสร ้างรายการโปรดักแบ็กล็อก ทีก
่ ระชับและชัดเจน
ั เจน
สร ้างความเข ้าใจของการวางแผนผลิตภัณฑ์ระยะยาว ในสิง่ แว ้ดล ้อมทีช
่ ด
สร ้างความเข ้าใจและฝึ กฝนการนาอไจล์มาใช ้
อานวยความสะดวกในเหตุการ์ณสกรัม ตามทีร่ ้องขอหรือจาเป็ น

หน้าทีข
่ อง สกร ัมมาสเตอร์ ต่อทีมพ ัฒนาซอฟท์แวร์
สิง่ ทีส
่ กรัมมาสเตอร์ อานวยความสะดวกแก่ ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ ประกอบไปด ้วย






ฝึ กสอนทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ให ้สามารถบริหารจัดการได ้ด ้วยตัวเอง
รวมถึงสามารถทางานได ้หลากหลายหน ้าที่
สอนและนาทีมพัฒนาซอฟท์แวร์เพือ
่ ทีจ
่ ะสร ้างมูลค่าสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์
ขจัดอุปสรรคทีข
่ ด
ั ขวางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
อานวยความสะดวกในเหตุการ์ณสกรัม ตามทีร่ ้องขอหรือจาเป็ น
ฝึ กสอนทีมพัฒนาซอฟท์แวร์อน
ื่ ๆ
ภายในองค์กรทีย
่ งั ไม่ได ้ใช ้หลักการทางานและความเข ้าใจแบบสกรัมอย่างสมบูรณ์

หน้าทีข
่ อง สกร ัมมาสเตอร์ ต่อองค์กร
สิง่ ทีส
่ กรัมมาสเตอร์ อานวยความสะดวกแก่ องค์กร ประกอบไปด ้วย






เป็ นผู ้นา และฝึ กสอนองค์กรในการนาสกรัมไปใช ้
วางแผนการนาสกรัมไปใช ้ภายในองค์กร
ช่วยให ้พนักงานและผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องเข ้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฏของสกรัมภายใต ้การพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งของผลิตภัณท์
ทาให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ พิม
่ ประสิทธิผล
สิทธิภาพของการนาสกรัมไปใช ้ในองค์กร

เหตุการณ์สกร ัม
การกาหนดเหตุการณ์ทรี่ ะบุไว ้ใน เหตุการณ์สกรัม เพือ
่ สร ้างความต่อเนือ
่ งและสมา่ เสมอ
เพือ
่ จะลดการประชุมทีไ่ ม่ได ้ถูกระบุไว ้ในสกรัม สกรัมจะกาหนดช่วงของเวลาของเหตุการณ์ตา่ งๆ เช่น
กาหนดเหตุการณ์นัน
้ ๆ ห ้ามใช ้เวลาเกินกว่าทีก
่ าหนด เพือ
่ กาหนดให ้ใช ้เวลาทีส
่ มควรในการวางแผนต่างๆ
โดยไม่อนุญาตให ้เสียเวลาวางแผนมากกว่าทีจ
่ าเป็ น
นอกเหนือจาก สปรินท์จะเป็ นช่วงเวลาทีร่ วบรวมเอาเหตุการณ์ตา่ งๆ ของสกรัมไว ้
แต่ละเหตุการณ์ในสกรัมนีย
้ งั เป็ นสิง่ ทีต
่ ้องปฎิบต
ั ิ เพือ
่ ตรวจสอบและปรับเปลีย
่ นบางอย่าง
เหตุการณ์เหล่านีถ
้ ก
ู ระบุอย่างชัดเจนเพือ
่ ช่วยให ้การตรวจสอบอย่างโปร่งใสและไร ้อคติ
ความล ้มเหลวทีเ่ กิดขึน
้ เมือ
่ เราไม่ใช ้เหตุการณ์ตา่ งๆเหล่านี้
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เราจะไม่สามารถตรวจสอบและปรับเปลีย
่ นอะไรได ้

สปรินท์
หัวใจของสกรัม คือ สปรินท์ สปรินท์หนึง่ ๆจะมีระยะเวลาไม่เกินหนึง่ เดือน ซึง่ รวบรวม สิง่ ที่ “เสร็จสมบูรณ์”
สามารถใช ้งานได ้ และสามารถทีจ
่ ะส่งมอบอินครีเม ้นท์ของผลิตภัณฑ์ สปรินท์
จะมีชว่ งระยะเวลาทีส
่ มา่ เสมอตลอดช่วงเวลาการพัฒนา
สปรินท์ถัดไปจะเริม
่ ขึน
้ ทันทีหลังจากการสรุปของสปรินท์ทผ
ี่ า่ นมาจบลง
สปรินท์จะประกอบด ้วยการประชุมวางแผนสปรินท์ สกรัมประจาวัน การพัฒนา การประเมินผลสปรินท์
และการพิจารณาสิง่ ทีผ
่ า่ นมาในสปรินท์ อย่างสมา่ เสมอ
ภายในสปรินท์





ไม่ให ้เปลีย
่ นแปลงสิง่ ใดๆ ทีจ
่ ะมีผลต่อเป้ าหมายของสปรินท์
องค์ประกอบของ ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
ระดับคุณภาพทัง้ หมดต ้องไม่ลดลง
ขอบเขตอาจชัดเจนขึน
้
และอาจเกิดเจรจาระหว่างเจ ้าของผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาซอฟท์แวร์กน
ั ใหม่
เนืองจากสิง่ ทีเ่ รียนรู ้เพิม
่ ขึน
้ ในสปรินท์

ในแต่ละสปรินท์ อาจถูกเปรียบได ้กับโครงการทีม
่ ช
ี ว่ งระยะเวลาของโครงการไม่เกิน 1 เดือน
้แสดงการบรรลุ
เหมือนโครงการทั่วๆไป สปรินท์ใช
เป้ าหมาย แต่ละสปรินท์มข
ี ้อกาหนดชัดเจนว่า จะสร ้าง
จะออกแบบ และแบบแผนทีย
่ ด
ื หยุน
่ ซึง่ จะช่วยเป็ นแนวทางในการสร ้าง การทางาน และผลผลิตนัน
้ เอง
สปรินท์ ถูกจากัดให ้ไม่เกินหนึง่ เดือน เพราะเมือ
่ ระยะเวลาสปรินท์มากกว่านี้ ข ้อกาหนดต่างๆ
ของการสร ้างผลิตภัณฑ์ทเี่ รากาลังจะสร ้าง อาจเปลีย
่ นแปลง อาจมีความซับซ ้อน
่ งสูงมากขึน
และอาจมีความเสีย
้ สปรินท์ สามารถช่วยพยากรณ์ด ้วยความมัน
่ ใจ
จากการตรวจสอบและการปรับเปลีย
่ นของการพัฒนา เพือ
่ เข ้าสูเ่ ป้ าหมายอย่างน ้อย ทุกๆเดือน สปรินท์
่ งต่อเดือนได ้ด ้วย
ยังสามารถจากัดความเสีย

การยกเลิกสปรินท์

้ สุดระยะเวลาของสปรินท์นัน
สปรินท์ สามารถถูกยกเลิกได ้ก่อนทีจ
่ ะสิน
้
แต่มเี พียงเจ ้าของผลิตภัณฑ์เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถยกเลิกสปรินท์ได ้
แม ้ว่าเจ ้าของผลิตภัณฑ์จะต ้องรับฟั งผู ้ถือผลประโยชน์รว่ ม ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือ ผู ้ฝึ กสอนสกัม
เป้ าหมายของสปรินท์จะถูกยกเลิกไปด ้วย ถ ้าสปรินท์นัน
้ ถูกยกเลิก การยกเลิกนีอ
้ าจจะเกิดขึน
้ ได ้
ถ ้าบริษัทนัน
้ เปลีย
่ นแปลงนโยบาย หรือ มีการเปลีย
่ นแปลงแผนการตลาดหรือเทคโนโลยี โดยปกติแล ้ว
สปรินท์ ควรจะถูกยกเลิก
เมือ
่ เกิดสถานะการณ์ทค
ี่ วามต ้องการของบริษัทหรือทีมนัน
้ ไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป
ั ้ ของแต่ละสปรินท์ การยกเลิกจึงเกิดขึน
แต่เนือ
่ งด ้วยเวลาระยะเวลาทีส
่ น
้ ได ้น ้อยมาก
เมือ
่ ไรก็ตามที่ สปรินท์ ถูกยกเลิก ทุกๆงานที่ “เสร็จสมบูรณ์” และถูกตรวจสอบแล ้ว
ถ ้างานนัน
้ เป็ นส่วนหนึง่ ของงานทีส
่ ามารถจะส่งมอบได ้ และ เจ ้าของผลิตภัณฑ์ยอมรับได ้
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ส่วนงานทีย
่ งั ทาไม่เสร็จสมบูรณ์ ทุกๆงาน
จะต ้องถูกประมวลใหม่อก
ี ครัง้ และนากลับไปอยูใ่ นส่วนของโปรดักแบ็กล็อก
้ งานทีเ่ สร็จสมบูรณ์ในส่วนของงานทีย
บางชิน
่ งั ทาไม่เสร็จสมบูรณ์จะถูกลดคุณค่าไปโดยปริยาย
และจะต ้องถูกประมวลผลใหม่บอ
่ ยครัง้
้ เปลืองทรัพยากร
การยกเลิกสปรินท์บอ
่ ยครัง้ ทาให ้สิน
ทัง้ ยังทุกคนต ้องเริม
่ ทาการประชุมการวางแผนสปรินท์ เพือ
่ เริม
่ ต ้นในสปรินท์ถด
ั ไป
การยกเลิกสปรินท์บอ
่ ยครัง้ ส่งผลเสียต่อสกรัมทีมมาก และ เป็ นสิง่ ผิดปกติมากๆ

การประชุมวางแผนสปรินท์
งานทีจ
่ ะทาในสปรินท์จะมีการวางแผนในการประชุมวางแผนสปรินท์
โดยสมาชิกในสกรัมทีมจะร่วมมือกันสร ้างแผนงานนีข
้ น
ึ้ มา
การประชุมวางแผนสปรินท์ จะถูกจากัดเวลาไม่ให ้เกินแปดชัว่ โมงต่อสปรินท์ทม
ี่ รี ะยะเวลาหนึง่ เดือน
ั
้
และลดหลั่นในอัตราส่วนทีเ่ ท่ากัน ในกรณีทส
ี่ ปรินท์สนกว่าหนึง่ เดือน เช่น
ี่ วั่ โมง
สปรินท์ทม
ี่ รี ะยะเวลาสองสัปดาห์ จะกาหนดเวลาสาหรับการประชุมวางแผนไว ้ทีส
่ ช
การประชุมวางแผนสปรินท์ ประกอบด ้วยสิง่ สาคัญสองส่วน
แต่ละส่วนจะถูกจากัดเวลาไว ้ครึง่ หนึง่ ของเวลาทัง้ หมด ทัง้ สองส่วนนีจ
้ ะตอบคาถาม ดังต่อไปนี้



เราจะส่งมอบอะไรบ ้างใน อินครีเม ้นท์ ทีเ่ ป็ นผลลัพธ์จากสปรินท์ทก
ี่ าลังจะเริม
่ ?
งานทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ให ้ส่งมอบ อินครีเม ้นท์ ให ้สาเร็จ จะต ้องทาอย่างไร?

สว่ นทีห
่ นึง่ : มีอะไรบ้างทีจ
่ ะทาให้เสร็จในสปรินท์น?ี้
ในส่วนนี้ ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ จะร่วมกันคาดคะเนว่า
ั อะไรบ ้างทีจ
จะมีฟังก์ชน
่ ะทาการพัฒนาในระหว่างสปรินท์นี้
เจ ้าของผลิตภัณฑ์มห
ี น ้าทีแ
่ สดงโปรดักแบ็กล็อกทีจ
่ ัดลาดับความสาคัญแล ้วให ้แก่ทม
ี พัฒนาซอฟท์แวร์รับ
ทราบ แล ้วสกรัมทีมจะร่วมมือกันสร ้างความเข ้าใจร่วมกันต่องานในสปรินท์นัน
้
ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ป้ อนเข ้ามาในการพิจารณาคือ โปรดักแบ็กล็อก อินครีเม ้นท์ของผลิตภัณฑ์ครัง้ ล่าสุด
ปริมาณงานทีร่ องรับได ้ของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ และขีดความสามารถของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ทผ
ี่ า่ นมา
จานวนของงานทีจ
่ ะถูกเลือกมาจากโปรดักแบ็กล็อกเข ้ามาในสปรินท์จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์เท่านั ้
น หมายความว่า มีเพียงทีมพัฒนาซอฟท์แวร์เท่านัน
้
ทีส
่ ามารถประเมินได ้ว่าสิง่ ใดทีจ
่ ะทาให ้สาเร็จได ้ในสปรินท์ทก
ี่ าลังจะเริม
่
หลังจากทีท
่ ม
ี พัฒนาซอฟท์แวร์ได ้คาดคะเนจานวนงานจากโปรดักแบ็กล็อกแล ้วว่า
จะมีสงิ่ ใดบ ้างทีจ
่ ะส่งมอบในสปรินท์ สกรัมทีมจะร่วมกันกาหนดเป้ าหมายของสปรินท์
เป้ าหมายของสปรินท์ก็คอ
ื จุดมุง่ หมายทีจ
่ ะทาให ้สปรินท์สาเร็จลุลว่ ง
โดยการดาเนินงานตามโปรดักแบ็กล็อก
้ าแนวทางของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์วา่ ทาไมเราถึงสร ้าง
และเป้ าหมายของสปรินท์ยงั ช่วยเป็ นตัวชีน
อินครีเม ้นท์ ครัง้ นี้

สว่ นทีส
่ อง: ทาอย่างไรให้ งานทีเ่ ลือกไว้เสร็จสมบูรณ์?
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ั งานอย่างไร
การเลือกสิง่ ทีจ
่ ะทาไว ้ในสปรินท์ และทีมพัฒนาซอฟท์แวร์เป็ นคนตัดสินใจว่าจะสร ้างฟั งก์ชน
เพือ
่ เป็ น อินครีเม ้นท์ ที่ “เสร็จสมบูรณ์” ในสปรินท์
รายการทีเ่ ลือกจากโปรดักแบ็กล็อกไว ้สาหรับสร ้างในสปรินท์ รวมกับแผนงานการส่งมอบนี้ เรียกว่า
สปรินท์แบ็กล็อก
โดยปกติแล ้วทีมพัฒนาซอฟท์แวร์จะเริม
่ การทางานจากการออกแบบกระบวนการ
้ งานในโปรดักแบ็กล็อกไปเป็ น อินครีเม ้นท์ ทีส
และทาการเปลีย
่ นชิน
่ ามารถใช ้งานได ้ของผลิตภัณท์
้ งานอาจจะมีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม
ขนาดและการประเมินระยะเวลาการทางานของชิน
การวางแผนในการประชุมวางแผนสปรินท์จะวางแผนให ้เพียงพอกับงานทีจ
่ ะทาในสปรินท์ทจ
ี่ ะเริม
่ ขึน
้
้
โดยทีมพัฒนาซอฟท์แวร์จะแบ่งชินงานทีว่ างแผนไว ้
ออกเป็ นหน่วยย่อยทีม
่ รี ะยะเวลาการทางานภายในหนึง่ วันหรือน ้อยกว่า ในช่วงท ้ายของการประชุมนี้
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ต ้องบริหารงานทีอ
่ ยูใ่ นสปรินท์แบ็กล็อกด ้วยตนเอง
ทัง้ ในระหว่างการประชุมการวางแผนสปรินท์และในระหว่างสปรินท์
เจ ้าของผลิตภัณฑ์อาจจะนาเสนองานในช่วงทีส
่ องของการประชุมการวางแผนสปรินท์เพือ
่ ขยายความของ
งานทีไ่ ด ้ถูกคัดเลือกจากโปรดักแบ็กล็อก และ ช่วยในการตัดสินใจเลือก
หรือสลับสับเปลีย
่ นงานภายในสปรินท์
ถ ้าทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ตกลงร่วมกันว่าปริมาณงานนัน
้ มากเกินไปหรือน ้อยเกินไป
อาจจะต ้องร่วมกันเจรจากับเจ ้าของผลิตภัณฑ์ เพือ
่ บรรลุข ้อตกลงของสปรินท์แบ็กล็อกร่วมกัน
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์อาจเชิญบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องเข ้าร่วมในการประชุมเพือ
่ ทีใ่ ห ้คาแนะนาเฉพาะทาง หรือ
ขอบเขตของงาน
ิ้ สุดลง
เมือ
่ การประชุมการวางแผนสปรินท์สน
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์จะสามารถอธิบายให ้เจ ้าของผลิตภัณฑ์และสกรัมมาสเตอร์เข ้าใจได ้ว่า
ทาอย่างไรงานจะบรรลุเป้ าหมายของสปรินท์ และสิง่ ทีค
่ าดว่าจะสร ้างใน อินครีเม ้นท์

เป้าหมายของสปรินท์
เป้ าหมายของสปรินท์อนุญาตให ้ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์มค
ี วามยืดหยุน
่ ในวิธก
ี ารพัฒนาในสปรินท์
ขณะทีท
่ ม
ี งานพัฒนาซอฟท์แวร์ทางาน จะต ้องคานึงถึงเป้ าหมายของสปรินท์อยูเ่ สมอ
ั และเทคโนโลยี
เพือ
่ ทีจ
่ ะบรรลุเป้ าหมายของสปรินท์ ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์จะพัฒนาฟั นก์ชน
ถ ้างานทีอ
่ อกมาไม่เป็ นไปตามทีท
่ ม
ี พัฒนาซอฟท์แวร์คาดไว ้
พวกเขาควรปรึกษากับเจ ้าของผลิตภัณฑ์เพือ
่ เจรจาขอบเขตของสปรินท์แบ็กล็อกภายในสปรินท์
เป้ าหมายของสปรินท์อาจเทียบได ้ว่าเป็ นเป้ าหมายย่อยของเป้ าหมายใหญ่ของแนวทางผลิตภัณฑ์

สกร ัมประจาว ัน
สกรัมประจาวัน คือเหตการณ์ทม
ี่ รี ะยะเวลา 15 นาที ซึง่ กาหนดให ้ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
ทาการประสานงานและสร ้างแผนงานสาหรับ 24 ชัว่ โมงถัดไป สิง่ ทีท
่ าในสกรัมประจาวันคือ
ตรวจสอบผลงานทีผ
่ า่ นมาในช่วงระหว่างสกรัมประจาวันครัง้ ทีแ
่ ล ้ว
และคาดคะเนว่าจะมีงานอะไรเสร็จบ ้างก่อนถึงสกรัมประจาวันครัง้ ถัดไป
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สกรัมประจาวันจะถูกจัดขึน
้ ในเวลาและสถานทีเ่ ดิมเพือ
่ ไม่ให ้เกิดความยุง่ ยาก ในระหว่างสกรัมประจาวัน
สมาชิกทีมพัฒนาซอฟท์แวร์แต่ละคนจะอธิบายถึงสิง่ ต่อไปนี้




มีอะไรทีท
่ าเสร็จสมบูรณ์บ ้าง นับตัง้ แต่สกรัมประจาวันครัง้ ทีแ
่ ล ้ว?
มีอะไรบ ้างทีค
่ าดว่าจะทาเสร็จสมบูรณ์กอ
่ นทีจ
่ ะถึงสกรัมประจาวันครัง้ ต่อไป?
มีอป
ุ สรรคอะไรบ ้างทีข
่ ด
ั ขวางไม่ให ้ทางานเสร็จสมบูรณ์?

ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์จะใช ้ช่วงเวลาในสกรัมประจาวันเพือ
่ ประเมินความก ้าวหน ้าเทียบกับ
เป้ าหมายของสปรินท์ และประเมินแนวโน ้มของความก ้าวหน ้าของงานทีส
่ าเร็จเทียบกับสปรินท์แบ็กล็อก
สกรัมประจาวันช่วยให ้ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์เข ้าใกล ้จุดมุง่ หมายของสปรินท์ได ้ง่ายขึน
้
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์มก
ั จะพูดคุยถึงการวางแผนงานใหม่สาหรับงานทีย
่ งั เหลือในสปรินท์ภายหลังสกรัมปร
ะจาวัน
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์จะรายงานความก ้าวหน ้าและการทางานร่วมกันในทีมให ้เจ ้าของผลิตภัณฑ์และสกรัมม
าสเตอร์รับทราบถึงสิง่ ทีค
่ าดว่าจะสร ้างใน อินครีเม ้นท์นใี้ นระยะเวลาทีเ่ หลือของสปรินท์
สกรัมมาสเตอร์จะต ้องทาให ้มัน
่ ใจได ้ว่าทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ทาสกรัมประจาวัน
แต่ทม
ี พัฒนาซอฟท์แวร์มห
ี น ้าทีใ่ นการดาเนินสกรัมประจาวัน
สกรัมมาสเตอร์จะสอนทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ให ้รักษาเวลาสกรัมประจาวันให ้ไม่เกินสิบห ้านาที
สกรัมมาสเตอร์จะใช ้กฏข ้อบังคับกับทีมผู ้พัฒนาซอฟท์แวร์ทเี่ ข ้าร่วมในสกรัมประจาวันเท่านัน
้
สกรัมประจาวันไม่ใช่การประชุมรายงานสถานะ แต่มเี พือ
่ ให ้ทีมเปลีย
่ นจากงานในโปรดักแบ็กล็อกให ้เป็ น
อินครีเม ้นท์ ของผลิตภัณฑ์
่ สาร ลดจานวนการประชุมอืน
สกรัมประจาวันช่วยพัฒนาการสือ
่ ๆ
ช่วยระบุแล ้วกาจัดสิง่ กีดขวางการพัฒนาซอฟท์แวร์ เน ้นและสนับสนุนให ้เกิดการตัดสินใจทีร่ วดเร็ว
ทัง้ ช่วยพัฒนาความรู ้ความเข ้าใจในโครงการทีท
่ ม
ี พัฒนาซอฟท์แวร์ทาอยู่
การสกรัมประจาวันเคือหัวใจในการตรวจสอบและปรับปรุงเปลีย
่ นแปลง

การประเมินสปรินท์
การประเมินสปรินท์จะเริม
่ ในช่วงท ้ายของสปรินท์
เพือ
่ ตรวจสอบอินครีเม ้นท์และปรับปรุงโปรดักแบ็กล็อกถ ้าจาเป็ น ระหว่างการประเมินสปรินท์
สกรัมทีมและผู ้ถือผลประโยชน์รว่ มจะพูดคุยว่ามีสงิ่ ใดเสร็จสมบูรณ์ในสปรินท์บ ้าง
ผู ้เข ้าร่วมประเมินจะช่วยกันประเมินงานทีจ
่ ะทาให ้เสร็จสมบูรณ์ในสปรินท์ตอ
่ ไป
โดยคานึงจากการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ ในระหว่างสปรินท์
การประเมินสปรินท์เป็ นการประชุมทีไ่ ม่เป็ นทางการ
ผู ้นาเสนออินครีเม ้นท์จะต ้องมีความตัง้ ใจทีจ
่ ะขอข ้อเสนอแนะและสนับสนุนให ้เกิดการร่วมมือกัน
การประเมินสปรินท์จะถูกกาหนดให ้มีระยะเวลาไม่เกิน 4 ชัว่ โมง ต่อสปรินท์ทม
ี่ รี ะยะเวลาหนึง่ เดือน
ั ้ กว่าหนึง่ เดือน ยกตัวอย่างเช่น
ระยะเวลาจะลดหลั่นเป็ นอัตราส่วนในกรณีทส
ี่ ปรินท์สน
สปรินท์ทม
ี่ รี ะยะเวลาสองสัปดาห์จะมีการประเมินสปรินท์ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
การประเมินสปรินท์ประกอบด ้วยสิง่ สาคัญ ดังต่อไปนี้
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เจ ้าของผลิตภัณฑ์ระบุสงิ่ ทีท
่ าเสร็จสมบูรณ์และสิง่ ทีย
่ งั ไม่เสร็จสมบูรณ์
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์แสดงความคิดเห็นถึงสิง่ ทีท
่ าได ้ดีในระหว่างสปรินท์ สิง่ ใดเป็ นปั ญหาทีพ
่ บ
และจะแก ้ไขปั ญหานัน
้ อย่างไร
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์แสดงผลงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์ และตอบคาถามเกีย
่ วกับอินครีเม ้นท์
เจ ้าของผลิตภัณฑ์ปรึกษาหารือรายการโปรดักแบ็กล็อกทีเ่ หลืออยู่
้ โดยวัดจากความก ้าวหน ้าทีเ่ กิดขึน
คาดคะเนวันทีเ่ สร็จสิน
้
่
ทัง้ ทีมจะแสดงความคิดเห็นว่าจะทาสิงใดต่อไป
ดังนัน
้ การประเมินสปรินท์จะสร ้างข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยนช์ป้อนไปยังการประชุมวางแผนสปรินท์ตอ
่ ไป

ผลของการประเมินสปรินท์ คือโปรดักแบ็กล็อกทีม
่ ก
ี ารปรับปรุงเปลีย
่ นแปลง
ซึง่ จะเป็ นตัวกาหนดรายการโปรดักแบ็กล็อกสาหรับสปรินท์ถัดไป โปรดักแบ็กล็อกอาจถูกปรับปรุงให ้เหมา
ะสมกับความต ้องการใหม่

การพิจารณาสปรินท์ทผ
ี่ า่ นมา
การพิจารณาสปรินท์ทผ
ี่ า่ นมาเป็ นโอกาสสาหรับสกรัมทีมทีจ
่ ะตรวจสอบตนเอง
และสร ้างแผนสาหรับการพัฒนาทีจ
่ ะมีผลในสปรินท์ถัดไป
การพิจารณาสปรินท์ทผ
ี่ า่ นมา เกิดขึน
้ หลังจากการประเมินสปรินท์
และก่อนการประชุมวางแผนสปรินท์ครัง้ ถัดไป การพิจารณาสปรินท์ทผ
ี่ า่ นมาจะใช ้เวลา 3
ชัว่ โมงในการประชุมสาหรับ สปรินท์ทม
ี่ รี ะยะเวลา 1 เดือน
ั ้ กว่า
และจะลดหลั่นเป็ นอัตราส่วนในกรณีทส
ี่ ปรินท์สน
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จุดประสงค์ของการพิจารณาสปรินท์ทผ
ี่ า่ นมา คือ




ตรวจสอบว่าสปรินท์ทผ
ี่ า่ นมามีความเป็ นไปอย่างไรบ ้าง ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับตัวบุคคล ความสัมพันธ์
กระบวนการทางาน และเครือ
่ งมือ
ระบุและจัดลาดับสิง่ สาคัญทีท
่ าได ้ดี และ สิง่ ทีส
่ ามารถปรับปรุงให ้ดีขน
ึ้ ได ้
วางแผนงานสาหรับการปรับปรุงวิธก
ี ารทางานของสกรัมทีม

สกรัมมาสเตอร์กระตุ ้นสกรัมทีมให ้ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและหลักปฏิบต
ั เิ พือ
่ ให ้เกิดประสิทธิภาพและมี
ความสุขมากขึน
้ ในการทางานสปรินท์ถัดไป ในระหว่างแต่ละการพิจารณาสปรินท์ทผ
ี่ า่ นมา
สกรัมทีมวางแผนทีจ
่ ะเพิม
่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยปรับเปลีย
่ นนิยามของคาว่า “เสร็จสมบูรณ์”
ตามความเหมาะสม
ในช่วงสุดท ้ายของการพิจารณาสปรินท์ทผ
ี่ า่ นมา สกรัมทีมควรระบุสงิ่ ทีจ
่ ะปรับปรุงในสปรินท์ถัดไปได ้
การปรับปรุงเหล่านีท
้ าให ้เกิดการปรับปรุงทีเ่ กิดจากการตรวจสอบของสกรัมทีมด ้วยตัวเอง
แม ้ว่าการปรับปรุงจะทาในเวลาใดก็ได ้
การพิจาณาสปรินท์ทผ
ี่ า่ นมาเป็ นโอกาสอย่างเป็ นทางการทีจ
่ ะมุง่ เน ้นถึงการตรวจสอบและการปรับปรุง

สกร ัมอาติแฟก
้ งานทีเ่ ป็ นประโยนช์ในรูปแบบต่างๆ
สกรัมอาติแฟก ใช ้เป็ นตัวแทนของการทางานหรือคุณค่าของชิน
ซึง่ มีความโปร่งใสชัดเจนและเปิ ดโอกาสให ้ตรวจสอบได ้ สกรัมอาติแฟก
ถูกกาหนดตามแบบสกรัมและออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ
่ เพิม
่ ความโปร่งใสชัดเจนของข ้อมูลหลักทีจ
่ าเป็ น
ต่อสกรัมทีมเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจได ้ว่าทีมสามารถส่งมอบอินครีเม ้นท์ท ี่ “เสร็จสมบูรณ์” ได ้

โปรด ักแบ็กล็อก
้ งานทีจ
โปรดักแบ็กล็อก คือ รายการของชิน
่ าเป็ นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทจ
ี่ ัดเรียงตามลาดับความสาคัญ
และเป็ นแหล่งข ้อมูลเดียว ทีร่ วมความต ้องการต่าง ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นัน
้
เจ ้าของผลิตภัณฑ์เป็ นผู ้รับผิดชอบโปรดักแบ็กล็อกทัง้ หมด ซึง่ รวมถึงความถูกต ้องของเนือ
้ หา การเข ้าถึง
และการเรียงลาดับความสาคัญใน โปรดักแบ็กล็อก
โปรดักแบ็กล็อก จะถูกใช ้งานและปรับปรุงอยูต
่ ลอดเวลา
ในช่วงแรกโปรดักแบ็กล็อกเป็ นเพียงความเข ้าใจในระดับเบือ
้ งต ้นของความต ้องการของลูกค ้า
รายการทีอ
่ ยูโ่ ปรดักแบ็กล็อกจะค่อย ๆ ถูกนาไปสร ้างเป็ นตัวผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบอืน
่ ๆ
โปรดักแบ็กล็อกเป็ นรายการทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง
เพือ
่ ทีจ
่ ะรองรับความต ้องการของลูกค ้า เพือ
่ ให ้ตัวผลิตภัณฑ์เองมีประโยชน์สงู สูด
และสามารถแข่งขันกับคูแ
่ ข่งได ้ กล่าวคือตราบใดทีย
่ งั มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่
โปรดักแบ็กล็อกจะยังมีการใช ้งานอยูเ่ ช่นกัน
ั่ และความต ้องการของลูกค ้าต่างๆ
โปรดักแบ็กล็อกนัน
้ จะประกอบไปด ้วยรายการของ คุณสมบัต ิ ฟั งก์ชน
้ งานทีจ
ในการปรับปรุงแก ้ไขหรือพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ทจ
ี่ ะนาไปพัฒนาเป็ นชิน
่ ะส่งมอบในรอบถัดไป
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รายการโปรดักแบ็กล็อกจะประกอบไปด ้วย รายละเอียด ลาดับความสาคัญ และการคาดคะเน
ความต ้องการของลูกค ้า
่ ง ความสาคัญ และความจาเป็ น
โปรดักแบ็กล็อกมักจะเรียงลาดับตามคุณค่า ความเสีย
โดยเรียงลาดับจากบนไปล่างเพือ
่ ผลักดันให ้เกิดการพัฒนาตามลาดับของโปรดักแบ็กล็อก
ตาแหน่งของรายการโปรดักแบ็กล็อกทีอ
่ ยูด
่ ้านบนจะผ่านการพิจารณาเป็ นเอกฉั นท์วา่ เป็ นรายการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่า
กว่า
รายการโปรดักแบ็กล็อกทีอ
่ ยูด
่ ้านบนจะมีความชัดเจนและรายละเอียดมากว่ารายการทีอ
่ ยูด
่ ้านล่าง
เพือ
่ เป็ นการเจาะจง การคาดคะเนนีเ้ กิดขึน
้ ตามความชัดเจนและรายละเอียดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของรายการนัน
้
นัน
้ เอง รายการทีม
่ รี ายละเอียดน ้อยกว่าจะอยูล
่ าดับล่าง
รายการโปรดักแบ็กล็อกทีไ่ ด ้แจกแจงเนือ
้ หารายละเอียดแล ้วและสามารถทีจ
่ ะ “เสร็จสมบูรณ์”
ได ้ในระหว่างสปรินท์นัน
้ จะครอบครองทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ในสปรินท์ทก
ี่ าลังจะเริม
่ ขึน
้
รายการโปรดักแบ็กล็อกทีท
่ ม
ี พัฒนาซอฟท์แวร์สามารถทาให ้ “เสร็จสมบูรณ์” ได ้นัน
้ ถือว่าเป็ นรายการที่
“พร ้อม” หรือ “สามารถลงมือทาได ้” สาหรับการประชุมวางแผนสปรินท์
เนือ
่ งจากผลิตภัณท์ทใี่ ช ้งานและมีคณ
ุ ค่าจะได ้รับการตอบรับจากตลาดการแข่งขัน
โปรดักแบ็กล็อกก็จะขยายใหญ่ขน
ึ้ และเป็ นรายการทีค
่ รบถ ้วนมากขึน
้
ความต ้องการของลูกค ้าไม่เคยหยุดนิง่ ดังนัน
้ โปรดักแบ็กล็อกจึงเป็ นอาติแฟตทีไ่ ม่หยุดนิง่ ด ้วย
ความเปลีย
่ นแปลงความต ้องการด ้านธุรกิจ เงือ
่ นไขการตลาด หรือ แม ้การเปลีย
่ นแปลงทางเทคโนโลยีเอง
ก็สามารถปรับเปลีย
่ นรายการในโปรดักแบ็กล็อกได ้
บ่อยครัง้ ทีส
่ กรัมทีมหลายๆทีมทางานร่วมกันบนผลิตภัณท์เดียวกัน
้ งานทีจ
แต่มโี ปรดักแบ็กล็อกเดียวเท่านัน
้ ทีใ่ ช ้เรียงลาดับชิน
่ ะทาต่อไปของผลิตภัณท์นัน
้
และแจกจ่ายรายการโปรดักแบ็กล็อกทีเ่ ป็ นของทีมนัน
้ ๆ
การจัดแต่งโปรดักแบ็กล็อก คือการเพิม
่ เติมรายละเอียด การประเมิน และ
จัดลาดับรายการในโปรดักแบ็กล็อก
การจัดแต่งรายละเอียดของโปรดักแบ็กล็อกเป็ นงานทีต
่ ้องทาอย่างต่อเนือ
่ งซึง่ เกิดจาการร่วมมือกันระหว่าง
เจ ้าของผลิตภัณท์และทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
ระหว่างการจัดแต่งโปรดักแบ็กล็อกนัน
้ เราจะทาการประเมิณและแก ้ไขรายการนัน
้ ๆ อย่างไรก็ตาม
โปรดักแบ็กล็อกสามารถปรับปรุงได ้ตลอดเวลาโดยเจ ้าของผลิตภัณท์
หรือตามดุลพินจ
ิ ของเจ ้าของผลิตภัณท์
การจัดแต่งเป็ นงานชัว่ คราวในสปรินท์ซงึ่ เกิดขึน
้ ระหว่างเจ ้าของผลิตภัณท์กบ
ั ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
บ่อยครัง้ ทีท
่ ม
ี พัฒนาซอฟท์แวร์มค
ี วามสามารถเฉพาะตัวทีส
่ ามารถจัดแต่งโปรดักแบ็กล็อกได ้เอง
วิธก
ี ารและเวลาทีท
่ าการจัดแต่งนัน
้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สกรัมทีมนัน
้ ๆ
การจัดแต่งจะใช ้ความสามารถของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ไม่เกิน 10เปอร์เซ็นต์ของความสามารถทัง้ ทีม
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์รับผิดชอบในการประเมินทัง้ หมด
เจ ้าของผลิตภัณท์อาจช่วยออกความคิดเห็นทีช
่ ว่ ยให ้เล็งเห็นถึงส่วนได ้ส่วนเสียต่างๆได ้
ิ ธิท
แต่คนทีล
่ งมือทาจริงๆเท่านัน
้ จึงจะมีสท
์ จ
ี่ ะประเมินเนือ
้ งานได ้
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การติดตามความคืบต่อเป้าหมาย
ณ ช่วงเวลาใดก็ตาม เราสามารถสรุปปริมาณงานทีเ่ หลืออยูเ่ พือ
่ ให ้บรรลุเป้ าหมายได ้
เจ ้าของผลิตภัณท์จะติดตามปริมาณงานทีเ่ หลืออยูอ
่ ย่างน ้อยทุกๆการประเมินสปรินท์
เจ ้าของผลิตภัณท์จะเปรียบเทียบปริมาณงานทีเ่ หลืออยูข
่ องการประเมินสปรินท์ทผ
ี่ า่ น
้ ได ้ตามเวลาทีต
เพือ
่ วัดความคืบหน ้าของการทางานทีจ
่ ะเสร็จสิน
่ งั ้ เป้ าไว ้
ข ้อมูลเหล่านีจ
้ ะแสดงอย่างชัดเจนต่อผู ้ถือผลประโยชน์รว่ ม
การวิเคราะห์แนวโน ้ม เช่น เบิรน
์ ดาว์น เบิรน
์ อัพ
และการวิเคราะห์โครงการแบบอืน
่ ๆใช ้สาหรับคาดคะเนความคืบหน ้า สิง่ เหล่านีล
้ ้วนช่วยในการคาดคะเน
อย่างไรก็ตามสิง่ เหล่านัน
้ ไม่สามารถทดแทนวิธท
ี ส
ี่ าคัญอย่าง
ั ซ ้อนเราไม่มท
ในสิง่ แวดล ้อมทีซ
่ บ
ี างทราบเลยว่าอะไรจะเกิด
่
ิ
แต่เราจะทราบเพียงแต่สงทีเ่ คยเกิดขึน
้ มาก่อน เราจึงใช ้สิง่ นัน
้ ในการมองไปข ้างหน ้า และการตัดสินใจ

สปรินท์แบ็กล็อก
สปรินท์แบ็กล็อกเป็ นชุดรายการในโปรดักแบกล็อกทีถ
่ ก
ู เลือกมาพัฒนาในสปรินท์
รวมถึงแผนงานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทเี่ พิม
่ ขึน
้ นัน
้ ๆ โดยตระหนักถึงเป้ าหมายของสปรินท์ด ้วย
ั ทีจ
้ งานทีจ
สปรินท์แบ็กล็อกคือการคาดการณ์ลว่ งหน ้าของฟั งก์ชน
่ ะถูกทาเพิม
่ เติมและชิน
่ าเป็ นต ้องส่งมอบ
้ งานนัน
ชิน
้ ๆ โดยทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
้ งานทีท
สปรินท์แบ็กล็อก ระบุถงึ ชิน
่ ม
ี พัฒนาซอฟท์แวร์สร ้างเพือ
่ ทีจ
่ ะเปลีย
่ นโปรดักแบกล็อกไปเป็ น
อินครีเม ้นท์ท ี่ “เสร็จสมบูรณ์” สปรินท์แบ็กล็อก
้ งานทีท
แสดงให ้เห็นถึงทุกชิน
่ ม
ี พัฒนาซอฟท์แวร์ระบุวา่ จาเป็ นต่อการบรรลุเป้ าหมายของสปรินท์
สปรินท์แบ็กล็อก
้ งานนัน
คือแผนงานทีม
่ ข
ี ้อมูลเพียงพอทีจ
่ ะสามารถเริม
่ พัฒนาชิน
้ และสามารถเข ้าใจได ้ในการทาสกรัมประ
จาวัน
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์สามารถปรับปรุงเปลีย
่ นแปลงและเพิม
่ เติมสปรินท์แบ็กล็อกได ้ในระหว่างสปรินท์
การเพิม
่ เติมสปรินท์แบ็กล็อกนีส
้ ามารถทาได ้โดยทีมพัฒนาซอฟท์แวร์
้ งานนีจ
ทีท
่ าตามแผนงานทีว่ างไว ้และเรียนรู ้จากการพัฒนาว่าชิน
้ าเป็ นต ้องเพิม
่ เติมเพือ
่ ให ้สามารถบรรลุเป้ า
หมายของสปรินท์เท่านัน
้
้ งาน ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์จะเพิม
้ งานใหม่เข ้าไปในสปรินท์แบ็กล็อก
เมือ
่ มีการเพิม
่ เติมชิน
่ ชิน
ิ้ งานจะถูกสร ้างขึน
้ การคาดคะเนชิน
้ งานทีเ่ หลืออยูก
ตามทีช
่ น
้ หรือเสร็จสิน
่ ็จะถูกปรับปรุงตามไปด ้วย
้
ิ
้
หากมีชนงานทีไ่ ม่จาเป็ น ชินงานนัน
้ ก็จะถูกนาออกจากรายการ
ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์เท่านัน
้ ทีจ
่ ะสามารถเข ้ามาเปลีย
่ นแปลงสปรินท์แบ็กล็อกในระหว่างสปรินท์ได ้
สปรินท์แบ็กล็อกเแสดงให ้เห็นถึงผลงานของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ได ้ทาสาเร็จในระหว่างสปรินท์แบบเรียล
ไทม์อย่างชัดเจน และสปรินท์แบ็กล็อกเป็ นของทีมพัฒนาซอฟท์แวร์เท่านัน
้
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การติดตามความคืบหน้าของสปรินท์
้ งานทีเ่ หลือทัง้ หมดในสปรินท์นัน
ณ ช่วงเวลาใดก็ตามของสปรินท์ เราจะสามารถสรุปปริมาณชิน
้ ๆได ้
้
โดยทีท
่ ม
ี พัฒนาซอฟท์แวร์จะสามารถติดตามปริมาณชินงานทีเ่ หลือทัง้ หมดได ้จากการสกรัมประจาวันเป็ น
อย่างน ้อย ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ยงั สามารถติดตามผลสรุปประจาวันของโครงการ
และความเป็ นไปได ้ของการบรรลุเป้ าหมายของสปรินท์
้ งานทีเ่ หลืออยูภ
โดยการติดตามปริมาณชิน
่ ายในสปรินท์นี้
ทาให ้ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์สามารถรายงานผลความคืบหน ้าได ้
้ งาน แต่กลับให ้ความสาคัญกับปริมาณงานทีเ่ หลืออยู่ และ
สกรัมไม่ได ้ให ้ความสาคัญกับเวลาทีใ่ ช ้ไปกับชิน
ระยะเวลาทีเ่ หลืออยูม
่ ากกว่า

อินครีเม้นท์
อินครีเม ้นท์
้ งานในโปรดักแบ็กล็อกทีเ่ สร็จแล ้วในสปรินท์ปัจจุบน
คือชิน
ั และสปรินท์ทผ
ี่ า่ นมาก่อนหน ้านีท
้ ัง้ หมด
เมือ
่ สปรินท์จบลงอินครีเม ้นท์ใหม่จะต ้อง “เสร็จสมบูรณ์”
้ งานต ้องอยูใ่ นสภาพทีใ่ ช ้งานได ้จริงและสอดคล ้องกับนิยามของคาว่า “เสร็จสมบูรณ์”
ซึง่ หมายความว่าชิน
้ งานออกไปหรือไม่กต
ของสกรัมทีม โดยไม่คานึงถึงเจ ้าของผลิตภัณท์จะตัดสินใจส่งมอบชิน
็ าม
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นิยามของคาว่า “เสร็จสมบูรณ์”
เมือ
่ เราเห็นคาว่า “เสร็จสมบูรณ์” ในโปรดักแบ็กล็อกหรืออินครีเม ้นท์กต
็ าม
ทุกคนในสกรัมทีมจะต ้องเข ้าใจความหมายของ “เสร็จสมบูรณ์” ตรงกัน
อย่างไรก็ตามนิยามของแต่ละสกรัมทีมสามารถไม่เหมือนกันได ้
้ ของชิน
้ งาน และมัน
แต่สมาชิกสกรัมทีมจะต ้องเข ้าใจร่วมกันถึงการเสร็จสิน
่ ใจว่าเข ้าใจตรงกันอย่างชัดเจน
และนีค
้ อ
ื ความหมายของ “นิยามของคาว่า เสณ็ จสมบูรณ์” ของสกรัมทีม
้ ของชิน
้ งานในอินครีเม ้นท์ของผลิตภัณท์นัน
ซึง่ ใช ้สาหรับระบุการเสร็จสิน
้ เอง
การมีนย
ิ ามทีต
่ รงกันนัน
้ ยังสามารถเป็ นแนวทางให ้ทีมพัฒนาซอร์ฟแวร์สามารถประเมินได ้ว่าจะเลือก
โปรดักแบ็กล็อกอะไรเข ้ามาในการวางแผนสปรินท์ โดยจุดประสงค์ของแต่ละสปรินท์คอ
ื
ั่ ทีส
้ ตรงตามกับนิยามของคาว่า “เสร็จสมบูรณ์”
สร ้างอินครีเม ้นท์ทม
ี่ ฟ
ี ั งก์ชน
่ ามารถส่งมอบและเสร็จสิน
ทีมพัฒนาซอร์ฟแวร์สร ้างอินครีเม ้นท์ของผลิตภัณท์ทเี่ พิม
่ ขึน
้ ทุกๆสปรินท์
้ งานนัน
เป็ นอินครีเม ้นท์ทส
ี่ ามารถใช ้งานได ้จริง และเจ ้าของผลิตภัณท์อาจทาการส่งมอบชิน
้ ทันที
้ งานลงไปตามลาดับความสาคัญของอินครีเม ้นท์ทงั ้ หมด
ในแต่ละอินครีเม ้นท์คอ
ื การเพิม
่ ชิน
และผ่านการทดสอบอย่างละเอียดแล ้วว่าแต่ละอินครีเม ้นท์สามารถทางานร่วมกันได ้
เมือ
่ สกรัมทีมมีประสบการณ์มากขึน
้ เราคาดหวังว่านิยามของคาว่า “เสร็จสมบูรณ์”
้ งานมีมากขึน
จะมีเงือ
่ นไขเพิม
่ มากขึน
้ เพือ
่ ให ้คุณภาพของชิน
้ ตามไปด ้วย

บทสรุป
สกรัม นัน
้ ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย เป็ นสิง่ ทีน
่ าเสนอในคูม
่ อ
ื นี้ โดยมี บทบาทของกสรัม อาติแฟก เหตุการณ์
และกฎข ้อบังคับซึง่ ไม่สามารถปรับเปลีย
่ นได ้ และการเลือกนาไปใช ้งานเพียงบางส่วนไม่นับว่าเป็ นสกรัม
สกรัมจะเกิดขึน
้ เมือ
่ เรารวบรวมเอาเทคนิค วิธก
ี าร และแบบปฎิบต
ั ท
ิ งั ้ หมดนามาใช ้งานเท่านัน
้

©2014 Scrum.Org and ScrumInc. Offered for license under the Attribution Share-Alike license of
Creative Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also
described in summary form at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Scrum
Guide you acknowledge and agree that you have read and agree to be bound by the terms of the
Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

หน้า | 19

คาขอบคุณ
บุคคลสาค ัญ
จากคนนับพันทีร่ ว่ มอุทศ
ิ ในการสร ้างวิธก
ี ารทางานแบบสกรัม เราควรจะต ้องกล่าวถึงผู ้ทีท
่ าการริเริม
่ ในช่วง
่
10 ปี แรก อันได ้แก่ เจฟ ซัทเธอร์แลนด์ ซึงทางานร่วมกับ เจฟ แมคแคนนา, เคน ชวาเบอร์, ไมค์ สมิทช์
และ คริส มาร์ตน
ิ รวมถึงอีกหลายๆท่านทีร่ ว่ มอุทศ
ิ ในการทางานนานนับปี
หากปราศจากความช่วยเหลือจากท่านทัง้ หลายเหล่านัน
้ แล ้ว
วิธก
ี ารทางานแบบสกรัมจะไม่สามารถเกิดขึน
้ และพัฒนาเท่าทุกวันนีไ้ ด ้ เดวิด สตาร์
เป็ นอีกหนึง่ บุคคลสาคัญในการให ้ข ้อมูลเชิงลึกและเรียบเรียงคูม
่ อ
ื การทางานแบบสกรัมฉบับนี้

ประว ัติ
เคน ชวาเบอร์ และ เจฟ ซัทเธอร์แลนด์ ได ้เสนอแนวคิดเรือ
่ งสกรัมด ้วยกันครัง้ แรกที่ การประชุม
โอโอพีเอสแอลเอ ในปี พ.ศ. 2538 การนาเสนอครัง้ นีไ
้ ด ้มีการบันทึกสิง่ ที่ เคน และ เจฟ
ได ้เรียนรู ้มาในช่วง 2-3 ปี ทีผ
่ า่ นมา
สกรัมถือได ้ว่ามีประวัตค
ิ วามเป็ นมาทีย
่ าวนาน เพือ
่ เป็ นการให ้เกียรติ เราขอขอบคุณ Individual, Inc.,
Fidelity Investments และ IDX (ปั จจุบน
ั คือ GE Medical)
คูม
่ อ
ื สกรัมนี้ ได ้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งมาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี โดย เจฟ ซัทเธอร์แลนด์ และ เคน
ชวาเบอร์ แหล่งข ้อมูลอืน
่ ๆ จะให ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับ รูปแบบ กระบวนการทางาน และ
ความรู ้เชิงลึกในการปฏิบต
ั งิ าน เพือ
่ อานวยความสะดวก
และเครือ
่ งมือ ทีช
่ ว่ ยทาให ้แบบแผนการทางานแบบสกรัมมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน
้ สิง่ ต่าง ๆ
เหล่านีจ
้ ะช่วยทาให ้ผลิตภัณท์มป
ี ระสิทธิภาพ มีคณ
ุ ค่า ส่งเสริมความคิดสร ้างสรรค์ และ
สร ้างความภาคภูมใิ จ
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