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วัตถปุระสงคข์องคูม่อื Scrum  

Scrum  เป็นรูปแบบการท างานเพือ่ใชใ้นการพัฒนา การสง่มอบและการดแูลผลติภัณฑท์ีม่คีวามซบัซอ้น 
ใหม้คีวามยั่งยนื คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยค านยิามของ Scrum รวมไปถงึบทบาท กจิกรรมที่ส่ าคญั Artifacts 

และขอ้ก าหนดอืน่ๆ ทีผ่นวกรวมสิง่เหลา่นีเ้ขา้ดว้ยกนักลายมาเป็น Scrum โดยม ีKen Schwaber และ Jeff 

Sutherland เป็นบคุคลทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของการพัฒนา Scrum และบคุคลทัง้สองนี้ไดเ้ขยีนคูม่อื Scrum 
นีข้ ึน้มาดว้ย        

 
 

ค านยิามของ Scrum  

Scrum (ค านาม) เป็นรูปแบบของการท างานทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านสามารถระบปัุญหาทีม่คีวามซบัซอ้น 

และมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาได ้ในขณะทีย่ังคงสง่มอบผลติภัณฑท์ีม่มีลูคา่สงูสดุไดอ้ยา่งม ี
ประสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

Scrum มลีกัษณะ ดงันี้ 

• ไมซ่บัซอ้น 

• เขา้ใจงา่ย 

• แตย่ากทีจ่ะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งช านาญ 

Scrum เป็นรูปแบบในการท างานไดถู้กน ามาใชใ้นการจัดการกบัผลติภัณฑท์ีม่คีวามซบัซอ้น ตัง้แตต่น้ 

ทศวรรษ 1990 Scrum ไมใ่ชก่ระบวนการหรอืเทคนคิหรอืวธิกีารทีต่ายตวั แต ่Scrum เป็นรูปแบบการท างานที ่
เราสามารถเอากระบวนการหรอืเทคนคิอืน่ๆ เขา้มาร่วมใชไ้ดด้ว้ย Scrum ท าใหเ้ห็นภาพทีช่ดัเจน 

ของความเชือ่มโยงทีม่ปีระสทิธภิาพของการบรกิารและจัดการ ผลติภัณฑ ์ทมีงาน และสิง่แวดลอ้มใน 

การท างานไดอ้ยา่งตอ่เนื่องรูปแบบการท างานแบบ Scrum ประกอบไปดว้ย ทมีงาน Scrum ทีม่หีลายบทบาท 
กจิกรรมตา่งๆ Scrum Artifacts รวมไปถงึกฎตา่งๆ อกีดว้ย สว่นประกอบเหลา่นีล้ว้นมวีตัถุประสงค ์

เฉพาะเจาะจง และมสีว่นส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารน า Scrum ไปใชไ้ดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ 
กฎตา่งๆ ของ Scrum ไดผ้นวกเขา้กบั บทบาทหนา้ที ่กจิกรรมตา่งๆ และ Artifacts เขา้ไวด้ว้ยกนั 

ในสว่นเทคนคิเฉพาะอืน่ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการท างานแบบ Scrum นัน้ไดม้กีารอธบิายในเอกสารอืน่ๆ  
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การน าเอา Scrum ไปใช ้

Scrum ไดถู้กพัฒนาขึน้มาในชว่งตน้ทศวรรษ 1990 โดยมกีารน าไปใชใ้นการบรหิารจัดการและพัฒนา 
ผลติภัณฑต์า่งๆ ตอ่มาไดถ้กูน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายในงานดา้นอืน่ๆ โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. ใชใ้นการวจัิยและก าหนดตลาดทีม่คีวามเตบิโต เทคโนโลยตีา่งๆ และความสามารถของผลติภัณฑ ์

2. ใชใ้นการพัฒนาและเพิม่คณุคา่ของผลติภัณฑ ์

3. ใชใ้นการสง่มอบหรอืวางจ าหน่ายผลติภัณฑใ์หม้คีวามถีต่อ่วนัมากยิง่ขึน้ 

4. ใชใ้นการพัฒนาและจัดการระบบ Cloud (online, secure, on-demand) รวมไปถงึระบบ 

ปฏบิตักิารอืน่ๆ ซึง่น ามาของการใชง้านของผลติภัณฑ ์

5. ท าใหผ้ลติภัณฑม์คีวามย่ังยนืและเพือ่การออกสนิคา้ตัวใหม ่

Scrum ถูกน ามาใชใ้นการพัฒนา ซอทฟ์แวร ์(Software) ฮารด์แวร ์(Hardware) ซอทฟ์แวรส์มองกลฝังตัว 

(Embedded Software) ระบบเครอืขา่ยของฟังกช์ัน่เชงิตอบโต ้(Networks of Interacting Function) 

ยานพาหนะขับเคลือ่นอัตโตมัต ิ(Autonomous Vehicles) โรงเรยีน งานภาครัฐบาล การจัดการองคก์ร 
และเกอืบทกุอยา่งในชวีติประจ าวนัไม่วา่จะเป็นระดับบคุคลหรอืสงัคม 

 
ความซับซอ้นและความสมัพันธข์อง เทคโนโลย ีการตลาด และสิง่แวดลอ้มทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให ้

Scrum ไดรั้บการยอมรับวา่สามารถ จัดการกบัความซบัซอ้นเหลา่นีไ้ด ้ 

 
Scrum ไดรั้บการพสิจูน์แลว้วา่มปีระสทิธภิาพตอ่การถา่ยทอด ความรูใ้นลักษณะของชว่งเวลาสัน้ๆ 

และเพิม่พูนขึน้เรือ่ยๆ ตอนนี ้Scrum ไดถ้กูน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย ส าหรับผลติภัณฑแ์ละการบรกิาร 
รวมไปถงึการจัดการองคด์ว้ย  

 
ขอ้ส าคญัของ Scrum คอื กลุม่ท างานทีม่ขีนาดเล็ก มคีวามยดืหยุน่และมกีารปรับตวัสงู จุดแข็งเหลา่ 

นีไ้ดถ้กูน าไปใชใ้นการท างานแบบกลุม่เดีย่วหรอืแบบหลายกลุม่ เพือ่พัฒนาผลติภัณฑ ์ออกและ 

สง่มอบผลติภัณฑ ์เพือ่การท างานทีย่ั่งยนื นอกจากนี ้Scrum ยังถกูน าไปใชใ้นการผลติสนิคา้ทีใ่ช ้
คนเป็นจ านวนหลายพันคน ผูค้นเหลา่นีร้่วมกนัท างานผา่นโครงสรา้งการพัฒนาทีท่นัสมัยและอยูใ่น 

สิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่เีป้าหมายในการออกผลติภัณฑท์ีม่คีวามชดัเจน 
 

ค าวา่ “พัฒนา” และ “การพัฒนา” ในคูม่อืนีก้ลา่วถงึการท างานทีม่คีวามซบัซอ้นดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

 

ทฤษฎขีอง Scrum 

Scrum ไดถู้กคน้พบจากทฤษฎขีองการควบคมุการทีไ่ดม้าจากการปฏบิตัจิรงิหรอื Empiricism โดย 

Empiricism ชีช้ดัวา่ ความรูนั้น้ไดม้าจากประสบการณ์ตรงและการตดัสนิใจกระท าขึน้จากตวัแปรเทา่ทีรู่ ้   

โดยที ่Scrum แบง่การท างานเป็นชว่งๆ และมผีลงานเพิม่พูนขึน้ การท าเชน่นี้ท าใหค้าดการณ์ 
มคีวามแมน่ย าและยังควบคมุความเสีย่งตา่งๆ ไดอ้กีดว้ย 

 
ในการควบคมุการท างานแบบ Empiricism มหีลกั 3 ประการคอื ความโปร่งใส การตรวจสอบและ 

การปรับเปลีย่น 
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ความโปร่งใส  

สิง่ทีส่ าคญัของการท างานตอ้งถกูท าใหม้องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนตอ่ผูท้ีรั่บผดิชอบผลลพัธข์องงาน 

ความโปร่งใสนีก้ าหนดใหส้ิง่ทีส่ าคัญของการท างานมมีาตรฐานเดยีวกนั ดงันัน้ผูท้ีท่ างานจะมคีวาม 
เขา้ใจตรงกนัวา่มอีะไรเกดิขึน้บา้ง 

ตวัอยา่ง เชน่ 

• ผูท้ีท่ างานร่วมกนัตอ้งใชภ้าษาเดยีวกนัส าหรับสือ่ถงึกระบวนการ 

• ผูท้ีท่ างานและผูท้ีต่รวจสอบ Increment ตอ้งเขา้ใจค านยิามของค าวา่ งานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) 

ร่วมกนั 

การตรวจสอบ 

ผูท้ีน่ า Scrum ไปใชต้อ้งท าการตรวจสอบ Scrum Artifacts และผลของการท างานเทยีบกับ Sprint Goal 

อยา่งสม า่เสมอเพือ่ทีจ่ะไดรั้บรูถ้งึความแตกตา่งของแผนทีไ่ดว้างไวแ้ละผลงานทีท่ าไดจ้รงิ การตรวจสอบนัน้ 

จะไม่ท าจนบอ่ยเกนิไปจนไปเพิม่งาน การตรวจสอบจะใหป้ระโยชนส์งูสดุก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการตรวจสอบจาก 
ผูเ้ชีย่วชาญของงานนัน้ๆ 

การปรับเปลีย่น 

ถา้ผูท้ าการตรวจสอบพบวา่มหีลายสว่นของกระบวนการเบีย่งเบนไปจากขอ้ตกลงทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นตอนแรก 
และอาจเป็นผลใหผ้ลติภัณฑท์ีไ่ดอ้อกมาไม่ผ่านการตรวจวดัคณุภาพ กระบวนการท างานรวมไปถงึวัตถดุบิ 

ตอ้งไดรั้บการเปลีย่นแปลงอยา่งเร่งดว่นเพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีเ่บีย่งเบนไปใหเ้กดิขึน้นอ้ยทีส่ดุ 

Scrum ม ี4 กจิกรรมหลักเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบและการปรับเปลีย่น คอื  

• Sprint Planning  

• Daily Scrum  

• Sprint Review 

• Sprint Retrospective 

ความส าคญัของ Scrum 

เมือ่ทมีงานทีไ่ดน้ าเอาความส าคญัของการใหค้ าสญัญาในเรือ่งของการตัง้ใจท างาน การเปิดใจรับฟัง 

และการใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนัมาถอืปฏบิตัเิป็นกจิวตัรประจ าวนัแลว้ สาระส าคญัหลักทีว่า่ดว้ย 
ความโปร่งใส การตรวจสอบได ้และการปรับเปลีย่นก็จะสามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิและยังสรา้งความไวเ้นื้อเชือ่ใจ 

ตอ่กนัในทมีงานอกีดว้ย โดยทีส่มาชกิของทมีงานไดเ้รยีนรูแ้ละคน้พบความส าคัญดงักลา่วของ Scrum 
เมือ่พวกเขาไดม้บีทบาทตา่งๆ ใน Scrum ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของ Scrum และไดท้ าใหเ้กดิผลลพัธข์อง 

Scrum Artifacts 

 
ความส าเร็จของการท างานแบบ Scrum ขึน้อยูก่ับคนทีท่ างานเมือ่ปฏบิตัติามหลัก 5 ประการ หนึง่ แตล่ะคน 

ใหส้ญัญาวา่จะท างานบรรลเุป้าหมายของทมีงาน สอง สมาชกิของทมีมคีวามกลา้ท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
และท างานกับปัญหาทีย่ากๆ สาม ทกุคนมุง่เนน้ไปทีง่านทีอ่ยู่ใน Sprint และเป้าหมายของทมี สี ่ทมีงาน 

Scrum และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้หมดเห็นตรงกนัวา่จะเปิดกวา้งตอ่งานทัง้หมดและสิง่ทีท่า้ทายในการท างาน 

หา้ สมาชกิของทมีงาน Scrum ใหค้วามเคารพตอ่กนัเพือ่ใหท้มีงานสามารถท างานไดอ้ยา่งอสิระ 
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ทมีงาน Scrum 

ทมีงาน Scrum ประกอบดว้ย Product Owner, Development Team และ Scrum Master โดยทีท่มีงาน 
Scrum เป็นทมีงานทีจ่ัดการตวัเองไดห้รอืรูห้นา้ทีข่องตนเอง (Self-organizing) และทมีงานทัง้ทมีม ี

ความสามารถหลากหลาย (Cross-functional) ทมีทีส่ามารถจัดการตวัเองไดจ้ะเลอืกวธิทีีด่ทีีส่ดุ 

ในการท างานใหบ้รรลผุลมากกวา่ทีจ่ะใหค้นนอกทมีงานมาบอกใหท้มีของตนนัน้ตอ้งท างานอย่างไร 
ทมีทีม่คีวามสามารถหลากหลายนีม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นทัง้หมดเพือ่ใหส้ามารถท างานลลุว่งไปได ้โดยทีท่มีงาน 

ไมต่อ้งขึน้อยู่กบัความสามารถของคนนอกทมี ทมีงานของ Scrum ไดถ้กูออกแบบใหเ้พิม่ความยดืหยุน่ 
ความคดิสรา้งสรรค ์และผลผลติ ทัง้นี้ทมีงาน Scrum ไดรั้บการพสิจูน์แลว้วา่มปีระสทิธภิาพทีม่ากขึน้ทนัท ี

ตัง้แตร่ะยะแรกทีไ่ดน้ าแนวคดินี ้ไปใชแ้ละส าหรับการท างานทกุงานทีม่คีวามซบัซอ้น 

ทมีงาน Scrum มกีารสง่มอบสนิคา้เรือ่ยๆ และเพิม่ขึน้อย่างเพิม่พูน มกีารเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บขอ้เสนอแนะให ้
มากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้การสง่มอบผลติภัณฑท์ีเ่สร็จสมบรูณ์ (“Done”) มากขึน้นัน้ ท าใหม้ั่นใจไดว้า่ 

ผลติภัณฑนั์น้ใชง้านไดจ้รงิเสมอ 

Product Owner 

Product Owner หรอืเจา้ของผลติภัณฑ ์เป็นผูรั้บผดิชอบในการเพิม่มลูคา่ใหก้ับผลติภัณฑท์ีเ่กดิจาก 

การท างาน ของ Development Team การด าเนนิการนี้อาจแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะองคก์ร    

แตล่ะทมีงาน Scrum และแตล่ะตวับคุคล  
Product Owner เป็นบคุคลเพยีงผูเ้ดยีวทีบ่รกิารจัดการ Product Backlog โดยท าการจัดการดงันี:้ 

• ท าใหแ้ตล่ะงานทีอ่ยูใ่น Product Backlog มคีวามชดัเจน 

• เรยีงล าดบัความส าคญัของงานทีอ่ยูใ่น Product Backlog ใหบ้รรลเุป้าหมายและภารกจิตา่งๆ  

• เพิม่มลูคา่ผลงานของ Development Team 

• ท าใหแ้น่ใจไดว้า่ Product Backlog สามารถถกูมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน มคีวามโปร่งใส 

และท าใหเ้ห็นวา่ทมีงาน Scrum จะท างานอะไรตอ่ไป 

• ท าใหม้ั่นใจไดว้า่ Development Team เขา้ใจทกุอย่างทีอ่ยูใ่น Product Backlog เป็นอย่างด ี

ผูท้ีท่ าหนา้ทีท่ีอ่ยูด่า้นบนนัน้อาจจะเป็น Product Owner หรอื Development Team เอง แตถ่งึอยา่งไรก็ตาม 

Product Owner ก็ยังคงเป็นผูท้ีรั่บผดิชอบงานดงักลา่วทัง้หมด 
 

Product Owner เป็นตวับคุคลไมใ่ชอ่ยูใ่นรูปแบบของคณะกรรมการ Product Owner อาจเป็นผูแ้ทนจาก 

กลุม่คนทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงล าดับความส าคญัของงานใน Product Backlog ซึง่การเปลีย่นแปลง       
ล าดับความส าคญัของงานนัน้จะตอ้งแจง้ตอ่ Product Owner 

 
งานของ Product Owner จะส าเร็จไดก็้ตอ่เมือ่คนทัง้องคก์รใหค้วามเคารพตอ่การตดัสนิใจของ Product 

Owner ทัง้นี้การตดัสนิใจของ Product Owner ตอ้งมคีวามชดัเจนในเนือ้หาและความชดัเจนในการเรยีงล าดับ 
ความส าคัญของงานทีอ่ยูใ่น Product Backlog โดยทีไ่มม่ใีครทีจ่ะสามารถบงัคับให ้Development Team 

ท างานนอกเหนอืจากงานทีไ่ดต้กลงกนัไวแ้ลว้ 
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Development Team 

Development Team หรอืทมีพัฒนาผลติภัณฑ ์ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญหลายคนท างานร่วมกนัเพือ่สง่มอบ 

Increment ทีเ่สร็จสมบรูณ์ในชว่งทา้ยของแตล่ะ Sprint ซึง่ Increment ทีเ่สร็จสมบรูณ์นีเ้ป็นสิง่ทีต่อ้งการใน 

Sprint Review ผูท้ีม่หีนา้ทีใ่นการสรา้ง Increment คอื สมาชกิทัง้หมดของ Development Team 
Development Team ไดรั้บการจัดตัง้และมอบอ านาจจากองคก์รใหจ้ัดระเบยีบและบรหิารงานดว้ยตนเอง 

ผลจากการร่วมกนัท างานของ Development Team ชว่ยท าใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยรวม 
ของทมีงานเอง 

  
Development Team มลีักษณะส าคญัดงันี้คอื: 

• พวกเขารูห้นา้ทีข่องตนเอง โดยไมต่อ้งใหม้ใีครมาบอกวา่จะตอ้งท าอยา่งไรใหง้านใน Product 

Backlog กลายมาเป็น Increment ทีพ่รอ้มใชง้านและสง่มอบ 

• Development Team แตล่ะคนมคีวามสามารถหลากหลายทีจ่ าเป็นตอ่การสรา้ง Increment  

• แตล่ะคนไมม่ชี ือ่ต าแหน่ง โดยทีไ่มค่ านงึถงึงานทีค่นคนนัน้ท า 

• ไมม่ทีมีงานยอ่ยใต ้Development Team เชน่ ทมีงานทดสอบ ทมีงานทีด่แูลดา้นโครงสรา้งหรอื 

Architecture หรอืแมแ้ตท่มีงานวเิคราะหข์อ้มูลทางธรุกจิ 

• ทมีงานแตล่ะคนมทีักษะเฉพาะดา้นของตนเอง แตค่วามรับผดิชอบตอ่งานเป็นของทกุคนทีอ่ยูใ่นทมี 

ขนาดของ Development Team  

ขนาดของทมีทีด่ทีีส่ดุคอื ทมีมขีนาดเล็กเพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัแตใ่หญพ่อทีจ่ะสามารถท างานใหจ้บภายใน 
Sprint ได ้ทมีทีม่สีมาชกินอ้ยกวา่ 3 คน การปฏสิมัพันธก์นัในทมีก็จะมนีอ้ยแตข่ณะเดยีวกนัก็จะผลติผลงาน 

ออกมานอ้ยเชน่กนั รวมไปถงึมขีอ้จ ากดัของทกัษะทีจ่ าเป็นตอ่การท างานใน Sprint จนท าให ้Development 

Team ไม่สามารถและสง่มอบ Increment ได ้ถา้ทมีงานมสีมาชกิมากกวา่ 9 คน จะท าใหท้มีงานตอ้งสือ่สาร 
กนัมากเกนิไป ท าใหท้มีมคีวามซบัซอ้นตอ่กระบวนการ Empiricism โดยทีจ่ านวนสมาชกิของทมี 

ทีไ่ดก้ลา่วมานีไ้ม่ไดนั้บรวม Product Owner และ Scrum Master นอกจากวา่พวกเขาไดร้่วมท างานอยูใ่น 
Sprint Backlog ดว้ย 

 

Scrum Master 

Scrum Master มคีวามรับผดิชอบตอ่การสง่เสรมิและสนับสนุนการใช ้Scrum ใหถ้กูตอ้งตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น 
คูม่อืนี ้Scrum Master ยังมหีนา้ทีท่ าใหท้มีงานทกุคนเขา้ใจทฤษฎขีอง Scrum ขอ้ปฏบิตัแิละขอ้ส าคัญตา่งๆ 

รวมทัง้การน า Scrum ไปใช ้

 
Scrum Master เป็น Servant-Leader หรอืผูน้ าทีรั่บใชผู้อ้ ืน่กอ่น เป็นผูท้ีช่ว่ยใหบ้คุคลอืน่ทีอ่ยูน่อกทมี 

เขา้ใจวา่การกระท าแบบใดทีไ่ดผ้ลหรอืไม่ไดผ้ล เมือ่ตอ้งท างานร่วมกับทมี Scrum นอกจากนี ้Scrum Master 
ชว่ยใหท้กุคนเปลีย่นการปฏสิมัพันธร์่วมกนัเพือ่ใหเ้กดิมลูคา่สงูสดุใหง้านทีท่มีงาน Scrum ไดผ้ลติขึน้มา  
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หนา้ทีข่อง  Scrum Master ตอ่ Product Owner 

Scrum Master สง่เสรมิการท างาน Product Owner ในหลายๆ ดา้น ดงันี:้ 

• ท าใหม้ั่นใจไดว้า่ทมีงาน Scrum ทกุคนเขา้ใจถงึเป้าหมาย ขอบเขตของเนือ้งานและกลุม่งานของ 

ผลติภัณฑ ์

• หาเทคนคิตา่งๆ ทีท่ าใหเ้กดิการบรหิารจัดการ Product Backlog ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

• ชว่ยใหท้มีงาน Scrum เห็นถงึความจ าเป็นของความชดัเจน สัน้กระชบัของงานใน Product Backlog 

• มคีวามเขา้ใจในการวางแผนงานผลติภัณฑท์ีอ่ยูภ่ายใตก้ารท างานแบบ Empiricism 

• ชว่ย Product Owner เขา้ใจวธิกีารเรยีงล าดบัความส าคัญของงานใน Product Backlog ทีท่ าใหเ้กดิ 

มลูคา่สงูสดุ  

• มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั Agile และสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้

• อ านวยความสะดวกของกจิกรรมตา่งๆ ของ Scrum ตามแตโ่อกาสทีม่กีารรอ้งขอ 

หนา้ทีข่อง  Scrum Master ตอ่ Development Team 

Scrum Master สง่เสรมิการท างาน Development Team ในหลายๆ ดา้น ดงันี้: 

• ฝึก Development Team ใหส้ามารถเป็นทมีงานทีจ่ัดการงานของตนเองและมคีวามสามารถที ่

หลายหลายได ้

• ชว่ยทมีงานใหส้ามารถผลติผลติภัณฑท์ีม่มีลูคา่สงูได ้

• ชว่ยก าจัดอปุสรรคทีข่ดัขวางตอ่การท างานของ Development Team  

• ชว่ยอ านวยความสะดวกของกจิกรรมตา่งๆ ของ Scrum ตามแตโ่อกาสทีม่กีารรอ้งขอ 

• ฝึก Development Team ในองคก์รทีเ่พิง่จะน าเอา Scrum ไปใชแ้ตยั่งอาจจะไมม่คีวามเขา้ใจที ่

แทจ้รงิ 

หนา้ทีข่อง  Scrum Master ตอ่องคก์ร 

Scrum Master สง่เสรมิการท างานขององคก์รในหลายๆ ดา้น ดงันี:้ 

• เป็นผูน้ าและผูฝึ้กสอนภายในองคก์รในการน า Scrum มาใช ้

• วางแผนการน า Scrum มาใชจ้นเกดิความส าเร็จภายในองคก์ร 

• ชว่ยใหพ้นักงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีขององคก์รเขา้ใจเกีย่วกบั Scrum และผลติภัณฑท์ีเ่กดิจาก 

การท างานแบบ Empiricism  

• กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ผลงานของทมีงาน Scrum 

• ท างานร่วมกับ Scrum Master คนอืน่ๆ เพือ่เพิม่ประสทิธผิลในการน า Scrum มาใชอ้งคก์ร 
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กจิกรรมตา่งๆ ของ Scrum 

กจิกรรมตา่งๆ ทีก่ าหนดขึน้ใน Scrum นัน้ ถูกสรา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้กดิการท ากจิกรรมใหเ้ป็นปกตนิสิยั 
และลดการประชมุทีไ่มไ่ดก้ าหนดขึน้ใน Scrum ทกุ ๆ กจิกรรมนีถ้กูก าหนดใหอ้ยูใ่นกรอบของเวลา ดงันัน้ทกุ 

กจิกรรมมกีารก าหนดระยะเวลาสงูสดุไว ้เมือ่ Sprint ไดเ้ริม่ขึน้แลว้ระยะเวลาของ Sprint ไดถู้กก าหนดไว ้

อยา่งตายตวั โดยไมม่กีารท าใหร้ะยะเวลาท างานนัน้สัน้ลงหรอืยาวขึน้ กจิกรรมตา่งๆ นัน้สามารถเสร็จสิน้ลงได ้
เมือ่มกีารบรรลเุป้าหมายของกจิกรรมเหลา่นัน้แลว้ เพยีงแตใ่หม้ั่นใจวา่ไดท้ ากจิกรรมในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

โดยไมเ่สยีเวลาไปกับเรือ่งอืน่ๆ ในระหวา่งทีท่ ากจิกรรมนัน้ๆ  
 

ในระหวา่ง Sprint มกีจิกรรมตา่งๆ ทีแ่ตล่ะกจิกรรมเปิดโอกาสทีจ่ะไดท้ าการตรวจสอบและปรับเปลีย่นเกดิขึน้ 

กจิกรรมเหลา่นีไ้ดม้กีารออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสและเพือ่การตรวจสอบทีส่ าคัญ การที ่
ไมไ่ดท้ ากจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่เป็นผลใหค้วามโปร่งใสลดลงและท าใหข้าดโอกาสในการตรวจสอบและ 

ปรับเปลีย่นอกีดว้ย 

Sprint 

หัวใจส าคญัของ Scrum คอื Sprint ค าวา่ Sprint นัน้หมายถงึ กรอบระยะเวลาในการท างาน ในระยะเวลาหนึง่ 

เดอืนหรอืนอ้ยกวา่ทีจ่ะสามารถผลติและสง่มอบ Increment ได ้ซึง่ Sprint นัน้มรีะยะเวลาทีต่ายตัวตลอดชว่ง 

ของการท างาน โดย Sprint ใหมจ่ะเกดิขึน้ทนัทหีลงัจากทีไ่ดรั้บการสรุป Sprint กอ่นหนา้นี้แลว้ 
 

Sprint ประกอบดว้ย Sprint Planning, Daily Scrum, การท างาน, Sprint Review และ Sprint 
Retrospective 

ในระหวา่ง Sprint: 

• ไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ เกดิขึน้ทีอ่าจสง่ผลตอ่ Sprint Goal 

• ไมม่กีารปรับลดเป้าหมายเชงิคณุภาพ 

• ขอบเขตของงานอาจมกีารชีแ้จงหรอืตอ่รองใหม่ไดร้ะหวา่ง Product Owner และ Development 

Team 

แตล่ะ Sprint อาจจะถูกพจิารณาไวไ้มใ่หเ้กนิระยะเวลา 1 เดอืน ก็เหมอืนกบัการท าโปรเจ็คตา่งๆ โดยที ่Sprint 
ถกูน ามาใชใ้หท้ างานใหส้ าเร็จลลุว่งไปได ้โดยทีใ่นแตล่ะ Sprint มเีป้าหมายทีช่ดัเจนวา่จะผลติอะไร 

ซึง่ไดม้กีารออกแบบและมกีารวางแผนทีย่ดืหยุน่เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางในการผลติ Increment 

 
Sprint นัน้ถกูจ ากดัไวใ้หไ้มเ่กนิระยะเวลา 1 เดอืน ถา้ระยะเวลาของ Sprint นานเกนิไปสิง่ทีต่อ้งการจะผลติ 

นัน้อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไปแลว้และความซับซอ้นอาจจะเกดิขึน้ไดร้วมทัง้ความเสีย่งก็จะมมีากขึน้ดว้ย 
เราสามารถคาดการณ์ลว่งหนา้สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ใน Sprint ไดโ้ดยการตรวจสอบและปรับเปลีย่นเทยีบกบั Sprint 

Goal อยา่งนอ้ยเดอืนละครัง้ ทัง้นี้ Sprint 
ยังจ ากดัความเสีย่งของคา่ใชจ้่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไวท้ีร่ะยะเวลาไมเ่กนิ 1 เดอืนดว้ย 
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การยกเลกิ Sprint  

Sprint สามารถถกูยกเลกิกอ่นทีเ่วลาของ Sprint จะจบลงไดโ้ดย Product Owner เป็นเพยีงผูเ้ดยีวทีบ่อก 

ใหย้กเลกิได ้ถงึแมว้า่ Product Owner อาจท าไปจากการชกัน าของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทมีงาน หรอื Scrum 
Master 

 

Sprint สามารถถกูยกเลกิไดเ้มือ่ Sprint Goal ถูกยกเลกิใชแ้ลว้ เหตกุารณ์แบบนี้สามารถเกดิขึน้ไดถ้า้บรษัิท 
มกีารเปลีย่นทศิทาง สภาวะของตลาดหรอืเทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ทีจ่รงิแลว้ Sprint มรีะยะเวลาสัน้ๆ 

ดงันัน้การยกเลกิ Sprint จงึไมส่มเหตสุมผล 
 

เมือ่ Sprint ไดถ้กูยกเลกิแลว้ งานใหนทีท่ าเสร็จสมบรูณ์จะถกูน ามาพจิารณา งานทีม่บีางสว่นสามารถทีจ่ะ 

สง่มอบและใชง้านไดจ้รงินัน้ทาง Product Owner ก็จะยอมรับงานนัน้ไปดว้ยเชน่กนั ส าหรับงานไหน 
ทีท่ าไมเ่สร็จสมบรูณ์จะถูกน ากลบัไปพจิารณาใหมแ่ละถกูน ากลบัไปใสไ่วใ้น Product Backlog ซึง่งานที ่

ท าไมเ่สร็จนีม้ลูคา่ของมันจะลดลงไปอยา่งรวดเร็ว งานเหลา่นีจ้ะตอ้งไดรั้บการประเมนิ (Estimate) ใหม ่
อกีครัง้ 

 
การยกเลกิ Sprint ท าใหเ้กดิการสญูเสยีทรัพยากรอย่างมากเพราะทกุคนตอ้งกลบัมาวางแผนใหมใ่น Sprint 

ถัดไป การยกเลกิ Sprint นัน้ยังกอ่ใหเ้กดิผลเสยีกบัทมีและถอืวา่เป็นเรือ่งผดิปกต ิ

Sprint Planning  

งานทีจ่ะถกูท าใน Sprint นัน้ไดรั้บการวางแผนใน Sprint Planning การวางแผนนี้ท าขึน้โดยความร่วมมอืของ 
สมาชกิทมีงาน Scrum ทัง้หมด 

 

Sprint Planning ใชเ้วลาไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงส าหรับ Sprint ทีใ่ชเ้วลาไมเ่กนิ 1 เดอืน ส าหรับ Sprint 
ทีใ่ชเ้วลานอ้ย กวา่นีเ้วลาในการท า Sprint Planning ก็จะลดลงไป Scrum Master 

ท าใหม้ั่นใจไดว้า่กจิกรรมนี้ถ่กูจัดขึน้และผูท้ี ่เขา้ร่วมกจิกรรมเขา้ใจถงึวตัถปุระสงคข์องการเขา้ร่วมกจิกรรม 
นอกจากนี ้Scrum Master ชว่ยชีแ้นะให ้สมาชกิทมีงาน Scrum ท ากจิกรรมนีภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ 

 
การท า Sprint Planning จะตอบค าถาม 2 ค าถามนี้: 

• จะท างานไหนใน Sprint นี ้

• แลว้จะท างานทีเ่ลอืกมาอย่างไร 

หัวขอ้ที ่1: จะท างานไหนใน Sprint นี้ 

Development Team คาดการณ์วา่จะมงีานใดบา้งทีจ่ะตอ้งท าใหเ้สร็จสมบรูณ์พรอ้มสง่มอบใน Sprint ถัดไป 

โดยม ีProduct Owner อภปิรายวตัถปุระสงคข์อง Sprint และงานไหนอยูใ่น Product Backlog ทีท่ าแลว้ 
จะท าใหส้ามารถบรรล ุSprint Goal ได ้โดยทีส่มาชกิทัง้หมดของทมีงาน Scrum ท าความเขา้ใจในงานที ่

จะตอ้งท าใน Sprint ถัดไปร่วมกนั 

 
สิง่ทีถู่กน าเขา้มาพจิารณาในกจิกรรมนีค้อื งานใน Product Backlog, Increment ลา่สดุ ประสทิธภิาพ 

(Performance) ของทมีงานทีผ่า่นมา และเวลาทีท่มีงานแตล่ะคนสามารถใหไ้ดก้บัการท างานใน Sprint 
ถัดไป โดยที ่ปรมิาณงานทีถู่กเลอืกมาจาก Product Backlog จะตอ้งมาจากความสมัครใจของ Development 

Team เอง และเฉพาะ Development Team เทา่นัน้ทีส่ามารถก าหนดวา่จะสามารถท างานอะไรไดบ้า้งใน 
Sprint ทีก่ าลงั จะมาถงึ 

 

ในขณะทีท่ า Sprint Planning นัน้ ทมีงาน Scrum จะคดิและเขยีน Sprint Goal 
ทีถ่อืวา่เป็นเป้าหมายทีต่อ้งท าให ้บรรลใุนระหวา่งทีท่ างานจาก Product Backlog โดยที ่Sprint Goal 

จะเป็นแนวทางให ้Development เขา้ใจวา่ ท าไมตอ้งสรา้ง Increment ขึน้มา 
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หัวขอ้ที ่2: แลว้จะท างานทีเ่ลอืกมาอย่างไร 

เมือ่ไดก้ าหนด Sprint Goal ของ Sprint ทีก่ าลงัจะมาถงึแลว้ รวมไปถงึไดง้านตา่งๆ ทีจ่ะตอ้งท าจาก Product 
Backlog แลว้ ทมีงานตอ้งท าการตดัสนิใจวา่ ในระหวา่ง Sprint นัน้จะท างานพวกนัน้อยา่งไรใหเ้สร็จสมบรูณ์ 

และใชง้านไดจ้รงิ (“Done”) ชดุงานทีถู่กเลอืกมาจาก Product Backlog พรอ้มกบัแผนสง่มอบงาน มชีือ่เรยีก 

วา่ Sprint Backlog 
 

โดยปกตแิลว้ทมีงานจะเริม่ตน้การท างานดว้ยการออกแบบระบบและงานทีจ่ะตอ้งท าใหเ้สร็จสมบรูณ์กอ่น 
งานดงักลา่วอาจมขีนาดทีแ่ตกตา่งกนัออกไป รวมไปถงึความพยายามทีต่อ้งใสล่งไปเพือ่ท าใหง้านนัน้ 

เสร็จก็มคีวามแตกตา่งกนัออกไปดว้ย อย่างไรก็ตามจ านวนงานทีถ่กูวางแผนใน Sprint Planning นัน้ 
ก็มจี านวนมาก พอ ให ้Development Team เชือ่วา่พวกเขาจะสามารถท างานเสร็จไดใ้น Sprint ทีก่ าลัง 

จะมาถงึ โดยในวนั แรกๆ Development Team จะยอ่ยงานใหม้ขีนาดเล็กลงใหส้ามารถท าเสร็จไดภ้ายใน     

1 วนัหรอืนอ้ยกวา่ โดยที ่Development Team จะเลอืกงานดว้ยตนเองเพือ่ท างานใน Sprint Backlog 
ไดต้ัง้แตช่ว่งทีท่ า Sprint Planning และตลอดระยะเวลาทีอ่ยู่ใน Sprint  

 
Product Owner ชว่ยชีแ้จง้งานทีถ่กูเลอืกมาจาก Product Backlog อาจจะมกีารโยกยา้ยงานเกดิขึน้ อาจม ี

การเปลีย่นแปลงล าดบัความส าคญัของงาน หรอืการเปลีย่นวธิกีารท างานใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่ ถา้ 

Development Team ระบวุา่มงีานมากหรอืนอ้ยเกนิไป ทาง Development Team สามารถตอ่รองกบั  
 

Product Owner ได ้ซึง่ทาง Development Team อาจจะเชญิบคุคลอืน่มาเขา้ร่วมเพือ่ใหข้อ้มลูทางเทคนคิ 
กอ่นทีจ่ะจบกจิกรรม Sprint Planning ทางทมีงานควรทีจ่ะสามารถอธบิายตอ่ Product Owner และ Scrum 

Master ไดว้า่ ทาง Development Team จะตัง้ใจท างานแบบจัดการตวัเองใหส้ามารถบรรล ุSprint Goal 
และสรา้ง Increment ขึน้มาได ้

Sprint Goal 

Sprint Goal ถกูก าหนดขึน้ส าหรับ Sprint นัน้ๆ การบรรล ุSprint Goal เกดิจากการผลติงานตา่งๆ จาก 

Product Backlog โดยที ่Sprint Goal จะเป็นแนวทางให ้Development Team มเีขา้ใจวา่ท าไมตอ้งสรา้ง 
Increment ขึน้มา Sprint Goal นัน้ถกูก าหนดขึน้ระหวา่งทีท่ ากจิกรรม Sprint Planning โดยที ่Sprint Goal 

ท าใหท้มีม ีความยดืหยุน่ระหวา่งทีท่ างานในแตล่ะ Sprint ซึง่งานทีถ่กูเลอืกมาจาก Product Backlog 
จะมคีวามสอดคลอ้ง กับ Sprint Goal นอกจากนี้แลว้ Sprint Goal อาจจะเชือ่มโยงสิง่อืน่ๆ 

เพือ่ใหท้มีสามารถท างานร่วมกันได ้มากกวา่ทีจ่ะท างานแยกกัน 

 
ในขณะที ่Development Team ท างานอยูนั่น้ Development Team ตอ้งตระหนักถงึ Sprint Goal โดยที ่

Development Team น าเอาเทคโนโลยตีา่งๆ มาใชเ้พือ่ใหบ้รรล ุSprint Goal 
ถา้งานทีไ่ดอ้อกมานัน้แตกตา่งไป จากที ่Development Team คาดหวงัไว ้ทาง Development Team 

จะตอ่รองกบั Product Owner ในเรือ่ง ขอบเขตของงานใน Sprint Backlog ใน Sprint นัน้ๆ  
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Daily Scrum  

Development Team ใชเ้วลาส าหรับท า Daily Scrum เป็นเวลา 15 นาท ีโดยท าทกุวนัตลอดระยะเวลาทีท่ า 

Sprint เพือ่ให ้Development Team ไดว้างแผนงานลว่งหนา้ 24 ชัว่โมง การตรวจสอบงานจากการท า Daily 

Scrum ในวนัทีผ่า่นมาและการคาดการณ์งานในวนัทีก่ าลังจะมาถงึจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
และการท างานร่วมกนัเป็นทมีได ้การท า Daily Scrum จะท าในเวลาและสถานทีเ่ดยีวกนัของแตล่ะวนั 

เพือ่ลดความยุง่ยากตา่งๆ  
 

Development Team ใช ้Daily Scrum ในการตรวจสอบความคบืหนา้ของงานโดยเทยีบกับ Sprint Goal 
โดยตรวจสอบวา่ความคบืหนา้นัน้มแีนวโนม้วา่จะท างานเสร็จตามทีอ่ยูใ่น Sprint Backlog หรอืไม ่นอกจากนี ้

Daily Scrum ชว่ยเพิม่ความน่าจะเป็นให ้Development Team ใหบ้รรล ุSprint Goal ในทกุๆ วนั 

Development Team ควรทีจ่ะเขา้ใจวา่จะท างานร่วมกนัอยา่งไรในลกัษณะของทมีงาน 
ทีรู่จ้ักการจัดการตนเองใหบ้รรล ุSprint Goal และสรา้ง Increment ในตอนทา้ยของ Sprint ได ้

 
โดยที ่Development Team จะเป็นคนสรา้งรูปแบบของการประชมุเองและอาจจะด าเนนิการประชมุ 

ไปในทศิทางทีแ่ตกตา่งกนั แตก็่ยังมุง่เนน้ไปทีก่ารตรวจสอบความคบืหนา้ของ Sprint Goal บาง 

Development Team อาจจะใชว้ธิกีารถามค าถาม บาง Development Team อาจจะใชว้ธิกีารอภปิราย 
โดยมตีวัอยา่งของ ค าถามคอื 

• เมือ่วานฉันไดท้ าอะไรทีช่ว่ยใหท้มีงานบรรล ุSprint Goal 

• วนันีฉั้นจะท าอะไรทีช่ว่ยใหท้มีงานบรรล ุSprint Goal 

• ฉันมอีปุสรรคอะไรทีม่าขดัขวางตวัฉันเองหรอืทมีงานจากการท างานใหบ้รรล ุSprint Goal หรอืไม่ 

หลงัจากทีจ่บ Daily Scrum แลว้ ทมีงานจะประชมุกนัตอ่ทนัทเีพือ่อภปิรายเรือ่งทีต่อ้งลงรายละเอยีด 

เรือ่งทีต่อ้งท าการเปลีย่นแปลงหรอืเรือ่งทีต่อ้งท าการวางแผนใหมส่ าหรับงานทีเ่หลอืใน Sprint นัน้ๆ  

 
Scrum Master ชว่ยท าใหแ้น่ใจวา่ทาง Development Team จะมกีารจัดการประชมุนีข้ ึน้ โดยที ่

Development Team รับผดิชอบในการด าเนนิการประชมุเอง Scrum Master มหีนา้ทีใ่นการสอนและ 
แนะน าใหท้มีงาน รักษาเวลาในการประชมุเพยีง 15 นาท ี

 
Daily Scrum เป็นการประชมุภายในกนัเองส าหรับ Development Team ถา้พบวา่มคีนอืน่มา 

เขา้ร่วมประชมุดว้ย ทาง Scrum Master ตอ้งคอยบอกไมใ่หค้นเหลา่นัน้รบกวนการประชมุ 

 
Daily Scrum ชว่ยพัฒนาปรับปรุงการสือ่สาร ลดการประชมุอืน่ๆ Daily Scrum ยังชีใ้หเ้ห็นถงึอปุสรรคตา่งๆ 

ทีท่มีตอ้งท าการก าจัดออกไป นอกจากนี ้Daily Scrum ยังชว่ยเนน้และสง่เสรมิการตดัสนิใจทีร่วดเร็ว 
รวมไปถงึชว่ยพัฒนาระดับความรูข้อง Development Team อกีดว้ย ซึง่นีถ่อืเป็นขอ้ส าคญัในการ ประชมุ 

ทีส่ามารถตรวจสอบและปรับเปลีย่นได ้
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Sprint Review 

Sprint Review ถกูจัดขึน้ในตอนทา้ยของ Sprint เพือ่ท าการตรวจสอบ Increment ทีไ่ดท้ าเสร็จแลว้และ 

หากมคีวามจ าเป็นก็อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง Product Backlog เกดิขึน้ดว้ย ระหวา่งทีท่ า Sprint Review นัน้ 

ทมีงาน Scrum และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดจะดวูา่งานไหนทีท่ าเสร็จแลว้บา้งใน Sprint ทีผ่่านมา 
และพจิารณาดวูา่งานทีเ่สร็จแลว้นัน้เพิม่มลูคา่หรอืไม ่กจิกรรมนีถ้กูจัดขึน้แบบไมเ่ป็นทางการและไมใ่ช ่

การประชมุเพือ่ดคูวามคบืหนา้ของงาน แตเ่ป็นการประชมุใหไ้ดรั้บขอ้เสนอแนะและเพือ่สง่เสรมิในการท างาน 
ร่วมกนั 

 
กจิกรรมนีใ้ชเ้วลาไมเ่กนิ 4 ชัว่โมง ส าหรับการท า Sprint 1 เดอืน ส าหรับ Sprint ทีส่ัน้กวา่นี ้

เวลาทีใ่ชใ้นการท า กจิกรรมก็จะสัน้ลงไปดว้ย Scrum Master ชว่ยใหม้ั่นใจวา่กจิกรรมนีไ้ดถู้กจัดขึน้ 

และผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชมุทกุคน เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการประชมุ นอกจากนีแ้ลว้ Scrum Master 
คอยสอนและแนะน าใหท้กุคนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมร่วมกนัรักษาเวลา ในการประชมุ 

 
Sprint Review มอีงคป์ระกอบดงันี:้ 

• Product Owner เป็นคนเชญิทมีงาน Scrum และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุคนเขา้ประชมุ 

• Product Owner เป็นคนอธบิายวา่งานไหนทีอ่ยูใ่น Product Backlog ไดท้ าเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) 

แลว้บา้ง และมงีานไหนทีย่ังท าไมเ่สร็จ 

• ทาง Development Team ท าการอภปิรายวา่มอีะไรทีด่ าเนนิไปเป็นอย่างดรีะหวา่งใน Sprint นี ้

ไดเ้จอกับปัญหาอะไรบา้งและท าการแกไ้ขปัญหานัน้อย่างไร 

• ทาง Development Team โชวง์านทีเ่สร็จสมบรูณ์แลว้และตอบค าถามทีเ่กีย่วกับ Increment 

• Product Owner อธบิายถงึงานทีเ่หลอืใน Product Backlog และ Product Owner 

คาดการณ์วา่งานทัง้หมดนีจ้ะเสร็จเมือ่ไหร่ 

• สมาชกิทีเ่ขา้ร่วมประชมุทกุคนพจิารณาวา่จะท าอะไรถัดไปจากนี ้ดงันัน้การท า Sprint Review 

จงึเหมอืนกบัการท า Sprint Planning ไปดว้ย 

• มกีารทบทวนวา่สถานการณ์ของตลาดหรอืแนวโนม้การใชผ้ลติภัณฑม์กีารเปลีย่นแปลงไป อยา่งไร 

ควรจะท างานไหนเพือ่สรา้งมลูคา่ในครัง้ถัดไป 

• ทบทวนเวลาทีใ่ชใ้นการท างาน ตน้ทนุ โอกาสใหม่ๆ  รวมไปถงึตลาดส าหรับการน าเสนอ 

ผลติภัณฑใ์นอนาคต 

ผลลพัธจ์าก Sprint Review คอื Product Backlog ไดรั้บการทบทวนไวส้ าหรับ Sprint ถัดไป ซึง่ Product 

Backlog อาจจะมกีารปรับเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสใหม่ๆ  ได ้
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Sprint Retrospective 

Sprint Retrospective เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหท้มีงาน Scrum ไดร้่วมกนัตรวจสอบและวางแผปรับปรุงใน 

หลายๆ เรือ่งส าหรับ Sprint ถัดไป 

 
Sprint Retrospective เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้หลงัจาก Sprint Review และกอ่นทีจ่ะท า Sprint Planning ของ 

Sprint ถัดไป ระยะเวลาในการท า Sprint Retrospective คอืไมเ่กนิ 3 ชัว่โมงส าหรับการท า Sprint 1 เดอืน 
ส าหรับ Sprint ทีร่ะยะเวลาสัน้กวา่ กจิกรรมนีก็้จะสัน้ลงไปดว้ย ทาง Scrum Master มหีนา้ทีช่ว่ยใหแ้น่ใจวา่ 

กจิกรรมนีไ้ดถ้กูจัดขึน้และผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทกุคนนัน้เขา้ใจวัตถปุระสงคข์องกจิกรรม 
 

Scrum Master ชว่ยใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างราบรืน่และไดผ้ลลพัธท์ีด่อีอกมา รวมไปถงึคอยบอกใหท้กุคน 

รักษาเวลาในการประชมุ โดยที ่Scrum Master เขา้ร่วมประชมุในฐานะสมาชกิของทมีคนหนึง่ โดยมคีวาม 
รับผดิชอบในกระบวนการของ Scrum ดว้ย 

 
วตัถปุระสงคข์อง Sprint Retrospective คอื: 

• ท าการตรวจสอบวา่ Sprint ทีผ่่านมาเป็นไปอยา่งไรบาง ไม่วา่จะเป็นเรือ่งของคนท างาน 

ความสมัพันธ ์กระบวนการและเครือ่งมอืตา่งๆ ทีน่ ามาใชใ้นการท างาน 

• ระบแุละเรยีงล าดับหัวขอ้หลักๆ จากการประชมุทีม่แีนวโนน้ทีน่ าไปพัฒนาปรับปรุงตอ่ได ้

• สรา้งแผนการปรับปรุงในแนวทางทีท่มี Scrum คดิวา่แผนนัน้จะน าผลลพัธท์ีด่อีอกมาให ้

Scrum Master คอยสนับสนุนทมีงาน Scrum ใหม้กีารปรับปรุงโดยใชรู้ปแบบการท างาน Scrum 

ใหท้มีมกีระบวน การพัฒนาและน าไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามสนุกในการท างานใน Sprint 
ถัดไป ในการท า Sprint Retrospective ทมีงาน Scrum จะร่วมกนัวางแผนหาแนวทางทีจ่ะเพิม่คณุภาพ 

ของสนิคา้ โดยท าการ ปรับปรุงกระบวนการตา่งๆ หรอืแกไ้ขค านยิามของค าวา่ งานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) 

โดยใหม้คีวามเหมาะสม และไมข่ดัตอ่มาตรฐานของสนิคา้และมาตรฐานขององคก์ร 
 

ในตอนทา้ยของ Sprint Retrospective ทมีงาน Scrum ควรทีจ่ะระบแุนวทางการพัฒนาทีน่ าเอาไปใชใ้น 
Sprint ถัดไป การท าเชน่นีเ้ป็นการเปลีย่นแปลงเพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบการท างานของทมี Scrum ได ้

แตอ่ย่างไรก็ ตาม แมว้า่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ สามารถเกดิขึน้ไดอ้ยูต่ลอดเวลา แต ่Sprint Retrospective 

ก็ยังเป็นโอกาส ทีเ่ป็นทางการใหท้มีไดท้ าการตรวจสอบและปรับเปลีย่นสิง่ตา่งๆ  
 

Scrum Artifacts 

Scrum Artifacts หรอื ผลลพัธจ์ากกจิกรรมตา่งๆ ในการพัฒนาผลติภัณฑ ์แสดงถงึงานหรอืคณุคา่ 

ของงานเพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นโอกาสในการตรวจสอบและปรับเปลีย่น ซึง่ Scrum Artifacts 
ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่เพิม่ความโปร่งใสของขอ้มลูทีส่ าคัญและเพือ่ใหท้กุคนม ีความเขา้ใจใน Artifacts 

ตรงกนั 
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Product Backlog 

Product Backlog เป็นงานทัง้หมดทีต่อ้งท าในการผลติสนิคา้นัน้โดยมกีารเรยีงล าดบัความส าคญัของ 
งานตา่งๆ Product Backlog เป็นแหลง่ของขอ้มูลเพยีงแหลง่เดยีวของงานทีต่อ้งท า หากมกีารเปลีย่นแปลง 

ใดๆ เกดิขึน้กบัตวัสนิคา้ Product Owner เป็นผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่ Product Backlog รวมไปถงึเนือ้หา 
ความพรอ้มในการใชง้าน และการเรยีงล าดบัความส าคัญของงานตา่งๆ ดว้ย 

 
Product Backlog นัน้ไมม่วีนัทีเ่สร็จสิน้ ซึง่การพัฒนาสนิคา้ในชว่งแรกเกดิขึน้จากการรับรูแ้ละเขา้ใจอย่างดทีี ่

สดุ จากสิง่ทีต่อ้งท าเป็นอยา่งแรกๆ กอ่น โดยที ่Product Backlog ประกอบไปดว้ยงานทีต่อ้งท าเกีย่วกบัตัว 

ผลติภัณฑเ์องและงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัวผลติภัณฑด์ว้ย Product Backlog จะมกีารเปลีย่นแปลงตลอด 
เวลาเพือ่ท าใหรู้ว้า่งานไหนทีท่ าแลว้ท าใหส้นิคา้นัน้เหมาะกับตลาด สามารถแขง่ขนัไดแ้ละมปีระโยชน ์

ถา้ตวัสนิคา้เองยังคงมอียู ่ตัว Product Backlog เองก็ยังคงมอียูเ่ชน่กนั 
 

Product Backlog แสดงรายการทัง้หมดของกลุม่งาน ฟังกช์ัน่ตา่งๆ ความตอ้งการของลกูคา้ งานทเีพิม่ขึน้มา 

และสิง่ทีต่อ้งปรับปรุงทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้กบัตัวผลติภัณฑใ์นอนาคต งานตา่งๆ ทีอ่ยูใ่น Product 
Backlog แสดงรายละเอยีด มกีารเรยีงล าดบัความส าคญัและการประมาณคา่งาน (Estimation) ของงานนัน้ๆ 

รวมทัง้ค าอธบิายวธิกีารทดสอบงานทีเ่สร็จสมบณู์แลว้ 
 

ในขณะทีผ่ลติภัณฑก์ าลงัถกูใชง้านและเพิม่มลูคา่ ขอ้เสนอแนะจากลกูคา้ก็มเีพิม่ขึน้ตามมาดว้ย รวมไปถงึราย 
ละเอยีดก็มมีากขึน้ดว้ยเชน่กนั เมือ่ไดรั้บขอ้เสนอแนะจากลกูคา้ท าใหง้านทีต่อ้งท าไมเ่คยหยุดนิง่ จงึถอืวา่ 

Product Backlog เป็น Artifacts ทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา จะเห็นวา่งานตา่งๆ ทีต่อ้งท านัน้มาจาก 

ความตอ้งการ ของธรุกจิ สถานการณ์ของตลาด หรอืเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป 
 

ทมีงาน Scrum หลายทมีมักจะร่วมผลติผลติภัณฑช์นดิเดยีวกัน ม ีProduct Backlog ชดุเดยีวกนัทีใ่ชใ้นการ 
อธบิายลักษณะของงานทีต่อ้งท า Product Backlog อาจจะรวมงานตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นกลุม่เดยีวกนัไวด้ว้ยกนั  

 

Product Backlog Refining เป็นกจิกรรมเพือ่เพิม่รายละเอยีดของงาน ประมาณงาน (Estimation) 
และเรยีงล าดบัความส าคญัของงานตา่งๆ ทีอ่ยูใ่น Product Backlog ซึง่ถอืเป็นกจิกรรมทีต่อ้งท าอยา่งตอ่ 

เนือ่ง ระหวา่ง Product Owner และ Development Team เพือ่ทีจ่ะไดร้่วมกนัใสร่ายละเอยีดของงานลงไป 
ขณะทีท่ า Product Backlog Refining งานตา่งๆ จะถกูพจิารณาและถกูแกไ้ขใหม ่ทมี Scrum ตอ้งตกลงกนั 

เองวา่ จะท า Product Backlog Refining เมือ่ไหร่และอยา่งไร โดยปกตแิลว้ Product Backlog Refining 

กนิเวลาไมม่ากไปกวา่ 10% ของเวลาการท างานของ Development Team อยา่งไรก็ตามงานตา่งๆ ทีอ่ยูใ่น 
Product Backlog สามารถถกูปรับเปลีย่นไดต้ลอดเวลาโดยการพจิารณาของ Product Owner 

 
งานตา่งๆ ใน Product Backlog ทีอ่ยูใ่นล าดับทีส่งูกวา่จะมคีวามชดัเจนและรายละเอยีดมากกวา่งานทีอ่ยู ่

ล าดับถัดลงมา ความแมน่ย าในการประมาณงาน (Estimation) ขึน้อยู่กบัวา่งานนัน้มรีายละเอยีดชดัเจนมาก 
แคไ่หน โดยทีง่านตา่งๆ ใน Product Backlog ไดรั้บการปรับแตง่ใหง้านใดงานหนึง่สามารถถกูท าเสร็จไดใ้น 

ชว่งเวลาที ่Sprint ก าหนด งานใน Product Backlog ที ่Development Team สามารถท าใหเ้สร็จไดใ้น 

Sprint จะถกูเลอืกในการท ากจิกรรม Sprint Planning งานทีอ่ยูใ่น Product Backlog มคีวามโปร่งใสและถกู 
คดักรองมาแลว้  

 
Development Team มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการประมาณงาน (Estimation) Product Owner จะมสีว่นชว่ย 

ท าให ้Development Team เขา้ใจและท าการโยกยา้ยสลับบางงาน แตอ่ย่างไรก็ตาม Development Team 

จะเป็นคนสดุทา้ยทีท่ าการประมาณงาน (Estimation) เอง 
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การตรวจสอบความคบืหนา้เทยีบกับเป้าหมาย 

งานทีค่งคา้งทีม่ผีลตอ่การบรรลเุป้าหมายจะถกูน ามาสรุปอยูต่ลอดเวลา โดย Product Owner 

จะสรุปงานทีเ่หลอืทัง้หมด อย่างนอ้ยในกจิกรรม Sprint Review โดยทาง Product Owner ท าการ 
เปรยีบเทยีบงานทีเ่หลอืจาก Sprint ทีผ่า่นๆ มากบั Sprint ปัจจบุนัเพือ่ดวูา่ โครงการจะส าเร็จไดท้นั 

ตามเวลาทีก่ าหนดหรอืไม ่การท าแบบนี้ท าใหเ้กดิความโปร่งในตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด 

 
การคาดการณ์ความส าเร็จของโครงการนีม้เีครือ่งมอืตา่งๆ เชน่ Burn-Downs, Burn-Ups หรอื Cumulative 

Flows เครือ่งมอืเหลา่นี้ไดรั้บการพสิจูน์แลว้วา่มปีระโยชน ์อย่างไรก็ตามเครือ่งมอืเหลา่นี ้
ไมไ่ดม้าแทนทีค่วามส าคญัของการท างานแบบ Empiricism ซึง่ในธรุกจิทีม่คีวามซบัซอ้นจะมอีะไร 

เกดิขึน้นัน้ไมม่ใีครรูไ้ด ้สิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้เทา่นัน้ทีอ่าจถูกน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ 

Sprint Backlog 

Sprint Backlog เป็นชดุของงานทีถ่กูเลอืกมาจาก Product Backlog และแผนการทีจ่ะสง่มอบ รวมไปถงึ 
Sprint Goal ทัง้นี ้Sprint Backlog เป็นงานทีท่าง Development Team คาดวา่จะท าเสร็จสมบรูณ์และ 

พรอ้มสง่มอบใน Sprint ทีก่ าลังจะมาถงึ 
 

Sprint Backlog ท าให ้Development Team เห็นวา่มงีานอะไรบา้งทีต่อ้งท าใหบ้รรล ุSprint Goal โดยที ่

Sprint Backlog จะรวมไปถงึงานทีต่อ้งการปรับปรุงอยา่งเร่งดว่นอยา่งนอ้ยหนึง่งานทีไ่ดม้กีารระบจุากการท า 
กจิกรรม Sprint Retrospective ทีผ่่านมาเพือ่ใหเ้กดิการปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง 

 
Sprint Backlog นัน้เป็นแผนงานทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอตอ่การท างาน โดยความคบืหนา้ของแผนงานถูก 

รายงานใน Daily Scrum ทาง Development Team ท างานทีอ่ยูใ่น Sprint Backlog และรวมไปถงึ 

งานทีง่อกออกมาดว้ยเพือ่ใหส้ามารถบรรล ุSprint Goal ได ้
 

เมือ่มงีานงอกเพิม่ขึน้มา ทาง Development Team ก็จะท าการเพิม่งานเขา้ไปใน Sprint Backlog เมือ่ 
Development Team ท างานเสร็จไปบา้งแลว้ ทางทมีจะท าการอพัเดทขอ้มลูของงานทีเ่หลอื 

โดยทีง่านไหนทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งท าก็โยกออกไป โดยทีท่าง Development Team เทา่นัน้ทีส่ามารถท าการ 
เปลีย่นแปลง Sprint Backlog ระหวา่ง Sprint ได ้ซึง่ Sprint Backlog จะถกูท าใหม้องเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

ถอืวา่เป็นภาพทีแ่สดงผลงานทีท่าง Development Team ไดว้างแผนไวใ้หส้ามารถท าเสร็จไดร้ะหวา่ง Sprint 

โดยถอืวา่ Development Team เป็นเพยีงผูเ้ดยีวทีถ่อืสทิธิใ์น Sprint Backlog 
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การตรวจสอบความคบืหนา้ของ Sprint  

การสรุปงานคงคา้งใน Sprint Backlog สามารถท าไดต้ลอดทีอ่ยูใ่นชว่งเวลาของ Sprint ทาง Development 

Team จะท าการสรุปงานทีเ่หลอือย่างนอ้ยในทกุ Daily Scrum เพือ่ดแูนวโนม้ของการบรรลเุป้า Sprint Goal 
การตดิตามงานทีค่งคา้งเชน่นี ้ท าใหท้าง Development Team สามารถจัดการกบัความคบืหนา้ของ Sprint 

ได ้

Increment 
Increment คอืผลรวมของงานจาก Product Backlog ทีท่ าเสร็จสมบรูณ์แลว้จาก Sprint ปัจจบุนัและ 
ผลรวมของงานทีเ่สร็จสมบรูณ์จาก Sprint ทัง้หมดกอ่นหนา้นี ้ซึง่ในตอนทา้ยของ Sprint นัน้ Increment 

ทีเ่สร็จสมบรูณ์ (“Done”) หมายถงึ Increment ทีส่ามารถน าไปใชง้านจรงิไดแ้ละผ่านขอ้ก าหนดของ 

ค าวา่งานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) Increment สามารถถกูตรวจสอบได ้และงานทีเ่สร็จแลว้นัน้มสีว่นสนับสนุน 
การท างานแบบ Empiricism นอกจากนี ้Increment ยังไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึการบรรลวุศิยัทัศนห์รอืเป้าหมาย 

ได ้Increment ตอ้งอยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดจ้รงิถงึแมว้า่ทาง Product Owner จะตัดสนิใจน าผลติภัณฑนั์น้ 
ออกสูต่ลาดหรอืไม ่

 

ความโปรง่ใสของ Artifacts 

การท างานแบบ Scrum ขึน้อยู่กบัความโปร่งใส การตดัสนิใจเพือ่ทีจ่ะเพิม่มลูคา่สงูสดุ และควบคมุความเสีย่ง 
นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพของ Artifacts ถา้ความโปร่งใสเป็นไปอย่างสมบรูณ์แบบแลว้ การตัดสนิใจตา่งๆ ก็ยอ่ม 

สมเหตสุมผล แตใ่นทางกลับกันถา้ไมม่คีวามโปร่งใสแลว้ การตัดสนิใจตา่งๆ ย่อมจะมขีอ้บกพร่องท าใหม้ลูคา่ 

ของสนิคา้หายไปและความเสีย่งก็จะเพิม่ขึน้ดว้ย 
 

Scrum Master ตอ้งประสานงานร่วมกบั Product Owner และ Development Team รวมไปถงึทกุฝ่าย 
ทีเ่กยีวขอ้ง เพือ่ท าความเขา้ใจถงึความโปร่งใสของ Artifacts เมือ่มคีวามโปร่งใสไมเ่กดิขึน้ทาง Scrum 

Master ตอ้งเขา้ไปชว่ยเหลอืทกุคนใหม้วีธิกีารท างานทีเ่หมาะสมเพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสขึน้มา โดยที ่Scrum 

Master สามารถตรวจสอบความไมโ่ปร่งใสไดผ้า่นการตรวจสอบ Artifacts รับรูถ้งึรูปแบบตา่งๆ ในการท างาน 
รับฟังสิง่ทีไ่ดย้นิอยา่งใกลช้ดิและตรวจสอบผลลพัธข์องงานกับแผนทีไ่ดว้างไว ้

 
งานของ Scrum Master คอืการท างานร่วมกบัทมีงาน Scrum และองคก์รเพือ่เพิม่ความใสใหก้บั Artifacts 

งานดงักลา่วนี้จะเกีย่วขอ้งกับการเรยีนรู ้การโนม้นา้วใจ การน าการเปลีย่นแปลง การท าใหเ้กดิความโปร่งใสนี ้
ใชเ้วลานานที่ไ่มส่ามารถเกดิขึน้ไดเ้พยีงชัว่ขา้มคนื 
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ค านาิมของค าวา่ งานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) 

เมือ่งานใน Product Backlog หรอื Increment ไดถู้กอธบิายวา่เสร็จสมบรูณ์แลว้ น่ันหมายความถงึทกุคน 

เขา้ใจตรงกนัวา่งานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) หมายความวา่อย่างไร ถงึแมว้า่ความเขา้ใจของแตล่ะคน 

แตกตา่งกนั ออกไปมาก แตเ่พือ่ใหม้คีวามโปร่งใสเกดิขึน้ทกุคนตอ้งมคีวามเขา้ใจตรงกนัถงึความหมาย 
ของค าวา่งานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) ซึง่ค าๆ นีใ้ชใ้นส าหรับประเมนิงานตา่งๆ ทีท่ าเสร็จแลว้ 

 
ค าจ ากดัความเดยีวกนันีเ้ป็นแนวทางใหท้มีงานรูว้า่ตอนทีท่ า Sprint Planningจะเลอืกจ านวนงานมากนอ้ย 

แคไ่หนจาก Product Backlog จดุประสงคข์องแตล่ะ Sprint คอืการสง่มอบ Increment ตา่งๆ ทีพ่รอ้มใชง้าน 
ซึง่ตอ้งใหส้อดคลอ้งกับค านยิามของค าวา่งานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) 

 

Development Team ท าการสง่มอบ Increment ในทกุๆ Sprint ซึง่ Increment นัน้สามารถใชง้านไดจ้รงิ 
โดยทาง Product Owner อาจจะเลอืกที่จ่ะใชห้รอืวางจ าหน่ายทนัทหีรอืไม่ก็ได ้เมือ่ค านยิามของค าวา่ 

งานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) เป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานหรอืแนวทางขององคก์รแลว้ทมีงานทัง้หมดตอ้งปฏบิัต ิ
ตามมาตรฐานขัน้ต า่นีใ้หไ้ด ้

 

ถา้ค านยิามของค าวา่ งานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) ไม่ไดถู้กก าหนดไวใ้นองคก์ร ทาง Development Team 
ตอ้งหาค านยิามของค าวา่งานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) ขึน้มาโดยใหเ้หมาะสมกบัผลติภัณฑข์องตนเอง 

แมว้า่จะมหีลายทมีงานท างานในระบบหรอืผลติภัณฑเ์ดยีวกนั ทมีงานทัง้หมดก็ตอ้งร่วมกนัก าหนดค าวา่ 
งานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) ร่วมกนั 

 

Increment ทีเ่กดิขึน้มาใหมนั่น้ถกูเพิม่เขา้ไปใน Increment กอ่นหนา้นี ้ซึง่ก็จะตอ้งมกีารตรวจสอบเพือ่ให ้
มั่นใจไดว้า่ Increment ทัง้หมดนัน้ท างานร่วมกนัได ้

เมือ่ทมีงาน Scrum มคีวามเสถยีรแลว้ก็ย่อมถกูคาดหวงัใหัมคี านยิามของงานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) 
ในมาตรฐานและคณุภาพทีส่งูขึน้ ค านยิามของงานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) ใหมนั่น้อาจจะไม่เหมอืนกบัของ 

งานเดมิ ในแตล่ะผลติภัณฑห์รอืระบบควรมคี านยิามของงานเสร็จสมบรูณ์ (“Done”) เป็นมาตรฐานเฉพาะเอง 
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End Note 

Scrum นัน้เป็นของฟรแีละก็คอืคูม่อืนี ้โดยทีบ่ทบาท กจิกรรม Artifacts และกฎตา่งๆ ของ Scrum จะไมม่กีาร 
เปลีย่นแปลงใดๆ ถงึแมว้า่การน าเอา Scrum บางสว่นไปใชก็้ถอืวา่ผลลพัธท์ีไ่ดอ้อกมานัน้ ไมใ่ช ่ผลลพัธจ์าก 

Scrum โดยจะนับวา่เป็น Scrum ก็ตอ่เมือ่มกีารน า Scrum ไปใชง้านเต็มรูปแบบ โดยรวมไปถงึเทคนคิตา่งๆ 

วธิกีารและการปฏบิตังิานทัง้หมด 

Acknowledgement 

People 

มคีนเป็นจ านวนหลายพันคนทีม่สีว่นร่วมในการท าให ้Scrum นัน้เกดิขึน้มา ตัง้แตเ่ริม่แรกคอื Jeff Sutherland 

ไดร้่วมกบั Jeff Mckenna และ John Scumniotales สว่น Ken Schwaber ไดร้่วมมอืกับ Mike Smite และ 

Chris Martin รวมไปถงึอกีหลายคนทีม่สีว่นร่วมในปีตอ่ๆ มา ถา้ปราศจากการชว่ยเหลอืของพวกเขาเหลา่นี ้
Scrum คงไม่ไดรั้บการปรับปรุงอยา่งทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

History 

Ken Schwaber และ Jeff Sutherland ท างานเกีย่วกบั Scrum มาจนกระทัง่ปี 1995 (พ.ศ. 2538) และไดร้่วม 

กนัน าเสนอในงานประชมุ OOSPLA ในปีเดยีวกนั การน าเสนอนีเ้ป็นบนัทกึการเรยีนรูท้ี ่Ken และ Jeff ไดม้าใน 
ชว่งหลายปีทีผ่่านๆ มา และเป็นการน าเสนอ Scrum อย่างเป็นทางการตอ่สาธารณะชนเป็นครัง้แรก 

 
ประวตัขิอง Scrum ไดรั้บการอธบิายในหลายๆ ที ่เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่ีส่ถานทีแ่รกๆ ทีไ่ดท้ดลองและปรับแก ้

ไมว่า่จะเป็น Individual, Inc., Newspage, Fidelity Investment และ IDX (ปัจจุบนัคอื GE Medical)  
คูม่อื Scrum ไดรั้บการพัฒนาปรับปรุงมาอยา่งยั่งยนืกวา่ 20 ปี  โดย Jeff Sutherland และ Ken Schwaber  

 

แหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ จะใหข้อ้มลูเกีย่วกับรูปแบบ กระบวนการและขอ้มูลเชงิลกึ ตา่งๆ ทีเ่ป็นประโยชนข์อง 
การท างานแบบ Scrum ได ้ซึง่ส ิง่เหลา่นี้อาจจะน ามาซึง่การเพิม่ผลผลติ ความคดิสรา้งสรรค ์และความพอใจ 

กบัผลติภัณฑต์า่งๆ ทีต่อ้งการ 

Translator Acknowledgement  

คูม่อืนีไ้ดรั้บการแปลจากตน้ฉบับภาษาองักฤษทีนั่กพัฒนาซอทฟ์แวรท์ัง้หมดทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ 
โดยมผีูร้่วมแปลดงันี้ 

• Dahm Mongkol Hongchai ดามพ ์มงคล หงษ์ชยั 

• Tanner Wortham  

• Benjawan Poonsan เบญจวรรณ พูนแสน 

• Thammanoon Kawainfruangfukul ธรรมนูญ กวนิเฟ่ืองฟกูลุ 

• Minwara Rakumthong มณิวรา ระก าทอง 
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เนือ้หาทีเ่ปลีย่นแปลงของคูม่อืปี 2016 ในคูม่อืปี 2017  

1. มเีนือ้หาทีเ่พิม่เตมิเขา้มาในสว่นของ การน า Scrum ไปใช ้

Scrum ไดถู้กพัฒนาขึน้มาในชว่งตน้ทศวรรษ 1990 โดยมกีารน าไปใชใ้นการบรหิารจัดการและพัฒนา 
ผลติภัณฑต์า่งๆ ตอ่มาไดถ้กูน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายในงานดา้นอืน่ๆ โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. ใชใ้นการวจัิยและก าหนดตลาดทีม่คีวามเตบิโต เทคโนโลยตีา่งๆ และความสามารถของผลติภัณฑ ์

2. ใชใ้นการพัฒนาและเพิม่คณุคา่ของผลติภัณฑ ์

3. ใชใ้นการสง่มอบหรอืวางจ าหน่ายผลติภัณฑใ์หม้คีวามถีต่อ่วนัมากยิง่ขึน้ 

4. ใชใ้นการพัฒนาและจัดการระบบ Cloud (online, secure, on-demand) รวมไปถงึระบบ 

ปฏบิตักิารอืน่ๆ ซึง่น ามาของการใชง้านของผลติภัณฑ ์

5. ท าใหผ้ลติภัณฑม์คีวามย่ังยนืและเพือ่การออกสนิคา้ตัวใหม ่

Scrum ถูกน ามาใชใ้นการพัฒนา ซอทฟ์แวร ์(Software) ฮารด์แวร ์(Hardware) ซอทฟ์แวรส์มองกลฝังตัว 

(Embedded Software) ระบบเครอืขา่ยของฟังกช์ัน่เชงิตอบโต ้(Networks of Interacting Function) 
ยานพาหนะขับเคลือ่นอัตโตมัต ิ(Autonomous Vehicles) โรงเรยีน งานภาครัฐบาล การจัดการองคก์ร 

และเกอืบทกุอยา่งในชวีติประจ าวนัไม่วา่จะเป็นระดับบคุคลหรอืสงัคม 

ความซับซอ้นและความสมัพันธข์องเทคโนโลย ีการตลาด และสิง่แวดลอ้มทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให ้
Scrum ไดรั้บการยอมรับวา่สามารถจัดการกบัความซบัซอ้นเหลา่นีไ้ด ้

Scrum ไดรั้บการพสิจูน์แลว้วา่มปีระสทิธภิาพตอ่การถา่ยทอดความรูใ้นลักษณะของชว่งเวลาสัน้ๆ 
และเพิม่พูนขึน้เรือ่ยๆ ตอนนี ้Scrum ไดถ้กูน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายส าหรับผลติภัณฑแ์ละการบรกิาร 

รวมไปถงึการจัดการองคด์ว้ย 
ขอ้ส าคญัของ Scrum คอื กลุม่ท างานทีม่ขีนาดเล็ก มคีวามยดืหยุน่และมกีารปรับตวัสงู จุดแข็งเหล่า 

นีไ้ดถ้กูน าไปใชใ้นการท างานแบบกลุม่เดีย่วหรอืแบบหลายกลุม่ เพือ่พัฒนาผลติภัณฑ ์ออกและ 

สง่มอบผลติภัณฑ ์เพือ่การท างานทีย่ั่งยนื นอกจากนี ้Scrum ยังถกูน าไปใชใ้นการผลติสนิคา้ทีใ่ช ้
คนเป็นจ านวนหลายพันคน ผูค้นเหลา่นีร้่วมกนัท างานผา่นโครงสรา้งการพัฒนาทีท่นัสมัยและอยูใ่น 

สิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่เีป้าหมายในการออกผลติภัณฑท์ีม่คีวามชดัเจน 
ค าวา่ “พัฒนา” และ “การพัฒนา” ในคูม่อืนีก้ลา่วถงึการท างานทีม่คีวามซบัซอ้นดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

2. เปลีย่นขอ้ความทีอ่ยูใ่นหัวขอ้ Scrum Master ใหม้คีวามชดัเจนของบทบาทหนา้ที ่ 

Scrum Master มคีวามรับผดิชอบตอ่การสง่เสรมิและสนับสนุนการใช ้Scrum ใหถ้กูตอ้งตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น 

คูม่อืนี ้Scrum Master ยังมหีนา้ทีท่ าใหท้มีงานทกุคนเขา้ใจทฤษฎขีอง Scrum ขอ้ปฏบิตัแิละขอ้ส าคัญตา่งๆ 
รวมทัง้การน า Scrum ไปใช ้

Scrum Master เป็น Servant-Leader หรอืผูน้ าทีรั่บใชผู้อ้ ืน่กอ่น เป็นผูท้ีช่ว่ยใหบ้คุคลอืน่ทีอ่ยูน่อกทมี 
เขา้ใจวา่การกระท าแบบใดทีไ่ดผ้ลหรอืไม่ไดผ้ล เมือ่ตอ้งท างานร่วมกับทมี Scrum นอกจากนี ้Scrum Master 

ชว่ยใหท้กุคนเปลีย่นการปฏสิมัพันธร์่วมกนัเพือ่ใหเ้กดิมลูคา่สงูสดุใหง้านทีท่มีงาน Scrum ไดผ้ลติขึน้มา  

 

 

3. เพิม่หนา้ทีข่อง Scrum Master ตอ่ Product Owner 

ท าใหม้ั่นใจไดว้า่ทมีงาน Scrum ทกุคนเขา้ใจถงึเป้าหมาย ขอบเขตของเนือ้งานและกลุม่งานของ ผลติภัณฑ ์

4. ปรับปรงุเนือ้หายอ่หนา้แรกของ Daily Scrum 

Development Team ใชเ้วลาส าหรับท า Daily Scrum เป็นเวลา 15 นาท ีโดยท าทกุวนัตลอดระยะเวลาทีท่ า 
Sprint เพือ่ให ้Development Team ไดว้างแผนงานลว่งหนา้ 24 ชัว่โมง การตรวจสอบงานจากการท า Daily 

Scrum ในวนัทีผ่า่นมาและการคาดการณ์งานในวนัทีก่ าลังจะมาถงึจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
และการท างานร่วมกนัเป็นทมีได ้การท า Daily Scrum จะท าในเวลาและสถานทีเ่ดยีวกนัของแตล่ะวนั 

เพือ่ลดความยุง่ยากตา่งๆ  
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5. ปรับปรงุเนือ้หาของหัวขอ้ Daily Scrum เพือ่ใหม้คีวามชดัเจนของเป้าหมายของการท า 

Daily Scrum 

โดยที ่Development Team จะเป็นคนสรา้งรูปแบบของการประชมุเองและอาจจะด าเนนิการประชมุ 

ไปในทศิทางทีแ่ตกตา่งกนั แตก็่ยังมุง่เนน้ไปทีก่ารตรวจสอบความคบืหนา้ของ Sprint Goal บาง 
Development Team อาจจะใชว้ธิกีารถามค าถาม บาง Development Team อาจจะใชว้ธิกีารอภปิราย 

โดยมตีวัอยา่งของ ค าถามคอื 

• เมือ่วานฉันไดท้ าอะไรทีช่ว่ยใหท้มีงานบรรล ุSprint Goal 

• วนันีฉั้นจะท าอะไรทีช่ว่ยใหท้มีงานบรรล ุSprint Goal 

• ฉันมอีปุสรรคอะไรทีม่าขดัขวางตวัฉันเองหรอืทมีงานจากการท างานใหบ้รรล ุSprint Goal หรอืไม่ 

6. เพิม่ค าเขา้ไปส าหรับเรือ่งของระยะเวลาในการท ากจิกรรม 

มกีารใชค้ าวา่ “ไมเ่กนิ” เพือ่ไม่ใหม้คี าถามวา่แตล่ะกจิกรรมตอ้งใชเ้วลาตายตัวเทา่ไหร่ ซึง่เวลาเหลา่นัน้เป็น 

เวลาสงูสดุในการท ากจิกรรม 

7. เพิม่เนือ้หาในหัวขอ้ Sprint Backlog 

ใชค้ าวา่ “มากที่ส่ดุ” เพือ่ลบค าถามใดๆ ทีเ่หตกุารณ์ตอ้งมคีวามยาวทีแ่น่นอนและแทนทีจ่ะเป็น 
เวลาสงูสดุทีก่ าหนด 

เพิม่เนือ้หาใหม้คีวามความชดัเจนในหัวขอ้ Increment  

Increment สามารถถกูตรวจสอบได ้และงานทีเ่สร็จแลว้นัน้มสีว่นสนับสนุน การท างานแบบ Empiricism 
นอกจากนี ้Increment ยังไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึการบรรลวุศิัยทัศนห์รอืเป้าหมาย ได ้
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

Burn-Downs กราฟแสดงความคบืหนา้ของงาน โดยแสดงใหเ้ห็นวา่มจี านวนงานทีเ่หลอืเมือ่เวลาผ่านไป 
 

Burn-Ups กราฟแสดงความคบืหนา้ของงาน โดยแสดงใหเ้ห็นวา่มจี านวนทีท่ าเสร็จเพิม่ขึน้เมือ่เวลาผา่นไป 

 
Cumulative Flows กราฟแสดงความคบืหนา้ของงาน โดยแสดงใหเ้ห็นวา่มงีานทีต่อ้งท าสะสมกีง่าน 

งานทีท่ าเสร็จแลว้สะสมตลอดระยะเวลาของโครงการกีง่าน 
 

Development Team ทมีงานทีท่ างาน ทีส่รา้งและผลติผลติภัณฑ ์

 
Empiricism ความรูท้ีเ่กดิจากการลงมอืปฏบิตั ิความรูท้ีเ่กดิจากประสบการณ์จรงิ 

 
Estimation การประมาณงาน โดยการประมาณเวลา ก าลงัคนและอืน่ๆ 

 
Increment ผลรวมของงานจาก Product Backlog ทีท่ าเสร็จสมบรูณ์แลว้จาก Sprint ปัจจบุันและ 

ผลรวมของงานทีเ่สร็จสมบรูณ์จาก Sprint ทัง้หมดกอ่นหนา้นี ้

 
Product Backlog รายการงานทัง้หมดทีต่อ้งท าเพือ่ผลติผลติภัณฑ ์

 
Product Owner เจา้ของผลติภัณฑ ์เป็นบคุคลทีเ่ขา้ใจในตวัผลติภัณฑร์วมไปถงึเขา้ใจเรือ่งธรุกจิและ 

ความตอ้งการของลกูคา้ 

 
Scrum Artifacts ผลลพัธจ์ากกจิกรรมตา่งๆ ในการพัฒนาผลติภัณฑ ์ซึง่ก็คอื Product Backlog, Sprint  

 
Backlog และ Increment  

 

Scrum Master ผูน้ าทีค่อยใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่กอ่น 
 

Sprint ระยะเวลาในการท างาน โดยมรีะยะเวลาก าหนดอยูใ่นชว่ง 1 - 4 สปัดาห ์
 

Sprint Backlog ชดุของงานทีไ่ดรั้บการเลอืกมาจาก Product Backlog เพือ่ท าใน Sprint นัน้ๆ 
 

Sprint Goal เป้าหมายของ Sprint  

 
 
 
 
 
 
 
 


