คูม
่ อ
ื Scrum™
The Definitive Guide to Scrum:
The Rules of the Game

พฤศจิกายน 2017

Developed and sustained by Ken Schwaber and Jeff Sutherland
THAI

Table of Contents
วัตถุประสงค์ของคูม
่ อ
ื Scrum

3

คานิยามของ Scrum

3

การนาเอา Scrum ไปใช ้

3

ทฤษฎีของ Scrum

4

ความสาคัญของ Scrum

5

ทีมงาน Scrum

5

Product Owner
Development Team

6
Error! Bookmark not defined.

Scrum Master
กิจกรรมต่างๆ ของ Scrum

7
Error! Bookmark not defined.

Sprint

9

Sprint Planning

10

Daily Scrum

Error! Bookmark not defined.

Sprint Review

Error! Bookmark not defined.

Sprint Retrospective

Error! Bookmark not defined.

Scrum Artifacts

14

Product Backlog

15

Sprint Backlog

16

Increment

17

ความโปร่งใสของ Artifacts
คานิามของคาว่า งานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”)

17
Error! Bookmark not defined.

End Note

19

Acknowledgement

19

People

19

History

19

Translator Acknowledgement

19

เนือ
้ หาทีเ่ ปลีย
่ นแปลงของคูม
่ อ
ื ปี 2016 ในคูม
่ อ
ื ปี 2017

Error! Bookmark not defined.

คาอธิบายเพิม
่ เติม

Error! Bookmark not defined.

©2017 Ken Schwaber and Jeff Sutherland. 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.

Page | 2

วัตถุประสงค์ของคูม
่ อ
ื Scrum
Scrum เป็ นรูปแบบการทางานเพือ
่ ใช ้ในการพัฒนา การส่งมอบและการดูแลผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี วามซับซ ้อน
่่ าคัญ Artifacts
ให ้มีความยั่งยืน คูม
่ อ
ื นีป
้ ระกอบด ้วยคานิยามของ Scrum รวมไปถึงบทบาท กิจกรรมทีส
และข ้อกาหนดอืน
่ ๆ ทีผ
่ นวกรวมสิง่ เหล่านีเ้ ข ้าด ้วยกันกลายมาเป็ น Scrum โดยมี Ken Schwaber และ Jeff
Sutherland เป็ นบุคคลทีอ
่ ยูเ่ บือ
้ งหลังของการพัฒนา Scrum และบุคคลทัง้ สองนี้ได ้เขียนคูม
่ อ
ื Scrum
นีข
้ น
ึ้ มาด ้วย

คานิยามของ Scrum
Scrum (คานาม) เป็ นรูปแบบของการทางานทีท
่ าให ้ผู ้ใช ้งานสามารถระบุปัญหาทีม
่ ค
ี วามซับซ ้อน
และมีการเปลีย
่ นแปลงอยูต
่ ลอดเวลาได ้ ในขณะทีย
่ ัง คงส่งมอบผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ม
ี ล
ู ค่าสูงสุดได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร ้างสรรค์
Scrum มีลก
ั ษณะ ดังนี้
ั ซ ้อน
• ไม่ซบ
• เข ้าใจง่าย
• แต่ยากทีจ
่ ะนาไปใช ้ได ้อย่างชานาญ
Scrum เป็ นรูปแบบในการทางานได ้ถูกนามาใช ้ในการจัดการกับผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี วามซับซ ้อน ตัง้ แต่ต ้น
ทศวรรษ 1990 Scrum ไม่ใช่กระบวนการหรือเทคนิคหรือวิธก
ี ารทีต
่ ายตัว แต่ Scrum เป็ นรูปแบบการทางานที่
ั เจน
เราสามารถเอากระบวนการหรือเทคนิคอืน
่ ๆ เข ้ามาร่วมใช ้ได ้ด ้วย Scrum ทาให ้เห็นภาพทีช
่ ด
่ มโยงทีม
ของความเชือ
่ ป
ี ระสิทธิภาพของการบริการและจัดการ ผลิตภัณฑ์ ทีมงาน และสิง่ แวดล ้อมใน
การทางานได ้อย่างต่อเนื่องรูปแบบการทางานแบบ Scrum ประกอบไปด ้วย ทีมงาน Scrum ทีม
่ ห
ี ลายบทบาท
กิจกรรมต่างๆ Scrum Artifacts รวมไปถึงกฎต่างๆ อีกด ้วย ส่วนประกอบเหล่านีล
้ ้วนมีวต
ั ถุประสงค์
เฉพาะเจาะจง และมีสว่ นสาคัญทีจ
่ ะทาให ้การนา Scrum ไปใช ้ได ้อย่างประสบความสาเร็จ
กฎต่างๆ ของ Scrum ได ้ผนวกเข ้ากับ บทบาทหน ้าที่ กิจกรรมต่างๆ และ Artifacts เข ้าไว ้ด ้วยกัน
ในส่วนเทคนิคเฉพาะอืน
่ ๆ ทีน
่ ามาใช ้ในการทางานแบบ Scrum นัน
้ ได ้มีการอธิบายในเอกสารอืน
่ ๆ
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การนาเอา Scrum ไปใช ้
Scrum ได ้ถูกพัฒนาขึน
้ มาในช่วงต ้นทศวรรษ 1990 โดยมีการนาไปใช ้ในการบริหารจัดการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ต่อมาได ้ถูกนามาใช ้อย่างแพร่หลายในงานด ้านอืน
่ ๆ โดยมีวต
ั ถุประสงค์ ดังนี้
1. ใช ้ในการวิจัยและกาหนดตลาดทีม
่ ค
ี วามเติบโต เทคโนโลยีตา่ งๆ และความสามารถของผลิตภัณฑ์
2. ใช ้ในการพัฒนาและเพิม
่ คุณค่าของผลิตภัณฑ์
3. ใช ้ในการส่งมอบหรือวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให ้มีความถีต
่ อ
่ วันมากยิง่ ขึน
้
4. ใช ้ในการพัฒนาและจัดการระบบ Cloud (online, secure, on-demand) รวมไปถึงระบบ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่ ๆ ซึง่ นามาของการใช ้งานของผลิตภัณฑ์
5. ทาให ้ผลิตภัณฑ์มค
ี วามยั่งยืนและเพือ
่ การออกสินค ้าตัวใหม่
Scrum ถูกนามาใช ้ในการพัฒนา ซอท์ฟแวร์ (Software) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอท์ฟแวร์สมองกลฝั งตัว
ั่ เชิงตอบโต ้ (Networks of Interacting Function)
(Embedded Software) ระบบเครือข่ายของฟั งก์ชน
ยานพาหนะขับเคลือ
่ นอัตโตมัต ิ (Autonomous Vehicles) โรงเรียน งานภาครัฐบาล การจัดการองค์กร
และเกือบทุกอย่างในชีวต
ิ ประจาวันไม่วา่ จะเป็ นระดับบุคคลหรือสังคม
ความซับซ ้อนและความสัมพันธ์ของ เทคโนโลยี การตลาด และสิง่ แวดล ้อมทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อย่างรวดเร็ว ทาให ้
Scrum ได ้รับการยอมรับว่าสามารถ จัดการกับความซับซ ้อนเหล่านีไ้ ด ้
้ ๆ
Scrum ได ้รับการพิสจ
ู น์แล ้วว่ามีประสิทธิภาพต่อการถ่ายทอด ความรู ้ในลักษณะของช่วงเวลาสัน
และเพิม
่ พูนขึน
้ เรือ
่ ยๆ ตอนนี้ Scrum ได ้ถูกนามาใช ้อย่างแพร่หลาย สาหรับผลิตภัณฑ์และการบริการ
รวมไปถึงการจัดการองค์ด ้วย
ข ้อสาคัญของ Scrum คือ กลุม
่ ทางานทีม
่ ข
ี นาดเล็ก มีความยืดหยุน
่ และมีการปรับตัวสูง จุดแข็งเหล่า
นีไ้ ด ้ถูกนาไปใช ้ในการทางานแบบกลุม
่ เดีย
่ วหรือแบบหลายกลุม
่ เพือ
่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกและ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ เพือ
่ การทางานทีย
่ ั่งยืน นอกจากนี้ Scrum ยังถูกนาไปใช ้ในการผลิตสินค ้าทีใ่ ช ้
คนเป็ นจานวนหลายพันคน ผู ้คนเหล่านีร้ ่วมกันทางานผ่านโครงสร ้างการพัฒนาทีท
่ น
ั สมัยและอยูใ่ น
สิง่ แวดล ้อมในการทางานทีม
่ เี ป้ าหมายในการออกผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี วามชัดเจน
คาว่า “พัฒนา” และ “การพัฒนา” ในคูม
่ อ
ื นีก
้ ล่าวถึงการทางานทีม
่ ค
ี วามซับซ ้อนดังทีไ่ ด ้กล่าวมาแล ้วข ้างต ้น

ทฤษฎีของ Scrum
Scrum ได ้ถูกค ้นพบจากทฤษฎีของการควบคุมการทีไ่ ด ้มาจากการปฏิบต
ั จิ ริงหรือ Empiricism โดย
้ ด
ั ว่า ความรู ้นัน
Empiricism ชีช
้ ได ้มาจากประสบการณ์ตรงและการตัดสินใจกระทาขึน
้ จากตัวแปรเท่าทีร่ ู ้
โดยที่ Scrum แบ่งการทางานเป็ นช่วงๆ และมีผลงานเพิม
่ พูนขึน
้ การทาเช่นนี้ทาให ้คาดการณ์
่ งต่างๆ ได ้อีกด ้วย
มีความแม่นยาและยังควบคุมความเสีย
ในการควบคุมการทางานแบบ Empiricism มีหลัก 3 ประการคือ ความโปร่งใส การตรวจสอบและ
การปรับเปลีย
่ น
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ความโปร่งใส
สิง่ ทีส
่ าคัญของการทางานต ้องถูกทาให ้มองเห็นได ้อย่างชัดเจนต่อผู ้ทีร่ ับผิดชอบผลลัพธ์ของงาน
ความโปร่งใสนีก
้ าหนดให ้สิง่ ทีส
่ าคัญของการทางานมีมาตรฐานเดียวกัน ดังนัน
้ ผู ้ทีท
่ างานจะมีความ
เข ้าใจตรงกันว่ามีอะไรเกิดขึน
้ บ ้าง
ตัวอย่าง เช่น
่ ถึงกระบวนการ
• ผู ้ทีท
่ างานร่วมกันต ้องใช ้ภาษาเดียวกันสาหรับสือ
• ผู ้ทีท
่ างานและผู ้ทีต
่ รวจสอบ Increment ต ้องเข ้าใจคานิยามของคาว่า งานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”)
ร่วมกัน
การตรวจสอบ
ผู ้ทีน
่ า Scrum ไปใช ้ต ้องทาการตรวจสอบ Scrum Artifacts และผลของการทางานเทียบกับ Sprint Goal
อย่างสมา่ เสมอเพือ
่ ทีจ
่ ะได ้รับรู ้ถึงความแตกต่างของแผนทีไ่ ด ้วางไว ้และผลงานทีท
่ าได ้จริง การตรวจสอบนัน
้
จะไม่ทาจนบ่อยเกินไปจนไปเพิม
่ งาน การตรวจสอบจะให ้ประโยชน์สงู สุด ก็ตอ
่ เมือ
่ ได ้รับการตรวจสอบจาก
่ วชาญของงานนัน
ผู ้เชีย
้ ๆ
การปรับเปลีย
่ น
ถ ้าผู ้ทาการตรวจสอบพบว่ามีหลายส่วนของกระบวนการเบีย
่ งเบนไปจากข ้อตกลงทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ในตอนแรก
และอาจเป็ นผลให ้ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้ออกมาไม่ผ่านการตรวจวัดคุณภาพ กระบวนการทางานรวมไปถึงวัตถุดบ
ิ
ต ้องได ้รับการเปลีย
่ นแปลงอย่างเร่งด่วนเพือ
่ ให ้เกิดผลลัพธ์ทเี่ บีย
่ งเบนไปให ้เกิดขึน
้ น ้อยทีส
่ ด
ุ
Scrum มี 4 กิจกรรมหลักเพือ
่ ใช ้ในการตรวจสอบและการปรับเปลีย
่ น คือ
• Sprint Planning
• Daily Scrum
• Sprint Review
• Sprint Retrospective

ความสาคัญของ Scrum
เมือ
่ ทีมงานทีไ่ ด ้นาเอาความสาคัญของการให ้คาสัญญาในเรือ
่ งของการตัง้ ใจทางาน การเปิ ดใจรับฟั ง
และการให ้ความเคารพซึง่ กันและกันมาถือปฏิบต
ั เิ ป็ นกิจวัตรประจาวันแล ้ว สาระสาคัญหลักทีว่ า่ ด ้วย
่ ใจ
ความโปร่งใส การตรวจสอบได ้ และการปรับเปลีย
่ นก็จะสามารถเกิดขึน
้ ได ้จริงและยังสร ้างความไว ้เนื้อเชือ
ต่อกันในทีมงานอีกด ้วย โดยทีส
่ มาชิกของทีมงานได ้เรียนรู ้และค ้นพบความสาคัญดังกล่าวของ Scrum
เมือ
่ พวกเขาได ้มีบทบาทต่างๆ ใน Scrum ได ้เข ้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ Scrum และได ้ทาให ้เกิดผลลัพธ์ของ
Scrum Artifacts
ความสาเร็จของการทางานแบบ Scrum ขึน
้ อยูก
่ ับคนทีท
่ างานเมือ
่ ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลัก 5 ประการ หนึง่ แต่ละคน
ให ้สัญญาว่าจะทางานบรรลุเป้ าหมายของทีมงาน สอง สมาชิกของทีมมีความกล ้าทาในสิง่ ทีถ
่ ูกต ้อง
และทางานกับปั ญหาทีย
่ ากๆ สาม ทุกคนมุง่ เน ้นไปทีง่ านทีอ
่ ยู่ใน Sprint และเป้ าหมายของทีม สี่ ทีมงาน
Scrum และผู ้ทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องทัง้ หมดเห็นตรงกันว่าจะเปิ ดกว ้างต่องานทัง้ หมดและสิง่ ทีท
่ ้าทายในการทางาน
ห ้า สมาชิกของทีมงาน Scrum ให ้ความเคารพต่อกันเพือ
่ ให ้ทีมงานสามารถทางานได ้อย่างอิสระ
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ทีมงาน Scrum
ทีมงาน Scrum ประกอบด ้วย Product Owner, Development Team และ Scrum Master โดยทีท
่ ม
ี งาน
Scrum เป็ นทีมงานทีจ
่ ัดการตัวเองได ้หรือรู ้หน ้าทีข
่ องตนเอง (Self-organizing) และทีมงานทัง้ ทีมมี
ความสามารถหลากหลาย (Cross-functional) ทีมทีส
่ ามารถจัดการตัวเองได ้จะเลือกวิธท
ี ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
ในการทางานให ้บรรลุผลมากกว่าทีจ
่ ะให ้คนนอกทีมงานมาบอกให ้ทีมของตนนัน
้ ต ้องทางานอย่างไร
ทีมทีม
่ ค
ี วามสามารถหลากหลายนีม
้ ท
ี ก
ั ษะทีจ
่ าเป็ นทัง้ หมดเพือ
่ ให ้สามารถทางานลุลว่ งไปได ้ โดยทีท
่ ม
ี งาน
ไม่ต ้องขึน
้ อยู่กบ
ั ความสามารถของคนนอกทีม ทีมงานของ Scrum ได ้ถูกออกแบบให ้เพิม
่ ความยืดหยุน
่
ความคิดสร ้างสรรค์ และผลผลิต ทัง้ นี้ทม
ี งาน Scrum ได ้รับการพิสจ
ู น์แล ้วว่ามีประสิทธิภาพทีม
่ ากขึน
้ ทันที
ตัง้ แต่ระยะแรกทีไ่ ด ้นาแนวคิดนี้ ไปใช ้และสาหรับการทางานทุกงานทีม
่ ค
ี วามซับซ ้อน
ทีมงาน Scrum มีการส่งมอบสินค ้าเรือ
่ ยๆ และเพิม
่ ขึน
้ อย่างเพิม
่ พูน มีการเปิ ดโอกาสให ้ได ้รับข ้อเสนอแนะให ้
มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะทาได ้ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ทเี่ สร็จสมบูรณ์ (“Done”) มากขึน
้ นัน
้ ทาให ้มั่นใจได ้ว่า
ผลิตภัณฑ์นัน
้ ใช ้งานได ้จริงเสมอ

Product Owner
Product Owner หรือเจ ้าของผลิตภัณฑ์ เป็ นผู ้รับผิดชอบในการเพิม
่ มูลค่าให ้กับผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจาก
การทางาน ของ Development Team การดาเนินการนี้อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร
แต่ละทีมงาน Scrum และแต่ละตัวบุคคล
Product Owner เป็ นบุคคลเพียงผู ้เดียวทีบ
่ ริการจัดการ Product Backlog โดยทาการจัดการดังนี:้
• ทาให ้แต่ละงานทีอ
่ ยูใ่ น Product Backlog มีความชัดเจน
• เรียงลาดับความสาคัญของงานทีอ
่ ยูใ่ น Product Backlog ให ้บรรลุเป้ าหมายและภารกิจต่างๆ
• เพิม
่ มูลค่าผลงานของ Development Team
• ทาให ้แน่ใจได ้ว่า Product Backlog สามารถถูกมองเห็นได ้อย่างชัดเจน มีความโปร่งใส
และทาให ้เห็นว่าทีมงาน Scrum จะทางานอะไรต่อไป
• ทาให ้มั่นใจได ้ว่า Development Team เข ้าใจทุกอย่างทีอ
่ ยูใ่ น Product Backlog เป็ นอย่างดี
ผู ้ทีท
่ าหน ้าทีท
่ อ
ี่ ยูด
่ ้านบนนัน
้ อาจจะเป็ น Product Owner หรือ Development Team เอง แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม
Product Owner ก็ยังคงเป็ นผู ้ทีร่ ับผิดชอบงานดังกล่าวทัง้ หมด
Product Owner เป็ นตัวบุคคลไม่ใช่อยูใ่ นรูปแบบของคณะกรรมการ Product Owner อาจเป็ นผู ้แทนจาก
กลุม
่ คนทีต
่ ้องการเปลีย
่ นแปลงลาดับความสาคัญของงานใน Product Backlog ซึง่ การเปลีย
่ นแปลง
ลาดับความสาคัญของงานนัน
้ จะต ้องแจ ้งต่อ Product Owner
งานของ Product Owner จะสาเร็จได ้ก็ตอ
่ เมือ
่ คนทัง้ องค์กรให ้ความเคารพต่อการตัดสินใจของ Product
Owner ทัง้ นี้การตัดสินใจของ Product Owner ต ้องมีความชัดเจนในเนือ
้ หาและความชัดเจนในการเรียงลาดับ
ความสาคัญของงานทีอ
่ ยูใ่ น Product Backlog โดยทีไ่ ม่มใี ครทีจ
่ ะสามารถบังคับให ้ Development Team
ทางานนอกเหนือจากงานทีไ่ ด ้ตกลงกันไว ้แล ้ว
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Development Team
่ วชาญหลายคนทางานร่วมกันเพือ
Development Team หรือทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด ้วยผู ้เชีย
่ ส่งมอบ
่
Increment ทีเ่ สร็จสมบูรณ์ในช่วงท ้ายของแต่ละ Sprint ซึง Increment ทีเ่ สร็จสมบูรณ์นเี้ ป็ นสิง่ ทีต
่ ้องการใน
Sprint Review ผู ้ทีม
่ ห
ี น ้าทีใ่ นการสร ้าง Increment คือ สมาชิกทัง้ หมดของ Development Team
Development Team ได ้รับการจัดตัง้ และมอบอานาจจากองค์กรให ้จัดระเบียบและบริหารงานด ้วยตนเอง
ผลจากการร่วมกันทางานของ Development Team ช่วยทาให ้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวม
ของทีมงานเอง
Development Team มีลักษณะสาคัญดังนี้คอ
ื :
• พวกเขารู ้หน ้าทีข
่ องตนเอง โดยไม่ต ้องให ้มีใครมาบอกว่าจะต ้องทาอย่างไรให ้งานใน Product
Backlog กลายมาเป็ น Increment ทีพ
่ ร ้อมใช ้งานและส่งมอบ
• Development Team แต่ละคนมีความสามารถหลากหลายทีจ
่ าเป็ นต่อการสร ้าง Increment
ื่ ตาแหน่ง โดยทีไ่ ม่คานึงถึงงานทีค
• แต่ละคนไม่มช
ี อ
่ นคนนัน
้ ทา
• ไม่มท
ี ม
ี งานย่อยใต ้ Development Team เช่น ทีมงานทดสอบ ทีมงานทีด
่ แ
ู ลด ้านโครงสร ้างหรือ
Architecture หรือแม ้แต่ทม
ี งานวิเคราะห์ข ้อมูลทางธุรกิจ
• ทีมงานแต่ละคนมีทักษะเฉพาะด ้านของตนเอง แต่ความรับผิดชอบต่องานเป็ นของทุกคนทีอ
่ ยูใ่ นทีม
ขนาดของ Development Team
ขนาดของทีมทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ คือ ทีมมีขนาดเล็กเพือ
่ ให ้เกิดความคล่องตัวแต่ใหญ่พอทีจ
่ ะสามารถทางานให ้จบภายใน
ั พันธ์กน
Sprint ได ้ ทีมทีม
่ ส
ี มาชิกน ้อยกว่า 3 คน การปฏิสม
ั ในทีมก็จะมีน ้อยแต่ขณะเดียวกันก็จะผลิตผลงาน
ออกมาน ้อยเช่นกัน รวมไปถึงมีข ้อจากัดของทักษะทีจ
่ าเป็ นต่อการทางานใน Sprint จนทาให ้ Development
่ สาร
Team ไม่สามารถและส่งมอบ Increment ได ้ ถ ้าทีมงานมีสมาชิกมากกว่า 9 คน จะทาให ้ทีมงานต ้องสือ
กันมากเกินไป ทาให ้ทีมมีความซับซ ้อนต่อกระบวนการ Empiricism โดยทีจ
่ านวนสมาชิกของทีม
ทีไ่ ด ้กล่าวมานีไ
้ ม่ได ้นั บรวม Product Owner และ Scrum Master นอกจากว่าพวกเขาได ้ร่วมทางานอยูใ่ น
Sprint Backlog ด ้วย

Scrum Master
Scrum Master มีความรับผิดชอบต่อการส่งเสริมและสนั บสนุนการใช ้ Scrum ให ้ถูกต ้องตามทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ใน
คูม
่ อ
ื นี้ Scrum Master ยังมีหน ้าทีท
่ าให ้ทีมงานทุกคนเข ้าใจทฤษฎีของ Scrum ข ้อปฏิบต
ั แ
ิ ละข ้อสาคัญต่างๆ
รวมทัง้ การนา Scrum ไปใช ้
Scrum Master เป็ น Servant-Leader หรือผู ้นาทีร่ ับใช ้ผู ้อืน
่ ก่อน เป็ นผู ้ทีช
่ ว่ ยให ้บุคคลอืน
่ ทีอ
่ ยูน
่ อกทีม
เข ้าใจว่าการกระทาแบบใดทีไ่ ด ้ผลหรือไม่ได ้ผล เมือ
่ ต ้องทางานร่วมกับทีม Scrum นอกจากนี้ Scrum Master
ั พันธ์ร่วมกันเพือ
ช่วยให ้ทุกคนเปลีย
่ นการปฏิสม
่ ให ้เกิดมูลค่าสูงสุดให ้งานทีท
่ ม
ี งาน Scrum ได ้ผลิตขึน
้ มา
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หน ้าทีข
่ อง Scrum Master ต่อ Product Owner
Scrum Master ส่งเสริมการทางาน Product Owner ในหลายๆ ด ้าน ดังนี:้
• ทาให ้มั่นใจได ้ว่าทีมงาน Scrum ทุกคนเข ้าใจถึงเป้ าหมาย ขอบเขตของเนือ
้ งานและกลุม
่ งานของ
ผลิตภัณฑ์
• หาเทคนิคต่างๆ ทีท
่ าให ้เกิดการบริหารจัดการ Product Backlog ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
้ กระชับของงานใน Product Backlog
• ช่วยให ้ทีมงาน Scrum เห็นถึงความจาเป็ นของความชัดเจน สัน
• มีความเข ้าใจในการวางแผนงานผลิตภัณฑ์ทอ
ี่ ยูภ
่ ายใต ้การทางานแบบ Empiricism
• ช่วย Product Owner เข ้าใจวิธก
ี ารเรียงลาดับความสาคัญของงานใน Product Backlog ทีท
่ าให ้เกิด
มูลค่าสูงสุด
• มีความเข ้าใจเกีย
่ วกับ Agile และสามารถนาไปปฏิบต
ั ไิ ด ้
• อานวยความสะดวกของกิจกรรมต่างๆ ของ Scrum ตามแต่โอกาสทีม
่ ก
ี ารร ้องขอ
หน ้าทีข
่ อง Scrum Master ต่อ Development Team
Scrum Master ส่งเสริมการทางาน Development Team ในหลายๆ ด ้าน ดังนี้:
• ฝึ ก Development Team ให ้สามารถเป็ นทีมงานทีจ
่ ัดการงานของตนเองและมีความสามารถที่
หลายหลายได ้
• ช่วยทีมงานให ้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ม
ี ล
ู ค่าสูงได ้
• ช่วยกาจัดอุปสรรคทีข
่ ด
ั ขวางต่อการทางานของ Development Team
• ช่วยอานวยความสะดวกของกิจกรรมต่างๆ ของ Scrum ตามแต่โอกาสทีม
่ ก
ี ารร ้องขอ
• ฝึ ก Development Team ในองค์กรทีเ่ พิง่ จะนาเอา Scrum ไปใช ้แต่ยังอาจจะไม่มค
ี วามเข ้าใจที่
แท ้จริง
หน ้าทีข
่ อง Scrum Master ต่อองค์กร
Scrum Master ส่งเสริมการทางานขององค์กรในหลายๆ ด ้าน ดังนี:้
• เป็ นผู ้นาและผู ้ฝึ กสอนภายในองค์กรในการนา Scrum มาใช ้
• วางแผนการนา Scrum มาใช ้จนเกิดความสาเร็จภายในองค์กร
• ช่วยให ้พนักงานและผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียขององค์กรเข ้าใจเกีย
่ วกับ Scrum และผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจาก
การทางานแบบ Empiricism
• ก่อให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ พิม
่ ผลงานของทีมงาน Scrum
• ทางานร่วมกับ Scrum Master คนอืน
่ ๆ เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิผลในการนา Scrum มาใช ้องค์กร
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กิจกรรมต่างๆ ของ Scrum
ั
กิจกรรมต่างๆ ทีก
่ าหนดขึน
้ ใน Scrum นัน
้ ถูกสร ้างขึน
้ มาเพือ
่ ให ้เกิดการทากิจกรรมให ้เป็ นปกตินส
ิ ย
และลดการประชุมทีไ่ ม่ได ้กาหนดขึน
้ ใน Scrum ทุก ๆ กิจกรรมนีถ
้ ก
ู กาหนดให ้อยูใ่ นกรอบของเวลา ดังนัน
้ ทุก
กิจกรรมมีการกาหนดระยะเวลาสูงสุดไว ้ เมือ
่ Sprint ได ้เริม
่ ขึน
้ แล ้วระยะเวลาของ Sprint ได ้ถูกกาหนดไว ้
้ ลงหรือยาวขึน
้ ลงได ้
อย่างตายตัว โดยไม่มก
ี ารทาให ้ระยะเวลาทางานนัน
้ สัน
้ กิจกรรมต่างๆ นัน
้ สามารถเสร็จสิน
เมือ
่ มีการบรรลุเป้ าหมายของกิจกรรมเหล่านัน
้ แล ้ว เพียงแต่ให ้มั่นใจว่าได ้ทากิจกรรมในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
โดยไม่เสียเวลาไปกับเรือ
่ งอืน
่ ๆ ในระหว่างทีท
่ ากิจกรรมนัน
้ ๆ
ในระหว่าง Sprint มีกจ
ิ กรรมต่างๆ ทีแ
่ ต่ละกิจกรรมเปิ ดโอกาสทีจ
่ ะได ้ทาการตรวจสอบและปรับเปลีย
่ นเกิดขึน
้
กิจกรรมเหล่านีไ
้ ด ้มีการออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ
่ ให ้เกิดความโปร่งใสและเพือ
่ การตรวจสอบทีส
่ าคัญ การที่
ไม่ได ้ทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ เป็ นผลให ้ความโปร่งใสลดลงและทาให ้ขาดโอกาสในการตรวจสอบและ
ปรับเปลีย
่ นอีกด ้วย

Sprint
หัวใจสาคัญของ Scrum คือ Sprint คาว่า Sprint นัน
้ หมายถึง กรอบระยะเวลาในการทางาน ในระยะเวลาหนึง่
เดือนหรือน ้อยกว่าทีจ
่ ะสามารถผลิตและส่งมอบ Increment ได ้ ซึง่ Sprint นัน
้ มีระยะเวลาทีต
่ ายตัวตลอดช่วง
ของการทางาน โดย Sprint ใหม่จะเกิดขึน
้ ทันทีหลังจากทีไ่ ด ้รับการสรุป Sprint ก่อนหน ้านี้แล ้ว
Sprint ประกอบด ้วย Sprint Planning, Daily Scrum, การทางาน, Sprint Review และ Sprint
Retrospective
ในระหว่าง Sprint:
• ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงใดๆ เกิดขึน
้ ทีอ
่ าจส่งผลต่อ Sprint Goal
• ไม่มก
ี ารปรับลดเป้ าหมายเชิงคุณภาพ
้ จงหรือต่อรองใหม่ได ้ระหว่าง Product Owner และ Development
• ขอบเขตของงานอาจมีการชีแ
Team
แต่ละ Sprint อาจจะถูกพิจารณาไว ้ไม่ให ้เกินระยะเวลา 1 เดือน ก็เหมือนกับการทาโปรเจ็คต่างๆ โดยที่ Sprint
ั เจนว่าจะผลิตอะไร
ถูกนามาใช ้ให ้ทางานให ้สาเร็จลุลว่ งไปได ้ โดยทีใ่ นแต่ละ Sprint มีเป้ าหมายทีช
่ ด
ซึง่ ได ้มีการออกแบบและมีการวางแผนทีย
่ ด
ื หยุน
่ เพือ
่ ให ้เป็ นแนวทางในการผลิต Increment
Sprint นัน
้ ถูกจากัดไว ้ให ้ไม่เกินระยะเวลา 1 เดือน ถ ้าระยะเวลาของ Sprint นานเกินไปสิง่ ทีต
่ ้องการจะผลิต
่ งก็จะมีมากขึน
นัน
้ อาจจะมีการเปลีย
่ นแปลงไปแล ้วและความซับซ ้อนอาจจะเกิดขึน
้ ได ้รวมทัง้ ความเสีย
้ ด ้วย
เราสามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าสิง่ ทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ใน Sprint ได ้โดยการตรวจสอบและปรับเปลีย
่ นเทียบกับ Sprint
Goal อย่างน ้อยเดือนละครัง้ ทัง้ นี้ Sprint
่ งของค่าใช ้จ่ายทีอ
ยังจากัดความเสีย
่ าจจะเกิดขึน
้ ไว ้ทีร่ ะยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนด ้วย

©2017 Ken Schwaber and Jeff Sutherland. 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.

Page | 9

การยกเลิก Sprint
Sprint สามารถถูกยกเลิกก่อนทีเ่ วลาของ Sprint จะจบลงได ้โดย Product Owner เป็ นเพียงผู ้เดียวทีบ
่ อก
ให ้ยกเลิกได ้ ถึงแม ้ว่า Product Owner อาจทาไปจากการชักนาของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย ทีมงาน หรือ Scrum
Master
Sprint สามารถถูกยกเลิกได ้เมือ
่ Sprint Goal ถูกยกเลิกใช ้แล ้ว เหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึน
้ ได ้ถ ้าบริษัท
้ ๆ
มีการเปลีย
่ นทิศทาง สภาวะของตลาดหรือเทคโนโลยีมก
ี ารเปลีย
่ นแปลง ซึง่ ทีจ
่ ริงแล ้ว Sprint มีระยะเวลาสัน
ดังนัน
้ การยกเลิก Sprint จึงไม่สมเหตุสมผล
เมือ
่ Sprint ได ้ถูกยกเลิกแล ้ว งานใหนทีท
่ าเสร็จสมบูรณ์ จะถูกนามาพิจารณา งานทีม
่ บ
ี างส่วนสามารถทีจ
่ ะ
ส่งมอบและใช ้งานได ้จริงนัน
้ ทาง Product Owner ก็จะยอมรับงานนัน
้ ไปด ้วยเช่นกัน สาหรับงานไหน
ทีท
่ าไม่เสร็จสมบูรณ์จะถูกนากลับไปพิจารณาใหม่และถูกนากลับไปใส่ไว ้ใน Product Backlog ซึง่ งานที่
ทาไม่เสร็จนีม
้ ล
ู ค่าของมันจะลดลงไปอย่างรวดเร็ว งานเหล่านีจ
้ ะต ้องได ้รับการประเมิน (Estimate) ใหม่
อีกครัง้
การยกเลิก Sprint ทาให ้เกิดการสูญเสียทรัพยากรอย่างมากเพราะทุกคนต ้องกลับมาวางแผนใหม่ใน Sprint
ถัดไป การยกเลิก Sprint นัน
้ ยังก่อให ้เกิดผลเสียกับทีมและถือว่าเป็ นเรือ
่ งผิดปกติ

Sprint Planning
งานทีจ
่ ะถูกทาใน Sprint นัน
้ ได ้รับการวางแผนใน Sprint Planning การวางแผนนี้ทาขึน
้ โดยความร่วมมือของ
สมาชิกทีมงาน Scrum ทัง้ หมด
Sprint Planning ใช ้เวลาไม่เกิน 8 ชัว่ โมงสาหรับ Sprint ทีใ่ ช ้เวลาไม่เกิน 1 เดือน สาหรับ Sprint
ทีใ่ ช ้เวลาน ้อย กว่านีเ้ วลาในการทา Sprint Planning ก็จะลดลงไป Scrum Master
ทาให ้มั่นใจได ้ว่ากิจกรรมนีถู
้่ กจัดขึน
้ และผู ้ที่ เข ้าร่วมกิจกรรมเข ้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเข ้าร่วมกิจกรรม
้ นะให ้ สมาชิกทีมงาน Scrum ทากิจกรรมนีภ
นอกจากนี้ Scrum Master ช่วยชีแ
้ ายในระยะเวลาทีก
่ าหนดไว ้
การทา Sprint Planning จะตอบคาถาม 2 คาถามนี้:
• จะทางานไหนใน Sprint นี้
• แล ้วจะทางานทีเ่ ลือกมาอย่างไร
หัวข ้อที่ 1: จะทางานไหนใน Sprint นี้
Development Team คาดการณ์วา่ จะมีงานใดบ ้างทีจ
่ ะต ้องทาให ้เสร็จสมบูรณ์พร ้อมส่งมอบใน Sprint ถัดไป
โดยมี Product Owner อภิปรายวัตถุประสงค์ของ Sprint และงานไหนอยูใ่ น Product Backlog ทีท
่ าแล ้ว
จะทาให ้สามารถบรรลุ Sprint Goal ได ้ โดยทีส
่ มาชิกทัง้ หมดของทีมงาน Scrum ทาความเข ้าใจในงานที่
จะต ้องทาใน Sprint ถัดไปร่วมกัน
สิง่ ทีถ
่ ูกนาเข ้ามาพิจารณาในกิจกรรมนีค
้ อ
ื งานใน Product Backlog, Increment ล่าสุด ประสิทธิภาพ
(Performance) ของทีมงานทีผ
่ า่ นมา และเวลาทีท
่ ม
ี งานแต่ละคนสามารถให ้ได ้กับการทางานใน Sprint
ถัดไป โดยที่ ปริมาณงานทีถ
่ ูกเลือกมาจาก Product Backlog จะต ้องมาจากความสมัครใจของ Development
Team เอง และเฉพาะ Development Team เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถกาหนดว่าจะสามารถทางานอะไรได ้บ ้างใน
Sprint ทีก
่ าลัง จะมาถึง
ในขณะทีท
่ า Sprint Planning นัน
้ ทีมงาน Scrum จะคิดและเขียน Sprint Goal
ทีถ
่ อ
ื ว่าเป็ นเป้ าหมายทีต
่ ้องทาให ้ บรรลุในระหว่างทีท
่ างานจาก Product Backlog โดยที่ Sprint Goal
จะเป็ นแนวทางให ้ Development เข ้าใจว่า ทาไมต ้องสร ้าง Increment ขึน
้ มา
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หัวข ้อที่ 2: แล ้วจะทางานทีเ่ ลือกมาอย่างไร
เมือ
่ ได ้กาหนด Sprint Goal ของ Sprint ทีก
่ าลังจะมาถึงแล ้ว รวมไปถึงได ้งานต่างๆ ทีจ
่ ะต ้องทาจาก Product
Backlog แล ้ว ทีมงานต ้องทาการตัดสินใจว่า ในระหว่าง Sprint นัน
้ จะทางานพวกนัน
้ อย่างไรให ้เสร็จสมบูรณ์
ื่ เรียก
และใช ้งานได ้จริง (“Done”) ชุดงานทีถ
่ ูกเลือกมาจาก Product Backlog พร ้อมกับแผนส่งมอบงาน มีชอ
ว่า Sprint Backlog
โดยปกติแล ้วทีมงานจะเริม
่ ต ้นการทางานด ้วยการออกแบบระบบและงานทีจ
่ ะต ้องทาให ้เสร็จสมบูรณ์ กอ
่ น
งานดังกล่าวอาจมีขนาดทีแ
่ ตกต่างกันออกไป รวมไปถึงความพยายามทีต
่ ้องใส่ลงไปเพือ
่ ทาให ้งานนัน
้
เสร็จก็มค
ี วามแตกต่างกันออกไปด ้วย อย่างไรก็ตามจานวนงานทีถ
่ ก
ู วางแผนใน Sprint Planning นัน
้
่ ว่าพวกเขาจะสามารถทางานเสร็จได ้ใน Sprint ทีก
ก็มจ
ี านวนมาก พอ ให ้ Development Team เชือ
่ าลัง
จะมาถึง โดยในวัน แรกๆ Development Team จะย่อยงานให ้มีขนาดเล็กลงให ้สามารถทาเสร็จได ้ภายใน
1 วันหรือน ้อยกว่า โดยที่ Development Team จะเลือกงานด ้วยตนเองเพือ
่ ทางานใน Sprint Backlog
ได ้ตัง้ แต่ชว่ งทีท
่ า Sprint Planning และตลอดระยะเวลาทีอ
่ ยู่ใน Sprint
้ จ ้งงานทีถ
Product Owner ช่วยชีแ
่ ก
ู เลือกมาจาก Product Backlog อาจจะมีการโยกย ้ายงานเกิดขึน
้ อาจมี
การเปลีย
่ นแปลงลาดับความสาคัญของงาน หรือการเปลีย
่ นวิธก
ี ารทางานใหม่ทม
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพมากกว่า ถ ้า
Development Team ระบุวา่ มีงานมากหรือน ้อยเกินไป ทาง Development Team สามารถต่อรองกับ
Product Owner ได ้ ซึง่ ทาง Development Team อาจจะเชิญบุคคลอืน
่ มาเข ้าร่วมเพือ
่ ให ้ข ้อมูลทางเทคนิค
ก่อนทีจ
่ ะจบกิจกรรม Sprint Planning ทางทีมงานควรทีจ
่ ะสามารถอธิบายต่อ Product Owner และ Scrum
Master ได ้ว่า ทาง Development Team จะตัง้ ใจทางานแบบจัดการตัวเองให ้สามารถบรรลุ Sprint Goal
และสร ้าง Increment ขึน
้ มาได ้
Sprint Goal
Sprint Goal ถูกกาหนดขึน
้ สาหรับ Sprint นัน
้ ๆ การบรรลุ Sprint Goal เกิดจากการผลิตงานต่างๆ จาก
Product Backlog โดยที่ Sprint Goal จะเป็ นแนวทางให ้ Development Team มีเข ้าใจว่าทาไมต ้องสร ้าง
Increment ขึน
้ มา Sprint Goal นัน
้ ถูกกาหนดขึน
้ ระหว่างทีท
่ ากิจกรรม Sprint Planning โดยที่ Sprint Goal
ทาให ้ทีมมี ความยืดหยุน
่ ระหว่างทีท
่ างานในแต่ละ Sprint ซึง่ งานทีถ
่ ก
ู เลือกมาจาก Product Backlog
่ มโยงสิง่ อืน
จะมีความสอดคล ้อง กับ Sprint Goal นอกจากนี้แล ้ว Sprint Goal อาจจะเชือ
่ ๆ
เพือ
่ ให ้ทีมสามารถทางานร่วมกันได ้ มากกว่าทีจ
่ ะทางานแยกกัน
ในขณะที่ Development Team ทางานอยูน
่ ัน
้ Development Team ต ้องตระหนักถึง Sprint Goal โดยที่
Development Team นาเอาเทคโนโลยีตา่ งๆ มาใช ้เพือ
่ ให ้บรรลุ Sprint Goal
ถ ้างานทีไ่ ด ้ออกมานัน
้ แตกต่างไป จากที่ Development Team คาดหวังไว ้ ทาง Development Team
จะต่อรองกับ Product Owner ในเรือ
่ ง ขอบเขตของงานใน Sprint Backlog ใน Sprint นัน
้ ๆ
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Daily Scrum
Development Team ใช ้เวลาสาหรับทา Daily Scrum เป็ นเวลา 15 นาที โดยทาทุกวันตลอดระยะเวลาทีท
่ า
Sprint เพือ
่ ให ้ Development Team ได ้วางแผนงานล่วงหน ้า 24 ชัว่ โมง การตรวจสอบงานจากการทา Daily
Scrum ในวันทีผ
่ า่ นมาและการคาดการณ์งานในวันทีก
่ าลังจะมาถึงจะช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพในการทางาน
และการทางานร่วมกันเป็ นทีมได ้ การทา Daily Scrum จะทาในเวลาและสถานทีเ่ ดียวกันของแต่ละวัน
เพือ
่ ลดความยุง่ ยากต่างๆ
Development Team ใช ้ Daily Scrum ในการตรวจสอบความคืบหน ้าของงานโดยเทียบกับ Sprint Goal
โดยตรวจสอบว่าความคืบหน ้านัน
้ มีแนวโน ้มว่าจะทางานเสร็จตามทีอ
่ ยูใ่ น Sprint Backlog หรือไม่ นอกจากนี้
Daily Scrum ช่วยเพิม
่ ความน่าจะเป็ นให ้ Development Team ให ้บรรลุ Sprint Goal ในทุกๆ วัน
Development Team ควรทีจ
่ ะเข ้าใจว่าจะทางานร่วมกันอย่างไรในลักษณะของทีมงาน
ทีร่ ู ้จักการจัดการตนเองให ้บรรลุ Sprint Goal และสร ้าง Increment ในตอนท ้ายของ Sprint ได ้
โดยที่ Development Team จะเป็ นคนสร ้างรูปแบบของการประชุมเองและอาจจะดาเนินการประชุม
ไปในทิศทางทีแ
่ ตกต่างกัน แต่ก็ยังมุง่ เน ้นไปทีก
่ ารตรวจสอบความคืบหน ้าของ Sprint Goal บาง
Development Team อาจจะใช ้วิธก
ี ารถามคาถาม บาง Development Team อาจจะใช ้วิธก
ี ารอภิปราย
โดยมีตวั อย่างของ คาถามคือ
• เมือ
่ วานฉันได ้ทาอะไรทีช
่ ว่ ยให ้ทีมงานบรรลุ Sprint Goal
• วันนีฉ
้ ันจะทาอะไรทีช
่ ว่ ยให ้ทีมงานบรรลุ Sprint Goal
• ฉันมีอป
ุ สรรคอะไรทีม
่ าขัดขวางตัวฉันเองหรือทีมงานจากการทางานให ้บรรลุ Sprint Goal หรือไม่
หลังจากทีจ
่ บ Daily Scrum แล ้ว ทีมงานจะประชุมกันต่อทันทีเพือ
่ อภิปรายเรือ
่ งทีต
่ ้องลงรายละเอียด
เรือ
่ งทีต
่ ้องทาการเปลีย
่ นแปลงหรือเรือ
่ งทีต
่ ้องทาการวางแผนใหม่สาหรับงานทีเ่ หลือใน Sprint นัน
้ ๆ
Scrum Master ช่วยทาให ้แน่ใจว่าทาง Development Team จะมีการจัดการประชุมนีข
้ น
ึ้ โดยที่
Development Team รับผิดชอบในการดาเนินการประชุมเอง Scrum Master มีหน ้าทีใ่ นการสอนและ
แนะนาให ้ทีมงาน รักษาเวลาในการประชุมเพียง 15 นาที
Daily Scrum เป็ นการประชุมภายในกันเองสาหรับ Development Team ถ ้าพบว่ามีคนอืน
่ มา
เข ้าร่วมประชุมด ้วย ทาง Scrum Master ต ้องคอยบอกไม่ให ้คนเหล่านัน
้ รบกวนการประชุม
่ สาร ลดการประชุมอืน
Daily Scrum ช่วยพัฒนาปรับปรุงการสือ
่ ๆ Daily Scrum ยังชีใ้ ห ้เห็นถึงอุปสรรคต่างๆ
ทีท
่ ม
ี ต ้องทาการกาจัดออกไป นอกจากนี้ Daily Scrum ยังช่วยเน ้นและส่งเสริมการตัดสินใจทีร่ วดเร็ว
รวมไปถึงช่วยพัฒนาระดับความรู ้ของ Development Team อีกด ้วย ซึง่ นีถ
่ อ
ื เป็ นข ้อสาคัญในการ ประชุม
ทีส
่ ามารถตรวจสอบและปรับเปลีย
่ นได ้
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Sprint Review
Sprint Review ถูกจัดขึน
้ ในตอนท ้ายของ Sprint เพือ
่ ทาการตรวจสอบ Increment ทีไ่ ด ้ทาเสร็จแล ้วและ
หากมีความจาเป็ นก็อาจจะมีการเปลีย
่ นแปลง Product Backlog เกิดขึน
้ ด ้วย ระหว่างทีท
่ า Sprint Review นัน
้
ทีมงาน Scrum และผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทัง้ หมดจะดูวา่ งานไหนทีท
่ าเสร็จแล ้วบ ้างใน Sprint ทีผ
่ ่านมา
และพิจารณาดูวา่ งานทีเ่ สร็จแล ้วนัน
้ เพิม
่ มูลค่าหรือไม่ กิจกรรมนีถ
้ ก
ู จัดขึน
้ แบบไม่เป็ นทางการและไม่ใช่
การประชุมเพือ
่ ดูความคืบหน ้าของงาน แต่เป็ นการประชุมให ้ได ้รับข ้อเสนอแนะและเพือ
่ ส่งเสริมในการทางาน
ร่วมกัน
ั ้ กว่านี้
กิจกรรมนีใ้ ช ้เวลาไม่เกิน 4 ชัว่ โมง สาหรับการทา Sprint 1 เดือน สาหรับ Sprint ทีส
่ น
้ ลงไปด ้วย Scrum Master ช่วยให ้มั่นใจว่ากิจกรรมนีไ้ ด ้ถูกจัดขึน
เวลาทีใ่ ช ้ในการทา กิจกรรมก็จะสัน
้
และผู ้ทีเ่ ข ้าร่วมประชุมทุกคน เข ้าใจวัตถุประสงค์ของการประชุม นอกจากนีแ
้ ล ้ว Scrum Master
คอยสอนและแนะนาให ้ทุกคนทีเ่ ข ้าร่วมกิจกรรมร่วมกันรักษาเวลา ในการประชุม
Sprint Review มีองค์ประกอบดังนี:้
• Product Owner เป็ นคนเชิญทีมงาน Scrum และผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทุกคนเข ้าประชุม
• Product Owner เป็ นคนอธิบายว่างานไหนทีอ
่ ยูใ่ น Product Backlog ได ้ทาเสร็จสมบูรณ์ (“Done”)
แล ้วบ ้าง และมีงานไหนทีย
่ ังทาไม่เสร็จ
• ทาง Development Team ทาการอภิปรายว่ามีอะไรทีด
่ าเนินไปเป็ นอย่างดีระหว่างใน Sprint นี้
ได ้เจอกับปั ญหาอะไรบ ้างและทาการแก ้ไขปั ญหานัน
้ อย่างไร
• ทาง Development Team โชว์งานทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล ้วและตอบคาถามทีเ่ กีย
่ วกับ Increment
• Product Owner อธิบายถึงงานทีเ่ หลือใน Product Backlog และ Product Owner
คาดการณ์วา่ งานทัง้ หมดนีจ
้ ะเสร็จเมือ
่ ไหร่
• สมาชิกทีเ่ ข ้าร่วมประชุมทุกคนพิจารณาว่าจะทาอะไรถัดไปจากนี้ ดังนัน
้ การทา Sprint Review
จึงเหมือนกับการทา Sprint Planning ไปด ้วย
• มีการทบทวนว่าสถานการณ์ของตลาดหรือแนวโน ้มการใช ้ผลิตภัณฑ์มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงไป อย่างไร
ควรจะทางานไหนเพือ
่ สร ้างมูลค่าในครัง้ ถัดไป
• ทบทวนเวลาทีใ่ ช ้ในการทางาน ต ้นทุน โอกาสใหม่ๆ รวมไปถึงตลาดสาหรับการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต
ผลลัพธ์จาก Sprint Review คือ Product Backlog ได ้รับการทบทวนไว ้สาหรับ Sprint ถัดไป ซึง่ Product
Backlog อาจจะมีการปรับเปลีย
่ นเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับโอกาสใหม่ๆ ได ้
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Sprint Retrospective
Sprint Retrospective เป็ นกิจกรรมทีเ่ ปิ ดโอกาสให ้ทีมงาน Scrum ได ้ร่วมกันตรวจสอบและวางแผปรับปรุงใน
หลายๆ เรือ
่ งสาหรับ Sprint ถัดไป
Sprint Retrospective เป็ นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน
้ หลังจาก Sprint Review และก่อนทีจ
่ ะทา Sprint Planning ของ
Sprint ถัดไป ระยะเวลาในการทา Sprint Retrospective คือไม่เกิน 3 ชัว่ โมงสาหรับการทา Sprint 1 เดือน
้ กว่า กิจกรรมนีก
้ ลงไปด ้วย ทาง Scrum Master มีหน ้าทีช
สาหรับ Sprint ทีร่ ะยะเวลาสัน
้ ็จะสัน
่ ว่ ยให ้แน่ใจว่า
กิจกรรมนีไ้ ด ้ถูกจัดขึน
้ และผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมทุกคนนัน
้ เข ้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
Scrum Master ช่วยให ้การประชุมเป็ นไปอย่างราบรืน
่ และได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ อ
ี อกมา รวมไปถึงคอยบอกให ้ทุกคน
รักษาเวลาในการประชุม โดยที่ Scrum Master เข ้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกของทีมคนหนึง่ โดยมีความ
รับผิดชอบในกระบวนการของ Scrum ด ้วย
วัตถุประสงค์ของ Sprint Retrospective คือ:
• ทาการตรวจสอบว่า Sprint ทีผ
่ ่านมาเป็ นไปอย่างไรบาง ไม่วา่ จะเป็ นเรือ
่ งของคนทางาน
ความสัมพันธ์ กระบวนการและเครือ
่ งมือต่างๆ ทีน
่ ามาใช ้ในการทางาน
• ระบุและเรียงลาดับหัวข ้อหลักๆ จากการประชุมทีม
่ แ
ี นวโน ้นทีน
่ าไปพัฒนาปรับปรุงต่อได ้
• สร ้างแผนการปรับปรุงในแนวทางทีท
่ ม
ี Scrum คิดว่าแผนนัน
้ จะนาผลลัพธ์ทด
ี่ อ
ี อกมาให ้
Scrum Master คอยสนั บสนุนทีมงาน Scrum ให ้มีการปรับปรุงโดยใช ้รูปแบบการทางาน Scrum
ให ้ทีมมีกระบวน การพัฒนาและนาไปปฏิบต
ั ไิ ด ้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสนุกในการทางานใน Sprint
ถัดไป ในการทา Sprint Retrospective ทีมงาน Scrum จะร่วมกันวางแผนหาแนวทางทีจ
่ ะเพิม
่ คุณภาพ
ของสินค ้า โดยทาการ ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ หรือแก ้ไขคานิยามของคาว่า งานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”)
โดยให ้มีความเหมาะสม และไม่ขด
ั ต่อมาตรฐานของสินค ้าและมาตรฐานขององค์กร
ในตอนท ้ายของ Sprint Retrospective ทีมงาน Scrum ควรทีจ
่ ะระบุแนวทางการพัฒนาทีน
่ าเอาไปใช ้ใน
Sprint ถัดไป การทาเช่นนีเ้ ป็ นการเปลีย
่ นแปลงเพือ
่ ให ้สามารถตรวจสอบการทางานของทีม Scrum ได ้
แต่อย่างไรก็ ตาม แม ้ว่าการเปลีย
่ นแปลงต่างๆ สามารถเกิดขึน
้ ได ้อยูต
่ ลอดเวลา แต่ Sprint Retrospective
ก็ยังเป็ นโอกาส ทีเ่ ป็ นทางการให ้ทีมได ้ทาการตรวจสอบและปรับเปลีย
่ นสิง่ ต่างๆ

Scrum Artifacts
Scrum Artifacts หรือ ผลลัพธ์จากกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แสดงถึงงานหรือคุณค่า
ของงานเพือ
่ ให ้เกิดความโปร่งใสและเป็ นโอกาสในการตรวจสอบและปรับเปลีย
่ น ซึง่ Scrum Artifacts
ได ้รับการออกแบบมาเพือ
่ เพิม
่ ความโปร่งใสของข ้อมูลทีส
่ าคัญและเพือ
่ ให ้ทุกคนมี ความเข ้าใจใน Artifacts
ตรงกัน
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Product Backlog
Product Backlog เป็ นงานทัง้ หมดทีต
่ ้องทาในการผลิตสินค ้านัน
้ โดยมีการเรียงลาดับความสาคัญของ
งานต่างๆ Product Backlog เป็ นแหล่งของข ้อมูลเพียงแหล่งเดียวของงานทีต
่ ้องทา หากมีการเปลีย
่ นแปลง
ใดๆ เกิดขึน
้ กับตัวสินค ้า Product Owner เป็ นผู ้ทีม
่ ห
ี น ้าทีร่ ับผิดชอบต่อ Product Backlog รวมไปถึงเนือ
้ หา
ความพร ้อมในการใช ้งาน และการเรียงลาดับความสาคัญของงานต่างๆ ด ้วย
้ ซึง่ การพัฒนาสินค ้าในช่วงแรกเกิดขึน
Product Backlog นัน
้ ไม่มวี น
ั ทีเ่ สร็จสิน
้ จากการรับรู ้และเข ้าใจอย่างดีท ี่
สุด จากสิง่ ทีต
่ ้องทาเป็ นอย่างแรกๆ ก่อน โดยที่ Product Backlog ประกอบไปด ้วยงานทีต
่ ้องทาเกีย
่ วกับตัว
ผลิตภัณฑ์เองและงานอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับตัวผลิตภัณฑ์ด ้วย Product Backlog จะมีการเปลีย
่ นแปลงตลอด
เวลาเพือ
่ ทาให ้รู ้ว่างานไหนทีท
่ าแล ้วทาให ้สินค ้านัน
้ เหมาะกับตลาด สามารถแข่งขันได ้และมีประโยชน์
ถ ้าตัวสินค ้าเองยังคงมีอยู่ ตัว Product Backlog เองก็ยังคงมีอยูเ่ ช่นกัน
ั่ ต่างๆ ความต ้องการของลูกค ้า งานทีเพิม
Product Backlog แสดงรายการทัง้ หมดของกลุม
่ งาน ฟั งก์ชน
่ ขึน
้ มา
และสิง่ ทีต
่ ้องปรับปรุงทีเ่ ป็ นการเปลีย
่ นแปลงทีจ
่ ะเกิดขึน
้ กับตัวผลิตภัณฑ์ในอนาคต งานต่างๆ ทีอ
่ ยูใ่ น Product
Backlog แสดงรายละเอียด มีการเรียงลาดับความสาคัญและการประมาณค่างาน (Estimation) ของงานนัน
้ ๆ
รวมทัง้ คาอธิบายวิธก
ี ารทดสอบงานทีเ่ สร็จสมบูณ์แล ้ว
ในขณะทีผ
่ ลิตภัณฑ์กาลังถูกใช ้งานและเพิม
่ มูลค่า ข ้อเสนอแนะจากลูกค ้าก็มเี พิม
่ ขึน
้ ตามมาด ้วย รวมไปถึงราย
ละเอียดก็มม
ี ากขึน
้ ด ้วยเช่นกัน เมือ
่ ได ้รับข ้อเสนอแนะจากลูกค ้าทาให ้งานทีต
่ ้องทาไม่เคยหยุดนิง่ จึงถือว่า
Product Backlog เป็ น Artifacts ทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงตลอดเวลา จะเห็นว่างานต่างๆ ทีต
่ ้องทานัน
้ มาจาก
ความต ้องการ ของธุรกิจ สถานการณ์ของตลาด หรือเทคโนโลยีทเี่ ปลีย
่ นไป
ทีมงาน Scrum หลายทีมมักจะร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน มี Product Backlog ชุดเดียวกันทีใ่ ช ้ในการ
อธิบายลักษณะของงานทีต
่ ้องทา Product Backlog อาจจะรวมงานต่างๆ ทีอ
่ ยูใ่ นกลุม
่ เดียวกันไว ้ด ้วยกัน
Product Backlog Refining เป็ นกิจกรรมเพือ
่ เพิม
่ รายละเอียดของงาน ประมาณงาน (Estimation)
และเรียงลาดับความสาคัญของงานต่างๆ ทีอ
่ ยูใ่ น Product Backlog ซึง่ ถือเป็ นกิจกรรมทีต
่ ้องทาอย่างต่อ
เนือ
่ ง ระหว่าง Product Owner และ Development Team เพือ
่ ทีจ
่ ะได ้ร่วมกันใส่รายละเอียดของงานลงไป
ขณะทีท
่ า Product Backlog Refining งานต่างๆ จะถูกพิจารณาและถูกแก ้ไขใหม่ ทีม Scrum ต ้องตกลงกัน
เองว่า จะทา Product Backlog Refining เมือ
่ ไหร่และอย่างไร โดยปกติแล ้ว Product Backlog Refining
กินเวลาไม่มากไปกว่า 10% ของเวลาการทางานของ Development Team อย่างไรก็ตามงานต่างๆ ทีอ
่ ยูใ่ น
Product Backlog สามารถถูกปรับเปลีย
่ นได ้ตลอดเวลาโดยการพิจารณาของ Product Owner
งานต่างๆ ใน Product Backlog ทีอ
่ ยูใ่ นลาดับทีส
่ งู กว่าจะมีความชัดเจนและรายละเอียดมากกว่างานทีอ
่ ยู่
ลาดับถัดลงมา ความแม่นยาในการประมาณงาน (Estimation) ขึน
้ อยู่กบ
ั ว่างานนัน
้ มีรายละเอียดชัดเจนมาก
แค่ไหน โดยทีง่ านต่างๆ ใน Product Backlog ได ้รับการปรับแต่งให ้งานใดงานหนึง่ สามารถถูกทาเสร็จได ้ใน
ช่วงเวลาที่ Sprint กาหนด งานใน Product Backlog ที่ Development Team สามารถทาให ้เสร็จได ้ใน
Sprint จะถูกเลือกในการทากิจกรรม Sprint Planning งานทีอ
่ ยูใ่ น Product Backlog มีความโปร่งใสและถูก
คัดกรองมาแล ้ว
Development Team มีหน ้าทีร่ ับผิดชอบในการประมาณงาน (Estimation) Product Owner จะมีสว่ นช่วย
ทาให ้ Development Team เข ้าใจและทาการโยกย ้ายสลับบางงาน แต่อย่างไรก็ตาม Development Team
จะเป็ นคนสุดท ้ายทีท
่ าการประมาณงาน (Estimation) เอง
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การตรวจสอบความคืบหน ้าเทียบกับเป้ าหมาย
งานทีค
่ งค ้างทีม
่ ผ
ี ลต่อการบรรลุเป้ าหมายจะถูกนามาสรุป อยูต
่ ลอดเวลา โดย Product Owner
จะสรุปงานทีเ่ หลือทัง้ หมด อย่างน ้อยในกิจกรรม Sprint Review โดยทาง Product Owner ทาการ
เปรียบเทียบงานทีเ่ หลือจาก Sprint ทีผ
่ า่ นๆ มากับ Sprint ปั จจุบน
ั เพือ
่ ดูวา่ โครงการจะสาเร็จได ้ทัน
ตามเวลาทีก
่ าหนดหรือไม่ การทาแบบนี้ทาให ้เกิดความโปร่งในต่อผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทัง้ หมด
การคาดการณ์ความสาเร็จของโครงการนีม
้ เี ครือ
่ งมือต่างๆ เช่น Burn-Downs, Burn-Ups หรือ Cumulative
Flows เครือ
่ งมือเหล่านี้ได ้รับการพิสจ
ู น์แล ้วว่ามีประโยชน์ อย่างไรก็ตามเครือ
่ งมือเหล่านี้
ไม่ได ้มาแทนทีค
่ วามสาคัญของการทางานแบบ Empiricism ซึง่ ในธุรกิจทีม
่ ค
ี วามซับซ ้อนจะมีอะไร
เกิดขึน
้ นัน
้ ไม่มใี ครรู ้ได ้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ แล ้วเท่านัน
้ ทีอ
่ าจถูกนามาใช ้ในการตัดสินใจ

Sprint Backlog
Sprint Backlog เป็ นชุดของงานทีถ
่ ก
ู เลือกมาจาก Product Backlog และแผนการทีจ
่ ะส่งมอบ รวมไปถึง
Sprint Goal ทัง้ นี้ Sprint Backlog เป็ นงานทีท
่ าง Development Team คาดว่าจะทาเสร็ จสมบูรณ์และ
พร ้อมส่งมอบใน Sprint ทีก
่ าลังจะมาถึง
Sprint Backlog ทาให ้ Development Team เห็นว่ามีงานอะไรบ ้างทีต
่ ้องทาให ้บรรลุ Sprint Goal โดยที่
Sprint Backlog จะรวมไปถึงงานทีต
่ ้องการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนอย่างน ้อยหนึง่ งานทีไ่ ด ้มีการระบุจากการทา
กิจกรรม Sprint Retrospective ทีผ
่ ่านมาเพือ
่ ให ้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง
Sprint Backlog นัน
้ เป็ นแผนงานทีม
่ รี ายละเอียดเพียงพอต่อการทางาน โดยความคืบหน ้าของแผนงานถูก
รายงานใน Daily Scrum ทาง Development Team ทางานทีอ
่ ยูใ่ น Sprint Backlog และรวมไปถึง
งานทีง่ อกออกมาด ้วยเพือ
่ ให ้สามารถบรรลุ Sprint Goal ได ้
เมือ
่ มีงานงอกเพิม
่ ขึน
้ มา ทาง Development Team ก็จะทาการเพิม
่ งานเข ้าไปใน Sprint Backlog เมือ
่
Development Team ทางานเสร็จไปบ ้างแล ้ว ทางทีมจะทาการอัพเดทข ้อมูลของงานทีเ่ หลือ
โดยทีง่ านไหนทีไ่ ม่จาเป็ นต ้องทาก็โยกออกไป โดยทีท
่ าง Development Team เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถทาการ
เปลีย
่ นแปลง Sprint Backlog ระหว่าง Sprint ได ้ ซึง่ Sprint Backlog จะถูกทาให ้มองเห็นได ้อย่างชัดเจน
ถือว่าเป็ นภาพทีแ
่ สดงผลงานทีท
่ าง Development Team ได ้วางแผนไว ้ให ้สามารถทาเสร็จได ้ระหว่าง Sprint
โดยถือว่า Development Team เป็ นเพียงผู ้เดียวทีถ
่ อ
ื สิทธิใ์ น Sprint Backlog
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การตรวจสอบความคืบหน ้าของ Sprint
การสรุปงานคงค ้างใน Sprint Backlog สามารถทาได ้ตลอดทีอ
่ ยูใ่ นช่วงเวลาของ Sprint ทาง Development
Team จะทาการสรุปงานทีเ่ หลืออย่างน ้อยในทุก Daily Scrum เพือ
่ ดูแนวโน ้มของการบรรลุเป้ า Sprint Goal
การติดตามงานทีค
่ งค ้างเช่นนี้ ทาให ้ทาง Development Team สามารถจัดการกับความคืบหน ้าของ Sprint
ได ้

Increment
Increment คือผลรวมของงานจาก Product Backlog ทีท
่ าเสร็จสมบูรณ์แล ้วจาก Sprint ปั จจุบน
ั และ
ผลรวมของงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์จาก Sprint ทัง้ หมดก่อนหน ้านี้ ซึง่ ในตอนท ้ายของ Sprint นั น
้ Increment
ทีเ่ สร็จสมบูรณ์ (“Done”) หมายถึง Increment ทีส
่ ามารถนาไปใช ้งานจริงได ้และผ่านข ้อกาหนดของ
คาว่างานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”) Increment สามารถถูกตรวจสอบได ้ และงานทีเ่ สร็ จแล ้วนั น
้ มีสว่ นสนับสนุน
ั ทัศน์หรือเป้ าหมาย
การทางานแบบ Empiricism นอกจากนี้ Increment ยังได ้สะท ้อนให ้เห็นถึงการบรรลุวศ
ิ ย
ได ้ Increment ต ้องอยูใ่ นสภาพทีใ่ ช ้งานได ้จริงถึงแม ้ว่าทาง Product Owner จะตัดสินใจนาผลิตภัณฑ์นัน
้
่ ลาดหรือไม่
ออกสูต

ความโปร่งใสของ Artifacts
่ ง
การทางานแบบ Scrum ขึน
้ อยู่กบ
ั ความโปร่งใส การตัดสินใจเพือ
่ ทีจ
่ ะเพิม
่ มูลค่าสูงสุด และควบคุมความเสีย
นัน
้ ขึน
้ อยู่กบ
ั สภาพของ Artifacts ถ ้าความโปร่งใสเป็ นไปอย่างสมบูรณ์แบบแล ้ว การตัดสินใจต่างๆ ก็ยอ
่ ม
สมเหตุสมผล แต่ในทางกลับกันถ ้าไม่มค
ี วามโปร่งใสแล ้ว การตัดสินใจต่างๆ ย่อมจะมีข ้อบกพร่องทาให ้มูลค่า
่ งก็จะเพิม
ของสินค ้าหายไปและความเสีย
่ ขึน
้ ด ้วย
Scrum Master ต ้องประสานงานร่วมกับ Product Owner และ Development Team รวมไปถึงทุกฝ่ าย
ทีเ่ กียวข ้อง เพือ
่ ทาความเข ้าใจถึงความโปร่งใสของ Artifacts เมือ
่ มีความโปร่งใสไม่เกิดขึน
้ ทาง Scrum
Master ต ้องเข ้าไปช่วยเหลือทุกคนให ้มีวธิ ก
ี ารทางานทีเ่ หมาะสมเพือ
่ ให ้เกิดความโปร่งใสขึน
้ มา โดยที่ Scrum
Master สามารถตรวจสอบความไม่โปร่งใสได ้ผ่านการตรวจสอบ Artifacts รับรู ้ถึงรูปแบบต่างๆ ในการทางาน
รับฟั งสิง่ ทีไ่ ด ้ยินอย่างใกล ้ชิดและตรวจสอบผลลัพธ์ของงานกับแผนทีไ่ ด ้วางไว ้
งานของ Scrum Master คือการทางานร่วมกับทีมงาน Scrum และองค์กรเพือ
่ เพิม
่ ความใสให ้กับ Artifacts
งานดังกล่าวนี้จะเกีย
่ วข ้องกับการเรียนรู ้ การโน ้มน ้าวใจ การนาการเปลีย
่ นแปลง การทาให ้เกิดความโปร่งใสนี้
่่ สามารถเกิดขึน
ใช ้เวลานานทีไม่
้ ได ้เพียงชัว่ ข ้ามคืน
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คานิามของคาว่า งานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”)
เมือ
่ งานใน Product Backlog หรือ Increment ได ้ถูกอธิบายว่าเสร็จสมบูรณ์แล ้ว นั่นหมายความถึงทุกคน
เข ้าใจตรงกันว่างานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”) หมายความว่าอย่างไร ถึงแม ้ว่าความเข ้าใจของแต่ละคน
แตกต่างกัน ออกไปมาก แต่เพือ
่ ให ้มีความโปร่งใสเกิดขึน
้ ทุกคนต ้องมีความเข ้าใจตรงกันถึงความหมาย
ของคาว่างานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”) ซึง่ คาๆ นีใ้ ช ้ในสาหรับประเมินงานต่างๆ ทีท
่ าเสร็จแล ้ว
คาจากัดความเดียวกันนีเ้ ป็ นแนวทางให ้ทีมงานรู ้ว่าตอนทีท
่ า Sprint Planningจะเลือกจานวนงานมากน ้อย
แค่ไหนจาก Product Backlog จุดประสงค์ของแต่ละ Sprint คือการส่งมอบ Increment ต่างๆ ทีพ
่ ร ้อมใช ้งาน
ซึง่ ต ้องให ้สอดคล ้องกับคานิยามของคาว่างานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”)
Development Team ทาการส่งมอบ Increment ในทุกๆ Sprint ซึง่ Increment นัน
้ สามารถใช ้งานได ้จริง
่่
้หรือวางจาหน่ายทันทีหรือไม่ก็ได ้ เมือ
โดยทาง Product Owner อาจจะเลือกทีจะใช
่ คานิยามของคาว่า
งานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”) เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานหรือแนวทางขององค์กรแล ้วทีมงานทัง้ หมดต ้องปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานขัน
้ ตา่ นีใ้ ห ้ได ้
ถ ้าคานิยามของคาว่า งานเสร็ จสมบูรณ์ (“Done”) ไม่ได ้ถูกกาหนดไว ้ในองค์กร ทาง Development Team
ต ้องหาคานิยามของคาว่างานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”) ขึน
้ มาโดยให ้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง
แม ้ว่าจะมีหลายทีมงานทางานในระบบหรือผลิตภัณฑ์เดียวกัน ทีมงานทัง้ หมดก็ต ้องร่วมกันกาหนดคาว่า
งานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”) ร่วมกัน
Increment ทีเ่ กิดขึน
้ มาใหม่นัน
้ ถูกเพิม
่ เข ้าไปใน Increment ก่อนหน ้านี้ ซึง่ ก็จะต ้องมีการตรวจสอบเพือ
่ ให ้
มั่นใจได ้ว่า Increment ทัง้ หมดนัน
้ ทางานร่วมกันได ้
เมือ
่ ทีมงาน Scrum มีความเสถียรแล ้วก็ย่อมถูกคาดหวังใหัมค
ี านิยามของงานเสร็ จสมบูรณ์ (“Done”)
ในมาตรฐานและคุณภาพทีส
่ งู ขึน
้ คานิยามของงานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”) ใหม่นัน
้ อาจจะไม่เหมือนกับของ
งานเดิม ในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือระบบควรมีคานิยามของงานเสร็จสมบูรณ์ (“Done”) เป็ นมาตรฐานเฉพาะเอง
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End Note
Scrum นัน
้ เป็ นของฟรีและก็คอ
ื คูม
่ อ
ื นี้ โดยทีบ
่ ทบาท กิจกรรม Artifacts และกฎต่างๆ ของ Scrum จะไม่มก
ี าร
เปลีย
่ นแปลงใดๆ ถึงแม ้ว่าการนาเอา Scrum บางส่วนไปใช ้ก็ถอ
ื ว่าผลลัพธ์ทไี่ ด ้ออกมานัน
้ ไม่ใช่ ผลลัพธ์จาก
Scrum โดยจะนับว่าเป็ น Scrum ก็ตอ
่ เมือ
่ มีการนา Scrum ไปใช ้งานเต็มรูปแบบ โดยรวมไปถึงเทคนิคต่างๆ
วิธก
ี ารและการปฏิบต
ั งิ านทัง้ หมด
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่ ๆ โดยมีวต
ั ถุประสงค์ ดังนี้
1. ใช ้ในการวิจัยและกาหนดตลาดทีม
่ ค
ี วามเติบโต เทคโนโลยีตา่ งๆ และความสามารถของผลิตภัณฑ์
2. ใช ้ในการพัฒนาและเพิม
่ คุณค่าของผลิตภัณฑ์
3. ใช ้ในการส่งมอบหรือวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให ้มีความถีต
่ อ
่ วันมากยิง่ ขึน
้
4. ใช ้ในการพัฒนาและจัดการระบบ Cloud (online, secure, on-demand) รวมไปถึงระบบ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่ ๆ ซึง่ นามาของการใช ้งานของผลิตภัณฑ์
5. ทาให ้ผลิตภัณฑ์มค
ี วามยั่งยืนและเพือ
่ การออกสินค ้าตัวใหม่
Scrum ถูกนามาใช ้ในการพัฒนา ซอท์ฟแวร์ (Software) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอท์ฟแวร์สมองกลฝั งตัว
ั่ เชิงตอบโต ้ (Networks of Interacting Function)
(Embedded Software) ระบบเครือข่ายของฟั งก์ชน
ยานพาหนะขับเคลือ
่ นอัตโตมัต ิ (Autonomous Vehicles) โรงเรียน งานภาครัฐบาล การจัดการองค์กร
และเกือบทุกอย่างในชีวต
ิ ประจาวันไม่วา่ จะเป็ นระดับบุคคลหรือสังคม
ความซับซ ้อนและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี การตลาด และสิง่ แวดล ้อมทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อย่างรวดเร็ว ทาให ้
Scrum ได ้รับการยอมรับว่าสามารถจัดการกับความซับซ ้อนเหล่านีไ้ ด ้
้ ๆ
Scrum ได ้รับการพิสจ
ู น์แล ้วว่ามีประสิทธิภาพต่อการถ่ายทอดความรู ้ในลักษณะของช่วงเวลาสัน
และเพิม
่ พูนขึน
้ เรือ
่ ยๆ ตอนนี้ Scrum ได ้ถูกนามาใช ้อย่างแพร่หลายสาหรับผลิตภัณฑ์และการบริการ
รวมไปถึงการจัดการองค์ด ้วย
ข ้อสาคัญของ Scrum คือ กลุม
่ ทางานทีม
่ ข
ี นาดเล็ก มีความยืดหยุน
่ และมีการปรับตัวสูง จุดแข็งเหล่า
นีไ้ ด ้ถูกนาไปใช ้ในการทางานแบบกลุม
่ เดีย
่ วหรือแบบหลายกลุม
่ เพือ
่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกและ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ เพือ
่ การทางานทีย
่ ั่งยืน นอกจากนี้ Scrum ยังถูกนาไปใช ้ในการผลิตสินค ้าทีใ่ ช ้
คนเป็ นจานวนหลายพันคน ผู ้คนเหล่านีร้ ่วมกันทางานผ่านโครงสร ้างการพัฒนาทีท
่ น
ั สมัยและอยูใ่ น
สิง่ แวดล ้อมในการทางานทีม
่ เี ป้ าหมายในการออกผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี วามชัดเจน
คาว่า “พัฒนา” และ “การพัฒนา” ในคูม
่ อ
ื นีก
้ ล่าวถึงการทางานทีม
่ ค
ี วามซับซ ้อนดังทีไ่ ด ้กล่าวมาแล ้วข ้างต ้น

ั เจนของบทบาทหน ้าที่
2. เปลีย
่ นข ้อความทีอ
่ ยูใ่ นหัวข ้อ Scrum Master ให ้มีความชด
Scrum Master มีความรับผิดชอบต่อการส่งเสริมและสนั บสนุนการใช ้ Scrum ให ้ถูกต ้องตามทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ใน
คูม
่ อ
ื นี้ Scrum Master ยังมีหน ้าทีท
่ าให ้ทีมงานทุกคนเข ้าใจทฤษฎีของ Scrum ข ้อปฏิบต
ั แ
ิ ละข ้อสาคัญต่างๆ
รวมทัง้ การนา Scrum ไปใช ้
Scrum Master เป็ น Servant-Leader หรือผู ้นาทีร่ ับใช ้ผู ้อืน
่ ก่อน เป็ นผู ้ทีช
่ ว่ ยให ้บุคคลอืน
่ ทีอ
่ ยูน
่ อกทีม
เข ้าใจว่าการกระทาแบบใดทีไ่ ด ้ผลหรือไม่ได ้ผล เมือ
่ ต ้องทางานร่วมกับทีม Scrum นอกจากนี้ Scrum Master
ั พันธ์ร่วมกันเพือ
ช่วยให ้ทุกคนเปลีย
่ นการปฏิสม
่ ให ้เกิดมูลค่าสูงสุดให ้งานทีท
่ ม
ี งาน Scrum ได ้ผลิตขึน
้ มา

3. เพิม
่ หน ้าทีข
่ อง Scrum Master ต่อ Product Owner
ทาให ้มั่นใจได ้ว่าทีมงาน Scrum ทุกคนเข ้าใจถึงเป้ าหมาย ขอบเขตของเนือ
้ งานและกลุม
่ งานของ ผลิตภัณฑ์

4. ปรับปรุงเนือ
้ หาย่อหน ้าแรกของ Daily Scrum
Development Team ใช ้เวลาสาหรับทา Daily Scrum เป็ นเวลา 15 นาที โดยทาทุกวันตลอดระยะเวลาทีท
่ า
Sprint เพือ
่ ให ้ Development Team ได ้วางแผนงานล่วงหน ้า 24 ชัว่ โมง การตรวจสอบงานจากการทา Daily
Scrum ในวันทีผ
่ า่ นมาและการคาดการณ์งานในวันทีก
่ าลังจะมาถึงจะช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพในการทางาน
และการทางานร่วมกันเป็ นทีมได ้ การทา Daily Scrum จะทาในเวลาและสถานทีเ่ ดียวกันของแต่ละวัน
เพือ
่ ลดความยุง่ ยากต่างๆ
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ั เจนของเป้ าหมายของการทา
5. ปรับปรุงเนือ
้ หาของหัวข ้อ Daily Scrum เพือ
่ ให ้มีความชด
Daily Scrum
โดยที่ Development Team จะเป็ นคนสร ้างรูปแบบของการประชุมเองและอาจจะดาเนินการประชุม
ไปในทิศทางทีแ
่ ตกต่างกัน แต่ก็ยังมุง่ เน ้นไปทีก
่ ารตรวจสอบความคืบหน ้าของ Sprint Goal บาง
Development Team อาจจะใช ้วิธก
ี ารถามคาถาม บาง Development Team อาจจะใช ้วิธก
ี ารอภิปราย
โดยมีตวั อย่างของ คาถามคือ
• เมือ
่ วานฉันได ้ทาอะไรทีช
่ ว่ ยให ้ทีมงานบรรลุ Sprint Goal
• วันนีฉ
้ ันจะทาอะไรทีช
่ ว่ ยให ้ทีมงานบรรลุ Sprint Goal
• ฉันมีอป
ุ สรรคอะไรทีม
่ าขัดขวางตัวฉันเองหรือทีมงานจากการทางานให ้บรรลุ Sprint Goal หรือไม่

6. เพิม
่ คาเข ้าไปสาหรับเรือ
่ งของระยะเวลาในการทากิจกรรม
มีการใช ้คาว่า “ไม่เกิน” เพือ
่ ไม่ให ้มีคาถามว่าแต่ละกิจกรรมต ้องใช ้เวลาตายตัวเท่าไหร่ ซึง่ เวลาเหล่านัน
้ เป็ น
เวลาสูงสุดในการทากิจกรรม

7. เพิม
่ เนือ
้ หาในหัวข ้อ Sprint Backlog

่่ ด” เพือ
ใช ้คาว่า “มากทีสุ
่ ลบคาถามใดๆ ทีเ่ หตุการณ์ต ้องมีความยาวทีแ
่ น่นอนและแทนทีจ
่ ะเป็ น
เวลาสูงสุดทีก
่ าหนด

ั เจนในหัวข ้อ Increment
เพิม
่ เนือ
้ หาให ้มีความความชด
Increment สามารถถูกตรวจสอบได ้ และงานทีเ่ สร็ จแล ้วนัน
้ มีสว่ นสนับสนุน การทางานแบบ Empiricism
นอกจากนี้ Increment ยังได ้สะท ้อนให ้เห็นถึงการบรรลุวศ
ิ ัยทัศน์หรือเป้ าหมาย ได ้
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คาอธิบายเพิม
่ เติม
Burn-Downs กราฟแสดงความคืบหน ้าของงาน โดยแสดงให ้เห็นว่ามีจานวนงานทีเ่ หลือเมือ
่ เวลาผ่านไป
Burn-Ups กราฟแสดงความคืบหน ้าของงาน โดยแสดงให ้เห็นว่ามีจานวนทีท
่ าเสร็จเพิม
่ ขึน
้ เมือ
่ เวลาผ่านไป
Cumulative Flows กราฟแสดงความคืบหน ้าของงาน โดยแสดงให ้เห็นว่ามีงานทีต
่ ้องทาสะสมกีง่ าน
งานทีท
่ าเสร็ จแล ้วสะสมตลอดระยะเวลาของโครงการกีง่ าน
Development Team ทีมงานทีท
่ างาน ทีส
่ ร ้างและผลิตผลิตภัณฑ์
Empiricism ความรู ้ทีเ่ กิดจากการลงมือปฏิบต
ั ิ ความรู ้ทีเ่ กิดจากประสบการณ์จริง
Estimation การประมาณงาน โดยการประมาณเวลา กาลังคนและอืน
่ ๆ
Increment ผลรวมของงานจาก Product Backlog ทีท
่ าเสร็จสมบูรณ์แล ้วจาก Sprint ปั จจุบันและ
ผลรวมของงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์จาก Sprint ทัง้ หมดก่อนหน ้านี้
Product Backlog รายการงานทัง้ หมดทีต
่ ้องทาเพือ
่ ผลิตผลิตภัณฑ์
Product Owner เจ ้าของผลิตภัณฑ์ เป็ นบุคคลทีเ่ ข ้าใจในตัวผลิตภัณฑ์รวมไปถึงเข ้าใจเรือ
่ งธุรกิจและ
ความต ้องการของลูกค ้า
Scrum Artifacts ผลลัพธ์จากกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึง่ ก็คอ
ื Product Backlog, Sprint
Backlog และ Increment
Scrum Master ผู ้นาทีค
่ อยให ้ความช่วยเหลือผู ้อืน
่ ก่อน
Sprint ระยะเวลาในการทางาน โดยมีระยะเวลากาหนดอยูใ่ นช่วง 1 - 4 สัปดาห์
Sprint Backlog ชุดของงานทีไ่ ด ้รับการเลือกมาจาก Product Backlog เพือ
่ ทาใน Sprint นัน
้ ๆ
Sprint Goal เป้ าหมายของ Sprint
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