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ผู้มีหน้าท่ีอํานวยความสะดวก เต็มเวลาหรอืไม่? 

สกรมัมาสเตอร(์ScrumMaster) ท่ีดีจะสามารถดูแลทีมได้ครัง้ละสองหรอืสามทีม และหากคุณพอใจท่ีจะจํากัด
บทบาทของคุณไว้เพียงแค่จัดระเบียบการประชุม บังคับให้ใช้เวลาตามท่ีกําหนดไว้ และตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ 
ทันทีแล้วล่ะก็ คุณสามารถทําบทบาทนี้ได้โดยไม่จําเป็นต้องเป็นงานเต็มเวลา ทีมอาจจะยังคงสามารถทํางานรว่
มกันได้ตามความคาดหวังพ้ืนฐานขององค์กร และอาจจะไม่มีหายนะใด ๆ เกิดข้ึน 

แต่ถ้าคุณกําลังจินตนาการถึงทีมท่ีทํางานสําเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายรว่มกันได้อย่างมีความสุขในแบบท่ีไม่เคยมีใคร
คิดฝันมาก่อน มันก็อาจจะถึงเวลาท่ีองค์กรควรพิจารณาถึงการมีสกรมัมาสเตอร(์ScrumMaster) ทํางานแบบเต็ม
เวลาได้แล้ว 

“สกรมัมาสเตอร(์ScrumMaster) ท่ียอดเยีย่ม” จะดูแลทีมทีละหน่ึงทีม เท่าน้ัน 

คําแนะนําของพวกเราคือ สกรมัมาสเตอรห์น่ึงคนควรทํางานรว่มกับทีมท่ีมีสมาชิกประมาณ 7 คน ณ ช่วงก่อรา่ง
สรา้งทีม 

เอกสารนีไ้ม่ใช่เอกสารท่ีสมบูรณ์แบบสําหรบัทุกคนในทุกบรบิท โดยเอกสารประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ส่ีส่วนโดยเน้นท่ี
เรื่องท่ีคุณต้องคํานึงถึงส่ีด้านคือโปรดักส์โอนเนอร(์Product Owner) ของคุณ ทีมของคุณ ความชํานาญทาง
วิศวกรรมของทีมของคุณ และหน่วยงานอ่ืน ๆ รอบ ๆ ทีมของคุณ คุณจะพบว่าเอกสารนีไ้ม่ได้รวบรวมหน้าท่ีท้ังหมด
ท่ีสกรมัมาสเตอร(์ScrumMaster) ควรทําไว้ ผมเพียงแค่รวบรวมส่ิงท่ีผมมักเห็ นสกรมัมาสเตอร(์ScrumMaster) 
มองข้ามเอาไว้ในเอกสารนีเ้ท่าน้ัน  

โปรดทําเครื่องหมายแต่ละช่อง ด้วยสัญลักษณ์  √,  ∆,?  หรอื N/A ตามคําอธบิายในหน้าสุดท้าย 
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ส่วนท่ี 1 - โปรดักส์โอนเนอร(์Product Owner) ของฉันเป็นอย่างไรบ้าง? 

สกรมัมาสเตอร(์ScrumMaster) สามารถช่วยปรบัปรุงประสิทธภิาพของโปรดักส์โอนเนอร(์Product Owner) 
ได้โดยการช่วยให้เค้าหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาบํารุงรกัษาโปรดักส์แบ็คล็อก(Product Backlog) รวมถึงการ
วางแผนของการส่งมอบได้ (อย่าลืมว่าโปรดักส์โอนเนอร(์Product Owner) เป็นผู้รบัผิดชอบและมีสิทธิข์าดในการ
เรยีงลําดับความสําคัญของงาน) 

โปรดักส์แบ็คล็อก(Product Backlog) ได้ถูกปรบัปรุงการเรยีงลําดับความสําคัญตามความเห็นของ 
โปรดักส์โอนเนอร(์Product Owner) อยู่ตลอดเวลาหรอืไม่?

ความต้องการหรอืความปราถนาของผู้เกีย่วข้องได้ถูกบันทึกไว้ในโปรดักส์แบ็คล็อก(Product 
Backlog) หรอืไม่? (อย่าลืมว่าโปรดักส์แบ็คล็อก(Product Backlog) สามารถปรบัเปลีย่นได้ทุกวินาที)

โปรดักส์แบ็คล็อก(Product Backlog) อยู่ในขนาดท่ีสามารถจัดการได้หรอืไม่? จํานวนของช้ินงานใน 
โปรดักส์แบ็คล็อก(Product Backlog) อยู่ในจํานวนท่ีสามารถจัดการได้กล่าวคือ ให้งานท่ีมีมีรา
ยละเอียดชัดเจนอยู่ด้านบน และให้งานท่ียังไม่มีความชัดเจนหรอืยังไม่มีรายละเอียดอยู่ด้านล่าง เพ่ือ
ป้องกันให้เราไม่ใช้เวลากับการวิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกเรว็เกินไป เพราะอย่างไรก็ตามรายละเอียด
ของช้ินงานท่ีทําอาจจะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ตลอดในระหว่างท่ีเราพัฒนาผลิตภัณฑ์หรอืพูดคุยกับลูก
ค้าและผู้ท่ีเกีย่วข้องหรอืแม้แต่ผลตอบรบัจากการใช้งานจรงิ

เป็นไปได้แค่ไหนท่ีช้ินงานแต่ละช้ิน โดยเฉพาะงานช้ินบน ๆ ของโปรดักส์แบ็คล็อก(Product Backlog) 
สามารถจัดให้อยู่ในลัษณะของงานท่ีเป็นอิสระต่อกัน ต่อรองได้ มีคุณค่าทางธุรกิจ ประเมินความซับซ้อน
ได้ และทดสอบได้

คุณเคยให้ความรูโ้ปรดักส์โอนเนอร(์Product Owner) เกีย่วกับ “หนีท้างเทคนิค” และวิธกีารหลีกเลีย่ง
หรอืป้องกันหรอืไม่? หน่ึงในวิธกีารดังกล่าว เช่น การใช้เทคนิคการทดสอบแบบอัตโนมัติ(Automate 
Test) หรอืการปรบัเปลีย่นรูปแบบของชุดคําส่ัง(Refactor) เพ่ือให้ง่ายต่อการบํารุงรกัษา โดยกําหนดให้
เป็นหน่ึงในนิยามของคําว่าเสรจ็ (DOD) ของงานทุกช้ิน 

โปรดักส์แบ็คล็อก(Product Backlog) เป็นจุดศูนย์กลางของข้อมูลท้ังหมดและเป็นท่ีประจักษ์ต่อ
สายตาขอทุกคนท่ีเกีย่วข้องหรอืไม่?

หากคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติสําหรบัการจัดการงานในโปรดักส์แบ็คล็อก(Product Backlog) ทุก
คนสามารถใช้มันได้อย่างง่ายดายหรอืไม่? (เครื่องมืออัตโนมัติมักมาพรอ้มกับอันตรายท่ีทําให้ข้อมูลของ
แต่ละช้ินงานไม่ได้รบัการปรบัปรุงอยู่เสมอ)

คุณสามารถช่วยทําให้ข้อมูลในโปรดักส์แบ็คล็อก(Product Backlog) ถูกเผยแพรใ่ห้ทุกคนได้ 
โดยง่ายหรอืไม่?

คุณสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือช่วยทุกคนมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนหรอืไม่?

คุณได้ช่วยโปรดักส์โอนเนอร(์Product Owner) ในการจัดเรยีงช้ินงานให้อยู่ในรอบของการส่งมอบให้
ลูกค้า หรอืกลุ่มของลําดับความสําคัญท่ีเหมาะสมหรอืไม่?
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ส่วนท่ี 2 - ทีมของฉันเป็นอย่างไรบ้าง? 

ในขณะท่ีคุณได้รบัการสนับสนุนให้เป็นผู้นําด้วยวิธีการทําให้ดูเป็นตัวอย่างโดยรว่มมือกับสมาชิกในทีมฝึกฝนผ่า
นการทํางานของพวกเขา จึงมีความเส่ียงท่ีคุณจะจมลงไปในงานและรายละเอียดทางเทคนิคได้ง่าย ส่ิงเหล่านีคื้อส่ิงท่ี
ต้องพิจารณาและเป็นความรบัผิดชอบหลักของคุณต่อทีม 

ทุกคนรูห้รอืไม่ว่าแผนของการส่งมอบ ยังคงสะท้อนกับความเป็นจรงิ? เช่น มีการปรบัปรุงแผนภูมิ 
รรีสีเบิรน์ดาวน์(Release Burndown Chart) หลังจากงานแต่ละช้ินได้รบัการยอมรบัว่า “เสรจ็” ใน
การประชุมสปรนิส์รวิีว(Sprint Review) แผนภูมิดังกล่าวจะแสดงท้ังช้ินงานท่ีเสรจ็จรงิ ๆ และช้ินงานท่ี
เพ่ิมเข้ามาใหม่ซ่ึงน่ันหมายถึงการอนุญาตมีการปรบัแผนของการส่งมอบไปจากเดิม

โปรดักส์โอนเนอร(์Product Owner) ได้ปรบัปรุงแผนของการส่งมอบหลังจากจบการประชุมสปรนิท์
รวิีว(Sprint Review) หรอืไม่? โปรดักส์โอนเนอร(์Product Owner) ท่ีดีจะปรบัปรุงแผนของการส่
งมอบทุกรอบการทํางาน และน่ันอาจจะหมายถึงอาจจะมีงานบางช้ินต้องเล่ือนออกไปหากค้นพบว่ามีงาน
ช้ินท่ีสําคัญกว่าต้องทําก่อน

�

�

ทีมของคุณอยู่ในสถานะท่ีเรยีกว่า “ไหลล่ืน”(Flow) หรอืไม่? โดยท่ัวไปจะหมายถึงทีมมีคุณลักษณะดัง
ต่อไปนี ้

- เข้าใจเป้าหมายชัดเจน (ความคาดหวังท่ีจะบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับทักษะและความสามารถ) 
- มีสมาธจิดจ่ออยู่กับงานท่ีทํา 
- สมาชิกทุกคนม่ันใจและ รูตั้วดี ว่ากําลังทําอะไรอยู่ 
- ได้ฟดีแบ็กค์(Feedback) จากกิจกรรมท่ีทําอย่างชัดเจน และทันที (ท้ังในส่วนของ ความสําเรจ็และ
ความผิดพลาด ทําให้สามารถปรบัปรุงพฤติกรรมได้ทันทีตามความจําเป็น) 

- มีความสมดุลระหว่างระดับความสามารถ และความท้าทาย (งานท่ีทําไม่ยากหรอืว่าง่ายเกินไป) 
- มีความรูสึ้กม่ันใจ ว่าสามารถควบคุมสถานะการหรอืกิจกรรมท่ีทําได้ 
- งานท่ีทํา ทําให้เขารูสึ้กมีคุณค่าไม่รูสึ้กเสียแรงเปล่า

สมาชิกในทีมมีเรื่องท่ีมีปัญหากันเข้าใจผิดกันหรอืโอกาสในการปรบัปรุงท่ีทีม ไม่ได้พูดคุยกันเพราะความ
เกรงใจหรอือึดอัดหรอืไม่?

คุณมีความหลากหลายของวิธกีารหรอืสถานท่ีในการทําสปรนิท์เรโทรสเปคทีฟ(Sprint Retrospective) 
หรอืไม่?

ทีมจะทํางานอย่างมุ่งม่ันเพ่ือให้ทําตามเป้าหมายของรอบการทํางานน้ัน ๆ หรอืไม่ คุณอาจจะลองหากิจ
กรรมเพ่ือตรวจสอบ กลางรอบการทํางานเพ่ือตรวจสอบว่าทีมยังคงการทํางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามรายละเอียดของแต่ละช้ินงานท่ีรบัเข้ามาในรอบการทํางานนีห้รอืไม่?

สปรนิท์แบ็คล็อก(Sprint Backlog) สะท้อนงานจรงิท่ีทีมกําลังทําอยุ่หรอืไม่? ระวังงานท่ีซ่อนอยู่ 
(ทีมทําอยู่แต่ไม่อยู่บนสปรนิท์แบ็คล็อก(Sprint Backlog) และงานท่ีต้องใช้เวลามากกว่าหน่ึงวัน รวมถึง
งานท่ีไม่เกีย่วข้องกับข้อตกลงของงานในรอบการทํางานน้ัน ๆ
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ส่วนท่ี 3 -- ความชํานาญทางวิศวกรรมของทีมของฉันเป็นอย่างไรบ้าง? 

สมาชิกในทีมแต่ละคนช่ืนชอบพอซ่ึงกันและกัน ออกไปสนุกด้วยกัน ฉลองให้กับความสําเรจ็ของกันและ
กันหรอืไม่?

สมาชิกในทีมมีความรบัผิดชอบต่อกันและกันสูง และท้าทายกันและกันเพ่ือเติบโตอยู่เสมอหรอืไม่?

ทีมงานมีจํานวนสมาชิกระหว่าง 3-9 คนโดยผสมผสานทักษะต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการพัฒนาผลิต
ภัณท์หรอืไม่?

สปรนิท์แบ็คล็อก(Sprint Backlog) ได้รบัการปรบัปรุงอยู่ตลอดหรอืไม่?

ส่ิงของหรอือุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทีมต้องใช้งานเพ่ือให้ทีมสามารถบรหิารจัดการตัวเองได้ ถูกจัดไว้ให้เห็นได้
อย่างชัดเจน และทีมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหรอืไม่?

สปรนิท์แบ็คล็อก(Sprint Backlog) ถือเป็นทรพัย์สินของทีม ท้ังนีเ้พ่ือช่วยให้ทีมใช้ในการบรหิารจัดการ
ตัวเอง คุณได้ทําให้ม่ันใจว่าสปรนิท์แบ็คล็อก(Sprint Backlog) ของทีมไม่ถูกคนท่ีไม่ใช่ทีม เช่น 
โปรดักส์โอนเนอร(์Product Owner) ผู้จัดการ หรอืคนท่ีไม่ได้อยูในทีม นําไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสิน 
ให้คุณหรอืโทษใด ๆ ท้ังส้ิน หรอืไม่?

สมาชิกในทีมอาสาท่ีจะหยิบช้ินงานไปทําเองหรอืไม่?

มีความต้องการท่ีจะลดหรอืกําจัดหนีท้างเทคนิค และได้ถูกทําเป็นข้อตกลงในคําจัดกัดความของคําว่า
เสรจ็(Definition of Done) อย่างชัดเจน เพ่ือค่อย ๆ ทําให้ชุดรหัส(Source Code) เป็นของท่ีน่า
ทํางานข้ึนเรื่อย ๆ อยู่ 
เสมอหรอืไม่?

สมาชิกในทีมไม่ได้ให้ความสําคัญกับช่ือตําแหน่ง และรว่มด้วยช่วยกันทํางานทุกอย่างเป็นทีมเพ่ือให้งาน
สําเรจ็ (การทดสอบ, จัดทําเอกสาร, …) หรอืไม่?

�

�

�

�

�

�

�

�
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ในระบบท่ีใช้ในการพัฒนาของคุณมีปุ่มท่ีช่ือว่า “Push to Test” และอนุญาตให้สมาชิกทุกคน (ไม่ว่า
จะในทีมเดียวกัน หรอืต่างทีม) สามารถกดเพ่ือตรวจสอบว่าส่ิงท่ีแก้ไขทําให้ฟังก์ช่ันงานเดิมท่ีเคยทํางานได้
บกพรอ่งหรอืไม่ ปกติแล้วสามารถใช้ xUnit Framework ต่าง ๆ เช่น JUnit, NUnit เป็นต้น

คุณให้สมดุลระหว่างการทดสอบการทดสอบระบบอัตโนมัติ(End-To-End Test) และการทดสอบหน่วย
ย่อยอัตโนมัติ(Unit Test) อย่างเหมาะสมหรอืไม่?

ทีมใช้ภาษาในการเขียนการทดสอบระบบและ การทดสอบหน่วยย่อย(Unit Test) เป็นภาษาเดียวกันกับ
ระบบท่ีพวกเขากําลังพัฒนาหรอืไม่? เราจะไม่สามารถพัฒนาการทํางานรว่มกันได้หากใช้ภาษาพิเศษหรอื
ระบบในการทดสอบท่ี มีแค่ส่วนหน่ึงของทีมเท่าน้ันท่ีรูวิ้ธกีารดูแลรกัษา

ทีมทราบถึงความคล้ายคลึงระหว่าง การทดสอบระบบ(System test) และการทดสอบหน่วยย่อย(Unit 
test) หรอืไม่?

�

�

�

�
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ส่วนท่ี 4 -- องค์กรของคุณเป็นอย่างไรบ้าง  

การควบรวมต่อเน่ือง(Continuous Integration) มีการส่งเสียงหรอืแจ้งเตือนอัตโนมัติเม่ือมีสมา
ชิกทําให้ระบบท่ีเคยทํางานได้บกพรอ่งหรอืไม่? และพยายามลดเวลาของการได้รบั
ฟดีแบ็กค์(Feedback) นีล้งได้เรื่อยๆ ตัง้แต่ระดับช่ัวโมง จนถึงไม่กีน่าที

ผลการทดสอบท้ังหมดได้ถูกรวบรวมเข้ากับ ระบบการควบรวมต่อเน่ือง(Continuous Integration) 
หรอืไม่?

ทีมของคุณพบความสนุกของการออกแบบอย่างต่อเน่ืองและ การปรบัปรุงอย่างสม่ําเสมอ(Refactor) 
ในเวลาท่ีเหมาะสมหรอืไม่? การออกแบบและการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองถือเป็นทางเลือกแทนการทํา 
การออกแบบเผ่ือเพ่ือความสมบูรณ์แบบ(Up Front Design) การปรบัปรุงอย่าง
สม่ําเสมอ(Refactoring) มีข้อกําหนดท่ีเครง่ครดั หมายถึง การทําการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภายในโดย
ไม่เปลีย่นแปลงพฤติกรรมภายนอก โดยท่ัวไปการปรบัปรุงสม่ําเสมอ(Refactor) ควรเกิดข้ึนอย่างน้อย 
7-9 ครัง้ต่อช่ัวโมง หรอืเม่ือไหรก็่ตามท่ีเกิดความซ้ําซ้อน ตรรกท่ีซับซ้อน (เห็นได้ชัดจาก Method ท่ียาว 
ๆ) การตัง้ช่ือท่ีไม่ส่ือความหมาย หรอืการท่ี Object ผูกติดกันแน่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามการปรบัปรุง
สม่ําเสมอ(Refactor) จะเกิดข้ึนได้เม่ือมีการทดสอบอัตโนมัติท่ีครอบคลุม การละเลยการปรบัปรุง
สม่ําเสมอ ทําให้ระบบยากต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคตโดยเฉพาะการหา นักพัฒนาเก่ง ๆ ท่ียินดี
มาทํางานต่อบนระบบท่ีแย่

คําจํากัดความของคําว่าเสรจ็(Definition of Done) สําหรบัแต่ละช้ินงานได้รวมถึงความครอบคลุม
ของการทําการทดสอบอัตโนมัติ และการปรบัปรุงสม่ําเสมอ(Refactor) แล้วหรอืไม่? คุณสามารถเพ่ิม
ความเป็นไปได้ด้วยการเรยีนรูเ้ทคนิค การขับเคล่ือนการพัฒนาด้วยการทดสอบ(Test Driven 
Development)

ทีมใช้เวลาส่วนใหญ่ในการใช้เทคนิคการทํางานเป็นคู่หู(Pair Programming) หรอืไม่? การทํางานเป็นคู่
หู(Pair Programming) สามารถเพ่ิมความสามารถของ การบํารุงรกัษาระบบ รวมถึงการลด
จํานวนข้อผิดพลาด ได้อย่างมาก มันอาจจะดูเช่ือได้ยากมาก โดยเฉพาะเม่ือเราวัดผลลัพธ ์จาก
จํานวนบรรทัดของชุดรหัส(Source Code) ท่ีเขียนได้ มากกว่าการวัดท่ี ฟังช่ันงานท่ีสามารถส่งมอบได้
จรงิ คุณสามารถใช้วิธกีารทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ได้โดยการเริ่มเป็นคู่หูของสมาชิกในทีมและทํางานด้วยกัน
สักวันนึง หรอืบางคนอาจชอบกับการทํางานเป็นคู่หู(Pair Programming) ตัง้แต่ต้นอยู่แล้ว

�

�

�

�

�

มีการประสานงานระหว่างทีมอย่างเหมาะสมหรอืไม่? “Scrum of Scrums” อาจจะไม่ใช่วิธท่ีีดีท่ีสุด 
ยังคงมีวิธอ่ืีนท่ีน่าจะส่งเสรมิให้เกิดการประสานงานกัน

ทีมแต่ละทีมสามารถสรา้งส่งมอบช้ินงาน(Feature) ท่ีสามารถทํางานได้อย่างอิสระต่อกันหรอืไม่? 
ถึงแม้ว่าการแก้ไขต้องข้ามเส้นแบ่งของสถาปัตยกรรมของระบบก็ตาม

สกรมัมาสเตอร(์ScrumMaster) ได้มีการนัดพบกันเองในกลุ่มสกรมัมาสเตอร(์ScrumMaster) เพ่ือ
ช่วยกันแก้ไขอุปสรรคขององค์กรหรอืไม่?

�

�

�
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บทสรุป 

ถ้าคุณทําเครื่องหมายถูกในหัวข้อส่วนใหญ่ท่ีกล่าวมาและยังพอมีเวลาเหลือ ผมยินดีรบัฟังความเห็นของคุณ 

มันไม่มีสูตรสําเรจ็ท่ีสามารถทําให้มนุษย์ฉลาดข้ึนในทุก ๆ บรบิท เอกสารฉบับนีไ้ด้แสดงถึงรายการท่ีอาจจะช่วยหรอื
ไม่ช่วยก็ได้ในบรบิทท่ีคุณกําลังเจอ 

เม่ือคุณตระหนักได้ว่าคุณจะสรา้งความแตกต่างให้เกิดข้ึนได้อย่างไร หรอืคุณอาจจะพบว่าคุณกลัวท่ีจะทํามัน น่ีถือ
เป็นสัญญานว่าคุณมาถูกทางแล้วของการเป็นสกรมัมาสเตอร(์ScrumMaster) ท่ียอดเยีย่ม 

อุปสรรคต่าง ๆ ขององค์กรได้ถูกทําให้ผู้มีอํานาจแก้ไขเปลีย่นแปลงรบัทราบในทุกเวลาท่ีเป็นไปได้ หรอื
ไม่? อุปสรรคดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ต้นทุนสูงข้ึน ส่งมอบของสู่ตลาดได้ช้าลง คุณภาพลดลง หรอืทําให้
ลูกค้าเสียโอกาส อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีได้เรยีนรูจ้ากความผิดพลาดของ เคน ชเวบเบอร(์Ken Schwaber) 
คือ “สกรมัมาสเตอร(์ScrumMaster) ท่ีตายแล้วคือสกรมัมาสเตอร(์ScrumMaster) ท่ีไม่มีประโยชน์”

คุณได้ทําการช่วยเหลือและทําความเข้าใจถึง นโยบายของฝ่ายทรพัยากรบุคคลเพ่ือลดความเข้าใจผิด
เรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่น การเป็นนักพัฒนา และนักทดสอบระบบ ได้รบัค่าตอบแทนท่ี
ต่างกันมากหรอื เขียนโปรแกรมให้เก่งเพ่ือให้เป็นผู้จัดการท่ีไม่ต้องเขียนโปรแกรมอีก

องค์กรของคุณได้รบัการยอมรบัจากส่ือต่าง ๆ ว่าเป็นท่ีท่ีน่าทํางานมากท่ีสุดหรอื เป็นผู้นําในธุรกิจหรอืไม่?

คุณได้พยายามสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรูห้รอืไม่?

�

�
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แบบฟอรม์อุปสรรคขององค์กร 
ปัญหาท่ีพบ : 

ต้นเหตุของปัญหา (ใช้เทคนิคการถามทําไม ห้าครัง้) :  

ผลกระทบต่อธุรกิจ :  

ผมกระทบต่อความรูสึ้ก :  

ความเข้าใจ หรอื รายการท่ีจะดําเนินการ :  

แบบฟอรม์อุปสรรคขององค์กร 
ปัญหาท่ีพบ : 

ต้นเหตุของปัญหา (ใช้เทคนิคการถามทําไม ห้าครัง้) :  

ผลกระทบต่อธุรกิจ :  

ผมกระทบต่อความรูสึ้ก :  

ความเข้าใจ หรอื รายการท่ีจะดําเนินการ :  
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คําแนะนํา 

หากคุณได้รบัเอกสารฉบับนีเ้พ่ือเป็นแบบสอบถามในการอบรมและสถานการณ์ท่ีคุณกําลังเผชิญอยู่คือการพยายาม
ทําบางอย่างท่ีดูคล้าย Scrum ขอให้คุณนึกถึงภาพท่ีคุณเคยเห็นมา และทําเครื่องหมายในข้อต่าง ๆ ดังนี ้
	  
	 √ สําหรบั “ทําได้ดี” 
	 ∆ สําหรบั “สามารถทําให้ดีกว่านีไ้ด้ และคุณรูว่้าจะเริ่มทําอย่างไร” 
	 ? สําหรบั  “สามารถทําให้ดีกว่านีไ้ด้ แต่คุณไม่รูว่้าจะทําอย่างไร” 
	 N/A สําหรบั “ไม่เหมาะสม หรอื อาจจะไม่มีประโยชน์” 

หรอื สถานการณ์ท่ีคุณเผชิญอยู่คือการพยายามใช้ Scrum กรุณานึกถึงภาพท่ีคุณเคยเห็นมา และทําเครื่องหมาย
ในข้อต่าง ๆ ดังนี ้
	  
	 √ สําหรบั “ทําได้ดี” หรอื “น่าจะทําให้ดีได้ไม่ยาก” 
	 ∆ สําหรบั “เป็นเรื่องท่ีท้าทาย และคุณรูว่้าจะเริ่มทําอย่างไร” 
	 ? สําหรบั  “เป็นเรื่องท่ีท้าทาย แต่คุณไม่รูว่้าจะทําอย่างไร” 
	 N/A สําหรบั “ไม่เหมาะสม หรอื อาจจะไม่มีประโยชน์” 

เม่ือคุณทําเครื่องหมายครบทุกข้อแล้ว ให้ลองนึกถึงอุปสรรคท่ีองค์กรของคุณกําลังเจอ 2-6 ข้อโดยใช้แบบฟอรม์ 
อุปสรรคขององค์กรตามท่ีแนบมา ไม่ว่ามันจะเพ่ิงค้นพบจากการทํารายการนีห้รอืไม่ก็ตาม จากน้ันเลือกอุปสรรคท่ี
คุณรูสึ้กมีความหวังอย่างน้อย 1% ท่ีคุณสามารถท่ีจะเปลีย่นแปลงมันได้ แล้วทํามัน
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