
 

 

บทท่ี 2 
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

    
ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  สําหรับ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

โดยใชวิธีการของ  สครัม ไดทําการศึกษาทฤษฎีและหลักการตางๆ ท่ีสามารถนํามาประยุคต เขากับ
งานได โดยแบงออกเปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี ้

1.  ระบบบริการงานบุคคลของหนวยงานตางๆ 
2.  ศึกษาระบบบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากรของโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 
3.  หลักการของ โมเดล วิว คอนโทรลเลอร (Model View Controller) หรือ เอ็มวีซี  

(MVC) 
4.  หลักการของ อาไจล 
5.  กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบ สครัม (SCRUM) 

 
2.1 ศึกษาระบบบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากร 

งานบุคคลและธุรการ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ไดจัดทําระบบขอมูลบุคลากรขึ้น 
ในป พุทธศักราช 2540 โดย อาจารยบรูซ  โรว  นักวิศวกรคอมพิวเตอร เปนผูพัฒนาโปรแกรม
ฐานขอมูล และการทํารายงาน ดวยโปรแกรมไมโครซอฟตแอคเซส 97 (Microsoft Access 97) 
เพ่ือความสะดวกในเก็บขอมูลจํานวนมาก  และการเรียกใชขอมูล แตการพัฒนาโปรแกรมยังไม
เสร็จสมบูรณตามความตองการของงานบุคคลและธุรการ  เนื่องจากความจําเปนบางประการของ
นักวิชาการคอมพิวเตอรดังนั้นในการปฏิบัติงานตอไป เจาหนาท่ีของงานบุคคล และธุรการ จึงไดทํา
จัดเก็บขอมูล เพ่ิม และแกไขฐานขอมูลเอง โดยขาดความรูเรื่องโครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ทํา
ใหมีการเก็บขอมูลท่ีซํ้าซอนและยังไมไดลงขอมูลบางสวนครบ  ตอมาในการปฏิบัติงานมีความ
จําเปนตองใชงานของขอมูลท่ียังไมไดเก็บ ณ ขณะนั้นจึงทําใหไมสามารถเรียกใชขอมูลดังกลาวได
ทันที ซ่ึงเจาหนาท่ีไดแกไขปญหาโดยการตรวจสอบขอมูลกับเอกสารในแฟมทะเบียนประวัติ ทําให
เกิดความลาชาในการปฏิบัติงานและมีความเส่ียงตอความผิดพลาดของขอมูลได  ดังนั้น เจาหนาท่ี
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งานบุคคลและธุรการจําเปนจะตองมีการตรวจสอบขอมูลอยางละเอียด และซํ้าซอน เนื่องจากขอมูล
ดังกลาว เปนขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร จึงตองมีความถูกตอง 

จากการศึกษาโปรแกรมเดิมของงานบุคคลและธุรการโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 
พบวาเนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมในระบบเดิมยังไมเสร็จสมบูรณประกอบกับเจาหน าท่ี 
ผูพัฒนาตอขาดความรู ความเขาใจ ไมมีการวางแผนในการพัฒนาจึงทําใหมีการเก็บขอมูลซํ้าซอน
ขอมูลครบถวนตามความตองการในการปฏิบัติงานดังนั้นในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลใหม สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  ประกอบกับการเพ่ิมชองทางการใหบริการขอมูล
ผานทางเว็บไซต การจัดทําเอกสาร การออกแบบฐานขอมูล การจัดทําคูมือการใชงาน และอบรม
การใชงานใหกับบุคลากรงานบุคคลและธุรการ ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน ดวยเอเอสพีดอท
เน็ตเอ็มวีซีและใชหลักการของ  สครัม จะชวยใหการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 
2.2 หลักการของ โมเดล วิว คอนโทรลเลอร 

2.2.1 โมเดล วิว คอนโทรลเลอร (Model View Controller) หรือ เอ็มวีซี  (MVC) คือ 
การแบงสวนของ การพัฒนาโปรแกรมออกเปน 3 สวนไดแก โมเดล วิว คอนโทรลเลอร  ดังรูปท่ี 1 
และรูปท่ี 2  ซ่ึงแตละสวนมีหนาท่ีตางกันและไมขึ้นกับสวนอ่ืนแตจะทํางานรวมกัน ซ่ึงถาหากสวน
ไดสวนหนึ่งเปล่ียนแปลง ก็จะไมกระทบกับสวนอ่ืน ๆ หรืออาจจะกระทบเพียงเล็กนอยโดยรูปท่ี 
2.1แสดงโครงสรางของ โมเดล วิว คอนโทรลเลอร และรูท่ี 2 แสดงการทํางานของ โมเดล วิว 
คอนโทรลเลอร    

1. โมเดล(Model) ทําหนาท่ีเช่ือมตอกับ ฐานขอมูล ไมวาจะเปนการดึงขอมูล การเพ่ิม 
ขอมูล หรือการกระทํา ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ ฐานขอมูล และ ตรรกะ เชน การเขาถึง
ขอมูลตาง ๆ การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เปนตน 

2. สวนแสดงผล(View) เปนสวนของการแสดงผล เพือ่ให ผูใช สามารถ โตตอบกับ 
แอพพลิเคช่ันไดและสามารถรับขอมูลจากผูใชไดดวย สวนแสดงผลก็คือ สวนของ
เว็บแอพพลิเคช่ันหนาเว็บ ซ่ึงเว็บไซตสามารถพัฒนาไดจากหลายภาษาเชน 
เอชทีเอ็มแอล (HTML) จาวา (JAVA) หรือ เอเอสพีดอทเน็ต (ASP.NET) 
3. คอนโทรลเลอร(Controller)  เปนตัวกลางในการส่ือสารระหวาง โมเดล กับ สวน 
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   แสดงผล ซ่ึงทําหนาท่ี รับคํารองขอ จากฝง ผูใช หรือฝง สวนแสดงผล เพ่ือท่ีจะสง 
  ใหโมเดล เพื่อทําตามคําขอ เม่ือโมเดลประมวลเสร็จจะสงผลพรอมกับขอมูล  
 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 ลักษณะการทํางานของ โมเดล วิว คอนโทรลเลอร หรือ เอ็มวีซี
(ท่ีมา:http://microsoft.com) 

 โมเดล วิว คอนโทรลเลอร แสดงใหเห็นประโยชนของการโตตอบกับผูใชดวยการ
แสดงผลท่ีหนาจอหลากหลายของขอมูลเดียวกัน สนับสนุนการนํารหัสตนฉบับ (Source code) มา
ใชใหมการเปล่ียนแปลงสวนใดสวนหนึ่งของสวนประกอบของแอพพลิเคช่ัน จะไมสงผลกระทบ
ตอสวนประกอบอ่ืนตามไปดวย ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน ดวย เอ็มวีซี จะถูกแบงสวนของการ
พัฒนาออกเปน 3 สวนอยางชัดเจน ดังรูปท่ี 2.1 เปนลักษณะการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน เอเอสพีดอท
เน็ต คือ วิว คอนโทรลเลอร โมเดล  

1.เบราเซอรสงความตองการ 

2.คอนโทรลเลอร ติดตอฐานขอมูล 

3.คอนโทรลเลอร รับขอมูลจาก
ฐานขอมูล สงไปที่ วิว 
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รูปท่ี 2.2 การทํางานของ ASP.NET MVC (ท่ีมา: http://msdn.microsoft.com) 

 เปนการแสดงถึงองคประกอบภายในของ ของแตละสวนของ วิว คอนโทรลเลอร 
โมเดล รวมไปถึงเสนทางการติดตอของแตละสวน 

2.3 หลักการของ อาไจล 
อาไจล ไดรวมเอาหลักการทางวิศวกรรมซอฟตแวรและ ชุดแนวทางการพัฒนาเขาดวยกัน

หลักการมุงท่ีจะสรางความพึงพอใจแกลูกคาและสามารถสงมอบซอฟตแวรแบบคอยเพ่ิมขึ้นแก
ลูกคาโดยใชทีมงานขนาดเล็กท่ีกระตือรือรนใชวิธีการแบบไมเปนทางการการผลิตงานดาน
วิศวกรรมซอฟตแวรนอยเทาท่ีจําเปน และใชวิธีการพัฒนาท่ีเรียบงาย สวนแนวทางการพัฒนาเนน
การสงมอบมากกวาการวิเคราะหออกแบบ (แตยังจําเปนตองวิเคราะหออกแบบอยู) และการส่ือสาร
อยางตอเนื่องกับลูกคา สําหรับแบบจําลองกระบวนการอาไจล (Agile Process Models) เชน 

1. เอ็กซทรีมโปรแกรมม่ิง เอ็กซพี (XP: Extreme Programming) ถูกเสนอตอ
สาธารณชนโดย เคน เบ็ค (Kent Beck) ในป 1980 ซ่ึงเอ็กซพีนิยมใชแนวทางเชิงวัตถุ
ในการพัฒนาระบบ โดยมีกรอบของงานคือ การวางแผน การออกแบบ การเขียนโคด
และการทดสอบ 
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ขอดีของ เอ็กซทรีมโปรแกรมม่ิง เอ็กซพี 

- ประหยัดเวลาในการพัฒนา ไมตองเสียเวลาในการเปล่ียนแปลงหรือปรับแก
โปรแกรมใหมตั้งแตตน เนื่องจาก เปนวิธีท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใช ไดเปนอยางดี  

- ตนทุนในการพัฒนาต่ํา เนื่องจากเปนวิธีท่ีไมตองเสียเวลาร้ือแกใหมท้ังหมด 
- การพัฒนาจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงโปรแกรมไปตามความตองการของ ผูใช

ตลอดเวลา ซ่ึงก็จะเปนวิธีท่ีมีความยืดหยุนมาก  
 

2 .  สค รัม  (Scrum) เ ปน ก ร ะ บว น ก า รอ า ไ จ ลท่ี พั ฒ น าโ ด ย  เจ ฟ  ซู เท อ แ ร น 
(Jeff Sutherland) และทีมงาน เม่ือทศวรรษ 1990 หลักการสครัมใชนําทางกิจกรรม
พัฒนา ลักษณะของ สครัม นั้นเปนกระบวนการท่ีเรียกไดวา กระบวนการจัดการขนาด
เล็ก (Light weight management process) ท่ีไมเนนขั้นตอนท่ีตายตัวตามลักษณะ
ทางวิศวกรรมแตเนนการบริหารจัดการ โดยยอมรับใหมีความยืดหยุนและสามารถทํา
การปรับเปล่ียนหรือพัฒนาได (Adaptive Approach) นอกจากนั้นยังเนนการทํางาน
แบบเปนวงรอบท่ีมีการเพ่ิมเติม (Iterative & Incremental) พยายามท่ีจะลดการ
ขัดแยงระหวางผูเกี่ยวของ ภายใตกระบวนการท่ีรวมเอากิจกรรมกรอบงานตอไปนี้คือ 
การหาความตองการ การวิเคราะห การออกแบบ การวิวัฒน และการสงมอบ แตละ
กิจกรรมกรอบงาน  มีงานยอยๆ เกิดขึ้นภายใน เปนแบบรูปกระบวนการ  เรียกวา 
สปริ้นท (Sprint)งานท่ีทําภายใต สปริ้นท หนึ่งๆ จะปรับตัวตามปญหาท่ีพบขณะนั้น 
และถูกนิยามและปรับเปล่ียนใหทันตอเหตุการณเฉพาะหนาโดย ทีมสครัม  

 

ขอดีของสครัม 
1. สงมอบงานท่ีใชงานไดอยางตอเนื่องตั้งแตทุก ๆ สัปดาหไปจนถึงทุก ๆ เดือน ท้ังนี้
จะตองทําใหเวลาโดยรวมไมยาวนานเกินไป 
2. บุคลากรท้ังทางดานธุรกิจและดานพัฒนาระบบจะตองทํางานรวมกันไปตลอดจน
จบโครงการ  
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3. สรางแรงกระตุนใหกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการ โดยสรางสภาพแวดลอมท่ี
ดีคอยสนับสนุนความตองการ รวมถึงตองเช่ือใจในแตละตัวบุคคลสามารถทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายเสร็จส้ินได  
4. มีการแลกเปล่ียนขอมูลกันในทีมพัฒนาระบบเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
5. ช้ินงาน (Software) ท่ีใชงานไดเปนตัววัดตัวแรกของความกาวหนาของโครงการ 
6. มีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง  
7. โครงสรางความตองการ และการออกแบบจากทีมพัฒนา ท่ีมีการบริหารกันเอง 
8. ทีมพัฒนาจะตองทบทวนตัวเองวาจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นไดอยางไรและตอง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามขอคิดเหลานั้นตลอดเวลา 

 
อนึ่งผูคนควาไดนําเอาขบวนการพัฒนาแบบ สครัม ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของ อาไจล ใน

การศึกษาการออกแบบพัฒนาโปรแกรมตนแบบ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับโรงเรียน
ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของรูปแบบการทํางาน ท่ีมีการสงมอบงาน
เปนรอบๆ โดยท่ีไมตองรอใหงานเสร็จท้ังหมด เพราะการพัฒนาออกแบบพัฒนาโปรแกรมตนแบบ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เปนการทํางานภายใน
องคกรเองการทํางานตองมีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลงความตองการขององคกรเอง ท่ีแนน
การทํางานรวมกับเจาของ และการประเมินก็ประเมินจากช้ินงานท่ีทํา มีการปรับการทํางานตาม
สภาพงานท่ีเกิดขึ้นจริงตลอดเวลา ซ่ึงเปนเหตุผลของการเลือกขบวนการพัฒนาแบบ สครัม 
 
2.4 กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบ สครัม 

แนวคิดหลักของ สครัม คือ การพยายามจัดสงซอฟทแวรท่ีมีคุณภาพใหไดอยางรวดเร็ว
ภายในชวงเวลาท่ีเรียกวาชวงเวลา สปริ้นท (Sprint) วิ่งจะกินเวลารอบละประมาณ 1 เดือน โดยท้ังนี้
ไดทําการผนวกเอาแนวคิดของการทํางานรวมกันเปนทีมเพ่ือเสริมสรางกําลัง (Team Empower)

และการพัฒนาในรูปแบบของการทํางานแบบวนรอบ (Iterative) เขาดวยกัน โดยตองการใหการ
ทํางานแบบวงรอบนั้นชวยควบคุมการเปล่ียนแปลงของความตองการซอฟทแวร (Requirement 
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Change) ความเข าใน ท่ีไมตรงกันในสวนของความตองการซอฟทแวร  (Requirement 

Misunderstand) การท่ีมีความตองการซอฟตมากเกินความจําเปน (Requirement Leakage) 

หรือเปนฟงกช่ันท่ีกลายเปนนั่นคือสวนท่ีไมตองการในอนาคต และในสวนของการทํางานเปนทีม
ชวยในการบริหารจัดการการทํางานในแตละบุคคลและภายในทีม และใหอิสระกับทีมท่ีจะสามารถ
เลือกใชกรรมวิธีหรือกระบวนการใดๆ ก็ไดท่ีทีมมีความชํานาญ 

 

 

รูปท่ี 2.3 หลักการของ สครัม 

จากรูปท่ี 2.3 แสดงองคประกอบหลักท่ีสําคัญของการใชสครัม คือการพัฒนาซํ้าเพ่ือให
ไดผลของงานท่ีพัฒนานั้นออกมาดีท่ีสุดตามความตองการของผูใช โดยใช พลังของทีม(ทีมสครัม)
โดยใชบุคลากรท่ีมีความชํานาญ ในงานแตละดานเขามารวมอยูในทีมสครัม 

ลักษณะของการทํางานของ สครัม  นั้นแบงเปนสองสวนหลัก นั่นคือ 

1. สครัม คือ การทํางานรวมกันของทีกมพัฒนา โดยมีการระดมสมอง สครัม เพ่ือทําความ
เขาใจรวมวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการพัฒนา และแนวทางแกไขทุกวัน 
1. สปริ้นท คือ สวนการทํางานในแตละวงรอบของทีมท่ีนําเอาผูท่ีเกี่ยวของมาเขารวมเพ่ือ
พิจารณาความกาวหนา และจัดสงงานทุกวงรอบ เพ่ือผลักดันใหการพัฒนาไปไดอยาง
รวดเร็ว ดังรูปท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาซํ้า พลังของทีม 
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รูปท่ี 2.4 การทํางานของ สครัม (ท่ีมา: http://agilescrum.biz/) 

 

2.4.1 ทีมงานประกอบไปดวย 3 ตําแหนงหลักๆไดแก 
1. สครัมทีม (Scrum Team) คือคนทํางานจริงๆ มีประมาณ 5-9 คนแตละคนไมได

กําหนดงานอยางแนนอนสามารถทํางานแทนสมาชิกในทีมไดเสมอโดยคนในทีมงานมี
หนาท่ีประเมินเวลาของงานท่ีจะตองทําและมอบหมายงานกันเอง  

2. เจาของผลิตภัณฑ (Product Owner) เปนตัวแทนของลูกคา ทําหนาท่ีคิดรวบรวม
จัดการเรื่องรายละเอียดของผลิตภัณฑ (Product backlog) พรอมท้ังเปนคนเผยแพร
รายละเอียดของผลิตภัณฑ ใหทุกคนในทีมพัฒนาไดรู เพ่ือใหทีมเห็นขั้นตอนการทํางานได
อยางชัดเจน และเจาของผลิตภัณฑเปนผูเขียนคูมือการทํางาน (User Story) 

3. หัวหนาทีมสครัม (Scrum Master) ทําหนาท่ีดูแลทีมงาน และเปนคนรับผิดชอบ
คุณภาพของผลงาน จัดลําดับความสําคัญของงาน แบงงานตามคูมือการทํางาน และกําหนด
วาระการประชุมของในแตละวันของการทํางาน ตัดสินใจในเรื่องตางๆตามความเหมาะสม
ไมวาจะเปนเรื่องของออกแบบ หรือ สถาปตยกรรมของระบบ 

24 ช่ัวโมง 

30 วัน รายการสําหรับการ
ทํา สปร้ินท 

รายการของระบบท้ังหมด 

งานท่ีทําเสร็จ 

รายการ  

ท่ีทีม สปร้ินท ตอง
ทํา
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2.4.2 วิธีการทํางานประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนหลักๆ ไดแก 

1. รายละเอียด (Backlog) เปนรายการของรายละเอียดของแตละสวนท่ีตองทํารวมถึง
ความตองการเปล่ียนแปลงจากลูกคา แกไขจุดบกพรองและ รายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ
โดยเจาของผลิตภัณฑ ซ่ึงจะจัดลําดับตามความสําคัญ จัดทํารายการเพ่ือนําเขาสูการสปริ้นท
และจัดการกับรายละเอียดตางๆ ของงาน เชนตองจัดทําคูมือการทํางานสําหรับแตละงาน 

2. ชวงของการสปริ้นท (Sprint phase) คือชวงของการทําซํ้า (Iteration) นั่นเองโดย
มีกําหนดไมเกิน 30 วัน ซ่ึงกอนเริ่มสปริ้นทก็จะมีการนํารายละเอียดของผลิตภัณฑ มา
จัดลําดับความสําคัญเพ่ือเลือกมาเปนรายละเอียดของการสปริ้นท  (Sprint backlog) 

จากน้ัน สครัมทีมจะดูรายละเอียด และแยกงานออกเปนหนวยยอยๆและทําการประมาณ
เวลาท่ีใชในแตละงาน หลังจากไดเวลาท่ีตองใชในแตละงานจากนั้นประชุมกับทีมงานวา
สามารถทํางานไดตามเวลาหรือไมจากน้ันก็จะไดรายการของงานและรายละเอียดของงาน
ท่ีจะทําภายในการสปริ้นทขึ้นมาลักษณะการทํางานของสปริ้นทแสดงดังรูปท่ี 2.5 

 

 
รูปท่ี 2.5 การทํางานของ สปริ้นท (ท่ีมา: http://agilescrum.biz/) 

3. แตละวันของการทํางานหัวหนาทีมสครัมและทีมสครัม จะมีการประชุมกันเพ่ือ
สรุปงานท่ีทําไปเม่ือวานวาทําอะไรไปบาง และวันนี้จะทําอะไรบาง มีการพูดคุยกันเพ่ือ
แกไขปญหาท่ีพบเม่ือวันกอนหนานี้ และจัดการมอบหมายงานแตละงาน ใหกับทีมงาน 
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2.4.3 การประเมินและติดตามงาน (Demonstration and Evaluation) 

จุดเดนของสครัม คือสามารถวัดผลของการทํางานได ดวย แผนภูมิแบบลง (burn-

down chart) ท่ีเรียบงาย และธรรมดา ทําใหเห็นสภาพของการสปริ้นท หรือชวงของ
พัฒนาไดอยางชัดเจน โดยหลักการคือ กราฟ ดังแสดงในรูปท่ี 6 โดยแกน Y เปน จํานวน
งาน ท่ีเหลือ       และ แกน X  เปนวันแตละวันของการสปริ้นท โดยในแตละวันของการ
ทํางานจะมีการ ปรับปรุงกราฟใหม (Update Graph) เพ่ือใหเห็นภาพความคืบหนาของ
งาน และหลังจากจบการสปริ้นท ก็จะนํากราฟนี้มาประเมินผลงานของทีมงาน โดยมาดูใน
แตละจุดวาเหตใุดบางชวงกราฟ จึงเปนแนวนอนดิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6 ตัวอยางแผนภูมิแบบลง (ท่ีมา: http://blog.objectmentor.com) 
 

 จากตัวอยางของแผนภูมิเปนการทํางานไดตรงตามแผนท่ีไดวางเอาไว และไมมีปญหาอะไร
ระหวางการ สปริ้นท จึงทําใหแผนภูมิ เสน สปริ้นท  เปนเสนตรง สําหรับการทํางานจริงอาจจะไม
เปนเสนตรงแบบนี้ ขึ้นอยูกับสภาพของงาน สภาพปญหาท่ีเกิดในระหวางการ สปริ้นท นั้น 

ท้ังนี้นําการทํางานของสครัม และ สปริ้นท เขามารวมกัน และจัดทําเปนกระบวนการนั้นจะ
แบงออกเปน 3 เฟสหลัก ดังนี ้

รายการ สปริ้นท 

จํานวนวัน 
30 วัน 

สปริ้นท 

Y 

X 
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1. ขั้นตอนกอนการเร่ิมตนพัฒนา เริ่มจากการวางแผนงานจากนั้นมีการจัดแยกในสวนของ
ส่ิงท่ีตองพัฒนาในระบบ โดยจัดใสไวใน รายการรายละเอียดของงาน (Product Backlog List) 

และในสวนของมาตรฐานตางๆ เพ่ือการออกแบบในมุมมองของโครงสรางรวมของระบบ (High-

level Design)นั้นจัดแยกเปนเอกสารมาตรฐานและขอมูลสนับสนุนตางๆ (Standards 

Conventions Technology Resource Architecture) โดยนําความตองการมาทําการจัดแยก
ระดับความสําคัญหรือเริ่มตนจากการ สครัม เพ่ือระดมสมองในการเขาสูการทํางานกอนการเขาสู
เฟสตอไป 

2. ขั้นตอนการพัฒนา ในวงรอบการพัฒนา หรือการเขาสู สปริ้นท นั้นจะพยายามมองหา
ส่ิงท่ีตองจัดทํา โดยนําในสวนของ รายการรายละเอียดของงาน (Product Backlog List) ท่ีเกิดขึ้น
ในแตละสครัม เขามาจัดทําเปนรายการสําหรับการ สปริ้นท (Sprint Backlog List) ของการ
ทํางานในแตละวงรอบ และทําการปรับเปล่ียนแกไขในแตละวงรอบการทํางานของ สปริ้นท 
หลังจากนั้น เม่ือไดมีการจัดทําความตองการของการของระบบเสร็จแลวจึงจะมีการนําไปสูขั้นตอน
ตอไป 

3. ขั้นตอนหลังการพัฒนา คือ ขั้นตอนท่ีรวบรวมการทดสอบระบบท่ีพัฒนาขึ้นมานั้น
สามารถทํางานตามท่ีไดวิเคราะห ออกแบบขึ้นมานั้น  การเช่ือมโยงความสมบูรณเขาไวดวยกัน 

 

 


