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Agile เป็นที่ฤษฎีที่ี�คิดค้นข้ึ�นมาก้วั่า 20 ปีแล้วัโดยก้ลุ่ม 

นัก้พิ่ัฒนา Software จำนวัน 17 คน ภายใต้แนวัคิดลดข้ั�นตอน 

ก้ารที่ำงาน และมุ่งเน้นก้ารสู่ื�อสู่ารภายในที่ีม

โดยมี Agile Manifesto เป็นแก้นก้ลาง ประก้อบ้ด้วัย

1. มองภาพิ่ใหญ่ร่วัมกั้น ไม่ยึดติดเครื�องมือ และข้ั�นตอน

ก้ารที่ำงาน เน้นก้ารสู่ื�อสู่ารพิ่ด่คยุกั้นอย่างสู่ม�ำเสู่มอ เพิ่ื�อให้สู่มาชกิ้

ร่้วั่า ใครก้ำลังที่ำอะไร ถึงข้ั�นตอนไหน

2. ให้ควัามสู่ำคัญก้บั้ผ่ลลัพิ่ธุท์ี่ี�นำไปใช้ไดจ้รงิ มาก้ก้ว่ัาก้าร

ที่ำงานผ่่านเอก้สู่าร

3. สู่ร้างควัามยืดหยุ่น เพิ่ื�อตอบ้สู่นองควัามต้องก้ารข้อง

ล่ก้ค้า ผ่่านควัามร่วัมมือ มาก้ก้วั่าก้ารต่อรองผ่่านเอก้สู่ารสู่ัญญา

4. เตรียมพิ่ร้อมรับ้มือควัามเปลี�ยนแปลง เน้นแก้้ปัญหา

เฉพิ่าะหน้า ไม่ยึดติดแผ่นงาน เน้นก้ระจายอำนาจ และเสู่ริมพิ่ลัง

ให้สู่มาชิก้

จาก้ Agile Manifesto มาสู่่่ Agile Mindset ที่ี�มี 3 

องค์ประก้อบ้ ก้ล่าวัคือ

1. Instability หมายถึง โลก้นี�เต็มไปด้วัยควัามไม่แน่นอน

2. Unpredictability หมายถึง ก้ารสู่ร้างควัามเข้้าใจให้ก้ับ้

สู่มาชิก้ วั่าทีุ่ก้อย่างอาจไม่เป็นไปตามแผ่น

3. Collaboration หมายถึง ก้ารสู่ร้างควัามร่วัมมือ ช่วัยก้ัน

แก้้ไข้ปัญหา เพิ่ื�อให้เก้ิดควัามคล่องตัวัในก้ารที่ำงาน

จาก้ Agile Manifesto และ Agile Mindset มาสู่่่ Agile 

Mindset Adaptation

Agile Mindset Adaptation คือบ้ที่สู่รุปข้อง Agile ทีี่�

ประก้อบ้ด้วัย 2 เรื�องหลัก้ นั�นคือ

1. ก้ารที่ำงานร่วัมก้ัน (Interaction)

2. ก้ารมองภาพิ่ใหญ่ร่วัมก้ัน (Visualization)

จาก้ Agile Manifesto และ Agile Mindset สู่่่ Agile 

Mindset Adaptation มาถึง Scaling Agile

Scaling Agile คอืก้ารตั�ง Agile หลาย ๆ  ที่มี เพิ่ื�อดแ่ลลก่้คา้ 

แปลไที่ยเป็นไที่ยก็้คอื เสู่มือนตั�งบ้ริษทัี่ Start-up หลายบ้ริษัที่ข้ึ�นใน

องค์ก้ร นำไปสู่่ก่้ารก้ำหนด The Scale Agile Framework เป้าหมาย

คือควัามคล่องตัวั ผ่่านก้ารที่ำ LEAN ประก้อบ้ด้วัย

1. Alignment: วัางแผ่นด้วัยควัามมุ่งมั�นเพิ่ื�อผ่ลลัพิ่ธุ์ที่ี�ดี

ที่ี�สูุ่ด

2. Transparency: โปร่งใสู่ในทุี่ก้จุดโฟักั้สู่ ไม่วั่าจะเป็น 

แผ่นงาน ก้ลยุที่ธุ์ ก้ารติดตามควัามคืบ้หน้า และ Workflow

3. Built-in Quality: สู่ร้างนวััตก้รรมที่ี�มีคุณ์ภาพิ่

4. Program Execution: นำแผ่นไปใช้เพิ่ื�อปรับ้ปรุง

ประสู่ิที่ธุิภาพิ่อย่างแที่้จริง

เมื�อพิ่่ดถึง Scaling Agile อยาก้ยก้ตัวัอย่าง Spotify ซึึ่�ง

ก้ำลังเป็นที่ี�ก้ล่าวัข้วััญถึงในวังก้าร Agile ระดับ้โลก้

Spotify แบ้ง่ระบ้บ้ก้ารบ้รหิารงานแบ้บ้ Scaling Agile ออก้

เป็น Squads, Tribes, Chapters และ Guilds

เริ�มต้นจาก้ Squad ซึ่ึ�งเปรียบ้ได้ก้ับ้ Scoop Squad Ice 

Cream หรือ “ไอศัก้รีมโคนหนึ�งล่ก้”

ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน

ผู้้้อ�านวยการสายงานการศึกษา ฝ่ึกอบรม

และให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ี่ปุ ่น)

เหนือฟ้้ายังมีฟ้้า เหนือ Agile
ยังมี Scaling Agile
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Squad ข้อง Spotify เป็น “หน่วัยนับ้” ที่ีมย่อย ซึ่ึ�งเล็ก้ที่ี�สูุ่ด 

ประก้อบ้ด้วัยสู่มาชิก้ 6-12 คน โดยก้ำหนดให้แต่ละคนสู่มมติ

บ้ที่บ้าที่ตัวัเองเป็น Start-up ที่ำหน้าที่ี�พิ่ัฒนาผ่ลิตภัณ์ฑ์์ เสู่มือน

เป็นเจ้าข้องธุุรก้ิจ Start-up หนึ�งแห่ง

โดยแต่ละ Squad จะมี Mission หรือภารก้ิจร่วัมก้ัน ที่ี�

ตอบ้โจที่ย์ใหญ่ Spotify โดยเฉพิ่าะอย่างยิ�ง ก้ารสู่ร้าง Customer 

Journey หรือฉาก้ผ่จญภัยข้องล่ก้ค้า Spotify

นำไปสู่่่ก้ารเป็น Expertise หรือผ่่้เชี�ยวัชาญข้อง Squad 

โดยแต่ละ Squad จะมี Office และสู่ิ�งอำนวัยควัามสู่ะดวัก้เป็น

ข้องตัวัเอง

ระหว่ัาง Squad ข้องแต่ละ Tribe นั�น จะก้ำหนดให้มี 

Chapter หรือ “ผ่่้สู่ร้างเรื�องราวั”

Chapter คือก้ารรวัมผ่่้ซึ่ึ�งมีบ้ที่บ้าที่หน้าที่ี� ควัามรับ้ผ่ิดชอบ้ 

และที่ัก้ษะคล้ายก้ัน ๆ ภายใต้ Competency เดียวัก้ัน ซึ่ึ�งจะมีก้าร

พิ่บ้ปะก้ันเป็นระยะ ๆ ในร่ปแบ้บ้ Forum

Chapter จึงเสู่มือนสู่ถานทีี่�แลก้เปลี�ยนเรียนร่้ทัี่ก้ษะก้าร 

แก้้ปัญหา และเป็นเวัที่ีระดมควัามคิดสู่ร้างสู่รรค์

โดยแตล่ะ Chapter จะม ีChapter Leader ที่ำหน้าที่ี�ประดจุ 

Line Manager ในโรงงาน คอยติดตามไถ่ถามสู่ารทีุ่ก้ข้์สูุ่ก้ดิบ้

โดย Chapter Leader คือคนใน Squad ใด Squad หนึ�ง 

ซึ่ึ�งต่างก้็มีภาระงาน Routine ข้องตนในแต่ละวัันด้วัย

ดังนั�น จะวั่าไป จะเรียก้ Chapter Leader วั่าหัวัหน้าก้็

ไม่ใช่ จะเรียก้ Chapter Leader วั่าผ่่้นำก้็ไม่เชิง เพิ่ราะ Chapter 

Leader เสู่มือน “พิ่ี�ใหญ่” ใน “โครงสู่ร้างก้ารบ้ริหารงาน” แบ้บ้ 

“แนวันอน” มาก้ก้วั่า

โครงสู่ร้างสูุ่ดที่้ายคือ Guild แปลวั่า “ชมรม”

แม้จะด่คล้าย Chapter เพิ่ราะเป็น “โครงสู่ร้างก้ารบ้ริหาร-

งาน” แบ้บ้ “แนวันอน” เหมือนก้ัน แต่ Guild ต่างจาก้ Chapter 

อย่างแน่นอน

Spotify ก้ำหนดให้ Guild เป็นรวัมตัวัก้ันเองตามธุรรมชาติ 

พิ่่ดอีก้แบ้บ้ก้็คือ เป็นก้ารรวัมตัวัอย่างไม่เป็นที่างก้าร ต่างจาก้ 

Chapter

Guild คอืก้ารรวัมก้ลุม่ข้า้ม Tribe ระหว่ัางสู่มาชิก้ที่ี�มคีวัาม

สู่นใจ และอยาก้แลก้เปลี�ยนเรียนร่้ก้ันเองในประเด็นเดียวัก้ัน

โดยเฉพิ่าะอย่างยิ�ง “งานอดิเรก้” ไม่วั่าจะเป็นก้ารที่ำ Craft 

Beer ที่่องเที่ี�ยวั ถ่ายภาพิ่ วัาดร่ป ด่หนัง ฟัังเพิ่ลง อ่านหนังสู่ือ

ใน Guild อาจมีคนใน Chapter เดียวัก้นัมารวัมตัวัก้นั หรือ

จะเป็นคนต่าง Chapter มารวัมตัวัก้ันก้็ได้ ไม่มีก้ารบ้ังคับ้

เพิ่ราะชื�อก้็บ้อก้อย่่แล้วัวั่า Guild หมายถึง “ชมรม” ดังนั�น 

ใครก้็ได้ ในแต่ละ Chapter ก้็สู่ามารถเข้้าร่วัม Guild ต่าง ๆ ที่ี�ไม่

เก้ี�ยวัก้ับ้งานข้องตนได้อย่างเสู่รี

เพิ่ราะ Spotify เน้นก้ารบ้ริหารองค์ก้รแบ้บ้ให้สู่มาชิก้ 

เจอกั้นแบ้บ้ตัวัต่อตวัั เพิ่ื�อ Coaching หรอืสู่อนงานก้นัแบ้บ้สู่ม�ำเสู่มอ

โดยเฉพิ่าะอย่างยิ�ง ก้ารสู่่งเสู่ริมให้เกิ้ดก้าร Feedback 

ผ่ลงาน และควัามคิดเห็นข้องกั้นและกั้น ระหว่ัาง Squads, Tribes, 

Chapters และ Guilds ตลอดเวัลา

นำไปสู่่่ Journey in Progress หรือก้ารข้ับ้เคลื�อนไป 

ข้า้งหนา้ตลอดเวัลา ไมใ่ช ่Journey Completed หรอืองคก์้รที่ี�ประสู่บ้- 

ควัามสู่ำเร็จแล้วันั�นเองครับ้

จาก้ Squad มาสู่่่ Tribe หรือ “ชนเผ่่า”

Tribe เป็นก้ารรวัมแต่ละ Squad เข้้าด้วัยก้ัน จนก้ลายเป็น 

“ชนเผ่่า” หรือก้ลุ่มชาติพิ่ันธุุ์ โดยในแต่ละ Tribe จะมีสู่มาชิก้ราวั 

40-50 คน หรือประมาณ์ 5 Squads

Tribe ควัรมีสู่มาชิก้ไม่เก้ิน 50 คน เพิ่ราะหาก้ Tribe ใหญ่

เก้ินไป มันจะเริ�มมี “ชนชั�น” นำไปสู่่่ “ก้ารเมือง” และก้ฎเก้ณ์ฑ์์ที่ี� 

มองไม่เห็น ซึ่ึ�งจะสู่ร้างควัามขั้ดแย้ง และสู่ิ�นเปลืองที่รัพิ่ยาก้ร 

โดยเปล่าประโยชน์

เป้าหมายข้อง Tribes คือก้ารตอบ้สู่นองตัวัชี�วััดที่างธุุรกิ้จ 

โดยจะแบ้่ง Tribe ออก้เป็นด้านใหญ่ ๆ เช่น Music Player หรือ 

Back-End Infrastructure

หน้าที่ี�ข้องแต่ละ Tribe เปรียบ้เสู่มือน “ผ่่้บ้่มเพิ่าะธุุรก้ิจ” 

ข้อง Start-up หรือ Incubator อันมี Tribe Leader คอยอำนวัย

ควัามสู่ะดวัก้ในทีุ่ก้ ๆ ด้าน

Tribe Leader มีหน้าที่ี�ด่แลให้แต่ละ Squad ภายใน Tribe 

ที่ำงานร่วัมก้ันอย่างใก้ล้ชิด โดยจัด Office ให้มีควัามเชื�อมโยงก้ัน 

เพิ่ื�อประสู่านงานก้นัได้งา่ย และสู่ามารถชว่ัยก้นัแก้ป้ญัหาไดอ้ยา่ง

ที่ันที่่วังที่ี


