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บทคัดยอ 

 ปจจุบันสํานักหอสมุดพบปญหาการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขต

ของงานทําใหพัสดุท่ีไดไมตรงกับความตองการใชงาน หรือไดพัสดุตามท่ีตองการแตดอยคุณภาพ หรือแมแตราคาท่ี

สูงเกินไป สงผลใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเกิดขอผิดพลาดและมีความลาชา ประกอบกับกระบวนการจัดทํา

ขอบเขตของงานมีความซับซอน ทําใหบุคลากรของสํานักหอสมุดเกิดความไมเขาใจ งานวิจัยน้ีจึงไดนํากระบวนการ 

อไจลมาประยุกตใชกับกระบวนการจัดทําขอบเขตงาน โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและจัดสนทนากลุม จากน้ันได

จัดทําแผนผังแสดงเหตุและผลเพ่ือสรุปปญหาท่ีมีอยู ซึ่งเก่ียวของกับกระบวนการจัดทําขอบเขตงานและนํา

กระบวนการอไจลมาทดลองใชกับกระบวนการท่ีคัดเลือกมา 3 โครงการ ทําแบบสอบถามกอนและหลังจากผูเขารวม 

42 คน ผลลัพธแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงหลายอยางเมื่อปรับใชใหเขากับกระบวนการจัดทําขอบเขตงานท่ีมีอยู 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการของหนวยงานและรายละเอียดของขอบเขตงานท่ีชัดเจนข้ึน ความลาชาของหลายๆ

ข้ันตอนและความซับซอนลดนอยลง ซึ่งกระบวนการอไจลสามารถใชในการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางใน

อนาคตตอไปได 

 

คําสําคัญ: แนวปฏิบัติ, กระบวนการอไจล, ขอบเขตงาน, การจัดซื้อจัดจาง, สํานักหอสมุด 

 

ABSTRACT  

 In Chiang Mai University Library (CMUL), there have been problems relating term 

of reference (TOR) preparation from time to time. It causes procurement process prone to error in 

delays, low quality products, or even excessive prices. Due to complexity of the TOR process itself, 

the research is conducted by adopting agile process along with CMUL procurement process. Initially 

questionnaire and focus groups were conducted. Then a cause-and-effect-diagram was written to 

summarize existing problems relating to CMUL’s TOR preparation process. After that an agile 



process was adapted into three projects. Pre and post agile questionnaire were collected from 

forty-two participants. The results show several improvements when adapting agile into existing 

procurement process especially organization needs, clear TOR details following with less delay and 

less complex. The agile process is able to use in the further development in procurement process. 
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บทนํา  

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสวนงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอบังคับ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงหนังสือซักซอมความเขาใจตาง ๆ โดย

ปจจุบันสํานักหอสมุดยังประสบปญหาในการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อ หรือขอบเขตของ

งานท่ีจะจาง อาทิเชน งานจัดซื้อพัสดุ สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบหรือ

ควบคุมงานกอสราง การพิจารณาคุณสมบัติ ขอเสนอทางดานเทคนิค และการจัดทําบัญชีแสดงปริมาณงาน ซึ่งทําให

บุคลากรของสํานักหอสมุดเกิดความไมเขาใจ อีกท้ังการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อ หรือ

ขอบเขตของงานท่ีจะจางมีมาตรฐาน เกณฑการกําหนดท่ีหลากหลาย และมีขอมูลจํานวนมาก เพ่ือใหพัสดุท่ีตองการ

ซื้อหรือจางตรงกับความตองการของสํานักหอสมุด ตอบสนองความตองการใชงานของบุคลากรสํานักหอสมุด และ

สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเปาหมายหลัก

เพ่ือใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสามารถปองกันปญหาการทักทวงจาก

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นปญหาและประสงคจะศึกษาและจัดทําแนวปฏิบัติในการจัดทํา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือขอบเขตของงานท่ีจะจาง เพ่ือสรางความร ูความเขาใจใหกับ

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด เพ่ือใหทราบถึงการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงานได

อยางถูกตอง เกิดความชัดเจน มีความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และเปนไปในแนวทางเดียวกัน (กรกช 

ออนนวม และฌาน เรืองธรรมสิงห, 2562, น. 224) อีกท้ังยังลดปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน เกิดความคุมคาตอการ

ใชงบประมาณและเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 

 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือศึกษาปญหาและขอจํากัดในการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน 

ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 2. เพ่ือวิเคราะหปญหาและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเร็วข้ึน และคลองตัวมากข้ึน โดยใช

กระบวนการอไจล 

 3. เพ่ือใหไดแนวปฏิบัติ โดยใชกระบวนการอไจลในการการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หรือขอบเขตงาน ซึ่งสงผลใหการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงานมีถูกตอง เกิดความชัดเจน

และมีความโปรงใส 

 



ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ   

 งานวิจัยน้ีไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ รวบรวมขอมูลเบ้ืองตนดวยการสัมภาษณ 

วิเคราะหขอมูลดวยกระบวนการอไจล พรอมกับการสอบทวน และสรุปผล ดังรายละเอียดในรูปท่ี 1 

 

ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ในการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (TOR) 

 
 

 
 

 

รวบรวมรายละเอียด TOR 

กลางมาเปนตนแบบในการ

ดําเนินงาน 

 

สํารวจปญหาปจจบัุนในการ

ราง TOR ในสํานัก 

ดวยการทําสนทนากลุม  

 
จัดทํากระบวนการในการราง TOR ในรูปแบบ SIPOC 

ท่ีใชอยูในปจจุบันของสํานักหอสมดุ 

 
 

 
 

 
 

 

สัมภาษณผูบริหาร ในการ

รางแนวปฏิบัติ

กระบวนการ 

 

สรุปปญหาในการราง TOR 

ดวย cause-effect 

diagram 

 

คัดเลือกการราง TOR ท่ี

ผานมาอยางนอย 5 งาน

ในอดีต มาวิเคราะหแนว 

อไจล 

 

คัดเลือกการราง TOR 

ในปงบประมาณ 2564 

อยางนอย 3 งานในการ

ทดลองประยุกตใช

กระบวนการอไจล 

 
 

 
 

 
 

 

สรุปแนวทางท่ีตองการ และปญหาท่ีเกิดข้ึน  

วางแผนในการราง TOR ดวยกระบวนการอไจล โดย

การเริม่สรางเรื่องราว การทดสอบ และการกําหนด

คณะกรรรมการ  

    
 

ทดลองนํากระบวนการอไจลมาใชในข้ันตอนการราง TOR ของสํานักหอสมุด และวัดผล 

 
ทวนสอบ โดยการสอบถามและสมัภาษณผูเช่ียวชาญในดานการจดัทําราง TOR  

(หัวหนาพัสดุกองกลาง / นักวิชาการ / คลังจังหวัด) 

 
สรุปและนําเสนอผลการวิจัย 

 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการวิจัย 

 

 

 



• เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

1. กระบวนการอไจล (agile process) 

 เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหการทํางานไดเร็วข้ึน โดยลดการทํางานท่ีเปนข้ันตอนและงานดาน

เอกสารลง และมุงเนนเรื่องการสื่อสารระหวางกันในทีมใหมากข้ึน ชวยกันคิดวิเคราะหปญหา รวมกันแกไขปญหา 

หรือชวยกันพัฒนางานใหเร็วข้ึน พรอมนําสิ่งท่ีคิดและวิเคราะหมาทดสอบ และเก็บผลตอบรับตาง ๆ เพ่ือนํากลับไป

แกไขปรับปรุง โดยอไจลมีความคิดเริ่มตนมาจากการพัฒนาซอฟตแวร ท่ีมีความตองการของผูใชงานท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหการพัฒนาจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนทีไวและเร็วข้ึนกวาการวางแผน

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรตามปกติ (สมบัติ กุสุมาวลี, 2561, น. 169-173) โดยไดมีการประยุกตมาใชในการ

ปรับปรุงกระบวนตางๆ ในการบริหารงานอาทิ เชน การบริหารจัดการงบประมาณสินทรัพย โดยไดนํามาชวยในการ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจ (เอกชัย มณีสุริยา และจงกล จันทรเรือง, 2563, น. 1200) การนํามาชวยใน

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยทําการวิเคราะหและคํานวณคาเสยีเวลาเน่ืองจากความลาชา (ชนัญชิดา เลิศจะ

บก และจงกล จันทรเรือง, 2563, น. 1005) 

  

ตารางท่ี 1 แผนผังจัดคูการทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามกระบวนการอไจล 

การทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

หรือขอบเขตงานสํานกัหอสมุด 
กระบวนการอไจล 

ขอบเขตของงาน ซอฟตแวร 

ประธานกรรมการจัดทําขอบเขตของงานและ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ 
ผูจัดการโครงการ 

กรรมการรางขอบเขตของงานและรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะพัสด ุ
ทีมงานอไจล 

เจาของงาน เจาของผลติภณัฑ 

เจาหนาท่ีพัสด ุ ผูประสานงานขามฟงกชัน 

เจาหนาท่ีพัสด ุ ผูดําเนินการ 

คณะกรรมการท่ีมีความรูเชิงลึก คนลักษณะ I ท่ีมีความรูเชิงลึก 

คณะกรรมการท่ีมีความรูเชิงกวาง คนประเภท T ท่ีมีความรูเชิงกวาง 

การประชุมการรางขอบเขตของงาน การทําซ้ํา (iteration) 

รายละเอียดความตองการ เรื่องราวผูใชงาน (user story) 

2. แผนผังแสดงเหตุและผล 

 แผนผังแสดงเหตุและผล (cause-and-effect diagram) หรือ แผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa 

diagram) หรือ แผนผังกางปลา (fishbone diagram) นิยมใชในการวางแผนปองกันขอผิดพลาดในการทํางาน เพ่ือ

ระบุสาเหตุของปญหาท่ีสามารถเกิดข้ึนได โดยสาเหตุตางๆ จะถูกจัดกลุมไวรวมเขาดวยกัน เพ่ือระบุและกําหนด

แนวทางของตนเหตุของปญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกัน โดยลักษณะการแสดงแผนผัง จะใชโครงรูปปลา โดยสวนหัวของปลา



จะเปนปญหา และสาเหตุของปญหาจะเปนสวนประกอบทางดานซาย ท่ีจัดแยกตามแนวของกางปลา โดยกางใหญ

จะเปนกลุมของปญหาหลัก และกางยอยจะเปนสาเหตุท่ีละเอียดลึกยอยลงไป ดังรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางแผนผังแสดงเหตุและผล (cause-and-effect diagram) 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

 ผลการดําเนินงาน 

 จากท่ีไดสัมภาษณผูบริหารและสนทนากลุมบุคลากรสํานักหอสมุด โดยสรุปปญหาการจัดทํา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานความรู ดานบุคคล ดานความ

ตองการ ดานระยะเวลา และดานรายละเอียดของพัสดุ ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 สรุปปญหาการจดัทํารายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงานในรูปแบบแผนผังกางปลา 



ตารางท่ี 2 สรุปปญหาท่ีเกิดขึ้นในลักษณะกระบวนการอไจลของการจัดทําขอบเขตงานในอดีต 

ประเด็นคําถามในการ

จัดทําขอบเขตงาน 

ระบบเครือขายหลัก เครื่องสแกนเนอร Centralized digital platform ครุภณัฑระบายความรอน ระบบเสียงประกาศ 

การแตงตั้ง

คณะกรรมการ 

มีการเปลี่ยนแปลง

ประธานและ

กรรมการ 

มีการเปลี่ยนแปลงประธานและ

กรรมการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

โครงการไมไดเปนคนใชพัสด ุ

มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

เน่ืองจากสํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศขอเปลี่ยนแปลง

บุคลากรในสังกัด 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

คนลักษณะ I ท่ีมี

ความรูเชิงลึก 

-ไมม-ี ไมมีบุคลากรท่ีมีความรูเชิงลึก ทําให

เกิดการวิจารณจากสาธารณชน 

-ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 

คนประเภท T ท่ีมี

ความรูเชิงกวาง 

-ไมม-ี -ไมม-ี มีบุคลากรท่ีมีความรูเชิงกวาง แต

ขอบเขตงานไมครอบคลมุหรือไม

ครบถวน 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

ระหวางการเผยแพร -ไมม-ี มีการทักทวง -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 

ระหวางการตรวจรับ 

เน่ืองจาก TOR 

-ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 

การอุทธรณ รองเรียน

กอนลงนามในสัญญา 

-ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี ผูยื่นขอเสนอท่ีไมไดรับการ

คัดเลือกยื่นอุทธรณ 

-ไมม-ี 

 

  



ตารางท่ี 3 สรุปปญหาท่ีเกิดขึ้นในลักษณะกระบวนการอไจลของการจัดทําขอบเขตงานในปจจุบัน 

ประเด็นคําถามในการจัดทํา

ขอบเขตงาน 

ระบบปองกันการนําหนังสือหาย กระบวนการอไจลระบบจดัเก็บขอมูลกลาง ระบบสาํรองขอมูลและเครื่องแมขายคอมพิวเตอร 

การแตงตั้งคณะกรรมการ -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 

คนลักษณะ I ท่ีมีความรูเชิงลึก ไมมีบุคลากรท่ีมีความรูเชิงลึก ทําใหเกิด

การวิจารณจากสาธารณชน 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

คนประเภท T ท่ีมีความรูเชิงกวาง -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 

ระหวางการเผยแพร  มีการทักทวงจํานวน 1 ครั้ง มีการทักทวงจํานวน 1 ครั้ง -ไมม-ี 

การอุทธรณ รองเรียนกอนมีการลง

นามในสัญญาซื้อขาย 

ไมชัดเจน ทําใหเกิดความลาชาและเกิด

คาปรับการสงมอบงานเปนจํานวน 5 วัน 

เก่ียวกับรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดุดังกลาว ซึ่งทําใหเกิดความลาชาในการลง

นามสัญญา และระยะเวลาการสงมอบงานไม

เปนไปตามแผนท่ีวางไว และตองเบิกจายเงิน

งบประมาณเหลื่อมป 

-ไมม-ี 

ระหวางการตรวจรับ เน่ืองจาก 

TOR 

มีความคลุมเครือในการตีความหมาย

ของ TOR 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

 



 จากน้ันวิเคราะหปญหากระบวนการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน โดย

สรุปปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงานท้ังในอดีตและปจจุบันตาม

แนวทางอไจล โดยปญหาท่ีพบสวนใหญเกิดจากบุคลากรสํานักหอสมุดไมมีความรูเชิงลึกเก่ียวกับพัสดุท่ีตองการ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงานไมครอบคลุม ทําใหเกิดความลาชาในการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน  ดังตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3   

 และเมื่อนํากระบวนการอไจลมาทดลองใชในข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หรือขอบเขตงานของสํานักหอสมุด โดยจากการตอบแบบสอบถามกอนและหลังใชงานแนวคิดอไจลของบุคลากร

สํานักหอสมุด จํานวน 42 คน พบวา การดําเนินงานในทุกดานดีข้ึน โดยเฉพาะการระบุความตองการของหนวยงาน

ชัดเจนข้ึนและงายตอการเขาใจอยางมาก อีกท้ังรายละเอียดของพัสดุมีความเหมาะสมกับการใชงาน งายตอการ

ตรวจรับพัสดุ สงผลใหเกิดความคุมคาในการใชงบประมาณ 

 

 อภิปรายผล 

 การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน โดยประยุกตใชแนวทางอไจล เปน

วิธีการชวยใหทํางานไดเร็วข้ึน โดยลดการทํางานท่ีเปนข้ันตอนและงานดานเอกสารลง และมุงเนนเรื่องการสื่อสารกัน

ในทีมใหมากข้ึน พรอมนํามาทดสอบและเก็บผลตอบรับตาง ๆ เพ่ือกลับไปแกไขปรับปรุง ซึ่งจะทําใหสามารถพัฒนา

กระบวนการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงานไดรวดเร็วและตอบโจทยผูใชงานมากข้ึน โดยได

นํากระบวนการอไจลมาทดลองใชในข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะงานจัดซื้อระบบสํารองขอมูล

และเครื่องแมขายคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด ซึ่งระหวางการประชุมไดมีการเลาเรื่องราวผูใชงาน (user story) 

ทําใหความตองการของพัสดุชัดเจนข้ึนทุกครั้งท่ีมีการประชุม มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงานตามลักษณะประเภท I (มีความรูเชิงลึก) และลักษณะประเภท T (มีความรูเชิง

กวาง) จากน้ันทบทวนงานยอนหลังและรายงานขอมูลสวนท่ียังคางทุกครั้งท่ีมีการประชุมในครั้งถัดไปโดยเจาของ

ผลิตภัณฑหรือผูประสานงาน และจะมีการนําความคิดเห็นใหมๆ เพ่ือจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ

ขอบเขตงานใหสมบูรณมากข้ึนตามแนวทางอไจล 

 จากผลการศึกษาพบวา การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงานท่ีผานมาไม

ชัดเจน การระบุรายละเอียดท่ีเขาใจยากและกํากวมท่ีปรากฏบอยครั้งในการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หรือขอบเขตงาน สงผลใหเกิดการดําเนินการลาชาและไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว ดังแสดงในรูปท่ี 4 

 และเมื่อนํากระบวนการอไจลมาทดลองใชในข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หรือขอบเขตงานของสํานักหอสมุด โดยจากการตอบแบบสอบถามกอนและหลังใชงานแนวคิดอไจลของบุคลากร

สํานักหอสมุด จํานวน 42 คน พบวา การดําเนินงานในทุกดานดีข้ึน โดยเฉพาะการระบุความตองการของหนวยงาน

ชัดเจนข้ึนและงายตอการเขาใจอยางมาก อีกท้ังรายละเอียดของพัสดุมีความเหมาะสมกับการใชงาน งายตอการ

ตรวจรับพัสดุ สงผลใหเกิดความคุมคาในการใชงบประมาณ ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 



 
รูปท่ี 4 ผลประเมินกอนการทดลองใชงานแนวคิดอไจล 

 

 
รูปท่ี 5 ผลประเมินหลังการทดลองใชงานแนวคิดอไจล 

 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

 สรุปผลการวิจัย 

 การนํากระบวนการอไจลมาประยุกตใชในการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขต

งาน ทําใหเจาของงานทราบและกําหนดความตองการชัดเจนข้ึน มีการระบุรายละเอียดของพัสดุท่ีเขาใจงายข้ึน มี

ความครอบคลุม ครบถวน ไดพัสดุท่ีตรงกับความตองการ ท้ังน้ีทําใหกระบวนการหลายๆ กระบวนการมีการทํางานท่ี

เร็วข้ึน ความซับซอนลดนอยลง อีกท้ังยังลดปญหาความขัดแยงกันภายในองคกรอีกดวย ซึ่งกระบวนการอไจล

สามารถใชในการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางในอนาคตตอไปได 

 ขอเสนอแนะ 
 กอนท่ีจะนํากระบวนการอไจลมาประยุกตใชในการจะจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ

ขอบเขตงาน เจาของงานจะตองทราบและกําหนดความตองการในการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีชัดเจน โดยจะตองศึกษา

เก่ียวกับพัสดุท่ีตองการและเตรียมการลวงหนาอยางถองแท 
 การนําไปใชประโยชน 
  1. สามารถนําแนวทางอไจลไปใชในกระบวนการจัดทําขอบเขตงานในอนาคตตอไปได จาก

ผลลัพธท่ีเห็นวาไดประโยชนเพ่ิมมากข้ึนในหลายๆ ดาน นอกจากน้ีสามารถนําไปประยุกตใชในกระบวนการอ่ืนได 

  2. แนวปฏิบัติท่ีไดทําใหบุคลากรสํานักหอสมุดสามารถจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ

ขอบเขตงาน ซึ่งสงผลใหไดพัสดุท่ีตรงกับความตองการ มีความถูกตอง เกิดความชัดเจน มีความโปรงใส เกิดความ

คุมคาตอการใชงบประมาณและเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 
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