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บทคัดย่อ 

 การผลิตในอุตสาหกรรมนั้นเป็นการน าวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑม์าผา่นกระบวนการต่างๆ เพื่อตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของลูกคา้ และสร้างผลก าไรใหแ้ก่บริษทั แต่การผลิตและการน าเขา้วตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ ์อาจ

มีส่วยท่ีไดรั้บความเสียหายได ้จากสาเหตุต่างๆทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก จึงตอ้งน าวตัถุดิบหรือ

ผลิตภณัฑท่ี์เสียหายจนไม่สามารถก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มและไม่สามารถสร้างก าไรใหแ้ก่บริษทัได ้ไปท าลายเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในส่วนอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้คงคลงั และลดค่าใชจ่้ายในการดูแลสินคา้ และ

เพื่อสามารถน าพื้นท่ีส่วนท่ีจดัเก็บวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์เสียหายไปใชป้ระโยชน์ในการจดัเก็บวตัถุดิบหรือ

ผลิตภณัฑท่ี์สามารถน าไปใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการท า Scrap ของวตัถุดิบหรือ

ผลิตภณัฑท่ี์เกิดความเสียหายและไม่สามารถน ามาซ่ึงการก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มได ้และอตัราการเกิด Scrap จาก

ปัจจยัต่างๆ ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการ การท า Scrap เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการปฏิบติังาน 

1. บทน ำ 

วตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์ผา่นกระบวนการเพิ่มมูลค่า ก็ไม่สามารถน ามาซ่ึงการใชง้านท่ีเกิดประโยชน์

หรือไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้เน่ืองจากเกิดปัญหาดา้นคุณภาพ (Quality) จาก

เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคจ์ะใหเ้กิดขึ้นกบัวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ ์อาทิเช่น ความเสียหายจากการขนส่ง 

(Transportation) ความเสียหายจากการจดัเก็บสินคา้คงคลงั (Inventory Management) โดยวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์

ท่ีเกิดความเสียหายจากกรณีดงักล่าว ไม่สามารถน ามาใชเ้พื่อเป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑซ่ึ์งก่อใหเ้กิดการ

เพิ่มมูลค่าได ้หรือไม่สามารถน าผลิตภณัฑท่ี์ผา่นกระบวนการผลิตมาใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ได ้จะตอ้งถูกน าไปท าลายทิ้ง (Scrap) เพื่อไม่ใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีสูญไปกบัวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์เสียหาย ลด

ค่าใชจ่้ายดา้นการจดัเก็บสินคา้คงคลงั ลดพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ และลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ ใน

กรณีน้ีภายในโรงงานมีการใชร้ะบบ SAP เพื่ออ านวยความสะดวกในการช่วยติดตามสถานะของวตัถุดิบหรือ



ผลิตภณัฑท่ี์เสียหาย การใชร้ะบบเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกเช่นน้ี ก่อใหเ้กิดการท างานท่ีเป็นระบบ และ

สามารถตรวจสอบประวติัยอ้นหลงัไดเ้ม่ือเกิดปัญหาขึ้นในภายหลงั 

2. ทบทวนวรรณกรรม ( Literature review ) 

2.1 จุดเร่ิมตน้ความส าเร็จและประวติัความเป็นมาของบริษทั โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) จ ากดั 

 โรเบิร์ต บ๊อช ปรารถนาท่ีจะเป็นนายตวัเอง ในปี พ. ศ. 2429 โรเบิร์ต บ๊อช ไดเ้ปิด "ศูนยว์ิศวกรรมเพื่อ

ความแม่นย  าทางกลศาสตร์และวิศวกรรมไฟฟ้า" ขึ้นท่ีเมืองชตุทการ์ท ถือเป็นตน้ก าเนิดของบริษทัท่ีด าเนิน

กิจการทัว่โลกในทุกวนัน้ี ตั้งแต่เร่ิมตน้ บริษทัแห่งน้ีก็มีลกัษณะโดดเด่นเป็นพิเศษทางดา้นความแขง็แกร่งของ

นวตักรรมและพนัธสัญญาต่อสังคม  

 บ๊อชไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ปัจจุบนั บ๊อชสร้างความหลากหลายใน

ธุรกิจถึงส่ีดา้น ไดแ้ก่ โซลูชัน่ส์แห่งการขบัเคล่ือน เทคโนโลยอุีตสาหกรรม สินคา้อุปโภคบริโภค และ

เทคโนโลยพีลงังานและอาคาร บริษทัมีโรงงานผลิตในธุรกิจโซลูชัน่ส์แห่งการขบัเคล่ือนถึงสองแห่ง พร้อมทั้ง

ศูนยวิ์จยัและพฒันา อีกทั้งส านกังานขายและศูนยบ์ริการส าหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกและเคร่ืองจกัรในจงัหวดั

ระยอง ในปีท่ีผา่นมา ในประเทศไทย บ๊อช มีพนกังานมากกวา่ 1,500 คน 

 2.2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการ Scrap ส่วนสูญเสีย 

การใหสิ้ทธิประโยชน์ยกเวน้อากรขาเขา้ ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น ท่ีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ 

เพื่อใชผ้ลิต ผสม หรือประกอบผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการส่งออก วตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นนั้น อาจมีส่วนสูญเสีย

เกิดขึ้น ไม่วา่จะเกิดขึ้นในขณะน าเขา้ก่อน หรือระหวา่งกระบวนการผลิต ตลอดจนผลิตเป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป

แลว้ แต่เกิดความช ารุดเสียหาย หรือไม่ไดม้าตรฐาน ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 

ป.5/2543 ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2543 เร่ือง เง่ือนไขและวิธีการส าหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวตัถุดิบตาม

มาตรา 36 (1) ระบุความหมายของส่วนสูญเสียไวว้า่ “ส่วนสูญเสีย” 

2.3 แนวคิดทฤษฎี 5 why analysis หรือ Why Why analysis 

 Why Why Analysis คือเคร่ืองมือวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาดว้ยการถามหาสาเหตุดว้ยค าวา่ 

Why หรือท าไมเพื่อหาวา่สาเหตุของปัญหามาจากอะไรและถามซ ้าเพื่อหาวา่ท าไมสาเหตุดงักล่าวจึงเกิดขึ้นได้



และจะถามซ ้าไปเร่ือย ๆ 5 คร้ังหรือจนกวา่จะพบสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท าใหอี้กช่ือของ Why Why Analysis 

คือ 5 Why Analysis 

2.4 แนวคิดทฤษฎีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด Kaizen 

Kaizen เป็นแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการบริหารการจดัการการอยา่งมีประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้ท่ีการมีส่วน

ร่วมของพนกังานทุกคน ร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานใหดี้ขึ้นอยูเ่สมอ หวัใจส าคญัอยูท่ี่ตอ้งมี การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด (Continuous 

Improvement) 

3. วิธีกำรวิจัย 

 3.1 ศึกษากระบวนการ และขั้นตอนการท า Scrap ของแผนกโลจิสติกส์ ในส่วนงาน Material 

Requirement Planning 

 3.2 ศึกษาประโยชน์ท่ีบริษทั โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั จะไดห้ากมี

การ Scrap เกิดขึ้น 

 3.3 ศึกษาสาเหตุของการเกิดการ Scrap ของวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มแก่

บริษทัได ้

4. ผลกำรวิจัย 

การ Scrap เป็นการทิ้งท าลายวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์เสียหายและไม่สามารถก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มหรือไม่

สามารถสร้างผลก าไรใหแ้ก่บริษทัได ้ในการ Scrap แต่ละคร้ังจะมีการบนัทึกเอกสารไวใ้นไฟลก์ลางและระบบ

ของบริษทัทุกคร้ัง เพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบยอ้นหลงัไดใ้นกรณีท่ีมีปัญหา และการ Scrap วตัถุดิบหรือ

ผลิตภณัฑท์ุกกรณีจะมีการบนัทึกไวใ้นระบบ SAP จะระบุทั้งวนัเวลา และผูท่ี้ด าเนินการ จึงสามารถท่ีจะ

ตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัในแต่ละช่วงเวลาได ้รวมถึงระบบ SAP จะช่วยในการอ านวยความสะดวกในการดึง

ขอ้มูลในแต่ละช่วงเวลาเพื่อน ามาแสดงผลอตัราการ Scrap ในแต่ละช่วงเวลาได ้

ขณะท่ีผูว้ิจยัไดมี้ส่วนช่วยในการรับผิดชอบการท าเอกสาร Scrap ไดท้ าการศึกษากการปฏิบติังานจริง 

จึงไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอน ประโยชน์ และการเปล่ียนแปลงไปของกระบวนการของการท า Scrap ในช่วงแรกนั้น 

การท า Scrap ของบริษทั เป็นการท าเอกสารผา่นกระดาษทั้งหมด ทั้งในเอกสารท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติั และ



หลกัฐานเพื่อยนืยนัความเสียหาย แต่เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลใหก้ารด าเนินเอกสารล่าชา้ พนกังาน

ในออฟฟิศส่วนใหญ่มีการปรับรูปแบบการท างานเป็นการท างานท่ีบา้น โดยแบ่งทีมการเขา้ท างานในบริษทั 

หรือบางทีมมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานเป็นการท างานท่ีบา้นทั้งหมด จึงส่งผลใหก้ารด าเนินเอกสาร

ล่าชา้ เพราะการเขา้ท างานในบริษทัไม่พร้อมเพรียงกนั การยืน่เอกสารเพื่อขออนุมติัการท า Scrap จึงล่าชา้ไปดว้ย 

ในเวลาต่อมาบริษทัจึงปรับรูปแบบการท า Scrap ให้เปล่ียนมาท าเอกสารทุกอยา่งผา่นระบบของบริษทั มีการวาง

ไฟลใ์นโฟลเดอร์กลางเพื่อการตรวจสอบท่ีโปร่งใส และสามารถแสดงรายการท่ีท า Scrap ยอ้นหลงัได ้การ

อนุมติัผา่นระบบของบริษทัถูกน ามาใชเ้พื่อง่ายต่อการอนุมติั หากตอ้งท างานท่ีบา้น สะดวกต่อการอนุมติัของผูท่ี้

มีอ านาจในกรณีนั้นๆ และผูท่ี้มีความประสงคจ์ะท าการ Scrap สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นของการลดการใชก้ระดาษแลว้เปล่ียนมาท าเอกสารทุกอยา่งผา่นระบบของ

บริษทั สามารถลดตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัและลดตน้ทุนในการดูแลสินคา้ เพื่อน าความสามารถในการ

จดัเก็บสินคา้คงคลงัและการดูแลสินคา้ ไปใชป้ระโยชน์กบัวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์สามารถน ามาเพิ่มมูลค่าและ

แสวงหาผลก าไรใหบ้ริษทัไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากประโยชน์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น การเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว สามารถลดเวลาในการด าเนินเอกสาร ลดการท างานท่ีซ ้าซอ้น เพราะสามารถตรวจสอบการท า Scrap 

ยอ้นหลงัได ้เพื่อน าเวลาไปปฏิบติังานในส่วนอ่ืนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ลดการสัมผสัตามมาตรการโควิด-19 ท่ี

บริษทัค่อนขา้งให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของพนกังานเป็นอยา่งยิง่  

จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาอตัราการ Scrap แต่ละเดือนต่ออตัราการ Scrap ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี 

นบัตั้งแต่เดือนกนัยายน 2020 - เดือนกนัยายน 2021 แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนตุลาคม 2020 มีอตัราการ Scrap สูง

ท่ีสุด คิดเป็น 57.08 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราการ Scrap ทั้งหมด เดือนกุมภาพนัธ์ 2021 มีอตัราการ Scrap สูง

รองลงมา คิดเป็น 14.51 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราการ Scrap ทั้งหมด และในเดือนมีนาคม 2021 มีอตัราการ Scrap 

นอ้ยท่ีสุด คิดเป็น 0.57 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราการ Scrap ทั้งหมด โดยการเก็บรวมรวมขอ้มูลเพื่อท ากราฟดงักล่าว

นั้น เป็นขอ้มูลการ Scrap รวมทุกสาเหตุท่ีส่งผลใหเ้กิดความเสียหายแก่วตัถุดิบหรือผลิตภณัฑใ์นทุกกรณีท่ีถูก

บนัทึกไวใ้นระบบ SAP จากการศึกษากราฟขา้งตน้ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ในเดือนตุลาคม 2020 ท่ีมีอตัราการ 

Scrap สูงท่ีสุด คิดเป็น 57.08 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราการ Scrap ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทัจะมีการนบัสตอ็กส้ิน

ปี จึงอาจมีการจดัการกบัวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มและไม่สามารถท าใหเ้กิดผล

ก าไรแก่บริษทัได ้จึงมีการ  Scrap เกิดขึ้น เพื่อท าลายวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์หล่านั้น และสามารถลดตน้ทุนใน

ส่วนอ่ืนๆ เช่น ตน้ทุนการเก็บสินคา้คงคลงั การดูแลสินคา้  เป็นตน้ รวมไปถึงการเพิ่มประโยชน์ในการใชพ้ื้นท่ี

คลงัสินคา้ เพื่อจดัเก็บวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์สามารถน ามาสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัได้ 



5. อภิปรำยและสรุปผลวิจัย ( Discussion/Conclusion ) 

 ผลการศึกษากระบวนการ และประโยชน์ของการท า Scrap ของบริษทั โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้ิจยัไดศึ้กษากระบวนการท าเอกสาร Scrap ทุกขั้นตอนอยา่งละเอียด แต่เดิมท่ี

เคยใชก้ารด าเนินเอกสารดว้ยการใชก้ระดาษ ในปัจจุบนัคงเหลือไวเ้พียงแค่การท าไฟลเ์อกสารท่ีจะตอ้งบนัทึกใน

ไฟลก์ลางของแผนก เพื่อป้องกนัความผิดพลาด และตรวจสอบยอ้นหลงัไดเ้ท่านั้น มีการเปล่ียนแปลงการยืน่ขอ

อนุมติัในการท า Scrap ดว้ยการน าระบบของบริษทัเขา้มาประยกุตใ์ช้แทน ผูท่ี้มีความประสงคท่ี์จะด าเนิน

เอกสารการ Scrap วตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ ์สามารถยืน่ขออนุมติัเอกสารผา่นระบบไดอ้ยา่งสะดวกสบายกวา่

เม่ือก่อน และง่ายต่อการอนุมติัของผูมี้อ  านาจอนุมติัในกรณีนั้นๆ การ Scrap วตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ ์ไม่เพียงแต่

เป็นการท าลายวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลก าไรแก่บริษทัเพียงเท่านั้น แต่สามารถลด

ตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัและลดตน้ทุนในการดูแลสินคา้ เพื่อน าความสามารถในการจดัเก็บสินคา้คง

คลงัและการดูแลสินคา้ ไปใชป้ระโยชน์กบัวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์สามารถน ามาเพิ่มมูลค่าและแสวงหาผลก าไร

ใหบ้ริษทัไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงเม่ือปรับเปล่ียนกระบวนการท า Scrap 

 



6. กติติกรรมประกำศ 

 รายงานปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีประสบความส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยผ์รณกษม อินทรทตั 

ท่ีช้ีแนะแนวทางในการท ารายงานและช่วยแกไ้ขรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนช่วยใหค้  าปรึกษาเป็นอยา่งดี และใส่

ใจกบัรายงานน้ีเป็นอยา่งมาก ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้ิจยัไดรั้บการสนบัสนุนและไดรั้บโอกาสจากบริษทั โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลย ี(ประเทศ

ไทย) จ ากดั เพื่อเขา้ปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน 2564 ถึง 17 ธนัวาคม 2564 และมีส่วนร่วมในการ

ดูแลรับผิดชอบในการด าเนินเอกสารต่างๆ และอนุญาตให้น าขอ้มูลบางส่วนมาใชใ้นการท ารายงานปฏิบติัสหกิจ

ฉบบัน้ี ตลอดจนบุคลากรท่ีใหค้วามสนบัสนุนในการตอบค าถามและขอ้สงสัย ผูวิ้จยัจึงใคร่ขอขอบพระคุณ 

บริษทั โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั มา ณ ท่ีน้ี 
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