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4. ตนทุนโลจิสติกสรีเวอรส  (Reverse Logistics) 
 
4.1 บทนํา 
 การสํารวจตนทนุโลจิสติกสรีเวอรส   ไดดําเนินการสํารวจเชิงปริมาณตั้งแตป 1999    มีกลุมเปาหมายในการสาํรวจคือ  
สถานประกอบการที่มีตนทุนโลจสิติกสรีเวอรสรวมอยูในตนทุนโลจสิตกิสที่ไดคาํนวณไวใน  “ตารางตนทุนโลจิสติกส”    
ซึ่งเปนผลขอมลูจากการสํารวจเบื้องตน (การสํารวจเชิงคุณภาพ)  ที่ไดดําเนินการในป  1997  และป 1998   
 ในการสํารวจนี้  ไดแบงขอบเขตงานโลจิสติกสรีเวอรสออกเปน  4 สาขาคือ  “การสงสินคาคืน/การสงกลบั”  “การ
เก็บคืน”   “การรีไซเคลิ”   “การทําลายทิง้”    (กรุณาดูคําอธิบายประกอบดานลาง)    และตั้งคําถามเกี่ยวกบัตนทุนโลจิสตกิส
รีเวอรส  ในแตละหมวดคาใชจายตามฟงกชั่นงานโลจสิตกิส  (คาขนสง   คาเก็บรักษา   คาบรรจุหบีหอ   คาขนถาย   คาใช
จายในการบรหิารจัดการงานโลจสิติกส) 
 
1    คาใชจายโลจิสติกสดานการ

สงสินคาคืน/การสงกลบั 
....... คาใชจายในงานโลจิสตกิสที่เกดิขึ้นจากการสงสนิคาคืน/การสงสินคากลับ

จากปลายทางที่ไดจดัสงสินคาไป (รวมถึงผูบริโภค) 

2    คาใชจายโลจิสติกสดานการ
เก็บคืน 

....... คาใชจายในงานโลจิสตกิสที่เกดิขึ้นจากการเก็บคนืภาชนะ (พาเลท  รวมถึง
วัสดุตาง ๆ ที่ใชในการขนสง เชน ภาชนะบรรจุ ฯลฯ) จากปลายทางที่ไดจัดสง
สินคาไป  (รวมถึงผูบริโภค)  เพื่อนําภาชนะเหลานั้นกลับมาใชใหม    

3    คาใชจายโลจิสติกสดานการ 
รีไซเคิล 

....... คาใชจายในงานโลจิสตกิสที่เกดิขึ้นจากการนาํภาชนะ  (พาเลท  รวมถึงวัสดุ
ตาง ๆ ที่ใชในการขนสง เชน ภาชนะบรรจุ ฯลฯ)  หรือวัสดุสิ้นเปลือง (เชน 
โฟมใชในการบรรจุหีบหอ)  หรือผลิตภัณฑที่ใชแลว ฯลฯ  กลับมาใชเปน
วัตถุดิบ/ชิ้นสวนอีกครั้ง  (นํากลับมาใชเปนทรัพยากรใหม) 

4    คาใชจายโลจิสติกสดานการ
ทําลายทิ้ง 

....... คาใชจายในงานโลจิสตกิสที่เกดิขึ้นจากการทาํลายทิ้งผลติภัณฑ  หรือภาชนะ  
(พาเลท  รวมถึงวัสดุตาง ๆ ที่ใชในการขนสง เชน ภาชนะบรรจุ ฯลฯ)  หรือ
วัสดุสิ้นเปลือง (เชน โฟมใชในการบรรจุหีบหอ) หรือผลิตภัณฑที่ใชแลว ฯลฯ 
      
รวมถึงคาใชจายโลจิสตกิสที่เกดิจากการทําลายทิ้งที่ปลายทางที่ไดจัดสงสิน
คาไป  และการนํากลับมาทาํลายทิ้งที่บริษัท  (สวนคาใชจายโลจสิติกสที่เกี่ยว
กับของเสีย  หรือขยะ ฯลฯ ที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลิต  ไมนํามาคํานวณไว
ใน “ตารางตนทุนโลจิสติกสรีเวอรส”    แตจะนําไปคํานวณใน “ตารางตน
ทุนโลจิสติกส” 
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4.2 วิธีการคํานวณ 
 การคาํนวณสัดสวนตนทุนโลจิสติกสรีเวอรสตอตนทุนโลจิสติกสรวม   มีขั้นตอนการคาํนวณดังนี้ 
 
1) คํานวณหา  “สัดสวนตนทุนโลจสิตกิสรีเวอรสตอตนทุนโลจสิติกสรวม  ของสถานประกอบการแตละแหง”  โดยนํา  

“ตนทุนโลจิสตกิสรีเวอรส”  หารดวย  “ตนทุนโลจิสติกสรวม” 

 
คาใชจายโลจิสติกส 
ดานสนิคาสงคนื/การ

สงกลับ 

คาใชจายโลจิสติกส
ดานการเก็บคืน 

คาใชจายโลจิสติกส 
ดานการรีไซเคิล 

คาใชจายโลจิสติกส 
ดานการทําลายทิ้ง รวม 

คาขนสง a11/Z a12/Z a13/Z a14/Z  

คาเก็บรักษา b21/Z b22/Z b23/Z b24/Z  

คาบรรจุหีบหอ c31/Z c32/Z c33/Z c34/Z  

คาขนถาย d41/Z d42/Z d43/Z d44/Z  

คาใชจายในการ
บริหารจัดการงาน
โลจิสติกส 

e51/Z e52/Z e53/Z e54/Z  

รวม      

 
2) คํานวณหา  “คาเฉลี่ยของสดัสวนตนทุนโลจิสติกสรีเวอรส   ตอตนทุนโลจิสติกสรวม  ของสถานประกอบการแตละแหง”  

จากที่คาํนวณได   จากนั้นรวมผล 

 
คาใชจายโลจิสติกส 
ดานสนิคาสงคนื/การ

สงกลับ 

คาใชจายโลจิสติกส
ดานการเก็บคืน 

คาใชจายโลจิสติกส
ดานการรีไซเคิล 

คาใชจายโลจิสติกส
ดานการทาํลายทิ้ง รวม 

คาขนสง เฉลี่ย  (a11/Z) เฉลี่ย  (a12/Z) เฉลี่ย  (a13/Z) เฉลี่ย  (a14/Z) รวม 
(คาขนสง) 

คาเก็บรักษา เฉลี่ย  (b21/Z) เฉลี่ย  (b22/Z) เฉลี่ย  (b23/Z) เฉลี่ย  (b24/Z) รวม 
(คาเก็บรักษา) 

คาบรรจุหีบหอ เฉลี่ย  (c31/Z) เฉลี่ย  (c32/Z) เฉลี่ย  (c33/Z) เฉลี่ย  (c34/Z) รวม 
(คาบรรจุหีบหอ) 

คาขนถาย เฉลี่ย  (d41/Z) เฉลี่ย  (d42/Z) เฉลี่ย  (d43/Z) เฉลี่ย  (d44/Z) รวม 
(คาขนถาย) 

คาใชจายในการ
บริหารจัดการงาน
โลจิสติกส 

เฉลี่ย  (e51/Z) เฉลี่ย  (e52/Z) เฉลี่ย (e53/Z) เฉลี่ย  (e54/Z) รวม 
(คาควบคุมจัดการฯ) 

รวม 
รวม 

(คาใชจายโลจิสติกส 
ดานสินคาสงคืน/ฯ) 

รวม 
(คาใชจายโลจิสติกส 
ดานการเก็บคืน) 

รวม 
(คาใชจายโลจิสติกส 
ดานการรีไซเคิล) 

รวม 
(คาใชจายโลจิสติกส 
ดานการทําลายทิ้ง) 

รวม 
(คาใชจายโลจิสติกสรีเวอรส /

ตนทุนโลจิสติกสรวม) 
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4.3 ผลการสํารวจ 
1) จํานวนคําตอบ  (จํานวนสถานประกอบการ)  ที่มีผลใชเปนขอมูลได   
 ในการประมวลผลแบบสอบถาม  จะพิจารณาวา  แบบสอบถามที่มีการกรอกอยางนอย 1 แหง  (ถึงแมจะไมตอบคําถาม
ของรายการคาใชจายทั้งหมดกต็าม)  นับวาเปนแบบสอบถามที่มผีลใชเปนขอมูลได   ซึ่งจากจํานวนตอบแบบสอบถาม 194 แหง    
มีสถานประกอบการที่ใหขอมลูในหัวขอนี้ 81 แหง  (41.8%)  (กรุณาดูแผนภาพที่  2-24 ประกอบ) 
 
แผนภาพที่  2-24   สถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามเกีย่วกับตนทุนโลจิสติกสรีเวอรส   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) สัดสวนตนทุนโลจิสติกสรีเวอรส  ตอตนทุนโลจิสติกส  
 ในการสํารวจป  2004   พบวาสัดสวนตนทุนโลจิสติกสรีเวอรสตอตนทุนโลจิสตกิส  คิดเปน 3.50% (แผนภาพที ่ 2-
25)    นอกจากนีจ้ะเห็นวา  ตนทุนโลจิสติกสรีเวอรสโดยรวม และคาใชจายโลจิสติกสดานการเกบ็คืน  มีตัวเลขที่สูงกวาการ
สํารวจในป  2003 เล็กนอย 
 เมื่อวิเคราะหดูในรายละเอียดจะเห็นวาคาใชจายโลจิสติกสใน  “การสงสินคาคนื/การสงกลับ” คิดเปน 1.60%     
“การเก็บคืน”  คิดเปน  1.34%    “การรีไซเคลิ” คิดเปน  0.20%   และ “การทําลายทิ้ง” คิดเปน 0.36% 
 นอกจากนี้  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงตั้งแตป 1999 จนถึงป 2004  มีการเปลีย่นแปลงอยูในชวง 3.0%-4.0% 
 

41.3%

54.8%

57.7%

56.8%

41.8%

58.7%

45.2%

42.3%

43.2%

58.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ป  2000  (N=286) 

ป  2001  (N=217) 

ป  2002  (N=220) 

ป  2003  (N=190) 

ป  2004  (N=194) 

สถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยว
กับตนทนุโลจิสติกสรีเวอรส 

สถานประกอบการที่ไม
ตอบคําถามนี ้

N=118

N=127

N=108

N=119

N=81
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แผนภาพที่  2-25   สัดสวนตนทุนโลจิสตกิสรีเวอรสตอตนทนุโลจิสติกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) สัดสวนโครงสรางในตนทุนโลจิสติกสรีเวอรส   จําแนกตามฟงกช่ันงานโลจิสติกส   
 แผนภาพที่  2-26   แสดงสดัสวนโครงสรางคาใชจายตามฟงกชั่นงานโลจิสตกิสในตนทุนโลจิสตกิสรีเวอรสแตละ
สาขา   จะเห็นไดวา  “คาใชจายดานการขนสง”  จะมีสัดสวนที่สูงที่สดุในทุกสาขา 
 
แผนภาพที่  2-26   สัดสวนโครงสรางคาใชจายตามฟงกชั่นงานโลจิสติกสในตนทุนโลจิสติกสรีเวอรสแตละสาขา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.81% 3.95%
3.70%

3.36% 3.50%

1.63% 1.60%

1.29% 1.34%

0.40% 0.43% 0.46%
0.42%

3.77%

1.42%

1.71%1.59% 1.52%

0.82%

1.64%

1.54%1.53%

0.20%0.42%0.30%
0.36%0.48%0.39%

0.30% 0.27%0.00%
ป 1999 

(N=120)
ป 2000 

(N=118)
ป 2001 

(N=119) 
ป 2002

(N=127)
ป 2003

(N=108)
ป 2004
(N=81)

ตนทนุโลจิสติกสรีเวอรสรวม  

คาใชจายโลจิสติกสดานการสงคืน/การสงกลับ 
(N=67) 

คาใชจายโลจิสติกสดานการเก็บคนื
 (N=31) 

คาใชจายโลจิสติกสดานการรีไซเคิล
(N=23) 

คาใชจายโลจิสติกสดานการทาํลายทิง้
 (N=42) 

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

81.6%

91.0%

75.6%

70.2%

6.3% 

6.1%

8.3% 

4.3% 

8.3% 

4.6% 

9.5%

2.5% 

9.4%

11.9%

0.6% 

1.3% 

0.4%

0.1%

4.2% 

3.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

คาใชจายโลจิสติกสดาน 
การสงคนื/การสงกลับ  (N=67) 

คาใชจายโลจิสติกสดาน 
การเก็บคืน  (N=31) 

คาใชจายโลจิสติกสดาน 
การรีไซเคิล  (N=23) 

คาใชจายโลจิสติกสดาน 
การทาํลายทิ้ง  (N=42) 

คาขนสง คาเก็บรักษา คาบรรจุหีบหอ คาขนถาย คาใชจายในการบรหิารจัดการงานโลจสิติกส 


