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บทนํา 
 

 โลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics) Rogers and Tibben-Lembke,  Fleischmann และ  Stock  ก็ไดใหคํานิยาม
เปนไปในทิศทางเดียวกันวา  เปนการเคล่ือนยายสินคาหรือวัตถุดิบในทิศทางยอนกลับโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางมูลคา 
หรือใชประโยชนในมูลคาสินคาที่มีอยู หรือเพ่ือทําลายทิ้งอยางเหมาะสม    
     สภาผูบริหารโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics Executive Council)  ไดใหคํานิยามของโลจิสติกสยอนกลับ
วาเปนกระบวนการวางแผน การประยุกตใช และควบคุมการไหลของวัตถุดิบ สินคาคงคลัง สินคาสําเร็จรูป และขอมูลที่
เก่ียวของจากจุดที่ทําการบริโภค (Point of Consumption) มายังจุดเริ่มตน (Point of Origin) เพ่ือทําการกําจัดอยางมี
ประสิทธิภาพ หรือ ดึงมูลคาเพ่ิมของสินคาน้ีไดอีก 
 โดยสรุป โลจิสติกสยอนกลับ Reverse logistics เปนกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส Logistics  หมายถึง
กระบวนการวางแผน เตรียมการและความคุมการไหลของวัตถุดิบ  ช้ินสวนที่อยูในกระบวนการผลิต สินคาสําเร็จรูป และ
ขอมูลที่เก่ียวของกับผูบริโภคมายังผูผลิตเพ่ือนํามาใชประโยชนหรือนําไปกําจัดอยางเหมาะสม โดยจะครอบคุมถึงการรับ
สินคาในกรณีที่สินคาเสียหาย  สินคาเหลือคางสตอกและสินคาที่ถูกเรียกคืน 
 
 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงคของการทําโลจิสติกสยอนกลับ        
Reverse Logistics 
 สาม า รถส รุป วัต ถุป ระสงค ขอ งก า รทํ า             
โลจิสติกสยอนกลับ Reverse Logistics ไดเปน 4 ขอดังน้ี 

1. เพ่ือสงคืนสินคา ในกรณีที่ ลูกคาไมพอใจใน
สินคา หรือสินคาไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือ
สินคาที่จะตองสงซอมที่โรงงาน 

2. เพ่ือเรียกคืนสินคา ในกรณีที่สินคามีปญหาและ
ทางผูผลิตเรียกสินคาเหลาน้ันคืน 
 
 

 
3. เพ่ือรีไซเคิล ในกรณีที่ตองการนําสินคาที่ใช

งานเรียบรอยแลวกลับเขาสูกระบวนการแยก
วัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได  เชน การ
แยกเหล็กหรือทองแดงจากมอเตอรที่เสียแลว
ออกมาเพ่ือนํากลับไปหลอมใชใหม 

4. เพ่ือทําลาย ในกรณีที่สินคาที่หมดอายุการใช
ง านจะตอง ถูกทํ าลายอย าง ถูก วิธี เ พ่ือลด
มลภาวะที่จะเกิดตามมาเม่ือทําลายอยางผิดวิธี 

 
 

 
รูปท่ี 2  Three Step Focused Approach for Reverse Logistics Process 
ที่มา : http://lswsolutions.blogspot.com/2011/06/reverse-logistics.html 

 
ความสําคัญของ Reverse Logistics 
 มูลคาของโลจิสติกสยอนกลับในประเทศ
สหรัฐอเมริกาอยูที่ประมาณ 58,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปน 0.5% ของ GDP และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
ตัวอยางเชน บริษัทผูผลิตรถยนตตางๆ ดําเนินการนํา
ช้ินสวนของรถยนตที่หมดอายุการใชงานมาใชประโยชน 
สินคาอิเล็กทรอนิกสที่มีวัตถุอันตรายไมวาจะเปนสาร
ตะก่ัวหรือปรอท ซึ่งถูกนําไปทิ้งทุกปน้ัน บริษัทช้ันนํา 
เชน Apple Sony หรือ Dell ไดเริ่มโครงการนํากลับมาใช
ใหม โดยที่อัตราการนํากลับมาใชจะอยูที่ 5% ถึง 50%  

 
ขึ้นอยูกับในอุตสาหกรรม นอกจากน้ีโลจิสติกสยอนกลับ 
Reverse Logistics มีความนาสนใจมากขึ้นเน่ืองจากราคา
สินคาในตลาดโลกที่มีมูลคาสูงขึ้น ซึ่งบริษัทตางๆ จะนํา
หลักการของโลจิสติกสยอนกลับมาใช เ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันขององคกร ลดตนทุนในโซ
อุปทาน และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ปจจุบันโล
จิสติกสยอนกลับ Reverse Logistics ถูกโยงเขากับเรื่อง
ของสิ่งแวดลอม เรื่องที่ถูกโยงเขาโดยตรงคือเรื่องของ 
Green Laws ซึ่งเปนผลมาจากการท่ีปจจุบันเริ่มมีการ



 

 

คํานึงถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งหลายๆ ประเทศในยุโรป 
และประเทศแคนาดาไดบังคับใชกฎหมายในการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง  
 โลจิสติกสยอนกลับ Reverse Logistics เปน
สวนหน่ึงของซัพพลายเชนที่หลายฝายไดหันมาใหความ
สนใจมากขึ้นเปนลําดับ  ดวยเหตุผลที่สินคามีความ
จําเปนตองสงคืนจากผูบริโภคไปสูจุดจําหนายสินคา 
หรือผูผลิตสินคา และผูสงมอบวัตถุดิบ ดวยเหตุผลมี
สินคาจํานวนมากที่ไมสามารถจําหนายได  สินคามี
ขอบกพรอง  สินคาสงมอบผิดประเภท ผิดขนาด  สินคา
ขายดีในพ้ืนที่หน่ึงแตกลับขายไมไดในอีกพ้ืนที่หน่ึง 
หรืออาจจะเปนเพราะสาเหตุดานสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยของผูบริโภค ดังจะเห็นจากตัวอยางของบริษัท 
Dell  ขอใหผูบริโภคสงคืนแบตเตอรี่ที่ติดไปกับ     
โนตบุคบางรุนที่จะระเบิดเปนอันตรายตอลูกคาได   หรือ
ในกรณีแบตเตอรี่โทรศัพทยี่หอโนเกีย รุน BL-5C ที่มี
การตรวจสอบพบวามีสินคาล็อตที่ไมไดมาตรฐานหลุด
ออกมาจําหนาย ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดอันตรายได 
โดยทางศูนยโนเกียไดเซ็ตระบบทางอินเตอรเนต เพ่ือให
ลูกคาไดเขาไปตรวจสอบหมายเลขแบตเตอรี่ของตนวา
อยูในกลุมเสี่ยงหรือไม และสามารถเอากลับไปเปล่ียน
คืนไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ จากกรณีก็จะเห็นไดวา
ทางโนเกียเมื่อประสบปญหาสินคาไมไดมาตรฐานก็
สามารถจัดการในเรื่องโลจิสติกสยอนกลับ Reverse 
Logistics ใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการใช
บริการ ซึ่งจะชวยรักษาความเช่ือมั่นของลูกคาใหคงอยู
ได    หรือกรณีของ  บริษัทโฮยากลาสดิสต  ซึ่งผลิต 
Substrate (แผนแกว) เพ่ือนําไปเคลือบ Media อันเปน
สวนประกอบหน่ึงใน Hard disk โดยสินคาจะมีสเปคที่
คอนขางละเอียด ทั้งในเรื่องขนาด ลักษณะของผิวแกว 
และความสะอาด บอยคร้ังที่ทางบริษัทจะถูกสงสินคา
กลับจากลูกคาอันเน่ืองมาจากๆ หลายๆเหตุผล เชน ผล
การตรวจสอบ Incoming แลวพบขอบกพรอง ลูกคาจะ

ทําการสงกลับสินคาล็อตน้ันทั้งหมดกลับมาเปล่ียน หรือ
เมื่อลูกคานําสินคาที่ไดเขาสูกระบวนการผลิตของตน
แลวเกิดปญหาหรือสงผลใหคุณภาพผลิตภัณฑสุดทายมี
ความแปรปรวนสูง ซึ่งทางลูกคาเช่ือวาสวนหน่ึงมาจาก
วัตถุดิบ Substrate ดังน้ันลูกคาจะสงตัวอยางในล็อตน้ัน 
กลับมาใหวิเคราะหหาสาเหตุรวมกัน หรืออีกกรณีที่ทาง
บริษัทไดตรวจผลปญหาคุณภาพหลังจากไดทําการ 
Shipping สินคาไปแลว ทางบริษัทจะเขาไปช้ีแจงเพ่ือขอ
เรียกคืนสินคาล็อตน้ันๆ แลวทําการจัดสงสินคาล็อตใหม
ให  สิ่งตางๆ  น้ีลวนแลวแต เปนการจัดการทางดาน         
โลจิสติกสยอนกลับ Reverse Logistics ทั้งสิ้น โดยใน
หลายๆ ครั้งที่ทางบริษัทไมสามารถหาเหตุผลที่รับฟงได
ใหกับลูกคา ก็จะสงผลในการลดความเช่ือมั่นในตัว
สินคาได   ในยุโรปและญี่ปุนเปนโซนที่ใหความสนใส
ใจกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนพิเศษ สินคา
หลายตัวจําเปนตองมีนโยบายที่จชัดเจนที่ผูผลิตตองมี
ภาระในการจัดใหรีระบบการสงมอบสินคาที่หมดอายุ
การใชงาน หรือที่ลูกคาไมตองการแลว เพ่ือใหมีการ    
Re-Cycle และไมกอใหเกิดขยะพิษตอสิ่งแวดลอม   
รูปแบบที่มีการดําเนินการที่เห็นไดชัดเจน เชน การคืน
ขวดพลาสติกและขวดแกวตามหางคาปลีกตางๆ การ
รณรงคใหมีการแยกประเภทขยะตางๆ  การจํากัดการใช
บรรจุภัณฑประเภทถุงพลาสติกและโฟมเพ่ือการขนสง 
การใชถุงพลาสติกคลุมหรือหอเสื้อผาก็ใหมีการบรรจุ
หลายช้ินตอถุงหน่ึงใบ และควรใชพลาสติกประเภทท่ี
นําไป Re-Cycle ได  บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง 
(Industrial Packaging) มีการวิจัยใหใชกระดาษที่มีความ
แข็งแรงมากข้ึน  ทนตอแรงกดทับและการแบกรับ
นํ้าหนักไดดีขึ้น ตองสามารถนํากลับมาใชซ้ําไดอีก  เชน 
บรรจุภัณฑเพ่ือใชบรรจุเครื่องปรับอากาศขนสงไปยังจุด
ขาย และลูกคา เปนภาระใหตองมีการขนสงบรรจุภัณฑ
คืนกลับไปที่ผูผลิตเพ่ือนําไปใชซ้ําตอไป 



 

 

 

 
รูปท่ี 2  The Forward Logistics Process and Reverse Logistics Process 

ที่มา : http://climatechange.thinkaboutit.eu/think4/post/reverse_logistic_strategic_tool_for_industrial_sector 
 
 
 อยางไรก็ตามโลจิสติกสยอนกลับ Reverse 
Logistics กําลังเปนที่สนใจอยางยิ่งในอุตสาหกรรมการ
ขายตรงผานแคตตาล็อกและอินเตอรเนต ในยุคที่ผูผลิต
จะไดใกลชิดกับผูบริโภคโดยตรงมากขึ้นผานระบบ
อินเตอรเนตจึงไมอาจที่จะละเลย โลจิสติกสยอนกลับ 
Reverse Logistics ได จากผลการวิจัยของ Alan D.Smith, 
2005 พบวาความสะดวกในการสงคืนสินคา(ในกรณีไม
พอใจหรือตองการเปล่ียนขนาด) เปนปจจัยสําคัญใน
ลําดับตนๆที่ ผูบริโภคจะตัดสินใจสั่งซื้อสินคาผาน
อินเตอรเนต ในความเปนจริงบริษัทหลายๆ แหงก็มี
นโยบายเรื่องการรับคืนหรือแลกเปล่ียนสินคาอยูแลว 
โดยมักจะระบุระยะเวลาในการรับเปล่ียนหรือคืนสินคา 
แตความยุงยากในการสงสินคาคืนมักจะตกอยูที่ผูบริโภค
ที่ตองนําสินคามาคืน ณ จุดที่กําหนดหรือตองจัดการเรื่อง
หีบหอสินคาและดําเนินการสงคืนที่สํานักงานไปรษณีย 
ทําใหผูบริโภคไมประทับใจหรือคิดจะสั่งซื้อสินคาผาน
ทางเว็บไซทอีกตอไป บริษัทผลิตรองเทาแหงหน่ึงใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีระบบการขายสินคาผานอินเตอรเนต
ดวยประสบปญหาเรื่องการสงคืนรองเทาเน่ืองจากขนาด
รองเทาของแตละรานคาอาจมีความแตกตางกันไป เมื่อ
สินคาไมพอดีจึงตองมีการเปล่ียนสินคาใหกับลูกคา 
เพ่ือที่จะบริการลูกคาไดรวดเร็ว ลูกคาไมตองเปนภาระ

ในการติดตามสินคา และบริษัทสามารถขายสินคาไดถูก
กับรสนิยมของลูกคามากขึ้น จึงไดลงทุนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ สินคาทุกคําสั่งซื้อที่ซื้อ
ผานอินเตอร เนตและแคตตาล็อกจะสงมาพรอมกับ    
สติก เกอรสํ าหรับใช ติดในกรณีส งสินค าคืน  ซึ่ ง
ประกอบดวยคาบริการไปรษณียที่ชําระลวงหนาไวแลว 
ที่อยูในการสงคืนสินคา และบารโคต หากลูกคาตองการ
สงคืนสินคาก็เพียงแตลอกสติกเกอรมาติดที่กลองแลว
นําไปสงที่จุดบริการรับ-สงพัสดุภัณฑที่ใดก็ไดเทาน้ันเอง 
บารโคตที่ติดไวจะถูกสแกนเขาสูระบบสารสนเทศทําให
ทุกฝายไดรับขอมูลเก่ียวกับความตองการของลูกคาได
ทันที  ฝายการเงินสามารถคืนเงินใหกับลูกคาไดรวดเร็ว 
ฝายลูกคาสัมพันธสามารถจัดสงสินคาใหมใหกับลูกคา
ไดทันที นอกจากน้ีขอมูลสินคาคืนจะถูกประมวลให
ทราบถึงรูปแบบและสีสันที่ไมเปนที่นิยมของตลาดทําให
คาดการณความตองการของตลาดไดถูกตองมากข้ึนอีก
ดวย 
 จากขอมูลที่กล าวมาข างตนจะเห็นไดว า
ผูประกอบการตางๆ ยากที่จะหลีกเล่ียงที่จะเก่ียวของ
กับโลจิสติกสยอนกลับ Reverse Logistics โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการการแขงขันเพ่ืออยูรอดในปจจุบันถูกผูกติด
กับความพึงพอใจของผูบริโภคเปนหลักดังน้ัน การให



 

 

ความสํ าคัญกับการพัฒนาและสร างคุณค าให กับ
กระบวนการโลจิสติกสยอนกลับ Reverse Logistics จึง
เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งการเริ่มตนอยางงายที่สุดในการบริหาร
จัดการโลจิสติกสยอนกลับ Reverse Logistics ใหมี
ประสิทธิภาพคือบรรจุภัณฑของสินคาตองถูกออกแบบ
ใหงายตอการขนสงซึ่งสามารถสงผลตอตนทุนการขนสง
ได  การท่ีผูบริหารหรือผูที่มีสวนเก่ียวของกับการรับคืน
สินคาตองมีการตัดสินใจละวางแผนอยางรวดเร็ว เพราะ
การนําสินคากลับบางอยางสามารถนํากลับมาซอมเพ่ือ
สงขายในตลาดมือสองหรือตลาดระดับลางไดและจะขาย
ไดดีมากย่ิงขึ้น ถาขายในฤดูกาลที่ถูกตองตัวอยางเชน ใน
ฤดูหนาวเม่ือผูบริโภคพบวาเคร่ืองทํานํ้าอุนเครื่องใหมที่
ซื้อไปเกิดขอบกพรอง ผูบริโภคขอเปล่ียนสินคา บริษัท
สามารถนําสินคาน้ันมาซอมแซมเพ่ือที่จะนําไปขายได
ในฤดูกาลท่ีผูบริโภคมีความตองการบริโภคเครื่องทํา
นํ้าอุนสูง ซึ่งวิธีการน้ันทําใหสินคาไมสูญเปลาพรอมกัน
น้ันการตัดสินใจที่รวดเร็วยังทําใหบริษัทไมตองเก็บ
สินคาคางสตอกไวเปนปเพ่ือรอขายในฤดูหนาวปถัดไป
และสิ่งสําคัญที่จะทําใหกระบวนการโลจิสติกสยอนกลับ 
Reverse Logistics ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนคือการมีขอมูลที่แมนยํา รวมกับสงผานขอมูล
อยางรวดเร็ว เพราะการคืนสินคาหากขาดการความ
แมนยําของขอมูล ไมมีการออกแบบการเขาถึงขอมูล
อยางรวดเร็วและแมนยําอาจทําใหเสียเวลาและสราง
ความเสียหายเพ่ิมขึ้นได ดังน้ัน ในปจจุบันจะเห็นวา
ผูประกอบการหลายแหงไดนําเทคโนโลยีเขามาใชใน
การจัดเก็บขอมูลของสินคาและผูบริโภคไวตัวอยางเชน 
การขายสินคาผานอินเตอรเน็ตบางแหง ในบรรจุภัณฑจะ
มีการติดบารโคดไว ซึ่งเมื่อผูบริโภคมีการสงสินคาคืน
ผูประกอบการก็สามารถสแกนขอมูลสินคาตัวน้ันเพ่ือให
หนวยงานภายในที่มีสวนเก่ียวของสามารถวางแผนท่ีจะ
จัดการกับสินคาเหลา น้ันไดอยางรวดเร็ว  อาทิฝาย
ซอมแซมสามารถจัดเตรียมอุปกรณ และอะไหลในการ
ซอมแซม  ฝายการตลาดสามารถวางแผนการสงตอ

ผลิตภัณฑไปยังตลาดแหงใหมรวมถึงทําใหทราบ
แนวโนมในการบริโภคสินคาประเภทน้ันวาเปนที่นิยม
หรือไมอยางไรไดดวยในกรณีที่การรับคืนสินคาน้ันเกิด
จากลูกคาไมพึงพอใจในสินคา 
 

กิจกรรมท่ีอยูในโลจิสติกสยอนกลับ Reverse 
Logistics  

1. การรวบรวมสินคาหรือผลิตภัณฑ เปนกิจกรรมท่ี
ทําการรวบรวมสินคาจากผูบริโภคจากท่ีตางๆกลับมายัง
โรงงานที่ผลิตหรือศูนยกระจายสินคาเพ่ือ 

2. การตรวจสอบ คัดเลิอกและการจัดประเภทของ
สินคาท่ีจะตองสงกลับโรงงาน เปนกิจกรรมท่ีทําการคัด
สินคาแตละช้ินวาจะตองดําเนินขั้นตอนในการดําเนินการ
ตอไปอยางไร เชน การแยกสินคาเพ่ือนําไปกําจัด 

3. การนําสินคาเขาสูกระบวนการที่ไดแยกประเภท
เอาไวแลว เชนหากเปนสินคาท่ีจะตองนําไปกําจัดก็จะนํา
สินคาเขาสูกระบวนการกําจัดสินคาซ่ึงอาจจะตองสงไป
โรงงานกําจัด 

4. การนํากลับไปสูกระบวนการกระจายสินคา 
สินคาบางประเภทท่ีเราแยกไว เ ม่ือผานกระบวนการ
เหลาน้ันแลวสามารถท่ีจะนําไปจําหนายไดอีกครั้งแตจะ
ขายในราคาที่ถูกลง ในขั้นตอนน้ีก็จะเปนการนําสินคาท่ี
ผานกระบวนการแลวกระจายไปจําหนายตามท่ีตางๆอีก
ครั้ง 

 

 จากรูปที่ 3  (ดังแสดงดานลางน้ี) เปนตัวอยาง
กิจกรรมของการจัดการของเสียโทรศัพทมือถือใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งนําเสนอโครงการรีไซเคิลของผูผลิต
โทรศัพทมือถือ จากแผนภาพดังกลาวยืนยันไดวาองคกร
ผูผลิตโทรศัพทมือถือวางกระบวนการจัดการโลจิสติกส
ยอนกลับขององคกรออกเปน 3 สวน คือ   
สวนท่ี 1  หนวยรวบรวมของเสีย (Solid Waste 
Collection Stations) ไดแก Collection point Partner 
store และ Manufacturer Store ดังเชนปรากฏในประเทศ



 

 

ไทยที่มีกลองรับโทรศัพทมือถือสําหรับรีไซเคิลที่ราน
ตัวแทนจําหนายตาง ๆ  
สวนท่ี 2  ศูนยกลางกระจายของเสีย (Waste Distribution 
Centers) ซึ่งก็คือตัวแทนแตละคายโทรศัพทมือถือในแต
ละประเทศ  
 
 

สวนท่ี 3 หนวยกําจัดและบําบัดของเสีย (Waste 
Disposal/Treatment Facilities) ไดแก บริษัทรับ Recycle 
ของเสียเพ่ือแยกช้ินสวน ผลิตซ้ําใหม นํามาปรับปรุงและ
ขายซ้ํา หรือนําไปบริจาค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 3 กิจกรรมการรีไซเคิลและการนํากลับมาใชใหมของผูผลิตโทรศัพทมือถือในสหรัฐอเมริกา 

(Geraldo T.R.Silveira et al, 2010) 
  

บทสรุป   
 ในการผลิตสินคาหน่ึงๆ ความเปนไปไดที่จะ
เกิดการหลุดรอดสินคาที่ไมไดคุณภาพไปยังมือลูกคามี
อยูเสมอ การจัดการโลจิสติกสยอนกลับ Reverse 
Logistics ที่ดีจะชวยในเรื่องความเช่ือมั่นของลูกคาได อีก
ทั้งยังชวยกระตุนใหเกิดการออกแบบและควบคุมการ
ผลิตที่ดีขึ้น ชวยลดการซอมแซมที่ไมเกิดมูลคาและเพิ่ม
ความเครงครัดในการตรวจสอบเพ่ือจัดสงสินคาที่ไมพบ
ขอบกพรองกลับออกสูตลาด จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดจะ
เห็นไดวาการบริหารจัดการโลจิสติกสยอนกลับ Reverse 
Logistics อยางถูกตอง นอกจากจะเปนการลดตนทุนใน 

 
 
การยอนกลับของผลิตภัณฑแลว  ผูประกอบการยัง
สามารถเพิ่มมูลคา สรางคุณคาใหกับสินคาที่ไมเปนที่
ตองการใหกลับมามีคุณคาอีกครั้งหน่ึง และที่สําคัญไม
นอยไปกวาน้ัน โลจิสติกสยอนกลับ Reverse Logistics 
ที่วาน้ียังกอใหเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวมในการใช
ทรัพยากรทุกอยางอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ใน
สภาวะโลกรอนสภาพอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติที่
เหนือการควบคุมสิ่งตางๆ เหลาน้ีไมอาจปฏิเสธไดวาเปน
ผลพวงมาจากโลกเสียสมดุลเน่ืองจากธรรมชาติถูกเอา
เปรียบโดยมนุษยมากเกินไป ดังน้ัน จึงเปนเหตุผลที่ดีที่

 



 

 

ทุกองคกรควรใหความสําคัญในการบริหารจัดการ
กระบวนการการเดินทางกลับของสินคาอยางโลจิสติกส
ยอนกลับ Reverse Logistics อยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
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