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สรปุผลการการเขา้ร่วม 

ประชุมวิชาการนานาชาติโลจิสติกส์(International Symposium on Logistics) 

และศกึษาดงูานด้านโลจิสตกิส์ Magdeburg Water Bridge  

ณ สาธารณรัฐออสเตรีย และสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี  

ระหว่างวันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2556 

************************  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายข้าราชการจํานวน 5 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ   

โลจิสติกส์ ครั้งที่ 18 (18th International Symposium on Logistics -ISL 2013) ณ กรุงเวียนนา สาธาณรัฐ

ออสเตรีย และศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ (Magdeburg Water Bridge) ณ เมืองแมกเดบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี ในระหว่างวันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2556 

1. การประชุมวิชาการนานาชาติโลจิสติกส์ ISL2013 ศูนย์วิจัยธุรกิจ มหาวิทยาลัย Nottingham 

แห่งสหราชอาณาจักร (Centre for Concurrent Enterprise, Nottingham University Business School, UK)    

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นประจําทุกปี (การประชุม ISL เคยจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2551) 

เพ่ือเป็นเวทีสําหรับสมาชิกเครือข่าย ISL นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เช่ียวชาญด้านโลจิสติกส์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์ เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคนิคการบริหารจัดการ รวมทั้ง ต่อยอดองค์ความรู้และทฤษฎี

ใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ สําหรับการประชุมในปี 2556 น้ี เป็นการประชุมคร้ังที่ 18 จัดขึ้น         

ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีสาระสําคัญดังน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเครือข่าย ISL และนักวิชาการด้าน         

โลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยช้ันนําทั่วโลก ทั้งน้ี มีสถาบันการศึกษาของไทยเข้าร่วมการประชุม 6 สถาบัน 
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1.4 ปัจจัยที่ธุรกิจควรคํานึงถึงต่อแนวโน้มของห่วงโซ่อุปทานในอนาคต ที่ประชุม ISL       

มีความเห็นว่า ในการกําหนดมาตรการเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน ภาคธุรกิจจะต้อง

คํานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปน้ี 

1) Environment and social issues  
2) Emerging economy 
3) Managing uncertainty, complexity 
4) Customer responsiveness and risk 
5) Cost management and optimisation 
6) New technology and ICT 
7) New management models dealing with skills, collaboration and outsourcing 
8) Transport & distribution Infrastructure utilization 

1.5 การแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน ISL ผู้แทนกรมได้พบและสนทนากับ Dr. Helen Rogers 

(ISL Symposium Co-chair) และ Ms. Alison Parrett (ISL Symposium Administrator) เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นใน

การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งผู้แทน ISL แจ้งว่า ยินได้ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวกับ องค์ความรู้

ทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ 

2. การศึกษาดงูานด้านโลจิสตกิส์ ณ เมือง Magdeburg (สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี) 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน Landeshauptstadt Magdeburg ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย Ms. Melanie Diedrich 

(ตําแหน่ง Personal Assistant, International Business Promotion Office) และ Mr. Lothar Tölle (ตําแหน่ง  

Tour-Information, Magdeburg Urania e.V.) ได้ให้ข้อมูลและนําชม Magdeburg Water Bridge  
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3. ข้อคิดเห็น 

3.1 โลจิสติกส์เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่ห่วงโซ่อุปทาน เพราะเป็นการ
ลดต้นทุนทางธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ทั้งน้ี ผลการศึกษาวิจัยและ
กรณีศึกษาของที่ประชุม ISL2013 แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการทรัพยากร (ข้อมูล คน เงิน วัสดุอุปกรณ์
และเวลา) ในห่วงโซ่อุปทานของการบริหารจัดการโลจิสติกส์มีความสําคัญย่ิงในการช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบ
ทางการค้าและนําพาธุรกิจผ่านความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ       
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังน้ัน การสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการโลจิสติกส์จึงเป็นสิ่งจําเป็น
เร่งด่วน เพ่ือให้ธุรกิจพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น 

3.2 การเจริญเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและการก้าวไปสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน จะก่อให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า เงินทุนและแรงงานมากย่ิงขึ้น นับเป็นโอกาสสําหรับ

ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย ดังน้ัน การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้บริการโลจิสติกส์ทั้งในระดับ

ปฏิบัติการและระดับบริหารที่มีลักษณะการสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 

เช่น การติดตามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าด้วยระบบ IT (Product 

Traceability System) เพ่ิมเติมจากการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจสู่

มาตรฐาน ISO จะช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมากย่ิงขึ้น 

 

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกิจ 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า  

กรกฎาคม 2556 
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