ยุโรปศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลก
หนึ่ งในกระบวนการที่ส าคัญ เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ก ารค้าของประเทศคือ การเรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีจากประเทศที่มีความโดดเด่นในด้านนั้นๆ โดยประเทศที่ผ่านการคัดเลือก คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศเยอรมนี และประเทศอิตาลี ซึ่งล้วนแต่ เป็นประเทศในกลุ่ม OECD ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง และมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยแนวความคิดที่สาคัญที่ได้ จากการศึกษาคือ การรวม
ศูนย์การบริการภาครัฐ การสร้างความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรม และการสร้างความเชื่อมั่นผ่านอัตลักษณ์ของ
ประเทศ
(1) การรวมศูนย์การบริการภาครัฐ
ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการของภาครัฐ โดยสะท้อนจาก
อันดับการสารวจของ WEF ในด้านประสิทธิภาพและความโปร่งใสของนโยบายภาครัฐ โดยได้อันดับที่ 13 และ
10 ตามลาดับ ซึ่งแสดงถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีของการทางานของภาครัฐ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะทางาน
ได้เข้าร่วมเสวนากับ หน่ว ยงานภาครัฐสองหน่วยงานที่เป็นผู้ให้ บริการด้านการค้า และการลงทุน ได้แก่ (1)
Netherlands Enterprise Agency (RVO) คือหน่วยงานของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ภายใต้ กระทรวงเศรษฐกิจ
และกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นการรวมตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ในการลดความซับซ้อนในการติดต่อกับภาครัฐ โดยมีบริการต่างๆ เช่น การ
ใช้เทคโนโลยีอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการก่อตั้งบริษัท การตั้งศูนย์ความรู้การค้า การลงทุน
การให้ ข้ อ มู ล ผ่ า นแอพพลิ เคชั่ น NL Export และการให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น เป็ น ต้ น และ (2)
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ
RVO และมี ห น้ า ที่ ในการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากต่ า งประเทศในประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่
ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะลงทุนใหม่ (Greenfield Investment) ถึงแม้กรุงอัมเสตอร์ดัม และกรุงรอต
เทอร์ดามมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติในแต่ล่ะเมือง อย่างไรก็ดี การมีหน่วยงานภาครัฐที่
ทาหน้าที่ซ้าซ้อนกันก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน จึงเป็นที่มาของการรวมศูนย์การลงทุน
ไว้ที่ NFIA ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
นอกจากนี้ จุ ดเด่น ของนโยบายและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐของประเทศเนเธอร์แลนด์ คือ การ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบธุ ร กิจอย่า งแท้จ ริง ซึ่งสร้างให้ เกิดประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ดในการใช้
นโยบายและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนและผู้ประกอบการอย่าง
ทันท่วงที ทาให้เนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในชาติที่เป็นผู้นาด้านการค้าของโลกอย่างต่อเนื่อง
(2) การสร้างความร่วมมือและการพัฒนานวัตกรรม
ประเทศเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีมีความโดดเด่นด้านการพัฒนานวัตกรรมเป็นอย่างมาก โดยมีผลการ
จัดอันดับของ WEF ด้านนวัตกรรมอยู่ที่อันดับ 8 และ 6 ตามลาดับ โดยจากการสัมภาษณ์ Faculty of Industrial
Design Engineering ของ TU Delft University ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า ชาวเนเธอร์แลนด์มีการใช้แนว

ทางการบริหารองค์ความรู้และนวัตกรรมผ่านรูปแบบที่เรียกว่า “Triple Helix Model” คือ แนวความร่วมมือ
ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยที่จะป้อนงานวิจัยใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมและ
สังคม โดยให้นั กศึกษาทางานวิจัยร่วมกับผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อ ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่
สามารถนามาตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมได้ ซึ่งประโยชน์ของการร่วมมือกันนั้น ทาให้
ต้นทุนในการทางานวิจัยลดลง ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงการวิจัยและพัฒนาได้มากขึ้น และเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
นอกจากนี้ประเทศเยอรมนียังมีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย
ปัจจัยแห่งความสาเร็จด้านนวัตกรรมของเยอรมนีมีอยู่ 2 ประการ ได้แก่ (1) การเสนอแนวทางและนโยบายใน
การพัฒ นานวัตกรรมของภาครัฐ เช่น กลยุทธ์ “The New High-Tech Strategy” ซึ่ งส่งเสริมให้ เกิดความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสนับสนุนการเร่งระดับการแปลงนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาได้ใหม่
ไปเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถใช้ได้จริง เป็นต้น (2) การผสมผสานนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดย
ภาคธุรกิจในเยอรมนีจะไม่ละทิ้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบเก่า แต่จะผสมผสานเข้าด้วยกันกับนวัตกรรม
รูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการโยกย้ายบุคลากรที่มี
ความเชี่ ย วชาญไปยั งสาขาต่างๆ เพื่ อให้ น วัต กรรมใหม่ ๆ ได้ ถูก เผยแพร่ ไปยั งหลากหลายบริษั ท ในหลาย
อุตสาหกรรม สร้างให้เกิดการเติบโตในทุกๆ ภาคส่วนอย่างแท้จริง
สาหรับ ประเทศอิตาลี นั้ น สิ่ งที่มีความโดดเด่น เป็นอย่างมาก คือ การรวมกลุ่ ม กันของ SMEs โดย
สามารถแบ่งการรวมกลุ่มกันออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ (1) การสร้างเขตอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์ ซึง่ เป็นเขตที่
เกิดการรวมตัวของ SMEs ที่มีการผลิตสินค้าประเภทใกล้เคียงกัน โดยแต่ละบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่าง
กันไปตามความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการบริหารจัดการ และสร้างความยืดหยุ่ นเพื่อ
ปรับเปลี่ยนการผลิต ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการลดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนหรือผู้ผลิตในกระบวนการผลิตอื่นๆ ได้ เนื่องจากมีอานาจต่อรองมากขึ้น และถือเป็นการทางานแบบ
“พึ่งพากันอย่างอิสระ” (2) การรวมตัวในรูปแบบสมาคม เช่น CONFINDUSTRIA หรือ CONFAPI โดยสมาคม
เหล่านี้จะให้บริการและความช่วยเหลือแก่ กลุ่มสมาชิกในเรื่องต่างๆ อย่างจริงจัง รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือให้แก่สมาชิกตั้งแต่ด้านการผลิตไปจนถึงระบบการตลาด การดูแลปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก
การให้ ความรู้ข้อมูล และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยในอุตสาหกรรม และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทอย่างแนบแน่น เป็นต้น
(3) การสร้างความเชื่อมั่นผ่านอัตลักษณ์ของประเทศ
อัตลักษณ์ของประเทศเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับสินค้า โดยประเทศ
อิตาลีเป็นตัวอย่างของความสาเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นจากอัตลักษณ์ โดยทั้งในบริษัทข้าม
ชาติและ SMEs เอง ล้วนมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีแ ละภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ ทาให้
สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพ แสดงออกถึงจุดขายทางวัฒนธรรมและศิลปะที่โดดเด่นของประเทศ และอุดมไป
ด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ แ ปลกใหม่ จนท าให้ ค าว่ า “Made in Italy” เป็ น ที่ ย อมรั บ ไปทั่ ว โลก เกิ ด เป็ น

ความสาเร็จในการสร้างยี่ห้อ ต่างๆ ให้กับสินค้าจนเกิดเป็นสินค้า Brand Name มูลค่าสูงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
แบรนด์แฟชั่นอย่าง Ferragamo, Prada, Gucci, Versace, และ Diesel หรือแบรนด์ยานยนต์อย่าง Ferrari,
Maserati, และ Ducati เป็นต้น
*บทความนี้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Advanced Business Magazine เรียบเรียงโดยนายชินวุฒิ เจษฎาญานเมธา และนายธนัช
พรหมชัยวัฒ นา และคณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะทางานโครงการการจัดทายุท ธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางการค้า
แผนงานจัดท ายุทธศาสตร์ก ารค้าสิน ค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริก าร โดยสานั กงานนโยบายและยุท ธศาสตร์การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยศู นย์วิจัยและให้คาปรึกษา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Sasin
Management Consulting (SMC)

