
การสัมมนา Innovation: Made in Germany  
โดย Foreign Trade Association – North Rhine Westphalia  

 

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 Foreign Trade Association แห่งรัฐ North Rhine Westphalia ได้
จัดการสัมมนาหัวข้อ Innovation: Made in Germany สําหรับนักธุรกิจที่สนใจขยายตลาดการค้าการลงทุน
ไปยังต่างประเทศโดยเน้นการให้ข้อมูลเรื่องการพัฒนา Innovation ในประเทศเยอรมันทั้งจากทางภาครัฐและ
ภาคเอกชน ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ หัวข้อหลักในการ
สัมมนาคร้ังน้ีได้แก่การใช้ Innovation: Made in Germany เป็นจุดแข็งในการบุกตลาดต่างประเทศ  

แบรนด์คุณภาพ Made in Germany  

เมื่อพูดถึงสินค้า Made in Germany คนทั่วโลกต่างมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและพร้อมที่จะจ่ายเงิน
ซื้อสินค้าน้ันๆ ในราคาที่แพงกว่าสินค้าจากประเทศอ่ืน แต่เพราะเหตุใดผู้คนจึงเช่ือมั่นในแบรนด์ Made in 
Germany  

 เมื่อจะพูดถึงการสร้างตราสัญลักษณ์น้ี คงต้องกล่าวถึงประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 19 ในสมัย
นั้นสินค้าเยอรมันไม่ได้เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าทั่วโลกอย่างในปัจจุบัน ในการออกแสดงสินค้าในงาน World 
Expo ในปีค.ศ. 1876 ณ เมือง Philadelphia สหรัฐอเมริกา สินค้าจากเยอรมันเป็นสินค้าที่ผู้คนเอ่ยปากเป็น
เสียงเดียวกันว่า “Cheap and Bad” หรือ ทั้งถูกทั้งคุณภาพตํ่า ชาวเยอรมัน เน่ืองจากในขณะน้ันค่าจ้าง
แรงงานในประเทศเยอรมันตํ่ามากและเยอรมันใช้วิธีการลอกเลียนแบบสินค้าจากสหราชอาณาจักรมาให้ในการ
ผลิตเน่ืองจากเยอรมันเห็นว่าสหราชอาณาจักมีความก้าวหน้ามากกว่า จนกระทั่งบริษัทผู้ผลิตมีดและกรรไกร
เยอรมันบริษัทหน่ึงได้ใช้เครื่องหมายคุณภาพ Sheffield made ของ สหราชอาณาจักร ซึ่งในขณะน้ันได้รับ
ความนิยมมาก ทําให้สหราชอาณาจักรต้องออกกฎระเบียบ Merchandise Marks Act ในปีค.ศ. 1887 
กําหนดว่าสินค้าเยอรมันที่นําเข้ามาจําหน่ายในสหราชอาณาจักร จะต้องประทับตราสัญลักษณ์ Made in 
Germany เพ่ือให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักรเห็นอย่างชัดเจนและหันไปซื้อสินค้าของสหราชอาณาจักรแทน 

 อย่างไรก็ดีผลของการออกกฎระเบียบกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม เน่ืองเยอรมันพัฒนาสินค้าอย่าง
ต่อเน่ือง จากที่ผู้คนในสหราชอาณาจักรจะหันกลับไปซ้ือสินค้าของตน ผู้คนกลับมองว่าสินค้าเยอรมันน้ันทั้งมี
คุณภาพและมีราคาท่ีถูกกว่า จากการพัฒนาสินค้าผ่าน Innovation อย่างต่อเน่ืองทําให้ตรา Made in 
Germany กลายเป็นตราสินค้าที่ผู้คนทั่วโลกต่างมองหา และใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า 

Innovation – เคล็ด (ไม่) ลับแห่งความสําเร็จ 

 เคล็ดลับความสําเร็จของเยอรมันอยู่ที่การสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพต้ังแต่ระดับช่างฝีมือไปจนถึง
ผู้บริหาร เพ่ือสร้าง Innovation ใหม่ๆ และการผสมผสานการวิจัยในภาคการศึกษาและภาคเศรษฐกิจ ทําให้มี
เม็ดเงินสูบฉีดเข้ามาในเรื่องการวิจัยมากขึ้น 

นอกจากน้ีรัฐบาลเยอรมันยังให้ความสําคัญกับเรื่องการวิจัยมาก โดยรัฐบาลเยอรมันใช้งบประมาณ
เรื่องการวิจัย (ไม่รวมงบประมาณที่ใช้ในเรื่องการศึกษา) ในปีค.ศ. 2010 ถึงประมาณ 70,000 ล้านยูโร คิดเป็น
ร้อยละ 2.8 ของ GDP 

   

 

 



แผนภูมิแสดงงบประมาณการลงทุนเรื่องการวิจัยเทียบกับ GDP ปี 2001-2011  (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Federal Ministry of Education and Research   

 จากการลงทุนด้านการวิจัยอย่างเข้มข้น ทําให้เยอรมันเป็นประเทศท่ีสามารถคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
เป็นอันดับ 1 ของโลกเมื่อคิดจากจํานวนการจดสิทธิบัตรสนิค้าและเทคโนโลยี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Federal Ministry of Education and Research   

 จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยสหพันธรัฐเยอรมนี (Federal Ministry of Education 
and Research) ประเทศเยอรมันเป็นประเทศท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยเฉล่ียต่อประชากร 1 ล้านคน 
โดยในปี 2010 ประเทศเยอรมันมีการจดสิทธิบัตรเฉลี่ยกว่า 400 สิทธิบัตรต่อประชาการ 1 ล้านคน 



  Mr. Anton F. Börner ประธานสมาคม Wholsaler, Foreign Trader และ Services Provider 
แห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e.V- (BGA) ให้
ข้อสังเกตไว้ว่า เคล็บลับความสําเร็จของนักธุรกิจเยอรมันคือความกล้าๆกลัวที่เป็นลักษณะเฉพาะของคน
เยอรมันที่เป็นแรงกระตุ้นให้บริษัทเยอรมันต้องลงทุนด้านการวิจัยเพ่ือสร้างสินค้าที่มั่นใจว่าดีกว่าสินค้าจาก
ผู้ผลิตบริษัทอ่ืนๆ  

ปัญหา 

 แม้ว่าเยอรมันจะถือเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จด้านการพัฒนา Innovation แต่ภาคเศรษฐกิจก็
ยังคงมีความกังวลว่าสถานการณ์จะปรับไปในทิศทางตรงกันข้าม เน่ืองจากปัญหาต่างๆท่ีกําลังเกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน โดยมีปัญหาใหญ่หลักๆ 2 ประการคือ 

 1) ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากรัฐบาลเยอรมันตัดสินใจจะหยุดใช้ไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ภายในปี ค.ศ. 2022 ซึ่งทําให้ภาคพลังงานต้องหันมาใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือผลิตไฟฟ้า เช่นพลังงาน
ลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการผลิตพลังงานทางเลือกน้ีมีต้นทุนที่สูงกว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์ เป็นผลให้
ค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2013 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2012  

 เน่ืองจากค่าไฟฟ้าสูงขึ้นทําให้ภาคเศรษฐกิจต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลกระทบให้
ต้องลดต้นทุนด้านอ่ืนๆ เช่น ต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ 

 2) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากประเทศเยอรมันมีอัตราการเกิดของประชากรค่อนข้างตํ่า 
โดยเฉล่ียในปี 2012 ผู้หญิงเยอรมัน 1 คนมีบุตรเพียง 1.3 คน  ทําให้การพัฒนาจํานวนประชากรไม่สมดุล  

 จากการสํารวจจํานวนประชากรคร้ังล่าสุดของเยอรมัน (Zensus 2011) ที่ได้แถลงผลการสํารวจเมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2013 ที่ผ่านมา เยอรมันมีประชากรประมาณ 80.2 ล้านคน ซึ่งน้อยกว่าจํานวนที่คาดไว้
ว่าจะมีประชากร 81.7 คน ถึง 1.5 ล้านคน นอกจากน้ีประชากร 1 ใน 5 เป็นประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปี 
ซึ่งมากกว่าจํานวนประชากรท่ีมีอายุน้อยกว่า 15 ปี 

 ภาคเศรษฐกิจเยอรมันคาดการณ์ว่า ในอีก 10 - 20 ปี เยอรมันจะมีปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน
เน่ืองจากจะมีประชากรในวัยทํางานลดลง ตามสถิติของสถาบันสถิติแห่งสหพัธรัฐเยอรมนี ในปี 2013 มี
ประชากรที่อยู่ในวัยทํางานประมาณ 41 ล้านคน แต่ในปี 2023 จะมีประชากรในวัยทํางานเหลือเพียง 40 ล้าน
คน และในปี 2030 สถานการณ์จะย่ิงปรับตัวไปในมางที่แย่ลง โดยจะเหลือประชากรวัยทํางานในเยอรมันเพียง 
39 ล้านคน   

 อย่างไรก็ดี ภาคเศรษฐกิจของเยอรมันเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไม่ใช้เรื่องที่จะแก้ไข
ไม่ได้เน่ืองจาก ปัจจุบันเกิดปัญหาหาการว่างงานในประเทศกลุ่มยูโรโซนเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในประเทศ
กรีกและสเปน หากเยอรมันสามารถหาวิธีการนําเข้าแรงงานจากประเทศดังกล่าวได้ ก็จะเป็นการแก้ปัญหาใน
อีกทางหน่ึง 

 ปัจจุบัน เยอรมันออกกฎหมายอนุญาตให้นําเข้าแรงงานในสาขาที่ขาดแคลนจากประเทศที่ไม่ใช่
สมาชิก EU ได้ โดยสามารถขอใบอนุญาตทํางานที่เรียกว่า Blue Card ในกรณีดังต่อไปน้ี 



 1) สําหรับผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเดือนจากนายจ้างในเยอรมันมากกว่า 46,400 
ยูโรต่อปี 
 2) สําหรับผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในสาขาที่ขาดแคลน เช่น สาขาวิศวกรรม 
แพทย์ และสาขา IT สําหรับสาขาขาดแคลนกําหนดว่าจะต้องได้รับเงินเดือนจากนายจ้างเยอรมันไม่น้อยกว่า 
36,192 ยูโรต่อปี 
 3) แรงงานฝีมือที่ต้องใช้ความสามารถที่ไม่สามารถเรียนรู้ในประเทศเยอรมันได้ เช่น การนวดแผนไทย 
พ่อครัว/แม่ครัวอาหารไทย นายจ้างในเยอรมันสามารถขอใบอนุญาตให้แก่ลูกจ้างได้ โดยต้องแสดงเอกสารดังน้ี  

 3.1 แบบฟอร์มการขอวีซ่าทํางาน โดยขอได้จากสถานทูตเยอรมันที่กรุงเทพฯ 
 3.2 สัญญาการจ้างงาน ครอบคลุมเรื่องอัตราเงินเดือน ช่ัวโมงการทํางาน เป็นภาษาเยอรมัน 
 3.3 ใบรับรองตรวจสุขภาพที่เมืองไทย 
 3.4 ใบรับรองและประกาศยนีบัตรต่างๆ 

แนวโน้มการลงทุนในอนาคต  

 ภาคเศรษฐกิจเยอรมันโดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลาง ได้หันมาขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดย
มีรประเทศที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ จีน อีนเดีย และประเทศทวีปอเมริกาใต้ โดย Dr. Reinhold Festge 
ตําแหน่ง Manager Director ของบริษัท Haver & Boecker OHG ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การจะลงทุนใน
ต่างประเทศ นักลงทุนเยอรมันจะต้องเน้นการผลิตเพ่ือขายในภูมิภาคที่เข้าไปลงทุน ไม่ใช่เน้นการผลิตเพ่ือ
ส่งกลับมาจําหน่ายในเยอรมันหรือในยุโรป และจะต้องเน้นการลงทุนด้านการวิจัยในต่างประเทศควบคู่ไปกับ
การลงทุนด้วย 

โอกาสของไทยและ AEC  

 การเปิดตลาด AEC จะช่วยให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่น่าสนใจแก่นักลงทุนเยอรมันมาก
ขึ้น เนื่องจากเยอรมันเห็นว่า AEC เป็นตลาดที่ยังมีการขยายตัวอยู่มาก โดยหาก AEC สามารถสร้างจุดเด่นใน
การเป็นภูมิภาคการลงทุนที่มีแรงงานฝีมือรวมถึงมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพที่พร้อมทํางานด้านการวิจัยก็จะ
เป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนเยอรมันมากขึ้น  

 นอกจากน้ี การส่งเสริมสินค้าคุณภาพของไทยควรเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ Country Brand เช่น 
การใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Mark เพ่ือให้ตราคุณภาพสินค้าเป็นที่รู้จักในหมู่ลูกค้าในวงกว้าง 
และพัฒนาภาพลักษณ์และคุณภาพสินค้าควบคู่กันไป  

 

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

สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 

มิถุนายน 2556 


