E
การกําเนิดของธุรกิจเสี่ยงลงทุนแบบการคาแลกเปลี่ยน
― วิธีการที่จะทําใหอุตสาหกรรมและบริษัทของแตละหมูบาน แตละตําบล ―
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดํารงอยูรอด
１．รอบที่２ ของ “ การรณรงคหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ”
คลื่นแหงโลกาภิวัตนซัดไปซัดมาเปนระลอก แมแตทุกซอกทุกมุมในทองถิ่นที่มีการคมนาคมไม
สะดวก รวมจนถึงอุตสาหกรรมและบริษัทในทองถิ่นตางไดรับอิทธิพลอยางรุนแรงตลอดเวลาแบบที่
ไมคาดคิดมากอน แตละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในอนาคตอันใกลนี้ จะไดรับอิทธิพล
ดวยเหมือนกัน
คาแรงงานที่ประกอบขึ้นมาเปนตนทุนในสินคาที่ผลิตทําในโอะกินาวา และวัตถุดบ
ิ มีราคาสูงเทียบ
กับประเทศที่กําลังพัฒนา อิทธิพลของโลกาภิวัตน โดยทั่วไปแลว ถูกมองวาสงผลทางลบ แตวา
อยากจะขอยกตัวอยางของโอะกินาวา มาอธิบายใหเห็นถึงการใชกลยุทธที่รูจักกําหนดใชความเปน
โลกาภิวัตนนี้ไวอยางชัดเจน และแสดงลักษณะพิเศษเฉพาะของอุตสาหกรรมและบริษัทออกมาใหเห็น
ได ผมเรียกสิ่งนี้วา การวางชองทางมูลคาเพิ่มที่มาจากการรวบรวมระหวางประเทศ
กลยุทธนี้ บริษัทในโอะกินาวารวมเปนคูคากับบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรียกวา
“อุตสาหกรรมและบริษัทแบบการคาแลกเปลี่ยน”

ซึ่งจะอธิบายใหเขาใจโดยใชตัวอยางจริง เมื่อนํา

กลยุทธแบบนี้ มาใชอธิบายถึงกลยุทธของบริษัททางฝายโอะกินาวา ดวยคําศัพทที่ใชในวิชาการ
บริหารจัดการลาสุดนี้ ก็จะรวมความทั้งหมดไปที่ “ กลยุทธคอรคอมพิวแทนซ ” ของบริษัท
ครอบคลุมจนถึง “เอาทซอสชิ่ง” ดวย
ในจุดนี้ สิ่งที่ควรระมัดระวัง คือ ไมใชเปนการไปขอรองใหประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
จัดหาแรงงาน และวัตถุดิบที่มีราคาถูก แตเปนการไปรวมเปนคูคาเพื่อแสดงและพัฒนาลักษณะเดน
ของบริษัทตัวเองขึ้นมาใหเห็น
มากกวา 20 ปที่ผานมาแลว ที่จังหวัดโออิตะ มีการแสดงออกมาใหเห็นถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ
ของแตละภูมิภาค (ทองถิ่น) และสวนใหญมีการพัฒนาสินคาของฝากพิเศษที่จับกลุมเปาหมายตลาด
ไปที่ประชาชนในเมือง เรียกกิจกรรมนี้วา การรณรงคหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ทั่วโลกไดหันมา
ทดลองทําแบบนี้เหมือนกัน ในปจจุบัน รูปแบบกิจกรรมแบบนี้คอย ๆ หายไป แตก็ถูกนํากลับมาปฏิบัติ
ใหม อันเปนผลจากโลกาภิวัตนที่ยังคงวิวัฒนาการเดินหนาอยูตลอดเวลา
ตัวอยางเชน ไวนสินคาพิเศษที่ทําจากองุนภูเขาที่เปนของพื้นเมืองของตําบลอิเคดะ ในเกาะ
ฮอกไกโด ตองตอสูแขงขันอยางดุเดือดกับไวนนําเขาที่มีราคาถูก เรื่องแบบเดียวกันนี้ไดเกิดขึ้น
ทั่วทั้งประเทศญี่ปุนที่มีการรณรงคหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
แตก็มีตวั อยางที่ตรงกันขามกับกรณีนี้ คือ ชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแข็งแกรงขึ้น อันเปน
ผลจากโลกาภิวัตน การทดลองในประเทศไทยไดนําแนวความคิดจากของญี่ปุน มาตั้งชือ
่ เปน
“ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ” พัฒนาสินคาเพื่อการสงออก ผลิตทําสินคาโดยใชเทคโนโลยีกับ
วัตถุดิบที่ดีเลิศที่เปนของพื้นเมืองของไทย และการออกแบบตามความนิยมชมชอบของญี่ปุนที่เปน
ประเทศผูนําเขาสินคา และการออกแบบนี้ ไดรับความรวมมือจากองคการเจโทรของญี่ปุนสงชาง
ออกแบบไปพัฒนาสินคา เปน “ การรณรงคหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ” รอบที่ 2 ภายใตยุคสมัยแหง
ความเปนโลกาภิวัตน
ในการเรียกตัวอยางดังตอไปนี้วาเปน ธุรกิจเสี่ยงลงทุนนั้น ในความเปนจริง อาจจะเปนธุรกิจที่มี
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ขนาดเล็กเกินไป แตธุรกิจเสี่ยงลงทุนที่ใชแนวความคิดของการผลิตทําสิ่งของแบบการคาแลกเปลีย
่ น
ที่ไดกลาวถึงในขางตน และรูจักใชโอกาสที่มีการเปดเสนทางขนสงสินคาทางเรือระหวางโอะกินาวา
กับเมืองเซี่ยเหมินนี้ ไดถือกําเนิดขึ้นมาอยางตอเนื่องในโอะกินาวา ผมเรียกธุรกิจเหลานี้วา ธุรกิจ
เสี่ยงลงทุนแบบการคาแลกเปลี่ยนแบบโอะกินาวา ซึ่งผมอยากจะขอแนะนําตัวอยางธุรกิจประเภทนี้
หลาย ๆ ตัวอยาง เสนอแนะแนวความคิดของ “อุตสาหกรรมแบบการคาแลกเปลี่ยน” ในตรงนี้
① การสงสินคาไปเกาะใหญโดยการพัฒนานําเขาเครื่องแกวริวคิว
● สหกรณผูเชี่ยวชาญงานฝมือการทําเครื่องแกวริวคิว
ประธานคณะกรรมการ คือ นายโมริฟุคุ อินามิเนะ
สหกรณผูเชี่ยวชาญงานฝมือการทําเครื่องแกวริวคิว ไดจัดตั้งขึ้นมาโดยการรวมตัวกันของ
ผูประกอบการ 6 แหงในจังหวัดโอะกินาวาที่เกี่ยวของกับงานฝมือการทําเครื่องแกว ไมใชผลิตทําเปน
เพียงแคสินคาของฝากเทานั้น แตยังไดรับความตองการจากเกาะใหญที่มีคอนขางสูงอีกดวย สินคา
ตัวนี้เปนงานที่ทําดวยฝมือ จึงไมสามารถตอบสนองรองรับกับความตองการนี้ได
การแกปญหาตอสถานการณแบบนี้โดยการทําใหเปนอุตสาหกรรมโรงงาน จะทําใหความประณีต
ละเอียดออนอันเปนเอกลักษณเฉพาะของเครื่องแกวริวคิวที่ทําดวยงานฝมือตองสูญหายไป สมาชิก
สหกรณจึงตกลงสรุปกันวา ควรจะเนนที่การผลิตดวยงานฝมือ แตวาถายังใหความสําคัญกับการผลิต
ดวยงานฝมือแบบนี้ตอไป จะทําใหการบริหารจัดการประสบปญหาเนื่องจากการขึ้นของคาแรงงาน
ในตรงนี้ เมื่อ 9 ปกอน ไดมีการตรวจสอบพิจารณาการโยกยายโรงงานไปที่ไทยและจีน
แตในที่สุดมีการตัดสินใจโยกยายไปที่เวียดนาม ปจจุบัน โรงงานอยูในระหวางการสราง จากการ
สรางโรงงานในเวียดนาม และโยกยายเทคโนโลยี ทําใหสามารถผลิตทําสินคาที่มีคุณภาพดีดวย
ตนทุนต่ําได อีกทั้งวัตถุดิบก็มีจํานวนมาก นี่คือความเปนมาของเครื่องแกวริวคิว และเปนทั้งการ
เสนอมอบสินคาที่มีราคาเหมาะสม สามารถใชกันไดในระดับชีวิตความเปนอยูของพลเมืองทั่วไป
② การนําเขาชิ้นสวนอะไหลจากไตหวันกลับเขามาประกอบเปนเครื่องคอมพิวเตอรในโอะกินาวา
●

บริษัท อิมคอม จํากัด (มหาชน)

ประธานบริษัท คือ นายคิมไทเกง

มีบริษัทที่จับตามองเห็นวา สามารถจัดหาซื้อชิ้นสวนอะไหลคอมพิวเตอรจากไตหวันไดในราคาถูก
กวาของในประเทศญี่ปุนเนื่องจากภาวะการแขงขันการสงออก แลวนําชิ้นสวนอะไหลนั้นกลับเขามา
ประกอบเปนเครื่องคอมพิวเตอร วางแผนจัดสงสินคาไปที่ประเทศจีนและรัสเซีย โดยใชเสนทางขนสง
ระหวางโอะกินาวากับเมืองเซี่ยเหมินที่มีมาแตกอน
ประธานบริษัทคนนี้ เปนวิศวกรที่ถูกสงตัวจากบริษัทผลิตคอมพิวเตอรของอเมริกา ไปปฏิบัติงาน
ในฐานทัพทหารอเมริกันในโอะกินาวา เขาไดหันมาชอบโอะกินาวา และอยากจะออกจากบริษัท
จึงตั้งตัวเปนอิสระตอนที่จะตองกลับสูประเทศ เขาไดใชเทคโนโลยีที่มีอยู เริ่มทําการขายอุปกรณ
ตัวเปลี่ยนที่ทําใหเขากันไดในคอมพิวเตอรของไอบีเอ็มใหแกทหารอเมริกัน จากการที่มีการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการแบบใชจาน หรือที่เรียกวา ดอส（Disk Operating System）ซึ่งเปนระบบ
ซอฟตแวรที่ชวยทําใหสามารถแสดงอักษรภาษาญี่ปุนได โดยไมตองเปลี่ยนฮารดแวรในคอมพิวเตอร
ของไอบีเอ็มในญี่ปุนนั้น เขาไดใชโอกาสตรงนี้เปดทําการประกอบเครื่องในโอะกินาวา โดยใชโนฮาว
ของบริษัท เบสต ＆ ชีเปสต ซีพียูของบริษัทอินเทลอเมริกา สําหรับชิ้นสวนอะไหลอื่น ๆ จะใชของ
ที่ทําจากไตหวัน ญี่ปุน และอเมริกา สวนพวกแปนตาง ๆ จะสั่งซื้อจากไตหวัน เมื่อประกอบ
คอมพิวเตอรครบเสร็จเรียบรอย ราคาจะอยูที่ประมาณ 2 แสน 9 หมื่นเยน เทียบกับของที่มีฟงกชั่น
เหมือนกันที่ทําจากผูผลิตในประเทศ จะถูกกวาประมาณ 1 แสนเยน ในปที่แลว ไดจัดสงสินคา
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ตัวอยางขายเขาสูตลาดไดประมาณ 1 รอยลานเยน พรอมทั้งไดจัดระบบการดูแลรักษาเครื่อง
และบริการหลังการขายไวดวย ยิ่งกวานี้ ในปที่แลว ตั้งแตเดือน กรกฎาคม เขาไดยายเขาไปอยูใน
เขตการคาอิสระ（Free Trade Zone）เพื่อเขาสูการผลิตอยางจริงจัง ยอดขายสินคาที่สงปอนใหกับ
บริษัท FIC ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตยักษใหญหนึ่งในสามของไตหวัน และแบรนดที่เปนคูคาของบริษัท
เอซา ในปแรก คิดเปน 3 รอยลานเยน เขาตั้งเปายอดขายไวที่ 5 หมื่นลานเยน ภายใน 5 ปขางหนา
③ การนําเขาสวนประกอบจากจีน ประกอบเปนเครื่องยนตมอเตอรไซค แลวสงออกไปที่เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต
●

บริษัท สปดอินดัสตรี้ส จํากัด ผูจัดการโรงงาน นายจุง อารากาวา

บริษัท สปดอินดัสตรี้ส ตั้งอยูในมุมหนึ่งของเขตการคาอิสระ（Free Trade Zone）ในบริเวณ
อาวนากะโจ
บริษัทนี้ เปนผูผลิตเครื่องยนตมอเตอรไซค สงออกไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต สาเหตุที่ตั้ง
บริษัทในโอะกินาวา มี 2 ขอ
ขอแรก คือ การไดรับเงื่อนไขสิทธิพิเศษจากการตั้งบริษัทในเขตการคาอิสระของโอะกินาวา
อีกขอหนึ่งคือ มีลักษณะความไดเปรียบทางภูมิศาสตรที่อยูใกลกับจีนซึ่งเปนประเทศที่บริษัทจะตอง
นําเขาสวนประกอบเครื่องยนตเขามา และใกลกับเวียดนามซึ่งเปนประเทศจุดหมายปลายทางของ
การสงออกสินคา
ในปจจุบัน ที่ญี่ปุน มีบริษัทผูผลิตมอเตอรไซค 4 บริษัท เครื่องยนตของบริษัทเหลานี้ เปนชนิด
แบบสูงกวา 1000 ซีซี เพราะจับตลาดแนวการใชเวลาอยางตามสบายไมรีบรอน เปนมอเตอรไซคที่มี
คุณภาพดีเลิศก็จริง แตราคาสูงมาก และไมคอยเหมาะสมกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่ยังไมคอยมีการจัดเสริมถนนใหดี อาจจะพูดไดวา มอเตอรไซคที่ผลิตทําในญี่ปุนในปจจุบันไม
เหมาะสมกับประเทศที่กําลังพัฒนา
ในตรงนี้ บริษัท สปดอินดัสตรี้ส จึงไดมุงหมายที่จะทําสินคามอเตอรไซคขึ้นมา ซึ่งมีเปาหมายไป
ที่เทาของพลเมืองที่เปนพื้นฐานของมอเตอรไซค ในสมัยกอน ผูผลิตมอเตอรไซคของญี่ปุน เชน
บริษัท ฮอนดา จํากัด (มหาชน) ผลิตทํามอเตอรไซค เพื่อใหเปนเทาของพลเมืองที่เรียกวา
ซุปเปอรแค็บ ปจจุบัน ไดผลิตสินคาที่ทําขึ้นมาเปนพิเศษสําหรับตลาดแบบนี้ และสงออกสินคาไปที่
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สถานการณของญี่ปุนในตอนนั้น มีลักษณะเหมือนกับสถานการณของเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน
ทุกวันนี้ ในตรงนี้ บริษัท สปดอินดัสตรี้ส จึงมุงหมายที่จะทําใหซุปเปอรแค็บนี้ไดกลับมาปรากฏใหม
และมุงหมายที่จะนําเขาสวนประกอบจากจีน ผลิตมอเตอรไซคที่มีราคาต่ําขึ้นมา
ตอไป จะขอแนะนําแบบโครงสรางธุรกิจ และโนฮาวของบริษัทนี้
เปนธุรกิจที่ใชโนฮาวของผูผลิตมอเตอรไซคของญี่ปุนเปนพื้นฐาน สําหรับสวนประกอบ จะใชของ
ที่จัดหามาไดที่เหมาะสมที่สุดในโลก (ของที่ถูกที่สุดในโลกที่ไดตามมาตรฐานที่ตองการ) และเล็ง
ตลาดที่ยังมีชอ
 งวางอยู
แตวา ถานําเขาสวนประกอบเครื่องยนตจากจีนมาแลว และไมลองทําเปนเครื่องยนตออกมาดูให
เห็นชัดเจน จะไมรูวาสวนประกอบตัวไหนมีสภาพไมดี ในตรงนี้ หลักการที่ควรจะเปน ก็คือ บริษัท
สั่งซื้อสวนประกอบจากจีน ประกอบเปนเครื่องยนต ถาสินคามีปญหาหรือมีสภาพไมดี ใหออกแบบ
แกไขทําใหมตามแบบเฉพาะของตัวเอง แลวจึงคอยสั่งซื้อสวนประกอบใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จุดที่ตองใชความระมัดระวัง ถาไมลองทําเปนตัวอยางสินคาจริงขึ้นมา ก็จะไมรู สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญ
ที่จะเปนตัวแบงแยกระดับเกรดสินคา สวนประกอบที่สําคัญ อยางเชน ตะกรา หัวเทียนเครื่องยนต
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และลูกกลอน ใหจัดหาในญี่ปุน สําหรับสวนอื่น ๆ และสวนประกอบเครื่องยนต ใหนําเขาจากจีน
รวบรวมประกอบกัน ทําเปนรถมอเตอรไซคที่ครบสมบูรณแบบ
วิธีการตรวจสอบสวนประกอบแตละอยางและระบบทั้งหมดนี้เปนโนฮาวของบริษัท สปดอินดัสตรี้ส
＜สารถึงทุก ๆ ทานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีใจความดังตอไปนี้ ＞
จากนี้ตอไป ในแตละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การจัดแบงนําเขารถมอเตอรไซคที่
ประกอบสมบูรณแบบแลว จะรุนแรงขึ้น และภาษีศุลกากรจะแพงขึ้นดวย
ในตรงนี้ บริษัทจะชี้แนะวา บริษัทควรจะนําเขาสวนประกอบเครื่องยนตแบบไหนจากจีนถึงจะดี
และสวนประกอบที่ทําในจีนแบบไหนที่บริษัทไดออกแบบแกไขทําใหมตามแบบเฉพาะของตัวเอง
และสวนประกอบอื่น ๆ ถาเปนไปได จะใหจัดหาสวนประกอบจากประเทศนั้น ๆ ทําเปนสวนประกอบ
ที่ครบสมบูรณแบบ เรียกวา สามารถเสนอมอบโนฮาวได การไปสรางไลนประกอบเครื่องยนตในตาง
ประเทศก็สามารถกระทําได
ถามีบริษัทที่อยากจะผลิตทํามอเตอรไซคดวยระบบแบบนี้ ก็อยากจะใหความรวมมือ ไลนของ
โรงงานในปจจุบัน เปนไลนประกอบของการปฏิบัติงานทดลองเครื่องยนต 300 เครื่อง ตอ 1 วัน
แตในปจจุบัน บริษัทกําลังวางแผนขยายจํานวนเครื่องยนตใหมากขึ้น

２． แนวความคิดของอุตสาหกรรมและบริษัทแบบการคาแลกเปลี่ยน
（１） การผลิตทําของแบบการคาแลกเปลี่ยน หมายถึงอะไร
เกี่ยวกับบริษัทตาง ๆ ที่แนะนํามา อาจจะทําใหงงนิดหนอย เพราะมีแบบโครงสรางธุรกิจที่แตกตาง
กับการทําของที่เปนมาจนถึงทุกวันนี้ คือ ไมใชวัตถุดิบ หรือทรัพยากรในภูมิภาคที่บริษัทตั้งอยู และไม
ทําของแบบที่สรางแตละอยางขึ้นมาใหเห็นชัดเจน แตเปนเพียงแคการไปถือครองสินคาดวยขั้นตอน
การผลิตแบบพัฒนานําเขา เปนที่นาสงสัยวา จะสามารถเรียกเปนอุตสาหกรรมทองถิ่น หรือ
อุตสาหกรรมแบบสรางทําใหเปนแหลงผลิตไดหรือไม
การผลิตทําของตอจากนี้ไป จะไมเรียกสถานที่ที่เก็บเกี่ยวไดผลิตผลเปนชิ้นเปนอันมา แลวลงมือ
ผลิตจริง วาเปนแหลงผลิตเทานั้น แตตอจากนี้ไป “แหลงผลิตอีกแบบหนึ่ง” ควรจะรวมหมายถึง
“สถานที่ที่มีโนฮาวอยูในมือ” ดวยไมใชหรือ หรือเรียกอีกอยาง ก็คือ สถานที่ที่ทําหนาที่เปนศูนยกําไร
（Profit Center）ของผลิตผลและผลิตภัณฑ ก็คือ “แหลงผลิตอีกแบบหนึ่ง” นั่นเอง
การจะทําหรือไมทําการตลาด วิเคราะหจากลักษณะเดนของความตองการในสินคาดังกลาว
ตามขอมูลที่เก็บสะสมมา มีระบบการผลิตแบบที่ทําใหผูบริโภครูสึกพึงพอใจ แบงแยกระดับเกรด
สินคาและผลิตภัณฑที่ทําเสร็จแลว วางชองทางการขาย วางแผนสรางแบรนด มีโนฮาวตอเนื่อง
ครบเปนชุดอยางนี้ คือ เงื่อนไขของการสรางทําใหเปนแหลงผลิต
จะขอยกตัวอยางที่เขาใจงาย มาอธิบายใหเห็นชัดเจน จังหวัดชิซึโอกะ มีชื่อเสียงในฐานะเปน
แหลงปลูกตนชา ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง น้ําชายี่หอหะฉิจูหะฉิยะ ที่เปนน้ําชารอบแรก ทํา
จากใบชาของไตหวันคิดเปน 60％
คิดเปน 10％

ใบชาหยาบของจังหวัดโอะกินาวาและคาโกชิมามีรวมอยูดวย

และที่เหลือเปนใบชาของจังหวัดชิซึโอกะ

ที่ชิซึโอกะ ชวงวันที่เรียกวาหะฉิจูหะฉิยะ (วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม) เปนวันที่ยังไมถึงขนาด
อบอุน ทําใหไมสามารถรักษาการผลิตน้ําชาที่แนนอนได ในตรงนี้ จึงมีการโยกยายและนําเขาน้ําชา
ของภูมิภาคที่ตั้งอยูทางใตกวา มาผสมรวมเขาไปดวยตามความนิยมชมชอบของแตละพื้นที่
และจัดสงสินคาขายเขาสูตลาดเปนน้ําชายี่หอหะฉิจูหะฉิยะ เปนความจริงที่วา วัตถุดิบใบชาที่เปนของ
ชิซึโอกะมีสัดสวนต่ํากวาครึง่ หนึ่ง แตการสะสมของการทํามารเก็ตติ้งและโนฮาวของทางฝายชิซึโอกะ
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เปนปจจัยที่ชวยทําใหสามารถวางชองทางการขาย และวางแผนสรางแบรนดได
และตัวอยางที่มีลักษณะตรงกันขามกับขางบนก็ไดแก ผลิตภัณฑจําพวกปะการัง ปจจุบัน ปะการัง
ที่เก็บไดในญี่ปุน มักเปนของที่เก็บไดจากทะเลใกลโอะกินาวา แตปะการังชั้นดีที่เก็บไดในโอะกินาวา
จะถูกสงไปที่จังหวัดโคฉิในเกาะชิโคคุกอน ที่จังหวัดนี้ จะมีการแบงคัดเกรด ตกแตง สงกลับไปที่
โอะกินาวาใหม และวางเรียงที่หนารานเพื่อขายใหแกนักทองเที่ยวตอไป
จากตัวอยางขางบนนี้ จะเห็นไดชัดวา การทํามารเก็ตติ้ง แบงแยกระดับเกรดสินคา ตกแตง
วางชองทางการขายและวางแผนสรางแบรนด คือ ปจจัยที่เปนโครงสรางของการทําใหเปนแหลงผลิต
หลังจากนี้ตอไป พอตลาดโตเต็มที่ ก็จะตองทําสินคาใหมีเกรดสูงยิ่งขึ้น ใหมีความหลากหลาย
ใหกลายเปนของสะสมที่นิยมชื่นชอบ ใหถึงมือผูบริโภคดวยความรวดเร็ว และใหเพิ่มมูลคาเขาไปใน
ตัวสินคาใหมากยิ่งขึ้น เชน มูลคาตลาด มูลคาจากการพัฒนาเทคโนโลยี และมูลคาที่มาจากระบบ
เทคโนโลยี และการพัฒนาขอมูลขาวสาร หรือจะเรียกโครงสรางธุรกิจแบบนี้ดวยสํานวนอีกอยางหนึ่ง
ก็ได คือ จากเศรษฐศาสตร (การผลิต) แบบระดับ（Scale Economics）เปน เศรษฐศาสตร
(การผลิต) แบบขอบเขต（Scope Economics） จะขอยกตัวอยางเรื่องของ วัตถุดิบของเครื่อง
กระเบื้องถวยชามอาริตะ จังหวัดซางะ ซึ่งเปนหินเซรามิกพบไดในเขตภูมิภาคอามาคุสะของจังหวัด
คุมาโมโต บริษัท สถานศึกษาวิจัยเมืองมุราเสะ จํากัด (มหาชน) ผูอํานวยการ คือ นายอาคิระ มุราเสะ
กลาวระบุวา

“เทคโนโลยีตางหากที่สําคัญมากกวาวัตถุดิบ ... (ตัดยอ) ถาพลเมืองของภูมิภาคนัน
้

เปนแกนหลัก วางแผนออกแบบสินคา และภูมิภาคทองถิ่นสามารถควบคุมจัดการการผลิตและการขาย
ได จะสามารถเรียกไดวาเปน ผลิตภัณฑของทองถิ่น”
บริษัทที่ไดแนะนําในตรงนี้ ไมวาบริษัทไหนก็ตาม จะไมใชวัตถุดิบของภูมิภาคตัวเอง และการ
ตกแตงทั้งหลาย จะทําที่นอกพื้นที่เปนหลัก มีเทคโนโลยีการผลิตและโนฮาว แตเพราะไมมีโรงงาน
จะเรียกอีกอยางหนึ่งก็ได คือเปน “รูปแบบของผูผลิตที่ไมมีโรงงาน” และโอกาสความเปนไปไดที่จะ
 ย กระบวนการขั้นตอนการผลิตทําของ
เกิดผลิตภัณฑใหมแบบที่รูจักนําวิธีการใหมเขามาใช มีนอ
แบบที่กําหนดมูลคาจากความแตกตางเพียงนอยนิด แมจะมีบริการและสินทรัพยเหมือนกันก็ตาม
ภายใตการแบงยอยตลาดที่เรียกวา ทําใหมีความหลากหลาย และทําใหเปนเอกลักษณเฉพาะ
จะเรียกวา “การผลิตทําของแบบรวบรวม”

ตัวอยางที่เปนแบบฉบับตามหลักการนี้ ก็คงจะไดแก

“เบเนตอง” ของอิตาลีที่ทําสินคาชุดเครื่องแตงกายแบบแคชชวล（Casual Goods）
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