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ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

โกดักและฟูจิฟิล์ม ต่างอยู่ในธุรกิจการถ่ายภาพ โดยโกดัก 

มียอดขายมากกว่า และมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่า 

และบริษัทท้ังคู่ต่างถูกคุกคามจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิวัติเปลี่ยนโฉมหน้า

ของธุรกิจนี้ไปโดยสิ้นเชิง ทั้งสองบริษัทรู้ถึงภัยคุกคามดังกล่าวล่วงหน้า

กว่าสิบปี สิ่งที่เราพบเห็นวันนี้คือ โกดักล้มละลาย และสิ้นชื่อไปจากวงการ  

ขณะที่ฟูจิฟิล์มยังคงสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้จะต้องพัฒนาธุรกิจ

ใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอด ค�าถามที่ทุกคนคงสนใจอยากรู้ คือ อะไรท�าให้

ชะตากรรมของสองยักษ์ใหญ่ในธุรกิจแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเช่นนี้

   >>  โกดักและฟูจิฟิล์มต่างรู้ถึงชะตากรรมมาก่อนล่วงหน้า
	 นับสิบปี

โกดัก บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งเคยผูกขาดผลิตภัณฑ์ที่
เกีย่วกบัการถ่ายภาพแบบเบด็เสรจ็ โดยโกดกัสามารถครอบครองส่วน
แบ่งการตลาดขนาดใหญ่ ตัง้แต่ผลิตภัณฑ์ต้นน�า้ ได้แก่ ฟิล์ม สารเคมี
ส�าหรับล้างฟิล์ม อัดรูป กล้องถ่ายภาพ กระดาษอัดรูป ฯลฯ ตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะคิดว่าวันหนึ่ง โกดักจะต้อง
ประกาศล้มละลาย และออกจากอตุสาหกรรมถ่ายภาพ ซึง่เคยผกูขาด
มาเกอืบศตวรรษ ความล้มเหลวของโกดกัถอืเป็นกรณศีกึษาทีน่่าสนใจ
เพียงพออยู่แล้ว แต่อีกด้านหนึ่งก็คือ ความส�าเร็จของฟูจิฟิล์ม คู่แข่ง
ของโกดักซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ 

ตลอดจนถึงตลาดใหม่ ๆ จนสามารถอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ ความแตก
ต่างโดยสิน้เชงิของสองบรษิทั ทีอ่ยูใ่นธรุกจิเดยีวกนันี ้มผีูต้ัง้ข้อสงัเกต
ว่า “โกดักท�ำตัวดังเช่นบริษัทญี่ปุ่นที่เห็นกันดำษดื่น กล่ำวคือ แข็งขืน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกับที่บริษัทฟูจิฟิล์มกลับท�ำตัวเหมือน
บริษัทอเมริกำที่มีควำมยืดหยุ่นสูง” 

ข้อเท็จจริงก็คือ ทั้งสองบริษัทต่างรู้ตัวตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 ว่า 
การถ่ายภาพจะต้องพฒันาไปสูเ่ทคโนโลยีดิจทิลั อย่างไรกต็าม ทัง้สอง
บรษิทัต่างยงัคงเพลดิเพลนิกบัการเกบ็เกีย่วผลก�าไรจากยอดขายฟิล์ม 
แล้วน�าก�าไรส่วนหนึ่งไปลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล ขณะเดียวกัน ต่าง
ก็พยายามทีจ่ะพฒันาไปสู่ตลาดใหม่ ๆ  ทัง้สองบรษัิท มผีูบ้รหิารระดบั
สูงที่มาจากธุรกิจฟิล์มซึ่งยังท�าก�าไรดี โดยคนเหล่านี้ไม่ยอมรับง่าย ๆ 
ว่า ธุรกิจฟิล์มนั้น ไม่มีอนาคตอีกแล้ว แม้แต่ฟูจิฟิล์มเอง ก็คาดการณ์
ถึงผลกระทบต่อธรุกิจฟิล์มอย่างค่อนข้างอนรุกัษ์นยิม โดยเหน็ว่า ธรุกจิ
ถ่ายภาพที่อิงกับฟิล์มจะค่อย ๆ หดตัวลง แต่ใช้เวลา 15 - 20 ปี  
ข้อเทจ็จรงิกค็อืว่า ภายในเวลาเพยีงสบิปี ธรุกจิฟิล์มซึง่เคยท�าก�าไรถงึ
ร้อยละ 60 ของฟูจิฟิล์ม กลายสภาพเป็นไม่สามารถท�าก�าไรได้อีก 
ต่อไป

กรณีศึกษา: โกดักและฟูจิฟิล์ม
บริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอด



logylogyTechno Management

>> 044 October-November 2013, Vol.40 No.231

   >> ความเหมือนท่ีแตกต่างระหว่างฟูจิฟิล์มกับโกดัก

ทั้งสองบริษัทต่างเห็นปัญหาเหมือนกัน ขณะที่ฟูจิฟิล์มเห็น
ความจ�าเป็นท่ีต้องพัฒนาความสามารถภายในบริษัท เพื่อที่จะไป
บกุเบกิตลาดใหม่ แต่โกดกักลบัเชือ่มัน่ว่าความสามารถด้านการตลาด 
และความแข็งแกร่งด้านแบรนด์ของตนนั้น สามารถน�าพาบริษัทไป
ข้างหน้า ด้วยการเข้าซื้อบริษัท หรือร่วมมือกับพันธมิตรในการเจาะสู่
ตลาดใหม่ หรือธุรกิจใหม่ จุดน้ีเองท่ีนายชิเงะทากา โคโมริ (Shige-
taka Komori) CEO ของฟูจมิองว่า เป็นจดุตายของโกดกัโดยเขากล่าว
ว่า “โกดักมีควำมเช่ือม่ันในขีดควำมสำมำรถทำงกำรตลำดและใน
แบรนด์ของตนเองอย่ำงยิ่ง และเขำเลือกที่จะหำทำงออกแบบง่ำย ๆ”

ในยามที่ยอดขายของการล้างและพิมพ์รูปสีจากระบบเก่า 
ลดลงอย่างรวดเร็วนั้น บริษัททั้งคู่ยังสามารถหารายได้จากการติดตั้ง 
Kiosk เพือ่ท�าการพมิพ์รปูดจิทัิลในการหารายได้ทดแทน ขณะทีบ่รษิทั
ฟูจิฟิล์มมีระบบที่พัฒนาขึ้นมาเอง แต่บริษัทโกดักซึ่งไม่ได้พัฒนา
เทคโนโลยีของตน ต้องท�าความร่วมมือกับบริษัทอื่น และแบ่งรายได้
กนักบัพนัธมติร นอกจากนีฟ้จูฟิิล์มยงัสามารถใช้ประโยชน์จาก Kiosk 
โดยประยุกต์กับธุรกิจอื่นในสายงาน Digital Imaging ขณะที่โกดัก 
ไม่สามารถท�าเช่นนั้นได้ เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีของตนเอง

นอกจากนี ้ความส�าเรจ็ของฟจูส่ิวนหนึง่เกดิจากการตดัสนิใจ
ในปี พ.ศ.2543 ที่จะเข้าไปถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 ใน Fuji Xerox 
(บริษัทร่วมทุนกับ Xerox) ด้วยเงินลงทุน 1.6 พันล้านเหรียญ ในขณะ
ทีบ่รษิทัอเมรกิานี ้อยูใ่นภาวะท่ีขาดแคลนเงนิสดอย่างย่ิง การลงทนุนี้
ช่วยให้ฟูจิควบคุมบริษัทร่วมทุนน้ีได้ และสามารถก�าหนดกลยุทธ์
บริษัท เพื่อให้ด�าเนินธุรกิจที่หนุนเสริมบริษัทแม่ได้

ทางด้านโกดกันัน้ ผู้บรหิารระดบัสูงคนหน่ึงให้สัมภาษณ์ว่า ใน
ขณะทีต่นยงัท�างานอยูส่�านกังานใหญ่ของโกดกัในเมอืงนวิยอร์กในปี 
พ.ศ.2538 นั้น มีการส�ารวจผู้บริโภคลงในวารสารอเมริกา ที่รายงาน
ว่า ฟิล์มของฟูจิมีคุณภาพดีเทียบเท่ากับของโกดัก แทนที่ผู้บริหารจะ

มีอาการตื่นตัว กลับปรากฏว่า ทุกคนกลับแสดงความเชื่อว่า รายงาน
นัน้ไม่เป็นความจรงิ “สภำวะผกูขำดของโกดักเป็นตัวปัญหำ โกดกัเชือ่
อยู่ตลอดเวลำว่ำ ด้วยฉันทำมติของพระผู้เป็นเจ้ำ บริษัทมีสิทธ์ิ 100 
เปอร์เซ็นต์เหนือตลำด บริษัทไม่เคยสนใจที่จะหันหลังไปดูคู่แข่งที่ไล่
ตำมมำว่ำก�ำลังเกิดอะไรขึ้น” โกดักหวังเพียงพึ่งแบรนด์ที่โด่งดังของ
ตนเองเท่านั้น

  
   >> บริษัทหน่ึงมุ่งใช้แบรนด์	อีกบริษัทใช้เทคโนโลยี
	 เพ่ือความอยู่รอด

นายชิเงะทาคา โคโมริ มารับต�าแหน่ง CEO ของบริษัท 
ฟูจิฟิล์มในปี พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นช่วงที่อุปสงค์ของฟิล์มถึงจุดสูงสุด  
หลงัจากทีเ่ขารบัต�าแหน่งเพยีง 3 ปี ฟจูฟิิล์มต้องดิน้รนเพือ่ทีจ่ะอยู่รอด
ให้ได้ภายใต้การปรับเปล่ียนของเทคโนโลยีถ่ายภาพไปสู่เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการเลิกจ้างงานนับพัน ๆ ต�าแหน่ง รวมไปถึงการปิดโรงงาน
ผลิตจ�านวนมาก

“ปัจจัยชี้ขำด (ในควำมส�ำเร็จของพวกเรำ) อยู่ที่เรำสำมำรถ
ปรับธุรกิจของเรำอย่ำงขนำนใหญ่ในภำวะที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล” 
เขากล่าวว่า สิง่ทีส่ร้างความแตกต่างของฟจูฟิิล์มจากโกดกั อยูท่ีบ่รษิทั
ญี่ปุ ่นพยายามน�าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาส�าหรับธุรกิจด้านการ 
ถ่ายภาพ เพื่อใช้ในตลาดหรือธุรกิจใหม่ ๆ

“เรำมทีรพัยำกรในรปูเทคโนโลยทีีห่ลำกหลำย เรำจงึมำคดิกัน
ว่ำ ต้องมีหนทำงมำกมำยที่เรำจะเปลี่ยนเทคโนโลยีเหล่ำนี้ เพื่อน�ำไป
ใช้ในธุรกิจใหม่ ๆ” เขากล่าวต่อไปว่า ล�าพังการมุ่งไปด้านถ่ายภาพ
แบบดิจิทัลเท่านั้น ไม่สามารถท�าให้บริษัทอยู่รอดได้

เทคโนโลยีการผลิตฟิล์มนั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและ
ต้องการความแม่นย�าสูง บนผิวของฟิล์มนัน้ จะมชีัน้บาง ๆ  ซ้อนกนัอยู่
ถึง 20 ชั้น แต่ละชั้นจะประกอบด้วย องค์ประกอบของสารเคมีกว่า 
100 ชนิด ฟูจิฟิล์มจึงประยุกต์เอาเทคโนโลยีในการจัดการสารเคมี
เหล่านี้ รวมไปถึงความแม่นย�าในการผลิตที่ละเอียดไปถึงระดับ

▲ ภาพที่	1 ยอดขายฟิล์มถ่ายภาพของฟูจิฟิล์ม

▲ CEO Shigetaka Komori

อุปสงค์และยอดขายจากธุรกิจฟิล์มลดลงเหลือเพียง 1 ใน 20

อุปสงค์ทั่วโลกของฟิล์มถ่ายภาพ และยอดขายของฟูจิฟิล์ม

ร้อยล้านเยน

จัดท�ำโดย กองบรรณำธิกำร (วำรสำร Diamond) ใช้ข้อมูลของบริษัทฟูจิฟิล์ม

ปี

ยอดขายจากฟิล์มถ่ายภาพของฟูจิฟิล์ม (แกนด้านซ้าย)

อุปสงค์ทั่วโลกของฟิล์มถ่ายภาพ (แกนด้านขวา)

(กรณีก�าหนดให้ยอดขายในปี 2000 ซึ่งเป็นยอดขายมูลค่าสูงสุด เป็น 100)

ลดลงประมาณ 250,000 
ล้านเยน จากยอดขายสูงสุด
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อะตอม เพื่อน�ามาพัฒนาแผ่นฟิล์มท่ีใช้ในแผงแสดงภาพแบบ LCD 
ส�าหรับคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ธุรกิจ
นี้เริ่มขึ้นประมาณสิบปีเศษที่ผ่านมา และเป็นธุรกิจที่ฟูจิฟิล์มมีขีด
ความสามารถแข่งขันสูงที่สุดธุรกิจหนึ่ง 

นอกจากนี้ บริษัทยังพยายามที่จะน�าโนว์ฮาวของตนมาใช้
ประโยชน์ในธุรกจิยา ด้วยการศกึษาวธิกีารทีร่่างกายมนษุย์จะสามารถ
ดดูซมึองค์ประกอบทางเคมขีองตวัยาต่าง ๆ  ตวัยาส�าหรบัไข้หวัดใหญ่ 
เป็นหนึ่งในยาซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา

อีกด้านหน่ึงคือ ความพยายามของฟูจิฟิล์มในการบุกเบิก
ธรุกจิเครือ่งส�าอาง บรษัิทมผีลิตภัณฑ์รกัษาผิว Astalift ซึง่ใช้เทคโนโลยี 
Antioxidation ที่ป้องกันสีของภาพถ่ายไม่ให้จางไป

ขณะเดยีวกนัตัง้แต่ปี พ.ศ.2543 ฟจูฟิิล์มกไ็ด้เข้าไปซือ้กิจการ
ของธุรกิจด้านสุขภาพต่าง ๆ เป็นเงินถึง 650,000 ล้านเยน ทั้งนี้รวม
ถึงการซื้อบริษัทยาขนาดกลางของญี่ปุ่น และบริษัทผลิตเครื่องมือ
ทางการแพทย์ของสหรัฐฯ ผู้ผลิตอุปกรณ์อัลตร้าซาวด์ (ultrasound)

ปัจจุบันฟูจิฟิล์มมียอดขายจากธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับฟิล์ม 
ถ่ายภาพเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ 20 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 
สิบปีเศษก่อนหน้านี้ ส่วนธุรกิจด้านสุขภาพ รวมถึงเครื่องมือทางการ
แพทย์ ยา และเครื่องส�าอาง มีสัดส่วน 12 เปอร์เซ็นต์ และวัตถุดิบ
ส�าหรบัการผลติแผงแสดงภาพแบบจอแบนอกี 10 เปอร์เซน็ต์ (ตัวเลข 
เมื่อมกราคม พ.ศ.2555)

   >> กระบวนการด้ินรนเพ่ือความอยู่รอด

 

เพื่อท�าความเข้าใจว่า ฟูจิฟิล์มสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองจน
สามารถฝ่าฟันวิกฤตเพื่อความอยู่รอดอย่างไร ขอน�าตารางที่แสดง
แนวคดิทีแ่สวงหาทศิทางการพฒันาธรุกจิของฟจูฟิิล์มดงัแสดงข้างต้น

ตอนกลางของภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีส�าคัญ ๆ ที่
ฟูจิฟิล์มใช้ในการผลิตฟิล์มถ่ายภาพ ทั้งนี้ (จากด้านขวาไปซ้าย) 
ประกอบด้วย เทคโนโลยีการผลิต การจัดการด้านคุณภาพ ความ
สามารถด้านการวิเคราะห์ (analytic) การท�าให้เกิดสี การท�าให้เกิด
ภาพ การแปรรูปฟิล์มบาง (thin film processing) การสังเคราะห์ 
โมเลกลุ (molecule synthesis) คอลาเจน (collagen) และเทคโนโลยี
นาโน (nanotechnology)

ต่อจากนั้นจึงมีการวิเคราะห์ว่า เทคโนโลยีที่ฟูจิฟิล์มมีอยู่นั้น 
น่าจะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ หรือตลาดใหม่ ๆ อะไรได้
บ้าง ซึ่งจะแสดงเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ในช่องล่างสุด อันประกอบด้วย 3 
กลุ่มธรุกิจ อันได้แก่ (จากขวามาซ้าย) ฟิล์มสมรรถนะสงู เครือ่งส�าอาง 
ยาหรือเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์

▲  ภาพที่	2  แนวคดิการส�ารวจสนิทรพัยท์างเทคโนโลย ีเพือ่น�าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา
ธุรกิจใหม่

การทบทวนสต๊อคทางเทคโนโลยีของฟูจิฟิล์ม

เทคโนโลยีหลักของฟิล์มถ่ายภาพและธุรกิจใหม่

ตะแกรงร่อน

พอทำาได้ไหม ?
(มีเทคโนโลยีหรือไม่)

ควรทำาไหม (สามารถมีชัย
ในตลาดหรือไม่)

อยากทำาไหม (เป็นพันธกิจ
ของบริษัทหรือไม่)

เท
คโ

นโ
ลย

ีหล
ักข

อง
ฟ

ิล์ม
ถ่า

ยภ
าพ

เท
คโ

นโ
ลย

ีกา
รผ

ลิต
 

กา
รจ

ัดก
าร

ด้า
นค

ุณ
ภา

พ

คว
าม

สา
มา

รถ
ด้า

นก
าร

วิเ
คร

าะ
ห์ 

(a
na

lyt
ic)

กา
รแ

ปร
รูป

ฟ
ิล์ม

บา
ง

(th
in 

film
 p

ro
ce

ss
ing

)

กา
รส

ังเ
คร

าะ
ห์ 

โม
เล

กุล
(m

ole
cu

le 
sy

nt
he

sis
)

กา
รท

ำาใ
ห้เ

กิด
สี 

กา
รท

ำาใ
ห้เ

กิด
ภา

พ

คอ
ลล

าเ
จน

 (c
oll

ag
en

)

เท
คโ

นโ
ลย

ีนา
โน

 (n
an

ot
ec

hn
olo

gy
)

ธุร
กิจ

ให
ม่

เวชภัณฑ์ เครื่องสำาอาง ฟิล์มสมรรถนะสูง



logylogyTechno Management

>> 046 October-November 2013, Vol.40 No.231

logylogyTechno

ต่อจากนั้น ผู้บริหารฟูจิฟิล์มจะใช้ตะแกรงร่อนสามตัว เพื่อที่
จะหาจุดเน้นหนักในการลงทุนทางธุรกิจ โดยมีค�าถาม 3 ข้อ (ในตอน
บนสุดของภาพ) อันได้แก่ (จากซ้ายไปขวา) พอท�าได้ไหม? (มี
เทคโนโลยีหรือไม่) ควรท�าไหม (สามารถมีชัยในตลาดหรือไม่) อยาก
ท�าไหม (เป็นพันธกิจของบริษัทหรือไม่)

ทั้งนี้ ตะแกรงร่อนทั้งสามตัว จะน�ามาพิจารณาดังต่อไปนี้
“พอทำาได้ไหม” เป็นประเดน็ทางด้านเทคโนโลยล้ีวน ๆ  จดุเน้น

อยู่ที่ว่า หากต้องการพัฒนาธรุกิจใหม่ จะสามารถพัฒนาผลิตภณัฑ์ที่
มีคุณค่าออกมาได้ โดยใช้เทคโนโลยีซึ่งมีอยู่นั้นได้หรือไม่ นี่เป็น
ตะแกรงร่อนตัวแรก ที่จะคัดเอาธุรกิจที่ไม่เหมาะสมออกไป

“ควรทำาไหม”  เป็นการศึกษาวิเคราะห์อย่างลงลึกว่า หาก 
ฟูจิฟิล์มเข้าไปในธุรกิจเหล่านั้นแล้ว จะมีชัยในการแข่งขันหรือไม่ จุด
เน้นคือ ต้องมีหลักประกันว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น Only One ที่
ไม่มบีรษิทัอืน่ผลติมาก่อน หรอืไม่เช่นนัน้กต้็องเป็น Best One ทีดี่กว่า
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดแล้ว

“อยากทำาไหม” เป็นตะแกรงร่อนสุดท้าย เพื่อตัดสินใจทาง
ธุรกิจว่าจะลงทุนหรือไม่อย่างไร ประเด็นส�าคัญอยู่ที่ว่า ธุรกิจใหม่มี
ความสอดคล้องกบัพนัธกิจหรอืไม่อย่างไร ในกรณทีีฟ่จูฟิิล์มตดัสนิใจ 
จะเข้าไปในธุรกิจเภสัชภัณฑ์และเครื่องส�าอางน้ัน เป็นเพราะเห็นว่า 

ธุรกิจทั้งสองจะสามารถเสริมจุดแข็งเดิมที่ฟูจิฟิล์มมีอยู่ กล่าวคือ 
ฟูจิฟิล์มมีจุดแข็งที่ฟิล์มเอ็กซเรย์ซึ่งใช้ในวงการแพทย์มาก่อน ดังนั้น
หากมธีรุกจิส่วนนีป้ระกอบเข้าไป กจ็ะท�าให้ฟจูฟิิล์มกลายมาเป็นธุรกจิ
ทางด้านสุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการป้องกัน และการรักษา
อย่างครบวงจร

    >> บทสรุป

จากกรณีศึกษาของสองบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการถ่ายภาพนี้ 
เราพอจะเหน็ประเด็นทีน่่าจะเป็นบทเรยีนส�าคัญส�าหรบัธรุกจิต่าง ๆ  ที่
จะอยู่รอด ในกรณีที่มีเทคโนโลยีใหม่มาคุกคาม ได้แก่

ก. ความแข็งแกร่งของบริษัทในยุคหนึ่งนั้น อาจกลายมา 
เป็นความอ่อนแอ กระทั่งเป็นอันตรายกับบริษัทได้ การที่สองบริษัทมี
รายได้ และท�าก�าไรจากฟิล์มถ่ายภาพมาเป็นเวลานาน ท�าให้การ 
ปรบัเปลีย่นเพือ่ให้หลดุพ้นจากธรุกจิเดมิท�าได้ยาก โดยเฉพาะแรงต้าน
จากบุคลากรภายใน ที่เติบโตมาจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่

ข. การปรบัเปลีย่นใด ๆ  กต็าม จ�าเป็นจะต้องพฒันาขดีความ
สามารถทางเทคโนโลยีของตนควบคู่กันไป การหาทางออกแบบ 
ง่าย ๆ อย่างโกดัก ที่เชื่อว่าแบรนด์ที่ตนมีอยู่ สามารถเป็นเครื่องมือ 
เพื่อต่อสู้อยู่รอดได้ ต้องพบกับความล้มเหลว ในที่สุดแล้ว เพื่อต่อสู้ 
อยูร่อด ทกุธรุกจิจ�าเป็นต้องมเีทคโนโลยทีีเ่ป็นแก่นแกนของตน (core 
technology)
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