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“คัมภีร์ส�ำหรับผู้บริหำร”

จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด

	 	 หนังสือชุด	 “คัมภีร์ส�ำหรับผู ้บริหำร”	 	 เล่มนี้เป็นแหล่งรวม

รากฐานความรู ้ทางด้านการบริหารจากคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบ

การณ์ในด้านต่างๆ	 ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัยและกลั่นกรองออกมาเป็น

ผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นและลึกซึ้ง	 จนกลายเป็นวิทยาการที่

ผู้บริหารและผู้น�าองค์กรในทุกภาคส่วนล้วนให้การยอมรับ	 ไม่ว่าจะเป็น

ภาคธุรกิจ	ภาครัฐวิสาหกิจ	และภาคการศึกษาขั้นสูง

	 	 บทความที่มีคุณค่าในหนังสือชุดนี้	 มีผู ้ติดตามอย่างแพร่หลาย

ไปทั่วโลก	 	 เพราะสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนากรอบความคิดใหม	่

และแนวทางการบริหารจัดการใหม่ๆ	 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เป็น

เลิศ	 เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในโลกที่ทุก

สิ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

	 	 ทันโลก...ทันการแข่งขัน...และก้าวไปสู ่ความส�าเร็จ	 คือ	 วัตถุ

ประสงค์หลักและคุณค่าของหนังสือชุดนี้
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ตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มตลาดคนยากจน 

(อย่างมีก�าไร)

1

-- C.K. PRAHALAD และ ALLEN HAMMOND --

บ ท ที่

-7-

แนวคิดโดยสรุป

	 การกระตุ ้นการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจจากระดับฐานรากของกลุ ่ม

บริษัทข้ามชาติ	 (multinationals	-	MNCs)	 อาจจะสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ของประชากรหลายพันล้านคน	 และช่วยให้โลกกลายเป็นที่ที่มีเสถียรภาพมาก

ขึ้นและมีอันตรายลดลงได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ	 ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าว	 ไม่ได้หมายความว่าบริษัทข้ามชาติต้องท�าโครงการพัฒนาสังคมเพื่อ

การกุศลเท่านั้น	 พวกเขาต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเองด้วย	 แล้วการ

ท�าเช่นนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างไร	 ในบทความนี้	 ผู้เขียนจะยก

ตัวอย่างของบริษัทที่ขยายเข้าไปด�าเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ	 ที่ขึ้นชื่อว่ายากจน

ที่สุดในโลก

	 65%	 ของประชากรทั้งโลกมีรายได้ต่อปีต�่ากว่า	 2,000	 ดอลลาร์สหรัฐ	

และประชากรกลุ ่มนี้ก็มีจ�านวนถึง	 4	 พันล้านคนเลยทีเดียว	 อย่างไรก็ตาม	 ถึง

แม้ตลาดนี้จะมีขนาดใหญ่มาก	 กลับมีธุรกิจที่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่มาก
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นัก	 ซึ่งเหตุผลที่ท�าให้ธุรกิจลังเลที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดนี้เราเองก็พอเข้าใจได	้

แต่เหตุผลดังกล่าวก็มาจากสมมติฐานเกี่ยวกับกลุ ่มประเทศก�าลังพัฒนาที่ ใช้กับ

โลกยุคปัจจุบันไม่ได้อีกต่อไป

	 ถึงแม้ว่ารายได้ต่อหัวของประชากรในกลุ่มประเทศเหล่านี้อาจจะต�่า	 แต่

อ�านาจการซื้อรวม	 (aggregate	 buying	 power)	 ของกลุ ่มประเทศที่ยากจน

กลับค่อนข้างสูง	 ซึ่งท�าให้ประเทศเหล่านี้เป็นตลาดที่ ใหญ่มากส�าหรับสินค้าที่บาง

คนมองว่าเป็นสินค้าฟุ ่มเฟือย	 (luxury	goods)	 อย่างเช่น	 โทรทัศน์ดาวเทียม	

และบริการโทรศัพท์	 ดังนั้น	 ทั้งราคาและก�าไรต่อหน่วยที่ ได้จากการขายสินค้า

บริการให้กับชุมชนของคนยากจน	 จึงมักจะสูงกว่าชุมชนของคนชั้นกลางมาก	

นอกจากนี้	 เทคโนโลยี ใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้นก็ช ่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต	

การไม่รู ้หนังสือของประชากร	 การมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่เพียงพอ	 และ

อุปสรรคขัดขวางอื่นๆ	ได้อย่างต่อเนื่อง

	 เนื่องจากประเทศเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 บริษัท

ข้ามชาติที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจในตลาดดังกล่าวจึงอาจมีอัตราการเติบโตของรายได้

ที่สูงและรวดเร็วมาก	 นอกจากนี้	 บริษัทข้ามชาติยังสามารถลดต้นทุนได้ด ้วย

การจ้างแรงงานที่มีต้นทุนต�่า	 รวมทั้งการน�ากระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้กับการด�าเนินธุรกิจที่มีอยู ่เดิมด้วย

	 แน่นอนว่าบริษัทข้ามชาติจะประสบความส�าเร็จในตลาดเหล่านี้ ได้ก็ต่อ

เมื่อบริษัทคิดอย่างสร้างสรรค์	 แต่ทั้งนี้สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือตัว

ผู ้บริหารระดับสูงของบริษัท	 กล่าวคือ	 ถ้าหากผู ้น�าของธุรกิจไม่ยอมรับว่าตนเอง

มีความคิดที่ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมูลค่าของธุรกิจที่เน้นปริมาณการขายที่มีก�าไรต่อ

หน่วยต�่าแล้ว	 ก็เป็นเรื่องยากที่บริษัทจะเอาชนะความท้าทายหรือแสวงหาผลประ-

โยชน์จากตลาดในประเทศก�าลังพัฒนาได้
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	 	 บทที่	1	:	ตอบสนองความต้องการของ

กลุ ่มตลาดคนยากจน	(อย่างมีก�าไร)
9

	 		 	 ห้คุณจินตนาการถึงอนาคตที่มืดมนของโลกในอีก	 15	 ปี

	 		 	 ข้างหน้าที่เศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งอยู ่ในภาวะตกต�่าเริ่มฟื ้นตัว	

แต่ก็แทบไม่มีการเติบโต	 ภาวะเงินฝืดยังเป็นปัญหาส�าคัญที่แก้ไขไม่ได้	

ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนห่างกันมากขึ้นกว่าเดิม	 เหตุการณ์

ความวุ ่นวายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน	 การล่มสลายของ

รัฐบาลประเทศต่างๆ	 และการเกิดสงครามกลางเมืองในกลุ่มประเทศ

ก�าลังพัฒนา	 ยิ่งไปกว่านั้นการก่อการร้ายที่ยังเป็นภัยคุกคามอย่างต่อ

เนื่องก็ได้ท�าให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่เพื่อการ

รักษาความปลอดภัย	 ในขณะเดียวกัน	 การต่อต้านระบบตลาดแบบไร้

พรมแดนก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	 บริษัทข้ามชาติจึงพบว่าเป็น

เรื่องยากที่จะขยายธุรกิจไปในตลาดอื่น	 และหลายบริษัทก็ระแวดระวัง

ความเสี่ยงมากขึ้น	 จนท�าให้บริษัทเหล่านี้ชะลอการลงทุนและถอนตัว

ออกจากตลาดเกิดใหม่	(emerging		markets)	

	 		 ตอนนี้ให้คุณจินตนาการถึงสถานการณ์ที่สดใสกว่าข้างต้น	 ซึ่ง

การลงทุนของภาคเอกชนและธุรกิจในลักษณะผู ้ประกอบการเกิดขึ้น

อย่างแพร่หลายได้กลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจ

ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 จนท�าให้เกิดการสร้างงาน

และความมั่งคั่งภายในประเทศ	 ซึ่งท�าให้มีผู ้บริโภคกลุ่มใหม่เกิดขึ้นใน

ตลาดทั่วโลกเป็นจ�านวนหลายร้อยล้านคนในแต่ละปี	 โดยประเทศจีน	

อินเดีย	 บราซิล	 และแอฟริกาใต้ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต

ของเศรษฐกิจทั่วโลก	 และช่วยท�าให้เกิดความมั่งคั่งในส่วนต่างๆ	 ทั่ว

โลก	 ซึ่งความยากจนที่ลดลงจากเหตุการณ์นี้ท�าให้สังคมได้รับประโยชน์

หลากหลายด้าน	 	 อีกทั้งยังช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับกลุ ่มประเทศ

ใ
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ก�าลังพัฒนาและลดความขัดแย้งทั้งภายในประเทศและระหว่างพรม

แดน	 ส่วนภัยคุกคามจากการก่อการร้ายกับสงครามก็ลดลง	 และบริษัท

ข้ามชาติสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในยุคที่มีการแข่งขันรุนแรง

และมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม

	 		 สถานการณ์ทั้งสองแบบที่กล่าวมาล้วนมีความเป็นไปได้	 แต่

สถานการณ์แบบใดจะกลายเป็นจริงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยส�าคัญเพียงปัจจัย

เดียวเท่านั้น	 คือ	 ความตั้งใจของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่จะเข้าไป

ท�าธุรกิจและลงทุนในกลุ่มประเทศที่ติดอันดับยากจนที่สุดในโลก	 โดย

การที่บริษัทข้ามชาติเข้าไปกระตุ้นการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ระดับฐานราก	 จะสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรหลาย

พันล้านคนอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ	 และท�าให้โลกกลายเป็นที่ที่มี

เสถียรภาพมากขึ้นและมีอันตรายลดลงได้	 ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าว	 	 ไม่ได้หมายความว่าบริษัทข้ามชาติต้องทุ ่มเทกับโครงการ

พัฒนาสังคมในระดับโลกเพื่อการกุศลเพียงอย่างเดียว	 พวกเขาต้อง

ค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเองด้วย	 	 เพราะการขยายเข้าไปใน

ตลาดของประเทศที่ก�าลังพัฒนาจะให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท

ได้อย่างมหาศาล	 ที่จริงแล้วบริษัทหลายแห่งที่มีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรมสูง	 ซึ่งมีทั้งบริษัทที่ด�าเนินงานในลักษณะผู้ประกอบการ	

และบริษัทที่เป็นกิจการขนาดใหญ่	 ต่างก�าลังตอบสนองความต้องการ

ของตลาดในกลุ่มประเทศยากจนได้ในแบบที่สามารถสร้างรายได้เป็น

กอบเป็นก�าให้บริษัท	 จนท�าให้มีประสิทธิภาพการด�าเนินงานที่สูงขึ้น	

และได้ค้นพบวัตถุดิบใหม่ๆ	 ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอีกด้วย	 ส�าหรับ

บริษัทเหล่านี้	 และบริษัทอื่นๆ	 ที่จะด�าเนินรอยตามนั้น	 การสร้างธุรกิจ
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ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตลาดที่มีก�าลังซื้อต�่าสุดนั้น	 จะช่วยสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ส�าคัญให้กับบริษัทในยุคปัจจุบันที่ก�าลังก้าว

เข้าสู ่ศตวรรษที่	21

	 		 แน่นอนว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทาง

เศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนาได้ทั้งหมด	 เพราะประเทศเหล่านี้

ยังต้องรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้ว	 และต้อง

ปรับปรุงธรรมาภิบาล	 การบริหารงานในประเทศตนเองให้ดีขึ้นด้วย	

แต่เราก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าการสร้างความมั่งคั่งของกลุ่มประเทศ

ยากจนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทข้ามชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดย

ตรงในระยะยาวกับประเทศเหล่านี้	 	และอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน

เช่นกันก็คือ	 บริษัทข้ามชาติเองก็สามารถเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเอง

ได้ด้วยการเข้ามาท�าธุรกิจในประเทศเหล่านี้	

ตลาดที่มีศักยภาพแต่ยังไม่มี

ใครเข้ามาแสวงหาประโยชน์ 

	 		 ทุกคนต่างรู้ว่าคนยากจนทั่วโลกนั้นมีจ�านวนมากจนน่าเศร้าใจ	

โดย	 65%	 ของประชากรทั้งโลกมีรายได้ต่อปีต�่ากว่า	 2,000	 ดอลลาร์

สหรัฐ	 ซึ่งสัดส่วนนี้คิดเป็นจ�านวนประชากรถึง	 4	 พันล้านคนทีเดียว	

แต่ถึงตลาดนี้จะมีขนาดใหญ่มาก	 แต่ก็มีบริษัทข้ามชาติเข้ามาแสวงหา

ผลประโยชน์ไม่มากนัก	 เนื่องจากสมมติฐานที่ว่าคนที่มีรายได้ต�่าขนาด

นั้นคงแทบไม่มีเงินเหลือที่จะไปซื้อสินค้าและบริการอื่นนอกจากสินค้า
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ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีพอย่างอาหารและที่อยู่อาศัย	 บริษัท

เหล่านี้ยังมีสมมติฐานด้วยว่าอุปสรรคต่างๆ	 ของการท�าธุรกิจ	 เช่น	

การทุจริต	 การไม่รู ้หนังสือของประชากร	 การมีระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐานที่ไม่เพียงพอ	 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	 กฎ

ระเบียบของทางราชการที่จุกจิกหยุมหยิมเกินไป	 ต่างเป็นสิ่งที่ท�าให้

บริษัทไม่สามารถสร้างผลก�าไรจากการท�าธุรกิจในประเทศเหล่านี้ได้

	 		 แต่ข้อสมมติฐานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่คับแคบ

และล้าสมัยเกี่ยวกับประเทศก�าลังพัฒนา	 เพราะที่จริงแล้ว	 มีบริษัทข้าม

ชาติเป็นจ�านวนมากที่ประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจในประเทศ

ก�าลังพัฒนาแล้ว	 (ถึงแม้ว่าบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะมุ่งเน้น

ที่การขายสินค้าบริการให้กับตลาดระดับกลางขึ้นไปในประเทศก�าลัง

พัฒนาที่มีขนาดเล็ก)	 และประสบการณ์ของบริษัทเหล่านี้แสดงให้เห็น

ว่าถึงแม้ประเทศเหล่านี้จะมีอุปสรรคในการท�าธุรกิจอย่างที่กล่าวมา

อยู่จริง	 แต่ก็ไม่มากเท่ากับที่คิดไว้ในตอนแรก	 ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์

ในประเทศก�าลังพัฒนายังมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการ

ปฏิรูปทางการเมือง	 การเปิดรับการลงทุนอย่างเสรีมากขึ้น	 หรือการ

พัฒนาโครงข่ายการสื่อสารแบบไร้สายที่มีต้นทุนต�่า	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน

ช่วยลดอุปสรรคในการท�าธุรกิจ	 และท�าให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงชุมชน

แออัดที่ยากจนในเมืองและชนบทที่ห ่างไกลได้มากขึ้น	 ดังนั้น	 เมื่อ

ความคิดแบบผิดๆ	 ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ถูกขจัดไป	 ก็จะท�าให้บริษัท

ข้ามชาติเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของตลาดที่มีก�าลังซื้อต�่าสุดได้

ชัดเจนขึ้น	(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ	“พีระมิดโลก”)
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พีระมิดโลก

	 บริษัทส่วนใหญ่ก�ำหนดให้ผู ้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำยเป็นคนที่อยู ่ในกลุ่มบนของ

พีระมิดที่แบ่งกลุ ่มประชำกรจำกฐำนะทำงเศรษฐกิจ และมองข้ำมศักยภำพทำงธุรกิจ

ของกลุ ่มฐำนพีระมิด ถึงแม้ว ่ำกลุ ่มนี้จะมีรำยได้ต่อปีเท่ำกับ 2,000 ดอลลำร์สหรัฐ

หรือต�่ำกว่ำ แต่ก็เป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่มำก โดยมีจ�ำนวนถึง 4 พันล้ำนคน ซึ่ง

เป็นคนส่วนใหญ่ของประชำกรทั้งโลก

4,000<$2,000

>$20,000

$2,000-20,000
2,000

100รายได้เฉลี่ยต่อปี 
(ดอลลาร์สหรัฐ)

จ�านวนประชากร (ล้านคน)

	 		 สมมติฐานที่ว่าคนจนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยนั้นอาจถูกต้องเมื่อ

มองอย่างผิวเผิน	 แต่ที่จริงแล้วนี่เป็นสมมติฐานที่ผิด	 เพราะถึงแม้ว่า

รายได้ต่อหัวของคนกลุ่มนี้จะต�่า	 แต่อ�านาจการซื้อรวมกันทั้งหมดของ

กลุ่มคนที่ยากจนนั้นค่อนข้างสูงทีเดียว	 ตัวอย่างเช่น	 รายได้ต่อหัวโดย

เฉลี่ยของชาวบ้านในชนบทห่างไกลของบังกลาเทศนั้นต�่ากว่า	 	 200	

ดอลลาร์สหรัฐต่อปีก็จริง	 แต่ชาวบ้านทั้งหมดในกลุ่มนี้เป็นผู้บริโภคที่
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ใช้บริการโทรศัพท์สูงมาก	 	 โดยบริการโทรศัพท์ในหมู่บ้านของบริษัท	

Grameen	 Telecom	 ที่เป็นผู ้ให้บริการรายเดียวในชุมชน	 สามารถ

สร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ	 90	 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน	 และอาจได้ถึง	

1,000	 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในหมู ่บ้านที่มีขนาดใหญ่	 ซึ่งลูกค้าที่

จ่ายเงินสดเพื่อใช้บริการโทรศัพท์ในหมู่บ้านแต่ละครั้งนั้น	 ใช้เงินโดย

เฉลี่ยประมาณ	 7%	 ของรายได้ทั้งหมดกับบริการโทรศัพท์	 ซึ่งคิดเป็น

สัดส่วนที่สูงกว่าผู ้บริโภคในตลาดทั่วไปมาก	

	 		 นอกจากนี้	 สมมติฐานที่ว่าคนยากจนจะให้ความส�าคัญกับการ

ใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานจนไม่อยาก	 “สูญเงินโดย

เปล่าประโยชน์”	 ไปกับสินค้าที่ไม่จ�าเป็นก็ไม่ถูกต้อง	 เพราะอันที่จริง

คนยากจนมักจะซื้อสินค้า	 “ฟุ่มเฟือย”	 อยู่บ่อยครั้ง	 เช่น	 ในเขตชุมชน

แออัดเดวารี	 ในเมืองมุมไบ	 นั้น	 85%	 	 ของครัวเรือนทั้งหมดที่มี

โทรทัศน์	 1	 เครื่อง	 75%	 ซื้อหม้ออัดความดันและเครื่องผสมอาหาร

มาใช้	 56%	 มีเตาแก๊สท�าอาหาร	 และ	 21%	 มีโทรศัพท์ไว ้ใช้งาน	

นี่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ในกลุ่มฐาน

พีระมิดไม่มีทางจะซื้อบ้านอยู ่อาศัย

ในมุมไบ	 หรือใช้น�้าประปาได้	 ซึ่งพวก

เขาก็ยอมรับความจริงดังกล่าวและ

เลือกที่จะใช้เงินกับสิ่งที่ช่วยปรับปรุง

คุณภาพชีวิตได้ในวันนี้	 แทนที่จะเก็บ

ออมเงินไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์

ฉุกเฉินในวันข้างหน้า	

ตลาดฐานพีระมิดนั้นเป็นแหล่ง

ใหม่ ในการสร้างการเติบโตของ

บริษัทข้ามชาติ และการที่ตลาด

เหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้น จึงสามารถ

เติบโตต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

มาก
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	 		 ความเข้าใจผิดที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตลาดประเทศ

ก�าลังพัฒนาก็คือ	 สินค้าที่ขายในประเทศเหล่านั้นมีราคาถูกอย่างเหลือ

เชื่อ	 จึงท�าให้ไม่มีช่องว่างส�าหรับคู ่แข่งรายใหม่ที่จะเข้าไปท�าก�าไรใน

ตลาด	 ในความเป็นจริงแล้วผู ้บริโภคในกลุ ่มฐานพีระมิดนั้นจ่ายเงิน

ซื้อสินค้าในราคาที่สูงกว่าผู้บริโภคชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งหมาย

ความว่ามีโอกาสที่บริษัทต่างๆ	 	 โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการ

ประหยัดจากขนาดการผลิต	 (economies	 of	 scale)	 และระบบ	

supply	 chain	 ที่มีประสิทธิภาพ	 จะสามารถดึงส่วนแบ่งตลาดได้ด้วย

การเสนอสินค้าที่คุณภาพดีกว่าในราคาที่ต�่ากว่า	 และในขณะเดียวกัน

ก็ยังคงมีก�าไรต่อหน่วยที่สูงมากพอ	 ตัวอย่างเช่น	 	 ในกลุ ่มประเทศ

ก�าลังพัฒนานั้น	 คนที่อาศัยในชุมชนแออัดกลางเมืองจะต้องซื้อน�้า

ดื่มในราคาที่สูงกว่าชนชั้นกลางขึ้นไป	 4	 ถึง	 100	 เท่า	 ส่วนอาหารที่

ขายในชุมชนยากจนก็แพงกว่า	 20-30%	 เพราะในชุมชนไม่มีห้าง

ลดราคาที่ขายสินค้าราคาถูกเมื่อซื้อในปริมาณมาก	 ส่วนในด้านบริการ

นั้น	 	 เจ ้าหนี้เงินกู ้ในท้องถิ่นก็คิดดอกเบี้ยในอัตรา	 10-15%	 ต่อ

วัน	 ซึ่งท�าให้อัตราดอกเบี้ยต่อปีสูงถึง	 2,000%	 เลยทีเดียว	 แม้แต่ผู ้

ประกอบการขนาดเล็กที่โชคดีได้เงินกู ้จากสถาบันการเงินชุมชนที่ไม่

แสวงหาก�าไรก็ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา	 40-70%	 ต่อปี	 ซึ่ง

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงผิดกฎหมายส�าหรับประเทศพัฒนาแล้วส่วน

ใหญ่	 (คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

กันของราคาสินค้าในชุมชนคนร�่ารวยและชุมชนคนยากจนได้จากหัว

ข้อ	“ต้นทุนการใช้ชีวิตของคนยากจนที่สูงกว่าคนทั่วไป”)
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ต้นทุนการใช้ชีวิตของคนยากจนที่สูงกว่าคนทั่วไป

	 เมื่อเรำเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับสินค้ำบริกำรที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิต

ของคนที่อำศัยอยู ่ในเดวำรี ซึ่งเป็นชุมชนแออัดกลำงใจเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ที่มีคนในชุมชนกว่ำ 1 ล้ำนคน กับคนที่อำศัยอยู ่ในชุมชนคนชั้นกลำงระดับบนแถบ

วำร์เดน ชำนเมืองของมุมไบก็ท�ำให้เรำเห็นภำพที่น่ำกังวลใจ โดยเห็นได้ชัดว่ำต้นทุน

ของคนยำกจนจะลดลงอย่ำงมำกถ้ำหำกว่ำได้อำนิสงส์จำกกำรประหยัดจำกขอบเขต

กำรผลิตและพื้นที่ ให้บริกำร (economies of scope) กำรประหยัดจำกขนำดกำรผลิต 

(economies of scale) และระบบ supply chain ที่มีประสิทธิภำพของบริษัทขนำด

ใหญ่เหมือนกับชนชั้นกลำงระดับบน ซึ่งเหตุกำรณ์ในลักษณะนี้เป ็นสิ่งที่ เกิดขึ้นทั่ว

โลก แม้แต่ในประเทศที่พัฒนำแล้วก็ตำม ตัวอย่ำงเช่นควำมแตกต่ำงระหว่ำงต้นทุน

ค่ำสินค้ำและบริกำรของคนยำกจนในชุมชนแออัดกลำงเมือง กับคนร�่ำรวยแถบชำน

เมืองในสหรัฐอเมริกำ	

ต้นทุนค่าสินค้าและ
บริการในแต่ละย่าน

	 ต้นทุนเงินกู	้(อัตราดอกเบี้ยต่อปี)	 600%-1,000%	 12%-18%	 53	 เท่า

	 ค่าน�้าประปา	(ต่อลูกบาศก์เมตร)	 $1.12	 $0.03	 37	 เท่า

	 ค่าโทรศัพท์	(ต่อนาที)	 $0.04-$0.05	 $0.025	 1.8	 เท่า

	 ค่ายารักษาโรคท้องร่วง	 $20	 $2	 10	 เท่า

	 ราคาข้าวสาร	(ต่อกิโลกรัม)	 $0.28	 $0.24	 1.2	 เท่า

เดวารี วาร์เดน ส่วนต่าง
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	 		 ต้นทุนในการท�าตลาดและจัดส่งสินค้าบริการไปยังตลาดคน

ยากจนยังอาจจะต�่าจนน่าประหลาดใจอีกด้วย	 ซึ่งเป็นเพราะคนยาก

จนส่วนใหญ่อาศัยอยู ่ในเมืองที่มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น	 และ

จะยิ่งแออัดมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า	 โดยตัวเลขจากองค์การสห-

ประชาชาติ	 (UN)	 	 และสถาบันทรัพยากรโลก	 (World	 Resources	

Institute)	 ชี้ให้เห็นว่าในปี	 ค.ศ.	 2015	 นั้น	 ทวีปแอฟริกาจะมีจ�านวน

ของเมืองที่มีประชากรอยู ่อาศัยมากกว่า	 1	 ล้านคนอยู ่	 225	 เมือง	

ทวีปลาตินอเมริกาจะมีอยู ่	 225	 เมือง	 และในทวีปเอเชียจะมีทั้งหมด	

903	 เมืองด้วยกัน	 นอกจากนี้	 จ�านวนประชากรในอย่างน้อย	 27	 เมือง

ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง	 8	 ล้านคนหรือมากกว่า	 และประชากรที่อาศัยใน

เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	 1,300	 อันดับแรก	 จะมีจ�านวนรวมกัน

ประมาณ	 1.5	 ถึง	 2	 พันล้านคน	 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่ง

ของผู ้บริโภคในกลุ ่มฐานพีระมิด	 (bottom-of-the-pyramid	 หรือ	

BOP)	 ที่อยู ่ในเศรษฐกิจนอกระบบ	 (informal	 economy)	 เป็นส่วน

ใหญ่	 ดังนั้น	 บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถเข้าถึง

ผู้ที่อาจจะกลายเป็นลูกค้าใหม่นับล้านคน	 ซึ่งทั้งหมดจะมีเงินไว้ใช้จ่าย

รวมกันหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว	 ตัวอย่างเช่น	 กลุ่มคน

ยากจนในเมืองรีโอเดจาเนโร	 มีอ�านาจการซื้อรวมกันเป็นเงิน	 1.2	

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 (หรือ	 600	 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน)	 	 ซึ่งก็ไม่

แตกต่างไปจากชุมชนแออัดในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก	หรือมุมไบ

	 		 ชุมชนแออัดในเมืองใหญ่เหล่านี้มีระบบเศรษฐกิจเป็นของตัว

เอง	 โดยมีตั้งแต่ร้านค้าปลีก	 ธุรกิจขนาดเล็ก	 โรงเรียน	 คลินิกรักษาโรค	

และเจ้าหนี้เงินกู้	 ถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขแสดงมูลค่าของการค้าและการ

ท�าธุรกิจในชุมชนแออัดที่เชื่อถือได้มากนัก	 แต่กิจกรรมทางธุรกิจที่เกิด
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ขึ้นในชุมชนดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 ชุมชนแออัดเดวารี

ที่มีพื้นที่เพียงแค่	 435	 เอเคอร์	 กลับมีธุรกิจมากมายหลายประเภท

อยู ่ในนั้น	 ตั้งแต่ธุรกิจเครื่องหนัง	 สิ่งทอ	 พลาสติกรีไซเคิล	 ไหมเย็บ

แผล	 ไปจนถึงเครื่องประดับทองค�า	 เหล้าเถื่อน	 ผงซักฟอก	 และสินค้า

อุปโภคบริโภค	 ส่วนขนาดของธุรกิจนั้นก็มีตั้งแต่กิจการเจ้าของคน

เดียว	 	 ไปจนถึงกิจการขนาดใหญ่ที่เป็นผู ้ผลิตสินค้าแบรนด์ดังที่รู ้จัก

กันเป็นอย่างดี	 ทั้งนี้	 ชุมชนแออัดเดวารีสามารถสร้างรายได้จากภาค

การผลิตเป็นเงินประมาณ	 450	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 หรือประมาณ	 1	

ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อพื้นที่	 1	 เอเคอร์	 ส่วนชุมชนแออัดในเซาเปาโล	

ริโอ	 และเม็กซิโกซิตี	 ก็มีความสามารถในการสร้างผลผลิตไม่ยิ่งหย่อน

ไปกว่ากัน	 ดังนั้น	 จึงกล่าวได้ว่าภาคธุรกิจการค้าในชุมชนเหล่านี้เริ่ม

ผลิดอกออกผลเป็นอย่างดี

	 		 ถึงแม้ว ่าชุมชนคนยากจนในชนบทห่างไกลจะเข้าถึงได้ยาก

กว่าชุมชนคนยากจนในเมือง	 แต่ก็เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่บริษัทต่างๆ	

ยังไม่ได้เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์มากเท่าไรนัก	 ดังนั้น	 60%	 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอินเดียจึงเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในชนบทที่อยู่ห่างไกล	 โดยอุปสรรคส�าคัญของการท�าธุรกิจในชนบทที่

ห่างไกลนั้นอยู ่ที่การเข้าถึงระบบการกระจายสินค้าและบริการ	 ไม่ใช่

การมีก�าลังซื้อไม่เพียงพอ	 แต่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

มาใหม่และระบบการสื่อสารขั้นพื้นฐาน	 โดยเฉพาะการสื่อสารแบบไร้

สายนั้น	 จะกลายเป็นช่องทางที่มีต้นทุนต�่าส�าหรับธุรกิจในการท�าการ

ตลาดและกระจายสินค้าบริการในชุมชนเหล่านี้
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	 		 แนวคิดและความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่เดิมระบุว่า	 คนที่อยู่ใน

กลุ ่มฐานพีระมิดหรือกลุ ่ม	 BOP	 ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง

ที่กล่าวมา	 แต่นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่ง	 โดยผู ้หญิงยากจน

ที่อาศัยในชนบทห่างไกลในบังกลาเทศสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

ในระบบ	 GSM	 ได้อย่างไม่มีปัญหา	 ถึงแม้จะไม่เคยใช้โทรศัพท์มาก่อน

ก็ตาม	 หรือในเคนยา	 เด็กวัยรุ ่นในชุมชนแออัดก็สามารถรับการฝึก

อบรมจนกลายเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ได้ส�าเร็จ	 	หรือเกษตรกรที่

ยากจนในเอลซัลวาดอร์ก็สามารถใช้ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน	

(telecenters)	 เพื่อเจรจาต่อรองการขายสินค้าเกษตรของตนเองผ่าน

อินเทอร์เน็ตได้	 	ส่วนผู ้หญิงในหมู่บ้านริมชายฝั ่งมหาสมุทรอินเดียก็

ใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ในการแปลความ

หมายของภาพถ่ายจากดาวเทียมที่แสดงให้เห็นการกระจุกตัวของฝูง

ปลาในทะเลอาราเบียน	 เพื่อให้พวกเธอสามารถบอกสามีที่ออกไปจับ

ปลาในทะเลได้ว ่าบริเวณใดมีปลาชุกชุมที่สุด	 จึงเห็นได้ชัดว่าชุมชน

คนยากจนนั้นพร้อมที่จะน�าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้	 หากเทคโนโลยี

ดังกล่าวสามารถช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพวก

เขาดีขึ้นกว่าเดิม	 ดังนั้น	 บทเรียนส�าคัญส�าหรับบริษัทข้ามชาติก็คือ	

อย่าลังเลที่จะน�าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้กับกลุ ่มฐานพีระมิด	 หรืออาจ

น�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับคนกลุ ่มนี้ก ่อนที่จะน�าไปใช้กับคนใน

ประเทศพัฒนาแล้วก็ยังได	้

	 		 ความเข้าใจผิดอย่างสุดท้ายก็คือการมองว่าบริษัทข้ามชาติจะ

เข้ามาตักตวงผลประโยชน์และเอารัดเอาเปรียบคนยากจน	 เพราะที่

จริงระบบเศรษฐกิจนอกระบบที่มีอยู่ในชุมชนคนยากจนนั้นเต็มไปด้วย

คนกลางที่ด�าเนินธุรกิจอย่างไม่มีประสิทธิภาพและจ้องจะแสวงหาผล
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