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ปจจุบันสภาพแวดลอมในระดับมหภาคและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลให     
ผูประกอบการธุรกิจตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดังนั้น ผูประกอบการ      
ยุคใหมตองมีการจัดการองคความรู เสริมสรางความสามารถหลัก (core competency) และความชํานาญของ
ธุรกิจ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน อีกทั้งมีวิสัยทัศนในการมองภาพรวมของธุรกิจไดอยางชัดเจน 
มีกระบวนทัศนในการทํางาน มุงเนนการบริหารงานในเชิงรุก มีการกําหนดความตองการและทิศทาง       
ของธุรกิจ เพื่อใหทุกปจจัยของธุรกิจดําเนินงานไปไดอยางราบรื่น และมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา        
โดยผานกระบวนการในการวิเคราะหขอมูล หรือปจจัยที่เกี่ยวของดวยกระบวนการตัดสินใจ วางแผน       
การกําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ การควบคุม หรือการตรวจสอบกลยุทธ อีกทั้งตองมีการปรับปรุง    
การดําเนินงานอยางเปนระบบที่เรียกวา “การสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ” 

กลยุทธที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากในสถานการณปจจุบันนี้ คือ กลยุทธทะเลสีน้ําเงิน 
(Blue Ocean Strategy: BOS) เปนกลยุทธที่กําหนดขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันแบบดั้งเดิม                     
ผูประกอบการตองพยายามพัฒนาสินคาใหมีความแตกตาง หรือตองสรางความตองการใหม ๆ (New 
Demand) ขึ้นมาเสมอ โดยใชนวัตกรรม (Innovation) ใหมๆ หรือเปนทะเลใหมๆ ซ่ึงเปนทะเลสีน้ําเงิน และ
กลยุทธทะเลสีน้ําเงินไดรับการตอบรับที่ดีเนื่องมาจากมีเครื่องมือสนับสนุนที่มีความเปนปจจุบัน ซ่ึงที่ผานมา
บริษัทตางๆ ที่นํากลยุทธนี้มาใช ไดแก ธุรกิจกาแฟสตารบัค (Star Buck), สถานีขาว ซีเอ็นเอ็น (CNN), ธุรกิจ
คอมพิวเตอรเดล (Dell Computer), ธุรกิจสายการบินตนทุนต่ํา (South West Aieline), ธุรกิจหนังสือออนไลน
(Amazon.Com) หรือหากเปนในประเทศไทย ไดแก ฮอต พอท (Hot Pot) ซ่ึงเปนสุกี้รวมกับอาหารญี่ปุน ถา
ตั้งชื่อเปนสุกี้จะไมสามารถเขาไปขายในหางสรรพสินคาที่มีราน MK สุกี้ตั้งอยูมากอน                 โดย ฮอต
พอท (Hot Pot) ไดแตเปลี่ยนชื่อใหมจากสินคาที่เพิ่มมูลคาทําใหเขาสูพื้นที่วางของตลาดใหมไดและกําลัง
ไดรับความนิยมตลาดในขณะนี้  

ดังนั้น หากผูประกอบการจะสรางกลยุทธขององคกรใหเปนกลยุทธแบบ “ทะเลสีน้ําเงิน” เพื่อสราง
โอกาสใหธุรกิจ ผูประกอบการตองพิจารณากอนวาลูกคาในอุตสาหกรรมของตนเองในเวลานี้ซ้ือสินคา   
หรือบริการดวยเหตุผลดวยราคาที่ต่ํา หรือซ้ือที่ความแตกตางของผลิตภัณฑ หลังจากนั้นจึงเริ่มมาวิเคราะหวา
ใครคือผูที่ไมใชลูกคาของธุรกิจเรา? (Non-Custommer)  
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อดีตที่ผานมา ธุรกิจสวนใหญไดใชกลยุทธหนึ่งที่เคยประสบความสําเร็จมาในอดีต คือ กลยุทธทะเล
สีแดง (Red Ocean Strategy:ROS) เปนกลยุทธที่มุงเนนเพื่อเอาชนะคูแขง และการแยงสวนแบงตลาด      
เพียงอยางเดียวเทานั้น หรือหาทุกวิถีทางที่จะลดตนทุนใหต่ําที่สุด สวนใหญแลวจะนําไปสูการแขงขันและ
การตอบโตอยางรุนแรงจนทําใหเกิดการแขงขันในอุตสาหกรรมมากขึ้น จนกระทั่งสินคาที่แขงขันกัน        
ในตลาดมีมากจนไมมีความแตกตางกัน ทําใหองคกรตองแขงขันดานราคา ซ่ึงทําใหเกิดการบาดเจ็บทางธรุกจิ
ทั้งสองฝาย ดวยกลวิธีนี้ทําใหเปนที่มาของการแขงขันแบบทะเลสีแดง ซ่ึงกลยุทธตาง ๆ ที่สรางขึ้นนั้นมี   
แนวคิดจากกลยุทธทางการทหาร 

ดังนั้น ผูเรียบเรียงขอนําเสนอขอมูลเพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางกลยุทธแบบเกา กลยุทธทะเล  
สีแดง (Red Ocean Strategy:ROS) และกลยุทธใหม กลยุทธทะเลสีน้ําเงิน (Blue Ocean Strategy: BOS)   
รวมถึงวิธีการสรางกลยุทธใหม ๆ นั้น ผูประกอบการทําอยางไรไดบาง ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

1.  ลักษณะของตลาดที่ใชกลยุทธแบบทะเลสีแดง (Red Ocean Strategy:ROS) 
       1. อยูในอตุสาหกรรมที่มีอยูในปจจุบนัและมีขอบเขตชัดเจน และคํานึงถึงลูกคาเกา ๆ 
       2. บริษัทตางๆในอุตสาหกรรมพยายามเอาชนะคูแขงโดยใชกลยุทธดานราคา มองการไดสวน

แบงตลาดเปนเรื่องที่สําคัญ 
       3. มีการแขงขันรุนแรงสินคาไมมีความแตกตางกัน โอกาสในการเติบโตนอย และสัดสวนกําไร

ก็นอย 
       4. ตองเลือกใชกลยุทธอยางใดอยางหนึ่งระหวางกลยุทธดานราคา หรือกลยุทธสรางความแตก 

ตางเพียงอยางใดอยางหนึ่ง 
       5. วิเคราะหตัวเลขตางๆ และใชเวลากบัการออกแบบฟอรมสวนใหญ 
       6. นําแผนงานและแผนการปฏิบัติหลาย ๆ อยางมารวมไวดวยกันโดยไมไดกําหนดกลยุทธ 
 

2.  ลักษณะของตลาดที่ใชกลยุทธแบบทะเลสีน้ําเงิน (Blue Ocean Strategy: BOS)    
        2.1 เปนอุตสาหกรรมที่ไมไดมีในปจจุบันและไมทราบมากอนวามีอุตสาหกรรมประเภทนี้    
รวมอยูในกลุมอุตสาหกรรม 

       2.2  สรางอุปสงคใหมขึ้นมา (New Demand) ทําใหมโีอกาสเติบโต และมีสัดสวนกําไรที่มากขึ้น 
       2.3  ไมมุงเนนแขงขนักบัคูแขง ไมเปรยีบเทียบกัน 
       2.4  สามารถใชไดทั้งกลยุทธดานราคาและสรางความแตกตางไปพรอมกัน ซ่ึงจะทําใหเกิด

นวัตกรรมที่มคีุณคา (Value Innovation) 
       2.5 มองภาพใหญ โดยไมมุงเนนเรื่องจาํนวน และไมยึดติดกับผลการวิเคราะห 
       2.6  ใชแรงจูงใจในการทํางานไมใชแรงผลักดันจากสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน 
 

ฉะนั้น หัวใจสําคัญของ “Blue Ocean Strategy” คือ ส่ิงที่เรียกไดวา “Value Innovation” ในสวนนี้       
เปนการผสมผสานระหวางคําวาคุณคาอยางสรางสรรค (Value) และคําวานวัตกรรม (Innovation) หลักการ
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สําคัญของ BOS คือจะตองมีทั้ง Value และ Innovation บูรณาการรวมกันทั้งสองอยางควบคูกันไป              
ไมเชนนั้นก็ไมสามารถกอใหเกิดกลยุทธ Blue Ocean Strategy ไดเชนกัน  

 

 
อยางไรก็ตาม อาจมีบางธุรกิจที่มีแตเร่ืองของนวัตกรรมเพียงอยางเดียวโดยขาดการนําเสนอคุณคา 

(Value) ก็มักจะเปนเรื่องของนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีที่มุงเนนพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ แตไมสามารถ
กอใหเกิดประโยชนหรือคุณคาใด ๆ แกลูกคา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การนําเสนอสิ่งที่อยูเกินขอบเขตหรือ    
นอกเหนือส่ิงที่ลูกคาตองการ ดังนั้น เพื่อนําไปสูความสําเร็จขององคกรอยางแทจริง ธุรกิจคงจะตองมีทั้ง 
เร่ืองของ “คุณคา” และ “นวัตกรรม” ควบกันไปอยางคูขนาน 

นอกจากนี้ นวตักรรมที่มีคุณคา (Value Innovation) สามารถสรางขึ้นไดดังนี ้
1. จับตาดูคูแขงได แตอยาเอามาเปนมาตรวัด และไมใสใจกับการแขงขันมากเทาใดนัก 
2. ตองไมเสนอลูกเลนพิเศษตาง ๆ เกี่ยวกบัสินคาหรือบริการใหแกลูกคาที่เกิดจากแรงกดดันของการ

แขงขัน 
3. ลองคิดอะไรใหม ๆ นอกกรอบ และไมควรใหขอจํากดัมาขัดขวางการสรางความแตกตาง 
4. ตองมองในภาพรวม (Holistic) และคํานงึถึงสิ่งที่ลูกคาตองการอยางแทจริง แทนทีจ่ะเสนอแตส่ิง

เดิม ๆ ที่อุตสาหกรรมไดเคยทํามากอน 
อยางไรก็ตาม ความแตกตางอีกประการที่สําคัญระหวาง “Blue Ocean Strategy” กับแนวคิดการ

บริหารกลยุทธแบบเดิม ๆ “Red Ocean Strategy” คือ ภายใตแนวคิดแบบเดิม ๆ นั้น การที่จะประสบ
ความสําเร็จได องคกรจะตองเลือกแนวทางอยางใดอยางหนึ่งวาจะมุงเนนการนําเสนอความแตกตางใหกับ
ลูกคา (Differentiation) หรือ เนนการเปนผูนําที่มีตนทุนต่ํา (Cost Leadership) โดยไมสามารถเปนทั้งสอง
อยางพรอม ๆ กัน (เพราะการนําเสนอความแตกตาง จะไมทําใหเกิดตนทุนที่ต่ําที่สุด) 

แตภายใตแนวคิดของ “Blue Ocean” นั้น องคกรที่ใช “Blue Ocean Strategy” สามารถจะเปนผูที่นํา
ที่เสนอไดทั้งความแตกตาง และมุงเนนการลดตนทุนไปพรอม ๆ กัน โดยการลดตนทุนนั้นจะเกิดขึ้นจากการ
ลดหรือกําจัดปจจัยบางประการที่เคยมีอยูใหหมดไป (Reduce หรือ Eliminate) สวนการนําเสนอคุณคาและ
ความแตกตางแกลูกคานั้นสามารถทําไดโดยการเพิ่มหรือสรางสรรคปจจัยบางประการที่คนอื่นไมมี หรือ      
มีนอยใหกับลูกคา (Create หรือ Raise) ดังแนวคิด “Blue Ocean Strategy” ที่มีองคประกอบ 6 มิติ                  
ดานหลักการที่เปนกฎเกณฑ และการลดปจจัยที่เปนความเสี่ยง แสดงตารางที่ 1 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 
 

6 มิติหลักสําคัญของ ‘‘Blue Ocean Strategy’’ 
หลักการที่เปนกฎเกณฑ การลดปจจัยท่ีเปนความเสี่ยง 

1. ขยายเครือขาย สาขาของอุตสาหกรรม 1. ลดความเสี่ยงในการหาตลาดใหม 
2. เนนภาพรวม (Holistic) ไมเนนปริมาณ เชน ยอดขาย 
จํานวนลูกคา หรือกําไร 

2. ลดความเสี่ยงในการวางแผน 

3. อยาคิดถึงความตองการแบบเดิม ๆ 3. ลดความเสี่ยงดานขนาด 
4. จัดลําดับความสําคัญ และวางกลยุทธใหเหมาะสม 4. ลดความเสี่ยงในโมเดลธุรกิจ 

หลักการที่เปนการปฏิบัติ การลดปจจัยท่ีเปนความเสี่ยง 
5. เอาชนะอุปสรรคภายในองคการ  5. ลดความเสี่ยงในองคการ 
6. กําหนดแนวทางในการวางกลยุทธ 6.  ลดความเสี่ยงดานการจัดการ 

 
เครื่องมือในการวิเคราะหที่สําคัญประการหนึ่งของกลยุทธทะเลสีน้ําเงิน คือ ส่ิงที่เรียกวา “Five 

Actions Framework” ซ่ึงเปนคําถามหาประการที่ทุกองคกรควรจะทบทวนตนเอง เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห
และกําหนดกลยุทธที่นําเสนอทั้งความแตกตางและการมีตนทุนต่ํา ดังตอไปนี้ 

1.  อะไรคือปจจัยที่เคยคิดวาสําคัญ หรือจําเปน และในปจจุบันไมสําคัญและจําเปนอีกตอไป           
อีกทั้งควรที่จะตัดออกไป เชน การยกเลิก (Eliminated) ของบางอยางที่เคยคิดวา ลูกคาตองการ แตจริง ๆ แลว 
ในปจจุบันลูกคา อาจจะไมมีความตองการเลยก็ได  

2.  อะไรคือปจจัยที่สามารถลดลงใหเหลือต่ํากวามาตรฐานของอุตสาหกรรม โดยการลด (Reduced) 
การนําเสนอคุณคาบางอยางใหต่ํากวาอุตสาหกรรม ซ่ึงที่ผานมาอาจจะเคยคิดวาคุณคานั้น ๆ ลูกคามีความ
ตองการมาก แตจริง ๆ แลวอาจจะไมมากอยางที่ตนเองคิดก็ได  

3.  อะไรคือปจจัยที่ควรที่จะยกใหสูงกวามาตรฐานของอุตสาหกรรม โดยการการเพิ่ม (Raised) 
ปจจัยบางอยางใหสูงกวาระดับอุตสาหกรรม   

4. อะไรคือปจจัยใหมที่องคกรควรจะพัฒนาขึ้นมา อีกทัง้ยังไมมีการนาํเสนอในอุตสาหกรรมใด ๆ 
มากอน โดยการสราง (Created) คุณคาบางประการที่ไมเคยมีการนําเสนอในอุตสาหกรรมนั้น ๆ  

5. อะไรที่ดี มปีระโยชนและมีความเปนปจจุบัน องคกรควรตองรักษาไว (Maintain) 
 

 บทสรุป อยางไรก็ตามการนํากลยุทธอะไรมาประยุกตใชนั้น ยอมจะมีทั้งขอดีและขอเสีย หากไม    
ทําการศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่สัมพันธและเกี่ยวของกอนแลว ยอมทําให      
มีผลกระทบ  อีกทั้งการดําเนินธุรกิจนั้นไมมีกฏเกณฑ สูตรสําเร็จตายตัว และไมมีกลยุทธไหนที่จะสามารถ
ชวยใหประสบความสําเร็จไดเหมือนกันหมดทุกปจจัย แตขึ้นอยูกับบริบทของแตละองคกร ความเหมาะสม 
และความพรอมในการนํากลยุทธตาง  ๆ เขามาประยุกตใช  อีกสวนหนึ่งขึ้นอยูกับผูวิสัยทัศนของ                  
ผูประกอบการ หรือผูจัดการที่มีเทคนิค รูปแบบการบริหารองคกรที่มีความเหมาะสมกับสานการณนั้น ๆ    



 5

ดังนั้น กลยุทธทะเลสีน้ําเงินนี้ “Blue Ocean Strategy” จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งเทานั้น สําหรับการที่จะนําไป
ปรับใชหรือไม อยางไร แคไหนนั้น ก็ยอมขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูวางแผนกลยุทธนั้นเองเปนสําคัญ 
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