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บทคัดยอ
 กลยุทธการตลาดเปนแนวคิดหลักทีธ่รุกจิใชเปนเคร่ืองมือกํากับการดําเนินธรุกิจ เพือ่สรางขอไดเปรียบในการแขงขนัการ
ตลาดและการประสบความสําเรจ็ในธรุกจิ ปจจบุนัมกีารนาํเสนอกลยุทธการตลาดรูปแบบใหมซึง่เรยีกวา  กลยทุธนานนาํการตลาด 
บทความนี้จึงนําเสนอกลยุทธนานนําการตลาด 2 รูปแบบ คือ 1) กลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีแดง และ 2) กลยุทธนานนํา
การตลาดทะเลสีคราม กรณีศึกษาตราสินคาที่ประยุกตใชกลยุทธเหลานี้ทําการตลาดและการโฆษณา รวมทั้งการวิเคราะหและ
สรปุกลยทุธการโฆษณา ไดแก การพิจารณาเลือกใชประเภทโฆษณา กลยทุธความสรางสรรคในการโฆษณา กลวธิกีารสรางสรรค
งานโฆษณา และเนือ้หาหรอืสารโฆษณา เพือ่เปนเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดเพือ่ตราสนิคาท่ีสอดคลองสมัพนัธกบักลยทุธนานนาํ
การตลาดแตละแบบ เพื่อใหการโฆษณาเปนเครื่องมือซึ่งสามารถสงเสริมการตลาดใหประสบความสําเร็จได

คําสําคัญ: กลยุทธนานนําการตลาด กลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีแดง กลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีคราม การโฆษณา

Abstract
 Marketing strategies are the key concepts of business marketing tools. Marketing strategies create 
competitive advantages and business success. Nowadays, there is a new marketing strategy concept which 
is called “Ocean Marketing Strategy.” This conceptual paper will hence present two concepts of ocean 
marketing strategies: “Red Ocean Strategy” and “Blue Ocean Strategy”, case studies of brands that applied 
these strategies in marketing and advertising, and the analysis and summary of advertising strategy, i.e. 
how to choose advertising types, creative strategies, tactics and advertising messages that use each ocean 
marketing strategy to synchronically be a potential tool of marketing communication for branding, so that 
advertising can be a tool that contribute itself to the marketing success.  
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บทนํา 
 ปญหาของการตลาดตามแนวคิดด้ังเดิม คือ การขาย
และการโฆษณา แตในความเปนจริงแลว การตลาดเปนการ
ดําเนินธุรกิจที่มากกวาการขาย (McDaniel, Lamb, & 
Hair, 2013) เพราะกิจกรรมการตลาดมีขอบเขตกวางขวาง
เกินกวาการขาย (Kotler & Armstrong, 2013) อีกทั้งยังมี
กระบวนการซับซอนหลายข้ันตอน เน่ืองจากกิจกรรมการตลาด
เกิดขึน้กอน ระหวาง และหลังจากการขาย กลาวคือ กอนการ
ขายตองติดตอสื่อสารกับลูกคาหรือผูบริโภค ระหวางการขาย
ตองสราง นําเสนอและสงมอบคุณคาของส่ิงท่ีขาย และหลัง
จากการขายตองทําใหลูกคาหรือผูบริโภครูสึกถึงคุณคาและ
ความพึงพอใจของสิ่งที่ขายตอไป (McDanie et al., 2013)  
ทัง้นี ้กจิกรรมทางการตลาดทีป่ระสบความสาํเรจ็ นอกจากจะ
สามารถสรางรายไดและกําไรแลว ยังตองสรางความสัมพันธ
ระยะยาวกบักลุมลกูคาหรือผูบรโิภคเปาหมายดวย (Paharia, 
2013) ดงันัน้ การตลาดจงึตองสรางกลยทุธทีไ่ดเปรยีบสามารถ
เขาถงึเบือ้งลกึในจติใจผูบรโิภค (consumer insight) มากกวา
คูแขง (Kotler & Armstrong, 2013) 
 กลยุทธการตลาด (marketing strategy) คือ แนวคิด
หลักในการดําเนินธุรกิจและการดําเนินการตลาด เพื่อสราง
ขอไดเปรียบและทําใหธุรกิจหรือตราสินคาประสบผลสําเร็จ
ในการดําเนินการตลาด (Mullins & Walker, 2013) สิ่ง-
สําคัญคือการใสใจกับปญหา ความตองการ ความจําเปนของ
ผูบริโภคเปนหลัก และมีการระบุกลุมผูบริโภคเปาหมายที่
ชัดเจน (Belch & Belch, 2012) โดยตองพิจารณาเง่ือนไข
ขอจํากัดในการดําเนินการตลาด และส่ิงแวดลอมทางการตลาด 
(marketing environment) (Hult, Pride, & Ferrell, 2012)  
กําหนดสวนประสมทางการตลาด (marketing mixed) ที่
เหมาะสมกับการสื่อสารการตลาด (Kotler & Armstrong, 
2013) รวมทั้งสรางความสัมพันธกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย 
รวมถึงตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของการตลาดตอสังคม
ใหชัดเจน (Hult et al., 2012)  
 กลยทุธการตลาดมหีลากหลาย ขึน้อยูกบัผูกาํหนดและ
เกณฑในการแบงประเภทกลยุทธการตลาด ยกตัวอยางเชน 
Kotler, Kartajaya,  และ Setiawan (2011) ไดแบงกลยุทธ
การตลาดนับตัง้แตอดีตจนกระท่ังถงึปจจบุนั โดยยึดถือเกณฑ
ลําดับเวลา พฤติกรรมผูบริโภค หลักการนําเสนอขาย และ
แนวทางการส่ือสารเพ่ือการตลาดและไดกลยุทธการตลาด
3 ยุค ซ่ึงแตละยุคจะมีวิธีการดําเนินการตลาด การใชสวนประสม
ทางการตลาด และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่แตกตาง
กัน กลาวคือ กลยุทธการตลาดยุคที่ 1.0 (Marketing 1.0) 

ที่สินคาเปนหลักสําคัญในการดําเนินการตลาด (product 
oriented marketing concept) กลยุทธการตลาดยุคท่ี 2.0 
(Marketing 2.0) ที่ผูบริโภคเปนหลักสําคัญในการดําเนินการ
ตลาด (consumer oriented marketing strategy) และ
กลยุทธการตลาดยุคที่ 3.0 (Marketing 3.0) ที่การดําเนิน
การตลาดเนนการตอบสนองดานจติใจของผูบรโิภคเปนสาํคญั 
(human spirit marketing strategy) 
 อยางไรกต็าม Kim และ Mauborgne (2015) กาํหนด
และแบงประเภทกลยุทธการตลาดที่แตกตางไป โดยเสนอ
แนวคิดใหมเก่ียวกับการแขงขันทางการตลาด คือ กําหนด
กลยุทธการตลาดเปรียบเสมือนนานนํา (ocean) จากการ
วิเคราะหขอมูลผลการวิจัยธุรกิจยอนหลัง 15 ปของธุรกิจ
มากกวา 150 กิจการ และแบงกลยุทธนานนําการตลาด 
(ocean strategy) เปน 2 รูปแบบ คือ 1) กลยุทธนานนํา
การตลาดทะเลสีแดง หรือ “red ocean strategy” และ 2) 
กลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีคราม หรือ “blue ocean 
strategy” 
 กอนท่ีจะกําหนดกลยุทธการตลาดสําหรับใชเปน
แนวทางดําเนินการตลาด จะตองเขาใจกอนวากลยุทธการ
ตลาดและกิจกรรมการตลาดจะตองสรางเสริมกันและสราง-
ความไดเปรียบคูแขงเสมอ (Grewal & Levy, 2013) ทั้งนี้ 
กลยุทธการตลาดทุกรูปแบบตองมีการใชสวนประสมการ
ตลาดและเครื่องมือสื่อสารการตลาด เพื่อทําหนาที่สื่อสารให
กลุมผูบรโิภคเปาหมายตราสนิคาเหน็คณุคาตราสนิคา (brand 
value) (Aaker, 2013) กลยุทธการตลาดในปจจุบันจึงใช
เครื่องมือตางๆ ผสมผสานกันเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การสรางตราสินคา (integrated brand promotion) หรือ 
“IBP” (O’Guinn, Allen, & Semenik, 2012)
 การโฆษณาเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการสงเสริมและ
สนบัสนนุการสรางตราสนิคาของกลยทุธการตลาด เพราะการ
โฆษณาเกี่ยวของกับการสื่อสารขอมูลตางๆ เพื่อการโนมนาว
ชักจูงใจ (persuasion) (Kelly, Jugenheimer, & Sheehan, 
2013) โฆษณาจึงหมายถึงเครื่องมือนําพา (convey) สาร
เก่ียวกับการขาย (selling message) ไปยังผูบริโภคผูรับสาร  
เปนการส่ือสารระหวางผูสงสารโฆษณาและผูรับสารโฆษณา 
(Hackley, 2010) ผานสื่อโฆษณาตางๆ ทําใหการโฆษณา
สามารถส่ือสารกับกลุมผูบริโภคจํานวนมาก (Belch & Belch, 
2012) 
 การโฆษณามีบทบาทสําคัญและมีสวนทําใหการตลาด
ประสบความสําเร็จ  ฝายวางแผนกลยุทธ (Kelly et al.,
2013) ฝายวางแผนสือ่โฆษณา และฝายสรางสรรคงานโฆษณา 
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ตองรวมมือกันหาแนวทางทําใหเกดิแผนการรณรงคโฆษณาท่ีสรางสรรค (Young, 2010) เพือ่สรางปฏิกริยิาโตตอบกลบัระหวาง
ตราสินคากับกลุมผูบริโภคเปาหมาย (brand interaction) และทําใหสื่อโฆษณาสรางความสนใจและความผูกพันท่ีแนบแนน
ระหวางตราสินคากับกลุมผูบริโภคเปาหมาย (brand engagement) (Aaker, 2013) 
 บทความวิชาการเร่ืองนี้จะนําเสนอความหมายของกลยุทธนานนําการตลาด 2 รูปแบบผานการโฆษณา โดยยกตัวอยาง
ชิ้นงานโฆษณาซ่ึงมีกลยุทธความสรางสรรค (creative strategy) และกลวิธีหรือแนวทางการเลาเรื่อง (creative tactics) ของ
การโฆษณา (Hackley, 2010) ซึ่งสะทอนถึงกลยุทธนานนําการตลาดของตราสินคาตางๆ 
 จากการรวบรวมความหมายกลยุทธนานนาํการตลาดท้ัง 2 รูปแบบ พบวา มีแนวคิดและวิธีการส่ือสารและนําเสนอผานการ
โฆษณาแตกตางกนั กลาวคอื กลยทุธนานนาํการตลาดทะเลสีแดงมจีดุประสงคหลกั คอื การดาํเนนิการตลาดในอุตสาหกรรมหน่ึง 
ซึง่ทัง้ตนเองและคูแขงตางทําธรุกิจอยูแลวในอุตสาหกรรมน้ันๆ  (ธนัยวัชร ไชยตระกูลชยั, ม.ป.ป.ก.)  มุงเนนแขงขันกันแบบเผชิญหนา
เพ่ือแยงชิงยอดขาย สวนแบงตลาดและความเปนผูนาํการตลาด (ศรณัยพงศ เท่ียงธรรม, 2554) จงึกอใหเกิดความรนุแรงในตลาด
ขอดอยของการดําเนินการตลาดโดยใชกลยุทธนี ้คอื หากมุงเอาชนะคูแขง โดยไมพจิารณาบริบทอ่ืนใหรอบคอบ จะทําใหทกุฝาย
ตางสูญเสียและมีโอกาสนอยที่จะสรางกําไร ซึ่งสอดคลองกับเกมการดําเนินธุรกิจที่เรียกวา “zero sum game” (ธันยวัชร
ไชยตระกูลชัย, ม.ป.ป.ข.) โดยอาจพบเห็นการใชกลยุทธ “red ocean strategy” ในสินคาทุกกลุม (ชลิต ลิมปนะเวช, 2559) 
 การแขงขันทําการตลาดอยางรุนแรงเปรียบเสมือนสภาพนานนาํทะเลสีแดง ซ่ึงเต็มไปดวยเลือดของทุกฝายท่ีตอสูกัน (ศรัณยพงศ 
เท่ียงธรรม, 2554) โดยกลยุทธน้ีจะใชวิธีการ “trade-off” ในการดําเนินการตลาด คือ มีการเลือกองคประกอบการตลาดบางอยางไว 
และเลอืกละทิง้บางอยางไป เชน การเลอืกคณุคาตราสนิคาในระดบัสงูเปนขอไดเปรยีบ และยอมมตีนทนุการตลาดสงูเปนขอเสยี-
เปรียบ หรอืการเลอืกตนทนุการตลาดตาํเปนขอไดเปรียบ และยอมมคีณุคาตราสนิคาในระดบัตาํเปนขอเสยีเปรยีบ เปนตน (ธนัยวชัร
ไชยตระกูลชัย, ม.ป.ป.ค.)
 ตราสินคาที่ใชกลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีแดงมักจะอยูในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (product life cycle) ระยะที่ 2 คือ 
ชวงการเจริญเติบโต (growth stage) หรือระยะที่ 3 คือ ชวงเจริญเติบโตเต็มที่หรืออิ่มตัว (maturity stage) เนื่องจากวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑระยะท่ี 2 เปนชวงที่ตลาดหรือผูบริโภคยอมรับตราสินคาอยางรวดเร็ว มียอดขาย รายไดและกําไรจากการดําเนินการ
ตลาดสูง จึงมีคูแขงรายใหมเขามาดําเนินการตลาดสินคาประเภทเดียวกันมาก (Kotler & Armstrong, 2013) รวมถึงเกิดตรา
สินคาเลียนแบบหรือที่เรียกวา “Me too product” โดยหวังวาจะแยงชิงสวนแบงการตลาดสินคาที่กําลังไดรับความนิยมจาก
ตลาดในขณะนั้นได (Sisko, 2014) 
 สวนในวงจรชีวิตผลิตภัณฑระยะท่ี 3 ยอดขายสินคาเร่ิมคงท่ีหรือชะลอตัวลง เนื่องจากผูบริโภครูจักตราสินคาเปนอยางดี 
เพราะอยูในตลาดมาเปนเวลานาน คูแขงจึงอาจใชวิธีแยงชิงสวนแบงการตลาดดวยการลดราคา ตราสินคาจึงตองตอสูเพื่อรักษา
สวนแบงตลาด ดวยการใชการสงเสริมการขายและการโฆษณาเปนเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด (Belch & Belch, 2012) 
สงผลใหเกิดคาใชจายกับการสื่อสารการตลาด ทําใหรายไดและกําไรลดลง (Kotler & Armstrong, 2013) ดังภาพที่ 1

ภาพท่ี 1 ความสัมพันธของยอดขายและกําไรของตราสินคาในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
ที่มา: Kotler และ Armstrong (2013)
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  ชลิต ลิมปนะเวช (2559) ประธานกลุมการตลาด 
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย เขียนบทความ
ออนไลนเกี่ยวกับความหมายของกลยุทธนานนําการตลาด
ทะเลสีแดงและกลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีคราม โดย
กลาววา ตราสินคาจํานวนมากใชกลยุทธนานนําการตลาด
ทะเลสีแดง คือ ใชกลยุทธการตลาดมุงที่การแขงขัน ขอบเขต
ธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทอื่น เกิดตลาดสินคาเลียนแบบ คือ 
สินคา บริการ และกระบวนการทางธุรกิจไมมีนวัตกรรมของ
ตนเองหรือมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนวัตกรรมบางประการ
เพื่อนําเสนอสูตลาดเทาน้ัน
 ตัวอยางของสินคาที่ดําเนินการตลาดและการโฆษณา
สอดคลองตามกลยุทธนานนาํการตลาดทะเลสีแดง ไดแก การ
ดําเนินการตลาดของเครื่องดื่มฟงกชัน (functional drink) 
ประเภทเคร่ืองด่ืมผสมนมเปร้ียวหมักดวยจุลินทรียแลคโต
บาซิลลัส ตราสินคาคาลพิส แลคโตะ และเซเวน ซีเล็ค แลคติก 
ดริ้งค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตราสินคาคาลพิส แลคโตะ แนะนําสินคาใหมสูตลาด
เครื่องดื่มฟงกชัน ในประเทศไทยคร้ังแรก เมื่อป พ.ศ. 2544 
จากนัน้หยดุจาํหนายสนิคาเนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงภายใน
องคกรฯ แลวเร่ิมกลับมาเขาดําเนินการตลาดในประเทศไทย
อีกครั้ง ในป พ.ศ. 2556 โดยมีบริษัท โอสถสภา จํากัด เปน
ผูจัดจําหนาย ทั้งแบบกระปองและแบบขวด (นานาบันเทิง, 
2558) บรรจุภัณฑมีเอกลักษณชัดเจน ดวยรูปทรง ฉลากสีขาว
และลายจุดสีฟา และใชการสื่อสารการตลาดเพ่ือตราสินคา
โดยนาํเสนอคุณสมบตัวิาเปนเครือ่งด่ืมผสมนมเปร้ียวหมกัดวย
จุลินทรียแลคโตบาซิลลัส สูตรเฉพาะจากประเทศญี่ปุน 
คุณภาพสูง รสชาติอรอย ใหความสดใสและสดชื่น (ประวัติ
คาลพิสแลคโตะ…, ม.ป.ป.) ทําใหมีภาพลักษณตราสินคา
ชัดเจน (นานาบันเทิง, 2558) จําหนายขวดละ 20 บาท โดย
มีกลุมนักศึกษาและผูเริ่มตนทํางานเปนกลุมเปาหมายหลัก 
(การเมืองทุบฟงกชันนัลดริงก..., 2557) 
 ขณะท่ี คาลพิส แลคโตะเขามาดําเนินตลาดใหมนั้น 
สภาพแวดลอมการตลาดคือ การเมืองและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวน สงผลใหชวงคร่ึงปแรกของ พ.ศ. 2557 ตลาดเคร่ืองด่ืมนี้
ไดรบัผลกระทบและมอีตัราการเตบิโตโดยรวมลดลงประมาณ
รอยละ 5.8 หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 3.5 พันลานบาท แต 
คาลพิส แลคโตะ กลับมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 
หรอืคดิเปนมลูคาประมาณ 1,156 ลานบาท ในสวนตลาดของ
เครื่องดื่มฟงกชัน (การเมืองทุบฟงกชันนัลดริงก…, 2557) 

 เมือ่ คาลพสิ แลคโตะ เครือ่งดืม่ผสมนมเปรีย้วหมกัดวย
จุลินทรียแลคโตบาซิลลัส สามารถมียอดขายและอัตราการ
เตบิโตเพ่ิมข้ึน ทัง้ทีส่ภาพตลาดเคร่ืองด่ืมฟงกชนั ซึง่เปนตลาด
ขนาดใหญและมกีารแขงขันรนุแรง มอีตัราการเตบิโตโดยรวม
ลดลง (นานาบันเทิง, 2558) สงผลใหบริษัท เจเนอรัล เบฟ-
เวอรเรจ จาํกดั ผลติเครือ่งดืม่ผสมนมเปรีย้วหมกัดวยจลุนิทรยี
แลคโตบาซิลลัส ประเภทเดียวกัน โดยใชตราสินคา เซเวน 
ซีเล็ค แลคติก ดริ้งค และแนะนําออกสูตลาด โดยมีฉลาก
พื้นหลังสีขาวและลายจุดสีฟาเชนเดียวกับ คาลพิส แลคโตะ 
ตางกันท่ีขนาดของจุดเล็กสีฟาบนขวดมีขนาดเล็กกวาและ
มีหลายระดับสีตั้งแตสีฟาเขมไปถึงสีฟาออน ระบุขอความ
โฆษณาบนฉลากวา เปนการพัฒนารวมระหวาง บริษัท ซีพี ออล 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ฮารุนะ แจแปน จาํกดั มขีนาด 350 
มิลลิลิตร เทากัน จําหนายขวดละ 18 บาท ถูกกวา คาลพิส 
แลคโตะ 2 บาท (เมื่อ “ชองทางจําหนาย” มีอํานาจเหนือ
ผูผลิต..., 2558) สอดคลองตามสิ่งท่ี Sisko (2014) และ ชลิต 
ลมิปนะเวช (2559) ไดกลาวถึงตราสินคาท่ีเปนสนิคาประเภท
เลยีนแบบ โดยตองการแยงชิงสวนแบงการตลาดสนิคาทีก่าํลงั
ไดรับความนิยมจากตลาดในขณะนั้น ดังภาพที่ 2 

 เมื่อเครื่องดื่มผสมนมเปรี้ยวหมักดวยจุลินทรียแลคโต
บาซิลลัส ตราสินคา เซเวน ซีเล็ค แลคติก ดร้ิงค เขามาแยงชิง
สวนแบงการตลาด จงึสอดคลองตามกลยทุธนานนาํการตลาด
ทะเลสีแดง คือ มีการแขงขันกันแบบเผชิญหนาเพื่อแยงชิง

ภาพท่ี 2 สินคาเคร่ืองด่ืมผสมนมเปร้ียวหมักดวยจุลินทรีย
  แลคโตบาซิลลสั คาลพิส แลคโตะ และ เซเวน ซเีล็ค 
  แลคติก  ดริ้งค ในตูแชรานสะดวกซ้ือ
ทีม่า: เมือ่ “ชองทางจําหนาย” มอีาํนาจเหนือผูผลติ.... (2558)
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ยอดขายและสวนแบงตลาดกับ คาลพิส แลคโตะ (Kim & 
Mauborgne, 2015) คาลพิส แลคโตะ ซึ่งเปนผูนําการตลาด
ของเครือ่งดืม่ผสมนมเปรีย้วหมกัดวยจลุนิทรยีแลคโตบาซลิลสั 
จึงทํากิจกรรมตางๆ ทางการตลาด เพื่อรักษาสวนแบงตลาด
และตอสูกับคูแขง คือ ใชงบประมาณการตลาดกับการสื่อสาร
การตลาดเพื่อตราสินคา (Kim & Mauborgne, 2015)  
 คาลพิส แลคโตะ จัดงานแถลงขาวเพ่ือการประชาสัมพันธ 
เพื่อเนนยําถึงความเปนตราสินคาซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะตัว
แบบญ่ีปุน มีสูตรเฉพาะ (การเมืองทุบฟงกชันนัลดริงก..., 
2557) การแนะนําสินคาใหมในสายผลิตภัณฑออกสูตลาด 
3 กลุม คือ กลุมแลตโตะ (latto) กลุมโซดา (soda) และเฟรชช่ี 
(freshly) ท้ังหมด 5 รสชาติ โดยผูบริหารของ คาลพิส แลคโตะ 
กลาวในงานแถลงขาวครั้งนี้วา จะใชการขยายสายผลิตภัณฑ
เปนกลยุทธสําคัญในการตอสูกับคูแขงและรักษาความเปน
ผูนําตลาดอันดับหน่ึง (“คาลพิส” ทุม 200 ลาน..., 2558)
เนือ่งจากสนิคาใหมของขยายสายผลติภณัฑ จะทาํให คาลพสิ 
แลคโตะ สามารถเพิม่ยอดขายดวยการขยายฐานกลุมผูบริโภค-
ใหมจากเดิมซึง่เปนกลุมนักศกึษาและผูเริม่ตนทาํงาน ไปสูกลุม
ผูบรโิภคทีเ่ปนเดก็และผูปกครองซึง่ใสใจสขุภาพบตุรหลานได
ดวย (การเมืองทุบฟงกชันนัลดริงก..., 2557) 
 คาลพิส แลคโตะ ยังใชการโฆษณาเปนเครื่องมือ
สื่อสารการตลาด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการรับรูและ
จดจําในตราสินคา กระตุนการตัดสินใจซ้ือ และการซ้ือซํา
ในโอกาสตอไป (“คาลพิส” ทุม 200 ลาน…, 2558) ทั้งนี้ 
กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา คือการใชฑูตตราสินคา 
(brand ambassador) (Hackley, 2010) โดยนํานกัแสดงทีม่ี
ชือ่เสยีง (มารโิอ เมาเรอ) มาเปนทตูของตราสนิคาในภาพยนตร
โฆษณาชุดใหม “อรอยสดช่ืน เฟยวๆ ฟนๆ คาลพิส แลคโตะ”
โดยขอมูลหรือสารของงานโฆษณาเนนนําเสนอเกี่ยวกับ
คุณประโยชน คือ ความอรอยและความสดช่ืน กลวิธีความ
สรางสรรคในงานโฆษณาคือการนําเสนอเรื่องราวในแนวทาง
แบบวัยรุน เนนอารมณสนุกสนาน การเลาเร่ืองโฆษณาแสดง
ใหเห็นวา มาริโอ เมาเรอ กับกลุมคนที่ชื่นชอบในตัวเขารวม
กนัทาํกจิกรรมท่ีชายทะเลซ่ึงแดดรอนและลมแรง แตทกุคนยงั
สนุกสนานและสดช่ืน เนื่องจากดื่ม คาลพิส แลคโตะ (นานา
บันเทิง, 2558) 
 นอกจากนี ้คาลพิส แลคโตะ ยงัใชเครือ่งมอืการสือ่สาร
การตลาดอ่ืนรวมกับการโฆษณา เชน การจัดกิจกรรมพิเศษ
เชงิการตลาดดวยการตระเวนทํากจิกรรม (road show) (Belch 
& Belch, 2012) ตามแหลงทํากิจกรรมของกลุมผูบริโภค

ภาพท่ี 3 โฆษณาคาลพิส แลคโตะชุดใหม ชุด “อรอย
  สดชืน่ เฟยวๆ ฟนๆ คาลพสิ แลคโตะ” โดยมมีารโิอ 
  เมาเรอ พระเอกขวัญใจวัยรุนไทย มาเปนฑูตของ
  ตราสินคา (brand ambassador)
ทีม่า: เมือ่ “ชองทางจําหนาย” มอีาํนาจเหนือผูผลติ.... (2558)

เปาหมายที่เปนเด็กและวัยรุน เชน โรงเรียน สนามกีฬา
หางสรรพสินคา และลานกิจกรรมตางๆ (การเมืองทุบฟงกชนั
นัลดริงก..., 2557) ดังภาพที่ 3

 ในการนี้ คาลพิส แลคโตะ ใชงบประมาณการส่ือสาร
การตลาดเพ่ือการสรางตราสินคาสําหรับแผนการรณรงคนี้ 
ประมาณ 200 ลานบาท (“คาลพิส” ทุม 200 ลาน..., 2558) 
สอดคลองตามส่ิงท่ี Kim และ Mauborgne (2015) กลาวไววา 
สภาพการณตลาดแขงขนัรนุแรงและการแยงชงิยอดขาย ทาํให
ตราสินคาตางๆ ใชงบประมาณการดําเนินการตลาดและการ
สื่อสารการตลาดเพิ่มขึ้น อาจสงผลใหกําไรที่ไดลดลง 
 จากตวัอยางขางตนจะเหน็วา กลยุทธนานนาํการตลาด
ทะเลสีแดงใชการโฆษณาประเภทเพ่ือตราสินคา เพื่อขาย
ตราสินคาหรือตัวสนิคา เนนทาํโฆษณาเชิงการแขงขันกับกลุม
สินคาในประเภทเดียวกัน (McDaniel et al., 2013)  เมื่อ
ตราสินคาอยูวงจรชีวิตชวงระยะเจริญเติบโตหรือชวง
เจริญเติบโตเต็มที่หรืออิ่มตัว (Kotler & Armstrong, 2013)
โดยวัตถุประสงคการโฆษณาจะไมเนนการทําใหตระหนักใน
ตราสินคาคุณสมบัติ หรือคุณประโยชนโดยตรงของตราสินคา 
แตจะเนนการทําใหระลึกถึงตราสินคา ความดึงดูดใจ และ
ประโยชนเชิง-อารมณของตราสนิคา กลวธิสีรางสรรคโฆษณา
จะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอตราสินคา และเปนตราสินคาท่ี
ชื่นชอบมากกวาของคูแขง เพื่อตัดสินใจซื้อใชตราสินคาตอไป
อยางตอเนือ่ง เนือ้หาหรอืสารโฆษณาควรเกีย่วของกบัคณุภาพ 
ประสิทธิภาพ และภาพลักษณตราสินคา (McDaniel et al., 
2013)  
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 โฆษณาอีกประเภทหนึ่งซึ่งเหมาะกับกลยุทธนานนํา
การตลาดทะเลสีแดง คือโฆษณาเพ่ือการเปรียบเทียบ ซึ่ง
เปนการเปรียบเทียบตราสินคากับคูแขงโดยตรงหรือโดยออม
รายเดียวหรือหลายราย โดยเน้ือหาหรือสารโฆษณาจะนําเสนอ
คุณสมบัติหรือคุณประโยชนพิเศษเฉพาะซึ่งตราสินคามีอยู 
และแสดงใหเห็นความแตกตาง ที่โดดเดนกวาคูแขงขันอยาง
มีนัยสําคัญ (McDaniel et al., 2013)   
 การดําเนินการตลาดตามกลยุทธนานนําการตลาด
ทะเลสีแดงอาจทําใหตราสินคาตางๆ มีกําไรลดลง Kim และ 
Mauborgne (2015) จงึเสนอแนวคดิกลยทุธนานนาํการตลาด
ทะเลสีคราม โดยกลาววาเปนแนวทางดําเนินการตลาดท่ีถูกตอง
และธุรกิจควรเปลี่ยนจากการแขงขันสูงและมุงเอาชนะ มา
เปนการสรางตลาดใหมขึ้นมาแทน เนื่องจากธุรกิจท่ีอยูรอด
และมีกําไรในระดับสูงเปนธุรกิจที่ไมไดมุงเนนการแขงขัน แต
มุงสรางความตองการใหม (new demand) ที่ยังไมเคยมีใน
ตลาด มีการพัฒนาสินคาของตนใหมีความแตกตาง โดดเดน 
และมีเอกลักษณตางจากตราสินคาที่มีอยูในตลาด โดยเนน
ความเปนผลิตภัณฑใหมลาสุดที่ไมเคยมีมากอน
 ศรณัยพงศ เทีย่งธรรม (2554) ซึง่เขยีนบทความเกีย่ว-
กับเรื่องนี้ กลาววา แนวคิดกลยุทธนานนําการตลาดทะเล
สีครามเปนการดําเนินตลาดท่ีมุงทําสิ่งใหมซึ่งสภาพการณ
ตลาดอยูในความสงบและปลอดการแขงขัน ไมตองตอสูและ
ไมมีคูแขง กลยุทธนี้ทําใหสามารถลดตนทุนไดพรอมกับการ
สรางความแตกตาง โดยไมจําเปนตองเลือกเพียงอยางใด
อยางหนึ่ง กลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีครามเรียกสิ่งนี้
วา “นวัตกรรมเชิงคุณคา” (value innovation) และการ
ดําเนินการตลาดตามกลยุทธนี้จะทําใหสามารถเก็บเก่ียวผล
กําไรระดับสูงได
 ตัวอยางสินคาที่ดําเนินการตลาดและการโฆษณา
สอดคลองตามแนวคิดนี้ ไดแก การดําเนินการตลาดของ
ตราสินคา “ฟูดแพนดา” ของบริษัท ร็อคเก็ต อินเทอรเน็ต 
(ไทยแลนด) จํากัด ที่ทําธุรกิจประเภทออนไลนขามชาติ (ฟูด-
แพนดา เว็บไซตการสั่งอาหารออนไลน, 2557) โดยใหบริการ
สั่งและจัดสงอาหารจากรานท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
ในประเทศไทยและท่ัวโลกราว 30,000 ราน ประมาณ 40 
ประเทศใน 4 ทวีปทั่วโลก (Foodpanda บุกตลาดสั่งอาหาร
ออนไลน..., 2557) โดยเริ่มเขามาทําตลาดในประเทศไทยเม่ือ
ป พ.ศ. 2555 (สั่งอาหารออนไลนติดลมบน..., 2557)
 ฟู ดแพนด า  ใชกลยุทธทางธุ รกิ จที่ แปลกใหม  
(FoodPanda ฉลองครบรอบ 3 ป..., 2558) กลาวคือใช

สื่อที่มีเทคโนโลยีอยางเชนสื่อออนไลน เชน เว็บไซต และ
แอพพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรพกพา เปน
เครือ่งมือในการสือ่สารการตลาด การสงเสริมการขายและการ
ชองทางการขาย (สั่งงายแคปลายนิ้วคลิก…, 2557) เพื่อให
ผูบรโิภคสัง่อาหารจากรานอาหารตางๆ มารบัประทานทีบ่าน
ได จํานวน 1,000 ราน (FoodPanda ฉลองครบรอบ 3 ป..., 
2558) ซึง่มรีะดบัราคาหลากหลายใหเลอืกตามความเหมาะสม 
(Foodpanda สารพนัเมนอูอนไลน..., ม.ป.ป.) ครอบคลมุพืน้ที่
ใหบรกิารในเขตกรงุเทพมหานคร เชยีงใหม พทัยา และหัวหิน 
(FoodPanda ฉลองครบรอบ 3 ป..., 2558) 
 แนวคิดการตลาดของฟูดแพนดาคือการทาํใหผูบรโิภค
มั่นใจวาสามารถเลือกสั่งอาหารจากรานท่ีตองการเพื่อรับ
ประทานที่บาน (สั่งอาหารออนไลนไทยใครวาไมโต, 2557) 
โดยยงัคงไดรบัประสบการณเชนเดยีวกบัการไปรบัประทานที่
ราน (ฟูดแพนดา ชู “มือถือ” เปนแพลตฟอรมหลัก..., 2557) 
แตไดรับความสะดวกสบาย (สั่งอาหารออนไลนไทยใครวา
ไมโต, 2557) ความรวดเร็วในการจัดสง ไมเกิน 60 นาที (สั่ง
อาหารออนไลนติดลมบน..., 2557) และไมตองเสียเวลา
เดินทางไปที่รานอาหาร (สั่งอาหารออนไลนไทยใครวาไมโต, 
2557) โดยเก็บคาบริการสงจากผูสั่งครั้งละ 60 บาทสําหรับ
เขตกรุงเทพมหานคร สวนในตางจังหวัดจะคิดคาบริการสง
ตามระยะทาง  และคิดคาบริการรอยละ 5 ของราคาอาหาร
ที่สั่ง (สั่งอาหารออนไลนติดลมบน..., 2557)
 ในการนี้ ผูบริโภคที่ใชบริการของฟูดแพนดา สามารถ
ลงทะเบยีนในเวบ็ไซตหรอืแอพพลิเคชนับนโทรศพัทมอืถอืและ
คอมพวิเตอรแบบพกพาของฟูดแพนดา ซึง่ไดรบัการออกแบบ
ใหงายตอการใชงาน ไมยุงยากซับซอน และสามารถใชงานได
ทัง้ในระบบแอนดรอยด (android) และไอโอเอส (ios) (สัง่งาย
แคปลายน้ิวคลกิ..., 2557) จากน้ันจะมกีารใหขอมลูรานอาหาร
ทีพ่รอมบริการจัดสงในพ้ืนท่ีซึง่ผูบรโิภคพักอาศัย มกีารแนะนํา
รานอาหาร รายการอาหาร พรอมคําวิจารณรายการอาหาร
จากรานอาหารตางๆ (สั่งงายแคปลายนิ้วคลิก..., 2557) เมื่อ
สั่งอาหารเรียบรอยแลว จะมีการแจงกําหนดระยะเวลาท่ีจะ
สงอยางชัดเจน สามารถชําระคาอาหารไดทั้งเงินสดและผาน
บัตรเครดิต (สั่งอาหารออนไลนไทยใครวาไมโต, 2557) ทําให
ผูบรโิภครูสกึถึงความแปลกใหม ประทบัใจ สอดคลองตามสิง่ที่
ศรัณยพงศ เที่ยงธรรม (2554) กลาวถึง กลยุทธนานนํา
การตลาดทะเลสีครามวาตองมีการนําเสนอ “นวัตกรรมเชิง
คุณคา” ใหกับผูบริโภค
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 การตลาดของฟูดแพนดายังมุงไปที่ผูบริโภคกลุมใหม 
สอดคลองตามกลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีครามที่ Kim 
และ Mauborgne (2014) กลาวถึงการมุงสรางความตองการ
ใหมที่ยังไมเคยมีอยูในตลาด 2 ดาน กลาวคือ 
 ดานท่ี 1 การคนหากลุมผูบริโภคใหม ผลการวิจัย
พฤติกรรมผูบริโภคพบวา กลุมผูบริโภคในประเทศไทยใช
บรกิารตางๆ ผานโทรศัพทมอืถอืและคอมพิวเตอรพกพา เปน
จาํนวนประมาณ 84 ลานเลขหมาย (สัง่อาหารออนไลนตดิลม
บน..., 2557) ซึ่งแตละคนจะมีการใชงานแอพพลิเคชันบน
โทรศพัทมอืถอืและคอมพวิเตอรพกพา เฉลีย่ 15 แอพพลเิคชนั
ตอคน (Foodpanda สารพันเมนูออนไลน..., ม.ป.ป.) และมี
แนวโนมวาจะมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง ประกอบกับ
ผูบริโภคยุคใหมชื่นชอบในเทคโนโลยี มีพฤติกรรมการเปดรับ
และใชสื่อออนไลนอยางเชนอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือ
และคอมพิวเตอรพกพาเปนระยะเวลานานตอวัน ทั้งนี้ ฟูด-
แพนดา ใชผลการวิจัยดังกลาวมาเปนแนวทางในการพัฒนา
ธุรกิจ จึงหันมาทําการตลาดผานส่ือใหม เปนหลักคือ
สื่อออนไลนกับผูบริโภคกลุมใหม เพ่ือใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมผูบริโภคในยุคปจจุบัน โดยสงเสริมใหผูบริโภค
กลุมนีเ้ปนตลาดเปาหมายท่ีใชบริการส่ังอาหารกับฟูดแพนดา
ผานสื่อใหมคือสื่อออนไลน (ฟูดแพนดา ชู “มือถือ” เปน
แพลตฟอรมหลัก..., 2557)
 ดานท่ี 2 การสรางความตองการแบบใหม คือ การ
สรางแรงจูงใจและกระตุนใหกลุมผูบริโภคซึ่งเคยใชบริการสั่ง
อาหารทางโทรศัพท เปล่ียนพฤติกรรมมาใชบริการส่ังอาหาร
ผานส่ือใหมและส่ือออนไลน เชน ส่ืออินเทอรเน็ต เว็บไซต 
แอพพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรพกพา  
เนื่องจากเล็งเห็นวา ในอนาคตกลุมผูบริโภคจะทําธุรกรรม
ตางๆ ผานโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรพกพามากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ี ฟูดแพนดายงัทาํใหผูบรโิภคเกดิความตองการแบบ
ใหม คือ เปลี่ยนพฤติกรรมเปนการใชบริการสั่งอาหารมารับ
ประทานท่ีบานแทนการออกไปรับประทานอาหารนอกบานซ่ึง
มกีารจราจรติดขดั (สัง่อาหารออนไลนไทยใครวาไมโต, 2557) 
 กลยุทธทางการตลาดของฟูดแพนดา ทั้ง 2 ดานนี้ ยัง
สอดคลองกับสิ่งที่ ธันยวัชร ไชยตระกูลชัย (ม.ป.ป.ข.) เขียน
เกี่ยวกับเคล็ดลับของการใชกลยุทธนานนําการตลาดทะเล
สีคราม ในบทความออนไลน เรื่อง “Blue Ocean Strategy 
(2)” วา ธุรกิจเจาของตราสินคาจะตองใชการจัดการและการ
ตัดสินใจในการเสนอตราสินคาที่เปนสิ่งใหม โดยเนนการเปด
ตลาดใหม ทีม่คีวามตองการสูงและมีอตัราการเจริญเตบิโตสงู

 นอกจากน้ัน ฟูดแพนดายังมีกลยุทธและการบริหาร
จัดการเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยสามารถ
วเิคราะหตามแนวคิดกลยุทธนานนาํการตลาดทะเลสีคราม ใน 
2 ดาน คอื การลดตนทุนการทําธรุกิจ และการสรางคุณคาเพ่ิม
ใหกับตราสินคา ดังนี้ 
 ดานที่ 1 การลดตนทุนการทําธุรกิจของฟูดแพนดา
สอดคลองตามกลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีคราม (Kim & 
Mauborgne, 2015) ตามประเด็นตางๆ ดังนี้ 
   ประเดน็ที ่1 การลดตนทนุการทาํธรุกจิดวย
การศึกษาวิจัยอยางตอเน่ืองเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคเก่ียว
กับการเลือกซ้ืออาหารและปจจัยในการตัดสินใจส่ังอาหาร
ออนไลน และนาํผลจากการวจิยัมาประยกุตใชกบัการวางแผน
กลยุทธการทําการตลาด เพื่อใหการใชงบประมาณทางการ
ตลาดเปนไปอยางคุมคา และกอประโยชนสงูสดุ (FoodPanda 
ฉลองครบรอบ 3 ป…, 2558) 
   ประเดน็ที ่2 การลดตนทนุการทาํธรุกจิดวย
การใชสือ่ตางๆ เพือ่การสือ่สารการตลาดแบบไมใชสือ่มวลชน 
(โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ) โดยใชสื่อใหมและสื่อสังคม
ออนไลน เชน Facebook (Facebook ขยายการใชโฆษณา
แบบ Carousel สูมือถือ, 2558) หรือ YouTube (จะเปน
ยงัไง เมือ่ฝร่ังถกูปดตาชิมอาหารไทย…, 2558) ซึง่มคีาโฆษณา
ตาํกวาเปนสือ่หลกัในการสรางตราสนิคา (Young, 2010) รวม
ถึงประยุกตใชการตลาดแบบไวรัส (viral marketing) คือ 
ตราสินคาเปนผูเริ่มตนเผยแพรเนื้อหาสาร ภาพยนตรโฆษณา
หรือคลิปวิดีโอของตราสินคากอน โดยชําระคาโฆษณาให
สื่อใหมและสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook YouTube 
เพื่อใสขอมูลตราสินคาไปยังระบบคอมพิวเตอรสวนกลาง 
(upload) ของสื่อดังกลาว แลวเปดโอกาสใหกลุมผูบริโภค
เปาหมายของโฆษณาคนหาและเปดรับขอมูลขาวสารบน
สือ่ใหมและส่ือสังคมออนไลน เกีย่วกบัตราสนิคา ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อ จากนั้นจึงแบงปนขอมูลท่ีพบบนสื่อใหมและ
สื่อสังคมออนไลน ประเภทตางๆ ตอไป (Vollmer & 
Precourt, 2008) 
 การใชสื่อใหม สื่อสังคมออนไลน และการตลาดแบบ
ไวรัสเพื่อการสื่อสารการตลาดของฟูดแพนดา ชวยประหยัด
งบประมาณซือ้สือ่โฆษณา นอกจากนีย้งัทําใหโฆษณาสามารถ
สรางผลกระทบกับกลุมผูบริโภคเปาหมายไดมากกวาการ
โฆษณาผานส่ือมวลชนแบบด้ังเดิม เนื่องจากผูบริโภคยุคใหม
เขาใจดีวาการโฆษณาผานสื่อมวลชนคือการขาย และการทํา
ตลาดตราสินคาอยางหนึ่ง จึงไมคอยเชื่อถือขอมูลสารของ
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โฆษณา แตผูบริโภคยุคใหมนี้พึงพอใจที่จะเปดรับขอมูลสาร
จากผูบริโภคจริงๆ ดวยกันเองมากกวา (Young, 2010) 
 ดานท่ี 2 การสรางคุณคาเพิ่มใหกับตราสินคาฟูด-
แพนดาสอดคลองตามกลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีคราม 
(Kim & Mauborgne, 2015) ตามประเด็นตางๆ ดังนี้ 
   ประเด็นท่ี 1 การสรางคุณคาใหกับตราสินคา 
ดวยการนําเสนอประโยชนเชิงหนาที่ (functional benefi t) 
(McDaniel et al., 2013)  เกี่ยวกับการใชบริการสั่งอาหาร
ออนไลน โดยสือ่สารใหผูบรโิภครบัรูวา การใชบรกิารสัง่อาหาร
จากฟูดแพนดามารับประทานที่บาน ที่ทํางาน หรือที่ใดก็ตาม 
ยังคงทําใหผูบริโภคมีประสบการณที่ไมแตกตางจากการไป
รับประทานที่ราน เนื่องจากสามารถเลือกสั่งหรือปรับเพิ่มลด
สวนประกอบของเมนอูาหารไดตามความตองการเชนเดยีวกับ
การไปรับประทานในรานอาหารจริง (ฟูดแพนดา ชู “มือถือ” 
เปนแพลตฟอรมหลัก..., 2557) 
   ประเด็นที่ 2 การสรางคุณคาใหกับตรา
สนิคา ดวยการสรางตาํแหนงตราสนิคา (brand positioning) 
(Aaker, 2013) วาฟูดแพนดาเปนผูนาํการใหบรกิารส่ังอาหาร
ออนไลน โดยการสือ่สารใหผูบรโิภครูสกึเชือ่ใจและไววางใจวา 
ฟูดแพนดามีความโดดเดนและแตกตางจากบริการส่ังอาหาร
ธรรมดา เนื่องจากมีการใหบริการสั่งอาหารผานรูปแบบการ
ใชสื่อดิจิทัล (FoodPanda เปดตัวแอพพลิเคชั่น “Food 
Delivery”, 2557)
   ประเด็นที่ 3 การสรางคุณคาใหกับตรา
สนิคา ดวยการสรางความภักดีในตราสินคา (brand loyalty) 
ทําใหผูบริโภคเกิดความสะดวกสบายในการกลับมาใชบริการ
สั่งอาหารซํา โดยการแสดงประวัติการซื้อและอาหารรายการ
โปรดของผูบริโภค และอํานวยความสะดวกใหผูบริโภค
สามารถสัง่รายการอาหารซาํไดอยางสะดวกสบาย (ฟูดแพนดา 
ชู “มือถือ” เปนแพลตฟอรมหลัก…, 2557) 
   ประเด็นที่ 4 การสรางคุณคาใหกับตรา
สินคา ดวยการสรางการมีสวนรวมในตราสินคา (collaboration) 
(Kotler & Armstrong, 2013) โดยเปดโอกาสใหผูบริโภคเขา
มาโพสตรูปอาหาร แสดงความคิดเห็น และการใหคะแนน
รานอาหารที่สั่งไปรับประทาน (ฟูดแพนดา ชู “มือถือ” เปน
แพลตฟอรมหลัก..., 2557)
 กลยุทธการดําเนินการตลาดดวยการลดตนทุนทาง
ธรุกจิและการสรางคณุคาเพิม่ใหกบัตราสนิคาเชนน้ี ทาํใหราย-
ไดของธุรกิจของฟูดแพนดาเพ่ิมขึ้น สอดคลองกับ ธันยวัชร 
ไชยตระกูลชัย (ม.ป.ป.ค.) ท่ีกลาวเก่ียวกับการใชกลยุทธนานนาํ

การตลาดทะเลสีคราม ในบทความออนไลน เรื่อง “Blue 
Ocean Strategy (3)” วา เปนการดําเนินการตลาดโดยมี
เปาหมายในการดําเนินกิจกรรมการตลาดที่ทําใหธุรกิจมี
ตนทนุตาํลง (low cost) เกดิความแตกตาง (differentiation) 
และเกิดคุณคารูปแบบใหม (new value curve) 
 การนํากลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีครามมาใช 
ทําใหในปจจุบัน ฟูดแพนดา ประเทศไทย เปนผูใหบริการสั่ง
อาหารออนไลนที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในตลาด กลาวคือ 
อตัราการเตบิโตประมาณรอยละ 550 นบัจากป พ.ศ. 2556 ถงึ
ป พ.ศ. 2558 มีฐานลูกคาและยอดการสั่งอาหารเพิ่มสูงขึ้น
รอยละ 20 ตอเดือน ผูบริโภคที่เคยใชบริการของฟูดแพนดา
รอยละ 20-25 ใชบริการซําในรอบสัปดาห และรอยละ 50 ใช
บริการซาํในรอบหน่ึงเดือน (ส่ังอาหารออนไลนติดลมบน ..., 2557) 
โดยมีผูเขาเย่ียมชมเว็บไซตของบริษัท จํานวน 280,000 คน
ตอเดือน มียอดการดาวนโหลดแอพพลิเคชันฟูดแพนดา จํานวน
350,000 คร้ังตอเดือน (FoodPanda ฉลองครบรอบ 3 ป..., 
2558) และมียอดการดาวนโหลดแอพพลิเคชันโดยรวม
นับตั้งแตป พ.ศ. 2555 ถึงป พ.ศ. 2557 จํานวน 5 ลานครั้ง 
(ฟูดแพนดา ชู “มือถือ” เปนแพลตฟอรมหลัก..., 2557)
 การทาํโฆษณาของฟูดแพนดา ซึง่สอดคลองกบักลยทุธ
นานนาํการตลาดทะเลสีคราม คอืคลปิวดิโีอโฆษณาความยาว 
2.52 วนิาที ชดุ “จะเปนยงัไง เม่ือฝร่ังถูกปดตาชิมอาหารไทยท่ี
ไมเคยกินมากอน !!” (จะเปนยงัไง เมือ่ฝร่ังถูกปดตาชิมอาหาร
ไทย..., 2558) ดังภาพที่ 4 กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา 
คือ การทําใหผูบริโภคเปาหมายทราบวาควรเลือกสั่งอาหาร
รับประทานดวยตนเอง เพราะแตละคนมีความชอบท่ีแตกตางกัน 
และสัง่อาหารผานฟูดแพนดา วตัถปุระสงคการโฆษณาคอืเพือ่
สรางความรับรูเขาใจในตราสินคา (Belch & Belch, 2012) 
วาหากอยากรับประทานอาหารท่ีตรงตามความตองการและ
ความพึงพอใจของตนเอง ควรใชบริการฟูดแพนดา พรอมทั้ง
แนะนาํขัน้ตอนการใชบรกิารสัง่อาหารออนไลนจากฟูดแพนดา 
 กลวธิสีรางสรรคงานโฆษณาใชการนาํเสนอตลกขบขัน 
ชวนใหตดิตาม (Hegarty, 2012) โดยนาํชาวตางชาต ิ4 คน มา
ปดตาเพือ่ดมกลิน่ ชมิอาหารและขนมไทย แลวใหอธบิายกลิน่
และรสชาติ จากนั้นใหเปดผาปดตาแลวเฉลย ซึ่งชาวตางชาติ
จะบรรยายกลิน่และรสชาตอิาหารและขนมไทยโดยอางองิจาก
ประสบการณเชิงวัฒนธรรมดานอาหารของตนเอง ทําใหตลก
ขบขันและชวนใหตดิตาม ในสวนทายของคลิปวดิโีอโฆษณาจะ
บอกวา ไมควรใหใครสัง่อาหารใหรบัประทาน ตองสัง่อาหารที่
ตองการรับประทานดวยตนเอง พรอมทั้งแนะนําเชิญชวนให
ลองใชบริการสั่งอาหารจากฟูดแพนดา ดังภาพที่ 4
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ภาพท่ี 4 ภาพบางสวนจากโฆษณาฟูดแพนดา ชุด “จะเปนยังไง เมื่อฝรั่งถูกปดตาชิมอาหารไทยที่ไมเคยกินมากอน !!”
ที่มา: จะเปนยังไง เมื่อฝรั่งถูกปดตาชิมอาหารไทย… (2558) 

 จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา กลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีครามใชการทําโฆษณาเพื่อสินคา คือ มุงเสนอขายตรา
สนิคาเชนเดยีวกนักบักลยุทธนานนาํการตลาดทะเลสแีดง แตเปลีย่นรปูแบบการโฆษณาเปนการแสดงความเปนผูบกุเบิก (pioneer 
advertising) (McDaniel et al., 2013)  เนื่องจากส่ิงท่ีฟูดแพนดาทําเปนนวัตกรรมเชิงคุณคา กลวิธีสรางสรรคงานโฆษณาคือ
ทําใหตราสินคาแตกตาง แปลกใหม และนาสนใจเปนพิเศษ (Hagarty, 2012) เนื้อหาหรือสารโฆษณาจึงควรกลาวถึงการตอบ
สนองความตองการซึ่งยังไมมีผูใดทํามากอน (primary demand) หรือนําเสนอสิ่งท่ีไมเคยมีมากอน (McDaniel et al., 2013)

บทสรุป
 กลาวโดยสรปุ กลยทุธนานนาํการตลาด ทัง้ 2 รปูแบบ คอื 1) กลยทุธนานนาํการตลาดทะเลสแีดง (red ocean strategy) 
และ 2) กลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีคราม (blue ocean strategy) ตางมีจุดแข็งและจุดออน และลักษณะท่ีโดดเดน
แตกตางกัน เหมาะแกการเลือกใชเปนเครื่องมือดําเนินการตลาดภายใตสถานการณชวงวงจรชีวิตผลิตภัณฑที่แตกตางกัน โดย
นักการตลาดตองเลือกใชกลยุทธอยางรอบคอบ และพิจารณาเลือกใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด การสื่อสารตราสินคา ประเภท
ของการโฆษณา กลยุทธการสรางสรรคโฆษณา กลวิธีการสรางสรรคงานโฆษณา และเนื้อหาหรือสารโฆษณาใหสอดคลองกับ
กลยุทธนานนําการตลาดแตละรูปแบบ โดยผูเขียนสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 สรุปลักษณะสําคัญของแตละกลยุทธนานนําการตลาด

กลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีแดง  
“red ocean strategy”

กลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีคราม 
“blue ocean strategy”

ดําเนินการตลาดอยูแลว และตองการแขงขันกับคูแขง
ตองการสรางและทําการตลาดกับกลุมผูบริโภคใหม

โดยไมตองการมีคูแขง

ตองการตอสูและเอาชนะคูแขง ไมตองการสรางหรือไมมีคูแขง

คนหาความตองการที่มีอยูแลวในตลาด สรางและกระตุนใหเกิดความตองการประเภทใหมในตลาด

ใชกลยุทธในการแลกเปล่ียน เลือกเก็บองคประกอบทางการตลาด
บางอยางไว เลือกละท้ิงบางอยางไป

ลดตนทุน
สรางความแตกตาง 

นวตักรรมเชิงคุณคาแบบใหม

มีการบริหารจัดการกิจกรรมเก่ียวกับกลยุทธการตั้งราคา
และการสรางความแตกตาง

มีการบริหารจัดการกิจกรรม
ดวยการสรางคุณคาแบบใหมๆ ที่แตกตาง
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ตารางที่ 2 สรุปความสัมพันธของการทําโฆษณาที่เหมาะสมกับแตละกลยุทธนานนําการตลาด 

กลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีแดง  
“red ocean strategy”

กลยุทธนานนําการตลาดทะเลสีคราม 
“blue ocean strategy”

ประเภทของการโฆษณา

การโฆษณาเพื่อตราสินคา

• การทําโฆษณาเพ่ือการแขงขัน
• การทําโฆษณาเพ่ือการเปรียบเทียบ

• การทําโฆษณาเพื่อแสดงใหเห็นความเปนผูบุกเบิก

กลวิธีสรางสรรคงานโฆษณา

• ทําใหระลึกถึงตราสินคา 
• นําเสนอความดึงดูดใจ 
• เนนประโยชนเชิงอารมณ

• ทําใหตราสินคาดูแตกตาง แปลกใหม นาสนใจ เปนพิเศษ

เน้ือหาหรือสารโฆษณา

• คุณภาพของตราสินคา  
• ประสิทธิภาพของตราสินคา 
• ภาพลักษณที่ดีของตราสินคา
• ระบุคุณสมบัติ หรือคุณประโยชนพิเศษเฉพาะของตราสินคา
• แสดงใหเห็นวา มีความโดดเดน เหนือชั้นกวา และแตกตางกวา
คูแขงอยางสิ้นเขิง

• การเปนผูตอบสนองความตองการที่สําคัญ ซึ่งยังไมมีผูใด           
ทํามากอน
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