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 กลยุทธ์ทะเลสีคราม 

Blue Ocean Strategy

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยพงศ์  เที่ยงธรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

	 กลยทุธ์ทะเลสคีรามได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางทัง้ในหมูน่กัวชิาการและนกัปฏบิตัด้ิานบรหิารธรุกจิ	กลยทุธ์นีเ้สนอแนวคดิ
ใหม่ที่มีผลการวิจัยที่เชื่อถือได้รองรับเกี่ยวกับแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์ธุรกิจโดยเฉพาะในส่วนของการตลาด	 ที่ถูกต้องไม่ใช่การมุ่ง
แข่งขันในตลาดปัจจุบันแต่กลับเป็นการเลี่ยงออกจากการแข่งขันหรือการท�าให้การแข่งขันเหล่านั้นไม่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยผู้เสนอกลยุทธ์
คือ	W.	Chan	Kim	และ	Renee	Mauborgne	มีข้อพิสูจน์จากผลการวิจัยว่า	ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จและท�าก�าไรในระดับสูงไม่ใช่ธุรกิจ
ที่มุ่งเอาชนะในการแข่งขันขันแต่เป็นธุรกิจที่เลือกสร้างอุปสงค์ใหม่	บทความชิ้นนี้มุ่งเสนอหลัก	แนวทางและเครื่องมือวิเคราะห์ของ	BOS	
ประกอบมุมมองว่ากุญแจส�าคัญของแนวคิด	BOS	เกี่ยวข้องกับมุมมองที่สร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม	

Abstract

	 Blue	Ocean	Strategy	(BOS), widely	accepted	by	both	business	scholars	and	practitioners,	has	proposed	the	novel	
notion	supported	by	the	reliable	research	results	about	business	strategy	especially	in	marketing	that	the	right	strategic	
direction	of	business	is	not	to	compete	in	existing	market	but	to	refrain	from	or	make	competition	irrelevant.	Having	proven	
their	theory,	W.	Chan	Kim	and	Renee	Mauborgne	put	BOS	forward	for	consideration	that	successful	and	profitable	business	
doing	best	not	in	outperforming	the	rivalry	but	in	creating	new	demand.	This	article	aims	to	present	the	principle,	approach,	
and	contents	of	BOS	including	with	the	viewpoint	that	the	key	concept	of	BOS	related	to	creativity	and	innovative	thinking.	

ความน่าสนใจของ BOS

	 ผู้พัฒนา	Blue	Ocean	Strategy	ขึ้นมาคือ	W.	Chan	Kim	จาก	The	Boston	Consulting	Group	และ	Renee	Mauborgne	จาก
สถาบัน	INSEAD	โดยทั้งสองได้เสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่กล่าวได้ว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง	(Disruption	&/or	Radical	Change)	
ที่	 “หักล้าง”	 กลยุทธ์ทางธุรกิจที่องค์กรทั่วโลกยึดถือเป็นคัมภีร์หลักอยู่ที่ได้ถูกเสนอไว้โดยปรมาจารย์ด้านการวางกลยุทธ์ที่ทั่วโลกให้การ
ยอมรับคือ	Michael	E.	Porter	จากสถาบันชั้นน�าคือ	Harvard	Business	School	ที่ได้เสนอ	“คัมภีร์”	กลยุทธ์ไว้ว่าทุกองค์กรต้องมุ่งสร้าง	
“ความได้เปรียบในการแข่งขัน	(Competitive	Advantage)”	หรือก็คือการมุ่งชนะในการแข่งขัน	 โดยเลือกทางเลือกเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งว่าจะมุ่งความเป็นผู้น�าด้านต้นทุน	(Cost	Leadership)	หรือมุ่งสร้างความแตกต่าง	(Differentiation)	ในขณะที่	BOS	น�าเสนอข้อมูล
จากผลการวิจัยธุรกิจย้อนหลังกลับไปถึง	15	ปีจากธุรกิจมากกว่า	150	กิจการว่า	ธุรกิจที่อยู่รอดและมีก�าไรในระดับสูงเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มุ่ง
การแข่งขันแต่มุ่งสร้างความต้องการใหม่	(Create	New	Demand)	ที่ยังไม่เคยมีอยู่ในตลาด	นอกจากนี้	BOS	ยังเสนอทฤษฎีว่ากิจการ
สามารถลดต้นทุนได้พร้อมๆ	กับการสร้างความแตกต่างโดยไม่จ�าเป็นต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง	ซึ่ง	BOS	เรียกสิ่งนี้ว่า	“นวัตกรรม
เชิงคุณค่า	(Value	Innovation)”	
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ทะเลสีคราม (Blue Ocean) คืออะไร

และท�าไมต้องกลยุทธ์ทะเลสีคราม (Blue Ocean Strategy)

	 สภาวะที่กิจการต่างๆ	 ในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ	 มุ่งการ
แข่งขันกันแบบเผชิญหน้าเพื่อแย่งชิงยอดขายและส่วนแบ่งตลาด
เป็นสภาพที่เรียกว่า	 “Red	Ocean”	 ซึ่งเปรียบได้กับทะเลที่แดง
ไปด้วยเลือดของทุกฝ่ายที่ต่อสู้กันอยู่	สภาวะเช่นนี้ทุกฝ่ายต่างสูญ
เสีย	และมีโอกาสน้อยที่จะสร้างก�าไร	ดังนั้น	แนวทางที่ถูกต้องนั้น
ธุรกิจควรเปลี่ยนแนวทางจากการมุ่งเข้าไปในตลาดที่แข่งขันสูง
เพื่อเอาชนะในการแข่งขันนั้นให้ได้	มาเป็นการสร้างตลาดใหม่ขึ้น
มาที่เรียกว่า	“ทะเลสีคราม-Blue	Ocean”	ซึ่งก็คือ	“ตลาดใหม่ที่
สงบและปลอดจากการแข่งขัน ตลาดที่ยังไม่มีคู่ต่อสู้เข้ามา ท�าให้
กิจการสามารถเก็บเกี่ยวผลก�าไรในระดับสูงมากได้”
	 ข้อเทจ็จรงิจากการวจิยัธรุกจิทีย่นืยนัแนวความคดิตัง้ต้น
เรือ่ง	“Blue	Ocean”	นี	้แสดงตวัเลขทีน่่าสนใจ	นัน่กค็อื	ในอตุสาห
กรรมหนึ่งๆ	นั้น	Kim	และ	Mauborgne	พบว่า

- 86%	 ของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจจะเกิดใน	
“Red	Ocean”	แต่มเีพยีง	14%	เท่านัน้ทีส่ร้าง	“Blue	
Ocean”	ขื้นมา

- 62%	 ของรายรับที่เกิดขึ้นเป็นรายรับใน	 “Red	
Ocean”	โดย	38%	เป็นรายรับจาก	“Blue	Ocean”

- แต่ธุรกิจใน “Red Ocean” เก็บเกี่ยวก�าไรรวมได้
เพียง 39% ส่วนอีก 61% ที่เหลือเป็นของธุรกิจที่สร้าง 
Blue Ocean ขึ้นมา แสดงดังภาพที่ 2

จะประเมินอย่างไรว่ากิจการหนึ่งๆ นั้นติดอยู่ ใน Red Ocean 

หรือไม่ ?

	 ค�าตอบของค�าถามนี้	 ประเมินได้ตั้งแต่การก�าหนดวิสัย
ทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์ธุรกิจตลอดจนกลยุทธ์การตลาดของกิจการ
นัน้ว่ามุง่การแข่งขนัหรอืสะท้อนมมุมองทางด้านการแข่งขนัออกมา
หรือไม่	 เช่น	 ระบุขอบเขตอุตสาหกรรมไว้ใกล้เคียงกับของบริษัท
อื่น	หรือมักมีข้อความที่มุ่งจะเป็นเลิศ	มุ่งเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม
ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์องค์กร	ฯลฯ	เป็นต้น	โดยกิจการที่ติดอยู่ใน	
“Red	Ocean”	อาจจะแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม	กลุ่มแรกเรียกว่าเป็น	
“Settlers”	 นิยามได้ว่าเป็นองค์กรประเภทเลียนแบบ	(Me-Too)	
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์	 บริการ	 หรือกระบวนการทางธุรกิจ	 เป็น
องค์กรทีไ่ม่มนีวตักรรมของตนเอง	กลุม่ทีส่องเรยีกว่า	“Migrators”	
คือกลุ่มที่มีการพัฒนาคุณค่าบางประการ	 เช่น	 ด้านผลิตภัณฑ์	
ด้านบริการ	 หรือด้านกระบวนการ	 ฯลฯ	 เสนอสู่ตลาด	 เป็นกลุ่ม
ที่มีการสร้างนวัตกรรมประเภทการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติม	
(Improvement	or	Incremental	Innovation)	

กุญแจส�าคัญของ Blue Ocean Strategy

	 หลักส�าคัญของ	Blue	Ocean	Strategy	 คือการสร้าง	
“นวัตกรรมเชิงคุณค่า	(Value	Innovation)”	เพื่อน�าตัวเองออกไป
ให้ไกลจากการแข่งขันหรือจาก	“Red	Ocean”	โดยนวัตกรรมเชิง
คุณค่านั้นจะช่วยให้กิจการสามารถสร้างความต้องการใหม	่ และ
นวตักรรมเชงิคณุค่ามอีงค์ประกอบทีส่�าคญัสองประการอยูคู่ก่นัคอื	
การสร้างข้อเสนอที่ให้คุณค่าสูงขึ้น	ดีขึ้นหรือมากขึ้นแก่ผู้ซื้อโดยที่
ต้นทุนของกิจการลดลง	ซึ่งการให้นิยามนี้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์เชิงธุรกิจไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง	 (Differentiation	
with	Higher	Value	and	Lower	Cost)	ซึ่งแสดงดังภาพที่	3

ภาพที่ 2	 เปรียบเทียบธุรกิจใน	Red	Ocean	 กับ	Blue	Ocean	 
ด้านการเปิดตัว	รายรับ	และก�าไร

ผลวิจัยนี้จึงยืนยันว่าแนวทาง	Blue	Ocean	Strategy	
เป็นค�าตอบที่ถูกต้องของธุรกิจในการสร้างการเติบโตและผลก�าไร

ภาพที่ 3 ลักษณะนวัตกรรมเชิงคุณค่า
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 ตัวอย่างประกอบค�าอธิบาย
 - ในสมัยหนึ่งลูกค้ามีทางเลือกในการเดินทางด้วยสาย
การบินเฉพาะที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก	 เมื่อเปรียบเทียบกับการ
โดยสารพาหนะอื่น	 เช่น	 รถยนต์หรือรถไฟที่ค่าใช้จ่ายต�่ากว่าแต่
ใช้เวลายาวนานในการเดินทาง	จนกระทั่งบริษัท	Air	Asia	ได้สร้าง
นวัตกรรมด้านกระบวนการธุรกิจ	(Business	Process	Innovation)	
ในการให้บริการสายการบินต้นทุนต�่า	(Low	Cost	or	Low	Fare	
Airline)	 โดยก�าหนดองค์ประกอบต่างๆ	(Modules)	 ในการให้
บรกิารใหม่	เช่น	ไม่มบีรกิารอาหารขณะเดนิทาง	ไม่เน้นทีน่ัง่ทีป่รบั
เอนไปสบายอย่างเตม็ที่	ไม่รบัคนืตัว๋	เพิม่จ�านวนเทีย่วบนิต่อวนัใน
เส้นทางหนึ่งๆ	ฯลฯ	เป็นต้น	นวัตกรรมของ	Air	Asia	สอดคล้อง
กับนิยามของนวัตกรรมเชิงคุณค่า	(Value	Innovation)	กล่าวคือ	
สร้างข้อเสนอที่ให้คุณค่าแก่ผู้ซื้อมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนการให้
บริการลดลง	
 - ในยุคแรกเริ่ม	 รถยนต์เป็นสินค้าหรูหรา	 ต้องสั่งซื้อ
สั่งท�าตามความต้องการคันต่อคันและราคาแพงมาก	แต่ในยุคนั้น	
Ford	เลือกเปิดตัว	Ford	Model	T	ที่เปลี่ยนจากการสั่งท�าคันต่อคัน
เป็นแบบผลิตจ�านวนมาก	(Mass	Production)	เป็นรุ่นที่มีให้เลือก
สีเดียว	 แบบเดียว	 สามารถซ่อมได้และเปลี่ยนอะไหล่ได	้ มุ่งเน้น
เฉพาะด้านประโยชน์พื้นฐานของรถยนต์	(Functional	Benefits)	
ไม่ใช่ประโยชน์จากการบ่งบอกความเป็นสังคมชั้นสูง	 และขายใน
ราคาขายที่ถูกลงกว่ารถยนต์หรูหราที่ผลิตตามความต้องการกว่า
ครึ่งหนึ่ง	จนสามารถสร้าง	“Blue	Ocean”	ของตนขึ้นมาได้	
 - ในยุคต่อมาของอุตสาหกรรมรถยนต์	GM	ก็เลี่ยงการ
แข่งขนัออกไปสร้าง	Blue	Ocean	ด้วยการออกแบบรถยนต์อลงัการ	
สุดหรูที่ตอบสนองความต้องการด้านภาพลักษณ์และด้านอารมณ์	
จากนั้นในระยะเวลาต่อมารถยนต์ญี่ปุ่นหลายๆ	 ยี่ห้อ	 ก็กลับมา 
สร้าง	Blue	Ocean	ได้ด้วยการออกแบบและผลติรถยนต์ขนาดเลก็	
ประหยัด	คล่องตัว	สะดวกสบาย	เรื่อยมาจนถึงหลายปีก่อนหน้านี้	
ในอุตสาหกรรมรถยนต์ก็มีรถบางยี่ห้อที่พัฒนา	Blue	Ocean	ที่ท�า
ก�าไรสงูขึน้มาด้วยการวางจ�าหน่ายรถยนต์ประเภท	SUV	ทีร่าคาสงู
แต่ก็กลายเป็นกระแสที่นิยมและและสามารถสร้างยอดขายไปทั่ว
โลก	จนถึงปัจจุบัน	ตลาดเป็นของผู้ผลิตที่สร้างความต้องการใหม่
ขึ้นมาได้ส�าหรับรถยนต์ที่ประหยัดพลังงาน
 - iPod	สร้าง	Blue	Ocean	ได้ประสบความส�าเร็จ	เช่น
เดียวกับที่สมัยหนึ่งที่	SONY	Walkman	 เคยประสบความส�าเร็จ
ในการพบ	Blue	Ocean	ของตนจากความเชื่อของประธานบริษัท	
SONY	 เองว่า	 ลูกค้าไม่ได้ต้องการเพียงฟังเพลงหรือดนตรีเฉพาะ
ในบ้านหรือในรถเท่านั้น	ส่วน	iPod	ยังคงท�าก�าไรสูงลิบในตลาด	
MP3	 ทั้งๆ	 ที่มีสินค้าประเภท	MP3/MP4	 จากจีนเข้ามาตีตลาด

ด้วยราคาถูกกว่าถึง	10	เท่า	ก็ด้วยเรื่องของภาพลักษณ์และความ
รู้สึกในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์	โดยในตอนเริ่มแรก	Apple	เข้า
สู่ตลาดเครื่องบึนทึกเพลงด้วยการมองไปในอนาคตว่า	File	 เพลง	
MP3	 จะเป็นอนาคต	 ส่วน	CD	 ตลอดจนการจ�าหน่ายเพลงเป็น	
Album	 จะเป็นอดีต	(ซึ่งเป็นการมองอนาคตที่ต่างไปจาก	SONY	
ท�าให้การเคลื่อนตัวทางกลยุทธ์ของ	SONY	ไม่มุ่งในทิศทางนี้)

เข้าสู่แนวทางของการมุ่งไปอยู่ ใน Blue Ocean

	 Kim	 และ	Mauborgne	 เสนอแนวทางกลยุทธ์ไว้อย่าง
เรียบง่าย	6	แนวทาง	กับอีก	4	หลักคิดพื้นฐาน	ที่เรียกว่า	“Six	Path	
to	Blue	Ocean	Strategy”	และ	“The	Four	Actions	Framework”	
นั่นคือ
 I . 6 แนวทางที่จะต้องเปลี่ยนวิธีมองตลาดหรือธุรกิจ
เน้นไปที่ค�าว่า	“ไขว้หรือข้ามออกไปจากมุมมองเดิมๆ”	ดังนี้

 1.  การมองข้ามกรอบอุตสาหกรรม (Industry):	(From	
competing	within,	to	creating	across	industry)	หมายถึง	การ
นิยามธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่	 ดังตัวอย่างบริษัท	Air	Asia	ที่
ไม่ได้นิยามอุตสาหกรรมและการแข่งขันอยู่เพียงสายการบินด้วย
กันแต่มองทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโดยสารเดินทาง
ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าไปทดแทนได้อย่างไร	 หรือ	Skype,	
ChatTime,	Fring	-	ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์ทางอนิเทอร์เนต็ทีใ่ห้บรกิาร
ได้ทั้งการโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์	ไปยังคอมพิวเตอร์	โทรฯ	ไป
ยังโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ	 และให้บริการฟรีหรืออาจจะ
คิดค่าบริการในการคุยนาทีละไม่ถึงหนึ่งบาท	 จะเห็นว่า	Skype	
ไม่ได้นิยามการบริการว่าเป็นเพียง	VoIP	(Voice	over	IP)	ที่เป็น
เพียงการใช้คอมพิวเตอร์คุยกันสองฝ่าย	 แต่รุกเข้าไปยังการให้
บริการโทรศัพท์ทุกประเภท	 ที่สุดก็จะที่ท�าให้โทรศัพท์ทางไกลทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศในรูปแบบเดิมกลายเป็นเรื่อง
ที่ในอนาคตไม่มีใครพูดถึงกันอีกต่อไป	
 2.  การมองข้ามกลุ่มกลยุทธ์ (Strategic Group): 
(From	competing	within,	 to	creating	across	 strategic	
group)	 แนวทางนี้ก็คืออย่ายึดติดอยู่เพียงในกลุ่มกลยุทธ์ภายใน
อตุสาหกรรม	เช่น	การมมีมุมองว่าตลาดต้องเป็นกลุม่บน	ต้องการ
สนิค้าระดับหรคูณุภาพดี	ต้องมสีินคา้บรกิารหลากหลาย	มบีรกิาร
มาก	 และราคาสูง	 หรือตลาดล่างสนใจแต่เรื่องพื้นฐาน	 ไม่มีทาง
เข้าใจเรือ่งประโยชน์ด้านอารมณ์ของผลติภณัฑ์	ฯลฯ	เป็นต้น	กรณี
ตัวอย่างบริษัท	Curves	Fitness	Center	ที่ไปเลือกจับกลุ่มแม่บ้าน	
โดยวางรูปแบบเป็นศูนย์บริการที่มีอุปกรณ์ออกก�าลังกายเท่าที่
จ�าเป็นเหมาะสมเท่านัน้	ตัง้อยูใ่นท�าเลทีส่ะดวกส�าหรบัพวกแม่บ้าน	
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เช่น	ไปอยู่ในตลาด	ที่ท�าให้การออกก�าลังกายส�าหรับแม่บ้านเป็น
เรื่องง่ายและสะดวกรวมทั้งเป็นที่สังสรรค์กันในกลุ่มแม่บ้าน	 ค่า
บริการถูก	เนื่องจากไม่ต้องมีเครื่องออกก�าลังกายที่ไฮเทคซับซ้อน
และไม่ต้องท�าเลหรูหรา	ท�าให้ศูนย์สุขภาพ	Curves	ที่มีอัตราการ
เตบิโตสงูมาก	มลีกูค้ารวมมากกว่าสองล้านคนรายได้รวมมากกว่า
หนึ่งพันล้านดอลลาร์จากตลาดที่ถูกมองข้ามนี้	
 3.  การมองข้ามกลุ่มผู้ซื้อ (Buyer Group):	 (From	
competing	within,	to	creating	across	buyer	group)	หลักการ
นี้เข้าใจได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องบทบาทต่างๆ	ของการเป็น
ผู้บริโภค	 เช่น	 ในการซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ	 จะมีผู้เป็นผู้มีอิทธิพล
ในการสั่งซื้อ	(Influencer)	เป็นผู้ใช้ตัวจริง	(User)	เป็นผู้ต้ดสินใจ	
(Decision	Maker)	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 การมองออกนอกกรอบความ
คิดแบบเดิมๆ	เช่น	แทนที่จะมองว่าสินค้าจะต้องจ�าหน่ายผ่านผู้มี
อิทธิพลในการซื้อ	(Influencer)	เช่น	จ�าเป็นต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่ง
หรือกลุ่ม	IT	Manager	รับรองเท่านั้นในการสั่งเข้าไปใช้	ก็อาจมอง
ตรงไปที่	User	โดยตรง	ศึกษาถึงความต้องการของพวกเขา	แล้ว
สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าที่พวกเขาต้องการ	 เสนอไปที่เขาเพื่อให้
เขาเป็นผู้	 ดึงหรือระบุความประสงค์	 สินค้าที่ฝ่ายจัดซื้อเองก็ต้อง
ด�าเนนิการตามความต้องการ	กเ็ป็นทางเลอืกหนึง่ในการสร้าง	Blue	
Ocean	ได้
 4.  การมองออกนอกขอบเขตของการเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการ ( Scope of Product or Service Offering):	(From	
competing	within,	to	creating	across	scope	of	product	or	
service	offering)	 อธิบายโดยง่ายก็คือ	 การท�าความเข้าใจสาย
โซ่ที่ต่อเนื่องของความต้องการ	(Demand	Chain)	 ของลูกค้า
ให้ครบทั้งหมด	 ไม่ใช่มองแคบแค่ขั้นเดียว	 โดยมองถึงสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราทั้งก่อนระหว่างและ
หลังจากใช้สินค้าหรือบริการของเรา	 โดยต้องไม่คิดว่าเรื่องหนึ่งๆ	
ใน	Demand	Chain	นั้น	อยู่นอกขอบเขตของการขายสินค้าหรือ
บริการของเรา	 เช่น	 กาต้มน�้าของฟิลิปส์	 มีการออกแบบโดยเพิ่ม
ส่วนกรองน�้าเพื่อดักจับหินปูนที่มีอยู่ในน�้าประปา	 โดยไม่ได้มอง
ว่านัน่เป็นปัญหาของคณุภาพน�า้ประปาไม่ใช่ปัญหาของผูอ้อกแบบ
ผลิตภัณฑ์กาต้มน�้า	ผลก็คือการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้า
 5.  การมองข้ามออกไปยังด้านประโยชน์พื้นฐานและ
ด้านประโยชน์เชิงอารมณ์ (Functional-Emotional Orientation):	
ตัวอย่างส�าหรับข้อนี้เช่น	 การฉีกแนวขายวัสดุก่อสร้างไปเน้นด้าน
อารมณ์	เช่น	กระเบื้องที่ให้สุนทรียภาพและความสุขแก่ผู้อยู่อาศัย	
หรอืในทางตรงกนัข้ามการให้บรกิารตดัผมทีมุ่ง่เน้นเฉพาะเรือ่งพืน้
ฐานเท่านั้นโดยไม่มีบริการอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากตัดผมจริงๆ	 ใน
ราคาที่ถูกมากและใช้เวลารวดเร็วมาก

 6.  การมองข้ามกาลเวลา (Time):	การประเมนิว่าอะไร
ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ววางแผนตอบสนอง	ก็เป็นหนทางใน
การสร้าง	Blue	Ocean	ได้เช่นกัน	ตัวอย่างเช่น	การวางตลาดของ	
iPod	และ	I-Tune	Music	Store	ที่ประเมินว่าการซื้อเพลงฟังจะไม่
อยู่ในรูปแผ่นซีดี	หรือต้องซื้อทั้งอัลบัมอีกต่อไป	ดังได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น
 II.  4 กรอบด�าเนินการอันเป็นหลักคิดพื้นฐาน
	 การมุ่งสู่	Blue	Ocean	 นั้นต้องมองแยกองค์ประกอบ
ต่างๆ	ที่อุตสาหกรรมแข่งขันอยู่	เช่น	แข่งขันกันด้านราคา	บริการ	
บรรจภุณัฑ์	ฉลาก	บรกิารเสรมิ	ชือ่เสยีง	การจดัส่ง	ความประหยดั	
ค่าบ�ารุงรักษา	 ความสวยงาม	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 จากนั้นน�าคู่แข่ง
แต่ละรายมาพล็อตเป็นกราฟหรือแผนภาพ	โดยแกนนอนเป็นองค์
ประกอบที่	1,	2,	3,	4	ไปเรื่อยๆ	จนครบ	ส่วนแกนตั้งแบ่งง่ายๆ	
เป็น	3-4	ระดับคือ	ต�่า	กลาง	สูง	ก็จะได้เส้นกราฟของแต่ละบริษัท
ที่แข่งขันกันอยู่	รวมทั้งเส้นกราฟของบริษัทเราเองด้วย
จากนั้นให้ลองประเมินทางเลือกของบริษัทตามกรอบการด�าเนิน
การ	4	ประการคือ	ERRC	ได้แก่
 1.  Eliminate: ก�าจดัหรอืตัดทิง้ ตัดออก	องค์ประกอบ
ใดที่น่าจะตัดหรือขจัดออกไปได้	 เช่น	 บริการเสริมในร้านตัดผม
ชายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดผมเลย	เช่น	บริการเครื่องดื่ม	บริการ
นวด	สระผม	นวดผม	ไดร์ผม	หรือ	บริการ	อาหารเครื่องดื่ม	ไวน์	 
บนเครื่องบิน	บริการเปลี่ยนตั๋วเลื่อนวัน	เวลา	เดินทาง
 2.  Reduce: ลด องค์ประกอบใดที่น่าจะลดลงได้	
จนถึงลดให้ต�่าว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม	เช่น	ลดบริการด้าน
การบ�ารุงผม	ลดการใช้ผ้าขนหนูหลายๆ	ผืนโดยไม่จ�าเป็น	ลดรูป
แบบของตัว๋เครือ่งบนิ	5	ส�าเนาพร้อมแถบแม่เหลก็และการออกบตัร
โดยสารขึ้นเครื่อง	Boarding	Pass	แยก	2	ท่อน	เปลี่ยนใหม่เป็น
ทั้งหมดเหลือเพียง	การะดาษ	Print	Out	ขนาดเล็กๆ	แผ่นเดียว
 3.  Raise: ยกระดับ เพิ่มมากขึ้น	 องค์ประกอบใดใน
ด้านบวกทีค่วรเพิม่ให้ลกูค้าได้	เช่น	เพิม่จ�านวนเทีย่วบนิทีม่ใีห้เลอืก
ได้ตลอดวนั	(เนือ่งจากไม่ต้องรอท�าความสะอาดภายในเครือ่งและ
ทีน่ัง่	เปลีย่นผ้ารองศรีษะผูโ้ดยสาร	เกบ็ขยะเศษอาหาร	เตมิอาหาร
เครื่องดื่ม	ฯลฯ)	
 4.  Create: สร้างใหม่ นวัตกรรมใดที่ควรสร้างขึ้น
มาใหม่ได้บ้าง	 เช่น	 การใช้ท่อลมท�าความสะอาดศีรษะรวมทั้ง
ดูด/เป่าเส้นผมออกเพื่อท�าความสะอาดโดยไม่ต้องสระผม	 การ
เพิ่มสัญญาณแจ้งให้ลูกค้าภายนอกร้านทราบว่าจะมีช่างตัดผมให้
บริการได้ในอีกกี่นาที	และ	การมีผ้าขนหนูและหวีใหม่ให้แก่ลูกค้า
ทกุรายโดยไม่เกบ็กลบัมาใช้ซ�้า	หรอื	การสร้างมาตรฐานเรือ่งความ
ตรงต่อเวลา	 การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรมากกว่าบรรยากาศ
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การต้อนรับแบบทางการ	ตามตัวอย่างนี้ท�าให้ร้านค้าลดค่าบริการ
ตัดผมลงเหลือเพียง	20-30%	ของราคามาตรฐานในอุตสาหกรรม	
(แปลว่าร้านอื่นแพงกว่าประมาณ	3-5	เท่า)	และลดระยะเวลาใน
การบรกิารเหลอืเพยีง	10	นาทจีากมาตรฐานหนึง่ชัว่โมง	เพิม่รายรบั
ให้ช่างตัดผมได้อีกถึง	50%	ลดต้นทุนได้มาก	สร้างความแตกต่าง
ที่มีคุณค่า	และสร้างอยู่ใน	Blue	Ocean	เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ
เฉพาะบริการตัดผมจริงๆ

Blue Ocean จะถกูคูแ่ข่งเข้ามาท�าให้เป็น Red Ocean หรอืไม่?

	 ค�าตอบคอื	จรงิ	แต่กไ็ม่ง่ายซะทเีดยีวหรอือย่างน้อยกจ็ะ
ไม่รวดเร็วนัก	โดยบริษัทหนึ่งๆ	สามารถอยู่ใน	Blue	Ocean	ได้
ระยะหนึ่ง	 เนื่องจากเป็นจุดเริ่มของการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า
และการเข้าสู่	Blue	Ocean	นั้น	คู่แข่งไม่น้อยมักจะคิดว่าเป็นเรื่อง
ที่ไม่เข้าท่า	 เป็นวิสัยทัศน์ผิดๆ	จึงท�าให้คู่แข่งเริ่มได้ช้า	นอกจาก
นีคู้แ่ข่งบางรายกไ็ม่สามารถตามเข้ามาในตลาดเนือ่งจากเป็นสิง่ที่
ขัดแย้งภาพลักษณ์ของ	Brand	หรือองค์กร	(Corporate	Image)	
หรือในอีกหลายสถานการณ์ของ	Blue	Ocean	 พบว่าในหลาย
สถานการณ์ตลาดไม่ใหญ่พอส�าหรับผู้เล่นรายอื่นที่จะเข้ามา	
	 ในหลายกรณีบริษัทที่เป็นผู้สร้าง	Blue	Ocean	 ยัง
สามารถสร้างก�าแพงในหลายๆ	 ด้านไม่ให้คู่แข่งเข้ามาได้ด้วย	
เช่น	การจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญหาในเรื่องส�าคัญ	และ
การสร้างเครือข่ายธุรกิจ-	Business	Network	และพันธมิตรธุรกิจ	
นอกจากนี้	การเป็นคนแรก	การเป็นที่หนึ่ง	ก่อให้เกิดการจดจ�าได้
ถึงความเป็นรายแรก	 และการสร้างตราและต�าแหน่งที่แข็งแกร่ง	
ได้ก่อนก็ย่อมมีผลให้คู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้ยาก	

ตวัอย่างองค์กรธรุกจิของไทยในเรือ่ง Blue Ocean Strategy

	 Siam	Cement	Group	 เป็นกรณีตัวอย่างที่ดีส�าหรับ	
Blue	Ocean	Strategy	 เพียงแต่	SCG	ไม่ได้ใช้ชื่อนี้ตามกระแส	
แต่ใช้ชื่อเรียกที่เข้าใจง่ายกว่าว่า	“Business	Design	Innovation”	
ทีม่กีรณทีีโ่ดดเด่นกค็อื	Create-โดยการสร้างประโยชน์เชงิอารมณ์	
(Emotional	Benefit)	 จากการเป็นสินค้าแฟชั่นให้กับ	 “COTTO”	
Raise-	เพิ่มระดับราคา	เพิ่มความมีดีไซน์	เพื่อหลีกหนีจาก	Red	
Ocean	 ที่เป็นอยู่ที่วงการสินค้านี้เกือบจะเป็นสินค้าที่แข่งเฉพาะ
เรื่องราคาหรือเรียกว่าเป็น	Commodity	 เนื่องจากก�าลังการ
ผลิตในประเทศที่สูงมากโดยรวมและยังมีสินค้าจากประเทศจีน
เข้ามาในตลาดอีก	 และเลือกที่จะใช้	 “Source”	 ของดีไซน์และ
นวัตกรรมจากภายนอกคือการจัดประกวดการออกแบบกระเบื้อง
ในระดบันกัศกึษาเพือ่ประโยชน์หนึง่คอืการ	Reduce-ลดต้นทนุการ 
ออกแบบที่ในวงการจ�ากัดอยู่เพียงกลุ่มดีไซน์เนอร์	ซึ่ง	SCG	เลือก

ก�าหนดกลยุทธ์ใหม่ตามรายละเอียดข้างต้นและวางต�าแหน่งของ
สินค้าใหม่ส่งผล	COTTO	สามารถว่ายออกไปยัง	Ocean	ที่ใหญ่
ขึ้นอีกคือ	Global	Market	
	 SCG	ยังคงมี	Blue	Ocean	Strategy	ที่เยี่ยมยอดนั่นก็
คอืการขายคอนกรตีผสมเสรจ็ตรา	CPAC	ทีมุ่ง่เข้าสูต่ลาดผูใ้ช้ตาม
บ้าน	(Home	Use)	ที่มีการใช้คอนกรีตแบบดั้งเดิมคือผสมเอง	หรือ
จ้างช่างรับเหมามาผสมหน้าบ้าน	ซึ่งตลาดนี้มีสัดส่วนขนาดตลาด
คิดเป็นปริมาณมากกว่า	40%	 ของการใช้ของทั้งประเทศ	 แทนที่
จะมุ่งฟาดฟันแต่ใน	Red	Ocean	 คือตลาดประมูล	 ตลาดงาน
โครงการขนาดใหญ่	งานก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ	ไม่น่าจะมี
รายใดคดิว่าคอนกรตีผสมเสรจ็จะเป็นสนิค้าทีข่าย	Franchise	โดย
ผู้ขายคอนกรีตที่เป็น	Franchisee	 ยินดีขายและส่งมอบให้ลูกค้า
ตามบ้านส�าหรบัการซือ้ใช้แค่ไม่กีต่ารางเมตรโดยใช้รถขนาดเลก็ใน
การขนส่ง	ทั้งยังอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการช�าระเงินด้วย
การรบัช�าระเงนิด้วยบตัรเครดติหรอืช�าระผ่าน	ATM	หรอืแม้แต่ทาง
ธนาคารทางโทรศพัท์	(Phone	Banking)	และ	จดุบรกิาร-“Counter	
Service”	ต่าง	ก็ได้	การส่งเสริมการตลาดก็มีการออกโฆษณาทาง
โทรทศัน์อย่างต่อเนือ่ง	และบทสรปุความส�าเรจ็กเ็ป็นไปตามทฤษฎี	
นั่นก็คือรายรับจาก	CPAC	Franchise	ขึ้นมามีมูลค่ารวมถึง	25%	
ของยอดรายรบัทัง้หมดของ	CPAC	ประมาณกนัว่าตลาดนีเ้พิม่ก�าไร
ได้ถึง	60%	ภายในไม่กี่ปี	 ขายได้ในราคาสูง	ก�าไรมาก	และ	ได้
รับเงินสดมาเป็นแหล่งเงินสดรับให้กับกิจการในเครือได	้ และเป็น
ไปตามทฤษฎีอีกเช่นกัน	SCG	ได้จดสิทธิบัตรรถขนคอนกรีตผสม
เสรจ็ขนาดเลก็	เพือ่เป็น	Barrier	ในการเข้ามาแข่งขนัของคูแ่ข่งเป็น
ปราการหนึ่ง

มุมมองผู้บริหารกับกลยุทธ์ทะเลสีคราม

 จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการผู้บริหารระดับ
สูง	2	รายที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์นี้เพื่อปรับใช้ส�าหรับองค์กร	และ
ข้าราชการระดับบริหารของกรุงเทพมหานครที่มีโอกาสได้ฟัง
บรรยายแนวคิดของกลยุทธ์นี้	 รายแรกเป็นผู้บริหารของบริษัทใน
ธุรกิจซอฟแวร์ระบบ	 ซอฟแวร์ประยุกต์และฮาร์ดแวร์ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย	 มีมุมมองว่าความน่าสนใจของกลยุทธ์นี้คือการ
เปลี่ยน	“Mindset”	ของบุคลากรจากการมองการแข่งขันเพื่อแย่ง
ชิงตลาดหรือลูกค้าในปัจจุบันไปเป็นการวิเคราะห์ผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้า
ของใครเลย	ซึ่งเพียงมุมมองนี้เพียงเรื่องเดียว	บริษัทก็เชื่อว่าจะมี
ประโยชน์ในการพฒันาผลติภณัฑ์หรอืบรกิารได้มากยิง่ขึน้จงึตดัสนิ
ใจเลอืกกลยทุธ์นีเ้ป็นหวัข้อหลกัในการพฒันาฝึกอบรมบคุลากรใน
ปี	2554	รายทีส่องเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ได้ให้มุมมองว่า	 การแข่งขันใน
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 ตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับสูงมาก	 การรักษาระดับก�าไรไว้
ให้สูงตามเป้าหมายจึงมีความจ�าเป็นต้องคิดนอกกรอบ	 และเชื่อ
ว่าวธิกีารและเครือ่งมอืวเิคราะห์ของ	BOS	จะช่วยให้บรษิทัสามารถ
พฒันาธรุกจิใหม่ตอบสนองตลาดทีส่ร้างก�าไรได้ตามเป้าหมาย	จงึ
ตดัสนิใจเลอืกใช้กลยทุธ์นีใ้นการวางแนวทางการพฒันาหน่วยธรุกจิ
ใหม่	ส่วนรายที	่3	จากการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการข้าราชการ
ผู้เข้าฟังบรรยายหลักสูตร	 “นักบริหารมหานคร”	ที่มีโอกาสได้ฟัง
แนวคิดเรื่อง	BOS	 ได้ข้อมูลสรุปว่า	 ข้าราชการนักบริหารท่านนี้
เกดิมมุมองใหม่จากทีไ่ด้รบัค�าแนะน�าจากวทิยากรว่า	การมุง่สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้มาติดต่อราชการเป็นความคิดที่อยู่ในกรอบ
แบบเดิมซึ่งไม่เพียงพอ	 แต่ควรหันไปสร้างความพึงพอใจให้มาก
ยิ่งขึ้นแก่กลุ่มที่เป็น	Noncustomers	คือผู้ที่ไม่ได้มาติดต่อราชการ
ด้วย	ซึง่เป็นประเดน็ทีไ่ด้ประโยชน์มากจากวธิคีดิเช่นนี	้และเกดิมมุ
มองว่า	BOS	ไม่ใช่เพียงส�าหรับธุรกิจ	แต่สามารถประยุกต์แนวคิด
และการวิเคราะห์มาใช้ส�าหรับหน่วยงานราชการได้อีกด้วย.

บทสรุป

	 ดังได้น�าเสนอตอนต้นว่า	Blue	Ocean	Strategy	ไม่ใช่
แนวความคิดใหม่	 แต่กล่าวได้ว่าเป็นการบูรณาการของแนวคิด
การตลาดร่วมสมัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในขณะนี้	 กลยุทธ์นี้แนะน�า
ให้กิจการมุ่ง	(Focus)	 ในองค์ประกอบต่างๆ	 จากการวิเคราะห์	 
4	Action	Frameworks	และ	6	Paths	เพือ่การสร้าง	“ความแตกต่าง
ที่มีคุณค่า	(Differentiation	with	Value	or	Value	Innovation)”	
และการสนับสนุนความคิดทางการตลาดเรื่อง	“แตกต่างหรือตาย
ไปจากธุรกิจ	[Differentiation	or	Die]”	การและวางต�าแหน่งธุรกิจ
ในทางกลยุทธ์	(Strategic	Positioning)	จากเครื่องมอืทีเ่รยีกว่าผนื
ผ้าใบกลยุทธ์	(Strategy	Canvas)	และการเป็นผู้น�าด้านต้นทุนได้	
(Cost	Leadership)	ที่เกิดขึ้นจากการก�าจัด	(Eliminate)	และลด	
(Reduce)	 ซึ่งทั้งหมดถูกน�ามาบูรณาการกันได้อย่างดี	 ประกอบ
กับแนวคิดเรื่องความมีนวัตกรรม-Innovation	 หรือแม้แต่การคิด
นอกกรอบ-Lateral	Thinking	 การคิดอย่างสร้างสรรค์ก็ถูกน�ามา
รวมไว้ด้วยพร้อมล�าดับรายละเอียดให้เห็นได้จริงอย่างชัดเจนใน
กลยุทธ์นี้	กล่าวได้ว่า	“Blue	Ocean	Strategy”	จึงเป็นอีกกลยุทธ์
หนึง่ทีน่กัการตลาดและนกับรหิารธรุกจิและไม่ใช่ธรุกจิทกุท่านควร
ทราบและประยุกต์ใช้	
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