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รุกตลาด
แบบซุนวู

Sun Tzu
Marketing

ซุนวู (Sun Tzu) ได้เขียนต�ำราพิชย
ั สงครามฉบับทีน่ ก
ั ธุรกิจทัว่ โลก
น�ำมาใช้เป็นคัมภีร์ส�ำหรับวางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เมื่อ 2,485
ปีมาแล้ว ต�ำรานี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกมานานพอ
สมควร

เมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมา มีปรากฏการณ์ใหม่ที่ต�ำราพิชัยสงคราม
ของซุนวูถูกน�ำไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจ เนื่องจากคนท�ำธุรกิจ
ต้องมองการท�ำธุรกิจเปรียบเสมือนการท�ำสงคราม เพราะเราไม่ได้ท�ำธุรกิจอยู่
ตัวคนเดียว แต่มคี แู่ ข่งอยูร่ อบด้าน ดังนัน้ การบริหารธุรกิจจึงต้องเป็นเรือ่ งการคิด
ยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะคู่แข่ง หรือคิดวางแผนให้คู่แข่งเสียเปรียบ อ่อนแอลง
แม้กระทั่งการดักท�ำลายแผนการของคู่แข่งไม่ให้ประสบผลส�ำเร็จก็ตาม
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...
ปรมาจารย์ซุนวู
ผู้สร้างต�ำราพิชัยสงคราม
ซึ่งถูกน�ำมาอ้างอิงอย่าง
กว้างขวางในแวดวงธุรกิจ

ต�ำราพิชยั สงครามซุนวูเป็นต�ำรายุทธศาสตร์ของจีนทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยยุค
ชุนชิว “ซุนวู” เกิดในตระกูลทหารของแคว้นฉี ซุนวูมีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธกาล
ถ้าเทียบกับสามก๊กก็เป็นยุคก่อนสามก๊ก 600-700 ปี สามก๊กได้ใช้พื้นฐานของ
พิชยั สงครามซุนวูในการท�ำศึก แม้แต่การรบสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 พิชยั สงคราม
ซุนวูก็ยังได้ถูกน�ำมาใช้ในสงคราม ถึงแม้ว่าวรรณกรรมชิ้นนี้จะมีอายุกว่า 2,0003,000 ปี แล้วก็ตาม แต่สิ่งที่อยู่ในต�ำราเล่มนี้ยังน�ำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย
ต่างๆ ได้เสมอ พิชัยสงครามซุนวูมีทั้งหมด 13 บท คือ
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บทที่ 1
การประเมินสถานการณ์

กองทัพก็เหมือนบริษทั ต้องแข็งแกร่งขึน้ ทุกวัน (Ralph
D. Sawyer, 1996. Sun Tzu; Art of War.) พูดถึง
การวิเคราะห์สภาพภายในของบริษัทว่ามีศักยภาพ
เพียงเท่าใด อันสงครามนัน้ เป็นเรือ่ งส�ำคัญของประเทศ
ชาติ เป็นแหล่งแห่งความเป็นความตาย การด�ำรง
อยู่หรือดับสูญ ไม่พินิจพิเคราะห์มิได้ การเป็นผู้น�ำ
ทัพ จ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ให้ถ่องแท้ ดังนี้
คุณธรรม คือ ท�ำให้ทวยราษฎร์และเบือ้ งบนมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ร่วม
เป็นร่วมตาย มิหวั่นอันตราย เปรียบกับการปกครองของผู้บริหารต้องมีความ
ยุติธรรม และลูกจ้างทั้งหมดที่ได้รับค่าตอบแทนในบริษัทมีแรงใจทุ่มเทในการ
ท�ำงาน ส่วนภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ต้องปฏิบัติกับลูกค้าอย่างดี ไม่เอาเปรียบ
ลูกค้า บริษัทต้องด�ำเนินการอย่างขาวสะอาด
ลมฟ้าอากาศ คือ ควรประเมินสถานการณ์ภายใน ความเหมาะสม ควร
สร้างความเปลี่ยนแปลงในบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ส่วนภายนอก
ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสม เช่น พิจารณาพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
บริโภคสินค้า
ภูมิประเทศ หรือ ท�ำเลที่ตั้ง หรือ “ฮวงจุ้ย” เช่น ต�ำแหน่งของโต๊ะ
ท�ำงานในบริษัทควรสัมพันธ์กับหน้าที่การงาน ถ้าเป็นร้านค้าก็ควรประเมินเลือก
ท�ำเลที่คนผ่านไปมาเห็นได้ชัด
แม่ทัพ คือ ผู้บริหารของบริษัทควรมีความพร้อมในการท�ำงานครบ
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ทุกมิติ มีความกระตือรือร้น เปิดรับความเปลี่ยนแปลงได้ มีความยุติธรรม มีสติ
ปัญญา ศรัทธา เมตตา กล้าหาญ และเข้มงวดต่อกฎระเบียบ
วินัย กฎระเบียบ ถ้าเป็นทางทหารจะเกี่ยวกับระบบการจัดก�ำลังบ�ำรุง
ยศต�ำแหน่งและพลาธิการ ถ้าเป็นพนักงานบริษทั จะต้องรักษาวินยั และได้รบั การ
ฝึกฝนพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าอย่างสม�่ำเสมอ
ซุนวูจงึ มองว่า “การทหาร” เป็นเรือ่ งส�ำคัญอันดับแรก เพราะหมายถึง
การอยูร่ อดของบ้านเมืองและประชาชน จะประมาทเลินเล่อไม่ได้เป็นอันขาด ต้อง
บรรลุภาระหน้าทีใ่ นการปกป้องบ้านเมืองให้ปลอดภัย การมิให้ศตั รูมโี อกาสเข้ามา
รุกรานได้นั้น แม่ทัพต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการดังกล่าว
แม่ทัพต้องมีความรอบรู้ คาดการณ์ล่วงหน้าได้ด้วยสติปัญญา รู้จัก
พลิกแพลงสถานการณ์ตามหลักยุทธศาสตร์ ในการปฏิบัติให้บรรลุผลจะต้อง
ฉับไว ช่วยลดต้นทุนในการท�ำศึกและลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด และที่สำ� คัญ
ต้องรูจ้ กั ส่งเสริมก�ำลังใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยการปูนบ�ำเหน็จรางวัลแก่ผทู้ มี่ ผี ลงาน
โดดเด่นอย่างเหมาะสม
ในปัจจุบนั มีการน�ำยุทธศาสตร์การทหารของซุนวูมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจการค้า โดยให้ความส�ำคัญกับผูบ้ ริหารระดับซีอโี อเยีย่ งแม่ทพั ซีอโี อที่
มีสติปญ
ั ญาความสามารถในการวางแผน คาดการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ รูจ้ กั
ใช้กลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับสถานการณ์ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและจิตใจของผูบ้ ริโภค
แล้ว กิจการนั้นก็ย่อมมั่นคง ไม่เพลี่ยงพล�ำ้
อันว่าสงครามนัน้ ก็คอื การใช้เล่หเ์ พทุบาย เช่น รบได้ให้แสดงว่าไม่ได้รบ
จะรุกให้แสดงว่าไม่รุก ใกล้ให้แสดงว่าไกล ไกลให้แสดงว่าใกล้ หลอกล่อด้วยผล
ประโยชน์ แย่งชิงเมื่อระส�ำ่ ระสาย ถ้าแข็งให้หลีกเลี่ยง ข้าศึกโกรธง่ายให้ก่อกวน
หากยโสให้เหิมเกริม หากสบายให้เหนื่อยล้า กลมเกลียวให้แยกสลาย ให้จู่โจม
เมื่อไม่ระวัง ให้รุกรานเมื่อไม่คาดคิด การประเมินศึกก่อนรบจะบ่งบอกในชัยชนะ
หรือพ่ายแพ้ จึงเปรียบได้กบั การวางกลยุทธ์ของบริษทั ซึง่ ก็คอื การวิเคราะห์จดุ แข็ง
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จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์บริษัท ก่อนที่เรา
จะท�ำการแข่งขันกับคู่แข่งนั่นเอง
บทที่ 2
พิชัยสงครามคือการท�ำสงคราม

การท�ำสงครามทุกครั้งต้องสิ้นเปลืองก�ำลังคน อาวุธ
ยุทโธปกรณ์และพาหนะมากมาย เบี้ยหวัดเงินเดือน
และค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงดูไพร่พล การท�ำสงครามจึง
รวบรัดเอาชนะให้ได้โดยเร็ว อย่าให้ยดื เยือ้ การสงคราม
จึงต้องเตรียมทรัพยากรก�ำลังทรัพย์ให้พร้อม การเข้า
สูส่ งครามจึงเปรียบได้กบั การท�ำธุรกิจ ซึง่ จะต้องเตรียม
สายป่านให้เพียงพอ
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ของ
สหรัฐฯ ให้ข้อมูลว่า ธุรกิจร้อยละ 70 ของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ต้องปิดกิจการลงไปใน
ช่วงธุรกิจก�ำลังจะขยายตัว เพราะขาดเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนเพิ่ม
Bank of America กล่าวว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ดีๆ ไม่คิดจะกู้เงินเก็บไว้
ใช้ยามจ�ำเป็น แต่มักจะมาขอกู้ตอนกิจการมีปัญหา ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ดีกว่า
คือ ควรกู้เงินเก็บไว้บ้างตอนที่ธุรกิจยังดีๆ โดยต้องยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้เป็นค่า
ใช้จ่ายไว้บ้าง เพราะเมื่อฉุกเฉินเกิดมีปัญหาจริงๆ จะไปอ้อนวอนยังไงแบงก์ก็ไม่
ปล่อยกู้ให้ในสถานการณ์ที่ฝืดเคือง
นอกจากความพร้อมเรื่องเงินและทรัพยากรแล้ว ซุนวูเน้นว่า สิ่งที่
ส�ำคัญในการสงครามคือความรวดเร็ว ต้องเอาชนะให้ได้ในระยะเวลาอันสั้น ถ้า
ยืดเยือ้ จะสิน้ เปลืองทัง้ ทรัพย์ ไพร่พล ขวัญก�ำลังใจ บรรดาบริษทั ใหญ่ๆ ในอเมริกา
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เช่น GM, Intel หรือ Dell เคลื่อนไหวทุกอย่างอย่างรวดเร็ว ปรับตัว เปลี่ยนระบบ
ปลดคน เพือ่ เคลือ่ นเข้าสู่ภารกิจหลักทีร่ ออยู่ข้างหน้าให้เร็วทีส่ ดุ และเมือ่ สงคราม
เสร็จสิน้ แล้ว ต้องให้ไพร่พลได้รบั ส่วนแบ่งผลประโยชน์กนั อย่างถ้วนหน้า ทรัพย์สนิ
ทีย่ ดึ มาได้ตอ้ งแจกจ่ายกันไป มิฉะนัน้ ไพร่พลจะเสียก�ำลังใจทีจ่ ะทุม่ เทในสงคราม
ครั้งหน้า
ในระบบธุรกิจ ถ้ามีพนักงานทีร่ ว่ มเป็นร่วมตายในยามยาก หากกิจการ
เฟื่องฟูแล้วไม่ขึ้นโบนัส ไม่เลื่อนต�ำแหน่ง พนักงานจะขาดขวัญก�ำลังใจ บริษัท
จะรักษาพนักงานไว้ไม่ได้ ซ�ำ้ ร้ายอาจไปเข้ากับฝ่ายตรงข้าม แล้วน�ำข้อมูลหรือ
ความลับของบริษัทติดตัวไปด้วย บริษัทก็จะยิ่งเกิดความเสียหาย บริษัทใหญ่ๆ
ในอเมริกา หากคู่แข่งเลย์ออฟพนักงาน มักจะสั่งให้ฝ่ายบุคคลไปไล่สัมภาษณ์
และเลือกเข้ามาท�ำงานทันที เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์และข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามโดย
ไม่ผิดจรรยาบรรณ
บทที่ 3
จู่โจมด้วยกลยุทธ์

ซุนวูกล่าวว่า “กลยุทธ์ที่เยี่ยมยอดที่สุดในการรบคือ
การเอาชนะโดยไม่ต้องท�ำสงคราม” โดยดูจากแผน
กลยุทธ์ของข้าศึก เช่น โค่นล้มแผนการของฝ่ายตรง
ข้ามมิให้เป็นผลส�ำเร็จ หรือท�ำลายพันธมิตรของฝ่าย
ตรงข้ามและเข้าสู่สงครามแบบซึ่งๆ หน้า
ในทางธุรกิจก็คอื การควบรวมกิจการ (merger and acquisition) ระหว่าง
บริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อก�ำหนดส่วนแบ่งตลาด จะได้ไม่ต้องมาตัดราคากันเอง เช่น
การควบรวมของธนาคารในไทยหรือเทคโอเวอร์ธนาคารโดยต่างชาติ การซื้อ
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สตาร์บัคส์ เริ่มต้นธุรกิจ
โดยเปิดร้านให้ใกล้ร้านกาแฟ
ที่ดังที่สุดในเมือง
ด้วยกลยุทธ์อันเหี้ยมโหด
ชนิดหักคอร้านกาแฟรายเล็ก
ด้วยการเสนอค่าเช่าแบบแพงลิบลิ่ว
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กิจการน�้ำมันอื่นๆ โดย ปตท. หรือเลือกใช้กลยุทธ์ที่ไม่ต้องท�ำสงครามขนาดใหญ่
เพื่อให้ได้ดินแดนของข้าศึก เช่น กรณีของโรงแรม Holiday Inn ในอเมริกาเปิด
สาขาในเขตชานเมืองไกลๆ หลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรงกับรายใหญ่ เช่น Hilton
หรือ Sheraton ท�ำให้ Holiday Inn สามารถท�ำธุรกิจออกไปทั่วอเมริกาโดยไม่ต้อง
เข้าสู่สงคราม
กรณีในไทย เช่น ธนาคารนครหลวงไทย (ธนชาติในปัจจุบัน) เลี่ยง
ปะทะโดยไม่เปิดสาขาใหญ่ในท�ำเลทอง แต่เน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
เช่น สาขาวังเจ้า จังหวัดตาก สาขาหางน�้ำสาคร จังหวัดชัยนาท หาดป่าตอง
เกาะสมุย ซึ่งก็คือ “กลยุทธ์น่านน�้ำสีคราม” (Blue Ocean Strategy) โดยเลือกกลุ่ม
(Segmentation) ที่แยกตัวท�ำตลาดที่แตกต่าง (Differentiated Marketing) โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะส่วน (Concentration Marketing)
แต่จะเอาชนะแบบเบ็ดเสร็จก็ได้ ถ้าก�ำลังทรัพย์และไพร่พลเหนือชัน้ กว่า
เช่น สตาร์บัคส์ เริ่มต้นธุรกิจโดยเปิดร้านให้ใกล้ร้านกาแฟที่ดังที่สุดในเมือง ด้วย
กลยุทธ์อันเหี้ยมโหดชนิดหักคอร้านกาแฟรายเล็กด้วยการเสนอค่าเช่าแบบแพง
ลิบลิ่ว ร้านกาแฟดั้งเดิมของเมืองที่เป็น stand-alone SMEs ก็จะถูกขึ้นค่าเช่าบ้าง
จนไม่มที นุ เหลือพอต่อกรกับสตาร์บคั ส์ ก็จะเริม่ ทยอยปิดกิจการไปเอง เหมือนกับ
การขยายตัวของโลตัส เอกซ์เพรสในไทยที่เลือกเข้าตลาดชุมชน เพื่อชนกับ 7-11
แล้วห�ำ้ หั่นด้วยกลยุทธ์ราคา ท�ำให้ 7-11 ที่ครองส่วนแบ่งตลาดมายาวนานต้อง
เจ็บปวด แล้วยังท�ำให้โชห่วยเล็กๆ ทยอยปิดกิจการไปด้วย
กรณีหลังนี้เป็นศึกสงครามโบราณที่จอมยุทธ์การตลาดผู้ร�่ำรวยใช้
กันในอดีต แต่ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่อยู่ในการตลาด 3.0 ถ้อยทีถ้อยอาศัย
ซึ่งกันและกัน มีความเป็น “กลยุทธ์น่านน�้ำสีขาว” (White Ocean Strategy) มาก
ขึน้ องค์กรส่วนใหญ่จงึ พยายามหลีกเลีย่ งกลยุทธ์ดงั กล่าว เพราะนอกจากไม่เป็น
ผลดีกับคู่แข่งแล้ว ภาพลักษณ์ขององค์กรจะดูย�่ำแย่ในความรู้สึกของลูกค้าด้วย
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บทที่ 4
การวางตัวอยู่เหนือศัตรู

ตามหลักการของซุนวูกล่าวว่า “กองทัพจักสร้างความ
แข็งแกร่งและเตรียมพร้อมสรรพก�ำลังของตนเอง
ให้เหนือกว่าศัตรูให้ได้ทุกสถานการณ์ จนศัตรูไม่กล้า
เปิดศึกด้วย”
บริษัทชั้นแนวหน้าของโลกอย่างเช่น GM, 3M หรือ Proctor & Gamble
จะทุ่มเทงบประมาณมหาศาลไปกับการวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงสินค้าและเสนอ
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้คู่แข่งสามารถตามทันได้ ส่วนบริษัทราย
เล็กๆ สามารถปกป้องอาณาจักรธุรกิจจากคู่แข่งรายใหญ่ที่คืบคลานเข้ามาได้
เช่นกัน
ซุนวูให้ก�ำลังใจว่า “พละก�ำลังที่เหนือกว่า ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดว่าจะ
ชนะสงครามเสมอไป” แต่ยทุ ธศาสตร์ในการท�ำให้ “คนน้อยรบชนะ” คือต้องท�ำให้
กลยุทธ์ของศัตรูเป็นรอง โดยลวงศัตรูจ�ำนวนมากเข้าที่แคบ เช่น การหนีทัพของ
พระนเรศวร ได้ลวงข้าศึกเข้ามาในช่องเขาแล้วโจมตีจากทีส่ งู โดยการปล่อยลูกไฟ
ลงมา หรือการรบของทหารสปาตันเพียง 300 คน สกัดกัน้ การรุกโจมตีของเปอร์เซีย
โดยใช้สมรภูมิที่เป็นช่องเขา เปอร์เซียจ�ำนวนมากเมื่อเข้าที่แคบก็จะเหลือไพร่พล
เท่ากับความกว้างเพียงช่องแคบนั้น
ดังเช่นกรณีของร้านค้าโชห่วยญีป่ ่นุ ทีเ่ คยต่อสู้กบั ซูเปอร์สโตร์ ด้วยการ
ผนึกก�ำลังกันกดดันนักการเมืองให้ออกกฎหมายจ�ำกัดเขตและพื้นที่การขยาย
ตัวของซูเปอร์สโตร์ แล้วสร้างความเหนือกว่าด้วยความเชี่ยวชาญในพื้นที่ การ
ให้บริการสั่งของล่วงหน้า การส่งของถึงบ้าน การจัดหาสินค้า ตอบสนองเฉพาะ
บางกลุ่ม (Niche Market) ที่รายใหญ่ไม่สนใจ และเน้นใช้กลยุทธ์การบริหารความ
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สัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) ทีด่ กี ว่าเป็นเครือ่ ง
ผูกใจลูกค้า เรียกว่า ใช้ความเล็กกว่าให้เกิดประโยชน์ (Small is beautiful)
บทที่ 5
ว่าด้วยการจัดทัพ

ซุนวูมองว่า การท�ำศึกสงครามมีทงั้ ทีเ่ ป็นสงครามขนาด
เล็กและสงครามใหญ่ เวลาจัดทัพไม่ควรวางตัวแม่ทัพ
มือหนึ่งไปรบในสงครามย่อยๆ แต่ควรท� ำให้ทหาร
ทุกหน่วยพร้อมรบได้เหมือนกัน
การประยุกต์ในเชิงธุรกิจก็คือ ต้องสร้างองค์กรทางธุรกิจให้เข้มแข็ง
ทุกระดับ ซีอโี อควรส่งผ่านข้อมูลหรือฝึกอบรมให้คนในองค์กรรอบรู้เรือ่ งวิสยั ทัศน์
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย ซีอโี อจะต้องท�ำให้คนระดับล่างลงไปท�ำงานแทนให้ได้
ซีอีโอไม่ควรท�ำเองหมดทุกอย่าง แต่ควรหาคนที่รบแทนเราได้ไว้มากๆ และใช้เขา
ให้เป็น ระบบสือ่ สารจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญมากในการท�ำสงคราม จะต้องมีการโบกธง
ตีกลอง ตีฆ้อง ให้สัญญาณแก่ไพร่พล เพื่อให้รู้เจตนาของแม่ทัพว่าตอนนี้จะบุก
หรือจะถอย รู้สถานการณ์ของกองทัพว่าก�ำลังได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
การจัดองค์กรธุรกิจจึงเหมือนการจัดทัพ ซีอีโออย่าง แจ็ค เวลช์ (Jack
Welch) จึงเน้นว่า หน้าทีข่ องผู้บริหารคือจะต้องใช้เวลากับการสือ่ สารกับพนักงาน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อถ่ายทอดวิธีคิดให้พนักงานทุกคนได้เป็น “คน
ท�ำงานทีม่ ภี มู ริ ้”ู (knowledge worker) เพือ่ ทีจ่ ะสามารถคิดและตัดสินใจเรือ่ งต่างๆ
ได้ด้วยตนเอง
ปัจจุบันมีเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีที่ดี เร็ว ราคาถูกจ�ำนวน
มาก เพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กร เพื่อช่วยให้การจัดทัพการรบเป็นไปในทาง
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เดียวกัน แต่กต็ อ้ งระมัดระวังเรือ่ งการรัว่ ไหลของข้อมูลในองค์กรหรือความขัดแย้ง
กับพนักงาน อาจท�ำให้เกิดผลประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้
บทที่ 6
รู้จุดอ่อน ใช้จุดแข็ง

ปรมาจารย์ซุนวูกล่าวว่า ผู้จู่โจมก่อนย่อมเป็นฝ่ายได้
เปรียบ อย่าให้ศัตรูเป็นฝ่ายเปิดฉากจู่โจมได้ก่อนเด็ด
ขาด ที่ส�ำคัญผู้น�ำจะต้องอ่านจุดอ่อนจุดแข็งทั้งของ
ตนเองและศัตรูได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เรียกวิธีการนี้ว่า
“น�้ำขึ้นให้รีบตัก”
ธุรกิจทีเ่ ริม่ ต้นก่อนมักจะประสบความส�ำเร็จสูงในตลาด เช่น สตาร์บคั ส์
หรือซับเวย์เลือกรุกขยายกิจการอย่างรวดเร็ว โดยเปิดสาขาชนกับธุรกิจของคู่แข่ง
แทบจะทุกที่ บริษัท 3M (Minnesota Mining and Manufacturing) โหมจดลิขสิทธิ์
สินค้าใหม่ๆ ถึง 500 ชนิดต่อปี เพื่อชิงความได้เปรียบในธุรกิจ
ซุนวูยงั บอกเคล็ดลับในการล่วงรูจ้ ดุ อ่อนของศัตรูใช้เพียงแค่การสังเกต
และใส่ใจ เช่น การส่งเซลส์แมนออกไปพบลูกค้าเสมือนส่งนักรบออกไปรบในตลาด
สอดแนม ลาดตระเวน ก็จะหาข่าวไปด้วยในตัว ล่วงรูล้ กู ค้า ล่วงรูค้ แู่ ข่ง จะกลับมา
รายงานการขายและการเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้ (Marketing Intelligence) ซึ่งการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ก็สามารถสืบหาข้อมูลข่าวสารของคูแ่ ข่งได้งา่ ย
ขึ้นจากโต๊ะท�ำงาน การอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ข่าวโทรทัศน์ วิทยุ ถือเป็นการ
สืบข่าวทีผ่ นู้ ำ� องค์กรต้องปลูกสร้างนิสยั ให้เป็นวัฒนธรรมแก่ลกู น้องอย่างสม�ำ่ เสมอ
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