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ในประวัติศาสตรของมนุษยโลกเราจะเหน็วาการรักษาและขยายอาณาเขตของผูนําในอดีต เพือ่
การปกปองและความรุงเรอืงของอาณาจกัร ลวนไดมาจากการทําศกึสงคราม ไมวาอารยะธรรมตะวันตก
หรอือารยะธรรมตะวันออก ลวนสรรเสริญ จารกึนามกษตัรยิและผูนาํกองทัพที่สามารถทําศึกสงคราม
ไดชยัชนะ  แตชัยชนะทีจ่ะไดมานั้นยอมเกดิจากการวางแผนกลยุทธท่ีสลับซับซอน แยบยล ดวยภูมิ
ปญญา ในประวตัิศาสตรของชนชาตจิีน กษตัริยในแตละราชวงศจะใหความสาํคญัในการปกครอง
ประเทศ ในแตละยุคสมัยตอขุนนาง2 ฝายในการบริหารประเทศ กลาวคอืขนุนางสายบู ซ่ึงเปนนักการ
ทหาร นกักลยทุธ และขุนนางสายบุน ดานการปกครอง ดานศาลยตุธิรรม 

 
รูปท่ี 1 เปนบทแรกของตําราพิชัยสงคราม ของ ซุนวู ท่ีกลาวถึงการวางแผน 

Management Tools Today 

เคร่ืองมือทางการบริหารยุคใหม  



 
 จากประวัติศาสตรมากกวา 2,500 ป  มีนักการทหาร นกัวางกลยุทธทีเ่ขียนคัมภรีทักษะทาง
ทหารดวยยุทธศาสตร (Strategy) ช่ือ ซุนวู ไดเขียนตําราทางทหารชื่อ ตําราพชิัยสงครามของซุน วู เพ่ือ
ใชในการทําการศึกสงคราม และไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษโดยเรยีกวาศิลปะการทําสงคราม (The 
Art of War)  ซ่ึงนับเปนคัมภีรทางทหารทีห่ลายประเทศใชเปนแมบทในการเรียนการสอนแกนายทหาร 
แตผูเขียนไดอานบทที่หนึ่ง เรื่องการวางแผนจากหนังสือตําราพิชัยสงครามของซุนวู ซ่ึงในตําราที่ ซุนวู 
เขียนไว กลาววา  “ สงครามเปนเรื่องสําคญัที่สุดของชาติ เปนเรื่องถึงเปนถึงตาย เปนวิชาของการอยู
รอดหรอืถูกทําลาย พึงเรียนรูใหจงด ี”  โดยมีองคประกอบที่ตองพิจารณาอยูหาประการดวยกัน จงศึกษา
องคประกอบเหลานี้เมื่อวางแผนรบ เพ่ือใหรูทันสถานการณ ในองคประกอบทั้งหาประกอบดวย 

1. จงพิจารณาระบบความคิด 
2. จงพจิารณาดินฟาอากาศ 
3. จงพิจารณาพืน้ที่ 
4. จงพิจารณาแมทัพ 
5. จงพิจารณาวธิทีางการทหาร 

จากคํากลาวขางตนในบทแรกของตํารา ทําใหผูเขียนนึกถงึสถานการณในปจจุบันที่มนุษยชาติ
ไดเปลี่ยนจากการรุกรานประเทศที่ออนแอกวาดวยการเขาครอบครองดวยกําลังศกึสงครามที่มีทหารที่
เหนือกวาหรือการวางแผนยทุธศาสตรสงครามที่เหนือกวา ใหอยูภายใตการปกครองเพื่อผลประโยชน
ของประเทศผูรุกราน ซึ่งเราเรียกวาการศึกสงคราม แตในปจจุบันสงครามการเอาเปรียบไดเปลี่ยนแปลง
ไป เปนสงครามทางการคาดานธรุกจิและสงครามทางดานเทคโนโลยี การเขายึดครองผลประโยชนทาง
ธุรกิจดานการเงิน การคา ดวยการเอาเปรียบ ดวยเทคโนโลยีที่เหนือกวาจึงมีผลใหประเทศที่ดอยพฒันา
ถูกครอบครองในรูปแบบเชิงธุรกิจ นั้นคือการใชหลกัการบริหารจดัการที่ดีเปนกลยุทธของการแขงขัน 
เราจะเห็นวาฝรั่งที่เปนผูเขยีนทฤษฎดีานการจดัการตางๆ  ก็คิดคนหา กลยุทธท่ีดีมาบริหารธรุกิจโดยแต
ทฤษฎีออกมาในหลายรูปแบบ เพื่อใชเปนแนวทางเปนเครื่องมือในการบริหารจดัการ แตท้ังนี้ผูเขยีน
ผูเขียนเห็นวาไมตางจากที่ ซนุวู เคยวาไวเมือ่ 2,500 กวาป โดยท่ีจะเทียบเคียงสิ่งที่ ซุน วู กลาวถึงเรื่อง
การวางแผนกบัทฤษฎีทางดานการบริหารจัดการที่ใชในปจจุบัน กลาวคือ 

 
 
 
 



คัมภีรพิชยัสงครามบทที่หนึ่ง ประการแรก จงพิจารณาระบบความคิด  System Thinking 
ซุน วู ใหเริ่มตนจากระบบความคิด ซึ่งในการบญัชาผูคนในกองทัพ จะตองใหทหารมีความ

เขาใจในความตองการของภารกจิ มีความซ่ือสัตยและไมกลวัตาย ซ่ึงนํามาสูความอยูรอดและชยัชนะ 
น้ันคือ ซุน วู สนใจในระบบที่มีทหารเปนเหมือนทรัพยากร การบญัชาการเหมือนขบวนการและ
ผลลัพธที่ไดคือความอยูรอดและชัยชนะ 

 
รูปท่ี 2 แสดงความคิดที่เปนระบบ (Systematic Thinking) 

 
ในปจจุบนัเรามีการกลาวถึงความคิดที่เปนระบบ(System Thinking)  โดยกลาวถึง Input, 

Output, Process, Feedback, Impact, Outcome โดยสนใจอยางเปนระบบ สามารถอธบิายไดอยางครบ
วงจร ดวยเหตดุวยผล 

ในสวนความคิดเปนระบบ (Systematic Thinking) เปนความรับผิดชอบของผูบริหาร
ระดับกลาง (Middle Management) ก็คือการนําความคดิเปนระบบ รายละเอียดตามรูปที่ 2 Systematic 
Thinking ซึ่งประกอบดวย 

1. Input       ส่ิงที่ตองปอนเขาไปในระบบ ในธรุกจิสิ่งท่ีตองปอนใสนั้นคือผูนํา(leader) 
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) สินทรัพย (Asset) เครื่องมือเครื่องใช 
(Tools & Facilitators Equipment) เครื่องจกัรกล (Machine) รวมถึง
งบประมาณ(Budget)ที่ตองใชตามภารกิจขององคการ 

2. Process    ขบวนการทํางาน, วิธกีารปฏิบัตกิาร, ข้ันตอนการทํางาน, ขบวนการผลิต ใน
มุมมองทางธรุกิจก็คือการบรหิารและการจดัการ ซึ่งประกอบดวยการ
วางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) การแตงตั้งผูรับผดิชอบ
(Leading) การควบคุม (Controlling) และการประเมนิผล (Evaluation) 



3. Output     ผลงาน ผลผลิต ทีไ่ดรับจากขบวนการ นั้นคือผลที่ไดตามวัตถุประสงคท่ีตัง้
ไว ในทางธรุกจิผลที่ไดรับ จะออกมาในรูปของสินคา หรือบริการ หรือเปน
ทั้งสินคาและบริการ  

4. Feedback ผลปอนกลับ ในขณะที่เราไดผลตามวตัถุประสงค เราสามารถวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของระบบได เพื่อใหระบบมีการพัฒนาจึง
ตองมีการนําผลที่ไดมาปรับปรุงประสิทธภิาพ ของขบวนการและสิ่งที่
ปอนเขาระบบ ดวยขอมูลปอนกลับ ในทางธุรกิจผลปอนกลับจะไดจาก
ตรวจสอบสินคาและบรกิารดวยขบวนการตรวจสอบภายใน และไดจาก
ผูใชบริการและซื้อสินคา ซ่ึงเปนผลสะทอนที่สําคัญมากในระบบ แตจะเห็น
วาเปนผลสะทอนเพื่อการปรบัปรุง Input และProcess เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินคาและบริการ 

5. Outcome ผลลัพธ ในระยะเวลาหนึ่งผลทีไ่ดจากขบวนการ จะถกูนํามาใชงานจริงซึ่ง
อาจมีผลสรุปจากผลกระทบ ทําใหไดรับเปนผลลพัธซึ่งไมวาผลงานนั้นจะ
ออกมาดีเชนไร ในขั้นตอนสดุทายเราจะสามารถพิสูจนไดดวยการประเมิน
ในขั้นตอนสุดทายจากการใชงานหรือจากการใชบรกิาร ที่มีมุมมองสิ่งที่
ไดมาซ่ึงผลงานในรูปแบบการยอมรับจากความสมบูรณในการใชงาน การ
ไดรับการยอมรับ สงผลในแงบวก 

6. Impact      ผลกระทบ เปนผลสะทอนจากขอมูลท่ีไดจากขบวนการ (Process) และ
ผลงาน (Out put) ซึ่งผลกระทบที่ไดจะสงผลใหผลงานแปรเปนผลลัทธและ
เปนสิ่งพิสูจนขบวนการนัน้วาดีเพียงไร                                               
Impact ที่เกิดขึน้ในขบวนการผลิต(Process)วามผีลตอพนกังานที่ปฏบิัตงิาน
อยางไรทั้งบรรยากาศ สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีผลตอสภาพแวดลอม
ภายนอกอยาง เชน อากาศพษิ นํ้าเสีย เสยีงดัง สารมีพิษ Impact ที่เกิดขึน้จาก 
Output ซึ่งเปนผลงานที่เปนสนิคาหรือบรกิาร เราจะเห็นวาสินคาหรือ
บริการ บางสิ่งจะสงผลกระทบตอสังคม ความเปนอยูของประชาชน 
สุขภาพหรือพฤติกรรมของผูใชงานในภายหลัง 

 
เชนเดยีวกัน ในการทําธรุกิจเรากต็องมีการวางแผนทางความคิดในแตละระดับ ใหสอดคลอง

กับภารกจิและหนาที่ตางๆของผูบริหารในองคกร ดังแสดงตามรูปที่ 3 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงระดับของการการวางแผนและหลกัคดิในการบริหารขององคกร 
 

 
คัมภีรพิชยัสงครามบทที่หนึ่ง ประการที่สอง จงพจิารณาดินฟาอากาศ  General Environment 
 ซุน ว ูกลาวถึงสภาพดินฟาอากาศ  ใหดูวาแดดออกหรือมืดครึ้ม ฤดรูอนหนาวฝนสภาพเปน
อยางไร ในการศึกสงครามหากไมรูดินฟาอากาศ ก็เหมือนคนที่ไมเตรียมความพรอม ของกองทัพ ความ
พายแพก็จะตามมาจากภยัธรรมชาติ เราจะเห็นวานักการทหารผูวางยุทธศาสตรสงคราม จะมีความรูเรื่อง
ดวงดาว ทิศทางลมฟาอากาศ  จนกลาววาเปนผุหยั่งรูดนิฟาอากาศ

 
รูปท่ี 4 แสดงสภาพแวดลอมท่ัวไป (General Environment) 

จะเห็นวา ซุน วู มีความสนใจในปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได น้ันคือสภาพดินฟา
อากาศ ในทํานองเดียวกนั การแขงขันในชั้นเชิงธรุกจิกม็ีสภาพแวดลอมภายนอก (External 
Environment) หรือปจจัยภายนอกที่สําคัญมากมาเกีย่วของ ซึ่งปจจัยภายนอกที่กลาวถงึไมวาคูแขงใน
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ธุรกิจ ก็จะเจอสภาพแวดลอมดังกลาวเหมอืนกัน ซึ่งผูเขยีนขอเรียกวา สภาพแวดลอมท่ัวไป (General 
Environment) ท่ีไมสามารถควบคุมได แตสามารถหยั่งรู (forecasts) และปรับนโยบายยทุธศาสตร 
(Adaptability & Adjustment Strategies) ดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป เราเรียกวา PEST 
Analysis ซึ่งประกอบดวยปจจัย 4 ประการคือ 

1. P  คือนโยบายและกฎระเบยีบของรัฐ (Political) ท้ังนี้ไมใชเราจะดูเพียงนโยบายของ
รัฐบาลไทยเทานั้น เราจะตองขยายดนูโยบายของตางประเทศดวย การสงเสริมและลด
บทบาทของนโยบายรัฐ ในทางใดทางหนึง่ก็สามารถสรางความเจรญิเติบโตหรือชะลอการ
เจรญิเติบโตทางธรุกิจทีไ่ดรบัผลนั้นทั้งโดยทางตรงและทางออม 

2. E  คือสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลก (Economic) สภาพการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เราจะเห็นวาในขณะที่เสนกราฟเศรษฐกิจ (Business Cycle)ประเทศไทย ในแต
ละวงรอบจะมท้ัีงชวงรุงเรือง ชวงถดถอย ชวงตกต่ําและชวงขาขึ้น เราจะเห็นวาธรุกิจตางๆ 
จะไดผลกระทบโดยตรงตามวงรอบเศรษฐกิจ แตหากพนิิจพิเคราะหใหดี ในชวงที่
เศรษฐกิจผันแปร จะมีท้ังธรุกิจที่เสียโอกาสและก็มีชองธุรกิจบางประเภทที่ไดโอกาส  

3. S  คือสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ (Sociocultral) ในการทําธรุกจิตางๆ จะตองให
สอดคลองกับความตองการของสังคมกลุมเปาหมาย เชน ตองรูจํานวนและอัตราความ
เจรญิเติบโตของประชากรตามอายุ  กลุมอาชีพ ความสามารถในการแยกแยะขอมูล
ประชากร จะทําใหเรารูถึงสนิคาและบริการของเราอยูในกลุมประชากรใด ทําใหสามารถ
คาดการแนวโนมในอนาคตจะเปนอยางไร  
เชนกันประชากรที่อยูกันเปนสังคม ประชาชนยอมมีวฒันธรรมหรือคานิยมชุมชน เราจะ
เห็นไดวา หากธุรกิจนําเสนอสินคาหรือบรกิารที่ตอบสนองความตองการของชุมชน
สอดคลองกับ วัฒนธรรมของสังคม ก็จะไดรับการตอบรบัจากประชาชนโดยทันที ่ 

4. T  คือความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี และนวตกรรม (Technology & Innovations) ใน
โลกของโลกาภิวัตน (Globalizations)  วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทีร่วดเร็วและการเกิดนว
ตกรรมทั้งสินคาและบรกิารในรูปแบบใหมๆเสมอ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ 
นักธรุกิจสมัยใหมจึงตองคิดคนการใหบรกิาร สินคาทีนํ่าสมัยและพจิารณาใชเทคโนโลยี
สมัยใหม 

เราจะเห็นวาสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) จะมีสภาพที่การแขงขนัทาง
ธุรกิจที่เหมือนกัน หรือธุรกิจแบบเดยีวกันจะพบปจจัยภายนอกเหมือนกนั จึงสามารถเรียกไดวาเปน



สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) ซ่ึงเราจะตองวิเคราะหปจจัยท่ีมผีลกระทบดวย PEST 
Analysis เพื่อหามาตรการมารองรับในสภาพแวดลอมทีเ่ปลี่ยนไป 

 
คัมภีรพิชยัสงครามบทที่หนึ่ง ประการที่สาม  จงพิจารณาพื้นที่  Task Environment 

ซุน ว ูกลาวถึงวาไกลหรือใกล พ้ืนทีย่ากเขญ็หรืองายดาย เปนพ้ืนทีโ่ลงหรือคับแคบ ลวนถึงเปน
ถึงตาย ตําแหนงที่อยูของกองทัพในพ้ืนทีทํ่าสงคราม การชิงความไดเปรียบในพืน้ท่ีเปนสิ่งสําคัญ การใช
กลอุบายหลอกลอฝากตรงขามใหอยูในพ้ืนที่ ท่ีกองทัพไดเปรียบยอมนํามาซึ่งชัยชนะ 

 
รูปท่ี 5 แสดงระดับของการแขงขันในวงการธรุกิจดวย Five Force Model of Competition 

 
ในส่ิงนี้เราจะสามารถเห็นไดวา กรูู (Guru) ปจจุบันทีน่ําแนวคดิมาใชอยางเปนรูปธรรมอยาง

มากที่สุดคือ Michael E. Porter ในหัวขอ Competitive Advantage ท่ีกลาวถึงการแขงขันในชั้นเชงิธรุกิจ
ดวย Five Forces Model of Competition อยู 5 ประการคือ 

 Potential Entrants               ผูบุกรุกหนาใหม/คูแขงรายให        
 Buyers                                  ลูกคา(ประจํา)--->Customer ลูกคา            
 Suppliers                              ผูผลิต (ถาเราเปนคนขาย) / ผูปอนวัตถดุิบ (ถาเราเปนผูผลิต) 
 Substitutes                           ผลิตภณัฑทดแทน (สินคา/บริการ)            
 Industry Competitors         ผูผลิต/ผูแขงขัน ท่ีมีอยูเดิมในปจจุบัน       



นั้นคือ ซุน วู พูดถึงตําแหนงของกองทัพ (Position) ที่เปนจุดไดเปรียบและ Michael  E. Porter 
ก็เนนเรื่องจุดที่ยืนอยูของธรุกิจวามีสถานะ(Position) ของธรุกิจมีตําแหนงอยูตรงไหน และจะตองใสใจ
ในสิ่งแวดลอมอยางไร เพื่อรักษาสภาพการแขงขันอยางไดเปรียบดวยเชนกัน 

 
คัมภีรพิชยัสงครามบทที่หนึ่ง ประการที่สี่ จงพิจารณาแมทัพ  Leadership  

ซุน ว ูกลาววาผูบังคับบัญชากองทัพ ความเปนแมทัพตองมีความฉลาด สามารถวางใจได มี
ความเอาใจใส กลาหาญ รกัษาระเบยีบวนิยั หย่ังรูกลยุทธ ไดรับการยอมรับจากแมทัพนายกอง 

ผูนําในยุคปจจบุันก็คือผูที่สามารถเปนผูนํา (Leadership), เปนผูจัดการ (Manager), เจาความคิด 
(Resourceful person), มีวิสัยทัศนกาวไกล (Vision), มีอํานาจเดด็ขาด (Command), มีความรับผิดชอบ 
(Responsibility)และมีคุณธรรม (Moral Principles) นั้นคือผูนําในรูปแบบ CEO.(Chief Executive 
Officer)  

 

 
รูปท่ี 6 แสดงความรูความสามารถของผูนํา (Leadership  & Teamwork) 

คุณสมบัติของผูนาํ (Leadership Characteristic)   
ตามรูปที่ 6 แสดงสวนประกอบของคุณสมบัติของผูนํา (Leadership Characteristic) ท่ีควรมี 

ซ่ึงประกอบดวยสวนประกอบหลักและสวนประกอบสงเสริมดังนี้ 
 สวนประกอบของคุณสมบัติหลัก ประกอบดวย 



1. ดานความรู (Knowledge)  
2. ดานมุงความสําเร็จและความทะเยอทะยาน  (Achievement & Ambition)  
3. ดานความเขาใจ (Understanding) 
4. ดานทักษะความสามารถ (Skill) 
5. ดานพฤติกรรม (Behavior)  
6. ดานทัศนคติ (Attitude)   
สวนประกอบของคุณสมบัติสงเสริม ประกอบดวย 
1. ดานการสื่อสาร (Communication) 
2. ดานการใชความสามารถที่เปนเลิศ (Competency) 
3. ดานความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 
4. ดานความคิดดี (Positive Thinking) 
นอกเหนือจากผูนําจะตองเปนคนที่มีคุณสมบัติท่ีดีและเหนือกวา ผูนําที่ดีตองมีหนกัคุณธรรม

และหลักจริยธรรม ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และปฏิบติัตอผูอ่ืน กลาวคือ 

 
 

รูปท่ี 7 แสดงหลกัคุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา  
เราจะเห็นวาหลักธรรมของมรรค 8 ก็คือหลกัธรรมที่มาจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่

ตองการใหพุทธศาสนกิชน ปฏิบัติอยูใน ศีล สมาธิ ปญญา พระธรรมคําสอนมุงสอนใหคนเปนมนษุย



ผูประเสริฐ แตไมไดมุงใหคนบรรลุถึงความสุดยอดของอํานาจ แตมุงสูการบรรลุถึงความสงบสขุ ความ
อยูรวมกนัอยางดวยความรักและความสามัคคี 

ผูนําที่ดีจึงตองแสวงหาอาํนาจดวยหลักทัง้สองประการ อํานาจนั้นจึงจะเปนสิ่งที่ยั่งยนืตราบ
เทาที่ผูนาํดํารงตําแหนงและหมดวาระ คําจารึกของผูอยูใตบังคับบัญชาจะกลาวขานผูนําในทางที่ดี 

 
คัมภีรพิชยัสงครามบทที่หนึ่ง ประการที่หา จงพจิารณาวธิีทางการทหาร  Strategic Business Plan 

สุดทาย ซุน วู กลาวถึงวธิีทางการทหาร เปนเรื่องของการจัดรปูแบบขบวนการรบของกองทัพ 
การใชกลวธิี การจดัการ ตองปฏิบัติไดอยางเชี่ยวชาญ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการดวยยุทธศาสตร รูเขา 
รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง 

นั้นคือการการบริหารงานธรุกิจในยุคปจจบัุน การใชช้ันเชิงทางธรุกจิแบบรูเขา รูเรา นั้นคือการ
วิเคราะหปจจยัภายนอก ปจจัยภายใน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  SWOT Analysisจึงถกู
นํามาใชในการวางกลยุทธ (strategy)  การวางแผนธรุกิจ (Business Plan) โดยใชเครื่องมือทางการ
จัดการ เพื่อใหมาซึ่งวิสัยทัศนขององคกร (Vision), พันธกิจขององคกร (Mission), วัตถุประสงคและ
เปาหมาย (Objective & Goal), กลยุทธ(Strategy)และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สุดทายการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคกร(Organization Structure) เพื่อหาคนที่มีความเหมาะสม ความสามารถ( 
Personal Competency) ในตาํแหนงหนาที่เพ่ือผลักดนั Core Competency ขององคการบรรลุเปาหมาย
การเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

 
รูปท่ี 8 แสดงการวางแผนธรุกจิ 



ขอวจิารณแนวคดิของ ซุน ว ู 
ทั้งหาประการที่เปนบทเรียนบทแรกของตําราพิชัยสงครามของ ซุน วู เราจะเห็นวาไมแปลกใจ

เลยทีเ่ปนตําราที่สามารถเรยีกไดวาเปนคัมภีรทางการทหาร การทีผู่เขียนนํามาเทยีบเคียงกับทฤษฎี
ทางการบริหารสมัยใหมเพื่อใหเห็นวาคัมภรีทางการทหารในยุคกวา 2,500 ป ซุน วู สามารถเรียบเรยีง
กฎเกณฑทางความคิด ไดอยางแตกฉาน สามารถนํามาใชในชัน้เชิงทางธรุกิจไดอยางทันสมัย ในขอคิด
ท้ังหาประการที่ ซุน วู กลาวถึงจะเห็นวาไดเรยีบเรียงหาขออยางเปนระบบ ในตอนแรกผูเขยีนยังสงสัย
วาความสําคญัที่สุดของกองทัพคือผูบญัชาการกองทัพ น้ันคือทําไม ซุน วู จึงไมนําขอที่วาดวยพจิารณา
แมทัพมาเปนอันดับแรก เพราะไมวาทั้งสีข่อจะดีอยางไรหากแมทัพไมมีคุณสมบัติที่เพียงพอ ก็สามารถ
ทําใหการศกึเสียหายได  

แตเมื่อผูเขียนลองพิจารณาสถานะของ ซุน วู และเจตนาในการเขียนคัมภีรทางการทหาร จะ
เห็นวา ซุน วู ซึ่งเปนผูบญัชาการกองทัพ กําลังเขยีนตําราที่ใชสอนแกแมทัพ และเปนกฎเกณฑทาง
การทหาร โดยใชระบบความคิดที่ตองพิจารณา ดินฟาอากาศ สภาพพื้นท่ี พอรูซึ่งและสามารถอานเกม
ไดอยางแตกฉาน จึงหาแมทพัที่จะนําทัพ ณ สภาพแวดลอมนั้นๆ ที่มีความสามารถและทกัษะที่
เชี่ยวชาญอยางเหมาะสม แลวสุดทายก็หากลยุทธ กลวิธีทีเ่หมาะสมแกแมทัพและคําส่ังที่มอบหมายใน
การ พิชิตศึก น้ันคือ ซุน วู เปรียบเสมือนเปน CEO. ในกองทัพที่มีอํานาจสูงสุด ท่ีจะตองมองหาแมทัพ 
ซึ่งเปรียบเสมอืน Manager เขาปฏิบัติภารกิจนํากองทหารในแตละสวนทําภารกจิใหสําเร็จ ในบางครั้ง
แมทัพนายกองอาจถูกสั่งใหไปรบเพื่อแพ แตความพายแพ ณ จุดนั้น อาจนํามาซึ่งชัยชนะของที่แทจริง
ของกองทัพ  

 
เราจะเห็นวาคมัภีรทางการทหารของซุน วู เปนตนกาํเนิดแนวคิดของทฤษฎีการจดัการ

สมัยใหม แมเพียงบทแรกเรากต็องศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง  ในตอนตอไปจะเปนการนํา คัมภีรท้ังหา
ประการมาขยายในรูปแบบเปนเครือ่งมือทางความคิด เครือ่งมือทางการจัดการ ในตอนตอไป ซึ่งผูเขียน
จะเขยีนตอเน่ืองทั้งหาประการ เพือ่ใหผูอานไดเขาใจวา การวางแผนกลยุทธนัน้ตองมีความรอบรูอยาง
รอบครอบ ครบถวน นั้นคอืเราไดวางแผนทางธุรกจิโดยมุมมองท้ังอดตี ปจจุบันและเพื่ออนาคตท่ี
ยาวนาน ขององคกรของเราตอไป 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 


