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စွန်ဦးတည်ထွင်မ◌ှဆုိတာ 

Baidu CEO Robbin Li ကုိေမးတယ်။  

. 

Jack Ma နဲ Robbin Li ှစ်ေယာက်အလုပ်လာေလာက်လုိ 

တစ်ေယာက်ကုိပဲ ေရွးရမယ်ဆုိ ဘယ်သူကုိေရွးမလဲတ့ဲ။ 

. 

. 

ှစ်ေယာက်စလုံးကုိ ေရွးမယ်။ 

. 

. 

interviewer က မရဘူး တစ်ေယာက်ကုိပဲေရွးရမယ်။ 

. 

. 

ဒီေတာ့ Robbin Lee က မရဘူးဆုိတာကုိ 

ရေအာင်လုပ်တာ စွန်ဦးတီထွင်လုိေခတယ်။ 

 

လူတုိင်းလူတုိင်းဟာ စွန်ဦးတီထွင်ြဖစ်ဖုိေမွးလာတာမဟုတ်။ personality type နဲ ဆုိင်တယ်ေလ။ 

 

Entrepreneur ဆုိတာလူေလးေယာက်နဲ ဖဲွစည်းထားတယ်။  

1. Dreamer  

အိပ်မက်ရိှတယ်။  



2. Thinker  

အေတွးအြမင် (Vision) ရိှတယ်။  

3. Story-teller 

ရည်ရွယ်ချက် Purpose ရိှတယ်။  

4. Leader  

သမုိင်းေပးတာဝန်လုိခံယူထားတ့ဲ Mission ရိှတယ်။  

Emyth Revisited 

အမှန်ေတာ့ Alibaba တုိ၊ Taobao တုိသွားပီး ဘာပစည်းေရာင်းရင်ေကာင်းမလဲ ရှာရမှာ မဟုတ်ဘူး။  

ေဈးကွက်ထဲမှာ ေဖာက်သည်ေတွ ဘာရချင်သလဲ၊ ဘာေတွလုိအပ်ေနသလဲ၊ သူတုိရဲ Unmet needs 

ေတွေမးပီးြဖည့်ဆည်းေပးဖုိကိးစားရမှာ။ 

Expert နဲ entrepreneur 

Expert ြဖစ်ချင်ရင်  

စာဖတ်မှ ရမယ်။  

Entrepreneur ြဖစ်ချင်ရင်ေတာ့ 

တကယ်လုပ်မှရမယ်။  

Expert + Entrepreneur ြဖစ်ချင်ရင်ေတာ့ 

စာဖတ်ပီး တကယ်လုပ်ဖုိလုိတယ်။ 

Lifestyle entrepreneur ဆုိတာ 

===================== 

ဘဝကုိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်  

အပူပင်ကင်းကင်း ြဖတ်သန်းတယ်။ 

သေဘာကျ ကမ်းကျင်တ့ဲအလုပ်ကုိ လုပ်တယ်။  

လုပ်ငန်းမှာ linchpin talent ေတွပဲခန်ထားတယ်။  



ဝန်ထမ်းအများကီးမရိှဘူး။  

ဒီလုိပဲ လွတ်လပ်စွာြဖတ်သန်းလာတာ။  

ခရီးသွားချင်တ့ဲအချန်ိ သွားတယ်။  

နားချင်တ့ဲ အချန်ိနားတယ်။  

အလုပ်လုပ်ချင်တ့ဲ အချန်ိ အသားကုန်လုပ်တယ်။  

ကန်ေတာ်တုိကုိယ်တုိင်အပါအဝင် 

Facebook သုံးတ့ဲပုံစံေြပာင်းလာတယ်။ 

2014-2015 ေလာက်က ေကာ်ြငာေပရင် 

ကည့်ြဖစ်တယ်။  

ခုက scroll လုပ်သွားုံတင်မဟုတ်ဘူး 

ေတာ်ုံ သေဘာကျရင်ေတာင် like မလုပ်ြဖစ်ေတာ့ဘူး။ 

Congratulations ေြပာရတာလည်း ေမာပီေလ။  

စာေတွဖတ်ရတာပျင်းလာေတာ့ Video ေတွကည့်လာကပီ။ 

ဒီေန Digital Economy မှာ Facebook ေကာင့်  

ဘဝေြပာင်းသွားတ့ဲ လူေတွမနည်းဘူး။  

ဒီ Facebook ေကာင့် နာမည်ကီးသွားသလုိ  

လုပ်ငန်းေတွ အဆင်ေြပလာတယ်။  

သမုိးကျ လုပ်ငန်းရှင်ေတွ၊ အသုံးလုံး 

(အင်တာနက်၊ အုိင်တီ နဲ အဂလိပ်) မေကျရင် 

ဒီမုိး၊ ဒီေလ နဲ ဒီလူေတွ ဘယ်လုိေရှဆက်ကမလဲ? 

 



Entrepreneur ေတွဟာ အနာဂတ်ကုိကည့်တယ်။ ဒါေ့ကာင့် လက်ရိှ ဆီနဲဆားနဲ စားေနရပါေစ သူအနာဂတ်ကုိ 

ကည့်တယ်။ ေနာက် ငါးှစ်၊ ဆယ်ှစ်ေနရင် သတ်မှတ်ထားတ့ဲေနရာေရာက်ဖုိ အမဲကိးစားေနတယ်။ 

အနာဂတ်မှာေနထုိင်တယ်။ ဒါေပမယ့် စိတ်ရှည်တယ်။  

ဒါေကာင့် သူတုိသည် လစာများများရတ့ဲအလုပ်ကုိ အကီးအကျယ် calculated risk ေတွဘာေတွလုပ်မေနဘူး။ 

ဘာ့ေကာင့်လဲဆုိေတာ့ ၉-၅ အလုပ်နဲ ကီးကီးကျယ်ကျယ် ေြပာင်းလုိရတာ ဘားမှမရိှဘူးဆုိတာ သိကတယ်။  

Entrepreneurial Society သည်တုိးတက်တယ်။ ရင်ခုန်စရာေကာင်းတယ်။ ေကာင်းမွန်တ့ဲ Environment 

မရိှရင်ေတာင် Entrepreneur တစ်ေယာက်ဟာ ေရကည်ရာြမက်ုရာရှာတယ်။ အလားအလာမရိှ ြပင်လုိမရတ့ဲ 

အရာေတွကုိ ထုိင်အြပစ်တင်မေနေတာ့ဘူး။ အနာဂတ်အတွက် လုပ်စရာရိှတာလုပ်ရမယ်။  

 

စွန်ဦးတီထွင်ေတွက ဒီြပဿနာေတွကုိ ေြဖရှင်းဖုိ နည်းလမ်းရှာေနကတယ်။ 

တချိေတွက ြပဿနာေတွအေကာင်း ထုိင်ငီးေနချန်ိမှာ  

တချိ စွန်ဦးတီထွင်ေတွက ဒီြပဿနာေတွကုိ ေြဖရှင်းဖုိ နည်းလမ်းရှာေနကတယ်။ ဒီကေန 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတွြဖစ်လာတယ်။ 

 

 

စွန်ဦးတီထွင်လူငယ်ေတွအတွက်လုိအပ်တ့ဲ Skills 3 မျိး 

1. Selling Skill 

2. Dealing with rejection 

3. Problem-solving skill 

 

လူငယ်စွန်ဦးတီထွင်ေတွအတွက် ရ ငါးလုံး 

 

ူးသွပ် - အလုပ်အေပူးသွပ်ရမယ်။  

ရလဒ် - ဘာလုိချင်တာလည်း clear ြဖစ်ရမယ်။  



ုိးသား - သမာသမတ်ကျ ုိးသားရမယ်။  

ုိက်ခတ် - ပတ်ဝန်းကျင်မှာုိက်ခတ်မရိှရမယ်။  

ုိးရာ - ကုိယ့်လူမျိး identity ကုိမေပျာက် တီထွင်ုိင်ရမယ်။ 

 

 

 

Lifestyle Entrepreneur  

ဘဝေနထုိင်မပုံစံအသစ်နဲ စွန်ဦးတီထွင် 

 

 

ဘဝဆုိတာ တုိတယ်။  

မှန်ပါတယ်။ 

ကုိယ်တုိင်စီးပွားေရးလုပ်မှ  

ေအာင်ြမင်မယ်ဆုိတာ 

သင့်ကုိ brainwash လုပ်ထားတာ။  

ဒါလည်းမှန်တယ်။ 

ကုိယ်တုိင် မတူညီတ့ဲ business သုံးခု 

လုပ်ထားတယ်၊ ဒါေပမယ့် မေပျာ်ဘူး။ 

ေနာက်ပီး 

၂၀၁၇ မှာစသိလာတယ်။  

ကုိယ်ြဖစ်ချင်တာ lifestyle entrepreneur ဆုိတာ။  

ခရီးေလးထွက် ကုိယ်စိတ်ဝင်စားတ့ဲအရာေတွကုိေလ့လာ 

ကုိယ်ကိက်တ့ဲအလုပ်ေလးကုိ လုပ်ရင်း 



ဘဝကုိ အဓိပာယ်ရိှရိှေလး ြဖတ်သန်းရင်  

ပုိမေကာင်းဘူးလား? 

 

ေကာင်းတယ်ဟုတ်?  

 

ဟုတ်တယ်၊ တကယ်ေကာင်းတာေပါဗ့ျာ။ 

 

ဒီလုိလုပ်ဖုိ M ၃ လုံးလုိတယ်။  

 

1. Mastery ပညာရပ်တစ်ခုကုိ ဆရာကျရမယ်။ 

2. Marketing ကုိယ့်အတတ်ပညာကုိ လူေတွလုိအပ်ချက်ကုိြဖည့်ဆည်းေပးရင်း ေရာင်းချုိင်ဖုိ Marketing 

ပညာတတ်ရမယ်။  

3. Money ေငွေကးစီမံခန်ခဲွတတ်ရမယ်။ လက်ရိှအတွက်၊ အနာဂတ်အတွက် ေငွကုိေငွနဲပွားနည်းသိရမယ်။  

 

 

Lifestyle Entrepreneur 2 

=================== 

2014 Feb လမှာ Resign တင်တယ်။ အေကာင်းကေတာ့ ကုိယ့်ရဲကိးစားမရဲ ေအာင်ြမင်မကုိ 

တြခားလူတစ်ေယာက် သုိ လူတစ်စုရဲ အဆုံးအြဖတ်မခံချင်လုိြဖစ်တယ်။  

 

ဘဝမှာ အေရးကီးဆုံးက လွတ်လပ်မြဖစ်ပီး၊ လူရယ်လုိြဖစ်လာတ့ဲအခါ ဘဝရဲအှစ်သာရကုိ 

ေကာင်းေကာင်းခံစားဖုိြဖစ်တယ်။ ဘဝမှာ ကုိယ်အေြပာင်းအလဲ လုပ်ချင်တ့ဲအရာကုိ လုပ်ုိင်ရမယ်။  

 



ကုိယ်ေပျာ်တ့ဲအလုပ်လုပ်မယ်။ ကိက်တ့ဲအချန်ိခရီးသွားမယ်။ ကုိယ့်ရဲေအာင်ြမင်မကုိ တြခားေဘးလူ 

သတ်မှတ်တာထက် ေဖာက်သည်ေတွ customer ေတွ သတ်မှတ်မယ်။  

 

ဒါနဲ စိတ်အဝင်စားဆုံးအရာြဖစ်တ့ဲ Android နဲ iPhone ေတွြပင်ေပးရင်းဆုိင်စဖွင့်ြဖစ်တယ်။ ေနာက်ပုိင်း MBA 

တက် စာသင်ေနရင်း စာသင်ရတာကုိ ပုိသေဘာကျလာတယ်။ ဒါနဲ စာစသင်တယ်။  

 

အရင်လုိ ခရီးသွားတ့ဲအခါ boss မျက်ှာကည့်စရာမလုိေတာ့သလုိ၊ လွတ်လပ်မအြပည့်ရိှတ့ဲ ဘဝတစ်ခု 

ပုိင်ဆုိင်လာတယ်။  

 

ဒီေတာ့ သင့်ရဲတန်ဖုိးထားမဟာ security မဟုတ်ပဲ freedom များ ြဖစ်ခ့ဲရင် Lifestyle Entrepreneur 

တစ်ေယာက်လုပ်ဖုိ စ်းစားသင့်တ့ဲထဲပါပါတယ်။ ပူေလာင်ပီး ကျကိျတိတ်ချမ်းသာတ့ဲသူြဖစ်စရာမလုိဘူး။  

 

1. Active Income ရိှမယ်။  

2. Passive Income ရိှမယ်။  

 

သင်နဲအတူအလုပ်လုပ်တ့ဲ အရည်အချင်းြမင့် Team တစ်ခုရိှမယ်ဆုိရင်ရပါပီ။  

 

McDonald နဲ KFC တုိလုိ Franchise မလုပ်၊ အကီးအကျယ်မလုပ်ပဲ သင့်ကုိ အစားထုိးလုိမရတ့ဲ linchpin Talent 

နဲဖဲွစည်းထားတ့ဲ Team လုိပါတယ်။ အေရှကလုိ Scalable business ေတွဟာ ကန်ေတာ်တုိလုိ lifestyle 

Entrepreneur ေတွနဲမကုိက်ပါဘူး။  

 

ဘာေတွစလုပ်ရမလဲဆုိရင်  

1. Mastery ပညာရပ်တစ်ခုမှာ ဆရာကျေအာင်ကိးစားပါ။ 

2. Marketing ေလ့လာပါ။  



3. Money ေငွကုိ Leverage လုပ်ုိင်ေအာင်ေလ့လာပါ။  

 

 

 

 

 

ဘဝေနထုိင်မပုံစံတည်ေဆာက်ဖုိ life-style entrepreneur 

 

H1N1 ြဖစ်တယ်။ အလုပ်မသွားချင်ဘူး။ ရသလား?  

ေနာက်ပုိင်းမှာ ဘဝေနထုိင်မပုံစံေပမူတည်ပီး သူေဌးြဖစ်ဖုိထက်လုိချင်တ့ဲ ဘဝေနထုိင်မပုံစံတည်ေဆာက်ဖုိ life-

style entrepreneur ေတွေပလာတယ်။ Tim Ferris ရဲ 4 hours work week က ဒီ concept ကုိေရးထားတယ်။ 

ဒီေခတ်ကီးမှာ ပင်စင်မရိှဘာမရိှနဲ ဝန်ထမ်းလုပ်ရင်ေတာင် side business သုိ passive income stream 

တစ်ခုေတာ့ရိှဖုိလုိတယ်။ 

 

 

life-style entrepreneur ြဖစ်ချင်ရင် 

 

လူငယ်အများစုဟာ ချမ်းသာချင်တယ်ဆုိတာထက် လုိချင်တ့ဲဘဝေနထုိင်မပုံစံကုိ 

တည်ေဆာက်လုိတာြဖစ်ပါတယ်။ ေအာင်ြမင်နာမည်ကီးပီး မေပျာ်တာထက်စာရင် 

ဝါသနာပါတ့ဲအလုပ်ေလးကုိလုပ်ပီး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမေရး၊ စီးပွားေရးမှာ ပုံမှန်ေလးနဲ 

သွားချင်တ့ဲုိင်ငံကုိသွားလည်ချင်တာမျိးြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလုိ life-style လုိချင်လုိ ကုိယ်တုိင်စီးပွားေရးအများစု 

စကပါတယ်။ ဒါကုိ life-style entrepreneur လုိေခပါတယ်။ Sharing economy Gig economy နဲအတူ 

အများအြပား ေပေပါက် လာမှာ Life-style entrepreneur ေတွပါ။ ဒီလုိ လုိချင်တ့ဲ ေနထုိင်မပုံစံတည်ေဆာက်ဖုိ 

တစ်ေနရာရာမှာေတာ့ ဆရာကျဖုိလုိပါတယ်။ ဒီေနကစ ပညာရပ်တစ်ခုမှာ အချန်ိေပးပီး ေဇာက်ချေလ့လာပါ။  

 



 

 

လုပ်ငန်းေတွအများကီးနဲ ဝင်ေငွလမ်းေကာင်းတည်ေဆာက်ချင်သူ Serial Entrepreneur တုိသိရမည့်အချက် 

ကုိးချက်  

 

Side Project နဲ Solopreneur အေကာင်းေြပာခ့ဲပီးတ့ဲအခါ ဒီေန Serial Entrepreneur 

အေကာင်းနည်းနည်းေြပာြပချင်တယ်။ လုပ်ငန်းေတွအများကီးတစ်ခုပီးစခု စတင်လုပ်ကုိင်တ့ဲသူကုိ serial 

entrepreneur လုိေခပါတယ်။ 

၁။  Startup = Learning လုပ်ငန်းစတင်ြခင်း = သင်ယူြခင်း ပထမဆုံး စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကုိ ေအာင်ြမင်ဖုိအတွက် 

၁၀၀% ပုံေအာပီး မစပါနဲ။ ပထမဆုံးအကိမ်နဲ လုပ်ငန်းြဖစ်ေအာင်ြမင်သွားတာ ရှားပါတယ်။ အေရှမှာ တြခား 

projects ေတွရိှေကာင်းရိှပါလိမ့်မယ်။ Startup သုိ လုပ်ငန်းတစ်ခုဆုိတာ 

ြပဿနာေတွကုိေြဖရှင်းရင်းစလာကတယ်ဆုိတာ သတိရပါ။ Startup = Learning. 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆုိတာ အမဲသင်ယူေနရပါတယ်။ အေြပာင်းအလဲကားမှာ ရပ်ေနရင် ကျန်ခ့ဲပါမယ်။  

၂။ Do your home work အိမ်စာလုပ်ပါ။ Customer ေတွနဲသက်ဆုိင်တ့ဲ ေဈးကွက်အေကာင်း၊ ကုိယ်လုပ်ေနတ့ဲ 

industry အေကာင်း။ မပုိင်ရင် industry မှာ ကျန်ခ့ဲပါမယ်။ ကုိယ်လုပ်မည့် market နဲ industry မှာ 

ကုိယ့်ပိင်ဖက်ေတွထက်သာေအာင်ေလ့လာထားပါ။  

၃။ Credibility ယုံကည်ရမ သင့်ရဲလုပ်ေဆာင်မတုိင်းဟာ အေရးကီးပါတယ်။ ငယ်ငယ်တည်းက 

ေဂလီလုံးလိမ့်တ့ဲအချန်ိမှာ လုေြပးဖူးတ့ဲအစ်ကုိတစ်ေယာက်အခုချန်ိမှာ ေမွးရပ်ေြမမှာေအာင်ြမင်ေနပီး 

Consulting အတွက်ေခေပမယ့် အလုပ်တဲွမလုပ်ြဖစ်ပါ။ သင့် Credibility အလွန်အေရးကီးပါသည်။  

၄။ Selling Skill အေရာင်းစွမ်းရည် ေရာင်းချမဟာ motivation ရိှေနုံနဲမရပါဘူး။ နည်းစနစ်နဲ 

ေသချာေလ့ကျင့်ရပါတယ်။  

၅။ Marketing ေဈးကွက်ေဖာက်တတ်ရင် ေရာင်းချမရဲအေရးပါမ ေမှးမိန်လာတယ်။ Selling အြပင်အေရးကီးတာ 

Marketing ပညာရပ်ပါ။  

၆။  Growth-hacking လုပ်ငန်းအြမန်အဆန်တုိးတက်ဖုိ Text-book Marketing နဲတင်မရပါ။ 

ဒီေနေခတ်အေြပာင်းလဲမှာ Speed အေရးကီးပါတယ်။ ဒီေတာ့ Growth-Hack လုပ်ုိင်ဖုိလုိပါတယ်။ ၇။ Finance 

Financial Accounting နဲ Managerial Accounting သိရသလုိ အေြခခံ Financial Ratio သိထားရပီး source of 

finance ေတွသိထားရပါမယ်။  



၈။ Legal structure ဘယ်လုိပုံစံ Business မျိးတည်ေဆာက်မှာလည်း?  

၉။ Exit Strategy တခါက နည်းပညာ company အြဖစ်ဦးေဆာင်ေနတ့ဲ Founder တစ်ေယာက်က exit Strategy 

နဲပတ်သက်လုိ ေသချာမသိတာကုိ သိရေတာ့ ေတာ်ေတာ်အ့ံသမိပါတယ်။ စတင်တည်းက 

စ်းစားထားရတ့ဲထဲမှာပါပါတယ်။ Seed funding, Series A, B, etc Funding ေတွေသချာနားလည်ဖုိလုိပါမယ်။ 

အကယ်၍ entrepreneurship အေကာင်းေလ့လာလုိပါက comment ပါ link တွင်ေလ့လာုိင်ပါသည်။  

 

Lifestyle Entrepreneur  

 

2014 Feb လမှာ Resign တင်တယ်။ အေကာင်းကေတာ့ ကုိယ့်ရဲကိးစားမရဲ ေအာင်ြမင်မကုိ 

တြခားလူတစ်ေယာက် သုိ လူတစ်စုရဲ အဆုံးအြဖတ်မခံချင်လုိြဖစ်တယ်။ ဘဝမှာ အေရးကီးဆုံးက 

လွတ်လပ်မြဖစ်ပီး၊ လူရယ်လုိြဖစ်လာတ့ဲအခါ ဘဝရဲအှစ်သာရကုိ ေကာင်းေကာင်းခံစားဖုိြဖစ်တယ်။ ဘဝမှာ 

ကုိယ်အေြပာင်းအလဲ လုပ်ချင်တ့ဲအရာကုိ လုပ်ုိင်ရမယ်။ ကုိယ်ေပျာ်တ့ဲအလုပ်လုပ်မယ်။ 

ကိက်တ့ဲအချန်ိခရီးသွားမယ်။ ကုိယ့်ရဲေအာင်ြမင်မကုိ တြခားေဘးလူ သတ်မှတ်တာထက် ေဖာက်သည်ေတွ 

customer ေတွ သတ်မှတ်မယ်။ ဒါနဲ စိတ်အဝင်စားဆုံးအရာြဖစ်တ့ဲ Android နဲ iPhone 

ေတွြပင်ေပးရင်းဆုိင်စဖွင့်ြဖစ်တယ်။ ေနာက်ပုိင်း MBA တက် စာသင်ေနရင်း စာသင်ရတာကုိ 

ပုိသေဘာကျလာတယ်။ ဒါနဲ စာစသင်တယ်။ အရင်လုိ ခရီးသွားတ့ဲအခါ boss မျက်ှာကည့်စရာမလုိေတာ့သလုိ၊ 

လွတ်လပ်မအြပည့်ရိှတ့ဲ ဘဝတစ်ခု ပုိင်ဆုိင်လာတယ်။ ဒီေတာ့ သင့်ရဲတန်ဖုိးထားမဟာ security မဟုတ်ပဲ 

freedom များ ြဖစ်ခဲရ့င် Lifestyle Entrepreneur တစ်ေယာက်လုပ်ဖုိ စ်းစားသင့်တ့ဲထဲပါပါတယ်။ ပူေလာင်ပီး 

ကျကိျတိတ်ချမ်းသာတ့ဲသူြဖစ်စရာမလုိဘူး။ 1. Active Income ရိှမယ်။ 2. Passive Income ရိှမယ်။ 

သင်နဲအတူအလုပ်လုပ်တ့ဲ အရည်အချင်းြမင့် Team တစ်ခုရိှမယ်ဆုိရင်ရပါပီ။ McDonald နဲ KFC တုိလုိ 

Franchise မလုပ်၊ အကီးအကျယ်မလုပ်ပဲ သင့်ကုိ အစားထုိးလုိမရတ့ဲ linchpin Talent နဲဖဲွစည်းထားတ့ဲ Team 

လုိပါတယ်။ အေရှကလုိ Scalable business ေတွဟာ ကန်ေတာ်တုိလုိ lifestyle Entrepreneur 

ေတွနဲမကုိက်ပါဘူး။ ဘာေတွစလုပ်ရမလဲဆုိရင် 1. Passion ကုိရှာပါ။ 2. Marketing ေလ့လာပါ။ 3. Leadership 

ေလ့လာပါ။ Phyo Paing @ Derek Baidu CEO Robbin Lee ကုိေမးတယ်။ Jack Ma နဲ Robbin Lee 

ှစ်ေယာက်အလုပ်လာေလာက်လုိ တစ်ေယာက်ကုိပဲ ေရွးရမယ်ဆုိ ဘယ်သူကုိေရွးမလဲတ့ဲ။ ှစ်ေယာက်စလုံးကုိ 

ေရွးမယ်။ interviewer က မရဘူး တစ်ေယာက်ကုိပဲေရွးရမယ်။ ဒီေတာ့ Robbin Lee က မရဘူးဆုိတာကုိ 

ရေအာင်လုပ်တာ စွန်ဦးတီထွင်လုိေခတယ်။ Phyo Paing @ Derek Professor ေတွ case study လုပ်ုိင်ဖုိ 

Entrepreneur ေတွက စီးပွားေရးအသစ်ေတွ create လုပ်ကရတယ်။ အိယိနဲ တုတ်ကုိ ဥပမာထားကည့်ရင် 

Entrepreneurial spirit ပုိရိှတ့ဲ society က ပုိတုိးတက်တာေတွရလိမ့်မယ်။ ေရခွက်ထဲ ေရတစ်ဝက်ရိှတယ် 



မရိှဘူး အြငင်းပွားေနချန်ိ Entrepreneur က ရိှတ့ဲေရနဲ ဘာလုပ်ရမလဲ စ်းစားေနပီ။ Positive Thinking, 

Negative Thinking အြပင် Opportunistic Thinking လည်းအေရးကီးတယ်။ Entrepreneur ေတွဟာ ေနစ် 

အခွင့်အေရးေတွနဲ ပတ်ပတ်လည်ဝုိင်းေနတယ်လုိယုံကည်တယ်။ ုိင်ငံေရးမေကာင်းလုိ အဆင်မေြပဘူးဆုိ 

ုိင်ငံေရးေကာင်းတုန်းက ဘယ်ေလာက်အဆင်ေြပခ့ဲသလဲ? ုိင်ငံေရးေကာင်းမှဆုိ ေနာက်ကျကုန်ပီဆုိတာ 

လူတုိင်းသိတယ်။ Phyo Paing @ Derek 

“Freedom”, “Solopreneur” & “Do-it-Yourself” အားကုိး အေြပာများပီး အသုံးခက်တ့ဲ စကားလုံးတစ်ခုရိှတယ်။ 

အ့ဲဒါ leverage လုိေခတယ်။ အလွယ်ဆုံးအဓိပာယ်က လီဘာလုိဘဲ ြဖစ်တယ်။ နည်းနည်းနင်းရင် ေဝးေဝးေြပးဖုိ 

သူများရဲ အချန်ိ OPT (Other People’s Time), သူများေငွ OPM (Other People’s Money), 

သူတပါးအေတွအြကံ OPE (Other People’s Experience) အစရိှသည်များကုိ အသုံးြပပီး အလုပ်ပုိပီးေအာင် 

လုပ်တာြဖစ်တယ်။ အလုပ်မပီး Facebook မှာ စပီး ေြငာ်ြငာတ့ဲအချန်ိ Boost လုပ်တာကလဲွလုိ ဘားမှမသိဘူး။ ( 

မားကတ်တင်းနဲ ပတ်သက်တာေတာ့ စာသင်ေနေတာ့သိတာကလဲွပီး ) plus စပီး ေကာ်ြငာတ့ဲ အချန်ိ Facebook 

မှာ မေလး သီးသန် Targeting ေရွးလုိမရေသးဘူး။ တြခား Facebook က Tools ေတွနဲ မရင်းီှးသလုိ Design 

Knowledge သုံည၊ Photoshop Skill သုံည၊ ကူညီမည့်သူ ကမ်းကျင် ကယ်တင်ရှင်ကုိ မေလးမှာ ရှာမရခ့ဲဘူး။ 

လုိချင်တ့ဲ ပုံစံနဲ ရချင်တ့ဲ ပုံစံကွာတ့ဲအြပင် အဓိက သူတုိမှာလည်းအလုပ်များအချန်ိကာတ့ဲ အတွက်အားမရ၊ 

အလုပ်မပီး။ Tools ေနာက်ပုိင်းမှာ Guy Kawasaki (Robert T.Kiyosaki မဟုတ်ပါ။) ရဲ interview 

နားေထာင်ရင်း သူအြကံေပးေနတ့ဲ Startup တစ်ခုြဖစ်တ့ဲ Canva ရိှေကာင်းသိလာတယ်။ အရင်သုံးေနကျ app 

အစား Canva သုံးဖုိ ကုိ SMA Technologies က စုိးမုိးေအာင်ကလည်း တုိက်တွန်းတာနဲ စသုံးြဖစ်တယ်။ တြခား 

PromoRepublic တုိ၊ Bizplan App၊ Dryrun for Finance and Sales Forecasting၊ Google Chrome apps 

ေတွနဲ Cloud apps အစရိှတ့ဲ Tools ေတွဟာ ဘဝကုိ လွယ်ကူေစတယ်။ Do-it-Yourself အရာရာကုိ 

တြခားသူအားကုိးပီး ေစာင့်ေနရင် အချန်ိကာပါတယ်။ ကုိယ့်ကုိကုိယ် အရင်စလုပ်ပါ။ Tools ေတွရိှပါတယ်။ 

တြခားသူေတွနဲ အလုပ်အပ်တာ အရမ်းေကာင်းပါတယ်။ ဒါေပ မယ့် သင်ဟာ 

စိတ်မရှည်တတ်သူတစ်ေယာက်ဆုိရင်ေတာ့ Tools ေတွရဲအကူအညီ နည်းပညာအကူအညီနဲ အရာရာကုိ 

အလွယ်တကူစတင်လုပ်ေဆာင်ုိင်ပါတယ်။ စတင်ပါ။  

 

 

Entrepreneurship နဲ Intrapreneurship အတွက်လုိအပ်တ့ဲ Skillset ဘာကွာသလည်း? 

 

Entrepreneurship နဲ Intrapreneurship အတွက်လုိအပ်တ့ဲ Skillset မတူပါဘူး။ Entrepreneur ဟာ Culture နဲ 

Core Values ကုိတည်ေဆာက်သူြဖစ်တယ်။ Intrapreneur ဟာ Rules ေတွ Policy ေတွကားမှာ Innovate 



လုပ်ရသူြဖစ်တယ်။ Uber က 15% Stake မရရင် ထုတ်ပီး Lyft မှာ investment လုပ်မယ်လုိ Masayoshi Son 

ကဆုိတယ်။ Ex-CEO Kalanick မရိှတ့ဲေနာက် Uber ရဲ Future ဘယ်လုိရိှမလည်း? Toy-R-Us ရဲ Future 

စ်းစားစရာများ။ Entrepreneur Manager Technician သင်ဟာဘယ်သူလည်း?  

 

Startup ေတွဟာ တုတ်မှာ ေနစ် အခု 12,000 ထွက်ေပေနတယ်။ 

 

 


