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မာတကိာ
အိုင္ဒီယာ (၁) ကိုယ့္ identity ကို ကိုယ္ရွာေဖြပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၂) identity ကို ဘရန္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၃) ဘရန္းမားကက္တင္း စတင္ဆင္းပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၄) ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ မရိွရင္ ဖန္တီးပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၅) Content ေကာင္းေတြ ဖန္တီးပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၆) အသိုင္းအ၀ိုင္း (community) တစ္ခုကို တည္ေထာင္ပါ။ ျပီးရင္ ဦးေဆာင္ပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၇) ယဥ္ေက်းမႈ (Culture) တစ္ခုရိွပါေစ။ 

အိုင္ဒီယာ (၈) ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ (Relationship) ကို ဦးစားေပးပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၉) က႑နယ္ပယ္ Category အသစ္တစ္ခု ဖန္တီးျပီး ေစ်းကြက္ေ၀စုၾကီးယူထားပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၁၀) ပုဂၢိဳလ္ေရး (Personal ) ဆန္ပါ ။

အိုင္ဒီယာ (၁၁) အားနည္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၁၂) ဒီဇိုင္းနဲ ့ထုတ္ပိုးမႈကို ဂရုစိုက္ပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၁၃)messenger chat bot တစ္ခုကို ဖန္တီးပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၁၄) Influencer Leverage လုပ္ပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၁၅) အတြင္းစက္၀ိုင္း ခ်ဲ ့ထြင္ပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၁၆) Membership Program တစ္ခုျပဳလုပ္ပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၁၇) ကိုယ့္ Network ကို ၾကီးမားလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၁၈) အေၾကာင္းအရာေသးေလးတစ္ခုကို ေန ့စဥ္မွ်ေ၀ပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၁၉) အဆက္အသြယ္စာရင္း (Network List) တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၂၀) သံုည မားကက္တင္း ဆင္းပါ။

အိုင္ဒီယာ (၂၁) အမ်ားနဲ ့မတူ တန္ဖိုး ရိွစြာကြဲထြက္ပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၂၂) ဇီးရိုး to ၀မ္း (သို ့)  10 X ဥပေဒသ 

အိုင္ဒိယာ (၂၃) ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ပါ။ ( ဆားျဖဴးပါ)

အိုင္ဒီယာ (၂၄) အရည္အေသြးတစ္ခုတည္း နဲ ့မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ 

အိုင္ဒိယာ (၂၅) လူမ်ားမ်ား သိေအာင္လုပ္၊ ျပီးရင္ လူ သိေတြမ်ားလာေအာင္ထပ္လုပ္။ 

အိုင္ဒိယာ (၂၆) ဖန္တီးမႈဆိုတာ ပါရမီမဟုတ္ဘူး၊ အက်င့္ပါ။ 

အိုင္ဒီယာ (၂၇) ေပးပါ ၊ ရလိမ့္မည္။

အိုိင္ဒိယာ (၂၈) ဖန္တီးမႈမွာ Quality ထက္ Quantity အေရးၾကီးတယ္။ 

အိုင္ဒီယာ (၂၉) စစ္မွန္ပါ။ 

အိုင္ဒိယာ (၃၀) ေၾကာ္ျငာမယ့္ အစား ျပန္ ့ႏွံ ့ေစပါ။ 



လက္ေဗြရာလိုပါပဲ။ 
လူတိုင္းမွာ မတူညီတ့ဲ identity တစ္ခုရိွသလို၊ လုပ္ငန္းတိုင္း

မွာလဲ မတူညီတ့ဲအရာတစ္ခုရိွတယ္။ 

အိုငဒ္ယီာ (၁) ကိုယ့္ identity ကို ကိုယရ္ာွေဖြပါ။
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အဓိက အခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ရွင္းျပထားပါတယ္။ 

၁။ PASSION ဆိုတ့ဲ ကိုယ္စိတ္အားထက္သန္ျပင္းျပတ့ဲအရာ 

၂။ PROFESSION ဆိုတ့ဲ ကိုယ္ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္တ့ဲအရာ 

၃။ PEOPLE ဆိုတ့ဲ လိုအပ္ခ်က္ရိွတ့ဲေစ်းကြက္အုပ္စု

ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီအေၾကာင္းအရာ (၃) ခု ဘရန္းတစ္ခုရဲ ့အစျဖစ္သလို 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုက အဆိုပါအေၾကာင္းအရာ (၃) ခု ေပါင္းစံုရင္

 ေစ်းကြက္မွာ ေရရွည္ခံပါတယ္။

identity

P
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အိုငဒ္ယီာ (၂)  Identity ကို ဘရနး္ျဖစေ္အာငလ္ပုပ္ါ။ 

စြဲစြဲျမဲျမဲ လုပ္ေဆာင္ဖို ့အတြက္ အစီအစဥ္
မ်ားျပင္စဥ္ခ်မွတ္ပါ။
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ဘရန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို ့အတြက္ ေဖာ္ျမဴလာရိွပါတယ္။ 

ေသးငယ္တ့ဲ ေျခလွမ္းတစ္ခု နဲ ့အစျပဳ ရပါမယ္။ ေျခလွမ္းက်ဲလို ့မရပါဘူး။ 

ေန ့စဥ္ ေျခလွမ္းငယ္ေတြလွမ္းရင္းနဲ ့ ကိုယ့္ ရဲ ့identity ကို ခိုင္မာေစလာပါလိမ့္မ

ယ္။ ဒီလိုနဲ ့ဘရန္းတစ္ခုျဖစ္လာတာပါ။ 

ေန ့စဥ္ စာတစ္မ်က္ႏွာဖတ္ရင္းနဲ ့ ငါဟာစာဖတ္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ ဆိုတ့ဲ

identity ကို ခိုင္မာလာပါေစလိမ့္မယ္။ အဲဒီခုိင္မာလာမႈက ေန ့စဥ္လုပ္ဖို ့တြန္း

အားေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုနဲ ့စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္မႈဆိုတ့ဲ စက္၀ိုင္း ၾကီး

လာျပီး ဘရန္းတစ္ခုျဖစ္လာတာပါ။ 

ဘရန္းဆိုတာ ကိုယ္စဥ္ဆက္မျပတ္ ယံုၾကည္စြာ လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေ

ဖာ္ေနတ့ဲအရာပဲ မဟုတ္လား။ ။ 

action...  identity

consistency

consistency

Brand

ဘရနး္ ေဖာျ္မလဴာ



ကိုယ့္အၾကိဳက္ကို ကိုယ္လုပ္ရင္း၊ ကိုယ္လုပ္

တာၾကိဳက္တ့ဲသူေတြ ကိုယ့္ေနာက္လိုက္လာၾက

လိမ့္မယ္။ 

အိုငဒ္ယီာ (၃)   ဘရနး္မားကကတ္ငး္ စတင ္ဆငး္ပါ။  
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ေစ်းကြက္ဆိုတာ တစ္ကြက္တည္းမဟုတ္ပဲ.. အစိတ္စိတ္အကြက္ကြက္အေနနဲ ့

ျဖစ္ပါတယ္။  ေစ်းကြက္မွာ ဘရန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္တ့ဲအခါ ေစ်းကြက္ပ်ံ့ႏွံ့

မႈ သေဘာတရားကို သိဖို ့လိုသလို အဲဒီေစ်းကြက္မွာ အိုင္ဒီယာတစ္ခုကို ဘယ္လို

ပ်ံ့ႏွံ့ေစမလဲ ဆိုတာကိုလဲ သိဖို ့လိုပါတယ္။ 

ဘရန္းေဖာ္ျမဴလာ ကို နားလည္ဖို ့လိုပါတယ္။ 

ေစ်းကြက္ပ်ံ့ႏွံ ့မႈ သေဘာတရားကို နားလည္ဖို ့လိုပါတယ္။ 

early adapters လို ့ေခၚတ့ဲ ကနဦးစားသံုးသူမ်ားရဲ ့အစြမ္းကိုအသံုးခ်တတ္ဖို ့လို

ပါတယ္။ 

အေသးစိတ္ကို ဗြီဒီယိုမွာ ရွင္းျပထားပါတယ္။ 

စာအုပ္ကို ဖတ္ပါ။ 

ဗြီဒီယိုကို ၾကည့္ပါ။ 

ကိုယ့္လုပ္ငန္း၊ ဘရန္းအတြက္ စဥ္းစားပါ။ 

action...  identity
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Brand

ေစး်ကြကက္ို ဘရနး္ တိုကခ္တပ္ံု



ယေန ့ေခတ္မွာ လုပ္ငန္းဆိုလဲျမန္ျမန္ၾကီးထြားဖို ့လိုသလို၊ 
အိုင္ဒီယာဆိုရင္လဲ ျမန္ျမန္ပ်ံ ့ႏွံ ့ဖို ့လိုပါတယ္။ 
ပလက္ေဖာင္းဆိုတာျမန္ျမန္ၾကီးထြား၊ျမန္ျမန္ပ်ံ့ႏွံ ့ေအာင္
လုပ္ဖို ့အတြက္ လမ္းေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

အိုငဒ္ယီာ (၄) ပလကေ္ဖာငး္တစခ္ကုို ေရြးခယ်ပ္ါ 
(မရိွရင)္ ဖနတ္းီပါ။   
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ဘယ္ေစ်းကြက္မွာ မဆို Supply & Demand ဆိုတာရိွပါတယ္။ 

၀ယ္လိုအား နဲ ့ေရာင္းလိုအား လို ့အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာလို ့ရပါတယ္။ 

အဲဒီႏွစ္ခု မရိွပဲ နဲ ့ေစ်းကြက္မရိွပါဘူး။ 

လုပ္ငန္းတစ္ခု က ေရာင္းသူ ဘက္က ရပ္တည္လို ့ရသလို .. 

၀ယ္သူဘက္ကလဲ ရပ္တည္လို ့ရပါတယ္။ 

ဒါမွမဟုတ္ .. နည္းပညာဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈနဲ ့အတူ အဲဒီႏွစ္ခုစလံုးကို ေပါင္း

ကူးေပးတ့ဲ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု အေနနဲ ့လဲ ရပ္တည္လို ့ရပါတယ္။ 

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လဲ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္သလို .. 

အမ်ားပလက္ေဖာင္းကိုလဲ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။ 

ေသခ်ာတာကေတာ့ ..  ပလက္ေဖာင္းဆိုတာ ပ်ံ့ႏွံ ့ဖို ့အတြက္ အသံုးျပဳရတ့ဲ အရာ

ျဖစ္ျပီး ပ်ံ့ႏွံ ့မႈဆိုတာကေတာ့ အိုင္ဒီယာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္

အလိုအပ္ဆံုးအရာပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ 

Demand
Supply



အင္တာနက္ ဆိုတ့ဲ အစိတ္အပိုင္းၾကီးတစ္ခုလံုးဆိုတာ

Content ေတြနဲ ့တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

အင္တာနက္ဆိုတာ Content မပါရင္၊ Content ေတြကို ဖယ္

ထုတ္လုိက္ရင္ဘာမွ မသံုးမ၀င္ေတာ့ပါဘူး။ 

အိုငဒ္ယီာ (၅)  Content ေကာငး္ေတြဖနတ္းီပါ။
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Content ဆိုတာ အင္တာနက္ၾကီးတစ္ခုလံုးရဲ ့အႏွစ္အရသာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

အရသာေကာင္းရင္ ေကာင္းသလို ဟင္းပြဲတစ္ပြဲ က တန္ဖိုးၾကီးပါတယ္။ 

အရသာဖယ္လိုက္ရင္ ဘယ္လိုလွေအာင္ အလွဆင္ထားေပမယ့္ ဟင္းပြဲ တစ္ပြဲက

အလကားပါပဲ။  

ဘရန္းတစ္ခုမွာလဲ Content ဆိုတာ ဘရန္းတည္ေဆာက္မႈရဲ ့အေရးပါတ့ဲအပိုင္း

တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ေအာက္ပါ စာေၾကာင္းကေတာ့ ဘရန္းတစ္ခုရဲ ့စလယ္ဆံုး အႏွစ္ခ်ဳပ္ စာေၾကာင္း

ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

"PR နဲ ့ေဖာက္၊ Content နဲ ့ေဆာက္၊ Ads နဲ ့ထိန္းသိမ္း" ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဗြီဒီယိုမွာေတာ့ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္။ 

Brand ဆိုတာ...

PR န ဲထ့ိုးေဖာက၊္ 

Content န ဲတ့ညေ္ဆာကျ္ပးီ၊ 

Ads ထနိး္သမိး္ရတာပါ။



အိုငဒ္ယီာ (၆) အသိုငး္အ၀ိုငး္ (Community) တစခ္ကုို တ
ညေ္ထာငပ္ါ။ျပးီရင ္ဦးေဆာငပ္ါ။ 

ဘရန္းတိုင္းမွာ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ လူတစ္စု ေပါင္းစုထား

တ့ဲ အဖြဲ ့အစည္း တစ္ခု ရိွဖို ့လိုပါတယ္။ 

ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ ခ်ျပပါ။ျပီးရင္ ဦးေဆာင္ပါ။ 



အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဘရန္းတိုင္းမွာ အသိုင္းအ၀ိုင္း ရိွပါတယ္။ 

အသိုင္းအ၀ိုင္းတိုင္းမွာ ယံုၾကည္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ရိွပါတယ္။ 

ယံုၾကည္ရာ တစ္ခုကို ကိုယ္က အရင္ခ်ျပမွ .. 

ကိုယ္ခ်ျပတာကို ယံုၾကည္တ့ဲ လူတစ္စု ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ကိုယ္ ယံုၾကည္ရာ ခ်ျပတာ နဲ ့အစျပဳပါ။

 အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါ။ 

small Network

Dialogue

Culture

Trust Purpose



ဘရန္းဆိုတာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခု ရိွရပါတယ္။ 
အသို္င္းအ၀ိုင္းဆိုတာ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခု ရိွရပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္.. 
ဘရန္း လို ့ေျပာရင္ .. ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခု ရိွပါေစ။

အိုငဒ္ယီာ (ရ) ယဥေ္ကး်မႈ (Culture ) တစခ္ရုိွပါေစ။



အႏွစ္ခ်ဳပ္

အဖြဲ ့အစည္းတိုင္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈ ရိွပါတယ္။ 

ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုတာ ကိုယ္ အသိုုင္းအ၀ိုင္းကို စည္းလံုးေစပါတယ္။ 

အမွတ္တရျဖစ္ေစပါတယ္။ 

အဖြဲ ့၀င္ျဖစ္ရတာ ဂုဏ္ယူေစပါတယ္။ 

ကိုယ့္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈ ေလးရိွပါေစ။ 

စညး္လံုးေစတယ္

အမတွတ္ရျဖစေ္စတယ္

ဂဏုယ္ေူစတယ္

ယဥေ္ကး်မႈ ဆိုတာ
အမာခ ံပရတိသ္တ္

ျဖစေ္ပၚေစတယ္



အိုငဒ္ယီာ (၈) ခငမ္ငရ္ငး္ႏွီးမႈ (Relationship) ကို ဦးစားေပးပါ

ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ မွာ မ်ားမ်ားစားစား ဆိုတ့ဲစကားလံုးထက္၊

 နက္နက္နဲနဲ ဆိုတ့ဲစကားလံုးက ပိုျပီးအရာေရာက္ပါတယ္။ 



အႏွစ္ခ်ဳပ္

ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ကို ဦးစားေပးပါ။ 

ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ဆိုတာ သိ တာ နဲ ့စပါတယ္။ 

ကိုယ့္ ေဖာက္သည္ေတြအေၾကာင္း မ်ားမ်ားသိေအာင္လုပ္ပါ။ 

Customer Database တစ္ခုတည္ေဆာက္ပါ။ 

ကိုယ္က သူ ့ကို သိမွ၊ သူက ကိုယ့္ကို သိပါမယ္။ 

သိတာေလးနဲ ့စရပါမယ္။ 

သိမွ .. ခင္ လာပါမယ္။ 

ခင္မွ .. .ၾကိဳက္ လာပါမယ္။ 

ၾကိဳက္မွ.. ၀ယ္ လာပါမယ္။ 

အဲေတာ့ ..  ၀ယ္သူမ်ားေစခ်င္ရင္.. သိတာမ်ားရပါလိမ့္မယ္။ 

People do business
with whom they like! 



ဘယ္ေစ်းကြက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ .. ဘယ္က႑မွာပဲဆိုဆို.. 
တူေပမယ့္ ..မတူေအာင္လုပ္လို ့ရတယ္။ 
မတူေအာင္လုပ္ျခင္းဆိုတာ က႑နယ္ပယ္အသစ္တစ္ခုကို
 ဖန္တီးျခင္းပါပဲ။ 

အိုငဒ္ယီာ (၉) က႑နယပ္ယ ္Category အသစတ္စခ္ ုဖန္
တးီျပးီ ေစး်ကြကေ္၀စၾုကးီယထူားပါ။



အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဘရန္း ဆိုတာ နယ္ပယ္တစ္ခု ရဲ ့ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီ နယ္ပယ္ကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္မွ မသတ္မွတ္ရင္ ဘယ္သူမွ အဲဒီနယ္ပယ္ကိုယ့္

ကို လာေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

နယ္ပယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ရပါတယ္။ 

နယ္ပယ္တစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ပါ.. ျပီးရင္ အဲဒီ နယ္ပယ္မွာ .. 

ေစ်းကြက္ၾကီးတစ္ခု ရယူထားပါ။ 

ဘရနး္ ဆိုတာ က႑နယပ္ယတ္စခ္ရု ဲ့

ရပတ္ညခ္က် ္ျဖစတ္ယ။္

အဒဲ ီက႑နယပ္ယက္ို ကိုယတ္ိုငသ္တမ္တွပ္ါ။

ျပးီရင ္ေစး်ကြကေ္၀စၾုကးီ ရယထူားပါ။



အိုငဒ္ယီာ (၁၀) Personal ပဂုၢိလဳေ္ရးဆနပ္ါ။

ပုဂိၢဳလ္ေရးဆန္ျခင္းဆိုတာ လူသားဆန္မႈကို ျပပါတယ္။ 
စိးပြားေရးလုပ္တာ စီးပြားဆန္ရင္ ယံုၾကည္မႈမရပါဘူး။ 
ယံုၾကည္မႈမရရင္ ဘရန္းမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ 
လူသားဆန္စြာ .. ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ပါ။ 



ပုဂိၢဳလ္ေရးဆန္တယ္ဆိုတာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ ့လကၡဏာပါပဲ။ 

အေလးအနက္ထားျခင္းရဲ ့ ျပယွဒ္ေပါ့။ 

မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာ မွာ ကိုယ့္နာမည္ ေရးျပီးေရာက္လာတာနဲ ့နာမည္မပါပဲ 

အမ်ားန့ဲေရာျပီး ၾကံဳသလိုလာေပးသြားတာ ကြာပါတယ္။ 

မဂၤလာဖိတ္စာမွာေတာင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဖို ့လိုအပ္ရင္ .. 

ဘရန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ေနတ့ဲ ကိုယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း .. .. 

ပိုျပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဖို ့လိုတာေပါ့။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္



အိုငဒ္ယီာ (၁၁) အားနညး္ခက်က္ို ေဖာျ္ပပါ။ 

အားနည္းခ်က္ ဆိုတာ အားသာခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

အားသာခ်က္ ျဖစ္လာဖို ့ဆိုတာ အားနည္းခ်က္ ကို လက္ခံႏိုင္

မႈ နဲ ့စတင္ပါတယ္။ 



အားနည္းခ်က္  တစ္ခုကို လက္ခံႏိုင္ဖို ့ဆိုတာ သတၱိ လိုပါတယ္။ 

ကာယသတၱိမ်ိဳးမဟုတ္ေပမယ့္.. စာရိတၱသတၱိ လိုပါတယ္။ 

အားနည္းခ်က္ကို လက္ခံျပီး ခ်ျပတတ္မယ္ဆိုရင္ စားသံုးသူနဲ ့ကိုယ့္လုပ္ငန္းၾကား

ယံုၾကည္မႈ တစ္ခုကို ေပါက္ဖြားေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

ယံုၾကည္မႈဆိုတာ ဘရန္းတစ္ခုမွာ အလိုအပ္ဆံုးအရာျဖစ္ပါတယ္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္

အားနညး္ခက် ္ဆိုတာ ..

 ေပာ်ည့ံ့မႈမဟတုပ္ါဘးူ၊ 

  သတၱိ ျဖစပ္ါတယ။္



 ျပင္ပန္းသ႑န္ ဆိုတာ အေရးၾကီးျပီး ကြ်န္ေတာ္ တို ့ရဲ ့မသိစိတ္ကေန ၀ယ္

ယူျခင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သက္ေရာက္မႈ ရိွေစပါတယ္။ 

1974 ခုႏွစ္မွာ ကေနဒါ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ ့ေတြ ့ရိွခ်က္အရ ဆြဲေဆာ

င္မႈရိွတ့ဲ အမတ္ေလာင္း ကဆြဲေဆာင္မႈမရိွတ့ဲ အမတ္ေလာင္းထက္ ႏွစ္ဆခြဲ

မဲပိုရႏိုင္တယ္ ဆိုတ့ဲစာတမ္းတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါတယ္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ျပင္ပန္းသ႑န္ဆိုတာ ဒီဇိုင္းနဲ ့ထုတ္ပိုးမႈပါပဲ။ 

အိုငဒ္ယီာ (၁၂) ဒဇီိုငး္ န ဲထ့တုပ္ိုးမႈ ကို ဂရစုိုကပ္ါ။ 



စားသံုးသူေစ်းကြက္မွာ ဒီဇိုင္း နဲ ့ထုတ္ပိုးမႈ ဆိုတာ အေရးၾကီးတဲ ့ျပင္ပပံုပန္း

သ႑န္ျဖစ္ပါတယ္။ 

"စာအုပ္တစ္အုပ္ကို မ်က္ႏွာဖံုးကာဗာၾကည့္ျပီး ေကာင္းမေကာင္းမဆံုးျဖတ္နဲ ့"

ဆိုတ့ဲ စာသားရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္..  ၀ယ္မယ္ဆို အရင္ဦးဆံုးၾကည့္မိတာကေ

တာ့ စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုးပါပဲ။ 

ေကာင္းျခင္း မေကာင္းျခင္း ရဲ ့အဆံုးအျဖတ္မဟုတ္ေပမယ့္ ..  ဆံုးျဖတ္မႈတစ္ခုရဲ

့၀င္ေပါက္တံခါးျဖစ္ပါတယ္။ 

စားသံုးသူေတြရဲ ့၀င္ေပါက္တံခါး ဆိုတာ ဒီဇိုင္းနဲ ့ထုတ္ပိုးမႈ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကိုယ့္ ၀င္ေပါက္ တံခါးကို ဂရုစုိက္ပါ။ အလွဆင္ပါ။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္



chat bot ဆိုတာ ၂၄ နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုလိုပါပဲ။

 ပိတ္ရက္မရိွ၊နားရက္မရိွ၊ Customer ေမးခြန္းေတြကို မ

ပ်က္မကြက္ အလိုအေလ်ာက္ ေျဖၾကားေပးတ့ဲ AI ေပါ

င္းစပ္ထားတ့ဲ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 

အိုငဒ္ယီာ (၁၃) Messenger Chat bot တစခ္ဖုနတ္းီပါ 



chatbot ဆိုတာ အလိုအေလ်ာက္ေျဖၾကားတ့ဲနည္းပညာတစ္ခုပါ။ 

ကိုယ္က ေဖ့ဘုတ္မွာ page တစ္ခုရိွတယ္ဆိုေပမယ့္ မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ 

၂၄ နာရီ ၇ရက္ပတ္လံုး အလိုအေလ်ာက္အေမးေျဖၾကားေပးတ့ဲ ဒီလို ၀န္ေဆာင္မႈ

မ်ိိဳးကို ကိုယ့္ရဲ ့လုပ္ငန္းမွာ ရိွထားသင့္ပါတယ္။ 

အနည္းဆံုးေတာ့ စားသံုးသူေတြသိခ်င္တ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရံုးပိတ္

ရက္ ၊ ရံုးခ်ိန္ျပင္ပ ဆိုေပမယ့္ အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ ခ်က္ျခင္း ေပးလို ့ရတာေပါ့ဗ်ာ။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္

မက္ေဆ့ auto ပို ့ေပးရန္

ေကာမန္ ့auto ေျဖၾကားရန္

စားသံုးသူ database တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္

မက္ေဆ့သီးသန္ ့ပို ့ရန္ 

အျခား အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 



ၾကီးမားေလးလံတ့ဲ ေက်ာက္တုံုးတစ္တံုးကို ေရြႊ့ဖို ့ဆိုရင္ 
အျမန္ဆံုးနည္းလမ္းက  ကုတ္အားကို အသံုးျပဳလိုက္ျခင္းပါပဲ။
ေစ်းကြက္မွာ စားသံုးသူတစ္စုကို ကိုယ့္ လုပ္ငန္းကို ေရြ ့ေျပာင္း
စားသံုး လာေအာင္လုပ္ရာမွာလဲ Influencer Leverage ကုတ္
အားကို အသံုးျပဳတတ္ရပါမယ္။ 

အိုငဒ္ယီာ (၁၄) Influencer Leverage လပုပ္ါ။



သစ္ပင္ ပန္းပင္မ်ားကို ကိုင္းကူးျခင္းဆိုတာ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း အသက္ဆက္

အပင္ၾကီးေစတ့ဲနည္းလမ္းပါပဲ။ 

ကိုင္းကူးတာ နဲ ့ဘရန္းပူးတာ အတူတူပါပဲ။ 

ဘရန္းဆိုတာ ပူးလို ့ရပါတယ္။ 

ဒါကို influencer Leverage လုပ္တယ္လို ့ေခၚပါတယ္။ 

ေစ်းကြက္တစ္ခုမွာ လြမ္းမိုးမႈရိွတ့ဲ ဘရန္းရိွျပီးသားသူေတြနဲ ့ အတူေပါင္းျပီး 

အေၾကာင္းအရာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ယံုၾကည္မႈ ရယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ကုတ္အားသံုးသလိုပါပဲ။ ၾကီးမားေလးလံတ့ဲ စားသံုးသူအုပ္စုၾကီးတစ္ခု ကိုယ့္ 

ကုန္ပစၥည္းကို သတိထားမိျပီး ေရြ ့ေျပာင္းသံုးစြဲလာဖို ့ဆိုတာ influencer ဆိုတ့ဲ 

ေစ်းကြက္မွာ ဘရန္းရိွျပီးသားသူေတြရဲ ့ပံုရိပ္ကို ကူးယူပူးယူ ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္

Force = Mass x Acceleration

Target
Market

Force

Lever



အတြင္းက်ယ္ရင္ ၊ အျပင္ၾကီးလာ လိမ့္မယ္။ 
အတြင္းလူေတြျဖစ္တ့ဲ အမာခံ ေဖာက္သည္ေတြကို ဂရုစိုက္။
အမာခံေဖာက္သည္ေတြမ်ားလာရင္ အျခားသူေတြကို
 ဆြဲေဆာင္အာရံုစိုက္ေစလိမ့္မယ္။
 ဒီလိုနဲ ့ အျပင္စက္၀ုိင္းလဲ ၾကီးလာလိမ့္မယ္။ 

အိုငဒ္ယီာ (၁၅) အတြငး္ စက၀္ုိငး္ခ်ဲ ထ့ြငပ္ါ။



ေစ်းကြက္ အိုင္ဒီယာ ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ျပီး အေကာင္းဆံုး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

အတြင္းလူေတြကို ဂရုစိုက္ပါ။ အတြင္းလူေတြက ကိုယ့္ကို ယံုၾကည္ျပီးသားစားသံုး

သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္အေၾကာင္းအကို သိျပီးသား စားသံုးသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို လူေတြမ်ားလာေအာင္ ရည္ရြယ္ပါ။ ဒီလို လူေတြမ်ားလာရင္ အမာခံေဖာက္

သည္ေတြမ်ားလာပါလိမ့္မယ္။ အမာခံေဖာက္သည္ေတြက ကိုယ့္ 

အေၾကာင္းကို ရည္ညြန္းေျပာဆိုေပးမယ့္သူမ်ားျဖစ္လာၾကျပီး ေစ်းကြက္ထဲမွ

အျခားသူမ်ားကိုလဲ ဆြဲေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုနဲ ့အျပင္စက္၀ိုင္းလဲ ၾကီးလာပါ

လိမ့္မယ္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္
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ေစး်ကြက္

လပုင္နး္ ကမး္ပါစြနး္ပြိဳင့္
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C. Metamorphosis Diffusion of Innovation



စားသံုးသူေဖာက္သည္တိုင္းက ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို အညီအမွ်အားေပး

ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိဳ ့ေဖာက္သည္ေတြက အခ်ိဳ ့ေဖာက္သည္

ေတြထက္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို ပိုမိုအက်ိဳးရိွေစတ့ဲအတြက္ တန္ဖိုးရိွမႈ

ျခင္းကြာဟပါတယ္။ ပိုမိုတန္ဖိုးရိွတ့ဲ ေဖာက္သည္ေတြကို အဖြဲ ့၀င္

အစီအစဥ္ (membership program) တစ္ခုလုပ္ေပးပါ။ 

အိုငဒ္ယီာ (၁၆) Membership program တစခ္ ုျပလဳပုပ္ါ။



ေဖာက္သည္အေၾကာင္းေတြကို ဗြီဒီယိုမွာ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္။ 

membership ဆိုတာ ေဖာက္သည္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုန ့ဲ

လုပ္ရတာပါ။ ဥပမာ တစ္ခါ၀ယ္ဖူးတ့ဲ ေဖာက္သည္ကို ေနာက္ထပ္ခါ၀ယ္ယူေစဖို ့

လုပ္တ့ဲ membership နဲ ့ ဘရန္းအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုအတြက္ရည္ရြယ္လုပ္တ့ဲ 

membership ကြာဟပါတယ္။ 

ကိုယ့္ရဲ ့ေဖာက္သည္ေတြကို ခြဲျခားပါ။ 

ျပီးရင္ အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ membership program ေတြလုပ္ေပးပါ။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္

တစၾ္ကမိ၀္ယေ္ဖာကသ္ည္

ထပ၀္ယေ္ဖာကသ္ည္

မွီခိုအပႏ္ွံေဖာကသ္ည္

ညြနး္ေျပာေဖာကသ္ည္

အဖြ ဲ၀့ငေ္ဖာကသ္ည္

စးီပြားဖကေ္ဖာကသ္ည္

first-time customer

Repeat Customer

Client

Advocate/ referred

Memeber

Partner

part
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ပိုငရ္ငွတ္ပိုငး္



ကြန္ယက္ (Network ) ေခတ္မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ ့တန္ဖိုးဆိုတာ

 ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းမဟုတ္ေတာ့ပဲ ကြန္ယက္လဲပါ၀င္လာတယ္။

ကြန္ယက္ၾကီးရင္ တန္ဖိုးၾကီးတ့ဲ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ (Network )ကြန္ယက္ကို ၾကီးမားလာေအာင္ ျပဳစု

ပ်ိဳးေထာင္ပါ။ 

အိုငဒ္ယီာ (၁ရ) ကိုယ့္ Network ကို ၾကးီမားလာေအာင္
ျပစဳပု်ိဳးေထာငပ္ါ။



ကြန္ယက္ဆိုတာ တန္ဖိုးရိွေစျပီး ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို တန္ဖိုးတက္ေစပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ ့၀င္ေငြရလမ္းေၾကာင္းဆိုတာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တာကရတ့ဲ

အျမတ္ေငြတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းရွယ္ယာေခၚသည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္င

န္းရဲ ့တစ္စိတ္တပိုင္းကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေစကေနလဲ ၀င္ေငြရလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေ

စႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးတက္သြားရင္ တက္သြားသည့္အေလ်ာက္၊ တက္ႏို

င္သည္ ့အလားအလာရိွရင္ရိွသည့္အေလ်ာက္ ၀င္ေငြအၾကီးအမား ရိွႏိုင္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ ့တန္ဖိုးကို တက္ေစႏိုင္တဲ ့အရာေတြထဲမွာ Network လို ့ေခၚတ့ဲ

ကြန္ယက္ပါ၀င္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုက ကြန္ယက္ၾကီးေလေလ..တန္ဖိုးရိွေလေလပါပဲ။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျဖန္ ့ခ်ိေရး လုပ္ငန္းဆိုရင္ ဆိုင္မ်ား ကြန္ယက္ေပါ့။ 

ဆိုင္လုပ္ငန္း ဆိုရင္  ေဖာက္သည္ၾကီးမ်ားကြန္ယက္ေပါ့။ 

အႏုပညာရွင္ ဆိုရင္  ပရိတ္သတ္မ်ား ကြန္ယက္ေပါ့။ 

နည္းပညာလုပ္ငန္း တစ္ခုဆိုရင္ User မ်ားကြန္ယက္ေပါ့။ 

ဘယ္လိုကြန္ယက္လဲဆိုေတာ့ .. 

အေခၚအေ၀ၚေတြသာကြာသြားေပမယ့္ .. 

 ဘယ္လို လုပ္ငန္းမွာ မဆို .. 

ဘယ္လို ဘရန္းမွာမဆို .. 

ကြန္ယက္ၾကီး ရင္ .. တန္ဖိုးၾကီးတာပါပဲ။ 



ၾကီးမားတ့ဲ တံခါးခ်ပ္ၾကီးတစ္ခ်ပ္ကို ပိတ္ေစ၊ဖြင့္ေစ၊ လြဲရမ္းေစ

တ့ဲ အရာက  ပတၱာငယ္ေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ခါတစ္ခါ ေသးငယ္တ့ဲအေၾကာင္းအ၇ာေလးေတြက ၾကီးမား

တ့ဲအရာတစ္ခုရဲ ့ျဖစ္တည္မႈကို အေထာက္အပ့့့့ံျဖစ္ေစပါတယ္။ 

အိုငဒ္ယီာ (၁၈) အေၾကာငး္အရာေသးေလးတစခ္ကုို ေန စ့ဥ္
မွ်ေ၀ပါ။



ေသးငယ္တ့ဲအေၾကာင္းအရာေလးေတြ ထပ္လာရင္ .. ၾကီးမားတ့ဲ အေၾကာင္း

အရာတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ 

ဘရန္းတည္ေဆာက္ေရးမွာလဲ ေသးငယ္တ့ဲ ေျခလွမ္းမွ်ေ၀မႈေလးေတြနဲ ့စတင္ရ

ပါတယ္။ 

အၾကီး နဲ ့အေသး ယွဥ္လာရင္ .. ေသးေသးေလးေတြကို မ်ားမ်ားမွ်ေ၀ပါ။ 

ထုတ္ကုန္နဲ ့အေတြ ့အၾကံဳ ယွဥ္လာရင္ .. အေတြ့အၾကံဳအေၾကာင္းကို မ်ားမ်ား

မွ်၀ေပါ။ 

စင္ေပၚက ေအာင္ျမင္မႈ နဲ ့စင္ေပၚမေရာက္ခင္က်ရွံုးမႈ ယွဥ္လာရင္ .. စင္ေပၚမေ

ရာက္ခင္ အေၾကာင္းအရာေတြကို မ်ားမ်ားမွ်ေ၀ပါ။ 

ရလဒ္တစ္ခု နဲ ့ၾကိဳးစားမႈ ႏိႈင္းယွဥ္လာရင္ ..  ကိုယ္ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနတ့ဲအရာေ

တြကို မ်ားမ်ားမွ်ေ၀ပါ။ 

မွ်ေ၀တဲ ့အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္က ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္စရာမလိုသလို၊ အံ့ခ်ီးဖြ

ယ္ေကာင္းတ့ဲ အိုင္ဒီယာတစ္ခုလဲ ျဖစ္စရာမလုိပါဘူး။ 

ေသးေသးမႊားမႊားေပမယ့္ .. ေန ့စဥ္ မွ်ေ၀ခ့ဲရင္ .. တစ္ခ်ိန္မွာ ေမွ်ာ္လင့္မထားတ့ဲ 

ၾကီးမားမႈ အက်ိဳးရလဒ္ကို ျဖစ္ေပၚေစပါလိမ့္မယ္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္



လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အဆက္အသြယ္စာရင္းဆိုတာ ၀င္ေငြနဲ ့တိုက္ရိုက္

အခ်ိဳးက်ပါတယ္။ စာရင္းမွာ လူမ်ားလာေလေလ၊ ၀င္ေငြလဲ မ်ား

လာေလေလပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို့လဲဆိုေတာ့ စာရင္းမွာ ပါ၀င္

တ့ဲသူေတြဆိုတာ သင့္ ကုန္ပစၥည္းကို စိတ္၀င္စားသူေတြခ်ည့္ပဲ 

စုစည္းစာရင္းျပဳစု ထားလို ့ျဖစ္ပါတယ္။ 

အိုငဒ္ယီာ (၁၉) အဆကအ္သြယစ္ာရငး္(Network List)
တစခ္ ုတညေ္ဆာကပ္ါ။



ကိုယ့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈကိုစိတ္၀င္စားတ့ဲသူေတြ စုျပီးျပဳစုထားတ့ဲ

စာရင္းဆိုတာ တန္ဖိုးအလြန္ရိွပါတယ္။ 

စာရင္းၾကီးေလ ၀င္ေငြေကာင္းေလပါပဲ။ 

ဘာျဖစ္လို့လဲဆိုေတာ့ .. ကိုယ့္လုပ္ငန္းကုန္ပစၥည္းအသစ္တစ္ခုထြက္တိုင္း 

ဒီစာရင္းကေန၀ယ္ယူၾကမယ့္သူေတြက ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားျပီး မားကက္တင္းကုန္

က်စားရိတ္မလို ပဲ ေရာင္းအားတိုးတက္ေစႏိုင္လို ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

စာရင္းျပဳစုပါ။ 

အျမဲဆက္သြယ္ပါ။ 

သူတို ့အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာေစမႈကို အျမဲ ေရွးရွူပါ။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္



သုညဆိုတာ ကိုယ္တိုင္တန္ဖိုးမရိွေပမယ့္ ၈ နဲ ့ေပါင္းလိုက္ရင္

၈၀ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေနာက္တစ္လံုးထပ္ေပါင္းရင္ ၈၀၀ ျဖစ္

သြားပါတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းမွာ အခမ့ဲ ေပါင္းထ့ဲေပးႏိုင္တ့ဲအရာ

ဆိုတာ သုညေတြလိုပါပဲ။ ေစ်းေလ်ာ့ျပီး ေရာင္းမယ့္အစား သံု

ညေပါင္းထ့ဲေပးပါ။ 

အိုငဒ္ယီာ (၂၀) သညု မားကကတ္ငး္ ဆငး္ပါ။



ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

၀န္ေဆာင္မႈ အပို ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ေဘးထြက္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

အခ်ိန္ပို ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

သံုညဆိုတာ သူကိုယ္တိုင္ တန္ဖိုးမရိွေပမယ့္.. သူနဲ ့တြဲတ့ဲသူေတြကို တန္ဖိုးရိွေစ

ပါတယ္။ သုညလိုပဲ မားကက္တင္း မွာ တန္ဖိုးမၾကီးလွေပမယ့္ အပိုအေနနဲ ့ေပါ

င္းထ့ဲေပးႏိုင္ရင္ ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္း၀န္ေဆာင္မႈကို တန္ဖိုးတက္ေစႏိုင္တ့ဲ အရာေ

တြရိွပါတယ္။ 

ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ ့သေဘာသဘာ၀ေပၚမူတည္ျပီး အပို၊အဆစ္ထ့ဲေပးႏိုင္တ့ဲအရာ

မ်ားကို စဥ္းစားပါ။ 

အဆစ္၊အပို ဆိုတာ တန္ဖိုးမမ်ားလွေပမယ့္ တန္ဖိုးတက္ေစတ့ဲ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါ

တယ္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္



သူသူကုိယ္ကုိယ္၊ အုတ္ေရာေရာ၊ ေက်ာက္ေရာေရာ 

လုပ္ငန္းေတြမ်ားလာခ်ိန္မွာ မတူညီ ကြဲထြက္ျခင္းဆိုတာ

Quality အရည္အေသြးတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။

 တန္ဖိုးရိွစြာ ..ကြဲထြက္ႏိုင္ဖို ့ေတာ့ လိုပါတယ္။ 

အိုငဒ္ယီာ (၂၁) အမာ်းန ဲမ့တ ူတနဖ္ိုးရိွစြာ ကြထဲြကပ္ါ။



ကြဲထြက္ဖို ့ဆိုတာ လြယ္ပါတယ္။ 

တန္ဖိုးရိွစြာ ကြဲထြက္ဖို ့ ေတာ့ လိုပါတယ္။ 

ကြဲထြက္ဖို ့ၾကိဳးစားရာမွာ အေၾကာင္းအရာ (၄) မ်ိဳးရိွပါတယ္။ 

၁။ ကြဲထြက္တယ္၊ တန္ဖိုးမရိွဘူး ။ 

၂။ ကြဲထြက္တယ္၊ တန္ဖိုးရိွတယ္။ 

၃။ မကြဲထြက္ဘူး၊ တန္ဖိုးရိွတယ္။ 

၄။ မကြဲထြက္ဘူး၊ တန္ဖိုးလဲမရိွဘူး။ 

အေကာင္းဆံုးကေတာ့ .. တန္ဖိုးရိွစြာ ကြဲထြက္ျခင္းပါပဲ။ 

တန္ဖိုးဆိုတာ စားသံုးသူတန္ဖိုး ကို ဆိုလိုတာပါ။ (Customer Value) ေတြေပါ့။ 

စားသံုးသူတန္ဖိုးထားတ့ဲ အေၾကာင္းအရာလဲရိွတယ္.. 

အမ်ားန့ဲ မတူ ကြဲထြက္ ႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ .. အဲဒါကို ..

တန္ဖိုးရိွစြာ ကြဲထြက္ျခင္း လို ့ေခၚပါတယ္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္
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ေစ်းကြက္ဆိုတာ အသစ္ေပးတတ္တ့ဲ လုပ္ငန္း (သို ့မဟုတ္) အေဟာင္း

ဆိုရင္  ၁၀ ဆေလာက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္တ့ဲ အေဟာင္း

 ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတ့ဲ လုပ္ငန္းကိုပဲ မ်က္ႏွာသာေပးတတ္ပါတယ္။ 

ေစ်းကြက္မ်က္ႏွာသာလိုခ်င္ရင္ .. အသစ္ေတြဖန္တီးခ်ျပပါ ဒါမွမဟုတ္

ရိွျပီးသားအေဟာင္းကို အမ်ားၾကီးေကာင္းေအာင္ဖန္တီးတတ္ပါေစ။ 

အိုငဒ္ယီာ (၂၂) 0 to 1 or 10x ဥပေဒသ (သို )့ မေမွ်ာလ္
င့္ေသာ အသစ ္ န ဲ၁့၀ ဆ တနဖ္ိုး 



လုပ္ငန္းအမ်ားစုက တစ္ခုေကာင္းဆိုတာထက္ အကုန္ေကာင္းဆိုတာကို ဂုဏ္ယူ

တတ္ေလ့ရိွပါတယ္။ 

၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေစရမယ္လို ့ေစ်းကြက္ကို ေၾကာ္ျငာတယ္။

ေစ်းႏုန္းခ်ိဳသာေစရမယ္လို ့ေစ်းကြက္ကို ေၾကာ္ျငာတယ္။

ပစၥည္းစိတ္ခ်ရေစမယ္လို ့ေစ်းကြက္ကို ေၾကာ္ျငာတယ္။ 

အရသာအေကာင္းဆံုးဆိုျပီးေစ်းကြက္ကို ေၾကာ္ျငာတယ္။ 

အမွန္ေတာ့.. ေစ်းကြက္က အကုန္ေကာင္းကို မလိုခ်င္ပါဘူး၊ ရိွရင္လဲ ေစ်းကြက္

က မယံုပါဘူး။ 

ေစ်းကြက္က လိုခ်င္တာ တစ္ခုေကာင္း ပါ။ တစ္ခုတည္းကို အစြန္းထြက္ျပီး အ

မ်ားတကာထက္ ၁၀ ဆေလာက္ေကာင္းတာကိုလိုခ်င္တာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ .. ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို အကုန္ေကာင္းလို ့ေျပာမယ့္ အစား၊ ေၾကာ္ျငာမယ့္

အစား အမ်ားတကာထက္ ၁၀ဆေလာက္ေကာင္းတ့ဲ တစ္ခုေကာင္းကို ခ်ျပပါ။ 

ဒါမွမဟုတ္ .. ဘယ္သူမွ မလုပ္ေသးတ့ဲ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အသစ္တစ္ခုကို ခ်ျပပါ။ 

စားသံုးသူေတြ အံုလာလိမ့္မယ္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္



စိးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္း ယံုၾကည္မႈ တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖို ့လိုပါတယ္။ 
အျပင္စီးပြားေရးေတြမွာ ယံုၾကည္မႈတစ္ခု ဆိုတာ ဆိုင္ပံုစံ၊ အေနအထား၊
အၾကီးအေသး၊ ၀န္ေဆာင္မႈပံုစံ၊ အရည္အေသြး၊ စတ့ဲ ျမင္ေတြ ့ေနရတ့ဲ အ
ရာေတြကို အားကိုးျပီးတည္ေဆာက္လို ့ရေပမယ့္ အြန္လိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားအ
တြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာမွာ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြမရိွတ့ဲ
အတြက္ SALT လို ့ေခၚတ့ဲ အေၾကာင္းအရာ (၄) မ်ိဳးကို၊ 
 အားကိုးတည္ေဆာက္ရပါတယ္။ 
ဆားျဖဴးပါ။ 

အိုငဒ္ယီာ (၂၃) ယံုၾကညမ္ႈကို တညေ္ဆာကပ္ါ။ ဆားျဖးဴပါ။ 



နည္းပညာေတြေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် စားသံုးသူယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တ့ဲ

ပံုစံလဲေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ 

ေစ်းကြက္နယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းစဥ္တုန္းက ယံုၾကည္မႈဆိုတာ သူနဲ ့ကိုယ္နဲ ့ၾကား

ဆက္ဆံေရးကေနေပါက္ဖြားလာတာပါ။ ဒါကို Local အဆင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေ

ဆာက္ျခင္းလို ့ေခၚပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့တျဖည္းျဖည္းနဲ ့ေစ်းကြက္က က်ယ္ျပ

န္ ့လာတယ္။ သြားေရးလာေရး၊ ပို ့ေဆာင္ေရးေတြေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် 

ျမို ့တစ္ျမိဳ ့က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက အျခားျမိဳ ့တစ္ျမိဳ ့က စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နဲ ့

ယွဥ္ျပိဳင္လာရျပီး ေစ်းကြက္နယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္ ့လာတယ္။ ယံုၾကည္မႈအတြက္ ၾ

ကားခံ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ရပ္လိုအပ္လာတယ္။ ဒါကို Organizational အဆင့္ ယံုၾ

ကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း လို ့ေခၚလာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အင္တာနက္ေတြ၊

ဆိုရွယ္မီဒီိယာေတြရဲ ့အစြမ္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ၾကီးက ပထ၀ီေျမျပင္ကန္ ့သတ္ခ်

က္ေတြမရိွေတာ့ပဲ ပိုျပီးၾကီးမားက်ယ္ျပန္ ့လာတယ္။ ယံုၾကည္မႈကို အဖြဲ ့အစည္း

တစ္ခုက ၾကားခံေပးလို ့မရေတာ့ပဲ အင္တာနက္ေပၚကလူေပါင္းစုရဲ ့ေထာက္ခံ

အားေပးမႈ ၊ ပါ၀င္ျပီးညြန္းေျပာဆိုမႈ ေတြက ယံုၾကည္မႈကို ပိုျပီးေပးစြမ္းႏိုင္လာတ

ယ္။ ဒါကို Contributed အဆင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းလို ့ေခၚတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္.. ေဖ့ဘုတ္မွာ၊ အင္တာနက္မွာ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာ ဘရန္းတစ္ခုတ

ည္ေဆာက္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ စားသံုးသူေတြနဲ ့ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာ

က္ရာမွာ ေခတ္န ဲ ့ေလ်ာ္ညီစြာ တည္ေဆာက္တတ္ဖို ့အေရးၾကီးတယ္။ 
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အရည္အေသြးေကာင္းမေကာင္းဆိုတာ စားသံုးသူု ကသတ္မွတ္

တာျဖစ္ျပီး၊ စားသံုးသူရဲ ့ေမ်ာ္လင့္ခ်က္အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလွတ့ဲ ယေနေခတ္ေစ်းကြက္မွာ အရည္အေသြး

ဆိုတာ အတက္အက်ျပင္းလွပါတယ္။ 

အိုငဒ္ယီာ (၂၄)  အရညအ္ေသြးတစခ္တုညး္န ဲမ့လံုေလာ
ကေ္တာပ့ါ။



ေကာင္းေအာင္လုပ္တာ က တစ္ပိုင္း ပါ။ 

ေပါက္ေအာင္ေဖာက္တာ က တစ္ပိုင္းပါ။ 

ေကာင္းယံုနဲ ့ေပါက္လိမ့္မယ္လို ့ေမွ်ာ္လင့္ရင္ ၾကာပါလိမ့္မယ္။ 

ေကာင္းျခင္း ဆိုတာ ကြာလတီပါ။ ေပါက္ျခင္းဆိုတာ ဘရန္းပါ။ 

ေစ်းကြက္မွာ ကိုယ့္ လုပ္ငန္း၊ ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို ့ပဲ အားသ

န္ေနတတ္ေလ့ရိွျပီး ၊ ေကာင္းေအာင္လုပ္ရင္ ေပါက္လာလိမ့္မယ္လို ့လုပ္ငန္းအ

မ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္ေလ့ရိွပါတယ္။ အတိတ္မွာ မွန္ခ့ဲေပမယ့္ ယေန့ေခတ္အင္တာ

နက္ေစ်းကြက္မွာ ဒီနည္းသည္ အခ်ိန္ၾကာပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေပါက္ေအာင္ အရင္ ေရွ ့တန္းတင္ရပါမယ္။ ေပါက္ေအာင္ဆိုတာ

Perception အျမင္ရွဴ ့ေဒါင့္တစ္ခုပါ။ စားသံုးသူေတြရဲ ့အျမင္ရွူ ့ေဒါင့္ တစ္ခုကို လ

မ္းေၾကာင္းေပးျမင္ေစျခင္းပါ။ ဘရန္း နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘရန္းနည္းလမ္းကို အားကိုးပါ။ ေရွ ့တန္းတင္ပါ။ ေရွ ့ကေဖာက္၊ ေရွ ့ကေလ်ာ

က္ေစပါ။ ေကာင္းေအာင္လုပ္ဆိုတဲ ့ကြာလတီနည္းလမ္းကို ေနာက္ကေန ပံ့ပိုးပါ။
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ကိုယ့္ဆိုင္မွာ ဖုန္းေရာင္းတာ လူအမ်ားသိၾကေပမယ့္ .. 
ဖုန္း၀ယ္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ဆိုင္ ကို သတိမရၾကဘူးဆိုရင္
လူသိ မမ်ားေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ... 
လူအမ်ားသိတာနဲ ့.. လူသိ မ်ားတာမတူဘူးဆိုတာ
သတိရပါ။ 

အိုငဒ္ယီာ (၂၅) လမူာ်းမာ်းသေိအာငလ္ပု၊္ ျပးီရင ္လသူ.ိ.ေ
တြမာ်းလာေအာင ္ထပလ္ပု္



လူမ်ားမ်ားသိတာနဲ႔၊ လူသိမ်ားတာ မတူပါဘူး။
ကိုယ္ဆိုင္က ဖုန္းဆိုင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဖုန္းေရာင္းတယ္ ဆိုတာ လူအမ်ားသိၾကေပမယ့္ ..  
ဖုန္းဝယ္တ့ဲအခါ ကိုယ့္ဆိုင္ကို သတိမရၾကဘူးဆိုရင္ "လူသိ"မမ်ားေသးဘူးလို႔ဆို
ရပါမယ္။ "လူသိ" ဆိုတာ ကိုယ့္ဆိုင္ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈကို သိၿပီးယုံၾကည္ၿပီးသားသူေ
တြ.. ကိုယ့္ဆိုင္ရဲ႕ ပစၥည္းကြာလတီကို သိၿပီးသား၊ ယုံၾကည္ၿပီးသားသူေတြ.. 
ကိုယ့္ဆိုင္က ေဈးႏုန္းစိတ္ခ်ရတယ္ဆိုတာ သိၿပီးသား၊ယုံၿပီးသားသူေတြ.. 
အနည္းဆုံးေတာ့..  ကိုယ္ နဲ႔ရင္းႏွီးသိကြၽမ္းၿပီး ၊ ကိုယ့္ကို ယုံတ့ဲသူေတြ ျဖစ္ပါတ
ယ္။
ဘရန္း တစ္ခုက .. လူအမ်ားသိဖို႔ဆိုတာထက္..
"လူသိ" ေတြမ်ားဖို႔ပဲ လိုတာပါ။ လူအမ်ားသိေအာင္ခ်ည့္ပဲ ေၾကာ္ျငာေတြ၊ boost
ေတြပဲလုပ္ေနမယ့္အစား၊ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သူတို႔သိေအာင္၊ ကိုယ့္ရပ္တည္ခ်
က္ကို သူတို႔သိေအာင္၊ ကိုယ့္ႀကိဳးစားေနတ့ဲအရာေတြကို သူတို႔သိေအာင္၊ 
ကိုယ့္ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကို သူတို႔သိေအာင္၊ကိုယ့္ဒႆနကို သူတို႔သိေအာင္၊
ကိုယ့္ေစတနာေတြသူတို႔သိေအာင္၊ ကိုယ့္အေလးထားမႈေတြ သူတို႔သိေအာင္
အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို တင္ပါ။ 
"သိလာမွ ... ခင္မယ္။ 
ခင္လာမွ ... ႀကိဳက္မယ္။ 
ႀကိဳက္လာမွ .. ဝယ္မယ္။" 
ဝယ္ေစခ်င္ရင္ .. သိေအာင္လုပ္။
သိေအာင္လုပ္ရာမွာ ... 
လူအမ်ားသိေအာင္လုပ္ယံုနဲ ့မျပီးပဲ 
လူသိ ေတြမ်ားလာေအာင္လဲ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

လူသိ မ်ားေအာင္ ဒီ (၅) ခ်က္ေဆာင္ 
၁။ စားသံုးသူေတြနဲ ့ရင္းႏွီးေအာင္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ? 
၂။ဘယ္အေၾကာင္းအရာေတြကို ယံုၾကည္မႈရေအာင္ လုပ္ေနလဲ ? 
၃။ဘယ္လိုတန္ဖိုးကို ခ်ျပဖို ့ၾကိဳးစားေနတာလဲ ၊ 0 - 1 လား ၊ 10 X လား ? 
၄။စားသံုးသူေတြရဲ ့မွတ္ဥာဏ္မွာ တူညီေနတ့ဲ အရာေတြၾကားမွာ မတူညီေအာင္
ဘယ္လိုကြဲထြက္ထားလဲ ? 
၅။ဘရန္းတစ္ခုရဲ ့အဓိကအရာေတြကိုယ့္မွာ ရိွပါသလား ? 
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လူတိုင္းမွာ ပါရမီ မပါလာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းမွာ အက်င့္ ရိွ

ပါတယ္။ 

အက်င့္ ဆိုတာ ေန ့တိုင္း ေလ့က်င့္ ရတာပါ။ 

ပါရမီ မရိွခ်င္ေနပါေစ၊ အက်င့္ေတာ့ ေန ့တိုင္း ရိွရင္ ..

ဖန္တီးမႈ တစ္ခုဟာဂႏၱ၀င္ေျမာက္ လက္ရာတစ္ခုျဖစ္လာတာပါပဲ။ 

အိုငဒ္ယီာ (၂၆) ဖနတ္းီမႈဆိုတာ ပါရမမီဟတုပ္ါဘးူ။ 
အကင့်္ပါ။



ဖန္တီးမႈ ဆိုတာ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္မွ လိုအပ္တာမဟုတ္ပဲ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ေယာက္အတြက္လဲလိုအပ္ပါတယ္။ 

စီးပြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ေယာက္အတြက္.. 

အိုင္ဒီယာအသစ္ေတြကို ဖန္တီးရတယ္။ 

ထုတ္ကုန္အသစ္ေတြကို ဖန္တီးရတယ္။

၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ေတြကိုဖန္တီးရတယ္။ 

ဖန္တီးမႈစိတ္ကူးလို့ ေခၚတ့ဲ (Creative Mind) ဆိုတာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုကို ၾ

ကိဳးစားထိုးေဖာက္ေနသူအဖို ့ပိုလို ့ေတာင္ အေရးၾကီးပါတယ္။ 

ထူးျခားခ်က္က ဖန္တီးမႈ ဆိုတာ လိုအပ္မွ ေကာက္ျပီး ဖန္တီးလို ့ရတ့ဲအရာမဟု

တ္ပါဘူး။ ဖန္တီးမႈဆိုတာ အက်င့္ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္ဆိုတာလဲ ေန ့စဥ္စဥ္ဆက္

မျပတ္လုပ္ေနမွ အက်င့္ျဖစ္လာတာပါ။ အမွန္ေတာ့ေတာ့ ဖန္တီးမႈဆိုတာ အက်

င့္ ရဲ ့ရလဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ Creative Habit ေပါ့။ 
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"သက္ေရာက္မႈတိုင္းမွာ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္"ဆိုတ့ဲ

နယူတန္ရဲ ့တတိယနိယာမ ဆိုတာ ရူပေဗဒမွာလဲ မွန္သလို၊ 

ဘရန္းေဗဒ မွာလဲ မွန္ပါတယ္။စီးပြားေဗဒမွာလဲမွန္ပါတယ္။ 

 ဘ၀ေဗဒ မွာလဲမွန္ပါတယ္။ 

အိုငဒ္ယီာ (၂ရ) ေပးပါ ၊ ရလမိ့္မည။္



ဘရန္းဆိုတာ ေပးျခင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေပးတ့ဲဘရန္း ၊ ယူတ့ဲလုပ္ငန္းလို ့ေျပာၾက

တာျဖစ္ပါတယ္။ ေရတိုၾကည့္တ့ဲ စီးပြားေရးသမား နဲ ့ေရရွည္ၾကည့္တ့ဲ ဘရန္း

သမား ကြာပါတယ္။ ဘရန္းဆိုတာ ေရရွည္ကိုၾကည့္ျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အက်ိဳးရိွ

တ့ဲ win-win ကို အေျခခံပါတယ္။ ယူဖို ့ထက္ ေပးဖို ့ကို အရင္စဥ္းစားပါတယ္။ 

ေပးျခင္းမွာ အားသာခ်က္က ကိုယ့္ဆီမွာ ျပည့္လ်ံ့ျပည့္စံုေနဖို ့မလိုပါဘူး။ ကိုယ္ရိွ

တာနဲ ့ကိုယ္သိတာ ေပးလို ့ရပါတယ္။ အသိပညာမွ်ေ၀ေပးရာမွာ သိသေလာက္ေ

ပးလို ့ရပါတယ္။ တတ္သေလာက္သင္ေပးလို ့ရပါတယ္။ 

ဘရန္း တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရာမွာ ေပးျခင္းကို ယံုၾကည္ေနဖို ့လိုပါတယ္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္

သိသေလာက္ .. သင္ေပးပါ။ 

ခ်စ္သေလာက္.. မွ်ေ၀ေပးပါ။ 

ေပးပါ ... ရလိမ့္မည္။



အိုုငဒ္ယီာ (၂၈) ဖနတ္းီမႈ မာွ Consistency ဆိုတာ
Quality ထကအ္ေရးၾကးီတယ။္ 

ဖန္တီးမႈ မွာ Quality ဆိုတာ ရလဒ္ပါ။ ဦးတည္ခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ 

Consistency ကို ဦးတည္ျပီး ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သြားရင္ Quality ဆို

တ့ဲရလဒ္ရလာပါလိမ့္မယ္။ 



ေစ်းကြက္မွာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုက ေကာင္းတယ္မေကာင္းဘူးဆိုတာ ကြာလတီ

ကို အေျခမခံပါဘူး။ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အေျခခံတာပါ။ စားသံုးသူေမွ်ာ္လင့္တာထ

က္ ပိုရင္ ေကာင္းတယ္၊ ေမွ်ာ္လင့္သလိုမဟုတ္ဘူးဆိုရင္မေကာင္းဘူးလို ့အၾကမ္း

အားျဖင့္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္းအေနနဲ ့ေကာင္းတယ္ ဆိုယံုမဟုတ္

ပဲ Crazy Good ဆိုတ့ဲ ေ-ာက္ရမ္းေကာင္းတယ္ဆိုတ့ဲ အရာကို ဦးတည္ရပါမယ္။ 

ဒါသည္ အျမင့္ဆံုးရည္မွန္ခ်က္ပါ။ 

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီေျပာရမယ္ဆိုရင္ .. လုပ္ငန္းအေနနဲ ့ၾကိဳးစားရမွာက .. 

စားသံုးသူေမွ်ာ္လင့္သလို ျပည့္စံုေအာင္ ၾကိဳးစားရပါမယ္။ 

ျပီးရင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ၾကိဳးစားရပါမယ္။ 

ျပီးရင္ တန္ဖိုးရိွစြာကြဲထြက္ျပီး စားသံုးသူေတြေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို တဘက္စြန္းခံစား

မႈေရာက္ရိွေအာင္ၾကိဳးစားရပါမယ္။ ေနာက္ဆံုး.. 

Crazy Good ဆိုတ့ဲ လက္ဖ်ားခါ၊ အရမ္းမိုက္ ဆိုတ့ဲ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ ၾကိဳး

စားရပါမယ္။ 

ဘရန္းတိုင္း က Crazy Good ၾကပါတယ္။ 

အနည္းဆံုးေတာ့ သူပိရိတ္သတ္နဲ ့သူ အရမ္းမိုက္ (Crazy Good) လို ့ထင္ၾကပါတ

ယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတက္လွမ္းပါ။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္

Expectation
Meet expectation

Exceed Expectation

Delight

Wow

ေမွ်ာလ္င့္ထားခက်္

Good

Better

Different

Crazy Good



ကိုယ့္ကုိယ္စစ္မွန္ေနသ၍ ကုိယ္ ဆိုတာ ေစ်းကြက္မွာ တစ္ေယာက္

ပဲ ရိွပါတယ္။ သူမ်ားလို လိုက္တုျပီး လုပ္ရင္ေတာ့ 

ကိုယ္မဟုတ္ေတာ့တ့ဲအျပင္ အတုအေယာင္ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ 

ကိုယ့္ ဟန္၊ ကိုယ့္ ပန္၊ ကိုယ့္မူ နဲ ့စစ္မွန္စြာ ရပ္တည္ပါ။ 

အိုုငဒ္ယီာ (၂၉) စစမ္နွပ္ါ။



စစိမွန္မႈဆိုတာ လူတိုင္းၾကိဳက္စရာမလိုပါဘူး။ 

ၾကိဳက္သြားတ့ဲသူကလဲ ဘာနဲ ့မွ မလဲေတာ့ပါဘူး။ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ ့စစ္မွန္မႈဆိုတာ .. လုပ္ငန္းရဲ ့ယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္း က်င့္

သံုးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းက စားသံုးသူေတြအတြက္ အသက္သာဆံုးေစ်းႏုန္း

ရေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ျခင္း ကို ယံုၾကည္ဂုဏ္ယူတယ္ဆိုရင္ .. ယံုၾကည္တ့ဲ

အတုိင္း အမွန္တကယ္ ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ျခင္း ဆိုတာ စစ္မွန္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

နံရံေပၚမွာေဘာင္ခတ္ျပီးခ်ိတ္ဆြဲထားေပမယ့္ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ျခင္း မရိွဘူးဆို

ရင္ စစ္မွန္ျခင္းမရိွ ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာမႈေတြပါပဲ။ 

လုပ္ငန္းရွင္ရဲ ့ရံုးခန္းနံရံမွာ အလွဆင္ခ်ိတ္ဆြဲထားတ့ဲ လုပ္ငန္းရဲ ့Vision ေတြ၊

Mission ေတြ၊ ယံုၾကည္မႈေတြက နံရံေပၚမွာပဲရိွျပီး လုပ္ငန္းရွင္ရဲ ့ရင္ဘက္ထဲမွာ မ

ရိွရင္ စစ္မွန္မႈမဟုတ္ပဲ ဟန္ေဆာင္မႈေတြပါပဲ။ 

စစ္မွန္မႈ ဆိုတာ အဖိုးတန္ပါတယ္။ 

အဲဒီအဖိုးတန္တ့ဲ စစ္မွန္မႈ ဆိုတာ စာသံုးသူေတြက နားလည္ခံစားတတ္ပါတယ္။ 

စားသံုးသူေတြအေပၚမွာ စစ္မွန္ပါ။ 

မိမိထုတ္ကုန္ပစၥည္းေပၚမွာ စစ္မွန္ပါ။ 

မိမိ၀န္ေဆာင္မႈအေပၚမွာ စစ္မွန္ပါ။ 

မိမိကိုယ္ကိုယ္ စစ္မွန္ပါ။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္



ေၾကာ္ျငာတယ္ဆိုတာ တကုိယ္ေကာင္းဆန္ပါတယ္။ 

တကုိယ္ေကာင္းဆန္ရင္ .. ယံုၾကည္မႈမရႏိုင္ပါဘူး။ 

ယံုၾကည္မႈမရႏိုင္ရင္.. စားသံုးသူစိတ္ထဲမေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ 

စားသံုးသူစိတ္ထဲမေရာက္ႏိုင္ရင္ ..ဘရန္းတစ္ခု ဘယ္လိုျဖစ္

လာႏိုင္မပါ့မလဲ။

ဒါေၾကာင့္ .. ေၾကာ္ျငာမယ့္ အစား .. ပ်ံ ့ႏွံ ့ေစပါ။  

အိုုငဒ္ယီာ (၃၀) ေၾကာျ္ငာမယ့္အစား ပ်ံ ႏ့ွံ ေ့စပါ။ 



ပ်ံ ့ႏွံ ့မႈ ဆိုတာ အင္မတန္ အစြမ္းၾကီးပါတယ္။ 

ပ်ံ့ႏွံ ့သြားတ့ဲ သတင္း ဆိုတာ၊ မပ်ံ့ႏွံ ့တ့ဲသတင္းထက္ သက္ေရာက္မႈ ၾကီးမားပါတ

ယ္။ ပ်ံ့ႏွံ ့သြားတ့ဲ အိုင္ဒီယာဆိုတာ သက္ေရာက္မႈၾကီးမားပါတယ္။ ပ်ံ့နွံ သြားတ့ဲ ေ

ရာဂါ ဆိုလဲ သက္ေရာက္မႈၾကီးမားပါတယ္။ ပ်ံ့ႏွံ ့ျခင္းမပ်ံ့ႏွံ ့ျခင္းဆိုတာ ကူးစက္ႏို

င္စြမ္း ဆိုတ့ဲ အရာေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ကူးစက္ႏိုင္စြမ္းဆိုတာ တစ္

ဦးကေန အျခားတစ္ေယာက္ကို ေျပာျပညြန္းဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ကိုယ့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ကို ေစ်းကြက္ထဲခ်ျပရာမွာ ကူးစက္ႏိုင္စြမ္းရိွေအာင္ဘယ္

လိုလုပ္မလဲစဥ္းစားပါ။ ကိုယ့္အုိင္ဒီယာကို ေစ်းကြက္ထဲခ်ျပရာမွာ ကူးစက္ႏိုင္စြ

မ္းရိွေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ စဥ္းစားပါ။ 

ကူးစက္ႏိုင္စြမ္းရိွေလေလ.. ပ်ံ့ ႏွံ ့ေလေလ။ ပ်ံ့ ႏွံ ့ေလေလ.. အေၾကာင္းအရာတစ္

ရပ္က ေပါက္ေျမာက္ေလေလျဖစ္ျပီး ၊ ေပါက္ေလေလ ေစ်းကြက္ေ၀စုရရိွေလေ

လျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ံံႏွံ ့ျခင္း အတြက္ ကူးစက္ႏိုင္စြမ္းကို ျဖစ္ေပၚေစတ့ဲ အေၾ

ကာင္းအရာ (၆) ခ်က္ကို ဗြီဒီယိုမွာ မွ်ေ၀ထားပါတယ္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္



လပုင္နး္တေူတြမာ်းလာတဲ့ ဒေီန ေ့ခတ ္အငတ္ာနကစ္းီပြားေရးနယပ္ယမ္ာွ.. 
Think Better ပိုေကာငး္ေအာင ္လပုဖ္ို စ့ဥး္စားတာထက.္.
Think Different မတညူကီြျဲပားျခားနားေအာငလ္ပုဖ္ို ပ့ိုလိုအပလ္ာျပးီ..
Think Unique တနဖ္ိုးရိွစြာ သးီျခားကြထဲြကျ္ခငး္ ဆိုတာ .. 
ဘရနး္တစခ္ျုဖစဖ္ို အ့လိုအပဆ္ံုး လကၡဏာတစရ္ပျ္ဖစလ္ာပါတယ။္ 
တနဖ္ိုးရိွစြာ သးီျခားကြထဲြကျ္ခငး္ဆိုတာ ..
ဒေီန ေ့ခတရ္ ဲ ့New Quality အရညအ္ေသြးသစတ္စခ္ ုပါပဗဲာ်။

မာသင္


