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6 ปลูกต้นธุรกิจ

คนส่วนมาก 

นึกอยากจะทำาอะไร ก็กระโดดไปทำาทันที

หนังจีนโบราณมักจะพูดเสมอว่า “ท่านอย่าวู่วาม”

เป็นการเตือนเพื่อนๆ ว่า “อย่าผลีผลามทำาอะไรอย่างใจร้อน”

การคิดจะ “ทำาการใหญ่” หรือ “ทำางานยิ่งใหญ่” 
ต้องอาศัย 

“ความรัดกุม + ความรอบคอบ + ความรู้พื้นฐาน”

เดินหมากรุก...เมื่อพร้อม
เดินหมากล้อม...เมื่อเก่ง
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7ดำ รงค์ พิณคุณ

เมื่อขาด “ความรู้” จงอย่าริทำาธุรกิจ

เมื่อไม่พร้อมเล่นหมากรุก 

จงอย่าเริ่มเดินตัวแรก
เพราะการเล่นหมากรุกต้องอาศัยความรอบคอบ

และ ต้องอาศัยเวลา

หากเรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มเดินหมากตัวแรก

จงอย่าผลีผลามเดิน เพราะท่านอาจจะต้อง

ยกเลิกกลางคัน และ สิ่งนั้นคือ 

สิ่งที่คนแพ้ทำากันบ่อยๆ นั่นคือ

“การล้มเลิก”

เมื่อไม่มีความรู้ในการเดินหมากล้อม

จะเดินหมากล้อมชนะได้อย่างไร

ในเมื่อ กฎเหล็กของหมากล้อม 

คือ

การไม่คิดจะเอาชนะ จึงจะสามารถชนะได้

เมื่อไรที่คิดจะเอาชนะคู่ต่อสู้ 

เมื่อนั้นท่านอาจจะปราชัย

ศึกสำาคัญ

ศึกแรก  คือ  ตัวเราเอง
เมื่อไรที่เราพร้อมเท่านั้น จึงจะถึงเวลาที่ 

“เราเดินหน้า”
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8 ปลูกต้นธุรกิจ

ทำ เม่ือพร้อม
เมื่อไม่พร้อม...จงอย่าทำ 

การเดินทาง ต้องม.ี..ก้าวแรก
บันได ต้องม.ี..ขั้นแรก

อ่านหนังสือ ต้องม.ี..บทแรก
ทุกชีวิต ต้องม.ี..ครั้งแรก
ถึงแม้ว่าจะทำ สิ่งนั้นเป็นครั้งแรก...

“เราก็ต้องพร้อมก่อน...ลงมือทำ ”   

นักกีฬาระดับโลก ต้องผ่านการฝึกซ้อมให้ฟิต 100 เปอร์เซ็นต์ก่อนลงแข่ง

ก่อนที่จะแข่ง หรือ ทำางานอะไร เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อน

นักธุรกิจ + นักเรียน + นักกีฬา + นักดนตรี

ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะลงแข่ง
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DAMRONG PINK OO N

WORK
Experience is 
Worth more 
than what 
you get from
university

ประสบการณ์ในการทำ งาน ให้เรามากกว่าใน วิชาจากรั้วมหาวิทยาลัย 
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10 ปลูกต้นธุรกิจ

อากาศ จับไม่ได้

โอกาส เราคว้ามันได้

สำาหรับบางคนอาจจะได้รับ โอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิต

บางคนอาจจะได้รับ โอกาสหลายครั้ง แต่ทำาไม่สำาเร็จ

แต่บางคนอาจจะ ไม่เคยได้รับโอกาสเลย...สักครั้งเดียว

มีคนมากมาย...ปล่อยโอกาสหลุดมือไป

แต่ถ้าคุณเป็น “นักล่าโอกาส”

ขอร้อง...จงอย่าปล่อยให้ โอกาส หลุดมือไป

อากาศ เป็นของ คนทั่วไป
โอกาส เป็นของ นักล่าโอกาส
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11ดำ รงค์ พิณคุณ

กฎในการเริ่มต้นธุรกิจ มีอยู่ 2 ข้อ
กฎข้อที่ 1 ของการทำาธุรกิจ คือ

“ทุกอย่าง คือ โอกาส” 

กฎข้อที่ 2 คือ

“หากคุณมองไม่เห็นโอกาส
ให้ย้อนกลับไปดูที่ข้อ 1”

สำาหรับนักไต่เขา 
ข้างหน้ามีแต่ก้อนหินผา ไม่มีอะไรให้จับ

แต่สิ่งที่ต้องทำา คือ การปีนขึ้นข้างบน

ในเมื่อทุกอย่างไม่ได้ถูกก่อสร้างให้เป็น “บันได” 

เตรียมไว้ให้เราปีนได้อย่างง่ายๆ

ดังนั้น การปีนเขา ต้องเตรียมให้พร้อม 

และต้องคำานึงถึงปัญหา...ก่อนออกเดินทาง

เพราะว่า...เราต้องเตรียมสิ่งของไว้

เผชิญหน้ากับปัญหานั้น

อากาศ มีอยู่ทั่วไป

ส่วน โอกาส มีเฉพาะ บางคนเท่านั้นที่จะ มองเห็น
เมื่อไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็น ก็ยิ่งเป็น

“โชคดีของเรา” ที่เรามองเห็นก่อนคนอื่น
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12 ปลูกต้นธุรกิจ

บ้านหลังเก่า

อาจจะนำามาดัดแปลงให้เป็น ร้านกาแฟคลาสสิค ได้

หรือ ปรับมาเป็น โรงแรมบูติค ได้

รถยนต์คันเก่า

อาจจะนำามาทำาให้เป็น รถโบราณ 

ที่มีราคาในความโบราณของตัวเองได้

ภาพยนตร์เก่า

มีเอกลักษณ์ในความเป็น หนังเก่า 

ที่ภาพยนตร์รุ่นใหม่เลียนแบบไม่ได้

ในประเทศที่นิยมแฟชั่น

หากเรามีความสามารถในการออกแบบ เสื้อผ้าแฟชั่น 

นั่นแหละ คือ โอกาสอย่างงาม ที่เราต้องแสดงออกมา

ประเทศที่ไม่มีอาหารไทย

หากเรามีความสามารถในการทำา อาหารไทย 

นั่นแหละ คือ โอกาสอย่างงาม ที่เราต้องแสดงฝีมือในการทำาอาหาร

เมืองที่ไม่มีช่างซ่อมรถยนต์

หากเรามีความสามารถในการ ซ่อมรถยนต์ 

นั่นแหละ คือ โอกาสอย่างงาม ที่ดีที่สุดที่เราต้องรีบไขว่คว้าเอาไว้
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DAMRONG PINK OO N

sometimes
you win,
sometimes
you lose

บางครั้ง เราก็ชนะ และ บางครั้ง เราก็แพ้
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14 ปลูกต้นธุรกิจ

อย่าแปลกใจที่ตนเองมี “จุดอ่อน”
เพราะทุกคนมีจุดอ่อนด้วยกันทั้งนั้น 

แต่การเอาชนะเกมธุรกิจ ต้องอาศัย “จุดแข็ง” เท่านั้น

ดังนั้น จงอย่ากังวลเรื่องจุดอ่อน

แต่ควรจะต้องนั่งทบทวนเรื่อง...เรามีจุดแข็งอะไรบ้าง

แล้วใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ช่วงชิงความได้เปรียบเชิงธุรกิจให้ได้ก่อน

สำ รวจ จุดแข็ง ของ ตนเอง...แล้วรีบใช้มัน

ก่อนที่ คนอื่น จะมองเห็น จุดอ่อน ของ เรา
...แล้ว โจมตีจุดอ่อน ของเรา

3

ต
ัว
อ
ย
่าง




