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สวัสดีปใี หม่ครับ พีน่ อ้ งซัคเซสมอร์ทร่ี กั ทุกท่าน

ทักทายกันฉบับนี้ ตรงกับเดือนมกราคม 2564 เป็นช่วงเวลาแห่งการ
เริ่มต้นเกมใหม่ของชีวิต เป็นช่วงเวลาที่เราต่างก็ ได้หยุดพักผ่อน ได้
หยุดท่องเทีย่ ว หรือไม่ก็ใช้เวลาทบทวนชีวติ ในปีทผ่ี า่ นมาบ้างแล้ว
ดังนัน้ ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจึงเหมาะอย่างยิง่ ทีจ่ ะวางแผน หรือทบทวน
แผนทีแ่ ต่ละท่านจะใช้เดินทางไปสูเ่ ป้าหมายประจำ�ปี 2564 กัน พร้อม
รึยงั ครับ ถ้าพร้อมแล้ว มาทบทวนกันเลยนะครับ...

ในปีน้ที ่านได้วางเป้าหมายการบรรลุผลในแต่ละด้านต่อไปนี้ ไว้ ใน
ระดับไหน โดยให้วดั จากคะแนนเต็ม 10 คิดว่าจะเพิม่ จากปีทแ่ี ล้ว
จนได้คะแนนกีค่ ะแนน ดังนีค้ รับ
• ด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจ ระดับความแข็งแรง ความ
คล่องแคล่วว่องไว ความอึดของร่างกาย อีกทั้งความสงบของจิตใจ
การมีความหวังในชีวติ และการมีไฟในการยืนหยัดพิชติ เป้าหมาย
• ด้านการเงิน ระดับความสามารถทางการเงินที่จะรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายของตัวเองและของครอบครัว การมีสภาพคล่องที่ดี ระดับเงิน
เก็บเพื่อความมัน่ คงและการลงทุนทีจ่ ดั การความเสีย่ งได้เพื่อต่อยอด
• ด้านการงานหรือธุรกิจซัคเซสมอร์ การงานมีความมัน่ คง มีความ
ก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้ดหี รือวางเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ
ซัคเซสมอร์ ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งถึงสามตำ�แหน่งเข็ม รวมทั้งการ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องของจำ�นวนคนในองค์กร
• ด้านความรูแ้ ละความสามารถ วางเป้าหมายในเรื่องการพัฒนาตน
เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถและภาวะผูน้ �ำ ทีจ่ �ำ เป็นต้องมีกอ่ น
เพื่อเป็นปัจจัยต้นเหตุในการสร้างธุรกิจให้เติบโต

สาส์นจากผู้บริหาร

• ด้านทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งการสร้างเพิม่ ไม่วา่ จะเป็นบ้าน ทีด่ นิ
คอนโดมิเนียม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หุน้ บริษทั หรือเงินเก็บ
• ด้านครอบครัว คุณจะมีสว่ นในการเป็นคนสำ�คัญ ในการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของครอบครัวมากน้อยแค่ไหน การดูแลคนในครอบครัว
ความสัมพันธ์ ความสุขและการใช้เวลาทำ�กิจกรรมร่วมกัน จะสามารถ
บริหารให้อยู่ในระดับไหน
ในแต่ละไตรมาสและแต่ละเดือน ท่านตั้งเป้าหมายว่าจะมีความ
สำ�เร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์ทร่ี ะดับไหน
เวลาในแต่ละปีผา่ นไปรวดเร็วมาก การตัง้ เป้าหมายให้ชดั เจนในแต่ละ
ช่วงเวลามีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งยวดที่จะช่วยทำ�ให้คุณมุ่งไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดความน่าจะเป็นในการหลงทางของคุณ ดังนัน้
คุณจึงต้องมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน ทัง้ รายเดือน รายไตรมาสและประจำ�ปี
ทุก ๆ เป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ คุณจะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างและต้องมี
ความรู้ ความสามารถและทรัพยากรอะไรบ้าง จึงจะเอาชนะมันได้
ทุก ๆ การเติบโตล้วนแล้วแต่มคี วามท้าทาย ดังนัน้ คุณจึงจำ�เป็นต้อง
ยกระดับความเก่งในการทำ�งาน รวมทั้งความเก่งในการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด จึงจะฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายได้
คุณจะมีวิธีอย่างไรในการ "ฟื้นฟูพลัง" ให้ยืนหยัดสู้ต่อในยามที่
อยากจะหยุด
ทุก ๆ คนล้วนมีโอกาสทีจ่ ะเกิดอารมณ์อยากจะหยุด อยากจะถอยได้
เสมอ แต่คนสำ�เร็จต่างจากคนล้มเหลว เพียงแค่เขารูว้ ธิ กี ระตุน้ ตัวเอง
ให้ไปต่อได้ ในขณะทีค่ นทัว่ ไปหยุด

นี่เป็นของขวัญปีใหม่ทางด้านความคิด ที่จะส่งเสริมให้คุณ
กลายเป็นมนุษย์เงินล้าน ขอให้คณ
ุ ส่งมอบของขวัญปีใหม่น้ีให้แก่ตวั เอง
และคนทีค่ ณ
ุ รักด้วยครับ เพราะหากคุณได้ไปคิดต่อจนได้ค�ำ ตอบทีถ่ ูก
สำ�หรับคุณ คุณจะเป็นคนที่สำ�เร็จมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน
ขอส่งพลังให้ทุกท่านเปี่ยมพลังตั้งแต่ต้นปี เพื่อเป็นเจ้าของชีวิตที่มี
ความหมายต่อชีวิตผู้อื่นอีกหลักล้าน ๆ คนนะครับ

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

CONTENTS

GREETING 03

นิตยสารซัคเซส : ปีที่ 8 ฉบับที่ 46 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

นิตยสารราย 2 เดือนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มหาชน)
ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์

4812 18 -

20 22 24 26 28 29 30 -

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มหาชน)

Activity Update
Cover Story : ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา
ในปี 2020

Info Overseas : SCM ในต่างประเทศ
ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Q&A : ถาม-ตอบ

ทำ�ไมต้อง ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม "Hair Hinic"

Guide Tip :

SCM INCENTIVE TRIP เที่ยวสุดฟินกับซัคเซสมอร์

Health & Beauty :
โรค "ผมร่วง"

More Being :

วิธีป้องกัน...ไม่ ให้ผมร่วง ต้องดูแลผมอย่างไร?

More Guru :

5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐาน...สู่ชัยชนะ (ตอนที่ 2)

Successmore Leadership Academy (SLA) :
7 ขั้นตอนการสร้างองค์กร Agile สำ�หรับผู้นำ�

ตารางงาน :

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944, www.successmore.com, e-mail : support@successmore.com

คณะกรรมการบริษทั

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอง้ิ ค์ จำ�กัด (มหาชน)

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศษิ ฐพร

นายแพทย์สทิ ธวีร์ เกียรติชวนันต์

นายนพกฤษฏิ์ นิธเิ ลิศวิจติ ร

ผศ.ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร

ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการบริษทั / รองประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
รักษาการผูอ้ �ำ นวยการสายงานการตลาด

รองประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการ
บริหาร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

BOARD OF DIRECTORS (Successmore Being Public Company Limited)

นายสหศักย์ ศรีสรรพางศ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์
กรรมการ

ดร.วิจติ ร เตชะเกษม
กรรมการอิสระ

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่...กับขีดสุดของขุมพลังแห่งแรงบันดาลใจ...สู่
ความสำ�เร็จ THE SUCCESS ครัง้ ที่ 19 ณ ศูนย์การค้า Show DC พระราม 9

จัดหนัก จัดเต็ม ครบเครื่องทุกอารมณ์! นำ�โดย นายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ประธาน
กรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีม่ าตอกย้�ำ
ความเชื่อมัน่ บนเส้นทางแห่งความสำ�เร็จทีช่ อื่ ว่า "ซัคเซสมอร์" พร้อมระเบิดพลังแห่งแรง
บันดาลใจและเจาะลึกถึงแก่นแห่งการสร้างความสำ�เร็จ

ตามด้วยผูส้ ร้างแรงบันดาบใจสูค่ วามสำ�เร็จ

คุณณัฐธีร์ เอกอัครจิรธรณ์ นักธุรกิจตำ�แหน่ง CROWN DIAMOND และคุณณัฐพล ปัน้ ทับทิม
นักธุรกิจตำ�แหน่ง SAPPHIRE ในหัวข้อ BE YOUR BEST VERSION ไม่จ�ำ เป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่
เป็นเวอร์ชน่ั ทีด่ ที ส่ี ดุ ในแบบฉบับของคุณ! คุณวิชยั ชยมัน่ คงชัย นักธุรกิจตำ�แหน่ง DIAMOND และคุณ
วันดี พูลเกลีย้ ง นักธุรกิจตำ�แหน่ง SAPPHIRE กับเรื่องราวชีวติ สปิรติ นักสู้ ผู้ไม่เคยย่อท้อชะตาชีวติ ของ
ตัวเอง FIGHTING SPIRIT “ต้องสูจ้ งึ จะชนะ”
คุณกัญญารัตน์ เกตุพบิ ลู ย์ นักธุรกิจตำ�แหน่ง BLUE DIAMOND และคุณธัญญรัตน์ ภูวรัฐภานุพฒ
ั น์
นักธุรกิจตำ�แหน่ง EMERALD ผูม้ าพร้อมพลังแห่งความมุง่ มัน่ ใน THE POWER OF FOCUS
แนวคิดปลุกพลังทีจ่ ะสร้างความมุง่ มัน่ และเพิม่ ศักยภาพความคิดให้คณ
ุ สามารถ FOCUS ได้ถกู ต้อง
คุณสว่าง หลางหลี นักธุรกิจตำ�แหน่ง CROWN DIAMOND คุณสมพล ทองขุนดำ� นักธุรกิจตำ�แหน่ง
BLACK DIAMOND และคุณพัทข์ นาคาอัครบดินทร์ นักธุรกิจตำ�แหน่ง BLUE DIAMOND กับ วิถสี ู่
ความไม่ธรรมดา UNCOMMON WAY ด้วยแนวคิดทีว่ า่ ทุกคนสามารถมีชวี ติ ที่ไม่ธรรมดาได้ ด้วยการ
สร้างจากวิถที แ่ี ตกต่างจากคนทัว่ ๆ ไป
คุณวรุตม์ บริบรู ณ์ชยั ศิริ นักธุรกิจตำ�แหน่ง BLUE DIAMOND คุณธเนศ ปิน่ มณี นักธุรกิจตำ�แหน่ง
RUBY และคุณอาภาพรรณ ทองจันทร์ นักธุรกิจระดับ PEARL มาพร้อมความรูด้ ี ๆ เจาะลึกผลิตภัณฑ์
SUCCESSMORE ใน PRODUCT KNOWLEDGE เผยแก่นแท้แห่งความสำ�เร็จทัง้ ด้านสุขภาพ
ผลผลิตการเกษตร และความมัน่ คงในชีวติ

เรียกเสียงกรีด๊ หน้าเวที ด้วยการ SURPRISE เปิดตัว BRAND AMBASSADOR คนใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์ โปรตีน ALL PRO และ HY PRO คุณมิกกี้ - นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร

พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ HAIR HINIC นวัตกรรมเซรัม่ บำ�รุงผม ผสานศาสตร์แห่งภูมปิ ญั ญา
สมุนไพรไทย ตอบโจทย์การดูแลเส้นผมแบบล้�ำ ลึก ด้วยคุณสมบัตสิ ดุ ปัง 4 ประการ กระตุน้ ผมเกิด
ใหม่ปกป้องการหลุดร่วงของเส้นผมพร้อมบำ�รุงรากผมให้แข็งแรง เงางาม ตอบโจทย์การดูแลเส้นผมแบบ
ถูกจุด จบครบในขวดเดียว การันตีดว้ ยรางวัลระดับโลก จากเกาหลีและฝรัง่ เศส

ซัคเซสมอร์ ลงพืน้ ทีส่ ง่ กำ�ลังใจให้ผปู้ ระสบ
อุทกภัยภาคใต้

สายธารน้�ำ ใจซัคเซสมอร์...สูอ้ ทุ กภัยภาคใต้ >>

นำ�โดย นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ร่วมกับ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์ มอบถุงยังชีพ จำ�นวน 1,000 ถุง
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่
ณ ตำ � บลแม่ เ จ้ า อยู่ หั ว อำ � เภอเชี ย รใหญ่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
บริษทั ฯ ขอขอบคุณนักธุรกิจทุก ๆ ท่าน ทีร่ ว่ มแบ่งปันน้�ำ ใจ
ให้แก่พ่ีน้องที่ ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ ทั้งการ
บริจาคเงิน การร่วมเป็นจิตอาสา สละแรงกายแรงใจ
ช่วยจัดเตรียมถุงยังชีพกันอย่างเต็มที่ กิจกรรมทีง่ ดงาม
ในครัง้ นีน้ บั เป็นหนึง่ ในเจตนารมณ์ของการส่งมอบคุณค่า
สูส่ งั คม หรือ “The Power of Sharing” ตามปณิธาน
ของบริษทั ฯ สะท้อนถึงแก่นสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจของ
ซัคเซสมอร์ทม่ี งุ่ มัน่ สร้างคุณค่าสูส่ งั คม
พวกเราชาวซัคเซสมอร์ ภูมิใจที่ได้ช่วยซับน้ำ�ตา ให้
พี่น้องภาคใต้ และดีใจที่ได้ยินเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ ที่ขอบคุณบริษัทฯ
และเพื่อน ๆ นักธุรกิจที่ไม่นง่ิ ดูดายต่อความทุกข์ยากของ
พีน่ อ้ ง ดังความในใจตอนหนึง่ ของผูป้ ระสบภัย...
“ขอขอบคุณผูบ้ ริหารทัง้ 2 ทัง้ พีห่ มอ สิทธวีร์ ทีแ่ ม้งาน
จะแน่นแค่ไหน แต่พอทราบข่าว ก็บินตรงมามอบถุง
ยังชีพ มาให้ก�ำ ลังใจกับพีน่ อ้ งด้วยตนเอง แม้ระยะทาง
จะไกล การเดินทางไปในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะเป็นไปด้วยความ
ยากลำ�บาก แต่พห่ี มอก็บกุ ลุย ไปมอบถุงยังชีพให้ถงึ ที”่
ดี ใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัวซัคเซสมอร์
เพราะครอบครัวทีอ่ บอุน่ นี้ ทำ�ให้เข้าใจคำ�ว่า
“พลังแห่งความสำ�เร็จ...
...มาจากพลังแห่งการแบ่งปัน”
ขอขอบคุณ CEO นพกฤษฏิท์ ถ่ี งึ แม้จะติดงาน WHY ก็
ยังส่งพลัง และส่งกำ�ลังใจไปให้อย่างเต็มที่ รูส้ กึ ซาบซึง้
ใจทีเ่ วลาเรามีทกุ ข์ ครอบครัวซัคเซสมอร์ก็ไม่เคยทิง้ กัน
ขอบคุณทีมผูน้ �ำ และทีมงานทุกคนทีม่ นี �ำ้ ใจให้แก่กนั
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บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (แปรสภาพ

เป็นบริษทั มหาชนจำ�กัด ในปี 2562) เพื่อดำ�เนินการธุรกิจแบบเครือข่ายทีม่ นั่ คงและเป็นธรรม
โดยให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพระดับดีเยี่ยมและ
มาตรฐานสูงจากทั่วทุกมุมโลก
ด้วยแผนธุรกิจแบบไซเคิลแมทชิง่ ซึง่ เป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนทีเ่ ป็นนวัตกรรมแห่งยุค
ที่ส่งผลให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและไร้ขีดจำ�กัดตามแรง
ปรารถนา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน เพื่อให้
ก้าวสูก่ ารเป็นนักธุรกิจทีป่ ระสบความสำ�เร็จ บรรลุเป้าหมาย ทัง้ ทางด้านการเงิน การมีสขุ ภาพ
ที่ดีและมีความสุข โดยผ่านกระบวนการของการเรียนรู้และลงมือทำ� เติบโต เฉลิมฉลองและ
แบ่งปัน

กิจกรรมทีผ
่ า่ นมา
SUCCESSMORE

"
สวัสดีนักธุรกิจทุกท่าน ต้อง
ขอเกริน่ ก่อนว่า ปี 2020 ทีเ่ รา
ต่างล้มลุกคลุกคลานมาตลอด
ทั้งปี มีเรื่องที่น่าท้าทายและ
เรื่องทีห่ นักหน่วงได้ผา่ นพ้นไป
คอลัมน์นเ้ี ลยขอประมวลภาพ
กิจกรรมบางส่วนตลอดทั้งปี
ในปี 2020 ทีผ่ า่ นมามีกจิ กรรม
อะไรบ้าง มาให้ชมกัน...

"

ปี 2020

COVER STORY

กิจกรรมทีผ
่ า่ นมา

SUCCESSMORE

ปี 2020
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กิจกรรมทีผ
่ า่ นมา

SUCCESSMORE
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ปี 2020

ปี 2020

บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)
ซึง่ เป็นกิจกรรมทีเ่ ราภาคภูมใิ จทีส่ ดุ ของ
ปี 2020 ก็คอื บริษทั เข้าตลาดหลักทรัพย์เป็น
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอง้ิ ค์ จำ�กัด (มหาชน)
ทีส่ ร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน พร้อมสะท้อน
ความความแข็งแกร่งทางธุรกิจของ SCM ที่
เป็นหุน้ Network Marketing แบรนด์ไทย
แห่งแรกทีเ่ ข้าเทรดใน SET
"เราไม่หยุดยัง้ การพัฒนา เพื่อความสำ�เร็จ
ทีย่ ง่ั ยืนของทุกคนที่ SCM"

สุดท้ายนี!้ ในปี 2020 นี้
บริษทั มีผลิตภัณฑ์อะไรทีน่ า่ สนใจมาบ้าง...
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กิจกรรมทีผ
่ า่ นมา

SUCCESSMORE

ปี 2020

และในปี 2020 นี้ บริษัทได้ผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจเลือกใช้สินค้า
ได้ครอบคลุมในชีวติ ประจำ�วันมากขึน้ พร้อมกันนี้ บริษทั
ยังคงเร่งพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างเครือข่ายผูบ้ ริโภคทีแ่ ข็งแรงในอนาคตแน่นอน...
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SCM ยอดส่งออกต่างประเทศเติบโต!!

ตอกย้ำ�ความเป็นผู้น�ำ ด้วยสินค้าคุณภาพ มาตราฐาน
ระดับ World Class
ตัวแทนจำ�หน่าย SCM ต่างประเทศคึกคัก ให้การตอบรับสินค้า SCM เป็นอย่างดี เพราะสินค้ามีมาตรา
ฐานและรางวัลการันตีมากมาย ผูน้ �ำ ต่างประเทศเร่งขยายตลาดเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศ
กัมพูชา ล่าสุดประสบความสำ�เร็จในระดับตำ�แหน่ง CROWN DIAMOND เป็นรหัสแรกเรียบร้อย ด้วยระบบ
ฟังก์ชนั่ การทำ�งานเป็นทีมเวิรค์ ด้วยสินค้าทีต่ อบโจทย์ตลาดเป็นอย่างดี ทำ�ให้ปที ีผ่ า่ นมาประเทศกัมพูชา
สร้างยอดขายได้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มธุรกิจเมื่อปี 2016
เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวแทน
จำ�หน่าย SCM ประเทศกัมพูชา ได้ลยุ ขยาย
สาขาแบบเต็มรูปแบบไปยัง "จังหวัดกำ�ปง
จาม" ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2021 เพื่อรองรับการขยายทีมของ
สมาชิกและการส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่ ให้ผู้นำ�
กัมพูชาทุกท่านได้ทำ�ภารกิจ เปลี่ยนแปลง
ชีวติ ของผูค้ นหลักล้านคนให้เป็นจริงได้อย่าง
ดีเยีย่ ม!!
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ผลิตภัณฑ์เซรัม่ บำ�รุงผม...แฮร์ ไฮนิค

1
2
3
4

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic คืออะไร
เป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาสูตร ประกอบด้วยสุดยอดนวัตกรรม
ที่ได้รับรางวัลการันตีระดับสากล 2 รายการ คือ FIR Water และ DarkenylTM จาก
ประเทศเกาหลีและประเทศฝรั่งเศส ผสานศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสมุนไพรของไทยเพื่อ
ผลลัพธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำ�รุงเส้นผม ดูแลเส้นผมที่เกิดใหม่ ช่วยให้เส้นผม
ดกดำ�แข็งแรงและเงางาม

ปัจจัยที่ทำ�ให้เส้นผมขาดหลุดร่วง เกิดจากปัจจัยใดได้บ้าง
•
•
•
•

กรรมพันธุ์
ดัด ยืด ย้อม กัดสีผมบ่อยเกินไป
แสงแดด รังสียวู แี ละมลพิษ
การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่

•
•
•
•

ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับสภาพผม
ขาดสารอาหารทีส่ �ำ คัญต่อเส้นผม
ปัญหาสุขภาพและผลข้างเคียงจากยาบางชนิด
ความเครียดหรือการนอนดึก

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic มีจุดเด่นอะไรบ้าง
• Stimulate (กระตุน้ ) ด้วยสารสกัดจากกระดูกอ่อนของจมูกปลาแซลมอนช่วยกระตุน้
การเจริญของเส้นผม
• Still (คงอยู)่ ด้วยสารสกัดจากพืชตระกูลสน ช่วยกระตุน้ การสร้างเม็ดสีของรากผม
ทำ�ให้ผมดำ� ชะลอการเกิดผมหงอกของผมที่เกิดใหม่ ช่วยลดปัญหาผมหงอก
• Strong (แข็งแรง) ด้วยสารสกัดจากใบหมี่ มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อราบนหนังศีรษะ ช่วย
ลดผมขาดหลุดร่วง ทำ�ให้รากผมแข็งแรง
• Shine (เงางาม) ด้วยสารสกัดจากใบบัวบก ช่วยบำ�รุงเส้นผมและหนังศีรษะ ทำ�ให้
ผมดำ�เงางาม

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic มีส่วนประกอบอะไร
ที่ ได้รับรางวัลบ้าง
ส่วนประกอบที่ ได้รบั รางวัล คือ
• นวัตกรรม FIR Water จากประเทศเกาหลี ในงาน Seoul International Invention
Fair 2018
• DarkenylTM สารสกัดจากพืชตระกูลสน จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับรางวัล
Winner Active Ingredient, Best Hair Care Ingredient ในงาน Incosmetic
Global Innovation Zone ประเทศฝรัง่ เศส และเอเชีย ปี 2018 - 2019
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5
6
7

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic มีจุดเด่นที่แตกต่าง
จากแบรนด์อื่นอย่างไร
ผลิตภัณฑ์เซรัม่ บำ�รุงผม Hair Hinic เป็นการนำ�สุดยอดสารสกัดเด่นทีแ่ ตกต่างจาก
แบรนด์อนื่ โดยมีสารสกัดจากกระดูกอ่อนของจมูกปลาแซลมอน (CS-Proteoglycans)
จากประเทศเกาหลี เป็นโปรตีนทีเ่ ลียนแบบผิวหนังของคน ทีช่ ว่ ยยืดวัฏจักรของเส้นผม
ช่วง Anagen หรือระยะเจริญเติบโตทีม่ ปี ระสิทธิภาพทำ�ให้รากผมแข็งแรง จึงทำ�ให้
เส้นผมหนาและแข็งแรง พร้อมนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการันตีระดับสากล 2 รายการ
คือ นวัตกรรม FIR Water จากประเทศเกาหลี ที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
บนหนังศีรษะให้ดขี น้ึ โดยได้รบั รางวัลในงาน Seoul International Invention Fair 2018
และสารสกัดจากพืชตระกูลสน (DarkenylTM) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยกระตุน้
การสร้างเม็ดสี Melanin (เมลานิน) ของรากผม ทำ�ให้ผมดำ�ยังคงอยู่ ลดปัญหาผมหงอก
โดยได้รบั รางวัล Winner Active Ingredient, Best Hair Care Ingredient ในงาน
Incosmetic Global Innovation Zone ประเทศฝรัง่ เศสและเอเชีย

ควรใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic ช่วงเวลาไหน
ถึงจะเห็นผลดีที่สุด
ควรใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม่ บำ�รุงผม Hair Hinic เป็นประจำ�ทุกวัน วันละ 2 ครัง้ เช้าและ
เย็นหลังจากสระผมหรือช่วงเวลาทีต่ อ้ งการ โดยการฉีดสเปรย์นวดคลึงให้ทว่ั หนังศีรษะ
ประมาณ 2-3 นาที เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณรากผม เพื่อให้สาร
สำ�คัญถูกดูดซึมเข้าสู่หนังศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม่ บำ�รุง
ผม Hair Hinic อย่างต่อเนื่องจึงสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ดที ส่ี ดุ

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic นานแค่ ไหน
จึงจะเริ่มเห็นผล
จะเริม่ เห็นผลหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ครบ 1 เดือนขึน้ ไป ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ปัญหาเส้นผม
ของแต่ละบุคคล
1 ขวด (35ml) = 1 เดือน ผมหลุดร่วงน้อยลง ผมเริม่ งอกขึน้ ใหม่ เริม่ มีไรผมขึน้ มา
2 ขวด (70ml) = 2 เดือน ผมขึน้ ใหม่อย่างชัดเจน ผมหนาและแข็งแรงขึน้ ผมทีข่ น้ึ
ใหม่ดกดำ�อย่างชัดเจน
หมายเหตุ : ระยะเวลาในการใช้ตอ่ ขวดขึน้ อยูก่ บั ปริมาณการพ่นสเปรย์ผลิตภัณฑ์เซรัม่ Hair Hinic ต่อครัง้ แนะนำ�ใช้
ผลิตภัณฑ์เซรัม่ Hair Hinic เป็นประจำ�อย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ทช่ี ดั เจน

8

ผู้ที่ ไม่มีปัญหาผมขาดหลุดร่วง ผมบาง สามารถใช้ผลิตภัณฑ์
เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic ได้หรือไม่
สามารถใช้ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เซรัม่ บำ�รุงผม Hair Hinic มีสารสกัดจากใบบัวบกและ
ใบหมี่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำ�รุงดูแลเส้นผมที่เกิดใหม่ ทำ�ให้ผมมีสุขภาพดี แข็งแรง
และเงางาม

• STIMULATE กระตุน้
• STILL คงอยู่
• STRONG แข็งแรง
• SHINE เงางาม

บอกลาผมบาง
ผมดูหนาและแข็งแรง
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SCM INCENTIVE TRIP

สัมผัสได้กบ
ั ความสุข รอยยิม
้ เสียงหัวเราะ ความรูส
้ ก
ึ ดี!!!

ของผูท้ เ่ี ดินทางไปกับ SCM INCENTIVE TRIP เทีย่ วสุดฟินกับซัคเซสมอร์!!! @เขาใหญ่ จำ�นวน 300 กว่าท่าน
มีอยู่จำ�นวนไม่น้อยที่พึ่งจะร่วมเดินทางท่องเที่ยวครั้งแรกกับซัคเซสมอร์ มอร์แมนขอชื่นชมทุก ๆ ท่านที่
ตั้งเป้าหมาย และส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุเป้าหมายไปฉลองความสำ�เร็จที่เขาใหญ่ได้

เมื่อจบทริปเขาใหญ่ก็มีทริปใหม่ เพื่อท้าทายพวก
เราให้ตั้งเป้าหมายในระดับถัดไป นั่นก็คือ SCM
INCENTIVE TRIP TO HUA HIN เปลี่ยนจาก
ท่องเที่ยวเขาไปเป็นชายทะเลที่มีหาดทรายสวยงาม
ที่หัวหินกัน มอร์แมนขอให้ทุกท่าน ส่งมอบคุณค่า
อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มี
สุขภาพทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ีให้มากทีส่ ดุ
มอร์แมนเชื่อว่า ทุกท่านสามารถที่จะประสบความ
สำ�เร็จไป Check-in ทีโ่ รงแรม Marriott Hua Hin ซึง่
เป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ทีม่ คี วามสวยงามอย่างยิง่
ไปชมแสงอาทิตย์ขน้ึ จากขอบฟ้า ดื่มด่�ำ กับบรรยากาศ
ชิลสุดฟินกับมื้ออาหารแสนอร่อยริมหาดทรายและ
ร่วมเต้นฉลองความสำ�เร็จสนุกสนานกันเต็มทีก่ บั ค่�ำ คืน
ปาร์ต้ีสุดพิเศษ พร้อมที่พักหลับสบายบนเตียงนอน
แสนอบอุน่ ...
วันนีเ้ พือ
่ ให้ทก
ุ ท่านมีภาพความฝัน สัมผัสความฟินแบบเบา ๆ ก่อน มอร์แมน จึงขอ
ขยายภาพความฝันให้กบ
ั พวกเราในฉบับนี้ ติดตามได้เลยครับ

MR. MORE MAN BY : GUIDE TIP

หั ว หิ น ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เป็ น เมื อ งแห่ ง ชายทะเลที่ มี ส ถานที่
ท่องเที่ยวสุดคลาสสิค ด้วยโลเคชั่นใกล้กรุงเทพฯ เดินทางเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น
จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวหัวหินมากมายในทุกสุดสัปดาห์ จุดเด่นของหัวหินคือ
มีชายทะเลทีท่ อดยาว ไกลสุดลูกหูลกู ตาทีต่ ดั กับเส้นขอบฟ้าและมีหาดทรายสีขาวสะอาด
ทีท่ อดยาวจนสุดสายตาเช่นกัน

แทมมารีน มาร์เก็ต ตลาดยอดฮิต
ของหัวหิน แหล่งรวมอาหารสตรีทฟูด้ อันเลิศรส
บนพื้นที่กว้างขวางที่จัดโซนอาหารและมุมนั่งรับ
ประทานอย่างเป็นสัดส่วน สามารถเดินเลือก
รับประทานอาหารอร่อย ๆ และเครื่องดื่มหลาก
หลายชนิดตามต้องการจนกว่าจะรับประทานไม่
ไหว พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีโฟคซองทีจ่ ะมา
ขับกล่อมขณะนัง่ รับประทานอาหารในบรรยากาศ
เย็นสบายเฉลิมฉลองความสำ�เร็จแบบเบา ๆ

Marriott Resort & Spa @หัวหิน

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ทีต
่ กแต่งเรียบง่าย
สไตล์ Contemporary ผสมกลิ่นอายความเป็น
ไทยขึ้นชื่อเรื่องความพรีเมียมมีอากาศเย็นสบาย
เพราะติดทะเล มีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง 22 ไร่ มีสระว่าย
น้�ำ สุดเจ๋ง ให้คุณได้อวดหุ่นสุดเป๊ะ โชว์ซิกแพค
กับร่องสิบเอ็ด ถึง 5 สระด้วยกัน โดยแต่ละสระออกแบบหลากหลาย คุณสามารถ
ลงเล่นน้�ำ ที่สระนี้แล้วย้ายไปสระโน้นได้อย่างมีความสุข
โรงแรมนีม้ คี รบครันด้วยสิง่ อำ�นวยความสะดวก ไม่วา่ จะเป็น Spa Fitness และ Kid
Club พร้อมบาร์ชลิ ๆ สำ�หรับสายปาร์ตท้ี ม่ี ถี งึ 2 จุด ทัง้ Big Fish and Bar และ Pool
Bar ด้านหน้าของโรงแรมมีพน้ื ทีข่ อง Marriott Cafe’ จุด Checkin ของสายโพสต์ Facebook อัพ Instragram ก็ตกแต่งอย่างสวยงาม หอมกรุ่นด้วยกลิ่นกาแฟและเครื่องดื่ม
หลากหลายให้คณ
ุ ได้เลือกสรร
ส่วนของเมนูอาหารเช้า ที่นี่ก็มีอาหารอร่อย ๆ ให้เลือกรับประทานหลากหลายมาก
ด้วยการรังสรรค์เมนูจาก Head Chef รสชาติอร่อยไม่แพ้มชิ ลินสตาร์เลยทีเดียว และ
อาหารเช้าจะอร่อยเพิม่ ขึน้ เพราะนัง่ รับประทานในห้องอาหารเช้าทีต่ ดิ ริมทะเล รับประทาน
อาหารไป ชมคลื่นกระทบฝั่งยามเช้าไปช่างมีความสุขจริง ๆ และไฮไลท์พิเศษสำ�หรับ
คนพิเศษ กับดินเนอร์สดุ หรูรมิ หาดด้วยเมนู Seafood สดใหม่ รับประทานกันแบบจุใจ
นั่งมองคลื่นกระทบชายฝั่ง ชมแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท่ามกลางสายลมที่สัมผัสตัว
เคลิบเคลิม้ ไปกับเสียงเพลงไพเราะเรียกว่า ฟินสุด ๆ คูณ 3 Supper gang กันเลยที
เดียว ต่อด้วย Ballroom Party กับวงดนตรีเต็มวง ทีม่ าพร้อมกับนักร้องชาย หนุม่ หล่อ
และนักร้องสาวสุด Sexy เพื่อให้ทกุ ๆ คน ได้วาดลีลาโยกย้ายสายสะโพกกันอย่างเต็มที่

วานา นาวา หัวหิน

สวนน้ำ � มาตรฐานระดั บ โลก ที่ ม าใน
คอนเซ็ปท์ “วอร์เตอร์ จังเกิล้ ” แห่งแรกในเอเชีย
มีให้คุณเลือกเล่นกว่า 20 ชนิด สะดุดตาด้วย
สีสนั สดใส แปลกตา แต่ความคูลทีพ่ กมาเต็ม ๆ
คือความหวาดเสียวที่จะทำ�ให้อะดรีนาลีนของ
คุณพลุง่ พล่าน ไม่วา่ จะเป็น สไลเดอร์ทย่ี าวทีส่ ดุ
ในประเทศไทยทีย่ าวกว่า 179 เมตร ยังมีสไลเดอร์
ตีลังกา 360 องศาแห่งแรกในเมืองไทย เรียก
ได้ว่ามันส์สุดเหวี่ยงกันไปเลยทีเดียว แต่ไม่ต้อง
กลั ว ว่ า จะไม่ ป ลอดภั ย เพราะสวนน้ำ� แห่ ง นี้มี
มาตรฐานระดับโลก พร้อมด้วยไลฟ์การ์ดกว่า
160 ชีวติ กระจายตามจุดต่าง ๆ ทัว่ สวนน้�ำ ทีท่ �ำ ให้
คุณอุน่ ใจได้อย่างแน่นอน

มอร์แมนขอเชิญทุก ๆ ท่านมาร่วมเติมเต็มประสบการณ์ชวี ติ ไปด้วยกันกับ SCM INCENTIVE TRIP TO HUA HIN เทีย่ วสุดฟินไปหัวหินในครัง้ นี้
และฉบับนีเ้ ป็นฉบับเริม่ ต้นปีใหม่ 2564 มอร์แมนก็ขออวยพรให้ทกุ ๆ ท่าน มีความสุข มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง มีพลังและแรงบันดาลใจทีเ่ ข้มแข็งพอในการส่ง
มอบคุณค่าเพื่อประสบความสำ�เร็จผ่านทริปหัวหินกับทุก ๆ ท่านครับ
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โรค ผมร่วง

ปัญหาสุขภาพทีส่ ง่ ผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกของคนในยุคปัจจุบนั

"

ปัญหาสุขภาพหลายอย่างในปัจจุบนั ส่งผลต่อรูปลักษณ์
ภายนอก หนึง่ ในเรื่องทีอ่ าจจะส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพ จนทำ�ให้
ขาดความมัน่ ใจนัน่ ก็คอื "ผมร่วง" จนทำ�ให้ศรี ษะล้าน หลายคน
พยายามหาสาเหตุของปัญหานี้ บางคนเลือกทีจ่ ะเปลีย่ นแชมพู
เพียงหวังว่าจะแก้ปัญหาผมร่วงได้ แต่เปลี่ยนไปหลายยี่ห้อผม
ก็ยงั ไม่หยุดร่วง โดยปกติหากใครมีผมร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อ
วัน ถือว่ามีผมร่วงทีผ่ ดิ ปกติ ถ้าผมร่วงต่อเนื่องไปทุก ๆ วัน ก็จะ
วินจิ ฉัยว่าเป็นโรคผมร่วง การจะหาสาเหตุของผมร่วงนัน่ ควร
ทำ�ความรูจ้ กั กับวงจรการเติบโตของเส้นผมในแต่ละช่วงเวลา
ซึง่ แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

"

วงจรการเติบโตของเส้นผม

1

ระยะเจริญเติบโต
(Anagen)

คือช่วงที่เส้นผมใหม่งอกยาวขึ้น
และต่ อ มรากผมจะอยู่ ลึ ก ที่ สุ ด
บนหนั ง ศี ร ษะในชั้น หนั ง แท้ จ ะมี
หลอดเลือดต่าง ๆ คอยหล่อเลีย้ ง
มากมาย ทำ�ให้ตอ่ มรากผมทีข่ น้ึ มา
ใหม่แข็งแรงมากทีส่ ดุ โดยใช้เวลา
ประมาณ 3-7 ปี

2

ระยะหยุด
การเจริญเติบโต
(Catagen)

เป็นช่วงระยะเวลาที่ต่อมรากผม
หยุดการแบ่งเซลล์ คาบเกี่ยวกัน
ระหว่างระยะเจริญเติบโต และ
ระยะหลุดร่วง ใช้เวลาประมาณ
3-4 สัปดาห์ โดยเส้นผมจะหยุด
งอกในช่วงนีเ้ พื่อให้รากผมได้ฟน้ื ฟู
บำ�รุงตัวเอง

3ระยะพัก
(Tetogen)

เซลล์รากผมในระยะนี้ เป็นเซลล์
ที่ไม่มชี วี ติ เป็นระยะสุดท้ายทีร่ าก
ผมจะยึดอยูบ่ นหนังศีรษะและหลุด
ร่วงไปในที่สุด กินเวลาประมาณ
2-3 เดือน โดยเส้นผมที่งอกขึ้น
มาใหม่จะดันผมเก่าให้หลุดไปและ
วนกลับ เพื่อเริ่มเข้าสู่ระยะเจริญ
เติบโตอีกครัง้

วงจรการเติบโตของเส้นผมทัง้ 3 ระยะนี้ เป็นวงจรทางธรรมชาติท่ีไม่มคี วามผิดปกติ แต่หากในระยะ 2 หรือ ระยะ 3 เส้นผมหยุด
การพัฒนาไม่เป็นไปตามวงจรปกติ คือ ไม่มชี ว่ งทีร่ ากผมพักฟืน้ และไม่เกิดการงอกขึน้ มาใหม่ มีเพียงแต่การหลุดร่วงออกไป ลักษณะ
แบบนีจ้ งึ เรียกว่าเป็นปัญหาทีท่ �ำ ให้เกิดผมร่วงได้
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ผมร่วงเกิดขึน้ จาก 2 ปัจจัยหลัก
ได้แก่ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การใช้ความร้อนหรือสาร
เคมีเพื่อทำ�สีผม หรือดัดผมเป็นประจำ� การหวีผมแรง ๆ
ขณะผมกำ�ลังเปียก การอยูท่ า่ มกลางอากาศร้อนอบอ้าว
เป็นเวลานาน ทำ�ให้หนังศีรษะเผชิญกับแสงแดดเต็ม ๆ
ส่งผลให้ต่อมเหงื่อผลิตเหงื่อมากเกินไป จนเกิดอาการ
ระคายเคืองต่อหนังศีรษะ มีอาการแดง คัน และแห้ง
ลอก หรืออาจเกิดเชือ้ รา ซึง่ เป็นต้นเหตุท�ำ ให้ผมร่วงได้

ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของเซลล์ ร ากผมโดยตรง เช่ น
กรรมพันธุ์ ฮอร์ โมน ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียง
พอ การขาดสารอาหารทีจ่ �ำ เป็น และการใช้ยาบางชนิด
ซึ่งส่งผลให้ผมร่วงได้

เมื่อปัจจัยใดปัจจัยหนึง่ มีผลกับการสร้างใหม่ของเส้นผมและระยะเวลาของการฟืน้ ฟู
ไม่ชว่ ยให้ตอ่ มรากผมแบ่งเซลล์ ใหม่ตามวงจรการเติบโตของเส้นผมอย่างปกติ ก็จะ
เข้าสูภ่ าวะทีเ่ รียกว่า "โรคผมร่วง"
โรคผมร่วง เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งกับเพศหญิงและเพศชาย โดยจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ในระยะเริม่ แรกอาจไม่ทนั ได้สงั เกตุเห็นมากนัก เนื่องจากมีผมร่วงเพียงเล็กน้อยเป็นหย่อมเล็ก ๆ เท่านัน้ ในผูป้ ว่ ยบางราย
อาจเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็วด้วยปัจจัยภายในบางอย่าง ทำ�ให้เซลล์รากผมหยุดการเจริญเติบโต ทำ�ให้เส้นผมจะร่วงหาย
เป็นหย่อม ๆ ผิวหนังบริเวณนัน้ เรียบไม่เกิดตอเส้นผมทีพ่ ร้อมจะขึน้ มาใหม่ เกิดการหลุดร่วงเป็นวงกลมหรือวงรี โดยจะขยาย
เป็นวงกว้างมากขึน้ หากไม่ได้รบั การรักษาอย่างถูกต้อง ในรายทีเ่ ป็นมากอาจเกิดภาวะผมร่วงถาวรคือไม่มเี ส้นผมเกิดขึน้ ใหม่
บนหนังศีรษะบริเวณนัน้ อีกเลย
จะเห็นได้ว่าปัญหาโรคผมร่วงมักจะเริ่มจากมีอาการ
เพียงเล็กน้อย และลุกลามมากขึน้ จนเกิดผมร่วงถาวรได้
ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพและขาดความมัน่ ใจในการใช้
ชีวติ ประจำ�วัน ดังนัน้ เมื่อสังเกตุวา่ มีผมร่วงมากผิดปกติ
ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของการหลุดร่วง
ของเส้นผมและทำ�การรักษาตัง้ แต่เนิน่ ๆ ไม่ควรปล่อย
ให้อาการผมร่วงเป็นมากขึน้ จนยากต่อการรักษา พร้อม
กับการดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง
ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก ด้วยการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ พักผ่อนให้
เพียงพอ ลดความเครียดจากการทำ�งาน เพื่อให้เส้นผม
ของคุณอยู่กับคุณไปได้นานที่สุด ตามวงจรการเติบโต
ของเส้นผม
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วิธป
ี อ
้ งกันไม่ให้ผมร่วง
ต้องดูแลผมอย่างไร
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาใส่ ใจสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะมากขึ้น เพราะเส้นผมและหนังศีรษะ
สามารถบ่งบอกถึงความอ่อนเยาว์ การมีบุคลิกภาพที่ดี และความมั่นใจให้กับผู้เป็นเจ้าของ ใครที่ไม่ดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ
เช่น ย้อมสีผมดัดผมบ่อย ๆ ก็มักจะประสบปัญหาผมเสีย ผมหลุดร่วงก่อนเวลาโดยไม่รู้ตัว จนกระทั่งเป็นโรคผมร่วง แลดูสูงอายุกว่าวัย
บุคลิกภาพแย่ลงและขาดความมั่นใจตนเองตามมา เมื่อเกิดโรคผมร่วงขึ้นแล้ว การจะฟื้นฟูให้เส้นผมกลับมาเป็นปกติ หลุดร่วงลด
น้อยลง ต้องใช้เวลายาวนานหรือบางรายก็ ไม่สามารถฟื้นฟูให้เส้นผมกลับมาหนาและดกดำ�เหมือนปกติได้อีก ดังนั้นการดูแลเส้นผมและ
หนังศีรษะจึงจำ�เป็นสำ�หรับทุก ๆ คนที่ยังอยู่ในช่วงวัยทำ�งาน ต้องพบปะผู้คนในสังคม ทั้งการทำ�งานประจำ�หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจ
เพราะจะเพิ่มความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นจากบุคลิกภาพที่ดูดีนั่นเอง

7 วิธีป้องกันไม่ ให้ผมร่วง
2. ควรดูแลหนังศีรษะไม่ให้มรี งั แค
เพราะเมื่อเกิดรังแคขึ้น จะเกิดอาการคันหนังศีรษะ เมื่อ
เกาหรือขยีห้ นังศีรษะแรงจนเกินไป จะทำ�ร้ายหนังศีรษะให้
เกิดแผล เกิดการอักเสบ ซึง่ เป็นสาเหตุให้ผมขาดหลุดร่วง
ได้งา่ ย จนดูผมบางในทีส่ ดุ

1. การสระผม

ปกติการสระผมจะช่วยทำ�ความสะอาดเส้นผม ช่วยขจัด
ความมันของเส้นผมและหนังศีรษะ ควรใช้ผลิตภัณฑ์
ทำ�ความสะอาดผมหรือแชมพูสระผม ที่มีส่วนประกอบ
หลักจากธรรมชาติมีสูตรอ่อนโยน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเส้นผม
และหนังศีรษะ ทำ�ให้ผมหลุดร่วงลดน้อยลง ปกติสุภาพ
บุรุษก็อาจจะสระผมเกือบทุกวัน ส่วนสุภาพสตรีสระผม
2-3 วันต่อครั้ง หากเราใช้แชมพูสระผมที่ขาดคุณภาพ
บ่อย ๆ จะส่งผลให้ผมหลุดร่วงได้ง่าย เพราะรากผมไม่
แข็งแรง หลังจากสระผมเสร็จควรใช้ครีมนวดบำ�รุงผมที่
มีส่วนผสมจากธรรมชาติ เพื่อช่วยบำ�รุงเส้นผมร่วมด้วย
ก็จะช่วยให้เส้นผมแข็งแรง ไม่หลุดร่วงง่าย การสระผม
และใช้ครีมนวดผม โดยนวดด้วยปลายนิ้วจะช่วยถนอม
หนังศีรษะและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณ
หนังศีรษะได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้รากผมแข็งแรง

3. หลีกเลีย่ งการหวีผมแรงๆ
และเข้านอนขณะผมเปียก

เพราะขณะผมเปียกและหนังศีรษะชืน้ จะเป็นช่วงทีเ่ ส้นผม
และหนังศีรษะอ่อนแอ ก็จะทำ�ให้ผมหลุดร่วงได้ง่าย คน
ส่วนใหญ่จะหวีผมขณะผมเปียกและหวีผมแบบรุนแรง
เส้นผมจึงขาด หลุดร่วงได้ง่าย การหวีผมควรใช้หวีซี่ห่าง
หวีผมด้วยความนุ่มนวล และไม่ควรรีบเข้านอนขณะผม
เปียก เพราะเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะ ที่เป็น
เหตุให้ผมขาดหลุดร่วงได้ง่าย
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4.หลีกเลีย่ งการใช้สารเคมี

กับเส้นผมและหนังศีรษะ
เช่น การย้อม ทำ�สี การยืดหรือดัด ใช้ความร้อนกับเส้นผม
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ� เพราะจะทำ�ให้เส้นผมเปราะและ
ขาดง่าย เนื่องจากสารเคมีจะเข้าไปเปลีย่ นโครงสร้างของ
เส้นผม ส่งผลทำ�ให้เส้นผมอ่อนแอ แห้งเสียและขาดหลุด
ร่วง จนเป็นโรคผมร่วงในท้ายทีส่ ดุ

27

6. รับประทานอาหารทีส่ ง่ ผลดี
ต่อสุขภาพเส้นผม

ช่วยบำ�รุงเส้นผมจากภายในสู่ภายนอก เช่น วิตามินบี 6
โปรตีน ธาตุเหล็ก ซึง่ จำ�เป็นต่อการเจริญของเส้นผม ช่วย
เสริมสร้างความแข็งแรงให้กบั เส้นผมและรากผม ป้องกัน
การขาดหลุดร่วง หารับประทานได้งา่ ยจาก ปลาแซลมอล
ไข่ ถัว่ เป็นต้น

7. การใช้ผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงเส้นผม
และหนังศีรษะ

5. ลดความเครียด

ทำ�จิตใจให้เบิกบาน เพราะภาวะเครียดจะส่งผลให้ผมร่วง
มากขึ้น เป็นเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ผมร่วงเรื้อรังในปัจจุบันนี้
โดยไม่รตู้ วั

ที่มีส่วนผสมหลักจากสมุนไพรธรรมชาติ อ่อนโยนต่อหนัง
ศีรษะทีช่ ว่ ยในการยืดช่วง Anagen หรือระยะเจริญเติบโต
ของเส้นผม ทำ�ให้รากผมแข็งแรง หรือช่วยการกระตุ้น
การสร้าง Papilla cells ซึง่ อยูส่ ว่ นปลายของต่อมรากผม
ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม จึงช่วยลดการ
หลุดร่วงของเส้นผมและทำ�ให้ผมงอกขึ้นใหม่ได้ดี
การมีความรูแ้ ละตัง้ ใจในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ
เพื่อชะลอการขาดหลุดร่วงของเส้นผม ทำ�ให้ผมดกดำ�
เงางาม หนังศีรษะแข็งแรง จะช่วยเสริมบุคลิกภาพ
ของทุกคนให้ดดู ี ดูออ่ นเยาว์กว่าวัยและใช้ชวี ติ ประจำ�วัน
ของตัวเองได้อย่างมัน่ ใจ

บอกลาผมบาง ผมดูหนาและแข็งแรง
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ตอนที่

แรงขับเคลื่อนพื้นฐาน
สู่ชัยชนะ...!!

สวัสดีปีใหม่ครับ สมาชิกซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน พบกันครั้งนี้เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นปีใหม่ เพื่อให้ทุกท่านมีพลังแห่งการเริ่มต้น
ที่ครบสูตร ในครั้งนี้ผมจะส่งพลังในเรื่องราวตอนต่อของ “5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐานสู่ชัยชนะ” เมื่อเดือนที่แล้วผมเขียนถึง 2 แรงขับเคลื่อน
ซึ่งได้แก่ แรงขับเคลื่อนที่ใช้ ในการควบคุมและที่ใช้ ในการแสดงความสามารถไปแล้ว ในครั้งนี้จะเขียนต่อถึงอีก 3 แรงขับเคลื่อนทีเ่ หลืออยู่
เชิญติดตามได้เลยครับ

3
4
5

แรงขับเคลื่อนที่ ใช้สร้างความสอดคล้อง

เมื่อเราตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จมากกว่าเดิม เราจำ�เป็นต้องสร้างความสอดคล้องต้องกันระหว่างตัวเรากับเป้าหมาย
ทีเ่ ราต้องการบรรลุ ดังนีค้ รับ

3.1 การตั้งมาตรฐานใหม่
ให้กับตัวเอง

คนทุกคนมีมาตรฐานเดิมที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นมาตรฐานความรู้ ความสามารถและทักษะ
มาตรฐานของผลลั พ ธ์ ท่ี ทำ � ได้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
มาตรฐานทางด้านน้ำ�อดน้ำ�ทน ดังนั้น หาก
คุณต้องการการบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น ยาก
ขึ้น คุณจึงจำ�เป็นทีต่ ้องยกระดับมาตรฐานใหม่
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้น ๆ เพื่อให้คุณมี
มาตรฐานพอทีจ่ ะบรรลุได้

3.2 การตั้งค่าตัวชี้วัดอารมณ์
ของคุณ

คนเราแต่ละคนมี 3 ระดับอารมณ์เป็นหลัก
นั่นก็คือ อารมณ์ห่อเหี่ยว พอไหวและตื่นเต้น
กระตือรือร้น ถ้าคุณต้องการประสบความสำ�เร็จ
มากขึน้ คุณต้องปรับอารมณ์ ให้สอดคล้องก่อน
ซึ่งผมหมายถึง การปรับอารมณ์ ให้ตื่นเต้น การ
มีความหวัง มีโอกาสและมีความเป็นไปได้

3.3 รักษาคำ�พูดและทำ�ตาม
ที่ ได้พูดไว้

คนทีจ่ ะสร้างความสำ�เร็จในชีวติ ได้นน้ั ต้องมีพลัง
ทีส่ อดคล้องของการคิด พูดและทำ�ทีส่ ง่ เสริมกัน
ถ้าเราคิดอย่าง พูดอย่าง ทำ�อีกอย่างเราจะกลาย
เป็นคนไม่น่าเชื่อถือ และไม่เกิดความก้าวหน้า
จากการเรียนรูแ้ ละลงมือทำ� ดังนัน้ คุณจึงต้อง
รักษาคำ�พูดของตัวเองที่มีต่อทั้งตนเองและคน
อื่น ให้การพูดและการทำ�ของคุณสอดคล้องกัน

แรงขับเคลื่อนที่ ใช้ ในการแสดงความใส่ ใจ

ตัวคุณคือเครื่องมือสำ�คัญที่สุดในการสร้างชีวิตของตัวคุณเอง คุณจึงต้องใส่ใจการดูแลสุขภาพ ใส่ใจการเรียนรู้ ใส่ใจอารมณ์
ความรูส้ กึ ใส่ใจทุกสิง่ ที่ใช้เวลาอันมีคา่ ของคุณ ใส่ใจสิง่ ทีค่ ณ
ุ กำ�ลังได้รบั อยูแ่ ละพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ น ถ้ามีบางเรื่องทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างความสำ�เร็จ

4.1 จงใส่ ใจตนเอง

ตัวคุณ คือเครื่องมือสำ�คัญที่สุดในการสร้าง
ชีวิตของตัวคุณเอง คุณจึงต้องใส่ใจการดูแล
สุขภาพ ใส่ใจการเรียนรู้ ใส่ใจอารมณ์ความรูส้ กึ
ใส่ใจทุกสิ่งที่ใช้เวลาอันมีค่าของคุณ ใส่ใจสิ่ง
ทีค่ ณ
ุ กำ�ลังได้รบั อยู่ และพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
ถ้ามีบางเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความ
สำ�เร็จ

4.2 จงกล้าหาญและเปิดตัวเอง
เพื่อรับความเอาใจใส่ และ
แรงสนับสนุนจากคนอื่น

ความสำ�เร็จที่ย่งิ ใหญ่ เกิดจากการสร้างร่วม
กับคนอื่น ดังนั้น หากมีคนอื่นใส่ใจคุณ และ
พร้อมสนับสนุนคุณ เพื่อสร้างชัยชนะร่วมกัน
ขอให้คณ
ุ จงเปิดรับอย่างกล้าหาญ เพราะจะช่วย
ทำ�ให้คณ
ุ มีพลังต่อการสร้างความสำ�เร็จมากขึน้

แรงขับเคลื่อนจากพลังแห่งความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์คอื ความต่อเนื่องในการทำ�สิง่ ต่าง ๆ ร่วมกับผูอ้ นื่ เมื่อมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ความร่วมแรงร่วมใจและการรับผลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ตนเองจะดีขน้ึ ซึง่ คุณจำ�เป็นต้องทำ�สิง่ ต่อไปนีค้ รับ

5.1 ออกแบบความสัมพันธ์
ที่คุณต้องการ
มีอะไรทีค่ ณ
ุ ต้องทำ� เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณกับทีมงานมีความสุข มีความผูกพันและมี
พลังในการทำ�งานมากขึน้

5.2 ค้นหากลุ่มคนที่ช่วยส่งเสริม
คุณและรักษาความสัมพันธ์
เอาไว้
บุคคลที่แวดล้อมตัวคุณ มีอิทธิพลต่อการ
สร้างความสำ�เร็จของคุณ ดังนั้นคุณจึงต้อง
หมัน่ สมาคมกับคนทีม่ พี ลังสูงกว่าและมีผลลัพธ์
ชีวติ ทีด่ กี ว่า

4.3 จงอยู่กับปัจจุบัน สนใจและ
ใส่ ใจผู้อื่นให้มากขึ้น

คุณต้องมีสมาธิกับสิ่งที่คุณทำ� อยู่ในปัจจุบัน
ไม่จมปลักอยู่กับอดีต และไม่ฟุ้งถึงอนาคต
ขอให้คุณมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในอนาคตที่
ชัดเจน จากนัน้ วางแผนงานทีส่ ร้างจากปัจจุบนั
พร้อม ๆ กับให้ความสนใจบุคคลรอบตัวที่ร่วม
สร้างอนาคตไปกับคุณและใส่ใจพวกเขาเหล่า
นัน้ ให้มากขึน้ ๆ

ทั้งหมด 2 ตอนที่ผมแบ่งปันมานี้
คือ “5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐานสู่
ชัยชนะ” ซึ่งผมได้ศึกษาและนำ�มา
ประยุกต์ ใช้จากหนังสือ เดอะชาร์จ
ใครสนใจรู้ลึกกว่านี้ก็หาอ่านเพิ่ม
เติมได้ และผมมั่นใจว่า หากคุณผู้
อ่านเริม่ ใช้พลังขับเคลือ่ นพืน้ ฐานนี้
อย่างเข้าใจ คุณจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายอย่างไม่มีข้อแม้เกี่ยวกับ
โควิด 19 ครับ
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ขั้นตอนการสร้างองค์กร
Agile สำ�หรับผู้นำ�

สวัสดีปีใหม่ครับ สมาชิกซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน พบกับ SLA ครั้งนี้ เป็นเดือนมกราคม 2564 เป็นข่วงเวลาแห่งการเริ่มศักราชใหม่
เวลาแต่ละปี ๆ มันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือกิน และทุก ๆ เดือนต้นปีก็จะกระตุ้นให้ผมตระหนักเรื่องคุณค่าของเวลาเสมอ ผมเชื่อว่า
หลาย ๆ ท่านก็คงคิดไม่ต่างไปจากผมมากนัก ดังนั้น ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านหันมาใส่ใจเรื่องการใช้เวลากันให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งช่วงเวลาของการเริ่มต้น เหมือนคำ�กล่าวที่พูดกันไว้ว่า “เริ่มต้นดี เท่ากับสำ�เร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”
ทุกท่านครับ ตลอดปีทผี่ า่ นมาคำ�ยอดฮิตทีผ่ คู้ นในแวดวงธุรกิจพูดถึงกันบ่อยมาก ถ้าให้ โหวต คำ� Agile น่าจะอยู่ในอันดับต้น ๆ ซึง่ หมาย
ถึงความปราดเปรียว คล่องแคล่ว ว่องไวในการปรับตัวให้ไปกันได้กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคสมัยนี้ ถือเป็นคุณสมบัติ
สำ�คัญขององค์กรและของคนในองค์กรที่ส่งผลให้องค์กรไปต่อได้ หากองค์กรไหนขาดคุณสมบัตินี้ ก็จะมีจุดจบชนิดไม่มีโอกาสแก้ตัว
ได้ง่าย ๆ เมื่อมันสำ�คัญขนาดนี้ SLA ฉบับนี้ ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่อง “7 ขั้นตอนการสร้างองค์กรAgile สำ�หรับผู้น�ำ ” ดังนี้ครับ

เข้าใจความคล่องแคล่วของคนใน 4 ด้านต่อไปนี้

วางระบบพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิผล

1.1 ความคล่องตัวด้านความคิด คนบางคนแช่แข็งทางความคิด ยึด
ติดความเชื่อและความคิดเดิม ๆ เราจำ�เป็นต้องปรับปรุงความคิดโดย
อย่ายึดมัน่ ถือมัน่ จนเกินไป ต้องเปิดรับความคิดใหม่ ๆ เข้าไปผสมผสาน
เพื่อให้เรามีมุมมองที่ดีพอในการมองโอกาสและปัญหาทีเ่ กิดอยู่
1.2 ความคล่องตัวด้านความเข้าใจตนเองและการทำ�ความเข้าใจผูอ้ นื่
การดำ�รงอยู่ของเรา เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ดังนั้น
เราจึงจำ�เป็นต้องมีความคล่องตัวในการปรับปรุงจุดอ่อน พัฒนาจุดแข็ง
และบริหารอารมณ์รวมทั้ง มีความคล่องตัวในการรับฟัง สามารถ
เข้าใจผู้อื่นและอยู่ร่วมหรือทำ�งานร่วมกันได้
1.3 ความคล่องตัวด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง เราทุกคนใช้ชีวิตอยู่
ในนิเวศน์วิทยารอบตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
สังคมเทคโนโลยี การเมือง ลูกค้าและคู่แข่งขันดังนั้นทุก ๆ คนที่ยังมี
ชีวิตอยู่ จึงต้องมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้อยู่กับ
สภาวะหรือเกมการแข่งขันทีม่ มี าตรฐานสูงกว่าเดิมได้
1.4 ความคล่องตัวด้านการสร้างผลลัพธ์ ผลลัพธ์ คือเป้าหมายสุดท้าย
ที่ทีมหรือองค์กรต้องการจากแต่ละคน ดังนั้น เราจึงจำ�เป็นต้องสร้าง
คนทีม่ คี วามคล่องตัวในการสร้างผลลัพธ์เป็นผูท้ มี่ คี วามไวในการประเมิน
เรียนรู้ ปรับแก้และลุกขึ้นสู้อีกครั้งและอีกครั้งได้เสมอ

ผูน้ �ำ ต้องวางระบบพัฒนาบุคลากรทีค่ รบทัง้ 3 รูปแบบการเรียนรู้ นัน่ คือ
4.1 NEW LEARN เป็นการเรียนรูห้ รือฝึกทำ�สิง่ ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรูห้ รือไม่
เคยทำ�ได้มาก่อน
4.2 UN LEARN ตัวเราและคนของเรา ต้องรูจ้ กั ล้างความรูห้ รือความเชื่อ
ทีผ่ ดิ ๆ ออกไปจากตัว
4.3 RE LEARN ทุกคนจะต้องเรียนรู้ซ้ำ�เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นและ
เพื่อทักษะทีช่ �ำ นาญขึน้

สื่อสารเป้าหมายภาพรวมขององค์กรให้ผู้คนมอง
เห็นสิ่งเดียวกัน
ผู้นำ�ต้องมีภาพเป้าหมายขององค์กรที่มีลักษณะ Agile และสื่อสาร
ให้ผู้คนมองเห็น ภาพที่ชัดเจน จนถึงระดับที่คนในทีมหรือในองค์กร
เกิดความตระหนักว่า เขาเป็นส่วนสำ�คัญขององค์กรทีย่ ง่ิ ใหญ่และจำ�เป็น
ทีจ่ ะต้องเป็นคนทีป่ รับเปลีย่ นได้รวดเร็ว

กำ�หนดเป้าหมายและแผนพัฒนารายบุคคล
องค์กร Agile มาจากผลรวมของคนในองค์กรแต่ละคน ดังนั้น
จึงต้องมีเป้าหมายการพัฒนาลักษณะ Agile เป็นรายคน เพราะในแต่ละ
คนมีช่องว่างจากจุดเป้าหมายต่างกัน โดยแผนงานนั้นจะเป็นแผนงาน
การเรียนรูก้ ารลงมือทำ�ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับ 4 ด้านของความคล่องแคล่ว
ตามข้อ 1

พัฒนาภาวะผู้นำ�ตามระดับของ Agility 5 ระดับ
ดังนี้
5.1 ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้นำ�ที่นำ�คนด้วยความเชี่ยวชาญในงาน เหมาะกับ
องค์กรทีค่ นในทีมยังไม่ช�ำ นาญในการทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้อง
5.2 ผู้คว้าชัย เป็นผู้น�ำ ที่มีทั้งการวางแผน การกำ�กับ การสื่อสารและการ
ส่งพลังทีมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
5.3 ผู้นำ�นักกระตุ้น เป็นผู้นำ�ที่เร่งการดึงศักยภาพผู้คน เป็นเคมีที่ทำ�ให้
เกิดปฏิกริ ยิ าทางเคมีทเ่ี ร่งเร้าขึน้ ทีมงานจะมีความคึกคักสูง
5.4 ผู้ร่วมคิดร่วมสร้าง เป็นผู้น�ำ ที่สร้างความร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่เริ่มต้น
ได้ดี ส่งผลให้ผคู้ นในทีมมีตวั ตนและมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของงานสูง จึงพร้อม
รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่
5.5 ผู้สร้างพลังผนึก เป็นผู้นำ�ที่ช่วยทวีคูณพลังและผลงาน ซึ่งเกิดจาก
การใช้ความสามารถด้านการหลอมรวมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก
ตลอดจนการมองจุดทวีคณ
ู ออกและจดจ่อไปทีก่ ารทำ�น้อยสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบสูง

การประเมินรายคนและโค้ชชิ่งต่อ
ผู้นำ� ต้องวางระบบการประเมินที่ ไม่ ใช่การมองแต่ผลลัพธ์ หรือ KPI
อย่างเดียว แต่ให้มองไปทีค่ วามคล่องแคล่วทัง้ 4 ด้าน ว่าติดขัดทีด่ า้ นไหน
มากทีส่ ดุ และทำ�การพัฒนารายคน

การให้รางวัลและการชื่นชม
การให้รางวัลและการชื่นชม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนยอมเปลี่ยน
แปลง และเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ง่ิ ทีด่ กี ว่า จะ
ช่วยสร้างบรรยากาศทีส่ ง่ พลังให้ผคู้ นเจริญรอยตาม

นี่เป็น
“7 ขั้นตอนการสร้างองค์กร Agile สำ�หรับผู้น�ำ ”
ช่วงหยุดปี ใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านลองทบทวน และทำ�เป็น
แผนงานไปใช้ดูนะครับ บางทีปีหน้าคุณอาจจะเหนื่อย
น้อยลง แต่ ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็ ได้ เชื่อผมสิครับ!
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30 ตารางการประชุม

ตารางการประชุม
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม January
วันที่		
วันพุธ ที่ 6
วันพฤหัสบดี ที่ 7

งานประชุม			
- President Talk On Tour
- SCM Leaders Forum

เวลา		
16.00 - 17.30 น.
19.00 - 20.00 น.

สถานที่
- ZOOM
- ZOOM

กุมภาพันธ์ February
วันที่		
วันพุธ ที่ 3
วันพฤหัสบดี ที่ 4

งานประชุม			
- President Talk
- SCM Leaders Forum

เวลา		
16.00 - 18.00 น.
16.00 - 18.00 น.

สถานที่
- ZOOM
- ZOOM

***หมายเหตุ : สถานทีจ่ ดั งานต่างๆ อาจมีการเปลีย่ นแปลงสามารถเช็คสถานทีจ่ ดั งานได้ท่ี www.successmore.com ในหน้าตารางการประชุม

