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ปีที่ 8 ฉบับที่ 46 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้



สวัสดีปีใหม่ครับ พ่ีน้องซัคเซสมอร์ท่ีรักทุกท่าน  

ทักทายกันฉบับนี้ ตรงกับเดือนมกราคม 2564 เป็นช่วงเวลาแห่งการ

เร่ิมต้นเกมใหม่ของชีวิต เป็นช่วงเวลาท่ีเราต่างก็ได้หยุดพักผ่อน ได้

หยุดท่องเท่ียว หรือไม่ก็ใช้เวลาทบทวนชีวิตในปีท่ีผ่านมาบ้างแล้ว 

ดังน้ัน ช่วงเวลาต่อจากน้ีไปจึงเหมาะอย่างย่ิงท่ีจะวางแผน หรือทบทวน

แผนท่ีแต่ละท่านจะใช้เดินทางไปสู่เป้าหมายประจำาปี 2564 กัน พร้อม

รึยังครับ ถ้าพร้อมแล้ว มาทบทวนกันเลยนะครับ...

ในปีน้ีท่านได้วางเป้าหมายการบรรลุผลในแต่ละด้านต่อไปน้ีไว้ใน

ระดับไหน โดยให้วัดจากคะแนนเต็ม 10 คิดว่าจะเพ่ิมจากปีท่ีแล้ว

จนได้คะแนนก่ีคะแนน ดังน้ีครับ        

• ด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจ ระดับความแข็งแรง ความ

คล่องแคล่วว่องไว ความอึดของร่างกาย อีกทั้งความสงบของจิตใจ

การมีความหวังในชีวิต และการมีไฟในการยืนหยัดพิชิตเป้าหมาย 

• ด้านการเงิน ระดับความสามารถทางการเงินที่จะรับผิดชอบค่าใช้

จ่ายของตัวเองและของครอบครัว การมีสภาพคล่องท่ีดี ระดับเงิน

เก็บเพื่อความม่ันคงและการลงทุนท่ีจัดการความเส่ียงได้เพื่อต่อยอด

• ด้านการงานหรือธุรกิจซัคเซสมอร์ การงานมีความม่ันคง มีความ

ก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้ดีหรือวางเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ

ซัคเซสมอร์ให้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยหน่ึงถึงสามตำาแหน่งเข็ม รวมท้ังการ

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องของจำานวนคนในองค์กร

•  ด้านความรู้และความสามารถ วางเป้าหมายในเรื่องการพัฒนาตน

เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถและภาวะผู้นำา ท่ีจำาเป็นต้องมีก่อน 

เพื่อเป็นปัจจัยต้นเหตุในการสร้างธุรกิจให้เติบโต

• ด้านทรัพย์สิน ทรัพย์สินท่ีต้องการสร้างเพ่ิม ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ท่ีดิน 

คอนโดมิเนียม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หุ้นบริษัทหรือเงินเก็บ 

• ด้านครอบครัว คุณจะมีส่วนในการเป็นคนสำาคัญ ในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของครอบครัวมากน้อยแค่ไหน การดูแลคนในครอบครัว 

ความสัมพันธ์ ความสุขและการใช้เวลาทำากิจกรรมร่วมกัน จะสามารถ

บริหารให้อยู่ในระดับไหน

ในแต่ละไตรมาสและแต่ละเดือน ท่านต้ังเป้าหมายว่าจะมีความ

สำาเร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์ท่ีระดับไหน

เวลาในแต่ละปีผ่านไปรวดเร็วมาก การต้ังเป้าหมายให้ชัดเจนในแต่ละ

ช่วงเวลามีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งยวดที่จะช่วยทำาให้คุณมุ่งไปในทิศทาง

ที่ถูกต้อง ซ่ึงจะช่วยลดความน่าจะเป็นในการหลงทางของคุณ ดังน้ัน

คุณจึงต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ท้ังรายเดือน รายไตรมาสและประจำาปี

ทุก ๆ  เป้าหมายท่ีต้ังไว้ คุณจะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างและต้องมี

ความรู้ ความสามารถและทรัพยากรอะไรบ้าง จึงจะเอาชนะมันได้

ทุก ๆ การเติบโตล้วนแล้วแต่มีความท้าทาย ดังน้ัน คุณจึงจำาเป็นต้อง

ยกระดับความเก่งในการทำางาน รวมท้ังความเก่งในการใช้ทรัพยากร

ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด จึงจะฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่การ

บรรลุเป้าหมายได้

คุณจะมีวิธีอย่างไรในการ "ฟ้ืนฟูพลัง" ให้ยืนหยัดสู้ต่อในยามท่ี

อยากจะหยุด

ทุก ๆ คนล้วนมีโอกาสท่ีจะเกิดอารมณ์อยากจะหยุด อยากจะถอยได้

เสมอ แต่คนสำาเร็จต่างจากคนล้มเหลว เพียงแค่เขารู้วิธีกระตุ้นตัวเอง

ให้ไปต่อได้ในขณะท่ีคนท่ัวไปหยุด 

น่ีเป็นของขวัญปีใหม่ทางด้านความคิด ท่ีจะส่งเสริมให้คุณ

กลายเป็นมนุษย์เงินล้าน ขอให้คุณส่งมอบของขวัญปีใหม่น้ีให้แก่ตัวเอง

และคนท่ีคุณรักด้วยครับ เพราะหากคุณได้ไปคิดต่อจนได้คำาตอบท่ีถูก

สำาหรับคุณ คุณจะเป็นคนที่สำาเร็จมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน 

ขอส่งพลังให้ทุกท่านเปี่ยมพลังตั้งแต่ต้นปี เพื่อเป็นเจ้าของชีวิตที่มี

ความหมายต่อชีวิตผู้อื่นอีกหลักล้าน ๆ คนนะครับ

สาส์นจากผู้บริหาร

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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C O N T E N T S
นิตยสารซัคเซส : ปีที่ 8 ฉบับที่ 46 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

นิตยสารราย 2 เดือนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มห�ชน)

Activity Update

Cover Story : ประมวลภ�พกิจกรรมต่�งๆ ที่ผ่�นม�

ในปี 2020

Info Overseas : SCM ในต่�งประเทศ 

ยอดข�ยเติบโตอย่�งต่อเนื่อง

Q&A : ถ�ม-ตอบ

ทำ�ไมต้อง ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม "Hair Hinic"

Health & Beauty : 

โรค "ผมร่วง"

Guide Tip : 

SCM INCENTIVE TRIP เที่ยวสุดฟินกับซัคเซสมอร์

More Being : 

วิธีป้องกัน...ไม่ให้ผมร่วง ต้องดูแลผมอย่�งไร?

More Guru : 

5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐ�น...สู่ชัยชนะ (ตอนที่ 2)

Successmore Leadership Academy (SLA) :

7 ขั้นตอนก�รสร้�งองค์กร Agile สำ�หรับผู้นำ�

ตารางงาน : 
มกร�คม - กุมภ�พันธ์ 2564
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บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มห�ชน) 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



คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จำากัด (มหาชน)

นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

นายนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร
รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
รักษาการผู้อำานวยการสายงานการตลาด

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
บริหาร

ผศ.ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



BOARD OF DIRECTORS (Successmore Being Public Company Limited)

นายสหศักย์ ศรีสรรพางศ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์
กรรมการ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม
กรรมการอิสระ







ตามด้วยผู้สร้างแรงบันดาบใจสู่ความสำาเร็จ 

คุณณัฐธีร์ เอกอัครจิรธรณ์ นักธุรกิจตำาแหน่ง CROWN DIAMOND และคุณณัฐพล ป้ันทับทิม

นักธุรกิจตำาแหน่ง SAPPHIRE ในหัวข้อ BE YOUR BEST VERSION ไม่จำาเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่

เป็นเวอร์ช่ันท่ีดีท่ีสุดในแบบฉบับของคุณ! คุณวิชัย ชยม่ันคงชัย นักธุรกิจตำาแหน่ง DIAMOND และคุณ

วันดี พูลเกล้ียง นักธุรกิจตำาแหน่ง SAPPHIRE กับเรื่องราวชีวิตสปิริตนักสู้ ผู้ไม่เคยย่อท้อชะตาชีวิตของ

ตัวเอง FIGHTING SPIRIT “ต้องสู้จึงจะชนะ”

คุณกัญญารัตน์ เกตุพิบูลย์ นักธุรกิจตำาแหน่ง BLUE DIAMOND และคุณธัญญรัตน์ ภูวรัฐภานุพัฒน์ 

นักธุรกิจตำาแหน่ง EMERALD ผู้มาพร้อมพลังแห่งความมุ่งม่ัน ใน THE POWER OF FOCUS 

แนวคิดปลุกพลังท่ีจะสร้างความมุ่งม่ัน และเพ่ิมศักยภาพความคิดให้คุณสามารถ FOCUS ได้ถูกต้อง

คุณสว่าง หลางหลี นักธุรกิจตำาแหน่ง CROWN DIAMOND คุณสมพล ทองขุนดำา นักธุรกิจตำาแหน่ง

BLACK DIAMOND และคุณพัทข์ นาคาอัครบดินทร์ นักธุรกิจตำาแหน่ง BLUE DIAMOND กับ วิถีสู่

ความไม่ธรรมดา UNCOMMON WAY ด้วยแนวคิดท่ีว่า ทุกคนสามารถมีชีวิตท่ีไม่ธรรมดาได้ ด้วยการ

สร้างจากวิถีท่ีแตกต่างจากคนท่ัว ๆ ไป

คุณวรุตม์ บริบูรณ์ชัยศิริ นักธุรกิจตำาแหน่ง BLUE DIAMOND คุณธเนศ ป่ินมณี นักธุรกิจตำาแหน่ง

RUBY และคุณอาภาพรรณ ทองจันทร์ นักธุรกิจระดับ PEARL มาพร้อมความรู้ดี ๆ เจาะลึกผลิตภัณฑ์

SUCCESSMORE  ใน PRODUCT KNOWLEDGE เผยแก่นแท้แห่งความสำาเร็จท้ังด้านสุขภาพ 

ผลผลิตการเกษตร และความม่ันคงในชีวิต

เรียกเสียงกร๊ีดหน้าเวที ด้วยการ SURPRISE เปิดตัว BRAND AMBASSADOR คนใหม่ของ

ผลิตภัณฑ์โปรตีน ALL PRO และ HY PRO คุณมิกก้ี - นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร 

พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ HAIR HINIC นวัตกรรมเซร่ัมบำารุงผม ผสานศาสตร์แห่งภูมิปัญญา

สมุนไพรไทย ตอบโจทย์การดูแลเส้นผมแบบล้ำาลึก ด้วยคุณสมบัติสุดปัง 4 ประการ กระตุ้นผมเกิด

ใหม่ปกป้องการหลุดร่วงของเส้นผมพร้อมบำารุงรากผมให้แข็งแรง เงางาม ตอบโจทย์การดูแลเส้นผมแบบ

ถูกจุด จบครบในขวดเดียว การันตีด้วยรางวัลระดับโลก จากเกาหลีและฝร่ังเศส

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่...กับขีดสุดของขุมพลังแห่งแรงบันดาลใจ...สู่

ความสำาเร็จ THE SUCCESS คร้ังท่ี 19 ณ ศูนย์การค้า Show DC พระราม 9

จัดหนัก จัดเต็ม ครบเครื่องทุกอารมณ์! นำาโดย นายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ประธาน

กรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท่ีมาตอกย้ำา

ความเชื่อม่ันบนเส้นทางแห่งความสำาเร็จท่ีชื่อว่า "ซัคเซสมอร์" พร้อมระเบิดพลังแห่งแรง

บันดาลใจและเจาะลึกถึงแก่นแห่งการสร้างความสำาเร็จ







ซัคเซสมอร์ ลงพ้ืนท่ีส่งกำาลังใจให้ผู้ประสบ

อุทกภัยภาคใต้ 

นำาโดย นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ร่วมกับ

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ มอบถุงยังชีพ จำานวน 1,000 ถุง

เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านท่ีประสบปัญหาอุทกภัยคร้ังใหญ่

ณ ตำาบลแม่เจ้าอยู่หัว อำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช

บริษัทฯ ขอขอบคุณนักธุรกิจทุก ๆ  ท่าน ท่ีร่วมแบ่งปันน้ำาใจ

ให้แก่พ่ีน้องท่ีได้รับความเดือดร้อนในคร้ังน้ี ท้ังการ

บริจาคเงิน การร่วมเป็นจิตอาสา สละแรงกายแรงใจ

ช่วยจัดเตรียมถุงยังชีพกันอย่างเต็มท่ี กิจกรรมท่ีงดงาม

ในคร้ังน้ีนับเป็นหน่ึงในเจตนารมณ์ของการส่งมอบคุณค่า

สู่สังคม หรือ “The Power of Sharing” ตามปณิธาน

ของบริษัทฯ สะท้อนถึงแก่นสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของ

ซัคเซสมอร์ท่ีมุ่งม่ันสร้างคุณค่าสู่สังคม 

ขอขอบคุณ CEO นพกฤษฏ์ิท่ีถึงแม้จะติดงาน WHY ก็

ยังส่งพลัง และส่งกำาลังใจไปให้อย่างเต็มท่ี รู้สึกซาบซ้ึง

ใจท่ีเวลาเรามีทุกข์ ครอบครัวซัคเซสมอร์ก็ไม่เคยท้ิงกัน

 ขอบคุณทีมผู้นำา และทีมงานทุกคนท่ีมีน้ำาใจให้แก่กัน

พวกเราชาวซัคเซสมอร์ ภูมิใจที่ได้ช่วยซับน้ำาตา ให้

พ่ีน้องภาคใต้ และดีใจท่ีได้ยินเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับ

ความเดือดร้อนจากอุทกภัยในคร้ังน้ี ท่ีขอบคุณบริษัทฯ

และเพื่อน ๆ  นักธุรกิจท่ีไม่น่ิงดูดายต่อความทุกข์ยากของ

พ่ีน้อง ดังความในใจตอนหน่ึงของผู้ประสบภัย...

“ขอขอบคุณผู้บริหารท้ัง 2 ท้ังพ่ีหมอ สิทธวีร์ ท่ีแม้งาน

จะแน่นแค่ไหน แต่พอทราบข่าว ก็บินตรงมามอบถุง

ยังชีพ มาให้กำาลังใจกับพ่ีน้องด้วยตนเอง แม้ระยะทาง

จะไกล การเดินทางไปในแต่ละพ้ืนท่ีจะเป็นไปด้วยความ

ยากลำาบาก แต่พ่ีหมอก็บุก ลุย ไปมอบถุงยังชีพให้ถึงท่ี” 

ดีใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง ของครอบครัวซัคเซสมอร์ 

เพราะครอบครัวท่ีอบอุ่นน้ี ทำาให้เข้าใจคำาว่า 

“พลังแห่งความสำาเร็จ...

             ...มาจากพลังแห่งการแบ่งปัน”

สายธารน้ำาใจซัคเซสมอร์...สู้อุทกภัยภาคใต้ >>



บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (แปรสภาพ

เปน็บริษัทมหาชนจำากัด ในป ี2562) เพื่อดำาเนนิการธรุกิจแบบเครือข่ายทีม่ัน่คงและเปน็ธรรม

โดยให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพระดับดีเยี่ยมและ

มาตรฐานสูงจากทั่วทุกมุมโลก

ด้วยแผนธุรกิจแบบไซเคิลแมทชิง่ ซ่ึงเปน็แผนการจา่ยผลตอบแทนทีเ่ปน็นวัตกรรมแหง่ยุค

ที่ส่งผลให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและไร้ขีดจำากัดตามแรง

ปรารถนา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน เพื่อให้

ก้าวสู่การเปน็นกัธุรกิจทีป่ระสบความสำาเรจ็ บรรลเุปา้หมาย ทัง้ทางดา้นการเงนิ การมสุีขภาพ

ที่ดีและมีความสุข โดยผ่านกระบวนการของการเรียนรู้และลงมือทำา เติบโต เฉลิมฉลองและ

แบ่งปัน

สวัสดีนักธุรกิจทุกท่าน ต้อง

ขอเกร่ินก่อนว่า ปี 2020 ท่ีเรา

ต่างล้มลุกคลุกคลานมาตลอด

ท้ังปี มีเรื่องท่ีน่าท้าทายและ

เรื่องท่ีหนักหน่วงได้ผ่านพ้นไป 

คอลัมน์น้ีเลยขอประมวลภาพ

กิจกรรมบางส่วนตลอดท้ังปี

ในปี 2020 ท่ีผ่านมามีกิจกรรม

อะไรบ้าง มาให้ชมกัน...

 กิจกรรมท่ีผ่านมา

SUCCESSMORE ปี 2020

"

"
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 กิจกรรมท่ีผ่านมา

SUCCESSMORE ปี 2020
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ปี 2020 

บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET)

สุดท้ายน้ี! ในปี 2020 น้ี 

บริษัทมีผลิตภัณฑ์อะไรท่ีน่าสนใจมาบ้าง...

ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเราภาคภูมิใจท่ีสุดของ

ปี 2020 ก็คือ บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็น

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จำากัด (มหาชน) 

ท่ีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน พร้อมสะท้อน

ความความแข็งแกร่งทางธุรกิจของ SCM ท่ี

เป็นหุ้น Network Marketing แบรนด์ไทย

แห่งแรกท่ีเข้าเทรดใน SET

"เราไม่หยุดย้ังการพัฒนา เพื่อความสำาเร็จ

ท่ีย่ังยืนของทุกคนท่ี SCM"

 กิจกรรมท่ีผ่านมา

SUCCESSMORE ปี 2020
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 กิจกรรมท่ีผ่านมา

SUCCESSMORE ปี 2020

และในปี 2020 นี้ บริษัทได้ผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ 

ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจเลือกใช้สินค้า

ได้ครอบคลุมในชีวิตประจำาวันมากข้ึน พร้อมกันน้ี บริษัท

ยังคงเร่งพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

สร้างเครือข่ายผู้บริโภคท่ีแข็งแรงในอนาคตแน่นอน...
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SCM ยอดส่งออกต่างประเทศเติบโต!!
ตอกย้ำาความเป็นผู้นำา ด้วยสินค้าคุณภาพ มาตราฐาน
ระดับ World Class

ตัวแทนจำาหน่าย SCM ต่างประเทศคึกคัก ใหก้ารตอบรับสนิคา้ SCM เปน็อยา่งด ีเพราะสินคา้มมีาตรา

ฐานและรางวัลการันตมีากมาย ผูน้ำาตา่งประเทศเรง่ขยายตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศ

กัมพูชา ล่าสุดประสบความสำาเร็จในระดับตำาแหน่ง CROWN DIAMOND เปน็รหสัแรกเรียบร้อย ดว้ยระบบ

ฟังก์ช่ันการทำางานเป็นทมีเวิร์ค ดว้ยสนิคา้ทีต่อบโจทยต์ลาดเปน็อยา่งด ีทำาใหป้ทีีผ่า่นมาประเทศกมัพชูา

สร้างยอดขายได้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มธุรกิจเมื่อปี 2016

เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวแทน

จำาหน่าย SCM ประเทศกัมพูชา ได้ลุยขยาย

สาขาแบบเต็มรูปแบบไปยัง "จังหวัดกำาปง

จาม" ซ่ึงคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือน

กุมภาพันธ์ 2021 เพื่อรองรับการขยายทีมของ

สมาชิกและการส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่ ให้ผู้นำา

กัมพูชาทุกท่านได้ทำาภารกิจ เปล่ียนแปลง

ชีวิตของผู้คนหลักล้านคนให้เป็นจริงได้อย่าง

ดีเย่ียม!!
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Q A&
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ผลิตภัณฑ์เซร่ัมบำ�รุงผม...แฮร์ ไฮนิค

ถาม/ตอบ

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic คืออะไร

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic มีส่วนประกอบอะไร
ที่ได้รับร�งวัลบ้�ง

ปัจจัยที่ทำ�ให้เส้นผมข�ดหลุดร่วง เกิดจ�กปัจจัยใดได้บ�้ง

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic มีจุดเด่นอะไรบ�้ง

เป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มบำารุงผม ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาสูตร ประกอบด้วยสุดยอดนวัตกรรม

ที่ได้รับรางวัลการันตีระดับสากล 2 รายการ คือ FIR Water และ Darkenyl
TM 

จาก

ประเทศเกาหลีและประเทศฝร่ังเศส ผสานศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสมุนไพรของไทยเพื่อ

ผลลัพธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำารุงเส้นผม ดูแลเส้นผมที่เกิดใหม่ ช่วยให้เส้นผม

ดกดำาแข็งแรงและเงางาม

ส่วนประกอบท่ีได้รับรางวัล คือ

• นวัตกรรม FIR Water จากประเทศเกาหลี ในงาน Seoul International Invention 

Fair 2018

• Darkenyl
TM

 สารสกัดจากพืชตระกูลสน จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับรางวัล

    Winner Active Ingredient, Best Hair Care Ingredient ในงาน Incosmetic    

     Global Innovation Zone ประเทศฝร่ังเศส และเอเชีย ปี 2018 - 2019

• กรรมพันธ์ุ

• ดัด ยืด ย้อม กัดสีผมบ่อยเกินไป

• แสงแดด รังสียูวีและมลพิษ

• การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหร่ี

• ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับสภาพผม

• ขาดสารอาหารท่ีสำาคัญต่อเส้นผม

• ปัญหาสุขภาพและผลข้างเคียงจากยาบางชนิด

• ความเครียดหรือการนอนดึก

• Stimulate (กระตุ้น) ด้วยสารสกัดจากกระดูกอ่อนของจมูกปลาแซลมอนช่วยกระตุ้น

การเจริญของเส้นผม

• Still (คงอยู่) ด้วยสารสกัดจากพืชตระกูลสน ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดสีของรากผม 

ทำาให้ผมดำา ชะลอการเกิดผมหงอกของผมที่เกิดใหม่ ช่วยลดปัญหาผมหงอก

• Strong (แข็งแรง) ด้วยสารสกัดจากใบหมี่ มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อราบนหนังศีรษะ ช่วย

ลดผมขาดหลุดร่วง ทำาให้รากผมแข็งแรง

• Shine (เงางาม) ด้วยสารสกัดจากใบบัวบก ช่วยบำารุงเส้นผมและหนังศีรษะ ทำาให้

ผมดำาเงางาม
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ควรใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic ช่วงเวล�ไหน
ถึงจะเห็นผลดีที่สุด

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic น�นแค่ไหน
จึงจะเริ่มเห็นผล

ผู้ที่ไม่มีปัญห�ผมข�ดหลุดร่วง ผมบ�ง ส�ม�รถใช้ผลิตภัณฑ์
เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic ได้หรือไม่

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผม Hair Hinic มีจุดเด่นที่แตกต�่ง
จ�กแบรนด์อื่นอย�่งไร

ควรใช้ผลิตภัณฑ์เซร่ัมบำารุงผม Hair Hinic เป็นประจำาทุกวัน วันละ 2 คร้ัง เช้าและ

เย็นหลังจากสระผมหรือช่วงเวลาท่ีต้องการ โดยการฉีดสเปรย์นวดคลึงให้ท่ัวหนังศีรษะ

ประมาณ 2-3 นาที เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณรากผม เพื่อให้สาร

สำาคัญถูกดูดซึมเข้าสู่หนังศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ผลิตภัณฑ์เซร่ัมบำารุง

ผม Hair Hinic อย่างต่อเนื่องจึงสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ดีท่ีสุด

จะเร่ิมเห็นผลหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ครบ 1 เดือนข้ึนไป ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับปัญหาเส้นผม

ของแต่ละบุคคล

  1 ขวด (35ml) = 1 เดือน ผมหลุดร่วงน้อยลง ผมเร่ิมงอกข้ึนใหม่ เร่ิมมีไรผมข้ึนมา 

  2 ขวด (70ml) = 2 เดือน ผมข้ึนใหม่อย่างชัดเจน ผมหนาและแข็งแรงข้ึน ผมท่ีข้ึน

                     ใหม่ดกดำาอย่างชัดเจน   

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการใช้ต่อขวดข้ึนอยู่กับปริมาณการพ่นสเปรย์ผลิตภัณฑ์เซร่ัม Hair Hinic ต่อคร้ัง แนะนำาใช้

             ผลิตภัณฑ์เซร่ัม Hair Hinic เป็นประจำาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ท่ีชัดเจน 

สามารถใช้ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เซร่ัมบำารุงผม Hair Hinic มีสารสกัดจากใบบัวบกและ

ใบหม่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำารุงดูแลเส้นผมท่ีเกิดใหม่ ทำาให้ผมมีสุขภาพดี แข็งแรง

และเงางาม  

ผลิตภัณฑ์เซร่ัมบำารุงผม Hair Hinic เป็นการนำาสุดยอดสารสกัดเด่นท่ีแตกต่างจาก

แบรนด์อื่น โดยมีสารสกัดจากกระดูกอ่อนของจมูกปลาแซลมอน (CS-Proteoglycans) 

จากประเทศเกาหลี เป็นโปรตีนท่ีเลียนแบบผิวหนังของคน ท่ีช่วยยืดวัฏจักรของเส้นผม

ช่วง Anagen หรือระยะเจริญเติบโตท่ีมีประสิทธิภาพทำาให้รากผมแข็งแรง จึงทำาให้

เส้นผมหนาและแข็งแรง พร้อมนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการันตีระดับสากล 2 รายการ

คือ นวัตกรรม FIR Water จากประเทศเกาหลี ที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

บนหนังศีรษะให้ดีข้ึน โดยได้รับรางวัลในงาน Seoul International Invention Fair 2018 

และสารสกัดจากพืชตระกูลสน (Darkenyl
TM

) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยกระตุ้น

การสร้างเม็ดสี Melanin (เมลานิน) ของรากผม ทำาให้ผมดำายังคงอยู่ ลดปัญหาผมหงอก 

โดยได้รับรางวัล Winner Active Ingredient, Best Hair Care Ingredient ในงาน 

Incosmetic Global Innovation Zone ประเทศฝร่ังเศสและเอเชีย

4 PROPERTIES

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

บอกลาผมบาง
ผมดูหนาและแข็งแรง

ถามตอบ Q&A    21
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เมื่อจบทริปเขาใหญ่ก็มีทริปใหม่ เพื่อท้าทายพวก

เราให้ต้ังเป้าหมายในระดับถัดไป นั่นก็คือ SCM 

INCENTIVE TRIP TO HUA HIN เปลี่ยนจาก

ท่องเท่ียวเขาไปเป็นชายทะเลท่ีมีหาดทรายสวยงาม

ที่หัวหินกัน มอร์แมนขอให้ทุกท่าน ส่งมอบคุณค่า

อย่างเต็มท่ี เพื่อสร้างสังคมท่ีเต็มไปด้วยผู้คนท่ีมี

สุขภาพท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีให้มากท่ีสุด 

มอร์แมนเชื่อว่า ทุกท่านสามารถที่จะประสบความ

สำาเร็จไป Check-in ท่ีโรงแรม Marriott Hua Hin ซ่ึง

เป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ท่ีมีความสวยงามอย่างย่ิง 

ไปชมแสงอาทิตย์ข้ึนจากขอบฟ้า ดื่มด่ำากับบรรยากาศ

ชิลสุดฟินกับม้ืออาหารแสนอร่อยริมหาดทรายและ

ร่วมเต้นฉลองความสำาเร็จสนุกสนานกันเต็มท่ีกับค่ำาคืน

ปาร์ต้ีสุดพิเศษ พร้อมท่ีพักหลับสบายบนเตียงนอน

แสนอบอุ่น...

วันน้ีเพ่ือให้ทุกท่านมีภาพความฝัน สัมผัสความฟินแบบเบา ๆ ก่อน มอร์แมน จึงขอ
ขยายภาพความฝันให้กับพวกเราในฉบับน้ี  ติดตามได้เลยครับ

สัมผัสได้กับความสุข รอยย้ิม เสียงหัวเราะ ความรู้สึกดี!!!
ของผู้ท่ีเดินทางไปกับ SCM INCENTIVE TRIP เท่ียวสุดฟินกับซัคเซสมอร์!!!  @เขาใหญ่ จำานวน 300 กว่าท่าน

มีอยู่จำานวนไม่น้อยที่พ่ึงจะร่วมเดินทางท่องเที่ยวคร้ังแรกกับซัคเซสมอร์ มอร์แมนขอชื่นชมทุก ๆ ท่านที่

ตั้งเป้าหมาย และส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุเป้าหมายไปฉลองความสำาเร็จที่เขาใหญ่ได้



MR. MORE MAN  BY : GUIDE TIP   23

หัวหิน ตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองแห่งชายทะเลที่มีสถานที่

ท่องเท่ียวสุดคลาสสิค ด้วยโลเคช่ันใกล้กรุงเทพฯ เดินทางเพียง 3 ช่ัวโมงเท่าน้ัน 

จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวหัวหินมากมายในทุกสุดสัปดาห์ จุดเด่นของหัวหินคือ

มีชายทะเลท่ีทอดยาว ไกลสุดลูกหูลูกตาท่ีตัดกับเส้นขอบฟ้าและมีหาดทรายสีขาวสะอาด

ท่ีทอดยาวจนสุดสายตาเช่นกัน

Marriott Resort & Spa @หัวหิน
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ท่ีตกแต่งเรียบง่าย

สไตล์ Contemporary ผสมกล่ินอายความเป็น

ไทยข้ึนชื่อเรื่องความพรีเมียมมีอากาศเย็นสบาย

เพราะติดทะเล มีพ้ืนท่ีกว้างขวาง 22 ไร่ มสีระว่าย

น้ำาสุดเจ๋ง ให้คุณได้อวดหุ่นสุดเป๊ะ โชว์ซิกแพค

มอร์แมนขอเชิญทุก ๆ ท่านมาร่วมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตไปด้วยกันกับ SCM INCENTIVE TRIP TO HUA HIN เท่ียวสุดฟินไปหัวหินในคร้ังน้ี

และฉบับน้ีเป็นฉบับเร่ิมต้นปีใหม่ 2564 มอร์แมนก็ขออวยพรให้ทุก ๆ ท่าน มีความสุข มีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีพลังและแรงบันดาลใจท่ีเข้มแข็งพอในการส่ง

มอบคุณค่าเพื่อประสบความสำาเร็จผ่านทริปหัวหินกับทุก ๆ ท่านครับ

แทมมารีน มาร์เก็ต ตลาดยอดฮิต

ของหัวหิน แหล่งรวมอาหารสตรีทฟู้ดอันเลิศรส

บนพ้ืนท่ีกว้างขวางท่ีจัดโซนอาหารและมุมน่ังรับ

ประทานอย่างเป็นสัดส่วน สามารถเดินเลือก

รับประทานอาหารอร่อย ๆ และเครื่องดื่มหลาก

หลายชนิดตามต้องการจนกว่าจะรับประทานไม่

ไหว พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีโฟคซองท่ีจะมา

ขับกล่อมขณะน่ังรับประทานอาหารในบรรยากาศ

เย็นสบายเฉลิมฉลองความสำาเร็จแบบเบา ๆ

วานา นาวา หัวหิน 
สวนน้ำามาตรฐานระดับโลก ท่ีมาใน

คอนเซ็ปท์ “วอร์เตอร์ จังเก้ิล” แห่งแรกในเอเชีย

มีให้คุณเลือกเล่นกว่า 20 ชนิด สะดุดตาด้วย

สีสันสดใส แปลกตา แต่ความคูลท่ีพกมาเต็ม ๆ

คือความหวาดเสียวที่จะทำาให้อะดรีนาลีนของ

คุณพลุ่งพล่าน ไม่ว่าจะเป็น สไลเดอร์ท่ียาวท่ีสุด

ในประเทศไทยท่ียาวกว่า 179 เมตร ยังมีสไลเดอร์

ตีลังกา 360 องศาแห่งแรกในเมืองไทย เรียก

ได้ว่ามันส์สุดเหว่ียงกันไปเลยทีเดียว แต่ไม่ต้อง

กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย เพราะสวนน้ำาแห่งน้ีมี

มาตรฐานระดับโลก พร้อมด้วยไลฟ์การ์ดกว่า 

160 ชีวิต กระจายตามจุดต่าง ๆ  ท่ัวสวนน้ำาท่ีทำาให้

คุณอุ่นใจได้อย่างแน่นอน

กับร่องสิบเอ็ด ถึง 5 สระด้วยกัน โดยแต่ละสระออกแบบหลากหลาย คุณสามารถ

ลงเล่นน้ำาที่สระนี้แล้วย้ายไปสระโน้นได้อย่างมีความสุข

โรงแรมน้ีมีครบครันด้วยส่ิงอำานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น Spa Fitness และ Kid 

Club พร้อมบาร์ชิล ๆ สำาหรับสายปาร์ต้ีท่ีมีถึง 2 จุด ท้ัง Big Fish and Bar และ Pool 

Bar ด้านหน้าของโรงแรมมีพ้ืนท่ีของ Marriott Cafe’ จุด Checkin ของสายโพสต์ Face-

book อัพ Instragram ก็ตกแต่งอย่างสวยงาม หอมกรุ่นด้วยกลิ่นกาแฟและเครื่องดื่ม

หลากหลายให้คุณได้เลือกสรร

ส่วนของเมนูอาหารเช้า ที่นี่ก็มีอาหารอร่อย ๆ ให้เลือกรับประทานหลากหลายมาก 

ด้วยการรังสรรค์เมนูจาก Head Chef รสชาติอร่อยไม่แพ้มิชลินสตาร์เลยทีเดียว และ

อาหารเช้าจะอร่อยเพ่ิมข้ึน เพราะน่ังรับประทานในห้องอาหารเช้าท่ีติดริมทะเล รับประทาน

อาหารไป ชมคลื่นกระทบฝ่ังยามเช้าไปช่างมีความสุขจริง ๆ และไฮไลท์พิเศษสำาหรับ

คนพิเศษ กับดินเนอร์สุดหรูริมหาดด้วยเมนู Seafood สดใหม่ รับประทานกันแบบจุใจ 

นั่งมองคลื่นกระทบชายฝั่ง ชมแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท่ามกลางสายลมที่สัมผัสตัว

เคลิบเคล้ิมไปกับเสียงเพลงไพเราะเรียกว่า ฟินสุด ๆ คูณ 3 Supper gang กันเลยที

เดียว ต่อด้วย Ballroom Party กับวงดนตรีเต็มวง ท่ีมาพร้อมกับนักร้องชาย หนุ่มหล่อ 

และนักร้องสาวสุด Sexy เพื่อให้ทุก ๆ คน ได้วาดลีลาโยกย้ายสายสะโพกกันอย่างเต็มท่ี



ผมร่วงโรค
ปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกของคนในยุคปัจจุบัน

ปัญหาสุขภาพหลายอย่างในปัจจุบัน ส่งผลต่อรูปลักษณ์

ภายนอก หน่ึงในเรื่องท่ีอาจจะส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพ จนทำาให้

ขาดความม่ันใจน่ันก็คือ "ผมร่วง" จนทำาให้ศีรษะล้าน หลายคน

พยายามหาสาเหตุของปัญหาน้ี บางคนเลือกท่ีจะเปล่ียนแชมพู

เพียงหวังว่าจะแก้ปัญหาผมร่วงได้ แต่เปล่ียนไปหลายย่ีห้อผม

ก็ยังไม่หยุดร่วง โดยปกติหากใครมีผมร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อ

วัน ถือว่ามีผมร่วงท่ีผิดปกติ ถ้าผมร่วงต่อเนื่องไปทุก ๆ วัน ก็จะ

วินิจฉัยว่าเป็นโรคผมร่วง การจะหาสาเหตุของผมร่วงน่ัน ควร

ทำาความรูจ้กักับวงจรการเติบโตของเส้นผมในแต่ละชว่งเวลา

ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังน้ี

"

"

คือช่วงท่ีเส้นผมใหม่งอกยาวข้ึน

และต่อมรากผมจะอยู่ลึกท่ีสุด

บนหนังศีรษะในช้ันหนังแท้จะมี

หลอดเลือดต่าง ๆ คอยหล่อเล้ียง

มากมาย ทำาให้ต่อมรากผมท่ีข้ึนมา

ใหม่แข็งแรงมากท่ีสุด โดยใช้เวลา

ประมาณ 3-7 ปี

เป็นช่วงระยะเวลาท่ีต่อมรากผม

หยุดการแบ่งเซลล์ คาบเก่ียวกัน

ระหว่างระยะเจริญเติบโต และ

ระยะหลุดร่วง ใช้เวลาประมาณ

3-4 สัปดาห์ โดยเส้นผมจะหยุด

งอกในช่วงน้ีเพื่อให้รากผมได้ฟ้ืนฟู

บำารุงตัวเอง

เซลล์รากผมในระยะนี้ เป็นเซลล์

ท่ีไม่มีชีวิต เป็นระยะสุดท้ายท่ีราก

ผมจะยึดอยู่บนหนังศีรษะและหลุด

ร่วงไปในที่สุด กินเวลาประมาณ

2-3 เดือน โดยเส้นผมที่งอกข้ึน

มาใหม่จะดันผมเก่าให้หลุดไปและ

วนกลับ เพื่อเร่ิมเข้าสู่ระยะเจริญ

เติบโตอีกคร้ัง

วงจรการเติบโตของเส้นผมท้ัง 3 ระยะน้ี เป็นวงจรทางธรรมชาติท่ีไม่มีความผิดปกติ แต่หากในระยะ 2 หรือ ระยะ 3 เส้นผมหยุด

การพัฒนาไม่เป็นไปตามวงจรปกติ คือ ไม่มีช่วงท่ีรากผมพักฟ้ืนและไม่เกิดการงอกข้ึนมาใหม่ มีเพียงแต่การหลุดร่วงออกไป ลักษณะ

แบบน้ีจึงเรียกว่าเป็นปัญหาท่ีทำาให้เกิดผมร่วงได้

วงจรการเติบโตของเส้นผม

1ระยะเจริญเติบโต
(Anagen) 

ระยะหยุด
การเจริญเติบโต
(Catagen) 

ระยะพัก
(Tetogen) 2 3
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ผมร่วงเกิดข้ึนจาก 2 ปัจจัยหลัก
ได้แก่ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การใช้ความร้อนหรือสาร

เคมีเพื่อทำาสีผม หรือดัดผมเป็นประจำา การหวีผมแรง ๆ 

ขณะผมกำาลังเปียก การอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว

เป็นเวลานาน ทำาให้หนังศีรษะเผชิญกับแสงแดดเต็ม ๆ

ส่งผลให้ต่อมเหงื่อผลิตเหงื่อมากเกินไป จนเกิดอาการ

ระคายเคืองต่อหนังศีรษะ มีอาการแดง คัน และแห้ง

ลอก หรืออาจเกิดเช้ือรา ซ่ึงเป็นต้นเหตุทำาให้ผมร่วงได้

ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ

ต่อการเจริญเติบโตของเซลล์รากผมโดยตรง เช่น

กรรมพันธ์ุ ฮอร์โมน ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียง

พอ การขาดสารอาหารท่ีจำาเป็น และการใช้ยาบางชนิด

ซึ่งส่งผลให้ผมร่วงได้

เมื่อปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงมีผลกับการสร้างใหม่ของเส้นผมและระยะเวลาของการฟ้ืนฟู

ไม่ช่วยให้ต่อมรากผมแบ่งเซลล์ใหม่ตามวงจรการเติบโตของเส้นผมอย่างปกติ ก็จะ

เข้าสู่ภาวะท่ีเรียกว่า "โรคผมร่วง"

จะเห็นได้ว่าปัญหาโรคผมร่วงมักจะเร่ิมจากมีอาการ

เพียงเล็กน้อย และลุกลามมากข้ึนจนเกิดผมร่วงถาวรได้ 

ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพและขาดความม่ันใจในการใช้

ชีวิตประจำาวัน ดังน้ันเมื่อสังเกตุว่ามีผมร่วงมากผิดปกติ

ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของการหลุดร่วง

ของเส้นผมและทำาการรักษาต้ังแต่เน่ิน ๆ ไม่ควรปล่อย

ให้อาการผมร่วงเป็นมากข้ึนจนยากต่อการรักษา พร้อม

กับการดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง

ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก ด้วยการรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ พักผ่อนให้

เพียงพอ ลดความเครียดจากการทำางาน เพื่อให้เส้นผม

ของคุณอยู่กับคุณไปได้นานท่ีสุด ตามวงจรการเติบโต

ของเส้นผม

โรคผมร่วง เป็นโรคผิวหนังชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนได้ท้ังกับเพศหญิงและเพศชาย โดยจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

ในระยะเร่ิมแรกอาจไม่ทันได้สังเกตุเห็นมากนัก เนื่องจากมีผมร่วงเพียงเล็กน้อยเป็นหย่อมเล็ก ๆ เท่าน้ัน ในผู้ป่วยบางราย

อาจเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็วด้วยปัจจัยภายในบางอย่าง ทำาให้เซลล์รากผมหยุดการเจริญเติบโต ทำาให้เส้นผมจะร่วงหาย

เป็นหย่อม ๆ  ผิวหนังบริเวณน้ันเรียบไม่เกิดตอเส้นผมท่ีพร้อมจะข้ึนมาใหม่ เกิดการหลุดร่วงเป็นวงกลมหรือวงรี โดยจะขยาย

เป็นวงกว้างมากข้ึนหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ในรายท่ีเป็นมากอาจเกิดภาวะผมร่วงถาวรคือไม่มีเส้นผมเกิดข้ึนใหม่

บนหนังศีรษะบริเวณน้ันอีกเลย
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วิธีป้องกันไม่ให้ผมร่วง
ต้องดูแลผมอย่างไร

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะมากขึ้น เพราะเส้นผมและหนังศีรษะ

สามารถบ่งบอกถึงความอ่อนเยาว์ การมีบุคลิกภาพที่ดี และความมั่นใจให้กับผู้เป็นเจ้าของ ใครที่ไม่ดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ

เช่น ย้อมสีผมดัดผมบ่อย ๆ ก็มักจะประสบปัญหาผมเสีย ผมหลุดร่วงก่อนเวลาโดยไม่รู้ตัว จนกระทั่งเป็นโรคผมร่วง แลดูสูงอายุกว่าวัย

บุคลิกภาพแย่ลงและขาดความมั่นใจตนเองตามมา เมื่อเกิดโรคผมร่วงขึ้นแล้ว การจะฟื้นฟูให้เส้นผมกลับมาเป็นปกติ หลุดร่วงลด

น้อยลง ต้องใช้เวลายาวนานหรือบางรายก็ไม่สามารถฟื้นฟูให้เส้นผมกลับมาหนาและดกดำาเหมือนปกติได้อีก ดังนั้นการดูแลเส้นผมและ

หนังศีรษะจึงจำาเป็นสำาหรับทุก ๆ คนที่ยังอยู่ในช่วงวัยทำางาน ต้องพบปะผู้คนในสังคม ทั้งการทำางานประจำาหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจ 

เพราะจะเพิ่มความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นจากบุคลิกภาพที่ดูดีนั่นเอง

การสระผม
ปกติการสระผมจะช่วยทำาความสะอาดเส้นผม ช่วยขจัด

ความมันของเส้นผมและหนังศีรษะ ควรใช้ผลิตภัณฑ์

ทำาความสะอาดผมหรือแชมพูสระผม  ที่มีส่วนประกอบ

หลักจากธรรมชาติมีสูตรอ่อนโยน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเส้นผม

และหนังศีรษะ ทำาให้ผมหลุดร่วงลดน้อยลง ปกติสุภาพ

บุรุษก็อาจจะสระผมเกือบทุกวัน ส่วนสุภาพสตรีสระผม

2-3 วันต่อครั้ง หากเราใช้แชมพูสระผมที่ขาดคุณภาพ

บ่อย ๆ จะส่งผลให้ผมหลุดร่วงได้ง่าย เพราะรากผมไม่

แข็งแรง หลังจากสระผมเสร็จควรใช้ครีมนวดบำารุงผมที่

มีส่วนผสมจากธรรมชาติ เพื่อช่วยบำารุงเส้นผมร่วมด้วย 

ก็จะช่วยให้เส้นผมแข็งแรง ไม่หลุดร่วงง่าย การสระผม

และใช้ครีมนวดผม โดยนวดด้วยปลายนิ้วจะช่วยถนอม

หนังศีรษะและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณ

หนังศีรษะได้เป็นอย่างดี ทำาให้รากผมแข็งแรง

เพราะเมื่อเกิดรังแคข้ึน จะเกิดอาการคันหนังศีรษะ เมื่อ

เกาหรือขย้ีหนังศีรษะแรงจนเกินไป จะทำาร้ายหนังศีรษะให้

เกิดแผล เกิดการอักเสบ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ผมขาดหลุดร่วง

ได้ง่าย จนดูผมบางในท่ีสุด 

ควรดูแลหนังศีรษะไม่ให้มีรังแค

หลีกเล่ียงการหวีผมแรงๆ
และเข้านอนขณะผมเปียก
เพราะขณะผมเปยีกและหนงัศรีษะช้ืน จะเปน็ช่วงทีเ่ส้นผม

และหนังศีรษะอ่อนแอ ก็จะทำาให้ผมหลุดร่วงได้ง่าย คน

ส่วนใหญ่จะหวีผมขณะผมเปียกและหวีผมแบบรุนแรง

เส้นผมจึงขาด หลุดร่วงได้ง่าย การหวีผมควรใช้หวีซี่ห่าง

หวีผมด้วยความนุ่มนวล และไม่ควรรีบเข้านอนขณะผม

เปียก เพราะเส่ียงต่อการเป็นเช้ือราบนหนังศีรษะ ที่เป็น

เหตุให้ผมขาดหลุดร่วงได้ง่าย

7 วิธีป้องกันไม่ ให้ผมร่วง

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

หลีกเล่ียงการใช้สารเคมี
กับเส้นผมและหนังศีรษะ
เช่น การย้อม ทำาสี การยืดหรือดัด ใช้ความร้อนกับเส้นผม

อย่างต่อเนื่องเป็นประจำา เพราะจะทำาให้เส้นผมเปราะและ 

ขาดง่าย เนื่องจากสารเคมีจะเข้าไปเปล่ียนโครงสร้างของ

เส้นผม ส่งผลทำาให้เส้นผมอ่อนแอ แห้งเสียและขาดหลุด

ร่วง จนเป็นโรคผมร่วงในท้ายท่ีสุด

การมีความรู้และต้ังใจในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ

เพื่อชะลอการขาดหลุดร่วงของเส้นผม ทำาให้ผมดกดำา

เงางาม หนังศีรษะแข็งแรง จะช่วยเสริมบุคลิกภาพ

ของทุกคนให้ดูดี ดูอ่อนเยาว์กว่าวัยและใช้ชีวิตประจำาวัน

ของตัวเองได้อย่างม่ันใจ

ลดความเครียด
ทำาจิตใจให้เบิกบาน เพราะภาวะเครียดจะส่งผลให้ผมร่วง

มากข้ึน เป็นเหตุสำาคัญท่ีทำาให้ผมร่วงเร้ือรังในปัจจุบันน้ี

โดยไม่รู้ตัว

รับประทานอาหารท่ีส่งผลดี
ต่อสุขภาพเส้นผม
ช่วยบำารุงเส้นผมจากภายในสู่ภายนอก เช่น วิตามินบี 6  

โปรตีน ธาตุเหล็ก ซ่ึงจำาเป็นต่อการเจริญของเส้นผม ช่วย

เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเส้นผมและรากผม ป้องกัน

การขาดหลุดร่วง หารับประทานได้ง่ายจาก ปลาแซลมอล

ไข่ ถ่ัว เป็นต้น

การใช้ผลิตภัณฑ์บำารุงเส้นผม
และหนังศีรษะ
ท่ีมีส่วนผสมหลักจากสมุนไพรธรรมชาติ อ่อนโยนต่อหนัง

ศีรษะท่ีช่วยในการยืดช่วง Anagen หรือระยะเจริญเติบโต

ของเส้นผม ทำาให้รากผมแข็งแรง หรือช่วยการกระตุ้น

การสร้าง Papilla cells ซ่ึงอยู่ส่วนปลายของต่อมรากผม

ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม จึงช่วยลดการ

หลุดร่วงของเส้นผมและทำาให้ผมงอกขึ้นใหม่ได้ดี  

บอกลาผมบาง ผมดูหนาและแข็งแรง
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5แรงขับเคลื่อนพื้นฐาน
สู่ชัยชนะ...!!

ตอนท่ี

2
สวัสดีปีใหม่ครับ สมาชิกซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน พบกันครั้งนี้เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นปีใหม่ เพื่อให้ทุกท่านมีพลังแห่งการเริ่มต้น

ที่ครบสูตร ในครั้งนี้ผมจะส่งพลังในเรื่องราวตอนต่อของ “5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐานสู่ชัยชนะ” เมื่อเดือนที่แล้วผมเขียนถึง 2 แรงขับเคลื่อน

ซึ่งได้แก่ แรงขับเคลื่อนที่ใช้ ในการควบคุมและที่ใช้ ในการแสดงความสามารถไปแล้ว ในครั้งนี้จะเขียนต่อถึงอีก 3 แรงขับเคลื่อนท่ีเหลืออยู่

เชิญติดตามได้เลยครับ

ทั้งหมด 2 ตอนที่ผมแบ่งปันมานี้
คือ “5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐานสู่
ชัยชนะ” ซึ่งผมได้ศึกษาและนำามา
ประยกุต์ ใชจ้ากหนงัสือ เดอะชารจ์
ใครสนใจรู้ลึกกว่านี้ก็หาอ่านเพิ่ม
เติมได้ และผมมั่นใจว่า หากคุณผู้
อา่นเริม่ใช้พลงัขับเคลือ่นพืน้ฐานนี้
อย่างเข้าใจ คุณจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายอย่างไม่มีข้อแม้เกี่ยวกับ
โควิด 19 ครับ

3.1 การตั้งมาตรฐานใหม่
     ให้กับตัวเอง

4.1 จงใส่ ใจตนเอง

5.1 ออกแบบความสัมพันธ์
     ที่คุณต้องการ

3.2 การตั้งค่าตัวชี้วัดอารมณ์
     ของคุณ

4.2 จงกล้าหาญและเปิดตัวเอง        
     เพื่อรับความเอาใจใส่ และ   
     แรงสนับสนุนจากคนอื่น

5.2 ค้นหากลุ่มคนที่ช่วยส่งเสริม
     คุณและรักษาความสัมพันธ์
     เอาไว้

3.3 รักษาคำาพูดและทำาตาม
     ที่ ได้พูดไว้

4.3 จงอยู่กับปัจจุบัน สนใจและ
     ใส่ ใจผู้อื่นให้มากขึ้น

เมื่อเราต้ังเปา้หมายท่ีจะประสบความสำาเรจ็มากกว่าเดิม เราจำาเปน็ตอ้งสร้างความสอดคลอ้งตอ้งกันระหว่างตวัเรากับเปา้หมาย

ท่ีเราต้องการบรรลุ ดังน้ีครับ

คนทุกคนมีมาตรฐานเดิมท่ีเป็นอยู่ ไม่ว่าจะ

เป็นมาตรฐานความรู้ ความสามารถและทักษะ

มาตรฐานของผลลัพธ์ท่ีทำาได้อยู่ในปัจจุบัน

มาตรฐานทางด้านน้ำาอดน้ำาทน ดังน้ัน หาก

คุณต้องการการบรรลุเป้าหมายท่ีสูงข้ึน ยาก

ข้ึน คุณจึงจำาเป็นท่ีต้องยกระดับมาตรฐานใหม่

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายน้ัน ๆ เพื่อให้คุณมี

มาตรฐานพอท่ีจะบรรลุได้

ตัวคุณ คือเครื่องมือสำาคัญที่สุดในการสร้าง

ชีวิตของตัวคุณเอง คุณจึงต้องใส่ใจการดูแล

สุขภาพ ใส่ใจการเรียนรู้ ใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก

ใส่ใจทุกสิ่งที่ใช้เวลาอันมีค่าของคุณ ใส่ใจส่ิง

ทีค่ณุกำาลังไดรั้บอยู่ และพร้อมทีจ่ะปรับเปลีย่น

ถ้ามีบางเรื่องท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความ

สำาเร็จ

มีอะไรท่ีคุณต้องทำา เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณกับทีมงานมีความสุข มีความผูกพันและมี

พลังในการทำางานมากข้ึน

คนเราแต่ละคนมี 3 ระดับอารมณ์เป็นหลัก

น่ันก็คือ อารมณ์ห่อเห่ียว พอไหวและตื่นเต้น

กระตือรือร้น ถ้าคุณต้องการประสบความสำาเร็จ

มากข้ึน คุณต้องปรับอารมณ์ให้สอดคล้องก่อน

ซึ่งผมหมายถึง การปรับอารมณ์ให้ตื่นเต้น การ

มีความหวัง มีโอกาสและมีความเป็นไปได้

ความสำาเร็จท่ีย่ิงใหญ่ เกิดจากการสร้างร่วม

กับคนอื่น ดังนั้น หากมีคนอื่นใส่ใจคุณ และ

พร้อมสนับสนุนคุณ เพื่อสร้างชัยชนะร่วมกัน 

ขอให้คุณจงเปิดรับอย่างกล้าหาญ เพราะจะช่วย

ทำาให้คุณมีพลังต่อการสร้างความสำาเร็จมากข้ึน

บุคคลท่ีแวดล้อมตัวคุณ มีอิทธิพลต่อการ

สร้างความสำาเร็จของคุณ ดังน้ันคุณจึงต้อง

หม่ันสมาคมกับคนท่ีมีพลังสูงกว่าและมีผลลัพธ์

ชีวิตท่ีดีกว่า

คนท่ีจะสร้างความสำาเร็จในชีวิตได้น้ัน ต้องมีพลัง

ท่ีสอดคล้องของการคิด พูดและทำาท่ีส่งเสริมกัน  

ถ้าเราคิดอย่าง พูดอย่าง ทำาอีกอย่างเราจะกลาย

เป็นคนไม่น่าเชื่อถือ และไม่เกิดความก้าวหน้า

จากการเรียนรู้และลงมือทำา ดังน้ัน คุณจึงต้อง

รักษาคำาพูดของตัวเองท่ีมีต่อท้ังตนเองและคน

อื่น ให้การพูดและการทำาของคุณสอดคล้องกัน

คุณต้องมีสมาธิกับสิ่งที่คุณทำา อยู่ในปัจจุบัน

ไม่จมปลักอยู่กับอดีต และไม่ฟุ้งถึงอนาคต

ขอให้คุณมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในอนาคตที่

ชัดเจน จากน้ันวางแผนงานท่ีสร้างจากปัจจุบัน

พร้อม ๆ กับให้ความสนใจบุคคลรอบตัวท่ีร่วม

สร้างอนาคตไปกับคุณและใส่ใจพวกเขาเหล่า

น้ันให้มากข้ึน ๆ

ตัวคุณคือเครื่องมือสำาคัญท่ีสุดในการสร้างชีวิตของตัวคุณเอง คุณจึงต้องใส่ใจการดูแลสุขภาพ ใส่ใจการเรียนรู้ ใส่ใจอารมณ์

ความรู้สึก ใส่ใจทุกส่ิงท่ีใช้เวลาอันมีค่าของคุณ ใส่ใจส่ิงท่ีคุณกำาลังได้รับอยู่และพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน ถ้ามีบางเรื่องท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการสร้างความสำาเร็จ

ความสัมพันธ์คือความต่อเนื่องในการทำาสิง่ต่าง ๆ  รว่มกับผูอ้ื่น เมื่อมคีวามสัมพันธ์

ที่ดีต่อกัน ความร่วมแรงร่วมใจและการรับผลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ตนเองจะดีข้ึน ซ่ึงคุณจำาเป็นต้องทำาส่ิงต่อไปน้ีครับ

แรงขับเคลื่อนที่ ใช้สร้างความสอดคล้อง

แรงขับเคลื่อนที่ ใช้ ในการแสดงความใส่ ใจ

แรงขับเคลื่อนจากพลังแห่งความสัมพันธ์

3
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สวัสดีปีใหม่ครับ สมาชิกซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน พบกับ SLA ครั้งนี้ เป็นเดือนมกราคม 2564 เป็นข่วงเวลาแห่งการเริ่มศักราชใหม่

เวลาแต่ละปี ๆ มันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือกิน และทุก ๆ เดือนต้นปีก็จะกระตุ้นให้ผมตระหนักเรื่องคุณค่าของเวลาเสมอ ผมเชื่อว่า

หลาย ๆ ท่านก็คงคิดไม่ต่างไปจากผมมากนัก ดังนั้น ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านหันมาใส่ใจเรื่องการใช้เวลากันให้มากขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งช่วงเวลาของการเริ่มต้น เหมือนคำากล่าวที่พูดกันไว้ว่า “เริ่มต้นดี เท่ากับสำาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”

ทกุทา่นครับ ตลอดปทีีผ่า่นมาคำายอดฮิตทีผู่ค้นในแวดวงธรุกิจพดูถึงกันบอ่ยมาก ถ้าให้โหวต คำา Agile นา่จะอยู่ในอนัดบัตน้ ๆ  ซ่ึงหมาย

ถึงความปราดเปรียว คล่องแคล่ว ว่องไวในการปรับตัวให้ไปกันได้กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคสมัยนี้ ถือเป็นคุณสมบัติ

สำาคัญขององค์กรและของคนในองค์กรที่ส่งผลให้องค์กรไปต่อได้ หากองค์กรไหนขาดคุณสมบัตินี้ ก็จะมีจุดจบชนิดไม่มีโอกาสแก้ตัว

ได้ง่าย ๆ เมื่อมันสำาคัญขนาดนี้ SLA ฉบับนี้ ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่อง “7 ขั้นตอนการสร้างองค์กรAgile สำาหรับผู้นำา” ดังนี้ครับ

ขั้นตอนการสร้างองค์กร 
Agile สำาหรับผู้นำา

เข้าใจความคล่องแคล่วของคนใน 4 ด้านต่อไปนี้

สื่อสารเป้าหมายภาพรวมขององค์กรให้ผู้คนมอง
เห็นสิ่งเดียวกัน

นี่เป็น 
“7 ขั้นตอนการสร้างองค์กร Agile สำาหรับผู้นำา”
ช่วงหยุดปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านลองทบทวน และทำาเป็น
แผนงานไปใช้ดูนะครับ บางทีปีหน้าคุณอาจจะเหนื่อย
น้อยลง แต่ ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็ ได้ เชื่อผมสิครับ!

กำาหนดเป้าหมายและแผนพัฒนารายบุคคล

วางระบบพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิผล

พัฒนาภาวะผู้นำาตามระดับของ Agility 5 ระดับ
ดังนี้

การประเมินรายคนและโค้ชชิ่งต่อ

การให้รางวัลและการชื่นชม

1.1 ความคล่องตัวด้านความคิด คนบางคนแช่แข็งทางความคิด ยึด

ติดความเชื่อและความคิดเดิม ๆ เราจำาเป็นต้องปรับปรุงความคิดโดย

อย่ายึดม่ันถือม่ันจนเกินไป ต้องเปิดรับความคิดใหม่ ๆ  เข้าไปผสมผสาน

เพื่อให้เรามีมุมมองที่ดีพอในการมองโอกาสและปัญหาท่ีเกิดอยู่

1.2 ความคล่องตัวด้านความเข้าใจตนเองและการทำาความเข้าใจผู้อื่น

การดำารงอยู่ของเรา เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ดังนั้น

เราจึงจำาเป็นต้องมีความคล่องตัวในการปรับปรุงจุดอ่อน พัฒนาจุดแข็ง

และบริหารอารมณ์รวมทั้ง มีความคล่องตัวในการรับฟัง สามารถ

เข้าใจผู้อื่นและอยู่ร่วมหรือทำางานร่วมกันได้ 

1.3 ความคล่องตัวด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง เราทุกคนใช้ชีวิตอยู่

ในนิเวศน์วิทยารอบตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ

สังคมเทคโนโลยี การเมือง ลูกค้าและคู่แข่งขันดังนั้นทุก ๆ คนที่ยังมี

ชีวิตอยู่ จึงต้องมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้อยู่กับ

สภาวะหรือเกมการแข่งขันท่ีมีมาตรฐานสูงกว่าเดิมได้

1.4 ความคล่องตัวด้านการสร้างผลลัพธ์ ผลลพัธ์ คอืเป้าหมายสุดทา้ย

ที่ทีมหรือองค์กรต้องการจากแต่ละคน ดังนั้น เราจึงจำาเป็นต้องสร้าง

คนทีม่คีวามคลอ่งตวัในการสร้างผลลพัธเ์ปน็ผูท้ีม่คีวามไวในการประเมนิ

เรียนรู้ ปรับแก้และลุกขึ้นสู้อีกครั้งและอีกครั้งได้เสมอ

ผู้นำาต้องมีภาพเป้าหมายขององค์กรท่ีมีลักษณะ Agile และสื่อสาร

ให้ผู้คนมองเห็นภาพที่ชัดเจน จนถึงระดับที่คนในทีมหรือในองค์กร

เกิดความตระหนักว่า เขาเป็นส่วนสำาคัญขององค์กรท่ีย่ิงใหญ่และจำาเป็น

ท่ีจะต้องเป็นคนท่ีปรับเปล่ียนได้รวดเร็ว
ผู้นำา ต้องวางระบบการประเมินที่ไม่ใช่การมองแต่ผลลัพธ์ หรือ KPI 

อย่างเดียว แต่ให้มองไปท่ีความคล่องแคล่วท้ัง 4 ด้าน ว่าติดขัดท่ีด้านไหน

มากท่ีสุดและทำาการพัฒนารายคน

การให้รางวัลและการชื่นชม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนยอมเปลี่ยน

แปลง และเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า จะ

ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีส่งพลังให้ผู้คนเจริญรอยตาม

ผู้นำาต้องวางระบบพัฒนาบุคลากรท่ีครบท้ัง 3 รูปแบบการเรียนรู้ น่ันคือ

4.1 NEW LEARN เป็นการเรียนรู้หรือฝึกทำาส่ิงใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยรู้หรือไม่

เคยทำาได้มาก่อน

4.2 UN LEARN ตัวเราและคนของเรา ต้องรู้จักล้างความรู้หรือความเชื่อ

ท่ีผิด ๆ ออกไปจากตัว 

4.3 RE LEARN ทุกคนจะต้องเรียนรู้ซ้ำาเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นและ

เพื่อทักษะท่ีชำานาญข้ึน

5.1 ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้นำาที่นำาคนด้วยความเชี่ยวชาญในงาน เหมาะกับ

องค์กรท่ีคนในทีมยังไม่ชำานาญในการทำางานท่ีเก่ียวข้อง

5.2 ผู้คว้าชัย เป็นผู้นำาที่มีทั้งการวางแผน การกำากับ การสื่อสารและการ

ส่งพลังทีมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  

5.3 ผู้นำานักกระตุ้น เป็นผู้นำาที่เร่งการดึงศักยภาพผู้คน เป็นเคมีที่ทำาให้

เกิดปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเร่งเร้าข้ึน ทีมงานจะมีความคึกคักสูง

5.4 ผู้ร่วมคิดร่วมสร้าง เป็นผู้นำาที่สร้างความร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่เริ่มต้น

ได้ดี ส่งผลให้ผู้คนในทีมมีตัวตนและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานสูง จึงพร้อม

รับผิดชอบงานอย่างเต็มท่ี

5.5 ผู้สร้างพลังผนึก เป็นผู้นำาที่ช่วยทวีคูณพลังและผลงาน ซึ่งเกิดจาก

การใช้ความสามารถด้านการหลอมรวมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก

ตลอดจนการมองจุดทวีคูณออกและจดจ่อไปท่ีการทำาน้อยส่ิงท่ีมีผลกระทบสูง

องค์กร Agile มาจากผลรวมของคนในองค์กรแต่ละคน ดังนั้น

จึงต้องมีเป้าหมายการพัฒนาลักษณะ Agile เป็นรายคน เพราะในแต่ละ

คนมีช่องว่างจากจุดเป้าหมายต่างกัน โดยแผนงานนั้นจะเป็นแผนงาน

การเรียนรู้การลงมือทำาในเรื่องท่ีเก่ียวกับ 4 ด้านของความคล่องแคล่ว

ตามข้อ 1
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ตารางการประชุม
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม January

กุมภาพันธ์ February

วันที ่                 งานประชุม            เวลา         สถานที่

วันที่                 งานประชุม            เวลา         สถานที่

วันพฤหัสบดี ที่ 7

วันพุธ ที่ 3

19.00  -  20.00 น.

16.00  -  18.00 น.

- SCM Leaders Forum

- President Talk - ZOOM

- President Talk On Tour 

- SCM Leaders Forum

- ZOOM

- ZOOM

- ZOOM

วันพุธ ที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 4

16.00  -  17.30 น.

16.00  -  18.00 น.

***หมายเหตุ : สถานท่ีจัดงานต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงสามารถเช็คสถานท่ีจัดงานได้ท่ี www.successmore.com ในหน้าตารางการประชุม






