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ปีที่ 8 ฉบับที่ 51 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้





สวัสดีครับ! 
นักธุรกิจและสมาชิกซัคเซสมอร์ทุกท่าน 

ทักทายกันในครั้งนี้ เป็นช่วงเวลาของคู่เดือนสุดท้ายของปี

พ.ศ. 2564 แล้ว เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน เชื่อว่า

พวกเราส่วนใหญ่ก็คงมีความรู้สึกแบบเดียวกันแน่ ๆ เลย 

ถ้าเปรียบชีวิตเป็นเกมกีฬา เดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคม

ซ่ึงถือว่าเป็นช่วงท้ายเกมแล้ว นักกีฬาที่ยังอยู่ในสถานะเป็น

รองหรอืคู่สสูกีต็้องเรง่เครื่องกนัเต็มที่ ดังนัน้จึงขอใช้โอกาสน้ี 

ส่งพลังให้พ่ีน้องทุก ๆ  คนจดจ่อและใส่ความเข้มข้น เพ่ิมความถ่ี

ให้กับปัจจัยสำาคัญท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแต่ละคน 

โดยขอให้เต็มที่กับสูตรลับ 3X5 ดังน้ีนะครับ

3 ส่ิงต้องทำ�
1. ดูแลตัวเองและคนท่ีเรารักให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ซ่ึงทำาได้

จากการออกกำาลังกาย การกินอาหารท่ีมีประโยชน์ การพักผ่อนท่ี

เพียงพอ การใช้อาหารเสริมช่วยเพ่ิมพูนและการป้องกันภัยโควิด

2. การเรียนรูแ้ละการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ปน็นัก

ธุรกิจท่ีเก่งและน่าเชื่อถือ ซ่ึงทำาได้จากการอยู่ในรอบเรียนรู้ทุก ๆ  รอบ

ของท้ังระบบออนไลน์และออฟไลน์ ท่ีบริษัทหรือผู้นำาในสายงานจัด

3. การลงมือทำางานตามแผนงานแบบรายวันและรายสัปดาห์

อย่างมีวินัย พร้อมกับการเรียนรู้จากการลงมือทำาเพ่ือปรับปรุง

เปล่ียนแปลง 

4 เน้ือง�นสำ�คัญท่ีต้องจดจ่ออย่�งเข้มข้น
1. การหาช่องทางในการโน้มน้าวจูงใจผู้คน ให้เข้ามาร่วมเป็น

สมาชิกซ่ึงทำาได้เพ่ิมเติมจากเครื่องมือโซเชียลมีเดียหรือเซลล์เพจ

ท่ีบริษัทพัฒนาข้ึนมาเรียบร้อยแล้ว

2. ทำาให้คนในองค์กรและผู้มุ่งหวังข้างนอกรู้จัก และเข้าใจใน

ประโยชน์ของสินค้า จนถึงข้ันเป็นลูกค้าท่ีมีความรักความผูกพัน

ในตัวสินค้าจากประสบการณ์ดี ๆ ท่ีเขาได้รับจากการกินใช้

3. ฝึกฝนทักษะการขายให้เช่ียวชาญท้ังทีมงาน การขายสินค้า

ในแตล่ะวัน ใหป้ระโยชนห์ลกัสองเรื่อง นัน่ก็คอื คนขายมีเงินสด

หมุนเวียนในการทำาธุรกิจ และมีลูกค้าท่ีกินใช้สินค้าเพ่ิมข้ึน มันคือ

ความย่ังยืนของธุรกิจของพวกเราทุกคนน่ันเอง

4. ต้ังเป้าหมายร่วมกับทีมงานและสนับสนุนให้พวกเขาบรรลุ

เป้าหมาย ความสวยงามของธุรกิจของเรา คือการช่วยให้ผู้อื่น

ประสบความสำาเร็จ และตัวคุณก็จะประสบความสำาเร็จ ดังน้ัน 

การสนับสนุนคนในทีม จึงเป็นหัวใจสำาคัญท่ีพวกเราต้องไม่ละเลย

5. ประชุมทีมและสอนทีมงานรายสัปดาห์ การประชุม

และการสอน จะช่วยทำาให้คนในทีมมีความม่ันใจ เข้าใจ มี

ความรู้ มีเทคนิคและได้รับแรงบันดาลใจ ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นการ

ทำาให้ทีมงานถูกยกระดับข้ึน จึงเพ่ิมท้ังศักยภาพและโอกาสท่ีจะ

บรรลุเป้าหมายในระดับท่ีสูงข้ึนไป

พ่ีน้องนักธุรกิจท่ีรักครับ ท่ีว่ามาท้ังหมดข้างต้นคือส่ิงท่ีเป็นหัวใจ

สำาคัญท่ีพ่ีน้องจะต้องดูแลเพื่อให้เรากลายเป็นคนสำาเร็จ อย่างไร

ก็ตาม ในส่วนท่ีบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้เราสามารถ

แข่งขันได้ เราก็จะมีแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนท่ีชัดเจน ซ่ึงใน

ปีหน้าน้ี บริษัทได้เตรียมงบประมาณไว้สำาหรับการยกระดับระบบ

งาน การพัฒนาสินค้าและการสร้างชื่อเสียงแบรนด์อย่างเต็มท่ี จึง

ขอให้พ่ีน้องม่ันใจว่า เราจะทำาทุกส่ิงทุกอย่างเพื่อให้บริษัทเติบโต

แบบย่ังยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พ่ีน้องสามารถเติบโตและสร้าง

ความสำาเร็จจนส่งต่อเป็นมรดกได้ 

และท้ายท่ีสุดน้ีขอให้พ่ีน้องนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุก ๆ คน 

จงมีความหวังและการลงมือทำาท่ีสมดุลควบคู่กันไป และ

ขอให้ทุก ๆ วันเป็นวันแห่งการเรียนรู้เพื่อทำาวันถัดไปได้ดี

ย่ิงข้ึน ขอให้บรรลุเป้าหมายในสองเดือนสุดท้ายและบรรลุ

เป้าหมายในปี 2564 ด้วยครับ

สาส์นจากผู้บริหาร

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)
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C O N T E N T S
นิตยสารซัคเซส : ปีที่ 8 ฉบับที่ 51 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

นิตยสารราย 2 เดือนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์
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การสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในทุกระดับ 
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ภาพลักษณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ

ตารางงาน : 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
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04   GREETING    

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

ข้อคิด คำาคม



      ปัจจัยแรก ท่ีมีผลต่อการสร้าง
ความสำาเร็จในชีวิตของมนุษย์ ไม่ใช่เร่ือง
เทคนิควิธีการ แต่เป็นเร่ืองความต้ังใจ
ท่ีคุณกำาหนดไว้ให้กับตัวคุณเอง ว่าคุณ
ต้ังใจจะทำาอะไรให้สำาเร็จในแต่ละวัน  แต่ละ
สัปดาห์และในแต่ละปี เม่ือคุณกำาหนด
ความต้ังใจแล้ว จากน้ันควบคุมตนเอง
ให้ลงมือทำาตามความต้ังใจน้ันอย่างมุ่ง
ม่ัน ควบคู่กับการพัฒนาตนเองให้เก่ง
ข้ึนความสำาเร็จก็จะตกเป็นของคุณอย่าง
แน่นอน...

ส่ิงแรก...
ท่ีสำ�คัญ ต่อ
คว�มสำ�เร็จ
ของคุณ ก็คือ
คว�มต้ังใจ
กับตัวเอง และ
ลงมือทำ�

"

" “ข้อคิด คำ�คม”
เพื่อพลังใจ...

CEO นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร BY : ข้อคิด คำาคม    05

"ข้อคิด คำ�คม" โดย (CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร)



ก�รประก�ศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564

คุณกัญญนันทน์ สุขจิตร

กรุงเทพมหานคร

คุณกุลิสรา แก้วพุทธชาติ

คุณกมลภัทร วารวิจิตร

กรุงเทพมหานคร

คุณวิโรจน์ รูปสม

คุณภูสวรรค์  แสนปะติ  

จ.สมุทรสาคร

คุณสุวิทย์ คงเพ็ง     จ.ประจวบคีรีขันธ์

06     RECOGNITION

นักธุรกิจระดับ Emerald

นักธุรกิจระดับ Ruby



คุณกนกกร พยานอน  จ.สมุทรสาคร

คุณคมไผ่ สุขุมิน - คุณวิภาดา เดชะผล   จ.กำาแพงเพชร

คุณจาริณี ศิริอุดม   จ.เชียงใหม่

คุณณัชพร ห่อมกระโทก  จ.ชลบุรี

คุณบุรพล รักขวัญจิต  กรุงเทพมหานคร

คุณภูดิส ภิรมย์ภู่   จ.สมุทรสาคร

คุณยศวดี สวนเลิศ   จ.ปราจีนบุรี

คุณภูษณิศา กรภัทรพิชิต  กรุงเทพมหานคร

คุณรัตนาพร - คุณศรณรงค์ ศรีสุข  จ.เชียงใหม่

คุณวาสนา ด้วงเผือก   จ.ชุมพร

คุณแว่น ไพบูลย์    จ.ราชบุรี

คุณอินทร์ริตา ทวีเลิศฐิติคุณ

จ.สงขลา

คุณรุนณี เทพขาม   จ.สมุทรสงคราม

คุณสวัสด์ิ ทองน้ำาแก้ว   จ.นครศรีธรรมราช

คุณอัจฉราวรรณ เศรษฐชะนะ  จ.ชุมพร

คุณอำาพล สันติ   จ.ตาก

คุณสุชาติ กล่ินโท   จ.สุโขทัย

คุณสุนันท์ กุสม   จ.เชียงราย

คุณสุพิชฌาย์ บินซอและฮ์   จ.ลำาพูน

RECOGNITION     07

นักธุรกิจระดับ Gold

นักธุรกิจระดับ Pearl

นักธุรกิจระดับ Platinum



คุณกมลชนก ศรีประเสริฐ  จ.เพชรบุรี

คุณกุลธิดา เสนนอก  กรุงเทพมหานคร

คุณเกศริน ชัยวงค์   จ.เชียงใหม่

คุณเกษแก้ว สุวรรณเกิดผล  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณเกียรติศักด์ิ กาบค้างพลู  จ.นนทบุรี

คุณแก้วดี นาคะป่า   จ.ลำาพูน

คุณคนึงนิจ สิทธิสุข   จ.สมุทรสงคราม

คุณคูณณิชา สิทธิโชค  จ.ระยอง

คุณจันทรา ยอดนิยม  จ.ชุมพร

คุณจันเป็ง หว่างเซอร์  จ.เชียงใหม่

คุณจำานอง ทองแบน  จ.กำาแพงเพชร

คุณเจริญพร สุริยะ   จ.เชียงใหม่

คุณเฉลิมศรี เรือนงาม  จ.เชียงใหม่

คุณชนัญชิดา รุ่งรุจี   กรุงเทพมหานคร

คุณชนิชนันท์ ริยะนา - คุณอภิชัย ใจยา    จ.เชียงใหม่

คุณชัยวัฒน์ - คุณกรรณ กุลาเลิศ จ.สุราษฎร์ธานี

คุณชำานาญ ชูชวลิต   จ.ปทุมธานี

คุณชุติมา มะโนนึก   จ.สุโขทัย

คุณณพลักษณ์ พลไธสง - คุณคณวัช ใฝ่ศิลป์สกุล

จ.กำาแพงเพชร

คุณณัชพร ห่อมกระโทก  จ.ชลบุรี

คุณดวงดาว แผ่นทอง  จ.สุรินทร์

คุณดวงดี - คุณบัวผัน แสนมูล จ.เชียงราย

คุณดวงนภา ตัณฑเทศ  จ.ราชบุรี

คุณดาวฤดี ขำาแจ้ง   จ.ตรัง

คุณธนวรรณ วงศ์บุตรดี  จ.นครสวรรค์

คุณธนวัฒน์ กลีบบงกช  จ.นนทบุรี

คุณธีรภัทร ศรีสุข   จ.เชียงใหม่

คุณนคพล จงรักษ์   จ.พิษณุโลก

คุณนภา จอดนอก   จ.นครราชสีมา

คุณนภา เช้ือกุล   กรุงเทพมหานคร

คุณนัฐวุฒิ พุฒิฤทธ์ิ   จ.สุโขทัย

คุณนาฏยา เขจรดวง  จ.กาฬสินธ์ุ

คุณนารีรัตน์ มากมูล  จ.สระแก้ว

คุณน้ำาทิพย์ เมืองจันทร์  จ.กาญจนบุรี

คุณนิธิโชติ - คุณสุภา ชุติสุวภัทรกุล จ.กระบ่ี

คุณนิภา ศรีรักชาติ   จ.ระยอง

คุณบุญส่ง - คุณปิยะฉัตร นาคภู่ กรุงเทพมหานคร

คุณปรมะ กรภัทรพิชิต  จ.ปทุมธานี

คุณประทีป พรหมสุข  จ.พัทลุง

คุณปัญญา จ่ิวบำารุงราช  จ.ราชบุรี

คุณปิยวรรณ อ่าวลึกเหนือ  จ.กระบ่ี

คุณปิยะ ราชอักษร   จ.ระนอง

คุณพรศิริ เรือง   กรุงเทพมหานคร

คุณพวงทอง หมอกใหม่   จ.เชียงใหม่

คุณพะเยาว์ เพ็งสลุง  จ.กำาแพงเพชร

คุณพีรญา เสนสัก   จ.ลำาพูน

คุณเพ็ญนภา ผาจ้ำา   จ.กำาแพงเพชร

คุณไพรสณท์ สุขเกษม - คุณเรณู อ่ิมทรัพย์   จ.นครสวรรค์

คุณมยุเรศ วีระพันธ์นันติ  จ.เชียงใหม่

คุณมลธิรา บำารุง   จ.กระบ่ี

คุณมานิตา สวนเลิศ  จ.สระแก้ว

คุณมาเรียม เดชใด   จ.ตาก

คุณมาเรียม เส็งหะพันธ์ุ  จ.พิจิตร

คุณเมตตา อุดม   จ.สมุทรสาคร

คุณลีลาวรรณดี เกียรติพิทักษ์วนา จ.เชียงใหม่

คุณวรุฬ พ่ึงวัชนะ   จ.กำาแพงเพชร

คุณวันชัย จันประยุทธ์วารี  จ.กาญจนบุรี

คุณวารุณี สมบุญ   จ.ชุมพร

คุณวาสนา จาระเกตุ  จ.จันทบุรี

คุณวิภาดา แต่งงาม  จ.สมุทรสงคราม

คุณวิไลพร เสมเถื่อน  จ.สงขลา

คุณกัญญาณัฐ ลอยทุ่ง  จ.สุโขทัย

คุณทุเรียน บุรีเทศน์  จ.สระแก้ว

คุณธงชัย สุมาลัย   จ.เชียงใหม่

คุณพุธิตา เฉลิมเจริญกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณยศวดี สวนเลิศ   จ.ปราจีนบุรี

คุณวรายุทธ พรมชาติ  จ.สุโขทัย

คุณวันดี ตัณฑเทศ   จ.ราชบุรี

คุณวันวิสาข์ อานันท์  จ.เชียงใหม่

คุณสาวิตรี บินซอและฮ  กรุงเทพมหานคร

คุณสุชาติ พลธีระ - คุณธัญญารัตน์ แก้วกามูล  จ.สุโขทัย
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นักธุรกิจระดับ Bronze

นักธุรกิจระดับ Silver



ระดับเข็ม เกียรติร�งวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

คุณศศิพร เหรียญอยู่คง  จ.ชลบุรี

คุณศิริลักษณ์ น่วมเจริญ  จ.สุโขทัย

คุณศุภร จินดาพรรณ  จ.จันทบุรี

คุณสมนึก ทองแบน  จ.กำาแพงเพชร

คุณสามารถ เหมสวาท  จ.สงขลา

คุณสายฝน เจริญแพทย์  จ.ชุมพร

คุณสุโชติ คงทอง   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุรดา รวิศรุ่งอรุณ - คุณวิชิต ขุมสิน   จ.ปราจีนบุรี

คุณแสงจันทร์ ทองนาค  จ.พิษณุโลก

คุณแสงเดือน ปัญญามณีศร  จ.เชียงใหม่

คุณแสงมณี ชิงดวง   กรุงเทพมหานคร

คุณอภิญญา ชื่นชูวิทย์  จ.เชียงใหม่

คุณอภิญญา หุ่นสุวรรณ์  จ.ลพบุรี

คุณอรทัย ภูอ่อน   จ.ชุมพร

คุณอรพิน เจริญศิลป์ - คุณจิต อวมสนอง   จ.เชียงใหม่

คุณอรวรรณ โชตินอก  จ.กำาแพงเพชร

คุณอรวรรณ อร่ามจิต  จ.เชียงใหม่

คุณอรอุมา ศักด์ิบุตร  จ.อุดรธานี

คุณอริยาภรณ์ กิตติศิริรัศม์ - คุณพยับ สมุทโคดม   จ.ชุมพร

คุณอังษณา สวัสด์ิดวง  จ.ปทุมธานี

คุณอัมพวัน จอนพงษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณอ่ิม อรุณานนท์   กรุงเทพมหานคร

คุณอุเทน อะหมาด   จ.นครศรีธรรมราช

คุณอุไร เพ็ชรชนะ   จ.กระบ่ี

4. ระดับ
   PLATINUM

7. ระดับ
   SAPPHIRE

1. ระดับ
   BRONZE

5. ระดับ
   PEARL

8. ระดับ
   EMERALD

2. ระดับ
   SILVER

3. ระดับ
   GOLD

6. ระดับ
   RUBY

15. ระดับ ROYAL
    DIAMOND

14. ระดับ PRESIDENTIAL
    DIAMOND

13. ระดับ IMPERIAL
    DIAMOND

12. ระดับ CROWN
    DIAMOND

10. ระดับ BLUE
     DIAMOND

9. ระดับ
   DIAMOND

11. ระดับ BLACK
    DIAMOND

นักธุรกิจระดับ Bronze
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ปลุกพลังใจ! สร้างพละกำาลัง...
WHY AWAKEN THE GREAT WITHIN

สวัสดีทุกท่านครับ เข้าสู่ปลายปี 2564 กันแล้ว จบไปแล้วกับความ

ย่ิงใหญ่ในงาน WHY AWAKEN THE GREAT WITHIN “ปลุกพลัง

ผู้ย่ิงใหญ่ในตัวคุณ” ผมเชื่อว่ามีทุกคนมีพลังแห่งความเชื่อ (Power of 

Believe) และ Focus ต่อเป้าหมาย ความสามารถไม่สำาคัญเท่ากับทัศนคติ

ท่ีดีหรือทัศนคติเชิงบวก การคิดบวก ความสำาเร็จมักเกิดจากความคิดดี ๆ

แล้วลงมือทำา และท่ามกลางภาวะสถานการณ์เช่นน้ี องค์กร ภาครัฐ ภาค

เอกชน รวมถึงทุกคนต้องขยับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ

สถานการณ์ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ การชีวิตขับเคลื่อนด้วยกำาลังใจ 

น้ันคือขุมพลังงานสำาคัญท่ีจะชาร์ตพลังงานดี เติมพลังบวกให้กับเราใน

ทุกวัน ชีวิตจะย่ิงใหญ่ขนาดไหน ข้ึนอยู่กับขนาดของความฝันท่ีมี ถ้าเรา

หลงทางหรือมองหาเป้าหมายในชีวิต WHY AWAKEN THE GREAT 

WITHIN จะช่วยตอบโจทย์คุณ

การอ่านและการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีได้จากการพบปะผู้คน การเดิน

ทางท่องเท่ียวในสถานท่ีต่าง ๆ  มาเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการทำางาน ชีวิต

การทำางานมีเรื่องราวต่าง ๆ  ผ่านเข้ามาและบ่อยคร้ังก็อาจจะหลงลืมความแน่วแน่

ในการเร่ิมต้นทำางานไปบ้าง การมีข้อคิดท่ียึดถือจะช่วยให้การทำางานมีจุดหมาย

มากข้ึนในแต่ละวัน และช่วยสร้างทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีทำาด้วย การทำางานท่ีมีแต่

แง่บวกมปีระสิทธภิาพในการผลกัดนังานใหอ้อกมามคีณุภาพ เพราะทศันคตทิีด่ี

จะช่วยให้มองภาพต่าง ๆ  ชัดเจนข้ึน มองเห็นปัญหาและการแก้ไขได้อย่างแม่นยำา 

และน่ีเป็นแรงบันดาลใจและข้อคิดท่ีผมยึดถือเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำางาน

งาน WHY AWAKEN THE GREAT WITHIN  เมื่อวันท่ี 10 เดือน 10 เป็นอีกวันสำาคัญท่ีผมข้ึนปลุกพลังในงานสัมมนา

Virtual Event มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 6,500 คน จากประเทศในอาเซียน (ASEAN) 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 

เมียนมา ลาว กัมพูชาเวียดนาม มาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ และตลอดเกือบ 7 ช่ัวโมงในงาน ท่ีผมได้ถ่ายทอดแนว

ความคิด พลังงาน และอารมณ์ความรู้สึก เพื่อทำาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนรู้คุณค่าและความหมายของชีวิต เพื่อพัฒนา

เปล่ียนแปลงตัวคุณเอง ในการยกระดับความสำาเร็จให้กับชีวิต

“หลายคนถามมาว่า…
 อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทำางานของผม”
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คนเก่ง หรือ คนท่ีประสบความสำาเร็จ ทุกคนจะ

มีจุดเด่นของตัวเองท่ีคนจะพูดถึง เช่น เมื่อพูดถึง Steve Jobs 

จะนึกถึงนวัตกรรมการเปล่ียนโลกมนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบมี

จุดอ่อน - จุดแข็งอยู่เสมอ พยายามค้นหาตัวเองให้เจอว่าอะไร

คือส่ิงท่ีต้องการ และอะไรคือส่ิงท่ีทำาได้ เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว

 ให้ต้ังเป้าหมายไปเลยว่าเราจะต้องเก่งในเรื่องน้ี จะเป็นสุดยอด

ในเรื่องน้ี จากน้ันก็เดินตามเป้าหมายไปอย่างเคร่งครัด รับรองว่า

ความสำาเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมอย่างแน่นอน

ปลุกพลังเพื่อสร้างกำาลังใจให้ชีวิต คนสำาเร็จจะรู้วิธีท่ีจะ

ปลุกยักษ์ใหญ่ท่ีนอนหลับใหลให้ตื่นข้ึนมา เขารู้จักเปล่ียน

ปัญหาให้เป็นโอกาส คือการมองโลกในแง่ดี คิดบวก รู้วิธีสร้าง

แรงบันดาลใจให้ตัวเอง ถ้าเราจะไปให้ถึงเป้าหมาย และพบ

กับความสำาเร็จตอ้งเรียนรู้ทีจ่ำาเอาชนะความกลวั อยู่ใกลค้น

ท่ีสำาเร็จแล้ว พัฒนาตัวเองตลอดเวลา พัฒนาพลังจิตใต้สำานึก

มีความเชื่อม่ันในตัวเอง รู้จักการวางแผนและควบคุมอย่าง

เช่ียวชาญ ทุกคนสามารถประสบความสำาเร็จได้ ไม่มีข้อแม้

หรือข้อยกเว้นใดๆ ถ้าทำาตามคนท่ีสำาเร็จ ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดต้อง

รู้จักโปรแกรมสมอง ให้เชื่อว่าประสบความสำาเร็จได้ ควบคุม

สมองให้ได้ ชีวิตจะเปล่ียนแปลงดีข้ึน มีความสุข และประสบ

ความสำาเร็จในชีวิตแน่นอน! ผมเชื่อม่ันว่าทุกท่านท่ีเข้าร่วม

งานสัมมนาจะสามารถรักษาระดับความเชื่อและพลังงานเพื่อ

ขับเคลื่อนตัวคุณเองให้เป็นคุณท่ีดีท่ีสุด ท่ีมีคุณค่าและความ

หมายต่อชีวิตผู้อื่นต่อไป

เตรียมพบกับ WHY ในโอกาสต่อไปและมาร่วมปลุกพลังใจเพื่อสร้างพละกำาลังในการขับเคลื่อนชีวิต

ผมในฐานะ CEO ซึ่งความสุขจากการให้และการแบ่งปันถือเป็นอีกส่วนที่สำาคัญ จึงมุ่งมั่นและเน้นย้ำา

ถึงความสำาคัญของการแบ่งปันสู่สังคมอยู่เสมอ ผ่านแนวคิด INSPIRATION FOR YOUR BEING ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนหลักของเรา
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ผ่านการเก็บคะแนนการเติมเต็มชีวิตกับ Leaders Sem-

inar Trip To France ทริปท่องเท่ียวในประเทศฝร่ังเศส

4 เดือนไปแล้ว ผลการเก็บคะแนนของแต่ละท่านเป็น

อย่างไรกันบ้างครับ เชื่อว่าบางท่านทำาผลงานได้เข้าเป้า 

มีความหวังสูงท่ีจะผ่านโปรโมช่ันได้อย่างแน่นอน แต่คง

มีอีกหลายต่อหลายท่านท่ีกำาลังพยายามอยู่ มอร์แมน

ขอเป็นกำาลังใจให้ทุก ๆ ท่านที่ยังคงมุ่งมั่น สามารถเอา

ชนะอุปสรรคปัญหาทุกประการโดยใช้เวลาอีก 8 เดือน

ท่ีเหลือจนถึง 31 กรกฎาคม 2565 ส่งมอบคุณค่าใน

การยกระดับความสำาเร็จให้กับผู้คนให้มากเพียงพอ ใช้

เครื่องมือของระบบ SLA อย่างเต็มท่ีย่อมสามารถบรรลุ

เป้าหมายไปเฉลิมฉลองความสำาเร็จท่ีประเทศฝร่ังเศสได้

อย่างแน่นอนครับ

R O U E N 

ฉบับท่ีแล้ว มอร์แมนได้ขยายภาพความ

ฝันของมหานครปารีสและพระราชวัง

ในประเทศฝร่ังเศสให้ได้ผ่านสายตาของ

พวกเราไปบ้างแล้ว มาในฉบับน้ียังมีเมือง

ท่ีสวยงามอีกหลายเมืองให้ได้ติดตามกัน

น่ันก็คือ...

Leaders         Seminar  Trip To

เป็นหน่ึงในเมืองเอกและเคยเป็นเมืองหลวงของ

แคว้นนอร์ม็องดี ทำาให้เมืองรูอ็อง เป็นสถานท่ีท่ีเต็มไป

ด้วยสถาปัตยกรรมและผลงานศิลปะอันโดดเด่นมากมาย

ท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน นอกจากจะมีสถานท่ีท่อง

เท่ียวสำาคัญต่าง ๆ ซ่ึงค่อนข้างอยู่รวมกันในตัวเมืองแล้ว

ทำาให้นักท่องเท่ียวยังสามารถชื่นชมบ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัย

ของผู้คนภายในเมืองท่ีมีรูปแบบของตึกท่ีมีสถาปัตยกรรม

สวยงามและได้รับการดูแลรักษามายาวนานหลายร้อยปี

อีกด้วย

เมืองรูอ็อง ประเทศฝร่ังเศส

เมืองรูอ็อง (Rouen)
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ทำาให้มหาวิหารแห่งรูอ็อง ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถาน

ทางประวัติศาสตร์แห่งฝร่ังเศสในปี 1840 สถานท่ีแห่งน้ี เป็นท่ีฝัง

พระศพหรือช้ินส่วนของกษัตริย์และบุคคลสำาคัญในประวัติศาสตร์

หลายต่อหลายคน อาทิเช่น พระเจ้าริชาร์ดมหาวิหารแห่งนี้เคยโดน

ระเบิดเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ระเบิดไม่โดนบริเวณ

สำาคัญ จึงได้รับการซ่อมแซมให้กลับ สู่สภาพเดิมได้ ในเวลาต่อมา

มหาวิหารแห่งรูอ็อง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสานด้วยศิลปะ

อันโดดเด่นในหลายยุคหลายสมัย นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังมหา

วิหารแห่งนี้ สามารถแวะชื่นชมได้ ตั้งแต่โครงสร้างภายนอกและ

ปลายยอดของมหาวิหารที่เคยสูงที่สุด เห็นความสวยงามของลวด

ลายแกะสลักท่ีประณีตงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณกรอบซุ้ม

โค้งเหนือประตูที่มีการแกะสลักเป็นเนื้อหาตามความเชื่อในคริสต์

ศาสนารวมถึง ประติมากรรมนักบุญท่ีสำาคัญ ไม่เพียงแค่ภายนอกท่ี

สวยงามแต่ภายในของมหาวิหารแห่งรูอ็องก็ได้รับการสร้างสรรค์ไว้

อย่างวิจิตรงดงามตระการตาไม่แพ้กัน รวมท้ังเป็นท่ีต้ังของนาฬิกา

ดาราศาสตร ์ซึง่มคีวามเกา่แก ่ยอ้นกลบัไปในศตวรรษที ่16 ปจัจบุนั

ถือเป็นหนึ่ง ในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของเมือง

รูอ็อง โดยนาฬิกาดาราศาสตร์นั้นเป็นอาคารที่ติดต่อกับหอระฆังสูง

ตระหง่าน ท่ีต้ังคร่อมถนนสายหลักของเมือง โดยด้านล่างหอนาฬิกา

จะเป็น ซุ้มประตู Renaissance ตัวนาฬิกามีเพียงเข็มเดียว บอก

เวลา 12 ช่ัวโมง กรอบรอบนอกแสดงตำาแหน่งของดวงจันทร์ท่ีจะวน

รอบทุุก 29 วัน นอกจากหน้าปัดของนาฬิกาท่ีงดงามน้ีแล้ว ยังมีคำา

กล่าวว่าต้ังแต่สร้างนาฬิกาเรือนน้ีข้ึนมา นาฬิกาไม่เคยหยุดเดินเลย

สักคร้ังเดียว

เป็นเมืองประวัติศาสตร์ริมทะเลทางตะวันตก

เฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส เคยเป็นเมืองท่า

สำาคัญท่ีเป็นป้อมปราการมาต้ังแต่ยุคกลางและเคย เป็น

ศูนย์กลางของ “โจรสลัด” ท่ีบุกปล้นเรือต่าง ๆ  ในช่องแคบ

อังกฤษด้วย เมืองแซงมาโลต้ังอยู่ริมปากแม่น้ำา Rance 

จึงมีด้านท่ีติดแม่น้ำาและด้านท่ีติดทะเล ทำาให้เมืองน้ีเป็น

เมืองท่าสำาคัญริมทะเล ท่ีเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและ

การคมนาคมมาต้ังแต่โบราณ ปัจจุบันแซงมาโลกลายเป็น

เมืองท่องเที่ยวสำาคัญของฝรั่งเศส จุดเด่นของเมืองนี้คือ

เป็นเมืองท่ีถูก รายล้อมด้วย “กำาแพง” ขนาดใหญ่ และ

นักท่องเท่ียวสามารถข้ึนไปเดินชมเมืองท่ีมีความสวยงาม

อย่างย่ิง เห็นท้องฟ้าและน้ำาทะเลบนกำาแพงได้ครบรอบ

บรรยากาศบนกำาแพงเมือง ซึ่งสามารถเห็นชายหาดตอน

น้ำาลด เห็นป้อมปราการต่าง ๆ  ท่ีอยู่ติดริมทะเล เห็นท้องฟ้า

และน้ำาทะเลสีฟ้าครามท่ีมีความสวยงามมาก ๆ

เปน็วิหารครสิต์ท่ีสร้างอยู่บนเกาะกลางทะเลรมิชายฝัง่แคว้นนอร์มงัดี เมื่อน้ำาลดสามารถเดนิจากชายฝัง่ไปยงัวิหารแหง่นี้ได้

มงแซ็งมิเเชลถูกยกให้เป็น “ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก” และเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญของประเทศฝร่ังเศส ท่ีมีความสวยงาม

มาก ๆ  ทำาให้ในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนสถานท่ีแห่งน้ีมากกว่า 3 ล้านคน วิหารมงแซ็งมิแชล เป็นเหมือนปราสาทและป้อมปราการขนาด

ใหญ่ ตัววิหารถูกสร้างต่อ ๆ กันมา หลายยุคหลายสมัยเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 12 ภายในโซนวิหารมีพิพิธภัณฑ์

ท่ีให้ดูประวัติความเป็นมาของมงแซ็งมิแชล โดยมีโมเดลจำาลองสภาพของเกาะและวิหารในแต่ละยุคสมัยท่ีพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ มงแซ็

งมิแชลได้รับการยกระดับให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในปี ค.ศ. 1874 และได้รับการรองรับให้เป็นมรดกโลกจาก ยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1979

พ้ืนท่ีฉบับน้ีหมดลงแล้ว... แต่ยังมีเมืองและปราสาทในประเทศฝร่ังเศส 

ท่ีพวกเราจะได้ไปเยือนกันอีกหลายแห่ง ไว้พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

มหาวิหารแห่งรูอ็อง

เมืองแซงมาโล (Saint-Malo)

มงแซ็งมิแชล (Mont Saint-Michel)

เคยได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสูงท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส และเคยครองอันดับส่ิงปลูกสร้าง

ที่สูงที่สุดใน โลกช่วงปี 1876 -1880
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รู้หรือไม่!   โพรไบโอติก มีประโยชน์

ต่อสุขภาพของคุณอย่างไร? และคุณสามารถเพิ่ม

โพรไบโอติกในร่างกายได้อย่างไร ?

คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าโพรไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

บางคนอาจจะไมเ่คยได้ยินมาก่อน บางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไมรู้่

ว่าคืออะไร เรื่องราวเกี่ยวกับโพรไบโอติกมีการศึกษาจริงจังในระยะ

เวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง จนคนทั่วโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับโพรไบ

โอติกและซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกมารับประทานมากเป็น

อันดับสอง รองลงมาคือวิตามินและแร่ธาตุ แต่มากกว่ากรดไขมันไม่

อ่ิมตัว เช่น กรดโอเมก้า 3, 6, 9 เพราะคนรุ่นใหม่รู้ว่าโพรไบโอติกคือ

จุลินทรีย์ท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ดังต่อไปน้ี

• ช่วยรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกาย

• เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 

• เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังลำ ไส้ 

• ช่วยการทำ งานของลำ ไส้ในการดูดซึมวิตามิน  

• ปรับสมดุลด้านอารมณ์ ลดความเครียด

• ถ้าเราต้องการเพ่ิมจำานวนโพรไบโอติกในร่างกายใหม้ากข้ึน สามารถเลอืกรับประทาน

นมเปรี้ยว โยเกิร์ต กิมจิ มิโสะ เทมเป้ ของหมักดองต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โพรไบโอติก (Probiotics) ก็จะเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้กับร่างกายของเรา

• ลดภาวะลำ ไส้แปรปรวน  ท้องผูก  ท้องเสีย   

• ช่วยให้ผิวพรรณดีข้ึน ลดการ เกิดสิว 

   ผ่ืน  แพ้ผิวหนัง

• เพ่ิมระบบการเผาผลาญให้ดีข้ึน
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การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีโพรไบโอติกสูง ๆ  บางคร้ังก็อาจส่งผล

เสียต่อร่างกายด้านอื่น ๆ  เช่น อาหารจำาพวกโยเกิร์ตอาจมีส่วนผสมของน้ำาตาล

ซึ่งให้พลังงานสูง, ไขมันที่แอบแฝงมากับผลิตภัณฑ์และเชื้อจุลินทรีย์

ในโยเกิร์ตจะถูกทำาลายโดยน้ำาย่อยในกระเพาะ เพราะไม่มีเทคโนโลยีเคลือบ

ทำาให้เชื้อจุลินทรีย์ไปถึงลำาไส้ ในจำานวนที่น้อยลง รวมถึงของหมักดอง

มีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและไม่ดี ทำาให้เมื่อรับประทานของหมักดองจะได้รับ

จุลินทรีย์ที่ไม่ดีร่วมด้วย  

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก ถูกพัฒนาให้มีสูตรท่ีหลาก

หลายมากข้ึน โดยมีการคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์ท่ีมีความเหมาะสมและ

ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน และคัดเลือกสายพันธ์ุท่ีดีและมีความโดดเด่น เช่น 

bacillus coagulans (บาซิลลัส โคแอกูแลน) ท่ีมีความอดทนต่ออุณหภูมิสูง

และความเป็นกรดด่างสูง ๆ ได้ดี ซ่ึงผลงานวิจัยพบว่ามี อัตราการอยู่รอด

ไปจนถึงลำาไส้ได้มากกว่าโพรไบโอติก กลุ่มแลกโตบาซิลลัสและบิฟิโดแบค

ทีเรียมในโยเกิร์ตท่ัวไปถึง 10 เท่า โดยเป็นสายพันธ์ุท่ีเด่นในเรื่องช่วยเสริม

สร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โพรไบโอติกต้องมีจำานวนสายพันธ์ุท่ีมีความหลากหลาย และท่ีสำาคัญต้อง

มีเทคโนโลยีเคลือบโพรไบโอติก เพื่อเพ่ิมเกราะป้องกันให้กับจุลินทรีย์ ให้มี

คุณสมบัติทนต่อกรดและด่างในกระเพาะอาหาร ป้องกันจุลินทรีย์ได้นาน

ย่ิงข้ึนให้สามารถเกาะติดผิวเยื่อบุลำาไส้ได้ดี

ดังน้ัน ควรเลือกรับประทานโพรไบโอติก ท่ีมีคุณสมบัติครบตาม

ท่ีกล่าวมา เพื่อสุขภาพทางเดินอาหารในระยะยาว สร้างสภาวะ

สมดุลจุลินทรีย์ในลำาไส้เพื่อให้ลำาไส้มีจุลินทรีย์ท่ีดีมากถึง 85 % 

ก็จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงข้ึนได้
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PROBIOTIC 
(โพรไบโอติก)

ในร่างกายของมนุษย์เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ 100 ล้านล้านเซลล์ ในขณะท่ีเซลล์ใน

ร่ายกายมีเพียง 10 ล้านล้านเซลล์ เทียบเป็นอัตราส่วน 10:1 ซ่ึงจุลินทรีย์ในร่างกาย

ของมนุษย์ประกอบด้วยจุลินทรีย์ท่ีดีและจุลินทรีย์ท่ีไม่ดี จุลินทรีย์ท่ีอยู่ในร่างกายน้ันจะ

อยู่รวมกันตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท้ังในกระเพาะอาหาร ผิวหนัง โดยจุลินทรีย์

ส่วนใหญ่จะอยู่ในลำาไส้เล็กและลำาไส้ใหญ่ 

หากจุลินทรีย์ที่ดีมีจำานวนลดน้อยลง ในขณะที่จุลินทรีย์ที่

ไม่ดีมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น สมดุลของจุลินทรีย์ ในลำาไส้ก็จะ

เสียไป ส่งผลเสียต่อร่างกายมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะอ่อนแอลง ทำาให้ติดเชื้อโรค

ได้ง่าย เป็นหวัด ไข้ เจ็บคอบ่อยหรือถ้าภูมิคุ้มกันอ่อนแอมาก ๆ  

ก็อาจจะติดเชื้อรุนแรง เช่น ปอดบวมติดเชื้อในกระแสเลือด

หรือมีความเส่ียงในการเป็นโรคมะเร็งสูง จากการศึกษาพบ

ว่า 70 % ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราจะอยู่ท่ีระบบ

ภูมิคุ้มกันในลำาไส้ ดังน้ัน การมีจุลินทรีย์ท่ีดีมากเพียงพอใน

ลำาไส้ จึงสำาคัญต่อร่างกายเราอย่างย่ิง

การมีสมดุลจุลินทรีย์ท่ีดีในลำาไส้น้ัน จะต้องมีจุลินทรีย์
ท่ีดี 85% และจุลินทรีย์ท่ี ไม่ดี 15 % 

22     HEALTH & BEAUTY BY : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์์



ปกติร่�งก�ยมนุษย์จะมีจุลินทรีย์ท่ีดีอยู่แล้ว
แต่ด้วยวิถีการดำารงชีวิตท่ีผิดปกติ ทำาให้มีปริมาณ
จุลินทรีย์ไม่สมดุลหรือมีปริมาณจุลินทรีย์ท่ีดีลดลง โดย
จุลินทรีย์ท่ีลดลงมักเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยเช่น

1. ทานยาปฏิชีวนะ 

2. ทานอาหารท่ีมีไขมันสูง

3. ทานแป้งและน้ำาตาลสูง 

4. ทานอาหารขยะ 

5. ดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อจุลินทรีย์ในร่างกายเกิดภาวะไม่สมดุล นอกจากส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันขร่างกาย

อ่อนแอลงแล้ว ยังทำาให้เกิดโรคต่างๆตามมาอีกหลายโรค เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร

ทำางานผิดปกติ เช่น ลำาไส้แปรปรวน ท้องเสีย กระเพาะอักเสบ จุลินทรีย์ที่ขาดสมดุลนั้น

ยังส่งผลให้มีอาการตกขาวในผู้หญิง รวมถึงส่งผลต่อระบบประสาทและสมอง เกิดโรค

ซึมเศร้า วิตกกังวล มีผลต่อการเกิดผื่นผิวหนัง เป็นสิว และมีผลทำาให้ระบบเผาผลาญ

ทำางานลดลง ทำาให้เกิดโรคอ้วน

ดังน้ันก�รรักษ�สมดุลของจุลินทรีย์ ในลำ�ไส้จึงเป็นเร่ือง
สำ�คัญ ด้วยก�รรับประท�นอ�ห�รท่ีมีประโยชน์ ออกกำ�ลัง
ก�ยอย่�งสม่ำ�เสมอ และควรรับประท�นโพรไบโอติกเสริม
ให้เพียงพอในแต่ละวัน ก็จะช่วยให้มีสุขภ�พลำ�ใส้ท่ีดี มี
ภูมิคุ้มกันท่ีแข็งแรง มีสุขภ�พดี มีอ�ยุยืนย�ว 

เมื่อเรามีอายุท่ีมากข้ึน

จุลินทรีย์ท่ีดีในลำาไส้ก็จะย่ิง

ลดลง ทำาให้ภูมิคุ้มกันของ

ร่างกายอ่อนแอลง น่ันเป็น

เหตุผลว่าทำาไมผู้สูงอายุจึง

เจ็บป่วยได้ง่ายข้ึน ติดเช้ือ

ได้ง่าย เม่ือติดเช้ือก็จะมี

ความรุนแรงมากกว่าคนวัย

หนุ่มสาว 

ดังเช่น การติดเช้ือโควิด-19 

เมื่อผู้สูงอายุติดเช้ือก็จะติด

เช้ือรุนแรง และมีอัตราการ

เสียชีวิตสูงกว่าคนวัยหนุ่ม

สาวมาก

6. การสูบบุหร่ี

7. ดื่มคาเฟอีน 

8. ความเครียด 

9. ไม่ออกกำาลังกาย 

10. พักผ่อนไม่เพียงพอ 

"

"
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การสร้างความสำาเร็จในธุรกิจเครือข่ายตามท่ีคุณต้องการน้ัน ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์

กับผู้คนถือว่าเป็นปัจจัยสำาคัญสูงสุดท่ีช้ีขาดความสำาเร็จในระยะยาวของคุณเลยทีเดียว ดังน้ัน มอร์กูรูฉบับน้ี จะขอ

แบ่งปันหลักการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนทุกระดับ เพื่อติดอาวุธทางปัญญาท่ีสำาคัญและจำาเป็นต่อการสร้าง

องค์กรขนาดใหญ่ ดังน้ัน หากคุณต้องการเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อผู้อื่น น่ีคือบทความท่ีคุณต้องอ่านครับ

ทำาให้คุณรู้ว่าพวกเขาให้คุณค่าหรือความสำาคัญกับเรื่อง

อะไรบ้าง อย่าเป็นผู้ผูกขาดการสนทนา เล่าแต่เรื่องของ

ตัวคุณเองโดยไม่ฟังข้อมูลของคนอื่น เมื่อคุณเป็นผู้ฟังท่ีดี

คุณก็จะรู้ว่าบางคนให้คุณค่า และความสำาคัญเก่ียวกับการ

มีรายได้ท่ีมากข้ึนการดูแลรับผิดชอบชีวิตของคนท่ีเขารัก 

การท่องเท่ียว สุขภาพการมีสังคมท่ีดี การได้รับเกียรติ หรือ

การพัฒนาตนเอง เมื่อคุณจับประเด็นท่ีผู้อื่นให้คุณค่าได้

คุณก็ก็จะสามารถออกแบบการสนทนาได้ตรงใจ ทำาให้

การเชื่อมต่อระหว่างคุณกับเขาจะทำาได้รวดเร็วและมี

ประสิทธิผล

การซักถามเพ่ิมเติมในทิศทางน้ี จะทำาให้คุณเชื่อมโยง

อารมณ์ความรู้สึกของเขาได้ง่ายข้ึน เพราะคำาตอบท่ี

เก่ียวข้องกับสิ่งที่มนุษย์ให้คุณค่า จะเป็นส่วนที่เก่ียวข้อง

กับอารมณ์ความรู้สึก ความผูกพันและความภักดีเสมอ

หลกัการพูดคุยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ท่ีสำาคัญคือ คุณต้องไม่

คุยในเรื่องท่ีคุณกับเขามคีวามเชื่อท่ีแตกต่างกัน มองหา

จุดร่วมให้เจอ แล้วขยายผลความสัมพันธ์จากความเชื่อ

ที่คล้าย ๆ กันและในที่สุดความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

ระหว่างคุณกับเขาก็จะเกิดขึ้น

เมื่อคุณค้นพบความเชื่อท่ีตรงกันแล้ว ขอให้ใช้เรื่องราว

ความเชื่อน้ัน ๆ พูดคุยให้เห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน คุณจะได้

รับความรู้สึกดี ๆ จากเขา ในท่ีสุด ก็จะพัฒนาจนกลายเป็น

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

การเป็นผู้ฟังท่ีดีเวลาอยู่กับผู้อ่ืน

การซักถามเพ่ือค้นหา ว่าทำาไมพวกเขา
จึงให้ความสำาคัญกับเร่ืองเหล่าน้ัน

การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือ
ความเช่ือท่ีคุณกับเขามีคล้าย ๆ กัน

การสร้างความสัมพันธ์ จากการ
มีความเช่ือท่ีตรงกัน

1.

2.

3.

4.

นักธุรกิจซัดเซสมอร์ครับ

การท่ีคุณจะทำาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดี

คุณต้องประเมินให้ออกว่าหัวใจสำาคัญของเรื่องน้ัน ๆ คืออะไร 

และในเรื่องราวเก่ียวกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ก็เช่นเดียวกัน หัวใจของสร้างความสัมพันธ์

คือการให้ความสำาคัญกับผู้อื่น ท้ังน้ีเป็นเพราะการสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดี เร่ิมต้นข้ึนเมื่ออีกฝ่ายหน่ึงรู้สึกว่าเขามีคุณค่า

และมนุษย์แปลความหมายการเป็นคนสำาคัญกับการเป็นคน

มีคุณค่าน้ันเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อคุณเข้าใจหลักการหัวใจ

และแนวคิดการทำาให้คนอื่นรู้สึกมีคุณค่าแล้ว ต่อไปก็ต้อง

มาเรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกัน คุณจะสร้าง

ความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกันได้อย่างไรมีเพียงคำาตอบเดียว

น่ันก็คือ การทำาให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขามีคุณค่า

โดยการทำาส่ิงต่อไปน้ีครับ

ดังนั้น หากคุณใช้ครบทั้ง 4 หลักการในการพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น คุณก็จะสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ในการสื่อสัมพันธ์ที่ทำาให้ผู้อื่นรู้สึกดีต่อตัวเองและรู้สึกดีต่อตัวคุณ จนนำาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเลยทีเดียวครับ

การสร้างความสัมพันธ์
กับผู้คนทุกระดับ
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บุคลิกของเราน้ันเป็นตัวสร้างแตกต่างโดย

ธรรมชาติ เพราะการเป็นตัวของตนเองน้ันคือ

ความสุขท่ีแท้จริงท้ังออนไลน์และออฟไลน์ และ

น่ีคือการแบ่งปันความสุขท่ีแท้จริง เพื่อดึงดูดคน

ที่จะเข้ามาและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน เพื่อ

จะได้เป็นลูกค้าของเราได้ หลายคนจะรู้สึกเหมือน

ถูกปลดล็อกกุญแจในการสร้างการรับรู้ ความชอบ 

และความไว้วางใจ ในมุมมองต่าง ๆ

การสร้างโอกาสท่ีดีจากคำาหรือประโยคยอดฮิต

ที่ผู้คนมักพูดติดปากกันในช่วงนั้น ๆ ผ่านการ

พูดคุย ทำาให้ผู้คนรู้สึกไม่เกร็งและพร้อมเปิดใจให้

กับเราได้ บางทีจะทำาให้รู้ว่าคนกลุ่มน้ีสนใจเรื่อง

อะไรและสามารถเชื่อมโยงต่อยอดมาสู่ธุรกิจของ

เราได้

การท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์

ต่าง ๆ ท่ีได้ต้ังใจทุ่มเทลงไปน้ันให้เข้าถึงลูกค้าได้

โดยตรง เราต้องสร้างความประทับใจต้ังแต่แรก

เห็นเป็นส่ิงสำาคัญ การปักหมุดร้านไว้ตรงหน้าโซ

เชียลมีเดีย ก็เป็นอีกหน่ึงจุดขายท่ีจะทำาให้ลูกค้า

สะดุดตาว่าร้านของเรามีอะไรดีท่ีจะทำาให้ลูกค้า

ประทับใจจนอยากตัดสินใจจะใช้บริการได้ ไม่ว่า

จะเป็น แนะนำาร้าน โปรโมชัน หรือเมนูพิเศษ

ต่าง ๆ

ความร่วมมือจากส่วนรวมสามารถช่วยให้เรา

สังเคราะห์ไอเดียหรือเน้ือหาต่าง ๆ ออกมาได้

พอดีท่ีสุดสำาหรับทุก ๆ  คน ซ่ึงหลายคนจะสามารถ

ทำางานได้อย่างเป็นทีม โดยมีเป้าหมายเดียวกัน

และไม่มีความเคืองใจกันว่าใครเป็นผู้บังคับใคร 

จนเกิดความสบายใจและแสดงออกถึงตัวตนท่ีแท้

จริงของแต่ละคนออกมาอย่างไม่กังวลใจ

การใช้ภาพหรือเสียงจะช่วยในการช่วยเข้าถึง

อรรถรสของร้านค้าได้มากข้ึน ทำาให้การมีส่วน

ร่วมโต้ตอบระหว่างร้านมีมากขึ้นกับลูกค้า ไม่ว่า

จะเป็น วิดีโอส้ัน มุกตลก หรือการแบ่งปันความ

คิดระหว่างความต้องการของลูกค้าบ้าง

สวัสดีครับนักธุรกิจซัคเซสมอร์สายการเรียนรู้ทุกท่าน พบกันใน SLA ฉบับน้ี ผม

ขอแบ่งปันในส่วนของ ภาพลักษณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ ท่ีเปรียบเสมือนประตูด่าน

แรกในการเพ่ิมโอกาสดึงดูดลูกค้า เพื่อเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

เพราะนั่นจะเป็นเหตุผลท่ีช่วยให้ผู้คนได้เข้าถึง ผ่านการมองเห็นก่อนท่ีจะทำาการรู้จัก

เชิญติดตามได้เลยครับ

ภาพลักษณ์เจ้าของธุรกิจ...
การเพ่ิมโอกาสดึงดูดลูกค้า?

ในทางการตลาด "การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์" คือวิธีท่ีช่วยให้เจาะลึกถึงจิตใจของลูกค้า เพื่อให้ 

ตอบโจทย์ส่ิงท่ีลูกค้าต้องการได้ดีท่ีสุด และในทางกลับกันมันจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาตนเองให้ดีข้ึน

อีกด้วย ตามท่ีผมเขียนอธิบายดังน้ีครับ

=

เปิดใจยอมออกจ�กกรอบเดิม ๆ

ใช้ประโยชน์จ�กคำ�หรือประโยคยอดฮิต

ห�แสงสว่�งให้แก่ตนเอง

เล่�เร่ืองร�วหล�ยรูปแบบ

ไอเดียท่ีดีเกิดจ�กก�รสรุปจ�กส่วนรวม

และไม่ว่าบุคลิกภาพบนโซเชียลจะเป็นยัง
ไงการรักษาให้คงอยู่และย่ังยืนน่ันคือส่ิง
สำาคัญ การเป็นตัวของตนเองต้ังแต่เร่ิม
คือความชัดเจนท่ีถูกถ่ายทอด ท่ีสะท้อน
ออกไปสู่ลูกค้าท้ังหลายได้ดีท่ีสุด ถึงแม้
จะไม่ถูกใจใครทุกคนท้ังทางออนไลน์
หรือออฟไลน์ เพราะน่ีก็เป็นเร่ืองปกติท่ี
ธรรมชาติกำาหนดไว้แล้ว
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หมายเหตุ : ตารางการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงสามารถตรวจสอบได้ท่ี www.successmore.com

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 									เวลา	 	 							สถานที่

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 									เวลา	 	 							สถานที่

วันศุกร์ ที่ 5

วันพฤหัสบดี  ที่ 4

วันเสาร์ ที่ 13

วันศุกร์ ที่ 12

วันพฤหัสบดี ที่ 11

วันพฤหัสบดี ที่ 18

วันจันทร์ ที่ 22

วันจันทร์  ที่ 15

วันศุกร์ ที่ 19

วันศุกร์ ที่ 3

วันจันทร์ ที่ 6

14.00  -  15.00 น.

19.00  -  20.00 น.

20.00  -  21.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

- Passion Talk

- Product Insight

- Diamond Town Hall

- President Talk

- How to Success

- Smone beauty talk

- การโน้มน้าวผู้มุ่งหวังด้วย NLP

- Passion Talk

- เพื่อนคู่ใจเกษตรกร Transform PLUS

- Alkamag Training

- SCM Leaders Forum

- FB Page: SCMAcademy

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- Diamond Town Hall

- Product Insight

- How to Success

- เพ่ือนคู่ใจเกษตรกร Transform PLUS

- Passion Talk

- FB Page: S MONE' Successmore

 - FB Page: SCMAcademy

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

 - ZOOM & FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

วันพฤหัสบดี ที่ 9

วันจันทร์ ที่ 13

วันพฤหัสบดี ที่ 16

วันศุกร์ ที่ 17

วันจันทร์ ที่ 20

20.00  -  21.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

พฤศจิกายน / November

ธันวาคม / December

28    ตารางการประชุม


















