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“วาทะศิลป์ ในงานบริการนั้นสาคัญยิง่ นัก
เพราะวาทะช่ วยสร้ างสรรค์ความรู้สึกที่แสนวิเศษให้ กบั ลูกค้าเสมอ”
หลักการ/แนวความคิด
 การติดต่อสื่ อสารสาหรับงานบริ การระหว่างพนักงานบริ การและลูกค้า มีความสาคัญอย่างมากต่องาน
บริ การที่เกิดขึ้น ประกอบกับ ช่วงระยะเวลาที่จากัดและไม่นาน ต่อการสื่ อสารในแต่ละครั้งดังนั้น การ
สื่ อสารด้วยการใช้วาทะศิลป์ ที่สร้างสรรค์กบั ลูกค้าจึง ส่ งผลลัพธ์ที่แสนวิเศษหลายประการ เป็ นการ
ส่ งผลทั้งทางทางตรงและทางอ้อมให้กบั ตัวของพนักงานบริ การเองและองค์กร ที่สาคัญ วาทะศิ ลป์ ยัง
ช่วยสร้างการจดจาตราตรึ งที่ประทับใจให้กบั ลูกค้า
 เมื่อไรก็ตามที่ลูกค้านึกถึงงานบริ การนั้นๆ ลูกค้าจะนึกถึงองค์กรที่ได้สร้างการจดจาที่ตราตรึ งใจไว้
เสมอ ซึ่ งวาทะศิลป์ ก็ไม่ต่างอะไรกับ ตราสัญลักษณ์ขององค์กรที่จะช่วยสร้างการจดจา ในอีกรู ปแบบ
หนึ่งต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ พนักงานบริ การจึงควรมีความรู้และหลักการที่ถูกต้องในการใช้วาทะศิลป์
ต่อลูกค้า
 หลักสู ตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานบริ การ ได้มีการพัฒนาวาทะศิลป์ ในงานบริ การ รวมไป
ถึงการสร้างบุคลิกภาพที่ช่วยเสริ มส่ งให้วาทะมีความน่าเชื่อถือ จูงใจ จดจา ตราตรึ งต่ อลูกค้าที่มาใช้
บริ การ อีกทั้งยังเป็ นการช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั พนักงาน บริ การและสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั
องค์กรที่นาเสนองานบริ การให้กบั ลูกค้า
วาทะที่สร้างสรรค์ เป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 4 ประการให้เกิดขึ้น คือ
1)

มูลค่าเพิ่มให้กบั ตัวเอง
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2)

มูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร

3)

มูลค่าเพิ่มให้กบั ลูกค้า

4)

มูลค่าเพิ่มต่อโอกาสที่มองไม่เห็น

“วาทะสร้างสรรค์สิ่งที่วเิ ศษให้เกิดขึ้นได้เสมอ”

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้นาความรู ้ในศาสตร์ ของวาทะในงานบริ การไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้ทกั ษะทั้งหมดเกี่ยวกับ ศาสตร์ของวาทะที่ ผูเ้ ข้ารับการอบรม บริ การ
ควรมี



เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้กา้ วไปสู่ การเป็ นผูเ้ ข้ารับการอบรมบริ การระดับมืออาชีพ



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้ นาความรู้ไปปรับประยุกต์สร้างสรรค์วาทะในงานบริ การให้สอดคล้อง
กับธุ รกิจขององค์กร

เนือ้ หาหลักสู ตร


วาทะนั้น สาคัญไฉน



เรี ยนรู้ถึงความสาคัญของวาทะสาหรับงานบริ การ



วิเคราะห์ความสามารถของตัวเอง ค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งเสริ มสร้างความมัน่ ใจในวาทะ



วิเคราะห์วาทะของตัวเองค้นหาจุดอ่อนจุดแข็ง เสริ มสร้างวาทะอย่างสร้างสรรค์



หลักการของวาทะในงานบริ การ
 โครงสร้างของวาทะ
 องค์ประกอบของวาทะ
 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการบริ การ
 วาทะที่สร้างสรรค์และจูงใจ
 วาทะที่สร้างการจดจา

 Workshop แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

 ระดมสมอง กลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์วาทะอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ
 วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุ ง
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้


ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพเสริ มส่ งวาทะของผูเ้ ข้ารับการอบรมบริ การ
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การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
 กริ ยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนัง่ สี หน้า แววตาท่าทางประกอบ
 การแต่งกายและเครื่ องประดับ
 การดูแลร่ างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า
 การดูแลน้ าเสี ยง



การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
 การมีทศั นคติที่ดี มองโลกในด้านบวก
 การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
 การปรับอารมณ์และความรู ้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่องานบริ การ
 การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่องานบริ การ เพื่อสร้างประสิ ทธิ ผลที่ดีให้กบั งานบริ การ



เทคนิคการพัฒนาและสร้างสรรค์วาทะในงานบริ การ



ปั จจัยแห่งความสาเร็ จการสร้างสรรค์วาทะในงานบริ การ



กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

 Workshopแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

 ให้โจทย์แสดงบทบาทการสร้างสรรค์วาทะและบุคลิกภาพประกอบ
 ผูเ้ ข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่ วมกันวิเคราะห์ความสาเร็ จของแต่ละกลุ่มที่นาเสนอ
 กลุ่มที่มีวาทะและบุคลิกภาพประกอบดีที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้


สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม



ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
 การบรรยาย – สาธิ ต – ประสบการณ์
 เน้นให้มีส่วนร่ วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมออกมา
 ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุน้ ความคิด)
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 Training

interactive for leverage the real performance (

การฝึ กอบรมเชิงโต้ตอบสาหรับการใช้

ประโยชน์จากการปฏิบตั ิจริ ง)
 Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนาจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดในเชิงโต้ตอบ
แบบอินเตอร์แอคทีฟ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การ
 หัวหน้างาน
 พนักงาน

