
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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ศาสตรใ์นการพฒันาและสรา้งสรรคว์าทะ 
ในงานบรกิาร 

 

วทิยากร: อาจารย ์ไพรชั วนสับดไีพศาล 
ปรญิญาโทการตลาด ม.รามคําแหง, ปรญิญาตร ีโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยมีหานคร 

เป็นอาจารยพ์เิศษใหก้ับภาครัฐ อาท ิกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลงั, ศนูยฝึ์กอบรมกรงุเทพฯ, 
TOT, CAT Telecom และเป็นทีTปรกึษาใหก้ับทั Uงภาครฐัและเอกชนดา้นบคุคล งานขายการตลาด บรกิาร 

อาท ิบจก. เมอืงไทยเมเนจเมน้ท,์ บจก. สมมาตร คอรเ์ปอเรท แอนส ์เซอรว์สิ, บจก. นํUานมไทย, 
บจก. เอ็นเค ปริUนติUง เทคโนโลย,ี บจก. ปัUงงว่นหล ีมีความชํานาญมากดว้ยประสบการณ์ตรง 

 

24 สงิหาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
  
หลกัการ/แนวความคดิหลกัการ/แนวความคดิ  

การตดิต่อสืTอสารสําหรับงานบรกิารระหว่างพนักงานบรกิารและลูกคา้ มคีวามสําคัญอย่างมากต่องานบรกิารทีT
เกดิขึUน ประกอบกับชว่งระยะเวลาทีTจํากดัและไม่นานต่อการสืTอสารในแต่ละครัUงดังนัUนการสืTอสารดว้ยการใชว้าทะศลิป์ทีT
สรา้งสรรคก์ับลูกคา้จงึสง่ผลลัพธท์ีTแสนวเิศษหลายประการ เป็นการสง่ผลทั Uงทางทางตรงและทางออ้มใหก้ับตัวของ
พนักงานบรกิารเองและองคก์ร ทีTสาํคัญ วาทะศลิป์ยงัชว่ยสรา้งการจดจําตราตรงึทีTประทบัใจใหก้ับลูกคา้ 

เมืTอไรก็ตามทีTลูกคา้นึกถงึงานบรกิารนัUนๆ ลูกคา้จะนึกถงึองคก์รทีTไดส้รา้งการจดจําทีTตราตรงึใจไวเ้สมอ ซึTง
วาทะศลิป์ก็ไม่ต่างอะไรกับตราสัญลักษณ์ขององคก์รทีTจะชว่ยสรา้งการจดจําในอกีรูปแบบหนึTงต่อลูกคา้ทีTมาใชบ้รกิาร 
พนักงานบรกิารจงึควรมคีวามรูแ้ละหลักการทีTถกูตอ้งในการใชว้าทะศลิป์ตอ่ลกูคา้ 

หลักสูตรนีUถูกออกแบบมาเพืTอช่วยใหพ้นักงานบรกิาร ไดม้กีารพัฒนาวาทะศลิป์ในงานบรกิาร รวมไปถงึการ
สรา้งบุคลกิภาพทีTชว่ยเสรมิสง่ใหว้าทะมีความน่าเชืTอถอื จูงใจ จดจํา ตราตรงึต่อลูกคา้ทีTมาใชบ้รกิาร อกีทั Uงยังเป็นการ
ชว่ยสรา้งมลูคา่เพิTมใหก้บัพนักงานบรกิารและสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้ับองคก์รทีTนําเสนองานบรกิารใหก้ับลูกคา้ 

วาทะทีTสรา้งสรรค ์เป็นการสรา้งมูลคา่เพิTม 4 ประการใหเ้กดิขึUน คอื 
1) มลูคา่เพิTมใหก้บัตัวเอง 
2) มลูคา่เพิTมใหก้บัองคก์ร 
3) มลูคา่เพิTมใหก้บัลกูคา้ 
4) มลูคา่เพิTมตอ่โอกาสทีTมองไม่เห็น 
“วาทะสรา้งสรรคส์ิTงทีTวเิศษใหเ้กดิขึUนไดเ้สมอ” 

 
  
วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค ์ 

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดนํ้าความรูใ้นศาสตรข์องวาทะในงานบรกิารไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูทั้กษะทั UงหมดเกีTยวกับศาสตรข์องวาทะทีTผูเ้ขา้รับการอบรมบรกิารควรม ี

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดก้า้วไปสูก่ารเป็นผูเ้ขา้รับการอบรมบรกิารระดับมอือาชพี 
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดนํ้าความรูไ้ปปรับประยุกตส์รา้งสรรคว์าทะในงานบรกิารใหส้อดคลอ้งกับธุรกจิของ

องคก์ร 
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เนื?อหาหลกัสตูรเนื?อหาหลกัสตูร  
1. วาทะนัUน สําคญัไฉน 

2. เรยีนรูถ้งึความสําคัญของวาทะสําหรับงานบรกิาร 
3. วเิคราะหค์วามสามารถของตัวเอง คน้หาจุดอ่อนจุดแข็งเสรมิสรา้งความมัTนใจในวาทะ 

4. วเิคราะหว์าทะของตัวเองคน้หาจุดออ่นจุดแข็ง เสรมิสรา้งวาทะอย่างสรา้งสรรค ์

5. หลักการของวาทะในงานบรกิาร 
• โครงสรา้งของวาทะ 

• องคป์ระกอบของวาทะ 

• การวเิคราะหจุ์ดออ่นจุดแข็ง เพืTอสรา้งความมัTนใจในการบรกิาร 
• วาทะทีTสรา้งสรรคแ์ละจูงใจ 

• วาทะทีTสรา้งการจดจํา 

6. Workshop แบง่กลุม่ฝึกปฏบัิต ิ

• ระดมสมอง กลุม่สมัพันธ ์สรา้งสรรคว์าทะอยา่งไรใหล้กูคา้ประทับใจ 
• วทิยากรชีUจุดทีTควรปรับปรงุ 

• วทิยากรใหผ้ลลัพธท์ีTไดข้องเวริก์ชอ็บนีU 
7. ขั Uนตอนการพัฒนาบคุลกิภาพเสรมิสง่วาทะของผูเ้ขา้รับการอบรมบรกิาร 
8. การพัฒนาบคุลกิภาพภายนอก 

• กรยิาทา่ทางทว่งทา่ต่างๆการยนื การเดนิ การนัTง สหีนา้ แววตาทา่ทางประกอบ 

• การแตง่กายและเครืTองประดับ 
• การดแูลร่างกาย การดูแลผวิพรรณ การแตง่ทรงผม การแตง่หนา้ 

• การดแูลนํUาเสยีง 

9. การพัฒนาบคุลกิภาพภายใน 

• การมทีศันคตทิีTด ีมองโลกในดา้นบวก 

• การสืTอสารอยา่งสรา้งสรรค ์
• การปรับอารมณ์และความรูส้กึภายใน เพืTอสรา้งพลงัตอ่งานบรกิาร 
• การปรับกรอบความคดิใหส้อดคลอ้งตอ่งานบรกิาร เพืTอสรา้งประสทิธผิลทีTดใีหก้บังานบรกิาร 

10. เทคนคิการพัฒนาและสรา้งสรรคว์าทะในงานบรกิาร 
11. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จการสรา้งสรรคว์าทะในงานบรกิาร 
12. กรณีศกึษาจากประสบการณ์ตรงของวทิยากร 
13. Workshopแบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิ

• ใหโ้จทยแ์สดงบทบาทการสรา้งสรรคว์าทะและบคุลกิภาพประกอบ 

• ผูเ้ขา้รับการอบรมและวทิยากร ร่วมกนัวเิคราะหค์วามสาํเร็จของแตล่ะกลุม่ทีTนําเสนอ 

• กลุม่ทีTมวีาทะและบคุลกิภาพประกอบดทีีTสดุ จะไดรั้บของรางวัลจากทางวทิยากร 
• วทิยากรใหผ้ลลัพธท์ีTไดข้องเวริก์ชอ็บนีU 

14. สรุปเนืUอหาแลกเปลีTยนการเรยีนรูด้ว้ยการวเิคราะหจ์ากผูเ้ขา้รับการอบรม 

15. ขอ้คดิฝากใหก้ับผูเ้ขา้รับการอบรม เพืTอนํากลับไปฝึกปฏบัิตใิหเ้กดิการพัฒนาทีTดยีิTงขึUน 
 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 
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อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 24 สงิหาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 9 สงิหาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีU 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, พัฒนา, สรา้งสรรค,์ วาทะ, บคุลกิภาพ 


