
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

อา่นกําพดืมนุษย ์จนหย ั�งรูถ้งึความเป็นคน 
“รูเ้ทา่ทนัคน....อา่นคนใหเ้ขา้ใจ ใหเ้ขา้ถงึพฤตกิรรม ความตอ้งการ และ นสิยั”  

 
วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 25 ปี 

 
 

       12 เมษายน 2564 
   09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
 ในชวีติเราหลาย ๆ ครั ]ง มักประสบปัญหาวา่ทําไม  “ไมเ่ขา้ใจคนนูน้ ไม่เขา้ใจคนนี]”  เคยตั ]งคําถามกบัตัวเอง
ไหม วา่ทําไมเราถงึไม่เขา้ใจคนเหล่านั]น เป็นเพราะวา่คนเหลา่นั]น เขา้ใจยาก เขา้ถงึยากใชไ่หม  หรอื แทจ้รงิแลว้เป็น
ทีTตัวคุณเองรป่ึาวทีT “อา่นคนไม่เป็น” เป็นหัวหนา้มลีูกนอ้งก็โดนลูกนอ้งสวมเขา ขี]โกงขี]โกหก สตรอวเ์บอรร์ีT   เป็น
ลกูนอ้งก็ไม่เขา้ใจ ไมรู่ล้ักษณะนสิยัของหัวหนา้ “บอกเลยทํางาน 100 ปี ก็ไม่ไดเ้ลืTอนขั ]น”  มแีฟนแรก ๆ ก็ด ีจ๊ะ จา้ 
ตลอด แตส่ดุทา้ยตอ้งตรากตรําตลอดชวีติ ดา่เชา้ ด่าเย็น ไรเ้หตุผล  แลว้ทําไมเราจะตอ้งรอใหเ้หตุการณ์เหลา่นั]น 
เกดิขึ]น ในเมืTอหลักสตูรนี]สามารถชว่ยคณุได ้
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึพฤตกิรรม ความตอ้งการ นสิยั ของคน 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรบไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิ วธิกีารอ่านคน จนสามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งเห็นผล 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูใ้นเรืTองการอา่นคนไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1  จะอา่นคนใหเ้ป็น “ตอ้งรูจ้กักาํพดืคน” 
1. เจาะลกึ !!! กําพดืความเป็นคน เรยีนรูพ้ฤตกิรรม ความตอ้งการ และ นสิยั 
2. รอ้ยแปดเหตุผลทีTทําใหค้ณุอ่านคนแบบผดิ ๆ  
3. กจิกรรม วเิคราะหต์วัคณุเอง เหต ุ5 ประการ ทําใหค้ณุอา่นคนไมเ่ป็น 

Module 2  อา่นคนไมย่าก แตจ่ะอ่านใหถ้กู มนัไมง่า่ย !!!.... เทคนคิการอา่นคน  3 ระดบั  
4. ขั ]นเริTมตน้ !!! อา่นใหไ้ดต้ั ]งแตแ่รกพบ  

• การสงัเกต คําพูด นํ]าเสยีง 
• การสงัเกต สหีนา้ ดวงตา ทา่ทาง 
• การสงัเกต  อากัปกริยิา บคุลกิภาพ 

5. ขั ]นกลาง !!! อา่นใหไ้ดด้ัTงเครืTอง X-ray  
• อา่นจากการเขา้หา พูดคยุ  
• อา่นจากการวเิคราะหแ์ละสงัเกตพฤตกิรรม  

6. ขั ]นเทพ !!!  อา่นแบบเจาะลกึลงไปถงึกระดกูดํา  
• อา่นเขา้ไปใหถ้งึความคดิและจติวญิญาณ  
• เจาะลกึ !!! ใหถ้งึแกน่ ลงไปถงึกน้บึ]งความคดิ 

7. ฝึกฝน การอา่นคน 3 ระดบั 
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Module 3  อา่นใหแ้ตก !!! ตใีหก้ระเจงิ!!! นําการอา่นคนไปใชใ้นชวีติจรงิ  
8. สาํหรบัหวัหนา้ จบัไต ๋ลกูนอ้งขีWโกหก… อ่านลกูนอ้งใหอ้อก อยา่ !!! ยอมใหลู้กนอ้งหลอก 
9. สาํหรบัพนกังานขาย จะขายใหไ้ดด้ ั�ง Sales มอืทอง ตอ้งรูจั้กอ่านลกูคา้ใหเ้ป็น 
10. สาํหรบั HR ขี] กบั ทอง จะเลอืกอะไร เป็น HR ตอ้งมองคนใหข้าด  
11. สาํหรบัลกูนอ้ง อ่านนสิยัหัวหนา้ใหแ้ตก !!!   
12. ถาม - ตอบ ไขขอ้สงสยัการอา่นคน 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                              
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรม / หลักสตูร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมชัTน !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  

 

 
อบรม, สมัมนา, อา่นคน , มองคนใหเ้ขา้ใจ , อา่นพฤตกิรรมคน , ลกัษณะนสิยัคน , อา่นกําพดืคน , ความเป็นคน , เขา้ใจคน  


