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กลเม็ดเคล็ดลบั การอา่นคนอยา่งมชี ั"นเชงิ 
(People Insight) 

 
 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

25 สงิหาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
           ในปัจจุบัน นสิยั พฤตกิรรมและความคดิของมนุษยเ์ราเปลีRยนแปลงไปมาก บางคนรูห้นา้ไม่รูใ้จ เป็นคน
ดใีนคราบโจร  จงึทําใหก้ารทีRเราจะมองหรอือ่านนสิยัและพฤตกิรรมของใครสกัคนหนึRงนัVน ถอืเป็นเรืRองยาก 
เพราะ “การอา่นคน” ตอ้งอาศยัประสบการณ์ ทกัษะและความรู ้เป็นอย่างมาก จงึสามารถอา่นคนไดอ้ย่าง
แม่นยํา 
           หลักสตูรนีV จงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอใหผู้ท้ีRสนใจ หัวหนา้ พนักงาน ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึ “ศาสตรก์าร
อา่นคน”   สรา้งสตูรลัดการอา่นคนดว้ยกลยุทธแ์ละเทคนคิต่าง ๆ เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถอา่นคนไดอ้ย่าง
แม่นยํา โดยเนน้เรยีนรูใ้นเชงิทฤษฎคีวบคู่ปฏบิัตจิรงิ ซึRงจะทําใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและมองเห็นจุดในการอ่านคน
ไดอ้ย่างเฉียบขาด และเมืRอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นนีVไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจการอ่านคนจากนสิยัและพฤตกิรรมของมนุษย ์
2. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูเ้ทคนคิและวธิกีารอ่านคนอยา่งมชีั Vนเชงิ 
3. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีRได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  
 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
Module  1  เรยีนรู ้เขา้ใจ รปูแบบการอา่นคนจากนสิยัและพฤตกิรรม  
1. นสิยัและพฤตกิรรมของมนุษยใ์นสงัคมยคุปัจจุบนั 
2. ปัจจัยทีRสง่ผลตอ่นสิยัและพฤตกิรรมของมนุษย ์

• ครอบครัว 
• สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
• ตัวเอง 

3. กจิกรรม Workshop เรยีนรู ้เขา้ใจ นสิยัและพฤตกิรรมความเป็นมนษุย ์ 
4. วเิคราะหล์ักษณะและพฤตกิรรมของมนุษยด์ว้ยคน 4 ประเภท (People analysis) 
5. เทคนคิการประยุกตห์ลักคน 4 ประเภท (People analysis)กบั การอา่นคน 
6. กจิกรรม Workshop อา่นคนดว้ย ลกัษณะและพฤตกิรรมของ คน 4 ประเภท 

Module 2 เทคนคิการอา่นคนดว้ยกลยทุธข์ ั"นสงู 
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7. กระบวนการการอ่านคนอย่างเหนือชั Vน 
• กอ่นอ่าน 
• ขณะอา่น 
• หลังอ่าน 

8. การอา่นคนดว้ยกลยุทธ ์5 ชา่ง 
• ชา่งสงัเกต 
• ชา่งสงสยั 
• ชา่งถาม 
• ชา่งวเิคราะห ์
• ชา่งคาดการณ ์

9. กจิกรรม Workshop กลยุทธก์ารอา่นคนอย่างเหนอืช ั"น 
10. เทคนคิการอ่านคนจากบคุลกิภาพ 

• คําพูด 
• สหีนา้ และ ดวงตา 
• อากัปกริยิา 
• บคุลกิภาพ 
• อืRน ๆ  

11. กจิกรรม ฝึกปฏบิตั ิการอา่นคนจากบคุลกิภาพ  
12. สอดประสานการอา่นคนจากบคุลกิภาพ ประกอบ นสิยัและพฤตกิรรม 
13. กจิกรรม ฝึกปฏบัิต ิการอ่านคนจากบคุลกิภาพ ประกอบ นสิยัและพฤตกิรรม  
14. การนําประโยชนข์องการอ่านคนไปประยกุตใ์ชใ้หถ้กูวธิ ี
15. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

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

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

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

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบุชืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืRอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
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บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท:์02-615-4477 
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, หลกัสตูร,การอา่นคนอย่างมชีั Vนเชงิ,People Insight 
 


