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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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กลเม็ดเคล็ดลบั การอา่นคนอยา่งมชี ัน้เชงิ 
(People Insight) 

 
 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จ ากัด 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชีย่วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีใ่คร ๆ ตอ้งถามถงึทัง้วงการมากกวา่ 25 ปี 

 

11 ตลุาคม 2564 

09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

 
 *สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
           ในปัจจบุัน นสิยั พฤตกิรรมและความคดิของมนุษยเ์ราเปลีย่นแปลงไปมาก บางคนรูห้นา้ไมรู่ใ้จ เป็นคน

ดใีนคราบโจร  จงึท าใหก้ารทีเ่ราจะมองหรอือา่นนสิยัและพฤตกิรรมของใครสกัคนหนึง่นัน้ ถอืเป็นเรือ่งยาก 

เพราะ “การอา่นคน” ตอ้งอาศัยประสบการณ์ ทักษะและความรู ้เป็นอยา่งมาก จงึสามารถอา่นคนไดอ้ยา่ง
แมน่ย า 

           หลักสตูรนี้ จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหผู้ท้ ีส่นใจ หัวหนา้ พนักงาน ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึ “ศาสตรก์าร
อา่นคน”   สรา้งสตูรลัดการอา่นคนดว้ยกลยทุธแ์ละเทคนคิตา่ง ๆ เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถอา่นคนไดอ้ยา่ง

แมน่ย า โดยเนน้เรยีนรูใ้นเชงิทฤษฎคีวบคูป่ฏบิัตจิรงิ ซึง่จะท าใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและมองเหน็จุดในการอา่นคน
ไดอ้ยา่งเฉียบขาด และเมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นนี้ไดด้ว้ยตนเอง 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจการอา่นคนจากนสิยัและพฤตกิรรมของมนุษย ์
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูเ้ทคนคิและวธิกีารอา่นคนอยา่งมชีัน้เชงิ 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  
 

 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
Module  1  เรยีนรู ้เขา้ใจ รูปแบบการอา่นคนจากนสิยัและพฤตกิรรม  

1. นสิยัและพฤตกิรรมของมนุษยใ์นสงัคมยคุปัจจบุัน 

2. ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่นสิยัและพฤตกิรรมของมนุษย ์
 ครอบครัว 

 สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
 ตัวเอง 

3. กจิกรรม Workshop เรยีนรู ้เขา้ใจ นสิยัและพฤตกิรรมความเป็นมนุษย ์ 
4. วเิคราะหล์ักษณะและพฤตกิรรมของมนุษยด์ว้ยคน 4 ประเภท (People analysis) 

5. เทคนคิการประยกุตห์ลักคน 4 ประเภท (People analysis)กับ การอา่นคน 
6. กจิกรรม Workshop อา่นคนดว้ย ลกัษณะและพฤตกิรรมของ คน 4 ประเภท 

Module 2 เทคนคิการอา่นคนดว้ยกลยทุธข์ ัน้สูง 

7. กระบวนการการอา่นคนอยา่งเหนือชัน้ 
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 กอ่นอา่น 

 ขณะอา่น 

 หลังอา่น 
8. การอา่นคนดว้ยกลยทุธ ์5 ชา่ง 

 ชา่งสงัเกต 
 ชา่งสงสยั 
 ชา่งถาม 
 ชา่งวเิคราะห ์
 ชา่งคาดการณ์ 

9. กจิกรรม Workshop กลยทุธก์ารอา่นคนอยา่งเหนอืช ัน้ 
10. เทคนคิการอา่นคนจากบคุลกิภาพ 

 ค าพดู 

 สหีนา้ และ ดวงตา 

 อากัปกริยิา 
 บคุลกิภาพ 

 อืน่ ๆ  
11. กจิกรรม ฝึกปฏบิตั ิการอา่นคนจากบุคลกิภาพ  
12. สอดประสานการอา่นคนจากบคุลกิภาพ ประกอบ นสิยัและพฤตกิรรม 
13. กจิกรรม ฝึกปฏบิัต ิการอา่นคนจากบคุลกิภาพ ประกอบ นสิยัและพฤตกิรรม  
14. การน าประโยชน์ของการอา่นคนไปประยกุตใ์ชใ้หถ้กูวธิ ี

15. สรปุ ค าถามและค าตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั     
      
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

วธิกีารช าระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น ชือ่หลักสตูรและวันอบรม 
2.  ช าระดว้ยเชค็สั่งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
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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, สัมมนา, หลักสตูร,การอา่นคนอยา่งมชีัน้เชงิ,People Insight 
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