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

 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

21 กนัยายน 2565 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
                                                                                                                                                                            *สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

Uหลกัการและเหตผุล  
ในปจัจบุนั นสิยั พฤตกิรรมและความคดิของมนุษยเ์ราเปลีย่นแปลงไปมาก บางคนรูห้นา้ไมรู่ใ้จ เป็น

คนดใีนคราบโจร  จงึทาํใหก้ารทีเ่ราจะมองหรอือา่นนสิยัและพฤตกิรรมของใครสกัคนหนึง่น ัน้ ถอืเป็นเร ือ่ง
ยาก เพราะ “การอา่นคน” ตอ้งอาศยัประสบการณ์ ทกัษะและความรู ้ เป็นอยา่งมาก จงึสามารถอา่นคนได้
อยา่งแมน่ยาํ 

หลกัสตูรนี ้จงึไดพ้ฒันาขึน้มาเพือ่ใหผู้ท้ ีส่นใจ หวัหนา้ พนกังาน ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึ “ศาสตรก์าร
อา่นคน”  สรา้งสตูรลดัการอา่นคนดว้ยกลยทุธแ์ละเทคนคิตา่ง ๆ เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถอา่นคนไดอ้ยา่ง
แมน่ยํา โดยเนน้เรยีนรูใ้นเชงิทฤษฎคีวบคูป่ฏบิตัจิรงิ ซึง่จะทาํใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและมองเห็นจดุในการ
อา่นคนไดอ้ยา่งเฉยีบขาด และเมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นนี้
ไดด้ว้ยตนเอง 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจการอา่นคนจากนสิยัและพฤตกิรรมของมนุษย ์
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูเ้ทคนคิและวธิกีารอา่นคนอยา่งมชีัน้เชงิ 
3.  เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module  1  เรยีนรู ้เขา้ใจ รปูแบบการอา่นคนจากนสิยัและพฤตกิรรม  

1. นสิยัและพฤตกิรรมของมนุษยใ์นสงัคมยคุปัจจบุนั 
2. ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่นสิยัและพฤตกิรรมของมนุษย ์

 ครอบครัว 
 สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
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 ตวัเอง 
3. กจิกรรม Workshop เรยีนรู ้เขา้ใจ นสิยัและพฤตกิรรมความเป็นมนษุย ์ 
4. วเิคราะหล์กัษณะและพฤตกิรรมของมนุษยด์ว้ยคน 4 ประเภท (People analysis) 

5. เทคนคิการประยกุตห์ลกัคน 4 ประเภท (People analysis)กบั การอา่นคน 
6. กจิกรรม Workshop อา่นคนดว้ย ลกัษณะและพฤตกิรรมของ คน 4 ประเภท 

Module 2 เทคนคิการอา่นคนดว้ยกลยทุธข์ ัน้สงู 
7. กระบวนการการอา่นคนอยา่งเหนอืชัน้ 

 กอ่นอา่น 
 ขณะอา่น 
 หลงัอา่น 

8. การอา่นคนดว้ยกลยทุธ ์5 ชา่ง 
 ชา่งสงัเกต 
 ชา่งสงสยั 
 ชา่งถาม 
 ชา่งวเิคราะห ์
 ชา่งคาดการณ์ 

9. กจิกรรม Workshop กลยทุธก์ารอา่นคนอยา่งเหนอืช ัน้ 
10. เทคนคิการอา่นคนจากบคุลกิภาพ 

 คําพดู 
 สหีนา้ และ ดวงตา 
 อากปักริยิา 
 บคุลกิภาพ 
 อืน่ ๆ  

11. กจิกรรม ฝึกปฏบิตั ิการอา่นคนจากบคุลกิภาพ  
12. สอดประสานการอา่นคนจากบคุลกิภาพ ประกอบ นสิยัและพฤตกิรรม 
13. กจิกรรม ฝึกปฏบิตั ิการอา่นคนจากบคุลกิภาพ ประกอบ นสิยัและพฤตกิรรม  
14. การนําประโยชนข์องการอา่นคนไปประยกุตใ์ชใ้หถ้กูวธิ ี
15. สรปุ คําถามและคําตอบ 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย
บคุคลท ั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 !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 
บคุคลท ั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

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

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

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
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          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
อบรม, สมัมนา, การอา่นคน , กลเม็ดเคล็ดลบัการอา่นคน , วธิกีารมองคน , วธิดีคูน , เขา้ใจความเป็นคน 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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