
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 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  

อา่นกาํพดืมนษุย ์จนหย ัง่รูถ้งึความเป็นคน 
“รูเ้ทา่ทนัคน....อา่นคนใหเ้ขา้ใจ ใหเ้ขา้ถงึพฤตกิรรม ความตอ้งการ และ นสิยั” 

 
วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 
อดตีผูจ้ัดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

 

       24 สงิหาคม 2565 
   09.00 – 16.00 น. 

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

   
หลกัการและเหตผุล 
 ในชวีติเราหลาย ๆ ครัง้ มักประสบปัญหาวา่ทําไม  “ไมเ่ขา้ใจคนนูน้ ไมเ่ขา้ใจคนนี”้  เคยตัง้คําถามกบัตวัเอง
ไหม วา่ทําไมเราถงึไมเ่ขา้ใจคนเหลา่นัน้ เป็นเพราะวา่คนเหลา่นัน้ เขา้ใจยาก เขา้ถงึยากใชไ่หม  หรอื แทจ้รงิแลว้เป็น
ทีต่วัคณุเองรป่ึาวที ่“อา่นคนไมเ่ป็น” เป็นหัวหนา้มลีกูนอ้งก็โดนลกูนอ้งสวมเขา ขีโ้กงขีโ้กหก สตรอวเ์บอรร์ี ่  เป็น
ลกูนอ้งก็ไมเ่ขา้ใจ ไมรู่ล้กัษณะนสิยัของหวัหนา้ “บอกเลยทํางาน 100 ปี กไ็มไ่ดเ้ลือ่นขัน้”  มแีฟนแรก ๆ ก็ด ีจ๊ะ จา้ 
ตลอด แตส่ดุทา้ยตอ้งตรากตรําตลอดชวีติ ดา่เชา้ ดา่เย็น ไรเ้หตผุล  แลว้ทําไมเราจะตอ้งรอใหเ้หตกุารณเ์หลา่นัน้ 
เกดิขึน้ ในเมือ่หลกัสตูรนีส้ามารถชว่ยคณุได ้
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึพฤตกิรรม ความตอ้งการ นสิยั ของคน 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรบไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิ วธิกีารอา่นคน จนสามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งเห็นผล 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูใ้นเรือ่งการอา่นคนไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1  จะอา่นคนใหเ้ป็น “ตอ้งรูจ้กักําพดืคน” 

1. เจาะลกึ !!! กําพดืความเป็นคน เรยีนรูพ้ฤตกิรรม ความตอ้งการ และ นสิยั 
2. รอ้ยแปดเหตผุลทีทํ่าใหค้ณุอา่นคนแบบผดิ ๆ  
3. กจิกรรม วเิคราะหต์วัคณุเอง เหต ุ5 ประการ ทาํใหค้ณุอา่นคนไมเ่ป็น 

Module 2  อา่นคนไมย่าก แตจ่ะอา่นใหถ้กู มนัไมง่า่ย !!!.... เทคนคิการอา่นคน  3 ระดบั  
4. ขัน้เริม่ตน้ !!! อา่นใหไ้ดต้ัง้แตแ่รกพบ  

 การสงัเกต คําพดู น้ําเสยีง 
 การสงัเกต สหีนา้ ดวงตา ทา่ทาง 
 การสงัเกต  อากปักริยิา บคุลกิภาพ 

5. ขัน้กลาง !!! อา่นใหไ้ดด้ั่งเครือ่ง X-ray  
 อา่นจากการเขา้หา พดูคยุ  
 อา่นจากการวเิคราะหแ์ละสงัเกตพฤตกิรรม  

6. ขัน้เทพ !!!  อา่นแบบเจาะลกึลงไปถงึกระดกูดํา  
 อา่นเขา้ไปใหถ้งึความคดิและจติวญิญาณ  
 เจาะลกึ !!! ใหถ้งึแกน่ ลงไปถงึกน้บึง้ความคดิ 

7. ฝึกฝน การอา่นคน 3 ระดบั 
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Module 3  อา่นใหแ้ตก !!! ตใีหก้ระเจงิ!!! นําการอา่นคนไปใชใ้นชวีติจรงิ  
8. สาํหรบัหวัหนา้ จบัไต ๋ลกูนอ้งขีโ้กหก… อา่นลกูนอ้งใหอ้อก อยา่ !!! ยอมใหล้กูนอ้งหลอก 
9. สาํหรบัพนกังานขาย จะขายใหไ้ดด้ ัง่ Sales มอืทอง ตอ้งรูจั้กอา่นลกูคา้ใหเ้ป็น 
10. สาํหรบั HR ขี ้กบั ทอง จะเลอืกอะไร เป็น HR ตอ้งมองคนใหข้าด  
11. สาํหรบัลกูนอ้ง อา่นนสิยัหวัหนา้ใหแ้ตก !!!   
12. ถาม - ตอบ ไขขอ้สงสยัการอา่นคน 

 
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 % รวมจา่ยสทุธิ 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   
          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, อา่นคน , มองคนใหเ้ขา้ใจ , อา่นพฤตกิรรมคน , ลักษณะนสิยัคน , อา่นกําพดืคน , ความเป็นคน , เขา้ใจคน  
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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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