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มคอ. 3 

 
คํานํา 

 
  รายละเอียดของรายวิชา 3572704 ทักษะการโนมนํา เจรจาตอรองและการจัดการคํารองเรียนของ
ลูกคา  มุงเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการและเทคนิคในสถานการณการโนมนํา ทฤษฎี
การสื่อสาร ทฤษฎีการเจรจาตอรอง เทคนิคการสรางสัมพันธระหวางลูกคาเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการจัดการคํารองเรียนของลูกคา ทักษะหลักจิตวิทยาในการโนมนํา ทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ 
จริยธรรมการสื่อสาร รายละเอียดของรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปน
ทฤษฎี การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการ
บริหารและการจัดการกระบวนการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตาม
นวัตกรรมท่ีเก่ียวของ โดยใชทักษะการคนควาเพ่ิมเติมจากการเรียนรูภายนอกหองเรียน ซ่ึงผูเรียนสามารถ
นําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได   

        
             
 

อาจารยผูสอน 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริการลูกคา 

ธันวาคม 2560 
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สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1  ขอมูลท่ัวไป 4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 5 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ 5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล  9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 11 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 11 
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มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3572704 ทักษะการโนมนํา เจรจาตอรอง และการจัดการคํารองเรียนของลูกคา 
  (Influencing and  Negotiation Skills and Customer Complaining Handling) 
2. จํานวนหนวยกิต 
    3 (3-0-6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา ประเภทหมวดวิชาเฉพาะดาน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ตอนเรียน A1 และ B1 
 อ.ปริศนา ม่ันเภา  อาจารยผูสอน  
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 / ชั้นปท่ี 2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
    หองเรียน ภายในมหาวิทยาลัย 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    4 มกราคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจความสําคัญของการเจรจาตอรอง, แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาตอรอง, 
และเทคนิคตางๆในการตอรองใหมีประสิทฺธิผล รวมท้ังจริยธรรมในการสื่อสาร เพ่ือการตอรอง 

1.2 เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได นอกจากนี้ยัง 
สามารถศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อตาง ๆ และนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย เพ่ือความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ

ทางการจัดการในปจจุบัน 
2.2 เพ่ือการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสําคัญท่ีผูสอนเห็นควรใหปรับปรุงเพ่ือความถูกตอง 
2.3 เพ่ือใหผูเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตอรายวิชา ทักษะการโนมนํา เจรจาตอรอง และการจัดการคํารองเรียน

ของลูกคา เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการเรียน 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
    เทคนิคในสถานการณการโนมนํา ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการเจรจาตอรอง เทคนิคการสรางสัมพันธ
ระหวางลูกคาเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ เทคนิคการจัดการคํารองเรียนของลูกคา ทักษะหลักจิตวิทยาในการ
โนมนํา ทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ จริยธรรมการสื่อสาร 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

45 สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไมมี 90 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
     ผูเรียนสามารถนัดหมายกับผูสอนผานทาง e-mail กอน 24 ชั่วโมง แตละคน/กลุม สามารถปรึกษาได
ครั้งละไมเกิน 30 นาที ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกรระหวาง 10:00 – 12:00 น. หรือ 13:00 – 15:00 น. (ไม
เกิน 16 ชั่วโมงตอสัปดาห) ยกเวนวันท่ีผูสอนติดภารกิจ วันสอน และวันหยุดราชการ ท้ังนี้ผูเรียนสามารถ
ติ ด ต อ ผ า น ท า ง  e-mail ห รื อ  สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  ( Facebook Fan Page ท่ี  URL: 
http://www.facebook.com/sducustomerservice) ซ่ึงระบบดังกลาวสามารถติดตอกับผูสอนไดตลอด 
24 ชั่วโมง รวมถึงระบบการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  
URL: http://elearning.dusit.ac.th/course/view.php?id=71 
 

 5 



มคอ. 3 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 1) มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ 
 ตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
 2) มีความรับผิดชอบในหนาท่ี เปนสมาชิกท่ีดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนามีภาวะผูนํา 
 และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน 
   1.2 วิธีการสอน 

1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกิจ 
โดยมีวัตถุประสงคไมทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการปองกันตนเอง  
2) อภิปรายกลุม 
3) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 

   1.3 วิธีการประเมินผล 
1) พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 
2) มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม 
3) ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู 
    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 1) มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบ  
 เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
 2) มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของ 
    2.2 วิธีการสอน 

1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint  
เปนตน 
2) การอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา 
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา  

   2.3 วิธีการประเมินผล 
1) สอบยอย 2 ครั้งและสอบปลายภาค 1 ครั้ง ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
2) การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม 
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
4) วิเคราะหกรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

1) มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยงรวมท้ัง
หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ท้ังเชิงกวางและเชิงลึก 
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มคอ. 3 

2) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

   3.2 วิธีการสอน 
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสือ่ประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint 
เปนตน 
2) การอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา 
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา  

   3.3 วิธีการประเมินผล 
1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณหรือเนนการวิเคราะห
แนวคิดในการประยุกต 
2) ประเมินจากชิ้นงานท่ีสง 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาทของตน
ในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 
2) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน 
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได 
3) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล  

    4.2 วิธีการสอน 
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint  
เปนตน 
2) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
3) มอบหมายงานกลุมและรายบุคคล 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปราย 
2) การวิเคราะหกรณีศึกษา และการทํากิจกรรม  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

1) มีความสามารถใชการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
2) สามารถในการสื่อสารลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม 

    5.2 วิธีการสอน 
1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยเนนการนําตัวเลขหรือมีสถิติอางอิงจากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 
2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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    5.3 วิธีการประเมินผล 
1) การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา 
2) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ 
3) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
4) การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี    
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มคอ. 3 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ / รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 ปฐมนิเทศการเรียนการสอน  แนะนํา
บทเรียนและเครื่องมือเสริมการเรียนรู 

3 บรรยาย อ.ปริศนา ม่ันเภา 

2 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการ
สื่อสาร การโนมนาวใจ และความสําคัญ
ของการเจรจาตอรอง 

3 บรรยาย / อภิปรายกลุม อ.ปริศนา ม่ันเภา 

3 ทักษะการสื่อสารเพ่ือการโนมนาวจูงใจ
และการเจรจาตอรอง 

3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

4 เทคนิคการโนมนาวจูงใจ และสอบยอย I 3 วิเคราะหกรณีตัวอยาง / 
อภิปรายกลุม 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

5 การสรางมิตรภาพกับคูเจรจา 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

6 การเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิภาพ 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

7 Workshop ฝกปฏิบัติการโนมนาวจูงใจ
และการเจรจาตอรอง 

3 อภิปรายกลุม / ทดสอบ อ.ปริศนา ม่ันเภา 

8 สอบกลางภาค และWorkshop (ตอ) 3 ทดสอบ/ อภิปรายกลุม อ.ปริศนา ม่ันเภา 

9 ความสําคัญของลูกคาตอบทบาทของผู
ใหบริการความสําคัญของขอรองเรียน
ของลูกคา 

3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

10 ทักษะท่ีสําคัญตอการจัดการขอรองเรียน
ของลูกคา 

3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

11 กระบวนการจดัการขอรองเรียนของ
ลูกคา และสอบยอย II 

3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

12 เทคนิคการจัดการคํารองเรียนของลูกคา 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

13 เทคนิคการจัดการของลูกคาหลายแบบ 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

14 นําเสนอโครงการ (1) 3 อภิปรายกลุม/ฟงบรรยาย  อ.ปริศนา ม่ันเภา 

15 นําเสนอโครงการ (2) 
 

3 อภิปรายกลุม  อ.ปริศนา ม่ันเภา 

16 สอบปลายภาค (นอกตาราง)  3  อ.ปริศนา ม่ันเภา 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1 ดานคุณธรรม จริยธรรม ตรวจสอบรายชื่อเม่ือเขา
ชั้นเรียนทันเวลา 
การสงงานท่ีถูกตอง
สมบูรณและตรงเวลา 
สังเกตจากพฤติกรรมและ
การแตงกายในหองเรียน 

ทุกสัปดาห ไมคิดคะแนน 

2 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 

คะแนนท่ีไดจากการสอบ
ขอเขียนกลางภาคเรียน 

8 30 % 

3 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

การนําเสนอผลงาน 
รายงานกลุม รายงานเดี่ยว 
กรณีศึกษา 
การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
สังเกตจากพฤติกรรมและ
การแตงกายในหองเรียน 
 
 

15 30 % 

4 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 

คะแนนท่ีไดจากการสอบ
ขอเขียนปลายภาคเรียน 

16 40 % 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

ไพโรจน บาลัน. การเจรจาตอรอง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2550 
ลลินทิพย  สมบูรณเรืองศรี. ทักษะการเจรจตอรอง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2554 
วรานนท  ตั้งจักรวรานนท. สุดยอด..วิธีการเจรจาตอรองท่ีประสบผลสําเร็จ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
 เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2546. 
วิชัย โถสุวรรณจินดา. เรื่องการเจรจาตอรอง. กรงุเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน),  
 2554 
วิบูล จารุวงศวณิชย และนิสิต มโนตั้งวรพันธุ. กลยุทธการเจรจาตอรอง.กรุงเทพมหานคร : สถาบัน 

 บัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 
 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การสนทนากลุม ระหวางผูสอนและผูเรียน 
 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
 แบบประเมินผูสอน  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 ผลการสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 
 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนในรายวิชาเดียวกัน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การสอบถามจากนักศึกษา 
 การทวนสอบจากคะแนนสอบ 
 การตรวจรายงานท่ีเสร็จสิ้น 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
 เปลี่ยนหรือสลับ อาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยและหรือผูเชี่ยวชาญ 
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