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สงัเขปรายวิชา (Course Syllabus) 
 

วิชา วป 722  ผูน้  า สมาชิก และการพฒันาองคก์าร 3 (3 – 0) 

(RB 722 Leadership, Membership and Organization Development) 

 

 

ภาคเรียนท่ี 1 : ปีการศึกษา 2555  

ผูส้อน            : อ.ดร.ยุทธนา  ไชยจกุูล      

E-mail            : yuttanac@swu.ac.th   

โทรศพัท ์      : 02-649-5000 ต่อ 7620   

สถานท่ีติดต่อ : สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายของผู้น า และสมาชิก รวมถึงแนวคิดทฤษฎีภาวะผู ้น า การบริหารจัดการ 

และการพฒันาองคก์าร  บทบาทของผูน้ าท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการในการพฒันาองคก์าร  

โดยเน้นการสร้างความร่วมมือของสมาชิกในทุกระดับ การพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้น าท่ีมี

ความสามารถ และการประยุกตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีดา้นการบริหารจดัการเพ่ือการพฒันาองคก์ารใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือใหนิ้สิตสามารถ 

1. อธิบายเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า การบริหารจดัการ และการพฒันาองคก์าร 

2. วิเคราะหบ์ทบาทของผูน้ าท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

3. ประยุกต์ใชแ้นวคิด และทฤษฎีภาวะผูน้ า การบริหารจดัการ การพฒันาองคก์ารเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายขององคก์าร 

4. ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มไดโ้ดยการเปล่ียนบทบาทของตนเองในการเป็นผูน้ า/ผูต้าม 

และสามารถวางแผนการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องงานได ้

5. คน้ควา้ตามความสนใจรายบุคคลในขอบเขตเน้ือหาวิชาของรายวิชาน้ี 

6. พฒันาตนเองทั้งทางดา้นทกัษะความรู ้ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรบัผิดชอบต่อ

ตนเองและสงัคม  
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ก าหนดการเรียนการสอน 

 

สปัดาหท่ี์ ว/ด/ป เน้ือหา กิจกรรม ผูส้อน 

1 17 มิ.ย. 55 ค าอธิบายรายวชิา วตัถุประสงค ์เน้ือหาสาระ

กิจกรรมการเรียนรู ้การประเมินผลการเรียน 

เอกสารท่ีควรอ่านเพ่ิมเติม และภารกิจของนิสิต

เก่ียวกบังานและกิจกรรมการเรียนรู ้และใหนิ้สิต

ท าแบบทดสอบวดัความรูก้่อนเรียน (Pretest) 

1. การปฐมนิเทศทัว่ไปและ

เก่ียวกบัรายวชิา 

2. ใหนิ้สิตท าแบบทดสอบ

วดัความรูก้่อนเรียน 

(Pre-test)  

อ.ยุทธนา 

 

2 24 มิ.ย. 55 แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาเร่ือง ผูน้ า และสมาชิก  

(ผูต้าม) ความหมายของ 

- ผูน้ าและภาวะผูน้ า 

- ผูต้ามและภาวะผูต้าม 

ความแตกต่างระหวา่งภาวะผูน้ ากบัการ

จดัการ 

1.  บรรยาย 

2.  การอภิปราย 

3.  มอบหมายงาน 

อ.ยุทธนา 

3 1 ก.ค. 55 ผูน้ า 

         -    บทบาทและทกัษะของผูน้ า 

         -    การใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหารใน

ประเทศไทย 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

3. วเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง 

อ.ยุทธนา 

4 8 ก.ค. 55 ผูน้ า 

- ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ 

Trait Theory of  Leadership 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

3. วเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง

ผลงานวจิยัเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้ าเชิงคุณลกัษณะ และ     

การประยุกตใ์ช ้

อ.ยุทธนา 

5 15 ก.ค. 55 ผูน้ า : ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม 

- Continum of Leadership Behavior 

- Michigan Leadership Studies 

- Ohio State Leadership Studies 

- Managerial Grid of Leadership 

- 3-D Management Theory 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

3. วเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง 

ผลงานวจิยัเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้ าเชิงพฤติกรรม และ

การประยุกตใ์ช ้

อ.ยุทธนา 

6 22 ก.ค. 55 ผูน้ า : ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ 

- Contingency Theory of Leadership 

- Path Goal theory 

- Hersey and Blanchard’s Model of 

Situational Leadership 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

3. วเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง   

    ผลงานวจิยัเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้ าตามสถานการณ์ และ

การประยุกตใ์ช ้

อ.ยุทธนา 
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(ต่อ) 
 

สปัดาหท่ี์ ว/ด/ป เน้ือหา กิจกรรม ผูส้อน 

7 29 ก.ค. 55 อ านาจและอิทธิพล 

- ความหมายและความแตกต่างระหวา่ง

อ านาจและอิทธิพล 

- กระบวนการเกิดอิทธิพลและอ านาจ 

- รปูแบบของอ านาจ 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

3. วเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง

ผลงานวจิยัเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้ าเชิงอ านาจและอิทธิพล 

อ.ยุทธนา 

8 5 ส.ค. 55 ผูน้ า : ลกัษณะพิเศษ/บารมี (Charismatic) 

 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

3. วเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง   

    ผลงานวจิยัเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้ าเชิงบารมี  

อ.ยุทธนา 

9 12 ส.ค. 55 ผูน้ า : ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน และ               

          การเปล่ียนแปลง ความแตกต่างระหวา่ง 

          ภาวะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลง 

         

 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

3. วเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง   

    ผลงานวจิยัเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้ าแบบแลกเปล่ียน  

    และการเปล่ียนแปลง 

    และการประยุกตใ์ช ้

อ.ยุทธนา 

10 19 ส.ค. 55 ผูน้ า : ทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

3. วเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง

ผลงานวจิยัเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้ าท่ีเป็นเลิศ และ การ

ประยุกตใ์ช ้

อ.ยุทธนา 

11 26 ส.ค. 55 ภาวะผูน้ าในองคก์ารแบบอ่ืน 

- ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

-  

1.  บรรยาย 

2.  อภิปราย/ซกัถาม 

อ.ยุทธนา 

12 2 ก.ย. 55 ภาวะผูน้ าแบบคนรบัใช ้

 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

อ.ยุทธนา 

13 9 ก.ย. 55 - ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ิ 

- ตวัแทนท่ีภาวะผูน้ า 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

3. ส ารวจแผนภมิูองคก์ร   

จากแหล่งใกลเ้คียงและ

วเิคราะห ์

อ.ยุทธนา 

14 16 ก.ย. 55 การพฒันาองคก์าร : 

- ความหมายของการพฒันาองคก์าร 

- แนวคิดการพฒันาองคก์าร:- 

  



 

T3_RB722_1_55.doc 

4 

- การเปล่ียนแปลงองคก์าร 

- ผูน้ ากบัการพฒันาองคก์าร 

- การวนิิจฉยัองคก์าร 

- เทคนิคการพฒันาองคก์าร 

- การน าแผนกกลยุทธส์ู่การปฏิบติั 

 

 

(ต่อ) 
 

สปัดาหท่ี์ ว/ด/ป เน้ือหา กิจกรรม ผูส้อน 

15 23 ก.ย. 55 การบริหารและการจดัการ : 

- Learning Organization 

- Knowledge Management 

- Total Quality Management  

- Strategic Planning 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

3. กรณีตวัอยา่งการใชภ้าวะ

ผูน้ าในการพฒันาองคก์าร 

อ.ยุทธนา 

16 30 ก.ย. 55  1. นิสิตน าเสนอผลงานการ 

    คน้ควา้ 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

อ.ยุทธนา 

 

17 7 ต.ค. 55  1. นิสิตน าเสนอผลงานการ 

    คน้ควา้ 

2. อภิปราย/ซกัถาม 

3. ใหนิ้สิตท าแบบทดสอบ

วดัความรูห้ลงัเรียน (Post-

test) 

อ.ยุทธนา 

 

18 14 ต.ค. 55 สอบปลายภาค   

 

หมายเหตุ     ตลอดระยะของการเรียนการสอนคณาจารยจ์กัไดส้อดแทรกสาระดา้นคุณธรรม และ   

  จริยธรรมดว้ยการสนทนาหรือจดัหาเอกสารเสริมตามความเหมาะสม 
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ภารกิจที่มอบหมายแก่นิสิต 

1. งานกลุ่ม  แบ่ง 2 กลุ่มๆ ละ 4 คน    (20 คะแนน) 

 ใหนิ้สิตแต่ละกลุ่มเลือกศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ า หรือแนวคิดทฤษฎีการจดัการ หรือ

แนวคิดทฤษฎีการพฒันาองคก์ารอนัใดอนัหน่ึง แลว้น าองคป์ระกอบของทฤษฎีท่ีศึกษามาวิเคราะห์

บทความงานวิจัยท่ีใชท้ฤษฎีเดียวกันน้ัน (บทความภาษาอังกฤษ) เก่ียวกับลกัษณะของการน า

ทฤษฎีมาใชใ้นงาน และใหนิ้สิตน าความรูท่ี้ไดจ้ากการศึกษาทฤษฎีมาวิพากษ์วิจารณ์ implication 

ของบทความท่ีเลือกมาวา่เห็นดว้ยหรือไมเ่พราะเหตุผลใดอยา่งละเอียด 

 

2. งานเด่ียว    (30 คะแนน) 

ใหนิ้สิตน าเสนอหวัขอ้งานวิจยั (ประกอบดว้ยความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์แนวคิด

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินการวิจยัพอสงัเขป) โดยใชก้ลุ่มตวัแปรภาวะผูน้ า หรือกลุ่มตวัแปรการ

จัดการกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือทั้งสองกลุ่มตัวแปรเป็นตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลขององคก์ารท่ีท่านท างานอยู่ และทบทวนแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ า และ/หรือทฤษฎีการ

จดัการตามความสนใจของนิสิต 

 เมื่อท าเสร็จแลว้ใหนิ้สิตน าเสนอต่อเพ่ือนนิสิตและคณาจารย ์ ซ่ึงการ comment  จะมาจาก 

2 ส่วน คือ 1) เพ่ือนนิสิต  2) คณาจารย ์ โดยจะเนน้การ comment  ของนิสิตเป็นหลกั ทั้งน้ีเพ่ือให้

นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างเคา้โครงท่ีน าเสนอทุกเร่ือง เพ่ือเป็นการ

แลกเปล่ียนความรูซ่ึ้งกันและกัน และเป็นการฝึกใหนิ้สิตรูจ้ักการ comment งานวิชาการอย่างมี

หลกัการโดยมีขอ้มลูทางวิชาการสนับสนุน 

 

3. ใหนิ้สิตวิเคราะหภ์าวะผูน้ าของบุคคลท่ีนิสิตคิดว่าประสบความส าเร็จในการบริหารองคก์าร (10 

คะแนน) 

 

4. สอบกลางภาค (10 คะแนน) 

 

5. สอบปลายภาค (20 คะแนน) 

 

6. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (10 คะแนน) 

 

สื่อการสอน 

1) เอกสารประกอบการสอน (Powerpoint) 

2) A-Tutor 

อุปกรณก์ารสอน 

1) คอมพิวเตอร/์Notebook 

2) LCD Projector/แผ่นใส  

3) ปากกาเขียน  
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การประเมินผล 

1.  การศึกษาคน้ควา้  เขียนรายงาน  และรายงานหน้าชั้นเรียน    50% 

1.1  งานรายบุคคล  (30%) 

1.2  งานกลุ่มยอ่ย  (20%) 

 2. การวิเคราะหภ์าวะผูน้ าของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จ       10% 

3.  สอบกลางภาค             10% 

4.  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน           10% 

5.  สอบปลายภาค             20% 

       รวม             100% 

 

เอกสารที่ควรอ่านเพิ่มเตมิ 

เอกสารประกอบการสอน 

ยุทธนา  ไชยจกุูล. (2552). เอกสารประกอบการสอน วิชา วป 722 ผูน้ า สมาชิก และการพฒันา

องคก์าร. สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร.์ กรุงเทพฯ. 
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