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สังเขปรายวิชา (Course Syllabus)
วิชา วป 722 ผูน้ า สมาชิก และการพัฒนาองค์การ 3 (3 – 0)
(RB 722 Leadership, Membership and Organization Development)

ภาคเรียนที่ 1 : ปี การศึกษา 2555
ผูส้ อน
: อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
E-mail

: yuttanac@swu.ac.th

โทรศัพท์
: 02-649-5000 ต่อ 7620
สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาความหมายของผู้นา และสมาชิก รวมถึ งแนวคิดทฤษฎีภาวะผู ้นา การบริ หารจัดการ
และการพัฒนาองค์การ บทบาทของผูน้ าที่ เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการในการพัฒนาองค์การ
โดยเน้ น การสร้า งความร่ ว มมื อ ของสมาชิ ก ในทุ ก ระดั บ การพั ฒ นาตนเองให้เ ป็ นผู ้ น าที่ มี
ความสามารถ และการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีดา้ นการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตสามารถ
1. อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า การบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์การ
2. วิเคราะห์บทบาทของผูน้ าที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
3. ประยุกต์ใช้แนวคิด และทฤษฎีภาวะผูน้ า การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์การเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรเพื่อบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
4. ทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม ได้โดยการเปลี่ยนบทบาทของตนเองในการเป็ นผูน้ า/ผูต้ าม
และสามารถวางแผนการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานได้
5. ค้นคว้าตามความสนใจรายบุคคลในขอบเขตเนื้ อหาวิชาของรายวิชานี้
6. พัฒนาตนเองทั้งทางด้านทักษะความรู ้ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
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กาหนดการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

3

4

5

6

ว/ด/ป

เนื้ อหา

17 มิ.ย. 55 คาอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้ อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู ้ การประเมินผลการเรียน
เอกสารที่ควรอ่านเพิ่มเติม และภารกิจของนิ สิต
เกี่ยวกับงานและกิจกรรมการเรียนรู ้ และให้นิสิต
ทาแบบทดสอบวัดความรูก้ ่อนเรียน (Pretest)
24 มิ.ย. 55 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง ผูน้ า และสมาชิก
(ผูต้ าม) ความหมายของ
- ผูน้ าและภาวะผูน้ า
- ผูต้ ามและภาวะผูต้ าม
ความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ ากับการ
จัดการ
1 ก.ค. 55 ผูน้ า
- บทบาทและทักษะของผูน้ า
- การใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารใน
ประเทศไทย
8 ก.ค. 55 ผูน้ า
- ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงคุณลักษณะ
Trait Theory of Leadership

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
22 ก.ค. 55 ผูน้ า : ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
- Contingency Theory of Leadership
- Path Goal theory
- Hersey and Blanchard’s Model of
Situational Leadership
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กิจกรรม

ผูส้ อน

1. การปฐมนิ เทศทัว่ ไปและ
เกี่ยวกับรายวิชา
2. ให้นิสิตทาแบบทดสอบ
วัดความรูก้ ่อนเรียน
(Pre-test)
1. บรรยาย
2. การอภิปราย
3. มอบหมายงาน

อ.ยุทธนา

1. บรรยาย
2. อภิปราย/ซักถาม
3. วิเคราะห์กรณีตวั อย่าง

อ.ยุทธนา

1. บรรยาย
2. อภิปราย/ซักถาม
3. วิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
ผลงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณลักษณะ และ
การประยุกต์ใช้
1. บรรยาย
2. อภิปราย/ซักถาม
3. วิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
ผลงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ าเชิงพฤติกรรม และ
การประยุกต์ใช้

อ.ยุทธนา

1. บรรยาย
2. อภิปราย/ซักถาม
3. วิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
ผลงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ าตามสถานการณ์ และ
การประยุกต์ใช้

อ.ยุทธนา

อ.ยุทธนา

อ.ยุทธนา

3

(ต่อ)
สัปดาห์ที่
7

8

ว/ด/ป

เนื้ อหา

29 ก.ค. 55 อานาจและอิทธิพล
- ความหมายและความแตกต่างระหว่าง
อานาจและอิทธิพล
- กระบวนการเกิดอิทธิพลและอานาจ
- รูปแบบของอานาจ
5 ส.ค. 55 ผูน้ า : ลักษณะพิเศษ/บารมี (Charismatic)

9

12 ส.ค. 55 ผูน้ า : ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน และ
การเปลี่ยนแปลง ความแตกต่างระหว่าง
ภาวะผูน้ าแบบการเปลี่ยนแปลง

10

19 ส.ค. 55 ผูน้ า : ทฤษฎีภาวะผูน้ าที่เป็ นเลิศ

11

12

26 ส.ค. 55 ภาวะผูน้ าในองค์การแบบอื่น
- ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
2 ก.ย. 55 ภาวะผูน้ าแบบคนรับใช้

13

9 ก.ย. 55

14

16 ก.ย. 55 การพัฒนาองค์การ :
- ความหมายของการพัฒนาองค์การ
- แนวคิดการพัฒนาองค์การ:T3_RB722_1_55.doc

- ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธิ์
- ตัวแทนที่ภาวะผูน้ า

กิจกรรม

ผูส้ อน

1. บรรยาย
อ.ยุทธนา
2. อภิปราย/ซักถาม
3. วิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
ผลงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ าเชิงอานาจและอิทธิพล
1. บรรยาย
2. อภิปราย/ซักถาม
3. วิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
ผลงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ าเชิงบารมี
1. บรรยาย
2. อภิปราย/ซักถาม
3. วิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
ผลงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
และการเปลี่ยนแปลง
และการประยุกต์ใช้
1. บรรยาย
2. อภิปราย/ซักถาม
3. วิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
ผลงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ าที่เป็ นเลิศ และ การ
ประยุกต์ใช้

อ.ยุทธนา

1. บรรยาย
2. อภิปราย/ซักถาม

อ.ยุทธนา

1. บรรยาย
2. อภิปราย/ซักถาม
1. บรรยาย
2. อภิปราย/ซักถาม
3. สารวจแผนภูมิองค์กร
จากแหล่งใกล้เคียงและ
วิเคราะห์

อ.ยุทธนา

อ.ยุทธนา

อ.ยุทธนา

อ.ยุทธนา

4

-

การเปลี่ยนแปลงองค์การ
ผูน้ ากับการพัฒนาองค์การ
การวินิจฉัยองค์การ
เทคนิ คการพัฒนาองค์การ
การนาแผนกกลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิ

(ต่อ)
สัปดาห์ที่
15

ว/ด/ป

เนื้ อหา

16

23 ก.ย. 55 การบริหารและการจัดการ :
- Learning Organization
- Knowledge Management
- Total Quality Management
- Strategic Planning
30 ก.ย. 55

17

7 ต.ค. 55

18

14 ต.ค. 55 สอบปลายภาค

หมายเหตุ
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กิจกรรม

ผูส้ อน

1. บรรยาย
2. อภิปราย/ซักถาม
3. กรณีตวั อย่างการใช้ภาวะ
ผูน้ าในการพัฒนาองค์การ

อ.ยุทธนา

1. นิ สิตนาเสนอผลงานการ
ค้นคว้า
2. อภิปราย/ซักถาม
1. นิ สิตนาเสนอผลงานการ
ค้นคว้า
2. อภิปราย/ซักถาม
3. ให้นิสิตทาแบบทดสอบ
วัดความรูห้ ลังเรียน (Posttest)

อ.ยุทธนา

อ.ยุทธนา

ตลอดระยะของการเรียนการสอนคณาจารย์จกั ได้สอดแทรกสาระด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมด้วยการสนทนาหรือจัดหาเอกสารเสริมตามความเหมาะสม

5

ภารกิจที่มอบหมายแก่นิสิต
1. งานกลุ่ม แบ่ง 2 กลุ่มๆ ละ 4 คน (20 คะแนน)
ให้นิสิตแต่ละกลุ่มเลือกศึกษาแนวคิดทฤษฎี ภาวะผูน้ า หรือแนวคิดทฤษฎีการจัดการ หรือ
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาองค์การอันใดอันหนึ่ ง แล้วนาองค์ประกอบของทฤษฎีที่ศึกษามาวิเคราะห์
บทความงานวิจัยที่ ใช้ทฤษฎีเดี ยวกันนั้น (บทความภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับลักษณะของการนา
ทฤษฎีมาใช้ในงาน และให้นิสิตนาความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาทฤษฎี มาวิพากษ์วิจารณ์ implication
ของบทความที่เลือกมาว่าเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุผลใดอย่างละเอียด
2. งานเดี่ยว (30 คะแนน)
ให้นิสิตนาเสนอหัวข้องานวิจยั (ประกอบด้วยความสาคัญของปั ญหา วัตถุ ประสงค์ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การดาเนิ นการวิจยั พอสังเขป) โดยใช้กลุ่มตัวแปรภาวะผูน้ า หรือกลุ่มตัวแปรการ
จัด การกลุ่ม ใดกลุ่ม หนึ่ ง หรื อ ทั้ง สองกลุ่ มตัวแปรเป็ นตัว แปรในกรอบแนวคิ ด การวิ จัย เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิผลขององค์การที่ท่านทางานอยู่ และทบทวนแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ า และ/หรือทฤษฎีการ
จัดการตามความสนใจของนิ สิต
เมื่อทาเสร็จแล้วให้นิสิตนาเสนอต่อเพื่อนนิ สิตและคณาจารย์ ซึ่งการ comment จะมาจาก
2 ส่วน คือ 1) เพื่อนนิ สิต 2) คณาจารย์ โดยจะเน้นการ comment ของนิ สิตเป็ นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้
นิ สิตทุ ก คนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ นต่ อร่างเค้าโครงที่ นาเสนอทุ กเรื่ อง เพื่อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนความรูซ้ ึ่งกันและกัน และเป็ นการฝึ กให้นิสิตรูจ้ ักการ comment งานวิชาการอย่างมี
หลักการโดยมีขอ้ มูลทางวิชาการสนับสนุ น
3. ให้นิสิตวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของบุคคลที่นิสิตคิดว่าประสบความสาเร็จในการบริหารองค์การ (10
คะแนน)
4. สอบกลางภาค (10 คะแนน)
5. สอบปลายภาค (20 คะแนน)
6. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (10 คะแนน)
สื่อการสอน
1) เอกสารประกอบการสอน (Powerpoint)
2) A-Tutor
อุปกรณ์การสอน
1) คอมพิวเตอร์/Notebook
2) LCD Projector/แผ่นใส
3) ปากกาเขียน
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การประเมินผล
1. การศึกษาค้นคว้า เขียนรายงาน และรายงานหน้าชั้นเรียน
1.1 งานรายบุคคล (30%)
1.2 งานกลุ่มย่อย (20%)
2. การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของบุคคลที่ประสบความสาเร็จ
3. สอบกลางภาค
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5. สอบปลายภาค
รวม

50%

10%
10%
10%
20%
100%

เอกสารที่ควรอ่านเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการสอน
ยุทธนา ไชยจูกุล. (2552). เอกสารประกอบการสอน วิชา วป 722 ผูน้ า สมาชิก และการพัฒนา
องค์การ. สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ.
หนังสือ
Dean R. Spitzer. (2551). Super Motivation การจูงใจที่เป็ นเลิศ. สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์.
กรุงเทพฯ.
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผูน้ า. กรุงเทพฯ : DIAMOND IN BUSINESS WORLD.
สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์ . (2545). ภาวะผูน้ า : ทฤษฎีและปฏิบตั ิ. เชียงราย. สถาบันราชภัฏเชียงราย.
Avolio, Bruce J. (1999). Full Leadership Development : Building the Vital Forces in Organization.
Thousand Oaks, CA : SAGE Publications.
Bass, Bernard and Avolio, Bruce J. (ed). (1994). Improving Organizational Effectiveness :
Through Transformational Leadership. Thousand Oaks, CA : SAGE Publications.
Burns, James M. (1978). Leadership. New York : Harper & Row, Publishers.
Chrislip, David D. and Larson, Carl E. (1994). Collaborative Leadership : How Citizens and
Civic Leaders Can Make a Difference. With a Foreword by John Parr. San Francisco,
CA : Jossey-Bass Publishers.
Daft, Richard L. (1999). Leadership : Theory and Practice. Orlando, The Dryden Press.
Gordon, Judith R. (1993). A Diagnostic Approach to Organizational Behavior. (4th ed).
Needham Heights, MA : Allyn and Bacon.
Kouzes, James M. and Posner, Barry Z. (1995). The Leadership Challenge : How to Keep
Getting Extraordinary Things Done in Organizations with a Foreword by Tom Peters.
San Francisco, CA : Jossey-Bass Publishers.
Smither, Bobert D, Houston John M. and McIntire, Sandra D. (1996). Organization
Development : Strategies for Changing Environment. (3rd ed). New York : Harper Collin.
Yukl, Gary. (1994). Leadership in Organizations. (3rd ed). Englewood Cliffs, NJ : Prentic.-Hall.
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วิทยานิ พนธ์ / งานวิจยั
ประสิทธิ์ สาระสันต์. (2542). พฤติกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จทางการบริหารของ
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