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ภาวะผู้น าแบบเผดจ็การ
(Autocratic leadership)

ภาวะผู้น าแบประชาธิปไตย
(Democratic Leadership)

ภาวะผู้น าแบบปล่อยเสรี 
(Laissez - faire Leadership)

ผูน้ าชอบใชอ้  านาจ เนน้การบงัคบับญัชา 
ใหค้วามส าคญักบัผลงานมากกวา่ตวับุคคล                  
ผูน้ าประเภทน้ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองมาก

ผูน้ าท่ีใหค้วามส าคญักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการมอบหมายงาน
กระจายอ านาจการตดัสินใจ มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็น และตดัสินใจในการวางแผน เป็นการส่ือสาร ทาง

ผูน้ าท่ี ใหอิ้สระกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการคิด และตดัสินใจ
อยา่งเตม็ท่ีในการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูใ้หค้  าแนะน า 



มหาวิทยาลยัไอโอวา (The University of Iowa)

ภาวะผู้น าแบบอตัตนิยม (Autocratic Leadership)

ผูน้ ายดึตนเองเป็นส าคญั เป็นผูต้ดัสินใจ ก าหนดเป้าหมายและ
วิธีการท างานดว้ยตนเอง แลว้จึงสั่งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ภาวะผู้น าแบประชาธิปไตย (Democratic Leadership)

ผูน้ าจะมีทศันคติต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความไวเ้น้ือเช่ือใจ เช่ือมัน่ใน
ความสามารถ เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ก าหนดนโยบาย รวมก าหนดวธีิการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี

ภาวะผู้น าแบบปล่อยเสรี (Laissez - faire Leadership)

ผูน้ าจะมีพฤติกรรมปล่อยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
ผูน้ าเป็นเพียงผูดู้แลอยูห่่างๆ ผูน้ าท าหนา้ท่ีเป็นเพียงผูส่้งข่าวสาร
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สรา้งแบบวดัพฤตกิรรม LBDQ จะสามารถแยกผูน้ าออกเป็น 2 มติิ

มหาวิทยาลยัโอไฮโอ(Ohio Leadership Studies)

มิติแบบมุ่งสร้างงาน
(Initiating Structure)

มิติแบบมุ่งความสัมพนัธ์ 
(Consideration)

พฤติกรรมของผูน้ าก าหนดบทบาทของตวัเองและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อใหบ้รรลุจุดหมายขององคก์ร

พฤติกรรมของผูน้ าเก่ียวกบัการสร้างความไวว้างใจ เคารพใน
ความคิดเห็น มุ่งความเป็นมิตรและใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
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โดยการน าของ เรนซสิ ลเิคอรท์ (Rensis Likert) ผลการวจิยัไดจ้ าแนกผูน้ า 2 แบบ

มหาวิทยาลยัมิชิแกน (University of Michigan Research Studies)

แบบมุ่งผลผลติ (Production – Centered)

แบบมุ่งคนงาน (Employee – Centered)

ผูน้ าท่ีใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานและผลลพัธ์ โดยผูน้ าจะมี
พฤติกรรมท่ีมุ่งเนน้สมาชิกท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ส่วนตวัสมาชิกเป็นเพียงปัจจยัท่ีท างานส าเร็จเท่านั้น

ผูน้ าท่ีใหค้วามส าคญักบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าและสมาชิกของกลุ่ม 
โดยท่ีผูน้  าจะใหค้วามสนใจและเอาใจใส่กบัปัญหาต่างๆ ทั้งในท่ีท างาน

และเร่ืองส่วนตวัท่ีเกิดข้ึนของสมาชิก



ตาขา่ยการบรหิาร (Managerial Grid) ของเบลคและมตูนั



ผูน้ าท่ีใหค้วามสนใจกบัคนมาก ใหค้วามสนใจกบัผลผลิตนอ้ย
(1,9) พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพนัธ์

ผูน้ าท่ีใหค้วามสนใจนอ้ยทั้งคนและผลผลิตบริหารงานตามสบาย

(1,1) พฤติกรรมผู้น าแบบด้อยคุณภาพ

ผูน้ าท่ีใหค้วามสนใจกบัคนและผลผลิตในระดบักลางๆ

(5,5) พฤติกรรมผู้น าแบบสายกลาง
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ผูน้ า 5 

ประเภท

ของเบลคและมูตนั

ผูน้ าท่ีใหค้วามสนใจอยา่งมากทั้งคนและผลผลิตเพื่อใหเ้กิดผลงาน
(9,9) พฤติกรรมผูน้ าแบบทีม

ผูน้ าท่ีมุ่งผลผลิตสูงและใหค้วามสนใจกบัคนนอ้ย 

(9,1) พฤติกรรมผู้น าทีมุ่งผลผลติ



พฤติกรรมผูน้ าแบบพอ่แม่  น าเอาแบบ 
1,9 และแบบ 9,1 บูรณาการเขา้ดว้ยกนั
(เผดจ็การแบบมีเมตตา Benevolent 

Dictator)

พฤติกรรมผูน้ าแบบฉกฉวยโอกาส เป็น
พฤติกรรมของผูน้ าท่ีเลือกใชก้ารผสมผสาน
ของแบบผูน้ าตั้งแบบท่ี 1-6 โดยเลือกการ
ผสมไปใชต้ามโอกาส

Aเบลคและมูตนัไดเ้สนอแบบภาวะผูน้ าเพ่ิมอีก 2 แบบ



Rensis Likert แบ่งลกัษณะผูน้ าออกเป็น 4 แบบ

1.แบบใช้อ านาจหรือเผด็จการ (Explortive-Authoritative) 

การตดัสินใจอยูท่ี่ผูน้ า การติดต่อส่ือสารเป็นแบบทางเดียว (One-way Communication) 

คือเป็นการสัง่การจากบนลงล่าง (Top-Down Communication) ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

2. แบบใช้อ านาจเชิงเมตตาหรือเผด็จการแบบมีศิลป์ (Benevolent -Authoritative) 

เป็นระบบท่ีการตดัสินใจส่วนใหญ่อยูท่ี่ผูน้ า ผูน้ ายงัเป็นผูส้ัง่การอยู ่แต่กใ็หค้วามไวว้างใจและยอมรับ
ความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบา้งมีการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ แต่
อยูภ่ายใตร้ะเบียบ



Rensis Likert แบ่งลกัษณะผูน้ าออกเป็น 4 แบบ

3. แบบปรึกษาหารือ (Consutative - Democratic)

ผูน้ าจะใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม  ผูน้  าในรูปแบบน้ีจะมีการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two-Way-

Communication) การบริหารจะใชว้ธีิปรึกษาหารือกนัทั้งจากระดบับนลงล่าง และจากล่างข้ึนบน มีการน า
ผลตอบแทนมาใชเ้พื่อจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

4. แบบมส่ีวนร่วมอย่างแท้จริง (Participative - Democratic)

เป็นระบบท่ีผูน้  าเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก าหนดวตัถุประสงค ์และเสนอ
ความคิดเห็นหาแนวทางวางแผนการบริหาร มีการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัทั้งแนวด่ิง และส่ือสารตามแนวราบ



ลกัษณะผูน้ า ของ Rensis Likert

ลกัษณะ เผด็จการ เผด็จการแบบ

มีศิลป์

ปรึกษาหารือ ส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง

1. ลกัษณะของ
แรงจูงใจ

มีการบงัคบัขูเ่ขญ็
ลงโทษท าให้
หวาดกลวั

จูงใจโดยการให้
รางวลัและอาจมี
การลงหากท างาน
ผดิพลาด

การจูงใจโดยให้
รางวลั และมีการ
ลงโทษเป็นคร้ัง
คราว

การจูงใจโดยให้
รางวลั และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
รู้สึกวา่ตนมีส่วน
ร่วมและมี
ความส าคญั



ลกัษณะผูน้ า ของ Rensis Likert

ลกัษณะ เผด็จการ เผด็จการแบบ

มีศิลป์

ปรึกษาหารือ ส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง

2. ลกัษณะของ
กระบวนการ
ติดต่อส่ือสาร

การติดต่อส่ือสาร
แบบทางเดียว 
(One-way 

Communica

tion) คือเป็นการ
สั่งการจากบนลงล่าง

การติดต่อส่ือสาร
ส่วนใหญ่จะเป็น บน
ลงล่าง
ขอ้มูลอ่ืนๆ
นอกเหนือจากท่ี
ตอ้งการจะถูกจ ากดั

การติดต่อส่ือสารจะ
เป็นแบบสองทาง
(Two-Way-

Communication)

ทิศทางจากบนลง
ล่างและล่างข้ึนบน

การติดต่อส่ือสารมี
ทั้งแนวตั้งคือบนลง
ล่างและล่างข้ึนบน
การติดต่อส่ือสารใน
แนวราบคือบุคคลใน
ระดบัเดียวกนั



ลกัษณะผูน้ า ของ Rensis Likert

ลกัษณะ เผด็จการ เผด็จการแบบ

มีศิลป์

ปรึกษาหารือ ส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง

3. ลกัษณะความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูน้ าและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท่ีมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการท างาน

มีรูปแบบความสมัพนัธ์เป็น
ทางการเสมอ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีหวาดกลวั
ไม่ไวว้างใจต่อกนั

มีรูปแบบความสมัพนัธ์เป็น
ส่วนใหญ่ทางการ แต่หาก
จ าเป็นกส็ามารถขา้มขั้นได ้
ผูน้ าจะค่อนขา้งรักษา
ระยะห่าง 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความ
หวาดกลวัอยูบ่า้งตอ้งคอยนะ
มดัระวงัตวั การท างานเป็น
ทีมมีนอ้ย

มีรูปแบบความสมัพนัธ์เป็น
การผสมระหวา่งทางการและ
ไม่เป็นทางการ
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง
มีการร่วมมือกนัท างานเป็น
ทีมมากพอสมควร

มีรูปแบบความสมัพนัธ์ท่ี
หลากหลายทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
ความสมัพนัธ์ลกัษณะฉนั
มิตร  มีความเช่ือมัน่และ
ไวว้างใจในระดบัสูง
การท างานมีความร่วมมือกนั
ท างานเป็นทีมสูงมาก



ลกัษณะผูน้ าของ Rensis Likert

ลกัษณะ เผด็จการ เผด็จการแบบ

มีศิลป์

ปรึกษาหารือ ส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง

4.

ลกัษณะของ
กระบวนการตดัสินใจ

การตดัสินใจจะเป็นการ
สัง่การอยา่งเป็นทางการ
ของผูน้ าระดบัสูง

การตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายเป็นของผูน้ า
ระดบัสูง
มีการก าหนดกรอบการ
ตดัสินใจใหแ้ก่ผูท่ี้มี
หนา้ท่ีรองลงมาท าการ
สัง่การอีกขั้น อาจขอ
ความคิดเห็นอยูบ่า้ง

การตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายกวา้งๆ เร่ืองท่ี
ส าคญั ส่วนรายละเอียด
ในเร่ืองของการ
ปฏิบติังานจะเปิดโอกาส
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
เสนอความคิดเห็น

ผูน้ าและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างมี
ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจมีการ มีการใช้
ความรู้ของบุคลากรทุก
ระดบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตดัสินใจ
อยา่งอิสระ



ลกัษณะผูน้ า ของ Rensis Likert

ลกัษณะ เผด็จการ เผด็จการแบบ

มีศิลป์

ปรึกษาหารือ ส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง

5.ลกัษณะการตั้งเป้าหมาย
หรือออก ค าสัง่

ผูน้ าจะใชวิ้ธีออกค าสัง่ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถือปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด
การตั้งเป้าหมายผูน้ าจะใช้
ความคิดเห็นตนเองเป็นหลกั

ผูน้ าจะใชว้ิธีการออกค าสัง่ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถือปฏิบติั แต่
สามารถเสนอความคิดเห็นได้
บา้ง
การตั้งเป้าหมายอาจจะ
ค านึงถึงความรู้สึกของ
บุคลากรในองคก์ารอยูบ่า้ง
เป้าหมายท่ีตั้งไวห้ากขดัแยง้
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูน้ ากจ็ะ
ใชอ้  านาจท่ีมีอยู ่ด าเนินการให้
เป็นไปตามท่ีตนตอ้งการ

ก่อนท่ีผูน้ าจะก าหนด
เป้าหมายหรือค าสัง่จะมีการ
ปรึกษาหารือกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เป้าหมายขององคก์ารโดย
เปิดเผย มีการต่อตา้นอยูบ่า้ง 
แต่จะเป็นลกัษณะ
ประนีประนอม
ลกัษณะการตั้งเป้าหมายหรือ
ออก ค าสัง่ ของผูน้ าแบบ
ปรึกษาหารือนั้นจะมีทั้งความ
แขง็และอ่อนไปดว้ย

การก าหนดเป้าหมายหรือสัง่
การนั้นจะเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็น
อยา่งเตม็ท่ี
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ขององคก์ารจะเป็นยอมรับ
จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้ง
เปิดเผยและลบัหลงั



ลกัษณะผูน้ าของ Rensis Likert

ลกัษณะ เผด็จการ เผด็จการแบบมี
ศิลป์

ปรึกษาหารือ ส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง

6. ลกัษณะของ
กระบวนควบคุม

การควบคุมจะมีการ
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง
และเป็นทางการโดย
ผูบ้ริหารระดบัสูง
เท่านั้น

การควบคุมถูกรวบ
ไวท่ี้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงแต่กมี็การ
มอบอ านาจใหก้บั
ผูบ้ริหารระดบักลาง
และระดบัล่างอยูบ่า้ง

มีการกระจายและ
มอบอ านาจการ
ควบคุมไปยงัระดบั
ถดัลงไปพอสมควร
แต่การควบคุมหลกั
ยงัอยูท่ี่ระดบัสูง

การควบคุมถูก
กระจายไปยงัทุก
ระดบั บุคลากรใน
ระดบัล่างมีโอกาส
ด าเนินการปรับปรุง 
และควบคุมงานอยา่ง
ใกลชิ้ด



ลกัษณะผูน้ าของ Rensis Likert

ลกัษณะ เผด็จการ เผด็จการแบบ

มีศิลป์

ปรึกษาหารือ ส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง

7. ลกัษณะ
กระบวนการผูน้ า

การบริหารงานจะ
เป็นไปโดยผูน้ า
เท่านั้น เน่ืองจากผูน้ า
ไม่ใหค้วามไวว้างใจ
และไม่มีความเช่่ือถือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

การบริหารงานจะ
เป็นไปโดยผูน้ า 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงั
รู้สึกไม่มีอิสระใน
การแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังาน

การบริหารงานจะ
เป็นไปโดยความ
ไวว้างใจและมีความ
เช่ือถือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
พอสมควร
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ค่อนขา้งมีอิสระใน
การท างาน

การบริหารเป็นไป
โดยผูน้ าใหค้วาม
ไวว้างใจและเช่ือถือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งมาก 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
อิสระเตม็ท่ีในการ
แสดงความคิดเห็น 
วางแผนเก่ียวกบังาน



ตารางเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าเชงิพฤตกิรรม

รายการ Kurt Lewin Rensis

Likert

Blake and 

Mouton
มหาวทิยาลยั
โอไฮโอ

มหาวทิยาลยั
ไอโอวา

มหาวทิยาลยั
มิชิแกน

ภาวะผู้น าแบบเผด็จการ (Autocratic leadership) / / /

ภาวะผู้น าแบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) / / /

ภาวะผู้น าแบบปล่อยเสรี (Laissez - faire Leadership) / / /

แบบใช้อ านาจเชิงเมตตาหรือเผด็จการแบบมีศิลป์ 
(Benevolent –Authoritative)

/

พฤติกรรมผู้น าที่มุงผลผลิต(Production – Centered) / / /

พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ (Employee – Centered) / / /

พฤติกรรมผู้น าแบบด้อยคุณภาพ /

พฤติกรรมผู้น าแบบสายกลาง /

พฤติกรรมผู้น าแบบทีม /

พฤติกรรมผู้น าแบบพ่อแม่  /

พฤติกรรมผู้น าแบบฉกฉวยโอกาส /



อรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) :ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู พบว่า

ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้น า จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 

พฤติกรรมผู้น ามุ่งผลผลิต  พฤติกรรมผู้น าแบบทีม   พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์

ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมกับแรงจูงใจในการท างานของครู ที่มีความสัมพันธ์ที่สุด 3 อันดับแรก 

พฤติกรรมผู้น าแบบพ่อแม่ พฤติกรรมผู้น าแบบทีม  พฤติกรรมผู้น าแบบทีม



ศรันยน์ภา ทัศนัยนา (2557) : การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้จัดการต่อระดับความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การและประสิทธิผลขององค์การ กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

คลัสเตอรป์ิ่นเกล้า  

พบว่ามีรูปแบบภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย พนักงาน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน ความเช่ือมัน  ยอมรับเป้าหมายขององค์การ และค่านิยมขององค์การ



กลัยา นามสงวน และคณะ(2557) : พฤตกิรรมของผูน้ า การรบัรู้ เจตคตขิอง
ผูร้ว่มงาน และบรรยากาศขององคก์รทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบและ
ประสทิธภิาพการท างานในหน่วยงานของบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรตันโกสนิทร์
พฤตกิรรมของผูน้ า และพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
การท างาน
พฤตกิรรมผูน้ าในการท างาน พบวา่ประเภทผูน้ าทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุคอืผูน้ าการ
เปลีย่นแปลง ผูน้ าแบบมุง่ความสมัพนัธ์ และผูน้ าแบบมุง่งาน และประเภทผูน้ าทีม่ ี
คา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุคอืผูน้ าแบบเผดจ็การ
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