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องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วุฒิพงศ์ รงค์ปราณี*, ชิษณุพงศ์ ทองพวง**, ไพศาล จันทรังษี**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวน
316 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่ างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการวิจัยแสดงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบเรียงลาดับความสาคัญดังนี้ (1) การมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม (2) การสร้าง
บรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม และ (3) การมีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม ซึ่งผลการตรวจเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของโครงสร้างเชิงองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าวัดระดับความกลมกลืน คือ Chi-square (χ2) = 365.146, df =302, χ2/df
(CMIN/DF) = 1.209, RMR = 0.016, RMSEA = 0.026, GFI = 0.992, AGFI = 0.930, TLI= 0.988 และ
CFI=0.992 แสดงว่ารูปแบบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยเชิงยืนยัน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้มีทักษะการเป็นผู้นาเชิงนวัตกรรม ทั้งใน
ปัจ จุ บัน และในอนาคตเพื่อให้ การดาเนิ นงานของของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยบรรลุ ผลตาม
เป้าหมายและมีความยั่งยืน
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา, ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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The Components of Innovation Leadership
in Electricity Generating Authority of Thailand
Woodtipong Rongkapranee*, Chisanupong Thongpuang**, Phaisarn Jantarungsri**

Abstract
The purpose of this research was to analyze the components of Innovation Leadership
in Electricity Generating Authority of Thailand. The participants were 316 Electricity Generating
Authority administrators, this research used the simple sampling method. The instrument was
a 5rating scale questionnaire. The reliability of questionnaire in the form of an alpha coefficient
was 0.93. The statistical data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,
exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis.
The research findings were found that the order of importance of the component
of Innovation Leadership in Electricity Generating Authority of Thailand as follows: (1)
Innovative Personality (2) Innovative corporate Atmosphere and (3) Innovative Vision.. The
results of the structural validity test of Innovation Leadership in Electricity Generating
Authority of Thailand model showed that Chi-square (χ2 ) = 365.146, df = 3 0 2 , χ2 / df
(CMIN/DF) = 1.209, RMR = 0.016, RMSEA = 0.026, GFI = 0.992, AGFI = 0.930, TLI=.988 and CFI
= 0 .992. Based on the findings, it indicated that Innovation Leadership in Electricity
Generating Authority of Thailand model was consistent with empirical data significantly. As
a result, administrators should give priority to develop the Electricity Generating Authority
of Thailand leaders to have Innovation Leadership skills, present and future, in order to
achieve the Electricity Generating Authority of Thailand goals and be sustainable.
Keywords : Leadership, Innovation Leadership, Electricity generating authority of Thailand
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ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์สาหรับประเทศ
ไทยได้ให้ความสาคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในระดับประเทศชาติ และในระดับ
องค์การเป็นอย่างมาก โดยได้มีการกาหนดนโยบายในการให้ความสาคัญ กับนวัตกรรมและมีการวางแผน
เพื่อนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ ที่เป็นผู้นาด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้วิกฤติการณ์และ
สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่ า ในการสร้างนวัตกรรมให้
เกิดขึ้นในองค์การนั้น ผู้นาองค์การจาเป็นต้องมีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรรม ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่ง
ทั้งนี้เพราะผู้ นา คือ ผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์การมี ความคิดและ
แนวทางในการสร้างสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2563)
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมมีความสาคัญต่อการบริหารงานของบุคลากรในองค์การ คือ ช่วยกระตุ้นให้
บุคคลเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน มีจุดเน้นหรือเป้าหมายร่วมกันในการ ปฏิบัติงาน เกิด
สัมพันธภาพที่ดีภายในกลุ่ม เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันในการทางาน สามารถสร้างแรง บันดาลใจ
ให้กับบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์การ นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อ องค์การใน
การกาหนดทิศทางขององค์การอย่างมีกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม เพื่ อการได้เปรียบในเชิงของการแข่งขัน และใน
เชิงของคุณภาพของผลผลิต การแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีกลยุทธ์ การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ในการผลิตหรือปรับปรุงการผลิตสินค้าและการบริการ การบริหารจัดการด้วยวิธีการทางาน
ใน รูปแบบของเครือข่ายและองค์การสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความ (Carmeli
and others, 2010)
ภาวะผู้ น าเชิ งนวั ตกรรม เป็ น การแสดงออกถึง คุ ณลั กษณะของผู้ น าที่มี ส มรรถนะ บุ คลิ กภาพ
บทบาท ความสามารถในการเข้ า ถึง ปั ญ หาหรื อ โอกาสที่ส ลั บ ซั บซ้ อ น สามารถค้ น พบแนวทางในการ
ดาเนินการใหม่ๆ เน้นสัมพันธภาพของกลุ่มบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความไว้วางใจสมาชิกภายในองค์การ
รวมทั้งใช้กระบวนการของการสร้างสรรค์บริบททางนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนให้บุคลากรสามารถสร้าง
นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและการให้บริการอย่างสร้างสรรค์ (Van de Ven and Chu
(1989), Porter and Malloch (2010), Weiss and Legrand (2011), Adjei (2013) อ้ า งถึ ง ใน อรอนงค์
โรจน์วัฒนบูลย์ 2553)
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในองค์การต่างๆว่า ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์การนั้น ผู้นาองค์การจาเป็นต้องมีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรรม ซึ่งถือเป็น ปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะ
ผู้นา คือ ผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์การมี ความคิดและแนวทางในการ
สร้างสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ (กุลชลี จงเจริญ, 2561) จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
สาหรับผู้วิจัยในการที่จะเสนอองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้มีภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายของการเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างเชิงองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จานวน 7 ท่าน และจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังต่อไปนี้
David G. Gliddon (2006) ซึ่ งได้พัฒ นารูปแบบสมรรถนะของผู้ นาเชิงนวั ตกรรมและได้ กาหนด
กรอบแนวคิดของ ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมประกอบด้วยสมรรถนะ 10 ประการ 1) การเรียนรู้ 2) การนาทีม
3) การจูงใจ 4) การมอบอานาจ 5) การสื่อสาร 6) การสร้างความผูกพัน 7) การคิดสร้างสรรค์ 8) การสร้าง
เอกลั กษณ์ 9) การกาหนดวิสั ยทัศน์ และพันธกิจ และ10) การเข้าใจบริบทภายนอก อรอนงค์ โรจนบูลย์
(2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวแบบผู้นาเชิงนวัตกรรม องค์ประกอบที่สาคัญ 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลิกภาพ
2) ด้านสมรรถนะ 3) ด้านบทบาทหน้าที่ 4) ด้านลักษณะทางสังคม ขวัญชนก โตนาค (2557) ศึกษาเรื่องการ
วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 องค์ประกอบ คือ 1)
องค์ ป ระกอบบุ ค ลิ ก ภาพภายใน 2) องค์ ป ระกอบบุ ค ลิ ก ภายนอก 3) องค์ ป ระกอบการปฏิ บั ติ ง าน 4)
องค์ประกอบมิตรสัมพันธ์ เวียงวิวรรธน์ ทาทูล (2557) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า
ผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารประกอบด้วย 1) ด้านความมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ 2) ด้านการทางาน
เป็นทีมและมีส่วนร่วม 3) ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม 4) ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 5) ด้าน
การบริหารความเสี่ยง และ 6) ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง อรวรางค์ จันทร์เกษม (2558) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงาน
และพฤติกรรมมุ่งผลสั มฤทธิ์ในการทางานของพนั กงานในอุตสาหกรรมการผลิ ต พบว่า ภาวะผู้ น าเชิ ง
นวัตกรรมของผู้บริหารได้แก่ 1) ด้านความรู้ความสามารถ 2) ด้านบุคลิกภาพ 3) ด้านทางสังคม และ 4) ด้าน
บทบาทหน้าที่ จุรีวรรณ จันพลา (2559) วิจัยภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในธุรกิจแปรรูปอาหารมี 6
องค์ประกอบได้แก่ 1) การกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่มุ่งสู่นวัตกรรม 2) การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้3) การสร้างเครือข่ายและการจัดการความรู้ 4) การกาหนดโครงสร้างการทางานแบบทีม
5) การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในเป้าหมายด้านนวัตกรรม และ 6) การพัฒนา ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
พระครูอภิชาติ ธมมสุทโธ (2559) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในทศวรรษ
หน้ า ผู้ น าเชิ งนวั ตกรรมประกอบด้ ว ย 1) องค์ ประกอบคุ ณลั กษณะด้ านทั กษะ (Skill) 2) องค์ ประกอบ
คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) 3) องค์ ป ระกอบคุ ณ ลั ก ษณะด้ า นทางสั ง คม (Social
Characteristics) และ 4) องค์ประกอบคุณลักษณะด้านบทบาทหน้าที่ (Role) พิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ (2559)
ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์นวัตกรรม 2) การมีกลยุทธ์นวัตกรรม
3) การมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 4) การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง 5) การมีความกล้าเสี่ยงต่อนวัตกรรม
6) การเป็นนักสร้างเครือข่ายนวัตกรรม และ7) การมีศรัทธาและบารมี และสอดคล้องกับ Ahmed (1998);
Sununta and Bechter (2002); Institute of work Psychology (2003); Gliddon (2006); Jong and
Den Hartog (2007); Taber (2007); and Kriengsak and others (2008) ฐิตินันท์ นันทะศรี (2563) ศึกษา
การพัฒนาตัว บ่ งชี้ ภาวะผู้ น าเชิงนวัตกรรมของผู้ บริห ารสถานศึกษาสั งกัดส านั ก งานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้องค์ประกอบหลัก จานวน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านการมี
วิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม 2) ด้านการทางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรม 3) ด้านการมีทักษะการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม 4) ด้านการมีบทบาทหน้าที่เชิงนวัตกรรม และ 5) ด้านการมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม
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จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทยดั งกล่ าว ผู้ วิ จั ย จึ งได้ สั งเคราะห์ และก าหนดเป็นองค์ประกอบภาวะผู้ นาเชิ ง
นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมองค์การของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังแผนภาพที่ 1
การมีวิสยั ทัศน์
เชิงนวัตกรรม

การสร้าง
บรรยากาศองค์กร
แห่งนวัตกรรม

องค์ประกอบ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
(Innovative
Leadership)

การมี
บุคลิกภาพ
เชิงนวัตกรรม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research design) เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
ซึ่ ง จ าแนกประชากรตามประเภทสายงานบั ง คั บ บั ญ ชา ได้ แ ก่ ผู้ ว่ า การ รองผู้ ว่ า การ ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ
ผู้อานวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย ผู้บริหารระดับ 11 และหัวหน้ากองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) จานวน 1,427 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ, http//www.hr.egat.co.th)
ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรการคานวณของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้จานวน 316
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ตารางเลขสุ่มโดยมีเลขกากับหน่วยรายชื่อทั้งหมดของประชากร
และได้รับการตอบกลับมาจานวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 100
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรในการวิจัยและสร้างแบบสอบถามสาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้
ศึ ก ษาจากเอกสาร และจากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In depth Interview) จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้
ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญเรื่องภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งเป็ น ผู้ ว่าการไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย และอดีตผู้ ว่าการไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย
จานวน 7 คน มาสร้างและพัฒนาเป็นเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบมาตรา
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ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคริร์ท (Likert, R., 1976) แล้วนามาปรับใช้ให้
เหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์ที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) และนาเครื่องมือไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาความตรงและความสอดคล้องของข้อคาถาม (Validity) และตรวจสอบความ
เชื่อมั่น ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 และผู้วิจัยได้ปรับแบบสอบถามให้เหมาะสมกับบริบทตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แบบสอบถามภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมรวมจานวนข้อ
คาถามทั้งหมด 30 ข้อ โดยไม่ได้มีการปรับลด
การพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดของแบบสอบถามความคิดเห็น และประโยชน์
เกี่ยวกับการเข้าร่วมวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และดาเนินการเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถหยุดหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยได้ซึ่งจะไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ยื่นเรื่องขอหนังสือจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ตามเลขที่ น. 04/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 จากนั้น
ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนถึงผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่งประเทศไทย
เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดทาหนังสือนาในการเก็บข้อมูลในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโดยขอ
เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งขอหนังสือจากคณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ถึงผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่ อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย
จากผู้ บ ริ ห ารที่ เป็ น กลุ่ มตั ว อย่ าง โดยแนบเอกสารแนะนาผู้ วิจั ย ชี้ แจงวัต ถุป ระสงค์ รายละเอี ย ดของ
แบบสอบถามความคิดเห็น ประโยชน์ในการเข้าร่วมการวิจัย เอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย และหนังสือ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งผู้วิจัย ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์และแนบจดหมาย
พร้อมติดแสตมป์สาหรับนาส่งแบบสอบถามกลับคืนให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ วุฒิ การศึกษา
ประสบการณ์การทางาน ประสบการณ์ในการทางานเป็นผู้บริหารในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และตาแหน่งหน้าที่บริหารในปัจจุบัน โดยใช้ค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีค่าสถิติที่ใช้ในการประเมิน
ความสอดคล้องหรือความกลมกลืน (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557; Hooper, D., Coughlan. J., and Mullen
M.R., 2008) ได้แก่ (1) ค่าไคสแควร์ (Chi-square) ค่าไคสแควร์ที่คานวณได้น้อยกว่าไคสแควร์ตารางหรือ
พิจารณาค่า p-value ต้องมากกว่า 0.05 คือค่าไคแสควร์ที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (2) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์
(Relative chi-square) น้อยกว่า 3.00 (3) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องหรือความกลมกลืน (Goodnessof-Fit Index: GFI) ควรมีค่ามากกว่า 0.90 (4) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องหรือความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (Adjusted Goodness-of Fit Index: AGFI) ควรมีค่ามากกว่า 0.80 (5) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
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เปรี ย บเที ย บ (Comparative Fit Index: CFI) ควรมีค่า มากกว่า 0.90 (6) ดัช นีวัด ระดับ ความกลมกลื น
RMSEA (Root Mean Square Error of approximation) ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ารูปแบบมีความ
กลมกลืนดีมาก ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 แสดงว่าตัวแบบมีความกลมกลืนในระดับดีพอสมควร และ
ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.08 ถึง 0.10 แสดงว่าตั วแบบมีความกลมกลืนปานกลาง (7) ดัชนีรากของกาลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (Root Mean Squared Residual: RMR) ซึ่งดัชนีจะใช้ได้ดีเมื่อตัวแปรสังเกตทั้งหมดเป็นตัว
มาตรฐาน (Standard Variables)
สรุปผลการวิจัย
1. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 316 คน
มีผลสรุปได้ดังนี้ ส่ วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 196 คน (ร้อยละ 62.00) ส่ว นมากอายุมากกว่า 50 ปี
จานวน 162 คน (ร้อยละ 51.26) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 160 คน
(ร้อยละ 50.63) ประสบการณ์ในการทางานในการทางานส่วนมากอายุการทางาน 21-30 ปี จานวน 188
คน (ร้อยละ 37.30) และประสบการณ์ในการทางานเป็นผู้บริหารส่วนมากเป็นผู้บริหารในระดับอื่น ๆ เช่น
หัวหน้าหน่วย ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย เป็นต้น จานวน 283 คน (ร้อยละ89.56)
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) พบว่า ผลการ
ตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้น ค่า KMO เท่ากับ . 962 แสดงถึงความเหมาะสมของข้อมูลทั้งหมดและ
ตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้ในระดับดีมากเพราะ KMO มีค่าสูง และจากการ
ทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity พบว่าตัว แปรปัจจัยต่าง ๆ มีความสั มพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
(Chi-Square เท่ากับ 7769.807, df เท่ากับ 435 และค่า P –Value < .001) แสดงว่ามีเมทริกซ์ (Matrix)
สหสัมพันธ์ ของตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันและมีความเหมาะสมทาให้ข้อมูลที่ได้รับมาสามารถ
นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จานวน 30 ตัวแปร โดยข้อตกลงเบื้องต้น คือ ค่าไอเกน (Eigenvalues) มีค่ามากกว่า
1.00 ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่ามากกว่า 0.50 และเมื่อวิเคราะห์องค์ ประกอบโดย
การสกั ดองค์ป ระกอบ (Factor Extraction) ด้ว ยวิธี วิเ คราะห์ ภ าวะความน่ าจะเป็ นสู ง สุ ด (Maximum
Likelihood) และการหมุน แกนองค์ประกอบด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization)
พบว่า องค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าเชิ งนวัต กรรมของการไฟฟ้า ฝ่ า ยผลิ ตแห่ ง ประเทศไทยสามารถจั ดกลุ่ ม
องค์ประกอบ ได้ 3 องค์ประกอบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวน และร้อยละสะสมของความแปรปรวนของแต่ล ะ
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบ
1. การมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม
2. การสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม
3. การมีวิสยั ทัศน์เชิงนวัตกรรม

ค่าไอเกน
16.403
1.648
1.443

ร้อยละของ ร้อยละสะสมของ
ความแปรปรวน ความแปรปรวน
54.676
5.495
4.811

54.676
60.171
64.982

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564

98

จากตารางที่ 1 แสดงค่าไอเกน ค่าร้อยละและค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัด
องค์ป ระกอบหลั ก และหมุน แกนองค์ป ระกอบแบบออโธกอนอล ด้ว ยวิ ธีว าริ แมกซ์ เมื่อ นาค่า น้าหนั ก
องค์ประกอบของแต่ล ะตัวแปรไปพิจ ารณากับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ องค์ประกอบที่ส ามารถเข้าเกณฑ์โดย
เรียงลาดับ ตามค่าไอเกนและค่าร้อยละของความแปรปรวนจากมากไปหาน้อย ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมี
ค่าไอเกน ระหว่าง 1.443 - 16.403 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.811 - 54.676 ทั้งหมด
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้รวมกันร้อยละ 54.676 ซึ่งสามารถจัดแบ่งกลุ่มองค์ประกอบตามค่าไอเกน
ได้ 3 กลุ่ มองค์ประกอบที่สาคัญที่สุ ดได้แก่ องค์ประกอบด้านการมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม เนื่องจาก
สามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของข้อมูลได้มากที่สุดถึง ร้อยละ 54.676 ส่วนองค์ประกอบด้านการ
สร้ า งบรรยากาศองค์ก รแห่ ง นวั ตกรรม และองค์ป ระกอบด้ านการมีวิ สั ย ทัศ น์เ ชิงนวัต กรรม จะส าคั ญ
รองลงมาตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ขององค์ประกอบ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า χ2/df (CMIN/DF) เท่ากับ 1.209 ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของส่วนเหลือ
มาตรฐาน Root Mean Squared Residual (RMR) เท่ากับ .016 ซึ่งเข้าใกล้ 0 แสดงว่ารูปแบบโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน Goodness of Fit Index (GFI) เท่ากับ .992 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) เท่ากับ .930 ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่า 0.8 และเข้าใกล้
1.00 แสดงว่ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ Root Mean Square
Effort of Approximation (RMSEA) เท่ากับ .026 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง Tucker Lewis Index (TLI)
เท่ากับ .988 มีค่าสูงกว่า 0.9 และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ Comparative Fit index
(CFI) เท่ากับ.992 ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่า 0.9 แสดงว่ามีความสอดคล้องของโครงสร้างเชิงองค์ประกอบภาวะ
ผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับ 2 (Second Order Factor Analysis)
ข้างต้น พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านการมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม และด้าน
การมีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม ดังแผนภาพ ที่ 2
.73

Innovation
Leadership

.78

.75

Personalit
y
Atmospher
e ere
Vision

แผนภาพที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่ 2 ของตัวแปรองค์ประกอบภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: CFA) ด้วยวิธีการสกัด
องค์ป ระกอบหลั ก (Principal Component Analysis: PCA) และการวิเคราะห์ อ งค์ประกอบเชิงยืนยั น
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ ง ประเทศไทย มีอ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 3 องค์ ประกอบ คือ องค์ป ระกอบด้า นการมี บุค ลิ กภาพเชิ ง
นวัตกรรม ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม และด้านการมีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม สอดคล้อง
กับงานวิจัยของฐิตินันท์ นันทะศรี (2563) ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้องค์ประกอบ
หลัก คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม และด้านการมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอรอนงค์ โรจนบูลย์ (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวแบบผู้นาเชิงนวัตกรรม องค์ ประกอบที่สาคัญคือ
ด้านบุคลิกภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชนก โตนาค (2557) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบบุคลิกภาพ
ภายใน และองค์ประกอบบุคลิกภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรางค์ จันทร์เกษม (2558) ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
พนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทางานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต พบว่า ภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมของผู้ บริ หารที่ส าคัญได้แก่ ด้านบุค ลิ กภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีว รรณ จันพลา
(2559) วิจัย ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในธุรกิจแปรรูปอาหารมีองค์ประกอบได้แก่ การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระครูอภิชาติ ธมมสุท โธ (2559) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในทศวรรษหน้า พบว่า ผู้นาเชิงนวัตกรรมควรมีองค์ประกอบคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (Personality)
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า องค์ ป ระกอบของภาวะผู้ น าเชิ ง นวั ต กรรมเรี ย งตามน้ าหนั ก
องค์ประกอบ ได้แก่
1. ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุด อาจเป็นเพราะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตระหนักถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าถึงความรู้และหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
สนับสนุนและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์การ เช่น การประกวดผลงานนวัตกรรมของ
บุคลากรการให้รางวัลและผลตอบแทนต่าง ๆ แก่บุคลากรที่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านนวัตกรรมของ
องค์กร การเสริมแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การให้ความสาคัญ
กับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กรการ
ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักเข้าสังคมเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น มีการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อต่อยอด
แนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และการสนับสนุนให้บุ คลากรแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อนาไปสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเอง เวียงวิว รรธน์ ทาทูล
(2557) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า ผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารประกอบด้วย
1) ด้านความมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ 2) ด้านการทางานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 3) ด้านบรรยากาศแห่ง
องค์การนวัตกรรม 4) ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 5) ด้านการบริหารความเสี่ยง และ 6) ด้านการมี
วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง
2. ด้านการมีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบรองลงมาเป็น
อันดับสอง อาจเป็นเพราะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมี การทบทวนผลการวิเคราะห์ปัจจัย
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ทางยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์แนวโน้ มทิศทางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และนามากาหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์การ การวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา การสร้างโอกาส และการขจัดอุปสรรคเพื่อพัฒนางานได้อย่าง
สร้างสรรค์ การรวบรวมข้อคิดเห็นมุมมองต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการบริหารไปสู่
การสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้ การกาหนดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การขับเคลื่อนองค์การด้วย
แผนงานหรือ กลยุทธ์ใหม่ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออุปกรณ์ และ
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์มาใช้ในการบริหารจัดการ การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ การคิดนอกกรอบ การปรับแนวคิด
เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่และความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนามาใช้กับบริบทขององค์การ การส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายในการทางาน และการพัฒนา
งานใหม่ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการทางาน สอดคล้องกับ พิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ (2559) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ได้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์นวัตกรรม 2) การมีกลยุทธ์นวัตกรรม 3) การมี
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 4) การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง 5) การมีความกล้าเสี่ยงต่อนวัตกรรม 6)
การเป็นนักสร้างเครือข่ายนวัตกรรม และ7) การมีศรัทธาและบารมี
3. องค์ประกอบด้านการมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักองค์ ประกอบ
รองมาเป็นอันดับสาม อาจเป็นเพราะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการเปิดใจกว้าง ยอมรับ
ความคิดเห็น ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของผู้อื่นเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การยอมรับความแตกแต่งระหว่างบุคคล ยอมรับในความรู้ ความสามารถ การปฏิบัติดี และการปฏิบัติชอบ
ของผู้อื่น การเป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่ถือตัว เข้าหาง่าย เพื่อแสวงหาโอกาสการพัฒนาตนเองและ
องค์การ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จริงใจ การสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่น เอาใจใส่ ศรัทธาต่อบุคลากร และ
เปิดโอกาสให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ การปฏิบัติงานด้วยใจบริสุทธิ์ การไม่แสวงหาประโยชน์จาก
การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการทางาน และมีจิตสาธารณะคานึงถึงประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมโดยรวม การมอบหมายให้ทางานเป็นทีม กาหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา
และเป้าประสงค์ของการทางานที่ชัด เจน และเปิดโอกาสอย่างยุติธรรม เปิดใจ ยอมรับ ให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และการมีกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการขจัดปัญหาความขัดแย้งใน องค์การได้เป็นอย่างดี โดย
ใช้หลักเหตุและผล สอดคล้องกับฐิตินันท์ นันทะศร (2563) ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
องค์ประกอบหลัก จานวน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม 2) ด้านการทางาน
เป็นทีมและการมีส่วนร่วมเชิงนวัตกรรม 3) ด้านการมีทักษะการคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม 4) ด้านการมี
บทบาทหน้าที่เชิงนวัตกรรม และ 5) ด้านการมีบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ควรนาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมใช้
เป็ น แนวทางในการพัฒ นาเกณฑ์ ห รื อตัว บ่งชี้ผ ลการดาเนินงานขององค์การในส่ ว นของภาวะผู้ นาของ
ผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากรหรือกระบวนการทางานขององค์การ ให้
สามารถแข่งขันได้และมีความยั่งยืน
1.2 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่คลอบคลุมองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิง
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นวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่สาคัญประกอบด้วยการมีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม การ
พัฒนาบุคลิกภาพเชิงนวัตกรรม และการสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยต้องกาหนดกลยุทธ์ที่
ชัดเจนในการพัฒนาภาวะผู้นาให้มีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม และจัดให้มีระบบการพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพให้แก่บุคลากรในองค์การเพื่อเตรียมการเป็นผู้ทาหน้าที่บริหารในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีก ารศึ ก ษาวิ จั ย องค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าเชิง นวัต กรรมของผู้ บริ ห ารในบริ ษั ท เอกชนด้ า น
พลังงาน เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนด้านพลังงานไฟฟ้า และเห็นแนวทาง
ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในเชิงของการแข่งขัน
…………………………………………………………………
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