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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพการท างาน ระดบัความสุขในการท างาน ตลอดจนปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการท างานของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง โดยการ
สอบถามพนกังานกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานเหมืองแม่เมาะ
จ านวน 160 ราย และกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานโรงไฟฟ้าแม่เมาะจ านวน 240 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
สถิติพรรณนา ส่วนการวดัระดบัความสุขแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการท างาน ดา้น
สุขภาพอนามยั ดา้นสวสัดิการท่ีไดรั้บ และปัญหาท่ีเกิดจากการท างาน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
ใหน้ ้ าหนกัระดบัความสุขและระดบัของปัญหาโดยใช ้ลิเคิร์ท สเกล 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายเุฉล่ีย 39 ปี 
จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  สถานภาพสมรส  มีภูมิล  าเนาอยูใ่นภาคเหนือ  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 50,000-70,000 บาท  มีโรคประจ าตวั คือ ไขมนัในเสน้เลือดสูงและความดนัโลหิต  ส่วนใหญ่ไม่
ออกก าลงักาย แต่สูบบุหร่ี และด่ืมแอลกอฮอล์ มีระยะเวลาการท างานกบั กฟผ. แม่เมาะเฉล่ีย 11 ปี  
ท างานทุกวนัท าการของราชการ (จันทร์-ศุกร์)  มีต  าแหน่งงานเป็นช่าง (ช.)  ระดับต าแหน่งเป็น
พนกังานปฏิบติัการระดบั 5-7  ใชอุ้ปกรณ์เพ่ือความปลอดภยั คือ เส้ือกัก๊สะทอ้นแสง  ส่วนใหญ่ไดรั้บ
สวสัดิการเงินช่วยเหลือบุตรและค่าคลอดบุตรและการไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผูท้  างานเป็นกะใน
จ านวนท่ีเท่ากัน  กลุ่มตัวอย่างมีความสุขในการท างานระดับปานกลาง โดยล าดับ 1 คือ ด ้าน
สุขภาพอนามยั ซ่ึงได้แก่ การไม่มีโรคประจ าตัวและการไม่เจ็บป่วยจากการท างาน รองลงมา  คือ
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ดา้นการท างาน ซ่ึงไดแ้ก่ การมีกิจกรรมและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการมีอุปกรณ์ใช้
เพื่อความปลอดภยัในการท างาน  กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาในการท างานระดบัปานกลาง เช่น งานท่ีท าไม่
เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา รวมถึงการเติบโตและความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า 

กลุ่มตวัอยา่งพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุเฉล่ีย 36 ปี  จบการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี  สถานภาพสมรส  มีภูมิล  าเนาอยู่ในภาคเหนือ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-
30,000 บาท  ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่ออกก าลงักาย แต่สูบบุหร่ี และด่ืมแอลกอฮอล์  มี
ระยะเวลาการท างานกบั กฟผ. แม่เมาะเฉล่ีย 9 ปี  ท างานแบบเป็นกะ  มีต าแหน่งงานเป็นวิศวกร (วศ.)  
ระดบัต าแหน่งเป็นพนกังานปฏิบติัการระดบั 2-4 และพนักงานปฏิบติัการระดบั 5-7  ใชอุ้ปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภยั คือ เส้ือกัก๊สะทอ้น  ส่วนใหญ่ได้รับสวสัดิการเงินช่วยเหลือบุตรและค่าคลอดบุตร
มากกว่าการไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผูท้  างานเป็นกะ  กลุ่มตวัอย่างมีความสุขในการท างานระดบั
มาก โดยล าดับ 1 คือดา้นการท างาน ได้แก่ การมีความปลอดภยัในการท างานและการได้รับความ
ไวว้างใจในการท างาน รองลงมาคือดา้นสุขภาพอนามยั ซ่ึงไดแ้ก่ การไดบ้ริโภคอาหารครบ 5 หมู่ และ
การไม่มีโรคประจ าตวั  กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาในการท างานระดบันอ้ย เช่น รายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย 
รวมถึงการเติบโตและความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study about working conditions, happiness of work including the 
problems which happened from work of Electricity Generating Authority of Thailand, Mae Moh 
District, Lampang Province. Sampling staffs of this study are to question 400 people consists of 
Mae Moh’s 160 Employees, and Mao Moh’s 240 staffs of Electricity Generating Authority. Data 
analysis was used described statistics. Happiness measurement was divided into four parts such as 
work economic, health, work welfare, and the work problems.  Likert scale was used to analyze the 
data of happiness and the problems.  

The results of this study found that staffs of Mao Moh District mostly were male, average age 29 
years old, graduated bachelors and up, married, Northern area, average income from 50,000 to 
70,000 Baht. Personal diseases were hypercholesterolemia and blood pressure. Most of them did not 
take exercise, but smoked cigarettes and drank alcohols. Work shift of Electricity Generating 
Authority of Thailand, Mae Moh District was average 11-year experiences. They worked every day 
from Monday to Friday. Someone who had technical position 5-7 levels could use reflected 
waistcoat for security. Most of them were provided money welfare for helping children and 
delivering baby. They could get equal bonus. Work happiness was medium. Health was number one 
such as no personal diseases and illness from work.  Next was working condition because there 
were good activities and relationship among colleagues including security tools for work. Sampling 
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group had medium problem of work such as existing work was not suitable for qualification of 
study including low growing and progressing. 

Sampling group of Mao Moh’s electricity generating, most of staffs were male average 36 years old, 
graduated bachelor degree, married, Northern area, average salary from 10,000 to 30,000 Baht. They did 
not have personal diseases. They did not take exercise but smoked cigarettes.  Working duration at 
Electricity Generating Authority of Thailand, Mao Moh District average nine years experiences which 
worked as shift. There was a position of engineer that 2-4 employees position levels and employees 5-7 
levels. Sample group satisfied to work highly which number one was work because they were safe to work 
and receive trust of work. Next variable was health because food Consumption was enough five categories 
and no personal diseases. Sample group had problems of low level work such as low income including low 
growing and progressing. 

 

 

 


