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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  ทั้งจาก
สงัคมท่ีมีการแข่งขนัสูง สภาพเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มถดถอย สถานการณ์การเมืองกบัความไม่สงบ
ภายในประเทศ และเทคโนโลยท่ีีพฒันาไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ท าใหอ้งคก์รตอ้งปรับตวัและพฒันาตนเอง
ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีความส าเร็จขององคก์รคือ การท่ีพนักงาน
มีความสุขในการท างานและการด าเนินชีวิต โดยเช่ือว่าองค์กรท่ีมีบรรยากาศแห่งความสุขจะมีพลงัท่ี
ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานในดา้นต่าง ๆ กล่าวคือ ถา้หากพนักงานในองค์กรท างานอย่างมี
ความสุข มีความรู้สึกผกูพนักบัองคก์ร มีความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนักบัองคก์รแลว้ พนกังานจะมคีวามสุข
ในการด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม มีความสัมพนัธ์ท่ีดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน มีความสามารถปรับตวัไดดี้ 
ท าใหเ้กิดบรรยากาศในการท างานท่ีดี มีผลการท างานเพ่ิมข้ึน มีแรงจูงใจในการท างานมากยิ่งข้ึน ลด
ความเครียดและโรคจากการท างาน ส่วนองค์กรก็จะไดรั้บประโยชน์จากการท่ีมีพนักงานท่ีมีความ
กระตือรือร้น เป่ียมไปดว้ยพลงัแห่งความคิดสร้างสรรค ์ลดความสูญเสียจากอุบติัเหตุ ลดการขาดงาน
หรือลางานของพนักงาน เป็นต้น (กรมสุขภาพจิต, 2544) ซ่ึงความรู้สึกต่าง ๆ ของพนักงานท่ีมีต่อ
องคก์ร หวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน เหล่าน้ีสามารถท่ีจะสะทอ้นออกสู่ผลประกอบการขององค์กร
นั้นเอง และเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้องค์กรมีการด าเนินงานอย่างราบร่ืน มีผลประกอบการเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ เป็นเหมอืงถ่านหินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ตั้งอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง เป็นหน่วยงานหน่ึงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจในการก ากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน ท าหนา้ท่ีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่าน
ลิกไนต์เป็นเช้ือเพลิง เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการ
ด าเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้นต้องด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอด 24 
ชัว่โมง เพ่ือรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีมีตลอดทั้งวนั ซ่ึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ
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ไดจ่้ายกระแสไฟฟ้าไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ ทั้งภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง เช่ือมต่อไปยงัภาคกลาง 

จนถึงกรุงเทพมหานคร และเช่ือมโยงกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยก าลงัผลิตของโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของก าลงัการผลิตของทั้งประเทศไทย ใชถ่้านลิกไนต์เป็นเช้ือเพลิง
ประมาณปีละ 16 ลา้นตนั โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 50 ภาคกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 30 และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 20 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ แบ่งสายงานออกเป็น 2 สาย คือ เหมืองแม่เมาะและ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยเหมืองแม่เมาะด าเนินการเก่ียวกบัการส ารวจและขุดเจาะถ่านลิกไนต์ จากบ่อ
เหมืองท่ีมีลกัษณะโครงสร้างธรณีวิทยาเป็นรูปกระทะหงาย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 38 ตารางกิโลเมตร (9.5 
กิโลเมตร x 4 กิโลเมตร) และมีปริมาณลิกไนตส์ ารองทางเศรษฐกิจ 1,150 ลา้นตนั โดยส่งลิกไนต์ท่ีขุด
ไดใ้หก้บัโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ส่วนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ด าเนินการเก่ียวกบัการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงัความร้อน โดยรับลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะมาเป็น
เช้ือเพลิง ดว้ยการเปล่ียนพลงังานสะสมในลิกไนต์ให้เป็นพลงังานความร้อนจากการเผาไหม ้แลว้น า
พลงังานความร้อนท่ีไดส่้งผ่านไปให้กบัน ้ า เพ่ือท าให้น ้ ากลายเป็นไอน ้ าท่ีอุณหภูมิและความดนัสูง 
แลว้เปล่ียนพลงังานความร้อนของไอน ้ าท่ีไดใ้หเ้ป็นพลงังานกล โดยใชไ้อน ้ าไปหมุนกงัหันไอน ้ า เพ่ือ
เปล่ียนพลงังานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงกังหันไอน ้ าจะไปหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าให้เกิด
กระแสไฟฟ้าข้ึน จากสถิติจ  านวนพนกังานในแต่ละปีพบว่า พ.ศ. 2553 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ มีพนักงานทั้งหมดจ านวน 4,344 คน โดยเป็นพนักงานสังกดัหน่วยงานเหมืองแม่เมาะ
จ านวน 1,733 คน และพนกังานสงักดัหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะจ านวน 2,611 คน ต่อมา พ.ศ. 2554 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ มีพนักงานลดลงคงเหลือเท่ากบั 4,342 คน โดยจ านวน
พนกังานสงักดัหน่วยงานเหมืองแม่เมาะลดลงคงเหลือเท่ากบั 1,733 คน และจ านวนพนักงานสังกดั
หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 2,673 คน ต่อมา พ.ศ. 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ มีพนกังานเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 4,402 คน ซ่ึงจ  านวนพนักงานสังกดัหน่วยงานเหมืองแม่เมาะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 1,748 คน และจ านวนพนักงานสังกดัหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพ่ิมข้ึนเป็น 2,654 คน 
และ พ.ศ. 2556 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ มีพนักงานเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 4,409 คน ซ่ึง
จ  านวนพนักงานสังกัดหน่วยงานเหมืองแม่เมาะเพ่ิมข้ึนเป็น 1,755 คน และจ านวนพนักงานสังกัด
หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็น 2,654 คน  (ตารางท่ี 1.1) 
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ตารางที่ 1.1  จ  านวนพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง จ  าแนกตาม
สงักดั พ.ศ. 2553 – 2556 

ปี พ.ศ. 
จ านวนพนักงาน (คน) อตัราการเพิม่ 

(ร้อยละ) เหมอืงแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

2553 1,733 2,611 4,344 - 
2554 1,670 2,673 4,342 - 0.05 
2555 1,748 2,654 4,402 1.38 
2556 1,755 2,654 4,409 0.16 

ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ (2556) 

 พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ มีลกัษณะการท างานท่ีมีช่วงเวลาท่ีต่างกบั
องค์กรอ่ืน โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 แบบ คือ 1) พนักงานท่ีท างานตามเวลาราชการ โดย
พนักงานจะท างานต่อเน่ือง 5 วนัต่อสัปดาห์ ตั้ งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. และแบบท่ี 2) 
พนกังานท่ีท างานงานเป็นกะ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กะ พนกังานจะท างานหมุนเวียนในกะท่ี 1 ถึง 4 อย่าง
ต่อเน่ือง ช่วงละ 5 วนั ดงัน้ี พนักงานกะท่ี 1 ท างานเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. พนักงานกะท่ี 2 
ท างานเวลา 16.00 น. ถึง 24.00 น. พนกังานกะท่ี 3 ท างานเวลา 24.00 น. ถึง 8.00 น. และพนกังานกะท่ี 
4 จะหยดุงาน ประกอบกบัการท างานท่ีเก่ียวกบัถ่านลิกไนต์ จากการใชถ่้านลิกไนต์เป็นเช้ือเพลิงใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ แก่พนกังาน อาทิ ปัญหาก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์จาก
การจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีก  ามะถนัปน ปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองจากถ่านลิกไนตท่ี์ถูกบดเพ่ือเตรียม
น าเขา้เตาเผา ปัญหาเร่ืองเสียงและแรงสัน่สะเทือนจากการเบิกหน้าดิน การขนส่งดินและถ่านลิกไนต ์
(แผนกประชาสมัพนัธเ์หมืองแม่เมาะ, 2556) ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหา
สุขภาพของพนักงาน จากขอ้มูลสถิติจากกองการแพทยแ์ละอนามยั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง (2556) พบว่า จ  านวนพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
ท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพมากท่ีสุดประจ าปี 2555 ไดแ้ก่ โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคของระบบ
กลา้มเน้ือและเน้ือเยือ่เก่ียวพนั โรคระบบไหลเวียน โรคระบบยอ่ยอาหารและต่อมไร้ท่อ ตามล าดบั แต่
อยา่งไรก็ตามจากสถิติจ  านวนพนกังานท่ีลาออกจากองค์กรโดยสมคัรใจ พ.ศ. 2550-2555 มีพนักงาน
ลาออกเพียงร้อยละ 0.78 โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาท่ีมาจากดา้นสุขภาพ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ, 2556) ดงันั้นในเป็นการศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนักงานสังกดั
หน่วยงานเหมืองแม่เมาะและพนักงานสังกดัหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ว่ามีความสุขเหมือนหรือ
ต่างกนัอยา่งไร ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดจากการท างาน ซ่ึงผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ  จงัหวดัล  าปาง ในการเสริมสร้างความสุขในการ
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ท างานของพนักงาน การวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดลอ้ม ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1) เพื ่อศึกษาสภาพการท างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ  
จงัหวดัล  าปาง 

2) เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จงัหวดัล  าปาง 

3) เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จงัหวดัล  าปาง 

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
ผลของการศึกษาจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 

จงัหวดัล  าปาง  ในการเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงาน การวางแผนและบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์การปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้ม ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของพนกังาน 

1.4 ขอบเขตการศึกษา  

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษา สภาพการท างาน ระดบัความสุขในการท างาน และปัญหาท่ีเกิดจาก
การท างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ  จงัหวดัล  าปาง โดยจ าแนก
พนกังานออกเป็น 2 กลุ่ม ตามสงักดั ไดแ้ก่ พนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะและพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ โดยการวดัความสุขในท่ีน้ีจะประกอบ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจ 2) ดา้นการท างาน 3) ดา้น
สุขภาพอนามยั และ 4) ดา้นสวสัดิการท่ีไดรั้บ 
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1.5 นิยามศัพท์ 

ความสุข หมายถึง การเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ในชีวิตการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสวสัดิการ และดา้นสุขภาพอนามยั ท่ีท าใหค่้าระดบัความสุขเปล่ียนแปลง 

สวัสดิการ หมายถึง สิทธิประโยชน์ท่ีพนักงานได้รับจากองค์กร อาทิ  การได้รับการตรวจสุข
ประจ าทุกปี  การให้เงินกูใ้นกรณีจ าเป็น  ค่าเช่าบา้นพนักงาน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งในและ
ต่างประเทศ  เงินโบนัส  ค่าล่วงเวลา  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผูท้  างานกะ  ค่าชดเชย/เงินเพ่ือตอบแทน
ความชอบในการท างาน  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เงินช่วยเหลือบุตร  ค่าคลอดบุตร  เคร่ืองแต่งกาย  
เงินยงัชีพค่าไฟฟ้า รถบริการ/รถนักเรียน  สวสัดิการด้านกีฬาและบันเทิง  ค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิก ของบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร  วนัหยุดตามเทศกาลและ
วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี เป็นตน้ 

 
 
 


