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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ  จงัหวดัล  าปาง 
โดยจ าแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกัดเหมืองแม่เมาะและกลุ่ม
ตวัอยา่งพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยศึกษาสภาพการท างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง ซ่ึงประกอบด้วย ระยะเวลาท่ีท างานตั้ งแต่จบการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีท างานกบั กฟผ. แม่เมาะ ลกัษณะการท างาน ต าแหน่งงาน ระดบัต าแหน่ง การใชอุ้ปกรณ์
เพื่อความปลอดภยั พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง สวสัดิการท่ีไดรั้บ จ  านวนวนัในการลากิจ จ านวนวนั
การลาป่วย และจ านวนวนัในการลาพกัผอ่นประจ าปี 

การศึกษาระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง มีระดบัความสุขมากนอ้ยเพียงใด โดยใชด้ชันีวดั 4 ดา้น คือ 

1) ดา้นเศรษฐกิจ พิจารณาจาก รายไดท่ี้ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน ภาระหน้ีสินท่ีมีไม่
กระทบต่อรายไดใ้นแต่ละเดือน การมีเงินเหลือไวส้ าหรับเก็บออมในแต่ละเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน
ประจ าปีมีความเหมาะสม  และการครอบครองท่ีอยูอ่าศยั 

2) ด้านการท างาน พิจารณาจาก อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานมีความปลอดภัย การมีความ
ปลอดภยัในการท างาน การมีหวัหน้างานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ การไดรั้บความไวว้างใจในการท างาน 
การมีโอกาสในการพฒันาเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และการมีกิจกรรมและความสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพื่อน
ร่วมงาน 

3) ดา้นสุขภาพอนามยั พิจารณาจาก การไม่มีโรคประจ าตวั ความไม่เจ็บป่วยจากการท างาน 
การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ และการไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี 

4) ดา้นสวสัดิการ พิจารณาจาก การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี การไดรั้บเงินกูใ้นกรณี
จ าเป็น การไดรั้บค่าเช่าบา้นพนักงาน การไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ การ
ไดรั้บเงินโบนสั การไดรั้บค่าล่วงเวลา การไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษ (ส าหรับผูท้  างานกะ) การเป็นสมาชิกกองทุน ส ารอง
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เล้ียงชีพ การไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตรและค่าคลอดบุตร การไดรั้บเคร่ืองแบบการแต่งกายท่ีเหมาะสม การ
ได้รับบริการรถบริการ/รถนักเรียน การได้รับเงินยงัชีพค่าไฟฟ้า การได้รับค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิก ของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร และการมีวนัหยดุตามเทศกาล
และวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 

นอกจากน้ียงัท าการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งน้อย  สวสัดิการท่ีไดรั้บ
ค่อนข้างน้อย  งานไม่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา  ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับต ่า  
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารอยู่ในระดบัต ่า  การเติบโตและความกา้วหน้าทางสายงานอยู่ในระดบัต ่า  
และปัญหาทางดา้นสุขภาพ  (ภาพท่ี 3.1)  
 



 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบท่ีใชใ้นการศกึษา

กลุ่มตัวอย่างท่ีท างานใน 
กฟผ. แม่เมาะ 

1.พนกังานท่ีท างานสังกดัเหมืองแม่เมาะ 
2.พนกังานท่ีท างานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

ตัวช้ีวดัความสุขในการท างาน 
1) ด้านเศรษฐกิจ 

รายไดท่ี้ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน  
ภาระหน้ีสินท่ีมีไม่กระทบต่อรายไดใ้นแต่ละเดือน  
การมีเงินเหลือไวส้ าหรับเกบ็ออมในแต่ละเดือน  
การข้ึนเงินเดือนประจ าปีมีความเหมาะสม  
การครอบครองท่ีอยู่อาศยั 

2) ด้านการท างาน 
อุปกรณท่ี์ใชใ้นการท างานมีความปลอดภยั  
การมีความปลอดภยัในการท างาน  
การมีหวัหนา้งานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่  
การไดรั้บความไวว้างใจในการท างาน  
การมีโอกาสในการพฒันาเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
การมีกจิกรรมและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 

3) ด้านสุขภาพ 
การไม่มีโรคประจ าตวั  
ความไม่เจ็บป่วยจากการท างาน  
การออกก  าลงักายอย่างสม ่าเสมอ  
การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่  
การไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี 

4) ด้านสวสัดิการ 
การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี  
การไดรั้บเงินกูใ้นกรณีจ าเป็น  
การไดรั้บค่าเช่าบา้นพนกังาน  
ก ารได้ รั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ในก าร เ ดินท างทั้ ง ในแล ะ

ต่างประเทศ 
การไดรั้บเงินโบนสั  
การไดรั้บค่าล่วงเวลา  
การไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษ (ส าหรับผูท้  างานกะ)  
การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
การไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตรและค่าคลอดบุตร  
การไดรั้บเคร่ืองแบบการแต่งกายท่ีเหมาะสม  
การไดรั้บบริการรถบริการ/รถนกัเรียน  
การไดรั้บเงินยงัชีพค่าไฟฟ้า  
การได้รับค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 

เอกชน คลินิก ของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร  
การมีวนัหยุดตามเทศกาลและวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี 

ปัญหาที่เกิดจากการท างานของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท างานใน กฟผ. แม่เมาะ 

1.รายไดท่ี้ไดรั้บคอ่นคา้งนอ้ย 
2.สวสัดิการท่ีไดรั้บคอ่นขา้งนอ้ย 
3.งานไม่เหมาะสมกบัวฒิุการศึกษา 
4.ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ใน
ระดบัต ่า  

5.ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัต ่า  
6.การเติบโตและความก้าวหน้าทางสาย
งานอยูใ่นระดบัต ่า  

7.ปัญหาทางดา้นสุขภาพ 

สภาพการท างานของกลุ่มตัวอย่างท่ี
ท างานใน กฟผ.แม่เมาะ 

1.ระยะเวลาท่ีท างานกบั กฟผ. แม่เมาะ 
2.ลกัษณะการท างาน  
3.ต าแหน่งงาน  
4.ระดบัต าแหน่ง  
5.การใชอุ้ปกรณ์เพื่อความปลอดภยั  
6.พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง  
7.สวสัดิการท่ีไดรั้บ  
8.จ านวนวนัในการลากิจ  
9.จ านวนวนัการลาป่วย  
10.จ านวนวนัในการลาพกัผอ่นประจ าปี 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานท่ีท างานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 4,409 คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะ
ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) มีสูตรค านวณดงัน้ี 
                      

 

     
 

N = จ านวนพนกังานทั้งหมด 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
e = ความคลาดเคล่ือนที่คาดว่าจะไดรั้บ (e = 0.05) 

จะไดว้่า 
                         

       (    ) 
 

              =     367 
 ในท่ีน้ีก  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ  านวน 400 คน โดยท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างตาม

สดัส่วนของประชากรในแต่ละสงักดัหน่วยงาน (ตารางท่ี 3.1) และจะท าการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง ณ 
ท่ีท างานของกลุ่มตวัอยา่ง  

ตารางที่ 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

สังกดัหน่วยงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
ร้อยละของจ านวน
พนักงาน (ร้อยละ) 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา (คน) 

เหมืองแม่เมาะ 1,755 40 160 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2,654 60 240 

รวม 4,409 100 400 
ท่ีมา: จากการศกึษา 

3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

1) ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary data)  
เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มลูทัว่ไป สภาพการท างาน 

ระดบัความสุขในการท างาน รวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากการท างาน 
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2) ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary data)  
เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยแม่เมาะ  จงัหวดัล  าปาง  ประกอบดว้ย  ขอ้มลูจ  านวนพนกังาน  และอตัราการลาออกโดยสมคัรใจ
และการเกษียณอายกุ่อนก าหนดของพนักงาน  รวมถึงขอ้มูลทางสถิติ งานวิจยั เอกสาร รายงานของ
หน่วยงานและภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต 

3.4 วธิีการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มลู ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) ขอ้มลูทัว่ไป สภาพการท างาน โดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และร้อยละ 
2) ระดบัความสุขในการท างานของพนักงาน ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการ

ท างาน ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นสวสัดิการ  โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนความสุขทั้ง 4 ดา้น โดย
ใชแ้นวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงแบ่ง 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี  

ระดับความสุข ความหมาย 
1 มีความสุขนอ้ยท่ีสุด 
2 มีความสุขนอ้ย 
3 มีความสุขปานกลาง 
4 มีความสุขมาก 
5 มีความสุขมากท่ีสุด 

จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย แลว้ท าการแปลผลระดบัความสุข ดงัน้ีคือ 
ค่าเฉลีย่ความสุข การแปลผล 

1.00 - 1.50 มีความสุขนอ้ยท่ีสุด 
1.51 - 2.50 มีความสุขนอ้ย 
2.51 - 3.50 มีความสุขปานกลาง 
3.51 - 4.50 มีความสุขมาก 
4.51 - 5.00 มีความสุขมากท่ีสุด 

นอกจากน้ียงัท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสุขของกลุ่ม
ตวัอย่างที่ท างานในเหมืองแม่เมาะ กบักลุ่มตวัอย่างที่ท างานในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ  าแนกตาม
ต าแหน่งและลกัษณะการท างาน โดยใชส้ถิติค่า t (t-test) 
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3) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนการท างานของพนกังาน โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนปัญหาโดยใชแ้นวคิด
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงแบ่ง 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี  

ระดับปัญหา ความหมาย 
1 มีปัญหานอ้ยท่ีสุด 
2 มีปัญหานอ้ย 
3 มีปัญหาปานกลาง 
4 มีปัญหามาก 
5 มีปัญหามากท่ีสุด 

จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย แลว้ท าการแปลผลระดบัปัญหา ดงัน้ีคือ 
ค่าเฉลีย่ความสุข การแปลผล 

1.00 - 1.50 มีปัญหานอ้ยท่ีสุด 
1.51 - 2.50 มีปัญหานอ้ย 
2.51 - 3.50 มีปัญหาปานกลาง 
3.51 - 4.50 มีปัญหามาก 
4.51 - 5.00 มีปัญหามากท่ีสุด 

 
 
 
 


