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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ  
จงัหวดัล  าปาง โดยท าการสอบถามพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 
ราย โดยแบ่งออกเป็นพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ จ านวน 160 ราย และพนกังานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ จ  านวน 240 ราย ผลการศึกษามีดงัน้ี 
 
4.1  ข้อมูลทั่วไปของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 

หวัขอ้น้ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ภูมิล  าเนา ลกัษณะท่ีพกัอาศยั จ  านวน
สมาชิกในครัวเรือน จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เงินออม ภาระหน้ีสิน 
โรคประจ าตวั การออกก าลงักาย การสูบบุหร่ี และการด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ีคือ 

 4.1.1 เพศ  
พนักงานพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ  จ  านวน 400 ราย ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.50 เมื่อพิจารณาพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะกบัพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 77.50 และ ร้อยละ 54.17  ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละของพนกังานพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ
จงัหวดัล  าปาง จ าแนกตามเพศ  

ข้อมูลทั่วไป 
เหมอืงแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ชาย 124 77.5 130 54.2 254 63.5 
หญิง 36 22.5 110 45.8 146 36.5 

รวม 160 100 240 100 400 100 
ที่มา: จากการศึกษาปี 2556
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 4.1.2 อาย ุ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ก  าหนดให้ผูท่ี้จะไดรั้บการ
จา้งหรือบรรจุตอ้งเป็นมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 1.) ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวนัท่ีสมคัร 
2.) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ โดยมีเง่ือนไขในแต่ระดบัคุณวุฒิท่ีเขา้ท างาน ดงัน้ี วุฒิ ปวส. และ 
ปวช. ตอ้งมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรีตอ้งมีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ และปริญญาโท 
ตอ้งมีอายไุม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวนัท่ีสมคัร  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย มีอายุเฉล่ีย 37 ปี ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมาคือช่วง
อาย ุ20-30 ปี และช่วงอาย ุ46-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.3 และร้อยละ 24.0 ตามล าดบั  

เมื่อพิจารณาตามสังกดัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัเหมืองแม่เมาะ มีอายุเฉล่ีย 39 ปี ส่วน
ใหญ่มีช่วงอายุ 31-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.7 รองลงมาคือช่วงอายุ 46-60 ปี และช่วงอายุ 20-30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 26.9 และร้อยละ 24.4 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีอายุเฉล่ีย 
36 ปี ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาคือช่วงอายุ 31-45 ปี และช่วงอายุ 46-
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.7 และร้อยละ 22.1 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ  จังหวัดล  าปาง  จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

20-30 ปี 39 24.4 106 44.2 145 26.3 
31-45 ปี 78 48.7 81 33.7 159 39.7 
46-60 ปี 43 26.9 53 22.1 96 24.0 

รวม 160 100 240 100 400 100 

ต ่าสุด (ปี) 23   24   23   
สูงสุด (ปี) 58   57   58   

เฉล่ีย (ปี) 39   36   37   
ที่มา: จากการศึกษา 
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 4.1.3 ระดับการศึกษา 

  กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.7  รองลงมาคือระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และสูง
กว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.0 และร้อยละ 4.3 ตามล าดบั  

เมื่อพิจารณาตามสังกดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัเหมืองแม่เมาะส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาคือระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 42.5 และร้อยละ 3.8 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาคือระดับต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 28.3 และร้อยละ 4.6 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.3) 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ  จังหวัดล  าปาง  จ าแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 68 42.5 68 28.3 136 34.0 
ปริญญาตรี 86 53.7 161 67.1 247 61.7 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 3.8 11 4.6 17 4.3 

รวม 160 100 240 100 400 100 
ที่มา: จากการศึกษา 

 4.1.4 สถานภาพการสมรส 

 กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 41.0 
ตามล าดบั 

 เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 35.0 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีสังกัดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 45.0 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที่ 4.4  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะจังหวัดล  าปาง จ  าแนกตามสถานภาพการสมรส  

สถานภาพสมรส 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

โสด 56 35.0 108 45.0 164 41.0 
สมรส 104 65.0 132 55.0 236 59.0 

รวม 160 100 240 100 400 100 
ที่มา: จากการศึกษา 

 4.1.5 ภูมลิ าเนา 

กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย ส่วน
ใหญ่มีภูมิล  าเนาอยูใ่นภาคเหนือ ไดแ้ก่ ล  าปาง เชียงใหม่ และเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมามี
ภูมิล  าเนาอยู่ในภาคกลาง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 29.5 
ตามล าดบั  

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีภูมิล  าเนา
อยูใ่นภาคเหนือ ไดแ้ก่ ล  าปาง เชียงใหม่ และเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมามีภูมิล  าเนาอยู่ใน
ภาคกลาง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ 35.0 ตามล าดบั ส่วน
กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกัดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีภูมิล  าเนาอยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ ล  าปาง และ
เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมามีภูมิล  าเนาอยู่ในภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ
สมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ 25.8 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.5) 

ตารางที ่4.5  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ  จังหวัดล  าปาง จ  าแนกตามภูมิล  า เนา  

ภูมิล าเนา 
เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาคเหนือ 104 65.0 150 62.5 254 63.5 
ภาคกลาง 56 35.0 62 25.8 118 29.5 
ภาคตะวนัตก  0 0.0 14 5.8 14 3.5 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0 0.0 14 5.8 14 3.5 

รวม 160 100 240 100 400 100 
ที่มา: จากการศึกษา 
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 4.1.6 ลกัษณะที่พกัอาศัย 

  กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย ส่วน
ใหญ่พกัอาศยัในบา้นส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมาคือพกัอาศยัในบา้นพกัสวสัดิการ และพกั
อาศยัในหอพกั/คอนโดมิเนียม คิดเป็นร้อยละ 14.0 และร้อยละ 8.0 ตามล าดบั  

เมื่อพิจารณาตามสังกดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่พกัอาศยัใน
บา้นส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 71.2 รองลงมาคือพกัอาศยัในบา้นพกัสวสัดิการ และพกัอาศยัในหอพกั/
คอนโดมิเนียม คิดเป็นร้อยละ 17.5 และร้อยละ 11.3 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีสังกดัโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ ส่วนใหญ่พกัอาศยัในบ้านส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 82.5 รองลงมาคือพกัอาศยัในบ้านพกั
สวสัดิการ และพกัอาศยัในหอพกั/คอนโดมิเนียม คิดเป็นร้อยละ 11.7 และร้อยละ 5.8 ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 4.6) 

ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง จ  าแนกตามลักษณะท่ีพ ักอาศัย  

ลักษณะท่ีพักอาศัย 
เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

บา้นส่วนตวั 114 71.2 198 82.5 312 78.0 
บา้นพกัสวสัดิการ 28 17.5 28 11.7 56 14.0 
หอพกั/คอนโดมิเนียม 18 11.3 14 5.8 32 8.0 

รวม 160 100 240 100 400 100 
ที่มา: จากการศึกษา 

 4.1.7 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย มี
จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 
รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ตามล าดบั  

เมื่อพิจารณาตามสังกดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัเหมืองแม่เมาะ มีจ  านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 3 และ 4 คน เป็นจ านวนท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
45.0  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน ส่วนใหญ่มี
สมาชิกในครัวเรือน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.0 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางที ่4.7  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง  จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  

จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

3 คน 72 45.0 72 30.0 144 36.0 
4 คน 72 45.0 130 54.2 202 50.5 
5 คน 16 10.0 10 4.2 26 6.5 
6 คน ข้ึนไป 0 0.0 28 11.7 28 7.0 

รวม 160 100 240 100 400 100 

เฉล่ีย (คน) 4  4  4  
ที่มา: จากการศึกษา 

4.1.8 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทีไ่ม่ท างาน 

กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย มี
จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ท างานเฉล่ีย 2 คน ประกอบดว้ยสมาชิกทุกคนในครัวเรือนท างาน ร้อย
ละ 7.5 และสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ท างาน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือมีสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีไม่ท างาน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาตามสังกดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัเหมืองแม่เมาะ มีจ  านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีไม่ท างานเฉล่ีย 2 คน ประกอบดว้ยสมาชิกทุกคนในครัวเรือนท างาน ร้อยละ 10.0 และ
สมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ท างาน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือมีสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่
ท างาน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีจ  านวน
สมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ท างานเฉล่ีย 2 คน ประกอบดว้ยสมาชิกทุกคนในครัวเรือนท างาน ร้อยละ 5.8 
และสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ท างาน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือมีสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่
ท างาน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางที่ 4.8  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แม่เมาะ จังหวัดล  าปาง  จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีไม่ท างาน   

จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนทีไ่ม่ท างาน 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มี 16 10.0 14 5.8 30 7.5 
1 คน 36 22.5 134 55.8 170 42.5 
2 คน 92 57.5 68 28.3 160 40.0 
3 คน 16 10.0 10 4.2 26 6.5 
4 คน ข้ึนไป 0 0.0 14 5.8 14 3.5 

รวม 160 100 240 100 400 100 

เฉล่ีย (คน)  2  2  2  
ที่มา: จากการศึกษา 

 4.1.9 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ก  าหนดอตัราค่าจา้งแรกเขา้
ของ กฟผ. โดยแบ่งตามคุณวุฒิดงัน้ี วุฒิ ปวช. ไดรั้บอตัราค่าจา้งแรกเขา้ 10,500 บาท วุฒิ ปวส. ไดรั้บ
อตัราค่าจา้งแรกเขา้ 12,500 บาท วุฒิปริญญาตรี (4 ปี) และเทียบเท่าไดรั้บอตัราค่าจา้งแรกเขา้ 17,000 
บาท วุฒิปริญญาตรี(วิศวะ) ไดรั้บอตัราค่าจา้งแรกเขา้ 21,800 บาท วุฒิปริญญาโทไดรั้บอตัราค่าจา้ง
แรกเขา้ 20,600 บาท และวุฒิปริญญาโท (วิศวะ) ไดรั้บอตัราค่าจา้งแรกเขา้ 25,400 บาท  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย ส่วนใหญ่มีช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.2 
รองลงมาคือช่วง 50,001–70,000 บาท และช่วง 70,001–90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.8 และร้อยละ 
19.0 ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีช่วงรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 50,001–70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมาคือช่วง 10,000–30,000 บาท และช่วง 
70,001–90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.4 และร้อยละ 20.6 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสังกัด
โรงไฟฟ้าแม่เมาะส่วนใหญ่มีช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.2 
รองลงมาคือช่วง 50,001–70,000 บาท และช่วง 70,001–90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.1 และร้อยละ 
17.9 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที่ 4.9  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน   

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

10,000-30,000 บาท 39 24.4 106 44.2 145 36.2 
30,001–50,000 บาท  28 17.5 16 6.7 44 11.0 
50,001–70,000 บาท 50 31.2 65 27.1 115 28.8 
70,001–90,000 บาท  33 20.6 43 17.9 76 19.0 
90,001 บาท ข้ึนไป 10 6.3 10 4.1 20 5.0 

รวม 160 100 240 100 400 100 
ที่มา: จากการศึกษา 

 4.1.10 เงินออมเฉลีย่ต่อเดอืน 

กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย 
ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีเงินออม ร้อยละ 2.5 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเงินออม ร้อยละ 97.5 ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีช่วงเงินออมเฉล่ียต่อเดือน 1-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือช่วง 5,001-
10,000 บาท และช่วง 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.0 และร้อยละ 10.0 ตามล าดบั  

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีสงักดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีช่วงเงินออม
เฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือช่วง 1-5,000 บาท และช่วง 10,001-
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.5 และร้อยละ 10.0 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีเงินออม ร้อยละ 4.2 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเงินออม ร้อยละ 95.8 ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีช่วงเงินออมเฉล่ียต่อเดือน 1-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือช่วง 5,001-
10,000 บาท และช่วง 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 และร้อยละ 10.0 ตามล าดบั (ตารางท่ี 
4.10) 
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ตารางที่ 4.10  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง จ  าแนกตามเงินออมเฉล่ียต่อเดือน  

เงินออมเฉลีย่ต่อเดอืน 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มีเงินออม 0 0.0 10 4.2 10 2.5 
ไม่เกิน 5,000 บาท 52 32.5 114 47.5 166 41.5 
5,001-10,000 บาท 92 57.5 48 20.0 140 35.0 
10,001-15,000 บาท 16 10.0 24 10.0 40 10.0 
15,001-20,000 บาท 0 0.0 34 14.2 34 8.5 
20,001-25,000 บาท 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
25,001 - 30,000 บาท 0 0.0 10 4.2 10 2.5 

รวม 160 100 240 100 400 100 
ที่มา: จากการศึกษา 

4.1.11ภาระหนีสิ้น 

กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย 
ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีภาระหน้ีสิน ร้อยละ 22.5 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีภาระหน้ีสิน ร้อยละ 
77.5 ซ่ึงส่วนใหญ่มีช่วงภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.25 รองลงมา
คือช่วง 1-5,000 บาท และช่วง 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 และร้อยละ 19.5 ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาตามสังกัดพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกัดเหมืองแม่เมาะ ประกอบด้วยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่มีภาระหน้ีสิน ร้อยละ 27.5 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีภาระหน้ีสิน ร้อยละ 72.5 ซ่ึงส่วนใหญ่มี
ช่วงภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือช่วง 10,001-
15,000 บาท และช่วง 1-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 และร้อยละ 17.5 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีภาระหน้ีสิน ร้อยละ 19.2 และกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีมีภาระหน้ีสิน ร้อยละ 80.8 ซ่ึงส่วนใหญ่มีช่วงภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน 1-5,000 บาท และช่วง 
5,001-10,000 บาท ในจ านวนท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 25.4 รองลงมาคือช่วง 10,001-15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 17.5 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.11) 
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ตารางที่ 4.11  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง  จ าแนกตามภาระหน้ีสิน  

ภาระหน้ีสินเฉลี่ยต่อเดือน 
เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มีภาระหน้ีสิน 44 27.5 46 19.2 90 22.5 
ไม่เกิน 5,000 บาท 28 17.5 61 25.4 89 22.3 
5,001 - 10,000 บาท 52 32.5 61 25.4 113 28.3 
10,001 - 15,000 บาท 36 22.5 42 17.5 78 19.5 
15,001 - 20,000 บาท  0 0.0 18 7.5 18 4.5 
20,001 - 25,000 บาท 0 0.0 8 3.3 8 2.0 
25,001 - 30,000 บาท  0 0.0 4 1.7 4 1.0 

รวม 160 100 240 100 400 100 
ที่มา: จากการศึกษา 

 4.1.12โรคประจ าตวั 

 พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง มีการท างานท่ีเก่ียวกบั
ถ่านลิกไนต ์จากการใชถ่้านลิกไนตเ์ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ แก่
พนกังานอาทิ ปัญหาก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดจ์ากการจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีก  ามะถนัปน ปัญหา
เร่ืองฝุ่ นละอองจากถ่านลิกไนตท่ี์ถกูบดเพื่อเตรียมน าเขา้เตาเผา ปัญหาเร่ืองเสียงและแรงสั่นสะเทือน
จากการเบิกหนา้ดิน การขนส่งดินและถ่านลิกไนต์ ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ปัญหาสุขภาพของพนักงาน 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไมม่ีโรคประจ าตวั ร้อยละ 61.0 และมีโรคประจ าตวั ร้อย
ละ 39.0 ซ่ึงส่วนใหญ่มีโรคประจ าตวั คือ ความดนัโลหิต ร้อยละ 43.6 รองลงมาคือไขมนัในเลือดสูง 
ร้อยละ 33.3 ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาตามสังกัดพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกัดเหมืองแม่เมาะ ประกอบด้วยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 45.0 และมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 55.0 ซ่ึงส่วนใหญ่มีโรค
ประจ าตวัคือ ไขมนัในเลือดสูง คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือความดนัโลหิต คิดเป็นร้อยละ 40.9 
ตามล าดับ   ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสังกัดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบด้วยกลุ่มตวัอย ่างท่ีไม่มีโรค
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ประจ าตวั ร้อยละ 71.7 และมีโรคประจ าตวั ร้อยละ 28.3 ซ่ึงส่วนใหญ่มีโรคประจ าตวัคือ ความดัน
โลหิต ร้อยละ 47.1 รองลงมาคือเบาหวาน ร้อยละ 20.6 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.12) 

ตารางที่ 4.12  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง จ  าแนกตามโรคประจ าตัว  

โรคประจ าตวั 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มี 72 45.0 172 71.7 244 61.0 
มี 88 55.0 68 28.3 156 39.0 
ความดนัโลหิต 36      40.9   32 47.1   68 43.6 
เบาหวาน 0 0.0   14 20.6   14  9.0 
ผวิหนงั 12 13.6     0 0.0   12  7.7 
ปอด/ระบบทางเดินหายใจ 8  9.1     0 0.0    8  5.1 
ไขมนัในเลือดสูง 40 45.5   12 17.6   52 33.3 
กระเพาะ/ระบบย่อยาหาร 16 18.2     0 0.0   16 10.3 
เก๊าท ์ 2  2.3     8 11.8   10  6.4 
ภูมิแพ ้ 5  5.7   10 14.7   15  9.6 

หมายเหตุ : เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

ที่มา: จากการศึกษา 

 4.1.13 การออกก าลงักาย 

กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย 
ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ออกก าลงักาย ร้อยละ 62.5 และออกก าลงักาย ร้อยละ 37.5 ซ่ึงส่วน
ใหญ่ออกก าลงักายแบบไม่แน่นอนแลว้แต่โอกาส ร้อยละ 69.3 รองลงมาเป็นออกก าลงักายเฉล่ีย
สปัดาห์ละ 4 วนั คิดเป็นร้อยละ 30.7 ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาตามสังกัดพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกัดเหมืองแม่เมาะ ประกอบด้วยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ออกก าลงักาย ร้อยละ 53.7 และออกก าลงักาย ร้อยละ 46.3 ซ่ึงส่วนใหญ่ออกก าลงักาย
แบบไม่แน่นอนแลว้แต่โอกาส ร้อยละ 77.0 รองลงมาเป็นออกก าลงักายเฉล่ียสัปดาห์ละ 4 วนั คิดเป็น
ร้อยละ 23.0 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ออก
ก าลงักาย ร้อยละ 68.3 และออกก าลงักาย ร้อยละ 31.7 ซ่ึงส่วนใหญ่ออกก าลงักายแบบไม่แน่นอน
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แลว้แต่โอกาส ร้อยละ 61.8 รองลงมาเป็นออกก าลงักายเฉล่ียสัปดาห์ละ 4 วนั คิดเป็นร้อยละ 38.2 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.13)  

ตารางที่ 4.13  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง จ  าแนกตามการออกก าลังกาย  

การออกก าลังกาย 
เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
 (คน) 

ร้อยละ 

ไม่ออกก าลงักาย  86 53.7 164 68.3 250 62.5 
ออกก าลงักาย  74 46.3 76 31.7 150 37.5 

ไม่แน่นอนแลว้แต่โอกาส 57 77.0 47 61.8 104 69.3 
เฉล่ียสปัดาห์ละ 4 วนั 17 23.0 29 38.2 46 30.7 
รวม 160 100 240 100 400 100 

ที่มา: จากการศึกษา 

 4.1.14 การสูบบุหร่ี 

กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย 
ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 29.2 และสูบบุหร่ี ร้อยละ 70.8 ซ่ึงส่วนใหญ่สูบบุหร่ี
เฉล่ียสัปดาห์ละ 3 ซอง  คิดเป็นร้อยละ 65.0 และสูบแบบไม่แน่นอนแลว้แต่โอกาส คิดเป็นร้อยละ 
35.0 ตามล าดบั เน่ืองจากการสูบบุหร่ีในแต่ละคร้ังจะมาพร้อมกบัการด่ืมแอลกอฮอล ์ตามงานเทศกาล 
หรืองานเล้ียงฉลองในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ งานเล้ียงปีใหม่ เป็นตน้ 

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 41.3 และสูบบุหร่ี ร้อยละ 58.7 ซ่ึงส่วนใหญ่สูบบุหร่ีเฉล่ียสัปดาห์ละ 3 ซอง คิด
เป็นร้อยละ 90.4 รองลงมาคือสูบแบบไม่แน่นอนแลว้แต่โอกาส ร้อยละ 9.6 ตามล าดับ   ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 21.2 และสูบบุหร่ี 
ร้อยละ 78.8 ซ่ึงส่วนใหญ่สูบบุหร่ีเฉล่ียสปัดาห์ละ 3 ซอง ร้อยละ 52.4 รองลงมาคือสูบแบบไม่แน่นอน
แลว้แต่โอกาส ร้อยละ 47.6 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.14)   
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ตารางที่ 4.14   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง จ  าแนกตามการสูบบุหร่ี  

การสูบบุหร่ี 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่สูบบุหร่ี  66 41.3 51 21.2 117 29.2 
สูบบุหร่ี  94 58.7 189 78.8 283 70.8 

ไม่แน่นอนแลว้แต่โอกาส 9 9.6 90 47.6 99 35.0 
เฉล่ียสปัดาห์ละ 3 ซอง 85 90.4 99 52.4 184 65.0 
รวม 160 100 240 100 400 100 

ที่มา: จากการศึกษา 

 4.1.15 การดื่มแอลกอฮอล์ 

กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย 
ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์ร้อยละ 30.0 และด่ืมแอลกอฮอล ์ร้อยละ 70.0 ซ่ึงส่วน
ใหญ่ด่ืมไม่แน่นอนแลว้แต่โอกาส คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมาคือด่ืมแอลกอฮอลเ์ฉล่ียสัปดาห์ละ 2 
วนั คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดบั เน่ืองจากการด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่ละคร้ังจะเป็นตามเทศกาล งานเล้ียง
ฉลองในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ งานเล้ียงปีใหม่ เป็นตน้ 

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์ร้อยละ 41.9 และด่ืมแอลกอฮอล ์ร้อยละ 58.1 ซ่ึงส่วนใหญ่ด่ืมไม่แน่นอนแลว้แต่
โอกาส คิดเป็นร้อยละ 90.3 รองลงมาคือด่ืมแอลกอฮอลเ์ฉล่ียสัปดาห์ละ 2 วนั คิดเป็นร้อยละ 9.7 
ตามล าดบั   ส่วนกลุ่มตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอลม์ี 
ร้อยละ 22.1 และด่ืมแอลกอฮอล ์ร้อยละ 77.9 ซ่ึงส่วนใหญ่ด่ืมไม่แน่นอนแลว้แต่โอกาส คิดเป็นร้อยละ 
74.9 รองลงมาคือด่ืมแอลกอฮอลเ์ฉล่ียสปัดาห์ละ 2 วนั คิดเป็นร้อยละ 25.1 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.15)   
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ตารางที่ 4.15  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปางจ าแนกตามการด่ืมแอลกอฮอล์ 

การดื่มแอลกอฮอล์ 
เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์ 67 41.9 53 22.1 120 30.0 
ด่ืมแอลกอฮอล ์ 93 58.1 187 77.9 280 70.0 

ไม่แน่นอนแลว้แต่โอกาส 84 90.3 140 74.9 224 80.0 
เฉล่ียสปัดาห์ละ 2 วนั 9 9.7 47 25.1 56 20.0 
รวม 160 100 240 100 400 100 

ที่มา: จากการศึกษา 

4.2 ข้อมูลสภาพการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 

 หวัขอ้น้ีประกอบดว้ย ระยะเวลาท่ีท างานตั้งแต่จบการศึกษา ระยะเวลาท่ีท างานกบั กฟผ. แม่เมาะ 
ลกัษณะการท างาน ต าแหน่งงาน ระดบัต าแหน่ง การใชอุ้ปกรณ์เพื่อความปลอดภยั พาหนะท่ีใชใ้นการ
เดินทาง สวสัดิการท่ีไดรั้บ จ  านวนวนัในการลากิจ จ านวนวนัการลาป่วย และจ านวนวนัในการลา
พกัผอ่นประจ าปี ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ีคือ 

 4.2.1 ระยะเวลาที่ท างานกบั กฟผ. แม่เมาะ   

กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  านวน 400 ราย มี
อายุงานเฉล่ีย 10 ปี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีท างานใน กฟผ. แม่เมาะ 1–2 ปี ร้อยละ 32.5 รองลงมามี
ระยะเวลาท่ีท างานใน กฟผ. แม่เมาะ 16–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.2 ตามล าดบั  

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะ มีอายงุานเฉล่ีย 11 ปี ส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาท่ีท างานใน กฟผ. แม่เมาะ 16–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมามีระยะเวลาท่ี
ท างานใน กฟผ. แม่เมาะ 5–15 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.3 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ มีอายงุานเฉล่ีย 9 ปี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีท างานใน กฟผ. แม่เมาะ 1–2 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2 
รองลงมามีระยะเวลาท่ีท างานใน กฟผ. แม่เมาะ 16–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.9 ตามล าดบั (ตารางท่ี 
4.16)   
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ตารางที่ 4.16   ระยะเวลาท่ีท างานใน กฟผ.แม่เมาะ ของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง  

ระยะเวลาท่ีท างานใน 
 กฟผ.แม่เมาะ 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน 
 (คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

1 – 2 ปี 36 22.5 94 39.2 130 32.5 
3 – 4 ปี 25 15.6 39 16.3 64 16.0 
5 – 15 ปี 34 21.3 47 19.6 81 20.3 
16 – 30 ปี 65 40.6 60 24.9 125 31.2 

รวม 160 100 240 100 400 100 

ต ่าสุด 1  1  1  
สูงสุด 25  28  28  

เฉล่ีย (ปี) 11  9  10  
ที่มา: จากการศึกษา 

 4.2.3 ลกัษณะการท างาน  

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวดัล  าปาง แบ่งลักษณะการท างาน
ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบท่ี 1) พนกังานท่ีท างานทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) โดยพนักงาน
จะท างานต่อเน่ือง 5 วนัต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. และแบบท่ี 2) พนักงานท่ีท างาน
งานเป็นกะ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กะ พนกังานจะท างานหมุนเวียนในกะท่ี 1 ถึง 4 อยา่งต่อเน่ือง 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  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) ร้อยละ 
51.0 และท างานแบบเป็นกะ ร้อยละ 49.0 ตามล าดบั  

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีท างานแบบทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) ร้อยละ 77.5 และท างานแบบเป็นกะ ร้อยละ 22.5 
ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานแบบเป็นกะ 
ร้อยละ 66.7 และท างานแบบทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) ร้อยละ 33.3 ตามล าดบั (ตารางท่ี 
4.17) 
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ตารางที่ 4.17  ลักษณะการท างาน ของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง  

ลกัษณะการท างาน 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ท างานแบบเป็นกะ 36 22.5 160 66.7 196 49.0 
ท างานในทุกวนัท าการของ
ราชการ(จนัทร์-ศุกร์) 

124 77.5 80 33.3 204 51.0 

รวม 160 100 240 100 400 100 
ที่มา: จากการศึกษา 

 4.2.4 ต าแหน่งงาน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ก  าหนดให้พนักงานท่ีมีระดบั
คุณวุฒิปริญญาจะมีต าแหน่งงานดังน้ี วิศวกร (วศ.)  นักธรณีวิทยา (นธ.)  นักบัญชี (บช.) 
นกัวิทยาศาสตร์ (วท.)วิทยากร (วก.) นกัคอมพิวเตอร์ (นค.) ส่วนพนกังานท่ีมีระดบัคุณวุฒิ ปวช. และ 
ปวส. จะมีต าแหน่งงานดงัน้ี ช่าง (ช.) และพนกังานวิชาชีพ (พช.) ซ่ึงแต่ละต าแหน่งมีภาระหนา้ท่ีดงัน้ี  

วิศวกร (วศ.) มีภาระหนา้ท่ีในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูทางวิศวกรรมเพื่อการวางแผน
โครงการเก่ียวกบัวศิวกรรมดา้นต่าง ๆ  และเพื่อการวิเคราะห์ วิจยั คน้ควา้ และการออกแบบวางแผนผงั
ทางดา้นวิศวกรรม ช่วยวิศวกรระดบัสูงท าการศึกษา คน้ควา้เร่ืองต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจยั 
แกไ้ข และปรับปรุงงานวิศวกรรม ให้ค  าปรึกษาแนะในการปฏิบติังานแก่เจา้หน้าท่ีระดบัรองลงมา 
ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

นกัธรณีวิทยา (นธ.) มีหนา้ท่ีส ารวจ วิเคราะห์ และประเมินศกัยภาพการท าเหมืองถ่านหิน 
และการพฒันาก๊าซธรรมชาติจากถ่านหิน พฒันาโปรแกรมท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ ศึกษา
วิเคราะห์และประเมินศกัยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจ วิเคราะห์ขอ้มูลทางธรณีวิทยาเพื่อให้ค  าปรึกษาแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มจากการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีเส่ือมโทรมใหก้ลบัมามีค่าเหมือนเดิม วิเคราะห์ศกัยภาพและความปลอดภยัในการท าเหมือง 
ท างานใกลชิ้ดกบัทีมงานขุดเจาะในพ้ืนท่ีส ารวจเพ่ือให้มัน่ใจว่าหลุมเจาะนั้นอยู่ในต าแหน่งท่ีก  าหนด
ไวแ้ละท าการเก็บตวัอยา่งจากหลุมเจาะมาวิเคราะห์ ให้ค  าปรึกษาแนะในการปฏิบติังานแก่เจา้หน้าท่ี
ระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหน้าท่ี ซ่ึงการท างานทั้งหมดตอ้ง
ท างานร่วมกบัวิศวกร และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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นกับญัชี (บช.) มีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและบญัชีท่ีตอ้งใชค้วามรู้ท่ีมีลกัษณะเก่ียวกบั
การเงิน การงบประมาณ การบญัชี การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบญัชี 
ตรวจสอบความถกูตอ้งของผูล้งบญัชีเงินสด บญัชีเงินฝากธนาคาร และบญัชีแยกประเภทของแต่ละ
แผนงานและโครงการต่างๆของ กฟผ.ใหค้  าปรึกษาแนะในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีระดบัรองลงมา 
ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

นักวิทยาศาสตร์ (วท.) มีภาระหน้าท่ีวิเคราะห์และทดสอบเพื่อหาองค์ประกอบหรือ
คุณสมบัติทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยาและชีววิทยา วิจัยลิกไนต์ และข้ีเถา้ท่ีได้จากการผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ วิจยัเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้ีเถา้ท่ีไดเ้ป็นตน้ ปรับปรุง
แกไ้ขเทคนิคและกรรมวิธีในการวิเคราะห์วิจยั ฝึกอบรมและให้ค  าปรึกษาแนะในการปฏิบติังานแก่
เจา้หนา้ท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิทยากร (วก.) บุคคลท่ีจะท างานต าแหน่งวิทยากรได้นั้นต้องมีการศึกษาดังต่อไปน้ี 
วิทยาศาสตร์/ศิลปะศาสตร์/บริหารธุรกิจ สาขา จิตวิทยา/จิตวิทยาอุตสาหกรรม/จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคก์าร รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/ศิลปะศาสตร์ สาขาพฒันาทรัพยากรมนุษย/์รัฐประศาสน
ศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การจดัการ สาขาเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้/การจดัการ/บริหารธุรกิจ/การเงิน/
บริหารจดัการ/บริการธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด วิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์ /
วนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ โดยจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายต่อไป 

นกัคอมพิวเตอร์ (นค.) มีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ วิเคราะห์ผล
การใช ้ออกแบบและพฒันาระบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม  การพิจารณาระบบแฟ้มขอ้มูล การ
ประยุกต์ใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถใชค้อมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ  ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ดูแลและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานขอ้มูล  เป็นผูป้ระสานงานในโครงการต่างๆ ท่ี
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์  ให้ค  าปรึกษาดา้นระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ค  าปรึกษาแนะในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบั
งานในหนา้ท่ี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ช่าง (ช.) บุคคลท่ีจะท างานต าแหน่งช่างไดน้ั้นตอ้งมีการศึกษาดงัต่อไปน้ี ปวส. สาขา ช่าง
ไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้าก าลงั/ช่างไฟฟ้าส่ือสาร/ช่างโทรคมนาคม/ช่างอิเลก็ทรอนิกส์/ช่างยนต์/ช่างเคร่ืองกล/
ช่างเคร่ืองยนต์ดีเซล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเคร่ืองกลหนัก/ช่างกล/ช่างกลโรงงาน/ช่างกล
อุตสาหกรรม/ช่างเช่ือม/ช่างโลหะแผน่/ช่างก่อสร้าง/ช่างส ารวจ/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างเทคนิค
การผลิต/ช่างระบบวดัคุม/ช่างเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม/ช่างเคร่ืองมือวดัและควบคุมอุตสาหกรรม/
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/ช่างศิลปกรรม/ช่างวิจิตรศิลป์ และวุฒิ ปวช. สาขา ช่างยนต์/ช่างเช่ือมโลหะ
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แผน่ ซ่ึงการท างานทั้งหมดตอ้งท างานร่วมกบัพนักงานท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี ตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

พนกังานวิชาชีพ (พช.) บุคคลท่ีจะท างานต าแหน่งช่างไดน้ั้นตอ้งมีการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
วุฒิปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร บญัชี/เลขานุการ/การตลาด/บริหารธุรกิจ/การจดัการทัว่ไป/การบริหาร
จัดการทั่วไป เทคโนโลยีภาพถ่ายและวีดีทัศน์ เกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์/อุตสาหกรรมเกษตร 
เทคโนโลยภีูมิทศัน์ เคมี/เคมีปฏิบติั/เคมีอุตสาหกรรม/เคมีเทคนิค/วิทยาศาสตร์เคมี/ปิโตรเคมี วุฒิ ปวช. 
สาขา บญัชี ซ่ึงการท างานทั้งหมดตอ้งท างานร่วมกบัพนกังานท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี ตอบปัญหา
และช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย ส่วนใหญ่มีต  าแหน่งวิศวกร (วศ.) ร้อยละ 26.8 รองลงมาคือช่าง (ช.) และพนักงาน
วิชาชีพ (พช.) คิดเป็นร้อยละ 20.0 และร้อยละ 14.0 ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสังกดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีต  าแหน่งช่าง 
(ช.) ร้อยละ 25.6 รองลงมาคือพนกังานวิชาชีพ (พช.) ร้อยละ 16.9 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างสังกดั
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งวิศวกร (วศ.) ร้อยละ 39.2 รองลงมาคือช่าง (ช.) คิดเป็นร้อยละ 
16.1 ตามล าดบั  (ตารางท่ี 4.18) 

ตารางที่ 4.18  ต าแหน่งงานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จังหวัดล  าปาง  

ต าแหน่งงาน 
เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

วศิวกร (วศ.) 13 8.2 94 39.2 107 26.8 
นกัธรณีวทิยา (นธ.) 21 13.1 17 7.1 38 9.5 
นกับญัชี (บช.) 8 5.0 17 7.1 25 6.2 
นกัวทิยาศาสตร์ (วท.) 8 5.0 9 3.8 17 4.2 
วทิยากร (วก.) 21 13.1 26 10.8 47 11.8 
นกัคอมพิวเตอร์ (นค.) 21 13.1 9 3.8 30 7.5 
ช่าง (ช.) 41 25.6 39 16.1 80 20.0 
พนกังานวชิาชีพ (พช.) 27 16.9 29 12.1 56 14.0 

รวม 160 100 240 100 400 100 
ที่มา: จากการศึกษา 
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 4.2.5 ระดับต าแหน่ง   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง แบ่งต าแหน่งงานตามวุฒิท่ีใช้

ในการเขา้งานออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1) พนกังานปฏิบติัการระดบั 2–4 โดยพนกังานท่ีมีคุณวุฒิ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบเท่าจะไดรั้บระดบั 2 พนักงานท่ีมีคุณวุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าจะไดรั้บระดบั 3 และพนกังานท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะไดรั้บ
ระดับ 4 ส่วนท่ี 2) พนักงานปฏิบติัการระดับ 5–7 โดยพนักงานท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าจะไดรั้บระดบั 5 พนกังานท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจะไดรั้บระดบั 6 หวัหนา้
แผนกหรือผูช่้วยหัวหน้าแผนกจะไดรั้บระดบั 7 และส่วนท่ี 3) พนักงานปฏิบติัการระดบั 8–11 โดย
พนกังานท่ีมีต  าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายหรือหวัหนา้ส่วนจะไดรั้บระดบั 8 พนกังานท่ีมีต  าแหน่งหัวหน้า
กองหรือผูช่้วยหวัหนา้กองจะไดรั้บระดบั 9 พนกังานท่ีมีต  าแหน่งผูช่้วยผูว้่าการตามสายงานจะไดรั้บ
ระดบั 10 และพนักงานท่ีมีต  าแหน่งผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายหรือรองผูว้่าการจะไดรั้บระดบั 11 ซ่ึงใน
การเล่ือนระดบัต าแหน่งนั้นตอ้งมีอายงุานในระดบัปัจจุบนั 3 ปี หรือเงินเดือนเต็มขั้น 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย ส่วนใหญ่มีระดบัต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบติัการระดบั 5-7 ร้อยละ 53.0 รองลงมา
คือพนกังานปฏิบติัการระดบั 2-4 และพนกังานปฏิบติัการระดบั 8–11 คิดเป็นร้อยละ42.0 และร้อยละ 
5.0 ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีระดบัต าแหน่ง
เป็นพนักงานปฏิบติัการระดับ 5-7 ร้อยละ 62.5 รองลงมาคือพนักงานปฏิบติัการระดบั 2–4 และ
พนักงานปฏิบติัการระดบั 8-11 ร้อยละ 31.3 และร้อยละ 6.2 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างสังกดั
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีระดบัต าแหน่งเป็นพนกังานปฏิบติัการระดบั 2–4 ร้อยละ 49.2 รองลงมา
คือพนกังานปฏิบติัการระดบั 5–7 และพนกังานปฏิบติัการระดบั 8-11 คิดเป็นร้อยละ 46.7 และร้อยละ 
4.2 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางที่ 4.19  ระดบัต าแหน่งของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จังหวัดล  าปาง  

ระดับต าแหน่ง 
เหมอืงแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

พนกังานปฏิบติัการระดบั  2 - 4 50 31.3 118 49.2 168 42.0 
พนกังานปฏิบติัการระดบั 5 - 7 100 62.5 112 46.7 212 53.0 
พนกังานปฏิบติัการระดบั 8 - 11 10 6.2 10 4.1 20 5.0 
รวม 160 100 240 100 400 100 

ที่มา: จากการศึกษา 

 4.2.6 การใช้อปุกรณ์เพือ่ความปลอดภัย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง แบ่งสายงานออกเป็น 2 สาย คือ 
เหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยเหมืองแม่เมาะด าเนินการเก่ียวกบัการส ารวจและขุดเจาะถ่าน
ลิกไนตส่์งใหโ้รงไฟฟ้าแม่เมาะเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ด าเนินการเก่ียวกบัการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงัความร้อนท่ีใชถ่้านลิกไนตเ์ป็นเช้ือเพลิงดว้ยการแปร
สภาพพลงังานสะสมของถ่านลิกไนตใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใชน้ ้ าเป็นตวักลาง ซ่ึงในการท างานมี
ความเส่ียงตั้งแต่การส ารวจถ่านลิกไนตไ์ปจนถึงการผลิตกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะได้จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแก่พนักงาน อาทิเช่น แว่นตานิรภัย หมวก
นิรภยั หนา้กากนิรภยั ท่ีครอบหู/ปลัก๊อุดหู ชุดกนัความร้อน/ เส้ือกาวน์ ถุงมือ รองเทา้เซฟต้ี และเส้ือ
กัก๊สะทอ้นแสง เป็นตน้ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชอุ้ปกรณ์เพื่อความปลอดภยั ร้อยละ 73.0 และไม่ใช้
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั ร้อยละ 27.0 ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีใช้เพื่อความปลอดภัยส่วนใหญ่คือ เส้ือกั๊ก
สะทอ้นแสง ร้อยละ 99.7 รองลงมาคือแว่นตานิรภยั และถุงมือ คิดเป็นร้อยละ 76.4 และร้อยละ 64.4 
ตามล าดบั  

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชอุ้ปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ร้อยละ 52.5 และไม่ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั ร้อยละ47.5 ซ่ึง
อุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อความปลอดภยัส่วนใหญ่คือ เส้ือกัก๊สะทอ้นแสง ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือชุดกัน
ความร้อน/เส้ือกาวน์ ร้อยละ 57.1 และแว่นตานิรภยักบัถุงมือ ร้อยละ 42.9 เท่ากนั ตามล าดบั  ส่วน
กลุ่มตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชอุ้ปกรณ์เพื่อความปลอดภยั คิด
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เป็นร้อยละ 86.7 และไม่ใชอุ้ปกรณ์เพื่อความปลอดภยั ร้อยละ 13.3 ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อความปลอดภยั
ส่วนใหญ่คือ เส้ือกัก๊สะทอ้นแสง ร้อยละ 99.5 รองลงมาคือแว่นตานิรภยัและถุงมือ ร้อยละ 89.9 และ
ร้อยละ 73.1 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.20) 

ตารางที่ 4.20  การใช ้อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภ ัยของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง  

การใช้อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย 
เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่ใชอุ้ปกรณ์เพ่ือความปลอดภยั 76 47.5 32 13.3 108 27.0 
ใชอุ้ปกรณ์เพ่ือความปลอดภยั 84 52.5 208 86.7 292 73.0 

เส้ือกัก๊สะทอ้นแสง 84 100.0 207 99.5 291 99.7 
แวน่ตานิรภยั 36 42.9 187 89.9 223 76.4 
ถุงมือ 36 42.9 152 73.1 188 64.4 
หนา้กากนิรภยั   12 14.3 73 35.1 85 29.1 
ชุดกนัความร้อน/ เส้ือกาวน ์ 48 57.1 21 10.1 69 23.6 
หมวกนิรภยั    12 14.3 49 23.6 61 20.9 

หมายเหตุ : เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
ที่มา: จากการศึกษา 

 4.2.7 พาหนะที่ใช้ในการเดนิทางมาท างาน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง มีบริการรถรับ-ส่ง พนักงาน
จากในตวัอ  าเภอเมืองจงัหวดัล  าปางถึง กฟผ.แม่เมาะ โดยมีจุดรับ-ส่งพนักงานกระจายทัว่อ  าเภอ
เมืองล าปาง ซ่ึงมีทั้งรถบริการส าหรับพนักงานท่ีท างานแบบเป็นกะ และพนกังานท่ีท างานในทุกวนั
ท าการของราชการ (จันทร์-ศุกร์) ดังน้ี 1.) รถบริการส าหรับพนักงานที่ท างานแบบเป็นกะ มี
ก  าหนดเวลารถออกจากตวัเมืองล  าปาง-กฟผ.แม่เมาะ จ  านวน 3 รอบ คือ เวลา 6.00 น. 14.00 น. และ 
22.00 น. และก าหนดเวลารถออกจาก กฟผ.แม่เมาะ-ตวัเมืองล  าปาง จ  านวน 3 รอบ คือเวลา 8.10 น. 
16.10 น. และ 24.10 น. และ 2.) รถบริการส าหรับพนักงานท่ีท างานทุกวนัท าการของราชการ 
(จนัทร์-ศุกร์) มีก  าหนดเวลารถออกจากตวัเมืองล าปาง-กฟผ.แม่เมาะ เวลา 6.30 น. และก าหนดเวลารถ
ออกจาก กฟผ. แม่เมาะ-ตวัเมืองล าปางเวลา 16.10 น.  
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จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย ส่วนใหญ่ใชร้ถบริการเป็นพาหนะในการเดินทางมาท างาน คิดเป็นร้อยละ 57.0 
รองลงมาใชร้ถยนตส่์วนบุคคลและรถจกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 39.5 และร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณาตามสังกดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสังกดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่ใชร้ถบริการเป็น
พาหนะในการเดินทางมาท างาน ร้อยละ 67.5 รองลงมาใชร้ถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 32.5 ตามล าดบั  
ส่วนกลุ่มตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่ใชร้ถบริการเป็นพาหนะในการเดินทางมาท างาน 
ร้อยละ 50.0 รองลงมาใชร้ถยนตส่์วนบุคคลและรถจกัรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 44.2 และร้อยละ 5.8 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.21) 

ตารางที่ 4.21  พาหนะท่ีในการเดินทางมาท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง  

พาหนะที่ใช้ในการเดนิทาง 
มาท างาน 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

รถบริการ 108 67.5 120 50.0 228 57.0 
รถยนตส่์วนบุคคล 52 32.5 106 44.2 158 39.5 
รถจกัรยานยนต ์ 0 0.0 14 5.8 14 3.5 

รวม 160 100 240 100 400 100 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
4.2.8  สวสัดิการที่ได้รับ 

พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง ทุกคนจะได้รับ
สวสัดิการดงัต่อไปน้ี การตรวจสุขภาพประจ าปี  การไดรั้บเงินกูใ้นกรณีจ าเป็น  การไดรั้บค่าเช่าบา้น
พนกังาน  การไดรั้บเคร่ืองแบบการแต่งกาย  การไดรั้บเงินยงัชีพค่าไฟฟ้า  การไดรั้บบริการรถบริการ
และรถนกัเรียน  การไดรั้บเงินโบนัส  การไดรั้บค่าล่วงเวลา  การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
การได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ  การมีวนัหยุดตามเทศกาลและวนัหยุด
พกัผอ่นประจ าปี  การไดรั้บค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิก ของบิดา มารดา 
คู่สมรสและบุตร  ยกเวน้  การไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตรและค่าคลอดบุตรท่ีมีเฉพาะพนักงานเพศหญิง
เท่านั้นจะไดรั้บ และไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผูท้  างานกะ (Shift Premium) ท่ีมีพนกังานท่ีท างานเป็น
กะเท่านั้นจะไดรั้บโดยไม่จ  ากดัเพศ  
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จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย ไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตรและค่าคลอดบุตร ร้อยละ 36.5 และไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับผูท้  างานกะ (Shift Premium) ร้อยละ 49.0 ตามล าดบั  

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสังกดัเหมืองแม่เมาะ ไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตร
และค่าคลอดบุตร ร้อยละ 22.5 และไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผูท้  างานกะ (Shift Premium) ร้อยละ 
22.5 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตรและค่าคลอดบุตร 
ร้อยละ 45.8 และไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผูท้  างานกะ (Shift Premium) ร้อยละ 66.7 ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 4.22) 

ตารางที่ 4.22  สวัสดิการท่ีได้รับของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง  

สวัสดิการที่ได้รับ 
เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

การไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู ้
ท  างานกะ (Shift Premium) 

36 22.5 160 66.7 196 49.0 

การไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตรและ
ค่าคลอดบุตร 

36 22.5 110 45.8 146 36.5 

หมายเหตุ: เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
ที่มา: จากการศึกษา 
 

4.2.9  จ านวนวนัลากจิในรอบปี 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ก  าหนดให้พนักงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะทุกคนสามารถลากิจและลาป่วยไดเ้ท่ากบัจ านวนวนัท่ีลาจริง และ
รวมกนัแลว้ไม่เกิน 30 วนัท าการ  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดล้ากิจ ร้อยละ 83.0 และลากิจ ร้อยละ 17.0 โดยลา
กิจเฉล่ีย 2 วนัต่อคน ตามล าดบั   

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีไม่ไดล้ากิจ ร้อยละ 87.5 และลากิจ ร้อยละ 12.5 โดยลากิจเฉล่ีย 2 วนัต่อคน ตามล าดบั  ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดล้ากิจ ร้อยละ 80.0 และลากิจ ร้อย
ละ 20.0 โดยลากิจเฉล่ีย 2 วนัต่อคน ตามล าดบั  (ตารางท่ี 4.23) 
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ตารางที่ 4.23  จ านวนว ันลากิจ ในรอบปีของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง  

จ านวนวันลากิจในรอบปี 
เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่ไดล้ากิจ 140 87.5 192 80.0 332 83.0 
ลากิจ  20 12.5 48 20.0 68 17.0 

เฉลีย่ (วนั) 2  2  2  
รวม 160 100 240 100 400 100 

ที่มา: จากการศึกษา 

 4.2.10 จ านวนวนัลาป่วยในรอบปี   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ก  าหนดให้พนักงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะทุกคนสามารถลากิจและลาป่วยไดเ้ท่ากบัจ านวนวนัทีป่วยจริง และ
รวมกนัไม่เกิน 30 วนัท าการ  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดล้าป่วย คิดเป็นร้อยละ 36.0 และลาป่วย คิดเป็นร้อย
ละ 64.0 โดยลาป่วยเฉล่ีย 5 วนัต่อคน ตามล าดบั   

เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีไม่ไดล้าป่วย ร้อยละ 30.0 และลาป่วย ร้อยละ 70.0 โดยลาป่วยเฉล่ีย 7 วนัต่อคน ตามล าดบั  ส่วน
กลุ่มตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดล้าป่วย ร้อยละ 40.0 และลา
ป่วย ร้อยละ 60.0 โดยลาป่วยเฉล่ีย 3 วนัต่อคน ตามล าดบั  (ตารางท่ี 4.24) 

ตารางที่ 4.24  จ านวนวันลาป่วยในรอบปีของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง  

จ านวนวนัลาป่วยในรอบปี 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่ไดล้าป่วย 48 30.0 96 40.0 144 36.0 
ลาป่วย  112 70.0 144 60.0 256 64.0 

เฉล่ีย (วนั) 7  3  5  
รวม 160 100 240 100 400 100 

ที่มา: จากการศึกษา 
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4.2.11  จ านวนวนัลาพกัผ่อนประจ าปี   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ก  าหนดใหพ้นกังานการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะทุกคนสามารถลาพกัผอ่นไดค้ร้ังละไม่เกิน 10 วนัท าการ และสะสม
ไดไ้ม่เกิน 30 วนัท าการ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 
จ  านวน 400 ราย ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดล้าพกัผ่อน ร้อยละ 11.0 และลาพกัผ่อน ร้อยละ 
89.0 โดยลาพกัผอ่นเฉล่ีย 7 วนัต่อคน ตามล าดบั   

เมื่อพิจารณาตามสังกัดพบว่า กลุ่มตวัอย่างสังกัดเหมืองแม่เมาะ ประกอบด้วยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ไดล้าพกัผอ่น ร้อยละ 10.0 และลาพกัผอ่น ร้อยละ 90.0 โดยลาพกัผ่อนเฉล่ีย 7 วนัต่อคน 
ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดล้าพกัผ่อน 
ร้อยละ 11.7 และลาพกัผอ่น ร้อยละ 88.3 โดยลาพกัผอ่นเฉล่ีย 7 วนัต่อคน ตามล าดบั  (ตารางท่ี 4.25) 

ตารางที่ 4.25  จ านวนวันลาพักผ่อนประจ าปีของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดล  าปาง  

จ านวนวนัลาพกัผ่อนประจ าปี 

เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวม 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่ไดล้าพกัผอ่นประจ าปี 16 10.0 28 11.7 44 11.0 
ลาพกัผอ่น 144 90.0 212 88.3 356 89.0 

เฉล่ีย (วนั) 7  7  7  
รวม 160 100 240 100 400 100 

ที่มา: จากการศึกษา 

4.3 ระดับความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยแม่เมาะ 

การศึกษาระดับความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการท างาน ดา้น
สุขภาพอนามยั และดา้นสวสัดิการ โดยให้กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นว่ามีความสุข ในระดบัใด 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน น้อยท่ีสุดให้ 1 คะแนน แลว้น าคะแนนมาหา
ค่าเฉล่ีย ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่ม
ตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะในภาพรวม 2) ระดบัความสุขในการ
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ท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ  จ  าแนกตามระดบั
ต าแหน่ง และ 3) ระดับความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ จ  าแนกตามลกัษณะการท างาน  นอกจากนั้นยงัท าการทดสอบความแตกต่างของ
ระดบัความสุขโดยใชส้ถิติค่า t (t-test) ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ีคือ  

  4.3.1 ระดับความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยแม่เมาะในภาพรวม 

ภาพรวมของระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะทั้งหมด พบว่า มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.65 (ความสุขระดบัมาก) และ
ความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 (ระดบัมาก) ล  าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้น
สวสัดิการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.53 (ระดบัมาก) ล  าดบั 3 ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.46 (ระดบั
ปานกลาง) และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.42 (ระดบัปานกลาง)  

 เมื่อพิจารณาตามสงักดัพบว่า ระดบัความสุขของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัเหมือง
แม่เมาะ พบว่า มีคะแนนเฉล่ีย 3.35 (ความสุขระดบัปานกลาง) และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้น
สุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.75 (ระดบัมาก) ล าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.42 
(ระดบัปานกลาง) ล  าดบั 3 ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.23 (ระดบัปานกลาง) และล าดบั
สุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.19 (ระดบัปานกลาง) 

 เมื่อพิจารณาระดับความสุขของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
พบว่า พบว่า มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 (ความสุขระดบัมาก) และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นการ
ท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 (ระดบัมาก)  ล าดับ 2 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.91 
(ระดบัมาก) ล  าดบั 3 ดา้นสวสัดิการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.72 (ระดบัมาก) และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้น
เศรษฐกิจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.64 (ระดบัมาก) (ตารางท่ี 4.26) 
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ตารางที่ 4.26 ภาพรวมระด ับความสุขของกลุ่มต ัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ  จังหวัดล  าปาง  

 ล าดบั 1 ล าดบั 2 ล าดบั 3 ล าดบั 4 รวม 

เหมือง 
แม่เมาะ 

ดา้นสุขภาพ
อนามยั 

(คะแนน 3.75) 

ดา้นการท างาน 
(คะแนน 3.42) 

ดา้นสวสัดิการ 
(คะแนน 3.23 

ดา้นเศรษฐกิจ 
(คะแนน 3.19) 

คะแนนเฉลี่ย 3.35 
(ความสุขปานกลาง) 

โรงไฟฟ้า
แม่เมาะ 

ดา้นการท างาน 
(คะแนน 4.24) 

ดา้นสุขภาพ
อนามยั 

(คะแนน 3.91) 

ดา้นสวสัดิการ 
(คะแนน 3.72) 

ดา้นเศรษฐกิจ 
(คะแนน 3.64) 

คะแนนเฉลี่ย 3.85 
(ความสุขมาก) 

รวม 
ดา้นสุขภาพ

อนามยั  
(คะแนน 3.85) 

ดา้นสวสัดิการ 
(คะแนน 3.53) 

ดา้นเศรษฐกิจ 
(คะแนน 3.46) 

ดา้นการท างาน 
(คะแนน 3.42) 

คะแนนเฉลี่ย 3.65 
(ความสุขมาก) 

ที่มา: จากการศึกษา 

ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะทั้งหมด พบว่า มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.65 (ระดบัมาก)  และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ 
ดา้นสุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การไม่มีโรคประจ าตวั  ความไม่
เจ็บป่วยจากการท างาน  และการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ เป็นตน้  ล  าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ มี
คะแนนเฉล่ีย 3.53 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การมีวนัหยุดตามเทศกาลและวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี 
การไดรั้บค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ,เอกชน,คลินิก ของบิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตร  
และการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้  ล  าดบั 3 ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.46 
(ระดบัปานกลาง) ประกอบดว้ย รายไดท่ี้ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน  การข้ึนเงินเดือนประจ าปีมี
ความเหมาะสม  และการครอบครองท่ีอยู่อาศยั เป็นตน้  และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน มี
คะแนนเฉล่ีย 3.42 (ระดบัปานกลาง) ประกอบดว้ย การมีความปลอดภยัในการท างาน  การไดรั้บความ
ไวว้างใจในการท างาน  และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานมีความปลอดภยั เป็นตน้  

เมื่อพิจารณาระดับความสุขของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกัดเหมืองแม่เมาะ พบว่า มี
คะแนนเฉล่ีย 3.35 (ระดบัปานกลาง)  และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั มีคะแนน
เฉล่ีย 3.75 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การไม่มีโรคประจ าตวั  ความไม่เจ็บป่วยจากการท างาน  และการ
ไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี เป็นตน้  ล  าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.42 (ระดบัปานกลาง) 
ประกอบดว้ย การมีกิจกรรมและความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพื่อนร่วมงาน  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานมีความ
ปลอดภยั  การไดรั้บความไวว้างใจในการท างาน  และการมีโอกาสในการพฒันาเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
เป็นตน้  และล าดบั 3 ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.23 (ระดบัปานกลาง) ประกอบดว้ย การ
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ไดรั้บค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ,เอกชน,คลินิก ของบิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตร   การ
มีวนัหยดุตามเทศกาลและวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี  และการไดรั้บบริการรถบริการ/รถนักเรียน เป็น
ตน้  

เมื่อพิจารณาระดบัความสุขของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พบว่า มี
คะแนนเฉล่ีย 3.85 (ระดบัมาก)  และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 
(ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การมีความปลอดภยัในการท างาน  การไดรั้บความไวว้างใจในการท างาน 
และการมีหวัหนา้งานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ เป็นตน้  ล าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 
3.91 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่  การไม่มีโรคประจ าตวั  และความไม่
เจ็บป่วยจากการท างาน  เป็นต้น  และล าดับ 3 ด้านสวสัดิการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.72 (ระดับมาก) 
ประกอบดว้ย การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  การมีวนัหยุดตามเทศกาลและวนัหยุดพกัผ่อน
ประจ าปี  และการไดรั้บบริการรถบริการ/รถนกัเรียน เป็นตน้ 

เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสุขของกลุ่มตวัอย่าง
พนักงานสังกดัเหมืองแม่เมาะกับสังกดัโรงฟ้าแม่เมาะ พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม ใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขแตกต่างท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ทั้ง 4 ดา้น และเมื่อ
พิจารณาแต่ละดา้น พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ในดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
การท างาน ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นสวสัดิการ โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงฟ้าแม่
เมาะมีความสุขมากกว่ากลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ (ตารางท่ี 4.27) 

ตารางที่ 4.27 ระดับความสุขของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แม่เมาะ  จังหวัดล  าปาง   

ตวัช้ีวดัความสุข 

เหมืองแม่เมาะ 
(n=160) 

โรงไฟฟ้า 
แม่เมาะ (n=240) 

รวม 
ค่า t 

(p-value) ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ด้านเศรษฐกิจ 
3.19 

(ปานกลาง) 
4 

3.64 
(มาก) 

4 
3.46 

(ปานกลาง) 
3 

-11.254*** 
(0.000) 

1. รายไดท้ี่ไดรั้บเหมาะสมกบั
ปริมาณงาน 

(3.33) 
(ปานกลาง) 

(2) (4.08) 
(มาก) 

(1) (3.78) 
(มาก) 

(1) -9.468*** 
(0.000) 

2. ภาระหน้ีสินท่ีมีไม่กระทบต่อ
รายไดใ้นแต่ละเดือน 

(3.00) 
(ปานกลาง) 

(4) (3.50) 
(ปานกลาง) 

(5) (3.30) 
(ปานกลาง) 

(4) -5.800*** 
(0.000) 

3. การมีเงินเหลือไวส้ าหรับ
เกบ็ออมในแต่ละเดือน 

(2.93) 
(ปานกลาง) 

(5) (3.53) 
(มาก) 

(3) (3.29) 
(ปานกลาง) 

(5) -5.327*** 
(0.000) 
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ตารางที่ 4.27 ระดับความสุขของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แม่เมาะ  จังหวัดล  าปาง  (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัความสุข 

เหมืองแม่เมาะ 
(n=160) 

โรงไฟฟ้า 
แม่เมาะ (n=240) 

รวม 
ค่า t 

(p-value) ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

4. การข้ึนเงินเดือนประจ าปีมี
ความเหมาะสม 

(3.33) 
(ปานกลาง) 

(2) (3.58) 
(มาก) 

(2) (3.48) 
(ปานกลาง) 

(2) -3.305*** 
(0.001) 

5. การครอบครองที่อยูอ่าศยั (3.38) 
(ปานกลาง) 

(1) (3.53) 
(มาก) 

(3) (3.47) 
(ปานกลาง) 

(3) -1.777* 
(0.077) 

ด้านการท างาน 
3.42 

(ปานกลาง) 
2 

4.24 
(มาก) 

1 
3.42 

(ปานกลาง) 
4 

-18.498*** 
(0.000) 

1. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการท างานมี
ความปลอดภยั 

(3.58) 
(มาก) 

(2) (4.25) 
(มาก) 

(4) (3.98) 
(มาก) 

(2) -7.091*** 
(0.000) 

2. การมีความปลอดภยัในการ
ท างาน 

(3.35) 
(ปานกลาง) 

(5) (4.45) 
(มาก) 

(1) (4.01) 
(มาก) 

(1) -11.150*** 
(0.000) 

3. การมีหวัหนา้งานที่คอยดูแล
เอาใจใส่ 

(3.25) 
(ปานกลาง) 

(6) (4.28) 
(มาก) 

(3) (3.87) 
(มาก) 

(5) -7.388*** 
(0.000) 

4. การไดรั้บความไวว้างใจใน
การท างาน 

(3.38) 
(ปานกลาง) 

(3) (4.39) 
(มาก) 

(2) (3.98) 
(มาก) 

(2) -9.657*** 
(0.000) 

5. การมีโอกาสในการพฒันา
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

(3.38) 
(ปานกลาง) 

(3) (3.93) 
(มาก) 

(6) (3.71) 
(มาก) 

(6) -5.248*** 
(0.000) 

6. การมีกิจกรรมและ
ความสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูร่้วมงาน 

(3.60) 
(มาก) 

(1) (4.17) 
(มาก) 

(5) (3.94) 
(มาก) 

(4) -6.045*** 
(0.000) 

ด้านสุขภาพอนามัย 
3.75 
(มาก) 

1 
3.91 
(มาก) 

2 
3.85 
(มาก) 

1 
-3.563*** 

(0.000) 
1. การไม่มีโรคประจ าตวั (4.13) 

(มาก) 
(1) (4.13) 

(มาก) 
(2) (4.13) 

(มาก) 
(1) -0.111 

(0.912) 
2. ความไม่เจ็บป่วยจากการ

ท างาน 
(4.12) 
(มาก) 

(2) (3.98) 
(มาก) 

(3) (4.04) 
(มาก) 

(2) 1.303 
(0.194) 

3. การออกก าลงักายอยา่ง
สม ่าเสมอ 

(3.35) 
(ปานกลาง) 

(5) (3.63) 
(มาก) 

(5) (3.52) 
(มาก) 

(5) -2.783*** 
(0.006) 

4. การบริโภคอาหารครบ 5 
หมู่ 

(3.55) 
(มาก) 

(4) (4.14) 
(มาก) 

(1) (3.91) 
(มาก) 

(3) -5.435*** 
(0.000) 
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ตารางที่ 4.27 ระดับความสุขของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แม่เมาะ  จังหวัดล  าปาง  (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัความสุข 

เหมืองแม่เมาะ 
(n=160) 

โรงไฟฟ้า 
แม่เมาะ (n=240) 

รวม 
ค่า t 

(p-value) ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

5. การไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี (3.60) 
(มาก) 

(3) (3.68) 
(มาก) 

(4) (3.65) 
(มาก) 

(4) -0.816 
(0.415) 

ด้านสวัสดิการ 
3.23 

(ปานกลาง) 
3 

3.72 
(มาก) 

3 
3.53 
(มาก) 

2 
-14.795*** 

(0.000) 
1. การได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 
(3.39) 

(ปานกลาง) 
(5) (3.85) 

(มาก) 
(6) (3.67) 

(มาก) 
(6) -0.154 

(0.878) 
2.   การไดรั้บเงินกูใ้นกรณี

จ าเป็น 
(3.25) 

(ปานกลาง) 
(7) (3.27) 

(ปานกลาง) 
(12) (3.26) 

(ปานกลาง) 
(12) 0.466 

(0.642) 
3. การไดรั้บค่าเช่าบา้น

พนกังาน 
(2.56) 

(ปานกลาง) 
(13) (2.50) 

(นอ้ย) 
(14) (2.53) 

(ปานกลาง) 
(14) -4.255*** 

(0.000) 
4. การไดรั้บค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางทั้งในและต่างประเทศ 
(3.08) 

(ปานกลาง) 
(10) (3.61) 

(มาก) 
(10) (3.40) 

(ปานกลาง) 
(9) -10.309*** 

(0.000) 
5. การไดรั้บเงินโบนัส (3.20) 

(ปานกลาง) 
(8) (4.10) 

(มาก) 
(4) (3.74) 

(มาก) 
(5) -0.913 

(0.362) 
6. การไดรั้บค่าล่วงเวลา (2.85) 

(ปานกลาง) 
(12) (2.97) 

(ปานกลาง) 
(13) (2.92) 

(ปานกลาง) 
(13) -8.519*** 

(0.000) 
7. การได้รับ เงิน เพิ่ มพิ เศษ 

(ส าหรับผูท้  างานกะ) 

(2.50) 
(น้อย) 

(14) (3.81) 
(มาก) 

(8) (3.29) 
(ปานกลาง) 

(10) -10.967*** 
(0.000) 

8. การเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

(3.58) 
(มาก) 

(4) (4.43) 
(มาก) 

(1) (4.09) 
(มาก) 

(3) -4.173*** 
(0.000) 

9. ตารางที่ การไดรั้บเงิน

ช่วยเหลือบุตรและค่าคลอด

บุตร 

(3.10) 
(ปานกลาง) 

(9) (3.83) 
(มาก) 

(7) (3.54) 
(มาก) 

(7) -7.475*** 
(0.000) 

10. การไดรั้บเคร่ืองแบบการ
แต่งกายที่เหมาะสม 

(3.08) 
(ปานกลาง) 

(10) (3.75) 
(มาก) 

(9) (3.48) 
(ปานกลาง) 

(8) -6.915*** 
(0.000) 

11. การไดรั้บบริการรถบริการ/
รถนักเรียน 

(3.70) 
(มาก) 

(3) (3.96) 
(มาก) 

(5) (3.86) 
(มาก) 

(4) -2.143** 
(0.033) 
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ตารางที่ 4.27 ระดับความสุขของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แม่เมาะ  จังหวัดล  าปาง  (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัความสุข 

เหมืองแม่เมาะ 
(n=160) 

โรงไฟฟ้า 
แม่เมาะ (n=240) 

รวม 
ค่า t 

(p-value) ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

12. การไดรั้บเงินยงัชีพค่า
ไฟฟ้า 

(3.26) 
(ปานกลาง) 

(6) (3.31) 
(มาก) 

(11) (3.29) 
(ปานกลาง) 

(10) -0.324 
(0.746) 

13. การไดรั้บค่ารักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของรัฐ, 
เอกชน, คลินิก ของบิดา, 
มารดา, คู่สมรส และบุตร 

(3.93) 
(มาก) 

(1) (4.30) 
(มาก) 

(3) (4.15) 
(มาก) 

(2) -4.114*** 
(0.000) 

14. การมีวนัหยุดตามเทศกาล 
และวนัหยุดพกัผอ่น
ประจ าปี 

(3.78) 
(มาก) 

(2) (4.42) 
(มาก) 

(2) (4.16) 
(มาก) 

(1) -6.861*** 
(0.000) 

รวม 
3.35 

(ปานกลาง) 
 

3.85 
(มาก) 

 
3.65 
(มาก) 

 
-23.878*** 

(0.000) 
หมายเหตุ * , ** , *** คือมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.1 , 0.05 , 0.01 
ที่มา: จากการศึกษา 

 4.3.2 ระดับความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยแม่เมาะ จ าแนกตามระดบัต าแหน่ง 

การศึกษาระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง จ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง ระหว่างกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดั
เหมืองแม่เมาะกบักลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัเหมอืงแม่เมาะ  

การศึกษาระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัเหมืองแม่เมาะ 
จ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ พนักงานปฏิบติัการระดบั 2–4 และพนักงาน
ปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ีคือ 

ก) กลุ่มตวัอย่างพนักงานที่มรีะดบัต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบัตกิารระดบั 2–4  
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เมื่อพิจารณาระดับความสุขของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกัดเหมืองแม่เมาะ ท่ีมี
ระดบัต าแหน่งเป็นพนกังานปฏิบติัการระดบั 2–4 พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 3.71 (ระดบัมาก)  
และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.16 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การ
มีหัวหน้างานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่  การได้รับความไวว้างใจในการท างาน  และการมีกิจกรรมและ
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้  ล  าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 
(ระดบัมาก) ประกอบดว้ย ความไม่เจ็บป่วยจากการท างาน  การไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี  และการไม่มี
โรคประจ าตัว เป็นต้น  และล าดับ 3 ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.63 (ระดับมาก) 
ประกอบดว้ย การครอบครองท่ีอยูอ่าศยั  การมีเงินเหลือไวส้ าหรับเก็บออมในแต่ละเดือน  และการข้ึน
เงินเดือนประจ าปีมีความเหมาะสม เป็นตน้  

ข) กลุ่มตวัอย่างพนกังานที่มรีะดับต าแหน่งเป็นพนกังานปฏิบัตกิารระดบั 5 ขึน้ไป  
เมื่อพิจารณาระดับความสุขของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกัดเหมืองแม่เมาะ ท่ีมี

ระดบัต าแหน่งเป็นพนกังานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 3.15 (ระดบั
ปานกลาง)  และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.48 (ระดบัปาน
กลาง) ประกอบดว้ย การไม่มีโรคประจ าตวั  ความไม่เจ็บป่วยจากการท างาน  และการบริโภคอาหาร
ครบ 5 หมู่ เป็นตน้  ล าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.16 (ระดบัปานกลาง) ประกอบดว้ย 
การไดรั้บเงินยงัชีพค่าไฟฟ้า  การไดรั้บค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ,เอกชน,คลินิก ของ
บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตร  และการมีวนัหยุดตามเทศกาลและวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี  เป็นต้น  
และล าดบั 3 ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 2.98 (ระดบัปานกลาง) ประกอบดว้ย อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการท างานมีความปลอดภยั  การมีกิจกรรมและความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพื่อนร่วมงาน  และการมีความ
ปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับระดบัความสุขของกลุ่ม
ตวัอย่างพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ จ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้ง 2 
กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขท่ีแตกต่างท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ทั้ง 4 ดา้น 
และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ในด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการท างาน ด้านสุขภาพอนามยั และดา้นสวสัดิการ  โดยกลุ่มตวัอย่างพนักงาน
ปฏิบติัการระดบั 2–4 มีความสุขมากกว่ากลุ่มตวัอย่างพนักงานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป (ตารางท่ี 
4.28) 
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ตารางที่ 4.28  ระดับความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานสังก ัดเหมืองแม่เมาะ  
จังหวัดล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามระดับต าแหน่ง  

ตวัช้ีวดัความสุข 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ  2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ด้านเศรษฐกจิ 
3.63 
(มาก) 

3 
2.95 

(ปานกลาง) 
4 

11.850*** 
(0.000) 

1. รายไดท่ี้ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณ
งาน 

(3.36) 
(ปานกลาง) 

(4) (3.31) 
(ปานกลาง) 

(1) 0.447 
(0.655) 

2. ภาระหน้ีสินท่ีมีไม่กระทบต่อรายได้
ในแต่ละเดือน 

(3.36) 
(ปานกลาง) 

(4) (2.81) 
(ปานกลาง) 

(4) 5.335*** 
(0.000) 

3. การมีเงินเหลอืไวส้ าหรับเก็บออมใน
แต่ละเดือน 

(3.71) 
(มาก) 

(2) (2.50) 
(นอ้ย) 

(5) 6.888*** 
(0.000) 

4. การข้ึนเงินเดือนประจ าปีมีความ
เหมาะสม 

(3.71) 
(มาก) 

(2) 
 

(3.12) 
(ปานกลาง) 

(2) 4.683*** 
(0.000) 

5. การครอบครองท่ีอยู่อาศยั (4.00) 
(มาก) 

(1) (3.04) 
(ปานกลาง) 

(3) 9.959*** 
(0.000) 

ด้านการท างาน 
4.16 
(มาก) 

1 
2.98 

(ปานกลาง) 
3 

20.583*** 
(0.000) 

1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานมีความ
ปลอดภยั 

(4.00) 
(มาก) 

(5) (3.35) 
(ปานกลาง) 

(1) 3.926*** 
(0.000) 

2. การมีความปลอดภยัในการท างาน (4.00) 
(มาก) 

(5) (3.00) 
(ปานกลาง) 

(3) 6.240*** 
(0.000) 

3. การมีหวัหนา้งานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ (4.36) 
(มาก) 

(1) (2.65) 
(ปานกลาง) 

(6) 9.557*** 
(0.000) 

4. การไดรั้บความไวว้างใจในการท างาน (4.27) 
(มาก) 

(2) (2.85) 
(ปานกลาง) 

(4) 11.220*** 
(0.000) 

5. การมีโอกาสในการพฒันาเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

(4.13) 
(มาก) 

(4) (2.85) 
(ปานกลาง) 

(4) 12.277*** 
(0.000) 

6. การมีกิจกรรมและความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัเพ่ือนร่วมงาน 

(4.22) 
(มาก) 

(3) (3.19) 
(ปานกลาง) 

(2) 9.626*** 
(0.000) 
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ตารางที่ 4.28  ระดับความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานสังก ัดเหมืองแม่เมาะ  
จังหวัดล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามระดับต าแหน่ง (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัความสุข 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ  2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ด้านสุขภาพอนามัย 
4.24 
(มาก) 

2 
3.48 

(ปานกลาง) 
1 

11.176*** 
(0.000) 

1. การไม่มีโรคประจ าตวั (4.29) 
(มาก) 

(3) (4.04) 
(มาก) 

(1) 2.467** 
(0.015) 

2. ความไม่เจบ็ป่วยจากการท างาน (5.00) 
(มากท่ีสุด) 

(1) (3.65) 
(มาก) 

(2) 10.284*** 
(0.000) 

3. การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ (4.00) 
(มาก) 

(4) (3.00) 
(ปานกลาง) 

(5) 10.563*** 
(0.000) 

4. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ (3.57) 
(มาก) 

(5) (3.54) 
(มาก) 

(3) 0.167 
(0.868) 

5. การไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี (4.36) 
(มาก) 

(2) (3.19) 
(ปานกลาง) 

(4) 9.626*** 
(0.000) 

ด้านสวัสดิการ 
3.36 

(ปานกลาง) 
4 

3.16 
(ปานกลาง) 

2 
4.035*** 
(0.000) 

1. การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี (3.82) 
(มาก) 

(5) (3.15) 
(ปานกลาง) 

(7) 3.797*** 
(0.000) 

2. การไดรั้บเงินกูใ้นกรณีจ าเป็น (3.36) 
(ปานกลาง) 

(6) (3.19) 
(ปานกลาง) 

(6) 1.362 
(0.175) 

3. การไดรั้บค่าเช่าบา้นพนกังาน (3.00) 
(ปานกลาง) 

(8) (2.33) 
(นอ้ย) 

(14) 4.940*** 
(0.000) 

4. การไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้ง
ในและต่างประเทศ 

(3.36) 
(ปานกลาง) 

(6) (2.92) 
(ปานกลาง) 

(11) 3.028*** 
(0.003) 

5.  การไดรั้บเงินโบนสั (3.00) 
(ปานกลาง) 

(8) (3.31) 
(ปานกลาง) 

(5) -2.599** 
(0.011) 

6.  การไดรั้บค่าล่วงเวลา (3.00) 
(ปานกลาง) 

(8) (2.77) 
(ปานกลาง) 

(12) 1.616 
(0.109) 
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ตารางที่ 4.28  ระดับความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานสังก ัดเหมืองแม่เมาะ  
จังหวัดล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามระดับต าแหน่ง (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัความสุข 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ  2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

7.  การไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษ (ส าหรับผู ้
ท  างานกะ) 

(2.29) 
(นอ้ย) 

(13) (2.62) 
(ปานกลาง) 

(13) -1.356 
(0.177) 

8.  การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ 

(4.00) 
(มาก) 

(4) (3.35) 
(ปานกลาง) 

(4) 6.190*** 
(0.000) 

9.  การไดรั้บเงินช่วยเหลอืบุตรและค่า
คลอดบุตร 

(3.00) 
(ปานกลาง) 

(8) 
 

(3.15) 
(ปานกลาง) 

(7) 
 

-0.954 
(0.341) 

10. การไดรั้บเคร่ืองแบบการแต่งกายท่ี
เหมาะสม 

(2.93) 
(ปานกลาง) 

(12) (3.15) 
(ปานกลาง) 

(7) -1.418 
(0.158) 

11. การไดรั้บบริการรถบริการ/รถ
นกัเรียน 

(4.71) 
(มากท่ีสุด) 

(1) (3.15) 
(ปานกลาง) 

(7) 13.218*** 
(0.000) 

12. การไดรั้บเงินยงัชีพค่าไฟฟ้า (1.93) 
(นอ้ย) 

(14) 
 

(3.98) 
(มาก) 

(1) -14.470*** 
(0.000) 

13. การไดรั้บคา่รักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของรัฐ, เอกชน, 
คลินิก ของบิดา, มารดา, คู่สมรส 
และบุตร 

(4.36) 
(มาก) 

(2) (3.69) 
(มาก) 

(2) 4.929*** 
(0.000) 

14. การมีวนัหยุดตามเทศกาล และ
วนัหยุดพกัผอ่นประจ าปี 

(4.29) 
(มาก) 

(3) (3.50) 
(ปานกลาง) 

(3) 5.842*** 
(0.000) 

รวม 
3.73 
(มาก) 

 
3.14 

(ปานกลาง) 
 17.221*** 

(0.000) 
หมายเหตุ * , ** , *** คือมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.1 , 0.05 , 0.01 
ที่มา: จากการศึกษา 
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2.  กลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

การศึกษาระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ เมื่อจ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ พนักงานปฏิบติัการระดบั 2–4 และ
พนกังานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ีคือ 

ก) กลุ่มตวัอย่างพนักงานที่มรีะดับต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบัตกิารระดับ 2–4  
เมื่อพิจารณาระดบัความสุขของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ีมี

ระดบัต าแหน่งเป็นพนกังานปฏิบติัการระดบั 2–4 พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 3.96 (ระดบัมาก)  
และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.58 (ระดบัมากท่ีสุด) ประกอบดว้ย 
การมีหวัหนา้งานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่  การไดรั้บความไวว้างใจในการท างาน  และการมีความปลอดภยั
ในการท างาน เป็นต้น  ล  าดับ 2 ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 4.06 (ระดับมาก) 
ประกอบดว้ย การไม่มีโรคประจ าตวั  ความไม่เจ็บป่วยจากการท างาน  และการบริโภคอาหารครบ 5 
หมู่ เป็นตน้  และล าดบั 3 ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.75 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การ
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  การมีวนัหยุดตามเทศกาลและวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี   และการ
ไดรั้บค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ,เอกชน,คลินิก ของบิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตร เป็น
ตน้ 

ข) กลุ่มตวัอย่างพนักงานที่มรีะดับต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบัตกิารระดับ 5 ขึน้ไป 
เมื่อพิจารณาระดบัความสุขของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ีมี

ระดบัต าแหน่งเป็นพนกังานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 3.73 (ระดบั
มาก)  และความสุขท่ีเป็นล าดับ 1 ได้แก่ ด้านการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย  3.92 (ระดับมาก) 
ประกอบดว้ย การมีความปลอดภยัในการท างาน  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานมีความปลอดภยั  และการ
มีหัวหน้างานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ เป็นตน้  ล  าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.77 
(ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี  ความไม่เจ็บป่วยจากการท างาน  และการไม่มี
โรคประจ าตัว เป็นต้น  และล าดับ 3 ได้แก่ ด้านสวสัดิการ มีคะแนนเฉล่ีย  3.69 (ระดับมาก) 
ประกอบดว้ย การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  การมีวนัหยุดตามเทศกาลและวนัหยุดพกัผ่อน
ประจ าปี  และการไดรั้บค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ,เอกชน,คลินิก ของบิดา,มารดา,คู่
สมรสและบุตร เป็นตน้ 

เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับระดบัความสุขของกลุ่ม
ตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ าแนกตามระดบัต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้ง 
2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขท่ีแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ทั้ง 4 ดา้น 
และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ดา้นการท างาน ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นเศรษฐกิจ มีความ
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แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างพนักงานปฏิบัติการระดับ 2–4 มีความสุข
มากกว่ากลุ่มตวัอย่างพนักงานปฏิบติัการระดับ 5 ข้ึนไป ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขดา้น
สวสัดิการ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(ตารางท่ี 4.29) 

ตารางที ่4.29 ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดั
ล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง  

ตัวช้ีวัดความสุข 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ  2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลี่ย 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลี่ย 
ล า 
ดับ 

ด้านเศรษฐกจิ 
3.69 
(มาก) 

4 
3.59 
(มาก) 

4 
2.052** 
(0.040) 

1. รายไดท่ี้ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณ
งาน 

(4.03) 
(มาก) 

(1) (4.11) 
(มาก) 

(1) -0.808 
(0.420) 

2. ภาระหน้ีสินท่ีมีไม่กระทบต่อรายได้
ในแต่ละเดือน 

(3.83) 
(มาก) 

(2) (3.18) 
(ปานกลาง) 

(5) 5.029*** 
(0.000) 

3. การมีเงินเหลอืไวส้ าหรับเก็บออมใน
แต่ละเดือน 

(3.71) 
(มาก) 

(3) (3.36) 
(ปานกลาง) 

(4) 3.334*** 
(0.001) 

4. การข้ึนเงินเดือนประจ าปีมีความ
เหมาะสม 

(3.59) 
(มาก) 

(4) (3.56) 
(มาก) 

(3) 0.458 
(0.648) 

5. การครอบครองท่ีอยู่อาศยั (3.29) 
(ปานกลาง) 

(5) (3.75) 
(มาก) 

(2) -5.717*** 
(0.000) 

ด้านการท างาน 
4.58 

(มากท่ีสุด) 
1 

3.92 
(มาก) 

1 
18.718*** 

(0.000) 
1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานมีความ

ปลอดภยั 
(4.42) 
(มาก) 

(5) (4.08) 
(มาก) 

(2) 3.727*** 
(0.000) 

2. การมีความปลอดภยัในการท างาน (4.63) 
(มากท่ีสุด) 

(3) (4.28) 
(มาก) 

(1) 4.875*** 
(0.000) 

3. การมีหวัหนา้งานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ (4.79) 
(มากท่ีสุด) 

(1) (4.00) 
(มาก) 

(3) 14.942*** 
(0.000) 

4. การไดรั้บความไวว้างใจในการ
ท างาน 

(4.71) 
(มากท่ีสุด) 

(2) (3.87) 
(มาก) 

(4) 8.426*** 
(0.000) 
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ตารางที ่4.29 ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดั
ล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดความสุข 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ  2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลี่ย 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลี่ย 
ล า 
ดับ 

5. การมีโอกาสในการพฒันาเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

(4.39) 
(มาก) 

(6) (3.48) 
(ปานกลาง) 

(6) 11.009*** 
(0.000) 

6. การมีกิจกรรมและความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัเพ่ือนร่วมงาน 

(4.56) 
(มากท่ีสุด) 

(4) (3.79) 
(มาก) 

(5) 8.237*** 
(0.000) 

ด้านสุขภาพอนามัย 
4.06 
(มาก) 

2 
3.77 
(มาก) 

2 
5.496*** 
(0.000) 

1. การไม่มีโรคประจ าตวั (4.47) 
(มาก) 

(1) (3.80) 
(มาก) 

(3) 7.693*** 
(0.000) 

2. ความไม่เจบ็ป่วยจากการท างาน (4.36) 
(มาก) 

(2) (3.93) 
(มาก) 

(2) 3.289*** 
(0.001) 

3. การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ (3.64) 
(มาก) 

(5) (3.62) 
(มาก) 

(4) 0.154 
(0.878) 

4. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ (3.97) 
(มาก) 

(3) (3.39) 
(ปานกลาง) 

(5) 6.025*** 
(0.000) 

5. การไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี (3.86) 
(มาก) 

(4) (4.08) 
(มาก) 

(1) -1.854* 
(0.065) 

ด้านสวัสดิการ 
3.75 
(มาก) 

3 
3.69 

(มาก) 
3 

1.451 
(0.147) 

1. การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี (3.83) 
(มาก) 

(7) (3.88) 
(มาก) 

(6) -0.330 
(0.742) 

2. การไดรั้บเงินกูใ้นกรณีจ าเป็น (3.22) 
(ปานกลาง) 

(11) (3.21) 
(ปานกลาง) 

(12) -0.662 
(0.508) 

3. การไดรั้บค่าเช่าบา้นพนกังาน (2.62) 
(ปานกลาง) 

(14) (2.39) 
(นอ้ย) 

(14) 1.195 
(0.233) 

4. การไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้ง
ในและต่างประเทศ 

(3.71) 
(มาก) 

(10) (3.51) 
(มาก) 

(10) 1.136 
(0.257) 
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ตารางที ่4.29 ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดั
ล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดความสุข 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ  2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลี่ย 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลี่ย 
ล า 
ดับ 

5. การไดรั้บเงินโบนสั (4.10) 
(มาก) 

(4) (4.10) 
(มาก) 

(4) 0.034 
(0.973) 

6. การไดรั้บค่าล่วงเวลา (3.08) 
(ปานกลาง) 

(13) (2.86) 
(ปานกลาง) 

(13) 1.232 
(0.219) 

7. การไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษ (ส าหรับผู ้
ท  างานกะ) 

(3.95) 
(มาก) 

(6) (3.67) 
(มาก) 

(9) 1.408 
(0.160) 

8. การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (4.47) 
(มาก) 

(1) (4.40) 
(มาก) 

(1) 0.775 
(0.439) 

9. การไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตรและค่า
คลอดบุตร 

(3.83) 
(มาก) 

(7) (3.84) 
(มาก) 

(7) -0.045 
(0.964) 

10. การไดรั้บเคร่ืองแบบการแต่งกายท่ี
เหมาะสม 

(3.73) 
(มาก) 

(9) (3.77) 
(มาก) 

(8) -0.338 
(0.736) 

11. การไดรั้บบริการรถบริการ/รถ
นกัเรียน 

(3.99) 
(มาก) 

(5) (3.93) 
(มาก) 

(5) -0.420 
(0.675) 

12. การไดรั้บเงินยงัชีพค่าไฟฟ้า (3.18) 
(ปานกลาง) 

(12) (3.43) 
(ปานกลาง) 

(11) -1.320 
(0.188) 

13. การไดรั้บคา่รักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของรัฐ, เอกชน, 
คลินิก ของบิดา, มารดา, คู่สมรส 
และบุตร 

(4.31) 
(มาก) 

(3) (4.29) 
(มาก) 

(3) 0.271 
(0.787) 

14. การมีวนัหยุดตามเทศกาล และ
วนัหยุดพกัผอ่นประจ าปี 

(4.44) 
(มาก) 

(2) 
 

(4.39) 
(มาก) 

(2) 
 

0.447 
(0.641) 

รวม 
3.94 
(มาก) 

 3.75 
(มาก) 

 7.480*** 
(0.000) 

หมายเหตุ * , ** , *** คือมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.1 , 0.05 , 0.01 
ที่มา: จากการศึกษา 
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 4.3.3 ระดับความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ

ไทยแม่เมาะ จ าแนกตามลกัษณะการปฏบิัตงิาน 

  การศึกษาระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอยา่งพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ จ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน ระหว่างกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัเหมือง
แม่เมาะกบักลุ่มตวัอยา่งพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 

  1. กลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัเหมอืงแม่เมาะ 

 การศึกษาระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ พนักงานท่ี
ท างานแบบเป็นกะและพนกังานท่ีท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) ซ่ึงผลการศึกษามี
ดงัน้ีคือ 

ก) กลุ่มตวัอย่างพนักงานที่ท างานแบบเป็นกะ 
เมื่อพิจารณาระดบัความสุขของกลุ่มตวัอยา่งพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ ท่ีท างาน

แบบเป็นกะ พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 3.40 (ระดบัปานกลาง)  และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 
ไดแ้ก่ ด้านสุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.72 (ระดับมาก) ประกอบด้วย การไม่มีโรคประจ าตัว  
ความไม่เจ็บป่วยจากการท างาน  และการไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี เป็นตน้  ล  าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นการ
ท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.42 (ระดบัปานกลาง) ประกอบดว้ย อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานมีความ
ปลอดภยั  การมีกิจกรรมและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน  และการมีความปลอดภัยในการ
ท างาน เป็นต้น  และล าดับ 3 ได้แก่ ด้านสวัสดิการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.38 (ระดับปานกลาง) 
ประกอบด้วย การได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ (ส าหรับผู ้ท  างานกะ)  การได้รับค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของรัฐ,เอกชน,คลินิก ของบิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตร  และการมีวนัหยดุตามเทศกาล
และวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี เป็นตน้ 

ข) กลุ่มตวัอย่างพนักงานที่ท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) 
เมื่อพิจารณาระดบัความสุขของกลุ่มตวัอยา่งพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ ท่ีท างาน

ในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 3.33 (ระดบัปานกลาง)  
และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.75 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย 
การไม่มีโรคประจ าตวั  ความไม่เจ็บป่วยจากการท างาน  และการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ เป็นตน้  
ล  าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.43 (ระดบัปานกลาง) ประกอบดว้ย การมีกิจกรรมและ
ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพื่อนร่วมงาน  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานมีความปลอดภยั  และการไดรั้บความ
ไวว้างใจในการท างาน เป็นตน้  และล าดบั 3 ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.19 (ระดบัปาน
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กลาง) ประกอบด้วย การไดรั้บค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ,เอกชน,คลินิก ของบิดา
มารดา,คู่สมรสและบุตร  การมีวนัหยุดตามเทศกาลและวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี   และการไดรั้บ
บริการรถบริการ/รถนกัเรียน 

เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสุขของกลุ่ม
ตัวอย่างพนักงานสังกัดเหมืองแม่เมาะ  จ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
พนกังานทั้ง 2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขท่ีแตกต่างท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 ทั้ง 4 ดา้น และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นสวสัดิการ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01 โดยกลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีท างานแบบเป็นกะมีความสุขมากกว่ากลุ่มตวัอย่าง
พนกังานท่ีท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์)  ส่วนท่ีเหลืออีก 3 ดา้น มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 4.30) 

ตารางที ่4.30 ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ จงัหวดั

ล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน  

ตวัช้ีวดัความสุข 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ  2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ด้านเศรษฐกิจ 
3.12 

(ปานกลาง) 
4 

3.19 
(ปานกลาง) 

3 
-0.199 
(0.842) 

1. รายไดท้ี่ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน (3.24) 
(ปานกลาง) 

(2) (3.32) 
(ปานกลาง) 

(2) 0.072 
(0.943) 

2. ภาระหน้ีสินที่มีไม่กระทบต่อรายไดใ้น
แต่ละเดือน 

(3.00) 
(ปานกลาง) 

(4) (3.00) 
(ปานกลาง) 

(4) 0.000 
(1.000) 

3. การมีเงินเหลือไวส้ าหรับเก็บออมในแต่
ละเดือน 

(2.89) 
(ปานกลาง) 

(5) (2.94) 
(ปานกลาง) 

(5) -0.192 
(0.848) 

4. การขึ้นเงินเดือนประจ าปีมีความ
เหมาะสม 

(3.33) 
(ปานกลาง) 

(1) (3.32) 
(ปานกลาง) 

(2) 0.069 
(0.945) 

5. การครอบครองที่อยูอ่าศยั (3.16) 
(ปานกลาง) 

(3) (3.39) 
(ปานกลาง) 

(1) -0.309 
(0.758) 
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ตารางที ่4.30 ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ จงัหวดั

ล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัความสุข 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ  2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ด้านการท างาน 
3.42 

(ปานกลาง) 
2 

3.43 
(ปานกลาง) 

2 
-0.434 
(0.665) 

1. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการท างานมีความ
ปลอดภยั 

(3.56) 
(มาก) 

(1) (3.58) 
(มาก) 

(2) -0.126 
(0.900) 

2. การมีความปลอดภยัในการท างาน (3.46) 
(ปานกลาง) 

(3) (3.35) 
(ปานกลาง) 

(5) -0.098 
(0.922) 

3. การมีหัวหน้างานที่คอยดูแลเอาใจใส่ (3.22) 
(ปานกลาง) 

(6) (3.26) 
(ปานกลาง) 

(6) -0.117 
(0.907) 

4. การไดรั้บความไวว้างใจในการท างาน (3.44) 
(ปานกลาง) 

(4) (3.39) 
(ปานกลาง) 

(3) -0.228 
(0.820) 

5. การมีโอกาสในการพฒันาเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

(3.33) 
(ปานกลาง) 

(5) (3.39) 
(ปานกลาง) 

(3) -0.244 
(0.807) 

6. การมีกิจกรรมและความสัมพนัธ์ที่ดีกบั
เพื่อนร่วมงาน 

(3.35) 
(ปานกลาง) 

(2) (3.61) 
(มาก) 

(1) -0.288 
(0.773) 

ด้านสุขภาพอนามัย 
3.72 
(มาก) 

1 
3.75 
(มาก) 

1 
-0.236 
(0.814) 

1. การไม่มีโรคประจ าตวั (4.11) 
(มาก) 

(1) (4.13) 
(มาก) 

(1) -0.132 
(0.895) 

2. ความไม่เจบ็ป่วยจากการท างาน (4.05) 
(มาก) 

(2) (4.09) 
(มาก) 

(2) -0.075 
(0.940) 

3. การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ (3.33) 
(ปานกลาง) 

(5) (3.35) 
(ปานกลาง) 

(5) -0.124 
(0.901) 

4. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ (3.56) 
(มาก) 

(3) (3.61) 
(มาก) 

(3) -0.288 
(0.773) 

5. การไม่ดื่มสุราหรือสูบบุหร่ี (3.56) 
(มาก) 

(3) (3.55) 
(มาก) 

(4) 0.033 
(0.974) 
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ตารางที ่4.30 ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ จงัหวดั

ล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัความสุข 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ  2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ด้านสวัสดิการ 
3.38 

(ปานกลาง) 
3 

3.19 
(ปานกลาง) 

3 
3.338*** 
(0.001) 

1. การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี (3.39) 
(ปานกลาง) 

(6) (3.39) 
(ปานกลาง) 

(5) 0.009 
(0.993) 

2. การไดรั้บเงินกูใ้นกรณีจ าเป็น (3.22) 
(ปานกลาง) 

(8) (3.26) 
(ปานกลาง) 

(6) -0.212 
(0.832) 

3. การไดรั้บค่าเช่าบา้นพนักงาน (2.56) 
(ปานกลาง) 

(14) (2.56) 
(ปานกลาง) 

(13) -0.041 
(0.968) 

4. การไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งใน
และต่างประเทศ 

(3.11) 
(ปานกลาง) 

(10) (3.06) 
(ปานกลาง) 

(10) 0.222 
(0.825) 

5. การไดรั้บเงินโบนัส (3.22) 
(ปานกลาง) 

(8) (3.19) 
(ปานกลาง) 

(8) 0.154 
(0.878) 

6. การไดรั้บค่าล่วงเวลา (2.89) 
(ปานกลาง) 

(13) (2.84) 
(ปานกลาง) 

(12) 0.224 
(0.823) 

7. การไดรั้บเงินเพิ่มพิเศษ (ส าหรับผู ้
ท  างานกะ) 

(4.56) 
(มากที่สุด) 

(1) (1.90) 
(น้อย) 

(14) 15.906*** 
(0.000) 

8. การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (3.56) 
(มาก) 

(5) (3.58) 
(มาก) 

(4) -0.143 
(0.886) 

9. การไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตรและค่า
คลอดบุตร 

(3.11) 
(ปานกลาง) 

(10) 
 

(3.10) 
(ปานกลาง) 

(9) 
 

0.078 
(0.938) 

10. การไดรั้บเคร่ืองแบบการแต่งกายที่
เหมาะสม 

(3.11) 
(ปานกลาง) 

(10) (3.06) 
(ปานกลาง) 

(10) 0.255 
(0.799) 

11. การไดรั้บบริการรถบริการ/รถนกัเรียน (3.67) 
(มาก) 

(4) (3.71) 
(มาก) 

(3) -0.197 
(0.844) 

12. การไดรั้บเงินยงัชีพค่าไฟฟ้า (3.33) 
(ปานกลาง) 

(7) (3.24) 
(ปานกลาง) 

(7) 0.370 
(0.712) 
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ตารางที ่4.30 ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ จงัหวดั

ล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัความสุข 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ  2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

13. การไดรั้บค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของรัฐ, เอกชน, คลินิก 
ของบิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร 

(3.89) 
(มาก) 

(2) (3.94) 
(มาก) 

(1) -0.231 
(0.817) 

14. การมีวนัหยุดตามเทศกาล และวนัหยุด
พกัผอ่นประจ าปี 

(3.78) 
(มาก) 

(3) (3.77) 
(มาก) 

(2) 0.017 
(0.986) 

รวม 
3.41 

(ปานกลาง) 
 

3.33 
(ปานกลาง) 

 1.961** 
(0.050) 

หมายเหตุ * , ** , *** คือมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.1 , 0.05 , 0.01 
ที่มา: จากการศึกษา 

2.  กลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
การศึกษาระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ พนักงานท่ี
ท างานแบบเป็นกะและพนกังานท่ีท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) ซ่ึงผลการศึกษามี
ดงัน้ีคือ 

ก) กลุ่มตวัอย่างพนักงานที่ท างานแบบเป็นกะ 
เมื่อพิจารณาระดบัความสุขของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ี

ท างานแบบเป็นกะ พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 3.85 (ระดบัมาก)  และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 
ไดแ้ก่ ด้านการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.28 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การมีความปลอดภัยในการ
ท างาน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานมีความปลอดภยั  และการมีหวัหนา้งานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ เป็นตน้  
ล  าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.92 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การไม่มีโรค
ประจ าตวั  ความไม่เจ็บป่วยจากการท างาน  และการไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี เป็นต้น  และล าดบั 3 
ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.71 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ  การมีวนัหยดุตามเทศกาลและวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี  และการไดรั้บค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของรัฐ,เอกชน,คลินิก ของบิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตร เป็นตน้ 
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ข) กลุ่มตวัอย่างพนักงานที่ท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) 
เมื่อพิจารณาระดบัความสุขของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ี

ท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 3.84 (ระดบัมาก)  
และความสุขท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.18 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย การ
มีความปลอดภยัในการท างาน  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานมีความปลอดภยั  การมีหัวหน้างานท่ีคอย
ดูแลเอาใจใส่  และการไดรั้บความไวว้างใจในการท างาน เป็นตน้  ล  าดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั 
มีคะแนนเฉล่ีย 3.89 (ระดบัมาก) ประกอบดว้ย ความไม่เจ็บป่วยจากการท างาน  การไม่มีโรคประจ าตวั  
และการไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี เป็นต้น  และล าดับ 3 ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ มีคะแนนเฉล่ีย  3.75 
(ระดับมาก) ประกอบดว้ย การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  การมีวนัหยุดตามเทศกาลและ
วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี  และการไดรั้บค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ,เอกชน,คลินิก ของ
บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตร เป็นตน้ 

เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของระดบัความสุขของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดั
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้ง 2 กลุ่มใน
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั  และเมื่อพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นการท างาน มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความสุขท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีท างาน
แบบเป็นกะมีความสุขในการท างานมากกว่ากลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีท างานในทุกวนัท าการของ
ราชการ (จนัทร์-ศุกร์)  ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขอีก 3 ดา้น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 4.31) 
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ตารางที่ 4.31   ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดั
ล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน 

ตวัช้ีวดัความสุข 

พนักงานที่ท างาน
แบบเป็นกะ 

พนักงานที่ทุกวนั
ราชการ (จ-ศ) ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ด้านเศรษฐกจิ 
3.66 
(มาก) 

4 
3.61 
(มาก) 

4 
0.938 
(0.348) 

1. รายไดท่ี้ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณ
งาน 

(4.09) 
(มาก) 

(1) (4.05) 
(มาก) 

(1) 0.356 
(0.722) 

2. ภาระหน้ีสินท่ีมีไม่กระทบต่อ
รายไดใ้นแต่ละเดือน 

(3.55) 
(มาก) 

(3) (3.40) 
(ปานกลาง) 

(5) 1.042 
(0.298) 

3. การมีเงินเหลือไวส้ าหรับเก็บออม
ในแต่ละเดือน 

(3.55) 
(มาก) 

(3) (3.50) 
(ปานกลาง) 

(4) 0.440 
(0.660) 

4. การข้ึนเงินเดือนประจ าปีมีความ
เหมาะสม 

(3.59) 
(มาก) 

(2) (3.55) 
(มาก) 

(2) 0.454 
(0.650) 

5. การครอบครองท่ีอยูอ่าศยั (3.51) 
(มาก) 

(5) (3.55) 
(มาก) 

(2) -0.407 
(0.684) 

ด้านการท างาน 
4.28 
(มาก) 1 

4.18 
(ปาน
กลาง) 

1 
2.223** 
(0.026) 

1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานมีความ
ปลอดภยั 

(4.41) 
(มาก) 

(2) (4.34) 
(มาก) 

(2) 0.965 
(0.335) 

2. การมีความปลอดภยัในการท างาน (4.48) 
(มาก) 

(1) (4.40) 
(มาก) 

(1) 0.950 
(0.343) 

3. การมีหวัหนา้งานท่ีคอยดูแลเอาใจ
ใส่ 

(4.33) 
(มาก) 

(3) (4.20) 
(มาก) 

(3) 1.027 
(0.305) 

4. การไดรั้บความไวว้างใจในการ
ท างาน 

(4.28) 
(มาก) 

(4) (4.20) 
(มาก) 

(3) 0.757 
(0.450) 
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ตารางที่ 4.31   ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดั
ล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดความสุข 

พนักงานที่ท างาน
แบบเป็นกะ 

พนักงานที่ทุกวัน
ราชการ (จ-ศ) ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลี่ย 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลี่ย 
ล า 
ดับ 

5. การมีโอกาสในการพฒันาเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

(3.96) 
(มาก) 

(6) (3.85) 
(มาก) 

(6) 1.042 
(0.298) 

6. การมีกิจกรรมและความสัมพนัธ์ที่ดีกบั
เพื่อนร่วมงาน 

(4.20) 
(มาก) 

(5) (4.10) 
(มาก) 

(5) 0.888 
(0.375) 

ด้านสุขภาพอนามัย 
3.92 
(มาก) 

2 
3.89 
(มาก) 

2 
0.623 
(0.533) 

1. การไม่มีโรคประจ าตวั (4.15) 
(มาก) 

(1) (4.10) 
(มาก) 

(2) 0.484 
(0.629) 

2. ความไม่เจบ็ป่วยจากการท างาน (4.14) 
(มาก) 

(2) (4.15) 
(มาก) 

(1) -0.090 
(0.928) 

3. การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ (3.65) 
(มาก) 

(5) (3.60) 
(มาก) 

(5) 0.347 
(0.729) 

4. การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ (3.69) 
(มาก) 

(4) (3.65) 
(มาก) 

(4) 0.347 
(0.729) 

5. การไม่ดื่มสุราหรือสูบบุหร่ี (3.99) 
(มาก) 

(3) (3.95) 
(มาก) 

(3) 0.300 
(0.764) 

ด้านสวัสดิการ 
3.71 
(มาก) 

3 
3.75 
(มาก) 

3 
-0.850 
(0.396) 

1. การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี (3.80) 
(มาก) 

(7) (3.96) 
(มาก) 

(6) -1.089 
(0.277) 

2. การไดรั้บเงินกูใ้นกรณีจ าเป็น (3.25) 
 (ปานกลาง) 

(12) (3.30) 
(ปานกลาง) 

(11) -0.286 
(0.775) 

3. การไดรั้บค่าเช่าบา้นพนักงาน (2.48) 
(น้อย) 

(14) (2.55) 
(ปานกลาง) 

(14) -0.361 
(0.718) 

4. การไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งใน
และต่างประเทศ 

(3.59) 
(มาก) 

(10) (3.64) 
(มาก) 

(10) -0.230 
(0.819) 
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ตารางที่ 4.31   ระดบัความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดั
ล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัความสุข 

พนักงานที่ท างานแบบ
เป็นกะ 

พนักงานที่ทุกวัน
ราชการ (จ-ศ) ค่า t 

(p-value) ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

5. การไดรั้บเงินโบนสั (4.10) 
(มาก) 

(4) (4.10) 
(มาก) 

(4) 0.000 
(1.000) 

6. การไดรั้บค่าล่วงเวลา (2.95) 
(ปานกลาง) 

(13) (3.00) 
(ปานกลาง) 

(13) -0.269 
(0.788) 

7. การไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษ (ส าหรับผู ้
ท  างานกะ) 

(3.73) 
(มาก) 

(9) (3.98) 
(มาก) 

(5) -1.197 
(0.233) 

8. การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (4.43) 
(มาก) 

(1) (4.45) 
(มาก) 

(1) -0.283 
(0.777) 

9.  การไดรั้บเงินช่วยเหลอืบุตรและค่า
คลอดบุตร 

(3.83) 
(มาก) 

(6) (3.85) 
(มาก) 

(8) -0.191 
(0.849) 

10. การไดรั้บเคร่ืองแบบการแต่งกายท่ี
เหมาะสม 

(3.76) 
(มาก) 

(8) (3.73) 
(มาก) 

(9) 0.287 
(0.774) 

11. การไดรั้บบริการรถบริการ/รถ
นกัเรียน 

(3.96) 
(มาก) 

(5) (3.96) 
(มาก) 

(16) -0.038 
(0.970) 

12. การไดรั้บเงินยงัชีพค่าไฟฟ้า (3.34) 
 (ปานกลาง) 

(11) (3.24) 
(ปานกลาง) 

(12) 0.514 
(0.608) 

13. การไดรั้บคา่รักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของรัฐ, เอกชน, 
คลินิก ของบิดา, มารดา, คู่สมรส 
และบุตร 

(4.30) 
(มาก) 

(3) (4.30) 
(มาก) 

(3) 0.000 
(1.000) 

14. การมีวนัหยุดตามเทศกาล และ
วนัหยุดพกัผอ่นประจ าปี 

(4.41) 
(มาก) 

(2) (4.43) 
(มาก) 

(2) -0.116 
(0.907) 

รวม 
3.85 
(มาก) 

 
3.84 
(มาก) 

 0.500 
(0.617) 

หมายเหตุ * , ** , *** คือมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.1 , 0.05 , 0.01 
ที่มา: จากการศึกษา 
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4.4 ปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 

การศึกษาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอยา่งพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่
เมาะ โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นว่ามีความสุข ในระดบัใด โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด ให ้5 คะแนน นอ้ยท่ีสุดให้ 1 คะแนน แลว้น าคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย ซ่ึงสามารถน าเสนอผล
การศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยแม่เมาะในภาพรวม 2) ปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง และ 3) ปัญหาในการท างานของกลุ่ม
ตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ  จ  าแนกตามลกัษณะการท างาน 
นอกจากนั้นยงัท าการทดสอบความแตกต่างของระดบัความสุขโดยใชส้ถิติค่า t (t-test) ซ่ึงผลการศึกษา
มีดงัน้ีคือ  

 4.4.1 ปัญหาในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ ในภาพรวม 

ภาพรวมของปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะทั้งหมด พบว่า มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.54 (ระดบัปานกลาง)  และปัญหาท่ีเป็น
ล าดับ 1ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผูบ้ริหารอยู่ในระดับต ่า มีคะแนนเฉล่ีย 2.86 (ระดับปานกลาง) 
รองลงมาไดแ้ก่ งานท่ีท าไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา  และการเติบโตและความกา้วหน้าทางสายงาน
อยูใ่นระดบัต ่า มีคะแนนเฉล่ีย 2.83 และ 2.72 ตามล าดบั (ระดบัปานกลาง)   

เมื่อพิจารณาตามสงักดั พบว่า ปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัเหมือง
แม่เมาะ มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 2.90 (ระดับปานกลาง)  และปัญหาท่ีเป็นล าดับ 1 ได้แก่ 
ความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัต ่า มีคะแนนเฉล่ีย 3.48 (ระดบัปานกลาง) รองลงมาไดแ้ก่ งานท่ี
ท าไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา  และรายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งน้อย มีคะแนนเฉล่ีย 3.33 และ 3.18 
ตามล าดบั (ระดบัปานกลาง) 

เมื่อพิจารณาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พบว่า 
มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 2.30 (ระดับน้อย)  และปัญหาท่ีเป็นล าดับ 1 ได้แก่ การเติบโตและ
ความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า มีคะแนนเฉล่ีย 2.58 (ระดบัปานกลาง) รองลงมาไดแ้ก่ งานท่ี
ท าไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา  และความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารอยู่ในระดบัต ่า มีคะแนนเฉล่ีย 2.49 
และ 2.45 ตามล าดบั (ระดบันอ้ย) 

เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการท างานของกลุ่ม
ตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จ  าแนกตามสงักดั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขท่ีแตกต่างท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 และ
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เมื่อพิจารณาแต่ละปัญหา พบว่า เร่ืองรายได้ท่ีได้รับค่อนข้างน้อย   งานท่ีท าไม่เหมาะสมกับวุฒิ
การศึกษา  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารอยู่ในระดบัต ่า  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดบัต ่า  
และ การเติบโตและความก้าวหน้าทางสายงานอยู่ในระดับต ่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยกลุ่มตวัอย่างสังกดัเหมืองแม่เมาะมีปัญหามากกว่ากลุ่มตวัอย่างสังกดั
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ส่วนเร่ืองการมีปัญหาทางดา้นสุขภาพนั้น มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 โดยกลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะมีปัญหามากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดั
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  แต่ในหัวขอ้สวสัดิการท่ีไดรั้บค่อนขา้งน้อย มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 4.32) 

ตารางที่ 4.32 ปัญหาในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ  จังหวัดล  าปาง   

ปัญหาในการท างาน 

เหมืองแม่เมาะ 
(n=160) 

โรงไฟฟ้า 
แม่เมาะ (n=240) 

รวม 
ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉล่ีย 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉล่ีย 
ล า 
ดับ 

ค่าเฉล่ีย 
ล า 
ดับ 

1. รายไดท้ี่ไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย 3.18 
(ปานกลาง) 

3 2.01 
(นอ้ย) 

7 2.48 
(นอ้ย) 

4 10.969*** 
(0.000) 

2. สวัสดิการที่ได้รับค่อนข้าง
นอ้ย 

2.45 
(นอ้ย) 

6 2.36 
(นอ้ย) 

4 2.40 
(นอ้ย) 

5 0.991 
(0.322) 

3. งานที่ท  าไม่เหมาะสมกบัวุฒิ
การศึกษา 

3.33 
(ปานกลาง) 

2 2.49 
(นอ้ย) 

2 2.83 
(ปานกลาง) 

2 7.260*** 
(0.000) 

4. ความสัมพันธ์กับผู ้บริหาร
อยูใ่นระดบัต ่า 

3.48 
(ปานกลาง) 

1 2.45 
(นอ้ย) 

3 2.86 
(ปานกลาง) 

1 9.559*** 
(0.000) 

5. คว ามสั มพัน ธ์ กับ เ พื่ อ น
ร่วมงานอยูใ่นระดบัต ่า 

2.65 
(ปานกลาง) 

5 2.13 
(นอ้ย) 

6 2.34 
(นอ้ย) 

6 4.395*** 
(0.000) 

6. การเติบโตและความกา้ว 
หนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบั
ต ่า  

2.93 
(ปานกลาง) 

4 2.58 
(ปานกลาง) 

1 2.72 
(ปานกลาง) 

3 3.636*** 
(0.000) 

7. การมีปัญหาทางดา้นสุขภาพ 2.28 
( นอ้ย) 

7 2.08 
(นอ้ย) 

5 2.16 
(นอ้ย) 

7 1.841* 
(0.066) 

รวม 
2.90 

(ปานกลาง) 
 

2.30 
(น้อย) 

 
2.54 

(ปานกลาง) 

 14.494*** 
(0.000) 

หมายเหตุ * , ** , *** คือมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.1 , 0.05 , 0.01 
ที่มา: จากการศึกษา 



 

82 

 4.4.2  ปัญหาในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยแม่เมาะ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 

  การศึกษาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง ระหว่างกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัเหมืองแม่เมาะกบักลุ่ม
ตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 

  1.  กลุ่มตัวอย่างสังกดัเหมอืงแม่เมาะ 

การศึกษาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะ จ  าแนกตามระดบั
ต าแหน่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ พนกังานปฏิบติัการระดบั 2–4 และพนักงานปฏิบติัการระดบั 5 
ข้ึนไป ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ีคือ 

ก) กลุ่มตัวอย่างที่มรีะดับต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบัตกิารระดับ 2–4  
เมื่อพิจารณาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างท่ีสงักดัเหมืองแม่เมาะ ท่ีมีระดบั

ต าแหน่งเป็น พนกังานปฏิบติัการระดบั 2–4 พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 2.36 (ระดบัน้อย)  และ
ปัญหาท่ีเป็นล าดับ 1 ได้แก่ รายได้ท่ีได้รับค่อนข้างน้อย มีคะแนนเฉล่ีย 3.36 (ระดบัปานกลาง)  
รองลงมาไดแ้ก่ งานท่ีท าไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.07 (ระดบัปานกลาง)  และ
ล าดบัต่อมา คือ สวสัดิการท่ีไดรั้บค่อนขา้งน้อย  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารอยู่ในระดบัต ่า  และการ
เติบโตและความกา้วหน้าทางสายงานอยู่ในระดับต ่า มีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัคือ 2.36 (ระดบัน้อย) 
ตามล าดบั  

ข) กลุ่มตัวอย่างที่มรีะดับต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบัตกิารระดับ 5 ขึน้ไป 
เมื่อพิจารณาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างท่ีสงักดัเหมืองแม่เมาะ ท่ีมีระดบั

ต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 3.19 (ระดบัปาน
กลาง)  และปัญหาท่ีเป็นล าดบั 1ไดแ้ก่ การเติบโตและความกา้วหน้าทางสายงานอยู่ในระดบัต ่า มี
คะแนนเฉล่ีย 3.85 (ระดับมาก)  รองลงมาได้แก่ งานท่ีท าไม่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา  และ
ความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัต ่า มีคะแนนเฉล่ีย 3.69 และ3.62 ตามล าดบั (ระดบัมาก) 

เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการท างานของ
กลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะ จ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม 
ในภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขท่ีแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 และเมื่อพิจารณา
แต่ละปัญหา พบว่า ในเร่ืองรายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 โดยกลุ่มตวัอย่างพนักงานปฏิบติัการระดบั 2–4 มีปัญหาในการท างานมากกว่ากลุ่มตวัอย่าง
พนักงานปฏิบัติการระดับ 5 ข้ึนไป  ส่วนในปัญหาด้านงานท่ีท าไม่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา  
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ความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัต ่า  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดบัต ่า  การเติบโต
และความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า  และการมีปัญหาทางดา้นสุขภาพนั้น มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยกลุ่มตวัอย่างพนกังานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป มีปัญหาในการ
ท างานมากกว่ากลุ่มตวัอย่างพนกังานปฏิบติัการระดบั 2–4  แต่ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในหัวขอ้
สวสัดิการท่ีไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 4.33) 

ตารางที่ 4.33 ปัญหาในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานสังก ัดเหมืองแม่เมาะ  จังหว ัด
ล  าปาง จ  าแนกตามระดับต าแหน่ง   

ปัญหาในการท างาน 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

1. รายไดท้ี่ไดรั้บค่อนขา้งน้อย 
3.36 

 (ปานกลาง) 
1 2.69 

(ปานกลาง) 
6 3.543*** 

(0.001) 

2. สวสัดิการที่ไดรั้บค่อนขา้งน้อย 
2.36 

(น้อย) 
3 2.50 

(น้อย) 
7 -0.792 

(0.432) 
3. งานที่ท  าไม่เหมาะสมกบัวฒิุการศึกษา 3.07 

 (ปานกลาง) 
2 3.69 

(มาก) 
2 -4.349*** 

(0.000) 
4. ความสัมพนัธ์กับผูบ้ริหารอยู่ในระดบั

ต ่า 
2.36 

(น้อย) 
3 3.62 

(มาก) 
3 -6.684*** 

(0.000) 
5. ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ใน

ระดบัต ่า 
1.71 

(น้อย) 
6 3.15 

(ปานกลาง) 
4 -9.305*** 

(0.000) 
6. การเติบโตและความก้าวหน้าทางสาย

งานอยู่ในระดบัต ่า  
2.36 

(น้อย) 
3 3.85 

(มาก) 
1 -13.503*** 

(0.000) 

7. การมีปัญหาทางดา้นสุขภาพ 
1.29 

(น้อยที่สุด) 
7 2.81 

(ปานกลาง) 
5 -12.781*** 

(0.000) 
รวม 2.36 

(น้อย) 
 

3.19 
(ปานกลาง) 

 -12.532*** 
(0.000) 

หมายเหตุ * , ** , *** คือมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.1 , 0.05 , 0.01 
ที่มา: จากการศึกษา 
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2.  กลุ่มตัวอย่างที่สังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

การศึกษาปัญหาในการท างานในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ เมื่อจ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ พนกังานปฏิบติัการระดบั 2–4 และ
พนกังานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ีคือ 

ก) กลุ่มตัวอย่างที่มรีะดับต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบัตกิารระดับ 2–4  
เมื่อพิจารณาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

ท่ีมรีะดบัต าแหน่งเป็น พนกังานปฏิบติัการระดบั 2–4 พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 2.29 (ระดบั
น้อย)  และปัญหาท่ีเป็นล าดบั 1ไดแ้ก่ รายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งน้อย มีคะแนนเฉล่ีย 2.58 (ระดบัปาน
กลาง)  รองลงมาไดแ้ก่ การเติบโตและความกา้วหน้าทางสายงานอยู่ในระดบัต ่า  และงานท่ีท าไม่
เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 2.47 และ 2.46 ตามล าดบั (ระดบันอ้ย) 

ข) กลุ่มตัวอย่างที่มรีะดับต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบัตกิารระดับ 5 ขึน้ไป 
เมื่อพิจารณาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

ท่ีมีระดับต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 2.31 
(ระดบันอ้ย)  และปัญหาท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ รายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งน้อย มีคะแนนเฉล่ีย 2.59 (ระดบั
ปานกลาง)  รองลงมาไดแ้ก่ การเติบโตและความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า  และงานท่ีท าไม่
เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 2.52 (ระดบัปานกลาง) และ 2.44 (ระดบันอ้ย) ตามล าดบั 

เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการท างานของ
กลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกัดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ  าแนกตามระดับต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
พนกังานทั้ง 2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 4.34)   
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ตารางที่ 4.34  ปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง 

เมื่อจ  าแนกตามระดบัต าแหน่ง 

ปัญหาในการท างาน 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 2 – 4 

พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ 5 ขึน้ไป ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

1. รายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย 2.58 
(ปานกลาง) 

1 2.59 
 (ปานกลาง) 

1 -0.126 
(0.900) 

2. สวสัดิการท่ีไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย 2.34 
(ปานกลาง) 

4 2.38 
(นอ้ย) 

4 -0.316 
(0.752) 

3. ง า น ท่ี ท า ไ ม่ เ ห ม า ะ ส มกั บ วุ ฒิ
การศึกษา 

2.46 
(นอ้ย) 

3 2.44 
(นอ้ย) 

3 0.104 
(0.917) 

4. ความสัมพัน ธ์กับผู ้บริหารอยู่ ใน
ระดบัต ่า 

2.01 
(นอ้ย) 

7 2.01 
(นอ้ย) 

7 0.002 
(0.998) 

5. ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานอยู่ใน
ระดบัต ่า 

2.13 
(นอ้ย) 

5 2.14 
(นอ้ย) 

5 -0.081 
(0.935) 

6. การเติบโตและความกา้วหนา้ทางสาย
งานอยู่ในระดบัต ่า  

2.47 
(นอ้ย) 

2 2.52 
(ปานกลาง) 

2 -0.320 
(0.749) 

7. การมีปัญหาทางดา้นสุขภาพ 2.08 
(นอ้ย) 

6 2.09 
(นอ้ย) 

6 -0.116 
(0.908) 

รวม 
2.29 
(น้อย) 

 
2.31 
(น้อย) 

 -0.318 
(0.750) 

หมายเหตุ * , ** , *** คือมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.1 , 0.05 , 0.01 
ที่มา: จากการศึกษา 
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 4.4.3 ปัญหาในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยแม่

เมาะ จ าแนกตามลกัษณะการปฏิบตังิาน 

การศึกษาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ จ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน ระหว่างกลุ่มตวัอย่างสังกดัเหมืองแม่เมาะกบักลุ่ม
ตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 

  1.  กลุ่มตัวอย่างสังกดัเหมอืงแม่เมาะ 

การศึกษาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ จ าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอย่าง
พนกังานท่ีท างานแบบเป็นกะและกลุ่มตวัอย่างพนกังานท่ีท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-
ศุกร์) ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ีคือ 

ก) กลุ่มตัวอย่างที่ท างานแบบเป็นกะ 
เมื่อพิจารณาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างสังกดัเหมืองแม่เมาะ ท่ีท างาน

แบบเป็นกะ พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 2.90 (ระดบัปานกลาง)  และปัญหาท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ 
งานท่ีท าไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.44 (ระดบัปานกลาง)  รองลงมาไดแ้ก่ การ
เติบโตและความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า  และความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารอยู่ในระดบัต ่า มี
คะแนนเฉล่ีย 3.33 และ 3.22 ตามล าดบั (ระดบัปานกลาง) 

ข) กลุ่มตัวอย่างที่ท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) 
เมื่อพิจารณาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างสงักดัเหมืองแม่เมาะ ท่ีท างานใน

ทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 2.89 (ระดบัปานกลาง)  และ
ปัญหาท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ งานท่ีท าไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย  3.48 (ระดบัปาน
กลาง)  รองลงมาไดแ้ก่ การเติบโตและความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า  และความสมัพนัธก์บั
ผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัต ่า มีคะแนนเฉล่ีย 3.32 และ 3.16 ตามล าดบั (ระดบัปานกลาง) 

เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการท างานของ
กลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัเหมืองแม่เมาะ จ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
พนกังานทั้ง 2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 4.35) 
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ตารางที่ 4.35 ปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง เมื่อ

จ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน  

ปัญหาในการท างาน 

พนักงานที่ท างาน
แบบเป็นกะ 

พนักงานที่ทุกวนั
ราชการ (จ-ศ) ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

1. รายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย 2.89 
(ปานกลาง) 

4 2.94 
(ปานกลาง) 

4 -0.242 
(0.809) 

2. สวสัดิการท่ีไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย 2.44 
(นอ้ย) 

6 2.45 
(นอ้ย) 

6 -0.044 
(0.965) 

3. งานท่ีท าไม่เหมาะสมกบัวฒิุ
การศึกษา 

3.44 
(ปานกลาง) 

1 3.48 
(ปานกลาง) 

1 -0.218 
(0.828) 

4. ความสัมพัน ธ์กับผู ้บริหารอยู่ ใน
ระดบัต ่า 

3.22 
(ปานกลาง) 

3 3.16 
(ปานกลาง) 

3 0.281 
(0.779) 

5. ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานอยู่ใน
ระดบัต ่า 

2.67 
(ปานกลาง) 

5 2.65 
(ปานกลาง) 

5 0.100 
(0.921) 

6. การเติบโตและความกา้วหนา้ทางสาย
งานอยู่ในระดบัต ่า  

3.33 
(ปานกลาง) 

2 3.32 
(ปานกลาง) 

2 0.053 
(0.9578) 

7. การมีปัญหาทางดา้นสุขภาพ 2.33 
(นอ้ย) 

7 2.26 
(นอ้ย) 

7 0.347 
(0.729) 

รวม 
2.90 

(ปานกลาง) 
 

2.89 
(ปานกลาง) 

  0.133 
(0.894) 

หมายเหตุ * , ** , *** คือมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.1 , 0.05 , 0.01  
ทีม่า: จากการศึกษา 
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  2.  กลุ่มตัวอย่างสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

การศึกษาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ จ าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอย่าง
พนกังานท่ีท างานแบบเป็นกะและกลุ่มตวัอย่างพนกังานท่ีท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-
ศุกร์) ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ีคือ 

ก) กลุ่มตัวอย่างที่ท างานแบบเป็นกะ 
เมื่อพิจารณาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ีท างาน

แบบเป็นกะ พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 2.31 (ระดบันอ้ย)  และปัญหาท่ีเป็นล าดบั 1 ไดแ้ก่ งาน
ท่ีท าไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 2.59 (ระดบัปานกลาง)  รองลงมาไดแ้ก่ การเติบโต
และความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า  และความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัต ่า มีคะแนน
เฉล่ีย 2.50 และ 2.44 (ระดบันอ้ย) ตามล าดบั  

ข) กลุ่มตัวอย่างที่ท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) 
เมื่อพิจารณาปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ีท างาน

ในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) พบว่า มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 2.29 (ระดบัน้อย)  และ
ปัญหาท่ีเป็นล าดบั 1ไดแ้ก่ งานท่ีท าไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 2.58 (ระดบัปาน
กลาง)  รองลงมาไดแ้ก่ การเติบโตและความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า  และความสมัพนัธก์บั
ผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัต ่า มีคะแนนเฉล่ีย 2.48 และ 2.46 ตามล าดบั (ระดบันอ้ย) 

เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการท างานของ
กลุ่มตวัอย่างสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ  าแนกตามลกัษณะการปฏิบติังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 
ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 4.36) 
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ตารางที่ 4.36 ปัญหาในการท า ง านของก ลุ่มต ัวอย ่างพนัก งานสังก ัด โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
จังหวัดล  าปาง เมื่อจ  าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน   

ปัญหาในการท างาน 

พนักงานที่ท างาน
แบบเป็นกะ 

พนักงานท่ีทุกวนั
ราชการ (จ-ศ) ค่า t 

(p-value) 
ค่าเฉลีย่ 

ล า 
ดับ 

ค่าเฉลีย่ 
ล า 
ดับ 

1. รายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย 2.36 
(นอ้ย) 

4 2.36 
(นอ้ย) 

4 -0.049 
(0.961) 

2. สวสัดิการท่ีไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย 2.02 
(นอ้ย) 

7 1.99 
(นอ้ย) 

7 0.261 
(0.794) 

3. ง า น ท่ี ท า ไ ม่ เ ห ม า ะ ส มกั บ วุ ฒิ
การศึกษา 

2.59 
(ปานกลาง) 

1 2.58 
(ปานกลาง) 

1 0.107 
(0.915) 

4. ความสัมพัน ธ์กับผู ้บริหารอยู่ ใน
ระดบัต ่า 

2.44 
(นอ้ย) 

3 2.46 
(นอ้ย) 

3 0.263 
(0.793) 

5. ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานอยู่ใน
ระดบัต ่า 

2.15 
(นอ้ย) 

5 2.10 
(นอ้ย) 

5 0.313 
(0.754) 

6. การเติบโตและความกา้วหนา้ทางสาย
งานอยู่ในระดบัต ่า  

2.50 
(นอ้ย) 

2 2.48 
(นอ้ย) 

2 -0.246 
(0.806) 

7. การมีปัญหาทางดา้นสุขภาพ 2.09 
(นอ้ย) 

6 2.08 
(นอ้ย) 

6 0.098 
(0.922) 

รวม 
2.31 

(น้อย) 
 

2.29 
(น้อย) 

 0.281 
(0.779) 

หมายเหตุ * , ** , *** คือมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.1 , 0.05 , 0.01 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
 
 


