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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 

จงัหวดัล  าปาง มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการท างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง 2) ศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง และ 3) ศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการท างานของพนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ 

  กลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 39 ปี จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีและต ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีภูมิล  าเนาอยู่ในภาคเหนือ พกั
อาศยัอยูใ่นบา้นส่วนตวั มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน ไม่ไดท้  างาน 2 คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,000-70,000 บาท มีเงินออมเฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มีภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท มีโรคประจ าตวั คือ ไขมนัในเสน้เลือดสูงและความดนัโลหิต ส่วนใหญ่ไม่ออกก าลงักาย 
แต่สูบบุหร่ี และด่ืมแอลกอฮอล ์

  กลุ่มตวัอยา่งพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายเุฉล่ีย 36 ปี  จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี  สถานภาพสมรส  มีภูมิล  าเนาอยู่ในภาคเหนือ  พกัอาศยัอยู่ในบา้น
ส่วนตวั  มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน ไม่ไดท้  างาน 2 คน  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 
บาท  มีเงินออมต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท  มีภาระหน้ีสินต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  ส่วนใหญ่ไม่มี
โรคประจ าตวั ไม่ออกก าลงักาย แต่สูบบุหร่ี และด่ืมแอลกอฮอล ์
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 5.1.2 ข้อมูลสภาพการท า ง านของกลุ่มต ัวอย่ า งพนัก ง านการไฟฟ้า ฝ่ ายผล ิตแห่ ง
ประเทศไทยแม่เมาะ  

กลุ่มตวัอยา่งสงักดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างานกบั กฟผ. แม่เมาะเฉล่ีย 
11 ปี  ท างานทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์)  มีต  าแหน่งงานเป็นช่าง (ช.)  ระดบัต าแหน่งเป็น 
พนกังานปฏิบติัการระดบั 5-7  ส่วนใหญ่ใชอุ้ปกรณ์เพ่ือความปลอดภยั คือ เส้ือกัก๊สะทอ้นแสง  ใชร้ถ
บริการเป็นพาหนะท่ีในการเดินทางมาท างาน  ส่วนใหญ่ไดรั้บสวสัดิการ การไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตร
และค่าคลอดบุตร และการไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผูท้  างานเป็นกะในจ านวนท่ีเท่ากนั  ส่วนใหญ่ลา
ป่วยเฉล่ีย 7 วนั ลาพกัผอ่น 7 วนั และไม่ไดล้ากิจเลย  

กลุ่มตวัอยา่งสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างานกบั กฟผ. แม่เมาะ
เฉล่ีย 9 ปี  ท างานแบบเป็นกะ  มีต  าแหน่งงานเป็นวิศวกร (วศ.)  ระดับต าแหน่งเป็นพนักงาน
ปฏิบติัการระดบั 2-4 และพนกังานปฏิบติัการระดบั 5-7  ส่วนใหญ่ใชอุ้ปกรณ์เพื่อความปลอดภยั คือ 
เส้ือกัก๊สะทอ้นแสง  ใชร้ถบริการเป็นพาหนะท่ีในการเดินทางมาท างาน  ส่วนใหญ่ไดรั้บสวสัดิการ 
การไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตรและค่าคลอดบุตรมากกว่าการไดรั้บเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผูท้  างานเป็นกะ  
ส่วนใหญ่ลาป่วยเฉล่ีย 3 วนั ลาพกัผอ่น 7 วนั และไม่ไดล้ากิจเลย 

 5.1.3 ระดับความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแม่เมาะ  

กลุ่มตวัอยา่งพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีความสุขระดบัปานกลาง คะแนน
เฉล่ีย 3.35  และความสุขท่ีเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั คะแนนเฉล่ีย 3.75 (ระดบัมาก) ใน
เร่ืองการไม่มีโรคประจ าตวั  รองลงมาคือ การไม่ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี ตามล าดบั  อนัดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้น
การท างาน คะแนนเฉล่ีย 3.42 (ระดับปานกลาง) ในเร่ืองการมีกิจกรรมและความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ
ผูร่้วมงาน  รองลงมาคือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานมีความปลอดภยั  ตามล าดบั  อนัดบั 3 ไดแ้ก่ ดา้น
สวสัดิการ คะแนนเฉล่ีย 3.23 (ระดบัปานกลาง) ในเร่ืองการไดรั้บค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของรัฐ เอกชน คลินิก ของบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร  รองลงมาคือ การมีวนัหยุดตามเทศกาลและ
วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี ตามล าดบั  และอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ คะแนนเฉล่ีย 3.19 (ระดบั
ปานกลาง) ในเร่ืองการครอบครองท่ีอยูอ่าศยั  รองลงมาคือ การข้ึนเงินเดือนประจ าปีมีความ ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกัดเหมืองแม่เมาะ ท่ีมีระดบัต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบติัการ
ระดบั 2–4 ส่วนใหญ่มีความสุขระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 3.73  ส่วนกลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีมีระดบั
ต าแหน่งเป็นพนกังานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป มีความสุขระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 3.14   และ
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การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสุข พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้ง 2 
กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี  0.01 ทั้ง 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการท างาน ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นสวสัดิการ โดยกลุ่มตวัอย่าง
พนกังานปฏิบติัการระดบั 2–4 มีความสุขมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งพนกังานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป 

 กลุ่มตัวอย่างพนักงานสังกดัเหมืองแม่เมาะ ท่ีท างานแบบเป็นกะ ส่วนใหญ่มีความสุข
ระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 3.41  ส่วนกลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีท างานในทุกวนัท าการของราชการ 
(จนัทร์-ศุกร์) มีความสุขระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 3.33   และการทดสอบความแตกต่างของความ
คิดเห็นเก่ียวกับระดับความสุข พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความสุขท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี  ในดา้นสวสัดิการ มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยกลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีท างานแบบเป็นกะมี
ความสุขมากกว่ากลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์)  ส่วนท่ี
เหลืออีก 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นการท างาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีความสุขระดบัมาก คะแนน
เฉล่ีย 3.85  และความสุขท่ีเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นการท างาน คะแนนเฉล่ีย 4.24  (ระดบัมาก) ในเร่ือง
การมีความปลอดภยัในการท างาน รองลงมาคือ การได้รับความไวว้างใจในการท างาน ตามล าดับ  
อนัดบั 2 ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั คะแนนเฉล่ีย 3.91 (ระดบัมาก) ในเร่ืองความไม่เจ็บป่วยจากการ
ท างาน รองลงมาคือ การไม่มีโรคประจ าตวั ตามล าดบั  อนัดบั 3 ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ คะแนนเฉล่ีย 
3.72 (ระดับมาก) ในเร่ืองการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  รองลงมาคือ การมีวนัหยุดตาม
เทศกาลและวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี ตามล าดบั  และอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ คะแนนเฉล่ีย 
3.64 (ระดบัมาก) ในเร่ืองรายไดท่ี้ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน   รองลงมาคือ การข้ึนเงินเดือน
ประจ าปีมีความเหมาะสม ตามล าดบั 

 กลุ่มตวัอยา่งพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ีมีระดบัต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบติัการ
ระดบั 2–4 ส่วนใหญ่มีความสุขระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 3.94  ส่วนกลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีมีระดับ
ต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป มีความสุขระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 3.75   และการ
ทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสุข พบว่า กลุ่มตวัอยา่งพนกังานทั้ง 2 กลุ่ม 
ในภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี  0.01 ทั้ง 4 ดา้น 
ดังน้ี ด้านการท างาน ด้านสุขภาพอนามยั และด้านเศรษฐกิจ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างพนักงานปฏิบติัการระดบั 2–4 มีความสุขมากกว่ากลุ่มตวัอย่าง
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พนักงานปฏิบัติการระดับ 5 ข้ึนไป  ส่วนในด้านสวสัดิการมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 กลุ่มตวัอยา่งพนกังานสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ีท างานแบบเป็นกะ มีความสุขระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.85  ส่วนกลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์) มี
ความสุขระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 3.84   และการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบั
ความสุข พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขท่ีไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นการท างาน มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยกลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีท างานแบบเป็นกะมีความสุข
ในการท างานมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-ศุกร์)  ส่วน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขอีก 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นสวสัดิการ มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสุขของกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานสังกัดเหมืองแม่เมาะกบักลุ่มตัวอย่างพนักงานสังกัดโรงฟ้าแม่เมาะ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
พนกังานทั้ง 2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.01 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการท างาน ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นสวสัดิการ โดย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานสังกัดเหมืองแม่เมาะมีความสุขน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานสังกัด
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 5.1.4 ปัญหาในการท างานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยแม่เมาะ 

ระดบัปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอยา่งพนกังานสงักดัเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีปัญหา
ระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 2.90 ในเร่ืองงานท่ีท าไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา  รองลงมาคือ การ
เติบโตและความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า  และรายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย  ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างสังกดัเหมืองแม่เมาะ ท่ีมีระดบัต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบัติการระดบั 2–4 
ส่วนใหญ่มีปัญหาระดบัน้อย คะแนนเฉล่ีย 2.36 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัต าแหน่งเป็นพนักงาน
ปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป มีปัญหาระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 3.19   และการทดสอบความแตกต่าง
ของความคิดเห็นเก่ียวกบัระดับปัญหา พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี  0.01  เมื่อพิจารณาในแต่ละปัญหา 
พบว่า เร่ืองรายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดย
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กลุ่มตวัอย่างพนักงานปฏิบัติการระดบั 2–4 มีปัญหาในการท างานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงาน
ปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป  ส่วนปัญหาดา้นงานท่ีท าไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา   ความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัต ่า  ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัต ่า  การเติบโตและความกา้วหน้า
ทางสายงานอยู่ในระดบัต ่า  และการมีปัญหาทางดา้นสุขภาพนั้น มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งพนกังานปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป มีปัญหาในการท างาน
มากกว่ากลุ่มตวัอย่างพนักงานปฏิบติัการระดบั 2–4  แต่เร่ืองสวสัดิการท่ีไดรั้บค่อนขา้งน้อยมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

กลุ่มตวัอย่างสังกดัเหมืองแม่เมาะ ท่ีท างานแบบเป็นกะและท างานในทุกวนัท าการของ
ราชการ (จันทร์-ศุกร์)  ส่วนใหญ่มีปัญหาระดับปานกลางเท่ากัน คะแนนเฉล่ีย 2.90 และ 2.89 
ตามล าดบั   และการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัปัญหา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
พนกังานทั้ง 2 กลุ่ม ในภาพรวมไมม่ีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ระดบัปัญหาในการท างานของกลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่มี
ปัญหาระดบันอ้ย คะแนนเฉล่ีย 2.30  ซ่ึงมีปัญหาระดบัปานกลางในเร่ือง รายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งน้อย  
รองลงมาคือ การเติบโตและความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า  ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ีมีระดบัต าแหน่งเป็นพนกังานปฏิบติัการระดบั 2–
4 ส่วนใหญ่มีปัญหาระดบัน้อย คะแนนเฉล่ีย 2.29 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัต าแหน่งเป็นพนักงาน
ปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป มีปัญหาระดบันอ้ย คะแนนเฉล่ีย 2.31   และการทดสอบความแตกต่างของ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัปัญหา พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

กลุ่มตวัอยา่งสงักดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ีท างานแบบเป็นกะและท างานในทุกวนัท าการของ
ราชการ (จนัทร์-ศุกร์) ส่วนใหญ่มีปัญหาระดบัน้อยเท่ากนั คะแนนเฉล่ีย 2.31 และ 2.29 ตามล าดบั   
และการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัปัญหา พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้ง 
2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัปัญหาของกลุ่มตวัอยา่งพนกังาน
สงักดัเหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งพนกังานทั้ง 2 กลุ่ม ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี  0.01  เมื่อพิจารณาในแต่ละปัญหา 
พบว่า ในเร่ืองรายไดท่ี้ไดรั้บค่อนขา้งน้อย  งานท่ีท าไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา  ความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้ริหารอยู่ในระดับต ่า  ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับต ่า   และการเติบโตและ
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ความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีสงักดัเหมืองแม่เมาะมีปัญหามากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ   แต่
เร่ืองการมีปัญหาทางดา้นสุขภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 โดยท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างสังกัดเหมืองแม่เมาะมีปัญหามากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีสังกัดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ส่วนเร่ือง
สวสัดิการท่ีไดรั้บค่อนขา้งนอ้ยนั้น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกัดเหมืองแม่เมาะ ท่ีมีระดบัต าแหน่งเป็นพนักงาน
ปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป และท่ีท างานแบบเป็นกะกบัท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-
ศุกร์)  ส่วนใหญ่มีความสุขมากท่ีสุดในดา้นสุขภาพอนามยั ในเร่ือง การไม่มีโรคประจ าตวั และความ
ไม่เจ็บป่วยจากการท างาน ดงันั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะควรจดักิจกรรมในเร่ือง
สุขภาพ การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อให้พนักงานมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  

2. จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ีมีระดบัต าแหน่งเป็นพนักงาน
ปฏิบติัการระดบั 5 ข้ึนไป และท่ีท างานแบบเป็นกะกบัท างานในทุกวนัท าการของราชการ (จนัทร์-
ศุกร์)  ส่วนใหญ่มีความสุขมากท่ีสุดในดา้นการท างาน ในเร่ืองการมีความปลอดภยัในการท างาน และ
การไดรั้บความไวว้างใจในการท างาน  งนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะควรมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยในขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นมาตรฐานสากล มีการตรวจประเมินตามรอบเวลา และมี
การจดัอบรมการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์อยา่งถกูวิธี เพื่อใหก้ารท างานมีความปลอดภยั  ประกอบกบั
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน เพื่อนพนักงาน ให้รู้จักและมี
ความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั 

3. จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานสังกัดเหมืองแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีปัญหาในเ ร่ือง
ความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัต ่า  เน่ืองจากลกัษณะการท างานท่ีค่อนขา้งตึงเครียด ดงันั้นการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะควรมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานสัมพนัธ์ระหว่างหัวหน้า
งาน และเพื่อนพนกังาน ใหรู้้จกัและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีสถานท่ีการท างานท่ีเอ้ือให้พนักงาน
และผูบ้ริหารไดมี้พ้ืนท่ีท ากิจกรรมร่วมกนัได ้เพ่ือใหพ้นกังานมีความสุขในการท างานเพ่ิมมากข้ึน 

4. จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างพนักงานสังกดัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ืองการ
เติบโตและความกา้วหนา้ทางสายงานอยูใ่นระดบัต ่า  เน่ืองจาก ต าแหน่งงานเร่ิมตน้ถูกก  าหนดจากวุฒิ
ท่ีใชใ้นการเขา้งาน อีกทั้งในการเขา้รับการพิจารณาเล่ือนระดบัต าแหน่งนั้น ตอ้งมีอายุงานในระดบั
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ปัจจุบนัอยา่งนอ้ย 3 ปี หรือเงินเดือนเต็มขั้น  ดงันั้นทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะควร
รับพิจารณาการเล่ือนขั้น เพ่ือใหพ้นกังานมีความสุขในการท างานเพ่ิมมากข้ึน 

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพื่อให้คน้พบปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีอาจ
ส่งผลต่อความสุขในการท างาน อาทิ ดา้นแรงจูงใจในการท างาน ความสามารถในการเผชิญกับ
อุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ ความสมดุลในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั เป็นตน้ 

2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาความสุขของกลุ่มตวัอยา่งพนกังานทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมทั้งในจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  เพื่อ
น ามาเปรียบเทียบเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการวางแผนพฒันาต่อไป และสามารถน าผล
การศึกษาไปใชใ้นอนาคตได ้
 
 
 

 


