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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานรายวนั บริษทั ไดมอนด ์ 
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บทคดัย่อ 
 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังานรายวนั ใน บริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท์ จ  ากดั โดยท าการศึกษาจาก ซ่ึงเป็นการศึกษาจาก
ประชากร คือ พนกังานรายวนัใน บริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั จ  านวน 336 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยศึกษาตามทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิอร์ก น า
ขอ้มูลมาประมวลผลโดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบวา่พนกังานปฏิบติังานรายวนั เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีอายุระหวา่ง 21-
30 ปี มีสถานภาพสมรสแลว้  ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 6  สังกดัแผนกบรรจุ/กระป๋อง
เปล่า  มีอายกุารท างานในบริษทันอ้ยกวา่ 1 ปี มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 5,001-8,000 บาท และมีรายได้
เสริมต่อเดือนร้อยกวา่ 1,000 บาท 

ผลการศึกษาปัจจยัจูงใจในการท างานพบวา่  พนกังานปฏิบติังานรายวนัมีความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง  ในดา้นความส าเร็จในการท างาน   ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ความรับผิดชอบในงาน  
ความกา้วหนา้ และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ตามล าดบั 

ผลการศึกษาปัจจยัค ้ าจุนในการท างานพบว่า  พนักงานปฏิบติังานรายวนั มีความพึง
พอใจในระดบัมากในดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางในดา้นสภาพ
ของการท างาน  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  การบังคับบัญชา  นโยบายการบริหาร  และ
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา   
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ABSTRACT 

 
 This study aimed to examine job satisfaction of daily employees of Diamond Food  
Product Company Limited. Populations of this study were identified to 336 daily employees of the  
Diamond Food Product Company Limited. Questionnaires were used as the tool to collect data. This  
study was conducted in accordance with the Herzberg’s Tow-Factor Theory and the data obtained  
were assessed by frequency, percentage, and mean. 

The findings presented that most daily employees were female in the age of 21-30 
years old, and married. Their education background was lower than Pratom 6 of primary education. 
They were affiliated to Packing/Empty Can Department with the employment period of less than a 
year.  Their monthly incomes were varied in the range of 5,001-8,000 Baht and their extra incomes 
per month were less than 1,000 baht. 

Regarding the study on employment motivation factors, the results showed that these 
daily employees had moderate level of satisfaction towards factors namely achievement, work itself, 
responsibility, advancement, and recognition, respectively.  

Regarding the study on employment maintenance factors, the results showed that these 
daily employees had high level of satisfaction towards compensations and welfares factor, but had 
moderate level of satisfaction towards factors namely working conditions, interpersonal relations 
with peers, supervision, company policy and administration, and interpersonal relations with 
supervision. 


