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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงานรายวัน ใน บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด โดยทาการศึกษาจาก ซึ่ งเป็ นการศึกษาจาก
ประชากร คือ พนักงานรายวันใน บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด จานวน 336 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลเป็ นแบบสอบถาม โดยศึกษาตามทฤษฎี ส องปั จจัยของเฮอร์ ซเบิ อร์ ก นา
ข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานปฏิ บตั ิงานรายวัน เป็ นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุระหว่าง 2130 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดแผนกบรรจุ/กระป๋ อง
เปล่า มีอายุการทางานในบริ ษทั น้อยกว่า 1 ปี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-8,000 บาท และมีรายได้
เสริ มต่อเดือนร้อยกว่า 1,000 บาท
ผลการศึกษาปั จจัยจูงใจในการทางานพบว่า พนักงานปฏิบตั ิงานรายวันมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ในด้านความสาเร็ จในการทางาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบในงาน
ความก้าวหน้า และการได้รับการยอมรับนับถือ ตามลาดับ
ผลการศึ ก ษาปั จจัยค้ าจุ นในการท างานพบว่า พนัก งานปฏิ บ ตั ิ งานรายวัน มี ค วามพึ ง
พอใจในระดับมากในด้านค่าจ้างและสวัสดิการ และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านสภาพ
ของการท างาน ความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน การบัง คับ บัญ ชา นโยบายการบริ ห าร และ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
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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.
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