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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ
อินเตอรแพ็ค จํากัด (2) ศึกษาการคงอยูJของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด และ (3)
ศึกษาความพึงพอใจในงานที่สJงผลตJอการคงอยูJในงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค
จํากัด โดยกลุJมตัวอยJางมีจํานวน 220 คน เครื่องมือที่ใชNในการวิจัยเปOนแบบสอบถาม ผลทดสอบคJาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทJากับ 0.98 สถิติที่ใชNในการวิเคราะหขNอมูลใชNการแจกแจงความถี่ คJารNอยละ คJาเฉลี่ย สJวน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผล
การศึกษา พบวJา (1) ความพึงพอใจในงาน ภาพรวมมีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปOนรายดNาน พบวJา
ดNานที่มีความคิดเห็นเปOนลําดับแรก คือ ดNานเพื่อนรJวมงาน รองลงมา คือ ดNานผูNบังคับบัญชา และลําดับสุดทNาย
คือ ดNานการจJายคJาตอบแทน ตามลําดับ (2) การคงอยูJ ภาพรวมมีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปOน
รายดNาน พบวJา ดNานที่มีความคิดเห็นเปOนลําดับแรก คือ ดNานการดูแล แสดงความหJวงใย รองลงมา คือ ดNาน
การสรNางความสัมพันธที่ดีระหวJางเพื่อนรJวมงาน และลําดับสุดทNาย คือ ดNานการใหNองคความรูN ตามลําดับ และ
(3) ความพึงพอใจในงานที่สJงผลตJอการคงอยูJของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด อยJาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปOนไปตามสมมติฐาน
คําสําคัญ: ความพึงพอใจในงาน, การคงอยูJ, พนักงานบริษัท
Abstract
The purposes of this research were to (1) study the job satisfaction of employees, (2)
study the retention of employees, and (3) study the job satisfaction affecting the retention
of employees. The sample group was consisted of 220 samples. An instrument used in the
study was a questionnaire, with its reliability of 0.98. The statistics used for data analysis
consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, and the statistical procedure
used for analyzing data was Multiple Regression Analysis. The findings revealed that (1) the
job satisfaction showed the mean overall at a high level. (2) The retention of employees
showed the mean overall at a high level. And (3) the job satisfaction had affecting the
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retention of employees at Union and Oji Interpack Company Limited, with statistical
significance level of 0.05.
Keywords: Job satisfaction, Retention of employees
บทนํา
ปmจจุบันมีการแขJงขันทางธุรกิจกันมากขึ้น สJงผลใหNองคการตJาง ๆ ตNองเผชิญกับปmญหาและความทNา
ทายที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา ปmญหาสJวนหนึ่งเกิดจากปmจจัยภายนอกองคการที่ไมJสามารถควบคุมไดN แตJยังมี
ปm ญ หาอี กสJ ว นหนึ่ งที่ เ กิ ด จากปm จ จั ย ภายในองคการ โดยเฉพาะปm ญ หาการเปลี่ ย นงานและการลาออกของ
พนักงานในองคการ ซึ่งเปOนผลกระทบที่เกิดโดยตรงตJอองคการ ทําใหNองคการตNองสูญเสียงบประมาณหรือ
คJาใชNจJายในการ คัดเลือก ฝpกอบรม และการพัฒนาพนักงานใหมJอยูJเสมอ เปOนกระบวนที่เกิดบJอยครั้งจึงทําใหN
องคการเติบโตชNากวJาที่ตั้งเปrาหมายไวN และยังสJงผลกระทบในดNานผลงานที่นNอยลงอีกดNวย (ทรงพล ชีวะปmญญา
โรจน, 2555) และผลสํารวจ Generation Y อายุอยูJในชJวง 21-36 ปv มีความเปOนผูNใหญJที่นNอยลง แตJอยาก
ทํางานระบบการบริหารอยJางรวดเร็ว มีความทุJมเทและความรับผิดชอบในงานที่ไดNรับมอบหมายนั้นนNอยลง มี
ความผูกพันธตJอองคการคJอนขNางนNอย และดูเหมือนมีความอดทนนNอย จึงทําใหNเกิดการเปลี่ยนงานและลาออก
บJอยครั้ง ซึ่งตJางจากคนทํางานรุJนกJอนไป 10 ปv พนักงานหนุJมสาวในปmจจุบันมีการศึกษาที่ดีจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ มีความคิดสรNางสรรค มีความมั่นใจในตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และมี
ความเปOนผูNนํา เนื่องจากพนักงานกลุJมนี้ เติบโตเรียนรูNและใชNชีวิตอยูJในยุคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีใหมJ ๆ คJอนขNางสูง ไมJวJาการติดตJอสื่อสารหรือการคมนาคมซึ่งตJางจากสมัยกJอน ทันสมัยมากขึ้น มี
ความสะดวกสบายในชี วิ ต ประจํ า วั น จากอุ ป กรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สตJ า ง ๆ อยJ า งเชJ น โทรศั พ ทสมารโฟน
คอมพิวเตอร กลNองดิจิตอล ฯลฯ พนักงานกลุJมนี้มีการเรียนรูNที่รวดเร็ว เปOนคนชJางซักถาม กลNาที่จะแสดงออก
กลNาตัดสินใจ มีความคิดสรNางสรรค และสามารถทํางานไดNหลากหลาย ทําใหNเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก
(กานตพิชชา เกJงการชJาง, 2556) และการไมJสามารถรักษาพนักงานใหNอยูJกับองคการไดNนับเปOนการสูญเสียแกJ
องคการ เพราะทําใหNองคการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคJา โดยเฉพาะเมื่อบุคคลนั้นมีความสามารถเชี่ยวชาญ
งาน เมื่อบุคคลนั้นออกไป องคการก็จําเปOนตNองมีการสรรหาคัดเลือก และฝpกอบรมพนักงานใหมJเพื่อทดแทน
ตําแหนJงที่วJาง เทJากับวJาองคการตNองสูญเสียคJาใชNจJายในกระบวนการดังกลJาว อีกทั้งยังสูญเสียคุณคJาในความรูN
ความสามารถของบุคคลดังกลJาวดNวย นับเปOนการสูญเสียทั้งทางตรงและทางอNอมขององคการ (สรNอยตระกูล
อรรถมานะ, 2550) ทั้งนี้บริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด เปOนบริษัทที่ผลิตสินคNาในดNานบรรจุ
ภัณฑกระดาษลูกฟูกสําหรับอุตสาหกรรมหนักมามากกวJา 20 ปv บนเครื่องหมายการคNา HiPLE-ACE สินคNา
บรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูกสําหรับอุตสาหกรรมหนักนั้น จะตNองใชNความละเอียดและความชํานาญเปOนอยJางมาก
แตJปmจจุบันบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด พบวJาพนักงานอยูJกับองคการไดNไมJนาน จึงทําใหNเกิด
ปmญหาการขาดแคลนพนักงาน และพนักงานขาดความชํานาญ สJงผลใหNตNองสูญเสียงบประมาณในการสรรหา
คัดเลือก อบรม และการพัฒนาพนักงานใหมJอยูJตลอดเวลา ดังนั้นผูNวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงาน
ที่ สJ งผลตJ อ การคงอยูJ ของพนั กงานบริ ษั ท ยู เ นี ย น แอนด โอจิ อิ น เตอรแพ็ ค จํ า กั ด โดยวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะเปO น
ประโยชนในการสรรหาคัด เลือก การวางแผนกลยุทธขององคการในการรักษาพนักงานใหNคงอยูJในงานกั บ
องคการไดNน าน และยังจะชJว ยในการลดคJ าใชNจJ ายในการสรรหา การสูญเสีย เวลา และงบประมาณในการ
ฝp ก อบรมพนั ก งานใหมJ ใ หN ส ามารถปฏิ บั ติ ง านไดN ต ามที่ อ งคการคาดหวั ง ไวN ตลอดจนปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการบริหารพนักงานขององคการใหNบรรลุถึงเปrาหมายที่วางไวNตลอดไป
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วัตถุประสงค!ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด
2. เพื่อศึกษาการคงอยูJของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานที่สJ งผลตJอการคงอยูJของพนักงานบริษัท ยูเนี ยน แอนด โอจิ
อินเตอรแพ็ค จํากัด
สมมติฐานการวิจัย
ความพึงพอใจในงานสJงผลตJอการคงอยูJของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดNานประชากร ประชากรที่ใชNในการวิจัยครั้งนี้ ไดNแกJ พนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ
อินเตอรแพ็ค จํากัด จํานวน 470 คน (ฝ}ายทรัพยากรบุคคล, ขNอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)
2. ขอบเขตดNานเนื้อหา การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงานที่สJงผลตJอการคงอยูJของพนักงานบริษัท
ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด โดยอNางอิงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของ Smith,
Kendall, and Hulin (1969 อNางอิงใน ตติยา ผาสุข, 2559) ประกอบดNวย 5 ดNาน ไดNแกJ 1. ดNานลักษณะงาน
2. ดNานการจJายคJาตอบแทน 3. ดNานโอกาสในการเลื่อนตําแหนJง 4. ดNานผูNบังคับบัญชา และ 5. ดNานเพื่อน
รJวมงาน รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคงอยูJในงานของ Cowin and Hengsberger (2004 อNางอิงใน
ตติยา ผาสุข, 2559) ประกอบดNวย 5 ดNาน ไดNแกJ 1. การดูแล แสดงความหJวงใย 2. การสรNางความสัมพันธที่ดี
ระหวJางเพื่อนรJวมงาน 3. การสื่อสารระหวJางบุคคล 4. การใหNองคความรูN และ 5. การแสดงบทบาทความเปOน
ผูNนําของหัวหนNางาน
3. ขอบเขตดNานเวลา ผูNวิจัยทําการศึกษาตั้งแตJเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 รวม
ระยะเวลา 7 เดือน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปOนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานที่สJงผล
ตJอการคงอยูJของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด
2. ขั้นตอนการวิจัย
ประชากรที่ใชNในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอร แพ็ค จํากัด
จํานวน 470 คน ซึ่งทราบขนาดประชากรอยJางแนJนอน และคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ไดNขนาด
กลุJมตัวอยJาง จํานวน 220 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชNในการวิจัย คือ แบบสอบถามเปOนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขNอมูลมีคJาความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) เทJากับ 0.98 โดยแบบสอบถามแบJงออกเปOน 3 สJวน
ไดNแกJ สJวนที่ 1 ปmจจัยสJวนบุคคล ประกอบดNวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทพนักงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สJวนที่ 2 ความพึงพอใจในงาน และสJวนที่ 3 การคงอยูJของพนักงาน ซึ่งในสJวนที่ 2
และ 3 เปOนคําถามแบบมาตราสJวนประมาณคJา (Likert scale) 5 ระดับ
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3. การเก็บรวบรวมขNอมูล
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ใชN ร ะยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมขN อมู ล และวิ เ คราะหผล ตั้ งแตJ เ ดื อนมี น าคมถึ ง
กันยายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 7 เดือน โดยผูNวิจัยไดNเก็บรวบรวมขNอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีวิธีการ
ดําเนินการดังนี้
3.1 ขอหนั ง สื อ จากหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณทิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ถึ ง ผูN จั ด การฝ} า ย
ทรั พยากรมนุ ษย บริ ษัท ยู เ นี ย น แอนด โอจิ อิ น เตอรแพ็ ค จํ า กั ด เพื่ อขออนุ ญ าตเขN าไปทํ า วิ จั ย และเก็ บ
รวบรวมขNอมูลวิจัย
3.2 เมื่อบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด อนุญาตใหNสามารถเขNาไปเก็บขNอมูลไดN
ผูNวิจัยดําเนินการเก็บขNอมูลดNวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามตามสัดสJวนของกลุJมตัวอยJาง ซึ่งใชNระยะเวลาใน
การตอบแบบสอบถาม 3 สัปดาห
3.3 เมื่อไดNรับแบบสอบถามคืนผูNวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม
3.4 นําผลที่ไดNจากการเก็บขNอมูลไปวิเคราะหผลทางสถิติโดยใชNโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ทางสถิติ
4. การวิเคราะหขNอมูล
สถิติที่ใชN ไดNแกJ คJาความถี่ (Frequency) คJารNอยละ (Percentage) คJาเฉลี่ย (Mean) และคJาสJวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหสJวนที่ 1-3 โดยในสJวนที่ 2-3 มีเกณฑในการ
พิจารณาระดับคJาคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ไดNแกJ คJาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูJในระดับมาก
ที่สุด คJาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูJในระดับมาก คJาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็น
อยูJ ในระดั บปานกลาง คJ าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึ ง มี ความคิ ดเห็น อยูJในระดับ นNอย คJ าเฉลี่ย 1.00-1.80
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูJในระดับนNอยที่สุด และในการทดสอบสมมติฐานใชNการวิเคราะหสมการถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
1. กลุJมตัวอยJาง สJวนใหญJเปOนเพศชาย จํานวน 135 คน คิดเปOนรNอยละ 61.36 มีอายุ 41 ปvขึ้นไป
จํานวน 52 คน คิดเปOนรNอยละ 23.64 สถานภาพโสด จํานวน 111 คน คิดเปOนรNอยละ 50.45 การศึกษาอยูJใน
ระดับต่ํากวJามัธยมตอนปลาย หรือ ปวช. จํานวน 146 คน คิดเปOนรNอยละ 66.36 ตําแหนJงงานเปOนพนักงาน
รายเดือน จํานวน 136 คน คิดเปOนรNอยละ 61.82 และอายุการทํางานอยูJระหวJาง 1-5 ปv จํานวน 118 คน คิด
เปOนรNอยละ 53.64
2. ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ภาพรวมมี
คJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก (คJาเฉลี่ย 3.75) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในงาน จําแนกตามรายดNาน พบวJา ดNานที่
มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ดNานเพื่อนรJวมงาน มีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก (คJาเฉลี่ย 4.04) รองลงมา คือ ดNาน
ผูNบังคับบัญชา มีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก (คJาเฉลี่ย 3.99) ดNานลักษณะงาน มีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก (คJาเฉลี่ย
3.84) ดNานโอกาสในการเลื่อนตําแหนJง มีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก (คJาเฉลี่ย 3.47) และลําดับสุดทNาย คือ ดNาน
การจJายคJาตอบแทน มีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก (คJาเฉลี่ย 3.42) ตามลําดับ
3. การคงอยูJของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ภาพรวมมีคJาเฉลี่ยอยูJใน
ระดับมาก (คJาเฉลี่ย 3.87) เมื่อพิจารณาการคงอยูJ จําแนกตามรายดNาน พบวJา ดNานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก
คือ ดNานการดูแล แสดงความหJวงใย มีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก (คJาเฉลี่ย 3.98) รองลงมา คือ ดNานการสรNาง
ความสัมพันธที่ดีระหวJางเพื่อนรJวมงาน มีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก (คJาเฉลี่ย 3.96) ดNานการแสดงบทบาทความ
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เปOนผูNนําของหัวหนNางาน มีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก (คJาเฉลี่ย 3.88) ดNานการสื่อสารระหวJางบุคคล มีคJาเฉลี่ยอยูJ
ในระดับมาก (คJาเฉลี่ย 3.79) และลําดับสุดทNาย คือ ดNานการใหNองคความรูN มีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับมาก (คJาเฉลี่ย
3.77) ตามลําดับ
4. การทดสอบสมมติฐาน จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณในภาพรวม พบวJา ความคิดเห็น
ของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ตJอความพึงพอใจในงาน ไดNแกJ ดNานผูNบังคับบัญชา
ดNานเพื่อนรJวมงาน ดNานการจJายคJาตอบแทน ดNานโอกาสในการเลื่อนตําแหนJง และดNานลักษณะงาน มีผลตJอ
การคงอยูJของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ความพึงพอใจในงานที่สJงผลตJอการคงอยูJของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด
จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณในภาพรวม พบวJา ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด
โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ตJอความพึงพอใจในงาน ไดNแกJ ดNานผูNบังคับบัญชา ดNานเพื่อนรJวมงาน ดNานการจJาย
คJาตอบแทน ดNานโอกาสในการเลื่อนตําแหนJง และดNานลักษณะงาน มีผลตJอการคงอยูJของพนักงานบริษัท
ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลNองกับแนวความคิดของ
Smith, Kendall, and Hulin (1969 อNางใน ตติยา ผาสุข, 2559) ที่กลJาววJา ความพึงพอใจในงานเปOนอารมณ
ความรูNสึกของบุคคลที่มีตJองานของตนวJาชอบหรือไมJชอบ โดยพิจารณาจากปmจจัยตJาง ๆ ที่เกี่ยวขNองกับงาน
เชJ น ลั กษณะงาน คJา ตอบแทน โอกาสในการเลื่อนตํา แหนJ ง ผูN บังคับ บั ญชา รวมถึ งเพื่อนรJว มงาน เปOน ตN น
นอกจากนี้ยังสอดคลNองกับการศึกษาของตติยา ผาสุก (2559) ทําการศึกษาเรื่องการรับรูNวัฒนธรรมองคการ
การรับรูNความสามารถของตนเองและความตั้งใจคงอยูJในงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลแหJงหนึ่งโดยมีความพึงพอใจในงานเปOนตัวแปรสื่อ ผลการศึกษา พบวJา
ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลแหJงหนึ่ง ตJอความ
พึงพอใจในงาน ไดNแกJ ดNานลักษณะงาน ดNานผูNบังคับบัญชา และดNานเพื่อนรJวมงานสJงผลตJอในการคงอยูJในงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลแหJงหนึ่งแตกตJางกัน อยJางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขKอเสนอแนะ
ขKอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต!ใชK
ผูNบริหารควรนําผลการวิจัยไปใชNในการกําหนดนโยบายและสนับสนุนกลยุทธเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
งานที่มีผลตJอการคงอยูJในงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด คือ กําหนดนโยบาย
และกลยุทธการเสริมสรNางความความสามารถใหNพนักงานเพิ่มสูงขึ้น โดยการคNนหาหลักสูตรในการพัฒนา
พนักงานใหNมีความสามารถและเชี่ยวชาญ เพื่อใหNไดNรับโอกาสในการเลื่อนตําแหนJง และไดNรับคJาตอบแทน
เทียบเทJากับผูNรJวมสายอาชีพ
ขKอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาปmจจัยที่มีผลตJอการคงอยูJในงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด
หรือศึกษาบริษัทอื่น ๆ เพื่อเปOนแนวทางการพัฒนาโปรแกรมสJงเสริมการคงอยูJในงานของพนักงาน
2. ศึกษาวิจัยตJอเนื่องโดยเพิ่มตัวแปรที่คาดวJานJาจะมีผลตJอการคงอยูJในงานของพนักงานบริษัท
ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด เชJน บรรยากาศองคการ ความผูกพันตJอองคการ ความสุขในการ
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ทํางาน การรับรูNการสนับสนุนจากองคการ หรือเปOนพนักงานในสังกัดองคการอื่นเพื่อใหNสามารถอNางอิงไปยัง
กลุJมที่มีสังคม/บริบทตJางไป
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