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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี้มุ่งศกึษา ทกัษะของพนักงานและการยอมรบัในเทคโนโลยีใหม่ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงาน บรษิัทหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 211คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื 
ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ส าหรบัการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ โปรแกรม
ส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลู 
  ผลการวจิยั พบว่า 
  1. ผูต้อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มจี านวน 144 คน อายุ 28-37ปี มสีถานภาพโสด ระดบั
การศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีระดบัต าแหน่งงานระดบัเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่) ซึ่งมี
รายไดต่้อเดอืน 38,000 บาทขึน้ไป และ มอีายุการท างาน 6-8ปี สว่นในดา้นทกัษะของพนักงาน บรษิทัหลกัทรพัย ์
ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้น
มนุษยสมัพนัธ์ พบว่าอยู่ในระดบัมาก ทักษะด้านความคิด พบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุด ในส่วนการยอมรบัใน
เทคโนโลยใีหม่ของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย ดา้น
การตดิตามเทคโนโลยใีหม่ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ พบว่า
อยู่ในระดบัมาก ส าหรบัดา้นประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิัทหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย ด้านผลสมัฤทธิข์องงาน ดา้นคุณภาพของงาน ด้านการแสวงหาและบรหิาร
ทรพัยากร ดา้นประสทิธภิาพของงาน อยู่ในระดบัด ี
1 
  2. พนักงานที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายได้ต่อ
เดือน และ อายุการท างาน แตกต่างกนั มปีระสทิธิผลในการท างานโดยรวม ด้านคุณภาพของงาน และ ด้าน
ประสทิธภิาพของงาน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

                                                 
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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  3. ทกัษะของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)ประกอบดว้ย 
ทกัษะดา้นความคดิ ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และ ทกัษะดา้นเทคนิค มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างาน
โดยรวม ดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นการแสวงหาและบรหิารทรพัยากร ดา้นประสทิธภิาพ
ของงาน ของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและในทศิทางเดยีวกนั 
  4. การยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ประกอบดว้ย ดา้นการตดิตามเทคโนโลยใีหม่ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ดา้นการปรบัตวัให้
เขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานโดยรวม ดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ดา้นคุณภาพ
ของงาน ดา้นการแสวงหาและบรหิารทรพัยากร ดา้นประสทิธภิาพของงาน ของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ี
เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปาน
กลางและในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: ทกัษะของพนกังาน การยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ ประสทิธผิลในการท างาน 
 

Abstract 
 

 The objective of this research was to study Employees’ skill and New technology adoption 
relating to employees’ working effectiveness of UOB kayhian Securities (Thailand) Public Company 
Limited. Sample sizes are 211 employees in UOB kayhian Securities (Thailand) Public Company Limited. 
This research was using questionnaire as a tool to collect data from sampling group. The statistics for 
data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance 
and Pearson product moment correlation coefficient. Data processed by computer program.  
 The results of this research are as follows: 
 1. Most respondents are female amount 144 persons, aged between 28-37 years old, single, 
holding lower bachelor’s degree and bachelor’s degree, official level of job position, having monthly 
income higher than Baht 38,000, having duration at 6-8 years of work. Employees’ skill of UOB kayhian 
Securities (Thailand) Public Company Limited is at very high level consisting of technical skills and 
human skills are at high level and conceptual skills is at very high level. New technology adoption of 
UOB kayhian Securities (Thailand) Public Company Limited consisting of technology follows-up, 
technology trial and technology adaptation are at high levels. Employees’ working effectiveness of UOB 
kayhian Securities (Thailand) Public Company Limited consisting of result of work, quality of work, asset 
management and quantity of work are at high levels. 
 2. The personnel characteristics, i.e. marital status, education level, job position, monthly 
income and year of work of UOB kayhian Securities (Thailand) Public Company Limited had effected on 
overall working effectiveness, quality of work and quantity of work at statistical significant levels of 0.01. 
 3. Overall employees’ skill factors, technical skills, human skills and conceptual skills were 
positively correlated with overall working effectiveness, result of work, quality of work, asset management 
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and quantity of work of UOB kayhian Securities (Thailand) Public Company Limited, at moderate level at 
statistical significant levels of 0.01. 
 4. Overall new technology adoption factors, technology follows-up, technology trial and 
technology adaptation were positively correlated with overall working effectiveness, result of work, quality 
of work, asset management and quantity of work of UOB kayhian Securities (Thailand) Public Company 
Limited, at moderate level at statistical significant levels of 0.01. 
 
Kaywords: Employees’ skill, New technology adoption, Working effectiveness. 
 
บทน า 
 บริษัทหลักทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรพัย์ในกลุ่ม
ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศสงิคโปร์ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการให้ค าแนะน าในการลงทุนอย่างมอือาชพี ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทัง้ภูมภิาค รวมถึงการ
บริหารจัดการ และการก าหนดยุทธศาสตร์การให้บริการร่วมกนั ท าให้บริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีพื้นฐานการ
ด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่ง มัน่คง สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันักลงทุนทัง้ภูมภิาคได ้การด าเนินงานในหลายๆส่วนงาน
จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาเพิม่ความรวดเรว็และเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานขององคก์ร ตลอดจนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากและให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด บริษัทได้รบัเทคโนโลยีจากกลุ่ม
ธนาคารยูโอบมีาใชเ้พื่อใหเ้กดิการบรหิารงานในภาพกวา้ง และเป็นสากลมากขึน้ โดยเน้นประสทิธภิาพในการใช้
ทรพัยากรเทคโนโลยรี่วมกนัในกลุ่มธนาคารยูโอบ ีและมุ่งเน้นการใชเ้ทคโนโลยใีหไ้ดใ้นทุกประเทศเพื่อเป็นการ
จดัการตน้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 สบืเนื่องจากการมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการต้นทุนอย่างมีประสทิธิภาพและการวางระบบ
ออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกค้า การคดัเลอืกและอบรมบุคลากรเพื่อใหส้ามารถใช้งานและถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกบัโปรแกรมต่างๆให้กบัลูกค้านัน้ เป็นขัน้เริ่มแรกที่ส าคญัยิ่ง บริษัทจึงเน้นการคดัสรรโดยค านึง                
ถึงทักษะพื้นฐานของพนักงานเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านความคิด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน              
มนุษยสมัพันธ์ เพื่อที่ประสิทธิผลในการท างานของพนักงานจะได้สอดคล้องและเป็นไปตามอุดมการณ์ของ
พนักงานกลุ่มธนาคารยูโอบี 4ข้อ ได้แก่ มีจรยิธรรรม และความซื่อสตัย์, เน้นการท างานเป็นทีม, ได้รบัความ
ไวว้างใจ และยอมรบันบัถอืจากลกูคา้และเพื่อนร่วมงานและ มกีารปฏบิตังิานเป็นเลศิ ตามปณิธานเพื่อน าไปสู่การ
พฒันา และการขยายตวัในอนาคต 
 ท าให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ทักษะของพนักงานและการยอมรับในเทคโนโลยีใหม่ ที่มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิัทหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) เพื่อน าผลที่ได้จากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ส าหรบัองค์กร เพื่อเพิม่ศกัยภาพการ
ท างานของพนักงาน ตลอดจนน าไปเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสนิใจและการวางแผนพฒันาองคก์รในดา้น
อื่นๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.เพื่อศกึษาประสทิธผิลในการท างานของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ ยโูอบ ี เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก ่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน 
รายไดต่้อเดอืน อายุการท างาน 
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 2.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง ทกัษะของพนกังาน ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้น
มนุษยสมัพนัธ ์ ทกัษะดา้นความคดิ กบัประสทิธผิลในการท างานของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ ยโูอบ ี เคยเ์ฮยีน 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 3.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง การยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ ประกอบดว้ย การตดิตามเทคโนโลยี
ใหม่ การใชเ้ทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ กบัประสทิธผิลในการท างานของ
พนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  
  -  ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน  
รายไดต่้อเดอืน และ อายุการท างาน 
 
  -  ทกัษะของพนกังาน ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และ ทกัษะ 
ดา้นความคดิ 
  -  การยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ ไดแ้ก่ การตดิตามเทคโนโลยใีหม่ การใชเ้ทคโนโลยใีน 
ชวีติประจ าวนั และ การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยใีหม ่
 2. ตวัแปรตาม คอื ประสทิธผิลในการท างานของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 สมมติฐานของการวิจยั 
 1.พนกังานทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน 
รายไดต่้อเดอืน อายุการท างาน แตกต่างกนัมปีระสทิธผิลในการท างานของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ ยโูอบ ี เคย์
เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)แตกต่างกนั 
 2.ทกัษะของพนกังาน ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ ทกัษะดา้นความคดิ 
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ ยโูอบ ี เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
 3.การยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ ประกอบดว้ย การตดิตามเทคโนโลยใีหม่ การใชเ้ทคโนโลยใีน
ชวีติประจ าวนั การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานของพนกังาน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ใชแ้นวคดิของ มณีวรรณ ฉตัรอุทยั (2539) ทีไ่ดศ้กึษาและ
พบว่าความแตกต่างดา้นลกัษณะชวีภาพมผีลต่อประสทิธภิาพในการท างาน ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส และ
พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529) ไดแ้สดงทศันะว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา ฐานะ
ทางสงัคมและเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัไป จะมอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวความคดิ
นี้มาใชเ้ป็นแนวทางเพื่อศกึษาประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยจ าแนกลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่ง
งาน รายไดต่้อเดอืน และ อายุการท างาน 
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 แนวคิดเรือ่งทกัษะในการท างาน ใชแ้นวคดิของ แคทซ ์(Robert L.Katz. 1996) ซึง่ไดก้ าหนดทกัษะ
ทีจ่ าเป็นในกระบวนการบรหิารและย ้าใหเ้หน็ว่าผูบ้รหิารทีป่ระสบผลส าเรจ็จะมทีกัษะพืน้ฐานทีส่ าคญั 3ดา้น ไดแ้ก่ 
ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และทกัษะดา้นความคดิ 
โดยผูบ้รหิารแต่ละระดบักใ็ชท้กัษะดงักล่าวในสดัสว่นทีไ่ม่เท่ากนัดงัรปู 
 

ระดบัผูบ้รหิาร   ทกัษะทีต่อ้งการ 
ระดบัสงู   ดา้นความคดิรวบยอด 
ระดบักลาง  ดา้นมนุษย ์  
ระดบัล่าง ดา้นเทคนิค   

 
 ทีม่า: เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2539: 3): อา้งองิจาก แคทซ.์ (Katz. 1974). 
 
 แนวคิดการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี ใชแ้นวคดิของ โรเจอร์ และชูมาคเกอร ์(Roger; & 
Shoemaker. 1978) ซึง่ไดก้ล่าวว่าการยอมรบัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอนวตักรรมและเทคโนโลย ีเรยีกว่า กระบวนการ
ยอมรบั ซึง่กล่าวถงึพฤตกิรรมของบุคคล ในสงัคมทีแ่สดงออกถงึการยอมรบัและน าไปปฏบิตั ิโดยแบ่งออกเป็น 5 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้การรบัรู้ ข ัน้สนใจ ขัน้ประเมนิค่า ขัน้ทดลองและขัน้ยอมรบั โดยทีน่ ามาก าหนดกรอบแนวคดิ
เพยีง 3ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้สนใจ ขัน้ทดลอง และขัน้ยอมรบั เพราะจากบุคลกิภาพ ค่านิยม ตลอดจนบรรทดัฐานทาง
สงัคมของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ตอ้งเป็นผูท้ีส่นใจหารายละเอยีดเกีย่วกบัความรูด้า้นเทคโนโลยแีละวทิยาการ
ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา อกีทัง้การทดลองใชเ้พื่อดผูลลพัธว์่าไดป้ระโยชน์จรงิอย่างทีต่ัง้ไวห้รอืไม่นัน้ มคีวามส าคญัยิง่
ต่อการตดัสนิใจยอมรบัในนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ทีจ่ะเขา้มา 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิผลในการท างาน ไดใ้ชแ้นวคดิของ ฮอย และมสิเคลิ (Hoy; & 
Miskle. 1991) ซึ่งเสนอการวดัประสทิธิผลจากหน้าที่หลกั 4 ประการ ได้แก่ การปรบัตัว การบรรลุเป้าหมาย 
การบูรณาการ และการคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบค่านิยม โดยทีน่ ามาใช้วดัประสทิธผิลในการท างานของ
พนักงานบรษิัทเพยีง 1หลกั คอื การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่บรษิัทตัง้ไว้นัน้ เป็น
อุดมการณ์หลกัของบรษิัทหลกัทรพัย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตวับ่งชี้ที่ใช้วดัผลได้แก่ 
ผลสมัฤทธิ ์คุณภาพ การแสวงหาทรพัยากร และประสทิธภิาพ  
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ภาคภูมิ สุรยิาชยัวฒันะ (2542) เรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขา้ราชการต ารวจ ศกึษาเฉพาะกรณีส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ สมฤทยั แสงสุริยศิลป์ (2536) เรื่อง การ
ประเมินประสบการณ์การใช้และยอมรบัเทคโนโลยีสารนิเทศของบุคลากร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จะ
กล่าวถงึ ลกัษณะการยอมรบัเทคโนโลย ีระดบัการยอมรบัเทคโนโลย ีและประสทิธผิลของการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ปฏิบตัิงานหรือพฒันาระบบงาน ซึ่งแสดงให้เหน็ได้ว่าองค์กรต่างๆตระหนักถึงความส าคญัของการยอมรบัใน
นวตักรรมและเทคโนโลย ีซึง่เป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏบิตังิานจรงิ 
โดยงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมกัเจาะจงไปทีเ่ทคโนโลยคีอมพวิเตอรห์รอืเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลัก ผูว้จิยัจงึไดน้ า
ตัวแปรด้านการยอมรับในเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ซึ่งนอกจากจะรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศไวแ้ลว้ ยงัรวมไปถงึเทคโนโลยไีร้สาย ระบบ โปรแกรม เครื่องมอื อุปกรณ์ที่มกีารพฒันาออกมาใหม่ 
เพื่อเน้นความรวดเรว็และความสะดวกในการปฏบิตังิานอกีด้วย นอกจากนัน้ ปจัจยัดา้นสภาพภูมหิลงั ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา อายุการท างาน กม็ผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏบิตังิาน จงึสอดคลอ้งกบั
การที่ผู้วิจยัได้ก าหนดตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
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ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดอืน และอายุการท างาน กบัประสทิธผิลในการท างาน และจาก
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดา้นทกัษะของพนักงานของ ดกุีล กติตพิงษ์พสิุทธิ ์(2540) เรื่อง ทกัษะทีจ่ าเป็นในการบรหิาร
และความตอ้งการในการพฒันาของผูบ้รหิารคุรุสภา และ แสงดาว ถุงค า (2553) เรื่อง คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพ
และทกัษะพนักงาน ทีม่ผีลต่อประสทิธผิลในการท างานของพนักงานฝ่ายผลติ บรษิทั บราโว เอเชยี จ ากดั ไดใ้ช้
แนวคดิทกัษะในการท างาน ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และ ทกัษะดา้นความคดิเหมอืนกนั 
แต่แตกต่างกนัดา้นประสทิธผิลในการท างาน งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งใชต้วับ่งชีท้ีใ่ชว้ดัประสทิธผิลในการท างาน ของ
พนกังานในฝา่ยผลติ ประกอบดว้ย ดา้นจ านวนผลผลติ ดา้นคุณภาพ ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการผลติ และ ดา้นของเสยี
ของชิน้งาน ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิประสทิธผิลในการท างาน ของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัยย์ูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) ด้านการบรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ใช้วดัผลได้แก่ ผลสมัฤทธิ ์คุณภาพ การแสวงหา
ทรพัยากร และประสทิธภิาพ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ ได้แก่ พนักงานบรษิัทหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 426 คน [ทีม่า: ฝ่ายทรพัยากรบุคคล บรษิัทหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2555] เนื่องจากการวจิยัครัง้นี้ ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอย่าง            
รอ้ยละ 5 หรอื .05 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 201คน บวก บวกเพิม่ 5% รวมกลุ่มตวัอย่าง             
ทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 211 คน จากจ านวนกลุ่มประชากรจ านวน 426 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภมิู (Stratified Random Sampling) โดยใชว้ธิกีารสุม่ระดบัชัน้
อย่างมสีดัสว่น (Proportional Stratified Sampling) ซึง่ในการคดัเลอืกจะใชก้ารเลอืกตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิแยกตาม
ต าแหน่งงานได ้3 ระดบั ไดข้นาดตวัอย่างในแต่ละชัน้ภูม ิดงันี้ 
  ต าแหน่ง  ประชากร(คน)  กลุ่มตวัอย่าง(คน) 
  1. ระดบัผูบ้รหิาร         127           73  
  2. ระดบัผูจ้ดัการ         88           52 
  3. ระดบัเจา้หน้าที ่       211           86 
 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ใชว้ธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลูใหค้รบตามจ านวน 211ตวัอย่าง 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั คอื แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยผู้วิจยัแบ่งออกเป็น 4 ตอน การ
ทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์อลัฟ่า (   – Coefficient) โดยใชส้ตูร Cronbach 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 449) ค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยจะมค่ีาระหว่าง 
0    1 ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 มาก แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สงู โดยใชเ้กณฑย์อมรบัทีค่่ามากกว่า 0.700 (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา. 2545) เพื่อแสดงว่าแบบสอบถามนี้มคีวามเชื่อมัน่เพยีงพอ  
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ของพนักงานบรษิัทหลกัทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 7ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน และ 
อายุการท างาน โดยมลีกัษณะ ค าถามปลายปิด (Close Ended response Question) 
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 ตอนที ่2 ทกัษะของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ี เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มคี่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั .8642 โดย ทกัษะดา้นเทคนิค มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9471ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์มคี่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั .9057 และ ทกัษะด้านความคดิ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9264 ลกัษณะแบบสอบถามใช้
มาตรวดัแบบ Likert Scale โดยใชม้าตราสว่นประมาณค่า (Rating scale method) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ
อนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 
 ตอนที่ 3 การยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ของพนักงานของพนักงานบรษิัทหลกัทรพัย ์ยูโอบ ี  เคย์เฮยีน 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .8524 โดย การตดิตามเทคโนโลยใีหม่ มคี่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั .9177 การใช้เทคโนโลยีในชีวติประจ าวนั มีค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9247 และ การปรบัตัวให้เขา้กบั
เทคโนโลยใีหม่ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9184 ลกัษณะแบบสอบถามใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale โดยใชม้าตรา
สว่นประมาณค่า (Rating scale method) และ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 
 ตอนที่ 4 ประสทิธิผลในการท างานของพนักงานของพนักงานบริษัทหลักทรพัย์ ยูโอบี  เคย์เฮียน 
(ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .8494 โดย ด้านผลสมัฤทธิข์องงาน มคี่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั .8838 ดา้นคุณภาพของงาน มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .8962 ดา้นการบรหิารและแสวงหาทรพัยากร มคี่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั .9123 และ ด้านประสทิธภิาพของงาน มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9043 ลกัษณะค าถามใช้
มาตรวดัแบบ Semantic Differential Scale โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) และ ใชร้ะดบั
การวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัท าการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน สถติเิชงิอนุมานประกอบดว้ย การทดสอบค่าท ี(Independent t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีว (One-way analysis of variance) วเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product 
moment correlation coefficient) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มจี านวน 144 คน อายุ 28-37ปี มสีถานภาพโสด ระดบั
การศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีระดบัต าแหน่งงานระดบัเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่) ซึ่งมี
รายไดต่้อเดอืน 38,000 บาทขึน้ไป และ มอีายุการท างาน 6-8ปี 
 2. ด้านทกัษะของพนักงาน บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ประกอบด้วย ทกัษะด้านเทคนิค ทกัษะด้านมนุษยสมัพนัธ์ พบว่าอยู่ในระดบัมาก ทกัษะด้าน
ความคดิ พบว่าอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 3. ด้านการยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย ดา้นการติดตามเทคโนโลยใีหม่ ด้านการใช้เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ดา้นการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ พบว่าอยู่ในระดบัมาก 
 4. ดา้นประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ประกอบดว้ย ดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นการแสวงหาและบรหิารทรพัยากร ดา้น
ประสทิธภิาพของงาน อยู่ในระดบัด ี
 5. พนักงานที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายได้ต่อ
เดือน และ อายุการท างาน แตกต่างกนั มปีระสทิธิผลในการท างานโดยรวม ด้านคุณภาพของงาน และ ด้าน
ประสทิธภิาพของงาน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 6. ทกัษะของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)ประกอบดว้ย 
ทกัษะดา้นความคดิ ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และ ทกัษะดา้นเทคนิค มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างาน
โดยรวม ดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นการแสวงหาและบรหิารทรพัยากร ดา้นประสทิธภิาพ
ของงาน ของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 
 7. การยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ประกอบดว้ย ดา้นการตดิตามเทคโนโลยใีหม่ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ดา้นการปรบัตวัให้
เขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานโดยรวม ดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ดา้นคุณภาพ
ของงาน ดา้นการแสวงหาและบรหิารทรพัยากร ดา้นประสทิธภิาพของงาน ของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ี
เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 1. จากผลการวจิยัพบว่า พนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)ที่
มเีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการท างาน ด้านผลสมัฤทธิข์องงาน และ ด้านคุณภาพของงาน แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศชายมคี่าเฉลีย่ในดา้นผลสมัฤทธิ ์
ของงานและดา้นคุณภาพของงานน้อยกว่าเพศหญงิ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะเพศหญงิใหค้วามสนใจในรายละเอยีดของ
งาน มุ่งเน้นคุณภาพของเน้ืองาน และมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ นอกจากจะเพื่อผลการประเมนิ
การท างานรายปีทีด่ทีีส่ดุแลว้ ยงัมกีารค านึงผลตอบแทนที่จะเกดิขึน้หากสามารถเพิม่ผลสมัฤทธิข์องงานไดอ้กีดว้ย 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อาร ีอินทรา (2552) ศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบั
ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั แซนมนิา-ไซซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า พนักงานทีม่ี
เพศแตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 
 2. พนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีม่อีายุแตกต่างกนั มี
ประสทิธผิลในการท างาน ดา้นคุณภาพของงาน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยกลุ่มตวัอย่าง พนกังานทีม่อีายุ 48ปีขึน้ไป มปีระสทิธผิลในการท างาน ดา้นคุณภาพของ
งานมากทีส่ดุ โดยมากกว่าพนกังานทีม่อีายุ 28-37ปี และ พนกังานทีม่อีายุ 38-47ปี เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ
มากกว่า มปีระสบการณ์ในการท างาน รวมไปถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่องานมากกว่า จงึช่วยส่งเสรมิใหคุ้ณภาพ
ของงานดกีว่างานของกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุน้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รฐัพล ศรกีตญัญู (2551) ศกึษา
เรื่อง ปจัจัยที่มีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลของการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานอาคารกล้าสเฮ้าสร์ชัดาภิเษก พบว่า อายุของพนักงานที่แตกต่างกนั มีประสทิธผิลในการปฏิบตัิงาน 
แตกต่างกนั 
 3. พนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีม่สีถานภาพแตกต่าง
กนั มปีระสทิธผิลในการท างานโดยรวม และ ดา้นคุณภาพของงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยกลุ่มตวัอย่าง พนักงานทีม่สีถานภาพหม้าย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มี
ประสทิธผิลในการท างานโดยรวม และ ดา้นคุณภาพของงานมากทีสุ่ด เนื่องจาก พนักงานทีม่คีรอบครวัแลว้และมี
สถานภาพหมา้ย หย่ารา้งหรอืแยกกนัอยู่ อาจมแีรงกดดนัหรอืแรงกระตุ้นจากครอบครวั ทีจ่ะมุ่งมัน่ปฏบิตังิานใหม้ี
คุณภาพตามเป้าหมายทีห่น่วยงานตัง้ไว ้เพื่อความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานและเพื่อผลตอบแทนทีเ่พิม่มากขึน้ ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ รฐัพล ศรกีตญัญู (2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลของการ
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ท างาน ของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ส านักงานอาคารกลา้สเฮา้สร์ชัดาภเิษก พบว่า สถานภาพ
ของพนกังานทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนั  

4. พนักงานบรษิัทหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ที่มรีะดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการท างานโดยรวม ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นการบรหิารและแสวงหาทรพัยากร และ
ดา้นประสทิธภิาพของงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยผู้ทีม่รีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมปีระสทิธผิลในการท างานโดยรวม ด้านคุณภาพของงาน ดา้นการ
บรหิารและแสวงหาทรพัยากร และด้านประสทิธภิาพของงานมากที่สุด เนื่ องจาก ระดบัการศึกษามีผลต่อการ
ตดัสนิใจที่ถูกต้อง รวมไปถึงความสามารถในการวเิคราะห์และแก้ไขปญัหาด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ           
ธนัยช์นก ธติพิงศว์วิตัน์ (2552) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานของพนักงานการไฟฟ้า
ฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ พบว่า ระดบัการศกึษาของพนักงานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความส าเรจ็
ดา้นประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานแตกต่างกนั 
 5. พนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีม่รีะดบัต าแหน่งงาน
แตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการท างานโดยรวม และ ดา้นคุณภาพของงาน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานทีม่รีะดบัต าแหน่งงานระดบัผูบ้รหิาร มปีระสทิธผิลใน
การท างานโดยรวม และ ด้านคุณภาพของงานมากที่สุด เนื่องจาก พนักงานที่มีระดบัต าแหน่งงานที่สูงกว่า มี
ค่าตอบแทน มีความก้าวหน้า มีความภาคภูมิใจ และยงัเป็นผลมาจากประสบการณ์การท างาน การเรียนรู้ที่
มากกว่าจงึสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รฐัพล ศรกีตญัญ ู(2551) ศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลของการท างาน ของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ส านักงาน
อาคารกลา้สเฮา้สร์ชัดาภเิษก พบว่า ระดบัต าแหน่งงานของพนกังานทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิาน 
แตกต่างกนั  

6. พนักงานบรษิัทหลกัทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ที่มรีายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการท างานโดยรวม และ ดา้นคุณภาพของงาน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยกลุ่มตวัอย่างพนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืน  38,000 บาทขึน้ไป 
มปีระสทิธผิลในการท างานโดยรวมมากที่สุด และ พนักงานที่มรีายไดต่้อเดอืน  32,000 – 37,999 บาท มี
ประสทิธผิลในการท างาน ดา้นคุณภาพของงานมากทีสุ่ด เนื่องจาก พนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืนมากกว่า มหีน้าที่
ความรบัผดิชอบ มเีงนิเดอืนและมตี าแหน่งทีส่งูกว่า นัน่หมายความว่า การที่มเีงนิเดอืน มตี าแหน่ง และมหีน้าที่
ความรบัผดิชอบที่สูงกว่า เป็นส่วนหนึ่งของแรงกระตุ้นให้พนักงานมใีจสูง้าน มกีารพฒันาตนเอง ย่อมส่งผลให้
คุณภาพของงานและประสทิธผิลในการท างานโดยรวมสงูขึน้ ดงันัน้ พนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั จงึมี
ประสิทธิผลในการท างานโดยรวม และ ด้านคุณภาพของงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
อาร ีอนิทรา (2552) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงานกบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของ
พนักงานบริษัท แซนมินา-ไซซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า พนักงานที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกัน                
มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 
 7. พนักงานบริษัทหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ที่มีอายุการท างาน
แตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการท างานโดยรวม และ ดา้นประสทิธภิาพของงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานทีม่อีายุการท างาน3 – 5 ปี มปีระสทิธผิลในการ
ท างานโดยรวมมากทีส่ดุ และ พนักงานทีม่อีายุการท างาน6 – 8 ปี มปีระสทิธผิลในการท างาน ดา้นประสทิธภิาพ
ของงานมากทีส่ดุ เนื่องจาก พนกังานทีม่อีายุการท างาน 3-5 ปี เริม่เป็นผูม้ปีระสบการณ์และเชีย่วชาญในงานทีท่ า
มากกว่าพนักงานใหม่ผู้มีอายุการท างานอยู่ในช่วง 2ปี ซึ่งยงัคงมีประสบการณ์ในการท างาน การเรียนรู้เพื่อ
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เสรมิสรา้งทกัษะในงานจงึมน้ีอย และพนักงานทีม่อีายุการท างาน 6-8ปี จะกลายเป็นผูรู้ง้านอย่างถ่องแท ้มหีน้าที่
คอยใหค้ าปรกึษา ทัง้กบัเพื่อนร่วมงานและลูกคา้เป็นจ านวนมาก  จงึเกดิความภาคภูมใิจและความมัน่คงในงาน
ของตนเอง ย่อมส่งผลใหม้ปีระสทิธผิลในการท างานสงูขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาร ีอนิทรา (2552) 
ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของพนักงานบริษัท             
แซนมินา-ไซซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน             
มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
 8. ทกัษะของพนกังาน ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ทกัษะดา้นความคดิ 
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) โดยทกัษะของพนกังานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานโดยรวม ดา้นผลสมัฤทธิข์อง
งาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านการแสวงหาและบรหิารทรพัยากร และ ด้านประสทิธภิาพของงาน ในระดบัปาน
กลางและไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และ ทักษะด้านความคิด มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานโดยรวม ดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นการแสวงหา
และบริหารทรพัยากร และ ด้านประสทิธิภาพของงาน ในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ แคทซ ์(Robert L.  Katz. 1996) ไดก้ าหนดทกัษะที่
จ าเป็นในกระบวนการบรหิารและย ้าให้เหน็ว่าผู้บรหิารที่ประสบผลส าเร็จจะมทีกัษะพื้นฐานที่ส าคญั 3ด้าน คือ 
ทกัษะด้านเทคนิค (Technical Skills) ทกัษะด้านมนุษย์สมัพนัธ์  (Human Skills) และ ทกัษะด้านความคิด  
(Conceptual Skill) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แสงดาว ถุงค า (2553) ศกึษาเรื่อง คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพ
และทกัษะของพนักงาน ที่มผีลต่อประสทิธผิลในการท างานของ พนักงานฝ่ายผลติ บรษิัท บราโว เอเชยี จ ากดั 
พบว่า คุณลกัษณะดา้นทกัษะของพนกังานประกอบดว้ย ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และ ทกัษะ
ดา้นความคดิ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างาน ของพนกังานฝา่ยผลติ บรษิทั บราโว เอเชยี จ ากดั 
 9. การยอมรับในเทคโนโลยีใหม่ ประกอบด้วย การติดตามเทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใน
ชวีติประจ าวนั การปรบัตวัให้เขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน
บรษิัทหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยการยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่โดยรวมมี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานโดยรวม ดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นการแสวงหา
และบริหารทรพัยากร และ ด้านประสทิธิภาพของงาน ในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า การตดิตาม
เทคโนโลยใีหม่ และ การปรบัตวัให้เขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการท างานโดยรวม 
ดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นการแสวงหาและบรหิารทรพัยากร และ ดา้นประสทิธภิาพของ
งาน ในระดบัปานกลางและไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส าหรบัการใชเ้ทคโนโลยี
ในชวีติประจ าวนั มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานโดยรวม ดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ดา้นการแสวงหา
และบริหารทรัพยากร และ ด้านประสิทธิภาพของงาน ในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการท างาน ด้านคุณภาพของงาน ในระดบัต ่าและไปในทศิทางเดยีวกนั อย่า งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โรเจอร ์และชูมาคเกอร ์(Roger; & Shoemaker. 1978) 
ซึง่ได้กล่าวว่าการยอมรบัของผู้บรโิภคที่มต่ีอนวตักรรมและเทคโนโลย ีเรยีกว่า กระบวนการยอมรบั ซึ่งกล่าวถึง
พฤตกิรรมของบุคคล ในสงัคมทีแ่สดงออกถงึการยอมรบัและน าไปปฏบิตั ิโดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้
การรบัรู ้ข ัน้สนใจ ขัน้ประเมนิค่า ขัน้ทดลองและขัน้ยอมรบั ซึง่ผูว้จิยัน ามาก าหนดกรอบแนวคดิเพยีง 3ขัน้ ไดแ้ก่ 
ขัน้สนใจ ขัน้ทดลอง และขัน้ยอมรบั เพราะจากบุคลกิภาพ ค่านิยม ตลอดจนบรรทดัฐานทางสงัคมของพนักงาน
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ตอ้งเป็นผูท้ีส่นใจหารายละเอยีดเกีย่วกบัความรูด้า้นเทคโนโลยแีละวทิยาการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
อกีทัง้การทดลองใช้เพื่อดูผลลพัธ์ว่าได้ประโยชน์จริงอย่างที่ตัง้ไว้หรือไม่นัน้ มคีวามส าคญัยิ่งต่อการตดัสนิใจ
ยอมรบัในนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ที่จะเขา้มา ซึ่งการยอมรับเทคโนโลยทีัง้ 3ขัน้นี้ บรษิทัสามารถน ามาวดั
ประสทิธผิลในการท างานของพนกังานได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาคภูม ิสุรยิาชยัวฒันะ (2542) เรื่อง การ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศของขา้ราชการต ารวจ ศกึษาเฉพาะกรณีส านักงานต ารวจแห่งชาต ิพบว่า ลกัษณะ
การยอมรบัเทคโนโลย ีระดบัการยอมรบัเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการปฏบิตังิานของขา้ราชการต ารวจ ศกึษาเฉพาะกรณีส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. ด้านลกัษณะส่วนบุคคล ผู้บริหารของบริษัทหลักทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ควรสนับสนุนในเรื่อง การให้ความรู้ การฝึกอบรมและสมัมนาเพิ่มเติม จากผู้มปีระสบการณ์ทัง้จาก
หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อถ่ายทอดความรูห้รอืทกัษะในการท างาน อกีทัง้ควรมกีารเสรมิสรา้งแรงจูงใจใน
การท างาน เมื่อพนักงานสามารถปฏบิตัิงานได้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตัง้ไว้ เพื่อให้พนักงานอยากท างานกบั
องค์กรมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกบัพนักงานที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ พนักงานที่มีระดับ
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีพนักงานทีม่รีะดบัต าแหน่งงานระดบัผูบ้รหิาร พนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืน  32,000 
ขึน้ไป พนกังานทีม่อีายุการท างาน 3-5 ปี และ พนกังานทีม่อีายุการท างาน 6-8 ปี ซึง่กลุ่มตวัอย่างเหล่านี้ เป็นผูม้ี
ประสทิธผิลในการท างานโดยรวมมากทีส่ดุ ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีม่ปีระสทิธผิลในการท างานน้อยนัน้ ผูบ้รหิารควร
สนบัสนุนใหพ้นกังานในองคก์รสามารถสือ่สาร ถ่ายทอดและจดัการองคค์วามรูภ้ายในองคก์รได ้จะเกดิการท างาน
ร่วมกนั ประสานงานและถ่ายทอดความรู้ให้แก่กนั โดยจดักจิกรรมให้ท าร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามคัคใีหแ้ก่พนกังาน เป็นการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธผิลในการท างาน พนกังานจะไดรู้ส้กึมคีวามสุข มี
ก าลงัใจทีด่ ีทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท างาน ส่งผลใหง้านของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้  
 2. ด้านทักษะของพนักงาน ผู้บริหารของบริษัทหลักทรพัย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นการพฒันาทกัษะดา้นความคดิ โดยพนักงานส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า ตนเอง
มคีวามตัง้ใจในการท างานมากที่สุด จึงควรสนับสนุนให้พนักงานเห็นคุณค่าของการตัง้ใจท างานโดยการสร้าง
แรงจงูใจ และเมื่อพนกังานท าไดส้ าเรจ็ตามเป้าหมายทีบ่รษิทัตัง้ไวก้ค็วรใหร้างวลัเป็นการตอบแทน ทัง้น้ี ผูบ้รหิาร
ต้องไม่ละทิ้งการให้ความส าคัญกับการสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมี
ความสามารถในการปรบัตวัและแกไ้ขปญัหาอย่างมเีหตุผล เป็นคนมองโลกในแง่ด ีและ เป็นผูป้ฏบิตัติามกฎของ
บรษิทัโดยเคร่งครดั จะท าใหก้ารท างานของพนกังานมปีระสทิธผิลมากขึน้ ซึง่ทกัษะดา้นความคดิน้ี เป็นทกัษะของ
พนกังานทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด  นอกจากนัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัควรส่งเสรมิใหฝ้่ายทรพัยากรบุคคลและกฎหมาย 
จดัการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรทีน่่าสนใจ ทนัสมยั และจ าเป็นส าหรบัทกัษะดา้นเทคนิคการปฏบิตังิาน เช่น อบรม
เรื่องการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ส านักงาน และ ระบบงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะเป็นการเพิม่ความรูค้วามสามารถ 
ทกัษะ และประสบการณ์ใหก้บัพนักงาน เพื่อทีพ่นักงานจะไดส้ามารถน าความรูจ้ากการฝึกอบรมนี้ไปประยุกต์ใช้
กบัการปฏบิตัิงานและสามารถถ่ายทอด สอนงานใหเ้พื่อนร่วมงานท่านอื่นเขา้ใจได ้และยงัควรจดัโปรแกรมหรอื
กจิกรรมให้พนักงานได้ท าร่วมกนั เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคดิเหน็ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกดิความคดิใหม่ๆ 
ประกอบกบัเป็นการท ากจิกรรมเพื่อพฒันาความสมัพนัธ์และทกัษะด้านมนุษยสมัพนัธ์ของพนักงานอกีด้วย ซึ่ง
ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และ ทกัษะดา้นเทคนิค มคี่าเฉลีย่รองลงมาตามล าดบั จากผลการวจิยัพบว่า ทกัษะของ
พนกังาน ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และ ทกัษะดา้นความคดิ มคีวามสมัพนัธก์บั
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ประสทิธผิลในการท างานโดยรวม ด้านผลสมัฤทธิข์องงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านการบรหิารและแสวงหา
ทรพัยากร และ ด้านประสทิธภิาพของงาน ของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง  
 3. ดา้นการยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ ผูบ้รหิารของบรษิัทหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ควรใหก้ารสนับสนุนดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนชวีิตประจ าวนั บรษิทัควรเปิดโอกาสใหพ้นักงานได้
ใชง้านอนิเตอร์เน็ตเมื่อมเีวลาว่างทีเ่หมาะสม เช่น เวลาพกักลางวนั ควรยกเลกิการบลอ็คเวปบราวเซอร์ต่างๆที่
ช่วยในการคน้ควา้ขอ้มูลออนไลน์ หรอื อนุญาตใหส้ามารถใชง้าน wi-fi ไดใ้นช่วงเวลาพกักลางวนั เป็นต้น อกีทัง้
ควรสง่เสรมิใหจ้ดัการอบรมในดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละอุปกรณ์ส านักงาน เช่น ระบบซือ้ขายหลกัทรพัย ์กองทุน
รวม ระบบ Ifis ระบบ PTI โปรแกรม Streaming Pro ผ่าน I-phone, smartphone, pda เป็นตน้ โดยเริม่จากอบรม
พืน้ฐานการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ไปจนถงึขัน้สงูส าหรบัการใชง้านระบบต่างๆ และ อบรมภาษาต่างประเทศ
อกีด้วย ซึ่งด้านการใช้เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั เป็นการยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด โดย
พนักงานที่มกัจะค้นคว้าสิง่ที่สนใจจากอินเตอร์เน็ต และ มกัจะใช้อินเตอร์เน็ตเมื่อมีเวลาว่าง เป็นผู้มรีะดบัการ
ยอมรับในเทคโนโลยีใหม่มากที่สุด นอกจากนัน้ ผู้บริหารของบริษัทควรส่งเสริม การให้ข้อมูลข่าวสารด้าน
เทคโนโลย ีผ่านช่องทางอนิทราเน็ต อเีมลล์ และ เวปไซต์ของบรษิัท เพิ่มเติมจากข่าวภาวะเศรษฐกิจที่ให้เป็น
ประจ าอยู่แล้ว เพื่อทีพ่นักงานจะได้รบัทราบข่าวสารและติดตามขอ้มูลดา้นเทคโนโลยอีย่างเป็นปจัจุบนั และควร
รณรงคใ์หพ้นกังานไดใ้ชเ้ทคโนโลยรีปูแบบต่างๆเพื่อช่วยในการปฏบิตังิาน เช่น การส่งรายงานระหว่างแผนกผ่าน
อนิทราเน็ต การรายงานผลการซือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านระบบ Ifis, ระบบ PTI การท ารายการซือ้ขายกองทุนรวม
ผ่านระบบ selling agent เป็นต้น จะช่วยพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานใหก้บัพนักงาน ใหป้ฏบิตังิานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง รวดเรว็ และมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ ยงัเป็นการสรา้งค่านิยม ใหรู้จ้กัปรบัตวัและยอมรบัเทคโนโลยใีหม่อกี
ด้วย ซึ่งด้านการติดตามเทคโนโลยีใหม่ และ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ เป็นการยอมรับใน
เทคโนโลยใีหม่ทีม่คี่าเฉลีย่รองลงมาตามล าดบั จากผลการวจิยัพบว่า การยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ ประกอบดว้ย 
การติดตามเทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั และ การปรับตัวให้เข้ากบัเทคโนโลยีใหม่ มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานโดยรวม ดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นการบรหิาร
และแสวงหาทรพัยากร และ ดา้นประสทิธภิาพของงาน ของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัยย์ูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง    
 4. ดา้นประสทิธผิลในการท างาน ผูบ้รหิารของบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ควรจดัใหม้กีารประเมนิผลในการท างาน ทัง้แบบประเมนิตนเองและผูอ้ื่นประเมนิควบคู่กนัไป เพื่อให้
พนกังานไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของตนเองเปรยีบเทยีบกบัการใหผู้อ้ื่นประเมนิว่าสอดคลอ้งกนัหรอืไม่ ไม่ว่า
จะเป็นดา้นผลสมัฤทธิ ์(ผลลพัธ)์ ของงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นการแสวงหาและบรหิารทรพัยากร และ ดา้น
ประสทิธภิาพ (จ านวน) ของงาน ส าหรบัประสทิธผิลในการท างาน ดา้นประสทิธภิาพ(จ านวน)ของงานมคี่าเฉลี่ย
มากทีส่ดุ แต่บ่อยครัง้พบว่า พนกังานมุ่งเน้นการสรา้งผลงาน (จ านวนของงาน) มากเกนิความจ าเป็น เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายทีบ่รษิทัตัง้ไว ้จงึมกีารใชท้รพัยากรของบรษิทัอย่างสิน้เปลอืงและละเลยความส าคญัของคุณภาพของงาน 
โดยมองว่า ผลงานที่มากขึ้นน ามาซึ่งผลตอบแทนที่มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งประสทิธิผลในการท างานด้านการ
แสวงหาและบรหิารทรพัยากรมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ผูบ้รหิารจงึควรค านึงถึงและใหค้วามส าคญัตรงจุดนี้ และ ให้มี
การตดิตามประเมนิผลการท างานรอบดา้นอย่างต่อเนื่องดว้ย เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ประสทิธผิลในการท างาน
โดยรวม ดา้นผลสมัฤทธิ(์ผลลพัธ)์ของงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นการแสวงหาและบรหิารทรพัยากร และ ดา้น
ประสทิธภิาพ(จ านวน)ของงาน เมื่อเทยีบกบัเป้าหมายที่บรษิัทตัง้ไว้ ของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์
เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัด ี
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ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเกีย่วกบัปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน
องคก์รอื่น เพื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการวจิยัครัง้นี้ 
 2. ควรศกึษาวจิยัเพิม่เติมเกี่ยวกบัปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน
บรษิัทหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อมุ่งพฒันาขดีความสามารถของพนักงาน
และพฒันารปูแบบการปฏบิตังิานใหม้ากขึน้ 
 3. ควรศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเกีย่วกบั ค่านิยม ทศันคต ิและการยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธผิลในการท างานของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
น าผลการวจิยัมาเป็นแนวทางการปรบัปรุงและพฒันาดา้นบุคลากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
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