การสารวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นายณัฐภัทร จันทร์แสงศรี
บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการประกอบอาชี พของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจสาขาการจัดการ (มหาวิทยาลัยรามคาแหง) พฤติกรรมการหางาน
ทา ปั ญหา อุ ปสรรค และข้อเสนอแนะในการเตรี ยมตัวสมัครงานของนักศึกษาปริ ญญาโทชอง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิโดยใช้หน่วยคณะและสาขาเป็ นชั้น
ภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 134 คน สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้ 1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกประกอบ
อาชี พศึกษาต่อปริ ญญาโท 2 ส่ วน คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยพฤติกรรมการหางานทา โดย
ปัจจัยส่ วนบุคคลที่พบว่าส่ งผลต่อการมีงานทาของบัณฑิต ได้แก่ อาชีพของบิดารู ปร่ างหน้าตา ความ
เป็ นผูน้ า ความเชื่อมัน่ ในตนเองและความกล้าแสดงออก ประสบการณ์การทางาน ของบัณฑิต ส่ วน
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการหางานทาที่ส่งผลต่อการมีงานทา ได้แก่ การเตรี ยมตัวด้านคอมพิวเตอร์ การ
หาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตาแหน่งงาน ออกเป็ นเพศชายร้อยละ 73 เพศหญิงร้อยละ 27 สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่าจานวน 134 คน เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 35
ปี ส่ วนใหญ่จบการศึกษาปริ ญญาโท สถานภาพโสดส่ วนมาก
บทนา
ทรัพยากรบุคคลเป็ นสิ่ งสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องด้วยทรัพยากรบุคคลเป็ นหนึ่งใน
ปั จจัยพื้นฐานของการดาเนิ นธุ รกิจ บุคลากรในองค์กรจึงมีบทบาทสาคัญทั้งการปฏิ บตั ิ งานให้มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ที่จะนาไปสู่ การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น ในปัจจุบนั องค์กร
แต่ละแห่ งจึงหันมาให้ความสนใจกับการจัดการทรัพยากรบุคคลกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่

องค์กรจะมีบุคลากรที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรไปได้น้ นั องค์กรจะต้องมีการจัดการ
ด้านบุคลากรและคัดเลือกบุคลากรที่มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ส่งเสริ มกับ
ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ ในขณะเดียวกันองค์กรก็ตอ้ งสร้างความพึงพอใจในรู ปแบบสวัสดิการต่างๆ
ที่ดีให้แก่บุคลากรของตนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มกาลังความสามารถเพื่อที่จะช่วย
นาองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ การสรรหาเป็ นกระบวนการของการแสวงหาผูส้ มัครที่พอจะหา
มาได้และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตาแหน่ งที่ตอ้ งการในองค์กร (Carrell & Kuzmits, 1986) เป็ น
กระบวนการเสาะหาคนที่มีความรู ้ ความสามารถและความสนใจในการทางาน รวมถึงการจัดการ
ต่างๆ ตั้งแต่การสรรหาบุคคลทั้งด้านจานวนและคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการและเป้าหมายของ
องค์กรมาเพื่อทดสอบ คัดเลือกบุคลากรที่ดีที่สุดและบรรจุให้ทางานตามตาแหน่งต่างๆ (Crouch &
Jamison, 1995; วรนารถ แสงมณี ,2546)การสรรหาบุ ค ลากรจึ ง นับเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของการสร้ าง
คุ ณ ภาพให้ ก ับ องค์ ก รในระยะยาวเพราะหากองค์ ก รสามารถจู ง ใจให้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติต่างๆ ที่เหมาะสมกับตาแหน่ งมาสมัครเพื่อรับการคัดเลื อ กนั้น
องค์กรก็จะมีโอกาสในการที่จะได้พนักงานที่มีคุณภาพมาร่ วมงานสู งและบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็ น
กาลังในการพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรไม่ได้
คนที่มีความรู ้ ความสามารถที่เหมาะสมมาสมัครงานไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีความพร้อมในด้านต่างๆ
เพียงใด องค์กรนั้นอาจจะต้องเผชิ ญปั ญหาที่ กระทบเป็ นลู กโซ่ จากปั ญหาความไม่ เหมาะสมกับ
ตาแหน่ งงานของบุคลากรดังกล่าว ดังนั้น องค์กรหลายองค์กรที่ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ได้มาของบุคคลที่จะมีผลต่อความสาเร็ จหรื อล้มเหลวขององค์กรจึงยินดีจดั สรรงบประมาณเพื่อการ
สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมมาร่ วมงาน (สุ นนั ทา เลาหนันทร,2542)2จากผลสารวจของบริ ษทั ทาว
เวอร์ส วัทสัน (Tower Watson) บริ ษทั ที่ปรึ กษาและวิจยั ข้อมูลธุ รกิจระดับมืออาชีพที่มีเครื อข่ายการ
ดาเนิ นงานทัว่ โลกประจาปี 2557 พบว่า มุมมองของพนักงานกับนายจ้างที่ มีต่อปั จจัยที่จะดึ งดู ด
ผูส้ มัครเข้ามาสมัครงานกับบริ ษทั มีความแตกต่างกันมากโดยที่นายจ้างจะเชื่ อเรื่ องของการเติบโต
ของบริ ษทั และงานที่ ทา้ ทาย แต่ พนักงานจะมองในเรื่ องของค่าจ้างเงิ นเดื อนและความมัน่ คงใน
หน้าที่การงาน จากมุมมองความแตกต่างดังกล่าวส่ งผลให้องค์กรต่างๆ ในปัจจุบนั จ าเป็ นต้องพัฒนา

กระบวนการและสิ่ งจูงใจในการดึงดูดพนักงานให้เข้าท างานกับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิง่ สายงานที่
มีความขาดแคลนพนักงานในการทางานตารางที่ 1.1ลาดับของปั จจัยที่ดึงดูดพนักงานเข้าทางานกับ
องค์กรภายใต้มุมมองของนายจ้างและลูกจ้างประจาปี 2557ลาดับที่

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1 เพื่อศึกษาลักษณะส่ วนบุ คคลของผูส้ าเร็ จการศึ กษาปริ ญ ญาโทบริ หารธุ ร กิ จสาขาการจัด การ
(มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการประกอบอาชีพผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจสาขาการ
จัดการ (มหาวิทยาลัยรามคาแหง)

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อการสารวจความพึงพอใจของผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยกาหนดขอบเขตไว้ดงั นนี้
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตการศึกษาด้านเนื้ อหาที่จะศึกษาโดยจะสารวจความพึ่งพอใจใน
การ เรี ยนการสอนที่จบไปแล้วสามารถนาไปใช้ต่อได้
1.

ตัวแปรต้น ได้แก่
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับกาศึกษา และ สถานที่
ทางาน

1.2 โอกาสการเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความมัน่ คงในหน้าที่การงาน และ
เงินเดือนกับผลตอบแทนที่คุม้ ค่า

วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจยั ชิ้ นนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลในการประกอบอาชี พของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาปริ ญญาโทคณะบริ หารธุ รกิ จสาขาการจัดการ (มหาวิทยาลัยรามคาแหง) เพื่อสามารถ
น าไปประกอบการตัด สิ น ใจในการเลื อ กอาชี พ ที่ เ หมาะสมกับตนเองและการตัด สิ น ใจเลื อ กที่
เหมาะสม จึงเป็ นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยในการตัดสิ นใจดังกล่าว
เพื่อนามาปรับใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบงานวิจยั โดยรายละเอียดของการทาวิจยั ชิ้นนี้

สรุปผลการวิจัยและอภิปลายผล
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างจานวน 134 คน แบ่งออกเป็ นเพศชายร้อยละ 73 อายุ 20 – 30 ร้อยละ 28
อายุ 31 – 35 ปี ร้ อยละ 46อายุ 36 – 40 ปี ร้ อยละ 15 และ อายุ มากกว่า 40 ปี ร้ อยละ 11
ออกเป็ นเพศหญิงร้อยละ 27 อายุ 73 อายุ 20 – 30 ร้อยละ 28 อายุ 31 – 35 ปี ร้อยละ 46 อายุ
36 – 40 ปี ร้อยละ 15 และ อายุ มากกว่า 40 ปี ร้อยละ 11
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจโดยรวมในการเลือกประกอบอาชีพและความก้ าวหน้ า
ในหน้ าทีก่ ารงาน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ

ออกเป็ นเพศชายร้อยละ 73 อายุ 20 – 30 ร้อยละ 28 อายุ 31 – 35 ปี ร้อยละ 46อายุ 36 – 40 ปี
ร้อยละ 15 และ อายุ มากกว่า 40 ปี ร้อยละ 11 ออกเป็ นเพศหญิงร้อยละ 27 อายุ 73 อายุ 20 –
30 ร้อยละ 28 อายุ 31 – 35 ปี ร้อยละ 46 อายุ 36 – 40 ปี ร้อยละ 15 และ อายุ มากกว่า 40 ปี
ร้อยละ 11
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด นาความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 อยูใ่ น
ระดับมากที่สุดจบการศึกษามีงานที่รองรับทันทีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็ น
บุคลากรที่มีความสาคัญและเป็ นที่ยอมรับในองค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ท่าน
ได้รับค่าตอบแทนจากการทางานอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด ท่าน
รู ้สึกว่าชีวิตที่เป็ นอยูต่ อนนี้เป็ นไปตามความต้องการของท่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุ ด ท่ า นพึ ง พอใจที่ ท่ า นได้จ บการศึ ก ษา ปริ ญ ญาโท คณะบริ หารธุ ร กิ จ สาขาการจัด การ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ทดสอบสมมุติฐาน
- สมมุติฐาน 1.1 มีความความเข้ าใจในเนื้ อหาการเรี ยนการสอน จากการทดสอบสมมุ ติฐาน
สามารถสรุ ป ผลได้ว่า ความเข้า ใจเนื้ อ หาในการเรี ย นการสอนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 1.165
- สมมุติฐาน 1.2 สามารถนาความรู้ ที่ได้ รับจากการศึ กษาไปใช้ ประโยชน์ ได้ เต็มที่ จากการ
ทดสอบสมมุ ติ ฐ าน สามารถสรุ ปผลได้ว่า การที่ นัก ศึ ก ษาเรี ย นจบไป สามารถเอาความรู ้
ความสามารถไปใช้บริ หารและสามารถทาให้มีประสิ ทธิภาพได้เต็มที่
- สมมุติฐาน 1.3 เมื่อจบการศึกษามีงานที่รองรับท่ านทันที จากการทดสอบสมมุติฐาน สามารถ
สรุ ปผลได้ว่า บางคนจบไปจะมีงานรองรับทันที แต่บางคนต้องรอเนื่ องจากความสามารถใน
ตัวบุคคลไม่เท่ากัน

- สมมุ ติ ฐ าน 1.4 เป็ นบุ ค ลากรที่มีค วามส าคัญและเป็ นที่ย อมรั บ ในองค์ ก ร จากการทดสอบ
สมมุติฐาน สามารถสรุ ปผลได้ว่า บุคคลที่มีความสามารถและบริ หารงานได้ดีจะเป็ นที่ยอมใน
องค์กรและเป็ นบุคลากรที่มีความสาคัญ
- สมมุติฐาน 1.5 ได้ รับค่ าตอบแทนจากการทางานอย่ างเหมาะสม จากการทดสอบสมมุติฐาน
สามารถสรุ ปผลได้ว่า ส่ วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเนื่ องจากสามารถสร้างผลกาไร
ให้บริ ษทั ได้
- สมมุ ติ ฐ าน 1.6 ชี วิ ต ที่ เ ป็ นอยู่ ต อนนี้ เ ป็ นไปตามความต้ อ งการของท่ า น จากการทดสอบ
สมมุติฐาน สามารถสรุ ปผลได้วา่ ส่ วนใหญ่จะเป็ นไปตามความต้องการเนื่องจากมีการวางแผน
ไว้ลว้ งหน้า อยูแ่ ล้ว
- สมมุติฐาน 1.7 รู้ สึกว่ าท่ านมีความภาคภูมิใจในตนเอง จากการทดสอบสมมุติฐาน สามารถ
สรุ ปได้ว่า เกิน 80 % มีความภูมิใจในตัวเองเพราะหาเงินเองและสามารถดู แลครอบครั วได้
สามารถบริ หารองค์กรให้ได้ผลกาไรตามที่วางแผนไว้
- สมมุติฐาน 1.8 ได้ ทางานที่ตนรักตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเองทาให้ ท่านมีความสุ ข
จากการทดสอบสมมุติฐาน สามารถสรุ ปได้วา่ ส่ วนใหญ่จะทางานตรงสายงานที่ได้จบมาทาให้
มีความรู ้ความสามารถในการทางานนั้นและมีความสุ ข
- สมมุติฐาน 1.9 ความพอใจที่ท่านได้ จบการศึ กษา ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ ร กิจสาขาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จากการทดสอบสมมุติฐาน สามารถสรุ ปได้ว่า ทุกคนมีความ
ภูมิใจในการจบมหาวิทยาลัยรามคาแหง

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้อมมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้สามารถนาไปใช้เสนอเพื่อเป็ นประโยชน์แกนักศึกษาปริ ญญาโท
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้

ข้ อเสนอแนะผลการทาวิจัยครั้งนี้
1. นักศึกษาควรตั้งใจเรี ยนและเก็บความรู ้ให้ได้มากที่สุดเพื่อเตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะเอา
ความรู ้และความสามารถไปใช้ในชีวติ การทางานให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ง

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรสารวจความพึ่งพอใจของมหาวิทยาลัยอื่นด้วยเพื่อ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจว่าเหมือนกันหรื อต่างกันอย่างไร

อ้างอิง
หนังสื อ
นงนุช วงษ์สุวรรณ. (2546). การบริ หารทรัพยากรมนุษย์. กรุ งเทพฯ : จามจุรีโปร์ดกั ท์.
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2544). จิตวิทยาการบริ หารงานบุคคล. กรุ งเทพฯ: พิมพ์ดี.
สุ นนั ทา เลาหนันทน์. (2546). การบริ หารทรัพยากรมนุษย์. กรุ งเทพฯ : ธนะการพิมพ์.
บทความวารสาร
กฤษณา ศรี จนั ทร์แดง. (มกราคม-มีนาคม 2557). แรงจูงใจในการสมัครเข้าท างานในกลุ่ม
ประเทศ อาเซียนของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ. วารสารการเงิน การ
ลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ. 4(1). 44-65. ธนาสิ ทธิ์ เพิ่มเพียร. (สิ งหาคม 2558).
จุดประกาย “แบรนด์นายจ้าง (Employer’s brand)” เครื่ องมือดึงดูดและรักษาทรัพยากร
มนุษย์. วารสารปัญญาภิวฒั น์. 7(ฉบับพิเศษ). 241-252.
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
กรัณย์ รังษิโย. (2556). การศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนักงานเจนเนอเรชัน่ วายที่
ส่ งผลต่อ การท างานในองค์การ. (การค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี. จารุ ภรณ์ เภาธะทัต. (2528).
ปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่อการจูงใจในการท างาน ศึกษาเฉพาะ กรณี เจ้าหน้าที่
สถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา มหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะรัฐศาสตร์. ณรงค์ จองใจอนุรักษ์. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกงานของคนหางานที่ใช้บริ การส านักงานจัดหา งานของรัฐในเขต
กรุ งเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์. นพรัตน์ นิยมญาติ. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมใน
การท างาน บุคลิกภาพแบบแมคคีอาเวล เลียนและจริ ยธรรมในการท างานของผูส้ อบ

บัญชี กรณี ศึกษาบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง. (สารนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์.
64
นิรามิส อรุ โณทอง. (2539). ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่ วนบุคคลกับปัจจัยจูงใจในการ
เลือกงาน ของบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์. ปาริ ชาติ จุลกะ. (2555). การให้คุณค่าใน
ตนเองและทัศนคติที่มีต่อบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่เป็ นผูน้ าเสนอ ตราสิ นค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนเรชัน่ วาย. (การค้นคว้าอิสระปริ ญญา มหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน. ภรรคพร เล็กขาว.
(2551). ปัจจัยในการท างานที่ส่งผลต่อความเครี ยดและความผูกพันในงานของ
บุคลากรส านักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน. (สารนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์. รัตนรรห์ ณ นคร. (2554). ปัจจัยในการสร้าง
แรงจูงใจของพนักงานตรวจสอบบัญชี กรณี ศึกษา บริ ษทั ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4
แห่ง. (การค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สาขาวิชา
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี. ลัทธพรรณ กสิ นธุ์มานะวาท. (2557). โฆษณาองค์กรที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจสมัครเข้าท างานใน องค์กรในกลุ่มผูก้ าลังส าเร็จการศึกษา
กรณี ศึกษา การไฟฟ้านครหลวง. (การค้นคว้าอิสระ ปริ ญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี. อัจฉริ ยา ปทุมวัน. (2552).
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกงานและการพัฒนาตนเองในการท างานของ วัยท างาน
ตอนต้นในเขตกรุ งเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สาขาวิชาพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี.
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
กรรณิ การ์ ดาวธง. (2552). แนวคิดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่ การ บริ หารจัดการ
ทุนมนุษย์ (Human Capital Management - HCM). สื บค้นจาก

https://www.gotoknow.org/ posts/227350 แก้วตา อุ๊ เข้มเเข็ง. (30 มิถุนายน 2552). ทฤษฎี
แรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG theory). สื บค้น จาก:
https://www.gotoknow.org/posts/208290 นิตยา วิมุต. (2553). ทฤษฎีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
ของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s Achievement Motivation Theory). สื บค้นจาก
http://nongwhaka.blogspot.com/2011/04/ mcclellands-achievement-motivation.html
ปิ ยนันท์. (6 ธันวาคม 2556). จูงใจให้ได้ผล ต้องรู ้จกั คนๆ นั้นก่อน. สื บค้นจาก
http://www.oknation.net/blog/piyanan/2013/12/06/entry-1
65
ภาคภูมิ ภูมาก. (2554). การบริ หารทรัพยากรมนุษย์. สื บค้นจาก
https://www.gotoknow.org/ posts/379323 อ านวยชัย บุญศรี . (21 กันยายน 2556). ทฤษฎี
ของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and other.). สื บค้น จาก
http://aumnuychai.blogspot.com/2013/09/herzberg-and-other.html Businessballs.
(2014). Maslow's hierarchy of needs. สื บค้นจาก http://www.
businessballs.com/maslow.htm Karen Collins. (2016). Two-Factor Theory. สื บค้นจาก
http://catalog.flatworldknowledge. com/bookhub/7?e=collins-ch07_s03 Mike Clayton.
(20 November 2012). David McClelland’s Three Motivational Needs. สื บค้นจาก
https://managementpocketbooks.wordpress.com/2012/11/20/david- mcclellands-threemotivational-needs/ NovaBizz. (2557). ทฤษฎีความต้องการ. สื บค้นจาก
http://www.novabizz.com/NovaAce/ Behavior/Need_Theories.htm PwC Thailand.
(2013). PwC คาดแนวโน้มคน Gen Y ในองค์กรพุ่งปี ’59 แนะธุรกิจปรับกลยุทธ์คน รุ่ น
ใหม่-เก่า ต้านปัญหาสมองไหลก่อนเปิ ด AEC. สื บค้นจาก http://www.pwc.com/ th/en/
press-room/press-release/2013/new-release-06-06-2013-th.html

