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A   a 
 
Absentee 
(แอบ-เซน-ที) 

การขาดงาน, ผู้ละเว้นหน้าที่ 
Absentee ballot   
(แอบ-เซน-ที  แบ-ลอท) 

บัตรเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้ง 
 
Absentee voting 
(แอบ-เซน-ที  โวท-ทิง) 

การลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไป ณ ที่เลือกตั้ง 
 

Absolute majority 
(แอบ-เซอ-ลูท  เมอะ-จอ-เรอะ-ทิ) 

คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด 
 

Absolute monarchy 
(แอบ-เซอ-ลูท  มอ-เนอะ-คิ) 

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 

Abstention 
(แอบ-สเต็น-เชิน) 

การงดออกเสียง 
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Abuse of power  
(เออะ-บยูซ เอิฟ เพา-เออ) 

การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  
Acceptance 
(แอก-เซพ-เทินซ) 

1.การสนองรับ  2.การยอมรับ 

Accept 
(แอก-เซพท) 

ยอมรับ 

Access 
(แอก-เซิซ) 

1.การเข้าถึง  
2.การได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้ 

 
 
Accession 
(แอก-เซส-เชิน) 

การเข้าด ารงต าแหน่ง 
Accord 
(เออะ-คอด) 

ข้อตกลง, ยินยอม 
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Active inertia 
(แอค-ทิฟ  อิ-เนอ-เชอะ) 

ความขยันแบบเฉื่อย (การท างานที่ขยัน ทุ่มเทเต็มที่ แต่ไม่
ก้าวหน้าเนื่องจากยังใช้แนวคิดเดิมๆ) 

 

Adjournment 
(แอด-เจิน-เมินท) 

1.การเลื่อนออกไป 
2.การเลื่อนการประชุม 
 

Adjournment of the debate 
(แอด-เจิน-เมินท  เอิฟ เธอะ ดิ-เบท) 

การเลื่อนการอภิปราย 
 
 

Adjournment sine die 
(แอด-เจิน-เมินท  ซายน-ดาย) 

การเลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีก าหนด 
 

Administration 
(เอิด-มิ-นิซ-เตร-เชิน) 

1.การบริหาร 
2.การปกครอง 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr2803$SearchGlossary$DataList1$ctl05$Term','')


4 
 

                            Assistant Professor Dr.Tachaya Wanabovorndej 

Administrative branch 
(เอิด-มิ-นิซ-เตรอะ-ทิฟ  บรานช) 

1.ฝ่ายบริหาร 
2.ฝ่ายปกครอง 
 

Administrative order 
(เอิด-มิ-นิซ-เตรอะ-ทิฟ  ออ-เดอ) 

1.ค าสั่งของฝ่ายปกครอง 
2.ระเบียบของฝ่ายปกครอง 

Administrative reform 
(เอิด-มิ-นิซ-เตรอะ-ทิฟ  ริ-ฟอม) 

การปฏิรูปการบริหาร 
 

Administrator 
(เอิด-มิ-นิซ-เตร-เทอ) 

1.นักบริหาร   
2.นักปกครอง 

Agency 
(เอ-เจิน-ซี) 

1.หน่วยงาน  
2.ส านักงาน 
3.ตัวแทน 

Agenda setting 
(เอิด-เจน-ดา  เซต-ทิง) 
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การจัดระเบียบวาระ 
 

Alias 
(เอ-ลิ-เอิซ) 

นามแฝง 
 

Alienation 
(เอ-ลิ-เออะ-เน-เชิน) 

ความแปลกแยก (การเปลี่ยนจากความรู้สึกผูกพันไปเป็นการ
รู้สึกเป็นปรปักษ์, การไม่ยินดียินร้ายต่อผู้อ่ืน กลุ่ม สังคม) 
Alliance 
(เออะ-ลาย-เอินซ) 

พันธมิตร 
Allocation of resource 
(แอ-เลอะ-เค-เชิน  เอิฟ รี-ซอซ) 

การจัดสรรทรัพยากร 
All-you-can-afford budgeting method 
(ออล-ย-ูแคน-เออะ-ฟอด  บัด-จิ-ทิง  เมะ-เธิด) 

การจัดท างบ ประมาณแบบเท่าท่ีจ่ายได้ 
Alteration 
(ออล-เทอะ-เร-เชิน) 

การเปลี่ยนแปลง 

Alternative development 
(ออล-เทอ-เนอะ-ทีฟ  ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท) 
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การพัฒนากระแสทางเลือก 
 

Alter ego 
(ออล-เทอะ  อี-โก) 

ตัวตายตัวแทน 
 

Altruism 
(แอล-ทร-ุอิ-เซิม) 

ปรัตถนิยม (การอุทิศตนต่อผู้อ่ืน) 
 

Ambiguity 
(แอม-บ-ิกยู-อิ-ทิ) 

1.ความไม่กระจ่างชัด 
2.ข้อความที่คลุมเครือ 

American Political Science Association (APSA) 
(เออะ-เม-ร-ิเคิน  เพอะ-ลิ-ทิ-คึล ซาย-เอินซ เออะ-โซ-ซิ-เอ-เชิน (เอ-
พี-เอ็ส-เอ) 

สมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน 
Analysis 
(เออะ-แน-ลิ-ซิซ) 

การวิเคราะห์ 
Anarchism 
(แอ-เนอะ-คิ-เซิม) 

ลัทธิอนาธิปไตย  หรือลัทธิการเมืองที่เชื่อในการปราศจากผู้น า 
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โดยเชื่อว่า ผู้น าก็ดี รัฐก็ดีเป็นต้นตอของการคอร์รัปชั่น และความไร้
ระเบียบ ประชาชนควรได้ร่วมกันปกครองตนเองอย่างมีอิสระเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
Anonymity 
(แอ-เนอะ-นิ-มิ-ทิ) 

การไม่ระบุชื่อ 
 

Anti-nepotism policy 
(แอน-ทิ เนะ-เพอะ-ทิ-เซิม พอ-ลิ-ซิ) 

นโยบายต่อต้านการเกื้อกูลญาติพ่ีน้องเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 
Approve 
(เออะ-พรูฟ) 

อนุมัติ 
 
APSA (American Political Science Association) 
เอ-พี-เอ็ส-เอ (เออะ-เม-ร-ิเคิน  เพอะ-ลิ-ทิ-คึล ซาย-เอินซ เออะ-โซ-ซิ-
เอ-เชิน) 

สมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน 
 

Aristocracy 
(แอ-ริซ-ตอ-เครอะ-ซิ) 

อภิชนาธิปไตย (รูปแบบกาปกครองท่ีมีชนชั้นสูงเป็นผู้ปกครอง) 
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Arm race 
(อาม-เรซ) 

การแข่งขันใน ทางอาวุธ 
 

Arrangement 
(เออะ-เรนจ-เมินท) 

ข้อตกลง 
 

Artifact 
(อา-ทิ-แฟคท) 

สิ่งประดิษฐ์ 
 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 
(เอ-เชอะ  เพอะ-ซิ-ฟิค อี-เคอะ-นอ-มิค โค-ออ-เพอ-เร-เชิน) (เอ-เพค) 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) องค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 
โดยการริเริ่มของประเทศออสเตรเลีย เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมระบบ
การค้าระดับพหุภาคี สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคและโลก 

 
 

ASPA (American Society for Public Administration) 
เอ-เอ็ส-พี-เอ (เออะ-เม-ร-ิเคิน เสอะ-ซาย-อิ-ทิ เฟอะ พับ-ลคิ เอิด-มิ-
นิซ-เตร-เชิน)  

javascript:__doPostBack('dnn$ctr2803$SearchGlossary$DataList1$ctl13$Term','')
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สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์อเมริกัน  
Assessment 
(เออะ-เซ็ซ-เมินท) 

การประเมิน 
 

Association of South East Asian Nations (ASEAN) 
(เออะ-โซ-ซิ-เอ-เชิน เอิฟ เซาธ-อิซท เอ-เชียน-เน-เชิน (อา-เซียน) 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและ
ความมั่นคงทางการเมือง การเจริญ เติบโตทางการค้าและเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาทางสังคมของประเทศสมาชิก มีสมาชิกทั้งหมด 10 
ประเทศ (ข้อมูล ณ ปี 2560) 
Authoritarian personality 
(ออ-ธอ-ร-ิเท-เออ-ร-ิเอิน  เพอ-เซอะ-แน-ลิ-ทิ) 

บุคลิกภาพอ านาจนิยม หรือเผด็จการ 
Authority 
(ออ-ธอ-ร-ิทิ) 

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
Autocracy 
(ออ-ธอ-เคระ-ซิ) 

อัตตาธิปไตย 
Autonomous institution 
(ออ-ทอ-เนอะ-เมิซ  อิน-ซติ-ทยู-เชิน) 

สถาบันที่เป็นอิสระ 
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Autonomous work group 
(ออ-ทอ-เนอะ-เมิซ เวิค กรูพ) 

คณะท างานอิสระ 
Autonomy 
(ออ-ทอ-เนอะ-มิ) 

ความเป็นอิสระ 
Awareness 
(เออะ-เวะ-เออะ-เนิซ) 

การตระหนัก 

 
 
 
 

B   b 
 

Baby-boomer 
(เบ-บิ บู-เมอะ) 

เด็กที่เกิดในยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ (ยุคbaby boom) 
ช่วงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี  1946-
1964 
 
Bamboo curtain 
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(แบม-บู เคอ-เทิน) 
ม่านไม้ไผ่ หรือประเทศหลังม่านไม้ไผ่-เป็นสมญานามใช้เรียก

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

Bargaining power 
(บา กิ-นิง เพา-เออะ) 

อ านาจต่อรอง 
 

Barrier 
(แบ-ร-ิเออะ) 

1.อุปสรรค 
2.สิ่งกีดขวาง 

Barter system 
(บา-เทอะ ซิซ-เติม) 

การแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินตรา หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อ
สินค้า “ของแลกของ” 

 

Base 
(เบซ) 

1.ฐาน 
2.พ้ืนฐาน 
 

Behavior 
(บ-ิเฮฟ-เยอะ) 

พฤติกรรม 
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Belief 
(บ-ิลีฟ) 

ความเชื่อ 
 

Benefit 
(เบ-นิ-ฟิท) 

ประโยชน์เกื้อกูล เช่น เงิน สิ่งของ  หรือสวัสดิการที่
นอกเหนือจากค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้าง 
Bias 
(บาย-เอิซ) 

1.อคติ 
2.ความล าเอียง 
 

Big brother 
(บิก บระ-เธอะ) 

1.ผู้น า 
2.ผู้มีอ านาจเด็ดขาด 
3.รัฐบาล 

Big deal 
(บิก ดีล) 

เรื่องส าคัญ 
 
Big stick 
(บิก ซติค) 

การทูตแบบใช้แสนยานุภาพ 
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Bilateralism 
(ไบ-แล็ท-เทอะ-เริล-ลิ-เซิม) 

ระบบทวิภาคี การมีข้อตกลงหรือการเจรจา/การร่วมมือกัน
ระหว่าง 2 ฝ่าย 
Bill 
(บิล) 

1.ร่างกฎหมาย 
2.ร่างพระราชบัญญัติ 
3.ใบแจ้งหนี้ 

Bill drafting 
(บิล ดราฟ-ทิง) 

การยกร่างกฎหมาย 
Bill of Rights  
(บิล เอิฟ ไรทซ) 

บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง 
 

Bipartisan deal 
(ไบ-พา-ทิ-เซิน ดีล) 

ข้อตกลงระหว่างสองพวก 
Blacklist 
(แบล็ค-ลิซท) 

บัญชีหมายหัว/บัญชีด า 
Black money 
(แบล็ค มัน-นิ) 
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เงินมืด หรือเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
Block grant 
(บล็อค กรานท) 

ความช่วยเหลือที่มีวัตถุประสงค์กว้างๆจากรัฐบาล 
 

Blue collar 
(บลู คอ-เลอะ) 

1.กรรมกร 
2.ชนชั้นแรงงาน 
 

Blue print 
(บลู พรินท) 

พิมพ์เขียว 
 

Body of knowledge 
(บอ-ดิ เอิฟ นอ-ลิจ) 

องค์ความรู้ 
 

Bond 
(บอนด) 

พันธบัตร 
 

Borough 
(บะ-เรอะ  AM โบ-โร) 

เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เช่น London borough ใน
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ประเทศอังกฤษ 
 
Bottom-up approach 
(บอ-เทิม อัพ เออะ-โพรฌ) 

วิธีการด าเนินการจากฐานสู่ยอด/จากระดับปฏิบัติการสู่ระดับ
บริหาร หรือจากภาคประชาชนสู่ภาครัฐ 
Boundary 
(บาวน-ดริ) 

1.แนวพรมแดน 
2.แนวแบ่งเขต 

Bourgeoisie 
(บ-ูเอิช-วา-ซิ) 

1.ชนชั้นกระฎุมพี 
2.ชนชั้นกลาง 

Boycott 
(บอย-คอท) 

คว่ าบาตร 
 

Brain drain 
(เบรน เดรน) 

สมองไหล หรือการสูญเสียชนชั้นมันสมอง 
 

Brainstorming  
(เบรน-ซตอม-มิง) 
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การระดมสมอง (เพ่ือหาข้อสรุป) 
 

Brainwashing 
(เบรน-วอช-ชิง) 

การล้างสมอง 
Bribery 
(ไบร-เบอะ-ริ) 

สินบน 
 

Budget 
(บัด-จิท) 

งบประมาณ 
Budget allocation 
(บัด-จิท แอ-เลอะ-เค-เชิน) 

การจัดสรรงบประมาณ 
Budget cycle 
(บัด-จิท ซาย-คึล) 

วงจรการจัดท างบประมาณ 
 

Budget deficit 
(บัด-จิท  เดะ-เฟอะ-ซิท) 

การขาดดุลงบประมาณ 
 

Budget surplus 
(บัด-จิท เซอ-พลัซ) 
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การเกินดุลงบประมาณ 
 

Bureaucracy 
(บย-ูเออะ-รอ-เครอะ-ซิ) 

ระบบราชการ 
Bureaucrat 
(บย-ูเออะ-รอ-แคร็ท) 

ข้าราชการ 
 

Bureaucratic dysfunction 
(บย-ูเออะ-รอ-เครอะ-ติค ดิซ-ฟังก-เชิน) 

การที่ระบบราชการท างานผิดหน้าที่จนเป็นผลเสีย 
Bureaucratic imperialism 
(บย-ูเออะ-รอ-เครอะ-ติค อิม-พิ-ร-ิเออะ-ลิ-เซิม) 

อาณาจักรในระบบราชการ 
 

Bureaucratization 
(บย-ูเออะ-รอ-เครอะ-ไท-เซ-เชิน) 

การท าให้เป็นระบบราชการ/การเป็นองค์การที่ให้ความส าคัญ
กับความเป็นทางการ มีกฎ ระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น 

 
Bureaupathology 
(บย-ูเออะ-รอ-เพอะ-ธอ-เลอะ-จิ) 

ความเสื่อมลงของระบบราชการ ที่เกิดจากชุดของพฤติกรรมที่
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ไม่พึงประสงค์ของผู้ที่อยู่ในระบบราชการ Victor A.Thompson เชื่อ
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ตัวบุคคลที่อยู่ในระบบราชการ
ใช้ในการปกป้องสภาพจิตใจที่มีความคับข้องใจจากความไม่สมหวังใน
เป้าหมายของตนเอง เช่น การติดยึดกับกฎระเบียบมากจนเกินไป 

 

 
 
 

C   c 
 

Cabinet 
(แค-บิ-นิท) 

คณะรัฐมนตรี 
 

Call 
(คอล) 

1.การเรียกประชุม 
2.การเรียกให้ช าระหนี้ 
 

Campaign 
(แคม-เพน) 

การรณรงค์ 
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Cancellation 
(แคน-เซอะ-เล-เชิน) 

การยกเลิก 
 
 

Candidate 
(แคน-ดิ-เดท) 

ผู้สมัครเข้าชิงต าแหน่ง 
 

Capacity 
(เคอะ-แพ-เซอะ-ทิ) 

1.ระดับความสามารถสูงสุด 
2.ก าลังการผลิต 
 

Capital 
(แค-พิ-ทึล) 

1.ทุน 
2.หนัก/ ใหญ่หลวง 
 

Capital budget 
(แค-พิ-ทึล บัด-จิท) 

งบประมาณเงินทุน 
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Capital formation 
(แค-พิ-ทึล เฟอะ-เม-เชิน) 

การสะสมทุน เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
Capitalism 
(แค-พิ-ทึล-ลิ-เซิม) 

ระบบทุนนิยม หรือระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการ
ยอมรับกรรมสิทธิ์เอกชน โดยเอกชนสามารถเป็นนายทุน เจ้าของ
ปัจจัยการผลิต และการจ าหน่ายเพื่อแสวงหาผลก าไรในตลาดเสรี 

 
Case study 
(เคส ซตัด-ดิ) 

กรณีศึกษา 
 

Caste system 
(คาสท ซิซ-เติม) 

ระบบการแบ่งชนชั้นทางสังคม เช่น วรรณะ 
 

Cast vote 
(แคสท โวท) 

ลงคะแนน 
 

Cause and effect 
(คอซ เอินด อิ-เฟ็คท) 

สาเหตุและผลกระทบ 
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Caution 
(คอ-เชิน) 

ค าเตือน 
 

Census 
(เซ็น-เซิซ) 

การส ารวจส ามะโนประชากร 
 

Centralization 
(เซ็น-เทรอะ-ไล-เซ-เชิน) 

การรวมอ านาจ 
Ceteris paribus (L) 
(เซะ-เท-ริซ พา-ร-ิบุซ) 

การก าหนด ให้สิ่งอ่ืนๆทุกสิ่งมีค่าคงที่/การก าหนด ให้ตัวแปร
จ านวนหนึ่งมีค่าคงที่ เ พ่ือการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรอ่ืน(ภาษาละติน) 

 
Change agent 
(เฉนจ เอ-จึนท) 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 
Charge 
(ฉาจ) 

1.ฟ้อง (คดีอาญา) 
2.ค่าใช้จ่าย 
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3.หน้าที่รับผิดชอบ 
Charismatic leader/authority 
(เคอะ-ริซ-แม-ทิค ลิ-เดอะ) 

ผู้น าแบบบารมี 
 
Checks and balances 
(เฉคซ เอินด แบ-เลินซ-เซซ) 

1.การตรวจสอบและถ่วงดุล 
2.หลักการว่าด้วยการถ่วงดุลอ านาจ 

 
Citizen participation 
(ซ-ิทิ-ซึน  พา-ทิ-ซิ-เพ-เชิน) 

การมีส่วนร่วมของพลเมือง 
 

Civilization 
(ซ-ิวิ-ไล-เซ-เชิน) 

อารยธรรม 
Civil servant 
(ซ-ิวิล  เซอะ-เวินท) 

ข้าราชการพลเรือน 
Civil society 
(ซ-ิวิล  เซอะ-ซาย-อิ-ทิ) 

ประชาสังคม 
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Clean hand 
(คลีน แฮนด) 

มือสะอาด 
 

Client 
(คลาย-เอินท) 

1.ผู้รับบริการ 
2.ลูกค้า 

Closed doors 
(โคลซด ดอซ) 

การพิจารณาลับ 
Coattails 
(โคท-เทลซ) 

ผู้อาศัยบารมีนักการเมือง 
Code of ethics 
(โคด เอิฟ เอะ-ธิคซ) 

ประมวลจริยธรรม 
 

Coercion 
(โค-เออ-เชิน) 

การบีบบังคับ 
 

Coercive power 
(โค-เออ-ซิฟ เพา-เออะ) 
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อ านาจบังคับ 
 

Cold war 
(โดลด วอ) 

สงครามเย็น 
Collaboration 
(เคอะ-แล-เบอ-เร-เชิน) 

การท างานร่วมกัน 
Colleague 
(คอล-ลีก) 

เพ่ือนร่วมงาน 
Collective bargaining 
(เคอะ-เล็ค-ทิฟ แอ็ค-เชิน) 

การเจรจาต่อรองร่วม 
 

Collectivism 
(เคอะ-เล็ค-ทิ-วิ-เซิม) 

ระบบรวมอ านาจทางเศรษฐกิจ 
 

Colonialism 
(เคอะ-โล-เนีย-เออะ-ลิ-เซิม) 

ลัทธิอาณานิคม 
 

Combination 
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(คอม-บ-ิเน-เชิน) 
การรวม  

Comfort Zone 
(คอม-เฟิท โซน) 

1.ภาพจ าลองที่จิตรู้สึกถึงพ้ืนที่ปลอดภัย สุขสบาย และไม่
ต้องการการเปลี่ยนแปลง  

2.คอกปิดกั้นความส าเร็จอันเนื่องมาจากความพึงพอใจที่จะอยู่
ในสภาพเดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง 
Commitment 
(เคิม-มิท-เมินท) 

1.ข้อผูกมัด 
2.พันธะกรณี 
 

Committee 
(เคิม-มิ-ทิ) 

คณะกรรมการ 
 

Communism 
(เคอะ-มย-ูนิ-เซิม) 

ลัทธิคอมมิวนิสต์ หรือระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่รัฐเป็น
ผู้ปกครองและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและผูกขาดการจัดสรรปัจจัย
การผลิต 
Community 
(เคอะ-มย-ูนิ-ทิ)  

ชุมชน 
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Community development 
(เคอะ-มย-ูนิ-ทิ   ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท) 

การพัฒนาชุมชน 
Compulsion 
(เคิม-พัล-เชิน) 

การบังคับ 
 

Compulsory arbitration 
(เคิม-พัล-เซอะ-ริ   อา-บิ-เทร-เชิน) 

อนุญาโตตุลาการโดยการชี้ขาดแบบบังคับ 
Conceal 
(เคิน-ซีล) 

ซ่อนเร้น 
 

Concept 
(คอน-เซพท) 

แนวความคิด 
Concession  
(เคิน-เซ-เชิน) 

สัมปทาน 
 

Conciliation 
(เคิน-ซิ-ลิ-เอ-เชิน) 
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน,การประนอมข้อพิพาทแรงงาน 
Conclude 
(เคิน-คลูด) 

1.ลงความเห็น 
2.สรุปความเห็น 

Condition 
(เคิน-ดิ-เชิน) 

เงื่อนไข 
 

Conduct 
(คอน-ดักท) 

การประพฤติปฏิบัติ 
 
Confirmation  
(คอน-เฟอะ-เม-เชิน) 

การยืนยัน 
 

Conflict 
(คอน-ฟลิคท) 

1.ความขัดแย้ง  
2.การขัดกัน 
 

Conflict of interest 
(คอน-ฟลิคท เอิฟ  อิน-เทริซท) 
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1. ประโยชน์ขัดกัน  
2. ผลประโยชน์ทั บซ้ อน  เกิ ดจ ากการขั ดกันระหว่ า ง

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมหมายถึง การที่
เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีหน้าที่ในการกระท าการใดๆตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรม
หรือด าเนินการที่เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้
อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ 

 
Conflict Theory 
(คอน-ฟลิคท เธีย-ริ) 

ทฤษฎีความขัดแย้ง 
 

Conformity  
(เคิน-ฟอ-เมอะ-ทิ) 

การยอมตาม 
 

Confrontation  
(คอน-ฟรัน-เท-เชิน) 

การเผชิญหน้า 
Conglomerate 
(เคิน-กลอ-เมอะ-เร็ท) 

กิจการควบ กลุ่มบริษัทในเครือ 
Congress 
(คอน-เกร็ซ) 

รัฐสภา 
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Consensus 
(เคิน-เซน-เซิซ) 

ฉันทามติ การเห็นพ้องต้องกัน 
 

Consent 
(เคิน-เซ็นท) 

ความยินยอม 
Consequence  
(คอน-ซิ-เควนซ) 

ผลลัพธ์  ผลสืบเนื่อง 
 

Conservative 
(เคิน-เซอ-เวอะ-ทิฟ) 

เชิงอนุรักษ์นิยม 
Constituency 
(เคินซ-ติ—ชุ-เอิน-ซิ) 

เขตเลือกตั้ง 
 

Constitution  
(คอนซ-ติ-ทยู-เชิน) 

รัฐธรรมนูญ 
 

Co-optation 
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(โค-ออพ-เท-เชิน) 
การน าเข้ามาเป็นพวก 
 

Coordination 
(โค-ออ-ดิ-เน-เชิน) 

การประสางาน 
 

Cope 
(โคพ) 

เผชิญ/จัดการกับปัญหา 
 
 

Core competency 
(คอ คอม-พิ-เท็น-ซิ) 

สมรรถนะหลัก 
 

Core value 
(คอ แวล-ยุ) 

ค่านิยมหลัก 
 

Corporate culture 
(คอ-เพริท คัล-เฉอะ) 

วัฒนธรรมองค์การ 
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Corporate governance 
(คอ-เพริท กะ-เวอะ-เนินซ) 

บรรษัทภิบาล 
Corporation 
(คอ-เพอะ-เร-เชิน) 

บรรษัท บริษัท 
Correlation 
(คอ-เรอะ-เล-เชิน) 

สหสัมพันธ์ 
Correlation analysis 
(คอ-เรอะ-เล-เชิน เออะ-แน-ลิ-ซิซ) 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
 

Correlation coefficient 
(คอ-เรอะ-เล-เชิน โค-อิ-ฟิ-ชึนท) 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 

Corruption   
(เคอะ-รัพ-เชิน) 

1.การทุจริต 2.การทุจริตในต าแหน่งหน้าที่  
3.การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
 

Cost 
(คอซท) 

1. ราคา 
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2. ค่าใช้จ่าย 
3. ต้นทุน 
 

Cost-benefit analysis 
(คอซท เบ-เน-ฟิท เออะ-แน-ลิ-ซิซ) 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 
Cost of living 
(คอซท เอิฟ ลิฟ-วิง) 

ค่าครองชีพ 
Council 
(เคาน-ซิล) 

1.สภา  
2.คณะมนตรี   

Court 
(คอท) 

ศาล 
Crisis 
(คราย-ซิซ) 

วิกฤตการณ์ 
Crisis management 
(คราย-ซิซ แมขนิจ-เมินท) 

การจัดการภาวะวิกฤต 
 

Criterion 
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(ไคร-ทิ-ร-ิเอิน) 
เกณฑ ์
 

Critique 
(คริ-ทีก) 

บทวิจารณ์ ค าวิจารณ์ 
 

Culture 
(คัล-เฉอะ) 

วัฒนธรรม 
 

Cultural diffusion  
(คัล-เฉอะ-เริล  ดิ-ฟยู-ฌึน) 

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
 

Cultural relativism 
(คัล-เฉอะ-เริล  เระ-เลอะ-ทิ-วิ-เซิม) 

วัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ 
 

Culture shock 
(คัล-เฉอะ ชอค) 

ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยเมื่อต้องเข้าไปอยู่ใน
วัฒนธรรมใหม่และวัฒนธรรมใหม่นั้นแตกต่างอย่างมากกับวัฒนธรรม
เดิมที่ตนคุ้นเคย 

D   d 
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Deadlock 
(เดด-ล็อค) 

ภาวะเข้าตาจน 
 

Dead stock 
(เดด-ซต็อค) 

สินค้าเก่าเก็บหมดสภาพที่ไม่สามารถสร้างมูลค่าให้ธุรกิจได้ 
 

Dead wood 
(เดด-วูด) 

พนักงานที่ไร้สมรรถภาพในการท างานเนื่องจากการไม่พัฒนา
ตนเอง 

 
Deal 
(ดีล) 

ข้อตกลง 
Death certificate 
(เดธ เซอะ-ทิ-ฟิ-เคท) 

ใบมรณบัตร 
Debate 
(ด-ิเบท) 

การอภิปรายในสภา 
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Deceased 
(ด-ิซีซด) 

ผู้ตาย 
 

Decentralization 
(ด-ีเซน-เทริล-ลาย-เซ-เชิน) 

การกระจายอ านาจ 
 

Decision making 
(ด-ิซิ-ฌึน เม-คิง) 

1.การตัดสินใจ 
2.การวินิจฉัยสั่งการ 
 

Decision-making process 
(ด-ิซิ-ฌึน เม-คิง พรอ-เซซ) 

กระบวนการตัดสินใจ (การระบุปัญหา สรรหาทางเลือก 
วิเคราะห์ทางเลือก การเลือกทางเลือก ด าเนินการตามทางเลือก และ
การประเมินผลการด าเนินการ) 
Declaration 
(เดะ-เคลอะ-เร-เชิน) 

1.การประกาศ 
2.ปฏิญญา 
 

Declaration of war 
(เดะ-เคลอะ-เร-เชิน เอิฟ วอ) 

การประกาศสงคราม 
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Deconcentration 
(ด-ีคอน-ซึน-เทร-เชิน) 

การแบ่งอ านาจปกครอง 
 

Decree/ Royal decree/ Emergency decree 
(ด-ิคร/ี รอ-ยัล ดิ-คร/ิ อ-ิเมอะ-เจ็น-ซิ ดิ-คริ) 

ค าสั่ง(ของศาล)/พระราชกฤษฎีกา/ พระราชก าหนด 
 

Deduction 
(ด-ิดัค-เชิน) 

การนิรนัย 
 

Deductive reasoning 
(ด-ิดัค-ทิฟ  ร-ีซึน-นิง) 

การให้เหตุผลแบบนิรนัย 
 

De facto 
(เด-แฟค-โท) 

1.โดยพฤตินัย 
2.โดยสภาพที่เป็นอยู่จริง 
 

Defense 
(ด-ิเฟนซ) 

การปกป้อง 
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Deindustrialization 
(ด-ิอิน-ดัซ-ทริ-เออะ-ไล-เซ-เชิน) 

การลดความส าคัญของภาคอุตสาหกรรม 
 

Delegation 
(เด-ลิ-เก-เชิน) 

1.การมอบหมายอ านาจ 
2.คณะผู้แทน 

Delphi technique 
(เดล-ฟิ  เท็ค-นิค) 

เทคนิคเดลฟาย ที่ใช้ส ารวจข้อมูลด้านข้อคิดเห็น การคาดการณ์
แนวโน้มประเด็นต่างๆที่สนใจทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ หรือนโยบาย 

 
Demand 
(ด-ิมานด) 

อุปสงค์ 
Democracy 
(ด-ิมอ-เครอะ-ซิ) 

ประชาธิปไตย/การปกครองแบบเสียงข้างมาก 
 

Demography 
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(ด-ิมอ-เกรอะ-ฟิ) 
ประชากรศาสตร์ 

Demonstration 
(เดะ-เมิน-ซเตร-เชิน) 

1.การเดินขบวน 
2.การสาธิต 

Department 
(ด-ิพาท-เมินท) 

1.กรม 
2.แผนก 
3.ภาควิชา 
 

Dependency 
(ด-ิเพ็น-เดิน-ซิ) 

ภาวะพ่ึงพิง 
 
Dependency Theory 
(ด-ิเพ็น-เดิน-ซิ เธีย-ริ) 

ทฤษฎีการพ่ึงพา แนวคิดการครอบง าการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่ประเทศด้อยพัฒนาต้องพ่ึงพิงปัจจัยภายนอกตลอดกระบวนการจาก
ประเทศที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมจนไม่อาจท าให้ประเทศด้อยพัฒนา
หลุดพ้นบ่วงความยากจนได้  
 
Dependent variable  
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ดิ-เพ็น-เดินท-เวะ-ร-ิเออะ-บึล 
ตัวแปรตาม หรือตัวที่ถูกอธิบายตัวที่เป็นผล 
 

Descriptive research 
(ดิซ-กริพ-ทิฟ  ริ-เซิฌ) 

การวิจัยเชิงพรรณนา/บรรยาย 
Descriptive statistics 
(ดิซ-กริพ-ทิฟ  ซเตอะ-ทิซ-ติคซ) 

สถิติเชิงพรรณนา 
Determinism 
(ด-ิเทอ-มิ-นิ-เซิม) 

1.นิยัตินิยม 
2.คติตัวก าหนด แนวคิดที่มองว่าปรากฏการณ์ทางสังคม

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีสิ่งอ่ืนเป็นตัวก าหนด เช่น technological 
determinism หมายถึง การที่เทคโนโยลีเป็นตัวก าหนด 
Developed country 
(ด-ิเวะ-เลิพท  คัน-ทริ) 

ประเทศที่พัฒนาแล้ว (DC) หมายถึงประเทศที่มีการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม/การบริการ และประชากรมีรายได้ต่อหัวสูง  
Developing country 
(ด-ิเวะ-เลิพ-พิง คัน-ทริ) 

ประเทศที่ก าลังพัฒนา  
ดูเพ่ิม ประเทศด้อยพฒันา (LDC-Less Developed Country) 
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Development 
(ด-ิเวะ-เลิพ-เมินท) 

การพัฒนา 
 

Development administration 
(ด-ิเวะ-เลิพ-เมินท  เอิด-มิ-นิซ-เตร-เชิน) 

การบริหารการพัฒนา 
 

Development of Administration 
(ด-ิเวะ-เลิพ-เมินท  เอิฟ  เอิด-มิ-นิซ-เตร-เชิน) 

การพัฒนาการบริหาร 
 

Development of underdevelopment 
(ด-ิเวะ-เลิพ-เมินท เอิฟ อัน-เดอะ-ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท) 

การพัฒนาของการด้อยพัฒนา ตามที่ Andre Gunder Frank 
หนึ่งในผู้สนับสนุนแนวคิทฤษฎีการพ่ึงพาได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่ยิ่ง
ประเทศด้อยพัฒนาพยายามพัฒนาเท่าไรก็ยิ่งน าไปสู่ภาวะการด้อย
พัฒนาเนื่องจากส่วนเกินทางการผลิตหาได้ตกอยู่กับประเทศด้อย
พัฒนา (the peripheral) ไม่ แต่กลับไปทวีความมั่งคั่งให้กับประเทศ
อุตสาหกรรมพัฒนาแล้ว (the center) 

 
Devolution   
(ด-ิเวอะ-ลู-เชิน) 

1.การมอบอ านาจปกครอง 
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2.การโอนอ านาจ 
3.การตกทอด(มรดก) 
 

Dictatorship 
(ดิก-เท-เทอะ-ชิพ) 

ระบอบเผด็จการ 
 

Dilemma 
(ด-ิเละ-เมอะ) 

ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 
 

Dimension  
(ได-เม็น-เชิน) 

มิต ิ
 

Diplomacy 
(ด-ิพโล-เมอะ-ซิ) 

การทูต 
Diplomatic privilege  
(ด-ิพโล-แม-ทิค พริ-วิ-ลิจ) 

เอกสิทธิ์ทางการทูต 
Disaster management 
(ได-แซซ-เทอะ แม-นิจ-เมินท) 

การจัดการภัยพิบัคิ 
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Discharge 
(ดิซ-ฉาจ) 

1.การปลดปล่อย 
2.การถอนเรื่อง 
3.การให้พ้นจากต าแหน่ง 
 

Discipline 
(ด-ิเซอะ-พลิน) 

1.สาขาวิชา 
2.วินัย 
3.วิทยาการ 
4.ศาสตร์ 

Discourse 
(ดิซ-คอซ) 

วาทกรรม 
Discretion 
(ดิซ-คร-ิเชิน) 

ดุลพินิจ 
 

Discrimination 
(ดิซ-คร-ิมิ-เน-เชิน) 

การเลือกปฏิบัติ 
 

Divine right  
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(ด-ิไวน ไรท) 
เทวสิทธิ์/สิทธิ์จากสวรรค์ 

Doctrine 
(ด็อค-ทริน) 

หลักความเชื่อ/ลัทธิ 
 

Document 
(ดอ-คย-ุเมนท) 

เอกสาร 
Documentary research 
(ดอ-คย-ุเมน-ทริ ริ-เซิฌ) 

การวิจัยเอกสาร 
Domain 
(โด-เมน) 

อาณาเขต 
 

Domination 
(ดอ-มิ-เน-เชินท) 

1.การมีอิทธิพลเหนือ 
2.การครอบง า 

Dominant culture 
(ดอ-มิ-เนินท คัล-เชอะ) 

วัฒนธรรมเด่น 
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Double standard   
(ดะ-บึล ซแตน-ดาด) 

สองมาตรฐาน 
เหมือน Bias และ Discrimination 
 

Duty 
(ดย-ุทิ) 

1.หน้าที่ 
2.ภาษีอากร 

Dynamic 
(ได-แน-มิก) 

เชิงพลวัต (มีการเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง) 
 

Dysfunction 
(ดิซ-ฟังค-เชิน) 

ความบกพร่อง 
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E   e 
 

Effectiveness  
(อิ-เฟ็ค-ทิฟ-เนิซ) 

ประสิทธิผล หรือผลส าเร็จที่เกิดข้ึนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

Efficacy 
(อิ-ฟิ-เคอะ-ซิ) 

ประสิทธิศักย์ หรือ ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมในการวิจัยเชิงทดลอง 

 
Efficiency 
(อิ-ฟิ-ชึน-ซิ) 

ประสิทธิภาพ หรือความสามารถที่ท าให้เกิดผลส าเร็จเพ่ิมขึ้น 
โดยใช้ทรัพยากรและต้นทุนเท่าเดิม หรือผลส าเร็จเท่าเดิมแต่ใช้
ทรัพยากรและต้นทุนลดลง 

 
e-Governance 
(อิ-กะ-เวอะ-เนินซ) 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้เกิดธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานภาครัฐ 
e-Government 
(อิ-กะ-เวิน-เมินท) 

รัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ เป็นรูปแบบการบริหารภาครัฐที่น า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารมาใช้เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและให้บริการประชาชน 
Elastic demand 
(อิ-แลซ-ติค ดิ-มานด) 

อุปสงค์ยืดหยุ่น 
 

Election 
(อิ-เล็ค-เชิน) 

การเลือกตั้ง 
 

Eligible criteria 
(เอะ-ลิ-จ-ิบึล คราย-ทิ-ร-ิเออะ) 

เกณฑ์คัดเลือกประชากรเป้าหมายเข้าศึกษาวิจัย 
 

Elite 
(อิ-ลีท) 

1.อภิชน 
2.ชนชั้นน า 

Emergency 
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(อิ-เมอ- เจิน-ซิ) 
เหตุฉุกเฉิน 
 

Emerging country 
(อิ-เมอ-จิง คัน-ทริ) 

ประเทศเกิดใหม่ (ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 
ซึ่งมักมีสินค้าส่งออกเป็นสินค้าทางการเกษตร และมีรายได้ต่อหัวของ
ประชากรในระดับต่ า) 

 
Emphasis 
(เอ็ม-เฟอะ-ซิซ) 

การเน้น การให้ความส าคัญ 
 

Empirical data 
(อิม-พิ-ร-ิคึล เด-เทอะ) 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

Employment 
(อิม-พลอย-เมินท) 

การจ้างงาน 
Empowerment 
(อิม-เพา-เออะ-เมินท) 

การเสริมอ านาจ 
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End 
(เอ็นด) 

เป้าหมาย 
 

Endogenous 
(เอ็น-ดอ-เจอะ-เนิซ) 

ตัวแปรภายใน 
Entitle 
(เอ็น-ไท-ทึล) 

มีสิทธิ์ 
Entrepreneur  
(ออง-เทรอะ-เพรอะ-เนอ) 

ผู้ประกอบการ 
Environment Protection Agency (EPA) 
(อิน-ไว-เริน-เมินท เพรอะ-เท็ค-เชิน เอ-เจิน-ซิ (อี-พี-เอ) 

ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา เริ่มปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2513 
EPA (Environment Protection Agency) 
(อี-พี-เอ (อิน-ไว-เริน-เมินท เพรอะ-เท็ค-เชิน เอ-เจิน-ซิ) 

ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม 
 

Epistemology 
(เออะ-พิช-เดอะ-มอ-เลอะ-จิ) 

ญาณวิทยา ทฤษฎีของความรู้ที่ว่ าด้วย ลักษณะ หน้าที่ 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr2803$SearchGlossary$DataList1$ctl44$Term','')


49 
 

                              Assistant Professor Dr.Tachaya Wanabovorndej 
 

ประเภท ระเบียบวิธี และความสมเหตุสมผลของความรู้ 
 

Equality  
(อิ-ควอ-ลิ-ทิ) 

ความเท่าเทียม 
 

Equity  
(เอ-ควิ-ทิ) 

ความเที่ยงธรรม 
 

Ethical consideration 
(เอ-ธิ-คึล เคิน-ซิ-เดอะ-เร-เชิน) 

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม (เช่น ในการวิจัยในคน) 
 

Ethics 
(เอะ-ธิคซ) 

จรรยาบรรณ 
Ethics committee   
(เอะ-ธิคซ เคอะ-มิ-ทิ) 

คณะกรรมการจริยธรรม 
Ethnicity 
(เอธ-นิ-ซิ-ทิ) 

ความเป็นชาติพันธ์ 
Ethnic subculture 
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(เอธ-นิค ซับ-คัล-เฌอะ) 
อนุวัฒนธรรมทางเชื้อชาติ 
 

Ethnocentrism 
(เอธ-โน-เซ็น-ทร-ิเซิม) 

ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอ่ืนๆ 
 

Evaluation 
(อิ-แวล-ยุ-เอ-เชิน) 

การประเมินผล 
 

Evidence-based management 
(เอะ-วิ-เดินซ-เบซด แม-นิจ-เมินท) 

การจัดการที่อิงหลักฐาน 
 

Exile 
(เอ็ค-ไซล) 

การเนรเทศ 
 

Exit poll 
(เอ็ค-ซิท โพล) 

การหยั่งเสียงเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนแล้ว 
 

Exogenous variable 
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(เอ็ค-ซอ-เจอะ-เนิซ) 
ตัวแปรภายนอก 

Expatriate 
(เอ็ค-แพ-ทริ-เอิท) 

ผู้ท างานและอาศัยอยู่ต่างประเทศ 
Expert 
(เอ็คซ-เปิท) 

ผู้เชี่ยวชาญ 
Expertise 
(เอ็คซ-เปอ-ทิซ) 

ความรู้หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

Exploitation 
(เอ็คซ-พลอย-เท-เชิน) 

การแสวงหาผลประโยชน์ 
 

Exploratory research 
(อิคซ-ปอ-เรอะ-ทริ ริ-เซิฉ) 

การวิจัยเชิงส ารวจขั้นต้น 
Extended family 
(อิคซ-เต็น-ดิด แฟม-ลิ) 

ครอบครัวขยาย 
External validity 
(อิคซ-เตอ-นึล แว-ลิเดอะ-ทิ) 
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ความตรงภายนอก 
 

Extraneous variable 
(อิค-เทร-นิ-เอิซ เวะ-ร-ิเออะ-บึล) 

ตัวแปรภายนอก/ตัวแปรแทรกซ้อน 
Extrinsic rewards  
(เอ็คซ-ทริน-ซิค ร-ิวอด) 

แรงจูงใจภายนอก 
 

Eye-witness 
(อาย-วิท-เนิซ) 

ประจักษ์พยาย 
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F   f 

 
Face validity 
(เฟซ เวอะ-ลิ-ดิ-ทิ) 

ความตรงทางเนื้อหาแบบผิวเผิน 
Facet 
(แฟ-ซิท) 

1.ด้าน 
2.แง่มุม 

Facilitator 
(เฟอะ-ซิ-ลิ-เท-เทอะ) 

1.ผู้อ านวยความสะดวก 
2.ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

Faction 
(แฟ็ค-เชิน) 

กลุ่มแยก 
Factor 
(แฟ็ค-เทอะ) 

1.ปัจจัย 
2.องค์ประกอบ 

Factor analysis 
(แฟ็ค-เทอะ เออะ-แน-ลิ-ซิซ) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
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Fads 
(แฟ็ด) 

กระแสนิยม 
Falsification 
(ฟอล-ซิ-ฟิ-เค-เชิน) 

1.การพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ 
2.การปลอมแปลง 

Fascism 
(แฟ-ชิ-เซิม) 

ลัทธิฟาสซิสต์/ระบบเผด็จการในอิตาลี 
Fast track 
(ฟาสท แทร็ค) 

วิธีการปฏิบัติงานให้ได้เลื่อนต าแหน่งได้รวดเร็วที่สุด 
 

Favoritism 
(เฟ-เวอะ-ร-ิทิ-เซิม) 

ฉันทาคตินิยม 
FDI (Foreign direct investment) 
(เอฟ-ดี-อาย) (ฟอ-ริน ได-เร็คท อิน-เวซท-เมินท)  

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 

Feasibility study 
(ฟี-เซอะ-บ-ิลิ-ทิ) 
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การศึกษาความเป็นไปได้ 
 

Feature 
(ฟี-เชอะ) 

ลักษณะเด่น 
Federal states 
(เฟะ-เดอ-เริล ซเตทซ) 

สหพันธรัฐ 
Fee 
(ฟี) 

ค่าธรรมเนียม 
 

Feedback 
(ฟีด-แบ็ค) 

ข้อมูลป้อนกลับ 
Feedback control 
(ฟีด-แบ็คเคิน-โทรล) 

การควบคุมแบบป้อนกลับ 
 

Feed forward control 
(ฟีด ฟอ-เวิด เคิน-โทรล) 

การควบคุมล่วงหน้า 
Felony 
(เฟ-เลอะ-นิ) 
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ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ 
Fertility 
(เฟอะ-ทิ-ลิ-ทิ) 

ภาวะเจริญพันธุ์ หมายถึงจ านวนเด็กที่เกิดมีชีพในแต่ละปี 
Fertility rate 
(เฟอะ-ทิ-ลิ-ทิ เรท) 

อัตราเจริญพันธุ์ 
 

Feudalism 
(ฟยุ-ดัล-ลิ-เซิม) 

ระบบเจ้าขุนมูลนาย 
 

FGI (Focus Group Interview) 
(โฟ-เคิซ กรุพ อิน-เทอะ-วยู) (เอฟ-จ-ีอาย) 

การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง 
 

Field research 
(ฟีลด ริ-เซิฌ) 

การวิจัยภาคสนาม 
 

Field study 
(ฟีลด ซตัด-ดิ) 

การศึกษาภาคสนาม 
 

File 
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(ฟายล) 
1.ส านวนเอกสาร 
2.ส านวนความ 
3.ยื่น (ค าร้อง ฟ้อง) 

Findings 
(ฟายน-ดิง) 

ข้อค้นพบ 
 

First world 
(เฟิซท- เวิลด) 

โ ลกที่ หนึ่ ง  หมายถึ ง กลุ่ มประ เทศที่ มี ก า ร พัฒนาทาง
อุตสาหกรรมและมีรายได้ต่อหัวของประชากรในระดับสูง 

เหมือน Developed country 
 

Fiscal policy 
(ฟิซ-คึล พอ-ลิ-ซิ) 

นโยบายการคลัง 
Fiscal year 
(ฟิซ-คึล ยี-เออะ) 

ปีงบประมาณ 
Fix 
(ฟิกซ) 

ก าหนด 
Flexibility 
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(เฟล็ค-ซิ-บิ-ลิ-ทิ) 
ความยืดหยุ่น 

Floater 
(ฟโล-เทอะ) 

ผู้ขายเสียงเลือกตั้ง 
Focus Group Interview (FGI) 
(โฟ-เคิซ กรุพ อิน-เทอะ-วยู) (เอฟ-จ-ีอาย) 

การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง 
 

Force 
(ฟอซ) 

บังคับ 
 

Forced rider 
(ฟอซด ราย-เดอะ) 

ผู้จ าใจจ่าย หมายถึงผู้ที่ต้องจ่ายค่าสินค้าสาธารณะในราคาที่สูง
กว่าที่ตนต้องการจะจ่ายแต่จ าต้องจ่ายเนื่องจากเป็นราคาที่เท่ากับที่
บุคคลอื่นในสังคมจ่าย 

 
Foreign aid 
(ฟอ-ริน เอด) 

ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
 

Foreign direct investment (FDI) 
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(ฟอ-ริน ได-เรคท อินเวซท-เมินท) 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

Foreign exchange 
(ฟอ-ริน  อิกซ-เฉนจ) 

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

Forfeit 
(ฟอ-ฟีท) 

การริบ 
 

Forge 
(ฟอจ) 

ท าปลอม 
Forgery 
(ฟอ-เจอะ-ริ) 

การปลอมแปลง 
Form 
(ฟอม) 

แบบ 
Formal 
(ฟอ-มึล) 

เป็นทางการ 
 

Formalization 



60 
 

                            Assistant Professor Dr.Tachaya Wanabovorndej 

(ฟอ-เมอะ-ไล-เซ-เชิน) 
ความเป็นทางการ 

Fourth world 
(ฟอธ เวิลด) 

โลกที่ 4 หมายถึงกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุด เป็นค าท่ีมีผู้ใช้ในปี 
ค.ศ.1970 
Frame of reference 
(เฟรม เอิฟ  เระ-เฟอะ-เรินซ) 

กรอบการอ้างอิง 
 

Fraud 
(ฟรอด) 

กลฉ้อฉล 
Freedom 
(ฟรี-เดิม) 

เสรีภาพ 
Freedom of choice 
(ฟรี-เดิม เอิฟ ฉอยซ) 

เสรีภาพในการเลือก 
 

Free rider 
(ฟรี ราย-เดอะ) 

คนกินแรงผู้อื่น หรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์โดยไม่มีส่วนช่วยใน
การท างาน 
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เหมือน Social loafing  
 

Functional approach 
(ฟังก-เชอะ-นึล เออะ-โพรฌ) 

แนวทางการศึกษาเชิงหน้าที่ 
 

Functionalism 
(ฟังก-เชอะ-นึล-ลิ-เซิม) 

คตินิยมการหน้าที่ แนวคิดที่มองว่าการจะเข้าใจปรากฏการณ์
ทางสังคมต้องศึกษาหน้าที่ของส่วนต่างๆในสังคม 
Functions of management 
(ฟังก-เชิน เอิฟ  แม-นิจ-เมินท) 

หน้าที่การจัดการ ได้แก่ วางแผน จัดองค์การ การน า และการ
ควบคุม 
Fundamental analysis 
(ฟัน-เดอะ-เม็น-ทึล  เออะ-แน-ลิ-ซิซ) 

การตรวจสอบงบการเงิน 
 

Funding 
(ฟัน-ดิง) 

การจัดหาทุน 
 

Funds 
(ฟันดซ) 

เงินทุนหมุนเวียน 
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G   g 
 
Gallop pole 
(แกล-เลิพ โพล) 

การส ารวจมติมหาชน 
 

Game Theory 
(เกม เธีย-ร)ิ 

ทฤษฎีเกม การใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ในการศึกษา
สถานการณ์ขัดแย้งที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยที่แต่ละฝ่ายต่าง
แสวงหาผลตอบแทนสูงสุด 
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Garbage can model 
(กา-บิจ แคน โม-ดึล) 

ตัวแบบถังขยะ เป็นตัวแบบการตัดสินใจที่ให้ความส าคัญกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนมากกว่าการยึดติดกับขั้นตอน
และความเป็นเหตุเป็นผล 

 

Gender 
(เจ็น-เดอะ) 

สถานะเพศ 
General System of Preference (GSP) 
(เจ็น-เริล ซิซ-เติม  เอิฟ  เพร-เฟอะ-เรินซ (จ-ีเอส-พี) 

ระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากร 
 

Generalization 
(เจะ-เนอะ-เรอะ-ไล-เซ-เชิน) 

การสรุปทั่วไป 
 

Genocide 
(จ-ีนอ-ซายด) 

การท าลายล้างชาติพันธุ์ 
 

Get-out-the-vote  (GOTV) 
(จ-ีโอ-ที-วี / เก็ท-เอาท-์เธอะ-โวท) 

ความพยายามที่จะได้คะแนนเสียงเพ่ิมจากการเลือกตั้ง 
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Globalization 
(กโล-เบอะ-ไล-เซ-เชิน) 

โลกาภิวัตน์ หรือกระบวนการที่ท าให้เป็นการผลิตและการ
บริโภคแบบเดียวกันทั้งโลก 

 
Global warming 
(กโล-บึล วอ-มิง) 

ภาวะโลกร้อน 
GNE (Gross National Expenditure) 
(จ-ีเอ็น-อี (กรอซ แน-เชอะ-นึล อิกซ-เป็น-ดิ-เชอะ) 

รายจ่ายมวลรวมประชาชาติ 
GNP (Gross National Product) 
(จ-ีเอ็น-พี (กรอซ แน-เชอะ-นึล พรอ-ดัคท) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
 

Goal displacement 
(โกล  ดิซ-เพลซ-เมินท) 

การท างานผิดวัตถุประสงค์ โดยไปให้ความส าคัญกับวิธีการ
มากกว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริง 
Goals and means 
(โกลซ เอินด มีนซ) 

เป้าหมายและวิธีการ 
Goods 
(กุดซ) 
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สินค้า 
 

Good Governance 
(กุด กะ-เวอะ-เนินซ) 

ธรรมาภิบาล 
GOP (Grand Old Party) 
(จโีอพี (แกรนด โอลด พา-ทิ) 

พรรครีพับลิกัน 
 

GOTV-Get-out-the-vote 
(จ-ีโอ-ที-วี / เก็ท-เอาท-์เธอะ-โวท) 

ความพยายามที่จะได้คะแนนเสียงเพ่ิมจากการเลือกตั้ง 
 

Governor 
(กะ-เวอะ-เนอะ) 

ผู้ว่าการ 
 

Governance 
(กะ-เวอะ-เนินซ) 

การจัดการปกครอง 
Government 
(กะ-เวอะ-เมนท) 

รัฐบาล 
Government official 
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(กะ-เวอะ-เมนท เออะ-ฟิ-ชึล) 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
 

Government reform 
(กะ-เวิน-เมนท ริ-ฟอม) 

การปฏิรูปราชการ 
 

Graft 
(กราฟท) 

เงินสินบน 
 

Grand Old Party (GOP) 
(แกรนด์ โอล์ด พาร์ที) 

พรรครีพับลิกัน 
 

Grass roots 
(กราซ รูทซ) 

รากหญ้า 
 
 

Gray area 
(เกร เอะ-ร-ีเออะ) 

พ้ืนที่สีเทา สิ่งที่ไม่ชัดเจน (ว่าผิดกฎหมายหรือไม่) 
Great Depression 
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(เกรท ดิ-เประ-เชิน) 
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่อย่างรุนแรงทั่วโลกช่วงหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ.1929-1932 
Greenpeace 
(กรีน-พีซ) 

กลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

Green revolution 
(กรีน เระ-เวอะ-ลู-เชิน) 

การปฏิวัติเขียว หรือการปฏิวัติภาคการเกษตรโดยการน า
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพ่ิม
ผลผลิต ที่สามารถขยายไปสู่การผลิตเพ่ือการค้านอกเหนือจากการ
ผลิตเพ่ือยังชีพ 

 

Gross Domestic Product (GDP) 
(กรอซ เดอะ-เมซ-ติค พรอ-ดัคท (จี-ดี-พี) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 

Gross National Expenditure (GNE) 
(กรอซ แน-เชอะ-นึล อิกซ-เป็น-ดิ-เชอะ(จี-เอ็น-อี) 

รายจ่ายมวลรวมประชาชาติ 
 

Gross National Product (GNP) 
(กรอซ แน-เชอะ-นึล พรอ-ดัคท (จี-เอ็น-พี) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
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Group 
(กรุพ) 

กลุ่ม 
Group dynamics 
(กรุพ ดาย-แน-มิค) 

พลวัตกลุ่ม 
 

Group norms 
(กรุพ นอม) 

บรรทัดฐานกลุ่ม 
Group synergy 
(กรุพ ซิน-เนอะ-จิ) 

การรวมพลังกลุ่ม 
Group Theory 
(กรุพ  เธีย-ริ) 

ทฤษฎีกลุ่ม 
 

Groupthink 
(กรุพ ธิงค) 

การคิดตามกลุ่ม ลักษณะของการคิดตามๆกัน แม้ไม่เห็นด้วย 
 

Growth trap 
(โกรธ แทรพ) 

กับดักของการเติบโต 
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GSP (General System of Preference) 
(จ-ีเอส-พี (เจ็น-เริล ซิซ-เติม เอิฟ เพร-เฟอะ-เรินซ) 

ระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากร 
 

Guerrilla marketing 
(เกอะ-ร-ิเลอะ มา-คิ-ทิง) 

การตลาดแบบกองโจร การโจมตีคู่แข่งแบบไม่เปิดเผย ไม่มี
แบบแผนตายตัว  

 

H   h 
 

Halo effect 
(เฮ-โล  อ-ิเฟ็คท) 

ผลกระทบจากความล าเอียง ที่บุคคลใช้การรับรู้คุณลักษณะ
บางประการของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
หรือการประเมินโดยไม่พิจารณาคุณลักษณะด้านอ่ืนประกอบ 

 
Hamburger crisis 
(แฮม-เบอ-เกอะ คราย-ซิซ) 

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ หรือวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเม่ือปี ค.ศ.2008 ที่เกิดจากปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ 
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Handicap 
(แฮน-ดิ-แคพ) 

1.ความบกพร่อง 
2.ความพิการ 
 

 
 

Health policy 
(เฮลธ พอ-ลิ-ซิ) 

นโยบายด้านสุขภาพ 
 

Hegemony 
(เฮ็ด-เจอะ-เมอะ-นิ) 

การใช้อ านาจครอบง าทางชนชั้น 
 

Heterogeneity 
(เฮ-เทรอะ-จิ-นี-อิ-ทิ) 

ความแตกต่างกัน 
Heterogeneous  
(เฮ-เทรอะ-จิ-นี-เอิซ) 

ที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
 

Heuristic approach 
(ฮยุ-เออะ-ริซ-ติค  เออะ-โพรฌ) 

แนวทางการศึกษาสืบค้นด้วตนเอง 
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Hidden agenda 
(ฮิด-เดิน  เอะ-เจิน-ดา) 

วาระแฝงเร้น 
Hierarchical structure 
(ไฮ-เออ-รา-คิ-เคิล ซตรัค-เชอะ) 

โครงสร้างการปกครองลดหลั่นเป็นล าดับขั้น 
 

Hierarchy 
(ไฮ-เออ-รา-คิ) 

1.ล าดับชั้น 
2.สายการบังคับบัญชา 
 

Holistic approach 
(โฮ-ลิซ-ติค เออะ-โพรฌ) 

วิธีการแบบองค์รวม 
 

Homogeneity 
(โฮ-โม-เจอะ-นี-อิ-ทิ) 

กลุ่มรวมคุณสมบัติ 
 

Hostile environment 
(ฮอซ-ทายล  อิน-วาย-เริน-เมินท) 

สภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามองค์การ 
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Hot potato 
(ฮ็อท  เพอะ-เท-โท) 

เผือกร้อน หมายถึงสถานการณ์/ประเด็นที่ยากต่อการจัดการ
หรืออาจท าให้ผู้เกี่ยวข้องเดือดร้อน 

 
Household 
(เฮาซ-โฮลด) 

ครัวเรือน 
 

Human capital 
(ฮยู-เมิน  แค-พิ-ทึล) 

ทุนมนุษย์ 
 

Human  development index 
(ฮยู-เมิน  ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท  อิน-เด็กซ) 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (รายได้ต่อหัว อัตราการอ่านออกเขียนได้ 
และอายุขัยเฉลี่ย) 

 
Human motivation 
(ฮยู-เมิน  โม-ทิ-เว-เชิน) 

แรงจูงใจของมนุษย์ 
Human resources 
(ฮยู-เมิน  ริ-ซอซ-ซิซ) 

ทรัพยากรบุคคล 
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Human resource development  
(ฮยู-เมิน  ริ-ซอซ  ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

Human resource planning 
(ฮยู-เมิน  ริ-ซอซ  แพล-นิง) 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การด าเนินการอย่างเป็นระบบ
เพ่ือก าหนดความต้องการบุคลากรทั้งด้านจ านวนและคุณภาพล่วงหน้า
เพ่ือการปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 
Human rights 
(ฮยู-เมิน ไรทซ) 

สิทธิมนุษยชน 
 

Human Security 
(ฮยู-เมิน ซิ-คย-ุร-ิทิ) 

ความมั่นคงของมนุษย์ 
Hypothesis 
(ไฮ-พอ-เธะ-ซิซ) 

สมมุติฐาน ข้อเสนอที่คาดว่าจะเป็น  
 

Hypothesis testing 
(ไฮ-พอ-เธะ-ซิซ  เท็ซ-ติง) 

การทดสอบสมมุติฐานเพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่ 
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Hypothetical 
(ไฮ-เพอะ-เธ-ทิ-คึล) 

ที่อาจเป็นจริง 
 

 
 
 
 
 
 

I  i 
 

Idealism  
ไอ-ดิ-ล-ิเซมิ 

อุดมคตินิยม 
Ideal type 
(ไอ-ดีล ทายพ) 

แบบอุดมคติ 
 

Identification  
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(ไอ-เด็น-ทิ-ฟิ-เค-เชิน) 
การระบุ 
 

Identification/Identity card (ID card) 
(ไอ-เด็น-ทิ-ฟิ-เค-เชิน คาด  (อาย-ดี  คาด) 

บัตรประชาชน 
 
Identification of problem 
(ไอ-เด็น-ทิ-ฟิ-เค-เชิน เอิฟ พรอ-เบลิม) 

การระบุปัญหา 
Identity 
(ไอ-เด็น-ทิ-ทิ) 

อัตลักษณ์ 
 

Ideology 
(ไอ-ดิ-ออ-เลอะ-จิ) 

1.อุดมการณ์ 
2.คตินิยม 
 

Illiteracy rate 
(อิ-ลิ-เทอะ-เรอะ-ซิ เรท) 

อัตราผู้ไม่รู้หนังสือ 
 

Immigration 
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อิ-มิ-เกร-เชิน 
การเข้าเมือง 
 

Immigration Law 
อิ-มิ-เกร-เชิน ลอ 

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
 

Impact 
(อิม-แพ็คท) 

ผลกระทบ 
 

Impartiality 
(อิม-พา-เชอะ-ลิ-ทิ) 

การไม่เข้าข้างฝ่ายใด 
 

Impeachment 
(อิม-พีช-เมินท) 

การฟ้องให้ขับออกจากต าแหน่ง (โดยสภานิติบัญญัติ) 
 

Imperialism 
(อิม-พิ-ร-ิเออะ-ลิ-เซิม) 

จักรวรรดินิยม 
 

Impersonality 
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(อิม-เพอะ-เซอะ-แน-ลิ-ทิ) 
การไม่ค านึงถึงตัวบุคคล ตามแนวคิดระบบราชการแบบเวเบอร์ 
 
 

Implementation 
(อิม-พลิ-เมิน-เท-เชิน) 

การน าไปปฏิบัติ 
 

Implied  power 
(อิม-พลายด  เพา-เออะ) 

อ านาจโดยปริยาย 
 

imprisonment 
(อิม-พริ-ซึน-เมินท) 

การจ าคุก 
 

Inbreeding 
(อิน-บริ-ดิง) 

การจ ากัดเฉพาะภายในกลุ่ม 
 

Incentive 
(อิน-เซ็น-ทิฟ) 

สิ่งจูงใจ 
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Incentive system 
(อิน-เซ็น-ทิฟ  ซิซ-เติม) 

ระบบแรงจูงใจ 
 

Incidence of taxation 
(อิน-ซิ-เดินซ เอิฟ แท็ก-เซ-เชิน) 

การผลักภาระภาษี 
 

Income 
(อิน-คัม) 

รายได้ 
 

Income distribution 
(อิน-คัม  ดิซ-ทร-ิบยู-เชิน) 

การกระจายรายได้ 
 

Income tax 
(อิน-คัม  แท็กซ) 

ภาษีเงินได้ 
 
 

Incompatibility 
(อิน-เคิม-แพ-ทิ-บิ-ลิ-ทิ) 
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1.ความมีลักษณะต้องห้าม 
2.ความเข้ากันไม่ได้ 

Incrementalism  
(อิน-คร-ิเม็น-เทิล-ลิ-เซิม) 

การยึดถือนโยบายแนวกว้าง 
 

Incumbent 
(อิน-คัม-เบินท) 

ผู้อยู่ในต าแหน่ง 
 

Independence 
(อิน-ดิ-เพ็น-เดินซ) 

เอกราช, อิสรภาพ 
 

Independent candidate 
(อิน-ดิ-เพ็น-เดินท แคน-ดิ-เดท) 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระ 
 
 

Independent nomination 
(อิน-ดิ-เพ็น-เดินซ นอ-มิ-เน-เชิน) 

การเสนอชื่อโดยอิสระ 
 

Independent variable 
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(อิน-ดิ-เพ็น-เดินท แว-ริเออะ-บึล) 
ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ หรือปัจจัยที่เป็นตัวสาเหตุก่อให้เกิด

ปรากฏการณ์ 
 

Index 
(อิน-เด็กซ) 

ดัชนี 
 

Individual 
(อิน-ดิ-วิ-จ-ูเอิล) 

ปัจเจกบุคคล 
 

Individual interests 
(อิน-ดิ-วิ-จ-ูเอิล  อิน-เทริซทซ) 

ประโยชน์ส่วนบุคคล 
 

Individual interview 
(อิน-ดิ-วิ-จ-ูเอิล  อิน-เทอะ-วยู) 

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 
 

Individualism 
(อิน-ดิ-วิ-จ-ูเอิล-ลิ-เซิม) 

ปัจเจกนิยม 
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Induction 
(อิน-ดัค-เชิน) 

การอุปนัย 
 

Inductive reasoning 
(อิน-ดัค-ทิฟ ร-ีซึน-นิง) 

การให้เหตุผลโดยวิธีอุปมาน 
 

Industrialization 
(อิน-ดัซ-ทริ-เออะ-ไล-เซ-เชิน) 

การท าให้เป็นอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 
 
 

Industrial revolution  
(อิน-ดัซ-ทริ-เอิล  เร-เวอะ-ลู-เชิน) 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 

Industrial society 
(อิน-ดัซ-ทริ-เอิล  โซะ-ซาย-อิ-ทิ) 

สังคมอุตสาหกรรม 
 

Ineligibility 
(อิน-เอ-ลิ-จิ-บิ-ลิ-ทิ) 

การขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือก 
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Inequality 
(อิน-อิ-ควอ-ลิ-ทิ) 

ความไม่เสมอภาค 
 

Infamous conduct 
(อิน-เฟ-เมิซ  คอน-ดักท) 

ความประพฤติเสื่อมเสีย 
 
 

Inference 
(อิน-เฟรินซ) 

การอนุมาน 
 

Informal organization 
(อิน-ฟอ-เมิล ออ-เกอะ-ไน-เซ-เชิน) 

องค์การอรูปนัย หรือองค์การที่ไม่เป็นทางการ 
Information society 
(อิน-เฟอะ-เม-เชิน  โซะ-ซาย-เออะ-ทิ) 

สังคมข่าวสาร 
 

Infrastructure 
(อิน-เฟรอะ-ซตรัค-เชอะ) 

โครงสร้างพื้นฐาน 
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Infringement 
(อิน-ฟรินจ-เมินท) 

การละเมิดสิทธิ 
INGO (International Non-Governmental Organization) 
(อาย-เอ็น-จี-โออิน-เทอะ-แน-เชิน-นึล น็อน กะ-เวอะ-เม็น-ทึล ออ-
เกอะ-ไน-เซ-เชิน) 

ไอเอ็นจีโอ (องค์การนอกภาครัฐระหว่างประเทศ) 
Inhabitant 
(อิน-แฮ-บิ-เทินท) 

ผู้อยู่อาศัย, ราษฎร 
 

Inherent power 
(อิน-เฮ-เรินท เพา-เออะ) 

อ านาจในตัว 
 

Initiative  
(อิ-นิ-เชีย-ทีฝ) 

ความคิดริเริ่ม 
 

Innovation 
(อิน-เนอะ-เว-เชิน) 

นวัตกรรม 
Input 
(อิน-พุท) 
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ปัจจัยน าเข้า 
Insanity 
(อิน-แซ-นิ-ทิ) 

ความวิกลจริต 
Insecurity 
(อิน-ซิ-คย-ูริ-ทิ) 

การขาดความมั่นคง 
 

Inspection 
(อิน-ซเปค-เชิน) 

การตรวจการ 
 

Inspector 
(อิน-ซเปค-เทอะ) 

ผู้ตรวจการ (ระดับกรม) 
 

Inspector general 
(อิน-ซเปค-เทอะ เจ็น-เริล) 

ผู้ตรวจการ(ระดับกระทรวง) 
 

Institute 
(อิน-ซติ-ทยูท) 

สถาน, สถาบัน 
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Institution 
(อิน-ซติ-ทยู-เชิน) 

สถาบัน 
 

Insurgency 
(อิน-เซอ-เจิน-ซิ) 

การก่อการจลาจล/ความไม่สงบ 
 

Insurrection 
(อิน-เซอะ-เร็ค-เชิน) 

การก่อการกบฏ 
 

Intangible assets/ Intangible property 
(อิน-แทน-จิ-บึล   แอ-เซต/ อิน-แทน-จ-ิบึล   พรอ-เพอะ-ทิ) 

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน เช่น เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

 
Integrity 
(อิน-เท-กร-ิทิ) 

1.ความซื่อสัตย์สุจริต 
2.บูรณภาพ 

Intellectual property 
(อิน-ทิ-เล็ค-ฉวล  พรอ-เพอะ-ทิ) 
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ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

Intelligence 
(อิน-เท-ลิ-เจินซ) 

การหาข่าวโดยวิธีลับ 
 

Intelligence services 
(อิน-เท-ลิ-เจินซ เซอะ-วิซ) 

การสืบราชการลับ 
Interaction 
(อิน-เทอะ-แร็ค-เชิน) 

การกระท าระหว่างกัน/ ปฏิสัมพันธ์ 
Interdependent 
(อิน-เทอะ-ดิ-เพ็น-เดินท) 

การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 

Interdisciplinary 
(อิน-เทอะ-ดิ-ซิ-พลิ-เนอะ-ริ) 

เชิงสหวิทยาการ 
Interest 
(อิน-เทริซท) 

1.ผลประโยชน์ 
2.ดอกเบี้ย  
3.ความสนใจ 
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Interest group 
(อิน-เทริซท กรูพ) 

กลุ่มสนใจ, กลุ่มผล ประโยชน์ (เหมือน  Pressure group) 
 

Interference 
(อิน-เทอะ-ฟิ-เออะ-เรินซ) 

การแทรกสอด 
 

Interim 
(อิน-เทอะ-ริม) 

ระหว่างกาล/ ชั่วคราว 
Interim order 
(อิน-เทอะ-ริม ออ-เดอ) 

ค าสั่งชั่วคราว 
 

International Police (Interpol) 
(อิน-เทอะ-แน-เชิน-นึล  พอ-ลิซ) (อิน-เทอะ-โพล) 

ต ารวจสากล 
International Relations 
(อิน-เทอะ-แน-เชิน-นึล  ริ-เล-เชินซ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
International organization 
(อิน-เทอะ-แน-เชิน-นึล  ออ-เกอะ-ไน-เซ-เชิน) 

องค์การระหว่างประเทศ 
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Internship 
(อิน-เทิน-ชิพ) 

การฝึกงาน/ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Interrogation 
(อิน-เทอะ-เรอะ-เก-เชิน) 

การชักถาม/ ข้อถาม 
Interruption 
(อิน-เทอะ-รัพ-เชิน) 

การขัดจังหวะ 
Intervention 
(อิน-เทอะ-เว็น-เชิน) 

การแทรกแซง 
Interview 
(อิน-เทอะ-วยู) 

การสัมภาษณ์ 
Invention 
(อิน-เว็น-เชิน) 

สิ่งประดิษฐ์ 
 

Investigation 
(อิน-เว็ซ-ติ-เก-เชิน) 

การสืบสวน 
Iron triangles 
(อาย-เอิน   ทราย-แอง-กึล) 
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สามเหลี่ยมเหล็ก (ลักษณะความสัมพันธ์ เชิ งพันธมิตรที่
แข็งแกร่ง ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ กับกรรมาธิการรัฐสภา 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ท าให้โครงการ หรือนโยบายของ
ตนมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลและการสนับสนุน  

เหมือน Subgovernments 
Issue 
(อิ-ชู) 

1.ประเด็น 
2.ปัญหา 
 

J   j 
 

Judiciary branch 
(จยู-ดิ-เชอะ-ริ บรานช) 

ฝ่ายตุลาการ 
 

Justice 
(จซั-ทิซ) 

ความยุติธรรม 
 

Justify  
(จัซ-ติ-ฟาย) 

มีเหตุผลอันสมควร 
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K k 
 

Key informant  
(คี อิน-เฟอะ-เมินท) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
 
 

Key Performance Indicators (KPIs) 
(คี-เพอะ-ฟอ-เมินซ อิน-ดิ-เค-เทอะซ (เค-พี-อาย) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก 
 

Key Success Factors (KSF) 
(คี-ซัค-เซซ แฟ็ค-เทอะ (เค-พี-เอซ) 

ปัจจัยความส าเร็จหลัก(ของธุรกิจแต่ละธุรกิจ 
 

Knowledge Management 
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(นอ-ลิจ แม-นิจ-เมินท) 
การจัดการความรู้ 
 

KPIs (Key Performance Indicators) 
(เค-พี-อาย) (คี-เพอะ-ฟอ-เมินซ อิน-ดิ-เค-เทอะซ) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก 
 

KSF (Key Success Factors) 
(เค-พี-เอซ) (คี-ซัค-เซซ แฟ็ค-เทอะ) 

ปัจจัยความส าเร็จหลัก(ของธุรกิจแต่ละธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L   l 
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Labor force 
(เล-เบอะ ฟอซ) 

ก าลังคน 
Laissez-faire (Fr) 
(เล-เซ เฟ-เออะ) 

1.ปล่อยให้ท าไป 
2.นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
 

Laissez-passer (Fr) 
(เล-เซ ปา-เซ) 

1.ปล่อยให้ผ่านไป(นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม) 
2.หนังสือผ่านแดน 
 

Lame duck 
(เลม ดัค) 

เป็ดง่อย ภาวะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเฉื่อยชา ปล่อยปละ
ของผู้ที่ก าลังจะหมดวาระ และไม่ได้รับการต่อวาระให้ด ารงต าแหน่ง
นั้นอีก 
Landslide victory 
(แลน ซลายด) 

ชนะขาดลอย 
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LDC (Less Developed Countries) 
(แอล-ดี-ซี) (เลซ (ดิ-เวะ-เลิพท คัน-ทริ) 

ประเทศท่ีด้อยพัฒนา 
ดู Less Developed Countries 
 

Leadership 
(ลิ-เดอะ-ชิพ) 

ภาวะผู้น า 
 

Learning organization 
(เลิน-นิง ออ-เกอะ-ไน-เซ-เชิน) 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

Legal issue 
(ลิ-กึล อิ-ชู) 

ประเด็นทางกฎหมาย 
Legislative branch 
(เล-จิซ-เลอะ-ทิฟ บรานช) 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

Legislative review 
(เล-จิซ-เลอะ-ทิฟ ริ-วยู) 

การทบทวนกฎหมาย 
 

Legitimacy 
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(ลิ-จ-ิทิ-มิ-ซิ) 
ความชอบธรรมด้วยกฎหมาย 
 

Lese majeste 
(ลีซ เมอะ-เจซ-เต) 

การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 
 

Less Developed Country (LDC) 
(เลซ ดิ-เวะ-เลิพท คัน-ทริ) (แอล-ดี-ซี) 

ประเทศที่ด้อยพัฒนา หมายถึงประเทศที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจในระดับต่ ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ตัวชี้วัดโดยทั่วไป 
ประกอบด้วย รายได้ต่อหัวของประชากร คุณภาพด้านต่างๆของ
ประชากร และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
Liberalism 
(ลิ-เบรอะ-ลิ-เซิม) 

เสรีนิยม 
 

Liberty 
(ลิ-เบอะ-ทิ) 

เสรีภาพ 
 

License 
(ไล-เซินซ) 

ใบอนุญาต 
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Limitation 
(ลิ-มิ-เท-เชิน) 

1.ข้อจ ากัด 
2.การจ ากัด 
 

Linkage 
(ลิง-คิจ) 

ความเชื่อมโยง 
 

Literacy 
(ลิ-เทรอะ-ซิ) 

การรู้หนังสือ 
 

Lobby 
(ลอ-บิ) 

การวิ่งเต้นโน้มน้าวให้คล้อยตาม 
 

Local government 
(โล-คึล  กะ-เวอะ-เมินท) 

รัฐบาลท้องถ่ิน 
 

Local politics 
(โล-คึล  พอ-ลิ-ติคซ) 

การเมืองท้องถิ่น 
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Logistics 
(เลอะ-จซิ-ติคส) 

ระบบการจัดส่ง 
 

 
M   m 

 
Mainstream development 
(เมน-สตรีม  ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท) 

การพัฒนากระแสหลัก 
 

Majority rule 
(เมอะ-จอ-ริ- ทิ  รูล) 

หลักการถือเสียงข้างมาก 
 

Management 
(แม-นิจ-เมินท) 

การจัดการ 
 

Management by Objectives 
(แม-นิจ-เมินท บาย เอิบ-เจ็ก-ทิฟ) 

การจัดการตามวัตถุประสงค์ 
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Management Information System (MIS) 
(แม-นิจ-เมินท อิน-เฟอะ-เม-เชิน ซิซ-เติม) (เอ็ม-อาย-เอส) 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Managerial roles 
(แม-เนอะ-จิ-ร-ิเอิล โรลซ) 

บทบาททางการจัดการ 
Mandate 
(แมน-เดท) 

การให้อาณัติ 
 

Mandatory 
(แมน-เดอะ-ทริ) 

การที่กฎหมายบังคับให้ต้องปฏิบัติ (เช่นการสวมหมวกกันน็อค) 
 

Manipulation 
(เมอะ-น-ิพยู-เล-เชิน) 

1.การจัดการ 
2.การชักใย 
3.การเชิด 
 

Manpower  
(แมน-เพา-เออะ) 

ก าลังคน/แรงงาน 
 

Manufacturer 
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(แม-นย-ูแฟ็ค-เชอะ) 
ผู้ผลิต 
 

Marginal people/ Marginal group 
(มา-จ-ินึล พี-เพิล/ มา-จ-ินึล กรุพ) 

คน/กลุ่มคนชายขอบ หมายถึงกลุ่มคนที่ถูกกีดกันจากสังคม
และสิทธิประโยชน์ โอกาส การเข้าถึงทรัพยากรที่สมาชิกกลุ่มอ่ืนของ
สังคมสามารถเข้าถึงได้ตามปกติ 

 
Marginal utility 
(มา-จ-ินึล ยู-ทิ-ลิ-ทิ) 

ประโยชน์ส่วนเพิ่ม 
 

Market 
(มา-คิท) 

ตลาด 
 

Market force 
(มา-คิท ฟอซ) 

กลไกตลาด 
 

Martial law 
(มา-ชึล ลอ) 

กฎอัยการศึก 
Mass production 
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(แมซ  พรอ-ดักท-เชิน) 
การผลิตสินค้าจ านวนมาก 

Master plan 
(มาซ-เตอะ แพล็น) 

แผนแม่บท 
 
MDGs (Millennium Development Goals) 
(เอ็ม-ดี-จีซ) (มิ-เล-นิ-เอิม ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท โกลซ) 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสสหัสวรรษที่สหประชาชาติก าหนด 
Mean 
(มีน) 

ค่าเฉลี่ย 
Means 
(มีนซ) 

1.มรรค 
2.วิถีทาง 
3.วิธีการ 

Measurement 
(เมะ-เฌอะ-เมินท) 

การวัด 
 

Media literacy 
(มิ-ดิ-เออะ ลิ-เทรอะ-ซิ) 

การรู้เท่าทันสื่อ 
Memorandum of understanding (MOU) 



100 
 

                            Assistant Professor Dr.Tachaya Wanabovorndej 

(เม-เมอะ-แร็น-เดิม เอิฟ อัน-เดอะ-ซแต-ดิง )(เอ็ม-โอ-ยู) 
บันทึกข้อตกลง 

Mentor 
(เม็น-ทอ) 

1.พ่ีเลี้ยง 
2.ผู้ให้ค าปรึกษา 

Merit system 
(เมะ-ริท  ซิซ-เติม) 

ระบบคุณธรรม 
 

Methodology 
(เมเ-เธอะ-ดอ-เลอะ-จิ) 

ระเบียบวิธี 
Middle class 
(มิ-ดึล คลาซ) 

ชนชั้นกลาง 
 

Migration 
(ไม-เกระ-เชิน) 

การอพยพย้ายถิ่น 
 

Milestone 
(มายล-ซโตน) 

หลักวัดระยะก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
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Minimum wage 
(มิ-นิ-เมิม เวจ) 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
 

Minutes 
(มิ-นิท) 

รายงานการประชุม 
 
 

MIS (Management Information System) 
(เอ็ม-อาย-เอส)(แม-นิจ-เมินท อิน-เฟอะ-เม-เชิน ซิซ-เติม) 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
 

Misconduct 
(มิซ-คอน-ดักท) 

การประพฤติมิชอบ 
 

Mission 
(มิ-เชิน) 

ภารกิจ 
 

Mission statement 
(มิ-เชิน ซเตท-เมินท) 

ค าแถลงภารกิจขององค์การ 
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Mob 
(มอบ) 

ฝูงชนที่รวมตัวกัน(สร้างความวุ่นวาย) 
Modernity 
(มอ-เดอะ-นิ-ทิ) 

ความทันสมัย 
Modernization 
(มอ-เดอะ-ไน-เซ-เชิน) 

การท าให้ทันสมัย 
 

Monarchy 
(มอ-เนอะ-คิ) 

ระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

Money laundering 
(มัน-นิ  ลอน-เดอะ-ริง) 

การฟอกเงิน การน าเงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายไปท า
ธุรกรรมที่ถูกกฎหมาย หรือ โอนย้ายไปต่างประเทศ 
Monogamy 
(เมอะ-นอ-เกอะ-มิ) 

การมีคู่สมรสคนเดียว 
Monopoly 
(เมอะ-นอ-เพอะ-ลิ) 

การผูกขาด 
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Moral 
(มอ-รึล) 

ทางศีลธรรม 
Morale 
(เมอะ-ราล) 

ขวัญและก าลังใจ 
Moral hazard 
(มอ-รึล แฮ-เซิด) 

ภาวะไร้จิตส านึกต่อการรับผิดชอบทางศีลธรรม 
 

Morality 
(เมอะ-แร-ลิ-ทิ) 

ศีลธรรม 
 

Moratorium 
(มอ-เรอะ-ทอ-ร-ิเอิม) 

การพักช าระหนี้ 
Motion 
(โม-เชิน) 

1.ญัตติ 
2.ค าร้อง 

Motive 
(โม-ทิฟ) 

เหตุจูงใจ 
Motivation 
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(โม-ทิ-เว-เชิน) 
การจูงใจ 

Mudslinging 
(มัด-ซลิง-งิง) 

การสาดโคลน หรือการให้ร้ายฝ่ายตรงข้ามด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ 
Multiculturalism 
(มัล-ทิ-คัล-เชอะ-เริล-ลิ-เซิม) 

พหุวัฒนธรรมนิยม 
Multidisciplinary approach 
(มัล-ทิ-ดิ-ซิ-พลิ-เนอะ-ร ิ เออะ-โพรฌ) 

แนวทางแบบพหุวิทยาการ 
Municipal law 
(มยุ-นิ-ซิ-เพิล ลอ) 

กฎหมายเทศบัญญัติ/ กฎหมายท้องถิ่น 
Munition 
(มยุ-นิ-เชิน) 

ยุทโธปกรณ์ 

 
 

N   n 
 

Nation 
(เน-เชิน) 
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ชาติ 
 

National assembly 
(แน-เชอะ-นึล เออะ-เซ็ม-บลิ) 

การประชุมสภานิติบัญญัติ 
 

National defense 
(แน-เชอะ-นึล  ดิ-เฟนซ) 

การป้องกันประเทศ 
 

National security 
(แน-เชอะ-นึล ซิ-คย-ูร-ิทิ) 

ความมั่นคงแห่งชาติ 
 

Native 
(เน-ทิฟ) 

พ้ืนเมือง 
Natural resource 
(แน-เชริล ริ-ซอซ) 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

Natural selection 
(แน-เชริล ซิ-เล็ค-เชิน) 

การคัดสรรทางธรรมชาติ 
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Necessary and sufficient conditions 
(เนะ-เซ็ซ-ซริ เอินด เซอะ-ฟิ-เชิน เคิน-ดิ-เชิน) 

เงื่อนไขที่จ าเป็นและเงื่อนไขที่เพียงพอ 
 

Need to belong 
(นีด-เทอะ-บิ-ลอง) 

ความต้องการได้รับการยอมรับ 
 

Negotiation 
(น-ิโก-ช-ิเอท) 

การเจรจา 
 
 

Nepotism 
(เน-เพอะ-ทิ-เซิม) 

1.การเล่นพวก 
2.การเห็นแก่ญาติพ่ีน้อง 
 

Neutrality 
(นย-ูเทรอะ-ลิ-ทิ) 

ความเป็นกลาง 
 

New Public Management (NPM) 
(นยู พับ-ลิค แม-นิจ-เมินท) (เอ็น-พี-เอ็ม) 
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การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 

New Public Service (NPS) 
(นยู พับ-ลิค เซอ-วิซ) (เอ็น-พี-เอซ) 

การบริการสาธารณะแนวใหม่ 
New working class 
(นยู เวิค-คิง คลาซ) 

ชนชั้นแรงงานใหม่ หรือคนท างานที่มีความรู้และฝีมือในสังคม
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

 
Nonpartisan 
(น็อน พา-ทิ-ซัน) 

ไม่เลือกพรรคเลือกพวก 
 

Non-Zero-Sum Game/ Multiple-sum game 
(น็อน-ซิ-โร-ซัม เกม/ มัล-ทิ-พึล ซัม เกม) 

เกมที่ไม่มีแพ้-ชนะ 
 

Normal distribution 
(นอ-มึล ดิซ-ทร-ิบยู-เชิน) 

การแจกแจงแบบปกติ/ การกระจายแบบปกติ หรือการ
กระจายตัวของข้อมูลที่มีลักษณะสมมาตร มีลักษณะเส้นโค้งรูประฆัง
คว่ ามียอดเดียว อาจเรียกได้อีกว่า โค้งปกติ 

เหมือน bell-shaped curve 
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Norms 
(นอมซ) 

บรรทัดฐาน 
 

Norms of reciprocity  
(นอมซ เอิฟ เร-ซิ-พรอ-ซิ-ทิ) 

บรรทัดฐานของการต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน 
Nuclear family 
(นย-ูคลิ-เออะ แฟ-มิ-ลิ) 

ครอบครัวเดี่ยว (สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยคู่สมรส และ
บุตร) 

ดู Extended family ประกอบ 
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O   o 
 

Oath 
(โอธ) 

ค าสาบาน 
 

Oath of office 
(โอธ เอิฟ ออฟ-ฟิซ) 

ค าปฏิญาณตนเข้ารับต าแหน่ง 
 

Objective 
(เอิบ-เจ็ค-ทิฟ) 

วัตถุประสงค์ 
 

Obligation 
(ออบ-บลิ-เก-เชิน) 

1.พันธะกรณี 
2.ข้อผูกพัน 
 

Offer 
(ออฟ-เฟอะ) 
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ข้อเสนอ 
Offshore 
(ออฟ-ชอ) 

ต่างประเทศ 
Oligarchy 
(ออ-ลิ-กา-คิ) 

การผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย 
 

Open-ended question 
(โอ-เพิน-เอน-ดิด เควซ-เชิน) 

ค าถามปลายเปิด 
 

Order 
(ออ-เดอะ) 

1.ค าสั่ง 
2.ระเบียบ 
 
 

Organization behavior 
(ออ-เกอะ-ไน-เซ-เชิน บี-เฮฟ-เยอะ) 

พฤติกรรมองค์การ 
 

Organization chart 
(ออ-เกอะ-ไน-เซ-เชิน  ชาท) 

แผนภูมิองค์การ 
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Organizational culture 
(ออ-เกอะ-ไน-เซ-เชิน คัล-เชอะ) 

วัฒนธรรมองค์การ 
 

Organization design 
(ออ-เกอะ-ไน-เซ-เชิน ดิ-ซายน) 

การออกแบบองค์การ 
Organization man 
(ออ-เกอะ-ไน-เซ-เชิน แมน) 

มนุษย์องค์การ 
 

Organization size 
(ออ-เกอะ-ไน-เซ-เชิน ไซซ) 

ขนาดของงค์การ 
 

Organization subsystems 
(ออ-เกอะ-ไน-เซ-เชิน ซับ ซิซ-เจิม) 

ระบบย่อยขององค์การ 
Organization theory 
(ออ-เกอะ-ไน-เซ-เชิน เธีย-ร)ิ 

ทฤษฎีองค์การ 
 

Output 
(เอาท-พุท) 
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ผลผลิต 
 

Outsource 
(เอาท-ซอซ) 

การจัดจ้างคน/บริการภายนอก 
 

Overlap 
(โอ-เวอะ-แลพ) 

ทับซ้อน คาบเก่ียว 
 

Overtime 
(โอ-เวอะ-ทายม) 

ล่วงเวลา 
 

 
P   p 

 
Paradigm  
(พา-รา-ดายม) 

กระบวนทัศน์ หรือ กรอบความคิดท่ัวไปที่ใช้ในการมองโลก 
 

Participant observation 
(พา-ทิ-ซิ-เพินท ออบ-เซอะ-เว-เชิน) 
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การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 

Participatory democracy 
(พา-ทิ-ซิ-เพ-ทริ  ดิ-มอ-เครอะ-ซิ) 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 

Partisan 
(พา-ทิ-เซิน) 

พรรคพวก พวกเดียวกัน 
Partnership 
(พาท-เนอะ-ชิพ) 

1.หุ้นส่วน   
2.พันธมิตร 

Paternalism  
(พา-เทอ-นัล-ลิ-ซึ่ม) 

ปิตาธิปไตย หรือรูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่
จ ากัดเสรีภาพของผู้ถูกปกครองโดยอ้างถึงประโยชน์ของผู้ถูกปกครอง 

 

Patron-client relationship 
(เพ-เทริน-คลาย-เอิน  ริ-เล-เชิน-ชิพ) 

ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ 
Patronage system 
(แพ-เทรอะ-นิจ  ซิซ-เติม) 

ระบบอุปถัมภ์ 
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Peer group 
(พี-เออะ กรุพ) 

กลุ่มเพ่ือน หรือกลุ่มคนที่มีฐานะ/ลักษณะบางประการ(อายุ อา
ชีพฯ)เหมือนกัน 
Performance 
(เพอะ-ฟอ-เมินซ) 

ผลการปฏิบัติงาน 
Personnel 
(เพอ-เซอะ-แนล) 

บุคลากร 
Planning 
(แพล็น-นิง) 

การวางแผน 
 

Pluralism 
(พลุ-เรอะ-ลิ-เซิม) 

พหุนิยม 
 

Pluralistic society 
(พลุ-เรอะ-ลิซ-ทิค) 

พหุสังคม 
Policy 
(พอ-ลิ-ซิ) 

นโยบาย 
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Policy adoption 
(พอ-ลิ-ซิ เออะ-ดอพ-เชิน)  

การประกาศใช้นโยบาย 
 

Policy analysis 
(พอ-ลิ-ซิ เออะ-แน-เลอะ-ซิซ) 

การวิเคราะห์นโยบาย 
Policy cycle 
(พอ-ลิ-ซิ ไซ-คึล) 

วงจรนโยบาย 
 

Policy decision-making 
(พอ-ลิ-ซิ  ดิ-ซิ-เชิน-เมค-คิง) 

การตัดสินใจนโยบาย (โดยผู้มีอ านาจในการเห็นชอบ ดัดแปลง
หรือปฏิเสธทางเลือกต่างๆของนโยบาย) 

 
Policy evaluation 
(พอ-ลิ-ซิ อิ-แวล-ยุ-เอ-เชิน) 

การประเมินนโยบาย 
Policy formation 
(พอ-ลิ-ซิ  เฟอะ-เม-เชิน) 

การก่อรูปนโยบาย 
Policy formulation 
(พอ-ลิ-ซิ ฟอ-มย-ูเล-เชิน) 
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การก าหนดนโยบาย 
Policy implementation 
(พอ-ลิ-ซิ อิม-พลิ-เมิน-เท-เชิน) 

การน านโยบายไปปฏิบัติ 
Policy making 
(พอ-ลิ-ซิ  เม-คิง) 

การวางนโยบาย 
 

Policy research 
(พอ-ลิ-ซิ  ริ-เซิฉ) 

การวิจัยเชิงนโยบาย (การวิจัยทางสังคมที่มุ่งประยุกต์ข้อค้นพบ
ทางวิชาการให้เป็นทางแก้ปัญหาสังคม ส่วนใหญ่ใช้วิธีสหวิทยาการ 
และมุ่งวางเป็นนโยบาย และการน าไปปฏิบัติมกกว่าการวิจัยเชิง
ทฤษฎี) 

 

Policy studies 
(พอ-ลิ-ซิ  ซตัด-ดิ) 

นโยบายศึกษา 
Politic 
(เพอะ-ลิ-ติค) 

การเมือง 
Political party 
(เพอะ-ลิ-ติ-คึล พา-ทิ) 

พรรคการเมือง 
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Political power 
(เพอะ-ลิ-ติ-คึล  เพา-เออะ) 

อ านาจทางการเมือง 
 

Political science 
(เพอะ-ลิ-ติ-คึล ไซ-เอินซ) 

รัฐศาสตร์ 
 

Politics and administration dichotomy 
(เพอะ-ลิ-ติคซ เอินด เอิด-มิ-นิ-ซเตร-เชิน ดาย-คอ-เทอะ-มิ) 

การเมืองแยกออกจากการบริหาร 
 

Polygamy 
(เพอะ-ลิ-เกอะ-มิ) 

ประเพณีที่อนุญาตให้สามารถมีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ได้มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน 
Poll 
(โพล) 

1.การออกเสียงเลือกตั้ง 
2.การหยั่งเสียง 
 

Population 
(พอ-พยุ-เล-เชิน) 

1. ประชากร   
2. ในการวิจัย หมายถึง มวลรวม หรือจ านวนทั้งหมดของสิ่งที่
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จะศึกษาวิจัยตามที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ตามหน่วย
วิเคราะห์ 

 

Pork barrel 
(พอค แบ-เริล) 

เงินช่วยท้องถิ่นเพือ่หาคะแนนนิยม 
 

Positivism 
(พอ-เซอะ-ทิ-วิ-เซิม) 

ปฏิฐานนิยม  
Postindustrial society 
(โพซท-อิน-เดิซ-ทริ เซอะ-ซาย-อิ-ทิ) 

สังคมยุคหลังการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 

Postmodernism 
(โพซท-มอ-เดอะ-นิ-เซิม) 

ส านักยุคหลังสมัยใหม่ 
Poverty line 
(พอ-เวอะ-ทิ ลายน์) 

เส้นแบ่งระดับความยากจน (ระดับรายได้ขั้นต่ าสุดที่บุคคลหรือ
ครัวเรือนหนึ่งมีความเพียงพอในการครองชีพ) 

 
Poverty trap 
(พอ-เวอะ-ทิ แทรพ) 

กับดักความยากจน (สถานการณ์ที่คนยากจนไม่อาจหลุดพ้น
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จากความยากจนนั้นไปได้ แม้จะมีงานท าหรือมีค่าจ้างแรงงานที่
เพ่ิมข้ึนก็ตาม) 
Power 
(เพา-เออะ) 

อ านาจ 
Power  elite 
(เพา-เออะ อิ-ลีท) 

ชนชั้นน าที่มีอ านาจ ประกอบด้วย นักธุรกิจ รัฐบาล และผู้น า
ทางทหาร   

 
Prediction 
(พริ-ดิค-เชิน) 

การท านาย 
Prejudice 
(เพระ-จ-ูดิซ) 

1.ความอคติ  
2.ความเดียดฉันท์ (เจตคติทางลบที่มีสาเหตุมาจากความคิด

แบบเหมารวม stereotype) 
 

Pressure group  
(เพระ-เชอะ-  กรูพ) 

กลุ่มกดดัน, กลุ่มอิทธิพล  
เหมือน Interest group 
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Prismatic society 
(พริซ-แม-ทิค เซอะ-ซาย-อิ-ทิ) 

ลักษณะสังคมที่อยู่ระหว่างสังคมที่พัฒนาแล้ว (diffracted) 
และสังคมที่ด้อยพัฒนา (fused) ตามทัศนะของ Fred  Riggs 
 
President 
(เพระ-ซิ-เดินท) 

1.ประธานาธิบดี 
2.ประธาน 
 

Prime minister 
(พรายม ม-ินิซ-เทอะ) 

นายกรัฐมนตรี 
 

Principal-agent theory 
(พริน-ซิ-พึล  เอ-เจินท เธีย-ริ) 

ทฤษฎีตัวการตัวแทน 
 

Prisoner’s Dilemma  
(พริ-เซอะ-เนอะซ ดาย-เละ-เมอะ) 

ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษ 
 

Private company 
(พราย-เว็ท   คัม-เพอะ-นิ) 



121 
 

                              Assistant Professor Dr.Tachaya Wanabovorndej 
 

บริษัทเอกชน 
 

Private enterprise 
(พราย-เว็ท   เอน-เทอะ-พรายซ) 

วิสาหกิจเอกชน 
 
 

Private goods 
(พราย-เว็ท   กุดซ) 

สินค้าเอกชน (สินค้าหรือบริการที่ถูกใช้หรือบริโภคโดยคนหนึ่ง
คนใดแล้วจะท าให้ผู้อ่ืนไม่ได้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ ผลประโยชน์
จากการบริโภคจะตกแก่ผู้บริโภคเป็นส าคัญ)  มีความหมายตรงข้ามกับ 
public goods  

 

Private sector 
(พราย-เว็ท  เซ็ค-เทอะ) 

ภาคเอกชน 
 

Privatization 
(พราย-เวอะ-ไท-เซ-เชิน) 

1.การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
2.การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน 
 

Probe 
(โพรบ) 
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การตะล่อมกล่อมเกลา หรือการถามเพ่ือขอรายละเอียดและ
ความชัดเจน 

 
 

Productivity 
(พรอ-ดัค-ทิ-เวอะ-ทิ) 

ผลิตภาพ (อัตราส่วนระหว่างผลผลิตของสินค้าและบริการกับ
ปัจจัยการผลิต เช่น แรงงาน ทุน เวลา) 
Profession 
(เพรอะ-เฟะ-เชิน) 

วิชาชีพ 
 

Professional bureaucracy  
(เพรอะ-เฟะ-ชเนิล   
บยุ-เออะ-รอ-เครอะ-ซิ) 

โครงสร้างราชการมืออาชีพ  
ดู Mintzberg’s  5 generic structures 
 

Profit 
(พรอ-ฟิท) 

ก าไร 
 

Progressive tax 
(โพร-เกระ-ซิฟ  แท็กซ) 

ภาษีก้าวหน้า 



123 
 

                              Assistant Professor Dr.Tachaya Wanabovorndej 
 

Project   
(พรอ-เจคท) 

โครงการ 
 

Project  analysis 
(พรอ-เจคท เออะ-แน-เลอะ-ซิซ)   

การวิเคราะห์โครงการ 
Project  evaluation 
(พรอ-เจคท อิ-แวล-ยุ-เอ-เชิน) 

การประเมินผลโครงการ 
 

Project  management 
(พรอ-เจคท แม-นิจ-เมินท) 

การบริหารโครงการ 
 

Project  management triangle 
(พรอ-เจคท   แม-นิจ-เมินท  ไทร-แอง-กึล) 

สามเหลี่ยมการบริหารโครงการ (ข้อจ ากัดในการบริหาร
โครงการที่ผู้จัดการโครงการต้องให้ความส าคัญกับเวลา ต้นทุน และ
ขอบเขตโครงการเพ่ือให้แน่ใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้) 

 
 

Promotion 
(เพรอะ-โม-เชิน) 

1.การส่งเสริม 
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2.การเลื่อนต าแหน่ง, การเลื่อนข้ัน 
 

Protégé 
(โพร-ทิ-เจ) 

พนักงานที่ได้รับการฝึกฝนพิเศษ/ เด็กปั้น 
 

Protestant ethics  
(โพร-ทิซ-เตินท  เอะ-ธิคส) 

ค่านิยมโปร -เตสแตนท์ (เน้นการท างานหนัก ประหยัด และ
การแข่งขันอย่างเสรี) 

 
Protocol  
(โพร-เทอะ-คอล) 

พิธีการทูต 
 

Prototype 
(โพร-เทอะ-ทายพ) 

ตัวต้นแบบ 
Provider  
(เพรอะ-วาย-เดอ) 

1.ผู้จัดหา  
2.ผู้ให้บริการ 
 

Provision  
(เพรอะ-วิ-เชิน) 
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บทบัญญัติ 
 

Psychology  
(ไซ-คอ-เลอะ-จิ) 

จิตวิทยา 
 

Psychological   
(ไซ-เคอะ-ลอ-จ-ิคึล) 

ต่อจิตใจ เช่น psychological harm อันตรายต่อจิตใจ 
 

Public 
(พับ-ลิค) 

1.เกี่ยวกับรัฐ,สาธารณะ, มหาชนเกี่ยวกับประชาชน  
2.สาธารณชน  

Public Administration 
(พับ-ลิคเอิด-มิ-นิซ-เตร-เชิน) 

1.การบริหารรัฐกิจ 
2.รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

Public assistance 
(พับ-ลิค เออะ-ซิซ-เตินท) 

สาธารณูปการ (โครงการหรือบริการของรัฐที่เกี่ยวกับการ
สงเคราะห์บุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น คนชรา คน
พิการ เด็กก าพร้า) 
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Public bill 
(พับ-ลิค บิล) 

ร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยประโยชน์สาธารณะ 
 

Public calamity 
(พับ-ลิค เคอะ-แล-มิ-ทิ) 

ภัยภิบัติสาธารณะ 
 

Public choice  
(พับ-ลิค  ฉอยซ) 

ทางเลือกสาธารณะ/ ทางเลือกเพ่ือสาธารณะ (เป็นสาขาหนึ่ง
ของเศรษฐ –ศาสตร์ที่ศึกษาการตัดสินใจเลือกผลิตและจัดสรรสินค้า
สาธารณะที่ไม่ได้อาศัยกลไกตลาด แต่ประยุกต์กลไกตลาดกับการ
ตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาล เพ่ือให้รัฐบาลเลือกท าโครงการที่
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่ใช้ไป) 

 
Public debt 
(พับ-ลิค  เด็ท) 

หนี้สาธารณะ (หนี้ที่รัฐบาลก่อขึ้นเพ่ือน าเงินมาบริหาร หรือ
พัฒนาประเทศ) 

 

Public enterprise 
(พับ-ลิค  เอน-เทอะ-พรายซ) 

รัฐวิสาหกิจ เหมือน state enterprise 
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Public expenditure 
(พับ-ลิค  อิคซ-เป็น-ดิ-เฉอะ) 

รายจ่ายภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายต่างๆของรัฐบาลและหน่วยงานของ
รัฐ ทั้งในส่วน กลางและส่วนท้องถิ่น) 

 

Public finance 
(พับ-ลิค  ฟาย-แนนซ) 

การคลังสาธารณะ (เป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐ –ศาสตร์ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการด้านรายได้ รายจ่าย หนี้สาธารณะและการใช้
นโยบายการคลังในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ) 

 

Public goods 
(พับ-ลิค  กุดซ) 

สินค้าสาธารณะ , สินค้ามหาชน(สินค้าหรือบริการที่กลไกราคา
ไม่สามารถท าหน้าที่ในการจัดสรรได้ คนในสังคมทุกคนสามารถใช้
ร่วมกันโดยไม่จ าเป็นต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้สินค้าหรือบริการ
ดังกล่าว และไม่สามารถกีดกันไม่ให้ผู้อ่ืนมาบริโภคด้วยได้ โดยเฉพาะ
กรณีสินค้าสาธารณะบริสุทธิ์ pure public goods หรือ สินค้า
ส่วนรวม collective goods เช่น การป้องกันประเทศ ไฟฟ้าที่ให้แสง
สว่างตามท้องถนน) 

ดูเพ่ิม สินค้าก่ึงสาธารณะ (Quasi-public goods) 
 

Public interest 
(พับ-ลิค  อิน-เทริซท) 

ประโยชน์สาธารณะ/ สาธารณประ-โยชน์ 
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Public management 
(พับ-ลิค  แม-นิจ-เมินท) 

การจัดการสาธารณะ 
 

Public opinion 
(พับ-ลิค  เออะ-พิ-เยิน) 

มติมหาชน 
 

Public personnel system 
(พับ-ลิค  เพอซ-เนล  ซิซ-เติม) 

ระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

Public policy 
(พับ-ลิค  พอ-ลิ-ซิ) 

นโยบายสาธารณะ 
Public policy process 
(พับ-ลิค  พอ-ลิ-ซิ โพร-เซซ) 

กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
 

Public revenue 
(พับ-ลิค  เรอะ-เวิน-ยู) 

รายได้สาธารณะ, รายได้แผ่นดิน 
 

Public Private Partnership (PPP) 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr2803$SearchGlossary$DataList1$ctl91$Term','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr2803$SearchGlossary$DataList1$ctl92$Term','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr2803$SearchGlossary$DataList1$ctl92$Term','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr2803$SearchGlossary$DataList1$ctl93$Term','')


129 
 

                              Assistant Professor Dr.Tachaya Wanabovorndej 
 

(พับ-ลิค  พราย-เว็ท   พาท-เนอะ-ชิพ) 
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

Public sector 
(พับ-ลิค เช็ค-เทอะ) 

ภาครัฐ 
 

Public services 
(พับ-ลิค เซอะ-วิช) 

บริการสาธารณะ 
 

Purchase 
(เพอะ-เชซ) 

ซ้ือ 
 

Purchasing power 
(เพอะ-เชซ-ซิง เพา-เออะ) 

อ านาจในการซื้อ 

 
 
 
 
 

Q   q 
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Qualification 
(ควอ-ล-ิฟิ-เค-เชิน) 

คุณสมบัติ 
 

Qualify 
(ควอ-ล-ิฟาย) 

มีคุณสมบัติ 
 

Quality control 
(ควอ-ล-ิทิ คอน-โทรล) 

การควบคุมคุณภาพ 
 

Quality Management 
(ควอ-ล-ิทิ แม-นิจ-เมินท) 

การจัดการคุณภาพ 
 

Qualitative research methods 
(ควอ-ล-ิเทอะ-ทิฟ  ริ-เซิฌ  เม-เธิดซ) 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
Quantitative research methods 
(ควอน-ทิ-เทอะ-ทิฟ  ริ-เซิฌ  เม-เธิดซ) 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ   
Quarantine 
(ควอ-เริน-ทีน) 
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การกักด่าน 
 

Quasi-public goods 
(ควา-ไซ พับ-ลิค  กุดซ) 

สินค้ากึ่งสาธารณะ (สินค้าสาธารณะที่รัฐพึงจัดหาให้ประชาชน 
แต่อาจจ ากัดการใช้หรือเก็บค่าบริการ เช่น การบริการการศึกษา สา
ธราณสุข สัญญาณโทรคมนาคม การใช้ไฟฟ้า น้ าประปา การใช้ทาง
หลวงแผ่นดิน เป็นต้น) 

 
Questionnaire 
(เคว็ซ-เชอะ-เนะ-เออะ) 

แบบสอบถาม 
Quota 
(โคว-เทอะ) 

1.โควตา 
2.ส่วนที่ก าหนด 

R  r 
 

Racism 
(เร-ซิ-เซิม) 

ลัทธิแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ 
 

Randomization 
(แร็น-เดอะ-ไม-เซ-เชิน) 
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การสุ่ม 
 

Rationality 
(แร-เชอะ-แน-ลิ-ทิ) 

การใช้เหตุผล 
 

Rational-legal authority 
(แร-เชอะ-เนิล-ลิ-กึล  ออ-ธอ-ริ-ทิ) 

อ านาจหน้าที่ที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลและมีกฎหมายรองรับ 
 

Raw materials 
(รอ แม-ทิ-ริ-เอิลซ) 

วัตถุดิบ 
Red tape 
(เรด-เทพ) 

ความล่าช้าในการบริหารราชการอันเนื่องมาจากกฎ ระเบียบ 
และข้ันตอนที่มีมากเกินไป 

 
Redundancy 
(ร-ิดัน-เดิน-ซิ) 

ความซ้ าซ้อน  
 

Regulation 
(เร-กย-ุเล-เชิน) 
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กฎ 
 

Reinventing Government 
(ร-ิอิน-เว็น-ทิง กะ-เวอะ-เมินท) 

การปฏิรูประบบราชการ 
 
Reliability  
(ร-ิลาย-เออะ-บิ-ลิ-ทิ) 

1.ความเที่ยง 
2.ความน่าเชื่อถือ 

Remuneration 
(ร-ิมย-ูเนอะ-เร-เชิน) 

ผลตอบแทนเก้ือกูลต่างๆนอกเหนือจากค่าจ้าง 
 

Replication research 
(เร-พลิ-เค-เชิน  ริ-เซิฌ) 

การวิจัยซ้ าเพ่ือยืนยันข้อค้นพบ/ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยที่ท า
มาก่อนหน้า 

 
Representativeness 
(เร-พริ-เซ็น-เทอะ-ทิฟ-เนิซ) 

ความเป็นตัวแทน หรือการที่ตัวอย่าง (samples) สามารถ
สะท้อนถึงลักษณะส าคัญของประชากรที่ต้องการศึกษา 
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Research 
(ร-ิเซิฌ) 

การวิจัย 
Responsibility 
(ริซ-ปอน-ซิ-บิ-ลิ-ทิ) 

ความรับผิดชอบ 
 

Revenue 
(เร-เวิน-ยู) 

รายได้ 
 

Revolution 
(เร-เวอะ-ลู-เชิน) 

การปฏิวัติ 
 

Risk  
(ริซค) 

ความเสี่ยง 
 

Risk management 
(ริซค แม-นิจ-เมินท) 

การจัดการความเสี่ยง 
Role 
(โรล) 
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บทบาท 
Routine 
(ร-ูทีน) 

งานประจ าซ้ าซาก 
Rule of law 
(รูล เอิฟ ลอ) 

หลักนิติธรรม 
 

Rule of thumb 
(รูล เอิฟ ธัมบ) 

หลักการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในการปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฎี 

 
Rule oriented 
(รุล  ออ-ร-ิเอิน-ทิด) 

การมุ่งปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ 
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S   s 

 
Samples 
(แซม-พึล) 

ตัวอย่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่เลือกมาศึกษา 
 

Sampling 
(แซม-พลิง) 

การสุ่มตัวอย่าง วิธีการที่นักวิจัยใช้เพ่ือเลือกตัวแทนที่ช่วยให้
ทราบลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา 

 
Sanction  
(แซ็งค-ชึน) 
         การลงโทษ 

ดู Social sanction ประกอบ 
 

Satisfaction 
(แซ-ทิซ-แฟค-เชิน) 

ความพึงพอใจ 
 

Scalar Chain 
(ซกา-ลา เชน) 
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สายการบังคับบัญชา 
เหมือน Hierarchy 
 

Scientific Management 
(ซาย-เอิน-ทิ-ฟิค แม-นิจ-เมินท) 

การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
 

SDGs (Sustainable Development Goals) 
(เอส-ดี-จีซ) (เซิซ-เต-เนอะ-บึล ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท โกลซ) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดู Sustainable Development Goals 
 

Security 
(ซ-ิคย-ูร-ิทิ) 

ความมั่นคง 
 

Securities 
(ซ-ิคย-ูร-ิทิซ) 

หลักทรัพย์ 
Segment 
(เซ็ค-เมินท) 

1.ส่วน 
2.ส่วนที่แยกออกมา 
 

Segregation 
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(เซะ-กร-ิเกร-เชิน) 
การแบ่งแยก 

Selection  
(ซ-ิเล็ค-เชิน) 

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุในต าแหน่ง โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ที่ผ่านกระบวนการสรร
หาบุคลากร (recruitment) มาแล้ว เพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด 
ซึ่งสามารถตอบสนองและตรงความต้องการตามที่ต าแหน่งระบุ  
Self esteem 
(เซลฟ อิซ-ตีม) 

ความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

Self interest 
(เซลฟ  อิน-เทริซท) 

อัตประโยชน์ หรือประโยชน์ส่วนตน 
Senate 
(ซิ-เนท) 

วุฒิสภา 
 

SES  (Socio-economic Status) 
(เอส-อี-เอส) (โซะ-ซิ-โอ อ-ิเคอะ-นอ-มิค ซเต-ตัซ) 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของปัจเจก 
 

Sexual harassment  
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(เซ็ก-ฌวล แฮ-เริซ-เมินท) 
การละเมิด/คุกคามทางเพศ 
 

Silent majority 
(ไซ-เลินท เมอะ-จอ-ร-ิทิ) 

เสียงส่วนใหญ่ที่ไม่แสดงออก 
Sine qua non (L) 
(ซ-ิเนะ-ควา-น็อน) 

เงื่อนไขอันจ าเป็นซึ่งจะละเว้นเสียมิได้ 
Skilled worker 
(ซกิลด เวิค-เคอะ) 

แรงงานที่มีฝีมือ 
Slavery 
(ซเล-เวอะ-ริ) 

ความเป็นทาส 
 

Social capital 
(โซ-ชึล แค-พิ-ทึล) 

ทุนทางสังคม 
 

Social change 
(โซ-ชึล เชนจ) 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
Social class 
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(โซ-ชึล คลาส) 
ชนชั้นทางสังคม 

Social cohesion 
(โซ-ชึล โค-ฮี-เชิน) 

ความเชื่อมแน่นทางสังคม 
 

Social conflict 
(โซ-ชึล คอน-ฟลิคท) 

ความขัดแย้งทางสังคม 
Social control 
(โซ-ชึล เคิน-โทรล) 

การควบคุมทางสังคม หรือกระบวนการต่างๆทางสังคมที่มุ่งให่
สมาชิกของสังคมยอมรับและปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม เช่น 
กฎ ระเบียบ ศีลธรรม จารีตประเพณี 

 
Social distance 
(โซ-ชึล ดิซ-เตินซ) 

ระยะห่างทางสังคม หรือความรู้สึก/ทัศนคติที่แสดงการ
แบ่งแยกหรือใกล้ชิดระหว่างคนในกลุ่มสังคมหนึ่กับอีกกลุ่มสังคมหนึ่ง 

 
Social deviant 
(โซ-ชึล ดิ-ไว-เอินท) 

ผู้ที่เบี่ยงเบนทางสังคม 
Social entrepreneur 



141 
 

                              Assistant Professor Dr.Tachaya Wanabovorndej 
 

(โซ-ชึล  ออง-เทรอะ-เพรอะ-เนอ) 
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 
 

Social entrepreneurship 
(โซ-ชึล ออง-เทรอะ-เพรอะ-เนอ-ชิพ) 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Exchange Theory 
(โซ-ชึล อิคซ-เชนจ  เธีย-ร)ิ 

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
 

Social institutions 
(โซ-ชึล อิน-ซติ-ตยุ-เชิน) 

สถาบันทางสังคม 
 

Social integration 
(โซ-ชึล  อิน-ทิ-เกร-เชิน) 

การบูรณาการทางสังคม 
 

Socialization 
(โซ-ชึล ลาย-เซ-เชิน) 

การขัดเกลาทางสังคม 
Social Learning Theory 
(โซ-ชึล เลิน-นิง เธีย-ริ) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
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Social loafing 
(โซ-ชึล เลอะ-ฟิง) 

การกินแรงกลุ่ม 
Social media 
(โซ-ชึล มี-ดิ-เออะ) 

สื่อสังคม หมายถึงการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการ
สื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารในสังคม 
Social mobility 
(โซ-ชึล โม-บิ-ลิ-ทิ) 

การเปลี่ยนสถานภาพทางสังคม 
Social movement 
(โซ-ชึล มูฟ-เมินท) 

ขบวนการทางสังคม 
Social networks 
(โซ-ชึล เน็ท-เวิค) 

เครือข่ายทางสังคม 
Social norm 
(โซ-ชึล นอม) 

บรรทัดฐานของสังคม 
Social sanction 
(โซ-ชึล แซงค-เชิน) 

การลงโทษทางสังคม กลไกทางสังคมที่ท าให้สังคมมีดุลยภาพ 
โดยการควบคุมสังคม/สมาชิกในสังคมให้มีทัศนคติ พฤติกรรมที่
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมนั้นๆได้ 
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Social structure 
(โซ-ชึล ซตรัค-เชอะ) 

โครงสร้างทางสังคม 
 

Socio-economic Status (SES) 
(เอส-อี-เอส) (โซะ-ซิ-โอ อ-ิเคอะ-นอ-มิค ซเต-ตัซ) 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของปัจเจก 
 

Socialization 
(โซ-ชึล ไล-เซ-เชิน) 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
 

Social equity  
(โซ-ชึล เอ-ควิ-ทิ) 

ความเท่าเทียมทางสังคม 
Social science 
(โซ-ชึล ซาย-เอินซ) 

สังคมศาสตร์ 
Social welfare 
(โซ-ชึล เวล-แฟ) 

สวัสดิการทางสังคม 
Sociology 
(โซะ-ซิ-เออะ-เลอะ-จ)ิ 

สังคมวิทยา 
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SOP (Standard Operating Procedure) 
(เอซ-โอ-พี)(ซแตน-เดิด ออ-เพอะ-เร-ทิง พรอ-ซิ-เจอะ) 

ระเบียบขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
 

Specialization 
(ซเป-เชิล-ไล-เซ-เชิน) 

ความช านาญเฉพาะด้าน 
 

Spoils system 
(ซปอยล ซิซ-เติม) 

ระบบเล่นพรรคเล่นพวก หรือการให้ต าแหน่งแก่พวกพ้องเมื่อ
ได้เป็นรัฐบาล 

 
Standardization 
(ซแตน-เดอะ-ได-เซ-เชิน) 

การก าหนดมาตรฐาน 
 

Standard Operating Procedure (SOP) 
(ซแตน-เดิด ออ-เพอะ-เร-ทิง พรอ-ซิ-เจอะ) (เอซ-โอ-พี) 

ระเบียบขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
 

State 
(ซเตท) 

รัฐ/ มลรัฐ 
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Status 
(ซเต-ตัซ) 

สถานะ 
 

Stereotype 
(ซเตะ-ร-ิเออะ-ไทพ) 

1.การเหมารวม 
2.แบบตายตัว 

Strategy 
(สแตร-เทอะ-จิ) 

1.กลยุทธ์ 
2.ยุทธศาสตร์ 
 

Street level bureaucrats 
(ซตรีท เละ-วึล บยู-รอ-แครทซ) 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องปฏิบัติงานโดยตรงกับผู้ติดต่อ/ประชาชน 
และอาจต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ต ารวจจราจร 
พยาบาล 

 
Subgovernments 
(ซับ กะ-เวอะ-เมินทซ) 

รัฐบาลย่อย การที่กลุ่มคนหรือสถาบันสร้างความสัมพันธ์เชิง
พันธมิตรในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ และความสัมพันธ์นั้นส่งอิทธิพล
ต่อรัฐบาลหรือองค์การอื่น ๆ  
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Subsidy 
(ซับ-ซิ-ดิ) 

เงินสนับสนุน 
 

Succession plan 
(ซัค-เซซ-เชิน แพล็น) 

แผนสืบทอดต าแหน่ง 
 
 

Supply chain 
(ซับ-พลาย เชน) 

โซ่อุปทาน 
 

Sustainable development 
(เซิซ-เต-เนอะ-บึล  ดิ-เวะ-เลิพ-เมนท) 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

Sustainable development Goals (SDGs) 
(เซิซ-เต-เนอะ-บึล  ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท  โกลซ) (เอส-ดี-จีซ) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการที่องค์การ
สหประชาชาติเสนอในกรอบของวาระ 2030 
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T   t 
 

Taboo 
(แท-บู) 

สิ่งต้องห้าม 
 
Task force 
(แทซค  ฟอซ) 

คณะท างานพิเศษ 
 

Tenure 
(เท-นู-เออะ) 

สิทธิถือครอง 
 

Terminate 
(เทอะ-มิ-เนท) 

ยุติ 
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Territory 
(แท-ร-ิทริ) 

อาณาเขต 
Terrorism 
(แท-เรอะ-ริ-เซิม) 

การก่อการร้าย 
Terrorist 
(แท-เรอะ-ริซท) 

ผู้ก่อการร้าย 
Theory 
(เธีย-ริ) 

ทฤษฎี 
Third world 
(เธิด เวิลด) 

ประเทศโลกที่สาม หมายถึงกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ที่มี
รายได้ต่อหัวของประชากรต่ า 
 
Top-down approach  
(ท็อพ-ดาวน เออะ-โพรฌ) 

แนวทางการบริหารแบบบนลงล่าง 
Totalitarianism 
(เทอะ-แท-ลิ-แท-ร-ิเออะ-นิ-เซิม) 

ระบบรวมอ านาจเบ็ดเสร็จ 
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Total Quality Management (TQM) 
(เทอะ-ทึล ควอ-ลิ-ทิ  แม-นิจ-เมินท)  (ที-คย-ูเอ็ม) 

การบริหารคุณภาพทั้งองค์การ 
 

TQM (Total Quality Management) 
(ที-คย-ูเอ็ม)  (เทอะ-ทึล  ควอ-ลิ-ทิ  แม-นิจ-เมินท) 

การบริหารคุณภาพทั้งองค์การ 
 

Trade-off 
(เทรด-เอิฟ) 

การได้สิ่งหนึ่งแต่ต้องแลกกับการเสียอีกสิ่งหนึ่ง 
 

Transparency 
(ทรานซ-เพอะ-เริน-ซิ) 

ความโปร่งใส 
 

Transaction  
(ทราน-แซ็ค-เชิน) 

ธุรกรรม 
 
 

Treaty 
(ทริ-ทิ) 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
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Trial and errors 
(ทราย-เอิล เอินด แอ-เรอะซ) 

การลองผิดลองถูก 
 

Trickle-down effect Theory 
(ทริค-คึล-ดาวน  อิ เฟ็คท  เธีย-ริ) 

ทฤษฎีการพัฒนาที่เชื่อว่าควรพัฒนาชนชั้นในระดับบนที่มีความ
พร้อมมากกว่าก่อนแล้วความเจริญจะกระจายลงสู่ประชาชนที่อยู่ใน
ระดับท่ีลดหลั่นลงมาเอง 

 
Trust 
(ทรัซท) 

ความไว้วางใจ 
 
 
 

 
U   u 

 
UN (United Nations)  
(ย-ูเอ็น) (ย-ูนาย-ทิด เน-เชินซ) 

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) 
ดู United Nations 
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Uncertain environment 
(อัน-เซอะ-เทน เอ็น-ไว-เริน-เมินท) 

สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development ) 
(อัง-เถิด) (ยู-นาย-ทิด เน-เชิน คอน-เฟรินซ ออน เทรด เอินด ดิ-เวะ-
เลิพ-เมินท) 

อังค์ถัด-องค์การสหประชาชาติเพ่ือการค้าและการพัฒนา  
ดู The United Nations Conference on Trade and 

Development 
Underclass 
(อัน-เดอ-คลาส) 

ชนชั้นด้อย หมายถึงคนที่ต้องพ่ึงพาสวัสดิการจากรัฐเพ่ือการ
ด ารงชีวิต 
Underemployment 
(อัน-เดอ-อิม-พลอย-เมินท) 

ภาวะการท างานที่ต่ ากว่าระดับวุฒิการศึกษา หรือระดับ
ความสามารถอันเนื่องมา จากปัญหาการว่างงาน หรือการมีงานให้ท า
น้อย 

 
Undergraduate 
(อัน-เดอ-แกร-จ-ุเอิท) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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UNDP (United Nations Development Program) 
(ย-ูเอ็น-ดี-พี) (ยู-นาย-ทิด เน-เชิน ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท โพร-แกรม) 

โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
ดู United Nations Development Program 

Undergo 
(อัน-เดอะ โก) 

ได้รับ (ความล าบาก) 
Undue 
(อัน-ดยู) 

1.ไม่เหมาะสม 
2.ยังไม่ถึงก าหนด 

Unemployment compensation 
(อัน-อิม-พลอย-เมินท  คอม-เพิน-เซ-เชิน) 

เงินทดแทนการว่างงาน ที่สมาชิกโครงการประกันสังคมจะ
ได้รับในช่วงระยะเวลาที่ว่างงาน 

 
Uneven development 
(อัน-อี-วึน ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท) 

การพัฒนาแบบไม่เท่าเทียม 
 

Unilateral action 
(ย-ูนิ-แล-เทริล  แอค-เชิน) 

การกระท าฝ่ายเดียว ซึ่งกระท าไปโดยไม่ได้รับความยินยอม
หรือการรับรู้จากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน 
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Union 
(ยนู-เยิน) 

สหภาพแรงงาน 
 

Uniqueness  
(ย-ูนีก-เน็ซ) 

เอกลักษณ์ 
Unit 
(ย-ูนิท) 

หน่วย 
Unitary state  
(ย-ูนิ-ทร ิซเตท) 

รัฐเดี่ยว  เช่น ประเทศอังกฤษ 
United Nations (UN)  
(ย-ูนาย-ทิด เน-เชินซ) (ยู-เอ็น) 

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เป็นองค์การระหว่างประเทศ
จัดตั้งขึ้นโดยธรรมนูญแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ.2488 แทนองค์การ
สันนิบาตชาติ เพ่ือธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศและระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยการเจรจาโดยสันติวิธี 

 
United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) 
(ย-ูนาย-ทิด เน-เชินซ คอน-เฟรินซ ออน เทรด เอิน ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท) 
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(อัง-เถิด) 
องค์การสหประชาชาติเพ่ือการค้าและการพัฒนา(อังค์ถัด) เป็น

องค์การระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้น
จากมติของสมัชชาใหญ่เมื่อ พ.ศ.2507 เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้าระหว่าง
ประเทศและการพัฒนาของประเทศก าลังพัฒนา 
United Nations Development Program (UNDP) 
(ย-ูนาย-ทิด เน-เชิน ดิ-เวะ-เลิพ-เมินท โพร-แกรม)(ยู-เอ็น-ดี-พี) 

โครงการเพ่ือการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นตามมติ
แห่งสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติเมื่อ พ.ศ. 2509 เพ่ือให้ท าหน้าที่ให้
ความช่วยเหลือและเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศก าลัง
พัฒนา 
Unit of analysis 
(ย-ูนิท เอิฟ  เออะ-แน-ลิ-ซิซ) 

หน่วยวิเคราะห์ 
Unit production technology 
(ย-ูนิท เพรอะ-ดัค-เชิน เท็ค-นอ-เลอะ-จิ) 

เทคโนโลยีการผลิตเป็นหน่วยตามค าสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งมี
ปริมาณน้อย 
Unobtrusive measures  
(อัน-เอิบ-ทรู-ซิฟ เมะ-เฌอซ) 

เทคนิคการวัดแบบไม่สอดแทรก/ไม่เปิดเผย (การที่ผู้วิจัยไม่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกศึกษา) 
Unwritten law 
(อัน-ริท-เทิน ลอ) 
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กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงกฎหมายที่ไม่ได้
ประกาศใช้เป็นทางการทั้งหมด 
Upper class 
(อะ-เพอะ-คลาซ) 

ชนชั้นสูง 
 

Urbanism 
(เออ-เบิน-นิ-เซิม) 

วิถีชีวิตแบบเมือง 
 

Urbanization 
(เออ-เบิน-ไน-เซ-เชิน) 

ขยายเขตเมืองจากการที่ผู้คนย้ายถิ่นจากชนบทสู่เขตเมือง หรือ
มีการขยายพื้นท่ีเขตเมืองออกไป 
Usage 
(ย-ูซิจ) 

การใช้ประโยชน์ 
 

Utility 
(ย-ูทิ-ล-ิทิ) 

1.ทรัพย์สินอันมีประโยชน์ 
2.ความมีประโยชน์ 
 

Utilitarianism 
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(ย-ูทิ-ล-ิเทะ-เออะ-ร-ิเออะ-นิ-เซิม) 
อรรถประโยชน์นิยม 
 

Utopia 
(ย-ูโท-พิ-เออะ) 

1.อุดมรัฐ 
2.รัฐที่มีสังคมในจินตนาการ /สังคมที่สมบูรณ์แบบเชิงอุดมคติ 
 

Utopian socialism  
(ย-ูโท-พิ-เอิน โซ-ชึล-ลิ-เซิม) 

สังคมนิยมอุดมคติ/สังคมนิยมเพ้อฝัน 

 
 
 
 

V   v 
 

Validity 
(แว-ลิ-ดิ-ทิ) 

ความเที่ยงตรง 
 

Value 
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(แวล-ย)ู 
1.คุณค่า 
2.ค่านิยม 
3.มูลค่า 
 

Value Added Tax (VAT) 
(แวล-ยู แอด-ดิด แท็กซ) (แวท) 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

Value judgment 
(แวล-ยู จัจ-เมินท) 

การใช้ค่านิยมที่บุคคลมีในการตัดสินเรื่องต่างๆ 
 

VAT (Value Added Tax) 
(แวท) (แวล-ยู แอด-ดิด แท็กซ) 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

Vendor 
(เว็น-เดอะ) 

ผู้ขาย 
 

Vice versa (L) 
(ไวซ  เวอ-เซอะ) 

ในทางกลับกัน 
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W    w 
 

Wage 
(เวจ) 

ค่าจ้างแรงงาน 
 

Waive 
(เวฟ) 

สละ (สิทธิ์/ประโยชน์) 
 

Warning 
(วอ-นิง) 

การเตือน 
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Warranty 
(วอ-เริน-ทิ) 

การรับประกัน 
 
 
 

Waste 
(เวซท) 

1.ของเสีย 
2.ขยะ 
 

Waters 
(วอ-เทอะซ) 

น่านน้ า 
 

Wealth 
(เวลธ) 

ความมั่งค่ัง (วัดจากมูลค่าโดยรวมของทรัพย์สิน) 
 

Weapon 
(เว-เพิน) 

อาวุธ 
 

Wear and tear 
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(เว-เออะ เอิน –เท-เออะ) 
ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สอยตามปกติ 
 

Weber, Max 
(เว-เบอะ แม็กซ) 

แมกซ์ เวเบอร์ (1864-1920) นักสังคมวิทยาและนักเศรษฐกิจ
การเมืองชาวเยอรมันผู้วางรากฐานวิชาสังคมวิทยาสมัยใหม่ผู้น าเสนอ
แนวคิดการจัดองค์การแบบระบบราชการว่าเป็นวิธีการจัดองค์การที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เวเบอร์แบ่งรูปแบบการใช้อ านาจเป็น 3 แบบ ได้แก่ 
อ านาจแบบบุญบารมีเฉพาะตัว อ านาจตามประเพณี และ การใช้อ านาจ
บังคับบัญชาบนพื้นฐานกฎหมายและเหตุผลที่คนต้องปฏิบัติตามเนื่องจากมี
ระเบียบก าหนดให้ต้องปฏิบัติตาม ระบบราชการจึงเป็นการจัดองค์การที่
ตั้งอยู่บนรากฐานของอ านาจทางนิตินัย 

 

Welfare 
(เวล-เฟ-เออะ) 

สวัสดิการ 
 

Welfare state 
(เวล-เฟ-เออะ ซเตท) 

รัฐสวัสดิการ หมายถึงรัฐหรือประเทศที่รัฐบาลมีบทบาทส าคัญ
ในการส่งเสริม/จัดสวัสดิการให้ประชาชนอย่างเป็นระบบ 

 

Whip 
(วิป) 

ผู้คุมเสียงในสภา 
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Whistleblower 
(วิ-ซึล-โบล-เออะ) 

ผู้ที่ก่อปัญหา 
 

White collar worker 
(ไวท คอ-เลอะ เวอ-เคอะ) 

ผู้ประกอบอาชีพที่ท างานนั่งโต๊ะ 
 

White-collar crime 
(ไวท คอ-เลอะ ไครม) 

อาชญากรรมคอปกขาว หรือการกระท าผิดกฎหมาย/ศีลธรรม
โดยบุคคลในวงการธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการโฆษณาหลอกลวง การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม การเลี่ยงภาษี การฉ้อฉล 
คอรัปชั่น 

 
Will 
(วิล) 

1.เจตนารมณ์ 
2.ความตั้งใจอันแน่วแน่ 
3.พินัยกรรม 
 

Willing 
(วิล-ลิง) 

1.ยินดี 
2.เต็มใจ 
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Willingness to cooperate 
(วิล-ลิง-เน็ซ เทอะ-โค-ออ-เพรท) 

ความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ 
 

Wilson, Woodrow 
(วิล-เซิน  วูด-โรว) 

วูดโรว์ วิลสัน (1856-1924) นักวิชาการและอดีตประธานาธิบดี
คนที่ 28 ของประเทศสหรัฐอเมริกา วิลสันเขียนบทความ “The 
Study of Administration” เมื่อปี ค.ศ. 1887 ที่ได้น าเสนอแนว
ทางการบริหารงานภาครัฐอย่างเป็นระบบโดยการบริหารที่ดีมี
ประสิทธิภาพจะต้องแยกออกจากการเมือง โครงสร้างที่เหมาะกับการ
บริหารราชการคือโครงสร้างมีล าดับชั้นบังคับบัญชา และรวม
ศูนย์กลางอ านาจ นอกจากนั้นบุคคลที่จะเข้ามาท างานในภาครัฐ
จะต้องได้รับการฝึกฝนเฉพาะ 

 
 
 

Withhold 
(วิธ-โฮลด) 

1.หน่วงเหนี่ยว 
2.ยับยั้ง 
 
 

Witness 
(วิท-เนิซ) 
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พยานบุคคล 
 

Working class 
(เวิค-คิง คลาส) 

ชนชั้นท างาน มักหมายถึงชนชั้นที่ขายแรงงานของตนเพ่ือเลี้ยงชีพ 
 

Wrongdoer 
(รอง-ดุ-เออะ) 

ผู้กระท าผิด 
 
 
 
 

 
X   x  

 
Xenophobia 
(ซี-นอ-เฟอ-บี-เออะ) 

ความกลัวหรือหวาดระแวงคนแปลกหน้า/คนต่างชาติ 
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Y   y 
 

Yield 
(ยีลด) 

1.ผลได้ 
2.รายได้เงินภาษี(หลังหักค่าจัดเก็บ) 
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Z   z 
 

Zero-based budgeting 
(ซ-ีเรอะ-เบสด บัด-จิด-ทิง) 

การตั้งงบประมาณแบบฐานศูนย์ 
Zero defects 
(ซ-ีเรอะ ดิ-เฟ็คทซ) 

ระบบการให้รางวัลกับการท างานที่ไม่ผิดพลาด 
Zero sum game 
(ซ-ีเรอะ ซัม เกม) 

เกมที่ผลรวมเป็นศูนย์ 
Zone of acceptance 
(โซน เอิฟ แอ็ค-เซพ-เทินซ) 

ขอบเขตการยอมรับ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบัติตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา 

เหมือน Zone of indifference 
Zoning 
(โซน-นิง) 
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การก าหนดเขต 
 
 


