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1. Absorption 
การรวมธุรกิจเล็กเข้าด้วยกนักบัธุรกิจใหญ่ 
2. Accountability 
1) สภาพท่ีบคุคลหนึง่สามารถท่ีจะกระทํางานท่ีเขามีสิทธิ 
อํานาจท่ีจําเป็น โดยเขาเป็นผู้ รับผิดชอบผลการกระทํานัน้ ๆ 
2) กระบวนการรายงานตามสายบงัคบับญัชาถึงผลงานของกลุม่ 
ทํางาน หรือหนว่ยงานท่ียอ่ยกวา่ 
3. Achievement 
การทํางานบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ 
4. Acquisition 
การขยายกิจการแบบเข้าไปซือ้ 
5. Added valve 
การเพิ่มมลูคา่ในสินค้าและบริการจากกระบวนการผลิตหรือ 
การกระจาย สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัการใช้กําลงัแรงงาน 
เปล่ียนแปลงวตัถใุห้มีมลูคา่สงูขึน้ บางครัง้วดัด้วยส่วนตา่ง 
ระหวา่งรายได้ จากการขายและรายจา่ยของการลงทนุคา่ 
วตัถดุบิและคา่แรง 
6. Agent 
ตวัแทน หมายถึง บคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นตวัแทน 
ในการซือ้หรือขายหรือในการทําสญัญา 
7. Allocation 
1) การแบง่ทรัพยากรหรือคา่ใช้จา่ยกิจกรรมแตล่ะอยา่งของ 
แผนกตา่ง ๆในองค์กร 
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2) จํานวนเงินท่ีได้รับการจดัสรร 
8. Annotation 
บนัทกึซึง่ใช้ข้อมลูเพิ่มเตมิ หรือวิจารณ์ เสนอแนะหรืออธิบาย 
เอกสารท่ีสง่มาก่อนหน้านีแ้ล้ว 
9. Annual report 
รายงานผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจ 
ประจําปีจากผู้ อํานวยการบริษัทถึงผู้ ถือหุ้น 
10. Aptitude test 
การทดสอบความถนดั การทดสอบเพ่ือค้นหาความเหมาะสม 
ในการทํางานเฉพาะอย่างของคน หนว่ยงานบางงานใช้การ 
ทดสอบนีใ้นการคดัเลือกคนเข้าทํางาน 
11. Arbitrage 
การหากําไรจากสว่นตา่งของราคาของหลกัทรัพย์ เงินตราหรือ 
สินค้าในตลาดตา่งกนั โดยสัง่ซือ้ในตลาดท่ีราคาต่ํากวา่และสง่ 
ขายในราคาท่ีสงูกวา่ 
12. Attrition 
1) การลดจํานวนพนกังาน อนัเน่ืองมาจากการลาออก 
ปลดออก ปลดเกษียณ โยกย้าย 
2) การบีบให้พนกังานท่ีไมเ่ป็นท่ีต้องการลาออก โดยการ 
วิจารณ์ ใช้การกดดนัอย่างสมํ่าเสมอ 
13. Authority 
1) อํานาจตามกฎหมายซึง่ผกูติดอยู่กบัฐานะตําแหนง่ลําดบัชัน้ 
2) การให้สิทธิอํานาจโดยองค์กรและการยอมรับโดยพนกังาน 
ให้ผู้หนึง่ผู้ใดหรือกลุม่ใดสามารถท่ีจะออกคําสัง่ตดัสินใจ 
และบงัคบับญัชาลกูน้อง 
3) (authorities) ศนูย์เอกสารทางการซึง่ธนาคารรับรองและ 
เช่ือถือ 
14. Behavioral approach 
ทฤษฎีการบริหารจดัการท่ีเน้นการพฒันาประสิทธิภาพ 
15. Benefit (in kind) 
1) ผลประโยชน์หรือสวสัดกิารท่ีให้แก่ลกูจ้าง นอกเหนือจาก 
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เงินเดือนหรือคา่จ้าง (fringe benefit) 
2) ผลประโยชน์ท่ีลกูค้าจะได้รับจากการตกลงใจซือ้ขาย 
สินค้าใด สินค้าหนึง่ เชน่ การแจกแถม ให้สิทธิตา่ง ๆ 
ในการซือ้สินค้า 
16. Black Market 
ตลาดมืด การซือ้ขายสินค้านอกตลาดท่ีควบคมุโดยรัฐบาล 
ไมว่า่เป็นการควบคมุราคาหรือควบคมุปริมาณ (การปันส่วน) 
17. Blacklist 
บญัชีดํา รายช่ือบคุคลหรือองค์การซึง่ถกูถือวา่มีเครดิตไมดี่ 
เส่ียงตอ่การติดตอ่ทําธุรกิจด้วย 
18. Blue-collar workers 
คนงานท่ีทํางานในกระบวนการผลิตโดยตรง เชน่ คนงาน 
โรงงาน ซึง่ตา่งกบั white-collar workers ซึง่ทํางานใน 
สํานกังาน 
19. Bond 
พนัธบตัรหรือเอกสารท่ีผู้ลงนามรับรองว่าจะจา่ยเงินให้ผู้ ถือ 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ผู้ ท่ีออก 
เอกสารนีคื้อ รัฐบาล ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ และบริษัท 
20. Bonus 
การให้ผลตอบแทนพิเศษแก่พนกังานประจํางวดหกเดือน 
หรือ 1 ปี โดยพิจารณาจากผลงานของพนกังานและกําไร 
ขององค์กร บางแหง่ก็มีการประกนัลว่งหน้าว่า จะให้โบนสั 
ไมต่ํ่ากวา่เท่าไหร่ การให้โบนสั เป็นการให้แรงจงูใจผู้ ทํางาน 
ท่ีสําคญัวิธีหนึง่ แตก็่มีข้อควรคํานงึอยูบ้่างวา่ ไมค่วรให้สงู 
จนบดิเบือนโครงสร้าง เงินเดือนหรือทําให้ผู้บริหารท่ีต้อง 
การโบนสัมาก ๆ มุง่แตก่ารหากําไรระยะสัน้ โดยคํานงึถึงผล 
ประโยชน์ระยะยาวขององค์กร น้อยกว่าท่ีควรเป็น 
21. Bottom up 
ระบบการบริหารจดัการแบบให้คนงานจากข้างลา่งสดุมี 
สว่นในการเสนอแนะวา่ปรับปรุงงานอย่างไร แทนท่ีจะให้ 
ผู้บริหารเป็น ผู้สัง่จากบนลงลา่ง (to down) แบบเก่าวิธีนีม้กั 
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ให้ผลดี เพราะคนงานจะเช่ือและอยากทําสิ่งท่ีตวัเขาเองเสนอ 
มากกวา่สิ่งท่ีเขาถกูสัง่ เป็นวิธีการท่ีญ่ีปุ่ นใช้มากอยา่งได้ผล 
และกําลงัเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากขึน้ แตผู่้บริหารมกัเคยชิน 
กบัวิธีการเก่าและไมย่อมรับอยา่งแท้จริง 
22. Brainstorming 
กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิธีการอภิปรายร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
ให้แนวทางตา่ง ๆ ให้มากท่ีสดุภายในระยะเวลาอนัสัน้ ความคดิ 
ตา่ง ๆ จะจดบนัทกึไว้และนํามาประเมินคณุคา่ภายหลงั 
23. Budget 
งบประมาณ ประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรหรือ 
ประเทศสําหรับชว่งเวลาหนึง่ในอนาคต เชน่ งบประมาณปีถดัไป 
24. Budgetary control 
ระบบบริหารธุรกิจท่ีใช้การตัง้งบประมาณรายได้รายจ่าย 
สําหรับการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆหลงัจากนัน้จงึเอารายได้ 
รายจา่ยจากการดําเนินงานจริง ๆ มาเปรียบเทียบกบัการ 
คาดการณ์ดงักลา่ว 
25. Business administration 
สาขาวิชาท่ีศกึษาเก่ียวกบัการควบคมุ, การชีนํ้าหรือการ 
บริหารจดัการขององค์กรทางธุรกิจ 
26. Business cycle 
วฏัจกัรหรือวงจรทางธุรกิจ ช่วงท่ีเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระหวา่ง 
ชว่งธุรกิจท่ีเฟ่ืองฟกูบัซบเซา 
27. Business plan 
แผนธุรกิจ แผนท่ีเตรียมโดยผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเสนอตอ่ 
ผู้ลงทนุ โดยการอธิบายแนวความคดิใหม่ทางธุรกิจ และข้อมลู 
เบือ้งต้นในเร่ืองการตลาด การหาทนุ และการดําเนินการเพ่ือชี ้
ให้เห็นวา่ทําไมจงึเป็นโครงการท่ีนา่สนใจท่ีจะลงทนุ 
28. Capital budgeting 
การวางแผนการลงทนุท่ีคาดวา่จะให้ผลตอบแทนในอนาคต 
29. Capitalism 
ระบบทนุนิยม ระบบเศรษฐกิจท่ีมีพืน้ฐานอยูท่ี่การท่ีเอกชน 



5 
 

5 
 

หรือนายทนุเป็นเจ้าของปัจจยัการผลิตและการจําหนา่ย 
เพ่ือแสวงหากําไรสงูสดุ โดยการแขง่ขนักนัในตลาดเสรี 
30. Cash flow 
กระแสเงินสด 
1) การจดัหาเงินสดท่ีจําเป็นสําหรับการใช้จา่ยของบริษัท 
เป็นรายสปัดาห์ รายเดือน 
2) ผลการดําเนินงานของธุรกิจในรูปของเงินสด 
31. Certification 
การรับรองเอกสารทางการ เชน่ การจบหลกัสตูรการศกึษา 
อบรมหรือการให้บริการทางวิชาชีพ 
32. Chairman 
ประธานกรรมการบริหารขององค์กร ผู้ดแูลฝ่ายบริหารใน 
นามของผู้ ถือหุ้น ในสมยัก่อนไมไ่ด้มีการแยกกนัอยา่ง 
เดด็ขาดระหวา่งประธานกรรมการบริหารกบักรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ (chief executive officer) แตก่ารบริหารสมยั 
ใหมมี่การแยกกนัอยา่งเดน่ชดัมากขึน้ โดยประธานกรรมการ 
บริหารเป็นผู้ดแูลควบคมุการบริหารงานของกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ 
33. Coaching 
การพฒันาคณุภาพและทกัษะของคนในองค์กรให้ทํางาน 
ปัจจบุนัได้ดียิ่งขึน้ มีความหมายมากกวา่การฝึกอบรม 
ธรรมดา คือเหมือนกบัการติวเข้มหรือฝึกฝนอย่างเข้มงวด 
เพ่ือหวงัผลเลิศ 
34. Commerce 
พาณิชยกรรม การค้าและบริหารท่ีเก่ียวกบัการค้าทกุชนิด 
ไมว่า่จะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การสง่ออกการธนาคาร 
และการประกนัภยั 
35. Committee 
คณะกรรมการผู้ได้รับแตง่ตัง้มา เพ่ือพิจารณาและ 
รายงานตา่งๆ 
36. Compromise 
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ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการกบัปัญหาความขดัแย้ง โดย 
การหาทางออกแบบประนีประนอมท่ีอยา่งน้อยให้ความ 
พอใจแก่คูก่รณีบางสว่น 
37. Consumption 
การบริโภค การใช้สินค้าและบริการเพ่ือสนองความ 
ต้องการของคน 
38. Contract 
1) สญัญาตามกฎหมาย 
2) สญัญาระหวา่งคน 2 คนขึน้ไปท่ีจะทําหรือไมทํ่า 
อยา่งหนึง่อยา่งใด 
39. Credit 
1) การให้บคุคลมีสิทธิชําระเงินหลงัจากได้รับสินค้าแล้ว 
ระยะเวลาหนึง่ 
2) ศพัท์ทางบญัชี หมายถึง รายการท่ีได้รับการชําระเงิน 
3) การท่ีธนาคารให้วงเงินท่ีจะจา่ยให้แก่บคุคลจํานวนหนึ่ง 
40. Deal 
การตกลงทางธุรกิจ 
41. Deflation 
เงินฝืด การท่ีระดบัราคาของสินค้าโดยทัว่ไปหรือปริมาณเงิน 
หมนุเวียนการจบัจา่ยใช้สอยลดลง ตรงข้ามกบัคําว่า inflation 
ราคาเฟ้อ หรือเงินเฟ้อ บางครัง้ระดบัราคาอาจไมไ่ด้ลดลงก็ได้ 
แตก่ารเตบิโตของเศรษฐกิจช้าลง เพราะมีปริมาณเงินหมนุเวียน 
และการจบัจา่ยใช้สอยลดลง 
42. Demand 
อปุสงค์ ความต้องการสินค้าในปริมาณตา่ง ๆ ตามแตร่าคาของ 
สินค้านัน้ในชว่งเวลาหนึง่ ๆ 
43. Depression 
ชว่งท่ีธุรกิจตกต่ําตดิตอ่กนั ซึ่งแสดงออกในรูปของการท่ีสินค้า 
ขายไมอ่อก และคนวา่งงานกนัมาก 
44. Discharge 
ปลดคนงานออกเพราะสาเหตใุดสาเหตหุนึง่ 
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45. Dividend 
เงินปันผลกําไรของบริษัทสว่นท่ีนํามาจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นเป็นงวด ๆ 
46. Enfranchise 
ให้สิทธิในการออกเสียง 
47. Enterprise 
1) บริษัท รัฐวิสาหกิจ ห้างหุ้นสว่น กิจการทางธุรกิจตา่ง ๆ 
2) โครงการการลงทนุ 
3) ความตัง้ใจท่ีจะริเร่ิมอะไรใหม ่ๆ และพร้อมท่ีจะรับผิดชอบ 
และเส่ียง 
48. Executive 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้ ทําหน้าท่ีเก่ียวกับการวางแผนและการ 
ควบคมุดแูลการทํางานของผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา 
49. Feedback 
1) ข้อมลูเก่ียวกบัผลของการทํางาน เพ่ือประกอบการตดั 
สินใจในอนาคต รวมทัง้เพ่ือการแก้ไขปรับปรุง 
2) การป้อนข้อมลูลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ไขหรือ 
ควบคมุ 
50. Franchise 
การท่ีองค์การหนึง่ให้สิทธิผู้ อ่ืนเป็นผู้ขายสินค้าหรือ 
บริการในท้องท่ีหนึง่เพ่ือผลตอบแทนในรูปคา่ธรรมเนียม 
หรือการแบง่ปันผลกําไรกนั 
51. Funding 
1) การหาทนุมาดําเนินงาน 
2) การเปล่ียนจากหนีส้ินระยะสัน้เป็นระยะยาว 
52. Gross domestic product 
(GDP) 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ-มลูคา่สินค้าและบริการ 
ของประเทศท่ีผลิตโดยผู้ประกอบการภายในประเทศ ไมร่วม 
รายได้สทุธิจากตา่งประเทศ 
53. Growth rate 
อตัราเจริญเติบโต หรือการเพิ่มของผลผลิตในระบบ 
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เศรษฐกิจมกัจะวดัเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
54. Human skill 
ความสามารถท่ีจะทํางานร่วมกบัคนอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
55. Ideology 
อดุมการณ์ ระบบความเช่ือท่ีครอบงําคา่นิยมคนกลุม่ใหญ่ ในสงัคม 
56. Incentives 
ปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นแรงจงูใจดงึดดูคน เชน่ 
การให้เงินเดือนสงู สวสัดกิาร การเล่ือนขัน้ เล่ือนตําแหนง่ 
ความรับผิดชอบ ให้โบนสั ฯลฯ 
57. Innovation 
1) การริเร่ิมสิ่งใหม ่ๆ การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ 
2) เป้าหมายสําหรับการพฒันาองค์กร ซึง่อาจมีการชีนํ้ามาจาก 
ข้างนอก หรือข้างในองค์กรก็ได้ 
58. Internal audit 
การตรวจสอบบญัชีของบริษัทโดยทางบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบเอง 
59. Investment 
การลงทนุ การนําเงินไปลงทนุเพ่ือให้เกิดรายได้เพิ่ม 
60. Job description 
การอธิบายตําแหนง่อยา่งละเอียดวา่ งานนัน้ ๆ ต้องการคน 
มีความสามารถอยา่งไร สําหรับทําอะไร 
61. Joint venture 
การลงทนุร่วมกนัระหวา่ง 2 ฝ่ายขึน้ไป 
62. Layoff 
การเลิกจ้างงาน ส่วนใหญ่เน่ืองจากการลดปริมาณการผลิต 
63. Leader 
ผู้ นํา ผู้ซึง่มีคณุสมบตัเิดน่ในด้านความคดิ, บคุลิกท่ีมีอํานาจ และ 
ปัจจยัอ่ืน ๆ จนสามารถนําทางและควบคมุทศันะคต ิและการกระทํา 
ของคนอ่ืน ๆ ได้ 
64. Leasing 
วิธีการได้ทรัพย์สินหรือสิ่งของมาใช้โดยไมต้่องซือ้ หากเป็นการ 
เชา่โดยท่ีผู้ใช้ไมไ่ด้เป็นเจ้าของ 
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65. Liquidity 
สภาพคลอ่ง สภาพท่ีพร้อมจะเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือ 
มีเงินสดหมนุเวียนพอจา่ยให้กบัผู้มาถอนเงินทวงหนีไ้ด้ 
66. Loyalty 
ความจงรักภกัดีท่ีคนมีตอ่กลุ่มและเป้าหมายของกลุม่ 
67. Management 
การบริหารจดัการ ประกอบด้วยการวางแผน การอํานวยการ 
และการควบคมุคนทํางาน และสภาพแวดล้อม 
68. Market value 
ราคาปัจจบุนัท่ีสินค้าหนึง่สินค้าใดสามารถขายได้ในตลาด 
69. Mass production 
การผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐานเดียวกนัเป็นจํานวนมาก เพ่ือ 
ประสิทธิภาพหรือความประหยดั 
70. Merger 
การท่ีบริษัทมากกวา่ 2 แหง่ รวมเป็นบริษัทเดียวกนั 
71. Motion 
ข้อเสนอในท่ีประชมุเพ่ือให้ลงมติ 
72. Negotiation 
การเจรจาตอ่รองระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้าง เร่ืองเง่ือนไขการ 
ทํางาน คา่จ้างและอ่ืน ๆ 
73. Norm 
บรรทดัฐานของกลุม่ ซึง่คาดหมายให้สมาชิกในกลุม่ต้องปฏิบตัิตาม 
74. Organization 
องค์กร เคร่ืองมือท่ีจะทําให้กลุม่หรือทีมทํางานร่วมกนั เพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายบางอยา่งได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่การตา่งคน 
ตา่งทํา หนว่ยพืน้ฐานขององค์กร คือบทบาท (role) ของคนใน 
องค์กร ซึง่จะทําให้องค์กรยงัคงอยูไ่ด้ แม้จะมีการเปล่ียนแปลง 
ตวัสมาชิกหลายครัง้ก็ตาม 
75. Overtime 
การทํางานล่วงเวลา คือทํางานนอกเหนือไปจากเวลาทํางาน 
ตามปกต ิซึง่นายต้องจา่ยคา่จ้างให้มากกว่าอตัราปกติ 
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76. Participation 
การมีสว่นร่วมทางจิตใจและอารมณ์ของคนในสถานการณ์กลุม่ 
ซึง่จะสง่เสริมให้เขามีสว่นรับผิดชอบและมีสว่นทําให้เป้าหมาย 
ของกลุม่บรรลผุล 
77. Partnership 
การเป็นหุ้นสว่นกนัทางกฎหมายของคนตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ทํา 
ธุรกิจโดยเส่ียงร่วมกนัและแบง่ปันผลกําไรกนั 
78. Patent 
กรรมสิทธ์ิ การคุ้มครองสิทธิผู้ ท่ีประดิษฐ์คิดค้น ไมใ่ห้คนอ่ืนนํา 
สิ่งท่ีเขาคดิได้ไปหาประโยชน์โดยพลการ 
79. Procedure 
การจดักระบวนการทํางาน จากกิจกรรมหนึง่ไปสูอี่กกิจกรรมหนึง่ 
80. Quotation 
การกําหนดราคาและเง่ือนไขในสญัญา ใบแจ้งราคา 
81. Rationalization 
1) การจดัองค์กรธุรกิจใหม ่เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วย งานผลิต 
2) การประยกุต์ใช้เทคนิคบริหารท่ีพฒันาแล้ว เพ่ือเพิ่ม ประสิทธิภาพ 
82. Recruitment 
กระบวนการเลือกสรรผู้สมคัรงานเข้าดํารงตําแหนง่งานท่ีวา่ง 
ตัง้แต ่การวางแผนกําลงัคน การวิเคราะห์งาน การระบตํุาแหนง่ 
งานการประกาศรับสมคัร หรือสง่แมวมองสืบหาผู้สมคัร การ 
ดําเนินการรับสมคัรและคดัเลือก 
83. Reinforcement 
กระบวนการสนบัสนนุให้เกิดพฤตกิรรมบางอย่าง โดยการ 
ให้สิ่งจงูใจหรือผลตอบแทน 
84. Resolution 
ข้อตกลงหลงัจากการประชมุกนัอย่างเป็นทางการในองค์การ 
85. Revenue 
1) รายได้จากการขายสินค้า ทรัพย์สิน หรือการลงทนุ 
2) รายได้จากภาษีอากร ฯลฯ 
86. Statement 
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งบการเงินของธุรกิจ งบเงินฝากธนาคารของลกูค้า 
87. Strategic planning 
การวางแผนสําคญั ๆ ขององค์กรทัง้องค์กรอยา่งเป็นระบบ โดย 
มีการกําหนดจดุมุง่หมาย นโยบายและการจดัสรรการใช้ทรัพยากร 
88. SWOT 
ยอ่มาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
การวิเคราะห์หาจดุแข็งจดุอ่อน โอกาสและการท้าทายขององค์กร 
เพ่ือการวางแผนและการทําการตลาด 
89. Synergy 
สถานการณ์ท่ีการร่วมมือระหวา่งคน กลุม่ องค์กรมากกว่าสอง 
ขึน้ไป ทําให้เกิดผลรวมท่ีมากกวา่ท่ีตา่งคนตา่งทําแล้วเอาผล 
ท่ีได้มาบวกกนั 
90. Takeover 
การเข้าครอบครองกิจการโดยกลุม่อ่ืนหรือบริษัทอ่ืน ไมว่า่ 
โดยการตกลงควบบริษัทเข้าด้วยกนัหรือการเข้าไปถือครองหุ้น 
ข้างมาก 
91. Technical barriers 
มาตรการกีดกนัทางการค้า โดยใช้ประเดน็ทางเทคนิค เช่น 
มาตรฐาน เป็นข้ออ้าง 
92. Time management 
กฎระเบียบการทํางานและกิจกรรมตามหมายกําหนดการท่ี 
เฉพาะเจาะจง 
93. Timework 
ระบบการจา่ยคา่จ้างโดยคิดตามชัว่โมงทํางานไมไ่ด้คิดตาม 
ปริมาณผลผลิต 
94. Trade deficit 
ขาดดลุการค้า สภาพท่ีมลูคา่สินค้าเข้าสงูกวา่มลูคา่สินค้าออก 
95. Trade union 
สหภาพแรงงาน สมาคมของคนงาน ตัง้ขึน้เพ่ือคุ้มครองและ 
พฒันาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยการตอ่รองและติดตาม 
ดแูลให้นายจ้างทําตามสญัญาท่ีตกลงกนั เรียกร้องคา่จ้างเพิ่ม 
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ปรับปรุงสภาพการทํางานให้ดีขึน้ ลดชัว่โมงการทํางานและสิทธิ 
ประโยชน์อ่ืน ๆ 
96. Turnover 
1) ปริมาณธุรกิจ ยอดขาย 
2) อตัราสว่นระหว่างยอดขายกบัเงินลงทนุหรือสินค้าในสต๊อก 
ในระยะหนึง่หรือปีหนึง่ เพื่อดวูา่ในระยะดงักล่าวสินค้าท่ี 
ขายไปหมนุได้เป็นก่ีเท่าของเงินทนุ 
3) ร้อยละของคนงานท่ีลาออกระหวา่งปี 
97. Utility 
1) ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ประโยชน์หรือความพอใจ 
ท่ีผู้ ซือ้จะได้รับจากสินค้า 
2) การให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ เชน่ Public utility การให้ 
บริการสาธารณะ นํา้ประปา ไฟฟ้า 
98. Value added 
การเพิ่มมลูคา่ของสินค้าและบริการ อนัเป็นผลมาจากกระบวน 
การผลิตหรือจดัจําหน่ายซึง่รวมทัง้การทําให้สินค้ามีคณุภาพ 
หรือดดีูขึน้ (ด ูAdded value) 
99. Welfare function 
หน้าท่ีหลกัของการบริหารบคุคล ซึง่หมายถึง ความรับผิดชอบ 
ตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของสมาชิกในองค์กร ทัง้ในด้านกายภาพ 
จิตใจและสงัคม เชน่ การดแูลเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัในท่ี 
ทํางาน การให้สิทธิพนกังานลาคลอด การจดัให้มีศนูย์เลีย้งเดก็ 
เล็กในท่ีทํางาน 
100. Zero-based budgetting 
วิธีการตัง้งบประมาณแบบเร่ิมจากฐานศนูย์ของหนว่ยงานรัฐบาล 
หรือองค์กรท่ีไมมี่จดุประสงค์ในการค้ากําไร โดยการตัง้สมมตฐิาน 
วา่งบประมาณสําหรับโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ เร่ิมจากศนูย์ 
ตอนต้นปีงบประมาณ และกําหนดงบประมาณโดยการวิเคราะห์ 
ผลงานท่ีผา่นมา ต้นทนุและประโยชน์ท่ีเป็นไปได้ในอนาคต เพ่ือ 
ท่ีจะหาทางลดทอนหรือยกเลิกโครงการท่ีให้ผลตอบแทนน้อย 
หรือไมมี่ประโยชน์อีกตอ่ไป 
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101.net profit กําไรสทุธิ 
102.financial shortfall ขาดทนุ 
103.globalization ความเปล่ียนแปลงท่ีกระทบถึงกนัทัว่โลก 
104.a (monetary) loan เงินกู้  
105.credit เงินเช่ือ 
106.capital เงินทนุ 
107.inflation เงินเฟ้อ 
108.to profit; earn ได้กําไร 
109.the SET; Stock Exchange of Thailand ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
110.economic policy นโยบายทางเศรษฐกิจ 
111.A Cash Psyments Journal สมดุรายวนัจา่ยเงินสด 
112.Activity Ratio วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจดัการสินทรัพย์ 
113.Assets สินทรัพย์ 
114.Contribution Margin กําไรสว่นเกิน 
115.Cost of Goods Sale ต้นทนุขาย 
116.Expenses คา่ใช้จา่ย 
117.Raw Materials วตัถดุบิ 
118.Revenues รายได้ 
119.Sharoholders'Equity สว่นของผู้ ถือหุ้น 
120.Tax Expenses ภาษีจา่ย 
agent นายหน้า  
budget งบประมาณ 
captalist นายทนุ 
shareholder ผู้ ถือหุ้น 
dividend เงินปันผล 
overdraft เงินเบกิเกินบญัชี 
promissory note ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
treasury bill ตัว๋เงินคลงั 
bill of exchang ตัว๋แลกเงิน 
commom stock หุ้นสามญั 
preferred stock หุ้นบริุมสิทธิ 
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term lone เงินกู้ ยืม 
investment การลงทนุ 
inflation ภาวะเงินเฟ้อ 
currency กระแสเงินตรา 
debt หนีส้ิน 
 
ท่ีมา: http://www.db4business.com/business_meaning.htm 

A Cash Psyments Journal  

 

Acceptance Sampling 

 

Accounts Payable Ledger 

 

Accounts Receivable 

Ledger|  

 

Activity Ratio  

 

Assets  

 

Average Collection Period  

 

Average Cost  

 

Average Rate of Return  

 

Basic Earning Power Ratio  

 

Benefit 

 

Benchmarking  

 

Capital 

 

Capital Budgets  

 

Cash Budgets  

 

Contribution Margin  

 

Controlling Accounts  

 

Cost  

 

 

 

สมุดรายวนั จ่ายเงินสด  

 

การยอมรับการสุ่มตวัอยา่ง 
 

สมุดบญัชีแยกประเภทเจา้หน้ี  

 

สมุดบญัชีแยกประเภทลูกหน้ี  

 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจดัการสินทรัพย ์
 

สินทรัพย ์ 
 

ระยะเวลาในการเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย 
 

ค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 

 

อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 
 

อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงานต่อสินทรัพย ์ 
 

ผลตอบแทนของโครงการ , ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 

การเทียบสมรรถนะ  
 

ทุน 

 

งบประมาณลงทุน 

 

งบประมาณเงินสด  

 

ก าไรส่วนเกิน  

 

บญัชีคุมยอด  
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Cost of Goods Sale  

 

Credit  

 

Current Assets 

 

Current Liabilities 

 

Current Ratio  

 

Debt Ratio  

 

Expenses  

 

Factory Supplies 

 

Financial Statement  

 

Finished Goods 

 

Fixed Assets  

 

Freight Cost  

 

General Ledger 

 

Goods In Process  

 

Income Tax 

 

Internal Rate of Raturn 

 

Inventory Management 

 

Inventory Turnover 

 

Investment Project Analysis 

Liabilities  

 

Liquidity Ratio 

 

Net Present Value  

 

Net Cash Flow  

 

Net Present Value  

 

Net Profit  

ตน้ทุน 

 

 

ตน้ทุนขาย  
 

บนัทึกบญัชีดา้นเครดิต  

 

สินทรัพยห์มุนเวียน  

 

หน้ีสินหมุนเวียน 

 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์
 

ค่าใชจ่้าย  
 

วสัดุโรงงงาน  

 

งบการเงิน  

 

สินคา้ส าเร็จรูป  

 

สินทรัพยถ์าวร 
 

ค่าใชจ่้ายขนส่งเรือ /เคร่ืองบิน 

 

สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป  

 

สินคา้ท่ีอยูช่่วงการผลิต 
 

ภาษีรายได ้หรือภาษีเงินได ้(ภ.ง.ด) 
 

วิธีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

การจดัการสินคา้คงเหลือ 
 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยค์งเหลือ 
 

การวิเคราะห์โครงการลงทุน 

หน้ีสิน  

 

วิเคราะห์สภาพคล่อง 
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Non - Current Liabilities  

 

Operating Budgets 

 

Operating Expenses 

 

Overhead Cost 

 

Partners'Equity  

 

Payback Period  

 

Price Index 

 

Profitbility Ratios 

 

Raw Materials  

 

Return on Equity 

 

Revenue or Sales 

 

Revenues  

 

Sale Journal 

 

Scenario  

 

Scrap value 

 

Sharoholders'Equity  

 

Special Journal 

 

Straight - line Depreciation 

 

Subsidiary Ledger 

 

Tax Expenses 

 

Tines Interst Earned  

 

วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
 

กระแสเงินสดสุทธิ  
 

มูลค่าปัจจุบนั  

 

ก าไรสุทธิ  
 

หน้ีสินระยะยาว 
 

งบประมาณด าเนินงาน 

 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน  

 

ระยะเวลาคืนทุน  

 

การพยากรณ์ทางการเงินโดยใชวิ้ธีอตัราร้อยละของ
ยอดขาย 
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
 

สมุดรายวนัซ้ือ  
 

วตัถุดิบ  

 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ 
 

รายไดห้รือยอดขาย  
 

รายได ้ 

 

สมุดรายวนัขาย  
 

สถานการณ์สมมติ 

 

มูลค่าเศษซาก  
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

สมุดรายวนัเฉพาะ 
 

ค่าเส่ือมราคาวิธีเส้นตรง  
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สมุดบญัชีแยกประเภทยอ่ย  
 

ภาษีจ่าย  
 

อตัราส่วนก าไรต่อดอกเบ้ียจ่าย 

 

ท่ีมา: http://www.nationejobs.com/content/tiptools/howto/template.php?conno=74 
ล ำดบั ค ำศพัท ์ ค ำอำ่น ควำมหมำย 

A 

1. accountant (อะ เคานทนัท) สมหุบ์ญัช ี

2. advertisement (อดัเวอทสิมันท) การโฆษณา 

3. air - conditioning (แอร-์คอนดชิัน่นิง่) เครือ่งปรับอากาศ 

4. applicant (แอ็พลคินัท) ผูย้ืน่ใบสมัคร 

5. appointment (แอพ๊พอ้ยทเมน้ท) การนัดหมาย 

6. assignment (อะไซนมันท) การมอบหมาย 

7. auditor (ออดเิทอะ) เจา้หนา้ทีผู่ส้อบ

บญัช ี

8. award (อะวอรด์) รางวลั 

9. appointment diary 
(แอพ๊พอ้ยท
เมน้ท ไดอะรี)่ 

ไดอารีนั่ดหมาย 

10. ashtray (แอ็ชเทร) ทีเ่ขีย่บหุรี ่

11. adhesive tape 

dispenser 
(อดัฮซีฟิว เทป ดสิ

เพ็นเซอะ) 
ตลบัเทป กาวชนดิ

ใส 

12. adhesive tape 

holder 
(อดัฮซีฟีว เทป 

โฮลเดอ่ร)์ 
ทีใ่สม่ว้นเทปกาว
ชนดิใส-แบบตัง้โต๊ะ 

B 

13. banker (แบง้เกอ่ร)์ นายธนาคาร 

14. blotting pad 
(บล็อทติง่ 
แพ็ด) 

กระดาษซบั 

15. bookcase (บคุเคส) 
ตูห้รอืชัน้ส าหรับ
ใสห่นังสอื 

16. brochure (โปรชวัร)์ 
โปรชวัร ์(หนังสอื
เลม่เล็กๆ) 

17. businessman (บชินสิแม็น) นักธรุกจิ 

C 

18. calculator 
(แค็ลควิเล
เทอะ) 

เครือ่งคดิเลข 

19. calendar (แค็ลลนิดะ) ปฏทินิ 

20. caller (คอลเลอ่ะ) ผูโ้ทรมาตดิตอ่ 

21. canteen (แคนทนี) โรงอาหาร 

22. car park (คาร ์พารค์) ทีจ่อดรถ 

http://www.nationejobs.com/content/tiptools/howto/template.php?conno=74
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23. carbon paper 
(คาบอน เพ
เพอ่ะ) 

กระดาษอัด
ส าเนา 

24. catalogue (แค็ททะล็อก) 
สมดุรายชือ่/
แค็ตตาล็อก 

25. certificate 
(เซอะทฟิฟิ
เก็ท) 

หนังสอืรับรอง/
ใบประกาศ 

26. clerk (คลาค) 
เสมยีน, เจา้
พนักงาน 

27. client (ไคลอันท) ลกูคา้ 

28. clipping (คลพิพิง่) 
สิง่ทีต่ัดออกมา 
(จากนติยสาร 
ฯลฯ) 

29. computer (คอมพวิเตอร)์ คอมพวิเตอร ์

30. 
copying 
machine 

(ค็อฟป้ีอิง่ มา
ชนี) 

เครือ่งถา่ย
เอกสาร 

31. card index 
(คารด์ อนิ
เด็คซ) 

บัตรเรยีงอักษร 

32. card index box 
(คารด์ อนิเด็คซ 
บอ๊กซ) 

กลอ่งใสบ่ตัร
เรยีงอักษร 

33. cupboard (คัพบอรด์) ตูถ้ว้ยชาม 

34. cabinet (แค็บบเิน็ท) ตูเ้ก็บเอกสาร 

35. 
confidential 
document 

(คอนฟีเด็นทลึ 
ดอ๊กควิเมน้ท) 

เอกสารลับ 

36. 
conference 
table 

( ค็อนฟีเรน้ส 
เทเบิล้) 

โตะ๊ประชมุ 

37. corner table 
(คอเนอะ เท
เบิล้) 

โตะ๊มมุหอ้ง 

38. cleaning brush (คลนีนิง่ บรัช) 
แปรงท าความ
สะอาด 

* co-worker (โค-เวคิเกอ่ร)์ 
เพือ่นรว่มงาน/-
colleage 

39. 
correcting 
paper (for 
typing errors) 

(คอเร็คติง้ เพ
เพอ่ะ) 

กระดาษแก ้
ค าผดิ (ส าหรับ
พมิพด์)ี 

40. correcting fluid 
(คอเร็คติง่ ฟลุ
อดิ) 

น ้ายาลบค าผดิ 

41. contract (คอนแทร็ค) สญัญา 

42. 
Credit 
Manager 

(เครดติ แมนนจิ
เจอะ) 

ผูจั้ดการฝ่าย
สนิเชือ่ 

43. cutter bar (คัตเตอ่ร ์บาร)์ ทีต่ัดกระดาษ 



19 
 

19 
 

D 

44. delay (ดเิลย)์ ความลา่ชา้ 

45. delete (ดลิที) ตัดออก, ขดีทิง้ 

46. deliver (ดลิเิวอ่ร)์ สง่มอบ 

47. desk chair (เด็สค แชร)์ เกา้อีห้มนุ 

48. diskette (ดสิเก็ท) แผน่บันทกึขอ้มลู 

49. desk (เด็สค) โตะ๊ 

50. desk drawer 
(เด็สค ดรอ
เวอ่ร)์ 

ลิน้ชกัโตะ๊ 

51. desk lamp (เด็สค แล็มพ) โคมไฟตัง้โตะ๊ 

52. direct line (ไดเร็ค ไลน) 
สายตรง 
(โทรศัพท)์ 

* 
dictating 
machine 

(ดคิเททติง้ มะ
ชนี) 

เครือ่ง
บันทกึเสยีง
สัง่งาน 

E 

53. eraser (อเิรเซอะ) ยางลบ 

54. elevator (เอ็ลลเิวเทอะ) 
ลฟิต/์บันได
ไฟฟ้า 

55. engagement (อนิเก็จเมน้ท) 
การนัดหมาย/
หมัน้ 

56. engineer (เอ็นจเินยี) วศิวกร 

57. envelop (เอ็นเว็ลลัพ) ซอง 

58. equipment (อคีวฟีเมน้ท) 
อปุกรณ์/
เครือ่งมอื 

59. experience 
(อคิสเพยี
เรยีนส) 

ประสบการณ์ 

60. explain (เอก๊ซเพลน) อธบิาย 

61. extend (เอ็กซเท็น) ตอ่ (โทรศัพท)์ 

F 

62. facsimile (Fax) 
(แฟ็คชมิมลิ/ิ
แฟ๊กซ)์ 

แฟกซ ์

63. file (ไฟล) แฟ้มเอกสาร 

64. filing cabinet 
(ไฟลิง่ แค็บบิ
เน็ท) 

ตูเ้ก็บแฟ้ม
เอกสาร 

65. filing shelves (ไฟลิง่ เช็ลฟว) หิง้เอกสาร 

66. 
Factory 
Manager 

(แฟ็คตอรี ่แม็ท
นจิเจอะ) 

ผูจั้ดการโรงงาน 

67. floppy (ฟลอปปี) จานชนดิออ่น 
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G 

68. glue (กล)ู กาว 

69. 
General 
Manager 

(เจ็นนรึลึ แม็น
เนเจอ) 

ผูจั้ดการใหญ ่

70. graduation (แกร็ดจวิเอชนั) 
ส าเร็จการศกึษา/
รับปรญิญา 

* globalization 
(โกลบาไลเซ
ชนั) 

โลกาภวิตัน ์

H 

71. 
Human 
Resources 
Depertment 

(ฮวิมัน รซิอส ดิ
พาทมนึท) 

แผนกบคุคล 

I 

72. incoming call 
(อนิคัมมงิ 
คอล) 

โทรศัพทเ์ขา้ 

73. informal (อนิฟอมัล) ไมเ่ป็นทางการ 

74. information (อนิฟอเมชนั) ขอ้มลู 

75. intercom (อนิเทอคอม) โทรศัพทภ์ายใน 

76. introduce (อนิโทรดวิซ) แนะน า 

77. invoice (อนิวอยซ) ใบสง่ของ 

* 
Information 
Technology 
(IT) 

(อนิฟอเมชนั 
เท็คน็อลโลจ)ิ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

K 

78. keyboard (คบีอด) แป้นพมิพ ์

L 

79. letter tray (เล็ทเทอ เทร) ถาดใสจ่ดหมาย 

80. license (ไลซนึซ) ใบอนุญาต 

81. liquid paper (ลคิวคิ เพเพอ) น ้ายาลบค าผดิ 

82. life (elevator) 
(ไลฟ/เอ็ลลเิว
เทอ) 

ลฟิต ์

* library (ไลเบรร)ิ หอ้งสมดุ 

M 

83. magazine (แม็กกาซนี) นติยสาร 

84. mail (เมล) 
จดหมาย/
ไปรษณียภัณฑ ์

85. manager (แม็นนจิเจอะ) ผูจั้ดการ 

86. 
Managing 
Director 

(แม็นนจิจิง่ 
ไดเร็คเตอ่ร)์ 

กรรมการ
ผูจั้ดการ 

87. Marketing (มารเ์ก็ตติง่ ดี ฝ่ายการตลาด 



21 
 

21 
 

Department พารท์เมน้ท) 

88. matter (แม็ทเทอ่ะ) เรือ่งราว 

89. meeting (มทีติง้) การประชมุ 

90. message (เม็สชจิ) ขา่วสาร 

91. memo sheet (เมโม ชที) 
กระดาษบันทกึ
ชว่ยจ า 

92. moistener (มอยชึน่เน่อะ) 
ฟองน ้าส าหรับ
ตดิแสตมป์ 

N 

93. neatly (นทีลี)่ 
อยา่งเรยีบรอ้ย/
เป็นระเบยีบ 

94. 
no-smoking 
area 

(โน-สโมคกิง่ 
แอเรยี) 

บรเิวณหา้มสบู
บหุรี ่

95. note pad (โนตแพ็ด) กระดาษบันทกึ 

O 

96. occupation (อ็อคควิเพชัน่) อาชพี 

97. offer (อ็อฟเฟ่อะ) เสนอ 

98. 
office 
automation 

(ออ๊ฟฟิซ ออโต
เมชัน่) 

เครือ่งใชใ้น
ส านักงาน 

99. 
Office 
Manager 

(ออ๊ฟฟิซ แม็น
นจิเจอะ) 

ผูจั้ดการ
ส านักงาน 

100. operator 
(ออ๊ฟเพอะเร
เตอ่ร)์ 

พนักงานรับ
โทรศัพท ์

101. out of town 
(เอา้ท อ็อฟ ทา
วน) 

ออกไปนอก
เมอืง/ไมอ่ยู ่

102. outstanding 
(เอา้ทสแตน
ดิง่) 

คา้งช าระ/เดน่ 

P 

103. 
Personal 
Computer (PC) 

(เพอซนึนลี 
คอมพวิเตอร/์
พซี)ี 

คอมพวิเตอร์
สว่นตัว 

104. paper clip (เพเพอ่ะ คลพิ) 
ลวดเสยีบ
กระดาษ 

105. paperweight (เพเพอ่ะ เว็ท) ทีทั่บกระดาษ 

106. permission (เพอะมชิชัน่) การอนุญาต/อนุมัต ิ

107. personality (เพอซะแน็ลลทิ)ิ 
อปุนสิยั/

บคุลกิลักษณะ

สว่นตัว 

108. Personal 

Department 
(เพอซะเน็ล ดพีาร์

เมน้ท)์ 
แผนกบคุคล 

109. photocopier (เพอะมชิชัน่) เครือ่งถา่ยเอกสาร 
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110. preparation (เพร็พพะเรชัน่) การเตรยีมพรอ้ม 

111. printer (พริน้เตอ่ร)์ เครือ่งพมิพ/์ชา่ง

พมิพ ์

112. priority (ไพรออรติี)้ สทิธพิเิศษ/กอ่น 

113. production 

Manager 
(โพรดกัชัน่ แม็น

นจิเจอ่ะ) 
ผูจ้ัดการฝ่ายผลติ 

114. promise (พร็อพมสิ) สญัญา 

115. promotion (โพรโมชัน่) การสง่เสรมิ/

สนับสนุน 

116. propose (โพรโพส) เสนอ 

117. punch (พันซ) เครือ่งเจาะรูกระดาษ 

118. Purchasing 

Department 
(เพอเซสซิง่ ดี

พารท์เมน้ท)์ 
แผนกจัดซือ้ 

119. pencil sharpener (เพนซลิ ชารพ์เพน

เน่อะ) 
กบเหลาดนิสอ 

120. picture (พคิเซอ่ะ) รูปภาพ 

121. paper feed (เพเพ่อะ ฟิด) เครือ่งป้อนกระดาษ 

* Public Relations (พับลคิ รเีลชัน่ส) แผนกประชาสมัพันธ ์

R 

122. reel of adhesive 

tape 
(รลี ออฟ แอ็ดฮี

ซฟีว เทป) 
มว้นเทปกาวชนดิใส 

123. ruler (รูเลอะ) ไมบ้รรทดั 

124. rubber (รับเบอ่ะ) ยางลบ 

125. receptionist (รเีซ็พชัน่นสิท) พนักงานตอ้นรับ 

126. recommend (เร็คคะเม็นด) แนะน า/รับรอง 

127. registered mail (เร็จจสิเทอะท 

เมล) 
จดหมายลงทะเบยีน 

128. reminder (รไิมนเดอะ) ผูเ้ตอืน 

129. remittance (รมีทิทนึส) การสง่เงนิ/โอนเงนิ 

130. repair (รแีพร)์ ซอ่มแซม 

131. repeat (รพีที) ซ ้า 

132. report (รพีอรท์) รายงาน 

133. request 
   

  
 

 

ท่ีมา: http://anuck.blogspot.com/ 
Society Marketing = การตลาดเพอ่สงัคม 
Need = ความจําเป็น 
Want = ความต้องการ 
From Utility = อรรถประโยชน์ด้านผลิตภณัฑ์ 

http://anuck.blogspot.com/
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Time Utility = อรรถประโยชน์ด้านเวลา 
Place Utility = อรรถประโยชน์สถานท่ี 
Ownership Utility = อรรถประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของ 
Information Utility = อรรถประโยชน์ด้านข้อมลู 
Culture = กลอ่งดํา 
Motivation = แรงจงูใจ 
Product = ผลิตภณัฑ์ 
Raw materials = วตัถดุบิ 
Product Line = สายผลิตภณัฑ์ 
Product ltem = หนว่ยผลิตภณัฑ์ 
Innovation = นวตักรรม 
Product Life Cycle = วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ 
Introduction = ขัน้แนะนํา 
Growth = เจริญเตบิโต 
Maturity = ขัน้เจริญเตบิโตเตม็ท่ี 
Declin = ขัน้ตกต่ํา 
Style = สไตล์ 
Fashion = แฟชันฺ่ 
Brand = ตราย่ีห้อ 
Brand Name = ช่ือย่ีห้อ 
Brand Mark = เคร่ืองหมายการค้า 
Multi Beand = กลยทุธ์หลายตราย่ีห้อง 
Package = บรรจภุณัฑ์ 
Packageing = การบรรจภุณัฑ์ 
Label = ฉลาก 
Price = ราคา 
Value = มลูคา่ 
Fixed Cost = ต้นทนุคงท่ี 
Variable Cost = ต้นทนุผนัแปร 
One Price Policy = นโยบายราคาเดียว 
Cash Discount = สว่นลดเงินสด 
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Trade Discount = สว่นลดการค้า 
Middleman = คนกลาง 
Merchant Middleman = พอ่ค้าคนกลาง 
Data Management System = ระบบงานแฟ้มข้อมลูหลกั 
Production Order Management = ระบบงานรับคําสัง่ผลิต 
Master Production Scheduling = ระบบงานวางแผนการผลิตหลกั 
Capacity Requirement Planning = ระบบงานวางแผนกําลงัการผลิต 
Material Requirement Planning = ระบบงานวางแผนความต้องการวตัถดุิบ 
Shop Floor Management = ระบบงานควบคมุการผลิต 
Project Contract Management = ระบบงานบริหารโครงการ 
Preventive Maintenance System = ระบบงานบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
Production Cost Analysis System = ระบบงานวิเคราะห์ต้นทนุการผลิต 
Inventory Control System = ระบบงานควบคมุสินค้าคงคลงั 
Sale Order System = ระบบงานขาย 
Purchase Order System = ระบบงานจดัซือ้ 
public relation = ประชาสมัพนัธ์ 
novation = นวตักรรม 
supplier = ผู้จดัสง่วตัถดุบิ 
consumer = ผู้บริโภค 
branb conpettion= การแข่งขนัระหวา่งตราย่ีห้อ 
marketing Evironment= สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
economic Evironment = สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
motivapion = แรงจงูใจ 
personalipy = บคุลิกภาพ 
social Needs = ความต้องการทางสงัคม 
Informapion Sactors=ปัญจยัด้านข้อมลูขา่วสาร 
1.Agent - ตวัแทน หมายถึง บคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นตวัแทนในการซือ้หรือขายหรือในการทําสญัญา 
2.Annual report - รายงานผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจประจําปีจากผู้ อํานวยการ
บริษัทถึงผู้ ถือหุ้น 
3.Arbitrage- การหากําไรจากสว่นตา่งของราคาของหลกัทรัพย์ เงินตราหรือสินค้าในตลาดตา่งกนั โดย
สัง่ซือ้ในตลาดท่ีราคาต่ํากวา่และส่งขายในราคาท่ีสงูกวา่ 
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4.Blacklist - บญัชีดํา รายช่ือบคุคลหรือองค์การซึง่ถกูถือวา่มีเครดติไมดี่เส่ียงตอ่การติดตอ่ทําธุรกิจด้วย 
5.Rate of Return - อตัราผลตอบแทน หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีนกัลงทนุจะได้รับในรูปแบบตา่งๆ จากการ
ลงทนุ เชน่ ดอกเบีย้ เงินปันผล และกําไรจากส่วนตา่งของราคาเม่ือขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
6.Registrar - นายทะเบียนหลกัทรัพย์ ทําหน้าท่ีรับฝาก ถอน โอนหลกัทรัพย์ และออกใบหลกัทรัพย์ 
7.Money Market - ตลาดเงิน คือ ตลาดท่ีมีการระดมเงินทนุ และการให้สินเช่ือระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปี รวมทัง้ 
การโอนเงิน และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอายกุารไถ่ถอนระยะสัน้ นอกจากนี ้ยงัเป็นท่ีรวม
กลไกทัง้หลายท่ีทําให้การหมนุเวียนของเงินทนุระยะสัน้ 
8.Options - สิทธิท่ีจะซือ้หรือขายตราสารหนีภ้ายในระยะเวลาท่ีกําหนด นกัลงทนุสว่นใหญ่ใช้สิทธินี ้ในการ
บริหารความเส่ียงในการลงทนุ 
9.Conversion Price - ราคาแปลงสภาพของตราสารหนีท่ี้ให้สิทธิผู้ ถือในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัตาม
เง่ือนไขท่ี กําหนดไว้ 
10.Corporate Bond - หุ้นกู้ ท่ีออกโดยบริษัทภาคเอกชน ครอบคลมุถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน 
บริษัทจํากดั 
11.Coupon Payment - การจา่ยดอกเบีย้ให้กบัผู้ ถือตราสารหนีใ้นแตล่ะงวด 
12.Discount Bond - ตราสารหนีท่ี้มีราคาซือ้ขายต่ํากวา่มลูคา่พาร์ หรือมลูคา่ท่ีตราไว้ 
13.(Par Value)Fed Fund Rate - คืออตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคารพาณิชย์คิดกบัเงินกู้ ระยะสัน้ (ระยะเวลา 1 
คืน) กบัธนาคารอีกแหง่หนึง่ซึง่เป็นลกูหนี ้
14.Financial Market - ตลาดการเงิน คือ ตลาดท่ีทําหน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่างผู้ มีเงินออมกบัผู้ ท่ีต้องการเงิน 
ถือเป็นแหลง่กลางท่ีระดมเงินออมจากผู้ ท่ีมีเงินและจดัสรรเงินทนุแก่ผู้  ประกอบการ 
15.Accrued Interest - ดอกเบีย้สะสมท่ีเกิดจากการลงทนุในตราสารหนี ้หรือท่ีเรียกกนัง่าย ๆ ว่า ดอกเบีย้
ค้างรับ ซึง่จะนบัจากวนัจา่ยดอกเบีย้งวดลา่สดุจนถึงวนัส่งมอบตราสาร 
16.Business Risk - ความเส่ียงทางธุรกิจ คือความเส่ียงท่ีบริษัทอาจเผชิญปัญหาท่ีทําให้ บริษัทไมส่ามารถ
ชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด 
17.(economic)inflation - เงินเฟ้อ 
18. Stock Exchconference การประชมุ 
19.salary เงินเดือน 
20.overdroxt การเบกิเงินเกินบญัชี 
21.agenda ระเบียบวาระการประชมุ 
22.ange of Thailand - ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 
23.Behavioral approach- ทฤษฎีการบริหารจดัการท่ีเน้นการพฒันาประสิทธิภาพ 
24.Benefit (in kind) - 1) ผลประโยชน์หรือสวสัดกิารท่ีให้แก่ลกูจ้าง นอกเหนือจากเงินเดือนหรือคา่จ้าง 
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25.(fringe benefit)2) ผลประโยชน์ท่ีลกูค้าจะได้รับจากการตกลงใจซือ้ขายสินค้าใด สินค้าหนึง่ เช่น การ
แจกแถม ให้สิทธิตา่ง ๆในการซือ้สินค้า 
26.Black Market - ตลาดมืด การซือ้ขายสินค้านอกตลาดท่ีควบคมุโดยรัฐบาลไมว่า่เป็นการควบคุมราคา
หรือควบ คมุปริมาณ (การปันสว่น ประเทศไทย ) 
27.Capital budgeting -การวางแผนการลงทนุท่ีคาดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต 
28.Capitalism -ระบบทนุนิยม ระบบเศรษฐกิจท่ีมีพืน้ฐานอยูท่ี่การท่ีเอกชน หรือนายทนุเป็นเจ้าของปัจจยั
การผลิตและการจําหนา่ย เพ่ือแสวงหากําไรสงูสดุ โดยการแขง่ขนักนัในตลาดเสรี 
29.Cash flow กระแสเงินสด- 1) การจดัหาเงินสดท่ีจําเป็นสําหรับการใช้จา่ยของบริษัท เป็นรายสปัดาห์ 
รายเดือน 2) ผลการดําเนินงานของธุรกิจในรูปของเงินสด 
 
ท่ีมา: http://titinun-seen.blogspot.com/ 
apology ขอโทษ 
benefit กําไร 
complaint การร้องเรียน 
consultant ท่ีปรึกษา 
facility ความสะดวก 
retail ขายปลีก 
satisfaction ความพงึพอใจ 
solution วิธีแก้ไข 
special offer ข้อเสนอพิเศษ 
deliver สง่ 
handle ถือไว้ครอบครอง 
refund ชําระหนี ้
available วา่งอยู่ 
exceptional ยกเว้น 
potential เป็นไปได้ 
realistic เหมือนจริง 
reasonable อย่างมีเหตมีุผล 
sympathetic เห็นอกเห็นใจ 
unique ลกัษณะพิเศษ 
simply อยา่งง่าย 

http://titinun-seen.blogspot.com/
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aviation การบนิ 
defect จดุบกพร่อง 
display การแสดง การเปิดเผย 
freebie ตัว๋ฟรี 
lean manufacturing การผลิต 
market leader ตลาดชัน้นํา 
milestone ขัน้ตอน 
phase ระยะ 
seminar การสมัมนา 
showcase ตู้โชว์ 
subsidiary สิ่งท่ีชว่ยเสริม 
turnover อตัราการขาย 
warehouse คลงัสินค้า 
workshop ห้องทํางาน 
eliminate ปลอ่ยของเสีย 
expand ขยาย แผก่ว้าง 
implement ดําเนินการ 
increase เพิ่มขึน้ 
remain steady ยงัคงตอ่เน่ือง 
annual รายปี 
conventional เก่ียวกบัการประชมุ 
efficient ท่ีมีประสิทธิภาพ 
faulty ซึง่มีข้อผิดพลาด 
flexible มีความยืดหยุ่น 
specific คณุสมบตัพิิเศษ 
importantly อย่างสําคญั 
strongly อยา่งแข็งแรง 
originally อยา่งดัง้เดมิ 
amount จํานวน 
appraisal การตัง้ราคา 
approach การเข้าถึง 
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auction ประมลู 
campaign โฆษณา 
client ลกูค้า 
collateral หลกัทรัพย์ท่ีใช้คํา้ประกนัเงินกู้  
dedication การอทุิศ 
demonstration การแสดง การพิสจูน์ 
distribution การกระจาย 
entrepreneur ผู้บริการธุรกิจ 
financial banking การเงิน 
industrail estate บริเวณท่ีดินท่ีมีโรงงานอตุสาหกรรม 
interest ผลประโยชน์ 
intern ผู้ถกูกกักนั 
loan เงินท่ีให้กู้ ยืม 
magnate คนใหญ่โต คนมัง่มี 
makeover ทําเกิน 
motto ภาษิต คําขวญั 
outskirts ชานเมือง นอกเมือง 
poverty ความยากจน 
productivity ความสามารถในการผลิต 
purchase การซือ้ 
reputation ช่ือเสียง 
risk อตัราการเส่ียง 
sample ของทดลอง 
secrecy การปกปิด ความลบั 
section แผนก 
shortage ขาดแคลน 
trade fair ตลาดนดั การค้าขายงานออกร้าน 
trademark เคร่ืองหมายการค้า 
vicious circle วฏัจกัรเลวร้ายท่ีหมนุเวียน 
working conditions เง่ือนไขการทํางาน 
achieve บรรลผุล สําเร็จ 
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attribute to คณุสมบตัิ 
cope with รับมือกบั 
demand ความต้องการ 
hire เชา่ จ้าง 
invest ลงทนุ 
launch ลงมือดําเนินการ 
manage ซอมซอ่ 
pioneer นําทาง บกุเบกิ 
reveal เปิดเผย 
set up จดัตัง้ 
commercial ซึง่เก่ียวกบัการค้า 
cooperative ท่ีร่วมแรงร่วมใจ 
globle สากล ทัว่โลก 
hands-on ในมือ รับภาระ 
prestigious ท่ีมีช่ือเสียง 
public เก่ียวกบัสาธารณะชน 
revolutionary เก่ียวกบัการปฏิวตัิ 
sophisticated ท่ีผา่นประสบการณ์มามาก 
unsurpassed ไมมี่ใครเหนือกวา่ 
well-infromed มีความรู้กว้างขวาง 
accidentally โดยบงัเอิญ 
effectively อยา่งมีประสิทธิภาพ 
eventually ในท่ีสดุ 
eternally อยา่งนิรันดร 
famously อยา่งมีช่ือเสียง 
successfully ประสบความสําเร็จอยา่งรุ่งเรือง 
Synergy 
สถานการณ์ท่ีการร่วมมือระหวา่งคน กลุม่ องค์กรมากกว่าสองขึน้ไป 
ทําให้เกิดผลรวมท่ีมากกวา่ท่ีตา่งคนตา่งทําแล้วเอาผลท่ีได้มาบวกกนั  
Takeover 
การเข้าครอบครองกิจการโดยกลุม่อ่ืนหรือบริษัทอ่ืน  
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ไมว่า่โดยการตกลงควบบริษัทเข้าด้วยกนัหรือการเข้าไปถือครองหุ้นข้างมาก  
Technical barriers 
มาตรการกีดกนัทางการค้า โดยใช้ประเดน็ทางเทคนิค 
เชน่มาตรฐาน เป็นข้ออ้าง  
Patent 
กรรมสิทธ์ิ การคุ้มครองสิทธิผู้ ท่ีประดิษฐ์คิดค้น 
ไมใ่ห้คนอ่ืนนําสิ่งท่ีเขาคดิได้ไปหาประโยชน์โดยพลการ 
Joint venture 
การลงทนุร่วมกนัระหวา่ง 2 ฝ่ายขึน้ไป 
appraisal 
การประเมิน , การตีราคา 
Technical barriers 
มาตรการกีดกนัทางการค้า โดยใช้ประเดน็ทางเทคนิค เช่นมาตรฐาน เป็นข้ออ้าง 
Dividend 
เงินปันผลกําไรของบริษัทสว่นท่ีนํามาจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นเป็นงวด ๆ 
Enfranchise 
ให้สิทธิในการออกเสียง 
Depression 
ชว่งท่ีธุรกิจตกต่ําตดิตอ่กนั ซึ่งแสดงออกในรูปของการท่ีสินค้า ขายไมอ่อก 
และคนวา่งงานกนัมาก 
Discharge 
ปลดคนงานออกเพราะสาเหตใุดสาเหตหุนึง่ 
Deflation 
เงินฝืด การท่ีระดบัราคาของสินค้าโดยทัว่ไปหรือปริมาณเงิน หมนุเวียนการจบัจ่ายใช้สอยลดลง ตรงข้าม
กบัคําวา่ inflation ราคาเฟ้อ หรือเงินเฟ้อ บางครัง้ระดบัราคาอาจไมไ่ด้ลดลงก็ได้ แตก่ารเตบิโตของ
เศรษฐกิจช้าลง เพราะมีปริมาณเงินหมนุเวียน และการจบัจา่ยใช้สอยลดลง 
Demand 
อปุสงค์ ความต้องการสินค้าในปริมาณตา่ง ๆ ตามแตร่าคาของ สินค้านัน้ในช่วงเวลาหนึง่ ๆ 
Credit 
การให้บคุคลมีสิทธิชําระเงินหลงัจากได้รับสินค้าแล้ว ระยะเวลาหนึง่ 
ศพัท์ทางบญัชี หมายถึง รายการท่ีได้รับการชําระเงิน 
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การท่ีธนาคารให้วงเงินท่ีจะจา่ยให้แก่บคุคลจํานวนหนึง่ 
Deal 
การตกลงทางธุรกิจ 
Consumption 
การบริโภค การใช้สินค้าและบริการเพ่ือสนองความ ต้องการของคน 
conference ท่ีประชมุใหญ่ 
candidate ผู้สมคัร 
application การสมคัรงาน 
deposit เงินฝากธนาคาร 
straightforward อยา่งตรงไปตรงมา 
overdraft เงินถอนเกินบญัชี 
landlord เจ้าของท่ีดนิ 
register ลงทะเบียน 
opportunity โอกาส 
unemployed วา่งงาน 
aboard ตา่งประเทศ 
colleague เพ่ือนร่วมงาน 
contract สญัญาทางธุรกิจ 
curriculum vitae ประวตัสิ่วนตวั 
landline โทรศพัท์บ้าน 
bank account สมดุบญัชี 
accommodation ท่ีพกั 
forieng language ภาษาตา่งประเทศ 
cover letter จดหมายสมคัรงาน 
work placement หน้าท่ีการงาน 
luxurious หรูหรา 
upmarket ตลาดของชนชัน้สงู 
convenience สะดวก 
special facilities บริการพิเศษ 
deal with ตดิตอ่ 
discount ลดราคา 
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agenda วาระการประชมุ 
standadize มาตรฐาน 
exchange แลกเปล่ียน 
interrupt พดูแทรก 
put through ตดิตอ่กบั 
 


