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 Achievement motive   แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
 Achievement need   ความตอ้งการสมัฤทธผิล 
 Actions Control    การควบคมุการกระทาํ 
 Adjustment    การปรบัตวั 
 Affiliative motive   แรงจงูใจใฝส่มัพนัธ ์
 Ambition    ความทะเยอทะยาน 
 Attitude     เจตคต,ิ ทศันคต ิ
 Attributions    การอนุมานสาเหตุ 
 Burnout    ความเหนื่อยหน่าย 
 Career success   ความสาํเรจ็ในอาชพี 
 Challenge     ความทา้ทาย 
 Cognitive    การรูค้ดิ 
 Commitment    ความผกูพนั 
 Communication   การสือ่สาร 
 Competence    ความสามารถ, สมรรถนะ 
 Conscientiousness   การมสีต,ิ มสีาํนึก 
 Conflict     ความขดัแยง้ 
 Coping strategies   กลวธิจีดัการ 
 Decision-making   การตดัสนิใจ 
 Desire     ความปรารถนา 
 Desire for control   ความปรารถนาทีจ่ะควบคมุ 
 Desire for feedback   ความปรารถนาทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูป้อนกลบั 
 Development    การพฒันา 
 Empowerment    การเสรมิสรา้งพลงัจงูใจ, การเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ 
 External locus of control  ความเชือ่อาํนาจนอกตน 
 Four divine states   พรหมวหิารสี ่
  Future orientation   การมุง่อนาคต 
 Hardiness personality   บุคลกิภาพเขม้แขง็ 
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 Identification    การเทยีบเคยีง, การระบุเอกลกัษณ์ 
 Identity     เอกลกัษณ์ 
 Incentives    สิง่จงูใจ 
 Inhibiting factors   ปจัจยัยบัยัง้ 
 Intention    ความตัง้ใจ, เจตนา 
 Internal locus of control  ความเชือ่อาํนาจในตน 
 Internalization    การซมึซบั, การซมึซบัรบัเป็นสว่นหน่ึงของตน 
 Involvement    ความเกีย่วพนั, ความทุม่เท 
 Job characteristic   คณุลกัษณะของงาน 
   Skill variety   ความหลากหลายของทกัษะ 
   Task identity   เอกลกัษณ์ของงาน 
   Task significance  ความสาํคญัของงาน 
   Autonomy   ความมอีสิระ 
   Feedback   ขอ้มลูป้อนกลบั 
 Job involvement   ความเกีย่วพนักบังาน 
 Job satisfaction   ความพงึพอใจในงาน 
 Leadership    ภาวะผูนํ้า, ความเป็นผูนํ้า 
 Leadership styles   รปูแบบความเป็นผูนํ้า, รปูแบบภาวะผูนํ้า 
   Task oriented style  แบบมุง่งาน 
   Relationship oriented style แบบมุง่สมัพนัธ ์
   Situation oriented style  แบบมุง่สถานการณ์ 
 Life satisfaction   ความพงึพอใจในชวีติ 
 Locus of control   ความเชือ่อาํนาจ 
 Motivation    แรงจงูใจ, การจงูใจ 
 Motive     แรงจงูใจ 
 Norm     บรรทดัฐาน 
 Organization commitment  ความผกูพนักบัองคก์ร 
 Organization support   การสนบัสนุนจากองคก์าร 
 Personality    บุคลกิภาพ 
   Extraversion   บุคลกิภาพแบบแสดงตวั 
   Agreeableness   บุคลกิภาพแบบออ่นโยน 
   Conscientiousness  บุคลกิภาพแบบมสีต ิ
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   Openness   บุคลกิภาพแบบเปิดกวา้ง 
   Neuroticism   บุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว 
 Power     อาํนาจ 
 Power motive    แรงจงูใจใฝอ่าํนาจ 
 Productivity    ผลติภาพ, ภาวการณ์ผลติ 
 Professional commitment  ความผกูพนัตอ่วชิาชพี 
 Research Climate   บรรยากาศการวจิยั 
 Research productivity   ผลติภาพการวจิยั, ภาวการณ์ผลติงานวจิยั 
 Resistance     การต่อตา้น 
 Rewards    รางวลั 
 Role ambiguity    ความคลมุเครอืในบทบาท 
 Role conflict    ความขดัแยง้ในบทบาท 
 Role development   การพฒันาบทบาท 
 Role incompetence การดอ้ยความสามารถในบทบาท, การดอ้ยสมรรถนะใน

บทบาท 
 Role incongruity ความไมส่อดคลอ้งในบทบาท 
 Role innovation นวตักรรมของบทบาท 
 Role model ตวัแบบของบทบาท 
 Role overload ความมากเกนิไปของบทบาท, ภาระเกนิบทบาท 
 Role overqualification คณุสมบตัเิกนิบทบาท 
 Role requirement ขอ้กาํหนดของบทบาท 
 Role strain ความกดดนัในบทบาท 
 Role stress ความเครยีดในบทบาท 
 Role underload ความน้อยเกนิไปของบทบาท, ภาระตํ่ากวา่บทบาท 
 Satisfaction ความพงึพอใจ  
 Self-actualizations การบรรลุสจัการแหง่ตน, การบรรลุศกัยภาพแหง่ตน 
 Self-concept อตัมโนทศัน์. มโนทศัน์แหง่ตน 
 Self-confidence ความเชือ่มัน่ในตนเอง 
 Self-determination การกาํหนดดว้ยตนเอง 
 Self-discipline วนิยัในตนเอง 
 Self-efficacy การรบัรูค้วามสามารถของตน 
 Self-esteem การเหน็คณุคา่ในตนเอง 
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 Self-image ภาพลกัษณ์แหง่ตน 
 Self-knowledge ความรูเ้กีย่วกบัตนเอง 
 Self-management การจดัการเกีย่วกบัตนเอง 
 Self-regulation การจดัระบบตนเอง 
 Self-control การควบคมุตนเอง 
 Social support การสนบัสนุนทางสงัคม 
 Socialization processes กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม 
   Sequential Socialization  การถ่ายทอดทางสงัคมตามลาํดบัขัน้ 
   Random socialization   การถ่ายทอดทางสงัคมไมเ่ป็นขัน้ตอน 
   Serial socialization   การถ่ายทอดทางสงัคมแบบมตีวัแบบ 
   Disjunctive socialization  การถ่ายทอดทางสงัคมแบบไมม่ตีวัแบบ 
   Investiture socialization  การถ่ายทอดทางสงัคมแบบยอมรบัลกัษณะเดมิ 
   Divestiture socialization  การถ่ายทอดทางสงัคมแบบถอดถอนลกัษณะเดมิ 
 Tactics, Strategy    กลวธิ,ี กลยทุธ,์ ยทุธวธิ ี
 Tangible rewards    รางวลัทีเ่ป็นรปูธรรม 
 Turnover     (ในเรือ่งงาน) การเปลีย่นงาน, การลาออกจากงาน 
 Valence      การคาดหวงัคณุคา่ของผลลพัธ ์(ในทฤษฎขีองวรมู) 
 Work Attitude     ทศันคตติอ่งาน, เจตคตติอ่งาน 
 Work conflict     ความขดัแยง้ในงาน 
 Work norms     บรรทดัฐานการทาํงาน 
 Work role     บทบาทการทาํงาน 
 Work value     คา่นิยมในการทาํงาน 
 


