
คําอธิบายคําศัพทในแผนบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ 

คําศัพท คําอธิบาย 
Ground War กลยุทธการประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี มุงเนนและเจาะถึงกลุมคนเปาหมายในพ้ืนท่ีไดรับ

ขอ มูลข าวสารอยาง มีประสิทธิภาพ ซ่ึง มักดํ า เนินการควบคู ไป กับกลยุทธการ
ประชาสัมพันธในวงกวาง (Air War) ผานสื่อมวลชน ประเภทตาง ๆ  
เปนชองทางการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน การจัดกิจกรรม การรณรงค การประชุม การ
อบรมใหความรู การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ขาวประชาสัมพันธ แผนพับ โปสเตอร 
คูมือ หนังสือพิมพแจกฟรี พันธมิตรกับสื่อ ประเมินผล เปนตน 

Knowledge Bank เปนระบบท่ีเก็บรวบรวมความรูจากแหลงตางๆ มีความพรอมใชประโยชน และสนองตอบ
ความตองการของผูเก่ียวของได มักอาศัยระบบคอมพิวเตอรโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
ประกอบดวย การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูรูปแบบตาง ๆ โดยนําเขาสู
กระบวนการทํารายการและจัดเก็บในฐานขอมูลอยางเปนระบบ การจัดการรวบรวม
สารสนเทศบนเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีสามารถเชื่อมตอได และมีการเรียกใชท่ีเปน
มาตรฐานสากล การเชื่อมโยงสารสนเทศท่ีมีอยูกับองคความรูใหมๆ ภายนอกท่ีมีคุณคา 
และเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา  รวมท้ังมีองคความรูจากประสบการณและ   
ภูมิปญญาผลการศึกษา วิจัย บทความ เอกสารประกอบตาง ๆ หนังสือ/ตํารา สื่อการ
นําเสนอ Seminar /Conference ท่ีเปนเจาภาพ VC ความรูจาก Blog KM Library 
resources การจัดการขอมูลใน Knowledge Bank ทําได 2 ประเภท คือ 1. Printed 
(สิ่งพิมพท่ีเปนตัวเลม แปลงเปน File digital) 2. Digital storage… (VDO, Sound, VC, 
KM) และยังสามารถใช Program open source (เชน Dspace) ท่ีทุกองคกรสามารถ
นํามาสราง Knowledge Bank ได 
คือ ระบบท่ีเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลและความรู แบบหองสมุด ซ่ึงจะมี
ระบบใหคนหาและเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก 

Smart farming  
ฟารมอัจฉริยะ 

คือ การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผสมผสานเขากับงานดานการเกษตรเพ่ือชวย
แกไขปญหาตางๆ ใหกับเกษตรกร โดยเทคโนโลยีฟารมอัจฉริยะตั้งอยูบนแนวคิดของการ
ทําเกษตรสมัยใหมท่ีเรียกวา เกษตรแมนยําสูง เปนกลยุทธในการทําการเกษตรท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยทําใหเกษตรกรสามารถปรับการใชทรัพยากรใหสอดคลองกับสภาพ
ของพ้ืนท่ีมากท่ีสุด รวมไปถึงเรื่องการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ  
     ซ่ึงแนวคิดนี้สามารถนําไปปรับใชไดท้ังฟารมพืชและสัตว ฟารมอัจฉริยะนี้จะมีความ
แตกตางกับฟารมธรรมดาอยูตรงท่ี การใชทรัพยากรนั้นทําไดอยางแมนยําและตรงตอ
ความตองการของพืชและสัตวซ่ึงชวยลดการสูญเสียทรัพยากรและไดผลผลิตท่ีออกมาตรง
ตามความตองการของผูดูแลมากท่ีสุด 

Smart Information 
Technology (SIT)  
 

ประกอบดวยคําวา "Smart" และคําวา"Information Technology" นํามารวมกัน โดยมี
ความหมาย ดังนี้ 
     การกําหนดวัตถุประสงคท่ีดี แบบ SMART ประกอบดวย 
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คําศัพท คําอธิบาย 
1. Sensible & Specific หมายถึง มีความเปนไปไดและชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง ผู
ปฏิบัติสามารถเขาใจความหมายไดตรงกัน และปฏิบัติไดอยางสอดคลองและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 
2. Measurable หมายถึง สามารถวัดผลได ทําใหสามารถรูไดแนชัดวาดําเนินการถึง
ข้ันตอนใด และผลของการดําเนินการในแตละข้ันเปนอยางไร บรรลุผลสําเร็จหรือไม 
3. Attainable & Assignable หมายถึง สามารถบรรลุผลและมอบหมายได สามารถนํามา
แยกยอยเปนกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมเพ่ือมอบหมายใหผูท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบของตน เพ่ือมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน 
4. Reasonable & Realistic หมายถึง สามารถอธิบายได มีความสมเหตุสมผลและมี
ความเปนจริง ปฏิบัติไดจริง 
5. Time Available หมายถึง เหมาะสมกับหวงเวลาในขณะนั้น  
       เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ การนําความรูทางดาน
วิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือสรางหรือจัดการสารสนเทศอยางเปนระบบและรวดเร็ว มา
ใชในการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บอยางมีระบบ การเรียกหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว การ
ประมวลผล การวิเคราะหผลท่ีไดจากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเนนในเรื่องการ
แสดงผล และประชาสัมพันธสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูท่ี
จะนําไปใชตอไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารขอมูลนั้นไปยังหนวยงานตางๆ โดยอาศัย
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนไปเพ่ือ (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ให
รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํามากยิ่งข้ึน (2) ชวยดานการบริการ มีการใชระบบฐานขอมูล
ในเครือขาย ผูท่ีตองการใชบริการก็จะสามารถ ใชระบบฐานขอมูลจากสถานท่ีหรือเวลาใด
ก็ได (3) ชวยดําเนินการในหนวยงาน เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดระบบการ
ทํางาน และ (4) อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เชน การรับขอความผานทาง
โทรศัพทเคลื่อนท่ี หรือการบันทึกขอมูลรูปภาพดวยกลองดิจิทัล 

Social Return on 
Investment (SROI)  
การวิเคราะห
ผลตอบแทนทางสังคม 
 

คือกรอบของการประเมินคุณคาท่ีแผนงานหรือโครงการไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึน ซ่ึงคลายกับการวิเคราะหผลตอบแทนตอการลงทุนท่ีทํากันอยางแพรหลายในภาค
ธุรกิจ มีรูปแบบและวิธีดําเนินงาน ดังนี้ 

- การวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมมีหลักการโดยทําการเปรียบเทียบผลลัพธ 
หรือผลกระทบท่ีถูกวัดและแปลงคาเปนหนวยเงิน เทียบกับเงินลงทุนท่ีใชไป เปน
เครื่องมือประเมินคา ท่ีอาศัยตัวแทนคา (Proxies) ทางการเงิน เพ่ือแปลงผลลัพธจาก
โครงการเพ่ือสังคม ใหเปนตัวเลขเชิงปริมาณ โดยการใชตัวแทนคาทางการเงิน 
(Financial Proxy) ท่ีเลือกมาคํานวณ ในการระบุผลกระทบ (Impact) ท่ีเกิดจาก
โครงการท่ีดําเนินการ ไดแก Deadweight (ไมทําก็เกิด), Attribution (เกิดโดยผูอ่ืน), 
Drop-off (เลือนหายตามเวลา) เพ่ือปรับสัดสวนบนคาผลลัพธ กอนท่ีจะนําไปคํานวณ
ผลตอบแทนทางสังคมในข้ันตอนสุดทาย 
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คําศัพท คําอธิบาย 
- การวิ เคราะหนี้ ไม ได มุ งไปท่ีผลตอบแทนทางธุรกิจหรือผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตรเพียงอยางเดียว แตจะรวมไปถึงผลลัพธจากปจจัยพ้ืนฐาน 3 ดานคือ ผล
ทางเศรษฐกิจ ผลทางสิ่งแวดลอมและผลทางสังคม (หรือหมายถึง ประชาชน โลก และ
ผลประโยชน) 

- การวิเคราะหนี้สามารถประเมินผลตอบแทนท่ีเปนผลโดยตรงมาจากแผนงานหรือ
โครงการนั้นๆ โดยอาจเปนท้ังเพ่ือการประเมินโครงการท่ีไดทําไปเสร็จแลว หรืออาจ
วิเคราะหผลตอบแทนเพ่ือคาดการณผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนในกรณีกอนการดําเนิน
โครงการ โดยอาจเปนการประเมินการดําเนินงานท้ังหมดขององคกรหรือแยกวิเคราะห
บางหนวยงานยอย ซ่ึงผูดําเนินการประเมินเปนไดท้ังผูประเมินจากภายในหรือจาก
ภายนอกองคกร 

ตัวอยางการวิเคราะห  
       SROI   =  NPV ของประโยชนทางสังคม 
                      NPV ของเงินท่ีลงทุน 

เชน หนวยงานหนึ่ง ลงทุนในแผนควบคุมการบริโภคยาสูบตั้งแตป พ.ศ. 2544 - 2553 
ใช งบประมาณรวม 1,433 ลานบาท ผลท่ีเกิด คือ มีจํานวนผูสูบบุหรี่ลดลง ทําให 
คารักษาพยาบาลลดลง คาใชจายดานบุหรี่ลดลง และเพ่ิมผลิตภาพการทํางานดีข้ึน  
เม่ือคํานวณออกมาไดมูลคาประมาณ 29,873 ลานบาท ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเงินลงทุน  
1 บาทชวยใหเกิด SROI ท่ี 18 บาท เปนตน 

การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึง รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เนนองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ 
คือ 
 1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกตองเปนธรรม การบังคับ
การเปนไปตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎกติกาอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและ
ความยุติธรรมของประชาชน 
 2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตองดีงามสนับสนุนให
ประชาชนขยันซ่ือสัตยประหยัด อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพท่ีสุจริตจนกลายเปน
นิสัยประจําชาติ 
 3. หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง ความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดซ่ึง
ตรงกันขามกับการทุจริตคอรรัปชัน และการฉอราษฎรบังหลวง 
 4. หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมืองการบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิตของชุมชน 
 5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การมีจิตสํานึกในหนาท่ีรวม
รับผิดชอบตอสังคมสิทธิและหนาท่ีและปญหาสาธารณะของบานเมือง และเคารพความ
คิดเห็นท่ีแตกตางตามหลักประชาธิปไตย 

3 
 



คําศัพท คําอธิบาย 
 6. หลักความคุมคา (Value for Money) หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ี
มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ผลิตสินคาอยางมีคุณภาพสามารถแขงขันไดใน
ตลาดโลก พัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (บุษบง ชัยเจริญ
วัฒนะ และบุญมีลี้ 2544, อางถึงใน อริยธัช แกวเกาะสะบา, 2548, น.106-108) 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวย 10 หลัก ไดแก  

1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
3. หลักประสิทธิภาพ/คุมคา (Efficiency/Value for money)  
4. หลักความเสมอภาค (Equity)  
5. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)  
6. หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
7. หลักเปดเผย/โปรงใส (Transparency)  
8. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
9. หลักการมีสวนรวม (Participation) และ  

10. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปนแนวทางปฏิบตัิตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ การยึดหลัก
ทางสายกลางและความไมประมาท ท่ีอยูภายใตเง่ือนไข 2 ขอ คือ 
1. เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรู เก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรอบดาน
ความรอบคอบ ท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยมกัน เพ่ือประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  
2. เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบดวย ความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต และ 
มีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต โดยมี 3 คุณลักษณะท่ีมีความ
เก่ียวเนื่องสัมพันธกันไป คือ  

2.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไม 
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  

2.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผล ท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึนจาก การกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ  

2.3 การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ 
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ท่ี
คาดวาจะ เกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล  

การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชจะนําชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ไปสูการพัฒนาท่ี สมดุล ม่ันคง และยั่งยืน 
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คําศัพท คําอธิบาย 
การตลาดสีเขียว  
(Green Marketing) 

เปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีทําใหเกิดการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนเปนการ
จัดการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา และสังคมเพ่ือความยั่งยืน 
          แนวคิดการตลาดสีเขียว หมายถึง การท่ีผูผลิตผลิตสินคาออกมาโดยคํานึงถึง
สิ่งแวดลอม ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายนา เริ่มจากการสรรหาแหลงผลิต การจัดซ้ือวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต  การปรับสวนประสมทางการตลาดใหเปนสวนประสมการตลาดสีเขียว 
ตลอดจนวิธีการกําจัดขยะของเหลือใช รวมถึงการสรางความนาเชื่อถือและความเขาใจอัน
ดีกับสังคม โดยการมีสวนรวมของคนท่ีเก่ียวของ กระท่ังทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ัน
และมีพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวในท่ีสุด 
 องคประกอบสําคัญ ในการนําพาองคกรสูการเปนองคกรสีเขียว 4 ประการคือ 

1) People ตองเกิดจากคนโดยผูบริหารและถายทอดสูพนักงานสังคม และลูกคา 
2) Passion สรางความศรัทธา ใหเชื่อวาการตลาดสีเขียว จะนํามาซ่ึงสิ่งแวดลอมท่ีดี 
3) Planet กระตุนใหทุกคนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
4) Profit นํากําไรตอบแทนกลับคืนสูสังคม 

โดยองคกรกรีนพีช ใหคําจํากัดความของสินคาเขียวไว  ดังนี้ 
1. เปนสินคาท่ีประหยัดพลังงานและทรัพยากรในการผลิตท้ังการใชและการจัดการ 
2. เปนสินคาท่ีไมปลอยสารเคมีออกสูสภาพแวดลอมระหวางการผลิต การใชและ

การจัดการ 
3. เปนสินคาท่ีออกแบบมาเพ่ือการผลิตท่ีพอดีกับความตองการและไมฟุมเฟอย 
4. เปนสินคาท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํากลับมาเปลี่ยนใหมโดยใชวิธีการผลิต

ท่ีไมเปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม 
5. เปนสินคาท่ีใชทนทาน สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใหมไดอีก  ยอยสลายโดยใช

วิธีการท่ีไมอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
6. เปนสินคาท่ีใชบรรจุภัณฑนอยท่ีสุด หรือไมเปนภาระตอการกําจัด  

ชุมชนหรือสังคมขนาดเล็ก สามารถท่ีจะชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยการนํา
แนวคิดการตลาดสีเขียวมาใชในการจัดการองคกรชุมชนหรือสังคมของตนเองได เพราะ
การท่ีจะใหองคกรชุมชน หรือสังคมเปนสีเขียวไดนั้น จะตองปลูกฝงทัศนคติและสราง
พฤติกรรมสีเขียวใหเกิดข้ึนกับคนในองคกรและชุมชนทุกชุมชน จนกระท่ังทุกคนมี
พฤติกรรมบริโภคสีเขียวและถายทอดพฤติกรรมสีเขียวไปยังคนรุนหลังตอไป 
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คําศัพท คําอธิบาย 
องคการเปยมสุข 
(Happy Work 
Place)  
 

คือ การสรางความสุขของคนและความสุขขององคกรในท่ีทํางาน ซ่ึงเปนการสรางความ
สมดุลระหวาง การทํางาน และความสุข กลยุทธในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถ
ดําเนินธุกิจตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. ไดกําหนด Happy 8 หรอืความสุขท้ังแปด เปนองคการ
เปยมสุข ประกอบดวย  
1. Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อวาถา
มนุษย มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงก็จะมีจิตใจท่ีดี พรอมท่ีจะรับมือกับ ปญหาท่ีจะเขามาได
เปนอยางดี  
2. Happy Heart (น้ําใจงาม) มีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน เนื่องจากมีความวาเชื่อ
ความสุขท่ีแทจริงคือการเปนผูให  
3. Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟอตอชุมชนท่ีตนทํางาน และพักอาศัย 
มีสังคมและสภาพแวดลอมท่ีดี เพราะเชื่อวาการท่ีผูคนมีความเปนอยูท่ีดีภายในสังคมหรือ
ชุมชน ยอมเปนพ้ืนฐานท่ีดี ทําใหผูอยูอาศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคีกันตอกัน 
พรอมรวมแรงรวมใจชวยกันพัฒนาชุมชนใหมีชีวิตการเปนอยูท่ีดีข้ึน  
4. Happy Relax (ผอนคลาย) รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิต เพราะเชื่อวา
การท่ีคนทํางานหากไมรูจักสรรหาการผอนคลายใหกับตนเอง จะทําใหรางกายและจิตใจ
เกิดความเครียด อันสงผลกระทบตอหนาท่ีการทํางาน  
5. Happy Brain (หาความรู) มีการศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหลง
ตางๆ นําไปสูการเปนมืออาชีพและความม่ันคงกาวหนาในการทํางานเพราะเชื่อวา ถาเรา
ทุกคนแสวงหาความรูใหมๆ มาเพ่ิมพูนความรู และพัฒนาตนเองอยูสมํ่าเสมอ ก็จะเปนอีก
หนึ่งแรงผลักดัน ชวยใหองคกรพัฒนาข้ึนดวยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ  
6. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 
เพราะเชื่อวา หลักธรรมคําสอนของศาสนา เปนสิ่งท่ีจะชวยการดําเนินชีวิตของทุกคนให
ดําเนินไปในเสนทางท่ีดีได ทําใหทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทํางาน สามารถรับมือกับปญหา
ท่ีเขามาได ยึดหลักสนับสนุนใหเปนคนดี คิดดี ทําดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดี
ท้ังปวง  
7. Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงิน รูจักเก็บรูจักใช ไมเปนหนี้ ปลูกฝงนิสัยอดออม 
ประหยัด รูจักใช วิธีเงิน ไมใชสุรุยสุราย ใชจายแตเทาท่ีจําเปน ยึดหลักคําสอนการดําเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
8. Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวท่ีอบอุนและม่ันคง ปลูกฝงนิสัยรักครอบครัว 
เพ่ือนําไปเปนหลักการใชชีวิต ใหรูจักความรัก ความเชื่อม่ัน และความศรัทธาในความดีงาม 
จึงจะเกิดเปนคนดี ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพ่ือน รักในสิ่งท่ี
พอเพียง) 
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