
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

บรรณานุกรม 
 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  (2549).  ความจริง 12 ข้อของความสุข.  (ออนไลน์). 
แหล่งที$มา : http//www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1038. 16 พฤศจิกายน 2550. 

กรรมะ  อุระ และคณะ.  (2550).  ภูฏานต้นธาร “ความสุขมวลรวมประชาชาติ 2” คิดใหม่เกี'ยวกบั

การพฒันา.  กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา. 
กณัฐิกา  ชยัสวสัดิF .  (2546).  ภาวะความสุขและปัจจัยที'เกี'ยวข้องของหญงิตั/งครรภ์ที'มาฝากครรภ์  

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.  วทิยานิพนธ์ วท.ม. (สุขภาพจิต).  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

เกรียงศกัดิF   เจริญวงศศ์กัดิF .  (2549).  การพฒันาดัชนีชี/วดัความสุขของประเทศ.  (ออนไลน์). 
แหล่งที$มา : http//www.thaihealth.or.th/cms/detail.php?id=2068.  16 พฤศจิกายน 2550.  

ถนดั  ตรัยเลิศวเิชียร.  (2546).  ศิลปะการดํารงชีวติอย่างมีความสุขตามหลกัพุทธธรรม. วทิยานิพนธ์ 
ศศ.ม. (ไทยศึกษา).  กรุงเทพฯ : โครงการบณัฑิตศึกษา สถาบนัราชภฏัธนบุรี. 

นิเวศน์  เหมวชิรวรากร.  (2550).  รวยหุ้นอย่างพอเพยีง.  กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชั$น. 
นิศานาถ  ถิ	นทะเล.  (2550).  การวดัระดับความสุขของประชาชน : กรณศึีกษาเขตพื�นที องค์การ

บริหารส่วนตําบลยาวน้อย อําเภอเกาะยาว จังหวดัพงังา.  การคน้ควา้อิสระ รป.ม           
(รัฐประศาสนาสาสตร์).  ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ประเวศ  วะสี.  (2547 ก).  การประชุมเรื'องวาระแห่งชาติ : เมืองไทยแข็งแรง.  กรุงเทพฯ : กระทรวง
สาธารณสุข. 

________.  (2547 ข).  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัความสุขของสังคมไทย.  (ออนไลน์). 
แหล่งที$มา:http://econ.aru.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Ite
mid=1. 20 มกราคม 2551. 

ปฬาณี  ฐิติวฒันา  และคณะ.  (2542).  การพฒันาสันติสุขด้วยกระบวนการศีลธรรม.  กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.  (2546).  คําสอนพระศาสนจักรคาทอลกิ 

ภาค 3 : ชีวติในพระคริสตเจ้า. พิมพค์รัb งที$ 4.  กรุงเทพฯ : พี.ที.เอ.เบสท ์ซพัพลาย. 
พุทธทาสภิกข.ุ  (2542).  ความสุขสามระดับ.  พิมพค์รัb งที$ 2.  กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ. 
พระธรรมโกศาจารย ์(ปัญญา  นนัทภิกข)ุ.  (2545).  ชีวติที'มีสุข ความสุขยิ'งกว่าความสงบใจไม่มี.

กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล.   

 



75 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตุโต).  (2536).  ข้อคิดชีวติทวนกระแส.  พิมพค์รัb งที$ 4.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
พุทธธรรม. 

________.  (2538 ก).  พุทธธรรม.  พิมพค์รัb งที$ 6.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั. 
________.  (2538 ข).  ชีวติที'สมบูรณ์.  พิมพค์รัb งที$ 11.  กรุงเทพฯ : สหธรมมิก.  
________.  (2543).  พฒันาปัญญา.  กรุงเทพฯ : สหธรมมิก. 
________.  (23  กรกฎาคม  2549).  ความสุข 5 ชั/น (ออนไลน์).  แหล่งที$มา : 

http://www.budmgt.com/lifeways/lw01/happiness5levels.ht.  20 มีนาคม 2552. 
________.  (2551).  สุขของคฤหัสถ์.สังคมไทย.  (ออนไลน์).  แหล่งที$มา

http://www.84000.org/tipitaka/dic/dseek.php?text.  20 มีนาคม 2552. 
พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท)์.  (2547).  พุทธธรรมเพื'อการพฒันาคุณภาพชีวติตามแนวทาง

ของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ).  วทิยานิพนธ์ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา). อยธุยา :
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 

พระมหาสุวรรณ  เคลือบสุวรรณ.  (2540).  การศึกษาเปรียบเทยีบทศันคติที'มีต่อการไปวดัในวนัพระ

ของพุทธศาสนิกชนกบัการไปโบสถ์ในวนัอาทติย์ของคริสศาสนิกชน : ศึกษาเฉพาะกรณี

วดัมหาธาตุวราชรังสฤษฎิ/กับคริสตจักรแสงสว่าง.  วทิยานิพนธ์. อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ).  

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัมหิดล. 
พระราชภาวนาวสุิทธิF  (ไชยบูลย ์ธมฺมชโย).  (2552).  มงคลที' ๑๘  ทาํงานไม่มีโทษ อามิสสุขนิรา

มิสสุข.  (ออนไลน์). แหล่งที$มา : http://www.dmc.tv/pages/dhamma _for_people/ 
mongkol04-09.html. 4 พฤษภาคม 2552 

พระสันตะปาปา เบเนดิก ที$ 16.  (2550).  ประมวลคําสอนพระศาสนจักรคาทอริก. พิมพค์รัb งที$ 2. 
กรุงเทพฯ : จูน พบัลิชชิ$ง. 

พระสุริยนั  ชูช่วย.  (2548).  การแสวงหาความสุขและคุณค่าของชีวติ กรณีศึกษาทัศนะ กลุ่มคน           

ต่างวยัในกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  
พิสมยั  วฒันาวรสกุล.  (2551).  ปัจจัยพยากรณ์ความสุขในชีวติของพนักงานองค์การรัฐบาลและ

เอกชนในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่.  วทิยานิพนธ์ วท.ม. (จิตวทิยาอุตสาหกรรม 
และองคก์าร).  เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

มานิตา  สุขสาํราญ.  (2548).  การศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนา         
วนัอาทติย์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ในการนําหลกัพุทธธรรมมาปฏิบัติ

ภายในครอบครัว.  วทิยานิพนธ์ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา).  อยธุยา : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 



76 

ยงยทุธ์  วงศภิ์รมศานต.์  (2550).  ความสุข.  (ออนไลน์). แหล่งที$มา : http://www.pop.co.th/variety/ 
event.phtml?id=3636-32k. 20 มีนาคม 2552.  

ยภุา  เทิดอุดมธรรม.  (2547).  การศึกษาหลกัพุทธธรรมที'มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการให้การพยาบาล

ตามบทบาทเชิงวชิาชีพ : ศึกษากรณพียาบาลวชิาชีพสังกดักระทรวงสาธารณสุข จังหวดั

สุราษฏร์ธานี.  วทิยานิพนธ์ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา).  อยธุยา : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 

รังสี  สุทนต.์  (2537).  สุภาษิตจากพระไตรปิฎก.  กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ. 
ลาํดวน  ศรีมณี.  (2535).  จริยธรรมและจริยศาสตร์ตะวนัออก.  กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก. 
ศิริบูรณ์  สายโกสุม.  (2550).  วารสารฉบับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2550 ของสมาคม

สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.  กรุงเทพฯ : ภาควชิาจิตวทิยา               
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

สมหวงั  วทิยาปัญญานนท.์  (2545).  สุขของคฤหัสก์.  (ออนไลน์).  แหล่งที$มา : 
http://www.budmgt.com/lifeways/lw02/happyofhuman.html. 20 มีนาคม 2552. 

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ.  (2548).  ไขความหมายแห่งความสุข.  (ออนไลน์). แหล่งที$มา : 
http//www.hsto.oe.th/contcntphp?articleld=672.  20 มีนาคม 2552. 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2552).  ความอยู่เป็นสุขร่วมกัน

ในสังคมไทย. ปีแรกแผนพฒันาฯ ฉบับที' 10.  (ออนไลน์). แหล่งที$มา : 
http://www.nesdb.go.th/. 20 มีนาคม 2552. 

สุจิตรา  อ่อนคอ้ม.  ( 2523).  ทรรศนะเรื'องความสุขในพุทธปรัชญา.  วทิยานิพนธ์ ค.ม. (ปรัชญา)
กรุงเทพฯ : บณัฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สุมน  อมรวิวฒัน์.  (2549).  การสร้างคนไทยให้เป็นคนเก่ง ดีและมีความสุข.  (ออนไลน์).  แหล่งที$มา 
: http//www.gactina.is.in.th/?md=contcnt&ma=show&id=10. 20 มีนาคม 2552. 

เสถียร  โพธินนัทะ.  (2514).  เมธีตะวนัออก.  กรุงเทพฯ : บรรณาคาร. 
เสรี  พงศพ์ิศ.  (2548).  ปรัชญาชีวติ: คิดนอกกรอบ.  กรุงเทพฯ : พลงัปัญญา. 
โสภณ  ขาํทพั.  (2550).  ศึกษาการปฏิบัติอานาปานสติกบัพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

โรงเรียนรางวลัพระราชทาน จังหวดันนทบุรี.  วทิยานิพนธ์ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา). 
อยธุยา : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 

อภิสิทธิF   ธาํรงวรางกูร.  (2542).  เกริ$นนาํ.  คํ/าคูณ. 9 (3) : 21-53. 



77 

แอนนา  สาํราญ.  (2550).  การวดัระดับความสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

กมลา อาํเภอกระทู้ จังหวดัภูเกต็.  วทิยานิพนธ์ รป.ม.  (การปกครองทอ้งถิ$น).  ขอนแก่น :  
วทิยาลยัการปกครองทอ้งถิ$น มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

Andrews, F.M. and Whithey.  (1978).  Social indicators of well being.  New York : Plenum. 

Argyle,M., and Crossland .J.  (1991).  “The diminutions of positive emotions,”  British journal of 
Social Psychology.  26 : 127-137. 

Dupuy, H. J.  (1977).  A measuring health : A guide to rating scales and questionnaires.     
New York : Oxford university press. 

Dutt, Nalinaksha.  (1960).  Early Monistic Buddhism.  Culcutta : Oriental Press. 

Epicurus.  (1967).  The Encyclopedia of Philosophy  Vol. 3.  New York :  Macmillan. 

Ewing, K.  (1997).  Designing and implementing instruction on the World Wide  Web. 

(Online).  Available : http://lrs.stcloud.msus.edu/ispi/proceeding.html.  8 November 

2009. 

Frankena, Wiiliam  K.  (1982).  Ethics.  2 nd ed.  New Delhi : Prentice Hall of India. 

Gerard  Brennan.  (1973).  Ethics and Morals.  New York : Harper and Row. 

John Stuart Mill.  (1949).  The Classical Utilitarianism.  New York : Hackett Publishing 

Company.  

Joseph, G., Gerard, J. and Brennan,  J.  (1973).  Ethics and Morals.  English : Joanna Cotler 

Books. 

Krejcie, R. V. and  Morgan, D. W.  (1970).  “Determining Sample Size for Research Activities,”  

Educational and Psychological Measurement.  30(3) : 607-610. 

Lu, Luo, and Shih, J.B.  (1997).  “Source of happiness : A quality approach,”  The Journal of 
Social Psychology.  137(2) : 181-187. 

Orem, O.E.  (1991).  Nursing : Concepts of practice. 6 th ed. Louis : Mosby Year Book. 

Poisson-Quniton Sylvie,  Mimran  Reine  and  Maheo-Le Co Adic. Michèle.  (2002).  Grammaire 
expliquée du français.  Paris : CLE International.  

Witmer, J. M., Sweeney, T. J., and Myers, J. E.  (1998).  The Wheel of Wellness.  Greensboro  : 

Authors. 

Wu,Y.  (1992).  Source of inner happiness.  Taipei : Tong  Da  Books. 




