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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  ผศ.อรวรวยี ์ เฉลิมพงษ ์                             อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

จงัหวดัจนัทบุรี 

2.  ผศ.บุษยา  ประทุมยศ                                 อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

จงัหวดัจนัทบุรี 

3.  นางจารุณี  ตฤณมยัทิพย ์ อาจารยป์ระจาํวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ 

                                                                        จงัหวดัจนัทบุรี 

4.  นายวลิิต  สกุลรัตน์                                     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่าใหม่ “พลูสวสัดิ4 ราษฎรนุกลู” 

                                                                        จงัหวดัจนัทบุรี 

5.  นายสาํเนา  ชายหาด                                   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโยธานิมิต 

                                                                        จงัหวดัจนัทบุรี 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๘              มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

       ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรื�อง   ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน   ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รวรวยี ์เฉลิมพงษ ์

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน  ๑  ชุด    

                   เนื�องดว้ย พระศุภรงค ์ ปชฺโชโต  (จนัทกิจ) นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปะศาสตร 

มหาบณัทิต  สาขาสังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การปฏิบติัตน 

ตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนใน ตาํบลสีพยา  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี” โดยมี  

รองศาสตราจารย์พรทิพา นิโรจน์ เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.นักรบ  เถียรอํ�า         

เป็นกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการนี! ทางมหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความ
เชี,ยวชาญในเรื,องดงักล่าวเป็นอยา่งดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที,ยงตรง
ของเครื,องมือที,นกัศึกษาสร้างขึ!นเพื,อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อ ขอพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

   ขอขอแสดงความนบัถือ 
  
   
 

                    (วา่ที�ร้อยตรีชูวงศ ์ อุบาลี ) 
                   ผูช่้วยคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 

โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๘                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

             อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

          ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรื�อง   ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน   ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ษยา ประทุมยศ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน  ๑  ชุด    

                   เนื�องดว้ย พระศุภรงค ์ ปชฺโชโต  (จนัทกิจ) นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปะศาสตร 

มหาบณัทิต  สาขาสังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การปฏิบติัตน 

ตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนใน ตาํบลสีพยา  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี” โดยมี             

รองศาสตราจารย์พรทิพา นิโรจน์ เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.นักรบ  เถียรอํ�า         

เป็นกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการนี! ทางมหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความ
เชี,ยวชาญในเรื,องดงักล่าวเป็นอยา่งดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที,ยงตรง
ของเครื,องมือที,นกัศึกษาสร้างขึ!นเพื,อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อ ขอพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

  ขอขอแสดงความนบัถือ 
  
   
 

                    (วา่ที�ร้อยตรีชูวงศ ์ อุบาลี ) 
                   ผูช่้วยคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 

โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๘                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

             อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

          ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรื�อง   ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน   นางจารุณี  ตฤณมยัทิพย ์

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน  ๑  ชุด    

                   เนื�องดว้ย พระศุภรงค ์ ปชฺโชโต  (จนัทกิจ) นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัทิต  สาขาสังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การปฏิบติัตน 

ตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนใน ตาํบลสีพยา  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี”  โดยมี  

รองศาสตราจารย์พรทิพา นิโรจน์ เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.นักรบ  เถียรอํ�า         

เป็นกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการนี! ทางมหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความ
เชี,ยวชาญในเรื,องดงักล่าวเป็นอยา่งดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที,ยงตรง
ของเครื,องมือที,นกัศึกษาสร้างขึ!นเพื,อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อ ขอพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

  ขอขอแสดงความนบัถือ 
  
   
 

                    (วา่ที�ร้อยตรีชูวงศ ์ อุบาลี ) 
                   ผูช่้วยคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 

โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๘                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

             อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐   

        ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรื�อง   ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่าใหม่ “พลูสวสัดิ= ราษฎรนุกูล” 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน  ๑  ชุด    

                   เนื�องดว้ย พระศุภรงค ์ ปชฺโชโต  (จนัทกิจ) นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัทิต  สาขาสังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การปฏิบติัตน 

ตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนใน ตาํบลสีพยา  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี”  โดยมี  

รองศาสตราจารย์พรทิพา นิโรจน์ เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.นักรบ  เถียรอํ�า         

เป็นกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการนี! ทางมหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความ
เชี,ยวชาญในเรื,องดงักล่าวเป็นอยา่งดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที,ยงตรง
ของเครื,องมือที,นกัศึกษาสร้างขึ!นเพื,อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อ ขอพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

  ขอขอแสดงความนบัถือ 
  
   
 

                    (วา่ที�ร้อยตรีชูวงศ ์ อุบาลี ) 
                   ผูช่้วยคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 

โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๒๕๘                        มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

             อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  ๒๒๐๐๐  

         ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรื�อง   ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

เรียน   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโยธานิมิต                                  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน  ๑  ชุด    

                   เนื�องดว้ย พระศุภรงค ์ ปชฺโชโต  (จนัทกิจ) นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัทิต  สาขาสังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การปฏิบติัตน 

ตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนใน ตาํบลสีพยา  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี” โดยมี          

รองศาสตราจารย์พรทิพา  นิโรจน์  เป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.นักรบ  เถียรอํ�า         

เป็นกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการนี! ทางมหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความ
เชี,ยวชาญในเรื,องดงักล่าวเป็นอยา่งดีจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที,ยงตรง
ของเครื,องมือที,นกัศึกษาสร้างขึ!นเพื,อใชใ้นการวจิยั 

 จึงเรียนมาเพื�อ ขอพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 

   ขอขอแสดงความนบัถือ 
  
   
 

                    (วา่ที�ร้อยตรีชูวงศ ์ อุบาลี ) 
                   ผูช่้วยคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 

โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถาม เรื�องการปฏิบัติตนตามหลกัโลกยิธรรมของพุทธศาสนิกชน 

ในตําบลสีพยา    อาํเภอท่าใหม่    จังหวดัจันทบุรี 

 

คําชี)แจง   แบบสอบถามฉบบันีสาํหรับ  ประชาชน ตาํบลสีพยา  อาํเภอท่าใหม่   จงัหวดัจนัทบุรี  
ตอนที� 1  สถานภาพส่วนบุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชี)แจง       โปรดทาํเครื)องหมาย   �  ลงใน  � ที)อยูห่นา้ขอ้ความและเติมขอ้ความในช่องวา่ง 
                    ใหส้มบูรณ์ตามความเป็นจริง 
 
1.  เพศ  
     �  1) ชาย                                             �  2) หญิง 
 
2.  อาย.ุ...............ปี 
 
3.  สถานภาพสมรส 
     � 1) โสด                                           � 2) สมรส                            � 3) แยก 
     � 4) หมา้ย                                         � 5)หยา่ร้าง 
 
4.  ระดบัการศึกษา 
 � 1) ประถมศึกษา �2) มธัยมศึกษา/เทียบเท่า     � 3) อนุปริญญา/เทียบเท่า 
 � 4) ปริญญาตรี/เทียบเท่า        � 5) สูงกวา่ปริญญาตรี      
       
5.  อาชีพ 
     � 1) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ               � 2) คา้ขาย                           � 3) เกษตรกร     
     � 4) รับจา้งทั)วไป                               � 5) อื)นๆ ระบุ..................................      
 
6.  รายไดข้องครัวเรือนโดยเฉลี)ยต่อเดือน.........................................บาท 
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ตอนที�  2    สภาวะเกี)ยวกบัความสุข 
คําชี)แจง        โปรดทาํเครื)องหมาย  � ลงในช่องวา่งที)ตรงกบัความรู้สึกของท่านมากที)สุด 

เพียงคาํตอบเดียว และทุกขอ้ 

 
สภาวะเกี)ยวกบัความสุข 

 

มาก
ที)สุด 

มาก เฉยๆ นอ้ย 
นอ้ย
ที)สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
การมีสุขภาวะ 
1. ท่านมีร่างกายที)แขง็แรงสมบูรณ์ 

   
 

  

2. ท่านมีความสัมพนัธ์ที�ดีกบับุคคลอื�น      
3. ท่านรู้เท่าทนัและปรับตวัต่อการเปลี)ยนแปลงได้

อยา่งรวดเร็ว 
     

ครอบครัวอบอุ่น 
4. สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวติที)ดี 

     

5. สมาชิกในครอบครัวท่านมีปฏิสัมพนัธ์ที)ดีต่อกนั
เสมอ 

     

6. ครอบครัวท่านดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมั)นคง      
ชุมชนเขม้แขง็ 
7. ชุมชนท่านมีการรวมตวักนัอยา่งมั)นคง 

     

8. คนในชุมชนมีการช่วยเหลือเกือกลูกนั      
9. ท่านมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยูข่อง

ชุมชน 
     

เศรษฐกิจเขม้แขง็และเป็นธรรม 
10. ท่านมีความมั)นคงปลอดภยัในการทาํงาน 

     

11. ปัจจุบนัเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นไปตามความ
ตอ้งการ 

     

12. ปัจจุบนัราคาพืชผลทางเกษตรเป็นไปตามความ
ตอ้งการ 
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ตอนที�  3  การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน 
คําชี)แจง        โปรดทาํเครื)องหมาย  �ลงในช่องวา่งที)ตรงกบัความรู้สึกของท่านมากที)สุด 

เพียงคาํตอบเดียว และทุกขอ้ 
 

 
การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม 

ระดบัการปฏิบติั 
มากที)สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที)สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
สุขเกิดจากการมีทรัพย ์
1. ท่านรู้จกัการเก็บออมอยา่งสมํ)าเสมอ 

     

2. ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัฐานะความเป็นอยูข่องท่าน      
3. ท่านรู้สึกสบายใจที)สามารถทาํใหค้รอบครัวมีความ

เป็นปึกแผน่มั)นคง 
     

 
  

 
สภาวะเกี)ยวกบัความสุข 

 

มาก
ที)สุด 

มาก เฉยๆ นอ้ย 
นอ้ย
ที)สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศสมดุล 
13. ชุมชนของท่านมีความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์น 

     

14. ท่านมีความรู้สึกวา่ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ของท่านมีอยูอ่ยา่งเพียงพอ 

     

15. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของท่านยงัคงความ
สมบูรณ์ไวไ้ด ้

     

สังคมประชาธิปไตยที�มีธรรมาภิบาล 
16. ท่านมีความสนใจในการเลือกตังทุกระดบั 

     

17. ท่านมีความพึงพอใจในการบริหาร ของ อบต.      
18. คนในชุมชนอยูร่่วมกนัอยา่เป็นมิตร      
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การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม 

ระดบัการปฏิบติั 
มากที)สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที)สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค 
4. ท่านรู้จกัใชจ่้าย บาํรุงตนใหส้ะดวกสบายตามควร 
    แก่อตัภาพ 

     

5. ท่านใชจ่้ายซือของแต่สิ)งที)จาํเป็น      
6. ท่านนาํทรัพยไ์ปทาํทาน ช่วยเหลือ คนยากจน 
   ทุกขเ์ขญ็ เอาไปทาํนุบาํรุงพุทธศาสนาอยูเ่สมอ 

     

สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี  
7. รายไดข้องท่านเพียงพอกบัความจาํเป็นที)ตอ้งใชจ่้าย 

     

8. รายไดข้องท่านเพียงพอเพื�อเลี:ยงดูตนเองและ
ครอบครัว 

     

9. ท่านไม่พยายามก่อหนี:ยมืสินผูอื้�น      
สุขเกิดจากการประกอบการงานที) ปราศจากโทษ 
10. ท่านรู้สึกพอใจกบังานที)ทาํอยู ่

     

11. ท่านประกอบ อาชีพสุจริตไม่สร้างความ
เดือดร้อนใจใหท้ั:งแก่ตนเองและผูอื้�น 

     

12. ท่านรู้สึกประสบความสาํเร็จและ ความกา้วหนา้
ในชีวติ  

     

 

ขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงที�ช่วยตอบแบบสอบถามนี$ 

และขอให้ท่านประสบความสําเร็จสมความมุ่งหวงัทุกประการ 

 




