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เอกสารอางอิง 
 
กองตําราคณะธรรมทาน (แปลและรอยกรอง).  ธรรมโฆษณของพุทธทาส : อริยสัจจากพระโอษฐ 

ภาคตน.  พิมพคร้ังท่ี 6.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิไชยา, 2551. 
กองตําราคณะธรรมทาน (แปลและรอยกรอง).  ธรรมโฆษณของพุทธทาส : อริยสัจจากพระโอษฐ 

ภาคปลาย.  พมิพคร้ังท่ี 6.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิไชยา, 2551. 
กลุมนับหนึ่ง.  ความจริงเกีย่วกับความรัก ความโกรธ และความเมตตา.  กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพสุภา, 2553. 
กิตติกร  สุนทรานุรักษ.  การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนศีรษะอโศก. 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 
คงศักดิ์  ตันไพจิตร.  พุทธอัจฉริยะ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดเีอ็มจี, 2552. 
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป.  เหนือเกลาชาวไทย.  

กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ พร้ินทต้ิง เซ็นเตอร, (ม.ป.ป.). 
คณะบรรณาธิการหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั.  เอกกษัตริยอัจฉริยะ.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, 2540. 
จรัสเรือง  ศิริวัฒนรักษ.  การพัฒนาแบบพึ่งตนเองกับการพัฒนาในเชิงพุทธ : กรณีศึกษาชุมชนศีรษะ

อโศก.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542. 
ชาย  โพธิสิตา.  ศาสตรและศิลปแหงการวิจยัเชิงคุณภาพ.  พมิพคร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร 

พร้ินต้ิงฯ, 2550. 
ชัยวัฒน  ถิระพันธุ.  ทฤษฎีไรระเบียบกับทางแพรงของสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

อุดมปญญา, 2553. 
ฌาน  ตรรกวิจารณ.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : วิทยานพินธปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  : มหาวทิยาลัยรามคําแหง, 2550. 
ณัฐสมา  วงษรักไทย.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางสํานักสันติอโศก.  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎวไลยลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2549. 
วัลโปละ ราหลุะ และสุนทร พลามินทร.  What the Buddha Taught พระพุทธองคทรงสอนอะไร.  

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจันทรเพ็ญ, 2552. 
ดังตฤณ. มหาสติปฎฐานสูตร เลม 1.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, 2546. 
_________.  มหาสติปฎฐานสูตร.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไพบูลออฟเซต จํากัด, 2551. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
ไสว บุญมา และนภาพร ลิมปปยากร. กะลาภิวัฒน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อัมรินทร บุคเซ็นเตอร 

จํากัด, 2550 
มิชิโอะ คากุ.  จักรวาลของไอนสไตน.  กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2550 
สม  สุจีรา.  ความลับของจักรวาล ทางแหงนิพพาน.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท โพสต พับลิชช่ิง 

จํากัด (มหาชน), 2555. 
ทฤษฎีใหมในหลวง.  ชีวิตท่ีพอเพียง.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพรวมดวยชวยกัน, 2543. 
ทิพวัลย  คําคง.  การจัดการศึกษาท่ีสะทอนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง : กรณีศึกษาโรงรียนสัมมา

สิกขาสันติอโศก.  กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552. 
ธนภณ  พนัธเสน.  กระบวนการเปล่ียนแปลงสูการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแบบยั่งยนื : จากกระบวน

ทัศนอัตตาสูบูรณาการ.  วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549. 

ธรรมทานมูลนิธิ.  อานาปานสติ  ภาวนา.  พิมพคร้ังท่ี 7.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิไชยา, 
2518 

_________.  อตัมมยตาประยุกต.  กรุงเทพมหานคร : สวนอุศมมูลนิธิ, 2533. 
_________.  สุญญตาปริทรรศน เลม 1.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ 

ไชยา, 2546. 
_________.  ธรรมโฆษณของพุทธทาส : มนุสสธรรม.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา, 

2546. 
ธรรมสภา และ สถาบันบันลือธรรม.  พอ : หลักธรรมแหงความพอเพยีง.  กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา ศูนยหนังสือพระพุทธศาสนา. (ม.ป.ป.). 
ธรรมทัศนสมาคม.  สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ ภาค 2 โลกียะสูโลกุตระ.  กรุงเทพมหานคร : 

อุษาการพิมพ, 2549. 
ธัมมสาวก.  โสดาบัน.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบุพนิมิต, 2534. 
ธีรยุทธ  บุญมี.  ความคิดหลังตะวนัตก.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสายธาร, 2547. 
_________.  โลก Modern & Post Modern.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพสายธาร, 2552. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
นิคม  จาตุรันต (บรรณาธิการ).  แนวปฏิบัติในสติปฏฐาน : พระนิพนธ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.  กรุงเทพมหานคร : พระพุทธศาสนาประกาศ, 
2552. 

นิศา  ชูโต.  การวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพคร้ังท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : พร้ินตโพร, 2551. 
บุญดี  บุญญากิจ และคณะ. การจัดการความรู จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

จิรวัฒน เอ็กซเพรส จํากัด, 2537. 
บี. อลัน วอลเลซ  และเพชรรัตน พงษเจริญสุข. ศาสตรแหงภาวนา การหลอมรวมพทุธศาสนากับ

ประสาทวิทยา.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท แปลนพร้ินต้ิง จํากัด, 2555. 
บรรจง อมรชีวิน. สอนใหคิด การเรียนรูหลักการ แนวทาง และเคร่ืองมือการสอนคิด ช้ันนํา สูการ

เปนโรงเรียนสอนใหคิด.  กรุงเทพมหานคร : หจก. ภาพพมิพ, 2554. 
ประภาส  สุระเสน.  จักรวาลกับสัจธรรม แควนตัมจิตวิญญาณ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพกรีน

พีช, 2538. 
_________.  จิตกับจักรวาล.  กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2540. 
_________.  พระศรีอริยเมตไตรย ฉบับตนแบบ (ตนแบบพุทธประวัติยุคพระศรีอารย).  มูลนิธิมหา

มกุฎราชวิทยาลัย, 2550. 
ภัทรพร  สิริกาญจน.  สํานักสันติอโศก : ความเปนมาและบทบาททางศาสนาในสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร : ศูนยพุทธศาสนศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 
พระคึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล.  พุทธวจน ฉบับ 2 คูมือโสดาบัน.  ปทุมธานี : วัดนาปาพง, 2554 ก.  
_________.  พุทธวจน ฉบับ 8 อินทรียสังวร (ตามด!ู ไมตามไป).  ปทุมธานี : วัดนาปาพง, 2554 ข.  
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).  การพัฒนาท่ียั่งยืน.  พิมพคร้ังท่ี 12.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล

คีมทอง, 2552. 
พระปราโมทย  ปาโมชฺโช.  ทางเอก.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, 2549. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต).  พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ).  พิมพคร้ังท่ี 11.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 
_________.  พจนานุกรมพุทธศาสตร (ฉบับประมวลธรรม).  พิมพคร้ังท่ี 18.  กรุงเทพมหานคร :      

เพิ่มทรัพยการพิมพ, 2553ก. 
_________.  พจนานุกรมพุทธศาสน (ฉบับประมวลศัพท).  พิมพคร้ังท่ี 14.  กรุงเทพมหานคร : ธนธัช

การพิมพ, 2553ข. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต).   พุทธธรรม (ฉบับเดิม).  พิมพคร้ังท่ี 25.  กรุงเทพมหานคร : 

เพิ่มทรัพยการพิมพ,2553 ค. 
พระพุทธโฆษะ.  พระวิสุทธิมัคค พระคัมภรีประจําครอบครัวชาวพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

ภูมิพโลภิกขุ, (ม.ป.ป.). 
พระพุทธปฎิภาณ.  ฉลาดเยีย่งพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิถีทรรศน, 2552. 
พระปราโมทย  ปาโมชฺโช.  ประทีปสองธรรม.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, 2548. 
พระอุบาลีคุณปูมาจารย (สิริจนฺโท จันทร).  บันทึกพระธรรมเทศนา.  กรุงเทพมหานคร, 2537. 
พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน.  ประวัติทานพระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต. 

อุดรธานี : ไทยชบา กราฟฟค เฮาส เอเจนซี่, 2554. 
พระพรหมคุณาภรณ และนายลอเรนส แวน เดน มิวเซนเบิรก. พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2552. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต).  จะอยูเปนเหยื่อหรือข้ึนเหนือไปนาํเขา พิมพคร้ังแรก พ.ศ. 2539. 

กรุงเทพมหานคร :  กองบก.ริมโพธ์ิแกว, 2550. 
_________.  ธุรกิจฝาวิกฤต ตอบปญหา – สนทนาธรรมกับคุณอานนัท ปนยารชุน และคณะ. 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2544 
_________.  ธรรมนูญชีวิต.  กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพจันทรเพ็ญ, ม.ป.ป. 
_________.  สุขภาวะองครวมแนวพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2551. 
_________.  กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม, 

2552. 
_________.  พระไทย ใชเขาใชเรา นิพพาน-อนัตตา (ฉบับเพียงเพื่อไมประมาท). กรุงเทพมหานคร :  

มูลนิธิพุทธธรรม, 2553 
_________.  กรณีเง่ือนงําพระพุทธเจาปรินพิพานดวยโรคอะไร ?.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, 2553 
พระภาสกร  ภริูวฑฺฒโน (ภาวิไล).  ปฎิจจสมุปบาท สําหรับคนรุนใหม.  กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพบานหนังสือโกสินทร, 2551. 
พระไพศาล วสิาโล.  พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโนมและทางออกจากวกิฤต. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท แปลนพร้ินทต้ิง จํากดั, 2552 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐติธัมโม).  รวมพระธรรมเทศนา.  กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภาจัดพิมพเผยแพร, 2542.  
พุทธทาสภิกขุ.  คูมือพนทุกข ฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาจัดพิมพเผยแพร, มปป. 
_________.  คูมือมนุษย ฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาจัดพิมพเผยแพร, มปป. 
_________.  พุทธจริยา.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ, 2515. 
_________.  ฆราวาสธรรม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2518. 
_________.  วิปสสนาในอิริยาบถ ยืน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542. 
_________.  วิปสสนาในอิริยาบถ เดิน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542. 
_________.  วิปสสนาในอิริยาบถ นอน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542. 
_________.  วิปสสนาในอิริยาบถ นั่ง. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542. 
_________.  ตัวกู – ของกู ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2545. 
_________.  มนุสสธรรม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิ, 2546.  
_________.  พระพุทธคุณบรรยาย. กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานปริวรรตน, 2547 
_________.  เศรษฐศาสตรพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2549. 
_________.  สันโดษเปนทรัพยยิ่ง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ตถาตา พับลิเคช่ัน จํากดั, 2551 
พระคึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล.  ธรรมทาน พุทธวจน (ฉบับท่ี 1) ตามรอยธรรม.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธโฆษณ, 2553. 
พระเอฮารา พระโสมเถระ และพระเขมินทเถระ. วิมุตติมรรค ประอุปติสสเถระรจนา. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม บริษัทเคล็ดไทย จํากดั, 2541. 
พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐติธัมโม).  ธรรมะ พระธรรมสิงหบุราจารย. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป. 
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน). ไมมาเกิดมาตายเรียกวา “ชาติ

สุดทาย”. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิลปสยามบรรจุภณัฑและการพิมพ, 2554. 
พระอาจารยม่ัน  ภูริทตฺโต.  มุตโตทัย พระอาจารยม่ัน ภทิตฺโต.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไพลิน

บุคเน็ต จํากดั, 2541. 
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย.  ทานพอลีสอนกรรมฐาน.  กรุงเทพมหานคร : พี. เพรส, 2554. 
พิพัฒน  ยอดพฤติการ.  การใชการสรางตัวช้ีวดัเพื่อวิเคราะห เศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบกบั

พุทธเศรษฐศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, 2550. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
พิพัฒน พสุธารชาติ.  องครวม Holism.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสยาม, 2552 
พิศิษฐ  โจทยกิ่ง (ผูรวบรวม).  209 คําสอนพอ เศรษฐกจิพอเพียง.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา 

ศูนยหนังสือพระพุทธศาสนา,  ม.ป.ป. 
ฟริตจอฟ คาปรา.  จุดเปล่ียนแหงศตวรรษ เลม 3 มองความจริงดวยทัศนะใหม The Turing Point. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550 
มหามกุฎราชวทิยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ.  พระไตรปฎก ฉบับประชาชน ยอความจาก

พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี 45 เลม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎ 
ราชวิทยาลัย, 2515. 

มาเรีย   เลนา และเฮกิลา โฮรน.  มองพุทธศาสนาดวยสองตาเปด : ความเช่ือและการปฏิบัติของสันติ
อโศก, 2540. 

มูลนิธิพระดาบส.  คําสอนพอ.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพระดาบส, 2551. 
_________.  คําพอสอน ประมวลพระบรมราชโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสุขในการ

ดําเนินชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพระดาบส, 2549. 
_________.  คําพอสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพยีง.  

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพระดาบส, 2552. 
มูลนิธิธรรมสันติ.  ทางเอก (ภาค 1-3).  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพหองภาพสุวรรณ, 2522. 
ริการ, มาติเยอ และ ตริน  ซวน  ตวน.  ควอนตัมกับดอกบัว : การเดินทางสูพรมแดนท่ีวิทยาศาสตร

และพุทธศาสนามาบรรจบ.  (แปลและเรียบเรียง โดยกุลศิริ เจริญศุภกลุ และบัญชา 
ธนบุญสมบัติ).  กรุงเทพมหานคร : สวนเงินมีมา, 2552. 

รินธรรม อโศกตระกูล.  การใชหลักพุทธศาสนาในการปกครองชุมชนสันติอโศก. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร, 2547. 

_________.  ระบบบุญนิยมในชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี: นวตักรรมสังคมจากภูมิ
ปญญาพุทธ.  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2549. 

รอฮีม ปรามาท. ประวัติยนยอของ “กาลเวลา” A Briefer History of Time”. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพมติชน, 2548. 

ลีลาภรณ  บัวสาย (บรรณาธิการ).  เศรษฐกิจพอเพยีง : รวมเรียนรู สานขาย ขยายพล.
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย, 2549. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 

ว.วชิรเมธี.  กเิลส MANAGEMENT.  นนทบุรี : ปราณ, 2555. 
วีระ สมบูรณ. แบบแผนและความหมายแหงองครวม.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมล

คีมทอง, 2550 
ศุภวรรณ  พิพฒัพรรณวงศ.  กรีน, ไอนสไตนถามพระพทุธเจาตอบ จากคําถามท่ีครอบจักรวาลสู

คําตอบท่ีเปนอมตะ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ฟรีมายด, 2550. 
ปรีชา ชางขวัญยืน. ปรัชญากับวิถีชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดทําตําราเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในระดับอุดมศึกษา หจก.อรุณการพิมพ, 2549. 
ระวี ภาวิไล.  อภิธรรมสําหรับคนรุนใหม.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพสวย จํากัด, 2548 
สถาบันบัณฑติยพัฒนบริหารศาสตร.  เอกสารประกอบการสัมมนา : ทฤษฎีใหมในแงมุมของการ

บริหารการพฒันา.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  ม.ป.ป. 
สมณะโพธิรักษ.  ถอดรหัส นิพพาน  อัตตา  อนัตตา  นิรัตตา.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2542. 
_________.  อีคิว โลกุตตระ : เรียนรูอารมณอันวเิศษของพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2543. 
_________.  คูมือปฏิบัติธรรม เลม 3 ค้ันออกมาจากศีล (ฉบับปรับปรุงใหม).  พิมพคร้ังท่ี 7.   

กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2545. 
_________.  พุทธเทวนิยมหรือพุทธอเทวนยิม,  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ฟาอภัย จํากดั, 2545. 
_________.  คนคืออะไร? ทําไมสําคัญนัก?.  พิมพคร้ังท่ี 13.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2547. 
_________.  พุทธเปน “อเทวนิยม” อยางนี้.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2548. 
_________.  เปดโลกเทวดา : สุขภาวะจิตวญิญาณ.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2550 (ก). 
_________.  สาธารณโภคี เศรษฐกิจชนิดใหม.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2550 (ข). 
_________.  ถาไมออกรบจะไมพบสัจจะ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพกล่ันแกน, 2554. 
สมศรี  ปทุมสูตร, ปยงค  วิริยะวิทย, และอาภรณ  พกุกะมาน.  รายงานการวิจยั : จรณ 15 ทางเอก

แหงการบรรลุธรรมอยางพระพุทธเจา มีผลจริง พิสูจนได แมในปจจุปน.  พิมพคร้ังท่ี 2. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2525. 

สังคม  คุณคณากรสกุล.  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังท่ี 2.  
ปทุมธานี : สํานักพิมพมหาวทิยาลัยรังสิต, 2551. 

สิริอัญญา.  วิมุตตะมิติ : มหัศจรรยแหงโลกภายใน.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิติ 
เพรส, 2548. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
สุนัย  เศรษฐบุญสราง.  แนวทางปฏิบัติ 7 ข้ัน สูวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง : จากแนวปฏิบัติสูแนวคิดทาง

ทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพยีง.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : ออกแบบสบายใจ, 
2550. 

สุภางค  จันทวานิช.  การวิเคราะหขอมูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ.  พิมพคร้ังท่ี 9.  กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 ก. 

_________.  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพคร้ังท่ี 17.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2552 ข. 

_________.  ทฤษฎีสังคมวิทยา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553. 
สุวินัย  ภรณวลัย.  ยอดคนปฏิบัติการเรียนรู.  กรุงเทพมหานคร : มังกรบูรณา, 2552. 
สุรเธียร  จักรธรานนท.  สันติอโศก สามทศวรรษท่ีทาทาย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพมติชน, 

2550. 
สุเมธ  ตันติเวชกุล.  หลักธรรมทําตามรอยพระยุคลบาท.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพดานสุทธา 

การพิมพ, 2549. 
สายธาร ศรัทธาธรรม. พระผูสมถะ นักมังสวิรัติ พระยานรรัตนราชมานิต.  กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพสรอยทอง, 2538. 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 

กปร.).  การบริหารธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง.  กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.), 2555. 

สม  สุจีรา.  ไอนสไตนพบ พระพุทธเจาเห็น.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมรินทร, 2551. 
สมัคร บุราวาศ. ปญญา จุดกาํเนิดและกระบวนการพฒันาทางปญญาของมนุษยชาติ.  

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม, 2552. 
_________.  ปรัชญาพราหมณในสมยัพุทธกาล บอเกิดภมิูปญญาตะวันออก.  กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพศยาม, 2554. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. พระพุทธเจาทรงส่ังสอนอะไร. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา 
สุรพล  สายพานิช และคณะ.  ประมวลธรรมเทศนาของหลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, 2552. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
สุนัย  เศรษฐบุญสราง.  อุดมการณทางการเมืองในพุทธศาสนา : ศึกษากรณีแนวคิดของสํานักสันติ

อโศก.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533. 
สุนทรี  จีนธรรม.  การศึกษาองคประกอบท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ

ประชาชนในหมูบานโครงการปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดั
นครปฐม.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531. 

สมหมาย  สาตทรัพย.  ความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีงของชาวพุทธ: 
ศึกษากรณีชุมชนศีรษะอโศก อําเภอกนัทรลักษณ จังหวดัศรีสะเกษ.  กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพัณฑติพัฒนบริหารศาสตร, 2542. 

สุวิดา  แสงสีหนาท.  ภูมิปญญาบูรณาการบนฐานคิดพทุธปรัชญายุทธศาสตรทางเลือกการพัฒนา
สังคมไทย.  วทิยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549. 

สูดิน  ชาวหนิฟา.  การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะภายในระบบบุญนยิม.  กรุงเทพมหานคร : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2549. 

หลวงพอทูล  ขิปฺปปฺโญ.  ทวนกระแสโลก พบกระแสธรรม.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทรธรรมมะ, 2552. 
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