เอกสารอ้ างอิง

158

เอกสารอ้ างอิง
กุลธน ธนาพงศธร. (2522). นโยบายของรัฐ: อะไร ทาไม และอย่างไร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เกรียงไกร ไทยตรง. (2550). พฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในระดับอาเภอของประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์. (2549). พื ้นฐาน ‘อนาคตศึกษา’. วารสารบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น, 2(1) : 9 – 10 ; มกราคม – มิถนุ ายน.
แก้ ว กังสดาลอาไพ. (2533). จิตวิทยาในชีวติ ประจาวัน. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์ .
โกศล วงค์สวรรค์ และสถิต วงค์สวรรค์. (2537). ยาและสิ่งเสพติดให้ โทษ. กรุงเทพฯ :
ทิพยวิสทุ ธิ์.
ชฎิล สมรภูมิ. (2554). การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและแนวทางป้องกันพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนวัยรุ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
วิทยานิพนธ์ ปรด., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
ชลธิชา โรจนแสง. (2550). เยาวชนไทย : กรณีศกึ ษาพฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ในปี พ.ศ. 2550. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ขอนแก่น.
ชามี อัฐกิจ และระพีพรรณ วังชุมทอง. (2541). เสพติดมหาภัย. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.กรุงเทพฯ:
ข่าวประเสริฐ.
ณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอนและคณะ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ด้านสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนล่ างของประเทศไทย. นนทบุรี:
ศูนย์วิจยั ปัญหาสุรา.
ณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอนและคณะ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ด้านอุบัติเหตุจราจร ในภาคเหนือตอนล่ างของประเทศไทย. นนทบุรี:
ศูนย์วิจยั ปัญหาสุรา.
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ . (2540). การกาหนดและวิเคราะห์ นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและ
การประยุกต์ ใช้ . พิมพ์ครัง้ ที่ 1.กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เสมาธรรม.
ทศพร ศิริสมั พันธ์. (2539). ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

159

ทรงเกียรติ ปิ ยะกะ และเวทิน ศันสนียเวทย์ . (2540). ยิ ้มสู้เรียนรู้ยาเสพติด.กรุงเทพฯ : มติชน.
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ . (2541). พฤติกรรมการบริโภคสุรา : ทบทวนองค์ ความรู้สถานการณ์
และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องภายใต้ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยืนยาว.
นนทบุรี : สานักพัฒนาวิชาการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
นาตยา ปิ ลันธนานนท์. (2526). อนาคตศาสตร์ . กรุงเทพฯ : พีระพัทธนา.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ์. (2547). ระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Social Sciences
Research Methodology). พิมพ์ครัง้ ที่ 8. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักษ์ .
บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ. (2553). รายงานสถานการณ์ สุราประจาปี พ.ศ. 2553. นนทบุรี :
ศูนย์วิจยั ปั ญหาสุรา.
ปรพร แซ่ห่าน. (2550). พฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น :
กรณีศึกษา โรงเรียนรัฐบาลในระดับอาเภอของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
พงษ์ ศกั ดิ์ วัฒนา. (2536). รายงานคณะผู้เชี่ยวชาญสุราที่เกี่ยวข้ องกับอุบัตเิ หตุยานยนต์ .
กรุงเทพฯ.
พรพิมล เจียมนาคินทร์. (2539). พัฒนาการวัยรุ่น.กรุงเทพฯ : ต้ นอ้ อ แกรมมี.่
พัชรี สิโรรส. (2540). การวิเคราะห์ นโยบายโดยวิธีศึกษาแนวกระบวนการนโยบายใน9 ปี
EPA. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติ ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง.
ไพรัตน์ อ้ นอินทร์. (2552). พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นที่ส่งผลกระทบ
ต่ อสุขภาพและครอบครัว.นนทบุรี: ศูนย์วจิ ยั ปั ญหาสุรา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2545). เอกสารการสอนชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น.
คณะศึกษาศาสตร์.หน่วยที่ 9-15.
ยงยุทธ ขจรธรรม และคณะ. (2547). นโยบายและมาตรการในการควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ .นนทบุรี: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.(2538). การศึกษาอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยรามคาแหงโดย
วิธีการสืบค้ นเชิงธรรมชาติ. วิทยานิพนธ์ ค.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
วิจิตรา ปั ญญาชัย นันทนา ศรีสมบัติ และทรงพิลาส วงศ์ใหญ่. (2550). สุรากับพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชน กรณีศกึ ษาในชุมชนจังหวัดพะเยา. กรุงเทพฯ: รายงานการวิจยั สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.

160

วิชยั โปษยะจินดา และอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา. (2544). สุราในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์วจิ ยั
ยาเสพติด สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิฑรู ย์ อึ ้งประพันธ์. (2526). นิติเวชศาสตร์ .พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
วิไลรัตน์ ปรีดายุทธนา. (2550). พฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียนรัฐบาลในระดับอาเภอของประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
ศูนย์วิจยั ปั ญหาสุรา. (2553). รายงานสถานการณ์ สุราประจาปี พ.ศ.2553. นนทบุรี : ศูนย์วิจยั
ปั ญหาสุรา.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ . (2549). พฤติกรรมวัยรุ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ .
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2550). Mapping อุปทานเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.
สมบูรณ์ ศิลป์รุ่งธรรม. (2547). อนาคตหลักสูตรสิ่งแวดล้ อมศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานในทศวรรษหน้ า (ช่ วงระหว่ างปี พ.ศ. 2547-2557). วิทยานิพนธ์ กศ.ด.,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, กรุงเทพฯ.
สานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (2549). มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและพัฒนาด้ านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม.
สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม. (2521). จิตวิทยาวัยรุ่น. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ: แพร่
พิทยา.
สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ และคณะ. (2553). พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. รายงานการวิจยั สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี.
สุทธิลกั ษณ์ ตังกุ
้ ลบริบรู ณ์ และคณะ. (2548). องค์ ความรู้เรื่องสาเหตุ ปั จจัยและกลไกของ
การบริโภคสุรา. นนทบุรี: ศูนย์วิจยั ปั ญหาสุรา.
สุพฒ
ั น์ ธีรเวชเจริญชัย. (2541). ยาและสิ่งเสพติดให้ โทษ. พิมพ์ครัง้ ที่ 10. กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช.
สุรางคณา มัณยานนท์. (2537). การวิเคราะห์ กระบวนการนโยบายมัธยมศึกษาด้ าน
การศึกษาเพื่อส่ งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในแผนพัฒนาการศึกษา
แห่ งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539). วิทยานิพนธ์ ปร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

161

สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิจัยประเมินความต้ องการจาเป็ น. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สูตร ไพศาล. (2546). พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.].
เสาวคนธ์ สุดสวาท. (2524). สังคมวิทยาชนบท.กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสาเนา).
อุทยั บุญประเสริฐ. (2527). การพัฒนานโยบายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
วางแผนและการบริหารประถมศึกษาระดับจังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่ งชาติ. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
อนุรักษ์ ปั ญญานุวฒ
ั น์. (2541). ผลกระทบของการถ่ ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นเชิงธุรกิจ
ต่ อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาคเหนือตอนบน. รายงานการวิจยั คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Anderson. E., James. (1994). Public Policy Making: An Introduction. Second Edition.
Boston: Houghton Mifflin Company.
Baune B. T. et al. (2005). 6-months Assessment of the Alcohol-related Clinical Burden
at Emergency Rooms (ERs) in 11 Acute Care Hospitals of an Urban Area in
Germany. BMC Health Service Res 2005; 5:73. สืบค้ นจาก
http://www.cas.or.th/index.php?content=alcohol
Bell and James. (1995). A New Paradigm of Knowledge Production in Minnesota
Higher Education: A Delphi Study. Dissertations Ph.D. Minnesota : University of
Minnesota.
Coker, J.K. and Borders, L.D.( 2001). An analysis of environmental and social factors
Affecting adolescent problem. Journal of Counseling and Development. 79 (2):
200-208.
Dror, Yehezkel. (1968). Planning Process: A Facet Design. International Review of
Administrative Science. Vol.29, No 1.
Duncan SC, Duncan TE, Strycker LA. (2006). Alcohol use from 9 to 16: A
Cohort sequential latent growth model. Drug Alcohol Depend 2006; 81:71-81.
Erikson, E. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.

162

Pedersen, S. L., & McCarthy, D. M. (2008). Person-environment transactions in youth
Drinking and driving. Psychol Addict Behav, 22, 340-348.
Richard G. Schleaadt. (2001). Drugs. New Yersey: Prentice Hall.
Ripley, B., Randall and Grace, A., Franklin. (1980). Congress, The Bureaucracy and
Public Policy. Revised Edition, Illinois: The Dorsey Press.
Steinberg, L. (1996). Adolescence. 2nd ed. Boston, MA: McGraw-Hill.
Wilson. (1978). Alcohol and The Public Health. New York: Macmillan.
Walton-Moss B. J. et al. (2005).Risk Factors for Intimate Partner Violence and
Associated Injury among Urban Women. J Community Health 2005; 30:3:
77-89. http://www.cas.or.th/index.php?content=alcohol.
Watt K. et al. (2004). Risk of injury from acute alcohol consumption and the influence of
Confounders. Addiction 2004; 99: 1262-73.
Zwicky. (1969). Drink drug and diving. London: Sweet and Maxwell.

