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การฝกหัดครู, กรม. การศึกษาสภาพการใชยาเสพติดในสถานศึกษา พ.ศ.2530.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา 

     ลาดพราว, 2530. 
การมัธยมศึกษา, กอง กรมสามัญศึกษา. วิเคราะหผลสํารวจเพื่อประเมินผลการดาํเนนิงานปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา.  กรุงเทพฯ :       
วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 

กิ่งแกว  เกษโกวิท  และคณะ. การศึกษาการไดรับสื่อในการรณรงคการปองกันยาเสพติดของ 
 ประชาชน  จังหวัดขอนแกน : ศึกษากลุมผูติดยาเสพติด. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 
 2540. 
กิตติ  บุญญาภาส. ปจจัยท่ีมีผลตอการปองกันปญหายาเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 ในเขตอําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม.  เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ  
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. 

เขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหม เขต 1, สํานักงาน.  เอกสารประกอบการประชุมผูบริหารสถานศึกษา     
 รับนโยบายการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาทุกสังกัด   
 จังหวัดเชียงใหม.  เชียงใหม : 2546.  

เขียนสิทธิ์  คูสุวรรณ. สภาพและปญหาการปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัด 
 กรมสามัญศึกษา จังหวดัเชยีงราย. เชยีงใหม : การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต                       …...บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544. 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ สํานักงาน. การสํารวจขอมูลนักเรียนท่ีใชสารเสพติด. 
                      กรุงเทพฯ : 2526. 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, สํานักงาน. การสํารวจความรู  ความเขาใจและ 

   เจตคติ  ตอตานยาเสพตดิของกลุมเยาวชนในสถานศึกษาเยาวชนนอกสถานศึกษาและ 
   ประชากรวัยแรงงาน. กรุงเทพฯ : 2536.  (อัดสําเนา) 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, สํานักงาน.  ผลงานวจัิยท่ีเก่ียวของกับการลด 
 อุปสงคในการใชยาเสพติด  พ.ศ.2532-2539. กรุงเทพฯ : สวนทองถ่ิน  
 กรมการปกครอง, 2539. 
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ, สํานักงาน. รายงานการดาํเนินงาน 
  ปองกันยาเสพติด ประจําป 2545. เชียงใหม : 2545. (อัดสําเนา) 
คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด, สํานักงาน.  เรียนรูเร่ืองยาเสพติดชีวิตปลอดภยั.   
 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2542. 
ชาญ  ชุมบุญชู. การปองกันการติดยาเสพตดิในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : วิทยานพินธการศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2526. 
ชํานาญ  วรรลยางกูร. นโยบายของรัฐในการแกไขปญหาเด็กใชยาเสพตดิ : ศึกษาเฉพาะกรณีของ 
 เด็กวัยรุนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม.  เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ   
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538. 
ณรงค  สุปนะเจริญ. การปองกันและแกไขปญหาการติดสารเสพติดในกลุมนักเรียน  กรณีศึกษา 
 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา. เชียงใหม : การคนควา 
 แบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  
 2541. 
ทวีวรรณ  ลีระพันธ. ความรู  ทัศนคติและการปฏิบตัิเก่ียวกับสิ่งเสพติดใหโทษของนักเรียน 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2525. 
ทศพร  ภูมิคํา. การปองกันยาเสพติด.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2542. 
ทิชากร  กัณหะ. แนวทางปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตการศึกษา 6. เชียงใหม :  
  วิทยานพินธการศึกษามหาบณัฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540. 
นงคราญ  ณรงคศักดิ.์  นโยบายการปองกันปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนในสถานศึกษา กระทรวง 

 ศึกษาธิการ  (พ.ศ.2540-2544).  เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต      
……บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, 2541. 

บัวจันทร  สุวฒันานันท. สภาพการบริหารปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย.   
 เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 

ประไพศรี  ซอนกล่ิน  และคณะ.  การปองกันและควบคุมการใชสารเสพติดในนักเรียนท่ีมี 
    พฤติกรรมท่ีเปนปญหาในโรงเรียนมัธยม 6  แหง  จังหวดัเชียงใหม  พ.ศ.2530. 
    (รายงานการวจิัย). เชียงใหม : คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2532. 
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ประสานงานกอง, ศูนยองคการภาคเอกชนตอตานยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ. คูมือการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด.  
 กรุงเทพฯ : วศิิษฎสิน, 2538. 
ปวีณา  ศรีบูรณ.  สภาพและปญหาการดําเนินงานปองกนัยาเสพตดิในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกดั 

 กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :  
 วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด, สํานักงาน.  แนวทางการดําเนินงานปองกนัและแกไขปญหา 
 ยาเสพติด.  กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2542. 
ปจฉิมา  พิตรสาธร. สภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา   

 สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต.  กรุงเทพฯ : วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 

พงษศักดิ์  สวางผล. โครงการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพติดในโครงการพัฒนาดอยตงุ.   
 เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538. 

พรศรี  พัฒนพงศ.  ปจจัยท่ีสนับสนุนและทีเ่ปนอุปสรรคตอการปฏบิัตงิานปองกนัและปราบปราม 
 ยาเสพตดิในสถานศึกษา. เชียงใหม : วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2520. 
พินิจ  ธรรมแกว.  แนวทางการใชกิจกรรมลูกเสือเปนเคร่ืองมือในการปองปรามการใชยาบาของ 

นักเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม : วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2545. 

ยุมลวรรณ  ประมาญรัฐการ. ตัวแบบสมฎุฐานการใชยาหรือสิ่งเสพตดิในวัยรุน : ทดสอบเฉพาะ 
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายสามญั  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี.  (“เอกสาร 
 สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 4”  ศูนยสัมมนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช),  
 นนทบุรี :  2532. 

รัศมี  วิศทเวทย. การปองกันและแกไขปญหาสารระเหยในกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ : สํานักงาน 
 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2537. 

ลาดทองใบ  ภอูภิรมย.  บทบาทของครอบครัวในการปองกันการตดิยาเสพยตดิ.  สถาบนัวจิัย 
       พฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, กรุงเทพฯ : 2530.   
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วิทย  เทีย่งบูรณธรรม.  ตํารายาเสพตดิ.  กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส, 2531. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. การตรวจราชการตามนโยบายและจุดเนนพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ   

 ประจําปงบประมาณ 2545. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2539. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. แนวดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของกระทรวง 
 ศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2525. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. แนวทางการปฏิบัตงิานเพื่อการปองกันปญหาสิง่เสพติดใหโทษใน 
                 สถานศึกษา  (ปปส.ศธ.). กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2544.  
ศึกษาธิการ, กระทรวง. แผนปองกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2540 - 2544).   

 กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2539. 
เศรษฐา  เศรษฐีธร. บทบาทของผูนําองคการชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาด 

 ของยาเสพติดบนพื้นท่ีสงู : ศึกษาเฉพาะกรณีบานหนองหอยเกา  อําเภอแมริม   
 จังหวัดเชียงใหม.  เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2541. 
สมจิต  ภาติกร  และคณะ. มูลเหตุจูงใจเสพสารใหโทษและสารเสพติดของเด็กวัยรุน  อําเภอเมือง   

 จังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2527. 

สามารถ  สิทธิสาร. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพตดิของเด็กและเยาวชน         
 ในจังหวัดเชยีงใหม  เชียงราย  ลําปาง.  เชียงใหม : การคนควาแบบอิสระ  
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บณัฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538. 
สารวัตรนักเรยีน, กอง กรมพลศึกษา. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชยาเสพติดในกลุมนกัเรียนไทย.   
         กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2536. 
สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย. ความหมายของยาเสพติด.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2540. 
สุรเดช  วงศบา.  มูลเหตุการติดยาใหโทษของนักเรียนและวิธีการปองกนัตามทัศนะของผูบริหาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษา  ในเขตภาคเหนือ.  กรุงเทพฯ : วทิยานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2524. 

เสริน  ปุณณะหิตานนท.  ทัศนคติของเยาวชนไทยที่มีตอยาเสพติดและการประเมินเกี่ยวกับ 
 ประสิทธิผลของวิธีการปองกันและใหการศึกษา. กรุงเทพฯ : วิทยานพินธ 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521. 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

  
 

87 
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