
70 
 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. (2551). รายงานประจ าปี 2551. กรุงเทพฯ: ส านกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 

กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์. (2537,ตุลาคม). “ความตระหนกัในส่ิงแวดลอ้ม”. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2 (9): 39-43. 

กุลวดี  ราชภกัดี. (2545). ความตระหนักและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษาในหอพักสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์.วิทยาศาสตร-
มหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป). บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้-
คุณทหารลาดกระบงั. 

กุลวดี  สุกหล า. (2550). ความตระหนักต่อปัญหาเร่ืองน ้า ค่านิยมการอนุรักษ์น ้าและพฤติกรรมการ
ใช้น ้าของชุมชนริมน ้าแม่กลอง จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(สังคมเพื่อการพฒันา). บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง. 

ชวรัตน์  เชิดชยั. (2527). ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัส่ือสารมวลชน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ชวาล  แพรัตกุล. (2526). เทคนิคการวดัผล. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์. (2541). เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการของเสียเพื่อการ

พฒันาแบบยัง่ยนื. กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
ทนงศกัด์ิ  ประสบกิตติคุณ. (2534). การประเมินค่าความตระหนักในปัญหาส่ิงแวดล้อมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดตราด. วิทยานิพนธ์. ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์-การสอน). บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

เ ท ศบ า ลนครพิ ษ ณุ โล ก  “เ มื อ ง แ ห่ ง ก า ร รี ไ ซ เ คิ ล ”.  ( ร ะบบออนไล น์ ) .  แห ล่ ง ท่ี ม า 
www.greenworld.or.th/greenworld/local/668 (วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553).  

ธนพร  เล่ือนประไพ. (2547). ความรู้และความตระหนักต่อการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดจาก
ครัวเรือนของแม่บ้าน ชุมชนบ้านเด่นสามัคคีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. 
การค้นคว้าแบบอิสระ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการมนุษย์กับ
ส่ิงแวดลอ้ม. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ธนภรณ์  พรหมมูล และคณะ. (2546). ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ของประชาชน (กรณศึีกษาชุมชนที่มีการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก). การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยันเรศวร. 

http://www.greenworld.or.th/greenworld/local/668


71 
 

นฤมล  ธนญัชยั. (2548). ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของนักเรียน
จากครอบครัวเกษตรกรในอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่. การค้นควา้แบบอิสระ.  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม. บณัฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

บณัฑิต  จุฬาศยั. (2528, มิถุนายน - กรกฎาคม). “เยาวชน ผูก้  าหนดสภาวะแวดลอ้มในทศวรรษ
หนา้”. จุลสารสภาวะแวดล้อม. 

ปรมะ สตะเวทิน. (2538). หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนภาพพิมพ.์ 
ประภาเพญ็  สุวรรณ. (2520). การวดัการเปลีย่นแปลงและพฤติกรรมอนามัย. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันา-

พานิช. 
ประสาท  อิสระปรีดา. (2533). จิตวทิยาการเรียนรู้กบัการสอน. กรุงเทพฯ: กราฟฟิกส์อาร์ต. 
ปริณภา จิตราภณัฑ.์ (2547). นโยบายภาษีส่ิงแวดล้อมทีม่ีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย, 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ปรีดา  แยม้เจริญวงศ.์ (2531). การจัดการขยะมูลฝอย. ขอนแก่น: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 

คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
พณิชชา  สมฤทธ์ิ. (2547). การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในหมู่บ้านเร่งรัดพฒันาจังหวดั

ล าปาง กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองละคร. การค้นควา้แบบอิสระ. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

พชัรีภรณ์  เคยนิยม. (2545). ปัจจัยที่มีต่อความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของ
มัคคุเทศก์ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์. ศึกษาศาตรมหาบณัฑิต (นโยบายและการ
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม). บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกริก. 

พิชยา  แกว้ขาว. (2547).  การจัดการขยะฐานศูนย์ที่เทศบาลต าบลปริก. (ระบบออนไลน์). แหล่งท่ีมา 
http://www.codi.or.th/webcodi/index.php?option=com_content&task=view&id=1675&
Itemid=2  (วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553). 

เพญ็จนัทร์  ธาตุไพบูลย.์ (2546). ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสุขภาพ
และส่ิงแวดล้อมจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จังหวัด
จันทบุรี. วิทยานิพนธ์. วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์). บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 
 

http://www.codi.or.th/webcodi/index.php?option=com_content&task=view&id=1675&Itemid=2
http://www.codi.or.th/webcodi/index.php?option=com_content&task=view&id=1675&Itemid=2


72 
 

ไพวรรณ  ธรรมวิฐาน. (2544). ความตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
สามัญศึกษา จังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์. ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์
ศึกษา). บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ภคพร  ช้อนทอง. (2551). การปฏิบัติงานด้านกายภาพและพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร
กรณี ศึกษา  30 ห มู่ บ้ านในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล .  วิทยานิพนธ์ .
เคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ภิญญาภรณ์  เพ็ญพินนัท์. (2544). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ .วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ).             
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

มนสั  สุวรรณ. (2549). การจัดการส่ิงแวดล้อม: หลกัการและแนวคิด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2545). เอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ชุดวิชา 

20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9-15.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2545). เอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ชุดวิชา 
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9 -15. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

มูลนิธิสุขภาพไทย. (2553). รายงานสาธารณสุขไทย ปี2552-2553. ระบบออนไลน์). แหล่งท่ีมา 
http://www.thaihof.org/main/library/detail/2116 (วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553). 

ร่วมศกัด์ิ  ยะใหม่วงศ์. (2543). ความรู้และความตระหนักที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ประจ าสถานีอนามัย จังหวัดน่าน การค้นคว้าแบบอิสระ.             
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม. บณัฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

วชิยั  วงษใ์หญ่. (2535). พฒันาหลกัสูตรแบบครบวงจร. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 
วชิยั ลกัษณ์รุจิ. (2541). การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือน กรณีชุมชนบ้านหลวย 

เทศบาลเมืองล าพูน. การคน้ควา้แบบอิสระ. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

 

http://www.thaihof.org/main/library/detail/2116


73 
 

วิลาวลัย ์ ตั้งสัตยาธิษฐาน.(2551). ความรู้ และความเข้าใจของประชาชนต่อการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ในครัวเรือน เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก: กรณีบ้านหนองอึ่ง ต าบลเวียง 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระ. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม. บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สดุดี  งามภูพนัธ์. (2542). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความตระหนักต่อ
ปัญหาส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกม
ส่ิงแวดล้อมประกอบการเรียนการสอนตามคู่มือครู. ปริญญานิพนธ์. ศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต (การมธัยมศึกษา). บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

สถิต  วงศส์วรรค.์ (2525). จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: บ ารุงสาส์น. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ( 2549). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  9 .  ( ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ) .  แ ห ล่ ง ท่ี ม า 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=91 (วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553). 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  1 1 .  ( ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ) .  แ ห ล่ ง ท่ี ม า 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=395 (วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553). 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2546). การพัฒนาเศรษฐกิจ 
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ใ น บ ริ บ ท ข อ ง ไ ท ย .  ( ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ) .  แ ห ล่ ง ท่ี ม า 
www.nesdb.go.th/portals/0/tasks/endure/.../04_2.doc   

ส านกังานนิติบุคคลหมู่บา้นขวญัเวียง. (2553). เอกสารข้อมูลพืน้ฐานหมู่บ้านขวัญเวียง. เชียงใหม่: 
เอกสารอดัส าเนา. 

สุชาดา  ศิริลน้. (2540). ความตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ
ส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 5. วิทยานิพนธ์. ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์-การ
สอน). บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุธาสิณี  อินทร์ผกู. (2548). ความตระหนักในปัญหาการจัดการมูลฝอยกับพฤติกรรมการน ามูลฝอย
แห้งกลับมาใช้ซ ้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง . การค้นควา้แบบอิสระ. 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม. บณัฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สุรางค ์ โควต้ระกลู. (2541). จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=91
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=395


74 
 

เสน่ห์  พบพาน. (2538). ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมของประชาชน 
อ าเภอนครหลวง ศึกษาเฉพาะกรณีกิจการอุตสาหกรรมในเขตกสิกรรม. วิทยานิพนธ์.
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ส่ิงแวดลอ้ม). บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล. 

เสาวลกัษณ์  ศรีบุญเรือง. (2542). ความตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ต่อส่ิงแวดล้อม ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 9. 
วิทยานิพนธ์. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา ). บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

อดิศักด์ิ  ทองไข่มุกต์ และคนอ่ืนๆ. (2545). การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล. กรุงเทพฯ :  
ศูนย์วิ จัย และ ฝึกอบรมด้ าน ส่ิ งแวดล้อม .  กรม ส่ ง เส ริม คุณภาพ ส่ิ งแวดล้อม
กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม. 

อจัฉรีย ์ จนัทลกัขณา. (2542). หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

Atkin, Charles K. 1973. Anticipated Communication and Mass Media Information Seeking. 
New York: Free Press. 

Bloom, B.S. et al. (1971).Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student  
Learning. New York: McGraw-Hill. 

Chung S.S. and Poon C.S. (1994). “Hong Kong Citizens’ Attitude Towards Waste Recycling and 
Waste Minimization Measures”. Resources, Conservation and Recycling. 

Elihu Katz and Paul F.Lazarsfeld. (1955). Personal Influence. New York: The Free Press. 
Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw – Hill Book Company. 
Josep T.Klapper. (1967). The Effect of Mass Communication. New York: The Free Press 
Katz, E. & Lazarsfeld, P. F.  (1955).  Personal influence : The part played by people  

in the flow  of mass communication.  Illinois: The Free Press. 
Krathwohl, D.R.et al. (1973). Taxonomy of Education Objective : The Classification of 

Education Goals. Hand Book 2, Affective Domain. New York: Daved Makay. 
Mc Combs, Maxwell E. and Becker, Lee B. (1979). Using Mass Communication Theory.  

N.J: Press 
Piaget, J. (1970). Science of Education and the Psychology of the Child. New York:  

Orion Press. 



75 
 

Rogers, Everett M. and Shoemaker F. Floyd. (1971). Communication of Innovation: A Cross-
Cultural Approach. 2nd edition. New York: Free Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


