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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมและสภาพปัจจุบัน 2) พัฒนารูปแบบ 3)
ทดลองใช้และประเมินรูปแบบ และ 4) นำเสนอรูปแบบ การวิจัยมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ศึกษา
สภาพการมีส่วนร่วมและสภาพปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ภาคีเครือข่าย โดยใช้แบบสอบถาม ขั้นที่ 2 พัฒนา
รูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ขั้นที่ 3 ทดลองใช้และประเมินรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้คู่มือการใช้รูปแบบ และแบบสอบถาม และขั้นที่ 4 นำเสนอรูปแบบ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพ
ปัจจุบันการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การ
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พบว่า รูปแบบ มี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย
แนวคิด หลักการ และวัตถุประสงค์ ส่วนที่ 2 เนื้อหา ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) การ
พัฒนาผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสำเร็จ 3)
การทดลองใช้และประเมินรูปแบบ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม นำไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 4) รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
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Abstract
The research aims to 1) study participation and current conditions, 2) develop a model,
3) test and evaluate a model, and 4) present a model. The research consisted of four steps:
Step 1 studied participation and current conditions. The sample group is network partners. by
using a questionnaire Step 2 Develop a model by qualified persons by using the interview form Step
3 Try and Evaluate the Pattern sample group be qualified by using the model manual and
questionnaire and the fourth step is to present the form of information providers, namely
experts. using group discussion issues the data were analyzed using basic statistics such as
mean, standard deviation. and analyze the content
The results showed that 1) Condition of participation of network partners Overall,
it's at a moderate level. Current status of educational institutions White is free from drugs
and evil. Overall, it's at a high level. 2) The development of the model of participation of network
partners found that the model has 3 parts: Part 1, the introduction part consists of concepts,
principles and objectives; 2) The development of learners according to the drug-free and
abuse-free white school project, part 3 , conditions of success, 3 ) the experiment and
model assessment found that the model was appropriate. practical and benefit the
participation of network partners 4) Form of participation of network partners called “PDIBE
MODEL”
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