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แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด
The Guidelines for Participation Promotion of Network Party in Administration of
Non-Formal and Informal Education in Roi Et Province
สุวิมล รัฐวร*
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาความตองการจําเปนของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษา
ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดรอยเอ็ด และ 2) เสนอแนวทางการสงเสริม
การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของ กศน.จังหวัดรอยเอ็ด การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 กลุมตัวอยาง
คือ ภาคีเครือขาย 360 คน และระยะที่ 2 ผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ, หัวหนา กศน.ตําบล และภาคีเครือขาย
รวม 8 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ไดคา IOC มีคาตั้งแต 0.6–1.00 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานสภาพปจจุบัน
.958 และสภาพที่คาดหวัง .961 และแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน PNIModified ,PNI และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา
ระยะที่ 1 ความตองการจําเปนของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของ กศน.จังหวัดรอยเอ็ด
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการติดตามและประเมินผล ดานการจัดการเรียนรู ดานการวางแผน และดานการรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน
ระยะที่ 2 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของ กศน.จังหวัด รอยเอ็ด คือ
จัดใหมีการรวมวางแผนรวมกัน เชิญผูนําชุมชนเขารวมประชุมและแตงตั้งเปนคณะกรรมการรวม กําหนดแผนงานและโครงการ
ที่สอดคลองกับความเปนไปไดเพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ใหเปนระบบที่ชัดเจน แตงตั้งบุคลากร
ฝายติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับภาคีเครือขายที่มีบทบาทเปนคณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผล มอบรางวัลและยกยองชมเชยหรือประกาศเกียรติคุณแกคณะทํางานจากภาคีเครือขายอยางเปนรูปธรรม และเผยแพร
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบอยางทั่วถึง
Abstract
The purpose of this research were ; 1) to study Need Assessment for Participation of network party
in administration of non-formal and informal education in Roi Et Province. and 2) suggestion the guidelines
for Participation Promotion of network party in administration of non-formal and informal education
in Roi Et Province. The research is divided into 2 phases. Phase 1 the samples were 360 subjects.
And phase 2 the contributor is Director of network party in administration of non-formal and informal
education ,director Sub-district Non-formal and Informal Education Centre and network party total 8 subjects.
The research instruments were a questionnaire and a semi structured interview. Data were analyzed by
percentage, mean, standard deviation, priority needs index PNIModified ,PNI and content analysis. The findings
were as follows:
Phase 1 according priority needs index most necessary needs monitoring and evaluation, learning
management, planning, and responsibility for performance
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Phase 2 the guidelines for Participation Promotion of network party in administration of non-formal
and informal education in Roi Et Province were plan, share, and comment on the approval and approval
of projects. Find out the needs of people in the community. To get the information needs. Used to determine
the operating guidelines. The system is clear to be the information to improve the operations of Sub-district
Non-formal and Informal Education Centre and Organize a meeting to clarify that the network members see
the importance of educational supervision using materials. Modern and effective tracking and evaluation.
The results of the evaluation should be presented to publics.
คําสําคัญ : แนวทาง, การมีสวนรวม, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Keywords : Guidelines, Participation, Non-formal and informal Education
บทนํา
การจัดการศึกษามีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ โดยคาดหวังวาคนจะพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่นและประเทศ
ใหเจริญกาวหนาไดในที่สุด การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยวิธีการ
ถายทอด การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนา การสรางองคความรู และการจัดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545 : 2) การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหสมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูแ ละคุณธรรม มีวัฒ นธรรมในการดําเนินชีวิต และสามารถอยู รวมกันอยางมีค วามสุข
ทั้งนี้การศึกษามี 3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยมีวัตถุประสงคเพื่อเติมเต็มผูขาดโอกาสและพลาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงสานตอโอกาส
การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545 : 5-6) ดังปรากฏ ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 8 และมาตรา 9 มีเนื้อหาที่สําคัญอยางนอย
2 เรื่อง คือ การจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยรวมกันสงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถอยูรวมกันในสังคม
หลักการจัดการศึกษานอกระบบ ยึดหลักการและความมุงหมายโดยภาพรวมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ควบคูกับหลักการการศึกษานอกระบบ หลักความเสมอภาค การมีสวนรวมในความรับผิดชอบ กระบวนการเรียนรู ความหลากหลาย
ความยืดหยุน การบูรณาการ การกระจายอํานาจ เพื่อใหการศึกษานอกระบบเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ความเชื่อพื้นฐาน
ของการจั ด การศึ ก ษานอกระบบ เป น ความเชื่ อ ที่ แ สดงจุ ด ยื น อย า งชั ด เจนว า การศึ ก ษาอาจเกิ ด ขึ้ น ได ทุ ก หนทุ กแห ง
ไมเฉพาะในโรงเรียนเทานั้น การศึกษานอกระบบอาจพิจารณาได 2 มิติ คือ มิติที่ 1 เปนการศึกษาที่จัด ขึ้นนอกเหนือจาก
ที่ จัด ในโรงเรี ย น โดยมี ห ลั กสู ต รวิ ธีการจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผลเช น เดี ย วกั น แต ก็ มี ค วามยื ด หยุ น
สามารถปรับใหเหมาะสมกับสภาพของชุมชน ผูเรียนสามารถนําเนื้อหาจากสภาพแวดลอม หรือความตองการของผูเ รีย น
มากําหนดเปนหลักสูตรก็ได แนวคิดดังกลาวใหความสําคัญกับความเปนมนุษยที่มีเลือดเนื้อ มีชีวิต จิตใจ มีอารมณ มีศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย มีเสรีภาพที่จะเลือกและตัดสินใจ สามารถรับผิดชอบตอสิ่งที่ตนตัดสินใจ เปนมนุษยที่พัฒนาไดดวยตนเอง
มิ ใ ช เ ครื่ องจั กรหรื อผู จํานนที่ จะถู กใครบั ง คั บ ชี้ นําได โดยไม ยิ น ยอม มนุ ษ ย เ ป น ผู ที่ ส ามารถคิ ด เองได สามารถคิ ด เป น
รูจักผิดชอบชั่วดี ประเด็นสําคัญคือ มนุษยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มิใชถูกสอน เมื่อเขาปรารถนาที่จะเรียน ก็จะขวนขวาย
ที่จะเรียน และสามารถเรียนรูไดอยางลึกซึ้งจนนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และชุมชนของตนได
และมิ ติ ที่ 2 เป นการศึ กษาที่ จัด ขึ้ นสําหรั บ ผู ที่ อยู นอกระบบโรงเรี ย น เป นผู ที่ ไ ม ส ามารถเข าถึ ง บริ การที่ โ รงเรี ย นจั ด ใหได
โดยข อจํากั ด ต างๆ ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อง ตลอดจนทางด านร างกาย จิ ต ใจ ที่ สําคั ญ คื อ ส ว นใหญ เ ป น ผู ใ หญ
ซึ่งมีความรูและประสบการณในการใชชีวิตและการทํางานมาระดับหนึ่ง สามารถรับผิดชอบตนเองได การจัดการศึก ษาจึงใช
หลักการสอนผูใหญ (Andragogy) เปนหลักการสําคัญ นั่นก็คือ เปนการจัดการศึกษาที่เนนการมีสวนรวมของผูเ รีย น และ
ครูผูสอนในการวางแผนการเรียนรวมกัน ตองเขาใจเหตุผลของการเรียน มีเปาหมายของการเรียนที่ชัดเจน ผูเรียนสามารถเลือก
วิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได ผูเรียนจึงเปนศูนยกลางของการเรียนรูที่จะรวมตัดสินใจกับกลุมเพื่อนและครูวาจะเรียนอะไร
อยางไร มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนของตนเอง ผูจัดการศึกษาสําหรับผูที่อยูนอกระบบโรงเรียนจะตองเขาใจธรรมชาติ
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จิ ต ใจและอารมณ ข องกลุ ม เป าหมายและจั ด โอกาสให เ รี ย นด วยตนเอง เรี ย นจากของจริ ง เอาความรู แ ละประสบการณ
จากการทํางานมาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูดวย การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ทั้งดานรางกาย ความคิด จิตใจ สติปญญา และสภาพแวดลอม (สํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 2547)
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด ดําเนินงานภายใตนโยบายและ
ยุทธศาสตรการดําเนินการจัดการศึกษา ที่เนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย เพราะการพัฒนางานหรือการแกปญหาใดๆ
ที่ใชวิธีดําเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเปนวัฒนธรรมภายในกลุมคน หนวยงาน หรือองคกรเดียวกัน จะมีลักษณะไมตางจาก
การปดประเทศที่ไมมีการติดตอสื่อสารกับภายนอก การดําเนินงานภายใตกรอบความคิดเดิม อาศัยขอมูลขาวสารที่ไหลเวียน
อยู ภ ายใน ใช ท รั พ ยากรหรื อสิ่ ง อํานวยความสะดวกที่ พ อจะหาได ใ กล มื อ หรื อถ าจะออกแบบใหม ก็ต องใช เ วลานานมาก
จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนางานอยางยิ่งและไมอาจแกปญหาที่ซับซอนได การสราง “เครือขาย” สามารถชวยแกปญหาขางตนได
ดวยการเปดโอกาสใหบุคคลและองคกรไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณกับบุคคลหรือองคกร
ที่อยูนอกหนวยงานของตน ลดความซ้ําซอนในการทํางาน ใหความรวมมือและทํางานในลักษณะที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน
เสมือนการเปดประตูสูโลกภายนอก ความยั่งยืนของเครือขายจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อไดมีการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งกิจกรรมดังกลาวกลายเปนแบบแผน (pattern) ของการกระทําที่สมาชิกของเครือขายยอมรับโดยทั่วกัน การที่จะรักษา
เครือขายไวไดตองมีการกําหนดโครงสรางและตารางกิจกรรมไวใหชัดเจน ทั้งในแงของเวลา ความถี่ และตองเปนกิจกรรมที่นาสนใจ
เพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกใหเขารวมกิจกรรม สัมพันธภาพที่ดีเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในการรักษาเครือขายใหยั่งยืนตอไป
ความสัมพันธที่ดีเปนเสมือนน้ํามันที่คอยหลอลื่นการทํางานรวมกันใหดําเนินไปอยางราบรื่น เมื่อใดที่ส มาชิกของเครือขาย
เกิดความรูสึกบาดหมางไมเขาใจกัน หรือเกิดความขัดแยงระหวางกันโดยหาขอตกลงไมได สัมพันธภาพระหวางสมาชิกก็จะ
เริ่มแตกราว ซึ่งหากไมมีการแกไขอยางทันทวงที ก็จะนําไปสูความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือขายได ดวยเหตุนี้
ผู วิจัย ในฐานะบุ ค ลากรทางการศึ กษาใน สั ง กั ด สํานั กงาน กศน.จั ง หวั ด ร อยเอ็ ด จึ ง สนใจที่ จะศึ กษาความต อ งการจํา เป น
ในการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นั่นคือสภาพปจจุบัน
และสภาพที่คาดหวัง และหาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อใหไดสารสนเทศซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานตามนโยบาย ได
แนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ดและเปนประโยชนตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตองการจําเปนในการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนั้นผูวิจัยจะนําเสนอประชากรและกลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลหลัก ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาความตองการจําเปนของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคีเครือขาย 9 ประเภท
ไดแก ปราชญชาวบาน, ผูนําชุมชน, องคกรปกครองสวนทองถิ่น , ผูนําศาสนา, หนวยงานภาครัฐ , หนวยงานภาคเอกชน,
องคกรเอกชน, องคกรนอกภาครัฐ และบุคคลที่ทําประโยชน ในเขตบริการจังหวัดรอยเอ็ด ใน 20 อําเภอ จํานวน 360 คน
คิดเปนอําเภอละ 18 คน (ภาคีเครือขายประเภทละ 2 คน)
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ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเ ครือขายในการจัด การศึกษาของสํานักงานสง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง หวัดรอยเอ็ดโดยวิธีการสัมภาษณ โดยการสัมภาษณ ผูใหขอมูล หลัก คือ
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 2 คน หัวหนา กศน.ตําบล จํานวน 3 คน และ
ภาคีเครือขายที่ไดรับรางวัลภาคีเครือขายดีเดนประจําป 2558 จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 1 ศึกษาความตองการจําเปนในการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด
1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภั ฏรอยเอ็ดสงถึง
ผู อํานวยการสํานั กงานส ง เสริ ม การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย จั ง หวั ด ร อยเอ็ ด เพื่ อติ ด ต อประสานและ
ขอความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางโดยสงที่ กศน.อําเภอ ทั้ง 20 อําเภอ ใหผูประสานงานของผูวิจัย
ในแตละอําเภอแจกแบบสอบถามใหโดยขอเก็บแบบสอบถามคืนดวยตัวเองภายใน 7 วัน โดยโทรศัพทเตือนลวงหนากอนถึงกําหนด
เก็บแบบสอบถามคืน
3. แบบสอบถามที่ไดรับกลับมานํามาตรวจสอบความถูกตองครบถวนกอนจึงนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
ระยะที่ 2 ผูวิจัยศึกษาแนวทางการสงเสริมมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ดโดยการสัมภาษณ มีขั้นตอน ดังนี้
ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไปยัง
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ใน 3 อําเภอ ในจังหวัดรอยเอ็ดที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อขออนุญาต
สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 8 คน เพื่อใหไดแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด โดยนัดหมายวัน เวลา ไวลวงหนาแลวดําเนินการสัมภาษณตามวันเวลา
กับผูใหสัมภาษณแตละตําบล และสถานที่ที่กําหนด คนละ 30-40 นาที ขึ้นอยูกับวาไดขอมูลครบถวนเพียงพอเมื่อใดและจึงยุติ
การสัมภาษณ ระหวางสัมภาษณผูวิจัยขออนุญาตผูใหขอมูลหลักในการบันทึกเสียงสัมภาษณ และจดบันทึกการสัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูล
แบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ความตองการจําเปนในการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด
1) ตอนที่ 1 ใชวิธีหาความถี่ และรอยละ
2) ตอนที่ 2 หาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) จากนั้นแปลผลคาเฉลี่ย
4) จัดลําดับความสําคัญของขอมูลจากการประเมินความจําเปนตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยอาศัย
ดัชนีจัดเรียงลําดับ Modified Priority Needs Index : PNI modified และคา PNI ซึ่งปรับ ปรุง โดย นงลักษณ วิรัช ชัย และ
สุวิมล วองวานิช (สุวิมล วองวาณิช 2550 : 279) เปนวิธีการหาความแตกตางของสภาพที่ควรจะเปนและสภาพที่เปนอยูแลว
หารดวยสภาพที่เปนอยู ทั้งนี้เพื่อควบคุมขนาดความตองการจําเปนใหอยูในชวงพิสัยที่ไมมากเกินไป
5) แบบสอบถามตอนที่ 3 ใชการวิเคราะหเนื้อหาจากขอเสนอแนะที่กลุมตัวอยางเขียนตอบ
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเ ครือขายในการจัด การศึกษาของสํานักงานสง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด ใน 4 ดานตามกรอบแนวคิดการวิจัย ใชการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) แลวนําเสนอเชิงพรรณนาความ
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ผลการวิจัย
จากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ระยะที่ 1 ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษา
ของสํานั กงานส ง เสริ ม การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย จั ง หวั ด ร อยเอ็ ด โดยรวมมี ค า PNI Modified = 0.1
โดยเรี ย งลําดั บ ด านที่ มี ค าดั ช นี ลําดั บ ความสําคั ญ ของความต องการจําเป นมากที่ สุ ด คื อ ด านการติ ด ตามและประเมิ นผล
รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนรู ดานการวางแผน และดานการรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน ตามลําดับ
ระยะที่ 2 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด
1) ดานการมีสวนรวมวางแผน การนํานโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสง เสริม การศึกษา
นอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย สํานั กงาน กศน.จั ง หวั ด และกศน.อําเภอ โดยมี ค ณะกรรมการ กศน.ตําบล และ
ภาคี เ ครื อข าย เขี ย นแผนไปสู การปฏิ บั ติ เพื่ อการวางแผนร วมคิ ด และแสดงความคิ ด เห็ น ในการให ค วามเห็ น ชอบและ
อนุ มั ติ โครงการตางๆ
2) ดานการมีสวนรวมจัดการเรียนรู หาขอมูลความตองการของภาคีเครือขายแตละสวนวาจะสามารถเขามา
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูและนํามากําหนดแนวทางการดําเนินงานตอไป จัดใหมีกิจกรรมตลอดภาคเรียนและจัดการสอน
อยางเปนระบบ จัดทําหลักสูตรวิชาเลือกตามความตองการของทองถิ่นและเหมาะสมกับความรูความสามารถของภาคีเครือขาย
เพื่อนําภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูไปดูงายยังหนวยงานที่เปนแบบอยางที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
3) ดานการสวนรวมติดตามและประเมินผล แตงตั้งคณะทํางานอยางทางการนับตั้งแตระยะการวางแผน
เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ ใหเปนระบบที่ชัดเจนเพื่อจะไดเปนขอมูลในการปรับปรุง
การดําเนินงานของ กศน. มีการมอบรางวัลและยกยองชมเชยหรือประกาศเกียรติคุณแกคณะทํางานจากภาคีขายในการทําหนาที่
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ กศน.อยางเปนรูปธรรม และเผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบ
อยางทั่วถึง
4) การมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของ กศน.
โดยเนนการมีสวนรวมรับผิดชอบทุกกิจกรรมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนใหมีชองทางการติดตอสื่อสารกับ
ภาคีเครือขายอยางเปดเผยใหภาคีเครือขายและประชาชนทั่วไปเขาถึงขอมูลสาธารณะของ กศน.
อภิปรายผลการวิจัย
ซึ่งผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. สภาพปจจุบันของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย จั ง หวั ด ร อยเอ็ ด โดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะการเข า มามี ส ว นร ว ม
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู การติดตามประเมินผล การวางแผน และการรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของภาคีเครือขาย
ยังไมมีการกําหนดบทบาทสวนรวมที่ชัดเจน ซึ่งใชเปนแนวทางหรือขอปฏิบัติจะมีแคเพียงการเขามามีสวนรวมตามโอกาสที่ กศน.
รองขอหรือเกิดการเขามามีสวนรวมที่ยังไมเทาเทียมกันในแตละภาคสวน เชน บางภาคีเครือขายมีกิจกรรมใหเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาบอยครั้ง แตสําหรับบางภาคีเครือขายมีสวนรวมเพียงแคการรวมวางแผนเทานั้นไมมีสวนรวมตลอดจนครบ
กระบวนการจั ด การศึ กษาร วมกั บ สํานั กงานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด
ซึ่งตามแนวคิดของ นงเยาว ประดา (2548 : 38) ไดกลาววา การมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบาย
การพัฒนาที่กําหนดตองประกอบดวย (1) รวมทําการศึกษา คนควาปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจน
ความตองการของชุมชน (2) รวมคิดหา และสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไข และลดปญหาของชุมชน หรือเพื่อสรางสิ่งใหม
ที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือสนองความตองการของชุมชน และ(3) รวมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อขจัด และแกไขตลอดจนสนองความตองการของชุมชน งานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของจารุวรรณ วงศวุฒิ (2555 : 75)
ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชีย งคํา
จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ วรรณรวี เจริญสุข (2554 : 114) ไดศึกษาเรื่อง
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญญาภา ตอมคํา (2556 : 91)
ซึ่งไดศึกษาเรื่องสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคีเครือขาย สังกัดศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีการปฏิบั ติ
อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ดานการมีสวนรวมในการยอมรับ
ผลประโยชนและความเสี่ยง และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ทั้งนี้ก็อาจจะเปนเพราะลักษณะบริบทที่แตกตางกันและ
การดําเนินงานของ กศน.อําเภอเมืองพะเยา นาจะมีผลการดําเนินงานที่ดี มีระบบประเมินที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ใหความสําคัญ
กับการติดตามประเมินผล ใหความสําคัญกับภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ กศน. ในทุกดาน
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ดานการรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดใน 4 ดาน คาเฉลี่ยโดยรวม
อยู ใ นระดั บ ปานกลาง อาจเป น เพราะว า ภาคี เ ครื อ ข า ยอาจขาดแรงจู ง ใจในการมี ส ว นร ว มในการร ว มรั บ ผิ ด ชอบต อ
ผลการดําเนินงาน สงผลใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา ขอบกพรองในการจัดการศึกษาของ กศน. ขาดความตอเนื่องสม่ําเสมอ
และขาดความรวมมือ ดังที่หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551 : 47)
กลาววา ความรวมมือ หมายถึง ความเต็มใจของ แตละคนในการช วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนําไปสูเปาหมายความรวมมือ
จะเป น การที่ ฝ า ยหนึ่ ง เป น “เจ า ของหรื อ เจ า ภาพ” งานหรื อ กิ จ กรรมนั้ น ๆ แล ว ขอให ฝ า ยอื่ น เข า มาร ว ม มี ลั ก ษณะ
เกิดขึ้นเปนครั้งๆ ไป ไมมุงความตอเนื่องและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารวมกิจกรรม แตมุงใหกิจกรรมนั้นๆ แลวเสร็จ
ตามความตองการของฝายเจาของงาน ซึ่งในประเด็นนี้ภาคีเครือขายอาจจะยังไมมีความรูสึกวาตนตองเปนเจาภาพในการลงมือ
แกไขปญหาในการจัดการศึกษาของ กศน. แต กศน. ตางหาก คือเจาภาพจริงๆ ซึ่ง กศน. ควรนําแนวคิดของ ธีระพงษ แกวหาวงษ
(2544 : 64) มาปรับใช ซึ่งอธิบายวา เครือขายความรวมมือนี้จะทําใหมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมและองคกรหรือกลุมคน
ที่ เ ข าร วมพั ฒ นา เครื อข ายความร วมมื อที่ เ กิ ด ขึ้ นนี้ จะก อให เ กิ ด อํานาจต อรองและการพั ฒ นากิ จกรรมสาธารณะมากขึ้ น
มีการประมวลความคิด การตัดสินใจและนิยามสถานการณปญหา หรือกําหนดกฎเกณฑการพัฒนารวมกัน อีกทั้งมีการพบปะ
และสนทนากับ “คนแปลกหนา” เพื่อดึงเอาประสบการณ แนวรวมและทรัพยากรเพื่อประสานผลประโยชน เครือขายความรวมมือนี้
จะสงเสริมใหชุมชนเปน “ชุมชนแหงการเรียนรู” ที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและเกิดสานึกร วมในความเปนชุมชนทองถิ่น
และสํานึกสาธารณะเพื่อสังคมโดยรวม
2. สภาพที่คาดหวังของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ภาคีเครือขายมีค วามคาดหวัง วา
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง หวัด รอยเอ็ด จะสง เสริม และเปด โอกาสใหภ าคีเ ครือ
ไดมีสวนรวมในการศึกษามากขึ้นกวาในสภาพปจจุบัน อันจะทําใหเกิดผลดีตอการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยและเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางสูงสุด ตามหลักการที่ไดระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2545) ที่ เ น น ให มี ก ารเป ด โอกาสให ทุ ก คนมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ เ ท า เที ย มกั น ในการมี ส ว นร ว ม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดมความคิดเห็น ระดมทรัพยากรบุคคล ปรึกษา หารือ และรวมติดตามประเมินผลในเรื่องตางๆ
ของประเทศ โดยขอมูลขาวสารที่เขาถึงไดดวยการศึกษาโดยวิธีการตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 3) ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎาพร ขันติวรพันธ (2555 : 70) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒ นา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวาความคาดหวัง ในภาพรวมทุกดาน
อยูในระดับมาก คือ ดานความรวมมือ ดานการทํางานรวมกัน ดานการประเมินผล ดานการประสานงาน และดานการวางแผน
ทั้งนี้ความคาดหวังตอการมีสวนรวมดานการติดตามและประเมินผล มีคาเฉลี่ย สูง สุด โดยรวมอยูใ นระดับ มาก
ที่เปนเชนนี้เพราะวาภาคีเครือขายมีความคาดหวังในการที่จะเขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานั กงานส ง เสริ ม การศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด รวมทั้ ง มี ส ว นร ว มในการเผยแพร
ผลการจัดการเรียนรูของ กศน. ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลจะไดนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ กศน.
การติดตามประเมินผลเปนการสะทอนการดําเนินงานโครงการกิจกรรม วาโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค มีความคุมคา
กับงบประมาณที่ตั้งไวหรือไม และแสดงใหเห็นคุณภาพของโครงการ ดังที่ อรุณี เวียงแสง และคณะ (2548 : 18) ไดกลาววา
การประเมินผลแบบมีสวนรวมในมุมมองของงานพัฒนาชุมชน คือ “การศึกษาวาการดําเนิน โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการหรือไม ภายใตเงื่อนไข ปจจัย หากจะดําเนินการตอไปนาจะทําอยางไรบาง”การประเมินผล จึงมุงเนนเพื่อใหเห็นวา
โครงงานพัฒนาไดดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม และการแสดงใหเห็นคุณภาพของโครงงาน ผลการวิจัยครั้งนี้
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สอดคลองกับ ธานี สุวรรณไตรย (2558 : 115) ไดศึกษาเรื่อง ความคาดหวังที่มีตอกระบวนการขั บเคลื่อนการจัดทําบริการ
สาธารณะแนวใหมในชุมชน : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคําชะอี ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอ
กระบวนการขับเคลื่อนการจัดทําบริการสาธารณะแนวใหมใ นชุม ชนขององคการบริห ารสวนตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี
จังหวัดมุกดาหาร ภาพรวมอยูในระดับสูง ซึ่งดานการตรวจสอบไดมีระดับความคาดหวังของประชาชนมากที่สุด
3. คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน ของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด พบวา ดานการติดตามประเมินผล มีความสําคัญ
ของความตองการจําเปนสูงที่สุด สามารถอธิบายไดวา ในปจจุบันภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคีเครือขาย ไดใหความสําคัญ
กับการติดตามและประเมินผล เนื่องจากวาในการดําเนินการโครงการกิจกรรมตางๆ นั้นจะตองทราบวาสิ่ง ที่ดําเนินการนั้น
มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด และเมื่อดําเนินการไปแลวพบปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัดหรือไม
ตอบสนองความตอการเพียงใด ควรดําเนินการตอไปหรือควรปรับปรุง หรือควรยุติโ ดยลม เลิกโครงการนั้นเสีย ซึ่ง เทากับ
เปนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่กําลังดําเนินการหรือดําเนินการไปแลว ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะถูกนําไปใชในการปรับปรุง
แกไข การขยายขอบเขต หรือยุติโ ครงการ ดัง นั้น ในการติด ตามและประเมินผลจึง จําเปนตองไดรับ ขอมูล ที่ห ลากหลาย
จากผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย (สุ วิ ม ล ติ ร กานั น ท 2550 : 1) ซึ่ ง ในการจั ด การศึ ก ษาของ กศน. ถื อ ได ว า ภาคี เ ครื อ ข า ย
มีความสําคัญอยางมากที่ตองเขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลทั้งในลักษณะของการเขารวมตัดสินใจ รวมใหขอมูล
รวมวินิจฉัยการดําเนินงาน แตจากผลวิจัยครั้งนี้ ภาคีเครือขายมีความตองการเขามามีสวนรวมในการรวมปฏิบัติงานการติดตาม
และประเมิ น ผลอย า งมาก แต ใ นทางปฏิ บั ติ ภ าคี เ ครื อ ข า ยยั ง มี ส ว นร ว มให ใ นการปฏิ บั ติ ง านการติ ด ตามประเมิ น ผล
อยูในระดับปานกลาง
4. แนวทางการส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ กศน. จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด นํา เสนอใน 4 ด า น
โดยดานการติดตามและประเมินผล เปนดานที่มีความตองการจําเปนสูง สุด พบวา มีแ นวทางการสง เสริม คือ ควรแตง ตั้ง
คณะทํางานอยางทางการนับตั้งแตระยะการวางแผน เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ
ใหเปนระบบที่ชัดเจน เพื่อจะไดเปนขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานของ กศน. มีแผนงานในการกระตุนเตือนคณะทํางาน
ฝายติดตามและประเมินผลใหติดตามและประเมินผลทุกกิจกรรมอยางตอเนื่องโดยจัดเปนปฏิทินการทํางานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุน
การทํางานใหมีความสะดวกราบรื่น จัดประชุมชี้แจงเพื่อใหภาคีเครือขายโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการฝายติ ดตามและ
ประเมิ นผลเห็ นความสําคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ นผล อธิ บ ายถึ ง ความจําเป นที่ ต องมี การติ ด ตามและประเมิ น ผล
อย างต อเนื่ องเพื่ อให ภ าคี เ ครื อข ายเข าใจและเห็ นความสําคั ญ ในบทบาทของตนเองแต ง ตั้ ง ให ผู นํา เครื อ ข า ยมี ส ว นร ว ม
ในการติ ด ตามประเมิ นผล และมี การมอบรางวั ล และยกย องชมเชยหรื อประกาศเกี ย รติ คุ ณแก ค ณะทํางานจากภาคี ข าย
ในการทําหนาที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ กศน.อยางเปนรูปธรรม และเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหสาธารณชนทราบอยางทั่วถึง ซึ่งหากมีการดําเนินการตามแนวทางนี้แลวก็จะสงผลใหภาคีเครือขายรับรูและเขาใจบทบาท
ตัวเองชัดเจนขึ้น ในเรื่องการวางแผน ปฏิทินการทํางาน ความรูความเขาใจเรื่องการติดตามและประเมิน การใหความสําคัญกับ
ภาคีเครือขายอยางจริงใจ รวมถึงการมอบรางวัล การยกยองชมเชย และการมอบประกาศเกียรติคุณ เพราะเมื่อภาคีเครือขาย
มีความเขาใจในระบบการทํางานของ กศน. ในขั้นตอนตางๆ มองเห็นวา กศน. ใหความสําคัญกับภาคีเครือขายในการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลใหภาคีเครือขายมีความสนใจและตั้งใจที่จะเขารวมปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลของ กศน. มากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1. จากการศึกษาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ดพบวา สภาพปจจุบันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานการรวมรับผิดชอบ
ตอการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่น สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด
จึงควรเปดโอกาสและสงเสริมใหภาคีเครือขายไดมีโอกาสรับผิดชอบตอการดําเนินงานอยางชัดเจนและตอเนื่อง อาจใชการจูงใจ
ในรูปแบบตางๆ หรือสรางบรรยากาศแหงความไววางใจและยอมรับนับถือกันใหมากขึ้น มีการแตงตั้งอยางเปนทางการและ
ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผน
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1.2 จากการศึกษาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย จั ง หวั ด ร อยเอ็ ด สภาพที่ ค าดหวั ง ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก โดยด านที่ มี ค าเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ดานการติดตามและประเมินผล อีกทั้งเปนดานที่มีความตองการจําเปนสูงสุดอยูในลําดับที่ 1 ดังนั้น สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด จึงควรเปดโอกาสและแตงตั้งใหภาคีเครือขายมีสวนรวมติด ตามและ
ประเมินผล อยางเหมาะสมและชัดเจน ในรูปแบบของการพูด/สื่อสาร ใหภาคีเครือขายตระหนักถึงความจําเปน การกําหนดปฏิทิน
และดําเนินการอยางจริงจังตามที่กําหนดตามแนวทางที่ไดนําเสนอ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึ กษาการมี ส วนร วมของภาคี เ ครื อข ายในการจั ด การศึ กษาด านการติ ด ตามและประเมิ นผลในพื้ น ที่
ประสบผลสําเร็จดานนี้เพื่อนํามาปรับใชใน กศน.จังหวัดรอยเอ็ด
2.2 ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล เพื่อใหเกิดชุดความรูการมีสวนรวม ที่เปนตนแบบหรือบทเรียน
ในการดําเนินงานจัดการศึกษาของ กศน.ตอไป
2.3 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ในการติดตามและประเมินผล เพื่อบริ หารจัดการ
ปจจัยดังกลาว
2.4 ควรมี การศึ กษาป ญ หาและอุ ป สรรคในการมี ส วนร วมของภาคี เ ครื อข ายในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ นํา มาสู
การแกไขปญหาใหตรงตามสภาพความเปนจริง
2.5 ควรนําแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายไปปฏิบัติในพื้นที่นํารองใน กศน.จังหวัดรอยเอ็ด
แลวติดตามประเมินผลการนําไปใชจัดทําเปนรายวิจัยตอไป
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