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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
กระบวนการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดถึงวิธีการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้การด าเนินโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมองว่าเป็นนโยบายที่ดี  
ช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน การเพิ่มรายได้ การสร้างงานให้แก่ภาคประชาชน การด าเนินนโยบายต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐต้องท าความเข้าใจหรือสื่อสารให้ความรู้แก่
ประชาชน และเป็นการสร้างระบอบประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็น ความร่วมมือกันในการ
น านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ ด้านกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ และใช้การการจูงใจจากผู้น ามาสร้าง
ให้เกิดแรงกระตุ้นในการลงมือท างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ด้านปัญหาและอุปสรรค สมาชิกกองทุนยัง
ขาดจิตส านึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของกองทุน มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกองทุนค่อนข้างน้อย 
และยังขาดอุปกรณแ์ละเครื่องมือ และทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ส าหรับข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัย มีดังนี้ (1) ควรปลูกจิตส านึกให้กับสมาชิกให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกองทุน มีวินัยต่อ
กองทุน มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน โดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ (2) รัฐหรือ
หน่วยงานต้องท าความเข้าใจ แนวทาง วัตถุประสงค์ของกองทุน ให้เข้าใจอย่างชัดเจน  
 

ค าส าคัญ: กองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติ  
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
  

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ือง การน านโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองไปปฏิบัติภายใต้การด าเนิน
โครงการ  เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ : กรณีศึกษา กองทุนหมูบ่้านหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจระเข้
น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ    
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บทน า 
 นับจากการก าหนดแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1-7 (พ.ศ. 2504 - 2539) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศแบบตะวันตก ทั้งด้านการ 
ขยายตัวเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในตลาดโลก แม้ว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น ใน
ขณะเดียวกันได้ส่งผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งในสังคมจากความแตกต่างและความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมมีค่านิยมการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย เกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึง
การพัฒนากระจุกอยู่เฉพาะพ้ืนที่ในเขตเมือง ไม่เกิดการพัฒนาไปสู่ชนบท เกิดการอพยพปัจจัยการ
ผลิตของชุมชนเฉพาะแรงงาน ซึ่งส่งผลถึงการแยกคนออกจากชุมชน แม้การพัฒนาเศรษฐกิจจะ
บรรลุผลตามความมุ่งหมาย แต่ความส าเร็จดังกล่าวได้น าไปสู่การพัฒนาที่ไม่พึงปรารถนาทางด้าน
สังคม และการพัฒนานั้นอาจจะไม่ยั่งยืน และท าให้เกิดปัญหาในชุมชนหลายประการ ซึ่งรัฐบาลทุกยุค
ทุกสมัยต่างมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชน แต่ก็ยังไม่ลดหรือหมด
ไป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ระบุปัญหานี้ไว้อย่าง
จริงจัง “สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลือล้ า” เป็นเนื้อหาที่
บัญญัติใน หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 รัฐธรรมนูญ 2560 แต่รัฐธรรมนูญอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอ ในการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ความเหลื่อมล้ าจึงถูกหยิบยกเป็นวาระ
แห่งชาติ ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอา
พลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนการ
รวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม กระจายอ านาจและรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้ประชากรที่
มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าที่รัฐบาลมุ่งมั่นในการที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเพื่อยกระดับและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้
ประชาชนในกลุ่มรากหญ้าหรือฐานรากของประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแปรผันอัน
เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศมาอย่างยาวนาน จ าเป็นที่จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
 นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ใช้เป็นมาตรการหนึ่งของการเพ่ิมรายได้ที่ต้องการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาการขาดโอกาสในการลงทุนประกอบอาชีพ รัฐบาลได้จัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ 1 ล้านบาทและได้โอนเงินครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ.2544 เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลด
รายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน เน้นการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
เสริมสร้างศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในชุมชน มีการจัดระบบบริหาร
จัดการเงินกองทุนหมุนเวียนกันเอง และมีการออกเป็นพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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แห่งชาติ พ.ศ. 2547 ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
สนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด าเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ โดย
รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผ่านส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อด าเนินโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและ
ความเป็นอยู่ชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งการจากการด าเนินงานที่ผ่านมามีทั้งกองทุนที่ประสบความส าเร็จและไม่
ประสบความส าเร็จ (กระทรวงมหาดไทย, การพัฒนาชุมชน, ม.ป.ป.,หน้า 18-19) มี 2 ปัจจัย ดังนี้คือ 
1.ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ มีความซื่อสัตย์ มี
แผนการด าเนินงานที่ดี มีการยอมรับของกลุ่มและสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เป็นต้น 2.
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือของส่วนราชการ และการประชาสัมพันธ์ของ
สื่อมวลชน เป็นต้น ส่วนปัจจัยที่ไม่ประสบความส าเร็จพบปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกัน ปัญหา
ด้านบุคลากรบริหารกองทุนหมู่บ้าน ปัญหาด้านสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ปัญหาด้านการบัญชีและการ
จดัการความรู้ปัญหาด้านการวางแผนกองทุนหมู่บ้าน ปัญหาด้านข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน ปัญหาด้าน
การจดัเก็บเงินกองทุนหมู่บ้าน อนัเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการด าเนินงานยังไม่สามารถท าได้ตาม
ที่ตัง้วัตถปุระสงคไ์ว้มากนัก ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ไปสู่ความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ของกองทุน  
 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา แนวคิดเก่ียวกับนโยบาย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กระบวนการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติ 
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค ในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้การด าเนินโครงการเพ่ิมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้
น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านหนองงูเห่า ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง 
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับหลักการและ
แนวคิดเก่ียวกับนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ประธานกองทุนฯ รองประธานกองทุนฯ กรรมการ 
เลขานุการ เหรัญญิก และสมาชิกกองทุนฯที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองไปปฏิบัติภายใต้การด าเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านหนองงูเห่า  
ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 37) จึงใช้วิธีเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
จ านวน 8 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.ประธานกองทุนฯ 1 คน 2.รองประธานกองทุนฯ 1 คน 3. เลขานุการกองทุนฯ 1 คน 
4. เหรัญญิกกองทุนฯ 1 คน 5. กรรมการกองทุนฯ 2 คน 6. สมาชิกกองทุนฯ 2 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561,หน้า 75) 
และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวัน
นัดหมายสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้
การจดบันทึกแลบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการ
สนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
   1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
   1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
   1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ  อย่างละเอียด 
   1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์  
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ 
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
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 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การ
แสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน (สุภางค์ จันทวานิช), 2561, หน้า 129-130) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า ได้แก่ 
 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
เวลา สถานที่ และบุคคล ที่ต่างกันได้ข้อมูลที่ตรงกัน 
 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ ใช้ข้อมูลจากผู้วิจัย
หลายคน ที่วิจัยเรื่องเดียวกันมาตรวจสอบว่าได้ข้อมูลผลการวิจัยตรงกันหรือไม่ 
 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า ถ้า
ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
 4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
ตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีในเรื่องเดียวกันด้วย
วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
กระบวนการในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติภายใต้การด าเนินโครงการ 
ตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนา 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย  
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ภายใต้การด าเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 การวิจัยพบว่า แนวคิดเก่ียวกับนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้การด าเนิน
โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มีดังนี้ 
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  1) ประชาชนมองว่านโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี ช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน การเพ่ิม
รายได้ การสร้างงานให้แก่ภาคประชาชน 
  2) การด าเนินโครงการหรือนโยบายดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามกรอบหรือวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  3) กระบวนการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติชาวบ้านมองว่า
เป็นสิ่งที่ดรีัฐต้องท าความเข้าใจหรือสื่อสาร การให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องดังกล่าว 
  4) เป็นการสร้างระบอบประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็น ความร่วมมือกันใน
การน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ 
  5) วงเงินที่ใช้หรืองบประมาณในการด าเนินการนโยบาย รัฐควรด าเนินการตามหลัก
นิติธรรม นิติรัฐ เพื่อการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษากระบวนการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้
การด าเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของกองทุน
หมู่บ้านหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการไปปฏิบัติ  
 การวิจัยพบว่า ศึกษากระบวนการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ มีดังนี้ 
  1) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการท าความเข้าใจและแจ้งวัตถุประสงค์
ของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  2) การเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาส่วนร่วมตั้งแต่การก าหนด
แผนงานโครงการ แสดงความคิดเห็น ให้อิสระในการตัดสินใจ และคัดเลือกโครงการ 
  3) แตง่ตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการ และมีการลงมติคัดเลือกโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนบ้านหนองงูเห่า 
  4) การด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ประชุมร่วมกันเพ่ือปรึกษาหารือและให้
อิสระในการท างาน   
  5) การจูงใจมาสร้างให้เกิดแรงกระตุ้นในการลงมือท างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน  

 วัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองภายใต้การด าเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ของกองทุนหมู่บ้านหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการไป
ปฏิบัติ 
 การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ มีดังนี้ 
  1) สมาชิกกองทุน ยังขาดจิตส านึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของกองทุน มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบกองทุนค่อนข้างน้อย 
  2) กรรมการและสมาชิกมีความรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงาน
ของกองทุนฯค่อนข้างน้อยและยังไม่ชัดเจน ท าให้มีการด าเนินงานที่ผิดพลาด ขาดการรัดกุม  
  3) รูปแบบบัญชีของกองทุนมีหลายรูปแบบและไม่มีรูปแบบการตรวจสอบบัญชีที่ชัดเจน 
  4) การเรียกประชุมหรือชี้แจงข้อมูลข่าวสารของกองทุน จะมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
ส่วนน้อย เมื่อมีกฎ ระเบียบต่าง  ๆของการกู้เงินมีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบท าให้ไม่ทั่วถึง  
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  5) ขาดอุปกรณแ์ละเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดท าหรือด าเนินการนโยบายกองทุนหมู่บ้าน 

  6) ขาดทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ ในการจัดท า
เอกสารกองทุน และการท าบัญชีกองทุน  

 วัตถุประสงค์ที่ 4 ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะในการ
น านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้การด าเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการไปปฏิบัติ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

การวิจัยพบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองฯ มีดังนี้  

 1) ปลูกจิตส านึกให้กับสมาชิกเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกองทุน และมีวินัยต่อ
กองทุน ส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมกับกองทุน 

 2) รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท าความเข้าใจ แนวทาง วัตถุประสงค์ของ
กองทุนหมู่บ้านและวิธีการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านให้กับประชาชนได้เข้าใจอย่างชัดเจน มีการ
ติดตามการด าเนินงาน มีการตรวจสอบและประเมิน โดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการของกองทุน 

 3) การจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ดูจากรูปแบบบัญชีที่ชัดเจนตามแบบคู่มือ 
   4) ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบกองทุนหมู่บ้านอย่างทั่วถึงในการการ
เรียกประชุมหรือชี้แจงข้อมูลข่าวสารของกองทุน 
  5) จัดสรรงบประมาณหรือก าไรที่ได้มาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็น เพ่ือให้
การบริหารกองทุนมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

 6) จัดให้ฝึกอบรมการจัดท าเอกสารที่ทันสมัย ให้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะ
การใช้โปรแกรมในการจัดท าบัญชี และข้อมูลต่างๆ 

 
อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติภายใต้การด าเนิน
โครงการตามแนวทางประชารัฐ : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้น้อย  
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถน าผลการวิจัยมาอภิรายตามแนวคิดทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่า 1) นโยบาย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติภายใต้การด าเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ เป็น
นโยบายที่ดี มีการสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือต่อยอดโครงการเดิมหรือ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชว่ยแก้ปัญหา
การว่างงาน เพ่ิมรายได้ และสรา้งงานให้แก่ประชาชน ท าใหส้ามารถเลี้ยงดูตวัเองและครอบครวัได้ โดยการ
บริหารงบประมาณ และด าเนนิกิจกรรมร่วมกันเองในชุมชน ที่ยึดหลักการบรหิารแบบมีสว่นรว่ม โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้  สอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงววิัฒน์นิกุล (2561) ได้กล่าวสรปุว่า นโยบาย
สาธารณะ หมายถึง นโยบายที่ถูกก าหนดขึ้นโดยรัฐบาล จะครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่รัฐบาลตั้งใจกระท าหรือไม่
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กระท า การตัดสินใจของรัฐบาลในการเลือกแนวทางที่จะน ามาใช้เป็นกรอบในการด าเนนิกิจกรรมของรัฐบาล 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือผลประโยชน์และวัตถุประสงค์รว่มกันในการแก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
2) การด าเนนิโครงการหรือน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
เพ่ือให้การด าเนินการเปน็ไปตามกรอบหรือวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการบรหิารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน และชุมชนเมืองในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ีผลการวิจยัสรปุว่า ด้านบุคลากรบริหารกองทุน 
ควรจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่นโยบายก าหนด และคัดเลือกคณะกรรมการ
หมู่บ้านให้เลือกตามความรู้ความสามารถ โดยมีการตั้งเวทีประชาคมใหม่เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
แทนชุดเก่าที่หมดความน่าเชื่อถือ 3) รัฐต้องท าความเข้าใจหรอืสื่อสาร การให้ความรู้แก่ประชาชน 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ ์(2555) ได้ศกึษาเรื่อง สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวจิัยสรุปว่า 
ควรส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านให้กรรมการและสมาชิกกองทุนมีความสามารถจัดระบบการบรหิารจัดการเงินทุน
ของตนเอง และจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องโดยให้มีความรูค้วามเข้าใจการใช้เงนิกู้ให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 4) การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้าน
หนองงูเห่า เป็นการสร้างระบอบประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็น ความร่วมมือกันในการน านโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล ,2561)  
ได้กล่าวสรุปว่า ตวัแบบด้านการพัฒนาองค์การ (OrganizationDevelopment model)  ตัวแบบนี้เน้น
ศึกษาปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติในแง่ของการสร้างความผูกพันและการยอมรับ เพ่ือมุ่ง
ตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยาและทางสังคมของมนุษย์ ความสนใจในลักษณะนี้จึงเป็นเรื่อง
ของการน าตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) มาประยุกต์ 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมณฑน์ วงษ์ค าหาร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความส าเร็จในการน า
นโยบายการยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถานบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา สถาบัน
การเมืองชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกและการท างานเป็นทีมส าคัญ เปิดโอกาสให้สมาชิกของสถาบัน
เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ตลอดทั้งกระบวนการ จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการก าหนด
ระเบียบ กติกา ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน และในการงบประมาณในการ
ด าเนินนโยบาย  5) รัฐต้องด าเนินการตามหลักนิติธรรม นิติรัฐ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 2. กระบวนการการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติภายใต้การด าเนิน
โครงการตามแนวทางประชารัฐ : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้น้อย 
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่า 1) ประชุมชี้แจง
แนวทางการด าเนินโครงการท าความเข้าใจและแจ้งวัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมณฑน์ วงษ์ค าหาร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความส าเร็จใน
การน านโยบายการยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถานบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา สถาบัน
การเมืองชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ 
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นโยบายมีความชัดเจน คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
2) การเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาส่วนร่วมตั้งแต่การก าหนดแผนงานโครงการ 
แสดงความคิดเห็น ให้อิสระในการตัดสินใจ และคัดเลือกโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
วรเดช จันทรศร (2551)  ได้กล่าวสรุปว่า ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Model) มาประยุกต์โดยตรง ตัวแบบนี้จึงเน้นที่การมีส่วนร่วม (paticipation)  
ขององค์การเป็นส าคัญ 3) แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการ และมีการลงมติคัดเลือกโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนบ้านหนองงูเห่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนารถ เล็กเลอ
สินธุ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และ
ชุมชนเมืองในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านบุคลากรบริหารกองทุน ควรจัด
ให้มีการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่นโยบายก าหนด และคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน
ให้เลือกตามความรู้ความสามารถ โดยมีการตั้งเวทีประชาคม 4) การด าเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือและให้อิสระในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิชชา บวรโภคินภุล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อการ
พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา ต าบลวังกรด อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัย
ความส าเร็จในการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนฯ คือ คณะกรรมการฯ และสมาชิกกองทุนฯ 
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กองทุนฯ มีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการด าเนินงาน คณะกรรมการบริการกองทุนฯ ที่ได้รับการยอมรับและ
ไว้วางใจ เป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง และกระบวนการท างานร่วมกันส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มในการท างานร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 5) การจูงใจมาสร้างให้เกิดแรงกระตุ้นในการลงมือ
ท างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ วรเดช จันทรศร (2551)  ได้กล่าว
สรุปว่า ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) การมีส่วนร่วม
จะท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ การน านโยบายมาปฏิบัติให้เกิดความส าเร็จจึงน่าจะเป็นเรื่อง
การจูงใจ การใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม การสร้างความผูกพันของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการมุ่งใช้การควบคุม หรือใช้อ านาจทางรูป
นัยของผู้บังคับบัญชา 

 3. ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้การด าเนิน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านหนอง
งูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการไปปฏิบัติ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้การด าเนินโครงการเพ่ิมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้
น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการไปปฏิบัติ ดังนี้ 1) สมาชิกกองทุน ยังขาดจิตส านึกร่วมกัน
ในการเป็นเจ้าของกองทุน มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกองทุนค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิด ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562) ได้กล่าวสรุปว่า มีปัจจัย
หลายประการที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยด้านทัศนะคติท่ีมี
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ต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทัศนะคติ ความผูกพัน ความขัดแย้งระหว่างค่านิยมของผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย ผลกระทบที่มีต่องาน อ านาจ ศักดิ์ศรี และ
ผลประโยชน์ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ 2) กรรมการและสมาชิกมีความรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงานของกองทุนฯ
ค่อนข้างน้อยและยังไม่ชัดเจน ท าให้มีการด าเนินงานที่ผิดพลาด ขาดการรัดกุม 3) รูปแบบบัญชีของ
กองทุนมีหลายรูปแบบและไม่มีรูปแบบการตรวจสอบบัญชีที่ชัดเจน 4) การเรียกประชุมหรือชี้แจง
ข้อมูลข่าวสารของกองทุน จะมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นส่วนน้อย เมื่อมีกฎ ระเบียบต่างๆ ของการกู้เงินมี
การชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบท าให้ไม่ทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด ศุภชัย ยาวะ
ประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562) ได้กล่าวสรุปว่า การรับรู้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเกิดข้ึนจากนโยบาย และความสอดคล้องระหว่างนโยบายนั้นกับค่านิยม ประสบการณ์และ
ความต้องการของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้น มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย
ด้วยเช่นกัน 5) ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดท าหรือด าเนินการนโยบายกองทุน
หมู่บ้าน 6) ขาดทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ ในการจัดท าเอกสารกองทุน 
และการท าบัญชีกองทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิ
รังรักษ์, 2562) ได้กล่าวสรุปว่า ความเพียงพอของทรัพยากร นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้อง
ได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากร ทั้งทางด้านการเงินและงบประมาณ รวมถึงก าลังคนและคุณภาพ
ของคน (ความรู้ทางด้านเทคนิค) อย่างเต็มที่  
 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะในการน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้การด าเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐของกองทุนหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการไปปฏิบัติ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แสดงความเห็นว่า แนวทางการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้
การด าเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหนอง
งูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการไปปฏิบัติ มีดังนี้ 1) ปลูกจิตส านึก
ให้กับสมาชิกเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกองทุน และมีวินัยต่อกองทุน ส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก
ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมกับกองทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2555) 
ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองใน
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ควรปลูกจิตส านึกให้กับสมาชิกให้เกิดความรู้สึก
ว่าเป็นเจ้าของกองทุน 2) รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท าความเข้าใจ แนวทาง วัตถุประสงค์ของ
กองทุนหมู่บ้านและวิธีการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านให้กับประชาชนได้เข้าใจอย่างชัดเจน มีการ
ติดตามการด าเนินงาน มีการตรวจสอบและประเมิน โดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการของกองทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารี ทองชุม (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากองทุน 
หมู่บ้านปลาดุกใต้ หมู่ 16 ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และหมู่บ้านทองสวัสดิ์  
หมู่ 9 ต าบลหนองอ้ม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยสรุปว่า มีความจ าเป็นที่รัฐบาล
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จะต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาในอีกหลายมิติ เช่น เรื่องการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายให้แก่
คณะกรรมการ การฝึกอบรมทบทวนการจัดท าบัญชีและการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอยผลการด าเนินงานด าเนินการสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 3) การจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ดูจากรูปแบบบัญชีที่ชัดเจนตามแบบคู่มือ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหา และ
แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการจัดท ารายรับ-รายจ่ายให้ระบบบัญชีมีมาตรฐานเดียวกัน และการจัดท า
บัญชี-งบดุลถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 4) ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบ
กองทุนหมู่บ้านอย่างทั่วถึงในการการเรียกประชุมหรือชี้แจงข้อมูลข่าวสารของกองทุน 5) จัดสรร
งบประมาณหรือก าไรที่ได้มาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็น เพ่ือให้การบริหารกองทุนมีความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน 6) จัดให้ฝึกอบรมการจัดท าเอกสารที่ทันสมัย ให้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ทักษะการใช้โปรแกรมในการจัดท าบัญชี และข้อมูลต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนารถ 
เล็กเลอสินธุ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า ควรส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านให้
กรรมการและสมาชิกกองทุนมีความสามารถจัดระบบการบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง และจัด
อบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องโดยให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้เงินกู้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติภายใต้การด าเนิน
โครงการตามแนวทางประชารัฐ : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านหนองงูเห่า ต าบลศีรษะจรเข้น้อย  
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้น าให้มีวิสัยทัศน์ เสียสละ มีจิตอาสาเป็นผู้อุทิศตัวเพ่ือ
ส่วนรวม การท างานด้วยใจรัก ซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา ความสามารถสูง มีความสามารถ
ติดต่อสื่อสาร และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป  
 2. ควรมีการอบรมให้ความรู้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติในวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งแนว
ทางการปฏิบัติของนโยบายและโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีการ
ทบทวนเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวนโยบาย  
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงกฎ ระเบียบต่างๆ ของกองทุนให้ทั่วถึง รณรงค์ให้
สมาชิกทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และคอยตรวจสอบการท างานของ
คณะกรรมการอยู่เสมอ 
 4. ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดท าบัญชีเพ่ือสะดวกในการจัดท าบัญชี และการ
ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
 5. ควรมีการติดตามการด าเนินงาน การตรวจสอบ การประเมิน โดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองไปปฏิบัติภายใต้การด าเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ 
 2. ควรเข้าไปสังเกตการณ์การบริหารงานกองทุนของคณะกรรมการกองทุนฯ  
เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารของแต่ละหมู่บ้าน 
 3. ควรมีการศึกษานโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติภายใต้การด าเนิน
โครงการตามแนวทางประชารัฐในระยะยาวหลังด าเนินโครงการประมาณ 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
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