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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิ สระนี้ มี วตั ถุ ประสงค์คื อ 1) เพื่ อศึ กษาสภาพการดาเนิ นงานกิ จกรรมสหกรณ์
ร้ านค้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และ 2) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การกิ จกรรม
สหกรณ์ ร้านค้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในโรงเรี ยนทองสวัสดิ์ วิทยาคาร อาเภอแม่สะเรี ยง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ข้ นั ตอนการศึ กษา 2 ขั้นตอน คื อ 1) การศึกษาสภาพการดาเนิ นงานกิ จกรรม
สหกรณ์ ร้านค้าตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ประชากร คื อ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษาของโรงเรี ยนทองสวัสดิ์ วิทยาคาร เครื่ องมือที่ ใช้ คื อ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) การศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร คือ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการดาเนิ นงานมีระดับปฏิบตั ิ/เป็ นจริ งโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่
มี ระดับ ปฏิ บ ตั ิ /เป็ นจริ งสู งสุ ด คื อ ด้านการดาเนิ นกิ จกรรมสหกรณ์ ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง รองลงมาคือ ด้านการประเมินกิ จกรรมสหกรณ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและ
ด้านการจัดตั้งกิ จกรรมสหกรณ์ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ส่ วนด้านที่ มีระดับ ปฏิ บตั ิ /
เป็ นจริ งน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่ วนผล
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือด้านสิ นค้าและบริ การ รองมา
คือ ด้านสถานที่ และ ด้านราคา ส่ วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ง
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ABSTRACT
The objective of this independent study is (1) to study the cooperatives store’s operating that
based on the philosophy of the sufficiency economy and (2) to study the satisfaction of the
cooperatives store’ members towards the store’s management at Tongsawat Wittayakarn School,
Mae Sariang District, Mae Hong Son Province. There were two sets of data collected in this study.
The first set of data was collected from the school administrators including teachers and all of
school officers which were given questionnaire that was analyzed by using frequencies, percentage,
arithmetic mean and standard deviation. The second set of satisfaction surveying data was collected
from some of the school cooperative store’ members which are school administrators including
teachers, school officers and the students from grade 5 to grade 9. The data was analyzed by using
frequencies, percentage, arithmetic mean and standard deviation and both set of data analyzed into
information table with description.
The result of the overall operating’s outcome is at high level. And the school cooperative
store that based operating the sufficiency economy is at the highest level while its evaluation is at
lower. Its development is at the lowest level. The result of school cooperative store’s members’
satisfaction surveying is at high level meanwhile the highest level goes to commodity and the
services. At lower is the place and prices and the lowest level goes to the marketing.
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