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บทคดัย่อ  
 

 การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์
ร้านคา้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการกิจกรรม
สหกรณ์ร้านคา้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนทองสวสัด์ิวิทยาคาร อ าเภอแม่สะเรียง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีขั้นตอนการศึกษา 2 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพการด าเนินงานกิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประชากร คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทองสวสัด์ิวิทยาคาร เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ  แบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 2) การศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการด าเนินงานมีระดบัปฏิบติั/เป็นจริงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ี
มีระดบัปฏิบติั/เป็นจริงสูงสุด คือ ด้านการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รองลงมาคือ ดา้นการประเมินกิจกรรมสหกรณ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ด้านการจดัตั้งกิจกรรมสหกรณ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนด้านท่ีมีระดบัปฏิบติั/          
เป็นจริงนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการพฒันากิจกรรมสหกรณ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนผล
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือดา้นสินคา้และบริการ รองมา
คือ ดา้นสถานท่ี และ ดา้นราคา ส่วนดา้นท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการขาย 
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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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