สรุปความคิดเห็นร้านมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10
1. จํานวนร้านที่ตอบกลับ
จํานวนร้าน
3
44
20
5
72

ร้านหนังสือวิชาการ
ร้านหนังสือทั่วไป/มือสอง
ร้านอาหาร
บูธแสดงผลิตภัณฑ์หน่วยงาน
รวม

ร้านที่ตอบกลับ
2
27
12
1
42

ร้อยละ
66.67
61.36
60.00
20.00
58.33
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ร้านหนังสือวิชาการ

ร้านหนังสือทั่วไป/มือสอง

ร้านอาหาร

จํานวนร้าน

1

บูธแสดงผลิตภัณฑ์หน่วยงาน

ร้านที่ตอบกลับ

2. ท่านทราบข่าว จากสื่อ/ช่องทางใด *(ไม่ระบุ 1 ราย)
ห้องสมุดแจ้งให้ทราบ
เพื่อน / ร้านค้าอื่นๆ ชักชวน
SOCIAL MEDIA
เว็บไซต์ห้องสมุด / เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
อื่นๆ (โทรเช็คที่ห้องสมุด)
รวม

จํานวนร้าน
21
13
2
4
1
41
ห้องสมุดแจ้งให้ทราบ

2

4

1
21

13

เพื่อน / ร้านค้าอื่นๆ ชักชวน
Social Media
เว็บไซต์ห้องสมุด / เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์
อื่นๆ (โทรเช็คที่ห้องสมุด)

3. ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านของต่อการจัดงาน (5 ระดับ)

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.28
3.84
4.24
3.75
3.91
4.04
4.28

สถานที่ / บรรยากาศ
ที่จอดรถสําหรับการส่งของ
เจ้าหน้ าที่ผปู้ ระสานงาน
การประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ระยะเวลาการจัดงาน
ค่าเช่าบูธ / ค่าเช่าอุปกรณ์
ความพึงพอใจโดยรวม
5

4.28
4.24

4.244.24
3.84

4

3.82
3.75

3.44

3.91

4.04
3.79

3.44

3

บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10

บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9

4. ในการจัดงานครัง้ ต่อไป ท่านสนใจที่จะเข้าร่วมงานหรือไม่ (ไม่ระบุ 2 ราย)

สนใจ
ไม่สนใจ
ไม่แน่ใจ

จํานวน
38
0
2
34

ร้อยละ
95.00
0.00
5.00
100.00

2
38

สนใจ
ไม่แน่ใจ

4.28
4

สนใจ เพราะ
-

เป็นสมาชิกมาตลอด
ได้นําเสนอสื่อการศึกษา/มีหนังสือให้จําหน่ายถึงกลุ่มเป้าหมาย
มีความสุข,บรรยากาศดี อากาศดี ต้นไม้เยอะ ลูกค้าอัธยาศัยดี
แม้ยอดขายไม่สูง
ความสนใจลูกค้าดี
พอขายได้
ออกงานเป็นประจําทุกครั้งอยู่แล้ว
อยากให้จัดบ่อยๆ
ได้รับความรู้ดีมาก
โดยรวมลูกค้าก็สนใจเยอะอยู่
ตรงกับการจําหน่ายหนังสือวิทยาศาสตร์
ถือเป็นการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน การศึกษาหาความรู้
สินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง
ที่มหิดลนักศึกษาสนใจสินค้าที่นํามา ตอบรับดี
มีคนชมงานเยอะ
ใกล้บ้าน,บรรยากาศดี,ยอดขายพอใช้ได้ ไม่ขาดทุน
ลูกค้ามีความหลากหลาย
ขายดี
ได้ขายของ
ได้ขายของ
ทุกอย่างก็ดี
มาร่วมงานแล้วสบายใจ ทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อม
น่าจะดีกว่านี้

ไม่สนใจ เพราะ
-

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สถานที่ / บรรยากาศ
-

การจัดเต๊นท์ ตาข่ายบัง
แสงไม่เหมาะสมกับสภาพ
แสง แสงสว่างในเต๊นท์ไม่
เพียงพอ ตาข่ายบัง
แสงแดดติดตั้งในที่ไม่มี
แสงแดดส่อง

-

-

ที่จอดรถ /
การอํานวยความสะดวก
น่าจะมีที่จอดรถให้คนที่มา
ออกบูธได้ 1 คันต่อ 1 บูธ
หาที่จอดรถยาก
น่าจะมีปลั๊กไฟบ้างในแต่ละ
เต๊นท์
เรื่องที่จอดถ/เรื่องไฟ (มืด
มาก)
ต้องการที่จอดรถ
สถานที่จอดรถไกลมาก

การประชาสัมพันธ์
-

-

อยากให้ประชาสัมพันธ์
มากกว่านี้หน่อย
จํานวนนักศึกษาที่มาเดิน
ชมงานมีน้อย จึงควร
ประชาสัมพันธ์เพื่อชักชวน
ลูกค้าจากภายนอก
มหาวิทยาลัยจากพื้นที่
ใกล้เคียงให้มากขึ้น
ทําอย่างไรให้คุณหมอ
พยาบาล ญาติผปู้ ่วย
เจ้าหน้าที่ใน รพ.รามา เข้า
มาร่วมงานเยอะๆ ครับ จะ
ดีมากๆเลยครับ

ระยะเวลาการจัดงาน
- ควรจัด 5 วันเต็มเหมือน
ศาลายา,ธรรมศาสตร์
- ระยะเวลาการจัดงาน อยาก
ให้จัด 5 วัน
- เวลาจัดงานควรจะจัดตั้งแต่
จันทร์ ถึง ศุกร์
- น่าจะจัดงาน 5 วันนะครับ
- ให้จัดช่วงต้นเดือน ช่วงเงิน
ออก ฯลฯ
- ควรเพิ่มระยะเวลาเป็น 1
สัปดาห์

กิจกรรม
-

อื่นๆ

อยากให้มีอภิปราย
- อยากให้มีการให้นักศึกษาช่วย
มากกว่านี้ รายการบนเวที
คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
น่าสนใจกว่านี้
- อยากให้มีการจัดแผนที่
ย่อยๆ
- อยากให้มีการแนะนํา "การ
คัดเลือกหนังสือเข้า
ห้องสมุด" ให้แก่บุคลากร
และนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย

