
สรุปความคิดเห็นรานมหิดล-พญาไท บุคแฟร คร้ังท่ี 12 

 

1. จํานวนรานท่ีตอบกลับ 

 จํานวนราน รานท่ีตอบกลับ รอยละ 

รานหนังสือวิชาการ 8 8 100.00 

รานหนังสือท่ัวไป/มือสอง 35 16 45.71 

รานอาหาร 18 11 61.11 

บูธแสดงผลิตภัณฑหนวยงาน 3 2 66.67 

รวม 64 37 57.81 

 

 
2. ทานทราบขาว จากสื่อ/ชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 จํานวนราน 

หองสมุดแจงใหทราบ 21 

เพ่ือน / รานคาอ่ืนๆ ชักชวน 11 

SOCIAL MEDIA 4 

โปสเตอรประชาสัมพันธ 0 

เว็บไซตหองสมุด / เว็บไซตคณะวิทยาศาสตร 3 

อ่ืนๆ 5 

รวม 44 
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3. ระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละดานของตอการจัดงาน (5 ระดับ) 

 
หนังสือวิชาการ 

หนังสือท่ัวไป/ 

มือสอง 
รานอาหาร 

แสดงผลิตภัณฑ

หนวยงาน 
คาเฉลี่ย 

สถานท่ี / บรรยากาศ 3.88 3.94 4.09 4.50 4.10 

ท่ีจอดรถสําหรับการสงของ 3.86 3.88 3.80 4.00 3.88 

เจาหนาท่ีผูประสานงาน 4.63 4.19 4.18 5.00 4.50 

การประชาสัมพันธการจัดงาน 4.00 3.93 3.36 4.50 3.95 

ระยะเวลาการจัดงาน 3.75 3.75 4.36 4.50 4.09 

คาเชาบูธ / คาเชาอุปกรณ 3.63 3.94 4.27 5.00 4.21 

ยอดขายภายในงาน 2.88 2.94 3.64 4.50 3.49 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.25 3.31 4.09 5.00 3.91 
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ความพึงพอใจโดยรวม

ระดับคาเฉล่ียความพึงพอใจในแตละดานของตอการจัดงาน (แยกตามประเภทรานคา)
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4. ในการจัดงานคร้ังตอไป ทานสนใจท่ีจะเขารวมงานหรือไม  
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4

สนใจ

ไมแนใจ

 จํานวน รอยละ 

สนใจ 32 88.89 

ไมสนใจ 0 0.00 

ไมแนใจ 4 11.11 

 56 100.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจ เพราะ ไมสนใจ เพราะ 

- ไดรับการตอบรับจากลูกคาด ี

- บุคลากรหลายฝายใหความสนใจดมีาก 

- เปนรานคามาจําหนายอาหาร 

- เพ่ือสรางยอดขายและความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา 

- ใกลบาน 

- รานหนังสือทุกรานลวนใหความรูตางๆ 

- เปนอาชีพคาขายอยูแลว  

- เปนงานบุคแฟรท่ีจัดการอยางมีระบบ 

- อยากใหนักศึกษาไดมาเลือกซื้อหนังสือ 

- เดินทางสะดวก ใกลบาน 

- ดี 

- สะดวก สบาย มรีานคาหนังสือนาสนใจเยอะด ี

- หนังสือ, รานคา 

- พอจะขายสินคาไดและงานไมชนท่ีอ่ืน 

- พอจะขายสินคาได 

- ขายดีท่ีเปนท่ีนาพอใจ 

- มีกลุมลูกคาประจําท่ีรูจักรานคาอยูแลว 

- จัดสรรพ้ืนท่ีเหมาะสม ราคามาได 

- ชวยประชาสัมพันธโครงการ 

- มาประจาํทุกป จะไดประชาสัมพันธหนังสือและสื่อ 

- อยากแนะนําหนังสือใหนักศึกษารูจักมากข้ึน 

- 



5. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

สถานท่ี / บรรยากาศ ท่ีจอดรถ /  

การอํานวยความสะดวก 

การประชาสัมพันธ ระยะเวลาการจัดงาน กิจกรรม 

- สถานท่ีจัดงานไมกันแดดกันฝน 

พ้ืนท่ีดานหลังใชประโยชนไมได นํ้า

รั่วนํ้าหยด 

- หนังสือสามารถเสียหายไดจาก

สภาพแวดลอมและอากาศ อยากให

จัดงานภายในอาคารหรือท่ีรมเพ่ือ

ปองกันความเสียหายจากสภาพ

อากาศท่ีควบคุมไมได 

- สถานท่ีจัดบูธควรจะคํานึงถึง

สภาพแวดลอม (ฟาฝน) ควรจัดในท่ี

กันฝนได 

- สถานท่ีจัดงานควรปรับปรุง 

เน่ืองจากเมื่อฝนตกแตละรานตอง

คลุมผากันฝน ทําใหขายสินคาไมได 

- อยากใหมีท่ีจอดรถสําหรับรานคา - อยากใหมีการประชาสมัพันธและ

ชวนเชิญใหอาจารยและนักศึกษา

แนะนําหนังสือเขาหองสมุดได 

- ควรประชาสัมพันธภายในงานทุก

วันและกระจายเสียงใหท่ัวถึง 

- ควรประชาสัมพันธงานใหมากข้ึน 

- นาจะมีการประชาสัมพันธ เพ่ือให

บุคลากรขางเคยีงเขารวมกิจกรรม

มากข้ึน 

- ควรประชาสัมพันธใหมากกวาน้ี

และมีกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

- อยากใหมีการประชาสมัพันธให

มากกวาน้ี ใหคนภายนอกไดรับรู 

- อยากใหประชาสมัพันธงานให

มากกวาน้ี 

- มีการประชาสัมพันธท่ีมากข้ึนทําให

งานเปนท่ีรูจัก คนจะไดเขามาเดิน

ภายในงานมากข้ึน ซึ่งมีผลกับการ

ขาย 

- ประชาสมัพันธบริเวณใกลเคยีง

มหาวิทยาลยั เชน รพ.รามา 

กระทรวงตางประเทศ ฯลฯ 

- นาจะจัดสัก 9 วัน 

- อยากใหจัดรานวันอาทิตย ขาย

จันทร-ศุกร (5 วัน) 

- การจัดงานควรอยาใหอยูใน

ระยะปลายเดือนเหมือนครั้งน้ี 

เพราะยอดขายจะนอยมาก 

- ระยะเวลาจดังานควรจดัสิ้นเดือน

หรือตนเดือน 

- นาจะจัดงานชวงตนเดือน เพราะมี

เจาหนาท่ีบอกวาเงินเดือนยังไม

ออก 

- ควรจัดใหเจาของรานแสดง

วิสัยทัศนในงานดวย 


