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บทคัดย่อ 
 ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เป็นแหล่งบริกำรสำรสนเทศท่ีส ำคัญของ
มหำวิทยำลัย และเป็นส่วนหนึ่งในกำรปลูกฝังกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้ใช้บริกำรด้วยแนวคิดห้องสมุดสีเขียว และเพ่ือรณรงคก์ำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกำรลดกำรใช้                
แก้วพลำสติก พร้อมทั้งตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรยุคใหม่ที่ต้องกำรน ำเครื่องดื่มเข้ำมำดื่ม
ในห้องสมุด ภำยใต้แนวคิดห้องสมุดสีเขียว เน้นย้ ำกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีในเรื่องกำรของอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “แก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บควำมเย็น เข้ำมำเก็บควำมรู้กันเถอะ” 
ห้องสมุดอนุญำตให้ผู้ใช้บริกำรน ำแก้วส่วนตัวที่มีคุณสมบัติเก็บควำมเย็นบรรจุเครื่องดื่มเข้ำมำดื่มใน
ห้องสมุด และให้สิทธิพิเศษทุกครั้งที่มำห้องสมุดพร้อมแก้วส่วนตัวจะได้รับ Library green point 
จำก LINE@msu library เพ่ือสะสมแต้มรับแลกของรำงวัลมำกมำย นอกจำกนี้สำมำรถน ำแก้วส่วนตัว
ไปบรรจุเครื่องดื่มที่ร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะได้รับส่วนลด 3-5 บำทกิจกรรมนี้ได้รับควำมสนใจจำก
ผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก ทั้งยังช่วยลดประมำณกำรใช้แก้วพลำสติก โต๊ะนั่งอ่ำนไม่เป็นรอยจำกไอน้ ำ 
ที่เกำะข้ำงแก้ว และท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถนั่งอ่ำนหนังสือและอยู่กับห้องสมุดได้นำนยิ่งขึ้น 
 ส ำหรับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำรและผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 312 คน พบว่ำ
ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด ( X  = 4.59) ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับควำมนิยมจำก
ผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำกและผู้ประกอบกำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมก็มียอดขำยเพ่ิมมำกขึ้น และถือเป็น
กำรรักษำสิ่งแวดล้อมช่วยลดกำรใช้พลำสติกในมหำวิทยำลัยอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ:  
 กิจกรรมห้องสมุด, ห้องสมุดสีเขียว 
 
Abstract 
 Academic Resource Center (AREC) of Mahasarakham University (MSU). Is the 
center for learning resource services which analyses and manages the needs of the 
university community. To respond to users who want to bring drinks into the library. 



And Use less plastic glass. Apply to using green library concept. A Promoting 
environmental awareness So, create special activity “Let’s go to use cold storage 
glass @MSU library” Library Allows users to bring a private glass of cold storage to 
drink in the library. Every time when users come to library with cold storage glass, 
they will earn green point from LINE@msu library. That they will be able to redeem 
for gifts. In addition, if they use cold storage glass they will earn a discount from                   
3-5 baht. 
 The results of users and participants 312 have the average satisfaction was 
at the highest level (  = 4.59). Participating merchants identify that the event can 
increase sales. 
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บทน า 
 ห้องสมุดถือเป็นแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศท่ีส ำคัญของสถำบันกำรศึกษำ นอกจำก                    
หัวใจหลักท่ีส ำคัญคือกำรให้บริกำรสำรสนเทศแล้ว ห้องสมุดยังสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในกำรปลูกฝัง
กำรสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ใช้บริกำรได้อีกด้วย (ส ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์, 2560) แนวคิดห้องสมุดกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มเกิดขึ้น                     
อย่ำงชัดเจนเมื่อต้นทศวรรษ 1990 เพ่ือสร้ำงพลเมืองที่มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ                    
เพ่ือแสวงหำแนวทำงลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของห้องสมุดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำรสร้ำง
พฤติกรรมสีเขียวเป็นเรื่องที่ต้องอำศัยควำมร่วมใจของเจ้ำหน้ำที่และผู้มำใช้บริกำรห้องสมุด                     
(อุทยำนกำรเรียนรู้, 2560) ดังนั้นกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีต่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับ                      
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรจึงเป็นเรื่องที่ห้องสมุดหลำยแห่งให้ควำมสนใจ 
 จำกผลกำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัย พบว่ำ
อยำกให้ห้องสมุดมีร้ำนขำยเครื่องดื่ม หรือมีพ้ืนที่ให้รับประทำนอำหำรและสำมำรถน ำเครื่องดื่มเข้ำมำ
ดื่มได้ในห้องสมุด ห้องสมุดบำงแห่งสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรด้วยกำรจัดพ้ืนที ่Commons 
ในห้องสมุด ซ่ึงได้รับควำมนิยมจำกผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก พ้ืนที่นี้ไม่มีกฎระเบียบของห้องสมุดมำ
ควบคุมดูแลกำรใช้บริกำรของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้บริกำรสำมำรถพูดคุยกัน สำมำรถน ำอำหำรและเครื่องดื่ม
มำรับประทำนและดื่มได้ สนับสนุนให้ร่วมมือจัดท ำกิจกรรมต่ำง ๆ พื้นที่นี้อำจมีตู้เครื่องดื่มและขนมไว้
บริกำร หรือมีมุมนิทรรศกำรต่ำง ๆ มุมกำแฟและเครื่องดื่ม เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำร 
พึงพอใจต่อกำรมำใช้ห้องสมุดมำกที่สุด (ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ, 2554) 
แต่ถ้ำหำกห้องสมุดมีงบประมำณจ ำกัด ไม่สำมำรถออกแบบหรือสร้ำงพ้ืนที่ดังกล่ำวได้ และยังคง                     
มีระเบียบไม่อนุญำตให้น ำเครื่องดื่มเข้ำมำดื่มในห้องสมุดได้ ผลจำกกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน                      
เรียนรู้ระหว่ำงผู้ให้บริกำรระบุว่ำ ห้องสมุดควรหำทำงออกให้กับผู้ใช้บริกำรในเรื่องกำรตอบสนอง 



ควำมต้องกำรดังกล่ำวและหำกกิจกรรมนั้นสำมำรถรณรงค์ทั้งกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไป                        
พร้อม ๆ กันได ้ถือเป็นโจทย์และเป็นโอกำสที่น่ำสนใจที่สมุดจะได้จัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริม
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรได้อีกด้วย 
 ดังนั้นส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมจึงได้ น ำแนวคิดห้องสมุดสีเขียวและ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร มำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดกำรใช้แก้วพลำสติก 
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริกำรซึ่งเป็นลูกค้ำที่ส ำคัญของเรำ โดยน ำคุณสมบัติของแก้วเก็บ 
ควำมเย็น/ ร้อน ที่ไม่มีไอระเหยออกมำจำกแก้วและมีฝำปิดมิดชิด อ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ
ของเรำได้มีเวลำนั่งอ่ำนหนังสือและมีเครื่องดื่มไว้ดื่มตลอดกำรเข้ำมำใช้บริกำรภำยในห้องสมุด 
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดกำรใช้แก้วพลำสติกในมหำวิทยำลัย ลูกค้ำยังได้รับ                  
สิทธิพิเศษและของรำงวัลมำกมำยเมื่อเข้ำร่วมกิจกรรม  
 
ค าส าคัญ: 
 กิจกรรมห้องสมุด, ห้องสมุดสีเขียว 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือรณรงค์ลดกำรใช้แก้วพลำสติกด้วยกิจกรรม “แก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บ
ควำมเย็นเข้ำมำเก็บควำมรู้ในห้องสมุดกันเถอะ” 
 2.  เพ่ือประเมินผลควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม้ไม่ใช่ภำรกิจหลักของห้องสมุด แต่ห้องสมุดและผู้ใช้บริกำร      
ก็สำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในกำรที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน ดังนั้นงำนบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์  
จึงได้ศึกษำพฤติกรรมของลูกค้ำ และน ำมำวิเครำะห์ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงพฤติกรรมของลูกค้ำและ
กลยุทธ์ทำงกำรตลำด ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จึงได้จัดกิจกรรมที่จะช่วยลด 
กำรใช้แก้วพลำสติกและสำมำรถควำมสัมพันธ์อันดีและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ ส ำหรับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรมีดังนี้  
 1.  ศึกษำแนวทำงกำรอนุรักษ์พลังงำนของห้องสมุด จำกแนวคิดห้องสมุดสีเขียวและ 
ผลกำรวิจัย เรื่องกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือให้ได้ผลควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บริกำร พบว่ำ
ผู้ใช้บริกำรต้องกำรให้ห้องสมุดมีร้ำนขำยเครื่องดื่ม หรือมีพ้ืนที่ให้รับประทำนอำหำรและสำมำรถ               
น ำเครื่องดื่มเข้ำมำในห้องสมุด 
 2.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน (Knowledge management)                          
ที่ได้จำกกำรให้บริกำรและสังเกตพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร เพ่ือหำแนวทำงในกำรสร้ำง
กิจกรรมที่สำมำรถแก้ไขปัญหำและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้ พบว่ำ ลูกค้ำน ำเครื่องดื่มเข้ำมำ
ดื่มในห้องสมุดท ำให้หนังสือช ำรุด และโต๊ะนั่งอ่ำนที่ท ำจำกไม้ถูกน้ ำจำกแก้วน้ ำท ำให้เสียหำย และมี
ปริมำณกำรใช้แก้วพลำสติกจ ำนวนมำก 



 3.  น ำผลที่ได้จำกกำรศึกษำงำนวิจัย และผลจำกกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้                     
ของผู้ปฏิบัติงำนมำวิเครำะห์และจัดอันดับควำมส ำคัญและปัญหำที่เกิดขึ้นและปัญหำที่ควรได้รับ                                             
กำรแก้ไขมำออกแบบกิจกรรม จึงน ำแนวคิดห้องสมุดสีเขียวในกำรลดกำรใช้แก้วพลำสติกด้วยกำรใช้                            
แก้วส่วนตัวที่มีคุณสมบัติเกบ็ควำมร้อน/ เย็น ที่ไม่มีกำรระเหยของไอน้ ำข้ำงแก้ว และมีฝำปิดมิดชิด 
ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อ่ืน  
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  โปสเตอร์รณรงค์กำรใช้แก้วส่วนตัว 
 
 4.  น ำกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปส ำรวจควำมต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้ใช้บริกำร  
ผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 215 คน ต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมร้อยละ 96  
 5.  กำรด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  5.1  ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมทุกช่องทำงของห้องสมุดได้แก่ เว็บไซต์, 
Facebook, LINE, YouTube, เสียงตำมสำย และเอกสำรประชำสัมพันธ์ทั่วห้องสมุดและ
มหำวิทยำลัย 
  5.2  ติดต่อร้ำนค้ำในมหำวิทยำลัยที่สนใจที่เข้ำร่วมกิจกรรม โดยลูกค้ำจะได้รับส่วนลด
ตั้งแต่ 3-5 บำท หำกลูกค้ำน ำแก้วส่วนตัวมำเอง และมอบป้ำยสัญลักษณ์ให้กับร้ำนค้ำเพ่ือเป็น 
กำรส่งเสริมกำรใช้แก้วเก็บควำมเย็นให้กระจำยไปทั่วมหำวิทยำลัย  
  5.3  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำแก้วเก็บที่สำมำรถควำมเย็น/ ร้อน เข้ำมำใช้ในห้องสมุดได้
เท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้น ำแก้วพลำสติกเข้ำมำในห้องสมุด เพรำะอำจท ำให้หนังสือและโต๊ะนั่งอ่ำน 
เสียหำยได้  
 



  5.4  ลูกค้ำที่น ำแก้วส่วนตัวเข้ำมำดื่มในห้องสมุด ในช่วงเริ่มกิจกรรม คือ 1 มิถุนำยน ถึง 
1 สิงหำคม 2561 จะได้รับของที่ระลึกจำกห้องสมุดทุกคน 
  5.5  ทุกครั้งที่น ำแก้วส่วนตัวเข้ำมำใช้บริกำรในห้องสมุดจะได้รับ Library green point                
1 แต้ม เพียงแสดงแก้วให้กับเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดตรวจ ประตูทำงเข้ำออกของห้องสมุดเพ่ือรับแต้ม โดยใช้
บัตรสะสมแต้มออนไลน์จำก LINE@msu library   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2  ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
   
  5.6  สะสมครบ 10 แต้มจะได้รับถุงผ้ำรักษ์โลก สะสมครบ 15 แต้ม จะได้รับแก้วที่ระลึก
ของห้องสมุด และสะสมครบ 20 ครั้งขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษในกำรยืมหนังสือเป็นสองเท่ำของสิทธิ์               
แต่ละประเภทของลูกค้ำ 
 

 
 
ภำพที่ 3  ตัวอย่ำงบัตรสะสมแต้มโดยประยุกต์ใช้ LINE@ 



สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล  
 “กิจกรรมแก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บควำมเย็น เข้ำมำเก็บควำมรู้” ได้รับควำมสนใจ
จำกลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและน ำแก้วส่วนตัวมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย เพรำะเห็นถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกิจกรรม นอกจำกจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้               
สำมำรถน ำเครื่องดื่มเข้ำมำรับประทำนในห้องสมุดได้แล้ว ผูใ้ช้บริกำรยังได้รับของรำงวัลและ                           
สิทธิพิเศษจำกห้องสมุดและส่วนลดจำกร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรม และยังช่วยลดกำรใช้แก้วพลำสติก
ในห้องสมุดและมหำวิทยำลัยอีกด้วย ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในภำพรวมระดับมำกท่ีสุด ( X  = 4.59) ผู้ประกอบกำรที่จ ำหน่ำยเครื่องดื่ม
เข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 10 ร้ำนค้ำ และระบุว่ำกิจกรรมดังกล่ำวช่วยส่งเสริมยอดขำยได้เป็นอย่ำงดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 4  ผู้ใช้บริกำรที่น ำแก้วส่วนตัวเข้ำห้องสมุด 
  
 อภิปราย 
 แนวปฏิบัติหรือกฎระเบียบในกำรใช้ห้องสมุดอำจจะต้องได้รับทบทวนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในปัจจุบัน เช่นเดียวกับกำรศึกษำควำมต้องกำรของลูกค้ำและรับฟังเสียง
ของผู้ใช้บริกำรเพ่ือให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ และน ำมำออกแบบกิจกรรมและพัฒนำกำรให้บริกำรสำรสนเทศ
แก่ผู้ใช้บริกำรยุคนี้ ห้องสมุดหลำยแห่งเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ไม่อำจอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริกำรได้ครบทุกด้ำน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น งบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด พ้ืนที่                          
ที่ไม่เพียงพอ หรือแม้กระทั่งกฎระเบียบที่ได้ใช้มำจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นกำรจัดกิจกรรมให้
สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ จึงเป็นแนวทำงที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงห้องสมุด



กับผู้ใช้บริกำรส ำหรับกิจกรรมแก้วเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก ใช้แก้วเก็บควำมเย็น เข้ำมำเก็บควำมรู้ ถือเป็น
กิจกรรมที่ได้รับควำมสนใจจำกผู้ใช้บริกำร บุคลำกร และผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในมหำวิทยำลัย                       
เป็นอย่ำงมำก ถือเป็นกิจรรมหนึ่งที่จะช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีที่สร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงห้องสมุด
กับผู้ใช้บริกำร และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรลดใช้แก้วพลำสติกในมหำวิทยำลัยอีกด้วย 
 ขอเสนอแนะ 
 กำรด ำเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของห้องสมุดอำจท ำได้หลำยรูปแบบ เพรำะกำรที่
จะสร้ำงจิตส ำนึกในเรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะต้องใช้ระยะเวลำ เพื่อให้เกิดควำมตระหนักอย่ำง
แท้จริง กำรจัดกิจกรรมจะต้องจัดเป็นประจ ำ หลำกหลำยและต่อเนื่องจึงจะท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ  
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร 
 เมื่อกิจกรรมสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้ ย่อมส่งผลถึงควำมสุขที่ได้
จำกกำรมำใช้บริกำรในห้องสมุด ผู้ใช้บริกำรมีพ้ืนที่นั่งอ่ำนและมีเครื่องดื่มแก้กระหำย ท ำให้เกิดสมำธิ
ในกำรอ่ำน นอกจำกนี้ยังได้สิทธิประโยชน์ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เช่น ได้รับส่วนลดจำกร้ำนค้ำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมสำมำรถสะสมแต้มจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือรับรำงวัลและเป็นส่วนหนึ่งในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 5  ผู้ใช้บริกำรน ำแต้มมำแลกของรำงวัล 
  
 ประโยชน์ต่อห้องสมุด 
 สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก ท ำให้มีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรมำกข้ึน 
และเมื่อผู้ใช้บริกำรใช้เวลำในห้องสมุดมำกข้ึน ท ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำต่อพื้นที่นั่งอ่ำน และด้วย
คุณสมบัติของแก้วคือสำมำรถเก็บควำมเย็นจะท ำไม่มีไอน้ ำเกำะ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
หนังสือและโต๊ะนั่งอ่ำน  



 ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 
 กิจกรรมที่จัดขึ้นสำมำรถส่งเสริมยอดขำยให้กับผู้ประกอบกำร เพรำะเมื่อผู้ใช้บริกำรเห็นถึง
ประโยชน์ของกำรน ำแก้วส่วนตัวมำใช้แทนกำรใช้แก้วพลำสติก ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดขยะใน
มหำวิทยำลัยแล้ว และยังสำมำรถน ำเอำเครื่องดื่มเข้ำมำดื่มในห้องสมุดได้ ท ำให้ยอดขำยของร้ำน                      
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่6  ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
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