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สารบาญตาราง 
 
ตาราง                                                                                                                                            หนา 
     1  แสดงจํานวนบุคลากรวิชาชีพแพทยไมรวมโรงพยาบาลท่ัวไปหรือโรงพยาบาล                      
         ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม       13 
      2  แสดงจํานวนบุคลากรวิชาชีพแพทยท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลท่ัวไปหรือ                                
         โรงพยาบาลชุมชนในจังหวดัเชียงใหม       14 
      3  แสดงจํานวนบุคลากรวิชาชีพแพทยท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน                                16 
      4  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ                                 22 
      5  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ                                 22 
      6  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามโรงพยาบาล                 23 
      7  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนเตียงใน      23 
          โรงพยาบาลท่ีประจําอยู 
      8  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนโดยเฉล่ียของ                    
          ผูปวยท่ีมารับการรักษาตอเดือน        24 
      9   แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาขาวิชาท่ีแพทยจบมา     25 
     10  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็                       
           คาเฉล่ียและการแปลผลของตัวกระตุนดานคุณลักษณะผลิตภณัฑ       28 
     11  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็               
           คาเฉล่ียและการแปลผล กระบวนการขายของพนักงานขายเวชภณัฑยาของแพทย     31 
     12  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็             
           คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานคุณสมบัติ        35 
     12  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็             
           คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานคุณประโยชน       36 
     12  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็             
           คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานคุณคา        37 
 
 
 

 



  
ฌ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง                  หนา 
     12  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็                        
           รวมท้ังคาเฉล่ีย และการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานวัฒนธรรม   38 
     12  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็                 
           รวมท้ังคาเฉล่ีย และการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานบุคลิกภาพ   39 
     12  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็               
           รวมท้ังคาเฉล่ีย และการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานผูใช   40 
      13  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็               
            คาเฉล่ียและการแปลผลตัวกระตุนทางการตลาดท่ีมีผลตอภาพรวมความต้ังใจซ้ือ  
             เวชภณัฑยา    42 
      14  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็               
            คาเฉล่ียและการแปลผลของตัวกระตุนดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
            จําแนกตามอายุของแพทย    45 
      15  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็               
            คาเฉล่ียและการแปลผลกระบวนการขายของพนักงานขายเวชภณัฑยา 
            จําแนกตามอายุของแพทย    50 
      16  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็                  
            คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานคุณสมบัติ 
            จําแนกตามอายุของแพทย    55 
      16  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็                             
            คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานคุณประโยชน 
            จําแนกตามอายุของแพทย    57 
      16  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็             
            คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานคุณคา 
            จําแนกตามอายุของแพทย    59 
       16  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็             
             คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานวัฒนธรรม 
             จําแนกตามอายุของแพทย    61 



  
ญ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง                         หนา 
     16  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็                   
           คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานบุคลิกภาพ 
           จําแนกตามอายุของแพทย    63 
     16  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็              
           คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานผูใช 
           จําแนกตามอายุของแพทย    65 
     17  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็              
           คาเฉล่ียและการแปลผล ตัวกระตุนทางการตลาดท่ีมีผลตอภาพรวมความต้ังใจ 
           ซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย  จําแนกตามอายุของแพทย    67 
     18  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็              
           คาเฉล่ียและการแปลผลของตัวกระตุนดานคุณลักษณะของผลิตภณัฑ 
           จําแนกตามกลุมของโรงพยาบาล    71 
      19  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็         
            คาเฉล่ียและการแปลผลกระบวนการขายของพนักงานขายเวชภณัฑยา 
            จําแนกตามกลุมของโรงพยาบาล    74 
      20  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็                      
            คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานคุณสมบัติ 
            จําแนกตามกลุมของโรงพยาบาล    78 
      20  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็                     
            คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานคุณประโยชน 
            จําแนกตามกลุมของโรงพยาบาล    80 
      20  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็             
            คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานคุณคา 
            จําแนกตามกลุมของโรงพยาบาล    82 
       20  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็              
             คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานวัฒนธรรม 
             จําแนกตามกลุมของโรงพยาบาล    84 



  
ฎ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                                                                                                                                        หนา             
     20  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ                                 
           ความคิดเห็นคาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานบุคลิกภาพ 
           จําแนกตามอายุของแพทย    85 
     20  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็                     
           คาเฉล่ียและการแปลผล ภาพลักษณตราสินคา ดานผูใช 
           จําแนกตามอายุของแพทย    86 
     21  แสดงจาํนวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความคิดเหน็               
           คาเฉล่ียและการแปลผล ตัวกระตุนทางการตลาดท่ีมีผลตอภาพรวมความต้ังใจ 
           ซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย  จําแนกตามอายุของแพทย    88 
     22  แสดงคาความเช่ือม่ันตอแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวกระตุนทางการตลาด                                  

    เวชภณัฑยาของแพทย ประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม    93 
23 แสดงการเปรียงเทียบความแตกตางในระดับความคิดเหน็ตอตัวกระตุน                                 

 ทางการตลาด   จําแนกตามเพศ       94 
     24   แสดงการเปรียงเทียบความแตกตางในระดับความคิดเห็นตอตัวกระตุน                                         

 ทางการตลาด  จําแนกตามประเภทของโรงพยาบาล     95 
     25  แสดงการเปรียงเทียบความแตกตางในระดบัความคิดเห็นตอ                                                 

     ตัวกระตุนทางการตลาด จําแนกตามอาย ุ      96 
     26   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอตัวกระตุน                                

      ทางการตลาด ในดานกระบวนการขายของพนักงานขาย   
      จําแนกตามอายุเปนรายคู        97 

27  แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเหน็ตอ                                                  
             ตัวกระตุนทางการตลาด ในดานภาพลักษณตราสินคา 
             จําแนกตามอายุเปนรายคู        98 

28 แสดงความสัมพันธเชิงสวน ระหวางองคประกอบดานคุณลักษณะ                                         
  ของผลิตภัณฑ ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย และดานภาพลักษณ 
  ตราสินคา  ตอภาพรวมความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย     99 

 



  
ฏ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                                                                                                                                         หนา      
29 แสดงคาสถิติท่ีใชวัดความสัมพันธของตัวแปรอิสระ ระหวางองคประกอบ                          

  ในแตละดาน                  101 
     30   แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ                         
            ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย และดานภาพลักษณตราสินคา  
            ตอความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย       101 
 


