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สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หนา 

1 แนวโนมการเพิ่มข้ึนของรานขายยาแผนปจจุบันในอําเภอเมือง  2 
 จังหวัดเชียงใหม  
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 18 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 18 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 19 
 ข้ันสูงสุด  
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ   19 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน 20 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสมรส 20 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเปนสมาชิก    21 
 ของรานขายยา  
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามท่ีต้ังของราน 21 
 ขายยาท่ีนยิมไปใชบริการ  

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถ่ีในการใช 22 
 บริการในเดือนท่ีผานมา  

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคาใชจายในการ 22 
 ใชบริการตอ 1 คร้ัง  

12 แสดงจํานวน คะแนน และอันดับของสาเหตุท่ีผูตอบแบบสอบถามมาใชบริการ 23 
 ในรานขายยา  

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการคนหาขอมูล 24 
 เกี่ยวกับรานขายยา  

14 แสดงจํานวน คะแนน และอันดับของแหลงขอมูลเกี่ยวกบัรานขายยาท่ี 25 
 ผูตอบแบบสอบถามคนหาขอมูล  

15 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญจําแนกตามความสําคัญ 26 
 ของปจจัยดานผลิตภัณฑในการประเมินเพือ่เลือกใชบริการของผูตอบแบบ  
 สอบถาม  
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

16 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียจําแนกตามความสําคัญของปจจัยดานราคา 28 
 ในการประเมินเพื่อเลือกรานขายยาของผูตอบแบบสอบถาม  

17 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียจําแนกตามความสําคัญของปจจัยดาน 29 
 สถานท่ีในการประเมินเพื่อเลือกรานขายยาของผูตอบแบบสอบถาม  

18 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียจําแนกตามความสําคัญของปจจัยดานการ 30 
 สงเสริมการตลาดในการประเมินเพื่อเลือกรานขายยาของผูตอบแบบสอบถาม  

19 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียจําแนกตามความสําคัญของปจจัยดานบุคคล 31 
 ในการประเมินเพื่อเลือกรานขายยาของผูตอบแบบสอบถาม  

20 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียจําแนกตามความสําคัญของปจจัยดาน 32 
 ลักษณะทางกายภาพในการประเมินเพื่อเลือกรานขายยาของผูตอบ  
 แบบสอบถาม  

21 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียจําแนกตามความสําคัญของปจจัยดาน 33 
 กระบวนการในการประเมินเพื่อเลือกรานขายยาของผูตอบแบบสอบถาม  

22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจเลือก 34 
 รานขายยา  

23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการซ้ือยาจาก 34 
 รานขายยา  

24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการ 35 
 เปนลูกคารานขายยาท่ีกําลังใชบริการอยู  

25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจในการ 36 
 ใชบริการรานขายยาท่ีกําลังใชบริการอยู  

26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีจะกลับมาใชบริการ 36 
 รานขายยาคร้ังตอไป  

27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีใหเหตุผลวาจะกลับมาใช 37 
 บริการรานขายยาในคร้ังตอไป  
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในการแนะนําใหผูอ่ืนมา 38 
 ใชบริการรานขายยา  

29 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑในการเลือกใชบริการ 39 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  

30 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาในการเลือกใชบริการ 40 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  

31 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานสถานท่ีในการเลือกใชบริการ 41 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  

32 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในการ 42 
 เลือกใชบริการรานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  

33 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคคลในการเลือกใชบริการ 44 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  

34 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 45 
 ในการเลือกใชบริการรานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  

35 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการในการเลือกใช 46 
 บริการรานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  

36 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑในการเลือกใชบริการ 47 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ  

37 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาในการเลือกใชบริการ 49 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ  

38 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานสถานท่ีในการเลือกใชบริการ 50 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ  

39 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในการ 52 
 เลือกใชบริการรานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ  

40 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคคลในการเลือกใชบริการ 54 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ  
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

41 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 56 
 ในการเลือกใชบริการรานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ  

42 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการในการเลือกใช 58 
 บริการรานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ  

43 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑในการเลือกใชบริการ 59 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน  

44 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาในการเลือกใชบริการ 61 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน  

45 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานสถานท่ีในการเลือกใชบริการ 63 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน  

46 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในการ 64 
 เลือกใชบริการรานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน  

47 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคคลในการเลือกใชบริการ 66 
 รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน  

48 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพในการ 68 
 เลือกใชบริการรานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน  

49 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการในการเลือกใช 69 
 บริการรานขายยาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน  

50 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาท่ีพบในการใช 71 
 บริการรานขายยา  

51 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอเสนอแนะ 72 
52 สรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ือในการเลือกรานขายยาของผูตอบแบบสอบถาม 78 
53 แสดงปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดบัความสําคัญของแตละปจจยัสวน 79 
 ประสมการตลาดบริการจําแนกตามเพศ  

54 แสดงปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดบัความสําคัญของแตละปจจยัสวน 81 
 ประสมการตลาดบริการจําแนกตามอาย ุ  
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
55 แสดงปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดบัความสําคัญของแตละปจจยัสวน 83 

 ประสมการตลาดบริการจําแนกตามรายไดตอเดือน  
 
 

 
 
 
 
 


