
 
บทท่ี 2 

ทฤษฎี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือก
รานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในบทนี้ไดกลาวถึงทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของ 
 
ทฤษฎี และแนวคิดท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 
 1.  กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
 2.  แนวคิดสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
 3.  แนวคิดทางการตลาดสําหรับธุรกิจใหบริการดานคุณภาพการใหบริการ   
  

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (อดุลย จาตุรงคกุล, 2539: 48) ประกอบไปดวย
ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การตระหนักถึงความตองการ หรือการเล็งเห็นปญหา เปนข้ันตอนเร่ิมตน
ของกระบวนการตัดสินใจ เกิดข้ึนเม่ือบุคคลเกิดความรูสึกในความแตกตางระหวางส่ิงท่ีผูบริโภค
นึกเห็นภาพสภาวะท่ีปรารถนา เม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะท่ีเปนจริง ณ เวลาหนึ่ง แตหากสภาพ
ความแตกตางนั้นมีไมมากพอก็จะไมเกิดการเล็งเห็นปญหา 
 ข้ันตอนท่ี 2 การคนหาขอมูล เปนข้ันตอนเกี่ยวกับการแสวงหาขาวสารจากภายใน
ความทรงจํา เพื่อกําหนดวา ทางเลือกกระจางพอท่ีจะทําการเลือก โดยไมตองทําการเสาะแสวงหา
ขาวสารอ่ืนตอไป ถาขาวสารในความทรงจําไมมีพอโดยปกติก็จะตองทําการเสาะแสวงหาจากแหลง
ภายนอก ซ่ึงสามารถสรุปใหเห็นไดดังนี้ แหลงสวนบุคคล แหลงขาวธุรกิจ แหลงสาธารณะ แหลง
ประสบการณ ความทรงจํา 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินคาทางเลือกกอนซ้ือ ผูท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑจะตองทําการ
ตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ และทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือคุณภาพเฉพาะ 
(Specification) และมีการใชเกณฑในการประเมินทางเลือก (Evaluative Criteria) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของผลิตภัณฑ และตราดังกลาว เกณฑท่ีใชในการประเมินมักอยูในรูปแบบตางๆ กัน 
และหลากหลาย สามารถจําแนกปจจัยหลักๆ ไดดังนี้ ราคา (Price) ตรายี่หอ (Brand Name) ประเทศ
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ท่ีใหกําเนิดสินคา (Country of Origin) นอกจากนี้แลวยังมีเกณฑอ่ืนๆ อีกท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับลักษณะ
ของสินคา 
 ข้ันตอนท่ี 4  การซ้ือ มักจะเกิดข้ึนในรานคาหรือเปนการตัดสินใจเลือกรานคาท่ีจะซ้ือ 
โดยจะเกี่ยวของกับส่ิงจูงใจ เกณฑในการประเมิน ทัศนคติ และกระบวนการเลือกท่ีจะต้ังใจ เลือก
เขาใจ และเลือกเก็บไวในความทรงจํา เปนตน กระบวนการซ้ือกอใหเกิดผลสําคัญสองประเภทคือ 
ซ้ือ หรือยุติการซ้ือ การซ้ืออาจจะเกิดข้ึน เม่ือผูบริโภคพบทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถทํา
ความพอใจใหแกเกณฑในการประเมินคาของเขาได เชนเดียวกับกระบวนการอาจยุติไดเนื่องจากไม
มีทางเลือกใดๆ ท่ีจะทําความพอใจใหกับเกณฑในการประเมินคา ถาผลของกระบวนการซ้ือไดรับ
การนึกเห็นภาพพจนวาเปนท่ีพอใจแลว กรรมวิธีในทํานองเดียวกันจะถูกนํามาใชอีกในอนาคต 
 ข้ันตอนท่ี 5 การบริโภค เปนการตัดสินใจวาจะบริโภคหรือไมบริโภค ปฏิกิริยาการซ้ือ
โดยปกติมักตามดวยการอุปโภคบริโภค หรือการใชซ่ึงมีทางเลือกหลายทางคือ ใชในโอกาสท่ี
สะดวก และเร็วท่ีสุด เก็บไวในระยะส้ัน โดยหวังจะมีโอกาสใชในภายหลัง เก็บไวในระยะยาว
เพราะไมมีเร่ืองท่ีจะใชเฉพาะหรือจะใชในภายหนา ยกเลิกกระบวนการตัดสินใจ เพราะอิทธิพลของ
สถานการณท่ีคาดไมถึงยกเลิกกระบวนการตัดสินใจเพราะความเสียใจของผูซ้ือ 
 ข้ันตอนท่ี 6 การประเมินหลังการบริโภค หรือหลังจากการซ้ือเปนการทบทวนผลการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเล็งเห็นปญหา เสาะแสวงหาขาวสาร ประเมินคาทางเลือก และการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสินคาเราอาจประเมินแตละข้ันตอนแยกกัน และผลของการประเมินกระทบตอการซ้ือคร้ัง
ตอไปของผูบริโภค 

ข้ันตอนท่ี 7 การจัดการกับส่ิงเหลือใช ซ่ึงมิไดเกิดข้ึนเฉพาะตอนหลังการอุปโภค
บริโภคเทานั้น แตอาจเกิดข้ึนกอนระหวางหรือหลังการอุปโภคบริโภค โดยมีทางเลือกหลายอยาง
ในการสละท้ิงผลิตภัณฑ 
 

แนวคิดสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  
กฤษณา รัตนพฤกษ (2545) กลาวถึงแนวคิดพื้นฐานหลักของการตลาด คือ สวน

ประสมการตลาด (Marketing Mix) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการใหบริการ 
(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีองคกรสามารถควบคุมได โดยจัดสวน
ประสมท้ัง 4 อยางใหเหมาะสมท่ีสุด เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายได 
แตละสวนประสมการตลาดท้ัง 4 นี้ ยังไมเพียงพอสําหรับการตลาดบริการ สวนประสมการตลาด
สําหรับตลาดบริการแตกตางจากสวนประสมการตลาดสําหรับสินคาท่ัวไป เพราะมีความแตกตางที่
สําคัญทางงานการตลาด และเปนส่ิงท่ีทาทายนักการตลาดบริการ 



 7 

ดังนั้นสวนประสมการตลาดบริการจึงมีอีก 3 P’s เพิ่มข้ึนมา โดยสะทอนถึงการท่ี
บริการมีลักษณะเฉพาะ ไดแก คน (People) ส่ิงนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Processes) ซ่ึงรายละเอียดสวนประสมการตลาดบริการแสดงได ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ  (Product) หมายถึง ส่ิงนําเสนอการขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคการหรือบุคคล 

ราคา  (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เชน ราคาท่ียืดหยุนได ระดับ
ราคาความแตกตางของราคาจากคูแขงขัน อัตราดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม 

ชองทางการใหบริการ  (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึงประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรมใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑ หรือบริการจากองคการไปยังตลาด เชน ทําเลที่ต้ัง
ของกิจการ  

การสงเสริมการตลาด  (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ 
ไดแก การโฆษณา การใหขาว และการสงเสริมการขาย 

คน  (People) หมายถึง ผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมดในการนําเสนอบริการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
การรับรูของลูกคา ไดแก พนักงานผูใหบริการ และลูกคา ในระบบการตลาดบริการนอกจากน้ี
บุคลิกภาพ ของพนักงานยอมมีอิทธิพลตอการรับรูในบริการของลูกคา 

ส่ิงนําเสนอทางกายภาพ  (Physical Evidence) หมายถึง สภาพแวดลอมท้ังหมดใน
การนําเสนอบริการ และสถานท่ีซ่ึงกิจการกับลูกคามีปฏิสัมพันธกัน รวมถึงสวนประกอบใดก็ตามท่ี
เห็นไดชัดเจนซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน หรือในการส่ือสารงานบริการ และ
สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของบริการ ทําใหลูกคารับรูถึงภาพลักษณขององคการ 

ส่ิงท่ีแสดงใหลูกคาเห็นบริการไดอยางเปนรูปธรรม เชน เคร่ืองมือ อุปกรณ ปายแผน
พับ โฆษณา ซอง กระดาษจดหมาย รถใหบริการ และความสะอาดของอาคารสถานท่ี เปนตน ส่ิง
เหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของบริการได  

กระบวนการ  (Process)  คือ ระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และการ
เคล่ือนยาย (Flow) ของกิจกรรม ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังในระบบการนําเสนอ และปฏิบัติงานบริการ (The 
Service Delivery and Operation Systems) เนื่องจากกระบวนการของบริการมีความสลับซับซอน 
จึงมีความจําเปนตองผนวกกกระบวนการเหลานี้เขาดวยกัน เพื่อใหการทํางานของกระบวนการ
เปนไปโดยราบร่ืน สามารถตอบสนองความตองการตามคุณภาพท่ีลูกคาคาดหวังได 
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แนวคิดทางการตลาดสําหรับธุรกิจใหบริการดานคุณภาพการใหบริการ  มีลักษณะ 10 
ประการดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ, 2541: 342) 
 1.  การเขาถึงลูกคา  (Access) หมายถึง บริการท่ีใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวก
ในดานเวลา และสถานท่ีแกลูกคา 
 2.  การติดตอส่ือสาร  (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสราง
ความสัมพันธ  และส่ือความหมายไดชัดเจน ใชภาษาท่ีงายและรับฟงผูใช 
 3.  ความสามารถ  (Competence) หมายถึงความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
บริการที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  ความมีน้ําใจ  (Courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตท่ีสุภาพนอบนอมเปนกันเอง 
รูจักใหเกียรติผูอ่ืน จริงใจ มีน้ําใจ และเปนมิตรของผูปฏิบัติงานบริการ โดยเฉพาะผูใหบริการที่ตอง 
ปฎิสัมพันธกับผูรับบริการ 
 5.  ความนาเช่ือถือ  (Credibility) หมายถึง ความสามารถในดานการสรางความเช่ือม่ัน
ดวยความซ่ือตรงและซ่ือสัตยสุจริตของผูปฏิบัติงานบริการ 
 6.  ความไววางใจ  (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑ
บริการตามคําม่ันสัญญาท่ีใหไวอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง 
 7.  การตอบสนองลูกคา  (Responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจท่ีจะ
ชวยเหลือและพรอมท่ีจะใหบริการลูกคาอยางทันทีทันใด 
 8.  ความปลอดภัย  (Security)  หมายถึง  สภาพท่ีปราศจากอันตราย ความเส่ียงภัย และ
ปญหาตางๆ 
 9.  การสรางบริการใหเปนท่ีรูจัก  (Tangible) หมายถึง สภาพท่ีปรากฏใหเห็น หรือจับ
ตองไดในการใหบริการ  
 10.  การเขาใจและรูจักลูกคา  (Understanding/Knowing Customer) หมายถึง ความ
พยายามในการคนหา และทําความเขาใจกับความตองการของลูกคา รวมทั้งการใหความสนใจ
ตอบสนองความตองการดังกลาว 
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ศรีสุดา ชัยชนะ (2546) ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกใช

บริการสปาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา สาเหตุท่ีมาใชบริการสปาท่ีสําคัญ
ท่ีสุด เพื่อตองการพักผอนคลายเครียด  กอนท่ีจะไปใชบริการสปาไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง
ความสะอาดมากท่ีสุด โดยหาขอมูลจากเพ่ือนบาน เพื่อนท่ีทํางาน คนรูจักท่ีเคยไปใชบริการสปา
กอนการประเมินทางเลือกนั้น ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดประเมินทางเลือกในการใชบริการสปาดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัย
ดานสถานท่ี ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานกระบวนการให
ความสําคัญในระดับมาก สวนปจจัยดานลักษณะกายภาพใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด การ
ประเมินหลังการบริโภค ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจหลังจากใชบริการสปาอยู
ในระดับปานกลางรอยละ 53 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจหลังจากใชบริการสปาอยูในระดับมาก
รอยละ 40 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะแนะนําใหญาติพี่นอง เพื่อนๆ คนท่ีรูจัก มาใชบริการ
สปา และจะกลับมาใชบริการสปาในคร้ังตอไป 

ศนิ จันทรสัชนาลัย (2546) ศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกรานขายยาของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา 
ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญในปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดในระดับมาก สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคาผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง  

ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑในระดับมากในเร่ือง มียาหลาย
ยี่หอใหเลือก มียาและเวชภัณฑต้ังแสดงจํานวนมาก สามารถเลือกซ้ือสินคาไดเอง สามารถเปล่ียน
หรือคืนสินคาได มียาท่ีมีการโฆษณาจําหนาย และมีอาหารเสริมสุขภาพจําหนาย 
 ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานราคาในระดับมากในเร่ือง มีปายแสดงราคา
ชัดเจน ราคาใกลเคียงกับท่ีอ่ืนๆ  
 ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก ใน
เร่ืองการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู และเปนระเบียบ อยูใกลบาน ใกลสถานท่ีทํางาน รานสะอาด
ตกแตงนาเขา  มีระบบปรับอากาศ  รานดูสวาง  เปนทางผาน  
 ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากในเร่ือง 
พนักงานขายใหคําแนะนําการใชยา และซักถามอาการกอนการใหยา พนักงานขายมีกิริยามารยาทดี 
มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาท่ีเปด รวดเร็วในการใหบริการ การแตงกายเปนระเบียบใหรูวาคน
ไหนเปนพนักงานของราน มีบริการตรวจวัดสุขภาพฟรี เชน วัดความดัน มีแผนพับใหความรูแจก 
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 ดานปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอปจจัยสวนประสมการตลาดพบวา อายุมีอิทธิพล
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา ระดับการศึกษามีอิทธิพลตอปจจัยดานราคา และ
ชองทางการจัดจําหนาย สวนรายไดไมมีอิทธิพลตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
 นฤมิตร ภูษา (2540) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกรานขายยาแผนปจจุบัน 
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การศึกษาพบวา ปจจัยดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามเรียงลําดับความสําคัญไดแก  
 ปจจัยดานผลิตภัณฑยา ผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญกับความครบของ
ผลิตภัณฑยาในแตละกลุมยา ความหลากหลายของกลุมยา และคุณภาพของยาตามลําดับ  
 ปจจัยดานทําเลที่ต้ังของรานขายยา พบวารานขายยาท่ัวไปซ่ึงคือรานขายยาใกลบาน
หรือใกลท่ีทํางาน เปนรานท่ีผูตอบแบบสอบถามสะดวกท่ีสุดท่ีจะใชบริการ รานท่ีต้ังอยูใน
ศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา และรานขายยาบริเวณตลาดสดความสะดวกลดลงตามลําดับ  
 ปจจัยดานราคา พบวาการมีปายแสดงราคาที่เห็นชัดเจนกอนซ้ือมีความสําคัญมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือราคายาท่ีตํ่ากวาทองตลาด การตอรองราคา และผูตอบแบบสอบถามจะไมเลือก
รานท่ีขายยาเต็มราคา  สําหรับการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิตไมมีอิทธิพลตอการเลือกรานขายยา
ของผูตอบแบบสอบถาม   
 ปจจัยดานการตกแตงรานขายยา พบวาความสะอาด การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู
สวยงาม แสงสวาง และปายช่ือหนารานมีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือท่ีจอดรถ การจัดผังใน
รานใหใชบริการไดสะดวก รานขนาดใหญ ระบบทําความเย็นในราน และการจัดใหมีสวนเลือกซ้ือ
สินคาไดเอง มีความสําคัญตามลําดับ  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาพนักงาน และการประชาสัมพันธเทานั้นท่ีมี
อิทธิพลตอการเลือกรานขายยา สําหรับการสงเสริมการขาย และการโฆษณาไมมีอิทธิพลตอการ
เลือกรานขายยา ดานพนักงาน การมีเภสัชกรท่ีมีความสามารถ และอยูประจําตลอดเวลารานเปดมี
ความสําคัญมากท่ีสุด การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี การแตงกายท่ีเปนระเบียบ และการมีผูชวยเภสัชกรก็
มีความสําคัญตอการเลือกรานขายยา ดานการประชาสัมพันธนั้น การที่รานขายยาใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพแกผูตอบแบบสอบถามสําคัญท่ีสุด การจัดอบรมความรูเร่ืองสุขภาพใหฟรี และการมี
อุปกรณอํานวยความสะดวกมีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ  
 ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีไมใชยาพบวาไมมีอิทธิพลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือก
รานขายยา 
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 ไชยสิน  แสงประยูรพร (2543) ศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกสูตินรีแพทย
เพื่อฝากครรภของสตรีมีครรภ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตระหนักถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับตนเอง และทารกในครรภ รวมท้ัง
ตองการคําแนะนําในการปฏิบัติตัวท่ีถูกตองในระหวางต้ังครรภ จึงตัดสินใจมารับบริการฝากครรภ
สวนข้ันตอนการคนหาขอมูลจะมีการคนหาขอมูลจากเพื่อนบาน  เพื่อนท่ีทํางาน  คนรูจักท่ีมี
ประสบการณการคลอดบุตร บุคลากรทางการแพทย และสามี โดยจะถามขอมูลเกี่ยวกับการเอาใจ
ใส การแนะนําใหคําปรึกษา อัธยาศัย การพูดจาของสูตินรีแพทย รวมถึงประสบการณในการทํางาน  
ความชํานาญ และช่ือเสียง พบวาผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ไดแก เพื่อน คนรูจักท่ีมีประสบการณ
การคลอดบุตร และสามี ตามลําดับ เกณฑท่ีสําคัญในระดับมากท่ีสุดท่ีใชในการประเมินผลทางการ
เลือกจะพิจารณาจากปจจัยตอไปนี้  ไดแก  แพทยท่ีมีความสามารถ ความชํานาญ ประสบการณเปน
ท่ียอมรับ มีความเขาใจถึงความตองการของสตรีมีครรภ เอาใจใส ใหคําปรึกษาแนะนําแกสตรีมี
ครรภ  มีความสุภาพ พูดจาไพเราะ มนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชยา
เวชภัณฑมีความพรอม ทันสมัย และมีความสะอาด ผูทําการตัดสินใจไดแก สตรีมีครรภ และสามีซ่ึง
จะตัดสินใจโดยใชปจจัยดานบุคคล (สูติ-นรีแพทย) มากท่ีสุด สําหรับพฤติกรรมภายหลังการ
ตัดสินใจ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะพึงพอใจมากท่ีสุดในดานการเอาใจใส  การแนะนําให
คําปรึกษา อัธยาศัย การพูดจา ความสามารถ และความชํานาญของสูตินรีแพทย ซ่ึงหากต้ังครรภ
ใหมก็จะกลับมาใชบริการอีก และจะแนะนําญาติพี่นอง  คนรูจักใหมารับบริการฝากครรภกับสูตินรี
แพทยนี้ 
 
 


