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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มปั่ น
ร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ น ร้ านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ จานวน 400 คน และนาข้อมูลที่ ได้มา
ประมวลผลทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับข้อมูลด้านปั จจัย
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ร้านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ และปั จจัย
ประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อพฤติ ก รรมการบริ โภคไอศกรี ม ปั่ น ร้ านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์
ท่าพระ และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติ ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ (t-Test) สถิติ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) และสถิติทดสอบความสัมพันธ์แบบ
เพียร์ สัน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งผลที่ได้ขอนาเสนอดังนี้
5.1 สรุ ปผล
1) ปัจจัยประชากรศาสตร์
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่ากว่า 20 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้ 30,000 บาท
ขึ้นไป
2) พฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมไอศรี มปั่ นรสช็อคโกแลตมากที่สุด จานวน 218 คน (ร้อยละ 54.5)
รองลงมาคือรสอื่นๆ ได้แก่ คุก้ กี้ กาแฟ เป็ นต้น จานวน 72 คน (ร้ อยละ 18.0) รสวนิลา จานวน 32
คน (ร้อยละ 8.0) รสเบอรรี่ จานวน 30 คน (ร้อยละ 7.5) รสผลไม้ จานวน 27 คน (ร้อยละ 6.8) และ
รสเชอเบท จานวน 21 คน (ร้อยละ 5.3)
เหตุผลที่สาคัญในการบริ โภคไอศกรี มปั่ น คือเป็ นจุดนัดพบกับกลุ่มเพื่อนมากที่สุด จานวน
194 คน (ร้อยละ 48.5) รองลงมาคือฉลองในโอกาสพิเศษ จานวน 101 คน (ร้อยละ 25.3) มีรายการ
จัดโปรโมชัน่ จานวน 67 คน (ร้อยละ 16.8) และเพื่อบริ โภคไอศกรี มปั่ นโดยเฉพาะ จานวน 38 คน
(ร้อยละ 9.5)
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ช่วงเวลาในการบริ โภคคือเวลา 13.01 – 15.00 น. มากที่สุด จานวน 189 คน (ร้อยละ 47.3)
รองลงมาคือช่วงเวลา 15.01 – 17.00 น. จานวน 101 คน (ร้อยละ 25.3) ช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น.
จานวน 67 คน (ร้อยละ 16.8) และช่วงเวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป จานวน 43 คน (ร้อยละ 10.8)
มีค่าใช้จ่าย 100 - 300 บาทมากที่สุด จานวน 161 คน (ร้อยละ 40.3) รองลงมาคือมีค่าใช้จ่าย
ต่ากว่า 100 บาท จานวน 86 คน (ร้อยละ 21.5) มีค่าใช้จ่าย 500 บาท ขึ้นไป จานวน 81 คน (ร้ อยละ
20.3) และมีค่าใช้จ่าย 301 - 500 บาท จานวน 72 คน (ร้อยละ 18.0)
มีความถี่ 1 ครั้ง/เดือนมากที่สุด จานวน 172 คน (ร้อยละ 43.0) รองลงมาคือมีความถี่ 2 – 3
ครั้ง/เดื อน จานวน 161 คน (ร้ อยละ 40.3) มีความถี่ มากกว่า 5 ครั้ง/เดื อน จานวน 44 คน (ร้ อยละ
11.0) และมีความถี่ 4 – 5 ครั้ง/เดือน จานวน 23 คน (ร้อยละ 5.8)
บุ ค คลที่ มี ส่ วนในการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคที่ ร้า นสเวนเซ่ นส์ คื อแฟน/คนรัก มากที่ สุ ด
จานวน 172 คน (ร้อยละ 43.0) รองลงมาคือตัวท่านเอง จานวน 86 คน (ร้อยละ 21.5) เพื่อน จานวน
73 คน (ร้อยละ 18.3) และบุคคลในครอบครัว จานวน 69 คน (ร้อยละ 17.3)
3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ร้านสเวน
เซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อพฤติ กรรมการบริ โภคไอศกรี ม ปั่ น ร้ า นสเวน
เซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ: ด้านผลิ ตภัณฑ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.31 เมื่อ
แยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี 2 รายข้อที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ความหลากหลายของท็อป
ปิ้ ง (ค่าเฉลี่ย 4.31) และสี สันของไอศกรี ม (ค่าเฉลี่ย 4.29) และรายข้อที่อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ความ
สดใหม่ของไอศกรี ม (ค่าเฉลี่ย 4.15) และรสชาติของไอศกรี ม (ค่าเฉลี่ย 3.85)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อพฤติ กรรมการบริ โภคไอศกรี ม ปั่ น ร้ า นสเวน
เซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ: ด้านราคาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อแยกพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของไอศกรี ม
(ค่าเฉลี่ย 4.00) ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณของไอศกรี ม (ค่าเฉลี่ย 3.94) ราคาถูกเมื่อเทียบกับ
ร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.82)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อพฤติ กรรมการบริ โภคไอศกรี ม ปั่ น ร้ า นสเวน
เซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ: ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.75
เมื่ อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดรู ปแบบร้าน (ค่าเฉลี่ ย
3.94) รองลงมาคือ ที่ต้ งั สถานที่ให้บริ การเดินทางสะดวก (ค่าเฉลี่ย 3.78) ความสะอาดของสถานที่
ให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.69) และพื้นที่ภายในร้านเพียงพอในการรองรับลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 3.59)
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อพฤติ กรรมการบริ โภคไอศกรี ม ปั่ น ร้ า นสเวน
เซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ: ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ ย
3.84 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี 2 รายข้อที่ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ บัตรสมาชิ กส่ วนลด
พิเศษ (ค่าเฉลี่ ย 4.09) และการทาโปรโมชัน่ ร่ วมกับบัตรเครดิต (ค่าเฉลี่ย 4.05) และรายข้อที่อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ส่ วนลดในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด (ค่าเฉลี่ย 3.38)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อพฤติ กรรมการบริ โภคไอศกรี ม ปั่ น ร้ า นสเวน
เซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ: ด้านบุคลากรที่ให้บริ การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ ย 3.65
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ความเต็มใจและความพร้อมใน
การให้บริ การ (ค่ าเฉลี่ ย 3.80) รองลงมาคือ มี ความชัดเจนในการให้ค าแนะนาที่เป็ นประโยชน์
(ค่าเฉลี่ ย 3.74) ความเหมาะสมในการแต่งกายของผูใ้ ห้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.59) และให้บริ การด้วย
ความสุ ภาพ อ่อนน้อม และเป็ นกันเอง (ค่าเฉลี่ย 3.49)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อพฤติ กรรมการบริ โภคไอศกรี ม ปั่ น ร้ า นสเวน
เซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ: ด้านกระบวนการให้บริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.05
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ารายข้อที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ มีความถูกต้องครบถ้วนใน
การให้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 4.22) และมี 2 รายข้อที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระยะเวลาการให้บริ การมี
ความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.10) และการให้บริ การตามลาดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริ การ
ก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.82)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อพฤติ กรรมการบริ โภคไอศกรี ม ปั่ น ร้ า นสเวน
เซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ: ด้านลักษณะกายภาพภายนอกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ ย
3.75 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ชัดเจน(ค่าเฉลี่ย 3.82) รองลงมาคือ มีบรรยากาศภายนอก/ภายในสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.81) และมีการ
โฆษณาเผยแพร่ ในสื่ อต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.63)
สรุ ปค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ร้านสเวนเซ่ นส์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ด้วยค่าเฉลี่ ย 3.89 เมื่ อแยกพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับดังนี้ ด้านผลิ ตภัณฑ์ รองลงมาคื อด้าน
กระบวนการให้บริ การ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
ลักษณะกายภาพภายนอก และด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ตามลาดับ
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4) ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบระหว่าง ลักษณะประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้าน สเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
ผลการวิเคราะห์พบว่า การเปรี ยบเทียบระหว่าง ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส อาชี พ ระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้ าน สเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ
0.05
5) ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้าน สเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ด้าน
กระบวนการให้บ ริ ก าร และด้า นลัก ษณะทางกายภาพ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
ไอศกรี มปั่ นร้าน สเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี ม
ปั่ น ร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ผูบ้ ริ โภคที่มีการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ร้านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 20 ปี สถานภาพโสด การศึ ก ษาระดับ ต่ า กว่า ปริ ญ ญาตรี ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ ศิริพร เพชรโพธิ์ ศรี ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อไอศกรี มไขมันต่า
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าส่ วนมากเป็ นเพศหญิง และมีสถานภาพโสด
ในส่ วนปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ร้ านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์
ท่ า พระ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ม ากที่ สุ ด สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ กฤตติกร เหลืองหิ รัญ (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การร้าน
ไอศกรี ม พบว่า รสชาติ ข องไอศกรี มจะเป็ นตัวชี้ วดั การเจริ ญเติ บโตของร้ า นไอศกรี ม ทั้ง เพราะ
ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่ งแรกที่ผบู ้ ริ โภคพิจารณา
พฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ร้ านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ พบว่าผูบ้ ริ โภคมี
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ประมาณ 100-300 บาท และมีความถี่ในการเข้าใช้บริ การ ไม่เกิ น 3 ครั้งต่อเดื อน
สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ ลักษณ์นาราข์ พันวราสิ น (2553) เปรี ยบเทียบทัศนคติและพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค ไอศกรี มวอลล์ และไอศกรี มเนสท์เล่ พบว่า มีความถี่ในการเข้าใช้บริ การร้านไอศกรี ม
ใกล้เคียงกัน คือโดยประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน และมีช่วงเวลาในการเข้าใช้บริ การในช่วง 13.00-15.00
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มากที่สุด และถัดมาคือช่วงเวลา 15.00-17.00 น. ทั้งนี้ เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีอายุ
ไม่เกิ น 20 ปี เป็ นช่ วงอายุของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา ระยะเวลาที่ผูบ้ ริ โภคเข้าใช้
บริ การจะเป็ นช่วงเวลาเลิกเรี ยน ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคใช้ช่วงเวลานี้ในการเข้าใช้บริ การ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ผูบ้ ริ หาร ควรให้ความสาคัญด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ตรงกับความต้องการของ
เพศหญิง มากกว่าเพศชาย เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่าเพศหญิ งเป็ นผูท้ ี่ ชื่นชอบในการบริ โภค
ไอศกรี มมากกว่าเพศชาย
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์สินค้าให้มากขึ้นทั้งทางทีวีและป้ ายโฆษณา อีกทั้งจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดในลักษณะการมีของแถม และลดราคาสิ นค้าให้มากขึ้น เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติดา้ นผลิตภัณฑ์ และด้านราคา นอกจากการส่ งเสริ มทางการตลาดที่ตอ้ งเพิ่มให้
มากขึ้นอีกแล้ว ยังคงต้องปรับปรุ งด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสะดวกในการ
ซื้ อสิ นค้า
3. ควรหาทางปรั บ ปรุ ง ผลิ ตภัณฑ์โดยเพิ่ ม คุ ณค่ า ทางอาหารให้มี ค วามแตกต่ า งเหนื อ
ไอศกรี มยีห่ อ้ อื่น เช่น อาจมีการเพิ่มถัว่ หรื อผลไม้ต่าง ๆ ลงไปในไอศกรี ม เพื่อให้การทานไอศกรี ม
มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการเพิ่มขึ้น และสื่ อสารให้ผบู้ ริ โภคได้รับรู้ถึงคุณภาพของตราสิ นค้าให้
มากขึ้น เนื่องจากผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติ ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด
4. ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี สี สันสวยงาม น่าสนใจ บรรจุภณ
ั ฑ์เอาใจเด็ก นาเสนอสิ นค้า
ในราคาที่ไม่สูงมากนัก เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ อายุไม่เกิน 20 ปี มีความถี่ใน
การบริ โภคไอศกรี มมากกว่ากลุ่มอายุอื่น ซึ่งผูเ้ ยาว์โดยธรรมชาติจะชอบรับประทานไอศกรี มอยูแ่ ล้ว
จึงค่อนข้างบริ โภคมากครั้งกว่ากลุ่มอายุอื่น แต่ดว้ ยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ยงั เป็ นผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย หรื อยัง
ต้องขอเงิ นจากบิ ดามารดา การนาเสนอสิ นค้าจึงต้องเป็ นสิ นค้าที่ ราคาที่ ไม่สูง สี สันสวยงาม
น่าสนใจ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคที่มีกาลังซื้ อน้อย ซื้ อสิ นค้าได้บ่อยครั้ง ตามพฤติกรรมของเด็ก
5.3.1 ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ทัศนคติ ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง อื่นๆ
อีกมากมาย ที่จะเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ร้านสเวนเซ่ นส์ เพื่อที่จะ
ทาให้ผลการวิจยั ออกมาชัดเจนมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการการบริ โภคที่เกี่ยวกับปั ญหาโภชนาการเกิน
มาตรฐานและโรคอ้วน เพื่ อเป็ นประโยชน์ แก่ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง และครอบครั วในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของนักศึกษา
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3. เพื่อให้การวิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
ไอศกรี มปั่ น ร้านสเวนเซ่ นส์ กว้างขวางยิ่งขึ้นควรศึกษานักเรี ยน ในระดับอื่น ๆ ด้วย เช่น ระดับ
อนุบาล ประถม มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา เป็ นต้น และควรมีนกั ศึกษาทัว่ ประเทศ เพื่อนาผลที่
ได้จากการศึ กษามาปรั บปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและการอบรมเลี้ ยงดู การปลูกฝั งจาก
ครอบครัวให้เหมาะสมตามวัยเพราะการวิจยั เรื่ องเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารนั้นมีความเกี่ยวข้อง ต่อ
การดาเนินชีวติ ประจาวันของคนทุกวัย ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศชาติต่อไป
4. ควรจะมีการแยกศึกษาระหว่างกลุ่มประชากรชายและประชากรหญิง เพื่อจะทาให้ทราบ
ข้อแตกต่างที่จะเห็นได้ชดั เจนจากการแยกกลุ่มประชากรมากขึ้น
5. ควรเพิม่ ระยะเวลาในการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อที่จะสามารถขยายกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่า
นี้ ซึ่ งจะทาให้เราทราบข้อสรุ ปหรื อผลการวิจยั ที่ใกล้เคียงกับความจริ งมากขึ้นกว่านี้

