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บทนํา 

 ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจโลกและประเทศ

ไทยอยา่งมาก เป็นการบริการหลกัในระบบการคา้ระหวา่งประเทศในหลายประเทศ อีกทั้งยงัเป็น

อุตสาหกรรมท่ีขบัเคล่ือนประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นส่วนท่ีช่วยกระตุน้การขยายตวัทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสามารถนาํเอาทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์

ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ้ึงนาํพาไปสู่การจา้งงาน การสร้างอาชีพหรือการลงทุนในธุรกิจ อยา่งเช่น ธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจการบิน หรือธุรกิจร้านอาหารทั้งขนาดใหญ่และขนาดเลก็ เป็นตน้ ดงันั้นการท่องเท่ียวมี

บทบาทสาํคญัต่อการพฒันาและการขบัเคล่ือนประเทศ อีกทั้งยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีทาํใหเ้กิดความ

เจริญกา้วหนา้และสามารถสร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไดด้ว้ยเช่นกนั อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัเป็น

การสร้างความมัน่คงใหก้บัประชาชนและประเทศชาติซ่ึงนาํไปสู่ความสาํเร็จในการยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนภายในประเทศและส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ดงันั้นรัฐบาลพยายามผลกัดนันโยบายเพื่อ

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจยัทั้งภายนอกและภายในประเทศโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได ้

วฒันธรรมการท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีสาํคญั สามารถดึงดูดใหค้นต่างถ่ินเดินทาง

มาเยอืนเพื่อสัมผสัและช่ืนชมกบัส่ิงท่ีไม่มีในทอ้งถ่ินของตน จะเห็นไดว้า่วฒันธรรมของคนทอ้งถ่ินกบั

การท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์และเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั การท่องเท่ียวไดใ้ชว้ฒันธรรมของทอ้งถ่ิน

เป็น ทรัพยากรในการดาํเนินกิจการในขณะเดียวกนัชุมชนทอ้งถ่ินผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมก็ได้

ประโยชน์ จากการท่องเท่ียวในดา้นการสร้างรายได.้ เขตหนองจอก เป็นหน่ึงในหา้สิบเขตของ

จงัหวดักรุ่งเทพมหานครและเป็นเขตท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุด สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทอ้งทุ่งและ

เกษตรกรรม มีลาํคลองไหลผา่นหลายสาย อีกทั้งยงัเป็นพื้นท่ีท่ียงัสามารถขา้มไปอีกจงัหวดัอีกทัว่ทิศ

หรือทุกมุมของเขตหนองจอก อยา่งเช่น ทิศเหนือติดต่อกบัอาํเภอลาํลูกกา สามารถขา้มไปจงัหวดั

ปทุมธานีหรือไปจงัหวดันครนายกก็ได ้ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอาํเภอบางนํ้าเปร้ียวและอาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา ทิศใตติ้ดต่อกบัเขตลาดกระบงัและทิศตะวนัตกอยูติ่ดกบัติดต่อกบัเขตมีนบุรีท่ีเป็น

ศูนยก์ลางของอู่รถตู ้รถบสัท่ีไปทุกมุมของจงัหวดักรุงเทพมหานคร เขตหนองจอกมีทั้งหมด 8 แขวง 



  

 
อ้างอิง: https://th.wikipedia.org เขตหนองจอก 

ปัจจุบนัในเขตหนองจอกก็เร่ิมมีสถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ร้านอาหาร คาเฟ่ หรือสถานท่ีท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมมากยิง่ข้ึน และยงัมีแลนดม์าร์คสไตลญ่ี์ปุ่นแห่งใหม่ ในยา่นสุวินทวงศ ์เขตหนองจอก 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร บรรยากาศเหมือนยกญ่ีปุ่นมาไวใ้นเมืองไทยท่ีไดเ้ร่ิมเปิดกิจการเม่ือตน้ปี 

2565 ในโครงการจะเติมไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวหลากหลายเช่น สถานท่ีถ่ายรูป การแต่งการชุดยกูาตะ 

ศาลเจา้อิมาโด๊ะท่ีสามารถขอพรเร่ืองความรักและความสาํเร็จได ้ร้านอาหารหลากหลาย ร้านของฝาก 

ป่ันเรือเป็ด หรือนกัท่องเท่ียวท่ีมีสัตวเ์ล้ียงท่ีน่ารักสามารถพาเขา้โครงการไดด้ว้ยเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม

ถึงแมเ้ขตหนองจอกอาจจะเขตท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและยงัไม่ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวมาก

นกัเม่ือเปรียบเทียบจากนกัท่องเท่ียวในเขตอ่ืน ๆ ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ในช่วงท่ีผา่นมามีผูค้นจาํนวนมากตอ้งเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีตามมากบัการ

ประกอบกบัวิถีการดาํรงชีวิตประจาํวนัของผูค้นในสังคมท่ีตอ้งเร่งรีบ แข่งขนัอยูต่ลอดเวลาทาํใหเ้กิด

ภาวะเครียดไดง่้ายและมีผลต่อสุขภาพร่างกาย เม่ือมีเวลาวา่งก็ตอ้งการพกัผอ่นหรือหาความสุขใหก้บั

ตน จึงเป็นโอกาสท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันารูปแบบของการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ ข้ึนมาสนองความ

ตอ้งการมนุษย ์

 จากแนวคิด ผลการศึกษาและปัญหาดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในโครงการ 

Harajuku Thailand ,เขตหนองจอก เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสาํหรับการใหบ้ริการ. การพจิารณาถึง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจาํหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและความพึงพอใจในการท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะเขา้มา

ท่องเท่ียวในโครงการ Harajuku Thailand, เขตหนองจอก จึงมีความสาํคญัต่อผูป้ระกอบการในการนาํ

ขอ้มูลงานวิจยัไป ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน ดาํเนินการปรับปรุง พฒันา และต่อยอดการ

https://th.wikipedia.org/


ใหบ้ริการของโครงการ Harajuku Thailand, เขตหนองจอก ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็นดงักล่าวโดยมี

วตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาดงัต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัในการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวโครงการ Harajuku 

Thailand เขตหนองจอก   

2. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวโครงการ Harajuku Thailand 

เขตหนองจอก 

3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและหาวิธีแกไ้ขและพฒันาโครงการ Harajuku Thailand เขตหนองจอก 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 งานวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู ้วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดท่ี 

ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตวัแปรอิสระ                       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การตดัสินใจและความพงึพอใจ

ของนกัท่องเที่ยวในโครงการ 

Harajuku Thailand 

ปัจจยัสว่นบคุคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
4. ท่ีพกัอาศยั 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
1. Product 
2. Price 
3. Place 
4. Promotion 



การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวในโครงการ Harajuku Thailand, เขตหนองจอก” ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํ

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

3. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

สรุปแนวคิดและทฤษฎี 

การตัดสินใจถือเป็นเร่ืองท่ีสําคัญท่ีมนุษย์ทุกคคนต้องเผชิญและปฏิบัติอยู่ประจํา 

เน่ืองจากการตดัสินใจทาํให้มนุษยเ์ลือกและไดส่ิ้งต่าง ๆ ท่ีคิดว่าเหมาะสมกบัตวัเองท่ีสุด บาร์

นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายการตดัสินใจว่า การตดัสินใจคิดเทคนิคในการท่ีจะ

พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว และ มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การ

ตดัสินใจเป็นการกระทาํท่ีตอ้งทาํเม่ือไม่มีเวลาท่ีจะหาขอ้เท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ 

เม่ือใดถึงจะตดัสินใจว่าควรหยุดหาขอ้เท็จจริง แนวทางแก้ไขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ี

ตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการรวบรวมขอ้เท็จจริง เก่ียวพนักบัการใชจ่้ายและการใชเ้วลา ดงันั้นกล่าวได้

ว่า การตดัสินใจคือผลสรุปหรือผลขั้นสุดทา้ยของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุและผลเพื่อเลือก

แนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานณการณ์ ทรัพยากรและบุคคล สามารถนาํไป

ปฏิบติัและทาํใหง้านบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ  

 

ความพึงพอใจเป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นได ้การท่ีจะรับรู้ไดว้่า

บุคคลนั้น มีความพึงพอใจหรือไม่ ก็สามารถสังเกตไดโ้ดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน 

จึงเป็นการยากท่ีจะวดัระดบัความพึงพอใจไดโ้ดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยออ้ม โดยการวดัจาก

ความคิดและการแสดงความความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาภายในโครงการ  โดย 

Maynard W.Shelly (1975) (อ้างในยงยุทธ พลอยทบัทิม, 2550) ได้ให้ความหมายว่า ความพึง

พอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบสรุป

ไดว้่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือ

ไดรั้บในส่ิงท่ีบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง 

 



 ส่วนประสมทางการตลาด Kotler (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

Marketing Mix หมายถึงตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได  ้บริษัทมัก

นาํมาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

โดยพื้นฐานของส่วนประสมทางการตลาดจะมีอยู ่4 ประการ ซ่ึงองคป์ระกอบมีดงัน้ี ผลิตภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย  (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

แต่สําหรับธุรกิจบริการส่วนประสมทางการตลาดจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทาง

การตลาดของสินคา้ทัว่ไป จะมีการกล่าวถึง จะต้องมีบุคลากร (People) กระบวนการทาํงาน 

(Process) และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) รวมเรียกปัจจยัทั้ง 7 ปัจจยัใหม่น้ีว่า 

7Ps ซ่ึง คุณชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) สรุปว่า ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix 

ของสินคา้และบริการประกอบไปดว้ย 7Ps.  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและความพึงพอใจ

ของนักท่องเท่ียวในโครงการ Harajuku Thailand, เขตหนองจอก” ผูวิ้จยัใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพื่อให้ทราบถึงประเด็นสําคญัและมีความครอบคลุมในเน้ือหาสําคญัท่ี

ทาํการศึกษาอย่างครบถว้น ลกัษณะวิธีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมีดงัน้ี การสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม (Participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่างคือ

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มารับบริการภายในโครงการ Harajuku Thailand เป็นจาํนวน 10 คน ซ่ึงผูวิ้จยั

ไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้กณฑพ์ิจารณาโดยคาํนึงถึงความสาํคญัของผูใ้ห้ขอ้มูลมุ่งเนน้การ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยมีแบบสอบถามเป็นออกเป็น 3 

ส่วนดังน้ี ส่วนท่ี 1 คือส่วนของขอ้มูลทั่วไป, ส่วนท่ี 2 คือส่วนของการตั้งคาํถามเก่ียวส่วน

ประสมทางการ เป็นจาํนวน 10 ขอ้ และส่วนท่ี 3 คือส่วนของขอ้แนะนาํ โดยแบบสอบถามไดมี้

การตรวจสอบจาก 3 ท่าน  คนท่ี 1 คือ คุณสมศกัด์ิ กิติพราภรณ์ ผูก่้อตั้งโครงการ Harajuku 

Thailand หรือกรรมการของบริษทั, คนท่ี 2 คือ คุณ อิสริยภรณ์ โพธ์ิอ่อน เป็นท่ีปรึกษาร้านคา้

ภายในโครงการ Harajuku Thailand และคนท่ี 3 คือ คุณ ปริษา นิลงาม เจ้าหน้าท่ีบัญชีของ

โครงการ Harajuku Thailand ซ่ึงเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือวิจยั  

 



ผลการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวในโครงการ Harajuku Thailand, เขตหนองจอก” ผูวิ้จยัไดมี้การแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป. 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวในโครงการ Harajuku Thailand. 

ส่วนท่ี 3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและต้องการหาวิธีพฒันาโครงการ Harajuku 

Thailand. 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป สามารถสรุปและนําเสนอในรูปตารางได้ดังนี ้

ลกัษณะ           จาํนวน (คน) 

เพศ 

 ชาย            5 

 หญิง            5  

อาย ุ  

 25 – 45 ปี           6  

 46 – 65 ปี           4 

ระดบัศึกษา 

 ปริญญาโท           1 

 ปริญญาตรี           7 

 มธัยมศึกษา           2 

อาชีพ  

 พนกังานบริษทัเอกชน          7 

 เจา้ของธุรกิจ           1 

 อาชีพอิสระ           2 

ท่ีอยูปั่จจุบนั 

 จงัหวดักรุงเทพ           9 

 จงัหวดันนทบุรี           1 



ตอนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวใน

โครงการ Harajuku Thailand. 

 ผูวิ้จยันาํเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในโครงการ Harajuku Thailand เขตหนองจอก 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของกัท่องเท่ียวในโครงการ Harajuku Thailand เขตหนองจอก 

 

 1. ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ศึกษาถึงปัจจยัในการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้

มาท่องเท่ียวโครงการ Harajuku Thailand เขตหนองจอก  ผลพบว่าการตดัสินใจท่ีทาํให้นักท่องเท่ียวหรือ

ลูกคา้เขา้มาในโครงการ Harajuku Thailand ก็คือความคาดหวงัท่ีลูกคา้ไดเ้กิดความคาดหวงัว่าโครงการจะ

เป็นไปตามแนวความคิดท่ีทางนักท่องเท่ียวได้จิตนการไว ้การคาดหวงัหมายถึง การตั้งความปรารถนาท่ี

เกิดขึ้นในอนาคต การคาดหวงัก่อให้เกิดแรงจูงใจท่ีสําคญัต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวและความคาดหวงั

นั้นย่อมแตกต่างเพราะความคิดและความตอ้งการกนัของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกนั จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้

ขอ้มูลสําคญัพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่คิดว่าโครงการ Harajuku Thailand จะมีบรรยากาศภายในโครงการ

เหมือนประเทศญ่ีปุ่ นท่ีอยูใ่นเมืองไทย ทั้งดา้นอาหาร กล่ินอายของความเป็นญ่ีปุ่ น บรรยายกาศในการจดัแต่ง

โครงการ ท่ีนักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าทางโครงการควรมีการจดัแต่งโครงการให้มีความคงเป็นญ่ีปุ่ น

เพื่อให้ตรงหรือสอดคล้องกับภาพลกัษณ์ท่ีทางโครงการได้มีการประชาสัมพนัธ์ออกไปศุ่สาธารณะชน 

ผลสรุปท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีโครงการ Harajuku Thailand เพราะวา่นกัท่องเท่ียวอยาก

เขา้มาในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครและเน่ืองจากท่ีทางโครงการไดโ้ปรโมทออกไป 

โครงการ Harajuku Thailand ถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมญ่ีปุ่ นบวกกบัช่วงสถานณการณ์โค

วิด-19 ท่ีทาํให้นักท่องเท่ียวส่วนมากท่ีคิดถึงประเทศญ่ีปุ่ นนึกถึงโครงการ Harajuku Thailand เพื่อตอ้งการ

เขา้มารับบรรยากาศและถ่ายรูปเพื่อเป็นท่ีระลึกเก็บไว ้

 2. ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 ศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มา

ท่องเท่ียวโครงการ Harajuku Thailand เขตหนองจอก ผลวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัทอ่งเท่ียวนั้นก็เกิด

จากการรับรู้และการไดส้ัมผสักบับรรยากาศภายนั้นโครงการ การรับรู้ หมายถึง การท่ีมนุษยน์าํขอ้มูลท่ีไดรั้บ

จากความรู้สึกสัมผสั (Sensation) ซ่ึงเป็นขอ้มูลดิบ (Raw Data) จากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ดา้น ประกอบไป

ดว้ย ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผสัมาจาํแนก แยกแยะ คดัเลือก วิเคราะห์ดว้ยกระบวนการทาํงานของสมอง

แลว้แปลส่ิงท่ีได้ออกมาเป็นหน่ึงส่ิงท่ีมีความหมายเพื่อไปใช้ในการเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล

สาํคญัสามารถแข่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คอื 1) ประสบการณ์เชิงบวก และ 2) ประสบการณ์เชิงลบ 

1) ผลลัพธ์ประสบการณ์เชิงบวกท่ีนักท่องเท่ียวได้สัมผสัก็คือสถานท่ีของโครงการ Harajuku 

Thailand มีความสวยงามของด้านสถานท่ี เป็นสถานท่ีท่ีกวา้งขวา้งทั้งในโครงการและสถานท่ีจอดรถท่ี

สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ ภายในโครงการนั้ นมีจุดให้นักท่องเท่ียวได้หลายหลายมุมและและ

บรรยากาศในการถ่ายรูปท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละจุด เน่ืองจากทางโครงการไดมี้การเนรมิตวาดภาพบน



กาํแพงตามแต่ละจุดเป็นสถานท่ีสําคญัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น สถานีรถไฟแรงสูง Shinkansen, หมู่บา้นโออุจิ 

จูคุ เป็นหมู่บา้นโบราณของประเทศญ่ีปุ่ น, ภูเขาไฟฟูจิ และวดัทอง คินคะคุจิ เป็นตน้ ทุกภาพบนกาํแพงลา้น

เป็นภาพสามมิติจึงทาํใหลู้กคา้ท่ีไดถ้่ายรูปกบัรูปภาพบนกาํแพงเหล่าน้ีก็เกิดความช่ืนชอบเน่ืองจากไดเ้หมือน

ไปประเทศญ่ีปุ่ นในแต่ละสถานท่ีจริง ๆ. 

2) ผลลพัธ์ประสบการณ์เชิงลบท่ีนกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสั คือการท่ีทางโครงการนั้นถือวา่เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีเหมือน Community Mall เป็นแหล่งช็อปป้ิงหรือหาท่ีรับประทานอาหาร จึงทาํใหลู้กคา้ไดเ้ห็น

จุดอ่อนของโครงการขึ้นมา เน่ืองจากทางโครงการเป็นสถานท่ีใหญ่ท่ีมีทั้งจุดท่ีถ่ายรูปและแหล่งเดินซ้ือ

สินคา้และทางโครงการก็ไดมี้การทาํหอ้งเพื่อปล่อยใหเ้ช่าเป็นจาํนวนมาก แต่ณปัจจุบนัทางโครงการมีร้าน

เปิดไม่ถึงคร่ึงของหอ้งท่ีทางโครงการไดท้าํไวจึ้งทาํใหน้กัท่องเท่ียวเร่งเห็นวา่ทางโครงการ Harajuku 

Thailand มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้นอ้ยทั้งเร่ืองของอาหารหรือของฝาก ผูใ้หข้อมูลสาํคญัมีการกล่าววา่ทาง

โครงการควรมีสินคา้ท่ีคงความเป็นญ่ีปุ่ นมากกวา่น้ี และเน่ืองจากสินคา้บางประเภทถือวา่คุณภาพยงัไมด่

พอสมควรถา้เปรียบเทียบกบัราคานั้นถือวา่ไม่สอดคลอ้งกนั เพราะสินคา้หรือร้านอาหารบา้งประเภทถือวา่

ราคานั้นสูงเกินไป ดา้นการเดินทางนกัท่องเท่ียวคิดวา่การเดินทางสาํหรับผูท่ี้ไม่มีรถยนตส่์วนตวันั้นเดินทาง

ลาํบากในการมาโครงการ Harajuku Thailand เน่ืองจากสถานท่ีอยูแ่ถบชาญเมืองกรุงเทพจึงทาํใหมี้

รถสถารณะนอ้ยและว่ิงในเวลาท่ีกาํหนดเพียงเท่านั้นจึงยากต่อการเดินทางกบันกัท่องเท่ียวในกลุ่มน้ี ส่วน

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรถยนตส่์วนตวัแบ่งออกเป็นเป็น 2 ทางคือสะดวกในการเดินทางเน่ืองจากรถไม่ติดในการ

เดินทางและภายในสถานท่ีท่องเท่ียวมีสถานท่ีใหจ้อดรถอยา่งเพียงพอ แต่ก็มีอีกหน่ึงกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ย

เน่ืองจากเป็นชาญเมืองและนกัท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นเมืองมองเห็นวา่เป็นสถานท่ีท่ีไกลเกินไป และส่วนท่ีสาํคญั

การส่งเสริมการตลาดของโครงการนั้นมีนอ้ยเกินไป ผูใ้ห้ขอ้มลูสาํคญัมองเห็นวา่ทางโครงการควรมีการโป

รโมทกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนในพื้นทีเป็นอนัดบัแรก เพื่อสร้างลูกคา้ประจาํใหก้บัโครงการและ

ร้านอาหารของลูกคา้ภายในโครงการเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และควรมีการส่งเสริมทางดา้นการสะสมแต๋มหรือ

การลด แลก แจก แถม เพื่อสร้างกิจกรรมใหก้บันกัท่องเท่ียวในการกบัมาใชบ้ริการในคร้ังถดัไป. ผลสรุป

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวนั้นมีทั้งลบและบวกเหมือนท่ีทางโครงการนั้นมีทั้งจุดอ่อน จุดแขง็ในแต่ละ

ดา้นท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงทาํใหท้างโครงการตอ้งนาํในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนและประสบการณ์ในดา้นลบท่ี

นกัท่องเท่ียวนั้นไดรั้บทางโครงการ Harajuku Thailandจะนาํไปพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขเพือ่ให้

นกัท่องเท่ียวทกุท่านไดรั้บบริการจากทางโครงการอยา่งเตม็รูปแบบ 

 

ตอนท่ี 3 แนวทางแก้ไขปัญหาและหาวิธีพฒันาโครงการ Harajuku Thailand เขตหนองจอก 

 ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 ศึกษาถึงปัญหาและหาวิธีแกไ้ขและพฒันาโครงการ 

Harajuku Thailand เขตหนองจอก ไดมี้การพบผลกระทบและไดค้ิดหาแนวทางแกไ้ขเพื่อมาทาํใหส้อดคลอ้ง

กนัจากผลการศึกษา สามารถสรุปและนาํเสนอในรูปตารางไดด้งัน้ี 

 



ผลกระบท แนวทางแก้ไข 

ผลกระทบต่อโครงการ Harajuku Thailand 

ประสบการณ์เชิงบวก 

1. ราคาสินคา้ภายในโครงการกาํลงัดีไม่สูงเกิน. 

2. สถานท่ีของโครงการมีความสวยงาม 

3. การบริการของพนกังานภายในโครงการดี มี

การดูแลลูกคา้เป็นอยา่งดี 

4. รสชาติอาหารภายในโครงการมีความอร่อยและ

รสชาติดี 

5. พื้นท่ีรองรับลูกคา้ภายในโครงการมีเพียงพอ 

ประสบการณ์เชิงลบ 

1. สินคา้ภายในโครงการยงัไมมี่ความเป็นญ่ีปุ่ น

มากพอ. 

2. พื้นท่ีในโครงการใหญ่ แต่มีร้านคา้ในโครงการ

นอ้ยเกินไป. 

3. เดินท่องเท่ียวในช่วงกลางวนั อากาศค่อนขา้ง

ร้อนเกินไป. 

4. พื้นท่ีส่วนกลางในร่มมีนอ้ยเกินไป. 

5. การเดินทางไม่สะดวกกบันกัท่องเท่ียวท่ีไม่มีรถ

ส่วนตวั. 

6. ขาดบรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่ น. 

7. การโปรโมทของโครงการมีนอ้ยเกินไป. 

8. ไม่มีป้ายบอกสถานท่ีอยา่งชดัเจน ทาํใหค้นยงั

ไม่ค่อยรู้จกั. 

9. การตกแต่งส่วนเลก็ ๆ ไม่ใความสนใจใน

รายละเอียดสักเท่าไร. 

 

1. ควรมีร้านขนมญ่ีปุ่ น ร้าน Street Food หรือร้านของ

ฝากแนวญ่ีปุ่ นเขา้มา 

2. ควรมีการเพิ่มร้านคา้ต่าง ๆ เขา้มาในโซนต่าง ๆ ให้

เหมือนไม่โล่งไปในวนัหยุดสุดสัปดาห์หรือวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์

3. เน่ืองจากโครงการเป็นแบบโครงการเปิด ควรมีการ

ปลูกตน้ไมท่ี้ใหค้วามร่มร่ืนกบัโครงการเพิ่มขึ้น 

4. ทางโครงการควรเพิ่มท่ีนัง่หรือหาพื้นท่ีในร่มเพื่อเป็น

จุดพกัผอ่นของนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 

5. ควรมีรถโดยสารสาธารณะประจาํทางเพื่อความ

สะดวกสบายกบันกัท่องเท่ียว 

6. ควรมีการตกแต่งสวนหินแนวญ่ีปุ่ น หรือสร้าง

บรรยากาศตามเทศกาลแนวญ่ีปุ่ นเพิ่มขึ้น 

7. ทางโครงการตอ้งหากิจกรรมหรืองานอีเวนทใ์ห้

นกัท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมาร่วมกิจกรรม

กบัทางโครงการมากขึ้น 

8. หนา้โครงการควรเพิ่มขนาดของป้ายใหใ้หญ่และบ่ง

บอกหรือส่ือกบัลูกคา้จากขา้งนอกใหช้ดัเจนวา่

โครงการน้ีคืออะไร. 

9. ส่วนของท่อต่าง ๆ จะตอ้งมีการตกแต่งเพื่อปกปิดและ

สร้างจุดถ่ายรูปใหน้กัท่องเท่ียวมากขึ้น โดยไม่มี

ช้ินส่วนพวกน้ีรบกวนบรรยากาศของลูกคา้ดว้ย 

 

ทางโครงการ Harajuku Thailand จึงมีการวิเคราะห์ทั้งปัจจยัภายในและภายนอกเพื่อมาหาจุดอ่อน 

จุดแขง็ โอกาส หรือ อุปสรรค สาํหรับองคก์ร สามารถสรุปและนาํเสนอในรูปตารางไดด้งัน้ี 



การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

โดยใชท้ฤษฎีแนวคิดของ Mckinsey’s 7S Model ซ่ึงมีปัจจยัภายในอยู ่7 ประการ  

7S Model Strength Weakness 

Strategy ไม่มี ไม่มีการวางแผนกลยทุธ์อยา่ง

ชดัเจนและต่อเน่ือง 

Structure -ปรับโครงสร้างองคก์รเพื่อลด

ตน้ทุนการดาํเนินงาน 

-มีการิหารงานตามหนา้ท่ี 

แบ่งเป็น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย 

ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายช่าง 

การเรียงลาํดบัความสาํคญัของ

ขอบเขตหนา้ท่ีไม่ชดัเจน 

Style  การทาํงานเกิดจากแนวคิดและ

การทาํงานของผูบ้ริหาร เพื่อสร้าง

แรงจูงใจใหก้บัพนกังาน 

การดาํเนินงานเป็นไปใน

แนวทางท่ีทาํแบบเร่งรีบและ

เร่ิมตน้อยา่งรวดเร็ว โดย

ปราศจากการวางแผน 

System  การปฏิบติังาน มีการประสานงาน 

 

ขากการบูรณาการ ขาดการ

เช่ือมโยงขอ้มูล ขาดการวาง

ระบบขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ขาดการประเมินผลการ

ดาํเนินงาน 

Staff จดัสรรบุคลากรใหมี้ความรู้หนา้ท่ี

และความรับผิดชอบโดยให้

ความสาํคญักบัพนกังานทุกคน

เสมือนคนในครอบครัวเดียวกนั 

บุคลากรมีไม่เพียงพอ 

Skill บุคลากรมีความสามารถในการ

ทาํงานท่ีหลากหลาย 

-ไม่มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  

-ไม่มีความชาํนาญ 

Share Value  เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ๆ 

ค่านิยมมาใชย้งัไม่เป็นรูปธรรม 



ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน  

ปัจจัยภายใน น้ําหนัก คะแนน น้ําหนักคะแนน 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 ปรับโครงสร้างเพื่อลดตน้ทุนการดาํเนินงาน 

S2 การทาํงานเกิดจากแนวคิดของผูบ้ริหาร 

S3 บุคลากรมีความสามารถในการทาํงานท่ีหลากหลาย 

S4 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

S5 ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานเหมือนครอบครัว 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 ไม่มีการวางแผนกลยทุธ์ 

W2 ขาดการวางระบบการดาํเนินงาน 

W3 การเรียลาํดบัความสาํคญัของของเขตหนา้ท่ีไม่

ชดัเจน 

W4 บุคลกรมีไมเ่พียงพอต่อหนา้ท่ี 

W5 ไม่มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพราะทาง 

W6 ค่านิยมมาใชย้งัไม่เป็นรูปธรรม 
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สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

 จากการวิเคราะห์การบริหารภายในองคก์รณ์ของโครงการ Harajuku Thailand พบวา่ผล

ร่วมคะแนนถ่วงนํ้าหนกัของปัจจยัภายในทั้งหมด คือ 2.25 หมายความวา่ทางโครงการ Harajuku 

Thailand ยงัมีปัจจยัภายในท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  โดยปัจจยัภายในท่ีทางโครงการ 

Harajuku Thailand ควรปรับปรุงเป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ “W1 การวางแผนกลยทุธ์” และ “W2 ขาด

การวางระบบการดาํเนินงาน” เน่ืองจากเป็นจุดอ่อนอยา่งมาก (1 คะแนน) และเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั 

(นํ้าหนกั 0.15)  



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โดยใชท้ฤษฎีแนวคิด PEST Model โดยแบ่งเป็น 4 ปัจจยั สามารถสรุปและนาํเสนอในรูปตารางไดด้งัน้ี 

PEST Model Opportunities Threats 

Politic -ผูบ้ริหารสูงสุดใหค้วามสาํคญั 

-นโยบายของรัฐบาลช่วยกระตุน้การ

ท่องเท่ียว 

-ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

Economic -เศรษฐกิจในประเทศไทยเร่ิมมีการ

พื้นตวั 

-การท่องเท่ียวจากต่างประเทศเร่ิมมี

การขยายตวัมากขึ้น 

-การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจส่งผล

ต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวหรือ

ผูบ้ริโภค 

-มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ทั้ง

หา้งสรรพสินคา้ และ Community 

Mall เชิงญ่ีปุ่ นอ่ืน ๆ 

Socio - Culture มีกระแสการท่องเท่ียวเชิงญ่ีปุ่ นมาก

ขึ้น 

สถานณการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัส โควิด-19 ทาํใหน้กัท่องเท่ียว

เกิดการเก็บตวัมากขึ้น  

Technology มีการเผยแพร่ทางส่ือต่าง ๆ สามารถ

ใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลได ้

ดา้นเทคโนโลยท่ีีไม่หลากหลาย จึงทาํ

ใหมี้ขอบเขตในการใชง้าน 

 

  



ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยภายนอก น้ําหนัก คะแนน น้ําหนักคะแนน 

Opportunities  

O1 เศรษฐกิจในประเทศไทยเร่ิมมีการพื้นตวั 

O2 นโยบายของรัฐบาลช่วยกระตุน้การท่องเท่ียว 

O3 มีกระแสการท่องเท่ียวเชิงญ่ีปุ่ นมากขึ้น 

 

Threats 

T1 การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจส่งผลต่อ

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภค 

T2 มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง 

T3 สถานณการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   

โควิด-19 

T4 ดา้นเทคโนโลยท่ีีไม่หลากหลาย จึงทาํใหมี้

ขอบเขตในการใชง้าน 
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สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 จากการวิเคราะห์การบริหารภายในองคก์รณ์ของโครงการ Harajuku Thailand พบวา่ผล

ร่วมคะแนนถ่วงนํ้าหนกัของปัจจยัภายในทั้งหมด คือ 2.45 หมายความวา่ทางโครงการยงัมี

อุปสรรค ควรมีการพฒันาปัจจยัต่าง ๆ ใหก้ลา้ยเป็นโอกาส เน่ืองจากโครงการท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวในปัจจุบนัเกิดการแข่งขนัท่ีสูง โดยปัจจยัภายนอกท่ีทางโครงการ Harajuku Thailand 

ควรเพิ่มเติมคือการวางแผนกลยทุธ์และแนวทางในการดาํเนินงาน. 

 

  



การวิเคราะห์ทฤษฎี TOWS Matrix สามารถสรุปและนําเสนอในรูปตารางได้ดังนี ้

 

ภายใน/ภายนอก จุดแขง็ S 1.35 

1 การทาํงานเกิดจากแนวคิดและ

การทาํงานของผูบ้ริหาร 

2 บุคลากรมีความสามารถในการ

ทาํงานท่ีหลากหลาย 

จุดอ่อน W 0.90 

1 ไม่มีการวางแผนกลยทุธ์อยา่ง

ชดัเจนและต่อเน่ือง 

2 บุคลากรมีไม่เพียงพอ 

โอกาส O 1.70 

1 เศรษฐกิจในประเทศไทยเร่ิมมี

การพื้นตวั 

2 มีกระแสการท่องเท่ียวเชิงญ่ีปุ่ น

มากขึ้น 

SO STRATEGIES 2.3 

S2O1 มุ่งเน้นการบริการท่ีทําให้ผู้

ท่ีเข้ามารับบริการเกดิความพึง่

พอใจ. 

S1O2 การเปลี่ยนแปลงแนวคิด

สร้างความแตกต่างและเพิม่

ความเป็นเอกลกัษณ์. 

 

WO STRATEGIES 1.53 

W1O1 ปรับเปลีย่นแผนกลยุทธ์

ให้สอดคล้องกบันโยบายการ

ท่องเท่ียว. 

W1O2 วางกลยุทธ์ให้ต้องกบั

ความต้องการของนักท่องเท่ียว

ในยุคปัจจุบัน. 

W2O2 เพิม่บุคคลากรให้ตรงตาม

จุดเพ่ือเสริมศักยภาพของ

องค์กร. 

อุปสรรค T 0.75 

1 การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ

ส่งผลต่อพฤติกรรมของ

นกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภค 

2 มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง 

ST STRATEGIES 1.01 

S1T1 ผลกัดดันในการใช้งานวิจัย

เพ่ือปฏิรูปองค์กร. 

S2T2 พฒันาบุคลากรท่ีมีอยู่ให้

ทันและสู้กบัการแข่งขัน. 

 

WT STRATEGIES 0.67 

W1T1 จัดทําแผนเพ่ือบริหาร

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลง. 

W1T2 วางแผนในการพฒันาเพ่ือ

สร้างความแตกต่างทําให้ลูกค้า

รู้จักกบัโครงการให้มากขึน้. 

W2T2 เพิม่บุคลากรให้เหมาะสม

เพิม่พร้อมรับกบัการแข่งขันจาก

ปัจจัยภายนอก. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การระบุสถานณการณ์จากการประเมินสภาพแวดลอ้มของโครงการ Harajuku Thailand 

 สถานณการณ์ท่ี 1 : W-T (จุดอ่อน-อุปสรรค) 

 เป็นสถานณการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวโครงการ Harajuku Thailand 

กาํลงัเผชิญอยูก่บัอุปสรรคภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดงันั้น ทางเลือกท่ี

ดีท่ีสุดคือกลยทุธ์ตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภยั

อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะทาํใหท้างโครงการเกิดความ

สูญเสียนอ้ยท่ีสุด.   

 

ผลการวิเคราะห์ 

ผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในทางโครงการ Harajuku Thailand มีจุดอ่อนมากกวา่จุด

แข่ง ทางผูบ้ริหารตอ้งมีการวางแผนเพื่อพฒันาโครงการในดา้น“W1 การวางแผนกลยทุธ์” และ 

“W2 ขาดการวางระบบการดาํเนินงาน” เน่ืองจากทั้งสองเป็นจุดท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับในการ

 

 

 

 

 
 

OPPORTUNITIES 

THREATS 

STRENGTH WEAKNESS 

• W1T1 จัดทําแผนเพ่ือบริหารความเส่ียงจากการ

เปลี่ยนแปลง. 

• W1T2 วางแผนในการพฒันาเพ่ือสร้างความ

แตกต่างทําให้ลกูค้ารู้จักกับโครงการให้มากขึน้. 

• W2T2 เพิม่บุคลากรให้เหมาะสมเพิม่พร้อมรับกับ

การแข่งขนัจากปัจจัยภายนอก. 



พฒันาปัจจยัภายในองคก์รใหดี้มากยิง่ข้ึน ส่วนปัจจยัภายนอกผลท่ีไดคื้อทางโครงการ Harajuku 

Thailand นั้นยงัมีอุปสรรคในเร่ืองของเศรษฐกิจและมีการแข่งขนัท่ีสูงในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ทางโครงการจึงตอ้งมีการพฒันาแนวคิดกลยทุธ์ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนเพื่อใหพ้ร้อมรับกบัการแข่งขนั

ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบนั. 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 

งานวิจยัน้ีพบวา่การตดัสินใจท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวหรือลูกคา้เขา้มาในโครงการ Harajuku 

Thailand ก็คือความคาดหวงัท่ีลูกคา้ไดเ้กิดความคาดหวงัวา่โครงการจะเป็นไปตามแนวความคิด

ท่ีทางนกัท่องเท่ียวไดจิ้ตนการไว ้ตรง กบัแนวคิดท่ีว่า การตดัสินใจใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ

ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึง การท่ีศูนยก์ารคา้นั้นมีช่ือเสียง โดยจะตอ้งมีร้านคา้ท่ีหลากหลาย ทฤษฎีเร่ือง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ของ นางสาวกมลวรรณ สุขสมยั (2560)  และ

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ โฮสเทล

ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของ อาทิตย ์พวงนาคม (2560) ตรงกบัวิจยัวา่ การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและการบริการ การตกแต่ง การจดัสถานท่ีท่ีสวยงาม 

เป็นตน้ 

 

 ส่วน พบวา่ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวนั้นก็เกิดจากการรับรู้และการไดส้ัมผสักบั

บรรยากาศภายนั้นโครงการ ตรงกบัแนวคิด/ทฤษฎีเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ของคุณ วิชชารียา เรืองโพธ์ิ (2553) กล่าววา่ 

ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หรือสอดคลอ้งกบัแนวคิด/ทฤษฎี

เร่ือง ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการเขา้มาใชบ้ริการของผูม้าใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ของคุณ อา

ริชย ์สุรพลชยั (2553) กล่าววา่ ปัจจยัทางดา้นการบริการ ผูม้าใชบ้ริการไดใ้หค้วามสาํคญัมาก

ท่ีสุด ตรงกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไวว้า่ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจและ

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

 

 สาํหรับการเพิ่มศกัยภาพและโอกาสทางธุรกิจของแหล่งท่องเท่ียวโครงการ Harajuku 

Thailand นั้น พบวา่ ทางโครงการ Harajuku Thailand ตอ้งมีการวางแผนเพื่อพฒันาโครงการ



ตามกลยทุธ์ตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภยั

อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะทาํใหท้างโครงการเกิดความ

สูญเสียนอ้ยท่ีสุด ตรง (แตกต่าง) กบัแนวคิด/ทฤษฎีเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

ความตั้งใจในการใชบ้ริการสวนนํ้า ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ของ ภูริพฒัน์ สดใส (2558)  ท่ี

กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ

มากยิง่ข้ึนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์สาํหรับผูป้ระกอบการ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวในโครงการ Harajuku Thailand, เขตหนองจอก ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะคือ ควรมี

การพฒันาและอาํนวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน ไม่วา่จะเป็นระบบการเดินทาง ควรมีป้าย

บอกทางตั้งแต่ถนนสายหลกัเขา้มาภายในโครงการ ความสะอาดเรียบร้อย และท่ีสาํคญัทางโครงการ

ควรมีการเร่ิมวางแผนกลยทุธส์าํหรับองคก์รณ์เพื่อใหอ้งคเ์ร่ิมเติมโตข้ึนพร้อมท่ีจะรับมือกบัการแข่งขนั

ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อไป สาํหรับประเด็นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํวิจยัในประเด็น

เก่ียวกบัการส่ือสารเชิงบูรณาการของโครงการ Harajuku Thailand เพื่อท่ีโครงการจะไดพ้ร้อมกบัการ

สร้างช่ือเสียงกบัสถานท่ีเพื่อใหเ้ป็นท่ีจดจาํ. 
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