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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 2) ความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
และ 3) เปรียบเทียบการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้านวน 400 คน              
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถ่ี ร้อยละ 
Factor Analysis และ IPA  

ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนมีการรับรู้และความสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 9 
ด้าน ได้แก่ การทดลองท้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน การทดลองท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ 
การท้าเครื่องประดับจากโลหะมีค่า การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ 
การเจียระไนหินและการทอผ้าพื้นเมือง การย้อมสีผ้าด้วยโคลน การท้าอาหารพื้นเมือง การท้าผ้าห่ม
และการฝึกการนวดแผนไทย และการท้าอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่น และส่วนใหญ่เยาวชนมีการรับรู้
และสนใจต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ อาหารพื้นบ้าน ศิลปะหัตถกรรมพื้นเมือง 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ของชุมชน แสดงว่าแหล่งท่องเท่ียวสามารถตอบสนองได้เป็น
อย่างดีในกิจกรรมท่ีเยาวชนมีการรับรู้มาก ดังนั้น แหล่งท่องเท่ียวต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูง
ต่อไป ไม่จ้าเป็นต้องโฆษณาหรือส่งเสริมเพราะเยาวชนรู้จักดีและสนใจมาก 
 

ค้าส้าคัญ : การรับรู้ ความสนใจ กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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Abstract 
The objectives of this research were to study 1) youth's perception of creative 

tourism activities 2) youth's interest in creative tourism activities and 3) to compare 
youth's perception with interest in creative tourism activities. creative tourism 
activities. The sample group was 400 students/undergraduate students of public and 
private educational institutions in Bangkok and surrounding provinces, by random 
sampling. collect data from questionnaires The data were analyzed by frequency, 
percentage, factor analysis and IPA.  

The youth had awareness and interest in creative tourism activities in 9 areas: 
an experiment in making fine craftsmanship, making jewelry from precious metals, 
learning the way of life of an occupation through practice, stone cutting and 
indigenous weaving, mud dyeing, local cooking, making blankets and practicing Thai 
massage and local cooking. The most of the youth are aware and interested in 
creative tourism activities, such as local food. indigenous arts and crafts local culture 
and the history of the community shows that tourist attractions can respond well in 
activities that are highly perceived by youth. Therefore, tourist attractions must 
continue to maintain a high level of quality. There is no need to advertise or 
promote because young people are well known and interested. 
 
Keywords : Perception, Interest, Creative Tourism Activities 
 
บทน้า 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแนวใหม่                  
ท่ีเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2542 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความหลายหลายทางวัฒนธรรมในประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ ท่ีต้องการได้รับประสบการณ์            
ท่ีแปลกใหม่ นักท่องเท่ียวเหล่านี้ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วม (Engaged) ระหว่างตัวนักท่องเท่ียว 
(Guest) กับผู้ให้บริการหรือเจ้าบ้าน (Host) ท่ีไปเยือน เพื่อท่ีจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง               
และ ไ ด้รั บ ป ระสบการณ์ ท่ี แ ท้ จริ ง ผ่ าน กิ จก รรม ต่ าง  ๆ  (Authentic-active Participation)                 
อันก่อให้เกิดกการเรียนรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว ซึ่งรูปแบบและลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นี้ 
จะเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวและเจ้าของบ้านได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพของ



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

122 

 

ตนไปร่วมกัน ท้าให้เกิดความจดจ้า ประทับใจ แล้วเข้าใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของพื้นท่ีนั้น ๆ                
อย่ า ง ลึ ก ซึ้ ง  (Understanding Specific Cultural of the Place) น อ ก จาก นี้ ก าร ท่ อ ง เท่ี ย ว                    
เชิงสร้างสรรค์เป็นแนวทางการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีตอบรับความต้องการและสอดรับกับรสนิยม
ของนักท่องเท่ียวในปัจจุบัน ท่ีไม่เพียงแต่ต้องการ “มองดู” (Seeing) สังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
ไปจากตน แต่ได้มีโอกาสท่ีจะ “ลงมือท้า” (Doing) เพื่อเรียนรู้ท้าความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ของพื้นท่ีท่ีท่องเท่ียวอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนผ่านการปฏิบัติ (Practice) กิจกรรม  
ทางศิลปวัฒนธรรมท่ีจัดไว้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ยังก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจใหม่แก่นักท่องเท่ียว โดยสามารถน้าไปประยุกต์ปรับใช้กับชีวิตประจ้าวันของตนภายหลัง
จากการมาเยือนพื้นท่ีท่องเท่ียว ซึ่งแตกต่างจากการท่องเท่ียวรูปแบบเดิมท่ีมีเพียงแต่การเลือกซื้อของ
ท่ีระลึกท่ีจากร้านค้าและเก็บภาพถ่ายเพียงเท่านั้น (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556) 
 เยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส้าคัญส้าหรับการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่าง ๆ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้การจัดการการท่องเท่ียวผ่านการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ 
เป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ โดยการพัฒนาเยาวชนในองค์รวมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพอันเป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนา
ประเทศ อีกท้ังการจัดการการท่องเท่ียวส้าหรับเยาวชนอย่างถูกวิธียังช่วยให้เยาวชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจท่ีแท้จริงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวหนึ่งท่ีเปิดโอกาส              
ให้เยาวชนได้พัฒนา หรือได้ใช้ศักยภาพหรือความสามารถด้านแนวคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนเอง 
 จากเหตุผลข้างต้นท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้และความสนใจของเยาวชน             
ในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน้าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก้าหนด
แนวทางการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส้าหรับเยาวชน รวมถึงเพื่อให้
ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส้าหรับเยาวชน               
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และกรใช้เวลา                
ให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสรรค์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
2. เพื่อศึกษาความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
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3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว      
เชิงสร้างสรรค์ 
 
สมมติฐาน 
 1. เยาวชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน จะมีการรับรู้ต่อการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว             
เชิงสร้างสรรค์ต่างกัน 

2. เยาวชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน จะมีความสนใจต่อการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว             
เชิงสร้างสรรค์ต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง การรับรู้และความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว       
เชิงสร้างสรรค์  มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ ผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั งนี  คือ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษา
ของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้านวน 400 คน ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง           
โดยใช้สูตรของ Cochran (1977) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผู้วิจัย

การรับรู้ของเยาวชนต่อการท้ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

ข้อมูลทั่วไปของเยาวชน 
- เพศ 
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- สาขาวิชา 
- ภูมิล้าเนา 
- รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ของครอบครัว 

ความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
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พิจารณาจากความสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม และความเต็มใจของผู้โดยสารในการตอบ
แบบสอบถาม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ภูมิล้าเนา  

ตอนท่ี 2 การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
ตอนท่ี 3  ความสนใจของเยาวชนที่มีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  
ตอนท่ี 4  ความสนใจท่ีจะเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ 
การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
1. ตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง

(IOC : Index of item objective congruence) โดยน้าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมหรือความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหาสาระของส่ิงท่ีต้องการจะวัด โดยมี
ผู้ เช่ียวชาญ จ้านวน 3 ท่าน แล้วน้าข้อ ค้าถามท่ีมี ค่า IC มากกว่าหรือ เท่ากับ 0.50 มาสร้าง
แบบสอบถามฉบับทดลองใช้ (Try Out) 

2. น้าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คนเพื่อตรวจสอบความเช่ือมั่น (reliability) ของเครื่องมือวิจัย เป็นการ
ตรวจสอบความเช่ือมั่น ใช้วิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน ( internal consistency)                  
โดยพิ จารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)                   
โดยก้าหนดความน่าเช่ือถือของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร รายงาน งานวิจัย ข้อมูล            

ท่ีรวบรวมได้จากหน่วยงานราชการและเอกชน และข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน               
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้านวน 400 คน ท่ีมีความเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม              
โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
2. การวิเคราะห์การรับรู้และความสนใจของเยาวชนท่ีมี ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว            

เชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Factor Analysis 
3. การเปรียบเทียบการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว              

เชิงสร้างสรรค์ ใช้เทคนิค IPA (importance performance analysis) ของ Martilla & James 
(1997) 
 
ผลการวิจัย 

จากจ้านวนเยาวชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็น               
เพศหญิง ร้อยละ 75.3มีอายุอยู่ระหว่าง 19-22 ปี ร้อยละ 45.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
45.5 ก้าลังศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 57.0 มีภูมิล้าเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ร้อยละ 27.5 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวอยู่ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท ร้อยละ 37.5  
 การรับรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า การรับรู้ท่ีมี
ความส้าคัญท่ีสุดส้าหรับเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือ การทดลองท้างาน
หัตถกรรมพื้นบ้าน รองลงมาคือ การทดลองท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ กิจกรรมการท้า
เครื่องประดับจากโลหะมีค่า การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ กิจกรรม
การเจียระไนหินและการทอผ้าพื้นเมือง กิจกรรมการย้อมสีผ้าด้วยโคลน กิจกรรมการท้าอาหาร
พื้นเมือง กิจกรรมการท้าผ้าห่มและการฝึกการนวดแผนไทย และกิ จกรรมการท้าอาหารพื้นบ้าน
เฉพาะถิ่น ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ ในภาพรวม 
การรบัรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ Mean S.D. 

การท้า “ตุงค่าคิง” ท่ีชุมชนวัดพระเกิด 3.83 .467 
การท้าเซรามิกสุโขทัย 3.78 .538 
การท้าว่าวดุ๊ยดุ่ย 3.88 .397 
การท้าสังคโลกในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัย บ้านเกาะน้อย 3.82 .439 
การท้าพิมพพ์ระสุโขทัยท่ีบ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ 3.92 .306 

การเย็บงอบบ้านน้้าเช่ียว 3.60 .693 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
การรบัรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ Mean S.D. 

การวาดลายบนหน้ากากผีขนน้้า 3.31 .861 
การท้าลูกปัดแบบโบราณแบบทวารวดี 3.40 .782 
การเลี้ยงหอยตะโกรม 3.51 .711 
การเขียนลวดลายสังคโลกลงผืนผ้า บ้านปรีดาภิรมย์ 3.36 .836 
การท้ากังหันน้้าโบราณท่ีบ้านหนองฟ้าแลบ 3.53 .675 
การเขียนอักษรตัวเมืองแบบล้านนา ท่ีวัดพญาวัด 3.76 .480 

การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากใบเตยท่ีชุมชนพื้นถ่ินตะเคียนเต้ีย 3.73 .494 

การท้าต้นผึ้ง ต้าหนักพ่อกวน 3.80 .463 

การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านท่ีชุมชนพื้นถ่ินตะเคียนเต้ีย 3.61 .628 

การท้าพวงมโหตรท่ีชุมชนพื้นถ่ินตะเคียนเต้ีย 3.75 .489 

การตกปลาหรือตกหมึกที่บ้านบางละมุง 3.57 .601 

การลากหมึกหอมในช่วงกลางวันท่ีเกาะช้าง 3.58 .690 

การตกหมึกกล้วยในช่วงกลางคืนท่ีเกาะช้าง 3.68 .590 

การเจียระไนหินข้าวตอกพระร่วง 3.47 .931 

การทอผ้าพื้นเมืองน่านท่ีบ้านซาวหลวง 3.86 .419 

การทอผ้าพื้นเมืองน่านท่ีโฮงเจ้าฟองค้า 3.68 .588 

เรียนนาฏศิลป์สุโขทัย ระบ้าลีลาลายสังคโลก 3.89 .372 

การท้าผ้าหมักโคลนท่ีบ้านนาต้นจัน 2.51 1.124 

การท้าข้าวเปิ๊บท่ีบ้านนาต้นจัน 1.93 1.054 

การท้าอาหารพื้นบ้าน แกงข้ีเหล็ก บ้านนครชุม จ.ก้าแพงเพชร 2.23 .955 

การท้าวุ้นสมุนไพร ตามวิถีชนบทชุมชนพื้นถ่ินตะเคียนเต้ีย 1.79 1.020 

การท้าขนมยาหน้าวิถีชีวิตมุสลิมจาม (บ้านน้้าเช่ียว) 2.26 .831 

การท้าผ้าห่มนวมเชียงคาน ร้านสุณีพร 3.61 .655 

การนวดแบบกัวซาและการนวดแผนไทยท่ีชุมชนพื้นถ่ินตะเคียนเต้ีย 3.77 .504 

การท้าอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย การท้าผักสะทอน 3.88 .352 

การท้าอาหารพื้นบ้าน ชุมชนครัวหนองเสือ 3.56 .512 

เฉลี่ยรวม 3.34 0.241 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า เยาวชนมีการรับรู้ในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์               
โดย การท้าพิมพ์พระสุโขทัยท่ีบ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (Mean = 3.92) รองลงมา
คือ เรียนนาฏศิลป์สุโขทัย ระบ้าลีลาลายสังคโลก (Mean = 3.89) ถัดมาคือ การท้าว่าวดุ๊ยดุ่ย               
(Mean = 3.88) การท้าอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย การท้าผักสะทอน (Mean = 3.88) และการท้าวุ้น
สมุนไพร ตามวิถีชนบทชุมชนพื้นถิ่นตะเคียนเต้ีย มีค่าเฉล่ียต้่าท่ีสุด (Mean = 1.79) 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การรับรู้ของเยาวชนในการท้ากิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญท่ีสุดส้าหรับเยาวชนในการท้ากิจกรรม    
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือ การทดลองท้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน (Mean = 3.80) ซึ่งประกอบ              
ด้วย การท้า “ตุงค่าคิง” ท่ีชุมชนวัดพระเกิด การท้าเซรามิกสุโขทัย การท้าว่าวดุ๊ยดุ่ย การท้าสังคโลก
ในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัย บ้านเกาะน้อย การท้าพิมพ์พระสุโขทัยท่ีบ้านพระพิมพ์             
ลักษมณศิลป์ และการเย็บงอบบ้านน้้าเช่ียว 

การรับรู้ ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 2 (Mean = 3.79) คือ กิจกรรมการท้า
เครื่องประดับจากโลหะมีค่า ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมท้าเครื่องประดับเงินโบราณศรีสัชนาลัย การท้า
ทองสุโขทัย การแกะพระพุทธรูปไม้ ท่ีวัดพญาวัด การเขียนอักษรตัวเมืองแบบล้านนา ท่ีวัดพญาวัด 
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากใบเตยท่ีชุมชนพื้นถิ่นตะเคียนเต้ีย และการท้าต้นผ้ึง ต้าหนักพ่อกวน 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 3 (Mean = 3.72) คือ กิจกรรมการเจียระไนหิน
และการทอผ้าพื้นเมือง ซึ่งประกอบด้วย การเจียรไนหินข้าวตอกพระร่วง การทอผ้าพื้นเมืองน่าน          
ท่ีบ้านซาวหลวง การทอผ้าพื้นเมืองน่านท่ีโฮงเจ้าฟองค้า และเรียนนาฏศิลป์สุโขทัย ระบ้าลีลาลาย    
สังคโลก 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญล้าดับสุดท้าย 4 (Mean = 3.72) คือ กิจกรรมการท้าอาหารพื้นบ้าน
เฉพาะถิ่น ซึ่งประกอบด้วย การท้าอาหารพื้นบ้านด่านซ้าย การท้าผักสะทอน และการท้าอาหาร
พื้นบ้าน ชุมชนครัวหนองเสือ 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 5 (Mean = 3.68) คือ กิจกรรมการท้าผ้าห่ม
และการฝึกการนวดแผนไทย ซึ่งประกอบด้วย การท้าผ้าห่มนวมเชียงคาน ร้านสุณีพร และการนวด
แบบกัวซาและการนวดแผนไทยท่ีชุมชนพื้นถิ่นตะเคียนเต้ีย 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 6 (Mean = 3.63) คือ การเรียนรู้วิถีชีวิตด้าน
การประกอบอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านท่ีชุมชนพื้น
ถิ่นตะเคียนเต้ีย การท้าพวงมโหตรท่ีชุมชนพื้นถิ่นตะเคียนเต้ีย การตกปลาหรือตกหมึกท่ีบ้านบางละมุง 
การลากหมึกหอมในช่วงกลางวันท่ีเกาะช้าง และการตกหมึกกล้วยในช่วงกลางคืนท่ีเกาะช้าง 
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การรับรู้ ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 7 (Mean = 3.46) คือ การทดลองท้างาน
หัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ ซึ่งประกอบด้วย การวาดลายบนหน้ากากผีขนน้้า การท้าลูกปัดแบบ
โบราณแบบทวารวดี การเล้ียงหอยตะโกรม การเขียนลวดลายสังคโลกลงผืนผ้า บ้านปรีดาภิรมย์                
การท้ากังหันน้้าโบราณท่ีบ้านหนองฟ้าแลบ และการร้อยลูกปัดโบราณเป็นก้าไลข้อมือ หรือ สร้อยคอ 
ท่ีบ้านดินริมน้้ารีสอร์ท 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 8 (Mean = 2.22) คือ กิจกรรมการย้อมสีผ้า
ด้วยโคลน ซึ่งประกอบด้วย การท้าผ้าหมักโคลนท่ีบ้านนาต้นจัน และการท้าข้าวเป๊ิบท่ีบ้านนาต้นจัน 

การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญรองลงมาในอันดับท่ี 9 (Mean = 2.09) คือ กิจกรรมการท้าอาหาร
พื้นเมือง ซึ่งประกอบด้วย การท้าอาหารพื้นบ้าน แกงขี้เหล็ก บ้านนครชุม จ.ก้าแพงเพชร การท้าวุ้น
สมุนไพร ตามวิถีชนบทชุมชนพื้นถิ่นตะเคียนเต้ีย และการท้าขนมยาหน้าวิถี ชีวิตมุสลิมจาม                 
(บ้านน้้าเช่ียว) 
 
ตารางที่  2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรม                  
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในภาพรวม 

ความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Mean S.D. 
1. การทดลองท้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน 3.86 0.312 
2. การทดลองท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ 3.56 0.408 
3. กิจกรรมการท้าเครื่องประดับจากโลหะมีค่า 3.78 0.344 
4. การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ 3.89 0.270 
5. กิจกรรมการเจียระไนหินและการทอผ้าพื้นเมือง 3.87 0.272 

6. กิจกรรมการย้อมสีผ้าด้วยโคลน 3.84 0.324 
7. กิจกรรมการท้าอาหารพื้นเมือง 3.59 0.421 
8. กิจกรรมการท้าผ้าห่มและการฝึกการนวดแผนไทย 3.83 0.420 
9. กิจกรรมการท้าอาหารพื้นบ้านเฉพาะถ่ิน 3.63 0.363 

 
จากตารางท่ี 2 เยาวชนมีความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์                

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ 
(Mean = 3.89) กิจกรรมการเจียระไนหินและการทอผ้าพื้นเมือง (Mean = 3.87) การทดลองท้างาน
หัตถกรรมพื้นบ้าน (Mean = 3.86) กิจกรรมการย้อมสีผ้าด้วยโคลน (Mean = 3.84) กิจกรรมการท้า
ผ้าห่มและการฝึกการนวดแผนไทย (Mean = 3.83) กิจกรรมการท้าเครื่องประดับจากโลหะมีค่า 
(Mean = 3.78) ตามล้าดับ และเยาวชนมีความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
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ค่อนขา้งมาก ได้แก่ กิจกรรมการท้าอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่น (Mean = 3.63) กิจกรรมการท้าอาหาร
พื้นเมือง (Mean = 3.59) และการทดลองท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ (Mean = 3.56) 
ตามล้าดับ 
 การเปรียบเทียบการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว              
เชิงสร้างสรรค์ พบว่า เมื่อน้าค่าระดับการรับรู้และค่าระดับความสนใจของแต่ละปัจจัยมาวิเคราะห์
ด้วยเทคนิค IPA ท่ีจุดตัด (ดังภาพท่ี 2) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ไปปรับปรุงแต่ละปัจจัยท้าให้
แบ่งคุณลักษณะออกเป็นจตุภาค พบว่า ปัจจัยการรับรู้และความสนใจในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ใน จตุภาค B ซึ่งหมายถึง เยาวชนมีการรับรู้ต่อกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มาก หรือรู้จักเป็นอย่างดี และความสนใจมาก ได้แก่ การหัตถกรรมพื้นบ้าน
การท้าเครื่องประดับจากโลหะมีค่า การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพ การเจียระไนหินและ
การทอผ้าพื้นเมือง แสดงให้เห็นว่าชุมชนท่ีจัดกิจกรรมเหล่านี้ สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีใน
กิจกรรมท่ีเยาวชนมีการรับรู้มาก ดังนั้น ชุมชนเจ้าบ้านผู้จัดกิจกรรมต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ใน
ระดับสูงต่อไป ท้าดีอยู่แล้วให้ท้าดีต่อไป ไม่จ้าเป็นต้องโฆษณาหรือส่งเสริมเพราะเยาวชนรู้จักดีอยู่แล้ว 
และสนใจมาก 

กิจกรรมท่ีตกอยู่ในจตุภาค D นี้ หมายถึง เยาวชนรู้จักกิจกรรมการท่องเท่ียวด้านการทดลอง
ท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ การท้าผ้าห่มและการฝึกการนวดแผนไทย และการท้าอาหาร
พื้นบ้านเฉพาะถิ่น เป็นอย่างดีแต่มีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้น้อย ดังนั้น แหล่งท่องเท่ียว 
หรือชุมชนเจ้าบ้านยังไม่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษและปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

ส้าหรับปัจจัยท่ีอยู่ในจตุภาค A ซึ่งหมายถึง เยาวชนได้มีการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว   
เชิงสร้างสรรค์การย้อมสีผ้าด้วยโคลนค่อนข้างน้อย หรือ ยังไม่รู้จักกิจกรรมดังกล่าว แต่มีความสนใจท่ี
จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาก ดังนั้นส่ิงท่ีชุมชนเจ้าบ้านผู้จัดกิจกรรมต้องท้าก็คือต้องเพิ่มการสร้าง
การรับรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นท้าการตลาดด้วยการเชิญส่ือมวลชนมาท้ารายการสารคดี  การจัด 
Familiarization tour หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนรู้จักกิจกรรมในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น  

ส้าหรับปัจจัยท่ีอยู่ใน จตุภาค C ซึ่งหมายถึง เยาวชนมีการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ด้านการท้าอาหารพื้นเมืองน้อยและมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกกรรมน้อยด้วย
เช่นเดียวกัน แหล่งท่องเท่ียวสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน เนื่องจากปัจจัยดังกล่าว เยาวชน
ไม่ได้ให้ความส้าคัญ ดังนั้น ชุมชนเจ้าบ้านผู้จัดกิจกรรมจึงยังไม่มีความจ้าเป็นต้องรีบแก้ไข หรือ
ปรับปรุงกิจกรรม เนื่องจากเป็นองค์ประกอบท่ีเยาวชนให้ความส้าคัญในระดับต้่าเมื่อเทียบกับกิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ ชุมชนอาจยุติการส่งเสริม หรือพัฒนากิจกรรมนี้ 
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรม 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดย IPA 

 
อภิปรายผล 
 การรับรู้ท่ีมีความส้าคัญท่ีสุดส้าหรับเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
คือ การทดลองท้างานหัตถกรรมพื้นบ้าน อาจเป็นเพราะเยาวชนเป็นวัยก้าลังต้องการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีแปลกใหม่ ซึ่งกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการทดลองท้ากิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ ท้าให้ เป็นส่ิงท่ี
เยาวชนให้ความสนใจและรับรู้ถึงการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้เยาวชนถือ
เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส้าคัญส้าหรับการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สามารถใช้การจัดการการท่องเท่ียวผ่านการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ เป็นแนวทางหนึ่ง ท่ีช่วยในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
โดยการพัฒนาเยาวชนในองค์รวมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เยาวชน
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพอันเป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนาประเทศ อีกท้ังการจัดการการ
ท่องเท่ียวส้าหรับเยาวชนอย่างถูกวิธียังช่วยให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีแท้จริงเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งสอดคล้องกับ                   
พิศาล แก้วอยู่ และ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2557) ท่ีได้ศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาในพื้นท่ีอ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยาท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียว
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เชิงสร้างสรรค์โดยมีปราชญ์ชาวบ้านคอยให้ค้าแนะน้าระหว่างการท้ากิจกรรม ในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมนักท่องเท่ียวยังสามารถพักแรมในท่ีพั กอาศัยของกลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาได้                    
แม้หัตถกรรมจักสานผักตบชวาจะมีเอกลักษณ์และต้นทุนทางภูมิปัญญาของคนในชุมชน 
 โดยภาพรวมความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก โดยเยาวชนมีความสนใจด้านการเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพด้วยการลง
มือปฏิบั ติมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากเยาวชนมีความสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่              
การเรียนรู้วิถี ชีวิตของท้องถิ่น เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเยาวชนให้ความสนใจเป็นพิ เศษ              
ซึ่งสอดคล้องกับ Thorndike & Hagan (1961) ท่ีกล่าวถึง ความสนใจว่าเป็นแนวโน้มในการแสวงหา 
และเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยท้าแล้วรู้สึกเพลิดเพลินต่อส่ิงท่ีได้ท้า และมีความภาคภูมิใจ
ท่ีได้ท้าในกิจกรรมนั้น  ๆ และสอดคล้องกับ ลักษณาวดี  บุญยะศิรินัน ท์ (2557) ท่ีพบว่า                        
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของนักท่องเท่ียว
สามารถส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเอง นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การเข้าใจในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างถ่องแท้จากประสบการณ์จริง             
จะท้าให้เกิดการจดจ้าและความประทับใจ ท้าให้เกิดการตะหนักถึงการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่าง
พอดี ลดการใช้ ท่ี เกิน จ้าเป็นและลดของเสีย ท้าให้ เกิดการมี ส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่ น                          
และการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของเยาวชนกับความสนใจในการท้ากิจกรรมการท่องเท่ียว                  
เชิงสร้างสรรค์ พบว่า กิจกรรมการท้าอาหารพื้นเมือง การท้างานหัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ การ
ท้าผ้าห่ม การฝึกการนวดแผนไทย และการท้าอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเยาวชนให้
ความสนใจน้อยนั้น ควรยุติการส่งเสริม ส้าหรับกิจกรรมการย้อมสีผ้าด้วยโคลนต้องเสริมสร้างการรับรู้
ให้มากขึ้นเพราะเยาวชนยังรู้จักน้อยแต่ให้ความสนใจในกิจกรรมนี้มาก ส่วนกิจกรรมการหัตถกรรม
พื้นบ้าน การท้าเครื่องประดับจากโลหะมีค่า การเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการประกอบอาชีพ การเจียระไน
หินและการทอผ้าพื้นเมือง เป็นกิจกรรมท่ีมีการจัดการท่ีดีอยู่แล้วให้รักษามาตรฐานให้ดีต่อไป              
ไม่จ้าเป็นต้องโฆษณาหรือส่งเสริมเพราะเยาวชนรู้จักดีและยังมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับสูงอยู่ อาจเป็นเพราะเยาวชนมีการรับรู้ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากและความ
สนใจมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีมีความน่าสนใจ การใช้ความสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมของ
นักท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวเข้าไปมีส่วนร่วมในวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ              
การใช้ความสร้างสรรค์เป็นฉากหลังของการท่องเท่ียว เป็นรูปแบบท่ีน้าขึ้นมาเพื่อสร้าง “บรรยากาศ” 
และ เพิ่ม “เสน่ห”์ ให้กับในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ท้าให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยครั งนี  
1. จากผลการวิจัย พบว่า เยาวชนมีการรับรู้กิจกรรมการทดลองท้างานหัตถกรรมประณีต

ศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ การท้าผ้าห่ม การฝึกการนวดแผนไทย และการท้าอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่นมากแต่มี
ความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้น้อย ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียวและชุมชน
อาจเน้นการส่งเสริม การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนให้หันมาสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียวเหล่านี้ให้มาก
ขึ้น หรือเน้นการประชาสัมพันธ์ พัฒนากิจกรรมโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจในกิจกรรมของ
ชุมชนตนเองจริงๆ โดยการน้าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีกลุ่มเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้
ความรู้และดึงดูดความสนใจมากขึ้น 

2. จากผลการวิจัย พบว่า เยาวชนมีการรับรู้ต่อกิจกรรมด้านวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการออกแบบสินค้าพื้นเมือง เช่น การย้อมสีผ้าด้วยโคลน ค่อนข้างน้อยแต่มีความสนใจใน
กิจกรรมดังกล่าวมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาสามารถน้าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการ
วางแผนจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ส้าหรับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ จึงมีความจ้าเป็นท่ี
จะต้องสร้างการรับรู้ให้มากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ผ่านส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้มากขึ้น 

3. จากผลการวิจัย พบว่า เยาวชนมีการรู้จักกิจกรรมการท่องเท่ียวด้านการทดลองท้างาน
หัตถกรรมประณีตศิลป์ท่ีใช้ฝีมือ การท้าผ้าห่ม การฝึกการนวดแผนไทย และการท้าอาหารพื้นบ้าน
เฉพาะถิ่นแต่ในทางกลับกันเยาวชนมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมน้อย ดังนั้น หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียวชุมชนควรสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเฉพาะกลุ่มท่ีมีความสนใจจริงๆ ให้หัน
มาสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียวเหล่านี้ให้มากขึ้น โดยการน้าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีกลุ่ม
เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ความรู้และดึงดูดความสนใจมากขึ้น 

4. จากผลการวิจัย พบว่า เยาวชนมีการรับรู้น้อยและมีความสนใจต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ด้านการท้าอาหารพื้นเมืองน้อย ดังนั้น หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ชุมชนควรก้าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวให้เยาวชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มมากขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มเยาวชนในการท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการท้าอาหาร
พื้นเมือง 
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ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้และความสนใจของเยาวชนในการท้ากิจกรรม                      

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อทราบความแตกต่างตามบริบทพื้นท่ี 
2. ควรศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ งจะท้าให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายในมุมมอง              

ท่ีแตกต่างกัน 
3. ควรศึกษาประเด็นความสนใจของเยาวชนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์                   

ในเชิงลึก เพื่อทราบถึงความสนใจของกลุ่มเยาวชนและเช่ือมโยงไปสู่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเฉพาะ
กลุ่มต่อไป 
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