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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นและความสนใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยานลิเก ชุมชนสุระวิชัย จังหวัดนครราชสีมา  รวมทั้งแนวทางพัฒนา
ศักยภาพและความพรอมอันนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ 
ดวยการเก็บแบบสอบถามนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาเดินทางทองเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
400 คน 
 ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญมีความสนใจใน
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาตามประเภทกิจกรรม พบวา 
กิจกรรมที่นักทองเที่ยวมีความสนใจมากที่สุดคือกิจกรรมการสาธิตและจําหนวยอาหารทองถ่ินและอาหารยอนยุค 
และกิจกรรมดานศิลปกรรมลิเกเปนระดับรองลงมา  สวนประเภทกิจกรรมที่นักทองเที่ยวมีความสนใจนอยที่สุดคือ
กิจกรรมนิทรรศการและงานดานสถาปตยกรรมของชุมชนลิเก เชน นิทรรศการภาพเกาเลาเรื่อง กิจกรรมเยี่ยมชม
บานลิเกเกา เปนตน และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ที่
นักทองเที่ยวมีความสนใจมากที่สุดคือกิจกรรมการแสดงลิเก  

จากการทดสอบสมมติฐาน ไดผลสรุปดังน้ี คือ นักทองเที่ยวที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน และรายไดที่
ตางกัน จะมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยานลิเก ไมแตกตางกนัทางสถิติ 

จากผลการสาํรวจแสดงใหเหน็วา การแสดงลเิกสามารถนํามาใชเปนจดุดึงดูดใจสาํหรบัการทองเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในพื้นที่ได หากแตตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุงใหมีจุดเดน เปนเอกลักษณและมีความย่ังยืน รวมถึงการ
พัฒนากิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหมีศักยภาพในการสงเสริมกิจกรรมการแสดงลิเกและดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวใหมากข้ึน 
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Abstract 
 

This research aims to study the opinions of Thai tourists toward the Cultural Tourism activities in 
the Song-and-Dance Drama (“Li-ke”) area, Sura Wichai community, Nakhon Ratchasima, and the 
guideline for developing capacity and readiness to the development of Cultural Tourism by 
using quantitative research. The data were from 400 sets of questionnaire collecting from Thai 
tourists who visited Nakhon Ratchasima tourist destinations.  

The research shows that most of Thai tourists who visited Nakhon Ratchasima tourist 
destinations are more interested in cultural tourism activities. When considering in separate 
types of activities, tourists are most interested in the Demonstrations of Local Food and Food 
Retro activities and “Li-ke” artistic activities have drawn a second. The type of activity that 
tourists are less interested in is the Exhibition and Architecture of “Li-ke” community, such as 
Photos Exhibition, Visiting “Li-ke” ancient house, etc. And when considering each activity 
separately, the result shows that cultural tourism activities in the area which tourists are most 
interested is Song-and-Dance Drama (“Li-ke”) Show.  

From the hypothesis test, it can be concluded that tourists with different sex, age and 
income have significant indifferent opinions toward cultural tourism activities in “Li-ke” 
community 

The research results indicate that Song-and-Dance Drama (“Li-ke”) Show can be used as 
attraction for cultural tourism in the area, but must be developed or improved to be a unique 
and lasting. Related activities should be developed to reach the potential to promote the show 
of “Li-ke” and attract more tourists to.                    
 


