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1. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน ณ วนพุทธอุทยานน ้าตกเขาอีโต้  
จังหวัดปราจีนบุรี 
 
GUIDELINES FOR PROMOTING THE ECOTOURISM WITH BICYCLE AT NAMTOK KHAO ITO   
BUDDHISM FOREST PARK, PRACHINBURI PROVINCE. 
 

๒. นายทวีพล ไชยพงษ์  
    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) กลุ่มสาขาวิชา การบริหารและการจัดการการ                 
    ออกก าลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

3. บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือสร้างและพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมและกระบวนการการของ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 2)เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 
ณ วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓)เพ่ือสร้างแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศด้วยจักรยาน ส าหรับวนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี การด าเนินการวิจัย โดยการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้วิจัยและการพัฒนา(R&D) ในการทดลอง และวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบความรู้เชิงนิเวศและความรู้ด้านสุขภาพ (Pretest - 
Posttest) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ก าหนดเกรดแบบอิงพัฒนาการ ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสรุปประเด็นเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มา
จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา วิเคราะห์ หาข้อสรุป และน ามาสรุปเป็นความเรียง 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลจากโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน ฯ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย พบว่า 1) ด้านพื้นที่ มีความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน อาจต้องมีการควบคุมเรื่อง
ของปริมาณของนักท่องเที่ยว และปัญหาขยะมูลฝอย 2) ด้านการจัดการ พบว่าการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวด้วยจักรยานต้องค านึงถึงความถูกต้อง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 3) ด้าน
กิจกรรมและกระบวนการ พบว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นค่อนข้างจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และควรมีการ
ส่งเสริมในกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 4) ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ชุมชนในท้องถิ่นยังเห็นการท ากิจกรรม
จักรยานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไกลตัว จึงเกิดการมีส่วนร่วมที่น้อย  
 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน พบว่า 1) ด้านการวางแผน พบว่าควรมี
การบูรณาการด้านบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและการเพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นอกเหนือจากการมาท่องเที่ยวด้วยจักรยานอย่างเดียว การจัดให้มีการส่งเสริมทางการตลาดบริการ ในช่วง
เทศกาลการท่องเที่ยว 2) การจัดองค์กร พบว่า ควรมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน และจัด
อบรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน 3) การน าไปใช้ พบว่า ควรมีการน าแผนไปปฏิบัติในทิศทาง
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เดียวกัน มุ่งท างานเป็นทีม มีการตรวจสอบเส้นทางและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 4) การควบคุม พบว่า ควรมี
การตรวจสอบและประเมินผลการท างานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการจัดท าสถิติการท่องเที่ยว  
  
 
 
 The objectives of this research were 1) To make route, activity and process of the 
ecotourism with bicycle. 2) To study the result of the ecotourism program with bicycle at 
Namtok khao Ito Buddhism forest park from stakeholder. 3) To make guidelines for 
promoting the ecotourism with bicycle at Namtok khao Ito Buddhism forest park, 
Phachinburi province. Process of research and development (R&D) was applied to this study 
The research tools consist Employee Satisfaction Questionnaire, Ecotourism and Healthy 
Test (Pretest - posttest), Structure Interview, Analyzing Statistic, mean, standard deviation, 
developmentally specifying grade, qualitative information by concluding main idea from in – 
depth interview and classifying the information to each objectives, analyze and Interpreted 
in to essay   
 The conclusion of the stakeholder in ecotourism program with bicycle, the showed 
that 1) An route and activities is appropriate for ecotourism with bicycle, but it may have to 
control the quantity of tourist and solid waste problem. 2) In term of management, this 
ecotourism with bicycle must consider the right and conservation in the area. 3) In part of 
activity and process, ecotourism with bicycle doesn’t affect the environment, and it’d be 
better adding in more activities. 4) In part of participation, society nearby doesn’t realize 
how important the ecotourism with bicycle is, so the society‘s participation is less than 
expected. 
 Guidelines for promoting the ecotourism with bicycle can be seen that 1) In term of 
strategy, it should apply in personnel to participate activities, and other ecotourism 
activities should be added for promoting service market in high season. 2) In part of 
organization, duties should be clearly assigned, and seminar about ecotourism with bicycle 
should be arranged. 3) Ways of applying, plan and policy should be used in the same way, 
to work in team and continually check routes and equipment. 4) In part of controlling, it 
can be seen that examined and evaluated officers’ capabilities are required, and making 
ecotourism‘s statistic should be included.     
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3. บทน้า 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ประเทศไทยได้ยอมรับและ

กล่าวขานถึงการท่องเที่ยวแบบนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นที่น่าสนใจจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีความ
รับผิดชอบ ก่อเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น  ในประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีศักยภาพและ
เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ ทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเทศหนึ่งของโลก เนื่องจากมีระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นทรัพยากรในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันทรงคุณค่ามหาศาลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เป็น
อย่างดี ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายระดับชาติ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงก าหนดองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ด้าน คือ 
องค์ประกอบด้านพ้ืนที่ การจัดการ กิจกรรม และกระบวนการ รวมทั้งมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น             
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544) 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยว
ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการใช้จักรยานในการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนช่วยเรื่องของการลด
การใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและลดปริมาณของเสียที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อีกท้ังเป็นการออก
ก าลังกายโดยใช้จักรยานเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงธรรมชาติได้ดี หลีกเลี่ยงอากาศที่มีมลพิษ 
ส าหรับการปั่นจักรยาน ยังได้ประโยชน์โดยตรงต่อกล้าม เนื้อ ท าให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
กล้ามเนื้อบริเวณเอว สะโพก ท าให้ป้องกันปัญหาปวดกล้ามเนื้อขาได้ดี  อีกท้ังยังพัฒนาระบบไหนเวียนโลหิต
และระบบหัวใจ ซึ่งสอดคล้องกับ ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ (2551) กล่าวว่าการปั่นจักรยานขึ้นลงเขาถือเป็นการ
ออกก าลังแบบแอโรบิคที่หนัก เพราะต้องใช้พลังงานมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหัวใจ การปั่นจักรยานจึงเหมาะ
ที่จะท าให้หัวใจแข็งแรงมากข้ึน  คล้าย ๆ กับการเล่นเทนนิส ฟุตบอล สมรรถภาพระบบหัวใจและปอดจะดีขึ้น
อย่างเด่นชัด  การปั่นจักรยานเสือภูเขา ปีนเขา ไตรกีฬา เป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิคหนัก ผู้ที่สามารถ
เล่นกีฬาประเภทนี้ได้จ าเป็นต้องมีสมรรถนะหัวใจและปอดดีเยี่ยม  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวผจญภัย
ที่ดึงดูดนักจักรยานทั่วประเทศไทยให้มาทดสอบเส้นทาง คือ วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ ซ่ึงต้ังอยู่ในอ าเภอ
เมืองจังหวัดปราจีนบุรี มีระยะห่างจากตัวเมือง ประมาณ 15 กิโลเมตร วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวมากมายเช่น อ่างเก็บน้ าจักรพงษ์ น้ าตกเขาอีโต้ สถานที่กางเต้นท์พักแรม และเส้นทางจักรยานที่มี
หลากหลายรูปแบบ เช่น จักรยานเสือภูเขา ทั้งประเภทครอสคันทรี และดาวน์ฮิลล์ ที่ก าลังได้รับความนิยม
มากที่สุดในปัจจุบัน  เส้นทางจักรยานที่วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ ได้มีผู้ท าการโหวต จากเว็บไซต์ 
thaimtb.com ว่าเป็นเส้นทางจักรยานผจญภัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยอีกด้วย จึงท าให้วนพุทธอุทยาน
น้ าตกเขาอีโต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์  ซึ่งเหมาะส าหรับการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ  

เนื่องจากวนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ ยังไม่มีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานที่
เหมาะสม แต่เป็นที่น่าสังเกตคือ มีผู้มาปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังไม่มี
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การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยจึงท าการสังเกตจากพ้ืนที่โดยตรง และได้สัมภาษณ์คุณธีรวัฒน์ อ่อนส าลี 
(2555) หัวหน้าวนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ พบว่านักท่องเที่ยวที่มาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น 
ย่อมส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ และชีวภาพ รวมทั้งปัญหาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ียังขาด
อยู่ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น การให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศแก่นักท่องเที่ยว และ
การวัดความพ่ึงพอใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงด้านสุขภาพจากการมาท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ซึ่งสอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของคุณนิพนธ์ สุขประสาท (2555) หัวหนา้ชมรมจักรยานเขาอีโต้ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวด้วย
จักรยานที่มาท่องเที่ยวที่วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ ส่วนใหญ่จะมาจากการนัดหมายทางสื่อออนไลน์ และ
จะมากันเองจากรถส่วนตัว ปั่นเอง และกลับเอง โดยจะไปตามเส้นทางที่ตนรู้ หรือตามป้ายบอกเส้นทางที่มีอยู่
ในปัจจุบัน จึงท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการมาท่องเที่ยวเท่าท่ีควร และไม่ตอบสนองหลักการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน จึงไม่มี
แนวทางการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมเกิดข้ึน  

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าวิจัย
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน ณ วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ จังหวัด
ปราจีนบุรี เพ่ือเป็นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักยานที่ผสมผสานการเรียนรู้เชิงนิเวศ การเรียนรู้ด้าน
สุขภาพพลานามัย การเรียนรู้ด้านสังคมและชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานให้
มีคุณค่าและประโยชน์มากขึ้น  และเสนอแนะแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานที่วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมและกระบวนการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 
2. เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน ณ วนพุทธอุทยาน

น้ าตกเขาอีโต้ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. เพ่ือสร้างแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน ส าหรับวนพุทธอุทยานน้ าตก

เขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

4. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้การวิจัยและการพัฒนา (R&D) โดยใช้ในการออกแบบสร้าง
วิธีการ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

     ผลจากการสร้างโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 
     ผลจากการทดลองโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน  

                ผลจากโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน ณ วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ จังหวัด

ปราจีนบุรี 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้จ านวน 34 คน มีอายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่ และนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน โดยอาสาสมัครและยินดี
เข้าร่วมการวิจัย   

   2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านผลจากโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศด้วยจักรยานจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) และข้อมูลการสร้างแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยกีฬาจักรยาน จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั งนี มี 4 ส่วน ดังนี  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ทดลอง โดยใช้แนวทางตาม

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps  
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและด้านสุขภาพ การทดสอบก่อนการ

ทดลองและหลังการทดลอง (Pretest and Posttest) โดยมีลักษณะค าตอบให้เลือกตอบ 2 ค าตอบ ใช่ และ 
ไม่ใช่ (ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้ 0 คะแนน)  
 ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
 - แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 
ประกอบด้วย ด้านความพึงพอใจทั้งหมด 7 ด้าน และอ่ืน ๆ  
 - แบบสัมภาษณ์ด้านผลจากโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานจากกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ด้านพ้ืนที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 - แบบสัมภาษณ์ด้านแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน ประกอบด้วย 
ด้านการวางแผน ด้านองค์การ ด้านการน าไปใช้ และด้านการควบคุม และทรัพยากรในการบริหารจัดการ 
 ส่วนที่ 4 เครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจและการเผาผลาญพลังงานที่ใช้ในการออกก าลังกาย 
รุ่น POLAR FT4 และบันทึกลงในตารางบันทึกข้อมูล  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเป็นขั นตอนดังนี  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่และบริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 
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 2. สร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน โดยผูว้ิจัยและปรึกษาจากผู้ช านาญการ
ทางด้านเทคนิคการท่องเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 
 3. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย และให้กรอกใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
 4. การแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 ขั้นตอน ทั้งนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่             
และนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน  

 การทดลองขั้นต้น ใช้จ านวนผู้ทดลอง 2 คน  
 การทดลองขั้นส าคัญ ใช้จ านวนผู้ทดลอง 5 คน  

 การทดลองขั้นปฏิบัติการ ใช้จ านวนผู้ทดลอง 10 คน  
 ท าการประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯ หลังจากการทดลอง โดยการท า
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบความรู้เชิงนิเวศและความรู้ด้านสุขภาพ (Pretest-Posttest) 
ประเมินผลด้านสุขภาพโดยบันทึกระยะทาง อัตราการเต้นของชีพจร และอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะ
ออกก าลังกาย และสัมภาษณ์การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯ 

 โดยการทดลองแต่ละขั้นมีระยะเวลาห่างกัน 1 สัปดาห์ และไม่ซ้ าผู้ทดลองเดิม 
 5. น าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาเก็บรวบรวมประเมินผลจากแนวทาง ฯ และจัดหมวดหมู่ 
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมค าบรรยายประกอบ 

   6. การสัมภาษณ์ผลที่เกิดข้ึนจากโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานจากกลุ่ม
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   7. สร้างแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และน ามา
วิเคราะห์ โดยผู้วิจัยโดยใช้หลกัการหน้าที่ทางการบริหารจัดการ (Functions of Management) และ
ทรัพยากรในการบริหารจัดการ (Management Resources) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบทดสอบ  เก็บรวบรวมและน ามาประมวลผลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และบันทึกรหัสลงในเครื่องคอมพิวเตอร์  
 ข้อมูลการสัมภาษณ์ น ามาสรุปประเด็นเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ น ามาจัดหมวดหมู่ข้อมูลตาม
ประเด็นที่ศึกษา และน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 
  

5. ผลการศึกษา 
ผลจากการสร้างและพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมและกระบวนการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯ 
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 เส้นทางส าหรับ
นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน
มือใหม่ ใช้เส้นทางพ้ืนที่วนพุทธ
อุทยานน้ าตกเขาอีโต้ มีระยะทาง 
12.9 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 

 
  
เส้นทางส าหรับ

นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน
ใช้เส้นทางจักรยานในพ้ืนที่วนพุทธ
อุทยานน้ าตกเขาอีโต้ มีระยะทาง 
15 กิโลเมตร โดยเพิ่มเส้นทาง 
single track นอกเหนือจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน
มือใหม่บริเวณน้ าตกไผ่ข้าวหลาม 
ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็น

เส้นทางท่ีเป็นพ้ืนที่ขึ้นลงชัน (ระดับสามศร) 
 
กิจกรรมและกระบวนการ 
 โปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานฯ โดยการสร้างจากการวิเคราะห์พ้ืนที่ 

ความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้วิจัย โดยแบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน
มือใหม ่และนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน มีรายละเอียดดังนี้  
 1)เร่ิมต้นชมรมจกัรยานเขาอีโต้ 2)น า้ตกเขา 3)วดัถ า้เขา 4)อา่งเก็บน า้จกัรพงษ์ 5)ท่ีท าการ              
วนพทุธอทุยานน า้ตกเขาอีโต้ 6)หนว่ยจดัการต้นน า้เขาอีโต้ 7)กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ 8)จดุชมวิวผาหิน
ซ้อน 9)น า้ตกไผข้่าวหลาม (กลุ่มนกัท่องเที่ยวเชิงนิเวศดว้ยจกัรยาน) 10)เนินพิศวง 11)น า้ตกไทรทอง             
12)สิน้สดุท่ีชมรมจกัรยานเขาอีโต้ 
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กิจกรรมและกระบวนการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้วยจักรยานมือใหม่โดยรวม 10 สถานี ใช้ระยะทางทั้งหมด 12.9 กิโลเมตร เวลา1 ชั่วโมง 56 นาที 

กิจกรรมและกระบวนการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้วยจักรยาน โดยรวม 11 สถานี ใช้ระยะทางทั้งหมด 15 กิโลเมตร เวลา 2 ชั่วโมง 08 นาท ี
 
ข้อมูลด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่ และนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย
จักรยาน 
 ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน
มือใหม ่วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี 

ข้อที่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
รอบ1 (n=2) รอบ2 (n=5) รอบ3 (n=10) 

x̄  SD ระดับ x̄  SD ระดับ x̄  SD ระดับ 

1 ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.33 0.62 ปานกลาง 3.62 0.64 มาก 4.18 0.57 มาก 

2 ด้านราคา 4.00 0.28 มาก 3.72 0.85 มาก 4.30 0.47 มาก 

3 ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 3.33 0.23 ปานกลาง 3.46 0.85 ปานกลาง 4.23 0.56 มาก 

4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 3.41 0.58 ปานกลาง 3.43 0.75 ปานกลาง 4.38 0.54 มาก 

5 ด้านบุคลากร 3.64 0.30 มาก 3.88 0.90 มาก 4.37 0.50 มาก 

6 ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.60 0.56 มาก 3.68 0.81 มาก 4.18 0.56 มาก 

7 ด้านกระบวนการ 3.72 0.31 มาก 3.80 0.40 มาก 4.25 0.53 มาก 

ผลรวมทั งหมด 3.57 0.41 มาก 3.65 0.74 มาก 4.27 0.53 มาก 

จากตารางท่ี 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่วนพุทธอุทยานน้ าตก
เขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี มีดังนี้  

 รอบท่ี 1 แสดงผลรวมความพึงพอใจทั้งหมด 7 ด้าน โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 

 รอบท่ี 2 แสดงผลรวมความพึงพอใจทั้งหมด 7 ด้าน โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 

 รอบท่ี 3 แสดงผลรวมความพึงพอใจทั้งหมด 7 ด้าน โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 

  
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
               ด้วยจักรยาน วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี 
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ข้อที่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
รอบ1 (n=2) รอบ2 (n=5) รอบ3 (n=10) 

x̄  SD ระดับ x̄  SD ระดับ x̄  SD ระดับ 

1 ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.11 0.62 ปานกลาง 2.93 0.57 ปานกลาง 3.78 0.57 มาก 

2 ด้านราคา 2.70 0.98 ปานกลาง 3.24 1.00 ปานกลาง 4.00 0.72 มาก 

3 ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 3.33 0.94 ปานกลาง 3.53 0.85 มาก 4.13 0.57 มาก 

4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 2.91 0.82 ปานกลาง 3.23 0.80 ปานกลาง 3.81 0.61 มาก 

5 ด้านบุคลากร 3.57 1.00 มาก 3.94 0.68 มาก 4.22 0.58 มาก 

6 ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.40 0.56 ปานกลาง 3.44 0.66 ปานกลาง 4.16 0.54 มาก 

7 ด้านกระบวนการ 2.72 0.70 ปานกลาง 3.40 0.63 ปานกลาง 4.52 0.51 มากที่สุด 

 ผลรวมทั งหมด 3.10 0.80 ปานกลาง 3.38 0.74 ปานกลาง 4.08 0.58 มาก 

จากตารางท่ี 4 แสดงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ 
จังหวัดปราจีนบุรี มีดังนี้  

 รอบท่ี 1 แสดงผลรวมความพึงพอใจทั้งหมด 7 ด้าน โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.80 

 รอบท่ี 2 แสดงผลรวมความพึงพอใจทั้งหมด 7 ด้าน โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 

 รอบท่ี 3 แสดงผลรวมความพึงพอใจทั้งหมด 7 ด้าน โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 
 
ข้อมูลด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ทดลอง 

 ผลจากการทดลองกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปั่นจักรยานเร่งอัตราการเต้นของชีพจรอยู่ในช่วง             
66 – 79% ของอัตราการเต้นของชีพจรสูงสุด ระยะทาง 1.5 กม. โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่และนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน เพ่ือวิเคราะห์หา          
ชีพจรเป้าหมาย การเผาผลาญพลังงานทั้งหมด เวลาที่ใช้ในการท าการทดสอบและเวลารวมทั้งหมด ดังนี้ 
 ผลของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยการปั่นจักรยานเร่งอัตราการเต้นของชีพจรการเผาผลาญพลังงาน
ทั้งหมด และเวลาร่วมทั้งหมดของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่ 
    รอบท่ี 1 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของการเผาผลาญพลังงาน (kcal) ทั้งหมดตลอดเส้นทางเท่ากับ 
1177 กิโลแคลอรี่ ใช้เวลาทั้งหมดรวมการท ากิจกรรม 1 ชั่วโมง 15 นาท ี
 รอบท่ี 2 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของการเผาผลาญพลังงาน (kcal) ทั้งหมดตลอดเส้นทางเท่ากับ 
1339 กิโลแคลอรี่ ใช้เวลาทั้งหมดรวมการท ากิจกรรม 1 ชั่วโมง 37 นาท ี

รอบท่ี 3 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของการเผาผลาญพลังงาน (kcal) ทั้งหมดตลอดเส้นทางเท่ากับ 
1543 กิโลแคลอรี่ ใช้เวลาทั้งหมดรวมการท ากิจกรรม 1 ชั่วโมง 56 นาที  
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 ผลของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยการปั่นจักรยานเร่งอัตราการเต้นของชีพจร การเผาผลาญพลังงาน
ทั้งหมด และเวลาร่วมทั้งหมดของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 
 รอบท่ี 1 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของการเผาผลาญพลังงาน (kcal) ทั้งหมดตลอดเส้นทางเท่ากับ 
1326 กิโลแคลอรี่ ใช้เวลาทั้งหมดรวมการท ากิจกรรม 1ชั่วโมง 30 นาที 
 รอบท่ี 2 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของการเผาผลาญพลังงาน (kcal) ทั้งหมดตลอดเส้นทางเท่ากับ 
1407 กิโลแคลอรี่ ใช้เวลาทั้งหมดรวมการท ากิจกรรม 1ชั่วโมง 55 นาที 
 รอบท่ี 3 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของการเผาผลาญพลังงาน (kcal) ทั้งหมดตลอดเส้นทางเท่ากับ 
1429 กิโลแคลอรี่ ใช้เวลาทั้งหมดรวมการท ากิจกรรม 2 ชั่วโมง 8 นาท ี
 
ข้อมูลด้านความรู้เชิงนิเวศและความรู้ด้านสุขภาพของผู้ทดลอง 
 ผลจากการท าแบบทดสอบ (Pretest – Posttest) โดยก าหนดให้นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย
จักรยานมือใหมแ่ละนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน ได้ท าแบบทดสอบความรู้เชิงนิเวศและความรู้ด้าน
สุขภาพ ก่อนและหลังการทดลอง ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการความรู้ด้านเชิงนิเวศ ก่อนและหลังการทดลอง (Pretest – 
Posttest) ของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่และนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 
 รอบท่ี 1 นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่พบว่า คะแนนความรู้ด้านเชิงนิเวศหลังการ
ทดลองมีการพัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 0.75 

รอบท่ี 1 นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน พบว่า คะแนนความรู้ด้านเชิงนิเวศหลังการทดลองมีการ
พัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 0.87 
 รอบท่ี 2 นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่พบว่า คะแนนความรู้ด้านเชิงนิเวศหลังการ
ทดลองมีการพัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 0.64 

รอบท่ี 2 นกัท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน พบว่า คะแนนความรู้ด้านเชิงนิเวศหลังการทดลองมีการ
พัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 0.80 
 รอบท่ี 3 นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่พบว่า คะแนนความรู้ด้านเชิงนิเวศหลังการ
ทดลองมีการพัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 0.76 

รอบท่ี 3 นกัท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน พบว่า คะแนนความรู้ด้านเชิงนิเวศหลังการทดลองมีการ
พัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 1.00 
 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการความรู้ด้านสุขภาพ ก่อนและหลังการทดลอง (Pretest – 
Posttest) ของนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 
 รอบท่ี 1 นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่พบว่า คะแนนความรู้ด้านสุขภาพหลังการทดลอง
มีการพัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 0.55 
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รอบท่ี 1 นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน พบว่า คะแนนความรู้ด้านสุขภาพหลังการทดลองมีการ
พัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 0.70 
 รอบท่ี 2 นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่พบว่า คะแนนความรู้ด้านสุขภาพหลังการทดลอง
มีการพัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 0.83 

รอบท่ี 2 นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน พบว่า คะแนนความรู้ด้านสุขภาพหลังการทดลองมีการ
พัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 0.90 
 รอบท่ี 3 นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานมือใหม่พบว่า คะแนนความรู้ด้านสุขภาพหลังการทดลอง
มีการพัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 0.81 
 รอบท่ี 3 นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน พบว่า คะแนนความรู้ด้านสุขภาพหลังการทดลองมีการ
พัฒนาจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 0.96 
 
ผลจากโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ข้อมูลนี้ได้จาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีจากการมาท่องเที่ยวเชิง
นิเวศด้วยจักรยาน (Stakeholder) ดังนี้ 
    พ้ืนที่มีความเหมาะสมในการท่องเที่ยวด้วยจักรยานเชิงนิเวศ ด้วยสภาพพ้ืนที่ของบริเวณโดยรอบ
วนพุทธอุทยาน มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ เส้นทางลาดยางและเส้นทางวิบาก หรือ (Single track) ซึ่งเส้นทาง จะมี
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่าง ๆ และหน่วยงานของทางราชการคือที่ท าการป่าไม้ เรือนเพาะช า และ
หน่วยจัดการต้นน้ า จึงเหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 
 แหล่งเรียนรู้เกีย่วกับระบบนิเวศในพื้นที่ ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศท่ีหลากหลาย และมีการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศอย่างสม่ าเสมอ 
 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมจักรยานจัดท าข้ึนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมต้องค านึงถึงความถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ การท ากิจกรรมทุกครั้งจึงต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่จาก             
วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ ซึ่งก่อเกิดความช่วยเหลือและส่งเสริมการท ากิจกรรมจากทางหน่วยงาน 
 กิจกรรมหลักที่ใช้พื้นที่เขาอีโต้ คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานซึ่งมีผู้มาปั่นอย่างต่อเนื่อง 
และกิจกรรมการท่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานในพ้ืนที่เขาอีโต้ส่วนใหญ่จะถูกด าเนินการโดยชมรม
จักรยานเขาอีโต้ร่วมกับ อบจ.ปราจีนบุรี และวนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้จะเป็นผู้ให้การสนับสนุน และให้
ค าปรึกษาด้านพ้ืนที่ ชมรมจักรยานเขาอีโต้จะมีบุคลากรที่มีความช านาญในการปั่นจักรยานในทางป่าหรือ
เส้นทางในภูเขา ซึ่งจะมีกระบวนการในการให้บริการตั้งแต่ ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคการปั่นจักรยานเบื้องต้น 
บริการเช่าจักรยาน ผู้น าเส้นทาง บริการซ่อมจักรยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้ า ห้อง
ส้วม เป็นต้น  

   การมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนใหญ่จะเห็นว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัว เนื่องมาจาก
การไม่ได้ประโยชน์จากการมาของนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ผลเนื่องมาจากเม่ือการ
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จัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับจักรยานเกิดข้ึน ผู้จัดกิจกรรมไม่ได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเท่าที่ควร จะจัด
เฉพาะกิจกรรมจักรยาน ซึ่งแนวความคิดในอนาคตคือเมื่อมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับจักรยาน ควรที่จะน า
สินค้าจากชุมชน (OTOP) ของชุมชนในท้องถิ่นมาจัดจ าหน่ายแก่ผู้มาท ากิจกรรมด้วยซึ่งเป็นการสร้างรายได้แก่
ชุมชนในท้องถิ่น 
 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีที่เกิดข้ึนก็คือ ร้านค้า ร้านอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ าและน้ าตกเขาอีโต้ 
จะมีเส้นทางจักรยานให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับความเป็นอยู่ของร้านค้าและอุดหนุนรายได ้แก่ร้านค้า 
เส้นทางจักรยานที่จัดท าข้ึนยังผ่านแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งคือ วัดถ้ าเขาอีโต้ เป็นการให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ 
และสัมผัสกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น   
 
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานส้าหรับวนพุทธอุทยานน ้าตกเขาอีโต้ 
    ควรมีการวางแผนบูรณาการด้านบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของหน่วยงานราชการ ชมรม
จักรยาน ร้านค้าในพ้ืนที่  ร่วมกันวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน  

   การวางแผนในส่วนของการบริการการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน การวางแผนการส่งเสริมทาง
การตลาดบริการ และบริการให้ความรู้เกี่ยวกับจักรยานและความรู้เชิงนิเวศตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น การจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ิมเติมจากการมาท่องเที่ยวด้วยจักรยานเพียงอย่าง
เดียว เช่น การปลูกต้นไม้ การท าฝายชะลอน้ า กิจกรรมส่องนก และกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวป่าในตอน
กลางคืนเป็นต้น   

   การจัดองค์กรจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน มีการบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงาน ต่าง ๆ 
โดยผู้ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่คือ วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้เป็นผู้ประสานงานหลัก  

  จัดให้มีการอบรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรใน
องค์กร ทั้งบุคลากรจากชมรมจักรยานเขาอีโต้และบุคลากรจากวนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ เพื่อความ
ตระหนักถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานให้เกิดเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรใน
อนาคต 

   การสร้างเครือข่ายสถานประกอบการที่ใกล้เคียงให้เกิดการช่วยเหลือ ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีการบริหารงานซึ่งอยู่บนความมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

   การน าแผนที่ได้ก าหนดไว้มาสร้างเป็นเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้เกิดการรับรู้ และ
น าไปใช้ได้ในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งท างานเป็นทีม และสร้างให้ก่อเกิดการสื่อสารที่ชัดเจน มีการบริหาร
งบประมาณท่ีสอดคล้องกับผลงานที่ท าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดขึ้น  

   ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ และน ามา
แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน มีการตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์ท่ีให้บริการเป็นประจ า เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับการ
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ใช้งานในปัจจุบัน และจัดท ารายงานสรุปการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายปีและสถิติการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศด้วยจักรยานในพ้ืนที่  
 

6. สรุปผลการวิจัย 
ผลจากโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 1) ด้านพื้นที่และเส้นทาง มีความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวและศึกษาระบบนิเวศ โดยวนพุทธ
อุทยานน้ าตกเขาอีโต้ มีแหล่งศึกษาความรู้ด้านนิเวศ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการมาท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า 
 2) ด้านการจัดการ เมื่อด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักรยานต้องค านึงถึงความถูกต้อง และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งส าคัญล าดับแรก 
 3) ด้านกิจกรรมและกระบวนการ ไมส่่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด 
เนื่องจากเส้นทางเกิดจากแนวกั้นไฟป่า และควรมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากกิจกรรมจักรยาน 
 4) ด้านการมีส่วนร่วม ชุมชนในท้องถิ่นยังเห็นการท ากิจกรรมจักรยานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งที่ไกลตัว จึงต้องมีการจัดการ โดยเมื่อมีกิจกรรมจักรยาน ต้องให้ชุมชนน าของมาขายหรือร่วมกิจกรรม 
     
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานส้าหรับวนพุทธอุทยานน ้าตกเขาอีโต้ จังหวัด
ปราจีนบุรี   
 1) ด้านการวางแผนควรมีการวางแผนประกอบด้วย ด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ และการ
จัดการ ให้เกิดความยั่งยืน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลักษณะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  
 2) การจัดองค์กร ควรมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน และจัดอบรมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้วยจักรยานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน  
 3) การน าไปใช้ ควรมีการน าแผนไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มุ่งท างานเป็นทีม การปรับปรุง
บ ารุงรักษาเส้นทางจักรยาน สิ่งอ านวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัย  
 4) การควบคุม ควรมีการประเมินผลการท างานว่าเป็นไปตามแผนมากน้อยเพียงใด การตรวจสอบ
เส้นทางและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ร่วมถึงการจัดท าสถิติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 

 

7. อภิปรายผล 
  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน ณ วนพุทธอุทยานน ้าตก            

เขาอีโต้ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
   เส้นทางจักรยานในปัจจุบัน ไม่ได้เกิดจากการสร้างเส้นทางใหม่ เป็นเส้นทางจะท าไว้เพ่ือให้ปั่น

จักรยานโดยเฉพาะ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบในปัจจุบันคือการ
ควบคุมจ านวนของนักปั่นจักรยาน และขยะที่เกิดข้ึนจากการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ 
สอดคล้องกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544, หน้า 2 – 4) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการ
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ท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการ
จัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและก าจัดมลพิษ และ
ควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต  
    แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศในพื้นที่ ปัจจุบันยังไม่มีการจัดท าขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แต่เป็นที่
น่าสนใจคือพ้ืนที่เขาอีโต้ มีแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศท่ีหลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับระบบนิเวศอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544, หน้า 2 – 4) กล่าวว่า 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ (Learning process) โดยมีการให้การศึกษา
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความ
ประทับใจ จึงเป็นการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental education-based tourism)  

   ควรมีการน าสินค้าจากชุมชน (OTOP) ของชุมชนในท้องถิ่นมาจัดจ าหน่ายแก่ผู้มาท ากิจกรรมด้วย
ซึ่งเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับคอสตาส คริสต์ (Costas Christ. 2002, p. 23) 
พบว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ธรรมชาติ พร้อมกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย และช่วย
สร้างสวัสดิการให้ชุมชนท้องถิ่น 
  

  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานส้าหรับวนพุทธอุทยานน ้าตกเขาอีโต้ 
จังหวัดปราจีนบุรี 

   ควรมีวางแผนการบูรณาการด้านบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของหน่วยงานราชการ ร่วมกัน
วางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน การวางแผนในส่วนของการท่องเที่ยวการ
ส่งเสริมทางการตลาดบริการ จากการมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2541) ได้กว่างถึง การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสาร
ให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็น
กุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นในเกิดการมาท่องเที่ยว 

   การจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มเติมจากการมาท่องเที่ยวด้วยจักรยานเพียงอย่างเดียว เช่น 
การปลูกต้นไม้ การท าฝายชะลอน้ า กิจกรรมส่องนก และกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวป่าในตอนกลางคืน
เป็นต้น สอดคล้องกับทัศภรณ์ นาคเขียว (2545) กล่าวว่า การพัฒนาแห่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องมีการ
วางแผนอย่างรอบคอบ ให้ความส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป 
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้กับผู้ประกอบการ สร้างความพึงพอใจต่อชาวบ้าน
ท้องถิ่น   

   การจัดอบรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานให้เกิดการพัฒนาของคนในองค์กรทั้ง
บุคลากรจากชมรมจักรยานเขาอีโต้และบุคลากรจากวนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ เพื่อความตระหนักถึงการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานให้เกิดเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรในอนาคต 
สอดคล้องกับ Adhikary M. และเดชา โต้งสูงเนิน (อ้างใน วัฒนาพร สุฉายา, 2545) กล่าวว่า บุคลากรนับเป็น
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ส่วนส าคัญท่ีจะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะบุคคลที่ท าหน้าที่บริการ
นักท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  

   เมื่อมีกิจกรรมการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก จะต้องมีการประชุมเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลนักท่องเที่ยว ที่จะมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและต้องรับรู้การตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอีกด้วย 
สอดคล้องกับ แมคอินทอช (McIntosh; 1975, p. 176 อ้างอิงจาก Pearce, 1991) กล่าวว่ามนุษย์มี 
Fulfillment Needs เรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเรียกว่า Travel Needs Ladder ซึ่งหมายถึง ขั้นตอนของความพึง
พอใจการท่องเที่ยว เช่น พอใจในเรื่องของความปลอดภัย พอใจในเรื่องของความมั่นคงทางสังคม พอใจใน
ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกต้อง พอใจกับการจัดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสม พอใจความ
คาดหวังที่เป็นจริงให้กับนักท่องเที่ยว ถึงอย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจควรเป็นอันดับรองจากการอนุรักษ์ 

การจัดท ารายงานสรุปการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายปีและสถิติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย
จักรยานในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย
จักรยานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549, หน้า 10-11) กล่าวว่าองค์การที่ดีที่สุดจะ
ท างานด้วยการใช้วิธีการประเมินหลายวิธีในการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อ
ต้องการทราบความก้าวหน้าของงานกับประสิทธิภาพว่าเกิดความประหยัดงบประมาณ ทรัพยากร 
ประหยัดเวลา รวดเร็ว และมีคุณภาพ จนกระทั่งได้ผลผลิตที่ดี รวมถึงความมีประสิทธิผลว่าการด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ 
 
ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ 

   1. ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นความรู้เบื้องต้นในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้วยจักรยาน ซึ่งจากผลการวิจัยนี้สามารถน าไปก าหนดนโยบาย และการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว     
เชิงนิเวศด้วยกีฬาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   2. การจัดอบรมผู้น าเส้นทางและกิจกรรม ตัวแทนจากชุมชนเพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน 
    3. การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท างานกันอย่างสอดคล้อง และเตรียมความพร้อมในการอ านวย
ความสะดวก และให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวได้ 
ข้อเสนอในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

   1. ควรมีการศึกษาหรือเพ่ิมเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อความหลากหลายในการท่องเที่ยว 
   2. เพ่ิมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ โดยการจัดท าในลักษณะจักรยานแรลลี่ 
   3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพควรมีการจับชีพจรจากจุดเริ่มต้นและสุดสิ้นสุดเพ่ือน ามาประเมินผลการ

ส่งเสริมสุขภาพ 
   4. การน าแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ฯ ไปใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยการ

ปรับโปรแกรมให้สอดคล้องกับพื้นท่ี 
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