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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน    
เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2) เปรียบเทียบประสิทธิผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 400 คน จากประชากร 
140,161 ราย ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในช่วง
เดือนเมษายน–พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรทาโร ยามาเน่ โดยสุ่ม
แบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
  ผลการวิจัย พบว่า  
 1) ระดับประสิ ทธิผลการพัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในเขตอุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่                
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุดคือ 
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ทรัพยากร อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การฟ้ืนฟูธรรมชาติ         
ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามล าดับ  
 2) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน เห็นว่าประสิทธิผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา และรายได้ 
ต่างกัน เห็นว่าประสิทธิผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยรวมต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่าประสิทธิผลการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่างกัน คือ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ  
การฟ้ืนฟูธรรมชาติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนรายได้ต่างกัน เห็นว่าประสิทธิผลการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่างกัน  
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 3) ปัจจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกอบด้วย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางต่อ
ประสิทธิผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
Independent Study Title Effectiveness of Ecotourism Development in the Khao 

Yai National Park, Nakhon Ratchasima Province 
Student Pattraravee  Thongthep  
Student ID    55B53330143 
Degree Master of Public Administration 
Field of Study Public Administration 
Independent Study Advisor Professor Dr.Boonton  Dockthaisong 
Independent Study Co-Advisor Dr.Wimon  Homying 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the level of effectiveness of 
ecotourism development in the Khao Yai national park, Nakhon Ratchasima province 
2) compare the effectiveness of ecotourism development in the Khao Yai national 
park, by personal factors and 3) study the ecotourism management factors relating to 
the effectiveness of ecotourism development in the Khao Yai national park. The 
sample of this research consisted of 400 respondents who were selected from a 
population of 140,161 travelers visiting the Khao Yai national park, Nakhon 
Ratchasima province during April - May 2014. The sample size was obtained using 
Taro Yamane’s formula and selected by accidental sampling. The tool for data 
collection was a rating scale questionnaire with a reliability of 0.95. The statistics 
used to analyze the data consisted of percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one way ANOVA and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
  The research findings were as follows: 
 1) The level of effectiveness of ecotourism development in the Khao Yai 
national park, was overall, and for each aspect, at a moderate level. When 
considering each aspect individually, the ranking with the highest mean was the 
aspect of achieving the objectives of natural resource conservation and recovery 
followed by the aspect of satisfaction of clients.  
 2) The comparisons of the effectiveness of ecotourism development in the 
Khao Yai national park, done by personal factors showed that gender, age and 
occupation yielded no differences overall. On the other hand, education level and 
income were different at a statistical significance level of 0.01. When each aspect was 
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considered individually, the educational level factor influenced the effectiveness of 
the aspect of achieving the objectives of natural resource conservation and recovery 
at a statistical significance level of 0.01, but the aspect of satisfaction of clients showed 
no difference at a statistical significance level of 0.05. Income yielded no difference in 
effectiveness for the aspect of satisfaction of clients.  
 3) The ecotourism management factors relating to the effectiveness of 
ecotourism development in the Khao Yai national park, were found to be the 
aspects of public relations, tourism site development and tourists’ participation. All 
were positively correlated at a moderate level.   
 


