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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนา   การ
ทองเท่ียว ตําบลบางเกา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยกําหนดเน้ือหาในการศึกษา  4 หัวขอ ไดแก  
นโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวภายในพ้ืนท่ีตามแผนพัฒนา 3 ปของ อบต.บางเกา (2554 - 2556)  ความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี  การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และรูปแบบการ
พัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของ อบต.บางเกา รวมถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นตอการทองเท่ียวและการมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวในพ้ืนท่ี  วิธีการวิจัยใชการเก็บขอมูลแบบ สัมภาษณเจาหนาท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล บางเกา ท่ีมีตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวท้ัง 5 แหงภายในตําบล 
จํานวน 8 ทาน  
 ผลการวิจัยพบวา  บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาการทองเที่ยวภายในพ้ืนท่ี   มี
การดําเนินการตามนโยบายท่ีไดระบุไวในแผนพัฒนา 3 ปของอบต.บางเกา สอดคลองกับแผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวของทางจังหวัด คือมีการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายในพ้ืนที่  มี
การกําหนดแนวทางการปฏิบัติและรูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวในพ้ืนท่ีทองเที่ยวภายในแตละแหง เชน  
การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว การอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน เสริมสราง
ส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว และประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเท่ียวภายใน ในรูปแบบส่ือ
ตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน สวนปญหาท่ีเกิดขึ้นกับการทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ี
พบวางบประมาณที่จํากัด ประกอบกับเอกชนถือครองสิทธ์ิในท่ีดินท่ีอยูในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวเกือบท้ังหมด 
เปนสาเหตุใหการพัฒนาการทองเท่ียวดําเนินการไดไมเต็มท่ี  
               สวนสุดทายคือชุมชน มีความตระหนักและรักในถ่ินกําเนิด ใหความรวมมือในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในหลายรูปแบบโดยเขารวมโครงการที่ทาง อบต.บางเกาจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ เชน โครงการปลูก
ปาชายเลนทดแทน โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โครงการอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถ่ิน โครงการการรณรงครักษา  ความสะอาดพ้ืนท่ีทองเท่ียวใหดีอยูเสมอ 
เปนตน 
คําสําคัญ : องคการบริหารสวนตําบล บทบาทของชุมชน การพัฒนาการทองเที่ยว 
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Abstract 
 
 The objective is to study about the role of Local Administrative Organization in Tourism  
Development. :Case study of Bangkao sub-district, Cha-am district, Petchburi province, Thailand.               
There were 4 areas of studies. Firstly, how does the 3 years of tourism development project  policy  
(2011-2013) of the Bangkao Local Administrative Organization to be consistency with  the tourism 
development project policy of Petchburi province? Secondly, how do the Bangkao Local Administrative 
Organization specific the way  for developing the tourism area? Thirdly, any problem happened in the 
tourism developing  area? Fourth, how do the participation between local people within area and the 
tourism development?  The data collection was to interview 8 key-person officers of the Bangkao Local 
Administrative Organization who work and  are responsible for the  tourism area.                  
 Results indicated that the Role of Local Administrative Organization in Tourism Development. 
:Case study of Bangkao sub-district, Cha-am district, Petchburi  province, Thailand    was followed by the 
3 years tourism development project policy (2011-2013) of Bangkao Local Administrative Organization 
were consistent  with  the tourism development project  policy of Petchburi  province.  The procedure was 
to promote and develop natural resource & environment within area. To specify the ways which improved 
and developed the Bangkao Local Administrative Organization staffs  who are concerned of the tourism 
development project: conserving  the traditional culture of people within tourism development area, 
managing  facilities in many ways for the tourist, going on public relations for tourism development area  
to the public.  
 And the problems of tourism development indicated that the budget of Bangkao Local 
Administrative Organization  for the tourism development was very low, most of the  tourism area in 
Bangkao sub-district were occupied by private owner except the public area, course the tourism 
development was inefficient.  
                    The local people realized and beloved in their hometown. They had participated in  many 
actions for tourism development by attending with every projects organized by the Bangkao Local 
Administrative Organization such as Growing Grove Replace Project, Conserving the Natural  Resource 
and Environment Project, Conserving the Traditional Culture of Local People Project, Campaign Project 
for Cleaning Area. 
 
 
 



 

 


