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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่แขวงเชียงขวางสปป.ลาวต้องมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการ

จัดการและดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จบทความนี้จะกล่าวถึงบทบาทในกระบวนการดำเนินงานของ

หน่วยงานและองค์กรด้านการท่องเที่ยวในแขวงเชียงขวางที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแขวงเชียงขวาง (ค.ศ.2006-2010)ภายในเมืองคูนดังกล่าวภายใต้กรอบ

แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยผู้วิจัยได้กำหนดการวิจัยเชิงคุณภาพและเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจงจำนวน7คนใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและจากการเก็บรวบรวมเอกสารบทความวิชาการงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับหัวข้อและพื้นที่ศึกษา โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบหลากหลายมิติที่นำไปสู่วิธี

การวิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายเชิงพรรณนาผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยงาน

หลักและหน่วยงานสนับสนุนซึ่งหน่วยงานหลักได้มีบทบาทหลายหลากในพื้นที่โดยมีบทบาทสำคัญเช่นวางนโยบาย

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ บทบาทด้านการส่งเสริมการตลาด และในบทบาทในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

วัฒนธรรมประเพณี ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนได้มีบทบาทในการนำนโยบายจากภาครัฐนำมาปฏิบัติเพื่อให้

ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และบทบาทในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวจะมีความสำคัญเนื่องจากหน่วยงาน

ปกครองหมู่บ้านจะมีความใกล้ชิดกับชุมชนรู้ความเคลื่อนไหวเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆอย่างไรก็ตามหน่วยงานดังกล่าว

ก็มีปัจจัยพลักดันและไม่สอดคล้องกันในหน่วยงานหลักด้วยกันและหน่วยงานสนับสนุนด้วยกันรวมถึงในหน่วยงาน

หลักและหน่วยงานสนับสนุนอีกด้วยซึ่งนำสู่การเสนอแนะดังนี้ ควรจะมีหน่วยงานที่เข้ามาทำงานร่วมกันในการ

ดำเนินงานทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองคูน ระหว่างแผนกท่องเที่ยวและแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรมแขวง

เชียงขวางเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
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Abstract

 Thisstudy investigatedthe rolesofstakeholdersandorganizations responsible for the

developmentandpromotionoftourisminKhounDistrictofXiengkhouangProvince,LAOPDR,as

part of the 2006-2010 provincial strategy. The study focused on conservation tourism

development and involved qualitative researchmethods of purposeful sampling using

semi-structured interviewsof 7 key informants and the collectionof secondary data from

documents, journal articles, and related research.Datawas triangulated fromanumberof

differentsourcesandanalyzedbycontentanddescriptiveanalysis.Thestudyfoundthatthere

weretwotypesofstakeholders–mainandsupporting.Themainstakeholdershadmanyrolesin

theareasuchaspolicy-maker, tourism-developer, tourism-marketer,andconserverandrestorer

oftraditionsandcustoms.Thesupportingstakeholdersimplementedstatepolicytoachievethe

objectivesofgoodtourismdevelopment.Theconservationoftourismresourceswasfoundtobe

most important forall stakeholdersbutproblemsexistedbetweengroups.This indicatedthe

need for greater involvementandcooperationbetweenallparties for thebenefitof strong

developmentintourisminthearea.
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 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

ความสำคัญของนโยบายการท่องเที่ยวที่นำไป

สู่ผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมมีความสัมพันธ์กับ

บทบาทหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับต่างๆ ที่

ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเป้าหมายภายใต้

กรอบนโยบายการท่องเที่ยวนั้น สร้างความเติบโต

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาในเรื่องอื่นๆ

ของประเทศด้วยวิธีสำคัญคือการสนับสนุนภาคเอกชน

ในการลงทุนหรือใช้กลไกภาครัฐผลักดันให้ภาคเอกชน

ได้ผลิตสินค้าและการบริการ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวมีความ

สัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

โดยส่วนรวมของประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของ

ภาครัฐที่จะตัดสินใจนำทรัพยากรของชาติ หรือการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยอำนวยความสะดวกที่

จำเป็นแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศหากพิจารณาถึงบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อนโยบายการท่องเที่ยวนี้ พบว่าองค์กรท้องถิ่นได้มี
บทบาทสำคัญต่อการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยวไปจัด
ทำแผนปฏิบัติเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.
ลาว) เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
เป็นอันดับต้นๆในปีค.ศ.1999-2000 เป็นปีท่องเที่ยว
ลาว (Visit LaosYear) โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
จำนวนมากถึง 737,208 คน จนถึง ปี ค.ศ. 2008
จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น1,736,787คน (Laos
NationalTourismAdministration,2008)จากการ
ขยายตัวของการท่องเที่ยว รัฐบาลจึงได้มีนโยบายเชิง
ข้อมูลเพื่อเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมทั่ว
ประเทศเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

20 ปีที่17ฉบับที่1มกราคม-เมษายน2555



จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวแขวงเชียงขวาง (ค.ศ. 2006-2010) ได้

กำหนดให้เมืองคูน ซึ่งเป็น 1 ใน 8 เมือง เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวหลักของแขวงเชียงขวาง เนื่องจากในอดีตเป็น

ที่ตั้งของอาณาจักรเมืองพวนมีทุนทางสังคมที่เหมาะแก่

การส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งเมืองคูนเป็นทำเลที่ตั้งของ

มรดกทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน ที่มีศักยภาพ

สามารถนำมาจัดการด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วย

ชุมชนเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น ซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ

กลุ่มโบราณสถานภายในตัวเมือง ได้แก่วัดสีพมวัดเพีย

วัดพระธาตุฝุ่นพระธาตุจอมเพชรพระธาตุพังพาย ไห

หินหมู่บ้านไผ่ ส่งผลให้เมืองคูนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

สำคัญเป็นอันดับต้นของแขวงเชียงขวางอย่างไรก็ตาม

พบว่าในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวในเมืองคูนยังขาดการ

บริหารจัดการที่เหมาะสมเป็นระบบ ไม่ได้กำหนดพื้นที่

ในการพัฒนาการใช้พื้นที่หลวงของประชาชนและการจัด

พื้นที่ขายของที่ระลึก การให้บริการสิ่งอำนวยความ

สะดวกมีน้อยโดยเฉพาะห้องน้ำถังขยะที่พักลานจอด

รถของนักท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ดีขึ้น หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ด้านการท่องเที่ยวแขวง จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแขวงเชียงขวาง

(ค.ศ.2006-2010) โดยกำหนดรูปแบบการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวให้เมืองคูนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทเมือง

เก่า เมืองประวัติศาสตร์และยกระดับไปสู่การจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลำดับต่อไป (แผนก

ท่องเที่ยวแขวงเชียงขวาง,2550)



วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาลักษณะของบทบาทหน้าที่ของ

หน่วยงาน/องค์กรด้านการท่องเที่ยวที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองคูนแขวงเชียงขวาง (ค.ศ.

2006-2010)สปป.ลาว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

แต่ละหน่วยงานที่มีส่ วนเกี่ ยวข้องร่วมรับผิดชอบ

ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเมืองคูน แขวงเชียงขวาง

(ค.ศ.2006-2010)สปป.ลาว เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายในการบริหารจัดการของภาครัฐของสปป.ลาว

ที่มีประสิทธิภาพ



ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น

การจัดการการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

และส่งเสริมการท่องเที่ยวแขวงเชียงขวาง (ค.ศ2006-

2010)สปป.ลาว ในพื้นที่เมืองคูนว่าด้วยการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์

ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการ

ศึกษาเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน

ในเมืองคูณแขวงเชียงขวางสปป.ลาว



การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

ทฤษฎี 

วรรณาศิลปอาชา (2549)กล่าวว่าองค์การ

ท่องเที่ยวโลก (World TourismOrganization) ได้

กำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ

ออกเป็น5ประการโดยมีประเด็นที่เด่นๆดังนี้ (1)การ

บริหารงานทั่วไปในการเดินทางและท่องเที่ยว โดย

กำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (2) การ

วางแผนและการลงทุนในด้านต่างๆ เช่นการวางแผน

ด้านกายภาพในระดับชาติ การวางแผนด้านเศรษฐกิจ

การวางแผนเป้าหมายทางสังคม การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวตลอดจนถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสภาพ

แวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการลงทุน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการลงทุนด้านที่พัก

แรมมีการจัดทำแผนพัฒนาและกำหนดมาตรฐานของ

การให้บริการต่างๆ (3)การวิจัยและสถิติในด้านต่างๆ
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เพื่อนำมาศึกษา วิ เคราะห์ ประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อดูแนวโน้ม

และศักยภาพของการท่องเที่ยวและทิศทางของการนำ

ไปสู่แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตการสำรวจ

ตลาดการท่องเที่ยว (4)การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เพื่อ

ตระหนักถึงคุณค่าเชิงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวทั้งต่อท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม(5)การ

ส่งเสริมการตลาดในด้านต่างๆ เป็นการประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์ที่ดีและความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสู่

สายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมีความสอดคล้อง

กับอรุณรัตน์ชินวรณ์ (2554,หน้า36)ซึ่งพบว่าการ

ส่งเสริมการตลาดจะเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มและส่งผล

ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

นิคมจารุมณี (2544) ได้กล่าวไว้ว่า รัฐบาลทุกรัฐบาล

ต่างมีบทบาทที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งที่ต้องกระทำคือ

การให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนท้องถิ่น เพื่อให้

เขาเหล่ านั้นตระหนักถึ งคุณค่า เชิ ง เศรษฐกิจของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อท้องถิ่นต่อประเทศชาติ

และต่อตัวของประชาชนแต่ละคนด้วยแต่สิ่งที่สำคัญ

ที่สุดต้องกระตุ้นและสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศมี

น้ำใจไมตรีจิตที่ดีต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นของตนทั้งนี้ เป็นการสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สุนันทาพูนน้อย (2543)ซึ่งได้ศึกษาพบว่าบทบาทของ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศในภาพรวมยังไม่เป็น

รูปธรรมพอที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ เพราะส่วนใหญ่จะ

เน้นการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเป็นหลัก

ในขณะที่ เศกสรรค์ ยงวณิชย์ และคณะ

(2551) ได้ทำการศึกษาศักยภาพของจังหวัดหนองคาย

ประเทศไทยและนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาว เพื่อ

พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ของ

รัฐในเขตพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์มีความคิดเห็นว่า

องค์กรภาครัฐมีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ระเบียบ ข้อกำหนดการท่องเที่ยวและ

แหล่งท่องเที่ยวให้แก่หน่วยงานการท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดมีหน้าที่ปกป้องผล

ประโยชน์ของชาติของประชาชนรวมทั้งบริการอำนวย

ความสะดวกและคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีความ

ปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินองค์กรภาครัฐมีหน้า

ที่ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดจนการแก้ไขปัญหา

ให้แก่นักท่องเที่ยวทุกประเทศที่เข้ามาเที่ยวองค์กรภาค

รัฐมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว สปป.

ลาว ควรรู้ว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำและอำนวย

ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามา

องค์กรภาครัฐควรสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์

ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม

ประเพณี ประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ

สนับสนุนให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในสปป.

ลาวให้มากขึ้น



  วิธีศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกการวิจัยเชิง

คุณภาพ และการศึกษาเฉพาะกรณี (Veal, 2006;

บุญธรรมจิตต์นันต์, 2536)ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง จำนวน 7 คน ได้แก่ หัวหน้าแผนกการ

ท่องเที่ยวแขวงเชียงขวางหัวหน้าแผนกแถลงข่าวและ

วัฒนธรรมแขวงเชียงขวาง หัวหน้าห้องการ (หัวหน้า

สำนักงาน) มรดก หัวหน้าห้องการแถลงข่าวและ

วัฒนธรรม เมืองคูน (อำเภอคูน) อำนาจการปกครอง

หมู่บ้าน (หน่วยงานบริหารขั้นหมู่บ้าน)สีพมหมู่บ้านไผ่

หมู่บ้านเพียวัดสีโพนแยง ซึ่งบุคคลที่เลือกมานี้เป็นผู้

เกี่ยวข้องโดยตรงที่สามารถให้ข้อมูลศึกษาในเชิงลึกอีก

ทั้งยังเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องการดำเนินงานด้านการ

ท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยใช้แบบสัมภาษณ์

กึ่งโครงสร้าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและโดย

การเก็บรวบข้อมูลทุติยภูมิสำหรับข้อมูลปฐมภูมิ ได้จาก

ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

โดยใช้ลักษณะคล้ายกับการพูดคุยสนทนาในขอบเขต

และประเด็นที่ต้องการศึกษา หรือสัมภาษณ์โดยใช้
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คำถามเป็นหลัก เป็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ของรัฐและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่

ดูแลพื้นที่ศึกษา โดยมีประเด็นและโครงสร้างของคำถาม

ที่กำหนดไว้ ในลักษณะของคำถามที่เกี่ยวกับประเด็นที่

ศึกษาให้ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ได้มีโอกาสตอบ

คำถามได้อย่างอิสระเพื่อลดการมีอิทธิพลของผู้ให้ข้อมูล

รายอื่นๆด้วยวิธีการนี้ทำให้ผู้ให้ข้อมูลมีสมาธิสามารถ

ตอบคำถามที่เป็นไปตามโครงสร้างคำถามที่ได้กำหนดไว้

ภายในเวลาที่กำหนดและได้ให้โอกาสผู้ให้ข้อมูลสามารถ

ตอบคำถามได้โดยสะดวกซึ่งอาจไม่เรียงตามลำดับของ

คำถามที่เตรียมไว้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยพยายามให้ผู้ให้ข้อมูลได้

ครอบคลุมประเด็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ผู้วิจัย

ต้องการได้อย่างครบถ้วน และเก็บรวบข้อมูลทุติยภูมิ

ประกอบด้วยการเก็บรวบรวม ข้อตกลง ข้อกำหนด

เอกสารรายงานและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวแขวงเชียงขวางค.ศ2006-2010

ซึ่งเอกสารดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงบทบาทของทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้และลงเก็บข้อมูลจำนวน3ครั้งคือครั้งที่

หนึ่ง ระหว่างวันที่ 12 -16สิงหาคม2551ครั้งที่สอง

ระหวา่งวนัที่11-19พฤศจกิายน2551และครัง้ทีส่าม

ระหว่างวันที่24เมษายน2552-5พฤษภาคม2552

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ท ำ ก า ร ต ร ว จ สอบข้ อ มู ล แบบ

หลากหลายมิติในรูปแบบของการถามประเด็นเดียวกับผู้

ให้ข้อมูลหลายท่าน และการสังเกตพื้นที่ปฏิบัติจริง

(สุภางค์ จันทวานิช,2547) เพื่อนำมาวิเคราะห์เนื้อหา

แล้วนำเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา โดยการ

เปรียบเทียบส่วนประกอบข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึง

และแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบหาความเหมือนความ

แตกต่างเพื่อนำไปสู่การอธิบาย(ชายโพธิสิตา,2549)



  ผลและอภิปรายผล  

แขวงเชียงขวางตั้งอยู่ในภาคเหนือของสปป.

ลาว ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 435

กิโลมตรและเมืองคูนเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ

แขวงเชียงขวางห่างจากเทศบาลโพนสะหวันประมาณ

35กิโลเมตร

จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วย

งานสนับสนุน ซึ่งหน่วยงานหลักเป็นหน่วยงานฝ่าย

เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับแขวงและเมือง โดยมีแผนก

ท่องเที่ยวแขวงเชียงขวางแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรม

แขวงเชียงขวางและห้องการมรดกห้องการแถลงข่าว

และวัฒนธรรมเมืองคูน และหน่วยงานสนับสนุนเป็น

หน่วยงานระดับหมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีแหล่ง

ท่องเที่ยวคือหมู่บ้านสีพมหมู่บ้านเพีย วัดสีโพนแยง

และหมู่บ้านไผ่ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีบทบาทการ

ดำเนินงานในพื้นที่เมืองคูนด้านการท่องเที่ยว เพื่อยก

ระดับให้เมืองคูนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทเมืองเก่า



  บทบาทของหน่วยงาน พรรคและรัฐ 



บทบาทของหนว่ยงานพรรคและรฐัมบีทบาทที่

เกี่ยวพันกันมีบทบาทในการค้นคว้านโยบายพรรคและ

รัฐบาลเข้าในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและพื้นที่

รับผิดชอบตามสภาพความเป็นจริง โดยอยู่ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานการปกครอง

แขวงเชยีงขวางดงักรณแีผนกทอ่งเทีย่วแขวงเชยีงขวางที่

ได้เขียนแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวปี ค.ศ.

2006-2010เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่ว

ครอบคลุมพื้นที่แขวงเชียงขวาง แผนกแถลงข่าวและ

วัฒนธรรมแขวงเชียงขวาง ได้เขียนแผนภายใต้กรอบ

นโยบายของกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม เพื่อเป็น

แนวทางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในแผนกและหน่วยงาน

ระดบัเมอืงตอ่ไปและสอดคลอ้งกบัหอ้งการแถลงขา่วและ

วัฒนธรรมเมือง ได้จัดทำแผนปฏิบัติออกระเบียบในการ

คุ้มครองพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาได้สะดวก

และมรีะบบแบบแผนทีเ่หมาะสมตอ่ยทุธศาสตรพ์ฒันาการ

ทอ่งเทีย่วแขวงเชยีงขวาง

บทบาทสำคัญของแผนกท่องเที่ยวแขวงเชียง
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ขวาง ได้แก่การประสานงานในระดับต่างๆ เพื่อทำการ

สำรวจ จัดเก็บข้อมูล และการจำแนกประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นฐานข้อมูลที่มี
ความสำคัญต่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงานหลัก
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

บทบาทด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งแผนก
ท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการจัดบุคลากรอบรมประชาชนและ
หัวหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้แก่การอบรมบริการแก่นัก
ท่องเที่ยวการทำอาหารอบรมพนักงานนำเที่ยวการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรมโดย
เฉพาะห้องการมรดกได้เข้ามามีบทบาทในการอบรมโดย
การร่วมมือจากโครงการแก้ไขความยากจนที่ทุ่งไหหิน
ได้แก่ การอบรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เพื่อการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการป้องกันดินเซาะเขื่อนผลกระทบ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นต้น

บทบาทในด้านการวิจัยและข้อมูลสถิติแผนก
ท่องเที่ยวแขวงเชียงขวางร่วมกับห้องการแถลงข่าวและ
วัฒนธรรมเมืองคูนมีบทบาทในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่ออ้างอิงประกอบการพิจารณา
เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจัดลำดับความสำคัญในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวความสำเร็จจากข้อมูลสถิตินั้นเกิด
ขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานหลัก ในการ
ทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เมืองคูนจนเป็นผลสำเร็จ
ทำให้ได้ทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจำนวน25
แห่งและการเก็บหลักฐานที่ค้นพบ ในส่วนของการเก็บ
รวบรวมสถิตินักท่องเที่ยวแผนกท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการ
เก็บสถิตินักท่องเที่ยวในทั่วแขวงเท่านั้น เฉพาะพื้นที่
เมืองคูนยังไม่มีการเก็บสถิตินักท่องเที่ยวอย่างเป็น
ทางการอย่างไรก็ตามพบว่าสองหน่วยงานดังกล่าวยังมี
ข้อจำกัดการทำวิจัยในระดับพื้นที่ยังมีน้อย เนื่องจาก
สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ยังขาดความแน่นอน
ส่งผลให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวให้เป็น
ระบบได้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะประสบการณ์
และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ

บทบาทการวางแผนและการลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองคูนแผนกท่องเที่ยวเชียงขวางมี
บทบาทในการวางแผน ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งเห็นได้จากหน่วยงานสามารถทำแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวทุกแขวง เพื่อรองรับกับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต
ในส่วนของห้องการแถลงข่าวและวัฒนธรรมเมืองคูนนั้น
มีบทบาทต่อการทำแผนปฏิบัติในระดับเมือง ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
ของแขวงและนโยบายของสำนักงานเมือง เพื่อกระตุ้น
การลงทุน เพื่อขยายตัวทางเศรษฐกิจของชาติก่อให้เกิด
การสร้างงาน และการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งแผนก
แถลงข่าวและวัฒนธรรมแขวงมีบทบาทในการพิจารณา
ความสอดคล้องของการลงทุนในพื้นที่เมืองคูนต่อด้าน
วัฒนธรรม เพื่อนำส่งต่อให้แผนกท่องเที่ยวแขวงเชียง
ขวางพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนต่อไป เช่น
เปิดโอกาสให้นักธุรกิจเข้าไปลงทุนปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวก ด้านที่พัก ร้านอาหารและการขนส่ง
เป็นต้นและบทบาทในการดำเนินการสร้างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองคูนซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนกท่องเที่ยว
ไม่สามารถเข้ามาดำเนินงานได้โดยตรงมีหน้าที่เพียงการ
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเท่านั้น
เช่นการดำเนินงานในการจัดเทศกาลพระธาตุฝุ่น เป็น
ของหน่วยงานแถลงข่าวและวัฒนธรรมแขวงเชียงขวาง
ทำหน้าที่ในการวางนโยบาย ให้ห้องการแถลงข่าวและ
วัฒธรรมเมืองเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ โดยประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานระดับหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่

บทบาทด้านการตลาดโดยเฉพาะการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มีความสำคัญอีกบทบาทหนึ่งซึ่งแผนก
ท่องเที่ยวแขวงเชียงขวางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
โดยหน่วยงานแถลงข่าวและวัฒนธรรมแขวงและเมือง
มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้
แก่นักท่องเที่ยวอาทิการให้ข้อมูลประวัติความเป็นมา
ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหมู่บ้านวัฒนธรรมเป็นต้นซึ่ง
สามารถสร้างห้องข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่แผนก
ท่องเที่ยงแขวงเชียงขวาง และห้องข้อมูลข่าวสารที่
ทุ่งไหหินหมู่บ้านไผ่ เมืองคูน พร้อมทั้งจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และจัดทำแผ่นพับนำ
เสนอแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เมืองคูนให้แก่นักท่องเที่ยว
ทำโปสเตอร์สิ่งที่ควรทำและไม่ควรประชาสัมพันธ์ให้นัก
ท่องเที่ยวปฏิบัติตาม

บทบาทในการอนุรักษ์และฟื้นฟู วัฒนธรรม
ประเพณี ของหน่วยงานแถลงข่าวและวัฒธรรมเมือง
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เพื่ออนุรักษ์สืบสานความสำคัญของบุญประเพณีต่างๆ
นั้น หน่วยงานแถลงข่าวและวัฒธรรมแขวงเมืองคูน
ร่วมมือกับเคหะผังเมืองและน้ำประปาเมืองคูนและหมู่
บ้านสีพมในการกำหนดพื้นที่สงวนพระธาตุฝุ่นพระธาตุ
จอมเพชรและหน่วยงานแถลงข่าวและวัฒธรรมเมืองคูน
ห้องการมรดกแผนกท่องเที่ยวแขวง ร่วมกับหน่วยงาน
หมู่บ้านไผ่ ได้กำหนดพื้นที่สงวนไหหินหมู่บ้านไผ่รวมทั้ง
จัดวางระเบียบทางสังคม พร้อมแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบหากมีหน่วยงานหรือ บุคคลใดไม่
ปฏิบัติตามจะกำหนดบทลงโทษตามระเบียบที่กำหนดไว้
นอกจากนี้หน่วยงานแถลงข่าวและวัฒธรรมแขวงเมือง
คูนยังได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูเทศกาล
พระธาตุฝุ่นขึ้น

จากประเด็นที่ได้นำเสนอดังกล่าวข้างต้นแสดง
ให้เห็นถึงบทบาทของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตาม
แผนยุทธศาสตร์ของแขวงเชียงขวาง โดยเฉพาะเมืองคูน
ซึ่งมีการสนับสนุนภารกิจซึ่งกันละกันได้แก่การส่งเสริม
ทางด้านการตลาด โดยแผนกท่องเที่ยวแขวงเชียงขวาง
จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์
สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวแต่จะดำเนินงานได้ดี
ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากแผนกแถลงข่าว
และวัฒนธรรมแขวง และห้องการแถลงข่าวและ
วัฒนธรรมเมืองคูน ในส่วนของห้องการแถลงข่าวและ
วัฒนธรรมเมืองจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
ภารกิจนำนโยบายระดับแขวงลงสู่การปฏิบัติพร้อมทั้ง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานสู่หน่วยงานระดับ
แขวงต่อไป เช่น นโยบายของแผนกแถลงข่าวและ
วัฒนธรรมแขวงเชียงขวางกล่าวว่า “…พื้นที่มรดกสถาน
ให้แถลงข่าวและวัฒนธรรมเมืองคูนประสานงานร่วมกับ
สำนักงานเมืองกำหนดพื้นที่ต่างๆ เป็นพื้นที่สงวนและ
รายงานการดำเนินงานขึ้นหาแผนแถลงข่าวและ
วัฒนธรรมแขวง...”ห้องการแถลงข่าวและวัฒธรรมเมือง
ได้ปฏิบัติงานในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของเมืองลงกำหนดพื้นที่สงวน เช่นพื้นที่สงวนพระธาตุ
จอมเพชรพระธาตุฝุ่นและพื้นที่สงวนไหหินหมู่บ้านไผ่
อย่างไรก็ตามหน่วยงานหลักทั้งระดับแขวงและเมืองจัด
แบ่งบทบาทภารกิจชัดเจน แต่มีข้อสังเกตว่าห้องการ
แถลงข่าวและวัฒนธรรมเมืองคูนนั้นจะรับผิดชอบภารกิจ
หลายด้าน เช่นรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว งาน

แถลงข่าวและวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อแผนปฏิบัติ และ
การรายงานผลงานไปสู่หน่วยงานระดับแขวงต้องมีความ
สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน


 บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่น (หมู่บ้าน) 


การดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนจะ

ประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใดย่อมต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานระดับหมู่บ้าน เนื่องจากหน่วยงาน
ระดับหมู่บ้านเป็นองค์การปกครองระดับล่างสุดซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชาชนที่สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการ
เข้ามาของนักท่องเที่ยว ดังนั้น การดำเนินงานด้าน
ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองคูนหน่วยงานสนับสนุนจึงเป็นอีก
หน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้สามารถสรุป
สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายและบทบาท
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสนับสนุนได้ดังนี้

กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นของสปป.
ลาว มาตรา 47 ว่าด้วยบทบาทขององค์การปกครอง
หมู่บ้านมีบทบาทในการคุ้มครองบริหารพัฒนาเศษฐกิจ
วัฒธรรมสังคมของหมู่บ้านรักษาความสงบความเป็น
ระเบียบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านตน (สภาแห่งชาติลาว, 2546) โดยในส่วนของ
หมู่บ้านจะมีบทบาทในการดำเนินงานดังนี้

บทบาทหน่วยงานระดับหมู่บ้านในการนำ
นโยบายจากสำนักงานปกครองและห้องการแถลงข่าว
และวัฒธรรมเมืองคูนมาปฏิบัติเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีหน้าที่ในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวการนำระเบียบข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครอง
พื้นที่สงวนแจ้งให้ประชาชนได้ทราบประกอบด้วยการ
รณรงค์เรื่องการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าหรือการเข้าไป
ครอบครองพื้นที่หลวง เป็นต้น และเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองคูน
โดยมีการดำเนินการจัดประชุมชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนั้นหน่วยงานระดับหมู่บ้านยังมีบทบาทในการ
ออกระเบียบแจ้งข่าวสารต่างๆที่สอดคล้องกับระเบียบ
ของรัฐบาลให้ทุกครัวเรือนได้ทราบ

บทบาทด้านการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่ง
หน่วยงานระดับหมู่บ้านมีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลไปยัง
ห้องการแถลงข่าวและวัฒนธรรมเมืองคูน เพื่อให้หน่วย
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งานดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลและ
ศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ดังกรณีหมู่บ้านสีพมได้ค้นพบคลองหนึ่งซึ่งชาวบ้านเชื่อ
ว่าเป็นบริเวณเขตเมืองเก่าของเจ้าน้อยผู้ปกครองเมือง
พวนในอดีต ชาวบ้านจึงได้เสนอต่อห้องการแถลงข่าว
และวัฒนธรรมเมืองคูนให้เข้ามาสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
ในอนาคตเป็นต้น

บทบาทของหน่วยงานระดับหมู่บ้านในการ
พิจารณาการลงทุนพัฒนาในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เช่น
การให้ความเห็นชอบกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
ไหหินบ้านไผ่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่
ทั้งหมดภายใต้โครงการแก้ไขความยากจนที่ทุ่งไหหิน
และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาดังกล่าว โดยการให้ความ
ร่วมมือในการสำรวจและกำหนดพื้นที่เก็บเศษระเบิดที่
ตกค้างตั้งแต่สมัยสงคราม เป็นต้น ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ
กับการพัฒนา เช่นการที่เอกชนจะเข้าไปลงทุนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุฝุ่น พระธาตุจอมเพชร แต่
เนื่ อ งจากความไม่ สอดคล้ องทางด้ าน เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมของพื้นที่หน่วย
งานปกครองหมู่บ้านจึงไม่เห็นชอบก็ไม่สามารถดำเนิน
การต่อไปได้อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในพื้นที่ระดับ
หมู่บ้านส่วนใหญ่จะรับนโยบายการดำเนินงานจากหน่วย
งานหลักหรือรัฐบาลแต่จะประสบผลสำเร็จได้ก็โดยชาว
บ้านจะต้องให้ความร่วมมือด้วยดี เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้การบริการและการ
อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่แขวงเชียง
ขวางหน่วยงานสนับสนุนจะต้องเข้ามามีบทบาทอำนวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ เช่นการขายตั๋วเข้าชมแหล่ง
ท่องเที่ยวการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่
บ้านสีพมเช่นพระธาตุฝุ่นพระธาตุจอมเพชรเป็นต้น

บทบาทในการอบรมหน่วยงานระดับหมู่บ้าน
ต่างๆ ให้มีบทบาทในการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องมา
เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
และการอนุรักษ์ ได้แก่ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวการต้อนรับการจัดอาหารการปลูกจิตสำนึก
การป้องกันตลิ่งพังเป็นต้นการดำเนินดังกล่าวจะดำเนิน
ไปได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนก
ท่องเที่ยวแขวงเชียงขวาง ห้องการมรดก ห้องการ

แถลงข่าวและวัฒนธรรมเมืองคูน นอกจากนี้ หน่วย
ระดับหมู่บ้านยังต้องมีบทบาทในการส่งเสริมด้านศิลป
หัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในพื้นที่เมืองคูน

บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่
บทบาทในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่
สืบทอดกันมายาวนานของชาติและชนเผ่าต่างๆ เพื่อ
ต่อต้านค่านิยมที่จะทำให้สังคมเสื่อมเสีย เพื่อให้คนรุ่น
หลังได้สืบทอดต่อๆ กันไป และเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นในการสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะ
เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม

จากผลการศึกษานี้ที่พบว่าหน่วยงานหลักของ
รัฐบาลซึ่งประกอบด้วยแผนกท่องเที่ยวแขวงและห้อง
การมรดกที่ขึ้นกับแผนกแถลงข่าวและวัฒธรรมแขวง
เชียงขวางห้องการแถลงข่าวและวัฒนธรรมเมืองคูนจะ
มีบทบาทในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้แก่ประชาชน
และหัวหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้แก่การอบรมบริการแก่
นักท่องเที่ยวการทำอาหารอบรมพนักงานนำเที่ยวการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ ห้องการมรดกจะมี
บทบาทในการอบรมโดยความร่วมมือจากโครงการแก้ไข
ความยากจนที่ทุ่งไหหิน ได้แก่ การอบรมเพื่อปลูก
จิตสำนึกในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการป้องกัน
ตลิ่งพังเป็นต้นเพื่อให้ประชาชนและหัวหน้าหน่วยธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการ
ท่องเที่ยว รวมทั้ง ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งในแง่บวกและลบ ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับนิคมจารุมณี (2544)ที่กล่าวว่ารัฐบาล
ทุกรัฐบาลต้องมีบทบาทสำคัญหนึ่งที่ต้องกระทำคือการ
ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนท้องถิ่นเพื่อให้เขา
เหล่านั้นตระหนักถึงคุณค่าเชิงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่มีต่อท้องถิ่น ต่อประเทศชาติและต่อ
ประชาชนทุกคน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องกระตุ้นและ
สนับสนุนให้ประชาชนสปป.ลาวมีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อนัก
ท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในท้องถิ่นของเขาสอดคล้อง
กับที่ วรรณาศิลปอาชา (2549) ซึ่งกล่าวว่าองค์การ
ท่องเที่ยวโลก (World TourismOrganization) ได้
กำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์การท่องเที่ยวแห่งชาติใน
การฝึกอบรมด้านวิชาชีพโดยการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ
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การ รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ตระหนักถึง
คุณค่าเชิงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งต่อ
ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม

ผลการศึกษานี้พบว่าหน่วยงานหลักของรัฐบาล
ต้องมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่
นักท่องที่จะเดินทางเข้ามา ได้ทราบสิ่งที่ควรทำและไม่
ควรทำในพื้นที่ มีบทบาทในการนำเอานโยบายของ
รัฐบาลมาทำแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการ มี
บทบาทในการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริม
ประเพณีของประชาชนที่สืบทอดกันมายาวนาน และ
ฟื้นฟูประเพณีที่ขาดหายไปให้กลับคืนมา ในพื้นที่เมือง
คูนซึ่งสอดคล้องกับผลงานของเศกสรรค์ยงวณิชย์และ
คณะ (2551)ที่กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตพื้นที่
นครหลวงเวียงจันทน์ให้ความคิดเห็นว่าองค์กรภาครัฐมี
บทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ระเบียบข้อกำหนดการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้
แก่หน่วยงานการท่องเที่ยวทั่วประเทศให้เข้าใจและ
ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์
ของชาติและของประชาชนรวมทั้งการให้บริการอำนวย
ความสะดวกและคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีความ
ปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินองค์กรภาครัฐมีหน้า
ที่ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักท่องเที่ยวทุกประเทศที่เข้ามาเที่ยวองค์กรภาค
รัฐมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว สปป.
ลาวรู้ว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกให้แก่นกัทอ่งเทีย่วในการเดนิทางเขา้มารวม
ทั้ง องค์กรภาครัฐควรต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบ
อนุรักษ์ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานและ
โบราณวัตถุและสนับสนุนให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามา
ลงทนุในสปป.ลาวเพิม่มากขึน้

บทบาทในการดำเนินงานด้านการเก็บรวบรวม
สถิตินักท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองคูนหน่วยงานห้องการ
แถลงข่าวและวัฒธรรมเมืองคูนยังไม่มีบทบาทในการ
ดำเนินงานด้านนี้อย่างเป็นทางการมากนัก เนื่องจาก
ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางขาดงบประมาณใน
การสนับสนุน (วรรณา ศิลปอาชา, 2549) ในขณะที่
องค์การท่องเที่ยวโลก ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของ
องคก์ารทอ่งเทีย่วแหง่ชาติในดา้นการวจิยัและสถติติา่งๆ
เพื่อนำมาศึกษา วิ เคราะห์ ประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว รวมทั้ง การวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพของการท่องเที่ยว และแนวโน้ม
ทิศทางของการนำไปสู่แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
อนาคตตลอดจนการสำรวจตลาดการท่องเที่ยวเป็นต้น

สำหรับบทบาทของหน่วยงานหลัก โดยเฉพาะ
แผนกท่องเที่ยวแขวง ได้เสนอในเชิงนโยบาย เช่น
นโยบายเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองคูนให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองเก่า ส่วนแผนปฏิบัติยังไม่ได้บอกเป็นที่
ชัดเจนซึ่งเป็นการยากต่อการนำไปปฏิบัติคล้ายคลึงกับ
กรณศีกึษากรณปีระเทศไทยของสนุนัทาพนูนอ้ย(2543)
ซึ่งพบว่าบทบาทขององค์กรและหน่วยงานการท่องเที่ยว
ที่รับผิดชอบในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ประเทศไทยในภาพรวมยังไม่เป็นรูปธรรมพอที่จะนำไปสู่
การปฏิบัติได้ เพราะส่วนใหญ่จะมุ่งการนำเสนอแนวคิด
และนโยบายเป็นด้านหลัก มากกว่าการนำไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม


ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)ควรให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะเข้า

มารับผิดชอบและประสานการทำงานร่วมกันทางด้าน
การท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองคูน ระหว่างแผนกท่องเที่ยว
และแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรมแขวงเชียงขวาง เพื่อ
ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยว

2) ให้ภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เมือง
คูนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีของ
ชุมชนในพื้นที่ ให้เกิดความรักความหวงแหนและมีจิต
สาธารณะในการดูแลรักษาสภาพพื้นที่อันก่อให้เกิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยังยืนสืบไป

 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1)ควรแบ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน

การท่องเที่ยวของเมืองให้ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อให้หน่วย
งานดังกล่าวได้แสดงบทบาทความรับผิดชอบของตนได้
เต็มที่ รวมทั้ง การประสานความร่วมกับหน่วยงาน
แถลงข่าวและวัฒนธรรมเมืองคูนเป็นกรณีพิเศษ
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2) ให้มีการกำหนดรายละเอียดของแผนการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้มีความชัดเจนในการ
ดำเนินงานและมีเป้าหมายที่แน่นอนโดยการมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมืองคูนเป็นผู้ดำเนินงาน

3) องค์กร/หน่วยงานตามยุทธศาสตร์ การ
ท่องเที่ยวประเภทเมืองเก่า เทศบาลเมืองคูนแขวงเชียง

ขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องแสดง
บทบาทของตนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทเมืองเก่าของเทศบาล
เมืองคูนสปป.ลาวได้อย่างยั่งยืน
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