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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมในชุมชนและ

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศ   
และยังสามารถดูแลรักษาสืบสานการด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้อย่างสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของคนในชุมชน  
รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในวัดสถารศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ตลอดจนสามารถรองรับการท่องเที่ยวที่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน การวิจัยในครั้งนี้มุ่งนี้ที่การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
วัดสถารศ  โดยใช้การจัดเวทีชุมชนหาแนวทางความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยว การเก็บแบบสอบถามที่ใช้วิธีการ 
สุ่มตัวอย่างแบเจาะจง 3 กลุ่ม คนในชุมชน นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ รวมถึงการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนคนในและนอก
ชุมชนในการสร้างความทรงจ าร่วมกัน ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศยังต้องการ
ให้หน่วยงานภาครัฐมาช่วยในการพัฒนาวัดและช่วยเหลือในด้านการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมจัดขึ้น  โดยการเพิ่ม  
จุดจอดรถรางชมเมืองที่วัดสถารศอีก 1 สถานีรวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองน่านในรูป
ของสื่อต่าง  เชน่ แผ่นพับ หนังสือท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน การบูรณซ่อมแซมโบราณสถานส่วนของปราชญ์ชุมชนมี
ความพร้อมที่จะถ่ายทอดภูมิปญญาให้แก่คนรุ่นหลังได้รับรู้โดยการสัมภาษณ์การเล่าเรื่องกับคน ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน รวมทั้งการรวมกลุ่มสร้างกลไกและกระบวนการในการท างานในวัดสถารศ ส าหรับนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
ต้องการจุดจ าหน่ายสินค้าและแสดงวิถีชีวิตและภูมปิญญาของชุมชนสถารศตลอดจนการรกัษาสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม
อยู่เสมอ 

 

Abstract 
The purpose of this study was to study the history of a cultural architecture resources and 

environment in the local community. The history that found was used to be information to find the 
development of potentiality of cultural tourism, to carry on the cultural activity which related to 
the local community, to encourage local people to beneficially manage the resources, and to 
accommodate the tourism in Nan local government. All of these operations were focused on the 
cooperation of monks and local people by debating. This study collected data by using random 
survey questionnaire of local people, tourists and tour guides. Moreover, the interview of local 
instructors, local people and other people was also used in this study. The development of the 
potentiality of cultural tourism at Wat Satharot still need help from government by adding a 
streetcar park at Wat Satharot, and promoting a tourist attractions in variety of advertisement.     
The local people combine in to community to manage the tourism. For tour guides and tourists, 
they need some souvenir shop, and antique and beautiful sightseeing.  
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1. บทน า 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

จังหวัดน่านเป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออกอันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูง   
ถึงพื้นราบท าให้เสน่ห์ของเมืองน่านยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นท้องทะเลแห่งขุนเขา    
อีกทั้งสายลมหนาวและสายหมอกที่พัดผ่าน ด้วยความสวยงามทางด้านวัฒนธรรมของล้านนา ก าลังถูกเล่ากันปากต่อ
ปากท าให้ปัจจุบันกลายเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเมืองหนึ่งของภาคเหนือ ท าให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อรองรับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณโดยเฉพาะวัดเก่าแก่มีให้เหน็แทบทุกอ าเภอ ได้แก่ วัดพระธาตุแช่แห้ง 
พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดวัดภูมินทร์ วัดหนองบัว วัดบุญยืนรวมถึงวัดสถารศซึ่งล้วนแต่มีอายุนับร้อย  ปี      
บางแห่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านจึงเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ชอบสถานท่ีท่องเที่ยวท่ียังคงความบริสุทธิ์ทั้งด้านธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม เป็นผลให้คนมา
เที่ยวน่านมีสถิติเพิ่มขึ้นต่อปีเป็นเลขถึง 2 หลัก หรือเติบโตขึ้นถึง 20% ในปีที่ผ่านมา หากรวมจ านวนนักท่องเที่ยวแล้ว
ทั้งปีตกประมาณ 5 แสนคน  

ตามความมาตรา 35 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้มีกลไกการบริหารการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย อพท. ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อประกาศให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่พิเศษ  
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น และน าเสนอ กพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอรอง
นายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล อพท. เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่
พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้น การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามข้อบัญญัติมาตรา 
35 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. พ.ศ. 2546 จึงเป็นเครื่องมือส าคัญหนึ่งของ อพท. ในการบูรณาการการบริหาร
การพัฒนาพื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวหลักการข้างต้น การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเมืองน่านและพื้นท่ีเชื่อมโยง จึงเป็นปัจจัยการขับเคลื่อนที่ส าคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ รูปแบบ และวิธีการอย่างเป็นระบบ เพื่อพลิกโฉม
การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับแนวหน้าของ ประเทศ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศในระยะยาว (ที่มา : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งต้องการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย
คัดเลือกวัดสถารศ อ าเภอเมือง  จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่านและเอกลักษณ์ของวัด คือ วัดส
ถารสเป็นวัดเดียวในเวียงเหนือ ที่มีพระธาตุเจดีย์ จึงสันนิษฐานว่าเป็นวัดหลวง ซึ่งจะทราบกันดีในกลุ่มของนักท่องเที่ยว
น้อยมาก ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพรวมถึงศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  วัดสถารศ อ าเภอ
เมือง จังหวัดน่านและส่งผลให้วัดสถารศได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงตรัสกับประชาชนจังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 ความว่า "อยาก
ให้จังหวัดน่านรักษาวัฒนธรรมอย่างน้ีไว้" 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1.2.1  เพื่อศึกษาความเป็นมาสภาพปัจจุบันวัดสถารศ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
1.2.2  เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
1.2.3  เพื่อศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

1.3  กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้วางกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว           

เชิงวัฒนธรรมวัดสถารศ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีการส ารวจพื้นที่วิจัย ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทั่วไป วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน ประวัติศาสตร์ ประเพณี  
ศิลปหัตถกรรม การประกอบอาชีพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนของการพัฒนาความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยว        
เชิงวัฒนธรรม เป็นเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาความพร้อมของชุมชนโดยมีเก็บแบบสอบถามจากชุมชนเพื่อส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การวิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้ม
การท่องเที่ยว การวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามมาประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และได้ท าการก าหนดตลาดเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว  
ที่สนใจต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้ชุมชนมีเทคนิคและวิธีการในการด าเนินงานทางด้านการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพได้ 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1  ประชาชนในชุมชนวัดสถารศ 
กลุ่มที่ 2  นักท่องเที่ยวในวัดสถารศ 
กลุ่มที่ 3  มักคุเทศก์และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 

โดยการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอยา่งตามสดัสว่นของกลุ่มประชากร และสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการสุ่มของแต่ละกลุ่ม
ข้างต้น 
1.5  นิยามศัพท์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การท่องเท่ียววัฒนธรรม เป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการ
ท่องเที่ยวท่ีเน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา สร้างสรรค์ เคารพต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และวิถีชีวิต ผู้คน หรือ
สามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ผู้อื่น และย้อนกลับมามอง
ตนเองอย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งของต่าง  ในโลกที่มีความเกี่ยวโยงพึ่งพา ไม่สามารถแยกออกจากกันได้      
(ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2540) 
 การพัฒนาศักยภาพทางวัฒนธรรม  หมายถึง  รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์เพื่อสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้  (ณภัทร  
กุลนันทร์, 2551) 
 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  กิจกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้และมีความสุขจากการท่องเที่ยวโดยกิจกรรมการท่องเที่ยว   
เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การชมความงาม ความเก่าแก่ ลักษณะเฉพาะตัวของแหล่งประวัติศาสตร์ ศึกษาการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศึกษาช่ืนชมศิลปกรรมและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม
เรียนรู้พฤติกรรมของผู้คน การศึกษาเรียนรู้การผลิตของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมือง (สุนีย์ บริสุทธ์ิ, 2549) 
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The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

 เกณฑ์ก าหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกณฑ์การก าหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมว่าการบริหาร
และจัดการแหล่งท่องเที่ยวท่ียั่งยืนน้ัน นักพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ก าหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
ควรมีคุณลักษณะดังนี้ (ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2549) 
 หลักการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาหรือการ
ประชุมที่กรุงริโอเดอ จาไนโร ประเทศบราซิล ที่มีอนุสัญญา 1 ใน 5 ฉบับ คือ Agenda 21 ได้กล่าวถึงหลักการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ดังนี้ (ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ, 2549) 

1)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ดั้งเดิมเฉพาะถิ่น ร่มรื่น สะอาด 
2)  มีความพร้อมด้านการจัดสิ่งบริการอ านวยความสะดวก (Good Infrastructure) รวมถึงระบบการจอดรถและ

การจราจรภายใน บุคลากรมีความพร้อมบริการ (Good Service and Welcoming)  
 3) มีศูนย์ข้อมูลอ านวยความสะดวกเบื้องต้น (Tourist Center) มีเคาน์เตอร์บริการข่าวสาร มุมนิทรรสการ ห้อง
สุขา (สะอาด) มุมจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าของที่ระลึก (ร่มรื่น สะอาด) 
 4) มีการจัดท าเส้นทางศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ท้ังเส้นทางไปและกลับทางเดิม เส้นทางเป็นแบบ 
วงรอบและวงกลม ระยะทางตั้งแต่ 800 เมตร ถึง 1,000 เมตร เป็นต้นไปอย่างน้อย  1 เส้นทาง ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการ
บริการนักท่องเที่ยวสูงอายุและพิการด้วยมีป้ายสื่อความหมายบนเส้นทางศึกษาสถานที่เป็นระยะ  เพื่อให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยว 

5) มีแผนท่ีและคู่มือน าเที่ยวประกอบ้ายสื่อความหมาย เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
 6) มีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ จ านวนนักท่องเที่ยวต่อครั้งต่อวันในแต่ละเส้นทางและ
ในสถานที่ท่องเที่ยวมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วิทยากรท้องถิ่น หรือนักสื่อความหมาย ที่มีความรู้ทั้งทางด้านธรรมชาติและ
วัฒนธรรม สามารถอธิบายเรื่องราวในท้องถิ่นและภูมิปัญญาพื้นบ้านได้ 

7) มีการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมประชาคมในท้องถิ่น องค์กรภาครัฐบาล องค์กรบริหารท้องถิ่น (เทศบาล และ
อบต.) องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และสถาบันการศึกษา 
 8) มีนโยบายและแผนการจัดการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งแผนงานด้านการรักษา
สภาพแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นชัดเจน  เช่น การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางภูมิปัญญา การจัดการขยะ การจัดการน้ า
เสีย การจัดการมลพิษต่าง  ท้ังแผนระยะสั้นและระยะยาว 
 9) มีแผนพัฒนาบุคลากรและบริการสู่ระดับมาตรฐานสากลขององค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism 
Organization : WTO.) หรือสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association : PATA) 
การฝึกอบรม การเดินทางดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 
 10) หากแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักแรมจะต้องเป็นที่พักแรมระดับการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
มีการตรวจสอบผลกระทบ การประเมินศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยว จะต้องก าหนดสถานภาพให้เหมาะสม ว่าควรอยู่ใน
ระดับไหน หาความสมดุลระหว่างความสามารถการจัดการของพื้นที่ การเก็บสถิติและออกแบบสอบถามกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว และการยอมรับของชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนา เพื่อการปรับปรุงศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวต่อไป 

 

2. วิธีการศึกษา 
 1.  ศกึษาเอกสารจากหน่วยงานของภาครัฐ เชน่ ส านักทะเบียนเทศบาลเมืองน่าน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัด
น่าน และจัดเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากผู้น าชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน ผู้รู้หรือผู้เฒ่า ผู้แก่    
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 2.  ส ารวจพื้นที่ร่วมกับผู้น า พระ ชาวบ้านและผู้รู้ในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลแหล่งเชิงวัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวพร้อมกับสัมภาษณ์และพูดคุยแบบเจาะลึกเพื่อท าความเข้าใจและ
วิเคราะห์วิถีชีวิตผ่านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ในหัวข้อนี้มีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนวิชาวิชาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
นักศึกษาช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ โดยให้นักศึกษาท าการศึกษาหัวข้อปัญหาพิเศษ เรื่อง ออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดสถารศอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเกิดทักษะการฝึกปฏิบัติงาน
วิเคราะห์และได้ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์จากพ้ืนท่ีจริง ซึ่งก่อให้เกิดการฝึกแบบ Hand on จริง 
 3.  ประชุมผู้น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจโครงการวิจัยร่วมกัน เกี่ยวกับที่มา
และความส าคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์และผลกระทบที่ชุมชนได้รับจากการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการบริการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้น าชุมชนและชาวบ้านเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและด้านการบริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5.  จัดการเสวนาเสริมความรู้ให้แก่คนในชุมชนโดยแบ่งออกได้ดังนี้คือ 
 -  ผู้รับผิดชอบการท่องเที่ยวของชุมชน ความรู้ด้านการท่องเที่ยว นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานการณ์
การท่องเที่ยว  แนวโน้มการท่องเที่ยว คุณสมบัติของความเป็นผู้น าการประสานงาน การสื่อสารภายในองค์กร 
 -  คนในชุมชน ด้านการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตประเพณี
และภูมิปัญญาการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การดูและความสะอาดและสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีก าหนดให้ประชากร คือ กลุ่มตัวอย่างจากชาวบ้าน 80 คน นักท่องเที่ยว 30 คน 
และมักคุเทศก์และผู้ประกอบการ 20 คน และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่ เกี่ยวของกับการจัดการ         
ทองเที่ยววัดสถารศ อ าเภอเมือง จังหวัด  
2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.แบบสอบถามข้อมูลจากชุมชนนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ  ช่วงอายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้  อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน ศาสนา 
ส่วนที่ 2 โดยเเบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้  1. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการสื่อสารมีข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ   
2. ด้านสาธารณูปโภค มีข้อค าถาม จ านวน 3 ข้อ  3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 4. ด้าน
สิ่งแวดล้อมมีข้อค าถาม  จ านวน  5 ข้อ  5. ด้านการประชาสัมพันธ์มีข้อค าถาม  จ านวน 4 ข้อ  6. ด้านความส าคัญของ
โบราณสถานมีข้อค าถามจ านวน  4 ข้อ   
 2.  แบบส ารวจขอมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรม ผูวิจัยไดสรางแบบส ารวจขอมูลทรัพยากรการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ประกอบดวยทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน  และลักษณะเป็นนแบบประเมินศักยภาพการทองเที่ยว
ของชุมชน ประกอบดวยการประเมินศักยภาพ 4 ดาน ดังนี ้1. ดานลักษณะทางกายภาพท่ัวไปของชุมชน ประกอบดวย
ความสมบูรณและความมีช่ือเสียงของแหลงทองเที่ยว  ความมีคุณคาเชิงการทองเที่ยว ความกลมกลืนกับวิถีชุมชน    
การดูแลบ ารุงรักษาแหลงทองเที่ยว 2. ดานสถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ดานประเพณีตาง 1) ความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตน ความเปนมาทางดานประวัติศาสตรวัฒนธรรมประเพณีที่สืบคนได  2) ประเพณีของชุมชนที่เกาแกยังคงอยูมี
การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน 3) สถาปตยกรรมมีสิ่งกอสรางเกาที่บงบอกถึงประวัติศาสตรและความเปนมา
ที่ชุมชนที่ยังคงรักษาไว 3. ดานเศรษฐกิจและสังคม 1) ความคุมคาของการมีแหลงทองเที่ยว ความมีมิตรไมตรีตอผูมา
เยือน ความรักและหวงแหนทรัพยากรทองเที่ยวของชุมชน 2) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การเปดโอกาสให
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องคกรภายนอกเขามามีบทบาทสนับสนุน 3) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการนักทองเที่ยว  4) การจัดการ
ความรูเพื่อสรางจิตส านึกในคุณคาของการทองเที่ยวการจัดเตรียมเอกสารเผยแพร การบริการขอมูล แหลงทองเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมวัดสถารศ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการดังนี้1.ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว มักคุเทศก์และ
ผู้ประกอบการ วัดสถารศ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 2.น าข้อมูลที่ได้จากข้างต้น มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
โดยได้รับแบบสอบถามกลับมาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 130 ฉบับ ซึ่งมีชุดข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจ านวน 130 ฉบับ  
 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 1) ลงพื้นที่ส ารวจขอมูลโดยใชแบบส ารวจขอมูล การสังเกตการณ การสัมภาษณ์
บันทึกภาพ การจดบันทึก 2) การจัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะหสถานการณการทองเที่ยว (SWOT Analysis)    
โดยชุมชนมีสวนรวมท าการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 3) การจัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อประเมิน
ศักยภาพการทองเที่ยวโดยชุมชนมีสวนรวมภายใตฐานขอมูลทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชน    

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเป็นมา

สภาพปัจจุบันและรวบรวมขอมูลทรัพยากรดานสถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตลอดจนการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศ 
3.1 ศักยภาพของพื นที่วิจัย 

จากการส ารวจข้อมูลวัดสถารศโดยการสัมภาษณ์  พระ หัวหน้าบ้าน ปราชญ์ชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นชุมชนส
ถารศท าให้ทราบศักยภาพพื้นที่ดังนี้ 3.1.1) โบราณสถานและโบรณวัตถุจากการส ารวจข้อมูลการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวัดสถารศวัดสถารศเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเวียงเหนือ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏปีสร้างที่ชัดเจน 
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2361 – 2365 ในสมัยเจ้าสุมนเทวราชและได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2380 
พงศาวดารเมืองน่านกล่าววัดสถารศว่าในปี พ.ศ. 2365 (จศ.1184) ตรงกับไทยใต้ปีมะเมีย เดือน 3 แรม  6 ค่ า เจ้าสมุน
เทวราชให้หล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่งไว้กับวัดสถารศกลางเวียง วัดสถารศยุคเวียงเหนือในปัจจุบันยังคงปรากฏ
ร่องรอยคูน้ าคันดินบางส่วนของเวียงเหนือโดยมีขอบเขต ด้านทิศเหนือจรดบ้านน้ าล้อม ทิศตะวันออกยาวไปตามถนน
สุมนเทวราช ทิศใต้จรดทุ่งนาริน และทิศตะวันตกยาวไปตามแนวสนามบิน มีผู้สันนิษฐานว่าเมื่อครั้งที่เวียงเหนือเป็น
เมืองหลักนั้น วัดสถารศมีสถานะเป็นวัดหลวงและได้ใช้เวียงเหนือเป็นเมืองหลักได้  36  ปี โดยในปี พ.ศ. 2397 เจ้า
อนันตรวรฤทธิเดช เจ้าเมืองน่านได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ในบริเวณปัจจุบัน เนื่องจากแม่น้ าน่านเปลี่ยนเส้นทางเบี่ยงหาจาก
ก าแพงเมืองเวียงใต้เดิมไปมาก    

3.1.1  โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
1. พระเจดีย์วัดสถารศสถาปัตยกรรมทรงกลมลานนา หุมแผนทองจังโกทั้งองค์สร้างขึ้นสมัยเจ้ามหาวงศ์    

เมื่อ พ.ศ.2381 เจดีย์วัดสถารศ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ล้อมรอบด้วยก าแพงแก้ว ซึ่ งมีซุ้มประตู ทางเข้าทั้งสี่ด้าน   
มีส่วนประกอบดังนี้ ส่วนยอด ประกอบด้วยฉัตรประดับยอดเจดีย์จ านวน7 ช้ัน ปลียอด ปล้องโฉน ก้านฉัตร และส่วน
บัลลังก์  ส่วนกลาง ประกอบด้วย องค์ระฆังขนาดเล็ก ชุดฐานบัวถลา (มาลัยเถา) จ านวน5 ช้ัน ตั้งอยู่บนฐาน        
หน้ากระดานในผังแปดเหลี่ยมจ านวน 2 ช้ัน ส่วนฐานประกอบด้วยชุดฐานบัว 1 ฐาน ในผังสี่เหลี่ยมยกเก็จ ส่วนท้องไม้
ประดับด้วยลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น ตั้งอยู่บนฐานเขยีง 2 ช้ัน ในผังสี่เหลี่ยม   
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

2. พระอุโบสถเปด 
3. พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศพระพุทธรูปส าริด เจ้าสุมนเทวราชเจ้าผู้ครองนครน่าน ให้สร้างขึ้นเมื่อ 

พ.ศ. 2366  ลักษณะโดยทั่วไปแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างเด่นชัด เป็นต้นว่า เค้าพระพักตร์และ
ส่วนฐานซึ่งเป็นฐานปัทม์ตกแต่งด้วยลายกลีบดอกบัว  ลายรักร้อยและลายเชิง มีรูปแม่พระธรณีบีบมวยผมอยู่บนทิพย์  
ที่ห้อยลงมาด้านหน้าจารึกศึกษาเรื่องราวที่จารึกกล่าวถึงสุมนเทวราช  ผู้ครองชัยนันทบุรี และพระสุวัณพิมพาราชเทวี 
พระศรีอนุกัญญาพระราชบุตร พระราชนัดดา พร้อมด้วยเสนาอ ามาตย์ประชานาถรวมทองกันสร้างพระพุทธรูปไว้โชตก
ศาสนาระยะอายุกาลจารึก ปีมะเมีย พ.ศ.2366 เป็นปีท่ี 15 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาล
ที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

4. กุฏิเรือนไมโบราณซึ่งปัจจุบันกุฏินี้ก าลังบูรณะปรับปรุงและจัดเป็นพิพิธภัณฑข์องวัด    
5. พระพุทธรูปไมแกะสลักจากไมจันทรหอมปางเปดโลกประทับนั่งบนหลังเศียรชางจะน ามาแหขอฝน      

ในบานเมืองแหงแลงไมมีฝนฟาตกตองตามฤดูกาลเรียกวาพระขอฝนจารึกศึกษาเรื่องราวที่จารึก  กล่าวถึงท้าวพลเทพ  
และนางเขบภริยา  พร้อมด้วยญาติ  มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป เพื่อไว้ค้ าชูพระพุทธสาสนาระยะอายุ    
กาลจารึก ปี จ.ศ1195 ตรงกับ  พ.ศ.2376 เป็นปีที่ 10 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อักษรและภาษาที่ใช้ ได้แก่ อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย  และภาษาบาลีค าที่ใช้  เช่นค าว่า 
พระพุทธรูป ในจารึกฐานพระพุทธรูปองค์นี้ใช้ “พุทธพิทพ์รูปเจ้า” และอีกค าหนึ่งที่น่าศึกษา คือ“ท้าวพลเทพ” ค าว่า 
“ท้าว” นั้นใช้เป็นค าน าพระนามกษัตริย์ก็มี  เช่น “เจ้าท้าวสองแสนนา” “ท้าวแสนภู” และ“ท้าวกลินา” เป็นต้น ค าว่า 
“ท้าวพลเทพ” ที่ปรากฏในจารึกฯ ดังกล่าวน่าพิจารณาว่าท่านผู้นั้นเป็นบุคคลช้ันราชวงศ์หรือข้าราชการ 

6. หีบพระธรรม  ลักษณะเป็นหีบทรงลุ้งด้านบนผายด้านล่างสอบเข้าทางด้านในมีอยู่2 แบบด้วยกันคือ แบบ
ฝาตัดและแบบฝาเรือนยอด ส่วนท่ีนิยมสร้างกันโดยทั่วไปนั้นมักจะเป็นแบบฝาตัดลงรักสีแดง หรือสีด า เขียนลายรดน้ า
ปิดทองเป็นภาพพุทธประวัติเรื่องราวในปัญญาชาดก ภาพจับรูปลิง ยักษ ์เทวดา ลายดอกไม้ ลายเครือเถา เป็นต้น ส่วน
ที่สลักสวดลายลงรักปิดมีรูปทรงเช่นเดียวกับหีบธรรม วัดบุญยืน เขียนลายก ามะลอเป็นรูปเทวดาและหม้อดอก (แจกัน
ดอกไม้) สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2383 

7.  แผงพระพิมพ์ 
8.  พระพุทธรูปไม 
9.  แม่พิมพ์เหรียญ  
3.1.2 ประเพณีภายในชุมชน 
1.  ประเพณีสักการะพระเจดีย์วัดสถารศ 
2.  ประเพณีปใหมเมือง (สงกรานต์) 
3.  ประเพณีตานกวยสลาก ทานสลากหรือกวยสลากเปนประเพณีเกาแก ที่มีมาตั้งแตครั้งพุทธกาล ส าหรับ

ชาวเหนือถือวาเปนประเพณีท าบุญที่ยิ่งใหญและส าคัญเปนเอกลักษณของทองถิ่นพระภิกษุจะรับนิมนตเพื่อมารับการ
ถวายทานโดยการจับสลาก 

4. ปราชญชุมชน ภูมิปญญาในดานการตีกลองปู่จา  สอนเขียนและอ่านภาษาค าเมืองการท าตุง โคม       
การประดิษฐ์ของใช้จากกะลามะพร้าว 

3.1.3  การพัฒนาความพร้อมของผู้น าชุมชนและชาวบ้านในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 ประชากรในพื้นที่วิจัยเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและศักยภาพของประชากรในพื้นที่วิจัยที่ต่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศโดยมีเนื้อหาส าคัญดังนี้ 

ชุดที่ 1 แบบสอบถามคนในชุมชนแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนท่ี  1  การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ชุมชนวัดสถารศ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้แก่  
เพศ  ช่วงอายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนท่ีแห่งนี้อาชีพหลักรายได้ต่อเดือน ศาสนา คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 55-64 ปีคิดเป็นร้อยละ 26.30 อายุมากกว่า 64 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.80 อายุ 25 - 34 
ปี คิดเป็นร้อยละ 17.50  อายุ  35 – 44 ปีคิดเป็นร้อยละ 17.50  อายุ  45 - 54 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.30 และ อายุ 15 
- 24 ปีคิดเป็นร้อยละ 3.80 และคนในชุมชนมีระยะเวลาที่อยู่ในพื้นแห่งนี้มากกว่า 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 58.80   
มากกว่า 10 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ระยะเวลา 1 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.80 น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อย  
2.50 คนในชุมชนนับถือศาสนา คิดเป็นร้อย 97.50  และนับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของคนในชุมชน 
พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัด  

สถารศ จ านวนคิดเป็นร้อยละ 72.50  ได้แก่ จากการอ่านวิเคราะห์ศึกษาในวัด และไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัดสถารศ คิดเป็นร้อยละ 27.50 และคนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 73.80  ได้แก่ การตัดตุง การวาดภาพเลียนแบบโบราณ งาน
หัตถกรรม จักสาร ดนตรีไทยและไม่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 26.30 

ความรู้สึกต้องการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุวัดสถารศและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 81.30 เพื่อ เผยแพร่ช่ือเสียงของชุมชน อนุรักษ์วัตถุโบราณและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ไม่ให้สูญหายให้เยาวชนรักษาท้องถิ่น จะได้ประโยชน์ต่อบุคคลในวงกว้าง และเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาของคนรุ่นต่อไปจะท าให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนโบราณสถาน – วัตถุวัดสถารศ อยากให้วัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและไม่มีความรู้สึกต้องการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุวัด  
สถารศและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 18.80ไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลประวัติความเป็นมา
ของโบราณสถานและภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีงานอ่ืนต้องรับผิดชอบ 

คนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกภาคภูมิใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุวัด  
สถารศและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.30 ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 23.80
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 16.30 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 8.80 ตามล าดับ 

ความต้องการให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง  เข้ามาช่วยพัฒนาให้วัดสถารศกลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวคิดเป็น
ร้อยละ 97.50เพื่อจะท าให้เพิ่มรายได้และท าให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งชายไทยและ
ต่างชาติ เพื่อให้มีความเจริญเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป เป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาวัดให้ดียิ่งขึ้นไป จะได้มีการ
จัดการที่ดีได้เผยแพร ่สร้างรายได้ เพิ่มความเจริญชุมชนต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อยกระดบัหมู่บ้านให้เป็น
ที่รู้จักเป็นการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของวัดพัฒนาและบูรณะวัดมีความเจริญก้าวหน้าวัดเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้
ชาวบ้านมาพบปะพูดคุยกัน จะได้ไม่เหงา และไม่มีความต้องการให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง  เข้ามาช่วยพัฒนาให้วัด 
สถารศกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 2.50 คือ จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและให้พัฒนาแต่บางส่วน
เท่านั้น 

คนในชุมชนส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ที่เข้ามาช่วยคิดเป็นร้อยละ 98.80 
และไม่ร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ที่เข้ามาช่วยคิดเป็นร้อยละ 1.30 เพื่อพัฒนาให้ถูกต้องและยั่งยืน 
หน่วยงานต่าง  น าความเจริญมาสู่ชุมชนท าให้ได้รับการสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณ วิทยากรและแรงงานเพิ่มมากขึ้น 
การอยู่ร่วมกันมานานเป็นประโยชน์ร่วมกันของคนหมู่มากเป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ความพร้อมของ
ชุมชนเกิดการพัฒนาในชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้ความร่วมมือทุกหน่วยงาน 

คนในชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาวัดสถารศจนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วจะเกิดผลผลกระทบด้าน
บวกคิดเป็นร้อยละ 98.80 ท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีรายได้เข้าสร้างอาชีพ  - ชาวบ้านมีรายได้และเผยแพร่
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ช่ือเสียงของชาวบ้านท าให้ชุมชนในหมู่บ้านภูมิใจเข้ามามีส่วนร่วมเกิดการพัฒนาในด้านต่าง  ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง   
ที่เกิดจากการท ากิจกรรมร่วมกันชุมชนเกิดการพัฒนาและความเข้มแข็งเกิดการแนะน ามากขึ้นตื่นตัว รักษา หวงแหน
ท้องถิน่มากขึ้นชุมชนตื่นตัว และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง  มากขึ้นและผลกระทบด้านลบ คิดเป็นร้อยละ 
1.30  คือ หากให้ความรู้กับคนในชุมชนไม่ทั่วถึงและเข้าใจในการพัฒนาจะเกิดการแตกแยกทางความคิด มลภาวะทาง
เสียง ปัญญาขยะ พื้นที่จอดรถ ร้านค้าแผงลอยและเคยได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 
96.30 หน่วยงานจัดฝึกอบรม ไม่เคยได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 3.80  ยังไม่มี
หน่วยงานเข้ามาอบรมให้มีภารกิจประจ าของครอบครัวอายุมากแล้วมีงานประจ าอยู่แล้ว 

3.1.4 ข้อมูลของนักท่องเที่ยวด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุน้อยระหว่าง 55-64 ปีคิดเป็นร้อยละ 30.00 อายุ 25 - 34 ปีคิดเป็นร้อยละ 

26.70  อายุ 15 - 24 ปีคิดเป็นร้อยละ 13.30 อายุ  35 – 44 ปีคิดเป็นร้อยละ 13.30  อายุ  45 - 54 ปีคิดเป็นร้อยละ 
13.30 และอายุมากกว่า 64 ปีคิดเป็นร้อยละ  13.30 ตามล าดับและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาภาคเหนือ      
คิดเป็นร้อยละ 36.70 อื่น  (ชาวต่างชาติ)  คิดเป็นร้อยละ 30.00 ภาคอีสาน คิดเป็นร้อยละ 23.30 และภาคใต้ คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศของนักท่องเที่ยวโดยรวมพบว่า 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการสื่อสาร โดยรวม( X =2.50, S.D.=1.00)  และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการสื่อสาร รายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  สามารถเดินทางเข้า -ออกแหล่ง
ท่องเที่ยวได้สะดวกจากหลายเส้นทางโดยใช้รถโดยสารประจ าทางหรือรถรับจ้างได้โดยสะดวก ( X =2.96, S.D.=1.24) 
มีสภาพถนนดี ผิวทางจราจรราบเรียบใช้งานได้ดีพร้อมกับมีเครื่องหมาย ป้ายบอกเส้นทาง ระยะทางในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว( X =2.90, S.D.=0.99) บริการโทรศัพท์สาธารณะชนิดหยอดเหรียญ ใช้บัตร หรือมีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ( X =2.43, S.D.=107)  และที่ท าการไปรษณีย์อยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว สามารถให้บริการ
ครอบคลุมทุกประเภท( X =1.96, S.D.=103) ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยววัดสถารศโดยรวมพบว่า  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ( X =2.90, S.D.=1.30)  และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านสาธารณูปโภครายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุดมีที่พักแรมส าหรับนักท่อง เที่ยว และมีสิ่ งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 
( X =3.63,S.D.=1.44)  มีร้านอาหารและร้านค้าของที่ระลึกส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ( X =3.10, S.D.=1.02)            
มีร้านอาหารหรือศูนย์โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ ( X =3.03, S.D.=1.54) มีศูนย์บริการแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ
ใกล้เคียง ( X =2.86, S.D.=1.54) และมีบริการห้องสุขา ให้บริการอย่างเพียงพอ ( X =2.36, S.D.=1.24)  ตามล าดับ 

พิจารณาผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการด้านการท่องเที่ยวเ ชิงวัฒนธรรมวัดสถารศของนักท่องเที่ยว
โดยรวมพบว่า  ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวม ( X =2.02, S.D.=0.82)  และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ รายข้อ   
มีเว็บไซด์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้นโดยเฉพาะ ( X =3.46, S.D.=0.81) ด าเนินการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ( X =2.53, S.D.=1.04)  มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยว  ( X =2.16, S.D.=0.94)  และมีสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไว้บริการ
ตามศูนย์การท่องเที่ยวหรือโรงแรม ( X =1.96, S.D.=1.29) ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศของนักท่องเที่ยวโดยรวมพบว่า  
ด้านความส าคัญของโบราณสถาน โดยรวม ( X =2.50, S.D.=1.09)  และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ รายข้อ มีเว็บ
ไซด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นแหล่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ส าคัญในอดีต ( X =2.93, S.D.=1.04)               
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มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นแหล่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ส าคัญในอดีต ( X =2.53, S.D.=1.13) มีความเกี่ยวข้อง
กับประเพณี วัฒนธรรม หรือวันส าคัญในท้องถิ่น ( X =2.43, S.D.=1.25) และมีรูปแบบทางศิลปะ ฝีมืองานช่าง แสดง
ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น( X =2.10, S.D.=0.29)  ตามล าดับ 
3.2  การอภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยว  จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ต้องการจุด
จ าหน่ายสินค้าและแสดงวิถีชีวิตและภูมิปญญาของชุมชนสถารศตลอดจนการรักษาสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ 
ซึ่งสอดคล้องกับ (ณภัทร  กุลนันทร์,2551) การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural tourism / Village tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์
พิเศษ มีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นช่วงอายุนักเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 55-64 ปี มาท่องเที่ยวกับครอบครัว  ประเภทของการ
ท่องเที่ยวชอบอาทิ สัมผัสวัฒนธรรมงานประเพณีต่าง  รองลงมาคือการละเล่นพื้นบ้านและชมวิถีชีวิตคนในชุมชน  
สอดคล้องกับ (สุนีย์ บริสุทธิ์, 2549)การศึกษาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแหล่งโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ศึกษาช่ืนชมศิลปกรรมและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมเรียนรู้พฤติกรรมของผู้คน การศึกษาเรียนรู้การผลิต
ของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมือง และพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการไหว้พระเจดีย์วัดสถารศรองลงมา
คือ การไหว้พระพุทธรูปไม้ในวิหาร  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่  สงกรานต์วันหยุดต่าง 
ช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการสื่อสารควรมีจุดจอดรถราง
เส้นทางโดยใช้รถโดยสารประจ าทางหรือรถรับจ้างด้านสาธารณูปโภคควรมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว ทั้งภายในแหล่งท่องเที่ยวและบริการใกล้เคียง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยเฉพาะข้อที่มีที่พักแรม
ส าหรับนักท่องเที่ยว และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีการก าหนดมาตรฐานในการ
ควบคุมมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว เช่น ฝุ่นละออง อากาศเสีย และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่าง   
สอดคล้องกับ (ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ, 2549) หลักการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาหรือการประชุมที่กรุงริโอเดอ จาไนโร ประเทศบราซิล ที่มีอนุสัญญา 1 ใน 5 ฉบับ คือ 
Agenda 21 ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อยู่ด้านการประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวให้เห็นถึงส าคัญของโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เป็นแหล่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ส าคัญในอดีตสอดคล้องกับ (ชาญวิทย ์ เกษตรศิริ, 2540) การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ผู้อื่น และย้อนกลับมามองตนเอง
อย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งของต่าง  ในโลกท่ีมีความเกี่ยวโยงพ่ึงพา ไม่สามารถแยกออกจากกันได้   

มักคุเทศก์และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวมีความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศ ด้าน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการสื่อสารที่เกี่ยวกับสามารถเดินทางเข้า -ออกแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกจากหลาย
เส้นทางโดยใช้รถโดยสารประจ าทางหรือรถรับจ้างและด้านสาธารณูปโภคควรมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา และไฟฟ้าสว่าง  
รอบบริเวณ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยว และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง
เหมาะสม ด้านการประชาสัมพันธ์ควรมีสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไว้บริการตามศูนย์การท่องเที่ยวหรือ
โรงแรมซึ่ง สอดคล้องกับ (ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ, 2549) หลักการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการจัดเตรียมข้อมูลคู่มือ
บริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม (Marketing Tourism Responsibly) เป็นการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวข่าวสารการบริการการขาย ซึ่งอาจจัดท าในรูปสื่อทัศนูปกรณ์รูปแบบต่าง  เช่น คู่มือการท่องเที่ยว คู่มือ
การตลาดการท่องเที่ยวท่ีเป็นเอกสารแผ่นพับ หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นวีซีดีรอม เป็นต้น   
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

4. สรุป 
4.1  สรุปผลการศึกษา 
 ผลศึกษาความเป็นมาสภาพปัจจุบันการศึกษาข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิจากเอกสาร วารสาร การสัมภาษณ์พบ
ทรัพยากรทางดานสถาปตยกรรม 9 หน่วย  ด้านประเพณีและวัฒนธรรม  7 หน่วยด้านการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดสถารศ มุ้งเน้นให้ชุมชนเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวบนฐาน
ทรัพยากรทางด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวการส งเสริมใหเกิด
การทองเที่ยววัดสถารศตองอาศัยการพัฒนาพื้นที่และการประชาสัมพันธ์ใหมีความนาสนใจมากขึ้น  และสรางความ
เช่ือมตอของแหล่งท่องในพื้นที่อื่น เนื่องจากการเช่ือมโยงแหล่งท่องพื้นที่สวนอื่น  จากวัดสถารศ การพัฒนาสถานี     
จุดจอดรถรถรางชมเมืองในวัดสถารศและสิ่งอ านวยความสะดวก ปลอดภัย สรางระบบใหนักทองเที่ยวรับรูและเขาใจ  
ขอมูลเกี่ยวกับวัดสถารศมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศนวัดสถารศใหสวยงาม และมีคุณคาทางประวัติศาสตรมาก
ขึน้ จะเปนแมเหล็กส าคัญในการดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมายังวัดสถารศมากยิ่งขึ้น 
 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยผู้น าชุมชนและชาวบ้านในการจัดการการ
พัฒนาการท่องเที่ยวได้มีการจัดตั้งองค์กรที่มีการแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนและมีการเผยแพร่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  อีกทั้งการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  การน าผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว    
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท าให้ทราบพฤติกรรมการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ การจัดการเขาถึง การสราง
กิจกรรมในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง การเผยแพรขอมูลดานต าแหนง แผนที่  และประวัติศาสตรความเปนมาของวัดสถารศ 
การปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและพื้นที่ขางเคียงทรัพยากรใหสวยงามนารื่นรมยดึงดูดความสนใจ การสรางความ
เช่ือมโยงการท่องเที่ยวในวัดสถารศกับวัดอื่น ในเขตเทศบาลเมืองน่านการเพิ่มจุดจอดรถรางชมเมืองสถานีวัดสถารศ
และใหชุมชนเขามามีบทบาทในการแสดงความเห็น ก าหนดความเปนไปของทิศทางการทองเที่ยวของเมืองตนเอง      
ในอนาคต ซึ่งท าให้ได้น าข้อมูลส่วนน้ีไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
 ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนและชาวบ้านในการจัดการการท่องเที่ยวผู้น าชุมชนและชาวบ้านเริ่มมี
พัฒนาการท่องเที่ยวได้มีการจัดตั้งองค์กรที่มีการแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนและมีการเผยแพร่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  อีกท้ังการจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  การน าผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท าให้ทราบพฤติกรรมการท่องเที่ยว  ซึ่งท าให้ได้น าข้อมูลส่วนนี้ไปประยุกต์ใช้กับการ
วางแผนการด าเนินงานต่อไป 
4.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

งานศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อที่จะท าความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดสถารศ
ลักษณะรูปแบบของทรัพยากรทางสถาปตยกรรม และวัฒนธรรม ที่สามารถเปนตนทุนในการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยท าการวิเคราะหทรัพยากรและปจจัยที่มีผลตอการรับรูและตัดสินใจเขาไปเยี่ยมชมวัดสถารศ และมีสวน  
รวมในการจัดการบริหารการทองเที่ยวในวัดสถารศ โดยอาศัยทรัพยากรเหลานี้เปนตัวดึงดูดนักทองเที่ยวการท่องเที่ยว
วัดสถารศยังต้องการความยั่งยืนในการจัดการท่องเที่ยวและการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและการขาดซึ่งคนกลางในการท างานทางด้านการดูแลรักษาปรับปรุง
ทรัพยากรทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งการน า
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางแนวทางรูปแบบและอนาคตในการด ารงอยู่และใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
ทรัพยากรภายในชุมชนของตนเป็นวิธีการอันหนึ่งในการสร้างคนกลางในชุมชนให้เกิดขึ้นคนกลางในชุมชนนี้จะเป็น     
ผู้ประสานและเชื่อมโยงการท างานท่ีเป็นเอกเทศของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดสถารศ อ าเภอเมือง จังหวัดน่านนี้ส าเร็จ

ไปได้ด้วยดีเนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาให้ข้อมูลเสนอแนะความคิดเห็นต่าง  และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา น่าน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาน่าน ซึ่งให้การสนับสนุนทุนวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในการสร้างผลงาน
ผลงาน 

ขอขอบคุณท่านพระครูประภาส นันทวิจิตร (ศรีไว ปภาโส) เจ้าอาวาสวัดสถารศที่ใหความอนุเคราะห์ขอมูลที่
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ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และนองสาว ที่คอยใหก าลังใจในการลงพื้นที่เก็บขอมูล ตลอดจนการจัดท า
รายงานให้ส าเร็จลุล่วง 
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