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 การศึกษาการจดัการความรู้ทรัพยากรวฒันธรรม : วดัพระศรีรัตนศาสดาราม มี
วตัถุประสงค ์ เพื่อสร้างเป็นชุดความรู้ท่ีสมบูรณ์ มีความทนัสมยั และมีความเหมาะสมสาํหรับการ
นาํชมและเผยแพร่ โดยกลุ่มเจา้หนา้ท่ีนาํชม การวิจยัไดร้วบรวมและจดัระบบความรู้ต่างๆ ดว้ยการ
วิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีดา้นการจดัการความรู้ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม และการ
ส่ือสาร   
 ผลการศึกษาไดส้ร้างชุดความรู้วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึงเป็นพระอารามหลวงใน
พระบรมมหาราชวงั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เน่ืองจากเป็น 
ศาสนสถานสาํหรับประกอบพระราชพิธีทางศาสนาและความมัน่คงของบา้นเมือง ตลอดจนคุณค่า
ทางศิลปกรรม ดว้ยการผนวกเอาความคิด คติ ความเช่ือทางพระพทุธศาสนา และสมมุติเทวราช มา
ถ่ายทอดออกเป็นรูปธรรม ในการศึกษาจึงไดป้ระมวลและจดัระบบความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้
ทรัพยากรวฒันธรรมทางดา้นศิลปกรรม ดา้นศาสนาและความเช่ือ ดา้นสถาบนัพระมหากษตัริย ์
และดา้นพระราชพิธี และสงัเคราะห์เป็นชุดความรู้ท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการนาํชมและเผยแพร่ 
คือ เป็นการจดัการความรู้โดยมีเน้ือหาดาํเนินไปตามเสน้ทางของการนาํชมของเจา้หนา้ท่ี       
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 The objective of the study on “Knowledge Management on Cultural Resource : 
Wat Phra Sri Rattana Satsadaram” is to create a complete knowledge set that is up-to-date 
and appropriated for the dissemination by the Information Staffs. In this research project, the 
information and data are collected, organized and analyzed with the approaches and 
theorems on knowledge management, cultural resource management and communication. 
 The results from the research lead to the creation of a knowledge set of the 
Emerald Buddha Temple which is the royal temple in the Grand Palace complex. The resulted 
knowledge set reflects the importance of  Thai Monarch because this knowledge set concerns 
the Emerald Buddha Temple which is the monastery in which all important religious state 
ceremonies are held in order to bless the country. In addition, this set of knowledge also 
manifests the artful values of the site because the ideas and beliefs in Buddhism and 
Idealistic Gods are merged together and reflected via concrete constructions and 
architectures of the temple. Therefore, in this research the knowledge on several matters, 
such as cultural resources of arts, religious beliefs, Thai Monarch and royal ceremonies, are 
processed, organized and synthesized to a knowledge set that is suitable for the 
dissemination. In other words, the obtained knowledge set fits the standard guiding routine of 
the information staffs of the Grand Palace. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก
หน่วยงานละบุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงผูว้ิจยัขอกล่าวรายนาม ดงัน้ี 
  ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยส์ายนัต ์ไพรชาญจิตร์ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเสียสละเวลาให้
คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่องานวจิยั ดว้ยความห่วงใยและเอาใจใส่ดูแลเป็น
อยา่งดี คอยติดตามความคืบหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ ขอขอบพระคุณ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ ศาสตราจารย ์ ดร.ศกัด์ิชยั สายสิงห์ กรรมการ ท่ีให้
ขอ้เสนอแนะในการทาํงาน เพื่อปรับปรุงวิทยานิพนธ์ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณ นายแกว้ขวญั วชัโรทยั เลขาธิการพระราชวงั ท่ีประทานอนุญาตใหเ้กบ็
ขอ้มูลจากการนาํชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ขอขอบพระคุณ นายรัตนาวธุ วชัโรทยั ท่ีปรึกษาฝ่าย
กิจกรรมพิเศษ สาํนกัพระราชวงั ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเกบ็ขอ้มูลดา้นพระราชพิธี และรูปถ่าย
ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่สาํหรับงานวิจยั ขอขอบพระคุณ นางสาวบุญเพญ็ หวา่นณรงค ์หวัหนา้ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ สาํนกัพระราชวงั นางสาวพชัรีวรรณ ศิริไสยาสน์ หวัหนา้งานนาํชม ท่ี
ใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูล และขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์อยา่งยิง่ ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีงานนาํ
ชม เจา้หนา้ท่ีกองพระราชพธีิ และเจา้หนา้ฝ่ายวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ทุกท่าน ท่ีกรุณาใหข้อ้มูลท่ี
สาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการทาํวิจยั  
 ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีงานนาํชมทุกท่าน ท่ีใหโ้อกาสไดเ้กบ็ขอ้มูลจากการนาํชม และ
กรอกแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการทาํวิจยั ขอขอบคุณนกัท่องเท่ียว นกัศึกษา และ
นกัเรียน ท่ีใหค้วามกรุณาในการกรอกแบบสอบถาม 
 ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และนอ้งๆ สาขาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีเป็นกาํลงัใจและ
คอยช่วยเหลือมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่อุดม ชะอุ่ม และคุณแม่เรียม ชะอุ่ม ท่ีใหโ้อกาสทางการ
ศึกษาเสมอมา ใหก้ารสนบัสนุนกาํลงัทรัพย ์คอยเป็นกาํลงัใจ ใหก้ารสนบัสนุน และใหก้าร
ช่วยเหลือในทุกๆ ดา้น ผูว้ิจยัขอเกบ็ความประทบัใจท่ีทุกคนมีให ้ไวใ้นความทรงจาํมิรู้ลืมตลอดไป 
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