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53112335: สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
ค าส าคญั:  การประเมิน / การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม / วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 
   วรรณกร ชาวนาไร่: การประเมินการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกับการท่องเท่ียว      
วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐม. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ผศ.ดร.
มณีวรรณ ผวิน่ิม. 126 หนา้. 
   การศึกษาเร่ืองการประเมินการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียววดัพระ
ปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษารวบรวมขอ้มูลทรัพยากร
วฒันธรรม/รูปแบบการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการขอ้มูล
ทรัพยากรวฒันธรรมของนักท่องเท่ียว/ผูมี้ส่วนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวและน าเสนอ
แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการข้อมูลทรัพยากรกับการท่องเท่ียวว ัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวหิาร จงัหวดันครปฐม 
 ผลการศึกษาพบวา่ วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารมีทรัพยากรวฒันธรรมเป็นจ านวน
มากท่ีสามารถน ามาใช้ในการท่องเท่ียวได ้ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยากรวฒันธรรมประเภทท่ีจบัตอ้ง
ได ้ เช่น องคพ์ระปฐมเจดีย,์ ตน้ไมส้ าคญัในพุทธประวติั, ภาพจิตรกรรมฝาผนงั, จารึกอกัษรขอมยอ่
ท่ีฝาระเบียงคด, พระพุทธรูปท่ีระเบียงรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นตน้และทรัพยากรวฒันธรรม
ประเภทท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ต านานพระปฐมเจดีย,์งานเทศกาลนมสัการพระปฐมเจดีย์ เป็นตน้ โดย
วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารมีเป้าหมายหลักของการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อการ
อนุรักษ์และการศึกษาไม่ใช่เพื่อการท่องเท่ียว ดังนั้ นรูปแบบจึงอาจจะไม่สามารถตอบสนอง
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวระยะสั้นหรือมีเวลาจ ากดัไดเ้ตม็ท่ี 
 ขอ้เสนอแนะ คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียววดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวิหารควรร่วมมือกนัเพื่อความเป็นเอกภาพ ควรมีการจดัท าแผนผงัแสดงต าแหน่งท่ีตั้งและ
ป้ายส่ือความหมายทรัพยากรวฒันธรรมใหมี้ความถูกตอ้งชดัเจน เขา้ใจง่าย และมีความน่าสนใจเพิ่ม
มากข้ึน ปรับปรุงรูปแบบหนงัสือท่ีระลึกใหมี้เน้ือหาท่ีครอบคลุม สวยงามและน่าอ่านเพิ่มข้ึน  
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53112335: MAJOR: CULTURAL RESOURCES MANAGEMENT 
KEY WORD (S): Assessment / Management of Cultural Resources / Wat Phra Pathom Chedi.  
 
   WANNAKORN CHAWNARAI: THE EVALUATION OF CULTURAL RESOURCE 
MANAGEMENT FOR TOURISM: A CASE OF WAT PHRA PATHOM CHEDI, NAKHON PATHOM 
PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST. PROF. MANEEWAN  PEWNIM, Ph.D., 
126 pp. 
 
   The objectives of this study are to collect the existing cultural resources data at Wat Phra 
Pathom Chedi, Nakhon Pathom, and their management style. The study also evaluates the satisfaction of 
tourists and stakeholders toward the present style of cultural resource management for tourism purpose. It 
also aims to recommend appropriate approaches to the management of cultural resources at the Wat Phra 
Pathom Chedi, Nakhon Pathom for tourism purpose. 
   The study found that Wat Phra Pathom Chedi has a large number of valuable cultural 
resources that can be used for tourism. These resources consist of tangible cultural resources such as Phra 
Pathom Chedi Stupa, the sacred trees in Buddha life history legends, wall murals, Khmer inscriptions on 
Cloister walls, the Buddha images installed around the Phra Pathom Chedi Stupa, etc. There are also 
intangible cultural resources in the form of the myth of Phra Pathom Chedi Stupa construction and the 
festivals held on the Stupa ground. The main goals of the management of the cultural resources at Wat Phra 
Pathom Chedi are for conservation and education, not for tourism. For this reason, the present cultural 
resources management style is unable to satisfactorily meet tourists’ combined demand of merit-making 
activities, knowledge, and pleasure during the limited time they spent there.   
   Recommendations for appropriate cultural resource management at this site include stronger 
and more uniform collaboration between the different government agencies and local organizations. There 
should be more accurate, easy to understand, and interesting maps and signage in different languages for 
tourists. Improvement should be made to tourist brochures and souvenir books to provide more 
comprehensive content with attractive pictures to capture readers’ interest.  
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