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บทคัดย่อ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ   (Qualitative  Research)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ถึงกระบวนการส่ือสารเพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืน ฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก 
จงัหวดัสุพรรณบุรี การมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อ
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของตลาดสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี   โดยใช้
วธีิการส ารวจเอกสาร  (Documentary  Research)  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth  Interview)  
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  โดยมีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยัคร้ังน้ี  จ  านวน  25  คน  ประกอบ
ไปดว้ย  คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุก,สมาชิกชุมชนตลาดสามชุก และกลุ่มพนัธมิตรของชุมชน   
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1 .กระบวนการส่ือสารเพื่อ การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ีย วของตลาด
สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี มีหลายรูปแบบแตกต่างกนัไปตามในสถานการณ์ดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นการวางแผนการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของชุมชนตลาด
สามชุก  พบวา่  รูปแบบการส่ือสารในวางแผนการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว ของ
ชุมชนตลาดสามชุกเนน้การส่ือสารสองทางทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 
 1.2 ดา้นการประสานความร่วมมือ  พบวา่  รูปแบบการส่ือสารใน การประสานความ
ร่วมมือมกัการส่ือสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ   การส่ือสารสองทาง ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและ
แบบไม่เป็นทางการ 
 1.3 ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ สถานท่ีท่องเท่ียว   พบวา่  รูปแบบการ ส่ือสารใน
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ สถานท่ีท่องเท่ียว เน้นการส่ือสารทางเดียวแบบเป็นทางการ  และแบบไม่
เป็นทางการ  ร่วมกบัการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 
 1.4 ดา้นการแกปั้ญหา  และอุปสรรคในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว
ของชุมชน  พบวา่  รูปแบบการส่ือสารเนน้การส่ือสารสองทางเป็นทางการ  และแบบไม่เป็นทางการ 
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  2.การมีส่วนร่วมและการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวของตลาดสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี    ประกอบดว้ย  
กระบวนการของการวางแผน  การติดตามประเมินผล  กิจกรรมต่างๆ  ท่ีไดจ้ดัข้ึน  การเขา้ร่วมการจดั
ไปศึกษาดูงานการเขา้ร่วมการจดัเวทีสาธารณะ  และการเขา้ร่วมในการจดัสรรรายไดข้องชุมชน 
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Abstract 
 

This master thesis was the qualitative research with the purpose on analyzing the 
communication for  the conservation and  restoration  of  culture tourism for  Sam - 

Chuk Market, Supanburi province.  In addition, the study was focused on the community’s 
cooperation and communication for  the conservation and  restoration  of  culture tourism 

for  Sam - Chuk Market, Supanburi province. The study applied the method of  Documentary  
Research by the In-depth  Interview and Non-Participant Observation. The data providers are 25 
persons including the developmental sections committee, the members of community, and the 
people’s alliance of Sam-Chuk community.  

The results of the study are as follows: 
1. Communication for  the Conservation and  Restoration  of  Culture tourism 

for  Sam-Chuk Market, Supanburi province  are varied depending on the variable situations as 
follows: 

1.1 Planning of the Conservation and Restoration 
The process of planning has deployed both Formal and Informal pattern of Two-way 

Communication.  
1.2 Cooperation of Community 
The cooperation of community has deployed the Informal pattern of One-way 

Communication and both Formal and Informal pattern on Two-way Communication. 
1.3 Dissemination and Publication of Tourist Attractions 
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The dissemination and publication of tourist attractions have deployed the Formal and 
Informal patterns on One-way Communication relating to Informal pattern on Two-way 
Communication. 

1.4 Problem-Solving and Difficulties Patterns 
The problem-solving and difficulties’ pattern have applied Formal and Informal pattern on 

Two-way Communication.  
 
2. The community’s cooperation and communication for  the conservation and  

restoration  of  culture tourism for  Sam - Chuk Market, Supanburi province  included the 
significant factors as follows: the process of planning, the evaluation of events and activities, the 
participation of training, the participation of the public hearing discussion and the participation for 
the accessing of community’s income.  
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