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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกทางวฒันธรรมตลาด
โบราณเก้าห้อง” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ตลอดจน
ศกัยภาพของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี 
คุณค่าและสภาพปัญหาของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง ตลอดจนแผนการด าเนินการอนุรักษ์และ
พฒันาพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง เสนอรูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดก
วฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอนและวธีิการศึกษาดงัน้ี 

 

3.1 รูปแบบการวจิยั 

3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี 

3.3 การศึกษาชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
3.3.1 การศึกษาบริบทของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวดั

สุพรรณบุรี 
3.3.2 การศึกษาแผนงานและการด าเนินการอนุ รักษ์และพัฒนาของชุมชนตลาด            

โบราณเกา้ห้อง 

3.4   การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชน
ตลาดโบราณเกา้หอ้งใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

3.4.1 การศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชนในชุมชนต่อรูปแบบ
และวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

3.4.2 การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพัฒนามรดก
วฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
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3.5 การจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งใหเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

3.1 รูปแบบการวจัิย 
 
การศึกษาเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกทางวฒันธรรมตลาดโบราณ

เกา้ห้อง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพของ
ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี คุณค่าและสภาพ
ปัญหาของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ตลอดจนแผนการด าเนินการอนุรักษ์และพฒันาพื้นท่ีชุมชน
ตลาดโบราณเกา้ห้อง เสนอรูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชน
ตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นการวิจยัเพื่อคน้หาองค์ความรู้เก่ียวกบังานศิลปะและวฒันธรรมของชุมชน ตลาดโบราณ
เก้าห้องเป็นการวิจยัลกัษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary Research) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั หลาย
ศาสตร์ ไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม และการจดัการด าเนินการศึกษาดว้ยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์ จากเอกสาร รายงาน บทความ และพรรณนาวิเคราะห์ขอ้มูลส ารวจภาคสนาม 
(Field Survey Method) ขอ้มูลการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

 
3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎ ีและแนวคิด 

เป็นขั้นตอนแรกของการศึกษา โดยศึกษาข้อมูลภาคเอกสารเพื่อท าการค้นควา้ทบทวน
วรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 
ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการมรดกทางวฒันธรรมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยมีแหล่งข้อมูลท่ีท าการศึกษาค้นควา้ คือ ต ารา หนังสือ เอกสาร
งานวิจยั และส่ิงพิมพ์จากสถาบนัการศึกษา ห้องสมุด เอกสารของหน่วยงานราชการและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าขอ้มูลมาจดัเรียบเรียงล าดบัความส าคญั และ
น าเสนอ ดงัรายละเอียดผลการศึกษาในบทท่ี 2   
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3.3 การศึกษาชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี 
 
ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดจน

ศกัยภาพของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี 
รวมทั้งแผนการอนุรักษ์และพฒันาพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง และด าเนินการท่ีผ่านมา เพื่อให้
ทราบถึงคุณค่าและสภาพปัญหาของการจดัการมรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ซ่ึง
ประกอบดว้ยการศึกษา 2 ส่วน  ดงัน้ี 

 
3.3.1 การศึกษาบริบทของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

ท าการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทเก่ียวกบัภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ 
สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดจนศกัยภาพของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ต าบลบางปลามา้ 
อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี   ด้วยวิธีการส ารวจ  สังเกตการณ์  และสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) หัวหน้าส่วนราชการ ผูน้ าชุมชน และประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่าง(Sampling) การสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) จ  านวน 12 คน  ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

- นายประพนัธ์  บุญคุม้  นายอ าเภอบางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 
- นายอภิชาติ  ชโลธร  นายกเทศบาลต าบลบางปลามา้ อ.บางปลามา้  
      จ.สุพรรณบุรี 
- คุณประภาพร  พฒันสมบติัสกุล ประธานคณะกรรมการด าเนินงานชุมชน 
- คุณเยาวเรศ  วริิยะประสิทธ์ิ ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
- คุณสุคนธ์รัศม ์ ม่วงแพรศรี ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
- คุณสุคนธ์  ยามะรัต  เจา้ของตลาดบน 
- คุณศุภชยั  นรานนทกิ์ตติกุล เจา้ของตลาดกลาง 
- คุณอุดม  ทูไ้พเราะ  เจา้ของตลาดล่าง 
- คุณส าเริง  แกว้เขียว  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
- คุณกุลธวชั  เจริญผล  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
- คุณชาลิสา  ดวงจนัทร์  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
- คุณศรัญยภ์รณ์  ปล้ืมนอ้ย  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
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ผลการศึกษาไดน้ าขอ้มูลมาจดัระเบียบและวเิคราะห์ถึงคุณค่ามรดกวฒันธรรม  ตลอดจน
ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง   ซ่ึงเสนอเร่ืองราวไว้ในบทท่ี 4  
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

(1) บริบทของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  (1.1) ประวติัความเป็นมา 
  (1.2) ท่ีตั้ง ลกัษณะกายภาพ และการคมนาคม 
  (1.3) ประชากรและการประกอบอาชีพ 
  (1.4) โครงสร้างของชุมชนและการปกครอง 
  (1.5) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 (1.6) มรดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีส าคญัในบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
(1.7) คุณค่าและปัญหาของศิลปวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 
(1.8) ศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 

 
3.3.2  การศึกษาแผนงานและการด าเนินการอนุรักษ์และพฒันาของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 
 

ท าการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทเก่ียวกบัแผนงานและโครงการต่างๆ 
ของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งนั้น ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการข้ึนมา เพื่อรวบรวม
ความคิดและน าเสนอโครงการต่างๆ ให้กบัภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรต่างๆ ท่ีคอยสนับสนุนใน
ดา้นการจดัการชุมชน และมรดกทางวฒันธรรมในชุมชน ซ่ึงโครงการดงักล่าวก็ไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณหลกั โดยมูลนิธิส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ซ่ึงมีโครงการท่ีไดด้ าเนินการ
ข้ึนคือ “โครงการชุบชีวติวนัวานตลาดโบราณผูค้นเกา้ห้องสู่การเป็นตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพ”  

 

ท าการศึกษาดว้ยวิธีการสังเกตการณ์  และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Interview) เจา้หนา้ท่ี ผูน้  าชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดว้ยวธีิการเลือกตวัอยา่ง (Sampling) การสุ่มแบบ
จงใจ (Purposive Sampling) จ  านวน 10 คน ซ่ึงประกอบดว้ย 

- คุณนิเทศ ยงคไ์พบูลย ์  เจา้ของร้านยงคไ์พบูลย ์
- คุณศุภชยั จีรนนท ์  เจา้ของร้านเกา้หอ้งเฟรม 
- คุณมะลิวรรณ จินพาเพียร  เจา้ของร้านกาแฟประชานิยม 
- คุณมนญัญา อุตรศาสตร์  เจา้ของร้านเกา้หอ้งแกลอร่ี 
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- คุณศิริวรรณ ตนัเจริญ  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
- คุณประพาภรณ์ พฒันสมบติัสกุล ประธานคณะกรรมการด าเนินงานชุมชน 
- คุณธยาฤดี จนัผาทวสุีข  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
- คุณสมศกัด์ิ จตุัมาศ  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
- คุณชลิต ครรชิตชยั  ชาวชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 
- อาจารยพ์งษ ์พนัธ์ุศิริ  อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับา้นหม่ี 

 
ซ่ึงผลการศึกษาไดน้ าขอ้มูลมาจดัระเบียบและวเิคราะห์ถึงความส าเร็จและปัญหาของการ

ด าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  และได้น าเสนอ
รายละเอียดไวใ้นบทท่ี 4  ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การศึกษาแผนงานและการด าเนินการอนุรักษแ์ละพฒันาของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 
  (1.1) แผนงานการอนุรักษแ์ละพฒันาของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 
  (1.2) หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ (หน่วยงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง) 
  (1.3) กิจกรรมและการด าเนินงานในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
  (1.4) วิเคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินงานอนุรักษ์และพฒันาชุมชน

ตลาดโบราณเกา้หอ้ง  
 

3.4   การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชุมชนตลาด
โบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 

ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละพฒันา
มรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดย
มีขั้นตอนของการศึกษา ดงัน้ี 

 
3.4.1 การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชนในชุมชนต่อรูปแบบและ

วธีิการจัดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 
หัวขอ้น้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากส่วนของภาคประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชน

ตลาดโบราณเกา้ห้อง เพื่อทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะถึงรูปแบบและวิธีการของการจดัการ
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อนุรักษ ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง เพื่อรักษาคุณค่าและพฒันาใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อชุมชน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) จ านวน 21 คน ท่ีคดัเลือกจากการสุ่ม
แบบจงใจ (Purposive Sampling) จากประชาชน ผูน้ าชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับชุมชนตลาด
โบราณเกา้ห้อง ในประเด็นการสนทนา เพื่อหารูปแบบและวิธีการของการจดัการอนุรักษ ์และพฒันา
มรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผล
การสนทนากลุ่มคร้ังน้ี   ดงัมีรายช่ือช่ือร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ประกอบดว้ย 

(1.) คุณประภาพร  พฒันสมบติัสกุล ประธานคณะกรรมการด าเนินงานชุมชน 
(2.) คุณสุคนธ์  ยามะรัต   เจา้ของตลาดบน 
(3.) คุณศุภชยั  นรานนทกิ์ตติกุล  เจา้ของตลาดกลาง 
(4.) คุณอุดม  ทูไ้พเราะ   เจา้ของตลาดล่าง 
(5.) คุณนิเทศ ยงคไ์พบูลย ์  เจา้ของร้านยงคไ์พบูลย ์
(6.) คุณศุภชยั จีรนนท ์   เจา้ของร้านเกา้หอ้งเฟรม 
(7.) คุณมะลิวรรณ จินพาเพียร  เจา้ของร้านกาแฟประชานิยม 
(8.) คุณมนญัญา อุตรศาสตร์  เจา้ของร้านเกา้หอ้งแกลอร่ี 
(9.) อาจารยพ์งษ ์พนัธ์ุศิริ   อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับา้นหม่ี 
(10.) คุณเยาวเรศ  วริิยะประสิทธ์ิ  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
 (11.) คุณสุคนธ์รัศม ์ ม่วงแพรศรี  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
(12.) คุณส าเริง  แกว้เขียว  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
(13.) คุณกุลธวชั  เจริญผล  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
(14.) คุณชาลิสา  ดวงจนัทร์  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
(15.) คุณศรัญยภ์รณ์  ปล้ืมนอ้ย  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
(16.) คุณศิริวรรณ ตนัเจริญ  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
(17.) คุณธยาฤดี จนัผาทวสุีข  ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
(18.) คุณสมศกัด์ิ จตุัมาศ   ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
(19.) คุณชลิต ครรชิตชยั   ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
(20.) ปริญญา ปล้ืมใจ   ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
(21.) สุชาติ วจีทองรัตนา   ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 
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ผลการสนทนากลุ่มสรุปไดว้า่ 

1) การจดัการอนุรักษ์ และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้น ภาคประชาชนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งส าคญั  

2) รูปแบบและวธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณ
เกา้หอ้ง  ประกอบดว้ย 

  2.1) การจดัการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องโดย
สถานท่ีท่ีสามารถใช้เป็นสถานท่ีท่ีจดัการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยู่ 4 แห่ง คือ โถงตลาดล่าง อาคาร
เรือนไมห้น้าศาลเจา้แม่ทบัทิม โรงสีเก่าบริเวณตลาดกลาง และพิพิธภณัฑ์ตลาดเก้าห้อง ส่วนการ
ด าเนินการจดัแสดงและบริหารจดัการใหท้างวดัและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการ 

  2.2) การจดัการเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องเป็นการ
พฒันาชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งใหเ้พิ่มพนูมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

 
 3.4.2  การศึกษาวเิคราะห์เพือ่หารูปแบบและวธีิการจัดการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรม

ของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
 

ส่วนน้ีเป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสรุปความเห็นและเลือกรูปแบบและ
วธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่ 

ก) รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการมรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาด
โบราณเกา้หอ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น ใชรู้ปแบบของการจดัการอยา่งมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ดว้ยเหตุผลและหลกัการท่ีว่า ประชาชนในชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องเป็น
เจา้ของมรดกวฒันธรรม เพราะแหล่งมรดกวฒันธรรม ตั้งอยูใ่นเขตชุมชน จึงเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด มีความ
ผกูพนั และมีส่วนไดส่้วนเสียกบัผลกระทบใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัมรดกวฒันธรรม ดงันั้น การด าเนินการ
ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรม ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและ
ร่วมมือในการจดัการ เพื่อการรักษาคุณค่าและพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน 
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ข) ส่วนวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้า
ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผูศึ้กษาได้เสนอการด าเนินการในรูปของ
โครงการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงมีลกัษณะของการด าเนินกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นไปตามความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 

 ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 5 
 

3.5 การจัดการอนุรักษ์และพฒันามรดกวัฒนธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูศึ้กษาไดน้ าเสนอรูปแบบและวิธีการของการจดัการอนุรักษ์และพฒันา

มรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่ง
มีส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน      
ผูศึ้กษามีขอ้เสนอใหด้ าเนินกิจกรรมอยู ่3 โครงการ  คือ 

1) โครงการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 
2) โครงการนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตชาวชุมชนตลาดโบราณเกา้

หอ้ง 
3) โครงการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 

ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 5 
 


