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ABSTRACT 
 

 The research entitled, “An Integrated marketing communication in Ancient 
Community for conservation and tourism development” had the objectives 1) to investigate 
the potentials of old markets through their evolution and administration that could help in 
developing them to be tourism attractions, 2) to survey marketing communication conducts 
of the markets, performed in order to promote the tourism, 3) to compare the marketing 
communication conducts with the potentials in terms of tourism development, and 4) to 
propose marketing communication conducts for the old markets in becoming tourist 
attractions. The old market areas selected in the study included 1) Sam-Chuk Market,         
2) Koa-Hong Market, 3) Klong-Suan Market, 4) Bang-Pli Old Floating Market, 5) Amphawa 
Evening Floating Market, 6) Bang-Noi Floating Market, 7) Tha-Kha Floating Market, 8) Damnoen-
Saduak Floating Market, 9) Ban-Mai Floating Market, and 10) Chiang-Khan Market. The study 
was qualitative research. Interview was employed as the main tool to collect data from 45 
Theoretical Key Informants whose works were dealing with marketing communication of the 
markets. Observation and survey tools were also added for data triangulation. 
 Finding was discovered that the steps in developing the marketing communication 
conducts for the old markets began from searching the local tourism value of the markets 
(Core Value) through inquiring, meeting, and brainstorming, in order to later define the conceptual 
scope (Concept) of the markets. After that, the marketing communication was performed 
through 3 main channels including 1) environment setting, i.e. the physical characteristics, the 
architecture, the design of the places, 2) controlled tools (Planed Communication), and 3) other 
informal tools (Unplanned Communication) such as word-of-mouth, online reviews, etc. 
 Recommendations on marketing communication for the old markets was proposed 
to be under the 3 following basic conducts as 1) retrospective environment setting (Charm of 
Authenticity), 2) narrative story depicting of the markets, particularly in terms of the uniqueness 
of the markets (Charm of Story Telling), 3) local environment setting (Charm by Local) by 
exploiting local distinguished commodity for trading, and 4) incorporating the participatory 
management with the community (Participation) as well as searching for external alliances 
(Partnership).  
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