
50601356 : ff1'tlll'l11fl111i'~m1 m~f~ u!l~lllllmn•Jm 

til ri1f'l ty : fffl Vlll'Yi/fll ni ll~l~ V1l ~ ~ -JWJ 'U 1i n IJ/111 !ll~ln 1/l ~ ~ l rr)j V'U/ 1 'l'ili 111lJ/11'l11j7 

1~um .1'1~1'1v~ : ff'nvm'l'im1viv~t~V1t~~1W~u1i111J'IIm111ll1~tn1 119 ih~~~rrnvu 

- " . 1111~11. 107 H'U1. 

'!3 ""'..., ~ .:#a.., tJ .,.. J o ~ ""' .t d , 
nn n n'll11~VfiH'U IJ 11111) 1~rr ~flt'l'ill'U 1lff'Ulln nmn'l'illll~1lfl1 1~H ~~!I'll~ ~~vvu 

1vmrr tlll~l;!tlrr11fi'IIV~111m~tn1 119 i'h~~~rrnau .i1Ullt~~mnau thtnv 1Yi1il111J li'~H1~11'Jni~ 

'I u n11 vl'WJ u 11 \'1 uu mi ~viv~1~ a11~~v u f mf 1WJu 1i 111J 11l•'iltil u nu11i'vi~mn nn 11 diu 
' 

11U1 11J~ll!J !l 1 ~v 'I ~fl11fffi'IJ1l~~fl IIH1l'l'i nn ffiJ fll'IJW nun~IJ Ill 'l'i1~ll!l~ f1Uff1Jll1'1J Wll uu 

l~1~~n l~IJ.f~u.it~ll'U'I'it]l1~fl1V'U 2551 ~~ l~!l'U)j'U1fiiJ 2552 llll~ff1U~llfl11fffi'IJ1liUU11J 
fl11Yinllnn11H111~aviimv~~ff'~fiiJ 1WJ'Uli111J fi111J~fi111Jl~1h m1n1~vil f1111J~ffn • • 
ull~fi111Jt11~'1iu 'l~~n.iv111111~tti1 119 ih~~~rrnvu 

~1nm1fln'll1'1'iui1 111m~tn1 119 ih~~~rrnaunm11Jttlu itli.l'~~~rr11Jm1vl'WJu1 

'I M'ttl uu H li ~vi v ~~ ~ v1t~~vl.! f mf 1WJu1i 111J 1 ~vn~~~~~~m~.l'1 u rr m'l'i fJ il 111rr111 f n1ii;1111 

~~ '""'tJ"" .§.v ""'tJ' ...,...;,?1 "'" 'v .., fi111Jlu 'U ll\! 11!1 1WJ'U1i11 IJ'I'i 'U U1'Ullll~l1ll ~111J ffiJ Vl'llu'Ulllfl!l fl'lltu ~~llll'U~ 1'U fl11U1 Hl1 

A v o i1 .c~ 91 v '\ , ...;, , " o "' o '\ v ..., "' v 
tuv~~1 nr:~u 1ll!l~'l111Ul'U1Jf1111J~fi111Jl'll1 ~fl111'1V~ll'1V1flll'U'II1~~1n~ m mn~f1111J'II~tw~ 

'I u n u fi 11 il u ~ 1 u 1 v m rrm ~ .1' 1 u m1u 11m tl~ vu u l.i ~11 u ~ v IJ 11 'li 11 rrn m1 vi v~ 1 ~a 11 ~ H 1 Hfl u • 
fli'n ml1v~1u u!l~n~IJ.!H'l fi111JilaiJ~ tluuum1viv~t~a11~~1WJu1in1J llll~mHi~trr"11J 

m1vill~l~V1'11ll~lllfl f ~)jiJ 1fi~'U u.I!Jtl ffnfl~ ri1f'lty fl!l utym.I'1'U~UU1~1J1tu fl11'111~l~'U'V)'U 
H 1J 'UliV'Ullll~'111~fl11 rru Uffl.j 'U ~1n fl1fli')!VV 1~~"1 ~~~~ 

ff1'111l'l11nnli'~ m1 fl1fl f Jlllll~lllfll!l n'l1u 

!l1ai'Ju~vunfln'll1 ..... fr.. .. ~ ........ . 
.<!lid cr'd.~ iJ 'J} .... 

lllVIJ!l'lf!lll 1~11 al'l u1 n'll 1 n nfl u fl11!l rr1 ~ 

/ ........... r.r~ .................. . ilnnfln'll1 2554 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50601356 :MAJOR: PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
KEY WORD : POTENTIAL I MARKET I CULTURAL TOURISM I CHET SAMIAN I 

PHOTHARAMIRATCHABURI 
RUNGNAPHA DUANGTHONG: THE POTENTIAL OF 1!9TH YEARS 

CHET SAMIAN MARKET CULTURAL TOURISM CHET SAMIAN PHOTHARAM 
RATCHABURI. INDEPENDENT STUDY ADVISOR ASST.PROF.PITAK 
SIRIWONG, Ph.D. 107 pp. 

The purposes of this study were to present the potential of cultural tourism 
development at the 119 years Chet Samian market, Photharam, Ratchaburi province and 

to investigate the strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT Analysis) of 
the 119 years Chet Samian market, Photharam, Ratchaburi province. The qualitative 
research was applied to this study with the following techniques: secondary data 
collection, focus group interview and in-depth interview. The scope was to study and 
analyze the relevant populations at the 119 years Chet Samian market, Photharam, 
Ratchaburi province from November 2008 to March 2009. Summary by using 
descriptive methods which explain to social, culture, cognition, action, affection and 
satisfaction on the 119 years Chet Samian market. 

The search findings were: The research found that the 119 years Chet Samian 
market, Photharam, Ratchaburi province has possibility to develop cultural tourism. 
The strengths of this old market community were the geographic location, the well 
preservations of the uniques cultural and traditional ways of lives, including its folk and 
contemporary arts. The poor tourism management and lack of development knowledge 

were the main weaknesses in the community. The opportunities of this community were 
information-sharing tourism network and changing trends and growth of domestic 
tourism in Thailand. The threats were limited monetary resources to manage and 
development the community and lack of relevant supports from the government. 
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 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดร้ับความกรุณาจากอาจารย ์
                                        ซ่ึงเป็นอาจารยที์่ปรึกษาไดใ้ห้ความช่วยเหลือและให้ 
ค  าแนะน าที่เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูว้ิจยั รวมทั้ง                                    และ 
                                กรรมการสอบ ที่กรุณาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะ 
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลให้การคน้ควา้อิสระเล่มน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบ 
ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนทุกท่าน 
ที่ให้ความรู้ ให้ค  าแนะน า และประสบการณ์อนัมีค่ายิ่งแก่ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ 

วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ที่ช่วยให้การคน้ควา้อิสระมีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณ 
พี่ๆ เพื่อนๆ และนอ้งๆ สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนทุกคนที่ให้ค  าแนะน าและ 
ก าลงัใจตลอดมา 

 
 ขอขอบพระคุณ ครูนาย มานพ มีจ  ารัส ศิลปินรางวลัศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง 
ร่วมสมยั ประจ าปี 2548 คุณพีรพงษ ์สิงหชาติปรีชากุล ก านนัต าบลเจ็ดเสมียน คุณปู่  คุณยา่ คุณตา 
คุณยาย และชาวชุมชนตลาดเก่า 119 ปีเจ็ดเสมียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออยา่งดียิ่งในการเก็บ 
ขอ้มูลการวิจยั ส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการวิจยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
  
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากการคน้ควา้อิสระเล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณ 
บิดา มารดา ครู อาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน แนะน า ใหก้ารสนบัสนุน และใหก้ าลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา 
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