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51111313: MASTER DE FRANÇAIS POUR LE TOURISME CULTUREL 

MOTS CLÉS : TOURISME, TOURISTE, SATISFACTION, MARCHÉ FLOTTANT,  

   DAMNOEN SADUAK, RATCHABURI, THAÏLANDE.  

 PUTTIPONG VANICH : LE MARCHÉ FLOTTANT ET LES TOURISTES 

OCCIDENTAUX : LE CAS DU MARCHÉ FLOTTANT DAMNOEN SADUAK À 

RATCHABURI. DIRECTEURS DU MÉMOIRE : PROF. DR. SODCHUEN 

CHAIPRASATHNA, DR. FRÉDÉRIC CARRAL ET PROF. DR. JEAN-MARCEL 

PAQUETTE, 102PP. 

 Notre travail cherche à évaluer la satisfaction des touristes occidentaux qui ont 

visité le marché flottant Damnoen Saduak. Notre étude s’appuie sur l’observation du site 

sur des questionnaires écrits auprès des touristes et sur des entretiens avec les guides 

professionnels. 

Nous avons fait passer cinquante questionnaires écrits sur le niveau de satisfaction 

des touristes qui viennent avec un guide accompagnateur ou bien en individuel. Ensuite, 

nous avons fait des entretiens avec dix guides thaïs professionnels. 

Nous avons constaté lors de l’analyse que les touristes sont globalement plutôt 

satisfaits de leur visite du marché flottant. Mais, il y a une grande différence entre les 

touristes venus seuls ou venus accompagnés. Les touristes accompagnés sont satisfaits 

sans être enthousiastes. Par contre, les touristes individuels sont le plus souvent insatisfaits. 

Nous pensons que cette insatisfaction est surtout due à l’absence de guide accompagnateur. 

Car celui-ci a un rôle d’explication de l’écart entre la réalité actuelle et ce que promet la 

publicité des brochures promotionnelles. Surtout, les touristes individuels se trouvent 

confrontés au harcèlement commercial ou à tentatives de petites escroqueries de la part des 

vendeurs ou des loueurs de barques. Si rien n’est fait, le marché Damnoen Saduak peut 

donc se perpétuer dans une activité touristique encadrée par les agences et tours opérateurs 

mais il risque de voir se détourner la clientèle individuelle.  
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51111313: สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

คาํสาํคญั: การท่องเท่ียว, นกัท่องเท่ียว, ความพึงพอใจ, ตลาดนํ้า, ดาํเนินสะดวก, ราชบุรี, ประเทศไทย 

พุฒิพงษ ์วานิช: ตลาดนํ้ากบันกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตก: กรณีศึกษา ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก 

จงัหวดัราชบุรี. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : 

ศ.ดร.สดช่ืน ชยัประสาธน์ , DR. FRÉDÉRIC CARRAL และ PROF. DR. JEAN MARCEL 

PAQUETTE, 102 หนา้. 

วทิยานิพนธ์เล่มน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกในมาเท่ียว

ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก โดยการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดใ้หค้วามสาํคญัในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

แจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์มคัคุเทศก ์และการสังเกตการณ์ภายในบริเวณของตลาดนํ้า ดาํเนิน

สะดวก  
ผูว้จิยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามจาํนวน 50 ชุดแก่นกัท่องเท่ียวเพือ่สอบถามเก่ียวกบัระดบั

ความพึงพอใจในการมาเท่ียวตลาดนํ้าดาํเนินสะดวกใน 2 รูปแบบ (มคัคุเทศกพ์ามาและมาเอง) จากนั้น

ผูว้จิยัก็จะทาํการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของมคัคุเทศกเ์ก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  

 การศึกษาในคร้ังน้ี ทาํใหผู้ว้จิยัทราบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนมากมีความพึงพอใจกบัการเท่ียวชม

ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก แต่ยงัมีความรู้สึกท่ีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมากบัมคัคุเทศก์

และกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวดว้ยตวัเอง กลุ่มของนกัท่องเท่ียวท่ีมากบัมัคคุเทศกจ์ะมีความพึงพอใจได้

ง่ายกวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวดว้ยตวัเอง เพราะกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวดว้ยตวัเองไม่มี

มคัคุเทศกค์อยมาใหค้าํอธิบายในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวกบัตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก ความเปล่ียนแปลงในดา้น

ต่างๆของตลาดนํ้า และนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีย ั งตกอยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะถูกเอาเปรียบในเร่ืองของกิจกรรม

ต่างๆภายในตลาดนํ้า จึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไม่ค่อยมีความพึงพอใจกบัการเยีย่มชมตลาดนํ้าดาํเนิน

สะดวก ดงันั้นการเท่ียวชมตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก นกัท่องเท่ียวควรท่ีจะมาเยีย่มชมพร้อมกบัมคัคุเทศก์

เพื่อท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดและไม่เส่ียงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบจากกิจกรรมต่างๆภายใน

ตลาดนํ้า  
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