บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือทําการสํารวจว่าเอกลักษณ์ของไทยทีสามารถนํามาสร้างมูลค่าเพิม
ให้กบั อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทยได้ ซึ งทําการสํารวจจากการสุ่ มตัวอย่างชาวต่างชาติประเทศจํานวน 411
คน ในส่ วนผูโ้ ดยสารขาออก ณ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ จัง หวัด สมุ ท รปราการโดยใชแบบสอบถามเป็ น
เครื องมือในการเก็บข้อมูล แล้วจึงนํามาวิเคราะห์แจกแจงร้อยละและค่าเฉลีย
ผลการวิจยั พบว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศทีน่าสนใจสําหรับการท่องเทียวประเทศหนึ ง แต่ยงั ไม่
โดดเด่นเมือเปรี ยบเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย หรื ออาเซี ยน
นักท่องเทียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ชืนชอบเอกลักษณ์ไทยในระดับปานกลาง ซึ งด้านทีได้รับความ
ชื นชอบได้แ ก่ ภ าพเขี ย นเกี ยวกับ พุ ท ธศาสนา สั ง คม และประเพณี ต่ า ง ๆ งานประติ ม ากรรมรู ป หล่ อ
พระพุทธรู ป ปูนปั น แกะสลัก งานสถาปั ตยกรรมด้านศาสนสถาน พระทีนัง และพระบรมมหาราชวัง รวมถึง
งานประณี ตศิลป์ ประเภทเครื องประดับตกแต่ง งานเกี ยวกับผ้า และงานที มี ลกั ษณะพิเศษ เช่ น เครื องถม
เครื องลงยา เครื องเงิน และเบญจรงค์ สิ งทีประทับใจอืนๆ ได้แก่ ด้านการเคารพบูชา และการปฏิบตั ิตามคํา
สอนของพระพุทธศาสนา การให้ความสําคัญกับศาสนาเกียวกับการเป็ นศูนย์กลางชุ มชน และศูนย์รวมทาง
วัฒนธรรม ความเชื อในเรื องวิญญาณ ประเพณี ต่าง ๆ ทีเป็ นแบบแผนในการดําเนิ นชี วิต ตลอดจนลักษณะ
นิ สัยใจคอของคนไทย ได้แก่ การรักสนุ ก สุ ภาพ อ่อนโยน ยิมแย้ม แจ่มใส ร่ าเริ ง เอือเฟื อเผือแผ่ เคารพผู ้
อาวุโส เชือมันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ในมุมมองของผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ต่างมีความเห็นร่ วมกันว่ามีความเชื อในเอกลักษณ์วฒั นธรรมไทยที
สามารถนํามาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาไปสู่ ธุรกิจทีเรี ยกว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้
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Abstract
The purpose of this research is to survey what Thai characteristic would result in added value assets for
the domestic film industry. Questionnaires were used to collect raw data from 411 samples at the
Suwannaphum International Airport, Departure area, Samutprakran province, Thailand. Tabulation of the
results were achieved by using percentage, mean.
The result showed that Thailand is an interesting country to visit, but it is not outstanding compared with
other countries in Asia and ASEAN.
Foreign travelers impressions of the Thai cultural identity is at agreeable levels. Areas receiving praise
were paintings of Buddhism, social functions and traditions, sculpture, plaster and carving, religious
architectural buildings, palace and grand palace. Also included were fine arts decorative items, fabric as
well as special items such as lacquer ware, silverware and ceramics. Other significant impressions were
the religious rituals of worship of Buddhist precepts and, observation of how religion is a center point to
community, culture, belief in spiritual customs and traditions making it the core of Thai life. Included
these Thai characteristics are a fun loving, gentle, cheerful, lively, generous, giving and sharing, respect
for elders, the showing gratitude and strong respect of nation, religion and, monarchy.
In filmmakers point of view, there is a consensus belief that all that is the Thai cultural identity could be
combined into a creative force and developed into a business called, creative industries.

