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งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบเมืองภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกบัประเทศไทย  และศึกษาอตัลกัษณแ์ละ

องคป์ระกอบทางวฒันธรรมที่เช่ือมโยงกบัการจดัตัง้เมืองภาพยนตร์ ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-method) แบ่งเป็น 3 
ระยะ คือ 1) ศึกษาผ่านเอกสาร ส ารวจพืน้ที่ โดยใชเ้มืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตี  ้สาธารณรฐัอินเดีย เป็นตน้แบบ 2) ร่างรูปแบบ
เมืองภาพยนตรผ์่านการสมัภาษณแ์บบเจาะลึกผูบ้ริหาร จ านวน 20 คน และผูป้ระกอบการธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศ
ไทย จ านวน 40 คน 3) ส ารวจความคิดเห็น จากผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหาร และลกูจา้งในธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย
จ านวน 251 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบเมืองภาพยนตรม์ี  4 ด้านได้แก่ 1) ปัจจัยการด าเนินงาน กล่าวคือ
บุคลากรไทยมีความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานโลกทัง้ในดา้นทางธรรมชาติและวฒันธรรม  มีโรงแรมที่พกัและมีสิ่งอ  านวยความ
สะดวก ภาพยนตรท์ี่สรา้งในประเทศไทยมีตน้ทุนระดบักลาง เทคโนโลยีและอปุกรณถ์่ายท าครบครนัและทนัสมยั อย่างไรก็ดี แหล่ง
เงินทุนที่สนับสนุนภาพยนตรข์องไทยยังมีไม่เพียงพอ  2) ปัจจัยด้านความตอ้งการของตลาด จากการศึกษาพบว่าการถ่ายท า
ภาพยนตรจ์ากต่างประเทศมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ ความคิดเห็นต่อสถานการณอ์ตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยอยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วน
ความคิดเห็นต่อความตอ้งการผลิตภาพยนตรอ์ยู่ในระดบัสงู  3) ปัจจยัอตุสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งและสนบัสนุน พบว่าประเทศไทยมี
สตดูิโอถ่ายภาพยนตรข์นาดใหญ่ที่รองรบัการท างานระดบัสากล และยงัมีธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งมากมาย ความคิดเห็นต่ออตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งกับการถ่ายภาพยนตรอ์ยู่ในระดับสูงมาก  4) ปัจจัยกลยุทธ์องคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขัน พบว่าภาครฐัมีนโยบาย
ส่งเสริมนกัลงทนุในสาขาภาพยนตร  ์และปรบัมาตรฐานภาพยนตรใ์หท้ดัเทียมต่างประเทศ อย่างไรก็ดี อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
ยังขาดการสนับสนุนที่เป็นระบบและต่อเน่ือง ความคิดเห็นต่อภาครฐัในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต ่า  พบว่าเมือง
ภาพยนตรค์วรแสดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทย ทนัสมยั และมีรูปแบบครบวงจร เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดกลาง สถานที่ตัง้
ควรเป็นต่างจงัหวดัที่การเดินทางสะดวก เช่น ปทมุธานี สมทุรปราการ หรอื ชลบรุี พบว่าอตัลกัษณแ์ละองคป์ระกอบทางวฒันธรรม
ที่เช่ือมโยงกบัการจดัตัง้เมืองภาพยนตร ์ความคิดเห็นตอ่ประเด็นนีอ้ยู่ในระดบัสงู 
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This current research investigates the suitable film city models for Thailand and examines the identity 

and cultural elements linked to the establishment of the filming city. This research is mixed-methods research was 
divided into three phases: (1) the documentary and field research at Ramoji Film City, India, as a referral model; (2) 
sketching the Thai movie city models through in-depth interviews with 20 Thai executives and 40 entrepreneurs 
running a filming business; and (3) an opinion survey of 251 entrepreneurs, executives, and employees in the film 
industry in Thailand. The results found that four primary factors supported the formulation of the filming city model: (1) 
operational factors. The Thai personnel is capable, equivalent to the global standards and both natural and cultural 
conditions. There were also accommodations and facilities to support filming operations. In addition, movies made in 
Thailand had a mid-range cost with the modern technology and filming equipment. However, the funding sources to 
support Thai movies are still insufficient; (2) market demand factors and filming from foreign countries tended to 
increase. The opinions on the situation of the Thai film industry were only at a moderate level. While the opinions on 
demand for film production were high; (3) related industrial factors. The results revealed that Thailand has a large 
filming studio supporting international works, and there are many relevant businesses. The opinion of the filmmaking 
industry is very high; (4) the organizational, structural, and competitive factors. It was indicated that the government 
had a policy to promote investors in the film sector and to adjust filming standards to meet an international standards. 
Nevertheless, the Thai film industry still lacks systematic and continuous development. The opinion of the government 
in supporting the industry is low. The results found that the film city should express Thai identity and modernity in a 
comprehensive manner. Therefore, film cities should be medium-sized and situated in other provinces with convenient 
transportation, such as Pathum Thani, Samut Prakan, or Chonburi. In this matter, it was found that the identity and 
cultural elements linked to the establishment of a film city concerning the opinion was high. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ภมูิหลัง 

การเผยแพร่วฒันธรรมไทยผ่านภาพยนตรเ์ป็นสิ่งที่น่าสนใจ ศิลปวฒันธรรมไทยนับว่า
เป็นศิลปะที่ส  าคญัของชาติอย่างหนึ่ง ทัง้ดนตร ีวรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและ
ภาพยนตร ์ที่ประกอบด้วยหลากหลายลักษณะ ได้แก่ ศิลปะการแต่งกาย การแสดง ปูนป้ัน 
ภาพวาด โครงสรา้งบ้านไทย ลายไทย ดนตรีไทย และอื่นๆ ที่หลากหลายรูปแบบ (สมคิด  
หงษ์สวุรรณ, 2553:18) ความงดงามของศิลปวฒันธรรมไทยเป็นมรดกฐานส าคญัของชาติ พบได้
ทั่ วไปทั้งที่ วัด สถานที่ส  าคัญทางศาสนา ชุมชน  เรือนไทย เครื่องจักรสาน เพลงพื ้นบ้าน 
ศิลปะการแสดงแต่ละภาค ชาติพนัธุ ์สิ่งเหลา่นีมี้ความงดงามและมีอตัลกัษณศ์ิลปะไทย (สวุรรรณ 
เครือปาน, 2542, น. 278) ศิลปวฒันธรรมของไทยยงัเป็นท่ีเช่ือมโยงและน าไปใชใ้นฉากการถ่ายท า
ภาพยนตร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตรต์่างประเทศเรื่องเจมส ์บอนส ์ที่เขา้ฉายในภาคใตเ้ม่ือปี 
2517 นอกจากนัน้ยงัมีการถ่ายท าภาพยนตรฮ์อลลีวดูที่วดัพระแกว้ ตลาดตลิ่งชนั ภาคเหนือที่หลายๆ 
แห่ง (นสพ.ผูจ้ดัการ, 2558) ในภาพยนตรจ์ะมีภาพฉากเก่ียวกบัประเทศ จึงนบัว่าเป็นการเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมที่ดีของประเทศนัน้สูผู่ช้มภาพยนตรไ์ด ้อนัมีผลต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่
จริงสามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม (ทรงคณุ จนัทจร และ
คณะ, 2552, น. 31) 

จากสถิติการเขา้มาถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย ปี 2558 ทัง้หมด 724 
เรื่อง สรา้ง รายไดเ้ขา้ประเทศ 3,164.30 ลา้นบาท โดยประเภทภาพยนตรท์ี่เขา้มาถ่ายท ามีทั้ง
ภาพยนตรโ์ฆษณา ภาพยนตรส์ารคดี ภาพยนตรโ์ทรทศัน ์ภาพยนตรเ์รื่องยาว และมิวสิควิดีโอ ซึ่ง
ที่ผ่านมาประเทศไทยมี ศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตภาพยนตรท์ี่ไดร้บัความสนใจในฐานะ
ประเทศที่ผลิตงานคณุภาพสงู ในราคาที่ เหมาะสม (กองกิจการภาพยนตร์, 2559) ส่วนสถิติการ
ถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2564 พบว่า ตัง้แต่ พ.ศ.2559-2562  
มีภาพยนตรต์่างประเทศเขา้มาถ่ายท าประมาณ 710-779 เรื่อง โดยในปี พ.ศ.2562 มีรายไดส้งูสดุ 
สว่นในปี พ.ศ.2563-2564 ภาพยนตรต์่างประเทศมีจ านวนที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 (ดังภาพประกอบ 1) ทั้งนีต้ลาดภาพยนตรข์องไทยมีการส่งออกที่ท  า
รายไดเ้ขา้สู่ประเทศเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากการรบั จา้งท างานแทน (Outsourcing) การบริการ
ถ่ายท า (Production) และการบริการในขัน้ตอนสดุทา้ยซึ่งเป็น การเก็บรายละเอียดของงานหลงั
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การถ่ายท า (Post Production) รวมทั้งบริการการถ่ายท าภาพยนตรต์่าง ประเทศในไทย (Film 
Production Service) โดยประเทศท่ีขออนญุาตเขา้มาถ่ายท าในไทยมากที่สดุ ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่ น 
รองลงมา คือ อินเดีย ประเทศจากยุโรป ฮ่องกง และจีนตามล าดบั ตัวอย่างที่มีช่ือเสียง ที่เขา้มา
ถ่ ายท าในประเทศไทย  อาทิ  Lost in Thailand, The Lady, The Impossible, Teddy Bear, 
Hangover เป็นตน้ (กองกิจการภาพยนตร,์ 2559)  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 สถิติการถา่ยท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย 

ที่มา: ระบบศนูยป์ฏิบตัิการกรมการท่องเที่ยว. (2564) 

ปัจจุบนัรฐับาลมีนโยบายที่จะพฒันาอตุสาหกรรมภาพยนตรใ์หข้ยายฐานการผลิตและ
การตลาดสู่ระดับนานาชาติ  โดยจัดให้อุตสาหกรรมภาพยนตร ์เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมใน
ซุปเปอรค์ลสัเตอร ์(Super Cluster) ในหมวดอุตสาหกรรมดิจิทัล ถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็น
ยุทธศาสตรห์ลักในการสรา้งความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่ งยืน นโยบายดังกล่าวใช้เป็น
เครื่องมือส าคญัในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทัง้ระดบัอาเซียนและระดบันานาชาติ 
(ส  านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , 2558) นอกจากนี ้การพัฒนาผลิตภัณฑห์รือสรา้ง
มูลค่าเพิ่มโดยใช้ฐานคิดทางวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญา ผนวกกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ หรือเรียกว่า เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งกระแสเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์นี ้ได้ขยายตัวเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเชิงสรา้งสรรค์ (Creative 
Industry) ซึ่งอตุสาหกรรมในกลุ่มนีก้็มีความหลากหลายและ “อตุสาหกรรมภาพยนตร”์ เป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องไทยที่มีศกัยภาพสูงสุด และมีโอกาสในการพัฒนาหลายประการ 
เม่ือพิจารณาจากอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรม และศกัยภาพในการขยายตลาดต่างประเทศ 
(เรวดี แกว้มณี, 2559)  
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อีกทั้งคณะกรรมการภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์แห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดท า
ยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละ วีดิทศัน ์ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อใช้
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ของไทยให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการผลิตภาพยนตรแ์ละวีดิทศันข์องเอเชีย (Thailand: The Asia Hub of 
Movie and Digital Content) ยุทธศาสตรฯ์ นีมี้แนวทางพัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น การ
สรา้งศนูยก์ลางการผลิตภาพยนตร ์น าเขา้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั และการพฒันาเมืองภาพยนตรใ์ห้
ไดม้าตรฐานนานาชาติ เช่นเดียวกบัฮอลลีวูด้ ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ที่มีทัง้เมืองภาพยนตรแ์ละ
พืน้ที่ท่องเที่ยวในเมืองภาพยนตร ์เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการต่างประเทศให้มาลงทุนร่วมกับ
ผู้ประกอบการในประเทศมากยิ่งขึ ้น อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ
ผูป้ระกอบการภาพยนตรภ์ายในประเทศไดต้่อไป (ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3, 2560) ผลงานวิจัยของรกัศานต ์วิวัฒน์สินอุดม (2550) ยังพบว่าผูผ้ลิต
ภาพยนต์เห็นว่าความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของไทยสามารถน ามาผสมผสานกับความคิด
สรา้งสรรคเ์พื่อการพฒันาอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยได ้

 เมืองภาพยนตร ์(Film City) กลายเป็นช่องทางเชิงรุกในธุรกิจใหม่ โดยจะน า
รายไดเ้ขา้ประเทศจ านวนมาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ใหข้อ้มูล
เก่ียวกับเมืองภาพยนตร ์(Film City) ว่าเป็นมุมมองการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ผู้ลงทุนต่างสนใจ 
เพราะหวงัจะใหไ้ทยกลายเป็นศูนยก์ลางของเอเชียในดา้นการถ่าย ท าภาพยนตร ์อาทิ กันตนา 
กรุ๊ป ที่สรา้ง “เมืองภาพยนตร”์ ในรูปแบบ “One Town One Stop Service” ซึ่งประกอบด้วย
สถานที่ผลิต ถ่ายท า แล็บพิมพ์ฟิล์ม จนไปถึงโรงเรียนสอนการบันเทิงครบวงจรสมบูรณ ์  
(กองบรรณาธิการ Positioning, 2547) และแม็ทชิ่ง สตดูิโอ ที่สรา้ง “Matching Movie Town” ขึน้ 
ประกอบดว้ย สตูดิโอ อาคารจัดเก็บอุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร ์และอาคารส านักงาน เพื่อ
ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการที่จะถ่ายท าภาพยนตร ์โฆษณา หรือรายการทีวีทัง้ในและต่างประเทศ 
นอกจากนี ้ยังเป็นศูนยร์วมของธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้ง เช่น ผูจ้ัดรายการ ผูผ้ลิตภาพยนตร ์ผูผ้ลิต
โฆษณา และโมเดลลิ่ง เป็นตน้ นายสมบุญ ชีวสทุธานนท ์กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิ
ไมซ ์โซลชูั่น กลา่วว่า “ธุรกิจมีแนวโนม้เติบโตตามอตุสาหกรรมโฆษณาและภาพยนตอ์ย่างต่อเนื่อง 
อีกทัง้ยงัจะเปิดใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนอย่าง Hollywood และเม่ือเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
เสรีอาเซียน (AEC) ก็น่าจะดงึดดูต่างชาติที่จะเขา้มาถ่ายท า” (จีรายทุธ จนัทรงสกลุ, 2556)  

เมืองภาพยนตรใ์นต่างประเทศมีลกัษณะแตกต่างกนัหลากหลายรูปแบบ เม่ือพิจารณา
ตามสถานที่ตัง้ ขนาด และลักษณะการใหบ้ริการ พบว่า  1) แวนดา้ (Wanda) ของสาธารณรฐั
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ประชาชนจีนเป็นอาณาจักรสตดูิโอตัง้ทอดยาวบนชายฝ่ังทะเล พืน้ที่ทัง้หมดแบ่งเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ 
สวนอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์โรงละครและศนูยจ์ดัการแสดง หา้งสรรพสินคา้ว่านต๋า
มอลล์ และสวนสนุกเมืองภาพยนตร ์2) ไพน์วูดสตูดิโอ (Pinewood Studios) ของสหพันธรัฐ
มาเลเซียตัง้อยู่ที่เมือง Dengkil นอกเมืองกวัลาลมัเปอรแ์ต่ใชเ้วลาเดินทางจากสาธารณรฐัสิงคโปร์
เพียง 45 นาที มีสตูดิโอหลายขนาดและใหบ้ริการสถานที่ในการถ่ายท า อุปกรณ์ บุคลากร ป่า
จ าลอง ทะเลสาบ โรงแรม สถานที่จดัการประชมุ และรา้นคา้ 3) ฮอลลย์ู (hallyu) ของสาธารณรฐั
เกาหลีใตเ้ป็นแหล่งรวมธุรกิจ 5 ประเภทไวด้ว้ยกนั คือ Broadcasting ภาพยนตร ์เกม ซอฟตแ์วร ์
และ IT และ 4) ราโมจิฟิลม์ซิตี ้(Romoji film city) ของสาธารณรฐัอินเดีย ให้บริการ 2 กลุ่มทั้ง
นกัท่องเที่ยว/ผูเ้ยี่ยมชม โดยจดัเป็นโปรแกรมทวัรห์ลากหลายรูปแบบ และผูผ้ลิตภาพยนตร ์โดยมี
สิ่งอ านวยความสะดวกทกุขัน้ตอน เมืองภาพยนตรท์ี่ผูว้ิจยัเลือกเป็นตน้แบบส าหรบัเมืองภาพยนตร์
ของประเทศไทย คือ ราโมจิฟิลมซ์ิตีข้องสาธารณรฐัอินเดีย ซึ่งเหตผุลในการเลือกเมืองภาพยนตร์
แห่งนีเ้ป็นตน้แบบจะกลา่วถึงถดัไป 

เมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลมซ์ิตี ้(Ramoji Film City) เป็นคอมเพล็กซส์ตูดิโอครบวงจรที่
ใหญ่ที่สดุในโลก มีจ านวนผูเ้ขา้ชม 1.5 ลา้นคนต่อปี ประสบความส าเรจ็ในการสรา้งการรบัรูไ้ปทั่ว
โลก ราโมจิฟิลม์ซิตีต้ั้งอยู่ในเมืองไฮเดอราบัด (Hyderabad) ประเทศอินเดีย บนพืน้ที่มากกว่า 
2,000 เอเคอร ์เปิดใชง้านในปี ค.ศ. 1996 สรา้งขึน้เพื่อรองรบัอตุสาหกรรมภาพยนตรอ์ินเดีย หรือ
บอลลีวูด้ (Bollywood) ถือเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกส าหรบัผูผ้ลิตภาพยนตรมี์สถานที่มากกว่า 
500 แห่งและสามารถรองรบัภาพยนตรต์่างประเทศได ้20 เรื่องพรอ้มกัน และ 40 เรื่องส าหรบั 
การสรา้งภาพยนตรอ์ินเดีย การถ่ายท าภาพยนตรท์ี่นี่ใชง้บประมาณไม่มากเม่ือเทียบกับที่อื่น จึง
ดึงดูดผูส้รา้งภาพยนตรจ์ากบริษัทสื่อขา้มชาติไดห้ลายแห่ง เมืองภาพยนตรแ์ห่งนีมี้ความพรอ้ม
ทางด้านเทคโนโลยี ห้องสตูดิโอ 40 ชั้น อุปกรณ์ครบครนั มีแผนกออกแบบและก่อสรา้งฉาก 
อปุกรณฝ่์ายผลิต ตดัต่อ พากยเ์สียง และอปุกรณบ์ันทึกเสียง ภาพยนตรอ์ินเดีย 3,000 เรื่อง และ
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด 6 เรื่องได้ใช้บริการถ่ายท าที่ ราโมจิฟิลม์ซิตี ้ สถานที่แห่งนี ้ยังรองรับ  
การท่องเที่ยว ไมซ ์(MICE) งานแต่งงาน และงานเฉลิมฉลอง (Elias & Rohit, 2019; Singh & 
House, 2010) ดว้ยความพรอ้มทัง้พืน้ที่ตัง้ ทรพัยากรทางธรรมชาติโดยรอบ ทีมงานบคุลากร และ
การสนับสนุนจากภาครฐั งานวิจัยครัง้นีจ้ึงเลือกเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตีเ้ป็นตน้แบบใน
การศกึษา 

นอกจากนีมี้กลุม่นกัลงทนุจากสหรฐัอเมรกิา เคยมีแผนการสรา้งมฟูวี่ทาวนข์นาดใหญ่ใน
ประเทศไทย ในช่ือ “Studios International” เพื่อหวังผลักดันใหป้ระเทศไทยกลายเป็นฮอลลีวูด้
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ของเอเชียรายต่อไป ซึ่งภายในโครงการรองรับทั้งการถ่ายท าภาพยนตรแ์ละแอนิเมชั่น ซึ่ง
ประกอบดว้ย 2 พืน้ที่ ไดแ้ก่ 1) ถ่ายภาพยนตร ์และ 2) ส าหรบัอปุกรณต์ดัต่อ นอกจากนี ้ยงัมีพืน้ที่
ส  าหรับการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่ มี ช่ือเสียงระดับโลก คือ 
“University of Southern California” เพื่อเป็นแหล่งความรู ้และดึงดูดนักศึกษาจากต่างประเทศ
ใหเ้ขา้มาในประเทศไทยมากยิ่งขึน้ (กองบรรณาธิการ Positioning, 2547) 

จากการที่ประเทศไทยมีความพร้อม และศักยภาพในการสร้างเมืองภาพยนตร์  
(Film City) ไม่วา่จะเป็นดา้นแหลง่เงนิทนุ มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถดา้นการสรา้งสรรค ์มี
ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และ เป็นที่ต้องการของต่างประเทศ รวมทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน  
การด าเนินการ ดา้นนโยบายของรฐันัน้ก็ใหก้าร สนบัสนนุอย่างดี (รกัศานต ์วิวฒัน์สินอดุม, 2542) 
อีกทั้งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านโครงสรา้ง พื ้นฐานที่  เพียบพรอ้ม มีศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย งดงาม ทรงคณุค่า เช่นทอ้งทะเลชายฝ่ังอนัดามนั ภเูขาและป่าไมบ้รเิวณเขาใหญ่และ
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันสวยงานอีกหลายแห่งซึ่งเป็นตน้ทุนส าคัญใน 
การสรา้งสรรคง์าน และยงัมีโอกาสจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่
จะมีการเปิดตลาดเสรีทาง ดา้นการคา้และบริการดา้นบนัเทิงมากขึน้ จากการตระหนักถึงความ
จ าเป็น และความส าคญัในการขยายตวั ของอตุสาหกรรมภาพยนตรท์ี่ก  าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต  

การที่ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงาม แต่ยังไม่มีการถูกน ามาใช้
อย่างเป็นทางการ เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรใ์นลกัษณะของเมืองภาพยนตร ์
จึงชีไ้ด้ว่าสินทรพัยท์างธรรมชาติที่มีมากมายสามารถน ามาสรา้งมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในด้านการ
สง่เสรมิเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตรพ์รอ้มไปกบัการสง่เสรมิใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวทัง้นกัท่องเที่ยว
ชาวไทยและนกัท่องเที่ยวต่างประเทศจะก่อใหเ้กิดมลูค่ามหาศาลทางธุรกิจ ทัง้การมีงานท า และ
การเผยแพรว่ฒันธรรมประเพณีของไทยสูช่าวโลกเพิ่มขึน้จากที่มีการปรากฏในปัจจบุนั ที่ส  าคญัยิ่ง
การถ่ายท าภาพยนตรท์ี่เป็นอยู่เกิดจากการพิจารณาถึงคณุค่าและศิลปวฒันธรรมของกองถ่ายเอง
ทัง้ผูส้รา้งภาพยนตรช์าวไทยและต่างประเทศซึ่งท าใหมี้กองถ่ายเดินทางไปถ่ายท ายงัสถานที่ต่างๆ  
ตามอัธยาศัยอย่างไรก็ตามหากมีการจัดสรา้งเมืองภาพยนตรข์ึน้ ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่
สามารถจ าลองหรือพัฒนาให้มารวมกันภายในที่เดียวจะก่อให้เกิดความสะดวก ทั้งกองถ่าย 
คนท างานและลูกจา้งหรือพนักงานที่จะสามารถด าเนินการไดจ้ะเป็นประโยชน์ในดา้นการลด
ตน้ทุนกองถ่าย ขณะเดียวกันจะเป็นประโยชนใ์นการประหยัดเวลาของกองถ่ายและของดารา
นกัแสดงที่ส  าคญัที่มกัจะพบขอ้จ ากดัในการบริหารเวลา หากไม่มีการสรา้งเมืองภาพยนตรข์ึน้มา
สถานที่ที่ตอ้งใชถ้่ายท าจะตอ้งเดินทางเตรด็เตรท่ั่วไปตามความสวยงามทัง้ๆที่กองถ่ายหรือ เมือง
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ภาพยนตรส์ามารถรงัสรรคฉ์ากและหรอืตกแตง่ปรบัปรุงสรา้งธรรมชาติท่ีคลา้ยเสมือนกบัที่มีอยู่จรงิ
ในธรรมชาติได ้ดงันัน้จึงพิจารณาว่าการมีโรงถ่ายภาพยนตรม์าตรฐานพรอ้มไปกบัการส่งเสริมให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าการศกึษาวิจยั หากไม่ด าเนินการวิจยัจะท า
ใหป้ระเทศไทยเสียโอกาสในดา้นการแข่งขนัและขีดความสามารถที่จะแข่งขนัในดา้นการส่งเสริม
การถ่ายท าภาพยนตรต์ามแผนของรฐับาล ขณะเดียวกันยุทธศาสตรเ์ก่ียวกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ก้าวหน้าตามที่วางแผนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ปัจจบุนัได ้ผูว้ิจยัพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความจ าเป็นที่ตอ้งด าเนินการศึกษาเรื่องนีอ้ย่างเป็นระบบ
ภายใตก้ระบวนการวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบเมือง ภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกับ
ความตอ้งการของตลาด และที่ส  าคญัเหมาะสมกบัประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถแข่งขนัในระดบั
สากลไดอ้ย่างทดัเทียม โดยในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมุ่งเนน้การวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ช่ือมโยง กบั
กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร ์ซึ่งไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โลจิสติกส ์สถาบนัการเงิน เป็นตน้ นอกจากนีแ้ลว้นัน้
ในการศึกษาเพื่อให้ไดม้าซึ่งชุดดข้อมุลในการจัดท าเมืองภาพยนตรแ์ลว้นั้น อันจะน าไปสู่แรง
ขบัเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมสรา้งสรรคเ์พื่อส่งออกวฒันธรรมไทย ในรูปของสื่อภาพยนตรแ์ละ
ดิจิทัล เนื่องจากทางสงัคมศาสตรถื์อว่าภาพยนตรเ์ป็นเอกสารทางสงัคมชนิดหนึ่ง ซึ่งมีพลงัทาง
สงัคมมากมายเขา้มาเก่ียวขอ้ง นบัตัง้แต่สมัพนัธภาพกบัชนชัน้ และความรูส้ึกของบุคคลมีผลต่อ
รูปลกัษณข์องภาพยนตร ์ดงันัน้ ภาพยนตรจ์ึงเป็นสื่อที่สมบูรณท์างวฒันธรรมเป็นอย่างยิ่ง (บุญ
รกัษ ์บญุญะเขตมาลา, 2542) 

ดงันัน้การวิจัยครัง้นี ้พิจารณาว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งที่จะด าเนินการศึกษาในเรื่องนี ้
พรอ้มกบั พิจารณาวา่มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะตอ้งท าการรวบรวมขอ้มลูจากทกุภาคสว่น อาทิ 
ผูป้ระกอบการธุรกิจ การถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย เจา้ของกิจการ ลูกจา้ง และพนักงาน  
อีกทัง้ รวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้ง อาทิ กระทรวงวฒันธรรม กรมการท่องเที่ยว 
ส านักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมอุทยานแห่งชาติ กรมศิลปากร กองกิจการ
ภาพยนตร ์เป็นตน้ เพื่อไดข้อ้มลูครบทุกดา้นทกุมิติมาเป็นแนวทางในการสรา้งเมืองภาพยนตรข์อง
ประเทศไทย โดยใชเ้มืองภาพยนตรข์องสาธารณรฐัอินเดียมาเป็นตน้แบบ และมีความเช่ือว่า
ทรพัยากรธรรมชาติ วฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณีของไทยสามารถน ามาจดัพืน้ที่ในลกัษณะนิคม
หรือเขตอุตสาหกรรมภาพยนตรห์รือเมืองภาพยนตรไ์ด้ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
อตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง เมืองภาพยนตรค์วรตัง้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลและภเูขา ซึ่งสามารถใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าในฉากของภาพยนตรไ์ด ้และควรตัง้อยู่แหล่ง
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ที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครนั โรงแรม ที่พกั รา้นอาหาร และการเดินทางสะดวก เพื่อสามารถ
รองรบัทีมงานมืออาชีพจากต่างประเทศได ้แนวทางการสรา้งเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยนี ้
พัฒนาใหเ้กิดขึน้ไดจ้ริง อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมสรา้งสรรคเ์พื่อส่งออก
วฒันธรรมไทยในอนาคตได ้

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบเมืองภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกับประเทศไทย  โดยมุ่งเนน้การรองรบั
ผูผ้ลิต/ถ่ายท าภาพยนตรท์ัง้ในและตา่งประเทศ 

2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และองคป์ระกอบทางวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกับการจัดตัง้เมือง
ภาพยนตร ์อนัเป็นแหลง่เผยแพรอ่ตัลกัษณท์างวฒันธรรมไทยใหป้รากฏสูส่ายตาชาวต่างชาติ 

  
ความส าคัญของการวิจัย 

ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัจากงานวจิยัเรื่อง “รูปแบบกิจการนิคมอตุสาหกรรมภาพยนตร์
เพื่อการแข่งขนัในระดบัสากล: การวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกบักลุม่อตุสาหกรรมคลสัเตอร์
และกลไกเพ่ือการอนรุกัษศ์ิลปวฒันธรรมไทย” ผูว้ิจยัคาดหวงัจะเป็นประโยชนใ์นดา้นต่างๆ ดงันี ้

3.1. ทราบถึงรูปแบบกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร ์หรือเมือง
ภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกบัประเทศไทย เพื่อรองรบัการถ่ายท าภาพยนตรท์ัง้ในและต่างประเทศ และ
เกิดการแลกเปลี่ยนและพฒันาบคุลากร ความรู ้และเทคโนโลยีการท าภาพยนตรร์ะหวา่งกนั 

3.2.ทราบถึงแนวทางยุทธวิธีในการวางแผนจัดตั้งและพัฒนาเมืองภาพยนตรท์ี่
เช่ือมโยงกบักลุม่อตุสาหกรรมคลสัเตอร ์โดยขอ้คน้พบนีจ้ะเป็นประโยชนก์บัหน่วยงานและองคก์าร
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อกระตุน้ระบบเศรษฐกิจในอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละอตุสาหกรรมเก่ียวเนื่อง เช่น 
ท่องเที่ยว รา้นอาหาร และธุรกิจขนสง่ 

3.3. ได้ชุดข้อมูลที่สะท้อนถึงสภาพการณ์จริง และทราบถึงขีดความสามารถ 
ศกัยภาพ ความพรอ้มของประเทศไทยในการจดัตัง้เมืองภาพยนตรท์ี่สามารถน าเสนอตอ่หน่วยงาน
และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง เพื่อสรา้งมาตรฐานและพัฒนาทีมงาน/บุคลากรของไทยในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร ์

3.4. ไดแ้นวทางในการสง่เสรมิภาคอตุสาหกรรมสรา้งสรรคเ์พื่อสง่ออกวฒันธรรมไทย 
ไดแ้ก่  การผลิตและสง่ออกของสื่อภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั เพื่อสง่เสรมิและเผยแพรอ่ตัลกัษณท์าง
วฒันธรรมไทยผ่านภาพยนตรท์ัง้ในและตา่งประเทศ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาและใหน้ า้หนกัไปที่การศึกษารูปแบบเมืองภาพยนตรท์ี่เหมาะสม
กับประเทศไทย พรอ้มทั้งน าเสนอแนวทางการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยในเมือง
ภาพยนตรด์ังกล่าว การศึกษาครัง้นี ้มุ่งเนน้ไปที่อุตสาหกรรมภาพยนตรเ์ท่านัน้ ไม่ไดศ้ึกษาผลที่
เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวหรืออตุสาหกรรมอื่น ดงันัน้ ผูใ้หข้อ้มลูจึงเป็นกลุม่ผูท้  างาน
ภาพยนตรแ์ละผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง ขอบเขตในการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้

1.ขอบเขตดา้นสถานที่ที่ลงส ารวจภาคสนามในงานวิจยัระยะที่ 1 
รูปแบบเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตีข้องสาธารณรฐัอินเดีย  
2. ขอบเขตดา้นบคุคลผูใ้หข้อ้มลูในการสมัภาษณใ์นงานวิจยัระยะที่ 2 และ 3  

2.1 กลุม่ธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย แบง่เป็น 2 กลุม่  
2.1.1 กลุม่เจา้ของธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร ์
2.1.2 กลุม่ลกูจา้ง อาทิ ช่างกลอ้ง ช่างไฟ ผูจ้ดัการกองถ่าย เป็นตน้  

2.2 กลุม่ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
2.2.1 กลุม่ผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้รหิารในองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรใ์น

ประเทศไทย  
2.2.2 กลุ่มผู้ท  าหน้าที่ก  าหนดนโยบาย ดูแลการบริหาร วางแผนงานของธุรกิจที่

เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
2.3 กลุ่มบุคลากรที่ มีประสบการณ์ในการท างานกับกองถ่ายต่างประเทศ และ

บคุลากรท่ีเคยมีประสบการณไ์ปถ่ายท าที่เมืองภาพยนตรท์ี่ต่างประเทศ 
2.4 กลุม่บคุลากรท่ีท างานอยู่ในหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.4.1 ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารในหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง  
2.4.2 มีประสบการณใ์นการควบคุมหรือก ากบัดหูรือประสานงานธุรกิจการถ่ายท า

ภาพยนตร ์
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีไ้ดก้  าหนดแผนภาพที่แสดงใหเ้ห็นถึงการเชื่อมกนัระหว่างความประสงค์
ของผูป้ระกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร ์สถานการณ์การแข่งขันของผูผ้ลิต
ภาพยนตรใ์นระดบัสากล และศกัยภาพและความพรอ้มดา้นศิลปวฒันธรรมไทยรวมถึงพืน้ที่และ
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการถ่ายภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย รวมทัง้ปัจจัยภายในและ
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ภายนอกตา่งๆ ที่สง่ผลตอ่รูปแบบกิจการนิคมอตุสาหกรรมภาพยนตรเ์พื่อการแข่งขนัในระดบัสากล 
ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
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ส าหรบัการวิจัยครัง้นีค้ือระบบของความคิดที่เช่ือว่าเมืองภาพยนตรช์่วยกระตุน้ระบบ
เศรษฐกิจอื่นที่ เก่ียวข้อง เช่น การท่องเที่ยว และเช่ือว่าทรัพยากรธรรมชาติ ท าเล ที่ตั้งต่างๆ 
วฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณีของไทยสามารถน ามาจดัพืน้ที่ในลกัษณะนิคมหรือเขตอตุสาหกรรม
ภาพยนตรห์รอืเมืองภาพยนตรไ์ด ้ตวัอย่างเช่น ความโดดเด่นของทะเลอนัดามนับางพืน้ท่ีในจงัหวดั
กระบี่ พงังาและภเูก็ตจะสามารถพฒันาเป็นเมืองภาพยนตรแ์ละแหลง่ท่องเที่ยวได ้เหตผุลส าคญัที่
กล่าวถึงพืน้ที่ที่มีภูเขา ทะเล ป่าไม ้วิถีชีวิตพืน้เมืองทัง้นีเ้พราะว่าในเมืองภาพยนตรจ์ะตอ้งมีการ
ถ่ายท าหลากหลายฉากทั้งฉากที่เป็นเมือง ฉากที่เป็นชนบทหรือเมืองในอนาคตที่มีเทคโนโลยี
ทนัสมยั ดงันัน้ในการจดัสรา้งเมืองภาพยนตรห์รือนิคมภาพยนตรจ์งึมีความจ าเป็นตอ้งมีท าเลที่ตัง้
ค รบตาม เนื ้อห าของภาพยนตร์ในทุ กมิ ติ  เห ตุผลส าคัญ ที่ ไม่ เลื อกภาค เหนื อ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพราะพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบหรือภูเขาขาดทะเลและบึง
ใหญ่ เวน้แต่ภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ประกอบดว้ยชายฝ่ังชลบุรี  ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม กรอบในการวางแนวทางการสรา้งเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยพิจารณาใน  5 
ประเด็นไดแ้ก่ 1) ความพรอ้มสาธารณนปูโภค (น า้ประปา ไฟฟ้า ถนน การเดินทาง) 2) ความพรอ้ม
ดา้นบุคลากร/ทีมงานภาพยนตร ์3) ความพรอ้มของธุรกิจเก่ียวเนื่อง เช่น การท่องเที่ยว โลจิสติก 
(เช่น โรงแรม 5 ดาว และภตัตาคาร) 4) ทรพัยากรธรรมชาติ (ฉากถ่ายท า) และ 5) นโยบายภาครฐั
สนบัสนนุ (พืน้ที่ปกครองพิเศษ)  และเนื่องจากการวิจยันีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมที่จะเริ่มตน้ดว้ยการ
วิจยัเชิงคณุภาพตามดว้ยการวิจยัในเชิงปรมิาณ เหตผุลส าคญัท่ีใชก้ารวิจยัแบบผสมจะขอกลา่วถึง
ในวิธีการด าเนินการวิจยัในบทที่ 3 ตอ่ไป 
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นิยามศัพท ์

เมืองภาพยนตร ์(Film City) หมายถึง สถานที่ถ่ายท าภาพยนตรใ์นต่างประเทศแบบ
ครบวงจร ทัง้สถานที่การถ่ายท า และกิจการผลิตและบรกิารการถ่ายท าภาพยนตรท์ี่เก่ียวขอ้ง 

รูปแบบเมืองภาพยนตร์ หมายถึง รายละเอียดเก่ียวกับเมืองภาพยนตรท์ั้งในดา้น
สถานที่/จงัหวดัที่เหมาะสมจดัตัง้เมืองภาพยนตร ์ขนาดเมืองภาพยนตร์และรูปแบบการลงทนุ การ
ใหบ้รกิารแก่ผูผ้ลิตภาพยนตรแ์ละนกัท่องเที่ยว ดา้นอตัลกัษณท์างวฒันธรรมไทยที่เหมาะสม 

อัตลักษณท์างวัฒนธรรมไทย หมายถึง ผลรวมของลกัษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็น
ไทยที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา ดนตรี กีฬา วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาไทย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและประเพณีที่มีการสืบทอดปฏิบตัิและมีการยอมรบัใน
ระดบับคุคลและสงัคม 

องคป์ระกอบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย หมายถึง มิติที่เป็นส่วนประกอบของ
ลกัษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นไทย ยดึตามกรอบดีเอ็นเอทางวฒันธรรม 5 F ไดแ้ก่ ความสนกุ 
(Fun) ความยืดหยุ่น (Flexible) ความเป็นมิตร (Friendly) ความมีรสชาติ (Flavoring) และการ
เต็มที่กับชีวิต (Fulfilling) โดยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยเหล่านีแ้สดงผ่านศิลปะ วิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ ประเพณีไทย อาหารไทยและขนมไทย และภมูิปัญญาไทย อตัลกัษณท์างวฒันธรรม
ของไทยที่โดดเด่นและมีความเหมาะสมในการน ามาสอดแทรกกับรูปแบบเมืองภาพยนตรใ์น
ประเทศไทย 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดท้บทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษาท าความเขา้ใจและวิเคราะห ์โดยมีแนวคิดดงันี ้

1. แนวคิดเก่ียวกับความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage) และ
ภมูิทศันท์างวฒันธรรม (Cultural landscape) 

2. แนวคิดเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทยและอตัลกัษณไ์ทย 
3. แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจภาพยนตรแ์ละการตลาดภาพยนตร ์ 
4. แนวคิดเก่ียวกับภาพยนตรก์ับแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงสรา้งสรรค์ (Creative 

Industry) 
5. แบบจ าลองเพชรแห่งพลวตัร (Dynamic Diamond Model) 
6. แนวคิดเก่ียวกบัเมืองภาพยนตร ์
7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

1.แนวคิดเกีย่วกับความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage) และ

ภมูิทศันท์างวัฒนธรรม (Cultural landscape) 

1.1 ความหมายและความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage)  
และภมูิทศันท์างวฒันธรรม (Cultural landscape) 

ในอดีต การอนรุกัษ์มุ่งความสนใจใหก้บังานศิลปะหรือโบราณสถานที่มีความส าคญั 
ซึ่งเป็นการอนุรกัษ์อาคารและวัตถุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หลงัจากปี ค.ศ.1950 คนเริ่มรูว้่าชีวิต
สมัพนัธก์ับทัง้สิ่งแวดลอ้มและวฒันธรรม และความสมัพนัธท์ัง้วตัถุและจิตใจ แนวคิดเรื่องมรดก
ทางวัฒนธรรม (cultural heritage) จึงเกิดขึน้ เอกลักษณ์ของแต่ละพื ้นที่  เช่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม และย่านชุมชน รวมทั้งองค์ประกอบด้านศิลปะ ประเพณี และ
วฒันธรรม ลว้นหลอ่หลอมใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทัง้สิน้ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความชดัเจนจึง
ใหค้  าจ ากดัระหวา่ง Cultural heritage และ Cultural landscape ขึน้ดงันี ้

1.1.1 มรดกทางวฒันธรรม (Cultural heritage) 
Feilden and Jokileht  (1998:11 อ้างถึงใน วิวรณ์ สีหนาท , 2546) และ

องคก์ารวิทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO) (อา้งถึงใน ณวรรธน ์สายเชือ้, 

 



 14 

 
 

2541) ไดใ้หค้วามหมายค าว่า มรดกทางวัฒนธรรมไวใ้กลเ้คียงกัน คือ สิ่งแวดลอ้ม ระบบนิเทศ 
เครื่องหมายแสดงกิจกรรม และความส าเร็จของมนุษยท์ัง้หมดที่ถูกสรา้งสรรคข์ึน้โดยคนในอดีต  
ทั้งที่ เป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือรูปธรรม เช่น โบราณสถาน อาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสรา้ง 
ศิลปกรรม และสิ่งที่จับตอ้งไม่ไดห้รือนามธรรม เช่น  ภาษา ศีลธรรม จริยธรรม สุนทรียศาสตร ์
อาหารการกิน การแต่งกาย ศาสนา และความเช่ือ  

มติที่ประชุมว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติของ
โลก ขององค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ   (UNESCO) เม่ือวันที่  
16 พฤศจิกายน ปี 2515 ยังได้ให้ค าจ ากัดความในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural 
Heritage) และมรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) ไวด้งันี ้

1.1.1.1 มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) แบ่งเป็น 3 กลุม่  
1) อนุส รณ์  (Monuments) ได้แก่  ผลงานทางสถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรม สว่นประกอบหรือโครงสรา้งทางโบราณคดี อนัมีคณุค่าทางประวตัิศาสตร ์
ศิลปะ หรอืวิทยาศาสตร ์ 

2) กลุ่มอาคาร (Groups of building) ได้แก่ กลุ่มอาคารที่แยกกัน
หรือต่อเนื่องกนัโดยลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ความรว่มลกัษณะ หรือต่อเนื่องกนัเพราะที่ตัง้ซึ่ง
เหมาะสมในภมูิทศัน ์

3) สถานที่ (Sites) ไดแ้ก่ ผลงานที่ไม่ใช่อาคาร แต่เป็นผลงานของ
มนุษย์ หรือผลงานที่ เกิดขึ ้นผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ อันมีคุณค่าทาง
ประวตัิศาสตร ์สนุทรียภาพ ชาติพนัธุว์ิทยา หรอืมานษุยวิทยา  

1.1.1.2 มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) หมายถึง ลกัษณะทาง
ธรรมชาติ ภูมิสัณฐานทางกายภาพ สถานที่ หรือพืน้ที่ที่ธรรมชาติก าหนด อันมีคุณค่าทางการ
อนรุกัษ ์ความงาม สนุทรียศาสตร ์และทางวิทยาศาสตร ์ 

1.1.2 ภมูิทศันท์างวฒันธรรม (Cultural landscape) 
Feilden และ Jokilehto  (1998:8 อา้งถึงใน วิวรณ ์สีหนาท, 2546) กล่าวถึง 

ภูมิทัศนท์างวฒันธรรมว่า เป็นงานหรือกิจกรรมของมนุษยท์ี่เกิดจากการหลอมรวมระหว่างสิ่งที่
เกิดขึน้เองธรรมชาติและผลงานของมนุษย ์องคป์ระกอบเหล่านี ้มีความส าคญัซึ่งกันและกันและ
สมัพนัธก์นัทัง้หมด ไม่ควรละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ไม่เพียงพิจารณาแต่งานสถาปัตยกรรม แต่ควร
รวมเอาคณุค่าของมนษุยท์ี่เช่ือมโยงกบับรบิทไวด้ว้ย  
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Cultural Heritage Division of UNESCO ได้ก าหนดลักษณะของภูมิทัศน์
ทางวฒันธรรมที่สามารถเสนอช่ือเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม มีดงันี ้

1. เป็นการออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape Design) ที่สร้างขึ ้นโดย
เจตนาของมนษุย ์เช่น สวนสาธารณะ  

2. เป็นภูมิทัศน์ (Landscape) ที่ เกิดขึน้ทางสังคม เศรษฐกิจ หรือแรง
ศรทัธาทางศาสนา  

3. เป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Landscape) จากแรงศรทัธา
ทางศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมกลุม่ หรอืองคป์ระกอบทางธรรมชาติ ที่สมบรูณแ์ละไม่เสื่อมสภาพ 
 
2.แนวคิดเกีย่วกับศิลปวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณไ์ทย 

2.1 ความหมายของศิลปวฒันธรรม 
เม่ือพิจารณาถึง “ศิลปวัฒนธรรม” เป็นการรวมกันของค าว่า “ศิลปะ” และ 

“วฒันธรรม” ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายอยู่หลากหลาย ดงันี ้
ในประมาณปี  1971 Tylor นกัมานษุยวิทยาวฒันธรรม ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า วฒันธรรม คือ 

ผลรวมของสิ่งต่างๆ ที่ประกอบด้วย ความเช่ือ ความรู ้ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี 
พฤติกรรม อุปนิสยั ที่ค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น ซึ่งมนุษย์ไดแ้สดงออกมาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งใน
สงัคม (Tylor,1871) 

ถดัมาปี 1997 มีการชีใ้หเ้ห็นว่า วฒันธรรม ว่าเป็นการสรา้งที่ไดเ้กิดจากการปรบัตวั
ต่อสภาพแวดลอ้มของมนษุยใ์นช่วงเวลาเดียวกนั สว่นคนจะมองในลกัษณะใดและจะปรบัตวัไปใน
ทิศทางใด ขึน้อยู่กบัการอบรมปลกูฝ่ังเก่ียวกบัวฒันธรรมมา (Charles F. Keyes, 1977)  

ส าหรบัสังคมไทยนั้น (อมรา พงศาพิชญ์ 2547) อธิบายว่า วัฒนธรรม คือ สังคม
มนษุยท์ี่อยู่รว่มกนัอย่างเป็นระบบ และไม่ไดเ้กิดขึน้เองตามระบบธรรมชาติ 

และที่ น่ าสน ใจ เป็ นยิ่ ง เม่ื อป ระมาณ ปี   2551 มี การกล่ าวว่ า  วัฒ นธรรม  
หมายถึง ทุกสิ่งอย่างที่มนุษย์ได้สรา้งขึน้ในสังคม และเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  
(สมุานิการ ์จนัทรบ์รรเจิด, 2551)  

จากขา้งตน้อธิบายไดว้่า วฒันธรรมเป็นสิ่งสรา้งสรรคแ์ละภูมิปัญญาที่มนุษยส์ะสม
ขึน้ และสืบทอดต่อๆ กันมา โดยเป็นวิถีความเป็นอยู่ ค่านิยม คุณค่าทางจิตใจ ลักษณะนิสัย 
ความคิดและสติปัญญาที่ปฏิบัติและแสดงออกมา และรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ด้วยกัน และการปฏิบัติของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยวัฒนธรรมแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
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1) วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมจับตอ้งไดห้รือสิ่งที่มนุษยค์ิดคน้สรา้งขึน้มา เพื่อการด ารงชีวิต เช่น 
รูปแบบบา้นเรือน 2)วฒันธรรมเป็นนามธรรมไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น ภาษา กฎหมาย ประเพณี 
ฯลฯ 

สว่น ค าว่า ศิลปะ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายแตกต่างกนัออกไป ซึ่งแลว้แต่วา่บคุคลนัน้จะ
มองศิลปะในแง่มมุใด ดงันี ้

(Harold H, 1998) ได้ให้ความหมายว่า ศิลปะเกิดจากรวบรวมทฤษฎีศิลปะ 
(Theories of art) 7 ลักษณะไดแ้ก่ การเลียนแบบ ความพึงพอใจ การเล่น ประสบการณ์การสื่อสาร 
อนัตรเพทนาการ และการแสดงออก 

(John Dewey 1997) มองว่า ศิลปะคือลกัษณะที่แทรกอยู่ในประสบการณ ์ที่จะพบ
ไดใ้นลกัษณะสนุทรียภาพที่มีอยู่ตามประสบการณท์ั่วไป 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ศิลปะ หมายถึง ฝีมือทางการช่าง 
การท าใหว้ิจิตรศิลป์ การแสดงออกทางอารมณ ์ใหผู้ช้มรูส้กึสะเทือนใจผ่านการเห็นหรือสมัผสัดว้ยสื่อ
ต่างๆ เช่น เสียง เสน้ สี ผิว รูปทรง เป็นตน้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, น.1101)  

จึงสรุปไดว้่า “ศิลปวฒันธรรม” หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการสรา้งสรรคท์างศิลปะ
อย่างมีสีสนัและทางภูมิปัญญาจากทุกแขนง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีการสรา้งสรรคเ์พิ่มเติมจากธรรมชาติ อาจ
อยู่ในรูปของนามธรรมและรูปธรรมก็ได้ ทั้งวัฒนธรรมที่ เป็นกลางและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้มี  
การสืบทอดจากรุน่หนึ่งไปสูอ่ีกรุน่หนึ่ง ทัง้นีจ้ะแสดงออกถึงความเจรญิงดงามและความมีศีลธรรมอนัดี
ของมนษุย ์ที่ก่อใหเ้กิดความรูส้ึกที่ดีต่อจิตใจ รวมถึงเป็นวิถีชีวิตหรือสิ่งที่คนในสงัคมรว่มกนัสรา้งขึน้
และมีการสื่อความหมายในสงัคมนัน้ๆ โดยศิลปะจะเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมที่ท  าใหมี้ชีวิตชีวาไม่
น่าเบื่อหน่าย 

2.2 ประเภทของศิลปวฒันธรรม 
โดยทั่วไปแลว้วฒันธรรมออกแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สพุตัรา สภุาพ (2518)  

1. วฒันธรรมที่เป็นวตัถ ุ(Material Culture) ซึ่งไดแ้ก่สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆ 
ที่มนุษยค์ิดคน้ผลิตขึน้มา เช่น สิ่งก่อสรา้ง อาคารบา้นเรือน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เป็นตน้ 

2.วฒันธรรมที่ไม่ใช่วตัถุ (Non – material Culture) หมายถึง สิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่
สามารถมองเห็นได ้เช่น แนวคิด อุดมการณ์ ค่านิยม ลัทธิ ความเช่ือทางศาสนา ประเพณี วิถีการ
ด าเนินชีวิต ภาษา การเมือง และกฎหมาย เป็นตน้ 
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การแบ่งประเภทของวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภท ดงักล่าวขา้งตน้ นกัสงัคมวิทยา
บางท่านเห็นวา่ แนวคิดที่เก่ียวกบัวฒันธรรมที่ไม่ใช่วตัถนุัน้คลมุเครอื จึงไดแ้บ่งวฒันธรรมออกเป็น 
3 ประเภท ดงันี ้คือ  

1. วฒันธรรมทางวตัถ ุ(Material) ไดแ้ก่ วตัถสุิ่งของเครื่องใชต้่างๆ ที่มนษุยส์รา้งขึน้
เพื่อน ามาใชใ้นสงัคม เช่น ที่อยู่อาศยั อาหาร เสือ้ผา้ ยารกัษาโรค  

2. วัฒนธรรมความคิด (Idea) หมายถึง วัฒนธรรมที่ เก่ียวกับความรูส้ึกนึกคิด 
ทัศนคติ ความเช่ือต่างๆ เช่น ความเช่ือในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ ความเช่ือในเรื่องกฎแห่งกรรม  
การเช่ือถือโชคลาง ตลอดจนเรื่องลกึลบั นิยายปรมัปรา วรรณคดี สภุาษิต และอดุมการณต์่าง  ๆเป็นตน้ 

3. วัฒนธรรมด้านบรรทัดฐาน (Norm) เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนที่สังคมทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ 
ดังนี้ 

1.วฒันธรรมทางสงัคม (Social Culture) เป็นวฒันธรรมที่เก่ียวกบัความประพฤติ
หรือมารยาททางสังคม เช่น การไหว ้กาจับมือทักทาย การเข้าแถว การแต่งชุดด าไปงานศพ  
เป็นตน้ 

2.วัฒนธรรมที่ เก่ียวข้องกับกฎหมาย (Legal Culture) เป็นวัฒนธรรมที่
ก่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบและกฎเกณฑเ์พื่อใหค้นในสงัคมอยู่ดว้ยกนัอย่างมีความสขุ 

3.วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจิตใจและศีลธรรม (Moral Culture) เป็นวัฒนธรรมที่ใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในสังคม เช่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเมตตากรุณา ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้นปัจจบุนั ทางส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ไดแ้บ่งออกเป็น 5 
สาขา คือ 

ปัจจบุนั ส  านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ แบ่งวฒันธรรมออกเป็น 
5 สาขา คือ 

1. สาขามนุษย์ศาสตร ์ได้แก่ คุณธรรม ศีลธรรม ขนบธรรมประเพณี 
ศาสนา มารยาทในสงัคม ปรชัญา ประวตัิศาสตร ์โบราณคดี การปกครอง กฎหมาย เป็นตน้ 

2. สาขาศิลปะ ได้แก่ ดนตรี นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์  ภาษา วรรณคดี 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นตน้ 

3. สาขาช่างฝีมือ ได้แก่ งานแกะสลัก งานเย็บปักถักรอ้ย งานทอผ้า  
จกัสาน การจดัดอกไม ้งานประดิษฐ ์เครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องป้ันดินเผา เป็นตน้ 
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4. สาขาคหกรรมศิลป์ ไดแ้ก่ การประกอบอาหาร ความรูเ้รื่องอาหาร 
ความรูเ้รื่องยาและการใชย้า ความรูเ้รื่องการแต่งกาย การอบรมเลีย้งดเูด็ก การดแูลบา้นเรือนที่อยู่
อาศยั ความรูใ้นการอยู่รวมกนัเป็นครอบครวั เป็นตน้ 

5. สาขากีฬาและนันทนาการ ได้แก่ มวยไทย ฟันดาบสองมือ กระบี่
กระบอง การละเลน่ การเลีย้งนกเขา ไมด้ดัต่างๆ เป็นตน้ 

2.3 ความส าคญัของศิลปวฒันธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์และสังคมสร้างขึ้น วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการ

ดำเนินชีวิตของมนุษย์ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น 
เพราะศิลปวัฒนธรรมไม่ได้แยกตัวออกจากสังคม หากแต่มีความสัมพันธ์กับสังคม หรือกลุ่มคนอย่าง
เหนียวแน่น ตลอดจนมีความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมๆ นั้น และเมื่อกล่าวถึงศิลปวัฒนธรรมชาติใด 
ย่อมแสดงถึงกลุ่มชนชาตินั้นด้วย ประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองจะคงความเป็นชาติไว้ได้ยาก 

สมยัก่อนประวตัิศาสตร ์มนษุยด์  ารงอยู่ในถ า้และวาดเรื่องราวที่ตนเองไดพ้บเห็นจาก
วสัดุทางธรรมชาติ เช่น พืช แร่ธาตุ มาผสมกันแลว้ใชว้าดเป็นจิตรกรรมฝาผนัง จนถึงยุคมนุษย์
ออกมาจากถ า้ก็ไดท้  าการสรา้งบา้นเรือนดว้ยวสัด ุไม่ว่าจะเป็นน า้แข็ง ไม ้มลูโค มลูกระบือ ซึ่งสิ่ง
เหล่านีค้ือวัฒนธรรมในการสรา้งบ้าน และเม่ือน าศิลปะเข้ามา ท าให้บ้านเกิดความน่าอยู่ขึน้ 
(ส  านกังานศิลปรว่มสมยั, 2547)  

คนไทยเป็นชนชาติที่มีประวตัิความเป็นมายาวนาน มีรูปแบบของศิลปวฒันธรรมที่
เด่นชดัมีเอกลกัษณข์องตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่ การกิน การแต่งกาย ภาษา กรยิามารยาท 
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เป็นตน้  

ประเทศไทยเป็นสังคมเปิดมีข้อมูลข่าวสารให้เข้ามาได้อย่างเสรี ประกอบกับใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ให้ปรบัเปลี่ยนไปทางสากลมากขึน้ ในปัจจุบันเรา
สามารถสงัเกตเห็นไดถ้ึงความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เช่น การด าเนินชีวิตของคนในสงัคมชนบท ที่
มีความเป็นสงัคมเมืองอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตความเป็นอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทัง้นีเ้ป็น
เพราะการยอมรบัในเทคโนโลยีใหม่ๆ และวฒันธรรมต่างชาติที่เขา้มาไวอ้ย่างรวดเรว็ เพราะปัจจยั
ต่างๆ เหล่านี ้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมไทยนั้น ถือว่าไม่ใช่สิ่งใหม่  
หากท าการศึกษาอย่างต่อเนื่องจะท าใหท้ราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างต่อเนื่องตาม
กาลเวลา ของ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา ฯลฯ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ปรากฏว่ายังมีกลุ่มทางสังคมที่ยังสามารถรกัษาวัฒนธรรมของตนไวไ้ด ้โดยวิธีการรกัษาและ
รณรงคน์ัน้จะมีองคป์ระกอบในหลายสว่น ทัง้เรื่องการรณรงคใ์หเ้กิดความตื่นตวั ความตระหนกัใน
คุณค่า การสรา้งความมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์จากทุกฝ่าย โดยจะตอ้งท าอย่างต่อเนื่อง และ
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เสียสละช่วยกันรกัษาสืบต่อกันไป ดังที่  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รชักาลที่ 9  (นิตยสารศิลปวฒันธรรม, 2542) ดงันี ้

 
“ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณกาลย่อมเป็นประจักษ์
พยานไดว้่าชาติของเราเป็นชาติที่มีเอกราชมาเป็นเวลาชา้นาน 
และในการรกัษาการสรา้งความรุง่เรืองของชาติในอดีตสมยัไว้
ใน รูปแบบเดิม  เราต้องรวบรวมผลงานทุกชิ ้น เก่ียวกับ
ศิลปวฒันธรรมไทย และจดัการด าเนินต่อไปอย่างดีที่สดุเท่าที่
จะท าได”้ 
 

จากข้อความข้างต้น  คือ พระราชด าริเพื่ อตระหนักให้คนไทยพึงระลึกว่า งาน
ศิลปวฒันธรรมของชาติทกุชิน้ควรรว่มกนัรกัษางานสรา้งสรรคท์ี่บรรพชนไดท้ าขึน้ไวเ้ป็นสิ่งที่คณุรุน่
ใหม่ควรภาคภมูิใจและน าไปศกึษา ทัง้นีศ้ิลปวัฒนธรรมไดร้บัการสืบทอด และสั่งสม และ
พฒันามาพรอ้มๆ กับการตัง้ถิ่นฐานของคนไทย ดงัจะปรากฏใหใ้หเ้ห็นจากมรดกทางวฒันธรรม
ของแต่ละภูมิภาคที่ปรากฏในรูปแบบของผลิตภัณฑท์างศิลปหตัถกรรมที่เก่ียวขอ้งกับความเช่ือ
และวิถีความเป็นอยู่ของคนในแต่ละทอ้งถิ่น  

2.4 อตัลกัษณท์างวฒันธรรมไทย 
Cultural DNA หรือ ดีเอ็นเอทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

สรา้งสรรค ์เพื่อให้ผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงคุณค่า ประวัติความเป็นมาของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ทั้งนี ้
เศรษฐกิจสรา้งสรรคค์ือ กลไกการขบัเคลื่อนการพัฒนาสินคา้และบริการมีคุณค่า เนื่องจากงาน
สรา้งสรรคท์ี่ดีมีรากฐานมาจากดีเอ็นเอทางวฒันธรรมของแต่ละชนชาติซึ่งเป็นสรา้งการรบัรูด้ว้ย
เอกลกัษณเ์ฉพาะชาติ โดยมีความเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดดงัแสดงในภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 

  



 20 

 
 

 

 
ภาพประกอบ 2 Cultural DNA 

ที่มา: Deedee Aram Min and Ji-Hyun Lee, 2017 

 
จากภาพจะเห็นไดว้า่ Cultural DNA เกิดขึน้จากเอกลกัษณข์องแต่ละชนชาติ อนัเกิดจาก

รากฐานวฒันธรรมที่สง่ผลตอ่ความรูส้กึคิดและการกระท าของมนษุยข์องคนกลุม่หนึ่งที่อยู่รว่มกนั 
จากการศึกษาของสถาบันศศินทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Kellogg 

School of Management แห่ง Northwestern University ไดศ้ึกษาดีเอ็นเอทางวฒันธรรมของคน
ไทย ประกอบดว้ย 5 Fs Cultural DNA ดงันี ้(ภาพประกอบ 3) 

1. Fun ความสนกุ 
2. Flexible ความยืดหยุ่น 
3. Friendly ความเป็นมิตร 
4. Flavoring ความมีรสชาติ 
5. Fulfilling การเต็มที่กบัชีวิต 
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ภาพประกอบ 3 ดีเอ็นเอทางวฒันธรรม 

ที่มา: กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ, 2561 

 
จาก 5 Fs Cultural DNA ดงัที่กลา่วในขา้งตน้ ไดน้  ามาสู ่ 5 F Model เพื่อการด าเนินการ

ของเศรษฐกิจสรา้งสรรคใ์นดา้นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
1. Fighting มวยไทย ซึง่เป็นวฒันธรรมไทยที่เป็นที่รูจ้กัและไดร้บัความนิยมไปทั่วโลก 
2. Festivals เทศกาล ซึ่งเป็นประเพณีหรือเกิดจากวัฒนธรรมของไทย หากไทย

ผลกัดนัใหเ้ป็นที่รูจ้กัไปทั่วจะน ามาสูก่ารรบัรูแ้ละเป็นที่ดงึดดูจากทั่วโลก  
3. Food as Culture หรือ Food as Function อาหาร เป็นวัฒนธรรมที่ครอบคลุม

ตัง้แต่กระบวนการเพาะปลกู วิถีชีวิต ความคิดสรา้งสรรค ์ตลอดจนเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและหลกั
ทางวิทยาศาสตร ์

4. Fashion แฟชั่น เป็นวฒันธรรมการด ารงชีวิตของคนไทยที่ครอบคลมุตัง้แต่เครื่อง
แต่งกาย เครื่องประดบั ของตกแต่ง เป็นตน้ 

5. Film Animation and Games ภาพยนตร์ แอนิ เมชั่ น  หรือเกมส์ ซึ่งเป็นสื่อที่
สามารถแสดงความเป็นไทยใหค้นไดร้บัรูก้นัในวงกวา้ง ผ่านการสอดแทรกเนือ้หาทางวฒันธรรม
ผ่านภาพยนตร ์แอนิเมชั่น หรอืเกมส ์
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จากที่กล่าวไปขา้งตน้จะพบว่า ทุนทางวฒันธรรม ถือเป็นทุนที่สรา้งความโดดเด่นและ
สรา้งความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัไทยไดอ้ย่างมาก อนัเนื่องมาจากเป็นทนุที่เก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัคณุค่า องคค์วามรู ้ภมูิปัญญา และงานสรา้งสรรค ์ที่มีสว่นส าคญัต่อสงัคม 

2.5 การเผยแพรศ่ิลปวฒันธรรมผ่านทางภาพยนตร ์
การเผยแพร่วัฒนธรรม หมายถึง การรกัษาวฒันธรรมใหค้งอยู่ ไม่ใหสู้ญหาย โดยการ

ประชาสมัพนัธ ์แนะน า และกระจายข่าวใหผู้อ้ื่นรบัรูแ้ละทราบถึงเอกลกัษณข์องไทย ตลอดถึงการ
ท านุบ ารุง บูรณะซ่อมแซมใหอ้ยู่ไดต้ราบนานเท่านาน เช่น การเผยแพรศ่ิลปะการสูม้วยมวยไทย 
ผ่านสื่อภาพยนตร ์ 

ดงันัน้ภาพยนตรจ์ึงมีบทบาทส าคญัต่อการเผยแพรศ่ิลปวฒันธรรมเป็นอย่างมาก ทัง้ใน
ดา้นการปรบัเปลี่ยนแนวคิด ความเช่ือ ค่านิยมอันเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม อาทิ ภาษา ศิลปะ 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมของสงัคม ส าหรบัภาพยนตรใ์นฐานะที่เป็นสื่อที่ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรกัษ์ และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมใหค้งอยู่สืบทอดศิลปวฒันธรรมเพื่อเป็น
มรดกของคนรุน่หลงัอย่างต่อเนื่อง ฉะนัน้ วฒันธรรมจึงมีหนา้ที่ที่ส  าคญัต่อสงัคมโดยรวม กลา่วคือ 
วฒันธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นในการอยู่รว่มกนัของคนในสงัคม โดยวฒันธรรมแต่ละสงัคมจะแตกต่าง
กนัไป เพราะสภาพแวดลอ้มการอยู่รว่มกนัไดเ้ป็นผลรวมจากภูมิปัญญาของคนในสงัคม ซึงมีการ
ถ่ายทอดสั่งสม จากรุ่นสู่รุ่น อาทิ ระดับชาติ พืน้ที่ วัฒนธรรมทอ้งถิ่น ฯลฯ (ปรวัน แพทยานนท์ , 
2556, น. 22-23) สงัคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เพราะกระแสโลกาภิวตันไ์ดส้รา้งค่านิยม
ผ่านสื่อและช่องทางข่าวสารได้อย่างรวดเร็วไปทั่ วโลก การสื่อสารที่ เกิดขึน้ได้น ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงทัง้วิถีชีวิต ทศันคติ ค่านิยม ความเชื่อ แนวคิด วฒันธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย 

การเผยแพร่ศิลปะมวยไทยควรใหค้วามส าคญัและตระหนัก ถึงคุณค่าของการเผยแพร่
ศิลปะมวยไทย ผ่านการเผยแพรอ่อกทางภาพยนตรไ์ทย สูช่มุชน สงัคม ประเทศเพื่อนบา้น และทั่ว
โลก ดว้ยการสรา้งและสนบัสนนุภาพยนตร ์เพื่อการรณรงคใ์นเรื่องวฒันธรรมไทย ยงัถือเป็นวาระ
แห่งชาติ เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดสงัคมไทยที่ และมีเอกลกัษณส์มกบัเป็นประเทศที่มีประวตัิศาสตรย์ืน
ยาว และที่ส  าคญัการผลกัดนัใหเ้กิดการรกัษ์วฒันธรรมไทยที่ดีนัน้ ก็เป็นพืน้ฐานในการสรา้งสงัคม
ที่ดี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่กับประเทศไทย ให้ประชาชนรูจ้ักและหวงแหน
วฒันธรรมไทยมากขึน้ เพื่อไม่ใหว้ฒันธรรมไทยสญูหายไปตามกาลเวลา 

ภาพยนตรจ์ดัเป็นสื่อที่สามรถบนัทกึประวิติศาสตร ์หากมองแบบคนศิลปะแลว้เช่ือว่าทกุ
คนมีความช่ืนชอบศิลปะ และในความช่ืนชอบก็จะมีแขนงของศิลปะที่แตกต่างกัน ทัง้จิตรกรรม 
ประติมากรรม การแสดง ทัง้นี ้ภาพยนตรค์ือศิลปะอย่างหนึ่ง ที่มีผูค้นจ านวนมากไดส้มัผสัและช่ืน
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ชอบ แม้ว่าภาพยนตรจ์ะบันทึกในเรื่องความบันเทิงเป็นหลัก แต่สิ่งที่แฝงอยู่มันได้เก็บบันทึก
เรื่องราวของมนษุยชาติไวม้าก การที่เราใหค้วามส าคญักบัภาพยนตรจ์ะเป็นการศึกษาการบนัทึก
ทางประวตัิศาสตรอ์นัส าคญัของชาติ และกลุม่คนได ้อีกทัง้ภาพยนตรบ์นัเทิงเป็นศิลปะอย่างเดียว 
แต่ถึงกระนัน้ภาพยนตรท์ี่เราชมเพื่อความบนัเทงิก็ถือวา่เป็นสิ่งที่มีคณุค่ายิ่ง เพราะยงัมีสิ่งที่สะทอ้น
ออกมาในเรื่องวิถีชีวิต ความเช่ือ ที่เราศกึษาไดผ้่านการชมภาพยนตร ์ดงันัน้การเก็บภาพยนตรค์ือ
การเก็บประวัติศาสตร ์ด้วยรูปแบบของการเก็บรวบรวมจะมีทั้งฟิล์มภาพยนตร ์รวมไปถึง
ภาพเคลื่อนไหวทัง้หมด เช่น เทปบนัทกึภาพ ซีดี ที่เป็นประวตัิศาสตร ์

ในการอนรุกัษ์ยงัสามารถใชส้ื่อภาพยนตร ์เนื่องจากภาพยนตรมี์ภาพเคลื่อนไหวจึงสรา้ง
อารมณแ์ละความรูส้กึของผูช้มได ้เช่น สนุกสนาน อารมณข์นั ตื่นเตน้ เศรา้ใจ เป็นตน้ นอกจากนี ้
ความรูจ้ากภาพยนตรจ์ะสามารถเขา้ถึงจิตใจของผูช้มไดใ้นระดับลึกกว่าสื่ออื่น  โดยผ่านการชม
ภาพยนตรท์ี่ประทบัใจหรือการดูซ  า้หลายๆ ครัง้ สิ่งที่ปรากฏในภาพยนตรจ์ะกลายเป็นความเช่ือ
ค่านิยมของบคุคลในสงัคมขึน้ได ้ดงันัน้ กลา่วโดยสรุปไดว้่า ภาพยนตรเ์ป็นสิ่งท าใหเ้กิดค่านิยมที่ดี 
เช่น ความกตญัญ ูความเสียสละ และความประพฤติที่ควรยกย่องตามแบบของสังคมไทย และใน
ขณะเดียวกนัภาพยนตรก์็สามารถสรา้งค่านิยมที่ไม่ดีดว้ยเช่นกนั เช่น การแกแ้คน้ การเอาตวัรอด 
การกอบโกยผลประโยชน ์เป็นตน้ โดยวฒันธรรมในสื่อภาพยนตรปั์จจบุนัไดส้ะทอ้นความเป็นจริง
ทางสังคมในหลาย ๆ ดา้นที่พบเห็นอยู่มากคือ การสะทอ้นภาพเหตุการณ์ของคนในสังคมไทย
ตัง้แต่ยุคอดีตถึงยคุปัจจุบนัในภาพยนตรไ์ทยหลากหลายรูปแบบ หากพิจารณาบรรดาภาพยนตร์
ไทยที่ปรากฏวฒันธรรมการยอ้นเวลา จะเห็นว่า ภาพยนตรเ์หล่านีไ้ม่ใช่เพียงมุ่งใหค้วามบนัเทิง
เพียงอย่างเดียว แต่ทวา่ไดแ้ฝงสาระแห่งอดีตของสงัคมไทยไวด้ว้ย ซึง่นบัเป็นการปลกูฝังใหผู้้ชมได้
ตระหนกัถึงคณุค่าและรากเหงา้แห่งอดีต 

ภาพยนตรย์งัสามารถเปลี่ยนแปลงวฒันธรรม เนื่องจากน าเอาภาพและเสียงจากแหล่ง
หนึ่งไปสูป่ระชาชนอีกแหลง่หนึ่งได ้เช่น การน าเอาวฒันธรรมดนตรีของประเทศทางแถบตะวนัตก
ไปสู่สายตาผูช้มในประเทศไทยผ่านทางการชมภาพยนตร ์เป็นตน้ ซึ่งท าให้เกิดการเลียนแบบ
แฟชั่นการแต่งกาย พฤติกรรม การด าเนินชีวิต และศิลปวัฒนธรรมดา้นอื่นๆ จากตะวันตกมาสู่
ประเทศไทย อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ภาพยนตรแ์ละ ละครซีรีส์ของประเทศเกาหลีที่ปรากฏทาง
โทรทศันใ์นประเทศไทย ซึ่งมีอิทธิพลต่อคนไทยโดยเฉพาะวยัรุน่และวยัท างานเกิดการเลียนแบบ
การแต่งกาย การท าทรงผม การบรโิภค และการท่องเที่ยว เป็นตน้ 

2.6 ทฤษฎีอตัลกัษณ ์(Identity Theory)  
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2.6.1 ความหมายของอัตลักษณ์ การก าหนดอัตลกัษณ์ (Identification) หมายถึง 
กระบวนการที่บคุคลใดบคุคลหนึ่งนิยามตนเอง โดยยึดถือบคุคลอื่นหรือสิ่งอื่นนอกจากตวัเองเป็น
หลกั ในทางจิตวิทยาสงัคมจะหมายถึงความส านกึของบคุคลหนึ่งวา่แตกต่างจากบคุคลอื่นอย่างไร  

ในยคุต่อมาอตัลกัษณเ์ป็นแนวคิดที่ต่อยอดโดยนกัวิชาทางปฏิสมัพนัธเ์ชิงสญัลกัษณ ์
เออรว์ิง ก็อฟมนั (Erving Goff man) (อา้งถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 2546: 27-28) ไดแ้บ่งความ
แตกตา่งระหวา่งอตัลกัษณส์ว่นบคุคลและอตัลกัษณท์างสงัคมไว ้3 ประการดงันี ้

1. ความรูส้กึที่ปัจเจกมีต่อตวัเอง 
2. ภาพของปัจเจกในสายตาผูอ้ื่น ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เช่น

เป็นดารา ศิลปิน เป็นตน้ 
3. สถานภาพทางสงัคมของบุคคล เช่น อาชีพ ชนชัน้ เพศ ชาติพันธุ์ หรือศาสนาที่

ปัจเจกบคุคลนัน้สงักดัอยู่ เช่น แรงงานพม่าที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย เป็นตน้  
ลกัษณะส าคญัของอตัลกัษณ ์คือ การใชส้ญัลกัษณ ์(symbol) เพราะการแสดงออกที่

เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธต์่างๆ ท าโดยผ่านสญัลกัษณห์ลายรูปแบบ อตัลกัษณย์งัเก่ียวขอ้งกบัมิติ
ภายในบุคคลทั้งในด้านอารมณ์และความรูส้ึก บุคคลให้ความหมายหรือเปลี่ยนความหมาย
เก่ียวกับตนเองในกระบวนการที่บุคคลสมัพันธก์ับโลก และตวัตนที่ซอ้นทบักันอยู่ อตัลกัษณมี์  2 
ระดับ ไดแ้ก่ 1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal identity) และ 2) อัตลักษณ์ทางสังคม (social 
identity) อตัลกัษณใ์ชแ้สดงตน ก าหนดบทบาทหนา้ที่ และคณุคา่ที่ติดตวั เช่น ความเป็นพอ่ ความ
เป็นแม่  ภาษา แม้กระทั่ ง การใส่ เสื ้อผ้ายังเป็นสัญลักษณ์ เพื่ อสร้างภาพแทนความจริง 
(representation) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นแนวทางหรืออตัลกัษณท์ี่มีร่วมกัน หรือแยกแยะความแตกต่าง
จากบุคคล ดังนั้น บุคคลจึงควรยอมรบัและเขา้ใจอัตลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของสังคมที่
บคุคลอาศยัอยู่ เพื่อเตรยีมการเช่ือมโยงระหวา่งบคุคลกบัโลกที่อาศยัอยู่ไวไ้ด ้

การเปลี่ยนความหมายของอตัลกัษณมี์ความสมัพนัธก์บัการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรม
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในบริบทของโลกาภิวฒันใ์นปัจจุบนั การพฒันาเทคโนโลยีการสื่อสารที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้วัฒนธรรมเกิดการเคลื่อนไหวอย่างหลากหลาย ซับซอ้น และรวดเร็ว
เช่นกนั การเปลี่ยนแปลงประสบการณเ์ก่ียวกบัเวลา แบบแผนการใหค้ณุค่า การใชชี้วิตประจ าวนัมี
ผลต่อความรูส้ึกของบุคคลที่มีต่อตนเอง สิ่งที่เป็นคุณค่า เช่น คุณค่าทางศาสนา คุณค่าทาง
ประเพณี ค่านิยม เป็นตน้ ลว้นไดร้บัผลกระทบจากพลังของโลกาภิวัฒน์ในรูปแบบต่างๆ การ
เปลี่ยนแปลงนีแ้สดงออกไดห้ลายลกัษณะทัง้ในแง่วิถีชีวิตของบคุคล การมีปฏิสมัพนัธก์บับคุคลอื่น 
จนไปถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เช่น การเคลื่อนไหวทางศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์ และ
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วัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึน้มา อันเป็นปรากฏการณ์ที่สังคมต้องทบทวนค าว่า “วัฒนธรรม” เพื่อ
ก าหนดทิศทางของสงัคมใหไ้ปในทางที่ควรจะเป็น  

เชิญขวญั ภชุฌงค ์(2549) แบ่งประเภทของอตัลกัษณไ์วด้งันี ้
1. อตัลกัษณข์องปัจเจกบคุคล (Individual Identity) 
2. อตัลกัษณร์ว่ม(Collective Identity) 
3. อตัลกัษณอ์งคก์ร (Corporate Identity) 
4. อตัลกัษณท์างสงัคม (Social Identity) 
5. อตัลกัษณท์างวฒันธรรม (Cultural Identity) 

อย่างไรก็ตามเม่ือกล่าวถึงอัตลักษณ์ปัจเจกบุคคล (Individual Identity) หรือ การ
มองตนเองในแง่มมุต่างๆ ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสงัคม บคุคลจะมองตนเองในหลายแง่มมุ เช่น 
นาย ก มองว่าตนเองเป็นคนไทย เป็นคนเหนือ เป็นผูช้าย เป็นตน้ ซึ่งการมองตนเองของนาย ก  นี ้
คืออตัลกัษณใ์นแง่มมุต่างๆ ของนาย ก  

Melucci (อา้งถึงใน สกลกานต ์อินทรไ์ทร, 2542, น. 22) ยงัไดอ้ธิบายถึงอตัลกัษณ์
ร่วม (collective identity) ไวว้่า กระบวนการทางสังคมหรือส านึกร่วมที่ท  าให้สมาชิกเข้าใจว่า 
“พวกเรา” มีลกัษณะตา่งไปจาก “พวกเขา”อย่างไร ส  านกึรว่มดงักลา่วสามารถสรา้งขึน้มาใหม่ หรือ
ปรบัเปลี่ยนได ้โดยอาศยัการสื่อสารรว่มกบัสญัลกัษณท์างวฒันธรรมของกลุ่ม เช่น เพลงพืน้บา้น 
ต านาน เรื่องเล่า เป็นตน้ ดังนัน้ วฒันธรรมจึงมีบทบาทโดยตรงในการก าเนิด เปลี่ยนแปลง และ
รกัษาอัตลกัษณ์ นอกจากนี ้อัตลักษณ์ร่วมยังมีความหมายที่สอดคลอ้งกับค าว่าอัตลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม (cultural identity) ซึ่งอตัลกัษณข์องบคุคลจะไดร้บัอิทธิพลโดยวฒันธรรมกลุ่มที่บคุคล
อาศยัอยู่  

ในทางสังคม อัตลักษณ์ถือเป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่
ถ่ายทอดกนัมาจากรุน่สูรุ่น่ และถกูครอบง าไดโ้ดยวฒันธรรมกระแสหลกัของผูน้  าทางความคิดหรือ
ผูมี้อ  านาจ การพฒันาหรือปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมชมุชนมกัใชค้  าว่า “คืนสู่รากเหงา้” ซึ่งเป็นการหา
ตวัตนหรืออตัลกัษณท์ี่ถกูสญูหายไปหรือถกูกลืนไปใหก้ลบัฟ้ืนคืนกลบัมา โดยสว่นใหญ่การเปลี่ยน
วัฒนธรรมชุมชนมักน าไปสู่การพึ่งตนเอง การคืนความเช่ือมั่น การเคารพตนเอง และจารีต
ประเพณีอนัดีงาม (เสร ีพงศพ์ิศ อา้งถึงใน ปรวรรณ ทรงบณัฑิตย, 2549, น. 8) 

2.6.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัอตัลกัษณ ์
แนวคิดและทฤษฎีอตัลกัษณเ์ริ่มตน้โดยนักปรชัญา 3 ท่าน คือ J.J.C. Smart   U.T. 

Place และ Herbert Feigl ในช่วงปี ค.ศ. 1950 – 1960 ทฤษฎีนีเ้ป็นการวิจัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้น
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ระบบการท างานของสมอง (Brain Function) ที่มองว่าสมองแต่ละส่วนท าหน้าที่แตกต่างกัน
ออกไป ความรูส้ึกเจ็บปวดเกิดจากสมองส่วนกลาง นักทฤษฎีกลุ่มนีย้งัมีแนวคิดที่กว่า สมองคือ
จิตใจ (Your mind is your brain) เป็นที่มาของแนวคิดเรื่องอตัลกัษณ ์

อัตลักษณ์ทั้งสองระดับ ได้แก่ อัตลักษณ์บุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมมีความ
เก่ียวเนื่องปฏิสมัพนัธก์นั (แคทรีน วดูเวอรด์, 1997 อา้งถึง อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ 2546) การก่อรูป
ของอัตลกัษณ์เป็นกระบวนการตลอดชีวิต และบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงลกัษณะส าคัญของ
ตนเองได้ ซึ่งท าให้นักจิตวิทยาบางคนใช้ค าว่าอัตลักษณ์แทนค าว่าบุคลิกภาพ ปัจเจกบุคคล
รับผิดชอบต่อทางเลือกในชีวิตและอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งบุคคลสามารถหลอมรวมสิ่งที่
หลากหลายใหเ้ป็นอตัลกัษณเ์พียงหนึ่งเดียวได ้ซึ่งหากลม้เหลวจะเกิดภาวะ “วิกฤตของอตัลกัษณ ์
(Identity crisis)” คือ การคน้หาตนเองไม่พบ ไม่รูแ้น่ชดัว่าตนเองคืออะไร ไม่มีความมั่นใจในตวัเอง 
และไม่รูจ้กัการวางตนเองในการปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นได ้ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ คือ บุคคลมีบุคลิกภาพที่
ชอบโดดเดี่ยว รูส้กึวา่ ชีวิต คือ ความสิน้หวงั และไม่อาจแกไ้ขใหด้ีไดอ้ีก  

อัตลักษณ์ของบุคคลยังหมายรวมไปถึงบุคลิกภาพที่โดดเด่นของบุคคล ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวที่มีแบบแผน แมบุ้คคลจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ต่างกัน แต่จะมีลักษณะ
บางอย่างที่เกิดขึน้ซ  า้ๆ จนเป็นลกัษณะโครงสรา้งภายในที่มกัจะโนม้เอียงต่อการตอบสนองต่อสิ่ง
หนึ่งในลกัษณะเดิม 

การเช่ือมโยงอัตลกัษณ์ของบุคคลกับอัตลกัษณ์ทางสงัคมอาศัยกลไกที่ส  าคัญ คือ 
พลังของพิ ธีกรรม ซึ่งแต่ละบุคคลจะร่วมกันสรา้งสัญลักษณ์ร่วมกัน ซ ้าๆ หลายๆ ครั้ง จน
เปรียบเสมือนอตัลกัษณร์ว่มของสงัคม กลุม่คนเหลา่นัน้จะใหค้วามส าคญัตอ่พิธีกรรมในแง่มมุการ
น าเสนอเนือ้สาสน์ (Cognitive aspect) และแง่มุมของพลังทางอารมณ์ (Emotive aspect) โดย
เช่ือมโยงตนเองกบับคุคลอื่นในสงัคม นอกจากนี ้ยงัเป็นเรื่องเก่ียวกบัความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ และ
การยอมรบัวา่ตวัเองมีความชอบธรรม (เดอรไ์คม ์อา้งถึงใน อาภรณ ์จนัทรส์มวงศ,์ 2544, น. 21) 

2.6.3 ความส าคญัของแนวคิดเรื่องอตัลกัษณท์างวฒันธรรม (Cultural Identity)  
อตัลกัษณท์างสงัคมเป็นการสั่งสมจากการใชว้าทกรรม (Product of discourse) เช่น อตั

ลกัษณข์องผูห้ญิงไทยตอ้งเป็นอย่างไร การที่บุคคลมกัชอบพดูว่า “ลกูผูห้ญิงตอ้งรกันวลสงวนตวั 
พูดจาสุภาพเรียบรอ้ย” ดังนั้น อัตลักษณ์จึงไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตามธรรมชาติ หากแต่เป็นสิ่ง
ประกอบสรา้งขึน้มา (Social Construction) (Barker, 2000 อ้างถึงใน พรชนก พงศ์ทองเมือง, 
2556)  
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ดงันัน้ ความส าคญัของอตัลกัษณท์างสงัคม คือ การตดัสินว่าความแตกต่างและความ
หลากหลายทางชาติพนัธุเ์หลา่นัน้ควรไดร้บัการยอมรบัหรอืควรถกูต าหนิ หรอือาจเกิดความขดัแยง้
ขึน้ในสงัคมเพราะไม่ยอมรบัต่อวฒันธรรมเฉพาะกลุ่มนัน้ การยอมรบัในอตัลกัษณท์างวฒันธรรม
ของกลุ่มจะท าใหบุ้คคลไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไดง้่ายขึน้ (พรชนก พงศท์อง
เมือง อา้งถึง ฮอลล ์(Hall, S., 1997, p.1)  

อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่ มีอยู่ตามธรรมชาติ  แต่เป็นสิ่งสรา้งทางสังคมที่ก่อรูปขึน้มา ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และสามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้นมีผูเ้รียกว่า “วงจรแห่งวฒันธรรม” (circuit of 
culture) องคป์ระกอบวฒันธรรมที่ส  าคญั มีดงันี  ้(เสรี พงศพ์ิศ อา้งถึงใน ปรวรรณ ทรงบณัฑิตย, 
2549, น.8) 

1) องคว์ัตถุ (Instrumental and Symbolic Objects) คือ วัฒนธรรมที่จับตอ้งไดแ้ละมี
รูปร่าง เช่น อุปกรณ์เครื่องใชเ้กษตรกรรม/อุตสาหกรรม โรงเรียน วัด โบสถ ์วิหาร องคว์ัตถุของ
วัฒนธรรมแบ่งเป็น 1) เครื่องมือเครื่องใชท้างวัฒนธรรมเช่น คนโทน า้ จาน ถว้ย และมีด กาน า้  
2) ผลงานทางศิลปกรรม เช่น ภาพเขียน รูปป้ัน เป็นตน้  

2) องค์การ (Association or Organization) หมายถึง กลุ่มคนถูกจัดระเบียบโดยมี
โครงสรา้งอย่างเป็นทางการ มีการวางระเบียบกฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบั หรือก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้
อย่างชัดเจน ครอบครัวเป็นกลุ่มที่ มีความส าคัญที่สุดในสังคมและเป็นกลุ่มที่ เล็กที่สุด ส่วน 
กลุม่อื่นๆ เช่น สหพนัธก์รรมการ ลกูเสือ สภากาชาด วดั สหประชาชาติ ฯลฯ 

3) องคพ์ิธีการ (Usage) เป็นประเพณีหรือพิธีกรรมที่ยอมรบักนัโดยทั่วไป ตัง้แต่เรื่องการ
เกิด โกนผมไฟ งานบวช งานหมัน้ งานแต่งงาน ขึน้บา้นใหม่ และงานศพ เป็นตน้ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีเหลา่นีล้ว้นมีศาสนาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอยู่ 

4) องคม์ติ (Concepts) หมายถึง ความคิดเห็น อดุมการณ ์และความเช่ือต่างๆ ที่สงัคม
ยอมรบัและปฏิบตัิตาม ยกตวัอย่างเช่น ความเช่ือเรื่องกรรม การตายแลว้เกิดใหม่ ภพหนา้ การมี
พระเจา้องคเ์ดียวหรือหลายองค ์การมีผวัเดียวเมียเดียว เป็นตน้ การยอมรบัวา่สิ่งใดถกูหรือผิดเป็น
ความเห็นชอบของกลุ่มชน ซึ่งองคม์ติเป็นเครื่องวดัมาตรฐานในสภาพแวดลอ้มของสงัคม (ณรงค ์
เสง็ประชา, 2538) 

2.6.4 อตัลกัษณก์บัภาพยนตรไ์ทย  
ส าหรบัเรื่องอตัลกัษณ์กับภาพยนตรไ์ทยนั้น เม่ือน ามาพิจารณาในแง่ของการน าเสนอ

ของสื่อมวลชนพบว่า ภาพยนตรไ์ทยไดเ้ป็นช่องทางหนึ่งในการน าเสนออตัลกัษณค์วามเป็นไทยได้
ในระดับหนึ่งที่สามารถท าใหผู้ค้นต่างวัฒนธรรมไดเ้ขา้ใจกันไดม้ากยิ่งขึน้ ตามที่ก าจร หลุยยะ
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พงศ์ (2547:28) นักวิชาการ ที่สนใจด้านสื่อมวลชนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวไว้
เก่ียวกบัอตัลกัษณข์องชาติและภาพยนตรว์่า ภาพยนตรเ์ป็นสื่อมวลชนแขนงพิเศษ ดว้ยลกัษณะที่
มีทัง้ภาพและเสียง จงึท าใหภ้าพยนตรส์ามารถสื่อสารความเขา้ใจบางอย่างกบัคนดใูหเ้ขา้ใจไดง้่าย
กว่าการใชต้วัอกัษร นอกจากนัน้ ภาพยนตรย์งัเป็นสื่อที่เป็นตวัแทนของประเทศผูผ้ลิตไดเ้ป็นอย่าง
ดียิ่ง ซึ่งมีนักวิชาการชั้นน าของไทย ไดแ้ก่ บุญรกัษ์ บุญญะเขตมาลา , 2542 และ นิธิ เอียวศรี
วงศ,์ 2538 (อา้งถึงในก าจร หลุยยะพงศ ์, 2547:28) กล่าวว่าภาพยนตรม์ิใช่แค่ความบันเทิงแต่
เป็นอัตลักษณ์ ของชาตินั้นๆ  ด้วย เหตุนี ้ห าก เราต้องการเข้าใจความคิดของประเทศ
หนึ่งๆ โดยเฉพาะประเทศไทยเราเองและประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยกนัเอง การเขา้ใจ
ผ่านภาพยนตรจ์งึเป็นเรื่องที่ง่ายที่สดุ 

นอกจากนีจ้ากการศกึษาของก าจร หลยุยะพงศแ์ละสมสขุ หินวิมาน (2551:147-156) ได้
ศึกษา อตัลกัษณข์องภาพยนตรไ์ทยในยุคปัจจุบนั หรือ ที่เรียกว่าเป็นภาพยนตรย์ุคหลงัสมยัใหม่ 
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2540 ถึงปัจจบุนั ภาพยนตรย์คุหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Film) หรือ หนงัแนวดว้ย
เนือ้หาและรูปแบบการน าเสนอที่ “แปลกใหม่” และแหวกแนวไปจากขนบเดิมจากภาพยนตรใ์น
อดีต ตัวอย่างเช่น ฝันบ้าคาราโอเกะ (2540) นางนาก (2542) ฟ้าทะลายโจร (2543) และสัตว์
ประหลาด (2547) เป็นตน้ โดยมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ส  าคญั คือ ดา้นปรชัญา-ประการ
แรก โลกในสังคมยุคหลังสมัยใหม่ มนุษย์ไดร้บัผลจากระบบเศรษฐกิจโลกแบบทุนนิยมที่มอง
มนุษยเ์ป็นเครื่องจกัรท าใหเ้กิดความเปลี่ยวเหงาเกิดขึน้ในหวัใจมนุษย ์จนท าใหผู้ค้นในสงัคมให้
ความส าคญักบัวิถีความเป็นมนุษยม์ากขึน้ ประการที่สอง คือ อิทธิพลจากเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสื่อมวลชน การเช่ือมโยงโลกเขา้ไวด้้วยกนัดว้ยเทคโนโลยีท าใหบ้างครัง้มนษุยไ์ม่สามารถแยก
ความแตกต่างไดร้ะหว่างความจริงและความฝันหรือจินตนาการ ส่วนดา้นศิลปะนัน้ โลกยุคหลงั
สมยัใหม่มีการผสมผสานปนเประหว่างวฒันธรรมชัน้สงูและวฒันธรรมชัน้ล่าง ศิลปะในอดีตและ
ศิลปะในปัจจุบนั ดงันัน้ศิลปะยุคหลงัสมยัใหม่จึงไม่มีความเป็นตน้ฉบบั (Original) อย่างแทจ้ริง
และเป็นการยืมศิลปะแบบเก่ามาท าใหม่ 

ส่วนปัจจัยภายในภาพยนตรท์ี่ท  าใหภ้าพยนตรไ์ทยเขา้สู่ยุคหลงัสมยันัน้ มีที่มามาจาก
ประการแรก คือ อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเอง ที่ มีการท างานควบคู่กับอุตสาหกรรมเทป
เพลง การก าเนิดของภาพยนตรน์อกกระแสและการประกวดภาพยนตรส์ั้น และอุตสาหกรรม
ภาพยนตรข์า้มชาติ ประการที่สอง คือ ตวัผูผ้ลิตภาพยนตรไ์ทยเอง ที่เกิดการเขา้มาของคนท าหนงั
รุน่ใหม่จากสายงานอื่นๆ เช่น โฆษณา มิวสิควีดีโอ เป็นตน้ หรอื แมแ้ต่มีนกัศกึษาที่ไดเ้รียนเก่ียวกบั
ด้านภาพยนตรแ์ละศิลปะมาโดยตรงและให้ความสนใจเก่ียวกับภาพยนตรอ์ย่างจริงจัง และ
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ประการที่สาม คือ การเติบโตของเทคโนโลยีภาพยนตรโ์ดยการถือก าเนิดของระบบดิจิตอล ที่
สามารถลดขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนของการท าภาพยนตรใ์นอดีตลง ท าให้นักท า
ภาพยนตรรุ์น่ใหม่สามารถเขา้สูว่งการภาพยนตรไ์ดง้่ายมากขึน้ 

2.6.5 อตัลกัษณข์องภาพยนตรไ์ทยยคุหลงัสมยัใหม่ จ าแนก เป็น 3 ดา้น ดงัตอ่ไปนี ้
1. การเล่าเรื่อง ไม่ยึดถือการเล่าเรื่องตามขนบเดิม เช่น โครงเรื่องจากเดิม เล่าแบบ

เปิดเรื่องพบปัญหา วิกฤตและคลี่คลาย แต่หนงัแนวจะมีการเล่าเรื่องที่หลากหลาย ไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตัว และไม่ เน้นความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าตัวเอกของเรื่องมีจุดร่วมที่
เหมือนกนั คือ ต่างพบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสงัคมในระบบทนุนิยมอตุสาหกรรม ท าให้
ตวัเอกตอ้งตอ่สูก้บัอ านาจเพื่อใหต้วัเองสามารถยืดหยดัอยู่บนโลกใหไ้ด ้

2. เทคนิคการน าเสนอ ไม่สามารถแยกออกไดว้่าสิ่งที่น  าเสนอเป็นเรื่องจริงหรือว่า
จินตนาการ ซึ่งบางครัง้สมจรงิและยิ่งกว่าเรื่องจริง และบางครัง้มีการผสมผสานจากงานศิลปะใน
ยคุอดีตเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยเทคนิคการน าเสนอ 2 รูปแบบท่ีเด่นชดั คือ 

- สมัพนัธบท (Intersexuality) การเช่ือมโยงจากบทหนึ่งกบัอีกตวับทหนึ่ง โดยตวับท
ในอดีตกบัปัจจบุนั ซึง่มีหลายแนวทาง คือ 1) เช่ือมโครงเรื่องเดิม เพื่อผลิตใหม่หรือเกิดความหมายใหม่ 
– นางนาก, ทวิภพ 2) เช่ือมตวัละครในอดีตใหเ้ขา้มาในหนงัเรื่องใหม่ เช่น ตวัละครนอ้ยและนิด ในเรื่อง
รกันอ้ยนิดมหาศาล เป็นตวัละครใหม่ในค าพิพากษาของมหาสมทุร 3) การหยิบยืมฉาก เทคนิคของใน
อดีต กลบัมาน าเสนอในหนงัเรื่องใหม่ 

- การตดัแปะ (Pastiche) การตดัภาพจากสื่อที่หลากหลายมาเล่าในภาพยนตรห์นึ่ง
เรื่อง เช่น ภาพข่าว บทเพลง คอมพิวเตอร ์รวมทั้งการตัดปะผสมผสานตระกูลของภาพยนตรเ์ขา้ไว้
ดว้ยกนัอีกดว้ย เช่น ชตัเตอรก์ดติดวิญญาณ เป็นหนงัผีมารวมกบัหนงัรกัและสืบสวนสอบสวน 

3. เนือ้หาในภาพยนตร ์มุ่งเนน้การตัง้ค าถามต่อสงัคมในระบบทนุนิยมอตุสาหกรรม
ภาพยนตรจ์งึกลายเป็นพืน้ที่แห่งการต่อสูแ้ย่งชิงอ านาจของผูค้นที่มีความแตกต่างและหลากหลาย
ในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ไรส้ิทธิเสียง นอกจากนีเ้นือ้หายังกล่าวถึงการโหยหาอดีตและ
ความสวยงามในอดีตที่หายไป รวมทัง้ยงัมีภาพ ยนตรน์อกกระแสที่ผลิตอย่างอิสระและไม่สนใจ
ตลาดอยู่ด้วย แต่โดยรวมก็ยังมีเนื ้อหาสะท้อนภาพของสังคมร่วมสมัยที่ เต็มไปด้วยควา ม
รุนแรง และเพศเนื่องจากผลกระทบของระบบเศรษฐกิจทนุนิยม ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล ที่มีความ
แปลกแยกจากสงัคม ระดบัสงัคมที่ไดร้บัอิทธิพลการครอบง าจากตะวนัตกและการต่อสูก้บัอิทธิพล
เมืองที่รุกล า้เขา้สูช่นบท และระดบัจิตวิญญาณ ที่สดุทา้ยแลว้ใครคือผูก้  าหนดชะตาของมนษุย์และ
เรื่องเหนือธรรมชาติตา่ง 
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ส าหรับแนวคิดเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์ ไทย มีแนวคิดที่ ว่า
ศิลปวัฒนธรรมไทยถือเป็นมรดกทางสังคม เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ขึน้จากการเรียนรูส้ั่ งสม
ประสบการณ์ แล้วมีการถ่ายทอดต่อๆ มาตั้งแต่บรรพบุรุษ และรวมเป็นลักษณะเฉพาะทาง
วฒันธรรมของชาติใดชนชาติหนึ่ง ดงันัน้ผูว้ิจยัไดน้  ามาใชเ้ป็นกรอบการตัง้ค าถามในเรื่องของอตั
ลกัษณแ์ละองคป์ระกอบทางวฒันธรรมที่มีความโดดเด่นและมีความเช่ือมโยงที่เหมาะสมในการ
น ามาสอดแทรกกบัการจดัตัง้เมืองภาพยนตร ์ว่าควรที่จะศึกษาไปในเชิงมิติใด ทิศทางใดไดบ้า้ง ที่
จะก่อใหเ้กิดความเหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงคใ์นการวิจัยครัง้นี ้อนึ่ง จากแนวคิดขา้งตน้
ผูว้ิจัยไดมี้ความสนใจที่จะศึกษาในมิติของอัตลักษณ์และองคป์ระกอบทางวัฒนธรรมที่มีความ
เก่ียวขอ้งกบัการจดัตัง้เมืองภาพยนตร ์ไดแ้ก่ มิติดา้นศิลปะ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ประเพณีไทย 
อาหารไทยและขนมไทย ภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอัตลักษณ์ร่วม อัตลักษณ์
องคก์ร อตัลกัษณท์างสงัคม และอตัลกัษณท์างวฒันธรรมของไทยที่โดดเด่นและมีความเหมาะสม
ในการน ามาสอดแทรกกบัรูปแบบเมืองภาพยนตรใ์นประเทศไทย 

 
3. แนวคิดเกีย่วกับธุรกิจภาพยนตรแ์ละการตลาดภาพยนตร ์ 

3.1 โครงสรา้งของธุรกิจภาพยนตร ์
แนวคิดโครงสรา้งธุรกิจภาพยนตร ์(ปัทมวดี จารุวร และ อุบลรัตน์ ศิริยวุศักดิ ์

2550:361-365) ได้ศึกษาถึงโครงสร้างของธุรกิจภาพยนตร์ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ มี
องคป์ระกอบ 3 สว่น คือ 

1. การผลิต (Production) เป็นขัน้ตอนแรกของธุรกิจภาพยนตรซ์ึ่งเป็นการเปลี่ยน
วัตถุดิบ (ความคิด เนื ้อเรื่อง บทภาพยนตร)์ ให้เป็นสินค้า เพราะเม่ือภาพยนตรถ์่ายท าเสร็จ
สมบูรณ์ นั้นก็หมายความว่าภาพยนตร ์พรอ้มที่จะฉายเพื่อเก็บเงินจากผู้ชม อุตสาหกรรมการ
ผลิต ภาพยนตรใ์นแต่ละประเทศอาจมีขนาดแตกต่างกนั แต่มกัมีโครงสรา้งการบรหิารงานที่คลา้ยคลงึ
กนั อย่างกรณีของประเทศไทย การผลิตภาพยนตรใ์นอดีตเป็นลกัษณะธุรกิจขนาดย่อมในรูปแบบของ
ธุรกิจครอบครวั (Family business) ผูท้ี่ด  าเนินธุรกิจประเภทนี ้เป็นผูท้ี่มีใจรกั หรือมีความพึงพอใจ
สว่นตวั จึงสืบทอดกิจการต่อไปกนัไป จากรุน่ผูใ้หญ่สูรุ่น่ลกูหลาน นอกจากนีย้งัมีวิธีที่เขา้สูว่งการสรา้ง
ภาพยนตรโ์ดยการสมคัรเป็นผูช้่วยในแผนกใดแผนกหนึ่งก่อน จากนัน้ก็ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ จน
เกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณก์ารท างานจรงิ เช่น ฝ่ายฉาก ฝ่ายจดัแสง จนสามารถไต่เตา้และเลื่อน
ขั้นเป็นหัวหน้าหรือระดับบริหารในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน  สถานการณ์ดังกล่าวได้
เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนขา้งมาก กล่าวคือ บุคลากรส่วนใหญ่ในวงการภาพยนตร ์มกัไดร้บัการศึกษา
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โดยตรงจากสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ บา้งเป็นลกูหลานของตระกลูนกัสรา้งภาพยนตรไ์ทย ซึ่งถกู
สง่ไปเรียนเพื่อกลบัมาช่วยบรหิารกิจการของครอบครวั หรือบางคนมาจากวงการโฆษณามาก่อน และ
ผนัตัวเองมาท าภาพยนตรไ์ทย จึงส่งผลใหภ้าพยนตรไ์ทยในยุคปัจจุบันมีแนวโนม้พัฒนามากขึน้ใน
เรื่องคณุภาพของเทคนิคและเนือ้หา 

2.การจดัจ าหน่าย (Distribution) เป็นขัน้ตอนที่สองของธุรกิจภาพยนตร ์ภายหลงัที่
ภาพยนตรส์รา้งเสร็จแลว้ ผูผ้ลิตภาพยนตรจ์ะติดต่อคนกลาง ซึ่งเรียกว่า “ผูจ้ัดจ าหน่าย” เพื่อหาโรง
ภาพยนตรใ์นการฉายภาพยนตรท์ี่ตนเองสรา้งขึน้ ผูจ้ดัจ าหน่ายนีเ้ป็นผูป้ระกอบธุรกิจซือ้ ขาย หรือให้
เช่าภาพยนตร ์สามารถท าไดท้ัง้ในรูปแบบบุคคลหรือบริษัท นอกจากนี ้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
บริษัทจดัจ าหน่ายส่วนใหญ่มกัเป็นผูผ้ลิตภาพยนตรด์ว้ย บริษัทเหล่านี ้เช่น ไฟวส์ตาร ์และสหมงคล
ฟิลม์ เป็นตน้  

3.การฉาย (Exhibition) เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของธุรกิจภาพยนตร ์ผูป้ระกอบการใน
ขั้นตอนนีค้ือโรงภาพยนตร ์บริษัทผู้ผลิตภาพยนตรร์ายใหญ่มักจะเป็นผู้จัดจ าหน่ายและผู้ฉาย
ภาพยนตรเ์องดว้ย เนื่องจาก ความเช่ือมั่นว่าภาพยนตรท์ี่ตนเองสรา้งขึน้จะสามารถฉายและสรา้ง
รายไดใ้นทนัที ไม่จ าเป็นตอ้งผ่านคนกลางและรอคิวในการฉายในโรงภาพยนตร ์ดงันัน้ บริษัทสรา้ง
ภาพยนตรร์ายใหญ่จงึนิยมกวา้นซือ้โรงภาพยนตรไ์วใ้นเครือของตน 

อย่างไรก็ตามบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจภาพยนตรโ์ดยการรวมเอาการผลิต การจัดจ าหน่าย
และการฉายเขา้ไวด้ว้ยกนัในลกัษณะนี ้เรียกไดว้่าเป็นการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Vertical 
integration) ซึ่งถูกมองว่าเป็นการผูกขาดทางการคา้ (Monopoly) และเอาเปรียบผูส้รา้งรายย่อย 
หรือผูส้รา้งอิสระที่ไม่มีโรงภาพยนตรเ์ป็นของตวัเอง เพราะภาพยนตรข์องผูส้รา้งกลุ่มหลงัย่อมถูก
ตดัสิทธ์ิในการฉาย หรืออาจตอ้งรอคิวฉายนานเป็นเดือนหรือเป็นปีก็มี ปัจจุบนัผูส้รา้งอิสระ บาง
รายจงึหาทางออกดว้ยการน าเอาภาพยนตรข์องตนไปฉายโชวต์ามเทศกาลภาพยนตรต์่างประเทศ
ก่ อ น ที่ จ ะ เข้ า ฉ า ย ต าม โร ง ใน ป ระ เท ศ โด ย มี วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ห ลั ก เพื่ อ เจ า ะ ต ล า ด
ต่างประเทศ ขณะเดียวกนัก็เป็นการสรา้งแรงโปรโมท หากภาพยนตรเ์รื่องนัน้ประสบความส าเร็จ
ในตา่งแดน 

3.2 การจดัฉายภาพยนตรไ์ทยในตา่งประเทศ 
การจัดฉายภาพยนตรใ์นต่างประเทศ มักจะเ ป็นไปในรูปแบบของการขายสิทธิ   

ประโยชน ์(Licensing) ผ่านตวัแทนจ าหน่ายภาพยนตรใ์นต่างประเทศ การขายสิทธิในลกัษณะนี ้  
มกัเป็นการขายสิทธิขาดในการจดัการสิทธิทุกดา้นที่เก่ียวกบัภาพยนตรเ์รื่องนัน้ๆอย่างครบวงจร   
ตัง้แต่การจัดฉายในโรงภาพยนตร ์การจัดท าวีซีดีและดีวีดี หรือการฉายภาพยนตรท์างโทรทัศน์
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และ เคเบิล รวมไปถึงการจดัท าสินคา้ต่อเนื่องจากภาพยนตร ์จากการท าสญัญาขอ้ตกลงการแบ่ง  
ผลประโยชนท์ั้งในรูปแบบการขายขาดตามราคาที่ตกลงกันไว ้หรืออาจเป็นไปในลักษณะการ
ประกนัรายไดเ้บือ้งตน้ (Guarantee Revenue) ซึ่งหากภาพยนตรส์ามารถท ารายไดไ้ดม้าก กว่าที่
ตกลงกันไวก้็จะรบัค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึน้ แต่ทั้งนีส้ิทธิในส่วนนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไม่
แน่นอน โดยจะขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงระหว่างเจา้ของลิขสิทธ์ิกับตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศและ
ศกัยภาพของภาพยนตร ์ผ่านกระบวนการขายดว้ยสองวิธีการหลกั (หนงัไทยโกอินเตอร์, 2548 น.
129) ดงันี ้

1.การขายผ่านนายหนา้ (Sales Agent) โดยใหค้่าจา้งกบันายหนา้ เพื่อเป็นตวัแทน  
ในการขายภาพยนตรใ์นแต่ละประเทศ ซึ่งหากนายหนา้สามารถขายไดสู้งกว่าราคาที่บริษัทผูส้รา้ง  
ภาพก าหนดไว ้นายหนา้จะไดส้่วนต่างนัน้ไปดว้ย การตกลงในลกัษณะนีจ้ะมีทัง้รูปแบบเป็นบุคคล  
หรือบรษัิท ซึง่มกัเป็นนายหนา้ประจ าขององคก์ร 

2.ขายผ่านตลาดซือ้ขายภาพยนตรใ์นเทศกาลภาพยนตร ์(Film market) โดยตลาด
ภาพยนตรข์องเทศกาลภาพยนตรท์ี่เมืองคานส ์ประเทศฝรั่งเศส (Cannes Film Market) ถือว่าเป็น
ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ซึง่การซือ้ขายจะใชว้ิธีการต่อรองราคาระหว่างผูส้รา้งกบัผูจ้ดัจ าหน่าย
ภาพยนตรโ์ดยตรง  

นอกจากการจดัฉายภาพยนตรใ์นลกัษณะโปรแกรมปกติทั่วไปแลว้ ยงัมีการจดัฉาย   
ภาพยนตรโ์ปรแกรมพิเศษในรูปแบบของ “เทศกาลภาพยนตร”์ เพื่อประโยชนท์างดา้นธุรกิจและ   
การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จากการส่งเสริมขององคก์รทั้งภาครฐัและเอกชน รวมทั้ง   
สถาบันทางดา้นวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ เทศกาลภาพยนตรน์านาชาติกรุงเทพ เทศกาลหนังสั้น   
เทศกาลภาพยนตรฝ์รั่งเศส และเทศกาลภาพยนตรเ์กาหลี การจดักิจกรรมพิเศษในลกัษณะนีจ้ะมี   
ปรมิาณของภาพยนตรท์ี่จดัฉายมากกว่าในช่วงปกติ และสว่นใหญ่มกัจะเป็นภาพยนตรท์ี่ไม่ไดร้บั  
การจัดฉายหรือหาชมได้ยาก ซึ่งการติดต่อเพื่อเผยแพร่ภาพยนตรท์ี่ยังไม่มีผู้จัดจ าหน่ายใน
ประเทศ จะอาศยัฟิลม์จากผูส้รา้งภาพยนตร ์หรือผูจ้ดัจ าหน่ายในต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อ
จัดฉาย เฉพาะงาน ทัง้นีใ้นเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติขนาดใหญ่อาจมีการจัดกิจกรรมพิเศษ
อื่นๆ เสริม  เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์แบบ มากยิ่งขึน้ อาทิ การจัดสัมมนา การอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ (Workshop) และการเปิดตลาดส าหรบัซือ้ขายภาพยนตร ์เป็นตน้ 

3.3 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดภาพยนตร ์ 
Golberg (1991, pp.1-4) กลา่ววา่ ภาพยนตรเ์ปรียบเหมือนสินคา้ในตลาด ซึง่ผูส้รา้ง

ภาพยนตรจ์ะผลิตภาพยนตรเ์ขา้สู่ตลาดกลายเป็น ธุรกิจภาพยนตรเ์กิดขึน้ แต่ภาพยนตรต์่างจาก
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สินค้าทั่ วไปตรงที่ภาพยนตรเ์ป็นการผลิตสินค้าจากความคิด โครงเรื่องและน าไปสู่การขาย 
ดงันัน้ เริ่มแรกผูส้รา้งภาพยนตรจ์ะตอ้งหาทนุมาใชใ้นกระบวนการผลิตและค่าใชจ้่ายต่างๆ เพื่อน า
เงินมาสนับสนุนและจัดสรร รวมทั้งพัฒนาความคิดที่ เป็นสินค้าให้สามารถขายได้ จนเข้าสู่
กระบวนการจดัจ าหน่าย ซึ่งการตลาดและการจดัจ าหน่ายในธุรกิจภาพยนตรมี์ความสมัพนัธก์ัน 
แต่ก็ถือว่าภาพยนตรเ์ป็นสินคา้ที่มีลกัษณะพิเศษกว่าสินคา้ทั่วไปส าหรบัแง่มมุในการจดัจ าหน่าย 
การน าภาพยนตรอ์อกฉายตามโรงภาพยนตรเ์พื่อน าสินค้าไปสู่ ผู้บริโภคที่จะต้องมีเรื่องของ
การตลาดมาเก่ียวขอ้งทัง้เรื่องของการขายสินคา้และการโฆษณา รวมทัง้ถึงการวางแผนโฆษณา
และการใชส้ื่ออีกดว้ย ซึง่ก็ตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมากดว้ยเช่นกนัในสว่นนี ้

ดงันัน้จะเห็นไดว้่า ธุรกิจภาพยนตรก์ารตลาดและการจดัจ าหน่ายมีความสมัพนัธก์นั
อย่างมาก อย่างที่ Wyatt (1994, pp.109-111) กลา่ววา่การตลาดของธุรกิจภาพยนตรมี์การผกูพนั
เก่ียวขอ้งอย่างลึกซึง้กับการก าหนดกลยุทธด์า้นการจัดจ าหน่าย (Distribution Strategy) และสิ่ง
ส  าคญัที่ตอ้งค านึงถึงคือการพรอ้มที่จะปรบัเปลี่ยนแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์อง
การจดัจ าหน่ายที่จะเกิดขึน้ ซึ่งทัง้การตลาดและการจดัจ าหน่ายตอ้งท าหนา้ที่สนบัสนนุซึ่งกนัและ
กนั เพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจที่จะเกิดขึน้ใหม้ากที่สดุ 

แนวคิดการตลาดภาพยนตรน์ัน้ ถา้ศกึษาจากมมุมองในระดบัสากลหรอือตุสาหกรรม
ภาพยนตรข์องฮอลลีวูด ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากกับการสรา้งภาพยนตรท์ั่วโลกในปัจจุบัน
นัน้ Wiese (1989, pp.23-25) โปรดิวเซอรแ์ละผูก้  ากบัภาพยนตรข์องฮอลลีวดู กล่าวไวว้่าไดมี้การ
วางแผนการตลาดภาพยนตรท์ี่ชดัเจนไวต้ัง้แต่ขัน้ตอนการเขียนบทภาพยนตร ์หรอืก่อนที่ภาพยนตร์
เรื่องหนึ่งๆ จะถกูสรา้งขึน้ ขัน้ตอนการถ่ายท า และจนไปถึงการจดัจ าหน่ายและจดัฉายภาพยนตร์
อย่างที่การก าหนด แผนการตลาดส าหรับภาพยนตรต์้องมีการพัฒนามาตั้งแต่เริ่มแรกก่อน 
ภาพยนตรจ์ะถูกสรา้งขึน้ โดยการก าหนดคุณสมบัติและประเภทของภาพยนตรน์ั้นๆว่าเป็น
อย่างไร (Film product), กลุ่มผู้ชมเป้ าหมายของภาพยนตร ์(Target audience) และก าหนด
เป้าหมายหลกัของภาพยนตรข์ึน้มา (Goals) ซึ่งมีขัน้ตอนในการก าหนดและพฒันาวตัถุประสงค์
ทางการตลาด (Development objectives) ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ขัน้ตอนการก าหนดและพฒันากลยทุธ ์(Acquisition / Development Strategy)  
1.1 การเขี ยนบทภาพยนตร์ดั้ ง เดิ มส าหรับผลิ ตภาพยนตร์โดยเฉพาะ 

(Original scripts) 
1.2 การเขียนบทภาพยนตรด์ดัแปลง จากบทละครเวที นวนิยาย บทกวี  
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2. ขั้ น ต อน ก ารพัฒ น าค วามคิ ด รวบ ยอดขอ งภ าพ ยนต ร์ที่ จ ะน า เสน อ 
(Concept requirements) 

2.1 ก าหนดประเภทของภาพยนตร ์ซึ่งอาจมีประเภทของภาพยนตรท์ี่ผสมผสานได ้
(Genre Movies-Comedy, Romance, Adventure) 

2.2 ก าหนดศกัยภาพ หรือ จดุขายของภาพยนตรว์า่คืออะไร (Potential)  
2.3 สรา้งการเลา่เรื่องที่น่าสนใจ ดงึดดูและน่าติดตามโดยตลอด  
2.4 ตวัละครที่น่าจดจ าและมีเสน่ห ์ 
2.5 บทสนทนาที่มีเหตผุลและสมัผสัได ้ 
2.6 ฉากและสถานที่แปลกตา  
2.7 งานโปรดกัชั่นที่มีเทคนิคและเอ็ฟเฟคประกอบอย่างมืออาชีพ  
2.8 งานโปรดกัชั่นที่มีคณุภาพและมีคณุค่าน่าจดจ า 
2.9 มีตวัละครอย่างนอ้ยหนึ่งตวัที่สามารถน าไปใชใ้นการท าโปรโมชั่นได ้ 

3. ขัน้ตอนการพฒันาแผนการตลาด (Marketing Development)  
3.1 มีการออกแบบคอนเซ็ปตต์่างๆของภาพยนตร ์เพื่อใชใ้นการโปรโมทไวล้่วงหนา้ 

(Key art and copy)  
3.2 มี การท าการทดลองแนวคิ ดทางการตลาดก่ อนน าไปใช้จริง (Test 

marketing concepts)  
3.3 มีการติดตามและควบคมุใหแ้ผนการตลาดทัง้หมดสอดคลอ้งและออกในทิศทาง

เดียวกนั (Control marketing campaign)  
3.4 มีการจดัสรรงบประมาณดา้นการตลาดที่เหมาะสม  

4. ขัน้ตอนการพฒันาเม่ือถึงกระบวนการจดัจ าหน่าย (Improved distribution) 
4.1 พยายามต่อรองใหถ้ึงที่สุดกับผูจ้ัดจ าหน่ายเพื่อลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึน้

ระหวา่งการจดัจ าหน่าย เช่น คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย 
4.2 มีขอ้ตกลงชัดเจนระหว่างผูส้รา้งภาพยนตรก์ับผูจ้ัดจ าหน่ายเก่ียวกับค่าใชจ้่าย

และการจดัสง่ปริน๊ก๊อปป้ีและสื่อในการโปรโมทตา่งๆ ระหวา่งกนั 
4.3 ยงัมีช่องทางจดัจ าหน่ายที่รองๆ ลงมาอีก อย่างสื่อโทรทศันแ์ละการจดัจ าหน่าย

ไปยงัตา่งประเทศ 
ในเรื่องการก าหนดกลุม่เปา้หมาย (Target Audience) นัน้ Wiese (1989, pp.48-73) ได้

กล่าวไว้ว่าไม่ใช่เพียงคนดูเท่านั้นที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่หากการสรา้งภาพยนตรน์ั้นมี
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กลุม่เปา้หมายที่จะท าใหภ้าพยนตรก์่อเกิดรายไดน้ัน้ เกิดขึน้นบัตัง้แต่ภาพยนตรย์งัไม่ไดถ้กูสรา้งดงั
กลุม่เปา้หมาย 3 กลุม่ 

1. กลุ่ม เป้าหมายแรก คือผู้ให้ทุนในการสร้างภาพยนตร์ (The first buyers: 
The Financiers) เม่ือ Film marker น าพล็อตหรือบทภาพยนตรไ์ปเสนอกับนายทุนหรือสตูดิโอ
นัน้ นบัว่าเป็นกลุม่เป้าหมายแรกที่ท  าใหภ้าพยนตรก์่อเกิดรายไดห้รือแหล่งทนุเพื่อที่จะน ามาสรา้ง
ภาพยนตรใ์หเ้กิดขึน้จรงิต่อไป ฅซึ่งนายทนุที่ใหท้นุนัน้อาจมีอยู่หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ สตดูิโอซึ่งเป็น
บรษัิทสรา้งภาพยนตร ์กลุม่บคุคล หรือบคุคลที่สนใจอยากลงทนุในธุรกิจบนัเทิงก็เป็นได ้

2. กลุ่มเป้าหมายที่สอง คือ ผู้จัดจ าหน่ายและผู้จัดฉาย (The second buyers: 
The Exhibitor) ซึง่เป็นผูส้นใจที่จะซือ้ภาพยนตรเ์รื่องหนึ่งๆ จากบรษัิทผูส้รา้งไปจดัจ าหน่ายใหแ้ละ
เกิดการจัดฉายไปยงัผูช้มต่อไป อาจเป็นตัวแทนจ าหน่ายภาพยนตร ์เครือโรงภาพยนตร ์เป็นตน้ 
เม่ือมีการตกลงซือ้ขายระหวา่งผูส้รา้งภาพยนตรก์บัผูจ้ดัจ าหน่าย /ผูจ้ดัฉายแลว้ ก็ย่อมจะท าใหเ้กิด
รายไดใ้หก้บัภาพยนตรเ์กิดขึน้จากการจดัจ าหน่ายนี ้

3. กลุ่มเป้าหมายที่สาม คือ ผูช้มทั่วไป (The third buyers: The audience) คือ คน
ทั่วไปที่สนใจมาชมภาพยนตรเ์รื่องหนึ่งๆ จากการที่เขา้ไดร้บัทราบข่าวสารจากการท าแผนการ
ตลาดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายจากบริษัทผู้สรา้งภาพยนตรน์ั้น รายไดจ้าก
กลุม่เปา้หมายนี ้คือ การท่ีผูช้มซือ้ตั๋วมาชมภาพยนตรเ์รื่องนัน้ในโรงภาพยนตรน์ั่นเอง 

จากเรื่องแหลง่รายไดข้องภาพยนตรต์ามที่กลา่วมาขา้งตน้ Wiese ยงัไดส้รุปแหลง่รายได ้
แล ะ ปั จ จั ย ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใน ก า รส ร้า ง รา ย ได้ ให้ กั บ ภ าพ ย น ต ร์เรื่ อ งห นึ่ ง  (Financial 
Model Assumption) ซึง่ผูส้รา้งภาพยนตรค์วรตระหนกัถึ งในขัน้ตอนการสรา้งภาพยนตรถ์ึงการท า
แผนการตลาด ดงันี ้

1. รายได้จากบ็อกออฟฟิศ ซึ่งส่วนใหญ่คุณภาพของภาพยนตรมี์ส่วนส าคัญใน
ความส าเรจ็ของรายไดใ้นบ็อกออฟฟิศ 

2. งบประมาณการสรา้งภาพยนตรเ์ป็นสิ่งสะท้อนค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ของ
ภาพยนตร ์เช่น คา่ตวัของนกัแสดงน า เป็นตน้ 

3. การฉายภาพยนตรใ์นโรงภาพยนตร ์(Theatrical model) ยังคงเป็นจุดประสงค์
หลัก ของการสรา้งภาพยนตร ์ซึ่งการฉายในโรงภาพยนตรย์่อมมีค่าใช้จ่ายตามมาที่ต้อง   
ค านงึถึงและค านวณงบประมาณ เช่น จ านวนปริน๊ก๊อปป้ีที่ตอ้งจดัสง่ใหผู้จ้ดัจ าหน่าย  

4. รายไดจ้ากโฮมเอนเตอรเ์ทนเมนท ์(ดีวีดี วีซีดี) เม่ือภาพยนตรอ์อกโปรแกรมฉาย
แลว้ 
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5. รายไดจ้ากการฉายในโทรทศัน ์โดยเฉพาะเคเบิลทีวี หรือ Pay TV  
6. รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในภาพยนตร ์(Syndication 

rights) เช่น ภาพที่ปรากฎในภาพยนตร ์เป็นตน้  
7. การขายภาพยนตรย์ังตลาดต่างประเทศ (Foreign rights) ไม่ว่าจะเป็นขายเพื่อ

ฉายในโรงภาพยนตร ์ทีวีหรือรูปแบบโฮมเอนตอรเ์ทนเมนท ์(ดีวีดี, วีซีดี) 
อย่างไรก็ตามรูปแบบการจดัฉายภาพยนตรใ์นปัจจบุนัมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ตามยคุสมยั

และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออินเตอรเ์น็ต ผูส้รา้งภาพยนตรจ์ าเป็นตอ้ง
เรียนรูแ้ละท าความเข้าใจ เพื่อรบัมือและปรบัเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อท าใหก้่อเกิดรายไดแ้ละความอยู่รอดของธุรกิจต่อไป
ในอนาคต อย่างในสหรฐัอเมรกิา การฉายภาพยนตรมี์รูปแบบที่หลากหลายขึน้และไม่ไดจ้  ากดัแต่
เฉพาะใน โรงภาพยนตรเ์ท่านั้น (Theatrical release) Wasko (2003, pp.104-105) ไดก้ล่าวถึง
รูปแบบของการจัดจ าหน่ายภาพยนตรแ์ละการตลาดภาพยนตรใ์นปัจจุบนัไวไ้ดอ้ย่างสนใจ เม่ือ
เปรียบเทียบเป็นยคุสมยัจากอดีตถึงปัจจบุนั รวมทัง้ยงัมีการตัง้ค  าถามส าหรบัอนาคตเม่ือโลกไดม้า
สู่ยุคดิจิตอลและการสื่อสารไรพ้รมแดนมากขึน้เรื่อยๆ ดังตาราง 1 แสดงช่องทางการจัดฉาย
ภาพยนตรท์ี่ไดร้บัความนิยมในยคุต่างๆ ดงันี ้

 
ตาราง 1 ช่องทางการจดัฉายภาพยนตรท์ี่ไดร้บัความนิยมในยคุต่างๆ 
 

ยคุ 1950’s ยคุ 1980’s ปี 2003 อนาคต ? 
โรงภาพยนตร ์
 
 
 

โรงภาพยนตร ์
โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ ์
สถานศกึษา 

โรงภาพยนตร ์ 
เคเบิลทีวี  
วิดีโอเทป 
ฟรทีีวี  
สื่อสิ่งพิมพ ์
สถานศกึษา  

โรงภาพยนตร ์ 
เคเบิลทีวี  
วิดีโอเทป 
ฟรทีีวี 
สื่อสิ่งพิมพ ์
สถานศกึษา 
การจ่ายเงินเพื่ อชมใน
อินเทอรเ์น็ต  
วิดีทศัน ์ 

 



 37 

 
 

- Non-theatrical คื อ  ภ า พ ย น ต ร์  16 มิ ล ลิ เม ต ร , ก า ร ฉ า ย ภ า พ ย น ต ร์ ใ น
โรงเรยีน มหาวิทยาลยั โรงแรม โรงพยาบาลและท่ีอื่นๆ  

- Syndication คือ องค์ประกอบที่ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ รูปภาพต่างๆ ที่ประกอบอยู่ใน
ภาพยนตรห์นึ่งเรื่อง 

- Net TV คือ เครือข่ายโทรทศัน ์เช่น ฟรทีีวีในประเทศไทย 
- PPV คือ  Pay per view หรือ การจ่ายเงิน เพื่ อชมภาพยนตร์เป็น เรื่องๆ ไปทาง

อินเตอรเ์น็ต 
- VOD คือ Video-on-demand หรือ วีดิทัศน์ตามประสงค ์คือระบบการแพร่ภาพและ

เสียงวีดิทัศน์จากคลังขอ้มูลวีดิทัศน์ (Video Server) สู่ผู้ชมที่อยู่ในเครือข่ายสื่อสารผ่านระบบ
จดัการขอ้มลูวีดิทศันแ์บบทยอยสง่เรื่อยๆ หรือวีดิทศันแ์บบสายธาร (Streaming) โดยผูช้มสามารถ
เลือกเนือ้หาวีดิทศันไ์ดต้ามประสงคโ์ดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที่ 

 
3.4 การถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย 

3.4.1 ประวตัคิวามเป็นมา 
การถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทยเริม่ขึน้ในสมยัรชักาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 

2453 ไดมี้ผูส้รา้งภาพยนตรช์าวต่างชาติ นาย ริชารค์ เบอรต์นั (Richard Burton Holms) ชาวอเมรกินั
เขา้มาถ่ายท าภาพยนตรส์ารคดีแสดงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของคนไทย และในช่วง
รชักาลที่ 6 พ.ศ. 2465 นายเฮนรี เอ แมคเร (Henry A. McRay) แห่งบริษัทยูนิเวอรแ์ชล เขา้มาขอพระ
บรมราชานุญาตถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่องนางสวุรรณในประเทศไทย ที่นบัเป็นภาพยนตรไ์ทยเรื่องแรกที่
สรา้งโดยผูส้รา้งชาวต่างชาติ ต่อมามาในสมยัรชักาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดลย
เดช กิจการภาพยนตรไ์ดเ้ริม่เฟ่ืองฟขูึน้อีกครัง้ และไดมี้นโยบายเพื่อสง่เสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตรข์อง
รฐับาลในแต่ละยุค จนถึงปัจจุบนัไดมี้นโยบายส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศ
ไทย รวมถึงมีนโยบายส่งเสรมิการลงทนุโครงการต่างๆ ที่เก่ียวกบัอตุสาหกรรมภาพยนตร ์อาทิ กิจการ
เขตอตุสาหกรรมภาพยนตรห์รือเมืองภาพยนตร ์(Film City) เป็นตน้ 

3.4.2 สถานการณก์ารถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย 
จากการที่คณะถ่ายท าภาพยนตรช์าวต่างชาติเขา้มาถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศ

ไทย อันจะน าไปสู่การเผยแพร่วัฒนธรรมปรากฎแก่สายตาทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลต่อการท่องเที่ยว การ
ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งทางรฐับาลไดต้ระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชนจ์ากการ
อนุญาตใหช้าวต่างชาติเขา้มาถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย แต่ขณะเดียวกนัอาจมีผลกระทบต่อ
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ภาพพจน์ของประเทศ และอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจ และการเมือง การ
ปกครองหรือดา้นสงัคม เพื่อใหภ้าพยนตรต์่างประเทศที่เขา้มาถ่ายท าในประเทศไทยเป็นไปดว้ยความ
เรียบรอ้ยรอ้ย ถูกตอ้งตามศีละรรม ประเพณี วฒันธรรมของไทยคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ทย จึงไดอ้อกระบียบคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยว่า ดว้ย การขอ
อนุญาตถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค ์(รกัศานต ์วิวฒันส์ินอุดม, 
2545 น.24-25) 

3.4.3 พืน้ที่ส  าหรบัถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย 
ภาพยนตรต์่างประเทศที่เขา้มาถ่ายท าในประเทศไทยใชพ้ืน้ที่ทัง้ในส่วนของภาครฐั

และเอกชน โดยเป็นสถานที่ต่างๆ ที่แสดงอตัลกัษณท์างวฒันธรรมไทย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน สถาที่ราชการ ตลาด ชุมชน หมู่บา้น วดั บา้นเรือน รา้นคา้ รวมไปถึง
สถานที่ทางธรรมชาติ เช่น ป่า ภเูขา ทะเล เกาะ แม่น า้ เป็นตน้ จงัหวดัท่ีมีภาพยนตรต์่างประเทศใช้
เป็นพื ้นที่ ถ่ ายท ามากที่ สุดยังคงเป็นก รุงเทพมหานคร จากสถิติ ใน ปี  พ .ศ .2552-2554 
กรุงเทพมหานครมีภาพยนตรต์่างประเทศเขา้มาถ่ายท า จ านวน  1,129 เรื่อง รองลงมาคือ จงัหวดั
ชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต เชียงใหม่ ปทุมธานี กระบี่  ราชบุรี กาญจนบุรี และพังงา ตามล าดับ 
(จ าเรญิลกัษณ ์ธนะวงันอ้ย, 2555) 
 
4. แนวคิดเกีย่วกับภาพยนตรกั์บแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค ์(Creative 

Industry) 

4.1 อตุสาหกรรมเชิงสรา้งสรรค ์

ส านักงานศูนยส์รา้งสรรคก์ารออกแบบ (Thailand Creative and Design Center 
TCDC) ปัจจบุนันีร้ฐับาลทั่วโลกไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัมากขึน้ เนื่องจากเป็นอตุสาหกรรม
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจา้งงานภายในประเทศ โดยภาพยนตรถื์อเป็น
แขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมเชิงสรา้งสรรคท์ี่มีมูลค่าและสามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างมหาศาล ดงันัน้ในหลายจึงใหค้วามสนใจในอตุสาหกรรมดา้นนีอ้ย่างจริงจงั เพื่อให้
เกิดการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาอย่างยั่งยืนและไดก้ าหนดใหมี้นโยบายเฉพาะดา้นนีโ้ดยตรง รวมทัง้
ไดก้ าหนดแผนยทุธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการอตุสาหกรรมเชิงสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นรูปธรรมดว้ย  

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการคา้และพัฒนา (UNTAD United Industry Nation 
Conference on Trade and Development) ไดใ้หค้  าจ ากดัความของค าว่า Creative Industry ไว้
ในที่ประชุมระดับรฐัมนตรีครัง้ที่ 11 ในปี ค.ศ.2004 ไวว้่า “Any economic activity producing 
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symbolic product with the heavy reliance on intellectual property and for a wide market 
as possible (ศนูยส์รา้งสรรคก์ารออกแบบ,2554, น.14) โดยมีลกัษณะดงันี ้

1. เป็นสินคา้ที่วงจรหมุนเวียน ในการผลิต จัดจ าหน่ายและให้บริการซึ่งต้องถือ
ก าเนิดมาจากตน้ทุนทางความคิดสรา้งสรรคแ์ละทรพัยส์ินทางปัญญา ใชค้วามรูเ้ป็นพืน้ฐานในการ
สนบัสนนุและการผลิตและมีจดุมุ่งหมายที่ชดัเจนในการผลิต ไม่ใช่เพียงเพื่อศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่
เพ่ือใหเ้กิดรายไดแ้ละไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2. เป็นผลิตภณัฑท์ัง้ที่จบัตอ้งได ้(Tangible) และจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) หรือการ
บริการทางด้านศิลปะต่างๆ (Artistic service) ที่ก่อให้เกิดรายได้ คุณค่าทางเศรษฐกิจและมี
วตัถปุระสงคก์ารตลาดที่ชดัเจน 

3. เป็นการผสมผสานระหว่างงานศิลปะ การบรกิาร และปัจจยัดา้นอตุสาหกรรมและ
สง่ผลต่อการขบัเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศและโลกในภาพรวม 

ในปี ค.ศ.1986 ทางเนสโกไดก้ าหนดและจัดพิมพเ์อกสาร Framework for cultural 
statistic (FCS) ซึ่งถือว่าเป็นข้อก าหนดเริ่มแรกของอุตสาหกรรมเชิงสรา้งสรรค์ โดย FCS ได้
ก าหนดลักษณะของ Creative Industry ไว ้10 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้Cultural heritage, Printed 
matter and literature, Music and Performing arts, Visual art, Audiovisual media, Cinema 
and photography, Radio and television, Socio cultural activities, Sport and games, 
Environment and nature. (http://www.unesco.org, :ออนไลน)์ 

ประเภทของอุตสาหกรรมเชิงสรา้งสรรค์ (Classification of creative industries) 
UNTAC ไดก้ล่าวถึงที่มาของความคิดสรา้งสรา้งสรรค ์(Creativity) ว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์ด้วยทุน  4 ประเภท  คือ  Social, Cultural, Human and Structural or Institution 
Capital และก่อใหเ้กิดเป็นอตุสาหกรรมสรา้งสรรคข์องแต่ละสงัคมหรือประเทศเกิดขึน้ โดยมีการ
เช่ือมโยงกนัและกนัทนุ 4 ประเภทที่ก่อใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์ดงัภาพที่ 2.1 แสดงการเช่ือมโยง
กนัและกนัของทนุ 4 ประเภทท่ีก่อใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์ดงัตอ่ไปนี ้
  

http://www.unesco.org/
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ภาพประกอบ 4 ภาพแสดงการเช่ือมโยงกนัและกนัของทนุ 4 ประเภทท่ีก่อใหเ้กิดความคิด
สรา้งสรรค ์ (United Nations, 2008) 

 
จากโมเดลขา้งตน้ ซึ่งเป็นพืน้ฐานใหท้าง UNCTAD ก าหนดประเภทของอุตสาหกรรม

สรา้งสรรคท์ัง้หมด 4 หมวด ดงันี ้
1. หมวดมรดกทางวฒันธรรม (Heritage) หมายถึง ความรูด้า้นประเพณี ขนบธรรมเนียม 

และการแสดงออกทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
- Traditional cultural express เช่น งานศิลปหตัถกรรม งานฝีมือ เทศกาลการเฉลิม

ฉลอง เป็นตน้  
- Cultural sites เช่น โบราณสถาน พิพิธภณัฑ ์หอ้งสมดุ งานแสดงนิทรรศการ 

2. หมวดศิลปะ (Arts) หมายถึง งานศิลป์ที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่  
- Visual arts เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่ายและของโบราณ เป็นตน้ 
- Performing arts เช่น การแสดงดนตรีสด การเตน้ร  า โอเปร่า ละครสัตวแ์ละการ

แสดงหุ่นมือ เป็นตน้ 
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3. หมวดสื่อ (Media) หมายถึง สื่อที่สื่อสารไปยงัมวลชน หรือ กลุ่มผูร้บัสารจ านวนมาก 
ไดแ้ก่ 

- Publishing and printed media เช่น หนงัสือและสิ่งพิมพต์่างๆ  
- Audiovisuals เช่น ภาพยนตร ์โทรทศัน ์วิทยแุละการกระจายเสียงต่างๆ  

4. หมวดการสรา้งสรรค์/ประดิษฐ์ (Functional creations) หมายถึง การสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑต์่างๆหรือสินคา้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการน าไปใชง้าน (Functional) ไดแ้ก่ Design เช่น 
การออกแบบภายใน กราฟฟิค แฟชั่น เครื่องประดบั ของเลน่ เป็นตน้ 

- New media เช่น ซอฟแวร ์วิดีโอเกมส ์และดิจิตอล คอนเทนตต์่างๆ เป็นตน้ 
- Creative service เช่น สถาปัตยกรรม งานโฆษณา งานวิจัยและพัฒนาเชิง

สรา้งสรรค ์และงานบรกิารดา้นต่างๆ ที่เก่ียวกบัดิจิตอลและความคิดสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 
รูปแบบการบริหารจัดการ (Classification systems for the creative industries) ใน

รายงานประจ าเรื่อง Creative economy report 2008 (http://www.untad.org, 12 มกราคม 
2560) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเชิงสรา้งสรรคไ์วห้ลายรูปแบบ โดยมี
โมเดลท่ีน่าสนใจอยู่ 2 โมเดล คือ Model 1 : UK DCMS Model และ Model 2 : WIPO Copyright 
Model ดงัตาราง 2 แสดงรูปแบบ (โมเดล) การบรหิารจดัการอตุสาหกรรมเชิงสรา้งสรรค ์ดงันี ้ 
 

 
ตาราง 2 แสดงรูปแบบ (โมเดล) การบรหิารจดัการอตุสาหกรรมเชงิสรา้งสรรค ์
 

Model 1 : UK DCMS Model Model 2 : WIPO Copyright Model 

DCMS ได้จ าแนก งาน  Creative Industry 
ออกเป็น 13 ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

- โฆษณา (Advertising) 
- สถาปัตยกรรม (Architecture) 
- ศิลปะและตลาดเฉพาะ (Art and 

antiques market) 
- งานหตัถกรรม (Crafts) 
- แฟชั่น (Fashion) 

WIPO ไดจ้  าแนกงาน Creative Industry เป็น 16 
ประเภท ดงันี ้

- อุต สาหกรรม ลิ ข สิท ธ์ิห ลัก  (Core 
copyright industries) 

- โฆษณา (Advertising) 
- ภาพยนตร์แล ะวิ ดี โอ  เพ ล ง  และ

ศิ ล ป ะก า รแสด ง (Film and video, 
Music, Performing arts) 

  

http://www.untad.org/
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

Model 1 : UK DCMS Model Model 2 : WIPO Copyright Model 

- ภาพยนตรแ์ละวิดีโอ (Film and 
video) 

- เพลง (Music) 
- ศิ ลปะการแสดง (Performing 

arts) 
- ส านกัพิมพ ์(Publishing) 
- ซอฟตแ์วร ์(Software) 
- โทรทัศน์และวิทยุ  (Television 

and radio) 
วิดี โอและเกมส์คอมพิวเตอร์ (Video and 
computer games) 

- ส า นั ก พิ ม พ์ แ ล ะ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร ์
(Publishing, Software) 

- โทรทัศน์และวิทยุ  (Television and 
radio) 

- ทัศนศิลป์และกราฟฟิก (Visual and 
graphic art) 

- อตุสาหกรรมลิขสิทธ์ิท่ีพึ่งพากนั 
(Interdependent copyright 
industries) 

- สื่ อ บั น ทึ ก เป ล่ า  (Blank recording 
material) 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า (Consumer electrics) 
- อปุกรณด์นตรี (Musical instruments) 
- กระดาษ (Paper) 
- ถ่ายเอกสาร ถา่ยรูป และอปุกรณ ์

(Photocopies, Photographic, 
equipment) 

- อุตสาหกรรมลิขสิทธ์ิบางส่วน (Partial 
copyright industries) 

- สถาปัตยกรรม (Architecture) 
- เสือ้ผา้ รองเทา้ (Clothing, foot ware) 

งานออกแบบ แฟชั่น ของใช้ครวัเรือน ของเล่น
(Design, Fashion, Household goods, Toys) 

 
จะเห็นไดว้่า อุตสาหกรรมภาพยนตรท์ี่เป็นสื่อในเชิงสรา้งสรรคน์ัน้ มีผลิตภาพการผลิต 

(Labor Productivity) ที่สงูกว่าค่าเฉลี่ยของทัง้ประเทศ นอกจากนี ้เศรษฐกิจสรา้งสรรคส์่วนใหญ่
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ยงัมีการกระจายรายได ้(Income Distribution) ไปสูแ่รงงานที่ดี จากกระแสการพฒันาตามแนวคิด 
“เศรษฐกิจสรา้งสรรค”์ หรือ Creative Economy ซึ่งประเทศไทยกก าลังอยู่ในขั้นของการน ามา
ประยุกตใ์ชเ้พื่อการก าหนดแผน ยุทธศาสตร ์และกลยุทธใ์นการพฒันาประเทศทัง้ทางเศรษฐกิจ
และสงัคมนัน้ แมจ้ะไดร้บัการยอมรบัผ่านกระบวนการเรียนรูแ้ละประสบการณค์วามส าเรจ็ที่ผ่าน
มาในหลายประเทศ ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศเหล่านัน้ใชค้วามรู ้การศึกษา การสรา้งสรรค ์และ
ทรพัยส์ินทางปัญญามาเป็นพืน้ฐานในการขับเคลื่อน นอกจากนีก้ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังได้
เช่ือมโยงกับทุนทางวัฒนธรรม โดยสั่งสมความรูข้องสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมเขา้ช่วย
พฒันาเศรษฐกิจ ว่าเป็นหนทางใหม่ของการพฒันาที่จะสามารถน ามาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และความมั่งคั่งของ “มลูค่าเพิ่ม” ภายใตบ้ริบททางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตันปั์จจุบนั นอกจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
ประเทศแลว้ เป้าหมายในดา้นอื่นซึ่งมีความส าคัญไม่นอ้ยไปกว่ากันและควรไดร้บัการค านึงถึง
ภายใตก้รอบการพฒันานี ้คือ ประเด็นในเรื่องความเท่าเทียมและเป็นธรรม (Equality and Equity) 
ความมีเสถียรภาพ (Stability) และความยั่งยืน (Sustainability) ของการพฒันาที่จะเกิดขึน้ 

นอกจากนีก้ารเป็นศนูยก์ลางดา้นการใหก้ารบรกิารภาพยนตรแ์ละวิดีทศันแ์บบครบวงจร 
ซึ่งรวมถึง สถานที่ผลิต ถ่ายท า แล็บพิมพฟิ์ลม์ พืน้ที่ส  าหรบับริษัท สถาบนั ที่ท  ากิจการผลิตและ
บริการที่เก่ียวขอ้ง ไปจนถึงศูนยก์ลางการติดต่อประสานงาน แหล่ง เรียนรูแ้ละแหล่งเผยแพร่
วัฒนธรรมด้านภาพยนตร ์รวมถึงการถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย (Film 
Production Services) เป็นอีกหนึ่งอตุสาหกรรม ที่น  ารายได้เขา้สู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง จากสถิติ
การเขา้มาถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย ปี 2558 มีรายไดร้วม 2 ,600 ลา้นบาท ซึ่ง
นบัเป็นอตุสาหกรรมที่น่าจบัตามองในดา้นรายได ้และการขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ รวมถึงยงั
มีความสมัพนัธแ์ละเช่ือมโยงกบัภาคธุรกิจ และอตุสาหกรรมอื่นๆ เช่น ภาคธุรกิจการคา้และบรกิาร
ในพืน้ที่ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการสรา้งมลูค่าเพิ่มดา้น การท่องเที่ยวจากการใชส้ถานที่ถ่าย
ท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย ท าใหมี้ประเทศต่างๆ เขา้มาถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศ
ไทยมากขึน้ จนน าไปสูก่ารสรา้งงาน สรา้งรายไดใ้หก้บับรษัิทที่ประกอบธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย (กองกิจการภาพยนตร,์ 2559) 
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4.2 แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 
4.2.1 นิยามของเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

ค าว่า “เศรษฐกิจสรา้งสรรค”์ ในความเขา้ใจของคนทั่วไปจะค่อนขา้งใหม่ และมี
ลกัษณะของความเป็นนามธรรม โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกที่มกัจะพดูถึงเศรษฐกิจสรา้งสรรคท์ี่ใชท้นุ
ทางวัฒนธรรมเป็นหลกั ท าใหเ้กิดความสับสนระหว่างค าว่า “อุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม (Cultural 
Economy)” และ “เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (Creative Economy)” ซึ่งความสับสนและความไม่เข้าใจ
ดงักลา่วท าใหก้ารแบ่งประเภทและขอบเขตของอตุสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นปัจจบุนัยงัมีความไม่ชดัเจน
และเป็นสากล 

ส าหรบั UNCTAD ใหค้  านิยาม “เศรษฐกิจสรา้งสรรค”์ วา่ เป็นแนวคิดของการพฒันา                  
บนพืน้ฐานความคิดสรา้งสรรคท์ี่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทัง้ในดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
โดยเป็นกลไกส าคญัในการกระจายรายได ้การสรา้งงาน และสรา้งรายไดจ้ากเงินต่างประเทศ ที่เช่ือม
ความสมัพนัธร์ะหว่างความหลากหลายทางวฒันธรรม การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์มิติทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและวฒันธรรมเขา้กบัเทคโนโลยี ทรพัยส์ินทางปัญญาและการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ใชฐ้านความรูด้ัง้เดิมมาใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ในระดบัจลุภาค และมห
ภาค เป็นทางเลือกใหม่ในการพฒันาเศรษฐกิจของโลกยคุใหม่ (ศกัดิช์ยั เกียรตินาคินทร,์ 2553, น.23) 

จากขา้งตน้ จึงสรุปความหมายของค าว่า เศรษฐกิจสรา้งสรรคไ์ดว้่า เป็นแนวคิดที่
เก่ียวกับการพัฒนาสิ่งต่างๆ ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่อภาคส่วนต่างๆ ที่อยู่บนการท างานแบบ
ที่มาจากความสามารถของบุคคลในเชิงสรา้งสรรคท์ี่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ ดว้ยการ
การสรา้งงาน และสรา้งรายไดสู้ป่ระเทศ 

4.3 องคป์ระกอบและการจดัประเภทของเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์
องคป์ระกอบของเศรษฐกิจสรา้งสรรคค์รอบคลมุถึงอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ที่ไดร้บั

การจดักลุ่ม และแยกประเภทบนพืน้ฐานของแนวคิดหลกั 2 แนวคิดกวา้ง คือ กลุ่มที่แยกประเภท
ตามชนิดสินคา้/ บรกิาร และกลุม่ที่แยกประเภทตามกิจกรรมการผลิตและห่วงโซก่ารผลิต  

การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้ วยการค้าและการพัฒ นา (United Nations 
Conference on Trade and Development หรือ  UNCTAD) ได้แบ่ งป ระ เภทอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคอ์อกเป็น 4 ประเภท (ศกัดิช์ยั เกียรตินาคินทร,์ 2553) ดงันี ้ 

1. ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็ นกลุ่ ม
อตุสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกบัประวตัิศาสตร ์โบราณคดี วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ และสภาพสงัคม 
เป็นตน้ แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ  
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1) กลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural 
Expression) เช่น ศิลปะและงานฝีมือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็นตน้  

2) กลุ่มที่ตัง้ทางวัฒนธรรม (Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ ์
หอ้งสมดุ และการแสดงนิทรรศการ เป็นตน้ 

2. ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานของศิลปะ และ
วฒันธรรม แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ  

1) งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น ภาพวาด รูปป้ัน ภาพถ่าย และวตัถุโบราณ 
เป็นตน้  

2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร 
การเตน้ร  า โอเปรา่ ละครสตัว ์และการเชิดหุ่นกระบอก เป็นตน้ 

3.ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุม่สื่อผลิตงานสรา้งสรรคท์ี่สื่อสารกบัคนกลุม่ใหญ่ แบง่
ออกเป็น 3 กลุม่ คือ 

1 )  ง า น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์  (Publishing and Printed Media)  เช่ น  ห นั ง สื อ 
หนงัสือพิมพ ์และสิ่งตีพิมพอ์ื่นๆ  

2) การกระจายเสียงทั้งโทรทัศนแ์ละวิทยุ ตลอดจนงานบริหารการกระจาย
เสียง สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์รายการต่างๆ ที่ออกอากศ เป็นตน้ 

3) งานภาพยนตรแ์ละวิดีทศัน ์งานโสตทศัน ์(Audiovisual) การบริการ การ
ผลิตหรือจ าหน่าย การใหเ้ช่าภาพยนตรแ์ละแถบวิดีทศัน ์สถานประกอบการที่ด  าเนินการเก่ียวกบั
การขายหรอืใหเ้ช่าภาพยนตร ์เป็นตน้  

4. ประเภทงานสรา้งสรรค ์(Functional Creation) เป็นกลุ่มของสินคา้และบริการที่
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่แตกต่างกนั แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ คือ 

1) กลุม่การออกแบบ (Design) เช่น การออกแบบภายใน กราฟิค แฟชั่น อญั
มณี ของเด็กเลน่ เป็นตน้  

2)  แฟชั่น (Fashion) เช่น การผลิตเสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย การจดัท าตวัอย่าง 
การขายเครื่องแต่งกายส าเรจ็รูป เป็นตน้  

3) งานโฆษณา (Advertising) เช่น การด าเนินงานเก่ียวกบัการโฆษณาทาง
สื่อต่างๆ และงานบรกิารทางโฆษณาที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
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4) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) การด าเนินงานเก่ียวกับก่อสร้าง 
รวมถึงการบริหารโครงการก่อสรา้ง การออกแบบก่อสรา้ง และการให้ค าปรึกษาทางเทคนิคที่
เก่ียวขอ้ง 

ส่วนกระทรวงวัฒนธรรม สื่อสารและการกีฬาของประเทสอังกฤษ ไดแ้บ่งประเภท
เศรษฐกิจสรา้งสรรคอ์อกเป็น 13 สาขา คือ โฆษณา สถาปัตยกรรม งานศิลปะและวัตถุโบราณ 
งานฝีมือ แฟชั่น งานออกแบบ ภาพยนตรแ์ละวิดีทัศน์ ดนตรี ศิลปะการแสดง สื่อสิ่งพิมพ ์
ซอฟตแ์วร ์โทรทศันแ์ละวิทยุ และวิดีโอเกม คอมพิวเตอรเ์กม (ศกัดิ์ชัย เกียรตินาคินทร,์ 2553,น.
32-33) 

นอกจากนี ้ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ(สศช.) 
ไดจ้ัดประเภทเศรษฐกิจสรา้งสรรคข์องไทยโดย สศช. ไดใ้ชก้ารจัดประเภทโดยยึดรูปแบบของ 
UNCTAD เป็นกรอบ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก และ 5 กลุ่มย่อย รวม 19 ประเภท ทั้งนีก้ารจัด
ประเภทนี ้ เป็นเพียงข้อเสนอเบื ้องต้นเพื่ อใช้ประโยชน์ในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจของ
อตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละสามารถใชเ้ป็นกรอบส าหรบัการพฒันาเศรษฐกิจสรา้งสรรคข์องไทยได ้
ไดแ้ก่ 1)โฆษณา 2)สถาปัตยกรรม 3)การออกแบบ 4) แฟชั่น 5)ฟิลม์และวิดีโอ 6)ฮารด์แวร ์7)การ
บริการท่องเที่ยว 8)วรรณกรรม 9)ดนตรี 10)พิพิธพันฑ์ ห้องแสดง ห้องสมุด 11)การพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ 12)ซอฟต์แวร  ์13)กีฬา 14)ศิลปะการแสดง 15)การกระจายเสียง 16)วีดีโอเกมส์ 17)
ทศันศิลป์ การถ่ายภาพ งานฝีมือ 18)อาหารไทย และ 19)การแพทยแ์ผนไทย (ส านักงานบริหาร
และองคค์วามรู,้2552,น.7) แมว้่าจะมีการก าหนดกลุ่มอตุสหกรรมสรา้งสรรคข์องประเทศไทยขึน้
มาแล้วก็ตาม แต่ค าถามส าคัญคือ ศักยภาพของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ของไทยมีม ากน้อย
เพียงใด ส าหรบัใชใ้นการจดัสรรงบประมาณที่มีอยู่ในการลงทนในอตุสาหกรรมที่มีศกัยภาพมาก
ที่สดุ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่ดีท่ีสดุ 

4.4 เศรษฐกิจสรา้งสรรคข์องประเทศไทย 
เศรษฐกิจสรา้งสรรคข์องไทยเป็นเรื่องที่มีความซบัซอ้นและตอ้งการความรว่มมือจาก

หลายๆ  ฝ่าย ทัง้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ทกัษะความรูแ้ละทรพัยากร เพื่อน าไปสู่การเกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ ความคิดใหม่และบริการใหม่ๆ ขึน้มา โดยเศรษฐกิจสรา้งสรรคเ์กิดขึน้มาได้
ต่อเม่ือมีกลุม่คน 2 ประเภทมาท างานรว่มกนั(กิติกรณ ์ปิติพานิช,2553) คือ 

• Creative Core: บุคคลที่ มีพื ้นฐานทางด้านแนวคิดการออกแบบและการใช้
ความคิดสรา้งสรรคโ์ดยเฉพาะ 
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• Creative Entrepreneur: ผูป้ระกอบธุรกิจเชิงสรา้งสรรค ์ซึ่งอาจมีพืน้ฐานมาจาก
ดา้นอื่นๆ ไม่วา่จะเป็นภาคธุรกิจ วิทยาศาสตรท์ี่จะมาช่วยสนบัสนนุกลุม่ Creative Core 

แนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรคจ์งึเปรียบเสมือนการเช่ือมโยงกลุม่คนหลายๆ กลุม่เขา้หา
กนั เม่ือพิจารณาการเชื่อมต่อกนัในเครอืข่ายของเมือง จงึเป็นที่มาของแนวคิด “เมืองสรา้งสรรค”์ 

เมืองสรา้งสรรค ์(Creative City)  คือ เมืองที่ มีศักยภาพในการดึงดูดให้นักคิด
และผูป้ระกอบ การสรา้งสรรคเ์ขา้มาอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจ ท าใหเ้กิดการจา้งงานและเกิด
การเติบโตทางgศรษฐกิจ โดยที่เมืองสรา้งสรรคจ์ะตอ้งมีองคป์ระกอบพืน้ฐานทางสินทรพัยแ์ละ
วฒันธรรม โดยมีบุคลากรทางดา้นความคิดสรา้งสรรค ์(Creative Talents) เป็นแกนหลกัในการ
ดึงดดูคนอื่นๆ  รวมถึงการสรา้งรายไดอ้ื่นๆ อีกดว้ย (ทัง้นีมี้ขอ้มลูที่ชีใ้หเ้ห็นว่าผูค้นในสมยัก่อนถึง
รอ้ยละ 80 จะเลือกงานก่อนเลือกเมือง แต่ปัจจุบนัรอ้ยละ 64 ของคนเลือกเมืองก่อนแลว้จึงเลือก
งาน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่คนเราจะสรา้งสรรคผ์ลงานไดจ้ะตอ้งอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่มีความสขุดว้ย 

นอกจากนี ้เมืองสรา้งสรรคย์ังไม่ไดจ้  ากัดอยู่เพียงเชือ้ชาติหรือสัญชาติใดเป็นการ
เฉพาะ แต่จะตอ้งเป็นเมืองที่เปิดกวา้งในหลายๆ เรื่อง และตอ้งมีส่วนผสมของคนหลากหลายเชือ้
ชาติและหลากหลายทักษะเขา้ดว้ยกัน ในส่วนของสถานที่เมืองสรา้งสรรคไ์ม่ไดจ้  ากัดอยู่เฉพาะ
เมืองทางประวตัิศาสตรห์รือศิลปวฒันธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่จะตอ้งรวมมมุมองในเรื่อง
ทางธุรกิจในหลายรูปแบบเขา้ไปอีกดว้ย ขณะเดียวกนัจะตอ้งมีการจดัการจากภาครฐั โดยเฉพาะ
ในสว่นของนโยบาย กฎระเบียบและการสรา้งระบบพืน้ฐานตา่งๆ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและ
กระตุน้ให้เกิดนวัตกรรม เพื่อปรบัเปลี่ยนไปสู่การเป็นเมืองสรา้งสรรคด์ว้ย (กิติกรณ์ ปิติพานิช
,2553) 

ตวัอย่างของเมืองสรา้งสรรค:์ 
• โครงการ 798: รฐับาลจีนไดเ้ปลี่ยนพืน้ที่ที่เคยเป็นโรงงานเก่าใหก้ลายเป็นแหล่งเรียนรู ้

สรา้งสรรค์ โดยมีทั้งพิพิธภัณฑ์ รา้นค้าจ าหน่ายสินค้าสรา้งสรรค์ต่างๆ ซึ่งเปรี ยบเสมือนการ
ประกาศตวัของประเทศจีนว่า ต่อไปนีศ้กัยภาพของจีนที่จะมาแทนอาวุธคือ ความคิดสรา้งสรรค์
นั่นเอง 

• Millenium Park, Chicago: หนึ่งในพืน้ที่ที่ไดร้บัการสนบัสนนุใหเ้ป็นพืน้ที่จดัการแสดง
ต่างๆ และมีเวทีใหผู้ค้นมาปฏิสมัพนัธก์นั เพื่อสรา้งโอกาสในการเกิดสิ่งใหม่ๆ มากขึน้ 

• คลองซองเกซอน, เกาหลีใต:้ การปรบัสภาพคลองสายหลกัของกรุงโซลที่เคยเน่าเสีย
ขึน้มาใหม่ใหก้ลายเป็นคลองที่สะอาดและเป็นพืน้ที่แสดงความคิดสรา้งสรรคต์่างๆ 
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ในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยเร่ง
ส าคญั ท าใหเ้กิดภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของบรบิทการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมโลก 
ได้ท าให้ประเทศต่างๆ พยายามที่จะสรา้งความมั่ งคั่ งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตของมนษุย ์ภายใตบ้รบิทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ซึง่แนวทางการสรา้งความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งก็คือ การสรา้งความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจในเวทีการคา้โลก หรือที่เรียกว่า 
“การสรา้งความสามารถทางการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ” ที่ตอ้งด าเนินการขบัเคลื่อนใน
วงกวา้งที่เช่ือมดยงทัง้เกษตร อตุสาหกรรม และบรกิาร ที่อยู่บนพืน้ฐานทางวฒันธรรม ภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่น ผนวกเขา้กบัการใชอ้งคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 

ส าหรบัประเทศไทย หากพิจารณาโครงสรา้งสินคา้และบริการของไทยในอดีตจนถึง
ปัจจบุนัผ่านสินคา้สง่ออกส าคญั 5 อนัดบั นบัตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 
6 จนถึง ฉบับที่ 10 ยังพบว่า สินคา้ของไทยยังคงเป็นสินคา้ขับเคลื่อนดว้ยปัจจัยแบบเดิ ม ขาด
ความหลากหลาย 

แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรคจ์ะไม่ไดถู้กก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 10 จึงท าใหข้าดการมองภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรคอ์ย่างเป็น
ระบบ แต่ยงัแนวทางของการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการผลิตใหส้มดลุและยั่งยืน 
บนพืน้ฐานของแนวคิดการเพิ่มคุณค่าของสินคา้และบริการ โดยใชอ้งคค์วามรูแ้ละนวัตกรรม 
ผสมผสานกับจุดแข็งในดา้นความหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ความเป็นไทย 

เนื ้อหาสาระในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่  11 ในส่วนที่ เก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ไดร้ะบุถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้อยู่บนแนวคิดของ
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของสินคา้และบริการโดยใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์
สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจสรา้งสรรคท์ี่มีศักยภาพ พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งแวดลอ้มที่
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์และพฒันาบุคลากรและผูป้ระกอบการใหมี้ความคิดสรา้งสรรค์
และสามารถตอบสนองความตอ้งการของภาคการผลิตและบริการได ้รวมทัง้การวิจยัเพื่อพฒันา
สาขาเศรษฐกิจสรา้งสรรคแ์ละทนุทางวฒันธรรมในเชิงลกึ 

ปัจจุบนัประเทศไทยใชแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติที่ 12 (2560-2564) ใน
ส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ของประเทศไทย 4.0 จะเน้นการพัฒนาและใช้
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมขัน้กา้วหนา้ที่เขม้ขน้มากขึน้ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
การพฒันา และยกระดบัคณุภาพของก าลงัคน และความคิดสรา้งสรรคใ์นการขยายฐานเศรษฐกิจ
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และฐานรายไดใ้หม่ควบคู่กบัการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบรกิารเดิม รวมทัง้การต่อยอด
การผลิตและบริการเดิม โดยใชด้ิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบบัที่ 12,น.82) 
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สภาพของเศรษฐกิจสรา้งสรรคข์องประเทศไทย 
1. การวดัมูลค่าของเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์UNTAD ไดใ้หค้วามส าคัญของเศรษฐกิจ

สรา้งสรรคใ์นมิติของการคา้ระหว่างประเทศที่มีความส าคัญมากขึน้ในตลาดโลก ดว้ยอัตราการ
ขยายตวัการสง่ออกสินคา้เศรษฐกิจสรา้งสรรคใ์นตลาดโลกช่วงปี 2537-2548 มีค่าเฉลี่ยประมาณ
รอ้ยละ 7.0 ต่อปี ประเทศพัฒนาแลว้ขยายตัว 6.0 และประเทศก าลังพัฒนา 9.0 ซึ่งมีแนวโนม้
เพิ่มขึน้ จากสถิติ การส่งออกเศรษฐกิจสรา้งสรรคต์ามการจัดประเภทของ UNTAD พบว่า งาน
ออกแบบมีสดัสว่นการสง่ออกสงูสดุท่ีเฉลี่ยรอ้ยละ 64.01 ต่อปี รองลงมาไดแ้ก่ ธุรกิจการพิมพ ์รอ้ย
ละ 14.72 ศิลปะงานฝีมือหตัถกรรม รอ้ยละ 7.39 และทศันศิลป์ รอ้ยละ 6.54 ตามล าดบั 

2. การวดัมลูค่าของเศรษฐกิจสรา้งสรรคข์องไทย คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 10-
11 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (หรือประมาณรอ้ยละ 14-17 ของรายไดป้ระชาชาติ) โดย
กลุ่มงานสรา้งสรรคต์ามลกัษณะงาน (Functional Creation) กลุ่มมรดกทางวฒันธรรม (Cultural 
Heritage) และกลุ่มสื่อ (Media) เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุด ซึ่งหากพิจารณาแยกรายกลุ่มย่อยจะ
พบว่าการออกแบบเป็นกลุ่มที่มีมลูค่าสงูที่สดุ รองลงมาคือกลุ่มงานฝีมือและหตัถกรรม และกลุ่ม
แฟชั่น โดยทั้ง 3 กลุ่มมีมูลค่ารวมกันประมาณรอ้ยละ 9.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(ส านกับญัชีประชาชาติ,2553) 

3.การวิเคราะห ์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และขอ้จ ากัด ของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
ของไทย พบวา่ จดุแข็งสว่นใหญ่เป็นเรื่องของความหลากหลายทางวฒันธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่มีลกัษณะโดดเด่นของไทย รวมทัง้ค่าครองชีพและตน้ทนุที่ต  ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัหลาย
ประเทศ ในขณะที่จุดอ่อนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของนโยบายและการบูรณาการ ประเทศไทยยงัมี
โครงสรา้งพืน้ฐานและการวิจยัเก่ียวกบัเศรษฐกิจสรา้งสรรคไ์ม่เพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการ
ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาที่พบเห็นไดแ้พรห่ลาย และยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการใชบ้งัคบักฎหมาย
ทรพัยส์ินทางปัญญาอีกดว้ย ดังตาราง 3 แสดงจุดแข็ง-อ่อน ในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องไทย 
ดงันี ้

 
 
 
 
 

  



 51 

 
 

ตาราง 3 แสดง จดุแข็ง-ออ่น ในอตุสาหกรรมสรา้งสรรคข์องไทย 
 

จดุแข็ง จดุอ่อน 
1.มีความหลากหลายทางวฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของไทย 
2.มีประวตัิศาสตร ์และมรดกทางวฒันธรรมที่
ยงัคงไดร้บัการสืบทอดและอยู่ในสภาพท่ีดี 
โดยเฉพาะมรดกโลกทางประวตัิศาสตรท์ัง้ 3 
แห่งของไทย 

1.ขาดการบรูณาการและความต่อเนื่องของ
นโยบายการพฒันาตลอดจนกลไกการ
ขบัเคลื่อนและประสานงานของหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ปัญหาการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญายงั
เป็นปัญหาส าคญัโดยเฉพาะการบงัคบัใช้
กฎหมายใหเ้ดด็ขาด และมีประสิทธิภาพ 

3.มีความประณีตละเอียดอ่อนในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานที่ใชฝี้มือ จนเป็นที่ยอมรบั
และมีช่ือเสียงในระดบัโลก 
4. มีแหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่สวยงาม 
และหลากหลาย ทัง้ทางทะเล และป่าไม ้
5. มีตน้ทนุและค่าครองชีพที่ต  ่าเมื่อเทียบกบั
หลายประเทศในระดบัเดียวกนั 
6. มีภมูิปัญญาทอ้งถิ่นที่ไดร้บัการสืบทอดและ
รกัษาไวเ้ป็นจ านวนมากและหลากหลาย 

4.การลอกเลยีนแบบหรอืผลติตามค าสั่ง
แบบ Passive มากกวา่ Active 
ผูป้ระกอบการไทยไม่ใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์
ซึง่ตอ้งใชเ้วลาในการแกปั้ญหาและปลกูฝัง
ในระยะยาว 
5.สถาบนัการเงินของไทยยงัใหก้าร
สนบัสนนุแหลง่เงนิทนุในวงเงินท่ีจ ากดั  
6. การถ่ายทอดภมูิปัญญา และความรูเ้ป็น
กระบวนการที่ตอ้งใชร้ะยะเวลา ซึง่ประเทศ
ไทยเองยงัไมมี่แนวทางการถ่ายทอดและ
จดัเก็บอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
7.โครงสรา้งพืน้ฐาน และศนูยร์วม
อตุสาหกรรมแต่ละกลุม่ยงัอยู่ในระดบัที่
ตอ้งการการพฒันาอกีมาก 
8. ระบบมาตรฐานตา่งๆ ทัง้เรื่องการบรกิาร 
การผลิต สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ยงั
ตอ้งไดร้บัการพฒันาและปรบัปรุงอีกมาก 
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ทั้งนี ้ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องไทย พบว่า 
ประเทศไทยยังขาดระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานในการรองรบัการผลิตสินคา้หรือการใหบ้ริการ 
ขาดการสนบัสนนุทางดา้นการเงินจากภาครฐั ขาดความเช่ือมโยงของหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ 
ที่ผูป้ระกอบการจะสามารถขอความช่วยเหลือได ้รวมทัง้มีความล่าชา้ในการด าเนินการคุม้ครอง
ทรพัยส์ินทางปัญญาและผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคญัในเรอ่งนีเ้ท่าที่ควร 

ดังนั้น การศึกษาคน้หาจุดแข็งและศักยภาพของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์มีการสรา้ง
ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและผลกัดันให้
อตุสาหกรรมสรา้งสรรคข์องไทยเติบโตไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ และที่ส  าคญัที่สดุ
คือ รฐัตอ้งตระหนักถึงความส าคัญของผูป้ระกอบการ ดว้ยการสรา้ง สนับสนุน และใหโ้อกาส
ผูป้ระกอบการที่มีคุณภาพ เพราะ “คน” หรือ “Creative Talent” นัน้ ถือเป็นทรพัยากรที่มีคุณค่า
มากที่สดุ 

กรณีศกึษา 
ผลิตภณัฑส์รา้งสรรคข์องต่างประเทศ  
ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ไดก้ล่าวว่า ในสงัคมเกาหลีใตไ้ดมี้การเผยแพรส่ินคา้ทางวฒันธรรม

บนโครงสรา้งดิจิทัล ไดผ้ลิตภัณฑส์รา้งสรรคข์องประเทศเกาหลีใตมี้ความหลากหลาย ทั้งเพลง 
ภาพยนตร ์และแฟชั่นลว้นเป็นผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมที่ตัง้อยู่บนโครงสรา้งดิจิตลั อตุสาหกรรม
ทางวัฒนธรรมและดิจิตัลคอนเทนด ์(Digital content) จึงเป็นอุตสาหกรรมสรา้งสรรคห์ลักของ
ประเทศ ภายใต้ระบบโครงสรา้งพื ้นฐานที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์เติบโตอย่าง
แข็งแกรง่ 

ต่อมา จีนไดป้ฏิรูปโรงงานจีน จาก ‘Made in China’ สู ่Created in China’  โด ย จีน เริ่ ม
ใหค้วามส าคญัในเรื่องเศรษฐกิจสรา้งสรรคม์ากขึน้ โดยตอ้งการเปลี่ยนจาก ‘Made in China’ ไปสู ่
Created in China’ เช่นกรณี ‘798 Art Center’ ที่ปรบัปรุงโรงงานรา้งมาเป็นศนูยส์รา้งสรรคศ์ิลปะ 
และใชเ้ป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของศิลปินและองคก์รศิลปะระดับตน้ๆ ของบ
ประเทศ และในปี 2006 รฐับาลจีนยงัไดผ้นวกแนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรคเ์ขา้ไปในยทุธศาสตรก์าร
พฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบบัที่ 11 ดว้ยการเปลี่ยนจากฐานผลิตสินคา้สู่การ
สรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑท์ี่เนน้คณุค่าและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

หลังจากนั้นนิวซีแลนด์ได้มีกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นอกเหนือไปจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักตามแนวทางของประเทศอังกฤษที่ เลือกใช้เป็นต้นแบบนั้น 
เกษตรกรรมคืออีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่นิวซีแลนดมี์ความโดดเด่นมากกว่าประเทศอื่นๆ และไดใ้ช้
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แนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรคเ์ป็นแนวทางในการพฒันาอย่างเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะวิธีการคุม้ครอง
สิทธ์ในพันธุ์พืช (Plant Variety Right) ซึ่งเป็นการต่อยอดนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
เกษตรกรรมดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์โดยมี Hort Research องคก์รวิจยัและพฒันาพนัธุพ์ืชของรฐั
คิดคน้แอ๊ปเป้ิลสายพนัธุใ์หม่ ‘Jazz’ และท าการคา้ขายอย่างจรงิจงัทัง้ในและนอกประเทศ 

และสหรฐัอเมริกาซึ่งเป็นประเทศท่ีมีนวตักรรม ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัรมากท่ีสดุประเทศ
หนึ่งของโลก มีมลูค่ากว่ารอ้ยละ 11.12 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ มลูค่าเกือบครึง่หนึ่ง
ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมดเป็นการส่งออกของสินคา้ที่เป็นทรพัยส์ินทางปัญญา (ณรงคช์ยั อคัร
เศรณี, 2556,น.69-70) 

ผลิตภณัฑส์รา้งสรรคข์องประเทศไทย  
ส าหรบัผลิตภณัฑส์รา้งสรรคข์องประเทศไทย มีอยู่หลายอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรม

อาหาร หัตถอุตสาหกรรม เกษตรอินทรีย ์ธุรกิจจากงานวิจัยและพัฒนา โดยกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร อาทิ สม้ต า ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑส์รา้งสรรคใ์นอุตสาหกรรมอาหารของบริษัท พรทวี
โสภณ จ ากัด ที่เพียงใส่น า้และน าเขา้ไมโครเฟวก็สามารถรบัประทานไดท้นัทีสอดคลอ้งกบัความ
นิยมในการรบัประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงในปัจจบุนั ซึ่งเนน้ในเรื่องของการพรอ้มปรุง (Ready 
to cook) ไดใ้ชเ้วลากว่า 7 ปี ในการคิดคน้เครื่องอบแห่งดว้ยระบบสุญญากาศส าหรบัการผลิต
อุตสาหกรรมอาหารที่ไดร้บัการต่อยอดจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งการลดแรงดัน
บรรยากาศเขา้สู่ระบบสุญญากาศนีท้  าให้น า้ในวัตถุดิบระเหยที่จุดเดือดต ่า โดยที่สี กลิ่น และ
คณุค่าทางโภชนาการของวตัถุดิบนัน้ไม่ไดส้ยูเสียไปกับความรอ้น วตัถุดิบจึงยงัคงคุณภาพไวไ้ด้
มากที่สดุ 

นอกจากนีผ้ลิตภัณฑส์รา้งสรรคข์องประเทศไทยยังมีกลุ่มหัตถอุตสาหกรรม โดยหัตถ
อุตสาหกรรมที่เด่นชัดที่สดุคือของหา้งหุ้นส่วนจ ากัด กรกต อินเตอรเ์นชั่นแนล จังหวดัเพชรบุรี สู่
โคมไฟและประติมากรรมไมไ้ผ่ท ามือที่มีช่ือเสียงไปไกลถึงนิวยอรก์ คือผลงานหัตถอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคข์องกรกต อารมยด์ีนกัออกแบบจากเพชรบุรีที่ไดต้่อยอดและผสมผสานพืชทอ้งถิ่นเขา้
กบัภมูิปัญญาและทกัษะของคนพืน้บา้น เปลี่ยนธุรกิจหตัถกรรมธรรมดาสูธุ่รกิจหตัถอตุสาหกรรมที่
ทัง้เพิ่มมลูค่าแก่ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นและสรา้งอาชีพแก่ชมุชน 

ส าหรบักลุ่มเกษตรอินทรีย ์ไดแ้ก่ เขาคอ้ทะเลภูมุ่งเนน้การผลิตสินคา้เพื่อสุขภาพและ
สิ่งแวดลอ้มโดยใชว้ตัถดุิบจากผลิตผลเกษตรอินทรียอ์นัเกิดจากนวตักรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
ปัจจุบนัเขาคอ้ทะเลภูมีการด าเนินงานตัง้แต่ฟารม์เกษตรอินทรีย ์รีสอรท์ ครวัไรส้ารพิษเคมี ศนูย์
สขุภาพองคร์วม และผลิตภณัฑแ์ปรรูปทางเกษตรต่างๆ  
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ส่วนธุรกิจจากงานวิจัยและพฒันา เช่น คิดคน้และพฒันา “RAIDZ” ชุดอุปกรณช์่วยฝึก
การซอ้มรบ โดยบรษัิท ไซอารม์ จ ากดั เพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บัการซอ้มรบของทหารไทย ปัจจบุนั 
RAIDZ เป็นระบบเดียวในตลาดที่ เช่ือมต่อได้เหมือนจริง ยิงได้ไกล และอุปกรณ์คุณภาพ 
นอกจากนั้น RAIDZ ยังได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดการกีฬาเพื่อสันทนาการของกลุ่มนักเล่นบีบีกัน 
(ณรงคช์ยั อคัรเศรณี, 2556,น.70-72) 

จากขา้งตน้ที่กล่าวมา จะเห็นไดว้่าอุตสาหกรรมภาพยนตรจ์ัดเป็นเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
ของประเทศที่มีศักยภาพพรอ้มในการแข่งขันระดับสากล โดยอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ด้เป็น
อุตสาหกรรมในเชิงสรา้งสรรค์แขนงหนึ่งที่ เกิดจากศิลปะของความคิดสรา้งสรรค์ ที่ เป็นสื่อที่
สามารถสรา้งเศรษฐกิจไทยใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ไดด้ีอุตสาหกรรมหนึ่ง แต่ยงัคงตอ้งอนุรกัษ์
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ดัง้เดิมคงไว ้ในรูปแบบการผสมผสานการเปลี่ยนแปลงของยคุปัจจบุนั 
และในดา้นการสง่เสรมิการสง่ออกภาพยนตรไ์ทยอาจทาไดโ้ดยการที่รฐับาลติดต่อกบัต่างประเทศ
เก่ียวกับการขอส่งภาพยนตรไ์ทยไปฉายในเทศกาลภาพยนตรข์องต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการ
น าเสนอภาพยนตรไ์ทยแก่ชาวต่างชาติใหร้บัรูถ้ึงคณุภาพที่ดีและรูปแบบใหม่ๆ จากภาพยนตรไ์ทย 
ดงัที่กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
 
5. แบบจ าลองเพชรแหง่พลวัตร (Dynamic Diamond Model) 

แนวคิดแบบจ าลองเพชรแห่งพลวตั หรือ Dynamic Diamond Model (Porter, 1990) ได้
ถกูเผยแพรข่ึน้ครัง้แรกในหนงัสือ Competitive Advantage of Nations เพื่อเป็นกรอบหรือตวัแบบ
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร ์โดยประเมินสภาพ
ปัจจบุนัของปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจภาพยนตรใ์น 4 ดา้น ทัง้ 4 ดา้นนีล้ว้นสง่ผลต่อความสามารถ
ในการเพิ่มผลิตภาพของเมืองภาพยนตร ์ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัของ
เครือข่ายอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ท้ายที่สุดสภาพปัจจุบันเหล่านั้นจะเอือ้สนับสนุนหรือเป็น
อุปสรรคในการจัดตั้งเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยมากน้อยเพียงใด การวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองเพชรแห่งพลวตัรท าใหม้องเห็นภาพโดยรวม ซึ่งหากท าใหปั้จจยัใดปัจจยัหนึ่งพฒันาดี
มากขึน้ ย่อมส่งผลต่อศกัยภาพการแข่งขนัของเมืองภาพยนตร ์(ศุภเจตนจ์นัทรส์าสน์ และคณะ , 
2558) ทัง้นีปั้จจยัดงักลา่วประกอบไปดว้ย 

1. ปัจจัยดา้นเงื่อนไขทางดา้นปัจจัยการด าเนินงาน (Factor Condition) คือ สิ่งที่มี
ความจ าเป็นที่จะตอ้งใส่เขา้ไปเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัผูอ้ื่นได ้ไดแ้ก่ ทรพัยากรมนษุย ์ทรพัยากร
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ทางกายภาพ ทรพัยากรดา้นความรู ้แหลง่เงินทนุ โครงสรา้งพืน้ฐาน รวมไปถึงวฒันธรรม คณุภาพ
ชีวิตประชาชน สถานที่ท  างาน หรอืที่อยู่อาศยั 

2. ปัจจัยดา้นเงื่อนไขทางดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand Condition) คือ 
ลักษณะความต้องการสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมภายในคลัสเตอร ์โดยคลัสเตอรจ์ะ
ไดเ้ปรียบถา้ความตอ้งการภายในคลสัเตอรก์ดดนัใหผู้ป้ระกอบการมีการเปลี่ยนแปลง มีนวตักรรม
ที่รวดเรว็ และมีความเป็นเลิศในการปรบัปรุงพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

3. ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมที่ เก่ียวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting 
Industries) คือ ขอ้ไดเ้ปรียบของอตุสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกนัและช่วยสนบัสนนุอตุสาหกรรมอื่นใน
ประเทศ ก็จะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน ไดแ้ก่ ความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต และ
ความไดเ้ปรียบในอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง  

4. ปัจจัยดา้นกลยุทธอ์งคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขนั (Firm Strategy, Structure 
and Rivalry) คือ กลยุทธ์องคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขัน เป็นสิ่งที่องคก์รก าหนดขึน้มา  เช่น 
เปา้หมายกลยทุธก์ารจดัการในดา้นต่างๆ ซึง่มีผลต่อการเอือ้ใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ
ประเทศ 
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 แสดงภาพประกอบ 5 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 แสดงแบบจ าลองเพชรแห่งพลวตั (Dynamic Diamond Model) 

ที่มา: Porter (1990) อา้งถึงใน ศภุเจตน ์จนัทรส์าสน์ และคณะ, 2558) 

 
6. แนวคิดเกีย่วกับเมืองภาพยนตร ์

เมืองภาพยนตร ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ที่มีช่ือเรียกภาษาองักฤษที่แตกต่าง ดงันี ้
(ส  านกังานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั กระทรวงวฒันธรรม, 2555) 

1. Film City ตามข้อก าหนดของ UNESCO ว่าเป็นเมืองที่ มีความพร้อมด้าน
โครงสรา้งพืน้ฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งภาพยนตร ์เช่น ประกอบดว้ยโรงถ่ายภาพยนตร ์ภมูิทศัน์
เชิงวัฒนธรรม ความพรอ้มในดา้นศิลปะหรือเทคนิคการถ่ายภาพยนตร ์ที่มีความเช่ือมโยงกับ
ประวตัิศาสตร ์การประกอบการเชิงพาณิชยใ์นทอ้งถิ่นที่อยู่ในเมืองภาพยนตร ์รวมถึงมีมรดกตก

ปัจจยัดา้นเง่ือนไข
ทางดา้นความตอ้งการ

ของตลาด 

กลยทุธอ์งคก์ร โครงสรา้ง 
และการแข่งขนั 

ปัจจยัดา้นอตุสาหกรรมที่

เก่ียวขอ้งและสนบัสนนุ 

ปัจจยัดา้นเง่ือนไข
ทางดา้นปัจจยัการ

ด าเนินงาน 



 57 

 
 

ทอดทางศิลปะในรูปแบบหอจดหมายเหตุภาพยนตร ์พิพิธภัณฑ์ มีสถาบันการศึกษาด้าน
ภาพยนตร ์มีประเพณีของการเป็นเจา้ภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร ์เป็นสถานที่เกิดหรือพ านัก 
หรอืสถานที่ส  าคญัของผูก้  ากบั ศิลปิน นกัแสดง หรอืบคุคลที่มีช่ือเสียงในอตุสาหกรรม  

2. Industrial Film City เช่น เป็นลกัษณะของเมืองที่มีความพรอ้มในการเป็นฐานการ
ผลิตภาพยนตรข์นาดใหญ่ และมีมลูค่าทางเศรษฐกิจสงู เช่น ฮอลลีวูด้ และบอลลีวูด้ เป็นตน้  

3. Movie Town คือ เมืองภาพยนตร์ที่ ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ ยว หรือ
ศูนยก์ลางการจัดแสดงขัน้ตอนการผลิต และการถ่ายท าภาพยนตร ์และสามารถเปิดใหผู้ช้มเขา้
เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายท าจรงิได ้เช่น Universal เป็นตน้ 

เมืองภาพยนตร ์(Film City) คือ คอมเพล็กซส์ตูดิโอภาพยนตรแ์บบบูรณาการ ที่มีพืน้ที่
อย่างน้อยสิบเอเคอร ์และมีสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพที่จ  าเป็นส าหรับการส รา้ง
ภาพยนตร ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถใชไ้ดอ้ย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกอาคารหรือพืน้ที่
กลางแจ้งเพื่อการถ่ายภาพ ทั้งนี ้เมืองภาพยนตรอ์าจใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่
นนัทนาการที่ประกอบดว้ย สวน สวนสนกุ รูปจ าลอง ถนน โรงแรม สถานประกอบการอาหารและ
เครื่องดื่ม หอศิลป์ พิพิธภณัฑ ์โรงพยาบาล และแหล่งชอ้ปป้ิง กล่าวคือ เป็นสถานที่ที่เป็นพืน้ที่ใน
การสรา้งรายได้ให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ  (Finance Department, Government of 
Rajasthan, India, 2019) ส่วน  Studio คื อ  ห้องท างานที่ ใช้ในวัตถุป ระสงค์เพื่ อ งานด้าน
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม เครื่องป้ันดินเผา ประติมากรรม การถ่ายภาพ งานกราฟิกดีไซน ์การผลิต
ภาพยนตร ์แอนิเมชนั การออกแบบเชิงอตุสาหกรรม วิทย ุการผลิตรายการโทรทศัน ์รวมถึงการท า
ดนตร ีและ Studio Complex คือ อาคารท่ีมีหอ้งหรอืหอ้งที่ใชบ้นัทกึรายการโทรทศันห์รอืวิทย ุสรา้ง
ภาพยนตร ์เพลง ฯลฯ รวมอยู่ในสถานที่ เดียวกันเพื่อความสะดวกแก่การใช้งานที่ เก่ียวข้อง 
(Goldsmith & O’Regan, 2005) ดังนัน้ เมืองภาพยนตรจ์ึงสามารถประกอบไปดว้ย  Studio และ 
Studio Complex ได ้ 

ในหัวขอ้นี ้เพื่อใหเ้ขา้ใจสภาพปัจจุบัน และตัวอย่างเมืองภาพยนตรข์องทั่วโลก ผูว้ิ จัย
น าเสนอหัวข้อ  5 หัวข้อ ได้แก่ 1) สถานการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร ์2) เมืองภาพยนตร์
สาธารณรฐัประชาชนจีน 3) เมืองภาพยนตรส์หพันธรฐัมาเลเซีย 4) เมืองภาพยนตรส์าธารณรฐั
เกาหลีใต ้5) เมืองภาพยนตรส์าธารณรฐัอินเดีย แต่ละหวัขอ้น าเสนอรายละเอียดดงันี ้

6.1 สถานการณอ์ตุสาหกรรมภาพยนตร ์
อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีคนเก่ียวขอ้งเยอะกวา่ที่สว่นใหญ่คาด มีภาพยนตรไ์ทยออก

ฉายราวๆ 40-50 เรื่องต่อปี แต่ตลอดสายการผลิตและจ าหน่ายมีผูป้ระกอบอาชีพเก่ียวขอ้งถึง 
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50,130 คน และอีกราว 1,450 คนอยู่ในกลุ่มสรา้งและเป็นเจา้ของสิทธิการเผยแพร ่ส่วนในธุรกิจ
สนบัสนนุการผลิต เช่น ใหเ้ช่าอปุกรณถ์่ายท า จดัช่างแต่งหนา้ท าผม ออกแบบตดัเย็บ ตดัต่อภาพ
เสียง ก็ราว 4,500 คน ส่วนดา้นการตลาดมีไม่ถึง 500 คน ที่เหลืออยู่ในรูปของเจา้หนา้ที่ในธุรกิจ
โรงภาพยนตร ์10,300 คน และคนในธุรกิจ DVD อีก 33,600 คน 

การลงทนุของอตุสาหกรรมนีค้  านวณได ้24,279.74 ลา้นบาท จากมมุรายไดก้ารฉายหนงั
ไทยในโรง ไดค้่าบตัรราว 1,240 ลา้นบาท/ปี หลงัพน้โรงแลว้ แผ่น DVD แทจ้ึงจะออกวางจ าหน่าย 
สรา้งรายไดร้าว 1,832 ลา้นบาท/ปี ผลพลอยไดอ้ื่น เช่น ค่าโฆษณาในโรงและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
ขนมขบเคีย้วหนา้โรงอีก 2,000 ลา้นบาท/ปี แต่รายไดจ้ากการสง่ออกหนงัไทยไปต่างประเทศ เพียง 
500 ลา้นบาท/ปี ซึ่งควรจะขยายไดอ้ีกมาก สิทธิในการผลิตสินคา้ ไม่ว่าเสือ้ยืด โปสเตอรภ์าพถ่าย 
เพลงประกอบ ของที่ระลกึ ตุ๊กตา สามารถท ารายไดอ้ีกอย่างนอ้ยก็เท่ากบัค่าบตัร หรือคณูเขา้ไปอีก 
3-4 เท่า แลว้แต่หนงัเรื่องนัน้มีพลงัทางการตลาดมากแค่ไหน 

Walt Disney ไม่ได้ขายหนังเป็นรายได้หลัก แต่ได้จาก “ลิขสิทธ์ิ” ท่ีจินตนาการจน
กลายเป็นสินคา้ตัง้แต่ของเล่น หรือลวดลายเสน้ และเสียงเพลงอมตะ ไปจนถึงสวนสนุก โรงแรม 
รา้นขนม หนงัสือ การแสดงโชว ์หรือแมแ้ต่การพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเทศเกาหลีใตไ้ม่ไดห้วงั
เพียงรายไดจ้ากการขายบตัรดหูนงัเกาหลี แต่ส่ิงที่ไดค้ือความเช่ือถือ เชื่อวา่สาวเกาหลีผิวดี มีความ
งดงาม ทัง้รูปหนา้ แฟชั่น และทิวทัศน ์เช่ือว่ากิมจิมีเสน่หส์รรพคุณสารพัด  เช่ือว่าชายเกาหลี โร
แมนติกใหเ้กียรติ ไม่ด ุทนัสมยั อีกสารพดัใหเ้ช่ือ และท าใหส้ินคา้และวฒันธรรมเกาหลีขายได ้ 

ดงันัน้ อตุสาหกรรมภาพยนตรข์องชาติใดก็ตาม ที่จรงิแลว้มี 2 มิติเป็นอย่างนอ้ย มิติดา้น
มลูค่าอาจค านวณจากการขาย การลงทนุ เพื่อภาพยนตรข์องชาตินัน้ แต่มิติดา้นคณุค่าต่างหากที่
ส  าคญัยิ่งกวา่ราคา 

ศิลปะภาพยนตร ์รวมสารพนัช่างมาถกัทอรวมกนั ทัง้สิ่งที่ตาจะเห็น หจูะไดย้ิน สมองจะ
ซมึซบัผ่านการล าดบัเรื่อง สิ่งที่ท  าหวัใจพองโต หรือบีบคัน้ดว้ยฉากและบทที่ก าหนดใหเ้ป็น ถา้ถกั
ทอรวมไดด้ี เราเรียกหนงันัน้...ว่า “สนกุ” ไม่ว่าจะแนวเศรา้ น่ากลวั แนวบู๊ หรือแนวตลก คนสงัคม
ไหนเป็นอย่างไร  ภาพยนตรท์ี่สรา้งในสงัคมนัน้พอจะบอกได ้แต่สิ่งที่ภาพยนตรจ์ากสงัคมนัน้ขยาย
ต่อไปต่างหาก ที่จะพาไปอีกขัน้วา่ วฒันธรรมของชาตินัน้ขายไดแ้ละขยายได ้

ตัวอย่างที่เห็นชัดอย่าง Hollywood ท าใหโ้ลกเช่ือว่า สหรฐัมีพลัง คนอเมริกันภูมิใจใน
ตนเอง ส่วนใหญ่ก็มาจากภาพยนตรอ์เมริกนับอก บอกซ า้ๆ อย่างมีเทคนิค บอกคนอเมริกนั แลว้
บอกโลกผ่าน “ช่องทางจัดจ าหน่าย” ขยายภาษาอเมริกัน ซึ่งต่างจากภาษาองักฤษ ขยายตัวจน
เป็นภาษายิ่งใหญ่ส าคญัท่ีสดุในโลก  
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สอดคล้องกับพีรชัย เกิดสินธุ์ และคณะ (2553) ที่ไดท้  าการศึกษาเรื่อง“ภาพอนาคต
อาณาจักรภาพยนตรใ์นประเทศไทย: แนวทางการสรา้งและการบริหารจัดการ” พบว่า ในดา้น
ศกัยภาพและความพรอ้มการเป็นศนูยก์ลางการถ่ายท าภาพยนตรข์องประเทศ นัน้ ประเทศไทยมี
ความพรอ้มในดา้นสถานที่ถ่ายท าทางธรรมชาติ สิ่งอ านวยความสะดวกและอปุกรณก์ารถ่ายท า 
แต่ขาดสตูดิโอการถ่ายท ามาตรฐานที่ถ่ายแบบเก็บเสียงได ้ดา้นทรพัยากรบุคคลมีทักษะดา้น
ภาพยนตรส์งูแต่ทกัษะทางภาษาต ่า ความขดัแยง้ทางการเมืองมีผลต่อการเขา้มาถ่ายท ามากกว่า
ภยัธรรมชาติ และพบว่ารฐับาลควรมีมาตรการสรา้งแรงจูงใจและดา้นการลดภาษีเพื่อดึงดดูกอง
ถ่ายตา่งประเทศ 

ปี พ.ศ. 2546 Yves Marmion โปรดิวเซอรใ์นภาพยนตรฝ์รั่งเศสที่มีเงินลงทุนสูงถึง 180-

200 ลา้นบาท ตดัสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายท า เนื่องจากสามารถขอปิดถนนไดห้ลาย

สาย ซึ่งใชส้ถานที่ถ่ายท าในประเทศไทยถ่ายท ามากกว่า  40 โลเคชั่น ภาพยนตรเ์รื่องนีถื้อเป็น

ตวัอย่างแรกที่ประเทศไทยประสบความส าเรจ็ในการใหบ้รกิารสถานที่ถ่ายท า หลงัจากนัน้ประเทศ

ไทยไดป้รบัปรุงการขออนุญาติการถ่ายท าภาพยนตรจ์ากต่างประเทศเป็นแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(One-Stop Service) โดยใชเ้วลาขออนญุาติเพียง 2-3 วนั เม่ือเทียบกบัประเทศในภมูิภาคเดียวกบั

ประเทศไทย เช่น ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง เกาหลี และมาเลเซีย เม่ือตอ้งการฉากปิดถนน กองถ่ายท าจะตอ้ง

ติดต่อประสานงานกบัหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน เช่น การจราจร ต ารวจ สถานที่บรเิวณใกลเ้คียง 

เป็นตน้ แต่ส  าหรบัประเทศไทยมีเพียงหน่วยงานที่ดแูลรบัผิดชอบส านกังานพฒันาการท่องเที่ยว ซึง่

จะท าหนา้ที่เป็นตวักลางในการติดต่อกบัหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งความ

สะดวกใหแ้ก่การถ่ายท าภาพยนตรเ์ป็นอย่างมาก ถือเป็นแรงจงูที่ส  าคญัต่อการเขา้มาถ่ายท าของ

ภาพยนตรต์่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวีซ่า อปุกรณน์ าเขา้และออก การสรา้งฉากในพืน้ที่สาธารณะ 

การถ่ายท าในเขตป่าสงวนหรือโบราณสถาน ในอดีตที่ผ่านมามีผูส้รา้งภาพยนตรต์่างประเทศเขา้

มาถ่ายท าในไทยปีละ 450 เรื่อง ท าเงินเข้าประเทศปีละประมาณ 1,200 ล้านบาท จ านวนนี ้

ประมาณ 850 ลา้นบาท มาจากภาพยนตรเ์รื่องยาวและรายการโทรทัศน ์อีก100 ลา้นบาทเป็น

ภาพยนตรส์ารคดี และมิวสิกวิดีโอ และ 250 ลา้นบาทมาจากภาพยนตรโ์ฆษณา 

“Film City” ไดก้ลายเป็นช่องทางเชิงรุกในธุรกิจใหม่ เพื่อท าใหเ้กิดการใชพ้ืน้ที่แบบครบ
วงจร โดยจะน ารายไดเ้ขา้ประเทศจ านวนมาก เป็นมุมมองการลงทุนในดา้นภาพยนตรใ์หม่ที่ผู้
ลงทนุตา่งยืดอกรบัหวงัจะใหไ้ทยกลายเป็นศนูยก์ลางของเอเชียในดา้นการถ่ายท า 
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จากความพยายามสรา้งมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร ์จึงมีนโยบายเชิงรุกสรา้ง
แรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนสรา้งเขตอุตสาหกรรมภายในประเทศ หรือกิจการ “Film 
City” การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูส้รา้งโดยยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลทัง้หมด 8 ปี และยกเวน้ภาษี
อากรขาเขา้ส าหรบัอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้ง ในโครงการ “Film City” นั้น รวมถึงการถ่ายท าทั้งแบบ
ภายใน ภายนอกสตูดิโอ และอื่นๆ เช่น การตัดต่อท าสเปเช่ียลเอฟเฟกต ์คอมพิวเตอรแ์อนิเมชั่น 
และการท าซาวนแ์ล็บ ซึ่งเป็นขัน้ตอนการโพสโปรดกัชั่นทัง้หมด เป็นขอ้ก าหนดที่ BOI มีใหก้บัเขต 
ที่เห็นสมควรส่งเสริมกิจการ โดยอยู่ภายในเขตอ านวยความสะดวกแก่อตุสาหกรรม เพื่อผลกัดนั
วงการ “แอนิเมชั่น” ของไทยในทางอ้อมไปพรอ้มๆไปกับภาพยนตร ์ท าให้ภาพยนตรท์ี่ผลิตใน
ประเทศจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 5 ปี ทุกเขต และยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
เครื่องจกัรอีกดว้ย ซึง่อตัราภาษีเดิมอยู่ในระดบั 20 เปอรเ์ซ็นต ์

6.2 เมืองภาพยนตรส์าธารณรฐัประชาชนจีน 
ประเทศในแถบเอเชียเองก็ไดก้็มีความพยายามที่จะสรา้งธุรกิจใหป้ระสบความส าเรจ็

ตามรูปแบบอาณาจกัรภาพยนตรข์องประเทศสหรฐัอเมริกา เช่นสาธารณรฐัประชาชนจีน แต่การ
ด าเนินงานจนถึงปัจจบุนัก็ยงัเนน้การเป็นแหลง่ท่องเที่ยวส าหรบัภายในเป็นหลกั และมีการเนน้จดุ
ขายในลกัษณะที่เนน้วฒันธรรมของตวัเอง อาทิ เมืองภาพยนตรซ์ิงต่าว ภายใต ้บริษัท ตา้เหลียน
วา่นต๋า กรุป๊ 

บริษัท ตา้เหลียนว่านต๋า กรุ๊ป ไดทุ้่มเงินกว่า 5 หม่ืนลา้นหยวน เพื่อสรา้งอาณาจกัร
สตูดิโอถ่ายหนังใหญ่ที่สุดในโลกขึน้ในเมืองชิงต่าว โดยตัง้เป้าหวงัใหเ้ป็น “ฮอลลีวู๊ดแห่งจีน” ซึ่ง
ในช่วงเวลาไม่นานตลาดภาพยนตรข์องจีนไดเ้ติบโตอย่างรวดเรว็จนแซงหนา้ญ่ีปุ่ น และกา้วขึน้มา
เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากสหรฐัอเมรกิา (Henry McGeeWilly Shih, 2016) 

โดยแรกเริ่มนัน้เป็นเพียงเริ่มอาคารส านักงาน แวนดา้ พลาซ่า ในเขตเฉาหยางแห่ง
กรุงปักกิ่ง หวาง เจียนหลิน ผูก้่อตัง้และประธานบรษัิท ตา้เหลียน แวนดา้ กรุป๊ หรือแวนดา้ ไดร้เิริ่ม
โครงการ flagship กินพืน้ที่กว่า 550 กิโลเมตรตลอดแนวชายฝ่ังทะเลเหลือง โครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรพัยน์ีช่ื้อสตูดิโอแวนดา้ (Wanda) ฉิงเต่า (WSQ) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อใชป้ระกอบการ
ถ่ายภาพยนตรท์ี่ใหญ่ที่สดในโลก โดยมีพืน้ที่ที่ใชใ้นการถ่ายท ากว่า 200 เฮกเตอรห์รอื 494 เอเคอร ์
ซึ่งถือไดว้่าเป็นการลงทุนครัง้ส  าคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องประเทศจีน ดว้ยจีนมีความ
ไดเ้ปรียบในเรื่องท าเลที่ตัง้ของโครงการและดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการถ่ายท าภาพยนตร ์
ที่เป็นศนูยก์ลางนการผลิตภาพยนตรข์องประเทศ ทัง้นีย้งัเป็นศนูยร์วมของกิจการประเภทอื่นๆ เช่น
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พิพิธภณัฑอ์ตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ห่งประเทศจีน โรงภาพยนตรช์ัน้น าจ านวนมาก โรงแรมขนาด
ใหญ่จ านวน 8 แห่ง ท่าเทียบเรอืยอชตข์นาด 300 ล า โรงพยาบาล และรา้นอาหารมากมาย 

ดว้ยงบประมาณการก่อสรา้ง 8.2 ลา้นลา้นบาท โครงการดงักลา่วไดมี้การพฒันาขึน้
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการควบรวมกิจการกับ AMC Cinemas ในสหรฐัอเมริกาท าให้กลุ่ม
แวนดา้มีสินทรพัยแ์ละกิจการโรงภาพยนตรท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก โครงการนีถื้อไดว้่าเป็นโครงการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ชิงพาณิชยท์ี่มีจดุมุ่งหมายในการระดมทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ
เขา้สูอ่ตุสาหกรรมภาพยนตร ์

ยคุเฟ่ืองฟขูองอตุสาหกรรมภาพยนตรจี์น 
เนื่องดว้ยการเติบโตขึน้ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์นกัพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ช่น แวนดา้ ไดต้อบสนองอปุสงคข์องตลาดโดย
การก่อสรา้งศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ที่มีทัง้ โรงภาพยนตร ์รา้นคา้ และอาคารอเนกประสงค ์ซึ่งเป็น
การตอบสนองความตอ้งการของชาวจีนที่แตกตา่งจากประเทศอื่นๆ  

ในสหรฐัอเมริกา ผลประกอบการของอุตสาหกรรมภาพยนตรข์ึน้อยู่กับการถ่ายท าใน
สตูดิโอ ในขณะที่อุตสาหกรรมภาพยนตรใ์นประเทศจีนตอ้งอาศัยนโยบายของรฐับาลอย่างมี
นยัส าคญั ตวัอย่างเช่น บรษัิท China Film Group รฐัวิสาหกิจของรฐับาลจีน เป็นผูผ้ลิตและจดัจ า
หน่ยภาพยนตรร์ายใหญ่ที่สดุของประเทศ ทัง้นีก้ารน าเขา้และส่งออกภาพยนตรจ์ะถูกกลั่นกรอง
เ นื ้ อ ห า โ ด ย  State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television 
(SAPPRFT) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านนี ้โดยเฉพาะ โดยทั่ วไปแล้ว 
ภาพยนตรท์ี่มีเนือ้หารุนแรงและมีเนือ้หาทางเพศที่ไม่เหมาะสมจะไม่สามารถเขา้ฉายในประเทศจีน
ได ้ 

ต่อมาในปี 1994 รัฐบาลจีนได้ผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวและได้ปรับปรุงระบบ
กลั่นกรองเนือ้หาของภาพยนตรด์ังกล่าว โดยใชน้โยบาย two-tier system ในการนีร้ฐับาลจีน
ก าหนดใหภ้าพยนตรน์ าเขา้จากต่างประเทศ หากไดเ้ขา้ฉายในประเทศ จะตอ้งจดัสรรรายไดร้อ้ย
ละ 25 ใหก้บัรฐับาลจีน ทัง้นีอ้นุญาตใหมี้การน าเขา้ภาพยนตรต์่างประเทศไดเ้พียง 35 เรื่องต่อปี
เท่านั้น จากนโยบายนีเ้อง ท าใหน้โยบายของรฐับาลเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในวงการ
ภาพยนตรข์องประเทศจีน ทัง้นีร้ฐับาลจีนไดใ้หก้ารส่งเสริมการผลิตภาพยนตรใ์นประเทศใหม้าก
ขึน้ (Henry McGeeWilly Shih, 2016) 
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รูปแบบการพฒันาธุรกิจในอตุสาหกรรมภาพยนตรส์หรฐัอเมรกิา 
ภายหลงัปี 1910 Hollywood ไดถ้กูยกฐานะใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการถ่ายท าภาพยนตรใ์น

สหรฐัอเมริกา โดยไดเ้ป็นศูนยร์วมในการถ่ายท าของบริษัทต่างๆทั่วประเทศ รูปแบบของธุรกิจ
ภาพยนตรใ์น Hollywood เริ่มมีความเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้หลังการประกาศใช้ Paramount 
decree ซึ่งเป็นการประกาศบงัคบัใหก้ิจการสตดูิโอไม่สามารถประกอบกิจการโรงภาพยนตรไ์ดใ้น
คราวเดียว (ตอ้งแยกกันเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น) ท าใหบ้ริษัทต่างๆมีความเสี่ยงในการผลิต
ภาพยนตรท์ี่ไม่สามารถประมาณการรายไดท้ี่ตนจะไดร้บั ซึ่งในภายหลงัยุคสงคราม อตุสาหกรรม
ภาพยนตรก์็ตอ้งพบกบัการเพิ่มขึน้ของ Home entertainment ซึ่งกินส่วนแบ่งตลาดสงูถึง รอ้ยละ 
50 ของตลาดภาพยนตร ์

Hollywood ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรฐับาลและผูบ้รโิภคโดยการควบคมุ
ตน้ทนุในการผลิต ตลอดจนการลดเจา้หนา้ที่ในบรษัิทภาพยนตรล์ง แตมี่การเพิ่มขึน้ของบรษัิทที่ท  า
หนา้ที่ในการผลิตภาพยนตรโ์ดยเฉพาะซึ่งบริษัทสามารถเลือกไดว้่าเม่ือถ่ายท าเสร็จแลว้ จะน า
ภาพยนตรเ์รื่องดงักล่าวไปเขา้ฉายในโรงภาพยนตรห์รือจดัจ าหน่ายใหก้บั Home Entertainment 
ดว้ยเหตนุีเ้อง จึงมีการสรา้งเครือข่ายธุรกิจเพื่อใหว้งจรนีด้  าเนินการต่อไปได ้ซึ่งท าใหอ้ตุสาหกรรม
มีความยืดหยุ่นและเฉพาะทางมากขึน้ (Henry McGeeWilly Shih, 2016) 

โลกาภิวตันแ์ละการผลิตภาพยนตร ์
การพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์ท าให้สามารถผลิตภาพยนตร์ได้

หลากหลายรูปแบบตลอดจนสามารถลดตน้ทุนการผลิตลงไดอ้ย่างมีนัยส าคญั การกระจายการ
ผลิตบางสว่นไปยงับรษัิทอื่นหรือประเทศอื่นท าใหก้ารผลิตภาพยนตรค์วบคมุตน้ทนุไดอ้ย่างเห็นได้
ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการลดหย่อนภาษี 
บริษัทสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงถึง รอ้ยละ 20 ของรายจ่ายเพื่อผลิตภาพยนตร ์ซึ่งเป็นการ
สนบัสนนุใหมี้การผลิตภาพยนตรใ์นประเทศมากขึน้ และเพิ่มการแข่งขนัในอตุสาหกรรมอีกดว้ย 

ประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการถ่ายท า
ภาพยนตรใ์นประเทศตนเพื่อเป็นการเปิดรบัการลงทนุจากต่างประเทศ ต่อมานโยบายเหลา่นีไ้ดถ้กู
น าไปใชใ้นสหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์จากสถิติพบว่าภาพยนตรท์ี่เขา้ฉายจ านวน 
108 เรื่องใน Hollywood ปี 2013 มีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่ถ่ายท าใน Hollywood ทั้งเรื่อง  
Jurassic World และ Inception (Henry McGeeWilly Shih, 2016) 

 
  



 63 

 
 

ภาพรวมอตุสาหกรรมภาพยนตร ์
อตุสาหกรรมภาพยนตรเ์ป็นหนึ่งในธุรกิจที่สรา้งรายไดใ้นล าดบัตน้ๆของโลก ในปี 2015 

อุตสาหกรรมภาพยนตรส์รา้งรายไดสู้งถึง 95 ลา้นลา้น USD  โดยสามารถแบ่งภาคธุรกิจเป็น 4 
ส่วนไดแ้ก่ 1 การพฒันาธุรกิจ 2 การเงิน 3 การผลิตภาพยนตรท์ัง้ก่อนถ่ายท าและหลงัการถ่ายท า 
และ 4 การกระจายผลงานไปยงัโรงภาพยนตรห์รอืรา้นคา้ตา่งๆ 

อุตสาหกรรมภาพยนตรใ์ชร้ายไดท้ี่ภาพยนตรเ์ปิดตัวจาก box office เป็นมาตรฐานใน
การวดัระดบัความส าเรจ็ของภาพยนตรเ์รื่องนัน้ๆ ตลาดภาพยนตรท์ี่ใหญ่ที่สดุไดแ้ก่สหรฐัอเมรกิา
และแคนาดา ในขณะที่ประเทศจีนอยู่ในอนัดบัสองของโลก ซึ่งในประเทศจีน อตุสาหกรรมนีไ้ดมี้
การเติบโตขึน้เรื่อยๆ  โดยในปี 2015 อตุสาหกรรมภาพยนตรใ์นประเทศจีนไดเ้ติบโตขึน้โดยสรา้ง
รายไดเ้พิ่มขึน้จากปีที่แลว้ 6.8 ลา้นลา้น USD หรอื รอ้ยละ 42 ของปีที่ผ่านมา ทัง้นีมี้การคาดการณ์
ว่าในเวลาไม่นานอุตสาหกรรมภาพยนตรใ์นประเทศจีนจะสามารถสรา้งรายได้เทียบเท่ากับ
อตุสาหกรรมภาพยนตรใ์นอเมรกิา (Henry McGee & Willy Shih, 2016) 

ต่อมาเม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริษัทว่านต๋า ไดป้ระกาศขายกิจการโครงการ
ต่างๆ รวมถึงโครงการ Qingdao Oriental Movie Metropolis เมืองภาพยนตรช์ิงต่าว ใหก้บั บรษัิท 
Sunac China Holdings Limited  

ทัง้นี ้Qingdao Oriental Movie Metropolis เมืองภาพยนตรช์ิงต่าว ณ หลิงซานวาน เขต
ซีไห่อั้น เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลกบนพืน้ที่ 
10,000 ตร.ม. ประกอบดว้ยสตูดิโอถ่ายท าภาพยนตร ์15 สตูดิโอและฉากเมืองกลางแจง้อีก 11 
แห่ง ซึ่งสิ่งก่อสรา้งต่าง ๆ มีลักษณะพิเศษทางสถาปัตยกรรมที่ดึงดูดความสนใจมายังเมือง
ภาพยนตรช์ิงต่าวแห่งนี ้ภายในเดือนกันยายน ปี 2560 นี ้โรงละคร ถนนบาร ์หา้งสรรพสินคา้
วา่นต๋ามอลล ์และกลุม่โรงแรมรีสอรท์ต่าง ๆ จะเริ่มเปิดทดลองใหใ้ชบ้รกิาร นอกจากนี ้สตดูิโอถ่าย
ท าภาพยนตรท์ี่เหลืออีก 15 สตดูิโอไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็และก าลงัด าเนินการตกแต่งภายใน ติดตัง้
เครื่องเสียงและอปุกรณไ์ฟฟ้าต่าง ๆ  โดยโครงการทัง้หมดคาดวา่จะสรา้งเสรจ็สิน้ภายในปี 2560 นี ้
และจะเปิดใหใ้ชบ้รกิารอย่างเป็นทางการในวนัที่ 4 เมษายน 2561 (http://www.thaiembbeij.org) 

1.สวนอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์
โครงการอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละโทรทศันท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลก และเป็นเพียงแห่งเดียว

ในโลกที่ไดร้วบรวม โรงถ่ายท าภาพยนตรโ์ทรทัศน ์หอ้งตัดต่อ/ผลิตภาพยนตรโ์ทรทัศน ์ รวมทั้ง
สตูดิโอถาวรใตน้ า้ และศูนยว์ิจัยพัฒนาโรงภาพยนตร ์ซึ่งครอบคลุมธุรกิจห่วงโซ่อุตสาหกรรม
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ภาพยนตร ์รวมไปถึงโครงการการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม โดยสวนอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละ
โทรทศัน ์ไดแ้บ่งเป็นสว่นใหญ่ 2 สว่นคือ 

1.1 พืน้ที่ในการผลิตภาพยนตรโ์ทรทศันใ์นรม่ ที่เพียบพรอ้มไปดว้ยเครื่องมือคณุภาพ
ระดบัโลก อาทิ เครื่องอดัเสียง เครื่องผลิตภาพยนตรส์ามมิติ การผลิตการต์นูและเสือ้ผา้ อปุกรณ์
ประกอบฉาก และโรงงานผลิตอปุกรณป์ระกอบฉาก และ 

1.2 สตดูิโอสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรโ์ทรทศันก์ลางแจง้ ซึง่สถานที่ถ่ายท ากลางแจง้นัน้ 
ประกอบดว้ย สไตลย์ุโรป เมืองโบราณในสมยัราชวงศห์มิงและราชวงศช์ิง สไตลอ์าหรบัและรูปแบบ
ต่างๆ 

2. โรงละครและศนูยจ์ดัการแสดง 
อาคารโรงละครและศนูยก์ารจดัแสดงแห่งนี ้ไดผ้สมผสานเอกลกัษณว์ฒันธรรมทางทะเล

ของชิงต่าวและไดแ้นวคิดในการออกแบบโดยใชค้วามหมาย “หอยทากทะเลสีเงิน”  โรงละครแห่งนี ้
เป็นอาคารดา้นวฒันธรรมที่ถูกออกแบบมาส าหรบังานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติโดยเฉพาะ 
โดยวางแผนจะใหเ้ป็นสถานที่จดังานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติขึน้ปีละครั้ง ผ่านความรว่มมือ
กบัผูจ้ดังานรางวลัออสกา้ของสหรฐัอเมริกาและสมาคมภาพยนตรจี์น นอกจากนี ้โรงละครแห่งนี ้
จะเป็นสถานที่ส  าหรับพิ ธีเปิดและพิ ธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติต่าง ๆ ซึ่งภายในโรงละคร
ประกอบดว้ยลอ็บบีแ้ละหอประชมุขนาดใหญ่ 

3. หา้งสรรพสินคา้วา่นต๋ามอลล ์
หา้งสรรพสินคา้วา่นต๋ามอลล ์ถือเป็นอีกพืน้ที่ที่ส  าคญัในโครงการนี ้ซึง่จะประกอบไปดว้ย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมภาพยนตรใ์นรม่ แหล่งช็อปป้ิง แหล่งกิจกรรมนนัทนาการและแหล่ง
พกัผ่อนหย่อนใจ มีพืน้ที่ในการก่อสรา้งอาคารรวมกว่า 360,000 ตร.ม. ภายในตวัอาคารจะมีทัง้
สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ สวนน า้ สวนภาพยนตร ์โรงภาพยนตรน์านาชาติ ลานไอซส์เก็ต และ
ศนูยก์ารคา้ 

4. สวนสนกุเมืองภาพยนตร ์
สวนสนุกเมืองภาพยนตรเ์ป็นสวนสนุกแห่งแรกของโลก ที่มีการน าเอาเทคโนโลยี Six 

Degrees of Freedom หรือการเคลื่อนไหวแบบสามมิติ มาออกแบบเป็นเครื่องเล่นที่มีการตอบโต้
กบัภาพยนตร ์และรถไฟเหาะ เพื่อใหผู้เ้ลน่ไดส้มัผสักบัประสบการณค์วามตื่นเตน้ที่แปลกใหม่และ
ความสนกุมากยิ่งขึน้ 
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6.3 เมืองภาพยนตรส์หพนัธรฐัมาเลเซีย 
ภาพรวมอตุสาหกรรมภาพยนตรส์หพนัธรฐัมาเลเซีย 
การผลิตภาพยนตรม์าเลเซียเริ่มตน้ตัง้แต่ทศวรรษ 1930 และเริ่มตัง้มั่นเป็นอตุสาหกรรม

ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในช่วงกลางทศวรรษ 2000 อตุสาหกรรมภาพยนตรข์องมาเลเซียมี
จ านวนเพิ่มขึน้ ในช่วงการพัฒนาภาพยนตรม์าเลเซีย ประเทศจีนผูกขาดในธุรกิจดังกล่าว ชาว
มาเลเซียมีส่วนร่วมในฐานะนักแสดงและทีมงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มเกิดขึน้และชาว
มาเลเซียมีส่วนร่วมและผลิตภาพยนตรม์ากขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2542 เป็นมีผลงานภาพยนตรใ์น
ประเทศเพียง 7 เรื่อง เพิ่มเป็น 26 เรื่องในปี พ.ศ. 2552 การเพิ่มขึน้ของการผลิตภาพยนตรใ์น
ประเทศเกิดจากการเปิดตวัของโรงภาพยนตรใ์หม่ และขอ้จ ากดัในการฉายภาพยนตรต์่างประเทศ
ในโรงภาพยนตรท์อ้งถิ่น ในปัจจบุนันี ้อตุสาหกรรมภาพยนตรใ์นมาเลเซียเผชิญกบัการแข่งขนัจาก
ภาพยนตรใ์นภาคภมูิภาคโดยรอบ เช่น อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส ์และอินเดีย (Dim, 2015) 

มีบางสถานการณ์ที่ผู้สรา้งภาพยนตรช์าวมาเลเซียภายหลังการถ่ายท ายังคงส่ง
ภาพยนตรข์องตนไปผลิตในต่างประเทศ แม้อุตสาหกรรมภาพยนตรม์าเลเซียจะมีพฒันาการมา
เกือบ 80 ปี แต่ทีมผูส้รา้งยงัคงใชส้ิ่งอ  านวยความสะดวกจากต่างประเทศ และพยายามหาขัน้ตอน
การท างานของภาพยนตรท์ี่ดีท่ีสดุส าหรบัการปฏิบตัิของตนเอง โดยสง่ภาพยนตรไ์ปท าขัน้ตอนหลงั
การผลิตไปที่ฮ่องกง ออสเตรเลีย และไทย เพราะเห็นว่าเทคโนโลยีภาพยนตรด์ีกว่า ผู้สรา้ง
ภาพยนตรช์าวมาเลเซียยงัคงตอ้งการใหห้น่วยงานภาครฐัช่วยเหลือในการจดัหาศนูยร์วมที่ดีแบบ
ครบวงจร ส าหรบัขัน้ตอนการท างานหลงัการผลิต (Dim, 2015) 

เมืองภาพยนตรส์หพนัธรฐัมาเลเซีย 
ไพน์วูดสตูดิ โอ (Pinewood Studios) เกิดจากความพยายามพัฒนารูปแบบของ

อาณาจกัรภาพยนตรข์องตนเองเพื่อเสริมสรา้งศกัยภาพและแย่งชิงการเป็นศนูยก์ลางดา้นธุรกิจ
ภาพยนตรข์องภูมิภาครวมถึงธุรกิจบนัเทิงดา้นอื่นๆ ดว้ย ประเทศที่กา้วขึน้มาเป็นคู่แข่งที่ส  าคัญ
ของไทย (พีรชยั เกิดสินธุ ์และคณะ, 2553) ไดแ้ก่  

สหพนัธรฐัมาเลเซียพยายามจดัตัง้อาณาจกัรภาพยนตรต์ัง้แต่ในปี ค.ศ.2000 มาเลเซียได้
เปิดตัวโครงการ “E-village” หรือเรียกได้ว่าเป็น มาเลเซียยุคของ Disneyland หรือ Universal 
Studio ซึ่งเป็นช่ือเรียกโดยย่อใหเ้ขา้ใจกันไดใ้นฐานะที่เป็น Entertainment village โดยสถานที่นี ้
อยู่ที่ เมือง Dengkil นอกเมืองกัวลาลัมเปอร ์ซึ่งเป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับ Silicon 
Valley ในรฐัแคลิฟฟอรเ์นีย สหรฐัอเมริกา โดยที่เป็นที่ รูจ้ักกันในมาเลเซียว่าเป็น Multimedia 
Super Corridor (MSC) 
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ส าหรบัวงการบนัเทิงและวงการมลัติมีเดีย โดย E-village ถือเป็นโครงการหลกัของ MSC 
โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่จะพฒันาในเรื่องของ Creative content เพื่อที่จะตอบสนองกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ชอ้ินเตอรเ์นต ผูช้มภาพยนตร ์ผูช้มโทรทศัน ์ผูช่ื้นชอบในเกมคอมพิวเตอร ์
และแวดวงการศึกษาที่ใชส้ื่อต่างๆ เพื่อประโยชนใ์นการสื่อสารและถ่ายทอด เรียนรู ้E-village ได้
สรา้งขึน้ในพืน้ที่ 2,000 เอเคอรห์รอื 200,000 ตารางเมตร  

โดยในช่วงแรก จะประกอบไปด้วย “The Studio Precinct” ในพื ้นที่  131 เอเคอร ์มี
สตดูิโอสงู 70 ฟตุ 8 สตดูิโอ และสถานที่อ  านวยความสะดวกเรื่องมลัติมีเดีย ซึง่มีแผนใหเ้สรจ็สิน้ใน
ปีค.ศ. 2004 นอกจากนั้นก็ยังมีสตูดิโอเสมือนจริง (virtual studio) และโรงถ่ายแบบเก็บเสียงได ้
(sound stage) ที่สามารถจะใหบ้ริการผูส้รา้งนานาชาติไดร้ะดับชัน้น าดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สตดูิโอที่สรา้งขึน้แลว้นัน้ถือไดว้่ามีขนาดใหญ่ที่สดุสตดูิโอหนึ่งในเอเชีย นอกจากนัน้ก็ยงัใหบ้ริการ
ให้กับผู้สรา้งในเรื่องของสถานที่ในการถ่ายท า อุปกรณ์ บุคลากร ในขั้นที่สอง คือการสรา้ง 
Disneyland ซึ่งจะประกอบไปดว้ย ป่าจ าลอง ทะเลสาบ โรงแรม รวมไปถึงสถานที่จดัการประชุม 
และขัน้ที่สาม ซึ่งมีแผนใหเ้สรจ็สิน้ภายในปีค.ศ. 2007 ซึ่งรวมไปถึงที่อยู่อาศยั รา้นคา้ ศูนยก์ลาง
งานฝีมือ โดยหวงัใหเ้ป็นโครงการที่จะช่วยดงึกองถ่ายท าจากต่างประเทศเขา้มาได ้โดยในเบือ้งตน้
ไดมี้ผูแ้สดงความสนใจจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีนและสาธารณรฐั
อินอินเดีย ซึ่งในสหพนัธรฐัมาเลเซียเอง ก็ไดร้บัความสนใจจากฮอลลีวูด้ในการเขา้มาถ่ายท าอยู่
แลว้ เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง Entrapment และ Anna and the King จึงมีความคาดหวงัว่าการลงทุน
ในครัง้นีจ้ะช่วยดงึดดูใหค้นเขา้มาใชบ้รกิารแบบครบวงจรไดม้ากขึน้ และช่วยลดตน้ทนุในการถ่าย
ท าถา้เทียบกับการถ่ายท าในฮอลลีวูด้ โดยเป็นที่เรียกกันว่า Mollywood ตามรอยการเติบโตของ 
Hollywood และ Bollywood แต่ในปี ค.ศ. 2006 โครงการก็ตอ้งหยุดลงเนื่องจากปัญหาทางดา้น
การเงินและปัญหาในเรื่องของกฎหมาย โดยหนึ่งในผู้ที่จะมาเช่าโครงการได้ฟ้องรอ้งเรียก
ค่าเสียหายถึง 2.3 ลา้นดอลลาร ์เนื่องจากโครงการไม่สามารถที่จะให้การปกป้องในเรื่องของ
ลิขสิทธ์ิตามท่ีตกลงไว้เบือ้งต้น รวมถึงยังไม่สามารถท่ีจะให้แรงจูงใจในด้านการเงินได้อย่าง
เพียงพอ ในปัจจุบนั E-Village ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของความบนัเทิงของคนมาเลเซียเอง โดย
เนน้ในเรื่องของความบนัเทิงใหก้บัครอบครวั ไม่ต่างอะไรกบัสวนสนกุที่มีตวัตลก ดนตรี การแสดง
มายากล ฯลฯ 

ในปีค.ศ. 2009 บริษัท Pinewood Studios Iskandar Malaysia (PIMS) ไดป้ระกาศที่จะ
สรา้งสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรโ์ดยพรอ้มที่จะเปิดในปี ค.ศ. 2013 โดยคาดหวงัใหเ้ป็นโรงถ่ายท า
ภาพยนตรข์นาดใหญ่ที่สดุในเอเชีย ซึ่งสรา้งบนเนือ้ที่ 32.37 เฮกเตอร ์หรือ 322,700 ตารางเมตร 
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ณ Nusajaya (Iskandar Malaysia) โดยจะเน้นเป็น One-stop-centre ที่ มีการอ านวยความ
สะดวกใหก้บัคนท าภาพยนตร ์โดยเริ่มสรา้งในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 และใชเ้งินในการลงทุน
ประมาณ 400 ล้านริงกิต หรือ 4,000 ล้านบาทโดยเป็นการลงทุนร่วมระหว่าง Khazanah 
Nasional Berhad ซึ่งถือเป็นตวัแทนของรฐับาลในการลงทนุและจดัการทรพัยส์ินของรฐับาล และ 
Pinewood Shepperton ที่อยู่ในสหราชอาณาจกัร (ในสว่นพืน้ที่ประเทศองักฤษ) โดยจะมีโรงถ่าย
ท าภาพยนตรแ์ละโทรทศันร์ะบบ high-definition (HD) สถานที่อ  านวยความสะดวกดา้นหลงัการ
ผลิตสถานที่ท  างาน โดยในเบือ้งตน้เนน้ไปที่บริษัทในประเทศและในเอเชียแปซิฟิก และบริษัท
นานาชาติ ในระยะยาว การร่วมทุนในครัง้นีซ้ึ่งบริษัท Pinewood ถือไดว้่าเป็นบริษัทที่เก่าแก่และ
ใหญ่ที่สดุบรษัิทหนึ่งยืนยาวกว่า 75 ปี และใหบ้รกิารเป็นสถานที่ส  าหรบัการถ่ายท าของภาพยนตร์
ดั งๆ  หลาย เรื่อ งไม่ ว่ าจะ เป็น  Harry Potter, James Bond, The Da Vinci Code, Slumdog 
Millionaire ถือไดว้า่เป็นประโยชนอ์ย่างมากกบัมาเลเซีย เพราะดว้ยสายสมัพนัธท์ี่ Pinewood มีอยู่
แล้วกับทั้งในอเมริกาและในยุโรปซึ่งจะท าให้การติดต่อกับบริษัทนานาชาติเหล่านี ้ง่ายขึน้ 
นอกจากนั้นการตั้งขึน้ที่มาเลเซียนั้นยังช่วยเป็นตัวเช่ือมให้กับกัวลาลัมเปอรแ์ละสาธารณรฐั
สิงคโปรด์ว้ย รฐับาลมาเลเซียมีความคาดหวงัว่า PIMS จะช่วยสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจและทาง
สงัคมต่อ Iskandar และสหพันธรฐัมาเลเซีย โดยหวังว่าจะช่วยสรา้งเม็ดเงินใหไ้ดโ้ดยประมาณ 
290 ลา้นดอลลาร ์ภายใน 8 ปี และสรา้งงานกวา่ 3,000 งาน และงานทางออ้มอีก 5,000 งาน จาก
การเพิ่มขึน้ของการเข้ามาถ่ายท าของภาพยนตรแ์ละโทรทัศน์ต่างชาติ การเลือกสถานที่ที่ 
Iskandar ก็ด้วยเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของเมือง และความสะดวกสบายในการไปยัง
สาธารณรฐัสิงคโปร ์เพื่อที่จะเพิ่มเครือข่ายใหไ้ดอ้ย่างทั่วถึงมากขึน้ โดยใชเ้วลาในการเดินทางจาก
สาธารณรฐัสิงคโปรเ์พียงแค่ 45 นาทีจากกลางเมืองสาธารณรฐัสิงคโปร ์และอยู่ใกลก้บั Iskandar 
Financial District และ Legoland Theme Park ที่ก าลังจะก่อสร้างโดยจะมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก ดงันี ้สตูดิโอถ่ายท าภาพยนตรข์นาดใหญ่ถึง 9,290 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็นหลาย
ขนาดตัง้แต่ 1,393-2,787 ตารางเมตร สตดูิโอถ่ายท าโทรทศันข์นาด 1,115 ตารางเมตร จ านวน 2 
สตดูิโอ สถานที่ท  างาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในกระบวนการหลงัการผลิต 

ในการเลือกสถานที่ของ Pinewood Studios ในการมาก่อตัง้ในสหพนัธรฐัมาเลเซีย สว่น
หนึ่งเกิดขึน้จากจุดเด่นในเรื่องของความหลากหลายทางวฒันธรรมและเรื่องของภาษา ซึ่งถือเป็น
จดุแข็งส าคญัในตลาดในเอเชียอย่างสาธารณรฐัอินเดียและสาธารณรฐัประชาชนจีน นอกจากนัน้
ก็ดว้ยระยะที่ใกลก้บัสาธารณรฐัสิงคโปร ์ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของความทนัสมยัในเรื่องของดิจิตอล
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เทคโนโลยี ที่จะท าให ้Pinewood Malaysia Studios เป็นศูนยก์ลางของความคิดสรา้งสรรคข์อง
ภมูิภาค 

6.4 เมืองภาพยนตรส์าธารณรฐัเกาหลีใต ้
สาธารณรฐัเกาหลี เป็นประเทศที่อุตสาหกรรมภาพยนตรป์ระสบความส าเร็จอย่าง

มากในช่วงปีค.ศ.1990 และประสบผลส าเรจ็มาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในดา้นภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์ที่
ได้รับความนิยมในภูมิภาคเอเชีย จนสถานที่ถ่ายท ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญ แต่
สาธารณรฐัเกาหลีก็ยงัมีความพยายามที่จะพฒันาเพื่อใหเ้ป็นผูน้  าทางดา้นนีใ้นภมูิภาค โดยในตน้
ปี ค.ศ. 2011 Seoul Metropolitan Government ไดมี้แผนที่จะสรา้ง Cinema complex ในย่าน
ซานกนัดง (Sangan-dong) เขตตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงโซล ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ใชเ้ป็นที่ทิง้ขยะมา
ก่อน ภายในปี ค.ศ. 2014 โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่จะก่อสรา้งอตุสาหกรรมภาพยนตรเ์กาหลีในรูปแบบ
เดียวกนักบัภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ มีการสรา้งฉากในการถ่ายท า มี Theme Park ในลกัษณะเดียวกนั
กบั Universal Studio และมีพืน้ที่ในการจดัแสดง โดยน าเสนอ “hallyu” (Korean wave) ในพืน้ที่ 
121,000 ตารางเมตรรอบๆ Digital Media City (DMC) โดยมีการประกาศสรา้งโครงการตัง้แต่ปี 
ค.ศ.2002 แผนการด าเนินการในครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งที่จะรวบรวมงานเชิงวฒันธรรมเขา้ไวด้ว้ยกัน
และให้กลายเป็นหลักในการเติบโตของกรุงโซลในอนาคต โดยมีความคาดหวังให้กลายเป็น
ศนูยก์ลางของงานเชิงวฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเนน้ธุรกิจ 5 ประเภทไวด้ว้ยกนั 
คือ Broadcasting ภาพยนตร ์เกม ซอฟตแ์วร ์และ IT มีในดา้นภาพยนตรมี์ความตัง้ใจที่จะสรา้ง
ใหมี้ขนาดใหญ่กว่าฮอลลีวูด้และมีการลงทุนมากกว่า 150 ลา้นดอลลาร ์คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 
ค.ศ. 2014โดยมีโครงสรา้งพืน้ฐานดงันี ้(พีรชยั เกิดสินธุ ์และคณะ,2553) 

1. Cinema complex ซึ่งรวมถึงโรงถ่ายท าภาพยนตรท์ี่ตอ้งใชอุ้ปกรณค์อมพิวเตอร์
กราฟฟิค (Computer graphics facilities) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เทคนิคถ่ายท าพิ เศษ (Special 
Effects) และเทคโนโลยี 3 มิติ (3D) โดยตัง้ใจจะใหเ้ป็นสถานที่อ  านวยความสะดวกในดา้นนี ้ที่ใหญ่
ที่สดุในโลก รวมทัง้สถานที่อ  านวยความสะดวกส าหรบั กระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production) 
และหลงัการผลิต (Post-Production) รวมไปถึงที่ตัง้ของบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกบัขัน้ตอนต่างๆ แมแ้ต่บรษัิท
จดัจ าหน่าย และจะท าใหเ้ป็น“one-stop process” ของการถ่ายท าและจดัจ าหน่าย โดยคาดหวงัที่จะ
ใหเ้ป็นแหลง่รวมแบบครบวงจร 

นอกจากนัน้ยังมีโรงถ่ายท าภาพยนตร ์ซึ่งภายในโรงถ่ายนีจ้ะมีสถานที่อาทิ สถานี
ต ารวจ โรงพยาบาล โรงแรม ศาล เพื่อใหค้นท าภาพยนตรท์ี่มกัจะเขา้ไปถ่ายท าในสถานที่เหล่านี ้
ไดร้บัความสะดวกสบายมากขึน้ 
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2. Hallyu exhibition halls เพื่อใหแ้ฟนภาพยนตรภ์าพยนตรเ์กาหลี และวัตนธรรม
ประชานิยม (pop culture) ของเกาหลีที่ได้รบัความนิยมไปทั่วภูมิภาค โดยนักท่องเที่ยวได้เข้าไป
สงัเกตการณก์ารถ่ายท าและพบกบัดารา “hallyu” ไดใ้นสถานที่ถ่ายท า 

3. Theme Park ในลกัษณะคลา้ยคลงึกนักบั Universal Studio ขนาดย่อม 
 

6.5 เมืองภาพยนตรส์าธารณรฐัอินเดีย 
เมื องภาพยนตร์ราโมจิ ฟิ ล์มซิตี ้  (Ramoji Film City) ตั้ งอยู่ ที่ เมื องไฮ เดอราบัด 

(Hyderabad) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ ใหญ่ที่สุดของรัฐเตลังคานา (Telangana) ของ
สาธารณรัฐอินเดีย ราโมจิฟิล์มซิตี ้ตั้งอยู่ห่างเมืองคู่แฝดไฮเดอราบัดและ เซอกันเดอราบัด 
(Secunderabad)   เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  

ราโมจิฟิลม์ซิตีก้่อตัง้เม่ือวนัที่ 1 มกราคม ค.ศ.1996 มีพืน้ที่มากกว่า 1,666 เอเคอรห์รือ
มากกว่า 4,000 ไร่ ซึ่งไดร้บัการรบัรองจากกินเนสสเ์วิลด์เร็กคอรด์ (Guinness World Records) 
ว่าเป็นเมืองภาพยนตรท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลก (Ramoji Film City, 2018) การก่อตัง้ราโมจิฟิลม์ซิตีม้า
จาก Ramoji Rao ซึ่งเป็นโปรด์ิวเซอร ์(Producer) ในขณะนั้นเห็นว่าการถ่ายท าภาพยนตรข์าด
ทรพัยากรที่ เหมาะสม จึงมีความคิดที่จะสรา้งเมืองภาพยนตรใ์ห้คนที่ท  างานในอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ดม้าถ่ายท าในแบบรา้นคา้ครบวงจร  (สัมภาษณ์ผูช้่วยผูจ้ัดการราโมจิฟิลม์ซิตี,้ 15 
สิงหาคม 2563) แมว้่าแนวคิดในการก่อตัง้เป็นเพื่อสถานที่ในการถ่ายท าภาพยนตรแ์บบครบวงจร 
แต่ผู้ใช้บริการ (user) ราโมจิ ฟิล์มซิตี ้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่  1) นักท่องเที่ ยว/ผู้เยี่ ยมชม 
(tourist/visitor) และ 2) ผูผ้ลิตภาพยนตร ์(producer) แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดในการใชบ้รกิารรา
โมจิฟิลม์ซิตีด้งันี ้(Kumar, 2006) 

 
การใหบ้รกิารส าหรบันกัท่องเที่ยว/ผูเ้ยี่ยมชม 
ราโมจิฟิลม์ซิตีย้งัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มีผูเ้ยี่ยมชมกวา่ 2,500 คนมาที่เมืองทกุวนั ในการ

ไปยงัจุดท่องเที่ยว ผูเ้ขา้ชมจะตอ้งนั่งรถบสัเขา้เมืองหรือจัดระบบขนส่งส่วนตวั โปรแกรมทวัรเ์ริ่ม
เวลา 09.00 น. และสิน้สดุเวลา 18.00 น. เม่ืออยู่ที่ประตสูีด  าอนังดงามของราโมจิฟิลม์ซิตี  ้ผูเ้ขา้ชม
จะไดร้บัการตอ้นรบัจากเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัและการแจง้เตือนใหซ้ือ้ตั๋วส  าหรบัแพ็คเกจ
ทวัร ์อตัราค่าเขา้ชมแตกต่างกนัดงันี ้

1.ส าหรบัผูใ้หญ่อายุมากกว่า 18 ปี คือ 200 รูปีต่อคนในวนัอาทิตย ์และ  150 รูปีต่อ
คนในวนัธรรมดา  
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2.ส าหรบัเด็กอายมุากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ตั๋วราคา 150 รูปีต่อคนในวนัอาทิตย ์
และ 100 รูปีต่อคนในวนัธรรมดา  

3.ส าหรบันกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการน ารถไปเองค่าตั๋วคือ 700 รูปีต่อคน  
หลงัจากการตรวจสอบความปลอดภัยแลว้ ผูเ้ยี่ยมชมจะไดร้บัอนุญาตใหข้ึน้รถประจ า

ทางของราโมจิฟิลม์ซิตี ้และนั่งรถบสับนถนนที่คดเคีย้วรอบเนินเขา 
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการการท่องเที่ยวที่มากกว่าหนึ่งวัน ราโมจิฟิล์มซิตีย้ังมี

แพ็คเกจส าหรบัการพกัผ่อนของคู่ฮนันีมนู และการประชมุที่ทนัสมยัส าหรบัองคก์รต่างๆ ค่าที่พกัมี
รายละเอียดดงันี ้

1) การเขา้พกั 1 คืนที่โรงแรมระดบั 5 ดาว Sitara มีค่าใชจ้่าย 4,800 รูปี พรอ้มอาหาร
มลูค่าสงูถึง 1000 รูปี  

2) การเขา้พกั 1 คืน ที่โรงแรมธาราระดบั 3 ดาว มีค่าใชจ้่าย 2,433 รูปี พรอ้มอาหาร
มลูค่าสงูถึง 600 รูปี  

ส าหรบัลูกคา้องคก์ร ราโมจิฟิลม์ซิตีมี้ขอ้เสนอแพ็คเกจพิเศษซึ่งรวมถึงที่พักในโรงแรม
ระดบัหา้ดาว Sitara การใชห้อ้งประชุมศูนยธ์ุรกิจที่มีอุปกรณค์รบครนัและสโมสรสขุภาพ ราโมจิ
ฟิลม์ซิตีมี้บรษัิทตวัแทนการท่องเที่ยวการขนสง่และเครือข่ายโทรคมนาคมของตวัเอง เพื่อดแูลการ
ออกตั๋วรถไปรบัที่สนามบิน การเช่ารถ และขอ้ก าหนดอื่นๆ 

 
การใหบ้รกิารส าหรบัผูผ้ลิตภาพยนตร ์
ราโมจิฟิลม์ซิตีเ้ป็นสถานที่ครบวงจรที่สามารถน าเสนอสิ่งอ านวยความสะดวกก่อนการ

ถ่ายท าการผลิตและขั้นตอนหลังการถ่ายท าที่ดีที่สุดส าหรบัภาพยนตรห์รือรายการโทรทัศน์
ประเภทใดก็ได ้โปรดิวเซอรส์ามารถเดินตามบทและเดินออกไปพรอ้มกับภาพยนตร ์ราโมจิราว
กล่าวถึงราโมจิฟิลม์ซิตีว้่า “แนวคิดคือการประหยดัเวลา พลงังานและทรพัยากร โดยมุ่งเนน้ไปที่
ความเป็นเลิศดา้นการสรา้งสรรคง์านที่มีคณุภาพ การด าเนินการตามตารางเวลาที่ประหยดัและ
การวางแผนอย่างพิถีพิถนั” จดุขายที่เป็นเอกลกัษณข์องราโมจิฟิลม์ซิตีค้ือเป็นโลกแห่งความจรงิที่
ยืดหยุ่นได ้แมว้่าจะตั้งอยู่ในสถานที่แห่งเดียวในเขตชานเมืองของไฮเดอราบาด ราโมจิฟิลม์ซิตีก้็
ยงัใหบ้ริการที่ยืดหยุ่นแก่ผูผ้ลิตภาพยนตรแ์ละโทรทศันม์ากมาย ดว้ยการควบคมุทกุดา้นของการ
ผลิตทัง้หมดท าใหร้าโมจิฟิลม์ซิตีส้ามารถสรา้งสถานที่ส  าหรบัการถ่ายท าภายในระยะเวลาอนัสัน้ 
ในวนัหนึ่งๆ ราโมจิฟิลม์ซิตีส้ามารถรองรบัการผลิตภาพยนตรแ์ละโทรทศันไ์ดม้ากถึง 100 รายการ
พรอ้มกนั 
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นอกจากนี ้โปรดิวเซอรส์ามารถออกแบบท่าเตน้ตามล าดบัเพลงในสวนใดสวนหนึ่งหรือ
ทัง้หมดได ้แลว้เปลี่ยนรูปลกัษณข์องน า้พ ุหรือการจดัวางของถนนอาคารตามทอ้งถนน หรือรูปทรง
ของบ่อน า้หลายมิติในภายหลงัเพื่อสรา้งความแตกต่างโดยสิน้เชิงในแต่ละฉากที่ถ่ายท า สถานที่ 
ชุด มุมถนน สามารถออกแบบใหม่ใหค้ลา้ยอย่างอื่นไดใ้นเวลาสัน้ๆ สิ่งเหล่านีท้  าใหโ้ปรดิวเซอร์
มั่นใจไดว้่าจะไม่มีฉากใดที่เกิดความซ า้ซากในภาพยนตรไ์ด ้อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นในการ
เปลี่ยนอตัลกัษณข์องสถานที่ตัง้ท าใหเ้กิด “ความถกูตอ้ง” มากขึน้ในราโมจิฟิลม์ซิตี ้ และการใชร้า
โมจิฟิลม์ซิตีใ้นการผลิตภาพยนตรท์ี่ขยายออกไปท าใหมี้ความรูส้กึว่าเป็นเอกลกัษณร์ะดบัโลกมาก
ขึน้ 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบเมืองภาพยนตรข์องประเทศจีน มาเลเซีย เกาหล ีและอินเดีย 
 

 Wanda (จีน) Pinewood 
(มาเลเซีย) 

Digital 
Media City 
(เกาหลี) 

Ramoji Film 
City (อินเดีย) 

Studio Complex     

Backlot     

Production Faclities      

Post Production 
Faclities 

    

Amusement Park     

Exhibition Center     

Restaurant     

Hotel     

Studio Tour Program     

Cultural Tour Program     

Cultural Exhibition     

Cultural Show     
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7. งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

นวศิษฏ ์รกัษ์บ ารุง และคณะ (2555) ศึกษาเรื่อง การจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาเมือง
พทัยาใหเ้ป็นเมืองภาพยนตร ์ผลการวิจยัพบวา่ เมืองพทัยาควรเป็นเมืองวฒันธรรมสรา้งสรรคด์า้น
ภาพยนตรแ์ละเป็นศูนยก์ลางแห่งการจัดงานเทศกาลภาพยนตรแ์ละการถ่ายท าภาพยนตรข์อง
อาเซียน โดยมีพนัธกิจ 3 อย่าง ไดแ้ก่ 1) สรา้งความพรอ้มของเมืองส าหรบัการเป็นเมืองวฒันธรรม
สรา้งสรรคด์า้นภาพยนตรแ์ละศนูยก์ลางแห่งการจดังานเทศกาลภาพยนตร ์2) การเป็นศนูยก์ลาง
การถ่ายท าภาพยนตรข์องภมูิภาคเอเชียในอนาคต และสรา้งองคค์วามรูแ้ละบม่เพาะวฒันธรรมใน 
“คน” และ 3) การสรา้งผลงานภาพยนตรใ์หเ้ป็นที่ยอมรบัในระดับสากล โดยมียุทธศาสตรร์องรบั
ทัง้หมด 5 ยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 1) การสรา้งภาพลกัษณส์่งเสรมิความเป็นเมืองภาพยนตร  ์2) 
การสนบัสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจยัเอือ้ที่เป็นแรงจงูใจในการเขา้รว่มกิจกรรม  3) การ
สนับสนุนใหเ้กิดการเรียนรูท้างวัฒนธรรมดา้นภาพยนตรข์องเมืองพัทยา และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดา้นภาพยนตรใ์หเ้กิดแก่ชมุชนเมืองพทัยา 4) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยและธุรกิจภาพยนตรค์ุณภาพ และ  5) การจัดใหมี้กลไกการผลกัดัน
แผนไปสู่การปฏิบตัิ โครงการภายใตแ้ผนปฏิบตัิการที่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรน์ี ้ มีจ านวนทัง้สิน้ 
41 โครงการ โดยใชง้บประมาณทัง้สิน้ 2,000 ลา้นบาท  

รกัศานต์ วิวัฒน์สินอุดม.(2552 )ที่ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ “ยุทธศาสตรก์ารจัดตั้ง
อาณาจกัรภาพยนตรแ์ละวีดิทศันใ์นประเทศไทย” ผลการศกึษาพบวา่ ความพรอ้มและศกัยภาพใน
การสรา้งอาณาจกัรภาพยนตรแ์ละวีดิทศันใ์นประเทศไทย โดยภาพรวมแลว้ประเทศไทยมีความ
พรอ้มพอสมควรเพราะเศรษฐกิจ และแหล่งเงินทุนของประเทศ บุคลากรในดา้นต่างๆมีความรู้
ความสามารถเพียงพอ รวมทัง้มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการด าเนินการ ดา้นนโยบายของรฐันัน้ให้
การสนบัสนนุเป็นอย่างดี ซึ่งเม่ือมีการสรา้งแลว้จะมีผู้ใชบ้รกิารทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ส่วนในการสรา้งนั้นภาครฐัและเอกชนควรร่วมมือและสนับสนุนกัน แต่มีประเด็นที่ควรน ามา
พิจารณา ไดแ้ก่ภาครฐัมีหลายหน่วยงานที่เขา้มาเก่ียวขอ้งมากเกินไป สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดของ
ประเทศไทย ไดแ้ก่มีแหลง่ท่องเที่ยวแหลง่วฒันธรรม โดดเด่นหลากหลาย และพืน้ที่ในประเทศไทย
เหมาะส าหรับการสรา้ง แต่ขณะเดียวกันต้องแก้ไขด้านความพรอ้มของบุคลากรต่างๆ การ
วิเคราะหธ์ุรกิจดา้นภาพยนตรโ์ดยเฉพาะฐานขอ้มลูตอ้งมีครบถว้นและเป็นระบบ ซึ่งปัจจบุนัตลาด
ภาพยนตรข์องเอเชียและโลกก าลงัขยายตวัสงูขึน้ มีการพฒันาเทคโนโลยี ตลอดเวลา ท าใหช้่วย
ส่งเสริมการตลาดภาพยนตรข์องทุกประเทศ แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคส าคัญของประเทศไดแ้ก่การ
แข่งขนัในธุรกิจภาพยนตรมี์มากขึน้กว่าเดิมทัง้ในเอเชียและยโุรป การสรา้งควรจะดแูบบอย่างจาก
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โรงถ่ายภาพยนตรข์องประเทศอเมริกา เพราะเป็นโรงถ่ายที่ดีที่สดุในโลก ที่ จะท าใหมี้การพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยรวดเร็วมากขึน้และควรสรา้งโดยเร็วเพื่อให้บริการและแข่งขันกับ
ประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี อินเดีย ซึง่มีโรงถ่ายภาพยนตรท์ี่ดีกวา่ของประเทศไทย 
โดยควรจา้งผูบ้รหิารโรงถ่ายภาพยนตรจ์ากตา่งประเทศเขา้มาเป็นผูศ้กึษา 

แนวทางการสรา้งนัน้ ภาครฐัควรร่วมมือกับภาคเอกชนลงทุนในสดัส่วนที่เหมาะสมทัง้
สองฝ่าย และควรใหภ้าคเอกชนเป็นผูบ้รหิารภายใตก้ารก ากบัของภาครฐั ในดา้นการตลาดควรให้
ภาคเอกชนเป็นด าเนินการโดยการสนบัสนุนของงภาครฐั รูปแบบของโรงถ่ายภาพยนตรห์ลกัควร
เป็นโรงถ่ายมีครบวงจรทุกอย่าง เช่น สวนสนุก แหล่งท่องเที่ยว สถานศึกษา แหล่ง ช็อปป้ิง โรง
ละครและอื่นๆ ส่วนรูปแบบโรงถ่ายภาพยนตรท์ี่เหมาะสมของประเทศไทยนัน้ควรมีลกัษณะเป็น
เมืองภาพยนตร ์ (Film City)  ที่สามารถถ่ายท าภาพยนตรไ์ดท้กุประเภท เป็นศนูยก์ลางของบรษัิท
ภาพยนตรแ์ละหน่วยงานภาครฐัทัง้หมด ลกัษณะของโครงการควรเป็นศนูยร์วมเพื่อดึงดดูใหเ้กิด
รายไดม้ากขึน้ พืน้ที่ในการลงทนุสรา้งตอ้งมีพรอ้มในดา้นระบบสาธารณปูโภค การคมนาคมต่างๆ 
ที่สะดวก การด าเนินการด้านธุรกิจที่คล่องตัว ส่วนพื ้นที่ที่ เหมาะสมควรอยู่ในปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร เช่นสมทุรปราการ หรือ พระนครศรอียธุยา 

พีรชัย เกิดสินธุ์ และคนอื่นๆ (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง“ภาพอนาคตอาณาจักร
ภาพยนตรใ์นประเทศไทย: แนวทางการสรา้งและการบริหารจดัการ” ในการศึกษาเก่ียวกับความ
เป็นไปไดใ้นศกัยภาพที่เอือ้ประโยชนต์่อการด าเนินอตุสาหกรรมภาพยนตรใ์นประเทศไทย โดยท า
ขอ้มลูเปรียบเทียบอาณาจกัรภาพยนตรข์องประเทศอื่น จ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ อาณาจกัรภาพยนตร์
ในสหรฐัอเมรกิา อาณาจกัรภาพยนตรใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน อาณาจกัรภาพยนตรใ์นสหราช
อาณาจกัร อาณาจกัรภาพยนตรใ์นสาธารณรฐัเกาหลี อาณาจกัรภาพยนตรใ์นประเทศนิวซีแลนด ์
อาณาจกัรภาพยนตรใ์นประเทศมาเลเซีย และอาณาจกัรภาพยนตรใ์นสาธารณรฐัสิงคโปร ์โดยเนน้
การศึกษาอาณาจักรภาพยนตรใ์นเอเชียที่อาจเป็นคู่แข่งทางธุรกิจในอนาคตกับอาณาจักร
ภาพยนตรไ์ทย ผลการศกึษาพบว่า ในดา้นศกัยภาพและความพรอ้มการเป็นศนูยก์ลางการถ่ายท า
ภาพยนตรข์องประเทศ นั้น ประเทศไทยมีความพรอ้มในดา้นสถานที่ถ่ายท าทางธรรมชาติ สิ่ง
อ านวยความสะดวกและอปุกรณก์ารถ่ายท า แต่ขาดสตดูิโอการถ่ายท ามาตรฐานที่ถ่ายแบบเก็บ
เสียงได ้ดา้นทรพัยากรบุคคลมีทกัษะดา้นภาพยนตรส์งูแต่ทกัษะทางภาษาต ่า ความขดัแยง้ทาง
การเมืองมีผลต่อการเขา้มาถ่ายท ามากกว่าภยัธรรมชาติ และพบว่ารฐับาลควรมีมาตรการสรา้ง
แรงจงูใจและดา้นการลดภาษีเพื่อดงึดดูกองถ่ายต่างประเทศ  
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จังหวัดที่มีสถานที่ตั้งที่เหมาะสม จากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และการระดมความคิดเห็นพบว่าจังหวดัที่มีความเป็นไปไดใ้นการ
จัดตัง้อาณาจักรภาพยนตร ์ไดแ้ก่ จังหวดัเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ภูเก็ต และเม่ือศึกษาถึงรูปแบบอาณาจักรภาพยนตรใ์นต่างประเทศ และความคิดเห็นจากผูท้ี่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมภาพยนตรใ์นประเทศ พบว่ามีรูปแบบความเป็นไปได ้3 ประเภท
ดว้ยกนั 

1. อาณาจักรภาพยนตรใ์นฐานะแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเผยแพร่
วัฒนธรรมดา้นภาพยนตร ์ซึ่งใหค้วามส าคัญกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือศูนยก์ลางการจัด
แสดงขั้นตอนการผลิตและการถ่ายท าภาพยนตร ์โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้ฉากถ่ายท า
ภาพยนตรท์ั้งจริงและจ าลอง สวนสนุกหรือเครื่องเล่นที่มีความเก่ียวขอ้งกับภาพยนตร ์อาคาร
พิพิธภณัฑห์รือหอ้งจดัแสดงนิทรรศการ ลานจดัแสดงการถ่ายท ากลางแจง้ สถาบนัการอบรมดา้น
ภาพยนตรแ์ละหอ้งฝึกอบรม โรงภาพยนตรห์รือหอ้งฉายภาพยนตร ์(Theatre/screening room) 
พื ้นที่ รา้นค้า (Retail space) อาคารส านักงานธุรกิจ (Commercial office) โรงแรมและที่พัก 
(Hotel and accommodation) ลานจอดรถ (Parking space) โดยควรตัง้อยู่ในเมืองที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2. อาณาจักรภาพยนตรใ์นฐานะของศูนยก์ลางการผลิตภาพยนตร ์เน้นที่การเป็น
ศนูยก์ลางการใหบ้รกิารดา้นการผลิตภาพยนตร ์โดยจะมีจุดประสงคเ์พื่อเป็นศนูยก์ลางในการผลิต
ภาพยนตร ์ทั้งในกระบวนการเตรียมงาน การถ่ายท า และกระบวนการหลังการถ่ายท า โดย
จ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้สตดูิโอส าหรบัถ่ายท าภาพยนตร ์(Sound stage film studios) 
โรงเก็บฉาก (Scene shop) สถานที่เก็บอุปกรณ์ไฟและอุปกรณ์ส าหรบัการถ่ายท า (Storage for 
lighting and production equipment) สถานที่ว่างส าหรับสรา้งฉากถ่ายท ากลางแจ้ง (Backlot 
space) อาคารส านักงานส าหรับการถ่ายท า (Production office) ห้องซ้อมการแสดงและ
หอ้งปฏิบตัิการอื่นๆ (Workshops) หอ้งตดัต่อ หอ้งบนัทกึเสียง และหอ้งส าหรบักระบวนการหลงัการ
ถ่ายท า (Post-production facilities) โรงภาพยนตรห์รือห้องฉายภาพยนตร ์(Theatre/screening 
room) พืน้ที่รา้นคา้ (Retail space) อาคารส านักงานธุรกิจ (Commercial office) โดยควรตัง้อยู่ใน
พืน้ที่ที่สะดวกในการเดินทางไปยงัสถานที่ถ่ายท า 

3. รูปแบบอาณาจกัรภาพยนตรใ์นฐานะศนูยก์ลางติดต่อธุรกิจ ประกอบดว้ย อาคาร
ส านักงานของบริษัทภาพยนตร ์(Film production office) ส  านักงานของหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชนที่เก่ียวขอ้ง (Film administration bureau and office) หอ้งปฏิบัติการอื่นๆ (Workshops) 
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โรงภาพยนตรห์รือหอ้งฉายภาพยนตร ์(Theatre/screening room) พืน้ที่รา้นคา้ (Retail space) 
อาคารส านกังานธุรกิจ (Commercial office) และควรตัง้อยู่ในเมืองหลวงของประเทศ  

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจัยสรุปประเด็นในการศึกษารูปแบบเมืองภาพยนตร ์
ประกอบดว้ย สถานที่ตัง้เมืองภาพยนตร ์ขนาด รูปแบบการลงทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน การ
ใหบ้ริการผลิตภาพยนตร ์การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งอ านวยความสะดวก และอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมไทยที่ควรปรากฏในเมืองภาพยนตร ์
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาครัง้นีจ้ะมุ่งเนน้เพื่อศึกษารูปแบบเมืองภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกบัประเทศไทย 

และน าเสนอแนวทางในการน าอตัลกัษณแ์ละศิลปวฒันธรรมไทยมาใชใ้นการสรา้งเมืองภาพยนตร ์
และเป็นการขยายชดุความรูเ้ก่ียวกบัการน าศิลปวฒันธรรมไทยมาใชป้ระกอบในการจดัโครงสรา้ง
ต่างๆ ในเมืองภาพยนตร ์ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-method) แบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
มีรายละเอียดในการด าเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
 
งานวิจัยระยะที ่1 เพือ่ค้นหาชุดความรู้จากการศึกษาเมืองภาพยนตรต้์นแบบที่

เหมาะสมกับประเทศไทย  
การด าเนินงานและกลุ่มผู้ใหข้้อมูล 

1. ศกึษาผ่านเอกสาร (Document Research) คือ การรวบรวมขอ้มลูจากการส ารวจ 
เอกสาร โดยทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยั หนงัสือ ต ารา บทความเอกสารรายงาน 
ประจ าปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตัง้แต่แผนที่ 1–12 ซึ่งจะประกาศใชใ้นอนาคต 
ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์ระยะที่ 3 เอกสารรายงานการประชมุ
วิชาการ รายงานขอ้มลูสถิติต่างๆ ขอ้สรุปปัญหา และขอ้เสนอแนะ ข่าวสาร วารสารทางวิชาการ 
รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ ์และขอ้มลูทางอินเตอรเ์นต ที่เก่ียวกบัที่เก่ียวขอ้งเมืองภาพยนตร ์

2. การส ารวจพืน้ที่ (Field Research) โดยสนามที่ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศกึษาและเก็บขอ้มลู 
คือ รูปแบบเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตี ้สาธารณรฐัอินเดีย  เพื่อน ามาวิเคราะหเ์ป็นกรณีศึกษา
เมืองภาพยนตรต์น้แบบในการจดัตั้งเมืองภาพยนตรใ์นประเทศไทย ซึ่งการลงพืน้ที่ดงักล่าว ผูว้ิจยั
ต้องการเก็บข้อมูลผู้ที่ เก่ียวข้องกับพื ้นที่ดังกล่าว อาทิ เจ้าหน้าที่จุดให้บริการ นักท่องเที่ยว 
พนกังาน ผูป้ระกอบการในสตดูิโอและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เช่น การสมัภาษณเ์ชิงลึก สงัเกต บนัทึกภาพ 
และจดบนัทกึเรื่องราวต่างๆ เพื่อน ามาสรุปและวิเคราะห ์และคน้หาค าตอบในระดบัต่อไป เพื่อเป็น
กรอบในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวคิดไดอ้ย่างถูกตอ้ง อีกทัง้ยงัเป็นตวัชีว้ดัในการยืนยนัว่า
หลกัเกณฑแ์ละแนวคิดในการก าหนดรูปแบบบเมืองภาพยนตรไ์ดมี้ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่
ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
แบบการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นตามแบบจ าลองเพชรแห่งพลวัตร (Dynamic 

Diamond Model) ดงันี ้
1. ลักษณะการด าเนินงานเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตี ้สาธารณรฐัอินเดีย เป็น

อย่างไร 
2. ความตอ้งการของตลาดภาพยนตรท์ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัเมืองภาพยนตรข์องราโมจิ

ฟิลม์ซิตี ้สาธารณรฐัอินเดียเป็นอย่างไร 
3. อุตสาหกรรมที่ เก่ียวข้องและสนับสนุนเมืองภาพยนตรข์องราโมจิฟิล์มซิตี ้

สาธารณรฐัอินเดียเป็นอย่างไร  
4. กลยุทธอ์งคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขนั ของราโมจิฟิลม์ซิตี ้สาธารณรฐัอินเดีย  

มีลกัษณะอย่างไร 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

จดัสรา้งความน่าเช่ือถือแก่การวิจยั ดงันี ้
1. การตรวจสอบโดยการโยงสามเสา้ (Triangulation) 

จดัท าโดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบจาการใชข้อ้มลูวิธีการเก็บขอ้มลูหลายๆ วิธี
รว่มกนั (Triangulation of Method) ไดแ้ก่ การสมัภาษณเ์ชิงลกึบคุคลที่เก่ียวขอ้ง การสงัเกตการณ ์
บนัทึกภาพและจดบนัทึกเรื่องราวต่างๆ ของบรรยากาศเมืองภาพยนตรท์ัง้ 2 แห่ง รวมถึงการใช้
วิธีการเก็บขอ้มูลจากเอกสารประกอบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลส าคญัและเพียงพอในการน ามาสรุปและ
วิเคราะห ์และคน้หาค าตอบในระดบัต่อไป 

2. การให้ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมโดยตรงกับงานวิจัยตรวจสอบประเด็นค าถาม (Peer 
Debriefing) 

จดัท าโดยใหบ้คุคลที่มีความผูเ้ช่ียวชาญ และประสบการณด์า้นอตุสาหกรรม
ภาพยนตร ์ดา้นศิลปวัฒนธรรม และดา้นพฤติกรรมมนุษย ์ไดร้่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประเด็นค าถามที่จะใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ รวมทัง้ตรวจสอบและใหค้ าแนะน า รวมถึงเพิ่มเติม
มมุมองที่ยงัขาดไปของงานวิจยั เพื่อใหเ้กิดความสมบรูณข์องการศกึษาในขัน้ตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศกึษาจากเอกสาร เมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตี ้สาธารณรฐัอินเดีย 
2. ติดต่อนดัหมาย ลงพืน้ที่ส  ารวจ โดยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ พรอ้มการจดบนัทกึ และ

ถ่ายภาพจากสถานที่จรงิ 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูล ทั้งการส ารวจเอกสาร ทบทวน

วรรณกรรมแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย หนังสือ ต ารา บทความเอกสารรายงานประจ าปี 
เอกสารรายงานการประชุมวิชาการต่างๆ ขอ้สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะ ข่าวสาร วารสารทาง
วิชาการ และสรุปขอ้มลูจากการสงัเกต โดยใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หาเชิงพรรณนา ดงันี ้

1. เม่ือไดข้อ้มลูจากการศึกษาทางเอกสารเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ในการ
ตัง้น าไปตั้งประเด็นค าถาม เพื่อน าไปสู่การเลือกศึกษารูปแบบเมืองภาพยนตรข์องประเทศจีนและ
ประเทศมาเลเซีย 

2. สรุปเป็นชุดข้อมูลกรณีศึกษา จากการลงภาคสนามจากแหล่งกรณีศึกษาทั้ง  
2 แห่ง โดยใชก้ารวิเคราะหต์ามแนวคิดแบบจ าลองเพชรแห่งพลวตั ไดแ้ก่ ดา้นปัจจัยการด าเนินงาน 
ดา้นความตอ้งการของตลาด ดา้นอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและสนับสนุน และดา้นกลยุทธ์องคก์ร 
โครงสรา้ง และการแข่งขนั  
 
งานวิจัยระยะที ่2 ร่างรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องไทยทีส่อดแทรกอัตลักษณ์

ไทยและองคป์ระกอบทางวัฒนธรรม 
การด าเนินงานและกลุ่มผู้ใหข้้อมูล 

ผูว้ิจัยน าผลการวิจัยในระยะที่ 1 มาร่างรูปแบบเมืองภาพยนตร ์โดยศึกษานโยบาย
ส่งเสริมพฒันาขีดความสามารถของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเป็นแนวทางพืน้ฐานแลว้น าร่าง
ดังกล่าวเป็นขอ้มูลประกอบการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) และสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ดงันี ้

1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยการใชค้  าถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ส้ัมภาษณ์ได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ บุคคลที่เป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ (Key Informants) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและ
ผู้ประกอบการไทยที่ด  าเนินธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศไทย ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น  
4 กลุม่ๆ ละ 5 คน รวมทัง้สิน้ จ านวน 20 คน ซึง่มีรายละเอียดและคณุสมบตัิในการเลือกผูใ้หข้อ้มลูดงันี ้

3.1 กลุ่มธุ รกิจการถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศไทย จ านวน  5 คน  
มีคณุสมบตัิดงันี ้1) ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร และ 2) มีประสบการณใ์นธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร์
ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี  

3.2 กลุ่มธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย จ านวน 5 
คน มีคุณสมบตัิดังนี ้1) ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในองคก์รที่เก่ียวขอ้งกับการถ่ายท าภาพยนตรใ์น
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ประเทศไทย 2) ท าหนา้ที่ก  าหนดนโยบาย ดแูลการบรหิาร วางแผนงานของธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย 

3.3 กลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานกับกองถ่ายต่างประเทศ 
และบุคลากรที่ เคยมีประสบการณ์ไปถ่ายท าที่ เมืองภาพยนตรท์ี่สหพันธรัฐมาเลเซีย หรือ
สาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 5 คน มีคณุสมบตัิดงันี ้1) บคุลากรคนไทยที่เคยมีประสบการณใ์น
การท างานกบักองถ่ายต่างประเทศ และหรือ 2) บคุลากรคนไทยที่เคยมีประสบการณไ์ปถ่ายท าที่เมือง
ภาพยนตรส์หพนัธรฐัมาเลเซีย หรือสาธารณประชาชนจีน 

3.4 กลุ่มบุคลากรที่ท  างานอยู่ในหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 5 คน 
มีคุณสมบัติดังนี ้  1) ด ารงต าแหน่ งผู้บ ริหารในหน่ วยงานราชการที่ เก่ียวข้อง และหรือ  
2) มีประสบการณ์ในการควบคุมหรือก ากับดูหรือประสานงานธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรไ์ม่ต ่า
กวา่ 2 ปี 

2. การสนทนากลุม่ (Focus Group) เพื่อวิเคราะหก์ลุ่มผูท้ี่เก่ียวขอ้งในธุรกิจการถ่าย
ท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย ผูใ้หข้อ้มลูแบง่เป็น 4 กลุม่ๆ ละ 10 คน จ านวนทัง้สิน้ 40 คน ไดแ้ก่  

2.1 กลุ่มธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศไทย จ านวน  10 คน  
มีคณุสมบตัิ ดงันี ้1) ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร และ 2) มีประสบการณใ์นธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร์
ไม่ต ่ากวา่ 3 ปี 

2.2 กลุม่ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย จ านวน 10 
คน มีคณุสมบตัิดงันี ้1) มีประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรไ์ม่ต ่ากวา่ 3 ปี 

2.3  กลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานกับกองถ่ายต่างประเทศ 
และบุคลากรที่ เคยมีประสบการณ์ไปถ่ายท าที่ เมืองภาพยนตรท์ี่ สหพันธรัฐมาเลเซีย หรือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 10 คน มีคุณสมบัติดังนี ้ 1) ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และ  
2) มีประสบการณใ์นธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรไ์ม่ต ่ากวา่ 3 ปี 

2.4 กลุม่บคุลากรท่ีท างานอยู่ในหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 10 คน 
มีคุณสมบตัิดงันี ้1) มีประสบการณใ์นการควบคุมหรือก ากบัดูหรือประสานงานธุรกิจการถ่ายท า
ภาพยนตรไ์ม่ต ่ากวา่ 2 ปี 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
แบบสมัภาษณค์วามคิดเห็นในประเด็น สถานที่/จงัหวดั โครงสรา้ง และอตัลกัษณ ์

1. ภมูิภาค สถานที่ จงัหวดัของประเทศไทยที่เหมาะสมในการจดัตัง้เมืองภาพยนตร์
ควรมีลกัษณะใด 

2. โครงสรา้ง ขนาด และลักษณะการด าเนินงานที่ เหมาะสมต่อรูปแบบเมือง
ภาพยนตรข์องประเทศไทยควรมีลกัษณะใด 

3. อตัลกัษณแ์ละองคป์ระกอบทางวฒันธรรมไทย ไดแ้ก่ มิติดา้นศิลปะ วิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ ประเพณีไทย อาหารไทยและขนมไทย ภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง 
อตัลกัษณร์ว่ม อตัลกัษณอ์งคก์ร อตัลกัษณท์างสงัคม และอตัลกัษณท์างวฒันธรรมของไทยที่โดดเด่น
และมีความเหมาะสมในการน ามาสอดแทรกกบัรูปแบบเมืองภาพยนตรใ์นประเทศไทย 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การให้ผู้ที่ ไม่ มีส่วนร่วมโดยตรงกับงานวิจัยตรวจสอบประเด็นค า ถาม (Peer 
Debriefing) โดยใหบุ้คคลที่มีความผูเ้ช่ียวชาญ และประสบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร ์
ดา้นศิลปวฒันธรรม และดา้นพฤติกรรมมนษุย ์ไดร้ว่มแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นค าถามที่
จะใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลึก และสนทนากลุ่มเก่ียวกับการรา่งรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องไทยที่
สอดแทรกอัตลักษณ์ไทยและองคป์ระกอบทางวัฒนธรรม รวมทั้งตรวจสอบและให้ค าแนะน า 
รวมถึงเพิ่มเติมมมุมองที่ยงัขาดไปของงานวิจยั เพื่อใหเ้กิดความสมบรูณข์องการศกึษาในขัน้ตอ่ไป 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการนดัหมายผูเ้ช่ียวชาญพรอ้มส่งขอ้ค าถามและแบบฟอรม์การรา่งรูปแบบเมือง

ภาพยนตร ์ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 สปัดาหก์่อนการนดัหมาย 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
วิเคราะหข์อ้มูลต่างๆ ที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เพื่อใหไ้ด้

ขอ้สรุปเก่ียวกับรูปแบบเมืองภาพยนตรท์ี่จะน าไปปรบัใชก้ับประเทศไทย ในดา้นรูปแบบเมือง
ภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกบัประเทศไทย และแนวทางการน าเสนอเมืองภาพยนตรผ์่านอตัลกัษณแ์ละ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ สถานที่ /จังหวัดที่ เหมาะสม ขนาดเมือง โครงสรา้งในจัดตั้งเมือง
ภาพยนตร ์ตามกระบวนการประเมินความตอ้งการ กลุ่มผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการไทยที่ด  าเนิน
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ธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย และกลุม่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรใ์น
ประเทศไทย 

อนึ่ง การวิจยันีผู้ว้ิจยัมีความตัง้ใจที่จะใชก้ารวิจยัในเชิงคณุภาพเป็นตวัเริม่ตน้ศกึษาก่อน
ในบางประเด็น เช่น การศึกษากรณีรูปแบบเมืองภาพยนตร์จีนและมาเลเซียดว้ยการส ารวจพืน้ที่
จริง การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับสถานที่ ความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ
ภาพยนตรไ์ทย วฒันธรรมความเช่ือประเพณีของไทย ตลอดจนเอกลกัษณอ์ตัลกัษณท์ี่โดดเด่นของ
ไทย และทบทวนเก่ียวกับพืน้ที่ต่างๆที่เป็นท าเลที่เคยถ่ายท าภาพยนตร ์ทรพัยากรที่มีความงาม
ตามธรรมชาติในสังคมไทยจากสารนุกรมภาพถ่ายหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย  
การทบทวนจากเอกสารหรือจากสารานุกรมดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัดเนื่องจากช่วงเวลามี  
การเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายหรือภาพยนตรท์ี่เคยถ่ายในช่วงอดีตในสถานที่เดียวกนัปัจจบุนัสถานที่
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องลงไปศึกษาในลักษณะเรียนรู ้
ปรากฏการณ์จริง ณ สถานที่ปัจจุบันที่ เรียกว่า Grounded Theory Approach กล่าวคือ เขา้ไป
สงัเกตและศึกษาอย่างมีส่วนรว่ม สมัภาษณแ์บบเจาะลึก ตลอดจนการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง
กบัประชาชนในพืน้ที่และวิเคราะหก์ายภาพดว้ยตนเอง การไดมี้โอกาสสนทนากลุ่มกบัประชาชน 
การสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึกหรือการคุยกลุ่มกับประชนในพืน้ที่ที่ เคยเป็นสถานที่ถ่ายท า 
ขณะเดียวกันทฤษฎีส าคัญที่จะน ามาใช้ในการวิจัยนี ้ก็คือทฤษฎีของการน าทรพัยากรต่างๆ
ตลอดจนแนวคิดเชิงสรา้งสรรคม์าผนวกผสมกลมกลืนกันที่จะน าไปสู่การพฒันาเมืองภาพยนตร์
และท่ีส าคญัยิ่งวรรณกรรมที่ผ่านมานัน้เก่ียวกบัแนวคิดของนิคมหรอืเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร ์
 
งานวิจัยระยะที ่3 ส ารวจความคิดเหน็ต่อเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย 

การด าเนินงานและประชากรทีศ่ึกษา 
งานวิจัยระยะนีใ้ชก้ารวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม 

โดยใช้รูปแบบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) แบบส ารวจ (Survey Research Method) 
เก็บขอ้มลู ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional descriptive study) จะใชแ้บบสอบถาม ที่มี
ค  าถามปลายปิด (Close-ended Questions) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล ทัง้นีจ้ะให้
กลุ่มตัวอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-administration) โดยเนือ้หาที่ส  าคัญจะ
ประกอบดว้ยประเด็นผลกระทบทางสงัคม และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึน้จากการจดัตัง้
เมืองภาพยนตร ์จากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในกลุ่มธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร ์และ
วิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ 
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ผูว้ิจยัก าหนดขนาดตวัอย่างก าหนดโดยโปรแกรม G*power ซึง่เป็นการก าหนดขนาด
ตัวอย่างที่เพียงพอและเหมาะสมกับการวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Faul, et al., 2007) โดยใน
งานวิจัยนีใ้ช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ประชากรกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test 
Independence) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

ผูว้ิจัยก าหนดในค่า effect size ขนาดปานกลาง  = 0.05 และ 1-β = 0.80 ไดข้นาดตัวอย่าง
ส าหรบัสถิติเชิงอนุมานแต่ละประเภท ตามล าดับดังนี ้ 128 และ 200 คน เลือกขนาดตัวอย่าง
จ านวน 200 คนซึง่เป็นจ านวนที่เพียงพอต่อการวิเคราะหส์  าหรบัสถิติอนมุานทัง้สองประเภท ผูว้ิจยั
เผ่ืออตัราตอบกลบัและขอ้มลูสญูหาย รอ้ยละ 20 ดงันัน้ผูศ้กึษาจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ในการศกึษาครัง้นีจ้  านวน 240 คน โดยผูใ้หข้อ้มลูในที่นีจ้ะหมายถึงหน่วยในการวิเคราะห ์ผูซ้ึ่งเป็น
กลุม่ตวัอย่าง จ านวนในแตล่ะกลุม่มีสดัสว่นที่พอๆ กนั มีรายละเอียดดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 การแบ่งกลุม่ตวัอย่างและจ านวนในแตล่ะกลุม่  
 

กลุ่ม แบ่งเป็น จ านวน รวม 
กลุม่ธุรกิจการถ่ายท า 
ภาพยนตรใ์นประเทศไทย 

เจา้ของธุรกิจ  30 
60 

ลกูจา้ง และพนกังาน 30 
กลุม่ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท า
ภาพยนตรใ์นประเทศไทย 

เจา้ของธุรกิจ  30 
60 

ลกูจา้ง และพนกังาน 30 
กลุม่บคุลากรที่มีประสบการณใ์นการ
ท างานกบักองถ่ายตา่งประเทศ และ 
บคุลากรท่ีเคยมีประสบการณไ์ปถ่าย
ท าท่ีเมืองภาพยนตรท์ี่ต่างประเทศ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 30 

60 
ลกูจา้ง และพนกังาน 30 

กลุม่บคุลากรที่ท  างานอยู่ในหนว่ยงาน
ราชการที่เก่ียวขอ้ง 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 30 
60 

ลกูจา้ง และพนกังาน 30 
รวมทัง้สิน้ 240 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามในประเด็นความคิดเห็นต่อเมืองภาพยนตรข์อง

ประเทศไทยตามองคป์ระกอบของแบบจ าลองเพชรแห่งพลวัตร โดยเนือ้หาในแบบสอบถามจะ
สมบรูณเ์ม่ืองานวิจยัในระยะที่ 1-2 แลว้เสรจ็ ส  าหรบัการวดัความน่าเช่ือถือของเครื่องมือ ผูศ้ึกษา
ไดท้ดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือวิจยัดงันี ้

1) การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ิจัยไดน้  าแบบสอบถามไปใหอ้าจารยท์ี่
ปรกึษาตรวจสอบ และคณะกรรมการ ในการเป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบในดา้นความเที่ยงตรงของเนือ้หา 
(Content Validity) และความเหมาะสมของแบบสอบถามว่าวดัไดต้รงตามประเด็น รวมทัง้ความยาก
ง่ายในการใชภ้าษาดว้ย (Wording) จึงค่อยน าแบบสอบถามที่ไดร้บัการตรวจสอบหาความเที่ยวตรง
เรียบรอ้ยแลว้ไปสอบถาม ในการเก็บขอ้มลูจรงิกบัตวัอย่างที่ก  าหนดไว ้

2) การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามที่ใชใ้นการวิจัย
จ านวนไม่ต ่ากว่า 10% โดยผูว้ิจยัก าหนดเป็นจ านวน 30 ชุด  ไปทดลองใชก้บัประชากรที่ท  าการก่อน
ศกึษา (Pre-Test) ผูท้ี่ท  าการทดสอบไม่ไดน้  ามารวมเป็นกลุม่ตวัอย่างในการเก็บขอ้มลูจรงิ การทดลอง
ก่อนศกึษานี ้เพื่อทดสอบวา่กลุม่ตวัอย่างมีความเขา้ใจแบบสอบถามหรือไม่ และทดลองน ามาค านวณ
ทางสถิติด้วยสูตรดังต่อไปนี ้ เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรทดสอบ  

ความน่าเช่ือถือของครอนบาค (Cronbach) เรียกว่า การหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α= Coefficient 
Alpha) ส  าหรบัแบบสอบถามที่มีการใหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประเมินค่า ค่า (Rating Scale) โดยมี
สตูรในการค านวณดงันี ้

 
 

  α     
  
        n แทน จ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 

   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของค าถามขอ้ที่ i 
  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้หมด 

 
ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม เฉพาะส่วนที่สามารถน ามาตีค่า

เป็นคะแนนไดเ้ท่านั้น หลังจากไดท้ าการทดสอบเบือ้งตน้ โดยท าการแจกแบบสอบถาม 30 ชุด 
ให้กับกลุ่มตัวอย่าง แลว้น ากลับมาวิเคราะห์หาค่าความน่าเช่ือถือดว้ยโปรแกรม  SPSS ไดค้่า
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า ซึ่งในการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามนัน้ สชุาติ ประสิทธ์ิรฐัสินธุ ์
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(2546, น.261) ไดก้ล่าวไวว้่า เม่ือทดสอบความน่าเช่ือถือได ้และพบว่า ค่า Alpha ที่ไดมี้ค่าตัง้แต่ 
0.70 ขึน้ไป จะถือว่าข้อค าถามที่ได้มีความน่าเช่ือถือได้ ดังนั้นในส่วนของการทดสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถามข้างต้นมีค่า Alpha ตั้งแต่ 0.70 จึงถือได้ว่ามีความน่าเช่ือถือและ
สามารถน าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างไดจ้รงิ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 240 คน จากกลุม่ตวัอย่างทัง้ 4 กลุม่ 
ไดแ้ก่ กลุม่ธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย กลุม่ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตร์
ในประเทศไทย กลุม่บคุลากรท่ีมีประสบการณใ์นการท างานกบักองถ่ายต่างประเทศ และบคุลากรท่ี
เคยมีประสบการณ์ไปถ่ายท าที่เมืองภาพยนตรท์ี่ต่างประเทศ และกลุ่มบุคลากรที่ท  างานอยู่ใน
หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง  

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอย่างมาวิเคราะหด์ว้ยการลงรหัส (Coding) และนามาประมวลผลเพื่อหาค่าทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package for the Social Sciences for Window) หลังจาก
นัน้จะท าการสรุปผลโดยใชส้ถิติวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา (Descriptive statistic) และน าเสนอขอ้มลู
ดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงคา่รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (Means) และสว่น
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ร่วมกับสถิติวิ เคราะห์เชิ งอนุมาน ( Inferential 
statistics) เพื่อท าการทดสอบความแตกต่างของตวัแปร ดงันี ้

- สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการใชค้่าสถิติ โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequencies) ค่าเฉลี่ย (Mean) และรอ้ยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อพรรณนาขอ้มลูสว่นตวัของกลุม่ตวัอย่าง  

- สถิติ เชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช ้
การวิ เคราะห์จากสถิติ เชิ งอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่ อทดสอบสมมติฐาน โดยการใช ้
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยส าหรับประชากรกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ เป็นอิสระต่อกัน ( t-test 
Independence) การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  
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บทที ่4  
รูปแบบเมืองภาพยนตร ์อัตลักษณแ์ละองคป์ระกอบทางวัฒนธรรม 

ทีเ่ช่ือมโยงกับการจัดตัง้เมืองภาพยนตร ์
 

การศึกษาครัง้นีจ้ะมุ่งเนน้ศึกษารูปแบบเมืองภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกบัประเทศไทย และ
น าเสนอแนวทางการน าอตัลกัษณแ์ละศิลปวฒันธรรมไทยมาใชใ้นการสรา้งเมืองภาพยนตร ์โดยมี
รายละเอียดผลการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1 รูปแบบเมืองภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกบัประเทศไทย 
4.1.1 กรณีศกึษาเมืองภาพยนตรส์าธารณรฐัอินเดีย และบรบิทที่เก่ียวขอ้ง 

4.1.1.1 สถานการณอ์ตุสาหกรรมภาพยนตรอ์ินเดีย 
4.1.1.2 ขอ้มลูทั่วไปของเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตี ้
4.1.1.3 ปัจจยัสนบัสนนุรูปแบบเมืองภาพยนตรส์าธารณรฐัอินเดีย 
4.1.1.4 องคป์ระกอบทางวฒันธรรมของเมืองภาพยนตรส์าธารณรฐัอินเดีย 

4.1.2 รูปแบบเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย 
4.1.2.1 ปัจจยัการด าเนินงาน 
4.1.2.2 ปัจจยัดา้นความตอ้งการของตลาด 
4.1.2.3 อตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและสนบัสนนุ 
4.1.2.4 กลยทุธอ์งคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขนั 

4.2 อัตลักษณ์และองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ เช่ือมโยงกับการจัดตั้งเมือง
ภาพยนตรข์องประเทศไทย 

4.2.1 อตัลกัษณะของวฒันธรรมไทยในภาพยนตร ์ 
4.2.2 องคป์ระกอบทางวฒันธรรมที่เช่ือมโยงกบัการจดัตัง้เมืองภาพยนตร ์

 
หวัขอ้ 4.1.1 เขียนจากผลที่ไดใ้นงานวิจยัระยะที่ 1 คน้หาชุดความรูจ้ากการศึกษาเมือง

ภาพยนตรต์น้แบบที่เหมาะสมกบัประเทศไทย หวัขอ้ 4.1.2 และ 4.2 เขียนจากผลที่ไดใ้นงานวิจยั
ระยะที่ 2 ร่างรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องไทยที่สอดแทรกอัตลักษณ์ไทยและองคป์ระกอบทาง
วฒันธรรม (รายละเอียดดงัภาคผนวก ก) และระยะที่ 3 ส ารวจความคิดเห็นตอ่เมืองภาพยนตรข์อง
ประเทศไทย (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) ผูว้ิจัยพิจารณาขอ้มูลที่จากงานวิจัยทั้ง  3 ระยะแลว้
น าเสนอหวัขอ้เพื่อตอบวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
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4.1 รูปแบบเมืองภาพยนตรท์ีเ่หมาะสมกับประเทศไทย 
4.1.1 กรณีศึกษาเมืองภาพยนตรส์าธารณรัฐอินเดยี และบริบททีเ่กี่ยวข้อง 

หวัขอ้นีเ้ป็นขอ้สรุปที่ไดจ้ากงานวิจัยระยะที่  1 คน้หาชุดความรูจ้ากการศึกษาเมือง
ภาพยนตรต์น้แบบที่เหมาะสมกบัประเทศไทย การน าเสนอแบง่เป็น 4 หวัขอ้ ดงันี ้

 
4.1.1.1 อุตสาหกรรมภาพยนตรอ์ินเดีย 

สาธารณรัฐอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี ทั้ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมีศิลปะการแสดงที่เป็นที่รูจ้กัของคนทั่วโลก คือ “ภาพยนตรบ์อลลีวดู” 
ซึ่งแต่ละปีสามารถผลิตภาพยนตรไ์ด้มากถึง 800-1,000 เรื่อง ซึ่งเป็นจ านวนที่มากที่สุดในโลก 
ภาพยนตรอ์ินเดียเป็นที่ช่ืนชอบของชาวอินเดียเอง และชาวต่างชาติ ชาวตะวันออกกลาง แอฟริกา 
สหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั สเปน รสัเซีย ญ่ีปุ่ น และประเทศไทย เนือ้หาของภาพยนตรบ์อลลีวดูใน
ยคุแรกจะเป็นเรื่องความเช่ือ ศาสนา และประวตัิศาสตร ์เช่น มหากาพยร์ามายณะ มหาภารตะ เป็นตน้ 
ต่อมาภาพยนตรบ์อลลีวดูเริม่มีเรื่องราวเก่ียวกบัคนธรรมดามากขึน้ เช่น การต่อสูเ้รื่องชนชัน้และการยก
ฐานะทางสังคม ภาพยนตรบ์อลลีวูดไดร้บัการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีความทันสมัยมากขึน้ 
จนถึงยุคทศวรรษที่ 1990 ภาพยนตรอ์ินเดียไดร้บัความนิยมอย่างมาก1 ปัจจุบนัภาพยนตรบ์อลลีวูด
ส่วนใหญ่ มกัน าเสนอเรื่องราวความรกัที่ตอ้งผ่านอปุสรรคและการเสียสละ ก่อนที่จะจบลงดว้ยความ
สมหวงัหรือผิดหวงั ในแบบที่ตอ้งเดาตอนจบ ซึง่เป็นสาเหตทุี่ผูช้มประทบัใจในภาพยนตรอ์ินเดียมาก 

ส าหรบัประเทศไทย ภาพยนตรบ์อลลีวดูไดร้บัความนิยมอย่างสงูในช่วงที่คนไทยยงั
นิยมดูหนังกลางแปลง หลังจากนั้น คนไทยค่อยๆ ลดความนิยมลง โดยหันไปช่ืนชอบภาพยนตร์
ต่างประเทศจากฮอลลีวูดแทน ซึ่งเป็นภาพยนตรท์างตะวันตกหรือเรียกว่าภาพยนตรฝ์รั่งกลายเป็น
กระแสหลักที่อยู่ในโรงภาพยนตร ์หลังจากนั้น ภาพยนตรจ์ากชาติอื่นไดเ้ขา้มามีบทบาทในวงการ
โทรทศันข์องไทย เช่น ภาพยนตรจ์ากประเทศจีน เกาหลี และญ่ีปุ่ น จึงท าใหค้นไทยเพิ่มความช่ืนชอบ
ในภาพยนตรจ์ากเอเชียตามไปดว้ย แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ภายหลงัจากการเปลี่ยน
ผ่านจากโทรทัศน์ในระบบอะนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ละครอินเดียกลับได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ 
โทรทศันห์ลายช่องพยายามน าเสนอละครอินเดียเป็นหลกั โดยช่องโทรทศันเ์หลา่นีเ้ห็นว่า ละครอินเดีย
มีเนือ้หาที่เป็นที่ช่ืนชอบของผูช้มชาวไทย เพราะละครอินเดียไดน้  าเสนอประวตัิศาสตร ์วิถีชีวิต และ
วฒันธรรมที่ผูช้มไทยคุน้เคยอยู่แลว้ เช่น รามเกียรติ เป็นตน้ 

 
1 ละครอินเดียในยุคทีวีดิจิตอล โดย นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย3ชาครียะ สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน 
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ตัวอย่างของภาพยนตร-์ซีรีสอ์ินเดียที่ออกอากาศทางช่องโทรทัศนภ์าคพืน้ดินใน
ระบบดิจิทลัที่ไดร้บัความนิยมมาก ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ภาพยนตรซ์ีรีสเ์รื่อง พระพทุธเจา้ มหาศาสดา
โลก, มหาภารตะ, สิมา สะใภห้วัใจทระนง, อโศกมหาราช, สีดา ราม ศกึรกัมหาลงกา, หนมุาน สงคราม
มหาเทพ, รกัซอ้นซ่อนรกั, ลิขิตแคน้แสน,  อะลาดิน, รามา ปราชญ์เจา้ปัญญา เป็นตน้ สอดคลอ้งกับ
บทสมัภาษณ ์คณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บรษัิท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 
จ ากดั (มหาชน) หรือ JKN ผูจ้ดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์เปิดเผยวา่ ไดเ้ตรียมน าซีรีสอ์ินเดียเรื่องใหม่
มาจ าหน่ายใหก้ับช่องทีวีดิจิตอลไม่ต ่ากว่า 20 เรื่อง จากก่อนหนา้นีไ้ดจ้  าหน่ายไปแลว้กว่า 50 เรื่อง  
ซึ่งมีช่องทีวีที่ซือ้ซีรีสอ์ินเดียไปแลว้ ไดแ้ก่ กลุ่มช่อง 3 กว่า 10 เรื่อง ช่อง 8 กว่า 10 เรื่อง ช่องไบรทท์ีวี 
10 เรื่อง และยงัมีช่องทีวีดิจิตอลอีก 3-4 ช่องที่ซือ้ซีรีสไ์ปแลว้แต่ยงัไม่สามารถเปิดเผยได ้กระแสซีรีส์
อินเดียที่ไดร้บัความนิยม เป็นเพราะมีวฒันธรรมที่ใกลเ้คียงกบัคนไทย ไม่ว่าจะเป็นศาสนา ประเพณี     
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือบทสนทนา ท าใหค้นดเูสพติดทางสายตากบัซีรีสอ์ินเดีย”2 

 
4.1.1.2 ข้อมูลทั่วไปของเมืองภาพยนตรร์าโมจฟิิลม์ซิตี ้

เมืองภาพยนตร์ราโมจิฟิล์มซิตี ้ (Ramoji Film City) ตั้งอยู่ที่ เมืองไฮเดอราบัด 
(Hyderabad) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของรฐัเตลงัคานา (Telangana) ของสาธารณรฐั
อินเดีย เมืองภาพยนตรน์ีต้ัง้อยู่ห่างเมืองคู่แฝดไฮเดอราบัดและ เซอกันเดอราบัด (Secunderabad)   
เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง (ดงัภาพที่ 3) เมืองภาพยนตร์
แห่งนีต้ั้งอยู่กลางที่ราบสูง Deccan ที่ระดับความสูง 542 เมตรจากระดับน ้าทะเลเฉลี่ย ตั้งอยู่ใน
ภมูิภาคคาบสมทุรต่างจากความชืน้ชายฝ่ังกบัสภาพอากาศระดบัปานกลาง ฤดรูอ้นอณุหภูมิมีตัง้แต่ 
30-40 องศาเซลเซียส ฤดหูนาวอณุหภูมิอยู่ที่ 14-22 องศาเซลเซียส ส่วนฤดกูาลมรสมุจะเกิดในเดือน
มิถนุายนถึงเดือนกนัยายน ซึง่สว่นไม่มีพายไุซโคลนและลมพายพุดัแรง (Ramoji film City, 2021)   

 

 
2 ข่าว JKN จดัทพัซีรสีภ์ารตะพนัลา้นลงผงักระชากเรตติง้ทีวีดิจิทลั Date: 01/02/2019 
Author: Marketeer Team /https://marketeeronline.co/archives/93302 



 88 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 แผนที่แสดงท่ีตัง้ราโมจิฟิลม์ซิตี ้

ที่มา : https://www.ramojifilmcity.com/daytour/route-map 

 
ราโมจิฟิลม์ซิตีเ้ป็นโครงการของ Cherukuri Ramoji เจา้ของ Eenadu Media Group

ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทสื่อที่เครือใหญ่ที่สุดในตอนใตข้องอินเดีย (Kumar, 2016) เมืองภาพยนตร์
แห่งนีก้่อตัง้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ.1996 มีพืน้ที่มากกว่า 1,666 เอเคอรห์รือมากกว่า 4,000 ไร่ ซึ่ง
ไดร้บัการรบัรองจากกินเนสสเ์วิลด์เร็กคอรด์ (Guinness World Records) ว่าเป็นเมืองภาพยนตรท์ี่
ใหญ่ที่สดุในโลก (Ramoji Film City, 2018) การก่อตัง้ราโมจิฟิลม์ซิตีม้าจาก Ramoji Rao ซึง่เป็นโปรด์ิว
เซอร ์(Producer) ในขณะนัน้เห็นวา่การถ่ายท าภาพยนตรข์าดทรพัยากรที่เหมาะสม จึงมีความคิดที่จะ
สรา้งเมืองภาพยนตรใ์หค้นที่ท  างานในอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ดม้าถ่ายท าในแบบรา้นคา้ครบวงจร  
(สมัภาษณผ์ูช้่วยผูจ้ดัการราโมจิฟิลม์ซิตี,้ 15 สิงหาคม 2563)  

ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีอ้  านวยความสะดวกใหก้ับภาพยนตรก์ว่า 3,000 เรื่องท่ีเป็น
ภาษาอินเดียทั้งหมดและภาพยนตรฮ์อลลีวูด 6 เรื่อง นอกจากนี ้ยังรองรบันักท่องเที่ยวประมาณ  
1.5 ลา้นคนทกุปี ซึ่งนอกเหนือจากจะไดเ้ป็นเมืองภาพยนตรท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลกแลว้ ภายในราโมจิฟิลม์
ซิตีก้็เป็นที่ตั้งของสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย โดยไดร้ับรางวัล Golden Pony Award ที่เจโนวา 
ประเทศอิตาลีในปี ค.ศ. 2007 (World record-breaking, 2021) 

https://www.ramojifilmcity.com/daytour/route-map
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แมว้า่แนวคิดในการก่อตัง้เป็นเพื่อสถานที่ในการถ่ายท าภาพยนตรแ์บบครบวงจร แต่
ผู้ใช้บริการ (user) ราโมจิฟิล์มซิตีย้ังแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ผลิตภาพยนตร ์(producer) และ  
2) นกัท่องเที่ยว/ผูเ้ยี่ยมชม (tourist/visitor) แต่ละกลุม่มีรายละเอียดในการใชบ้รกิารราโมจิฟิลม์ซิตีด้งันี ้
(Kumar, 2006) 

1) การใหบ้ริการส าหรับผู้ผลิตภาพยนตร ์
ราโมจิฟิลม์ซิตีใ้หบ้ริการแก่ผูผ้ลิตภาพยนตรม์ามากกว่าสองทศวรรษแลว้ 

โดยพรอ้มให้บริการการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างครอบคลุม ในสถานที่แห่งนีผู้ ้ผลิตภาพยนตร์
สามารถทดลองท าหรือลองผิดลองถกูไดต้ามที่ตอ้งการ เพื่อรงัสรรคผ์ลงานภาพยนตรท์ี่มีคณุภาพ 
(Ramoji film City, 2021) ราโมจิฟิลม์ซิตีเ้ป็นสถานที่ครบวงจรที่สามารถน าเสนอสิ่งอ านวยความ
สะดวกก่อนการถ่ายท าการผลิตและขัน้ตอนหลงัการถ่ายท าที่ดีที่สดุส  าหรบัภาพยนตรห์รือรายการ
โทรทัศน์ประเภทใดก็ได้ โปรดิวเซอรส์ามารถเดินตามบทและเดินออกไปพรอ้มกับภาพยนตร  ์
ราโมจิราว กล่าวถึงราโมจิฟิล์มซิตี ้ว่า “แนวคิดคือการประหยัดเวลา พลังงานและทรพัยากร  
โดยมุ่งเนน้ไปที่ความเป็นเลิศดา้นการสรา้งสรรคง์านที่มีคณุภาพ การด าเนินการตามตารางเวลาที่
ประหยดัและการวางแผนอย่างพิถีพิถัน” จุดขายที่เป็นเอกลกัษณข์องราโมจิฟิลม์ซิตีค้ือเป็นโลก
แห่งความจริงที่ยืดหยุ่นได ้แมว้่าจะตัง้อยู่ในสถานที่แห่งเดียวในเขตชานเมืองของไฮเดอราบาด 
ราโมจิฟิลม์ซิตีก้็ยงัใหบ้ริการที่ยืดหยุ่นแก่ผูผ้ลิตภาพยนตรแ์ละโทรทศันม์ากมาย ดว้ยการควบคมุ
ทุกดา้นของการผลิตทัง้หมดท าใหร้าโมจิฟิลม์ซิตีส้ามารถสรา้งสถานที่ส  าหรบัการถ่ายท าภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ ในวนัหนึ่งๆ ราโมจิฟิลม์ซิตีส้ามารถรองรบัการผลิตภาพยนตรแ์ละโทรทศันไ์ดม้าก
ถึง 100 รายการพรอ้มกนั (Kumar, 2006) 

นอกจากนี ้โปรดิวเซอรส์ามารถออกแบบท่าเตน้ตามล าดับเพลงในสวนใด
สวนหนึ่งหรือทัง้หมดได ้แลว้เปลี่ยนรูปลกัษณข์องน า้พ ุหรือการจดัวางของถนนอาคารตามทอ้งถนน 
หรอืรูปทรงของบ่อน า้หลายมิติในภายหลงัเพื่อสรา้งความแตกต่างโดยสิน้เชิงในแต่ละฉากที่ถ่ายท า 
สถานที่ ชดุ มมุถนน สามารถออกแบบใหม่ใหค้ลา้ยอย่างอื่นไดใ้นเวลาสัน้ๆ สิ่งเหลา่นีท้  าใหโ้ปรดิวเซอร์
มั่นใจได้ว่าจะไม่มีฉากใดที่เกิดความซ า้ซากในภาพยนตรไ์ด้ อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นใน  
การเปลี่ยนอตัลกัษณข์องสถานที่ตัง้ท าใหเ้กิด “ความถกูตอ้ง” มากขึน้ในราโมจิฟิลม์ซิตี ้และการใช้
ราโมจิฟิลม์ซิตีใ้นการผลิตภาพยนตรท์ี่ขยายออกไปท าใหมี้ความรูส้ึกว่าเป็นเอกลกัษณร์ะดบัโลก
มากขึน้ (Kumar, 2006) 
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บรกิารที่ราโมจิฟิลมซ์ิตีส้  าหรบัผูผ้ลิตภาพยนตร ์แบ่งเป็น 5 บริการหลกั ดงันี ้
(Admin et al., 2018) 

1. สตดูิโอที่เตรียมพรอ้มส าหรบัทกุการผลิต (production) ซึ่งมีหลายชัน้
และหลายขนาดให้เลือกมากถึง 50 ขนาด โดยมีพืน้ที่ตั้งแต่ 2,128 – 28,485 ตารางฟุตพรอ้ม
ใหบ้รกิาร บรเิวณพืน้และหอ้งสามารถรองรบั Jibs ขนาดใหญ่ใหง้่ายต่อการเคลื่อนไหวกลอ้งในทกุ
พืน้ที่ แมแ้ต่พืน้ที่ทางเดินที่ซบัซอ้นหรือทางเดินยกระดบั สตูดิโอไดร้บัการติดตัง้เป็นแบบกริดใน  
การติดตั้งไฟและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินสายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การจัดแสงส าหรบั  
Cyclorama ฉากขาว Chroma key ฉากเขียว หรอืตามความตอ้งการที่มีอปุกรณช์่วยเหลือได ้

2. การออกแบบและจดัฉากโดยทีม Maya เป็นทีมงานที่สามารถเสกหรือ
เนรมิตรฉากขึน้มาไดท้ัง้หมดตามที่เรื่องราวตอ้งการ เช่น หอ้งโถงที่หรูหราของจกัรพรรดิท่ีมีบลัลงัก์
ระยิบระยบัตระการตา หรือเครื่องบินล าใหญ่ที่ตกแต่งภายในเสมือนจรงิ ทีม Maya สามารถสรา้ง
ฉากขนาดใหญ่ไดเ้พราะมีทีมงานศิลปิน ช่างป้ัน ช่างไม ้และช่างแกะสลักที่ท  างานใกลช้ิดกับผู้
ก  ากับศิลป์และผูอ้อกแบบโปรดักชั่น เพื่อสรา้งฉากตามแบบที่ตอ้งการโดยใชเ้ครื่องมือ อุปกรณ ์
และเทคโนโลยี CNC ที่มีระบบคอมพิวเตอรค์วบคุมดว้ยความแม่นย าสูง นอกจากนี ้ทีม Maya  
ยังมีคลังของสะสมไวใ้ช้งาน เช่น เสาหลัก บัวคอรน์ิซ ลวดลายที่ท  าเป็นเชิงเพื่อประดับประต ู
หนา้ตา่ง ฐานรบั แม่พิมพ ์โดม สว่นของก าแพง และรูปป้ันหลากหลายขนาดใหเ้ลือก การใหบ้รกิาร
ยงัมีตลอด 24 ชั่วโมง และสง่มอบผลงานที่เป็นเลิศภายในก าหนดเวลา  

3. รา้นคา้อปุกรณป์ระกอบฉากที่ครอบคลมุทัง้ของเก่าไปจนถึงของใหม่ที่
ทันสมัย ซึ่งช่วยให้เรื่องราวนั้นเกิดขึน้จริงราวกับมีชีวิตอยู่ ขบวนพาเหรดที่เป็นคอลเลกชั่นจะ
เป็นพร็อพหลักของรา้น เพราะมักจะเป็นความต้องการของทุกบทภาพยนตร ์รา้นค้ามีระบบ 
การจดัการสินคา้คงคลงัซึ่งช่วยใหเ้ขา้ถึงหมวดหมู่สินคา้จ านวนมากไดอ้ย่างทนัที (Admin et al., 
2018) 

4. อปุกรณแ์ละแสงไฟที่มีใหเ้ลือกใชห้ลากหลาย เช่น HMIs ไฟพาร ์LED 
ไฟทงัสเตน ไฟคีโน อปุกรณท์ี่ลงรายละเอียดและครอบคลมุการสรา้งสรรคผ์ลงานอย่างมีคณุภาพ 
เช่น รถเข็นกล้องระยะไกล ดอลลี่  รถเข็นติดตาม อุปกรณ์เครื่องเสียงพิ เศษ สแตนท์และ
อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหว อุปกรณ์เคลือบ เครน และเครื่องท าลม/พายุใน
หลากหลายรูปแบบ เครื่องท าหิมะตก และเครื่องฟ้าฝ่า/ฝนตก เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัมีแสงตกแต่ง
ที่ท  าใหฉ้ากหลงัส่องสว่างโดยใหบ้รรยากาศพิเศษ ทัง้แบบนิ่งและแบบเคลื่อนไหวไดต้ามจังหวะ
เสียงเพลงในงานปารต์ี ้หรืองานกลางคืน (Admin et al., 2018) 
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5. บริการเสริมโดยทีมผู้เช่ียวชาญ ยกตัวอย่างเช่น 1) รถห้องแต่งตัว
เคลื่อนที่เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ทีมนักแสดง ซึ่งมีเครื่องปรบัอากาศ สิ่งอ านวยความสะดวก และ  
มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย 2) ของว่างและอาหารกล่องส่งตรงบริเวณสถานที่ถ่ายท า  
ทัง้อาหารว่าง ของกินเล่น อาหารเชา้ ขา้วเที่ยง หรืออาหารเย็น เพื่อใหน้ักแสดงและทีมงานกอง
ถ่ายสามารถท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 3) กองอ านวยการ ณ บรเิวณสถานที่ถ่ายท า ทัง้งานการจดัเลีย้ง 
และงานบริการที่ มีคุณภาพ 4) เครื่องป่ันไฟ ชุด DG ที่ มีความจุที่แตกต่างกันของโปรดักชั่น 
ใหบ้รกิารอปุกรณพ์รอ้มคนดแูลระหว่างการใชง้าน และ 5) ระบบขนสง่และโลจิสติกส ์ไม่ว่าจะเป็น
การเคลื่อนที่สิ่งของ อปุกรณ ์หรือการเดินทางของนกัแสดงและทีมงาน (Admin et al., 2018) 

จดุเด่นของ Filmmaker Home ที่เมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตี ้(Ramoji film 
City, 2021) 

1. เสรจ็สิน้ทกุกระบวนการผลิตภาพยนตรใ์นที่เดียว 
2. มีบริการ MOVIE MAGIC ที่สร้างภาพลวงตาเพื่ อให้ได้ภาพตาม

ตอ้งการที่ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยสรา้งจากสถานที่จดัตัง้ฉากจรงิส าหรบัภาพยนตรบ์ล็อกบสัเตอรท์ี่ยอด
เยี่ยม 

3. มีพืน้ที่ประมาณ 300 สถานที่ที่หลากหลายส าหรบัการถ่ายท า 
4. สามารถถ่ายท าไดห้ลายทีมและหลายสถานที่ในเวลาเดียวกนั 
5. มีสถานที่อเนกประสงคท์ี่พรอ้มใชง้านไดเ้สมอ 
6. พืน้ที่การถ่ายท าในสตดูิโอมีขนาดที่หลากหลาย 
7. สนบัสนนุการวางแผนและการสรา้งฉากที่ดี 
8. มีอปุกรณแ์ละแสงไฟ และอปุกรณป์ระกอบฉาก 
9. การท างานไม่ยุ่งยากในพืน้ที่สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยั 
10. กองสวสัดิการดแูลครบวงจรอ านวยทกุความสะดวกตัง้แต่ดาราดงัไป

จนถึงเด็กชีจ้ดุ 
11. การบรกิารดแูลบรเิวณกองถ่ายเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั

ของอาหารสงูสดุตามมาตรฐาน ISO 22000 
12. มีบรกิารดา้นโลจิสติกสแ์ละขนสง่ 
13. มีออฟฟิศท างานพิเศษใหโ้ปรดิวเซอรด์ว้ยความสะดวกสบายครบ

ครนัเพื่อที่จะสามารถจดจ่อกบังานได ้
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14. ใหก้ารรบัประกนัโอกาสจะเกิดการรบกวนระหว่างถ่ายท ามีนอ้ย แม้
เคลื่อนไหวในพืน้ที่จ  ากดั 

15. ดารานักแสดงและทีมงานมีห้องพักบริเวณถ่ายท า จึงประหยัด
ค่าใชจ้่ายและเวลาการเดินทางเพื่อไม่ใหก้ระบวนการผลิต (Production) ยืดเยือ้หรอืใชเ้วลานาน  

16. มีบริการทางการเงิน ธนาคารนานาชาติที่มีความปลอดภยัสงูและมี
บรกิารแบบเรง่ดว่น 

17. อ านวยความสะดวกส าหรับการถ่ ายท าที่ บ ริเวณลาดจอด
เฮลิคอปเตอร ์เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามที่ตอ้งการ 

ฉากสถานที่ถ่ายท าในเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตีส้รา้งขึน้มาเพื่อให้มี
ความสมจริง และสามารถถ่ายมมุกวา้งไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวล ฉากเหล่านี ้ไดแ้ก่ 1) สถานีรถไฟที่ให้
ภาพกวา้งทั้งในสถานี ทางเช่ือมรถไฟ ชานชาลา และบนรถไฟ 2) สนามบินที่ใหภ้าพทั้งหลงัคา 
ห้องรอ เทอรม์ินัล และลานกวา้ง 3) เรือนจ าที่ มีทางเข้า 3 แบบ ห้องขังรวมและห้องขังเดี่ยว  
4) เมืองเหนือที่จ  าลองแลนดม์ารก์สถานที่ส  าคญั เช่น ครุุทวารา โบสถศ์าสนาซิกข ์ประตชูยับลูนัด ์
ดารว์าซา ประตเูมืองหลวงของอคัรา และตลาด 5) อาคารอเนกประสงค ์6) โรงพยาบาลที่มีทัง้ตึก
โรงพยาบาล หอ้งโถงทางเขา้ ทางเดินหอ้งพกัผูป่้วย หอ้งปฏิบตัิการ และสถานที่ติดต่อรบัผูป่้วยขา
ออก 7) บา้นยุคปัจจุบัน 8) เมืองเล็กที่มีความเป็นชนบทของอินเดีย 9) ถนนทางหลวงสองเลน  
10) บา้นซามินดาร ์บา้นวรรณะพ่อคา้ที่เติบโตขึน้จากธุรกิจการเงิน 11) บงักะโล 12) ถนนหมู่บา้น
แห่งที่หนึ่ง 13) ถนนหมู่บา้นแห่งที่สอง 14) บา้นในหมู่บา้น 15) ฮาวามาฮาล พระราชวงัแห่งสาย
ลมที่สรา้งเลียนแบบของจริงที่สรา้งเม่ือปี ค.ศ.1799 สิงห์ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฎ 
พระนารายณ์ สิ่งก่อสรา้งที่โดดเด่นคือบริเวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บันสูง  5 ชัน้และมีลกัษณะ
คลา้ยรงัผึง้ 16) วดั 17) ลานจอดเฮลิคอปเตอร ์18) รา้นกาแฟ 19) สวนสวยงาม 20) สวนสวยงาม 
21) สวน Leg 22) สวนญ่ีปุ่ น 23) สวน Mughal ซึ่งเป็นสถานที่ส  าหรบัระลึกถึง Mughal-e-Azam 
ในรูปแบบอิสลามอย่างแทจ้ริง ถือเป็นการจ าลองยุคราชวงศก์่อน เป็นสวนที่ชวนใหห้ลงใหลดว้ย
งานแกะสลักอันประณีตที่สรา้งแรงบันดาลใจทางสถาปัตยกรรม  (Ramoji film City, 2021) 24) 
ลานว่าง 25) พื ้นที่หลังบ้าน 26) หมู่บ้านแบบทาวน์เฮ้าส์ 27) บ้านที่ มีชานบ้าน  28) หลังคา
กระเบือ้ง 29) สถานีต ารวจ 30) ถนนนอกเมือง 31) ไร ่32) โรงเลีย้งสตัว ์33) พืน้ที่เพาะปลกูสีเขียว 
34) สถานที่ราชการ และ 35) ถนนในลอนดอน 6 แห่ง (Admin, et al., 2018) การเปรียบเทียบ
ความเหมือนระหว่างสถานที่จริงกับฉากในสถานที่ถ่ายท าของราโมจิฟิล์มซิตี ้ แสดงได้ดัง
ภาพประกอบ 7 
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       ภาพจากสถานที่จรงิ                      ภาพจากฉากในราโมจิฟิลม์ซิตี ้

 
          ภาพจากสถานที่จรงิ                          ภาพจากฉากในราโมจิฟิลม์ซิตี ้
 

ภาพประกอบ 7 การเปรยีบเทียบสถานที่จรงิกบัฉากถ่ายท าภาพยนตรใ์นราโมจิฟิลม์ซิตี ้

ที่มา : Mughal architecture. (2021) citation machine (2021) 

โรงแรมหรือสถานที่พกั มีจ  านวน 6 แห่ง ดงันี ้(Admin et al., 2018) 
1. SITARA เป็นโรงแรมหรูส าหรบัดารานกัแสดง จ านวน 170 หอ้งพกัที่มี

หลายขนาดใหเ้ลือก พรอ้มวิวสวน ความหรูหราแบบไดอ้ยู่ในพระราชวงัที่มีบริการเสริมมากมาย 
เช่น หอ้งสปา หอ้งกีฬา และรา้นอาหาร Galaxy เป็นตน้ 

2. TARA ห้องพักที่สะดวกสบาย จ านวน  126 ห้องพัก พรอ้มด้วยสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบและสวนสีเขียว มีหอ้งอาหาร  Hollywood ที่
ใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง และมีศนูยธ์ุรกิจ 

3. SHANTINIKETAN เป็นห้องพักที่ช่วยประหยัดงบประมาณ จ านวน 
114 หอ้งพกั ที่กระจายอยู่ทั่วเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตี ้ซึ่งหลงัจากทีมงานออกจากกองถ่าย
ท าสามารถเขา้พกัไดอ้ย่างสะดวกดว้ยการเดินเทา้ไปยงัต าแหน่งที่ถ่ายท า 

4. Greens Inn เป็นที่พกัที่แสนสบาย พรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกตาม
มาตรฐานในระดบัสองดาว ตัง้อยู่นอกเขตหลกัของเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตี ้
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5. VASUNDHARA VILLA เป็นห้องพักที่ มีบรรยากาศแบบบ้านไร ่
สมบูรณ์แบบดว้ยเสียงนกรอ้งและเพลงของลม เพื่อใหผู้เ้ขา้พักไดพ้กัผ่อนหลงัจากที่ท  างานหนัก
จากกองถ่ายมาทัง้วนั  

6.  SAHARA เป็นที่พักแบบหอพักส าหรบัทีมงานภาพยนตรข์นาดใหญ่ 
สามารถพกัไดม้ากถึง 900 คน ซึ่งช่วยประหยดังบประมาณแต่หอ้งพกัมีคณุภาพ โดยหอพกันีเ้ป็น
หอพกัแบบแยกชาย-หญิง 
 

2) การใหบ้ริการส าหรับนักทอ่งเทีย่ว/ผู้เยีย่มชม 
ราโมจิฟิลม์ซิตีย้งัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผูเ้ยี่ยมชมกว่า 2,500 คนมาที่เมือง

ทุกวัน ในการไปยังจุดท่องเที่ยว ผู้เข้าชมจะต้องนั่ งรถบัสเข้าเมืองหรือจัดระบบขนส่งส่วนตัว 
โปรแกรมทวัรเ์ริม่เวลา 09.00 น. และสิน้สดุเวลา 18.00 น. เมื่ออยู่ที่ประตสูีด  าอนังดงามของราโมจิ
ฟิลม์ซิตี ้ผูเ้ขา้ชมจะไดร้บัการตอ้นรบัจากเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัและการแจง้เตือนใหซ้ือ้ตั๋ว
ส  าหรบัแพ็คเกจทวัร ์อตัราค่าเขา้ชมแตกตา่งกนัดงันี ้

1.1) ส  าหรบัผูใ้หญ่อายุมากกว่า 18 ปี คือ 200 รูปีต่อคนในวันอาทิตย ์
และ 150 รูปีต่อคนในวนัธรรมดา  

1.2) ส  าหรบัเด็กอายุมากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ตั๋วราคา 150 รูปีต่อ
คนในวนัอาทิตย ์และ 100 รูปีต่อคนในวนัธรรมดา  

1.3) ส  าหรบันกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการน ารถไปเองค่าตั๋วคือ 700 รูปีต่อคน  
หลงัจากการตรวจสอบความปลอดภยัแลว้ ผูเ้ยี่ยมชมจะไดร้บัอนญุาตใหข้ึน้

รถประจ าทางของราโมจิฟิลม์ซิตี ้และนั่งรถบสับนถนนที่คดเคีย้วรอบเนินเขา 
ส าหรบันกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการการท่องเที่ยวที่มากกวา่หนึ่งวนั ราโมจิฟิลม์ซิตี ้

ยงัมีแพ็คเกจส าหรบัการพกัผ่อนของคู่ฮนันีมนู และการประชมุที่ทนัสมยัส าหรบัองคก์รต่างๆ ค่าที่
พกัมีรายละเอียดดงันี ้

1) การเขา้พกั 1 คืนที่โรงแรมระดบั 5 ดาว Sitara มีค่าใชจ้่าย 4,800 รูปี 
พรอ้มอาหารมลูค่าสงูถึง 1000 รูปี  

2) การเขา้พัก 1 คืน ที่โรงแรมธาราระดับ 3 ดาว มีค่าใชจ้่าย 2,433 รูปี 
พรอ้มอาหารมลูค่าสงูถึง 600 รูปี  

ส าหรบัลกูคา้องคก์รราโมจิฟิลม์ซิตีมี้ขอ้เสนอแพ็คเกจพิเศษซึ่งรวมถึงที่พกัใน
โรงแรมระดบัหา้ดาว Sitara การใชห้อ้งประชุมศนูยธ์ุรกิจที่มีอปุกรณค์รบครนัและสโมสรสขุภาพ 
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ราโมจิฟิลม์ซิตีมี้บริษัทตวัแทนการท่องเที่ยวการขนส่งและเครือข่ายโทรคมนาคมของตวัเอง เพื่อ
ดแูลการออกตั๋วรถไปรบัที่สนามบิน การเช่ารถ และขอ้ก าหนดอื่นๆ 

สถานที่ท่องเที่ยวจะผ่านประตู Eureka ซึ่งเหมือนเครื่องเดินทางขา้มเวลา  
ที่จ  าลองป้อมขนาดใหญ่ยุคกลางของราชวงศอ์ินเดีย และเดินทางสู่ยุคโบราณในช่วงศตวรรษที่ 4 
หลงัจากนัน้ ความหรรษาทัง้หมดจะปรากฏขึน้ที่ Fundustan ซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กที่อาจท าให้
นกัท่องเที่ยวหวนคืนสูว่ยัเยาว ์อีกทัง้มีสว่นของธรรมชาติ สวนนก สวนผีเสือ้ และ Sahas ที่มีเครื่อง
เลน่ผจญภยัที่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย นอกจากนี ้ยงัมีโปรแกรมทวัรต์ามรอยสถานที่ดงัในภาพยนตร ์ซึ่ง
เยี่ยมชมฉากหลงัของภาพยนตรย์อดนิยมทัง้จากบอลลีวดู ฮอลลีวดู และทอลลีวดู (อตุสาหกรรม
ภาพยนตรภ์าษาเตลกูขูองอินเดียซึง่ตัง้อยู่ในไฮเดอราบาด) (World record-breaking, 2021) 

นอกจากฉากส าหรับสถานที่ถ่ายท าที่ ได้กล่าวไปแล้ว สถานที่ ส  าหรับ
ท่องเที่ยวภายในราโมจิฟิลม์ซิตี ้ยงัประกอบดว้ย (Mughal-E-Azam, 1960 ; แควน้มคธ, 2020) 

1. ถนนเจ้าหญิ ง (Princess street) ถนนที่ เรียงรายไปด้วยอาคาร
สวยงามคลา้ยกบัทิวทศันเ์มืองในตา่งประเทศ 

2. ฉากภควธรรม (Bhagavatham set) พื ้นที่ ส  าหรับความเช่ือ โดย
รวบรวมเทพเจา้ต่างๆ จากฮินดูที่อยู่เคียงคู่กบัอินเดียมาแต่โบราณใหดู้สมจริง ผ่านการจดัฉากที่
สวยงามที่เคยผ่านการถ่ายท ามาหลายปี 

3. ฉากสวน Askari (Askari Garden set) ธรรมชาติ เป็นส่วนแห่งแรกใน
เมืองภาพยนตรแ์ห่งนี ้เป็นสวนสวยงามที่มีเคา้โครงคลา้ยที่พกัอยู่ตรงกลางลอ้มรอบไปดว้ยบนัได
หลายขัน้ที่สวยงาม พรอ้มกบัความอดุมสมบรูณแ์ละความเงียบสงบ 

4. สวนน า้พุสรุิยนั (Sun Fountain Garden) น า้พุแห่งดวงอาทิตยท์ี่เรียง
เป็นชั้นๆ ขึน้ไปพรอ้มกับรถลากโดยม้าอย่างสง่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างสวยงาม จึงเป็น
สถานที่ที่เหมาะส าหรบัการเฉลิมฉลอง 

5. สวนศกัดิสิ์ทธ์ิ (Sanctuary Garden) เป็นสวนที่จ  าลองภมูิทศันข์องเขต
รกัษาพันธุส์ตัวป่์าที่มีภูมิประเทศที่สลบัซบัซอ้นและตกแต่งระหว่างทางดว้ยสตัวต์่างๆ เช่น ชา้ง 
กวาง นกยงู ยีราฟ เป็นตน้  

6. น า้พเุทวดา (Angel Fountain) น า้พุที่เปรียบเสมือนเข็มทิศชีน้  าความ
งดงามระหวา่งทางเพื่อชีจ้ดุสวยงามราวกบัรูปภาพในเมืองภาพยนตรแ์ห่งนี ้

7. ถ ้า Kripalu (Kripalu caves) เป็นถ ้าที่ เล่าเรื่องราวเก่ียวกับความ
หลากหลายของศาสนา ประวตัิศาสตรข์องแควน้มคธ กลิงคะ และพระโพธิสตัว ์เป็นสถานที่ที่ตอ้ง
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ไปเยี่ยมชมหากมีความเลื่อมใสในศิลปะและศาสนาอันงดงามดั่งอัญมณี ซึ่งสรา้งความรูส้ึ กอัน
ใหญ่ของความเงียบสงบท่ามกลางความงามของธรรมชาติที่ถ  า้ 

8. สวนสนุก (Fundustan) เป็นสถานที่ปลุกความเป็นเด็กที่แสวงหา
ความสุขและความบันเทิงได้ทุกมิติ  ทั้งการเล่นวิดีโอเกมส์ และสนุกกับดินแดนของเล่น 
(Wonderville Toyland) และสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างที่จะท าใหเ้ด็กๆ ตื่นตาตื่นใจได ้

9. เรือของดาดาจิน (Dadajinn’s Ark) เรือตัง้อยู่ที่สวนสนุก เด็กๆ จะได้
ลอ่งเรอืไปในทะเลทัง้เจ็ดดว้ยเรอืของดาดาจินที่ติดตัง้อปุกรณเ์ลน่วิดีโอเกมสท์ี่น่าตื่นเตน้  

10. โบ ราสุ ระ  (Borasura)  ส ถ าน ที่ ที่ เ ป็ น น วัต ก รรม  interactive 
walkthrough หรือการเดินพรอ้มการเล่นโตต้อบไปพรอ้มกนั ดว้ยความกลวัแห่งแรกในเอเชียดว้ย
บรรยากาศแบบพ่อมดเพื่อสมัผสั “ปรากฏการณอ์าถรรพณท์ั่วทกุที่จนเสียวไส”้ ในเขาวงกตลกึลบั
พืน้ที่กวา่ 7,200 ตารางฟตุ 

11. Thrillville Rides เป็นการเดินทางไปสู่ความปิติยินดีที่ไดเ้ริ่มตน้ที่นี่
บนเสน้ทางที่สมบรูณท์ี่ทกุคนตอ้งการ 

12. โดม Enthraller (Enthraller Dome) เป็นโดมเพื่อการแสดงสด การ
เตน้ร  า และการแสดงที่เป็นไปตามความฝันจินตนาการของเด็กๆ และครอบครวั 

13. น า้พเุตน้ร  า (Ballerina Fount, Dancing Fountain) น า้พทุี่เตน้ร  า พ่น
น า้ ราวกบัมีเวทมนตใ์หเ้ด็กๆ ที่รกัการเตน้ไดช่ื้นชม 

14. รา้นเวทมนตรแ์ละของเล่นเพรสโต (Presto Magic Toyshop) เป็น
สถานที่ขายสินคา้ชิน้โปรดของเด็กๆ ที่รา้นของเลน่มหศัจรรย ์

15. โซนเลน่ทิมเบอรแ์ลนด ์(Timberland: Play Zone) สถานที่เหมือนกบั
ป่าที่หนนูอ้ยหมวกแดงเดินทางไปเย่ียมย่า 

ในส่วนของรา้นอาหารภายในเมืองภาพยนตรแ์ห่งนีมี้มากถึง 9 แห่งที่มีสไตล์
และรสชาติของอาหารท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้(Ramoji film City, 2021) 

1. Galaxy เป็นรา้นอาหารนานาชาติในโรงแรม  Sitara Luxury ที่ มีวิธี
บรกิารที่เป็นเอกลกัษณ ์และสามารถสั่งเมนอูาหารท่ีคนดงัชื่นชอบอีกดว้ย และการตกแต่งอาหารก็
ยงัสรา้งความประทบัใจ 

2. Hollywood รา้นอาหารนานาชาติที่ให้บริการอาหารที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะของคนดงัที่ช่ืนชอบใน Tollyword และ Bollywood 
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3. Super Star เป็นรา้นอาหารที่สัมผัสประสบการณ์การรับประทาน
อาหารแบบดาราในกองถ่ายกบัภาพดาราจากภาพยนตรบ์ล็อกบสัเตอรท์ัง้หลาย 

4. DIL SE รา้นอาหารอินเดียที่มีทัง้อินเดียเหนือและอินเดียใต ้
5. JIMMYS DRIVE IN รา้นอาหารที่ มีอาหารให้เลือกมากมายตั้งแต่

อาหารอินเดียรสเผ็ดไปจนถึงขนมขบเคีย้วแบบตะวนัตกแสนอรอ่ย 
6. ALAMPANA รา้นอาหารไฮเดอราบาดีแบบมังสวิรตัิและอาหารแบบ

ธรรมดาฉบบัดัง้เดิมที่มีรสชาติท่ีละเอียดอ่อน แต่เขม้ขน้ไปดว้ยเครื่องเทศ 
7. SANGAM รา้นอาหารบุฟเฟ่ต์ ที่ เป็นอาหารมังสวิรัติพื ้นเมืองของ

อินเดียใต ้ 
8. CHANAKYA ห้องอาหารแบบเชนสุดพิเศษที่ให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์ 

โดยเป็นอาหารมงัสวิรตัิแท้ๆ  
9. BAHUBALI DARBAR เป็นรา้นอาหารจากฉากภาพยนตรด์ังเรื่อง 

Amarenda Bahubali ที่มีเสน่หแ์ละความงดงามทกุมิติ โดยมีรูปแบบการท าและการรบัประทานที่
แปลกใหม่ เมนูอาหารที่แนะน าคือ Amerendra Bahubali biryani หรือข้าวหมกแบบอินเดีย 
Avanthika Jelabi และโดซ่าขนาดใหญ่ 

การท่องเที่ยวภายในราโมจิฟิลม์ซิตีย้งัมีการแสดงดงัต่อไปนีใ้หน้กัท่องเที่ยว
ไดช่ื้นชม (Sahas adventure tour, 2021) 

1. การแสดงสด สตั๊นทแ์มนจะเลน่บทผาดโผนที่แสดงสดโดยทีมมืออาชีพ
และรว่มเตน้กบัท านองเพลงที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายอินเดีย 

2. การแสดงบนทอ้งถนน ระหวา่งนกัท่องเที่ยวเดินเลน่ในเมืองภาพยนตร ์
นอกเหนือจากความประทบัใจในสถานที่แลว้ ยงัมีนกัเตน้ที่เขา้รุมลอ้มนกัท่องเที่ยว ซึง่นกัท่องเที่ยว
สามารถเขา้ไปในวงลอ้มการเต้นร  าแบบวาบหวิวพรอ้มเสียงเพลงที่เปล่งประกาย ซึ่งจะท าให้
อารมณมี์ชีวิตชีวามากยิ่งขึน้ 

3. การแสดงยุคตะวันตก (Wild West Stunt Show) เป็นการแสดงของ
อเมริกาเม่ือศตวรรษที่ 19 นกัแสดงผาดโผนทัง้ฮีโรแ่ละผูร้า้ยกระโดดบนอากาศโดยมีเสียงกระสนุ
นบัรอ้ย 

4. การแสดงที่แสดงถึงจิตวิญญาณของราโมจิ (Spirit of Ramoji show) 
เป็นการแสดงที่สะทอ้นวฒันธรรมและประเพณีที่หลากหลายในอินเดีย โลกแห่งวฒันธรรมที่ช่ืนชม
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กับมรดกที่สืบทอดมายาวนานของอินเดีย ดว้ยการออกแบบท่าเตน้อย่างสวยงามโดยศิลปินมือ
อาชีพ ซึง่จะท าใหภ้าคภมูิใจกบัความมีชีวิตชีวาของวฒันธรรมอินเดีย 

5.พิธีเปิดและพิธีปิด เป็นการแสดงที่ท  าใหผู้ช้ม/นักท่องเที่ยวเป็นราชาผู้
ยิ่งใหญ่ ตัง้แต่เขา้จนออกจากดินแดนแห่งความฝันภายในเมืองภาพยนตรแ์ห่งนี ้เป็นการเตน้ร  าที่มี
สีสนัและดนตรีท่ีกระตุน้การเตน้ร  าของผูช้ม  

ฉากถ่ายท าภาพยนตรด์ังที่เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวมีดังนี ้ (Admin et 
al., 2018) 

1. บาฮบูาลี (Bahubali) เป็นภาพยนตรใ์นปี ค.ศ.2015 ใชทุ้นสรา้งสงูถึง 
18 ลานเหรียญดอลล่าหส์หรฐั ซึ่งเป็นทนุสรา้งสงูสดุในประวตัิศาสตรภ์าพยนตรอ์ินเดีย ท ารายได้
ทั่วโลกจ านวน 91 ลา้นเหรียญฯ ซึ่งสงูสดุเป็นอนัดบั 3 รองจาก ภาพยนตรเ์รื่อง PK และ Bajrangi 
Bhaijaan บาฮูบาลีเป็นภาพยนตรน์ิยายปรัมปราเก่ียวกับกษัตริย์และเทพ โดยน ามหากาพย์ 
รามายณะมาผสมผสานกบันิยายพืน้ฐาน  
 

 
 
ภาพประกอบ 8 โปสเตอรภ์าพยนตรบ์าฮบูาลี 

 
2. ภาพยนตรเ์รื่อง Sarileru Neekevvaru หรือภาษาองักฤษช่ือ Nobody 

can match you เป็นภาพยนตรปี์ ค.ศ.2020 ที่สรา้งฉากจ าลองเหมือนมีชีวิตของ Kondareddy 
Buruju นอกจากปอ้มแลว้ ถนนโดยรอบยงัสรา้งขึน้มาใหม่โดยเฉพาะ ใชท้นุสรา้งประมาณ 75 ลา้น



 99 

 
 

รูปี (30 ลา้นบาท) ภาพยนตรเ์รื่องนีเ้ป็นแนวโรแมนติกแอคชั่น ซึ่งมีเนือ้เรื่องเก่ียวกบักองทพัทหารที่
แข็งแกรง่ที่ตอ้งไปปฏิบตัิการที่เมือง Kurnool เพื่อใหป้ระเทศปลอดภยัจากภยัคกุคากภายนอก  

 

 
 

ภาพประกอบ 9 โปสเตอรภ์าพยนตรเ์รื่อง Sarileru Neekevvaru 
4.1.1.3 ปัจจยัสนับสนุนรูปแบบเมืองภาพยนตรส์าธารณรัฐอินเดยี 

ในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดส้  ารวจพืน้ที่เพื่อศึกษาและเก็บขอ้มลู (Field Research) 
รูปแบบเมืองภาพยนตรส์าธารณรฐัอินเดีย เพื่อน ามาวิเคราะหเ์ป็นกรณีศกึษาเมืองภาพยนตรต์น้แบบ
ในการจดัตัง้เมืองภาพยนตรใ์นประเทศไทย ซึ่งการลงพืน้ที่ดงักลา่ว ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั
พืน้ที่ เช่น เจา้หนา้ท่ีจุดใหบ้ริการ นักท่องเที่ยว พนักงาน ผูป้ระกอบการในสตูดิโอและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต บันทึกภาพ และจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ เพื่อน ามาสรุปและ
วิเคราะห์ และคน้หาค าตอบเรื่องรูปแบบเมืองภาพยนตรต์น้แบบของประเทศไทย โดยเลือกเมือง
ภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ (The Ramoji Film City) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองไฮเดอราบัด สาธารณรฐัอินเดียเป็น
สถานที่กรณีศกึษาในครัง้นี ้ปัจจยัสนบัสนนุรูปแบบเมืองภาพยนตรส์าธารณรฐัอินเดียวิเคราะหภ์ายใต้
กรอบไดมอนดโ์มเดล 4 ดา้น ดงันี ้

1) ปัจจัยด้านเงือ่นไขทางด้านปัจจัยการด าเนินงาน (Factor Condition) 
คือ สิ่งที่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งใส่เขา้ไปหรือปัจจยัน าเขา้เพื่อใหร้าโมจิฟิลม์ซิตีส้ามารถแข่งขนักบั
ผูอ้ื่นได ้จดุเด่นของราโมจิฟิลม์ คือ ความสามารถที่ช่วยใหก้ระบวนการผลิตภาพยนตรด์ีขึน้ เพราะ
ราโมจิฟิลม์ซิตีเ้ปรียบเสมือนรา้นคา้ครบวงจรส าหรบัคนท าหนงัทัง้โปรดิวเซอรแ์ละผูก้  ากบั ทกุอย่าง
ที่พวกเขาตอ้งการเก่ียวกับการถ่ายท าภาพยนตร ์มีพรอ้มใหท้ัง้หมด เช่น ทีมงาน  Art พืน้ที่ขนาด
ใหญ่ หอ้งเก็บเสียง การสรา้งฉากไดด้ว้ยตนเอง เป็นตน้ (ผลการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารราโมจิฟิลม์ซิตี,้ 
2020 ; ผลการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารบริษัทผลิตภาพยนตรใ์นอินเดีย, 2020) การมีชีวิตชีวาดว้ยฉาก
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ของแทซ้ึ่งสามารถดดัแปลงเพื่อสรา้งประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริง ชุดและเครื่องแต่งกายมากมาย
รวมถึงสถานที่ประกอบฉาก Princess Street, จัตุรสัเมืองเล็ก, Contral Jail, สนามบิน, สถานีรถไฟ, 
โรงพยาบาล, Gurunanak Street, มัสยิด Galli, Rambhorose Hindu Galli, Bhagavatham และ 
Bhagavatham ตั้งอยู่ไม่ก่ีแห่ง ทั้งหมดได้รบัการออกแบบและด าเนินการภายใต้การดูแลของ
ทีมงานราโมจิฟิลม์ที่ช่ือ “Maya” (Ramoji Film City, 2018) ปัจจัยด าเนินงานแต่ละดา้นน าเสนอ
รายละเอียดดงันี ้

1.1) ทรัพยากรมนุษย ์
ราโมจิฟิล์มซิตี ้มีทีมงานที่ ช่ือว่า Maya ซึ่งเป็นกลุ่มของช่างฝีมือและ

ศิลปินที่ มีความสามารถสูงในการสรา้งงานให้สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบของผู้ผลิต
ภาพยนตร ์(Ramoji Film City, 2018) 

 
1.2) สถานที ่

ราโมจิฟิลม์ซิตีไ้ดร้บัการออกแบบทางสถาปัตยกรรมใหค้ลา้ยกับป้อม
ปราการจากสมัย Mauryan ในประวัติศาสตรอ์ินเดีย ทางเขา้สามารถเขา้ถึง Eureka ไดโ้ดยใช้
สะพานชัก สถานที่ที่น่าสนใจ คือ Sun Fountain ที่ประดับดว้ยรูปป้ันขนาดใหญ่ของตัวละครใน
ต านาน Surya ถือครองราชยข์องมา้สามตวั มา้ทัง้ 3 ตวัมีความหมายถึง 1) Ramoji Film City 2) 
หนงัสือพิมพ ์Eenadu และ 3) เครือข่ายโทรทศัน ์Eenadu ซึ่งเป็นผลประโยชนห์ลกัสามประการใน
อาณาจกัรสื่อของผูป้ระกอบการธุรกิจในอินเดียใต ้(Kumar, 2006) 

ราโมจิฟิล์มซิตี ้ยังเป็นเมืองที่ เต็มไปด้วยสวนและถนนที่ มีความคิด
สรา้งสรรคม์ากมาย ลวดลายที่งดงามของฉากและสถานท่ีสมจรงิที่สรา้งขึน้อย่างประณีต ภาพสวน
และทางถูกสรา้งขึน้โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใหจ้ินตนาการในความเป็นจริงที่สดใส ยกตวัอย่างเช่น 
Hawa Mahal มีกลิ่นอายของยุคกลาง Mughal Garden ให้ความสง่างามแบบ Dream Valley 
และสวนอื่นๆ ที่ตกแต่งอย่างสมบรูณต์ามล าดบัจากจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นน า้พเุทวดาหรือน า้พุ
พระอาทิตย ์สิ่งเหลา่นีก้ลายเป็นฉากหลงัที่งดงาม (Ramoji Film City, 2018) 

1.3) เทคโนโลยแีละความเชี่ยวชาญในการผลิตภาพยนตร ์
ราโมจิฟิลม์ซิตีเ้ป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสูง คุณภาพยอดเยี่ยม สามารถ

ถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศ เช่น ประเทศนอรเ์วย ์เดนมารก์ และอิตาลี่ไดอ้ย่างเป็นอย่างดี  
(ผลสมัภาษณผ์ูบ้ริหารบริษัทผลิตภาพยนตรใ์นประเทศอินเดีย, 2020) ภายในราโมจิฟิลม์ซิตีเ้ป็น
ศนูยก์ลางการผลิตภาพยนตรท์ี่ใหญ่ที่สดุ ครอบคลมุ และมีการวางแผนอย่างมืออาชีพมากที่สดุใน
โลก มีสตูดิโอ 40 ชัน้ รา้นขายอุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์ครบครนั แผนกออกแบบและการก่อสรา้ง ชุด
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อปุกรณท์ี่ทนัสมยัพนกังานฝ่ายผลิตที่มีประสบการณแ์ละเทคโนโลยีขัน้สงู สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการตัดต่อการท าส าเนาและการบันทึกเสียงแบบดิจิทัล และมีผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรม
จ านวนหลายคน ทัง้หมดนีถื้อว่าเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตีมี้ขนาดและสิ่งอ านวยความสะดวก
เทียบเท่า Universal Studios และสตูดิโอภาพยนตรช์ั้นน าอื่นๆ ในฮอลลีวูด (Kumar, 2006) 
เทคโนโลยีที่ถกูน ามาใชใ้นราโมจิฟิลม์ซิตี ้มีดงัตอ่ไปนี ้(Ramoji Film City, 2018) 

1. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อยู่ร่วมกับ
การท างานอย่างกลมกลืน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคจากแผนกของการก่อสรา้ง การออกแบบฉาก 
และเครื่องแต่งกาย รวมไปถึงอปุกรณแ์ละกลอ้งถ่ายรูปเสียงดิจิตอลหลงัการถ่ายท า มีความพรอ้ม
ที่จะสรา้งความเป็นเลิศใหก้บัภาพยนตร ์

2. เทคโนโลยี CNC (Computer Numerical Control) ซึ่งเป็นการใช้
คอมพิวเตอรค์วบคมุการท างานเครื่องจกัรกลต่างๆ ใหมี้ความถกูตอ้งและเที่ยงตรง ไดน้  ามาใชใ้น
การสรา้งภาพยนตรอ์ินเดียเป็นครัง้แรก เทคโนโลยีดงักล่าวแปลงสภาพเสมือนใหเ้ป็นจรงิแสดงผล
การแสดงผลเป็นแบบจ าลอง 3 มิติ มนัมีความสามารถในการเขา้ถึงโครงสรา้งของขนาดใดๆ  

3. การจดัแสง cyclorama หรือภาพวาดพืน้หลงัและที่มีหนา้จอสีฟ้า
ท าใหพ้ืน้สตดูิโอที่สวยงาม มีประมาณ 50 ขัน้ตอนการถ่ายภาพขนาดใหญ่และขนาดกลางที่เปิดใช้
งานการถ่ายภาพพรอ้มกนัของภาพยนตรห์ลายเรื่องในแต่ละวนั หอ้งสตดูิโอที่มีขนาดแตกต่างกนั
เหล่านีใ้หก้ริดแสงที่มีความยืดหยุ่นสูงแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องพรอ้มกับชุดหูฟังป้องกันเสียง
รบกวน 

4. Symphony เป็นระบบเสียงระดบัโลก ออกแบบมาส าหรบัโครงการ
ภาพยนตรเ์พลงและรายการออกอากาศ ระบบเสียงนีน้  าเสนอหนึ่งในอะคสูติกที่ดีท่ีสดุเพื่อลดเสียง
ต ่าและเสียงที่แตกต่าง สรา้งขึน้ตามมาตรฐานสากล โดยใหบ้ริการดา้น ADR Foley การบันทึก
เพลง การให้คะแนนและการบันทึกซ า้ ระบบเสียงยังมีคอลเลกชันที่ครอบคลุมทั้งไมโครโฟน  
ตัวประมวลผลสัญญาณเสียง และดิจิตอล นอกจากนีย้ังใชร้ะบบหลอดสุญญากาศวินเทจใน 
Synphony เพื่อเป็นการรักษาไฟล์เสียงอีกด้วย Symphony ยังเป็นเครือข่ายด้านเสียงและ
เครือข่ายที่ครอบคลมุเพียงแห่งเดียวที่ใหบ้รรยากาศดา้นสถาปัตยกรรมและอคสูติก ทัง้หมดนีส้รา้ง
ขึน้เพื่อเอือ้ต่อความเป็นมืออาชีพดา้นเสียง และเพื่อใหศ้ิลปินไดป้ลดปลอ่ยศกัยภาพดา้นความคิด
สรา้งสรรค ์
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1.4) เทคนิคพิเศษหรือเอฟเฟกต ์
ราโมจิฟิลม์ซิตีมี้ทีมงานที่ ช่ือว่า Mantra ซึ่งให้บริการทางด้านเทคนิค

พิเศษ หรือเอฟเฟกตภ์าพเคลื่อนไหวอย่างครบวงจร เอฟเฟ็กตท์ี่วา่นีป้ระกอบดว้ย Bleeding edge 
visual และบริการ Amination บริการเหล่านีเ้ป็นบริการที่เหนือความตอ้งการอนัซบัซอ้นที่สดุของ
ผู้สรา้งภาพยนตรแ์ละผู้สรา้งเนือ้หา (content) ทั้งส  าหรบังานระดับชาติและระดับนานาชาติ  
ทั้งงานภาพยนตรส์ามมิติ ภาพยนตร ์visual effect ที่ซบัซอ้น และงานแอนิเมชั่นที่ตอ้งใชค้วาม
เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการจัดหาโซลูชั่นและบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Ramoji Film City, 
2018) 

ดว้ยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทีมงาน Mantra สามารถเปลี่ยนสคริปต์
และการสรา้งภาพของผูก้  ากบัใหก้ลายเป็นภาพเสมือนจริง ทีมงาน  Mantra เป็นทีมงานที่เขม้แข็ง 
เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะดา้นการสรา้งสรรค ์ทีมงาน Mantra ยังมีขั้นตอน 
การท างานเพื่อการแกปั้ญหาและใหบ้รกิารที่มีประสิทธิภาพสงูสดุ (Ramoji Film City, 2018) 

 
 

1.5) กล้องและอุปกรณ ์
ราโมจิฟิลม์ซิตีน้  าเสนออุปกรณ์กลอ้งคุณภาพสูง (ฟิลม์และวิดีโอ) และ

อุปกรณ์เสริม ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายท าภาพยนตรห์รือวิดีโอ แผนกกลอ้งมีอุปกรณ์ในการผลิตที่
ซบัซอ้นทกุชนิด ดว้ยความสามารถทางเทคโนโลยีจึงอ านวยความสะดวกไดท้ัง้การบนัทกึสด วิดีโอ 
และภาพยนตร ์ส่วนแผนกอุปกรณก์็มีตวัเลือกมากมายใหเ้ลือกสรร ไดแ้ก่  อุปกรณป์ระกอบฉาก 
รถเข็นติดตาม กลอ้งระยะไกล อุปกรณเ์ครื่องเสียงพิเศษ แท่นวางและอปุกรณเ์สริม การควบคุม
การเคลื่อนไหว และอปุกรณด์า้นเดินทาง นอกจากนี ้อปุกรณย์งัมีอปุกรณข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ เครน 
เครื่องจักรลม/พายุ และเครื่องท าฝน/ฟ้าผ่า เป็นตน้ ถือไดว้่าราโมจิฟิล์มซิตีมี้อุปกรณ์อย่างเต็ม
รูปแบบ (Ramoji Film City, 2018) 

1.6) ทีพ่ักและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ราโมจิฟิลม์ซิตีมี้โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบั

ทีมงานสรา้งภาพยนตรท์ี่ครอบคลมุและบรกิารระดบัมืออาชีพ ที่พกัที่ยอดเยี่ยมภายในราโมจิฟิลม์
ซิตี ้ไดแ้ก่ Sitara, Luxury Hotel, Comfort Hotel, Tara, นอกจากนี ้ราโมจิฟิลม์ซิตีย้งัมีที่พกัราคา
ประหยดั คือ Shantiniketan และหอพกัชัน้ประหยดั Sahara ที่มีเครื่องปรบัอากาศ ที่พกัทัง้หมดมี
หลากหลายตวัเลือกในการเขา้พัก ทัง้ระดับที่ยอดเยี่ยม และระดับส าหรบัช่างเทคนิคและศิลปิน 
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เป็นตน้ บริการทั้งหมดที่มีใหไ้ดต้อบสนองความตอ้งการที่หลากหลายของผูใ้ชบ้ริการ (Ramoji 
Film City, 2018) 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใหบ้ริการโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย ไดแ้ก่ ไปรษณีย ์
ธนาคาร ตูเ้อทีเอ็ม หอ้งน า้ น า้ดื่ม รถเข็นผูส้งูอาย ุและรถเข็นเด็กอ่อน และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่คิดค่าใช้จ่าย ได้แก่ รา้นอาหารที่หลากหลาย รา้นขายของที่ระลึก โดยมี Eureka Point เป็น
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ที่รวมรา้นอาหารและแหล่งชอ้ปป้ิง หอ้งเก็บของ ตูร้บัฝากของ หอ้ง
อาบน า้และแต่งตวั และที่จอดรถ (Kumar, 2006 ; Ramoji Film City, 2018) 
 

2) ปัจจัยด้านเงื่อนไขทางด้านความต้องการของตลาด (Demand 
Condition) คือ ลกัษณะความตอ้งการบริการจากราโมจิฟิลม์ซิตีท้ัง้ภายในและภายนอกประเทศ
อินเดีย ทุกสถานที่ในราโมจิฟิล์มซิตีมี้แนวคิดพิเศษเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสรา้ง
ภาพยนตร ์ธุรกิจบนัเทิงยงัเป็นธุรกิจที่มีมลูค่าหลายพนัลา้นดอลลารท์ั่วโลก แมว้า่ในอดีต สว่นแบ่ง
ในธุรกิจนีข้องอินเดียยังมีน้อยมาก แต่การส่งออกภาพยนตรข์องอินเดียเพิ่มขึน้จาก 10 ล้าน
ดอลลารใ์นตอนทา้ยของปี 1980 เป็น 100 ลา้นดอลลารใ์นตอนทา้ยของปี 1990 และคาดว่าจะ
มากกว่า 250 ลา้นดอลลารใ์นปี 2000 (Kumar, 2006) การเติบโตของวงการภาพยนตรใ์นอินเดีย 
และแนวโนม้ความตอ้งการการใชบ้ริการเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลมซ์ิตีจ้ะถูกกล่าวถึงในล าดับ
ถดัไป 

ลาดภาพยนตรห์ลกัในปัจจุบนัเป็นประเทศญ่ีปุ่ น จีน และอินเดีย ซึ่งคิดเป็น
รอ้ยละ 80 ของประชากรโลก ดังนั้น ตลาดในเอเชียจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องการส าหรับ
ภาพยนตรแ์ละรายการโทรทศัน ์ในอนาคตจะไม่พดูถึงการครอบง าของสื่อตะวนัตกอีกต่อไป แต่จะ
เป็นการครอบง าจากสื่อจีนหรือสื่อในเอเชียแทน การสรา้งภาพยนตรท์ี่ประสบความส าเร็จอย่าง
มหาศาลในปัจจบุนัและในอนาคต นกัแสดงภาพยนตรเ์รื่องนัน้ตอ้งจบัคู่ระหว่างนกัแสดงตะวนัตก
และตะวนัออก เช่น ทอมครูซกับนักแสดงชาวอินเดียหรือชาวจีน เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง The Guru 
เป็นตน้(Kumar, 2006) 

ตัง้แต่ราโมจิฟิลมซ์ิตีก้่อตัง้เม่ือปี ค.ศ.1994 ราโมจิฟิลม์ซิตีใ้ชเ้วลาเกือบ 10 ปี
จงึจะสามารถเริม่สรา้งก าไรจากผูใ้ชบ้รกิารและนกัท่องเที่ยว โดยเริม่ท าก าไรไดใ้นปี ค.ศ.2004 (ผล
สัมภาษณ์ผู้บริหารราโมจิฟิล์มซิตี ,้ 2020) จากเอกสารของ Kumar ในปี ค.ศ.2006 ที่กล่าวไว้
ขา้งตน้ว่าในปัจจุบนัตลาดภาพยนตรม์าที่อินเดียมากขึน้ ภาพยนตรภ์าษาองักฤษเรื่อง Nightfall 
Dollar Dreams และ The Return of Thief of Baghdad และภาพยนตรภ์าษาอิตาลีเรื่อง Gills ได้
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ถ่ายท าในราโมจิฟิลมซ์ิตี ้ซึ่งมีค่าใชจ้่ายที่ถูกกว่าการถ่ายท าที่ฮอลลีวูด้ ซึ่งค่าใชจ้่ายการถ่ายท า
ภาพยนตรท์ี่ราโมจิฟิลมซ์ิตีโ้ดยเฉลี่ยมีค่าใชจ้่าย 15,000 - 25,000 รูปีต่อวินาทีส  าหรบัการผลิต
เทคนิคพิเศษ อย่างไรก็ตาม การผลิตภาพยนตรใ์นเมืองไฮเดอราบาดมีค่าเฉลี่ย 7,500 - 12,000 
รูปีต่อวินาที การถ่ายท าความยาว 18.5 นาทีในภาพยนตรเ์รื่อง Hey Ram ของ Kamal Hasan ซึ่ง
ท าที่ราโมจิฟิลม์ซิตีใ้นระยะเวลา 7 เดือนจะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้อย่างนอ้ยสิบเท่ามากกว่าการถ่ายท า 
ในสตดูิโอในสหรฐัอเมรกิา (Kumar, 2006) 

การขยายตวัของอตุสาหกรรมบนัเทิงอินเดียพิสจูนใ์หเ้ห็นแลว้ว่า ภาพยนตร์
อินเดียกลายเป็นอุตสาหกรรมระดับโลก วงการบันเทิงของอินเดียไม่ไดมุ้่งเป้าไปที่ชาวเอเชียใต้
หลายพันลา้นคนหรือที่อินเดียเท่านัน้ แต่ผูผ้ลิตสื่อในวงการบันเทิงจะสรา้งภาพยนตรเ์พลงและ
รายการทีวีเพื่อการส่งออกและผลิตเพื่อชนชั้นกลางชาวอินเดียที่ก  าลังเติบโต อุตสาหกรรม
ภาพยนตรใ์นอินเดียยังมีสภาพแวดลอ้มที่เป็นมิตรกับนักลงทุนอีกดว้ย ดังนัน้ บริษัทต่างชาติจึง
หลั่งไหลไปที่ภาพยนตรอ์ินเดีย เงินจากต่างประเทศสามารถช่วยใหว้ฒันธรรมอินเดียในภาพยนตร์
เหลา่นัน้เขา้ถึงผูช้มไดม้ากขึน้ (Kumar, 2006) 

3) ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมที่ เก่ียวข้องและสนับสนุน  (Related and 
Supporting Industries) คือ ขอ้ไดเ้ปรียบของอตุสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกนัและช่วยสนบัสนนุราโมจิ
ฟิลม์ซิตี ้ 

ภายในราโมจิฟิลมซ์ิตีมี้หลายบริการที่อาศยัการสนับสนุนจากภายนอก 
เช่น หน่วยมินิ ฟิลม์ที่พร้อมด้วยช่างแต่งหน้า ผู้ก  ากับ ช่างภาพ และอุปกรณ์ที่ จะช่วยใน  
การถ่ายภาพ สเตชั่นที่  Shah Rukh Khan ใช้ส  าหรับถ่ายท าภาพยนตร ์ซึ่งสามารถเลือกห้อง
สตดูิโอที่แปลกใหม่ได ้เช่น หอ้งคลีโอพตัรา ซอรบ์ากรีก และโมกลุอีอาซมั พรอ้มการตกแต่งใหเ้ขา้
กนั รวมทัง้การมาฮนันีมนูที่ Sitara มีคลบัเพื่อสขุภาพที่ดีที่สดุแห่งหนึ่งของเอเชีย (Kumar, 2006) 
สิ่งเหล่านีล้ว้นเป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งและสนบัสนนุการใหบ้รกิารของเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลมซ์ิตี ้
ทัง้สิน้  

รฐับาลอินเดียทราบถึงแนวโนม้ของตลาดภาพยนตรข์องโลกที่จะยา้ยไป
จากตะวนัตกไปสูต่ลาดทางเอเชียมากขึน้ ส  านกัข่าวประชาสมัพนัธข์องประเทศอินเดียเป็นผูน้  าใน
การประกาศว่า “โรงภาพยนตรอ์ินเดียกลายเป็นโรงภาพยนตรร์ะดบัโลกแลว้” และชกัจงูใหร้ฐับาล
อินเดียสรา้งสิ่งที่ส  านกัข่าวประชาสมัพนัธ ์เรียกว่า “การประกาศอย่างชดัเจนว่าภาพยนตรอ์ินเดีย
ไดม้าถึงเวทีระดับนานาชาติแลว้” คือ การเขา้ร่วมงาน International Film Festival Awards ครัง้
แรกที่จัดขึน้ที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ.2000 ซึ่งเป็นงานที่มีการปรากฏตัวของ



 105 

 
 

ผูผ้ลิตและดาราภาพยนตรฮ์อลลีวูดและยุโรปจ านวนมาก (Kumar, 2006) จากแนวโนม้ขา้งตน้ 
รฐับาลเห็นว่าราโมจิฟิล์มซิตี เ้ป็นการลงทุนที่ดีส  าหรับเมืองไฮเดอราบาด เลยช่วยสนับสนุน
กระบวนการด าเนินการใหเ้ป็นไปไดอ้ย่างราบรื่น (ผลการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารราโมจิฟิลม์ซิตี,้ 2020) 

Shyam Barooah (2000) ยงัไดก้ล่าวว่า ภาพยนตรอ์ินเดียก าลงักา้วไปสู่
ระดบัโลกอย่างแทจ้รงิ การสง่ออกภาพยนตรข์องอินเดียเติบโตขึน้กว่า 80 เปอรเ์ซ็นต ์และสมาคม
ภาพยนตรแ์ห่งอินเดียคาดการณ์ว่าการส่งออกจะเพิ่มขึน้กว่าสองเท่าในอนาคตอันใกล้ ใน
ขณะเดียวกัน ขนาดประชากรของอินเดียไดด้ึงดูดความสนใจการลงทุนของบริษัทขา้มชาติ และ
เป็นไปตามคาดการณข์อง Kapur ว่าสตดูิโอภาพยนตรข์นาดใหญ่ในโลกอย่าง Ramoji Film City 
ไดเ้กิดขึน้ในประเทศอินเดีย ซึง่ท  าใหต้ลาดภาพยนตรข์องโลกจะตอ้งใหค้วามส าคญั 

4) ปัจจัยด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน (Firm 
Strategy, Structure and Rivalry) คือ กลยุทธอ์งคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขนัของราโมจิฟิลม์
ซิตีท้ี่ก  าหนดขึน้มา เพื่อเอือ้ใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เมืองราโมจิฟิลม์ไดร้บัการยอมรบั
จาก Guinness World records ว่าเป็นสตูดิโอภาพยนตรท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาด 2,000 
เอเคอร ์ใชก้ลยทุธท์ี่แตกตา่งกนัใน 2 ลกัษณะดงันี ้

1. การมีผลิตภณัฑท์ี่หลากหลาย การเป็นเมืองภาพยนตรข์องราโมจิฟิลม์
ซิตี  ้นอกจากให้บริการถ่ายท าภาพยนตรซ์ึ่งเป็นจุดเด่นหลักแล้ว ราโมจิฟิล์มซิตีย้ังให้บริการ  
ดา้นการท่องเที่ยว มีทั้งแพคเกจทัวรแ์บบ 1 วนัแลว้ ยังมีแพคเกจส าหรบันักท่องเที่ยวที่ตอ้งการ
มากกว่าการเดินทางหนึ่งวัน แพ็คเกจส าหรับวันหยุดพักผ่อน ส าหรับคู่ไฮันนีมูน/คู่บ่าวส าว  
มีแพ็กเกจฮนันีมนูส าหรบั “ผูท้ี่ไม่ตอ้งการสถานที่ท่องเที่ยวที่วุน่วาย” และมีสิ่งอ  านวยความสะดวก
ส าหรบัการประชมุที่ทนัสมยัส าหรบัองคก์รต่างๆ  

2. การสรา้งความแตกต่างและส่งมอบประสบการณท์ี่แปลกใหม่ ราโมจิ
ฟิลมซ์ิตีใ้ชข้อ้ความเพื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธว์่าเป็น "ดินแดนแห่งภาพยนตร"์ และในโบรช์วัร ์
ประชาสมัพนัธย์งัใหค้  ามั่นสญัญากบัผูเ้ขา้ชมวา่ "เป็นประสบการณท์ี่ไม่เหมือนใครในโลก" 

 
4.1.1.4 องคป์ระกอบทางวัฒนธรรมของเมืองภาพยนตรส์าธารณรัฐอินเดีย 

กระทรวงวฒันธรรม ประเทศไทยไดก้ าหนดกรอบการพฒันาประเทศโดยใชทุ้นทาง
วฒันธรรมไว ้3 มิติ ไดแ้ก่ 1) การสรา้งคนดีและสงัคมดีดว้ยมิติทางวฒันธรรม 2) การสรา้งรายไดแ้ละ
ความมั่งคั่งจากทุนและทรพัยากรทางวฒันธรรม และ 3) การใชว้ฒันธรรมเพื่อเสริมสรา้งภาพลกัษณ ์
เกียรติภมูิและความสมัพนัธอ์นัดีกบัต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นไดว้า่วฒันธรรมสามารถถกูใชใ้นการพฒันา
ทางด้านต่างๆ ได้ โดยประเทศไทยเริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F 
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ประกอบดว้ย 1) อาหาร (Food) 2) ภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน ์(Film) 3) ผา้ไทยและการออกแบบแฟชั่น 
(Fashion) 4) มวยไทย (Fighting) และ 5) การอนุรกัษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก 
(Festival) สินคา้และบรกิารทางวฒันธรรมดงักลา่วควรมี 4 ลกัษณะที่ส  าคญั คือ 1) อยู่บนพืน้ฐานของ
ความรูแ้ละภูมิปัญญา (Knowledge Based) 2) มีความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรม (Creative & 
Innovation) 3) มีความโดดเด่นหรือสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และ 4) มีตัวตนที่ เป็น
เอกลกัษณห์รือตราสินคา้ (Brand) ที่ชดัเจน (กระทรวงวฒันธรรม, 2559) 

ส าหรบัการศึกษาวฒันธรรมของอินเดียภายในเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตี ้ซึ่งมี
แนวคิดการสรา้งที่ใหค้วามส าคญัต่อวฒันธรรมดว้ยเช่นกัน ต่างจากการสรา้งเมืองในสวนสนุก เช่น 
Universal Studio และ Disney Land ที่ไม่ไดใ้หค้วามส าคัญต่อวัฒนธรรมเท่าใดนัก (Kumar, 2006)  
ผูเ้ยี่ยมชม/นกัท่องเที่ยวนอกจากจะไดเ้ห็นและสมัผสัการท างานในอตุสาหกรรมภาพยนตรร์ะดบัโลก
แลว้ ยงัไดส้มัผสัวฒันธรรมจากทั่วอินเดียจากสถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวของราโมจิฟิลม์ซิตีอ้ีก
ดว้ย (ผลสมัภาษณผ์ูบ้รหิารราโมจิฟิลม์ซิตี,้ 2020) เพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจมิติการถ่ายทอดทางวฒันธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม ผูว้ิจยัจึงใชก้รอบการพิจารณาสินคา้และบริการทางวฒันธรรมไทย 4 ประเภท โดย
ไม่พิจารณามวยไทย  (Fighting) ไดแ้ก่ มิติวฒันธรรมดา้นอาหาร ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์แฟชั่น และ
เทศกาลและประเพณี การใชส้ินคา้และบริการทางวัฒนธรรมทั้ง 4 ประเภทนีจ้ะอธิบายความเป็น
วฒันธรรมอินเดียที่ถ่ายทอดผ่านสินคา้และบรกิารเหลา่นีภ้ายในราโมจิฟิลม์ซิตี ้ 

1) ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์
การเกิดขึน้ของราโมจิฟิลม์ซิตีแ้สดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมความบนัเทิงรูปแบบ

ใหม่ในอินเดีย โดยวิเคราะหใ์นหลายประเด็นทางวฒันธรรม ดงันี ้
1. สถานที่ ถ่ายท าภาพยนตร์ภายในราโมจิฟิล์มซิตี ้ช่วยถ่ายทอด

วฒันธรรมและประวตัิศาสตรอ์ินเดีย สถานที่หลายแห่งไดร้บัการออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้
คลา้ยกบัปอ้มปราการจากสมยั Mauryan ในประวตัิศาสตรอ์ินเดีย Sun Fountain ที่ประดบัดว้ยรูป
ป้ันขนาดใหญ่ของตวัละครในต านาน Surya (Kumar, 2006) 

2. การถ่ายทอดวฒันธรรมทางการเมืองผ่านภาพยนตรท์ี่ใชภ้าษาเตลูก ู
ภาพยนตรใ์นลกัษณะนีก้ลายเป็นแหล่งจินตนาการทางวฒันธรรมที่หลากหลายส าหรบัผูช้มชาว
อินเดีย ซึ่งในอดีตผูช้มชาวอินเดียมกัจะดูภาพยนตรเ์พื่อท าความเขา้ใจโลกสมัยใหม่ ภาพยนตร์
เตลกูกูลายเป็นแหลง่ทางการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมที่หลากหลายในชีวิตประจ าวนัภายใต้
โลกสมัยใหม่ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเมืองที่อธิบายการขึน้สู่อ  านาจรัฐทมิฬ มรดกทาง

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ประวัติศาสตร ์และการต่อสู้ทางการเมืองที่มีการเลือกตั้งและประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน  
อนัเป็นความภาคภมูิใจทางวฒันธรรมของชาวทมิฬ (Kumar, 2006)  

แต่อย่างไรก็ดี ในประเด็นการถ่ายทอดวฒันธรรมทางการเมืองนี ้ผูบ้รหิาร
บรษัิทผลิตภาพยนตรซ์ึง่ท  างานในอตุสาหกรรมภาพยนตรม์า 13 ปี และเคยรว่มงานกบัราโมจิฟิลม์
ซิตีใ้หค้วามเห็นว่า การที่ราโมจิฟิลม์ซิตีม้กัจะน าเรื่องการเมืองมาเก่ียวขอ้งกบัเรื่องงานเสมอ ท าให้
ราโมจิฟิลม์ซิตีไ้ม่สามารถอยู่ในระดบัของโลกที่ควรอยู่ได ้(ผลสมัภาษณก์รรมการผูจ้ดัการบริษัท
ผลิตภาพยนตรใ์นอินเดีย, 2020) 

3. วัฒนธรรมเก่ียวกับวรรณะและชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ภาพยนตร์
อินเดียยงัมีอตัลกัษณ์ในเรื่องการแบ่งแยกชนชัน้แรงงานออกจากชุมชนวรรณะระดับสงู และชน
กลุม่นอ้ยทางศาสนา เช่น มสุลิม และครสิเตียน อีกดว้ย (Kumar, 2006)  

4.  วัฒ น ธ รรม อิ น เดี ย ข้ า ม ช าติ  Aiyar, Shankkar and Unnithan, 
Sandeep (2004) ไดก้ลา่วถึงกระแส Global Indian ต่อตลาดโลกไวว้่า ภาพยนตรอ์ินเดียสามารถ
ท าเงินในประเทศฝ่ังตะวนัออกไดอ้ย่างมากมาย เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง  Muthu ในประเทศญ่ีปุ่ น แต่
ภาพยนตรอ์ินเดียยงัเจอความทา้ทายที่จะเผยแพรว่ฒันธรรมอินเดียไปยงัโรงภาพยนตรต์ะวนัตก 
แต่อย่างไรก็ดี รายการโทรทัศน์ Monsoon Wedding ของอินเดียก็เป็นรายการยอดนิยมใน  
10 อันดับแรกมายาวนานในสหรฐัอเมริกา เพลง  Bend it Like Beckham ได้รบัความนิยมใน 
สหราชอาณาจักร เพราะรีมิกซเ์พลงบ็อปกับภาพยนตรอ์ินเดียจนท าให้นักดนตรีเตน้ร  าได ้ซึ่ง  
สิ่งเหล่านีเ้ป็นเพราะกระแสสงัคมโลกที่ว่าไม่มีความจ าเป็นในการพูดภาษาองักฤษดว้ยส าเนียง
อเมรกินั  

นอกจากนี ้ในอีก 15 ปีขา้งหนา้ กระแสภาพยนตรโ์ลกจะไม่เป็นการครอบง า
จากสื่อตะวันตก แต่จะเป็นการครอบง าจากสื่อจีนหรือสื่อเอเชียแทน ภาพยนตรท์ี่จะประสบ
ความส าเร็จผู้ผลิตจะต้องจับคู่ดาราน าอย่างทอมครูซกับนักแสดงชาวอินเดียหรือชาวจีน 
ยกตวัอย่างเช่น ภาพยนตรเ์รื่อง The Guru เป็นภาพยนตรจ์ากฮอลลีวูด้ที่มีนกัแสดงชาวอินเดียรบั
บทเดน่ในภาพยนตร ์(Kumar, 2006) 
 

2) อาหาร 
ภายในเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตีมี้รา้นอาหารอินเดีย จ านวน 2 ที่ ไดแ้ก่ 

1) ห้องอาหาร Alampana น าเสนออาหารโมกาลัยสูตรตน้ต ารบัอินเดียแท้ ให้แก่ผู้เข้าพักจาก 
Royal house of Awadh และมีอาหารมังสวิรัติที่ เสิรฟ์ในสไตล์อินเดีย Thali Chanakya และ  
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2) Ganga Jamuma ใหบ้ริการอาหารอินเดียตอนใต้ Gunsmoke และอาหารจานด่วนจาก Wild 
Wild West (Kumar, 2006) 
 

3) เทศกาลและประเพณี 
ราโมจิฟิลม์ซิตีม้กัจดักิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพรว่ฒันธรรมอินเดีย โดยมี

ปฏิทินกิจกรรมส าหรบัวนัหยุดและเทศกาลทัง้หมดในประเทศอินเดีย แมว้่าจะตัง้อยู่ภาคใตข้อง
ประเทศอินเดีย แต่ก็ฉลองวันหยุดและเทศกาลจากภาคเหนือเช่นกัน กิจกรรมเหล่านีท้  าเพื่อคง
เอกลกัษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นการเปิดพืน้ที่ทางวฒันธรรมอินเดียใหก้ับนักท่องเที่ยวได้
เยี่ยมชม นอกจากนี ้ในโอกาสพิเศษ เช่น วนัเด็กก็ยงัเปิดโอกาสใหเ้ด็กๆ ไดแ้สดงความสามารถอีก
ด้วย (World record-breaking, 2021 ; ผลสัมภาษณ์ผู้บริหารราโมจิฟิลม์ซิตี ,้ 2020) นอกจาก
กิจกรรมที่เก่ียวกับเทศกาลและประเพณีของอินเดียแลว้ ในราโมจิฟิลม์ซิตีย้ังมีการแสดง  Filmy 
Duniya ที่แสดงเก่ียวกบัวฒันธรรมของหลายๆ ประเทศในโลก (ผลสมัภาษณบ์ล็อกเกอรท์ี่เคยไป
และเขียนบทความเก่ียวกบัราโมจิฟิลม์ซิตี,้ 2020) ฉะนัน้ คนที่มาเที่ยวชมจะไดเ้รียนรูแ้ละแบ่งปัน
วฒันธรรมที่พวกเขาอาจไม่เคยท ามาก่อน 

 
4) แฟช่ัน 

สิ่งอ านวยความสะดวกของการถ่ายท าภาพยนตรใ์นราโมจิฟิลม์สิ่งหนึ่ง คือ 
ห้องชุดเครื่องแต่งกาย พรอ้มช่างแต่งหน้า ซึ่งมีเสือ้ผ้าและเครื่องประดับครบครนัที่สามารถ
ถ่ายทอดทัง้วฒันธรรมอินเดียผ่านเครื่องแต่งกาย และการถ่ายทอดวฒันธรรมจากประเทศอื่นได ้
เช่น คลีโอพตัรา เป็นตน้ (Kumar, 2006 ; Ramoji Film City, 2019) 

 
4.1.2 รูปแบบเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย 

หวัขอ้นีเ้ป็นขอ้สรุปที่ไดจ้ากงานวิจยัระยะที่ 2 รา่งรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องไทยที่
สอดแทรกอัตลักษณ์ไทยและองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ที่ เก็บข้อมูลจากผู้บริหารและ
ผูป้ระกอบการไทยที่ด  าเนินธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทยดว้ยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) จ านวน 20 คน และสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 40 คน 
(รายละเอียดดงัภาคผนวก) นอกจากนี ้ขอ้สรุปที่ไดจ้ากงานวิจยัระยะที่ 3 ส ารวจความคิดเห็นต่อ
เมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย เป็นผลมาจากการสมัภาษณแ์ละสนทนากลุ่มในระยะที่ 2 น ามา
สรา้งขอ้ค าถามเก่ียวกบัรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย หลงัจากนัน้น าไปสอบถามความ
คิดเห็นกับผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการไทยที่ด  าเนินธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
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จ านวน 240 คน (รายละเอียดดงัภาคผนวก) ผลการศกึษารูปแบบเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย
น าเสนอภายใต้กรอบกรอบแบบจ าลองเพชรแห่งพลวัตที่แสดงปัจจัยสนับสนุนรูปแบบเมือง
ภาพยนตรใ์น 4 ดา้น ดงันี ้

4.1.2.1 ปัจจัยการด าเนินงาน 
อตุสาหกรรมภาพยนตรจ์ดัอยู่ในอตุสาหกรรมสรา้งสรรคป์ระเภทสื่อ (Media) ที่มี

มลูค่าทางเศรษฐกิจที่ส  าคัญ และยงัมีบทบาทในการผลกัดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของสงัคม 
และเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ที่เป็นเป้าหมายของการส่งเสริมตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการด าเนินงานที่สนับสนุน
อตุสาหกรรมภาพยนตร ์ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้

 
1) ทรัพยากรมนุษย ์

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในงานวิจัยระยะที่  2 สรุป
ประเด็นไดด้งันี ้

ทรพัยากรมนษุยเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมภาพยนตร์
ของประเทศไทย จากการสอบถามเก่ียวกับสาเหตุที่ท  าใหท้ีมงานภาพยนตรไ์ทยมีศกัยภาพและ
ไดร้บัการพฒันา คณุมนตรี อยู่สมบรูณ ์กรรมการบรหิาร ฝ่ายปฎิบตัิการ บรษัิท เกียรเ์ฮด จ ากดั ให้
ความเห็นในเรื่องนีว้่า “ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตภาพยนตรม์าตัง้แต่ยุคเจา้ (ระบบสมบูรณาญา
สิทธิราช) เรามีการพฒันาตวัเองอย่างต่อเนื่อง และเม่ือมีการปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย ก็
ยิ่งเปิดโอกาสใหช้าวต่างประเทศเขา้มาใชพ้ืน้ที่ถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทยมากขึน้ ในช่วง
หลงั พ.ศ. 2490 ถือเป็นช่วงยคุเฟ่ืองฟขูองภาพยนตรไ์ทย เกิดสตดูิโอถ่ายท าภาพยนตรเ์พิ่มมากขึน้ 
ประกอบกบัภาพยนตรแ์อ็กชั่นแนวสงคราม เช่น สงครามเวียดนาม และสงครามเขมร ก าลงัเป็นที่
นิยมมาก แต่ผู้สรา้งไม่สามารถเข้าไปถ่ายท าในพืน้ที่จริงได้ จึงเลือกพืน้ที่ในประเทศไทยเป็น
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร ์เพราะมีลักษณะบา้นเมืองและหนา้ตาผูค้นที่คลา้ยคลึงกัน นี่จึงเป็น
โอกาสดีที่ท  าใหบ้คุลากรไทยไดท้ างานรว่มกบักองถ่ายภาพยนตรต์่างประเทศ และพฒันาฝีมือจน
เป็นที่ยอมรบัจนถึงปัจจบุนั” 

สอดคล้องกับ มรว.เฉลิมชาตรี ยุคล โปรดิวเซอร์และผู้ก ากับ
ภาพยนตร ์ที่ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ “บคุลากรไทยโดยเฉพาะดา้นภาพยนตรมี์ความสามารถมาก 
หรือต้องใช้ค าว่ามีสูงมาก โดยบุคลากรด้านภาพยนตรใ์นประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น  
2 ประเภทหลกั ๆ ตามประเภทของตลาดงาน คือ 1. กลุม่ที่ท  างานตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่ บคุคล
กรที่รับงานถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศที่ เข้ามาถ่ายท าในประเทศไทย บุคลากรเหล่านี ้มี
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ความสามารถอยู่ในมาตรฐานเดียวกับทีมงาน  Hollywood กลุ่มที่  2 คือ กลุ่มที่ท  างานตลาด
ภาพยนตรป์ระเทศไทย ซึง่สว่นนีก้็มีความสามารถมากเช่นกนั ทัง้ 2 กลุม่ลว้นมีความสามารถ และ
มีผลงานออกมาดี คือดีเท่ากบัเทียบเท่ามาตรฐานโลก แต่บคุลากรท่ีไม่มีมาตรฐานก็มีอยู่เป็นเพียง
สว่นนอ้ย”  

เช่นเดียวกับ คุณสมบูรณ์ พิริยะภักดีกุล กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท 
ไลท์เฮ้าส์ ฟิล์ม เซอรว์ิส จ ากัด และคุณชิดชนก ปลดริปู ผู้จัดการแผนกยานพาหนะกองถ่ าย 
(Transport Manager) ที่เห็นว่า บุคลากรของเมืองไทยค่อนขา้งเป็นที่ยอมรบัในหลายประเทศที่
เขา้มาถ่ายภาพยนตรใ์นเมืองไทย และถือเป็นปัจจัยหลักที่ท  าให้กองถ่ายต่างประเทศเลือกใช้
ประเทศไทยกวา่ที่อื่น 

สอดคลอ้งกับ คุณปิยะ เปสตนัยี ผูป้ระสานงานกองถ่ายภาพยนตร์
ต่างประเทศ ที่แสดงความคิดเห็นว่า “ทีมงานไทยส่วนใหญ่เก่งและมีคุณภาพ แม้กองถ่าย
ต่างประเทศจะเลือกใชส้ถานที่ถ่ายท าที่มาเลเซีย หรือ อินโดนีเซีย ก็ยงัยอมจา้งทีมงานไทย และ
บริษัทผลิตภาพยนตรใ์หต้ามไปท างานที่นัน้” เช่นเดียวกับ คุณณัฐพงค ์นกขุนทอง รองผูจ้ัดการ 
บริษัท Saimlite และ Camera Corner จ ากัด ที่กล่าวว่า “เรามีจุดขายเยอะ นอกจากเรื่อง 
Location สวยแลว้ การท างานของทีมงานไทยก็ยงัเป็นที่ประทบัใจชาวต่างชาติ เพราะอารมณด์ี 
และมีมารยาท ซึง่เป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยใหก้ารท างานราบรื่น”  

เช่นเดียวกันกับ คุณศราวุธ แก้วน ้าเย็น  Art Director  ที่กล่าวว่า 
“บุคลากรของไทยมีศักยภาพและความช านาญในการถ่ายท าภาพยนตเ์ทียบเท่าทีมงานระดับ 
Hollywood หรอืระดบัโลก อีกทัง้เรายงัมีอปุกรณใ์นการถ่ายท าภาพยนตรค์รบถว้นและทนัสมยั” 

อย่างไรก็ตาม คุณธีระวัฒน์ รุจินธรรม ช่างภาพและผู้ก ากับภาพ 
แสดงความคิดเห็นว่า “ถึงแมว้่าทีมงานจะเป็นจดุแข็งของอตุสาหกรรมภาพยนตร ์แต่ก็ยงัมีทีมงาน
อีกจ านวนไม่นอ้ยที่ยังไม่ไดม้าตรฐาน และยังจ าเป็นตอ้งยกระดับความสามารถใหมี้มาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อไม่ให้เป็นจุดบอดของอุตสาหกรรมภาพยนตร”์ เช่นเดียวกับ คุณนเรศ สราภัสสร 
บรษัิท เกียรเ์ฮด จ ากดั ที่กลา่วว่า “คนทีมงานสว่นใหญ่เก่งอยู่แลว้นี ้แต่ก็มีอีกสว่นที่เราตอ้งช่วยกนั
ยกระดบัพวกเขาขึน้มา เพื่อใหท้กุคนมีมาตรฐานเดียวกนั”   

ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจัย

ระยะที่ 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรมนษุยใ์นระดบัสงู  ( X  

=  3.99) ได้แก่ จ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการรองรบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  = 4.07) 
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ความสามารถและประสบการณใ์นการผลิตภาพยนตร ์( X  = 4.26) ค่าตอบแทนถูกเม่ือเทียบกบั

แรงงานในตา่งประเทศ( X  = 3.65) ตามล าดบั ดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นทรพัยากรมนษุย ์
 

ปัจจยัดา้นทรพัยากรมนษุย ์
X  S.D. ระดบั 

1.จ านวนบคุลากรเพียงพอตอ่การรองรบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์ 4.07 0.95 สงู 
2. ความสามารถและประสบการณใ์นการผลิตภาพยนตร ์ 4.26 0.80 สงูมาก 
3. ค่าตอบแทนถกูเม่ือเทียบกบัแรงงานในตา่งประเทศ 3.65 1.18 สงู 

รวม 3.99 0.74 สงู 

 
เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นทรพัยากรมนุษยจ์ าแนกตามประเภท

องคก์ร พบว่า แต่ละประเภทองคก์รที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นในดา้นจ านวนบุคลากร และ
ความสามารถและประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.024 และ 
0.010) ดังตาราง 7 โดยประเภทองคก์รเอกชน ( X  = 3.83) มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อจ านวน
บุคลากรที่เพียงพอต่อการผลิตภาพยนตรต์  ่ากว่ากลุ่มประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ  ( X  = 4.17) 
เช่นเดียวกันประเภทองคก์รเอกชน ( X  = 4.01) มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความสามารถและ
ประสบการณข์องบคุลากรต ่ากวา่กลุม่ประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ ( X  = 4.35)  
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรมนษุยจ์ าแนกตามประเภท
องคก์ร 
 

ปัจจยัทางดา้นการ
ด าเนินงาน 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

จ านวนบคุลากร 
 

ระหวา่งกลุม่ 6.635 2 3.318 3.773 .024** 
ภายในกลุม่ 218.074 248 .879   

รวม 224.709 250    

ความสามารถและ
ประสบการณ ์

ระหวา่งกลุม่ 5.855 2 2.927 4.705 .010** 
ภายในกลุม่ 154.313 248 .622   

รวม 160.167 250    

 
2) ทรัพยากรทางกายภาพ 

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในงานวิจัยระยะที่  2 สรุป
ประเด็นไดด้งันี ้

ประเทศไทยมีภูมิประเทศอยู่ในเขตรอ้นชืน้ จึงไม่รอ้นหรือหนาวมาก
เกินไป ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่เสรมิใหมี้การถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทยมากเป็น
อนัดบัตน้ ๆ ของโลก จากการสอบถามเก่ียวกบัสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย มรว.เฉลิม
ชาตรี ยคุล โปรดิวเซอรแ์ละผูก้  ากบัภาพยนตร ์กลา่ววา่ “ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์
ระดับ “TOP Location” ของโลก ทั้งในเรื่องการคมนาคมที่เข้าถึงไดห้มด, ระบบอินเทอรเ์น็ตที่
เขา้ถึงไดแ้ทบจะ 99.99 % ของทุกพืน้ที่ และมีความปลอดภัยสูงถา้เทียบกับประเทศอื่น ๆ เช่น 
ญ่ีปุ่ นที่ยังมีระบบมาเฟีย หรือจีนที่แมจ้ะมีสถานที่สวยงาม แต่การเดินทางยากล าบาก และใช้
เวลานานกว่า”  เช่นเดียวกับ คุณธีระวฒัน ์รุจินธรรม ช่างภาพและผูก้  ากบัภาพ ที่กล่าวว่า “พืน้ที่
ของประเทศมีความเหมาะสมในการถ่ายท ามากกว่าประเทศอื่น สังเกตได้จากเวลากองถ่าย
ต่างประเทศจะท าภาพยนตรท์ี่เก่ียวกับเอเซีย ก็มักจะเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่หลัก โดย 
การจ าลองเป็นประเทศนั้น ๆ” และ คุณภาคภูมิ พลานุวัฒน ์Producer ที่กล่าวว่า “ภูมิประเทศ
บา้นเราเหมาะสม เพราะเรามีทัง้เมือง และมีทรพัยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม ป่าไม ้ภูเขา ทุก
อย่างครบถว้น”  
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สอดคล้องกับความคิด เห็ นของ  MR. TSERENBAT NAMSRAI 
ผูแ้ทนจากกระทรวงสิ่งแวดลอ้มและการท่องเทียว ประเทศมองโกเลีย จากเวทีสมัมนา 2nd Asia 
destination Film Forum ในหั วข้อ  THE POWER OF VISUAL STORYTELLING3 ที่ กล่ าวว่ า 
“ผูส้รา้งภาพยนตรม์กัมองหาสถานที่ที่มีความเป็นเอกลกัษณป์ระจ าตวัอยู่เสมอ ภายใตมี้เงื่อนไข  
6 ประการ ไดแ้ก่ สตดูิโอ, สถาปัตยกรรม, ความสามารถพิเศษ และความยืดหยุ่น ซึ่งสิ่งเหลา่นีเ้อง
ที่ท  าใหก้รุงเทพ และประเทศไทย ติดอนัดบัสถานที่  TOP 3 ของโลกที่น่าจบัตามองในการใชเ้ป็น
สถานที่ในการถ่ายท า เพราะมีดีทัง้ในเรื่องของอุปกรณ์, บุคลากรกองถ่าย,ทักษะความสามารถ
พิเศษ, ความหลากหลายที่เขา้กนัได”้  

ขณะท่ี คุณธ ารงคฤ์ทธ์ิ ประมัยพิมพ ์ช่างกริปอิสระ (Key Grip) ให้
เหตผุลที่กองถ่ายต่างประเทศเลือกใชป้ระเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายมากกว่าประเทศเวียดนาม และ
พม่าทั้งที่ทั้งสองประเทศมีสถานที่ถ่ายท าที่สวยและใหม่กว่าประเทศไทยว่าเป็นเพราะประเทศ
เหล่านี ้ยังมีข้อจ ากัดเรื่องการเดินทาง และการขออนุญาตใช้งาน รวมถึงเรื่องอุปกรณ์และ
ความสามารถของทีมงานที่ยังไม่ไดม้าตรฐาน แต่ถา้เม่ือไหร่ที่เวียดนามกับพม่ามีอุปกรณ์ และ
พัฒนาความสามารถของทีมงานไดเ้ทียมเท่าเรา ประเทศไทยจะเหนื่อยมากขึน้ ในการหางาน 
เพราะวา่ไม่แตกตา่งกนัแลว้” 

ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจัย
ระยะที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทางดา้นทรัพยากรทางกายภาพใน
ระดบัสงูมาก ( X  = 4.55) ดงัตาราง 8 
 
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของทรพัยากรทางกายภาพ 
 

ทรพัยากรทางกายภาพ 
X  S.D. ระดบั 

- ทรพัยากรทางธรรมชาตทิี่หลากหลาย 4.55 .68 สงูมาก 

 
 
  

 
3 ขอ้มลูจากสมัมนา 2nd Asia destination Film Forum ในหวัขอ้ THE POWER OF VISUAL STORYTELLING 
วนัที่ 30 ม.ค. 2563 
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3) แหล่งทุน/ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในงานวิจัยระยะที่  2 สรุป
ประเด็นไดด้งันี ้

ดา้นตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการถ่ายท าภาพยนตร ์จากการสอบถาม
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทยเม่ือเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน  
คณุมนตรี อยู่สมบรูณ ์กรรมการบรหิาร ฝ่ายปฎิบตัิการ บรษัิท เกียรเ์ฮด จ ากดั แสดงความคิดเห็น
ว่า “ภาพยนตรเ์ป็นศิลปะที่แพงที่สดุในศิลปะทุกแขนงในโลก และเป็นศิลปะที่มีความเสี่ยงสงูสดุ 
ภาพยนตร ์1 เรื่อง ใชง้บประมาณเริ่มตน้ตัง้แต่ 2 ลา้นบาทขึน้ไป จนถึงหลายรอ้ยลา้นบาท แต่ถา้
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทยกับต่างประเทศ ต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายในการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทยอยู่ในระดบักลาง ๆ ไม่ไดแ้พงและไม่ไดถ้กูเกินไป 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั Scale ของแต่ละงานดว้ย” เช่นเดียวกบั คณุนเรศ สราภสัสร บริษัท เกียรเ์ฮด จ ากดั 
ที่กลา่ววา่ “ค่าใชจ้่ายถกูหรือแพงขึน้อยู่ที่เราเอาไปเปรียบเทียบใคร รวมถึงความยากง่ายของแต่ละ
งานดว้ย”  

สอดคลอ้งกับ คุณอนันต ์หอมสกุล  ต าแหน่ง Managing Director 
Riggy ที่กล่าวว่า “ค่าจา้งแรงงานในประเทศไทยถูกกว่า ถ้าเปรียบเทียบกับ Hollywood แต่ถ้า
เปรียบเทียบกบัเวียดนาม จีน มาเลเซีย เราถือวา่เท่ากนั”  

ในขณะที่ คุณพีระพงษ์ ไกรภพ บริษัท BAANRIG จ ากัด กล่าวว่า 
“ประเทศไทยมีอปุกรณใ์นการถ่ายท าภาพยนตรค์ณุภาพสงู บคุลากรท่ีมีความสามารถ แต่ค่าแรงที่
ถูกกว่าท่ีอ่ืนในเอเชีย” เช่นเดียวกับคุณธ ารงคฤ์ทธ์ิ ประมัยพิมพ ์ช่างกริป (Key Grip) ที่กล่าวว่า 
“ค่าใชจ้่ายของภาพยนตรต์่างประเทศที่เขา้มาถ่ายท าในประเทศไทยเรื่องหนึ่งถกูกว่าต่างประเทศ
อยู่แลว้ ดว้ยค่าสถานที่ ค่าที่พกั ค่าทีมงาน ค่าอปุกรณอ์ะไร ๆ สดุทา้ยเบ็ดเสรจ็เราถกูกว่าที่เขาจะ
ถ่ายในบา้นเขาอยู่แลว้ และก็ได ้Location ที่แปลกใหม่ นีค้ือเหตผุลที่ภาพยนตรต์่างประเทศเลือก
ที่จะถ่ายในประเทศไทย” และ คณุภาคภมูิ พลานวุฒัน ์Producer กลา่วว่า “ค่าแรงเมืองไทยถือว่า
ถกูมากแต่คณุภาพดี แต่ก็อยู่ที่เราเทียบกบัใคร ถา้เทียบกบับอลลีวดูถือว่าราคาพอกนั อาจจะแพง
กวา่บอลลีวดูเล็กนอ้ย แต่ถา้เทียบกบั Hollywood เราถกูกวา่เกือบเท่าตวั”  

ขณะท่ี คณุมนตรี อยู่สมบรูณ ์กรรมการบรหิาร ฝ่ายปฎิบตัิการ บรษัิท 
เกียรเ์ฮด จ ากัด แสดงความคิดเห็นว่า “เรื่องค่าจ้างก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กองถ่ายภาพยนตร์
ต่างประเทศใชต้ดัสินใจก่อนเลือกลงทนุ    ในอดีตทีมงานไทยขึน้ช่ือว่าเป็นแรงงานฝีมือดีราคาถูก 
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แต่ในปัจจุบันอัตราค่าจา้งทีมงานไทยสูงขึน้ เช่นเดียวกับค่าโรงแรม และค่าสถานที่ แต่เราก็ยัง
สามารถแข่งขนักบัประเทศเพื่อนบา้นได ้เพราะในสายตาของกองถ่ายต่างประเทศ ประเทศไทยก็
ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ถ้าต่อไปประเทศแถบยุโรป เช่น โปแลนด ์
รฐับาลเขาลดภาษีให ้ประกอบกบัราคาค่าจา้งทีมงานเขาก็พอๆกบัเรา ประเทศไทยก็อาจเสียการ
ลงทุนได ้ดงันัน้ควรมีมาตรการในการช่วยเหลือแหล่งเงินทนุ เช่น การลดภาษีเพื่อจะไดท้ างานให้
ง่ายขึน้ หรือออกนโยบายที่เอือ้ต่อเสรมิสภาพคล่องทางการเงินของผูผ้ลิตภาพยนตร์” เช่นเดียวกนั
กบั คุณนนวตัร ์คงนิธิพิรวนิช Unit Manager และ คุณสมบูรณ ์พิริยะภกัดีกุล กรรมการผูจ้ัดการ 
บริษัท ไลท์เฮ้าส์ ฟิล์ม เซอรว์ิส จ ากัด ที่มองว่า แหล่งเงินทุนที่สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม
ภาพยนตรต์อนนีย้งัมีไม่เพียงพอ ภาครฐัควรมีมาตรฐานในการช่วยเหลือทางดา้นแหลง่เงินทนุ เช่น 
เรื่องการลดภาษีในการสั่งของเขา้มา หรือการเจรจากบัธนาคารใหเ้พิ่มวงเงินกูใ้หแ้ก่ผู้ประกอบการ
ในอตุสาหกรรมภาพยนตร ์เป็นตน้ 

ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจัย
ระยะที่ 3 พบว่า ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประเด็นดงักล่าวแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยท างานในต่างประเทศจะมีค่าเฉลี่ ย
ความคิดเห็นประเด็นดงักลา่วทัง้หมดสงูกวา่กลุม่ตวัอย่างที่เคยท างานในต่างประเทศ ดงัตาราง 9 

 
ตาราง 9 การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุจ าแนกตามประสบการณก์ารท างานใน
ต่างประเทศ 
 

ปัจจยัดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุ เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N 
X  S.D. t Sig. 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ถ่ายท าถ่ายท าในไทยสงูกวา่

ประเทศคูแ่ข่ง 

เคย 171 2.83 1.03   

ไม่เคย 80 3.16 0.93 2.44 0.02** 

 
4) โครงสร้างพืน้ฐาน/สาธารณูปโภค 

ผลที่ไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละสนทนากลุ่มในงานวิจยัระยะที่ 2 จากการ
สอบถามเก่ียวกับความพรอ้มของประเทศไทยในเรื่องโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูปโภคเพื่อ
รองรบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์คุณภควัต สุพรรณขันธ์ คุณกสมาคมวิชาชีพภาพยนตรแ์ละสื่อ
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ดิจิทลั กล่าวว่า “ดว้ยความที่ประเทศไทยมีสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรห์ลากหลากประเภททัง้ป่าไม ้
ภูเขา น า้ตก ทะเล และทุกประเภทสามารถเขา้ถึงง่าย เดินทางสะดวก จึงเป็นที่นิยมของกองถ่าย
ภาพยนตรต์่างประเทศ” สอดคลอ้งกับ คุณมนตรี อยู่สมบูรณ์ กรรมการบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการ 
บริษัท เกียรเ์ฮด จ ากัด ที่กล่าวว่า “โครงสรา้งสาธารณูปโภคของไทยมีความพรอ้มแทบทุกดา้น 
และมีการเดินทางสะดวกรวดเรว็”  

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ คุณมนตรี อยู่สมบูรณ ์กรรมการบริหาร 
ฝ่ายปฎิบตัิการ บริษัท เกียรเ์ฮด จ ากัด ที่กล่าวว่า “ลกัษณะภูมิศาสตรแ์ละภูมิประเทศของไทยมี
ความเหมาะสมกบัการถ่ายท าภาพยนตร ์เพราะประเทศไทยมีเมืองหลวงที่มีเอกลกัษณ ์มีป่าไม ้มี
ภเูขา มีโรงแรม และมีสิ่งอ านวยความสะดวกพรอ้ม การติดต่อสื่อสาร การเดินทางพรอ้ม เม่ือเทียบ
กับเพื่อนบา้นเรา เรามีความทันสมัยอยู่ในระดับที่แข่งขันได ้เรื่องภูมิอากาศก็สามารถถ่ายท า
ภาพยนตรไ์ดต้ลอดทัง้ปี” 

นอกจากกนี ้ประเทศไทยยังมี เทคโนโลยีและอุปกรณ์การถ่ายท า
ภาพยนตรท์ี่ครบครนัและทนัสมยั  สอดคลอ้งกบั คณุชิดชนก ปลดริป ูผูจ้ดัการแผนกยานพาหนะ
กองถ่าย (Transport Manager) ที่กล่าวว่า “จุดแข็งของอุตสาหกรรมภาพยนตร ์นอกจากเรื่อง
บุคลากรแลว้ก็ยงัมีเรื่องพืน้ที่ และสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เพราะเรามีสนามบินอินเตอรห์ลายแห่ง 
ซึง่ท  าใหก้ารเดินสะดวกรวดเรว็” เช่นเดียวกบั คณุณฐัพงค ์นกขนุทอง รองผูจ้ดัการ บรษัิท Saimlite 
และ Camera Corner จ ากัด ที่แสดงความคิดเห็นว่า “เรื่อง สาธารณูปโภคของเรามีครบ พวกรถ
เก็บอปุกรณ ์รถหอ้งน า้ รถอะไรเก่ียวกบักองถ่ายของประเทศไทยเรามีหมด รวมทัง้ศกัยภาพดา้น
เครื่องมือ เราไม่นอ้ยหนา้อยู่แลว้ในเอเชีย กลอ้ง ไฟ  กริป แลว้ก็เรื่อง Location รวมทัง้สตดูิโอทุก
ขนาดดว้ย” 

ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจยัระยะที่ 
3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านโครงสรา้งพื ้นฐานในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัสงู ( X  = 3.86) ไดแ้ก่ ความพรอ้มดา้นสาธารณปูโภคเอือ้อ านวยต่อการเป็นเมืองภาพยนตร ์

( X  = 3.75) ความพรอ้มดา้นระบบขนส่งเอือ้อ  านวยต่อการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  = 3.55) 

ความพรอ้มดา้นเครื่องมือและอปุกรณเ์อือ้อ านวยต่อการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  = 3.92) ความ

พรอ้มดา้นบุคลากรเอือ้อ านวยต่อการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  = 4.02) และความพรอ้มดา้น

สถานที่ถ่ายท าเอือ้อ านวยตอ่การเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  = 4.05) ตามล าดบั ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
X  S.D. ระดบั 

1. ความพรอ้มดา้นสาธารณปูโภคเอือ้อ านวยตอ่การเป็นเมือง
ภาพยนตร ์

3.75 1.04 สงู 

2. ความพรอ้มดา้นระบบขนสง่เอือ้อ านวยตอ่การเป็นเมือง
ภาพยนตร ์

3.55 1.10 สงู 

3. ความพรอ้มดา้นเครื่องมือและอปุกรณเ์อือ้อ านวยตอ่การเป็น
เมืองภาพยนตร ์

3.92 .93 สงู 

4. ความพรอ้มดา้นบคุลากรเอือ้อ านวยต่อการเป็นเมืองภาพยนตร ์ 4.02 .91 สงู 
5.ความพรอ้มดา้นสถานที่ถ่ายท าเอือ้อ านวยตอ่การเป็นเมือง
ภาพยนตร ์

4.05 .92 สงู 

รวม 3.86 .80 สงู 

 
เม่ือเปรียบเทียบโครงสรา้งพืน้ฐาน พบว่า ความคิดเห็นต่อความพรอ้ม

ดา้นบุคลากรแตกต่างกันตามประเภทองคก์ร  (Sig.=0.002) ดังตาราง 11 โดยประเภทองคก์ร
เอกชน ( X  = 3.71) มีความคิดเห็นต ่ากวา่ประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ ( X  = 4.15)  
 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบความพรอ้มดา้นบคุลากรจ าแนกตามประเภทองคก์ร 
 

ปัจจยัทรพัยากรดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ความพรอ้มดา้นบคุลากร ระหวา่งกลุม่ 10.143 2 5.072 6.427 .002** 
 ภายในกลุม่ 195.713 248 .789   
 รวม 205.857 250    

 
ความคิดเห็นต่อความพรอ้มของบุคลากรยังแตกต่างตามประเภทการ

ท างานดา้นวฒันธรรม (Sig.=0.048) ดงัตาราง 12 โดยผูท้ี่ท  างานประเภทงานดา้นสถาปัตยกรรม
จิตรกรรม ( X  = 3.62) มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต ่ากว่าประเภทงานดา้นการท่องเที่ยว ( X  = 4.17) 
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ประเภทงานดา้นอาหารไทย ( X  = 4.29) ประเภทงานดา้นศิลปวฒันธรรมไทย ( X  = 4.35) และ
ประเภทงานดา้นเทศกาล ประเพณี ( X  = 4.52)  
 
ตาราง 12 การเปรียบเทียบความพรอ้มดา้นบคุลากรจ าแนกตามประเภทการท างานดา้น
วฒันธรรมไทย 
 

ปัจจยัดา้นกลยทุธ ์องคก์ร
โครงสรา้ง และการแข่งขนั 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ความพรอ้มดา้นบคุลากร ระหวา่งกลุม่ 9.125 5 1.825 2.271 .048** 
 ภายในกลุม่ 196.915 245 .804   
 รวม 206.040 250    

 
4.1.2.2 ปัจจัยด้านความตอ้งการของตลาด  

ผลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในงานวิจัยระยะที่  2 จากการ
สอบถามเก่ียวกับแนวโนม้ทางการตลาดของอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องไทยและต่างประเทศ 
คณุฐนิสสพงศ ์ศศินมานพ กรรมการบรหิาร บรษัิท เกียรเ์ฮด จ ากดั กลา่ววา่ “โดยภาพรวมยงัคงไป
ไดด้ี แมว้่าปริมาณภาพยนตรเ์รื่องยาวจะนอ้ยลง แต่โฆษณาและรายการของต่างประเทศยงัคงมี
เพิ่มขึน้” สอดคลอ้งกับ คุณมนตรี อยู่สมบูรณ์ กรรมการบริหาร ฝ่ายปฎิบตัิการ บริษัท เกียรเ์ฮด 
จ ากดั ที่กลา่วว่า “ความตอ้งการของตลาดยงัไปไดด้ี ส่วนใหญ่เป็นโฆษณาจากอินเดีย ปากีสถาน 
กลุ่มเอเชียใต ้กลุ่มฝรั่งเศส อิตาลี รวมถึงญ่ีปุ่ น เพราะภาคธุรกิจมีการต่อสูอ้ย่างสม ่าเสมอ มีการ
รวมตัว รวมกลุ่มกัน เพื่อใหบ้ริการในธุรกิจภาพยนตรห์ลากหลายรูปแบบ เรามีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันอย่างสม ่าเสมอ และพยายามพัฒนาการท างานให้ดีขึน้เสมอ ยิ่งตอนนีภ้าครฐัเพิ่ง
ประกาศว่าจะมีการคืนเงินดา้นภาษียิ่งท าใหก้องถ่ายภาพยนตรเ์ทเขา้มาหาเราอย่างมหาศาล” 
เช่นเดียวกบั คณุภควตั สพุรรณขนัธ ์นายกสมาคมวิชาชีพภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทลั ที่กลา่วว่า “การ
ถ่ายท าภาพยนตรจ์ากต่างประเทศในปัจจบุนัมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ เพราะว่าตอนนีภ้าครฐัมีมาตรการ
เรื่องการสนับสนุนการคืนเงิน 15%  และเริ่มเข้าใจระบบการถ่ายท ามากขึน้ เริ่มเข้าใจว่า
อุตสาหกรรมภาพยนตรน์ัน้สรา้ยรายไดเ้ขา้ประเทศมหาศาล ท าใหข้ัน้ตอนการขอเขา้มาถ่ายท า
ภาพยนตรง์่ายขึน้”  
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สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ คณุประดิษฐ์ โปซิว ผูต้รวจราชการกระทรวง
วฒันธรรม อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ที่ใหค้วามเห็นในเรื่องนีว้่า 
“อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยในภาพรวมยงัคงไปไดด้ี เห็นไดจ้ากกระแสความนิยมภาพยนตรไ์ทย
ในต่างประเทศโดยเฉพาะ ประเทศจีน ขณะที่การถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทยก็มี
อตัราเพิ่มขึน้ เพราะความสามารถของทีมงานไทย และการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมมากขึน้ของ
ภาครฐั แต่สิ่งที่เมืองไทยขาดคือ กระแสความนิยมดภูาพยนตรไ์ทยจากคนไทยดว้ยกนัเอง ซึ่งเรื่อง
นีค้งตอ้งแกท้ี่ค่านิยมคนไทย ตลอดจนการพฒันาบทภาพยนตรใ์หน้่าสนใจมากขึน้” 

เช่นเดียวกับ คุณศฐาณพงศ ์ลิม้วงษ์ทอง ผูก้  ากับ ที่กล่าวว่า “สถานการณ์
ของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีแนวโนม้ที่เพิ่มมากขึน้ เพราะดจูากตวัเลขสถิติพบว่าการเขา้มา
ถ่ายท าภาพยนตต์่างชาติในประเทศไทยมีอตัราที่เพิ่มมากขึน้ทกุปี ปัจจยัส าคญั คือ การสนบัสนนุ
ของภาครฐัในการลดหย่อนภาษี ส่งผลให้เกิดการลดตน้ทุนในการผลิตภาพยนตร ์นอกจากนี ้
ประเทศไทยถือเป็นจดุหมายที่ครบครนั ทัง้ดา้นบคุคลากรในสายอาชีพผลิตภาพยนตร ์งานตดัต่อ 
หรือ นักแสดง ที่มีความรู ้ความสามารถและประการณ์ที่ไดร้บัการถ่ายทอดกันมาเป็นเวลานาน 
ดา้นอปุกรณท์ี่มีความทนัสมยัเทียบเท่าระดบั Hollywood ดา้นสถานที่ก็มีความโดดเด่นและมีภูมิ
ทศันท์ี่สวยงาม” 

ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจัยระยะที่  3 
พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณอ์ตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยในภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.15) ไดแ้ก่ การเจรญิเติบโตของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเพิ่มขึน้ทกุ

ปี ( X  = 3.53) สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะการเจริญเติบโตทางดา้น

มลูค่าและรายไดส้งูกว่าประเทศอื่นๆในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกฉียงใต ้( X  = 3.51) สถานการณ์
ของอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลักษณะการเจริญเติบโตทางด้านมูลค่าและรายได้สูงกว่า

ประเทศอื่นๆในทวีปเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลี จีน ( X  = 2.97) สถานการณ์ของอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะการเจริญเติบโตทางดา้นมูลค่าและรายไดสู้งกว่าประเทศอื่นๆในทวีป

ยุโรป ( X  = 2.76) สถานการณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลักษณะการเจริญเติบโต

ทางดา้นมลูค่าและรายไดส้งูกว่าประเทศอื่นๆในทวีปอเมรกิา ( X  = 2.68) และนโยบายการสรา้ง

ประเทศไทยใหเ้ป็นเมืองภาพยนตรมี์ความเป็นไปไดเ้พียงใด ( X  = 3.42)  ตามล าดบั ดงัตาราง 
13 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสถานการณอ์ตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 
 

สถานการณอ์ตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 
X  S.D. ระดบั 

1. การเจรญิเติบโตของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเพิ่มขึน้ทกุปี 3.53 1.07 สงู 
2. สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะการ
เจรญิเติบโตทางดา้นมลูค่าและรายไดส้งูกวา่ประเทศอื่นๆในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกฉียงใต ้

3.51 1.07 สงู 

3. สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะการ
เจรญิเติบโตทางดา้นมลูค่าและรายไดส้งูกวา่ประเทศอื่นๆในทวีป
เอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลี จีน 

2.97 1.2 ปานกลาง 

4. สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะการ
เจรญิเติบโตทางดา้นมลูค่าและรายไดส้งูกวา่ประเทศอื่นๆในทวีป
ยโุรป 

2.76 1.28 ปานกลาง 

5. สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะการ
เจรญิเติบโตทางดา้นมลูค่าและรายไดส้งูกวา่ประเทศอื่นๆในทวีป
อเมรกิา 

2.68 1.33 ปานกลาง 

6. นโยบายการสรา้งประเทศไทยใหเ้ป็นเมืองภาพยนตรมี์ความ
เป็นไปไดเ้พียงใด 

3.42 1.20 สงู 

รวม 3.15 1.01 ปานกลาง 

 
เม่ือเปรียบเทียบสถานการณอ์ตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย พบวา่ ความคิดเห็น

เก่ียวกับมูลค่าอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโตสูงกว่าประเทศอื่นในอเมริกาแตกต่างกันตาม
ต าแหน่งงานอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.009) ดังตาราง 14 โดยกลุ่มเจ้าของธุรกิจ  
( X  = 2.27) มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต ่ากว่ากลุ่มเจา้หนา้ที่ส่วนการประสานงาน ( X  = 3.33) 
และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.22)  และกลุ่มเจา้หนา้ที่ส่วนการผลิตภาพยนตร  ์( X  = 2.62) มีค่าเฉลี่ย 
ความคิดเห็นต ่ากว่าเจา้หน้าที่ส่วนการประสานงาน( X  = 3.33) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.22) 
เช่นกนั 
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ตาราง 14 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเติบโตอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยจ าแนกตามต าแหน่ง
งาน 
 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เติบโตสงูกวา่อเมรกิา 

ระหวา่งกลุม่ 20.312 3 6.771 3.980 .009** 
ภายในกลุม่ 420.190 247 1.701   

รวม 440.502 250    
ระหวา่งกลุม่ 17.714 3 5.905 4.254 .006** 
ภายในกลุม่ 342.836 247 1.388   

รวม 360.550 250    
ระหวา่งกลุม่ 11.159 3 3.720 2.803 .040** 
ภายในกลุม่ 327.742 247 1.327   

รวม 338.900 250    
ระหวา่งกลุม่ 15.889 3 5.296 4.078 .008** 
ภายในกลุม่ 320.836 247 1.299   

รวม 336.725 250    

 
ผลจากแบบสอบถามในดา้นความตอ้งการการผลิตภาพยนตร ์พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความตอ้งการผลิตภาพยนตรใ์นระดบัสงู  ( X  =  3.87) 

ไดแ้ก่ แนวโนม้การผลิตภาพยนตรใ์นประเทศไทยของนกัลงทุนไทยมีแนวโนม้สงูขึน้ ( X  = 3.75) 

และแนวโนม้การเขา้มาถ่ายท าในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศมีแนวโนม้สงูขึน้ ( X  = 
3.99) ตามล าดบั  ดงัตาราง 15 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตอ้งการผลิตภาพยนตร ์
 

ความตอ้งการผลิตภาพยนตร ์
X  S.D. ระดบั 

1. แนวโนม้การผลิตภาพยนตรใ์นประเทศไทยของนกัลงทนุไทยมี
แนวโนม้สงูขึน้ 

3.75 1.00 สงู 

2. แนวโนม้การเขา้มาถ่ายท าในประเทศไทยของนกัลงทนุ
ต่างประเทศมีแนวโนม้สงูขึน้ 

3.99 0.94 สงู 

รวม 3.87 0.87 สงู 

 
4.1.2.3 อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องและสนับสนุน 

ผลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในงานวิจัยระยะที่  2 จากการ
สอบถามเก่ียวกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและสนับสนุนการด าเนินงานของเมืองภาพยนตร ์คุณ
มนตร ีอยู่สมบรูณ ์กรรมการบรหิาร ฝ่ายปฎิบตัิการ บรษัิท เกียรเ์ฮด จ ากดั กลา่ววา่ “ประเทศไทยมี
อุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรห์ลายอุตสาหกรรม เรามีอุปกรณ์
เครื่องมือในการถ่ายท าภาพยนตรเ์ท่าเทียมต่างประเทศ หรืออาจเรียกว่าดีกว่าถ้าเทียบกันใน
ภมูิภาคเอเชีย เราอยู่ในระบบ TOP จากการไปดงูานที่สตดูิโอท่ีใหญ่ที่สดุของอินเดีย พบวา่อปุกรณ์
ของเราดีกว่า เช่นเดียวกันกับประเทศจีน สิงคโปร ์อินโดนีเซีย ฮ่องกง และญ่ีปุ่ น ที่แม้จะมี
เทคโนโลยีและอุปกรณท์ี่ใกลเ้คียงกับเราแต่ถา้วดัเรื่องความเช่ียวชาญในการใชอุ้ปกรณป์ระเทศ
ไทยถือวา่เป็นผูน้  ามากกวา่”  

สอดคล้องความเห็นของ คุณภควัต สุพรรณขันธ์ นายกสมาคมวิชาชีพ
ภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทัล ที่มองว่า “แรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรท์ี่ส  าคัญอีกประการคือ 
ภาคธุรกิจที่เขม้แข็ง เรามีสตูดิโอถ่ายภาพยนตรข์นาดใหญ่ที่รองรบัการท างานระดบัสากล ไดแ้ก่ 
สตูดิโอปารค์” เช่นเดียวกับ คุณธีระวัฒน์ รุจินธรรม  ช่างภาพและผู้ก ากับภาพ ที่กล่าวว่า  
“ดา้นเครื่องมือ อปุกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการถ่ายท าภาพยนตรมี์ความพรอ้ม 
เรามีบริษัทใหญ่ที่ เป็น Rental House ที่ลงทุนอุปกรณ์มาตรฐานในระดับเวิรล์คลาส เรามีหมด 
อปุกรณก์ลอ้ง ไฟ กรบิ รกิ เครน เรามีหมด เราไม่ไดมี้ปัญหาอะไร มีความพรอ้มมากดา้นความเป็น
สากลที่ผลกัดนัใหส้ินคา้และบรกิารไทยออกสูต่่างประเทศ” 

นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัมีธุรกิจที่เก่ียวขอ้งอีกมากมายที่สนบัสนนุ ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจโรงแรม รา้นอาหาร ที่มีมาตรฐานรองรบักองถ่ายท าต่างประเทศ ดงัค าใหส้มัภาษณข์อง 
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คุณภาคภูมิ พลานุวฒัน ์Producer ที่กล่าวว่า “เมืองไทยมีโรงแรมเยอะมาก เมืองไทยเป็นเมือง
ท่องเที่ยวอยู่แล้วอันนี ้ไม่ต้องห่วง และมีให้เลือกหลายหลากระดับ หลากหลายราคาด้วย” 
เช่นเดียวกับ คุณกิตติพัฒน ์จินะทอง ช่างภาพ และเจา้ของ บริษัท Blockshot จ ากัด ที่กล่าวว่า 
“ตลาดการให้บริการผลิตภาพยนตรข์องไทยและธุรกิจเก่ียวเนื่องมีหลากหลาย เช่น Post 
Production หรือ Computer Graphics เป็นตน้ ภาพยนตร ์Hollywood หลายเรื่องนิยมใชบ้ริการ
บรษัิท Post Production และ Computer Graphics ในเมืองไทย” 

ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจัยระยะที่  3 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเก่ียวกบัอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตรโ์ดยรวมใน

ระดบัสงูมาก  ( X  =  4.22) ไดแ้ก่ การบรกิารในการถ่ายท า (Production) มีมาตรฐานที่ดี ( X  = 

4.30) การจดัการดา้นอาหารและเครื่องดื่มมีมาตรฐานที่ดี ( X  = 4.30) การบริการก่อนการถ่าย

ท า (Pre-Production) มีมาตรฐานที่ดี ( X  = 4.25) การจดัการดา้นที่พกัเช่นโรงแรมมีมาตรฐานที่

ดี ( X  = 4.25) การบริการหลังการถ่ายท า (Post-Production) มีมาตรฐานที่ดี ( X  = 4.24) 

อปุกรณแ์ละโรงถ่ายมีมาตรฐานที่ดี  ( X  =  4.20) การจัดการดา้นสาธารณูปโภคเช่นการไฟฟ้า

การประปาการเดินทางอินเตอรเ์น็ตมีมาตรฐานที่ดี ( X  = 4.13) กิจกรรมสันทนาการเช่น

ห้างสรรพสินค้าผับบารส์ามารถรองรับบุคลากรในระหว่างพักการถ่ายท าได้ ( X  = 4.10) 
ตามล าดบั ดงัตาราง 16 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนนุในการ
เป็นเมืองภาพยนตร ์
 

ปัจจยัอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและสนบัสนนุ 
ในการเป็นเมืองภาพยนตร ์ X  S.D. ระดบั 

1. อปุกรณแ์ละโรงถา่ยมีมาตรฐานที่ด ี 4.20 0.79 สงู 
2. การบรกิารก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) มีมาตรฐานท่ี
ดี 

4.25 0.80 สงูมาก 

3. การบรกิารในการถ่ายท า (Production) มีมาตรฐานที่ด ี 4.30 0.75 สงูมาก 
4. การบรกิารหลงัการถา่ยท า (Post-Production) มีมาตรฐาน
ที่ดี 

4.24 0.79 สงูมาก 

5. การจดัการดา้นที่พกัเช่นโรงแรมมีมาตรฐานที่ดี 4.25 0.86 สงูมาก 
6. การจดัการดา้นอาหารและเครื่องดื่มมีมาตรฐานที่ดี 4.30 0.80 สงูมาก 
7. การจดัการดา้นสาธารณปูโภคเช่นการไฟฟ้าการประปาการ
เดินทางอินเตอรเ์น็ตมีมาตรฐานที่ด ี

4.13 0.93 สงู 

8. กิจกรรมสนัทนาการเช่นหา้งสรรพสนิคา้ผบับารส์ามารถ
รองรบับคุลากรในระหวา่งพกัการถ่ายท าได ้

4.10 0.99 สงู 

รวม 4.22 0.69 สงูมาก 

 
4.1.2.4  กลยุทธอ์งคก์ร โครงสร้าง และการแข่งขัน 

1) การสนับสนุนจากภาครัฐ 
ผลที่ไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละสนทนากลุม่ในงานวิจยัระยะที่ 2 พบวา่ 

ปัจจบุนัภาครฐัเห็นความส าคญัในการใชอ้ตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวิดิทศัน์
ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ดงัเห็นไดจ้ากสญัญาณใหม่ที่ปรากฏขึน้จากนโยบายของรฐับาลทัง้ใน
อดีตและปัจจุบัน ได้แก่ การส่งเสริมนโยบายอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ การส่งเสริมนโยบาย
เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ การส่งเสริมการปรบัปรุงนโยบายคลงั/ภาษี เพื่อส่งเสริมนักลงทุนในสาขา
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์การส่งเสริมปรบัมาตรฐานภาพยนตรล์ะคร ฯลฯ ใหท้ดัเทียมต่างประเทศ 
การส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย และการ
ผลกัดนัเพื่อเผยแพรผ่ลิตภณัฑด์า้นวฒันธรรมต่างๆ   
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จากการสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนจากภาครัฐต่อการจัดตั้งเมืองภาพยนตร์  
คณุอบุลวรรณ สจุรติกลุ ผูอ้  านวยการกองกิจการภาพยนตร ์กรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า “ปัจจบุนั
ภาครฐัมีทิศทางในการพัฒนาและการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรอ์ย่างต่อเนื่องและเป็นธูป
ธรรมมากขึน้ ประกอบดว้ยการส่งเสรมิการผลิตเนือ้หาและ สนบัสนนุทนุผลิตผลงาน การส่งเสริม
การชมและบริโภคภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน ์ส่งเสริมการท าขอ้ตกลงการร่วมลงทุนดา้นภาพยนตร์
และวีดิทศัน ์การส่งเสรมิการเขา้มาถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย (Cash Rebate) 
และการบรูณาการการท างานของทกุภาคสว่น”  

เช่นเดียวกับ มล.สิทธิไชย ไชยันต์ อดีตผู้อ  านวยการส านักกิจการ
ภาพยนตร ์กรมประชาสัมพันธ์ และ คุณนวลวรรณ ดาระสวัสดิ์ ผู้อ  านวยการกลุ่มเลขานุการ
คณะกรรมการภาพยนตรแ์ละวิดีทศันแ์หง่ชาติ ส  านกัปลดักระทรวงวฒันธรรม ที่แสดงความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกนัว่า ปัจจุบนัภาครฐัตระหนักถึงความส าคญัของอตุสาหกรรมภาพยนตรม์ากขึน้ 
และพยายามหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนีท้ั้งดา้นการออกมาตรการทางภาษี การลด
ขัน้ตอนการท างานที่ยุ่งยาก และการรบัฟังปัญหาของภาคธุรกิจ  

สอดคลอ้งกับ คุณวีระศักดิ์ โคสุระ อดีตรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาที่มองว่า “ทางภาครฐัพยายามส่งเสริมใหก้ารถ่ายท าภาพยนตรเ์ป็นไปไดอ้ย่าง
ราบรื่น ควบคมุง่าย และเกิดเป็นผลประโยชนท์ี่ทุกฝ่ายไดร้บัอย่างเท่าเทียมกนั” รวมถึงสนบัสนุน
และเรียกรอ้ง Film Visa เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้องถ่ายท าภาพยนตร ์เพราะไม่ใช่เพียงแค่รฐั
จะได ้แต่ประชาชนในพืน้ที่ เจา้ของกิจการก็จะมีรายไดเ้ขา้ถึงทั้งในระยะสัน้และระยะยาวดว้ย 
เช่นเดียวกบัที่คณุนเรศ สราภสัสร บริษัท เกียรเ์ฮด จ ากดั กล่าวว่า “ทัง้ภาครฐั และภาคธุรกิจตอ้ง
เขา้ใจกนัซึ่งกนัและกนั ตอ้งสามคัคี และรวมตวักนัใหไ้ดก้่อน รวมทัง้ตอ้งมีมาตรฐานในการท างาน 
และคิดถึงประโชนข์องสว่นรว่มมากกวา่สว่นตน”  

อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจยงัคงมองว่าอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยยงัขาด
การสนันสนุนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ดังค าใหส้มัภาษณ์ของ คุณธีระวฒัน ์รุจินธรรม ช่างภาพ
และผูก้  ากับ ที่แสดงความคิดเห็นว่า “ประเทศไทยยงัขาดการสนันสนุนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 
ยกตวัอย่างง่าย ๆ อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยกบัอตุสาหกรรมภาพยนตรเ์กาหลี เริ่มก่อรา่งสรา้ง
ตัวมาเม่ือประมาณ 30 ปีที่แล้วพรอ้มๆ สมัยนั้นคุณภาพของภาพยนตรเ์กาหลีก็พอ ๆ กับ
ภาพยนตรไ์ทย แต่ดว้ยการสนับสนุนที่จริงจังในระดับนโยบายท าให้เกาหลีเขาพัฒนาไปไกล 
ขณะที่ประเทศไทยขาดความต่อเนื่องในเรื่องของนโยบาย ปีนีเ้ป็นแบบนี ้อีกปีเป็นอีกแบบหนึ่ง 
ในขณะที่เกาหลีเขาท าอย่างจรงิจงัและเป็นระบบ รวมถึงช่วยเหลือระบบตลาดของเขาดว้ย เม่ือ 30 
ปีที่แลว้เกาหลีเขามีความพยายามที่จะสรา้งอตุสาหกรรมภาพยนตรข์องประเทศขึน้มา เขามีระบบ
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โควตาที่รบัประกันเวลาฉายหนังของเกาหลีเองเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของภาพยนตรเ์ขาใน
ช่วงแรก แลว้เขาก็ค่อยคลายออกเม่ืออุตสาหกรรมสามารถยืนไดบ้นขาตัวเอง เกาหลีมีการสรา้ง
เทศกาลภาพยนตรข์ึน้มา มีการสรา้งสถาบนัภาพยนตร ์มีการเรียนการสอนภาพยนตรใ์นระดบัสงู 
มีการส่งเสริมเรื่องทรพัยากรมนุษยอ์ย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบนันี ้มันก็เห็นผลแลว้ในเกาหลี มีแต่ของ
ไทยเราไม่ไดท้  าอย่างเกาหลี มนัไม่ไดมี้ความต่อเนื่อง รวมถึงว่าเราไม่ไดล้งไปลือ้รากของระบบ เรา
ปล่อยใหภ้าคธุรกิจต่อสู ้และเอาตวัรอดกนัเองในระบบธุรกิจที่แข่งขนัรุนแรงกบัระบบ Hollywood 
ของอเมริกา ซึ่งเราไม่มีทางสู้เขาได้” เช่นเดียวกับ คุณฤทธิกร มะโนน้อม ช่างภาพยนตร์
ต่างประเทศ ที่กล่าวว่า “ภาครฐัควรทบทวนเรื่องการอนุญาตถ่ายท าภาพยนตรใ์หม่ ลดขอ้จ ากัด
บางอย่างที่ เป็นอุปสรรคในการท างานของกองถ่ายภาพยนตร ์และลดความเคร่งครัดเรื่อง
วฒันธรรมลงบา้ง เพื่อความเป็นสากล รวมถึงช่วยจดัการเรื่องระบบผูมี้อิทธิพลทอ้งถิ่น ขา้ราชการ
ท่ีเรียกรบัค่าใชจ้่ายดว้ย” เช่นเดียวกบั คณุธ ารงคฤ์ทธ์ิ ประมยัพิมพ ์ช่างกริป (Key Grip) ที่แสดง
ความคิดเห็นว่า “การสนบัสนนุจากรฐับาลทกุวนันีก้็โอเคนะ เพียงแต่มีบางเรื่องที่ภาครฐัเครง่ครดั
มากเกินไป เช่น การเซ็นเซอร ์(Sensor) การดื่มสรุาและเรื่องยาเสพติดทัง้ที่มนัเป็นความจริงของ
ประเทศไทย” และ คุณนัตพงศ์   ตีเงิน บริษัท วี.เอส.เซอรว์ิส จ ากัด ที่เห็นว่า “ภาครฐัควรลด
ขัน้ตอนที่ยุ่งยาก และเอือ้ใหก้ารท างานของเอกชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็” 

ขณะที่ คณุปิยะ เปสตนัยี ผูป้ระสานงานกองถ่ายภาพยนตรต์่างประเทศ 
ใหค้วามเห็นว่า “ขอ้เสียในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ทยคือระบบผูมี้อิทธิพล ขา้ราชการ และชาวบา้น
เองที่ชอบเรียกรอ้งผลประโยชนจ์ากการถ่ายท า ซึ่งถา้ไม่ไดต้ามที่ตนตอ้งการก็จะรอ้งเรียน หรือท า
ทุกวิถีทางเพื่อขดัขวางการท างานของกองถ่ายภาพยนตร”์ เช่นเดียวกบั คุณภาคภูมิ พลานุวฒัน ์
Producer ที่มองว่า “ระบบราชการบา้นเรายังมีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ยังมีการยัดใตโ้ต๊ะอยู่วลี
ที่ว่า “ท าได้ถ้ามีเงิน” ยังคงเป็นปัญหาของเมืองไทย ซึ่งตรงนี ้ต้องแก้ทั้งระบบราชการและ
ผูป้ระกอบการ”  

ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจยัระยะที่  
3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นแหล่งทนุและตน้ทนุในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง ( X  = 2.90) ไดแ้ก่ ภาครฐัมีแหล่งทุนสนับสนุนอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย ( X  = 2.60) 

ภาคเอกชนมีแหล่งทนุสนบัสนนุอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย ( X  = 3.01) ภาครฐัมีมาตรการการ

ช่วยเหลือดา้นแหล่งเงินทนุ ( X  = 2.49) ภาครฐัมีนโยบายส่งเสริมการลงทนุที่เก่ียวขอ้ง เช่น การ

ยกเวน้ภาษี ( X  = 2.67) หน่วยงานภาครฐัให้ความสะดวกในการขอใชส้ถานที่ในการถ่ายท า

ภาพยนตร ์( X  = 2.89) ค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสูงกว่า
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ประเทศคู่แข่ง  ( X  = 2.99) ค่าใชจ้่ายดา้นสถานที่ถ่ายท าในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสงู

กวา่ประเทศคูแ่ข่ง ( X  = 3.24) คา่ใชจ้่ายดา้นอปุกรณใ์นการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสงูกวา่

ประเทศคู่แข่ง ( X  = 3.11) ค่าใชจ้่ายหลงัการถ่ายท า (post-production) ในการถ่ายภาพยนตร์

ในประเทศไทยสงูกว่าประเทศคู่แข่ง ( X  = 3.05)  ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งในการถ่ายภาพยนตรใ์น

ประเทศไทย เช่น คา่ที่พกั คา่รถ สงูกวา่ประเทศคูแ่ข่ง ( X  = 2.93)  ตามล าดบั ดงัตาราง 17 
 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแหลง่ทนุและตน้ทนุ 
 

ดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุ 
X  S.D. ระดบั 

1. ภาครฐัมีแหล่งทนุสนบัสนนุอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 2.60 1.20 ต ่า 
2. ภาคเอกชนมีแหลง่ทนุสนบัสนนุอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 3.01 1.16 ปานกลาง 
3. ภาครฐัมีมาตรการการช่วยเหลือดา้นแหลง่เงินทนุ 2.49 1.16 ต ่า 
4. ภาครฐัมีนโยบายส่งเสรมิการลงทนุที่เก่ียวขอ้ง เช่น การยกเวน้ภาษี 2.67 1.17 ปานกลาง 
5. หน่วยงานภาครฐัใหค้วามสะดวกในการขอใชส้ถานที่ในการถ่ายท า
ภาพยนตร ์

2.89 1.16 ปานกลาง 

6. คา่ใชจ้่ายดา้นบคุลากรในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสงูกวา่
ประเทศคูแ่ข่ง 

2.99 1.01 ปานกลาง 

7. คา่ใชจ้่ายดา้นสถานที่ถ่ายท าในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสงู
กวา่ประเทศคูแ่ข่ง 

3.24 1.03 ปานกลาง 

8. คา่ใชจ้่ายดา้นอปุกรณใ์นการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสงูกวา่
ประเทศคูแ่ข่ง 

3.11 0.94 ปานกลาง 

9. คา่ใชจ้่ายหลงัการถ่ายท า (post-production) ในการถ่ายภาพยนตรใ์น
ประเทศไทยสงูกวา่ประเทศคูแ่ข่ง 

3.05 0.89 ปานกลาง 

10. คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทย เช่น ค่าที่
พกั คา่รถ สงูกว่าประเทศคูแ่ข่ง 

2.93 1.01 ปานกลาง 

รวม 2.90 0.83 ปานกลาง 

 
เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อเงินทุนและการสนับสนุนจ าแนกตาม

ต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกนัมีความเห็นเก่ียวกบั ภาครฐัสนบัสนุนดา้นเงินทุน  
ภาคเอกชนสนบัสนนุดา้นเงินทนุ ภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือ แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทาง
สถิติ (Sig.= 0.006, 0.040 และ 0.008 ตามล าดบั) โดยมีความแตกตา่งดงันี ้
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1. กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.24) ส่วนการผลิตภาพยนตร ์( X  = 
2.54) และกลุ่มเจ้าหน้าที่ประสานงาน ( X  = 2.89) มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับภาครัฐ
สนบัสนนุดา้นเงินทนุต ่ากวา่กลุม่อื่นๆ ( X  = 3.32) มีคา่เฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็น  

2. กลุ่มเจ้าของธุรกิจ ( X  = 2.64) มีค่าเฉลี่ยความเห็นเก่ียวกับ
ภาครฐัสนับสนุนดา้นเงินทุนต ่ากว่ากลุ่มเจา้หน้าที่ส่วนการผลิตภาพยนตร ์( X  = 3.01) กลุ่ม
เจา้หนา้ที่ประสานงาน ( X  = 3.28) และกลุม่อื่นๆ ( X  = 3.50) 

3 .กลุ่มเจา้หนา้ที่ส่วนการผลิตภาพยนตร ์( X  = 3.01) มีค่าเฉลี่ย
ความเห็นเก่ียวกบัภาคเอกชนสนบัสนนุดา้นเงินทนุต ่ากวา่กลุม่อื่นๆ ( X  = 3.50) 

4. กลุ่มเจ้าของธุรกิจ ( X  = 2.06) มีค่าเฉลี่ยความเห็นเก่ียวกับ
ภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือต ่ากว่ากลุ่มเจา้หน้าที่ส่วนการผลิตภาพยนตร ์( X  = 2.46) กลุ่ม
เจา้หนา้ที่ประสานงาน ( X  = 2.89) และกลุม่อื่นๆ ( X  = 3.05)  

5. กลุ่มเจา้หนา้ที่ส่วนการผลิตภาพยนตร ์( X  = 2.46) มีค่าเฉลี่ย
ความเห็นเก่ียวกบัภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือต ่ากวา่กลุม่อื่นๆ ( X  = 3.05)  
 
ตาราง 18 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอ่เงินทนุและการสนบัสนนุจ าแนกตามต าแหนง่งาน 
 

ปัจจยัทรพัยากรดา้นความรู ้
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ภาครฐัสนบัสนนุดา้น
เงินทนุ 

ระหวา่งกลุม่ 17.714 3 5.905 4.254 .006** 
ภายในกลุม่รวม 342.836 247 1.388   

 360.550 250    

ภาคเอกชนสนบัสนนุดา้น
เงินทนุ 

ระหวา่งกลุม่ 11.159 3 3.720 2.803 .040** 
ภายในกลุม่รวม 327.742 247 1.327   
 338.900 250    

ภาครฐัมีมาตรการ
ช่วยเหลือ 

ระหวา่งกลุม่ 15.889 3 5.296 4.078 .008** 
ภายในกลุม่รวม 320.836 247 1.299   

 336.725 250    
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2) ความคิดเหน็ต่อรูปแบบเมืองภาพยนตรท์ีเ่หมาะสมกับประเทศไทย 
ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจัยระยะที่  3 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเมืองภาพยนตรค์วรมีรูปแบบครบวงจรจ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
49.8 ต่อมาคิดว่าควรเป็นสิ่งที่ไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐัจ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.3 
คิดว่าควรแสดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทย 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.0 และสดุทา้ยคิดว่าควร
เป็นเมืองที่ทนัสมยัจ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.0 ตามล าดบั ดงัตาราง 19 

 
ตาราง 19 แสดงจ านวน และคา่รอ้ยละค าตอบของกลุม่ตวัอย่างเก่ียวกบัรูปแบบของเมือง
ภาพยนตรค์วรมีลกัษณะอยา่งไร 
 

รูปแบบ จ านวน รอ้ยละ 
ไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐั 91 36.3 
ครบวงจร 125 49.8 
ทนัสมยั 10 4.0 
แสดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทย 25 10.0 

รวม 251 100.0 

 
เม่ือพิจารณารูปแบบเมืองภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกบัประเทศไทย โดยแบ่งเป็น

ประเด็นออกเป็น 4 ดา้น ดงันี ้  
2.1 ด้านศักยภาพและความพร้อม 
ผลที่ไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละสนทนากลุม่ในงานวิจยัระยะที่ 2 สรุปประเด็น 

ไดด้งันี ้
จากการสอบถามเกี่ยวกับความศักยภาพของประเทศไทยในการจัดตั้งเมือง

ภาพยนตร์ คุณอนันต ์หอมสกุล  ต าแหน่ง Managing Director Riggy กล่าวว่า “ประเทศไทยมี
ศกัยภาพเพียงพอในการจดัตัง้เมืองภาพยนตร ์เพราะคนไทยพรอ้มทุกดา้น เช่นเดียวกบั คุณเอก 
เอี่ยมช่ืน ต าแหน่ง Art Director ที่กล่าวว่า “ประเทศไทยมีความพรอ้มในด้านสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร ์ซึ่งมีความหลากหลายและมีความโดดเด่นเหนือประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีความพรอ้มในด้านสาธารณูปโภคต่ างๆ และบุคลากรในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร ์รวมทัง้คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ที่ถกูกวา่ประเทศอื่น ๆ” และ คณุชาติชาย ไชยยนต ์ต าแหน่ง Art 
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Director  ที่แสดงความเห็นว่า “แนวคิดการสรา้งเมืองภาพยนตรน์ัน้เป็นไปได ้เพราะ ชาวต่างชาติ
มีความมั่นใจในศกัยภาพของบุคลากรของไทย และอปุกรณใ์นการถ่ายท าภาพยนตรข์องไทยที่มี
ความทนัสมยั ครบถว้น พรอ้มรองรบักองถ่ายภาพยนตรจ์ากตา่งประเทศได”้ 

ขณะที่ คุณเบียร ์ปริญญา วิทยากรประจ าอทุยานประวตัิศาสตรส์โุขทยั 
ผูท้  าหนา้ที่คมุการถ่ายท าภาพยนตร ์กลา่วว่า “การสรา้งเมืองภาพยนตรมี์ทัง้ขอ้ดี และขอ้เสีย ขอ้ดี
คือเราสามารถจ าลองสิ่งปลกูสรา้งส าหรบัถ่ายท าภาพยนตรไ์ด ้โดยไม่ไปกระทบสถานที่จรงิ ขอ้เสีย
คืออาจไม่สมจรงิ และไม่เกิดการกระจายรายไดสู้ท่อ้งถิ่น” เช่นเดียวกบั คณุวรรณสิร ิโมรากลุ อดีต
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ที่กล่าวว่า “ชาวต่างประเทศไม่ไดต้อ้งการถ่ายท าใน Studio อย่างเดียว 
สว่นใหญ่เขามาถ่ายท าเมืองไทยเพราะทรพัยากรธรรมชาติของจงัหวดัต่างๆ  เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต 
กาญจนบรุี และอยากมาเมืองไทยเพื่อพกัผ่อน รวมถึงบางครัง้ก็ไม่ไดถ้่ายท าประเทศไทยในความ
เป็นประเทศไทย เพียงแต่ใชส้ถานที่ในประเทศไทยจ าลองเป็นประเทศอื่น จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีเมือง
ภาพยนตร”์ 

 
2.2) รูปแบบและขนาดของเมืองภาพยนตร ์
ผลที่ไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละสนทนากลุม่ในงานวิจยัระยะที่ 2 สรุปประเด็น

ไดด้งันี ้
จากการสอบถามเก่ียวกับขนาดเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยและ

รูปแบบการด าเนินงาน คณุในกรม กิจจวฒันะ ช่างเสียงอิสระ กล่าวว่า “ขนาดเมืองภาพยนตรท์ี่
เหมาะสมกบัประเทศไทยในระยะแรกควรเป็นเลก็ถึงกลาง เพราะมีความหลากหลายในการถ่ายท า
ภาพยนต ์ไม่ควรเล็กจนเกินไป แต่ตอ้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครนั เพื่อเป็นการต่อยอดใน
การพฒันาไปสูข่นาดที่ใหญ่ขึน้ในอนาคต” เช่นเดียวกบัคณุนเรศ สราภสัสร บรษัิท เกียรเ์ฮด จ ากดั 
ที่กล่าวว่า “ควรเริ่มจากเล็ก เพราะเป็นช่วงเริ่มตน้ ซึ่งยงัรบัประกนัไม่ไดว้่าจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่” ส่วนเรื่องรูปแบบ คุณนเรศ สราภสัสร บริษัท เกียรเ์ฮด จ ากัด กล่าวว่า “ควรเริ่มจากการ
เอาบุคลากรมาแผนกละ 10 คน แต่ละแผนก แต่ละสายงานค่อย ๆ โต แล้วค่อยขยับเป็น
ระดบักลาง” 

ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจยัระยะที่  
3 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นขนาดของเมืองภาพยนตรใ์นระดบัสงู  ( X  
=  3.72) ไดแ้ก่ เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดใหญ่ ( X  = 3.71) เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดกลาง (
X  = 4.03) เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดใหญ่ ( X  = 3.51) ตามล าดบั  ดงัตาราง 20 
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเห็นต่อขนาดเมืองภาพยนตร ์
 

ความเห็นตอ่ขนาดเมืองภาพยนตร ์
X  S.D. ระดบั 

1. เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดใหญ่ 3.71 1.03 สงู 
2. เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดกลาง 4.03 0.84 สงู 
3. เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดเลก็ 3.51 1.03 สงู 

รวม 3.75 0.76 สงู 

 
เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อขนาดเมืองภาพยนตร ์จ าแนกตาม

ต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกนัมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นดา้นเมืองภาพยนตรค์วรมี
ขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.008) ดงัตาราง 21 โดยกลุม่เจา้ของ
ธุรกิจ ( X  = 3.15) มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต ่ากว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนการผลิตภาพยนตร์ 
( X  = 3.78) กลุม่เจา้หนา้ที่ประสานงาน ( X  = 3.83) และกลุม่อื่นๆ ( X  = 3.90)  

 
ตาราง 21 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอ่ขนาดเมืองภาพยนตร ์จ าแนกตามต าแหนง่งาน 
 

ขนาดของเมืองภาพยนตร ์
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ควรมีขนาดใหญ่ 
 

ระหวา่งกลุม่ 12.331 3 4.110 4.013 .008** 
ภายในกลุม่ 253.016 247 1.024   

รวม 265.347 250    

 
เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อขนาดเมืองภาพยนตร ์จ าแนกตาม

ประเภทองคก์ร พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกนัมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นดา้นเมืองภาพยนตรค์วรมี
ขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.008) ดังตาราง 22 โดยประเภท
องค์กรเอกชน ( X  = 3.34) มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต ่ากว่าประเภทอาชีพรบัจ้างอิสระ( X  = 
3.46)  
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ตาราง 22 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอ่ขนาดเมืองภาพยนตร ์จ าแนกตามประเภทองคก์ร 
 

ขนาดของเมืองภาพยนตร ์
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ควรมีขนาดใหญ่ 
 

ระหวา่งกลุม่ 13.567 2 6.783 6.682 .001** 
ภายในกลุม่ 251.780 248 1.015   

รวม 265.347 250    

 
2.3) ด้านทีตั่ง้ 

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในงานวิจัยระยะที่  2 สรุป
ประเด็นไดด้งันี ้

จากการสอบถามเก่ียวกับสถานที่ตัง้ของเมืองภาพยนตร ์ คุณนเรศ 
สราภสัสร บรษัิท เกียรเ์ฮด จ ากดั กลา่ววา่ “ถา้พดูถึงความสวยงาม จงัหวดัเชียงใหม่สามารถจดัตัง้
เป็นเมืองภาพยนตรไ์ดเ้พราะมีภเูขา ทศันียภาพที่สวยงาม แต่ถา้เอาความสะดวกน่าจะเป็นจงัหวดั
ที่ใกล ้ๆ กรุงเทพ  เช่น ปทุมธานี สมุทรปราการ เป็นตน้” เช่นเดียวกับ คุณภาคภูมิ พลานุวัฒน ์
Producer ที่มองว่า “ควรจะเป็นสถานที่ที่การเดินทางสะดวก เช่น มีท่าเรือ มีสนามบิน เพราะสว่น
อื่น ๆ เราสามารถสรา้ง หรอืจ าลองได”้ 

ขณะที่ คุณณัฐพงค ์นกขุนทอง รองผู้จัดการ บริษัท Saimlite และ 
Camera Corner จ ากดั แสดงความคิดเห็นวา่ “ทะเล ภเูขาคือจดุขาย ทางเหนือทางนครราชสีมาก็
น่าสนใจ ทัง้นีร้วมถึง จงัหวดัเชียงใหม่ และนครศรีธรรมราชดว้ยเพราะอากาศดี และมีท่าอากาศ
ยานนานานชาติ” เช่นเดียวกบั คณุฐนิสสพงศ ์ศศินมานพ กรรมการบรหิาร บรษัิท เกียรเ์ฮด จ ากดั 
ที่มองว่า “ถา้ไม่ใช่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ เพราะมีทะเลที่สวยงามก็ตอ้งเป็นภาคเหนืออย่างจังหวัด
เชียงใหม่ เพราะเชียงใหม่เป็นอะไรก็สะดวกสดุ สนามบินก็สะดวก ยงัมีทัง้ความเป็นเมือง ป่าเขา 
และศิลปวฒันธรรมที่สวยงาม อีกหน่อยถา้เกิดเขาท ารถฟ้าไฟความเรว็สงูส  าเรจ็ มนัก็ยิ่งเดินทางได้
เรว็ขึน้ สะดวกขึน้”  

ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจัย
ระยะที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเมืองภาพยนตรค์วรตั้งอยู่ในต่างจังหวัดจ านวน 170 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 67.7 และคิดว่ากรุงเทพควรเป็นที่ตัง้เมืองภาพนตรจ์ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
32.3 ตามล าดบั ดงัตาราง 23 
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ตาราง 23 แสดงจ านวน และคา่รอ้ยละค าตอบของกลุม่ตวัอย่างเก่ียวกบัสถานที่ซึง่ควรเป็นเมือง
ภาพยนตร ์

 

สถานที่ จ านวน รอ้ยละ 
กรุงเทพ 81 32.3 
ต่างจงัหวดั 170 67.7 

รวม 251 100.0 
 

2.4) ด้านสาธารณูปโภค 
ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในงานวิจัยระยะที่  2 สรุป

ประเด็นไดด้งันี ้
จากการสอบถามเก่ียวกับสาธารณูปโภคที่รองรบัเมืองภาพยนตร์ 

คณุธีระวฒัน ์รุจินธรรม ช่างภาพและผูก้  ากบัภาพ กลา่วว่า “เมืองภาพยนตรต์อ้งท าเป็น One Stop 
Service ให้ได ้ตอ้งครอบคลุม และแก้ไขปัญหาไดใ้นจุดเดียว เช่น เรื่องการขออนุญาตถ่ายท า 
นอกจากนีย้งัตอ้งมีเรื่องของโครงการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน เช่น  ระบบการขนส่งอปุกรณ ์และ
การขนส่งทีมงาน” นอกจากนีก้็ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ดว้ย เช่น รา้นคา้ 
รา้นอาหาร ที่พกั ดงัค าใหส้มัภาษณข์องคณุชิดชนก ปลดริป ูผูจ้ดัการแผนกยานพาหนะกองถ่าย 
(Transport Manager) ที่กลา่วว่า “ถา้หากมีการจดัตัง้เมืองภาพยนตรใ์นไทยก็ควรมีโรงแรมในนัน้
เลย กองถ่ายก็จะลดค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เดินไปกินอยู่หลบันอนในนัน้เสร็จ รวมถึงอาจจะมี
บรกิารอาหารเครื่องดื่มที่อยู่ในนัน้เลยก็จะสะดวกขึน้” 

เช่นเดียวกบั คณุประดิษฐ์ โปซิว ผูต้รวจราชการกระทรวงวฒันธรรม 
อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่กล่าวว่า เมืองภาพยนตรค์วรมีทุก
อย่างใหค้รบวงวร ทัง้สถานที่ถ่ายท า Studio Production และ Post Production ที่พกั รา้นอาหาร  
ตลอดจนศนูยป์ระสานงานราชการเพ่ือความสะดวกของการท างาน” 

ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจัย

ระยะที่ 3 พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเก่ียวกบัปัจจยัโครงสรา้งพืน้ฐานโดยรวมในระดบัสงู  ( X  
=  4.06) ไดแ้ก่ เมืองภาพยนตรค์วรมีจดุเด่นดา้นสาธารณปูโภคและการคมนาคมที่สะดวก ( X  = 
4.40) เมืองภาพยนตรค์วรมีจุดเด่นดา้นสถานที่ถ่ายท าทางกายภาพ ( X  = 4.33) ประเทศไทยมี

ความพรอ้มดา้นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเช่นโรงแรมรถตูเ้หมาะแก่การเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  4.30) 
ประเทศไทยมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะแก่การเป็นเมืองภาพยนตร์ 
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( X  =  4.25) ประเทศไทยมีความพรอ้มดา้นบุคลากรเหมาะแก่การเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  

4.20) การเปิดรบัวัฒนธรรมอื่นของสังคมไทยเหมาะกับการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  4.07) 
เมืองภาพยนตรค์วรแสดงออกถึงอัตลกัษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจน ( X  = 3.86)  มาตรการ 
การส่งเสริมจากภาครฐัของประเทศไทยเหมาะสมกับการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  = 3.84) 

ประเทศไทยไดร้บัการสนบัสนุนจากภาคเอกชนใหเ้ป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  3.73) ประเทศไทย

ไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐัใหเ้ป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  3.38) การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเหมาะกับการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  3.67)  เสถียรภาพทางการเมืองของ

ประเทศไทยเหมาะกบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  3.37) ตามล าดบั ดงัตาราง 24 
 

ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเห็นต่อปัจจยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 

ปัจจัยด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
X  S.D. ระดบั 

1. เมืองภาพยนตรค์วรมีจดุเด่นดา้นสถานที่ถ่ายท าทาง
กายภาพ 

4.33 0.88 ต ่า 

2. เมืองภาพยนตรค์วรมีจดุเด่นดา้นสาธารณปูโภคและ
การคมนาคมที่สะดวก 

4.40 0.79 ปานกลาง 

3. เมืองภาพยนตรค์วรแสดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็น
ไทยอย่างชดัเจน 

3.86 1.11 ต ่า 

4. มาตรการการสง่เสรมิจากภาครฐัของประเทศไทย
เหมาะสมกบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์

3.84 1.31 ปานกลาง 

5. ประเทศไทยไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐัใหเ้ป็นเมือง
ภาพยนตร ์

3.38 1.43 ปานกลาง 

6. ประเทศไทยไดร้บัการสนบัสนนุจากภาคเอกชนใหเ้ป็น
เมืองภาพยนตร ์

3.73 1.21 ปานกลาง 

7. ประเทศไทยมีความพรอ้มดา้นบคุลากรเหมาะแก่การ
เป็นเมืองภาพยนตร ์

4.20 0.91 ปานกลาง 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
X  S.D. ระดบั 

8. ประเทศไทยมีความพรอ้มดา้นอปุกรณแ์ละเครื่องมือ
เหมาะแก่การเป็นเมืองภาพยนตร ์

4.25 .85 ปานกลาง 

9. ประเทศไทยมีความพรอ้มดา้นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเช่น
โรงแรมรถตูเ้หมาะแกก่ารเป็นเมืองภาพยนตร ์

4.30 .85 ปานกลาง 

10. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยเหมาะกบั
การเป็นเมืองภาพยนตร ์

3.37 1.37 ปานกลาง 

11. การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเหมาะ
กบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์

3.67 1.18 สงู 

12. การเปิดรบัวฒันธรรมอื่นของสงัคมไทยเหมาะกบัการ
เป็นเมืองภาพยนตร ์

4.07 0.97 สงูมาก 

รวม 3.94 0.73 สงู 

 
4.2 อัตลักษณแ์ละองคป์ระกอบทางวัฒนธรรมทีเ่ช่ือมโยงกับการจัดตัง้เมือง

ภาพยนตร ์

หัวข้อนีเ้ป็นข้อสรุปที่ได้จากงานวิจัยระยะที่ 2 ร่างรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องไทยที่
สอดแทรกอัตลักษณ์ไทยและองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ที่ เก็บข้อมูลจากผู้บริหารและ
ผูป้ระกอบการไทยที่ด  าเนินธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทยดว้ยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) จ านวน 20 คน และสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 40 คน 
(รายละเอียดดงัภาคผนวก) นอกจากนี ้ขอ้สรุปที่ไดจ้ากงานวิจยัระยะที่  3 ส ารวจความคิดเห็นต่อ
เมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย (รายละเอียดดงัภาคผนวก) ซึ่งเป็นผลมาจากการสมัภาษณแ์ละ
สนทนากลุ่มในระยะที่ 2 น ามาสรา้งขอ้ค าถามเก่ียวกับรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย 
หลงัจากนัน้น าไปสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้รหิารและผูป้ระกอบการไทยที่ด  าเนินธุรกิจการถ่าย
ท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย จ านวน 240 คน  

วฒันธรรมไทยเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดลงไปในสินคา้และบรกิารเพื่อสรา้งคณุค่าใหแ้ก่
ผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ได ้ดงั คณุวีระศกัดิ ์โคสรุะ อดีตรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้
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กล่าวว่า “วัฒนธรรมไทยยังขายได้อยู่  ชาวต่างชาติยังสนใจเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย 
ศิลปวฒันธรรมไทย หรือชมุชนทอ้งถิ่นของไทย หลาย ๆแห่งไม่ไดมี้จดุขายที่วิวเพียงอย่างเดียว แต่
บางที่อาจจะขายของเก่า หรือวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมายาวนานของชุมชนนั้น ๆ หรือ
อาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ เพิ่งถูกสรา้งขึน้มาช่วงหลังๆ ก็ได้” เมืองภาพยนตรก์็เช่นกันสามารถ
ถ่ายทอดความเป็นวฒันธรรมไทยได ้ซึ่งจะท าใหเ้มืองภาพยนตรท์ี่สรา้งขึน้มีเอกลกัษณแ์ละดึงดดู
นักท่องเที่ยวได ้การสรา้งเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยจึงวิเคราะหใ์นเรื่ องของวฒันธรรม ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้สรุปจากงานวิจยัระยะที่ 2 และ 3 เก่ียวกบัอตัลกัษณท์างวฒันธรรมไทย
ในภาพยนตร ์และ 2) องค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ เช่ือมโยงกับการจัดตั้งเมืองภาพยนตร ์
รายละเอียดแสดงดงัตอ่ไปนี ้
 

4.2.1 ข้อสรุปจากงานวิจยัระยะที ่2 และ 3 เกี่ยวกับอัตลักษณท์างวัฒนธรรมไทยใน
ภาพยนตร ์

ผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละสนทนากลุม่ในงานวิจยัระยะที่ 2 สรุปประเด็นไดด้งันี ้
1) วฒันธรรมไทยเป็นอตัลกัษณเ์ฉพาะตวัจนชาวต่างประเทศเลือกเป็น “Gimmick” 

ในการสรา้งภาพยนตร ์ชาวตา่งชาติท่ีชอบวฒันธรรม ประเพณี การละเลน่ มารยาท สถาปัตยกรรม 
ศาสนา วิถีการกินแบบไทย ก็มกัจะน าสิ่งเหล่านีไ้ปใส่ในภาพยนตรเ์พื่อสื่อถึงความเป็นไทยดว้ย 
ยกตวัอย่างเช่น การแตง่กาย อาหาร ลกัษณะบา้นเรือนแบบไทย ยาแผนโบราณ วรรณกรรม ดนตร ี
นาฏศิลป์ กีฬาการละเลน่พืน้บา้น วดั รถตุ๊กๆ และมวยไทย 

จากการสอบถามเก่ียวกับอตัลกัษณท์างวฒันธรรมไทยที่ปรากฏในภาพยนตร ์คุณ
เอก เอี่ยมช่ืน ต าแหน่ง Art Director กล่าวว่า “ความเป็นไทย วัฒนธรรม ประเพณี  ศิลปะ 
สถาปัตยกรรม และการละเลน่ของไทยที่มีความเฉพาะตวั ไม่เหมือนใครลว้นเป็นสิ่งที่ดงึดดูใหช้าว
ต่างประเทศเขา้มาถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทย” 

ค าสมัภาษณข์องคณุไวกลู เหลา่พิพฒันภ์ิญโญ ต าแหน่ง Sound Recorder อิสระ ที่
กลา่วว่า “ชาวต่างชาติชอบวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และมกัจะน าสิ่งเหลา่นีไ้ปใสใ่นภาพยนตร์
เพื่อสื่อถึงความเป็นไทย”  

และค าสัมภาษณ์ของคุณณัฐพงค์ นกขุนทอง รองผู้จัดการ บริษัท Saimlite และ 
Camera Corner กล่าวว่า  “ทะเล วัด วัฒนธรรมพวกรถตุ๊กๆ และศิลปวัฒนธรรมพวกมวยไทย 
เป็นเอกลกัษณท์ี่โดดเดน่ของเมืองไทย”  
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2) ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ วฒันธรรม และความสวยงามของทรพัยากรทาง
ธรรมชาติของไทยยงัช่วยสง่เสรมิการถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในไทยเช่นกนั เป็นเหตผุลท่ีกอง
ถ่ายต่างประเทศมาถ่ายวดั ถ่ายโบสถ ์ถ่ายที่เกาะหลีเป๊ะ ถ่ายที่พงังา ถ่ายวิถีชีวิตชาวมสุลิม ถ่าย
ชมุชนชาวประมง  

จากการสอบถามเก่ียวกบัเชือ้ชาติและทรพัยากรทางธรรมชาติของไทยในการถ่ายท า
ภาพยนตร ์คณุธ ารงคฤ์ทธ์ิ ประมยัพิมพ ์กล่าวว่า “ความหลากหลายทางเชือ้ชาติและวฒันธรรมก็
ช่วยส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในไทยเช่นกนั นัน้คือเหตผุลที่กองถ่ายต่างประเทศ
มาถ่ายวดั ถ่ายโบสถ ์ถ่ายที่เกาะหลีเป๊ะ ถ่ายที่พงังา ถ่ายวิถีชีวิตชาวมสุลิม ถ่ายชมุชนชาวประมง 
แต่สว่นใหญ่เป็นงานสารคดี” 

3) ประเพณีไทยไดส้รา้งวฒันธรรมบางอย่างใหก้บัคนไทย เช่น ความเป็นมิตร การมี
น า้ใจ ความยืดหยุ่น จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  การนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ การไปลามาไหว ้มี
ความคิดบวกกบัชาวตา่งชาติ สิ่งเหลา่นีเ้ป็นอตัตลกัษณท์ี่โดดเดน่และท าใหค้นไทยเป็นที่ประทบัใจ
ของชาวตา่งชาติ  

จากการสอบถามเก่ียวกับประเพณีไทย คุณ ณ ชาติชาย ไชยยนต์ ต าแหน่ง Art 
Director  กล่าวว่า “อัตลกัษณ์ที่โดดเด่นคนไทยก็คือความเป็นคนไทย เพราะคนไทยมีความยืน
หยุ่น จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผูอ้ื่น    มีความคิดบวกกบัชาวตา่งชาติ” 

4) คนไทยยงัมีลกัษณะเด่น คือ เป็นคนที่ท  าอะไรท าจริง และเต็มที่กับทุกเรื่อง เป็น
จดุแข็งที่ท  าใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพในการท างานไดอ้ย่างดี ถา้พดูถึงบคุลากรในวงการถ่ายท า
ภาพยนตรต์่างประเทศ ฝีมือ และความสามารถของคนไทยไม่เป็นรองชาติไหน  

จากการสอบถามลกัษณะเด่นของคนไทย คณุนนทกร ทวีสขุ กลา่วว่า “การที่คนไทย
เป็นคนที่ท  าอะไรท าจริง และเต็มที่กบัทุกเรื่อง เป็นจุดแข็งที่ท  าใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพในการ
ท างานได้อย่างดี  ถ้าพูดถึงบุคลากรในวงการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ ฝีมือ และ
ความสามารถของคนไทยไม่เป็นรองชาติไหน” 

ผลที่ไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามในงานวิจัยระยะที่ 3 พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสรา้งเมืองภาพยนตรใ์หแ้สดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็น
ไทยในระดบัสงู ( X  = 3.69)  ดงัตาราง 25 โดยจะพิจารณาเป็นแต่ละสว่นดงัตอ่ไปนี ้

 1) ส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตร ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเก่ียวกบั

ส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการถ่ายภาพยนตรโ์ดยรวมในระดับสูง  ( X  =  3.89) ไดแ้ก่ เมืองภาพยนตร์

ควรจะมีฉากบา้นทรงไทย 4 ภาคในระดับสูง  ( X  =  3.72) เมืองภาพยนตรค์วรจะมีวดัและจิต
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กรรมฝาผนงั ( X  = 3.83) เมืองภาพยนตรค์วรจะมีฉากจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมหรือ

เขา้ไปถ่ายท าไดย้าก ( X  = 4.10) ตามล าดบั   
2)  ส่วนอื่นๆ เช่นโรงแรม สวนสนุก และนันทนาการ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับส่วนอื่นๆในระดบัสงู ( X  = 3.54) ไดแ้ก่ พนักงานตอ้นรบัในเมืองภาพยนตรแ์ต่ง
กายชุดไทย ( X  = 3.26) มีรา้นอาหารไทย 4 ภาค ( X  = 3.73) มีรา้นนวดแผนไทยและรา้น
สมุนไพรไทย ( X  = 3.69)  และจัดการแสดงที่น  าเสนอความเป็นไทย เช่น มวยไทย ร  า 4 ภาค (
X  = 3.48) ตามล าดบั 

 
ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างกบัการสรา้ง
เมืองภาพยนตรใ์หแ้สดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทย (การถ่ายท าภาพยนตร,์ สว่นอื่นๆ) 
 

การสรา้งเมืองภาพยนตรใ์หแ้สดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็น
ไทย X  S.D. ระดบั 

สว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตร ์    
1. เมืองภาพยนตรค์วรจะมีฉากบา้นทรงไทย 4 ภาค 3.72 1.15 สงู 
2. เมืองภาพยนตรค์วรจะมีวดัและจิตกรรมฝาผนงั 3.83 1.10 สงู 
3. เมืองภาพยนตรค์วรจะมีฉากจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น
ที่นิยมหรอืเขา้ไปถ่ายท าไดย้าก 

4.10 0.98 สงู 

รวม 3.89 .94 สงู 
สว่นอื่นๆ    
4. พนกังานตอ้นรบัในเมืองภาพยนตรแ์ต่งกายชดุไทย 3.26 1.23 ปานกลาง 
5. มีรา้นอาหารไทย 4 ภาค 3.73 1.10 สงู 
6. มีรา้นนวดแผนไทยและรา้นสมนุไพรไทย 3.69 1.11 สงู 
7. จดัการแสดงที่น  าเสนอความเป็นไทย เชน่ มวยไทย ร  า 4 
ภาค 

3.48 1.20 สงู 

รวม 3.54 1.01 สงู 

รวม 3.69 .88 สงู 
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เม่ือเปรียบเทียบการแสดงออกถึงอัตลกัษณ์ความเป็นไทย พบว่า เม่ือจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศ ความคิดเห็นในประเด็นเมืองภาพยนตรค์วรแสดงออก
ถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.= 0.003) กลุ่ม
ตวัอย่างที่ไม่เคยท างานในต่างประเทศจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นการแสดงออกถึงอตัลกัษณค์วาม
เป็นไทยสงูกวา่กลุม่ตวัอย่างที่เคยท างานในตา่งประเทศ ดงัตาราง 26 
 
ตาราง 26 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอ่การแสดงออกถึงอตัลกัษณจ์ าแนกตามประสบการณ์
การท างานในต่างประเทศ 
 

ปัจจยัดา้นกลยทุธ ์องคก์ร 
โครงสรา้ง และการแข่งขนั 

เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N 
X  S.D. t Sig. 

ควรแสดงออกถึงอตัลกัษณ์
ความเป็นไทย 

เคย 
 

171 3.73 1.17   

 ไม่เคย 80 4.13 0.97 3.06 0.003** 

 
4.2.2 องคป์ระกอบทางวฒันธรรมทีเ่ชื่อมโยงกับการจัดตัง้เมืองภาพยนตร ์

ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิดดีเอ็นเอทางวัฒนธรรมของไทย (Cultural DNA) มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อให้
ไดม้าซึ่งแนวทางความเช่ือมโยงของอตัลกัษณ ์และองคป์ระกอบทางวฒันธรรมไทยที่ส่งเสริมการ
จัดตั้งเมืองภาพยนตร ์ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นสอดคลอ้งกับงานของประชา สุวีรานนท ์ที่กล่าวว่า  
“สิ่งที่สะทอ้นความเป็นไทยหรือแบบไทยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันว่า อะไรคือไทยและไม่ไทย 
บา้นเรือนไทยตอ้งมีหนา้จั่วหรือไม่มีหนา้จั่ว หรือตอ้งตกแต่งลายกนกเท่านัน้ถึงจะเรยีกไดว้า่ไทยแท ้
ซึ่งการตีค่าความโดดเด่นของความเป็นไทยนั้นควรท าความเข้าใจกันใหม่ ทั้งนีห้ากต้องการ
น าเสนอความเป็นไทยอย่างแทจ้รงิ ตอ้งพิจารณาถึงการน ามาใชป้ระโยชนใ์ชส้อยไดส้งูสดุ สามารถ
น ามาปรบัใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีคณุภาพกบัสถานการณปั์จจบุนัไดอ้ย่างเหมาะสม อีกทัง้ยงั
ตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค” (ประชา สวุีรานนท ,์ 2554: 8-9) ทัง้นีผู้ว้ิจยัพิจารณา
วา่สิ่งที่สามารถถ่ายทอดอตัลกัษณ ์และองคป์ระกอบทางวฒันธรรมไทยไดด้ีที่สดุคือ คนไทย จงึใช้
กรอบแนวคิดดีเอ็นเอทางวฒันธรรมของไทย (Cultural DNA) ที่ประกอบดว้ย 5 Fs มาใชใ้นการ
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อธิบายปรากฎการณท์ี่เกิดขึน้ โดยผลที่ไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละสนทนากลุม่ในงานวิจยัระยะที่ 2 
สรุปประเด็นไดด้งันี ้

1. ความสนุกสนาน (Fun)  
จากการสอบถามเก่ียวกับความสนุกสนานที่ปรากฏในภาพยนตรไ์ทย  

คณุวีระศกัดิ ์โคสรุะ อดีตรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดก้ลา่วในงาน 2nd Asia 
Destination Film Forum 2020 ว่า สิ่งที่ เป็นจุดดึงดูดผู้ชมต่างชาติให้สนใจภาพยนตรไ์ทยนั้น 
นอกจากหนงัผียกตวัอย่างจากเรื่อง พี่มาก..พระโขนง ที่ไดร้บัการตอบรบัอย่างมากมายในจีนนัน้ 
ยงัมีเรื่องของวฒันธรรมพืน้บา้น ที่เราสามารถถ่ายทอดผ่านทางภาพยนตรแ์ลว้มันแสดงออกถึง
ความเป็นไทยไดค้ือ ฉากที่เลน่เหมือนสวนสนกุงานวดักนั ซึง่นอกจากจะไดเ้ห็นประเพณีแลว้ ยงัสื่อ
ใหเ้ห็นวา่คนไทยเป็นชนชาติที่สนกุสนาน และชอบงานสงัสรรค ์

2. ความยดืหยุ่น (Flexible)  
จากการสอบถามเก่ียวกับลักษณะคนไทยในการท างานและติดต่อกับคน

ต่างชาติ คณุชาติชาย ไชยยนต ์ต าแหน่ง Art Director  กล่าวว่า “อตัลกัษณท์ี่โดดเด่นคนไทยก็คือ
ความเป็นคนไทย เพราะคนไทยมีความยืดหยุ่น จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผูอ้ื่น มีความคิดบวกกับ
ชาวตา่งชาติ”  

3. ความเป็นมิตร (Friendly)  
จากการสอบถามเก่ียวกบัความเป็นมิตรของคนไทย คณุภาคภมูิ พลานวุฒัน ์

กลา่ววา่ อปุนิสยัที่ป็นมิตร และรอยยิม้ เป็นที่พดูถึงและประทบัใจคนต่างชาติ ซึง่ถือเป็นวฒันธรรม
ที่แท้จริง ซึ่งในต่างประเทศไม่มี เช่นเดียวกับคุณมนตรี อยู่สมบูรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมี
ประเพณีที่ยอดเยี่ยม ประเพณีไดส้รา้งวฒันธรรมบางอย่าง เช่น ความเป็นมิตร การมีน า้ใจ การ
นอบน้อมต่อผู้ใหญ่  การไปลามาไหว้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี ้ท  าให้คนไทยเป็นที่ประทับใจของ
ชาวต่างชาติ นอกจากนีย้ังมีวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เป็นจุดเด่นที่ท  าใหช้าว
ต่างประเทศเลือกเป็น “Gimmick” ในการสรา้งภาพยนตรไ์ดแ้ก่ การแต่งกายไทย , อาหารไทย, 
ลักษณะบา้นเรือนแบบไทย, ยาแผนโบราณ, วรรณกรรมไทย, ดนตรีไทย, นาฏศิลป์ไทย, กีฬา
การละเลน่พืน้บา้น และมารยาทไทย” 

4. ความมีรสชาติ (Flavoring)  
จากการสอบถามเก่ียวกับวฒันธรรมไทยที่มีรสชาติแสดงออกถึงความเป็น

ไทย คุณสมชัย ลีนานุรกัษ์ กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท A and A Film Network Co.,LTD. กล่าวว่า 
“อตัลกัษณข์องประเทศไทยที่ชาวต่างชาติประทบัใจ ไดแ้ก่ ประเพณีไทย อาหารไทย รวมทัง้วิถีการ
กินแบบไทย เช่น รา้นอาหารขา้งทาง (Street Food)” 
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5. การเตม็ทีก่ับชีวิต (Fulfilling)  
จากการสอบถามเก่ียวกบัการเต็มที่กบัชีวิตของคนไทย คณุนนทกร ทวีสขุ ให้

ความเห็นว่า “การที่คนไทยเป็นคนที่ท  าอะไรท าจริง และเต็มที่กับทุกเรื่อง เป็นจุดแข็งที่ท  าให้
สามารถพัฒนาศักยภาพในการท างานไดอ้ย่างดี ถา้พูดถึงบุคลากรในวงการถ่ายท าภาพยนตร์
ต่างประเทศ ฝีมือ และความสามารถของคนไทยไม่เป็นรองชาติไหน เราท างานเป็นมาตรฐานใน
ระดบัสากล ซึ่งทุกประเทศต่างใหก้ารยอมรบั แต่ยงัมีเรื่องทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษที่เรายงั
ขาดอยู่ แต่ก็เช่ือว่าหากมีการส่งเสรมิ สนบัสนนุอย่างจรงิจงั คนไทยก็สามารถพฒันาทกัษะที่ขาด
ไปได้อย่างแน่นอน” ซึ่งสอดคล้องกับ Mr. Nicholas Simon, Founder and CEO, Indochina 
Productions ว่าเหตผุลที่ต่างชาติเขา้มาถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทยนัน้ นอกเหนือจากเรื่อง
สถานที่ที่เป็นเรื่องที่ตอ้งใชก้ารคดัเลือกผ่านความเหมาะสมในเรื่องราว และตวับท อีกสิ่งที่ท  าให้
ต่างชาติเข้ามาถ่ายท าในประเทศไทยคือ บุคลากรคุณภาพ แม้ถ่ายท าในประเทศเพื่อนบ้าน
โดยรอบก็ยงัมีการเรยีกตวัทีมงานไทย และใชบ้รกิารจากทางประเทศไทยอยู่ ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่ทาง
กองถ่ายตา่งชาติใหค้วามมั่นใจในทกัษะ ความสามารถของทีมงานไทย 

งานวิจัยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่า นักท่องเที่ยว
ต่างชาติรบัรูค้วามคุม้ค่าเงินมากที่สุด รองลงมาคือคุณค่าเชิงอารมณ์ ซึ่งประกอบ ดว้ยความ
ตื่นเตน้และความสนุกสนาน ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคน ไดก้ล่าวถึงความรูส้ึกนีอ้อกมาว่า “ I feel 
great, I have fun, I have full of all the joys of life, I have fantastic experience.” ส าห รับ
คุณค่าเชิงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ‘รอยยิม้’ ของชาวไทยยังท าใหน้ักท่องเที่ยวต่างชาติพึง
พอใจไดเ้สมอ (วไลลกัษณ ์นอ้ยพยคัฆ,์ 2558) 

 
4.3 แนวทางการสร้างเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย 

ก่อนเสนอแนวทางในการสรา้งเมืองภาพยนตรท์ี่เหมาะสมของประเทศไทย ผูว้ิเคราะห์
ผลการวิจัยจากการศึกษาเมืองภาพยนตรส์าธารณรฐัอินเดีย ปัจจัยด าเนินการตามแบบจ าลอง
เพชรแห่งพลวตัร และกรอบดีเอ็นเอทางวฒันธรรมของไทยกับสิ่งที่ควรปรากฏในเมืองภาพยนตร์
ของไทย แสดงดงัตาราง 27 - 29 
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ตาราง 27 การวิเคราะหเ์มืองภาพยนตรส์าธารณรฐัอินเดียและสิ่งที่ควรปรากฏในเมืองภาพยนตร์
ของไทย 
 

การใหบ้ริการของเมืองภาพยนตรอ์ินเดีย สิ่งทีค่วรปรากฏในเมืองภาพยนตรข์อง
ไทย 

บริการแก่ผู้ผลิตภาพยนตร ์
1. แนวคิดคือการประหยดัเวลา พลงังานและ
ทรพัยากร โดยมุ่งเนน้ไปที่ความเป็นเลิศดา้น
การสรา้งสรรคง์านที่มีคณุภาพ การด าเนินการ
ตามตารางเวลาที่ประหยดัและการวางแผน
อย่างพิถีพิถนั ผูผ้ลิตภาพยนตรส์ามารถ
ทดลองท าหรือลองผิดลองถกูไดต้ามที่ตอ้งการ 
 
2. การใชร้าโมจิฟิลม์ซิตีใ้นการผลิตภาพยนตร์
ท าใหรู้ส้กึวา่เป็นเอกลกัษณร์ะดบัโลกมากขึน้ 
 
 
3. ทีม Maya สามารถเสกหรือเนรมิตฉาก
ขึน้มาไดท้ัง้หมดตามที่เรื่องราวตอ้งการ ในแต่
ละฉากท่ีถ่ายท าสามารถออกแบบใหม่ไดใ้น
เวลาสัน้ๆ สิ่งเหลา่นีท้  าใหโ้ปรดิวเซอรม์ั่นใจได้
วา่จะไม่มีฉากใดท่ีเกิดความซ า้ซากใน
ภาพยนตรไ์ด ้ 
 4. โรงแรมหรอืสถานท่ีพกั มีจ านวน 6 แห่ง ทัง้
โรงแรมหรูส าหรบัดารานกัแสดง และหอพกัที่มี
คณุภาพส าหรบัทีมงานภาพยนตรข์นาดใหญ่ 

บริการแก่ผู้ผลิตภาพยนตร ์
1. มีสตดูิโอหลายขนาด พืน้ท่ีหลากหลาย
รูปแบบท่ีสามารถรองรบัการถ่ายท าท่ี
หลากหลายในทนัทีหากผูผ้ลิตภาพยนตร์
ตอ้งการปรบัเปลี่ยนกระทนัหนั และเมือง
ภาพยนตรต์ัง้อยู่ในสถานที่ใกลก้บัแหลง่
ท่องเที่ยว/ทรพัยากรทางธรรมชาติที่
หลากหลาย 
2. ทีมงานสรา้งฉาก ฝ่ายศิลป์ ช่างแต่งหนา้ 
คอสตมู สไตลล์ีด ที่เขา้ใจวฒันธรรมไทยอย่าง
ลกึซึง้ เพื่อท าใหภ้าพยนตรท์ี่ผลิตมีอตัลกัษณ์
เฉพาะตวัและแสดงออกดว้ยวฒันธรรมที่วิจิตร
ของไทย 
3. ทีมงานรวดเรว็ ยืดหยุน่ ปรบัเปลี่ยนไดง้่าย 
และหลากหลาย สามารถท างานไดท้นัเวลา
ตามที่ก าหนดได ้สรา้งฉากใหส้มจรงิ
สอดคลอ้งกบัทกุเนือ้เรื่องในภาพยนตร ์เช่น 
การจ าลองฉากในประเทศเวียดนาตได ้เป็นตน้ 
4. ตัง้อยู่ใกลโ้รงแรมระดบั 5 ดาว และท่ีพกั
ส าหรบัทีมงานที่มีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม 
และมีสาธารณปูโภคท่ีครบครนั 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
 

การใหบ้ริการของเมืองภาพยนตรอ์ินเดีย สิ่งทีค่วรปรากฏในเมืองภาพยนตรข์อง
ไทย 

บริการแก่นักทอ่งเทีย่ว 
1. สวนสนกุที่ใหญ่ที่สดุในอนิเดีย  
2. สถานที่ท่องเที่ยว 15 แหง่ เชน่ สวนพฤกษา 
น า้พ ุ
 
3. รา้นอาหาร 9 แห่งท่ีหลากหลายรสชาต ิ
4. การแสดง 5 ชดุการแสดง  

บริการแก่นักทอ่งเทีย่ว 
1. สวนสนกุขนาดเลก็ 
2. สถานที่ท่องเที่ยวท่ีท าเป็นจดุถ่ายรูปและ
ฉากถ่ายท าภาพยนตรด์ว้ยได ้เช่น สวนดอกไม ้
ลานน า้พ ุเป็นตน้ 
3. รา้นอาหารไทย 4 ภาค และรา้นอาหาร
สากล 
4. การแสดงและการละเลน่ของไทย 

 
ตาราง 28 การวิเคราะหต์ามแบบจ าลองเพชรแห่งพลวตัรและสิ่งที่ควรปรากฏในเมืองภาพยนตร์
ของไทย 
 

แบบจ าลองเพชรแหง่พลวัตร สิ่งทีค่วรปรากฏในเมืองภาพยนตรข์อง
ไทย 

ปัจจัยการด าเนินงาน 
1. ทรพัยากรมนษุย ์คนไทยมีความพรอ้มและ
ทกัษะการท างานภาพยนตรท์ี่ไดม้าตรฐานโลก 
2. อปุกรณเ์ทคนิคและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิต
ภาพยนตรท์นัสมยั มีความเช่ียวชาญในระดบั
สากล เกิดความแข็งแกรง่ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 
3. ทรพัยากรกายภาพมีทะเล ป่า ภเูขา เพราะ
การมีทะเล ป่า ภเูขา ที่สะดวกในการถา่ยท าให้
ครบทกุมิติของภาพยนตร ์
 

 
1. ทีมงานมืออาชีพรองรบัการผลิต
ภาพยนตรท์ี่ไดม้าตรฐานโลก 
2. อปุกรณแ์ละเทคโนโลยีในการผลิตท่ี
ทนัสมยั 
 
3. ที่ตัง้เมืองภาพยนตรอ์ยู่ใกลท้ัง้ทะเล ภเูขา 
และแหลง่ท่องเที่ยวอื่นท่ีสามารถเป็นฉากใน
ภาพยนตรไ์ด ้
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

แบบจ าลองเพชรแหง่พลวัตร สิ่งทีค่วรปรากฏในเมืองภาพยนตรข์อง
ไทย 

4. โครงสรา้งพืน้ฐาน/สาธารณปูโภคมีความ
พรอ้มเม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น 
 
ปัจจัยด้านเงือ่นไขทางด้านความต้องการ
ของตลาด 
1) ความนิยมภาพยนตรไ์ทยในประเทศ
เพื่อนบา้นเพิ่มขึน้ 
2) ความนิยมใชป้ระเทศไทยเป็นสถานท่ี
ถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศมีจ านวนมาก 
3) ความนิยมทีมงานคนไทยในภาพยนตร์
ต่างประเทศเพิ่มขึน้ 
4) ความนิยมนกัแสดงไทยในภาพยนตร์
ต่างประเทศเพิ่มขึน้ 

4. เมืองภาพยนตรค์วรตัง้อยูใ่กลแ้หลง่
สาธาณปูโภคพืน้ฐานท่ีครบครนั และการ
คมนาคมขนสง่ที่สะดวก 
เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดกลางเพื่อรองรบั
ความตอ้งการของตลาด  

ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องและ
สนับสนุน 
1) ภาคธุรกิจเอกชนดา้นภาพยนตรท์ี่เขม้แข็ง มี
บรษัิทและสตดูิโอถ่ายภาพยนตรข์นาดใหญ่ที่
รองรบัการท างานระดบัสากล 
2) ศกัยภาพธรุกิจท่องเที่ยวมีสงู เชน่ โรงแรม 
รา้นอาหาร และคมนาคมขนสง่ 

 
1. เมืองภาพยนตรค์วรเป็นแหลง่รวมศนูย์
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 
 
2. เมืองภาพยนตรค์วรตัง้อยูใ่นแหลง่ท่ีมี
ศกัยภาพการท่องเที่ยวสงู เช่น โรงแรมระดบั
หา้ดาว รา้นอาหาร ภตัตาคาร และระบบ
ขนสง่ทนัสมยั เพ่ือรองรบัศิลปินและทีมงาน
ผูเ้ช่ียวชาญต่างชาติในมาตรฐานระดบัโลก  
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

แบบจ าลองเพชรแหง่พลวัตร สิ่งทีค่วรปรากฏในเมืองภาพยนตรข์อง
ไทย 

ปัจจัยด้านกลยุทธอ์งคก์ร โครงสร้าง และ
การแข่งขัน 
ภาครฐัใหก้ารสนบัสนนุอตุสาหกรรมภาพยนตร ์
โดยมีนโยบายอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์เศรษฐกิจ
สรา้งสรรค ์ และสง่เสรมิการปรบัปรุงนโยบาย
คลงั/ภาษี เพื่อสง่เสรมินกัลงทนุในสาขา
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์

 
- การขออนญุาตถ่ายท าควรท าแบบจดุเดยีว
เบ็ดเสรจ็ (One stop service)  
- การลงทนุควรท ารว่มกนัระหวา่ง
ภาคเอกชนและภาครฐั  

 
ตาราง 29 การวิเคราะหต์ามกรอบดีเอ็นเอทางวฒันธรรมของไทยและสิ่งที่ควรปรากฏในเมือง
ภาพยนตรข์องไทย 
 

กรอบดีเอ็นเอ 5Fs สิ่งทีค่วรปรากฏในเมืองภาพยนตรข์อง
ไทย 

ความสนกุสนาน (Fun) ฉากในภาพยนตรท์ี่ได้
เห็นประเพณีแลว้ ยงัสื่อใหเ้ห็นวา่คนไทยเป็นชน
ชาติที่สนกุสนาน และชอบงานสงัสรรค ์

สถานที่และกิจกรรมภายในเมืองภาพยนตร์
เต็มไปดว้ยสีสนัและความสนกุสนาน 
เทศกาล การละเลน่แบบไทยๆ  

ความยืดหยุน่ (Flexible) คนไทยมีความยืดหยุ่น 
จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผูอ้ื่น และคิดบวกกบั
ชาวตา่งชาติ 

ทัง้การท างาน การท่องเที่ยว และการติดต่อ
ประสานงานทกุจดุ ทกุขัน้ตอน และทกุครัง้
ของเจา้หนา้ที่และทีมงานจะตอ้งยืดหยุน่ 
สะดวก มีใจรกับรกิาร และทศันคติเชิงบวก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ณ จดุบรกิารจดุเดียว
เบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) 

ความเป็นมิตร (Friendly) อปุนิสยัท่ีเป็นมติร
และรอยยิม้ของคนไทยเป็นท่ีพดูถงึและสรา้ง
ความประทบัใจใหแ้ก่คนต่างชาติ ซึง่ถือเป็น
วฒันธรรมที่แทจ้รงิ 

ยิม้สยามและรอยยิม้แบบไทยๆ ท่ีตอ้ง
ปรากฏบนใบหนา้ของทีมงานและเจา้หนา้ท่ี
ในเมืองภาพยนตรท์กุคน รวมทัง้เชิญชวนให ้
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 

กรอบดีเอ็นเอ 5Fs สิ่งทีค่วรปรากฏในเมืองภาพยนตรข์อง
ไทย 

 ผูใ้ชบ้รกิารและนกัท่องเที่ยวชาวไทยใหมี้
รอยยิม้สยามดว้ย 

ความมีรสชาติ (Flavoring) อตัลกัษณข์อง
ประเทศไทยที่ชาวตา่งชาติประทบัใจ ไดแ้ก ่
ประเพณีไทย อาหารไทย รวมทัง้วิถีการกินแบบ
ไทย เช่น รา้นอาหารขา้งทาง (Street Food) 

อาหารประจ าชาติไทย รา้นอาหารขา้งทาง 
การแสดง และกิจกรรมภายในเมือง
ภาพยนตรท์ี่มีสีสนัและรสชาติอนัน่า
ประทบัใจ 

การเต็มที่กบัชีวิต (Fulfilling) คนไทยเป็นคนที่
ท  าอะไรท าจรงิ และเต็มที่กบัทกุเรื่อง  

ทีมงานมืออาชีพที่จรงิจงักบังาน และ
สนกุสนานยามพกัผ่อน (Work hard Play 
Hard) 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตี ้สาธารณรฐัอินเดีย 

และวิเคราะหปั์จจัยสนับสนุนรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย ผูว้ิจัยเสนอแนวทางการ
สรา้งเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยที่คงอัตลกัษณ์วัฒนธรรมไทย ณ จังหวัดชลบุรี เนื่องจาก
ชลบุรีเป็นจังหวดัหนึ่งในภาคตะวนัออกของประเทศไทยที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 81 
กิโลเมตร มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย โดยมีท่าเรือแหลมฉบงั ท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา และในปี พ.ศ.2566 จะมีรถไฟความเรว็สงูเชื่อมสนามบินดอนเมือง-สวุรรณภมูิ-อู่ตะเภา ซึ่ง
จะใชเ้วลาจากสถานีสุวรรณภูมิไปพัทยาเพียง 30 นาทีเท่านั้น (บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน), 2560) อีกดว้ย จงัหวดัชลบุรียงัมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไดแ้ก่ 1) สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น พทัยา บางแสน สตัหีบ เกาะลา้น เป็นตน้ 2) สวนสตัวแ์ละสวนสนุก
หลายแห่งเช่นกนั เช่น สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว สวนเสือศรีราชา สวนนงนุช สวนน า้การต์นูเน็ตเวิรต์ 
สวนน า้รามายณะ เป็นตน้ และ 3) วดัและสถานที่เชิงวฒันธรรม เช่น วดัญาณสงัวราราม วดัเครือ
วลัย ์วิหารเซียน วดัศรมีหาราชา ปราสาทสจัธรรม เป็นตน้ 

รูปแบบการด าเนินงานเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย ภาครัฐควรรว่มมือกบัภาคเอกชน
ลงทนุเพื่อสรา้งเมืองภาพยนตรใ์นสดัสว่นที่เหมาะสม โดยใหภ้าคเอกชนเป็นผูบ้รหิารภายใตก้ ากบั
ของรฐั เพราะการก่อสรา้งเมืองภาพยนตรใ์ชเ้งินทุนจ านวนมาก และการคืนทุนใชร้ะยะเวลานาน 
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แต่ เพื่ อ ส่ ง เส ริม วัฒ น ธรรม ไท ย ให้ป รากฏ แก่ ช า ว โล ก  แล ะก ระตุ้ น เศ รษ ฐกิ จ จ า ก 
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง ประเทศไทยจึงควรจัดตัง้เมืองภาพยนตรโ์ดยรองรบั  
การถ่ายท าทั้งภาพยนตรข์องไทยและต่างประเทศ มีบทบาทเป็นศูนยก์ลางการผลิตภาพยนตร ์
แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเผยแพรท่างวฒันธรรม มีการท างานสะดวก มีขัน้ตอนที่ง่ายไม่ยุ่งยาก 
และเสร็จสิน้ทุกบริการในที่เดียว การท างานมีคุณภาพและไดม้าตรฐานความปลอดภัย รองรบั  
การถ่ายท าจากหลายทีม หลายภาพยนตร ์ในหลายสถานที่ในเวลาเดียวกนั ไดฉ้ากในภาพยนตรท์ี่
มีเอกลกัษณว์ฒันธรรมไทยอนัโดดเด่น โดยมีรายละเอียดในแตล่ะประเด็นดงันี ้

 
4.3.1 ทีตั่ง้ 

บา้นหนองชะแงว้ เมืองพทัยา ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี (ต  าแหน่ง
ดาวสีแดงบนแผนที่ในภาพที่ 7) ติดกับถนนหมายเลข 7 ระยะทางหากขบัรถจากมอเตอรเ์วยจ์ะ
ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ดว้ยระยะทาง 
130 กิโลเมตร ทีมงาน/นกัแสดงและเครื่องมืออปุกรณส์ามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกภายในประเทศ 
และหากขับรถจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาจะใช้เวลาเดินทางเพียง 18 นาที ด้วย
ระยะทาง 22 กิโลเมตร ทีมงาน/นักแสดงและเครื่องมืออุปกรณ์สามารถเคลื่อนย้ายไดส้ะดวก
ระหว่างประเทศที่ส  าคญัในพืน้ที่ดงักล่าวเหมาะแก่การเป็นที่ตัง้ของเมืองภาพยนตรเ์พราะใกลก้บั
สถานที่ส  าคญัหลายแห่ง ดงัจะกลา่วถึงในล าดบัถดัไป 
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ภาพประกอบ 10 ต าแหน่งที่ตัง้ที่เหมาะสมของเมืองภาพยนตรป์ระเทศไทย 
 
บา้นหนองชะแงว้อยู่ระหว่างหาดจอมเทียน (15 กิโลเมตร) กบัหาดพทัยา (21 กิโลเมตร) 

ที่มีความเจริญและแสงสีในยามค ่าคืน กบัหาดทรายแกว้ (23 กิโลเมตร) ที่มีความเงียบสงบ บา้น
หนองซะแงว้ยงัอยู่ใกลก้บัโรงแรมและที่พกัระดบั 5 ดาวหลายแห่ง โดยสามารถเดินทางไดภ้ายใน
เวลา 5-10 นาทีเท่านัน้ หนองซะแงว้มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า บา้นซากแงว้ ซึ่งเป็นชุมชนจีนโบราณ
และมีตลาดจีนโบราณ 100 ปี ซึ่งปัจจุบนัสิ่งก่อสรา้ง อาหาร และวิถีคนในชุมชนยงัคงวฒันธรรม
แบบเดิมอยู่ (ตลาดจีนโบราณชากแงว้ ตลาดเก่า สดุเก๋าแห่งพทัยา, 2563)  
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ภาพประกอบ 11 แผนที่บรเิวณที่ตัง้เมืองภาพยนตร ์บา้นหนองชะแงว้ ต.หว้ยใหญ่ อ.เมืองบางละ

มงุ จ.ชลบรุ ี
 

บา้นหนองชะแงว้ยงัใกลก้บัสถานที่ส  าคญัๆ หลายแห่งที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นสถานที่ถ่ายท า ( location) ที่ แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจนใน
หลากหลายแง่มมุดงันี ้

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
- หาดจอมเทียน (15 กิโลเมตร)  
- หาดพทัยา (21 กิโลเมตร)  
- หาดทรายแกว้ (23 กิโลเมตร) 
- เกาะลา้น 
- เกาะครามใหญ่ 

สถานที่ทางศาสนาและสถาปัตยกรรม 
- วดัญาณสงัวรารามวรมหาวิหาร (6.6 กิโลเมตร) 
- ปราสาทสจัธรรม (25 กิโลเมตร) 
- พระพทุธรูปเขาชีจรรย ์(11 กิโลเมตร) 
- เลเจนดส์ยาม (30 กิโลเมตร) 

วิถีชมุชนและตลาด 
- ชมุชนจีนและตลาดโบราณชากแงว้ (350 เมตร) 
- ตลาดน า้สี่ภาคพทัยา (11 กิโลเมตร) 
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สวนสตัวแ์ละสวนสนกุ 
- พทัยาดอลพินเวิรล์ (3.9 กิโลเมตร) 
- ฟารม์แกะพทัยาและสวนนกโชว ์(21 กิโลเมตร) 
- อนัเดอรว์อเตอรเ์วิรล์พทัยา (15 กิโลเมตร) 
- สวนน า้รามายณะ (13 กิโลเมตร) 

สถานที่พกัผ่อนและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
- ฟินิกซโ์กลดก์อลฟ์แอนดค์นัทรีคลบั (4.9 กิโลเมตร) 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ ์(โรงพยาบาลของรฐั) (20 กิโลเมตร) 
- โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา (โรงพยาบาลเอกชน) (21 กิโลเมตร) 

 
4.3.2 บริการส าหรับผู้ผลิตภาพยนตร ์ 

ทัง้ 3 ระยะของการผลิตภาพยนตร ์ไดแ้ก่ 1) การเตรียมงาน จัดการและเตรียมงาน
เพื่อถ่ายท า เช่น จา้งนกัแสดงและทีมงานถ่ายท า เลือกสถานที่และสรา้งฉากภาพยนตร ์2) ถ่ายท า 
เป็นการถ่ายท าองคป์ระกอบต่างๆ ของภาพยนตร ์ใหไ้ดเ้ป็นภาพดิบ และ 3) หลงัการถ่ายท า เป็น
งานเก่ียวกบัภาพ เสียง เทคนิคภาพพิเศษของภาพยนตรท์ี่บนัทกึไปแลว้จะน ามาตดัต่อ และรว่มกนั
ในขัน้ตอนนีเ้พื่อใหภ้าพยนตรเ์สรจ็สมบรูณ ์โดยบรกิารที่มีในเมืองภาพยนตรมี์ดงันี ้

- สตดูิโอที่มีอปุกรณค์รบครนั ทัง้ไฟ การจดัแสง และฉากภายในสตดูิโอ 
- อปุกรณแ์ละเทคโนโลยี ทัง้อปุกรณส์ าหรบัการผลิต กลอ้ง ไมค ์อปุกรณไ์ฟใหแ้สง

สว่าง อปุกรณส์ าหรบัการเคลื่อนยา้ย เครน เป็นตน้ และเทคโนโลยีการถ่ายท า Virtual Production เป็น
ตน้  

- ฉากการถ่ายท าที่สมจริง เป็นการสรา้งจ าลองสถานที่ส  าคัญที่คาดว่าจะผูผ้ลิต
ภาพยนตรต์อ้งการฉากดงักล่าวปรากฏในภาพยนตรใ์นปัจจุบนั ฉากเป็นไดท้ัง้สถานที่ส  าคญัของโลก 
เช่น เทพีสนัติภาพ หอเอนเมืองปิซา่ ก าแพงเมืองจีน เป็นตน้ และสถานที่ส  าคญัที่แสดงเอกลกัษณแ์ละ
วฒันธรรมไทย เช่น พระบรมมหาราชวงั วดัพระแกว้ วดัโพธ์ิ ภูเขาทอง ตลาดน า้ เวทีมวยไทย ทุ่งและ
กระท่อมปลายนา เป็นตน้ 

- ทีมงาน เมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยรวมเป็นศูนยร์วบรวมทีมผูเ้ช่ียวชาญทั้ง
กระบวนการก่อนการผลิต การผลิต และหลงัการผลิต รวบรวมรายช่ือบริษัทและผลงาน เช่น บริษัท
เกียรเ์ฮด จ ากัด บริษัท บริษัท วี.เอส. เซอรว์ิส จ ากัด ทั้งทีมสรา้งฉาก และทีมงานผู้เช่ียวชาญทุก
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ต าแหน่งอาชีพ ไดแ้ก่ ผูก้  ากับศิลป์ ผูต้ัดต่อ ผูท้  า 3D คอสตูม เป็นตน้ โดยประสานความร่วมมือกับ
บรษัิททัง้ภายในและต่างประเทศ  

 
4.3.3 การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 

- รา้นอาหารและเครื่องดื่มกระจายทั่ วเมืองภาพยนตร ์ได้แก่ รา้นอาหารไทย 
รา้นอาหารนานาชาติ เช่น สเต็ก ญ่ีปุ่ น และจีน รา้นเบเกอรแ์ละไก่ทอด เช่น KFC แมคโดนัล เบอ
เกอรค์ิง เป็นตน้ รา้นพิซซ่า และศนูยอ์าหารราคาไม่แพง รา้นกาแฟสตารบ์คั อเมซอน เป็นตน้ รา้น
ชานม รา้นน า้ผลไม ้ 

- ที่พกัหลากหลายระดบั เมืองภาพยนตรต์ัง้อยู่ใกลโ้รงแรมระดบัมาตรฐานหา้ดาว ซึ่ง
ดารานักแสดงและทีมงานถ่ายท าจะไดร้บัส่วนลดเม่ือเขา้พัก นอกจากนี ้ยังมีที่พักภายในเมือง
ภาพยนตร ์ซึง่เป็นโรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว และมีขนาดหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายขนาดหลายราคา  

- ออฟฟิศส านกังานและธนาคาร 
- เครื่องแต่งกายใหเ้ช่าและบรกิารช่างแต่งหนา้แต่งตวั  
- ขัน้ตอนทางกฎหมายและการขออนญุาติการถ่ายท าภาพยนตรจ์ากตา่งประเทศ 
 

4.3.4 แหล่งทอ่งเทีย่วและสวนสนุก 

- จุดที่ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป เช่น ฉากในภาพยนตรท์ี่ มีชุดให้เช่าถ่ายรูปได ้  
สวนดอกไม ้รา้นกาแฟที่มีล  าธารและน า้ตกขนาดเลก็ เป็นตน้ 

- สวนสนุกเครื่องเล่นที่มีธีมเป็นภาพยนตรด์งัเรื่องต่างๆ ของไทย เช่น องคบ์าก พระ
นเรศวร เป็นตน้  

- เกมสแ์ละการละเล่น แบ่งเป็น 1) แบบไทย เช่น รีรีขา้วสาร มอญซ่อนผา้ เดินกะลา 
หมากเก็บ สาวนอ้ยตกน า้ ร  าวง เป็นตน้ และ 2) แบบสากล เช่น ปาลกูดอก ยิงปืน จบัสลาก เป็น
ตน้ 

- การแสดง แบง่เป็น 1) แบบไทย เช่น ร  าไทย 4 ภาค กลองยาว เตน้ก าร  าเคียว ขบวน
ทพัที่มีชา้ง-มา้ศกึ เป็นตน้ และ 2) แบบสากล เช่น ขบวนพาเหรด ลีลาศ และบลัเลต่ ์เป็นตน้  
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ตาราง 30 สรุปประเด็นส าคญัแนวทางการสรา้งเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย 
 

ประเด็นส าคญั ประเด็นที่เลือก เหตผุลสนบัสนนุ 
ที่ตัง้ หนองชะแงว้ ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละ

มงุ จ.ชลบรุ ี
- ใกลก้บัหาดพทัยา ใกลแ้หลง่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาต ิศาสนาและ
สถาปัตยกรรม วถีิชมุชนตลาด ที่มีอตั
ลกัษณว์ฒันธรรมไทยสงู 
- ติดกบั ถ.หมายเลข 7 ที่เดนิทางไป-
กลบักรุงเทพไดส้ะดวก  
- ห่างจากสนามบินนานาชาติอูต่ะเภา 
ขบัรถเพียง 18 นาที  

ขนาด ขนาดกลาง  - ใกลก้บัพทัยามีที่พกั รา้นอาหาร และ
สถานที่อื่นรองรบัอยู่แลว้ 
- สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีไดจ้าก
แบบสอบถาม 

การบรกิาร
ส าหรบัผูผ้ลิต
ภาพยนตร ์

ใหบ้รกิารทัง้ 3 ระยะ 1) เตรียมงาน 
(pre production) 2) การถ่ายท า 
(production) และ 3) หลงัการถ่าย
ท า (post production) 
- ใหบ้รกิารแบบจดุเดียวเบ็ดเสรจ็ 
- สตดูิโอท่ีมีอปุกรณค์รบครนั 
- ใหบ้รกิารอปุกรณแ์ละเทคโนโลยี
ที่ทนัสมยัพรอ้มผูใ้ชง้าน 
- ฉากการถา่ยท าท่ีสมจรงิ ทัง้
สถานที่ส  าคญัของโลกและของไทย
ที่แสดงอตัลกัษณว์ฒันธรรมไทย 
- ทีมงานมืออาชีพ 

- ประเทศไทยมีความพรอ้มทัง้บคุลากร 
และมีความสามารถในการจดัหา
อปุกรณแ์ละเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
- ดงึดดูความสนใจใหท้ัง้ผูผ้ลิตทัง้ใน
และต่างประเทศและใหท้ัง้ผูผ้ลิตมือใหม่
และมืออาชีพใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร 
- อตัลกัษณว์ฒันธรรมไทยสามารถ
แสดงออกไดท้างหนึง่ คือ สถานที่ (ผ่าน
ฉากการถ่ายท า) ถา้ท าไดด้ีจะท าให้
เมืองภาพยนตรมี์ Character ที่ชดัเจน 
และเป็นช่องทางหนึง่ในการเผยแพร่
วฒันธรรมไทยไปทั่วโลกผ่านภาพยนตร์
ไทยและต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 
 

ประเด็นส าคญั ประเด็นที่เลือก เหตผุลสนบัสนนุ 
การบรกิาร
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

- รา้นอาหารและเครื่องดื่มที่
แสดงอตัลกัษณว์ฒันธรรมไทย 
เช่น ตม้ย ากุง้ ผดัไท การแกะสลกั
ผกั/ผลไม ้น า้สมนุไพรไทย เป็นตน้ 
- รา้นอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นที่
นิยมทานไดท้กุเพศทกุวยั เช่น ไก่
ทอด KFC เบเกอร ์พิซซา่ กาแฟ 
น า้ผลไมป่ั้น เป็นตน้ 

- อตัลกัษณว์ฒันธรรมไทยสามารถ
แสดงออกไดท้างหนึง่ คือ อาหาร ถา้ท า
ไดด้ีจะท าใหเ้มืองภาพยนตรมี์ 
Character ที่ชดัเจน และเป็นช่องทาง
หนึง่ในการเผยแพรว่ฒันธรรมดา้น
อาหารไทยไปทั่วโลก 
- ควรมีรา้นอาหารและเครื่องดื่มสว่น
หนึง่ที่อ  านวยความสะดวกทัง้ทีมงาน
ผูผ้ลิตภาพยนตร ์และนกัท่องเที่ยวได้
ทานไดง้่ายและสะดวก 

แหลง่
ท่องเที่ยวและ
สวนสนกุ 

- จดุท่ีใหน้กัทอ่งเที่ยวไดถ้่ายรูป 
- สวนสนกุธีมภาพยนตรไ์ทย 
- เกมสแ์ละการละเลน่ทัง้ของไทย
และสากล 
- การแสดงทัง้ของไทยและสากล 

สอดแทรกใหน้กัท่องเที่ยวไดซ้มึซบัและ
ยอมรบัวฒันธรรมไทยผ่านการถ่ายรูป 
เครื่องเลน่สวนสนกุ เกมสแ์ละ
การละเลน่ และการชมการแสดงของ
ไทย  

 
ผลประชมุการกบัผูท้  างานในอตุสาหกรรมภาพยนตรเ์ก่ียวกบัผงัภายในเมืองภาพยนตร์

ของประเทศไทย พบวา่ เมืองภาพยนตรค์วรแบ่งเป็น 6 สว่น ไดแ้ก่ 1) สตดูิโอ 2) ที่จอดรถและส่วน
ส านักงาน 3) ฉากถ่ายท าบนผิว/ใตน้  า้ (Tank) 4) ป่าและย่านเมือง 5) ฉากจ าลองหอ้ง/สถานที่
ขนาดเล็ก และ 6) พืน้ที่ส่งเสรมิวฒันธรรมส าหรบันกัท่องเที่ยว ดงัภาพประกอบ 9 และภาพขยาย
ผงัในแตล่ะสว่นในภาคผนวก ค 
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ภาพประกอบ 12 ผงัเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย 
 

รายละเอียดผงัเมืองภาพยนตรใ์นแต่ละส่วน พรอ้มทัง้ตวัอย่างไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ง 
แต่สาระส าคญัโดยย่อ สรุปไดด้งันี ้

1. พืน้ที่สตดูิโอ (Stages) จ านวน 9 สตดูิโอ และ Milwork  โดยสตดูิโอขนาด 120′ x 
160′ x 40′ จ านวน 7 หลงั สตดูิโอขนาด 120′ x 240′ x 40′ จ านวน 1 หลงั และสตดูิโอขนาด 160′ 
x 240′ x 40′ จ านวน 1 หลงั 

2. ที่จอดรถและส่วนส านกังาน ประกอบดว้ย 1) ที่จอดรถยนตแ์ละรถบรรทุก ขนาด 
200-300 คนั 2) โกดกัเก็บฉาก เสือ้ผา้ และอปุกรณอ์ื่น และ 3) ส  านักงานขนาดต่างๆ ไดแ้ก่ หอ้ง
ประชมุขนาด 15 คน จ านวน 10 หอ้ง ส านกังานขนาด 5 คน จ านวน 5 หอ้ง และส านกังานขนาด 
10 คน จ านวน 5 หอ้ง และหอ้งตดัต่อขนาด 5 คน จ านวน 3 หอ้ง  

3.พืน้ที่ถ่ายท าบนผิวน า้และใตน้ า้ โดยประกอบดว้ย 1) Paddock tank ส  าหรบัถ่าย
ผิวน า้ และ 2) Deep water tank ส  าหรบัถ่ายใตน้ า้ 

4. ฉากจ าลองพืน้ที่ขนาดใหญ่ เช่น ป่า ถนนและย่านตึกเก่า ถนนและย่านตึกใหม่ 
หมู่บ้านในยุคปัจจุบัน หมู่บ้านไทย 4 ภาค หมู่บ้านไทยในยุคอยุธยาและรตันโกสินทร ์วัด วัง 
สวนสาธารณะ โรงละคร  
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5. ฉากจ าลองหอ้งหรือสถานที่ขนาดเล็ก เช่น โรงพยาบาล เครื่องบิน รถไฟฟ้า รา้น
กาแฟ รา้นอาหาร หอ้งขงัในเรอืนจ า หอ้งนอนในบา้น 

6. พื ้นที่ส่งเสริมวัฒนธรรมส าหรบันักท่องเที่ยว เช่น สวนสนุกขนาดเล็ก สวนน ้า 
รา้นอาหารไทย 4 ภาค เวทีมวยไทย โรงละครส าหรบัเผยแพรว่ฒันธรรมไทย ลานกิจกรรมกลางแจง้
ส าหรบัเผยแพรว่ฒันธรรม หรือจดัตลาดนดั และหอศิลป์ เป็นตน้ 
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บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
รูปแบบเมืองภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกบัประเทศไทยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษารูปแบบ

เมืองภาพยนตรท์ี่ เหมาะสมกับประเทศไทย และ 2) ศึกษาอัตลักษณ์และองค์ประกอบทาง
วฒันธรรมที่เช่ือมโยงกบัการจดัตัง้เมืองภาพยนตร ์ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-
method) โดยแบ่งงานวิจัยเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) เพื่อค้นหาชุดความรูจ้ากการศึกษาเมือง
ภาพยนตรต์้นแบบที่ เหมาะสมกับประเทศไทย 2) ร่างรูปแบบเมืองภาพยนตร์ของไทยที่
สอดแทรกอัตลักษณ์ไทยและองคป์ระกอบทางวัฒนธรรม และ 3) ส ารวจความคิดเห็นต่อเมือง
ภาพยนตรข์องประเทศไทย สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อตอบวตัถปุระสงค์
การวิจยัแสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
สรุปผลการวิจัย 

ขอ้คน้พบจากการศึกษาในครัง้นีก้ล่าวโดยสรุป คือ 1 ไดข้อ้สรุปเมืองภาพยนตรต์น้แบบ
จากสาธารณรฐัอินเดียที่ควรน าไปใชก้บัเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยมีอะไรบา้ง 2) ไดข้อ้สรุป
ปัจจยัสนบัสนนุรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยภายใตก้รอบแบบจ าลองเพชรแห่งพลวตัวา่
มีอะไรบา้ง ซึ่งพบว่าประเทศไทยมีความพรอ้มทัง้ 4 ดา้น 3) ไดข้อ้สรุปว่าอตัลกัษณท์างวฒันธรรม
ไทยที่โดดเด่นมีอะไรบา้ง ซึ่งควรน าไปใชใ้นการสรา้งเมืองภาพยนตร ์และ  4) ไดแ้นวทางการสรา้ง
เมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย แต่ละขอ้คน้พบน าเสนอรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

 
1. รูปแบบเมืองภาพยนตรท์ีเ่หมาะสมกับประเทศไทย 

1.1 กรณีศึกษาเมืองภาพยนตรส์าธารณรัฐอินเดยี  
สาธารณรฐัอินเดียมีเมืองภาพยนตรท์ี่มีช่ือว่าราโมจิฟิลม์ซิตี ้(Ramoji Film City) 

ตั้งอยู่ที่ เมืองไฮเดอราบัด (Hyderabad) โดยก่อตั้งเม่ือวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1996 มีพืน้ที่มากกว่า 
4,000 ไร่ เป็นเมืองภาพยนตรท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเพื่อสถานท่ีในการถ่ายท าภาพยนตรแ์บบครบ
วงจร ผูใ้ชบ้รกิาร แบ่งเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 1) นกัท่องเที่ยว ซึ่งมีนกัท่องเที่ยวมากกว่า 2,500 คน/วนั และ 
2) ผูผ้ลิตภาพยนตร ์ซึง่ใหบ้รกิารแบบครบวงจรทัง้ในช่วงก่อนการถ่ายท า การผลิต และขัน้ตอนหลงัการ
ถ่ายท า ผูว้ิจัยวิเคราะหปั์จจัยสนับสนุนรูปแบบและองคป์ระกอบทางวฒันธรรมของเมืองภาพยนตร์
สาธารณรฐัอินเดียไดด้งันี ้
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1.1.1 ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบเมืองภาพยนตร์สาธารณรัฐอินเดีย เม่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบเมืองภาพยนตรต์ามองค์ประกอบของไดมอนโมเดล Dynamic 
Diamond Model (Porter, 1990) สรุปไดด้งันี ้

1) ปัจจัยด้านเงือ่นไขทางด้านปัจจัยการด าเนินงาน 
ราโมจิฟิลม์ซิตีเ้ปรียบเสมือนรา้นคา้ครบวงจรส าหรบัคนท าหนงัทัง้โปรดิว

เซอรแ์ละผูก้  ากบั ยกตวัอย่างเช่น มีทีมงาน Art พืน้ที่ขนาดใหญ่ หอ้งเก็บเสียง การสรา้งฉากไดด้ว้ย
ตนเอง มีทีมงานที่ช่ือว่า Maya ซึ่งเป็นกลุม่ของช่างฝีมือและศิลปินที่มีความสามารถสงูไดน้  าไดร้บั
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมทางประวตัิศาสตร ์สวนและถนนที่มีความคิดสรา้งสรรคม์ากมาย 
ลวดลายที่งดงามของฉากและสถานที่สมจริงที่สรา้งขึน้อย่างประณีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มี
เทคโนโลยีและความเช่ียวชาญในการผลิตภาพยนตร ์เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) อยู่ ร่วมกับการท างาน เทคโนโลยี  CNC (Computer Numerical Control) ที่ ใช้
ควบคมุการท างานเครื่องจกัร การจดัแสง cyclorama และ Symphony ที่เป็นระบบเสียงระดบัโลก 
เอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวอย่างครบวงจร ที่ประกอบด้วย Bleeding edge visual และบริการ 
Amination อุปกรณ์กลอ้งคุณภาพสูง (ฟิลม์และวิดีโอ) และอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกมากมาย 
ไดแ้ก่ อปุกรณป์ระกอบฉาก รถเข็นติดตาม กลอ้งระยะไกล อปุกรณเ์ครื่องเสียงพิเศษ แท่นวางและ
อปุกรณเ์สรมิ การควบคมุการเคลื่อนไหว และอปุกรณด์า้นเดินทาง รวมไปถึงอปุกรณย์งัมีอปุกรณ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครน เครื่องจกัรลม/พาย ุและเครื่องท าฝน/ฟ้าผ่า เป็นตน้ โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกและมีที่พกัทัง้ที่ยอดเย่ียมและราคาประหยดั 

2) ปัจจัยด้านเงือ่นไขทางด้านความต้องการของตลาด  
ทุกสถานที่ มีแนวคิดพิเศษเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสรา้ง

ภาพยนตร ์โดยธุรกิจบนัเทิงยังเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าหลายพันลา้นดอลลารท์ั่วโลก การเติบโตของ
วงการภาพยนตรใ์นอินเดียมีแนวโนม้ที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความตอ้งการการใชบ้ริการเมือง
ภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตีก้็ เช่นกัน เนื่องจาก ตลาดในเอเชียจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องการ
ส าหรบัภาพยนตร ์การสรา้งภาพยนตรท์ี่ประสบความส าเรจ็ นกัแสดงภาพยนตรเ์รื่องนัน้ตอ้งจบัคู่
ระหวา่งนกัแสดงตะวนัตกและตะวนัออก ตลาดภาพยนตรม์าที่อินเดียมากขึน้ การถ่ายท าในราโมจิ
ฟิลมซ์ิตีมี้ค่าใชจ้่ายที่ถกูกวา่การถ่ายท าที่ฮอลลีวูด้ ซึง่ค่าใชจ้่ายการถ่ายท าภาพยนตรท์ี่ราโมจิฟิลม์
ซิตีโ้ดยเฉลี่ยมีค่าใชจ้่าย 15,000 - 25,000 รูปีต่อวินาทีส  าหรบัการผลิตเทคนิคพิเศษ ซึ่งการถ่ายท า
ในสตดูิโอในสหรฐัอเมรกิาจะมีค่าใชจ้่ายสงูกวา่ 10 เท่า  
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3) ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องและสนับสนุน  
อตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งมีหลายบรกิารที่อาศยัการสนบัสนนุจากภายนอก 

หน่วยมินิฟิลมท์ี่พรอ้มดว้ยช่างแต่งหนา้ ผูก้  ากับ ช่างภาพ และอุปกรณท์ี่จะช่วยในการถ่ายภาพ 
สเตชั่นที่  Shah Rukh Khan ใช้ส  าหรับถ่ายท าภาพยนตร ์นอกจากนี ้ รัฐบาลอินเดียทราบถึง
แนวโน้มของตลาดภาพยนตรข์องโลกที่จะย้ายไปจากตะวันตกไปสู่ตลาดทางเอเชียมากขึน้ 
ภาพยนตรอ์ินเดียได้เข้าร่วมงาน International Film Festival Awards ครัง้แรกที่จัดขึน้ที่ เมือง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ.2000 ดังนั้น รฐับาลอินเดียจึงเห็นว่าการลงทุนที่ดีส  าหรบั
เมืองไฮเดอราบาด เลยช่วยสนบัสนนุการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ 

4) ปัจจัยด้านกลยุทธอ์งคก์ร โครงสร้าง และการแข่งขัน  
หลักในการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันใน 2 ลักษณะ ได้แก่  1) การมี

ผลิตภัณฑท์ี่หลากหลาย นอกจากใหบ้ริการถ่ายท าภาพยนตรย์ังใหบ้ริการดา้นการท่องเที่ยว 2) 
การสรา้งความแตกต่างและสง่มอบประสบการณท์ี่แปลกใหม่ ดว้ยค ามั่นสญัญาท่ีใหก้บัผูเ้ขา้ชมว่า 
"เป็นประสบการณท์ี่ไม่เหมือนใครในโลก" 

1.1.2 องคป์ระกอบทางวัฒนธรรมของเมืองภาพยนตรส์าธารณรัฐอินเดยี 
การใชส้ินคา้และบรกิารทางวฒันธรรมทัง้ 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1) ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์ 
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตรใ์ช้การถ่ายทอดวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

อินเดีย ภาพยนตรอ์ินเดียใชภ้าษาถิ่นที่เรียกว่า “เตลูกู” เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและการเมือง 
เนือ้หาในภาพยนตรย์งัแสดงวฒันธรรมเก่ียวกบัวรรณะและชนกลุม่นอ้ยทางศาสนา เกิดวฒันธรรม
อินเดียขา้มชาติ โดยภาพยนตรอ์ินเดียสามารถท าเงินในประเทศฝ่ังตะวันออกไดอ้ย่างมากมาย 
และรายการโทรทศัน ์Monsoon Wedding ของอินเดียก็เป็นรายการยอดนิยมใน 10 อนัดบัแรกมา
ยาวนานในสหรฐัอเมรกิา และเพลง Bend it Like Beckham ไดร้บัความนิยมในสหราชอาณาจกัร  

2) อาหาร  
การใช้วัฒนธรรมอาหาร โดยมีรา้นอาหารอินเดีย จ านวน 2 ที่  ได้แก่ 1) 

หอ้งอาหาร Alampana น าเสนออาหารโมกาลยัสตูรตน้ต ารบัอินเดียแท ้และอาหารมงัสวิรตัิท่ีเสิรฟ์
ในสไตลอ์ินเดีย และ 2) Ganga Jamuma ใหบ้รกิารอาหารอินเดียตอนใต ้ 

3) เทศกาลและประเพณี  
การจดักิจกรรมที่สง่เสรมิและเผยแพรว่ฒันธรรมอินเดีย โดยมีปฏิทินกิจกรรม

ส าหรบัวันหยุดและเทศกาลทั้งหมดในประเทศอินเดีย และมีการแสดง  Filmy Duniya ที่แสดง
เก่ียวกบัวฒันธรรมของหลายๆ ประเทศในโลก  
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4) แฟช่ัน  
ด้านแฟชั่นมีเสือ้ผ้าและเครื่องประดับอย่างครบครันไว้ให้บริการ  ซึ่ง

สามารถถ่ายทอดวฒันธรรมอินเดียผ่านเครื่องแต่งกาย  
1.2 ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย 

1.2.1 ปัจจัยการด าเนินงาน ปัจจัยการด าเนินงานทีส่นับสนุนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร ์ประกอบด้วย  4 องคป์ระกอบ ได้แก่  

1) ทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรไทยได้มีโอกาสท างานร่วมกับกองถ่าย
ภาพยนตรต์่างประเทศที่เขา้มาใชพ้ืน้ที่ถ่ายท าในประเทศไทย จึงไดร้บัการพัฒนาฝีมือจนเป็นที่
ยอมรบัจนถึงปัจจบุนั บคุลากรดา้นภาพยนตรข์องไทยมีความสามารถมากเทียบเท่ามาตรฐานโลก 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 1) กลุ่มที่ท  างานตลาดต่างประเทศ 2) กลุ่มที่ท  างานตลาดภาพยนตร์
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยงัมีทีมงานบางส่วนที่ยงัตอ้งไดร้บัการพัฒนา ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัดา้นทรพัยากรมนษุยใ์นระดบัสงู โดยความสามารถและประสบการณใ์นการผลิตภาพยนตร์
อยู่ ในระดับสูงมาก บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ รับจ้างอิสระมีความคิดเห็นต่อ
ความสามารถและประสบการณข์องบคุลากรสงูกวา่บคุลากรท่ีอยู่ในองคก์รเอกชน 

2) ทรพัยากรทางกายภาพ ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรร์ะดบั 
“TOP Location” ของโลก เพราะพืน้ที่มีเอกลกัษณ์ มีป่าไม ้ภูเขา โรงแรม การติดต่อสื่อสาร การ
เดินทาง ระบบอินเทอรเ์น็ตเขา้ถึงทุกพืน้ที่ มีความปลอดภยั และมีสิ่งอ านวยความสะดวกพรอ้ม 
เม่ือเทียบกบัเพื่อนบา้น ความคิดเห็นตอ่ทรพัยากรทางกายภาพอยู่ในระดบัสงูมาก 

3) แหล่งทุน/ ตน้ทุน/ค่าใชจ้่าย ภาพยนตรเ์ป็นศิลปะที่แพงและมีความเสี่ยง
ที่สุด ภาพยนตรใ์นประเทศไทยมีตน้ทุนอยู่ในระดับกลางๆ ในสายตาของกองถ่ายต่างประเทศ 
ประเทศไทยก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ค่าแรงเมืองไทยถูกมากและ
คณุภาพดี แหลง่เงินทนุที่สนบัสนนุดา้นอตุสาหกรรมภาพยนตรต์อนนีย้งัมีไม่เพียงพอ ภาครฐัควรมี
มาตรฐานในการช่วยเหลือทางดา้นแหลง่เงินทนุ ผูท้ี่ไม่เคยท างานในต่างประเทศมีความคิดเห็นต่อ
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการถ่ายท าถ่ายท าในไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งสูงกว่าผูท้ี่เคยท างานใน
ต่างประเทศ 

4) โครงสรา้งพืน้ฐาน/สาธารณูปโภค สถานที่ถ่ายท าทุกประเภทสามารถ
เขา้ถึงง่าย เดินทางสะดวก โครงสรา้งสาธารณปูโภคมีความพรอ้ม เทคโนโลยีและอปุกรณก์ารถ่าย
ท าภาพยนตรท์ี่ครบครนัและทันสมัย ความคิดเห็นต่อโครงสรา้งพืน้ฐานอยู่ในระดับสูง ผูร้บัจา้ง
อิสระมีความคิดเห็นตอ่ความพรอ้มของบคุลากรสงูกวา่ผูท้ี่ท  างานองคก์รเอกชน 
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1.2.2 ปัจจัยด้านความต้องการของตลาด การถ่ายท าภาพยนตรจ์ากต่างประเทศ
ในปัจจุบนัมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ เพราะภาครฐัมีมาตรการเรื่องการสนับสนุนการคืนเงิน 15%  มีขัน้ตอน
การขอเขา้มาถ่ายท าภาพยนตรจ์ากต่างประเทศไดง้่ายขึน้ ความนิยมภาพยนตรไ์ทยในประเทศเพื่อน
บา้นยังมีเพิ่มขึน้อีกดว้ย แต่คนไทยยังไม่นิยมดูภาพยนตรไ์ทยกันเอง ความคิดเห็นต่อสถานการณ์
อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ความคิดเห็นต่อความตอ้งการผลิตภาพยนตรอ์ยู่
ในระดบัสงู 

1.2.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน แรงสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภาพยนตรท์ี่ส  าคญัอีกประการคือ ภาคธุรกิจที่เขม้แข็ง เรามีสตดูิโอถ่ายภาพยนตรข์นาดใหญ่ที่รองรบั
การท างานระดบัสากล ประเทศไทยยงัมีธุรกิจที่เก่ียวขอ้งอีกมากมายที่สนบัสนนุ และดว้ยการเป็นเมือง
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม รา้นอาหาร จึงมีมาตรฐานสามารถรองรบักองถ่ายท าต่างประเทศ
ได ้ความคิดเห็นต่ออตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตรอ์ยู่ในระดบัสงูมาก 

1.2.4 กลยุทธอ์งคก์ร โครงสร้าง และการแข่งขัน  
1) การสนับสนุนจากภาครัฐ ปัจจุบันภาครฐัเห็นความส าคัญในการใช้

อตุสาหกรรมภาพยนตรใ์นการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ มีการส่งเสริมนโยบายอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ และส่งเสริมการปรบัปรุงนโยบายคลงั/ภาษี เพื่อส่งเสริมนักลงทุนในสาขา
ภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน ์รวมทัง้ส่งเสริมการปรบัมาตรฐานภาพยนตรใ์หท้ัดเทียมต่างประเทศ แต่
อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยยงัขาดการสนนัสนนุที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ความคิดเห็นตอ่แหลง่ทนุ
และตน้ทนุอยู่ในระดบัปานกลาง โดยภาครฐัมีแหลง่ทนุสนบัสนนุอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยอยู่ใน
ระดบัต ่า 

2) ความคิดเหน็ต่อรูปแบบเมืองภาพยนตรท์ีเ่หมาะสมกับประเทศไทย 
เมืองภาพยนตรค์วรมีรูปแบบครบวงจร เป็นสิ่งที่ไดร้บัการสนบัสนุนจาก

ภาครฐั แสดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทย และเป็นเมืองที่ทนัสมยั  ประเทศไทยมีความพรอ้ม
และมีความเป็นไปไดท้ี่จะสรา้งเมืองภาพยนตร ์แต่การสรา้งเมืองภาพยนตรก์็มีทัง้ขอ้ดี และขอ้เสีย 
ขอ้ดีคือเราสามารถจ าลองสิ่งปลกูสรา้งส าหรบัถ่ายท าภาพยนตรไ์ด ้โดยไม่ไปกระทบสถานที่จริง 
แต่ข้อเสียคืออาจไม่สมจริง และไม่เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ขนาดเมืองภาพยนตรท์ี่
เหมาะสมกับประเทศไทยในระยะแรกควรเป็นขนาดเล็กถึงกลาง ซึ่งความคิดเห็นต่อขนาดเมือง
ภาพยนตรข์นาดกลางมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ สถานที่ตัง้ควรจะเป็นต่างจงัหวดัที่การเดินทางสะดวก เช่น 
มีท่าเรือ มีสนามบิน ยกตวัอย่างจงัหวดัที่มีธรรมชาติสวยงาม ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต พงังา กระบี่ 
หรือเป็นจังหวดัที่ใกลก้รุงเทพ เช่น ปทุมธานี สมุทรปราการ เป็นตน้ เมืองภาพยนตรต์อ้งท าเป็น 
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One Stop Service ทั้งเรื่องการขออนุญาตถ่ายท าและสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน ความคิดต่อ
โครงสรา้งพืน้ฐานอยู่ในระดบัสงู 
 

2. อัตลักษณ์และองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการจัดตั้งเมือง
ภาพยนตร ์

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดลงไปในสินค้าและบริการ รวมถึงเมือง
ภาพยนตรด์ว้ย การสรา้งเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยจึงวิเคราะหใ์นเรื่องของวฒันธรรม ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ ดงันี ้

2.1 อัตลักษณข์องวัฒนธรรมไทยในภาพยนตร ์
วัฒนธรรมไทยมีความหลากหลายทั้งทางเชื ้อชาติและวัฒนธรรม จึงดึงดูดให้

ภาพยนตรต์่างประเทศเขา้มาถ่ายท าที่ไทย การสรา้งเมืองภาพยนตรจ์ึงควรใหแ้สดงออกถึงอตัลกัษณ์
ความเป็นไทย ซึง่มีความคิดเห็นต่อประเด็นนีอ้ยู่ในระดบัสงู  

2.2 องคป์ระกอบทางวัฒนธรรมทีเ่ชื่อมโยงกับการจัดตัง้เมืองภาพยนตร ์
กรอบแนวคิดดีเอ็นเอทางวฒันธรรมของไทย (Cultural DNA) สามารถถ่ายทอดอัต

ลกัษณท์างวฒันธรรมไทยไดค้รบถว้น ประกอบดว้ย 5 Fs 
2.2.1 ความสนกุสนาน (Fun) ฉากในภาพยนตรท์ี่ไดเ้ห็นประเพณีแลว้ ยงัสื่อ

ใหเ้ห็นวา่คนไทยเป็นชนชาติที่สนกุสนาน และชอบงานสงัสรรค ์
2.2.2 ความยืดหยุ่น  (Flexible) คนไทยมีความยืดหยุ่น  จิตใจดี  ชอบ

ช่วยเหลือผูอ้ื่น และคิดบวกกบัชาวตา่งชาติ 
2.2.3 ความเป็นมิตร (Friendly) อุปนิสัยที่เป็นมิตรและรอยยิม้ของคนไทย

เป็นที่พดูถึงและสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่คนต่างชาติ ซึง่ถือเป็นวฒันธรรมที่แทจ้รงิ  
2.2.4 ความมีรสชาติ (Flavoring) อตัลกัษณข์องประเทศไทยที่ชาวต่างชาติ

ประทับใจ ไดแ้ก่ ประเพณีไทย อาหารไทย รวมทั้งวิถีการกินแบบไทย เช่น รา้นอาหารขา้งทาง 
(Street Food) 

2.2.5 การเต็มที่กับชีวิต (Fulfilling) คนไทยเป็นคนที่ท  าอะไรท าจริง และ
เต็มที่ กับทุกเรื่อง ถ้าพูดถึงบุคลากรในวงการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ ฝีมือ และ
ความสามารถของคนไทยไม่เป็นรองชาติไหน เราท างานเป็นมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งทุก
ประเทศต่างใหก้ารยอมรบั  
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3. แนวทางการสร้างเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย  
เมืองภาพยนตรค์วรตัง้อยู่บนพืน้ที่หนองชะแงว้ ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดกลาง การบริการส าหรบัผูผ้ลิตภาพยนตรค์วรใหบ้ริการทั้ง  3 ระยะ  
1) เตรียมงาน (pre-production) 2) การถ่ายท า (production) และ 3) หลังการถ่ายท า (post 
production) โดยมีแนวทางการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  มีสตูดิโอที่มีอุปกรณ์ครบครนั 
ให้บริการอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพรอ้มผูใ้ชง้าน  ฉากการถ่ายท าที่สมจริง ทั้งสถานที่
ส  าคญัของโลกและของไทยที่แสดงอตัลกัษณว์ฒันธรรมไทย และมีทีมงานมืออาชีพคอยใหบ้รกิาร  

การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกควรมีทัง้รา้นอาหารและเครื่องดื่มที่แสดงอตั
ลกัษณ์วฒันธรรมไทย เช่น ตม้ย ากุง้ ผดัไท การแกะสลกัผกั/ผลไม ้น า้สมุนไพรไทย เป็นตน้ และ
รา้นอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมทานไดท้กุเพศทกุวยั เช่น ไก่ทอด  KFC เบเกอร ์พิซซ่า กาแฟ 
น า้ผลไมป่ั้น เป็นตน้ 

แหลง่ท่องเที่ยวและสวนสนกุ ประกอบดว้ย 1) จดุที่ใหน้กัท่องเที่ยวไดถ้่ายรูป 2) สวน
สนกุธีมภาพยนตรไ์ทย 3) เกมสแ์ละการละเล่นทัง้ของไทยและสากล และ 4) การแสดงทัง้ของไทย
และสากล 

จากแนวทางดงักล่าว ผงัภายในเมืองภาพยนตรแ์บ่งเป็น  6 ส่วนพืน้ที่ ไดแ้ก่ 1) พืน้ที่
สตดูิโอ (Stages) จ านวน 9 สตดูิโอ และ Milwork  2) ที่จอดรถและสว่นส านกังาน 3) พืน้ที่ถ่ายท า
บนผิวน า้และใตน้ า้ 4) ฉากจ าลองพืน้ที่ขนาดใหญ่ 5) ฉากจ าลองหอ้งหรือสถานที่ขนาดเล็ก 6) 
พืน้ที่สง่เสรมิวฒันธรรมส าหรบันกัท่องเที่ยว  
 
อภปิรายผล 

ผูว้ิจยัอภิปรายผลตามขอ้คน้พบที่ตอบวตัถปุระสงคก์ารวิจยัทัง้ 2 ขอ้ ดงันี ้
1. รูปแบบเมืองภาพยนตรท์ีเ่หมาะสมส าหรับประเทศไทย  

ผู้วิจัยวิเคราะห์รูปแบบเมืองภาพยนตรท์ี่ เหมาะสมส าหรับประเทศไทยตาม
องคป์ระกอบของแบบจ าลองเพชรแห่งพลวตัร ซึ่งวิเคราะหส์ภาวการณท์ี่เอือ้หรือจะเป็นอปุสรรค
ต่อการจดัตัง้เมืองภาพยนตรใ์นประเทศไทย โดยรวมไปถึงการวิเคราะหบ์ทบาทของภาครฐัที่จะมี
ผลต่อภาพยนตรด์ว้ย ซึ่งถา้ท าใหปั้จจยัใดปัจจยัหนึ่งในสี่ประการนีด้ีขึน้ ย่อมส่งผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของภาพยนตรข์องไทย (ศภุเจตน ์จนัทรส์าสน์ และคณะ, 2558) แสดง
รายละเอียดการวิเคราะหรู์ปเมืองภาพยนตรส์  าหรบัประเทศไทยในแต่ละดา้น ดงันี ้
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1.1  ปัจจัยด้านเงือ่นไขทางด้านปัจจัยการด าเนินงาน 
1.1.1 ทรัพยากรมนุษย ์
คนไทยมีความพรอ้มและมีทกัษะการท างานภาพยนตรท์ี่ไดม้าตรฐานโลก เนื่องจาก

ภาพยนตรต์่างประเทศที่มีเงินทนุสงูเขา้มาถ่ายท าในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เช่น เรื่อง Rambo III 
ในปี ค.ศ.1987 ภาคต่อของ Rambo จ าลองฉากในอฟักานิสถาน และ Extraction ภาพยนตรแ์อ็คชั่นช่ือ
ดงัทุนสรา้งสงูที่ผลิตและฉายใน Netflix ภาพยนตรเ์หล่านัน้ไดใ้ชท้ีมงานคนไทยส่วนหนึ่ง จึงท าใหค้น
ไทยมีประสบการณใ์หบ้รกิารถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทยมานาน นบัตัง้แต่ Chang : 
A Drama of the Wilderness ปี ค.ศ. 1927 โดยผูก้  ากับ มีเรียน ซี. คูเปอร ์ชา้ง เป็นภาพยนตรส์ารคดี 
เรื่องแรกที่เขา้มาถ่ายท าในประเทศไทย โดยบริษัท พาราเมาท ์ดงันัน้ มาตรฐานการใหบ้ริการถ่ายท า
ภาพยนตรข์องคนไทยจึงพฒันาขึน้อย่างกา้วกระโดด ตัง้แต่ช่วงปี 1980s เริ่มมีภาพยนตรต์่างประเทศ
เขา้มาถ่ายท าในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 

ประเทศไทยยังมีบุคลากรและบริษัทที่รบัผลิตงานเทคนิคพิเศษทางภาพมากมาย 
(เป็น outsource) ใหก้บัหนงัฮอลลีวดูหลายเรื่อง เช่น คณุทิฆมัพร ทีปะปาล นกัท าคอมพิวเตอรก์ราฟิก 
ที่ ได้ร่วมงานในภาพยนตร์เรื่อง King Arthur: Legend of the Sword, Guardian of the Galaxy 

Vol.2, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War (กษิดิศ ปาณฑุเดชะ, 2561) นอกจากนีเ้ป็นเพราะมี
การลงทนุจากต่างประเทศ ท าใหเ้กิดการฝึกฝนและพฒันาบคุลากรอย่างเป็นระบบ ทีมงานคนไทยจงึมี
ช่ือเสียง ซึ่งไม่เพียงท างานเฉพาะในประเทศไทย แต่ฝ่ายต่างๆ ยังไดร้บัการว่าจา้งให้ไปท างานใน
ต่างประเทศอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในพื ้นที่  Iskandar Malaysia ประเทศมาเลเซียมีภาพยนตร์
ต่างประเทศขนาดใหญ่เขา้ไปถ่ายท าในสถานที่ดงักลา่ว แต่แต่ตอ้งจา้งคนไทยไปท างานเพราะบคุลากร
ในพืน้ที่ขาดแคลน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของรกัศานต ์วิวฒันส์ินอุดม (2552) พบว่า ประเทศไทยมี
ความพรอ้ม บุคลากรในดา้นต่างๆมีความรูค้วามสามารถเพียงพอ ดงันัน้ จึงควรสนบัสนุนใหเ้กิดการ
ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรูร้ะหวา่งผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศและทีมงานของไทย  

 
1.1.2 เทคนิคและเทคโนโลยใีนการผลิตภาพยนตร ์ 
ดว้ยคนไทยสั่งสมประสบการณใ์นการท างานมานานตามเหตผุลในขอ้ 1.1 จึงท าให้

ไดพ้ฒันาเทคนิคที่ใชใ้นการผลิตภาพยนตรไ์ปมาก รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยี มีความเช่ียวชาญในระดบั
สากล เกิดความแข็งแกร่งในธุรกิจที่ เก่ียวข้อง ประเทศไทยมีบริษัทให้เช่าอุปกรณ์ที่ทันสมัย
มาตรฐานสากล มีผูเ้ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ท างานในระดับสากลมากมาย เช่น บริษัทเกียรเ์ฮด 
จ ากดั บรษัิท บรษัิท วี.เอส. เซอรว์ิส จ ากดั เป็นตน้ และปัจจบุนัยงัมีเทคโนโลยี Virtual Production ที่ใช้
จ  าลองฉากที่มีลกัษณะพิเศษบางฉากได ้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่จ  าเป็นตอ้งถ่ายถ่ายท าในสถานที่จริง
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ทัง้หมด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรกัศานต ์วิวฒันส์ินอดุม (2552) พบว่า ประเทศไทยมีความพรอ้ม 
โดยมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการด าเนินการ ดงันัน้ จึงควรสนับสนุนใหเ้กิดการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตรท์ัง้จากในและต่างประเทศ 

 
1.1.3 ทรัพยากรทางกายภาพ 
เมืองภาพยนตรค์วรตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่มีทะเล ป่า ภเูขา เพราะการมีทะเล ป่า ภเูขา เพื่อ

ความสะดวกในการถ่ายท าใหค้รบทกุมิติของภาพยนตร ์เกือบทกุพืน้ที่ของประเทศไทยที่จะใชเ้ป็นพืน้ที่
ถ่ายท าภาพยนตรมี์ระบบอินเทอรเ์น็ตเขา้ถึง มีการคมนาคมที่ดี ปลอดภยั มีที่พกัระดบัมาตรฐาน 3-5 
ดาวตามแหลง่ท่องเที่ยว มีระบบสาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนัเม่ือเทียบกบัเพื่อน
บา้น  

เมืองภาพยนตรค์วรมีบริการแบบจดุเดียวเบ็ดเสรจ็ที่มีทัง้สตดูิโอ อปุกรณท์ี่ทนัสมยั 
และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั เช่นเดียวกบัเมืองภาพยนตรข์องอินเดียที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการถ่ายท า และสามารถรองรบัการผลิตมากถึง 100 รายการพรอ้มกัน 
(Kumar, 2006) และเมืองภาพยนตรข์องมาเลเซียที่มีสตูดิโอหลายขนาดและเสมือนจริง ฉากและ
สถานที่ถ่ายท า และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั (พีรชยั เกิดสินธุ ์และคณะ, 2553) 

การเป็นสถานที่ถ่ายท าท าใหเ้มืองภาพยนตรเ์ป็นที่สนใจแก่นกัท่องเที่ยวดว้ย จงึควร
มีทั้งบริการถ่ายท าและบริการส าหรบัการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับเมืองภาพยนตรข์องอินเดียที่แบ่ง
ผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักท่องเที่ยว และ 2) ผู้ผลิตภาพยนตร ์(Kumar, 2006) และเมือง
ภาพยนตรข์องจีนที่แบ่งพื ้นที่แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ภาพยนตรแ์ละโทรทัศน์ 2) โรงละคร 3) 
หา้งสรรพสินคา้ และ 4) สวนสนกุ (ศนูยข์อ้มลูเพื่อธุรกิจไทยในจีน, 2560)  

สอดคลอ้งกบัพีรชยั เกิดสินธุ ์และคณะ (2553) ที่ไดท้  าการศึกษาเรื่อง“ภาพอนาคต
อาณาจกัรภาพยนตรใ์นประเทศไทย: แนวทางการสรา้งและการบรหิารจดัการ” พบว่า ในดา้นศกัยภาพ
และความพรอ้มการเป็นศนูยก์ลางการถ่ายท าภาพยนตรข์องประเทศนัน้ ประเทศไทยมีความพรอ้มใน
ดา้นสถานที่ถ่ายท าทางธรรมชาติ สิ่งอ านวยความสะดวกและอปุกรณก์ารถ่ายท า โดยจงัหวดัที่มีสถาน
ที่ตัง้ที่เหมาะสม ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัชลบรุี กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัภเูก็ต ดงันัน้ เมือง
ภาพยนตรข์องประเทศไทยจึงควรตัง้ ณ ท าเลที่มีความพรอ้มในทกุดา้น ไดแ้ก่ ทรพัยากรทางธรรมชาติ 
การเขา้ถึงทีมงานและอปุกรณใ์นการถ่ายท า สาธารณปูโภคพืน้ฐาน และการเดินทาง 
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1.2 ปัจจัยด้านเงือ่นไขทางด้านความต้องการของตลาด  
แมว้่าความตอ้งการภาพยนตรไ์ทยภายในประเทศยังไม่มาก จากการที่คนไทยไม่

นิยมดูภาพยนตรไ์ทยกันเอง แต่ความตอ้งการของตลาดดา้นภาพยนตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับการจัดตัง้
เมืองภาพยนตรใ์นประเทศไทยวิเคราะหใ์นแต่ละประเด็น แสดงรายละเอียดดงันี ้

1) ความนิยมภาพยนตรไ์ทยในประเทศเพื่อนบา้นเพิ่มขึน้ เช่น จนัดารา นางนาก สตรี
เหลก็ ฟ้าทลายโจร บางกอกเดนเจอรสั สรุโิยทยั องคบ์าก ตม้ย ากุง้ (หนงัไทยโกอินเตอร,์ 2558) 

2) ความนิยมใชป้ระเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศมีจ านวนมาก 
เริ่มตัง้แต่ปี ค.ศ.1927 จ านวน 1 เรื่อง ช่วงปี ค.ศ.1950s – 1970s จ านวน 12 เรื่อง ช่วงปี ค.ศ.1980s 
จ านวน 5 เรื่อง ช่วงปี ค.ศ.1990s จ านวน 8 เรื่อง ช่วงปี ค.ศ.2000s จ านวน 19 เรื่อง ช่วงปี ค.ศ.2010s 
จ านวน 4 เรื่อง และลา่สดุปี ค.ศ.2020 จ านวน 1 เรื่อง (รายละเอียดดงัภาคผนวก)  

3) ความนิยมทีมงานคนไทยในภาพยนตรต์่างประเทศเพิ่มขึน้ เช่น ผูก้  ากับวิชญ ์
เกาไศยนันท์” ในภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง  Ballistic (หนังไทยโกอินเตอร์, 2558) และนัก
คอมพิวเตอรก์ราฟิกทิฆมัพร ทีปะปาล ในภาพยนตรเ์รื่อง King Arthur: Legend of the Sword (กษิดิศ 
ปาณฑเุดชะ, 2561) 

4) ความนิยมนักแสดงไทยในภาพยนตรต์่างประเทศเพิ่มขึน้ เช่น รฐา โพธ์ิงาม ใน
ภาพยนตรเ์รื่อง Only God Forgives นิรุตต ์ศิริจรรยา ในภาพยนตรเ์รื่อง The Hangover Part II สาย
เชีย วงศว์ิโรจน ์ในภาพยนตรเ์รื่อง Lost in Thailand ดอน ธีรธาดา ในภาพยนตรเ์รื่อง Logan และทัช
ชกร (จา พนม) จีรมัย ์ในภาพยนตรเ์รื่อง Monster Hunter  

ดังนั้น เมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยจึงมีแนวโนม้ที่จะสรา้งรายไดแ้ละประสบ
ความส าเรจ็ในเชิงธุรกิจสงู 

 
1.3 ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องและสนับสนุน  

การจัดตั้งเมืองภาพยนตรมี์อุตสาหกรรมที่สนับสนุนใน 2 ดา้น คือ 1) ภาคธุรกิจ
เอกชนดา้นภาพยนตรท์ี่เขม้แข็ง มีบริษัทและสตูดิโอถ่ายภาพยนตรข์นาดใหญ่ที่รองรบัการท างาน
ระดบัสากล และ 2) ศกัยภาพธุรกิจท่องเที่ยวมีสงู เช่น โรงแรม รา้นอาหาร และคมนาคมขนส่ง จึงเป็น
ธุรกิจเก่ียวเนื่องที่รองรบัการท าภาพยนตรจ์ากต่างประเทศในระดบัมาตรฐานสากลไดเ้ป็นอย่างดี การ
เป็นแหล่งรวมและศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง เช่น ผูใ้หบ้ริการมัลติมีเดียและซอฟแวรท์ี่
เก่ียวขอ้ง สถานที่ท่องเที่ยว และแหลง่ชอ้ปป้ิง เป็นตน้ รูปแบบนีมี้ลกัษณะเช่นเดียวกบัเมืองภาพยนตร์
ของจีน ตัง้อยู่บนพืน้ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั มีอตุสาหกรรมเก่ียวเนื่อง และการคมนาคม
สะดวกเพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยว (Henry McGeeWilly Shih, 2016) และเมืองภาพยนตรข์องเกาหลีใตท้ี่
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เป็นแหล่งรวมธุรกิจที่เก่ียวขอ้งทัง้ Broadcasting ภาพยนตร ์เกม ซอฟตแ์วร ์และ IT (พีรชัย เกิดสินธุ ์
และคณะ, 2553) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของพีรชัย เกิดสินธุ ์และคณะ (2553) พบว่ามีรูปแบบความ
เป็นไปไดข้องอาณาจักรภาพยนตรไ์ทยมี 3 ประเภทดว้ยกัน ไดแ้ก่ 1) ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและ
ศนูยก์ลางการเผยแพรว่ฒันธรรมดา้นภาพยนตร ์2) ในฐานะของศนูยก์ลางการผลิตภาพยนตร ์และ 
3) ในฐานะศูนย์กลางติดต่อธุรกิจ และงานวิจัยของรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2552) พบว่า โรง
ถ่ายภาพยนตรห์ลกัควรเป็นโรงถ่ายมีครบวงจรทุกอย่าง เช่น สวนสนุก แหล่งท่องเที่ยว สถานศึกษา 
แหล่ง ช็อปป้ิง โรงละครและอื่นๆ เป็นเมืองภาพยนตร ์(Film City) ที่สามารถถ่ายท าภาพยนตรไ์ดทุ้ก
ประเภท และเป็นศนูยก์ลางของบรษัิทภาพยนตรแ์ละหน่วยงานภาครฐัทัง้หมด โดยภาครฐัควรรว่มมือ
กบัภาคเอกชนลงทนุในสดัส่วนที่เหมาะสมทัง้สองฝ่าย และควรใหภ้าคเอกชนเป็นผูบ้รหิารภายใตก้าร
ก ากับของภาครัฐ เม่ือมีการสร้างแล้วจะมีผู้ใช้บริการเมืองภาพยนตรท์ั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ดงันัน้ จึงควรรวบรวมรายช่ือหรือสรา้งฐานขอ้มลูธุรกิจที่เก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ทนัต่อการใชง้านที่สะดวกรวดเรว็ 

 
1.4 ปัจจัยด้านกลยุทธอ์งคก์ร โครงสร้าง และการแข่งขัน  
ปัจจยัดา้นนีว้ิเคราะหใ์น 2 ประเด็นดงันี ้
1.4.1 การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาครฐัใหก้ารสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร ์

โดยมีนโยบายอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ และสง่เสรมิการปรบัปรุงนโยบายคลงั/
ภาษี เพื่อส่งเสริมนักลงทุนในสาขาภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ รวมทั้งส่งเสริมการปรบัมาตรฐาน
ภาพยนตรใ์หท้ัดเทียมต่างประเทศ รฐับาลปัจจุบันใหค้วามส าคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร ์เพื่อใชใ้นการขับเคลื่อนนโยบายในการใชว้ฒันธรรมเพื่อเสริมสรา้งภาพลกัษณ์ และ
พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อ
สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ ตามที่การศึกษาของ นวศิษฏ ์รกัษบ์  ารุง และคณะ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง 
การจัดท ายุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองพัทยาใหเ้ป็นเมืองภาพยนตร์ พบว่า มียุทธศาสตรร์องรบั
ทัง้หมด 5 ยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 1) การสรา้งภาพลกัษณส์่งเสรมิความเป็นเมืองภาพยนตร  ์2) 
การสนบัสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจยัเอือ้ที่เป็นแรงจงูใจในการเขา้รว่มกิจกรรม  3) การ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู ้ทางวัฒนธรรมด้านภาพยนตรข์องเมืองพัทยา 4) การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยและธุรกิจภาพยนตรค์ณุภาพ และ  5) 
การจัดใหมี้กลไกการผลกัดนัแผนไปสู่การปฏิบตัิ โครงการภายใตแ้ผนปฏิบตัิการที่สอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตรน์ี ้มีจ  านวนทัง้สิน้ 41 โครงการ โดยใชง้บประมาณทัง้สิน้ 2,000 ลา้นบาท  
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สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่จดัท าโดยกระทรวงวฒันธรรม ยทุธศาสตร์
นีมุ้่งหวังให ้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นผูน้  าดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนข์องอาเซียน 
ดังนั้น การจัดตัง้เมืองภาพยนตร ์ณ ประเทศไทยก็จะเป็นสิ่งยืนยนัในการเป็นผูน้  าดังกล่าวได ้ยุ
ทศาสตรด์งักลา่วมียทุธศาสตรท์ี่ 5 คือ พฒันาขีดความสามารถของอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทัศน์ ซึ่งมียุทธ์ศาสตรท์ี่ส  าคัญที่ เก่ียวข้องกับการสรา้งเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย มี
สาระส าคญัท่ีเช่ือมโยงกบัเมืองภาพยนตรด์งันี ้

1. การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์โดย
สง่เสรมิการสรา้งศนูยก์ลางการผลิตภาพยนตร ์ซึ่งการจดัตัง้เมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยจะสอดรบั
ในประเด็นนีไ้ดอ้ย่างชดัเจน 

2. การสง่เสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัไดก้บัต่างประเทศ มีประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัตัง้เมืองภาพยนตร ์ไดแ้ก่  

1) การสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยพฒันาศกัยภาพของ
ผูผ้ลิตภาพยนตรช์าวไทยใหส้ามารถผลิตภาพยนตรท์ี่มีคณุภาพสงูได ้ 

2) พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง
กับภาพยนตรต์่างประเทศ ซึ่งหากภาครฐัสนับสนุนการน าเขา้เทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากรของไทยก็จะสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรป์ระเด็นนี ้ 

3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจดา้นภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทัศน ์โดยสนับสนุนใหเ้กิดการจัดตัง้หรือรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอรภ์าพยนตร ์เพื่อใหค้นท างานใน
อตุสาหกรรมนีไ้ดเ้กิดการแลกเปลี่ยนและสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัผูป้ระกอบการไทย 

4) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ที่ มีคุณภาพและ
หลากหลาย การจัดตัง้เมืองภาพยนตรใ์นประเทศไทยจะดึงดูดชาวต่างชาติใหม้าลงทุน และเกิด
การแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างกัน ซึ่งเป็นการท าใหภ้าพยนตรท์ี่ผลิตมีความหลากหลายและมี
คณุภาพมากยิ่งขึน้ 
 

1.4.2 การวิเคราะหก์ลยุทธเ์มืองภาพยนตรข์องประเทศไทยตามส่วนประสม
ทางการตลาด 4P 

เพื่อใหเ้มืองภาพยนตรข์องประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขนักับประเทศ
เพื่อนบา้น จงึควรก าหนดกลยทุธด์งันี ้
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เมืองภาพยนตรค์วรมีรูปแบบครบวงจร ทั้งการใหบ้ริการ
ถ่ายท าภาพยนตร ์และสวนสนกุ เช่นเดียวกบัเมืองภาพยนตรอ์ื่นในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ราโมจิฟิลม์ซิตี ้
ของอินเดีย สตูดิโอแวนดา้ของจีน และเมืองภาพยนตร ์Digital Media City ของเกาหลีใต ้เป็นตน้ ซึ่ง
เมืองภาพยนตรย์ังควรแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเป็นเมืองที่ทันสมัย  ขนาดเมือง
ภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกบัประเทศไทยในระยะแรกควรเป็นขนาดเลก็ถึงกลาง  

2. ราคา (Price) ควรตัง้ราคาการใชบ้ริการเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยในระดบั
ปานกลาง ไม่ต ่าเกินไปจนท าใหภ้าพลกัษณ์เป็นการบริการที่ไม่ดี ทัง้ๆ ที่ทีมงานบุคลากรของไทยมี
คณุภาพทดัเทียมในระดบัมาตรฐานสากล และสถานที่มีอตัลกัษณท์ี่โดดเด่นทัง้ในแง่วฒันธรรมและ
ความสวยงามของแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

3. สถานที่ตัง้ (Place) ควรจะเป็นต่างจังหวดัที่การเดินทางสะดวก เช่น มีท่าเรือ มี
สนามบิน ยกตวัอย่างจงัหวดัที่มีธรรมชาติสวยงาม ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ภเูก็ต พงังา กระบี่ หรือเป็นจงัหวดั
ที่ใกลก้รุงเทพ เช่น ชลบรุี ปทมุธานี สมทุรปราการ เป็นตน้  

4. การสง่เสริมการขาย (Promotion) เมืองภาพยนตรต์อ้งท าเป็น One Stop Service 
ทั้งเรื่องการขออนุญาตถ่ายท าและสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน ความคิดต่อโครงสรา้งพืน้ฐานอยู่ใน
ระดบัสงู 

ดงันัน้ การสรา้งเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยควรพิจารณาอย่างรอบดา้นใหเ้กิด
ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัทัง้กบัประเทศเพื่อนบา้นและเมืองภาพยนตรอ์ื่น 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย สรุป
เปรียบเทียบกบัปัจจยัสนบัสนนุเมืองภาพยนตรร์าโมจิฟิลม์ซิตี ้ประเทศอินเดีย แสดงดงัตาราง 31 
 
ตาราง 31 การเปรียบเทียบปัจจยัสนบัสนนุรูปแบบเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยกบัอินเดีย 
 

ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบเมืองภาพยนตร ์ ประเทศ
อินเดีย 

ประเทศไทย 

ระดบัปัจจยัสนบัสนนุ 
1) ปัจจัยด้านเงือ่นไขทางด้านปัจจยัการด าเนินงาน  
ทรพัยากรมนษุย ์ทรพัยากรทางกายภาพ ทรพัยากรดา้นความรู ้
แหลง่เงินทนุ โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบขนสง่ระบบสื่อสาร 
ระบบสาธารณสขุต่างๆ รวมไปถึงดา้นวฒันธรรม คณุภาพชีวิต
ประชาชน สถานที่ท  างาน หรอืที่อยู่อาศยั 

สงู สงู 

2. ปัจจยัด้านเงือ่นไขทางด้านความต้องการของตลาด 
ความตอ้งการสินคา้และบรกิารของอตุสาหกรรมภายในประเทศ 

สงูมาก สงูมาก 

3. ปัจจยัด้านอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องและสนับสนุน 
อตุสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกนัและช่วยสนบัสนนุอตุสาหกรรมอ่ืน
ในประเทศ 

สงู สงูมาก 

4. ปัจจัยด้านกลยุทธอ์งคก์ร โครงสร้าง และการแข่งขัน  
เปา้หมายกลยทุธก์ารจดัการในดา้นตา่งๆ ซึง่มีผลตอ่การเอือ้ให้
เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของประเทศ 

สงู สงู 

 
กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่สนับสนุนรูปแบบการเป็นเมืองภาพยนตร ์ เม่ือเปรียบเทียบกับ

ประเทศอินเดีย พบว่าประเทศไทยมีระดับปัจจัยสนับสนุนการสรา้งเมืองภาพยนตรต์ามทฤษฏี  
Dynamic Diamond Model (Porter, 1990)  อยู่ในระดบัสงู 
 

2. อัตลักษณ์และองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการจัดตั้งเมือง
ภาพยนตร ์

ตัง้แต่ปี 1950s ถึงปัจจุบัน มีภาพยนตรจ์ากต่างประเทศเขา้มาถ่ายท าในประเทศไทย
มากขึน้ (รายละเอียดดังภาคผนวก) อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยได้เผยแพร่ออกสู่สายตานานา
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ประเทศผ่านภาพยนตรใ์นหลายแง่มุม ซึ่งการเผยแพร่วัฒนธรรมแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
วัฒนธรรมที่ เป็นวัตถุและไม่ เป็นวัตถุ (สุพัตรา สุภาพ , 2518) อย่างไรก็ดีอัตลักษณ์และ
องคป์ระกอบทางวฒันธรรมที่เช่ือมโยงกบัการจดัตัง้เมืองภาพยนตรพ์ิจารณาภายใตก้รอบภายใต้
กรอบแนวคิดดีเอ็นเอทางวฒันธรรมของไทยสรุปได ้2 ประเด็นดงันี ้

2.1 ความมีรสชาติเป็นวัฒนธรรมไทย วฒันธรรมในประเด็นนีไ้ดป้รากฏในภาพยนตร์
ต่างประเทศทัง้ที่เป็นวตัถแุละไม่เป็นวตัถ ุดงันี ้

2.1.1 วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (Material Culture) ไดแ้ก่สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่มนษุยค์ิดคน้ผลิตขึน้มา เช่น สิ่งก่อสรา้ง อาคารบา้นเรือน อาวธุยทุโธปกรณ ์เครื่องอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เป็นตน้ เป็นสิ่งที่มองเห็นไดเ้ป็นรูปธรรม (สพุตัรา สภุาพ, 2518) วฒันธรรมไทย
ที่เป็นวตัถทุี่ปรากฏในภาพยนตรต์่างประเทศมีดงันี ้

1) ความวิจิตรงดงามของศิลปะไทย เช่น Around the World in Eighty Days มีเรือ
พระที่นั่ งเข้าฉาก Crocodile river ถ่ายที่วัดพระแก้ว พระที่นั่ งอนันตสมาคม ฯลฯ Mortal Kombat: 
Annihilation ถ่ายท าที่อยธุยา 

2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเสน่ห์แปลกตา Tarzan's Three Challenges 
ถ่ายท าที่ถ  า้เขาหลวงในจงัหวดัเพชรบรุี วดัพระพทุธบาทจงัหวดัสระบรุี และออบหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยผูกเรื่องว่าเหตุการณ์เกิดขึน้ในประเทศสมมุติแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย และ  The Man with the 
Golden Gun ถ่ายท าที่จงัหวดัพงังา และจงัหวดัภเูก็ต ท าใหเ้ขาตาปขูองไทยเป็นที่รูจ้กัไปทั่วโลก ในช่ือ 
“เกาะเจมสบ์อนด”์ Cutthroat Island ถ่ายท าที่อ่าวมาหยา จงัหวดักระบี่ The Beach ถ่ายท าที่เกาะพีพี 
Mechanic: Resurrection ในเนือ้เรื่องบอกว่าเป็นหลีเป๊ะ จังหวดัสตูล แต่สถานที่ถ่ายท าจริงคือเกาะ
ยาวใหญ่ จังหวัดพังงา และ Fast & Furious 9 เริ่มถ่ายที่ภาคใตใ้นเดือนกรกฎาคม 2019 และ Air 
America ถ่ายท าที่เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 

3) สิ่งก่อสรา้งทางประวตัิศาสตร ์เช่น The Anonymous Heroes ถ่ายท าที่ ทางรถไฟ
สายกาญจนบรุี และ สะพานขา้มแม่น า้แคว 

2.1.2 วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non – material Culture) หมายถึง อุดมการณ ์
ค่านิยม แนวคิด ภาษา ความเช่ือทางศาสนา ขนมธรรมเนียมประเพณี ลทัธิการเมือง กฎหมาย 
วิธีการกระท า และแบบแผนในการด าเนินชีวิต ซึ่งมีลกัษณะเป็นนามธรรม (Abstract) ที่มองเห็น
ไม่ได ้(สพุตัรา สภุาพ, 2518)  

วิถีชมุชนคนไทยเป็นวฒันธรรมที่ไม่ใช่วตัถทุี่ปรากฏในภาพยนตรต์่างประเทศ เช่น วิถี
ตลาดน า้วัดไทร  และสถานที่อื่นโดยรอบกรุงเทพมหานคร ในภาพยนตรเ์รื่อง  Tarzan's Three 
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Challenges นอกจากนี ้ยงัมีภาพยนตรอ์ีกหลายเรื่องที่ถ่ายท าและใชฉ้ากในกรุงเทพมหานคร เช่น 
Crocodile river, Street Fighter The Movie และ Tomorrow Never Dies สถานที่ส  าคัญที่ใชใ้น
การถ่ายท า ไดแ้ก่ สะพานพระพุทธยอดฟ้า สินสาธร ทาวเวอร ์และปากคลองตลาด (ใชเ้ป็นฉาก
จ าลองของไซง่อน ประเทศเวียดนาม) จังหวดัอื่นในประเทศไทยก็ยงัคงถูกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า
ดว้ยเช่นกัน เช่น จังหวัดภูเก็ต ในภาพยนตรเ์รื่อง The Hangover 2 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
และจงัหวดันครปฐม ในภาพยนตรเ์รื่อง The Killing Field  

ดังนั้น เมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยควรแสดงออกถึงความวิจิตรงดงามของ
ศิลปวฒันธรรมไทย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเสน่หแ์ปลกตา สิ่งก่อสรา้งทางประวตัิศาสตร ์
และวิถีชมุชนคนไทย 

 
2.2 ความเป็นมิตรและการเต็มที่กับชีวิต วัฒนธรรมไทยในประเด็นนีไ้ดป้รากฏใน

ภาพยนตรต์่างประเทศ จากนกัแสดงไทยรว่มแสดงในภาพยนตรต์่างประเทศ เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง 
Good Morning Vietnam น าแสดงโดย Robin Williams และ จินตรา สุขพัฒน์ ภาพยนตรเ์รื่อง 
Belly of the Beast น าแสดงโดย สตีเว่น ซีกลั รว่มแสดงโดยนักแสดงไทย พงษ์พฒัน ์วชิรบรรจง, 
ซารา่ มาลากลุ เลน และชาครติ แยม้นาม นอกจากนี ้ทีมงานคนไทยยงัมีอตัลกัษณข์องความเป็น
คนไทยที่ มีไมตรีจิต สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นคนที่ มีศักยภาพ เช่น Extraction 
ภาพยนตรแ์อ็คชั่นชื่อดงัทนุสรา้งสงูที่ผลิตและฉายใน Netflix (Ruby, 2563) 

วฒันธรรมไทยที่ถูกถ่ายทอดออกมาโดยภาพยนตรท์ี่กล่าวมาขา้งตน้ สอดคลอ้งกับค า
กล่าวของ ก าจร หลุยยะพงศ์ (2547:28) ที่กล่าวเก่ียวกับอัตลักษณ์ของชาติและภาพยนตรว์่า 
ภาพยนตรเ์ป็นสื่อมวลชนแขนงพิเศษ ด้วยลักษณะที่มีทั้งภาพและเสียง จึงท าให้ภาพยนตร์
สามารถสื่อสารความเขา้ใจบางอย่างกับคนดูใหเ้ขา้ใจไดง้่ายกว่าการใชต้ัวอักษร นอกจากนั้น 
ภาพยนตรย์งัเป็นสื่อที่เป็นตวัแทนของประเทศผูผ้ลิตไดเ้ป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งมีนักวิชาการชัน้น าของ
ไทย ไดแ้ก่ บญุรกัษ์ บญุญะเขตมาลา, 2542 และ นิธิ เอียวศรีวงศ,์ 2538 (อา้งถึงในก าจร หลยุยะ
พงศ ์, 2547:28) กลา่ววา่ภาพยนตรม์ิใช่แคค่วามบนัเทิงแต่เป็นอตัลกัษณข์องชาตินัน้ๆ 

ดงันัน้ ทีมงานคนไทยในเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยควรแสดงออกถึงความเป็นมิตร
และการเต็มที่กับชีวิตทั้งในขณะท างานและการด ารงชีวิตอื่นๆ เพื่อสรา้งความประทับใจและ
แสดงอตัลกัษณค์วามเป็นไทยที่โดดเดน่ใหก้บัชาวตา่งชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 

 
ผูว้ิจัยพิจารณาขอ้สรุปจากผลการวิจัยและการอภิปรายผล น าเสนอประเด็นที่ควรเป็น

ขอ้เสนอแนะดงันี ้
ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างเมืองภาพยนตรใ์นประเทศไทย 

1. สรา้งความประทบัใจและประสบการณใ์หม่ใหก้บัผู้ผลิตภาพยนตรท์ี่มาใชบ้ริการ 
ภาพยนตรท์ี่สรา้งขึน้จากเมืองภาพยนตรแ์ห่งนีจ้ะมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัผ่านฉาก/สถานที่ถ่ายท า 
โดยใชท้ีมงานที่มีคุณภาพและอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใตร้ะบบการท างานที่ยืดหยุ่น 
สะดวก รวดเรว็ ตอบสนองทกุความตอ้งการของผูผ้ลิตภาพยนตรท์ัง้มือใหม่และมืออาชีพ  

2. ควรสื่อให้เห็นวัฒนธรรมไทยในเมืองภาพยนตร์ เพราะเหตุที่ ภาพยนตร์
ต่างประเทศมาถ่ายท าที่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เพราะศิลปะวฒันธรรมไทยมีอตัลกัษณท์ี่โดด
เด่น ทั้งในแง่วิจิตรงดงาม เสน่หม์นตราของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมิตรไมตรีจากวิถี
ชุมชนไทย ท าใหก้ารสรา้งเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทยที่สะทอ้นสิ่งเหล่านี ้โดยมีฉากที่เป็น
สญัลกัษณอ์นัเป็น Landmark ของประเทศไทย เช่นวดั เมือง ถนนเสน้ส าคญั เป็นตน้ เสือ้ผา้และ
เครื่องแต่งกาย รวมทัง้รายชื่อผูต้ิดต่อนกัแสดงที่สามารถแสดงศิลปะการแสดงตา่งๆ ของไทยได ้ถา้
เมืองภาพยนตรแ์สดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่ โดดเด่น ย่อมเป็นแหล่งดึงดูดภาพยนตร์
ต่างประเทศใหเ้ขา้มาถ่ายท าภาพยนตรใ์นประเทศไทยมากขึน้  

3. สถานที่ตัง้ควรเป็นเขตปกครองพิเศษพทัยา จงัหวดัชลบรุี เนื่องจากเป็นสถานที่ตัง้
ที่มีความพรอ้มอยู่แลว้ทัง้ทางดา้นโรงแรม/ที่พกั ภตัตาคาร การเดินทาง สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 
และเป็นพืน้ที่ที่ไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนสรา้งสิ่งเหล่านีใ้หม่ทัง้หมด 
แต่มีความพรอ้มเทียบเคียงไดก้ับเมืองภาพยนตรข์องสาธารณรฐัอินเดีย พัทยาเป็นพืน้ที่ที่ใกล้
กรุงเทพฯ มีท่าเรือ มีสนามบิน มีทะเล และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะไดส้ิทธิประโยชนท์างภาษี
ส าหรบันักลงทุนชาวต่างชาติ นอกจากนี ้ในปี พ.ศ.2565 การก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูงจากท่า
อากาศยานสวุรรณภมูิผ่านชลบรุีและสิน้สดุท่ีท่าอากาศยานอูต่ะเภาจะแลว้เสรจ็ 

4. ควรมีทั้งส่วนส าหรับถ่ายท าและส่วนที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ฉากถ่ายท าใน
ภาพยนตรส์ามารถเป็นจุดถ่ายรูปหรือแหล่งเรียนรูแ้ก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสรา้งประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ไดด้ว้ย 
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ข้อเสนอแนะส าหรับรัฐบาล 
การสรา้งเมืองภาพยนตรก์่อใหเ้กิดผลประโยชนต์่อประเทศไทยใน 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่

1) น ารายได้เข้าประเทศ ทั้งรายได้สู่อุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละการกระจายรายได้สู่ธุรกิจ
ท่องเที่ยว และ 2) ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีการท าภาพยนตรจ์ากทีมงานต่างประเทศสู่
บุคลากรของไทย และเพื่อให้การด าเนินการสอดคล้องยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน ์ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ดังนัน้ ภาครฐัควรส่งเสริมการสรา้งเมือง
ภาพยนตรใ์นประเด็นต่อไปนี ้

1. เงินลงทุนในการผลิตภาพยนตรห์รือจัดสรา้งเมืองภาพยนตร ์เนื่องจาก ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งยงัเห็นวา่ภาครฐัยงัใหก้ารสนบัสนนุในเรื่องแหลง่เงินทนุอยู่ในระดบัต ่า โดยการสรา้งเมือง
ภาพยนตรค์วรเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครฐักับภาคเอกชนในสดัส่วนที่เหมาะสมทัง้สอง
ฝ่าย และควรใหภ้าคเอกชนเป็นผูบ้รหิารภายใตก้ารก ากบัของภาครฐั 

2. เพิ่มสิทธิพิเศษในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาใช้
สถานที่ดังกล่าว ซึ่งจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและ
หลากหลาย และจงัหวดัฉะเชิงเทรามีวดัโสธรที่แสดงถึงวฒันธรรมและความเช่ือทางศาสนาของ
ไทย การให้สิทธิพิเศษในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี ้จะเป็นกลไกส่งเสริมน าวัฒนธรรมไทยออกสู่
นานาชาติ (Soft Power) ผ่านภาพยนตรไ์ทย และภาพยนตรต์่างประเทศที่ เข้ามาถ่ายท าใน
ประเทศไทย 

3. อ านวยความสะดวกใหผู้ผ้ลิตภาพยนตรไ์ทยไดร้บัการสนับสนุนสิทธิพิเศษต่างๆ 
หากภาพยนตรเ์รื่องนั้นๆ เขา้ข่ายการส่งเสริมหรือส่งออกศิลปวัฒนธรรมของชาติ (Soft Power) 
เช่น สิทธิประโยชนท์างภาษี การถ่ายท าภาพยนตรใ์นสถานที่ของรฐัเป็นสว่นลดค่าเช่าสถานที่และ
ส่วนลดค่าเช่าอุปกรณ ์ส่วนภาพยนตรต์่างประเทศที่เขา้มาถ่ายท า หากเขา้ข่ายการส่งเสริมหรือ
ส่งออกศิลปวัฒนธรรมของชาติ (Soft Power) ควรให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีตามเดิม (ตาม
เงื่อนไข)  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาความคุ้มค่าที่อยู่ ในรูปตัวเงิน ทั้งในแง่การลงทุนเพื่อสรา้งเมือง

ภาพยนตรใ์นแง่อัตราผลตอบแทนและระยะเวลาคืน รวมทั้งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและการ
กระจายรายไดสู้อ่ตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละอตุสาหกรรมอื่นที่เก่ียวเนื่องอีกดว้ย  

2. ควรศกึษาผลกระทบทัง้ทางบวกทางลบที่เกิดขึน้หากเกิดการสรา้งเมืองภาพยนตร ์
ผลกระทบทางบวก เช่น การเกิดการถ่ายโอนความรูใ้นกรณีที่คนไทยได้ร่วมงานกับทีมงาน
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ต่างประเทศที่ เข้ามาใช้บริการเมืองภาพยนตร ์ส่วนผลกระทบทางลบอาจเกิดการท าลาย
สิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ หากกองถ่ายท าภาพยนตรต์อ้งการถ่ายท า ณ สถานที่อื่นของประเทศ
ไทยนอกจากเมืองภาพยนตรด์ว้ย 
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ภาคผนวก ก  
ผลจากงานวจิัยระยะที ่2 ผลการสัมภาษณเ์ชิงลึกและสนทนากลุ่ม 
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การวิเคราะหรู์ปแบบเมืองภาพยนตรท์ีเ่หมาะสมกับประเทศไทย และแนวทางการ
น าเสนอเมืองภาพยนตรผ่์านอัตลักษณแ์ละศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
ผูใ้หข้อ้มลู กลุม่ A 1 การสมัภาษณเ์ชิงลกึ จ าแนกตามปัจจยั 

 
D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 

1) ทรพัยากรมนษุย ์
 

2) ทรพัยากรทาง
กายภาพ 

3) แหลง่ทนุ/ 
ตน้ทนุ/
ค่าใชจ้่าย 

4) โครงสรา้ง
พืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 

มรว.เฉลิมชาตร ียคุล 

บคุลากรไทยโดยเฉพาะดา้น
ภาพยนตรมี์ความสามารถมาก หรอื
ตอ้งใชค้  าวา่มีสงูมาก โดยบคุลากร
ดา้นภาพยนตรใ์นประเทศไทย
สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกั 
ๆ ตามประเภทของตลาดงาน คือ  
    กลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ท  างานตลาด
ตา่งประเทศ ไดแ้ก่ บคุคลกรที่รบังาน
ถ่ายท าภาพยนตรต์า่งประเทศที่เขา้มา
ถ่ายท าในประเทศไทย บคุลากร
เหล่านีมี้ความสามารถอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกบัทีมงาน Hollywood  
   กลุ่มที่ 2 คือ กลุม่ที่ท  างานตลาด
ภาพยนตรป์ระเทศไทย ซึง่ส่วนนีก็้มี
ความสามารถมากเช่นกนั ทัง้ 2 กลุม่
ลว้นมีความสามารถ และมีผลงาน
ออกมาดี คือดีเท่ากบัเทียบเท่า
มาตรฐานโลก แตบ่คุลากรที่ไม่มี
มาตรฐานก็มีอยู่เป็นเพียงส่วนนอ้ย” 

ประเทศไทยเป็นสถานที่
ถ่ายท าภาพยนตรร์ะดบั 
“TOP Location” ของ
โลก ทัง้ในเรื่องการ
คมนาคมที่เขา้ถึงไดห้มด, 
ระบบอินเทอรเ์น็ตที่
เขา้ถึงไดแ้ทบจะ 99.99 
% ของทกุพืน้ที่ และมี
ความปลอดภยัสงูถา้
เทียบกบัประเทศอื่น ๆ 
เช่น ญ่ีปุ่ นที่ยงัมีระบบ 
มาเฟีย หรือจีนที่แมจ้ะมี
สถานที่สวยงาม แตก่าร
เดินทางยากล าบาก และ
ใชเ้วลานานกวา่ 

  

D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 
1) ทรพัยากรมนษุย ์
 

2) ทรพัยากรทาง
กายภาพ 

3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/
คา่ใชจ้่าย 

4) โครงสรา้ง
พืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 
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คณุมนตรี อยู่สมบรูณ ์

ประเทศไทยเริ่มมีการผลิต
ภาพยนตรม์าตัง้แตย่คุเจา้ 
(ระบบสมบรูณาญาสิทธิราช) 
เรามีการพฒันาตวัเองอย่าง
ตอ่เน่ือง และเม่ือมีการปกครอง
ดว้ยระบอบประชาธิปไตย ก็ยิ่ง
เปิดโอกาสใหช้าวตา่งประเทศ
เขา้มาใชพ้ืน้ที่ถ่ายท าภาพยนตร์
ในประเทศไทยมากขึน้ ในช่วง
หลงั พ.ศ. 2490 ถือเป็นช่วงยคุ
เฟ่ืองฟขูองภาพยนตรไ์ทย เกิด
สตดูิโอถ่ายท าภาพยนตรเ์พิ่ม
มากขึน้ ประกอบกบัภาพยนตร์
แอ็กชั่นแนวสงคราม เช่น 
สงครามเวียดนาม และสงคราม
เขมร ก าลงัเป็นที่นิยมมากแต่
ผูส้รา้งไม่สามารถเขา้ไปถ่ายท า
ในพืน้ที่จรงิได ้จึงเลือกพืน้ที่ใน
ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร ์เพราะมีลกัษณะ
บา้นเมืองและหนา้ตาผูค้นที่
คลา้ยคลงึกนั น่ีจงึเป็นโอกาสดีที่
ท  าใหบ้คุลากรไทยไดท้ างาน
รว่มกบักองถ่ายภาพยนตร์
ตา่งประเทศ และพฒันาฝีมือจน
เป็นที่ยอมรบัจนถึงปัจจบุนั 

ลกัษณะภมูิศาสตรแ์ละ
ภมูิประเทศของไทยมี
ความเหมาะสมกบัการ
ถ่ายท าภาพยนตร ์เพราะ
ประเทศไทยมีเมืองหลวง
ที่มีเอกลกัษณ ์มีป่าไม ้มี
ภเูขา มีโรงแรม และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก
พรอ้ม การติดต่อสื่อสาร 
การเดินทางพรอ้ม เม่ือ
เทียบกบัเพื่อนบา้นเรา 
เรามีความทนัสมยัอยู่ใน
ระดบัที่แข่งขนัได ้เรื่อง
ภมูิอากาศก็สามารถถ่าย
ท าภาพยนตรไ์ดต้ลอดทัง้
ปี 

ภาพยนตรเ์ป็นศิลปะที่
แพงที่สดุในศิลปะทกุ
แขนงในโลก และเป็น
ศิลปะที่มีความเสี่ยง
สงูสดุ ภาพยนตร ์1 
เรื่อง ใชง้บประมาณ
เริ่มตน้ตัง้แต่ 2 ลา้น
บาทขึน้ไป จนถึงหลาย
รอ้ยลา้นบาท แตถ่า้
เปรยีบเทียบคา่ใชจ้่าย
ของการถ่ายท า
ภาพยนตรใ์นประเทศ
ไทยกบัตา่งประเทศ 
ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายใน
การถ่ายท าภาพยนตร์
ในประเทศไทยอยู่ใน
ระดบักลาง ๆ ไม่ได้
แพงและไม่ไดถ้กู
เกินไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
Scale ของแตล่ะงาน
ดว้ย 
เรื่องคา่จา้งก็เป็นปัจจยั
หนึ่งที่กองถ่าย
ภาพยนตรต์า่งประเทศ
ใชต้ดัสินใจก่อนเลือก
ลงทนุ 
 

โครงสรา้ง
สาธารณปูโภค
ของไทยมีความ
พรอ้มแทบทกุดา้น 
และมีการเดินทาง
สะดวกรวดเรว็ 

 

D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 
1) ทรพัยากรมนษุย ์
 

2) ทรพัยากรทาง
กายภาพ 

3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/ค่าใชจ้่าย 4) โครงสรา้ง
พืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 
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คณุมนตรี อยู่สมบรูณ ์

  ในอดีตทีมงานไทยขึน้ช่ือวา่เป็น
แรงงานฝีมือดีราคาถกู แต่ใน
ปัจจบุนัอตัราค่าจา้งทีมงานไทย
สงูขึน้ เช่นเดียวกบัคา่โรงแรม 
และคา่สถานที่ แตเ่ราก็ยงั
สามารถแข่งขนักบัประเทศเพื่อน
บา้นได ้เพราะในสายตา 
ของกองถ่ายต่างประเทศ 
ประเทศไทยก็ยงัเป็นตวัเลือกที่ดี
ที่สดุเม่ือเทียบกบัประเทศอื่นๆ 
แตถ่า้ตอ่ไปประเทศแถบยโุรป 
เช่น โปแลนด ์รฐับาลเขาลดภาษี
ให ้ประกอบกบัราคาคา่จา้ง
ทีมงานเขาก็พอๆกบัเรา ประเทศ
ไทยก็อาจเสียการลงทนุได ้ดงันัน้
ควรมีมาตรการในการช่วยเหลือ
แหลง่เงินทนุ เช่น การลดภาษี
เพื่อจะไดท้ างานใหง้่ายขึน้ หรือ
ออกนโยบายที่เอือ้ตอ่เสรมิสภาพ
คล่องทางการเงินของผูผ้ลิต
ภาพยนตร ์
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ผูใ้หข้อ้มลู กลุ่ม A 1 การสมัภาษณเ์ชิงลกึ จ าแนกตามปัจจยั 
 

D2 ปัจจยัดา้นความตอ้งการ
ของตลาด 

D3 อตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและ 
สนบัสนนุ 

วฒันธรรม (5F) 

คณุมนตรี อยู่สมบรูณ ์

ความตอ้งการของตลาดยงัไป
ไดด้ี สว่นใหญ่เป็นโฆษณาจาก
อินเดีย ปากีสถาน กลุ่มเอเชีย
ใต ้กลุ่มฝรั่งเศส อิตาลี รวมถึง
ญ่ีปุ่ น เพราะภาคธุรกิจมีการ
ตอ่สูอ้ย่างสม ่าเสมอ มีการ
รวมตวั รวมกลุ่มกนั เพื่อ
ใหบ้รกิารในธุรกิจภาพยนตร์
หลากหลายรูปแบบ เรามีการ
แลกเปลี่ยนขอ้มลูกนัอย่าง
สม ่าเสมอ และพยายาม
พฒันาการท างานใหด้ีขึน้เสมอ 
ยิ่งตอนนีภ้าครฐัเพิ่งประกาศวา่
จะมีการคืนเงินดา้นภาษียิ่งท า
ใหก้องถ่ายภาพยนตรเ์ทเขา้มา
หาเราอย่างมหาศาล 

ประเทศไทยมีอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง
และสนบัสนนุอตุสาหกรรมภาพยนตร์
หลายอตุสาหกรรม เรามีอปุกรณ์
เครื่องมือในการถ่ายท าภาพยนตรเ์ท่า
เทียมต่างประเทศ หรืออาจเรียกวา่
ดีกวา่ถา้เทียบกนัในภมูิภาคเอเชีย เรา
อยู่ในระบบ TOP จากการไปดงูานที่
สตดูิโอที่ใหญ่ที่สดุของอินเดีย พบวา่
อปุกรณข์องเราดีกวา่ เช่นเดียวกนักบั
ประเทศจีน สิงคโปร ์อินโดนีเซีย ฮ่องกง 
และญ่ีปุ่ น ที่แมจ้ะมีเทคโนโลยีและ
อปุกรณท์ี่ใกลเ้คียงกบัเราแตถ่า้วดัเรื่อง
ความเช่ียวชาญในการใชอ้ปุกรณ์
ประเทศไทยถือว่าเป็นผูน้  ามากกวา่ 

ประเทศไทยมีประเพณีที่ยอดเย่ียม 
ประเพณีไดส้รา้งวฒันธรรมบางอย่าง 
เช่น ความเป็นมิตร การมีน า้ใจ การ
นอบนอ้มตอ่ผูใ้หญ่ การไปลามาไหว ้
เป็นตน้ สิ่งเหลา่นีท้  าใหค้นไทยเป็นที่
ประทบัใจของชาวตา่งชาติ นอกจากนี้
ยงัมีวฒันธรรมอื่น ๆ ที่เป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะตวั เป็นจดุเด่นที่ท  าใหช้าว
ตา่งประเทศเลือกเป็น “Gimmick” ใน
การสรา้งภาพยนตรไ์ดแ้ก่ การแตง่กาย
ไทย, อาหารไทย, ลกัษณะบา้นเรือน
แบบไทย, ยาแผนโบราณ, วรรณกรรม
ไทย, ดนตรไีทย, นาฏศิลป์ไทย, กีฬา
การละเล่นพืน้บา้น และมารยาทไทย” 
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ผูใ้หข้อ้มลู กลุม่ A 1 การสมัภาษณเ์ชิงลกึ จ าแนกตามปัจจยั 
 

D2 ปัจจยัดา้นความตอ้งการ
ของตลาด 

D3 อตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและ 
สนบัสนนุ 

วฒันธรรม (5F) 

คณุนนทกร ทวีสขุ 

  การที่คนไทยเป็นคนที่ท  าอะไรท าจรงิ 
และเต็มที่กบัทกุเรื่อง เป็นจดุแข็งที่ท  า
ใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพในการ
ท างานไดอ้ย่างดี ถา้พดูถึงบคุลากรใน
วงการถ่ายท าภาพยนตรต์า่งประเทศ 
ฝีมือ และความสามารถของคนไทยไม่
เป็นรองชาติไหน เราท างานเป็น
มาตรฐานในระดบัสากล ซึง่ทกุประเทศ
ตา่งใหก้ารยอมรบั แตย่งัมีเรื่องทกัษะ
การสื่อสารภาษาองักฤษที่เรายงัขาดอยู่ 
แตก็่เช่ือวา่หากมีการส่งเสรมิ สนบัสนนุ
อย่างจรงิจงั คนไทยก็สามารถพฒันา
ทกัษะที่ขาดไปไดอ้ย่างแน่นอน 

 
ผูใ้หข้อ้มลู กลุม่ A2 การสมัภาษณเ์ชิงลกึ จ าแนกตามปัจจยั 
 

D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 

(1) ทรพัยากรมนษุย ์ (2) ทรพัยากรทาง
กายภาพ 

(3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/
คา่ใชจ้่าย 

(4) โครงสรา้งพืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 

คณุสมบรูณ ์พิรยิะภกัดีกลุ 
บคุลากรของเมืองไทยค่อนขา้งเป็นที่
ยอมรบัในหลายประเทศที่เขา้มาถ่าย
ภาพยนตรใ์นเมืองไทย และถือเป็น
ปัจจยัหลกัที่ท  าใหก้องถ่าย
ตา่งประเทศเลือกใชป้ระเทศไทยกวา่ที่
อื่น 
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D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 

(1) ทรพัยากรมนษุย ์ (2) ทรพัยากรทาง
กายภาพ 

(3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/
คา่ใชจ้่าย 

(4) โครงสรา้งพืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 

คณุชิดชนก ปลดรปิ ู
   จดุแข็งของอตุสาหกรรม

ภาพยนตร ์นอกจากเรื่องบคุลากร
แลว้ก็ยงัมีเรื่องพืน้ที่ และ
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน เพราะเรา
มีสนามบินอินเตอรห์ลายแห่ง ซึ่ง
ท าใหก้ารเดินสะดวกรวดเรว็ 

คณุนนวตัร ์คงนิธิพิรวนิช 
  แหลง่เงินทนุที่สนบัสนนุดา้น

อตุสาหกรรมภาพยนตรต์อนนี้
ยงัมีไม่เพียงพอ ภาครฐัควรมี
มาตรฐานในการช่วยเหลือ
ทางดา้นแหลง่เงินทนุ เช่น 
เรื่องการลดภาษีในการสั่งของ
เขา้มา หรอืการเจรจากบั
ธนาคารใหเ้พิ่มวงเงินกูใ้หแ้ก่
ผูป้ระกอบการใน
อตุสาหกรรมภาพยนตร ์เป็น
ตน้ 

 

คณุภควตั สพุรรณขนัธ ์

   ดว้ยความที่ประเทศไทยมีสถานที่
ถ่ายท าภาพยนตรห์ลากหลาก
ประเภททัง้ป่าไม ้ภเูขา น า้ตก 
ทะเล และทกุประเภทสามารถ
เขา้ถึงง่าย เดินทางสะดวก จงึ
เป็นที่นิยมของกองถ่าย
ภาพยนตรต์า่งประเทศ 
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D2 ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการของตลาด 

D3 อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร 
โครงสรา้ง และการ

แข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์

คณุชิดชนก ปลดรปิ ู

   คณุชิดชนก ปลดรปิ ูผูจ้ดัการ
แผนกยานพาหนะกองถ่าย 
(Transport Manager) ที่กล่าว
วา่ “ถา้หากมีการจดัตัง้เมือง
ภาพยนตรใ์นไทยก็ควรมีโรงแรม
ในนัน้เลย กองถ่ายก็จะลด
คา่ใชจ้่ายในการเดินทาง เดินไป
กินอยู่หลบันอนในนัน้เสรจ็ 
รวมถึงอาจจะมีบรกิารอาหาร
เครื่องดื่มที่อยู่ในนัน้เลยก็จะ
สะดวกขึน้” 

คณุภควตั สพุรรณขนัธ ์

 การถ่ายท าภาพยนตร์
จากตา่งประเทศใน
ปัจจบุนัมีแนวโนม้

เพิ่มขึน้ เพราะว่าตอนนี้
ภาครฐัมีมาตรการเรื่อง
การสนบัสนนุการคืนเงิน 

15%  และเริ่มเขา้ใจ
ระบบการถ่ายท ามากขึน้ 
เริ่มเขา้ใจวา่อตุสาหกรรม
ภาพยนตรน์ัน้สรา้ง
รายไดเ้ขา้ประเทศ

มหาศาล ท าใหข้ัน้ตอน
การขอเขา้มาถ่ายท า
ภาพยนตรง์่ายขึน้ 

แรงสนบัสนนุ
อตุสาหกรรมภาพยนตร์
ที่ส  าคญัอีกประการคือ 
ภาคธุรกิจที่เขม้แข็ง เรา
มีสตดูิโอถ่ายภาพยนตร์
ขนาดใหญ่ที่รองรบัการ
ท างานระดบัสากล 
ไดแ้ก่ สตดูิโอปารค์ 
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ผูใ้หข้อ้มลู กลุม่ A3 การสมัภาษณเ์ชิงลกึ จ าแนกตามปัจจยั 
 

D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 
1) ทรพัยากรมนษุย ์ 2) ทรพัยากรทางกายภาพ 3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/

คา่ใชจ้่าย 
4) โครงสรา้งพืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 

คณุธ ารงคฤ์ทธ์ิ ประมยัพิมพ ์
 เหตผุลที่กองถ่ายต่างประเทศ

เลือกใชป้ระเทศไทยเป็น
สถานที่ถ่ายมากกวา่ประเทศ
เวียดนาม และพม่าทัง้ที่ทัง้สอง
ประเทศมีสถานที่ถ่ายท าที่สวย
และใหม่กวา่ประเทศไทยเป็น
เพราะประเทศเหล่านีย้งัมี
ขอ้จ ากดัเรื่องการเดินทาง และ
การขออนญุาตใชง้าน รวมถึง
เรื่องอปุกรณแ์ละ
ความสามารถของทีมงานที่ยงั
ไม่ไดม้าตรฐาน แตถ่า้เม่ือไหรท่ี่
เวียดนามกบัพม่ามีอปุกรณ ์
และพฒันาความสามารถของ
ทีมงานไดเ้ทียมเท่าเรา 
ประเทศไทยจะเหน่ือยมากขึน้ 
ในการหางาน เพราะวา่ไม่
แตกตา่งกนัแลว้ 

ค่าใชจ้่ายของ
ภาพยนตรต์่างประเทศ
ที่เขา้มาถา่ยท าใน
ประเทศไทยเรือ่งหนึ่ง
ถกูกว่าต่างประเทศอยู่
แลว้ ดว้ยคา่สถานท่ี 
ค่าที่พกั คา่ทีมงาน คา่
อปุกรณอ์ะไร ๆ 
สดุทา้ยเบ็ดเสรจ็เราถกู
กวา่ท่ีเขาจะถ่ายใน
บา้นเขาอยู่แลว้ และก็
ได ้Location ที่แปลก
ใหม่ นีค้ือเหตผุลท่ี
ภาพยนตรต์่างประเทศ
เลือกที่จะถ่ายใน
ประเทศไทย 

 

คณุภาคภมูิ พลานวุฒัน ์
 ภมูิประเทศบา้นเราเหมาะสม 

เพราะเรามีทัง้เมือง และมี
ทรพัยากรทางธรรมชาติที่
สวยงาม ป่าไม ้ภเูขา ทกุอย่าง
ครบถว้น 

ค่าแรงเมืองไทยถือวา่
ถกูมากแตค่ณุภาพดี 
แต่ก็อยู่ที่เราเทียบกบั
ใคร ถา้เทียบกบับอลลี
วดูถือวา่ราคาพอกนั 
อาจจะแพงกวา่บอลลี
วดูเล็กนอ้ย แตถ่า้เทียบ
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D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 
1) ทรพัยากรมนษุย ์ 2) ทรพัยากรทางกายภาพ 3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/

คา่ใชจ้่าย 
4) โครงสรา้งพืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 

กบั Hollywood เราถกู
กวา่เกือบเท่าตวั 

คณุปิยะ เปสตนัยี 
 ทีมงานไทยสว่นใหญ่เก่งและมี

คณุภาพ แมก้องถ่าย
ตา่งประเทศจะเลือกใชส้ถานที่
ถ่ายท าที่มาเลเซีย หรอื 
อินโดนีเซีย ก็ยงัยอมจา้ง
ทีมงานไทย และบรษิัทผลิต
ภาพยนตรใ์หต้ามไปท างานที่
นัน้ 
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D3 อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร โครงสรา้ง และ
การแข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

คณุธีระวฒัน ์รุจินธรรม 

ดา้นเครื่องมือ อปุกรณ์
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการถ่าย
ท าภาพยนตรมี์ความ
พรอ้ม เรามีบรษิัทใหญ่ที่
เป็น Rental House ที่
ลงทนุอปุกรณม์าตรฐาน
ในระดบัเวิรล์คลาส เรามี
หมด อปุกรณก์ลอ้ง ไฟ 
กรบิ รกิ เครน เรามีหมด 
เราไม่ไดมี้ปัญหาอะไร มี
ความพรอ้มมากดา้น
ความเป็นสากลที่ผลกัดนั
ใหส้ินคา้และบรกิารไทย
ออกสูต่า่งประเทศ 

ประเทศไทยยงัขาดการสนบัสนนุที่
เป็นระบบและต่อเน่ือง ยกตวัอย่าง
ง่าย ๆ อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
กบัอตุสาหกรรมภาพยนตรเ์กาหลี 
เริ่มก่อรา่งสรา้งตวัมาเม่ือประมาณ 
30 ปีที่แลว้พรอ้มๆ สมยันัน้
คณุภาพของภาพยนตรเ์กาหลีก็
พอๆ กบัภาพยนตรไ์ทย แตด่ว้ย
การสนบัสนนุที่จรงิจงัในระดบั
นโยบายท าใหเ้กาหลีเขาพฒันาไป
ไกล ขณะที่ประเทศไทยขาดความ
ตอ่เน่ืองในเรื่องของนโยบาย ปีนี ้
เป็นแบบนี ้อีกปีเป็นอีกแบบหนึ่ง 
ในขณะที่เกาหลีเขาท าอย่างจรงิจงั
และเป็นระบบ  

เมืองภาพยนตรต์อ้งท า
เป็น One Stop 
Service ใหไ้ด ้ตอ้ง
ครอบคลมุ และแกไ้ข
ปัญหาไดใ้นจดุเดียว 
เช่น เรื่องการขอ
อนญุาตถ่ายท า 
นอกจากนีย้งัตอ้งมีเรื่อง
ของโครงการ
สาธารณปูโภคขัน้
พืน้ฐาน เช่น  ระบบการ
ขนสง่อปุกรณ ์และการ
ขนสง่ทีมงาน 
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D3 อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร โครงสรา้ง และ
การแข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

คณุธีระวฒัน ์รุจินธรรม 

 รวมถึงช่วยเหลือระบบตลาดของ
เขาดว้ย เม่ือ 30 ปีที่แลว้เกาหลีเขา
มีความพยายามที่จะสรา้ง
อตุสาหกรรมภาพยนตรข์อง
ประเทศขึน้มา เขามีระบบโควตาที่
รบัประกนัเวลาฉายหนงัของเกาหลี
เองเพื่อปกปอ้งอตุสาหกรรมของ
ภาพยนตรเ์ขาในช่วงแรก แลว้เขาก็
คอ่ยคลายออกเม่ืออตุสาหกรรม
สามารถยืนไดบ้นขาตวัเอง เกาหลี
มีการสรา้งเทศกาลภาพยนตร์
ขึน้มา มีการสรา้งสถาบนั
ภาพยนตร ์มีการเรียนการสอน
ภาพยนตรใ์นระดบัสงู มีการ
ส่งเสรมิเรื่องทรพัยากรมนษุยอ์ย่าง
จรงิจงั ซึง่ปัจจบุนันีม้นัก็เห็นผล
แลว้ในเกาหลี  แตข่องไทยเราไม่ได้
ท าอย่างเกาหลี มนัไม่ไดมี้ความ
ตอ่เน่ือง รวมถึงวา่เราไม่ไดล้งไป
ลือ้รากของระบบ เราปล่อยใหภ้าค
ธุรกิจตอ่สู ้และเอาตวัรอดกนัเอง
ในระบบธุรกิจที่แข่งขนัรุนแรงกบั
ระบบ Hollywood ของอเมรกิา ซึง่
เราไม่มีทางสูเ้ขาได ้
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D3 อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร โครงสรา้ง 
และการแข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

คณุภาคภมูิ พลานวุฒัน ์
เมืองไทยมีโรงแรมเยอะ
มาก เมืองไทยเป็นเมือง
ท่องเที่ยวอยู่แลว้อนันี ้
ไม่ตอ้งห่วง และมีให้
เลือกหลายหลากระดบั 
หลากหลายราคาดว้ย 

ระบบราชการบา้นเรายงัมีการฉอ้
ราษฎรบ์งัหลวง ยงัมีการยดัใต้
โต๊ะอยู่ วลีที่วา่ “ท าไดถ้า้มีเงิน” 
ยงัคงเป็นปัญหาของเมืองไทย ซึ่ง
ตรงนีต้อ้งแกท้ัง้ระบบราชการ
และผูป้ระกอบการ 

ควรจะเป็นสถานที่
ที่การเดนิทาง
สะดวก เช่น มี
ท่าเรือ มีสนามบิน 
เพราะสว่นอื่น ๆ 
เราสามารถสรา้ง 
หรอืจ าลองได ้

อปุนิสยัท่ีป็นมติร 
และรอยยิม้ เป็นที่พดู
ถึงและประทบัใจคน
ต่างชาติ ซึง่ถือเป็น
วฒันธรรมที่แทจ้รงิ 
ซึง่ในตา่งประเทศไม่มี 

คณุฤทธิกร มะโนนอ้ม 
 คณุฤทธิกร มะโนนอ้ม ช่าง

ภาพยนตรต์า่งประเทศ ที่กล่าวว่า 
“ภาครฐัควรทบทวนเรื่องการ
อนญุาตถ่ายท าภาพยนตรใ์หม่ 
ลดขอ้จ ากดับางอย่างที่เป็น
อปุสรรคในการท างานของกอง
ถ่ายภาพยนตร ์และลดความ
เครง่ครดัเรื่องวฒันธรรมลงบา้ง 
เพื่อความเป็นสากล รวมถึงช่วย
จดัการเรื่องระบบผูมี้อิทธิพล
ทอ้งถ่ิน ขา้ราชการที่เรยีกรบั
คา่ใชจ้่ายดว้ย” 

  

คณุปิยะ เปสตนัยี    
 ขอ้เสียในการถ่ายท าภาพยนตร์

ไทยคือระบบผูมี้อิทธิพล 
ขา้ราชการ และชาวบา้นเองที่
ชอบเรยีกรอ้งผลประโยชนจ์าก
การถ่ายท า ซึง่ถา้ไม่ไดต้ามที่ตน
ตอ้งการก็จะรอ้งเรยีน หรอืท าทกุ
วิถีทางเพื่อขดัขวางการท างาน
ของกองถ่ายภาพยนตร ์
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ผูใ้หข้อ้มลู กลุม่ A4 จ าแนกตามปัจจยั 
 

D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 

1) ทรพัยากรมนษุย ์ 2) ทรพัยากรทาง
กายภาพ 

3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/
คา่ใชจ้่าย 

4) โครงสรา้งพืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 

คณุประดิษฐ์ โปซิว 

   อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยใน
ภาพรวมยงัคงไปไดด้ี เห็นไดจ้าก
กระแสความนิยมภาพยนตรไ์ทย
ในตา่งประเทศโดยเฉพาะ ประเทศ
จีน ขณะที่การถ่ายท าภาพยนตร์
ตา่งประเทศในประเทศไทยก็มี
อตัราเพิ่มขึน้ เพราะความสามารถ
ของทีมงานไทย และการสนบัสนนุ
ที่เป็นรูปธรรมมากขึน้ของภาครฐั 
แตส่ิ่งที่เมืองไทยขาดคือ กระแส
ความนิยมดภูาพยนตรไ์ทยจากคน
ไทยดว้ยกนัเอง ซึง่เรื่องนีค้งตอ้งแก้
ที่คา่นิยมคนไทย ตลอดจนการ
พฒันาบทภาพยนตรใ์หน้่าสนใจ
มากขึน้ 

 
D4 กลยทุธอ์งคก์ร โครงสรา้ง และการ

แข่งขนั 
เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

คณุประดิษฐ์ โปซิว 

 เมืองภาพยนตรค์วรมีทกุอย่างใหค้รบ
วงจร ทัง้สถานที่ถ่ายท า Studio 
Production และ Post Production 
ที่พกั รา้นอาหาร  ตลอดจนศนูย์
ประสานงานราชการเพื่อความ
สะดวกของการท างาน 

 

 



  

 
 

197 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร โครงสรา้ง และการ
แข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

คณุอบุลวรรณ สจุรติกลุ 
ปัจจบุนัภาครฐัมีทิศทางในการพฒันา
และการสง่เสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตร์
อย่างตอ่เน่ืองและเป็นธูปธรรมมากขึน้ 
ประกอบดว้ยการส่งเสรมิการผลิตเนือ้หา
และ สนบัสนนุทนุผลิตผลงาน การ
ส่งเสรมิการชมและบรโิภคภาพยนตรแ์ละ
วิดีทศัน ์สง่เสรมิการท าขอ้ตกลงการรว่ม
ลงทนุดา้นภาพยนตรแ์ละวิดีทศัน ์การ
ส่งเสรมิการ 

  

มล.สิทธิไชย ไชยนัต ์   

ปัจจบุนัภาครฐัตระหนกัถึงความส าคญั
ของอตุสาหกรรมภาพยนตรม์ากขึน้ และ
พยายามหาแนวทางการพฒันา
อตุสาหกรรมนี ้ทัง้ดา้นการออกมาตรการ
ทางภาษี การลดขัน้ตอนการท างานที่
ยุ่งยาก และการรบัฟังปัญหาของภาค
ธุรกิจ 
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D4 กลยทุธอ์งคก์ร โครงสรา้ง และการ
แข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

คณุวีระศกัดิ ์โคสรุะ 
ทางภาครฐัพยายามส่งเสรมิใหก้าร
ถ่ายท าภาพยนตรเ์ป็นไปไดอ้ย่าง
ราบรื่น ควบคมุง่าย และเกิดเป็น
ผลประโยชนท์ี่ทกุฝ่ายไดร้บัอย่างเท่า
เทียมกนั” รวมถึงสนบัสนนุและ
เรยีกรอ้ง Film Visa เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้องถ่ายท าภาพยนตร ์
เพราะไม่ใช่เพียงแคร่ฐัจะได ้แต่
ประชาชนในพืน้ที่ เจา้ของกิจการก็จะ
มีรายไดเ้ขา้ถึงทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยาวดว้ย 

 วฒันธรรมไทยยงัขายไดอ้ยู่ 
ชาวตา่งชาติยงัสนใจเราอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นอาหารไทย ศิลปวฒันธรรมไทย 
หรอืชมุชนทอ้งถ่ินของไทย หลาย ๆแห่ง
ไม่ไดมี้จดุขายที่วิวเพียงอย่างเดียว แต่
บางที่อาจจะขายของเก่า หรอื
วฒันธรรม ประเพณีที่สืบทอดมา
ยาวนานของชมุชนนัน้ ๆ หรืออาจจะ
เป็นวฒันธรรมที่เพิ่งถกูสรา้งขึน้มาช่วง
หลงัๆ ก็ได ้

 
คณุวีระศกัดิ ์โคสรุะ อดีต
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ไดก้ล่าวในงาน 2nd Asia 
Destination Film Forum 2020 วา่ สิ่ง
ที่เป็นจดุดงึดดูผูช้มตา่งชาติใหส้นใจ
ภาพยนตรไ์ทยนัน้ นอกจากหนงัผี
ยกตวัอย่างจากเรื่อง พี่มาก..พระโขนง 
ที่ไดร้บัการตอบรบัอย่างมากมายในจีน
นัน้ ยงัมีเรื่องของวฒันธรรมพืน้บา้น ที่
เราสามารถถ่ายทอดผ่านทาง
ภาพยนตรแ์ลว้มนัแสดงออกถึงความ
เป็นไทยไดค้ือ ฉากที่เล่นเหมือนสวน
สนกุงานวดักนั ซึง่นอกจากจะไดเ้ห็น
ประเพณีแลว้ ยงัสื่อใหเ้ห็นวา่คนไทย
เป็นชนชาติที่สนกุสนาน และชอบงาน
สงัสรรค ์
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รายช่ือผูเ้ขา้รว่มการสนทนากลุม่ แบ่งตามกลุม่ 
 
กลุม่ B 1 กลุม่ B 2 กลุม่ B 3 กลุม่ B 4 

1. คณุฐนิสสพงศ ์ศศิน
มานพ 
2. คณุณฐัพงค ์นกขนุทอง 
3. คณุสมชยั ลีนานรุกัษ์ 
4. คณุนเรศ สราภสัสร 
5. คณุศราวธุ แกว้น า้เย็น  
56. คณุชาติชาย ไชยยนต ์
7. คณุเอก เอี่ยมช่ืน  
8. คณุอษัฏา เศรษฐบตุร 
9. คณุสิตา วอสเบียน 
10. คณุศฐาณพงศ ์ 
ลิม้วงษท์อง 

1. คณุอนนัต ์หอมสกลุ 
2. คณุเธียรวี เต็มเจรญิสขุ 
3. คณุประยทุธ ฤาชยั 
4. คณุประกิจ โชติจรสั
อาภรณ ์
5. คณุธิตินนัท ์เลิศกิจสกลุ 
56. คณุทวีรตัน ์ 
โชคชยัเพิ่มพนูผล 
7. คณุสมลกัษณ ์ผาสขุ 
8. คณุกิตติพฒัน ์จินะทอง 
9. คณุธนสัถ ์ 
ศรพีนัธวานสุรณ ์
10. คณุอิษฎเ์ทพ  
พรหมมงคลกลุ 

1. คณุเอกชยั ทบัเรยีม 
2. คณุนตัพงศ ์ตีเงิน 
3. คณุสมยศ ต๊ะค า 
4. คณุพีระพงษ์ ไกรภพ 
5. คณุในกรม กิจจวฒันะ 
56. คณุไวกลู เหล่า
พิพฒันภ์ิญโญ 
7. คณุพตัรพ์ล นิ่มเสน่ห ์
8. คณุฤทธิชยั ธีโพธ์ิ 
9. คณุมานสั ย าแม 
10. คณุธนทั จงจิรวฒัน ์

1. คณุเรอืงประทิน  
เขียวสด 
2. คณุวรพจน ์ลอ้มลิม้ 
3. คณุสกุญัญา เบาเนิด 
4. คณุวีระศกัดิ ์แสน
สะอาด 
5. คณุปรญิญา  
56. คณุวรรณสิร ิโมรากลุ 
7. คณุชาญชยั ศรกัญัญา 
8. คณุศศิมา สระทองเรอืง 
9. คณุธชวชั ทวีสขุ 
10. ขา้ราชการ
เกษียณอายแุลว้ 
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ผลการสนทนากลุม่ B ปัจจยัการด าเนินงาน 
 

D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 

1) ทรพัยากรมนษุย ์ 2) ทรพัยากรทาง
กายภาพ 

3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/
คา่ใชจ้่าย 

4) โครงสรา้งพืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 

กลุม่ B 1 

- คณุณฐัพงค ์นกขนุทอง รอง
ผูจ้ดัการ บรษิัท Saimlite และ 
Camera Corner จ ากดั 
กล่าววา่ “เรามีจดุขายเยอะ 
นอกจากเรื่อง Location สวย
แลว้ การท างานของทีมงาน
ไทยก็ยงัเป็นที่ประทบัใจ
ชาวตา่งชาติ  

 -คณุนเรศ สราภสัสร 
บรษิัท เกียรเ์ฮด จ ากดั 
กล่าววา่ “คา่ใชจ้่ายถกู
หรอืแพงขึน้อยู่ที่เราเอา
ไปเปรยีบเทียบใคร 
รวมถึงความยากง่าย
ของแตล่ะงานดว้ย” 

-คณุณฐัพงค ์นกขนุทอง รอง
ผูจ้ดัการ บรษิัท Saimlite และ 
Camera Corner จ ากดั กลา่ววา่ 
“เรื่องสาธารณปูโภคของเรามี
ครบ พวกรถเก็บอปุกรณ ์รถ
หอ้งน า้ รถอะไรเก่ียวกบักองถ่าย
ของประเทศไทยเรามีหมด  
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D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 

1) ทรพัยากรมนษุย ์ 2) ทรพัยากรทาง
กายภาพ 

3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/
คา่ใชจ้่าย 

4) โครงสรา้งพืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 

กลุม่ B 1 

 
เพราะอารมณด์ี และมี
มารยาท ซึง่เป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยใหก้ารท างานราบรื่น”  
 
คณุนเรศ สราภสัสร บรษิัท 
เกียรเ์ฮด จ ากดั กลา่ววา่ “คน
ทีมงานสว่นใหญ่เก่งอยู่แลว้นี ้
แตก็่มีอีกส่วนที่เราตอ้ง
ช่วยกนัยกระดบัพวกเขา
ขึน้มา เพื่อใหท้กุคนมี
มาตรฐานเดียวกนั”  
 
- คณุศราวธุ แกว้น า้เย็น Art 
Director กล่าวว่า “บคุลากร
ของไทยมีศกัยภาพและความ
ช านาญในการถ่ายท า
ภาพยนตรเ์ทียบเท่าทีมงาน
ระดบั Hollywood หรอืระดบั
โลก อีกทัง้เรายงัมีอปุกรณใ์น
การถ่ายท าภาพยนตร์
ครบถว้นและทนัสมยั” 

   
รวมทัง้ศกัยภาพดา้นเครื่องมือ 
เราไม่นอ้ยหนา้อยู่แลว้ในเอเชีย 
กลอ้ง ไฟ  กรปิ แลว้ก็เรื่อง 
Location รวมทัง้สตดูิโอทกุขนาด
ดว้ย” 
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D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 

1) ทรพัยากรมนษุย ์ 2) ทรพัยากรทาง
กายภาพ 

3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/
คา่ใชจ้่าย 

4) โครงสรา้งพืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 

กลุม่ B 2 

  - คณุอนนัต ์หอมสกลุ  
ต าแหน่ง Managing 
Director Riggy กล่าววา่ 
“คา่จา้งแรงงานใน
ประเทศไทยถกูกวา่ ถา้
เปรยีบเทียบกบั 
Hollywood แต่ถา้
เปรยีบเทียบกบัเวียดนาม 
จีน มาเลเซีย เราถือวา่
เท่ากนั” D37 

 

 
D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 

1) ทรพัยากรมนษุย ์ 2) ทรพัยากรทาง
กายภาพ 

3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/
คา่ใชจ้่าย 

4) โครงสรา้งพืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 

กลุม่ B 3 

  - คณุพีระพงษ ์ไกรภพ 
บรษิัท BAANRIG จ ากดั 
กล่าววา่ “ประเทศไทยมี
อปุกรณใ์นการถ่ายท า
ภาพยนตรค์ณุภาพสงู 
บคุลากรที่มี
ความสามารถ แตค่า่แรงที่
ถกูกวา่ที่อื่นในเอเชีย” 
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D1 ปัจจยัการด าเนินงาน 

1) ทรพัยากรมนษุย ์ 2) ทรพัยากรทางกายภาพ 3) แหลง่ทนุ/ ตน้ทนุ/
คา่ใชจ้่าย 

4) โครงสรา้งพืน้ฐาน/
สาธารณปูโภค 

เพิ่มเติม ขอ้มลูจากเวทีสมัมนา 2nd Asia destination Film Forum ในหวัขอ้ THE POWER OF VISUAL 
STORYTELLING 
 MR. TSERENBAT NAMSRAI 

ผูแ้ทนจากกระทรวง
สิ่งแวดลอ้มและการท่องเทียว 
ประเทศมองโกเลีย จาก ที่
กล่าววา่ “ผูส้รา้งภาพยนตรม์กั
มองหาสถานที่ที่มีความเป็น
เอกลกัษณป์ระจ าตวัอยู่เสมอ 
ภายใตมี้เง่ือนไข 56 ประการ 
ไดแ้ก่ สตดูิโอ, สถาปัตยกรรม, 
ความสามารถพิเศษ และความ
ยืดหยุ่น ซึง่สิ่งเหล่านีเ้องที่ท  า
ใหก้รุงเทพ และประเทศไทย 
ติดอนัดบัสถานที่ TOP 3 ของ
โลกที่น่าจบัตามองในการใช้
เป็นสถานที่ในการถ่ายท า 
เพราะมีดีทัง้ในเรื่องของ
อปุกรณ,์ บคุลากรกองถ่าย,
ทกัษะความสามารถพิเศษ, 
ความหลากหลายที่เขา้กนัได”้ 
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D2 ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการของตลาด 

D3 อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ 
สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร 
โครงสรา้ง และการ
แข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

กลุม่ B 1 

-คณุฐนิสสพงศ ์
ศศินมานพ 
กรรมการบรหิาร 
บรษิัท เกียรเ์ฮด 
จ ากดั กลา่ววา่ “โดย
ภาพรวมยงัคงไปได้
ดี แมว้า่ปรมิาณ
ภาพยนตรเ์รื่องยาว
จะนอ้ยลง แต่
โฆษณาและรายการ
ของตา่งประเทศ
ยงัคงมีเพิ่มขึน้" 

 คณุนเรศ สราภสัสร 
บรษิัท เกียรเ์ฮด 
จ ากดั กลา่ววา่ “ทัง้
ภาครฐั และภาค
ธุรกิจตอ้งเขา้ใจกนั
ซึง่กนัและกนั ตอ้ง
สามคัคี และรวมตวั
กนัใหไ้ดก้่อน 
รวมทัง้ตอ้งมี
มาตรฐานในการ
ท างาน และคิดถึง
ประโยชนข์องสว่น
รว่มมากกวา่ส่วน
ตน” 

-คณุนเรศ สราภสัสร 
บรษิัท เกียรเ์ฮด 
จ ากดั กลา่ววา่ “ควร
เริ่มจากเล็ก เพราะ
เป็นช่วงเริ่มตน้ ซึง่ยงั
รบัประกนัไม่ไดว้า่จะ
ประสบความส าเรจ็
หรอืไม่” ส่วนเรื่อง
รูปแบบ คณุนเรศ 
สราภสัสร บรษิัท 
เกียรเ์ฮด จ ากดั กลา่ว
วา่ “ควรเริ่มจากการ
เอาบคุลากรมาแผนก
ละ 10 คน แต่ละ
แผนก แต่ละสายงาน
คอ่ย ๆ โต แลว้ค่อย
ขยบัเป็นระดบักลาง” 
 
 
 
 
 
 
 

- คณุสมชยั ลีนานุ
รกัษ ์กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิัท A 
and A Film Network 
Co.,LTD. กล่าววา่  
“อตัลกัษณข์อง
ประเทศไทยที่
ชาวตา่งชาติ
ประทบัใจ ไดแ้ก่ 
ประเพณีไทย อาหาร
ไทย รวมทัง้วิถีการกิน
แบบไทย เช่น 
รา้นอาหารขา้งทาง 
(Street Food)” 
- คณุณฐัพงค ์
นกขนุทอง รอง
ผูจ้ดัการ บรษิัท 
Saimlite และ 
Camera Corner 
กล่าววา่  “ทะเล วดั 
วฒันธรรมพวก
รถตุ๊กๆ และ
ศิลปวฒันธรรมพวก
มวยไทย เป็น
เอกลกัษณท์ี่โดดเด่น
ของเมืองไทย”  
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D2 ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการของตลาด 

D3 อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ 
สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร 
โครงสรา้ง และ
การแข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

กลุม่ B 1 

   -คณุนเรศ สราภสัสร 
บรษิัท เกียรเ์ฮด จ ากดั 
กล่าววา่ “ถา้พดูถึงความ
สวยงาม จงัหวดั
เชียงใหม่สามารถจดัตัง้
เป็นเมืองภาพยนตรไ์ด้
เพราะมีภเูขา ทศันียภาพ
ที่สวยงาม แตถ่า้เอา
ความสะดวกน่าจะเป็น
จงัหวดัที่ใกล ้ๆ กรุงเทพ 
เช่น ปทมุธานี 
สมทุรปราการ  
เป็นตน้” 
 
-คณุณฐัพงค ์นกขนุทอง 
รองผูจ้ดัการ บรษิัท 
Saimlite และ Camera 
Corner จ ากดั กลา่ววา่ 
“ทะเล ภเูขาคือจดุขาย 
ทางเหนือทาง
นครราชสีมาก็น่าสนใจ 
ทัง้นีร้วมถึง จงัหวดั
เชียงใหม่ และ
นครศรีธรรมราชดว้ย
เพราะอากาศดี และมีท่า
อากาศยานนานานชาติ”  

- คณุชาติชาย ไชย
ยนต ์ต าแหน่ง Art 
Director กล่าวว่า 
“อตัตลกัษณท์ี่โดด
เดน่คนไทยก็คือ
ความเป็นคนไทย 
เพราะคนไทยมี
ความยืนหยุ่น จิตใจ
ดี ชอบช่วยเหลือ
ผูอ้ื่น มีความคิดบวก
กบัชาวตา่งชาติ”  
 
- คณุเอก เอี่ยมชื่น 
ต าแหน่ง Art 
Director กล่าวว่า 
“ความเป็นไทย 
วฒันธรรม ประเพณี 
ศิลปะ 
สถาปัตยกรรม และ
การละเล่นของไทย
ที่มีความเฉพาะตวั 
ไม่เหมือนใครลว้น
เป็นสิ่งที่ดงึดดูให้
ชาวตา่งประเทศเขา้
มาถ่ายท า
ภาพยนตรใ์น
ประเทศไทย” 
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D2 ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการของตลาด 

D3 อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ 
สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร 
โครงสรา้ง และ
การแข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

กลุม่ B 1 

   -คณุฐนิสสพงศ ์ศศิน
มานพ กรรมการบรหิาร 
บรษิัท เกียรเ์ฮด จ ากดั 
กล่าววา่“ถา้ไม่ใช่ ภเูก็ต 
พงังา กระบี่ เพราะมี
ทะเลที่สวยงามก็ตอ้ง
เป็นภาคเหนืออย่าง
จงัหวดัเชียงใหม่ เพราะ
เชียงใหม่เป็นอะไรก็
สะดวกสดุ สนามบินก็
สะดวก ยงัมีทัง้ความเป็น
เมือง ป่าเขา และ
ศิลปวฒันธรรมที่
สวยงาม อีกหน่อยถา้
เกิดเขาท ารถฟ้าไฟ
ความเรว็สงูส าเรจ็ มนัก็
ยิ่งเดินทางไดเ้รว็ขึน้ 
สะดวกขึน้” 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

207 

D2 ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการของตลาด 

D3 อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ 
สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร 
โครงสรา้ง และ
การแข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

กลุม่ B 2     
 คณุกิตติพฒัน ์ 

จินะทอง ช่างภาพ 
และเจา้ของ บรษิัท 
Blockshot จ ากดั 
กล่าววา่ “ตลาดการ
ใหบ้รกิารผลิต
ภาพยนตรข์องไทย
และธุรกิจเก่ียวเน่ือง
มีหลากหลาย เช่น 
Post Production 
หรอื Computer 
Graphics เป็นตน้ 
ภาพยนตร ์
Hollywood หลาย
เรื่องนิยมใชบ้รกิาร
บรษิัท Post 
Production และ 
Computer 
Graphics ใน
เมืองไทย” 

 -คณุอนนัต ์หอมสกลุ  
ต าแหน่ง Managing 
Director Riggy กล่าววา่ 
“ประเทศไทยมีศกัยภาพ
เพียงพอในการจดัตัง้
เมืองภาพยนตร ์เพราะ
คนไทยพรอ้มทกุดา้น  
 
-คณุเอก เอี่ยมช่ืน 
ต าแหน่ง Art Director 
กล่าววา่ “ประเทศไทยมี
ความพรอ้มในดา้น
สถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร ์ซึง่มีความ
หลากหลายและมีความ
โดดเดน่เหนือประเทศ
เพื่อนบา้นในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
มีความพรอ้มในดา้น
สาธารณปูโภคต่างๆ 
และบคุลากรใน
อตุสาหกรรมภาพยนตร ์
รวมทัง้คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ที่
ถกูกวา่ประเทศอื่น ๆ”  
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D2 ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการของตลาด 

D3 
อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ
สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร 
โครงสรา้ง และการ
แข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

กลุม่ B 2 

   -คณุชาติชาย ไชยยนต ์
ต าแหน่ง Art Director 
กลา่ววา่ “แนวคิดการสรา้ง
เมืองภาพยนตรน์ัน้เป็นไป
ได ้เพราะ ชาวตา่งชาติมี
ความมั่นใจในศกัยภาพ
ของบคุลากรของไทย และ
อปุกรณใ์นการถ่ายท า
ภาพยนตรข์องไทยที่มี
ความทนัสมยั ครบถว้น 
พรอ้มรองรบักองถ่าย
ภาพยนตรจ์าก
ต่างประเทศได”้ 

 

กลุม่ B 3 

  -คณุฤทธิกร มะโนนอ้ม 
ช่างภาพยนตร์
ต่างประเทศ ที่กลา่ววา่ 
“ภาครฐัควรทบทวน
เรื่องการอนญุาตถ่ายท า
ภาพยนตรใ์หม่ ลด
ขอ้จ ากดับางอย่างที่เป็น
อปุสรรคในการท างาน
ของกองถ่ายภาพยนตร ์
และลดความเครง่ครดั
เรื่องวฒันธรรมลงบา้ง  

-คณุในกรม  
กิจจวฒันะ ช่างเสียงอสิระ 
กลา่ววา่ “ขนาดเมือง
ภาพยนตรท์ี่เหมาะสมกบั
ประเทศไทยในระยะแรก
เลก็- กลาง เพราะมีความ
หลากหลายในการถ่ายท า
ภาพยนตร ์ไม่ควีเลก็
จนเกินไป แต่ตอ้งมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ครบ
ครนั  

คณุไวกลู เหลา่
พิพฒันภ์ิญโญ 
ต าแหน่ง Sound 
Recorder อิสระ ที่
กลา่ววา่ 
“ชาวตา่งชาติชอบ
วฒันธรรม ประเพณี 
ศาสนา และมกัจะน า
สิ่งเหลา่นีไ้ปใส่ใน
ภาพยนตรเ์พื่อสื่อถึง
ความเป็นไทย” 
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D2 ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการของตลาด 

D3 
อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ
สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร 
โครงสรา้ง และการ
แข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

กลุม่ B 3 

  เพื่อความเป็นสากล 
รวมถึงช่วยจดัการ
เรื่องระบบผูมี้อิทธิพล
ทอ้งถ่ิน ขา้ราชการที่
เรยีกรบัคา่ใชจ้่าย
ดว้ย” 
-คณุนตัพงศ ์ตีเงิน 
บรษิัท วี.เอส.เซอรว์ิส 
จ ากดั ที่เห็นวา่ 
“ภาครฐัควรลด
ขัน้ตอนที่ยุ่งยาก และ
เอือ้ใหก้ารท างานของ
เอกชนเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเรว็” 

เพื่อเป็นการต่อยอดใน
การพฒันาไปสู่ขนาดที่
ใหญ่ขึน้ในอนาคต” 
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D2 ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการของตลาด 

D3 
อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ
สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร 
โครงสรา้ง และการ
แข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

กลุม่ B4     

   คณุเบียร ์ปรญิญา 
วิทยากรประจ าอทุยาน
ประวตัิศาสตรส์โุขทยั ผูท้  า
หนา้ที่คมุการถ่ายท า
ภาพยนตร ์กลา่ววา่ “การ
สรา้งเมืองภาพยนตรมี์ทัง้
ขอ้ดี และขอ้เสีย ขอ้ดีคือ
เราสามารถจ าลองสิ่งปลกู
สรา้งส าหรบัถ่ายท า
ภาพยนตรไ์ด ้โดยไม่ไป
กระทบสถานที่จรงิ ขอ้เสีย
คืออาจไม่สมจรงิ และไม่
เกิดการกระจายรายไดสู้่
ทอ้งถ่ิน” 
 
-คณุวรรณสิร ิโมรากลุ อดีต
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 
กล่าววา่ “ชาวต่างประเทศ
ไม่ไดต้อ้งการถ่ายท าใน 
Studio อย่างเดียว ส่วน
ใหญ่เขามาถ่ายท า
เมืองไทยเพราะ
ทรพัยากรธรรมชาติของ
จงัหวดัต่างๆ เช่น เชียงใหม่ 
ภเูก็ต กาญจนบรุ ีและ
อยากมาเมืองไทยเพื่อ
พกัผ่อน  

คณุเรอืงประทิน 
เขียวสด ครูโรงเรยีน
บา้นสองคอน 
ผูพ้ฒันาแหลง่
ท่องเที่ยว “สามพนั
โบก" และ
ประสานงานการ
ถ่ายท าภาพยนตร ์
กล่าววา่ “ประเทศ
ไทยมี
ทรพัยากรธรรมชาติ
ที่สวยงาม ภาครฐั
จงึควรผลกัดนัการ
สอดแทรกเรื่องราว
เก่ียวกบัสถานที่
ท่องเที่ยวในตวัของ
ภาพยนตร ์เพื่อ
ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว และ
เศรษฐกิจของ
ชมุชน” 
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D2 ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการของตลาด 

D3 
อตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งและ
สนบัสนนุ 

D4 กลยทุธอ์งคก์ร 
โครงสรา้ง และการ
แข่งขนั 

เมืองภาพยนตร ์ วฒันธรรม (5F) 

กลุม่ B4 

   รวมถึงบางครัง้ก็ไม่ไดถ้่าย
ท าประเทศไทยในความ
เป็นประเทศไทย เพียงแต่
ใชส้ถานที่ในประเทศไทย
จ าลองเป็นประเทศอื่น จึง
ไม่จ าเป็นตอ้งมีเมือง
ภาพยนตร”์ 
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ภาคผนวก ข 
ผลจากงานวจิัยระยะที ่3 ผลการส ารวจความคิดเหน็ด้วยแบบสอบถาม 
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ผลจากงานวจิัยระยะที ่3 ผลการส ารวจความคิดเหน็ด้วยแบบสอบถาม 
 
ซึง่สามารถสรุปและเสนอผลการวิจยั  โดยแบ่งเป็น 4 สว่นดงันี ้

ตอนที่  1  การศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  จ าแนกตาม  เพศ  อายุ อาชีพ ประสบการณท์ างานดา้นภาพยนตร ์ต าแหน่งงาน 
ประเภทองคก์ร การท างานดา้นภาพยนตรใ์นต่างประเทศหรือกับชาวต่างชาติ ระยะเวลาการ
ท างานดา้นภาพยนตรใ์นต่างประเทศหรือกับชาวต่างชาติ การท างานดา้นวัฒนธรรมไทย และ
ระยะเวลาการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 

ตอนที่ 2  การศึกษาและวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานการ
สรา้งเมืองภาพยนตรใ์นบรบิทความเป็นไทย (ปัจจยัดา้นการด าเนินงาน, ปัจจยัดา้นทรพัยากรทาง
กายภาพ, ปัจจัยด้านทรัพยากรด้านความรู,้ ปัจจัยด้านแหล่งทุนและต้นทุน และปัจจัยด้าน
โครงสรา้งพืน้ฐาน) 

ตอนที่ 3  การศึกษาและวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกับการ
สรา้งเมืองภาพยนตรใ์หแ้สดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทย (การถ่ายท าภาพยนตร,์ สว่นอื่นๆ) 

ตอนที่4  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกับ
อตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและสนบัสนนุ 
 ตอนที่ 5 การศึกษาและวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกับ
สถานที่ตัง้ของเมืองภาพยนตร ์

ตอนที ่6 การทดสอบสมมตฐิาน 

 
ตอนที่  1  การศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  จ าแนกตาม  เพศ  อายุ อาชีพ ประสบการณท์ างานดา้นภาพยนตร ์ต าแหน่งงาน 
ประเภทองคก์ร การท างานดา้นภาพยนตรใ์นต่างประเทศหรือกับชาวต่างชาติ ระยะเวลาการ
ท างานดา้นภาพยนตรใ์นต่างประเทศหรือกับชาวต่างชาติ การท างานดา้นวัฒนธรรมไทย และ
ระยะเวลาการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามเพศ 
 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 171 68.1 
หญิง 80 31.9 
รวม 251 100.0 
จากตารางที่ 1 จากการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอย่างเป็นเพศชายมากที่สดุ จ านวน 171 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 68.1 และเพศหญิง จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.9 
 
ตารางที ่2 แสดงอายตุ ่าสดุ สงูสดุ และค่าเฉลี่ยอายขุองกลุม่ตวัอย่าง 
 
อายุ ปี 
ต ่าสดุ 18 
สงูสดุ 59 
อายเุฉลี่ย 38.69 
 
 จากตารางที่ 2 จากการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอย่างมีอายรุะหวา่ง 18-59 ปี อายเุฉลี่ยอยู่ที่ 
38.69 
 
ตารางที ่3 แสดงประสบการณท์ างาน (ปี) ในวงการภาพยนตรต์  ่าสดุ สงูสดุ และค่าเฉลี่ย
ประสบการณท์ างานของกลุม่ตวัอย่าง 
 
ประสบการณท์ างานในวงการภาพยนตร ์ ปี 
ต ่าสดุ 0 
สงูสดุ 40 
เฉลี่ย 12.36 
 
จากตารางที่ 3 จากการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอย่างมีประสบการณก์ารท างานในวงการภาพยนตร์
ระหวา่ง 0-40 ปี ประสบการณท์ างานเฉลี่ยอยู่ที่ 12.36 
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ตารางที ่4 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามต าแหนง่งาน 

 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 

เจา้ของธุรกิจ 33 13.1 
เจา้หนา้ท่ีสว่นการผลิต 178 70.9 
เจา้หนา้ท่ีประสานงาน 18 7.2 
ผูบ้รหิารระดบัสงู 0 0.0 
อื่นๆ 22 8.8 
รวม 251 100.0 
 

จากตารางที่ 4 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่มเจา้หน้าที่ส่วนการผลิตมี
จ านวนมากที่สดุ  จ านวน 178 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.9 รองลงมาเป็นเจา้ของธุรกิจ  จ านวน 33 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 13.1 กลุ่มอาชีพอื่นๆ จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.8 เจา้หนา้ที่ประสานงาน 
จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.2 และผู้บริหารระดับสูง จ านวน 0 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.0 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามประเภทขององคก์ร 

 

ประเภทขององคก์ร จ านวน ร้อยละ 

ภาครฐั 2 0.8 
เอกชน 70 27.9 
รบัจา้งอิสระ (Freelance) 179 71.3 
รวม 251 100.0 
 

จากตารางที่  5 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ ในกลุ่มอาชีพรับจ้างอิสระ 
(Freelance) มีจ านวนมากที่สดุ  จ านวน 179 คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.3 รองลงมาเป็นกลุ่มเอกชน  
จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.9 และภาครฐั จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 ตามล าดบั 



  

 
 

216 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามประสบการณก์ารท างานดา้น
ภาพยนตรใ์นตา่งประเทศ หรอืการท างานกบัชาวตา่งชาติ 
 
ประสบการณก์ารท างานด้านภาพยนตรใ์นต่างประเทศ 
หรือการท างานกับชาวต่างชาต ิ

จ านวน ร้อยละ 

เคย 171 68.1 
ไม่เคย 80 31.9 
รวม 251 100.0 

 
จากตารางที่ 6 จากการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอย่างเคยประสบการณก์ารท างานดา้น

ภาพยนตรใ์นตา่งประเทศ หรอืการท างานกบัชาวตา่งชาติ จ านวน 171 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68.1 
และไม่เคยมีประสบการณก์ารท างานดา้นภาพยนตรใ์นตา่งประเทศ หรอืการท างานกบั
ชาวตา่งชาติ จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.9 
 
ตารางที่ 7 แสดงระยะเวลาประสบการณท์ างาน (ปี) ในการท างานดา้นภาพยนตรใ์นต่างประเทศ 
หรอืการท างานกบัชาวตา่งชาติ 
 
ระยะเวลาการท างานด้านภาพยนตรใ์น

ต่างประเทศ หรือการท างานกับชาวต่างชาต ิ
จ านวน (ปี) 

ต ่าสดุ 1 
สงูสดุ 32 
เฉลี่ย 8.85 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 171 
 
จากตารางที่ 3 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาประสบการณ์ท างาน (ปี) ในการ
ท างานดา้นภาพยนตรใ์นต่างประเทศ หรือการท างานกบัชาวต่างชาติระหวา่ง 1-32 ปี  ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่  8.85 ปี จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 171 คน 
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ตารางที ่8 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามลกัษณะประเภทงานที่เคยท า
เก่ียวกบัวฒันธรรมไทย หรือเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณค์วามเป็นไทย 
 
ประเภทงาน จ านวน ร้อยละ 

การท่องเที่ยว 117 46.6 
อาหารไทย 14 5.6 
ศิลปวฒันธรรมไทย 43 17.1 
สถาปัตยกรรม หรอืจิตรกรรมไทย 13 5.2 
เทศกาล ประเพณี 27 10.8 
ไม่เคย 37 14.7 
อื่นๆ 0 0.0 
รวม 251 100.0 
 

จากตารางที่ 8 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยวมีจ านวนมาก
ที่สดุ  จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.6 รองลงมาเป็นศิลปวฒันธรรมไทย  จ านวน 43 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 17.1 ไม่เคยท า จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.7 เทศกาล และประเพณี จ านวน 27 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.8 อาหาร จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.6 สถาปัตยกรรม หรือจิตรกรรม
ไทย จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.2 และประเภทอื่นๆ 0 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่9 แสดงระยะเวลาประสบการณท์ างาน (ปี) ดา้นวฒันธรรมไทย 

 
ระยะเวลาประสบการณท์ างาน (ปี) ดา้น

วัฒนธรรมไทย 
จ านวน (ปี) 

ต ่าสดุ 1 
สงูสดุ 30 
เฉลี่ย 5.25 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 171 
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จากตารางที่ 9 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาประสบการณ์ท างาน (ปี) ในการ
ท างานดา้นวฒันธรรมไทย ระหว่าง 1-30 ปี  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  5.25 ปี จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
171 คน 
 
ตอนที่ 2  การศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการ
สร้างเมืองภาพยนตรใ์นบริบทความเป็นไทย (ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย,์ ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรทางกายภาพ, ปัจจัยด้านทรัพยากรด้านความรู้, ปัจจัยด้านแหล่งทุนและต้นทุน 
และปัจจัยด้านโครงสร้างพืน้ฐาน) 
 
 การน าเสนอผลการวิเคราะหปั์จจัยทางดา้นการด าเนินงานการสรา้งเมืองภาพยนตรใ์น
บริบทความเป็นไทย (ปัจจยัดา้นทรพัยากรมนษุย,์ ปัจจยัดา้นทรพัยากรทางกายภาพ, ปัจจยัดา้น
ทรพัยากรดา้นความรู,้ ปัจจัยดา้นแหล่งทุนและตน้ทุน และปัจจัยดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน)โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค าถามจะเป็นค าตอบวดัแบบ Likert  scale แบ่งระดบัความ
จริงออกเป็น 5 ระดบั ซึ่งจดัระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยค าถาม
เป็นแบบประมาณค่า (rating scale) แต่ละขอ้ใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ก าหนดค่าของคะแนนดงันี ้

นอ้ยที่สดุ ใหค้ะแนนเทา่กบั 1 
  นอ้ย  ใหค้ะแนนเทา่กบั 2 
  ปานกลาง ใหค้ะแนนเทา่กบั 3 
  มาก  ใหค้ะแนนเทา่กบั 4 
  มากท่ีสดุ ใหค้ะแนนเทา่กบั 5 

เม่ือรวบรวมและแจกแจงความถ่ีแลว้ ใชค้า่เฉลี่ยของปัจจยัดา้นคณุลกัษณะ โดยแบง่เป็น 
5 ระดบั ดงัรายละเอียดขา้งตน้ ซึง่ใชเ้กณฑด์งันี ้
  อนัตรภาคชัน้  =  คะแนนสงูท่ีสดุ  -  คะแนนต ่าท่ีสดุ  = 5 – 1 = 0.8 

             จ านวนชัน้                      5 
จากเกณฑด์งักลา่ว แปลความหมายไดด้งันี ้

   ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความคดิเหน็ 
4.21 - 5.00 ระดบัความคดิเห็นสงูมาก 
3.41 - 4.20 ระดบัความคดิเห็นสงู 
2.61 - 3.40 ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 
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1.81 - 2.60 ระดบัความคดิเห็นต ่า 
1.00 - 1.80 ระดบัความคดิเห็นต ่ามาก 

 
ตารางที ่10 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นการด าเนินงาน 
 

ปัจจัยทางด้านการด าเนินงาน X  S.D. ระดับ 
ด้านทรัพยากรมนุษย ์    

1.จ านวนบคุลากรเพียงพอตอ่การรองรบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์ 4.07 .95 สงู 

2. ความสามารถและประสบการณใ์นการผลิตภาพยนตร ์ 4.26 .80 สงูมาก 
3. ค่าตอบแทนถกูเม่ือเทียบกบัแรงงานในตา่งประเทศ 3.65 1.18 สงู 

รวม 3.99 .74 สูง 
ด้านทรัพยากรทางกายภาพ    

4. ทรพัยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย 4.55 .68 สงูมาก 

รวม 4.55 .68 สูงมาก 

ด้านความรู้    

5. การเจรญิเติบโตของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเพิ่มขึน้ทกุปี 3.53 1.07 สงู 

6. สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะการ
เจรญิเติบโตทางดา้นมลูค่าและรายไดส้งูกวา่ประเทศอื่นๆในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกฉียงใต ้

3.51 1.07 สงู 

7. สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะการ
เจรญิเติบโตทางดา้นมลูค่าและรายไดส้งูกวา่ประเทศอื่นๆในทวีป
เอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลี จีน 

2.97 1.2 ปานกลาง 

8. สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะการ
เจรญิเติบโตทางดา้นมลูค่าและรายไดส้งูกวา่ประเทศอื่นๆในทวีป
ยโุรป 

2.76 1.28 ปานกลาง 

9. สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะการ
เจรญิเติบโตทางดา้นมลูค่าและรายไดส้งูกวา่ประเทศอื่นๆในทวีป
อเมรกิา 

2.68 1.33 ปานกลาง 
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ปัจจัยทางด้านการด าเนินงาน X  S.D. ระดับ 
10. นโยบายการสรา้งประเทศไทยใหเ้ป็นเมืองภาพยนตรมี์ความ
เป็นไปไดเ้พียงใด 

3.42 1.20 สงู 

รวม 3.15 1.01 ปานกลาง 
ด้านแหล่งทนุและต้นทุน    

11. ภาครฐัมีแหลง่ทนุสนบัสนนุอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 2.60 1.20 ต ่า 

12. ภาคเอกชนมีแหลง่ทนุสนบัสนนุอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 3.01 1.16 ปานกลาง 

13. ภาครฐัมีมาตรการการช่วยเหลือดา้นแหลง่เงินทนุ 2.49 1.16 ต ่า 

14. ภาครฐัมีนโยบายสง่เสรมิการลงทนุท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ การยกเวน้
ภาษี 

2.67 1.17 ปานกลาง 

15. หน่วยงานภาครฐัใหค้วามสะดวกในการขอใชส้ถานที่ในการถ่าย
ท าภาพยนตร ์

2.89 1.16 ปานกลาง 

16. ค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากรในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสงู
กวา่ประเทศคูแ่ข่ง 

2.99 1.01 ปานกลาง 

17. ค่าใชจ้่ายดา้นสถานที่ถ่ายท าในการถา่ยภาพยนตรใ์นประเทศ
ไทยสงูกวา่ประเทศคูแ่ข่ง 

3.24 1.03 ปานกลาง 

18. ค่าใชจ้่ายดา้นอปุกรณใ์นการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสงู
กวา่ประเทศคูแ่ข่ง 

3.11 .94 ปานกลาง 

19. ค่าใชจ้่ายหลงัการถา่ยท า (post-production) ในการถ่าย
ภาพยนตรใ์นประเทศไทยสงูกวา่ประเทศคูแ่ข่ง 

3.05 .89 ปานกลาง 

20. ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทย เช่น 
ค่าที่พกั คา่รถ สงูกวา่ประเทศคูแ่ข่ง 

2.93 1.01 ปานกลาง 

รวม 2.90 .83 ปานกลาง 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    

21. ความพรอ้มดา้นสาธารณปูโภคเอือ้อ านวยตอ่การเป็นเมือง
ภาพยนตร ์

3.75 1.04 สงู 

22. ความพรอ้มดา้นระบบขนสง่เอือ้อ านวยตอ่การเป็นเมือง
ภาพยนตร ์

3.55 1.10 สงู 

23. ความพรอ้มดา้นเครื่องมือและอปุกรณเ์อือ้อ านวยตอ่การเป็น
เมืองภาพยนตร ์

3.92 .93 สงู 
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ปัจจัยทางด้านการด าเนินงาน X  S.D. ระดับ 
24. ความพรอ้มดา้นบคุลากรเอือ้อ านวยต่อการเป็นเมืองภาพยนตร ์ 4.02 .91 สงู 

25.ความพรอ้มดา้นสถานที่ถ่ายท าเอือ้อ านวยตอ่การเป็นเมือง
ภาพยนตร ์

4.05 .92 สงู 

รวม 3.86 .80 สูง 
ด้านความตอ้งการการผลิตภาพยนตร ์    

26. แนวโนม้การผลิตภาพยนตรใ์นประเทศไทยของนกัลงทนุไทยมี
แนวโนม้สงูขึน้ 

3.75 1.00 สงู 

27. แนวโนม้การเขา้มาถ่ายท าในประเทศไทยของนกัลงทนุ
ต่างประเทศมีแนวโนม้สงูขึน้ 

3.99 0.94 สงู 

รวม 3.87 .87 สูง 
ด้านความเหน็เกี่ยวกับขนาดของเมืองภาพยนตร ์    

21. เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดใหญ่ 3.71 1.03 สงู 

22. เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดกลาง 4.03 0.84 สงู 

23. เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดเล็ก 3.51 1.03 สงู 

รวม 3.75 .76 สูง 
 

ปัจจัยทางด้านการด าเนินงานโดยรวม 
3.72 .56 สูง 

 
จากตารางที่ 10 พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นการด าเนินงาน

ในระดบัสงู ( X  = 3.72)  โดยจะพิจารณาเป็นแต่ละดา้นดงัตอ่ไปนี ้
 ด้านทรัพยากรมนุษย ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัดา้นทรพัยากร

มนุษย์ในระดับสูง  ( X  =  3.99) ได้แก่ จ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการรองรบัการเป็นเมือง

ภาพยนตร(์ X  = 4.07) ความสามารถและประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์ ( X  = 4.26) 

ค่าตอบแทนถกูเมื่อเทียบกบัแรงงานในตา่งประเทศ( X  = 3.65) ตามล าดบั   
ด้านทรัพยากรทางกายภาพ  พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้น

ทรพัยากรทางกายภาพในระดบัสงูมาก ( X  = 4.55) ไดแ้ก่ ทรพัยากรทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย (
X  = 4.55)  

ด้านทรัพยากรทางความรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน

ทรพัยากรทางความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.15) ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตของ
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อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเพิ่มขึน้ทกุปี ( X  = 3.53) สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
มีลักษณะการเจริญเติบโตทางด้านมูลค่าและรายได้สูงกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกฉียงใต้ ( X  = 3.51) สถานการณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลักษณะการ

เจรญิเติบโตทางดา้นมลูค่าและรายไดส้งูกว่าประเทศอื่นๆในทวีปเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลี จีน ( X  
= 2.97) สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะการเจรญิเติบโตทางดา้นมลูค่าและ

รายไดส้งูกว่าประเทศอื่นๆในทวีปยโุรป ( X  = 2.76) สถานการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย

มีลักษณะการเจริญเติบโตทางดา้นมูลค่าและรายไดสู้งกว่าประเทศอื่นๆในทวีปอเมริกา ( X  = 

2.68) และนโยบายการสรา้งประเทศไทยใหเ้ป็นเมืองภาพยนตรมี์ความเป็นไปไดเ้พียงใด ( X  = 
3.42)  ตามล าดบั 

ด้านแหล่งทุนและต้นทุน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด การสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 2.90) ไดแ้ก่ ภาครฐัมีแหลง่

ทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย  ( X  = 2.60) ภาคเอกชนมีแหล่งทุนสนับสนุน

อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย ( X  = 3.01) ภาครฐัมีมาตรการการช่วยเหลือดา้นแหล่งเงินทุน ( X  

= 2.49) ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ เก่ียวข้อง เช่น การยกเว้นภาษี  ( X  = 2.67) 

หน่วยงานภาครัฐให้ความสะดวกในการขอใช้สถานที่ในการถ่ายท าภาพยนตร ์ ( X  = 2.89) 

ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง  ( X  = 2.99) 

ค่าใชจ้่ายดา้นสถานที่ถ่ายท าในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ( X  = 

3.24) ค่าใชจ้่ายดา้นอุปกรณ์ในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง  ( X  = 
3.11) ค่าใชจ้่ายหลงัการถ่ายท า (post-production) ในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทยสงูกว่า

ประเทศคู่แข่ง ( X  = 3.05)  ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งในการถ่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทย เช่น ค่าที่

พกั คา่รถ สงูกวา่ประเทศคูแ่ข่ง ( X  = 2.93)  ตามล าดบั 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐานในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู ( X  = 3.86) ไดแ้ก่ ความพรอ้มดา้นสาธารณูปโภคเอือ้อ านวย

ต่อการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  = 3.75) ความพรอ้มดา้นระบบขนส่งเอือ้อ  านวยต่อการเป็นเมือง

ภาพยนตร ์( X  = 3.55) ความพรอ้มด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เอือ้อ  านวยต่อการเป็นเมือง

ภาพยนตร ์( X  = 3.92) ความพรอ้มดา้นบุคลากรเอือ้อ านวยต่อการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  = 

4.02) และความพรอ้มดา้นสถานที่ถ่ายท าเอือ้อ  านวยต่อการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  = 4.05) 
ตามล าดบั 
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ด้านความต้องการการผลิตภาพยนตรพ์บวา่กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นความตอ้งการผลิตภาพยนตรใ์นระดบัสงู  ( X  =  3.87) ไดแ้ก่ แนวโนม้การผลิตภาพยนตรใ์น

ประเทศไทยของนักลงทุนไทยมีแนวโนม้สูงขึน้ ( X  = 3.75) และแนวโน้มการเขา้มาถ่ายท าใน

ประเทศไทยของนกัลงทนุตา่งประเทศมีแนวโนม้สงูขึน้ ( X  = 3.99) ตามล าดบั   
ด้านความเห็นเกี่ยวกับขนาดของเมืองภาพยนตร ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นขนาดของเมืองภาพยนตรใ์นระดบัสงู  ( X  =  3.72) ไดแ้ก่ เมืองภาพยนตรค์วร

มีขนาดใหญ่ ( X  = 3.71) เมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดกลาง ( X  = 4.03) เมืองภาพยนตรค์วรมี

ขนาดใหญ่ ( X  = 3.51) ตามล าดบั   
ตอนที ่3  การศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่างกับ

การสร้างเมืองภาพยนตรใ์ห้แสดงออกถึงอัตลักษณค์วามเป็นไทย (การถ่ายท าภาพยนตร,์ 
ส่วนอ่ืนๆ) 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกับการสรา้ง
เมืองภาพยนตรใ์หแ้สดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทย (การถ่ายท าภาพยนตร,์ ส่วนอื่นๆ)โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค าถามจะเป็นค าตอบวดัแบบ Likert  scale แบ่งระดบัความ
จริงออกเป็น 5 ระดบั ซึ่งจดัระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยค าถาม
เป็นแบบประมาณค่า (rating scale) แต่ละขอ้ใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ก าหนดค่าของคะแนนดงันี ้

นอ้ยที่สดุ ใหค้ะแนนเทา่กบั 1 
  นอ้ย  ใหค้ะแนนเทา่กบั 2 
  ปานกลาง ใหค้ะแนนเทา่กบั 3 
  มาก  ใหค้ะแนนเทา่กบั 4 
  มากท่ีสดุ ใหค้ะแนนเทา่กบั 5 

เม่ือรวบรวมและแจกแจงความถ่ีแลว้ ใชค้า่เฉลี่ยของปัจจยัดา้นคณุลกัษณะ โดยแบง่เป็น 
5 ระดบั ดงัรายละเอียดขา้งตน้ ซึง่ใชเ้กณฑด์งันี ้
  อนัตรภาคชัน้  =  คะแนนสงูท่ีสดุ  -  คะแนนต ่าท่ีสดุ  = 5 – 1 = 0.8 

             จ านวนชัน้                      5 
จากเกณฑด์งักลา่ว แปลความหมายไดด้งันี ้

   ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความคดิเหน็ 
4.21 - 5.00 ระดบัความคดิเห็นสงูมาก 
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3.41 - 4.20 ระดบัความคดิเห็นสงู 
2.61 - 3.40 ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 
1.81 - 2.60 ระดบัความคดิเห็นต ่า 
1.00 - 1.80 ระดบัความคดิเห็นต ่ามาก 

 
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างกบัการสรา้ง
เมืองภาพยนตรใ์หแ้สดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทย (การถ่ายท าภาพยนตร,์ สว่นอื่นๆ) 
 

ความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่างกับการสร้างเมือง
ภาพยนตรใ์หแ้สดงออกถึงอัตลักษณค์วามเป็นไทย X  S.D. ระดับ 

ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการถ่ายท าภาพยนตร ์    

1. เมืองภาพยนตรค์วรจะมีฉากบา้นทรงไทย 4 ภาค 3.72 1.15 สงู 

2. เมืองภาพยนตรค์วรจะมีวดัและจิตกรรมฝาผนงั 3.83 1.10 สงู 
3. เมืองภาพยนตรค์วรจะมีฉากจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น
ที่นิยมหรอืเขา้ไปถ่ายท าไดย้าก 

4.10 0.98 สงู 

รวม 3.89 .94 สูง 
ส่วนอ่ืนๆ    

4. พนกังานตอ้นรบัในเมืองภาพยนตรแ์ต่งกายชดุไทย 3.26 1.23 ปานกลาง 

5. มีรา้นอาหารไทย 4 ภาค 3.73 1.10 สงู 
6. มีรา้นนวดแผนไทยและรา้นสมนุไพรไทย 3.69 1.11 สงู 
7. จดัการแสดงที่น  าเสนอความเป็นไทย เชน่ มวยไทย ร  า 4 
ภาค 

3.48 1.20 สงู 

รวม 3.54 1.01 สูง 

 
ความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่างกับการสร้างเมือง

ภาพยนตรใ์หแ้สดงออกถึงอัตลักษณค์วามเป็นไทย
โดยรวม 

3.69 .88 สูง 
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จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการสรา้งเมืองภาพยนตรใ์ห้
แสดงออกถึงอัตลกัษณ์ความเป็นไทยในระดับสูง ( X  = 3.69)  โดยจะพิจารณาเป็นแต่ละส่วน
ดงัตอ่ไปนี ้
 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพยนตร ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเก่ียวกับส่วนที่

เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตรโ์ดยรวมในระดบัสงู  ( X  =  3.89) ไดแ้ก่ เมืองภาพยนตรค์วรจะมี

ฉากบา้นทรงไทย 4 ภาคในระดบัสงู  ( X  =  3.72) เมืองภาพยนตรค์วรจะมีวดัและจิตกรรมฝาผนงั 

( X  = 3.83) เมืองภาพยนตรค์วรจะมีฉากจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมหรือเขา้ไปถ่ายท า

ไดย้าก ( X  = 4.10) ตามล าดบั   
ส่วนอ่ืนๆ เช่นโรงแรม สวนสนุก และนันทนาการ  พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็น

เก่ียวกับส่วนอื่นๆในระดบัสงู ( X  = 3.54) ไดแ้ก่ พนักงานตอ้นรบัในเมืองภาพยนตรแ์ต่งกายชุด
ไทย ( X  = 3.26) มีรา้นอาหารไทย 4 ภาค ( X  = 3.73) มีรา้นนวดแผนไทยและรา้นสมนุไพรไทย 
( X  = 3.69)  และจัดการแสดงที่น  าเสนอความเป็นไทย เช่น มวยไทย ร  า 4 ภาค ( X  = 3.48) 
ตามล าดบั 
 

ตอนที4่  การศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกับ
อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องและสนับสนุน 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกับปัจจัย
อุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและสนับสนุน (มาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆ, ปัจจัยดา้นกล
ยุทธ ์องคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขนั) โดยใชค้่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค าถามจะ
เป็นค าตอบวดัแบบ Likert  scale แบ่งระดบัความจริงออกเป็น 5 ระดบั ซึ่งจดัระดบัการวดัขอ้มลู
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยค าถามเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) แต่ละขอ้
ใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ก าหนดค่าของคะแนนดงันี ้

นอ้ยที่สดุ ใหค้ะแนนเทา่กบั 1 
  นอ้ย  ใหค้ะแนนเทา่กบั 2 
  ปานกลาง ใหค้ะแนนเทา่กบั 3 
  มาก  ใหค้ะแนนเทา่กบั 4 
  มากท่ีสดุ ใหค้ะแนนเทา่กบั 5 

เม่ือรวบรวมและแจกแจงความถ่ีแลว้ ใชค้า่เฉลี่ยของปัจจยัดา้นคณุลกัษณะ โดยแบง่เป็น 
5 ระดบั ดงัรายละเอียดขา้งตน้ ซึง่ใชเ้กณฑด์งันี ้
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  อนัตรภาคชัน้  =  คะแนนสงูท่ีสดุ  -  คะแนนต ่าท่ีสดุ  = 5 – 1 = 0.8 

             จ านวนชัน้                      5 
จากเกณฑด์งักลา่ว แปลความหมายไดด้งันี ้

   ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความคดิเหน็ 
4.21 - 5.00 ระดบัความคดิเห็นสงูมาก 
3.41 - 4.20 ระดบัความคดิเห็นสงู 
2.61 - 3.40 ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 
1.81 - 2.60 ระดบัความคดิเห็นต ่า 
1.00 - 1.80 ระดบัความคดิเห็นต ่ามาก 

 
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างกับ

อตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและสนบัสนนุในการเป็นเมืองภาพยนตร ์
 

ปัจจัยอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องและสนับสนุนในการเป็น
เมืองภาพยนตร ์ X  S.D. ระดับ 

มาตรฐานและความได้เปรียบด้านต่างๆ    

1. อปุกรณแ์ละโรงถา่ยมีมาตรฐานที่ด ี 4.20 0.79 สงู 

2. การบรกิารก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) มีมาตรฐานท่ี
ดี 

4.25 0.80 สงูมาก 

3. การบรกิารในการถ่ายท า (Production) มีมาตรฐานที่ด ี 4.30 0.75 สงูมาก 

4. การบรกิารหลงัการถา่ยท า (Post-Production) มีมาตรฐาน
ที่ดี 

4.24 0.79 สงูมาก 

5. การจดัการดา้นที่พกัเช่นโรงแรมมีมาตรฐานที่ดี 4.25 0.86 สงูมาก 
6. การจดัการดา้นอาหารและเครื่องดื่มมีมาตรฐานที่ดี 4.30 0.80 สงูมาก 

7. การจดัการดา้นสาธารณปูโภคเช่นการไฟฟ้าการประปาการ
เดินทางอินเตอรเ์น็ตมีมาตรฐานที่ด ี

4.13 0.93 สงู 

8. กิจกรรมสนัทนาการเช่นหา้งสรรพสนิคา้ผบับารส์ามารถ
รองรบับคุลากรในระหวา่งพกัการถ่ายท าได ้

4.10 0.99 สงู 

รวม 4.22 0.69 สูงมาก 
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ปัจจัยอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องและสนับสนุนในการเป็น
เมืองภาพยนตร ์ X  S.D. ระดับ 

ปัจจัยด้านกลยุทธ ์องคก์ร โครงสร้าง และการแข่งขัน    

9. เมืองภาพยนตรค์วรมีจดุเด่นดา้นสถานที่ถ่ายท าทาง
กายภาพ 

4.33 0.88 ต ่า 

10. เมืองภาพยนตรค์วรมีจดุเด่นดา้นสาธารณปูโภคและการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

4.40 0.79 ปานกลาง 

11. เมืองภาพยนตรค์วรแสดงออกถงึอตัลกัษณค์วามเป็นไทย
อย่างชดัเจน 

3.86 1.11 ต ่า 

12. มาตรการการสง่เสรมิจากภาครฐัของประเทศไทย
เหมาะสมกบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์

3.84 1.31 ปานกลาง 

13. ประเทศไทยไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐัใหเ้ป็นเมือง
ภาพยนตร ์

3.38 1.43 ปานกลาง 

14. ประเทศไทยไดร้บัการสนบัสนนุจากภาคเอกชนใหเ้ป็น
เมืองภาพยนตร ์

3.73 1.21 ปานกลาง 

15. ประเทศไทยมีความพรอ้มดา้นบคุลากรเหมาะแก่การเป็น
เมืองภาพยนตร ์

4.20 0.91 ปานกลาง 

16. ประเทศไทยมีความพรอ้มดา้นอปุกรณแ์ละเครื่องมือ
เหมาะแก่การเป็นเมืองภาพยนตร ์

4.25 .85 ปานกลาง 

17. ประเทศไทยมีความพรอ้มดา้นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเช่นโรงแรม
รถตูเ้หมาะแกก่ารเป็นเมืองภาพยนตร ์

4.30 .85 ปานกลาง 

18. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยเหมาะกบัการ
เป็นเมืองภาพยนตร ์

3.37 1.37 ปานกลาง 

19. การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเหมาะกบั
การเป็นเมืองภาพยนตร ์

3.67 1.18 สงู 

20. การเปิดรบัวฒันธรรมอื่นของสงัคมไทยเหมาะกบัการเป็น
เมืองภาพยนตร ์

4.07 0.97 สงูมาก 

รวม 3.94 0.73 สูง 
ความคิดเหน็โดยรวมของกลุ่มตวัอย่างกับปัจจัย

อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องและสนับสนุน 
4.06 0.64 สูง 
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จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและ
สนับสนุนในการเป็นเมืองภาพยนตรใ์นระดับสูง ( X  = 4.06)  โดยจะพิจารณาเป็นแต่ละส่วน
ดงัตอ่ไปนี ้
 ส่วนมาตรฐานและความได้เปรียบด้านต่างๆ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเก่ียวกบั

ส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตรโ์ดยรวมในระดบัสงูมาก  ( X  =  4.22) ไดแ้ก่ การบรกิารใน

การถ่ายท า (Production) มีมาตรฐานที่ดี ( X  = 4.30) การจัดการดา้นอาหารและเครื่องดื่มมี

มาตรฐานที่ดี ( X  = 4.30) การบริการก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) มีมาตรฐานที่ดี ( X  = 

4.25) การจัดการดา้นที่พักเช่นโรงแรมมีมาตรฐานที่ดี  ( X  = 4.25) การบริการหลังการถ่ายท า 

(Post-Production) มีมาตรฐานที่ดี( X  = 4.24) อุปกรณ์และโรงถ่ายมีมาตรฐานที่ดี  ( X  =  
4.20) การจดัการดา้นสาธารณปูโภคเช่นการไฟฟ้าการประปาการเดินทางอินเตอรเ์น็ตมีมาตรฐาน

ที่ดี ( X  = 4.13) กิจกรรมสันทนาการเช่นห้างสรรพสินค้าผับบารส์ามารถรองรับบุคลากรใน

ระหวา่งพกัการถ่ายท าได ้( X  = 4.10) ตามล าดบั   
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกลยทุธ ์องคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขนัโดยรวมในระดบัสงู  ( X  =  
4.06) ไดแ้ก่ เมืองภาพยนตรค์วรมีจุดเด่นดา้นสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่สะดวก ( X  = 
4.40) เมืองภาพยนตรค์วรมีจุดเด่นดา้นสถานที่ถ่ายท าทางกายภาพ ( X  = 4.33) ประเทศไทยมี

ความพรอ้มดา้นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเช่นโรงแรมรถตูเ้หมาะแก่การเป็นเมืองภาพยนตร์ ( X  =  4.30) 

ประเทศไทยมีความพรอ้มดา้นอุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะแก่การเป็นเมืองภาพยนตร (์ X  =  

4.25) ประเทศไทยมีความพรอ้มดา้นบคุลากรเหมาะแก่การเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  4.20) การ

เปิดรับวัฒนธรรมอื่นของสังคมไทยเหมาะกับการเป็นเมืองภาพยนตร์ ( X  =  4.07) เมือง
ภาพยนตรค์วรแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจน  ( X  = 3.86)  มาตรการการ
ส่งเสริมจากภาครฐัของประเทศไทยเหมาะสมกับการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  = 3.84) ประเทศ

ไทยไดร้บัการสนบัสนนุจากภาคเอกชนใหเ้ป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  3.73) ประเทศไทยไดร้บัการ

สนับสนุนจากภาครฐัให้เป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  3.38) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเหมาะกบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  3.67)  เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ

ไทยเหมาะกบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์( X  =  3.37) ตามล าดบั 
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ตอนที่ 5 การศึกษาและวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกับ
สถานที่ตัง้ของเมืองภาพยนตร ์

 
ตารางที ่13 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละค าตอบของกลุม่ตวัอย่างเก่ียวกบัสถานที่ซึง่ควรเป็นเมือง

ภาพยนตร ์

 
สถานที ่ จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพ 81 32.3 
ต่างจงัหวดั 170 67.7 
รวม 251 100.0 

 
จากตารางที่ 13 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเมืองภาพยนตรค์วรตัง้อยู่ใน

ต่างจังหวัดจ านวน 170 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.7 และคิดว่ากรุงเทพควรเป็นที่ตัง้เมืองภาพนตร์
จ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่14 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละค าตอบของกลุม่ตวัอย่างเก่ียวกบัรูปแบบของเมือง
ภาพยนตรค์วรมีลกัษณะอยา่งไร 
 
รูปแบบ จ านวน ร้อยละ 

ไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐั 91 36.3 
ครบวงจร 125 49.8 
ทนัสมยั 10 4.0 
แสดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทย 25 10.0 
รวม 251 100.0 

 
จากตารางที่ 14 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเมืองภาพยนตรค์วรมีรูปแบบ

ครบวงจรจ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.8 ต่อมาคิดว่าควรเป็นสิ่งที่ไดร้บัการสนับสนุนจาก
ภาครฐัจ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.3 คิดว่าควรแสดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทย 25 คน 
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คิดเป็นรอ้ยละ 10.0 และสุดทา้ยคิดว่าควรเป็นเมืองที่ทันสมัยจ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.0 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่15 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละค าตอบของกลุม่ตวัอย่างเก่ียวกบัเหตผุลในการเลือก
สถานที่ตัง้เมืองภาพยนตร ์
 
เหตุผล จ านวน ร้อยละ 

ความสะดวก 88 35.1 
การกระจายรายไดสู้ท่อ้งถ่ิน 37 14.7 
ความหลากหลายทางธรรมชาติ และสถานที่ถ่ายท า 126 50.2 
รวม 251 100.0 

 
จากตารางที่ 15 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเมืองภาพยนตรค์วรมีความ

หลากหลายทางธรรมชาติ และสถานที่ถ่ายท า จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.2  ความสะดวก
เป็นเหตผุลต่อมาจ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.1 และสดุทา้ยคิดว่าควรเป็นการกระจายรายได้
สูท่อ้งถิ่น จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.7ตามล าดบั 

 
ตอนที ่6 การทดสอบสมมตฐิาน 

 
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการสร้างเมืองภาพยนตรใ์นบริบทความเป็น
ไทย แตกต่างกัน 
 

สมมติฐานที่ 1.1  Ho : เพศแตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ
ด าเนินงานไม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที ่16 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการด าเนินงานที่แตกตา่งกนัจ าแนกตามเพศ 

 
ปัจจัยทางด้านการ
ด าเนินงาน 

เพศ N X  S.D. t Sig. 

จ านวนบุคลากรทีเ่พยีงพอ ชาย 171 4.07 .97   
 หญิง 80 4.08 .91 0.37 0.10 

ความสามารถและ
ประสบการณ ์

ชาย 171 4.27 .87   

 หญิง 80 4.24 .62 0.33 0.74 
ค่าตอบแทนในระกับทีถู่ก

กว่า 
ชาย 171 3.61 1.25   
หญิง 80 3.71 1.01 0.67 0.51 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
  
 จากตารางที่ 16 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ปัจจยัดา้นจ านวนบคุลากรที่เพียงพอ ความสามารถและประสบการณ ์และค่าตอบแทนที่ถกูกว่า
ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.37, 0.33, 0.67 ตามล าดับ) จึง
ยอมรบัสมมติฐานหลัก ผลที่ไดค้ือ เพศแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นการ
ด าเนินงานไม่แตกตา่งกนั 
 
สมมติฐานที ่1.2  Ho : เพศแตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรทาง
ธรรมชาติไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่17 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรทางธรรมชาติที่แตกต่างกนัจ าแนก

ตามเพศ 

 
ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ เพศ N X  S.D. t Sig. 

ความหลากหลายของ
ทรัพยากร 

ชาย 171 4.61 .65   

 หญิง 80 4.41 .72 2.07 0.04** 
 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตารางที่ 17 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ปัจจยัดา้นทรพัยากรทางธรรมชาติมีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.04) 
จงึยอมรบัจึงยอมรบัสมมติฐานแยง้ ผลที่ไดค้ือ เพศชายมีความเห็นทางดา้นความหลากหลายทาง
ทรพัยากรธรรมชาติมากกวา่เพศหญิง 
 

สมมติฐานที่ 1.3  Ho : เพศแตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้น
ทรพัยากรดา้นความรูไ้ม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่18 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทรพัยากรดา้นความรูท้ี่แตกตา่งกนัจ าแนกตามเพศ 

 
ปัจจัยทางทรัพยากรด้าน
ความรู้ 

เพศ N X  S.D. t Sig. 

การเจริญเตบิโตของ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 

ชาย 171 3.48 1.11   

 หญิง 80 3.65 .96 1.18 0.24 
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

แถบอาเซียน 
ชาย 171 3.50 1.12   

 หญิง 80 3.54 0.97 2.37 0.81 
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ปัจจัยทางทรัพยากรด้าน
ความรู้ 

เพศ N X  S.D. t Sig. 

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

แถบเอเชีย 

ชาย 171 2.94 1.27   

หญิง 80 3.03 1.07 0.51 0.61 

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

แถบยุโรป 

ชาย 171 2.74 1.34   

หญิง 80 2.80 1.13 0.32 0.75 

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

แถบอเมริกา 

ชาย 171 2.70 1.39   

หญิง 80 2.65 1.20 2.68 0.79 

ความเป็นไปได้ในการสร้าง
เมืองภาพยนตร ์

ชาย 171 3.34 1.25   
หญิง 80 3.61 1.05 1.69 0.09 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 18 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ปัจจัยด้านทรัพยากรด้านความรู ้ ได้แก่ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 
อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโตสงูกว่าประเทศอื่นในแถบอาเซียนอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เติบโตสูงกว่าประเทศอื่นในแถบเอเชีย อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโตสูงกว่าประเทศอื่นใน
แถบยโุรป อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโตสงูกว่าประเทศอื่นในแถบอเมรกิาและความเป็นไปได้
ในการสรา้งเมืองภาพยนตร ์ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.24, 
0.81, 0.61, 0.75, 0.79  และ 0.09 ตามล าดบั) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ เพศแตกต่าง
กนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทรพัยากรดา้นความรูไ้ม่แตกตา่งกนั 

สมมตฐิานที ่1.4  Ho : เพศแตกตา่งกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแหลง่
ทนุและตน้ทนุไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่19 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุท่ีแตกตา่งกนัจ าแนกตาม

เพศ 

 
ปัจจัยด้านแหล่งทุนและต้นทุน เพศ N X  S.D. t Sig. 

ภาครัฐมีแหล่งทุนสนับสนุน ชาย 171 2.55 1.21   
 หญิง 80 2.69 1.16 0.85 0.40 
ภาคเอกชนมีแหล่งทุนสนับสนุน ชาย 171 2.96 1.17   
 หญิง 80 3.14 1.16 1.10 0.28 
ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือด้าน

เงนิทนุ 
ชาย 171 2.48 1.19   
หญิง 80 2.51 1.10 0.21 0.83 

ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุน เช่น ยกเว้นภาษี 

ชาย 171 2.65 1.21   
หญิง 80 2.71 1.08 0.40 0.69 

หน่วยงานภาครัฐอ านวยความ
สะดวก เช่น สถานทีถ่่ายท า 

ชาย 171 2.88 1.21   
หญิง 80 2.91 1.03 0.20 0.84 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในไทยสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

ชาย 171 2.97 1.03   
หญิง 80 3.03 0.98 0.39 0.69 

ค่าใช้จ่ายด้านสถานทีถ่่ายท าใน
ไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง 

ชาย 171 3.26 1.03   
หญิง 80 3.20 1.02 0.41 0.68 

ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณก์ารถ่าย
ท าในไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง 

ชาย 171 3.11 0.97   
หญิง 80 3.11 0.89 0.06 0.96 

ค่าใช้จ่ายหลังการถ่ายท า (post-
production)ถ่ายท าในไทยสูงกว่า

ประเทศคู่แข่ง 

ชาย 171 3.01 0.90   

หญิง 80 3.11 0.90 0.80 0.43 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการถ่าย
ท าถ่ายท าในไทยสูงกว่าประเทศ

คู่แข่ง 

ชาย 171 2.96 1.01   

หญิง 80 2.88 1.02 0.65 0.51 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
     
 จากตารางที่ 19 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ปัจจยัดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุไดแ้ก่  ภาครฐัมีแหล่งทนุสนบัสนนุ ภาคเอกชนมีแหลง่ทนุสนบัสนนุ 
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ภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือดา้นเงินทุน ภาครฐัมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน เช่น ยกเวน้ภาษี 
หน่วยงานภาครฐัอ านวยความสะดวก เช่น สถานที่ถ่ายท า ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรในไทยสูงกว่า
ประเทศคูแ่ข่ง ค่าใชจ้่ายดา้นสถานที่ถ่ายท าในไทยสงูกวา่ประเทศคูแ่ข่ง ค่าใชจ้่ายดา้นอปุกรณก์าร
ถ่ายท าในไทยสงูกว่าประเทศคู่แข่ง ค่าใชจ้่ายหลงัการถ่ายท า (post-production)ถ่ายท าในไทยสงู
กว่าประเทศคู่แข่ง ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการถ่ายท าถ่ายท าในไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ไม่มี
ความแตกต่างกนั อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.40, 0.28, 0.83, 0.69, 0.84  0.68, 0.96, 
0.43 และ 0.51 ตามล าดบั) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ เพศแตกต่างกนั จะมีความคิด
เห็นเก่ียวกบัปัจจยัทรพัยากรดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที่ 1.5  Ho : เพศแตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่20 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีแตกตา่งกนัจ าแนกตามเพศ 

 
ปัจจัยด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เพศ N X  S.D. t Sig. 

ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 

ชาย 171 3.73 1.04   

 หญิง 80 3.80 1.04 0.50 0.63 
ความพร้อมด้านระบบขนส่ง

มวลชน 
ชาย 171 3.48 1.10   
หญิง 80 3.69 1.10 1.39 0.16 

ความพร้อมด้านอุปกรณ์
และเคร่ืองมือ 

ชาย 171 3.91 0.96   
หญิง 80 3.95 0.88 0.30 0.77 

ความพร้อมด้านบุคลากร ชาย 171 4.04 0.91   
หญิง 80 3.99 0.91 0.43 0.67 

ความพร้อมด้านสถานทีถ่่าย
ท า 

ชาย 171 4.10 0.94   
หญิง 80 3.95 0.88 1.15 0.25 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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 จากตารางที่ 20 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ปัจจยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  ไดแ้ก่ ความพรอ้มดา้นสาธารณูปโภค ความพรอ้มดา้นระบบขนส่ง
มวลชน ความพรอ้มดา้นอปุกรณแ์ละเครื่องมือ ความพรอ้มดา้นบคุลากร ความพรอ้มดา้นสถานที่
ถ่ายท า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.63, 0.16, 0.77, 0.67 และ 
0.25 ตามล าดบั) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ เพศแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที่ 1.6  Ho : เพศแตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเก่ียวกบั
สว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 21 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยเก่ียวกับความคิดเห็นด้านความต้องการผลิต
ภาพยนตรท์ี่แตกตา่งกนัจ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยเกี่ยวกบัความต้องการ
ผลิตภาพยนตร ์

เพศ N X  S.D. t Sig. 

แนวโน้มการลงทุน
ภาพยนตรข์องนักลงทุนไทย

สูงขึน้ 
ชาย 171 3.73 1.04   

 หญิง 80 3.76 0.93 0.10 0.92 
แนวโน้มการลงทุน

ภาพยนตรข์องนักลงทุน
ต่างชาตสูิงขึน้ 

ชาย 171 4.06 0.95   

หญิง 80 3.83 0.90 1.90 0.05** 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

     
 จากตารางที่ 21 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
เก่ียวกบัปัจจยัความคิดเห็นดา้นความตอ้งการผลิตภาพยนตร ์ไดแ้ก่ แนวโนม้การลงทนุภาพยนตร์
ของนักลงทุนไทยสูงขึน้ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.92) จึง
ยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ เพศแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานไม่แตกต่างกนั  ในขณะที่ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การลงทนุภาพยนตรข์องนกัลงทนุ
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ต่างชาติสูงขึน้ มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.05) จึงยอมรบัจึงยอมรบั
สมมติฐานแยง้ ผลที่ไดค้ือ เพศชายมีความเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การลงทนุภาพยนตรข์องนกัลงทนุ
ต่างชาติสงูมากกวา่เพศหญิง 
 

สมมติฐานที่ 1.7  Ho : เพศแตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมือง
ภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่22 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตรท์ี่แตกตา่งกนัจ าแนกตามเพศ 

 
ขนาดของเมอืงภาพยนตร ์ เพศ N X  S.D. t Sig. 

ขนาดใหญ ่ ชาย 171 3.67 1.06   
 หญิง 80 3.81 0.96 1.05 0.30 

ขนาดกลาง ชาย 171 3.98 0.84   
หญิง 80 4.13 0.85 1.25 0.21 

ขนาดเล็ก ชาย 171 3.51 1.10   
หญิง 80 3.53 1.19 0.14 0.89 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

     
 จากตารางที่ 22 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ความคิดเห็นเก่ียวกับขนาดของเมืองภาพยนตร ์ไดแ้ก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
(Sig.=0.30, 0.21, และ0.89) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ เพศแตกต่างกนั จะมีความคิด
เห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั   
 

สมมติฐานที่ 1.8  Ho : เพศแตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้ง
กบัการถ่ายท าภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที ่23 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรท์ี่แตกตา่งกนั

จ าแนกตามเพศ 

 
ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการถ่าย
ท าภาพยนตร ์

เพศ N X  S.D. t Sig. 

ควรมีฉากบา้นทรงไทย4ภาค ชาย 171 3.71 1.14   
 หญิง 80 3.74 1.17 0.16 0.88 

ควรมีวัดและจ าลอง
จติรกรรมฝาผนัง 

ชาย 171 3.75 1.11   
หญิง 80 4.01 1.06 1.74 0.08 

ควรมีฉากจ าลองสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีเ่ข้าไปถ่ายท าได้

ยาก 

ชาย 171 4.04 1.04   

หญิง 80 4.24 0.85 1.52 0.13 

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 23 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตร ์ไดแ้ก่ ควรมีฉากบา้นทรงไทย4ภาค 
ควรมีวดัและจ าลองจิตรกรรมฝาผนัง ควรมีฉากจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวที่เขา้ไปถ่ายท าไดย้าก
(Sig.=0.88, 0.08, และ0.13) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ เพศแตกต่างกนั จะมีความคิด
เห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั   

 
สมมติฐานที่ 1.9  Ho : เพศแตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้ง

กบัการถ่ายท าภาพยนตรส์ว่นอื่นๆไม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที่ 24 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนที่เก่ียวข้องกับการถ่ายท าภาพยนตรส์่วนอื่นๆที่
แตกตา่งกนัจ าแนกตามเพศ 
 

ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการถ่าย
ท าภาพยนตรส่์วนอ่ืนๆ 

เพศ N X  S.D. t Sig. 

พนักงานต้อนรับแต่งชุดไทย ชาย 171 3.22 1.25   
 หญิง 80 3.35 1.19 0.77 0.44 

มีร้านอาหารไทย4ภาค ชาย 171 3.67 1.12   
หญิง 80 3.89 1.03 1.53 0.13 

มีร้านนวดแผนไทยและร้าน
สมุนไพรไทย 

ชาย 171 3.58 1.16   

หญิง 80 3.91 0.97 2.38 0.02** 
การแสดงทีน่ าเสนอความ
เป็นไทย เช่น มวยไทย 

ชาย 171 3.43 1.21   

หญิง 80 3.58 1.19 0.87 0.38 
 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

     
 จากตารางที่ 24 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรส์่วนอื่นๆ พนักงานตอ้นรบัแต่งชุด
ไทย  มีรา้นอาหารไทย4ภาค  การแสดงที่น  าเสนอความเป็นไทย เช่น มวยไทย (Sig.=0.44, 0.13, 
และ038) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ เพศแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรส์่วนอื่นๆไม่แตกต่างกนั  ในขณะที่ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการมีรา้นนวดแผนไทยและรา้นสมนุไพรไทย มีความแตกต่างอย่างมีนยัยะส าคญั
ทางสถิติ (Sig.=0.02) จึงยอมรับจึงยอมรับสมมติฐานแย้ง ผลที่ได้คือ เพศหญิงมีความเห็น
เก่ียวกบัการมีรา้นนวดแผนไทยและรา้นสมนุไพรไทยสงูมากกวา่เพศชาย 

 
สมมติฐานที่ 1.10  Ho : เพศแตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้น

มาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆไม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที่ 25 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นมาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆที่
แตกตา่งกนัจ าแนกตามเพศ 
 

มาตรฐานและความ
ได้เปรียบด้านต่างๆ 

เพศ N X  S.D. t Sig. 

อุปกรณแ์ละโรงถ่ายมี
มาตรฐาน 

ชาย 171 4.19 0.80   

 หญิง 80 4.23 0.78 0.35 0.72 
บริการ pre-production มี

มาตรฐาน 
ชาย 171 4.25 0.82   

 หญิง 80 4.25 0.77 0.04 0.97 
บริการ production มี

มาตรฐาน 
ชาย 171 4.29 0.76   
หญิง 80 4.34 0.75 0.44 0.66 

บริการ post-production มี
มาตรฐาน 

ชาย 171 4.23 0.79   
หญิง 80 4.25 0.79 0.15 0.88 

การจัดการด้านทีพ่กัมี
มาตรฐาน 

ชาย 171 4.17 0.91   
หญิง 80 4.41 0.72 2.10 0.04** 

การจัดการดา้นอาหารมี
มาตรฐาน 

ชาย 171 4.23 0.84   
หญิง 80 4.43 0.71 1.77 0.08 

การจัดการดา้น
สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน 

ชาย 171 4.09 0.94   
หญิง 80 4.21 0.90 0.99 0.32 

มีกิจกรรมสันทนาการ
ระหว่างพักการถ่ายท า เช่น 

หา้ง 

ชาย 171 4.04 1.03   

หญิง 80 4.23 0.91 1.37 0.17 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
     
 จากตารางที่ 25 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
เก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นมาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆไดแ้ก่  อุปกรณ์
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และโรงถ่ายมีมาตรฐาน บริการ pre-production มีมาตรฐาน บริการ production มีมาตรฐาน 
บริการ post-production มีมาตรฐานการจัดการด้านอาหารมีมาตรฐาน การจัดการด้าน
สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน  มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างพักการถ่ายท า เช่น ห้างไม่มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.= 0.72, 0.97, 0.66, 0.88, 0.08, 0.32และ 1.17 
ตามล าดบั) จงึยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ เพศแตกตา่งกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ทรพัยากรดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุไม่แตกต่างกนั ในขณะที่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการดา้นที่
พักมีมาตรฐาน มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.04) จึงยอมรบัจึงยอมรบั
สมมติฐานแย้ง ผลที่ได้คือ เพศหญิงมีความเห็นเก่ียวกับการจัดการด้านที่พักมีมาตรฐานสูง
มากกวา่เพศชาย 

 
สมมติฐานที่ 1.11  Ho : เพศแตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกล

ยทุธ ์องคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขนัไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 26 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นกลยุทธ ์องคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขันที่
แตกตา่งกนัจ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านกลยุทธ ์องคก์ร 
โครงสร้าง และการแข่งขนั 

เพศ N X  S.D. t Sig. 

ควรมีสถานทีถ่่ายท าทาง
ธรรมชาตทิีห่ลากหลาย 

ชาย 171 4.27 0.93   

 หญิง 80 4.46 0.76 1.63 0.11 
ควรมีจุดเด่นด้าน

สาธารณูปโภคและการ
คมนาคม 

ชาย 171 4.40 0.78   

 หญิง 80 4.36 0.82 0.38 0.70 
ควรแสดงออกถงึอัตลักษณ์

ความเป็นไทย 
ชาย 171 3.85 1.17   
หญิง 80 3.88 0.97 0.14 0.89 

การส่งเสริมการลงทุน
ภาครัฐเหมาะสม 

ชาย 171 3.82 1.36   
หญิง 80 3.86 1.23 0.21 0.83 

ได้รับการสนับสนุนจาก       
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ปัจจัยด้านกลยุทธ ์องคก์ร 
โครงสร้าง และการแข่งขนั 

เพศ N X  S.D. t Sig. 

ภาครัฐ ชาย 171 3.40 1.45 
หญิง 80 3.35 1.40 0.25 0.81 

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

ชาย 171 3.78 1.23   
หญิง 80 3.64 1.16 0.82 0.41 

มีความพร้อมด้านบุคลากร ชาย 171 4.19 0.90   
หญิง 80 4.21 0.94 0.16 0.87 

มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
และเคร่ืองมือ 

ชาย 171 4.28 0.81   
หญิง 80 4.19 0.93 0.81 0.42 

มีความพร้อมด้านธุรกิจที่
เกี่ยวข้องเช่นโรงแรม 

ชาย 171 4.32 0.82   
หญิง 80 4.25 0.92 0.57 0.57 

เสถยีรภาพทางการเมือง
เหมาะกับการเป็นเมือง

ภาพยนตร ์

ชาย 171 3.35 1.38   

หญิง 80 3.43 1.35 0.40 0.69 

การเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจเหมาะกับการเป็น

เมืองภาพยนตร ์

ชาย 171 3.67 1.13   

หญิง 80 3.67 1.27 0.09 0.93 

การเปิดรับวฒันธรรมอ่ืน
เหมาะกับการเป็นเมือง

ภาพยนตร ์

ชาย 171 4.07 0.96   

หญิง 80 4.06 1.00 0.06 0.95 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
     
 จากตารางที่ 26 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นกลยุทธ ์องคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขนั ไดแ้ก่  ควรมีสถานที่
ถ่ายท าทางธรรมชาติที่หลากหลาย ควรมีจุดเด่นด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม ควร
แสดงออกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทย การส่งเสรมิการลงทนุภาครฐัเหมาะสม ไดร้บัการสนบัสนุน
จากภาครฐั ไดร้บัการสนับสนุนจากภาคเอกชน มีความพรอ้มดา้นบุคลากร  มีความพรอ้มดา้น
อุปกรณ์และเครื่องมือ มีความพรอ้มดา้นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเช่นโรงแรม เสถียรภาพทางการเมือง
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เหมาะกบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจเหมาะกบัการเป็นเมืองภาพยนตร ์
การเปิดรบัวัฒนธรรมอื่นเหมาะกับการเป็นเมืองภาพยนตร ์ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.11, 0.70, 0.89, 0.83, 0.81  0.41, 0.87, 0.42, 0.57, 0.69, 0.93 และ 
0.95ตามล าดบั) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ เพศแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นกลยทุธ ์องคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขนั ไม่แตกตา่งกนั 
สมมติฐานที่ 1.12 Ho : ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้น
การด าเนินงานไม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่27 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการด าเนินงานแตกต่างกนั จ าแนกตาม
ต าแหนง่งาน 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุม่ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั 
 

 sig      
จ านวนบุคลากร   .013      
ความสามารถและ
ประสบการณ ์

  .586      

ค่าตอบแทน .180      
 
 

ปัจจัยทางด้านการ
ด าเนินงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

จ านวนบุคลากร 
 

ระหวา่งกลุม่ 9.624 3 3.208 3.684 .013** 

ภายในกลุม่ 215.085 247 .871   

รวม 224.709 250    

ความสามารถและ
ประสบการณ ์

ระหวา่งกลุม่ 1.247 3 .416 .646 .586 

ภายในกลุม่ 158.920 247 .643   

รวม 160.167 250    
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ปัจจัยทางด้านการ
ด าเนินงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ค่าตอบแทน 

ระหวา่งกลุม่ 6.764 3 2.255 1.644 .180 

ภายในกลุม่ 338.678 247 1.371   

รวม 345.442 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 27 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงต าแหน่งงานที่แตกต่างกนัในดา้น จ านวนบคุลากร และค่าตอบแทน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.013) 

กล่าวคือ ในกลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 3.61) และกลุ่มเจา้หนา้ที่ส่วนการผลิตภาพยนตร (์
X  = 4.14) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัจ านวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการ
ผลิตภาพยนตร ์ 

กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 3.61) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 4.31) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกัน
ดา้นความเห็นทางดา้นบคุลากรท่ีเพียงพอต่อการผลิตภาพยนตร ์
 
สมมติฐานที่ 1.13 Ho : ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้น
ทรพัยากรทางกายไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่28 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรทางกายภาพแตกตา่งกนั จ าแนก

ตามต าแหน่งงาน 

 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุม่ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั 
 

 sig      
ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ .006      

 
 

ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 
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ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ
หลากหลาย 

 

ระหวา่งกลุม่ 5.537 3 1.846 4.194 .006** 

ภายในกลุม่ 108.686 247 .440   

รวม 114.223 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 28 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงต าแหน่งงานที่แตกต่างกันในดา้น ทรพัยากรทางธรรมชาติ แตกต่างกันอย่างมีนัยยะ
ส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.006) 

กลา่วคือ ในกลุม่เจา้หนา้ที่ประสานงาน ( X  = 4.06) และกลุม่เจา้ของธุรกิจ ( X  = 4.67) 
มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัทรพัยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายสามารถ
เลือกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าได ้ 

กลุม่เจา้หนา้ที่ประสานงาน ( X  = 4.06) และกลุ่มเจา้หนา้ที่สว่นการผลิตภาพยนตร ์( X  
= 4.56) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัทรพัยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย
สามารถเลือกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าได ้

ในกลุ่มเจา้หนา้ที่ประสานงาน ( X  = 4.06) และกลุ่มอื่นๆ  ( X  = 4.73) มีค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างกันดา้นความเห็นเก่ียวกับทรพัยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายสามารถเลือกใชเ้ป็น
สถานที่ถ่ายท าได ้
 
สมมติฐานที่ 1.14 Ho : ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ทรพัยากรดา้นความรู ้เช่น ขอ้มลูการตลาด สถิติ ขอ้มลูพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 29 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทรพัยากรดา้นความรู ้เช่น ขอ้มลูการตลาด สถิติ 
ขอ้มลูพืน้ฐานแตกต่างกนั จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุ่มต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย

เตบิโตขึน้ทกุปี 
 .239      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

อาเซียน 
.207      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

เอเชีย 
.101      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

ยุโรป 
  .089      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

อเมริกา 
.009      

นโยบายการสร้างเมือง
ภาพยนตรเ์ป็นไปได้สูง 

.351      

 

ปัจจัยทรัพยากรด้านความรู้ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตขึน้ทุกปี 

ระหวา่งกลุม่ 4.810 3 1.603 1.416 .239 
ภายในกลุม่ 279.652 247 1.132   

รวม 284.462 250    

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกว่าประเทศอ่ืนใน

อาเซียน 

ระหวา่งกลุม่ 5.270 3 1.757 1.531 .207 
ภายในกลุม่ 283.431 247 1.147   

รวม 288.701 250    
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย ระหวา่งกลุม่ 9.085 3 3.028 2.097 .101 
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ปัจจัยทรัพยากรด้านความรู้ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

เตบิโตสูงกว่าประเทศอ่ืนใน
เอเชีย 

ภายในกลุม่ 356.660 247 1.444   
รวม 365.745 250    

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกว่าประเทศอ่ืนใน

ยุโรป 

ระหวา่งกลุม่ 10.569 3 3.523 2.194 .089 
ภายในกลุม่ 396.562 247 1.606   

รวม 407.131 250    

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกว่าอเมริกา 

ระหวา่งกลุม่ 20.312 3 6.771 3.980 .009** 
ภายในกลุม่ 420.190 247 1.701   

รวม 440.502 250    

นโยบายการสร้างเมือง
ภาพยนตรเ์ป็นไปได้สูง 

ระหวา่งกลุม่ 4.725 3 1.575 1.097 .351 
ภายในกลุม่ 354.662 247 1.436   

รวม 359.386 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 29 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงต าแหน่งงานที่แตกต่างกนัในความเห็นเก่ียวกบัมลูค่าอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโต
สงูกวา่ประเทศอื่นในอเมรกิาแตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.009) 

กล่าวคือ ในกลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.27) และกลุ่มเจา้หนา้ที่ส่วนการประสานงาน( X  
= 3.33) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกันดา้นความเห็นเก่ียวกับมูลค่าอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เติบโตสงูกวา่ประเทศอื่นในอเมรกิา 

กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.27) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.22) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกัน
ดา้นความเห็นเก่ียวกบัมลูค่าอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโตสงูกวา่ประเทศอื่นในอเมรกิา 

กลุม่เจา้หนา้ที่สว่นการผลิตภาพยนตร ์( X  = 2.62) และเจา้หนา้ที่สว่นการประสานงาน(
X  = 3.33) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัมลูค่าอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เติบโตสงูกวา่ประเทศอื่นในอเมรกิา 

กลุม่เจา้หนา้ที่สว่นการผลิตภาพยนตร(์ X  = 2.62) และกลุม่อื่นๆ ( X  = 3.22) มีค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัมลูค่าอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโตสงูกว่าประเทศ
อื่นในอเมรกิา 
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สมมติฐานที่ 1.15 Ho : ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้น
แหลง่ทนุและตน้ทนุไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่30 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัแหลง่ทนุและตน้ทนุแตกต่างกนั จ าแนกตาม

ต าแหนง่งาน 

 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุม่ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
ภาครัฐสนับสนุนด้านเงนิทุน  .006      
ภาคเอกชนสนับสนุนดา้น

เงนิทุน 
.040      

ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือ .008      
ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม

การลงทุน 
.253      

หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
สถานทีก่ารถ่ายท า 

.387      

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

.255      

ค่าใช้จ่ายด้านสถานทีถ่่ายท า
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง 

.317      

ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณสู์ง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

  .706      

ค่าใช้จ่ายหลังการถ่ายท า
(post-production)สูงกว่า

ประเทศคู่แขง่ 
.770      

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องสูงกว่า
ประเทศคู่แขง่ 

.348      
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ปัจจัยทรัพยากรด้าน
ความรู้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ภาครัฐสนับสนุนด้าน
เงนิทุน 

ระหวา่งกลุม่ 17.714 3 5.905 4.254 .006** 

ภายในกลุม่ 342.836 247 1.388   

รวม 360.550 250    

ภาคเอกชนสนับสนุนดา้น
เงนิทุน 

ระหวา่งกลุม่ 11.159 3 3.720 2.803 .040** 

ภายในกลุม่ 327.742 247 1.327   

รวม 338.900 250    

ภาครัฐมีมาตรการ
ช่วยเหลือ 

ระหวา่งกลุม่ 15.889 3 5.296 4.078 .008** 

ภายในกลุม่ 320.836 247 1.299   

รวม 336.725 250    

ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุน 

ระหวา่งกลุม่ 5.621 3 1.874 1.370 .253 

ภายในกลุม่ 337.933 247 1.368   

รวม 343.554 250    

หน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนสถานทีก่ารถ่าย

ท า 

ระหวา่งกลุม่ 4.085 3 1.362 1.013 .387 

ภายในกลุม่ 332.010 247 1.344   

รวม 336.096 250    

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ 4.181 3 1.394 1.362 .255 

ภายในกลุม่ 252.783 247 1.023   

รวม 256.964 250    

ค่าใช้จ่ายด้านสถานทีถ่่าย
ท าสูงกวา่ประเทศคู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ 3.731 3 1.244 1.182 .317 

ภายในกลุม่ 259.927 247 1.052   

รวม 263.657 250    

ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณสู์ง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ 1.252 3 .417 .467 .706 

ภายในกลุม่ 220.843 247 .894   

รวม 222.096 250    

ค่าใช้จ่ายหลังการถ่ายท า
(post-production)สูงกว่า

ประเทศคู่แขง่ 

ระหวา่งกลุม่ .888 3 .296 .376 .770 

ภายในกลุม่ 194.538 247 .788   

รวม 195.426 250    
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ปัจจัยทรัพยากรด้าน
ความรู้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ 3.402 3 1.134 1.105 .348 

ภายในกลุม่ 253.578 247 1.027   

รวม 256.980 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 30 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงต าแหน่งงานที่แตกต่างกันในความเห็นเก่ียวกับ ภาครัฐสนับสนุนด้านเงินทุน  
ภาคเอกชนสนบัสนนุดา้นเงินทนุ ภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือ แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทาง
สถิติ (Sig.=0.006, 0.040 และ0.008ตามล าดบั) 

กล่าวคือ กลุ่มเจ้าของธุรกิจ ( X  = 2.24) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.32) มีค่าเฉลี่ยความ
แตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัภาครฐัสนบัสนนุดา้นเงินทนุ 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนการผลิตภาพยนตร์ ( X  = 2.54) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.32) มี
ค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัความเห็นเก่ียวกบัภาครฐัสนบัสนนุดา้นเงินทนุ 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ประสานงาน ( X  = 2.89) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.32) มีค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัความเห็นเก่ียวกบัภาครฐัสนบัสนนุดา้นเงินทนุ 

กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.64) และกลุ่มเจา้หนา้ที่ส่วนการผลิตภาพยนตร ์( X  = 3.01) 
มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัภาคเอกชนสนบัสนนุดา้นเงินทนุ 

กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.64) และกลุ่มเจา้หนา้ที่ประสานงาน ( X  = 3.28) มีค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัภาคเอกชนสนบัสนนุดา้นเงินทนุ 

กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.64) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.50) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกัน
ดา้นความเห็นเก่ียวกบัภาคเอกชนสนบัสนนุดา้นเงินทนุ 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนการผลิตภาพยนตร ์( X  = 3.01) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.50) มี
ค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัภาคเอกชนสนบัสนนุดา้นเงินทนุ 

กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.06) และกลุ่มเจา้หนา้ที่ส่วนการผลิตภาพยนตร ์( X  = 2.46) 
มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือ 

กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.06) และกลุ่มเจา้หนา้ที่ประสานงาน ( X  = 2.89) มีค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือ 
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กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.06) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.05) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกัน
ดา้นความเห็นเก่ียวกบัภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือ 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนการผลิตภาพยนตร ์( X  = 2.46) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.05) มี
ค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือ 
 
สมมติฐานที่ 1.16 Ho : ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ทรพัยากรดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 31 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทรพัยากรด้านโครงสรา้งพื ้นฐานแตกต่างกัน 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุม่ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 

 .368      

ความพร้อมด้านขนส่ง
มวลชน 

.376      

ความพร้อมด้านเคร่ืองมือ
และอุปกรณ ์

.842      

ความพร้อมด้านบุคลากร   .119      
ความพร้อมด้านสถานทีถ่่าย

ท า 
.185      
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ปัจจัยทรัพยากรด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 

ระหวา่งกลุม่ 3.432 3 1.144 1.057 .368 

ภายในกลุม่ 267.253 247 1.082   

รวม 270.685 250    

ความพร้อมด้านขนส่ง
มวลชน 

 
ระหวา่งกลุม่ 

 
 
 

3.765 

 
 
 

3 

 
 
 

1.255 

1.039 .376 

ภายในกลุม่ 298.458 247 1.208   

รวม 302.223 250    

ความพร้อมด้าน
เคร่ืองมือและอุปกรณ ์

ระหวา่งกลุม่ .731 3 .244 .277 .842 

ภายในกลุม่ 216.831 247 .878   

รวม 217.562 250    

ความพร้อมด้านบุคลากร 

ระหวา่งกลุม่ 4.816 3 1.605 1.972 .119 

ภายในกลุม่ 201.040 247 .814   

รวม 205.857 250    

ความพร้อมด้านสถานที่
ถ่ายท า 

ระหวา่งกลุม่ 4.122 3 1.374 1.622 .185 

ภายในกลุม่ 209.304 247 .847   

รวม 213.426 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 31 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงต าแหน่งงานที่แตกต่างกนัในความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไม่แตกต่าง
กนั 

 
สมมติฐานที่ 1.17 Ho : ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นความตอ้งการผลิต
ภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที ่32 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการผลิตภาพยนตรแ์ตกตา่งกนั จ าแนกตาม

ต าแหนง่งาน 

 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุม่ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
แนวโน้มการลงทุนของนัก

ลงทุนไทยสูงขึน้ 
 .659      

แนวโน้มการลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาตสูิงขึน้ 

.078      

 

ความต้องการการผลิต
ภาพยนตร ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

แนวโน้มการลงทุนของ
นักลงทุนไทยสูงขึน้ 

ระหวา่งกลุม่ 1.617 3 .539 .535 .659 

ภายในกลุม่ 249.068 247 1.008   

รวม 250.685 250    

แนวโน้มการลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาตสูิงขึน้ 

ระหวา่งกลุม่ 5.958 3 1.986 2.303 .078 

ภายในกลุม่ 213.006 247 .862   

รวม 218.964 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 32 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงต าแหน่งงานที่แตกต่างกนัในความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไม่แตกต่าง
กนั 
 
สมมติฐานที่ 1.18 Ho : ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับขนาดของ
เมืองภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที ่33 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตรแ์ตกต่างกนั จ าแนกตาม

ต าแหนง่งาน 

 

 Test of Homogeneity of Variances ของกลุม่ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
ควรมีขนาดใหญ่  .008      
ควรมีขนาดกลาง   .247      
ควรมีขนาดเล็ก 106      

 

ขนาดของเมอืง
ภาพยนตร ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ควรมีขนาดใหญ่ 
 

ระหวา่งกลุม่ 12.331 3 4.110 4.013 .008** 

ภายในกลุม่ 253.016 247 1.024   

รวม 265.347 250    

ควรมีขนาดกลาง 

ระหวา่งกลุม่ 2.932 3 .977 1.388 .247 

ภายในกลุม่ 173.873 247 .704   

รวม 176.805 250    

ควรมีขนาดเล็ก 

ระหวา่งกลุม่ 7.783 3 2.594 2.061 .106 

ภายในกลุม่ 310.942 247 1.259   

รวม 318.725 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 33 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงต าแหน่งงานที่แตกต่างกันในดา้นความคิดเห็นว่าเมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดใหญ่ 
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.008) 

กล่าวคือ ในกลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 3.15) และกลุ่มเจา้หนา้ที่ส่วนการผลิตภาพยนตร (์
X  = 3.78) มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตร ์ 
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กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 3.15) และกลุ่มเจา้หนา้ที่ประสานงาน ( X  = 3.83) มีค่าเฉลี่ย
ความเห็นตา่งกนัทางดา้นความเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตร ์

กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 3.15) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.90) มีค่าเฉลี่ยความเห็นต่างกัน
ทางดา้นความเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตร ์
 
สมมติฐานที่ 1.19 Ho : ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่34 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตรแ์ตกต่างกนั จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุม่ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั 
 

 sig      
มีฉากบ้านทรงไทย4ภาค  .531      
มีวัดและจติรกรรมฝาผนัง   .788      

จ าลองสถานทีท่อ่งเทีย่วทีนิ่ยม .993      
 

ส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการถ่าย
ภาพยนตร ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

มีฉากบ้านทรงไทย4ภาค 

ระหวา่งกลุม่ 2.916 3 .972 .737 .531 
ภายในกลุม่ 325.562 247 1.318   

รวม 328.478 250    

มีวัดและจติรกรรมฝาผนัง 

ระหวา่งกลุม่ 1.281 3 .427 .352 .788 
ภายในกลุม่ 299.691 247 1.213   

รวม 300.972 250    

จ าลองสถานทีท่อ่งเทีย่วที่
นิยม 

ระหวา่งกลุม่ .088 3 .029 .030 .993 
ภายในกลุม่ 242.422 247 .981   

รวม 242.510 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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จากตารางที่ 34 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงต าแหน่งงานที่แตกต่างกันในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนที่เก่ียวข้องกับการถ่าย
ภาพยนตรไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.531, 
0.788 และ 0.993 ตามล าดบั) จงึยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั จะ
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตร ์ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่1.20 Ho : ต าแหน่งงานที่แตกต่างกนั จะมีผลตอ่ความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นอื่นๆ เช่น 
โรงแรม สวนสนกุ และนนัทนาการ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่35 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นอื่นๆ เช่น โรงแรม สวนสนกุ และนนัทนาการแตกต่าง
กนั จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุม่ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
พนักงานต้อนรับแต่งชุดไทย  .006      

มีร้านอาหารไทย4ภาค   .195      
มีร้านนวดแผนไทย   .094      

จัดการแสดง เช่น ร าไทย .250      
 

ส่วนอ่ืนๆ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

พนักงานต้อนรับแต่งชุดไทย 

ระหวา่งกลุม่ 18.561 3 6.187 4.244 .006** 
ภายในกลุม่ 360.085 247 1.458   

รวม 378.645 250    

มีร้านอาหารไทย4ภาค 

ระหวา่งกลุม่ 5.660 3 1.887 1.577 .195 
ภายในกลุม่ 295.456 247 1.196   

รวม 301.116 250    

มีร้านนวดแผนไทย 

ระหวา่งกลุม่ 7.844 3 2.615 2.151 .094 
ภายในกลุม่ 300.292 247 1.216   

รวม 308.135 250    
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ส่วนอ่ืนๆ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

จัดการแสดง เช่น ร าไทย 

ระหวา่งกลุม่ 5.973 3 1.991 1.379 .250 
ภายในกลุม่ 356.657 247 1.444   

รวม 362.629 250    

        *มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 35 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงต าแหน่งงานที่แตกต่างกันในดา้นความคิดเห็นว่าในเมืองภาพยนตร ์พนกังานควรแต่ง
กายชดุไทย แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.006) 

กล่าวคือ ในกลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.67) และกลุ่มเจา้หนา้ที่ส่วนการผลิตภาพยนตร (์
X  = 3.29) มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นวา่ในเมืองภาพยนตร ์พนกังานควรแต่งกาย
ชดุไทย 

กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.67) และกลุ่มเจา้หนา้ที่ประสานงาน ( X  = 3.50) มีค่าเฉลี่ย
ความเห็นตา่งกนัทางดา้นความเห็นวา่ในเมืองภาพยนตร ์พนกังานควรแต่งกายชดุไทย 

กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ( X  = 2.67) และกลุ่มอื่นๆ ( X  = 3.77) มีค่าเฉลี่ยความเห็นต่างกัน
ทางดา้นความเห็นวา่ในเมืองภาพยนตร ์พนกังานควรแต่งกายชดุไทย 
สมมติฐานที่ 1.21 Ho : ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้น
มาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

258 

ตารางที่ 36 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านมาตรฐานและความได้เปรียบด้านต่างๆ
แตกตา่งกนั จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุม่ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
อุปกรณโ์รงถ่ายทีมี่

มาตรฐาน 
 .230      

การบริการกอ่นการถ่ายท ามี
มาตรฐาน 

.758      

การบริการระหว่างการถา่ย
ท ามีมาตรฐาน 

.631      

การบริการหลังการถ่ายท ามี
มาตรฐาน 

.819      

การจัดการด้านทีพ่กั .816      
การจัดการดา้นอาหาร .338      

       
การจัดการดา้น
สาธารณูปโภค 

.544      

กิจกรรมสันทนาการ   .230      
 

ปัจจัยด้านมาตรฐานและ
ความได้เปรียบด้านต่างๆ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

อุปกรณโ์รงถ่ายทีมี่
มาตรฐาน 

ระหวา่งกลุม่ 2.695 3 .898 1.447 .230 

ภายในกลุม่ 153.345 247 .621   

รวม 156.040 250    

การบริการกอ่นการถ่าย
ท ามีมาตรฐาน 

ระหวา่งกลุม่ .765 3 .255 .394 .758 

ภายในกลุม่ 159.920 247 .647   

รวม 160.685 250    

การบริการระหว่างการ ระหวา่งกลุม่ .983 3 .328 .577 .631 
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ปัจจัยด้านมาตรฐานและ
ความได้เปรียบด้านต่างๆ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ถ่ายท ามีมาตรฐาน ภายในกลุม่ 140.395 247 .568   

รวม 141.378 250    

การบริการหลังการถ่าย
ท ามีมาตรฐาน 

ระหวา่งกลุม่ .581 3 .194 .308 .819 

ภายในกลุม่ 155.076 247 .628   

รวม 155.657 250    

การจัดการด้านทีพ่กั 

ระหวา่งกลุม่ .698 3 .233 .312 .816 

ภายในกลุม่ 183.987 247 .745   

รวม 184.685 250    

การจัดการดา้นอาหาร 

ระหวา่งกลุม่ 2.168 3 .723 1.129 .338 

ภายในกลุม่ 158.016 247 .640   

รวม 160.183 250    

การจัดการดา้น
สาธารณูปโภค 

ระหวา่งกลุม่ 1.859 3 .620 .715 .544 

ภายในกลุม่ 214.062 247 .867   

รวม 215.920 250    

       

กิจกรรมสันทนาการ 

ระหวา่งกลุม่ 4.251 3 1.417 1.445 .230 

ภายในกลุม่ 242.259 247 .981   

รวม 246.510 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 36 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงต าแหน่งงานที่แตกต่างกนัในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นมาตรฐานและความ
ได้เปรียบดา้นต่างๆไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
(Sig.=0.230, 0.758, 0.631, 0.819, 0.816, 0.338, 0.544 และ 0.230 ตามล าดับ) จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก ผลที่ได้คือ ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน
มาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 
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สมมตฐิานที ่1.22 Ho : ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกล
ยทุธ ์องคก์รโครงสรา้ง และการแข่งขนั ไม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 37 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นกลยุทธ์ องคก์รโครงสรา้ง และการแข่งขัน
แตกตา่งกนั จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุม่ต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
ควรมีจุดเด่นด้านสถานที่
ถ่ายท าทางกายภาพ 

 .540      

ควรมีจุดเด่นด้าน
สาธารณูปโภคและคมนาคม 

.359      

ควรแสดงออกถงึอัตลักษณ์
ความเป็นไทย 

.638      

การลงทุนจากภาครัฐ .914      
ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 
.316      

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

.550      

ความพร้อมด้านบุคลากร     .379      
ความพร้อมด้านอุปกรณ ์   .120      
ความพร้อมด้านธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง 
.505      

มีเสถยีรภาพทางการเมือง .457      
การเจริญเตบิโตทาง

เศรษฐกิจ 
.170      

การเปิดรับวฒันธรรมอ่ืน   .375      
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ปัจจัยด้านกลยุทธ ์
องคก์รโครงสร้าง และ

การแข่งขัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ควรมีจุดเด่นด้านสถานที่
ถ่ายท าทางกายภาพ 

ระหวา่งกลุม่ 1.683 3 .561 .722 .540 

ภายในกลุม่ 191.871 247 .777   

รวม 193.554 250    

ควรมีจุดเด่นด้าน
สาธารณูปโภคและ

คมนาคม 

ระหวา่งกลุม่ 2.012 3 .671 1.078 .359 

ภายในกลุม่ 153.725 247 .622   

รวม 155.737 250    

ควรแสดงออกถงึอัต
ลักษณค์วามเป็นไทย 

ระหวา่งกลุม่ 2.104 3 .701 .566 .638 

ภายในกลุม่ 306.016 247 1.239   

รวม 308.120 250    

การลงทุนจากภาครัฐ 

ระหวา่งกลุม่ .915 3 .305 .174 .914 

ภายในกลุม่ 433.388 247 1.755   

รวม 434.303 250    

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

ระหวา่งกลุม่ 7.252 3 2.417 1.185 .316 

ภายในกลุม่ 504.031 247 2.041   

รวม 511.283 250    

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

ระหวา่งกลุม่ 3.104 3 1.035 .705 .550 

ภายในกลุม่ 362.474 247 1.468   

รวม 365.578 250    

ความพร้อมด้านบุคลากร 

ระหวา่งกลุม่ 2.553 3 .851 1.033 .379 

ภายในกลุม่ 203.487 247 .824   

รวม 206.040 250    

ความพร้อมด้านอุปกรณ ์

ระหวา่งกลุม่ 4.180 3 1.393 1.966 .120 

ภายในกลุม่ 175.007 247 .709   

รวม 179.187 250    

ความพร้อมด้านธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 

ระหวา่งกลุม่ 1.694 3 .565 .781 .505 

ภายในกลุม่ 178.490 247 .723   
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ปัจจัยด้านกลยุทธ ์
องคก์รโครงสร้าง และ

การแข่งขัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

รวม 180.183 250    

มีเสถยีรภาพทาง
การเมือง 

ระหวา่งกลุม่ 4.883 3 1.628 .870 .457 

ภายในกลุม่ 461.914 247 1.870   

รวม 466.797 250    

การเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ 

ระหวา่งกลุม่ 6.946 3 2.315 1.687 .170 

ภายในกลุม่ 338.942 247 1.372   

รวม 345.888 250    

การเปิดรับวฒันธรรมอ่ืน 

ระหวา่งกลุม่ 2.917 3 .972 1.040 .375 

ภายในกลุม่ 230.931 247 .935   

รวม 233.849 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 37 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงต าแหน่งงานที่แตกต่างกันในด้านความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านกลยุทธ์ องค์กร
โครงสรา้ง และการแข่งขนัไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ 
(Sig.=0..540, 0.359, 0.638, 0.914, 0.316, 0.550, 0.379, 0.120, 0.505, 0.457, 0.170 แ ล ะ 
0.375 ตามล าดบั) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ ต าแหน่งงานที่แตกต่างกนั จะมีความคิด
เห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกลยทุธ ์องคก์รโครงสรา้ง และการแข่งขนัไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 1.23 Ho : ประเภทองคก์รที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
การด าเนินงานไม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที ่38 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการด าเนินงานแตกต่างกนั จ าแนกตาม

ประเภทองคก์ร 

 

 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทองคก์รที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
จ านวนบุคลากร  .024      
ความสามารถและ
ประสบการณ ์

  .010      

ค่าตอบแทน .089      
 

ปัจจัยทางด้านการ
ด าเนินงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

จ านวนบุคลากร 
 

ระหวา่งกลุม่ 6.635 2 3.318 3.773 .024** 

ภายในกลุม่ 218.074 248 .879   

รวม 224.709 250    

ความสามารถและ
ประสบการณ ์

ระหวา่งกลุม่ 5.855 2 2.927 4.705 .010** 

ภายในกลุม่ 154.313 248 .622   

รวม 160.167 250    

ค่าตอบแทน 

ระหวา่งกลุม่ 6.669 2 3.335 2.441 .089 

ภายในกลุม่ 338.773 248 1.366   

รวม 345.442 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 38 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทองคก์รที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นในดา้น จ านวนบุคลากร ความสามารถ
และประสบการณ ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.024 และ 0.010) 
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กล่าวคือ ประเภทองคก์รเอกชน ( X  = 3.83) และกลุ่มประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ( X  = 
4.17) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกันดา้นความเห็นเก่ียวกับจ านวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการผลิต
ภาพยนตร ์ 

ประเภทองคก์รเอกชน ( X  = 4.01) และกลุ่มประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ( X  = 4.35) มี
ค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นทางดา้นความสามารถและประสบการณข์องบคุลากร 
 
สมมติฐานที่ 1.24 Ho : ประเภทองคก์รที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
ทรพัยากรทางธรรมชาติไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 39 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นทรพัยากรทางกายภาพแตกต่างกัน จ าแนก
ตามประเภทองคก์ร 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุม่ประภทองคก์รที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ .621      

 

ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ
หลากหลาย 

 

ระหวา่งกลุม่ .438 2 .219 .477 .621 

ภายในกลุม่ 113.785 248 .459   

รวม 114.223 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 39 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทองค์กรที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.621) ประเภทองคก์รที่แตกต่างกนั 
จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรธรรมชาติไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 1.25 Ho : ประเภทองคก์รที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ทรพัยากรดา้นความรู ้เช่น ขอ้มลูการตลาด สถิติ ขอ้มลูพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 40 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทรพัยากรดา้นความรู ้เช่น ขอ้มลูการตลาด สถิติ 
ขอ้มลูพืน้ฐานแตกต่างกนั จ าแนกตามประเภทองคก์ร 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทองคก์รที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย

เตบิโตขึน้ทกุปี 
 .713      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

อาเซียน 
.233      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

เอเชีย 
.278      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

ยุโรป 
  .251      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

อเมริกา 
.244      

นโยบายการสร้างเมือง
ภาพยนตรเ์ป็นไปได้สูง 

.416      

 

ปัจจัยทรัพยากรด้าน
ความรู้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเตบิโตขึน้ทุกปี 

ระหวา่งกลุม่ .773 2 .387 .338 .713 

ภายในกลุม่ 283.689 248 1.144   

รวม 284.462 250    
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ปัจจัยทรัพยากรด้าน
ความรู้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเตบิโตสูงกวา่

ประเทศอ่ืนในอาเซียน 

ระหวา่งกลุม่ 3.370 2 1.685 1.464 .233 

ภายในกลุม่ 285.332 248 1.151   

รวม 288.701 250    

อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเตบิโตสูงกวา่

ประเทศอ่ืนในเอเชีย 

ระหวา่งกลุม่ 3.760 2 1.880 1.288 .278 

ภายในกลุม่ 361.985 248 1.460   

รวม 365.745 250    

อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเตบิโตสูงกวา่
ประเทศอ่ืนในยุโรป 

ระหวา่งกลุม่ 4.517 2 2.258 1.391 .251 

ภายในกลุม่ 402.615 248 1.623   

รวม 407.131 250    

อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเตบิโตสูงกวา่อเมริกา 

ระหวา่งกลุม่ 4.985 2 2.493 1.419 .244 

ภายในกลุม่ 435.517 248 1.756   

รวม 440.502 250    

นโยบายการสร้างเมือง
ภาพยนตรเ์ป็นไปได้สูง 

ระหวา่งกลุม่ 2.532 2 1.266 .880 .416 

ภายในกลุม่ 356.854 248 1.439   

รวม 359.386 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 40 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทองคก์รที่แตกตา่งกนัในความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทรพัยากรดา้นความรู ้เช่น ขอ้มลู
การตลาด สถิติ ขอ้มลูพืน้ฐาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.713, 0.233, 
0.278, 0.251, 0.244  และ 0.416)จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ ประเภทองคก์รที่แตกต่าง
กัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทรพัยากรด้านความรู ้เช่น ข้อมูลการตลาด สถิติ ข้อมูล
พืน้ฐานไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 1.26 Ho : ประเภทองคก์รที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
แหลง่ทนุและตน้ทนุไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่41 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัแหลง่ทนุและตน้ทนุแตกต่างกนั จ าแนกตาม

ประเภทองคก์ร 

 

 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทองคก์รที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
ภาครัฐสนับสนุนด้านเงนิทุน  .016      
ภาคเอกชนสนับสนุนดา้น

เงนิทุน 
.021      

ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือ .065      
ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม

การลงทุน 
.481      

หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
สถานทีก่ารถ่ายท า 

.733      

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

.909      

ค่าใช้จ่ายด้านสถานทีถ่่ายท า
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง 

.864      

ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณสู์ง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

  .274      

ค่าใช้จ่ายหลังการถ่ายท า
(post-production)สูงกว่า

ประเทศคู่แขง่ 
.762      

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องสูงกว่า
ประเทศคู่แขง่ 

.278      
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ปัจจัยแหล่งทุนและ
ต้นทุน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ภาครัฐสนับสนุนด้าน
เงนิทุน 

ระหวา่งกลุม่ 11.885 2 5.942 4.227 .016** 

ภายในกลุม่ 348.665 248 1.406   

รวม 360.550 250    

ภาคเอกชนสนับสนุนดา้น
เงนิทุน 

ระหวา่งกลุม่ 10.429 2 5.215 3.937 .021** 

ภายในกลุม่ 328.471 248 1.324   

รวม 338.900 250    

ภาครัฐมีมาตรการ
ช่วยเหลือ 

ระหวา่งกลุม่ 7.343 2 3.672 2.764 .065 

ภายในกลุม่ 329.382 248 1.328   

รวม 336.725 250    

ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุน 

ระหวา่งกลุม่ 2.024 2 1.012 .735 .481 

ภายในกลุม่ 341.529 248 1.377   

รวม 343.554 250    

หน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนสถานทีก่ารถ่าย

ท า 

ระหวา่งกลุม่ .840 2 .420 .311 .733 

ภายในกลุม่ 335.256 248 1.352   

รวม 336.096 250    

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ .198 2 .099 .096 .909 

ภายในกลุม่ 256.766 248 1.035   

รวม 256.964 250    

ค่าใช้จ่ายด้านสถานทีถ่่าย
ท าสูงกวา่ประเทศคู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ .310 2 .155 .146 .864 

ภายในกลุม่ 263.347 248 1.062   

รวม 263.657 250    

ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณสู์ง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ 2.308 2 1.154 1.302 .274 

ภายในกลุม่ 219.787 248 .886   

รวม 222.096 250    

ค่าใช้จ่ายหลังการถ่ายท า
(post-production)สูงกว่า

ประเทศคู่แขง่ 

ระหวา่งกลุม่ .429 2 .214 .273 .762 

ภายในกลุม่ 194.998 248 .786   

รวม 195.426 250    



  

 
 

269 

ปัจจัยแหล่งทุนและ
ต้นทุน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ 2.637 2 1.319 1.286 .278 

ภายในกลุม่ 254.343 248 1.026   

รวม 256.980 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 41 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทองค์กรที่แตกต่างกันในความเห็นเก่ียวกับ ภาครัฐสนับสนุนด้านเงินทุน  
ภาคเอกชนสนับสนุนดา้นเงินทุน แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.016,  และ
0.021 ตามล าดบั) 

กลา่วคือ ประเภทองคก์รเอกชน ( X  = 2.34) และประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ( X  = 2.71) 
มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัภาครฐัสนบัสนนุดา้นเงินทนุ 

ประเภทองคก์รเอกชน ( X  = 2.89) และประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ( X  = 3.1) มีค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัภาคเอกชนสนบัสนนุดา้นเงินทนุ 
 
สมมติฐานที่ 1.27 Ho : ประเภทองคก์รที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ทรพัยากรดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 42 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทรพัยากรด้านโครงสรา้งพื ้นฐานแตกต่างกัน 
จ าแนกตามประเภทองคก์ร 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทองคก์รที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 

 .278      

ความพร้อมด้านขนส่ง
มวลชน 

.189      

ความพร้อมด้านเคร่ืองมือ
และอุปกรณ ์

.307      

ความพร้อมด้านบุคลากร   .002      
ความพร้อมด้านสถานทีถ่่าย

ท า 
.314      

 

ปัจจัยทรัพยากรด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 

ระหวา่งกลุม่ 2.783 2 1.392 1.288 .278 

ภายในกลุม่ 267.902 248 1.080   

รวม 270.685 250    

ความพร้อมด้านขนส่ง
มวลชน 

ระหวา่งกลุม่ 4.030 2 2.015 1.676 .189 

ภายในกลุม่ 298.193 248 1.202   

รวม 302.223 250    

ความพร้อมด้าน
เคร่ืองมือและอุปกรณ ์

ระหวา่งกลุม่ 2.063 2 1.031 1.187 .307 

ภายในกลุม่ 215.499 248 .869   

รวม 217.562 250    

ความพร้อมด้าน
บุคลากร 

ระหวา่งกลุม่ 10.143 2 5.072 6.427 .002** 

ภายในกลุม่ 195.713 248 .789   

รวม 205.857 250    
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ปัจจัยทรัพยากรด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ความพร้อมด้านสถานที่
ถ่ายท า 

ระหวา่งกลุม่ 1.985 2 .992 1.164 .314 

ภายในกลุม่ 211.441 248 .853   

รวม 213.426 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 42 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทองคก์รที่แตกต่างกันในความเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นความพรอ้มดา้นบุคลากร 
แตกตา่งกนั(Sig.=0.002)  

กลา่วคือ ประเภทองคก์รเอกชน ( X  = 3.71) และประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ( X  = 4.15) 
มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัความพรอ้มดา้นบคุลากร 

 
สมมติฐานที่ 1.28 Ho : ประเภทองคก์รที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นความตอ้งการผลิต
ภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที ่43 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการผลิตภาพยนตรแ์ตกตา่งกนั จ าแนกตาม

ประเภทองคก์ร 

 

 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทองคก์รที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
แนวโน้มการลงทุนของนัก

ลงทุนไทยสูงขึน้ 
 .200      

แนวโน้มการลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาตสูิงขึน้ 

.245      

 

ความต้องการการผลิต
ภาพยนตร ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

แนวโน้มการลงทุนของ
นักลงทุนไทยสูงขึน้ 

ระหวา่งกลุม่ 3.229 2 1.614 1.618 .200 

ภายในกลุม่ 247.456 248 .998   

รวม 250.685 250    

แนวโน้มการลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาตสูิงขึน้ 

ระหวา่งกลุม่ 2.466 2 1.233 1.413 .245 

ภายในกลุม่ 216.498 248 .873   

รวม 218.964 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 43 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทองคก์รที่แตกต่างกันจะมีความเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไม่
แตกต่างกัน (Sig.=0.200 และ 0.245) จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก ผลที่ไดค้ือ ประเภทองค์กรที่
แตกตา่งกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการผลิตภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
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สมมติฐานที่ 1.29 Ho : ประเภทองคก์รที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัขนาดของ
เมืองภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่44 แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตรแ์ตกต่างกนั จ าแนกตาม

ประเภทองคก์ร 

 

 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทองคก์รที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
ควรมีขนาดใหญ่  .001      
ควรมีขนาดกลาง   .052      
ควรมีขนาดเล็ก 106      

 

ขนาดของเมอืง
ภาพยนตร ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ควรมีขนาดใหญ่ 
 

ระหวา่งกลุม่ 13.567 2 6.783 6.682 .001** 

ภายในกลุม่ 251.780 248 1.015   

รวม 265.347 250    

ควรมีขนาดกลาง 

ระหวา่งกลุม่ 4.172 2 2.086 2.997 .052** 

ภายในกลุม่ 172.633 248 .696   

รวม 176.805 250    

ควรมีขนาดเล็ก 

ระหวา่งกลุม่ 2.501 2 1.251 .981 .376 

ภายในกลุม่ 316.224 248 1.275   

รวม 318.725 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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จากตารางที่ 33 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทองคก์รที่แตกต่างกันในดา้นความคิดเห็นว่าเมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดใหญ่ 
และขนาดกลางแตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.001 และ 0.052) 

กลา่วคือ ประเภทองคก์รเอกชน ( X  = 3.34) และประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ( X  = 3.46) 
มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตร ์ 

ประเภทองค์กรเอกชน  ( X  = 3.83) และประเภทอาชีพรับจ้างอิสระ ( X  = 4.10) มี
ค่าเฉลี่ยความเห็นตา่งกนัทางดา้นความเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตร ์
 
สมมติฐานที่ 1.30 Ho : ประเภทองคก์รที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่45 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตรแ์ตกต่างกนั จ าแนก
ตามประเภทองคก์ร 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทองคก์รที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
มีฉากบ้านทรงไทย4ภาค  .192      
มีวัดและจติรกรรมฝาผนัง   .233      
จ าลองสถานทีท่อ่งเทีย่วที่

นิยม 
.533      

 

ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
ถ่ายภาพยนตร ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

มีฉากบ้านทรงไทย4ภาค 

ระหวา่งกลุม่ 4.347 2 2.173 1.663 .192 

ภายในกลุม่ 324.131 248 1.307   

รวม 328.478 250    

มีวัดและจติรกรรมฝา
ผนัง 

ระหวา่งกลุม่ 3.515 2 1.758 1.465 .233 

ภายในกลุม่ 297.457 248 1.199   

รวม 300.972 250    
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ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
ถ่ายภาพยนตร ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

จ าลองสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ทีนิ่ยม 

ระหวา่งกลุม่ 1.228 2 .614 .631 .533 

ภายในกลุม่ 241.282 248 .973   

รวม 242.510 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 45 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทองคก์รที่แตกต่างกันในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการถ่าย
ภาพยนตรไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.192, 
0.233 และ 0.533 ตามล าดบั) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ ประเภทองคก์รที่แตกต่างกนั 
จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตร ์ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 1.31 Ho : ประเภทองคก์รที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนอื่นๆ 
เช่น โรงแรม สวนสนกุ และนนัทนาการ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่46 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นอื่นๆ เช่น โรงแรม สวนสนกุ และนนัทนาการแตกต่าง
กนั จ าแนกตามประเภทองคก์ร 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทองคก์รที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
พนักงานต้อนรับแต่งชุดไทย  .008      

มีร้านอาหารไทย4ภาค   .320      
มีร้านนวดแผนไทย   .123      

จัดการแสดง เช่น ร าไทย .106      
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ส่วนอ่ืนๆ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

พนักงานต้อนรับแต่งชุด
ไทย 

ระหวา่งกลุม่ 14.521 2 7.260 4.945 .008** 

ภายในกลุม่ 364.125 248 1.468   

รวม 378.645 250    

มีร้านอาหารไทย4ภาค 

ระหวา่งกลุม่ 2.754 2 1.377 1.145 .320 

ภายในกลุม่ 298.361 248 1.203   

รวม 301.116 250    

มีร้านนวดแผนไทย 

ระหวา่งกลุม่ 5.155 2 2.578 2.110 .123 

ภายในกลุม่ 302.980 248 1.222   

รวม 308.135 250    

จัดการแสดง เช่น ร าไทย 

ระหวา่งกลุม่ 6.512 2 3.256 2.268 .106 

ภายในกลุม่ 356.117 248 1.436   

รวม 362.629 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 46 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทองคก์รที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นว่าในเมืองภาพยนตร ์พนักงานควรแต่ง
กายชดุไทย แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.008) 

กลา่วคือ ประเภทองคก์รเอกชน ( X  = 2.89) และประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ( X  = 3.40) 
มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นวา่ในเมืองภาพยนตร ์พนกังานควรแต่งกายชดุไทย 
 
สมมติฐานที่ 1.32 Ho : ประเภทองคก์รที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
มาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 47 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านมาตรฐานและความได้เปรียบด้านต่างๆ
แตกตา่งกนั จ าแนกตามประเภทองคก์ร 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทองคก์รที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
อุปกรณโ์รงถ่ายทีมี่

มาตรฐาน 
 .084      

การบริการกอ่นการถ่ายท ามี
มาตรฐาน 

.055      

การบริการระหว่างการถา่ย
ท ามีมาตรฐาน 

.362      

การบริการหลังการถ่ายท ามี
มาตรฐาน 

.105      

การจัดการด้านทีพ่กั .463      
การจัดการดา้นอาหาร    .777      

การจัดการดา้น
สาธารณูปโภค 

.783      

กิจกรรมสันทนาการ   .808      
 

ปัจจัยด้านมาตรฐานและ
ความได้เปรียบด้านต่างๆ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

อุปกรณโ์รงถ่ายทีมี่
มาตรฐาน 

ระหวา่งกลุม่ 3.084 2 1.542 2.500 .084 

ภายในกลุม่ 152.956 248 .617   

รวม 156.040 250    

การบริการกอ่นการถ่าย
ท ามีมาตรฐาน 

ระหวา่งกลุม่ 3.707 2 1.854 2.928 .055** 

ภายในกลุม่ 156.978 248 .633   

รวม 160.685 250    

การบริการระหว่างการ
ถ่ายท ามีมาตรฐาน 

 
ระหวา่งกลุม่ 

 
 
 

1.153 

 
 
 

2 

 
 
 

.577 

 
 
 

1.020 

 
 
 

.      362 
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ปัจจัยด้านมาตรฐานและ
ความได้เปรียบด้านต่างๆ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ภายในกลุม่ 140.225 248 .565   

รวม 141.378 250    

การบริการหลังการถ่าย
ท ามีมาตรฐาน 

ระหวา่งกลุม่ 2.805 2 1.403 2.276 .105 

ภายในกลุม่ 152.852 248 .616   

รวม 155.657 250    

การจัดการด้านทีพ่กั 

ระหวา่งกลุม่ 1.145 2 .572 .773 .463 

ภายในกลุม่ 183.541 248 .740   

รวม 184.685 250    

การจัดการดา้นอาหาร 

ระหวา่งกลุม่ .325 2 .163 .252 .777 

ภายในกลุม่ 159.858 248 .645   

รวม 160.183 250    

การจัดการดา้น
สาธารณูปโภค 

ระหวา่งกลุม่ .426 2 .213 .245 .783 

ภายในกลุม่ 215.494 248 .869   

รวม 215.920 250    

กิจกรรมสันทนาการ 

ระหวา่งกลุม่ .424 2 .212 .214 .808 

ภายในกลุม่ 246.086 248 .992   

รวม 246.510 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 47 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทองคก์รที่แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบรกิารก่อนการถ่ายท า (Pre-
production) ที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติอย่ างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
(Sig.=0.055)  

กลา่วคือ ประเภทองคก์รเอกชน ( X  = 4.06) และประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ( X  = 4.32) 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัการบรกิารก่อนการถ่ายท า (Pre-production) ที่แตกตา่งกนั 
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สมมติฐานที่ 1.33 Ho : ประเภทองคก์รที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
กลยทุธ ์องคก์รโครงสรา้ง และการแข่งขนั ไม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 48 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นกลยุทธ์ องคก์รโครงสรา้ง และการแข่งขัน
แตกตา่งกนั จ าแนกตามประเภทองคก์ร 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทองคก์รท่ีแตกตา่งกนั 

 

 sig      
ควรมีจุดเด่นด้านสถานที่
ถ่ายท าทางกายภาพ 

 .856      

ควรมีจุดเด่นด้าน
สาธารณูปโภคและคมนาคม 

.828      

ควรแสดงออกถงึอัตลักษณ์
ความเป็นไทย 

.230      

การลงทุนจากภาครัฐ .545      
ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 
.575      

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

.746      

ความพร้อมด้านบุคลากร     .001      
ความพร้อมด้านอุปกรณ ์   .846      
ความพร้อมด้านธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง 
.621      

มีเสถยีรภาพทางการเมือง .974      
การเจริญเตบิโตทาง

เศรษฐกิจ 
.501      

การเปิดรับวฒันธรรมอ่ืน   .700      
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ปัจจัยด้านกลยุทธ ์
องคก์รโครงสร้าง และ

การแข่งขัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ควรมีจุดเด่นด้านสถานที่
ถ่ายท าทางกายภาพ 

ระหวา่งกลุม่ .243 2 .121 .156 .856 

ภายในกลุม่ 193.311 248 .779   

รวม 193.554 250    

ควรมีจุดเด่นด้าน
สาธารณูปโภคและ

คมนาคม 

ระหวา่งกลุม่ .237 2 .118 .189 .828 

ภายในกลุม่ 155.500 248 .627   

รวม 155.737 250    

ควรแสดงออกถงึอัต
ลักษณค์วามเป็นไทย 

ระหวา่งกลุม่ 3.629 2 1.814 1.478 .230 

ภายในกลุม่ 304.491 248 1.228   

รวม 308.120 250    

การลงทุนจากภาครัฐ 

ระหวา่งกลุม่ 2.120 2 1.060 .608 .545 

ภายในกลุม่ 432.183 248 1.743   

รวม 434.303 250    

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

ระหวา่งกลุม่ 2.277 2 1.139 .555 .575 

ภายในกลุม่ 509.006 248 2.052   

รวม 511.283 250    

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

ระหวา่งกลุม่ .861 2 .431 .293 .746 

ภายในกลุม่ 364.717 248 1.471   

รวม 365.578 250    

ความพร้อมด้านบุคลากร 

ระหวา่งกลุม่ 10.644 2 5.322 6.755 .001** 

ภายในกลุม่ 195.396 248 .788   

รวม 206.040 250    

ความพร้อมด้านอุปกรณ ์

ระหวา่งกลุม่ .242 2 .121 .168 .846 

ภายในกลุม่ 178.945 248 .722   

รวม 179.187 250    

ความพร้อมด้านธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 

ระหวา่งกลุม่ .691 2 .345 .477 .621 

ภายในกลุม่ 179.492 248 .724   
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ปัจจัยด้านกลยุทธ ์
องคก์รโครงสร้าง และ

การแข่งขัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

รวม 180.183 250    

มีเสถยีรภาพทาง
การเมือง 

ระหวา่งกลุม่ .100 2 .050 .027 .974 

ภายในกลุม่ 466.697 248 1.882   

รวม 466.797 250    

การเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ 

ระหวา่งกลุม่ 1.922 2 .961 .693 .501 

ภายในกลุม่ 343.966 248 1.387   

รวม 345.888 250    

การเปิดรับวฒันธรรมอ่ืน 

ระหวา่งกลุม่ .673 2 .336 .358 .700 

ภายในกลุม่ 233.176 248 .940   

รวม 233.849 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 48 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทองคก์รที่แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพรอ้มของบคุลากรแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.001)  

กลา่วคือ ประเภทองคก์รเอกชน ( X  = 3.87) และประเภทอาชีพรบัจา้งอิสระ( X  = 4.33) 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัความพรอ้มของบคุลากร ที่แตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานที่ 1.34 Ho : ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการด าเนินงานไม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที่ 49 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการด าเนินงานแตกต่างกัน จ าแนกตาม
ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยท่ี

แตกตา่งกนั 

 

 sig      
จ านวนบุคลากร  .897      
ความสามารถและ
ประสบการณ ์

  .999      

ค่าตอบแทน .099      
 

ปัจจัยทางด้านการ
ด าเนินงาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

จ านวนบุคลากร 
 

ระหวา่งกลุม่ 1.482 5 .296 .325 .897 

ภายในกลุม่ 223.227 245 .911   

รวม 224.709 250    

ความสามารถและ
ประสบการณ ์

ระหวา่งกลุม่ .156 5 .031 .048 .999 

ภายในกลุม่ 160.011 245 .653   

รวม 160.167 250    

ค่าตอบแทน 

ระหวา่งกลุม่ 12.733 5 2.547 1.875 .099 

ภายในกลุม่ 332.710 245 1.358   

รวม 345.442 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 49 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกตา่งกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
การด าเนินงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
(Sig.=0.897, 0.999 และ 0.099 ตามล าดับ) จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก ผลที่ไดค้ือ ประเภทการ
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ท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นในดา้นปัจจยัการด าเนินงานไม่แตกต่าง
กนั 

 
สมมติฐานที่ 1.35 Ho : ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรทางธรรมชาติไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 50 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นทรพัยากรทางกายภาพแตกต่างกัน จ าแนก
ตามประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของกลุ่มประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่าง
กนั 

 

 sig      
ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ .000      

 

ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ
หลากหลาย 

 

ระหวา่งกลุม่ 11.392 5 2.278 5.428 .000** 

ภายในกลุม่ 102.831 245 .420   

รวม 114.223 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 50 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกตา่งกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
ทรพัยากรทางธรรมชาติ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.000) 

กล่าวคือ ประเภทงานดา้นอาหารไทย ( X  = 4.36) และประเภทงานดา้นศิลปวฒันธรรม
ไทย( X  = 4.74) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกันดา้นความเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นทรพัยากรทาง
ธรรมชาต ิ

ประเภทงานดา้นอาหารไทย ( X  = 4.36) และประเภทงานดา้นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม (
X  = 4.77) มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรทางธรรมชาติ 
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ประเภทงานดา้นอาหารไทย ( X  = 4.36) และประเภทงานดา้นเทศกาล ประเพณี( X  = 
4.78) มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรทางธรรมชาติ 

 
สมมติฐานที่ 1.36 Ho : ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยจะมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัทรพัยากรดา้นความรู ้เช่น ขอ้มลูการตลาด สถิติ ขอ้มลูพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 51 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทรพัยากรดา้นความรู ้เช่น ขอ้มลูการตลาด สถิติ 
ขอ้มลูพืน้ฐานแตกต่างกนั จ าแนกตามประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยท่ี

แตกตา่งกนั 

 

 sig      
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย

เตบิโตขึน้ทุกปี 
 .166      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกว่าประเทศอ่ืนใน

อาเซียน 
.248      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกว่าประเทศอ่ืนใน

เอเชีย 
.124      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกว่าประเทศอ่ืนใน

ยุโรป 
  .154      

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกว่าประเทศอ่ืนใน

อเมริกา 
.148      

นโยบายการสร้างเมือง
ภาพยนตรเ์ป็นไปได้สูง 

.008      

 
 

ปัจจัยทรัพยากรด้าน
ความรู้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 
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ปัจจัยทรัพยากรด้าน
ความรู้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเตบิโตขึน้ทุกปี 

ระหวา่งกลุม่ 8.882 5 1.776 1.579 .166 

ภายในกลุม่ 275.580 245 1.125   

รวม 284.462 250    

อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเตบิโตสูงกวา่

ประเทศอ่ืนในอาเซียน 

ระหวา่งกลุม่ 7.684 5 1.537 1.340 .248 

ภายในกลุม่ 281.017 245 1.147   

รวม 288.701 250    

อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเตบิโตสูงกวา่

ประเทศอ่ืนในเอเชีย 

ระหวา่งกลุม่ 12.603 5 2.521 1.749 .124 

ภายในกลุม่ 353.142 245 1.441   

รวม 365.745 250    

อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเตบิโตสูงกวา่
ประเทศอ่ืนในยุโรป 

ระหวา่งกลุม่ 13.078 5 2.616 1.626 .154 

ภายในกลุม่ 394.054 245 1.608   

รวม 407.131 250    

อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเตบิโตสูงกวา่

อเมริกา 

ระหวา่งกลุม่ 14.337 5 2.867 1.648 .148 

ภายในกลุม่ 426.165 245 1.739   

รวม 440.502 250    

นโยบายการสร้างเมือง
ภาพยนตรเ์ป็นไปได้สูง 

ระหวา่งกลุม่ 21.886 5 4.377 3.178 .008** 

ภายในกลุม่ 337.500 245 1.378   

รวม 359.386 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 51 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกนัจะมีความเห็นว่านโยบายการสรา้ง
เมืองภาพยนตรเ์ป็นไปไดส้งู แตกตา่งกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.008) 

กล่าวคือ ประเภทงานดา้นอาหารไทย ( X  = 2.43) และประเภทงานดา้นการท่องเที่ยว(
X  = 3.56) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบันโยบายการสรา้งเมืองภาพยนตร์
เป็นไปไดส้งู 
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ประเภทงานดา้นอาหารไทย ( X  = 4.36) และประเภทงานดา้นศิลปวฒันธรรมไทย( X  = 
3.23) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบันโยบายการสรา้งเมืองภาพยนตรเ์ป็นไป
ไดส้งู 

ประเภทงานดา้นอาหารไทย ( X  = 4.36) และประเภทงานดา้นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม (
X  = 3.15) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบันโยบายการสรา้งเมืองภาพยนตร์
เป็นไปไดส้งู 

ประเภทงานดา้นอาหารไทย ( X  = 4.36) และประเภทงานดา้นเทศกาล ประเพณี( X  = 
3.41) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบันโยบายการสรา้งเมืองภาพยนตรเ์ป็นไป
ไดส้งู 
 
สมมติฐานที่ 1.37 Ho : ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 52 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแหล่งทุนและต้นทุนแตกต่างกัน จ าแนกตาม
ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยท่ี

แตกตา่งกนั 

 

 sig      
ภาครัฐสนับสนุนด้านเงนิทุน  .190      
ภาคเอกชนสนับสนุนดา้น

เงนิทุน 
.076      

ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือ .099      
ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม

การลงทุน 
.183      

หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
สถานทีก่ารถ่ายท า 

.575      

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

.252      
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 sig      
ค่าใช้จ่ายด้านสถานทีถ่่ายท า

สูงกว่าประเทศคู่แข่ง 
.459      

ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณสู์ง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

  .254      

ค่าใช้จ่ายหลังการถ่ายท า
(post-production)สูงกว่า

ประเทศคู่แขง่ 
.323      

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องสูงกว่า
ประเทศคู่แขง่ 

.104      

 

ปัจจัยด้านแหล่งทุนและ
ต้นทุน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ภาครัฐสนับสนุนด้าน
เงนิทุน 

ระหวา่งกลุม่ 10.710 5 2.142 1.500 .190 

ภายในกลุม่ 349.840 245 1.428   

รวม 360.550 250    

ภาคเอกชนสนับสนุน
ด้านเงนิทุน 

ระหวา่งกลุม่ 13.418 5 2.684 2.020 .076 

ภายในกลุม่ 325.483 245 1.329   

รวม 338.900 250    

ภาครัฐมีมาตรการ
ช่วยเหลือ 

ระหวา่งกลุม่ 12.407 5 2.481 1.875 .099 

ภายในกลุม่ 324.318 245 1.324   

รวม 336.725 250    

ภาครัฐมีนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน 

ระหวา่งกลุม่ 10.362 5 2.072 1.524 .183 

ภายในกลุม่ 333.192 245 1.360   

รวม 343.554 250    

หน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนสถานทีก่าร

ถ่ายท า 

ระหวา่งกลุม่ 5.170 5 1.034 .765 .575 

ภายในกลุม่ 330.926 245 1.351   

รวม 336.096 250    

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ 6.795 5 1.359 1.331 .252 

ภายในกลุม่ 250.169 245 1.021   
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ปัจจัยด้านแหล่งทุนและ
ต้นทุน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

รวม 256.964 250    

ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่
ถ่ายท าสูงกวา่ประเทศ

คู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ 4.933 5 .987 .934 .459 

ภายในกลุม่ 258.724 245 1.056   

รวม 263.657 250    

ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณสู์ง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ 5.849 5 1.170 1.325 .254 

ภายในกลุม่ 216.247 245 .883   

รวม 222.096 250    

ค่าใช้จ่ายหลังการถ่ายท า
(post-production)สูงกว่า

ประเทศคู่แขง่ 

ระหวา่งกลุม่ 4.572 5 .914 1.174 .323 

ภายในกลุม่ 190.855 245 .779   

รวม 195.426 250    

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง 

ระหวา่งกลุม่ 9.332 5 1.866 1.846 .104 

ภายในกลุม่ 247.648 245 1.011   

รวม 256.980 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 52 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกตา่งกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
แหล่งทุนและตน้ทุน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
(Sig.=0.190, 0.076, 0.099, 0.183, 0.575, 0.252, 0.459, 0.254, 0.323 และ 0.104 ตามล าดบั) 
จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก ผลที่ไดค้ือ ประเภทการท างานดา้นวัฒนธรรมไทยที่แตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นในดา้นปัจจยัดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุ ไม่แตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานที ่1.38 Ho : ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัทรพัยากรดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 53 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทรพัยากรด้านโครงสรา้งพื ้นฐานแตกต่างกัน 
จ าแนกตามประเภทการท างานดา้นวฒันธรรม 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมที่แตกต่าง

กนั 

 

 sig      
ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 

 .691      

ความพร้อมด้านขนส่ง
มวลชน 

.241      

ความพร้อมด้านเคร่ืองมือ
และอุปกรณ ์

.187      

ความพร้อมด้านบุคลากร   .141      
ความพร้อมด้านสถานทีถ่่าย

ท า 
.589      

 

ปัจจัยทรัพยากรด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค 

ระหวา่งกลุม่ 3.341 5 .668 .612 .691 

ภายในกลุม่ 267.345 245 1.091   

รวม 270.685 250    

ความพร้อมด้านขนส่ง
มวลชน 

ระหวา่งกลุม่ 8.141 5 1.628 1.356 .241 

ภายในกลุม่ 294.082 245 1.200   

รวม 302.223 250    

ความพร้อมด้าน
เคร่ืองมือและอุปกรณ ์

ระหวา่งกลุม่ 6.512 5 1.302 1.512 .187 

ภายในกลุม่ 211.050 245 .861   

รวม 217.562 250    

ความพร้อมด้าน
บุคลากร 

ระหวา่งกลุม่ 6.802 5 1.360 1.674 .141 

ภายในกลุม่ 199.055 245 .812   
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ปัจจัยทรัพยากรด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

รวม 205.857 250    

ความพร้อมด้านสถานที่
ถ่ายท า 

ระหวา่งกลุม่ 3.205 5 .641 .747 .589 

ภายในกลุม่ 210.221 245 .858   

รวม 213.426 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 53 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ทรพัยากรดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคญั
ทางสถิติ (Sig.=0.691, 0.241, 0.187, 0.141 และ 0.589 ตามล าดับ) จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก 
ผลที่ไดค้ือ ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นในดา้นปัจจัย
ทรพัยากรดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานที่ 1.39 Ho : ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความ
คิดเห็นความตอ้งการผลิตภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 54 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการผลิตภาพยนตรแ์ตกต่างกัน จ าแนกตาม
ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยท่ี

แตกตา่งกนั 

 

 sig      
แนวโน้มการลงทุนของนัก

ลงทุนไทยสูงขึน้ 
 .183      

แนวโน้มการลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาตสูิงขึน้ 

.262      
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ความต้องการการผลิต
ภาพยนตร ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

แนวโน้มการลงทุนของ
นักลงทุนไทยสูงขึน้ 

ระหวา่งกลุม่ 7.553 5 1.511 1.522 .183 

ภายในกลุม่ 243.132 245 .992   

รวม 250.685 250    

แนวโน้มการลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาตสูิงขึน้ 

ระหวา่งกลุม่ 5.680 5 1.136 1.305 .262 

ภายในกลุม่ 213.284 245 .871   

รวม 218.964 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 54 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกันจะมีความเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานไม่แตกต่างกนั (Sig.=0.183 และ 0.262) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ 
ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการผลิต
ภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
 
สมมติฐานที่ 1.40 Ho : ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 55 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขนาดของเมืองภาพยนตรแ์ตกต่างกัน จ าแนกตาม
ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยท่ี

แตกตา่งกนั 

 

 sig      
ควรมีขนาดใหญ่  .202      
ควรมีขนาดกลาง   .554      
ควรมีขนาดเล็ก .528      
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ขนาดของเมอืง
ภาพยนตร ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ควรมีขนาดใหญ่ 
 

ระหวา่งกลุม่ 7.704 5 1.541 1.465 .202 

ภายในกลุม่ 257.642 245 1.052   

รวม 265.347 250    

ควรมีขนาดกลาง 

ระหวา่งกลุม่ 2.825 5 .565 .796 .554 

ภายในกลุม่ 173.979 245 .710   

รวม 176.805 250    

ควรมีขนาดเล็ก 

ระหวา่งกลุม่ 5.325 5 1.065 .833 .528 

ภายในกลุม่ 313.400 245 1.279   

รวม 318.725 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 55 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกันจะมีความเห็นเก่ียวกับขนาดของ
เมืองภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั (Sig.=0.202, 0.554 และ 0.528) จงึยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ได้
คือ ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมือง
ภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานที่ 1.41 Ho : ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที ่56 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพยนตรแ์ตกต่างกนั จ าแนก
ตามประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยท่ี

แตกตา่งกนั 

 

 sig      
มีฉากบ้านทรงไทย4ภาค  .129      
มีวัดและจติรกรรมฝาผนัง   .132      
จ าลองสถานทีท่อ่งเทีย่วที่

นิยม 
.744      

 

ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
ถ่ายภาพยนตร ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

มีฉากบ้านทรงไทย4ภาค 

ระหวา่งกลุม่ 11.179 5 2.236 1.726 .129 
ภายในกลุม่ 317.299 245 1.295   

รวม 328.478 250    

มีวัดและจติรกรรมฝา
ผนัง 

ระหวา่งกลุม่ 10.165 5 2.033 1.713 .132 

ภายในกลุม่ 290.807 245 1.187   

รวม 300.972 250    

จ าลองสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ทีนิ่ยม 

ระหวา่งกลุม่ 2.654 5 .531 .542 .744 

ภายในกลุม่ 239.856 245 .979   

รวม 242.510 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 56 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกนัในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนที่
เก่ียวขอ้งกับการถ่ายภาพยนตรไ์ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคัญ
ทางสถิติ (Sig.=0.129, 0.132 และ 0.744 ตามล าดับ) จึงยอมรับสมมติฐานหลัก ผลที่ได้คือ 
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ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบั
การถ่ายภาพยนตร ์ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 1.42 Ho : ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสว่นอื่นๆ เช่น โรงแรม สวนสนกุ และนนัทนาการ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่57 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นอื่นๆ เช่น โรงแรม สวนสนกุ และนนัทนาการแตกต่าง
กนั จ าแนกตามประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
พนักงานต้อนรับแต่งชุดไทย  .522      

มีร้านอาหารไทย4ภาค   .827      
มีร้านนวดแผนไทย   .992      

จัดการแสดง เช่น ร าไทย .592      
 

ส่วนอ่ืนๆ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

พนักงานต้อนรับแต่งชุดไทย 

ระหวา่งกลุม่ 6.390 5 1.278 .841 .522 
ภายในกลุม่ 372.256 245 1.519   

รวม 378.645 250    

มีร้านอาหารไทย4ภาค 

ระหวา่งกลุม่ 2.620 5 .524 .430 .827 
ภายในกลุม่ 298.496 245 1.218   

รวม 301.116 250    

มีร้านนวดแผนไทย 

ระหวา่งกลุม่ .622 5 .124 .099 .992 
ภายในกลุม่ 307.513 245 1.255   

รวม 308.135 250    

จัดการแสดง เช่น ร าไทย 

ระหวา่งกลุม่ 5.419 5 1.084 .743 .592 
ภายในกลุม่ 357.210 245 1.458   

รวม 362.629 250    
         **มีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
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จากตารางที่ 57 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกันในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับส่วน
อื่นๆ เช่น โรงแรม สวนสนกุ และนนัทนาการไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติอย่างมีนยั
ยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.522, 0.827, 0.992 และ 0.592 ตามล าดบั) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั 
ผลที่ไดค้ือ ประเภทการท างานดา้นวัฒนธรรมไทยที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วน
อื่นๆ เช่น โรงแรม สวนสนกุ และนนัทนาการ ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 1.43 Ho : ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นมาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 58 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านมาตรฐานและความได้เปรียบด้านต่างๆ
แตกตา่งกนั จ าแนกตามประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยท่ี

แตกตา่งกนั 

 

 sig      
อุปกรณโ์รงถ่ายทีมี่

มาตรฐาน 
 .933      

การบริการกอ่นการถ่ายท ามี
มาตรฐาน 

.940      

การบริการระหว่างการถา่ย
ท ามีมาตรฐาน 

.986      

การบริการหลังการถ่ายท ามี
มาตรฐาน 

.723      

การจัดการด้านทีพ่กั .374      
การจัดการดา้นอาหาร    .088      

การจัดการดา้น
สาธารณูปโภค 

.364      

กิจกรรมสันทนาการ   .880      
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ปัจจัยด้านมาตรฐานและ
ความได้เปรียบด้านต่างๆ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

อุปกรณโ์รงถ่ายทีมี่
มาตรฐาน 

ระหวา่งกลุม่ .830 5 .166 .262 .933 

ภายในกลุม่ 155.210 245 .634   

รวม 156.040 250    

การบริการกอ่นการถ่าย
ท ามีมาตรฐาน 

ระหวา่งกลุม่ .816 5 .163 .250 .940 

ภายในกลุม่ 159.869 245 .653   

รวม 160.685 250    

การบริการระหว่างการ
ถ่ายท ามีมาตรฐาน 

ระหวา่งกลุม่ .366 5 .073 .127 .986 

ภายในกลุม่ 141.013 245 .576   

รวม 141.378 250    

การบริการหลังการถ่าย
ท ามีมาตรฐาน 

ระหวา่งกลุม่ 1.788 5 .358 .569 .723 

ภายในกลุม่ 153.870 245 .628   

รวม 155.657 250    

การจัดการด้านทีพ่กั 

ระหวา่งกลุม่ 3.967 5 .793 1.076 .374 

ภายในกลุม่ 180.718 245 .738   

รวม 184.685 250    

การจัดการดา้นอาหาร 

ระหวา่งกลุม่ 6.112 5 1.222 1.944 .088 

ภายในกลุม่ 154.071 245 .629   

รวม 160.183 250    

การจัดการดา้น
สาธารณูปโภค 

ระหวา่งกลุม่ 4.719 5 .944 1.095 .364 

ภายในกลุม่ 211.201 245 .862   

รวม 215.920 250    

กิจกรรมสันทนาการ 

ระหวา่งกลุม่ 1.765 5 .353 .353 .880 

ภายในกลุม่ 244.745 245 .999   

รวม 246.510 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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จากตารางที่ 58 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกนัในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นมาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติอย่างมีนยั
ย ะส าคัญ ท า งส ถิ ติ  (Sig.=0.933, 0.940, 0.986, 0.723, 0.374, 0.088, 0.364 แ ล ะ  0.880 
ตามล าดบั) จงึยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกตา่ง
กนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นมาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆไม่แตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานที่ 1.44 Ho : ประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกลยทุธ ์องคก์รโครงสรา้ง และการแข่งขนั ไม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 59 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นกลยุทธ์ องคก์รโครงสรา้ง และการแข่งขัน
แตกตา่งกนั จ าแนกตามประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทย 
 
 Test of Homogeneity of Variances ของประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกตา่งกนั 

 

 sig      
ควรมีจุดเด่นด้านสถานที่
ถ่ายท าทางกายภาพ 

 .362      

ควรมีจุดเด่นด้าน
สาธารณูปโภคและคมนาคม 

.735      

ควรแสดงออกถงึอัตลักษณ์
ความเป็นไทย 

.372      

การลงทุนจากภาครัฐ .192      
ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 
.120      

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

.132      

ความพร้อมด้านบุคลากร     .048      
ความพร้อมด้านอุปกรณ ์   .836      
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 sig      
ความพร้อมด้านธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง 
.292      

มีเสถยีรภาพทางการเมือง .328      
การเจริญเตบิโตทาง

เศรษฐกิจ 
.155      

การเปิดรับวฒันธรรมอ่ืน   .006      
 

ปัจจัยด้านกลยุทธ ์
องคก์รโครงสร้าง และ

การแข่งขัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ควรมีจุดเด่นด้านสถานที่
ถ่ายท าทางกายภาพ 

ระหวา่งกลุม่ 4.244 5 .849 1.098 .362 

ภายในกลุม่ 189.310 245 .773   

รวม 193.554 250    

ควรมีจุดเด่นด้าน
สาธารณูปโภคและ

คมนาคม 

ระหวา่งกลุม่ 1.741 5 .348 .554 .735 

ภายในกลุม่ 153.996 245 .629   

รวม 155.737 250    

ควรแสดงออกถงึอัต
ลักษณค์วามเป็นไทย 

ระหวา่งกลุม่ 6.640 5 1.328 1.079 .372 

ภายในกลุม่ 301.480 245 1.231   

รวม 308.120 250    

การลงทุนจากภาครัฐ 

ระหวา่งกลุม่ 12.867 5 2.573 1.496 .192 

ภายในกลุม่ 421.435 245 1.720   

รวม 434.303 250    

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

ระหวา่งกลุม่ 17.788 5 3.558 1.766 .120 

ภายในกลุม่ 493.495 245 2.014   

รวม 511.283 250    

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

ระหวา่งกลุม่ 12.339 5 2.468 1.712 .132 

ภายในกลุม่ 353.239 245 1.442   

รวม 365.578 250    
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ปัจจัยด้านกลยุทธ ์
องคก์รโครงสร้าง และ

การแข่งขัน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio Sig. 

ความพร้อมด้านบุคลากร 

 
ระหวา่งกลุม่ 

 
 

9.125 

 
 

5 

 
 

1.825 

 
 

2.271 

 
 

.048** 

ภายในกลุม่ 196.915 245 .804   

รวม 206.040 250    

ความพร้อมด้านอุปกรณ ์

ระหวา่งกลุม่ 1.517 5 .303 .418 .836 

ภายในกลุม่ 177.670 245 .725   

รวม 179.187 250    

ความพร้อมด้านธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 

ระหวา่งกลุม่ 4.440 5 .888 1.238 .292 

ภายในกลุม่ 175.743 245 .717   

รวม 180.183 250    

มีเสถยีรภาพทาง
การเมือง 

ระหวา่งกลุม่ 10.831 5 2.166 1.164 .328 

ภายในกลุม่ 455.966 245 1.861   

รวม 466.797 250    

การเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ 

ระหวา่งกลุม่ 11.087 5 2.217 1.623 .155 

ภายในกลุม่ 334.801 245 1.367   

รวม 345.888 250    

การเปิดรับวฒันธรรมอ่ืน 

ระหวา่งกลุม่ 15.127 5 3.025 3.389 .006** 

ภายในกลุม่ 218.721 245 .893   

รวม 233.849 250    

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

จากตารางที่ 59 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า F-test ที่ค  านวณไดใ้น
แต่ละช่วงประเภทการท างานดา้นวฒันธรรมไทยที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับความ
พรอ้มของบุคลากรและการเปิดรบัวฒันธรรมอื่นแตกต่างกนัอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติอย่างมี
นยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.048 และ 0.006)  
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กล่าวคือ ประเภทงานดา้นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ( X  = 3.62) และประเภทงานดา้น
การท่องเที่ยว( X  = 4.17) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกันดา้นความเห็นเก่ียวกับความพรอ้มของ
บคุลากร 

ประเภทงานดา้นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ( X  = 3.62) และประเภทงานดา้นอาหารไทย                  
( X  = 4.29) มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัความพรอ้มของบคุลากร 

ประเภทงานด้านสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม ( X  = 3.62) และประเภทงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมไทย    ( X  = 4.35) มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัความพรอ้ม
ของบคุลากร 

ประเภทงานดา้นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ( X  = 3.62) และประเภทงานดา้นเทศกาล 
ประเพณี        ( X  = 4.52) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกันดา้นความเห็นเก่ียวกับความพรอ้มของ
บคุลากร 

ประเภทงานด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ( X  = 3.62) และประเภทงานด้านการ
ท่องเที่ยว( X  = 4.02) มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัการเปิดรบัวฒันธรรมอื่น 

ประเภทงานดา้นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ( X  = 3.62) และประเภทงานดา้นอาหารไทย                  
( X  = 4.57) มีค่าเฉลี่ยความแตกตา่งกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัการเปิดรบัวฒันธรรมอื่น 

ประเภทงานด้านสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม ( X  = 3.62) และประเภทงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมไทย    ( X  = 4.35) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกนัดา้นความเห็นเก่ียวกบัการเปิดรบั
วฒันธรรมอื่น 

ประเภทงานดา้นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ( X  = 3.62) และประเภทงานดา้นเทศกาล 
ประเพณี        ( X  = 4.26) มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกันด้านความเห็นเก่ียวกับการเปิดรับ
วฒันธรรมอื่น 
 
สมมติฐานที่ 1.89  Ho : ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการด าเนินงานไม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที ่104 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการด าเนินงานจ าแนกตามประสบการณก์าร

ท างานในตา่งประเทศ 

 

ปัจจัยทางด้านการ
ด าเนินงาน 

เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N X  S.D. t Sig. 

จ านวนบุคลากรทีเ่พยีงพอ เคย 171 4.08 .96   
 ไม่เคย 80 4.05 .93 0.25 0.81 

ความสามารถและ
ประสบการณ ์

เคย 171 4.31 .81   

 ไม่เคย 80 4.15 .78 1.48 0.14 
ค่าตอบแทนในระดับทีถู่ก

กว่า 
เคย 171 3.60 1.15   
ไม่เคย 80 3.75 1.23 0.96 0.34 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
  
 จากตารางที่ 104 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ปัจจยัดา้นจ านวนบคุลากรที่เพียงพอ ความสามารถและประสบการณ ์และค่าตอบแทนในระดบัที่
ถูกกว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.81, 0.14, 0.34 ตามล าดับ) 
จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการด าเนินงานไม่แตกตา่งกนั 
 
สมมติฐานที่ 1.90  Ho : ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรทางธรรมชาติไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่105 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรทางธรรมชาติจ าแนกตาม

ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศ 

 
ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ เคยท างาน

ต่างประเทศ 
N X  S.D. t Sig. 

ความหลากหลายของ
ทรัพยากร 

เคย 171 4.58 .66   

 ไม่เคย 80 4.46 .71 1.34 0.182 
 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตารางที่ 105 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ปัจจัยด้านทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
(Sig.=0.182) จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก ผลที่ไดค้ือ ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศที่
แตกตา่งกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรทางธรรมชาติไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 1.91  Ho : ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรดา้นความรูไ้ม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที ่106 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทรพัยากรดา้นความรูจ้  าแนกตามประสบการณ์

การท างานในต่างประเทศ 

 
ปัจจัยทางทรัพยากรด้าน
ความรู้ 

เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N X  S.D. t Sig. 

การเจริญเตบิโตของ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 

เคย 171 3.54 1.09   

 ไม่เคย 80 3.51 1.02 0.22 0.83 
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

แถบอาเซียน 
เคย 171 3.54 1.11   

 ไม่เคย 80 3.45 1.00 0.64 0.52 
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

แถบเอเชีย 

เคย 171 2.89 1.20   

ไม่เคย 80 3.12 1.22 1.40 0.16 

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

แถบยุโรป 

เคย 171 2.65 1.32   

ไม่เคย 80 2.01 1.15 2.22 0.03** 

อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เตบิโตสูงกวา่ประเทศอ่ืนใน

แถบอเมริกา 

เคย 171 2.54 1.35   

ไม่เคย 80 2.98 1.24 2.49 0.01** 

ความเป็นไปได้ในการสร้าง
เมืองภาพยนตร ์

เคย 171 3.41 1.29   
ไม่เคย 80 3.46 0.99 0.36 0.72 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 106 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ปัจจัยด้านทรัพยากรด้านความรู ้ ได้แก่ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 
อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโตสงูกว่าประเทศอื่นในแถบอาเซียนอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
เติบโตสงูกว่าประเทศอื่นในแถบเอเชีย และความเป็นไปไดใ้นการสรา้งเมืองภาพยนตร ์ไม่มีความ
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แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.83, 0.52, 0.16 และ 0.72 ตามล าดับ) จึง
ยอมรบัสมมติฐานหลัก ผลที่ไดค้ือ ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักลา่วไม่แตกต่างกนั 

ในขณะที่ความคิดเห็นเก่ียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโตสูงกว่าประเทศอื่นใน
แถบยโุรป อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโตสงูกวา่ประเทศอื่นในแถบอเมรกิามีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.03 และ 0.01 ตามล าดบั) จึงยอมรบัสมมติฐานแยง้ ผลที่ได้
คือ ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
แตกต่างกนั  กลา่วคือ กลุม่ตวัอย่างที่เคยท างานในต่างประเทศจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโตสูงกว่าประเทศอื่นในแถบยุโรปสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคย
ท างานในต่างประเทศ  และกลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยท างานในต่างประเทศจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เก่ียวกบัอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเติบโตสงูกว่าประเทศอื่นในแถบอเมรกิาสงูกว่ากลุม่ตวัอย่างที่
เคยท างานในตา่งประเทศ 

 
สมมติฐานที่ 1.92  Ho : ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่107 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุจ าแนกตามประสบการณ์

การท างานในต่างประเทศ 

 
ปัจจัยด้านแหล่งทุนและ
ต้นทุน 

เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N X  S.D. t Sig. 

ภาครัฐมีแหล่งทุนสนับสนุน เคย 171 2.43 1.21   
 ไม่เคย 80 2.94 1.11 3.16 0.002** 

ภาคเอกชนมแีหล่งทุน
สนับสนุน 

เคย 171 2.87 1.19   

 ไม่เคย 80 3.34 1.05 3.00 0.003** 
ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือ

ด้านเงนิทุน 
เคย 171 2.30 1.14   
ไม่เคย 80 2.89 1.11 3.81 0.000** 

ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม เคย 171 2.57 1.18   



  

 
 

305 

ปัจจัยด้านแหล่งทุนและ
ต้นทุน 

เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N X  S.D. t Sig. 

การลงทุน เช่น ยกเว้นภาษี ไม่เคย 80 2.88 1.13 1.91 0.06 
หน่วยงานภาครัฐอ านวย
ความสะดวก เช่น สถานที่

ถ่ายท า 

เคย 171 2.84 1.20   

ไม่เคย 80 3.01 1.06 1.12 0.26 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรใน
ไทยสูงกว่าประเทศคู่แขง่ 

เคย 171 2.93 1.04   
ไม่เคย 80 3.11 0.95 1.33 0.18 

       
ค่าใช้จ่ายด้านสถานทีถ่่ายท า
ในไทยสูงกวา่ประเทศคู่แข่ง 

เคย 171 3.18 1.06   
ไม่เคย 80 3.36 0.94 1.30 0.19 

ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณก์าร
ถ่ายท าในไทยสูงกว่า

ประเทศคู่แขง่ 

เคย 171 3.05 0.97   

ไม่เคย 80 3.24 0.88 1.50 0.14 

ค่าใช้จ่ายหลังการถ่ายท า 
(post-production)ถ่ายท าใน
ไทยสูงกว่าประเทศคู่แขง่ 

เคย 171 3.00 0.88   

ไม่เคย 80 3.15 0.89 0.13 0.21 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ถ่ายท าถ่ายท าในไทยสูงกว่า

ประเทศคู่แขง่ 

เคย 171 2.83 1.03   

ไม่เคย 80 3.16 0.93 2.44 0.02** 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
     
 จากตารางที่ 107 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ปัจจยัดา้นแหลง่ทนุและตน้ทนุไดแ้ก่  ภาครฐัมีแหล่งทนุสนบัสนนุ ภาคเอกชนมีแหลง่ทนุสนบัสนนุ 
ภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือดา้นเงินทุน ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าถ่ายท าในไทยสงูกว่า
ประเทศคู่แข่ง ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.002, 0.003, 0.000 
และ 0.02 ตามล าดับ) จึงยอมรับสมมติฐานแย้ง ผลที่ ได้คือ ประสบการณ์การท างานใน
ต่างประเทศที่แตกต่างกันแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นดังกล่าวแตกต่างกัน 
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กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยท างานในต่างประเทศจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประเด็นดงักล่าว
ทัง้หมดสงูกวา่กลุม่ตวัอย่างที่เคยท างานในตา่งประเทศ 

ในขณะที่ความคิดเห็นเก่ียวกับภาครฐัมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน เช่น ยกเวน้ภาษี 
หน่วยงานภาครฐัอ านวยความสะดวก เช่น สถานที่ถ่ายท า ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรในไทยสงูกว่า
ประเทศคูแ่ข่ง ค่าใชจ้่ายดา้นสถานที่ถ่ายท าในไทยสงูกวา่ประเทศคูแ่ข่ง ค่าใชจ้่ายดา้นอปุกรณก์าร
ถ่ายท าในไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ค่าใชจ้่ายหลงัการถ่ายท า (post-production) ในไทยสูงกว่า
ประเทศคู่แข่งไม่มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ (Sig.=0.06, 0.26, 0.18, 0.19, 
0.14  และ 0.21 ตามล าดับ) จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก ผลที่ไดค้ือ ประสบการณ์การท างานใน
ต่างประเทศที่แตกตา่งกนัแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักลา่วไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 1.93  Ho : ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่108 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานจ าแนกตามประสบการณ์

การท างานในต่างประเทศ 

 
ปัจจัยด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เพศ N X  S.D. t Sig. 

ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค เคย 171 3.76 1.13   
 ไม่เคย 80 3.74 0.84 0.18 0.86 
ความพร้อมด้านระบบขนส่ง

มวลชน 
เคย 171 3.52 1.18   
ไม่เคย 80 3.60 0.89 0.59 0.56 

ความพร้อมด้านอุปกรณแ์ละ
เครื่องมือ 

เคย 171 3.99 0.96   
ไม่เคย 80 3.79 0.85 1.60 0.11 

ความพร้อมด้านบุคลากร เคย 171 4.10 0.91   
ไม่เคย 80 3.86 0.88 1.94 0.05** 

ความพร้อมด้านสถานทีถ่่ายท า เคย 171 4.06 0.97   
ไม่เคย 80 4.03 0.83 0.27 0.79 

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
  



  

 
 

307 

 จากตารางที่ 108 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ปัจจยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  ไดแ้ก่ ความพรอ้มดา้นสาธารณูปโภค ความพรอ้มดา้นระบบขนส่ง
มวลชน ความพรอ้มดา้นอปุกรณแ์ละเครื่องมือ ความพรอ้มดา้นสถานที่ถ่ายท า ไม่มีความแตกตา่ง
กัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.86, 0.56, 0.11 และ 0.79 ตามล าดับ) จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนัแตกต่างกนั จะมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักลา่วไม่แตกต่างกนั 

ในขณะที่ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพรอ้มดา้นบคุลากรมีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัยะ
ส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.05) จึงยอมรบัสมมติฐานแย้ง ผลที่ไดค้ือ ประสบการณ์การท างานใน
ต่างประเทศท่ีแตกต่างกนัแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพรอ้มดา้นบคุลากรแตกต่าง
กัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่เคยท างานในต่างประเทศจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับความ
พรอ้มดา้นบคุลากรสงูกวา่กลุม่ตวัอย่างที่ไม่เคยท างานในตา่งประเทศ 
 
สมมติฐานที่ 1.94  Ho : ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 109 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยเก่ียวกับความคิดเห็นดา้นความตอ้งการผลิต
ภาพยนตรจ์ าแนกตามประสบการณก์ารท างานในตา่งประเทศ 
 
ปัจจัยเกี่ยวกบัความต้องการ

ผลิตภาพยนตร ์
เคยท างาน
ต่างประเทศ N X  S.D. t Sig. 

แนวโน้มการลงทุน
ภาพยนตรข์องนักลงทุนไทย

สูงขึน้ 
เคย 171 3.71 1.04   

 ไม่เคย 80 3.85 0.90 1.11 0.27 
แนวโน้มการลงทุน

ภาพยนตรข์องนักลงทุน
ต่างชาตสูิงขึน้ 

เคย 171 3.94 0.98   

ไม่เคย 80 4.10 0.82 1.30 0.20 

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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 จากตารางที่ 109 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
เก่ียวกบัปัจจยัความคิดเห็นดา้นความตอ้งการผลิตภาพยนตรไ์ม่มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัยะ
ส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.92 และ 0.20) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ ประสบการณ์การ
ท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกันแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 1.95  Ho : ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่110 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตรจ์ าแนกตามประสบการณก์าร

ท างานในตา่งประเทศ 

 
ขนาดของเมอืงภาพยนตร ์ เคยท างาน

ต่างประเทศ 
N X  S.D. t Sig. 

ขนาดใหญ ่ เคย 171 3.67 1.10   
 ไม่เคย 80 3.81 0.87 1.13 0.26 

ขนาดกลาง เคย 171 4.08 0.89   
ไม่เคย 80 3.93 0.71 1.44 0.15 

ขนาดเล็ก เคย 171 3.43 1.23   
ไม่เคย 80 3.69 0.87 1.93 0.05** 

 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

     
 จากตารางที่ 110 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ความคิดเห็นเก่ียวกับขนาดของเมืองภาพยนตร ์ไดแ้ก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง (Sig.=0.26 และ 
0.15) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติจึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ 
ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับความคิดเห็น
เก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตรข์นาดใหญ่ และขนาดกลางไม่แตกตา่งกนั   
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ในขณะที่ความคิดเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตรค์วรมีขนาดเล็ก (Sig.=0.05) มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติจึงยอมรบัสมมติฐานแยง้ ผลที่ไดค้ือ ประสบการณ์
การท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขนาดของ
เมืองภาพยนตรข์นาดเล็กแตกต่างกนั  กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยท างานในต่างประเทศจะมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัขนาดของเมืองภาพยนตรข์นาดเล็กสงูกวา่กลุม่ตวัอย่างที่เคยท างาน
ในตา่งประเทศ 
 
สมมติฐานที่ 1.96  Ho : ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรไ์ม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่111 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรจ์ าแนกตาม

ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศ 

 
ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการถ่าย
ท าภาพยนตร ์

เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N X  S.D. t Sig. 

ควรมีฉากบา้นทรงไทย4ภาค เคย 171 3.57 1.21   
 ไม่เคย 80 4.03 0.93 3.33 0.001** 

ควรมีวัดและจ าลอง
จติรกรรมฝาผนัง 

เคย 171 3.72 1.17   
ไม่เคย 80 4.08 0.88 2.67 0.008** 

ควรมีฉากจ าลองสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีเ่ข้าไปถ่ายท าได้

ยาก 

เคย 171 4.04 1.06   

ไม่เคย 80 4.23 0.80 1.53 0.13 

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
     

 จากตารางที่ 111 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนที่เก่ียวข้องกับการถ่ายท าภาพยนตร ์ในประเด็น ควรมีฉากจ าลอง
สถานที่ท่องเที่ยวที่ เข้าไปถ่ายท าได้ยาก(Sig.=0.13) จึงยอมรับสมมติฐานหลัก ผลที่ ได้คือ 
ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับความคิดเห็น
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เก่ียวกับส่วนที่เก่ียวขอ้งกับประเด็น ควรมีฉากจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวที่เขา้ไปถ่ายท าไดย้ากไม่
แตกตา่งกนั   

ในขณะที่ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตร ์ไดแ้ก่ ควรมีฉาก
บา้นทรงไทย4ภาค ควรมีวัดและจ าลองจิตรกรรมฝาผนัง  (Sig.=0.001 และ 0.008) จึงยอมรบั
สมมติฐานแยง้ ผลที่ไดค้ือ ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวแตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยท างาน
ในต่างประเทศจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัเมืองภาพยนตรว์่าควรมีบา้นทรงไทย4ภาค มีวดั
และจ าลองจิตรกรรมฝาผนงั สงูกวา่กลุม่ตวัอย่างที่เคยท างานในตา่งประเทศ 
สมมติฐานที่ 1.97  Ho : ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรส์ว่นอื่นๆไม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่112 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายท าภาพยนตรส์ว่นอื่นๆจ าแนก

ตามประสบการณก์ารท างานในตา่งประเทศ 

 
ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการถ่าย
ท าภาพยนตรส่์วนอ่ืนๆ 

เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N X  S.D. t Sig. 

พนักงานต้อนรับแต่งชุดไทย เคย 171 3.13 1.31   
 ไม่เคย 80 3.54 0.98 2.71 0.007** 

มีร้านอาหารไทย4ภาค เคย 171 3.69 1.18   
ไม่เคย 80 3.83 0.88 1.00 0.32 

มีร้านนวดแผนไทยและร้าน
สมุนไพรไทย 

เคย 171 3.68 1.19   

ไม่เคย 80 3.69 0.92 0.02 0.98 
การแสดงทีน่ าเสนอความ
เป็นไทย เช่น มวยไทย 

เคย 171 3.33 1.29   

ไม่เคย 80 3.80 0.93 3.29 0.001** 
        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

     
 จากตารางที่ 112 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็น เมืองภาพยนตรค์วรมีพนักงานตอ้นรบัแต่งชุดไทย การแสดงที่
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น าเสนอความเป็นไทย เช่น มวยไทย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
(Sig.=0.007, และ 0.001) จึงยอมรับสมมติฐานแย้ง ผลที่ได้คือ ประสบการณ์การท างานใน
ต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็น เมืองภาพยนตร์
ควรมีพนักงานตอ้นรบัแต่งชุดไทย การแสดงที่น  าเสนอความเป็นไทย เช่น มวยไทย แตกต่างกัน 
กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยท างานในต่างประเทศจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็น 
เมืองภาพยนตรค์วรมีพนกังานตอ้นรบัแต่งชดุไทย การแสดงที่น  าเสนอความเป็นไทย เช่น มวยไทย
สงูกวา่กลุม่ตวัอย่างที่เคยท างานในตา่งประเทศ 

ในขณะท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นที่เก่ียวกบัประเด็นเมืองภาพยนตรค์วรมีรา้นอาหารไทย
4ภาค และมีรา้นนวดแผนไทยและรา้นสมนุไพรไทย (Sig.=0.32 และ0.98) ไม่มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติจึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ ประสบการณ์การท างานใน
ต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นเมืองภาพยนตรค์วรมีรา้นอาหารไทย4
ภาค และมีรา้นนวดแผนไทยและรา้นสมนุไพรไทยไม่แตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานที่ 1.98  Ho : ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นมาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆไม่แตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 113 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นมาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆ
จ าแนกตามประสบการณก์ารท างานในตา่งประเทศ 
 
มาตรฐานและความ
ได้เปรียบด้านต่างๆ 

เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N X  S.D. t Sig. 

อุปกรณแ์ละโรงถ่ายมี
มาตรฐาน 

เคย 171 4.24 0.78   

 ไม่เคย 80 4.10 0.81 1.36 0.17 
บริการ pre-production มี

มาตรฐาน 
เคย 171 4.35 0.76   

 ไม่เคย 80 4.03 0.86 3.05 0.003** 
บริการ production มี

มาตรฐาน 
เคย 171 4.42 0.68   
ไม่เคย 80 4.06 0.83 3.60 0.000** 
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มาตรฐานและความ
ได้เปรียบด้านต่างๆ 

เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N X  S.D. t Sig. 

บริการ post-production มี
มาตรฐาน 

 
เคย 

 
171 

 
4.33 

 
0.74 

  

ไม่เคย 80 4.05 0.85 2.62 0.009** 
การจัดการด้านทีพ่กัมี

มาตรฐาน 
เคย 171 4.29 0.85   
ไม่เคย 80 4.15 0.85 1.23 0.22 

การจัดการดา้นอาหารมี
มาตรฐาน 

เคย 171 4.33 0.81   
ไม่เคย 80 4.23 0.78 0.95 0.46 

การจัดการดา้น
สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน 

เคย 171 4.12 1.05   
ไม่เคย 80 4.15 0.86 0.26 0.79 

มีกิจกรรมสันทนาการ
ระหว่างพักการถ่ายท า เช่น 

หา้ง 

เคย 171 4.12 1.03   

ไม่เคย 80 4.06 0.91 0.43 0.67 

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
     
 จากตารางที่ 113 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
เก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นมาตรฐานและความไดเ้ปรียบดา้นต่างๆไดแ้ก่  อุปกรณ์
และโรงถ่ายมีมาตรฐาน การจดัการดา้นที่พกัมีมาตรฐาน การจดัการดา้นอาหารมีมาตรฐาน การ
จดัการดา้นสาธารณปูโภคมีมาตรฐาน  มีกิจกรรมสนัทนาการระหวา่งพกัการถ่ายท า เช่น หา้ง ไม่มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ  (Sig.= 0.17, 0.22, 0.46, 0.79 และ 0.67 
ตามล าดับ) จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก ผลที่ได้คือ ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศที่
แตกตา่งกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักลา่วไม่แตกต่างกนั  

ในขณะที่ ความคิดเห็น เก่ียวกับการบริการ pre-production มีมาตรฐาน บริการ 
production มีมาตรฐาน บริการ post-production มีมาตรฐาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะ
ส าคญัทางสถิติ (Sig.= 0.003, 0.000 และ 0.009 ตามล าดบั) จงึยอมรบัสมมติฐานแยง้ ผลที่ไดค้ือ 
ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว 
แตกต่างกนั กลา่วคือ กลุ่มตวัอย่างที่เคยท างานในต่างประเทศจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบั
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ประเด็นการบริการ pre-production มีมาตรฐาน บริการ production มีมาตรฐาน บริการ post-
production มีมาตรฐาน สงูกวา่กลุม่ตวัอย่างที่ไม่เคยท างานในตา่งประเทศ 
 
สมมติฐานที่ 1.99  Ho : ประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกลยทุธ ์องคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขนัไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 114 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นกลยุทธ ์องคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขัน
จ าแนกตามประสบการณก์ารท างานในตา่งประเทศ 
 
ปัจจัยด้านกลยุทธ ์องคก์ร 
โครงสร้าง และการแข่งขนั 

เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N X  S.D. t Sig. 

ควรมีสถานทีถ่่ายท าทาง
ธรรมชาตทิีห่ลากหลาย 

เคย 171 4.35 0.91   

 ไม่เคย 80 4.28 0.81 0.53 0.60 
ควรมีจุดเด่นด้าน

สาธารณูปโภคและการ
คมนาคม 

เคย 171 4.42 0.81   

 ไม่เคย 80 4.32 0.75 0.90 0.37 
ควรแสดงออกถงึอัตลักษณ์

ความเป็นไทย 
เคย 171 3.73 1.17   
ไม่เคย 80 4.13 0.97 3.06 0.003** 

การส่งเสริมการลงทุน
ภาครัฐเหมาะสม 

เคย 171 3.69 1.36   
ไม่เคย 80 4.15 1.23 2.94 0.004** 

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

เคย 171 3.16 1.45   
ไม่เคย 80 3.85 1.40 3.62 0.000** 

ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

เคย 171 3.55 1.23   
ไม่เคย 80 4.11 1.16 3.68 0.000** 

มีความพร้อมด้านบุคลากร เคย 171 4.19 0.90   
ไม่เคย 80 4.21 0.94 0.16 0.87 
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ปัจจัยด้านกลยุทธ ์องคก์ร 
โครงสร้าง และการแข่งขนั 

เคยท างาน
ต่างประเทศ 

N X  S.D. t Sig. 

มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
และเคร่ืองมือ 

เคย 171 4.27 0.81   
ไม่เคย 80 4.21 0.93 0.49 0.62 

มีความพร้อมด้านธุรกิจที่
เกี่ยวข้องเช่นโรงแรม 

เคย 171 4.35 0.82   
ไม่เคย 80 4.19 0.92 1.37 0.17 

เสถยีรภาพทางการเมือง
เหมาะกับการเป็นเมือง

ภาพยนตร ์

 
เคย 

 
171 

 
3.29 

 
1.38 

  

ไม่เคย 80 3.55 1.35 1.39 0.16 
การเจริญเตบิโตทาง

เศรษฐกิจเหมาะกับการเป็น
เมืองภาพยนตร ์

เคย 171 3.63 1.13   

ไม่เคย 80 3.73 1.27 0.55 0.58 

การเปิดรับวฒันธรรมอ่ืน
เหมาะกับการเป็นเมือง

ภาพยนตร ์

เคย 171 4.06 1.03   

ไม่เคย 80 4.09 0.81 0.24 0.81 

        **มีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
     
 จากตารางที่ 114 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะหค์่า t-test ที่ค  านวณได้
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นกลยุทธ ์องคก์ร โครงสรา้ง และการแข่งขนั ไดแ้ก่  ควรมีสถานที่
ถ่ายท าทางธรรมชาติที่หลากหลาย ควรมีจุดเด่นดา้นสาธารณูปโภคและการคมนาคม  มีความ
พรอ้มดา้นบุคลากร  มีความพรอ้มดา้นอปุกรณแ์ละเครื่องมือ มีความพรอ้มดา้นธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง
เช่นโรงแรม เสถียรภาพทางการเมืองเหมาะกับการเป็นเมืองภาพยนตร ์การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเหมาะกับการเป็นเมืองภาพยนตร ์การเปิดรบัวัฒนธรรมอื่นเหมาะกับการเป็นเมือง
ภาพยนตร ์ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.=0.60, 0.37, 0.87, 0.62, 
0.17, 0.16, 0.58 และ 0.81 ตามล าดบั) จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั ผลที่ไดค้ือ ประสบการณก์าร
ท างานในต่างประเทศที่แตกต่างกันแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว ไม่
แตกตา่งกนั 

ในขณะที่ความคิดเห็นในประเด็นเมืองภาพยนตรค์วรแสดงออกถึงอัตลกัษณ์ความเป็น
ไทย มีการส่งเสรมิการลงทุนภาครฐัเหมาะสม ไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐั ไดร้บัการสนบัสนุน
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จากภาคเอกชน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (Sig.= 0.003, 0.004, 0.000 
และ 0.000 ตามล าดับ) จึงยอมรับสมมติฐานแย้ง ผลที่ ได้คือ ประสบการณ์การท างานใน
ต่างประเทศที่แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว แตกต่างกนั  กล่าวคือ กลุ่ม
ตวัอย่างที่ไม่เคยท างานในต่างประเทศจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวสงูกว่า
กลุม่ตวัอย่างที่เคยท างานในตา่งประเทศ 
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รายชื่อภาพยนตรต่์างประเทศทีถ่่ายท าในประเทศไทย 
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รายชื่อภาพยนตรต่์างประเทศทีถ่่ายท าในประเทศไทย 
 
ถ่ายท าในประเทศไทย 
1920s-1940s 

- Chang: A Drama of the Wilderness (en) (ค.ศ.1927) โดยผูก้  ากบัมีเรียน ซ.ีคเูปอร ์
ชา้ง เป็นภาพยนตรส์ารคดีเรื่องแรกที่เขา้มาถ่ายท าในประเทศไทย โดยบรษัิทพารา
เมาท ์

1950s-1970s 
- Around the World in Eighty Days (en) (ค.ศ.1956) โดยผูก้  ากบั Michael Todd 

ถ่ายท าท่ีกรุงเทพ โดยมีเรือพระที่นั่งเขา้ฉากดว้ย 

- The Ugly American (en) (ค.ศ.1963) หม่อมราชวงศค์กึฤทธ์ิ ปราโมช รบับทเป็น
นายกรฐัมนตรีของประเทศสารขณัฑ ์ (Sarkhan) แสดงรว่มกบั Marlon Brando และ
หม่อมราชวงศค์กึฤทธ์ิไดเ้ป็นนายกรฐัมนตรขีองไทยในเวลาตอ่มา 

- Tarzan’s Three Challenges (en) (ค.ศ.1963) หนงัคา่ย Metro-Goldwyn-Mayer 
โดยผูก้  ากบั Robert Day น าแสดงโดย Jock Mahoney เป็นภาคต่อเน่ืองจาก Tarzan 
Goes to India (1962) หนงัถ่ายท าท่ีตลาดน า้วดัไทรในกรุงเทพ ถ า้เขาหลวงใน
จงัหวดัเพชรบรุี วดัพระพทุธบาทจงัหวดัสระบรุีและออบหลวง จงัหวดัเชียงใหม ่ โดย
ผกูเรื่องวา่เหตกุารณเ์กิดขึน้ในประเทศสมมติแห่งหนึง่ในทวีปเอเชีย 

- Banco A Bangkok Pour OSS117 (ค.ศ.1964) ภาพยนตรฝ์รั่งเศส น าแสดงโดย 
เคอรว์ิน แมทิวส ์ อาคม มก รานน ์ สิงห ์ มิลทิราศรยั ถ่ายสถานที่โดยรอบกรุงเทพ 
(สนามบินดอนเมือง สถานเสาวภา ฯลฯ) และต่างจงัหวดั 

- Crocodile river (ค.ศ.1965) ผูอ้  านวยการสรา้ง Runme Shaw น าแสดงโดยน าแสดง
ไทยและฮ่องกง ถ่ายสถานท่ีโดยรอบกรุงเทพ (สะพานพระพทุธยอดฟ้า วดัพระแกว้ 
พระที่นั่งอนนัตสมาคม ฯลฯ) 

- Ray Master I’nafferrabile (1966) น าแสดงโดย Felix Marten, Liana Orfei, 
ประจวบ ฤกษย์ามดี, บษุรา นฤมิตร ถ่ายท าท่ีตลาดนดัสนามหลวง สะพานพระพทุธ
ยอดฟ้า สนามบินดอนเมือง พระปฐมเจดีย ์ฯลฯ 
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- The Millionaire Chase (en) (ค.ศ.1969) บทภาพยนตรข์อง Umetsugu Inoue ถ่าย
ท าภายในโรงแรมสยามอินเตอรค์อนดิเนนตลั แม่น า้เจา้พระยา และสถานที่โดยรอบ
กรุงเทพ 

- The Big Boss (en) (ค.ศ.1971) น าแสดงโดย บรูซ ลี 

- Duel of Fists (en) (ค.ศ.1971) น าแสดงโดย ตีห้ลงุ และเดวิด เจียง ถ่ายที่โรงแรม
ดสุิตธานี และโรงแรมสยามอินเตอรค์อนติเนนตลั (ปัจจบุนัคือ สยามพารากอน) 

- The Anonymous Heroes (ค.ศ.1971) น าแสดงโดยตีห้ลงุ เดวิด เจียง และซิงหลี่ 
ถ่ายท าท่ีทางรถไฟสายกาญจนบรุี และสะพานขา้มแม่น า้แคว 

- The Man with the Golden Gun (en) (ค.ศ.1974) น าแสดงโดย Roger Moore ถ่าย
ท าท่ีจงัหวดัพงังา และจงัหวดัภเูก็ต ภาพยนตรเ์รื่องนีท้  าใหเ้ขาตาปทูี่รูจ้กัไปทั่วโลกใน
ช่ือของเกาะเจมสบ์อนด ์

- The Deer Hunter (en) (ค.ศ.1978) เรื่องราวเก่ียวกบัสงครามเวียดนามถ่ายท าที่พฒั
นพงศ ์ และอ าเภอไทรโยคกาญจนบรุี น าแสดงโดย Robert De Niro และ Meryl 
Streep และโรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล 

1980s 
- The Killing Field (en) (1982) - ถ่ายท าท่ีหวัหนิ ภเูก็ต นครปฐม พิมาย จ าลองฉาก

ของสงครามกลางเมืองในกมัพชูา 

- Rambo III (en) (1987) ภาคต่อของ Rambo จ าลองฉากในอฟักานิสถาน 

- Good Morning Vietnam (1987) ภาพยนตรเ์ก่ียวกบัสงครามเวียดนาม น าแสดงโดย 
Robin Wiliams และจนิตหรา สขุพฒัน ์

- Casualties of War (en) (1989) ถ่ายท าท่ีภเูก็ต เรื่องราวเก่ียวกบัสงครามเวียดนาม 

- Comeback หรอื Love is Forever (en) (1983) เก่ียวกบันกัข่าวออสเตรเลียพาสาว
ลาวหนีขา้มแม่น า้โขงมาไทย ทัง้คูค่ือพอ่และแม่ของอนนัดา เอฟเวอริง่แฮมน าแสดง
โดยไมเคิล แลนดนั มี เกรียงไกรอณุหะนนัทนร์ว่ม 

1990s 
- Air America (en) (1990) ถ่ายท าที่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเป็นฉากจ าลองของ

ประเทศลาว 

- Heaven & Earth (en) (1993) ถ่ายท าท่ีนครปฐมเป็นฉากจ าลองประเทศเวียดนาม 

- Street Fighter The Movie (1994) ถ่ายท าท่ีกรุงเทพ 
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- Operation Dumbo Drop (en) (1995) ภาพยนตรเ์ก่ียวกบัสงครามเวียดนาม 

- Cutthroat Island (en) (1995) ถ่ายท าท่ีอา่วมาหยา จงัหวดักระบี่ 

- Mortal Kombat: Annihilation (en) (1997) ถ่ายท าท่ีอยธุยา 

- Tomorrow Never Dies (en) (1997) ถ่ายท าท่ีลนิสาธร ทาวเวอรแ์ละปากคลองตลาด
เป็นฉากจ าลองของไซง่อน ประเทศเวียดนาม และถ่ายท าในจงัหวดัภเูก็ต 

- The Legend of Speed (en) (1999) ถ่ายท าในเยาวราชที่กรุงเทพ และถา่ยท าใน
พทัยา 

2000s 
- The Beach (en) (2000) ถ่ายท าท่ีเกาะพีพี ขณะถา่ยท าถกูประทว้งมากมายเก่ียวกบั

การท าลายสิ่งแวดลอ้ม 

- In the Mood for Love (en) (2000) หนงัรกัโรแมนตกิของหวอ่งคาไว น าแสดงโดย 
จางมั่นอี ้ และเหลียงเฉาเหวย่ มีฉากหลงัเป็นฮ่องกงในทศวรรษที่ 60 แต่ว่าถ่ายท าใน
กรุงเทพ 

- City of Ghosts (en) (2002) ภาพยนตรน์ าแสดงโดย แมทท ์ติลลอน มีฉากหลงัเป็น
กมัพชูา และสว่นใหญ่จะถ่ายท าท่ีกมัพชูาดว้ย แต่มีบางฉากที่ถ่ายท าในประเทศไทย 
โดยมีทีมงามหลายคนเป็นคนไทย 

- Belly of the Beast (en) (2003) สตีเวน่ ซีกลัป์ ตอ้งหาทางช่วยลกูสาวท่ีโดนจบัไป
รว่มแสดงโดยนกัแสดงไทย พงษพ์ฒัน ์ วชิรบรรจง ซารา่ มาลากลุ เลน และชาครติ 
แยม้นาม 

- Two Brothers (en) (2004) เป็นเรื่องราวของเสือสองตวัที่มีฉากถ่ายท าท่ีเมืองโบราณ 
สมทุรปราการ ซึง่เสือไดน้  ามาจากสวนเสือศรีราชา ใกลก้บัพทัยา 

- Alexander (en) (2004) ถ่ายท าท่ีแม่กลอง อบุลราชธานี และสระบรุี มีนกัแสดงไทย
อย่างบิณฑ ์บนัลือฤทธ์ิ และจรลั งามดี 

- Around the World in 80 Days (en) (2004) เฉินหลง และสตีฟ คแูกน ในภาพยนตร์
ท าใหม่ ถ่ายท าในประเทศไทยที่จงัหวดักระบี่ โดยเป็นเรื่องราวท่ีเกิดในชนบทของ
ประเทศจีน 

- Bridget Jones: The Edge of Reason (en) (2004) ถ่ายท าในกรุงเทพและภเูก็ต 
รวมถึงซอยคาวบอย เป็นฉากที่หนงัสือพิมพแ์ท็บลอยดร์ายงานฮิวจ ์ แกรนท ์
นกัท่องเที่ยวถกูจบั เน่ืองจากถกูเพ่ือนแอบซอ่นยาเสพติดในของที่ระลกึ 
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- Fantastic Four (2005) ฉากเมืองถกูท าลาย ถ่ายท าในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

- Shining Boy and Little Randy (Hoshi Ni Natta Shonen) (ja) (2005) ภาพยนตร์
ญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัเด็กญ่ีปุ่ นท่ีมาเรยีนเป็นควาญชา้งในประเทศไทย ถ่ายท าท่ีล  าปางและ
เชียงใหม ่

- Star Wars: Episode III Revenge of the Sith (en) (2005) ฉาก Kashyyk, Wookiee 
home world ถ่ายท าท่ีจงัหวดักระบี่โดยแซนตาฟิลม์อินเตอรเ์นชั่นนอล 

- Stealth (en) (2005) เจม่ี ฟอกซ ์ เจสซิกา บีล และจอช ลคูสั แสดงเป็นนกับินนาวิก
โยธินอเมรกินั พกัผ่อนท่ีประเทศไทย ถ่ายท าที่เกาะพีพี 

- Rescue Dawn (en) (2006) – Werner Herzog เดินทางมายงัประเทศไทยในเดอืน
สิงหาคม ค.ศ.2005 เพื่อก ากบัเรื่องจรงิที่สรา้งจากประวตัิของนกับินที่ช่ือ Dieter 
Dengler และการหลบหนีออกจากคา่ยพาว ในช่วงสงครามเวยีดนาม น าแสดงโดย 
Christian Bale และ Setve Zahn 

- The Aftermath (en) (2006) หนงัรว่มทนุของ HBO-BBC ที่เดินทางมาถ่ายท าที่ภเูก็ต
ในเดือนเมษายน-มิถนุายน เป็นมินิซีรีสเ์ก่ียวกบัสนึามิในปี 2004 และผลกระทยหลงั
เหตกุารณท์ี่ภเูก็ต นกัแสดงคือ Tim Roth และ Toni Collette 

- Time to Kill (en) (หรอืมีอีกช่ือวา่ Big Hit in Bangkok) (2007) หนงัท าใหม่ของ 
Bangkok Dangerous โดย The Pang Brothers, น าแสดงโดย Nicholas Cage และ 
Charlie Yeung และเริม่ถ่ายในกรุงเทพในเดือนสิงหาคม 2006 แต่การถ่ายท าไดเ้ลื่อน
ออกไปเน่ืองจากรฐัประหารในประเทศไทย พ.ศ.2549 

- Protégé (en) (2007) ถ่ายในประเทศไทย โดยจ าลองใหเ้ป็นสามเหลี่ยมทองค า แหลง่
ผลิตฝ่ินรายใหญ่แห่งหนึง่ของโลก โดยมีนิรุตต ์ศิรจิรรยา นกัแสดงไทยรว่มแสดงดว้ย 

- Rambo IV (en) (2007) Sylvester Stallone เดินทางกลบัมายงัประเทศไทยเพ่ือถา่ย
ท าภาค 4 ของ Rambo ภาพยนตรเ์ริม่ถ่ายท าในเดือนมกราคม 2007 

- The Hive (en) (2008) ฝงูมดนรกกินคน ถา่ยท าท่ีกระบี่ 

- The Storm Warriors (en) (2008) ถ่ายท าในสตดูิโอ 
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2010s 

- The Hangover 2 (2011) ถ่ายท าท่ีกรุงเทพมหานครและภเูก็ต 

- Mechanic : Resurrection (2016) ในเนือ้เรื่องบอกวา่เป็นหลีเป๊ะ จงัหวดัสตลู แต่
สถานท่ีถา่ยท าจรงิคือ เกาะยาวใหญ่ จงัหวดัพงังา โดยมีรฐา โพธ์ิงาม นกัแสดงไทย
รว่มดว้ย 

- Gold (2016) ถ่ายท าในไทย ในเรื่องบอกวา่เป็นอินโดนีเซีย โดยมีจริาย ุ ตนัตระกลู 
นกัแสดงไทยรว่มดว้ย 

- All I See is You (2016) ถ่ายท าในไทยเป็นหลกั โดยถ่ายท าท่ีตลาดดอกไม ้
มหาวิทยาลยักรุงเทพ ซึง่เป็นโรงพยาบาลในเรื่อง เป็นตน้ 

 
2020s 

- Fast & Furious 9 (en) (2020) เริม่ถ่ายที่ภาคใตใ้นเดือนกรกฎาคม 2019 
 
มีการอ้างถึงประเทศไทย แต่ไม่ได้ถ่ายท าในประเทศไทย 

- The Bridge on the River Kwai (en) (1957) ถ่ายท าท่ีศรลีงักา และองักฤษ 

- The King and I (en) (1956) และ Anna and the King (en) (1999) 

- Rambo II (en) (1985) ถ่ายท าท่ีเม็กซิโก 

- Brokedown Palace (en) (1999) เรื่องราวของนกัท่องเที่ยวสาวสองคนถกูจบัที่
สนามบิน เนื่องจากถกูเพ่ือนแอบใสย่าเสพติดในกระเป๋าสะพาย (ถ่ายท าสว่นใหญ่ใน 
มะนิลา ฟิลิปปินส)์ 
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ภาคผนวก ง 
ผังเมืองภาพยนตรใ์นแต่ละส่วน 
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ภาพที่ 1ค ผงัเมืองภาพยนตรแ์บบ 3 มิติ เม่ือมองจากดา้นหนา้ ขวามือ 
 
 

 
 

ภาพที่ 2ค ผงัเมืองภาพยนตรแ์บบ 3 มิติ เม่ือมองจากดา้นหนา้ ซา้ยมือ 
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ภาพที่ 3ค ลานจอดรถ 
 

 
 

ภาพที่ 4ค พืน้ท่ีถ่ายท าบนผวิน า้ 
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ภาพที่ 5 พืน้ท่ีถ่ายท าใตน้  า้ 
 

 
 

ภาพที่ 6 ฉากจ าลองส าหรบัถ่ายท าสถานท่ีขนาดใหญ่ (มมุมองดา้นบน) 
 
 



  

 
 

326 

 
 

ภาพที่ 7 ฉากจ าลองส าหรบัถ่ายท าสถานท่ีขนาดใหญ่ (มมุมองถนน) 
 

 
 

ภาพที่ 8ค พืน้ท่ีสง่เสรมิวฒันธรรมส าหรบันกัท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 9ค ฉากจ าลองพืน้ที่ขนาดเลก็ เชน่ หอ้งนอนในบา้น 
 

 
 

ภาพที่ 9ค โรงละคร รา้นอาหาร 
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ภาพที่ 9ค ฉากจ าลองพืน้ที่ขนาดเลก็ เชน่ วดั เรือนไทย เครื่องบิน  
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ภาพที่ 9ค แปลนมมุมองดา้นบน 
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ภาคผนวก จ 
ผลการประชุมข้อมูลส าหรับผังเมืองภาพยนตรข์องประเทศไทย 

 
ผู้เข้าประชุม คือ ผูท้  างานในอตุสาหกรรมภาพยนตรม์ากวา่ 10 ปี จ านวน 3 คน ดงันี ้

1) คณุนนทกร ทวีสขุ ผูก้  ากบัภาพยนตรแ์ละผูบ้รหิารบรษัิทกา้วทะยานจ ากดั  
2) คณุสิทธิพงษ ์กองทอง ผูก้  ากบัภาพ  
3) คณุพิชา ศรีศนัสนีย ์อปุนายกสมาคมเครือข่ายผูส้รา้งสรรคว์ิชาชีพสื่อบนัเทงิไทย 

ข้อมูลผังเมืองภาพยนตร ์6 ส่วน 
1. พืน้ทีส่ตูดโิอ (Stages) มีทัง้หมด 9 สตูดโิอ + 1 Millwork 

ใชต้วัอย่างจาก  Blackhall Studios  
https://www.blackhallstudios.com 

1.1 สตดูิโอ 1 – 7: Dimensions – 120′ x 160′ x 40′ 
1.2 สตดูิโอ 8: Dimensions – 120′ x 240′ x 40′ 
1.3 สตดูิโอ 9: Dimensions – 160′ x 240′ x 40′ 
1.4 Millwork/Special Effects 

Link แผนผงั PDF 
https://www.blackhallstudios.com/wp-content/uploads/2020/03/Studio-sheet-030620-
1.pdf 
 

2. Support & Office Area 
ตวัอย่างจาก Blackhall East Campus 

https://www.blackhallstudios.com/ 
2.1 Warehouse 

2.1.1 โกดงัเก็บฉาก 
2.1.2 โกดงัเก็บเสือ้ผา้ 
2.1.3 โกดงัเก็บอปุกรณอ์ื่นๆ 

2.2 Office 
2.2.1 หอ้งประชมุ 10-15 คน 10 หอ้ง 
2.2.2 หอ้งส านกังานนั่ง 5 คน 5 หอ้ง 
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2.2.3 หอ้งส านกังานนั่ง 10 คน 5 หอ้ง 
2.2.4 Post Production Office (หอ้งตดัต่อ) นั่ง 5 คน 3 หอ้ง 

2.3 ที่จอดรถปกติ/รถบรรทกุ 200 - 300 คนั 
2.4  

3. พืน้ทีฉ่ากถ่ายท าบนผิวน า้/ใต้น า้ 
ตวัอย่างจาก https://www.iskandarmalaysiastudios.com/watertank/ 

3.1 PADDOCK TANK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iskandarmalaysiastudios.com/watertank/


  

 
 

332 

3.2 DEEP WATER TANK 

 
4. Backlot (ฉากจ าลองสถานทีห่รือพืน้ทีข่นาดใหญ่ เช่นป่า ถนน ย่านเมืองต่างๆ) 

ตวัอย่างจาก Paramount Studio  
http://www.paramountstudios.com/new-york-backlot.html 
ตวัอย่างจาก Universal Studio 
https://www.universalstudioslot.com/backlot 
บางสว่นสามารถสรา้งใหอ้ยูใ่กลก้นัได ้ใหห้ลบมมุกนั 
4.1 ป่า 
4.2 ถนนและย่านตกึแถวเก่า 

4.2.1 เยาวราช 
4.2.2 ย่านตกึแถวเกา่ (เช่น แพรง่สรรพศาสตร ์ตรงขา้มกระทรวงกลาโหม) 

4.3 ถนนและย่านตกึเมืองใหม ่
4.3.1 ย่านสาธร (ใหมี้ตกึสงู 3-4 ชัน้ 1 หลงั เพื่อจ าลองการถา่ยท า) 
4.3.2 ย่านสีลม 
4.3.3 ถนนยาว 400 เมตรขึน้ไป เพื่อถ่ายหนงัรถ (อาจเป็นถนนท่ีต่างจงัหวดั โลง่ๆ) 

4.4 หมู่บา้นไทย 4 ภาค และหมูบ่า้นในยคุต่างๆเช่นอยธุยา รตันโกสินทร ์
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4.5 วดั 
4.6 วงั 
4.7 หมู่บา้นยคุปัจจบุนั (village) 
4.8 สวนสาธารณะ 
4.9 Theatres (โรงหนงัโรงละคร ประมาณรชัดาลยัเธียเตอร)์ 

 
5. Standing Set (ฉากจ าลองหอ้ง/สถานทีข่นาดเล็ก) 

https://www.capitalarts.com/hospitalstandingset 
https://www.lacastlestudios.com/standing-sets-2 
5.1 โรงพยาบาล (เนน้เคา้ทเ์ตอรพ์ยายาลและหอ้งผา่ตดั) 
5.2 เครื่องบิน (ภายในและภายนอกบางสว่น) 
5.3 รถไฟฟ้า (อย่างนอ้ย 3 โบกี)้ 
5.4 รา้นกาแฟ 
5.5 คกุ 
5.6 รา้นอาหาร 
5.7 หอ้งในบา้นคนรวย หอ้งนอนพอ่แม/่ลกู/คนใช ้หอ้งรบัแขก หอ้งกินขา้ว หอ้งท างาน 

6. พืน้ทีส่่งเสริมวัฒนธรรมส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 
6.1 สวนสนกุขนาดเล็ก 
6.2 รา้นอาหารไทย 4 ภาค 
6.3 เวทีมวยไทย 
6.4 สวนน า้ พายเรือ ถีบเรือ 
6.5 โรงละคร ส าหรบัการแสดงเพื่อเผยแพรว่ฒันธรรม 
6.6 ลานกิจกรรมกลางแจง้ ส าหรบัการแสดงเพ่ือเผยแพรว่ฒันธรรม หรือจดัตลาดนดัได ้
6.7 หอศิลป์ ส  าหรบัจดัแสดงงาน/นิทรรศการสงเสรมิวฒันธรรม 
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แผนที่เมืองภาพยนตร ์Ramoji Film City 

 
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpriyazanil.blogspot.com%2F201
1%2F01%2Framoji-rao-film-
city.html&psig=AOvVaw02pSbGVYtiR9GM29EOGzsc&ust=1617769902404000&source
=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKih7Nfk6O8CFQAAAAAdAAAAABAv 
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https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fnothingliketraveling.blogspot.co
m%2F2016%2F09%2Fa-day-tour-in-ramoji-film-city-
hyderabad.html&psig=AOvVaw02pSbGVYtiR9GM29EOGzsc&ust=1617769902404000&
source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKih7Nfk6O8CFQAAAAAdAAAAABAq 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล เศรษฐา วีระธรรมานนท ์
วัน เดอืน ปี เกิด 8 เมษายน 2519 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร)์   

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  
MFT (FIlm and Television) Bond University, Australia 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 41/100 ซอยนวมินทร ์111 ถ.นวมินทร ์แขวงนวมินทร ์เขตบงึกุ่ม กทม. 
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