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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ือง เร่ือง “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลด

ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อศึกษา

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลด

ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาทัศนคติที่แตกต่าง

กันจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของวัยท างานในเขต
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ท างานทั่วๆไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 15 – 65 ปีขึ้นไป ที่มีการใช้

เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์  ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ก าหนดโด ยใช้

ตารางสูตร Taro Yamane ได้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 400 ชุด ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้ 

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows   การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี ใช้สถิติ ค่าความถี่ 

(frequency ) ค่าสถิติร้อยละ ( percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation ) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสถิติ Z – Test , One-way ANOVA  ผลการวิเคราะห์

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย  ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 25 – 34 ปี ระดับการศึกษาระ ดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่เป็น

พนักงานบริษัทเอกชน ที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,500 – 15,499 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างเพศ
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หญิงค่าเฉลี่ยของอันดับสูงกว่า กลุ่มตัวอย่าง เพศชายในทุกด้าน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 อาจกล่าวได้

ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้  ลักษณะงาน  ท าให้เกิดพฤติกรรมของกลุ่มคนท างานที่มีต่อการ

ใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์แตกต่างกัน ทัศนคติที่แตกต่างกันจะมีผล

ต่อวัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีทัศนคติ ที่แตกต่างกันมีผลต่อวัตถุประสงค์ โดย กลุ่ม

ตัวอย่างมีความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ และ  การดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต  เน่ืองจาก

ท าให้ประหยัดเงิน สะดวกและท าการดาวน์โหลดได้ง่าย การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ทาง 

อินเทอร์เน็ต ก็สามารถท าได้รวมทั้ง เลือกโหลดภาพย นตร์ที่ชื่นชอบได้หลายๆ เร่ืองในช่วงเวลา

เดียวกันด้วย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ทัศนะ ว่าการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน

อินเทอร์เน็ตยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจน จึงเป็นจุดที่ท าให้เกิดการ การดาวน์โหลดภาพยนตร์ ที่

ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ยัง พบว่า ด้านความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของกลุ่มคนท างาน

ที่มีต่อกา รใช้เว็บบอร์ดในดาวน์โหลดภาพยนตร์พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ใช้เวลากับ

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมากกว่าการใช้ในกิจกรรมอื่น  (เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ท่องเที่ยว ) 

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของกลุ่มคนท างานที่มีต่อการใช้เว็บบอร์ดในดาวน์โหลดภาพยนตร์อยู่ใน

ระดับไม่แน่ใจ ซึ่งส่วนใหญ่  การชอบเข้าไปอ่านความคิดเห็นจากบอร์ดภาพยนตร์เป็นหลัก เพราะ 

ความคิดเห็นอธิบายถึง เนื้อหาในหนัง คุณภาพของหนัง และส่วนใหญ่จะดาวน์โหลดภาพยนตร์

มากกว่าอัพโหลด จึงท าให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์ โหลดภาพยนตร์มาดูมากกว่า การเข้าไปชม

ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ หรือซื้อแผ่นซีดี/ดีวีดีเอง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะท าการดาวน์ โหลด

แต่ภาพยนตร์ใหม่ๆ หรือภาพยนตร์ที่ก าลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นประจ า 
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ABSTRACT 
 
The education of “Attitudes and behaviors to use web broad for download violate 

copyright movies” is the survey research which has the objective of study different demography 
lead to vary web broad using behaviors and different attitudes result in various web broad using 
proposes in working age around Bangkok. Moreover, there is a study of factors which lead 
working ages to behavior about using web broad to download violate copyright movies. The 
representative sample is group of working age males and females from 15 to 65 years old in 
Bangkok who used to use web broad for download violate copyright movies. This survey research 
base on Taro Yamane formula and get 400 samples. To analyze data, researcher use SPSS for 
Windows application and use statistic; frequency, percentage, mean, standard deviation. 
Moreover, researcher uses Z-test and One-way ANOVA for hypothesis testing. Finally, this are 
results from analysis. 

The research indicates that most of representative samples are female between 25 to 34 
years old. Majority of them finished graduate school and now are employees in company limited 
with salary about 5500 to 15499 baht. The research also specify that female representative 
samples have higher mean than male in all fields at significant level 0.05. In summary, sex, age, 
level of education, salary and job description conduce to different behaviors about using web 
broad to download violate copyright movies. The research finds that attitudes result in different 
proposes. Representative samples are interested in movies and choose to download movies from 
internet due to saving money, convenience and ease. Moreover, following of movie updates from 
internet is easy and there is ability to download many favorite movies in same time. Most of 
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representative samples show attitude that download violate copyright movies via internet is not 
distinct controlled by law. They think this reason causes people download violate copyright 
movies continuously. In field of opinions about working age behavior for download violate 
copyright movies via internet, most of representative samples take time to computer and internet 
more than other activities such as watching TV, listen to music or travel. Furthermore, opinions 
about working age behavior for download violate copyright movies via internet are in unsure 
level. Most of them like download more than upload and usually read sentiments from movie web 
broads because sentiments help to explain movie contents and movie quality. Therefore, 
download movies through computer has higher level than watching in cinemas or buying 
CDs/DVDs. Moreover, the group of representative sample usually downloads new movies and 
showing movies.        
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ท่ีมาของงานวิจัย 

การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นั้นนับเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมูลค่าตลาดภาพยนตร์ที่จ าหน่ายได้นั้น ไม่
สามารถสะท้อนความต้องการที่แท้จริงได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ นับวันจะ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้คนจ านวนมากสนใจดาวน์โหลด
ไฟล์ภาพยนตร์ จากการค้นหาในเบื้องต้นพบว่า เว็บบอร์ดที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่สนใจชมภาพยนตร์
มีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น forum.siam2fun.com และ forum.thaibuzz.com ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดเฉพาะ
ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เปิดบริการในประเทศไทย พบว่าทั้ง
สองเว็บบอร์ดนั้นมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า  10,000 คนและไฟล์ข้อมูลที่ดาวน์โหลดมีมากกว่า 20,000 
รายการ ซึ่งแต่ละรายการจะมีไฟล์ย่อยๆ  อีกมากมาย ส่วน มากเป็นสื่อลามก และสื่อบันเทิงละเมิด
ลิขสิทธิ์มากกว่าร้อยละ 50 ของไฟล์ทั้งหมด เช่น คลิปภาพยนตร์โป๊ เพลง ภาพยนตร์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (http://www.oknation.net/blog/print.php?id=465156, 2 กรกฎาคม 2552 ) 

อย่างไรก็ตามระบบการตรวจสอบและติดตาม ผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์
ทางอินเทอร์เน็ต แล้วไปท าซ้ าในเชิงพาณิชย์นั้นท าได้ยาก เน่ืองจากมีผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ ละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต มีจ านวนมาก จึงท าให้ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่สามารถแจ้งเจ้ าหน้าที่ให้
จับกุมได้หมด อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อรวมมูลค่าความเสียหายแล้วน้อยกว่าค่าการ
ด าเนินการจับกุมและส่งฟ้องศาล  

ปัจจุบันพบว่ามีเพลงและภาพยนตร์ให้ดาวน์โหลดมากกว่า 3 หมื่นรายการ  โดยมีมูลค่า
ตลาดกว่า 3,000 ล้านบาท (http://www.oknation.net/blog/print.php?id=465156, 2 กรกฎาคม 2552) 
ซึ่งเป็นตัวเลขการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สูงมาก จะเห็นได้ว่าผู้สนใจชมภาพยนตร์สามารถเข้าถึง
ภาพยนตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยหรือภาพยนตร์ต่างประเทศ เพียงแค่ คลิกเดียวก็สามารถ
น าภาพยนตร์เหล่านั้น มาชมได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้สามารถ
โพสต์ลิงค์และดาวน์โหลดภาพยนตร์เก่าและใหม่จากเว็บบอร์ดได้ทันที  
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จากข้อมูลที่กล่าวมา การใช้เว็บบอร์ดในกลุ่มของผู้สน ใจภาพยนตร์นั้นมีจ านวนมาก
เน่ืองจากความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับภาพยนตร์  อีกทั้งมีการจัดท า
รูปแบบของเว็บที่น่าสนใจ ท าให้ผู้ใช้เว็บบอร์ดเกิดความสนใจและตัดสินใจดาวน์โหลดไฟล์
ภาพยนตร์เหล่านั้นมาชม ยกตัวอย่างเว็บบอร์ด  forum.siam2fun.com และ forum.thaibuzz.com ที่มี
การจัดแยกเป็นห มวดหมู่ เช่น หมวดแจกภาพยนตร์ไทย หมวดขอภาพยนตร์ไทย หมวดแจก
ภาพยนตร์ต่างประเทศ หมวดขอภาพยนตร์ต่างประเทศ เป็นต้น และกระทู้ส่วนใหญ่ที่อยู่ใน
หมวดหมู่การแจกภาพยนตร์นั้นจะเป็นการชักชวนให้สมาชิกที่เข้ามาเยี่ยมชม สนใจในกระทู้ของ
ตนเอง โดยการต้ังกระทู้  ซึ่งแต่ละกระทู้ จะมีค าส าคัญ  เพื่อดึงดูดความสนใจ และมีค าเฉพาะส าหรับ
กลุ่มที่แสดงให้ทราบเฉพาะกลุ่มว่าเป็นการดาวน์โหลดโดยน าไฟล์มาจากแผ่นที่มีลิขสิทธิ์ อาทิค าว่า 
[VCD Master] [พากย์ไทย ] ยกตัวอย่างกระทู้ ที่ตั้งขึ้นมา  โดยผ่านเว็บบอร์ด ที่ชื่อว่า 
forum.siam2fun.com เป็นเว็บบอร์ดที่มีผู้เข้าใช้เป็นจ านวนมากโดยดูจาก Page View ของตัวเว็บ
บอร์ดเอง โดยมีการนับจ านวนของผู้เข้าชมประมาณ 987,026 คน (2 ธัวาคม 2010) การตั้งกระทู้โดย
ใช้ค าส าคัญ  ดังกล่าว คือ “แจกหลวงพี่เท่ง 2 [VCD Master][พากย์ไทย ]”  ซึ่งลักษณะการน าเสนอ
ด้วยวิธีนี้ จะท าให้ผู้ใช้สนใ จกระทู้นี้มากขึ้น เพราะค าว่า [VCD Master] นั้น หมายถึง ภาพยนตร์
หลวงพี่เท่ง2 ที่เจ้าของกระทู้น ามาโพสต์แจกผ่านทางเว็บบอร์ดนั้น ได้น าไฟล์ภาพยนตร์มาจากแผ่น 
VCD ที่ขายโดยเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง ซึ่งจะมีภาพและเสียงที่คมชัดเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่า ไฟล์
ภาพยนตร์ ที่น ามาโพสต์แจกแท้จริงแล้วจะไม่ใช่ไฟล์ ที่น ามาจาก VCD Master ก็ตาม  

อย่างไรก็ดี การดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด โดยดูจาก
การโต้ตอบกันระหว่างเจ้าของกระทู้และผู้ดาวน์โหลดผ่านทางบอร์ดนั้น พบว่าไฟล์ภาพยนตร์ที่
น ามาโพสต์ แจกจะตรงกับหัวข้อของ กระทู้ ทั้งความคมชัดของภาพ เสียง หากความคมชัดของ
ภาพยนตร์ไม่ตรงตามที่กล่าวอ้าง ก็จะถูกต าหนิโดยผู้ใช้บริการดาวน์โหลดผ่านทางกระทู้นั้นๆ  และ
ผู้ที่เข้ามาดาวน์โหลดคนต่อไปเมื่ออ่านบอร์ดสนทนา ก็จะทราบทันทีว่าเจ้าของกระทู้นี้ไม่น่าเชื่อถือ  

ส าหรับกรณีดังกล่าวนี้มี อยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของกระทู้ที่โพสต์ข้อความแจก
ไฟล์ภาพยนตร์จะแจ้งความจริงให้สมาชิกทราบ เช่น ความคมชัด ขนาดของไฟล์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้ตัดสินใจดาวน์โหลดได้ตามความต้องการ  ส าหรับกระทู้ที่เป็นการให้ข้อมูลส าหรับการดาวน์
โหลดไฟล์ ผู้ใช้เว็บบอร์ดและเจ้ าของเว็บบอร์ดจะมีข้อตกลงและ กติการะหว่างกันอย่างชัดเจน 
ยกตัวอย่าง เช่น www.2bbit.com ที่บุคคลทั่วไป ไม่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ได้ ยกเว้นผู้ใช้
จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน เท่านั้น และจะต้องอัพเกรดสถานะตนเอง  โดยเมื่อท าการดาวน์โหลด
มาแล้วจะต้องมีการน า ไฟล์ที่ได้ ไปปล่อยให้ผู้อ่ืนดาวน์โหลดต่อ เพื่อเป็นค่าประสบการณ์ จากนั้น
ผู้ใช้จึงจะสามารถตั้งกระทู้ของตนเองเพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพยนตร์ได้เหมือนสมาชิกอ่ืนๆ หรือ
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สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ในห้องที่มีเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในระดับ VIP เท่านั้น ที่ จะสามารถ
ดาวน์โหลดได้ ซึ่งการก าหนดกติกาในรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้ในสังคมเว็บบอร์ดแจกภาพยนตร์
นั้นเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น และส่งผลให้ไฟล์ภาพยนตร์ต่างๆ นั้นมี
ความนิยมไปด้วยนั่นเอง  

อย่างไรก็ตาม การโพสต์แจกไฟล์ภาพยนตร์และดาวน์โหลดไฟล์ภาพยน ตร์ทาง
อินเทอร์เน็ตน้ัน ในทางกฎหมายถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ผู้ใช้เว็บบอร์ดยังคงฝ่ าฝืน และ
กระท าอยู่อย่างต่อเน่ืองและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ส่วน
ใหญม่องว่าการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ผ่านทางเว็บบอร์ดเป็นเ ร่ืองปกติ โดยที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์และเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยาก เนื่องจาก ไม่มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพียงพอในการตรวจจับผู้กระท าผิด  และไม่ ตระหนักถึงบทลงโทษ ต่อบุคคลที่ กระท า
ความผิดบนโลก อินเทอร์เน็ต  ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายคอมพิวเตอร์ที่ออกมาเพื่อ ด าเนินการจับกุ ม
ผู้กระท าความผิดแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร จนประชาชนมองว่าไม่มีกฎหมายด้านน้ีโดย
ปริยาย ท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ผ่านทางเว็บบอร์ดนั้น มีการกระท ากันแพร่หลาย นับวัน
เว็บบอร์ดที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ยิ่งมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ  

ดังนั้น หากจะแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตให้ได้ผลนั้น 
จ าเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ ที่ใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์  
โดยการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก ในเร่ืองของจริยธรรม  กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  

จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ทัศนคติและพฤติกรรม
การใช้เว็ปบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ของกลุ่มคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ในการรณรงค์เกี่ ยวกับการไม่
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ให้เป็นไปในแนวทางที่เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมกับ
สังคมมากยิ่งขึ้น  
 
1.2  ปัญหาน าการวิจัย 

1.2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

1.2.2  ทัศนคติของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีผลต่อ               
วัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

1.2.3  มีปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใช้ 
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เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลด   ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 

1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.3.1  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ด 

ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.3.2  เพื่อศึกษาทัศนคติที่แตกต่างกันจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ 

ละเมิดลิขสิทธิ์ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.3.3  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครเกิดพฤติกรรมการใช้ 

เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลด   ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
1.4  สมมติฐานการวิจัย 

1.4.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 
จะมีพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์แตกต่างกัน 

1.4.2  กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์ 
โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์สัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์
ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
1.5  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยมุ่งเน้นศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ ของกลุ่มคนท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิ จัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้
การส ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลคร้ังเดียว (One Shot Case Study) โดยใช้แบบสอบถาม  
(Questionnaire) จ านวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจข้อมูล ใ ห้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบด้วย
ตนเอง (Self – Administered Questionnaire) เพื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Description 
Statistic) และสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันใน
การดาวน์  โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทัศนคติกับวัตถุประสงค์ในการดาวน์  โหลดภาพยนตร์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และ ปัจจัยที่ท าให้ เกิดพฤติกรรมวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในการดาวน์  
โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล มิถุนายน 2553 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1  ข้อมูลจากงานวิจัยท าให้ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการ 
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ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บบอร์ด  
1.6.2  เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัย และแรงจูงใจที่ท าให้ผู้ใช้เว็บบอร์ดดาวน์โหลดภาพยนตร์ 

ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บบอร์ด 
1.6.3  ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถเป็นแนวทางในการขยายผลการศึกษา และการด าเนินการ 

แก้ไขปัญหาในด้านของพฤติกรรมการดา วน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้เว็บบอร์ด
ต่อไป 
 
1.7  นิยามศัพท์ 

1.7.1  เว็บบอร์ด (Webboard) หมายถึงพื้นที่ส าหรับให้สมาชิกในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถตั้งกระทู้  แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข่าวสารแก่เพื่อนสมาชิกอ่ืนๆ  ที่เข้ามาอ่านแผ่นป้าย
อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ พร้อมทั้งอัพโหลดไฟล์ภาพยนตร์  ดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์ โดยมีการฝาก
ข้อความกลับไปกลับมาผ่านทางเว็บบอร์ด ในงานวิจัยนี้ คือ ทุกเว็บบอร์ดที่มีการแจกไฟล์ภาพยนตร์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น www.2bbit.com, forum.siam2fun.com และ forum.thaibuzz.com เป็นต้น 

1.7.2  การดาวน์โหลด (Download) ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การโหลดไฟล์ภาพยนตร์จากลิงค์ 
ที่โพสต์ในเว็บบอร์ดต่างๆ ซึ่งเป็นต้นทางมาเก็บไว้ยังเคร่ืองของผู้ดาวน์โหลด โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1.7.3  การอัพโหลด (Upload) ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การโหลดไฟล์ภาพยนตร์ไปเก็บไว้ใน 
เว็บไซด์ที่บริการรับฝากไฟล์ เพื่อน าลิงค์ที่ได้จากการฝากไฟล์ ไปโพสต์ไว้ในเว็บบอร์ด  ต่างๆ  
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ดาวน์โหลดผ่านทางลิงค์ดังกล่าวได้ โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่า
ตรงกันข้ามกับดาวน์โหลด  

1.7.4  ผู้ใช้เว็บบอร์ด หมายถึง ในที่นี่คือกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้าใช้ 
บริการเว็บบอร์ด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

1.7.5  ทัศนคติของผู้ใช้เว็บบอร์ดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่เข้าใช้บริการ 
เว็บบอร์ด ในการ การดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต อาทิ  ท าให้ประหยัด เงินได้  สะดวก
และท าได้ง่าย และ ภาพยนตร์ที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตมีคุณภาพโดยรวมไม่แตกต่างจากซีดี 
หรือ ดีวีดีภาพยนตร์ ที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น  

1.7.6  พฤติกรรมของผู้ใช้เว็บบอร์ดที่ละเมิดลิขสิทธิ์  หมายถึง กลุ่มคนท างานในเขต 
กรุงเทพมหานคร ที่เข้าใช้บริการเว็บบอร์ด ที่มีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดภาพยนตร์
มากกว่าการดูที่โรงภาพยนตร์ซื้อแผ่นซีดี/ดีวีดี การใช้เวลากับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมากกว่า

DPU



 6 

การใช้ในกิจกรรมอื่น (เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ท่องเที่ยว ) การสมัครสมาชิกเว็บดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นประจ า เป็นต้น 

1.7.7  กลุ่มคนท างาน หมายถึง ประชาชนวัยท างานทั่วๆไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงใน 
กรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 15 – 65 ปีขึ้นไป ที่มีการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ 

1.7.8  อินเทอร์เน็ท หมายถึง เครือข่ายนานาชาติที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย รวม 
เป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร เชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้า
มาในเครือข่าย 

1.7.9 ผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  หมายถึง บุคคลที่มีพฤติกรรมใน
การดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดเป็นประจ า   
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เว็ บบอร์ดในการดาวน์โหลด

ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยดังนี ้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ 
2.2 แนวความคิดด้านกฎหมายลิขสิทธิ์และการควบคุมกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมไทย 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรรม 
2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication - CMC) 

จากความหมายของ “เทคโนโลยี ” และ “สารสนเทศ ” ดังกล่าว  ดังนั้น เทคโนโลยี
สารสนเทศ(Information Technology : IT) จึงหมายถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่ าเพิ่มให้กับ
สารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจัดการสารสนเทศ ได้ แก่ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอนวิธีการด าเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ ตัว
ข้อมูล บุคลากร และกรรมวิธีด าเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด (http://oho.ipst.ac.th, 31 
มีนาคม 2554) 

ซึ่งหากจะมองตามแนวคิ ดนี้ ณ ปัจจุบัน เทคโนโลยีเราผลิตขึ้นมาในยุคล่าสุด และมี
อิทธิพลกับเรามากที่สุด เพื่อแก้ปัญหาต่างๆในโลกทุนนิยมปัจจุบัน คือเทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์นั่นเอง (Computer Mediated Communication - CMC) โดยเทคโนโลยีนี้แต่เดิมเรา
สร้างขึ้นเพื่อข้ามข้อจ ากัดในการขนส่งจัดการสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นได้เป็นจ านวนมาก และต้องการ
กระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องสร้างระบบโครงข่ายฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงเป็นหน่ึงเดียว
ทั่วโลก จากเหตุผลทางภาคธุรกิจ ที่ท าให้การติดต่อสื่อสารเกิดความก้าวหน้าขึ้นน้ี ได้กระจายสู่
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สังคมวงกว้างออ กไป น าไปสู่โฉมหน้าใหม่ของโลก กลายเป็นโลกาภิวัตน์ของสื่อใหม่อันทรง
ประสิทธิภาพ 

ระบบการสื่อสารรูปแบบใหม่นี้เป็นสื่อที่แตกต่างจากระบบสื่อมวลชนอิเล็คโทรนิค 
แบบดั้งเดิม โดยมีข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายทั้งข้อความอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ และ
มีความสามารถในการสื่ อสารแบบสองทางด้วยความฉับพลันทันที (Immediacy) ตามแต่
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ หรือเลือกเวลาได้ตามต้องการ (Stability) โดยไม่จ ากัดเขตแดนประเทศ
ใดๆไว้ด้วยความห่างไกลอีกต่อไป ซึ่งเป็นการท าลายขอบเขตแบ่งกั้นทางด้านพื้นที่ และเวลา 
ทั้งหมดนี้ท าให้ผู้ที่จะเข้ามาใช้การ สื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ จะต้องมีส่วนร่วมอย่างเอาการเอางาน 
(Active Participation) มากกว่าการเข้ามาใช้สื่อมวลชนแบบเดิม ทั้งการติดตามรับสาร และผลิตสาร
ตอบโต้ต่อสารน้ันๆ หรือสร้างข้อมูลใหม่ๆเข้ามาแบ่งปันกัน จนกลายเป็นการสื่อสารเสมือนจริง
โดยผ่านโครงข่ายที่เรียกกั นว่าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันติดปากว่า เวิลด์ไวด์เว็บ (World 
Wide Web) นั่นเอง 

2.1.1  เว็บเพจ (Web page) ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งชาต ิศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2540) ได้ให้ความหมายของเว็บ
เพจไว้ดังนี้ เว็บเพจ คือหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ  ที่เจ้าของเว็บเพจ ต้องการจะใส่ลงไปใน
หน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ซึ่งหน้าเว็บเพจโดยมี ข้อมูลแนะน าตัวเองที่ต้องการให้ผู้อ่ืนได้ทราบ  
หรือข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น หัวข้อต่างๆภายในกระทู้ เป็นต้น โดยที่ข้อมูลที่แสดงนั้ น มีทั้งข้อความ 
เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวและข้อมูลที่น าเสนอสามารถเชื่อมโยงในรูปของไฮเพอร์เท็กซ์ คือ  
เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอ่ืนที่จะให้ข้อมูลนั้นๆ  ในระดับลึกลงไปได้เร่ือยๆและเว็บเพจมีที่อยู่
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเฉพาะของตน ซึ่งแหล่งที่อยู่นี้เรียกว่า URL (Uniform Resource Locator) 

2.1.2  เว็บบอร์ด (Webboard) เว็บบอร์ด เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ท าให้เว็บกลายเป็นที่
นิยม โดยเว็บบอร์ดท าหน้าที่คล้ายๆ  กับการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมร่วมแสดงความคิดเห็น  ทัศนะต่างๆ  
ตามที่มีการต้ังหัวข้อหรือกระทู้เอาไว้  ตัวอย่างเว็บบอร์ ดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของไทย ที่ผู้เป็น
สมาชิกสามารถตั้งกระทู้แจกภาพยนตร์ ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงซอฟว์แวร์ต่างๆ เช่นในเว็บ
บอร์ดต่างๆ จัดท าขึ้นเพื่ออัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ โดยที่ระบบการให้บริการนั้นจะเร่ิม
จาก ให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการ ท าการสมัครสม าชิกก่อน หลังจากนั้นจึงจะได้สิทธิ์ในการต้ังกระทู้
ต่างๆ โดยที่ภายในกระทู้นั้นจะมีลิงค์ของภาพยนตร์ที่เจ้าของกระทู้โพสต์ไว้เพื่อให้เหล่าสมาชิก
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์ตามเร่ืองที่สนใจ ลิงค์ดังกล่าวได้มาจากการอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บไซต์ 
เช่น http://v3.gushare.com/, http://www.mediafire.com/   
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2.1.3 โฮมเพจ (Home page) โดยทั่วไปแล้วในแต่ละเว็บไซต์จะมีโฮมเพจ หรือ หน้า
ต้อนรับ (Welcome Page) ซึ่งปรากฏเป็นหน้าแรกเมื่อเปิดเว็บไซต์น้ันขึ้นมา เปรียบเสมือนกับ
สารบัญและค าน า ที่เจ้าของเว็บไซต์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตนว่าให้บริการในสิ่ง
ใดบ้าง  (กิดานันท์ มลิทอง , 2542) นอกจากนี้ภายในโฮมเพจก็อาจมีเอกสารข้อความที่เชื่อมโยง
ต่อไปยังเว็บเพจอื่นได้อีก  ซึ่งโฮมเพจ สามารถเชื่อมโยงกับเว็บเพจและเว็บไซต์อ่ืนๆอีกเป็นจ านวน
มากได้ (งามนิจ อาจรินทร์, 2542) 

จากที่กล่าวมาข้างใต้เว็บบอร์ดต่ างๆ  มีโฮมเพจที่เป็นลักษณะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์โดยอาศัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกกันว่าเวิลด์ไวด์เว็บเป็ น
ตัวกลาง เชื่อมโยงระหว่างผู้ท าเว็บบอร์ดกับผู้ชม  โดยเว็บไซต์น้ันเปรียบเสมือนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารของเว็บบอร์ด  โดยมีเว็บเพจท าหน้าที่อธิบายขยายความในแต่ละส่วน  และโฮมเพจถือเป็น
ส่วนที่ต้อนรับและบอกกล่าวกับผู้มาชมว่าข้อมูลข่าวสารที่ผู้ชมต้องการน้ันอยู่ในส่วนไหนของ
เว็บไซต ์ 

เมื่อทุกคนสามารถเข้ามายืนบนพื้นที่เสมือนจริงหรือชุมชนออนไลน์ ผู้ส่งและผู้รับได้
ถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันโดยเครือข่ายสายโทรศัพท์และสายเคเบิล ซึ่งเชื่อมคอมพิวเตอร์ต่างๆของพวก
เขาเข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งการส่งข้อความส่วนตัวจากพื้นที่ส่วนบุคคล (Sphere 
of Private People) และเผยแพร่ความคิดเห็นสู่พื้นที่สาธารณะในวงกว้างได้อย่างง่ายดาย จึงเกิดพื้นที่
สาธารณ ะที่ได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นสื่อกลางที่เป็นประชาธิปไตย และให้อ านาจกับการ
สื่อสารของมวลชน ปัจเจกชนทั้งหลาย และผู้คนกลุ่มเล็กๆ สามารถส่งและรับข่าวสารของพวกเขา 
นอกไปจากผู้คนกลุ่มใหญ่ โดยไม่ต้องต่อสู้แข่งขันกับนโยบายต่างๆที่มีข้อจ ากัดหรือคับแคบ และ
กฎข้อบังคับ หรือเคร่ืองมือที่มีราคาแพงเกินไปจนเข้าไม่ถึง รวมถึงต้นทุนการผลิตต่างๆ ท าให้การ
เรียกร้องสิทธิ์ เสนอความคิดของกลุ่มต่างๆ มีเสียงที่ดังมากขึ้น  จึงเกิดความเสมอภาคมากขึ้น 

จะเห็นได้ว่าความเข้าใจของมนุษย์ต่อเทคโนโลยี ขึ้นกับความคุ้นชินในทางปฏิบัติด้วย 
ไม่ใช่เพียงการกระทบจากโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเดียว จึงกล่าวได้ว่าทั้งมนุษย์ และ
เทคโนโลยี ต่างก็ปั้นแต่งรูปร่างของกันและกัน เพื่อปรับปรุงความสามารถ และพัฒนาการของแต่
ละฝ่ายไปเร่ือยๆไม่สิ้นสุด เพื่อให้เหลือน้อยเท่าที่จ าเป็นที่สุด เพื่อก้าวสู่ความสมบูรณ์แบบของแต่ละ
ฝ่ายในอนาคต 

การใช้งานเว็บบอร์ด หรือกระดานข่าว เร่ิมเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทยเมื่อประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารของกลุ่มสนทนา และข่าวสาร คือลักษณะ
เป็นมณฑลสาธารณะ (Public Sphere/ Forum) ที่เปิดโอกาสกว้างส าหรับผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตให้ได้
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รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเร่ืองราวต่างๆ รวมทั้งร่วมสนทนา และแสดงความคิดเห็น
อย่างเสรีเกี่ยวกับเร่ืองราวที่สนใจด้วยการฝากข้อความกลับไปกลับมา 

เว็บบอร์ดยังเป็นแหล่งรวบรวมเกี่ยวกับกระทู้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแจกไฟล์  ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ต่างๆตามหัวข้อ อาทิ เช่น ห้องแจกภาพยนตร์การ์ตูน ห้องแจกภาพยนตร์ไทย ห้องแจกเพลง เป็นต้น 
ซึ่งการกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อีกทางหนึ่งนั่นเอง 

จากแนวคิดเร่ืองการสื่อสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ (CMC) นี้น ามาใช้เพื่อเพิ่มแนวคิดใน
การวิเคราะห์และอธิบายการใ ช้คอมพิวเตอร์  ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางส าคัญ และเป็นเคร่ืองมือที่
ประชาชนใช้ในการสื่อสารระหว่างกันผ่านทางเว็บบอร์ด เพราะในปัญหาน าวิจัยของผู้ วิจัยทั้งสาม
ข้อน้ัน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ของผู้ใช้เว็บบอร์ด  ทัศนคติของผู้ใช้เว็บ
บอร์ด และพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บบอร์ด ล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น เพราะ
มีค าส าคัญที่เรียกว่าเว็บบอร์ดนั่นเอง 

 
2.2  แนวความคิดด้านกฎหมายลิขสิทธิ์และการควบคุมกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล 

นพมาศ ประสิทธิ์มณฑล  ข้อมูลจาก (www.geocities.com, 11 สิงหาคม 2552)  ได้
กล่าวถึ งปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เพิ่งเป็นประเด็นแต่
อย่างใด โดยเฉพาะในต่างประเทศอย่างก ฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของอังกฤษ  หรือ 
สหรัฐอเมริกามีอายุร่วมร้อยปีมาแล้ว  เมื่อมาถึงยุคอินเทอร์เน็ต ปัญหาการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า  หรือ ความลับทางการค้า ก็
ตามที ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปัญหาให้เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  และนักกฎหมายต้องมา
ขบคิดกันอีกครั้งว่า มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ปรับใช้  หรือให้ความคุ้มครองเจ้าของสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงพอหรือไม่  
 ถ้ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถปรับใช้กับกรณีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือมีความคลุมเครือในตัวบทกฎหมาย เป็นต้นว่า  ไม่
สามารถตีความให้ครอบคลุมถึงการให้ความคุ้มค รองทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ได้  ก็ต้องมา
พิจารณากันว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะมีกฎหมายใหม่ในลักษณะเฉพาะ (Sui Generis) มาใช้
กับทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้ว  มาตรการป้องกันการ
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางเทคนิค หรือ Technological Solutions ก็เป็นประเด็นหลัก
ในทางปฏิบัติ ที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งหาทางป้องกันการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้ที่
ไม่ได้อนุญาต (Unauthorized Use) โดยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย แน่นอนว่า วิธีนี้สะดวก รวดเร็ว  
กว่าการให้ภาครัฐร่างกฎหมายใหม่ เพื่อให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะดังกล่าว  
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 เน่ืองจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตมีหลายลักษณะ  และ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลายเร่ือง ในบทความนี้  ผู้วิจัยจะกล่าวถึงมาตรการใน
การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ ตเท่านั้น  (http://www.decha.com/ 
main/showTopic.php?id=2123, 16 กันยายน 2552) ซึ่งแนวคิดนี้ผู้วิจัยได้เอามาใช้สนับสนุน ปัญหา
น าวิจัยในข้อที่สอง คือ ในส่วนของทัศนคติ ว่ากลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครน้ัน ทราบ
หรือไม่ว่าประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมด้านการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ แต่
รายละเอียดที่น าเสนอภายในแนวคิดนี้ เป็นมาตราทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ที่จะดาวน์
โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ที่ศึกษางานวิจัยนี้ได้ทราบถึงข้อมูลในเชิงลึกด้วย 
 
เหตุผลในการมีมาตรการพิเศษในการป้องกันลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้การผลิตงานพิมพ์ งานเขียนเป็นไปได้เร็วขึ้น  เพียงแต่กด
ปุ่ม ท าซ้ า "Copy" หรือ ใช้วิธีตัดแปะ "Cut and Paste" ผลงานที่เกิดจากการท าซ้ า โดยคอมพิวเตอร์
นั้นเหมือนงานต้นฉบับมาก  เกือบ จะไม่มีความแตกต่างกับต้นฉบับเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้  
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันราคาถูกลงมาก ประชาชนในฐานะปานกลางสามารถหาซื้อมาใช้ได้  นี่ก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่กังวลใจเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะในกรณีที่  ผลงานสร้างสรรค์ถูกจัดเก็บในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Form อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกลักลอบ น าไปท าซ้ าได้ง่าย  แต่ที่เป็น
ปัญหามากกว่านั้น ก็คือ ความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ต ช่วงปี 1994 - 2010 ท าให้เกิดการเผยแพร่
งานสร้างสรรค์โดยมิได้รับอนุญาตทางอินเทอร์เน็ตมากมาย   จะเห็นได้ว่า ทั้งเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการท าซ้ า และศักยภาพในการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ของอินเทอร์เน็ตในลักษณะไร้
เขตแดน ท าให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นไปได้ง่ายทั้งในการท าและการเผยแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
งานสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ถูกสร้าง และถูกเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการใช้ PDA (Personal Data 
Assistance) หรือ ปาล์ม  (Palm Pilot) ในการจดบันทึกย่อ ในธุรกิจบันเทิง บันทึกเพลง หรือ 
ภาพยนตร์ลงในซีดี หรือ ดีวีดี ก็อยู่ในรูปดิจิทอล  

 แม้จะมีข้อโต้แย้งว่า การเก็บงานเขียน หรือ ภาพวาดไว้ในรูปกระดาษเหมือนเดิม จะได้ 
ไม่ถูกลักลอบเอาไปท าซ้ า  ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลอีกเช่นกัน เพราะเทคโนโลยี ของการท าซ้ านั้น
ก้าวหน้ากว่ามาก  เช่น สแกนเนอร์ (Scanners) เพียงแค่การน างานเขียนที่บันทึกอยู่ในกระดาษมาท า
การสแกน  ก็กลายเป็นว่า งานสร้างสรรค์ของเราถูกท าซ้ า และจัดเก็บในรูปดิจิทอลเรียบร้อยแล้ว  
เหตุผลข้างต้นก็เป็นที่มาของมาตรการพิเศษทางกฎหมาย และทางเทคนิค  ที่ต้องการจะปกป้องสิทธิ
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเผยแพร่งานของตนทางอินเทอร์เน็ต  หรือ จัดเก็บงานของตนในรูปดิจิทอล  มิ
ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิดังกล่าว ในประเทศไทยมีการออก  พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ 
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พ.ศ. 2537 และมาตราที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ควบคุมเกี่ยวกับการ ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านทางเว็บบอร์ด มีดังนี้ 
 ส่วนที1่ บทนิยาม มาตรา 1-7 โดยผู้วิจัยได้เลือกมาตราที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาน าเสนอ
เฉพาะบางมาตราเท่านั้น 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
"ผู้สร้างสรรค์" หมายความว่า ผู้ท าหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใด อย่างหนึ่งที่ 

เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 "ลิขสิทธิ์" หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะท าการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี  

เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น 
"ภาพยนตร์" หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยล าดับของภาพ ซึ่ง 

สามารถน าออกฉ ายต่อเน่ืองได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืน  เพื่อน าออก ฉาย
ต่อเน่ืองได้อย่างภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี 

"สิ่งบันทึกเสียง" หมายความว่า งานอันประกอบด้วยล าดับของเสียงดนตรี เสียงการ 
แสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะ  น ามาเล่นซ้ าได้
อีกโดยใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับการใช้วัสดุนั้น  แต่ทั้งนี้มิให้หมายความ  รวมถึงเสียงประกอบ
ภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น 

"ท าซ้ า" หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์  
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากส าเนา  หรือจากการโฆษณาใน
ส่วนอันเป็นสาระส าคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส าหรับ  ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้หมายความถึง คัดลอกหรือท าส าเนา  โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึก ใด ไม่ว่า
ด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน 

ส่วนที่ 4 อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
มาตรา 21   ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองาน 

แพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอ ายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้  มีการโฆษณางานนั้น
ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปี นับแต่ได้มี การโฆษณาเป็นคร้ังแรก 

ส่วนที่ 5 การละเมิดลิขสิทธิ์ 
 มาตรา 28 การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง  

อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม  มาตรา 15 (5) ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่เป็น
เสียงและหรือภาพ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท า ดังต่อไปนี้ 

DPU

http://www.kodmhai.com/m4/m4-16/H6/M15-18.html#15


13 
 

(1) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว  

 จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ .ศ. 2537 นั้นได้ออกมาคุ้มครองผู้สร้างสรร
ภาพยนตร์ ตลอดจนไปถึงสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต แล้วก็ตาม ซึ่งใน มาตรา 28 นั้นได้กล่าวไว้ว่า 
การท าซ้ า เผยแพร่ต่อสาธารณชน และ ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางาน ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ใน
การดาวน์โหลดภาพยนตร์ผ่านเว็บบอร์ด และผู้ที่ท าการอัพโหลดไฟล์ภาพยนตร์ ถือได้ว่าเป็นการ
กระท าที่ละเมิดตาม มาตรา 28 ทั้งสิ้น เพราะมีทั้งการท าซ้ า เผยแพร่ต่อสาธารณะ (เว็บบอร์ด 
Siam2fun.com) และให้เช่าตน้ฉบับหรือส าเนา  
 แต่ถึงแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ออกมาคุ้มครองแล้วก็ตาม ก็ยังพบผู้ที่ละเมิด
ความผิดแต่มิได้ถูกลงโทษตามกฎหมายอีกมากมาย แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีในการตรวจสอบเพื่อ
หาผู้กระท าความผิดนั้นอาจไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ  

ภายในแบบสอบถามของงานวิจั ยนี้  ผู้วิจัยได้ถามค าถามเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์บน
อินเทอร์เน็ต ในเชิงของทัศนคติ แต่เป็นค าถามโดยรวม และ ไม่ได้แยกมาตราในการถาม ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในคร้ังนี้ทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยนั้นมีกฎหมายลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต แล้วหรือไม่ 
เพียงเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในส่วนของกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย 

 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมไทย 
  การพัฒนาเทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูงในปัจจุบันเป็นปัจจัยหนึ่งที่  ผลักดัน
ให้ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่ อเน่ือง ส่งผลให้การขยายตัว
ของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ในปี 2552 ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 16.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มี
จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 13.4 ล้านคน (http://www.classifiedthai.com/content.php?article=4892, 
25 ต.ค. 2552) 

เมื่อพิจารณาจากมุมมองของการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเทียบกับจ านวน  
ประชากรทั้งประเทศพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท ต่อประชากรอยู่ในระดับที่ต่ า
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียด้ว ยกัน ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ 
และญ่ีปุ่น  สาเหตุส าคัญที่ท าให้สัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยยังค่อนข้างน้อย  เพราะโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ  โดยเฉพาะโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ท าให้การใช้
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง 
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  ผลการส ารวจของทางเอแบคโพลล์ (http://www.ryt9.com/s/abcp/97935, 21 กุมภาพันธ์  
2552) ที่ผู้วิจัยได้น ามาประกอบได้ท าให้เกิดข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดเพื่อดาวน์
โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ว่าในส่วนของค่าร้อยละของจุดประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ผู้ดาวน์โหลด สรุปได้ว่า การดาวน์โหลดเพลง / ภาพยนตร์ มีจ านวนถึงร้อยละ 50 และ การอ่าน
กระทู้/ตั้งกระทู้ มีจ านวนร้อยละ28.8   แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยนั้น
ในเร่ืองของการเข้าเว็บบอร์ดเพื่อดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มีแนวโน้มที่สูง 
 ส าหรับประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ก่อนที่จะท าการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บบอร์ด ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดจะต้องมีการสมัครสมาชิก โดยการกรอกข้อมูล
ประวัติส่วนตัว และ E-mail   จากข้อมูลการส ารวจที่ได้นั้น กว่าร้อยละ 57 ทราบว่าข้อมูลที่กรอกไป 
ทางผู้ให้บริการเว็บบอร์ด ต้องเก็บข้อมูลการสมัครสมาชิกเป็นความลับ แต่มีประชาชนส่วนใหญ่ที่
ยังไม่รู้ว่ากรอกไปเพื่ออะไร กรอกท าไม ร้อยละ 23.7 และ ร้อยละ 19.3 ไม่แน่ใจ   ถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่
ทราบถึงร้อยละ57 แล้วก็ตาม แต่การได้รับ Email จากการโฆษณาสินค้าต่างๆอีกก็ยังมีเป็นจ านวน
มาก การส ารวจนี้ยังชี้ให้เห็นอีกว่า  ถึงแม้จะมีการโฆษณาสินค้ามาก็ตามแต่ก็ยังมองเห็นเป็นเร่ือง 
ปกติที่เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ใช้เว็บบอร์ดได้ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยที่ผู้ใช้เว็บ
บอร์ดเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ตาม 
 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ประเภทของการเคยเข้าเว็บไซต์  หรือใช้บริการออนไลน์ 
จะสังเกตได้ว่าการดาวน์โหลดแบบ  Peer-to-peer (P2P) ซึ่ง Peer-to-peer  หมายถึง เทคโนโลยีการ
สื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยในแต่ละเครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจ าลอง
ตนเองเป็น server เพื่อเปิดให้ เคร่ืองอื่นๆ สามารถเข้ามาโหลดข้อมูลจากเคร่ืองของตนเองได้  เช่น 
Peer-to-peer (P2P) ที่นิยมมาก คือ Bittorrent, Kazaa, LimeWire มีอัตราการดาวน์โหลดถึงร้อยละ 
23.9 การดาวน์โหลดดังกล่าวเป็นการดาวน์โหลดที่นิยมกันมากในปัจจุบัน  
(javaboom.wordpress.com , 28 ต.ค. 2552 ) โดยเฉพาะภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆส่วนมากก็
มาจากการดาวน์โหลดแบบนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงเป็นเร่ืองที่ยาก นอกจากจะปลูกฝัง
พฤติกรรม และจิตส านึกในการใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชนให้ถูกต้องแล้ว ยังควรสร้างค่านิยมที่ดี  จึง
จะสามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ 
 ในส่วนของร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความถี่ในการสร้าง  หรือเผยแพร่เนื้อหาด้วย
ตนเอง (เช่น การเขียนบล็อก  หรือไดอาร่ีออนไลน์ การเขียนสารานุกรม  การคอมเมนต์บล็อก และ
เว็บบอร์ด เป็นต้น) จะเห็นได้ว่าผู้ที่ ไม่เคยเลย มีถึงร้อยละ 43.5 การที่ตัวเลขสูงขนาดนี้ไม่ได้แปลว่า 
คนที่ดาวน์โหลดภาพยนตร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ นั้นจะน้อยตามไปด้วยเพราะ พฤติกรรม ของคนที่มา
ดาวน์โหลดส่วนใหญ่แล้ว จะมาเพื่อดาวน์โหลดอย่างเดียว จะไม่มีการคอมเมนต์บล็อก เพื่อขอบคุณ
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ผู้แจกมากมายนัก ท าให้เป็นที่น่าวิตกในประเด็นที่ว่า ดา วน์โหลดภาพยนตร์ก็ฟรี แม้แต่จิตใจที่จะ
สนทนาผ่านทางเว็บบอร์ด เพื่อที่จะขอบคุณผู้แจกยังไม่มีอีกด้วย     
 ทั้งนี้ที่ผู้วิจัยเลือกแนวคิดน้ีมาใช้ในงานวิจัย เพราะจากปัญหาน าวิจัยของงานวิจัยนี้ ใน
ข้อสาม ผู้วิจัยต้องการทราบถึงว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้เกิดพฤติกรรม การใช้เว็บบอร์ดของกลุ่ม
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในเมื่อการใช้เว็บบอร์ดนั้นถือได้ว่า เป็นการใช้อินเทอร์เน็ต
เช่นเดียวกัน และกลุ่มที่ผู้วิจัยต้องการศึกษานั้น ก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่า
กลุ่มคนเหล่านี้นั้น เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสังคมไทย ด้วยเช่นกัน จึงเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกเอาแนวคิด
นี้มาใช้ในงานวิจัย 
 
2.4   แนวคิดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรรม (KAP) 

 2.4.1   แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้  เบนจามิน เอส บลูม  (อ้างถึงในนริศรา ธนาภิวัฒน
กูร, 2542) กล่าวว่า ความรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการระลึกได้  ถึงสิ่งเฉพาะและสิ่งทั่วๆไประลึกถึง
วิธีการ กระบวนการ หรือสถานการณ์ 
  ระดับความรู้ 

เบนจามิน เอส บลูม และคณะ (อ้างถึงใน นริศรา ธนาภิวัฒนกูร, 2542) ได้แบ่ง 
พฤติกรรมด้านความรู้หรือความสามารถเกี่ยวกับสติปัญญา  (Cognitive Domain) จากระดับง่ายไปสู่
ระดับยาก 6 ระดับ ดังนี ้

 ระดับที่ 1 ระดับที่ระลึกได้ (Recall) หมายถึง การเรียนรู้ในลักษณะที่จ าเร่ืองเฉพาะวิธี 
ปฏิบัติ กระบวนการ และแบบแผนได้ ความส าเร็จในระดับนี้ คือ ความสามารถในการดึงข้อมูลจาก
ความจ าออกมา ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ต้องการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์มานั้ น เพียงแค่ 
เห็น ลิงค์  ก็กด ดาวน์โหลดโดยไม่ได้สนใจว่า ลิงค์  นั้นมาจากไหน มาจากกระบวนการอะไร กด
โหลดแล้วมีผลกระทบอย่างไร  

ระดับที่  2 ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง  ความสามารถทางสติปัญญาที่
เกี่ยวกับการสื่อความหมายในลักษณะของการแปรความ ตีความ และสรุป ในระดับนี้นอกจากจะแค่
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ผ่านทางเว็บบอร์ดได้แล้วแต่ยังสามารถ รู้อีกว่า ลิงค์  ที่กดดาวน์โหลดนั้นมา
จากแหล่งใด การอัพโหลดไฟล์ สามารถท าอย่างไร การตั้งชื่อ ลิงค์ ท าอย่างไรอีกด้วย  

ระดับที่ 3 การน าไปใช้ (Application) หมายถึง การน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ใน
สถานการณ์จริง ในระดับนี้ผู้ดาวน์โหลดสามารถท า ลิงค์ ขึ้นมาเองเพื่อแจก ไฟล์ภาพยนตร์ที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ได้ 

 ระดับที่ 4   การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การพิจารณาแยกแยะเน้ือหาออกเป็น 
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ส่วนย่อยๆที่มีความสัมพันธ์กัน  ในระดับนี้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าถ้าเราฝากไ ฟล์ ภาพยนตร์
ละเมิดลิขสิทธิ์ ควรจะอัพโหลดไว้ที่เว็บไหน ถึงจะเร็ว และ ไฟล์  ที่ฝากควรจะแปลงให้มีขนาดเล็ก
ลงหรือไม่  

ระดับที่  5  การสังเคราะห์  (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมส่วน 
ประกอบย่อยๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในระดับนี้ผู้ที่อัพโหลด
แจกไฟล์  ภาพยนตร์จะสามารถท าการศึกษาเพิ่มเติมโดยการสร้างสรรค์มากขึ้นคือ สามารถรวม
ภาพยนตร์จาก วีซีดี หลายแผ่นมาอยู่ใน ดีวีดี แผ่นเดียวด้วยโปรแกรมที่ศึกษามา 
 ระดับที่  6  การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับค่านิยม  ความคิด  ผลงาน  ค าตอบ  วิธีการ  และเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดย
มีเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน  ในระดับนี้ผู้ที่ใช้งานเว็บบอร์ดที่เกี่ยวกับการแจก ไฟล์  ภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือต่างๆ ของผู้ที่อัพโหลดภาพยนตร์แจกได้ จา ก
ประสบการณ์ของการลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน เช่น การประเมินจากหัวข้อกระทู้ , การ
ประเมินจากสกุลของไฟล์  ที่น ามาโพสต์แจกก็สามารถทราบได้ทันทีว่าภาพยนตร์เร่ืองนั้นชัด
หรือไม่ชัด  

อย่างไรก็ตามการเกิดความรู้ไม่ว่าระดับใดก็ตามย่อมมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึก
คิดซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพจิตใจในบุคคลต่างกัน อันมีปัจจัยมาจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา และ
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลท าให้บุคคลมีความคิด และแสดงออกตามความคิด ความรู้สึกของตน
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งทัศนคติ 

2.4.2 แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) ความหมาย ค า ว่า ทัศนคติ หรือ Attitude มาจาก
ภาษาละตินว่า “Aptus” แปลว่า โน้มเอียง, เหมาะสม 
 ราชบัณฑิตยสถาน  (2524: 33) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ทัศนคติ หมายถึง  แนวโน้มที่
บุคคลได้รับหรือเรียนรู้มา  และเป็นแบบอย่างในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุนหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อ
บางสิ่งบางอย่าง  หรือต่อบุคคลบางคน  ทัศนคตินี้เห็นได้จากพฤติกรรมซึ่งอาจเป็นแบบเข้าสู่  
(Approach) หรือถอนตัวออก (Withdrawal) ก็ได้ 
 เครช และครัทช์ฟิลด์  (Kretch & Crutchfield, อ้างถึงใน  งามตา วนินทานนท์ , 2537) 
กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ผลรวมที่ก่อให้เกิดพลังจูงใจ  อารมณ์ การรับรู้ และกระบวนการรู้คิดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์รอบตัวบุคคล 

 ฟิชเบน (Fishbein, อ้างถึงใน งามตา วนินทานนท์, 2537) ได้ให้ความหมายของ 
ทัศนคติในแง่ขององค์ประกอบด้านความรู้สึก  คือ เป็นลักษณะทางอารมณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้  ซึ่ง
ก าหนดการตอบสนองอย่างคงเส้นคงวาต่อวัตถุในทิศทางที่พอใจหรือไม่พอใจ 
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 งามตา วนินทานนท์ (2537: 200) ได้สรุปความหมายของทัศนคติ ไว้ว่า ทัศนคติ คือ จิต 
ลักษณ์ประเภทหน่ึงของบุคคล  เกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่ งหนึ่งสิ่งใดในท านอง
ประโยชน์หรือโทษ  ท า ให้มีความรู้สึกโน้มเอียงไปทางชอบ  พอใจมากน้อยต่อสิ่งนั้นๆ  หรือกล่าว
ได้ว่า ทัศนคติเป็นความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆโดยมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ  รวมทั้ง
ความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่าง  จากนิยามของทัศนคติดังกล่าวข้ างต้น สามารถสรุป
ความหมายของทัศนคติได้ดังนี้ 
 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้คิดเชิงประเมินค่า  ความรู้สึกและความพร้อมกระท าของบุคคล
เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งนั้นน่ันเอง 
   
องค์ประกอบของทัศนคติ 

 จากความหมายของ ทัศนคติ ดังกล่าว ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 
1970 อ้างถึงใน พรทิพย์ บุญนิพัทธ์ , 2531: 49) สามารถแยกองค์ประกอบของ ทัศนคติ ได้  3 
ประการคือ 

1. องค์ประกอบทางการรู้คิด (Cognitive Component) ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งนั้น  จะต้องประกอบด้วยความรู้หรือความเชื่อที่บุคคลมีเกี่ยวกับเ ป้าหมายของทัศนคติ  
(Attitude object) ที่อาจเป็นวัตถุ  บุคคล หรือเหตุการณ์เป็นอันดับแรก  และเป็นความรู้ที่มีทิศทาง
ประกอบด้วย คือ ทางที่ว่า สิ่งนั้นดีเลว มีคุณหรือมีโทษ มากน้อยเพียงใด เป็นความรู้หรือความเชื่อที่
ใช้ประเมินค่าสิ่งนั้นได้ 
 2. องค์ประกอบทางความรู้สึ ก (Affective Component) ทัศนคติมีลักษณะที่ส าคัญ คือ 
อารมณ์ของบุคคลเกี่ยวกับวัตถุทางทัศนคตินั้น  โดยเป็นความรู้สึกที่มีทิศทาง  ซึ่งหมายถึงความชอบ
ความไม่ชอบสิ่งหนึ่ง หรือความพอใจไม่พอใจสิ่งหนึ่ง 
 3. องค์ประกอบทางการพร้อมกระท า  (Action Tendency Component) เมื่อบุคคลมี
ความรู้เชิงประเมินค่า และมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นแล้ว สิ่งที่สอดคล้องกันติดตามมาก็คือ  
ความพร้อมที่จะกระท า การให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งนั้นด้วย 
 จะเห็นได้ว่า การที่บุคคลมี ทัศนคติ ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างกัน ก็เนื่องมาจาก  บุคคลมีความ
เข้าใจ มีความรู้สึก หรือมี แนวความคิด แตกต่างกันนั้นเองดังนั้น  ส่วนประกอบทาง ด้านความคิด 
หรือ ความรู้ ความเข้าใจ จึงนับได้ว่าเป็นส่วนประกอบ  ขั้นพื้นฐาน ของ ทัศนคติ และส่วนประกอบ
นี้ จะเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ กับ  ความรู้สึกของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกัน ทั้ งในทางบวก 
และทางลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ และ การเรียนรู้ ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่าง
องค์ประกอบของทัศนคติ ทั้ง 3 เพื่อมาใช้อธิบายถึงทัศนคติของคนไทยที่เข้าใช้บริการเว็บบอร์ดใน
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การดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยความเข้าใจของผู้วิจัยเ อง ดังนี้ ในส่วนของ
องค์ประกอบทางการรู้คิด  (Cognitive Component) คือ ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่มีการรู้คิดเกี่ยวกับ
การดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่มีประโยชน์เนื่องจากไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ มีการกระท ากันอย่างแพร่หลาย จนถูกมองเป็นเร่ื องปกติ องค์ประกอบต่อมาคือ
องค์ประกอบทางความรู้สึก  (Affective Component) ในด้านนี้จะเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์ คือ ส่วน
ใหญ่ผู้ที่เข้าใช้บริการดาวน์โหลดภาพยนตร์ จะมองการกระท าดังกล่าวเป็นเร่ืองชอบธรรม และพึง
พอใจ ส่วนองค์ประกอบสุดท้าย คือ องค์ประกอบทางการพร้อมกระ ท า  (Action Tendency 
Component) เมื่อองค์ประกอบทั้งสองส่วน ทั้งความรู้คิดและความรู้สึก ถูกตัดสินใจในทางบวกแล้ว 
จึงเกิดองค์ประกอบที่สามขึ้น คือ เกิดความพร้อมที่จะกระท าการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด ขึ้นน่ันเอง 
 
ลักษณะของทัศนคติ 

 งามตา วนินทานนท์ (2537: 200) กล่าวว่า องค์ประกอบทั้งสามของทัศนคติ มี 
ลักษณะร่วมกัน 2 ประการคือ การมีทิศทางและปริมาณขององค์ประกอบนั้นๆ 
 (1) ทิศทาง (Direction) ทัศนคติมี 2 ขั้ว หรือ 2 ทิศทาง หมายถึง การประเมินค่าการรู้คิด 
การรู้สึกและการพร้อมกระท า  ไปในทางที่เป็นบวกหรือลบ  ซึ่งหมายถึงดีหรือเลว  ชอบ พอใจ ไม่
ชอบ หรือไม่พอใจ  การพร้อมที่จะให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ  หรือการพร้อมที่จะท า  ลายหรือ
ขัดขวาง 

 (2) ปริมาณ (Magnitude) หมายถึง ความเข้มข้นหรือปริมาณความรุนแรงของทัศนคติที่ 
มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในทางบวกหรือลบ  นั่นคือ บุคคลอาจมีทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างรุนแรง
มาก แต่มีทัศนคติต่ออีกสิ่งหนึ่งเพียงบางเบา  ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับความส าคัญของสิ่งนั้น  หรือขึ้นอยู่
กับความเกี่ยวพันของบุคคลต่อสิ่งนั้น  เช่น  พุทธศาสนามีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนิกชนมาก คนเหล่านี้จึงมีทัศนคติที่ดีต่อพุทธศาสนาอย่างเข้มข้นหรือรุนแรง เป็นต้น 
  
 ฑิตยา สุวรรณะชฎ (2520: 602) ให้ความเห็นว่า ทัศนคติมีลักษณะส าคัญ 4 ประการคือ 

1. ทัศนคติเป็นสภาวะก่อนที่พฤติกรรมโต้ตอบ (Predisposition to Response) ต่อ 
เหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ หรือจะเรียกว่าเป็นสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริง 

2. ทัศนคต ิจะมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา (Persistent Over Time) แต่มิได้ 
หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

3. ทัศนคต ิเป็นตัวแปรแฝงที่น า ไปสู่ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับความรู้สึก 

DPU



19 
 

นึกคิดไม่ว่าจะเป็นในรูปของการแสดงออกโดยวาจา  หรือการแสดงความรู้สึก  ตลอดจนการที่
จะต้องเผชิญหรือหลีกเลี่ยงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

4. ทัศนคต ิมีคุณสมบัติของแรงจูงใจในอันที่จะท า ให้บุคคลประเมิน และเลือกสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งซึ่งหมายความต่อไปถึงการก าหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย 
 
การเกิดและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

 ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยมีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง 
ทัศนคติดังต่อไปนี้ 

 1) วัฒนธรรม (Culture) 
 2) ครอบครัว (Family) ครอบครัวเป็นสถาบันแรกในการอบรมเลี้ยงดู จึงมีอิทธิพลมาก 

ที่สุดในการสร้างทัศนคติ 
 3) กลุ่มเพื่อน (Social group) 
 4) บุคลิกภาพ (Personality) บุคคลที่มีบุคลิกภาพต่างกัน จะมีทัศนคติไม่เหมือนกัน 
 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2530) กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติ มีดังนี้ 
 1) กระบวนการเรียนรู้  (Socialization) จากโรงเรียน  บ้าน วัด สถาบัน หรือแหล่งชุมชน
อันเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ 
 2) การเลียนแบบ จากบุคคลที่มีอิทธิพลต่อตัวเราโดยตรง ที่เรียกว่าตัวแบบ 
 3) อิทธิพลของกลุ่มที่เราเข้าร่วมอยู่  อาจเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ตาม  ที่มีความเห็น
ของสมาชิกข้างมากสามารถจูงใจเราให้เปลี่ยนทัศนคติตามไปด้วย 
 4) การสรุปตีความจากลักษณ ะบุคคลที่ปรากฏให้เห็น  (Stereotype) เป็นปัจจัยให้ชอบ
หรือไม่ชอบสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เห็นอาจารย์ที่มีลักษณะแตกต่างจากอาจารย์ที่เราชอบ  มาสอนวิชา
ให้เรา ความรู้สึกไม่ชอบอาจารย์ท า ให้มีทัศนคติไม่ดีต่อวิชานั้นในภายหลังได้ 
 5) ความบกพร่องในบุคลิกภาพและการปรับตั ว ท า ให้บุคคลนั้นๆ  ถือว่าเป็นปมด้อย
ของตนเองเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องการเกิดทัศนคติ  เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และ
ประสบการณ์  ตามวัฒนธรรมและกลุ่มที่บุคคลนั้นๆเกี่ยวข้องอยู่  เมื่อมองการเกิดให้สัมพันธ์กับ
องค์ประกอบของทัศนคติ จะช่วยให้มองเห็นความชัด เจนยิ่งขึ้น  (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2526: 89-91) 
คือ 

1) การเกิดทัศนคติทางการรู้คิด (Cognitive Component) เกิดจากการแบ่งกลุ่มของสิ่งที่ 
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ผ่านเข้ามาจากภายนอก  เพื่อให้เกิดความง่ายในการให้ความหมายหรือความคิดเกี่ยวกับเร่ืองนั้น  
โดยรวมสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน (Categorization) เช่น เชื่อว่าชาวเม็กซิกันสกปรกหรือขี้เกียจ  จึงมี
อิทธิพลให้ชาวผิวขาวไม่จ้างพวกเม็กซิกันเข้าท า งาน 

2) การเกิดทัศนคติทางความรู้สึก (Affective Component) เกิดจากความรู้สึกหรือ 
อารมณ์ที่เป็นไปในด้านบวกหรือลบ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มาเร้า 

3) การเกิดทัศนคติทางการพร้อมกระท า (Action tendency component) บรรทัดฐานทาง 
สังคม (Social norm) จะมีอิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติด้านนี้มาก  บรรทัดฐานทางสังคมเป็นความคิด
ที่กลุ่มชนเชื่อว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้อง  จึงเป็นสิ่งที่ควบคุมการประพฤติปฏิบัติหรือการ
แสดงออกของแต่ละบุคคล 

  
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทองจลุ ขันขาว (2528: 20) กล่าวไว้ว่า การที่จะเปลี่ยน  

แปลงทัศนคติของบุคคลหนึ่งๆนั้น  มี 4 วิธีด้วยกัน  คือ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและค่านิยม  การ
สร้างความหวังใหม่ การใช้อิทธิพลกลุ่ม และการใช้องค์ประกอบแทรกซ้อน 

1) การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและค่านิยม ท า ได้โดยการใช้ข้อมูลอย่างใหม่ จะท า ให้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของทัศนคติทางด้านความรู้คิด  ซึ่งจะมีผลถึงอารมณ์และการ
ปฏิบัติของบุคคลด้วย 

2) การสร้างความหวังใหม่ วิธีการน้ีเป็นการชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
หลังจากการท า ตามวิธีการใหม่ 

3) การใช้อิทธิพลกลุ่ม คนเราต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและต้องการการ 
ยอมรับของกลุ่มนั้นด้วย ดังนั้น อิทธิพลของกลุ่มจึงมีผลเป็นอย่างมากต่อทัศนคติของบุคคล 

4) การใช้องค์ประกอบแทรกซ้อน องค์ประกอบแทรกซ้อนในที่นี้หมายถึง ลักษณะ 
นิสัยของแต่ละคน มาตรฐานของสังคม และผลต่อเน่ืองซึ่งเกิดมาจากการท า ตามกิจกรรมนั้นๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ กับ พฤติกรรม (Attitude and Behavior) 
 ทัศนคติ กับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ มีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ทัศนคติ มีผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกร รมของบุคคลก็มีผลต่อ ทัศนคติ ของ
บุคคลด้วย อย่างไรก็ตาม ทัศนคติ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรม ทั้งนี้เพราะ เท
รียนดิส (Triandis, 1971) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลมาจาก ทัศนคติ บรรทัดฐานของ
สังคม นิสัย และผลที่คาดการเปลี่ยนแปล งทัศนคติโดย การสื่ อสาร (Attitude Change: 
Communication)                                                                                     
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 5) กล่าวว่า ทัศนคติ ของบุคคลสามารถถูกท าให้
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เปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี อาจโดยการได้รับข้อมูล ข่าวสารจากผู้อ่ืน หรื อจากสื่อต่าง ๆ ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของ ทัศนคติ ในส่วนของ การรับรู้ เชิง
แนวคิด (Cognitive Component) และเมื่อองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบ 
ส่วนอ่ืน จะมีแนวโน้ม ที่จะ เปลี่ยนแปลงด้วย กล่าวคือ เมื่อองค์ ประกอบของ ทัศนคติ ในส่วนของ
การรับรู้ เชิงแนวคิดเปลี่ยนแปลง จะท าให้องค์ประกอบ ในส่วนของอารมณ์ (Affective 
Component) และองค์ประกอบในส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) เปลี่ยนแปลงด้วย 

การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดย การสื่อสาร พิจารณาจากแบบจ าลอง การสื่อสาร ของ  
ลาสเวล (Lasswell, 1948) ซึ่งได้วิเคราะห์ กระบวนการสื่อสาร ในรูปของ ใคร พูดอะไร กับใคร 
อย่างไร และได้ผลอย่างไร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตาม กล่าวคือ ใคร (ผู้ส่ง
สาร) พูดอะไร (สาร) กับใคร (ผู้รับสาร) อย่างไร (สื่อ) ก็คือตัวแปรต้น ส่วนได้ผลอย่า งไร (ผลของ
การสื่อสาร) ก็คือ ตัวแปรตามตัวแปรต้นทั้ง 4 ประการ ซึ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ มีลักษณะ
ดังนี ้

ผู้ส่งสาร (Source) ผลของสารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ของบุคคลขึ้นอยู่กับ ผู้ส่ง
สาร ลักษณะของผู้ส่งสารบางอย่าง จะสามารถ มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนมากก ว่าลักษณะอื่น ๆ เช่น 
ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการคือ ความเชี่ยวชาญ (Expertness) และ
ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือสูง จะสามารถชักจูงใจได้ดีกว่า ผู้
ส่งสารที่มี ความน่าเชื่อถือต่ า นอกจากนี้บุคลิกภาพ(Personality) ของผู้ส่งสารก็มีความส าคัญต่อการ
ยอมรับสาร (Message) ลักษณะของสารจะมีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับของบุคคล ถ้าเตรียม
เน้ือหาสารมาเป็นอย่างดีผู้รับสารก็อยากฟัง ดังนั้นการเรียงล าดับของเนื้อหาความชัดเจนของเน้ือหา
สาร ความกระชับ เป็นต้น จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญ ต่อการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ 

 
สื่อ (Channel) หรือช่องทางการสื่อสาร เป็นเร่ืองของประเภทและชนิดของสื่อที่ใช้ 

  ผู้รับสาร (Receiver) องค์ประกอบของผู้รับสารที่จะท าให้เกิดการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ สติปัญญา ทัศนคติ ความเชื่อ ความเชื่อมั่นในตนเอง การมีส่วนร่วม การผูกมัด เป็นต้น  
 แมคไกวร์ ( McGuire อ้างใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , 2537) กล่าวว่า ตัวแปรทั้ง 4 
ประการข้างตน้นี้ ก่อให้เกิดตัวแปรตาม คือผลของการสื่อสารเป็นไปตามล าดับขั้น 5 ขั้นหลัก คือ 

1. ความตั้งใจ/ความสนใจ (Attention) 
2. ความเข้าใจ (Comprehension) 
3. การยอมรับต่อสาร (Yielding) 
4. การเก็บจ าสารไว้ (Retention) 
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5. การกระท า (Action)  
โดยผู้รับสารต้องผ่านไปที่ละขั้น เพื่อที่ การสื่อสาร จะสามารถเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ได้ครบถ้วน
ตาม กระบวนการ ซึ่งในสภาพการณ์ปกติ ขั้นตอนแรก ๆ จะต้องเกิดขึ้นก่อน เพื่อที่ขั้นตอนต่อ ๆ ไป
จะเกิดขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดยใช้อิทธิพลทางสังคม (Attitude Change: Social 
Influence) อิทธิพลทางสังคม มีผลอย่างมาก ต่อ การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ และการตัดสินใจ เพราะ
ในขณะตัดสินใจ ย่อมมี กลุ่มบุคคล ที่มีความส าคัญ ต่อผู้ป่วยเข้ามาเกี่ย วข้อง ได้แก่บุคคลใน
ครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง เป็นต้น 
  ส าหรับการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้น า แนวความคิดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรรม มาใช้  
เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่เข้าใช้เว็บบอร์ดเพื่อดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และดู 
ว่าทัศนคติของผู้ใช้เว็บบอร์ด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหรือไม่อย่างไร โดยทัศนคติต่อเร่ือง 
ดังกล่าว เป็นตัวแปรหนึ่งที่ผู้วิจัยคาดว่า จะมีความสัมพันธ์และมีผลต่อการศึกษา เพื่อช่วยเปลี่ยน 
ทัศนคติของประชาชนไทยในการหันมาบริโภคภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ได้ 
 
2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับจริยธรรม 
 จริยธรรม หรือ จริยศาสตร์ เป็นหนึ่งในวิชาหลักของ วิชา ปรัชญา  ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ความดีงามทางสังคมมนุษย์ จ าแนกแยกแยะว่าสิ่งไหน ถูกและสิ่งไหนผิด หากจะอธิบายอย่างง่ายๆ 
แล้ว จริยธรรม หมายถึง การแยกสิ่งถูกจากผิด ดีจากเลว 
 ความหมายตามพจนานุกรมในภาษาไทย จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ 
ศีลธรรมอันดี ตามธรรมเนียมยุโรป อาจเรียก จริยธรรมว่า Moral philosophy (หลักจริยธรรม ) 
จริยธรรม น . ธรรมที่เป็นข้อ ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 29) 
 “จริยธรรม” มาจากค า 2 ค าคือ จริย + ธรรม ซึ่งแปลตามศัพท์ คือ จริยะ แปลว่า ความ
ประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ค าว่า ธรรม แปลว่า คุณความดี ค าสั่งสอนในศาสนา หลักปฏิบัติ
ในทางศาสนา ความจริง คว ามยุติธรรม ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ เมื่อเอาค า จริยะ มาต่อกับค าว่า 
ธรรม เป็นจริยธรรม แปลเอาความหมายว่า กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือหลักความจริงที่เป็น
แนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติ (ไสว มาลาทอง, 2542: 6)    
 ค าว่า ธรรม พระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ กล่าว
ว่า คือ 1. ธรรมชาติ 2. กฎของธรรมชาติ 3. หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ 4. การได้รับผลตามกฎของ
ธรรมชาติ 
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 ค าว่า ธรรม พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต ) กล่าวไว้ว่า คือ “สภาพที่ทรงไว้ ธรรมดา  
ธรรมชาติ สภาวะธรรม  สัจธรรม ความจริง  เหตุ ต้นเหตุ สิ่ง ปรากฏการณ์ ฯลฯ (พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์  พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต ) เพิ่มศัพท์และปรับปรุง พ .ศ. 2427 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน้า 105) ที่น าเอาความหมายของค าว่า ธรรม ที่ท่านผู้รู้กล่าวไว้มา
เสนอมากพอสมควรนี้ก็เพื่อความเข้าใจค าว่า ธรรม ให้มากขึ้น เพราะเป็นค า ที่ส าคัญที่สุดและคน
ทั่วไปมักจะเข้าใจเพียงมัวๆเท่านั้น ธรรม หรือ สัจธรรม เป็นแม่บท เป็นฐานของทุกอย่าง ต่อจาก 
สัจธรรม ก็คือสิ่งที่เรียกว่า จริยธรรม อันได้แก่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความดีงาม ซึ่งเป็นความจริงที่
มนุษย์จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามความเป็นจริ งของธรรมชาติ ความจริงของมนุษย์ต้อง
สอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติ จึงจะเกิดผลส าเร็จได้ด้วยดี 
 จากนั้นจึงจะมาถึง วัฒนธรรม ซึ่งเป็นรูปแบบหรือเป็นวิธีปฏิบัติที่จะให้เกิดผลเป็นจริง
ตามที่มนุษย์ต้องการ 
 สัจธรรม คือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดา เป็นภาวะของธรรมชาติ 
 จริยธรรม คือข้อผูกพันที่โยงสัจธรรมนั้นเข้ากับชีวิตและสังคมมนุษย์ 
 วัฒนธรรม  คือรูปแบบการปฏิบัติตามจริยธรรมที่ปรากฏในวิถีชีวิตของสังคมมนุษย์ 
(วัฒนธรรมไทย สู่ยุคเป็นผู้น าและเป็นผู้ให้ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต ) ส านักงานวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โรงพิมพ์การศาสนา พ.ศ. 2538 หน้า 10)  
(http://th.wikipedia.org/wiki/, 2 มกราคม 2554) 

ความหมายของค าว่า  คุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึก  ตามพจนานุกรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ มีดังนี ้

คุณธรรม (VIRTUE) หมายถึง สภาพคุณงามความดี 
สภาพ หมายถึง ความเป็นเองตามธรรมชาติ ลักษณะในตัวเอง ภาวะ ธรรมชาติ 
จริยธรรม (ETHICS) หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
จิตส านึก (CONSCIOUS) หมายถึง ภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า

จากประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย 
โดยสรุปความหมายของค าว่า คุณธรรม คือความดีงามที่มีอยู่ในจิตใจ  หรือลักษณะของ

คุณงามความดีที่มีอยู่ประจ าตามธรรมชาติ  ซึ่งเป็นพื้นฐานให้ความประพฤติหรือการป ฏิบัติด าเนิน
ไปโดยชอบเป็นประโยชน์สุขแก่ตนและผู้อ่ืน  ส่วนค าว่า  จริยธรรม  ก็คือ แบบแผนของการกระท าที่
ถูกต้องหรือเป็นเคร่ืองน าทางไปสู่หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกหลักศีลธรรม  สิ่งที่พึงประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม  และหลักการประพฤติปฏิบัติที่ ดีงาม เหมาะสม  มี
คุณธรรม และถูกต้องตามศีลธรรม  ส าหรับค าว่า  จิตส านึก มีความหมายชัดเจนในตัวเองว่า  เป็น
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ความรู้ส านึกของภาวะแห่งจิตที่มีต่อความคิดหรือการกระท า  ซึ่งจิตส านึกอาจเกิดจากการปลูกฝัง
ของบุคคล  สภาพครอบครัว และสังคมหรือชุมชน  ตลอดจนสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น  
(http://www.library.coj.go.th/judge-report/data/3_4.pdf, 2  มีนาคม 2554) 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ปนัดดา ดัชชานนท์ (2546) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และ
ทัศนคติของปร ะชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ ” พบว่าในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.5 มีอายุระหว่าง 21-25 
ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 66.5 อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ51.8และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.3 
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธิ์มาจากสื่อมวลชนมากที่สุด โดย มีความรู้เกี่ยวกับซีดีเพลงละเมิด
ลิขสิทธิ์ อยู่ในระดับสูง ขณะที่มีทัศนคติต่อซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ในระดับที่เห็นด้วย
ค่อนข้างมากและมีทัศนคติในเชิงบวก นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งที่แตกต่างกันและไม่
แตกต่าง กัน โดยมีสื่อมวลชนเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนในเร่ืองของซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ได้
มากกว่าสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ  
 ผู้วิจัยเลือกวิทยานิพนธ์เร่ืองนี้เพื่อศึกษา เพราะในงานวิจัยของผู้วิจัยเองนั้นต้องการ
ศึกษาถึงทัศนคติเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับการวิ จัยนี้ ผู้วิจัยจึงใช้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็น
แนวทางในการศึกษาด้านทัศนคติต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 
  สุนิตา เข็มทอง (2549) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และ 
พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวรรณกรรม งานศิลปะ-การแสดงและ 
โสตทัศนบ์นอินเทอร์เน็ต พบว่า นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีความตระหนักรู้ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ผลงานวรรณกรรม งานศิลปะ-การแสดงและงานโสตทัศน์ในประเด็นด้านศีลธรรมมากที่สุด ส่วน 
ด้านทัศนคตินั้นมองว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่ผิดและเห็นด้วยต่อประเด็นของความยุติธรรมใน 
สังคมมากที่สุด โดยคิดว่าเจ้าของผลงานควรมีสิทธิ์อันชอบธรรมในผลงานของตนในการที่จะได้ 
ค่าตอบแทนและมีก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ในเร่ืองของการมองตนเองและผู้อื่น พบ 
ว่ามีทัศนคติกับความตระหนักรู้ในเชิงบวกต่อการมองตนเองสูงกว่าการมองคนอ่ืน ความต้องการ 
ความรู้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุด และสาเหตุที่นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ ่
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ตัดสินใจที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ก็เพราะความรู้สึกผิด นอกจากนี้ยังพบว่า นิสิตนักศึกษามีพฤติกรรม 
การดาวน์โหลดภาพ ภาพถ่ายบนอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน มีการ 
คัดลอกข้อความ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้ 
อ้างแหล่งที่มา และ ดาวน์โหลดเพลงบนอินเทอร์เน็ต เช่น เพลง MP3โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าของลิขสิทธิ์ 
  จากงานวิจัยชิ้นนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ 
โดยผ่านการดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ต เช่น เพลง(MP3) และงานรูปถ่ายต่างๆ อีกทั้ง ผู้วิจัยได้ 
น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติ ต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิด 
ลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด เนื่องจากงานวิจัยมีความสอดคล้องกันมาก เพราะศึกษาในเร่ือง พฤติกกรม  
และ ทัศนคติ ในเร่ืองการดาวน์โหลดสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกัน 
 

ณัฐพร ศรีสติ (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความรู ้ทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ทางวิชาการของ
นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

1. บริบททางการศึกษา ด้านชั้นปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้และพฤติกรรมที่ 
เกี่ยวข้องกับการขโมยคัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการในการใช้
งานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  

2. ความรู้และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขโมยคัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ 
ตนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการในการใช้งานบริบททั่วไป  มีความสัมพันธ์กับความรู้และพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการขโมยคัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการในการใช้
งานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

3. ปัจจัยทางจริยธรรมด้านจริยธรรมส่วนบุคคล จริยธรรมทางวิชาการ และจริยธรรม 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขโมยคัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ทางวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถติิ  

4. ความรู้และตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีความสัมพันธ์กับ  
ความรู้  ทัศนคติเกี่ยวข้องกับการขโมยคัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความชอบธรรมในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
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ในบริบทประเทศก าลังพัฒนามีความสัมพันธ์กับความรู้  ทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ขโมยคัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ คุณลักษณะพิเศษของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 จากงานวิจัยชิ้นนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึง ความรู้  ทัศนคติและพฤติกรรมการขโมย
คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   อีกทั้งผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางใน
การศึกษาถึง พฤติกรรมและทัศนคติ   ต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด 
เน่ืองจากงานวิจัยมีความสอดคล้องกันมาก เพราะศึกษาในเร่ือ ง พฤติกกรม และทัศนคติในเร่ืองการ
ดาวน์โหลดสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกัน 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ ของกลุ่ม ตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
สาระส าคัญถึงวิธีด าเนินการวิจัย อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและจะ
น าไปวิเคราะห์ ด้วยวิธีทางสถิติ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การก าหนดประชากรและการเลือก
กลุ่มตัวอย่า ง การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจั ย การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูล  
และส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจ าแนกลักษณะการวิจัย ดังนี้ 
 
3.1  การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล เพื่อศึกษาถึง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ ละเมิดลิขสิทธิ์ ของกลุ่ม ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 3.1.1    การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 15 ปขีึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ฐานตัวเลขประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครปี พ .ศ 2553 จ านวน 6,355,144 คน 
(กองคลังข้อมูลสถิติและสนเทศสถิติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2553) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนด กลุ่มตัวอย่างจากประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้

ก าหนดขอบเขตในการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamada ก าหนดความความ
เคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 หรือ 0.05 จึงได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 400 คน โดย
กลุ่มตัวอย่าง จะต้องเคยดาวน์โห ลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด และท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบโดยไม่ใช้
หลักความน่าจะเป็น (Nonprobability Random Sampling) โดยไม่มีกรอบการสุ่มตัวอย่าง จากการ
เลือกตามประชากรที่มีอยู่ (Reliance on Available Subject) โดยวิธีเลือกโดยบังเอิญ (Accidental 
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Sampling)  ด้วยการสอบถามกลุ่มประชากรเป้าหมายบริเวณ ชุมชน อาทิ  สีลม สาธร  สยาม อโศก 
รามค าแหง  ลาดพร้าว อนุสาวรีย์  และอารีย์      

3.1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
   ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended response question ) มี 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous question) จ านวน 1 
ข้อ ได้แก่  
   ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ  (Nominal scale) ได้แก่ เพศชาย 
หรือ เพศหญิง และแบบสอบถามที่ค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple choices question) 
จ านวน 4ข้อ (ข้อ 2-5) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
  ข้อที่ 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale)โดยการก าหนด
ช่วงอายุ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2542: 110) 

 
   ความกว้างอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด  
                           จ านวนชั้น 
 

  ข้อมูลรายงานผลส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร พ .ศ. 2544 ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ได้ใช้เกณฑ์การส ารวจผู้มีงานท าอายุตั้งแต่ 15 – 65 ปี ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้จึงได้ใช้ช่วงอายุ
ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการก าหนดช่วงอายุดังกล่าวเป็นเกณฑ์ โดยแบ่งช่วงอายุออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้ 

 
  ช่วงอายุ    =  65 – 1   
              5 
        =           10 
  

     แสดงการแบ่งช่วงอายุที่ใช้ในแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

 15 - 24 ป ี  
  25 - 34 ปี 
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  35 - 44 ปี  
  45 - 54 ปี 
  55 ปี ขึ้นไป 
 

 ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา  เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale ) 
ได้แก่  

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี  
 สูงกว่าปริญญาตรี 
 

  ข้อที่ 4 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ได้แก่  
 

 นักเรียน/นักศึกษา 
 เจ้าของกิจการ 
 รับราชการ  
 พนักงานบริษัทเอกชน 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

 
  ข้อที่ 5 รายได้ต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale)โดย
การก าหนดช่วงอายุ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2542: 110) 
  
   ความกว้างอันตรภาคชั้น      = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด 
              จ านวนชั้น 
  
   
 
 การก าหนดรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ า ซึ่งค านวณจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ า เป็นเงินวันละ 183 
บาท (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  http://www.mol.go.th.statisticol.htm, 2548) เท่ากับ 183 
x 30 วัน = 5,490 หรือประมาณ 5,500 บาท ผู้วิจัยจึงได้ใช้ช่วงรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,500 – 
55,500 บาท 

DPU



30 
 

 
   การวิจัยครั้งน้ีได้แบ่งช่วงรายได้ต่อเดือนออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้ 
   ช่วงรายได้ต่อเดือน  =  55,500 – 5,500 
                     5 
         =                  10,000  บาท 

    แสดงการแบ่งช่วงรายได้ต่อเดือนที่ใช้ในแบบสอบถาม ดังนี้ 
  5,500 – 15,499 บาท 
 15,500 – 25,499 บาท 
 25,500 – 35,499 บาท   
 35,500 – 45,499 บาท 
 45,500บาท ขึ้นไป 

 
ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลด 

ภาพยนตร์ เป็นข้อมูล ทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภา พยนตร์ละเมิด  ลิขสิทธิ์  
ได้แก่   

1. ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ 
2. ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ทาง อินเทอร์เน็ต เป็นประจ า 
3. ท่านดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต เป็นประจ า 
4. ท่านคิดว่า การดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต ท าให้ท่านประหยัดเงินได้ 
5. ท่านคิดว่า การดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต สะดวกและท าได้ง่าย 
6. ภาพยนตร์ที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตมีคุณภาพโดยรวมไม่แตกต่างจากซีดี หรือ 
ดีวีดีภาพยนตร์ ที่มีลิขสิทธิ์ 
7. ภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต  ที่สามารถโหลดได้ทันสมัยมากกว่า ซีดี /ดีวีดี หรือใน
โรงภาพยนตร์ 
8. ท่านสามารถเลือกโหลดภาพยนตร์ที่ชื่นชอบได้หลายๆ เร่ืองในช่วงเวลาเดียวกัน 
9. การดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านอินเตอร์เน็ตยังไม่มีกฎหมายควบคุม
ที่ชัดเจน 
10.  การดาวน์โหลดภาพยนตร์ท าให้ท่านเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนที่ชอบ

ท าการดาวน์โหลดเหมือนกัน  
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โดยใช้ค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ส่วนการวัดค่าตัวและจะใช้การแจกแจง
ความถี่หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ ละเมิด
ลิขสิทธิ์ ได้แก่  

1. ท่านใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดภาพยนตร์มากกว่าดูที่โรงภาพยนตร์ซื้อแผ่นซีดี /  
ดีวีดี 

2. ท่านใช้เวลากับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมากกว่าการใช้ในกิจกรรมอื่น (เช่น ดู
โทรทัศน์ ฟังเพลง ท่องเที่ยว) 

3. ท่านดาวน์โหลดภาพยนตร์ทุกคร้ังเมื่อมีภาพยนตร์ใหม่ๆเข้า 
4. ท่านสมัครสมาชิกเว็บดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นประจ า 
5. ท่านแสดงความคิดเห็น บนเว็บบอร์ด ที่ให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์เสมอเมื่อท าการ

โหลดเสร็จเป็นประจ า 
6. ท่านใช้เว็บบอร์ดในการ ติดต่อ หรือพูดคุยกับบุคคลอ่ืน  ในเร่ือง ภาพยนตร์ที่

ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นประจ า 
7. ท่านดาวน์โหลดภาพยนตร์มากกว่าอัพโหลด 
8. ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ใหม่ๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นประจ า 
9. ท่านชอบเข้าไปอ่านความคิดเห็นจากบอร์ดภาพยนตร์เป็นประจ า  
โดยใช้ค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ส่วนการวัดค่าตัวแปรจะใช้การแจกแจง

ความถี่หาค่าร้อยละ ค่าเ ฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนความถี่ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์
นั้นใช้ค าถามแบบเลือกตอบ  (Multiple Choice) ค าถามชนิดนี้เป็นค าถามให้เลือกตอบเพียงค าตอบ
เดียวที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 เหตุผลที่ท่านเลือกดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นใช้ค าถามแบบเลือ กตอบ  
(Multiple Choice) ค าถามชนิดนี้เป็นค าถามให้เลือก ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 

ส่วนที่2 (ข้อ 6-15) และ ส่วนท่ี3 (ข้อ 16-24) ก าหนดเกณฑ์ในการวัดดังนี้ 
 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เท่ากับ 5 คะแนน 
 เห็นด้วย    เท่ากับ 4 คะแนน 
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 ไม่แน่ใจ   เท่ากับ 3 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วย   เท่ากับ 2 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เท่ากับ 1 คะแนน 

     
เกณฑ์การแปรความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยใช้ค านวณ ดังนี้ 

  (5 – 1) = 0.8 
          5 

ในการแปลความหมาย ผู้ วิจัยน าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยแล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ 

 4.21 – 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3.41 – 4.20 หมายถึง  เห็นด้วย 
 2.61 – 3.40 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 1.81 – 2.60 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
 1.00 – 1.80 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
3.1.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 
 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ท าการทดสอบหาความเที่ยงตรง  (Validity) และความ

น่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) การใช้ภาษา เพื่อขอค าแนะน า และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทด สอบ (Pre – Test) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริงจ านวน 40 คน เพื่อน าผลไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - 
Coefficient) ของ Cronbach (กัลยา วานิชย์บัญชา . 2545: 449) ค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความ
คงที่ของแบบสอบถาม  โดยจะมีค่าระหว่าง  10   ค่าที่ใกล้เคียงกับ  1 มากแสดงว่ามีความ
เชื่อมั่นสูง และน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
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  3.1.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยท าการแจก และเก็บแบบสอบถามระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2553
โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม และขอรับคืน 
  
 3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาแล้ว ผู้ วิจยัได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดย
แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก จากนั้นจึงน ามาลงรหัส ตามที่ได้ก าหนดรหัสไว้ล่วงหน้า แล้ว
จึงน าไปบันทึกและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  (SPSS 
- Statistic Package for Social Sciences) และน าข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้มาน าเสนอผลการวิจัยด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) เพื่อ
อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูล ในแบบสอบถามส่วนที่ 
1 คือ ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน  (ข้อ 1 – 5) และส่วนที่ 3 พฤติกรรมของพฤติกรรมของกลุ่ม
คนท างานที่มีต่อการใช้เว็บบอร์ดในดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์  (ข้อ 16 – 
24)  

2. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อเพื่อใช้
อธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของกลุ่มคนท างานในกรุงเทพมหานคร (ข้อ 
6 – 15)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานดังนี้ 

3.1   สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 
  กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะ 
  ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ  
  3.2   สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง 
  เดียว (One-Way analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ 
  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1  
  ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
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  3.3  สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product  
  Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 
  ตัวที่เป็นอิสระกัน ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 
 

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) 
  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) เป็นการอ้างอิงโครงสร้างปานกลาง (Semi – 
Structural Interviews) เป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านกฎหมาย จิตส านึก และจริยธรรมของผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ผ่านเว็บ
บอร์ด  
 3.2.1 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) เป็นผู้ที่เคย
ดาวนโ์หลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด ทั้งหมด 5 คน ดังนี้ 

1. นายเบ๊นซ์ ไบเล่ (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
2. นายฟัก เทพสุด (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
3. นายจอม ออมมือ (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
4. นายแอ๊ค แมกไม้ (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
5. นายนนท์ ปากเกร็ด (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน   

   
 3.2.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์โดยอิงโครงสร้างปานกลาง 
(Semi – Structural Interviews) ซึ่งผู้สัมภาษณ์ได้เตรียมประเด็นหลักส าหรับค าถามไว้เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีประเด็นค าถามดังต่อไปนี้  
  1. พฤติกรรมและวัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บ
บอร์ด  
  2. ความรู้ด้านกฎหมายในเร่ืองของการละเมิดลิขสิทธิ์  
  3. ปัจจัยที่ท าให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  
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 3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขออนุญาตเพื่อท าการสัมภาษณ์ แบบ เจาะลึก
กับผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด โดยการบันทึกเทปการให้สัมภาษณ์ตลอด
การสนทนา  
 
 3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยท าการถอดเทปที่ใช้บันทึกข้อมูล แล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย จิตส านึก และจริยธรรมของผู้
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  
 
 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 

อายุ 

การศึกษา 

รายได้ 

 

ikp 

รายได้ 

ทัศนคติต่อการใช้ เว็บบอร์ดในการ

โหลดภาพยนตร ์

พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์

โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ ์
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเร่ือง “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรม การใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์
โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาถึง
ทัศนคติและพฤติกรรมในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดใน กลุ่มคนที่มีอายุ 
15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร  และส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านกฎหมาย จิตส านึก และจริยธรรมของผู้ดาวน์โหล ดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บ
บอร์ด ทั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัยในรูปแบบของ ตารางที่และการ
บรรยายประกอบ โดยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการดาวน์โหลดภาพยนตร์

ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  ซึ่งเป็นการท าวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่เคยดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  โดยการประมวลผลด้วย โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์  (SPSS - Statistic Package for Social Sciences) จากนั้นจึงท าการสรุป
ผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ 
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  น าเสนอผลในรูปแบบของ ตารางที่  และการบรรยาย
ประกอบ โดยเรียงล าดับผลการวิจัย ดังนี้  
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2  ทัศนคตขิองต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  
ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการดาวนโ์หลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) 
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 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 192 48.00 
หญิง 208 52.00 
รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่  4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นชายและหญิง  โดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย
จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48 และเพศหญิงจ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 
 
ตารางท่ี 4.2  จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15-24 ปี 123 30.80 
25-34 ปี 258 64.50 
35-44 ปี 11 2.80 
45-54 ปี 4 1.00 

55 ปีขึ้นไป 4 1.00 
รวม 400 100.00 

  
 จากตารางที่  4.2 พบว่า   อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง อายุ  25 – 34 ปี 
จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5  อายุ 15 - 24 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ  30.8 อายุ 35 – 
44 ปี จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 2.8 และ อายุ 45 – 54 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 1 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 1 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3  จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 20 5.00 

ปริญญาตรี 353 87.30 
สูงกว่าปริญญาตรี 27 6.80 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการ ศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 
353 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ีท่ี 4.4  จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 128 32.00 
เจ้าของกิจการ 4 1.00 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 5.00 
พนักงานบริษัทเอกชน 248 62.00 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 0 0 

รวม 400 100.00 
 
 จาก ตารางที่  4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบ อาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 และนักเรียน /นักศึกษา จ านวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32 เจ้าของกิจการจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1   รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 5  และไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีผู้เลือกตอบ คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ีท่ี 4.5  จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

5,500 - 15,499 บาท 256 64.00 
15,500 - 25,499 บาท 140 35.00 
25,500 - 35,499 บาท 2 0.50 
35,500 - 45,499 บาท 0 0 
45,500 บาท ขึ้นไป 2 0.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,500 – 
15,499 บาท จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ระหว่าง 15,500 – 25,499 บาท จ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ35 และช่วงรายได้ 25,500 – 35,499 และ 45,500 บาท มีจ านวนคน  2 คน เท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 และรายได้ต่อเดือนระหว่าง  35,500 - 45,499 บาท ไม่มีผู้เลือกตอบ คิดเป็นร้อยล ะ 0 
ตามล าดับ 
 
 ตอนท่ี 2 ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด 
 
ตารางท่ีท่ี 4.6  ทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ 
 

ทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ด ค่าเฉลี่ย S.D 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. มีความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ 4.18 0.70 เห็นด้วย 
2. การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ทาง อินเทอร์เน็ต  
เป็นประจ า 

3.77 0.67 เห็นด้วย 

3. ดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต  เป็นประจ า 3.52 1.16 เห็นด้วย 
4. การดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต ท าให้ประหยัด
เงินได ้

4.05 0.94 เห็นด้วย 

5. การดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต สะดวกและท าได้ 3.91 0.78 เห็นด้วย 
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ง่าย 
6. ภาพยนตร์ที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตมีคุณภาพโดยรวม
ไม่แตกต่างจากซีดี หรือ ดีวีดีภาพยนตร์ ที่มีลิขสิทธิ์ 

3.45 1.38 เห็นด้วย 

7. ภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต ที่สามารถโหลดได้ทันสมัย
มากกว่าซีดี/ดีวีดี  หรือในโรงภาพยนตร์ 

3.32 1.18 ไม่แน่ใจ 

8. สามารถเลือกโหลดภาพยนตร์ที่ชื่นชอบได้หลายๆ เร่ือง
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

3.66 0.97 เห็นด้วย 

9. การดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านอินเตอร์เน็ต
ยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจน 

3.64 0.85 เห็นด้วย 

10. การดาวน์โหลดภาพยนตร์ท าให้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืนที่ชอบท าการดาวน์โหลดเหมือนกัน 

3.53 0.88 เห็นด้วย 

รวม 3.70 0.63 เห็นด้วย 

 
จากตารางที่  4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และเมื่อพิจารณาในส่วนของแรงจูงใจที่ท าให้กลุ่มตัวอ ย่าง ดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ จากอินเทอร์เน็ต  เน่ืองจากท าให้ประหยัดเงินได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.05 
รองลงมาเห็นว่า การดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต  สะดวกและท าได้ง่าย  โดยค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ทาง 
อินเทอร์เน็ต  เป็นประจ า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.77 และกลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกโหลดภาพยนตร์ที่ชื่น
ชอบได้หลายๆ เร่ืองในช่วงเวลาเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างนั้นเห็นด้วยว่าการ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านอินเตอ ร์เน็ตยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64 และเห็นว่าการดาวน์โหลดภาพยนตร์ท าให้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนที่ชอบท า
การดาวน์โหลดเหมือนกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และมีพฤติกรรมในการ ดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก 
อินเทอร์เน็ต เป็นประจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมองว่า ภาพยนตร์ที่ดาวน์โหลดจาก
อินเตอร์เน็ตมีคุณภาพโดยรวมไม่แตกต่างจากซีดี หรือ  ดีวีดีภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.45 แต่กลุ่มเป้าหมายยังไม่แน่ใจว่าภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ตที่สามารถโหลดได้ทันสมัยมากกว่า
ซีด/ีดีวีดี หรือในโรงภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ตามล าดับ 
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 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด 
 
 ตารางท่ีท่ี 4.7 พฤติกรรมของกลุ่มคนท างานที่มีต่อการใช้เว็บบอร์ดในดาวน์โหลดภาพยนตร์  
 

พฤติกรรมของกลุ่มคนท างานที่มีต่อการใช้เว็บบอร์ดในดาวน์
โหลดภาพยนตร์ 

ค่าเฉลี่ย S.D 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดภาพยนตร์มากกว่าดูที่โรง
ภาพยนตร์ซื้อแผ่นซีดี/ดีวีดี 

3.00 1.17 ไม่แน่ใจ 

2. ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมากกว่าการใช้ใน
กิจกรรมอื่น(เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ท่องเที่ยว) 

3.80 0.99 เห็นด้วย 

3. ดาวน์โหลดภาพยนตร์ทุกคร้ังเมื่อมีภาพยนตร์ใหม่ๆเข้า  2.91 1.26 ไม่แน่ใจ 
4. สมัครสมาชิกเว็บดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
เป็นประจ า 

2.34 1.05 ไม่เห็นด้วย 

5. แสดงความคิดเห็นบอร์ด ที่ให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์เสมอ
เมื่อท าการโหลดเสร็จเป็นประจ า 

2.42 0.96 ไม่แน่ใจ 

6. ใช้เว็บบอร์ดในการติดต่อ หรือพูดคุยกับบุคคลอ่ืน  ในเร่ือง
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นประจ า 

2.29 0.83 ไม่เห็นด้วย 

7. ดาวน์โหลดภาพยนตร์มากกว่าอัพโหลด 3.07 1.13 ไม่แน่ใจ 
8. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ใหม่ๆ ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นประจ า 

3.71 0.83 เห็นด้วย 

9. ชอบเข้าไปอ่านความคิดเห็นจากบอร์ดภาพยนตร์เป็น
ประจ า 

3.32 1.09 ไม่แน่ใจ 

รวม 2.98 0.65 ไม่แน่ใจ 

 
จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็น พฤติกรรมของกลุ่มคนท างานที่มีต่อการใช้เว็บบอร์ดใน

ดาวน์โหลดภาพยนตร์ เรียงตามล าดับความคิดเห็นระดับเหน็ด้วยอย่างยิ่งไปจนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้เวลากับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมากกว่าการใช้ในกิจกรรมอื่น (เช่น 
ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ท่องเที่ยว ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่ากลุ่ม
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ตัวอย่างติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภ าพยนตร์ใหม่ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นประจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.71 รองลงมา ชอบเข้าไปอ่านความคิดเห็นจากบอร์ดภาพยนตร์เป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และ
กลุ่มเป้าหมายยังมีการ ดาวน์โหลดภาพยนตร์มากกว่าอัพโหลด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 นอกจากนั้น
กลุ่มตัวอย่าง ใช้คอมพิวเต อร์ดาวน์โหลดภาพยนตร์มากกว่าดูที่โรงภาพยนตร์ซื้อแผ่นซีดี /ดีวีดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 โดยมีพฤติกรรมในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ทุกคร้ังเมื่อมีภาพยนตร์ใหม่ๆ เข้า 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างได้ แสดงความคิดเห็น ผ่านบอร์ด ที่ให้ดาวน์โหลด
ภาพยนตร์เสมอเมื่อท าการโหลดเสร็จเป็นประจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 และสมัครเป็นสมาชิกเว็บ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 และใช้เว็บบอร์ด เป็นช่องทางใน
การติดต่อ หรือพูดคุยกับบุคคลอ่ืน  ในเร่ืองภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นประจ า มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 
2.29 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ีท่ี 4.8ความถี่ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 

ความถี่ในการดาวน์โหลด ความถี่ ร้อยละ 
ทุกวัน 44 11.0 

2-3 คร้ังต่อ สัปดาห์ 64 16.0 

สัปดาห์ละคร้ัง 26 6.5 

2-3 คร้ังต่อเดือน 110 27.5 

เดือนละคร้ัง 156 39.0 

    
จากตารางที่ 4.8  แสดงความถี่ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ พบว่า ร้อย

ละ 39 มีความถี่ในการดาวน์โหลดเดือนละคร้ัง ร้อยละ 27.5 มีความถี่ในการดาวน์โหลด 2-3 คร้ังต่อ
เดือน ร้อยละ 16 มีความถี่ในการดาวน์โหลด 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 11 มีความถี่ในการดาวน์
โหลดทุกวัน และร้อยละ 6.5 มีความถี่ในการดาวน์โหลดสัปดาห์ละคร้ัง ตามล าดับ 
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ตารางท่ีท่ี 4.9เหตุผลที่เลือกดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 

เหตุผลท่ีเลือกดาวน์โหลด ความถี่ ร้อยละ 
มีความสะดวก 232 24.7 
สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 276 29.4 
คุณภาพจากการโหลดใกล้เคียงกับ ซีด ีหรือ ดีวีดี 154 16.4 
สามารถเลือกเองได้ตามความต้องการ 278 29.6 

    
จากตารางที่ 4.9 แสดงเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ 

พบว่า ร้อยละ 29.6 มีเหตุผลที่เลือกดาวน์โหลดเพราะสามารถเลือกเองได้ตามความต้องการ ร้อยละ 
29.4 มีเหตุผลที่ เลือกดาวน์โหลดเพราะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย  ร้อยละ 24.7 มีเหตุผลที่เลือก
ดาวน์โหลดเพราะมีสะดวก และร้อยละ 16.4 มีเหตุผลที่เลือกดาวน์โหลดเพราะคุณภาพจากการ
โหลดใกล้เคียงกับ ซีดี หรือ ดีวีดี ตามล าดับ 
 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) 
 
 การทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานท่ี  1 กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อการดาวน์
โหลดภาพยนตร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดแตกต่างกัน  พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อา ชีพ 
รายได้ ไม่มีผลต่อทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด ที่ระดับ 
0.05 ในส่วนน้ีสามารถแบ่งสมมติฐานย่อยตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดังนี้ 
 

สมมติฐานข้อ 1.1 กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนคติ
ต่อการดาวน์โหลดภาพยนต ร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 

H0:   กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการดาวน์
โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดไม่แตกต่างกัน 
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H1:    กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการดาวน์
โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดแตกต่างกัน 

 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่างประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-
test) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 

  
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นในขั้นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ความแปรปรวนของกลุ่มเพศทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่า
ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ค่า 
Equal Variances Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดของกลุ่มเพศทั้ง 2 กลุ่ม แต่หากผลการทดสอบพบว่าค่า
ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances 
not Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดของกลุ่มเพศทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มเพศทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s test  
 
ตารางท่ี ท่ี 4.10 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ท่ี
ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดกับเพศ 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig.(2-tailed) 
ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทาง
เว็บบอร์ด 

0.006 0.939 

 
จากตารางที่  4.10 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด

ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด มีค่า Sig. เท่ากับ .939 ซึ่งมีค่ ามากกว่า 0.05 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal 
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Variances Assumed ดังนั้นผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดของเพศทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มากกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึ่งจะแสดงผลในตารางที่ต่อไป  
 
ตารางท่ี 4.11 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยน ตร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด จ าแนกตามเพศ 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
t- test for Equality of Means 

เพศ  S.D. t df Sig. 
(2-tailed) 

ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน
ทางเว็บบอร์ด 

ชาย 3.75 0.62 1.545 397 0.123 
หญิง 3.65 0.63    

 
จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของเพศกับทัศนคติต่อการ

ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด โดยใช้สถิติทดสอบค่าที Independent t-test 
ในการทดสอบ พบว่า ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด 
โดยรวม มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .123 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันมีทัศนคติ
ต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดไม่แตกต่างกัน 

  
  สมมติฐานข้อ 1.2 กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนคติ
ต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 

H0:   พนักงานที่มีอายุแตกต่า งกัน มี ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด ไม่แตกต่างกัน 

H1:    พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มี ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด แตกต่างกัน 
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ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มอายุโดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอายุมีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ F-test ใน
การทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บ
บอร์ดของกลุ่มอายุ แต่หากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มอายุมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างน้อย 
2 กลุ่ม (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิตติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง
ของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดของกลุ่มอายุ ซึ่ง จะ
แสดงผลในตารางที่ต่อไป 
 
ตารางท่ี  4.12  การทดสอบความค่าความแปรปรวนของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ท่ี
ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดกับอายุ 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 
Sig. 

(2-tailed) 
ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทาง
เว็บบอร์ด 

0.554 3 396 0.646 

 
จากตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มอายุกับ

ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด พบว่า ทัศนคติต่อการ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด มีค่า Sig. เท่ากับ .646 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มอายุทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังน้ันผู้วิจัยจึงท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ก็ต่อเมื่อ
ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้าง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.13  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ท่ีละเมิด

ลิขสิทธิ์ 
ผ่านทางเว็บบอร์ด จ าแนกตามอายุ 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio 
Sig. 

(2-tailed) 
ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านทางเว็บบอร์ด 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.614 0.205 0.514 0.673 
ภายในกลุ่ม 396 157.616 0.398     

รวม 399 158.229    
 

จากตารางที่  4.13 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่า นทางเว็บบอร์ด จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ในการทดสอบ
พบว่า ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด มีค่า sig. เท่ากับ 
.673 ซึ่งมากกว่า 0 .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติ ฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการดาวน์
โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด ไม่แตกต่างกัน 

 
สมมติฐานข้อ 1.3 กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง

กัน มีทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดแตกต่างกัน สามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 

H0:   กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติ
ต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดไม่แตกต่างกัน 

H1:    กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติ
ต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดแตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่ มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-
test) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05  
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ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นในขั้นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษาทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการ
ทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดของกลุ่มระดับการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม แต่หาก
ผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะ
ใช้ค่า Equal Variances not Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการด าวน์
โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดของกลุ่มระดับการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งผลการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ 
Levene’s test  
 
ตารางท่ี 4.14  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพ ยนตร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดกับระดับการศึกษา 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig.(2-tailed) 
ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน
ทางเว็บบอร์ด 

0.128 0.721 

 
จากตารางที่  4.14 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด

ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด มีค่า Sig. เท่ากับ .721 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนของระดับการศึกษาทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal Variances 
Assumed ดังนั้นผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่ างของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดของระดับการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มากกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึ่งจะผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดในตารางทีต่่อไป 
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ตารางท่ี 4.15 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
t- test for Equality of Means 

ระดับ
การศึกษา 

 S.D. t df Sig. 
(2-tailed) 

ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านทางเว็บบอร์ด 

ปริญญาตรี 3.70 0.63 -0.537 398 0.592 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
3.76 0.69    

 
จากตารางที่  4.15 ผลการวิ เคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการศึกษากับ

ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด โดยใช้สถิติทดสอบค่าที 
Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน
ทางเว็บบอร์ด โดยรวม มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .592 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดไม่
แตกต่างกัน  

 
สมมติฐา นข้อ 1.4 กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี

ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดแตกต่างกัน สามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 

H0:   กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการ
ดาวนโ์หลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดไม่แตกต่างกัน 

H1:  กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดแตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างข องค่าเฉลี่ย
ระหว่างประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-
test) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05  
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ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นในขั้นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มอาชีพทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า
ค่าความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ค่า 
Equal Variances Assumed ส าหรับผลการทดส อบความแตกต่างของทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดของกลุ่มอาชีพทั้ง 2 กลุ่ม แต่หากผลการทดสอบพบว่า
ค่าความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่า Equal 
Variances not Assumed ส าหรับผลการทดสอบความ แตกต่างของทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดของกลุ่มอาชีพทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งผลการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มอาชีพทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s test 

  
ตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของทัศนคติต่อการดาวน์ โหลดภาพยนตร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดกับอาชีพ 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig.(2-tailed) 
ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน
ทางเว็บบอร์ด 

0.001 0.970 

 
จากตารางที่  4.16 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด

ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด มีค่า Sig. เท่ากับ .970 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนของอาชีพทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal Variances Assumed 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างของทัศ นคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน
ทางเว็บบอร์ดของอาชีพทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบจะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มากกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ
ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดจะแสดงในตารางทีต่่อไป 
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ตารางท่ี 4.17 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด จ าแนกตามอาชีพ 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
t- test for Equality of Means 

อาชีพ  S.D. t df Sig. 
(2-tailed) 

ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านทางเว็บบอร์ด 

นักเรียน/
นักศึกษา 

3.69 0.62 -0.340 398 0.734 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.71 0.64    

 
จากตารางที ่4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบความแตกต่างของอาชีพกับทัศนคติต่อการ

ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด โดยใช้สถิติทดสอบค่าที Independent t-test 
ในการทดสอบ พบว่า ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด 
โดยรวม มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .734 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน
มีทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดไม่แตกต่างกัน  

 
 สมมติฐานข้อ 1.5 กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเ ทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดแตกต่างกัน สามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 

H0:   พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด ไม่แตกต่างกัน 

H1:    พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด ไม่แตกต่างกัน 

 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ความแปรปรวนของกลุ่มรายได้ต่อเดือนโดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ากลุ่ม
รายได้ต่อเดือนมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ก็จะ
ใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิด
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ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดของกลุ่มรายได้ต่อเดือน แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน
มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิตติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดของกลุ่ มรายได้ต่อเดือน ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มรายได้ต่อเดือนจะแสดงในตารางที่ต่อไป  
 
ตารางท่ี  4.18 การทดสอบความค่าความแปรปรวนของทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ท่ี
ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ดกับรายได้ต่อเดือน 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 
Sig. 

(2-tailed) 
ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทาง
เว็บบอร์ด 

0.119 3 394 0.949 

 
จากตารางที่  4.18 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มรายได้ต่อ

เดือนกับทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทา งเว็บบอร์ด พบว่า ทัศนคติต่อ
การดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด มีค่า Sig. เท่ากับ .949 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มรายได้ต่อเดือนทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังน้ันผู้วิจัยจึงท า
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ค่ าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 
of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ก็
ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้าง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.19 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการดา วน์โหลดภาพยนตร์ท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio 
Sig. 

(2-tailed) 
ทัศนคติต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านทางเว็บบอร์ด 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.001 0.334 0.842 0.472 
ภายในกลุ่ม 394 156.167 0.396     

รวม 397 157.168    
 
จากตารางที่  4.19 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการ

ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ใน
การทดสอบพบว่า ทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด มีค่า 
sig. เท่ากับ .472 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีราย ได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีทัศนคติ
ต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บบอร์ด ไม่แตกต่างกัน 
 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์  พบว่า 
ทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์  ที่ระดับ 0.05 สามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 

 
H0: พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดา วน์โหลดภาพยนตร์ละ เมิดลิขสิทธิ์  ไม่มี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ 
H1: พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดา วน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ มี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ 
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ส าหรับสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือข้อมูล 2 
ชุด ที่มีอิสระจากกัน จะใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนั้น จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ มีนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า .05  
 
ตารางท่ี 4.20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลด

ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์  มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์
โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์
ละเมิดลิขสิทธิ์ 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-
tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ 

พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดใน
การดาวน์โหลดภาพยนตร์

ละเมิดลิขสิทธิ์ 

0.603* .000 ปานกลาง 
ทิศทางเดียวกัน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดใน
การดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์กับทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ พบว่า พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิด
ลิขสิทธิ์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์
ละเมิดลิขสิทธิ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิ ด
ลิขสิทธิ์  
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย จิตส านึก และจริยธรรมของผู้
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด ทั้งหมด 5 คน ดังนี ้
 

1. นายเบ๊นซ์ ไบเล่ (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
2. นายฟัก เทพสุด (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
3. นายจอม ออมมือ (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
4. นายแอ๊ค แมกไม้ (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
5. นายปากเกร็ด ท่าน้ านนท์ (นามสมมต) อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน   

 
โดยแบ่งค าถามเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 
  ตอนที่ 1  วัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  
  ตอนที่ 2 ความรู้ด้านกฎหมาย  และความคิดเห็นในเร่ืองของจริยธรรม ในการดาวน์

โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์  
  ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ท าให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  
 
ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1  วัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน เว็บบอร์ด 
 

1. รับชมเพื่อความบันเทิงภายในที่อยู่อาศัย 
 

  ผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนมาก ให้ความคิดเห็นว่ามีพฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลดเมื่อมีภาพยนตร์ออกใหม่เป็นประจ า แต่ไม่ได้ดาวน์โหลดทุกเร่ืองที่ออกใหม่ เพราะก่อน
จะเลือกดาวน์โหลด ภาพยนตร์นั้น ผู้ดาวน์โหลดจะมีการหาข้อมูล จากการแสดงความคิดเห็น ตาม
กระทู้ ของบุคคลต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ ว่ าตรงกับความสนใจของตนเอ ง
หรือไม่ก่อนที่จะท าการดาวน์โหลด 
 
  “ถ้าช่วงไหนว่างๆ ก็จะดา วน์โหลดภาพยนตร์มาเก็บไว้ดู ส่วนมากก็อ่านจากในเว็บ
บอร์ดต่างๆ ที่มีการแสดงความเห็น หรือไม่ก็ฟังจากเพื่อนๆ คุยกัน เร่ืองไหนน่าสนใจก็จะดาวน์
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โหลด บางทีก็มีดาวน์โหลดภาพยนตร์เก่าๆ มาเก็บไว้ดูบ้าง แต่ถ้าชอบจริงๆ ก็จะซื้อแผ่นลิขสิทธิ์มา
เก็บไว้” (นายเบ๊นซ์ ไบเล่ (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน, 14 มกราคม 2554) 
 
  “ส่วนมากจะโหลดภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ๆ ที่มีคนพูดถึงกันเยอะๆ เพราะถ้าไปดูที่โรง
ภาพยนตร์คนก็จะเยอะมาก แต่ถ้ารอให้แผ่นลิขสิทธิ์ออกก็จะนานเกินไปนิดนึง เลยเลือกที่จะดาวน์
โหลดแทน  เอาไว้อยู่บ้านว่างๆ ก็เ ปิดดู ไม่ต้องเสียเวลาออกไปข้างนอก ” (นายฟัก เทพสุด (นาม
สมมุติ) อายุ 42 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2554)   
 
  “ส่วนใหญ่จะดาวน์โหลดเร่ืองที่น่าสนใจ โดยศึกษาจากกระทู้ต่างๆ ที่มีสมาชิกแสดง
ความคิดเห็น และดูภาพยนตร์ตัวอย่าง ถ้าเร่ืองไหนที่ดูแ ล้วน่าสนุก และมีคนแสดงความคิดเห็นว่า
เป็นภาพยนตร์ที่ควรดู ก็จะดาวน์โหลดเก็บไว้ดูที่บ้านเวลาว่าง  หรือถ้าเร่ืองไหนที่ดีจริงแล้วเราชอบ 
ก็จะซื้อแผ่นลิขสิทธิ์มาเก็บไว้ ” (นายจอม ออมมือ (นามสมมุติ ) อายุ 37 ปี อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2554) 
 
  “ถ้ามีภาพยนตร์ออกใหม่ก็จะดาวน์โหลดเก็บไว้ในเคร่ืองทุกเร่ือง เพราะไม่ได้เสียเวลา
อะไร ดาวน์โหลดทิ้งไว้ออกไปท างาน กลับมาก็ได้แล้ว 3 เร่ือง เวลาอยู่บ้านว่างๆ ก็ค่อยเปิดดู ถ้า
เร่ืองไหนดูแล้วไม่ชอบ ไม่สนุกก็ลบออก ถ้าเร่ืองไหนแล้วชอบก็จะบันทึกใส่แผ่นดีวีดีไว้ดูคร้ั ง
หน้า” (นายแอ๊ค แมกไม้ (นามสมมุติ ) อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน , สัมภาษณ์ 15 
มกราคม 2554)  
 

2. น าไปแบ่งปันเพื่อนฝูง 
 
นอกจากการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ชมเพื่อความบันเทิงในที่อยู่อาศัย

แล้ว ผู้ดาวน์โหลดส่วนหน่ึงยังน าไปแบ่งปันให้กับเพื่อนฝูงอีกด้วย  
 
  “นอกจากจะดาวน์โหลดไว้ดูเองแล้ว ก็จะน าไปแบ่งปันให้เพื่อนดูบ้าง บางทีเวลาคุย
กันเร่ืองภาพยนตร์แล้วบางคนยังไม่เคยดู เราก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนดูได้ และถ้าหากเพื่อนท า
แผ่นหายหรือไม่ได้น ามาคืนก็ไม่เสียดาย เพราะค่าใช้จ่ายมีแค่ค่าแผ่นดีวีดีเท่านั้น” (นายปากเกร็ด ท่า
น้ านนท์ (นามสมมต) อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2554)   
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ตอนท่ี 2  ความรู้ด้านกฎหมาย และความคิดเห็นในเร่ืองของจริยธรรมในการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด 

 
ผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดส่วนมากทราบว่าการดาวน์โหลด 

ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด นั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ทุกคนยังคงมีการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด อยู่ เน่ืองจากเห็นว่ายังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใด ให้
ความส าคัญต่อดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดอยู่ เน่ืองจากไม่มีบทลงโทษอย่าง
จริงจังต่อบุคคลที่ท าการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  
 
  “การดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะเป็นการท าซ้ า 
และดัดแปลงไฟล์ แต่ก็ยังไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีคนดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อรับชม
เองที่บ้านแล้วโดนจับ ” (นายฟัก เทพสุด (นามสมมุติ ) อายุ 42 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน , 
สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2554)   
   

“ก็ทราบครับว่ามันผิดกฎหมาย แต่ก็ยังไม่เห็นว่ามีใครโดนจับ นอกจากคนที่เอาไป
ขาย” (นายจอม ออมมือ (นามสมมุติ ) อายุ 37 ปี อาชีพ พนักงา นบริษัทเอกชน , สัมภาษณ์ 15 
มกราคม 2554) 
 
  “รู้ว่าการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นผิดกฎหมาย แต่ผมไม่ทราบครับว่า
ผิดอย่างไร แล้วบทลงโทษคืออะไร ” (นายแอ๊ค แมกไม้ (นามสมมุติ ) อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2554)  
 
  “ทราบครับว่าผิดกฎหมาย แต่ผมไม่ได้โหลดบ่อย แล้วก็ไม่ได้โหลดไปขายคงไม่เป็น
อะไร ” (นายเบ๊นซ์ ไบเล่ (นามสมมุติ ) อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน , สัมภาษณ์ 14 
มกราคม 2554)   
 
  “ทราบครับว่าผิดกฎหมาย แต่ไม่ทราบว่าบทลงโทษคืออะไร แล้วก็ยังไม่เห็นมีใคร
ดาวน์โหลดส าหรับดูที่บ้านแ ล้วโดนจับเลย ” (นายปากเกร็ด ท่าน้ านนท์ (นามสมมต ) อายุ 28 ปี 
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2554)   
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  จากประเด็นของจริยธรรม  และจิตส านึกในการ ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านเว็บบอร์ดนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่า จริยธรรม เป็นเร่ืองของนาม ธรรม เนื่องจากเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล ซึ่งรวมถึงเร่ืองจิตส านึกด้วย 
 
  “ค าว่าจริยธรรม น่าจะมีความหมายแบบการกระท าของตัวบุคคลที่ท าตัวอยู่ในคุณงาม
ความดี อยู่ในศีล ในธรรมมากกว่า ส่วนจิตส านึกผมว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ในตัวบุคคล นั้น ความรู้สึก
นึกคิดของแต่ละบุคคล หรือสังคมที่เราอยู่” (นายปากเกร็ด ท่าน้ านนท์ (นามสมมต) อายุ 28 ปี อาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2554) 
 
    “ผมว่า จิตส านึกขึ้ นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล มากกว่า นะครับ  ถ้าจิตส านึกคือ
ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุค คลนั้น หากมองในภาพ รวมระดับประเทศก็มองได้ว่า คนที่ดาวน์
โหลดภาพยนตร์ขาดจิตส านึก  แต่ถ้ามองในภาพเล็กลง เช่นระดับองค์กร ระดับครอบครัว ผมไม่ได้
ท าให้คนรอบข้างเดือดร้อน และถ้ามองกลับกันผมว่า พวกเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนมีน้ าใจที่เอาแผ่น
ภาพยนตร์ไปแบ่งปันให้คนอื่นด้วยมาก กว่า ” (นายเบ๊นซ์ ไบเล่ (นามสมมุติ ) อายุ 23 ปี อาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2554) 
 

“ผมว่าคนสมัยนี้ทราบครับว่าค าว่าจริยธรรม คุณธรรมคืออะไร แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะ
ท า แต่ผมว่าเร่ืองการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์นี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะ ” (นายแอ๊ค แมกไม้ 
(นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2554) 

 
 “ผมว่าจริยธรรมเป็นสิ่งที่ไมมีตัวตน เป็นสิ่งที่ ทุกคนคิดขึ้นมาเองว่าดีหรือไม่ดี  เพราะ

ที่ผมดาวน์โหลดภาพยนตร์ ที่ละเมิดลิขสิทธ์มาชมนั้น เนื่องจากพี่ๆในองค์กร ต้องการภาพยนตร์
แบบเดียวกับที่ผมต้องการดูพอดี ท าให้ผมมองว่าผมท าถูกจริยธรรมในองค์กร เพราะท าแล้วคนใน
องค์กรยอมรับและรู้สึกกับผมเชิงบวก  แม้ว่าในสังคมส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตาม อีกทั้ง
ถ้าผมไม่ดาวน์โลหดภาพยนตร์เหล่านั้นมาแจกจ่ายพี่หรือคนรู้จักในองค์กร ก็จะถูกมองว่าเป็นคน ที่
ไม่มีน้ าใจ ดังนั้นจริยธรรมที่ทุกคนมองว่าดีหรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับสังคมที่เราใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิด
สนิทสนมมากกว่า  ว่าคิดอย่างไร ” (นายจอม ออมมือ (นามสมมุติ ) อายุ 37 ปี อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2554) 
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“ผมว่าคนสมัยนี้ที่ต้องท างานหาเงินเพื่อความอยู่รอดในสังคม คงลืมไปกันหมดแล้วว่า
จริยธรรมคืออะไร แต่ส าหรับผมเร่ืองจิตส านึกที่มีต่อเร่ืองนี้ ผมก็รู้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ผิด แต่เพื่อ
ความอยู่รอด เลยเลือกที่จะตัดเร่ืองจิตส านึกออกไป” (นายฟัก เทพสุด (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี อาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2554)   

 
ตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีท าให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด 

 
ปัจจัยด้านราคาของแผ่นภาพยนตร์ลิขสิทธิ์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับผู้ที่ ดาวน์โหลด

ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด ส่วนมาก  เน่ืองจากแผ่นลิขสิทธิ์นั้นมี ราคาค่อนข้างแพง ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ และเน้ือหาข องภาพยนตร์บางเร่ือง จึงท าให้รู้สึกไม่คุ้มค่ากับเงินที่ต้อง
เสียไป  

 
“เน่ืองจากแผ่นภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ 1 แผ่น ราคาประมาณ 300 บาท พอซื้อมาดู

แล้วไม่สนุกเลยก็จะรู้สึกเสียดายเงินที่จ่ายออกไป แต่ถ้าจ่ายไป 300 บาท แล้วภาพยนตร์เร่ืองนั้นมี
เน้ือหา หรือการโปรดักชั่นที่ดีมากๆ ก็จะรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสี ยไป และข้อดีอีกอย่างของการดาวน์
โหลดผ่านเว็บบอร์ด คือเราสามารถโหลดแค่เฉพาะบางตอนมาดูได้ ว่าเร่ืองนี้เป็นอย่างไรน่าสนใจ
แค่ไหน” (นายจอม ออมมือ (นามสมมุติ ) อายุ 37 ปี อาชีพ  พนักงานบริษัทเอกชน , สัมภาษณ์ 15 
มกราคม 2554) 
  

“คนที่ชอบดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดส่วนมาก จะเป็นคนที่ 
ชอบดูภาพยนตร์มากๆ  แต่ถ้าจะให้ไปดูในโรงภาพยนตร์ทุกเร่ือง หรือซื้อแ ผ่นลิขสิทธิ์มาดูทุกเร่ือง 
พอค านวนออกมาจะคิดเป็น ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ  การที่เราดาวน์โหลดผ่าน
เว็บบอร์ดก็ท าให้ประหยัดในส่วนน้ีได้เยอะมากๆ” (นายแอ๊ค แมกไม้ (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2554) 
 

“เร่ืองราคาของแผ่นลิขสิทธิ์เป็นปัจจัยส าคัญครับ ถ้าซื้อมาดูทุกเร่ืองก็คงไม่สาม ารถท า
ได้ หรือจะไปดูตามโรงภาพยนตร์ก็สิ้นเปลืองไม่ต่างกัน เลยเลือกที่จะดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ต
นั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย ก็ประหยัด เงินไปได้เยอะ ” (นายเบ๊นซ์ ไบเล่ (นามสมมุติ ) อายุ 23 ปี อาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2554)   
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 “ในส่วนของปัจจัยที่ท าให้ผมดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดนั้น โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองขอราคาของแผ่นลิขสิทธิ์ที่มีราคาสูงเกินไป ซึ่ง ถ้าราคาสูงแล้วภาพยนตร์เร่ือง
นั้นๆ มีเร่ืองราวที่คุ้มค่าแก่การลงทุน ผมก็จะซื้อแผ่นแท้แม้ว่าจะราคาสูงก็ตาม แต่ปัจจุบันภาพยนตร์
ที่ผลิตออกมานั้น ไม่ดีเท่าที่ควรแถมราคาก็ยังแพงอีก และอีกทั้งการดาวน์โหลดมีความสะดวก
รวดเร็วกว่าไปเดินตามร้านขายแผ่นหนัง เพราะผมเป็นคนที่ขี้เกียจออกไปข้างนอกอยู่แล้ว แถมได้
ไฟล์หนังมาก็ยังเอาไปแจกจ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆ ที่รู้จักกันได้อีก ” (นายปากเกร็ด ท่าน้ านนท์ (นาม
สมมุต)ิ อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2554) 
 
 “ปัจจัยของผมที่เลือกก็คงไม่ต่างกับความคิดคนอ่ืนก็คือราคา เพราะผมก็ปฏิเสธเร่ืองนี้
ไม่ได้เหมือนกัน แล้วก็ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดก็สูงมากเน่ืองจากปัจจุบันนี้ผู้ใหบริการ
อินเทอร์เน็ตน้ันเป็ นอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมากท าให้หนังเร่ืองหนึ่งๆใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง
เท่านั้น แล้วผมจะซื้อแผ่นแท้ไปท าไมครับ ” (นายฟัก เทพสุด (นามสมมุติ ) อายุ 42 ปี อาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2554)   
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษา เร่ือง “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์” ลักษณะการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน การวิจัยส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ กลุ่มคนท างาน อายุ 15 – 65 ปี ขึ้นไปใน
เขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน  สุ่มตัวอย่างแบบ โดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Random Sampling) โดยไม่มีกรอบการสุ่มตัวอย่าง จากการเลือกตามประชากรที่มี
อยู่ (Reliance on Available Subject) โดยวิธีเลือกโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการ
สอบถามกลุ่ม ตัวอย่างตาม แหล่งธุรกิจ ได้แก่ย่านสีลม -สาธร  สยาม อโศก รามค าแห ง  ลาดพร้าว 
อนุสาวรีย์ และอารีย์  โดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้มาน ามา การวิเคราะห์ เพื่อพรรณาข้อมูล ด้วย
การวิเคราะห์ด้วย  ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t–Test , One-way 
ANOVA และ Pearson Product Moment Correlation Coefficient โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  (SPSS - Statistic Package for Social Sciences) โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้  

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนท างานที่มีต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลด  
ภาพยนต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

2. ทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์  โหลดภาพยน ต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของกลุ่ม
คนท างานในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์
โหลด   ภาพยนต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

และส่วนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยอ้างอิงโครงสร้างปานกลาง (Semi – 
Structural Interviews) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านกฎหมาย จิตส านึก และจริยธรรมของผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บ
บอร์ดในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  

DPU



62 
 

2. ความรู้ด้านกฎหมาย และความคิดเห็นในเร่ืองของจริยธรรมในการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์  

3. ปัจจัยที่ท าให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  
5.1   สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ทัศนคติและพฤติกรรมในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2  ทัศนคตขิองต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  
ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด 

 
ตอนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก จ านวน 400 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชายเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 24 – 34 ปี และเมื่อแบ่งตามระดับการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาเป็นนักเรียน /นักศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนให ญ่
มีรายได้ 5,500 – 15,499 บาทต่อเดือน รองลงมา 15,550 – 25,499 บาทต่อเดือน 
 
ตอนท่ี 2 ทัศนคติต่อการใช้เว็ปบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์  
  ผลจากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดใน
การดาวน์โหลดภาพยนตร์โดยรวมอยู่ในระดับที่เห็นด้วย  

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์  
ตามล าดับ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมี ความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ และเห็นว่าการ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต  ท าให้ประหยัดเงินได้  ล าดับต่อมา การดาวน์
โหลดภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ต  มีความ สะดวกและท าได้ง่ าย  และมีการ ติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นประจ า  โดยกลุ่มตัวอย่าง สามารถเลือก
โหลดภาพยนตร์ที่ชื่นชอบได้หลายๆ เร่ืองในช่วงเวลาเดียวกัน  การดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านอินเทอร์เน็ตยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจน ซึ่งการดาวน์
โหลดภาพยนตร์ ผ่านเว็บบอร์ดนั้น ท าให้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนที่ชอบท า
การดาวน์โหลดเหมือนกัน  โดยมีพฤติกรรมในการ ดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก
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อินเทอร์เน็ตเป็นประจ า และภาพยนตร์ที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตมีคุณภาพโดยรวม
ไม่แตกต่างจากซีดี หรือ ดีวีดีภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ 
  ทั้งนี้การศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ อยู่ในระดับไม่แน่ใจว่า ภาพยนตร์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
นั้นสามารถโหลดภาพยนตร์ได้ทันสมัยมากกว่าซีดี/ดีวีดี หรือในโรงภาพยนตร์  
 
ตอนท่ี  3 พฤติกรรมของกลุ่มคนท างานที่มีต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลด 
 ภาพยนตร์ 

ผลจากการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการใช้เว็บ
บอร์ดเพื่อดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ  

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในระดับที่เห็นด้วยว่าได้ใช้เวลากับ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มากกว่าการใช้ในกิจกรรมอื่น (เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง 
ท่องเที่ยว ) และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ใหม่ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็น
ประจ า  

นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในระดับที่ไม่แน่ใจ ในประเด็นของ
การชอบเข้าไปอ่านความคิดเห็นจากบอร์ดภาพยนตร์เป็นประจ า รองลง มาคือมี
พฤติกรรมในการดาวน์โหลดมากกว่าการอัพโหลดภาพยนตร์ นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมในการดาวน์โหลดภาพยนตร์มากกว่าการไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์
หรือซื้อแผ่นซีดี /ดีวีดี และท าการการ ดาวน์โหลดภาพยนตร์ทุกคร้ังเมื่อมีภาพยนตร์
ใหม่ๆ  เข้า  รวมถึงการ แสดงความคิดเห็น ลงในเว็บ บอร์ด ที่ให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์
เสมอเมื่อท าการโหลดเสร็จเป็นประจ า ตามล าดับ 
  จากการศึกษายังพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมในระดับที่ ไม่เห็นด้วย
ในประเด็นของ การสมัครสมาชิกเว็บดาวน์โหลด ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์  รองลงมา 
คือ การใช้เว็บบอร์ดในการติดต่อ หรือพูดคุยกับบุคคลอ่ืน  ในเร่ืองภาพยนตร์ที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์เป็นประจ า 

ในส่วนของ ความถี่ในการดาวน์โหลด ภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์  กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ท าการดาวน์โหลด เดือนละคร้ัง  และมีเหตุผลที่เลือกดาวน์โหลด
เพราะเลือกเองได้ตามความต้องการ 
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5.1.2 ความรู้ด้านกฎหมาย จิตส านึก และจริยธรรมของผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์

ผ่านเว็บบอร์ด 
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
1. วัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  
2. ความรู้ด้านกฎหมาย และความคิดเห็นในเร่ืองของ จิตส านึก และ จริยธรรมในการ

ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์  
3. ปัจจัยที่ท าให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  
 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 ตอนท่ี 1 วัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  
ผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ จะท าการ ดาวน์โหลด ภาพยนตร์

ละเมิดลิ ขสิทธิ์ในการรับชมเพื่อความบันเทิงในที่อยู่อาศัยเป็นหลัก เนื่องจากสามารถ
ดาวน์โหลดภ่พยนตร์ที่ออกใหม่ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เมื่อมีเวลาว่างก็จะน ามาเปิดดู 

นอกจากการดาวน์โหลดในการรับชมเพื่อความบันเทิงในที่อยู่อาศัยแล้ว ผู้
ดาวน์โหลดบางคนยังมีการน าไปแบ่งปันให้กับเพื่อนฝูงอีกด้วย  

 
  ตอนท่ี 2 ความรู้ด้านกฎหมาย และความคิดเห็นในเร่ืองของ จิตส านึก และจริยธรรม

ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์  
 ผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดส่วนมากทราบว่าการ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ยังคงท า
การโหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดอยู่ เน่ืองจากมองว่าการตามหาบุคคล
ที่ท าการดาวน์โหลดนั้นท าได้ยาก และเป็นความผิดเพียงเล็กน้อย ไม่มีบทลงโทษอย่าง
จริงจัง รวมถึงยังไม่มีหน่วยงานใดที่ท าการจับกุมผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านเว็บบอร์ด  

 ในส่วนของความคิดเห็นด้านจิตส านึกและจริยธรรมนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่มองว่าจริยธรรมนั้นเป็นเร่ืองของนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ และอยู่ที่
มุมมองของแต่ละบุคคล  
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  ตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีท าให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด  

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ปัจจัยหลัก
คือปัจจัยด้านราคาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้มีพฤติกรรมในการดาวน์โหลดภาพยนตร์
ละเมิดลิขสิทธิ์ เน่ืองจากแผ่นลิขสิทธิ์นั้นมีราคาค่อนข้างแพง และเมื่อท าการเปรียบ 
เทียบกับเนื้อหาและคุณภาพของภาพยนตร์บางเร่ืองท าให้ไม่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไป 
นอกจากนั้นยังสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะบางเร่ืองบางตอนมาดูก่อนได้ เพื่อจะได้
ทราบว่าเนื้อหาของภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ ตรงกับความชอบหรือความต้องการของผู้
ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 
  การอภิปรายผลการวิจัยนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1  พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน        

เว็บบอร์ด 
ส่วนที่ 2  ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน             

เว็บบอร์ด 
ส่วนที่ 3  ความรู้ด้านกฎหมาย จิตส านึก และจริยธรรมของผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิด 
  ลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด 
  
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด 
 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจ และใช้เวลากับคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ในการสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ มากกว่าการใช้เวลาในการท ากิจกรรมอื่นๆ 
เน่ืองจากก ลุ่มคนวัยท างานของ สังคม ไทย ในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่ต้อ งใช้ คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเร่ืองของการท างาน ศึกษาหาข้อมูล และการใช้เวลาว่างในการท่อง
โลกอินเท อร์เน็ต เน่ืองจากการสื่อสารในรูป ของอินเทอร์เน็ต สามารถสื่อสารในรูปแบบที่
หลากหลายได้ ซึ่งมีการสื่อสารผ่านอักษร เสียง และภาพเคลื่อนไหว และสามารถสื่อสารแบบ 2 
ทางได้แบบเรียลไทม์ (Real Time) สามารถเลือกเวลาได้ตามต้องการ โดยไม่จ ากัดเขตแดน ซึ่งการ
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สื่อสารผ่านอินเทอ ร์เน็ตน้ันสามารถแบ่งปันข้อมูลใหม่ๆ ด้วยโครงข่ายคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่มี
ขีดจ ากัด ซึ่งในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้เป็นอย่างมาก  เน่ืองจากความสะดวก
และรวดเร็ว มีการเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC ว่าปัจจุบัน (2553) มีจ านวนผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยถึง 24 
ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 65 ล้านคน  

นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังมีความสอดคล้องกับผลส ารวจของทางเอแบคโพลล์ที่
ศึกษาถึงการใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชนไทย กรณีตัวอย่างประชาชนทั่วไปอายุ 15-24 ป ีในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 1,303 ตัวอย่าง (2552) ว่าวัตถุประสงค์ของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
มักจะพบว่าร้อยละ 50 ใช้ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์และเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนั้น
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ด และมีพฤติกรรมในการดาวน์
โหลด มากกว่าการอัพโหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดในระดับปานกลาง หรือไม่
แน่ใจ ซึ่งมีความสอดคล้องผลส ารวจของเอแบคโพลล์ที่พบว่า ร้อยละ 43.5 ของกลุ่มตัวอย่างไม่เคย
สร้าง หรือเผยแพร่เนื้อหาด้วยตนเอง (เช่น การเขียนบล็อก หรือไดอารี่ออนไลน์ การเขียน
สารานุกรม การคอมเมนต์บล็อก และเว็บบอร์ด เป็นต้น)  

ส่วนที่ 2  ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด 
  
  จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดอยู่ในระดับที่เห็นด้วย เน่ืองจาก กลุ่มตัวอย่า งรู้สึกสนใจใน
การดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด คือ ความชื่นชอบในเร่ืองของภาพยนตร์เป็น
พิเศษ แต่ยังไม่มั่นใจว่าการดาวน์โหลดภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตมีความทันสมัยมากกว่ าซีดี/ดีวีดี 
หรือในโรงภาพยนตร์ เน่ืองจากภาพยนตร์ที่ดาวน์โหลดส่วนใหญ่จะมีการคัดลอกมาจากภาพยนตร์
ที่ท าการเผยแพร่ตามโรงภาพยนตร์เท่านั้น แต่จะมีภาพยนตร์บางประเภทที่ไม่มีการเข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ แต่ก็จะมีผู้คัดลอกและน าภาพยนตร์ดังกล่าวมาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเช่นกัน 

ทั้งนี้ทัศนคติของผู้ดาวน์โหลดส่วนมากเห็นว่าการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์
นั้นท าให้ประหยัดเงิน เลือกดูได้ไม่จ ากัดเวลา  สะดวก รวดเร็ว และ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางในการ
ไปดูตามโรงภาพยนตร์ และในแง่ของกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านอินเทอร์เน็ตน้ัน กลุ่มเป้าหมายไม่
มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและ บทลงโทษที่ชัดเจน และ ส่วนใหญ่มองว่าการกระท าดังกล่าว ไม่
ส่งผลกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ท างออนไลน์ ซึ่งคล้องจองกับข้อมูลจาก www.geocities.com (2552) 
อ้างอิงใน นพมาศ ประสิทธิ์มณฑล (2552) ว่า ปัญหาในการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
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ไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เพิ่งเป็นประเด็นแต่อย่างใด โดยเฉพาะในต่างประเทศอย่าง  กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาของอังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกามีอายุร่วมร้อยปีมาแล้ว  เมื่อมาถึงยุคอินเทอร์เน็ต ปัญหา
การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า 
หรือ ความลับทางการค้า ก็ตามที  ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปัญหาให้เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา และนักกฎหมายต้องมาขบคิดกันอีกครั้งว่า มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ปรับใช้  หรือให้
ความคุ้มครองเจ้าของสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงพอหรือไม่  ถ้า
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถปรับใช้กับกรณีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือมีความคลุมเครือในตัวบทกฎหมาย เป็นต้นว่า  ไม่สามารถ
ตีความให้ครอบคลุมถึงการให้ความคุ้มครองทรั พย์สินทางปัญญาออนไลน์ได้  ก็ต้องมาพิจารณากัน
ว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะมีกฎหมายใหม่ในลักษณะเฉพาะ (Sui Generis) มาใช้กับทรัพย์สิน
ทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต  ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ได้รับผลกระทบมาจากการขาดจิตส านึก และ
จริยธรรมในแต่ละบุคคล 
  ในส่วนของทัศนคตินั้น เกิดจากการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้เว็บบอร์ดคนอ่ืนๆ รวมถึงการแนะน าภาพยนตร์ต่างๆ ในส่วนของเนื้อหาและความน่าสนใจ 
รวมถึงการบอกต่อจากกลุ่มเพื่อน เพื่อเชิญชวนให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดในงานวิจัยของสงวน สุทธิเลิศอรุณ (2530) ว่า ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
โดยมีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติ คือ วัฒนธรรม (Culture) ครอบครัว (Family) 
กลุ่มเพื่อน (Social Group) และบุคลิกภาพ (Personality) ซึ่งทัศนคติจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม 
เช่น ในสังคมไทยมองว่าการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ ยังไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ครอบครัวในสังคมไทยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการอบรมสั่งสอนในเร่ืองดังกล่าว ร วมถึงการแสดง
ความเห็น และการแน ะน าจากกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบ และมีความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ จึงส่งผล
กระทบต่ อทัศนคติ และสร้างความส นใจให้กับกลุ่มตัวอย่าง ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิด
ลิขสิทธิ์ และมองในมุมเดียวกัน ว่าเป็นการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดเป็น
สิ่งที่ใครๆ ก็ท ากัน  
 
ส่วนที่ 3   ความรู้ด้านกฎหมาย จิตส านึก และจริยธรรมของผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านเว็บบอร์ด 
 
  จากผลการวิจัยในส่วนของความรู้ด้านกฎหมา ย จิตส านึก และจริยธรรมของผู้ดาวน์
โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดนั้น มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมและทัศนคติ ของ
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กลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากความชื่ นชอบในเร่ืองของภาพยนตร์เป็นพิเศษ และมีพฤติกรรมการดาวน์
โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดเป็นประจ า แต่จะเลือกท าการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่
ตนเองมีความสนใจ โดยจะศึกษาจากกระทู้ต่างๆ ที่มีผู้แนะน า ตลอดจนเว็บไซต์เกี่ยวกับภาพยนตร์  
ซึ่งผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดนั้น จะดาวน์โหลดไว้ดูเองที่บ้าน เมื่อมีเว ลา
ว่าง แต่จะมีผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด บางท่านน าไปแบ่งปันให้กับเพื่อน
ฝูง หรือแลกเปลี่ยนกันบ้างเป็นบางครั้ง  
  นอกจากนั้นผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดนั้น ยังทราบว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย จากการท าซ้ า แ ละดัดแปลงไฟล์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ .ศ. 2537 นั้นได้ออกมาคุ้มครองผู้สร้างสรร
ภาพยนตร์ ตลอดจนไปถึงสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต แล้วก็ตาม ซึ่งใน มาตรา 28 นั้นได้กล่าวไว้ว่า 
การท าซ้ า เผยแพร่ต่อสาธารณชน และ ให้เช่าต้ นฉบับหรือส าเนางาน ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ใน
การดาวน์โหลดภาพยนตร์ผ่านเว็บบอร์ด และผู้ที่ท าการอัพโหลดไฟล์ภาพยนตร์ ถือได้ว่าเป็นการ
กระท าที่ละเมิดตาม มาตรา 28 ซึ่งผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทราบว่าการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่ผิดกฎห มาย แต่ทุกคนยังคงท าการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิด
ลิขสิทธิ์อยู่ และมองว่าไม่ได้เป็นการกระท าที่ความผิดร้ายแรง และเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ท ากัน ซึ่งใน
ส่วนนี้มีความสอดคล้องกับจิตส านึกและจริยธรรม โดยผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน
เว็บบอร์ดมักจะมองว่า ค าว่าจริยธรรม เป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลจะนิยามความหมาย และส าหรับค าว่า  
จิตส านึกนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละตัวบุคคล  ซึ่งจิตส านึกดังกล่าวเกิดจากการปลูกฝัง ของบุคคล ที่มีผลจาก
ครอบครัว สังคม ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ  
 
5.2 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 
 1. จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี พฤติกรรมในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิด
ลิขสิทธิ์เป็นประจ า โดยกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ และชอบรับชมภาพยนตร์อยู่แล้ว โดยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์นั้น ท าให้มีความสะดวก  และสามารถเข้าถึง การดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์
มากขึ้น และสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังส ามารถประหยัดเงินได้อีกด้วย เน่ืองจาก
แผ่นถูกลิขสิทธิ์นั้นมีราคาค่อนข้างแพง  ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้จัดจ าหน่ายภาพยนตร์
ลิขสิทธิ์นั้น อาจจะต้องมีการปรับลดราคาให้ถูกลงกว่าเดิม เป็นต้น 
 2. จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมาก มีทัศนคติต่อการดาวน์โหลดภาพย นตร์
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยรวมในระดับที่เห็นด้วย ทราบว่าการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสิ่ง
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ที่ผิดกฎหมาย แต่ยังคงกระท าอยู่ เนื่องจากมองว่าเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ท ากัน  และหาคนกระท าผิดได้
ยาก ดังนั้น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องให้ความส าคัญกับการเผยแพร่กฎหม ายและ
บทลงโทษแก่ผู้กระท าผิด ทั้งผู้ดาวน์โหลด และเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลด ตามสื่อมวลชนต่างๆ ซึ่ง
การควบคุมเว็บไซต์ที่มีการให้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นน่าจะท าได้ง่าย และมีความ
เป็นได้มากกว่าการควบคุมผู้ดาวน์โหลด ภาพยนตร์ละเมิดลิข สิทธิ์  หรือการให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นให้กับสังคมไทยอย่างจริงจัง 
 3. จากการวิจัยพบว่า ผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ดนั้นยังขาด
จริยธรรมและจิตส านึกที่ดี โดยนึกถึงความอยู่รอดของตัวเอง แต่ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น ดังจะเห็น
ได้จากการที่ผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์มองว่า จริยธรรม และจิตส านึกขึ้นอยู่กับตัว
บุคคล การดาวน์โหลดภาพยนตร์ลิขสิทธิ์นั้นไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน อีกทั้งท าให้ประหยัดเงินที่
จะต้องน าไปซื้อแผ่นลิขสิทธิ์ด้วย แ ละเป็นสิ่งที่คนในสังคมท ากัน โดยไม่ได้มองว่า การกระท า
ดังกล่าวจะส่งผล ต่อการค้าระหว่างประเทศ และภาพลักษณ์ด้านการลงทุนของต่างชาติในประเทศ
ไทย ดังนั้นการแก้ไขควรจะเร่ิมจากการปลูกฝังจิตส านึก และจริยธรรมให้กับคนในสังคมไทย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาการเปิดรับ และรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างในเร่ืองกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์  
รวมถึงบทลงโทษผู้กระท าความผิด เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญในเร่ืองกฎหมาย
ละเมิดลิขสิทธิ์มากน้อยอย่างไร 

2. ควรให้มีการศึกษาในเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิด 
ลิขสิทธิ์ผ่านเว็บบอร์ด เพื่อที่จะสามารถน าไปแก้ไขได้อย่างตรงจุด 
 
5.4 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 ข้อจ ากัดในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ในการสัมภาษณ์ผู้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์
นั้น ผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการสื่อออกมาได้อย่างละเอียด ท าให้
ผลการวิจัยในส่วนน้ียังไม่มีความคิดเห็นที่หลากหลายเท่าที่ควร  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เวบ็บอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ ์
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ในการรณรงค์เกี่ยวกับการ
ไม่ดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ให้เป็นไปในแนวทางที่เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมมากขึ้น  
 ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ขอได้โปรดสละเวลาอันมีค่าของท่าน ตอบแบบสอบถามนี้โดย
ครบถ้วนเพื่อให้การวิจัยสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 : ทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร ์
 ส่วนที่ 3 : พฤติกรรมของกลุ่มคนท างานที่มีต่อการใช้เว็บบอร์ดในดาวน์โหลดภาพยนตร์ 
 ค าตอบของท่านจะเก็บเป็นความลับ โดยจะใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาแล ะน าเสนอผลโดยรวม
เท่านั้นจึงไม่มีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด 
 

แบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย    ลงใน (  ) ให้ตรงตามข้อมูลของท่านมากที่สุด 
1. เพศ 

□ ชาย     □หญิง 
2. อาย ุ
 □ 15-24 ปี    □ 25-34 ป ี
 □ 35-44 ปี    □ 45-54 ป ี
 □55ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
 □ ต่ ากว่าปริญญาตรี   □ ปริญญาตร ี
         □ สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ 
 □ นักเรียน/นักศึกษา   □ เจ้าของกิจการ 
 □ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   □ พนักงานบริษัทเอกชน  
 □ ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 
 □ 5,500 – 15,499 บาท   □ 15,500 - 25,499 บาท 
 □ 25,500 – 35,499 บาท   □ 35,500 - 45,499 บาท 
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 □ 45,500 บาท ขึ้นไป  
ส่วนท่ี 2 ทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร ์
ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย    ในช่องขวามือให้ตรงกับความคิดเห็นและความสนใจของท่าน มากที่สุด 
 

รายละเอียด 
ทัศนคติต่อการใช้เว็บบอร์ดเก่ียวกับภาพยนตร์ 

ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็น

ด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่

เห็น
ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

เห็น

ด้วย 

เห็น

ด้วย
อย่าง

ย่ิง 

6.ท่านมีความสนใจเก่ียวกับภาพยนตร์ 
 

     

7.ท่านติดตามข่าวสารเก่ียวกับภาพยนตร์ทาง 
อินเทอร์เน็ต เป็นประจ า  

     

8.ท่านดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต เป็น

ประจ า 

     

9. ท่านคิดว่า การดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก 

อินเทอร์เน็ต ท าให้ท่านประหยัดเงินได้ 

     

10. ท่านคิดว่า การดาวน์โหลดภาพยนตร์จาก 
อินเทอร์เน็ต สะดวกและท าได้ง่าย 

     

11.ภาพยนตร์ท่ีดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตมีคุณภาพ

โดยรวมไม่แตกต่างจากซีดี หรือ ดีวีดีภาพยนตร์ ท่ีมี
ลิขสิทธิ์ 

     

12.ภาพยนตร์จาก อินเทอร์เน็ต ท่ีสามารถโหลดได้

ทันสมัยมากกว่าซีดี/ดีวีดี  หรือในโรงภาพยนตร์ 

     

13.ท่านสามารถเลือกโหลดภาพยนตร์ท่ีชื่นชอบได้
หลายๆ เรื่องในช่วงเวลาเดียวกัน  

     

14. การดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน
อินเตอร์เน็ตยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจน 

     

15.การดาวน์โหลดภาพยนตร์ท าให้ท่านเพิ่มช่อง
ทางการส่ือสารกับบุคคลอ่ืนที่ชอบท าการดาวน์โหลด

เหมือนกัน 
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ส่วนท่ี 3:พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ 
ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย    ในช่องขวามือให้ตรงกับความคิดเห็นและความสนใจของท่าน มากที่สุด 
 

รายละเอียด 

พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ 

ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
เห็น

ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่าง

ย่ิง 

16.ท่านใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดภาพยนตร์มากกว่าดู

ท่ีโรงภาพยนตร์ซื้อแผ่นซีดี/ดีวีดี 

     

17.ท่านใช้เวลากับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมากกว่า

การใช้ในกิจกรรมอ่ืน(เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง 
ท่องเท่ียว) 

     

18.ท่านดาวน์โหลดภาพยนตร์ทุกครั้งเมื่อมีภาพยนตร์

ใหม่ๆเข้า 

     

19.ท่านสมัครสมาชิกเว็บดาวน์โหลดภาพยนตร์ท่ีละเมิด

ลิขสิทธิ์เป็นประจ า 

     

20.ท่านแสดงความคิดเห็นบอร์ด ท่ีให้ดาวน์โหลด

ภาพยนตร์เสมอเมื่อท าการโหลดเสร็จเป็นประจ า 

     

21.ท่านใช้เว็บบอร์ดในการ ติดต่อ หรือพูดคุยกับบุคคล
อ่ืน ในเรื่อง ภาพยนตร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์เป็นประจ า 

     

22.ท่านดาวน์โหลดภาพยนตร์มากกว่าอัพโหลด      

23.ท่านติดตามข่าวสารเก่ียวกับภาพยนตร์ใหม่ๆผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตเป็นประจ า 

     

24.ท่านชอบเข้าไปอ่านความคิดเห็นจากบอร์ด
ภาพยนตร์เป็นประจ า 

     

 
25. ความถี่ในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ ์
□ ทุกวัน      □ 2-3 ครั้งต่อ สัปดาห ์
□ สัปดาห์ละครั้ง      □ 2-3 ครั้งต่อเดือน 
□ เดือนละครั้ง 
26. เหตุผลที่ท่านเลือกดาวน์โหลดภาพยนตรล์ะเมิดลิขสิทธิ์ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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□ สะดวก     □ ประหยัด 
□ คุณภาพใกล้เคียงกับ ซีดี หรือ ดีวีดี  □ เลือกเองได้ตามความต้องการ 
27. ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวบ็บอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ ์
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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