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บทคัดย่อ 
 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารเทศทําให้อุตสาหกรรมเพ่ือความบันเทิง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการนําเสนอสินค้าไปยังผู้บริโภคเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอลสําหรับการขายเชิง
พาณิชย์ ทําให้สินค้าดิจิตอลเพ่ือความบันเทิงมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นด้วยความรวดเร็ว และด้วยรูปแบบ
ของสินค้าที่เป็นไฟล์ดิจิตอลน้ีเองที่ทําให้สินค้าดิจิตอลเพ่ือความบันเทิงถูกคัดลอกและถูกส่งต่ออย่าง
ผิดกฎหมายได้ง่าย ซ่ึงไฟล์ดิจิตอลที่ถูกคัดลอกหรือถูกส่งต่อมีข้อมูลท่ีเหมือนกับต้นฉบับและมีคุณภาพ
ท่ีใกล้เคียงกับต้นฉบับค่อนข้างมาก ท้ังน้ีทําให้อุตสาหกรรมเพ่ือความบันเทิงได้รับผลกระทบอย่างมาก
จากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิในผลงานเพลง ละคร และภาพยนตร์ ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาปัจจัยใน
ด้านความช่ืนชอบศิลปิน การรับรู้ราคา การรับรู้ความเส่ียงจากการกระทําผิด และการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงที่มีผลต่อพฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธ์ิสินค้าดิจิตอลเพ่ือความบันเทิง โดยอ้างอิงทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior หรือ TPB) ในการพัฒนากรอบแนวคิดในการ
วิจัย 

งานวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเคยละเมิดลิขสิทธ์ิสินค้าดิจิตอลเพ่ือความบันเทิงใน
ประเทศไทยผ่านแบบสอบถามทั้งสิ้น 178 ชุด และนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สมการถดถอย เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงผลของงานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความเส่ียง
จากการกระทําผิดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีความช่ืนชอบศิลปินและการรับรู้ราคาสินค้าถูกกฎหมายไม่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติอย่างมีนัยสําคัญ โดยทัศนคติของผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิและการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงต่างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจละเมิดลิขสิทธ์ิและทําให้เกิดพฤติกรรมการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิสินค้าในท้ายที่สุด 
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อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าความช่ืนชอบศิลปิน การรับรู้ราคาสินค้าถูก
กฎหมาย และการรับรู้ความเสี่ยงจากการกระทําผิดเป็นสาเหตุท่ีอธิบายทัศนคติของผู้บริโภคในการ
บริโภคสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิได้เพียง 20% นั่นแสดงว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆอีกจํานวนมากที่ส่งผลต่อทัศนคติ
ของผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ ดังนั้นในอนาคตจึงควรทําการศึกษาเพ่ือหาปัจจัยอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมเพ่ือสามารถอธิบายสาเหตุท่ีส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิได้
มากขึ้น เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้าดิจิตอล พฤติกรรมการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต วิถีการดําเนิน
ชีวิต (life style) และลักษณะของประชากรศาสตร์ เป็นต้น 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยน้ี ในแง่ทฤษฎีเป็นการยืนยันแนวความคิดทฤษฎี TPB ว่า
ทัศนคติของผู้บริโภคและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจที่จะแสดง
พฤติกรรม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการแสดงพฤติกรรมในท้ายท่ีสุด ในแง่ ธุรกิจ งานวิจัยนี้ ทําให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพ่ือความบันเทิงเข้าใจสาเหตุที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภค
มากขึ้น ทําให้สามารถหาแนวทางในการจัดการและการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิ และ
แนวทางในการทําการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าดิจิตอลถูกกฎหมาย 
 
คําสําคัญ: ละเมิดลิขสทิธ์ิ, สนิค้าดิจิตอล, ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
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ABSTRACT 
 

Due to the rapid growth of Information Technology, the entertainment 
industry has changed its business form into electronic-commerce. Entertainment 
digital products have consequently increased higher volume in business in a short 
time. In the same way, all these products are illegally copied and shared easily, with 
a similar quality to the original one, including many copyright songs, series, and 
movies are also pirated. Therefore, this research focuses to study on the factors of 
attitude toward piracy (adoration of artist, perceived price, and perceived risk) and 
subjective norms that affect to consumers’ intention to pirate which are based on 
Theory of Planned Behavior (TPB) framework. 

This research has collected the data from those who have pirated the 
digital products in Thailand by using online questionnaires to survey 178 
respondents. All data are analyzed by using Regression Analysis in order to find the 
relationship between the factors. The results of this research indicate that perceived 
risk has significant effect on consumers’ attitude toward piracy. In contrast, the 
adoration of artist and perceived price has insignificant effect on attitude toward 
piracy. Overall, the attitude toward piracy and subjective norms are important factors 
affecting the behavioral intention to pirate and consequently impact on the piracy 
behavior. 
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However, there are only twenty percent explaining that the adoration of 
artist, perceived price of the copyright digital products, and perceived risk have an 
influence on the digital piracy intention. It could be concluded that, in the future, 
several other factors affecting the attitude toward piracy such as the quality of digital 
products, internet use behavior, consumers’ lifestyle, and demographics should be 
examined to explain why consumers intend to pirate copyright digital products. 

In the theoretical evidence, benefits from the results of the research 
supported the Theory of Planned Behavior (TPB) that the attitude toward piracy and 
subject norms are factors affecting the consumers’ intention to pirate and 
continuously impact on piracy behavior. In the business aspect, this research helps 
companies in the entertainment industry understand the consumers’ attitude and 
consumers’ behavior in copyright piracy. Thus, the problem would be managed and 
solved. The effective marketing plan could thoroughly be launched to influence 
consumers in purchasing more copyright digital products. 
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