
  
   

 

 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
 

การละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาในสายตาคนกรุงเทพฯ 
 

   ความนิยมสินคาละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาในประเทศไทยนับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุ
สวนหนึ่งเปนเพราะมีเทคโนโลยีในการปลอมแปลงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมวาจะเปน ซีดี ดีวีดีเพลง
และภาพยนตร รวมถึงสินคาแบรนดเนมตางๆ  อีกสวนหนึ่งเปนเพราะทัศนคติและคานิยมของคนไทยที่มีตอเรื่องการ
ซ้ือสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ดังน้ัน แมวาจะมีความพยายามในการปราบปรามจากภาครัฐ แตก็ดูเหมือนวาปญหาดังกลาว
จะยังไมลดลง   ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจเรื่อง “การละเมิด
ลิขสิทธ์ิและเครื่องหมายการคาในสายตาคนกรุงเทพฯ” ขึ้นเพ่ือสะทอนมุมมองของประชาชนตอเร่ืองดังกลาวให
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยเก็บขอมูลจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปขึ้นไป ในทุกสาขา
อาชีพ จํานวนทั้งสิ้น 1,104 คน เปนเพศชายรอยละ 48.8 และเพศหญิงรอยละ 51.2 เม่ือวันที่ 27 – 29 กรกฎาคมที่
ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
 

1. พฤติกรรมการซื้อหรือเชาสินคาลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสทิธิ์ พบวา  
- ไมเคยซื้อหรือเชา  รอยละ 20.1 

  ( โดยใหเหตุผลวา คุณภาพไมไดมาตรฐาน ผิดกฎหมาย ฯลฯ) 
 
 - เคยซื้อหรือเชา  รอยละ 79.9 
  โดยในจํานวนนี้ระบุวาสินคาที่เคยซื้อหรือเชา ไดแก 
  - ซีดี ดีวีดีเพลงและภาพยนตร    รอยละ 40.4 
  - กระเปา รองเทา แวนตา นาฬิกา   รอยละ 20.7 
  - เสื้อผา       รอยละ 17.2 
  - อ่ืนๆ อาทิ เครื่องสําอาง โปรแกรมและเกมคอมพิวเตอร รอยละ 1.6   
  
2. การรับทราบวาเปนสินคาลอกเลียนแบบหรือสินคาละเมิดลิขสทิธ์ิในตอนทีต่ัดสินใจซื้อหรือเชา 

(ถามเฉพาะผูที่เคยซื้อหรือเชา) 
  

- ไมทราบ  รอยละ 7.3 
 - ทราบ   รอยละ 92.7  
  โดยเหตุผลทีต่ัดสินใจซื้อ คือ 
  - ราคาถูก     รอยละ 48.6 
  - หาซื้อไดงาย     รอยละ  26.4 
  - คุณภาพดีใกลเคียงกับของแท   รอยละ 15.7 
  - อ่ืนๆ อาทิ สินคาบางตวัไมมีในประเทศไทย  
                                   ลองดูเพราะอยากรู ฯลฯ  รอยละ 2.0   



   
  

3. เมื่อถามถึงความรูสึกผิดที่ไปซื้อหรือเชาสินคาดงักลาว (ถามเฉพาะผูที่เคยซื้อหรือเชา) พบวา 
   

- รูสึกผิด  รอยละ  48.0 
  - ไมรูสึกผิด  รอยละ 52.0  
 
 4. ความคิดเห็นตอสาเหตุหลักที่ประเทศไทยยงัคงมีปญหาเรื่องสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิและเครื่องหมาย  
                การคา  
  - สินคาลิขสิทธ์ิมีราคาแพงเกินไป..........................................................รอยละ 40.1 
  - เจาหนาที่รัฐปลอยปละละเลยหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของ........................รอยละ 19.6 
  - คนไทยขาดจิตสํานึกเรื่องการเคารพทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน............รอยละ 18.1 
  - กฎหมายมีชองโหว.................................................................................รอยละ 10.8 
  - คนไทยขาดความรูความเขาใจและไมเห็นความสําคญัของเร่ืองดังกลาว.....รอยละ 9.3 
  - อ่ืนๆ อาทิ คานิยมการใชของนอก หาซื้อไดงายกวาของแท.......................รอยละ 2.1 
  
 5. ความคิดเห็นตอการแกปญหาในเรื่องสินคาละเมิดลิขสทิธ์ิและเครื่องหมายการคาในประเทศไทย  

       
- เห็นวาไมจําเปนตองแกปญหาในเรื่องดังกลาว  รอยละ 4.6 

  - เห็นวาควรแกปญหา     รอยละ 95.4 
   โดยแนวทางในการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุดคือ 
   - ลดราคาสินคามีลิขสิทธ์ิใหถูกลง.........................................................รอยละ 38.9 
   - เพ่ิมบทลงโทษผูละเมิดลขิสิทธิใ์หรุนแรงขึ้น.............................................รอยละ 18.9 
   - ปลูกจิตสํานกึใหละอายตอการละเมิดทรพัยสินทางปญญาของผูอ่ืน...........รอยละ 17.4 
   - ปรับกฎหมายใหทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น........................................รอยละ 14.2 
   - ปรับปรุงกระบวนการดําเนินคดีใหกระชับรวดเรว็ขึ้น.................................รอยละ 8.6 

   - อ่ืนๆ อาทิ ตองแกที่ตนเหตุ  ตองดําเนินการควบคูกนัไปทุกหนวยงาน 
          ไมผลักภาระหนาที่ไปใหฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น........................รอยละ 2.0  
   
 6. ความคิดเห็นตอประเด็นเรื่องการออกกฎหมายเพื่อเอาผิดกับผูซื้อและผูเชาสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ  

 
- ไมเห็นดวย       รอยละ 38.2 

  -  เห็นดวยเฉพาะสินคาประเภทซีดี ดีวีดีเพลงและภาพยนตร รอยละ 13.7  
  -  เห็นดวยทีจ่ะใชกับสินคาละเมดิลิขสิทธ์ิทุกประเภท      รอยละ 48.1 
  
 ทั้งน้ี ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรยา สิงหสงบ คณบดีคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพ ไดให
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิของประเทศไทยคือ การขาดการสงเสริมใหคนมีจิตสํานึก
และเคารพตองานสรางสรรคของบุคคลอ่ืน นอกจากนี้การขาดความเขาใจในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธ์ิก็เปน
อีกประเด็นหนึ่งที่หนวยงานภาครัฐตองเรงดําเนินการเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง เพราะบางครัง้ผูละเมิดไม
คิดวาสิ่งที่ตวัเองทําน้ันเปนการละเมดิลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน 



 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพ่ือสอบถามทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกบัการใช ซ้ือ หรือเชา 

สินคาลอกเลียนแบบ และสนิคาละเมิดลขิสิทธิ์และเครื่องหมายการคา  ตลอดจนสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา
ดังกลาว ทั้งน้ีเพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนตอไป  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

   การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และ
ชั้นใน จํานวนทั้งสิ้น 21 เขต ไดแก เขตคลองเตย ทุงครุ ธนบุรี บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางแค บางซื่อ   
บางนา บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ราชเทวี ราษฎรบูรณะ วังทองหลาง สวนหลวง 
สะพานสูง และสาทร จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธีเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,104 คน เปนเพศชายรอยละ 48.8 และเพศหญิงรอยละ 51.2 
        
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบ 

สอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได
นําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบรูณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  27-29 กรกฎาคม 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  13 สิงหาคม 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
               ชาย 538 48.8 
               หญิง 566 51.2 

รวม 1,104 100.0 
อายุ   
               18 - 25 ป 330 30.2 
               26 – 35 ป 354 32.6 
               36 – 45 ป 230 20.2 
               46 ป ขึ้นไป 190 17.0 
                             รวม 1,104 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 507 45.9 
               ปริญญาตรี 507 45.9 
               สูงกวาปริญญาตรี 90 8.2 
                                     รวม 1,104 100.0 
อาชีพ   
                ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 83 7.5 
                พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 420 38.0 
                คาขาย / อาชีพสวนตัว 238 21.6 
                รับจางทั่วไป 112 10.1 
                พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 47 4.3 
                อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ 204 18.5 
                                รวม 1,104 100.0 
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