บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึก ษา “มุ ม มองเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ แ ละสัง คมของตลาดซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ” เป็ น
การศึกษาพัฒนาการของตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ วิถีชีวิตของผู้ขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ วิถีชีวิตของผู้
ซื อ้ ซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ รวมถึ ง กระบวนการซื อ้ ขายซี ดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดยสะท้ อ นโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้วิจัยเลือกใช้ วิธีก ารศึก ษาเชิ งคุณภาพเพื่อให้ ได้ ข้ อมูล
เชิงลึกและสามารถสะท้ อนให้ เห็นปรากฏการณ์แบบองค์รวม
1. ลักษณะของการศึ กษาเชิงคุณภาพ
ลักษณะของการศึกษาเชิงคุณภาพที่เป็ นประโยชน์สาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ (สามารถ ศรี
จานงค์ 2531: 51-57; สุภางค์ จันทวานิช 2531: 12-15) มีดงั ต่อไปนี ้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพเน้ นการมองปรากฏการณ์ให้ เห็นภาพรวม โดยมองจากหลายแง่มมุ
การศึก ษาปรากฏการณ์ สังคมจะต้ องกระท าโดยศึก ษาปรากฏการณ์ นัน้ จากแง่ มุมหรื อ
แนวคิดทฤษฎีที่มีความหลากหลายมากกว่ายึดแนวคิดอันใดอันหนึ่งเป็ นหลัก รวมถึงยังต้ องไม่
พิจารณาปรากฏการณ์แบบแบ่งส่วนหรือดูเพียงด้ านใดด้ านหนึ่งเท่านั ้น เพราะจะทาให้ ได้ ข้ อค้ นพบ
ที่เป็ นเพียงความเข้ าใจในบางด้ านแทนที่จะเห็นภาพโดยรวมของปรากฏการณ์ ซึ่งเกิ ดจากความ
เกี่ยวพันกันของหน่วยย่อยๆ หรือบุคคลหลายกลุ่ม
การศึก ษา “มุม มองเชิ งประวัติ ศาสตร์ แ ละสัง คมของตลาดซีดี ล ะเมิ ด ลิข สิ ทธิ์ ” ผู้ วิ จั ย
เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารศึก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพในการศึก ษาให้ มี ค วามครอบคลุม ทุก ด้ าน มิ ไ ด้ เป็ นเพี ย ง
การศึก ษาจากผู้ ขายเพีย งฝ่ ายเดีย ว เนื่ องจากการซื อ้ ขายมีลัก ษณะเป็ นกระบวนการเชิ งการ
แลกเปลี่ยน การทาความเข้ าใจกระบวนการให้ ครอบคลุมจึงมีความจาเป็ นต้ องศึก ษาในแง่ มุมทั ้ง
ผู้ข าย ผู้ ซื ้อ หรื อ กลุ่ม บุค คลอื่น ที่มี ส่ว นร่ ว มในกระบวนการซื อ้ ขายซีดี ละเมิ ด ลิข สิท ธิ์ ด้ วย เพื่ อ
สะท้ อนให้ เห็นภาพของปรากฏการณ์โดยรวมและมีความครอบคลุมทุกด้ าน
2. การวิจัยเชิงคุณภาพเป็ นการติดตามระยะยาวและเจาะลึก
การวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพใช้ วิ ธี ศึก ษาติ ด ตามเป็ นเวลายาวนานเพื่ อ ให้ เ ห็ น สภาพความ
เปลี่ยนแปลงในระยะต่างๆ นอกจากนั ้นยังเป็ นการศึก ษาเจาะลึก เช่ น การศึก ษาเฉพาะกรณี หรื อ
การศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อทาความเข้ าใจได้ อย่างลึกซึ ้งและสามารถมองภาพได้ หลายแง่มมุ
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จากการศึก ษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจัย มี วัตถุประสงค์เ พื่อศึก ษาพัฒนาการของตลาดซี ดีละเมิ ด
ลิขสิทธิ์ การศึกษาประเด็นดังกล่าวเป็ นเรื่ องการเปลี่ย นแปลงที่เกิ ดขึน้ ในตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
วิถีชีวิตของผู้ขาย และกระบวนการซื ้อขาย สิ่งเหล่านี ล้ ้ วนต้ องใช้ ระยะเวลาอัน ยาวนานเพื่อค้ นหา
ข้ อเท็จจริง ผู้วิจัยจาเป็ นต้ องใช้ วิธีการศึกษาเชิงลึกไม่ว่าจะเป็ นการสัมภาษณ์ ผ้ ูที่เกี่ ย วข้ องกับธุรกิ จ
เหล่านี ้โดยเฉพาะผู้ข าย รวมถึงการค้ นหาจากเอกสารวิชาการต่างๆ การสอบถามเกี่ ย วกับเรื่ อง
ส่วนตัวแบบเจาะลึกของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเรื่ องที่มีความละเอี ย ดอ่อนผู้วิจัย จาเป็ นต้ องสร้ างความ
ไว้ วางใจกับกลุ่มตัวอย่างก่อนด้ วย การศึก ษาในลัก ษณะดังกล่าวทาให้ ผ้ ูวิจัย ต้ องอาศัย เวลาเพื่อ
ทาให้ กลุ่มตัวอย่างเกิดความไว้ วางใจและนาไปสู่ข้อมูลที่ผ้ วู ิจัยต้ องการ
3. การวิจัยเชิงคุณภาพเป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติ
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ ในสภาพแวดล้ อมตามความเป็ นจริ ง ซึ่ง
มักเป็ นการวิจัยในสนาม ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่มีก ารควบคุมและทดลองในห้ องปฏิบัติก าร
เพราะทาให้ ผ้ วู ิจัยไม่เห็นปรากฏการณ์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
การศึก ษาในครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย เก็ บข้ อมูลจากสภาพแวดล้ อมที่เหตุก ารณ์ ข องตลาดซีดีละเมิ ด
ลิข สิทธิ์ ที่เกิ ดขึน้ จริ งๆ โดยผู้วิจัย เข้ าไปอยู่ในเหตุก ารณ์ ข องการซื ้อขายในฐานะผู้ซื ้อ ผู้ข ายและ
ผู้วิจัย ซึ่งขึน้ อยู่กับ กลุ่มตัวอย่ างแต่ละคนว่าอนุญาตให้ ผ้ ูวิจั ย เข้ าเก็ บข้ อมูลในฐานะใด ผู้วิจัย จึ ง
สามารถเห็นภาพของกระบวนการซื ้อขายร่วมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิ ดขึน้ แตกต่าง
กันไปในกลุ่มตัว อย่ างแต่ละคน ซึ่งกระบวนการซื ้อขายเป็ นเหตุก ารณ์ ที่เกิ ดขึน้ จริ งและบางครั ง้
ผู้วิจัยสามารถเห็นเทคนิ คการขายและปั ญหาจากการขายเกิ ดขึน้ โดยเฉพาะหน้ า ซึ่งทาให้ ผ้ ูวิจัย
เข้ าใจปรากฏการณ์ของการซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ตามความเป็ นจริง
4. การวิจัยเชิงคุณภาพเป็ นการศึกษาที่คานึงถึงความเป็ นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย
การวิจัย เชิ งคุณภาพให้ ความสาคัญและเคารพกลุ่มตัวอย่ างในฐานะที่เป็ นเพื่อนมนุษย์
การที่นักวิจัยจะเข้ าไปสัมผัสกับคนเหล่านั ้นได้ จะต้ องสร้ างความสนิทสนมและความไว้ เนื อ้ เชื่ อใจ มี
ความพยายามในการทาความเข้ าใจคนเหล่านัน้ โดยการคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่มีก าร
แบ่งเป็ นเขาเป็ นเรา พร้ อมกันนั ้นผู้วิจัยจะไม่นาข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ างไปใช้ ในทางที่จะก่ อให้ เกิ ด
ความเสื่อมเสียแก่กลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยเชิงคุณภาพจะเข้ าไปสัมผัสกับกลุ่มตัวอย่างมากกว่าและไม่
มุ่งที่แบ่งแยกระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาในครั ้งนี ้เป็ นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่ผิดกฎหมาย ผู้วิจัย จึงต้ องสร้ าง
ความสนิทสนมและความไว้ วางใจให้ เกิ ดขึน้ ระหว่างผู้วิจัย และกลุ่มตัวอย่ าง เนื่ องจากหากกลุ่ม
ตัวอย่ างไม่มีค วามไว้ วางใจอาจทาให้ ผ้ ูวิจั ย ไม่ ได้ รั บความร่ ว มมือ และข้ อมูลตามความเป็ นจริ ง
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ผู้วิจัยต้ องให้ คามัน่ สัญญาว่าข้ อมูลที่ผ้ วู ิจัยได้ รับเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ทางวิชาการและจะต้ องไม่
สร้ า งผลกระทบทางลบต่อ กลุ่ม ตัวอย่ า งอย่ างแน่ น อน เพราะประเด็ นที่ ผ้ ูวิจั ย ศึก ษาเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวกับปากท้ องของกลุ่มตัวอย่าง หากข้ อมูลบางอย่ างกระจายออกสู่สาธารณชนอาจส่งต่อการ
ดารงชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ นระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ เ หมาะสมกั บ การศึ ก ษา “มุ ม มองเชิ ง
ประวัติศาสตร์และสังคมของตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ” ผู้วิจัย จาเป็ นต้ องสร้ างความไว้ วางใจให้ เกิ ด
กับกลุ่มตัวอย่ างโดยอาศัย ระยะเวลาในการสร้ างสั มพันธภาพที่ทาให้ ก ลุ่มตัวอย่ างยอมให้ ความ
ร่วมมือและข้ อมูลเชิงลึกแก่ผ้ วู ิจัย และจากการที่ผ้ ูวิจัย ต้ องการมองปรากฏการณ์ ตลาดซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์แบบเป็ นองค์รวม ข้ อมูลที่ได้ ต้องสะท้ อนภาพปรากฏการณ์ ให้ ครอบคลุมทุก ด้ าน ซึ่งผู้วิจัย
ต้ องเข้ าไปอยู่ในสถานการณ์จริงเพื่อรับรู้ ประสบการณ์ แ ละความคิดจากมุมมองของคนใน ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ วิธีการเชิงคุณภาพในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. วิธีการเก็บข้ อมูล
สาหรับวิธีการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกใช้ วิ ธีก ารเก็ บข้ อมูล 2 วิธีก ารที่เหมาะสม
กับการศึกษาในครั ้งนี ้ ได้ แก่
1. การสัมภาษณ์ แ บบกึ่งโครงสร้ าง เป็ นการสัมภาษณ์ ที่ผ้ ูวิจัย ตั ้งคาถามไว้ ล่วงหน้ า แต่
คาถามอาจจะเพิ่มขึ ้นเมื่อผู้วิจัยลงสู่สนาม เนื่องจากเหตุก ารณ์ ต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ เฉพาะหน้ าสามารถ
น าไปสู่ค าถามที่ ผ้ ู วิ จั ย ไม่ ไ ด้ ตัง้ ไว้ วิ ธี ก ารดัง กล่ า วผู้ วิ จั ย จะต้ อ งอาศัย ไหวพริ บ ปฏิ ภ าณและ
ความสามารถในการปฏิสงั สรรค์กับกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงต้ องสามารถสังเกตสิ่งแวดล้ อมรอบตัวเมื่อ
อยู่ในสนามเพื่ อหาประเด็น ใหม่ ๆ ที่ เกิ ด ขึน้ สาหรับประเด็นหลัก ๆ ที่ผ้ ู วิจัย ใช้ สัมภาษณ์ ซึ่งเป็ น
เครื่องมือในการเก็บข้ อมูลเป็ นเรื่องพัฒนาการของตลาดละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้วิจัย สัมภาษณ์ ผ้ ูข ายที่
มีประสบการณ์จากการขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติก รรม
ของผู้ขายในแต่ละช่วงเวลา ประเด็นต่อมาคือ การศึกษาวิถีชีวิตของผู้ขาย ซึ่งผู้วิจัย ต้ องสร้ า งความ
สนิ ทสนมกับ กลุ่มตัวอย่ างก่ อนจึงสามารถสัมภาษณ์ ได้ เพราะในช่ วงแรกผู้ข ายไม่ก ล้ าให้ ข้ อมูล
เพราะกลัวว่าผู้วิจัยจะนาข้ อมูลไปเผยแพร่จนทาให้ ตนเองต้ องประสบกับปั ญหาการประกอบอาชี พ
สาหรับ ประเด็นเรื่ องกระบวนการซื ้อขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ผู้วิ จัย สัมภาษณ์ ในประเด็นเกี่ ย วกั บ
กลยุทธ์และเทคนิควิธีการในการขายสินค้ าของผู้ข ายในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการศึก ษาจาก
ทางฝ่ ายผู้ซื ้อด้ วย โดยเป็ นการศึกษาสาเหตุหรือแรงจูงใจของผู้ซื ้อซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ทั ้งๆ ที่ร้ ู ว่าเป็ น
สินค้ าที่ผิดกฎหมายซึง่ ผู้วิจัยใช้ วิธีการสัมภาษณ์เป็ นหลักในการเก็บข้ อมูล
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2. การสังเกตการณ์ แ บบมีส่ วนร่ วม ในการลงสนามแต่ล ะครัง้ นอกจากผู้วิจัย จะใช้ ก าร
สัมภาษณ์ในการเก็บข้ อมูลแล้ ว ผู้วิจัยยังใช้ การสังเกตการณ์ อย่ างมีส่วนร่ วมในการเก็ บข้ อมูลด้ วย
โดยผู้วิจัยเข้ าไปสังเกตการณ์ทั ้งในฐานะที่เปิ ดเผยตัวว่าเป็ นผู้วิจัย ผู้ซื ้อ หรื อแม้ ก ระทั่งเป็ นผู้ข าย
โดยกลุ่มตัวอย่างบางคนอนุญาตให้ ผ้ วู ิจัยสามารถเข้ าไปช่ วยขายได้ ลัก ษณะดังกล่าวทาให้ ผ้ ูวิจัย
สามารถเข้ าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ทั ้งจากมุมมองของผู้ซื ้อและผู้ข าย
ผู้วิจัยสังเกตสีหน้ า ท่าทาง อากัปกิริยา โดยเฉพาะช่วงที่ผ้ ขู ายมีปฏิสงั สรรค์กับผู้ซื ้อ ทาให้ ผ้ ูวิจัย เห็น
เทคนิควิธีการและกลยุทธ์บางอย่างที่ผ้ ขู ายไม่สามารถถ่ายทอดออกมาด้ วยคาพูด
3. คาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์
เนื่ องจากผู้วิจัย ใช้ ก ารสัมภาษณ์ เป็ นหนึ่งในวิธีก ารเก็ บข้ อมูล ผู้วิ จัย จาเป็ นต้ องกาหนด
ประเด็นเบื ้องต้ นสาหรับการพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่อย่ างไรก็ ตาม
คาถามบางคาถามได้ เกิดขึ ้นหลังจากที่ผ้ วู ิจัยลงสนามแล้ ว เนื่องจากเหตุการณ์ เฉพาะหน้ าที่เกิ ดขึน้
ทาให้ ผ้ วู ิจัยเกิดความสงสัยจนนามาสู่การตั ้งคาถามเพิ่มเติม
สาหรับ ประเด็นคาถามที่ ใช้ ในการสัมภาษณ์ ในครั ง้ นี โ้ ดยหลัก แล้ วจะเน้ น ไปที่ผ้ ูข ายซี ดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ ประกอบด้ วยประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลส่วนตัว
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- การศึกษา
- อาชีพในอดีตก่ อนทาอาชี พปั จจุบัน
- อาชีพในปั จจุบันที่นอกเหนื อจากการขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
- ที่อยู่
2. ข้ อมูลครัวเรือน
- ข้ อมูลของสมาชิกในครัวเรื อน
- หน้ าที่ความรับผิดชอบของท่านต่อครัวเรือน
- ลักษณะความสัมพันธ์ ภายในครัวเรื อน
- ผู้ที่มีอานาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆในครอบครัว
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- ปั ญหาที่หนักที่สดุ ของครอบครัว
3. การเข้ าสู่อาชี พขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
- ท่านประกอบอาชีพนี ม้ านานเท่าใด
- เงินทุนในการเริ่ มต้ น
- ช่วยเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ชี ้นาท่านให้ มาประกอบอาชีพนี ้
- ตอนที่ท่านตัดสินในเลือกอาชี พนี ้ท่านใช้ เหตุผลอะไรที่สาคัญที่สดุ
- ถ้ าที่บ้านทาอาชี พนี ้อยู่แล้ วท่านมีทางเลือกที่จะไม่ทาอาชีพนี ้หรือไม่
- บุคคลต่างๆที่มีส่วนช่ วยให้ เริ่มต้ นประกอบอาชี พนี ้ แต่ละคนช่วยอย่ างไร
- ก่อนจะเริ่มต้ นประกอบอาชีพนี ต้ ้ องเรียนรู้อะไรบ้ างที่จาเป็ นจริงๆสาหรับการ
เริ่มต้ น
- เหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบอาชีพที่ช่วยให้ เกิดการพัฒนา
ตนเองในการประกอบอาชี พนี ้
- ทักษะต่างๆ ในการประกอบอาชีพ
- ท่านคิดอย่างไรในตอนเริ่มต้ นกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่น
- ท่านคิดและรู้สกึ อย่างไรในตอนเริ่มต้ นประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย
4. ลักษณะการประกอบอาชี พ
4.1 สถานที่
- สถานที่ประกอบอาชี พอยู่ที่ไหน
- ลักษณะของการถือครองสถานที่ประกอบการ- เช่า/เจ้ าของ
- ถ้ าเช่าใครคือเจ้ าของ
- ท่านเสียค่าเช่ าอย่างไร
- ถ้ าผู้อื่นเป็ นเจ้ าของสถานที่ เขามีความคิ ดเห็นอย่างไรกับการใช้ สถานที่
เพื่อค้ าขายสิ่งผิดกฎหมาย
4.2 เวลาประกอบการ
- เวลาเปิ ด-ปิ ดร้ าน
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- ช่วงเวลาหรือเทศกาลที่ขายสินค้ าได้ ปริมาณมากๆ / ช่วงเวลาที่ข าย
สินค้ าที่ได้ น้อย
4.3 สินค้ า
- ที่มาของสินค้ า
o ในกรณีที่ผ้ ขู ายเป็ นผู้ผลิตด้ วย – ต้ นทุนของสินค้ าและเครื่องจักร
- ปริมาณการขายสินค้ าโดยเฉลี่ยต่อวัน
- ประเภทสินค้ าที่ขาย
- สินค้ าประเภทใดที่ขายได้ ปริมาณมากที่สุด
- ราคาสินค้ าและการกาหนดราคาของสินค้ า
- จุดเด่นของสินค้ าในร้ านนี ้
- การกาหนดลักษณะสินค้ าให้ ตรงกับลูกค้ า
- ในแต่ละวันมีสินค้ าคงคลังหรือไม่ อย่างไร
4.4 ค่าใช้ จ่าย
- ค่าใช้ จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการทางานประกอบด้ วยเรื่ องอะไรบ้ าง เป็ น
จานวนเท่าไหร่
o ค่าเช่าสถานที่
o ค่าสินค้ า
o ค่าจ้ างคนงาน
4.5 รายได้
- รายได้ จากการขายทั ้งหมด
- ผลกาไรจากการขาย
- คุ้มค่ากับความเสี่ยงหรื อไม่ อย่างไร
- มีรายได้ จากแหล่งอื่นหรือไม่ อย่างไร
4.6 กลุ่มลูกค้ า
- กลุ่มลูกค้ าที่มาซื ้อ
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- ช่วงอายุของกลุ่มลูกค้ า
- ลักษณะของกลุ่มลูกค้ า ขาจรหรือขาประจา
4.7 เงื่อนไขในการซื ้อขาย
- การสัง่ ซื ้อ
- การขนส่งสินค้ า
- การจ่ายเงิน
- การต่อรองราคา
- ลักษณะเฉพาะของกระบวนการซื ้อขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย
- กลยุทธ์ในการซื ้อขายสินค้ าผิดกฎหมาย
- ความระมัดระวังในเรื่ องสายสืบ
4.8 โปรโมชั่น
- ช่วงเวลา
- เหตุผลของการจัดโปรโมชั่น
- รูปแบบโปรโมชั่น
4.9 กลยุทธ์ในการขายสินค้ าผิ ดกฎหมาย
- การแบ่งแยกระหว่างสินค้ าที่มีลิขสิทธิ์และสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์
- การแบ่งแยกระหว่างสายสืบกับลูกค้ าจริง
- การเรียกลูกค้ า
- การนาเสนอขายสินค้ า
- การปกปิ ดสินค้ าให้ รอดพ้ นจากสายตาของเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐ
4.10 ลักษณะของตลาดขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ (ของผู้ขายแต่ละคน)
- พัฒนาการทางกายภาพของพื ้นที่
- พัฒนาการด้ านสินค้ าที่ขาย
- พัฒนาการด้ านกระบวนการขายสินค้ า
- พัฒนาการกลุ่มลูกค้ า
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- พัฒนาการประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย
4.11 ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ขายคนอื่นๆ
- ความสัมพันธ์ในเชิงบวก
o การเอื ้อกันในเรื่ องสินค้ า
o การเอื ้อกันในเรื่ องราคาของสินค้ า
o การเอื ้อกันในเรื่ องการเข้ ามาตรวจค้ นของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
- ความสัมพันธ์ในเชิงลบ
o การแย่งลูกค้ ากัน
4.12 บุคคลที่เกี่ยวข้ องในการขาย (เฉพาะผู้ข ายรายนี ้)
- ตารวจ
- ทหาร
- เทศกิจ
- เจ้ าพ่อ
- ลูกค้ า
- ผู้ผลิต
- คนส่งของ
- ร้ านใกล้ เคียง
- สายสืบ
5. ปั ญหาและการแก้ ไข
- ปั ญหาอะไรสาคัญที่สดุ
- ปั ญหาทางด้ านการเงิน
- ปั ญหากับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการขาย (ข้ างต้ น)
- ปั ญหาเกี่ยวกับสินค้ าชารุด
- ความเสี่ยงในการประกอบอาชี พ
- ความเครียดจากการประกอบอาชีพ
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- การถูกจับกุมและกระบวนการที่ทาให้ ตนเองพ้ นผิ ด
- การเผชิญกับเหตุการณ์ ในการจับกุมและการแก้ ปัญหา
นอกจากการสัมภาษณ์ผ้ ขู ายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์แล้ ว ผู้วิจัยยังสัมภาษณ์ผ้ ซู ื ้อซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ด้วย ดังมีรายละเอีย ดของคาถามต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลส่วนตัว
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- การศึกษา
- ที่อยู่
- รายได้
2. สินค้ า
-

ประเภทสินค้ าที่ซื ้อ

-

แนวภาพยนตร์ หรือเพลง

-

ผู้แนะนา

-

สาเหตุที่ซื ้อภาพยนตร์หรื อเพลง

3. ปั จจัยที่กาหนดการเลือกซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
- ทาไมจึงซื ้อ
-

อิทธิพลทางสังคม
o บุคคลนัยสาคัญ
o กระแสสังคม

-

เปรียบเทียบระหว่างซีดีมีลิขสิทธิ์กับซีดีละเมิดลิขสิทธิ์

4. ทัศนคติเกี่ยวกับการซื ้อสินค้ าผิดกฎหมาย
- ความรู้สกึ ที่มีต่อการซื ้อสินค้ าผิ ดกฎหมาย
-

ความรู้สกึ ที่มีต่อการใช้ สินค้ าผิ ดกฎหมาย

-

ความรู้สกึ ที่มีต่อการผลิตสินค้ าผิ ดกฎหมาย
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-

ความรู้สกึ ที่มีต่อการขายสินค้ าผิดกฎหมาย

5. การซื ้อสินค้ า
- ช่องทางในการสัง่ ซื ้อสินค้ า
-

ร้ านค้ าประจา

-

เงื่อนไขการจ่ ายเงิน

-

ปริมาณการซื ้อโดยเฉลี่ย

-

ราคาของสินค้ า

-

การเจรจาต่อรองราคาสินค้ า

-

ความระมัดระวังในการซื ้อสินค้ า

-

เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นระหว่างการซื ้อขายสินค้ า

6. การสร้ างเครือข่ายในการซื ้อสินค้ า
- เหตุใดจึงมาซื ้อของร้ านนี ้
-

การทาความรู้จักกับผู้ขาย

-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขาย

-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ซื ้อคนอื่นๆ

-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อกับผู้แนะนา

4. กลุ่มตัวอย่ าง
การศึก ษา “มุมมองเชิ ง ประวัติ ศาสตร์ แ ละสังคมของตลาดซีดี ละเมิ ดลิข สิ ทธิ์ ” ในครัง้ นี ้
ผู้วิจัยให้ ความสาคัญพฤติกรรมของผู้ขายสินค้ าเป็ นหลัก รวมถึงการศึก ษาโครงสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่างๆ ที่เกี่ ย วข้ องภายในตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ และผู้วิจัย เสริ มประเด็นเกี่ ย วกับ
ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้ซื ้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เข้ าไปด้ วย
อย่ างไรก็ ตาม ตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ เป็ นกิ จกรรมที่ผิดกฎหมายก่ อให้ เกิ ดอุปสรรคต่ อ
ผู้วิจัยในการเข้ าถึงกลุ่มตัวอย่าง ผู้ขายส่วนใหญ่มกั ปฏิเสธที่จะให้ ความร่ วมมือเพราะกลัวว่าผู้วิจัย
จะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐปลอมตัวมาเพื่อหาข้ อมูล หากผู้ข ายให้ ข้ อมูลเกี่ ย วกับการประกอบอาชี พ
ของตนเองอาจมีความเสี่ยงต่อความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ เหตุผลสาคัญที่ผ้ ูข ายส่วนใหญ่ ใช้
ในการปฏิเสธที่จะให้ ความร่วมมือกับผู้วิจัยคือ “มันเป็ นเรื่ องของปากท้ องตัวเอง พูดอะไรไม่ดีออก
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มันก็เท่ากับทุบหม้ อข้ าวตัวเอง” ลัก ษณะเช่ นนี ก้ ลายเป็ นอุปสรรคสาคัญของผู้วิจัย ในการหากลุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมให้ ข้อมูลอย่างสนิทใจ
จากเหตุผลที่ผ้ ขู ายเสนอส่งผลให้ ผ้ วู ิจัยมีทางเลือกที่จากัดในการหากลุ่มตัวอย่ างที่เต็มใจ
จะให้ ข้อมูล การหากลุ่มตัวอย่างจึงเป็ นเรื่ องยาก ซึง่ ผู้วิจัย หากลุ่มตัวอย่ างโดยยึดแนวคิดว่า “หาก
ตัวอย่างคนใดยอมให้ ข้อมูลบ้ างผู้วิจัยจะเอาไว้ ก่อน แล้ วค่อยตามต่อไปเรื่ อยๆ” จากการยึดแนวคิด
ในลักษณะนี ้ทาให้ ผ้ วู ิจัยหากลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษาที่เป็ นผู้ขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ได้ 8 คนที่
พร้ อมให้ ข้อมูลและเปิ ดเผยให้ เห็นกระบวนการซื ้อขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ เท่าที่จะสามารถให้ ข้ อมูล
ได้ โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเหล่ า นี ม้ ิ ไ ด้ ประกอบอาชี พ อยู่ ใ นบริ เ วณเดี ย วกั น ทั ง้ หมด แต่ มี ค วาม
หลากหลายทางพื ้นที่แ ละรู ป แบบของร้ านค้ า ซึ่งทาให้ ผ้ ูวิจัย สามารถเห็นความหลากหลายของ
กระบวนการซื ้อขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้ มากขึ ้น
4.1 วิธีการได้ มาของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัว อย่ างส าหรับ การศึก ษาในครั ง้ นี ้ คือ ผู้ข ายซีดีละเมิดลิข สิ ทธิ์ ซึ่ง มิได้ อยู่ ในพื ้นที่
เดียวกันทั ้งหมด เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับธุรกิ จผิ ดกฎหมาย กลุ่มตัวอย่ างจึงไม่ก ล้ า
ให้ ข้ อมูล เกี่ ย วกั บ ตนเอง ผู้วิจั ย ต้ องใช้ ความพยายามในการสร้ างความไว้ วางใจให้ เกิ ดกับกลุ่ม
ตัวอย่างและให้ คนรู้จักเป็ นผู้บุก เบิ ก ในการพาผู้วิจัย ลงสู่สนาม โดยผู้วิจัย แนะนาให้ ก ลุ่มตัวอย่ าง
ทราบว่ า ผู้วิ จั ย เป็ นนัก ศึก ษาปริ ญ ญาโทที่ ต้ องการเข้ ามาเก็ บ ข้ อมูล เกี่ ย วกั บวิ ถี ชีวิ ต และการ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อใช้ ในการทารายงานวิจัยหรือวิทยานิ พนธ์ เพีย งเท่านัน้
มิได้ นาข้ อมูลไปเสนอต่อหน่ วยงานราชการแต่อย่ างใด ดังนัน้ ผู้ วิจัย จึงต้ องใช้ เวลาในการสร้ า ง
สัมพันธภาพอันดีเพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างเกิดความไว้ วางใจและยอมให้ ข้อมูลแก่ผ้ วู ิจัย สาหรับวิธีก ารที่
ทาให้ ผ้ วู ิจัยได้ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วย
1. ผู้วิจัยอาศัยเครือข่ายจากคนรู้จัก
ในช่วงแรกของการทาวิทยานิ พนธ์ นัน้ ผู้วิจัย สนใจประเด็นเกี่ ย วกับเศรษฐกิ จนอกระบบ
โดยมิได้ จากัดประเภทของสินค้ าไว้ ผู้วิจัย สนใจทั ้งผู้ข ายสินค้ าหนี ภาษี สินค้ าผิ ด กฎหมายและ
สิน ค้ า ละเมิ ดลิ ข สิ ทธิ์ ท าให้ ก รอบการวิจั ย มี ความหลากหลาย รวมทั ้งพื ้นที่ใ นช่ วงแรกที่ ผ้ ูวิ จั ย
ต้ องการศึกษานั ้นยากที่จะเข้ าถึงหรือเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ เนื่องจากผู้ข ายและคนในพื ้นที่ดังกล่าว
ไม่ก ล้ า ให้ ข้ อ มูลเนื่ องจากเกรงว่าจะได้ รั บอันตรายจากกลุ่มผู้มีอิ ทธิ พลและไม่เชื่ อว่าผู้วิ จัย เป็ น
นักศึกษาปริญญาโทจริงๆ คิดว่าผู้วิจัยเป็ นสายลืบที่เข้ ามาเพื่อสอบถามข้ อมูลบางอย่าง ดังนัน้ การ
ลงพื ้นที่ในช่วงแรกของผู้วิจัย จึงเต็มไปด้ วยความอึดอัด และผู้วิจัย ไม่สามารถที่จะยื นคุย กับกลุ่ม
ตัวอย่างได้ นานนัก เพราะเป็ นช่วงเวลาการทางานทาให้ ผ้ ขู ายไม่เต็มใจที่จะให้ สัมภาษณ์ และหาก
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ผู้วิจัยถามคาถามในเชิงลึก ผู้ขายจะบ่ายเบี่ยงประเด็นและไม่คุย กับผู้วิจัย อีก เลย เมื่อเป็ นเช่ นนัน้
ผู้วิจัย จึงรู้ สึก ว่าการศึก ษาในพื ้นที่ดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ย ากที่ผ้ ูวิจัย จะได้ รับข้ อมูลในเชิ งลึก เพราะ
ไม่ได้ รับความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างเท่าที่ควร
จากการพูดคุย และขอคาปรึก ษาจากอาจารย์ ที่ปรึก ษาวิทยานิ พนธ์ ข องผู้วิจัย อาจารย์
เสนอแนะให้ ผ้ วู ิจัยระบุประเภทของสินค้ าที่ต้องการศึกษา ซึง่ ผู้วิจัยเคยเล่าให้ อาจารย์ ฟังว่า ผู้วิจัย ที่
คนขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ อาจารย์จึงให้ ผ้ วู ิจัยเริ่มต้ นจากคนรู้จัก เมื่อผู้วิจัยพูดคุยกับเขาทาให้ ผ้ ูวิจัย
เห็นว่า ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็ นกิจกรรมผิ ดกฎหมายแต่ยังสามารถ
พบเห็นกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในสังคมเป็ นจานวนมาก แม้ ก ระทั่งผู้วิจัย ก็ เป็ นบุคคลหนึ่งที่เคยซื ้อซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์
น้ าอ่าเป็ นตัวอย่างคนแรกของผู้วิจัย โดยผู้วิจัย รู้ จัก กับน้ าอ่ามาเป็ นเวลานาน น้ าอ่าจึงให้
ความร่วมมือกับผู้วิจัยและยอมช่วยผู้วิจัยหากลุ่มตัวอย่างคนอื่นๆ ด้ วย น้ าอ่าขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์
มาเป็ นเวลานานทาให้ น้าอ่ารู้จักกับผู้ขายรายอื่นๆ ที่เป็ นคนส่งสินค้ าให้ น้าอ่าเพื่อนาไปขายต่อ น้ า
อ่าเสนอตัวที่จะช่วยติดต่อและพูดคุย กับผู้ข ายรายหนึ่งที่ร้ ู จัก กันมาเป็ นเวลากว่า 15 ปี ไว้ เป็ นการ
ล่วงหน้ าซึง่ ก็คือ ป้ าน้ อย ก่อนที่น้าอ่าจะพาผู้วิจัยไปที่ร้านของป้ าน้ อย น้ าอ่าโทรศัพท์หาป้ าน้ อยเพื่อ
บอกเล่าถึงการขอความร่วมมือในการทาวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย น้ าอ่า ได้ รับคาตอบกลับมาจากป้ า
น้ อยว่า “ไม่มีอะไรจะพูดหรอก ส่วนใหญ่เรื่องนี ้เค้ าไม่คยุ กัน นอกจากไม่ได้ ขายแล้ ว ...เพราะยิ่ งพูดก็
ยิ่งจะเข้ าตัว” ซึง่ น้ าอ่าก็เข้ าใจและบอกแก่ผ้ วู ิจัยว่า “การตอบคาถามในเรื่องที่เกี่ ย วกับการทามาหา
กินหรือปากท้ องของตัวเองเป็ นเหมือนการทุบหม้ อข้ าวตัวเองที่จะทาให้ ตนเองไม่สามารถประกอบ
อาชีพนี ้ต่อไปหรืออาจมีปัญหาตามมา”
ผู้วิจัยพยายามให้ น้าอ่าช่วยโน้ มน้ าวป้ าน้ อยให้ ยอมร่วมมือเพื่อให้ ผ้ วู ิจัย เข้ าไปพูดคุย กับ ป้ า
น้ อยเองโดยตรง น้ าอ่าจึงได้ พูดคุย กับ ป้ าน้ อยอีก ครัง้ และให้ คามั่นสัญญาว่า ข้ อมูลที่ได้ มาจะไม่
นาไปเผยแพร่ เพราะเป็ นเพี ย งงานวิจัย ของเด็ก นัก ศึก ษาเท่านัน้ และจะไม่มีก ารเปิ ดเผยชื่ อจริ ง
สถานที่ตั ้งร้ าน และข้ อมูลอื่ นๆ ที่สามารถระบุตัว ป้ าน้ อ ยได้ ป้ าน้ อยเริ่ มมีท่าทีใจอ่อนลงอาจจะ
เนื่องจากความเกรงใจที่มีต่อลูกค้ ารายใหญ่อย่างน้ าอ่า ซึ่ง ป้ าน้ อยบอกแก่ น้าอ่าว่า “จะบอกเท่าที่
บอกได้ เท่านั ้น” ผู้วิจัยเห็นว่าคาพูดดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูวิจัย สามารถเข้ าไป
พูดคุยได้ บ้าง หลังจากนั ้นจะต้ องอาศัยความสามารถในการสร้ างความไว้ วางใจให้ ป้ าน้ อยยอมรับ
จนยอมให้ ข้อมูลบางอย่าง ป้ าน้ อยจึงเป็ นตัวอย่างคนที่ 2 สาหรับการศึกษาในครั ้งนี ้
เมื่ อน้ าอ่ านั ด วัน เวลาให้ ผ้ ู วิจั ย ไปยัง ร้ า นของป้ าน้ อยได้ แ ล้ ว ผู้ วิ จัย ต้ อ งก าหนดค าถาม
ล่วงหน้ าที่ต้องการรู้ไว้ ด้วย เพราะการลงสนามเป็ นช่ วงเวลาเดีย วกับที่ ป้าน้ อยต้ องขายของไปด้ วย
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การสัมภาษณ์จึงต้ องเป็ นไปอย่างรวดเร็วและไม่ให้ ก ระทบกระเทือนต่อการประกอบอาชี พ ของป้ า
น้ อย เมื่อถึงวันนัดหมาย น้ าอ่าเล่าประวัติของป้ าน้ อยให้ ฟังอย่ างคร่ าวๆ เพื่อให้ ผ้ ูวิจัย รู้ ข้ อมูลของ
ป้ าน้ อยอย่างคร่าวๆ ก่อนที่จะพบกับป้ าน้ อย เมื่อผู้วิจัยถึงร้ านของป้ าน้ อย ป้ าน้ อยเป็ นหญิ งสาวที่มี
อายุมากพอสมควร นั่งอยู่หน้ าเครื่องคิดเงิน โดยมีลกู น้ องผู้ ชายอยู่ 2 คน ร้ านของป้ าน้ อยมี 2 ร้ าน
อยู่ตรงข้ ามกัน ในร้ านมีสินค้ าที่วางขายเป็ นสินค้ าที่ถูกกฎหมายจาพวกแผ่ นเกมส์แ ละการ์ ตูน แต่มี
หน้ าปกของเพลงและหนังละเมิดลิขสิทธิ์วางอยู่ด้วย น้ าอ่าพูดคุย กับ ป้ าน้ อยเรื่ องการขายสินค้ าว่า
เป็ นอย่ างไรบ้ าง หลังจากนัน้ จึงเริ่ มแนะนาผู้วิจัย ให้ แ ก่ ป้าน้ อย ซึ่งป้ าน้ อยยังคงยา้ ว่า “จะพูดได้
เฉพาะเรื่องที่พดู เท่านั ้น” แสดงให้ เห็นว่า ป้ าน้ อยยังคงไม่ไว้ วางใจผู้วิจัยมากนัก
การพูดคุยในช่วงแรกเป็ นเรื่องประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน และปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึน้
จากการทางาน ในการพูดคุยครั ้งนั ้นป้ าน้ อยจะมีก ารหันไปสบตากับน้ าอ่าเป็ นระยะๆ และมัก พูด
ผ่านน้ าอ่ามากกว่าหันหน้ าพูดกับผู้วิจัยโดยตรง เนื่องจากวันที่ผ้ วู ิจัยไปพูดคุย กับ ป้ าน้ อยเป็ นวันที่มี
ลูกค้ าเป็ นจานวนมาก ทาให้ ป้าน้ อยไม่สะดวกที่จะนั่งคุยเป็ นเวลานาน น้ าอ่าจึงแนะนาให้ ผ้ ูวิจัย เข้ า
มาคุยกับป้ าน้ อยในภายหลัง ซึง่ ป้ าน้ อยก็ยินยอมให้ ผ้ วู ิจัย เข้ ามาคุย ได้ อีก ครัง้ ก่ อนที่ผ้ ูวิจัย จะกลับ
ออกมา ผู้วิจั ย ขอความช่ วยเหลือ จากป้ าน้ อยให้ ช่ วยแนะนาผู้ ขายรายอื่นๆ ด้ วย ซึ่ง ป้ าน้ อ ยให้
สัญญาว่าจะลองไปคุย ก่ อน แต่ยั งไม่รับปากเพราะเกรงว่าผู้ข ายรายอื่นอาจจะไม่ย อมให้ ข้ อมูล
เพราะความกลัว
ผ่านไปประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากการพบป้ าน้ อย ป้ าน้ อยได้ ติดต่อมาหาผู้วิจัย และบอก
ว่า มีผ้ ูขาย 2 คนที่ยอมให้ ข้อมูลซึง่ เปิ ดร้ านในบริเวณใกล้ เคียงกัน คือ พี่โจ้ แ ละพี่บอย (ตัวอย่ างคน
ที่ 3 และ 4) แต่ทั ้งสองคนมี เงื่ อนไขว่าการสัมภาษณ์ จะต้ องนอกร้ านเท่ านัน้ โดยต้ องนัด หมาย
ล่วงหน้ าก่อน เพราะพี่โจ้ และพี่บอยเกรงว่าอาจจะมีปัญหาตามมาจากผู้มีอิทธิพลในพื ้นที่ที่อาจเกิ ด
ความสงสัย ว่า ท าไมมีค นแปลกหน้ า เข้ า มาอยู่ ในพื ้นที่ ตลอดเวลา ซึ่ง ผู้วิ จั ย ก็ ย อมรั บข้ อตกลง
ดังกล่าว และได้ นัดพบเจอพี่โจ้ และพี่บอยอีกครั ้งในร้ านอาหารแห่งหนึ่ง
จากการที่ร้านป้ าน้ อย พี่โจ้ และพี่บ อยอยู่ในแหล่งที่ข ายสินค้ าละเมิดลิข สิทธิ์ ผู้วิจัย จึงทา
ตัวเหมื อนเป็ นลูก ค้ าเข้ าไปซื อ้ ของบ้ างเป็ นครัง้ คราว หากไปที่ร้ านป้ าน้ อยผู้วิจั ย สามารถพูดคุย
เรื่องราวต่างๆ ภายในร้ านได้ พร้ อมสังเกตอากัปกิ ริย าช่ วงที่ ป้าน้ อยขายได้ ต่างจากร้ านของพี่โจ้
และพี่บอยซึง่ ผู้วิจัยไม่สามารถเข้ าไปพูดคุยภายในร้ านโดยตรง และผู้วิจัย ต้ องแกล้ งทาเป็ นไม่ร้ ู จัก
กับบุคคลทั ้งสอง โดยต้ องเข้ าไปซื ้อสินค้ าจากร้ านของทั ้งสองแทนซึง่ ทาได้ เพีย งการสังเกตพี่โจ้ แ ละ
พี่บอยในฐานะที่เป็ นผู้ซื ้อเท่านั ้น
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สาหรับตัวอย่ างคนที่ 5 คือ ศัก ดิ์ ศัก ดิ์เปิ ดร้ านขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ อยู่ในตลาดนัดแห่ง
หนึ่งที่ใกล้ กับที่พกั อาศัยของผู้วิจัย ต่อมาผู้วิจัยรู้ว่าศักดิ์เป็ นเพื่อนกับ เพื่อนของผู้วิจัย ผู้วิจัย จึงชวน
ให้ เพื่อนของผู้วิจัย ไปร้ านของศัก ดิ์ด้วยกัน เมื่อไปถึงผู้วิจัย พบศัก ดิ์ที่เป็ นชายหนุ่มอายุไล่เลี่ย กั บ
ผู้วิจัยกาลังยืนขายของอยู่ เพื่อนของผู้วิจัยจึงแนะนาให้ ผ้ วู ิจัยรู้จักกับศักดิ์ ศักดิ์ให้ ก ารต้ อนรับ ผู้วิจัย
เป็ นอย่างดี ผู้วิจัยพูดคุย กับ ศัก ดิ์ในเรื่ องภาพยนตร์ ที่ศัก ดิ์ข ายอยู่ และผู้วิจัย บอกศัก ดิ์ว่าก าลังทา
วิจัยเกี่ยวกับตลาดซีดีละเมิดลิขสิทธิ์และหากศักดิ์ยินยอมให้ ความร่วมมือ ผู้วิจัย สัญญาว่าจะไม่นา
ข้ อมูลไปเผยแพร่ส่สู าธารณชน ประกอบกับเพื่อนของผู้วิจัยช่วยขอร้ องให้ ด้วย ศักดิ์จึงตกลงยอมให้
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ นอกจากนัน้ แล้ วศัก ดิ์ยังยอมให้ ผ้ ูวิจัย มีส่วนร่ วมในการขายสินค้ าด้ วย ผู้วิจัย จึง
ตอบรับคาเชิญเพราะถือว่าเป็ นโอกาสอันดีที่จะทาให้ ผ้ ูวิจัย ได้ เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของการซื ้อขายซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์
2. ผู้วิจัยเคยเป็ นลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าจากกลุ่มตัวอย่าง
สภาพแวดล้ อมในบริเวณที่ผ้ วู ิจัยอาศัยอยู่มีร้านขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ ก ระจายอยู่ในแต่ละ
พื ้นที่ เป็ นจานวนมาก ซึ่งมี ร้านหนึ่ง ที่ผ้ ู วิ จัย เคยซื ้อสิ นค้ า มาตัง้ แต่ เด็ก แต่ ไม่เ คยพูดคุย เป็ นการ
ส่วนตัว จนกระทัง่ การทาวิทยานิ พนธ์ ในครัง้ นี ท้ าให้ ผ้ ูวิจัย ตัดสินใจลองพูดคุย กับเจ้ าของร้ าน จน
ต่อมาทราบว่าชื่ อ พี่ชัย ตัวอย่ า งคนที่ 6 เป็ นชายหนุ่มที่อยู่ในช่ วงวัย กลางคน สินค้ าภายในร้ า น
ประกอบด้ ว ยสิ นค้ า ทัง้ ถู ก และผิ ดกฎหมาย สิ น ค้ าถู ก กฎหมายจะอยู่ ห น้ าร้ าน ส่ ว นสิ น ค้ า ผิ ด
กฎหมายจะอยู่หลังร้ าน ในช่วงเวลาของการขายสินค้ า พี่ชัยจะเปิ ดภาพยนตร์ ให้ ผ้ ูที่สัญจรไปมาได้
ชมด้ วยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนั ้นหน้ าร้ านของพี่ชัยจึงมีประชาชนมุงดูอยู่เป็ นจานวนมาก พี่
ชัยบอกลูกค้ าว่าหากสินค้ าที่ซื ้อไปไม่สามารถเปิ ดดูได้ ก็สามารถนามาคืนได้ ซึ่งต่างจากร้ านอื่นๆ ที่
มักไม่ยอมให้ มีการเปลี่ยนสินค้ าคืนหลังจากที่ซื ้อไปแล้ ว พี่ชัย ให้ ความร่ วมมือกับผู้วิจัย เป็ นอย่ างดี
เพราะเห็นว่าผู้วิจัย เคยซื ้อสินค้ าจากร้ านของเขาอยู่บ่อยๆ การสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ จะเกิ ดขึน้ ใ น
ช่วงเวลาบ่าย เพราะพี่ชัยขายของในเวลากลางคืนและมัก มีลูก ค้ าแวะเวีย นมาเป็ นจานวนมาก พี่
ชัยจึงไม่สะดวกที่จะให้ ข้อมูลระหว่างการขายสินค้ า
ตัวอย่างคนที่ 7 เป็ นเจ้ าของร้ านขายเกมส์ ภาพยนตร์ การ์ ตูนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อยู่ ภ ายในห้ า งสรรพสิน ค้ า แห่ ง หนึ่ ง ชื่ อ ว่ า พี่ เ ก๋ ผู้ วิจั ย รู้ จั ก พี่ เก๋ เ นื่ อ งจากผู้ วิ จั ย มัก ไปอุด หนุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากร้ านนี ้อยู่เสมอ ภายในร้ านของพี่เก๋มีน้องของพี่เก๋ อยู่ด้วย ผู้วิจัย ได้ พูดคุย
กับน้ องในระหว่างที่พี่เก๋เดินไปหยิ บของที่ผ้ ูวิจัย ต้ องการในลานจอดรถ การพูดคุย ในช่ วงแรกเป็ น
เรื่องเกี่ยวกับรายการทีวีที่เปิ ดอยู่ในร้ าน ต่อมาผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า น้ องของพี่เก๋ แ ต่งชุดนัก ศึก ษาอยู่
ในสถาบันแห่งหนึ่งที่ผ้ วู ิจัยเคยศึก ษามาก่ อน ผู้วิจัย จึงชวนคุย ถึงสถานศึก ษานัน้ ว่าในขณะนี เ้ ป็ น
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อย่างไรบ้ าง ซึง่ น้ องของพี่เก๋เล่าให้ ผ้ วู ิจัยฟั งด้ วยความเต็มใจ แต่จากการที่พี่เก๋ เดิน ไปเอาของนาน
มาก ผู้ วิ จัย จึ งคุย กับ น้ องของพี่ เ ก๋ ต่ อ ไปจนผู้ วิ จั ย บอกว่ า ในขณะนี ผ้ ้ ูวิ จั ย กาลังท าวิท ยานิ พ นธ์
เกี่ ย วกับ ตลาดซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ อยู่ และยังหากลุ่มตัวอย่ างได้ ไ ม่มากเท่าที่ควร หากไม่เป็ นการ
รบกวนผู้วิจัยอยากจะสัมภาษณ์พี่เก๋ในฐานะที่เป็ นผู้ขายซีดีละเมิดลิข สิทธิ์ด้วย น้ องสาวของพี่เก๋ จึง
บอกผู้ วิจั ย ว่า จะลองถามพี่ เ ก๋ ใ ห้ ก่ อน แต่ คิด ว่ าไม่มี ปั ญ หา จวบจนเวลาผ่ านไปประมาณหนึ่ ง
อาทิตย์ ผู้วิจัยกลับ ไปยังร้ านของพี่เก๋ อีก ครัง้ ซึ่งพี่เก๋ บอกว่ายิ นดีที่จะให้ ข้ อมูลแก่ ผ้ ูวิจัย แต่ผ้ ูวิจัย
ต้ อ งให้ ค ามั่น สัญ ญาว่ า จะต้ องไม่เ ปิ ดเผยชื่ อและข้ อมูล ส่ว นตัว ที่ เป็ นการบ่ ง บอกพี่ เก๋ ไ ด้ และ
อยากจะขอวิทยานิพนธ์จากผู้วิจัยหนึ่งเล่มเพราะต้ องการรู้ ว่าผู้ที่อยู่ในวงการเดีย วกับตนเองมีก าร
ปฏิบัติตวั และจัดการกับปั ญหาต่างๆ อย่างไรเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ ผู้วิจัย สัญญากับพี่เก๋
ว่าจะปฏิ บัติตามที่พี่เก๋ ต้ อ งการ พี่เก๋ จึง อนุญาตให้ ผ้ ูวิจัย มาสัมภาษณ์ ได้ แต่จะต้ องโทรนัดเวลา
ล่วงหน้ าเนื่องจากพี่เก๋มีร้านอยู่ 2 ร้ าน บางวันอาจจะไม่มาที่ร้านนี ้ก็ได้
สาหรับตัวอย่างคนสุดท้ ายสาหรับการศึกษาในครัง้ นี เ้ ป็ นบุคคลนิ รนามที่ผ้ ูวิจัย ไม่เคยเห็น
หน้ า ไม่ร้ ู จัก เป็ นการส่ว นตัว แต่มีค วามสัมพันธ์ กันในฐานะผู้ข ายและผู้ ซื ้อผ่ านทางอินเทอร์ เน็ ต
ผู้วิจัยสัง่ ซื ้อภาพยนตร์จากทางเว็บไซต์แห่งหนึ่งซึง่ ได้ รับการแนะนาจากเพื่อน หลังจากนัน้ ผู้วิจัย ทา
การค้ นหาร้ านในโลกไซเบอร์ที่ดคู ่อนข้ างน่ าเชื่ อถื อและมีลูก ค้ าต่อเนื่ องจนได้ มาพบกับชาญที่เป็ น
ผู้ขายสินค้ า การสัง่ สินค้ าและการติดต่อจะทาผ่ านอีเมล์ ที่ชาญได้ เขี ย นไว้ ในเว็ บ ไซต์ ผู้วิจัย สั่งซื ้อ
สินค้ าเป็ นจานวนหลายครั ้ง จึงได้ ตดั สินใจส่งข้ อความผ่ านอีเมล์เพื่อขอสัมภาษณ์ เกี่ ย วกับการทา
ธุรกิจบนโลกไซเบอร์เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การได้ มาของตัวภาพยนตร์ รวมถึงการจัดส่งสินค้ า
และการรับเงิน ซึง่ ชาญยินดีให้ คาตอบ แต่ก ารสัมภาษณ์ จะกระทาผ่ านอีเมล์แ ละโปรแกรม MSN
นื่ องจากชาญไม่ต้องการเปิ ดเผยตัวตนและข้ อมูลส่วนตัวในบางประการเพราะเกรงว่ า
อาจจะมีปัญหาบางอย่างตามมา ซึง่ ผู้วิจัยก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามเพราะการทาธุรกิ จประเภทนี เ้ ป็ น
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและต้ องหลบเลี่ยงจากการจับกุมของเจ้ าหน้ าที่ ตารวจ การให้ รายละเอีย ดที่
เป็ นการเปิ ดเผยตนเองจึงเป็ นเรื่องที่ไม่สมควรกระทา
กล่าวโดยสรุป น ้าอ่าเป็ นตัวอย่างคนแรกซึง่ รู้จักกับผู้วิจัย เป็ นการส่วนตัว ส่วนป้ าน้ อยเป็ น
คนที่น้าอ่าแนะนาให้ ร้ ูจัก จากนั ้นป้ าน้ อยได้ แนะนาผู้ขายคนที่ 3 และ 4 คือ พี่โจ้ และพี่บอยให้ ผ้ ูวิจัย
รู้จักเพิ่มขึ ้น ส่วนตัวอย่างคนที่ 5 คือ ศักดิ์ ผู้วิจัยรู้จักศักดิ์ผ่านการแนะนาจากเพื่อนของผู้วิจัย ส่วน
พี่ชัย พี่เก๋ และชาญเป็ นตัวอย่างที่ผ้ วู ิจัยได้ จากการเป็ นลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าในร้ านของพวกเขามาก่ อน
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4.2 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
จากที่ก ล่าวมา กลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นผู้ข ายสาหรับการศึก ษาในครัง้ นี ม้ ีทั ้งหมด 8 คน ซึ่งมี
ข้ อมูลเบื ้องต้ น ดังต่อไปนี ้
ชื่อ
เพศ อายุ
ช่วงเวลาที่ขาย
ระยะเวลาที่ขาย
ยังคงขายอยู่หรือไม่
1. น้ าอ่า
ชาย 39
8.00-20.00 น.
17 ปี
ยังขายอยู่แต่ประกอบ
อาชีพอื่นด้ วย
2. ป้ าน้ อย หญิง 48
9.00-18.00 น.
40 ปี
ยังขายอยู่
3. พี่โจ้
ชาย 32
9.00-18.00 น.
5 ปี
ยังขายอยู่
4. พี่บอย ชาย 35
9.00-18.00 น.
10 ปี
ยังขายอยู่
5. ศักดิ์
ชาย 27 17.00-21.00 น.
3 ปี
ยังขายอยู่
6. พี่ชัย
ชาย 41 18.00-23.00 น.
8 ปี
ยังขายอยู่
7. พี่เก๋
หญิง 30 10.00-21.00 น.
7 ปี
ยังขายอยู่
8. ชาญ
ชาย 31
ตลอดเวลา
2 ปี
ยังขายอยู่
ชื่อของกลุ่มตัวอย่างที่ป รากฏอยู่ในวิทยานิ พนธ์ ฉบับนี เ้ ป็ นนามสมมติทั ้งหมดเพื่อปกปิ ด
อัตลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประเด็นการศึก ษาเป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับกิ จกรรมที่ผิดกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ทาให้ ร้ ูว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นใครและค้ าขายอยู่ที่ใดอาจจะส่งผลต่อความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างได้ ประกอบกับการให้ คามั่นสัญญาของผู้วิจัย ว่าจะปกปิ ด
ข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่างเอาไว้ เป็ นความลับ ผู้วิจัยจึงต้ องรัก ษาข้ อมูลตามจรรยาบรรณของนัก วิจัย
และไม่กระทาการใดๆ ที่จะส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างเหล่านี ้

