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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีน    

ย้อนยุค  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีน     

ย้อนยุค 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง 3) เพ่ือศึกษา       

ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง 4) เพ่ือศึกษาว่า         

ลักษณะทางประชากรมีผลต่อพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค ต่างกันหรือไม่  และ        

5) เพ่ือศึกษาว่าพฤติกรรมการอ่านต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรัก            

โรแมนติกจีนย้อนยุคต่างกันหรือไม ่ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจท าการรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ ไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling)   

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ่านหนังสือในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 300 ตัวอย่าง ทดสอบความ น่าเชื่อถือ

ของเครื่องมือตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จ านวน 30 ตัวอย่าง ทดสอบ             

ความน่าเชื่อถือเครื่อ งมือว่ามีความเชื่อถือในระดับสูงมีค่าการทดสอบที่ 0.851 สถิติในการวิเคราะห์ 

ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา (ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ (ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระจากกันโดยใช้สถิติทดสอบ 

Independent Samples T – test, F – test และ Pearson’s correlation test และวัดขนาดของ

ความสัมพันธ์ค่าสถิติ Contingency Coefficient ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผล

ข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
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ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ อ่านนิยายรัก             
โรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย ส่วนมากจะ เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย มี อายุ 22 - 29 ปี    
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน  มากที่สุด รองลงมา นักเรียน /
นักศึกษา  มีรายได้ส่วนใหญ่  15,001 – 20,000 บาท ผลการศึกษามีพฤติกรรมการอ่านนิยายรัก        
โรแมนติกจีนย้อนยุค ประเภทนิยายไทยและประเภทของนิยายแปล อ่านมากที่สุด คือ นิยายรัก 
(Romance Fiction) ประเภทของนิยายแปลจากต่างชาติ  อ่านมากที่สุด คือ นิยายแปลจากจีน 
สถานที่ท าให้รู้จักนิยายรักโรแมนติจีนย้อนยุค  มากที่สุด  คือ อินเตอร์เนต รองลงมา ร้านหนังสือ        
ในห้างสรรพสินค้า  มีระยะเวลาการอ่าน จ านวน 1 - 5 ปี ส่วนมากมักจะ อ่านและเก็บสะสม  
ส านักพิมพ์ที่ชอบอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคมากสุด ส านักพิมพ์แจ่มใส  รองลงมา ส านักพิมพ์
ห้องสมุดดอตคอม  สถานที่ในการซื้อนิยายรักโรแมนติก จีนย้อนยุค มากท่ีสุด คือ สั่งจากอินเตอร์เนต   
มีความถ่ีในการ อ่าน มากสุด 1 - 2  วันต่อสัปดาห์  มีระยะเวลาในการใช้อ่านนิยาย จ านวน 3 - 4 
ชั่วโมง  ช่วงเวลาที่ใช้อ่านเป็น ช่วงเวลาว่าง  มีปริมาณการอ่านเฉลี่ยสัปดาห์  จ านวน 1 - 2 เล่ม           
มีลักษณะในการอ่านแบบซื้ออ่าน เหตุผลส าคัญท่ีท าเลือกอ่านเพราะ เนื้อเรื่องสนุก น่าติดตาม  ผู้อ่านมี
ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย พบว่า มีความพึงพอใจในระดั บ
มาก  มีความพึงพอใจสูงสุด ในด้านเนื้อหา  รองลงมา ด้านประโยชน์ทางการศึกษา ด้านรูปเล่ม        
น้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง ตามล าดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากร ด้านระดับการศึกษามี
ผลต่อพฤติกรรมด้านความถ่ีในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคต่างกัน ผู้อ่านที่มีลักษณะทาง
ประชากร ด้านเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมด้านระย ะเวลาในการใช้อ่าน
นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคต่างกัน ในส่วนของผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่                
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากอ่านการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค เป็นไปในทางบวก   
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้า นระยะเวลาในการใช้อ่านมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจจากอ่านการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค เป็นไปในทางบวก ซึ่งอยู่ในระดับต่ า     

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการอ่าน, ความพึงพอใจ, นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 
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 ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study the reading behavior and 
satisfaction of Thai people who read Chinese period romance stories to find the 
relationship between personal factors and reading behavior, and the relationship 
between reading behavior and satisfaction. The sample includes 300 people who are 
15-45 years old. The researcher used a non-probability sampling method with 
purposive sampling through questionnaires; the statistics used in the research 
included percentage t-Test, f-Test and the Pearson’s correlation, and relative 
statistics are the contingency coefficient at the level of 0.05 statistical significance.  

The key group of respondents are females, aged between 22-29 years 
old, holding a bachelor degree, who are employees in private companies and have a 
monthly income of 15,001-20,000 Thai baht. Most respondents read both Thai and 
international romantic fiction, especially from China. The place where most readers 
first found the Chinese period romance stories was on the Internet, and the 
respondents buy them by ordering from the Internet; also, the respondents would 
read this type of book for 1-5 years and collect them after finishing them. The 
frequency of reading is 1-2 days and 1-2 books a week, and the respondents spend 
3-4 hours a day reading, mostly in their free time; in addition, the most popular 
publisher is Jamsai. The principal reason for reading is that the content of the stories 
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is funny, which enticed the readers to follow the stories to the end. As for the level 
of satisfaction when reading the stories, it is high for the content and the studying 
advantage, but moderate when it comes to the shape of the book and personal 
development. 

Hypothesis testing shows that education level relates to the frequency of 
reading, and with regard to the number of hours of reading relate to sex, age, and a 
monthly income. Moreover, the frequency of reading relate to the level of 
satisfaction toward to positive at the moderate level and the number of hours of 
reading relate to the level of satisfaction toward to positive at the low level.  

 

Keywords: Reading Behavior, Satisfaction of Reading 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการค้นคว้าอิสระ ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ผศ .ดร .อัจฉรา   
ปัณฑรานุวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษารายงานการค้นคว้าอิสระ  ที่กรุณาให้ค าแนะน า ข้อคิด และค าปรึกษา 
ตลอดจนแก้ไขปรับปรุง รายงานการค้นคว้าอิสระ ฉบับนี้  ข้าพเจ้า รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  และขอขอบพระคุณ ดร .โมไนยพล รณเวช และ ผศ .ดร. พจนา ธูปแก้ว  
ที่เป็นประธานและกรรมการในการสอบเปิดและปิดเล่มสารนิพนธ์ฉบับนี้ โดยให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้รายงานการค้นคว้าอิสระมีความสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณ เพ่ือนร่วมโครงการปริญญาโท สาขาบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) รุ่นที่ 17 
ทุกคน ที่ร่วมกันฝ่าฟันด้วยกัน เป็นก าลังใจให้แก่กันและคอยช่วยเหลือให้ข้อมูลด้านกระบวนการเรียน
และระเบียบการต่างๆ ตลอดระยะเวลา 2 ปี  

ขอขอบคุณ  คุณปิยรัตน์ พินิจประภา เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายประสานต่างประเทศ 
บรรณาธิการกองจีนแห่งส านักพิมพ์แจ่มใส ที่ให้ข้อมู ลในการสัมภาษณ์แหล่งที่มาแห่ง                    
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พร้อมทั้งแนะน ากลุ่มเป้าหมายในการค้นหาข้อมูลให้แก่ข้าพเจ้า 

ขอขอบคุณ  งานวิจัยทุกงานที่เป็นแนวน าทางในการศึกษา รายงานการค้นคว้าอิสระ  
ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ผู้บังคับบัญชา ที่ให้
โอกาส เวลาในการท ารายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้อย่างเต็มที ่

ขอขอบพระคุณ คุณอาส าเนียง หุ่นรอด ที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนทุนการศึกษา 

ขอขอบคุณ เพื่อนร่วมงาน และเพ่ือนเก่าระดับชั้นมัธยมปลาย จนถึงระดับอุดมศึกษา   
ที่ให้ก าลังใจกันมาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา แม่บ้านคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนทุกท่านที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดมา 

และขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
จนท าให้ข้าพเจ้าสามารถท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี (fiction) รูปแบบหนึ่งซึ่งนิยมอ่านกัน    
อย่างแพร่หลาย ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายอารมณ์ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและการให้
สาระแนวคิดต่างๆ แม้ว่าตั้งแต่เริ่มมีโทรทัศน์เข้ามามีบทบาทดึงดูดใจมากกว่าการอ่านรวมทั้ง        
การพัฒนาการอย่างรวดเร็วของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถน า “สาร” เข้าถึงบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และครอบคลุมข้อมูลข่าวสารทุกชนิดย่อมจะท าให้การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งนวนิยายได้รับผลกระทบ
ไปด้วย (ใบบัว นามสุข, 2555, น. 2)  

ส าหรับประเทศไทยถือก าเนิดนิยายเป็นครั้งแรกราวสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนปลาย โดย 
นิยายเรื่องแรกเป็นนิยายแปลเต็มเรื่องแรกคือ เรื่อง “ความพยาบาท ” โดย “แม่วัน ” ซึ่งเป็น
นามปากกา  ของพระยาสุริ นทราชา (แปลจากหนังสือ Vandetta Corelli) ส่วนนิยายไทยเรื่องแรก
โดยนักเขียนไทยผู้รู้หลายท่าน มักจะเป็นผู้กล่าวว่าคือเรื่อง “สนุกนิ์นึก” โดย กรมหลวงพิชิตปรีชาการ 
และมีการเขียนนิยายโดยคนไทยเรื่อยมา ซึ่งเริ่มมีนักเขียนชื่อดังเกิดขึ้นหลายท่านในช่วงปี         
2471 – 2472 อาทิเช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา (วิภา กงกะนันท์ , 2540) ส าหรับนิยาย
รักโรแมนติก ถือว่าเป็นนิยายที่ เป็นที่นิยมตลอดกาล เพราะนิยายรัก ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็ม
และแต่งแต้มชีวิตให้มีสีสัน บางคนกล่าวว่าหากหาความรักท่ีสวยงามในชีวิตจริงไม่ ได้ ก็มาหาความรัก
จากนิยาย ฉะนั้น นิยายรักจึงยังครอง  ความนิยมเสมอจากผู้อ่านอย่างไม่เสื่อมคลาย (อ้างอิงจาก     
พรชัย จันโสก บทความ ความรักในหนังสือ: เว็บไซต์ http://www.happyreading.in.th) 

จากการที่วัฒนธรรมเอเชียกลายเป็นจุดสนใจของโลกมากข้ึนเรื่อยๆ ประเทศจีน
กลายเป็นพี่ใหญ่ของเอเชียที่เป็นประเทศแรกของเอเชียที่เผยแพร่วัฒนธรรมจีนผ่านภาพยนตร์    
ละครโทรทัศน์ จ าหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตามมาด้วยญี่ปุ่น (J-Trend) และ เกาหลี         
(K-Wave) (สาวิกา ขุนราม , 2550 น.1) ท าให้นิยายรักโรแมนติก ซึ่งเป็นนิยายแปลจีน เข้ ามาสู่ตลาด
นิยายรักของไทย มีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพ่ือให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ Gruthrie 
และ Greaney (1991 cited in Schutte and Malouff, 2007) ได้กล่าวว่า การท าหน้าที่ของ      
การอ่านมี 3 ประการคือ การอ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์ การอ่านเพื่อความสนุกสนาน และการอ่านเพ่ือ
หลีกหนี จากสิ่งอ่ืนๆ และ Schutte and Malouff, 2007 (Stokmans 1999) กล่าวว่าการอ่านนั้น  
มีจุดประสงค์เพ่ือความสนุกสนาน (enjoyment) และเพ่ือการหลีกหนี (escape)  
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การเข้ามาไทยของนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค เกิดจากการการที่กองบรรณาธิการจีน
คัดสรรเรื่องราวต่างๆ ที่แต่งเป็นนิยายรักจากเว็บไซต์จีน (Wei Bo) แล้วน ามาแปลเป็นภาษาไทย โดย
ต้องการที่จะแสวงหาเรื่องราวแปลกใหม่มาน าเสนอนักอ่านไทย เมื่อว่าเรื่องใดสนุกจึงมาน าตีพิมพ์และ
วางจ าหน่ายจนสามารถครองใจนักอ่านไทยได้ จนเกิดกระแสการเป็นแฟนคลับคน ไทยต่อนักเขียนที่มี
ชื่อของจีน  บริษัทแจ่มใส จึงมีการจัดกิจกรรม นักเขียนจีนพบแฟนคลับไทย โดยมีการแจกลายเซ็นต์
และการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาของนักเขียนรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนจีนและ
นักอ่านไทยโดยมีนิยายเป็นสื่อกลางด้วย  (ปิยรัตน์ พินิจประภา เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายประสาน
ต่างประเทศ, สัมภาษณ์, วันที่ 18 มีนาคม 2559) 

เมื่อมีการวางตลาดในร้านหนังสือทั่วไปและในห้างสรรพสินค้า เป็นครั้งแรกในปี พ .ศ. 
2551  พร้อมทั้งเปิดตัวงานสัปดาห์หนังสือ ก่อให้เกิดมุมหนังสือ “นิยายจีน ” ขึ้น ซึ่ งเป็นมุมของ
ส านักพิมพ์แจ่มใสเ อง กอปรกับคนไทยเริ่มแสวงหาความแปลกใหม่จากการอ่าน ท าให้นิยายรักจีน
ย้อนยุคเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน   

ด้วยฉากสถานท่ีและห้วงเวลาการด าเนินเรื่องนั้น บางเรื่องผู้เขี ยนแต่งขึ้นเองซึ่งไม่มีอยู่
จริงแต่บางเรื่องอ้างอิงประวัติศา สตร์และใช้เมืองที่มีอยู่จริง เนื่องจาก ประวัติศาสตร์จีนเกิดข้ึนมา
ยาวนานกว่า 5,000 ปี ในบางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์อาจจะขาดหายไปหรือไม่มีความชัดเจน  
เป็นโอกาสให้นักเขียนแนวนี้ สามารถน าไปแต่งนิยายรักโดยด าเนินเรื่องได้อย่างหวือหวา ซึ่งนักเขียน
ใช้ประสบการณ์จาก การได้ยินการบอกเล่าของคนโบราณถึงเรื่องราวปรัมปราเกี่ยวกั บดินแดนนรก 
สวรรค์ และโลกมนุษย์ มาแต่งเป็นธีม (Theme) ในการด าเนินเรื่อง เช่น ความรักและความสัมพันธ์
ระหว่างราชาแห่งยมโลกกับเทพธิดาบนสวรรค์ มังกรและมนุษย์ เป็นต้น   

นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคมีเนื้อหาที่มีความเฉพาะตัวด้วยสถานที่ของนิยายเป็น  
เมืองจีนในยุคโบราณ จะมีตัวละครในเรื่อง ไม่เกิน 5 - 8 ตัวละคร เรื่องราวไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย      
ไม่เน้นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวรายละเอียดของความเก่งกาจของตัวละครหลัก แต่เน้นความรู้สึ กรักใคร่
กันระหว่างพระ- นาง หรือพ่อแง่แม่งอน พระเอกจะเป็นคนเก่ง ฉลาด หล่อเหลา ดูน่าหลงใหล ใฝ่ฝัน 
ส่วนนางเอกมีความงดงาม น่ารักไร้เดียงสา มักจะถูกตัวร้ายรังแก และจบลงด้วยความรักท่ีสมหวัง ของ
พระ-นางในเรื่อง  (happy ending) ซึ่งผู้อ่านคนไทยชอบเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้  สิ่งส าคัญก็คือ  
แทบทุกเรื่องจะมีฉากรัก หวือหวาสะท้านอารมณ์วาบหวามแก่ผู้อ่าน ท่ามกลางบรรยากาศยุคโบราณ
ของจีน ซึ่งเป็นจุดแข็งท่ีส าคัญให้คนนิยมอ่านนิยายประเภทนี้ หรือบางเรื่องที่ได้รับความนิยมหรือ      
มีกระแสมากท่ีประเทศจีน  สถานีโทรทัศน์ของจีนมีการน าไปท าเป็น ละคร ซึ่งบางเรื่องมี การอิง
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ประวัติศาสตร์หรือบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ อาทิเช่น เจาะมิติพิชิตบัลลังก์  (ปูปู้จิงซิน : ประพันธ์โดย 
ถงหัว ของส านักพิมพ์สยามอินเตอร์บุกส์) 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ดึงดูดนักอ่านสนใจคือ รูปเล่มของนิยาย ด้วยมีภาพ
หน้าปกที่สวยงา ม เป็นหญิงสาวหน้าตาสวยหรือเป็นรูปชายหนุ่มหน้าตาหล่อแ ต่งกายด้วยชุดจีน
โบราณ สีสันสดใส  เล่มนิยายมีขนาดกะทัดรัดเท่าพ็อคเก็ตบุค (5.8 x 8.2 นิ้ว) ความยาวเล่มเดียวจบ
เป็นส่วนใหญ่ เล่มละประมาณ 200 หน้า ขึ้นไป  ซึ่งบางเรื่องน ามาตีพิมพ์หลายครั้งเพราะได้รับ     
ความนิยม เพราะมีแฟนคลับติดตามนักเขียน โดยรูปเล่มหรือหน้าปกยังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูด
ให้คนอ่านสนใ จที่จะหยิบนิยายแปลกๆ ขึ้นมาอ่าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ          
ในด้านผลิตภัณฑ์ มาจากความสวยงาม  ของรูปเล่มการออกแบบภาพหน้าปกเป็นรูปวาด 
ภาพประกอบ หรือภาพถ่ายตัวละครที่มีความสวยงาม  น่าดึงดูดและคุณภาพในด้านการจัดหน้าอ่าน
ง่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด (สาวิกา ขุนราม 2550, น.2)   

นอกเหนือไปจากความสนุกสนาน ความบันเทิงท่ีได้จากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน
ย้อนยุค  เพ่ือตอบสนองความต้องการทา งอารมณ์ของผู้อ่านแล้ว เกร็ดความ รู้ ความเชื่อเกี่ยวกับ
ประเทศจีน  เป็นผลพลอยได้ที่ท าให้คนอ่านได้รับความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนไปด้วย โดยเฉพาะ
ความเชื่อของคนจีนโบราณในการด ารงชีวิต ซึ่งบางความเชื่อสืบทอดมาถึงคนไทยด้วย เช่น ประเพณี
ไหว้พระจันทร์ ประเพณีข้ึนปีใหม่ของจีน เป็นต้น รวมทั้งคติธรรม แนวคิดในการใช้ชีวิตในทางท่ี ดีที่ได้
จากนิยาย รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักเขียนได้  

จากที่มาและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจ
ของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรม    
การอ่านนิยายของผู้อ่านต่อไปได้ในอนาคต 

 1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 

1. ผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคมีลักษณะทางประชากรอย่างไร  

2. พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของผู้อ่านเป็นอย่างไร 

3. ผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคมีความพึงพอใจจากการอ่านอย่างไร 

4. ผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน จะมี พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน

ย้อนยุคต่างกันหรือไม่ 
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5. ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมต่างกันจะมีความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค

ต่างกันหรือไม่ 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง 

4. เพ่ือศึกษาว่าลักษณะทางประชากรมีผลต่อพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน     

ย้อนยุคต่างกันหรือไม ่

5. เพ่ือศึกษาว่าพฤติกรรมการอ่านต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรัก           

โรแมนติกจีนย้อนยุคต่างกันหรือไม่ 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

1. ผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน   

ย้อนยุคต่างกัน 

2. พฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคมีความสัมพันธ์กับความ      

พึงพอใจในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –  
กรกฎาคม 2559 โดยเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 ชุด  

 

1.6 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ลักษณะทางประชากร หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

2. นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีท้ังปกอ่อนและปกแข็ง แต่งเนื้อเรื่อง            

เป็นภาษาจีนโดยนักประพันธ์ทั้งจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน ซึ่งส านักพิมพ์ไทยน ามาแปลเป็น
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ภาษาไทย  โดยเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนประพันธ์ขึ้นใช้ฉากและช่วงเวลาในยุคจีนโบราณทั้งหมด เพ่ือให้

ผู้เขียนสามารถแต่งเรื่องตามจินตนาการได้ตามใจชอบและมีความเป็นแฟนตาซีให้ตรงกับ            

ความต้องการของผู้อ่านทั้งคนจีนและคนไทยได้ 

3. พฤติกรรมการอ่าน  

  3.1 พฤติกรรมการอ่านนิยายทั่วไป  หมายถึง พฤติกรรมการอ่านประเภทของนิยาย

ต่างๆ ได้แก่ นิยายไทย นิยายแปล และนิยายแปลชาติใดบ้างท่ีเลือกอ่าน  สถานที่ที่ได้รู้จักนิยายรัก     

โรแมนติกจีนย้อนยุค ระยะเวลาที่อ่าน อ่านจบแล้วท าอย่างไร  ส านักพิมพ์ใดที่เลือกอ่าน และสถานที่

ซื้อนิยายรกัโรแมนติกจีนย้อนยุค 

  3.2 พฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  หมายถึง ความถี่     

ในการอ่าน ระยะเวลาในการใช้อ่าน ช่วงเวลาที่อ่าน จ านวนเล่มที่อ่านต่อสัปดาห์ สถานที่อ่าน และ

เหตุผลส าคัญท่ีอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกที่ได้รับจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค        

ในด้านต่างๆ คือ 

4.1 ความพึงพอใจด้านเนื้อหา ที่ให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน หลีกหนีจากชีวิต

จริงได้ชั่วคราว และผ่อนคลายความตึงเครียดได้ 

4.2 ความพึงพอใจด้านรูปเล่ม ปกสวยงาม ความยาวของเรื่องมีความพอดี ขนาด

ของเล่มมีความพอดี และมีโฆษณานิยายอื่นๆ ไว้ท้ายเล่ม 

4.3 ความพึงพอใจด้านประโยชน์ทางการศึกษา ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน 

ภาษาจีน ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จีน และน าค าศัพท์จีนไปใช้ประโยชน์ได้ 

4.4 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อน าไปเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 

พัฒนาตนเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมจีน พัฒนาเป็นนักเขียน และเป็นแรง

บันดาลใจในการเป็นนักประวัติศาสตร์จีน 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลของการศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารธุรกิจน าเข้าหนังสือ
นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค มาแปลเป็นภาษาไทยให้กับกลุ่มผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกของส านักพิมพ์  
และผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต 

2. ผลของการศึกษาสามารถน าไปพัฒนาแนวทางการสื่อสารการตลาดใ ห้กับธุ รกิจหนังสือ
นิยายรักโรแมนติกจากต่างประเทศได้  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีน
ย้อนยุค” มีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการอ่าน 

2. ทฤษฎีการน าไปใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 

3. แนวคิดเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 

4. แนวคิดเก่ียวกับนิยาย 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการอ่าน 

 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 ) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า    

การอ่านเป็นการอ่านออกเสียงตามตัวหนังสือ หรือการเข้าใจความจากตัวหนังสือ สั งเกตหรือพิจารณา

ดูเพ่ือให้เข้าใจ การอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดที่ต้องอาศัยกลไกการเรียนรู้ และสมองตีความ

และเรียบเรียงข้อมูลที่อ่านให้กลายเป็นความรู้ ความจ า ความช านาญก าร ตลอดจนความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ได้จากการอ่าน 

 ความหมายของการอ่าน 

การอ่านหมายถึง การมองดูตัวอักษรแล้วถ่ายทอดความหมายจากตัวอักษรออกมา           

เป็นความคิด จากนั้นน าความคิดท่ีได้จา กการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆ (สนิท สัตโยภาส    

2542, น.92)  

มอร์ติเมอร์ เจ แอดเลอร์ (Mortimer J. Adler) กล่าวว่า การอ่าน หมายถึง 

กระบวนการตีความหมายหรือสร้างความเข้าใจจากตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ 

รูธ ทูซ (Ruth Tooze) ได้ก าหนดความหมายของการอ่านไว้โดยสรุปว่า 
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1. การอ่านคือการเข้าสู่แหล่งของการมีชีวิตอยู่และการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 

2. การอ่านก่อให้เกิดความจรรโลงใจและจิตใจที่ดี 

3. การอ่านเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ 4 ประการ        

คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

4. การอ่านเป็นการช่วยส่งเสริมตัวเอง หรือปรับปรุงตัวเอง ช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่  

ที่สมบูรณ์ 

5. การอ่านเป็นการส่งเสริมอารมณ์แต่ละคนให้สัมพันธ์กับผู้อ่ืนในโลก เพื่อให้ตัวเอง    

เข้ากับผู้อ่ืนได้ 

นอกจากนี้ มีการให้ค าจ ากัดความเก่ียวกับการอ่านไว้มากมาย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การอ่านเป็นกระบวนการค้นหาความหมายในสิ่งที่อ่าน 

2. การอ่านเป็นกระบวนการจับใจความจากสิ่งที่อ่าน 

3. การอ่านเป็นกระบวนการที่จะเข้าใจภาษาเขียน 

4. การอ่านเป็นกระบวนการถอดความจากภาษาเขียนมาเป็นภาษาในความคิด 

5. การอ่านเป็นทักษะที่รวมทักษะต่างๆ เข้าด้วย กัน ได้แก่ ทักษะความคิด และทักษะ

ทางไวยากรณ์ เช่น เสียง ศัพท์ต่างๆ โครงสร้าง และความหมาย 

6. การอ่านเป็นกระบวนการค้นหาความหมายในสิ่งพิม พ์หรือข้อเขียน จับใจความ 

ตีความเพ่ือพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

การอ่านเป็นกระบวนการค้นหาหรือยอมรับความหมายจากสัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือสื่อ

สิ่งพิมพ์ เข้าใจความหมายของค า ตีความและแปลให้ตรงกับผู้เขียนที่ต้องการจะสื่อด้วยทักษะ      

หลายด้าน พร้อมทั้งประเมินค่าความคิด ประกอบเข้ากับประสบการณ์ของผู้อ่านที่มีอยู่เดิม  น าไปสู่

ความคิดต่างๆ ที่ขึ้นตามมา 

 ความส าคัญของการอ่าน 

การอ่านมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อผู้อ่าน การอ่านจะช่วยสร้างความคิด ส่งเสริมและ

พัฒนาความรู้ ช่วยผู้อ่านเข้าในสังคมและสภาพแวดล้อมรอบตัว เพื่อรู้จักรูปแบบของสารประเภท

ต่างๆ ท าให้เกิดทักษะการสรุปข้อมูล และจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ก่อให้เกิดเป็นแนวคิดน าไปสู่การใช้

ประโยชน์ (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ 2547 , น. 7 - 8) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันสองกระบวนการ คือ 
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กระบวนการกลไก เก่ียวโยงกับการน าสิ่งเร้าเข้าสู่สมอง และกระบวนการรับรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปล

ความของสิ่งเร้าหลังจากเข้าสู่สมองแล้ว (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ 2537 , น. 67 ) นอกจา กนี้         

ความสนใจการอ่านเกิดจากความแตกต่างในพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล ได้แก่ ด้านจิตวิทยา           

ด้านสติปัญญา ด้านอายุ  เพศ และความคิดที่มีต่อตัวเอง วัฒนธรรม เป็นต้น (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ 

2539, น. 223 - 229)  

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ 

สรุปได้ดังนี้ 

1. การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ความส าเร็จในการศึกษาหรือ          

การประกอบอาชีพ 

2. การอ่านเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆ ไป  

3. การอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นวิถี หนึ่งในการ  

แสวงหาความสุข ให้แก่ตนเองที่ง่ายที่สุดและได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด รวมทั้งให้

ความรู้อันก่อให้เกิดสติปัญญาในการพัฒนาตนเองต่อไป 

4. การอ่านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและบุคลิกภาพและจิตใจให้สมบูรณ์ เพื่อใช้  

ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

 ประเภทของการอ่าน 

ประเภทของการอ่านมี 2 ประเภทคือ การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ ซึ่งสรุปได้         

พอสังเขป ดังนี้ 

1. การอ่านออกเสียง มีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะของเด็ก การจดจ าข้อความที่ดี

เพ่ือเป็นตัวอย่างในการอ่านที่ถูกต้องและคล่องแคล่ว จนไปสู่การอ่านที่ซับซ้อนขึ้น 

เช่น การอ่านบทกวี ท านองเสนาะ เป็นต้น 

2. การอ่านในใจ เป็นการอ่านที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมากที่สุด เพราะเป็นการอ่าน

เพ่ือวัตถุประสงค์หลายด้าน เช่น เพ่ือความบันเทิง  

 จุดประสงค์ของการอ่าน 

กานต์มณี ศักดิ์เจริญ (2546) ได้ให้ค านิยามจุดประสงค์การอ่านว่า การอ่านเพื่อความ รู้

เพ่ือขยายขอบเขตความรู้และความคิดของตนออกไปให้มากขึ้นกว่าเดิม และเพ่ือจะได้เข้าใจผู้อ่ืน และ
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เข้าใจตนเองด้วย รวมทั้งเพ่ือความบันเทิง ด้วยสภาวะแวดล้อมที่กดดัน การอ่านเพื่อความบันเทิง เช่น 

นิยาย เรื่องสั้น เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งถือว่าเป็นการพักผ่ อนอย่างหนึ่ง  ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวความคิดของ ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา และคณะ (2542 ) กล่าวว่า การอ่านเพื่อความรู้           

จะเก่ียวข้องกับศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่งโดยตรง เช่น วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจัดเป็น

ประเภทต ารา ก่อให้เกิดการพัฒนาในหน้าที่การงานหรือชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งยังก่อให้เกิดความคิด 

ที่ได้รับการกระตุ้นเตือน เกิดทัศนคติที่กว้างขวางข้ึน อันจะท าให้สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจ

ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนให้ความบันเทิง ซึ่งเป็นจุดประสงค์การอ่านที่ได้รับความนิยม     

อย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับ ความบันเทิงแล้วหนังสือประเภท นิยาย เรื่องสั้น หรือบันเทิงคดี

ต่างๆ ยังให้ความรู้และแก่นความคิดเอาไว้ด้วย 

Gruthrie และ Greaney (1991 cited in Schutte and Malouff, 2007) กล่าวว่า 

การท าหน้าที่ของการอ่านมี 3 ประการคือ การอ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์ การอ่านเพื่อควา มสนุกสนาน 

และการอ่านเพ่ือหลีกหนีจากสิ่งอ่ืนๆ ส่วน Greaney และ Newman (1990 cited in Schutte and 

Malouff, 2007) กล่าวว่าการอ่านเป็นการรับใช้ต่อจุดมุ่งหมายเบื้องต้น 4 ประการซึ่งอาจจะท าให้เกิด

แรงจูงใจในการอ่านได้แก่ 

1. การอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ 

2. การอ่านเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของบุคคล 

3. การอ่านเพื่อการมีส่วนร่วมในสังคม 

4. การอ่านเพื่อประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

Schutte and Malouff, 2007 (Stokmans 1999) กล่าวถึงการท าหน้าที่ของการอ่าน

ไว้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล (individual development) คุณค่าของ การอ่าน     

ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตนเอง เข้าใจผู้อื่นและควา มเป็นไปของชีวิต      

ในเรื่องทั่วๆ ไป ทั้งมุมมองด้านจริยธรรมและคุณธรรม 

2. ความมีประโยชน์ในทางการศึกษา (educational utility) คุณค่าของการอ่านท าให้

บรรลุผลส าเร็จในการศึกษา อาชีพ หรือการด าเนินชีวิตของตนเอง 
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3. ความสนุกสนาน (enjoyment) การอ่านท าให้เกิดความสุข ท า ให้บุคคลสามารถ

เข้าถึงอีกโลกหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นโลกแห่งจิตนาการ ประสบการณ์ท่ีน่าตื่นเต้ น ความรัก

หรือโรแมนติก เป็นต้น  

4. การหลีกหนี (escape) การอ่านท าหน้าที่เป็นตัว เบี่ยงเบนความสนใจ ท าให้        

ผ่อนคลาย ลืมปัญหาและความวิตกกังวล 

สรุปจุดประสงค์ของการอ่านในแต่ละบุคคลนั้น มีความต้องการที่จะได้จากการอ่าน           

ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ การอ่านเพื่อความรู้ความคิด และการอ่านเพ่ือ     

ความบันเทิง ซึ่งการอ่านเพื่อความบันเทิงนั้น เป็นการอ่านเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจาก

ชีวิตประจ าวัน เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งของมนุษย์ในสังคม ที่ต้องการจะหลีกหนีจากสภาวะกดดัน    

ที่แวดล้อมในชีวิตจริงชั่วคราว ตลอดจนสอดแทรกสาระความรู้เอาไว้ ซึ่งเป็นการอ่านท่ีเป็นที่นิยมมาก  

ในสังคม  นอกจากนี้ รูปเล่มหรือหน้ าปกยังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้คนอ่านสนใจที่จะหยิบ

นิยายแปลกๆ ขึ้นมาอ่าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในด้านผลิตภัณฑ์ มาจาก       

ความสวยงามของรูปเล่มการออกแบบภาพหน้าปก เป็นรูปวาด ภาพประกอบ หรือภาพถ่ายตัวละคร  

ที่มีความสวยงาม น่าดึงดูดและ คุณภาพในด้านการจัดหน้าอ่านง่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ         

ในระดับมากท่ีสุด (สาวิกา ขุนราม 2550, น.2) 

 

 คุณค่าของการอ่าน 

1. คุณค่าทางอารมณ์ ได้แก่ วรรณคดีที่มีความงามท้ังถ้อยค า น้ าเสียง และลีลา          

ในการประพันธ์ ตลอดจนความงามของเนื้อหา เช่น รสแห่งคว ามรักหรือความยินดี 

รสแห่งความรื่นเริง รสแห่งความสงสาร รสแห่งความเกลียดชัง เป็นต้น 

2. คุณค่าทางสติปัญญา หนังสือที่ให้คุณค่าทางสติปัญญา คือหนังสือที่ให้ความรู้และ

ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วยังให้ความรู้ทางการเมือง 

สังคม ภาษา และอ่ืนๆ อั นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐาน

ความคิดและสิ่งแวดล้อมของผู้อ่านด้วย  

3. คุณค่าทางสังคม การอ่านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ หากไม่มี     

การอ่านวัฒนธรรมของมนุษย์คงสูญสิ้น ไม่มีสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ เช่น   
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วัฒนธรรม   ทางภาษา การเมือง อาชีพ ฯลฯ หนังสือเหล่านี้เป็นเครื่องมือ            

ในการเผยแพร่และพัฒนาคุณค่าให้แก่สัง คมมากมาย ในสังคมท่ีเจริญแล้ว หนังสือ

และผู้อ่านจะอาศัยซึ่งกันและกันในการสืบทอดวัฒนธรรมของมนุษย์ หากในสังคมใด

ไม่มีการอ่าน ไม่มีห นังสือ มักจะเป็นสังคมที่ล้าหลัง ปราศจากการพัฒนา หนังสือจึง

ให้คุณค่าแก่สังคมทุกด้าน 

 

2.2 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 

 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเป็นทฤษฎีที่เน้นความส าคัญของผู้รับสาร 

(Audience) มากกว่าตัวสาร โดยผู้รับสาร (Audience) มีบทบาทในฐานะผู้กระท า (Active) ในการที่

จะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของสื่อมากกว่าที่จะเป็นผู้รับ (Passive) จากสื่อเพียงด้านเ ดียว ซึ่งจากเดิม  

ที่เคยปรากฏเป็น  “สื่อท าอะไรกับผู้รับสาร ” กลายเป็น “ผู้รับสารท าอะไรกับสื่อ ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

ของการมองผู้รับสารใหม่ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษาวิ จัยผู้รับสาร (อุบลรัตน์ สิริยุวศักดิ์ 

และคณะ , 2550, น. 527) แต่เดิมโดยทั่วไปผู้รับสารมักแสวงหาประโยชน์จากสื่อที่ให้แก่ตัวผู้รับสาร

มากที่สุดเป็นอันดับแรก อีกท้ังผู้รับสารยังพยายามค้นหาสื่อที่สามารถสนองต่อความต้องการของ

ตนเองให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจากสื่อสมัยใหม่หรือสื่อเดิม (กิติมา สุรสนธิ, 2548, น.74)  

แนวทฤษฎีนี้เน้นการอธิบายความต้องการ ที่มาของความต้องการ แรงจูงใจ ค่านิยม      

ความเชื่อ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้รับสารที่เป็นผู้เลือกใช้สื่อด้วยตัวเอง โดยตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลโดยมีปัจจัยแวดล้อมให้ผู้รับสารตัดสินเลือกเปิดรับ

หรือไม่เปิดรับ 

แคทซ์, บลัมเลอร์ และ กูเรวิทช์ (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974, pp. 21-22)         

ได้แสดงแบบแผนการศึกษาตามทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึง พอใจไว้ว่าด้วยการศึกษา

เกี่ยวกับ สภาวะทางสังคมและจิ ตใจซึ่งเป็นจุดก าหนดของความต้องการที่จ าเป็นต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิด

ความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหล่งสารอื่นๆ อันน าไปสู่การเปิดรับสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ กัน

จนเกิดการได้รับความพึงพอใจตามท่ีต้องการและผลที่ตามมาอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลที่ตั้ งเจตนาไว้ก็ได้ 

โดยชี้ให้เ ห็นว่า  ผู้รับสารที่มีสภาวะแวดล้อมทางสังคมและสภาวะจิตใจที่แตกต่างกัน จะท าให้มี     
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ความต้องการ (need) ในการที่จะรับสื่อแตกต่างกันไป ซึ่งความต้องการ (need) ที่ต่างกันนี้ก่อให้เกิด

การคาดคะเนว่า สื่อแต่ละประเภทจะตอบสนองความพอใจของบุคคลต่างกัน ส่งผลให้มีลักษณะ     

การใช้สื่อ และมีความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้สื่อแตกต่างกัน ซึ่งภาพรวมความต้องการของมนุษย์

เกี่ยวกับการใช้สื่อมี 4 ประการหลัก (อ้างอิงจาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าว

ของสถานีโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ น .20 ที่มา เว็บไซต์ 

http://it.nation.ac.th) คือ  

1. ความต้องการในการสร้างเอกลักษณ์ของตน 

2. ความต้องการที่จะมีการติดต่อทางสังคมกับผู้อ่ืน  

3. ความต้องการสิ่งแปลกใหม่ และความบันเทิงต่างๆ  

4. ความต้องการข้อความจริง และความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปต่างๆ ของโลก 

ความต้องการของบุคคลจะถูกก า หนดโดยตัวบุคคลเอง ซึ่งเป็นการกระท าที่มีจุดหมาย

แน่นอน (Goal-oriented activity) เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เกิดข้ึน ด้วยการแสวงหาข่าวสาร

ของบุคคลหรือ การเปิดรับสื่อเป็นไปตามความพึงพอใจของบุคคลเอง ไม่ได้ถูกบังคับ หรือยัดเยียดให้

อ่าน ซึ่งบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะหลี กเลี่ยงข่าวสารนั้นๆ หากสิ่งนั้นไม่ตอบสนองความต้องการ (need) 

ของบุคคลได ้

คาทซ์และคณะ ได้สร้างแบบจ าลอง (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974, pp. 21 – 22) ไว้ดังนี ้

ภาพที่ 2.1 

แบบจ าลองการใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือ Katz, Blumler & Gurevitch, 1974, pp. 22 

 

ส
ภาวะทางจิตใจ

และสังคม      
(ซึ่งก่อให้เกิด) 

ค
 ความต้องการ

จ าเป็นของ
บุคคล         

(และเกิดมี) 

ค
 ความคาดหวัง
จากสื่อหรือ

แหล่งข่าวสาร
อ่ืนๆ            

(แล้วน าไปสู่) 

ก
 การเปิดรับสื่อ

ในรูปแบบ
ต่างๆ (อัน

ก่อให้เกิดผล)
คือ) 

การได้รับ       
ความพึงพอใจ
ตามท่ีต้องการ 

ผลอ่ืนๆ ที่ตามมา
ที่ไม่ได้มุ่งหวัง 
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ภาพจ าลองนี้ได้อธิบายถึง การได้รับความพึงพอใจจากสื่อท้ังที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือ        

กลุ่มบุคคล ซึ่งได้อธิบายถึงจุดก าเนิดท่ีเป็นสภาวะทางจิตใจและสังคม น าไปสู่ความต้องการของ      

แต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ท าให้เกิดเป็นความคาดหวังสื่อต่างๆ เกิดการเปิดรับสื่อเพ่ือให้ได้รับผล  

คือความพึงพอใจตามท่ีต้องการรวมทั้งผลอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา ซึ่งกระบวนการนี้ จ ะมี         

ความแตกต่างของบุคคลเป็นตัวแปรในการที่จะก่อให้เกิดผลความพึงพอใจที่ต่างกันด้วย  

ด้วยบุคคลนั้นต่างมีความต้องการและวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือ

สนองตอบความพึงพอใจแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความต้องการและพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อ          

ที่แตกต่างกัน  

กาญจนา แก้วเทพ (2552, น. 285-291) อธิบายว่า แนวคิดหลักในการวิเค ราะห์การใช้            

ความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อสื่อ โดยส่วนใหญ่ในการเปิดรับสารของผู้รับสารนั้น บุคคลจะมี     

ความตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสารเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง และเมื่อมีความตั้งใจที่แน่นอน

แล้ว การเข้าไปใช้สื่อจึงไม่ใช่กิจกรรมที่กระท าอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย หากเป็นกิ จกรรมที่มีวัตถุประสงค์

ที่แน่นอน (Goal-oriented Activity) โดยที่ผู้รับสารจะเป็นผู้แสวงหาและเลือกใช้สื่อต่างๆ ที่มีอยู่ 

ตามท่ีบุคคลจะเลือกแสวงหาและใช้สื่อนั้นๆ จะต้องเกิดจากความต้องการของบุคคลนั้นเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจะถูกแปลงเป็นแร งจูงใจ (Motivation) ที่จะผลักดันให้บุคคลเข้าไปหาสื่อประเภทต่างๆ และ

จากสมมติฐานของกลุ่มการใช้สื่อและความพึงพอใจ (Uses and Gratifications Approach) โดยถือ

ว่ากระบวนการสื่อสารนั้น  ผู้รับสารมีบทบาทอย่างตั้งใจ (Active) มากเท่ากับผู้ส่งสาร เพราะผู้ส่งสาร

จะมีความตั้งใจและเลือกสรรทุกข้ันตอน ซึ่งแนวทางของกลุ่มที่ใช้แนวทางการสื่อสารนี้ กลุ่มท่ีถือได้ว่า

เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในลักษณะ Active ของผู้รับสารมากที่สุด น่าจะเป็นกลุ่ม Information 

Acquisition/Seeking เพราะได้กลับล าดับของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.2  

แบบจ าลองการแสวงหาข่าวสารของผู้รับสาร 

 

 

 

 ที่มา: สื่อสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (น. 290), โดย กาญจนา แก้วเทพ, 2552, 
กรุงเทพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ตามแบบจ าลอง แนวทางการแสวงหาข่างสาร ไม่ได้เริ่มที่ “ผู้ส่งสาร ” แต่เริ่มที่      
“ผู้รับสาร ” เนื่องมาจากข้อเท็จจริงในสภาพสังคมปัจจุ บัน ที่เรียกว่า ยุคสังคมข่าวสาร ที่มีการผลิต
ข่าวสารต่างๆ ขึ้นมากมายเกินความต้องการและความสา มารถท่ีจะเปิดรับได้ของผู้รับสาร ก่อให้เกิด
ความยุ่งยากในการค้นหาข่าวสารให้ตรงกับความต้องการของบุคคลได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้น ผู้รับสาร 
จึงต้องมีการหาวิธี  ในการแสวงหาข่าวสาร เช่น การเลือกเปิดรับข่าวสารที่สามารถแยกประเภทไว้
อย่างชัดเจน เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลา  ในการอ่านข้อมูลที่ไม่มีความจ าเป็นต่อความต้องการ เช่น 
การเลือกอ่านนิยายที่ถูกใจจริงๆ และไม่จ าเป็นต้องเลือกอ่านนิยายที่ไม่ตอบสนองความพึงพอใจ      
ของบุคคล 

Merri และ Lowenstein (1971, อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , 2533, น. 50) 
อธิบายถึงพ้ืนฐาน  ที่ท าให้บุคคลเปิดรับสื่อมีดังนี้ 

1. ความเหงา (Loneliness) เป็นสาเหตุทางจิตวิทยาโดยตรง เนื่องด้วยปกติบุคคล      

ไม่ชอบอยู่ตามล าพัง อาจะเพราะความรู้สึกสับสน วิตกกั งวล บุคคลจึงชอบอยู่รวม

เป็นกลุ่ม  หากไม่สามารถติดต่อใครได้โดยตรง ก็จะเลือกอยู่ กับสื่อต่างๆ เพื่อใช้        

ในการสื่อสาร หรือบางครั้งก็พอใจที่จะอยู่กับสื่อมากกว่าอยู่กับบุคคล เพราะสื่อ      

ไม่สร้างแรงกดดันทางการสนทนาหรือทางสังคมให้แก่ตนเอง 

2. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) มนุษย์มีความอยากรู้ อยากเห็นเป็นพื้นฐานทาง

ธรรมชาติตามสัญชาติญาณตั้ งแต่เรื่องใกล้ตัวไปจนถึงเรื่องไกลตัว ไม่ว่ าสิ่งนั้นจะเกิด

จากวัตถุ ความคิดหรือการกระท า 

แบบจ าลองเดิม             S                    M    C    R 

แบบจ าลอง                 R       M    C    S 

Info.Seeking 
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3. ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง (Self-Aggrandizement) บุคคลจะแสวงหาข่าวสาร    

ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อสนับสนุนความคิดของตนเอง และเพ่ือช่วยตนเอง

ได้รับความสะดวกสบายความบันเทิง เพ่ือบรรลุผล เสริมสร้างบารมี เป็นต้น 

4. ลักษณะเฉพาะของสื่อ ซึ่งโดยทั่วไปลักษณะเฉพาะของสื่อไม่สามารถตอบสนอง        

ความต้องการของบุคคลได้หมด ผู้รับสารแต่ละคนจึงเลือกเข้าหาสื่อเฉพาะบางอย่าง

จากสื่อท่ีสนองความต้องการที่ท าให้ตนเองเกิดความพอใจ 

ทั้งนี้ จากพ้ืนฐานที่ก ล่าวมาข้างต้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของบุคคล

แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับสาร เช่น เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น  

ในประเด็นความต้องการ และความพึงพอใจของบุคคลที่ได้จากสื่อนั้น แคทซ์ , บลัมเลอร์  

และกูเรวิทช์ (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974, pp. 19-32) อธิบายว่า สังคมมีบทบาทในการ

ก าหนดความต้องการและความพึงพอใจของบุคคล เพราะ 

1. บุคคลได้รับแรงกดดัน ความตรึงเครียดต่างๆ จึงต้องการผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้ โดยใช้

สื่อเป็นเครื่องปลดปล่อย 

2. สถานการณ์ทางสังคมเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลรู้ถึงปัญหา และมีความต้องการข่า วสาร  

จากสื่อ  

3. บุคคลได้รับความพึงพอใจจากสถานภาพทางสังคมไม่เพีย งพอ จึงต้องการสื่อมาช่วย

เสริมหรือทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปจากสังคม 

4. บุคคลบริโภคเนื้อหาตามค่านิยม และตามสถานการณ์ในสังคม 

5. สถานการณ์ในสังคมหรือกระแสสังคมก่อให้เกิดความคาดหวังว่าในเนื้อหาของสื่อ

บุคคลจะแสวงหาเนื้อหาในสื่อเพ่ือรับรู้เรื่องราว เพ่ือแสดงความเป็นสมาชิกในสังคม 

แมคเควล , บลูมเลอร์ และ บราวน์ (McQuail, Blumler & Brown, 1972) ได้สรุป        

แนวทางการใช้ประโยชน์และความพึง พอใจว่า การที่บุคคลต้องการที่จะเลือกรับสื่อ หรือข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ สาเหตุมาจากความคาดหวังเพ่ือแสวงหาความพึงพอใจโดยได้รับอิทธิพลมาจาก

สภาพแวดล้อมในสังคมที่สร้างความต้องการดังกล่าวให้กับบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ตนเอง 

เพ่ือแสวงหาข้อมูลในการสนทนากับบุ คคลอื่นในสังคม โดยได้อธิบายถึงความพึงพอใจที่ได้รับจาก    

การเปิดรับสื่อมวลชนมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ 



17 
 

1. เพ่ือหลีกหนีจากชีวิตจริง (Diversion) บุคคลสามารถใช้สื่อเพ่ือหลีกหนีปัญหาในชีวิต

ความจ าเจ  ในงานประจ าวัน เพื่อหายไป จากปัญหาชั่วคราว ผ่อนคลายความ        

ตึงเครียด เช่น การอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง 

2. เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และสร้างมนุษยสัมพันธ์  (Personal Relationship)     

เพ่ือแสวงหาเพื่อน เพ่ิมความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม เช่น การพูดคุยผ่าน

อินเตอร์เนต 

3. เพ่ือสร้าง และค้นหาเอกลักษณ์ของปัจเจกบุคคล (Personal Identity) เพ่ือตอกย้ า

หรืออ้างอิงกับกลุ่มในสังคมเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง เช่น การเข้ากลุ่ม       

นักอ่านนิยาย 

กระบวนการพ้ืนฐานที่บุคคลจะพอใจและเปิดรับสื่อ แบ่งประเภ ทแรงจูงใจบุคคลที่

เลือกใช้สื่อความพึงพอใจในการใช้สื่อได้ดังนี้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2547, น. 375-380)  

1. เพ่ือความหลากหลายทางอารมณ์ เช่น กระตุ้นอารมณ์ ความสนุกสนานลดความเบื่อหน่าย 

2. เพ่ือปลดปล่อยอารมณ์ 

3. เพ่ือได้รับข้อมูลข่าวสาร การแนะน า 

4. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจให้ตนเอง 

5. การหาข้อสนับสนุนตอกย้ าค่านิยมที่ตนยึดถือ 

6. การแสวงหาความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งในชีวิตของตนเอง และผู้อ่ืน 

7. เพ่ือได้มีประสบการณ์ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับผู้อ่ืน 

8. เพ่ือหากิจกรรมมาทดแทนการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

9. เพ่ือสร้างความรู้สึก “หัวอกเดียวกัน”  

10. เพ่ือประตูเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการ 

11. เพ่ือฆ่าเวลา 

12. เพ่ือแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก นึกคิดได้อย่างเต็มที่  

13. เพ่ือหาแบบแผนในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

14. เพ่ือทดแทนอารมณ์ของบุคคลที่ขาดหายไป 

15. เพ่ือใช้เป็นภาพในอุดมคติ (Utopia)  
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

 

แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของกลุ่มประชากรตัวอย่าง ซึ่งเป็นแนวคิดตามหลัก       

ความเป็นเหตุ และผล ซึ่งพฤติกรรมที่แตกต่างของมนุษย์ เกิดจากแรงกดดันที่มาจากภายนอก       

ตามแบบอย่างที่สังคมมนุษย์ก าหนดไว้ว่า บุคคลที่มีคุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม

ที่แตกต่างกันด้วย เช่น พฤติกรรม  ของคนวัยเดียวกันจะเป็นแ บบเดียวกัน เนื่องจากสภาพสังคมได้

ก าหนดแบบอย่างเช่นนั้นเอาไว้แล้วส าหรับคนรุ่นนั้นๆ พฤติกรรมของผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชาย คนที่มี

การศึกษามีพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนที่ไม่มีการศึกษา ยุบล เบ็ญจรงค์กิ จ, 2534, น. 64 (อ้างถึงใน 

ใบบัว นามสุข, 2555)  

กิติมา สุรสนธิ (2557, น. 31-33) ได้อธิบายถึงปัจจัยถึงความส าเร็จในการสื่อสารของ        

ผู้รับสาร ดังนี้ 

เนื่องจากผู้รับสารเป็นเป้าหมายปลายทางของการสื่อสาร ดังนั้น การสื่อสารจะประสบ

ความส าเร็จหรือไม่นั้น ผู้รับสารนับว่ามีส่วนเป็นอย่างมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ

สื่อสารของผู้รับสาร ได้แก่ 

1. ปัจจัยด้านการสื่อสาร คือ ทักษะความสามารถ ความช านาญในการถอดรหัสสาร 

(Communication Skills) รวมถึงทัศนคติในการสื่อสาร (Attitudes Toward Communication) 

ความรู้ในเรื่องการสื่อสาร (Matter and Communication Knowledge) ของผู้รับสาร 

2. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

2.1 อายุ (Age) เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของ

มนุษย์  เนื่องจากอายุเป็นตัวก าหนด หรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกเก่ียวกับความเป็นผู้ที่

มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ของบุคคล เช่น ค ากล่าวที่ว่า “ผู้ใหญ่อาบน้ าร้อน

มาก่อน” หรือ “เด็กเม่ือวานซืน ” ล้วนแต่เป็นเครื่องบ่งชี้หรือแสดงความคิด 

ความเชื่อ ตลอดจนลักษณะการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนของบุคคล

ที่มีอายุหรือวัยที่แตกต่างกัน มีงานวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่องท่ีแสดงถึง       

ตัวแปรในเรื่องอายุว่ามีผลต่อการหล่อหลอมทางอุดมการณ์ โดยพบ ว่าคนที่มี

อายุน้อยจะมีความคิดในเชิงเสรีนิยมมากกว่าคนอายุมาก ใจร้อนกว่า และมอง
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โลกในแง่ดีกว่า ส่วนคนอายุมากจะมีความระมัดระวังหรือมีความคิดที่

หวาดระแวงในเรื่องต่างๆ มากกว่า มองโลกในแง่ร้าย และไม่ชอบการ

เปลี่ยนแปลง ดังนั้นคนอายุน้อย จึงมักเป็นผู้ถูกชักจูงใจได้ง่ ายกว่าคนอายุมาก 

และมักมีพฤติกรรมในการสื่อสารที่ชอบเปิดรับข่าวสารด้านความบันเทิง 

ในขณะที่คนอายุมากเปิดรับข่าวสารประเภทหนักๆ เช่น ข่าวการเมือง สังคม

หรือเศรษฐกิจ เป็นต้น 

2.2 เพศ (Sex) เพศมีความสัมพันธ์กับบุคลิกลักษณะ จิตใจ และอารมณ์ของบุคคล        

มีต าราทางจิตวิทยาที่สรุปว่า เพศหญิงมักเป็นเพศที่อารมณ์อ่อนไหว มอง       

สิ่งต่างๆ  ในลักษณะดูรายละเอียดและมีความละเมียดละไมกว่าผู้ชาย ใจอ่อน 

อดทน และมีความเมตตาต่อบุคคลอื่นมากกว่า ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว จึงท า

ให้เพศหญิงถูก  ชักจูงได้ง่ายกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายก็ จะเป็นเพศท่ีมีใจคอ

หนักแน่น ไม่อ่อนไหว กับสิ่งต่างๆ โดยง่าย ชอบพิจารณาด้วยหลักเหตุและผล 

จิตใจเข้มแข็ง ซึ่งคุณลักษณะนี้จะท า ให้เพศชายที่ถูกชักจูงได้ยากกว่า  ส าหรับ

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารนั้นพบว่า ผู้หญิงมักสนใจข่าวสารประเภทความ

สวยงาม ความบันเทิง ในขณะที่ผู้ช ายจะชอบข่าวสารหนักๆ (Hard News) 

และข่าวสารประเภทท้าทาย ผจญภัยมากกว่า เป็นต้น 

2.3 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) ได้แก่ อาชีพ 

รายได้ เชื้อชาติ และชาติพันธุ์ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็นตัวก าหนด 

ในเรื่องการเลือกเปิดรับสื่อ ที่ผู้รับสารสามารถเข้าหาหรือเข้าถึงได้ รวมทั้งยัง

ก าหนดในเรื่องการเปิดรับเนื้อหาที่สอดคล้องต่ออาชีพ ต่อความคิด ความเชื่อ 

ค่านิยม รวมทั้งสถาบันหรือกลุ่มที่ผู้รับสารสังกัดอยู่ด้วย เช่น คนที่อยู่วงการ

แพทย์จะให้ความสนใจกับข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย หรือคนที่อยู่ใน วงการ

วิทยาศาสตร์จะให้ความสนใจกับข่าวด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

มากกว่าคนกลุ่มอ่ืน เนื่องจากมีโอกาสเข้าถึงสื่อที่มีเนื้อหาเหล่านี้อยู่ได้มากกว่า 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คนที่มีการศึกษาสูงและมีฐานะดีจะเข้าถึงสื่อได้

มากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ าหรือเป็นคนยากจน เป็นต้น 
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2.4 การศึกษา (Education) สถาบันที่อบรมกล่อมเกลาให้บุคคลเป็นคนที่มี

บุคลิกภาพ  ที่  แตกต่างกัน ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงเป็นตัวก าหนด

กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ของผู้รับ เช่น คนที่มีการศึกษาสูง

มักจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าคนที่ มีระดับการศึกษาต่ า 

และชักจูงได้ยากกว่า เพราะคนที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีข้อมูลข่าวสารมาก  

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยละเอียด อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเก่ียวกับ    

ตัวแปรในเรื่องระดับการศึกษาของบุคคลนั้น ในบางเรื่องอาจไม่ได้ให้

ความส าคัญกับระดับการศึกษาในลักษณะที่ เป็นทางการแต่เพียงอย่างเดียว 

เนื่องจากบุคคลอาจเรียนรู้  และได้รับการศึกษาจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรงเรียน

หรือจากมหาวิทยาลัยก็ได้ เช่น การที่บุคคลได้เรียนรู้และศึกษาจาก

ประสบการณ์หรือการศึกษานอกระบบ เป็นต้น 

2.5 ศาสนา (Religion) ศาสนานับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อค วามเชื่อ ค่านิยม และ     

การด าเนินชีวิตของบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะมีความเชื่อ ค่านิยม หรือการ

ด าเนินชีวิตอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับความยึดมั่น ความศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ งหรือ

ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งศาสนา ซึ่งฮาร์ดวูด ชิงด์ (Harwood Childs, 1965, pp. 

147-148) ได้สรุปถึงอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อบุคคลไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 

- อิทธิพลศาสนาที่มีต่อการสร้างทัศนคติ ความเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นใน

ศีลธรรม คุณธรรม และความเชื่อทางจรรยาของบุคคล เช่น การนับถือศีล 5 

ในศาสนาพุทธ การถือศีลอดในศาสนาอิสลาม เป็นต้น 

- อิทธิพลศาสนาต่อทัศนคติด้านเศรษฐกิจ เช่น คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย       

โปรแตสแตนท์  มักจะสนับสนุนความคิดในเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคล           

ระบบการค้าแบบเสรี เป็นต้น 

- อิทธิศาสนาต่อทัศนคติด้านการเมือง เช่น คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกมักจะนิยมพรรคเดโมแครตมากกว่าพรรคการเมืองอ่ืนๆ   เป็นต้น 

3. ปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะของบุคคล  (Personalities of Audience) เป็นลักษณะ

ของบุคคลแต่ละคนที่เติบโตและถูกกล่อมเกลามาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  รวมทั้งเป็นการ   
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สั่งสมทางด้านความรู้สึก สภาพจิตใจ และพฤติกรรมที่จะแสดงออกท้ังการตอบโต้ต่อสิ่งต่างๆ         

ในลักษณะที่แตกต่างกันไปของบุคคล โดยทั่วไปบุคลิกภาพอาจแบ่งได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 

บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่คนอื่นมองเห็นได้ และ

บุคลิกภาพภายใน ได้แก่ อุปนิสัยใจคอ ไหวพริบ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นส่วนที่คนอ่ืนรับรู้

และเข้าใจยาก ดังนั้น บุคลิกภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อรูปแบบหรือลักษณะการสื่อสาร

ของผู้รับสาร 

ใบบัว นามสุข , 2555 , น.19-20 (อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , 2534 , น. 48-52)       

ได้วิเคราะห์ ผู้รับสาร โดยได้น าเอาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพื่อศึกษาวิจัยผู้รับสาร ได้แก่ 

1. ลักษณะการแบ่งกลุ่มของผู้รับสาร (Group-like) การที่ผู้รับ สารมีคุณสมบัติ         

ทางประชากร ที่เหมือนกัน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม รายได้    

เป็นต้น จะมีพฤติกรรมการสื่อสารเช่นเดียวกันหรือไม่ อธิบายได้ว่า ผู้รับสารในแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะ

ทางสังคมแตกต่างกัน Social Categories จะมีแบบแผนการรับสารที่แตกต่างกัน (กาญจนา เทพแก้ว

2547 , น .367 ) ดังนั้น คนที่มี เพศ อายุ ฯลฯ แตกต่างกัน จะมี การเลือกรับสารที่เรียกว่า           

“ความแตกต่างทางสังคม” Social Difference ในขณะเดียวกันคนที่มีลักษณะทางสังคมเหมือนกันที่

เรียกว่า “Group like” จะมีแบบแผนการใช้และรับสารที่เหมือนกัน 

2. ความแตกตา่งของผู้ รับสาร (Audience Differentiation) ความแตกตา่งทางสงัคม

ของผู้ รับสารในกลุม่ประชากรเดียวกนั แม้มีคณุสมบตัท่ีิมองเห็นจากภายน อกของกลุม่ผู้ รับสาร

ใกล้เคียงกนัแตโ่ครงสร้างภายใน (Internal Structure) อาจแตกตา่งกนั ซึง่จะก่อให้เกิดผลโดยตรง

หรือโดยทางอ้อมมาจากอิทธิพลของส่ือมวลชน การเลือกใช้ส่ือท่ีแตกตา่ งกนัของผู้ รับสารเป็นผล   

มาจากความแตกตา่งกนัของโครงสร้างภายในของผู้ รับสาร 

3. การแยกตัวออกจากสังคม (Social Isolation) การสื่อสารบางรูปแบบเป็นการท าให้

บุคคลบางคนแยกตัวออกจากสังคมได้ เช่น การอ่านหนังสือ ผู้อ่านมักเพลิดเพลินอยู่กับเนื้อหาและ
เรื่องราวของหนังสือ แ ละการอ่านเป็นหนทางหนี (Escape) ไปจากสังคมรอบข้างท่ีตนไม่ต้องการจะ      

สื่อสารด้วยในช่วงเวลานั้น  

4. การสร้างความสัมพันธ์แบบอ้างอิง (Referent Relationship) ผู้รับสารเกิดความรู้สึก
ว่าได้ติดต่อสัมพันธ์กับสิ่งที่ปรากฏในสื่อจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวละคร ศิลปิน หรือดารา ผู้รับสารได้สร้าง
ความสัมพันธ์อ้างอิง แม้จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่สมมติข้ึนก็ตาม 
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5. บรรทัดฐานของสังคม (Social Norms) ผู้รับสารมีบรรทัดฐานอยู่ในใจว่า ปริมาณ        

การเปิดรับสื่อควรอยู่ในระดับใดจึงเหมาะสม สื่อบางประเภทหากเปิดรับมากเกินไปก็ไม่เป็นที่ยอมรับ
ในสังคมยอมรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม และปฏิเสธเนื้อหาที่ขัดแย้งกับ       
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับและปฏิบัติ 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับนิยาย 

 

นวนิยายเป็นบันเทิงคดีที่เสนอเรื่องราวชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านสภาพ       

ความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมและสังคมมนุษย์ ซึ่งผู้เขียนจินตนาการสร้างสรรค์ขึ้นมา จุดมุ่งหมายเพ่ือให้

เกิดความเพลิดเพลินในขณะเดียวกัน เป็นเรื่องเล่าที่สื่อความรู้สึกของผู้เขียน โดยถ่ายทอดอารมณ์ 

ความรู้สึก จินตนาการและสภาพแวดล้อมออกมา ตามทัศนะความรู้และประสบการณ์ ของบุคคล 

(สะอาด รอดคง , 2533 , น. 1) อีกท้ัง นวนิยายยังเป็นกระจกเงา ที่สะท้อนให้รู้จักชีวิต รู้จักสังคม      

ในด้านที่สามารถคลี่คลายปัญหา (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ , 2526, น. 50) ถึงกระนั้น เนื้อหาของนวนิยาย

ยังคงเป็นจินตนาการของมนุษย์ที่คาบเก่ียวกันอยู่ระหว่างความ ฝันกับความจริง โดยที่มนุษย์สังเกต    

สิ่งรอบตัวแล้วน ามาสรรค์สร้างให้เป็นจินตนาการ  (วินิดา วินิจฉัยกุล , 2525, น. 24) นวนิยายจึงสร้าง

ความเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่าน แล้วพาผู้ อ่านออกไปจากสภาพความเป็นจริง จึงท าให้นวนิยายเป็นที่

สนใจและได้รับความนิยม ตลอดมา ดังนั้น น วนิยายจึงเป็นวรรณกรรมที่สามารถเข้าถึงประชาชน   

ส่วนใหญ่และสังคมทุกชนชั้น เพราะรวมเรื่องทุกด้านท่ีอยู่ในความสนใจของคนท่ัวไป ตั้งแต่เรื่อง       

ใกล้ตัวอย่างเช่น ครอบครัว จนไปถึง วิทยาการแขนงต่างๆ ด้วยเหตุนี้  นวนิยายจึงได้รับความนิยมสูง  

มีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีนวนิยายแนวใหม่ๆ เกิดข้ึนเสมอ (สุพรรณี วราทร, 2519, น. 7-8)  

นิยาย เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยมุ่งความเพลิดเพลินเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค านึงถึงความสมจริง

หรือลักษณะที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง เช่น เรื่องแนวจักรๆ วงศ์ๆ ตัวละครมีฤทธิ์หรืออ านาจผิดมนุษย์ 

สามารถ เหาะเหินเดินอากาศได้ เป็นต้น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ .ศ. 2525 ได้ให้

ความหมายของนิยายไว้ว่า หมายถึงเรื่องท่ีเล่าต่อกันมา มีความไม่แน่นอนและไม่ใช่ความจริงทั้งหมด 

มีการแต่งเติมเสริมต่อบางตอน เรื่องราวนั้นจะต่างไปจากชีวิตจริง มีควา มอภินิหารอัศจรรย์พันลึก

เกี่ยวกับตัวละครและเรื่องราวในเรื่อง ส่วนค าว่า นวนิยาย จะมีลักษณะสมจริง เลียนแบบชีวิตจริงได้

เหมือนกว่า มีแง่คิดและเหตุการณ์ซับซ้อน (อุดม หนูทอง , 2523, น.50) อย่างไรก็ตาม ทั้งนวนิยาย
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และนิยาย มีนิยามและค าอธิบายรวมทั้งบทบาทหน้าที่ที่เหมือนกันคือ เพื่อช่วยผ่อนคล าย              

ให้ความเพลิดเพลิน เกิดจากจินตนาการของผู้เขียนที่มาจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อม

สร้างสรรค์เป็นจินตนาการ ท าให้ผู้อ่านหลีกหนีจากความเป็นจริงได้ชั่วคราว 

 

 นิยายจึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. Fiction คือ นิยายที่เป็นเรื่องแต่งข้ึน 

2. Non-fiction คือ นิยายที่เกิดข้ึนจริง 

สามารถแบ่งเป็นหมวดย่อยได้อีก 7 ประเภทหลักๆ คือ 

1. นิยายรัก (Romance Fiction) เป็นนิยายที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็น

แกนกลางของเรื่อง จะเน้นความรู้สึกของตัวละครเป็นส าคัญ นิยายแนวนี้เป็นที่นิยม

มากในตลาดและพล๊อตเรื่อง (plot) เกี่ยวกับความรักนี้ เกือบจะแทรกเข้าไปในนิยาย        

ทุกประเภท ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหมวดย่อยได้อีก คือ 

1.1 Romantic Drama ซึ่งเป็นนิยายรักแฝงแนวชีวิต ปรัชญา เสมือนชีวิตปกติของ     

คนทั่วไป พระเอก-นางเอก อาจจะมีรักโลภ โกรธ หลง 

1.2 Romantic Comedy นิยายรักแฝงควา มตลกขบขัน เนื้อหามุ่งคลายเค รียด 

เช่น พระเอกจะเป็นคนตลกๆ  

1.3 Romantic Period นิยายรักย้อนยุคทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นแนวไทย จีน ญี่ปุ่น      

เป็นเรื่องราวความรักของคนในสมัยโบราณกาลที่ผ่านมาแล้ว 

1.4 Romance นิยายรักประเภทเจ้าหญิงเจ้าชาย (น้ าเน่า) 

2. นิยายลึกลับ (Mystery Fiction) เป็นแนวสืบสวนสอบสวน คลี่คลายปมปัญหาเป็นหลัก 

3. นิยายสยองขวัญ (Horror Fiction) เป็นนิยายเกี่ยวกับสัตว์ประหลาด ปีศาจ สัตว์ร้าย 

ผู้อ่านจะพบกับความสยดสยองและความน่ากลัว 

4. นิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction) เป็นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็น

แกนกลางในการสร้างเรื่อง  เช่น การทดลองวิจัย การโคลนนิ่งมนุษย์ นิยายแนวนี้ 

ผู้เขียนต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาอ้างอิงและมีความรู้จริงๆ ซึ่งต้องมี      

การท าการบ้านมาอย่างดี 
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5. นิยายมหัศจรรย์หรือนิยายแฟนตาซี (Fantasy Fiction) จะมีการใช้เทพต่างๆ ในการ

สร้างเรื่อง รวมทั้ง ความศรัทธา  อภินิหารต่างๆ ต านาน เรื่องราวเหนือธรรมชาติ           

มีความมหัศจรรย์ผสมกับวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วย 

6. นิยายแนวกามารมณ์ (Erotic Fiction) เป็นนิยายที่เน้นอารมณ์และความรู้สึก          

ด้านกามารมณ์ของมนุษย์ทั้งชายและหญิง 

7. นิยายที่สะท้อนปัญหาสังคม เป็นนิยายที่เน้นการแ ก้ไขปัญหาสังคม สอดแทรก      

คติธรรมเข้ามา แสดงความคิดเห็นของตัวละครเข้ าไป อาจจะมีทางแก้หรือไม่มีก็ได้

ขึ้นอยู่กับผู้เขียน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านนิยาย ซึ่งนอกจากที่จะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว 

วรรณกรรมประเภทนี้ยังให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านอีกด้วย ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

1. ฝึกสมาธิ  

2. ฝึกนิสัยการรักการอ่าน การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง 

3. สร้างจินตนาการ 

4. สัมผัสกับสถานที่ต่างๆ ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 

5. มองโลกในแง่ดีคิดบวกเสมอ 

คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านนิยาย วนิดา บ ารุงไทย (2544, น. 161-165) ได้อธิบายว่า         

นวนิยายที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าวรรณกรรมประเภทนี้ไม่เพียงแค่       

ให้ความเพลิดเพลิน แต่ยังมีสาระและคุณค่าให้ผู้อ่านด้วย สรุปได้ดังนี้ 

1. คุณค่าด้านความบันเทิงเพลิดเพลิน สนุกสนานไปกับเนื้อเรื่องที่ผู้อ่านสัมผัสถึง  

2. คุณค่าในการเสริมสร้างจินตนาการ ผู้อ่านสามารถจินตนาการตามเรื่องราวที่แต่งขึ้น

ได้ตามท่ีต้องการ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจได้หลายอย่าง 

3. คุณค่าทางวัฒนธรรม เมื่อนิยายบอกเล่าเรื่องราวชีวิตมนุษย์ นิยายบางเรื่องกลายเป็น

บันทึกทางวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละสมัยได้ สามารถบ่งบอกอารมณ์ ความนึ กคิด 

ค่านิยมของ  คนในยุคๆ นั้นได้ 
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4. คุณค่าทางภาษา นิยายช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านภาษา ถือเป็นเอกสารทาง

วัฒนธรรมด้านภาษา ทั้งในแต่ละวัย แต่ละกลุ่ม แต่ละสมัย สามารถปลูกฝังการรัก      

การอ่านด้วย 

5. คุณค่าด้านสาระความรู้ นิยายมีบทบาทในการให้สาระความรู้ต่างๆ ในลัก ษณะ       

ที่จ าเป็นต่อเรื่อง เช่น นิยายแนววิทยาศาสตร์ นิยายแนวประวัติศาสตร์ ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับตัวละคร อาจจะมีศัพท์เฉพาะที่สามารถเป็นเกร็ดความรู้ให้กับผู้อ่านได้ 

6. คุณค่าทางจิตใจ นิยายที่ดีจะมีคุณค่ามากกว่าความบันเทิง หรือความเร้าอารมณ์    

แต่ยังสามารถช่วยกล่อมเกลายกระดับจิตใจผู้อ่านได้ด้วย 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจจาก      

การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย ” ผู้ศึกษาเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อวรรณกรรมแปลประเภทนวนิยายในเขตกรุงเทมหานคร ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนิยาย ประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหาน คร 

พฤติกรรมการอ่านและความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารดิจิตอลบน iPad ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยที่จะน ามาเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

ปรียลดา พรเจริญ (2546 ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม        

การเลือกซื้อวรรณกรรม แปลประเภทนวนิยายในเขตกรุงเทพมหานคร ” จากการศึกษา พบว่า 

ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อนวนิยายประเภทสืบสวนสอบสวนมาก ที่สุด รองลงมา

เป็นประเภท ผจญภัย โรแมนติก และเลือกซ้ือนวนิยายที่ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษและทางยุโรป

มากที่สุด รองลงมาคือภาษาจีน ส่ว นสถานที่ท่ีผู้บริโภคเลือกซ้ือ คือ ร้านหนังสือท่ัวไป รองลงมา คือ 

ร้านหนังสือที่มีส่วนลด ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า ที่มีส่วนลด และงานสัปดาห์หนังสือ ในส่วนของ

พฤติกรรมการเลือกซื้อ พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อนวนิยายแปลประเภท

สืบสวนสอบสวน มากที่สุด รองลงมาคือ ผจญภัย ซึ่งส่วนมากเป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 69.2 เป็นชาย    

ร้อยละ 30.8 มีสภาพโสดมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 57.3 รองลงมาคือ ผู้สมรส /อยู่ด้วยกัน มีอายุระหว่าง 
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26-40 ปี ร้อยละ 32.3 รองลงมา 41-60 ปี ร้อยละ 30 ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่คือ ระดับ

ปริญญาต รี  ร้อยละ 53.0 รองลงมาคือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 15.5 ในส่วนของ

อาชีพ ส่วนใหญ่ คือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา กล่าวได้ว่า 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อหนังสือนวนิยายแตกต่างกัน 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ในกิจกรรมวันหยุด พบว่า ผู้มีกิจกรรมในวันหยุด  คือ พักผ่อนอ ยู่กับบ้าน   

ร้อยละ 65.3 ส่วนงานอดิเรก พบว่า ผู้ที่มีงานอดิเรกนอกเหนือจากการอ่านหนังสือและดูโทรทัศน์    

คิดเป็นร้อยละ 24.8 ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพท่ีกระฉับกระเฉง มีความเป็นตัวของตัวเอง ชอบท่องเที่ยว 

ชอบเรื่องตื่นเต้น เร้าใจ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจินตนาการ ท าให้ได้ความรู้ทางวัฒนธรรมและ

ประเพณีท่ีแตกต่างกั นออกไป รู้แนวทางการด าเนินชีวิต  คติสอนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน และ

หนังสือมีเนื้อเรื่องแปลกใหม่ 

สาวิกา ขุนราม (2550 ) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกา รตัดสินใจซื้อนิยาย  

ประเภทเกาหลี  (K-WAVE) ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร ” ผลการวิจัยพบว่า มีเพศหญิง        

อ่านมากกว่าเพศชาย อายุ  15 ปีขึ้นไป ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ 

3,000 บาท  หรือต่ ากว่ามากที่ สุดต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสารจากสื่ออินเตอร์เนต 

รองลงมาจากโทรทัศน์ และติดตามเนื้อหาทางด้านเกาหลีมานาน 6 เดือน – 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.8 

เฉลี่ย 1 สัปดาห์มีการเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับเกาหลีอยู่ในระดับมากจากสื่อโทรทัศน์ รองลงมาเป็น

อินเตอร์เนต คิดเป็นร้อยละ 3.97 และ 3.82 ตามล าดับ ใน 1 วันมีการเปิดรับข่าวสารด้านเกาหลีจาก

สื่ออินเตอร์เนตในระดับมาก รองลงมาจากสื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 3.51 และ 3.44 ตามล าดับ 

โดยกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งจะอ่านนิยายเกาหลีแบบเล่มเดียวจบ คิดเป็นร้อยละ 69.8 เนื้ออันดับ

หนึ่งจะเป็นแนวรักกุ๊กก๊ิก รองลงมาเป็นแนวตลกข บข า และรักโรแมนติกเป็นอันดับสาม ส่วนใหญ่จะ

อ่านนิยายเกาหลีทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีจ านวนเกือบครึ่ง  จะอ่านนาน 1 – 2 ชั่วโมง คิดเป็น

ร้อยละ 47.8 มากกว่าครึ่งจะซื้อนิยายมาอ่านเอง คิดเป็นร้อยละ 56.0 โดยจะอ่านสัปดาห์ละ 1 – 2 

เล่ม คิดเป็นร้อยละ 75.5 และจะอ่านซ้ าเมื่ออ่านจบ คิดเป็นร้อยละ 40.8 โดยเลือกซ้ือจากส านักพิมพ์

แจ่มใสเป็นอันดับหนึ่ง รวมทั้งมีการพูดคุยเรื่องราวจากการนิยายเกาหลีกับเพ่ือนสนิท คิดเป็นร้อยละ 

53.3 โดยจะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครในเนื้อเรื่อง คิดเป็นร้ อยละ 38.0 และเหตุผล      
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ที่เลือกอ่านนิยายเกาหลีเป็นอันดับแรก คือ ภาพปกมีความสวยงาม ดึงดูดใจ และเกือบทั้งหมดมีเพ่ือน

สนิทสนับสนุนให้อ่านนิยายเกาหลี คิดเป็นร้อยละ 79.5 

ณสิริ โสภณณสิริ (2554 ) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการอ่านและความพึงพอใจที่มีต่อ

นิตยสารดิจิตอลบน iPad ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

จากการศึกษาเป็นเพศหญิง  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.2 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 28.8 เฉลี่ยอายุ

ระหว่าง 23 – 28 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.8 อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 85.3 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก

ที่สุด คือ 10,000 –  19,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.3 ซึ่งพฤติกรรมการอ่านนิตยสารดิจิตอลบน 

iPad ประเภทนิตยสารผู้หญิง พบว่า Image มีผู้ตอบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.75 นิตยสารผู้ชาย    

ที่มีผู้อ่านมากที่สุด คือ  Mars Magazine คิดเป็น ร้อยละ 45.9 ส่วนนิตยสารวัยรุ่นที่มีผู้อ่านมากที่สุด 

คือ Hamburger Magazine นิตยสารสังคม-บันเทิงที่มีผู้อ่านมากที่สุด คือ ทีวีอินไซด์ คิดเป็นร้อยละ 

36.8 และนิตยสารแม่และเด็ก คือ Real Parenting Magazine มีผู้อ่านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.6 

นอกจากนี้ ยังมีนิตยสารด้านสุขภาพ ได้แก่ ชีวจิต ด้านยานยนต์ ได้แก่ Top Gear ด้านไอที ได้แก่ 

Digital Life ด้านตกแต่งบ้าน ได้แก่ Livingetc Thailand ด้านกีฬา ได้แก่ Golf Digest Magazine 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.9, 28.3, 32.1, 34.8 และ 29.3 ที่มีผู้อ่านมากที่สุดตามล าดับ โดยความพึงพอใจ

ต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอลบน iPad จ าแนกตามเนื้อหาในเล่ม จ าแนกตามเนื้อหาโฆษณา และ

จ าแนกตามเทคโนโลยี ในภาพรวมมีความสนใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.09, 4.06 และ 

4.00 ตามล าดับ 

ใบบัว นามสุข (2555 ) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการอ่านกับความพึงพอใจและ          

การน าไปใช้ประโยชน์จากการอ่าน นวนิยายออนไลน์ของเยาวชนไทย ” จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างอ่านนวนิยายจากหนังสือ ร้อยละ 85.3 เพราะการอ่านนวนิยายจากอินเตอร์เนตไม่ได้ท าให้

การอ่านนวนิยายจากหนังสือลดลง คิดเป็นร้อยละ 69.5 โดยกลุ่มตัวอย่างอ่านนวนิยายจากอินเตอร์

ควบคู่กับนวนิยายจากหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 87.6  ท าให้ยืนยันได้ว่า ความนิยมในการอ่านนวนิยาย

จากหนังสือไม่ได้ลดลงแม้จะมีการอ่านนวนิยายจากอินเตอร์เนต John Dimmick, Yan Chen, และ 

Zhan Li (2004, quoted in Richard & Lynn, 2010, p. 406) อธิบายว่า แม้อินเตอร์เนตเป็น      

สื่อใหม่ แต่มีการน าไปใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่เหลื่อมกับสื่อดั้งเดิม บุคคลจะค้นหาข่าวสาร
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จากสื่ออินเตอร์เนตและจ าเป็นต้องใช้สื่อเดิมด้วย สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2550 , น. 198) แม้ว่า       

การแพร่กระจายของอินเตอร์เน ตที่รวดเร็ว ท าให้มีการจับตามองว่าสิ่งพิมพ์กระดาษ (Hard Copy) 

จะลดบทบาทลง แต่ความจริงแล้ว แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยน แต่ความนิยมในการอ่านจากก ระดาษ

ยังคงเป็นที่นิยมของผู้อ่าน  เนื่องจากสามาร ถบรรจุรายละเอียดได้อย่างลึกซึ้ง และอ้างอิงได้ และ         

มีผลสัมฤทธิ์ในการโน้มน้าวใจสูงด้วยภาษา ภาพ และลีลาการน าเสนอ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษของ

หนังสือ ในด้านเนื้อหา มีการน าไปนวนิยายออนไลน์ถูกน ามาเปรียบเทีย บกับนวนิยายในหนังสือ    

อย่างชัดเจน  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาของนวนิยายออนไลน์ยังขาดความสมเหตุสมผ ล

และไม่เหมาะสม เพราะมีการยั่วยุอารมณ์ทางเพศมากเกินไป นักเขียนควรเปลี่ยนทัศนคติ              

ในการเขียนนวนิยายให้ถูกต้อง เช่น ไม่ยึดติดกับการแต่งนวนิยายที่เน้นขายแต่เรื่องเพศท่ีกลายเป็น

กระแสนิยมในขณะนี้ เนื่องจากอาจท าให้เสียอรรถรส ขาดความน่าสนใจและข้อคิดท่ีดี ที่เคยมีใน      

นวนิยายหายไป อีกท้ังการพาดหัวแนะน านวนิยายที่มีฉากการฉุดคร่า การท าร้ายเพศหญิง พระเอก

ข่มขืนนางเอกไม่ผิด เป็นต้น 

พรพรรณ จันทร์แดง (2555) จากคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้ศึกษา “พฤติกรรมการอ่านของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งศึกษาพฤติกรรม

การอ่าน ความสนใจในการอ่าน ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านและทัศนคติต่อการอ่านของนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ในระดับชั้นการศึกษาปีที่ 1           

คณะศิลปศาสตร์ พักอยู่นอกมหาวิทยาลัย มีความสนใจด้านการอ่านและพฤติกรรมการอ่าน โดยมีการใช้

อินเตอร์เนตและสนใจการอ่านสิ่งพิมพ์จากอินเตอร์เนตมากที่สุด มีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อ           

ความเพลิดเพลินใช้เวลาในการอ่านหนังสือเรียนวันละประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง อ่านสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ วันละ     

30 นาที – 1 ชั่วโมง นิยมอ่านสื่อสิ่งพิมพ์บริเวณท่ีพักอาศัย สนใจสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ในภาพรวม         

อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นประเภทข่าว ให้ความสนใจในระดับมาก ในส่วนของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ

อ่าน พบว่าผู้ปกครองนิสิตส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้

เฉลีย่ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และไม่เคยซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตลอดจนหนังสืออ่านเล่น 

ในด้านกลุ่มเพ่ือน พบว่านิสิตมีความเห็นต่อกลุ่มเพื่อน เกี่ยวกับการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในระดับปานกลาง     

ส่วนประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านจากทางบ้านและสถาบันการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง และทัศนคติต่อ   

การอ่านอยู่ในระดับปานกลาง 



29 
 

สุธิมา ประดับหิน (2556) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการอ่าน ความคาดหวัง ความพึงพอใจและ

การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อนิตยสารอาหาร” ผลการศึกษาพฤติกรรม

การอ่านพบว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างอ่านนิตยสารครัวมากที่สุด โดยส่วนใหญ่รู้จักนิตยสาร

อาหารมาจากร้านค้า /แผงหนังสือ อ่านโดยยืมผู้อื่น /เช่ามาอ่าน ซึ่งส่วนมากอ่านเดือน 2 – 3 ฉบับ          

กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการอ่าน นิตยสารอาหารเดือนละ 1 – 3 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการอ่าน ครั้งละ 5 – 

15 นาที โดยที่มีความพึงพอใจในการอ่านนิตยสารอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่า มีความพึงพอใจ

ด้านภาพประกอบมากที่สุด รองลงมาคือด้านเนื้อหา กระดาษ ด้านโฆษณา ด้านขนาดและรูปเล่ม และ    

ด้านราคา และพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน เช่น อายุ เพศ อาชีพ รายได้ จะมี

พฤติกรรมการอ่านที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จะมี

ความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะด้านจ านวนนิตยสารอาหาร 

ที่อ่านในแต่ละเดือน ส่วนด้านความถ่ี ระยะเวลา และลักษณะการอ่านนิตยสารอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

และความคาดหวังของผู้อ่าน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารอาหาร 

คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 

(2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทย ที่ไม่ใช่อ่านจากต าราเรียน หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเว็บไซต์ ตามนิยามของสมาคมผู้จัดและจ าหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศไทย (BUPAT) ให้ไว้ ซึ่งก็คือ “หนังสือ ” ส าหรับอ่านนอกเวลาเรียน ผลการศึกษาพบว่า    

กลุ่มท่ีอ่านหนังสือเป็นประจ า  (ความถี่มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ ) มีเพียงร้อยละ 40.2 ของประชากร 

ในส่วนของระยะการอ่านหนังสือเฉลี่ยต่อวัน พบว่า ระยะเวลาของคนไทย (อายุตั้งแต่ 16 -69 ปี)     

ที่ใช้ในการอ่านหนังสือ เฉลี่ยประมาณ 28 นาทีต่อวัน ลดลงจากการส ารวจการอ่านหนังสือของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2556 พบว่า ผู้อ่านหนังสือตั้งแต่อายุ  16 ปี ขึ้นไป ใช้เวลาอ่านหนังสือ 

เฉลี่ย 37 นาทีต่อวัน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของประชากรทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 60.3 ส่วนคนไทยที่    

อ่านหนังสือ ใช้เวลาในการอ่านหนังสือเฉลี่ย 46 นาที ต่อวัน โดยคนที่อ่านหนังสือมากท่ีสุดคือ          

คนที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ระยะเวลาในการอ่านเฉลี่ยอยู่ท่ี 49 นาที ต่อวัน (ต่อคนทั้งที่อ่านและ         

ไม่อ่านหนังสือ หรือ 56 นาที่ต่อวันเมื่อคิดเฉพาะคนที่อ่าน ) และค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ ในคนที่มีอายุ

สูงขึ้นเป็นล าดับ ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการอ่านหนังสือพบว่า จะใ ช้เวลาว่างในการอ่านระหว่างวัน และ

ก่อนนอน คิดเป็น  ร้อยละ 58.5 และ 39.6 ตามล าดับ ส่วนมากจะอ่านที่บ้าน และใช้เวลาอ่านไม่เกิน   
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30 นาทีต่อวัน ซึ่งจากพฤติกรรมการอ่านนี้ แสดงให้เห็นว่าการอ่านหนังสือของคนไทย  เป็นการอ่าน

เพ่ือฆ่าเวลาใน ช่วงสั้นๆ หรืออ่านเป็นงานอดิเร ก ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลในการอ่านหนังสือ คือ      

อ่านเพื่อความสนุกและเพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ 49.2 และ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ คิดเป็นร้อยละ 47.3 

ประเภทเนื้อหาที่ชอบอ่าน อันดับหนึ่งคือ การ์ตูน /นิยายภาพ ร้อยละ 34.4 รองลงมาได้แก่สุขภาพ /

อาหาร ร้อยละ 28.1 สารคด/ีประวัติศาสตร์/ชีวประวัติ ร้อยละ 23.1 และนวนิยายไทย ร้อยละ 21.8 

ในส่วนพฤติกรรมการอ่านนหนังสือจากอินเตอร์เนต พบว่า ในวันจันทร์- ศุกร์ มีตัวอย่างท่ีใช้

อินเตอร์เนต ร้อยละ 67.5 ส่วนวันหยุด/เสาร์และอาทิตย์ มีตัวอย่างใช้อินเตอร์เนต ร้อยละ 64.8 และ

ร้อยละ 41.4 ตัวอย่ างระบุว่าอ่านหนังสือเป็นกระดาษน้อยลง แสดงให้เห็นว่า จ านวนประชากร     

อย่างน้อยเกือบครึ่งหนึ่งอ่านหนังสือเล่มน้อยลงเนื่องจากการใช้อินเตอร์เนต 

ส านักงานสถิติแห่งชาติและ TK Park (2559 ) ได้ศึกษาเก่ียวกับ “การอ่านของ

ประชากร” ครั้งที่ 6 ของส านักสถิติประชากร ได้มี การขยายนิยามของค าว่า “อ่าน” นอกจากอ่านสื่อ

สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ต ารา ฯลฯ ยังให้รวมการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ยังรวมถึงการอ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ SMS/Email ด้วย จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 

2558 จาก 55,920 ครัวเรือน ตัวอย่างกระจายทั่วทุกภูมิภาค และทุกช่วงวัยปรากฏว่า คนไทยร้อยละ 

77.7 อ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุด และใช้เวลาในการอ่านต่อวันเฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน  

จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ แสดงให้เห็นพฤติกรรมการอ่านของคนไทย                      

มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางประชากรตล อดจนความพึงพอใจ ความคาดหวังและการน าไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกัน โดยการอ่านของแต่ละบุคคล จะมีจุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป  ตามลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวัน หรือความพึงพอใจในการที่จะเลือก

อ่านเนื้อหาที่ผู้อ่านสนใจ ซึ่งพฤติกรรมการอ่านหนังสื อของคนไทยมีแนวโน้มที่ลดลง โดยหันไปสนใจ

เนื้อหาสาระที่มาจากอินเตอร์เนตมากขึ้น ซึ่งผลจากการวิจัยพฤติกรรมการอ่านในหลายๆ ผลงาน 

แสดงให้เห็นถึงความน่ากังวลถึงสถิติการอ่านหนังสือของคนไทยอันจะน าไปสู่การศึกษาของคนไทย     

ในอนาคตอาจจะมีแนวโน้มที่จะลดลงไปอีก ซึ่งมีผลต่ ออนาคตการศึกษาของเด็กไทย ที่มีการอ่าน

น้อยลงท าให้ได้รับข้อมูลที่เ ป็นประโยชน์น้อยลงไปด้วย ดังนั้น  ผู้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาให้แก่

เยาวชนควรตระหนักถึงผลการวิจัยดังกล่าวนี้และน ามาพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน             

ในระยะยาวด้านการอ่านของคนไทย จึงควรมีการวางแผน รณรงค์ด้านการอ่าน ให้แก่คนไทยมากขึ้น 
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นิยายหรือนวนิยาย จึงเป็นสื่อสิ่งสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์และคุณค่าในตัวด้าน     

การให้ความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และความสนุกสนาน ตลอดจนสาระความรู้           

ที่สอดแทรกในเนื้อหา รวมทั้งมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้อ่านได้ หากการใช้นิยายหรือนวนิยาย      

มาเป็นช่องทางหนึ่งที่จะดึงดูดให้คนไทยมีแนวโน้มในการอ่านหนังสือมากขึ้น โดยการสร้างสรรค์หรือ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา ด้วยการสรรหาแนวคิดการวางพลอตเรื่องใหม่ๆ มาเป็นเรื่องราว ก็อาจจะ

ท าให้พฤติกรรมการอ่านของคนไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน รวมทั้งอาจจะเป็นช่องทางที่จะกล่อมเกลา

จิตใจคนให้เห็นคุณค่าของหนังสือมากขึ้นกว่าเดิม จากการที่ปัจจุบันคนไทยจ านาวมากหันไปเสพ     

สื่อดิจิตอลกันมากขึ้น อาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมฉาบฉวยจากการอ่าน อันจะน าซึ่งความไม่รู้ จัก

วิจารณญาณในการอ่านจากสื่อดังกล่าว ดังนั้น การสร้างสรรค์นวนิยายหรือนิยายจึงเป็นวิธีที่จะ

สามารถน ามาเป็นแนวทางในการท าให้พฤติกรรมการอ่านของคนไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึนในอนาคต 

 

2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพที่ 2.3  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติก     

จีนย้อนยุค 

- ความถี่  

- ระยะเวลาในการใช้อ่าน 

 

ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยาย
รักโรแมนติก        จีนย้อนยุค 

  

 

ลักษณะทาง
ประชากร 

•  เพศ 

•  อายุ 

•  ระดับการศึกษา 

•  อาชีพ 

•  รายได้  

 

H
1 H

2 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีน
ย้อนยุค” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง  แล้วท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
(Statistical Package for the Social Sciences) โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดระเบียบวิจัยดังนี้ 

 

3.1 ประชากร 

 

ประชากรที่ใช้ในการ ศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้อ่านหนังสือในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่อายุ 

15 ปี ขึ้นไป จ านวน 3,292,084 คน (เว็บไซต์ส านักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th) โดยเลือก

กลุ่มประชากรตัวอย่าง จ านวน 300 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเลือกสถานที่ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปใน

เขตกรุงเทพมหานคร โด ยเลือกอายุตั้งแต่ 15 – 45 ปี ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีน

ย้อนยุคมากท่ีสุด  

 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อ่านหนังสือในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
อายุ 15 – 45 ปี จากห้างสรรพสินค้าท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

                                     N =         N 

                                          1+Ne2 

 

โดยก าหนดให้      n  =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

                       N  =     ขนาดของประชากร 

              E   =     ความคลาดเคลื่อน 

แทนค่า    n   =         3,292,084  

                        1+3,292,084 (0.06)2    

 

       =   277 
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ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 300 คน  

 

3.3 การสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น (Non-Probability sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
โดยท าการคัดเลือกสถานที่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นน า ที่มีร้านหนังสือ จ านวน 35 แห่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่เข้าไปเลือกซ้ือหนังสือหรือเข้าไปอ่านหนั งสือในร้านหนังสือ 
ได้แก่ 

1. ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
2. ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์/สยามดิสคัฟเวอรี่ 
3. ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ 
4. ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค 
5. ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
6. ศูนย์การค้าพาราไดส์ พาร์ค 
7. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
8. ห้างสรรพสินค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ 
9. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บางรัก 
10. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุขุมวิท 
11. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิร์ด/เซ็น/อิเซตัน 
12. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 
13. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รามอินทรา 
14. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 
15. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 9 
16. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม 
17. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนาตราด 
18. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 
19. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2 
20. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 3 
21. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รามค าแหง 
22. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ 
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23. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
24. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ 
25. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค 
26. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามค าแหง 
27. ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม 
28. ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 
29. ห้างสรรพสินค้าเมกกา บางนา 
30. ห้างสรรพสินค้าอิเกีย 
31. ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทีย 
32. ห้างสรรพสินค้าฟอร์จูน ทาวน์ 
33. ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง/โตคิว 
34. ห้างสรรพสินค้า เซ็นจูรี่ 
35. สีลมคอมเพล็กซ์ 
เมื่อได้รายชื่อห้างสรรพสินค้า /ศูนย์การค้าแล้ว ด าเนินการสุ่มเลือกห้างสรรพสินค้า /

ศูนย์การค้าตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นด้วยการจับสลากจาก 35 แห่ง ให้เหลือเพียง 10 แห่ง โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างท่ี มีอายุตั้งแต่ไม่เกิน 15 –  45 ปี แห่งละ 30 คน จากจ านวน 300 คน โดยการแจก
แบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างตามสถานที่จับสลากได้ ดังนี้ 

1. ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์/สยามดิสคัฟเวอรี่ 
2. ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ 
3. ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
4. ห้างสรรพสินค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ 
5. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บางรัก 
6. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รามอินทรา 
7. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนาตราด 
8. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 3 
9. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
10. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีน   
ย้อนยุค” นี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยได้เก็บข้อมูลตาม
ห้างสรรพสินค้าที่มีร้านหนังสือจ าหน่าย ตามที่ได้มีการด าเนินการสุ่มเลือกมา จ านวน 10 แห่ง 

 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)   

เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาของค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเพ่ือวัดพฤติกรรมการอ่านนิยายทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง              

ซึ่งประกอบด้วยประเภทของนิยายที่อ่าน สถานที่ท่ีรู้จักนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค ระยะเวลาที่อ่าน 
เมื่ออ่านจบแล้วท าอย่างไร ส านักพิมพ์ที่เลือกอ่านมากที่สุด และสถานที่ซื้อนิยายรักโรแมนติกจีน     
ย้อนยุค ลักษณะของค าถามเป็นการก าหนดค าตอบให้ (Check-List) จ านวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจี นย้อนยุคของ   
กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย ความถ่ีในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค ช่วงเวลาที่อ่านนิยายรัก
โรแมนติกจีนย้อนยุค จ านวนเล่มที่อ่านเฉลี่ยต่อสัปดาห์ สถานที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 
ลักษณะของค าถามเป็นการก าหนดค าตอบให้ (Check-List) จ านวน 6 ข้อ  

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน    
ย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ความพึงพอใจด้านเนื้อหา ความพึงพอใจด้านรูปเล่ม ความ    
พึงพอใจด้านประโยชน์ทางการศึกษา และความพึงพอใจด้านการพัฒนาตนเอง ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นค าถามมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) และเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended 
Questionnaire) จ านวน 1 ข้อ 
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3.6 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อสดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ก่อนที่จะเก็บข้อมูลจริง มีวิธีการดังนี้ 

1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เป็นไปตามทฤษฎีและแนวคิดท่ีน ามาเป็น
กรอบในการสร้างแบบสอบถาม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อแนะน าและการปรับปรุงแก้ไข 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาได้ท าการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเฉพาะในส่วนที่ 4 โดยใช้วิธีของ 
Cornbach หาค่าสถิติ Alpha ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.851 
  
3.7 สมมติฐานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี  1 ผู้อ่านที่มีลักษณะของประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่และระยะเวลาที่ใช้อ่านแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ผู้อ่านที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่านนิยาย

รักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่แตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ เพศ 

- ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่านนิยาย

รักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่แตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ อายุ 

- ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรม

การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่แตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ ระดับการศึกษา 

- ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ผู้อ่านที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่าน

นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถ่ีแตกต่างกัน 
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- ตัวแปรต้น คือ อาชีพ 

- ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี ่

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะท าให้มี

พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่แตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 

- ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี ่

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 ผู้อ่านที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะท าให้มีพฤติก รรมการอ่านนิยาย

รักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ เพศ 

- ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลาที่ใช้อ่าน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 ผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติก รรมการอ่านนิยาย

รักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ อายุ 

- ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลาที่ใช้อ่าน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรม

การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ ระดับการศึกษา 

- ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลาที่ใช้อ่าน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.9 ผู้อ่านที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติ กรรมการอ่าน

นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ อาชีพ 

- ตัวแปรตามคือพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลาที่ใช้อ่าน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.10 ผู้อ่านที่มีรายได้เ ฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะท าให้มี

พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 

- ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลาที่ใช้อ่าน 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี  2 ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่และด้านระยะเวลา    
ในการใช้อ่านมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากอ่านการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

       สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจ 

- ตัวแปรต้น คือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่ 

- ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 

- ตัวแปรต้น คือ พฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาที่ใช้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

- ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 
3.8 การวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนน 

 
ผู้ศึกษาก าหนดคะแนนเพื่อวัดค่าตัวแปรต่างๆ โดยการค านวณค่าทางสถิติส าหรับการวัด     

ตัวแปร ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของลักษณะทางประชากร  เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะของ

ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน โดย
ใช้รูปแบบค าถามแบบเลือกตอบ 

1. เพศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  -  เพศชาย 
  -  เพศหญิง 
  -  เพศทางเลือก 

2. อายุ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 
  -  15 – 18 ปี 
  -  19 – 21 ปี 
  -  22 – 29 ปี  
  -  30 – 45 ปี 
  -  46 ปีขึ้นไป 
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3. การศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  -   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  -  ปริญญาตรี 
  -  สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ 
  -  นักเรียน/นักศึกษา 
  -  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
  -  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างรัฐ 
  -  พนักงานบริษัทเอกชน 
  -  รับจ้างทั่วไป 
  -  แม่บ้าน 
  -  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

5. รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม คือ 
  -  ต่ ากว่า 5,000 บาท 
  -  5,000 – 10,000 บาท 
  -  10,001 – 15,000 บาท 
  -  15,001 – 20,000 บาท 
  -  20,001 – 30,000 บาท 
  -  30,001 – 40,000 บาท 
  -  40,001 – 50,000 บาท 
 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านนิยายท่ัวไป  ผู้ศึกษาได้ก าหนดหัวข้อในการวัด
พฤติกรรม  การอ่านนิยายทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค าถามแบบเลือกตอบ ก าหนดค าตอบ
ออกเป็น 6 หัวข้อหลัก  และ 3 ข้อย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. การเปิดรับการอ่านเป็นอย่างไร 
  1.1 นิยายไทย 
   -  นิยายรัก 
   -  นิยายลึกลับ 
   -  นิยายสยองขวัญ 
   -  นิยายวิทยาศาสตร์ 
   -  นิยายมหัศจรรย์หรือแฟนตาซี 
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   -  นิยายแนวกามารมณ ์
   -  นิยายที่สะท้อนปัญหาสังคม 
   -  อ่ืนๆ 
  1.2 นิยายแปล 
   - นิยายรัก 
   -  นิยายลึกลับ 
   -  นิยายสยองขวัญ 
   -  นิยายวิทยาศาสตร์ 
   -  นิยายมหัศจรรย์หรือแฟนตาซี 
   -  นายายแนวกามารมณ ์
   -  นิยายที่สะท้อนปัญหาสังคม 
   -  อ่ืนๆ 
  1.3 นิยายแปลจากชาติใดที่เลือกอ่าน 
   -  ชาติตะวันตก เช่น อังกฤษ อเมริกัน 
   -  เกาหลี 
   -  ญี่ปุ่น 
   -  จีน 
   -  อ่ืนๆ 

2. ทานรู้จักนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  -  ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า 
  -  ร้านหนังสือทั่วไป 
  -  ร้านหนังสือเช่า 
  -  อินเตอร์เนต 
  -  จากเพ่ือน/ครอบครัว 
  -  ห้องสมุดโรงเรียน/ที่ท างาน 
  -  ห้องสมุดสาธารณะ 
  -  จากสื่ออ่ืนๆ 

3. ท่านอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 
  -  ตั้งแต่เริ่มวางจ าหน่ายในร้านหนังสือ 
  -  1 – 5 ปี 
  -  5 ปีขึ้นไป 
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4. เมื่ออ่านจบแล้วท่านท าอย่างไร 
  -  เก็บสะสม 
  -  อ่านซ้ า 
  -  คืนเพ่ือน/ร้านเช่า 
  -  ให้คนอ่ืนอ่านต่อ (เพ่ือน/ครอบครัว) 
  -  อ่ืนๆ 

5. ท่านชอบอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของส านักพิมพ์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  -  ส านักพิมพ์แจ่มใส 
  -  ส านักพิมพ์นานมีบุคส์ 
  -  ส านักพิมพายามอินเตอร์บุค 
  -  ส านักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นทิ้งแอนด์พลับบิชชิ่ง 
  -  ส านักพิมพ์ปริ๊นเซส 
  -  ส านักพิมพ์ห้องสมุดดอตคอม 
  -  ส านักพิมพ์แฮปปี้ บานานา 
  -  ส านักพิมพ์ดอกหญ้า 
  -  อ่ืนๆ 

6. ท่านซื้อนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  -  ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า 
  -  ร้านหนังสือทั่วไป 
  -  งานสัปดาห์หนังสือ 
  -  สั่งจากอินเตอร์เนต  
  -  เป็นสมาชิก 
  -  ฝากเพ่ือน/ครอบครัวซื้อ 
  -  ร้านหนังสือมือสอง 
  -  อ่ืนๆ 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  ผู้ศึกษาได้
ก าหนดหัวข้อพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดค าตอบ
ออกเป็น 6 หัวข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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1. ท่านอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคบ่อยแค่ไหน 
  -  น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ 
  -  1 – 2 วันต่อสัปดาห์ 
  -  3 – 4 วันต่อสัปดาห์ 
  -  5 – 6 วันต่อสัปดาห์ 
  -  ทุกวัน 

2. ท่านใช้เวลาอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค วันละกี่ชั่วโมง 
  -  ไม่ถึง 1 ชั่วโมง 
  -  1 – 2 ชั่วโมง 
  -  3 – 4 ชั่วโมง 
  -  5 – 6 ชั่วโมง 
  -  7 ชั่วโมงข้ึนไป 
 

การให้คะแนนและการแปลความหมาย ความถ่ีและระยะเวลาในการใช้อ่าน มีรายละเอียด
ดังนี้ 
  
  ทุกวัน    5 คะแนน    สูงมาก  
  5 – 6 วันต่อสัปดาห์  4 คะแนน  สูง  
  3 – 4 วันต่อสัปดาห์  3 คะแนน  ปานกลาง  
  1 – 2 วันต่อสัปดาห์  2 คะแนน  น้อย  
  น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์  1 คะแนน  น้อยมาก 
  

ระยะเวลาในการใช้อ่าน ก าหนดคะแนน ดังนี้ 
  7 ชั่วโมงข้ึนไป   5 คะแนน  สูงมาก 
  5 – 6 ชั่วโมง   4 คะแนน  สูง 
  3 – 4 ชั่วโมง   3 คะแนน  ปานกลาง 
  1 – 2 ชั่วโมง   2 คะแนน  น้อย 
  ไม่ถึง 1 ชั่วโมง   1 คะแนน  น้อยมาก 
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   ค่ากลาง   

 

  การแปลความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00 คะแนน   ระดับการอ่านสูงมาก 
  ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20 คะแนน   ระดับการอ่านสูง 
  ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40 คะแนน   ระดับการอ่านปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60 คะแนน   ระดับการอ่านน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80 คะแนน   ระดับการอ่านน้อยมาก 

 
3. ท่านอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคเวลาใด 

  -  ตอนเช้าระหว่างเดินทาง 
  -  ตอนพักเที่ยง 
  -  หลังเลิกเรียน/งาน 
  -  ก่อนนอน 
  -  ช่วงเวลาว่าง 
  -  เฉพาะวันหยุด (อ่านทั้งวัน) 
  -  อ่ืนๆ 

4. ท่านอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่เล่ม 
  -  น้อยกว่า 1 เล่ม 
  -  1 – 2 เล่ม 
  -  3 – 5 เล่ม 
  -  6 – 8 เล่ม 
  -  9 เล่มขึ้นไป 
 
 
 
 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด            

              จ านวนชั้น 

 

 
 

=      5 – 1  =  0.80 

           5  
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5. ท่านอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคจากที่ใดมากที่สุด 
  -  ซื้ออ่าน 
  -  เช่าอ่าน 
  -  ยืมเพ่ือน 
  -  อินเตอร์เนต 
  -  ยืมจากห้องสมุดสาธารณะ 
  -  อ่ืนๆ 

6. เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ท่านเลือกอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค มากกว่า 1 ค าตอบ 

 -  รูปภาพปกมีความสวยงาม ดึงดูดใจให้อยากอ่าน 

 - เนื้อหาที่โปรยโดยย่อในเล่ม 

 - จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในร้านหนังสือ 

 - เห็นจากอินเตอร์เนต เช่น เว็บไซต์ส านักพิมพ์ 

 - พนักงานขายแนะน า 

 - มุมนิยายจีนในงานสัปดาห์หนังสือ มีคนเข้าไปรุมซื้อกันมากมาย 

 - ครอบครัว/ญาติ ซื้อมาอ่าน 

 - เพ่ือนบอกต่อ 

 - เนื้อเรื่องสนุก น่าติดตาม 

 - ให้ความบันเทิง 

 - ชื่นชอบนักเขียน 

 - ได้มีกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบแนวนิยายเดียวกัน 

 - ได้อยู่ในโลกส่วนตัว 

 - สร้างสรรค์จินตนาการได้ตามใจชอบจากนิยาย 

 - อ่ืนๆ  
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ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค เป็นการวัดโดยใช้

มาตราส่วนแบบไลเคิร์ท (Likert Scale) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 

 - การอ่านนิยายรักโรแมนติก จีนย้อนยุคให้ความเพลิดเพลิน 

 - การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคให้ความสนุกสนาน 

 - การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคท าให้หลีกหนีจากชิวิตจริงได้ชั่วคราว 

  - การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคท าให้ผ่อนคลายความตึงเครียดได้  

2. ความพึงพอใจด้านรูปเล่ม 

 - ปกสวยงาม ดึงดูดใจให้อยากอ่าน 

 - ขนาดความยาวของเนื้อเรื่องมีความพอดี 

 - ขนาดของเล่ม ความหนา รูปเล่มมีความพอดี 

 - มีโฆษณานิยายเรื่องอ่ืนๆ ไว้ท้ายเล่ม เพื่อสะดวกแก่ การค้นหามาอ่านเพิ่ม  

3. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ทางการศึกษา 

 - ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน 

 - ให้ความรู้ด้านภาษาจีน 

 - ใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์จีนได้ 

 - น าค าศัพท์จีนที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. ความพึงพอใจด้านการพัฒนาตนเอง 

 - น าไปเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต เช่น ข้อคิดคติธรรม ปรัชญา 

 - ใช้เป็นแนวทางพัฒนาเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมจีน 

 - น าไปพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นนักเขียน 

 - ได้แรงบันดาลใจในการเป็นนักประวัติศาสตร์จีน 
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การวัดค่าความพึงพอใจจะใช้มาตราส่วนส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยแบ่ง     
การวัดเป็น  5 ระดับ ได้แก่ ความพึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย 
และพึงพอใจน้อยที่สุด โดยก าหนดค่าคะแนนดังนี้ 
  มากที่สุด 5 คะแนน 
  มาก  4 คะแนน 
  ปานกลาง 3 คะแนน 
  น้อย  2 คะแนน 
  น้อยที่สุด 1 คะแนน 
  
 

การแปลความหมายเพื่อบรรยายลักษณะของตัวแปรดังกล่าว จึงได้ก าหนดค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
 
  ค่ากลาง  
  
  
 สามารถแจกแจงเป็นระดับค่าคะแนนได้ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00 คะแนน   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20 คะแนน   ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40 คะแนน   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60 คะแนน   ระดับความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80 คะแนน   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
  
3.9 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามหลังเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง 300 คน และด าเนินการลงรหัสข้อมูล (Code) ลงรหัสข้อมูลด้วยมือ แยกเป็นส่วน แต่ละ
ตัวแปร และแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่ านค่าได้ ต่อจากนั้น
น าไปเข้าสู่กระบวนการประมวนผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 

    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด            

              จ านวนชั้น 

  

=      5 – 1  =  0.80 

           5   
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3.10 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนการประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  เพ่ือค านวณค่าทางสถิติเรียบร้อยแล้ว จะสามารถอธิบายผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 

1. ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลด้านลักษณะของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการอ่านและความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

2. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ การทดสอบค่า  Independent Samples T-Test, F-Test และ Pearson’s correlation 
รายละเอียดตามสมมติฐานต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.1  
แสดงสมมติฐานการวิจัยและสถิติ 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ผู้อ่านที่มีลักษณะของประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่าน
นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถ่ีและระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน  
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ผู้อ่านที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่
แตกต่างกัน 
H0 : ผู้อ่านที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่แตกต่างกัน   
H1 : ผู้อ่านที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่แตกต่างกัน  

Independent 
Samples        
T - Test 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่
แตกต่างกัน 
H0 : ผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่แตกต่างกัน  
H1 : ผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่แตกต่างกัน   

Independent 
Samples        
F - Test 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่าน      
ด้านความถี่แตกต่างกัน 
H0 : ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่แตกต่างกัน   
H1 : ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่แตกต่างกัน   

Independent 
Samples        
F - Test 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ผู้อ่านที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่     
แตกต่างกัน 
H0 : ผู้อ่านที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่แตกต่างกัน  
H1 : ผู้อ่านที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่แตกต่างกัน  

Independent 
Samples        
F - Test 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แ ตกต่างกันจะมีพฤติกรรม      
การอ่านด้านความถี่แตกต่างกัน 
H0 : ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่        

ไม่แตกต่างกัน  
H1 : ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่     

แตกต่างกัน 

Independent 
Samples        
F - Test 
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ตารางท่ี 3.2 
แสดงสมมติฐานการวิจัยและสถิติ 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 ผู้อ่านที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลา        
ในการใช้อ่านแตกต่างกัน 
H0 : ผู้อ่านที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน                

ไม่แตกต่างกัน  
H1 :   ผู้อ่านที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน 

Independent 
Samples        
T - Test 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 ผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลา    
ในการใช้อ่านแตกต่างกัน 
H0 : ผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน  

Independent 
Samples        
F - Test 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการด้านระยะเวลาใน
การ   ใช้อ่านอ่านแตกต่างกัน 
H0 :  ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านไม่   

แตกต่างกัน  
H1 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน       

แตกต่างกัน  

Independent 
Samples        
F - Test 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.9 ผู้อ่านที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลา       
ในการใช้อ่านแตกต่างกัน 
H0 : ผู้อ่านที่มี อาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน                

ไม่แตกต่างกัน  
H1 : ผู้อ่านที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน        

แตกต่างกัน  

Independent 
Samples        
F - Test 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.10 ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม     
การอ่านด้านระยะเวลาแตกต่างกัน 
H0 : ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลา     

ในการใช้อ่านไม่แตกต่างกัน  
H1 : ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลา      

ในการใช้อ่านแตกต่างกัน 

Independent 
Samples        
F - Test 
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ตารางท่ี 3.3 
แสดงสมมติฐานการวิจัยและสถิติ 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่และด้านระยะเวลาในการ         
ใช้อ่านของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากอ่านการอ่านนิยายรัก              
โรแมนติกจีนย้อนยุค 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่มีความสัมพันธ์กับ         
ความพึงพอใจ 
H0 : ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ  
H1 : ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ  

Pearson’s 
correlation 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน                    
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
H0 : ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านไม่มีความสัมพันธ์กับ          

ความพึงพอใจ  
H1 : ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ  

Pearson’s 
correlation 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีน     
ย้อนยุค มีวัตถุประสงค์ เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ่านหนังสือในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 300 ตัวอย่าง  

 

การวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายผล           
การวิเคราะห์ ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความน่าจะเป็น และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวที่
เป็นอิสระจากกัน โดยใช้สถิติทดสอบ Independent Samples T – test, F – test และ Pearson’s 
correlation test  

 

4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายโดยเรียงล าดับ เป็น 5 ส่วน 
ดังต่อไปนี้  

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะทางประชากร 

 ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการอ่านนิยายทั่วไป 

 ส่วนที่ 3  พฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  

 ส่วนที่ 4  ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 ส่วนที่  5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.2 ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะทางประชากร 

ในส่วนนี้แสดงจ านวนและร้อยละของการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของลักษณะทางประชากร 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน มีผลการวิเคราะห์ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 300 คน สรุปผลการ
วิเคราะห์เป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากร 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรด้านเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 34 11.33 

หญิง 266 88.67 

รวม 300 100.00 

 

ด้านเพศ พบว่า เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย โดยมีเพศหญิง  จ านวน  266 คน       
คิดเป็นร้อยละ 88.67 และ เพศชาย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรด้านอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

อายุ 15 - 18 ปี 28 9.34 

อายุ 19 - 21 ปี 39 13.00 

อายุ 22 - 29 ปี 133 44.33 

อายุ 30 - 45 ปี 69 23.00 

อายุ 46 ปี ขึ้นไป 31 10.33 

รวม 300 100.00 
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ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มี อายุ 22 - 29 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 44.33 
รองลงมา อายุ 30 - 45 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00, อายุ 19 - 21 ปี จ านวน 39 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.00 และ อายุ 46 ปี ขึ้นไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.33 โดยน้อยที่สุด 
อายุ 15 - 18 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.34 ตามล าดับ 

 ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 71 23.67 

ปริญญาตรี 174 58.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 55 18.33 

รวม 300 100.00 

 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ ศึกษาระดับ  ปริญญาตรี จ านวน 174 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 58.00 รองลงมา ศึกษาระดับ  ต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 โดย  
น้อยที่สุด ศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรด้านอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 58 19.33 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 53 17.67 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างรัฐ 44 14.66 

พนักงานบริษัทเอกชน 95 31.67 

รับจ้างทั่วไป 42 14.00 

แม่บ้าน 8 2.67 

รวม 300 100.00 
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ด้านอาชีพ  พบว่า ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  จ านวน 95 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 31.67 รองลงมา มีอาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33, มีอาชีพ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว /อาชีพอิสระ  จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.67 และ มีอาชีพ รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างรัฐ  จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.66 รับจ้างทั่วไป  จ านวน 42 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 14.00 โดยน้อยที่สุด มีอาชีพ แม่บ้าน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรด้านรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 40 13.33 

5,000 -10,000 บาท 74 24.67 

10,001-15,000 บาท 30 10.00 

15,001-20,000 บาท 84 28.00 

20,001-30,000 บาท 54 18.00  

30,001 - 40,000 บาท 16 5.33 

40,000 - 50,000 บาท 2 0.67 

รวม 300 100.00 

 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า ส่วนใหญ่ มีรายได้   15,001-20,000 บาท จ านวน    
84 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมา มีรายได้  5,000-10,000บาท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.67 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และ มีรายได้  ต่ ากว่า 
5,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 โดยน้อยที่สุด มีรายได้  40,001 - 50,000 บาท 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 ตามล าดับ 
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4.3 ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านนิยายท่ัวไป 

ในส่วนนี้แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลพฤติกรรมการอ่านนิยายทั่วไปของ        
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประเภทของนิยาย สถานที่ท าให้รู้จักนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค ระยะเวลา   
การอ่าน ลักษณะการอ่าน ส านักพิมพ์และสถานที่ในการซื้อนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  มีผล      
การวิเคราะห์ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลพฤติกรรมการอ่านนิยายทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  สรุปผลเป็น
รายด้านได้ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพฤติกรรมการอ่านนิยายทั่วไป 

 ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทของนิยายไทย 
 

ประเภทของนิยายไทย จ านวน ร้อยละ 

นิยายรัก (Romance Fiction) 97 32.33 

นิยายลึกลับ (Mystery Fiction) 59 19.67 

นิยายสยองขวัญ (Horror Fiction) 40 13.33 

นิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction) 31 10.33 

นิยายมหัศจรรย์หรือนิยายแฟนตาซี (Fantasy Fiction) 71 23.67 

นิยายแนวกามารมณ์ (Erotic Fiction) 2 0.67 

รวม 300 100.00 

 

ด้านประเภทของนิยายไทย พบว่า มากท่ีสุด คือ นิยายรัก (Romance Fiction) จ านวน    
97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33 รองลงมา นิยายมหัศจรรย์หรือนิยายแฟนตาซี (Fantasy Fiction) 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.67, นิยายลึกลับ (Mystery Fiction) จ านวน 59 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 19.67 และ นิยายสยองขวัญ (Horror Fiction) จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 โดย
น้อยที่สุด นิยายแนวกามารมณ์ (Erotic Fiction) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 ตามล าดับ 
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 ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทของนิยายแปล 
 

ประเภทของนิยายแปล จ านวน ร้อยละ 

นิยายรัก (Romance Fiction) 102 34.00 

นิยายลึกลับ (Mystery Fiction) 52 17.33 

นิยายสยองขวัญ (Horror Fiction) 27 9.00 

นิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction) 50 16.67 

นิยายมหัศจรรย์หรือนิยายแฟนตาซี (Fantasy Fiction) 67 22.33 

นิยายแนวกามารมณ์ (Erotic Fiction) 2 0.67 

รวม 300 100.00 

 

ด้านประเภทของนิยายแปล  พบว่า มากท่ีสุด คือ นิยายรัก (Romance Fiction) จ านวน  
102 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมา นิยายมหัศจรรย์หรือนิยายแฟนตาซี (Fantasy Fiction) 
จ านวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.33, นิยายลึกลับ (Mystery Fiction) จ านวน 52 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 17.33 และนิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction) จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดย
น้อยที่สุด คือ นิยายแนวกามารมณ์ (Erotic Fiction) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทของนิยายแปลจากต่างชาติ 
 

ประเภทของนิยายแปลจากต่างชาติ จ านวน ร้อยละ 

นิยายแปลชาติตะวันตก เช่น อังกฤษ อเมริกัน 62 20.67 

นิยายแปลเกาหลี 48 16.00 

นิยายแปลจีน (แผ่นดินใหญ่/ไต้หวัน) 85 28.33 

นิยายแปลญี่ปุ่น 60 20.00 

นิยายแปลอ่ืนๆ 45 15.00 

รวม 300 100.00 
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ด้านประเภทของนิยายแปลจากต่างชาติ  พบว่า มากท่ีสุด คือ นิยายแปลจีน (แผ่นดินใหญ่/
ไต้หวัน ) จ านวน  85 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.33 รองลงมา นิยายแปลชาติตะวันตก เช่น อังกฤษ 
อเมริกัน จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67, นิยายแปลญี่ปุ่น จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และ นิยายแปลเกาหลี จ านวน 48 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.00 น้อยที่สุด นิยายแปลอ่ืนๆ  (เช่น 
อินเดีย) จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดับ 

 ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานที่ที่ท าให้รู้จักนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 
 

สถานที่ท าให้รู้จักนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค                   จ านวน ร้อยละ 

ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า 113 15.07 

ร้านหนังสือทั่วไป 104 13.87 

ร้านหนังสือเช่า 97 12.93 

อินเตอร์เน็ต 134 17.87 

จากเพ่ือน/ครอบครัว 87 11.60 

ห้องสมุดโรงเรียน/ที่ท างาน 47 6.27 

ห้องสมุดสาธารณะ 93 12.40 

จากสื่ออ่ืนๆ 75 10.00 

รวม  100.00 

 

ด้านสถานที่ท าให้รู้จักนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  พบว่า สถานที่ท าให้รู้จักนิยาย     
มากที่สุด คือ อินเตอร์เนต จ านวน  134 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.87 รองลงมา ร้านหนังสือ              
ในห้างสรรพสินค้า จ านวน  113 คน คิดเป็นร้อยละ 15.07, ร้านหนังสือทั่วไป  จ านวน 104 คน      
คิดเป็นร้อยละ 13.87 และ จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 12.93 โดยน้อยที่สุด  ห้องสมุดโรงเรียน /   
ที่ท างาน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.27 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของระยะเวลาการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 
 

ระยะเวลาการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค จ านวน ร้อยละ 

ตั้งแต่เริ่มวางจ าหน่ายในร้านหนังสือ 91 30.33 

จ านวน 1 - 5 ปี 156 52.00 

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 53 17.67 

รวม 300 100.00 

 

ด้านระยะเวลาการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า ระยะเวลาการอ่านนิยายรัก     
โรแมนติกจีนย้อนยุค มากที่สุด คือ จ านวน 1 - 5 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมา 
ตั้งแต่เริ่มวางจ าหน่ายในร้านหนังสือ  จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.33 โดยน้อยที่สุด  ตั้งแต่ 5 ปี 
ขึ้นไป จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของลักษณะการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 
 

ลักษณะการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค จ านวน ร้อยละ 

เก็บสะสม 109 36.33 

อ่านซ้ า 96 32.00 

คืนเพ่ือน/ร้านเช่า 29 9.67 

ให้คนอ่ืนอ่านต่อ (เพ่ือน/ครอบครัว) 50 16.67 

อ่ืนๆ 16 5.33 

รวม 300 100.00 
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ด้านลักษณะการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  พบว่า ลักษณะการอ่านนิยาย      
มากที่สุด คือ เก็บสะสม จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.33 รองลงมา อ่านซ้ าจ านวน  96 คน    
คิดเป็นร้อยละ 32.00, ให้คนอ่ืนอ่านต่อ (เพ่ือน/ครอบครัว ) จ านวน 50 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.67 
และคืนเพ่ือน/ร้านเช่า จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67 น้อยที่สุด อ่ืนๆ (เช่น ขายต่อ ) จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.33 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของส านักพิมพ์ที่ชอบอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 
 

ส านักพิมพ์ที่ชอบอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค จ านวน ร้อยละ 

ส านักพิมพ์แจ่มใส 159 19.56 

ส านักพิมพ์ปริ๊นเซส 74 9.10 

ส านักพิมพ์นานมีบุคส์ 66 8.12 

ส านักพิมพ์ห้องสมุดดอตคอม 126 15.50 

ส านักพิมพ์สยามอินเตอร์บุค 105 12.92 

ส านักพิมพ์แฮปปี้ บานานา 90 11.07 

ส านักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นทิ้งแอนด์พลับบิช 74 9.10 

ส านักพิมพ์ดอกหญ้า 74 9.10 

ส านักพิมพ์อ่ืนๆ 45 5.54 

รวม  100.00 

 

ด้านส านักพิมพ์ที่ชอบอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า มากท่ีสุด คือ ส านักพิมพ์
แจ่มใส จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 19.56 รองลงมา ส านักพิมพ์ห้องสมุดดอตคอม  จ านวน 126 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.50, ส านักพิมพ์สยามอินเตอร์บุค  จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 12.92 และ 
ส านักพิมพ์แฮปปี้ บานานา จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 11.07 โดยน้อยที่สุด  ส านักพิมพ์อ่ืนๆ    
(เช่น ส านักพิมพ์สุรีย์พร) จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 5.54 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานที่ในการซื้อนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 
 

สถานที่ในการซื้อนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค จ านวน ร้อยละ 

ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า 102 18.02 

ร้านหนังสือทั่วไป 82 14.49 

งานสัปดาห์หนังสือ 91 16.08 

สั่งจากอินเตอร์เน็ต 113 19.96 

เป็นสมาชิก 66 11.66 

ฝากเพ่ือน/ครอบครัวซื้อ 44 7.77 

ร้านหนังสือมือสอง 45 7.95 

ร้านอื่นๆ 23 4.06 

รวม  100.00 

 

 

ด้านสถานที่ในการซื้อนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า มากท่ีสุด คือ สั่งจาก
อินเตอร์เน็ต จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 19.96 รองลงมา ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า  จ านวน 
113 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.96, งานสัปดาห์หนังสือ  จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 16.08 และ    
ร้านหนังสือทั่วไป จ านวน 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.49 โดยน้อยที่สุด  ร้านอื่นๆ (เช่น ร้านหนังสือ    
ในสวนจตุจักร) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.06 ตามล าดับ 

 

4.4 ส่วนที่ 3  พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

ในส่วนนี้แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถ่ีในการอ่าน ระยะเวลา ในการใช้อ่าน ช่วงเวลาที่ อ่าน ปริมาณ การอ่าน
นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคเฉลี่ยต่อสัปดาห์ สถานที่ และเหตุผลส าคัญที่อ่านนิยายรัก  โรแมนติกจีน
ย้อนยุค มีผลการวิเคราะห์ดังนี้  
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ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของ   
กลุ่มตัวอย่าง สรุปผลได้ดังนี้ 

           ตารางที่ 4.14 แสดงระดับความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม          
การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 

คอลัมน์ 

ระดับความถี่ในการอ่าน 

x  SD. 
ระดับ

การอ่าน 

ทุกวัน 5 - 6  

วันต่อ
สัปดาห์ 

3 - 4  

วันต่อ
สัปดาห์ 

1 - 2   

วันต่อ
สัปดาห์ 

น้อยกว่า 

 1 วัน 

ต่อ 

สัปดาห์ 
รวม 

สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อย 

ที่สุด 

3.21 1.367 ปาน 

กลาง 

74 

(24.67) 

61 

(20.33) 

55 

(18.33) 

75 

(25.00) 

35 

(11.67) 

 

300 

(100.0) 

 

ด้านความถี่ในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  พบว่า มากท่ีสุด คือ มีความถี่      
ในการอ่านนิยาย 1 - 2  วันต่อสัปดาห์  จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมา มีความถ่ี     
ในการอ่านนิยายทุกวัน จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.67, มีความถ่ีในการอ่านนิยาย  5 - 6 วันต่อ
สัปดาห์ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.33 และ มีความถ่ีในการอ่านนิยาย  3 - 4 วันต่อสัปดาห์ 
จ านวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.33 โดยน้อยที่สุด  มีความถ่ีในการอ่าน นิยายน้อยกว่า 1 วันต่อ
สัปดาห์ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 ตามล าดับ โดยแสดง ค่าเฉลี่ย 3.21และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.367  อยู่ในระดับการอ่านปานกลาง 
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      ตารางที่ 4.15 แสดงระดับระยะเวลาในการใช้อ่าน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 

คอลัมน์ 

ระดับระยะเวลาในการใช้อ่าน 

x  SD. 

ระดับ  
การ 

อ่าน 

7  

ชั่วโมง 

ขึ้นไป 

จ านวน  

5 - 6  

ชั่วโมง 

จ านวน  

3 - 4 
ชั่วโมง 

จ านวน   
1 - 2 
ชั่วโมง 

ไม่ถึง    

 1  

ชั่วโมง รวม 

สูงมาก สูง ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

3.08 1.413 ปาน 

กลาง 

45  

(15.00) 

49  

(16.33) 

90 
(30.00) 

75 
(25.00) 

41 
(13.67) 

 

300 

(100.0) 

 

ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  พบว่า มากท่ีสุด คือ 
ระยะเวลาในการใช้อ่าน  จ านวน 3 - 4 ชั่วโมง จ านวน 90 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.00 รองลงมา 
ระยะเวลาในการใช้อ่าน  จ านวน 1 - 2 ชั่วโมง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00, ระยะเวลา       
ในการใช้อ่าน  จ านวน 5 - 6 ชั่วโมง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33 และ ระยะเวลาในการใช้
อ่าน จ านวน 7 ชั่วโมงข้ึนไป จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 โดยน้อยที่สุด ใช้ระยะเวลาในการ
ใช้อ่านนิยายไม่ถึง 1 ชั่วโมง จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.67 ตามล าดับ โดยแสดง ค่าเฉลี่ย 3.08 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.413 อยู่ในระดับปานกลาง 
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             ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละ ของพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน     
ย้อนยุคด้านช่วงเวลาที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  

ช่วงเวลาที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค จ านวน ร้อยละ 

ตอนเช้าระหว่างเดินทาง 36 12.00 

ตอนพักเที่ยง 61 20.33 

หลังเลิกเรียน/งาน 32 10.67 

ก่อนนอน 64 21.33 

ช่วงเวลาว่าง 72 24.00 

เฉพาะวันหยุด (อ่านทั้งวัน) 13 4.33 

อ่ืนๆ 22 7.33 

รวม 300 100.00 

 

ด้านช่วงเวลาที่ใช้อ่านใช้เวลาอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  พบว่า มากท่ีสุด คือ 
ช่วงเวลาว่าง  จ านวน 72 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.00 รองลงมา ก่อนนอน จ านวน 64 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 21.33, ตอนพักเที่ยง  จ านวน 61 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.33 และ ตอนเช้าระหว่างเดินทาง  
จ านวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.00 โดยน้อยที่สุด  อ่านเฉพาะวันหยุด (อ่านทั้งวัน ) จ านวน 13 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 4.33 ตามล าดับ 
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             ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละ ของพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค
ด้านปริมาณการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

ปริมาณการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์ 

จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 เล่ม 63 21.00 

จ านวน 1 - 2 เล่ม 98 32.67 

จ านวน 3 - 5 เล่ม 66 22.00 

จ านวน 6 - 8 เล่ม 46 15.33 

ตั้งแต่ 9 เล่มขึ้นไป 27 9.00 

รวม 300 100.00 

 

ด้านปริมาณการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคเฉลี่ยสัปดาห์  พบว่า มากท่ีสุด              
คือ มีปริมาณการอ่านนิยาย จ านวน 1 - 2 เล่ม จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 32.67 รองลงมา       
มีปริมาณการอ่านนิยาย  จ านวน 3 - 5 เล่ม จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00, มีปริมาณการอ่าน
นิยาย น้อยกว่า 1 เล่ม จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และ มีปริมาณการอ่านนิยาย  จ านวน    
6 - 8 เล่ม จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33 โดยน้อยที่สุด  มีปริมาณการอ่านนิยาย  ตั้งแต่ 9 เล่ม
ขึ้นไป จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

             ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละ ของพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค    
ด้านลักษณะที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

ลักษณะในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค จ านวน ร้อยละ 

ซื้ออ่าน 82 27.33 

เช่าอ่าน 46 15.33 

ยืมเพ่ือน 43 14.33 

อินเตอร์เนต 70 23.33 

ยืมจากห้องสมุดสาธารณะ 30 10.00 

อ่ืนๆ 29 9.67 

รวม 300 100.00 

 

ด้านลักษณะในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  พบว่า มากท่ีสุด คือ ซื้ออ่าน  
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33 รองลงมา อ่านจากอินเตอร์เนต จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.33 เช่าอ่าน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33 และ ยืมจากห้องสมุดสาธารณะ  จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.33 โดยน้อยที่สุด  คือลักษณะการอ่านนิยายอ่ืนๆ (เช่น ท างานเก่ียวกับ
นิยาย) จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67 ตามล าดับ 
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           ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละ ของพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค      
ด้านเหตุผลส าคัญท่ีอ่าน 

เหตุผลส าคัญท่ีท าเลือกอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค จ านวน ร้อยละ 

รูปภาพปกมีความสวยงาม ดึงดูดใจให้อยากอ่าน 136 7.59 

เนื้อหาที่โปรยโดยย่อในเล่ม 119 6.64 

จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในร้านหนังสือ 105 5.86 

เห็นจากอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ส านักพิมพ์ 120 6.69 

พนักงานขายแนะน า 135 7.53 

มุมนิยายจีนในงานสัปดาห์หนังสือ มีคนเข้าไปรุมซื้อกันมากมาย 143 7.98 

ครอบครัว/ญาติ ซื้อมาอ่าน 162 9.04 

เพ่ือนบอกต่อ 120 6.69 

เนื้อเรื่องสนุก น่าติดตาม 166 9.26 

ให้ความบันเทิง 92 5.13 

ชื่นชอบนักเขียน 94 5.24 

ได้มีกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบแนวนิยายเดียวกัน 112 6.25 

ได้อยู่ในโลกส่วนตัว 124 6.92 

สร้างสรรค์จินตนาการได้ตามใจชอบจากนิยาย 142 7.92 

เหตุผลอื่นๆ 23 1.28 

รวม  100.00 

 

ด้านเหตุผลส าคัญท่ีท าเลือกอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  พบว่า มากท่ีสุด คือ    
เนื้อเรื่องสนุก น่าติดตาม จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 9.26 รองลงมา ครอบครัว/ญาติ ซื้อมาอ่าน  
จ านวน  162 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.04, มุมนิยายจีนในงานสัปดาห์หนังสือ มีคนเข้าไปรุมซื้อกัน
มากมาย จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 7.98 และ สร้างสรรค์จินตนาการได้ตามใจชอบจากนิยาย  
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จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 7.92 โดยน้อยที่สุด  คือ เหตุผลอื่นๆ  (อ่านโดยบังเอิญแล้วชอบ ) 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 ตามล าดับ 

 

4.5 ส่วนที่ 4  ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

ในส่วนนี้แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค
ของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปเล่ม ด้านประโยชน์ทางการศึกษา ด้านการพัฒนาตนเอง  
มีผลการวิเคราะห์ดังนี้   

    ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรัก             
โรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม 

(n = 300) 

ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรัก 

โรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย 
x  SD. แปลค่า อันดับ 

ด้านเนื้อหา 3.88 1.05 มาก 1 

ด้านรูปเล่ม 3.35 0.97 ปานกลาง 3 

ด้านประโยชน์ทางการศึกษา 3.49 0.89 มาก 2 

ด้านการพัฒนาตนเอง 3.30 0.83 ปานกลาง 4 

ภาพรวม 3.50 0.53 มาก  

 

ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของ          
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.53 โดยมีความพึงพอใจสูงสุด ในด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 3.88 รองลงมา ด้านประโยชน์ทางการศึกษา              

( x = 3.49) ด้านรูปเล่ม ( x = 3.35) น้อยที่สุด ด้านการพัฒนาตนเอง ( x = 3.30) ตามล าดับ 
สรุปผลได้ดังตารางท่ี 4.18 – 4.21   
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    ตารางที่ 4.21  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรัก            
โรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านเนื้อหา   

    (n = 300) 

ด้านเนื้อหา x  SD. แปลค่า 

การอ่านนิยายรักโรแมนติก จีนย้อนยุคให้ความเพลิดเพลิน 3.96 1.19 มาก 

การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคให้ความสนุกสนาน 3.97 1.10 มาก 

การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคท าให้หลีกหนีจากชีวิตจริง   
ได้ชั่วคราว 

3.75 1.23 มาก 

การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคท าให้ผ่อนคลาย           
ความตึงเครียดได้ 

3.83 1.12 มาก 

ภาพรวม 3.88 1.05 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของ          
กลุ่มตัวอย่าง  ในด้านเนื้อหา พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.05 ในแต่ละรายด้าน  มีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยสูงสุด คือ การอ่าน
นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคให้ความสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมา การอ่านนิยายรัก          

โรแมนติกจีนย้อนยุคให้ความเพลิดเพลิน  ( x = 3.96) และ การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค   

ท าให้ผ่อนคลายความตึงเครียดได้  ( x = 3.83) โดยน้อยสุด การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค   

ท าให้หลีกหนีจากชีวิตจริงได้ชั่วคราว ( x = 3.75) ตามล าดับ 
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    ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรัก             
โรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านรูปเล่ม   

    (n = 300) 

ด้านรูปเล่ม x  SD. แปลค่า 

ปกสวยงาม ดึงดูดใจให้อยากอ่าน 3.36 1.28 ปานกลาง 

ขนาดความยาวของเนื้อเรื่องมีความพอดี 3.36 1.28 ปานกลาง 

ขนาดของเล่ม ความหนา รูปเล่มมีความพอดี 3.39 1.28 ปานกลาง 

มีโฆษณานิยายเรื่องอ่ืนๆ ไว้ท้ายเล่ม เพื่อสะดวกแก่ การค้นหามา
อ่านเพิ่ม 

3.29 1.27 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.35 0.97 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของ         
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านรูปเล่ม พบว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.97 ในแต่ละ รายด้าน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน โดยสูงสุด คือ    
ขนาดของเล่ม ความหนา รูปเล่มมีความพอดี  มีค่าเฉลี่ย 3.39 รองลงมา  ปกสวยงาม ดึงดูดใจให้    

อยากอ่าน ( x = 3.36) และขนาดความยาวของเนื้อเรื่องมีความพอดี  ( x = 3.36) โดยน้อยสุด     

มีโฆษณานิยายเรื่องอ่ืนๆ ไว้ท้ายเล่มเพ่ือสะดวกแก่ การค้นหามาอ่านเพิ่ม ( x = 3.29) ตามล าดับ 
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    ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรัก             
โรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่างในด้านประโยชน์ทางการศึกษา 

(n = 300) 

ด้านประโยชน์ทางการศึกษา x  SD. แปลค่า 

ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน 3.44 1.27 มาก 

ให้ความรู้ด้านภาษาจีน 3.60 1.12 มาก 

ใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์จีนได้ 3.46 1.22 มาก 

น าค าศัพท์จีนที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 3.45 1.26 มาก 

ภาพรวม 3.49 0.89 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของ          
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านประโยชน์ทางการศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.49   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 ในรายด้าน มีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยสูงสุด คือ      
ให้ความรู้ด้านภาษาจีน มีค่าเฉลี่ย 3.60 รองลงมา ใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์จีนได้            

( x = 3.46) และ น าค าศัพท์จีนที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ( x = 3.45) โดยน้อยสุด     

ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน ( x = 3.44) ตามล าดับ 

    ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรัก            
โรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านการพัฒนาตนเอง 

(n = 300) 

ด้านการพัฒนาตนเอง x  SD. แปลค่า 

น าไปเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต เช่น ข้อคิดคติธรรม ปรัชญา 3.56 1.16 มาก 

ใช้เป็นแนวทางพัฒนาเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมจีน 3.40 1.26 ปานกลาง 

น าไปพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นนักเขียน 3.06 1.33 ปานกลาง 

ได้แรงบันดาลใจในการเป็นนักประวัติศาสตร์จีน 3.17 1.26 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.30 0.83 ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของ         
กลุ่มตัวอย่าง  ในด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.30           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ในแต่ละรายด้าน มีความพึงพอใจในระดับมาก 1 ด้าน คือ น าไปเป็น  
แนวทางการด าเนินชีวิต เช่น ข้อคิด  คติธรรม ปรัชญา  มีค่าเฉลี่ย 3.56 รองลงมา  มีความพึงพอใจ     
ในระดับปานกลาง จ านวน 3 ด้าน  ใช้เป็นแนวทางพัฒนาเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมจีน              

( x = 3.40) และได้แรงบันดาลใจในการเป็น นักประวัติศาสตร์จี น ( x = 3.17) โดยน้อยสุด น าไป

พัฒนาตนเองเพ่ือเป็นนักเขียน ( x = 3.06) ตามล าดับ 

 

4.6 ส่วนที่  5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

 

สมมติฐานที่ 1 ผู้อ่านที่มีลักษณะของประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรัก           
โรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่และระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน 

H0  =  ผู้อ่านที่มีลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค       
ไม่ต่างกัน 

H1  =  ผู้อ่านที่มีลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคต่างกัน 

 

สมมติฐานย่อย 1.1 ผู้อ่านที่มีเพศแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่แตกต่างกัน 

 H0  =  ผู้อ่านที่มีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่ต่างกัน 

 H1  =  ผู้อ่านที่มีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ต่างกัน 
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    ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้านความถ่ี
ในการอ่านของผู้ที่มีเพศแตกต่างกัน 

(n =300) 

 

ความถี่ 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. T Sig. 

ชาย 

หญิง 

34 

266 

2.79 

3.27 

1.225 

1.376 

1.360 0.245 

 

จากตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉ ลี่ยพฤติกรรมการอ่าน       
ด้านความถี่ ในการอ่านของผู้ที่มีเพศแตกต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบแบบ Independent Sample    
T - Test พบว่า มีค่า Sig. = 0.245 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ     
H0 คือ เพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่แตกต่างกัน  

 

สมมติฐานย่อย 1.2 ผู้อ่านที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่แตกต่างกัน 

 H0  =  ผู้อ่านที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่ต่างกัน 

 H1  =  ผู้อ่านที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถ่ีต่างกัน 
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  ตารางที่ 4.26 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้านความถ่ี           
ในการอ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีอายุแตกต่างกัน 

(n =300) 

 

 

 

 

ความถี่ 

กลุ่มของอายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. 

15 – 18 ปี 28 3.68 1.416 1.331 .258 

19 – 21 ปี 39 2.95 1.395 

22 – 29 ปี 133 3.14 1.377 

30 – 45 ปี 69 3.28 1.271 

46 ปีขึ้นไป 31 3.29 1.419 

รวม 300 3.21 1.367 

          *ค่าเฉลี่ยความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่าน
ด้านความถีใ่นการอ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีอายุแตกต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบแบบ Independent 
Sample F-test พบว่า มีค่า Sig. = 0.258 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ทางสถิติ H0 คือ อายุทีแ่ตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่แตกต่างกัน  

 
สมมติฐานย่อย 1.3 ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่

แตกต่างกัน 

 H0  =  ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่ต่างกัน 

 H1  =  ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ต่างกัน 
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      ตารางที่ 4.27 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่าน         
ด้านความถีใ่นการอ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

(n =300) 

 

 

 

 

 

ความถี่ 

กลุ่มของระดับ
การศึกษา 

จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 71 3.25 1.391 
3.785 0.024 

ปริญญาตรี 174 3.06 1.344 

สูงกว่าปริญญาตรี 55 3.64 1.338 

รวม 300 3.21 1.367 

          *ค่าเฉลี่ยความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

  

จากตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่าน
ด้านความถี่ ในการอ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบแบบ 
Independent Sample F-test พบว่า มีค่า Sig. = 0.024 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05       
จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H1 คือ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่
แตกต่างกัน  

 

เพ่ือให้ทราบถึงผลค่าเฉลี่ยความแตกต่างเป็นรายคู่ ระหว่างค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม      
การอ่านด้านความถี่ของผู้อ่านกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยการทดสอบ LSD Test 
ดังในตารางที่ 4.25 
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           ตารางที่ 4.28 ผลค่าเฉลี่ยความแตกต่างเป็นรายคู่ จ าแนกตามระดับการศึกษา ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ 

 

          LSD Test 

 

 

 

 

 

ความถี่ 

ตัวแปรต้น ค่าเฉลี่ยผลต่าง
เป็นรายคู่ 

ค่าเฉลี่ย Sig 

ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา  

 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

.190 

-.383 
3.25 

.319 

.117 

ปริญญาตรี 

 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

-.190 

-.573* 
3.06 

.319 

.007 

สูงกว่าปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

.383 

.573* 
3.64 

.117 

.007 

*คู่ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

  

จากตารางที่ 4.28 ผลค่าเฉลี่ยความแตกต่างด้านความถี่ จ าแนกตามระดับการศึกษาได้
ทีละคู่ สรุปได้ว่า ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการการอ่านด้านความถ่ีมากกว่า
ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (Sig. = .007)  

  

สมมติฐานย่อย 1.4 ผู้อ่านที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่
แตกต่างกัน 

 H0  =  ผู้อ่านที่มีอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่ต่างกัน 

 H1  =  ผู้อ่านที่มีอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ต่างกัน 
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ตารางที่ 4.29 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้านความถ่ี  
ในการอ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีอาชีพแตกต่างกัน 

 (n =300) 

 

 

 

 

 

ความถี่ 

กลุ่มของอาชีพ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 58 3.43 1.365 1.150 .334 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/ 

อาชีพอิสระ 
53 3.08 1.357 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
ลูกจ้างรัฐ 

44 3.45 1.454 

พนักงานบริษัทเอกชน 95 3.18 1.304 

รับจ้างทั่วไป 42 3.02 1.423 

แม่บ้าน 8 2.63 1.302 

รวม 300 3.21 1.367 

          *ค่าเฉลี่ยความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรม การอ่าน
ด้านความถี่ ในการอ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีอาชีพแตกต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบแบบ 
Independent Sample F-test พบว่า มีค่า Sig. = 0.334 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05       
จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H0 คือ อาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่            
ไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานย่อย 1.5 ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การอ่านด้านความถี่แตกต่างกัน 

 H0  =  ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่าน        
ด้านความถี่ไม่ต่างกัน 

 H1  =  ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ต่างกัน 
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ตารางที่ 4.30 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรม การอ่านด้านความถี่   
ในการอ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกัน 

(n =300) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความถี่ 

กลุ่มของรายได้เฉลี่ย
ส่วนตัวต่อเดือน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 40 3.38 1.444 
1.576 0.154 

5,000 – 10,000 บาท 74 3.19 1.372 

10,001 – 15,000 บาท 30 3.60 1.303 

15,001 – 20,000 บาท 84 3.11 1.397 

20,001 – 30,000 บาท 54 2.96 1.258 

30,001 – 40,000 บาท 
 

16 3.75 1.342 

40,001 – 50,000 บาท 2 2.00 .000 

รวม 300  3.21 1.367 
          *ค่าเฉลี่ยความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

จากตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่าน
ด้านความถี่ในการอ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ
ทดสอบแบบ Independent Sample F-test พบว่า มีค่า Sig. = 0.154 ซึ่งมากกว่าค่าระดับ
นัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H0 คือ รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่แตกต่างกัน  
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สมมติฐานย่อย 1.6 ผู้อ่านที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลา       
ในการใช้อ่านแตกต่างกัน 

 H0  =  ผู้อ่านที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านไม่ต่างกัน 

 H1  =  ผู้อ่านที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านต่างกัน 

 

      ตารางที่ 4.31  ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติ กรรมการอ่าน         
ด้านความถี่ในการอ่านของผู้ที่มีเพศแตกต่างกัน 

(n =300) 

ระยะเวลา
ในการ 

ใช้อ่าน 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. T Sig. 

ชาย 

หญิง 

34 

266 

2.29 

3.18 

1.194 

1.410 

9.249 0.003 

 

จากตารางที่ 4.31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรม การอ่าน
ด้านความถี่ ในการอ่านของผู้ที่มีเพศแตกต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบแบบ Independent Sample    
T-test พบว่า มีค่า Sig. = 0.003 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ 
H1 คือ เพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน โดยเพศหญิง
มีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านมกกว่าเพศชาย 

  

สมมติฐานย่อย 1.7 ผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลา   
ในการใช้อ่านแตกต่างกัน  

 H0  =  ผู้อ่านที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน         
ไม่ต่างกัน 

 H1  =  ผู้อ่านที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านต่างกัน 

 

 



79 
 

         ตารางที่ 4.32 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่าน      
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีอายุแตกต่างกัน 

 (n =300) 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา      
ในการใช้อ่าน 

กลุ่มของอายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. 

15-18 ปี 28 3.36 1.704 
4.257 0.002 

19-21 ปี 39 3.00 1.487 

22-29 ปี 133 3.35 1.315 

30-45 ปี 69 2.54 1.279 

46 ปีขึ้นไป 31 2.97 1.449 

รวม 300 3.08 1.413 

          *ค่าเฉลี่ยความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

  

จากตารางที่ 4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรม การอ่าน
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีอายุแตกต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบแบบ 
Independent Sample F-test พบว่า มีค่า Sig. = 0.002 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05      
จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H1 คือ อายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการ
ใช้อ่านแตกต่างกัน  

 เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการใช้อ่านนิยายรัก
โรแมนติกจีนย้อนยุค จ าแนกตามอายุ ด้วยการทดสอบ LSD Test ดังในตารางที่ 4.30 
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         ตารางที่ 4.33 ผลค่าเฉลี่ยความแตกต่างเป็นรายคู่ จ าแนกตามอายุ ระหว่างค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน 

 

 LSD Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 
ในการ      
ใช้อ่าน 

ตัวแปรต้น ค่าเฉลี่ย
ผลต่างเป็น

รายคู่ 

ค่าเฉลี่ย Sig. 

อายุ 
 

อายุ 

15 – 18 ปี 19 – 21 ปี 
22 – 29 ปี 
30 – 45 ปี 
46 ปี ขึ้นไป 

.357 

.011 
.821* 
.389 

3.36 .298 
.969 
.009 
.281 

19 – 21 ปี 
 

15 – 18 ปี 
22 – 29 ปี 
30 – 45 ปี 
46 ปี ขึ้นไป 

-.357 
-.346 
.464 
.032 

3.00 .298 
.171 
.095 
.923 

22 – 29 ปี 15 – 18 ปี 
19 – 21 ปี 
30 – 45 ปี 
46 ปี ขึ้นไป 

-.011 
.346 
.810* 
.378 

3.35 
 

.969 

.171 

.000 

.172 

30 – 45 ปี 15 – 18 ปี 
19 – 21 ปี 
22 – 29 ปี 
46 ปี ขึ้นไป 

-.821* 
-.464 
-.810* 
-.432 

2.54 .009 
.095 
.000 
.150 

46 ปี ขึ้นไป 15 – 18 ปี 
19 – 21 ปี 
22 – 29 ปี 
30 – 45 ปี 

-.389 
-.032 
-.378 
.432 

2.97 .281 
.923 
.172 
.150 

  *คู่ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.33 แสดงผลค่าเฉลี่ยความแตกต่างเป็นรายคู่ จ าแนกตามอายุ ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05             
ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 ผู้อ่านที่มีอายุ 15 – 18 ปี มีพฤติกรรมการการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านมากกว่า 
ผู้อ่านที่มีอายุ 30 – 45 ปี (Sig. = .009) 

 ผู้อ่านที่มีอายุ 22 – 29 ปี มีพฤติกรรมการการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านมากกว่า 
ผู้อ่านที่มีอายุ 30 – 45 ปี (Sig. = .000)  

สมมติฐานย่อย 1.8 ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ             
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน 

 H0  =  ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการ
ใช้อ่านไม่ต่างกัน 

 H1  =  ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีพ ฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการ
ใช้อ่านต่างกัน 

      ตารางที่  4.34 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่าน              
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน         
          (n =300) 

 

 

 

 

ระยะเวลา    
ในการใช้อ่าน 

ระดับการศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 71 3.27 1.463 
.

996 
.

371 

ปริญญาตรี 174 3.05 1.397 

สูงกว่าปริญญาตรี 55 2.93 1.399 

รวม 300 3.08 1.413 

          *ค่าเฉลี่ยความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
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จากตารางที่ 4.34 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรม การอ่าน
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบ
แบบ Independent Sample F-test พบว่า มีค่า Sig. = 0.371 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H0 คือ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่าน           
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านไม่แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานย่อย 1.9 ผู้ที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลา     
ในการใช้อ่านแตกต่างกัน 

 H0  =  ผู้อ่านที่มีอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน        
ไม่ต่างกัน 

 H1  =  ผู้อ่านที่มีอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านต่างกัน 

  ตารางที่ 4.35 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่าน            
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีอาชีพแตกต่างกัน 

(n =300) 

 

 

 

ระยะเวลา    
ในการใช้อ่าน 

 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 58 3.02 1.493 1.556 0.173 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ 

53 2.96 1.358 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างรัฐ 

44 3.50 1.455 

พนักงานบริษัทเอกชน 95 2.88 1.328 

รับจ้างทั่วไป 42 3.33 1.443 

แม่บ้าน 8 2.88 1.553 

รวม 300 3.08 1.413 

         *ค่าเฉลี่ยความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
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จากตารางที่ 4.35 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่าน
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบ
แบบ Independent Sample F-test พบว่า มีค่า Sig. = 0.173 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H0 คือ อาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลา       
ในการใช้อ่านไม่แตกต่างกัน  

 

สมมติฐานย่อย 1.10 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม     
การอ่านด้านระยะเวลาแตกต่างกัน 

 H0 = ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่าน          
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านไม่ต่างกัน 

 H1  = ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่าน           
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านต่างกัน 

ตารางที่ 4.36 ตารางแสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลา
ในการใช้อ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกัน 

 (n =300) 

กลุ่มของรายได้เฉลี่ย
ส่วนตัวต่อเดือน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 40 2.63 1.314 

2.175 0.045 

5,001-10,000 74 3.05 1.344 

10,001-15,000 30 3.17 1.416 

15,001-20,000 84 3.32 1.474 

20,001-30,000 54 3.26 1.469 

30,001-40,000 16 2.38 1.147 

40,001-50,000 2 2.00 .000 

รวม 300 3.08 1.413 

          *ค่าเฉลี่ยความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
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จากตารางที่ 4.36 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการอ่าน
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านระหว่างกลุ่มผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ
ทดสอบแบบ  Independent Sample F-test พบว่า มีค่า Sig. = 0.045 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับ
นัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H1 คือ รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน  

เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการใช้อ่านนิยายรัก              
โรแมนติกจีนย้อนยุค จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน ด้วยการทดสอบ LSD Test ดังในตารางที่ 
4.34 

ตารางที่ 4.37 ผลค่าเฉลี่ยความแตกต่างเป็นรายคู่ จ าแนกตาม รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน 

LSD Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา  
ในการ      
ใช้อ่าน 

ตัวแปรต้น ค่าเฉลี่ยผลต่าง  

เป็นรายคู่ 

ค่าเฉลี่ย Sig. 

รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

-.696* 

-.542 

-.634* 

-.429 

.250 

.625 

2.63 

 

.010 

.109 

.030 

.119 

.546 

.537 

5,000 – 10,000 บาท ต่ ากว่า 5,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

.696* 

.155 

.062 

.267 

.946* 

1.321 

3.32 .010 

.603 

.799 

.231 

.014 

.187 
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10,001 – 15,000 บาท ต่ ากว่า 5,000 บาท 

5,000 – 10,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

.542 

-.155 

-.093 

.113 

.792 

1.167 

3.17 .109 

.603 

.771 

.710 

.068 

.254 

15,001 – 20,000 บาท 

 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 

5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

.634* 

-.062 

.093 

.205 

.884* 

1.259 

3.26 .030 

.799 

.771 

.412 

.027 

.212 

20,001 – 30,000 บาท 

 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 

5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

.429 

.267 

-.113 

-.205 

.679 

1.054 

3.05 .119 

.231 

.710 

.412 

.079 

.293 

30,001 – 40,000 บาท 

 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 

5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

-.250 

-.946* 

-.792 

-.884* 

-.679 

2.38 .546 

.014 

.068 

.027 

.079 
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40,001 – 50,000 บาท .375 .721 

40,001 – 50,000 บาท ต่ ากว่า 5,000 บาท 

5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

-.625 

-1.321 

-1.167 

-1.259 

-1.054 

.375 

2.00 .537 

.187 

.254 

.212 

.293 

.721 

  

 

จากตารางที่ 4.37 ผลค่าเฉลี่ยความแตกต่างเป็นรายคู่ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อ
เดือน  ระหว่างค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการอ่าน
มากกว่า ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท (Sig. = .010) 

ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการอ่าน
มากกว่า ผู้อ่านที่มรีายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท (Sig. = .030) 

ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการอ่าน
มากกว่า ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท (Sig. = .014) 

ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่ อเดือน 15,001 – 20,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการอ่าน
มากกว่า ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท (Sig. = .027) 

 

 

 

    

*คู่ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการอ่านด้านความถี่และด้านระยะเวลาในการใช้อ่านมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในอ่านการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

H0 =  พฤติกรรมการอ่านด้านความถี่และด้านระยะเวลาในการใช้อ่านไม่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในอ่านการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

H1 =  พฤติกรรมการอ่านด้านความถี่และด้านระยะเวลาในการใช้อ่านมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในอ่านการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 

สมมติฐานย่อย 2.1 ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่มีความสัมพันธ์กับ        
ความพึงพอใจในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 H0  =  ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 H1  =  ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ     
ในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 

      ตารางที่ 4.38 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านในด้านความถ่ีกับความพึงพอใจ
ในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

(n =300) 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค
ด้านความถี่ 

Sig. (2-tailed) 

ความพึงพอใจ 0.139 0.016 

         *มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ตารางที่ 4.38 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านในด้าน
ความถี่กับความพึงพอใจในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค โดยใช้สถิติทดสอบแบบ Pearson’s 
correlation พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.139 ซึ่งมีค่าเป็นไปในทางบวก และค่า Sig. 
(2-tailed) = 0.016 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H0 
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และยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H1 กล่าวคือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค       
ด้านความถี่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

สมมติฐานย่อย 2.2 ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 

 H0  =  ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้ อ่านไม่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 H1  =  ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการ ใช้อ่านมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 

    ตารางที ่4.39 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านในด้านระยะเวลาในการใช้อ่านกับ       
ความพึงพอใจในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

(n =300) 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค
ด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน 

Sig. (2-tailed) 

ความพึงพอใจ 0.205 0.000 

          **มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตารางที่ 4.39 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่าน              
ในด้านระยะเวลาในการใช้อ่านกับความพึงพอใจในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค โดยใช้สถิติ
ทดสอบแบบ Pearson’s correlation พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.205 ซึ่งมีค่าเป็นไป
ในทางบวก และค่า Sig. (2-tailed) = 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานทางสถิติ H0 และยอมรับสมมติฐานทางสถิติ H1  กล่าวคือ พฤติกรรมการอ่านนิยายรัก       
โรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลาในการใช้อ่านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ ทั้งนี้ 
ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค            
มีวัตถุประสงค์ด้าน 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของกลุ่มตัวอย่าง 

4. เพ่ือศึกษาว่าลักษณะทางประชากรมีผลต่อพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน     

ย้อนยุคต่างกันหรือไม ่

5. เพ่ือศึกษาว่าพฤติกรรมการอ่านต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการอ่านนิยาย

รกัโรแมนติกจีนย้อนยุคต่างกันหรือไม่ 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจโ ดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากประชากรผู้อ่านหนังสือในเขตกรุงเทพมหานคร    
และก าหนดขนาดตัวอย่าง จ านวน 300 ตัวอย่าง  

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายผล           
การวิเคราะห์ ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน       
T-test, F-test และ Pearson’s correlation test ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลข้อมูลจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล ในรูปแบบ
ตารางประกอบค าอธิบาย สรุปผลงานวิจัยได้ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลงานวิจัย 

จากผลงานวิจัยที่ค้นพบสามารถน ามาสรุปผลงานวิจัยได้ดังนี้ 

1. จากผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปลักษณะส่วนบุคคล  พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.67 
มากกว่า เพศชาย ร้อยละ 11.33 ส่วนใหญ่มี อายุ 22 - 29 ปี ร้อยละ 44.33 รองลงมา อายุ 30 - 45 ปี 
ร้อยละ 23.00 ศึกษาระดับ ปริญญาตรี ร้อยละ 58.00 รองลงมา ศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
23.67 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  ร้อยละ 31.67 รองลงมา เป็นนักเรียน /นักศึกษา             
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ร้อยละ 19.33, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว /อาชีพอิสระ  ร้อยละ 17.67 มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท  
ร้อยละ 28.00 รองลงมา มีรายได้ 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 24.67ตามล าดับ 

2. จากผลวิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านนิยายทั่วไป ประเภทนิยายไทย มากท่ีสุด          
คือ นิยายรัก (Romance Fiction) ร้อยละ 32.33 รองลงมา เป็นนิยายมหัศจรรย์หรือนิยายแฟนตาซี 
(Fantasy Fiction) ร้อยละ 23.67 ด้านประเภทของนิยายแปล มากท่ีสุด คือ นิยายรัก (Romance 
Fiction) ร้อยละ 34.00 รองลงมา เป็นนิยายมหัศจรรย์หรือนิยายแฟนตาซี (Fantasy Fiction) ร้อยละ 
22.33 ด้านประเภทของนิยายแปลจากต่างชาติ  มากที่สุด คือ นิยายแปลจีน (แผ่นดินใหญ่ /ไต้หวัน )  
ร้อยละ 28.33 รองลงมา นิยายแปลชาติตะวันตก เช่น อังกฤษ อเมริกัน   ร้อยละ 20.67 สถานที่ท าให้
รู้จักนิยาย มากที่สุด คือ อินเตอร์เนต ร้อยละ 17.87 รองลงมา ร้านหนังสือ ในห้างสรรพสินค้า  ร้อยละ 
15.07 โดยมีระยะเวลาการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  มากที่สุด คือ จ านวน 1 - 5 ปี ร้อยละ 
52.00 รองลงมา ตั้งแต่เริ่มวางจ าหน่ายในร้านหนังสือ  ร้อยละ 30.33  มีลักษณะการอ่านนิยายรัก        
โรแมนติกจีนย้อนยุค  มากที่สุด คือ  เก็บสะสม  ร้อยละ 36.33 รองลงมา อ่านซ้ า  ร้อยละ 32.00 
ส านักพิมพ์ที่ชอบอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค มากท่ีสุด คือ ส านักพิมพ์แจ่มใส  ร้อยละ 19.56 
รองลงมา ส านักพิมพ์ห้องสมุดดอตคอม  ร้อยละ 15.50 ในด้านสถานที่ในการซื้ออ่าน มากที่สุด คือ     
สั่งจากอินเตอร์เนต ร้อยละ 19.96 รองลงมา ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 18.02 ตามล าดับ 

3. จากผลวิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย          
ด้านความถี่ ในการอ่านนิยาย มากที่สุด คือ 1 - 2  วันต่อสัปดาห์  ร้อยละ 25.00 รองลงมา  ทุกวัน    
ร้อยละ 24.67 ด้านระยะเวลาในการใช้อ่าน มากท่ีสุด คือ จ านวน 3 –  4  ชั่วโมง  ร้อยละ 30.00 
รองลงมา จ านวน 1 – 2 ชั่วโมง ร้อยละ 25.00 ด้านช่วงเวลาที่ใช้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค   
มากที่สุด คือ เวลาว่าง  ร้อยละ 24.00 รองลงมา ก่อนนอน ร้อยละ 21.33 และด้านปริมาณการอ่าน
นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคเฉลี่ยต่อสัปดาห์ มากที่สุด คือ จ านวน 1 - 2 เล่ม ร้อยละ 32.67 รองลงมา 
จ านวน 3 – 5 เล่ม ร้อยละ 22.00 ด้านลักษณะในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค มากที่สุด     
คือ ซื้ออ่าน ร้อยละ 27.33 รองลงมา อ่านจากอินเตอร์เนต  ร้อยละ 23.33 โดยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้
เลือกอ่านนิยายรักโรแมนติกจี นย้อนยุค มากที่สุด คือ เนื้อเรื่องสนุก น่าติดตาม  ร้อยละ 9.26 รองลงมา 
ครอบครัว/ญาติ ซื้อมาอ่าน ร้อยละ 9.04 ตามล าดับ 

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย  
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 โดยมีความพึงพอใจ
สูงสุดในด้านเนื้อหา  รองลงมา ด้านประโยชน์ทางการศึกษา ด้านรูปเล่ม  น้อยที่สุด คือด้านการพัฒนา
ตนเอง ตามล าดับ สรุปผลรายด้านได้ดังนี้ 
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 4.1 ด้านเนื้อหามีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.05 โดยระดับมากท่ีสุด คือ การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคให้ความสนุกสนาน รองลงมา      
การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคให้ความเพลิดเพลิน  และ การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค
ท าให้ผ่อนคลายความตึงเครียดได้  น้อยที่สุด การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคท าให้หลีกหนีจาก
ชีวิตจริงได้ชั่วคราว ตามล าดับ 

 4.2 ด้านรูปเล่มมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.97  โดยสูงสุด คือ ขนาดของเล่ม ความหนา รูปเล่มมีความพอดี  รองลงมา  ปกสวยงาม 
ดึงดูดใจให้อยากอ่าน แล ะ ขนาดความยาวของเนื้อเรื่องมีความพอดี  น้อยสุด มีโฆษณานิยายเรื่องอ่ืนๆ           
ไว้ท้ายเล่ม เพื่อสะดวกแก่ การค้นหามาอ่านเพิ่ม ตามล าดับ 

 4.3 ด้านประโยชน์ทางการศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.49              
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 โดยระดับมากที่ สุด คือ ให้ความรู้ด้านภาษาจีน  มีค่าเฉลี่ย 3.60 รองลงมา 
ใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์จีนได้ และ น าค าศัพท์จีนที่ได้ไปประยุกต์ใช้                
ในชีวิตประจ าวันได้ น้อยที่สุด ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน ตามล าดับ 

 4.4 ด้านการพัฒนาตนเองมีความพึงพอใจใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.30 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.83 มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ น าไปเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต เช่น ข้อคิด        
คติธรรม ปรัชญา  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ใช้เป็นแนวทางพัฒนาเพื่อ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
วัฒนธรรมจีน และได้แรงบันดาลใจในการเป็นนักประวัติศาสตร์จีน  โดยน้อยสุด น าไปพัฒนาตนเองเพ่ือ
เป็นนักเขียน ตามล าดับ 

 

5. จากผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากรของผู้อ่านกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน                  
จะมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่และระยะเวลาในการใช้อ่าน      
แตกต่างกัน 

1.1 ผู้อ่านที่มีเพศท่ีแตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน  
ย้อนยุคด้านความถี่แตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบได้ว่า เพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่าน             
ด้านความถี่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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1.2 ผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน   

ย้อนยุค ด้านความถี่แตกต่าง กัน สรุปผลการทดสอบได้ว่า อายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่าน     
ด้านความถีไ่ม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

1.3 ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่านนิยายรัก                 
โรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่แตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบได้ว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันจะ
มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

1.4 ผู้อ่านที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่า นนิยายรักโรแมนติกจีน
ย้อนยุคด้านความถี่แตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่าน
ด้านความถี่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

1.5 ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่าน
นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถ่ีแตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบได้ว่า รายได้เฉลี่ย ส่วนตัว     
ต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ       
ที่ 0.05 

 1.6 ผู้อ่านที่มีเพศท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค             

ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน  สรุปผลการทดสอบได้ว่า รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน             

ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ      

ที่ 0.05 

 1.7 ผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค             

ด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน  สรุปผลการทดสอบได้ว่า อายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม     

การอ่านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 1.8 ผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน

ย้อนยุคด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบได้ว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

จะมีพฤติกรรมการอ่านระยะเวลาในการใช้อ่านไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 1.9 ผู้อ่านที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค           

ด้านระยะเวลาในก ารใช้อ่านแตกต่างกัน  สรุปผลการทดสอบได้ว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม

การอ่านระยะเวลาในการใช้อ่านไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 1.10 ผู้อ่านที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรัก               

โรแมนติกจีนย้ อนยุคด้านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน  สรุปผลการทดสอบได้ว่า รายได้เฉลี่ย
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ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านระยะเวลาในการใช้อ่านแตกต่างกัน ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่และด้านระยะเวลาในการ ใช้อ่าน  
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากอ่านการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  

 2.1 ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านความถี่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ สรุปผล             
การทดสอบได้ว่า พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านความถี่มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความพึงพอใจ  

 2.2 ผู้อ่านที่มีพฤติกรรมการอ่านด้านระยะเวลาในการใช้อ่านมีความสั มพันธ์กับ      
ความพึงพอใจ สรุปผลการทดสอบได้ว่า พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคด้านระยะเวลา
ในการใช้อ่านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ  

 

5.2 อภิปรายผลงานวิจัย 

จากผลงานวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลงานวิจัยได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของ 
ส่วนมากจะ เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย มี อายุ 22 - 29 ปี ศึกษาระดับปริญญาตรี  มากสุด 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  รองลงมา เป็นนักเรียน /นักศึกษา มีรายได้อยู่ระหว่าง    
15,001 –  20,000 บาท และจากผลการทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์จากการศึกษาคนไทย       
ที่มีคุณลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่าน และความพึงพอใจต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
กิติมา สุรสนธิ  (2557) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีคุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม         
การเปิดรับสารที่แตกต่างกัน  โดยผลการศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ มีผลต่อพฤติกรรม  
การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค ในด้านความถ่ีต่างกัน และปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ 
และรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุ คในด้าน
ระยะเวลาในการใช้อ่านต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่า ผู้รับสารในแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะ ทางสังคม
แตกต่างกัน Social Categories จะมีแบบแผนการรับสารที่แตกต่างกันของ กาญจนา แก้วเทพ (2547) 
และงานวิจัยของ  ปรียลดา พรเจริญ  (2546) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
วรรณกรรมแปลประเภทนวนิยายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์            
ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อหนังสือนวนิยายแตกต่างกัน  



94 
 

 2. จากการศึกษาความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย พบว่า    

มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านเนื้อหา  รองลงมา  ด้านประโยชน์         

ทางการศึกษา ด้านรูปเล่ม  และน้อยที่สุดคือ ด้านการพัฒนาตนเอง ตามล าดับจากผลการศึกษาเนื้อหา

ของนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคให้ความสนุกสนาน สร้างความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกั บแนวคิด

เกี่ยวกับการอ่านของ Gruthrie และ Greaney (1991 cited in Schutte and Malouff, 2007)  

กล่าวว่า การท าหน้าที่ของการอ่านมี 3 ประการ  คือ การอ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์ การอ่านเพื่อ     

ความสนุกสนาน และการอ่านเพ่ือหลีกหนีจากสิ่งอ่ืนๆ และแนวคิดของ  Schutte and Malouff, 2007 

(Stokmans 1999) กล่าวถึงการท าหน้าที่ของการอ่าน คือ ให้ความสนุกสนาน (enjoyment) ก่อให้เกิด

ความสุข ท าให้บุคคลสามารถเข้าถึงอีกโลกหนึ่ง  ซึ่งอาจเป็นโลกแห่งจิตนาการ ประสบการณ์               

ที่น่าตื่นเต้น ความรักหรือโรแมนติก ด้านรูปเล่ม มีความพึงพอใจสูงสุด ขนาดของเล่ม ความหนา รูปเล่ม

มีความพอดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิกา ขุนราม  (2550, น.2) โดยกล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อในด้านผลิตภัณฑ์ มาจากความสวยงามของรูปเล่มการออกแบบภาพหน้าปกเป็น      

รูปวาด ภาพประกอบ หรือภาพถ่ายตัวละครที่มีความสวยงามและน่าดึงดูด ในส่วนของประโยชน์     

ทางการศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดให้ความรู้ด้านภาษาจีน  สอดคล้องกับแนวคิดของ Greaney และ 

Newman (1990 cited in Schutte  and Malouff, 2007)  ที่กล่าวว่า ความรู้ที่ได้รับเป็นจุด มุ่งหมาย

ที่ได้รับและก่อให้เกิดแรงจูงใจในการอ่าน และด้านการพัฒนาตนเองมีความพึงพอใจสูงสุดน าไปเป็น   

แนวทางการด าเนินชีวิต และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการอ่านด้านความถ่ี                 

มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค และ พฤติกรรมการอ่าน      

ด้านจ านวนชั่วโมงในการใช้อ่านมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน    

ย้อนยุค สอดคล้องกับ Schutte and Malouff 2007 (Stokmans 1999) กล่าวถึงการท าหน้าที่ของ

การอ่านไว้  คือ ส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล (individual development), ความมีประโยชน์ในทาง

การศึกษา (educational utility), ความสนุกสนาน (enjoyment), การหลีกหนี (escape) อันจะ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ  (2547, น. 375-380) ได้แบ่ง

ประเภทแรงจูงใจบุคคลที่เลือกใช้สื่อความพึงพอใจในการใช้สื่อ ไว้ว่า เพื่อความหลากหลายทางอารมณ์ 

เช่น กระตุ้นอารมณ์ ความสนุกสนานลดความเบื่อหน่าย เพ่ือปลดปล่อยอารมณ์ เป็นต้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากผลการศึกษาพบว่า  ผู้อ่านมีความพึงพอใจ จากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีน     
ย้อนยุคสูงสุดในด้านเนื้อหา  ดังนั้นนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคควรมีเนื้อหาที่หลากหลายมีพล็อตเรื่อง  
ที่แปลกใหม่ ไม่มีความจ าเจ ควรมีการเล่าเรื่องที่สนุกและชวนติดตาม ตลอดจนควรมีการแทรกเนื้อหา  
ที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านลงในนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

2. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคมีความพึงพอใจ                      
ในด้านการพัฒนาตนเอง  น้อยสุด ดังนั้นควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมเนื้อหานิยายที่สอดแทรก
แนวทางในการพัฒนาตนเองของผู้อ่านลงไปใน นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค และควรให้ความส าคัญ     
ในการน าเสนอ  ข้อคิดคติเตือนใจและธรรมปรัชญาการด ารงชีวิต ตลอดจนการให้ข้อคิดในบทสรุปของ
นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

3. ความถี่และระยะเวลาในการใช้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค มีความสัมพันธ์กับ     
ความพึงพอใจจากการอ่านนิยาย ซึ่งยิ่งอ่านมากขึน้ยิ่งมีความพึงพอใจมากขึ้นเช่นเดียวกับระยะเวลาที่ใช้
ในการอ่าน ซึ่งยิ่งใช้เวลาในการอ่านมากขึ้น ยิ่งมีความพึงพอใจมากขึ้นเช่นกัน  ดังนั้น นิยายรัก                
โรแมนติกจีนย้อนยุค จึงควรมีการส่งเสริมให้ใช้เวลาในการอ่านมากขึ้น  เช่น มีการเพิ่มปริมาณการแปล
นิยายรักของจีนให้มากข้ึน หรือออกเรื่องใหม่ๆ ให้บ่อยขึ้น 

4. ผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ควรจะก าหนด
รูปแบบ เนื้อหาและการจัดกิจกรรมหรือรายการพิเศษ (Promotion) เพ่ือตอบสนองความต้องการ      
ในการอ่านนิยายรักโรแมนติ กจีนย้อนยุคให้แก่กลุ่มเพศหญิงเป็น ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมรัก การอ่าน
นิยายแปลรักโรแมนติก เพื่อประโยชน์ในด้านการตลาด 

5. ด้านพฤติกรรมการซื้อหนังสือของผู้ที่ชื่นชอบการอ่านนิยายประเภทต่างๆ รวมทั้ง
นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค เป็นการซื้อโดยสั่งจากอินเตอร์เนตมากขึ้น ดั งนั้น ส านักพิมพ์ต่างๆ      
ควรต้องมีการให้ความส าคัญในการจัดท าเว็บไซต์หรือบริการการจัดส่งหนังสือจากการสั่งออนไลน์       
ให้ได้รับความสะดวกมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพของนิยายรัก              
โรแมนติกจีนย้อนยุคในกลุ่มผู้อ่านที่มีอายุน้อยและรายได้น้อย โดยศึกษาด้านเนื้อหาที่กลุ่มผู้อ่านอายุ
น้อยและรายได้น้อยสนใจ เพราะมีศักยภาพค่อนข้างสูงในการที่จะซ้ือนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค            
อ่านมากกว่ากลุ่มผู้มีอายุมากและรายได้มาก 
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 2. การศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านขนาดและรูปเล่มของ

หนังสือนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคท่ีควรจะมีความเหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้อ่านท่ีอายุมากและรายได้
มาก ซึ่งขนาดและรูปเล่มมีส่วนส าคัญท่ีท าให้กลุ่มผู้อ่านอายุมากและรายได้มากอ่านน้อยกว่ากลุ่มอายุ
น้อยและรายได้น้อย จึงควรที่จะมีการศึกษาด้านดังกล่าว เพื่อปรับปรุงขนาดและรูปเล่มให้กับกลุ่มผู้อ่าน
อายุมาและรายได้มากเป็นส าคัญ  
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%B9%D4%A4%A1%D2%C3%CA%D7%E8%CD%A4%C7%D2%C1%CB%C1%D2%

C2/%B5%D3%C3%D2%E0%B7%A4%B9%D4%A42/%A1%D2%C3%CD%E8%D2

%B93.doc, กรกฎาคม 2559 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร” ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ น.20 

http://it.nation.ac.th/studentresearch/files/55091332.pdf, มิถุนายน 2559 

ชุดนิยายจีนของส านักพิมพ์แจ่มใส “มากกว่ารัก” จากเว็บไซต์ www.jamsai.com และ 

http://www.jamsai.com/author/reader/, 24 มิถุนายน 2559 

พรชัย จันโสก บทความ ความรักในหนังสือ 

http://www.happyreading.in.th/article/detail.php?id=1682, มิถุนายน 2559  
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วิชาเทคนิคการสื่อความหมาย  www.kkw.rmutr.ac.th/thai/e-learning  

เว็บไซต์ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิwww.nso.go.th 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

เรื่อง“พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค” 

 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของลักษณะทางประชากร 

1.  เพศ           1. ชาย          2. หญิง  

2.  อายุ           1. 15 – 18 ปี         2. 19 – 21  ปี      3. 22 – 29  ปี   

           4. 30 – 45  ปี        5. 46 ปีขึ้นไป     

3.  การศึกษา   1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี      3. สูงกว่าปริญญาตรี  

4.  อาชีพ       1. นักเรียน/นักศึกษา      2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ    

                 3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างรัฐ  4. พนักงานบริษัทเอกชน 

                  5. รับจ้างทั่วไป    6. แม่บ้าน   7. อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………… 

5. รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน           

                   1. ต่ ากว่า 5,000 บาท      2. 5,000–10,000 บาท   3. 10,001–15,000 บาท 

                   4. 15,001–20,000 บาท  5. 20,001–30,000 บาท  6. 30,001–40,000 บาท  

                   7. 40,001 – 50,000 บาท  
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ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านนิยาย ทั่วไป 

 

6. การเปิดรับการอ่านของท่าเป็นอย่างไร 

 ประเภทของหนังสือที่อ่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. นิยายไทย     2. นิยายแปล 

   นิยายรัก (Romance Fiction)           นิยายรัก (Romance Fiction)  

   นิยายลึกลับ (Mystery Fiction)           นิยายลึกลับ (Mystery Fiction) 

   นิยายสยองขวัญ (Horror Fiction)          นิยายสยองขวัญ (Horror Fiction) 

   นิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction)    นิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction)   
นิยายมหัศจรรย์หรือนิยายแฟนตาซี (Fantasy Fiction)  นิยายมหัศจรรย์หรือนิยาย          
                       แฟนตาซี  (Fantasy Fiction) 

                     นิยายแนวกามารมณ์ (Erotic Fiction)    นิยายแนวกามารมณ์ (Erotic Fiction) 

                     นิยายที่สะท้อนปัญหาสังคม            นิยายที่สะท้อนปัญหาสังคม              
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................              อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 

 3. นิยายแปลจากชาติใดที่เลือกอ่าน 

   ชาติตะวันตก เช่น อังกฤษ อเมริกัน     เกาหลี     จีน (แผ่นดินใหญ่/ไต้หวัน)                    
  ญี่ปุ่น        อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 

 

7. ท่านได้รู้จักนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                   ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า   ร้านหนังสือทั่วไป   ร้านหนังสือเช่า 

                       อินเตอร์เนต    จากเพ่ือน/ครอบครัว   ห้องสมุดโรงเรียน/ที่ท างาน  

                        ห้องสมุดสาธารณะ     จากสื่ออ่ืนๆ (ระบ)ุ ................................... 
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8. ท่านอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

   ตั้งแต่เริ่มวางจ าหน่ายในร้านหนังสือ      1 – 5 ปี       5 ปีขึ้นไป 

9. เมื่ออ่านจบแล้วท่านท าอย่างไร  

        เก็บสะสม     อ่านซ้ า        คืนเพ่ือน/ร้านเช่า 

         ให้คนอ่ืนอ่านต่อ (เพ่ือน/ครอบครัว)    อ่ืนๆ (ระบุ) ................................... 

 

10. ท่านชอบอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค ของส านักพิมพ์ใดบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

   ส านักพิมพ์แจ่มใส      ส านักพิมพ์ปริ๊นเซส   

   ส านักพิมพ์นานมีบุคส์      ส านักพิมพ์ห้องสมุดดอตคอม   

   ส านักพิมพ์สยามอินเตอร์บุค     ส านักพิมพ์แฮปปี้ บานานา   

   ส านักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นทิ้งแอนด์พลับบิชชิ่ง    ส านักพิมพ์ดอกหญ้า 

   อ่ืนๆ (ระบุ) ................................... 

 

11. ท่านซื้อนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า   ร้านหนังสือทั่วไป   งานสัปดาห์หนังสือ 

   สั่งจากอินเตอร์เนต    เป็นสมาชิก           ฝากเพ่ือน/ครอบครัวซื้อ 

 ร้านหนังสือมือสอง     อ่ืนๆ (ระบุ) ................................... 
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ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  
 

12. ท่านอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคบ่อยแค่ไหน  

            น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์   1 – 2  วันต่อสัปดาห์   3 – 4 วันต่อสัปดาห์ 

                5 – 6 วันต่อสัปดาห์          ทุกวัน 

 

13. ท่านใช้เวลาอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค วันละกี่ชั่วโมง 

                ไม่ถึง 1 ชั่วโมง   1 - 2 ชั่วโมง   3 – 4 ชั่วโมง   5 – 6 ชั่วโมง      7 ชั่วโมงข้ึนไป 

 

14. ท่านอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค เวลาใด (ตอบเพียงข้อเดียว) 

                ตอนเช้าระหว่างเดินทาง          ตอนพักเที่ยง         หลังเลิกเรียน/งาน 

                ก่อนนอน   ช่วงเวลาว่าง    เฉพาะวันหยุด (อ่านทั้งวัน)     

                อ่ืนๆ (ระบุ) .................... 

 

15. ท่านอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค เฉลี่ยสัปดาห์ละกี่เล่ม 

                 น้อยกว่า 1 เล่ม   1-2 เล่ม    3-5 เล่ม   6-8 เล่ม   9 เล่มขึ้นไป 

 

16. ท่านอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค จากที่ใดมากที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว) 

             ซื้ออ่าน    เช่าอ่าน    ยืมเพ่ือน    อินเทอร์เนต 

             ยืมจากห้องสมุดสาธารณะ    อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................  
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17. เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ท่านเลือกอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค มากกว่า 1 ค าตอบ 

  (   ) รูปภาพปกมีความสวยงาม ดึงดูดใจให้อยากอ่าน 

  (   ) เนื้อหาที่โปรยโดยย่อในเล่ม 

  (   ) จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในร้านหนังสือ 

  (   ) เห็นจากอินเตอร์เนต เช่น เว็บไซต์ส านักพิมพ์ 

  (   ) พนักงานขายแนะน า 

  (   ) มุมนิยายจีนในงานสัปดาห์หนังสือ มีคนเข้าไปรุมซื้อกันมากมาย 

  (   ) ครอบครัว/ญาติ ซื้อมาอ่าน 

  (   ) เพ่ือนบอกต่อ 

  (   ) เนื้อเรื่องสนุก น่าติดตาม 

  (   ) ให้ความบันเทิง 

  (   ) ชื่นชอบนักเขียน 

  (   ) ได้มีกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบแนวนิยายเดียวกัน 

  (   ) ได้อยู่ในโลกส่วนตัว 

  (   ) สร้างสรรค์จินตนาการได้ตามใจชอบจากนิยาย 

  (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................  
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ตอนที่ 4  ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค  

18.  ท่านมีความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคมากน้อยเพียงใด  

ประเด็น/เนื้อหา  

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 

1) การอ่านนิยายรักโรแมนติก จีนย้อนยุคให้ความเพลิดเพลิน       

2) การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคให้ความสนุกสนาน      

3) การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคท าให้หลีกหนีจากชิวิตจริง
ได้ชั่วคราว 

     

4) การอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคท าให้ผ่อนคลายความตึงเครียดได้      

ความพึงพอใจด้านรูปเล่ม 

5) ปกสวยงาม ดึงดูดใจให้อยากอ่าน       

6) ขนาดความยาวของเนื้อเรื่องมีความพอดี      

7) ขนาดของเล่ม ความหนา รูปเล่มมีความพอดี       

8) มีโฆษณานิยายเรื่องอื่นๆ ไว้ท้ายเล่ม เพื่อสะดวกแก่ การค้นหามาอ่านเพิ่ม      

ความพึงพอใจด้านประโยชน์ทางการศึกษา 

9) ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน      

10)  ให้ความรู้ด้านภาษาจีน      

11)  ใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์จีนได้      

12) น าค าศัพท์จีนท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้      

ความพึงพอใจด้านการพัฒนาตนเอง 

13) น าไปเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต เช่น ข้อคิดคติธรรม ปรัชญา       

14) ใช้เป็นแนวทางพัฒนาเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมจีน      

15)  น าไปพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักเขียน      

16)  ได้แรงบันดาลใจในการเป็นนักประวัติศาสตร์จีน      
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ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
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ผนวก ข 

ตัวอย่างหนังสือนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 

                 
 

                   
 

       



111 

ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

ชื่อ นางสาวพรพิรุณ หุ่นรอด 
วันเดือนปีเกิด 15 ตุลาคม 2518 
ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างาน 2547  นักประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 

2555  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์  
 

  

  
 




