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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยาย

รัก             โรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรและ

พฤติกรรมการอ่าน และพฤติกรรมการอ่านต่อความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนคนไทยที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 45 

ปี จ านวน 300 คน ผู้ศึกษาสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) โดยใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ (Percentage) ไคสแควร์ (Chi-Square Test) 

และ วันเวย์ อโนวา (One Way ANOVA)  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22 – 29 ปี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย ท าธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อ

เดือน ส่วนใหญ่ 5,000 – 10,000 บาท ในด้านพฤติกรรมการอ่านนิยายทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อ่าน

นิยายลึกลับทั้งนิยายไทยและนิยายแปล ซึ่งนิยายแปลมาจากชาติเกาหลีมากที่สุด สถานที่ที่รู้จักนิยายรักโรแมน

ติกจีนย้อนยุคมากที่สุดคือ ร้านเช่าหนังสือ ระยะเวลาที่อ่าน 1- 5 ปี และจะอ่านซ้ าเมื่ออ่านจบแล้ว ในส่วนของ

ส านักพิมพ์ที่ชอบอ่านมากท่ีสุดคือ ส านักพิมพ์แจ่มใส สถานที่ซื้ออ่านคือ ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า ส าหรับ

ความถี่ในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค คือ 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละ 1 – 2 ชั่วโมง และจะอ่านใน

เวลาว่างมากที่สุด โดยจะอ่านสัปดาห์ละ 1 – 2 เล่ม โดยจะเป็นการเช่าอ่านมากที่สุด ซึ่งเหตุผลที่ชอบอ่าน

นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคมากที่สุดคือ เนื้อเรื่องสนุก น่าติดตาม ในส่วนของความพึงพอใจนั้น ความพึง
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พอใจด้านเนื้อหาประโยชน์ทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจด้านรูปเล่มและด้านการพัฒนา

ตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน มี
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ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านเนื้อหา ประโยชน์ทางการศึกษา รูปเล่มและการพัฒนาตนเอง 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการอ่าน, ความพึงพอใจ 

Abstract 

 The purposes of this research were to study the reading behaviors and gratification of 

reading period Chinese romance story of Thai people to find the relationship between personal 

factor and reading behaviors and the relationship between reading behaviors and gratification 

of reading period Chinese romance story of Thai people with the sample who was between 

15 – 45 years old, 300 people. The researcher used non-probability sampling method with 

purposive sampling through questionnaires, the statistics used in the research that was 

percentage, chi-square test and one way ANOVA. 

 The result showed that the respondents were mostly females, aged between 22 - 29 

years old, holing bachelor degree, being owned business, merchant or freelance career, had 

monthly income between 5,000 – 10,000 Thai baths. The behaviors of reading general story 

found that most respondents read mystery fiction both Thai and International fiction which 

especially came from Korea. The most place known the period Chinese romance story at first 

time that was the book rental shop, the period time of reading was 1 – 5 years and re-read it 

after reading end. The frequency of reading was  1 – 2 days a week and the respondents spend 

time to read 1 – 2 hours a day moreover it was  the free time mostly. The most reasons of 

reading was the content of story which was funny and entice to follow up. In the level of 

gratification of reading the period Chinese romance story : the content and the advantaged 

study were high, the shape of a book and the development of oneself were moderation  
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 Hypothesis testing showed that gender, age, education level, career and monthly 

income relate/do not relate to the reading behaviors and the reading behaviors relate/do not 

relate to the gratification of reading period Chinese romance story of Thai people : content, 

advantaged study, the shape of book and the development of oneself.  
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี (fiction) รูปแบบหนึ่งซึ่งนิยมอ่านกันอย่างแพร่หลาย 

ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายอารมณ์ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและการให้สาระแนวคิดต่างๆ ส าหรับ

ประเทศไทยถือก าเนิดนิยายเป็นครั้งแรกราวสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนปลาย โดย นิยายเรื่องแรกเป็นนิยายแปลเต็ม

เรื่องแรกคือ เรื่อง “ความพยาบาท” โดย “แม่วัน” ซึ่งเป็นนามปากกา ของ พระยาสุรินทราชาส่วนนิยายไทย

เรื่องแรก คือเรื่อง “สนุกนิ์นึก” โดย กรมหลวงพิชิตปรีชาการ หลังจากในช่วงปี พ.ศ. 2471 – 2472 ได้ก าเนิด

นักเขียนนิยายไทยขึ้นมากมายจนถึงปัจจุบัน หากกล่าวถึงนิยายที่เป็นที่นิยมมากประเภทหนึ่งคือ นิยายรัก      

โรแมนติก ซึ่งมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยและถือว่าเป็นนิยายที่เป็นที่นิยมตลอดกาล เป็นเสมือนสิ่งหนึ่งที่เข้ามา  เติม

เต็มและแต่งแต้มชีวิตให้มีสีสัน ที่มีสวยงามและอาจหาจากในชีวิตจริงไม่ได้ ก็มาหาความรักจากนิยายแทนโดย

การสร้างสรรค์จินตนาการตามท่ีอ่าน  

 นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค จึงเป็นอีกประเภทนิยายทางเลือกหนึ่งที่ผู้อ่านเลือกและก าลังเป็นที่นิยม

ในตลาดนิยายรักในขณะนี้ ซึ่งเกิดจากบรรณาธิการกองจีนของส านักพิมพ์แจ่มใส ได้เข้าไปค้นหาเรื่องราวใน

เว็บไซต์ของจีน (ทั้งไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่) เพ่ือค้นหาเนื้อเรื่องใหม่ๆ (plot) มาป้อนตลาดนิยายของไทย

และพบว่านิยายรักของจีนนั้น มีเนื้อหาที่สนุก น่าติดตาม เรื่องราวไม่ซับซ้อน อ่านง่ายและเข้าใจง่าย คล้ายกับ

นิยายรักวัยรุ่นของไทย แต่ฉากในเรื่องเป็นยุคโบราณของประเทศจีน เนื่องจากจีนนั้น       มีประวัติศาสตร์ที่

ยาวนานหลายพันปี ท าให้มีช่วงเวลาต่างๆ ในอดีต ที่สามารถน ามาเป็นแนวการด าเนินเรื่อง (Theme) ได้ ทั้งใน

แนวแฟนตาซี และอิงประวัติศาสตร์ โดยเนื้อหาส าคัญจะเป็นเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ของ         พระ-นาง เน้น
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ความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครมากกว่าเรื่องราวที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือต่อสู้กันด้วยก าลัง ตลอดจนฉากรัก

วาบหวิวถูกใจนักอ่านวัยรุ่นไทยจนไปถึงวัยผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก และถือเป็นความแปลกใหม่ที่นับว่าเป็น

ปรากฏการณ์ในแวดวงตลาดนิยายของไทย โดยนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคนั้นเริ่มเข้ามาและวางจ าหน่าย

อย่างเป็นทางการโดยส านักพิมพ์แจ่มใส ในปี พ.ศ.2551 และเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบัน 

ถือว่าเป็นยุคทองของนิยายจีนประเภทนี้ (ไม่รวมกับประเภทก าลังภายในที่มีมายาวนานอยู่ก่อนแล้ว เช่น มังกร

หยก  ชอลิ้วเฮียง เป็นต้น) เนื่องจาก นิยายจีนประเภทรักโรแมนติกนั้นยังเป็นน้องใหม่ของวงการตลาดนิยายรัก

ของไทยในยุคนีแ้ละมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่นิยมมากข้ึนเรื่อยๆ ต่อไปในอนาคต  

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการส ารวจลักษณะประชากร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนตัวเฉลี่ย

ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านและความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อนิยายรักโรแมนติกจีน ย้อน

ยุค ซึ่งสามารถจะน าไปเป็นประโยชน์ในการวิจัยเกี่ยวกับหนังสือนิยายไทยและนิยายแปลประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค

ของคนไทย 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของของคนไทย 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย 

4. เพ่ือศึกษาคนไทยที่มีคุณลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่าน และความพึงพอใจต่างกัน 

3. ขอบเขตการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้ศึกษาได้มุ่งศึกษา

พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์การอ่านนิยายรักโรแมนติก   จีน

ย้อนยุคของของคนไทยในเขตกรุง เทพมหานคร ที่มีอายุตั้ งแต่  15 – 45 ปี  โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 300 ชุด 

4. สมมติฐานการวิจัย 

1. กลุ่มคนไทยตัวอย่างที่มีลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค

ต่างกัน 

2. พฤติกรรมการอ่านของคนไทยกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรัก

โรแมนติกจีนย้อนยุค 
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5. วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปิด (Closed-

ended Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน และค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของคนไทยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวน 5 ข้อ 

 ส่วนที่  2  เป็นค าถามเ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิยายทั่ ว ไปของคนไทยกลุ่มตัวอย่ าง                    
ซึ่งประกอบด้วยการเปิดรับการอ่าน ซึ่งประกอบด้วยประเภทของนิยายที่อ่าน สถานที่ที่รู้จักนิยายรักโรแมน     
ติกจีนย้อนยุค ระยะเวลาที่อ่าน เมื่ออ่านจบแล้วท าอย่างไร ส านักพิมพ์ที่เลือกอ่านมากที่สุด และสถานที่ซื้อ
นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค ลักษณะของค าถามเป็นการก าหนดค าตอบให้ (Check-List) จ านวน 8 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทยกลุ่ม

ตัวอย่าง ประกอบด้วย ความถี่ในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค ช่วงเวลาที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีน

ย้อนยุค จ านวนเล่มที่อ่านเฉลี่ยต่อสัปดาห์ สถานที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค ลักษณะของค าถามเป็น

การก าหนดค าตอบให้ (Check-List) จ านวน 6 ข้อ 

 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ความพึงพอใจด้านเนื้อหา ความพึงพอใจด้านรูปเล่ม ความพึงพอใจด้านประโยชน์

ทางการศึกษา และความพึงพอใจด้านการพัฒนาตนเอง ลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามมาตราส่วนประเมิน

ค่า (Rating Scale) และเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) จ านวน 1 ข้อ 

6. การสุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อ่านหนังสือในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่อายุ 15 – 45 ปี 

จากห้างสรรพสินค้าทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ

น่าจะเป็น (Non-Probability sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย

ท าการคัดเลือกสถานที่  ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นน า ที่มีร้านหนังสือ จ านวน 35 แห่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่เข้าไปเลือกซื้อหนังสือหรือเข้าไปอ่านหนังสือในร้านหนังสือ เมื่อได้

รายชื่อห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าแล้ว ด าเนินการสุ่มเลือกห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าตามรายชื่อดังกล่าว

ข้างต้นด้วยการจับสลากจาก 35 แห่ง ให้เหลือเพียง 10 แห่ง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ไม่เกิน 15 – 

45 ปี แห่งละ 30 คน จากจ านวน 300 คน 

7. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 



 

1นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทโครงการพิเศษ สาขาวชิาบริหารส่ือสารมวลขน (MCA) คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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6 บณัฑิตศกึษา คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 

 ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือสดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ก่อนที่จะเก็บข้อมูลจริง มีวิธีการดังนี้ 
 1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เป็นไปตามทฤษฎีและแนวคิดที่น ามาเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสาระนิพนธ์ ได้ให้ข้อแนะน าและการปรับปรุงแก้ไข เช่น ประเด็นในการ
ถาม การแบ่งประเด็นหัวข้อต่างๆ ด้านพฤติกรรมการอ่านและความพึงพอใจ 
 2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาได้ท าการทดลองใช้ Pilot Study กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีของ Cornbach หาค่าสถิติ Alpha 
ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.85 
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคน
ไทย” นี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีการเก็บรวบรวมโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท าการเก็บข้อมูล
จ านวน 300 คน ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล คือ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 โดยใช้วิธีให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
ข้อมูล 
9.  สมมติฐานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 กลุ่มคนไทยตัวอย่างที่มีลักษณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมน

ติกจีนย้อนยุคต่างกัน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค

แตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ เพศ 

- ตัวแปรตามคือพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค

แตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ อายุ 

- ตัวแปรตามคือพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมน ติ

กจีนย้อนยุคแตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ ระดับการศึกษา 

- ตัวแปรตามคือพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 
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7 บณัฑิตศกึษา คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 อาชีพที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อน

ยุคแตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ อาชีพ 

- ตัวแปรตามคือพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการอ่านนิยาย

รักโรแมนติกจีนย้อนยุคแตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น คือ รายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 

- ตัวแปรตามคือพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 กลุ่มคนไทยตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการอ่านที่ต่างกันจะมีความพึงพอใจจากการ

อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคต่างกัน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 พฤติกรรมการอ่านมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 

- ตัวแปรต้น คือ พฤตกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

- ตัวแปรตามคือความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

คณุลกัษณะทางประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 

- อาชีพ 

- รายได้ 

พฤตกิรรมการอ่านนิยายรัก                 

โรแมนติกจีนย้อนยคุ 

ความพงึพอใจจากการอา่นนิยายรัก 

โรแมนติกจีนย้อนยคุ 
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8 บณัฑิตศกึษา คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 

 

 

10. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามหลังเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

300 คน และด าเนินการลงรหัสข้อมูล (Code) ลงรหัสข้อมูลด้วยมือ แยกเป็นส่วน แต่ละตัวแปร และแปรสภาพ

ข้อมูลให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านค่าได้ ต่อจากนั้นน าไปเข้าสู่กระบวนการประมวน

ผลด้วยโปรแกรม SPSS 

11. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการ

อ่านและความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค 

 2. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การ

ทดสอบค่า Chi-Square Test และ One Way ANOVA 
12. ผลการศึกษาวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อ่านอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค จ านวน 300 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มี อายุ 22 - 29 ปี รองลงมา อายุ 30 - 45 ปี อายุ 19 - 21 ปี และ อายุ 46 ปี 

ขึ้นไป ตามล าดับ ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ ศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา ศึกษาระดับต่ ากว่า

ปริญญาตรี โดยน้อยสุด ศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ตามล าดับ ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/

นักศึกษา รองลงมา มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน อาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และ รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างรัฐ โดยน้อยสุด มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป ตามล าดับ ด้านรายส่วนตัวได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 

ส่วนใหญ่ มีรายได้ 5,000-10,000 บาท รองลงมา มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีรายได้ 15,001-20,000 

บาท และ มีรายได ้ต่ ากว่า 5,000 บาท โดยน้อยสุด มีรายได ้40,001 - 50,000 บาท ตามล าดับ  

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมพฤติกรรมการอ่านนิยายท่ัวไปของคนไทย 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ อ่านนิยายไทยพบว่า มากสุด คือ ประเภทนิยายไทย นิยายรัก 

(Romance Fiction) รองลงมา ประเภทนิยายไทย นิยายมหัศจรรย์หรือนิยายแฟนตาซี (Fantasy Fiction) 

นิยายลึกลับ (Mystery Fiction)และ นิยายแนวกามารมณ์ (Erotic Fiction) โดยน้อยสุด เป็นนิยายประเภท

อ่ืนๆ เช่น นิยาย Y (ชายรักชาย) สืบสวนสอบสวน เป็นต้น ตามล าดับ ในส่วนของนิยายแปล พบว่า มากสุด คือ 

เป็นนิยายรัก (Romance Fiction) รองลงมา นิยายมหัศจรรย์หรือนิยายแฟนตาซี (Fantasy Fiction) แนว

นิยายลึกลับ (Mystery Fiction) นิยายแนวกามารมณ์ (Erotic Fiction) โดยน้อยสุด เป็นนิยายสะท้อนปัญหา

สังคม ตามล าดับ ด้านประเภทของนิยายแปลจากต่างชาติ พบว่า มากสุด คือ นิยายแปลของจีน (แผ่นดินใหญ่/

ไต้หวัน) รองลงมา เป็นนิยายแปลชาติของตะวันตก เช่น อังกฤษ อเมริกัน นิยายแปลของญี่ปุ่น และ นิยายแปล

ของเกาหลี น้อยสุด เป็นนิยายแปลจากประเทศอ่ืนๆ เช่น อินเดีย ตามล าดับ ด้านสถานที่ท าให้รู้จักนิยายรักโร

แมนติกจีนย้อนยุคมากที่สุด เป็น อินเตอร์เนต รองลงมา ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า ร้านหนังสือทั่วไป จาก

เพ่ือน/ครอบครัว ร้านหนังสือเช่า และ ห้องสมุดโรงเรียน/ที่ท างาน โดยน้อยสุด เป็นห้องสมุดสาธารณะ 

ตามล าดับ ด้านระยะเวลาการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า ระยะเวลาการอ่านนิยายรักโรแมนติ

กจีนย้อนยุค มากสุด คือ จ านวนระหว่าง 1 - 5 ปี รองลงมา ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป โดยน้อยสุด ตั้งแต่เริ่มวาง

จ าหน่ายในร้านหนังสือ ด้านลักษณะการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า มากสุด คือ เก็บสะสม 

รองลงมา อ่านซ้ า ให้คนอ่ืนอ่านต่อ (เพ่ือน/ครอบครัว) และ คืนเพ่ือน/ร้านเช่า น้อยสุด อ่ืนๆ เช่น จ าหน่ายต่อ 

ตามล าดับ ด้านส านักพิมพ์ที่ชอบอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า มากสุด คือ ส านักพิมพ์แจ่มใส 

รองลงมา ส านักพิมพ์ห้องสมุดดอตคอม ส านักพิมพ์สยามอินเตอร์บุค ส านักพิมพ์แฮปปี้ บานานา และ

ส านักพิมพ์ปริ๊นเซส โดยน้อยสุด เป็นส านักพิมพ์อ่ืนๆ เช่น ส านักพิมพ์สุรีย์พร ตามล าดับ ด้านสถานที่ในการซื้อ

นิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า มากสุด คือ สั่งจากอินเตอร์เน็ต รองลงมา ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้า 

งานสัปดาห์หนังสือ ร้านหนังสือทั่วไป โดยน้อยสุด ร้านหนังสือมือสอง ตามล าดับ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของ คนไทย 

พฤติกรรมการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย พบว่า ด้านความถี่ในการอ่านนิยายรักโร

แมนติกจีนย้อนยุค พบว่า มากสุด คือ มีความถ่ีในการอ่านนิยาย 1 - 2  วันต่อสัปดาห์ รองลงมา อ่านทุกวัน 3 - 

4 วันต่อสัปดาห์ และ 5 - 6 วันต่อสัปดาห์ โดยน้อยสุด มีความถี่ในการอ่านนิยาย น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ 

ตามล าดับ ด้านจ านวนชั่วโมงในการใช้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า มากสุด คือ มีจ านวนชั่วโมงใน

การใช้อ่านนิยาย จ านวน 3 - 4 ชั่วโมง รองลงมา 1 - 2 ชั่วโมง 5 - 6 ชั่วโมง และ มีจ านวนชั่วโมงในการใช้อ่าน
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นิยาย 7 ชั่วโมงขึ้นไป โดยน้อยสุด มีจ านวนชั่วโมงในการใช้อ่านนิยาย ไม่ถึง 1 ชั่วโมง ตามล าดับ ด้านช่วงเวลา

ที่ใช้อ่านใช้เวลาอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า มากสุด คือ ก่อนนอน รองลงมา ช่วงเวลาว่าง เฉพาะ

วันหยุด (อ่านทั้งวัน) โดยน้อยสุด ตอนเช้าระหว่างเดินทาง ตามล าดับ ด้านปริมาณการอ่านนิยายรักโรแมนติ

กจีนย้อนยุคเฉลี่ยสัปดาห์ พบว่า มากสุด คือ มีปริมาณการอ่านนิยาย 1 -2 เล่ม ต่อสัปดาห์ รองลงมา จ านวน 3 

- 5 น้อยกว่า 1 เล่ม และ เล่ม 6 - 8 เล่ม โดยน้อยสุด มีปริมาณการอ่านนิยาย ตั้งแต่ 9 เล่มขึ้นไป ตามล าดับ 

ด้านลักษณะในการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า มากสุด คือ ลักษณะในการอ่านนิยาย ซื้ออ่าน 

รองลงมา อ่านจากอินเตอร์เนต เช่าอ่าน และ ยืมเพ่ือน โดยน้อยสุด ยืมจากห้องสมุดสาธารณะ ตามล าดับ ด้าน

เหตุผลส าคัญท่ีท าเลือกอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า มากสุด คือ เนื้อเรื่องสนุก น่าติดตาม รองลงมา 

รูปภาพปกสวยงาม ดึงดูดใจให้อยากอ่าน เห็นจากอินเตอร์เนต เช่น เว็บไซต์ส านักพิมพ์ ให้ความบันเทิง 

สร้างสรรค์จินตนาการได้ตามใจชอบ ชื่นชอบนักเขียน ได้อยู่ในโลกส่วนตัว เพ่ือนบอกต่อ โดยน้อยที่สุด คือ 

พนักงานขายแนะน า 

 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคของคนไทย 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค พบว่า ความพึงพอใจใน

ภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านรูปเล่ม ด้านประโยชน์ทางการศึกษา และด้านการพัฒนา

ตนเอง พบว่า ความพึงพอใจในด้านเนื้อหา (การอ่านิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคให้ความเพลิดเพลิน, 

สนุกสนาน, หลีกหนีจากชีวิตจริงได้ชั่วคราว และผ่อนคลายความตึงเครียด) และประโยชน์ทางการศึกษา (ให้

ความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, เป็นข้อมูลในการค้นคว้าประวัติศาสตร์จีนได้ และน าค าศัพท์จีนที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน) อยู่ในระดับมาก ด้านรูปเล่ม (ปกสวยงาม ดึงดูดใจให้อยากอ่าน, ขนาดความยาว

ของเนื้อเรื่องมีความพอดี, ขนาดของเล่ม ความหนา รูปเล่มมีความพอดี และมีโฆษณานิยายเรื่ องอ่ืนๆ ไว้ท้าย

เล่มเพ่ือสะดวกแก่การค้นหามาอ่านเพ่ิม) และการพัฒนาตนเอง (น าไปเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต เช่น ข้อคิด

คติธรรม ปรัชญา, ใช้เป็นแนวทางพัฒนาเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมจีน, น าไปพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นนักเขียน 

และได้แรงบันดาลใจในการเป็นนักประวัติศาสตร์จีน) อยู่ในระดับปานกลาง โดย  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.50 ซ่ึงจะ

มีความพึงพอใจในด้านเนื้อหามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.88 รองลงมาด้านประโยชน์ทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.49  

ด้านรูปเล่ม ค่าเฉลี่ย 3.35 และด้านการพัฒนาตนเองน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 3.30  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า 

 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ

อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค และพฤติกรรมการอ่านและความพึงพอใจจากการอ่านนิยายรักโรแมนติ

กจีนย้อนยุค 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน... 

 

13.การอภิปรายผล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย มีอายุระหว่าง 22 – 29 ปี มากที่สุด ระดับการศึกษามากที่สุดคือ ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/

นักศึกษามากที่สุด และมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท มากที่สุด ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

การอ่านนิยายทั้งนิยายไทยและนิยายแปลโดยจะเป็นนิยายรักท้ังสองประเภทมากที่สุด ซึ่งนิยายแปลนั้นจะเป็น

ของชาติจีนมากที่สุด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างรู้จักนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุคครั้งแรกจากอินเตอร์เนตโดยอ่านมานาน 

1 -5 ปี มากที่สุด และเก็บสะสมเมื่ออ่านจบ โดยอ่านของส านักพิมพ์แจ่มใสมากที่สุด และสั่งซื้อจากทาง

อินเตอร์เนตโดยส่วนใหญ่ ด้านความถี่ในการอ่านจะอ่าน 1- 2 วันต่อสัปดาห์ โดยใช้เวลาในการอ่าน 3 - 4

ชั่วโมงต่อวัน อ่านประมาณ 1 – 2 เล่มต่อสัปดาห์ อ่านช่วงก่อนนอนเป็นส่วนใหญ่และจะซื้อมากอ่านมากที่สุด 

โดยเหตุผลที่อ่านมากท่ีสุดคือ เนื้อเรื่องสนุกน่าติดตาม ในด้านความพึงพอใจนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน

ด้านเนื้อหาและประโยชน์ทางการศึกษาในระดับมาก ในส่วนของด้านรูปเล่มและด้านการพัฒนาตนเองมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานนั้น พบว่า.... 

 ข้อเสนอแนะ 
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ประกาศคุณูปการ 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ อาจารย์ที่

ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน า ข้อคิด และค าปรึกษาในการด าเนินการศึกษาวิจัย ตลอดจนแก้ไข

ปรับปรุงจนสารนิพนธ์ฉบับนี้  เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ ผู้ศึกษาวิจัยรู้สึกซาบซึ้ งในความกรุณาและ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช และอาจารย์ ผศ.ดร. พจนา ธูปแก้ว ที่เป็นประธาน

และกรรมการในการสอบเปิดและปิดเล่มสารนิพนธ์ฉบับนี้ โดยให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้การ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ 

 ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมโครงการปริญญาโท สาขาบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) รุ่นที่ 17 ทุกคน ที่

ร่วมกันฝ่าฟันด้วยกัน เป็นก าลังใจให้แก่กันและคอยช่วยเหลือให้ข้อมูลด้านกระบวนการเรียนและระเบียบการ

ต่างๆ ตลอดระยะเวลา 2 ปี  

 ขอขอบคุณคุณปิยรัตน์ พินิจประภา เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายประสานต่างประเทศ บรรณาธิการกองจีน

แห่งส านักพิมพ์แจ่มใส ที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์แหล่งที่มาแห่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พร้อมทั้งแนะน า

กลุ่มเป้าหมายในการค้นหาข้อมูลให้แก่ผู้ศึกษาวิจัย 

 ขอขอบคุณผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ผู้บังคับบัญชา ที่ให้โอกาส เวลา

ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้อย่างเต็มที่ จนกระท่ังงานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงเป็นที่เรียบร้อย 

 ขอขอบพระคุณ คุณอาส าเนียง หุ่นรอด ที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนทุนการศึกษาจ านวนหนึ่ง เพ่ือในผู้

ศึกษาวิจัยได้สามารถบรรลุผลความตั้งใจในการศึกษาระดับปริญญาโทจนส าเร็จ 

 และขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้ผู้

ศึกษาวิจัย สามารถท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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เอกสารอ้างอิง 

ส านักพิมพ์แจ่มใส, กองบรรณาธิการจีน 

 บทสัมภาษณ์ นางสาวปิยรัตน์ พินิจประภา, เมื่อเดือนมกราคม 2559 

สาวิกา ขุนราม, (2550)  

 ปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนิยาย ประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของผู้ อ่านในเขต

กรุงเทพมหานคร, รายงานโครงการเฉพาะบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ใบบัว นามสุข, (2555) 

 พฤติกรรมการอ่านกับความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์จากนวนิยายออนไลน์ของเยาวชน

ไทย, วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 พฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทย, คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2558) 

สุธิมา ประดับหิน (2556)  

 พฤติกรรมการอ่าน ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อนิตยสารอาหาร,  วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พรพรรณ จันทร์แดง (2555)  

 พฤติกรรมการอ่านของนิสิตระดับปริญญาตรี ,  มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปรียลดา พรเจริญ (2546)  

 ปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อวรรณกรรมแปลประเภทนวนิยายในเขต

กรุงเทพมหานคร, นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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