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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความตั้งใจของผูบริโภคตอการอาน Digital Magazine 
โดยทําการทดสอบเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจตางๆ ท่ีมีผลตอผูบริโภคซ่ึงอางอิงจากแนวคิดของการวิจัย
เชิงจิตวิทยา ซ่ึงประกอบดวยทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) และ
ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) มาเปนตัวแปรหลักในการ
ออกแบบกรอบแนวคิดการศึกษา นอกจากน้ียังพิจารณาถึงปจจัยดานความนาเช่ือถือของ Digital 
Magazine เปนตัวแปรหลักท่ีสําคัญอีกดวย ในการทดสอบไดใชกลุมตัวอยางท่ีเปนประชากรผูซ่ึงอาศัย
อยูในเขตกรุงเทพมหานครและเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบสอบถามออนไลน (Online Survey) จาก
กลุมตัวอยางจํานวนท้ังหมด 400 คน  ซ่ึงสถิติท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คาไคสแควร t-test Anova และวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวย Scheffe 
Analysis ผานการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซ่ึงกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
ผลการวิเคราะหองคประกอบดานคุณลักษณะพบวากลุมผูอานนิตยสารที่มีระดับการอานนิตยสารท่ี
มากไมจําเปนจะตองมีประสบการณอาน Digital Magazine หรือจะบอกไดอีกนัยนึงคือ Digital 
Magazine ยังไมไดเปนท่ีรูจักดีในเมืองไทย กลุมผูบริโภคสวนใหญจึงยังไมเคยมีประสบการณในการ
อานมากนัก ผลการวิเคราะหดวยตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีและทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล จะ
เห็นไดวาปจจัยซ่ึงประกอบดวย การคลอยตามส่ิงอางอิง ทัศนคติท่ีมีตอเทคโนโลยี การรับรูวา Digital 
Magazine งายตอการใชงาน และการรับรูวา Digital Magazine มีประโยชน มีความสัมพันธตอความ
ตั้งใจในการบริโภค Digital Magazine ซ่ึงสอดคลองตามกรอบความคิดท่ีไดตั้งสมมติฐานไว 
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Abstract 

The research aims to understand consumer’s intention of reading Digital Magazine by determining 
factors that influence the consumers based on psychological theory. Two main theories used as main 
variables for designing the research framework are Theory of Reasoned Action (TRA) and 
Technology Acceptance Model: (TAM) Another factor and main variable for consideration is the 
reliability of Digital Magazine. The sample group for the research is people, 400 in total, who live in 
Bangkok. Online Survey is used for data collection.  The statistical tools used in this research are 
Percentages, Mean, Standard Deviation, Chi-sqaure, t-test, ANOVA Scheffe analysis. SPSS is used 
the data analysis at a statistical significance of .05. 
 
The result of characteristic analysis shows that the sample group who read a number of magazines 
might not have any experience reading Digital Magazine. The result implies that Digital Magazine 
is currently not well-known in Thailand. The majority of magazine readers therefore do not have 
much experience reading it.  
  
The analyze by Technology Acceptance Model and Theory of Reasoned Action shows that factors 
that influence consumer’s intention of reading Digital Magazine are subjective norm, attitude 
toward technology, and the perception toward Digital magazine as a  user friendly and useful media. 
The result conforms to the hypothesis.  
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