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บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบนัหลายองค์กรมีการริเริมโครงการเพือลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อม และ
ปรับปรุงให้แนวคิดโลกสีเขียวเป็นสัญลักษณ์หนึงขององค์กร จากการทีเทคโนโลยีสารสนเทศมี
บทบาทมากยิงขึน ส่งผลให้นโยบาย Green IT กลายเป็นส่วนหนึงในการพิจารณาแผนเพือทีจะ
ปรับปรุงธุรกิจให้มีความยงัยืนทางสิงแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้าน  IT เป็นต้น ซึง
การทีจะทําให้นโยบายนนัสําเร็จได้ขึนอยู่กับความร่วมมือของพนักงานทีเป็นปัจจัยหลักในการ
ดําเนินงานขององค์กร การศกึษานีเพือทีจะเข้าใจถึงปัจจยัทีส่งผลตอ่ความตงัใจของพนกังานทีจะ
ปฏิบัติตามนโยบาย  Green IT โดยนํากรอบแนวคิดตามทฤษฏีการกระทําด้วยเหตุผล  (TRA) 
ผสมผสานกบัทฤษฎีการกําหนดตนเอง (SDT) และเพิมปัจจยัความรู้เกียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือสิงแวดล้อม เพืออธิบายความสมัพันธ์เชิงสาเหตรุะหว่างพนกังานและความตงัใจทีจะปฏิบตัิ
ตามนโยบาย Green IT งานวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยรวบรวมข้อมูลจากพนักงานของ
องค์กรในประเทศไทยทีมีนโยบายจํานวน 274 ชุด และนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์สมการการ
ถดถอยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความตงัใจของพนักงานทีจะ
ปฏิบัติตามนโยบาย Green IT ขององค์กร ผลของงานวิจัยนีแสดงให้เห็นว่าทงัปัจจัยภายในและ
ภายนอกมีผลตอ่ความตงัใจของพนกังานทีจะปฏิบตัติามนโยบาย หากพนกังานรับรู้ถึงประสิทธิผล
ของพฤติกรรมต่อนโยบาย Green IT มีทัศนคติทีดีต่อนโยบาย Green IT มีการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง และมีความรู้เกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสิงแวดล้อม จะส่งผลให้พนกังานตงัใจจะ
ปฏิบตัิตามนโยบาย งานวิจยัตอ่เนืองสามารถศกึษาเพิมเติมในปัจจยัอืนๆ ทีส่งผลตอ่ความตงัใจที
จะปฏิบัติตามนโยบาย Green IT หรือ ปัจจัยอืนๆทีส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงประสิทธิผลของ
พฤติกรรม และประยุกต์ใช้ประโยชน์งานวิจยันีในบริบททีแตกต่างออกไป เช่น นโยบายอืนๆของ
องค์กร โดยการนําปัจจยัจากงานวิจยันีไปเป็นสมมติฐาน ซึงมีความน่าจะเป็นทีจะทําให้พนกังานมี
ความตงัใจทีจะปฎิบัติตามนโยบายดงักล่าว โดยเฉพาะนโยบายทางด้าน IT ประโยชน์ทีได้จาก
งานวิจยันี ในแง่ทฤษฎีทําให้ได้กรอบแนวคิดจากทฤษฏี TRA ประยกุต์เข้ากบัทฤษฎี SDT ส่วนใน
แง่ธุรกิจทําให้องค์กรสามารถนําปัจจยัไปใช้ เพือให้พนกังานขององค์กรเกิดความตงัใจทีจะปฎิบตัิ
ตามนโยบาย Green IT ซึงหากพนกังานมีการยอมรับและปฏิบตัิตามนโยบาย Green IT จะทําให้
เกิดประโยชน์ตอ่องค์กร ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ สามารถจดัการการใช้พลงังานใน
องค์กร ลดต้นทุนทาง IT ลดค่าใช้จ่าย  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ และลดการ
ทําลายสิงแวดล้อมทีเกิดขนึจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย 
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Abstract 
 

Many organizations have initiated projects to reduce environmental impact 

and create “Green”  as a symbol of the organization. The role of information systems is 

crucially important in an organization.  Green IT policies became part of the plan to 

improve business and environmental sustainability and reduce the cost of IT operations.  
To accomplish policy objectives depending on cooperation of employees is a key 

success factor in the organization.  Thus, the area of employee behaviors in 

organizations has gained an increased attention.  In information system observing 

employee behaviors is challenging. In this study, develop and test the framework of The 

Theory of Reasoned Action ( TRA)  interrelation with Self-Determination Theory ( SDT) , 

additional perceived eco-technological knowledge construct to understand the factors 

affect the willingness of employees to comply with the organization's Green IT policy, 

explain the causal relationship between employee intention behaviors and Green IT 

policies. Based on 274 employee responses from organizations have Green IT policy in 

Thailand and empirically validate and test the model with SPSS program.  The findings 

suggest that employee intention behaviors can be influenced by both intrinsic and 

extrinsic motivators.  Pressures exerted by subjective norms, intrinsic motivation of 

employee perceived effectiveness and attitude of their actions were also found to play 

an important role in comply with Green IT policy intentions.  In analyzing the perceived 

effectiveness was found to be the most significant.  If employee conscious of perceived 

effectiveness, attitudes toward Green IT policies, subjective norms, and perceived eco-
technological knowledge contribute them intend to comply with Green IT policies. Future 

research, study more constructs influenced intention to comply with Green IT policies or 

constructs influenced perceived effectiveness.  Adapt to other policies; especially IT 

policies, with these constructs, probably induce employee intent to comply that policies. 
Benefit in theory, develop TRA interrelation with SDT theory.  Benefit in business, 

organizations apply these constructs leading employee comply with Green IT policies. If 
employees comply with Green IT policies will be to the benefit of the organization. 
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Contribute to the efficient use of resources, power management in an organization can 

reduce costs, reduce IT costs and benefits of information technology and reduce 

environmental damage caused by the use of information technology as well. 
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