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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเรืองนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการยอมรับนําแนวคิด          
กรีนไอทีมาใช้ในองค์กรต่างๆ ของประเทศไทยในปัจจุบนั เพือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ภายใต้พืนฐานของทฤษฎีเทคโนโลยี-องค์กร-สิงแวดล้อม (TOE) และมีการนําเอาปัจจัยต่างๆ       
ทีสําคญั ซงึประกอบด้วยปัจจยัด้านความพร้อมของเทคโนโลยี การรับรู้ผลประโยชน์ การสนบัสนนุ
ของผู้บริหาร ขนาดขององค์กร แรงกดดนัจากคูแ่ขง่ และ กฎระเบียบข้อบงัคบั 

 ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนีใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากองค์กรต่างๆ โดยการเก็บ
ข้อมลูด้วยแบบสอบถามออนไลน์ และการแจกแบบสอบถาม รวมทงัสินจํานวน 200 คน และได้รับ
แบบสอบถามตอบกลับมา 180 คน  ซึงเมือตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนพบว่ามี
แบบสอบถามทีใช้ได้จํานวน 156 คน แล้วนําข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS เพือหา
ปัจจยัเชิงสาเหตทีุสง่ผลตอ่การยอมรับนําแนวคิดกรีนไอที รวมทงัวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของแตล่ะ
ตวัแปร 

 ผลการวิจยัพบวา่องค์กรยอมรับนําแนวคิดกรีนไอทีมาใช้นนัเกิดจากการทีองค์กรนนัมี
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี มีการรับรู้ถึงผลประโยชน์ทีได้รับ และได้รับการสนบัสนุนส่งเสริมจาก
ผู้บริหาร นอกจากนันยังมีสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ แรงกดดันจากคู่แข่ง และกฎระเบียบ
บงัคบัต่างๆทีเกียวข้อง เป็นตวัผลักดนัให้เกิดการยอมรับนําแนวคิดกรีนไอทีมาใช้ในองค์กรมาก
ยิงขนึ ซงึในการนําแนวคิดกรีนไอทีมาใช้ไมไ่ด้ขนึอยูข่นาดขององค์กร ไม่วา่จะเป็นองค์กรขนาดเล็ก 
หรือองค์กรขนาดใหญ่ทีมีความพร้อมในด้านตา่งๆ ก็สามารถนําแนวคิดกรีนไอทีมาใช้นนัเอง 

 อีกทังผลวิจัยพบว่าปัจจัยในแต่ละด้านนนัมีความสําคัญต่อการยอมรับนําแนวคิด     
กรีนไอทีมาใช้มากน้อยตา่งกนั เริมจากปัจจยัทีมีความสําคญัมากไปน้อย ดงันีคือปัจจยักฎระเบียบ
ข้อบงัคบั ปัจจยัการรับรู้ผลประโยชน์ ปัจจยัความพร้อมของเทคโนโลยี ปัจจยัแรงกดดนัจากคูแ่ขง่ 
และปัจจยัการให้สนบัสนนุจากผู้บริหาร ซงึอาจเกิดสภาพแวดล้อมทีแตกตา่งกนัขององค์กร ได้แก่ 
วฒันธรรม ทรัพยากรตา่งๆด้านไอที ทศันคติตอ่การรับผิดชอบตอ่สงัคม เป็นต้น 
 สําหรับงานวิจัยในอนาคตในอนาคตควรมีการศึกษาเพิมเติมในปัจจัยอืน เช่น การ
วดัผล KPI ภาพลกัษณ์ขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นต้น ดงันนัสามารถศกึษาปัจจยั
เหล่านีเพิมเติมได้ เพือจะได้กรอบแนวความความคิดทีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริงและมี
ความสมบรูณ์มากขนึ 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research were to study factors effecting the concept of Green IT for 

current application in various organizations in Thailand to study the correlations between factors 

under the basis of Theory of Technology-Organization-Environment (TOE) in which there were 

application of key factors on technology readiness, perceived benefit, top management support, firm 

size, competitor’s pressure and regulations. 

 The population subject under this research used a random sampling from various 

organizations with data collection using both online questionnaires and distributed questionnaires 

total of 200 sheets to which 180 responses were received back and after accuracy and 

completeness check of which it was found that only 156 were valid for application. The derived data 

were analyzed using SPSS program to determine causal factors effecting acceptance of Green IT 

concept including the analysis of the correlation of each variables. 

 The results of the research were with findings that an organization accepted the Green 

IT concept for application because such an organization has had technological readiness, perceived 

benefit and top management support. Furthermore, there were external environments such as 

competitor’s pressure and relevant rules and regulations all of which were pushes for the acceptance 

of Green IT for application in an organization more considerably, the application of Green IT concept 

of which was not dependent on the size of the organization whether small or large one. An 

organization which was ready in all respects can apply the Green IT concept immediately. 

 Futheremore, the results of the research were also with findings that factors on each 

and every aspects were crucial for the acceptance of Green IT concept for application more or less 

differently starting with factors which were more to less important as following: regulations, perceived 

benefit, technology readiness, competitors’ pressures and top management support which may 

derive from different organizational environments such as culture, IT resources, attitudes towards 

social responsibilities for instances. 

 Concerning the future research an additional research study on other factors should be 

made such as the measure of KPI, organization image, responsibilities towards the society for 

instances, thereforce, additional studies on these factors should be made so that the conceptual 

framework consistent with fact could be achieved and the research be more complete. 
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