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บทคัดยอ
ป จ จุ บั น นี้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม ถู ก นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นด า นต า งๆ อย า งหลากหลาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน ในขณะเดียวกันการกาวตาม
เทคโนโลยีก็สามารถสงผลเสียใหกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดเชนกัน โดยเฉพาะปญหาสิ่งแวดลอมที่
เกิดจากการทิ้งขยะ IT ที่ไมถูกวิธีซึ่งสงผลกระทบในวงกวาง จึงเกิดความตื่นตัวดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมขึ้น มีการนําแนวคิดเพื่อสิ่งแวดลอมมาใชมากขึ้น นอกจากนี้ยังถูกสื่อสารออกมาจาก
หนวยงานเพื่อสรางการรับรูและสรางความรวมมือดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมจากคนในสังคมมากขึ้น
งานวิ จั ย นี้ เ ป น งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความตั้ ง ใจในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีพื้นฐานการศึกษาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (TRA)
ร ว มกั บ ทฤษฎี ก ารรั บ รู แ ละการตระหนั ก ป จ จั ย ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษานี้ ไ ด แ ก การรั บ รู การเรี ย นรู
การตระหนัก อิทธิ พลทางสั งคม ทัศ นคติ และความตั้ งใจ โดยการวิจั ยนี้ เปน การวิจัย เชิงปริมาณ
ใชแบบสอบถามออนไลนและแบบเอกสารเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางเปน
กลุมบุคลากร อาจารย ผูบริหาร และนักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลทั้งหมด 8 แหง เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 209 ตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยไดตรวจสอบ
ความเชื่อถือไดของเครื่องมือ (Reliability Analysis) โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอน
บาช (Cronbach's Alpha) และตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity Analysis) โดยการ
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วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และทดสอบสมมติฐานตามแบบจําลองโดยใชการวิเคราะห
การถดถอย (Regression Analysis)
ผลการวิจัยสรุปไดวาการรับรูถึงปญหาสิ่งแวดลอมมีผลตอการเรียนรูปญหาสิ่งแวดลอม
การเรียนรูปญหาสิ่ งแวดลอมมีผลตอการตระหนักถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังพบวา
ทัศนคติ การตระหนักถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม อิทธิพลทางสังคม การรับรูถึงปญหาสิ่งแวดลอม
มีผลตอความตั้งใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามลําดับ จากผลของการ
วิจัยนี้จะเปนแนวทางในการสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม การสื่อสารเพื่อสราง
การรับรูและการเรียนรูใหกับประชาคมในมหาวิทยาลัย อันเปนกลุมบุคคลที่สามารถสรางประโยชน
ใหกับสังคมไดในโอกาสตอไป รวมไปถึงการพัฒนาเพื่อการเปนองคกรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไป
คําสําคัญ: ความตั้งใจ, ความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ABSTRACT

Recently, the latest technologies are updated and then they are used in
several parts, to serve comfortable operation and living. These technologies are able
to damage the environment from both their e-waste and energy usage. Societies are
concerned about this issue and for these reasons Eco-concepts have been adopted
in various places. In addition the environmental problems and Eco-concepts are also
shown widely in media to build people’s perception and collaborate to this concept.
This study investigated factors that predict Rajabhat university member
intentions to use Eco-Friendly IT habits in their daily life. Accordingly, using the
theory of reasoned action and perception and awareness theory, this study examines
perception, learning, awareness, social influence, attitude and intention. The survey
instruments included mixed-methods research design, demographic items, and other
measures, such as media perception, and priority for environmental issues.
Finally a questionnaire was used for eliciting data from 209 research subjects in eight
different Rajabhat Universities in Bangkok Metropolitan Area. Using techniques of
descriptive statistics, the data collected were analyzed in terms of validity and
reliability to confirm the six research components by factor analysis, and was proved
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by Cronbach’s alpha equal to 0.7. The researcher also used regression analysis for
hypothesis testing with the statistically significant regression level of 0.05.
The results of validity and reliability are perfectly acceptable, while the
results of linear regression show that the Environmental Problem Perceived is related
to the Environmental Problem Learning. The Environmental Problem Learning is
related to the Environmental Sustainable Awareness. From the result of multiple
regression shows, the research subjects Attitude toward Eco-Friendly IT,
Environmental Sustainable Awareness, Social Influence toward Eco-Friendly IT and
Environmental Problem Perceived are related to Intention to Use Eco-Friendly IT
followed by the resources available. According to the results of this study, the eight
Rajabhat universities could be used as a model to make awareness to preserve the
environment, and also to help communicate and build perception and learning by
faculty, staff, administrator, and students of the university, to make benefits to
society and help develop the university to be more Eco-friendly.
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