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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันนี้เทคโนโลยีสมัยใหมถูกนํามาประยุกตใชในดานตางๆ อยางหลากหลาย  

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน ในขณะเดียวกันการกาวตาม

เทคโนโลยีก็สามารถสงผลเสียใหกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดเชนกัน โดยเฉพาะปญหาสิ่งแวดลอมที่

เกิดจากการทิ้งขยะ IT ที่ไมถูกวิธีซึ่งสงผลกระทบในวงกวาง จึงเกิดความตื่นตัวดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมขึ้น มีการนําแนวคิดเพื่อสิ่งแวดลอมมาใชมากขึ้น  นอกจากนี้ยังถูกสื่อสารออกมาจาก

หนวยงานเพื่อสรางการรับรูและสรางความรวมมือดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมจากคนในสังคมมากข้ึน 

งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยที่ศึกษาถึงปจจัยที่มี ผลตอความต้ังใจในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีพ้ืนฐานการศึกษาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (TRA) 

รวมกับทฤษฎีการรับรูและการตระหนัก ปจจัยที่ใชในการศึกษานี้ไดแก การรับรู  การเรียนรู   

การตระหนัก อิทธิพลทางสังคม ทัศนคติ และความต้ังใจ โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  

ใชแบบสอบถามออนไลนและแบบเอกสารเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางเปน

กลุมบุคลากร อาจารย ผูบริหาร และนักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลท้ังหมด 8 แหง เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 209 ตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยไดตรวจสอบ

ความเชื่อถือไดของเคร่ืองมือ (Reliability Analysis) โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอน

บาช (Cronbach's Alpha) และตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity Analysis) โดยการ
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วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และทดสอบสมมติฐานตามแบบจําลองโดยใชการวิเคราะห

การถดถอย (Regression Analysis)  

 ผลการวิจัยสรุปไดวาการรับรูถึงปญหาสิ่งแวดลอมมีผลตอการเรียนรูปญหาส่ิงแวดลอม 

การเรียนรูปญหาสิ่งแวดลอมมีผลตอการตระหนักถึงความย่ังยืนทางส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ยังพบวา

ทัศนคติ การตระหนักถึงความย่ังยืนทางส่ิงแวดลอม อิทธิพลทางสังคม การรับรูถึงปญหาสิ่งแวดลอม  

มีผลตอความต้ังใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามลําดับ จากผลของการ

วิจัยนี้จะเปนแนวทางในการสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอม การส่ือสารเพ่ือสราง

การรับรูและการเรียนรูใหกับประชาคมในมหาวิทยาลัย อันเปนกลุมบุคคลที่สามารถสรางประโยชน

ใหกับสังคมไดในโอกาสตอไป รวมไปถึงการพัฒนาเพ่ือการเปนองคกรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไป 

 

คําสําคัญ: ความต้ังใจ, ความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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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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