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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ต เข้ามามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องส่วนตัว หรือแม้กระทั่งเรื่องงาน ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้น าสื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการสื่อสาร

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่สามารถขจัดข้อจ ากัดในเรื่องของ

สถานที่ และเวลาได้ นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เวลาใด ก็สามารถท างานได้ ผ่านช่องทาง

อินเตอร์เน็ตนั่นเอง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เองสามารถตอบโจทย์ ความสะดวกสบายในการท างานให้กับ

องค์กรได้เป็นอย่างดี 

 ด้วยเหตุนี้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) จึงได้ให้ความส าคัญกับการสื่อสารผ่านช่องทาง

อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก จึงมีการน าเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางด้านโซเชียล เข้ามาใช้งานใน

องค์กร นั้นก็คือ ระบบ SCG Society (Jive) แต่ด้วยความที่ระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือใหม่ ที่พนักงานยัง

ไม่มีความคุ้นเคยในการใช้งาน จึงท าให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้น จากผู้ใช้งาน 

เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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 ผลการศึกษาที่พบนับว่าเป็นโอกาสและความท้าทาย ที่จะสามารถน าไปใช้ท าให้ระบบเหมาะสม

และตรงตามความต้องการของพนักงานได้มากขึ้น ซึ่งผลการศึกษาพบพฤติกรรมการเปิดรับระบบ SCG 

Society (Jive) ความพึงพอใจต่อระบบ และการน าระบบไปใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง พร้อม

ทั้งทราบถึงปัญหาที่เก่ียวกับจ านวนผู้ใช้งานที่มีจ านวนน้อย ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานระบบคิดว่า เป็นปัญหา

หลักที่ควรได้รับการแก้ไข รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการน า

ระบบ SCG Society (Jive) ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวนี้ มีความสัมพันธ์กับในระดับสูง 

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับ, ความพึงพอใจ, การน าไปใช้ประโยชน์, SCG Society (jive), พนักงาน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่บางซื่อ 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นน าแห่งหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของสื่อ

ใหม่ และ น าสื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ และการ

ติดต่อสื่อสารด้วย การก้าวเข้าสู่ สมาคมอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ท าให้

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) มีการขับเคลื่อนที่จะเร่งพัฒนา ระบบการติดต่อสื่อสาร เนื่องจาก

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก AEC แล้ว บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด มหาชน จะมีการขยายสู่ 

ต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่าง บุคคลที่อยู่ห่างไกลกัน และมีความแตกต่างกันในเรื่อง

ของช่วงเวลา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองหาเครื่องมือที่จะน ามาช่วย ในการบริหารจัดการ การสื่อสารให้

ด าเนินไปได้อย่างสะดวก และสามารถสนับสนุนการท างานของพนักงานของบริษัทได้อย่างดี เพ่ือให้

ผลงานที่ออกมาเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยเครื่องมือที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)เพ่ิง

จะน ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร โดยเน้นความเป็น Corporate Social Business คือ ระบบ Enterprise 

Social Collaboration Platform หรือที่รู้จักกันในนามของ SCG Society (Jive) 

 SCG Society (Jive) คือ Software ที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ

ดังกล่าวได้ โดยสามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่สถานที่นั่น ๆ มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดย
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คุณสมบัติของ SCG Society (Jive) ที่โดดเด่นและแตกต่างจากระบบการสื่อสารที่องค์กรใช้อยู่ในปัจจุบัน 

คือ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร แบบ One to One หรือจะเป็นการ

ติดต่อสื่อสาร แบบ One to Many หรือแม้แต่จะเป็นการติดต่อ แบบ Many to Many ได้อีกด้วย ซึ่ง

ปัจจุบันองค์กรใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง Email (Microsoft Outlook) ซึ่งมีข้อจ ากัดต่าง ๆ มากมาย 

อาทิ ไม่สามารถส่งไฟล์งานขนาดใหญ่ได้ ไม่สามารถคอมเม้น แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้ หรือ

แม้กระทั่งการกดไลค์ก็ไม่สามารถท าได้ผ่านช่องทาง Email (Microsoft Outlook) โดยพฤติกรรม คอม

เม้น ไลค์ แชร์ ที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งข้อจ ากัดต่าง ๆ เหล่านี้ระบบ SCG Society (Jive) สามารถ

ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี 

 แต่เนื่องจากระบบ SCG Society (Jive) เป็นระบบใหม่ที่ เพ่ิงน ามาใช้การสื่อสารในองค์กร ฉะนั้น 

จึงมีกลุ่มคนจ านวนมากที่คุ้นเคยกับการติดต่อสื่อสารด้วยระบบเก่า และไม่ยอมเปิดรับ หรือแม้กระทั้งจะ

น า SCG Society (Jive) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ว่า พนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัดมหาชน โดยเฉพาะพนักงานที่ท างานในส านักงานใหญ่บางซื่อ ว่า

มีพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และ การน าไปใช้ประโยชน์ที่มีต่อ ระบบ SCG Society (Jive) 

อย่างไร เป็นการศึกษาถึงความต้องการ และพฤติกรรมของผู้ใช้งาน SCG Society (Jive) เพ่ือน ามาใช้ใน

การปรับปรุง ระบบ SCG Society (Jive) เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และแก้ไขปัญหาต่าง 

ๆ ที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งสามารถน าไปปรับปรุงเพื่อให้ ระบบ SCG Society (Jive) ดีขึ้นในอนาคต อีกด้วย  

 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ ต่อระบบ SCG 

Society (Jive) ของพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่บางซื่อ  

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ ต่อระบบ SCG 

Society (Jive) ของพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่บางซื่อ เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
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ส านักงานใหญ่บางซื่อ ที่มี SCG Society account เท่านั้น จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยท าการกระจายแบบสอบถามด้วยการส่ง E-mail ไปยังกลุ่มตัวอย่าง

ในหน่วยงานหรือฝ่ายงานต่าง ๆ ที่พนักงานในหน่วยงานนั้น มี SCG Society account โดยเครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน ซึ่งเป็นค าถาม

ประเภทปลายปิดทั้งหมด ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และ การน าไปใช้ประโยชน์ ต่อระบบ 

SCG Society (jive) ของพนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ บางซื่อ” พบว่า 

พนักงานมีพฤติกรรมการเปิดรับระบบ SCG Society (Jive) โดยจ าแนกตามความถี่ 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ 

พนักงานมีความพึงพอใจในการใช้ระบบ SCG Society (Jive) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพนักงาน

มีการใช้ประโยชน์จาก ระบบ SCG Society (Jive) โดยรวมในระดับ ปานกลาง และยังพบว่า การเปิดรับ

ระบบ SCG Society (Jive) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อระบบ SCG Society (Jive) และการน า

ระบบ SCG Society (Jive)ไปใช้ประโยชน์ อีกด้วย 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากระบบ SCG Society (Jive) เป็นระบบใหม่ที่ทางบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

เพ่ิงจะน าเข้ามาใช้งานไม่นาน พนักงานมีความเห็นว่าประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ มีจ านวนผู้ใช้งาน

น้อย ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการติดต่อสื่อสารได้มากเท่าท่ีควร ดังนั้น จึงควรกระตุ้น

ให้เกิดการใช้งานระบบ SCG Society (Jive) เพ่ือให้การติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความรู้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยกระตุ้นให้เกิดผู้ใช้งานใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมปริมาณจ านวนผู้ใช้งานให้มีจ านวนมากขึ้น 

และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานปัจจุบัน มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือท าให้การใช้งานระบบ SCG Society (Jive) 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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