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  ในการวิจยัเก่ียวกบั “การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคม

ออนไลน์ภายในองคก์รของพนกังานการเคหะแห่งชาติ” มีวตัถุประสงคคื์อ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ภายในองคก์รของพนกังานการเคหะแห่งชาติ (2) เพื่อศึกษาและการใช้

ประโยชน์รวมถึงความพึงพอใจในการรับส่ือสังคมออนไลน์ภายในองคก์รของพนกังานการเคหะแห่งชาติ 

(3) เพื่อน าเสนอแนวทางการจดัท าแผนการส่ือสารภายในองคก์รของการเคหะแห่งชาติ โดยท าการศึกษา

กบัพนกังานการเคหะแห่งชาติ จ านวน 216 คน ดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถามมีผลการวิจยัดงัน้ี 

 พนกังานการเคหะแห่งชาติท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 218 คน เม่ือจ าแนกเป็นเพศส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.6 โดยอายสุ่วนมาก มีช่วงอาย ุ31-40 ปี มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่

คือระดบัปริญญาตรี และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือต าแหน่ง 3-6 คิดเป็นร้อยละ 65.1  

 พฤติกรรมการเปิดรับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ภายในองคก์รของพนกังาน

การเคหะแห่งชาติ พบว่า การใชส่ื้อออนไลน์ กคช. ช่องทางไลน์ (Line) มากท่ีสุด รองลงมาคือ อินทราเน็ต 

(Intrenet) ซ่ึ งความ ถ่ี ใน การใช้ ส่ื อออน ไลน์  กคช . ส่ วน ให ญ่ อยู่ ท่ี  1  - 2  ค ร้ั ง  /สั ป ด าห์  

โดยช่วงเวลาท่ีมีการการใชส่ื้อออนไลน์ กคช. มากท่ีสุด คือ 09.01 -12.00 น. และระยะเวลาในการใช้

ส่ือออนไลน์ กคช. นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั 

 การใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ภายในองคก์รพบว่ามีการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคม

ออนไลน์ภายในองคก์ร เม่ือเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียพบว่า ใชส่ื้อออนไลน์ กคช.ดา้นการส่งเสริมและ

พฒันาองคค์วามรู้  รองลงมา คือ ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม และการยอมรับทางสงัคม  

 พนกังานการเคหะแห่งชาติใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ภายในองคก์ร ดา้นการส่งเสริม

และพฒันาองคค์วามรู้ ส่วนใหญ่ใชเ้พื่ออพัเดทข่าวสารภายในองคก์ร และพนักงานการเคหะแห่งชาติ  

มีความพึงพอใจจากการใช้ ส่ือออนไลน์ กคช. ดา้นการส่งเสริมและพฒันาองค์ความรู้ มากท่ีสุด 

รองลงมาคือดา้น ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม และการยอมรับทางสงัคม 
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 In the research on "The uses and gratification theory of social media exposure 
behavior among the National Housing Authority employees" The objectives: (1) To study 
social media behavior among the employees.  (2)To study and utilize, as well as the 
satisfaction of social media exposure in the organization.(3) To present the preparation 

guidelines of The National Housing Authority's in-house communication plan by 
examining 216 employees with questionnaire tools. Here is the result. 
 There are 218 responded employees in this survey, classified by gendered, the majority 
of 60.6%  is female. They are between 31-40 years of age. Mostly, they finish a Bachelor’s 
degree. The largest number is found in the position of 3 - 6 is 65.1%. 
 The behavior of embracing social media among the employees, it is found that 
online platform of the National Housing Authority and Line application are mostly 
used while the intranet ranks the second. 
 Frequency of using the National Housing Authority online platform is 1 - 2 times 
per week, per time of using. The National Housing Authority online platform is mostly used 
from 9.01 a.m. – 12.00 p.m., and it is used around less than 1 hour per day by the users. 
 The exploitation of social media in the organization is found to be beneficial 
by using social media in the organization.  By average, it is found that the National 
Housing Authority online platform is used to promote and develop knowledge. 
Moreover, it is also used to interact and to enhance a social acceptance. 
 The employees are benefited by using social media to promote and gain 
knowledge.  Mainly, it is used to update internal news.  Lastly, the employees are 
desirably satisfied by using online platform of the National Housing Authority to 
promote and develop oneself the most while interacting and enhancing the social 
acceptance rank secondly. 


