-1ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security
และระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
การประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security
และระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจการใช้งาน
อิ นเทอร์ เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบไปรษณีย ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-mail)
กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งนำผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน รวมทั้งกำหนดนโยบายการใช้งาน ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละของตัวแปรตัวชี้วัดการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
กรมการพัฒนาชุมชน ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint
Security และระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
๒) เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ งาน
รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การประเมินครั้งนี้ใ ช้ แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่ องมื อในการเก็ บข้ อมูล โดยการส่ งแบบสอบถาม
ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ใ ห้เจ้าหน้า ที่หน่วยงานส่ ว นกลาง สำนั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวัด สำนั ก งาน
พั ฒ นาชุ ม ชนอำเภอทุ ก อำเภอ ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนทุ ก แห่ ง และวิ ท ยาลั ย การพั ฒ นาชุ ม ชน
ตอบแบบสอบถามการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ๔ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไป
ส่วนที่ ๒ การใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และ
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
๑) ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต
๒) ด้านการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security
๓) ด้านการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
๑) คำนวณหาค่าเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรม
ป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบไปรษณี ย์อิ เล็ กทรอนิก ส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุ ม ชน
แล้วนำค่าเฉลี่ยมาตัดสินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

-2๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง พึงพอใจมากที่สดุ หรือร้อยละ ๙๐.๐๑ - ๑๐๐
๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง พึงพอใจมาก หรือร้อยละ ๘๐.๐๑ - ๙๐.๐๐
๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง หรือร้อยละ ๗๐.๐๑ - ๘๐.๐๐
๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง พึงพอใจน้อย หรือร้อยละ ๖๐.๐๑ - ๗๐.๐๐
๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด หรือร้อยละ ๕๐.๐๑ - ๖๐.๐๐
๒) หาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละของตัวแปรการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET
Endpoint Security และระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
ประเด็น
๑. ตำแหน่ง
- นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
- นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
- เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ลูกจ้าง/พนักงานราชการ/อสพ.
รวม
๒. สังกัด
- หน่วยงานส่วนกลาง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

จำนวน (คน)

ร้อยละ

14
556
419
3
๑๔
12
4
36
1,058

1.32
52.55
39.60
0.28
๑.32
1.14
0.39
3.40
100.00

๑8
๑60
8๕7
23
1,058

1.7๐
๑5.12
๘๑.00
๒.๑8
๑๐๐.๐๐

23
๖97
338
1,058

2.17
๖5.88
31.๙5
๑๐๐.๐๐

รวม
๓. การศึกษา
- ต่ำกว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

-3จากตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พบว่า ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวนทั้งสิ้น
1,๐๕8 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 8๕7 คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑ รองลงมา
เป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน ๑60 คน คิดเป็นร้อยละ ๑5.12 หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑8 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.70 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
2.18 ตามลำดับ โดยตำแหน่ง ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จำนวน
๕56 คน คิดเป็นร้อยละ ๕2.55 รองลงมาคือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน ๔๑9 คน คิดเป็นร้อยละ
๓9.๖0 และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๖97 คน คิดเป็นร้อยละ ๖5.88 รองลงมาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 31.๙5
สังกัด (จำนวนคน)
2318
หน่วยงานส่วนกลาง
160
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

857

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัย
การพัฒนาชุมชน

แผนภูมทิ ี่ ๑ แสดงสังกัดของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ตำแหน่ง (จำนวนคน)
12
14
3

4

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ

36

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

14

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

419

556

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ/อสพ.

แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงตำแหน่งของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

-4ส่วนที่ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ของหน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจั ง หวั ด
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
ตารางที่ ๒ การใช้งานอินเทอร์เน็ ต โปรแกรมป้ องไวรั ส ESET Endpoint Security และระบบไปรษณี ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
ประเด็น
๑. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- ระบบ MPLS
- ระบบ FTTx
รวม
๒. ช่วงเวลาที่หน่วยงานใช้งานอินเทอร์เน็ต (ช่วงเวลาที่ใช้บ่อยที่สุด)
- เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
- เวลา ๑๒.๐๑ - ๑๓.๐๐ น.
- เวลา ๑๓.๐๑ - ๑๖.๓๐ น.
- นอกเวลาราชการ
รวม
๓. จำนวนชั่วโมงที่หน่วยงานใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ละวัน
(โดยประมาณ)
- น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- ๑ - ๕ ชั่วโมง
- ๖ - ๑๐ ชัว่ โมง
- มากกว่า ๑๐ ชั่วโมง
รวม
๔. ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดหาให้
- มี ได้รับการแก้ไขทันทีหลังจากประสานงานภายใน ๑ - ๒ วัน
- มี ได้รับการแก้ไขทันทีหลังจากประสานงานภายใน ๓ วัน
- ไม่มี
รวม
๕. การใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
- ค้นหาข้อมูล
- รายงานผลการดำเนินงาน
- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
- ดูหนัง/ฟังเพลง/ฟังข่าว
- อื่นๆ
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

201
857
1,๐๕8

19.00
81.00
๑๐๐.๐๐

601
81
๓41
๓5
1,๐๕8

๕6.๘1
7.66
๓2.23
๓.30
๑๐๐.๐๐

๔2
๓77
591
๔8
1,058

3.97
๓5.๖3
๕5.86
๔.54
๑๐๐.๐๐

๔39
๑65
454
1,058

๔1.49
๑5.๖0
42.91
๑๐๐.๐๐

388
548
107
๑๐
๕
1,๐๕8

๓6.57
๕๑.๘0
๑๐.๑1
0.95
๐.47
๑๐๐.๐๐

-5ประเด็น
จำนวน (คน)
ร้อยละ
๖. ประเภทของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ที่เข้าใช้งานมากที่สุด
- เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน
605
๕7.18
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน
๖8
6.๔3
- Sessioncall
11
1.04
- เว็บไซต์สำนัก ศูนย์ และกอง
204
๑9.28
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Youtube Line Instagram
๑70
๑6.๐7
Twitter ฯลฯ
รวม
1,๐๕8
๑๐๐.๐๐
๗. การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security
เวอร์ชัน 6.6.2089.2
711
๖7.20
- ติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานทุกเครื่อง
347
๓2.80
- ติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานและเครื่องส่วนตัว
ที่นำมาใช้งาน
0
๐.00
- ไม่ได้ตดิ ตั้งโปรแกรม
1,๐๕8
๑๐๐.๐๐
รวม
๘. การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
920
๘๖.96
- ใช้ติดต่องานราชการ
๔7
4.44
- ใช้ติดต่องานส่วนตัว
91
๘.6๐
- ใช้ติดต่องานราชการ และงานส่วนตัว
1,058
๑๐๐.๐๐
รวม
จากตารางที่ ๒ พบว่า มีผู้ใ ช้บริ ก ารอิ นเทอร์ เน็ ต แบบ MPLS จำนวน 201 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19
และอินเทอร์เน็ตระบบ FTTx จำนวน 857 คน คิดเป็นร้อยละ 81 ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นช่วงเวลาที่ใช้งาน
อิ น เทอร์ เ น็ ต มากที่ สุด จำนวน 601 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕6.๘1 รองลงมาเป็ น ช่ ว ง ๑๓.๐๑ - ๑๖.๓๐ น.
จำนวน ๓41 คน คิดเป็นร้อยละ ๓2.2๓ ส่วนช่วงนอกเวลาราชการ ใช้น้อยที่สุด จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ
3.30 ระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ละวัน (โดยประมาณ) ส่วนใหญ่ใช้เวลา ๖ - ๑๐ ชั่วโมง จำนวน 591 คน
คิดเป็นร้อยละ ๕5.86 รองลงมา ๑ - ๕ ชั่วโมง จำนวน ๓77 คน คิดเป็นร้อยละ ๓5.๖3 มากกว่า 10 ชั่วโมง
จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 และน้อยกว่า ๑ ชั่วโมง จำนวน ๔2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.97 ตามลำดับ
สำหรับปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหา จำนวน 454 คน คิดเป็นร้อยละ 42.91
รองลงมามี ปั ญ หาการใช้ ง านแต่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขหลั ง จากประสานงานภายใน ๑ - ๒ วั น จำนวน ๔39 คน
คิดเป็นร้อยละ ๔1.49 และมีปัญหาการใช้งานแต่ได้รับการแก้ไขหลังจากประสานงานภายใน ๓ วัน จำนวน 165 คน
คิดเป็นร้อยละ ๑5.60 การใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน ส่วนใหญ่ใช้รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 548 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.๘0 รองลงมาค้นหาข้อมูล จำนวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ ๓6.57 และน้อยที่สุดเป็นการใช้งาน
ด้านอื่น ๆ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.47 ส่วนประเภทของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ที่เข้าใช้งานมากที่สุด ได้แก่
เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 605 คน คิดเป็นร้อยละ ๕7.18 รองลงมาเป็นเว็บไซต์สำนัก ศูนย์และกอง
จำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ ๑9.28 และเข้าใช้งานน้อยที่สุดเป็นโปรแกรม Sessioncall จำนวน ๑1 คน
คิดเป็นร้อยละ ๑.๐4

-6สำหรับการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ของสำนักงานทุกเครื่อง จำนวน 711 คน คิดเป็นร้อยละ ๖7.20 และใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน
และเครื่องส่วนตัวที่นำมาใช้งาน จำนวน ๓47 คน คิดเป็นร้อยละ ๓2.80
ส่วนการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ส่วนใหญ่ใช้ติดต่องานราชการ
จำนวน 920 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๖.96 รองลงมาใช้ ติ ด ต่ อ งานราชการและงานส่ ว นตั ว จำนวน ๙1 คน
คิดเป็นร้อยละ ๘.6๐ และใช้ติดต่องานส่วนตัวน้อยที่สุด จำนวน ๔7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44
ช่วงเวลำที่หน่วยงำนใช้อินเทอร์เน็ต (จำนวนคน)
35
341
601
81

๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๑ - ๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๑ - ๑๖.๓๐ น.

นอกเวลาราชการ

แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงช่วงเวลาที่หน่วยงานใช้อินเทอร์เน็ต (ช่วงเวลาทีใ่ ช้บ่อยที่สุด)
ประเภทของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ที่เข้ำใช้งำนมำกที่สุด (จำนวนคน)
เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน

170
204

605

68
11

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน
โปรแกรม Sessioncall
เว็บไซต์สานัก ศูนย์และกอง
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
Youtube Line Instagram Twitter ฯลฯ

แผนภูมิที่ 4 แสดงประเภทของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ที่เข้าใช้งานมากที่สดุ

-7ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ของหน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
ตารางที่ ๓ ความพึงพอใจด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
ระดับความคิดเห็น (จำนวนคน)
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
5
4
3 2 1
ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ความรวดเร็วในการเรียกดูเว็บไซต์
419 580 35 21 3 ๔.๓๑5 ๘๖.๒9
- ความรวดเร็วในการ Download ข้อมูล
407 601 24 23 3 ๔.๓10 ๘๖.๒๐
- ความรวดเร็วในการ Upload ข้อมูล
361 639 31 22 5 ๔.๒๕6 ๘๕.12
- การให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทผู้ให้บริการ 358 649 22 23 6 ๔.๒๕7 ๘๕.14
- การให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน 418 587 21 29 3 ๔.๓12 ๘๖.24
- การใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเพียงพอต่อการใช้งาน 467 539 21 24 7 ๔.๓๕6 ๘๗.13
- ความพึงพอใจอินเทอร์เน็ตกรมการพัฒนาชุมชน 454 530 54 15 5 ๔.๓๓6 ๘๖.71
จากตารางที่ ๓ พบว่า ผู้ใ ช้งานจากหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง สำนั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนจั ง หวั ด สำนั ก งาน
พัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน มีความพึงพอใจต่อการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๓6) หรือร้อยละ ๘๖.71 โดยความพึงพอใจลำดับแรกการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบันเพียงพอต่อการใช้งาน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๕6) หรือร้อยละ ๘๗.13 รองลงมาความรวดเร็ ว
ในการเรียกดูเว็บไซต์ ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๑5) หรือร้อยละ ๘๖.๒9 และพึงพอใจต่ำสุด คือ ความรวดเร็ว
ในการ Upload ข้อมูล ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕6) หรือร้อยละ ๘๕.12
ความพึงพอใจด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

4.315

4.310

4.256

4.257

4.312

ร้อยละ
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แผนภูมทิ ี่ 5 แสดงความพึงพอใจด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต

-8ตารางที ่ ๔ ความพึ ง พอใจโปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส ESET Endpoint Security หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
ระดับความคิดเห็น (คน)

ประเด็น

5

4

3

2

1

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint
Security เวอร์ชัน 6.6.2089.2

386 585 58 26 3 ๔.๒๕2 ๘๕.๐5
- ความสามารถในการตรวจจับไวรัส
- ความสามารถในการกำจัดไวรัสหรือจัดการไวรัส 396 570 57 32 3 ๔.๒๕1 ๘๕.๐3
346 672 11 23 6 ๔.๒๕6 ๘๕.12
- การอัปเดตฐานข้อมูลไวรัส (virus signature
database) ของโปรแกรม
396 572 52 38 0 ๔.๒53 ๘5.07
- การให้บริการของบริษัทผู้รับจ้าง
- การให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน 463 489 75 26 5 ๔.303 ๘6.07
469 423 138 26 2 ๔.๒๕8 ๘๕.๑6
- ความพึงพอใจโปรแกรมป้องกันไวรัส
จากตารางที่ ๔ พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจากหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน มีความพึงพอใจต่อการใช้งาน
โปรแกรมป้องกันไวรัสระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕8) หรือร้อยละ ๘๕.๑6 ความพึงพอใจลำดับแรก การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน (ค่าเฉลี่ย ๔.303) หรือร้อยละ ๘6.07 รองลงมาการอัปเดตฐานข้อมูลไวรัส
(virus signature database) ของโปรแกรม (ค่ า เฉลี ่ ย ๔.๒๕6) หรื อ ร้ อ ยละ ๘๕.12 และพึ ง พอใจต่ำสุ ด คื อ
ความสามารถในการกำจัดไวรัสหรือจัดการไวรัส (ค่าเฉลี่ย ๔.๒51) หรือร้อยละ ๘5.03
ร้อยละ

ความพึงพอใจด้านการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส
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แผนภูมทิ ี่ 6 แสดงความพึงพอใจด้านการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส

-9ตารางที่ ๕ ความพึงพอใจระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
ระดับความคิดเห็น (จำนวนคน)
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
5
4
3 2 1
การใช้ ง านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก ส์ (E-mail)
กรมการพัฒนาชุมชน
- การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ดูแล 309 710 34 3 2 ๔.๒๔9 ๘๔.97
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
- คุณภาพในการรับ - ส่ง ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
326 676 49 5 2 ๔.๒๔7 ๘๔.๙3
(E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
- การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
399 532 117 6 4 ๔.๒๔4 ๘๔.๘8
กรมการพัฒนาชุมชน
- ความพึงพอใจต่อระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 413 532 103 5 5 ๔.๒6๙ ๘5.39
กรมการพัฒนาชุมชน
จากตารางที่ ๕ พบว่า ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน มีความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๒6๙) หรือร้อยละ ๘5.39
โดยมีความพึงพอใจลำดับแรกการให้คำแนะนำและการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
กรมการพัฒนาชุมชน (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๔9) หรือร้อยละ ๘๔.๙7 รองลงมาคุณภาพในการรับ - ส่ง ระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๔7) หรือร้อยละ ๘๔.93 และพึงพอใจต่ำสุดคือ การ
ใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๔4) หรือร้อยละ ๘๔.๘8
ความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
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แผนภูมทิ ี่ 7 แสดงความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

- 10 ส่วนที่ ๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security
และระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
๔.๑ จากการประเมินพบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security
และระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ดังนี้
๔.๑.๑ ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต
๑) สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องเมื่อมีผู้เข้าใช้งานจำนวนมาก เช่น ในช่วงเวลาการใช้งาน
ระบบ Video Conference หรือ Web Conference เป็นต้น
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในการใช้งานมีประสิทธิภาพน้อย
๓) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความรู้ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการบำรุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์น้อย
4) การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต บางครั้งเชื่อมต่อ
ค่อนข้างยาก
๔.๑.๒ ด้านการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security
๑) โปรแกรมป้องกันไวรัสไม่สามารถอัปเดตฐานข้อมูลไวรัสได้ หรือบางครัง้ ใช้เวลานาน
๒) โปรแกรมป้องกันไวรัสไม่สามารถกำจัดไวรัสบางตัวได้
๓) โปรแกรมป้องกันไวรัสมีผลทำให้ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ช้าลง ในช่วงเวลาที่มี
การอัปเดตและสแกนไวรัส
๔) เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสไม่ได้
๕) เจ้าหน้าที่บางจังหวัด/อำเภอ ไม่นำโปรแกรมป้องกันไวรัสที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดหาให้มาใช้งาน
๖) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความรูด้ ้านการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสน้อย
๔.๑.๓ ด้านการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
๑) ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชนไม่สะดวกในการใช้งาน และมีช่องทาง
ออนไลน์อื่น ๆ ที่สามารถรับ - ส่งข้อมูลได้สะดวกกว่า
๒) ระบบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ส่งข้อมูลได้จำกัด
๓) ระบบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน มีพื้นที่จดั เก็บข้อมูลน้อย
๔) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความรู้ด้านการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
กรมการพัฒนาชุมชนน้อย
๔.๒ หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องไวรัส ESET
Endpoint Security และระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
๔.๒.๑ ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต
๑) ควรเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตให้มีความสอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่
๒) ควรมีระบบตรวจสอบการใช้งานสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทันที
๓) ควรมีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS กรณีใช้งานสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกินที่กำหนด
๔) ควรจัดให้ความรู้เรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

- 11 ๕) ควรตรวจสอบและติดตามปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกเดือน
6) ควรมีการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
7) ควรมีรหัสกลางในการเข้าใช้งานให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และจัดทำทะเบียนคุม
ผู้เข้าใช้งาน
8) จัดทำคู่มือและแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
๔.๒.๒ ด้านการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส
๑) ควรติดตามและให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
๒) ควรจัดทำคู่มือการใช้งานฉบับย่อให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน อธิบายขั้นตอนการติดตั้ง
และการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของโปรแกรมได้อย่างเต็มที่
๓) ควรมีการปรับปรุงเวอร์ชันโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ทันสมัย และใช้พนื้ ที่ในเครื่องน้อย
๔) ควรมีการจัดฝึกอบรมด้านการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
๔.๒.๓ ด้านการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
๑) ควรพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ให้ใช้งานง่ายและ
มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น
๒) ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
ให้แพร่หลาย
๓) ควรอำนวยความสะดวกการแก้ ไ ขปั ญ หา โดยมี ผู้ ดู แ ลระบบตอบคำถามการใช้ ง าน
ทางออนไลน์
๔) ให้ความรู้ขั้นตอนการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน
แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ
5) จั ด ทำทะเบี ย นข้ อ มู ล ระบบไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนและสร้างช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหา
จึงจะทำให้มีการใช้งานมากขึ้น

