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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์รายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบเรียนรูร้่วมกันด้วยการบูรณาการเว็บบล็อกและโซเชียลเนตเวิร์ก  ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่
เหมาะสมกับจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส าหรับนักศึกษาที่
เหมาะสม  คือ การจัดการศึกษาแบบผสมผสานท่ีมีสัดส่วนการเรียนในช้ันเรียนร้อยละ 60 การเรียนออนไลน์ร้อยละ
40  โดยมีการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง (E-learning) ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  และการสรุปการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านเว็บบล็อก (Weblog) กระบวนการจัดกิจกรรม 
online ประกอบด้วย การท าแบบทดสอบก่อนเรียน การศึกษาบทเรียน การท ากิจกรรมค้นคว้าเพิ่มเติม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระดานสนทนา การท าแบบทดสอบหลังเรียน และการน ากิจกรรมค้นคว้าเพิ่มเติมมา
อภิปรายในช้ันเรียนปกติ  พบว่า นักศึกษาร้อยละ 90 เข้าเรียน online ทุกครั้ง  การประเมินสัมฤทธิผลการจัดการ
เรียนการสอน ศึกษาจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน ผลการท ากิจกรรมที่ก าหนดให้และน ามา
อภิปรายในช้ันเรียน ผลการศึกษาค้นคว้าสาระเพิ่มเติมและท าเป็นรายงาน และผลการสอบไล่ของนักศึกษาใน
ภาพรวม สัมฤทธิผลของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานอยู่ในระดับดี  การประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการบูรณาการเว็บ
บล็อกและโซเชียลเนตเวิร์กอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 4.294   ส่วนปัญหาที่พบจากการวิจัยคือ ยังมี
นักศึกษาบางส่วนท ากิจกรรมไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าในบาง
ประเด็นและเพิ่มสื่อท่ีน่าสนใจให้มากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ , เครือข่ายสังคมออนไลน์ , เว็บบล็อก , โซเชียลเนตเวิร์ก 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study and develop the learning activities through the social 
network, the Computer and Information Technology Fundamental courses. , to assess student learning activities 
through the social network. And the satisfaction of the students with the process of teaching and learning through 
collaborative learning with integrated blog and social network.  The research instruments were learning 
achievement test and satisfaction questionnaire.  
 The results show that the model is suitable for teaching and learning. Education combined with in-
classes and online classes. With students through electronic media, E-learning, weblog The evaluation of the 
course learning activities through the social network at a good level. The average was 4.1. And Level of student 
satisfaction with the process of teaching and learning through collaborative learning by integrating blogging and 
social networking at a good level. Mean of 4.294. 
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บทน า 
 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปมีรูปแบบที่เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน  รวมทั้งการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากประสบการณ์ตรง  โดยอาจจะเรียนรู้ผ่านทางสื่อ อุปกรณ์ประกอบการ
สอน จากประสบการณ์ของผู้สอน หรือจากนวัตกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบัน 
 จากประสบการณ์ของผู้สอน ที่ท าการสอนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปีที่ 1 ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ผู้สอนได้สอนรายวิชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจนั้น ได้พบว่า 
บรรยากาศในห้องเรียน ผู้สอนจะบรรยายโดยใช้เอกสารการสอนและสื่อประกอบการสอน โดยนักศึกษามีพฤติกรรม
ในขณะที่มีการเรียนการสอน ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีการแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และสภาพการจัดการสอนที่ควรจะเป็น อาทิเช่น 
นักศึกษาพูดคุยกันในขณะที่ท าการเรียนการสอน เล่นอินเทอร์เน็ต คุยออนไลน์ (Chat) หรือมีการจดบันทึกค า
บรรยายของผู้สอนเพียงอย่างเดียว โดยปราศจากการซักถาม หรือการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือการแสดงความ
คิดเห็นในขณะที่สอน การขาดความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ส่งงานไม่ตรงเวลาที่ก าหนด หรือเข้าช้ัน
เรียนสายเกิดเวลาที่ตกลงกันไว้ 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยีการสื่อสารแบบสังคมออนไลน์ หรือที่รู้จักใน
ช่ือของเว็บบล็อกและโซเชียลเน็ตเวิร์ก  มาเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนและสร้างความน่าสนใจให้กับนักศึกษา 
งานวิจัยนี้ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชา
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Technology Fundamental) 
ส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล เพื่อ
ประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ    คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งในขั้นแรกได้ท าการทดลองใช้กับรายวิชา
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และในอนาคตจะน าไปปรับประยุกต์ใช้งานกับวิชาอื่น ๆ ต่อไป 

 

 



วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ในรายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยการบูรณาการเว็บบล็อกและโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรของการวิจัยเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีที่  1  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling)   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรม โดยใช้
แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างข้อค าถามจากแนวคิดที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการแจก
แบบสอบถามหลังจากสอบปลายภาค ของภาคเรียนที่ 1 ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา แล้วคัดเลือก
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลต่อไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการตรวจแบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามทั้งหมดมา
ประเมินผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ อธิบายผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการบูรณาการเว็บบล็อกและโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง  การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ โดยมีกระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 

ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
การศึกษาแนวคิดและหลักการการจัดการศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social network) เพื่อออกแบบระบบการ
สอนในรายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต)  จ านวน 15 ครั้ง (45 ช่ัวโมง) โดยใช้
การจัดการกิจกรรมการเรียนในช้ันเรียนร่วมกับการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยใช้เกณฑ์จ าแนกเนื้อหา
ส าหรับการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังนี ้ 

1) เป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถศึกษาและสามารถอภิปรายสรุปได้ด้วยตนเอง  
2) ขอบข่ายของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ สามารถศึกษาได้ส าเร็จภายในเวลา 3 ช่ัวโมง ตามจ านวนช่ัวโมง

เรียนปกติของนักศึกษา 



3) เป็นสาระที่อยู่ในล าดับของการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
อาจารย์ผู้สอนเตรียมเว็บไซต์  พร้อมการออกแบบเช่ือมโยงผสมผสานเป็นการศึกษาศักยภาพของเว็บไซต์

ต่างๆ จากการค้นคว้ า ผู้วิจัยได้ศึกษาและเลือกเว็บไซต์ที่น ามาเพื่อการเรียนการสอน 2 เว็บไซต์   คือ 
http://www.wordpress.com  และ  http://www.blogger.com  ส าหรับการวัดผลประเมินผลการน าเสนอ
ช้ินงานของนักศึกษา  โดยการออกแบบเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของการเช่ือมต่อเว็บไซต์ของนักศึกษาในการส่ง
ช้ินงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยในท่ีนี้เว็บไซต์ศูนย์กลางคือ  http://www.saikatikorn.wordpress.com  
นักศึกษาสามารถส่งช่ือของเว็บไซต์  (URL) ของนักศึกษาเพื่อท าการเช่ือมต่อไปยังเว็บต่างๆ ในกลุ่มเรียนได้ที่นี่  อีก
ทั้งอาจารย์ยังมีการสร้างเว็บเพจส่วนตัวส าหรับตอบค าถาม  หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเว็บไซต์  http://www.facebook.com  ในหน้ากลุ่ม Noppadol’s Class  
 

ขั้นที่ 2 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ น าผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการสอนจากขั้นที่ 1 มาพัฒนา
เนื้อหาในแต่ละบทเรียน ผลิตบทเรียน กิจกรรมการเรียน แบบทดสอบ การประเมินผล และน าเข้าสู่ระบบการ
จัดการเรียนด้วยโปรแกรมมูเดิ้ล โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://elearning.bakkw.rmutr.ac.th  ซึ่ง
เป็นระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือ Moodle  E-Learning โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ตามค าสั่งในใบงาน 
อภิปราย  ส่วนที่ต้องตอบค าถาม  อภิปราย  แสดงความคิดเห็น แสดงผลงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสรุปผล
สามารถใช้ได้ทั้งเอกสาร  รูปภาพ อื่นๆ โดยให้ลงทะเบียนในเว็บ  http://www.blogger.com 
 

ขั้นที่ 3 การจัดการเรียนการสอน น าบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นในขั้นที่ 2 มาจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มจาก
การปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งแรกของการเข้าช้ันเรียน เพื่อแนะน าวิธีการเรียน การเข้าใช้งานระบบ LMS การศึกษา
บทเรียน และการท ากิจกรรมการเรียน นักศึกษาศึกษาบทเรียนและท ากิจกรรมการเรียนตามที่ก าหนด  
 

ขั้นที่ 4 ประเมินสัมฤทธิผลการเรียน ใช้การประเมิน ใน 2 มิติคือ  
1) การประเมินจากกิจกรรมการเรียน ประกอบด้วย ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ผลการท า

กิจกรรมการเรียน ผลการสอบไล่  
2) การประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง น าผลจากการประเมินมาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย และ อาจารย์ผู้สอนตั้ง
ประเด็นให้นักศึกษาถาม-ตอบปัญหาต่างๆ เช่น  ปัญหาการใช้  Social  Network ,  Social  Media ,  ปัญหาภาษา
ในการสื่อสาร  รวมทั้งเทคนิควิธีการอื่นๆ  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1: ตัวอย่างของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในการวิจัย 

 

  



ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ รายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 

ภาพที ่2 : ข้อมูลความถี่ในการเขา้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน ์
 

ด้านของความถี่การเข้าใช้งาน  โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารเข้าใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากกว่า 1 
ครั้งต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 37.04 รองลงมา มีการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์วันละ 1 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 
35.19 

 
 

ภาพที ่3 : ข้อมูลระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในแตล่ะครั้งต่อวัน 
 

ด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าใช้งานในแต่ละคร้ังต่อวัน  โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเข้าใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฉลี่ยมากกว่าวันละ 3 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ  35.19 รองลงมามีการเข้าใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์เฉลี่ยวันละ 1-2 ช่ัวโมงต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 25.93 
 



 
ภาพที ่4 : ข้อมูลช่วงเวลาที่เข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน ์

 

ด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเข้าใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ช่วงเวลา   16.01 – 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 40.74  รองลงมามีการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ช่วงเวลา  20.01 – 00.00 น. คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สอบถามถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในรายวิชา
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยแบ่งประเด็นค าถามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.075  อยู่ในระดับ มาก  ด้านการจัดการเรียนการสอน        
มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี  4.04  อยู่ในระดับ มาก  ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี  4.2  อยู่ในระดับ มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี  4.1  อยู่ในระดับ  มาก  แสดงดังภาพ
ที่ 6  
 

 
 

ภาพที่ 5 : ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเรียนรู้
ร่วมกันด้วยการบูรณาการเว็บบล็อกและโซเชียลเน็ตเวิร์ก  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการน าสื่อ
สังคมออนไลน์มาใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกตินั้น ผู้วิจัยได้ท าการประเมินผลการจัดการสอน
โดยอ้างอิงการประเมินผลจากระบบงานทะเบียนนักศึกษา  เรื่องการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนดังนี้   



นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนรายวิชาดังกล่าว มีคะแนนเฉลี่ยจากภาคการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับระหว่าง  
2.00 - 2.74  คิดเป็นร้อยละ  56.60  ผลการเรียนเฉลี่ยรองลงมา ที่ระดับ น้อยกว่า 2.00 คิดเป็นร้อยละ  30.19  
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าพื้นฐานการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับพอใช้   เวลาในการเข้าเรียนรายวิชาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 90 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.91   

ความพึงพอใจผลการประเมินจากนักศึกษาในหัวข้อต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.294  ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการบูรณาการเว็บบล็อกและโซเ ชียลเน็ตเวิร์กอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมาก 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าในบางประเด็นและเพิ่มสื่อท่ีน่าสนใจให้มากขึ้น 
 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
อาจารย์ผู้สอนสามารถน ารูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Weblog ไปใช้ในรายวิชาที่

เน้นการปฏิบัติ และสามารถสร้างบทเรียน e-Learning ควบคู่ไป เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีการเตรียมตัวในส่วนของ
ความรู้พื้นฐาน หลักการ แนวคิด เพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในส่วนของภาคปฏิบัติได้ต่อไป  

อีกทั้งควรพัฒนาระบบสารสนเทศอื่นเพิ่ม เพื่อติดตามการเข้ามาใช้งานระบบ เช่น ตรวจสอบจ านวนครั้ง 
ระยะเวลาที่เข้ามาใช้งานในแต่ละครั้ง เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างเพิ่มเติม 
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