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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีวัถตุประสงคเพื่อ วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบ และประเมิน

คุณภาพของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สามารถสรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มี

ประสบการณในสายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางนอย 5 ป  จํานวน  5 คน  นักศึกษาภาค

ปกติที่ลงทะเบียนเทอม 1/2560  ช้ันปที่ 4 จํานวน 1,387 คน ประธานหลักสูตรของแตละคณะ 

จํานวน 33 คน  และบุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลการฝกประสบการณของนักศึกษาของแตละคณะ 8 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มี

ประสบการณในสายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางนอย 5 ป จํานวน 5 คน ประธานหลักสูตร/

อาจารย จํานวน 33 คน บุคลากร จํานวน 8 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และนักศึกษา จํานวน 

316 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 

1. แบบวิเคราะหหาตัวแบบมาตรฐานของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณ

วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อหาคา IOC จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิทางดานระบบ

สารสนเทศจํานวน 5 ทาน และประธานหลักสูตรของแตละคณะ จํานวน 33 คน 

2. แบบประเมินคุณภาพระบบ ประกอบดวย  ดานการออกแบบหนาจอ (Web Page 

Graphic Design) ดานการออกแบบฐานขอมูล (Database Design) ดานกระบวนการทํางาน 

(Process) ดานการออกแบบการแสดงขอมูล (Output Design) และดานความนาเช่ือถือของความ

ปลอดภัยของระบบ (Reliability and Security)  โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด  

3. แบบประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ประกอบดวย การนําขอมูลเขา (Input) กระบวนการทํางานของระบบ 

(Process) และการแสดงผลขอมูล (Output) ลักษณะแบบสอบถามที่สรางข้ึนเปนแบบสอบถามที่

วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีของขอคําถามที่เปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales) 
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แบงเปน 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert Rating Scales รวมทั้งการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 สามารถสรปุผลการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมลูไดดังน้ี 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลการฝกประสบการณ วิชาชีพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผูวิจัยไดพัฒนาระบบตามทฤษฎีข้ันตอนการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle) ประกอบดวยข้ันตอนการสรางแผนภาพกระแสขอมูล การออกแบบ

ฐานขอมูล และออกแบบสวนประสานตอกับผูใช  ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 

1.1 การสรางแผนภาพกระแสขอมูล เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผูใชตอ

ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบดวย 

นักศึกษา เจาหนาที่ ประธานหลักสูตร ผูบริหาร และผูดูแลระบบ ประกอบดวย 7 กระบวนการ ดังน้ี 

1) กระบวนการที่ 1 ลงทะเบียนสมาชิก เปนโปรเซสที่ใชสําหรับลงทะเบียน

สมาชิกสําหรับนักศึกษา ประกอบดวย 3 กระบวนการยอย คือ กระบวนการที่ 1.1 ลงทะเบียนสมาชิก 

เปนกระบวนการที่ใชสําหรับลงทะเบียนสมาชิกสําหรับนักศึกษา  กระบวนการที่ 1.2 กรอกขอมูล เปน

กระบวนการที่รับรายละเอียดขอมูลการลงทะเบียนจากนักศึกษา  กระบวนการที่ 1.3 บันทึกขอมูล 

เปนกระบวนการที่ทําหนาที่บันทึกขอมูลผานการตรวจสอบมาแลวจากกระบวนการที่ 1.2 ลงใน

ฐานขอมูล 

2) กระบวนการที่ 2 เขาสูระบบ เปนโปรเซสที่ใชสําหรับเขาระบบและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานของสมาชิกแตละระดับ  ประกอบดวย 3 กระบวนการยอย คือ กระบวนการ

ที่ 2.1 กรอกขอมูล เปนกระบวนการที่รับขอมูลช่ือผูใชและรหัสผานจากผูใชสําหรับการเขาใชงาน

ระบบ  กระบวนการที่ 2.2 ตรวจสอบสิทธ์ิ เปนกระบวนการตรวจสอบขอมูลและสิทธ์ิการใชงานระบบ

ของผูใช กระบวนการที่ 2.3 ยืนยันการใชงาน เปนกระบวนการที่ใชยืนยันการเขาใชงานระบบตาม

สิทธ์ิที่ผูใชไดรับ 

3) กระบวนการที่ 3 จัดการขอมูลระบบ เปนโปรเซสสําหรับผูดูแลระบบ เพื่อ

บริหารจัดการขอมูลสําคัญๆของระบบ ไดแก จัดการขอมูลคณะ จัดการขอมูลหลักสูตร จัดการขอมูล

สาขาวิชา จัดการขอมูลนักศึกษา จัดการขอมูลผูบริหาร/อาจารย/เจาหนาที่  จัดการขอมูลลายเซ็น

ดิจิตอล จัดการขอมูลสถานะระบบ จัดการขอมูลสิทธ์ิการใชงาน และขอมูลการประเมินความพึงพอใจ

ระบบ ประกอบดวย 2 กระบวนการยอย คือ กระบวนการที่ 3.1 ขอมูลพื้นฐาน เปนกระบวนการ

สําหรับผูดูแลระบบในการเขาไปบริหารจัดการขอมูลตางๆ ที่ใชภายในระบบ  เชน จัดการขอมูล

อาจารย ผูบริหาร เจาหนาที่ ขอมูลคณะ ขอมูลสาขาวิชา ขอมูลการฝกประสบการณฯ เปนตน 
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กระบวนการที่ 3.2 ออกรายงาน เปนกระบวนการสําหรับผูดูแลระบบสําหรับการเรียกดูรายงานในแต

ละสวนของระบบ 

4) กระบวนการที่ 4 จัดการขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ เปนโปรเซส

สําหรับนักศึกษาในเขาไปเพิ่มขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวย 3 กระบวนการยอย คือ 

กระบวนการที่ 4.1 กรอกขอมูล เปนกระบวนการสําหรับนักศึกษาในการกรอกขอมูลการขอฝก

ประสบการณเขามาในระบบ กระบวนการที่ 4.2 บันทึกขอมูล เปนกระบวนการรับขอมูลรายละเอียด

การฝกประสบการณที่นักศึกษากรอกเขามาในระบบลงในฐานขอมูล กระบวนการที่ 4.3 ตรวจสอบ

สถานะ เปนกระบวนการตรวจสอบความคืบหนาการย่ืนขอเอกสารฝกประสบการณวิชาชีพผานระบบ 

5) กระบวนการที่ 5 อนุมัติ เปนโปรเซสสําหรับใหผูบริหารไดแกประธาน

หลักสูตร คณบดี อนุมัติใหนักศึกออกฝกประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวย 3 กระบวนการยอย คือ 

กระบวนการที่ 5.1 ตรวจสอบขอมูล เปนกระบวนการสําหรับเจาหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลที่นักศึกษาไดย่ืนเขามาในระบบ  กระบวนการที่ 5.2 อนุมัติออกฝกประสบการณ เปน

กระบวนการสําหรับผูบริหารในการอนุมัติใหนักศึกแตละคนออกฝกประสบการณ กระบวนการที่ 5.3 

พิมพหนังสือ เปนกระบวนการสําหรับนักศึกษาที่เขาใชงานระบบและพิมพหนังสือขอความอนุเคราะห

และหนังสือสงตัวเพื่อสงใหกับองคกรรณฯนักศึกษาติดตอขอฝกประสบกา 
6) กระบวนการที่ 6 ประเมินระบบ เปนโปรเซสสําหรับใหผูใชงานระบบทุก

ระดับเขาทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ ประกอบดวย 3 กระบวนการยอย คือ 

กระบวนการที่ 6.1 นักศึกษา เจาหนาที่ อาจารย ผูบริหาร ทําการประเมินความพึงพอใจตอระบบ 

กระบวนการที่ 6.2 บันทึกผลการประเมินเขามาในระบบ  กระบวนการที่ 6.3 ผูดูแลระบบดูผลการ

ประเมินความพึงพอใจตอระบบ 
7) กระบวนการที่ 7 รายงาน เปนโปรเซสสําหรับเจาหนาที่ ผูบริหาร/

อาจารย/เจาหนาที่เขาดูรายงานขอมูลการฝกประสบการณการวิชาชีพ รายงานขอมูลนักศึกษา และ

ผูดูแลระบบเขาดูรายงานขอมูลการฝกประสบการณการวิชาชีพ รายงานขอมูลนักศึกษา และรายงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ ประกอบดวย 5 กระบวนการยอย คือ กระบวนการที่ 7.1  

เจาหนาที่ อาจารย ผูบริหาร และผูดูแลระบบเรียกดูรายงานภาพรวมในรูปแบบกราฟ ไดแก จํานวน

การย่ืนฝกงานในแตละป กระบวนการที่ 7.2  เจาหนาที่ อาจารย ผูบริหาร และผูดูแลระบบเรียกดู

รายงานตามเทอมในรูปแบบกราฟ ไดแก จํานวนการย่ืนฝกงานในแตละเทอม กระบวนการที่ 7.3  

เจาหนาที่ อาจารย ผูบริหาร และผูดูแลระบบเรียกดูรายงานตามสาขาวิชาในรูปแบบกราฟ ไดแก 

จํานวนการย่ืนฝกงานในแตละสาขาวิชา กระบวนการที่ 7.4 เจาหนาที่ อาจารย ผูบริหาร และผูดูแล

ระบบเรียกดูรายงานตามจังหวัดที่นักศึกษาออกฝกประสบการณในรูปแบบกราฟ  กระบวนการที่ 7.5 

ผูดูแลระบบเรียกดูรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การพฒันาตนแบบระบบบรหิารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณ

วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดน้ี 

1. การพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีผูเกี่ยวของกับระบบ 5 กลุม คือ   

1) นักศึกษา จะสามารถลงทะเบียนเปนสมาชิก เพิ่มขอมูลการฝกประสบการณ

วิชาชีพ พิมพเอกสาร ติดตามสถานะผานระบบออนไลน  แกไขขอมูลสวนตัว ดูประวัติการเพิ่มขอมูล

ขอฝกประสบการณวิชาชีพ  และประเมินความพึงพอใจตอระบบ  

2) เจาหนาที่ จะสามารถเรียกดูขอมูลนักศึกษา ประวัติการย่ืนฝกประสบการณ

วิชาชีพฯ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเอกสารอัพโหลดการย่ืนฝกประสบการณของนักศึกษา

ผานระบบ บันทึกการตรวจสอบ เรียกดูรายงานภาพรวมแยกตามเทอม รายงานภาพรวม แยก

สาขาวิชา รายงานภาพรวม แยกตามจังหวัดที่นักศึกษาย่ืนฝกงานผานระบบ รายงานภาพรวม

ระยะเวลาในการย่ืนฝกงานผานระบบ  ประเมินความพึงพอใจตอระบบ  และสนับสนุนการใชงาน

ระบบ 

3) ประธานหลักสูตร จะสามารถเรียกดูขอมูลนักศึกษา ประวัติการย่ืนฝก

ประสบการณวิชาชีพฯ อนุมัติใหฝกประสบการณของนักศึกษาผานระบบ  เรียกดูรายงานภาพรวม

แยกตามเทอม รายงานภาพรวม แยกสาขาวิชา รายงานภาพรวม แยกตามจังหวัดที่นักศึกษาย่ืน

ฝกงานผานระบบ รายงานภาพรวมระยะเวลาในการย่ืนฝกงานผานระบบ  และประเมินความพึงพอใจ

ตอระบบ   

4) ผูบริหาร จะสามารถเรียกดูขอมูลนักศึกษา ประวัติการย่ืนฝกประสบการณ

วิชาชีพฯ อนุมัติหนังสือขอความอนุเคราะหใหรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณและหนังสือสงตัว

นักศึกษาเขาฝกประสบการณของนักศึกษาผานระบบ  เรียกดูรายงานภาพรวมแยกตามเทอม รายงาน

ภาพรวม แยกสาขาวิชา รายงานภาพรวม แยกตามจังหวัดที่นักศึกษาย่ืนฝกงานผานระบบ รายงาน

ภาพรวมระยะเวลาในการย่ืนฝกงานผานระบบ  และประเมินความพึงพอใจตอระบบ  

5) ผูดูแลระบบ เปนผูกําหนดขอมูลสําคัญที่ใชงานในระบบ เชน ขอมูลคณะ ขอมูล

หลักสูตร/สาขา ขอมูลบุคลากร/อาจารย/ผูบริหาร ขอมูลนักศึกษา ขอมูลสิทธ์ิการใชงาน ขอมูลเทอม

ที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลสถานะระบบ เปนตน รวมไปถึงการเรียกดูรายงานตางๆ เชน 

รายงานภาพรวมแยกตามเทอม รายงานภาพรวม แยกสาขาวิชา รายงานภาพรวม แยกตามจังหวัดที่

นักศึกษาย่ืนฝกงานผานระบบ รายงานภาพรวมระยะเวลาในการย่ืนฝกงานผานระบบ 

  ระบบตนแบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาฯ 

ประกอบดวย  7 กระบวนการหลัก ดังน้ี ลงทะเบียนสมาชิก  เขาสูระบบ  จัดการขอมูลระบบ  จัดการ

ขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ  อนุมัติ ประเมินระบบ และรายงาน ภายในฐานขอมูลมีทั้งสิ้น 15 แฟม
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ตาราง ประกอบดวย วิทยาเขต คณะ  หลักสูตร สาขาวิชา สิทธ์ิการใชงาน บุคลากร ลายเซ็นดิจิตอล  

ขอมูลนักศึกษา ขอมูลการขอฝกงาน เทอม สถานะ เลขหนังสือ  คะแนนประเมินระบบ  ซึ่งพัฒนา

ระบบในรูปแบบของการโปรแกรมประยุกตบนเว็บดวยภาษา PHP, HTML, HTML5, AJAX, 

JAVASCRIPT  และ CSS และบริหารจัดการฐานขอมูลดวยภาษา Mysql และการพัฒนาระบบมีความ

สอดคลองกับกระบวนการพัฒนาระบบที่เรียกวา วงจรการพัฒนาระบบ โดยดําเนินการต้ังแตข้ันตอน

การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรม 

การทดลองติดต้ังและการทดสอบระบบ ซึ่งสอดคลองกับ ลัดดาวัลน โกควินท และคณะฯ (2553  : 

บทคัดยอ) เดนชัย สมปอง และคณะฯ  (2557 : บทคัดยอ)  ทรงพล สัตยซื่อ และคณะฯ  (2554 : 

บทคัดยอ) มนัสนันทน บุญปาลวงศ และไกรสร รวยปอม (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐาขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยไดดําเนินการตามวงจรการ

พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)  ใชภาษา PHP และระบบจัดการฐานขอมูล 

MySQL พัฒนาระบบใหอยูในรูปแบบ Web Application ที่ใชงานงาย ซึ่งสอดคลองกับ Steve 

Krung (2006 : Don’t Make Me Think) ที่ใหทฤษฎีการออกแบบระบบใหเนนใชประโยชนมากกวา

ความสวยงามและสะดวกตอการใชงาน ไมซับซอน ไมมากจนเกินไป มีความชัดเจน และตรงกับ

ประสบการณผูใช  (User Experience Design) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบดวยวิธี Black 

Box Testing ซึ่งแบงเปน 5 ดานไดแก ดานความสามารถตามความตองการของผูใช ดานความถูก

ตองในการทํางาน ดานความสะดวกงายตอการใชงาน ดานความรวดเร็วในการทํางาน และดานการ

รักษาความปลอดภัยของระบบ  

2. การประเมินประสิทธิภาพระบบ ผลจากการทดสอบคุณภาพของผูเช่ียวชาญระบบ

สารสนเทศ  อยูในเกณฑที่เหมาะสม มีคุณภาพสูง สามารถใชงานไดจริง   ซึ่งการประเมินผลพบวา    

การออกแบบหนาจอ (Web Page Graphic Design) โดยรวมแลวเหมาะสม การออกแบบตรงตาม

วัตถุประสงค  คือ มีการบันทึกขอมูลพื้นฐานที่ครบถวน สวนปฏิสัมพันธของระบบมีความนาสนใจ  

การออกแบบหนาจอใชงานงาย การใชสีสันสบายตา สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคการออกแบบ

ฐานขอมูล (Database Design) โดยรวมแลวเหมาะสม กระบวนการทํางาน (Process) โดยรวมแลว

เหมาะสม มีการสงผานขอมูลและตอเน่ืองของกระบวนการทํางานที่ไมสับสน และตรงตามที่ได

วิเคราะหและออกแบบระบบไว  การออกแบบการแสดงผลขอมูล (Output Design) โดยรวมแลว

เหมาะสม สามารถแสดงผลตรงตามความตองการของผูใช สามารถใหรายละเอียดไดครบถวน แสดง

การอนุมัติเปนลําดับข้ันตอน  ความนาเช่ือถือของระบบและการรักษาความปลอดภัย (Reliability 

and Security)  โดยรวมแลวเหมาะสม ระบบมีความนาเช่ือถือ มีการตรวจสอบขอมูลรหัสผูใช 

รหัสผานและสิทธ์ิการใชงานของผูใชกอนเขาใชงานบนระบบ และผูใชไดรับสารสนเทศที่แตกตางกัน

ตามสิทธ์ิที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับทรงพล สัตยซื่อ และคณะฯ  (2554 : บทคัดยอ) ที่ใชวิธีทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบเพื่อใหระบบมีความนาเช่ือถือดวยวิธี Black Box Testing ซึ่งแบงเปน 5 ดาน
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ไดแก ดานความสามารถตามความตองการของผูใช ดานความถูกตองในการทํางาน ดานความสะดวก

งายตอการใชงาน ดานความรวดเร็วในการทํางาน และดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ 
3. การประเมินความพึงพอใจระบบจากนักศึกษา ประธานหลักสูตร/อาจารย และบุคลากร  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองใชระบบ อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งการประเมินผล พบวาเปนไปตาม

ความตองการของผูใช โดยคํานึงถึงคูมือการใชงานระบบอานเขาใจงายและปฏิบัติตามคูมือไดทันที 

แบบฟอรมกรอกขอมูลใชงานงายมีความเหมาะสม มีการจัดหมวดหมูใหงายตอการคนหาและทําความ

เขาใจ ขอความถูกตองตามหลักภาษาและไวยากรณ การจัดรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน สี

พื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอการอาน ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอานไดงายและ

เหมาะสม ความรวดเร็วในการแสดงผลและการใชงาน ความถูกตองของขอมูล และมีความปลอดภัย

ในการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับมนัสนันทน บุญปาลวงศ และไกรสร รวยปอม (2554 : บทคัดยอ) ที่

เนนการพัฒนาระบบข้ึนเพื่อชวยใหไดรับความสะดวกในการสืบคนขอมูลที่ตองการ และสามารถ

นําไปใชประโยชนไดทันที ระบบมีความปลอดภัย มีความถูกตองของขอมูล มคีวามสะดวกและงายตอ

การใชงาน และมีความสะดวกรวดเร็วในการทํางานของระบบ  
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัยพฒันาตนแบบระบบฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีขอเสนอแนะในการวิจัย ดังน้ี  

1. กําหนดสิทธ์ิใหนักศึกษาสามารถพิมพเอกสารราชการจากระบบไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน 

2. ในการเปลี่ยนบริษัทใหนักศึกษาสามารถกรอกเหตุผลผานฟอรมออนไลนในระบบไดโดยไม

ตองพิมพเอกสารใหประธานหลักสูตรอนุมัติ 

3. หนาจอการอนุมัติในสวนของคณบดี/ประธานหลักสูตร พัฒนาใหรองรับการใชงานบนสมารท

โฟนและงายตอการใชงาน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยพฒันาตนแบบระบบฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี  

- ควรวิจัยและพัฒนาระบบใหอยูในรูปแบบ Application บนมือถือทั้งระบบปฏิบัติการ 

Android และ IOS เปนตน 

 

 

 




