บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
การพั ฒ นาต น แบบระบบบริ ห ารจั ด การฐานข อ มู ล ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีวัถตุประสงคเ พื่อ วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบ และประเมิน
คุณภาพของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สามารถสรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
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1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ง นี้ คือ ผูเ ชี่ยวชาญดานการพัฒ นาระบบสารสนเทศ ที่มี
ประสบการณในสายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางนอย 5 ป จํานวน 5 คน นักศึกษาภาค
ปกติที่ลงทะเบียนเทอม 1/2560 ชั้นปที่ 4 จํานวน 1,387 คน ประธานหลัก สูตรของแตล ะคณะ
จํานวน 33 คน และบุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลการฝกประสบการณของนักศึกษาของแตละคณะ 8 คน
2. กลุม ตัวอยา งที่ใชในการศึก ษา คือ ผูเ ชี่ย วชาญดานการพัฒ นาระบบสารสนเทศ ที่ มี
ประสบการณในสายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางนอย 5 ป จํานวน 5 คน ประธานหลักสูตร/
อาจารย จํานวน 33 คน บุคลากร จํานวน 8 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และนักศึกษา จํานวน
316 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
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ห
ม

ร
ั
ย
าล

ภ
าช

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) และดานความนาเชื่อถือของความ
ปลอดภัยของระบบ (Reliability and Security) โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด
3. แบบประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบดวย การนําขอมูลเขา (Input) กระบวนการทํางานของระบบ
(Process) และการแสดงผลขอมูล (Output) ลักษณะแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถามที่
วิเ คราะหโ ดยการแจกแจงความถี่ของข อคําถามที่เ ปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales)
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แบงเปน 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert Rating Scales รวมทั้งการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
1. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การฐานข อ มู ล การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏธนบุ รี ผูวิ จัยได พัฒ นาระบบตามทฤษฎีขั้ นตอนการพั ฒ นาระบบ (System
Development Life Cycle) ประกอบดวยขั้นตอนการสรางแผนภาพกระแสขอมูล การออกแบบ
ฐานขอมูล และออกแบบสวนประสานตอกับผูใช ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
1.1 การสรางแผนภาพกระแสขอมูล เปนการแสดงความสัม พันธระหวางผูใชตอ
ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบดวย
นักศึกษา เจาหนาที่ ประธานหลักสูตร ผูบริหาร และผูดูแลระบบ ประกอบดวย 7 กระบวนการ ดังนี้
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
เปนกระบวนการที่ทําหนาที่บันทึกขอมูล ผานการตรวจสอบมาแลวจากกระบวนการที่ 1.2 ลงใน
ฐานขอมูล
2) กระบวนการที่ 2 เขาสูร ะบบ เปนโปรเซสที่ใชสําหรับเขาระบบและ
ตรวจสอบสิทธิ์การใชงานของสมาชิกแตละระดับ ประกอบดวย 3 กระบวนการยอย คือ กระบวนการ
ที่ 2.1 กรอกขอมูล เปนกระบวนการที่รับขอมูลชื่อผูใชและรหัสผานจากผูใชสําหรับการเขาใชงาน
ระบบ กระบวนการที่ 2.2 ตรวจสอบสิทธิ์ เปนกระบวนการตรวจสอบขอมูลและสิทธิ์การใชงานระบบ
ของผูใช กระบวนการที่ 2.3 ยืนยันการใชงาน เปนกระบวนการที่ใชยืนยันการเขาใชงานระบบตาม
สิทธิ์ที่ผูใชไดรับ
3) กระบวนการที่ 3 จัดการขอมูลระบบ เปนโปรเซสสําหรับผูดูแลระบบ เพื่อ
บริหารจัดการขอมูลสําคัญๆของระบบ ไดแก จัดการขอมูลคณะ จัดการขอมูลหลักสูตร จัดการขอมูล
สาขาวิชา จัดการขอมูลนักศึกษา จัดการขอมูลผูบริหาร/อาจารย/เจาหนาที่ จัดการขอมูลลายเซ็น
ดิจิตอล จัดการขอมูลสถานะระบบ จัดการขอมูลสิทธิ์การใชงาน และขอมูลการประเมินความพึงพอใจ
ระบบ ประกอบดวย 2 กระบวนการยอย คือ กระบวนการที่ 3.1 ขอมูลพื้นฐาน เปนกระบวนการ
สําหรับ ผูดูแลระบบในการเขาไปบริหารจัดการขอมูลตางๆ ที่ใชภายในระบบ เชน จัดการขอมูล
อาจารย ผูบ ริห าร เจาหนาที่ ขอมูล คณะ ขอมูล สาขาวิชา ขอมูล การฝก ประสบการณฯ เปนตน
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กระบวนการที่ 3.2 ออกรายงาน เปนกระบวนการสําหรับผูดูแลระบบสําหรับการเรียกดูรายงานในแต
ละสวนของระบบ
4) กระบวนการที่ 4 จัด การขอมู ล ฝก ประสบการณวิ ชาชีพ เป นโปรเซส
สําหรับนักศึกษาในเขาไปเพิ่มขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวย 3 กระบวนการยอย คือ
กระบวนการที่ 4.1 กรอกขอมูล เปนกระบวนการสําหรับนักศึกษาในการกรอกขอมูล การขอฝก
ประสบการณเขามาในระบบ กระบวนการที่ 4.2 บันทึกขอมูล เปนกระบวนการรับขอมูลรายละเอียด
การฝกประสบการณที่นักศึกษากรอกเขามาในระบบลงในฐานขอมูล กระบวนการที่ 4.3 ตรวจสอบ
สถานะ เปนกระบวนการตรวจสอบความคืบหนาการยื่นขอเอกสารฝกประสบการณวิชาชีพผานระบบ
5) กระบวนการที่ 5 อนุมัติ เปนโปรเซสสําหรับ ใหผูบ ริห ารไดแกประธาน
หลักสูตร คณบดี อนุมัติใหนักศึกออกฝกประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวย 3 กระบวนการยอย คือ
กระบวนการที่ 5.1 ตรวจสอบขอมูล เปนกระบวนการสําหรับเจาหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล ที่นักศึกษาไดยื่นเขามาในระบบ กระบวนการที่ 5.2 อนุมัติออกฝก ประสบการณ 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 เปนโปรเซสสําหรั บ เจ าหนาที่ ผูบ ริห าร/
อาจารย/เจาหนาที่เขาดูรายงานขอมูลการฝกประสบการณการวิชาชีพ รายงานขอมูลนักศึกษา และ
ผูดูแลระบบเขาดูรายงานขอมูลการฝกประสบการณการวิชาชีพ รายงานขอมูลนักศึกษา และรายงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ ประกอบดวย 5 กระบวนการยอย คือ กระบวนการที่ 7.1
เจาหนาที่ อาจารย ผูบริหาร และผูดูแลระบบเรียกดูรายงานภาพรวมในรูปแบบกราฟ ไดแก จํานวน
การยื่นฝกงานในแตละป กระบวนการที่ 7.2 เจาหนาที่ อาจารย ผูบริหาร และผูดูแลระบบเรียกดู
รายงานตามเทอมในรูปแบบกราฟ ไดแก จํานวนการยื่นฝกงานในแตล ะเทอม กระบวนการที่ 7.3
เจาหนาที่ อาจารย ผูบริหาร และผูดูแลระบบเรียกดูรายงานตามสาขาวิชาในรูปแบบกราฟ ไดแก
จํานวนการยื่นฝกงานในแตละสาขาวิชา กระบวนการที่ 7.4 เจาหนาที่ อาจารย ผูบริหาร และผูดูแล
ระบบเรียกดูรายงานตามจังหวัดที่นักศึกษาออกฝกประสบการณในรูปแบบกราฟ กระบวนการที่ 7.5
ผูดูแลระบบเรียกดูรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตนแบบระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฝกประสบการณ
วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดนี้
1. การพัฒ นาตน แบบระบบบริ ห ารจัดการฐานขอมูล ฝก ประสบการณวิ ชาชีพนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีผูเกี่ยวของกับระบบ 5 กลุม คือ
1) นัก ศึก ษา จะสามารถลงทะเบียนเปนสมาชิก เพิ่มขอมูล การฝกประสบการณ
วิชาชีพ พิมพเอกสาร ติดตามสถานะผานระบบออนไลน แกไขขอมูลสวนตัว ดูประวัติการเพิ่มขอมูล
ขอฝกประสบการณวิชาชีพ และประเมินความพึงพอใจตอระบบ
2) เจาหนาที่ จะสามารถเรียกดูขอมูล นักศึกษา ประวัติ การยื่นฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเอกสารอัพโหลดการยื่นฝกประสบการณของนักศึกษา
ผานระบบ บันทึก การตรวจสอบ เรียกดูร ายงานภาพรวมแยกตามเทอม รายงานภาพรวม แยก
สาขาวิ ชา รายงานภาพรวม แยกตามจั ง หวัดที่ นัก ศึก ษายื่นฝ ก งานผ านระบบ รายงานภาพรวม
ระยะเวลาในการยื่นฝกงานผานระบบ ประเมินความพึงพอใจตอระบบ และสนับสนุนการใชงาน
ระบบ
3) ประธานหลั ก สู ต ร จะสามารถเรี ย กดู ข อ มู ล นั ก ศึ ก ษา ประวั ติ ก ารยื่ น ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพฯ อนุมัติใหฝกประสบการณของนักศึกษาผานระบบ เรียกดูรายงานภาพรวม
แยกตามเทอม รายงานภาพรวม แยกสาขาวิชา รายงานภาพรวม แยกตามจัง หวัดที่นักศึก ษายื่น
ฝกงานผานระบบ รายงานภาพรวมระยะเวลาในการยื่นฝกงานผานระบบ และประเมินความพึงพอใจ
ตอระบบ
4) ผูบ ริห าร จะสามารถเรียกดูขอมูล นัก ศึก ษา ประวัติก ารยื่นฝก ประสบการณ
วิชาชีพฯ อนุมัติห นัง สือขอความอนุเคราะหใหรับ นัก ศึก ษาเขาฝกประสบการณและหนัง สือสง ตัว
นักศึกษาเขาฝกประสบการณของนักศึกษาผานระบบ เรียกดูรายงานภาพรวมแยกตามเทอม รายงาน
ภาพรวม แยกสาขาวิชา รายงานภาพรวม แยกตามจังหวัดที่นักศึกษายื่นฝกงานผานระบบ รายงาน
ภาพรวมระยะเวลาในการยื่นฝกงานผานระบบ และประเมินความพึงพอใจตอระบบ
5) ผูดูแลระบบ เปนผูกําหนดขอมูลสําคัญที่ใชงานในระบบ เชน ขอมูลคณะ ขอมูล
หลักสูตร/สาขา ขอมูลบุคลากร/อาจารย/ผูบริหาร ขอมูลนักศึกษา ขอมูลสิทธิ์การใชงาน ขอมูลเทอม
ที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลสถานะระบบ เปนตน รวมไปถึงการเรียกดูรายงานตางๆ เชน
รายงานภาพรวมแยกตามเทอม รายงานภาพรวม แยกสาขาวิชา รายงานภาพรวม แยกตามจังหวัดที่
นักศึกษายื่นฝกงานผานระบบ รายงานภาพรวมระยะเวลาในการยื่นฝกงานผานระบบ
ระบบต น แบบบริ ห ารจั ด การฐานข อ มู ล ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษาฯ
ประกอบดวย 7 กระบวนการหลัก ดังนี้ ลงทะเบียนสมาชิก เขาสูระบบ จัดการขอมูลระบบ จัดการ
ขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพ อนุมัติ ประเมินระบบ และรายงาน ภายในฐานขอมูลมีทั้งสิ้น 15 แฟม
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ตาราง ประกอบดวย วิทยาเขต คณะ หลักสูตร สาขาวิชา สิทธิ์การใชงาน บุคลากร ลายเซ็นดิจิตอล
ขอมูลนักศึกษา ขอมูลการขอฝกงาน เทอม สถานะ เลขหนังสือ คะแนนประเมินระบบ ซึ่งพัฒนา
ระบบในรูป แบบของการโปรแกรมประยุก ตบ นเว็บดวยภาษา PHP, HTML, HTML5, AJAX,
JAVASCRIPT และ CSS และบริหารจัดการฐานขอมูลดวยภาษา Mysql และการพัฒนาระบบมีความ
สอดคลองกับกระบวนการพัฒนาระบบที่เรียกวา วงจรการพัฒนาระบบ โดยดําเนินการตั้งแตขั้นตอน
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรม
การทดลองติดตั้งและการทดสอบระบบ 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
ความสวยงามและสะดวกตอการใชง าน ไมซับ ซอน ไมม ากจนเกินไป มีความชัดเจน และตรงกับ
ประสบการณผูใช (User Experience Design) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบดวยวิธี Black
Box Testing ซึ่งแบงเปน 5 ดานไดแก ดานความสามารถตามความตองการของผูใช ดานความถูก
ตองในการทํางาน ดานความสะดวกงายตอการใชงาน ดานความรวดเร็วในการทํางาน และดานการ
รักษาความปลอดภัยของระบบ
2. การประเมิ นประสิท ธิภ าพระบบ ผลจากการทดสอบคุณภาพของผูเ ชี่ย วชาญระบบ
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 มีก ารสง ผานขอมูล และตอเนื่องของกระบวนการทํางานที่ไมสับ สน และตรงตามที่ได
วิเคราะหและออกแบบระบบไว การออกแบบการแสดงผลขอมูล (Output Design) โดยรวมแลว
เหมาะสม สามารถแสดงผลตรงตามความตองการของผูใช สามารถใหรายละเอียดไดครบถวน แสดง
การอนุมัติเปนลําดับขั้นตอน ความนาเชื่อถือของระบบและการรักษาความปลอดภัย (Reliability
and Security) โดยรวมแลวเหมาะสม ระบบมีความนาเชื่อถือ มีการตรวจสอบขอมูลรหัส ผูใช
รหัสผานและสิทธิ์การใชงานของผูใชกอนเขาใชงานบนระบบ และผูใชไดรับสารสนเทศที่แตกตางกัน
ตามสิทธิ์ที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับทรงพล สัตยซื่อ และคณะฯ (2554 : บทคัดยอ) ที่ใชวิธีทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบเพื่อใหระบบมีความนาเชื่อถือดวยวิธี 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 โดยคํานึงถึงคูมือการใชงานระบบอานเขาใจงายและปฏิ บัติตามคูมือไดทันที
แบบฟอรมกรอกขอมูลใชงานงายมีความเหมาะสม มีการจัดหมวดหมูใหงายตอการคนหาและทําความ
เขาใจ ขอความถูกตองตามหลักภาษาและไวยากรณ การจัดรูปแบบงายตอการอานและการใชงาน สี
พื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอการอาน ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอานไดงายและ
เหมาะสม ความรวดเร็วในการแสดงผลและการใชงาน ความถูกตองของขอมูล และมีความปลอดภัย
ในการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับมนัสนันทน บุญปาลวงศ และไกรสร รวยปอม (2554 : บทคัดยอ) ที่
เนนการพัฒ นาระบบขึ้นเพื่อชวยใหไดรับความสะดวกในการสืบ คน ขอมูลที่ตองการ และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดทันที ระบบมีความปลอดภัย มีความถูกตองของขอมูล มีความสะดวกและงายตอ
การใชงาน และมีความสะดวกรวดเร็วในการทํางานของระบบ
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ขอเสนอแนะจากการวิจัยพัฒนาตนแบบระบบฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีขอเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้
1. กําหนดสิทธิ์ใหนักศึกษาสามารถพิมพเอกสารราชการจากระบบไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น
2. ในการเปลี่ยนบริษัทใหนักศึกษาสามารถกรอกเหตุผลผานฟอรมออนไลนในระบบไดโดยไม
ตองพิมพเอกสารใหประธานหลักสูตรอนุมัติ
3. หนาจอการอนุมัติในสวนของคณบดี/ประธานหลักสูตร พัฒนาใหรองรับการใชงานบนสมารท
โฟนและงายตอการใชงาน
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะจากการวิจัยพัฒนาตนแบบระบบฐานขอมูลฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
- ควรวิจัยและพัฒ นาระบบใหอยูในรูป แบบ Application บนมือถือทั้ง ระบบปฏิบัติก าร
Android และ IOS เปนตน

