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โครงการออกแบบและพัฒนาโต๊ะปฏิบัตกิารงานไม้อเนกประสงค์ 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MULTIPURPOSE THE TABLE 
 

กิตติ จรินทร์ทอง1,  ธนันธร  ประทีปเมธากุล2,  วิฆเนศ หงษ์ประเสริฐ3 
 

บทคัดย่อ  
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์  เป็นการ

วิจัยเชิงทดลอง  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลจากนักศึกษา จำนวน 30  คน ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทดสอบการใช้งานโต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์เพื่อทดสอบกระบวนการ การไส ขัด 
ตัด เจาะ และประกอบขึ้นช้ินงาน โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาข้อมูลของผู้ใช้งานโต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์ ท่ีจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้งาน เช่น การทำที่สามารถทำงานคนเดียวได้และมีอุปกรณ์ที่จับยึดช้ินงานเพื่อให้สะดวกต่อการทำงานและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการทดสอบการใช้งานของโต๊ะปฏิบัติการงานไม้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใน
การใช้งานไส ขัด ตัด เจาะ ด้วยการทำงานที่ง่ายขึ้นและมีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีความพอใจในระดับ ดีมาก 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 รองลงมาคือ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และมีการทำงานไม้ง่ายขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ตามลำดับ สามารถนำผลการวิจัยไปเสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในโอกาส
ต่อไป 
คำสำคัญ : ออกแบบและพัฒนา, โต๊ะปฏิบัติงาน 
 

Abstract  
This study aimed to meet the needs of users operating table woodworking equipment. 

Experimental the data collection students 30 people. Rajamangala University of Technology 
Krungthep. Usability. Testing woodworking operating table. Plane scrub  cut drill Assembled by 
using a questionnaire find User Can help facilitate Working alone The clamping device  The test 
woodworking operating table Most samples Use Plane scrub  cut drill. Easier work Convenient to 
move Very satisfied 4.56% average Next Save storage space 4.36% average Easier wood working 
5.00% average. Able to present the research results to Rajamangala University of Technology 
Krungthep in the future 
Keywords : design and development, woodworking operating table 

 
1 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
2 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

งานไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและทักษะในการทำงานไม้ ผู้ที่ทำงานช่างไม้จะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือ

และกระบวนการในการนำไม้ไปใช้  มีความขยัน  ความรับผิดชอบ  จึงจะสามารถทำงาน ไม้ได้อย่างสวยงาม มี

ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ  ในปัจจุบันมีคนสนใจในการทำงานประเภทงานไม้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

เนื่องจากมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการทำงานมากขึ้น   มีแหล่งข้อมูลความรู้ให้ศึกษาได้หลากหลายทาง ทำให้งานไม้

ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว  

โต๊ะปฏิบัติการงานไม้ ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงานไม้   ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น เช่น 

การตัด เลื่อย ไส ปรับ ตอกตะปู ทากาว ข้ึนโครง ประกอบโครงสร้าง ทำโครงไม้ชั่วคราว และดัดแปลงส่วนต่างๆที่เป็น

ไม้  ทำเครื่องเรือน หรือเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ   แต่ทั้งนี้การเลือกโต๊ะฝึกงานต้องเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอย  สามารถ

ปรับเปลี่ยนการจัดวาง การใช้สอยให้มีประโยชน์มาก สามารองรับการทำงานของเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้เป็นอย่างดี   แต่ในปัจจุบันโต๊ะฝึกปฏิบัติงานไม้ที่มีในท้องตลาดโดยมากแล้วจะมีขนาดที่ใหญ่  เคลื่อนย้ายได้ ยาก  

ประโยชน์ใช้สอยยังไม่ครอบคลุมการทำงานได้    ประยุกต์การใช้งานได้น้อย   

ดังนั้นผู้ทำโครงการจึงมีความสนใจในการออกแบบและพัฒนาโต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์เพื่อ
ตอบสนองปัญหาของผู้ใช้งานไม้เชิงอาชีพและการทำงานไม้เชิงอิสระ  โดยที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำสถานที่ ต่างได้
โดยง่าย ประยุกต์รูปแบบการทำงานให้ทำได้ทั้งงานเลื่อย งานใส งานเจาะและ งานประกอบ    ทำคนเดียวได้ง่าย  เก็บ
เครื่องมือพ้ืนฐานในการทำงานได้เป็นอย่างดี  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการปฏิบตัิการงานไม ้
2. เพื่อการออกแบบและพัฒนาโต๊ะปฏิบัติการงานไม้ 
3. เพือ่ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

โต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์ คือ โต๊ะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม้ทั่วไปที่ใช้ในงานไม้ที่ หลากหลายภายใน
โต๊ะตัวเดี่ยว ทั้งงานไส งานเจาะ งานขัด และงานประกอบ ประหยัดพื้นที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จำกัดได้ โต๊ะ
สามารถพับเก็บหรือเคลื่อนย้ายได้จึงไม่เกะกะต่อการจัดเก็บ 
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กรอบแนวความคิด 

 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิด  

 
วิธีดำเนินการวิจัย  

การออกแบบและพัฒนาโต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์ เป็นการมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและแนวคิด
ทางวิชาการพฤติกรรมและความต้องการทางด้านต่าง ๆของกลุ่มเป้าหมายการใช้สอย ความต้องการในรูปแบบ ดังนั้น
จากการศึกษาทฤษฎีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการผู้ศึกษาจึงได้กำหนดขั้นตอนของโครงการดังต่อไปนี้
  

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
  ในการดำเนินโครงการการออกแบบและพัฒนาโต๊ะปฏิบตัิการงานไมอ้เนกประสงค์ นักศึกษาได้
กำหนดขั้นตอนการดำเนินโครงการดังต่อไปนี ้
  ขั้นตอนท่ี1 ออกแบบโต๊ะปฏิบัติงานการไม้ 
  ขั้นตอนท่ี2 ผลิตโต๊ะปฏิบัติงานไม ้

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในโครงการ 

 ประชากร คือ   อาจารย์และนักศกึษา สาขาเทคโนโลยเีครื่องเรือนและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ (พ้ืนท่ีเทคนิคกรุงเทพ) จำนวน 70 คน 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอยา่งโดยใช้เหตผุลแบบเฉพาะเจาะจง คือ อาจารย์และนักศึกษา สาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ (พ้ืนท่ีเทคนิคกรุงเทพ) โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 30 คน 

กระบวนการ
ท างานไม้

ตัด

จับ
ชิ้นงาน/
ขึ้นรูป

ประกอบ

ไส

เจาะ

ขัด
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เคร่ืองมือท่ีใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษางานโครงการผู้ศึกษาไดส้ร้างเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นนั้นจะมรีายละเอียดดังนี้ 
 1.  เครื่องมือท่ีใช้ในโครงงานเป็นแบบสัมภาษณ ์
 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในโครงงานเป็นแบบสอบถาม 
 ลักษณะของเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามจากกลุ่ม อาจารย์และนักศกึษาสาขาเทคโนโลยเีครื่อง
เรือนและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พ้ืนท่ีเทคนิคกรุงเทพ) จำนวน 20 คน 

การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสำรวจและเก็บและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาการประยกุต์ใช้โต๊ะปฏิบตัิการงานไม้  
โดยแบ่งข้อมูลตามลักษณะของแหล่งข้อมูล 
 1.  การศึกษาข้อมูลภาคปฐมภมูิ ผู้จัดทำโครงการได้ขอความร่วมมอืจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าเก็บ
ข้อมูลดังนี ้
 1.1  สถานท่ีในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 
 1.2  ศึกษาข้อมูลความต้องการโตะ๊ปฏิบัติการงานไมรู้ปแบบต่างๆของกลุ่มตัวอย่าง 
 1.3  ศึกษาหลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และศึกษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
 1.4  ดำเนินการใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง ในการนำการศึกษาและออกแบบโต๊ะปฏิบัติการงานไม้มาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตรงตามความ
ต้องการ 
 2.  การศึกษาข้อมูลภาคทุติยภูมิ ผู้จัดทำโครงการได้ทำการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์และภาคเอกสาร ทำ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเนื้อหาของข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและงาน
โครงการที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้จัดทำโครงการได้ทำการเรียบเรียงข้อมูล และสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้จัดทำโครงการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามข้อมูลตามเกณฑ์ทีต่ั้งไว้และนำคะแนนไป
วิเคราะหจ์ากวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบโต๊ะปฏิบัติงาน และ2) เพื่อออกแบบและพัฒนางาน
โต๊ะปฏิบัติงานการไม้ให้มคีวามหลากหลายตามการใช้งาน 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องการออกแบบและพัฒนาโต๊ะปฏิบัติงานไม้อเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็น
กรณีศึกษาและพัฒนาโต๊ะปฏิบัติงานไม้อเนกประสงค์ นักศึกษามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผู้ทำวิจัยได้ผลงานการออกแบบดังนี้ 
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ภาพที่ 2 แสดงโต๊ะทำงานอเนกประสงค์ ขณะเก็บเพื่อการเคลื่อนยา้ย และแสดงโตะ๊ขนาดปฏิบัติการทำงาน 

 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงส่วนประกอบของโต๊ะทำงานอเนกประสงค ์
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ตารางที ่4.3 แสดงระดับความพึงพอใจของโต๊ะปฏิบัติงานไม้อเนกประสงค์ จำแนกตามเพศ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
เพศชาย เพศหญิง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
  1. โต๊ะปฎิบัติงานไม้ที่ทันสมยั 4.944 0.2357 4.917 0.2887 
  2. โต๊ะปฏิบัตติิงานไม้ใช้งานได้หลายรูปแบบ 4.444 0.5113 4.333 0.4924 
  3. พกพาสะดวก กะทัดรัด 4.889 0.3234 5.000 0.4692 
  4. การทำงานไม้ง่ายขึ้น 5.000 0.000 5.000 0.0000 
  5. สามารถทำงานไมค้นเดียวได้ 5.000 0.0000 5.000 0.0000 
  6. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ตา่งในงานไม้ 4.456 0.5113 4.333 0.4924 
  7. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ 4.667 0.4851 4.583 0.4149 
  8. ช่วยจับยึดชิ้นงานได้ด ี 4.889 0.3234 4.750 0.4523 
  9. มีความแข็งแรง คงทน 5.000 0.0000 4.667 0.4924 
10. สะดวกและประหยัดเวลาการทำงาน 4.667 0.4851 4.750 0.4523 

ภาพรวม 5.000 1.2253 5.000 1.4171 
 

จากตาราง 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามภาพรวมมีความพึงพอใจโต๊ะปฏิบัติงานไม้อเนกประสงค์ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างของเพศชายมีความพอใจในระดับดีมากได้แก่มีความแข็งแรง คงทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.500 รองลงมาคือ การ
ทำงานไม้ง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.000 และสามารถทำงานไม้คนเดี่ยวได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.000 ตามลำดับ และ 
ตัวอย่างของเพศหญิงมีความพอใจในระดับดีมากได้แก่พกพาสะดวก กะทัดรัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.083 รองลงมาคือ 
การทำงานไม้ง่ายขึ้น   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.000 และสามารถทำงานไม้คนเดี่ยวได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.000 ตามลำดับ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึกษาการออกแบบโต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์สามารถ
สังเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ โต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์มีประโยชน์ใช้ทำงานได้จริง โดยอิงแนวคิดตามหลักการ
ออกแบบจากรูปแบบการใช้งาน เน้นในด้านประโยชน์ใช้งานที่สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และผู้บริโภคได้รับความพึง
พอใจ การสรุปผลตามสมมติฐานในข้อนี้ มากจากการวิเคราะห์ผลการศึกษาการออกแบบโต๊ะปฏิบัติการงานไม้
อเนกประสงค์ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการออกแบบโต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์ และผลการสร้าง
ช้ินงานโต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์1 ชุด โดยในการออกแบบโต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์นั้นต้องคำนึงถึง
องค์ประกอบหลายๆด้าน เริ่มจากการจัดเตรียมวัสดุ ประโยชน์การใช้สอย และการเคลื่อนย้ายสะดวก ในงานวิจัยครั้งนี้
พบว่า สามารถช่วยให้การทำงานไม้สะดวกและรวดเร็วขึ้นและสะดวกกระทะรัด เนื่องจากท็ อปโต๊ะมีรูสำหรับหยุด
ช้ินงานหรือจำช้ินงานได้ทำให้สะดวกต่อการทำงานยิ่งขึ้น ถ้าหากไม่ใช้สามารถพับโต๊ะเก็บและใช้ล้อลากเก็บในพื้นที่ท่ี 
 



 
 

 

[270] 

 

 
จำกัดได้อีกด้วย โต๊ะงานไม้ที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด และเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่สนใจงานไม้ 
เป็นงานอดิเรกหรือทำงานไม้ยามว่าง รวมมึงสามารถ เอาไปทำงานนอกสถานท่ีได้อีกด้วย 

จากการสอบถามความต้องการรูปแบบของโต๊ะปฏิบัติการงานไม้อเนกประสงค์จะพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่นเก็บอุปกรณ์ น็อต สกูล เดือย ลูกแม็ก เป็นต้น โดยต้องการโต๊ะอเนกประสงค์ที่
สามารถพับเก็บได้และประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ ท่ีมีรูปแบบที่ทันสมัย มีความแตกต่างจากโต๊ะปฏิบัติการงานไม้ทั่วไป
โดยใช้หลักการออกแบบ Festool ให้ใช้งานประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก คือ ใช้สอยได้มากกว่า 1 อย่าง และผสมผสาน
กับความที่ทันสมัย หรือเก็บพื้นที่ที่มีจำกัด คือ ต้องมีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ ใช้พื้นที่อย่างประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับ 
อุดมศักดิ์ สาริบุตร (2550) กล่าวไว้ว่า การออกแบบโต๊ะปฏิบัติงานควรคำนึกถึงองค์ประกอบของการออกแบบ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการคือ ประโยชน์ใช้สอย รูปทรงทันสมัย ราคาต้องประหยัด โต๊ะปฏิบัติการ
งานไม้เป็นโต๊ะที่สำคัญสำหรับการทำงานไม้เป็นอย่างมาก หรือการเก็บอุปกรณ์ ดังนั้น การออกแบบโต๊ะปฏิบัติการงาน
ไม้ต้องคำนึงถึงสรีระร่างกายของมนุษย์ ขนาดความสูง ตลอดจนขั้นตอนการทำงานของงาน ดังนั้น การออกแบบจึงควร
คำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของการใช้งานและวัตถุประสงค์ของการออกแบบ นอกจากนี้ งานวิจัยของ อรชร อุยยามะ
พันธุ์ (2541:132) ที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมพบว่า การสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น ในเรื่องการออกแบบ 
ผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่อง รูปแบบการออกแบบ สอดคล้องกับการทำงานไม้อเนกประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทั้งจากการสำรวจแบบสอบถามจากนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทำให้เล็งเห็นว่า การออกแบบมีความสำคัญ
อย่างยิ่งในการที่จะผลิตของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะหากตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการด้านต่างๆ พบว่า แนว
ทางการออกแบบเพื่อการประหยัดพื้นที่สอดคล้องกับการพกพาสะดวกกะทะรัด และพฤติกรรมการใช้งาน 

จาการวิจัยในครั้งนี้ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นโต๊ะปฏิบัติการงานไม้ที่ทันสมัย และมีประโยชน์การใช้สอยที่
หลากหลาย สามารถทำงานคนเดี่ยวได้รวดเร็ว และพับเก็บแถมยังประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอีกด้วย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานท่ีอยากได้โต๊ะทำงานไม้แบบอิสระ และเป็นงานอดิเรกได้อีกด้วย  
 

ข้อเสนอแนะ  
1 . เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ

ยอดงานวิจัย เพื่อหาวัสดุทดแทนอ่ืนๆที่สามารถนำมาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม . 
2.  ควรสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆวิจัยและพัฒนา 
3.  กรอบแนวคิดของการศึกษาการวิจัยนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์อื่นๆที่มี

ความน่าสนใจ เช่น โต๊ะ ตู้ ช้ันวางของ เป็นต้น 
4.  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรวางแผนขั้นในการวิจัยให้เป็นระบบมากกว่านี้ เช่น ทำการศึกษาวัสดุที่จะนำมาใช้

ให้มากกว่านี้  
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