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บทคดัย่อ 

นักเรียนมักจะใช้เวลาในการน่ังในห้องเรียนเป็นเวลานาน แต่จากหลายงานวิจัยพบว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนมีขนาดที่ไม่สอดคล้อง

กับขนาดสดัส่วนของนักเรียน ซ่ึงในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์จ าเป็นที่จะต้องอาศัยขนาด

สดัส่วนของนักเรียนที่มีความถูกต้อง อย่างไรกต็ามการวัดขนาดสดัส่วนของนักเรียนต้องอาศยัเวลามากและผู้วัดต้องมีประสบการณ์ ดังน้ัน

ในงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะประมาณค่าของขนาดสัดส่วนร่างกายของเด็กนักเรียน เพ่ือการออกแบบโต๊ะเก้าอี้ เรียน กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ท าการศกึษาเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 684 คน โดยเกบ็ข้อมูลอายุ และวัดสดัส่วนพ้ืนฐาน 2 สดัส่วนคือ ความสงู 

(S) และน า้หนัก (W) สดัส่วนส าหรับการออกแบบโตะ๊เก้าอี้  8 สดัส่วนคือ ความสงูของข้อพับ (PH) ระยะระหว่างสะโพกถึงข้อพับด้านใน

ของหัวเข่า (BPL) ความสงูของข้อศอกขณะนั่ง (EHS) ความกว้างของสะโพกขณะนั่ง (HW) ความหนาของต้นขา (TT) ความสงูของ

กลางหลัง (SUH) ระยะระหว่างข้อศอกทั้งสองข้าง (EEB) และระยะเหยียดแขนขณะล าตัวตั้งตรง (FR) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ความสมัพันธข์องแต่ละตัวแปรโดยใช้ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนัแล้วสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และสมการถดถอย

เชิงพหุ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ขนาดร่างกายเดก็นักเรียน 7 สดัส่วน ได้แก่ PH, BPL, HW, TT, SUH, EEB และ FR สามารถใช้ข้อมูล

พ้ืนฐาน 3 ตัว คืออายุ ความสงู และน า้หนักในการพยากรณ์ได้เป็นอย่างดี โดยค่า R
2
 ของสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และสมการ

ถดถอยเชิงพหุมีค่า 75.4-85.2% และ 76.6%-86.5% ตามล าดับ ส าหรับสดัส่วน EHS พบว่า ค่า R
2
 มีค่าน้อยกว่า 40% จึงไม่แนะน า

ให้ใช้ตัวแปรพ้ืนฐานทั้ง 3 ตัวในการพยากรณ์ ผลการศกึษาสรปุว่า สมการที่ได้สามารถน าไปใช้เพ่ือประมาณค่าสดัส่วนร่างกายของนักเรยีน

เพ่ือใช้ในการออกแบบขนาดโตะ๊เก้าอี้ที่เหมาะสมและลดความยุ่งยากในการวัดขนาดสดัส่วนของนักเรียนโดยตรงได้ 

 

ค าส าคญั:  การประมาณขนาดสดัส่วนร่างกาย  นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา  การออกแบบโตะ๊เก้าอี้ เรียน   

 

Abstract 

Students spend long hours sitting down in schools. Considering the previously presented results, it was found that there were 

ergonomic mismatch between students dimension and classroom furniture. To design classroom furniture ergonomically, accurate 

dimensions of students were essential. However, it was known that measurement of body dimension was time consuming and 

required skilled measurer. The aim of this study was to develop models for estimation of students' dimensions which were 

essential for classroom desk and chair design. The sample consisted of 684 students in grade 1-6. Age, statute, and weight of 

students were collected. Eight anthropometric characteristics required for desk and chair design, were measured, i.e. popliteal 

height (PH), buttock-popliteal length (BPL), elbow height while sitting (EHS), hip width (HW), thigh thickness (TT), 

subscapular height (SUH), elbow-to-elbow breadth (EEB), and functional reach (FR). The parameter correlation of collected 

data were determined by considering Pearson's Correlation Coefficient. Simple linear regression and multiple regression model 

were developed. It was found that age, statute, and weight were good predictors for estimation of seven students' dimensions 

which were PH, BPL, HW, TT, SUH, EEB, and FR. The value of R
2
 for the simple linear regression and multiple regression 

model were 75.4-85.2% and 76.6%-86.5%, respectively. However, the estimation of EHS was not recommended for using 
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age, statute, and weight as predictors since it showed low R
2
 value (<40%). The research results showed that the regression 

models can be used efficiently for estimation of essential students' dimensions, therefore, the complexity of direct measurement of 

students' dimensions can be abolished.   

 

Keywords: estimation of body dimension, primary school student, classroom desk and chair design 

 

บทน า 

 

การออกแบบสถานีงานหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งาน 

ควรต้องค านึงถึงหลักการยศาสตร์ ถ้าออกแบบมา 

ไม่เหมาะกับขนาดสัดส่วนร่างกายมักจะส่งผลต่อท่าทาง

การท างานที่ผิดธรรมชาติและท าให้ผู้ใช้งานเกิดความ 

ไม่สะดวกสบาย จนอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อย

กล้ามเนื้ อและกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิัติงานได้ 

(องุ่น สังขพงศ์ และกลางเดือน โพชนา, 2556,  

น. 253-308) รายงานจากหลายงานวิจัยพบว่าขนาด

ของโต๊ะเก้าอี้ ของนักเรียนของหลายประเทศมีขนาด 

ไม่เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียน 

(Aagaard-Hansen, & Storr-Paulsen, 1995,  

pp. 1025-1035; Agha, 2010, pp. 344-354; 

Evans, Courtney, & Fok, 1988, pp. 122-134; 

Jeong, & Park, 1990, pp. 1511-1521; 

Panagiotopoulou, Christoulas, Papanckolaou, & 

Mandroukas, 2004, pp. 121-128; Ramadan, 2011, 

pp. 93-101; Wingrat, & Exner, 2005, pp. 263-

272; กลางเดือน โพชนา และองุ่น สังขพงศ์, 2556,  

น. 18-27) ปัญหาของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใน

ห้องเรียนที่ไม่เหมาะสมจะท าให้เกดิปัญหาของท่าทางการ

นั่งของเดก็นักเรียนที่ไม่ถูกต้อง โดยเดก็นักเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาถือว่าเป็นวัยที่ก  าลังเจริญเติบโต อวัยวะ

ต่างๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือกล้ามเนื้ ออยู่

ในลักษณะที่อ่อนตัวและยืดหยุ่นได้ง่ายหากมีการนั่งใน

ท่าทางที่ไม่เหมาะสมอยู่เป็นประจ าจะส่งผลให้เกดิปัญหา

ต่อบุคลิกภาพของนักเรียน (Yeats, 1997, pp. 45-55) 

และก่อให้เกิดความเมื่อยล้าท าให้เกิดการรบกวนต่อ

ประสทิธภิาพในการเล่าเรียนของเดก็นักเรียนได้  

จากการศึกษางานวิจัยที่วิเคราะห์ความเหมาะสมของ

ขนาดโต๊ะเก้าอี้ กับขนาดสัดส่วนของเด็กนักเรียนใน

ต่างประเทศ พบว่า ขนาดโต๊ะเก้าอี้ ที่ ใ ช้งานมีขนาด 

ไม่สอดคล้องกับขนาดสัดส่วนร่างกายของเดก็นักเรียน 

51-99% ซึ่ งความไม่เหมาะสมเกิดจากขนาดของ

เฟอร์นิ เ จอร์ ใหญ่ เกิน ไป เ ช่น  เ ก้ าอี้ ที่ สู ง เ กิน ไป 

(Findings, & Implications, 1999, pp. 265-273; 

Panagiotopoulou, et al., 2004, pp. 121-128; 

Dianat, Karimi, Hashemi, & Bahrampour, 2013,  

pp. 101-108) เก้าอี้ กว้างเกินไป (Dianat, et al., 

2013, pp. 101-108) ลึกเกินไป (Findings, & 

Implications, 1999, pp. 265-273; Panagiotopoulou, 

et al., 2004, pp. 121-128) และโตะ๊เรียนสงูเกนิไป 

(Dianat, et al., 2013, pp. 101-108; Findings, & 

Implications, 1999, pp. 265-273; Panagiotopoulou, 

et al., 2004, pp. 121-128) เป็นต้น 

ในการประเมนิความเหมาะสมต้องประเมินจากขนาด

สัดส่วนร่างกายของเดก็นักเรียนเปรียบเทียบกับขนาด

ของโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้โดยต าแหน่งที่มักจะใช้ประเมิน ได้แก่ 

ความสงูของข้อพับ (PH) ระยะระหว่างสะโพกถึงข้อพับ

ด้านในของหัวเข่า (BPL) ความสูงของข้อศอกขณะนั่ง 

(EHS) ความกว้างของสะโพกขณะนั่ง (HW) ความหนา

ของต้นขา (TT) ความสูงกลางหลัง (SUH) ระยะ

ระหว่างข้อศอกทั้งสองข้าง (EEB) ระยะเหยียดแขน

ขณะที่ล าตวัตั้งตรง (FR) เป็นต้น ซึ่งการวัดขนาดต้องใช้

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เฉพาะทางที่ เชื่ อถือได้ เ ช่น 

อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วั ด ข น า ด สั ด ส่ ว น ร่ า ง ก า ย

(Anthropometer) (รัตนา กูเลม็, กลางเดือน โพชนา, 

และองุ่น สังขพงศ์, 2557, น. 463-471) ท าให้ 

การประเมนิต้องใช้เวลานานในการเกบ็ข้อมูลและอาจเกดิ

ความผิดพลาดในการวัดได้ถ้าผู้วัดขาดประสบการณ์ใน

การก าหนดต าแหน่งของร่างกายตามมาตรฐานการวัด 

(กติติ อนิทรานนท์, 2548, น. 314-332) ดังนั้นจึงมี

งานวิจัย (สดุาวรรณ  ล่ีไพฑรูย์, 2554, น. 39-66)  

ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าสัดส่วนของร่างกายของ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯด้วยการใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน 

เช่น ส่วนสูง น ้าหนัก อายุ เป็นต้นเป็นตัวแปรที่ใช้ใน 

การประมาณค่าสัดส่วนร่างกาย 20 สัดส่วนในงานวิจัย
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ดังกล่าวไม่ได้ท าการวัดสัดส่วนร่างกายโดยตรง แต่ท า 

การหาขนาดสดัส่วนร่างกายจากวิธหีาระยะจากภาพถ่าย

ดิจิตอล 2 มิติ แล้วน าค่าสัดส่วนที่ได้มาสร้างสมการ

ความสมัพันธ ์ ซึ่งพบว่า ในบางสดัส่วนไม่เหมาะสมที่จะ

ใช้สมการที่ ได้ในการประมาณค่าเนื่ องจาก มีค่า R²  

ที่ต ่ากว่า 70%  เช่น ความสูงของข้อพับ ความสูงของ

ข้อศอกขณะนั่ง ความกว้างของสะโพก ความหนาของ 

ต้นขา เป็นต้น  ในงานของ Castellucci  (Castellucci, 

Arezes, & Viviani, 2010, pp. 563-568) ได้ท า 

การออกแบบอุปกรณ์ช่วยวัด ความสูงของข้อพับ (PH) 

แล้วใช้ค่า PH ในการประมาณค่าสัดส่วนของร่างกาย  

ซึ่งพบว่า การประมาณค่าโดยใช้ค่า PH ท าให้ได้ค่า R²  

ที่สงูขึ้น อย่างไรกต็ามในการประมาณค่าด้วยวิธีดังกล่าว 

จ าเป็นที่จะต้องสร้างอุปกรณ์ในการวัดและยังต้องอาศัย

ประสบการณ์ของผู้วัด จึงอาจจะไม่สะดวกในทางปฏบิัติ 

ที่น ามาใช้ประมาณค่าสดัส่วนร่างกาย จะเหน็ได้ว่าการหา

ขนาดสดัส่วนร่างกายสามารถท าได้หลายวิธ ีเช่น การวัด

โดยตรงโดยใช้อุปกรณ์วัดตามมาตรฐาน (รัตนา กูเล็ม, 

กลางเดือน โพชนา, และองุ่น สังขพงศ์, 2557,  

น. 463-471)  การวัด โดยใช้การถ่ายภาพแล้วประเมิน

ขนาดสดัส่วน (สดุาวรรณ  ล่ีไพฑรูย์, 2554, น. 39-66) 

การวัดโดยใช้อปุกรณ์วัดที่ออกแบบเฉพาะเพ่ือให้สะดวก

ในการวัด (Castellucci, Arezes, & Viviani, 2010,  

pp. 563-568) เป็นต้น ซึ่งการวัดขนาดสดัส่วนร่างกาย

โดยตรงด้วยอุปกรณ์วัดมาตรฐานจะมีข้อดีคือท าให้ได้

ค่าที่มคีวามแม่นย าเนื่องจากในการวัดจะสามารถก าหนด

จุดหรือต าแหน่งของร่างกายตามมาตรฐานการวัด 

ที่ถูกต้อง (กติติ อนิทรานนท์, 2548, น. 314-332) 

แต่การวัดโดยวิธีวัดตรงจะต้องอาศัยความช านาญของ 

ผู้วัดในการก าหนดจุดวัดที่ถูกต้องและใช้เวลาในการวัด

นานกว่าวิธอีื่น ดงันั้นในงานวิจัยนี้ จึงต้องการศึกษาขนาด

สัดส่วนร่างกายของนักเรียนและประมาณค่าสัดส่วน

ร่างกายโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน (ส่วนสูง น ้าหนัก อายุ)  

ซึ่ ง เป็นข้อมูลด้านสุขภาพเบื้ องต้นที่ทางโรงเรียนมี

อุปกรณ์ และต้องวัดเป็นประจ าอยู่แล้ว เพ่ือศึกษา

ความสมัพันธ์ของข้อมูลพ้ืนฐาน (ส่วนสงู น า้หนัก อายุ) 

กับขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนโดยใช้วิธีการวัด

ขนาดสัดส่วนโดยตรง และเสนอแนะสมการเพ่ือใช้ใน 

การประมาณค่าสัดส่วนร่างกาย เพ่ือใช้ประโยชน์ใน 

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนที่มีความเหมาะสม

ต่อไป 

 

วิธีการวิจยั 

 

การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที่ท  าการศึกษาในงานวิจัยนี้  เป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จ านวนทั้งหมด 684 คน 

โรงเรียนในจังหวัด พัทลุง (216 คน) จังหวัดตรัง  

(108 คน) และจังหวัดสงขลา (360 คน) โดยชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 (104 คน) ปีที่ 2 (111 คน) ปีที่ 3 

(113 คน) ปีที่ 4 (111 คน) ปีที่ 5 (111 คน) ปีที่ 6 

(134 คน) ซึ่งก่อนท าการศึกษา หรือเกบ็ข้อมูลใน 

แต่ละโรงเรียนจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้อ  านวยการ

โรงเรียน และในการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายของเด็ก

นักเรียนทุกคนต้องผ่านการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน 

การวดัขนาดสดัส่วนร่างกายของนกัเรียน 

ผู้ วิจัยท าการวัดขนาดร่างกายในท่านิ่งในอิริยาบถ

มาตรฐาน (ยืนตรงและนั่งตัวตรง เข่างอ 90 องศา)  

มีการก าหนดจุดต าแหน่งการวัดที่แน่นอน (ดังรูปที่ 1) 

โดยใช้อุปกรณ์ในการวัดความสงู เครื่องชั่งน า้หนัก และ

อปุกรณท์ี่ใช้ในการวัดขนาดสดัส่วนร่างกาย (Anthropometer 

ย่ีห้อ Rosscraft US pat no. 4265021) ท าการวัด

ทั้งหมด 10 จุดโดยมี ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นตัวแปร

ท านาย (Predictor variables) 2 จุด ดงันี้   

 1. ความสูง (Stature: S มีหน่วยเป็นซม.)  

เป็นระยะในแนวตั้งจากพ้ืนถึงส่วนบนสุดของศีรษะโดย

วัดเมื่อนักเรียนยืนตรงและมองตรงไปด้านหน้า (Agha, & 

Alnahhal, 2012, pp. 979-984; Castellucci, et al., 

2010, pp. 563-568; Castellucci, Arezes, & 

Molenbroek, 2015, pp. 201-211; Dianat, et al., 

2013, pp. 101-108; Niekerk, Louw, Grimmer-

Somers, & Harvey, 2013, pp. 366-371; 

Panagiotopoulou, et al., 2004, pp. 121-128; 

Prado-LeoHn, Avila-Chaurand, & GonzaHlez-Mun, 

2001, pp. 339-345; สุดาวรรณ  ล่ีไพฑูรย์, 2554,  

น. 39-66) 

 2. น ้าหนัก (Weight: W มีหน่วยเป็น กก.)  

เป็นการชั่ งน ้าหนักในขณะนักเรียนสวมชุดนักเรียน  
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ยืนตัวตรงถอดรองเท้า ไม่มีสัมภาระติดตัว (Niekerk,  

et al., 2013, pp. 366-371; Prado-LeoHn, et al., 

2001, pp. 339-345; สุดาวรรณ  ล่ีไพฑูรย์, 2554,  

น. 39-66) 

 

ข้อมูลสดัส่วนร่างกายนักเรียนที่ต้องการท านายค่าใน

งานวิจัยนี้ เลือกเฉพาะสัดส่วนที่ใช้ในการออกแบบโต๊ะ

เก้าอี้นักเรียนมทีั้งหมด 8 จุด (หน่วย: ซม.) ดงัตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การวัดสดัส่วนร่างกายของนักเรียน 

จุด สดัส่วน งานวิจัยท่ีอา้งอิง 

1.ความสูงของ ข้อพับ 

(Popliteal Height: PH) 

เป็นระยะในแนวตั้งจากพ้ืนหรือที่วาง

เท้าถึงด้านล่างของต้นขา โดยวัดเมื่อ

ให้นักเรียนน่ังในท่าที่เข่าพับอยู่ใน

ลั ก ษ ณ ะ ตั้ ง ฉ า ก  9 0  อ ง ศ า  

(90° knee) 

(Agha, & Alnahhal, 2012, pp. 979-984; Castellucci, et al., 

2010, pp. 563-568; Castellucci, et al., 2015, pp. 201-211; 

Dianat, et al., 2013, pp. 101-108; Gouvali, & Boudolos, 

2006, pp. 765-773; Musa, 2011, pp. 499-508; Niekerk,  

et al., 2013, pp. 366-371; Panagiotopoulou, et al., 2004, 

pp. 121-128; Prado-LeoHn, et al., 2001, pp. 339-345;       

สดุาวรรณ  ล่ีไพฑรูย,์ 2554, น. 39-66) 

2.ระยะระหว่างสะโพก

ถึงข้อพับด้านในของหัว

เข่า (Buttock-Popliteal 

Length: BPL) 

เป็นระยะในแนวนอนจาก สะโพกถึง

ข้อพับด้านในของหัวเข่า โดยวัดเมื่อ

ให้นักเรียนน่ังในท่าที่เข่าพับอยู่ใน

ลักษณะตั้งฉาก 90องศา 

(Agha, & Alnahhal, 2012, pp. 979-984; Castellucci, et al., 

2010, pp. 563-568; Castellucci, et al., 2015, pp. 201-211; 

Dianat, et al., 2013, pp. 101-108; Gouvali, & Boudolos, 

2006, pp. 765-773; Musa, 2011, pp. 499-508; Niekerk,  

et al., 2013, pp. 366-371; Panagiotopoulou, et al., 2004, 

pp. 121-128; Prado-LeoHn, et al., 2001, pp. 339-345) 

3.ความสูงของข้อศอก

ขณะนั่ง (Elbow Height 

while Sitting: EHS) 

เป็นระยะในแนวตั้งจากด้านล่างของ

ข้อศอกถึงพ้ืนผิวของที่น่ังที่นักเรียน

นั่ง โดยวัดเมื่อให้นักเรียนนั่งในท่า

น่ังที่ข้อศอกงอในลักษณะตั้งฉากกับ

พ้ืน 90 องศา 

(Agha, & Alnahhal, 2012, pp. 979-984; Castellucci, et al., 

2010, pp. 563-568; Castellucci, et al., 2015, pp. 201-211; 

Dianat, et al., 2013, pp. 101-108; Gouvali, & Boudolos, 

2006, pp. 765-773; Panagiotopoulou, et al., 2004, pp. 

121-128; Prado-LeoHn, et al., 2001, pp. 339-345;  

สดุาวรรณ  ล่ีไพฑรูย,์ 2554, น. 39-66) 

4.ความกว้างของสะโพก

ขณะนั่ง (Hip Width: 

HW หรือ Hip Breadth) 

เป็นระยะในแนวนอนที่ เป็นระยะ

กว้างที่สุดของสะโพกของนักเรียน 

ในท่านั่ง 

(Castellucci, et al., 2010, pp. 563-568; Castellucci, et al., 

2015, pp. 201-211; Dianat, et al., 2013, pp. 101-108; 

Gouvali, & Boudolos, 2006, pp. 765-773; Musa, 2011, pp. 

499-508; Niekerk, et al., 2013, pp. 366-371; Prado-

LeoHn, et al., 2001, pp. 339-345; สุดาวรรณ  ล่ีไพฑูรย์, 

2554, น. 39-66) 

5.ความหนาของต้นขา 

(Thigh Thickness: TT) 

เป็นระยะในแนวตั้งจากจุดสงูสดุของ

ต้นขาถึงพ้ืนผวิของที่น่ัง 

(Castellucci, et al., 2010, pp. 563-568; Castellucci, et al., 

2015, pp. 201-211; Dianat, et al., 2013, pp. 101-108; 

Musa, 2011, pp. 499-508; Prado-LeoHn, et al., 2001, pp. 

339-345; สดุาวรรณ  ล่ีไพฑรูย์, 2554, น. 39-66) 

6.ความสงูของกลางหลัง 

(Subscapular Height: 

SUH) 

เป็นระยะในแนวตั้งของจุดกึ่งกลาง

หลังถึงพ้ืนผวิของที่น่ังที่นักเรียนน่ัง 

(Castellucci, et al., 2010, pp. 563-568; Castellucci, et al., 

2015, pp. 201-211; Prado-LeoHn, et al., 2001, pp. 339-

345) 

7.ระยะระหว่างข้อศอก

ทั้งสองข้าง (Elbow-to-

elbow breadth: EEB) 

เป็นระยะในแนวนอนจากข้อศอก

ด้านนอกข้างขวาไปยังข้อศอกด้าน

นอกข้างซ้าย 

(Musa, 2011, pp. 499-508; Prado-LeoHn, et al., 2001, pp. 

339-345; สดุาวรรณ  ล่ีไพฑรูย์, 2554, น. 39-66) 

8.ร ะ ย ะ เ ห ยี ย ด แ ข น

ข ณ ะ ที่ ล า ตั ว ตั้ ง ต ร ง 

(Functional reach: FR)  

เ ป็นระยะในแนวนอนในระดับ

เดียวกันกับแขนที่ เหยียดตรงจาก

ผนังที่พิงไปยังปลายน้ิวหัวแม่มือ 

(Agha, & Alnahhal, 2012, pp. 979-984; Prado-LeoHn,  

et al., 2001, pp. 339-345; สดุาวรรณ  ล่ีไพฑูรย์, 2554, น. 

39-66) 
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รูปท่ี 1 การวัดขนาดสดัส่วนร่างกายของนักเรียน 

 

 

                                 รูปท่ี 2 การวัดขนาดสดัส่วนร่างกายของนักเรียน 

   

                                  รูปท่ี 1 การวัดขนาดสดัส่วนร่างกายของนักเรียน 

 

 

การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์

การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและ 

ตัวแปรตามใช้วิธขีองเพียร์สัน (Pearson's Correlation) 

โดยตัวแปรต้นหรือตัวแปรท านายที่ใช้ในการพยากรณ์ม ี

4 ตัวแปร คือ S, W, Age และ BMI โดยที่BMI (Body 

Mass Index) ค านวณจากน ้าหนักตัว (หน่วยเป็น

กโิลกรัม) หารด้วย ส่วนสูงก าลังสอง (หน่วยเป็นเมตร) 

ในขั้นตอนนี้ เป็นการหาระดับความสัมพันธ์ระหว่าง

สดัส่วนร่างกาย 8 สดัส่วนกบัตวัแปรท านายซึ่งตวัแปรที่มี

สมัพันธส์งูสดุจะน ามาใช้ในการสร้างสมการ 

การสรา้งสมการ 

การสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple 

Linear Regression) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ตวัแปรในรปูแบบเชิงเส้น ประกอบไปด้วยตัวแปรท านาย  

1 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัวโดยตัวแปรท านายที่น ามา

สร้างสมการจะดูจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 

เพียร์สนั (Pearson's Correlation Coefficient) ที่มีค่า

มากที่สดุ 

 ส าหรับการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

หลายตัว ท าให้สมการจะประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ 

2 ตัวขึ้ นไป และตัวแปรตาม 1 ตัวโดยตัวแปรอิสระ 

ที่น ามาสร้างสมการจะดูจากค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธท์ี่มี

ค่ามากที่สดุก่อนแล้วเพ่ิมตัวแปรที่มีค่ารองลงมา จนกว่า

จะได้สมการที่มีค่า R
2 
มากที่สดุ จึงเลือกสมการนั้นไปใช้

ในการพยากรณต่์อไป 

 

ผลและอภิปรายผล 

 

การวดัขนาดสดัส่วนร่างกายของนกัเรียน  

ข้อมูลของนักเรียนชั้น ป.1-6 ถูกน ามาวิเคราะห์ตาม

อายุพบว่าขนาดสัดส่วนนักเรียน อายุ 7-12 ปี  

มีแนวโน้มสูงขึ้ นตามอายุที่ เ พ่ิมขึ้ น โดยในชั้ น ป.1  

มีนักเรียนอายุต ่ากว่าเกณฑ์ (6 ขวบ) 6 คน และ 

มีนักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งอายุเกนิเกณฑ์ (13 ขวบ) 6 คน 

ค่าเฉล่ียสดัส่วนร่างกายของนักเรียน อายุ 6 ขวบ มีขนาด

ร่างกายบางสดัส่วนที่มค่ีาสงูกว่าของนักเรียน อายุ 7 ขวบ  

ในขณะที่นักเรียนอายุ 13 ขวบ มีค่าเฉล่ียบางสัดส่วน 

ต ่ากว่านักเรียนอายุ 12 ขวบ ซึ่งอาจเป็นเพราะข้อมูลใน

กลุ่ม 6 ขวบ และ13 ขวบ มีจ านวนที่น้อยเกินไป  

(ตารางที่ 2) มรีายงานวิจัยเกี่ยวกบัขนาดสดัส่วนร่างกาย 

(Drillis, Contini, & Bluestein, 1964, pp. 44-66) 

พบ ว่ า  คว ามยา วของส่ วน ต่ า งๆ  ของ ร่ า งก ายมี

ความสมัพันธก์บัความสงูของร่างกาย ในงานวิจัยนี้ จึงท า

การวิเคราะห์โครงสร้างสดัส่วนของร่างกายของนักเรียน

แต่ละคนว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น มีแขน ขา ยาว 

SUH 
EHS TT 

BPL 

PH 

HW 

EEB 

FR 

S 
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หรือสั้น กว่าปกติ เมื่อเทยีบกบัความสงูของร่างกาย และ 

ท าการคัดกรองนักเรียนที่มีสัดส่วนโครงสร้างร่างกาย 

ที่ผิดปกติออก โดยในทุกรายการสัดส่วนร่างกายจะ

ค านวณค่าเฉล่ีย (X  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) ของแต่ละสดัส่วนข้อมูลและค านวณค่าขีดจ ากดับน 

(Upper Limit) = X  +3SD และค่าขีดจ ากดัล่าง (Lower 

Limit) = X  -3SD (รูปที่ 2) ในกรณีที่พบว่าค่าข้อมูล

สัดส่วนของนักเรียนมีค่าอยู่นอกช่วงขีดจ ากัดบนและ

ขดีจ ากดัล่าง จะตดัข้อมูลของนักเรียนคนนั้นออก ซึ่งจาก

การคัดกรองข้อมูลด้วยวิธีดังกล่าว พบว่า มีนักเรียนที่มี

ค่าสดัส่วนอยู่ในเกณฑป์กต ิจ านวน 633 คนซึ่งข้อมูลจาก 

633 คนนี้ จะถูกน าไปวิเคราะห์ความสมัพันธข์องตัวแปร

ต่อไป 

 

ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดสดัส่วนร่างกายของนักเรียน (n=684 คน) 

ขนาดสดัส่วนร่างกาย 

อายุ (ปี) 

6 7 8 9 10 11 12 13 

n=6 n=107 n=116 n=106 n=115 n=110 n=118 n=6 

น า้หนัก (W) 
24.1 

±9.9 

22.5 

±5.6 

27.6 

±8.4 

30.6 

±0.4 

35.4 

±11.7 

39.5 

±11.6 

41.5 

±11.7 

52.1 

±21.6 

ความสงู (S) 
118.0 

±5.9 

120.3 

±5.5 

127.0 

±6.7 

132.2 

±7.2 

138.1 

±7.9 

144.5 

±8.7 

150.0 

±8.3 

148.2 

±11.4 

ความสงูของข้อพับ (PH) 
30.9 

±2.4 

31.3 

±2.1 

32.9 

±2.0 

34.1 

±1.9 

35.6 

±2.6 

37.7 

±2.1 

38.5 

±1.8 

38.0 

±2.6 

ระยะระหว่างสะโพกถึงข้อพับด้านใน

หัวเข่า (BPL) 

30.3 

±2.9 

30.5 

±2.3 

33.2 

±2.6 

35.2 

±3.1 

37.0 

±3.5 

39.0 

±3.0 

40.6 

±3.0 

39.3 

±6.5 

ความสงูของข้อศอกขณะนั่ง (EHS) 
16.4 

±1.7 

15.2 

±2.2 

16.8 

±2.5 

16.8 

±2.3 

17.7 

±2.7 

17.7 

±2.3 

18.4 

±2.9 

20.6 

±3.7 

ความกว้างของสะโพกขณะนั่ง (HW) 
25.7 

±4.6 

24.9 

±3.0 

26.2 

±3.5 

27.5 

±4.1 

29.2 

±4.3 

30.7 

±4.1 

31.1 

±4.3 

32.8 

±5.2 

ความหนาต้นขา (TT) 
7.5 

±2.0 

8.0 

±2.3 

8.9 

±1.9 

9.4 

±2.3 

10.5 

±2.6 

11.2 

±2.3 

11.2 

±2.2 

12.6 

±2.9 

ความสงูของกลางหลัง (SUH) 
29.4 

±2.2 

29.4 

±3.1 

31.8 

±2.5 

32.9 

±2.5 

34.3 

±3.1 

35.5 

±3.1 

37.3 

±3.0 

39.4 

±2.6 
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หมายถึง สดัส่วนร่างกาย, หมายถึง X  +3SD,- - - หมายถึง X  -3SD 

รูปท่ี 2 การเปรียบเทยีบขนาดสดัส่วนร่างกายกบัความสงู 

 

ความสมัพนัธข์องตวัแปร 

การวิเคราะห์ค่าความสมัพันธร์ะหว่างสดัส่วนร่างกาย

นักเรียน (ตัวแปรตาม) กับตัวแปรท านายจากค่า 

Pearson's correlation (ตารางที่ 3) พบว่า ความสงู (S) 

มี ค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับสัดส่วน ร่างกาย  

4 สดัส่วน ได้แก่ ความสงูของข้อพับ (PH) ระยะระหว่าง

สะโพกถึงข้อพับด้านในของหัวเข่า (BPL) ความสงูของ

กลางหลัง (SUH) และระยะเหยียดแขนขณะที่ล าตัวตั้ง

ตรง (FR) โดยค่าความสมัพันธข์อง PH, BPL และ FR 

โดยมค่ีาตั้งแต่ 0.868-0.923 

นอกจากนี้ ยังพบว่า น า้หนัก (W) มีค่าความสมัพันธ์

ค่อนข้างสูงกับ ความหนาของต้นขา (TT) ความกว้าง

ของสะโพกขณะนั่ง (HW) ระยะระหว่างข้อศอกทั้งสอง

ข้าง (EEB) และ ระยะระหว่างสะโพกถึงข้อพับด้านใน

ของหัวเข่า (BPL) (ค่าระหว่าง 0.820-0.919) ซึ่งสอดคล้อง 

กบังานวิจัยของ Oyewole (Oyewole, Haight, & Freivalds, 

2010, pp. 437-447) ที่รายงานว่าขนาดสดัส่วนร่างกาย 

ของเดก็ชั้นประถมศึกษาที่เป็นส่วนความยาวของร่างกาย

นั้นมคีวามสมัพันธก์บัความสงู และขนาดสดัส่วนร่างกาย

ที่เป็นส่วนความกว้างและเส้นรอบวงนั้นมีความสัมพันธ์

กบัน า้หนักตัวในขณะที่ค่าความสัมพันธร์ะหว่าง S กับ 

EHS และ W กบั EHS มค่ีาค่อนข้างต ่า (0.565, 0.609 

ตามล าดบั) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก EHS ไม่ใช่ส่วนของอวัยวะ

ของร่างกายจริงๆ 



Naresuan University Journal: Science and Technology 2015; 23(2) 102 
 

ตารางที่ 3 ขนาดความสมัพันธข์องตัวแปรกบัสดัส่วนร่างกาย (n=633 คน) 

 
Pearson’s correlation Coefficient 

Anthropometric S W Age BMI 

PH 0.904* 0.691 0.792 0.402 

BPL 0.923* 0.820 0.790 0.575 

EHS 0.565 0.609* 0.428 0.505 

HW 0.748 0.912* 0.561 0.844 

TT 0.742 0.919* 0.562 0.848 

SUH 0.868* 0.773 0.714 0.538 

EEB 0.670 0.899* 0.488 0.876 

FR 0.920* 0.787 0.767 0.520 

หมายเหตุ : *หมายถึง ค่า Pearson correlation coefficient สงูสดุของขนาดสดัส่วนร่างกายน้ัน 

 

การสร้างสมการถดถอยอย่างง่าย และ สมการ

ถดถอยเชิงพห ุ

สมการถดถอยอย่างง่าย (แสดงใน ตารางที่ 4) ถูก

สร้างขึ้ นจากตัวแปรที่มี ค่าความสัมพันธ์กับสัดส่วน

ร่างกายส่วนนั้นมากที่สุด (ตารางที่ 3) ซึ่งพบว่าค่า R
2

ของสมการถดถอดอย่างง่ายอยู่ระหว่าง 75.4-85.2% 

ยกเว้น สัดส่วนของความสูงของข้อศอกขณะนั่ง (EHS) 

ที่มค่ีา R
2
เท่ากบั 37.1% 

สมการถดถอยเชิงพหุถูกสร้างขึ้ นโดยการเลือกตัว

แปรที่มีขนาดความสัมพันธ์มากที่สุดก่อน แล้วจึงน าตัว

แปรที่มขีนาดความสมัพันธร์องลงมาสร้างสมการจนได้ค่า 

R
2
มากที่สุด พบว่าค่า R

2
ของสมการถดถอยเชิงพหุอยู่

ระหว่าง 76.60-86.5% ยกเว้น สดัส่วนของความสงูของ

ข้อศอกขณะนั่ง (EHS) ที่มีค่า R
2
เท่ากับ 38.50% ซึ่ง

สมการที่ดีที่สุดได้แสดงอยู่ใน ตารางที่ 4 โดยผ่านการ

วิเคราะห์และสรปุได้ดงันี้  

- สัดส่วนร่างกาย PH เมื่อเพ่ิมปัจจัยด้านอายุ 

(Age) เข้าไปจะท าให้ค่า R
2
เพ่ิมขึ้น 0.8%  

- สดัส่วนร่างกาย BPL, SUH และ FR เมื่อเพ่ิม

ปัจจัยด้าน น ้าหนัก (W) เข้าไปจะท าให้ค่า R
2
เพ่ิมขึ้ น 

1.3%, 1.2% และ 0.4% ตามล าดบั  

- สดัส่วนร่างกาย EHS เมื่อเพ่ิมปัจจัยด้านความสงู 

เข้าไป จะท าให้ค่า R
2
เพ่ิมขึ้น 1.4% 

- สดัส่วนร่างกาย HW, TT และ EEB เมื่อเพ่ิม

ปัจจัยด้านความสูงและค่า BMI จะท าให้ค่า R
2
เพ่ิมขึ้น 

1.8%, 0.6% และ 2.7% ตามล าดบั 

การเปรียบเทยีบผลงานวิจัยนี้ กับงานวิจัยของสุดาวร

รณ ล่ีไพฑรูย์ (สดุาวรรณ  ล่ีไพฑรูย์, 2554, น.39-66)

ที่ศึกษาสัดส่วนร่างกายและอัตราส่วนขนาดร่างกายของ

เดก็นักเรียนประถมศึกษา เพ่ือใช้ในการออกแบบเครื่อง

เรือนในห้องเรียน โดยได้ท าการเกบ็ข้อมูลสดัส่วนร่างกาย

เดก็นักเรียนจ านวน 20 สัดส่วน จากจ านวนนักเรียน 

360 คน วัดสัดส่วนร่างกายเดก็นักเรียนโดยใช้ระบบ

ภาพถ่ายดจิิตอล2 มติ ิและมกีารวัดขนาดสดัส่วนร่างกาย

ที่เหมือนกบังานวิจัยนี้  6 ส่วน คือ PH, EHS, HW, TT, 

EEB และ FR โดยการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นอย่าง

ง่ายของสดุาวรรณได้น าความสงู และน า้หนักของนักเรียน

มาหาความสมัพันธก์บัแต่ละสดัส่วน ดังแสดงใน ตารางที่ 4  

ซึ่งผลงานวิจัยของสุดาวรรณ ชี้ ให้เห็นว่าสมการถดถอย

อย่างง่ายของสดัส่วนร่างกายที่มคีวามสมัพันธก์บัความสงู 

ได้แก่ PH, EHS และ FR ในขณะที่สมการถดถอยอย่าง

ง่ายของสัดส่วนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับน ้าหนัก 

ได้แก่ HW, TT และ EEB ซึ่ง R
2 
ของสมการถดถอย

อย่างง่ายอยู่ระหว่าง 23.2-74.2% 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่ายจากงานวิจัยนี้  

และงานวิจัยของสุดาวรรณมีความสอดคล้องกันว่า  
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สดัส่วนร่างกายที่มคีวามสมัพันธก์บัส่วนสงู ได้แก่ PH กบั  

FR และมีสัดส่วนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับน า้หนัก

ได้แก่ HW, TT, EEB โดยที่ค่า R
2
จากงานวิจัยนี้ ให้ค่าที่

สงูกว่า R
2
 ของงานวิจัยสดุาวรรณทุกกรณี อย่างไรกต็าม

สมการถดถอยอย่างง่ายส าหรับท านายค่า EHS พบความ

แตกต่าง โดยสุดาวรรณพบว่าค่า EHS ถูกท านายได้ดี

ที่สดุด้วยค่าความสงู (S) ที่ R
2
 เท่ากบั 45.2% ในขณะที่

งานวิจัยนี้พบว่า EHS สามารถท านายได้ดีที่สุดด้วยค่า

น า้หนัก (W) โดยมค่ีา R
2
เพียง 37.1% 

ในกรณีของการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุนั้น 

พบว่า จากงานวิจัยของสุดาวรรณ ใช้ตัวแปรท านาย

จ านวน 2 ตัว คือ S, W ส าหรับท านายค่าทุกสัดส่วน 

ในขณะที่งานวิจัยนี้ ได้พิจารณาเพ่ิมตัวแปรท านายหลาย

ตัวเข้าไปในสมการ เช่น S, W, Age และ BMI แล้ว

วิเคราะห์หาค่าที่ ให้ R
2
 สูงสุด จึงส่งผลให้ค่า R

2
จาก

งานวิจัยนี้มค่ีาสงูกว่าเกอืบทุกสมการ (ยกเว้น EHS) 

 

ตารางที่ 4 สมการถดถอยอย่างง่ายกบัสมการถดถอยเชิงพหุ 

สดัส่วน 

ร่างกาย 

งานวิจัยนี้  (n=633 คน) งานวิจัยสดุาวรรณ (n=360คน) 

สมการ 

ถดถอยอย่างง่าย 

สมการ 

ถดถอยเชิงพหุ 

สมการ 

ถดถอยอย่างง่าย 

สมการ 

ถดถอยเชิงพหุ 

PH 
3.16 + 0.24 S 

(81.7%) 

4.90 + 0.20 S + 0.30 Age 

(82.5%) 

2.50 + 0.227 S 

 (57.7%) 

2.83 + 0.223 S + 0.0063 

W 

(57.7%) 

BPL 
- 8.03 + 0.32 S 

(85.2%) 

- 2.69 + 0.27 S + 0.08 W 

(86.5%) 
- - 

EHS 
12.7 + 0.132 W 

(37.1%) 

8.28 + 0.0417 S + 0.0961 W 

(38.5%) 

- 1.14 + 0.140 S 

 (45.2%) 

1.34 + 0.110 S + 0.0478 

W 

(47.0%) 

HW 
17.2 + 0.33 W 

(83.2%) 

- 9.01 - 0.07 W + 0.87 BMI + 

0.18 S 

(85.0%) 

23.6 + 0.263 W 

(29.2%) 

17.4 + 0.0578 S + 0.213 

W 

(30.1%) 

TT 
3.71 + 0.18 W 

(84.5%) 

- 4.32 + 0.06 W + 0.29 BMI + 

0.05 S 

(85.2%) 

9.36 + 0.0795 W 

(23.2%) 

8.80 + 0.00521 S + 0.0750 

W 

 (23.3%) 

SUH 
- 1.03 + 0.26 S 

(75.4%) 

3.26 + 0.21 S + 0.06 W 

(76.6%) 
- - 

EEB 
19.8 + 0.44 W 

(80.9%) 

- 2.15 + 0.03 W + 1.06 BMI + 

0.12 S 

(83.6%) 

26.7 + 0.331 W 

(39.9%) 

12.3 + 0.136 S + 0.214 W 

 (44.0%) 

FR 
- 4.59 + 0.48 S 

(84.7%) 

- 0.35 + 0.44 S + 0.06 W 

(85.1%) 

6.18 + 0.448 S 

(74.2%) 

12.0 + 0.377 S + 0.111 W 

 (75.7%) 

หมายเหตุ : ( ) หมายถึง R
2
 

 

เปรียบเทียบค่าการพยากรณข์องสมการ 

เนื่ องจากสมการถดถอยเชิงพหุมีการใช้จ านวน 

ตัวแปรหลายตัว ดังนั้นจึงอาจเกดิความยุ่งยากในการใช้

งานเมื่อจะน ามาใช้ในการพยากรณ์ ดังนั้นจึงได้ทดลอง

เปรียบเทียบค่า R
2
 ระหว่างสมการถดถอยอย่างง่าย  

(ตัวแปรมี S, W) กบัสมการถดถอยเชิงพหุ (ตัวแปรม ี

S, W, A, BMI) โดยการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของ

ค่าพยากรณ์สองสมการด้วย Paired T-test ที่ระดับ

นัยส าคญั 0.05 (ตารางที่ 5)  ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า

พยากรณ์ของทั้งสองสมการเกือบทุกสัดส่วน (ยกเว้น 
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HW) มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดง

ว่าค่าพยากรณ์จากสองสมการมีความแตกต่างกนั ดังนั้น

การใช้สมการถดถอยเชิงพหุมาพยากรณ์สดัส่วนร่างกาย

นักเรียนจะแม่นย ากว่าเนื่องจากมีค่า R
2
 สูงกว่าส าหรับ 

ค่าพยากรณ์ของสองสมการที่ไม่แตกต่างกัน คือสมการ

ของสัดส่วน HW แสดงว่าขนาดความกว้างของสะโพก

ขณะนั่งถูกท านายได้จากทั้งสมการถดถอยอย่างง่ายและ

สมการถดถอยเชิงพหุซึ่ งสมการถดถอยอย่างง่ายจะ

สะดวกในการใช้งานมากกว่าเนื่องจากใช้ตัวแปรท านาย

น้อยกว่าและสามารถให้ค่าการพยากรณท์ี่ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 5  การเปรียบเทยีบค่าพยากรณ์โดยใช้ Paired T-test (n=633 คน) 

Anthropometric 
Simple Multiple 

Paired T-test 
Mean ± SD Mean ± SD 

PH 35.2±3.0 35.1±3.0 0.024* 

BPL 35.9±4.1 36.0±4.2 0.001* 

EHS 17.0±1.6 17.1±1.6 0.000* 

HW 28.1±4.0 28.1±4.0 0.331 

TT 9.7±2.2 9.7±2.2 0.031* 

SUH 33.7±3.3 33.6±3.3 0.000* 

EEB 34.2±5.2 34.3±5.3 0.004* 

FR 60.6±6.1 60.7±6.1 0.000* 

หมายเหตุ : * Significanceที่ ∞ = 0.05 

 

อภิปรายผล 

 

การพยากรณ์ค่าสัดส่วนร่างกายของเด็กนักเรียน

จ านวน 8 รายการ จากค่า ส่วนสูง น ้าหนัก และอายุ  

ท าให้ผู้ใช้งานสามารถก าหนดค่าสดัส่วนร่างกายของเดก็

นักเรียนวัย 6-13 ปี (ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6)  

ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และถูกต้องแม่นย า ซึ่งค่าสดัส่วน 

8 รายการเหล่านี้  ล้วนเป็นค่าที่จ าเป็นในการออกแบบ

โตะ๊และเก้าอี้นักเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

การพยากรณ์ค่า PH ขึ้ นอยู่กับตัวแปรท านาย 

2 รายการ คือ ความสงูร่างกาย และอายุ ซึ่งสอดคล้อง

กบังานวิจัยของ Adekunle Ibrahim Musa (Musa, 

2011, pp. 499-508) ที่รายงานว่า ขนาดสัดส่วน

ร่างกายเดก็นักเรียนทุกรายการมีค่าเพ่ิมขึ้น เมื่ออายุเดก็

มากขึ้น (12-17 ปี) ค่า HW จากงานวิจัยนี้ สามารถ

พยากรณ์จากตัวแปรท านายเพียงรายการเดียว คือ ค่า

น ้าหนักร่างกาย ซึ่ งความสัมพันธ์นี้ ใ ห้ค่า R
2
 สูงถึง 

83.2% ทั้งนี้ โดยธรรมชาติของการสะสมไขมันส่วนเกิน

ในร่างกายมนุษย์อยู่ที่สะโพกหรือหน้าท้องหรือต้นแขน 

แต่งานวิจัยนี้ ไม่ได้วิเคราะห์ขนาดหน้าท้องและขนาด 

ต้นแขน ปัจจัยจึงแสดงที่สะโพก นอกจากนี้  งานวิจัยยัง

พบว่า ค่า S และ W เป็นตัวแปรท านายที่มีอทิธพิลสงูใน

การพยากรณ์ค่าสดัส่วนร่างกายที่ส  าคัญซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของสดุาวรรณ ล่ีไพฑรูย์ (สดุาวรรณ  ล่ีไพฑรูย์, 

2554, น.39-66) ส าหรับการออกแบบโต๊ะและเก้าอี้

ส  าหรับเดก็นักเรียน ดังนั้น S,W จึงเป็นตัวแปรท านาย 

ที่ส  าคัญส าหรับใช้พยากรณ์ค่า BPL, TT, SUH, EEB 

และ FR โดยให้ค่า R
2
 ระหว่าง 76.6%-86.5% ซึ่งเป็น

ค่าที่ยอมรับได้ทางสถติ ิ

อย่างไรกต็าม การพยากรณค่์า EHS ให้ค่า R
2 
ต ่ามาก 

(38.5) จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า ค่า W, S มีอิทธิพล

ส่งผลต่อค่า EHS ดังนั้น ผลงานวิจัยนี้ เสนอแนะ 

ค่าพยากรณ์ 7 รายการคือ โดยสมการที่ใช้แสดงอยู่ใน 

รู ป ที่  4  ซึ่ ง ข อ บ เ ข ต ข อ ง ตั ว แ ป ร ท า น า ย  คื อ  

110≤S≤169, 15≤W≤84, 11.42≤BMI≤32.89, 

6≤Age≤13 
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         รูปท่ี 3 สมการถดถอยของสดัส่วนร่างกาย 

 

สรุป 

 

การออกแบบโต๊ะและเก้าอี้ เดก็นักเรียนจ าเป็นต้อง

ค านึงถึงขนาดสัดส่วนร่างกายของเด็ก เพ่ือให้ท่าทาง 

การนั่งถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ซึ่ งการประเมิน 

ความเหมาะสมของโต๊ะเก้าอี้ จะประเมินโดยท าการวัด

ขนาดสดัส่วนโตะ๊เก้าอี้และเปรียบเทียบกับขนาดสัดส่วน

ร่างกายของผู้นั่งหรือเด็กนักเรียนว่ามีความสอดคล้อง

ตามหลักการทางการยศาสตร์หรือไม่ อย่างไรก็ตาม 

การวัดขนาดสัดส่วนร่างกายจ าเป็นต้องอาศัยทักษะและ

เครื่องมือเฉพาะในการวัด จึงท าให้เกดิความยุ่งยากและ

ใช้เวลานาน ดังนั้นผลจากงานวิจัยนี้ ท  าให้ได้สมการที่ใช้

ในการท านายหรือพยากรณ์ขนาดสัดส่วนร่างกายของ

นักเรียนโดยใช้เพียงข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐาน คือ ความสูง 

น า้หนัก และอายุซึ่งพบว่าการพยากรณ์ค่าสดัส่วนร่างกาย 

7 สดัส่วน ได้แก่ PH, BPL, HW, TT, SUH, EEB และ 

FR ส ามารถใ ช้ สมการถดถอยเ ชิ ง เ ส้นอ ย่ า ง ง่ า ย  

(R
2
=75.4-85.2%)  หรื อใ ช้ สมการถดถอยเชิ งพ หุ 

(R
2
=76.6%-86.5%) ในการพยากรณ์ได้เป็นอย่างด ี

ผลของงานวิจัยที่ได้สามารถน าไปใช้เพ่ือการพยากรณ์

สดัส่วนของเดก็นักเรียนเพ่ือการออกแบบโต๊ะเก้าอี้หรือ

เฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนที่จ าเป็นต้องใช้ขนาดดังกล่าว 

เช่น การออกแบบความกว้างของที่นั่งจะออกแบบให้

มากกว่าค่าเปอร์เซน็ต์ไทล์ที่ 95 ของ HW การออกแบบ

ความลึกของที่นั่งจะออกแบบให้อยู่ระหว่าง 0.8-0.95 

เท่าของค่า BPL เป็นต้น (กลางเดือน โพชนา และองุ่น 

สงัขพงศ์, 2556, น. 18-27)  จุดเด่นของงานวิจัยนี้คือ

ในการวัดขนาดสดัส่วนร่างกายจะท าการวัดโดยตรงจาก

การก าหนดจุดของร่างกายเดก็นักเรียนซึ่งท าให้มีความ

แม่นย ามากขึ้ น นอกจากนั้นในการสร้างสมการในการ

ประมาณค่าได้ท าการวิเคราะห์โดยคดักรองเดก็นักเรียนที่

มีขนาดสดัส่วนร่างกายใหญ่หรือเลก็เกนิไป (±3 sigma) 

จึงท าให้ลดความแปรปรวนของข้อมูลลงได้ อย่างไรกต็าม

ผลจากงานวิจัยพบว่าค่าสดัส่วนร่างกายที่ไม่สามารถใช้ตวั

แปรพ้ืนฐานทั้ ง 3 ตัวในการพยากรณ์ คือ ค่า EHS 

เนื่องจากมค่ีา R
2 
น้อยกว่า 40% ซึ่งค่า EHS จะใช้ในการ

ออกแบบขนาดความสงูที่เหมาะสมของโตะ๊เรียน ดังนั้นผู้

ที่ ต้องการออกแบบโต๊ะเรียนอาจจะใช้ค่าเบื้ องต้นที่

แนะน า ไ ว้ ใน  มอก.1495 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน) ได้ อย่างไรกต็ามควรมีการวิจัย
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เพ่ิมเตมิเพ่ือหาตวัแปรในการประมาณค่า EHS ที่มีความ

เหมาะสมมากย่ิงขึ้นต่อไป 
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