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บทคัดยอ
การใช ข นาดโต ะ และเก าอี้ ใ นโรงเรี ย นที่ ไ ม เหมาะสมสง ผลอั นตรายต อ กระดู กสั นหลั ง ของ
นักเรี ยนทั้ ง ในระยะสั้นและระยะยาว จึ ง ควรมี การประเมิ นความเหมาะสมเปรี ย บเที ย บกั บ สั ด ส วน
รางกายของนักเรียนอยางไรก็ตามการวัดสัดสวนของรางกายนั้นวัดไดยากและเสียเวลามาก การศึกษานี้
จึงนําเสนอวิธีการประมาณคาสัดสวนรางกายดวยการวัดความสูงเพียงอยางเดียว เนื่องจากโรงเรียนของ
รัฐบาลในประเทศไทยตองเลือกใชโตะและเกาอี้ เรียนตามมาตรฐานผลิต ภัณฑอุตสาหกรรมไทย (TIS)
ซึ่งมี 6 ขนาด ดังนั้นการศึกษานี้จึงขอนําเสนอวิธีเลือกขนาดโตะและเกาอี้ที่เหมาะสมสําหรับโรงเรีย น
มัธยมศึกษาโดยนําขอมูลสัดสวนของรางกายของกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน มาสรางสมการพยากรณ
ดวยเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย แลวใชสมการพยากรณในการประมาณคาสัดสวนรางกาย
จากคา ความสู งของนักเรีย น 650 คน จากนั้นประเมิ นความเหมาะสมของโตะ และเก าอี้ แตล ะขนาด
ซึ่งพบวาการนําโตะและเกาอี้เรียนขนาด 3 รวมกับขนาด 4 มาใชในโรงเรียนจะใหคาความเหมาะสมที่
ดีกวาการใชโ ต ะและเก าอี้ เ รีย นขนาด 4 ร วมกั บ ขนาด 5 ที่เ ป นมาตรฐานตามที่ใ ช ในโรงเรีย นระดั บ
มัธยมศึกษา
คําสําคัญ: การยศาสตร โตะและเกาอี้เรียน การพยากรณ ความไมเหมาะสม
Abstract
Improperly sized school desks and chairs have many detrimental effects on
the spines of the students, leading to both short and long term pain. Hence, it is
important to assess the desks and chairs for a proper fit. Comparing a student’s
anthropometric data with the desk and chair dimensions is the best way to make such
an evaluation. Because obtaining anthropometric data can be difficult and time
consuming, this paper proposes a methodology to obtain an adequate approximation
of the student’s anthropometric data with only measurements of the student’s height.
Because most public schools in Thailand are required to choose school desks and
chairs according to the Thai Industrial Standards (TIS) Institute recommendation and
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there are 6 sizes available, this paper, also presents how to ergonomically select from
the available TIS sizes for a secondary school. The data sample consisted of
anthropometric measurements from 20 students, and was used to create simple linear
regression predictive equations. The heights of 650 students were transferred to
anthropometric data by the predictive equations and the predicted anthropometric
measurements then used to evaluate TIS school desk and chair sizes. The results
reveal that a combination of sizes 3 and 4 are more appropriate for secondary schools
than the combination of sizes 4 and 5 recommended by TIS Institute.
Keywords: ergonomics, school desk and chair, prediction, mismatch
บทนํา
การออกแบบโตะและเกาอี้เรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเมืองไทยสวน
ใหญใชโตะและเกาอี้เรียนที่มีขนาดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโตะเรียน: มอก.1494-2541
และเกาอี้เรี ยน: มอก.1495-2541 ซึ่ง ขนาดของมาตรฐานนี้ถูกออกแบบมาจากสัด สวนความสูง ของ
รางกายของเด็กไทยที่ ขนาดเปอร เซ็ นไทล ที่ 99 เปนหลั กและใช มาเป นเวลานานกว าสิ บป ทํ าใหไ ม
สามารถใชไดเ หมาะสมกับนักเรียนทุกคน หากนักเรียนใช โตะและเกาอี้ เรียนที่มีขนาดไมเหมาะสมจะ
สงผลใหโครงสรางรางกาย เชน กระดูกสันหลัง อาจมีการผิดรูปไปจากเดิม ซึ่งพฤติกรรมการนั่งที่ไมดีใน
วัยเด็กจะเปนปญหาที่แกยากไดเมื่อเปนผูใหญในอนาคต (Yeats, 1997) เกาอี้ที่สูงเกินไปทําใหน้ําหนัก
ตัวกดทับ กลามเนื้ อบริ เวณตนขา ถ าโต ะสูง เกินไปจะทําใหเ ด็กต องยกไหลขึ้นเล็กนอยขณะที่นั่ง เขีย น
หนังสือ ซึ่งลักษณะเชนนีท้ ําใหเกิดอาการปวดกลามเนื้อบริเวณไหล และสงผลใหเกิดอาการปวดคอและ
หลังตามมา (Geldhof et al., 2007; Murphy et al., 2007; Candy et al., 2012) โตะที่สูงและลึก
เกินไปสงผลเสียตอรางกายในขณะที่เด็กนั่งอานและเขียนหนังสือ (Panagiotopoulou et al., 2004)
ที่ผานมาจึงมีหลาย ๆ งานวิจัยไดทําการเปรียบเทียบความไมเหมาะสมของขนาดโตะและเกาอี้
ในโรงเรียนที่ใชอยูในปจจุบันกับสัดสวนรางกายของนักเรียน Grimes & Legg (2004) พบวาความไม
เหมาะสมระหวางความยาวของตนขากับความลึกของเกาอี้นั่งทําใหนั่งไดไมสะดวกสบายและความสูง
ของขอศอกขณะนั่ง กั บความสูงของโตะเรียนมี ความไมเหมาะสมกั น ทําใหเกิด อาการปวดที่ คอและ
หัวไหล Macedo et al. (2015) แบงนักเรียนออกเปน 2 ชวงชั้นและทําการประเมินความเหมาะสม
ระหวางโตะและเกาอี้เรียนกับสัดสวนรางกายนักเรียน ซึ่งพบวาโตะเรียนที่ใชอยูในปจจุบันของนักเรีย น
กลุมที่ 1 และ 2 มีความเหมาะสม รอยละ 24 และ 44 ตามลําดับ และเกาอี้เรียนมีความเหมาะสมกับ
สัดสวนรางกายเพียงรอยละ 4 และ 9 ตามลําดับ Parcells et al. (1999) ศึกษาความไมเหมาะสม
ระหวางโตะ และเกาอี้เรี ยนและสัดส วนร างกายของเด็กอเมริกันอายุ ระหวาง 11-13 ป พบว ามีเ พีย ง
รอยละ 18.90 ของนักเรียนใชโตะและเกาอี้เรียนเหมาะสมกับสัดสวนรางกาย Gouvali & Boudolos
(2006) ไดศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของโตะและเกาอี้เรียนกับสัดสวนของนักเรียนอายุ 6-18
ป ซึ่งแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม และใชโตะและเกาอี้เรียน 3 ขนาดเชนกัน พบวาความสูงของโตะและ
เก าอี้ มี ขนาดสู งเกิ นไปคิด เปนรอยละ 81.80 และ 71.50 ตามลําดั บ และความลึ กของเก าอี้ มี ความ
เหมาะสมเพียงรอยละ 38.70 และอีกหลาย ๆ งานวิจัยที่พยายามทําการตรวจสอบความเหมาะสมของ
โต ะ และเก าอี้กับ สัด ส วนของผู ที่ ใช ง านในสถานศึ กษาต าง ๆ (Panagiotopoulou et al., 2004;
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Castellucci et al., 2010; Mohamed et al., 2010; Habibi et al., 2011; Dianat et al., 2013;
Hoque et al., 2014)
ขนาดของโตะและเกาอี้เรียนควรไดรับการปรับปรุงตามสัดสวนรางกายของนักเรียนที่ใชงาน
และการออกแบบที่เหมาะสม ควรเปนแบบโตะและเกาอี้ที่ปรับระดับสูง-ต่ําไดตามความตองการเพื่อให
ผูใชงานสามารถปรับใหเหมาะสมกับสัดสวนรางกายที่แตกตางกันได แตในทางดานการจัดการนั้นอาจจะ
ปรับขนาดโตะและเกาอี้ที่มีความสูงเหมาะสมกับสัดสวนรางกายของนักเรียนแตละคนไมไดเพราะจะตอง
ใชงบประมาณจํานวนมาก ดังนั้นหากเปนการออกแบบที่ปรับความสูงต่ําไมไดอยางเชนโตะและเกาอี้ใน
โรงเรียน จึงควรยึดหลักการออกแบบสําหรับคนสวนใหญ (Ashby, 1978) เปอรเซ็นไทลที่ 90-95 นั่นคือ
ออกแบบใหเหมาะสมกับคนที่มีขนาดสัดสวนใหญ ซึ่งโดยปกติขนาดโตะและเกาอี้จะถูกแบงออกเปน 2
ขนาด คือ แบงตามชวงอายุ 12-14 ป และ 15-17 ป (Agha & Alnhhal, 2012; Kafuku, 2015) และ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยแบงขนาดโตะและเกาอี้เรียนออกเปน 2 กลุมเชนกัน
ปจจุบันมีนักวิจัยใหความสนใจในการปรับปรุงโตะและเกาอี้เรียนที่ใชในสถานที่สถานศึกษาให
เหมาะสมกับสัดสวนรางกายโดยแบงโตะและเกาอี้ออกเปนหลายขนาด ซึ่งมาตรฐานในการออกแบบโตะ
และเกาอี้ของแตละประเทศมีคาแตกตางกัน เชน ISO 5970-1979, มอก.1494-2541 และ มอก.14952541 โดยถู ก สร างขึ้ น จากการวั ด สั ด ส ว นร างกายของมนุ ษ ย ทั้ ง สิ้ น สํ า หรั บ การออกแบบเก าอี้ จึ ง
จําเปนตองวัดสัดสวนรางกายในทานั่งซึ่งเปนคาที่วัดคาไดยากและใชเวลานานมากหากตองวัดคาเหลานี้
ในนักเรียนแตละคน อีกทั้งการวัดสัดสวนอาจวัดโดยตรง (Hafezi et al., 2010; Baharampour et al.,
2013) ซึ่งตองสัมผัสรางกายของผูถูกทดสอบและใช เวลานานเนื่องจากตองวัดหลายคา แตถาหากใช
เครื่องวัดสัดสวนแบบสามมิติ (Robinette et al., 1999; Deros et al., 2009) จะชวยใหการวัดงายขึ้น
แตคอนขางมีราคาแพง
ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอวิธีการประมาณคาสัดสวนรางกายดวยการวัด
สวนสู ง เพี ย งอยางเดี ยวพร อมทั้ ง นํ าเสนอวิ ธีการเลือกขนาดโต ะ และเก าอี้ เ รี ย นตามมาตรฐาน มอก.
ที่เ หมาะสมและถูกตองตามหลักการยศาสตร และเมื่ อใช โต ะและเก าอี้ เ รีย นที่ เหมาะสมจะสง ผลต อ
ประสิทธิภาพในการเรียน โครงสรางกระดูก และสุขภาพที่ดีของนักเรียนในระยะยาว
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเก็บขอมูล
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งชายและหญิงในโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 670 คน ที่มีอายุระหวาง 12-17 ป โดยวัดความสูงของเด็กจํานวน 670 คน และสุม
กลุมตัวอยางมา 20 คน เพื่อวัดคาทานั่งตามหลักการยศาสตรจํานวน 5 คา ไดแก สวนสูง (stature; S)
ความสูงขาพับ (popliteal height sitting; PHS) ความสูงไหล (shoulder height; SHH) ความสูง
ขอศอก (elbow height sitting; EHS) และความยาวสะโพกถึงขาพับ (buttock-popliteal length;
BPL) ดั งภาพที่ 1ก และพิ จารณาขนาดโต ะและเกาอี้เ รียนตามมาตรฐานผลิต ภัณฑอุต สาหกรรมใน
ประเทศไทย โดยแสดงขอมูลขนาดในมิติที่พิจารณาในการศึกษานี้ ดังแสดงในตารางที่ 1
จากการทบทวนวรรณกรรมขนาดของโตะและเกาอี้เรียนจะพิจารณาขนาดใน 6 มิติตาง ๆ
(Castellucci et al., 2015) ดังนี้ ความสูงเกาอี้ (seat height; SH) ความลึกเกาอี้ (seat depth; SD)
ความกวางเกาอี้ (seat width; SW) ความสูงขอบบนของโตะ (seat to desk height; SDH) ความสูง
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ขอบลางของโตะ (underneath desk height; UDH) และความสูงพนักพิงหลังเกาอี้ (upper edge of
backrest; UEB) แตจากขอมูลขนาดที่พบใน มอก. ของประเทศไทยพบวาทั้งมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลายความกวางของเกาอี้มีขนาด 36 เซนติเมตรเทากัน ความสูงขอบลางของโตะมีคาแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย (18 และ 19 เซนติเมตร ตามลําดับ) และความสูงของพนักพิงหลังเปนคาที่เทียบความ
เหมาะสมกั บ สะบั กหลั ง ซึ่ง ระบุ ตํ าแหน ง ได ย ากและไม มี ง านวิ จัย ใดบอกที่ มาของความเหมาะสมได
(Castellucci et al., 2015) ดังนั้นการแบงขนาดโตะและเกาอี้เรียนจึงพิจารณาเพียงขนาดใน 3 มิ ติ
ที่เหลือ ดังภาพที่ 1ข
ก

ข

ภาพที่ 1 ตําแหนงการวัดขนาดในมิติตาง ๆ
ก) สัดสวนรางกายตามหลักการยศาสตร ข) มิติขนาดโตะและเกาอี้เรียน
ตารางที่ 1 ขนาดโต ะเรีย นและเก าอี้ เรี ยนตามมาตรฐานอุต สาหกรรม มอก.1494-2541 และมอก.
1495-2541
ระดับขนาด* (ซม.)
3
4
5
ความสูงของรางกายที่ใชอางอิง (S)
137
154
165
ความสูงโตะ (SDH)
60
67
72
ความสูงพื้นรองนั่ง (SH)
34
38
42
ความลึกพื้นรองนั่ง (SD)
34
38
40
หมายเหตุ *ตาม มอก. โตะเรียนและเกาอี้เรียน ขนาด 3 สําหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขนาด 4 สําหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ขนาด 5 สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มิติ

2. การสรางสมการพยากรณสัดสวนทานั่งดวยสวนสูง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาสัดสวนความยาวของรางกายมีความสัมพันธกับสวนสูง
(Roebuck et al., 1975, Oyewole et al., 2010) และสัดสวนความกวางหรือความหนาของรางกายมี
ความสัมพันธกับคาดัชนีมวลกาย (Oyewole et al., 2010) การศึกษานี้จึงใชเทคนิคการวิเคราะหการ
ถดถอยอยางงาย (Simple Linear Regression) ในการหาสมการพยากรณสัดสวนทานั่งดวยสวนสูง
โดยการสุม เลือกนักเรียน 20 คนของนักเรียนทั้งหมด เพื่อสรางสมการพยากรณ และใชส มการนี้เพื่ อ
ประมาณคาสัดสวนทานั่งจากคาสวนสูงของนักเรียนที่เหลือ
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3. เปรียบเทียบความเหมาะสมของโตะและเกาอี้เรียนในแตละแบบ
การแบงขนาดโตะและเกาอี้สําหรับนักเรียนชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายจะ
ใช ข นาดตาม มอก. ของประเทศไทยและใช ก ารแบ ง ขนาดด ว ยวิ ธีการช วงชั้ น ละ 2 ขนาด (2-size
combination) โดยหารอยละการแบงกลุมนักเรียนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งการตรวจสอบความเหมาะสม
ของขนาดโตะและเกาอี้เรียนแตละมิติจะใชอสมการ (1)-(3) ดังนี้
3.1 การตรวจสอบขนาดที่เหมาะสมของความสูงเกาอี้
ความสูงของเกาอี้ที่เหมาะสมควรพิจารณาที่ความสูงขาพับ (Parcells et al., 1999)
และความสูงของเกาอี้ควรจะต่ํากวาความสูงของขาพับ (popliteal height; PH) เพื่อใหขาเหยียดออก
5˚-30˚ ในแนวดิ่ง (Gouvali & Boudolos, 2006) ดังอสมการที่ 1 สําหรับนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
ไทย สวนใหญจะถอดรองเท ากอนเขาหองเรียน ดังนั้นค าความสูง รองเทา (shoe correction; SC)
จะเทากับ 0
(PH+SC) Cos30˚ ≤ SH ≤ (PH+SC) Cos5˚
…………………….(1)
3.2 การตรวจสอบขนาดที่เหมาะสมของความลึกของเกาอี้
ความลึ กของเกาอี้ มีความสัมพันธกับความยาวสะโพกถึง ขาพับขณะนั่ง ซึ่งความลึ ก
ของเกาอี้ควรนอยกวาความยาวสะโพกถึงขาพับเล็กนอย แตก็ตองไมนอยจนเกินไปเพราะการที่เกาอี้ตื้น
เกินไปจะทําใหเกิดอาการกดทับบริเวณตนขาดานลาง ถาเกาอี้ลึกเกินไปจะทําใหไมสามารถใชพนักพิงได
ซึ่งพนักพิงจะชวยพยุงและลดอาการปวดเมื่อยบริเวณหลังสวนลางได ดังนั้น Parcells et al. (1999)
แนะนําวาความลึกควรอยูร ะหวางรอยละ 80 ถึง 95 ของความยาวสะโพกถึงขาพับ ดังอสมการที2่
0.80BPL ≤ SD ≤ 0.95BPL
………………………(2)
3.3 การตรวจสอบขนาดที่เหมาะสมของความสูงโตะ
ความสูงโตะมีความสัมพันธกับความสูงของขอศอกขณะนั่ง (Sanders & McCormick,
1993) และ Occhipinti et al., (1985) แนะนําวาการที่วางแขนไวบนโตะขณะนั่งจะชวยลดการรับภาระ
ของกระดูกสันหลัง ตามหลักการยศาสตรแลวความสูงของพื้นผิวการทํางานควรจะอยูในระดับเดียวกับ
ความสูงขอศอกขณะนั่ง ดังนั้น Chaffin & Anderson (1991) ไดแนะนําวามุมที่มากที่สุดในการกาง
ออกและงอไปขางหนาทําใหเกิดมุมที่หัวไหล 25˚ และ 20˚ ตามลําดับ จะทําใหเกิดความเมื่อยลานอย
ที่สุด คือ ซึ่ง Parcells et al. (1999) ได เสนอวาขอบลางของอสมการควรเปนความสูง ขอศอกนั่ ง
ขอบบนของอสมการควรเปนผลรวมของระยะความสู งข อศอกขณะนั่ง กับ ระยะความสู งไหล ขณะนั่ ง
ดังอสมการที่ 3
EHS ≤ SDH ≤ EHS*0.8517+SHH*0.1483
………………………(3)
ผลการวิจัย
1. การเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง
จากขอมูลสัดสวนของกลุมตัวอยาง 20 คน พบวามีคาเฉลี่ยของสัดสวนทานั่ง ไดแก ความ
สูงขาพับ (PHS) ความสูงไหล (SHH) ความสูงขอศอก (EHS) ความยาวสะโพกถึงขาพับ (BPL) เทากับ
39.67, 57.21, 22.81 และ 45.41 เซนติเ มตร ตามลําดับ และเมื่ อเปรียบเทีย บคาเฉลี่ ยสวนสูง ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย คือ 162.02 และ 163.17 เซนติเมตร ตามลําดับ
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โดยใชการทดสอบ t-test พบวาคาเฉลี่ยสวนสูงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายไมแตกตางกัน
2. การหาสมการพยากรณสัดสวนทานัง่ ดวยสวนสูง
จากการนําขอมูลสัดสวนทานั่งของนักเรียน 20 คนมาสรางสมการพยากรณโดยใชเทคนิค
การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย ซึ่งเมื่อทดสอบการแจกแจงขอมูลแบบปกติของส วนสูงของนักเรียน
โดยใชสถิติทดสอบ Sapiro-Wilk Test ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 คา Sig. เทากับ 0.096 แสดงวาสวนสูง
มีการแจกแจงแบบปกติ และมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ที่นาเชื่อถือ ดังแสดงสมการในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมการพยากรณคาสัดสวนทานั่งที่ไดจากวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนอยางงาย
สมการพยากรณ
PHS = 0.347(S) – 16.582
SHH = 0.329(S) + 3.842
EHS = 0.227(S) – 14.131
BPL = 0.252(S) + 4.745

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ
0.943
0.961
0.958
0.855

คาสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ
0.890
0.923
0.918
0.731

คาเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อน
0.635
0.388
0.196
0.993

คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
0.79705
0.62256
0.44232
0.99646

3. การเปรียบเทียบความเหมาะสมของโตะและเกาอี้เรียนในแตละแบบ
นําคาสวนสูงของนักเรียนที่เหลือ 650 คน มาหาคาสัดสวนทานั่งโดยใชสมการพยากรณที่
ไดในขางตน และนําไปประเมินความเหมาะสมกับขนาดโตะและเกาอี้เรียน 3 รูปแบบ คือ แบบที่ 1
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนใชโตะและเกาอี้ขนาด 4 และมัธยมศึกษาตอนปลายใชขนาด 5 แบบที่
2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายใชขนาดโตะและเกาอี้ขนาด 4 จํานวนรอยละ 90
และขนาด 5 จํานวนรอยละ 10 และแบบที่ 3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนใชโตะและเกาอี้ขนาด
3 และขนาด 4 จํานวนรอยละ 50 สวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใชโ ตะและเกาอี้ขนาด 3
จํานวนรอยละ 40 และขนาด 4 จํานวนรอยละ 60 ดังแสดงในตารางที่ 3
จากการพิ จารณาค าความเหมาะสมระหว างขนาดโต ะ และเก าอี้ กับ สั ด ส วนรางกายพบว า
การแบ งกลุ มขนาดโต ะและเกาอี้ที่ ใช กับนั กเรีย นแบบที่ 3 ใหร อยละของคาความไมเ หมาะสมดี ที่สุ ด
โดยพิจารณาจากคาความสูงของเกาอี้และความสูงของโตะที่เปนคาที่สําคัญมากในลําดับตน ๆ ของการ
ออกแบบโตะและเกาอี้เรียน (Castellucci et al., 2010) ซึ่งมีคารอยละของความไมเหมาะสมของความ
สูงของเกาอี้ต่ําเกินไปและสูงเกินไปเทากับรอยละ 7 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และ
รอยละ 8 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความไมเหมาะสมของความ
สูงของเกาอี้ที่ต่ําเกินไปใหคาเฉลี่ย คือ 0.80 และ 1.00 เซนติเมตร ในระดับมั ธยมศึกษาตอนตนและ
ระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนปลายตามลํ าดั บ ซึ่ ง เป นค าที่ ไ ม ส ง ผลกระทบมากนั ก และค าเฉลี่ ย ความไม
เหมาะสมของความสูงเกาอี้ที่สูงเกินไปใหคาเฉลี่ย คือ 0.80 และ 1.00 เซนติเมตร ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลําดับ ซึ่งก็เปนคาที่ไมสงผลกระทบมากเชนกัน
สวนความสูงของโตะเรียน (SDH) นั้นการแบงขนาดแบบที่ 3 มีคา ความไมเหมาะสมต่ําที่สุดคือ
รอยละ 41 และ 44 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแบงกลุมขนาดของโตะและเกาอี้เรียนแบบอื่น ๆ โดยมีคา
ความสู ง โต ะ สู ง เกิ น ไปเฉลี่ ย 0.70 และ 0.80 เซนติ เ มตร ในระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนต นและระดั บ
มัธยมศึ กษาตอนปลาย ตามลํ าดั บ ซึ่ งถื อว าสู งเกินไปเพีย งเล็กนอย ส วนดานความลึกของเกาอี้ (SD)
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แมวาแบบที่ 3 มีจํานวนความไมเหมาะสมมากที่สุ ด แต ก็เป นจํานวนเกาอี้ที่ มีความตื้นเกินไป ซึ่ งไม มี
ผลกระทบมากเมื่อเทียบกับเกาอี้ที่มีความลึกมากเกินไป และจากผลการประเมินไมมีเกาอี้ที่ลึกเกินไป
เลย
ตารางที่ 3 รอยละของความเหมาะสมของการแบงกลุมนักเรียนตามขนาดโตะและเกาอี้ของ มอก.
รูปแบบการแบงกลุม
คาความเหมาะสม
SH %Low
Aver. Low
Max Low
%High
Aver. High
Max High
SDH %High
Aver. High
Max High
SD
%Shallow
Aver. Shallow
Max Shallow
%Deep
Aver. Deep
Max Deep

แบบที่ 1
(100%)
ม.ตน (4) ม.ปลาย (5)
6.00
0.00
0.90 ซม.
0.00
2.30 ซม.
0.00
30.00
78.00
1.20 ซม.
3.20 ซม.
3.40 ซม.
7.50 ซม.
76.00
83.00
2.00 ซม.
2.60 ซม.
4.60 ซม.
5.70 ซม.
14.00
0.00
0.90 ซม.
0.00
2.50 ซม.
0.00
0.00
20.00
0.00
0.70
0.00
2.20

แบบที่ 2
(90%, 10%)
ม.ตน (4,5) ม.ปลาย (4,5)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
26.00
1.20 ซม.
1.00 ซม.
3.40 ซม.
3.50 ซม.
76.00
73.00
2.00 ซม.
1.90 ซม.
4.60 ซม.
4.70 ซม.
4.00
11.00
0.20 ซม.
0.40 ซม.
0.40 ซม.
0.80 ซม.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

แบบที่ 3
(50%, 50%), (40%, 60%)
ม.ตน (3,4) ม.ปลาย (3,4)
7.00
8.00
0.80 ซม.
1.00 ซม.
2.30 ซม.
2.60 ซม.
7.00
8.00
0.80 ซม.
1.00 ซม.
2.30 ซม.
2.60 ซม.
41.00
44.00
0.70 ซม.
0.80 ซม.
1.60 ซม.
1.70 ซม.
63.00
60.00
1.30 ซม.
1.20 ซม.
2.50 ซม.
2.70 ซม.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

อภิปรายผล
การเลื อกใช ข อมู ล เพี ย ง 20 คน ในการสร างสมการพยากรณ นั้ น แม วาจะไม แ ม น ยํ านั ก
เมื่อเทียบกับการใชขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มากกวา แตเนื่องจากขอมูลสัดสวนทานั่งที่ไดไมจําเปนตองมี
ความละเอียดแมนยําเพราะเปนการประเมินเบื้องตน และงานวิจัยนี้เลือกใชวิธีการสรางสมการพยากรณ
ที่งายโดยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยอยางงายและใหขอมูลที่นาเชื่อถือ ซึ่งสามารถทําใหไดขอมูล
สั ด ส ว นท า นั่ ง มาเพื่ อใช เ ปรี ย บเที ย บความเหมาะสมของขนาดโต ะ และเก า อี้ เ รี ย นรู ป แบบต าง ๆ
กับสัดสวนรางกายของนักเรียนได การพิจารณาการแบงขนาดเทาใดจึงจะเหมาะสมกับสัดสวนรางกาย
ของนักเรี ยนนั้ นในการศึ กษานี้ จะดูแนวโนม จากการกํ าหนดใหนักเรียนแต ละชวงชั้นใช โตะ และเกาอี้
ขนาดเดียวกันกอน โดยเปรียบเทียบระหวางใชขนาด 4 และ 5 ซึ่งจากผลลัพธทําใหทราบวาหากแตละ
ระดับ ช วงชั้ นไดใ ช โต ะ และเก าอี้ เ รีย นเพี ยงขนาดเดี ยวจะให คาความเหมาะสมที่ต่ํ า และจากผลการ
เปรีย บเที ย บความสู งเฉลี่ย ของนั กเรีย นแต ล ะระดับ ชั้ นก็ ยั งแสดงใหเ ห็นว าโรงเรี ยนแหง นี้ มีนักเรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมีคาเฉลี่ยความสูงใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงแนะนํา
วิธีการแบงกลุมขนาดโตะและเกาอี้ดวยการใช 2 ขนาดรวมกันในแตละระดับชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังแสดงในตารางที่ 3
รูป แบบการใช ขนาดโต ะและเก าอี้ แบบที่ 1 นั้นเป นแบบที่ มอก. ของประเทศไทยกํ าหนด
ซึ่งแสดงความสูง ของเกาอี้ทั้ งสูงเกินไปและต่ํ าเกินไป อี กทั้งความสู งของโตะเรียนมี คาสูง เกินไปโดยมี
คาเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการแบงขนาดแบบอื่น สวนรูปแบบที่ 2 ถูกกําหนดเปนขนาดที่ใชกับ
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายเชนกัน โดยแตละระดับชวงชั้นใชขนาด
4 และ 5 รวมกัน เนื่องจากนักเรียนในแตละระดับชวงชั้นมีความสูงเฉลี่ยใกลเคียงกันและพบวาขนาดที่
กําหนดใน มอก. มี ข นาดใหญกว าสั ดส วนของเด็ก ในโรงเรีย นแห งนี้ จึง กําหนดขนาดโดยใชข นาด 4
จํานวน รอยละ 90 และใชขนาด 5 จํานวน รอยละ 10 สวนการพิจารณาขนาดโตะและเกาอี้แบบที่ 3
จะใชขนาดโตะและเกาอี้ 2 ขนาดรวมกันคือขนาด 3 และ 4 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนใชขนาด 3
จํานวน รอยละ 50 และขนาด 4 จํานวน ร อยละ 50 สวนระดั บมั ธยมศึกษาตอนปลายใช ขนาด 3
จํานวน รอยละ 40 และขนาด 4 จํานวน รอยละ 60 ซึ่งจากการศึกษาพบวาสัดสวนนักเรียนมีขนาด
เหมาะสมกับโตะและเกาอี้เรียนขนาดที่ 3 มากกวาขนาด 5
จากการตรวจสอบค าความเหมาะสมของขนาดความสู ง ของโต ะ เรี ย นมี ค วามสํ า คั ญ มาก
เมื่อเทีย บกับ ขนาดในมิติ อื่น ๆ เนื่องจากหากนั กเรียนใชโ ตะเรีย นที่สู งเกิ นไปจะทําใหแ ขนและบ าถู ก
ยกขึ้นตลอดเวลาและสงผลใหกระดูกสันหลังเกิดการบิดคดได เชน คนที่ถนัดมือขวาจะสงผลใหไหลขวา
สูงกวาไหลซาย เปนตน ซึ่งสําหรับเด็กที่อยูในวัยกําลังจะเจริญเติบโตจะมีผลกระทบรายแรงเมื่อเขาสู
วัยผูใ หญในอนาคต ถึงแมวิธีการแบงขนาดโตะและเกาอี้เรียนแบบใช 2 ขนาดรวมกันในแตละชวงชั้นจะ
เปนวิธีการใหมที่นําเสนอแตก็ไมไดให คาความเหมาะสมของความสูงโตะที่สู งมากเทาใดนัก เนื่องจาก
โตะเรียนระดับมัธยมศึกษาจะมีชองเก็บของใตโตะ ซึ่งหากจะไดคาที่มีความเหมาะสมนั้นคาความสูงของ
เกาอี้ควรมีคาต่ําและความสูงของโตะควรมีคาสูงจึงจะเกิดชองวางเพียงพอที่ขาจะสอดไปใตโตะไดอยาง
สบายซึ่งเปนไปไดยาก ดังนั้นขนาดของ มอก. โตะและเกาอี้เรียนจึงควรมีการพิจารณาเรื่องการออกแบบ
โตะ ในลักษณะใหม เพราะป จจุ บันนั กเรีย นไม นิย มเก็ บของไวใ ตโ ตะ ควรจัด ให มีล็ อคเกอรสําหรั บให
นักเรียนใชในการเก็บของจึงจะเหมาะสมกวา
สรุปผลการวิจัย
การออกแบบโตะและเกาอี้เรียนโดยปกติควรยึดหลักการออกแบบเพื่อรองรับสําหรับคนสวน
ใหญ นั่นคื อควรออกแบบมาให มี ข นาดใหญ ที่ เ ปอร เซ็ นไทล ที่ 90-95 เนื่ องจากคนสั ด สวนขนาดเล็ ก
สามารถใชโตะและเกาอี้ขนาดใหญไดแตคนสัดสวนใหญไมสามารถใชโตะและเกาอี้ที่มีขนาดเล็กได อีกทั้ง
ลักษณะการผลิต ในอุตสาหกรรมเปนแบบผลิต ทีล ะมากเปนผลใหโต ะและเกาอี้เรี ยนไมเ หมาะสมกั บ
สัดสวนของนักเรียน การประเมินความไมเหมาะสมก็ทําไดยากและใชเวลานานในการวัดสัดสวนทานั่ง
ดังนั้นจากการศึกษานี้ไดนําเสนอสมการพยากรณ เพื่อนํามาใชในการประเมินคาสัดสวนทานั่ง โดยนํา
คาที่วัดไดงาย คือ สวนสูงไปพยากรณคาที่วัดไดยากซึ่งสามารถชวยประหยัดเวลา และคาใชจายในการ
วัดสัดสวน และคาทีไ่ ดจากการพยากรณนี้สามารถนํามาใชในการตรวจสอบความไมเหมาะสมของขนาด
โตะและเก าอี้เรียนที่ใ ชในปจจุบันไดอีกดวยอี กทั้งยังเปนทางเลือกใหมใหกับโรงเรียนที่กําลังพิจารณา
เลือกขนาดโตะและเกาอี้ที่เหมาะสมกับสัดสวนนักเรียนในแตละชวงชั้น โดยการพิจารณาขนาดที่ปรากฏ
ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาควรใชขนาดใด และจํานวนเทาใดกอนการตัดสินใจสั่งซื้อจริง
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