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บทคัดย่อ

การศึกษา สหสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิว้ มือกับเวลาทีใ่ ช้สมาร์ทโฟน เป็นงานวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินระดับความคล่องแคล่วของนิ้วมือ 2) เพื่อประเมินเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 25 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 9 คน และนักศึกษาหญิง
16 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนต่อวัน และ
ชุดทดสอบความคล่องแคล่วของนิว้ มือ  O’ Connor Tweezer Dexterity Test กับชุดทดสอบของ Lafayette Roeder
Manipulative Aptitude Test วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน   ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคล่องแคล่วของนิ้วมือต�่ำกว่าปกติวิสัย 2) ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้สมาร์ท
โฟนเท่ากับ 81.49 นาทีตอ่ วัน และ 3) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิว้ มือกับเวลาทีใ่ ช้สมาร์ทโฟน
ค�ำส�ำคัญ: ความคล่องแคล่วของนิ้วมือ เวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน

* รองศาสตราจารย์ คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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Abstract

“Correlation between Finger Dexterity and Smartphone Time Spent” was a correlation research.
The objectives of this study were:1)to assess the level of finger dexterity; 2)to assess smartphone
time spent, and 3) to investigate the correlation between finger dexterity scores and smartphone
time spent. The samples comprised of 25 undergraduate students (9 males and 16 females) majored
in Psychology in the academic year 2018. The samples were selected by the method of purposively
selected sampling. The research instruments were questionnaire about the time that the smartphone
is used per day and O’ Connor Tweezer Dexterity Test and Lafayette Roeder Manipulative Aptitude Test.
Data were analyzed by using mean, standard deviation and Pearson product-moment correlations.
The results showed that 1. The level of finger dexterity was lower than norms 2. The average of
smartphone time spent was 81.49 minutes per day, and 3. There was no correlation between finger
dexterity scores and smartphone time spent.
Keyword: Finger Dexterity, Smartphone time Spent

บทน�ำ

ความคล่ อ งแคล่ ว ของนิ้ ว มื อ (Dexterity)
เป็นกลไกอันเกิดจากประสบการณ์ในการเคลื่อนไหว
ของนิว้ มือ ซึง่ ประกอบด้วยความแข็งแกร่งในการใช้นวิ้ มือ
อย่างเหมาะสม การประสานงาน การรับสัมผัส และ
ความใส่ใจจดจ่อต่อการปฏิบัติงานด้านกลไกที่ต้องการ
โดยธรรมชาติแล้วความคล่องแคล่วของนิ้วมืออาจได้รับ
ผลกระทบจากความเสื่อมของสมอง เช่นโรคพาร์กินสัน
ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทที่อันเกิดจากสมอง
เสื่อมได้ ผู้ป่วยจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหว และการ
ควบคุมการท�ำงานของกล้ามเนือ้ (https://www.pobpad
.com/สมองเสื่อม) โรคหลอดเลือดสมอง และความ
คล่องแคล่วของนิ้วมือจะลดลงเมื่ออายุเริ่มตั้งแต่ 60 ปี
ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ�ำวันและยังไปจ�ำกัดชีวิตในการท�ำงานอีกด้วย
เป็นทีท่ ราบกันว่า นิว้ มือและสมอง จะมีการท�ำงานควบคู่
กันตลอดเวลา การท�ำงานนีบ้ ง่ บอกว่าความสามารถของ
Ming, Seppo Pietikainen, OsmoHanninen, 2006) สมองและความคล่องแคล่วของนิว้ มือมีความสัมพันธ์กนั ลึกซึง้

สมาร์ ท โฟนได้ ก ลายมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในชี วิ ต
ประจ�ำวันของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการ
ศึกษาและการพักผ่อนหย่อนใจ สมาร์ทโฟนถูกใช้เพื่อ
เล่นเกม การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต การชมภาพยนตร์  
การสือ่ สาร ฯลฯ  สิง่ เหล่านีไ้ ด้นำ� ไปสูก่ ารเพิม่ ระดับความ
เข้มข้นและนิยมใช้งานซึ่งส่งผลต่อการเสพติดการใช้
สมาร์ทโฟนในกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน และผู้ใหญ่ตอนต้น
แม้สมาร์ทโฟนจะมีประโยชน์ แต่จากหลักฐานทางวิชาการ
ได้มรี ายงานผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการปวดและบวมบริเวณโคนนิว้
โป้งซ้าย ปัญหานี้ใช้เวลานานถึง 2 ปี และเพิ่มความเจ็บ
ปวดทีฐ่ านของนิว้ มือขวา และในทีส่ ดุ มีการผ่าตัดทัง้ หมด
นีเ้ ป็นเพราะการใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไปอาจเป็นสาเหตุ
หลักของปัญหาที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
พยาธิสรีรวิทยา (Pathological Physiology) เป็นการ
เปลี่ ย นแปลงทางสรี ร ะในบุ ค คลที่ ใ ช้ ส มาร์ ท โฟนใน
ความถี่สูง และต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน (Zhiyong
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ได้อย่างรวดเร็ว จากการสังเกตนี้ท�ำให้คณะผู้วิจัยคิดว่า
คล่องแคล่วของใช้นวิ้ มือน่าจะเกีย่ วข้องกับการใช้สมาร์ทโฟน
ซึ่งเป็นที่มาที่จะพิสูจน์ว่าความคล่องแคล่วของใช้นิ้วมือ
กั บ เวลาที่ ใ ช้ ส มาร์ ท โฟนน่ า จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
หรือไม่ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
com/en-us/business/trends-and-insights/articles/ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความคล่ อ งแคล่ ว ของนิ้ ว มื อ
ten-tips-to-improve-your-brain-1/)
กับเวลาทีใ่ ช้สมาร์ทโฟนในกลุม่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
พฤติ ก รรมการเลื่ อ นหน้ า จอของสมาร์ ท โฟน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
เป็ น การบริ ห ารนิ้ ว มื อ รู ป แบบหนึ่ ง เที ย บได้ กั บ ความ
คล่ อ งแคล่ ว ของนิ้ ว มื อ กิ จ กรรมหลั ง จากการเลื่ อ น วัตถุประสงค์การวิจัย
หน้าจออาจเป็นการเล่นเกม การค้นหาสินค้าที่สนใจ
1. เพือ่ ประเมินระดับความคล่องแคล่วของนิว้ มือ
การค้นหาบทความทีน่ า่ สนใจ หรือการค้นคว้างานวิจยั ต่าง ๆ
2. เพื่อประเมินเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน
เป็นต้นซึ่งแต่ละกิจกรรมจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความ
การยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นแขนงหนึ่ง คล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน
ในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศาสตร์ด้านนี้
เป็นการประยุกต์หลักการใช้ ทางชีววิทยา  จิตวิทยา  สมมติฐานของการวิจัย
กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา  เพื่อขจัดสิ่งที่อาจเป็น
มีความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิว้ มือ
สาเหตุทำ� ให้พนักงานเกิดความไม่สะดวกสบาย ปวดเมือ่ ย กับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน
หรื อ มี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ไ ม่ ดี เนื่ อ งจากท่ า ทางของ
การท� ำ งานที่ ไ ม่ เ หมาะสม ด้ ว ยเหตุ นี้ นั ก จิ ต วิ ท ยา นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
อุตสาหกรรมจึงเข้ามามีบทบาทแก้ไข อุปกรณ์ในการ
1. ความคล่ อ งแคล่ ว ของนิ้ ว มื อ หมายถึ ง
ท� ำ งานให้ เ หมาะสมกั บ พนั ก งาน ในการท� ำ งานนั้ น ความสามารถในการใช้นิ้วมือคีบแท่งเหล็ก 100 แท่ง
ต้ อ งใช้มือในการท�ำงานเป็นหลัก ถ้านักศึกษาคนใด ลงในช่องจ�ำนวน 100 ช่องทีอ่ ยูใ่ นถาด และความสามารถ
มี ค วามถนั ด ในการใช้ มื อ ก็ จ ะท� ำ ให้ ง านนั้ น ส� ำ เร็ จ ในการใช้นวิ้ มือหยิบแหวน (washers) สลับกับน็อต (nuts)
อย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู ้ วิ จั ย คิ ด ว่ า สอดใส่ในแท่งเหล็ก วัดได้จากชุดทดสอบของ O’ Connor
ความคล่ อ งแคล่ ว ของนิ้ ว มื อ น่ า จะเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ใน Tweezer Dexterity Test และชุดทดสอบของ Lafayette
การศึ ก ษา  ปั จ จุ บั น นี้ เ ทคโนโลยี ส มาร์ ท โฟนได้ มี Roeder Manipulative Aptitude Test
การปรับเปลีย่ นหลายรูปแบบ จากเดิมเป็นลักษณะปุม่ กด
2. เวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้
แล้วพัฒนามาเป็นรูปแบบการสัมผัสหน้าจอซึ่งบุคคล สมาร์ทโฟนในแต่ละวัน มีหน่วยนับเป็นจ�ำนวนนาที
ที่มีความคล่องแคล่วในการใช้นิ้วมือจะเลื่อนหน้าจอ ต่อวัน
จะเห็นว่าการท�ำงานของนิว้ มือเป็นการฝึกสมองไปด้วยดังเช่น
Richard Restak อาจารย์ประจ�ำทางด้านประสาทวิทยา
โรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน ทีช่ ใี้ ห้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวของนิว้ มือกับพัฒนาการ
การท�ำงานของสมอง (https://www.americanexpress.
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กรอบแนวคิดการวิจัย
เวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการ
ศึกษา   ภายหลังจากโครงการวิจัยของคณะผู้วิจัยได้รับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   คณะผู้วิจัย
ได้ด�ำเนินการส่งหนังสือแสดงความยินยอมโดยได้รับ
การบอกกล่าวข้อมูล (Informed consent) ไปยังอาสา
สมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ทีม่ อี ายุระหว่าง 18-20 ปี จ�ำนวน 25 คน
แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 9 คน และนักศึกษาหญิง 16 คน
โดยมีลักษณะเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2. เครื่องมือวิจัย 1) เป็นแบบสอบถามที่มี
ค�ำถามเกีย่ วกับเวลาทีใ่ ช้สมาร์ทโฟนในแต่ละวัน มีหน่วย
เป็นนาทีจ�ำนวน 1 ข้อ เป็นการถามข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับเวลาที่นักศึกษาใช้สมาร์ทโฟนในแต่ละวัน   ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงไม่จำ� เป็นต้องหาคุณภาพของข้อค�ำถามดังกล่าว
และ2) ชุดอุปกรณ์ทดสอบความคล่องแคล่วของนิ้วมือ
(Finger Dexterity Test) มีลักษณะเป็นชุดอุปกรณ์
ทดสอบวัดความคล่องแคล่วในการใช้นิ้วมือในการวิจัย
ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยเลือกใช้ชุดทดสอบของ O’ Connor
Tweezer Dexterity Test และชุดทดสอบของ Lafayette
Roeder Manipulative Aptitude Test ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่

ความคล่องแคล่วของนิ้วมือ
ของเครื่องมือที่ 0.92 โดยแบ่งออกเป็นการทดสอบย่อย  
จ�ำนวน 4 ชุดดังนี้
2.1 ความคล่องแคล่วของการใช้นิ้ว
มือซ้ายในการใช้คีมคีบแท่งเหล็ก 100 แท่ง (หน่วยวัด
เป็นวินาที) กับเกณฑ์ Standard Norms ของชายเท่ากับ
360 วินาที  และของหญิง เท่ากับ 342 วินาที (อุปกรณ์
ดังภาพที่1)
2.2 ความคล่องแคล่วของการใช้นิ้ว
มือขวาในการใช้คีมคีบแท่งเหล็ก 100 แท่ง (หน่วยวัด
เป็นวินาที) กับเกณฑ์ Standard Norms  ของชายเท่ากับ
360 วินาที  และของหญิง เท่ากับ 342 วินาที (อุปกรณ์
ดังภาพที่ 1)
2.3 ความคล่องแคล่วของการใช้นิ้ว
มือซ้ายในการหยิบจับจ�ำนวนแหวน (washers) สลับกับ
น็อต (nuts) สอดใส่ในแท่งเหล็ก (หน่วยวัดเป็นจ�ำนวนชิน้ )  
กับเกณฑ์ Standard Norms ของต�ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์
ที่ 50 ที่จ�ำนวน 16 ชิ้น (อุปกรณ์ดังภาพที่ 2, 3, 4)
2.4 ความคล่องแคล่วของการใช้นิ้ว
มือขวาในการหยิบจับจ�ำนวนแหวน (washers) สลับกับ
น็อต (nuts) สอดใส่ในแท่งเหล็ก (หน่วยวัดเป็นจ�ำนวนชิน้ )
กับเกณฑ์ Standard Norms ของต�ำแหน่งเปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 50 ที่จ�ำนวน 17 ชิ้น (อุปกรณ์ดังภาพที่2,3,4)

ภาพที่ 1 การใช้มือในการใช้คีมคีบแท่งเหล็ก 100แท่ง ใส่ลงในรูในถาด
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ภาพที่ 2 WASHERS คือ วงแหวนรองหัวสลักเกลียว

ภาพที่ 3 NUTS คือ น็อตตัวเมีย

ภาพที่ 4 การหยิบจับจ�ำนวนแหวน (washers) สลับกับน็อต (nuts) สอดใส่ในแท่งเหล็ก
ส�ำหรับค่าเฉลี่ยของตัวแปรความคล่องแคล่ว
3.การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป หาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน ของการใช้มอื ซ้ายและมือขวาของกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษา
หญิงแตกต่างจากกับเกณฑ์ Standard Norms ซึง่ เท่ากับ
มาตรฐานและสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   
342 วินาที อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงว่า
ค่าเฉลี่ยของความคล่องแคล่วของการใช้มือซ้ายและ
ผลการวิจัย
มือขวาในการใช้คีมคีบแท่งเหล็ก 100 แท่งของกลุ่ม
ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า
1. ระดับความคล่องแคล่วของนิ้วมือ พบว่า  ตัวอย่างนักศึกษาหญิงใช้มากกว่าเกณฑ์ Standard
ระดับค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วของนิ้วมือของนักศึกษา Norms ที่ 342 วินาที โดยนักศึกษาทั้งชายและหญิง
ชายและหญิงต�่ำกว่าปกติวิสัย โดยค่าเฉลี่ยของความ มีความคล่องแคล่วของการใช้นิ้วมือในการใช้คีมคีบ
คล่ อ งแคล่ ว ของการใช้ มื อ ซ้ า ยและมื อ ขวาของกลุ ่ ม แท่งเหล็ก 100 แท่ง ต�่ำกว่าปกติวิสัย
นักศึกษาชายแตกต่างจากกับเกณฑ์ Standard Norms
ส� ำ หรั บ ค่ า เฉลี่ ย ของความคล่ อ งแคล่ ว ของ
ซึ่งเท่ากับ 360 วินาที  อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ การใช้มือซ้ายและมือขวาในการหยิบจับจ�ำนวนแหวน
0.05 แสดงว่าทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 ค่าเฉลีย่ ของ (washers) สลับกับน็อต (nuts) สอดใส่ในแท่งเหล็ก
ความคล่องแคล่วของการใช้มอื ซ้ายและมือขวาในการใช้ ของนักศึกษาชายและหญิงแตกต่างจากเกณฑ์ Standard
คีมคีบแท่งเหล็ก 100 แท่งสูงกว่า 360 วินาที  (เนือ่ งจาก Norms ของต�ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 ทีจ่ ำ� นวน 16 ชิน้
ค่า  p <.05) แสดงว่าค่าเฉลี่ยของความคล่องแคล่วของ และ 17 ชิ้นตามล�ำดับอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
การใช้มอื ซ้ายและมือขวาในการใช้คมี คีบแท่งเหล็ก 100 แท่ง .05 แสดงว่า ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 ค่าเฉลีย่ ของ
ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชายใช้เวลาสูงกว่าเกณฑ์ ความคล่องแคล่วของการใช้มือซ้ายและมือขวาในการ
Standard Norms  ที่ 360 วินาที  
หยิบจับจ�ำนวนแหวน สลับกับน็อต สอดใส่ในแท่งเหล็ก
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ของนักศึกษาต�่ำกว่าเกณฑ์ Standard Norms ของ สอดใส่ในแท่งเหล็กต�่ำกว่าปกติวิสัย
ต�ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50  ทจี่ ำ� นวน 16 ชิน้ และ 17 ชิน้
2. ผลการวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้
ตามล�ำดับ  แสดงให้เห็นว่า   นักศึกษาทั้งชายและหญิง สมาร์ทโฟนของนักศึกษาจ�ำนวน25คน พบว่า ค่าเฉลีย่ ของ
มีความคล่องแคล่วของการใช้มือซ้ายและมือขวาในการ เวลาทีใ่ ช้สมาร์ทโฟนของนักศึกษา คือ 81.49 นาทีตอ่ วัน
หยิบจับจ�ำนวนแหวน (washers) สลับกับน็อต (nuts) (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน (จ�ำนวนนาที/วัน)
เวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน

n

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าต�่ำสุด

ค่าสูงสุด

25 คน

81.49

35.92

22.02

139.59

3.ผลการวิ เ คราะห์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความ ความคล่องแคล่วของนิ้วมือไม่มีความสัมพันธ์กับเวลา
คล่ อ งแคล่ ว ของนิ้ ว มื อ กั บ เวลาที่ ใ ช้ ส มาร์ ท โฟน ที่ใช้สมาร์ทโฟน (จ�ำนวนนาที/วัน) (ดังตารางที่ 2)
โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น พบว่ า
ตารางที่ 2

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ความคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน
ความคล่องแคล่ว
ของการใช้มือซ้าย
ในการใช้คีมคีบ
แท่งเหล็ก 100 แท่ง

เวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน

อภิปรายผลการวิจัย

-0.056

ความคล่องแคล่ว
ของการใช้มือขวา
ในการใช้คีมคีบ
แท่งเหล็ก 100 แท่ง

0.217

1. การที่ผลการวิจัยพบว่าความคล่องแคล่ว
ของนิ้วมือต�่ำกว่าปกติวิสัยอาจเป็นเพราะว่าในขณะ
ท�ำการทดสอบ นักศึกษามีอาการเกร็งเพราะต้องรีบหยิบ
จับแท่งเหล็กแข่งกับเวลาจึงท�ำให้มอี าการรนราน หยิบตก
หยิบใหม่ก็ตกอีก ท�ำให้ผู้ทดลองต้องบอกว่าให้หายใจ
ลึก ๆ ท�ำใจให้สบายแล้วหยิบแท่งเหล็กตามสบาย ด้วย
เหตุนจี้ งึ อาจท�ำให้การหยิบแท่งเหล็กได้จำ� นวนน้อย หรือ
อีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะขนาดของกลุ่มตัวอย่างมี
จ�ำนวนไม่มากพอที่จะมีการกระจายความคล่องแคล่ว
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ความคล่องแคล่ว
ของการใช้มือซ้าย
ในการหยิบจับ
จ�ำนวนแหวน
สลับกับน็อต
สอดใส่ในแท่งเหล็ก
0.190

ความคล่องแคล่ว
ของการใช้มือขวา
ในการหยิบจับ
จ�ำนวนแหวน
สลับกับน็อต
สอดใส่ในแท่งเหล็ก
-0.002

ของนิ้วมือที่มีระดับสูงพอที่จะอยู่ในระดับปกติวิสัยได้   
ผลการศึกษานีอ้ าจเทียบได้กบั งานวิจยั ของภาวรรณ ผิวแดง
และโพโรจน์ ลดาวิจติ รกุล (2015) ทีป่ ระเมินความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กของเด็ก ซึง่ ได้แก่มอื และนิว้ มือ
โดยให้ เ ด็ ก เขี ย นหรื อ วาดรู ป ตามต้ น แบบที่ ก� ำ หนด
และพิจารณาว่าเด็กมีความสามารถผ่านเกณฑ์หรือไม่
โดยการทดลองนักเรียนอายุ 7-12 ปี จ�ำนวน 100 คน
ทัง้ นีใ้ ห้ผเู้ ข้าร่วมทดลองได้ทดสอบใช้งานแท็บเลตด้วยงาน
2 ลักษณะ คือ แตะ (Tap) ตามแนวกฎของฟิตส์
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และงานลากตามแนวกฎของสเตี ย ริ ง ผลการวิ จั ย
พบว่าวิธดี งั กล่าวเป็นไปตามพัฒนาการ แต่เมือ่ พิจารณา
ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ค�ำตอบคือไม่สามารถวัดระดับ
ความสามารถในเชิงปริมาณได้ (ภาวรรณ ผิวแดง และ
โพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล, 2015)
2. การทีผ่ ลการวิจยั พบว่าเวลาทีใ่ ช้สมาร์ทโฟน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.49 นาที/วัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะนักศึกษาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 เพิ่งเข้ามาศึกษาใน
สถาบันแห่งนี้จึงท�ำให้ทุกคนตั้งใจเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่
อยู่กับการเรียน ไม่ให้ความสนใจอยู่กับสมาร์ทโฟน
มากนัก ดังนั้นจึงท�ำให้เวลาเฉลี่ยของการใช้สมาร์ทโฟน
ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการส�ำรวจพฤติกรรม
การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศไทย ปี พ .ศ. 2558
ที่ มี เ วลาการใช้ ส มาร์ ท โฟนเฉลี่ ย 5.7 ชั่ ว โมง/วั น
342 นาที/วัน (ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การมหาชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร, 2016) และในปี พ.ศ. 2559 มีเวลาการใช้
สมาร์ทโฟนเฉลีย่ 45 ชัว่ โมง/สัปดาห์ หรือ 6.4 ชัว่ โมง/วัน
(384 นาที/วัน) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2016) และสอดคล้องกับวรรณคล เชื้อมงคล
และคณะ (2019) ศึกษาเรื่องผลของการใช้สมาร์ทโฟน
และแท็ บ เล็ ต ต่ อ สุ ข ภาพและผลการเรี ย นของนิ สิ ต
เภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ ส มาร์ ท โฟน
และแท็ บ เล็ ต ต่ อ สุ ข ภาพและผลการเรี ย นของนิ สิ ต
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นการ
ศึกษาเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวาง ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่างเป็น
นิสติ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำนวน
391 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 21.6 ปี
ผลพบว่าระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน และ/หรือแท็บเล็ต
ส่วนใหญ่ คือ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 180-240 นาที
ต่อวัน (วรรณคล เชื้อมงคล, ธีรวิทย์ อินทิตานนต์และ
จตุพร หวังเสต, 2019)  

3. การทีผ่ ลการวิจยั ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน
(จ�ำนวนนาที/วัน) อาจเกิดจากพฤติกรรมของการท�ำงาน
ของความคล่องแคล่วของนิว้ มือโดยการจับแท่งเหล็กใส่รมู ี
เป้าหมายเฉพาะเจาะจง แต่เวลาทีใ่ ช้ในการเลือ่ นหน้าจอ
สมาร์ ท โฟนไม่ มี เ ป้ า หมายเฉพาะเจาะจง การเลื่ อ น
จะท�ำไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าจะพบข้อมูลทีน่ า่ สนใจ ดังนัน้ เวลา
ที่ใช้สมาร์ทโฟนต่อวันจึงไม่สัมพันธ์กับความคล่องแคล่ว
ของนิ้ ว มื อ หรื อ อาจเกิ ด จากพฤติ ก รรมของความ
คล่องแคล่วในการใช้มือ กับพฤติกรรมการใช้มือเลื่อน
หน้าจอสมาร์ทโฟนหรือพิมพ์ขอ้ ความในสมาร์ทโฟนเป็น
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน จึงท�ำให้ผลการวิจยั ไม่พบความ
สัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งไม่สอดคล้องกับ Roger Kneebone
(Sean Coughlan, 2018) ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการผ่าตัดแห่งวิทยาลัยอิมพีเรียล ลอนดอน ที่ได้
กล่าวเตือนนักศึกษาแพทย์สาขาศัลยกรรมทีใ่ ช้เวลามาก
ในการเลื่อนบนหน้าจอจนสูญเสียความสามารถในการ
ท�ำงานศัลยกรรมแบบง่าย ๆ เช่น การเย็บแผลผู้ป่วย
ทีก่ ล่าวมาเป็นการเตือนของแพทย์ทสี่ งั เกตจากนักศึกษา 
จนเกิดเป็นค�ำถามว่า  “จริง ๆ แล้วการใช้สมาร์ทโฟน
มีผลกระทบต่อทักษะการผ่าตัดหรือไม่?” ศาสตราจารย์
Kneebone กล่ า วเตื อ นนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่ อ าจมี ผ ล
การเรียนสูง แต่ไม่สามารถผ่าตัดหรือเย็บแผลได้ การลดลง
ของความช�ำนาญของนักศึกษาแพทย์ในช่วงทศวรรษ
ทีผ่ า่ นมากลายเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญ ซึง่ คณะผูเ้ ขียน ตีความว่า
การทีน่ กั ศึกษาแพทย์ใช้เวลากับสมาร์ทโฟนมาก เป็นการ
สร้างนิสยั ทีท่ ำ� อะไรด้วยความรีบเร่ง ขาดความรอบคอบ
ทีจ่ ะเห็นในรายละเอียด การเลือ่ นปัดหน้าจออย่างรวดเร็ว
จึงถูกน�ำมาใช้กับการเย็บแผลอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน
ท�ำให้ขาดความพิถพี ถิ นั รอบคอบ ความสวยงาม เอาเร็วเข้าว่า  
อาจเย็บห่างเกินไป หรือเว้นหนึง่ ฝีเข็มไม่เท่ากัน เป็นต้น
สรุปได้ว่าเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนสัมพันธ์ทางลบกับความ
คล่องแคล่วของนิว้ มือ

109

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
Journal of Health and Health Management Vol. 5 No. 2 July-December 2019

ในงานวิจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง ในการท� ำ แบบทดสอบจนเสร็จและรองลงมาเป็นแบบ
เวลาทีใ่ ช้มากในการเลือ่ นบนหน้าจอกับความคล่องแคล่ว เสพติดเล็กน้อย ตามด้วยกลุม่ ปานกลาง  แต่ไม่พบความ
ของนิ้วมือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kale, Jayashri แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติของกลุ่มทั้งสาม
แม้ผลการวิจัยในครั้งนี้จะไม่พบความสัมพันธ์
Palsule, Shipshree Shah and Palak (2018)
ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความคล่องแคล่วของ ระหว่ า งความคล่ อ งแคล่ ว ของนิ้ ว มื อ กั บ เวลาที่ ใ ช้
นิ้วมือของนักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน (A Comparison of สมาร์ทโฟน ก็ตามแต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าค่าสัมประสิทธิ์
Hand Dexterity in Students Using Smartphones) สหสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลา
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ทีใ่ ช้สมาร์ทโฟนเป็นศูนย์ ค่าสหสัมพันธ์ทพี่ บมีทงั้ ค่าบวก
เปกบอร์ด (Pegboard) ของนักเรียนที่จัดกลุ่มตาม และค่าลบ ค่าบวกทีม่ าก คือ 0.217 ซึง่ เป็นค่าสหสัมพันธ์
ปริมาณของการเสพติดสมาร์ทโฟน รูปแบบการศึกษา เชิงบวกระหว่างความคล่องแคล่วของการใช้มือขวาใน
แบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนแพทย์ การใช้คมี คีบแท่งเหล็ก 100 แท่งกับเวลาทีใ่ ช้สมาร์ทโฟน
จ�ำนวน 324 คน อายุระหว่าง 18-27 ปี ซึ่งด�ำเนินการ ผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่า ยิ่งมีความคล่องแคล่วในการใช้
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แล้วสุ่มตามคะแนน ใช้การ นิ้วมือมากก็ยิ่งใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนมากด้วย และ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า อาจเป็นเพราะมีความระมัดระวังในการคีบแท่งเหล็ก
การเสพติดสมาร์ทโฟนในกลุ่มสูง ไม่มีผลกระทบกับ ไม่ให้ตกมากนั่นเอง ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ความคล่องแคล่วของนิ้วมือในกลุ่มอ่อนแต่มีผลกระทบ ระหว่างความคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลาที่ใช้สมาร์ท
ต่อกลุ่มปานกลาง  นอกจากนั้นยังพบว่ามีความสัมพันธ์ โฟนที่เป็นลบมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความ
เชิงลบระหว่างความคล่องแคล่วของนิ้วมือ กับคะแนน คล่องแคล่วของนิว้ มือซ้ายในการใช้คมี คีบแท่งเหล็ก 100
การเสพติดสมาร์ทโฟน
แท่งกับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน (-0.056)  และสัมประสิทธิ์
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผลจากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ สหสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิ้วมือขวาใน
สอดคล้องกับ  Mugdha Oberoi, Dhvani Vora and การหยิบจับจ�ำนวนแหวนสลับกับน็อตสอดใส่ในแท่ง
Anjali Puntambekar (2019) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบ เหล็กกับ เวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน (-0.002) สังเกตได้ว่า
ของการติดสมาร์ทโฟนต่อความช�ำนาญขัน้ ต้นในคนหนุม่ สาว ค่าสหสัมพันธ์ที่เป็นลบมีค่าน้อยมาก
(Impact of Smartphone Addiction on GrossHand Dexterity in Young Adults) การศึกษาครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบผลของการเสพติดสมาร์ทโฟน
ต่อความช�ำนาญขัน้ ต้นในคนหนุม่ สาว กลุม่ ตัวอย่างเป็น
ผู้ใหญ่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ได้ตอบค�ำถามเกี่ยวกับ
การเสพติดสมาร์ทโฟนโดยจ�ำแนกเป็นการเสพติด
สมาร์ทโฟนเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง สุ่มเลือกมา
กลุ่มละ 20 คนและได้รับการประเมินความคล่องแคล่ว
โดยใช้ แ บบทดสอบความช� ำ นาญของมิ น นิ โ ซตา
ผลพบว่า กลุ่มที่เสพติดอย่างรุนแรงใช้เวลานานที่สุด

110
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ควรมี ก ารสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ
ท่ากายบริหารนิ้วมือ ฝ่ามือ ข้อมือในกลุ่มบุคคลที่มี
การใช้สมาร์ทโฟนถี่บ่อยมากๆ เป็นประจ�ำ และต่อเนื่อง
ยาวนาน ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความคล่องแคล่วในการใช้
นิ้วมือในการท�ำงานหรือกิจวัตรประจ�ำวันแม้จะไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วในการใช้นิ้วมือ
กับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนก็ตาม และอาจมีกิจกรรม/
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โครงการรณรงค์เชิงป้องกัน (Preventive Approach) กับพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนที่อาจส่งผลต่อ
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความตระหนักและดูแล ความคล่ อ งแคล่ ว นิ้ ว มื อ ในการท� ำ งานของบุ ค คล
สุขภาพกายของตนเองอยู่เสมอ
งบประมาณในการดูแล  รักษา  และป้องกันสุขภาพของ
บุคคลในวัยท�ำงานและอาจศึกษาโปรแกรม/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
บ�ำบัดเพื่อลดการเสพติดการใช้สมาร์ทโฟนและ/หรือ
ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรหรือกลุม่ เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วของนิ้วมือในการท�ำงานต่างๆ
ทีศ่ กึ ษาให้จำ� นวนมากและมีลกั ษณะหลากหลาย เพือ่ ให้ ในหน้าที่ กิจวัตรประจ�ำวันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
สามารถศึกษาความชุกของกลุม่ อาชีพต่างๆ  กลุม่ อาการ ขึ้นต่อไป
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