
103

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

สหสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน
Correlation between Finger Dexterity and Smartphone Time Spent

ดวงเดือน ศาสตรภัทร, Ph.D.(จิตวิทยาเด็ก)*

ชูเกียรติ จากใจชน, ศษ.ด.(การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) **

Duangduen Satraphat, Ph.D.(Child Psychology),

Chukiat  Chakchaichon, Ed.D.(Educational Research and Evaluation)

* รองศาสตราจารย์ คณะจิตวิทยา  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
** อาจารย์คณะจิตวิทยา  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
	 กำรศกึษำ	สหสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมคล่องแคล่วของนิว้มอืกบัเวลำทีใ่ช้สมำร์ทโฟน	เป็นงำนวจิยัเชงิสหสมัพันธ์	 

มีวัตถุประสงค์คือ	 1)	 เพื่อประเมินระดับควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือ	 2)	 เพื่อประเมินเวลำที่ใช้สมำร์ทโฟน 

3)	 เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลำที่ใช้สมำร์ทโฟน	กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี	คณะจิตวิทยำ	ปีกำรศึกษำ	2561	จ�ำนวน	25	คน	แบ่งเป็นนักศึกษำชำย	9	คน	และนักศึกษำหญิง	

16	คน	เลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง		เครื่องมือวิจัย		ได้แก่		แบบสอบถำมเวลำที่ใช้สมำร์ทโฟนต่อวัน	และ	

ชดุทดสอบควำมคล่องแคล่วของนิว้มอื		O’ Connor Tweezer Dexterity Test	กบัชดุทดสอบของ	Lafayette Roeder 

Manipulative Aptitude Test	 วิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและสหสัมพันธ์ของ 

เพียร์สัน			ผลกำรวิจัยพบว่ำ	1)	ระดับควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือต�่ำกว่ำปกติวิสัย	2)	ค่ำเฉลี่ยของเวลำที่ใช้สมำร์ท

โฟนเท่ำกบั	81.49	นำทต่ีอวนั	และ	3)	ไม่พบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมคล่องแคล่วของนิว้มอืกบัเวลำท่ีใช้สมำร์ทโฟน	

ค�ำส�ำคญั: ความคล่องแคล่วของนิ้วมือ  เวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน
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บทน�า
	 สมำร์ทโฟนได้กลำยมำเป็นส่วนหน่ึงในชีวิต

ประจ�ำวันของบุคคล	 ไม่ว่ำจะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อกำร

ศึกษำและกำรพักผ่อนหย่อนใจ	 สมำร์ทโฟนถูกใช้เพื่อ

เล่นเกม	 กำรสืบค้นทำงอินเทอร์เน็ต	 กำรชมภำพยนตร	์	

กำรสือ่สำร	ฯลฯ		สิง่เหล่ำนีไ้ด้น�ำไปสูก่ำรเพิม่ระดับควำม

เข้มข้นและนิยมใช้งำนซ่ึงส่งผลต่อกำรเสพติดกำรใช้ 

สมำร์ทโฟนในกลุ่มวัยรุ่น	 เยำวชน	 และผู้ใหญ่ตอนต้น 

แม้สมำร์ทโฟนจะมปีระโยชน์	แต่จำกหลกัฐำนทำงวชิำกำร

ได้มรีำยงำนผู้ป่วยทีม่อีำกำรปวดและบวมบริเวณโคนนิว้

โป้งซ้ำย	ปัญหำนี้ใช้เวลำนำนถึง	2	ปี	และเพิ่มควำมเจ็บ

ปวดทีฐ่ำนของนิว้มอืขวำ	และในทีส่ดุมกีำรผ่ำตัดท้ังหมด

น้ีเป็นเพรำะกำรใช้สมำร์ทโฟนมำกเกินไปอำจเป็นสำเหตุ

หลักของปัญหำที่แสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำง

พยำธิสรีรวิทยำ (Pathological Physiology)	 เป็นกำร

เปลี่ยนแปลงทำงสรีระในบุคคลที่ใช้สมำร์ทโฟนใน 

ควำมถี่สูง	 และต่อเน่ืองเป็นเวลำยำวนำน (Zhiyong 

Ming, Seppo Pietikainen, OsmoHanninen, 2006) 

 ควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือ	(Dexterity) 

เป็นกลไกอันเกิดจำกประสบกำรณ์ในกำรเคลื่อนไหว

ของน้ิวมอื	 ซึง่ประกอบด้วยควำมแข็งแกร่งในกำรใช้น้ิวมอื

อย่ำงเหมำะสม	 กำรประสำนงำน	 กำรรับสัมผัส	 และ

ควำมใส่ใจจดจ่อต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนกลไกที่ต้องกำร 

โดยธรรมชำติแล้วควำมคล่องแคล่วของนิ้วมืออำจได้รับ

ผลกระทบจำกควำมเสื่อมของสมอง	 เช่นโรคพำร์กินสัน	

ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสำทที่อันเกิดจำกสมอง

เสื่อมได้	 ผู้ป่วยจะมีปัญหำในกำรเคลื่อนไหว	 และกำร

ควบคมุกำรท�ำงำนของกล้ำมเนือ้	(https://www.pobpad 

.com/สมองเสื่อม)	 โรคหลอดเลือดสมอง	 และควำม

คล่องแคล่วของนิ้วมือจะลดลงเม่ืออำยุเริ่มตั้งแต่	 60	 ปี	

ซ่ึงส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ใน

ชีวิตประจ�ำวันและยังไปจ�ำกัดชีวิตในกำรท�ำงำนอีกด้วย

เป็นทีท่รำบกนัว่ำ	นิว้มอืและสมอง	จะมกีำรท�ำงำนควบคู่

กนัตลอดเวลำ	กำรท�ำงำนนีบ่้งบอกว่ำควำมสำมำรถของ

สมองและควำมคล่องแคล่วของนิว้มอืมคีวำมสมัพนัธ์กนัลกึซึง้

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
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จะเหน็ว่ำกำรท�ำงำนของนิว้มอืเป็นกำรฝึกสมองไปด้วยดังเช่น	

Richard Restak	อำจำรย์ประจ�ำทำงด้ำนประสำทวิทยำ 

โรงเรียนแพทย์แห่งมหำวิทยำลยัจอร์จวอชิงตนั	ทีช้ี่ให้เหน็ถึง

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมคล่องตัวของนิว้มือกบัพัฒนำกำร

กำรท�ำงำนของสมอง	 (https://www.americanexpress.

com/en-us/business/trends-and-insights/articles/

ten-tips-to-improve-your-brain-1/) 

	 พฤติกรรมกำรเลื่อนหน้ำจอของสมำร์ทโฟน

เป็นกำรบริหำรนิ้วมือรูปแบบหนึ่งเทียบได้กับควำม

คล่องแคล่วของน้ิวมือ	 กิจกรรมหลังจำกกำรเลื่อน 

หน้ำจออำจเป็นกำรเล่นเกม	 กำรค้นหำสินค้ำที่สนใจ 

กำรค้นหำบทควำมทีน่่ำสนใจ	หรอืกำรค้นคว้ำงำนวจิยัต่ำง	ๆ  

เป็นต้นซึ่งแต่ละกิจกรรมจะใช้เวลำค่อนข้ำงยำวนำน

	 กำรยศำสตร์	 (Ergonomics)	 เป็นแขนงหนึ่ง

ในจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร	 ศำสตร์ด้ำนนี้

เป็นกำรประยุกต์หลักกำรใช้	 ทำงชีววิทยำ	 จิตวิทยำ	

กำยวิภำคศำสตร์	 และสรีรวิทยำ	 เพื่อขจัดสิ่งที่อำจเป็น 

สำเหตทุ�ำให้พนักงำนเกดิควำมไม่สะดวกสบำย	ปวดเมือ่ย 

หรือมีสุขภำพอนำมัยที่ไม ่ดี	 เนื่องจำกท่ำทำงของ

กำรท�ำงำนที่ ไม ่ เหมำะสม	 ด ้วยเหตุนี้นักจิตวิทยำ

อุตสำหกรรมจึงเข้ำมำมีบทบำทแก้ไข	 อุปกรณ์ในกำร

ท�ำงำนให้เหมำะสมกับพนักงำน	 ในกำรท�ำงำนนั้น 

ต้องใช้มือในกำรท�ำงำนเป็นหลัก	 ถ้ำนักศึกษำคนใด 

มีควำมถนัดในกำรใช ้มือก็จะท�ำให ้งำนนั้นส�ำเร็จ 

อย ่ำงรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภำพ	 ผู ้ วิ จัยคิดว ่ำ 

ควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือน ่ำจะเป็นสิ่งส�ำคัญใน 

กำรศึกษำ	 ป ัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสมำร ์ทโฟนได ้มี 

กำรปรับเปลีย่นหลำยรปูแบบ	จำกเดิมเป็นลกัษณะปุ่มกด 

แล้วพัฒนำมำเป็นรูปแบบกำรสัมผัสหน้ำจอซึ่งบุคคล 

ที่มีควำมคล่องแคล่วในกำรใช้นิ้วมือจะเลื่อนหน้ำจอ 

ได้อย่ำงรวดเร็ว	 จำกกำรสังเกตนี้ท�ำให้คณะผู้วิจัยคิดว่ำ 

คล่องแคล่วของใช้นิว้มอืน่ำจะเกีย่วข้องกบักำรใช้สมำร์ทโฟน 

ซึ่งเป็นที่มำที่จะพิสูจน์ว่ำควำมคล่องแคล่วของใช้นิ้วมือ 

กับเวลำท่ีใช ้สมำร ์ทโฟนน่ำจะมีควำมสัมพันธ ์ กัน

หรือไม่ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือ 

กบัเวลำทีใ่ช้สมำร์ทโฟนในกลุม่นกัศกึษำระดบัอดุมศกึษำ

ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพือ่ประเมนิระดบัควำมคล่องแคล่วของน้ิวมอื	

	 2.	เพื่อประเมินเวลำที่ใช้สมำร์ทโฟน

	 3. เพื่อ ศึกษำควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงควำม

คล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลำที่ใช้สมำร์ทโฟน

สมมติฐานของการวิจัย
	 มคีวำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมคล่องแคล่วของนิว้มอื

กับเวลำที่ใช้สมำร์ทโฟน

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย  

	 1.	 ควำมคล ่องแคล ่วของนิ้วมือ	 หมำยถึง 

ควำมสำมำรถในกำรใช้นิ้วมือคีบแท่งเหล็ก	 100	 แท่ง 

ลงในช่องจ�ำนวน	100	ช่องท่ีอยูใ่นถำด	และควำมสำมำรถ

ในกำรใช้นิว้มอืหยบิแหวน	(washers)	สลบักับนอ็ต	(nuts) 

สอดใส่ในแท่งเหลก็	วดัได้จำกชุดทดสอบของ	O’ Connor 

Tweezer Dexterity Test	และชดุทดสอบของ	Lafayette 

Roeder Manipulative Aptitude Test 

	 2.	เวลำที่ใช้สมำร์ทโฟน	หมำยถึง	ระยะเวลำที่ใช้ 

สมำร์ทโฟนในแต่ละวัน	 มีหน่วยนับเป็นจ�ำนวนนำที 
ต่อวัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย

เวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน ความคล่องแคล่วของนิ้วมือ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ที่ใช้ในกำร

ศึกษำ	 	 ภำยหลังจำกโครงกำรวิจัยของคณะผู้วิจัยได้รับ

กำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์	 	 คณะผู้วิจัย

ได้ด�ำเนินกำรส่งหนังสือแสดงควำมยินยอมโดยได้รับ

กำรบอกกล่ำวข้อมูล	(Informed consent)	ไปยังอำสำ

สมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยซ่ึงเป็นนักศึกษำชั้นปีท่ี	 1	

คณะจิตวิทยำ	วิทยำลัยเซนต์หลุยส์		ภำคกำรศึกษำที่	2 

ปีกำรศกึษำ	2561	ทีม่อีำยรุะหว่ำง	18-20	ปี	จ�ำนวน	25	คน 

แบ่งเป็นนักศึกษำชำย	9	คน	และนักศึกษำหญิง	16	คน	

โดยมีลักษณะเป็นกำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง	

 2. เครื่องมือวิจัย	 1)	 เป็นแบบสอบถำมท่ีมี

ค�ำถำมเกีย่วกบัเวลำทีใ่ช้สมำร์ทโฟนในแต่ละวนั	มหีน่วย

เป็นนำทีจ�ำนวน	 1	 ข้อ	 เป็นกำรถำมข้อเท็จจริงเกี่ยว

กับเวลำที่นักศึกษำใช้สมำร์ทโฟนในแต่ละวัน	 	 ดังนั้น 

ผูว้จิยัจงึไม่จ�ำเป็นต้องหำคณุภำพของข้อค�ำถำมดงักล่ำว 

และ2)	 ชุดอุปกรณ์ทดสอบควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือ 

(Finger Dexterity Test)	 มีลักษณะเป็นชุดอุปกรณ ์

ทดสอบวัดควำมคล่องแคล่วในกำรใช้นิ้วมือในกำรวิจัย

คร้ังน้ี	 คณะผู้วิจัยเลือกใช้ชุดทดสอบของ	O’ Connor 

Tweezer Dexterity Test	และชดุทดสอบของ	Lafayette 

Roeder Manipulative Aptitude Test	ซึง่มค่ีำควำมเช่ือมัน่ 

ของเครื่องมือที่	0.92	โดยแบ่งออกเป็นกำรทดสอบย่อย		

จ�ำนวน	4	ชุดดังนี้

	 	 2.1	 ควำมคล่องแคล่วของกำรใช้นิ้ว

มือซ้ำยในกำรใช้คีมคีบแท่งเหล็ก	 100	 แท่ง	 (หน่วยวัด

เป็นวนิำท)ี	กบัเกณฑ์	Standard Norms	ของชำยเท่ำกบั	

360	วินำที		และของหญิง	เท่ำกับ	342	วินำที	(อุปกรณ์

ดังภำพที่1)

	 	 2.2	 ควำมคล่องแคล่วของกำรใช้นิ้ว

มือขวำในกำรใช้คีมคีบแท่งเหล็ก	 100	 แท่ง	 (หน่วยวัด

เป็นวนิำที)	กบัเกณฑ์	Standard Norms		ของชำยเท่ำกับ	

360	วินำที		และของหญิง	เท่ำกับ	342	วินำที	(อุปกรณ์

ดังภำพที่	1)

	 	 2.3	 ควำมคล่องแคล่วของกำรใช้นิ้ว

มอืซ้ำยในกำรหยบิจบัจ�ำนวนแหวน	(washers)	สลบักบั

นอ็ต	(nuts)	สอดใส่ในแท่งเหลก็	(หน่วยวดัเป็นจ�ำนวนชิน้)		

กบัเกณฑ์	Standard Norms	ของต�ำแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์

ที่	50	ที่จ�ำนวน	16	ชิ้น	(อุปกรณ์ดังภำพที่	2,	3,	4)

	 	 2.4	 ควำมคล่องแคล่วของกำรใช้นิ้ว

มอืขวำในกำรหยบิจบัจ�ำนวนแหวน	(washers)	สลบักบั

นอ็ต	(nuts)	สอดใส่ในแท่งเหลก็	(หน่วยวดัเป็นจ�ำนวนชิน้) 

กับเกณฑ์	 Standard Norms	 ของต�ำแหน่งเปอร์เซ็นต ์

ไทล์ที่	50	ที่จ�ำนวน	17	ชิ้น	(อุปกรณ์ดังภำพที่2,3,4)

ภาพที่ 1	กำรใช้มือในกำรใช้คีมคีบแท่งเหล็ก	100แท่ง	ใส่ลงในรูในถำด
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ภาพที่ 2 WASHERS	คือ	วงแหวนรองหัวสลักเกลียว

ภาพที่ 4	กำรหยิบจับจ�ำนวนแหวน	(washers)	สลับกับน็อต	(nuts)	สอดใส่ในแท่งเหล็ก

ภาพที่ 3 NUTS	คือ	น็อตตัวเมีย

 3.การวิเคราะห์ข้อมูล	 วิเครำะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�ำเรจ็รปู	หำค่ำเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบน

มำตรฐำนและสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน			

ผลการวิจัย
	 ผลกำรวิจัยในครั้งนี้พบว่ำ

	 1.	 ระดับควำมคล่องแคล่วของน้ิวมือ	 พบว่ำ	

ระดับค่ำเฉลี่ยควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือของนักศึกษำ

ชำยและหญิงต�่ำกว่ำปกติวิสัย	 โดยค่ำเฉลี่ยของควำม

คล่องแคล่วของกำรใช้มือซ้ำยและมือขวำของกลุ ่ม

นักศึกษำชำยแตกต่ำงจำกกับเกณฑ์	Standard Norms  

ซึ่งเท่ำกับ	360	วินำที		อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	

0.05	แสดงว่ำทีร่ะดับนัยส�ำคัญทำงสถติิ	.05	ค่ำเฉลีย่ของ

ควำมคล่องแคล่วของกำรใช้มอืซ้ำยและมอืขวำในกำรใช้

คมีคบีแท่งเหล็ก	100	แท่งสงูกว่ำ	360	วนิำท	ี	(เนือ่งจำก

ค่ำ	p	<.05)	แสดงว่ำค่ำเฉลี่ยของควำมคล่องแคล่วของ

กำรใช้มอืซ้ำยและมอืขวำในกำรใช้คมีคบีแท่งเหลก็	100	แท่ง

ของกลุ ่มตัวอย่ำงนักศึกษำชำยใช้เวลำสูงกว่ำเกณฑ์	

Standard	Norms		ที่	360	วินำที		

	 ส�ำหรับค่ำเฉลี่ยของตัวแปรควำมคล่องแคล่ว

ของกำรใช้มอืซ้ำยและมอืขวำของกลุม่ตวัอย่ำงนกัศกึษำ

หญงิแตกต่ำงจำกกับเกณฑ์	Standard	Norms	ซึง่เท่ำกบั	 

342	วนิำท	ีอย่ำงมนียัส�ำคัญทำงสถิตทิีร่ะดบั	.05	แสดงว่ำ 

ค่ำเฉลี่ยของควำมคล่องแคล่วของกำรใช้มือซ้ำยและ

มือขวำในกำรใช้คีมคีบแท่งเหล็ก	 100	 แท่งของกลุ่ม

ตัวอย่ำงนักศึกษำหญิงใช้มำกกว่ำเกณฑ์	 Standard 

Norms	 ที่	 342	 วินำที	 โดยนักศึกษำทั้งชำยและหญิง 

มีควำมคล่องแคล่วของกำรใช้นิ้วมือในกำรใช้คีมคีบ 

แท่งเหล็ก	100	แท่ง	ต�่ำกว่ำปกติวิสัย

	 ส�ำหรับค่ำเฉลี่ยของควำมคล่องแคล่วของ

กำรใช้มือซ้ำยและมือขวำในกำรหยิบจับจ�ำนวนแหวน	

(washers)	 สลับกับน็อต	 (nuts)	 สอดใส่ในแท่งเหล็ก

ของนกัศกึษำชำยและหญงิแตกต่ำงจำกเกณฑ์	Standard 

Norms	ของต�ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี	50	ท่ีจ�ำนวน	16	ช้ิน 

และ	17	ชิ้นตำมล�ำดับอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	

.05	แสดงว่ำ	ทีร่ะดบันยัส�ำคญัทำงสถติ	ิ.05	ค่ำเฉลีย่ของ 

ควำมคล่องแคล่วของกำรใช้มือซ้ำยและมือขวำในกำร

หยิบจับจ�ำนวนแหวน	สลับกับน็อต	สอดใส่ในแท่งเหล็ก
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ของนักศึกษำต�่ำกว่ำเกณฑ์	 Standard Norms	 ของ

ต�ำแหน่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ที	่50		ทีจ่�ำนวน	16	ชิน้และ	17	ชิน้ 

ตำมล�ำดับ		แสดงให้เห็นว่ำ	 	นักศึกษำทั้งชำยและหญิง

มีควำมคล่องแคล่วของกำรใช้มือซ้ำยและมือขวำในกำร

หยิบจับจ�ำนวนแหวน	 (washers)	สลับกับน็อต	 (nuts) 

สอดใส่ในแท่งเหล็กต�่ำกว่ำปกติวิสัย

	 2.	 ผลกำรวิเครำะห์	 หำค่ำเฉลี่ยของเวลำที่ใช ้

สมำร์ทโฟนของนกัศกึษำจ�ำนวน25คน	พบว่ำ	ค่ำเฉลีย่ของ

เวลำท่ีใช้สมำร์ทโฟนของนักศกึษำ	คอื	81.49	นำทีต่อวนั 

(ดังตำรำงที่	1)

3.ผลกำรวิ เครำะห ์	 ควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงควำม

คล ่องแคล ่วของนิ้ ว มือกับเวลำที่ ใช ้สมำร ์ทโฟน	

โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 พบว่ำ 

ควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือไม่มีควำมสัมพันธ์กับเวลำ 

ที่ใช้สมำร์ทโฟน	(จ�ำนวนนำที/วัน)	(ดังตำรำงที่	2)

อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 กำรที่ผลกำรวิจัยพบว่ำควำมคล่องแคล่ว 

ของนิ้วมือต�่ำกว่ำปกติวิสัยอำจเป็นเพรำะว่ำในขณะ

ท�ำกำรทดสอบ	นกัศึกษำมอีำกำรเกร็งเพรำะต้องรีบหยบิ 

จบัแท่งเหล็กแข่งกบัเวลำจึงท�ำให้มอีำกำรรนรำน	หยบิตก 

หยิบใหม่ก็ตกอีก	 ท�ำให้ผู้ทดลองต้องบอกว่ำให้หำยใจ

ลึก	ๆ	ท�ำใจให้สบำยแล้วหยิบแท่งเหล็กตำมสบำย	ด้วย

เหตน้ีุจงึอำจท�ำให้กำรหยบิแท่งเหลก็ได้จ�ำนวนน้อย	หรือ

อีกสำเหตุหน่ึงอำจเป็นเพรำะขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงมี

จ�ำนวนไม่มำกพอท่ีจะมีกำรกระจำยควำมคล่องแคล่ว 

ของนิ้วมือท่ีมีระดับสูงพอท่ีจะอยู่ในระดับปกติวิสัยได	้		 

ผลกำรศกึษำน้ีอำจเทียบได้กบังำนวจิยัของภำวรรณ	ผวิแดง	

และโพโรจน์	ลดำวจิติรกุล	(2015)	ท่ีประเมนิควำมสำมำรถ 

ในกำรใช้กล้ำมเนือ้มดัเลก็ของเดก็	ซึง่ได้แก่มอืและนิว้มอื 

โดยให้เด็กเขียนหรือวำดรูปตำมต้นแบบที่ก�ำหนด

และพิจำรณำว่ำเด็กมีควำมสำมำรถผ่ำนเกณฑ์หรือไม ่

โดยกำรทดลองนักเรียนอำยุ	7-12	ปี	จ�ำนวน	100	คน 

ทัง้นีใ้ห้ผูเ้ข้ำร่วมทดลองได้ทดสอบใช้งำนแทบ็เลตด้วยงำน	

2	ลักษณะ	คือ	แตะ	(Tap)	ตำมแนวกฎของฟิตส์ 

ตารางที่ 1 	 แสดงเวลำที่ใช้สมำร์ทโฟน	(จ�ำนวนนำที/วัน)

ตารางที่ 2 	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำง	ควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลำที่ใช้สมำร์ทโฟน

 เวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน  n ค่าเฉลี่ย SD ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

 เวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน  -0.056 0.217 0.190 -0.002

ความคล่องแคล่ว

ของการใช้มือซ้าย

ในการใช้คีมคีบ

แท่งเหล็ก 100 แท่ง

ความคล่องแคล่ว

ของการใช้มือขวา

ในการใช้คีมคีบ

แท่งเหล็ก 100 แท่ง

ความคล่องแคล่ว

ของการใช้มือซ้าย

ในการหยิบจับ

จ�านวนแหวน

สลับกับน็อต

สอดใส่ในแท่งเหล็ก

ความคล่องแคล่ว

ของการใช้มือขวา

ในการหยิบจับ

จ�านวนแหวน

สลับกับน็อต

สอดใส่ในแท่งเหล็ก

	 25	คน	 81.49	 35.92	 22.02	 139.59
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และงำนลำกตำมแนวกฎของสเตียริง	ผลกำรวิจัย

พบว่ำวธิดีงักล่ำวเป็นไปตำมพฒันำกำร	แต่เมือ่พจิำรณำ

ว่ำผ่ำนเกณฑ์หรือไม่	 ค�ำตอบคือไม่สำมำรถวัดระดับ

ควำมสำมำรถในเชิงปริมำณได้	(ภำวรรณ	ผิวแดง	และ

โพโรจน์	ลดำวิจิตรกุล,	2015)

	 2.	 กำรทีผ่ลกำรวจัิยพบว่ำเวลำทีใ่ช้สมำร์ทโฟน

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	 81.49	 นำที/วัน	 ที่เป็นเช่นนี้อำจเป็น

เพรำะนักศึกษำจิตวิทยำชั้นปีที่	 1	 เพิ่งเข้ำมำศึกษำใน

สถำบันแห่งนี้จึงท�ำให้ทุกคนตั้งใจเรียนใช้เวลำส่วนใหญ ่

อยู่กับกำรเรียน	 ไม่ให้ควำมสนใจอยู ่กับสมำร์ทโฟน 

มำกนัก	 ดังนั้นจึงท�ำให้เวลำเฉลี่ยของกำรใช้สมำร์ทโฟน

ค่อนข้ำงน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกำรส�ำรวจพฤติกรรม

กำรใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	 ปีพ.ศ.	 2558 

ที่มี เวลำกำรใช ้สมำร ์ทโฟนเฉลี่ย	 5.7	 ชั่วโมง/วัน 

342	นำท/ีวนั	(ส�ำนกังำนพฒันำธรุกรรมทำงอเิลก็ทรอนกิส์	

องค์กำรมหำชน	 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร,	2016)	และในปี	พ.ศ.	2559	มีเวลำกำรใช้ 

สมำร์ทโฟนเฉลีย่	45	ชัว่โมง/สปัดำห์	หรอื	6.4	ชัว่โมง/วนั 

(384	นำท/ีวัน)	(กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร

สื่อสำร,	 2016)	 และสอดคล้องกับวรรณคล	 เชื้อมงคล 

และคณะ	 (2019)	 ศึกษำเรื่องผลของกำรใช้สมำร์ทโฟน 

และแท็บเล็ตต่อสุขภำพและผลกำรเรียนของนิสิต

เภสัชศำสตร์	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 โดย

มีวัตถุประสงค ์ เพื่ อศึกษำผลกำรใช ้สมำร ์ทโฟน

และแท็บเล็ตต่อสุขภำพและผลกำรเรียนของนิสิต

เภสชัศำสตร์	มหำวิทยำลยัศรีนครนิทรวโิรฒ	โดยเป็นกำร

ศกึษำเชิงพรรณำแบบภำคตัดขวำง	ทัง้น้ีกลุม่ตัวอย่ำงเป็น

นสิติเภสชัศำสตร์	มหำวทิยำลยัศรนีครินทรวโิรฒ	จ�ำนวน	

391	รำย	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อำยุเฉลี่ย	 21.6	ปี	

ผลพบว่ำระยะเวลำที่ใช้สมำร์ทโฟน	 และ/หรือแท็บเล็ต

ส่วนใหญ่	 คือ	 3-4	 ชั่วโมงต่อวัน	 หรือ	 180-240	 นำที 

ต่อวัน	 (วรรณคล	 เชื้อมงคล,	 ธีรวิทย์	 อินทิตำนนต์และ	

จตุพร	หวังเสต,	2019)		

	 3.	กำรท่ีผลกำรวิจัยไม่พบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

ควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลำท่ีใช้สมำร์ทโฟน	

(จ�ำนวนนำท/ีวนั)	อำจเกดิจำกพฤตกิรรมของกำรท�ำงำน

ของควำมคล่องแคล่วของนิว้มอืโดยกำรจบัแท่งเหลก็ใส่รมูี

เป้ำหมำยเฉพำะเจำะจง	แต่เวลำทีใ่ช้ในกำรเลือ่นหน้ำจอ

สมำร์ทโฟนไม่มีเป้ำหมำยเฉพำะเจำะจง	 กำรเลื่อน 

จะท�ำไปเรือ่ย	ๆ 	จนกว่ำจะพบข้อมลูทีน่่ำสนใจ	ดงันัน้เวลำ

ท่ีใช้สมำร์ทโฟนต่อวันจึงไม่สัมพันธ์กับควำมคล่องแคล่ว

ของนิ้วมือ	 หรืออำจเกิดจำกพฤติกรรมของควำม

คล่องแคล่วในกำรใช้มือ	 กับพฤติกรรมกำรใช้มือเลื่อน

หน้ำจอสมำร์ทโฟนหรอืพมิพ์ข้อควำมในสมำร์ทโฟนเป็น

พฤตกิรรมทีแ่ตกต่ำงกนั	จงึท�ำให้ผลกำรวจิยัไม่พบควำม

สัมพันธ์ดังกล่ำว	ซึ่งไม่สอดคล้องกับ	Roger Kneebone 

(Sean Coughlan, 2018)	 ศำสตรำจำรย์ผู้เช่ียวชำญ

ด้ำนกำรผ่ำตัดแห่งวิทยำลัยอิมพีเรียล	 ลอนดอน	 ที่ได้

กล่ำวเตอืนนกัศกึษำแพทย์สำขำศลัยกรรมทีใ่ช้เวลำมำก

ในกำรเลื่อนบนหน้ำจอจนสูญเสียควำมสำมำรถในกำร

ท�ำงำนศัลยกรรมแบบง่ำย	 ๆ	 เช่น	 กำรเย็บแผลผู้ป่วย 

ทีก่ล่ำวมำเป็นกำรเตอืนของแพทย์ทีส่งัเกตจำกนกัศกึษำ	

จนเกิดเป็นค�ำถำมว่ำ	 “จริง	 ๆ	 แล้วกำรใช้สมำร์ทโฟน 

มผีลกระทบต่อทักษะกำรผ่ำตดัหรือไม่?”	ศำสตรำจำรย์	

Kneebone	 กล่ำวเตือนนักศึกษำแพทย์ท่ีอำจมีผล 

กำรเรยีนสงู	แต่ไม่สำมำรถผ่ำตดัหรอืเยบ็แผลได้	กำรลดลง 

ของควำมช�ำนำญของนักศึกษำแพทย์ในช่วงทศวรรษ 

ท่ีผ่ำนมำกลำยเป็นปัญหำท่ีส�ำคญั	ซ่ึงคณะผูเ้ขียน	ตคีวำมว่ำ

กำรทีน่กัศกึษำแพทย์ใช้เวลำกบัสมำร์ทโฟนมำก	 เป็นกำร

สร้ำงนสิยัทีท่�ำอะไรด้วยควำมรบีเร่ง	ขำดควำมรอบคอบ

ทีจ่ะเหน็ในรำยละเอยีด	กำรเลือ่นปัดหน้ำจออย่ำงรวดเรว็ 

จึงถูกน�ำมำใช้กับกำรเย็บแผลอย่ำงรวดเร็วด้วยเช่นกัน  

ท�ำให้ขำดควำมพถิพีถัิน	รอบคอบ	ควำมสวยงำม	เอำเรว็เข้ำว่ำ		

อำจเยบ็ห่ำงเกนิไป	หรอืเว้นหนึง่ฝีเขม็ไม่เท่ำกัน	 เป็นต้น	

สรุปได้ว่ำเวลำท่ีใช้สมำร์ทโฟนสัมพันธ์ทำงลบกับควำม

คล่องแคล่วของน้ิวมอื
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	 ในงำนวิจัยที่มีควำมสัมพันธ์เชิงลบระหว่ำง	

เวลำทีใ่ช้มำกในกำรเลือ่นบนหน้ำจอกบัควำมคล่องแคล่ว

ของนิ้วมือ	 สอดคล้องกับงำนวิจัยของ	Kale, Jayashri 

Palsule, Shipshree Shah and Palak (2018) 

ซ่ึงได้ศึกษำเร่ืองกำรเปรียบเทียบควำมคล่องแคล่วของ

นิ้วมือของนักเรียนที่ใช้สมำร์ทโฟน	(A Comparison of 

Hand Dexterity in Students Using Smartphones) 

โดยมวีตัถปุระสงค์	เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนกำรทดสอบ 

เปกบอร์ด	 (Pegboard)	 ของนักเรียนที่จัดกลุ ่มตำม

ปริมำณของกำรเสพติดสมำร์ทโฟน	 รูปแบบกำรศึกษำ

แบบภำคตัดขวำง	 กลุ่มตัวอย่ำง	 คือ	 นักเรียนแพทย์

จ�ำนวน	324	คน	อำยุระหว่ำง	18-27	ปี	ซึ่งด�ำเนินกำร

โดยแบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 แล้วสุ่มตำมคะแนน	 ใช้กำร

วเิครำะห์เชงิพรรณนำและเชงิอนุมำน	ผลกำรศึกษำพบว่ำ

กำรเสพติดสมำร์ทโฟนในกลุ่มสูง	ไม่มีผลกระทบกับ

ควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือในกลุ่มอ่อนแต่มีผลกระทบ

ต่อกลุ่มปำนกลำง		นอกจำกนั้นยังพบว่ำมีควำมสัมพันธ์

เชิงลบระหว่ำงควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือ	 กับคะแนน

กำรเสพติดสมำร์ทโฟน

	 แต่อย่ำงไรก็ตำมผลจำกกำรวิจัยในครั้งนี้

สอดคล้องกับ		Mugdha Oberoi, Dhvani Vora  and 

Anjali Puntambekar (2019)	ได้ศึกษำเรื่องผลกระทบ

ของกำรตดิสมำร์ทโฟนต่อควำมช�ำนำญขัน้ต้นในคนหนุม่สำว
(Impact of Smartphone Addiction on Gross-

Hand Dexterity in Young Adults)	กำรศึกษำครั้งนี้มี

วตัถปุระสงค์เพือ่เปรยีบเทยีบผลของกำรเสพตดิสมำร์ทโฟน

ต่อควำมช�ำนำญขัน้ต้นในคนหนุม่สำว	 กลุม่ตวัอย่ำงเป็น

ผู้ใหญ่มีอำยุระหว่ำง	 18-35	 ปี	 ได้ตอบค�ำถำมเก่ียวกับ 

กำรเสพติดสมำร์ทโฟนโดยจ�ำแนกเป็นกำรเสพติด

สมำร์ทโฟนเล็กน้อย	ปำนกลำง	และรุนแรง	สุ่มเลือกมำ 

กลุ่มละ	20	คนและได้รับกำรประเมินควำมคล่องแคล่ว	

โดยใช้แบบทดสอบควำมช�ำนำญของมินนิโซตำ 

ผลพบว่ำ	กลุ่มที่เสพติดอย่ำงรุนแรงใช้เวลำนำนท่ีสุด

ในกำรท�ำแบบทดสอบจนเสร็จและรองลงมำเป็นแบบ

เสพตดิเลก็น้อย	ตำมด้วยกลุม่ปำนกลำง		แต่ไม่พบควำม

แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติของกลุ่มทั้งสำม	

	 แม้ผลกำรวิจัยในครั้งนี้จะไม่พบควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลำที่ ใช  ้

สมำร์ทโฟน	กต็ำมแต่กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำค่ำสมัประสทิธ์ิ

สหสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลำ

ทีใ่ช้สมำร์ทโฟนเป็นศนูย์	ค่ำสหสมัพนัธ์ทีพ่บมทีัง้ค่ำบวก

และค่ำลบ	ค่ำบวกทีม่ำก	คอื	0.217	ซึง่เป็นค่ำสหสมัพนัธ์

เชิงบวกระหว่ำงควำมคล่องแคล่วของกำรใช้มือขวำใน

กำรใช้คมีคบีแท่งเหลก็	100	แท่งกบัเวลำท่ีใช้สมำร์ทโฟน 

ผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่ำ	ยิ่งมีควำมคล่องแคล่วในกำรใช้

นิ้วมือมำกก็ยิ่งใช้เวลำอยู่กับสมำร์ทโฟนมำกด้วย	 และ

อำจเป็นเพรำะมีควำมระมัดระวังในกำรคีบแท่งเหล็ก

ไม่ให้ตกมำกนั่นเอง	 ส่วนค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่ำงควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลำที่ใช้สมำร์ท

โฟนที่เป็นลบมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงควำม

คล่องแคล่วของนิว้มอืซ้ำยในกำรใช้คมีคบีแท่งเหลก็	100	

แท่งกับเวลำที่ใช้สมำร์ทโฟน	(-0.056)		และสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือขวำใน

กำรหยิบจับจ�ำนวนแหวนสลับกับน็อตสอดใส่ในแท่ง

เหล็กกับ	เวลำท่ีใช้สมำร์ทโฟน	(-0.002)	สังเกตได้ว่ำ

ค่ำสหสัมพันธ์ที่เป็นลบมีค่ำน้อยมำก

ข้อเสนอแนะการวิจัย
	 ควรมีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ ์เ ก่ียวกับ 

ท่ำกำยบริหำรนิ้วมือ	ฝ่ำมือ	ข้อมือในกลุ่มบุคคลที่มี

กำรใช้สมำร์ทโฟนถี่บ่อยมำกๆ	เป็นประจ�ำ	และต่อเนื่อง 

ยำวนำน	 ให้เกิดควำมตระหนักถึงผลกระทบที่อำจ 

ส่งผลต่อประสิทธิภำพและควำมคล่องแคล่วในกำรใช้

นิ้วมือในกำรท�ำงำนหรือกิจวัตรประจ�ำวันแม้จะไม่พบ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคล่องแคล่วในกำรใช้นิ้วมือ 

กับเวลำท่ีใช้สมำร์ทโฟนก็ตำม	และอำจมีกิจกรรม/
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โครงกำรรณรงค์เชิงป้องกัน	 (Preventive Approach) 

เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวมีควำมตระหนักและดูแล

สุขภำพกำยของตนเองอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรมกีำรขยำยขอบเขตของประชำกรหรอืกลุม่

ทีศ่กึษำให้จ�ำนวนมำกและมลีกัษณะหลำกหลำย	เพือ่ให้ 

สำมำรถศกึษำควำมชกุของกลุม่อำชพีต่ำงๆ		กลุม่อำกำร 

กับพฤติกรรมกำรเสพติดสมำร์ทโฟนที่อำจส่งผลต่อ

ควำมคล ่องแคล ่วนิ้วมือในกำรท�ำงำนของบุคคล 

งบประมำณในกำรดูแล		รกัษำ		และป้องกนัสุขภำพของ

บุคคลในวัยท�ำงำนและอำจศึกษำโปรแกรม/กิจกรรม

บ�ำบัดเพื่อลดกำรเสพติดกำรใช้สมำร์ทโฟนและ/หรือ

เพื่อเพิ่มควำมคล่องแคล่วของนิ้วมือในกำรท�ำงำนต่ำงๆ	

ในหน้ำที่	 กิจวัตรประจ�ำวันให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำก

ขึ้นต่อไป
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