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บทคัดย่อ
ปัจจุบันการใช้งานสมาร์ตโฟนที่มากจนเกินไป ทาให้เกิดพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน ซึ่งผู้
ที่มีภาวะวิตกกังวล และผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนไม่ว่าจะเป็นอาการเกี่ยวกับสายตา
กล้ามเนื้อ ความอ้วน เป็นต้น มักจะมีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนมากกว่าคนทั่วไป การศึกษาครั้ง
นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ หาความชุ ก พฤติ ก รรมการติ ด สมาร์ ต โฟนและปั จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ
พฤติ กรรมการติ ดสมาร์ต โฟนของนั ก เรีย นมั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย ในเขตเทศบาล อ าเภอเมื อ ง
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ แบบภาคตั ด ขวาง เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จานวน
4 โรงเรียน รวมทั้งหมด 602 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และหาความสัมพันธ์โดยการ
วิ เ คราะห์ ถ ดถอยพ หุ โ ลจิ ส ติ ก (Multiple logistic regression analysis) แสดงผลด้ ว ยค่ า
Adjusted Odds Ratio (ORadj) และช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95%CI)
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความชุกพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนร้อยละ 58.1 ผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติก พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p-value<0.05) มี จ านวน 6 ตั ว แปร ได้ แก่ กลุ่ ม ไม่ ได้ ใช้ ส มาร์ ต โฟนเพื่ อ
การศึกษามีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน (ORadj =9.63; 95% CI=3.84-24.16), กลุ่มที่ใช้โซเชียล
เน็ตเวิร์คมีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน (ORadj=2.35; 95% CI=1.42-3.87), กลุ่มที่ใช้สมาร์ตโฟน
≥8 ชั่วโมง/วัน มีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน (ORadj=2.99; 95% CI=1.82-4.90), กลุ่มที่ตรวจเช็ค
สมาร์ตโฟน ≥40 ครั้งต่อวัน มีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน (ORadj=5.72; 95% CI=2.81-11.64),
กลุ่มที่มีภาวะวิตกกังวลมีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน (ORadj=3.29; 95%CI=1.44-7.52) และกลุ่ม
ที่มีอาการที่เกี่ยวข้องจากการใช้สมาร์ตโฟนบางครั้ง/บ่อยครั้งมีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน (ORadj=
8.85; 95%CI=5.38-14.54)
จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ผู้ปกครองและโรงเรียนควรมีมาตรการในการควบคุมดูแลการ
ใช้งานสมาร์ตโฟนของนักเรียนให้เหมาะสม ได้แก่ ผู้ปกครองควรมีการกาหนดระยะเวลาในการใช้
สมาร์ตโฟน และมีการแบ่งเวลาในการทากิจกรรมด้านอื่นๆ มีการกาหนดค่าใช้จ่ายสาหรับค่าบริการ
ที่เกี่ยวกับสมาร์ตโฟน โรงเรียนควรมีกฎระเบียบการใช้สมาร์ตโฟนโดยให้นักเรียนใช้สมาร์ตโฟน ใน
ห้องเรียนเพื่อการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น หรือให้ครูประจารายวิชาเก็บโทรศัพท์
นัก เรียนก่อ นเริ่ มการสอน ทั้ งนี้ขึ้น อยู่ กับ ดุล ยพิ นิ จของครูป ระจ ารายวิช านั้ น ๆซึ่ งจะนาไปสู่ การ
ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ และสังคมที่เกิดจากการมีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนในอนาคตได้
คาสาคัญ: พฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน, ความชุก
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Abstract
Nowadays, spending too much time on a smartphone causes smartphone
addiction behavior. The people who has an anxiety and those who has symptoms
of using smartphones, whether they are symptoms of eye, muscle, obesity, etc.,
tend to have the smartphone addiction behavior more than normal people. The
objective of this study was to determine the prevalence of the smartphone
addiction behavior and the factors related to the smartphone addiction behavior
of high school students in the municipality of Muang District, Kalasin Province. This
research was a cross-sectional analytical study. The data was collected by using a
questionnaire during 15 December 2018 to 15 February 2019 from 602 students of
4 schools. The data was analyzed using the descriptive statistics. The method used
for finding relationships was multiple logistic regression analysis. The results were
displayed as Adjusted Odds Ratio (ORadj) and 95% confidence interval (95%CI).
The result of the study showed that the students had the prevalence of the
smartphone addiction behavior at 58.1 percent. The result of the multiple logistic
regression analysis revealed that 6 factors were significantly related to the
smartphone addiction behavior (p-value < 0.05) including people who do not use
smartphones for education (ORad=9.63; 95% CI=3.84-24.16), people who use social
networks ( ORad= 2.35; 95% CI= 1.42-3.87) , people who use smartphones ≥ 8
hours/day (ORadj=2.99; 95% CI=1.82-4.90), people who check the smartphones ≥40
times/ day (ORadj= 5.72; 95% CI= 2.81-11.64), people with anxiety (ORadj= 3.29; 95%
CI=1.44-7.52), people who sometimes / frequently have symptoms associated with
using the smartphone (ORadj=8.85; 95%CI=5.38-14.54).
The result of the study indicated that the parents and schools should set
the measures to control and supervise the use of smartphones of the students
appropriately. The recommendations are that the parents should set the time for
using the smartphone and allocating time for other activities, the schools should
have rules for using the smartphones by allowing students to use the smartphones
in the classroom for searching knowledge only. Teachers should collect student’s
phone before beginning teaching. This depends on the discretionary balance of
that particular teacher. Therefore, it will lead to the prevention of health and
social problems caused by the smartphone addiction behavior in the future.
Keywords: Smartphone Addicted Behavior, Prevalence
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บทนา
ในยุคปัจ จุบันมี ผู้คนในสังคมเป็นจานวนมากที่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความต้องการในการติดต่อสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนข้อมูล สูงมากยิ่งขึ้น (สิทธิศักดิ์ สุวรรณี ,
2556) พฤติกรรมเหล่านี้ในปัจจุบันพบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่
ทาการเชื่อมต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้สมาร์ตโฟน
เพียงเครื่องเดียว จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้สมาร์ตโฟน
เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดาเนินชีวิตประจาวัน (เจนจิรา
สงรัตน์ , 2557) โดยประชาชนอายุ 15-24 ปี มี ก ารใช้
อินเทอร์เน็ตสูงที่ สุด (สานัก งานสถิติแห่งประเทศไทย,
2561) นอกจากนี้การใช้งานสมาร์ตโฟนของประชาชนไทย
ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น และนาไปสู่การติดสมาร์ตโฟน
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม
โดยผู้ที่ใช้สมาร์ตโฟนที่มีภาวะวิตกกังวลเมื่อขาดสมาร์ต
โฟนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงการติดสมาร์ทมากกว่าคนปกติ
และอาการดังกล่าวนี้ ได้ถูก เสนอให้จัดเป็นโรคจิตเวช
ประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มวิตกกังวล โดยในผู้ใช้งานบาง
รายที่มีอาการต่างๆ เช่น ระบบการหายใจเกิดติดขัด หัวใจ
เต้นเร็วกว่าปกติ รวมถึงการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ
มักจะมีพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ตโฟนเป็นระยะเวลา
นานและต่อเนื่อง (Anna et al., 2014) และในบางราย
อาจมี สุขภาพร่างกายอ่อนแอจนเกิดโรคต่างๆ มากมาย
เช่น โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
เป็นต้น ซึ่งมักจะพบในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการติดสมาร์ต
โฟน นอกจากนี้พบว่าการใช้งานสมาร์ตโฟนที่มากเกินไป
มีโอกาสที่ จะท าให้เกิ ดผลเสียต่อ สุขภาพที่ ตามมา เช่น
ปัญ หาเรื่องการนอนหลับไม่เพี ยงพอ และนาไปสู่ภาวะ
ซึมเศร้า ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และ
เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นมากขึ้น ตลอดจนส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน (Thomée, Härenstam, &
Hagberg, 2011)
จากความเป็น มาและความส าคั ญ ของปัญ หา
ข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยเห็นถึงประโยชน์และโทษของการใช้
งานสมาร์ตโฟน ตลอดจนผลกระทบในการใช้งานสมาร์ต
โฟนต่อ การด าเนิ น ชีวิต ของผู้ใช้ง าน ไม่ ว่าจะเป็ น ด้า น
สุขภาพร่างกาย จิตใจ หรือ สัง คม ดัง นั้น ท าให้ผู้วิจัย มี
ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความชุ ก และปั จ จั ย ที่ มี ค วาม
สัม พัน ธ์กั บ พฤติก รรมการติดสมาร์ต โฟนของนัก เรีย น
ระดับมั ธยม ซึ่งอยู่ในช่วงอายุที่มี ผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนสูง
ที่ สุ ด โดยจะน าผลวิ จั ย ดั ง กล่ า วไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น
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แนวทางในการวางแผนและแก้ ไขปั ญ หาการใช้ ง าน
สมาร์ตโฟนสาหรับสถานศึกษารวมทั้งนาผลการวิจัยที่ได้
ไปใช้เป็นกรณีศึกษาในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อหาความชุก พฤติก รรมการติด สมาร์ตโฟน
และศึก ษาปัจจัยที่ มีความสัม พันธ์กั บพฤติกรรมการติ ด
สมาร์ตโฟนของนักเรียนมัธยมในเขตเทศบาลอาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีดาเนินการวิจัย
 รูป แบบการวิ จั ย เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง วิเ คราะห์
แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study)
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ท าการศึกษาในครั้ง นี้คือ นัก เรียน
มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย ในเขตเทศบาล อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 โรงเรียน
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
เป็นผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนในปัจจุบันเท่านั้น โดย
เป็นผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนทีก่ าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2561 และก าลังศึ ก ษาในเขต
เทศบาล อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
ผู้ที่ ไม่ ยิ น ดีห รื อไม่ ให้ ค วามร่ว มมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล หรือมีการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 การคานวณขนาดตัวอย่าง
คานวณโดยใช้สูตรคานวณตัวอย่างเพื่อประมาณ
ค่าสัดส่วนกรณีทราบจานวนประชากร (Lemeshow et al.,
1990) ดังนี้
Z2 α P(1-P)N

n =

1- 2

d2 (N-1)+ Z2 α P(1-P)
1- 2

Z1-α/2 มีค่าเท่ากับ 1.96
P = สั ด ส่ ว นของนั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมติ ด

สมาร์ตโฟนคิดเป็นร้อยละ 31 (Seong-Soo & Bo-Kyung,
2018)
N = จานวนประชากรทัง้ หมด เท่ากับ 3,501 คน
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d = ความคลาดเคลื่ อ นของการประมาณค่ า
กาหนดให้มีค่า 0.05
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มี การสุ่มตัวอย่างหลาย
ขั้นตอน จึงมีโอกาสเกิดความแปรปรวนได้ จึงต้องนากลุ่ม
ตัวอย่างที่คานวณได้มาปรับค่า design effect (ค่าที่ ใช้
ปรั บ ความคลาดเคลื่ อ นจากการสุ่ ม ) โดยก าหนดค่ า
เท่ ากั บ 2 (อรุณ จิร วัฒ น์ กุ ล , 2552) ดังนั้ นจะได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ในการศึกษาจานวน 602 คน
การวิจัยครั้ง นี้ มีก ารสุ่ม ตัวอย่างหลายขั้นตอน
ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling)
โดยเก็บข้อมูลจากทั้งหมด 4 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนขนาด
ใหญ่ 2 แห่ง ขนาดกลาง 1 แห่ง และขนาดเล็ก 1 แห่ง
ซึ่ง ใช้ก ารสุ่ม ตัวอย่างตามสัดส่วนของนักเรียนในแต่ล ะ
โรงเรียน และแต่ละชั้นปี (มัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6)
จากนั้นสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ในการสุ่มแบบไม่ซ้าตัวเลขให้
ครบตามจ านวนขนาดกลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ต้ อ งการศึ ก ษา
จานวน 602 คน
 เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงของ
เนื้ อหา (content validity) จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3
ท่าน และการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’
coefficient alpha) นามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม และผลที่ ได้คือ 0.908 ซึ่งแบบสอบถาม
ผู้ วิ จั ย เป็ น ผู้ เ ก็ บ รวบรวมแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง
ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการเลี้ยงดู จานวน 12 ข้อ
สวนที่ 3 ปัจจัยด้านภาวะจิตใจ จานวน 14 ข้อ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนจานวน
10 ข้อ
ส่วนที่ 5 อาการที่เกี่ยวข้องจากการใช้สมาร์ตโฟน
จานวน 7 ข้อ
แบบสอบถามส่วนที่ 4 พฤติกรรมการติดสมาร์ต
โฟน เป็นตัวแปรตาม ซึ่งผู้วิจัยแปลจากแบบประเมินการ
ติ ด ส ม า ร์ ต โฟ น ข อ ง Kwon et al. (2013) โ ด ย
แบบสอบถามมี ก ารใช้ ม าตรวั ด แบบ Likert scale
จานวน 6 ระดับ มีเกณฑ์การแบ่งคะแนนการติด สมาร์ต
โฟน แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ดั ง นี้ เพศชายมี ค ะแนน
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มากกว่าหรือเท่ากับ 31 คะแนน ถือว่า มีพฤติกรรมการ
ติดสมาร์ตโฟน เพศหญิงมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ
33 คะแนน ถือว่า มีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน
 ข้อพิจารณาจริยธรรม
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 เลขที่ HE 612323
 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป STATA Version 10.1 โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยทีม่ ี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการติ ด สมาร์ ต โฟนของ
นั ก เรี ย นมั ธ ยมด้ ว ยสถิ ติ พ หุ ถ ดถอยแบบโลจิ ส ติ ก
(Multiple logistic regression) นาเสนอขนาดความสัมพันธ์
ด้วยค่า Adjusted Odds ratio (ORadj) และช่วงความ
เชื่อมั่น 95% โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ คือ วิเคราะห์
โมเดลเริ่มต้นโดยพิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
หาความสัมพันธ์อย่างหยาบ (Crude Odds Ratio) โดย
คัดเลือ กตั วแปรที่ มี ผ ลการวิ เคราะห์ที่ p-value<0.25
จากนั้นวิเคราะห์หาโมเดลที่ดีที่สุด โดยวิธีคัดออกทีละตัว
แปร (Backward elimination) โดยพิ จ ารณาจากตั ว
แปรนั้นไม่ได้มี ความส าคัญ ที่ต้องคงไว้ และพิจารณาตัว
แปรที่ให้ค่า p-value>0.05 ออกจากโมเดลทีละตัวแปร
พิจารณาค่า p-value ตามความ สามารถในการทานาย
ตัวแปรตาม (likelihood ratio test) หากพบว่าตัวแปรมี
ความสามารถในการทานายตัวแปรตามได้ไม่แตกต่างกัน
(p-value>0.05) ให้ พิ จ ารณาตั ด ตั ว แปรนั้ น ออกจาก
โมเดล และหากพบว่าตัวแปรนั้นมี ความสามารถในการ
ทานายตัวแปรตามที่แตกต่างกัน (p-value<0.05) ให้คง
ตัวแปรดัง กล่าวไว้ในโมเดลตามเดิม ท าเช่น นี้ไปจนไม่
สามารถนาตั วแปรใดออกจากโมเดลได้อีก จากนั้นน า
โมเดลสุ ด ท้ ายมาประเมิ น ความเหมาะสมของโมเดล
(Assessing the fit of the model) ด้ วยสถิ ติ HosmerLemeshow goodness of fit test
ผลการวิจัย
1. ความชุกพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนของ
นักเรีย นมั ธยม ในเขตเทศบาล อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
กาฬสินธุ์
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จากการศึ ก ษาความชุก พฤติก รรมการติ ด
สมาร์ ต โฟนของกลุ่ ม ตั ว อย่า งจ านวน 602 คน พบว่ า
โดยรวมทั้ ง 4 โรงเรียนมี พ ฤติกรรมการติด สมาร์ตโฟน
ร้อยละ 58.1
2. ลักษณะส่วนบุ คคลที่ มี ความสั ม พั นธ์ กั บ
พฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนของนักเรียนมัธยม ในเขต
เทศบาล อาเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ลักษณะส่วนบุคคลในนักเรียนที่มีพฤติกรรม
การติดสมาร์ตโฟน สัดส่วนที่ พ บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 61.1 (จ านวน 151 คน) มี อ ายุ เฉลี่ ย 16.67 ปี
อายุต่าสุด 15 ปี และอายุสูงสุด 18 ปี ส่วนใหญ่มีดัชนี
มวลกายอยู่ ใ นเกณฑ์ ป กติ เ ฉลี่ ย 20.41 (18.5 -22.9
kg/m2) และเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ
61.0 สัดส่วนผลการเรียนเฉลี่ย ≤ 1.99 (จานวน 13 คน)
ร้อยละ 81.3 สัดส่วนการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อทางานหรือ
ธุรกิจ 69.2 (จานวน 9 คน) ตามลาดับ สัดส่วนโปรแกรม
หรือแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟนที่ ใช้ง านมากที่ สุด คือ
Line ร้อยละ 87.5 (จ านวน 21 คน) สัดส่วนระยะเวลา
การใช้ ส มาร์ ต โฟนในหนึ่ ง วั น ใช้ ม ากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ
8 ชั่วโมงขึ้นไป ร้อยละ 81.6 สัดส่วนการตรวจเช็คสมาร์ต
โฟนในหนึ่งวันมากกว่าหรือเท่ากับ 40 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ
91.2
3. ลักษณะด้านการเลี้ย งดู ด้านภาวะจิตใจ
ด้านอาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการติด สมาร์ตโฟ
นของนั ก เรี ย นมั ธ ยม ในเขตเทศบาล อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ลั ก ษณะด้ า นการเลี้ ย งดู ใ นนั ก เรี ย นที่ มี
พฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน พบว่า ส่วนใหญ่มี สัดส่วน
การเลี้ยงดูแบบควบคุม ร้อยละ 76.5 (จานวน 17 คน)
ลั ก ษณะด้ า นภาวะจิ ต ใจ ในนั ก เรีย นที่ มี
พฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน พบว่า ส่วนใหญ่ มีสัดส่วน
ภาวะวิตกกั งวล ร้อยละ 89.3 (จ านวน 75 คน) และมี
ภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 91.9 (จานวน 34 คน)
ลักษณะอาการที่ เกี่ ยวข้องจากการใช้สมาร์ต
โฟน คือ ผู้ที่มีอาการทางสุขภาพกายหรือจิตใจ เช่น ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ ชานิ้วมือ เกร็งรอบดวงตา นอนไม่หลับ
หงุดหงิดง่าย ซึ่งพบว่า ในกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมการ
ติดสมาร์ตโฟน ส่วนใหญ่มี อ าการเกี่ ยวข้อ งจากการใช้
สมาร์ตโฟนบางครั้ง เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่
ชานิ้วมื อ ไม่ส ามารถคลายนิ้วมื อ ได้ ร้อ ยละ 30.1 ส่วน
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กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมการติด สมาร์ตโฟน พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่มีอาการเกี่ยวข้องจากการใช้สมาร์ตโฟน ร้อยละ
36.4
4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ติ ด สมาร์ ต โฟน ของนั ก เรี ย นมั ธ ยม ในเขตเทศบาล
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
การคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่โมเดลเริม่ ต้น ซึ่งได้
เลือกตัวแปรที่ มีค่านัยส าคัญ ทางสถิติ (p-value<0.25)
พบว่า ตัวแปรที่นาเข้าโมเดลเริ่มต้นมีจานวน 11 ตัวแปร
ซึ่งมีเพศ และอายุเป็นตัวแปรควบคุม โดยผลการวิเคราะห์
ถดถอยพหุโลจิส ติก ในโมเดลสุดท้ าย พบว่า ปั จ จัยที่ มี
ความสั ม พัน ธ์กั บ พฤติก รรมการติ ดสมาร์ ตโฟนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) มีจานวน 6 ตัวแปร
ได้แก่ กลุ่มไม่ได้ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการศึกษามีพฤติกรรม
การติดสมาร์ตโฟน (ORadj=9.63; 95% CI=3.84-24.16)
เมื่ อเที ยบกั บ กลุ่ม ที่ ใช้เพื่อการศึก ษา กลุ่ม ที่ ใช้โซเชียล
เน็ตเวิร์ค มีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน (ORadj=2.35;
95% CI=1.42-3.87) เมื่ อเที ยบกั บ กลุ่ม ที่ ไม่ ใช้โซเชีย ล
เน็ตเวิร์ค ระยะเวลาการใช้สมาร์ตโฟน ≥8 ชั่วโมงต่อวัน
มีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน (ORadj=2.99; 95% CI=
1.82-4.90) เมื่ อเที ยบกั บ กลุ่มที่ ใช้ส มาร์ตโฟนน้อยกว่า
8 ชั่วโมงต่อวัน การตรวจเช็ค สมาร์ตโฟน ≥ 40 ต่อวัน
(ORadj=5.72; 95% CI=2.81-11.64) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่
ตรวจเช็ค สมาร์ตโฟนน้ อยกว่า 40 ครั้งต่อวัน กลุ่ม ที่ มี
ภาวะวิตกกังวลมีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน (ORadj=
3.29; 95% CI=1.44-7.52) เมื่อเทียบกับกลุม่ ที่ไม่มีภาวะ
วิตกกังวล
บทสรุปและอภิปรายผล
1. ความชุกพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนของ
นักเรีย นมั ธยม ในเขตเทศบาล อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
กาฬสินธุ์
การศึกษา พบว่า ความชุกพฤติกรรมการติด
สมาร์ตโฟนโดยรวมมีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนร้อยละ
58.1 ซึ่งสูงกว่าการศึกษา Seong-Soo & Bo-Kyung (2018)
โดยเขาศึกษาการใช้สมาร์ตโฟนและการติดสมาร์ตโฟนใน
นัก เรียนระดับ มั ธยมศึก ษา ในประเทศเกาหลี จ านวน
1,824 คน พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในประเทศ
เกาหลี มีความชุกพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน จานวน
563 คน คิดเป็นร้อยละ 31 เนื่องจากในประเทศไทยยัง
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ไม่มีการควบคุมการใช้สมาร์ตโฟนที่จริงจัง และมีทัศนคติ
ต่อความก้าวล้าทางเทคโนโลยีโดย มองว่าเทคโนโลยีเป็น
โอกาสที่ทาให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าทาให้เกิดอันตราย
ชอบที่จะทากิจกรรมต่างๆให้แล้วเสร็จผ่านการออนไลน์
ในขณะที่ ค วามชุ ก พฤติ ก รรมการติ ด สมาร์ ต โฟนของ
นักเรียนมัธยม ในเขตเทศบาล อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ใกล้เคียงกั บ การศึก ษาของชีวรัตน์ ปราสาร (2560) ที่
ศึก ษาเกี่ยวกั บความชุกของการติดสมาร์ตโฟน ในกลุ่ม
นิสิต นัก ศึก ษาที่ ใช้ส มาร์ตโฟนในมหาวิท ยาลัย ภาครั ฐ
พ.ศ. 2558 จานวน 2,988 คน พบว่า การประเมินการ
ติดสมาร์ตโฟน ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ใช้สมาร์ตโฟน คิด
เป็นร้อยละ 60.6 เนื่องจากโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟน
จะมีการพัฒนาการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก
ในการพกพารวมถึงมีโปรแกรมการใช้งานที่หลากหลาย
ได้แก่ การรับ-ส่งอีเมล การใช้ตารางงาน การใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อความบันเทิง การคุยโทรศัพท์ แม้กระทั่งในกลุ่มเด็ก
วัยรุ่นหรือวัยนักศึกษาจะมีการใช้สมาร์ตโฟน และเครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเพิ่ม มากขึ้นเพื่อการติดต่อ
สื่อสาร จึงทาให้มีความชุกพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน
ในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นหรือวัยนักศึกษา (สันทณี เครือขอน
และคณะ, 2560)
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ติ ด สมาร์ ต โฟนของนั ก เรี ย นมั ธ ยม ในเขตเทศบาล
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2.1 วัตถุประสงค์ในการใช้สมาร์ตโฟน พบว่า
กลุ่มไม่ได้ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการศึกษามีพฤติกรรมการติด
สมาร์ตโฟนเป็น 9.63 เท่ า เมื่ อ เที ยบกั บ กลุ่ม ที่ ใช้เ พื่ อ
การศึกษา (ORadj=9.63; 95% CI=3.84-24.16) สอดคล้อง
กับการศึกษา Lee, Kim, & Choi (2017) และ Boumosleh
& Jaalouk (2018) ที่ พบว่า ผู้ที่ใช้งานเพื่อความบันเทิ ง
มีความเสี่ยงการติดสมาร์ตโฟนเป็น 3.22 เท่าของการใช้
สมาร์ ต โฟน เพื่ อ การศึ ก ษา (ORadj =3.22, p-value=
0.000) และการใช้งานสมาร์ตโฟน เพื่อการเรียนรู้ (OR=
0.773, 95% CI: 0.603-0.991) มี ค วามเสี่ ย งการติ ด
สมาร์ตโฟนน้อยกว่าผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนด้านอื่นๆ
2.2 แอปพลิเคชั่นที่ใช้งานมากที่สุด พบว่า
กลุ่ม ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค (เช่น Facebook Instragram
Line Twitter Youtube) มีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน
เป็น 2.35 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค
(ORadj=2.35; 95% CI= 1.42-3.87, p-value= 0.001)
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ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ การศึก ษา Chen et al. (2017) และ
ชีวรั ตน์ ปราสาร (2560) ที่ พ บว่า ผู้ที่ เ ล่น เกม,ใช้ง าน
โปรแกรมสนทนาออนไลน์ (โซเชียลเน็ตเวิร์ค) ซึ่ง มี ค่า
Adjusted OR=3.383 95%CI=1.036-11.044, Adjusted
OR=1.476, 95% CI=1.034-2.08 ตามลาดับ เมื่อเทียบ
กับผู้ที่ไม่ได้เล่นเกม
2.3 ระยะเวลาในการใช้สมาร์ตโฟน พบว่า
ในหนึ่งวันใช้ 8 ชั่วโมง มี พฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน
เป็น 2.99 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้สมาร์ตโฟน 8 ชั่วโมง
(ORadj=2.99; 95% CI=1.82-4.90) สอดคล้องกับการศึกษา
ชีวรัตน์ ปราสาร (2560) ที่พบว่านักเรียนมีการใช้สมาร์ต
โฟนตั้งแต่ 4-7 ชม./วัน (Adjusted OR=1.420, 95% CI=
1.121-1.801) และ ≥8 ชั่วโมง (Adjusted OR=1.664,
95% CI=1.135-2.439) มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดสมาร์ต
โฟนเป็น 1.420 และ 1.664 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้งาน
<4 ชั่วโมงเนื่องจากมี สัญ ญาณอิน เตอร์เ น็ตบริก ารฟรี
ทาให้คนใช้สมาร์ตโฟนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้พฤติกรรมการ
สื่อสารแบบพูดคุยกับคนรอบข้างลดลงซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว
นี้ส่งผลให้คนในสังคมมีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน
2.4 ความถี่ที่ตรวจเช็คสมาร์ตโฟน พบว่า
ตรวจเช็ค≥40 ต่อวันมีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนเป็น
5.72 เท่ า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ตรวจเช็คสมาร์ตโฟน<40
ครั้งต่อวัน (ORadj=5.72; 95% CI=2.81-11.64) สอดคล้อง
กับการศึกษาชีวรัตน์ ปราสาร (2560) ที่ พบว่า การตรวจ
เช็คสมาร์ตโฟน 20-29 ครั้ง/วัน (Adjusted OR=1.1513,
95% CI=1.155-1.984), ตั้งแต่ 40 ครั้ง /วัน (Adjusted
OR=2.133, 95% CI=1.260-3.611) มี โอกาสติ ด สมาร์ ต
โฟนเป็ น 1.15 เท่ า และ 2.13 เท่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ ที่
ตรวจเช็คสมาร์ตโฟน <20 ครั้ง/วัน เนื่องจากกิจกรรมที่
มัก ใช้ส มาร์ตโฟนเป็นประจา ได้แก่ เมื่ อรู้สึก เบื่อหน่าย
ระหว่างรอคาบเรียน ขณะที่กาลังเรียน และสถานที่ที่ใช้
สมาร์ต โฟนเป็ นประจ า ได้แ ก่ ห้ องเรีย น ห้ องน้ า โรง
อาหาร และบนรถโดยสารสาธารณะ
2.5 ภาวะวิตกกังวล พบว่า กลุ่มที่มีภาวะ
วิตกกั ง วลจะมี พฤติก รรมการติดสมาร์ตโฟนเป็ น 3.29
เท่ า เมื่ อเที ยบกั บ กลุ่ ม ที่ ไม่ มี ภาวะวิ ตกกั ง วล (ORadj=
3.29; 95% CI=1.44-7.52) ซึ่ง สอดคล้องกั บ การศึกษา
Nazir & Maya (2017) ที่ พบว่า ผู้ที่ มี อาการวิตกกั งวล
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ประเทศเลบานอน มี
โอกาสเสี่ยงต่อการติดสมาร์ตโฟนเป็น 4.706 เท่า (OR=
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4.706, 95% CI: 1.511-14.659) เมื่อเที ยบกับ ผู้ที่ อยู่ใน
ภาวะปกติ เนื่องจากมีความวิตกกังวลเมื่ อไม่สามารถใช้
โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟนได้เนื่องจากไม่มีสัญญาณ
โทรศัพท์ห รือสัญ ญาณอิ นเตอร์เน็ตหรือ แบตเตอรี่ห มด
และวิตกกังวลเมื่อไม่สามารถติดต่อกับญาติ เพื่อน หรือ
คนในครอบครัวได้
2.6 อาการที่ เกี่ยวข้องจากการใช้สมาร์ต
โฟน พบว่า กลุ่มที่มีอาการบางครั้ง/บ่อยครั้ง เช่น ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ ชานิ้วมือ ไม่สามารถคลายนิ้ว
มือได้ มีพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนเป็น 8.85 เท่า เมื่อ
เทียบกับกลุ่มที่ไม่มีอาการ (ORadj=8.85; 95% CI=5.3814.54) สอดคล้องกับการศึกษาสันทณี เครือขอน และคณะ
(2560) ที่ พ บว่า อาการปวดบริเวณแขนท่ อ นล่างของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีที่ใช้สมาร์ตโฟนเป็นประจามีโอกาสเสี่ยงต่อการ
ติ ด สมาร์ ต โฟนเป็ น 5.13 เท่ า (Adjusted OR=5.13,
95% CI: 2.60-10.11) เนื่องจาก กล้ามเนื้อที่ทาหน้าที่ใน
การกาง หุบ เหยียด งอ นิ้วหัวแม่มือ รวมถึงกล้ามเนื้ออื่นๆ
ที่ มี ห น้ าที่ ช่ วยท างานและเพิ่ ม ความมั่ น คงขณะมี ก าร
เคลื่อนไหว ดังนั้นท าให้ก ล้ามเนื้อ บริเวณแขนท่ อนล่าง
ของมื อ และนิ้ ว หั วแม่ มื อ มี อ าการล้ า เมื่ อ ต้ อ งท างาน
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และส่งผลให้เกิ ดอาการที่
เกี่ยวข้องจากการใช้สมาร์ตโฟน
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ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
1. ผู้ป กครองควรมี ก ารก าหนดระยะเวลาใน
การใช้สมาร์ตโฟน และมีการแบ่งเวลาในการทากิจกรรม
ด้านอื่นๆให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการใช้ สมาร์ต
โฟนที่มากจนเกินไป และมีการกาหนดค่าใช้จ่ายสาหรับ
ค่าบริการที่เกี่ยวกับสมาร์ตโฟน เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
และการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ
2. โรงเรียนควรมีกฎระเบียบการใช้สมาร์ตโฟน
ภายในห้องเรียน โดยให้นักเรียนใช้สมาร์ตโฟนในห้องเรียน
เพื่อการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น หรือ
ให้ครูประจารายวิชาเก็บ โทรศัพท์นักเรียนก่ อนเริ่มการ
สอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยาพินิจของครูประจารายวิชานั้นๆ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิส า
ชายเกลี้ ย ง ดร.กรรณิ ก าร์ ตฤณวุ ฒิ พ งษ์ ที่ ก รุ ณ าให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ รวมถึงผู้ที่
เกี่ ยวข้องทุ กท่านที่ มีส่วนท าให้งานวิจัยในครั้งนี้มี ความ
สมบูรณ์ และสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัม พัน ธ์ปัจ จัยที่ มีผลกับพฤติ กรรมการติด สมาร์ตโฟนของนั กเรียนมัธยม ในเขตเทศบาล อ าเภอเมือ ง จังหวั ด
กาฬสินธุ์ โดยไม่คานึงถึงผลกระทบปัจจัยอื่น
ปัจจัย
พฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน
Crude OR
95% CI
p-value
No (n=252)
Yes (n=350)
เพศ
ชาย
96
151
1.23
0.88 - 1.71
0.214**
หญิง
156
199
1.00
อายุ (ปี)
15-16
106
158
1.00
17-18
146
192
0.88
0.64 - 1.22
0.453
ดัชนีมวลกาย (BMI)
BMI < 23 kg/m2
208
295
1.00
BMI ≥ 23 kg/m2
44
55
0.88
0.57 - 1.36
0.569
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
84
113
1.00
มัธยมศึกษาปีที่ 5
80
125
1.16
0.78 - 1.73
0.461
มัธยมศึกษาปีที่ 6
88
112
0.95
0.64 - 1.41
0.784
ผลการเรียนเฉลี่ย
GPA < 3.00
207
250
1.84
1.24 - 2.74
0.003*
GPA ≥ 3.00
45
100
1.00
วัตถุประสงค์ในการใช้สมาร์ตโฟน
ใช้เพื่อการศึกษา
48
8
1.00
ไม่ได้ใช้เพื่อการศึกษา
204
342
10.06
4.67-21.69
<0.001*
แอปพลิเคชั่นที่ใช้งานมากที่สุด
ไม่ใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ค
90
70
1.00
ใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ค
162
280
2.22
1.54 - 3.21
<0.001*
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัม พัน ธ์ปัจ จัยที่ มีผลกับพฤติ กรรมการติด สมาร์ตโฟนของนั กเรียนมัธยม ในเขตเทศบาล อ าเภอเมือ ง จังหวั ด
กาฬสินธุ์ โดยไม่คานึงถึงผลกระทบปัจจัยอื่น (ต่อ)
ปัจจัย
พฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน
Crude OR
95% CI
p-value
No (n=252)
Yes (n=350)
ระยะเวลาในการใช้สมาร์ตโฟน (ชั่วโมง/วัน)
<8
209
159
1.00
≥8
43
191
5.84
3.95 - 8.62
<0.001*
ความถี่ที่ตรวจเช็คสมาร์ตโฟน (ครั้ง/วัน)
<40
239
216
1.00
≥40
13
134
11.41
6.27-20.75
<0.001*
ด้านการเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่
228
291
1.00
แบบควบคุม
4
13
2.55
0.82 - 7.91
0.106**
แบบตามใจ
20
46
1.80
1.04 - 3.13
0.037*
ภาวะวิตกกังวล
ไม่มี
243
275
1.00
มี
9
75
7.36
3.61-15.02
<0.001*
ภาวะซึมเศร้า
ไม่มี
249
316
1.00
มี
3
34
8.93
2.72-9.42
<0.001*
อาการที่เกี่ยวข้องจากการใช้สมาร์ตโฟน
ไม่มีอาการ
219
129
1.00
มีอาการบางครั้ง/บ่อยครั้ง
33
221
11.37
7.43-17.40
<0.001*
* มีนัยสาคัญทางสถิติ p-value < 0.05, ** มีนัยสาคัญทางสถิติ p-value<0.25

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรเชิงพหุ (Multivariable analysis) ของตัวแปรแบบพหุ ลอจิสติกในโมเดลสุดท้าย (Last
Model) ที่มีผลกับพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนของนักเรียนมัธยม ในเขตเทศบาล อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปัจจัย

พฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน Crude OR ตัวแปรแบบพหุลอจิสติกโมเดลสุดท้าย (Last Model)
No (n=252) Yes (n=350)
ORadj
95% CI
p-value

เพศ
ชาย
96
หญิง
156
อายุ (ปี)
15-16
106
17-18
146
วัตถุประสงค์ในการใช้งานสมาร์ตโฟน
ใช้เพื่อการศึกษา
48
204
ไม่ได้ใช้เพื่อการศึกษา
แอปพลิเคชั่นที่ใช้งานมากที่สุด
ไม่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค
90
ใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ค
162
ระยะเวลาในการใช้งานสมาร์ตโฟน (ชั่วโมง/วัน)
<8
209
43
≥8
ความถี่ที่ตรวจเช็คสมาร์ตโฟน (ครั้ง/วัน)
239
<40
≥40
13

151
199

1.23
1.00

1.03
1.00

0.66 - 1.62

0.880

158
192

1.00
0.88

1.00
1.15

0.74 - 1.78

0.533

8
342

1.00
10.06

1.00
9.63

3.84-24.15

<0.001*

70
280

1.00
2.22

1.00
2.35

1.42 - 3.87

0.001*

159
191

1.00
5.84

1.00
2.99

1.82 - 4.90

<0.001*

216
134

1.00
11.41

1.00
5.72

2.81-11.64

<0.001*

39
KKU Journal for Public Health Research
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Vol.12 No.4 October – December 2019
ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรเชิงพหุ (Multivariable analysis) ของตัวแปรแบบพหุ ลอจิสติกในโมเดลสุดท้าย (Last
Model) ที่มีผลกับพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนของนักเรียนมัธยม ในเขตเทศบาล อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ต่อ)
ปัจจัย

พฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟน
No (n=252) Yes (n=350)

ภาวะวิตกกังวล
ไม่มี
243
275
มี
9
75
อาการที่เกี่ยวข้องจากการใช้สมาร์ตโฟน
ไม่มีอาการ
219
129
มีอาการบางครั้ง/บ่อยครั้ง
33
221
Hosmer-Lemeshow goodness of fit test
* มีนัยสาคัญทางสถิติ p-value 0.05, เพศและอายุเป็นตัวแปรควบคุม

Crude OR ตัวแปรแบบพหุลอจิสติกโมเดลสุดท้าย (Last Model)
ORadj
95% CI
p-value
1.00
7.36

1.00
3.29

1.00
11.37

1.00
8.85

1.44-7.52

0.005*

5.38-14.54
p-value=0.320

<0.001*

