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บทคัดย่อ    
ที่มาและความส าคัญ: มีหลกัฐานงานวิจัยที่แสดงให้
เห็นว่าการใช้โทรศัพท์ขณะเดินส่งผลต่อความเร็วการ
เดิน ความมัน่คงร่างกายและประสิทธิภาพงานการใช้
โทรศพัท์ ผลกระทบเหล่านีม้กัถูกรายงานขณะทดสอบ
ให้เดินบนพืน้ถนน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษา
ผลกระทบเหล่านีใ้นขณะเดินบนลูว่ิ่งซึ่งถกูควบคุมให้มี
ความเร็วคงที่เทา่กบัความเร็วตามถนดัของอาสาสมคัร  
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่ อ
เปรียบเทียบตวัแปรการเดินขณะเดินบนลูว่ิ่งและร้อยละ
จ านวนเพลงที่เลือกถูกต้อง ระหว่าง 4 สถานการณ์ 
ประกอบด้วย 1) งานเดินอยา่งเดียวที่ความเร็วตามถนดั 
(ST-W) 2) งานค้นหาเพลงตามค าบอกขณะเดินที่
ความเร็วเดียวกับงานเดินอย่างเดียว (DT1) 3) งาน
ค้นหาเพลงตามค าบอกขณะเดินที่ความเร็วตามถนัด 
(DT2) 4) งานนัง่ค้นหาเพลงตามค าบอก (ST-S) 
วิธีการ: อาสาสมคัรจ านวน 30 คน เข้าร่วมการศึกษานี ้
อาสาสมคัรท าการทดสอบงานทัง้ 4 สถานการณ์ แต่ละ
สถานการณ์ถูกทดสอบซ า้ 3 ครัง้ แต่ละครัง้จะบันทึก
ข้อมลูเป็นเวลา 2 นาที  
ผลการศึกษา : เมื่อมีการค้นหาเพลงขณะเดินด้วย
ความเร็วถกูก าหนดให้เท่ากนั ค่า percentage of total 
double support ในสถานการณ์ DT1 มีค่าเพิ่มมากขึน้
และ percentage of single support มีค่าน้อยลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ ST-W เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวา่งสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนความเร็วการเดิน ผล
การศึกษาพบค่าเฉลี่ยในสถานการณ์ DT2 ของตวัแปร 
step time, total double support และ stride time มี

ค่าเพิ่มมากขึน้ ขณะที่ step length, single support, 
stride length, speed และ cadence มีคา่ลดลงอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ ST-
W และ DT1 อยา่งไรก็ตาม  ไมพ่บความแตกตา่งอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติของตัวแปรร้อยละจ านวนเพลงที่
เลอืกถกูต้องระหวา่งแตล่ะสถานการณ์  
สรุปการศึกษา: ตวัแปรการเดินเปลีย่นแปลงตามปัจจยั
ความเร็วการเดินเป็นหลัก เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
สถานการณ์ ST-W และ DT1 ขณะที่อาสาสมคัรท าการ
ค้นหาเพลงตามค าบอกขณะเดินที่ความเร็วเดียวกนัพบ
การเปลี่ยนแปลงของตวัแปร percentage of single 
และ double support 

 
ABSTRACT  
Background: Using a smartphone while walking 
has been reported to effect gait speed, gait 
stability and efficiency of using smartphone 
performance. These effects were mostly reported 
during overground walking however their effects 
during treadmill walking with constant subject’s 
preferred speed have not been studied yet.  
Objectives: The aim of this study was to compare 
temporospatial gait parameters and percentage of 
corrected songs between 4 conditions including 
1) walking at preferred speed, single task (ST-W) 
2) searching a song while walking at ST-W’s 
speed (DT1) 3) searching a song while walking at 
preferred speed (DT2) 4) song searching in sitting 
position (ST-S). 
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Methods: Thirty healthy subjects were participated 
in this study. They were tested for 2 minutes in 
each trial and 3 repetitions in each condition.  
Results: Higher in percentage of total double 
support and lower in percentage of single support 
and were shown in DT1 compared to ST-W. 
Results of comparison between different walking 
speeds showed that step time, stride time and 
total double support was higher in DT2; however, 
step length, single support, stride length, speed 
and cadence were lower in DT2 than ST-W and 
DT1. No significant difference was found in 
percentage of corrected songs between each 
conditions. 
Conclusion: The change of gait parameters is 
dependent on gait speed. Compared to ST-W, 
walking with song searching task at same speed 
demonstrated changes in percentage of single 
and double support parameters. 

Keywords: Dual task, Treadmill walking, Gait, 
Smartphone, Cognitive function 
 
บทน า  
 โทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนถือเป็นอปุกรณ์
สื่อสารที่มีบทบาทในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 
ถึงแม้ว่าการใช้สมาร์ทโฟนจะท าให้การด าเนินกิจกรรม
ตา่งๆประจ าวนัมีความสะดวกสบายยิ่งขึน้แตก็่มรีายงาน
ถึงอบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้จากการใช้โทรศพัท์ขณะท ากิจกรรม
อื่นพร้อมๆกันอยู่บ่อยครัง้ ตัง้แต่อุบตัิเหตุเล็กน้อย เช่น 
การสะดดุ หกล้ม หรืออบุตัิเหตใุหญ่ เช่น อบุตัิเหตรุถชน
จากการข้ามถนน ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายถึงชีวิตได้1-3 
 ปกติสมองจะมีหน้าที่หลักในการรวบรวม 
ประมวลผล คิดวิเคราะห์ข้อมูลก่อนส่งค าสั่งลงมา
ควบคุมให้ร่างกายเคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตามหากอยู่ในสถานการณ์ที่มีการ

ท างานสองอย่างพร้อมๆกัน ระบบกลไกของสมองจะมี
การปรับเพื่อให้ท างานทัง้สองชิน้ได้ส าเ ร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของ
การท างานชิน้ใดชิน้หนึง่หรือทัง้สองชิน้อาจลดต ่าลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัท างานอยา่งเดียว ดงันัน้ การท างานสอง
อย่างในเวลาเดียวกัน เช่น การใช้โทรศพัท์ขณะเดินจึง
อาจก่อให้เกิดความเสีย่งตอ่การหกล้มหรือได้รับบาดเจ็บ
ขณะเดิน1-3 รวมถึงประสทิธิภาพจากงานการใช้โทรศพัท์
ลดลงก็เป็นได้2, 3 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัที่
เก่ียวข้องกับการพิมพ์ข้อความในโทรศพัท์ขณะเดินบน
พืน้ถนนพบว่า อาสาสมคัรเดินช้าลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติเมื่อเทียบกับขณะเดินอย่างเดียว4, 5 ความ
แมน่ย าในการพิมพ์ข้อความลดลง4, 5 และความสามารถ
ในการทรงตัวลดลง6 เมื่อศึกษาในรายละเอียดตวัแปร
การเดิน (temporospatial gait parameter) 8-12 พบว่า
ขณะที่เดินร่วมกบัพิมพ์ข้อความ อาสาสมคัรมีความเร็ว
การเดินลดลง (gait speed) ระยะก้าวขาสัน้ลง (step 
length) จ านวนก้าวต่อนาทีลดลง (cadence) ช่วงเวลา
ที่เท้าทัง้สองรับน า้หนกันานขึน้ (double support time) 

และต าแหน่งการวางเท้าเบี่ยงออกทางด้านข้างมากขึน้  

ซึ่ งลักษณะการ เดินที่ เปลี่ ยนแปลงไปนี เ้ ป็นการ
ปรับเปลี่ยนของร่างกายเพื่อที่จะสามารถเดินพร้อมกับ
พิมพ์ข้อความได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากที่สดุ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า
งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาขณะเดินบนพืน้บนราบที่ไม่มี
การก าหนดความเร็วการเดิน  ผลการศึกษามีการ
รายงานออกมาไปในทิศทางเดียวกนัคือ เมื่ออาสาสมคัร
ใช้สมาร์ทโฟนร่วมด้วยขณะเดิน อาสาสมคัรจะปรับลด
ความเร็วการเดินลงซึง่สง่ผลให้ตวัแปรการเดินอื่นๆมีการ
เปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวไว้   อย่างไรก็ตาม บาง
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัการปรับลดความเร็วการ
เดินให้ช้าลงอาจไม่สามารถท าได้ เช่น ขณะเดินออก
ก าลังกายบนลู่วิ่ง ซึ่งอาสาสมัครจ าเป็นต้องควบคุม
ความเร็วการเดินให้คงที่สม ่าเสมอ หากมีการปรับลด
ความเ ร็วการเดินลงในสถานการณ์ดังกล่าวอาจ
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ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงอื่นตามมา เช่น หกล้มหรือ
เลื่อนไถลตกจากลู่วิ่ง ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีการ
รายงานเก่ียวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึน้จากการใช้โทรศพัท์
สมาร์ทโฟนขณะเดินบนลูว่ิ่งโดยตรง  แต่มีการศึกษาที่
รายงานถึงอัตราการเกิดอุบัติเหตุขณะใช้เคร่ืองออก
ก าลงักาย เช่น  เดินบนลูว่ิ่งหรือป่ันจกัรยาน ซึง่อตัราการ
เกิดอบุตัิเหตเุหลา่นีม้ีมากถึง 5.2% ของอบุตัิเหตทุัง้หมด
ที่ เ กิดขึ น้ในศูนย์ออกก าลังกาย และ 70.7% ของ
อุบัติเหตุนีเ้กิดจากการพลัดตกหกล้มหรือลื่นไถลจาก
อปุกรณ์ออกก าลงักายเหลา่นี ้13 ด้วยเหตนุีผู้้ วิจยัจึงสนใจ
ศึกษาตัวแปรกการเดินขณะท างานชิน้ที่สองร่วมด้วย
ร่วมกับการเดินบนลู่วิ่ง ทัง้ในกรณีขณะเดินที่ความเร็ว
ตามถนดัขณะท างานสองอย่างพร้อมกนัและกรณีขณะ
เดินที่ความเร็วตามถนดัขณะท างานเดินอย่างเดียว ผล
จากการศึกษาครัง้นีจ้ะท าให้ทราบว่าตวัแปรการเดินที่
เปลี่ยนแปลงไปตามแต่สถานการณ์นัน้เป็นผลที่เกิดขึน้
จากปัจจัยการปรับเปลี่ยนความเร็วการเดินหรือจาก
ปัจจยังานชิน้ท่ีสองหรือจากทัง้สองปัจจยัร่วมกนั 
 ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยสนใจเปรียบเทียบตวั
แปรการเดินและร้อยละจ านวนเพลงที่ เลือกถูกต้อง
ระหวา่ง 4 สถานการณ์ ได้แก่ งานเดินบนลูว่ิ่งอยา่งเดียว
ที่ความเร็วตามถนดัของอาสาสมคัร (ST-W), งานค้นหา
เพลงตามค าบอกขณะเดินบนลู่วิ่งที่ความเร็วเดียวกับ
งานเดินอย่างเดียว (DT1) ,งานค้นหาเพลงตามค าบอก
ขณะเดินบนลู่วิ่งที่ความเร็วตามถนัดของอาสาสมัคร
ขณะท างานสองอยา่งพร้อมกนั (DT2) และงานนัง่ค้นหา
เพลงตามค าบอก (ST-S) ตวัแปรการเดินที่สนใจศึกษา
ประกอบด้วย step length, step time, stride length, 
stride time, cadence, percentage of single 
support, percentage of double support  และ 
speed  ซึ่ งตัวแปรเหล่านี จ้ะเปรียบเทียบระหว่าง
สถานการณ์ ST-S, DT1 และ DT2 ส าหรับค่าร้อยละ
จ านวนเพลงที่ เลือกถูกต้องใช้เปรียบเทียบระหว่าง
สถานการณ์ ST-W, DT1 และ DT2 ผลการศึกษานี ้จะ
ท าให้ทราบรูปแบบการปรับตัวของร่างกายที่ แสดง

ออกมาทางตัวแปรการเดินขณะเดินบนลู่วิ่ง ร่วมกับ
ค้นหาเพลงจากสมาร์ทโฟนในสถานการณ์ที่มีความเร็ว
การเดินแตกตา่งกนั 
 
วิธีการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่ง 

อาสาสมคัรวยัรุ่นสขุภาพดี จ านวน 30 คน ที่มี
อายรุะหว่าง 18-25 ปี ดชันีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ 18.5-
22.9 kg/m2 สามารถเดินได้เองโดยไม่ต้องมีเคร่ืองช่วย
เดิน มีระบบสายตาที่ปกติหรือสามารถแก้ไขให้ปกติได้ 
ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนระบบหน้าจอสมัผสัเป็นประจ า
อยา่งน้อย 6 เดือนก่อนเข้าร่วมการศกึษา เข้าใจค าพดู มี
ทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้ ไม่มีภาวะสมอง
เสื่อมประเมินจากการทดสอบโดยแบบทดสอบสภาพ
สมองเบือ้งต้นฉบบัภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) ได้
คะแนนมากกว่า 22 คะแนน ไม่มีประวตัิเก่ียวกบัความ
ผิดปกติทางระบบประสาทที่เก่ียวข้องกับการทรงตวั ไม่
เคยได้รับอบุตัิเหตรุ้ายแรงและการผ่าตดัใดๆบริเวณขา , 
เท้าและหลงัภายใน 1 ปี และยินดีที่จะเข้าร่วมการวิจยั 
เกณฑ์การคดัออกประกอบด้วย การบาดเจ็บหรืออาการ
ปวดบริเวณหลงัและขาที่ส่งผลหรือขดัขวางต่อการเดิน
ปกติภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเข้าร่วมงานวิจยั การ
ประเมินตามเกณฑ์การคัดเข้าและคดัออกจะประเมิน
จากการสอบถามและการสงัเกต การศึกษานีผ้่านการ
รับรองด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ (HSPT 2015-004) 

เคร่ืองมือ 
 อุปกรณ์และเค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในการวิ จัยนี ้
ประกอบด้วย เค ร่ืองชั่งน า้หนักและวัดความสูง 
แบบทดสอบสภาพสมองเบื อ้ง ต้นฉบับภาษาไทย 
(MMSE-Thai 2002)  เข็มขดัพยงุเพื่อความปลอดภยั ลู่
วิ่งระบบสายพานพร้อมโปรแกรมวิ เคราะห์การลง
น า้หนกัขณะเดินรุ่น Treadmill Zebris FDM-T โทรศพัท์
สมาร์ทโฟนระบบหน้าจอสมัผสัขนาด 6.22 x 3.06 x 
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0.28 นิว้ น า้หนัก 172 กรัม เพลงที่มีช่ือเพลงเป็น
ภาษาไทยบรรจุในโทรศพัท์ 500 เพลง รายการช่ือเพลง 
10 รายการ ในแต่ละรายการประกอบด้วยรายช่ือเพลง 
20 เพลง รวมทัง้สิน้มี 200 ช่ือเพลงที่ไม่ซ า้กนั รายการ
เพลงที่ 1 ก าหนดไว้ใช้ส าหรับขณะหาความเร็วการเดิน
ตามถนัดขณะเดินร่วมกับค้นหาเพลงตามค าบอก 
รายการเพลงที่ 2-4 ก าหนดไว้ใช้ส าหรับสถานการณ์นัง่
ค้นหาเพลงตามค าบอก (ST-S) รายการเพลงที่ 5-7 
ก าหนดไว้ใช้ส าหรับสถานการณ์งานค้นหาเพลงตามค า
บอกขณะเดินที่ความเร็วเดียวกับงานเดินอย่างเดียว 
(DT1) และ รายการเพลงที่ 8-10 ก าหนดไว้ใช้ส าหรับ
สถานการณ์งานค้นหาเพลงตามค าบอกขณะเดินที่
ความเร็วตามถนดั (DT2) ผู้วิจยัก าหนดให้แตล่ะเพลงใน
รายช่ือเพลงมีจ านวนพยางค์ระหว่าง 2 -5 พยางค์ 
นอกจากนีไ้ด้ควบคมุขนาดตวัอกัษรบนจอโทรศพัท์ให้มี
ขนาดใหญ่ที่สุดและก าหนดระดับความคมชัดของ
หน้าจอโทรศพัท์ให้อยูใ่นระดบัมากที่สดุตลอดการศกึษา 

ขัน้ตอนการศกึษา 
1. อาสาสมคัรที่ผ่านเกณฑ์การคดัเข้าและคดัออกลงช่ือ
ในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ผู้วิจยัอธิบายกระบวนการ
ทดสอบแก่อาสาสมัคร โดยในขณะท าการทดสอบ
อาสาสมคัรสวมใสเ่สือ้ผ้าที่ไมข่ดัขวางการเคลือ่นไหว ใส่
รองเท้าผ้าใบของอาสาสมคัร และเข็มขดัพยงุตลอดการ
ทดสอบ 
2. อาสาสมคัรฝึกใช้โทรศทัพ์สมาร์ทโฟนที่ก าหนดในท่า
นัง่เป็นเวลา 10 นาที โดยให้ฝึกถือ เลื่อนหน้าจอระบบ
สมัผัสขึน้ลง และค้นหาเพลงเพื่อให้คุ้ นชิน ในการถือ
โทรศัพท์อาสาสมัครสามารถเลือกถือสองมือหรือมือ
เดียวแล้วแต่ความถนดั จากนัน้ฝึกซ้อมเดินบนลู่วิ่งเป็น
เวลา 5 นาทีเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน จากนัน้นัง่พกั 2 
นาที 
3. ผู้ วิจัยทดสอบหาความเร็วตามถนัดขณะเดินอย่าง
เดียว14 (preferred speed1, PS1)  ในการทดสอบ
อาสาสมคัรจะเดินบนลูว่ิ่ง มือสองข้างไม่จบัราวด้านข้าง 
แกว่งแขนตามปกติ สายตามองตรงไปด้านหน้าตลอด

การทดสอบ เมื่อเร่ิมต้นทดสอบผู้วิจัยเร่ิมเปิดลู่วิ่งและ
ปรับระดับความเร็วของสายพานเพิ่มขึน้ทีละ  0.1 
กิโลเมตร/ชั่วโมง (0.028 เมตร/วินาที) โดยผู้ วิจัยจะ
คอ่ยๆ ปรับความเร็วเพิ่มขึน้อยา่งช้าๆ เพื่อให้อาสาสมคัร
สามารถปรับระดบัการเดินได้ ผู้วิจยัปรับระดบัความเร็ว
เพิ่มขึน้จนกระทั่งอาสาสมัครแจ้งว่าเป็นความเร็วการ
เดินปกติที่สบาย จากนัน้ผู้ วิจัยปรับระดับความเร็ว
เพิ่มขึน้จนกระทั่งอาสาสมัครแจ้งว่าเป็นความเร็วการ
เดินที่เร็วเกินไปท าให้รู้สกึไมส่บาย จากนัน้ผู้วิจยัปรับลด
ระดบัความเร็วของสายพานลงมาทีละ 0.1 กิโลเมตร/
ชั่วโมง อย่างช้าๆ มาจนกระทั่งอาสาสมัครแจ้งว่าเป็น
ความเร็วในการเดินปกติที่สบายอีกครัง้ ผู้วิจยับนัทึกค่า
ความเร็วการเดินปกติครัง้สุดท้ายนีแ้ละใช้เป็นค่า
ความเร็วการเดินตามถนดัขณะเดินอยา่งเดียว (PS1) ใน
สถานการณ์ ST-W และสถานการณ์ DT1 อาสาสมคัร
จะไม่ทราบถึงความเร็วการเดินที่ใช้ทดสอบตลอด
การศึกษา และตลอดเวลาที่อาสาสมัครเดินบนลู่วิ่ง
ผู้ วิ จัยจะคอยระวังอยู่ทาง ด้านข้างอย่า งใกล้ ชิด
ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์อาสาสมคัร
สามารถจับราวทางด้านข้างลู่วิ่ ง  ผู้ วิจัยจะให้การ
ช่วยเหลือโดยการจับเข็มขดัพยุง ปรับลดความเร็วของ
สายพานและหยดุการทดสอบทนัที 
4. อาสาสมคัรนัง่พกั 2 นาที จากนัน้ท าการทดสอบหา
ความเร็วตามถนัดขณะเดินร่วมกับค้นหาเพลงตามค า
บอก (preferred speed2, PS2) อาสาสมคัรถกูทดสอบ
โดยให้ค้นหาเพลงตามค าบอกขณะเดิน ซึ่งผู้วิจยัจะเป็น
ผู้บอกรายช่ือเพลงตามล าดบัจากรายการเพลงที่ 1 เมื่อ
เร่ิมต้นการทดสอบอาสาสมัครยืนบนลู่วิ่งพร้อมถือ
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนด้วยมือทัง้สองข้าง ผู้วิจยัเร่ิมเปิดลู่
วิ่งและปรับค่อยๆเพิ่มความเร็วของลู่วิ่งขึน้ทีละ 0.1 
กิโลเมตร/ชัว่โมง  ร่วมกับบอกรายช่ือเพลง ขัน้ตอนการ
หาความเร็วตามถนดันีจ้ะท าการทดสอบเช่นเดียวกนักบั
การหาความเร็วตามถนดัขณะเดินอย่างเดียว ค าสัง่ที่ใช้
คือให้อาสาสมคัรเดินพร้อมค้นหาเพลงตามช่ือที่ผู้ วิจัย
บอกและกดเล่นเพลงนัน้ให้ถกูต้องมากที่สดุ โดยผู้วิจัย
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จะบอกช่ือเพลงตามล าดับเพลงในรายการเพลงและ
บอกช่ือเพลงล าดับต่อไปเมื่ อไ ด้ยินเสียง เพลงที่
อาสาสมัครกดเล่นดังขึน้ ผู้ วิจัยบันทึกคะแนนเพลงที่
ถกูต้อง ในกรณีที่อาสาสมคัรเลอืกเลน่เพลงผิด ผู้วิจยัจะ
บอกรายช่ือเพลงล าดับต่อไปทันที ความเร็วตามถนัด
ขณะเดินร่วมกบัค้นหาเพลงตามค าบอก (PS2) นีจ้ะถกู
ก าหนดให้ใช้ในการทดสอบในสถานการณ์ DT2 
5. อาสาสมคัรสุม่ล าดบัการทดสอบงาน ST-S และงาน 
ST-W โดยแต่ละงานจะถกูทดสอบซ า้ 3 ครัง้ ผู้วิจยัแบ่ง
สลากออกเป็น 3 กอง ในแต่ละกองจะมีสลากหมายเลข 
1 และ 2 แทนงานข้างต้น อาสาสมคัรสุม่จบัหมายเลขใน
แต่ละกองและท าการทดสอบตามงานที่หมายเลขนัน้
ก าหนดตามล าดบั อาสาสมคัรจะได้นัง่พกั 2 นาทีหรือ
จนกวา่ไมม่ีอาการเมื่อยล้าระหวา่งแตล่ะการทดสอบ 
 กรณีสุม่ได้หมายเลข 1: อาสาสมคัรทดสอบใน
สถานการณ์ ST-S คือ ค้นหาเพลงตามค าบอกให้ถกูต้อง
มากที่สดุภายใน 2 นาทีขณะนัง่บนเก้าอี ้ ตามรายการ
เพลงที่ 2-4 ผู้วิจยับนัทึกจ านวนเพลงที่อาสาสมคัรเลือก
ได้ถูกต้องที่มากที่สุดภายในเวลา 2 นาที ในกรณีที่
อาสาสมคัรเลอืกเลน่เพลงผิด ผู้วิจยัจะบอกรายช่ือเพลง
ล าดบัตอ่ไปทนัที 
 กรณีสุม่ได้หมายเลข 2: อาสาสมคัรทดสอบใน
สถานการณ์ ST-W คือ เดินบนลู่วิ่งด้วยความเร็ว PS1 
ทัง้หมดระยะเวลา 2 นาที 30 วินาที ผู้วิจัยท าการเก็บ
บนัทึกข้อมูลตวัแปรการเดินและก าหนดให้อาสาสมคัร
มองตรงทางด้านหน้าไม่ให้ก้มมองเท้าหรือมองสิ่งรอบ
ข้าง ไม่จับราวด้านข้างลู่วิ่งขณะเดิน ผู้ วิจัยเร่ิมบันทึก
ข้อมูลตวัหลงัจากเร่ิมเดินแล้ว 15 วินาที โดยจะบนัทึก
ข้อมลู 2 นาที และค่อยๆ ปรับลดความเร็วของลู่วิ่งจน
หยดุนิ่งในช่วง 15 วินาทีสดุท้าย 
6. อาสาสมัครนั่งพัก 2 นาที จากนัน้สุ่มล าดับการ
ทดสอบระหว่างงาน DT1 และงาน DT2 โดยแต่ละงาน
จะทดสอบ 3 ครัง้ ผู้วิจยัก าหนดการสุม่เป็นแบบเดียวกบั
การสุม่ล าดบัการทดสอบงาน ST-S และงาน ST-W 

 กรณีสุม่ได้หมายเลข 1: อาสาสมคัรทดสอบใน
สถานการณ์ DT1 คือเดินที่ความเร็วเดียวกับงานเดิน
อยา่งเดียวร่วมกบัการค้นหาเพลงตามค าบอกตามล าดบั
รายการเพลงที่ 5-7 ตามล าดบั 
 กรณีสุม่ได้หมายเลข 2: อาสาสมคัรทดสอบใน
สถานการณ์ DT2 คือเดินที่ความเร็วตามถนดัขณะ
ท างานสองอย่างร่วมกับการค้นหาเพลงตามค าบอก
ตามล าดบัรายการเพลงที่ 8-10  ตามล าดบั 
 ในการทดสอบทัง้ 2 สถานการณ์ อาสาสมคัร
เดินบนลูว่ิ่งเป็นเวลา 2 นาที 30 วินาที ผู้วิจยัจะเร่ิมบอก
ช่ือเพลงแรกแก่อาสาสมัครเมื่อเวลาผ่านไป 15 วินาที
และจะบอกช่ือเพลงล าดับต่อไปเมื่อได้ยินเสียงเพลงที่
อาสาสมคัรกดเล่นดงัขึน้ หากอาสาสมคัรกดเล่นเพลง
ผิดผู้ วิ จั ย จ ะบอก ช่ื อ เ พล ง ใ นล า ดับ ต่ อ ไปทันที 
อาสาสมคัรเดินพร้อมค้นหาเพลงตามค าบอกจากผู้วิจยั
เป็นเวลา 2 นาที จากนัน้ปรับลดความเร็วของลู่วิ่งจน
หยดุนิ่งในช่วง 15 วินาทีสดุท้าย ในการทดสอบนีผู้้วิจยั
บนัทึกค่าข้อมูลตัวแปรการเดิน จ านวนเพลงทัง้หมดที่
ผู้วิจยับอกและจ านวนเพลงที่อาสาสมคัรเลือกได้ถกูต้อง
ตลอดช่วง 2 นาที หากอาสาสมคัรของยุติระหว่างการ
ทดสอบในแต่ละครัง้ ทางผู้ วิจัยจะท าการบนัทึกข้อมูล
นัน้ๆไว้และไม่ท าการทดสอบในสถานการณ์นัน้ซ า้ 
ล าดบัขัน้ตอนการทดสอบแสดงในรูปท่ี1 
 
การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ  

ผู้ วิจัยค านวณค่าร้อยละจ านวนเพลงที่เลือก
ถกูต้องในแตล่ะรอบการทดสอบตามสตูรดงันี ้

 

ผู้วิจัยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของร้อยละจ านวนเพลงที่เลือกถูกต้องและตวัแปรการ
เดิน ได้แก่ step length, step time, stride length, 
stride time, percentage of single support, 
percentage of double support, cadence และ 
speed จากนัน้ใช้สถิติ Kolmogorov – Smirnov Tests       
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รูปที่1 แผนภมูิล าดบัขัน้ตอนการทดสอบ 
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ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล พบว่า ข้อมูลมีการ
กระจายตัว แบบโ ค้ งปกติ  จึ ง ใ ช้ ส ถิติ  repeated 
measures ANOVA และ post hoc test ด้วย 
Bonferroni เปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรการ
เดินระหวา่งสถานการณ์ ST-W, DT1 และ D2 และร้อย
ละจ านวนเพลงที่เลือกถกูต้องระหว่างสถานการณ์ ST-
S, DT1 และ DT2 โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
p ≤ 0.05 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลพืน้ฐานของ อาสาสมัครเพศชายและ

หญิงสขุภาพดี จ านวน 30 คน ที่มีอายรุะหว่าง 18-25 ปี 
ดชันีมวลกายอยูใ่นเกณฑ์ 18.5-22.9 kg/m2 ดงัแสดงใน
ตารางที่ 1 

ร้อยละจ านวนเพลงที่เลอืกถกูต้อง 
 จากการค านวณทางสถิติเปรียบเทียบระหว่าง
งานค้นหาเพลงในทัง้ 3 สถานการณ์  ผลการศึกษาไม่
พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติของร้อยละ
จ านวนเพลงที่ เลือกถูกต้องในทัง้  3  สถานการณ์ 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่1 ข้อมลูพืน้ฐานของอาสาสมคัร 

ข้อมูล 
จ านวน 30 คน 

Mean + SD Range 

อาย ุ(ปี) 20.84 + 1.78 18 - 24 
น า้หนกั (กิโลกรัม) 56.64 + 5.97 43 - 70 
สว่นสงู (เซนติเมตร) 164.02 + 7.14 150  - 178 
คา่ดชันีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2) 21.07 + 1.41 18.75 - 22.90 
เพศ 
หญิง: 22 , คนชาย: 8 คน 

  

 
ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ย±สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของจ านวนเพลงที่เลือกถกูต้อง จ านวนเพลงสงูสดุที่ผู้วิจยับอกและร้อยละ
จ านวนเพลงที่เลอืกถกูต้องในแตล่ะสถานการณ์ (n = 30) 

 ST-S DT1 DT2 p-value 

จ านวนเพลงที่เลอืกถกูต้อง  (เพลง) 11.17 ± 1.74 10.62 ± 1.97 10.67 ± 1.84 pa  = 0.098 
pb  = 0.240 
pc   = 1.00 

จ านวนเพลงสงูสดุที่ผู้วิจยับอก (เพลง) 12.08 ± 1.65 11.52 ± 1.74 11.58 ± 1.84 pa  = 0.065 
pb  = 0.228 
pc   = 1.00 

ร้อยละจ านวนเพลงทีเ่ลอืกถกูต้อง (%) 92.13 ± 4.45 92.14 ± 4.85 91.65 ± 4.15 pa  = 1.00 
pb  = 1.00 
pc   = 1.00 

 
หมายเหต:ุ p ≤ 0.05 หมายถึงพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

a, b, c การเปรียบเทียบระหวา่ง ST-W กบั DT1, ระหวา่ง ST กบั DT2, และระหวา่ง DT1 กบั DT2 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 3 คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ temporospatial gait parameters จ าแนกตามสถานการณ์ (n = 30) 

 gait parameters ST-W DT1 DT2 p-value 

step length (cm) 58.90 ± 5.09 59.01 ± 4.67 56.41 ± 4.89         pa  = 1.00 
p**,b  < 0.001 
p**,c   < 0.001 

step time (sec) 0.57 ± 0.03 0.57 ± 0.03 0.60 ± 0.04         pa  = 1.00 
p**,b  < 0.001 
p**,c   < 0.001 

single support (%) 34.56 ± 1.57 34.21 ± 1.47 33.73 ± 1.51 p**,a  = 0.005 
p**,b  < 0.001 
p**,c   < 0.001 

total double support (%) 30.68 ± 3.20 31.48 ± 3.02 32.38 ± 3.04 p**,a  < 0.001 
p**,b  < 0.001 
p**,c   < 0.001 

stride length (cm) 117.81 ± 10.43 117.99 ± 9.55 112.49 ± 10.08         pa  = 1.00 
p**,b  < 0.001 
p**,c   < 0.001 

stride time (sec) 1.14 ± 0.07 1.14 ± 0.07 1.19 ± 0.08         pa  = 0.791 
p**,b  < 0.001 
p**,c   < 0.001 

cadence (steps/min) 105.33 ± 6.35 104.93 ± 6.77 100.89 ± 6.94         pa  = 0.998 
p**,b  < 0.001 
p**,c   < 0.001 

speed (m/s) 1.03 ± 0.12 1.03 ± 0.12 0.95 ± 0.12         pa  = 0.313 
p**,b  < 0.001 
p**,c   < 0.001 

หมายเหต:ุ *, ** หมายถึงพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั p ≤ 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
  a, b, c การเปรียบเทียบระหวา่ง ST-W กบั DT1, ระหวา่ง ST กบั DT2, และระหวา่ง DT1 กบั DT2 ตามล าดบั 
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ตวัแปรการเดิน 
 ตารางที่ 3 แสดงถึงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัวแปรการเดินในทุกสถานการณ์ เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ ST-W และ DT2 และ
ระหว่างสถานการณ์ DT1 และ DT2 ผลการศึกษาพบ
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
ของค่าเฉลี่ยของ  step length, step time, single 
support, total double support, stride length, stride 
time, cadence และ speed ในการเปรียบระหว่าง
สถานการณ์ข้างต้น คา่เฉลีย่ในสถานการณ์ DT2 ของตวั
แปร step time, total double support และ stride time 
มีค่าเพิ่มมากขึน้ ขณะที่ step length, single support, 
stride length, speed และ cadence มีคา่ลดลงอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ ST-
W และ DT1 กรณีเปรียบเทียบระหว่าง ST-W และ DT1 
ผลการศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติของตวัแปร single support และ total double 
support (P ≤ 0.05) เท่านัน้ โดยในสถานการณ์ DT1 
ตวัแปร single support มีค่าน้อยกว่าและตวัแปร total 
double support มีคา่มากกวา่สถานการณ์ ST-W อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ    
 
บทวิจารณ์ 
 การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าตวัแปรการเดินระหว่างใช้และไม่ใช่โทรศพัท์สมาร์ท
โฟนค้นหาเพลงตามค าบอกขณะ เดินบนลู่วิ่ ง ใน
อาสาสมัครกลุ่ มวัย รุ่น  ผลการศึกษาพบว่ า เมื่ อ
อาสาสมัครเดินพร้อมกับค้นหาเพลงตามค าบอก 
ความเร็วการเดินตามถนดัของอาสาสมคัรขณะท างาน
สองอย่างพร้อมกนัลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับความเร็วการตามถนัดขณะเดินอย่าง
เดียว (PS2 เทียบกับ PS1) โดยในสถานการณ์ DT2 
อาสาสมคัรเดินด้วยความเร็ว 0.94 เมตร/วินาที  ซึ่งช้า
กวา่ความเร็วการเดิน 1.03 เมตร/วินาที ในสถานการณ์ 

ST-W อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ผลการศึกษานี ้
สอดคล้องกบัการศกึษาในอดีตที่วา่เมือ่มีการท างานสอง
ชิน้ร่วมกันขณะเดินบนทางราบ อาสาสมัครจะปรับ
ความเร็วการเดินให้ช้าลง เพื่อให้สามารถท างานทัง้สอง
ชิน้พร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 8-10 
Agostini  และคณะในปี 20158  รายงานว่าเมื่อให้
อาสาสมคัรพิมพ์ข้อความบนโทรศพัท์ขณะเดินบนทาง
ราบ อาสาสมคัรจะปรับการเดินให้ช้าลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับความ เ ร็ วขณะ เดิ นอย่า ง เดี ย วซึ่ ง เ ป็น เพราะ
อาสาสมคัรต้องคิด วิเคราะห์และพิมพ์ข้อความพร้อมๆ
กบัการเดิน จากหลกัฐานการวิจยัในอดีตท าให้ทราบว่า
การเดินเป็นงานที่อาศยักระบวนการท างานของสมอง
ระดบัสงูที่รวมถึงระบบการรับรู้ความเข้าใจ (cognitive 
function) ซึ่งท าหน้าที่เก่ียวกับการวางแผนการท างาน 
การเลอืกการตอบสนองให้เหมาะสมกบังาน (executive 
function) และการใส่ใจในสิ่ งที่ท าอยู่  (attention)15  
ดังนัน้เมื่อมีการท างานชิน้ที่สองเพิ่มขึน้มาในเวลา
เดียวกนั งานชิน้ท่ีสองเองก็อาศยัระบบการจดัการข้อมลู
รวมถึงความตัง้ใจในการท างานด้วยเช่นกัน สมองจึง
ต้องเรียบเรียง ประมวลผลข้อมลู สัง่การควบคุมร่างกาย
เพื่อให้สามารถท างานทัง้สองชิน้ได้อยา่งปลอดภยัและมี
ประสทิธิภาพ ดงันัน้จากผลการศึกษาครัง้นีซ้ึ่งเห็นได้ว่า
การปรับลดความเร็วการเดินตามถนัดให้ช้าลงใน
สถานการณ์ DT2 เป็นกระบวนการที่ร่างกายเลือกใช้ใน
การตอบสนองเพื่อที่จะสามารถท างานทัง้สองอย่างให้
ได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งนอกเหนือจากตัวแปร
ความเร็วการเดินที่ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแล้ว 
การศึกษาครัง้นีย้งัพบการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรการ
เดินอื่นๆด้วยเช่นกนัซึ่งสอดคล้องกบัหลายการศึกษาใน
อดีต 8-10 กล่าวคือ เมื่ออาสาสมัครเดินช้าลงใน
สถานการณ์ DT2 ค่าเฉลี่ย step time, total double 
support และ stride time มีคา่เพิ่มมากขึน้ ขณะที่ step 
length, single support, stride length, และ cadence 
มีค่าลดน้อยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
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กับสถานการณ์ ST-W จากการทบทวนวรรณกรรมที่
ศกึษาการเดินในความเร็วที่แตกตา่งกนั พบวา่ ความเร็ว
การเดินเป็นปัจจัยหลกัที่ส่งผลให้ตวัแปรการเดินทัง้ตวั
แปรด้านระยะ (spatial gait parameter) และตวัแปร
ด้านเวลา (temporal gait parameter) เปลี่ยนแปลงไป 
กลา่วคือเมื่อเมื่ออาสาสมคัรเดินช้าลง รูปแบบการเดินก็
จะถูกปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับความเร็วการเดิน
นัน้ๆ อาสาสมคัรจึงมีระยะก้าวขาที่สัน้ลง (step length) 
ใช้เวลาที่ใช้ในการก้าวขา (step time) นานขึน้ ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของทัง้สองปัจจยันีจ้ึงสง่ผลให้จ านวนก้าว
ต่อนาที (cadence) ลดน้อยลง นอกจากนีย้งัพบอีกว่า
ช่วงเวลาที่เท้าสองข้างสมัผสัพืน้ (percentage of total 
double support) จะนานขึน้ ในขณะที่ช่วงเวลาที่เท้า
ข้างเดียวสมัผสัพืน้ (single support) ลดน้อยลง10 จาก
การเปรียบเทียบระหว่าง ST-W และ DT2 จึงได้ข้อสรุป
ที่วา่เมื่อมีการค้นหาเพลงร่วมด้วยขณะเดิน อาสาสมคัร
จะปรับลดความเร็วการเดินตามถนัดให้ช้าลงเพื่อให้
สามารถท างานทัง้สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
ปัจจยัด้านความเร็วการเดินที่ลดลงและการเพิ่มงานชิน้
ที่สองนีจ้ึงส่งผลให้ลักษณะการเดินของอาสาสมัคร
เปลี่ยนไปโดยสะท้อนออกมาทางการเปลี่ยนแปลงของ
ตวัแปรการเดินอื่นดงัที่กลา่วมาข้างต้น 
 เมื่อศกึษาตวัแปรการเดินระหว่างสถานการณ์ 
DT1 และ DT2 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีการค้นหาเพลง
ตามค าบอกขณะเดินทัง้คู่แต่มีความแตกต่างกันที่
ความเร็วการเดิน โดยอาสาสมคัรเดินด้วยความเร็วตาม
ถนดัที่ 1.03  และ 0.94 เมตร/วินาที  ในสถานการณ์ 
DT1 และ DT2 ตามล าดบั เมื่อศึกษารายละเอียดตวั
แปรการเดินอื่นๆพบวา่คา่เฉลีย่ในสถานการณ์ DT2 ของ
ตวัแปร step time, percentage of total double 
support และ stride time เพิ่มมากขึน้ ขณะที่ step 
length, single support, stride length, และ cadence 
ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งผลการเปรียบเทียบ
ค่าตวัแปรการเดินเหลา่นีเ้หมือนกบัผลการเปรียบเทียบ
ระหว่างสถานการณ์ ST-W และ DT2 ตามที่กล่าว

มาแล้ว ประกอบกบัในการศึกษานีไ้ม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าร้อยละจ านวนเพลงที่
เลือกถกูต้องระหว่างสถานการณ์ ST-S, DT1 และ DT2 
(P>0.05) ดงันัน้ จึงอาจสรุปได้ว่าอาสาสมคัรท างาน
ค้นหาเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้ เคียงกันทุก
สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นขณะนัง่ค้นหาเพลงอย่างเดียว
หรือขณะเดินร่วมกบัค้นหาเพลงในความเร็วตามถนดัที่
แตกต่างกัน ด้วยเหตุนีข้้อสรุปที่ได้เพิ่มเติมจากการ
เปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ DT1 และ DT2 คือ
ความเร็วการเดินจึงเป็นปัจจยัหลกัที่สง่ผลตอ่ตวัแปรการ
เดินอื่นๆให้มีการปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับ
ความเร็วการเดินในแตล่ะสถานการณ์ 

เมื่อศึกษาระหว่างสถานการณ์เดินอย่างเดียว
และค้นหาเพลงขณะเดินที่ความเร็วการเดินเดียวกัน 
(ST-W และ DT1) ผลการศึกษาพบว่าในสถานการณ์ 
DT1 ค่าเฉลี่ย percentage of total double support มี
คา่เพิ่มขึน้และคา่เฉลีย่ single support มีคา่ลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในตวัแปรการเดินอื่นๆ ได้แก่ 
step time, stride time, step length, stride length, 
และ cadence จะเห็นได้ว่าหากมีการก าหนดความเร็ว
การเดินให้เท่ากันและเพิ่มงานชิน้ที่สองแก่อาสาสมคัร 
ค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของ 
percentage of total double support และ single 
support ที่พบระหว่างสถานการณ์ ST-W และ DT1 จึง
บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของลกัษณะการเดินที่เกิด
โดยตรงจากการเพิ่มงานชิน้ที่สองโดยตรงซึ่งไม่มีปัจจัย
ด้านการปรับเปลี่ยนความเร็วการเดินเข้ามาเก่ียวข้อง 
ปกติแล้ววงจรการเดินจะประกอบด้วยช่วง double 
support และ single support16  ค่า percentage of 
total double support สะท้อนถึงร้อยละของช่วงเวลาที่
เ ท้าสองข้างสัมผัสพื น้ในหนึ่งรอบการเดิน ขณะที่ 
percentage of single support สะท้อนถึงร้อยละของ
ช่วงเวลาที่เท้าข้างใดข้างหนึ่งสมัผสัพืน้ในหนึ่งรอบการ
เดิน ดังนัน้  ผลจาการเพิ่มงานชิน้ที่สองขณะเดินที่
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ความเร็วเดียวกันพบว่าอาสาสมคัรปรับเพิ่มช่วงเวลาที่
เ ท้ า สอ ง ข้ า ง สัม ผั สพื ้น ใ ห้ น า นม า กขึ ้น แ ล ะ ใ น
ขณะเดียวกันก็ปรับลดช่วงเวลาที่ เท้าเพียงข้างเดียว
สมัผสัพืน้ให้ลดน้อยลง การปรับเพิ่มช่วงเวลาที่เท้าสอง
ข้างสัมผัสพืน้ให้ยาวนานขึน้อาจเป็นเพราะเพื่อให้
ร่างกายมีความมัน่คงนานยิ่งขึน้ขณะเดินร่วมกบัท างาน
ชิน้ที่สองร่วมด้วย17, 18 โดยช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงที่จุดศนูย์
ร่างกายเคลือ่นท่ีไปทางด้านหน้าบนฐานรองรับที่เป็นขา
ทัง้สองข้าง และเมื่อมีการให้ช่วงเวลาที่เท้าสองข้าง
สมัผัสพืน้นานขึน้ดังนัน้จึงส่งผลให้ช่วงเวลาที่เท้าข้าง
เดียวสัมผัสพืน้ลดลงเพื่อให้ช่วงเวลาที่ก้าวเท้าครบ 1 
รอบวงจรการเดินหรือ stride time ยังคงที่ ซึ่งผล
การศกึษาครัง้นีส้อดคล้องกบัการศึกษาของ McFadyen 
และคณะในปี 200917  ที่พบว่าอาสาสมัครใช้เวลา
ในช่วง double support ยาวนานมากขึน้ขณะเดินบนลู่
วิ่งพร้อมกับท างาน  auditory stroop task ร่วมใน
ขณะเดียวกนั เมื่อศกึษารายละเอียดของงานค้นหาเพลง
ตามค าบอกขณะเดินจะพบว่าอาสาสมคัรจะต้องค้นหา
เพลงจากล าดบัรายการเพลงในโทรศพัท์ตามช่ือเพลงที่
ผู้วิจยับอก ขณะท าการทดสอบอาสาสมคัรจึงต้องฟังช่ือ
เพลงจากผู้ วิจัย คิดวิเคราะห์ช่ือเพลง ตวัอกัษรตวัแรก 
ละสายตามามองหน้าจอโทรศพัท์ท าการค้นหาช่ือเพลง
และกดเล่น  ดังนัน้ จึงจะเห็นได้ว่างานค้นหาช่ือเพลง
ตามค าบอกหลายระบบในร่างกายจะต้องท างานพร้อม
กัน เช่น สมองท าหน้าที่คิดวิเคราะห์ ระบบสายตา
ส าหรับการค้นหาช่ือเพลง รวมถึงต้องมีความตัง้ใจ 
สมาธิในการท างานร่วมด้วย 
 โดยปกติแล้วระบบประสาทมีหน้าที่ประมวล
ข้อมูลต่างๆที่ผ่านเข้ามาและส่ง ข้อมูลออกเพื่อให้
ร่างกายสามารถท างานชิน้นัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่อย่างไรก็ดี ความสามารถของระบบการประมวลผล
ของสมองมีขีดจ ากัดที่ ระดับหนึ่ ง  เมื่อ ต้องอยู่ ใน
สถานการณ์ที่มีการท างานสองชิน้ในขณะเดียวกัน 
ความสามารถของระบบประสาทในการประมวลข้อมูล
จึงอาจเปลีย่นแปลงไปโดยสามารถอธิบายด้วย 2 ทฤษฎี

หลกัดงันี ้capacity theory และ bottleneck theory19, 20 
ทฤษฎี capacity อธิบายว่า เมื่อการประมวลผลของ
ระบบประสาทมีขีดจ ากัดในการท างาน ระบบประสาท
จึงต้องแบ่งแยกการประมวลข้อมูลให้งานทัง้สองงาน
พร้อมๆกนั ดงันัน้จึงอาจท าให้ประสิทธิภาพของงานชิน้
ใดชิน้หนึ่งหรืองานทัง้สองชิน้ลดลง ส าหรับทฤษฎี 
bottleneck อธิบายได้ว่าเมื่อระบบประสาทจ าเป็นต้อง
ประมวลข้อมลูหลายจ านวนพร้อมกนั ระบบประสาทจะ
เลือกประมวลข้อมูลที่มีความจ าเป็นก่อน โดยข้อมลูอื่น
จะถูกชะลอให้ช้าลงซึ่งจะแสดงให้เห็นจากความล่าช้า
ของการตอบสนองของงานชิน้หลังหรือประสิทธิภาพ
ลดลงได้ ตวัอย่างเช่น เมื่อมีการทดสอบให้ผู้สงูอายเุดิน
พร้อมกบัตอบค าถาม มกัจะพบว่าผู้สงูอายจุะหยุดเดิน
เพื่ อตอบค าถาม  เ ป็น ต้น แต่ ในการศึกษาค รั ง้นี ้
อาสาสมคัรถูกทดสอบขณะเดินบนลู่วิ่งระบบสายพาน 
โดยตลอดการศึกษาไม่พบว่ามีอาสาสมัครชะงักหรือ
หยุดเดินขณะค้นหาเพลง ซึ่งปัจจัยหนึ่งอาจเป็นเพราะ
การเดินบนลู่วิ่งระบบสายพานซึ่งมีลกัษณะเหมือนพืน้
จ าลองที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาในความเร็วคงที่สม ่าเสมอ 
จึงท าให้อาสาสมัครต้องเดินเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วย
เช่นกัน อาสาสมคัรจึงไม่สามารถหยุดเดินได้เพราะจะ
ก่อให้เกิดอันตรายและหกล้ม ดังนัน้ เมื่อมีการค้นหา
เพลงตามค าบอกร่วมด้วยขณะเดินบนลู่วิ่งนี ร้ะบบ
ประสาทจึงมีการประมวลข้อมูลตามทฤษฎี capacity 
โดยสมองจะแยกการประมวลข้อมลูทัง้งานเดินและงาน
ค้นหาเพลงตามค าบอกไปพร้อมกนั ซึ่งจากทฤษฎีนีอ้าจ
ท าให้เห็นประสทิธิภาพของงานชิน้ใดชิน้หนึง่หรือสองชิน้
ลดลงก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาร้อยละความ
ถกูต้องของคะแนนการค้นหาเพลงตามค าบอกร่วมด้วย 
ซึ่งในการศึกษานีไ้ม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติของคะแนนระหว่างสถานการณ์ ST-S และ 
DT1 จึงอาจกล่าวได้ว่าอาสาสมคัรท างานเลือกเพลง
ตามค าบอกได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันทัง้
ในขณะนัง่และขณะเดิน ดงันัน้ผลการศึกษาด้านตวัแปร
การเดินที่พบค่า percentage of total double support 
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เพิ่มมากขึน้และค่า percentage of single support  
ลดลงในสถานการณ์ DT1 จึงสะท้อนให้เห็นเมื่อมีการ
ท างานชิน้ท่ีสองเพิ่มขึน้ในขณะที่อาสาสมคัรไม่สามารถ
ปรับลดความเร็วการเดินให้ช้าลงได้ ร่างกายมีการปรับ
การควบคุมการทรงตัวขณะเดินให้มีความมั่นคงมาก
ยิ่งขึน้โดยการเพิ่มช่วงที่เท้าสองข้างสมัผสัพืน้ให้นานขึน้
และลดช่วงเวลาที่ เ ท้าข้างหนึ่งสัมผัสพืน้ลงเพื่อให้
สามารถเดินพร้อมกับเลือกเพลงตามค าบอกขณะเดิน
บนลูว่ิ่งได้อยา่งปลอดภยัและได้ประสทิธิภาพมากที่สดุ 
 
สรุปผลงานวิจัย 
 เมื่ออาสาสมคัรอายุระหว่าง 18 – 25 ปีต้อง
ค้นหาเพลงตามค าบอกจากสมาร์โฟนขณะเดิน เมื่อมี
การท างานสองอย่างพร้อมกันพบว่าความเร็วตามถนดั
ขณะเดินของอาสาสมคัรขณะท างานสองอย่างจะลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับขณะเดินอย่างเดียว เมื่อความเร็ว
การเดินลดลงสง่ผลให้ค่าตวัแปรที่เก่ียวข้องกบัการเดิน
เปลีย่นแปลงไป แตเ่มื่อเปรียบเทียบระหวา่งสถานการณ์
เดินอย่างเดียวและสถานการณ์ที่อาสาสมัครท างาน
ค้นหาเพลงขณะเดินที่ความเร็วเดียวกันกับขณะเดิน
อย่างเดียวพบว่าอาสาสมคัรมีการปรับเพิ่มช่วงเวลาที่
เ ท้าสองข้างสัมผัสพื น้ใ ห้นานเพิ่มขึ น้และปรับลด
ช่วงเวลาที่เท้าข้างหนึ่งสมัผสัพืน้ขณะที่เท้าอีกข้างลอย
พ้นพืน้ให้น้อยลง ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดิน
เหลา่นีอ้าจเป็นไปเพื่อเพิ่มให้ร่างกายมีความมัน่คงมาก
ยิ่งขึน้ในขณะเดินบนลู่วิ่งพร้อมกับค้นหาเพลงตามค า
บอก 
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