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บทคัดย่อ

การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เป็็นการวิิจัยกึ่
ั ง่� ทดลอง เพื่่อ� ศึึกษาผลของโปรแกรมออกกำำ�ลังั กายด้้วยการรำำ�มวยไทย
ต่่อการทรงตััวและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััยอยู่่�ในตำำ�บลนาเสีียว
อำำ�เภอเมืืองชััยภูมิู ิ จัังหวััดชััยภูมิู ิ จำำ�นวน 70 คน แบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม กลุ่่�มละ 35 คน
เครื่่อ� งมืือการวิิจัยั ประกอบด้้วย โปรแกรมออกกำำ�ลังั กายด้้วยการรำำ�มวยไทย แบบบัันทึึกข้้อมููลพื้้�นฐานทาง
สรีีรวิิทยา แบบประเมิินการทรงตััวของเบอร์์ก มีีค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�น .88 และเครื่่อ� งชี้้�วัดั คุุณภาพชีีวิติ ของ
องค์์การอนามััยโลกชุุดย่่อ ฉบัับภาษาไทย มีีค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�น .85 ดำำ�เนิินการทดลองและเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ในช่่วงเดืือนกัันยายนถึงึ เดืือนธัันวาคม 2562 วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติคิ วามถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย� ส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน และ independent t-test
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	ผลการวิิจัยพ
ั บว่่า 1) หลัังการทดลอง กลุ่่�มทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ยการทรงตััว และคะแนนเฉลี่่�ย
คุุณภาพชีีวิติ โดยรวม ไม่่แตกต่่างจากกลุ่่�มควบคุุม และ 2) หลัังการทดลอง กลุ่่�มทดลองมีีคะแนนเฉลี่่ย�
คุุณภาพชีีวิิตด้้านสุุขภาพกายสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (t = 2.247, p < .05)
จากการวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีข้้อเสนอแนะว่่า บุุคลากรทางสุุขภาพควรนำำ�โปรแกรมออกกำำ�ลัังกายด้้วย
การรำำ�มวยไทยไปประยุุกต์์ใช้้ในการเพิ่่�มคุุณภาพการดููแลผู้สู้� งู อายุุ โดยส่่งเสริิมให้้ผู้สู้� งู อายุุออกกำำ�ลังั กาย
สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อพััฒนาความแข็็งแรงและความอดทนของกล้้ามเนื้้�อ
คำำ�สำำ�คััญ: การออกกำำ�ลัังกาย การรำำ�มวยไทย การทรงตััว คุุณภาพชีีวิิต ผู้้�สููงอายุุ

Abstract

This quasi-experimental research aimed to study the effects of Thai boxing dance
exercise program on balance and quality of life among older adults. The samples
included 70 older adults who lived in Na-Saew Sub-district, Mueang Chaiyaphum
District, Chaiyaphum Province and were divided into the experimental group (n = 35)
and the control group (n = 35). The research instruments consisted of the Thai boxing
dance exercise program, the physiological basic data record, the Berg Balance
Scale with reliability as .88, and the WHOQOL-BREF-THAI with reliability as .85.
The implementation and data collection were conducted from September to December,
2019. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation,
and independent t-test.
The research results revealed that 1) after the experiment, the mean scores
of balances and overall of quality of life of the experimental group and the control
group were not different; and 2) after the experiment, the experimental group had
statistically significant higher mean score of body composition of quality of life than
that of the control group (t = 2.247, p < .05).
This research suggests that health care providers should apply the Thai boxing
dance exercise program for enhancing quality of care among older adults through
promoting regular exercise, in order to develop muscle strength and endurance.
Keywords: Exercise, Thai boxing dance, Balance, Quality of life, Older adult
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ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
องค์์การอนามััยโลกคาดการณ์์ว่่า จำำ �นวน
ผู้้�สููงอายุุในปีี พ.ศ. 2593 จะเพิ่่�มขึ้้�น 2 พัันล้้านคน
หรืือร้้อยละ 22 ของประชากรโลกทั้้�งหมด การเกิิดขึ้้�น
ของสัังคมผู้้�สููงอายุุขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อ
สุุขภาพ และการมีีอายุุยืืนยาวของประชาชน (กองทุุน
ประชากรแห่่งสหประชาชาติิ, 2560) โดยประเทศไทย
เริ่่ม� เข้้าสู่่�สัังคมผู้สู้� งู อายุุตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2548 และในปีี
พ.ศ. 2564 จะเป็็ น สัั ง คมผู้้ � สูู ง อายุุ โ ดยสมบูู ร ณ์์
ซึ่่ง� คาดว่่าจะมีีผู้สู�้ งู อายุุมากถึึงร้้อยละ 20 ของประชากร
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562)
ทั้้�งนี้้� ผู้สู้� งู อายุุมักั มีีปัญ
ั หาความเสื่่อ� มของระบบต่่างๆ
ในร่่างกาย โดยเฉพาะระบบโครงร่่างและกล้้ามเนื้้�อ
โดยมีีมวลกล้้ามเนื้้�อและจำำ�นวนเส้้นใยกล้้ามเนื้้�อลดลง
ทำำ�ให้้ความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อและความสามารถ
ในการเคลื่่อ� นไหวและการทรงตััวของผู้สู้� งู อายุุลดลง
(Milanovic et al., 2013) รวมถึึงทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุ
มีีแนวโน้้มเกิิดการล้้มสููง อัันเนื่่อ� งจากปััญหากล้้ามเนื้้�อ
อ่่อนแรงและการทรงตััวบกพร่่อง (Toraman & Yildirim,
2010) ดัังการศึึกษาที่่�พบว่่า การมีีความสามารถ
ในการทรงตััวขณะเคลื่่อ� นไหวต่ำำ��มีคี วามสััมพัันธ์์กับั
การหกล้้มในผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััยในชุุมชน (ดาราวรรณ
รองเมืือง, ฉัันทนา นาคฉััตรีีย์์, จีีราพร ทองดีี, และ
จิิตติิยา สมบััติิบููรณ์์, 2559)
การล้้ม (fall) ในผู้สู�้ งู อายุุ ก่่อให้้เกิิดการบาดเจ็็บ
และเป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิตเมื่่�อเกิิดการหัักของกระดููก
สููญเสีียความมั่่�นใจในการเดิิน เกิิดความกลััวการล้้ม
และสููญเสีียความสามารถในการช่่วยเหลืือตนเอง
จากข้้อมููลอุุบััติิการณ์์การล้้มของผู้้�สููงอายุุไทย พบ
ร้้อยละ20 และเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 2 เท่่า ในผู้สู้� งู อายุุที่่มี� อี ายุุ
75 ปีีขึ้้น� ไป (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,
2562) ทั้้�งนี้้� การล้้มเป็็นปััญหาสาธารณสุุขระดัับโลก
โดยมีีอุุบััติิการณ์์เพิ่่�มขึ้้�นในแต่่ละปีีอัันเป็็นผลจาก
จำำ�นวนประชากรสููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น (Al-Aama, 2011)

สาเหตุุของการล้้มในผู้สู้� งู อายุุเกิิดจากความเสื่่อ� มของ
ระบบควบคุุมการทรงตััวที่่�ต้้องประสานการทำำ�งาน
ร่่วมกัับระบบประสาท และระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อ
เพื่่อ� ช่่วยควบคุุมสมดุุลร่่างกายและการทรงตััว ผู้สู�้ งู อายุุ
ที่่�มีอี ายุุ 60 ปีีขึ้้น� ไป จะมีีการเปลี่่ย� นแปลงรููปร่่างของ
เซลล์์ประสาท รวมถึึงมีีจำำ�นวนเซลล์์ประสาทที่่�ลดลง
ส่่งผลต่่อการลดขนาดของเนื้้�อสมอง ทำำ�ให้้ความสามารถ
ในการทรงตััวลดลง (Moreno-Garcia, Kun, Calero,
Medina, & Calero, 2018) อีีกทั้้�งเซลล์์ประสาทที่่�
รัับความรู้้สึึ� กเกี่่�ยวกับั ตำำ�แหน่่งและการเคลื่่อ� นไหวบริิเวณ
กล้้ามเนื้้�อข้้อต่่อและเอ็็น มีีจำำ�นวนลดลง จึึงส่่งผลต่่อ
ความสามารถในการเคลื่่�อนไหวของร่่างกาย ทำำ�ให้้
การควบคุุมการเคลื่่�อนไหวและความสามารถใน
การทรงตััวของผู้�สู้ งู อายุุลดลง (Henry & Baudry,
2019) ประกอบกัับผู้้สู� งู อายุุมักั ขาดการออกกำำ�ลังั กาย
ที่่�จะส่่งเสริิมความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อและการทรงตััว
(Korhonen et al., 2012; Merom et al., 2012)
ซึ่่ง� ความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อมีีผลต่่อการดำำ�รงชีีวิติ
ประจำำ�วัันและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ โดยเฉพาะ
กล้้ามเนื้้�อที่่�ช่วย
่ ในการยืืน เดิิน และควบคุุมการทรงตััว
ของร่่างกาย เมื่่�อมีีการออกกำำ�ลัังกายเป็็นประจำำ�ใน
ระยะเวลา 12 สััปดาห์์ขึ้้�นไป จะเพิ่่�มความแข็็งแรง
ของกล้้ามเนื้้� อ และเพิ่่� ม ความอดทนของระบบ
ไหลเวีียนเลืือด ทำำ�ให้้ความสามารถในการทำำ�กิจิ วััตร
ประจำำ�วัันของผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น (Sousa, Mendes,
Abrantes, Sampaio, & Oliveira, 2014)
สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาที่่�พบว่่า ผู้้�สููงอายุุ
ที่่�ออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ��เสมอจะมีีความแข็็งแรงของ
กล้้ามเนื้้�อ ความอ่่อนตััว และปฏิิกิริิ ยิ าตอบสนองเพิ่่�มขึ้้�น
ส่่งผลให้้ผู้สู้� งู อายุุมีคี วามสามารถในการทรงตััวดีขึ้้ี น�
ลดความเสี่่�ยงต่่อการล้้ม (ปภาวดีี สุุนทรธััย, ฐิิติิพร
ภัั ก ดีี พิิ บูู ล ย์์ , นพวรรณ แสนเจริิ ญ สุุ ท ธิิ กุุ ล , และ
รุ่่�งทิิพย์์ สิินิิทธานนท์์, 2559) โดยมีีข้้อแนะนำำ�ให้้
ผู้้สู� งู อายุุออกกำำ�ลังั กายอย่่างน้้อย 2–3 วัันต่่อสััปดาห์์
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อย่่างน้้อย 30 นาทีีขึ้้น� ไป เพื่่อ� พััฒนาการทำำ�งานของ
ระบบประสาทและกล้้ามเนื้้�อ (Ng et al., 2019)
	รูู ป แบบการออกกำำ �ลัั ง กายในผู้้ � สูู ง อายุุ ที่่� มีี
เป้้าหมายในการพััฒนาความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อ
และความสามารถในการทรงตััวมีหี ลากหลายรููปแบบ
เช่่น การเต้้นลีีลาศ การเดิิน การรำำ �มวยจีีน โยคะ
ซึ่่� ง พบว่่ า ช่่ วยเพิ่่� มความแข็็ งแรงของกล้้ามเนื้้� อที่่�
ใช้้ในการเคลื่่� อ นไหว และเพิ่่� ม ความสามารถใน
การทรงตััวของผู้้สู� งู อายุุได้้ (พรรณวรดา สุุวันั และคณะ,
2563; Langhammer, Bergland, & Rydwik,
2018) ทั้้�งนี้้� การออกกำำ�ลังั กายในผู้สู�้ งู อายุุจำ�ำ เป็็นต้้อง
คำำ�นึึงถึงึ ความปลอดภััยและความสััมพัันธ์์กับั ความเสื่่อ� ม
ของร่่างกายของผู้้สู� งู อายุุเป็็นหลััก การเลืือกกิิจกรรม
การออกกำำ �ลััง กายที่่� มีี แรงกระแทกต่ำำ� �จะส่่ งเสริิ ม
การทำำ�งานของระบบไหลเวีียนเลืือดและระบบหายใจ
ได้้ดีีขึ้้น� ความดัันโลหิิตลดลง เพิ่่�มความแข็็งแรงของ
กล้้ามเนื้้�อและข้้อต่่อ ทำำ�ให้้กล้้ามเนื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นและไขมััน
ในร่่างกายลดลง จากการทบทวนงานวิิจััยที่่�ผ่่านมา
พบว่่ามีีการออกแบบโปรแกรมการออกกำำ�ลัังกาย
หลากหลายรูู ป แบบเพื่่� อ พัั ฒ นาการทรงตัั วข อง
ผู้้�สููงอายุุ เช่่น การออกกำำ�ลัังกายด้้วยตารางเก้้าช่่อง
(ศศิิวิิมล วรรณพงษ์์, เสาวนีีย์์ นาคมะเริิง, สุุรััสวดีี
เบนเน็็ตต์์, และน้้อมจิิตต์์ นวลเนตร์์, 2564) โยคะ
ประยุุกต์์ (จตุุรงค์์ เหมรา, อุุมาภรณ์์ คงอุุไร, โกศล
รอดมา, และภููมิิพััฒน์์ ธนััชญาอิิศม์์เดช, 2563)
รำำ�แม่่สะเอิิงประยุุกต์์ (เตชภณ ทองเติิม, 2562)
การออกกำำ�ลัังกายแบบเดิินย่ำำ��เท้้าอยู่่�กัับที่่� (ณััฐวุุฒิิ
สิิ ท ธิิ ชัั ย , กัั ม ปนาท ประดิิ ษ ฐ์์ เ สรีี , และประพัั ฒ น์์
ลัักษณพิิสุุทธิ์์�, 2562) การออกกำำ�ลัังกายแบบใช้้
แรงต้้าน (ประทุ่่�ม กงมหา และชุุลีีกร ด่่านยุุทธศิิลป์์,
2561) การเต้้นบาสโลปและการเต้้นไลน์์ แดนซ์์
(จรููญศัักดิ์์� พัันธวิิศิิษฏ์์, 2561) ส่่วนงานวิิจััยที่่�มีี
การออกแบบโปรแกรมการออกกำำ�ลัังกายเพื่่� อ
พััฒนาการทรงตััวและคุุณภาพชีีวิติ ด้้านสุุขภาพของ
ผู้้สู� งู อายุุ เช่่น การออกกำำ�ลังั กายแบบก้้าวตามตาราง

กัับการฝึึกการทรงตััว (เขมภััค เจริิญสุุขศิิริ,ิ นุุศราพร
แซ่่ ลิ้้� ม , หรรษกร สาระพัั น ธุ์์�, และธัั ญ ญาลัั ก ษณ์์
พรมสุุข, 2561) การเต้้นพื้้�นเมืืองของตุุรกีี (Eyigor,
Karapolat, Durmaz, Ibisoglu,& Cakir,
2009)
ผู้้�วิิจััยมีีความเห็็นว่่า การนำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�
เป็็นวััฒนธรรมไทยและเป็็นกีีฬาประจำำ �ชาติิอย่่าง
การรำำ�มวยไทยมาสร้้างเป็็นรููปแบบการออกกำำ�ลังั กาย
เป็็นการส่่งเสริิมและพััฒนาสุุขภาพในผู้้�สููงอายุุ และ
เป็็นการนำำ�เสนอคุุณค่่าของการรำำ�ไหว้้ครููมวยไทยใน
มุุมมองใหม่่เชิิงสรีีรวิิทยา ซึ่่�งผลการศึึกษาที่่�ผ่่านมา
พบว่่า โปรแกรมออกกำำ�ลังั กายด้้วยการร่่ายรำำ�ไหว้้ครูู
มวยไทยที่่� มีี ต่่ อ สมรรถภาพทางกายในผู้้� สูู ง อายุุ
ประกอบด้้วย 3 ช่่วง ที่่�เป็็นไปตามหลัักการของ
การออกกำำ�ลัังกายสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุ
มีีสุุขภาพกายและใจที่่�ดีี ส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้�สููงอายุุ (ปรวััฒน์์ แขกสิินทร, 2560) ซึ่่�งการมีี
สมรรถภาพทางกายที่่� ดีีขึ้้� นของผู้้� สูู ง อายุุ ยัั ง ทำำ� ให้้
คุุณภาพชีีวิิตของครอบครััวดีีขึ้้�น เนื่่�องจากไม่่ต้้อง
กัังวลเกี่่�ยวกัับภาวะสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุ สมาชิิกใน
ครอบครััวจึึงใช้้ชีีวิติ ได้้อย่่างมีีความสุุข (จตุุรงค์์ เหมรา,
2561) ทั้้�งนี้้� การออกแบบโปรแกรมออกกำำ�ลัังกาย
ด้้วยท่่ารำำ�มวยไทยมีีการเคลื่่อ� นไหวแบบช้้าและมีีแรง
กระแทกต่ำำ� � อาศัั ย การทำำ � งานของกล้้ามเนื้้� อ ขา
และการทรงตััวที่่ดี� ี เพื่่อ� ไม่่ให้้เกิิดการล้้ม มีีการออกแรง
ต้้านของกล้้ามเนื้้�อตลอดเวลาขณะทำำ�การฝึึก ซึ่่�ง
ลัักษณะการเคลื่่�อนไหวและการใช้้อวััยวะส่่วนต่่างๆ
ของร่่างกาย จะแสดงกระบวนท่่าแม่่ไม้้มวยไทย
โดยเฉพาะเชิิงมวยที่่�มีทั้้ี ง� เชิิงหมััด เชิิงเข่่า และเชิิงศอก
ที่่�เหมาะสมกัับการนำำ�มาใช้้ในการออกกำำ�ลังั กายเพื่่อ�
ส่่งเสริิมสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ โดยการเคลื่่�อนไหว
ต้้องอาศััยการทำำ�งานของกล้้ามเนื้้�อขา แขน และ
อวััยวะทุุกส่่วนของร่่างกายพร้้อมกััน (สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการวััฒนธรรมแห่่งชาติิ, 2540) จึึงเป็็น
ลัักษณะที่่�ครบองค์์ประกอบตามหลัักการออกกำำ�ลังั กาย
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สำำ�หรัับผู้้สู� งู อายุุ ผู้้วิ� จัิ ยจึึ
ั งสนใจศึึกษาผลของโปรแกรม
ออกกำำ �ลัังกายด้้วยการรำำ �มวยไทยต่่อการทรงตััว
และคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งผลการวิิจััยที่่�ได้้
สามารถนำำ � ไปใช้้เป็็ น แนวทางในการเสริิ ม สร้้าง
การทรงตััวที่่�ดีีในผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อ
การเกิิดการล้้ม อัันส่่งผลต่่อการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ของผู้้�สููงอายุุต่่อไป

คณะกรรมการวััฒนธรรมแห่่งชาติิ (2540) ให้้เหมาะสม
สำำ�หรัับผู้้สู� งู อายุุ จำำ�นวน 15 ท่่า แบ่่งออกเป็็น ระยะที่่�
1 ระยะอบอุ่่�นร่่างกาย ใช้้ท่่าการยืืดกล้้ามเนื้้�อและข้้อต่่อ
แบบนิ่่�งค้้างไว้้และแบบเคลื่่�อนไหว จำำ�นวน 6 ท่่า
ได้้แก่่ ท่่ายืืดแขน ท่่ายืืดคอ ท่่ายืืดกล้้ามเนื้้�อแขน
ท่่ายืืดกล้้ามเนื้้�อไหล่่ด้้านข้้าง ท่่ายืืดกล้้ามเนื้้�อต้้นขา
และท่่าย่ำำ�� เท้้าอยู่่�กัับที่่� ระยะที่่� 2 ระยะออกกำำ�ลัังกาย
ใช้้ท่่าการออกกำำ�ลังั กายที่่�ดัดั แปลงจากการรำำ�มวยไทย
เชิิงหมััด เชิิงเข่่า เชิิงเท้้า และเชิิงศอก จำำ�นวน 9 ท่่า
ได้้แก่่ ท่่าหมััดตรง ท่่าหมััดตวััด ท่่าหมััดเสย ท่่าศอกตััด
ท่่าศอกงััด ท่่าศอกกระทุ้้�ง ท่่าเข่่าตรง ท่่าเตะตรง
และท่่าเตะตััด และระยะที่่� 3 ระยะผ่่อนคลาย ใช้้ท่่า
การยืืดกล้้ามเนื้้�อและข้้อต่่อแบบนิ่่�งค้้างไว้้และแบบ
เคลื่่�อนไหว จำำ�นวน 6 ท่่า เช่่นเดีียวกัับในระยะที่่� 1
ซึ่่�งการออกกำำ �ลัังกายด้้วยท่่ารำำ�มวยไทยดัังกล่่าว
มีี ก ารเคลื่่� อ นไหวแบบช้้าและมีี แรงกระแทกต่ำำ� �
อาศััยการทำำ�งานของกล้้ามเนื้้�อขาและกล้้ามเนื้้�อ
ส่่วนอื่่�นๆ ซึ่่�งน่่าจะช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุมีีการทรงตััวที่่�ดีี
ลดความเสี่่�ยงต่่อการล้้ม อัันจะส่่งผลต่่อคุุณภาพ
ชีีวิิตต่่อไป สรุุปเป็็นกรอบแนวคิิดในการวิิจััยได้้ดััง
แผนภาพที่่� 1

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
เพื่่อ� เปรีียบเทีียบการทรงตััวและคุุณภาพชีีวิติ
ระหว่่างกลุ่่�มทดลองกัับกลุ่่�มควบคุุม หลัังการทดลอง
สมมติิฐานการวิิจััย
หลัังการทดลอง กลุ่่�มทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ย
การทรงตััว และคะแนนเฉลี่่�ยคุุณภาพชีีวิิต สููงกว่่า
กลุ่่�มควบคุุม
กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� ผู้้ � วิิ จัั ยพัั ฒ นาโปรแกรม
ออกกำำ�ลังั กายด้้วยการรำำ�มวยไทย โดยดััดแปลงจาก
ท่่ารำำ �ไหว้้ครููมวยไทย ตามรููปแบบของสำำ �นัักงาน
โปรแกรมออกกำำ�ลัังกายด้้วยการรำำ�มวยไทย
ระยะที่่� 1 ระยะอบอุ่่�นร่่างกาย ใช้้เวลา 10 นาทีี
จำำ�นวน 6 ท่่า
ระยะที่่� 2 ระยะออกกำำ�ลัังกาย ใช้้เวลา 20 นาทีี
จำำ�นวน 9 ท่่า
ระยะที่่� 3 ระยะผ่่อนคลาย ใช้้เวลา 10 นาทีี
จำำ�นวน 6 ท่่า (ท่่าเดีียวกัับระยะที่่� 1)

การทรงตััว

คุุณภาพชีีวิิต

แผนภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เป็็นการวิิจัยกึ่
ั ง่� ทดลอง (quasiexperimental research) ชนิิดสองกลุ่่�ม วััดหลััง
การทดลอง (two groups, posttest-only design)
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ประชากรเป็็น
ผู้สู�้ งู อายุุที่่อ� าศััยอยู่่�ในตำำ�บลนาเสีียว อำำ�เภอเมืืองชััยภูมิู ิ
จัังหวััดชััยภููมิิ จำำ�นวน 834 คน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2562) โดยมีีเกณฑ์์การคััดเลืือก
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ 1) อายุุ 60–80 ปีี 2) อาศััยใน
พื้้�นที่่�หมู่่�ที่่� 9 บ้้านนาสีีนวล 3) มีีสุุขภาพแข็็งแรง
ไม่่มีโี รคประจำำ�ตัวที่่
ั เ� ป็็นอุุปสรรคต่่อการออกกำำ�ลังั กาย
เช่่น โรคข้้อเสื่่�อม โรคหััวใจ 4) ไม่่ได้้ออกกำำ�ลัังกาย
สม่ำำ�� เสมอ หรืือออกกำำ�ลังั กายไม่่เกิิน 2 ครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์
5) สามารถสื่่อ� สารภาษาไทยได้้ดีี และ 6) ยิินยอมเข้้าร่่วม
การวิิจััย ส่่วนเกณฑ์์การยุุติิการเข้้าร่่วมการวิิจััย คืือ
1) ไม่่สามารถเข้้าร่่วมโปรแกรมติิดต่่อกัันมากกว่่า
2 สััปดาห์์ 2) มีีการเจ็็บป่่วยรุนุ แรง ต้้องเข้้ารัับการรัักษา
ในโรงพยาบาล และ 3) ขอถอนตัั ว จากการวิิ จัั ย
กำำ�หนดขนาดตััวอย่่างโดยใช้้โปรแกรม G*Power
version 3.1.9.2 (Faul, 2014) โดยกำำ�หนดขนาด
อิิทธิิพล (effect size) เท่่ากัับ .86 ซึ่่�งคำำ�นวณจาก
การศึึกษาของอานัั น ท์์ รุ่่�งเรืือง (2556) อำำ � นาจ
การทดสอบเท่่ากัับ .95 และระดัับนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
เท่่ากัับ .05 ได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างกลุ่่�มละ 30 คน
(กลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม) รวมจำำ�นวน 60 คน
และเพื่่อ� เป็็นการทดแทนในกรณีีที่่มี� กี ารสููญหายของ
กลุ่่�มตััวอย่่าง จึึงเพิ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างร้้อยละ 15 ได้้
จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งสิ้้น� กลุ่่�มละ 35 คน รวมจำำ�นวน
70 คน จััดกลุ่่�มตััวอย่่างเข้้ากลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม
ด้้วยวิิธีีการสุ่่�มอย่่างง่่ายโดยการจัับฉลากตามบััญชีี
รายชื่่�อ
เครื่่�องมืือการวิิจััย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
ครั้้�งนี้้� แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
		ส่่วนที่่� 1 เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการทดลอง คืือ

โปรแกรมออกกำำ�ลัังกายด้้วยการรำำ�มวยไทย ผู้้�วิิจััย
พััฒนาจากท่่ารำำ�ไหว้้ครููมวยไทย ตามรููปแบบของ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการวััฒนธรรมแห่่งชาติิ (2540)
โดยปรัับให้้เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ แบ่่งออกเป็็น
3 ระยะ รวมจำำ�นวน 15 ท่่า ดัังนี้้�
			 ระยะที่่� 1 ระยะอบอุ่่�นร่่างกาย ใช้้เวลา
10 นาทีี โดยใช้้ท่่ า การยืืดกล้้ามเนื้้� อ และข้้อต่่ อ
แบบนิ่่�งค้้างไว้้และแบบเคลื่่�อนไหว จำำ�นวน 6 ท่่า
ได้้แก่่ ท่่ายืืดแขน ท่่ายืืดคอ ท่่ายืืดกล้้ามเนื้้�อแขน
ท่่ายืืดกล้้ามเนื้้�อไหล่่ด้้านข้้าง ท่่ายืืดกล้้ามเนื้้�อต้้นขา
และท่่าย่ำำ�� เท้้าอยู่่�กัับที่่�
			 ระยะที่่� 2 ระยะออกกำำ�ลังั กาย ใช้้เวลา
20 นาทีี โดยใช้้ท่่าการออกกำำ�ลังั กายที่่�ดัดั แปลงจาก
การรำำ�มวยไทยเชิิงหมััด เชิิงเข่่า เชิิงเท้้า และเชิิงศอก
จำำ � นวน 9 ท่่ า ได้้แก่่ ท่่ า หมัั ด ตรง ท่่ า หมัั ด ตวัั ด
ท่่าหมััดเสย ท่่าศอกตััด ท่่าศอกงััด ท่่าศอกกระทุ้้�ง
ท่่าเข่่าตรง ท่่าเตะตรง และท่่าเตะตััด
			 ระยะที่่� 3 ระยะผ่่ อ นคลาย ใช้้เวลา
10 นาทีี โดยใช้้ท่่ า การยืืดกล้้ามเนื้้� อ และข้้อต่่ อ
แบบนิ่่�งค้้างไว้้และแบบเคลื่่อ� นไหว จำำ�นวน 6 ท่่า เช่่น
เดีียวกัับในระยะที่่� 1
		ส่่วนที่่� 2 เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล มีี 3 ชุุด ดัังนี้้�
			ชุุดที่่� 1 แบบบัันทึึกข้้อมููลพื้้�นฐานทาง
สรีีรวิิทยา ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกับั อายุุ น้ำำ�� หนััก
ส่่วนสููง อััตราการเต้้นของหััวใจ และความดัันโลหิิต
จำำ�นวน 5 ข้้อ มีีลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบเติิมคำำ�
			ชุุดที่่� 2 แบบประเมิินการทรงตััวของ
เบอร์์ก (Berg Balance Scale) เป็็นการประเมิิน
ความสามารถขณะทำำ�กิิจกรรมในท่่านั่่�งและท่่ายืืน
จำำ�นวน 14 กิิจกรรม แต่่ละกิิจกรรมมีีคำ�ำ ตอบ 5 ตััวเลืือก
ตามความสามารถ คะแนน 0–4 คะแนน สำำ�หรัับเกณฑ์์
การแปลผลคะแนน แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่
มีีความเสี่่ย� งในการล้้มสููง (0–20 คะแนน) มีีความเสี่่ย� ง
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ในการล้้มปานกลาง (21–40 คะแนน) และมีีความเสี่่ย� ง
ในการล้้มต่ำำ�� (41–56 คะแนน) (Berg, WoodDauphinee, Williams, & Maki, 1992)
			ชุุดที่่� 3 เครื่่�องชี้้�วััดคุุณภาพชีีวิิตของ
องค์์การอนามััยโลกชุุดย่่อ ฉบัับภาษาไทย (WHOQOL–
BREF–THAI) ของกรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข
(2545) แบ่่งออกเป็็น 5 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านสุุขภาพกาย
จำำ�นวน 7 ข้้อ ด้้านจิิตใจ จำำ�นวน 6 ข้้อ ด้้านสััมพัันธภาพ
ทางสัังคม จำำ�นวน 3 ข้้อ ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม จำำ�นวน 8 ข้้อ
และคุุณภาพชีีวิิตและสุุขภาพโดยรวม จำำ�นวน 2 ข้้อ
รวมจำำ�นวน 26 ข้้อ ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามทางบวก
จำำ�นวน 23 ข้้อ และข้้อคำำ�ถามทางลบ จำำ�นวน 3 ข้้อ
มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ
จากคะแนน 1–5 ของข้้อคำำ�ถามทางบวก ได้้แก่่ ไม่่เลย
เล็็กน้้อย ปานกลาง มาก มากที่่�สุุด ส่่วนข้้อคำำ�ถาม
ทางลบให้้คะแนนในลัักษณะตรงกัันข้้าม สำำ�หรัับ
เกณฑ์์การแปลผลคะแนน แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ
ได้้แก่่ มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ในระดัับที่่�ไม่่ดีี (26–60 คะแนน)
ในระดัับปานกลาง (61–95 คะแนน) และในระดัับที่่�ดีี
(96–130 คะแนน)
		สำำ�หรัับการตรวจสอบคุุณภาพเครื่อ่� งมืือนั้้�น
ผู้้วิ� จัิ ยนำ
ั ำ�โปรแกรมออกกำำ�ลังั กายด้้วยการรำำ�มวยไทย
ไปให้้ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวน 3 คน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้้�อหา ซึ่่�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประกอบด้้วยอาจารย์์
พลศึึกษา (ด้้านมวยไทย) อาจารย์์ด้้านสรีีรวิิทยา และ
อาจารย์์ด้้านวััฒนธรรมไทย ดำำ�เนิินการแก้้ไขตาม
คำำ�แนะนำำ� ได้้ค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง (IOC) เท่่ากัับ
.90 จากนั้้�นนำำ�ไปทดลองใช้้กัับผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััยอยู่่�
ในหมู่่�ที่่� 9 บ้้านนาสีีนวล ที่่�มีีคุุณสมบััติิคล้้ายคลึึง
กัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 5 คน และนำำ�แบบประเมิิน
การทรงตััวของเบอร์์ก และเครื่่�องชี้้�วััดคุุณภาพชีีวิิต
ขององค์์ ก ารอนามัั ย โลกชุุ ด ย่่ อ ฉบัั บ ภาษาไทย
ไปทดลองใช้้กัั บ ผู้้ � สูู ง อายุุ ที่่� อ าศัั ย อยู่่�ในหมู่่�ที่่� 9
บ้้านนาสีีนวล ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติคิ ล้้ายคลึึงกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง

จำำ�นวน 30 คน หาค่่าความเชื่่�อมั่่�นด้้วยวิิธีีการของ
ครอนบาช ได้้ค่่าเท่่ากัับ .88 และ .85 ตามลำำ�ดัับ
การพิิ ทัั ก ษ์์ สิ ิ ท ธิิ ก ลุ่่� ม ตัั ว อย่่าง มีี ดัั ง นี้้� 1)
หลัังจากโครงร่่างวิิจััยได้้รัับการพิิจารณาเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััย มหาวิิทยาลััย
ราชภัั ฏ ชัั ยภูู มิิ (เอกสารรัั บ รอง เลขที่่� 4/2562
วัั น ที่่� 1 กรกฎาคม 2562) ผู้้ � วิิ จัั ยจึึ งเริ่่� ม ดำำ � เนิิ น
การทดลองและเก็็บรวบรวมข้้อมููล และ 2) ผู้้�วิิจััย
ชี้้� แจงวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ก ารวิิ จัั ย ประโยชน์์ ที่่� ค าดว่่ า
จะได้้รัับ ขั้้�นตอนการทดลองและเก็็บรวบรวมข้้อมููล
และสิิทธิิในการถอนตััวจากการวิิจััย รวมทั้้�งแจ้้งว่่า
ข้้อมููลจะได้้รัับการเก็็บรัักษาเป็็นความลัับและนำำ�มาใช้้
ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�เท่่านั้้�น โดยจะนำำ�เสนอข้้อมููลใน
ภาพรวม
การดำำ�เนิินการทดลองและเก็็บรวบรวมข้้อมููล
มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
		 1. ผู้้�วิิจััยขออนุุญาตดำำ�เนิินการวิิจััยจาก
นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนาเสีียว เพื่่�อชี้้�แจง
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
และขั้้� น ตอนการทดลองและเก็็ บ รวบรวมข้้อมูู ล
ประสานอาสาสมัั ค รสาธารณสุุ ข ประจำำ� หมู่่�บ้้าน
(อสม.) ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของโรงพยาบาลส่่งเสริิม
สุุ ขภ าพตำำ � บลนาเสีี ยว เพื่่� อ ขอให้้ช่่ วยนัั ด หมาย
กลุ่่�มตััวอย่่าง
		 2. ผู้วิ้� จัิ ยพ
ั บกลุ่่�มควบคุุมที่่�ศาลากลางบ้้าน
ของชุุมชน หมู่่�ที่่� 9 บ้้านนาสีีนวล แนะนำำ�ตััว และ
ดำำ�เนิินการพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง (ข้้อ 2) สอบถาม
อายุุ ชั่่�งน้ำำ��หนััก วััดส่่วนสููง อััตราการเต้้นของหััวใจ
และความดัันโลหิิต จากนั้้�นบัันทึึกในแบบบัันทึึกข้้อมููล
พื้้�นฐานทางสรีีรวิิทยา
		 3. ผู้้วิ� จัิ ยพ
ั บกลุ่่�มทดลองที่่�ศาลากลางบ้้าน
ของชุุมชน หมู่่�ที่่� 9 บ้้านนาสีีนวล แนะนำำ�ตััว และ
ดำำ�เนิินการพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง (ข้้อ 2) สอบถาม
อายุุ ชั่่�งน้ำำ��หนััก วััดส่่วนสููง อััตราการเต้้นของหััวใจ
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และความดัันโลหิิต จากนั้้�นบัันทึึกในแบบบัันทึึกข้้อมููล
พื้้�นฐานทางสรีีรวิิทยา และนััดหมายวััน เวลา และ
สถานที่่�ในการออกกำำ�ลัังกาย
		 4. ผู้้�วิิจััยจััดให้้กลุ่่�มทดลองออกกำำ�ลัังกาย
ตามโปรแกรมออกกำำ �ลัังกายด้้วยการรำำ �มวยไทย
ที่่�ลานกีีฬาชุุมชน หมู่่�ที่่� 9 บ้้านนาสีีนวล สััปดาห์์ละ
3 วััน คืือ วัันจัันทร์์-วัันพุุธ โดยออกกำำ�ลัังกายวัันละ
1 ครั้้�ง ใช้้เวลาครั้้�งละ 40 นาทีี (ระยะอบอุ่่�นร่่างกาย
ใช้้เวลา 10 นาทีี ระยะออกกำำ�ลังั กาย ใช้้เวลา 20 นาทีี
และระยะผ่่อนคลาย ใช้้เวลา 10 นาทีี) เป็็นระยะเวลา
10 สััปดาห์์ โดยผู้้วิ� จัิ ยั เป็็นผู้้นำ� ำ�ออกกำำ�ลังั กายทุุกครั้้ง�
และมีี นัั ก ศึึกษาสาขาพลศึึกษา จำำ � นวน 10 คน
เป็็นผู้้ดู� แู ลให้้ความช่่วยเหลืือและอำำ�นวยความสะดวก
แก่่กลุ่่�มทดลองระหว่่างการออกกำำ�ลัังกาย สำำ�หรัับ
การแต่่งกายขณะออกกำำ�ลังั กาย คืือ สวมเสื้้อ� กางเกง
และรองเท้้าผ้้าใบ ผู้้�วิิจััยและนัักศึึกษาบริิการน้ำำ��ดื่่�ม
แก่่ ก ลุ่่�มทดลอง พูู ด คุุ ย สร้้างสัั ม พัั น ธภาพ และ
ให้้กำำ�ลังั ใจ เพื่่อ� กระตุ้้น� ให้้กลุ่่�มทดลองมาออกกำำ�ลังั กาย
อย่่างสม่ำำ��เสมอตามช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััย
ขอความร่่วมมืือให้้กลุ่่�มทดลองไม่่ออกกำำ�ลัังกาย
ประเภทอื่่น� ในช่่วงเวลา 10 สััปดาห์์ ส่่วนกลุ่่�มควบคุุม
ใช้้ชีีวิิตประจำำ�วันั ตามปกติิ หากมีีการออกกำำ�ลังั กาย
ต้้องไม่่สม่ำำ�� เสมอ หรืือไม่่เกิิน 2 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์
		 5. ในสััปดาห์์ที่่� 10 ผู้�วิ้ ิจััยพบกลุ่่�มทดลอง
ที่่�ศาลากลางบ้้าน หมู่่�ที่่� 9 บ้้านนาสีีนวล ประเมิิน
การทรงตััว โดยใช้้แบบประเมิินการทรงตััวของเบอร์์ก
จากนั้้�นให้้ตอบเครื่อ่� งชี้้�วัดั คุุณภาพชีีวิติ ขององค์์การ
อนามััยโลกชุุดย่่อ ฉบัับภาษาไทย หลัังการทดลอง
(post-test) โดยให้้เวลา 10–15 นาทีี
		 6. ในสััปดาห์์ที่่� 10 ผู้้วิ� จัิ ยพ
ั บกลุ่่�มควบคุุม
ที่่�ศาลากลางบ้้าน หมู่่�ที่่� 9 บ้้านนาสีีนวล ในช่่วงเวลา
หลัังจากการพบกลุ่่�มทดลองเรีียบร้้อยแล้้ว ประเมิิน
การทรงตััว โดยใช้้แบบประเมิินการทรงตััวของเบอร์์ก
จากนั้้�นให้้ตอบเครื่อ่� งชี้้�วัดั คุุณภาพชีีวิติ ขององค์์การ

อนามััยโลกชุุดย่่อ ฉบัับภาษาไทย หลัังการทดลอง
(post-test) โดยให้้เวลา 10–15 นาทีี
		ทั้้�งนี้้� ดำำ�เนิินการทดลองและเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลในช่่วงเดืือนกัันยายนถึึงเดืือนธัันวาคม 2562
การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล ข้้อมูู ล พื้้� น ฐานทาง
สรีีรวิิทยา วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติค่ิ า่ เฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน การเปรีียบเทีียบข้้อมููลพื้้�นฐานทางสรีีรวิิทยา
ระหว่่างกลุ่่�มทดลองกัับกลุ่่�มควบคุุม วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิ
independent t-test ข้้อมููลการทรงตััว และข้้อมููล
คุุณภาพชีีวิิต วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิความถี่่�และร้้อยละ
ส่่วนการเปรีียบเทีียบการทรงตััว และคุุณภาพชีีวิิต
ระหว่่างกลุ่่�มทดลองกัับกลุ่่�มควบคุุม หลัังการทดลอง
วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิ independent t-test
ผลการวิิจััย
1. ข้้อมููลพื้้�นฐานทางสรีีรวิิทยาของกลุ่่�มทดลอง
และกลุ่่�มควบคุุม (ก่่อนการทดลอง) พบว่่า กลุ่่�มทดลอง
มีีอายุุเฉลี่่�ย 70.49 ปีี (SD = 6.92) มีีน้ำำ��หนัักเฉลี่่�ย
56.91 กิิ โ ลกรัั ม (SD = 11.16) มีี ส่่ว นสูู งเฉลี่่� ย
154.97 เซนติิเมตร (SD = 7.43) มีีอััตราการเต้้น
ของหััวใจเฉลี่่�ย 74.09 ครั้้�งต่่อนาทีี (SD = 11.63)
มีีความดัันซิิสโตลิิกเฉลี่่ย� 130.28 mmHg (SD = 22.09)
และมีีความดัันไดแอสโตลิิกเฉลี่่�ย 79.86 mmHg
(SD = 13.92) ส่่วนกลุ่่�มควบคุุมมีีอายุุเฉลี่่ย� 71.03 ปีี
(SD = 6.90) มีี น้ำำ� � หนัั ก เฉลี่่� ย 57.63 กิิ โ ลกรัั ม
(SD = 11.69) มีีส่่วนสููงเฉลี่่�ย 156.49 เซนติิเมตร
(SD = 9.54) มีีอัตั ราการเต้้นของหััวใจเฉลี่่ย� 75.91 ครั้้ง�
ต่่อนาทีี (SD = 9.63) มีีความดัันซิิสโตลิิกเฉลี่่�ย
130.89 mmHg (SD = 17.45) และมีีความดััน
ไดแอสโตลิิกเฉลี่่�ย 77.80 mmHg (SD = 11.81)
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบข้้อมููลพื้้�นฐานทางสรีีรวิิทยาระหว่่าง
กลุ่่�มทดลองกัับกลุ่่�มควบคุุม พบว่่าไม่่แตกต่่างกััน
2. การทรงตััวของกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม
พบว่่า กลุ่่�มทดลองส่่วนใหญ่่มีคี วามเสี่่ย� งในการล้้มต่ำำ��
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คิิดเป็็นร้้อยละ 74.20 รองลงมา คืือ มีีความเสี่่�ยงใน
การล้้มปานกลาง คิิดเป็็นร้้อยละ 22.90 ส่่วนกลุ่่�มควบคุุม
ส่่วนใหญ่่มีีความเสี่่�ยงในการล้้มต่ำำ�� คิิดเป็็นร้้อยละ
77.10 รองลงมา คืือ มีีความเสี่่ย� งในการล้้มปานกลาง
คิิดเป็็นร้้อยละ 20
3. คุุณภาพชีีวิติ ของกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม
พบว่่า กลุ่่�มทดลองส่่วนใหญ่่มีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ ในระดัับที่่�ดีี
คิิดเป็็นร้้อยละ 80 รองลงมา คืือ มีีคุุณภาพชีีวิิตใน

ระดัับปานกลาง คิิดเป็็นร้้อยละ 17.10 ส่่วนกลุ่่�มควบคุุม
ส่่วนใหญ่่มีีคุุณภาพชีีวิิตในระดัับที่่�ดีี คิิดเป็็นร้้อยละ
80 รองลงมา คืือ มีีคุุณภาพชีีวิิตในระดัับปานกลาง
คิิดเป็็นร้้อยละ 20
4. การเปรีียบเทีียบการทรงตััวระหว่่างกลุ่่�มทดลอง
กัับกลุ่่�มควบคุุม หลัังการทดลอง พบว่่า หลัังการทดลอง
กลุ่่�มทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ยการทรงตััวไม่่แตกต่่าง
จากกลุ่่�มควบคุุม ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 การเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยการทรงตััวระหว่่างกลุ่่�มทดลองกัับกลุ่่�มควบคุุม หลัังการทดลอง
กลุ่่�มตััวอย่่าง
กลุ่่�มทดลอง
กลุ่่�มควบคุุม

n

M

SD

t

p

35
35

47.63
46.26

10.51
11.86

.648

.519

5. การเปรีี ย บเทีี ย บคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ระหว่่ า ง
กลุ่่�มทดลองกัั บ กลุ่่�มควบคุุ ม หลัั ง การทดลอง
พบว่่ า หลัังการทดลอง กลุ่่�มทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ย
คุุณภาพชีีวิิตโดยรวมไม่่แตกต่่างจากกลุ่่�มควบคุุม
เมื่่� อจำำ �แนกเป็็ นรายด้้าน พบว่่ า หลัั งการทดลอง
กลุ่่�มทดลองมีี ค ะแนนเฉลี่่� ยคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ด้้าน

สุุ ขภาพกายสูู งกว่่ ากลุ่่�มควบคุุ มอย่่ างมีี นััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (t = 2.247, p < .05) แต่่มีีคะแนนเฉลี่่�ย
คุุณภาพชีีวิิตด้้านจิิตใจ ด้้านสััมพัันธภาพทางสัังคม
ด้้านสิ่่� ง แวดล้้อม และคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต และสุุ ขภ าพ
โดยรวม ไม่่ แ ตกต่่ า งจากกลุ่่�มควบคุุ ม ดัั ง แสดง
ในตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2 การเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยคุุณภาพชีีวิิตโดยรวมและรายด้้าน ระหว่่างกลุ่่�มทดลอง
			กัับกลุ่่�มควบคุุม หลัังการทดลอง
คุุณภาพชีีวิิต
ด้้านสุุขภาพกาย
ด้้านจิิตใจ
ด้้านสััมพัันธภาพทางสัังคม
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
คุุณภาพชีีวิติ และสุุขภาพโดยรวม
คุุณภาพชีีวิิตโดยรวม

กลุ่่�มทดลอง (n = 35)
M
SD

กลุ่่�มควบคุุม (n = 35)
M
SD

26.37
23.46
13.37
31.80
7.74

4.05
3.98
1.91
4.83
1.65

24.23
24.03
13.97
31.63
7.80

102.74

14.19

100.66

t

p

3.91
3.30
2.14
4.88
1.36

2.247
.654
.823
.148
.158

.028
.561
.413
.883
.875

11.99

.664

.509
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การอภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั อภิิปรายผลการวิิจัยั ตาม
สมมติิฐานการวิิจััย ดัังนี้้�
	ผลการวิิจัยพ
ั บว่่า หลัังการทดลอง กลุ่่�มทดลอง
มีีคะแนนเฉลี่่ย� การทรงตััวไม่่แตกต่่างจากกลุ่่�มควบคุุม
ซึ่่� ง ไม่่ เ ป็็ น ไปตามสมมติิ ฐ านการวิิ จัั ย ทั้้� ง นี้้� อ าจ
เนื่่�องจากการออกแบบท่่าการรำำ�มวยไทยที่่�ยัังไม่่มีี
ความหลากหลายและครอบคลุุมลัักษณะการเคลื่่อ� นไหว
ที่่�จะพััฒนากล้้ามเนื้้�อมััดหลััก อีีกทั้้�งระยะเวลาของ
การใช้้โปรแกรมที่่�อาจยัังไม่่เพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้เห็็น
ความแตกต่่างอย่่างชััดเจน ประกอบกัับกลุ่่�มทดลอง
และกลุ่่�มควบคุุ ม มีี ค วามเสี่่� ย งในการล้้มต่ำำ� � หรืือ
มีี ก ารทรงตัั วที่่� ดีี อ ยู่่�แล้้วตั้้� ง แต่่ ต้้ น นอกจากนี้้�
ทั้้� ง 2 กลุ่่�ม ยัั ง มีี อ ายุุ เ ฉลี่่� ย และน้ำำ� � หนัั ก เฉลี่่� ยที่่�
ใกล้้เคีียงกััน จึึงอาจทำำ�ให้้มีีการทรงตััวที่่ไ� ม่่แตกต่่างกััน
มากนัั ก ซึ่่� ง ผลการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� ไ ม่่ ส อดคล้้องกัั บ
การศึึกษาที่่�พบว่่า การฝึึกการออกกำำ �ลัังกายที่่�มีี
การรองรัั บ น้ำำ� � หนัั ก ตัั ว ช่่ วยพัั ฒ นาการทรงตัั ว
และควบคุุมร่่างกายให้้คงที่่� โดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้สู�้ งู อายุุ
ทั้้� ง การพัั ฒ นาการทรงตัั ว แบบอยู่่�กัั บ ที่่� แ ละแบบ
เคลื่่�อนที่่�จะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�กิิจกรรม
ในชีี วิิ ต ประจำำ �วัั น (Borges et al., 2012) และ
ไม่่ ส อดคล้้องกัั บการศึึกษาที่่� ออกแบบโปรแกรม
การออกกำำ�ลังั กายด้้วยการเต้้นที่่�มีคี วามใกล้้เคีียงกััน
ในด้้านรููปแบบการเคลื่่อ� นไหวและการใช้้จัังหวะเพลง
ประกอบ โดยไม่่ว่า่ จะเป็็นการเต้้นรููปแบบสากล เช่่น
แทงโก้้ ซััลซ่่า หรืือการเต้้นแบบพื้้�นเมืืองของจีีน
กรีีซ ตุุรกีี พบว่่า การเต้้นส่่งผลดีีต่่อการทรงตััวของ
ผู้้�สููงอายุุ (Borges et al., 2012; Eyigor et al.,
2009; Holmerova et al., 2010; Hui, Chui, &
Woo, 2009)
	ผลการวิิจัยพ
ั บว่่า หลัังการทดลอง กลุ่่�มทดลอง
มีีคะแนนเฉลี่่�ยคุุณภาพชีีวิิตด้้านสุุขภาพกายสููงกว่่า
กลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ ทั้้�งนี้้�เนื่่อ� งจาก

กลุ่่�มทดลองได้้เข้้าร่่วมโปรแกรมออกกำำ�ลัังกายด้้วย
การรำำ�มวยไทย ที่่�ผู้วิ้� จัิ ยั ปรัับท่่าการออกกำำ�ลังั กายให้้
เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้สู� งู อายุุ ซึ่่ง� มีีทั้้ง� ท่่าการยืืดกล้้ามเนื้้�อ
และข้้อต่่อแบบนิ่่�งค้้างไว้้และแบบเคลื่่อ� นไหว และท่่า
การรำำ�มวยไทยเชิิงหมััด เชิิงเข่่า เชิิงเท้้า และเชิิงศอก
ทำำ�ให้้กล้้ามเนื้้�อคลายความตึึงตััว ข้้อต่่อมีีการเคลื่่อ� นไหว
อย่่างต่่อเนื่่อ� งขณะออกกำำ�ลังั กาย ส่่งผลให้้การตึึงตััว
และการยึึดติิดของเนื้้�อเยื่่�อรอบข้้อต่่อลดลง ช่่วง
การเคลื่่อ� นไหวของข้้อต่่อเพิ่่�มขึ้้�น เมื่่อ� ความแข็็งแรง
ของกล้้ามเนื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นจะส่่งผลให้้ความยืืดหยุ่่�นของ
กล้้ามเนื้้�อเพิ่่�มขึ้้�น (Carneiro et al., 2015; Costa
et al., 2013) ทั้้�งนี้้� ความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อขา
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเกิิดจากการรองรัับน้ำำ��หนัักตััว โดยผู้้สู� งู อายุุ
ได้้ประโยชน์์ จ ากการฝึึ ก ออกกำำ �ลัั ง กายในท่่ า ยืืน
การเปลี่่�ยนแปลงท่่าโดยมีีการก้้าวเท้้าไปด้้านหน้้า
และด้้านหลััง การโน้้มตััวไปด้้านหน้้าและด้้านหลััง
ขณะฝึึก เป็็นการส่่งเสริิมให้้ผู้้สู� งู อายุุได้้ใช้้การรองรัับ
น้ำำ� � หนัั ก ตัั วด้้วย วิิ ธีี ก ารที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ออกไป
(Sherrington & Henschke, 2013) นอกจากนี้้�
การออกกำำ�ลัั ง กายด้้วยการรำำ� มวยไทยยัั ง ช่่ วย ให้้
ความแข็็งแรงและความอดทนของกล้้ามเนื้้�อขาเพิ่่�มขึ้้�น
ความอดทนของระบบไหลเวีี ย นเลืือดและระบบ
หายใจดีีขึ้้น� และความยืืดหยุ่่�นของกล้้ามเนื้้�อขาสููงขึ้้�น
ส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุมีีการรัับรู้้�ว่่าความสามารถด้้าน
ร่่างกายของตนเองเพิ่่�มขึ้้�น จึึงทำำ �ให้้กลุ่่�มทดลอง
มีีคุุณภาพชีีวิิตด้้านสุุขภาพกายสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม
ซึ่่ง� ผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�พบว่่า
สมรรถภาพทางกายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเกิิดจากการออกกำำ�ลังั กาย
และส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้าน
สุุขภาพกาย (Pucci, Rech, Fermino, & Reis,
2012) และสอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�พบว่่า การเต้้น
พื้้� น เมืืองของตุุ ร กีี และการเต้้นพื้้� น เมืืองของจีี น
ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุมีีคุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น (Eyigor et al.,
2009; Hui et al., 2009) นอกจากนี้้�ยังั สอดคล้้องกัับ
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การศึึกษาของปรวััฒน์์ แขกสิินทร (2560) ที่่�พบว่่า
โปรแกรมออกกำำ�ลัั ง กายด้้วยการร่่ า ยรำำ� ไหว้้ครูู
มวยไทยประกอบด้้วย 3 ช่่วง ที่่�เป็็นไปตามหลัักการ
ของการออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้สู�้ งู อายุุ ทำำ�ให้้ผู้สู�้ งู อายุุ
มีีสุุขภาพกายและใจที่่�ดีี ส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้�สููงอายุุ
ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใช้้
		บุุ ค ลากรทางสุุ ขภ าพควรนำำ � โปรแกรม
ออกกำำ �ลัังกายด้้วยการรำำ�มวยไทยที่่�มีีการพััฒนา
ท่่าออกกำำ�ลังั กายให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ไปประยุุกต์์
ใช้้ในการเพิ่่�มคุุณภาพการดููแลผู้้�สููงอายุุ โดยส่่งเสริิม
ให้้ผู้้สู� งู อายุุออกกำำ�ลังั กายอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� พััฒนา
ความแข็็งแรงและความอดทนของกล้้ามเนื้้�อ และ
เป็็นทางเลืือกหนึ่่�งในการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อรัักษา
และสืืบสานเอกลัั ก ษณ์์ ค วามเป็็ น ไทย โดยผู้้ � นำำ �
ออกกำำ �ลัังกายควรได้้รัับการฝึึก เพื่่�อให้้การแสดง
ท่่าออกกำำ�ลัังกายมีีความถููกต้้องและสมบููรณ์์
2. ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
		 ควรมีีการศึึกษาผลของการออกกำำ�ลังั กาย
ด้้วยการรำำ�มวยไทยต่่อตััวแปรตามอื่่น� ๆ เช่่น ระดัับ
ไขมัันในเลืือด ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด การเปลี่่ย� นแปลง
ของมวลกระดูู ก รวมทั้้� ง ควรมีี ก ารเปรีี ย บเทีี ย บ
ผลของการออกกำำ �ลัังกายด้้วยการรำำ �มวยไทยกัับ
การออกกำำ�ลัังกายรููปแบบอื่่�น ๆ เช่่น การเดิิน
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