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ผลของการออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน การเดิน และการเดินตามด้วย

การแกว่งแขนที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุหญิง

เกศินี แซ่เลา และวิชิต คนึงสุขเกษม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

 การที่มีอายุมากขึ้น ทำาให้การเคลื่อนไหว และ

สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุลดลง การแกว่งแขน

และการเดินเป็นการออกกำาลังกายที่สามารถปฏิบัติได้

งา่ยและสะดวกอกีทัง้ยงัเปน็รปูแบบการออกกำาลังกาย

ท่ีเหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุหญิง ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา

ผลของการออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขนและการ

เดินที่มีต่อสุขสมรรถนะผู้สูงอายุหญิง

 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาผลของการออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน  

การเดินและการเดินตามด้วยการแกว่งแขนที่มีต่อ 

สุขสมรรถนะของผู้สูงอายุหญิง 

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัคร

ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุฤาษีดัดตนประยุกต์ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จ๋ิวแห่ง

ประเทศไทย เพศหญิง อายุ 60-69 ปี จำานวน 47 คน 

ทำาการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลากเข้ากลุ่ม 3 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 ออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน จำานวน  

15 คน กลุ่มที่ 2 ออกกำาลังกายด้วยการเดิน จำานวน 

17 คน และกลุ่มที่ 3 ออกกำาลังกายด้วยการเดินตาม

ด้วยการออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขนต่อเนื่องกัน 

จำานวน 15 คน ทำาการฝึกตามโปรแกรมที่กำาหนดของ

แต่ละกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 

50 นาที ผู้วิจัยทำาการทดสอบตัวแปรทางสรีรวิทยา 

ตวัแปรทางสขุสมรรถนะและการทรงตวัของทัง้ 3 กลุม่ 

กอ่นการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหท์ี ่4 และหลัง

การทดลองสัปดาห์ที่ 8 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. การเปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุ่ม ภายหลัง

สัปดาห์ที่ 8 พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรง

และความอดทนของกลา้มเนือ้ และการทรงตวัเพิม่ขึน้

มากกว่ากลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 2. การเปรยีบเทยีบกอ่นการทดลองและหลงัการ

ทดลองสัปดาห์ที่ 8 พบว่า กลุ่มที่ 1 ค่าเฉลี่ยความ

แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว

ของลำาตวั และการทรงตวั และกลุม่ที ่2 คา่เฉลีย่ความ

แขง็แรงและความอดทนของกลา้มเนือ้ และการทรงตวั 

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มที่ 3 

พบวา่คา่เฉลีย่ของตวัแปรสขุสมรรถนะและการทรงตวั

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 สรุปผลการวิจัย การออกกำาลังกายด้วยการ 

แกว่งแขนและการเดินในผู้สูงอายุหญิง ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสุขสมรรถนะที่ดีข้ึน จึงเหมาะเป็น 

ทางเลือกในการออกกำาลังกายสำาหรับผู้สูงอายุได้

คำาสำาคญั: การออกกำาลงักายดว้ยการแกวง่แขน / การ

ออกกำาลังกายด้วยการเดิน / สุขสมรรถนะ / ผู้สูงอายุ
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EFFECTS OF ARM SWING EXERCISE, WALKING AND WALKING 

EXERCISE COMBINED WITH ARM SWING EXERCISE ON 

HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS OF THE ELDERLY WOMEN

Kesinee Saelao and Vijit Kanungsukkasem
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract 

 Increasing age in elderly people can 

reduce the rate of health-related physical  

fitness and movement. Arm swing and walking 

exercise in elderly women can be practiced 

easily and conveniently. Therefore, the effects 

of arm swing exercise and walking on health-

related physical fitness of the elderly women 

were studied.

 Purpose The purpose of this study was 

to study the effects of arm swing, walking 

and walking exercise combined with arm swing 

exercise on health-related physical fitness of 

the elderly women. 

 Methods Forty-seven volunteer elderly 

women ages 60-69 years old from applied 

Ruesee-Dudton club members, Public Health 

Center 63 The Tio Chew Association of  

Thailand participated in this study. The subjects 

were divided into 3 groups by simple random 

sampling: arm swing exercise group (n=15), 

walking exercise group (n=17) and walking 

exercise combined with arm swing exercise 

group (n=15). All three experimental groups 

performed the exercise program for 8 weeks, 

3 days per week and 50 minutes a day. 

Health-related physical fitness was measured 

during pre-test, mid-test (after 4 weeks) and 

post-test (after 8 weeks).

 Results

 1. After 8 weeks of training in all 3 groups, 

Group I had more muscular strength and 

endurance and balance than group II and III 

at the significant level of .05

 2. Muscular strength and endurance,  

flexibility of the body and balance were  

significantly increased in group I after 8 weeks 

of training. In addition, muscular strength and 

endurance of arms and balance in group II 

were significantly increased at the .05 level. 

On the other hand, no significant differences 

in health-related physical fitness and balance 

were observed in group III. 

 Conclusion It may be concluded that 

arm swing exercise and walking can improve 

health-related physical fitness in the elderly 

people.

Key Words: Arm swing exercise / Walking 

exercise / Health-related physical fitness / The 

elderly
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันจำานวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
สิง่ทีต่อ้งคำานงึถงึคอืสภาพความเป็นอยู ่การดำาเนนิชวีติ 
รวมไปถึงสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพใน 
ผู้สูงอายุจะพบได้บ่อย ทั้งนี้เนื่องจากวัยสูงอายุมีภาวะ
การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีถดถอยของร่างกาย จิตใจ 
และสงัคม ซึง่ตอ้งมกีารปรบัตวัและไดร้บัการดแูลอยา่ง
ใกล้ชิด จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุ 1 ใน 4 คนจะมี
ปัญหาสุขภาพ ทำาให้ไม่สามารถทำากิจกรรมที่เคยทำาได้ 
และมปีระชากรผู้สูงอายมุากกวา่รอ้ยละ 70 ทีม่ปีญัหา
ภาวะโรคมากกว่า 1 โรค (Pakaiya, 2009) ผู้สูงอายุ
ต้องเผชิญกับปัญหาความเส่ือมทางด้านร่างกายท่ีเป็นไป
ตามวัย การมีอายุท่ีมากข้ึน ทำาให้การเคล่ือนไหวร่างกาย
ของผู้สูงอายุลดลง เกิดการติดขัดการเคลื่อนไหว 
ไม่สามารถทำาได้เต็มที่ มุมของการเคลื่อนไหวข้อต่อ 
ลดลง สูญเสียการควบคุมการทรงตัว สูญเสียการยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบจาก
การขาดการใช้งาน ความแข็งแรงของกระดูกน้อยลง 
ทำาให้กระดูกโปร่งบางและแตกหักง่าย ประสิทธิภาพ
การทำางานของสมองและประสาทอัตโนมัติลดลง 
(Thongcharoen, 1990) นอกจากน้ียังพบว่าประสิทธิภาพ
ในการทำาหน้าที่ของระบบหัวใจและหลอดเลือดลดลง 
(ACSM, 2006) 
 การออกกำาลังกายโดยการแกว่งแขน เริ่มเป็นที่
นิยมและมีการฝึกฝนกันอย่างกว้างขวางขึ้นใน
ประเทศไทยเพราะรูปแบบการออกกำาลังกายง่ายๆ 
สะดวก ไม่ใช้พื้นที่มาก ผู้ที่ขาดทักษะในการเล่นกีฬา
หรือการออกกำาลังกายที่มีรูปแบบเฉพาะสลับซับซ้อน 
ก็สามารถออกกำาลังกายโดยการแกว่งแขนอยู่กับที่ได้ 
การออกกำาลังกายโดยการแกว่งแขน เป็นการเคล่ือนไหว
อีกรูปแบบหนึ่ง มีต้นกำาเนิดจากประเทศจีน เน้นถึง
ความสำาคญัของรา่งกาย อนัไดแ้กพ่ลังและทา่ทางของ
ร่างกายที่เหมาะสมในการฝึกสมาธิ โดยมีการกำาหนด
ท่าทาง ระยะเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างการเคล่ือนไหว

ของอวัยวะทุกส่วน ซึ่งจะส่งผลดีให้กับการทำางานของ
ระบบต่างๆ ในร่างกายมีการทำางานประสานสัมพันธ์
กันอย่างมีประสิทธิภาพ (Petchan, 2006)
 การเดิน เป็นกิจวัตรประจำาวันที่คนทั่วไปปฏิบัติ
เป็นประจำา และนับเป็นการออกกำาลังกายแบบแอโรบิก 
หากเพ่ิมระยะเวลาและความเร็วในการเดินให้เหมาะสม 
การเดนิเปน็การออกกำาลงักายทีไ่มจ่ำาเปน็ตอ้งใชท้กัษะ
ความชำานาญพิเศษใดๆ และสามารถปฏิบัติได้ง่าย 
นอกจากนี้การเดินอย่างต่อเนื่องจะทำาให้ระบบต่างๆ 
ของร่างกายทำางานได้อย่างเป็นปกติ (Jinajin and 
Kritpet, 2008)
 เนื่องจากการออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน
และการเดิน เป็นการออกกำาลังกายที่สามารถปฏิบัติ 
ได้ง่ายและสะดวก ไม่ต้องอาศัยความชำานาญใดๆ 
สามารถทำาได้ทุกสถานที่ มีค่าใช้จ่ายน้อย ไม่จำาเป็น
ต้องมีอุปกรณ์อื่นๆ ก็สามารถที่จะออกกำาลังกายได้  
อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการออกกำาลังกายที่เหมาะสม
สำาหรับผู้สูงอายุหญิง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบการออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขนร่วมกับ
การออกกำาลังกายด้วยการเดิน เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึง
ในการออกกำาลงักายสำาหรบัผูส้งูอายหุญงิ ดงันัน้ผูว้จิยั
จึงต้องการศึกษาผลของการออกกำาลังกายด้วยการ
แกวง่แขน การเดนิและการเดนิตามดว้ยการแกวง่แขน
ที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุหญิง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาผลของการออกกำาลังกายด้วยการ
แกวง่แขน การเดนิและการเดนิตามดว้ยการแกวง่แขน
ที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุหญิง 

สมมติฐานของการวิจัย 
 การออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน การเดิน
และการเดนิตามดว้ยการแกวง่แขนทีม่ตีอ่สขุสมรรถนะ
ของผู้สูงอายุหญิง 
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วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง และได้

ผ่านการรับรองจริยธรรมการทำาวิจัยของมนุษย์ จาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในคน กลุ่มสหสถาบัน 

ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัยเป็นสมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุฤาษีดัดตน

ประยุกต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว

แห่งประเทศไทย เพศหญิง อายุระหว่าง 60-69 ปี  

ผู้วิจัยได้ใช้หลักการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการแบ่ง  

3 กลุ่ม โดยใช้ตารางเทียบระหว่างค่าอำานาจของการ

ทดสอบ (Power of the test) เท่ากับ 0.80 และ 

ค่าขนาดของผลกระทบ (Effect size) เท่ากับ 0.50 

ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 14 คน (Cohen, 1969) และ

เพือ่ปอ้งกนัความคลาดเคล่ือนจากการสญูเสยีผู้เขา้รว่ม

วิจัย จึงใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 20 คน รวมทั้งหมด 

60 คน มีผู้ผ่านการประเมินจากแบบสอบถามประวัติ

สุขภาพทั่วไปและแบบประเมินความพร้อมก่อนการ

ออกกำาลังกาย จำานวน 51 คน จากน้ันทำาการสุ่มตัวอย่าง

อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธ ี

จับฉลากเข้ากลุ่ม แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม

เท่าๆ กัน กลุ่มละ 17 คน มีผู้ออกจากโครงการวิจัย

จำานวน 4 คน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต

จำานวน 1 คน และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการวิจัยต่อ

จำานวน 3 คน เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง มีกลุ่มตัวอย่าง

ท้ังส้ิน 47 คน โดยกลุ่มออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน 

จำานวน 15 คน กลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดิน จำานวน 

17 คน และกลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดินตามด้วย

การแกว่งแขน จำานวน 15 คน

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย 

 1. อาสาสมัครเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง  

60-69 ปี ไม่ได้มีการออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาเป็น

ประจำา คือออกกำาลังกายน้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์

 2. มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคหรืออาการที่

ทำาให้ไม่พร้อมที่จะออกกำาลังกาย โดยประเมินจาก

แบบสอบถามประวัติสุขภาพทั่วไปและแบบประเมิน

ความพร้อมก่อนการออกกำาลังกายก่อนเข้าร่วมการ

ทดลอง

 3. ไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหัวใจ  

โรคเบาหวาน และไม่มีภาวะความดันโลหิตสูง

 4. มีความสมัครใจเข้าร่วมในการวิจัย และยินดี

ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการ

วิจัย 

 1. ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำาหนดของการ

วิจัย

 2. ไม่สามารถเข้าร่วมในการวิจัยได้ตลอดระยะ

เวลาการทดลอง หรือขอถอนตัว

 3. ขาดการเข้าร่วมการฝึกออกกำาลังกาย 2 ครั้ง

ติดต่อกัน หรือไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมเกิน 3 ครั้ง

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 ผูว้จิยัแบง่ข้ันตอนในการวจิยัออกเปน็ 3 ข้ันตอน

 ขั้นตอนที่ 1 สร้างโปรแกรมการออกกำาลังกาย

ด้วยการแกว่งแขน การเดิน และการเดินตามด้วย

การแกว่งแขน

 ผู้วิจัยทำาการออกแบบโปรแกรมการออกกำาลังกาย

ด้วยการแกว่งแขน โปรแกรมการเดิน และโปรแกรม

การเดินตามด้วยการแกว่งแขน จากนั้นสร้างแบบ

ประเมนิความเหมาะสมตามองคป์ระกอบของการออก

กำาลังกายด้วยการแกว่งแขนและการเดิน ให้ผู้ทรง

คุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 

(Validity) ของแบบประเมิน

 ผูว้จิยัทำาการสุม่กลุม่ตวัอยา่งดว้ยวธิสีุม่อยา่งงา่ย

โดยการจับฉลาก (Simple random sampling) เพื่อ

เข้ากลุ่ม โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลองที่ 1 ออกกำาลังกาย
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ด้วยการแกว่งแขน 30 นาที จำานวน 15 คน  

กลุ่มทดลองที่ 2 ออกกำาลังกายด้วยการเดิน 30 นาที 

จำานวน 17 คน และกลุ่มทดลองที่ 3 ออกกำาลังกาย

ด้วยการเดิน 15 นาทีตามด้วยการออกกำาลังกายด้วย

การแกว่งแขน 15 นาทีต่อเนื่องกัน จำานวน 15 คน 

 หาความหนักของงานท่ีเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม

การทดลอง เพื่อทำาการทดลองฝึกตามโปรแกรมที่

กำาหนดในแต่ละกลุ่มทดลอง โดยใช้เปอร์เซ็นต์อัตรา

การเต้นของหัวใจสำารองเป็นตัวกำาหนด คำานวณจาก

สูตรของคาโวเนน (Karvonen formula) คือ

 HRR  =  [(MHR - RHR) x %] + RHR

 HRR  =  อัตราการเต้นของหัวใจสำารอง (Heart 

Rate Reserve) มีหน่วยเป็น ครั้งต่อ

นาที

 MHR = อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (Maxi-

mum Heart Rate) โดยคำานวณจาก

สตูร 220-อายุ มหีน่วยเปน็ครัง้ตอ่นาที

 RHR = อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก มีหน่วย

เป็นครั้งต่อนาที

 % = ความหนักของงานที่ต้องการ (Target 

intensity)

 กำาหนดความหนกัของการออกกำาลงักายในระดบั

ปานกลางคือ 40 ถึง 59 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้น

ของหัวใจสำารอง หรือเทียบเท่ากับ 64-76 เปอร์เซ็นต์

ของอตัราการเตน้ของหวัใจสงูสดุ (ACSM, 2006) เปน็

ระยะเวลา 30 นาที ในขณะออกกำาลังกายใช้เคร่ืองวัด

อตัราการเตน้ของหวัใจ โพลารท์มีทโูปร (Polar Team 

2 Pro) ตามโปรแกรม ดังแสดงในตารางที่ 1  

โดยความหนักจะเพิ่มข้ึนทุก 5 %HRR ในทุกๆ  

2 สัปดาห์

ตารางที่ 1 โปรแกรมการออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขนและการเดิน

โปรแกรม

การออกกำาลังกาย

ระยะเวลาของการฝึกและ

ความหนักของการฝึก (%HRR)

สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 8

การออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน (30 นาที)

การออกกำาลังกายด้วยการเดิน (30 นาที)

การออกกำาลังกายด้วยการเดิน (15 นาที) การออก

กำาลังกายด้วยการแกว่งแขน (15 นาที) ต่อเนื่องกัน 

40-44

40-44

40-44

45-49

45-49

45-49

50-54

50-54

50-54

55-59

55-59

55-59

 การแกว่งแขนในเวลา 30 นาทีที่แกว่งแขน  

จะมีการหยุดพัก ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 แกว่งแขน 2 นาที 

และพัก 1 นาที สัปดาห์ที่ 2 แกว่งแขน 3 นาที และ

พัก 1 นาที สัปดาห์ที่ 3-4 แกว่งแขน 3 นาที และ

พัก 45 วินาที สัปดาห์ที่ 5-6 แกว่งแขน 3 นาที และ

พัก 30 วินาที และสัปดาห์ที่ 7-8 แกว่งแขน 3 นาที 

และพัก 20 วินาที

 การเดิน 30 นาที ลักษณะของการเดินจะเดินเร็ว 

เพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในช่วงที่กำาหนดตาม

ความหนักแต่ละสัปดาห์ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 

 การเดินตามด้วยการแกว่งแขน จะเริ่มจากการ

เดินเร็ว เพ่ือให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในช่วงท่ีกำาหนด

ตามความหนักแต่ละสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 15 นาที 

จากนั้นจะทำาการแกว่งแขนต่อเนื่องกันอีก 15 นาที
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 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลของโปรแกรมการออก

กำาลังกายด้วยการแกว่งแขน การเดิน และการเดิน

ตามด้วยการแกว่งแขน

 1. กลุ่มทดลองท้ัง 3 กลุ่มทำาการฝึกตามโปรแกรม

ที่กำาหนดของแต่ละกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ 

ละ 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ วันละ  

30 นาที ทั้งนี้ไม่รวมช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm up) 

10 นาที และช่วงผ่อนคลายร่างกาย (Cool down) 

10 นาที รวมใช้เวลาประมาณ 50 นาที

 2. ผู้วิจัยทำาการทดสอบตัวแปรทางสรีรวิทยา 

ตัวแปรทางสขุสมรรถนะและการทรงตวัของท้ัง 3 กลุม่ 

ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8 ดังนี้

  2.1 การหาค่าทางสรีรวิทยาทั่วไป ได้แก่  

น้ำาหนักและส่วนสูง อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก 

และความดันโลหิตขณะพัก 

  2.2 การทดสอบสุขสมรรถนะ ได้แก่

   2.2.1 องค์ประกอบของร่างกาย (Body 

composition) วัดดัชนีมวลกาย มวลไขมันในร่างกาย 

มวลกล้ามเน้ือปราศจากไขมัน และเปอร์เซ็นต์ไขมัน 

ในรา่งกายดว้ยเครือ่งวดัองคป์ระกอบของรา่งกาย ยีห่อ้ 

อินบอดี้ (InBody) รุ่น 220

   2.2.2 ความแข็งแรงและความอดทน

ของกลา้มเนือ้ (Muscular strength and endurance) 

ทำาการทดสอบความแขง็แรงและความอดทนของกลุม่

กลา้มเนือ้แขนและหวัไหล่ ใชก้ารทดสอบนัง่ยกน้ำาหนกั 

30 วนิาท ีดว้ยดมัเบลล์หนกั 5 ปอนด์หรอื 2.3 กโิลกรมั 

(Sports Authority of Thailand, 2003)   

   2.2.3 ความออ่นตวั (Flexibility) ทำาการ

วัดความอ่อนตัวของลำาตัว โดยใช้การน่ังงอตัว (Sit and 

reach box) และประเมินความอ่อนตัวของหัวไหล่ 

โดยวิธีแตะมือด้านหลัง (Shoulder girdle flexibility 

test)

   2.2.4 ความอดทนของระบบหัวใจและ

การหายใจ วัดจากสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

(Maximum oxygen uptake) โดยใช้โปรแกรม 

โมดิฟายด์บรูซ โปรโตคอล (Modified Bruce Protocol) 

ด้วยเครื่องวัดอัตราการแลกเปลี่ยนแก๊ส (Portable 

cardiopulmonary gas exchange system) ยี่ห้อ

คอร์เท็กซ์ รุ่นเมตาแม๊กซ์ ทรีบี (Cortex, Metamax 

3B)

  2.3 การทรงตัว ทดสอบโดยใช้วิธีเอื้อมมือไป

ด้านหน้า (Functional reach test) (Kulsatitporn, 

2006)

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 นำาข้อมลูทีเ่ก็บรวบรวมไดม้าทำาการวเิคราะหท์าง

สถิติ หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน (Standard 

deviation) วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-

way analysis of variance) เพือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่

ของตัวแปรระหว่างกลุ่มการทดลอง ท้ัง 3 กลุ่ม วิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ำา (One-way 

analysis of variance with repeated measure) 

เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งก่อนการทดลอง 

หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 8 ของค่าเฉลี่ยสุขสมรรถนะและการทรงตัว 

ภายในกลุ่มการทดลองท้ัง 3 กลุ่ม หากพบความแตกต่าง

ของค่าอย่างน้อยเพียง 1 คู่ จะทำาการทดสอบความ

แตกต่างแบบรายคู่ (Post hoc test) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffé method) ใชร้ะดบัความมนียัสำาคญัทางสถิติ

ที่ .05

ผลการวิจัย

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มออกกำาลังกาย 

ด้วยการแกว่งแขน กลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดิน 

และกลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดินตามด้วยการ 

แกวง่แขน พบวา่ หลงัการฝกึสปัดาหท์ี ่8 องคป์ระกอบ
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ของร่างกาย ความอ่อนตัว และสมรรถภาพการใช้

ออกซเิจนสงูสดุไมม่คีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติ และพบว่ากลุ่มออกกำาลังกายด้วยการ 

แกว่งแขนมีความแข็งแรงและความอดทนของ 

กล้ามเน้ือ และการทรงตัวสูงกว่ากลุ่มออกกำาลังกาย

ด้วยการเดินและกลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดินตาม

ด้วยการแกว่งแขนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และเมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งกอ่นการฝึกกบัหลังการฝึก

สัปดาหท์ี ่8 พบว่า ความแขง็แรงและความอดทนของ

กลา้มเนือ้ ความออ่นตวัของลำาตวั และการทรงตวัของ

กลุ่มออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขนและกลุ่มออก

กำาลังกายด้วยการเดินมีค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติในด้านองค์ประกอบของ

ร่างกาย ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ 

ความอ่อนตัว สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด และ

การทรงตวัของกลุม่ออกกำาลงักายดว้ยการเดนิตามดว้ย

การแกว่งแขน ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขสมรรถนะและการทรงตัวของทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน (แกว่งแขน) กลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดิน (เดิน) และกลุ่ม

ออกกำาลังกายด้วยการเดินตามด้วยการแกว่งแขน (เดินตามด้วยแกว่งแขน)

ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ก่อนการฝึก หลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 4

หลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8

X S.D. X S.D. X S.D.

ดัชนีมวลกาย

(กก./ตร.ม.)

แกว่งแขน

เดิน

เดินตามด้วยแกว่งแขน

25.33

24.37

23.84

2.70

2.99

3.74

25.30

23.83

24.05

2.40

2.55

3.06

24.29

24.14

23.73

3.23

3.15

2.46

มวลไขมัน

(กก.)

แกว่งแขน

เดิน

เดินตามด้วยแกว่งแขน

22.25

20.40

20.73

4.14

5.00

6.03

21.90

20.38

21.14

4.16

4.94

5.15

20.17

19.28

20.81

5.88

5.56

4.17

มวลกล้ามเนื้อ

ปราศจากไขมัน

(กก.)

แกว่งแขน

เดิน

เดินตามด้วยแกว่งแขน

20.63

19.70

20.35

2.24

3.31

2.57

21.45

19.50

19.88

1.57

3.49

2.34

20.71

20.51

19.79

1.79

3.26

1.42

เปอร์เซ็นต์ไขมัน(%) แกว่งแขน

เดิน

เดินตามด้วยแกว่งแขน

36.37

34.53

34.47

4.06

5.84

5.36

35.16

35.58

35.63

4.38

6.68

3.89

33.67

32.96

35.62

6.34

6.31

3.45

ความแข็งแรงและความอดทน

ของกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ 

(จำานวนครั้ง)

แกว่งแขน

เดิน

เดินตามด้วยแกว่งแขน

16.87

14.88

16.07

4.90

3.76

3.95

19.80*

18.47*

17.07

4.52

6.19

4.57

23.20*่

19.00*

17.80

4.80

5.41

4.51

ความอ่อนตัวของลำาตัว (ซม.) แกว่งแขน

เดิน

เดินตามด้วยแกว่งแขน

7.24

7.22

8.93

5.54

3.96

6.64

9.19

7.29

11.67

4.85

4.56

7.54

12.45*

9.54

13.15

6.11

7.80

16.13
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขสมรรถนะและการทรงตัวของทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน (แกว่งแขน) กลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดิน (เดิน) และกลุ่ม

ออกกำาลังกายด้วยการเดินตามด้วยการแกว่งแขน (เดินตามด้วยแกว่งแขน) (ต่อ)

ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง ก่อนการฝึก หลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 4

หลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8

X S.D. X S.D. X S.D.

ความอ่อนตัวของหัวไหล่  

แตะมือด้านหลังโดยมือขวา 

อยู่บน (ซม.)

แกว่งแขน

เดิน

เดินตามด้วยแกว่งแขน

6.33

8.76

8.13

5.16

7.39

7.24

6.33

11.00

8.67

6.05

9.74

7.44

6.73

12.06

9.00

3.63

9.15

4.07

ความอ่อนตัวของหัวไหล่  

แตะมือด้านหลังโดยมือซ้าย 

อยู่บน (ซม.)

แกว่งแขน

เดิน

เดินตามด้วยแกว่งแขน

12.17

10.91

9.67

6.72

7.31

6.76

12.87

14.18

10.30

8.38

12.31

10.06

15.13

14.35

10.50

6.59

10.26

9.56

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจน

สูงสุด 

(มล./กก./นาที)

แกว่งแขน

เดิน

เดินตามด้วยแกว่งแขน

21.53

20.73

20.60

1.64

3.43

3.11

22.00

21.35

20.73

3.72

3.22

3.43

22.27

22.59

21.40

3.57

3.48

4.03

การทรงตัว (นิ้ว) แกว่งแขน

เดิน

เดินตามด้วยแกว่งแขน

9.20

9.35

9.60

1.08

2.06

1.76

9.87

10.74

11.53

2.90

3.25

3.07

14.86*#∆†

12.03*

11.83

2.71

3.41

3.09

* คือ แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลองในกลุ่มเดียวกัน

# คือ แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 ในกลุ่มเดียวกัน

∆ คือ แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดิน

† คือ แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดินตามด้วยการแกว่งแขน

อภิปรายผลการวิจัย

 1. องค์ประกอบของร่างกาย

 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ขององค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ ดัชนีมวลกาย  

มวลไขมัน มวลกล้ามเน้ือปราศจากไขมัน และเปอร์เซ็นต์

ไขมัน ระหว่างทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งระยะเวลาก่อนการฝึก 

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 

พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในด้านการ

เปลี่ยนแปลงภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 พบว่าทั้ง  

3 กลุ่มมีค่าเฉล่ียดัชนีมวลกายลดลง และพบว่ามีค่าเฉล่ีย

มวลไขมนัลดลง มวลกลา้มเนือ้ปราศจากไขมนัเพิม่ขึน้ 

และเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลง ในกลุ่มออกกำาลังกาย 

ดว้ยการแกวง่แขนและกลุม่ออกกำาลงักายดว้ยการเดนิ

  หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มออกกำาลังกาย 

ดว้ยการแกวง่แขน และกลุม่ออกกำาลงักายดว้ยการเดนิ 

มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย มวลไขมัน และเปอร์เซ็นต์ 

ไขมันลดลง ซึ่งตรงกับกลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดิน

ตามด้วยการแกว่งแขน สอดคล้องกับ นฤมล ลีลายุวัฒน์ 

และคณะ (Leelayuwat et al., 2008) ซึ่งได้ทำาการ

ศึกษาเกี่ยวกับการออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน 
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ในผูป้ว่ยโรคเบาหวาน โดยพบวา่การฝกึออกกำาลังกาย

ด้วยการแกว่งแขนส่งผลให้ดัชนีมวลกายและปริมาณ

ไขมันในร่างกายลดลง แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมี

นยัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในการออกกำาลังกายทัง้ 

3 กลุ่ม ด้วยระยะเวลาท่ีใช้ 8 สัปดาห์ อาจไม่เพียงพอ 

ที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของ

ร่างกายให้เห็นอย่างชัดเจน โดยการออกกำาลังกาย 

ด้วยการแกว่งแขนน้ัน มีการเคล่ือนไหวในส่วนของแขน 

ส่วนอื่นเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อลำาตัว ขา และเท้า

อยู่กับที่ ซึ่งอาจไม่ใช้พลังงานมากพอที่จะทำาให้มีการ

สลายไขมันได้มากพอ (Leelayuwat et al., 2008)

 2. ความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเนือ้

 เมือ่พจิารณาความแขง็แรงและความอดทนของ

กล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ เปรียบเทียบผลการทดลอง

ระหว่างกลุ่มพบว่า มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม

ออกกำาลงักายด้วยการแกวง่แขนกบักลุ่มออกกำาลังกาย

ด้วยการเดินตามด้วยการแกว่งแขน โดยท่ีกลุ่มออก

กำาลงักายดว้ยการแกวง่แขนมคีวามแขง็แรงและความ

อดทนของกล้ามเน้ือแขนและหัวไหล่เพิ่มขึ้นอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบ

ภายในกลุ่มพบว่า ทั้งกลุ่มออกกำาลังกายด้วยการแกว่ง

แขนและกลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดินหลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ย

ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขน 

และหวัไหลเ่พิม่ขึน้จากกอ่นการฝึกอยา่งมนียัสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับเสก อักษรานุเคราะห์ 

(Aksaranugraha, 1991) กล่าววา่ เมือ่ไดน้ำาการแกวง่

แขนมาฝกึและเพิม่มมุของการแกวง่ไปขา้งหนา้มากขึน้

ทำาใหม้แีรงตา้นตอ่การเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้มากขึน้ 

ส่งผลทำาให้กล้ามเนื้อต้องทำางานมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับโรสและคณะ (Rose et al., 1994) กล่าวว่าการ

เคลื่อนที่ในรูปแบบการเดินจะเกิดแรงปฏิกิริยากับพื้น 

ซึง่แรงสว่นนีจ้ะสง่ผา่นจากรา่งกายสว่นล่างไปยงัลำาตวั

และแขน และเพื่อเป็นการส่งผ่านแรงทำาให้ร่างกาย

สามารถเคลือ่นทีไ่ปดา้นหนา้ได ้โดยจะเหน็ไดว้า่ถา้เดนิ

ในความเร็วท่ีเพ่ิมข้ึนแขนจะมีการทำางานมากข้ึน คือจะ

แกวง่แขนเรว็และมากขึน้ จงึเปน็เหตผุลทำาใหก้ารเดนิ

ออกกำาลงักายมกีารใชก้ลา้มเนือ้แขนทีม่ากขึน้สง่ผลให้

แขนมีความแข็งแรงขึ้นด้วย  

 3. ความอ่อนตัว

 เมือ่พจิารณาดา้นความออ่นตวัของลำาตวัจากการ

วดัทา่นัง่งอตวั เมือ่เปรยีบเทยีบผลการทดลองระหวา่ง

กลุ่มพบว่า ท้ัง 3 กลุ่มมีค่าเฉล่ียความอ่อนตัวของลำาตัว

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และเม่ือเปรียบเทียบภายในกลุ่มพบว่า กลุ่มออกกำาลังกาย

ด้วยการแกว่งแขน หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ย

ความอ่อนตัวของลำาตัวเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 โดยที่กลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดินและ

กลุม่ออกกำาลงักายดว้ยการเดนิตามดว้ยการแกวง่แขน

มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ เจริญ 

กระบวนรัตน์ (Kabuanrat, 1995) กล่าวว่า การฝึกซ้อม

กีฬา การออกกำาลังกาย และการเคล่ือนไหวท่ีเหมาะสม 

สามารถพัฒนาความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่นตัวของ

กล้ามเน้ือและข้อต่อได้ทุกระดับอายุ ในการวิจัยน้ี 

ก่อนและหลังการออกกำาลังกายในแต่ละครั้งจะมีการ

อบอุ่นร่างกาย การผ่อนคลายร่างกาย และการยืดเหยียด

กลา้มเนือ้ รวมแลว้เปน็ระยะเวลา 20 นาท ีการอบอุน่

รา่งกายจะทำาใหก้ลา้มเนือ้มคีวามยดืหยุน่มากขึน้ และ

การออกกำาลงักายอยูเ่ปน็ประจำาอยา่งตอ่เนือ่งจะทำาให้

สามารถคงสภาพความอ่อนตัวท่ีมีอยู่ และอาจเพ่ิมความ

ออ่นตวัไดม้ากข้ึนดว้ย (Vechadhaet and Palawiwat, 

1993) 

 เมื่อพิจารณาด้านความอ่อนตัวของหัวไหล่จาก

การวัดด้วยวิธีแตะมือด้านหลังโดยมือขวาอยู่บนและ 

มือซ้ายอยู่บนพบว่า ค่าเฉลี่ยความอ่อนตัวของหัวไหล่

ท้ังสองแบบ ของท้ังกลุ่มออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน 
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กลุม่ออกกำาลงักายดว้ยการเดนิ และกลุ่มออกกำาลังกาย

ด้วยการเดินตามด้วยการแกว่งแขนไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ แต่เมื่อเปรียบเทียบภายใน

กลุ่มพบว่า ค่าเฉล่ียความอ่อนตัวของหัวไหล่ท้ังสองแบบ 

ของทั้ง 3 กลุ่ม ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลัง

การฝึกสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเพิ่มขึ้น ตามปกติผู้สูงอายุ 

จะมีความยืดหยุ่นของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำาอยู่แล้ว

ตามการเสื่อมถอยตามวัย (Raab et al., 1998) อาจ

ทำาให้การพัฒนาเรื่องของความยืดหยุ่นเป็นไปได้ช้า 

หากได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น 

น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของความยืดหยุ่นอย่างมี

นัยสำาคัญได้

 4. สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด

 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ของสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด ระหว่างกลุ่ม

ออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน กลุ่มออกกำาลังกาย

ด้วยการเดิน และกลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเดินตามด้วย

การแกว่งแขน ทั้งระยะเวลาก่อนการฝึก หลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 พบว่า ไม่มี

ความแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ทั้งนี้ผู้วจิัยใช้ความหนักของการออกกำาลังกายในระดับ

ปานกลาง คือ 40 - 59 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้น

ของหัวใจสำารอง หรือเทียบเท่ากับ 64-76 เปอร์เซ็นต์

ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (ACSM, 2006)  

ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพการ 

ไหลเวียนของโลหิตได้ (McArdle, 2000) สอดคล้องกับ

อวยพร เพชรจันทร์ (Petchan, 2006) ได้อธิบายไว้ว่า 

การฝึกแกว่งแขนเป็นการออกกำาลังกายที่ใช้พลังงาน

ระบบแอโรบกิ กระทำาอยา่งตอ่เนือ่งและมแีรงกระแทก

ต่ำา มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทุกส่วน ร่างกาย 

จึงมีความจำาเป็นจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นด้วยทำาให้

หลอดเลือดหัวใจมีการขยายตัว เส้นเลือดฝอยมากขึ้น

ทำาให้การสูบฉีดเลือดดีขึ้น โดยหลักธรรมชาติของ

ร่างกายคนเราการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมีผลดีต่อ

การปรับและการทำางานของหัวใจ โดย ชูศักด์ิ เวชแพทย์ 

และกันยา ปาละวิวัธน์ (Vechaphaet and Palawiwat, 

1993) กล่าวว่าการออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอจะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของระบบไหลเวียนเลือด

และระบบหายใจใหด้ข้ึีน ดว้ยระยะเวลาทีใ่ช ้8 สปัดาห์

อาจไมเ่พยีงพอตอ่การเพิม่สมรรถภาพการใชอ้อกซเิจน

ในผู้สูงอายุ เน่ืองจากผู้สูงอายุมีการปรับตัวทางด้าน

การออกกำาลังกายที่ต่ำาและการฟื้นตัวค่อนข้างช้า  

อาจทำาให้ไม่เพิ่มการเปลี่ยนแปลงชัดเจน

 5. การทรงตัว

 เมื่อพิจารณาด้านการทรงตัวด้วยวิธีเอ้ือมมือ 

ไปข้างหน้า เปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่ม 

พบว่าค่าเฉลี่ยของการทรงตัวมีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือทำาการเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่พบว่าภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 มีความ

แตกตา่งกันในกลุม่ออกกำาลงักายดว้ยการแกวง่แขนกับ

กลุม่ออกกำาลงักายดว้ยการเดนิและกลุม่ออกกำาลงักาย

ด้วยการเดินตามด้วยการแกว่งแขน เมื่อเปรียบเทียบ

ภายในกลุ่มพบว่า กลุ่มออกกำาลังกายด้วยการแกว่งแขน 

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8  

มีค่าเฉลี่ยการทรงตัวแตกต่างจากก่อนการฝึกอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มออกกำาลังกายด้วย

การเดินมีค่าเฉลี่ยการทรงตัวหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การทดสอบ

การทรงตวัดว้ยวธีิเอือ้มมอืไปข้างหน้า เปน็การวดัระยะ

จำากัดของการรักษาการทรงท่าของร่างกาย (Limit of 

Stability) ในขณะที่โน้มตัวไปข้างหน้า โดยความ

สามารถในการเอ้ือมมือมีความสัมพันธ์กับความสามารถ

ในการถ่ายน้ำาหนัก และการควบคุมเปล่ียนแปลงศูนย์ถ่วง

ของร่างกาย การรักษาสมดุล และการควบคุมท่าทาง

ของร่างกาย จำาเป็นต้องอาศัยการทำางานของร่างกาย

อย่างมีประสานสัมพันธ์กันในทุกๆ ระบบ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งการทำางานของกล้ามเนื้อและการทำางานของ

ระบบประสาท (Kulsatitporn, 2006) สอดคล้องกับ

การศกึษาวิจยัความสมัพนัธร์ะหวา่งความแขง็แรงของ

กล้ามเนื้อและความสามารถในการทรงตวัพบวา่ความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ต่ำาจะส่งผลต่อความสามารถ

ในการทรงตัวที่ลดลง (Kligyte et al., 2003) ทั้งนี้ 

จะเห็นได้ว่าการออกกำาลังกายของทั้ง 3 กลุ่มมีการ 

เพ่ิมข้ึนของความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือ

แขนและหัวไหล่ และด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวของ

การออกกำาลังกาย ซึ่งต้องอาศัยความแข็งแรงของ

กลา้มเน้ือขาในการทรงตวัและรกัษาสมดลุของรา่งกาย

ร่วมกับการทำางานของระบบประสาทท่ีทำาหน้าท่ีควบคุม

การทำางานของกล้ามเน้ือดีข้ึน จึงส่งผลต่อความสามารถ

ในการทรงตัว 

 สรุปผลการวิจัย

 การออกกำาลงักายดว้ยการแกวง่แขน ใหผ้ลดตีอ่

การพัฒนาตัวแปรในด้านความแข็งแรงและความอดทน

ของกลา้มเน้ือ ความออ่นตวัของลำาตวั และการทรงตวั 

การออกกำาลังกายด้วยการเดิน ให้ผลดีต่อการพัฒนา

ตัวแปรในด้านความแข็งแรงและความอดทนของ 

กลา้มเน้ือ และการทรงตวั และการออกกำาลงักายดว้ย

การเดินตามด้วยการแกว่งแขน เป็นการฝึกที่เกิดจาก

การแบ่งครึ่งของทั้ง 2 การฝึก ซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ แต่ตัวแปร

โดยรวมมแีนวโน้มไปในทางทีด่ขีึน้ หากเพิม่ระยะเวลา

ในการฝึก น่าจะทำาใหเ้หน็ผลการเปล่ียนแปลงทีช่ดัเจน

ขึ้นได้
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