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บทคัดย่อ 

การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลของโปรแกรม

การออกกำลังกายเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพในผู้สูงอายุด้วยบาสโลบในอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง

ที่ศึกษาผู้สูงอายุในอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีอายุ 60-80 ปี เครื่องมือประกอบด้วย 1) เครื่องมือใน

การทดลอง ได้แก่ การเต้นแบบบาสโลบ  จำนวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ครั้ง ๆ 45-60 นาที และ 2) เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติ 

Wilcoxon Sign Rang Test ผลการศึกษาพบว่า  

หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยบาสโลบในผู้สูงอายุอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

กลุ่มตัวอย่างมีกำลังกล้ามเนื้อขา กำลังกล้ามเนื้อข้อเข่า และการทรงตัวดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลัง

กายด้วยบาสโลบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p < .001) 

 ดังนั้น เราจึงควรนำการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบในผู้สูงอายุไปใช้ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพ่ือ

เพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมสุขภาพทางกายและช่ว ยให้

ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น 
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ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในผู้สูงอายุด้วยบาสโลบ 

The Effect of exercise Program to increase performance on Elders with paslop 

นางสาวบุษกร แก้วเขียว 

โรงพยาบาลควนเนียง 

บทนำ  

 จากสภาพสังคมในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนกว่าในอดีต จาก

การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 พบว่า มีจำนวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของ

ประชากรทั้งหมด (ชายร้อยละ 13.8 และหญิงร้อยละ 16.1) ซึ่งผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเสื่อมถอยของร่างกาย

และสุขภาพ โดยการเสื่อมที่ได้รับความสนใจในทางการแพทย์คือ การเสื่อมสมรรถภาพในการทรงตัว ความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและข้อเข่า ภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการล้มในผู้สูงอายุได้ ซึ่งการป้องกันปัญหา

ของการล้มจากภาวะเสื่อมสมรรถภาพที่ดีวิธีหนึ่งคือการออกกำลังกาย แรงการหดตัวของกล้ามเนื้อในทิศทาง

ต่างๆ ขณะที ่มีการออกกำลังกาย โดยเฉพาะในท่ายืนจะส่งผลกระตุ ้นการทำงานของตัวร ับเช ิงกล 

(mechanoreceptor) บริเวณฝ่าเท้า ข้อต่อกระเบนเหน็บ และกระดูกสันหลังบริเวณคอ ซึ่งเป็นบริเวณที่

สำคัญในการช่วยการทรงตัวของร่างกาย ประเด็นที่น่าสนใจคือ การออกกำลังกายด้วยการเต้น  (dance 

exercise) เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการศึกษาและพบว่า มีการระดมการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลาง

ลำตัว ดังนั ้นจึงมีนักวิทยาศาสตร์สนใจผลของการออกกำลังกายของการเต้นต่อการทรงตัวของร่างกาย 

กล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อข้อเข่า จากการศึกษาพบว่า การเต้นส่งผลดีในการเพิ่มความสามารถด้านการทรง

ตัวและเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ  

การศึกษาครั้งนี้จึงสนใจ ลักษณะการเต้นบาสโลบ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวของร่างกายและการทรงตัวบน

ขาด้านใดด้านหนึ่งหรือมีการไขว้ขาประกอบกับดนตรี ขณะเคลื่อนไหวต้องมีการยักสะโพกและเกร็งกล้ามเนื้อ

หน้าท้อง กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อข้อเข่าตลอดเวลา  กล้ามเนื้อเป็นกล้าม

เนื้อแกนกลางลำตัวที่มีความสำคัญต่อการทรงตัวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ กล่าวมายังเป็นเพียงความ

คาดหมาย เนื่องจากปัจจุบันยังมีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี ่ยวกับผลของ บาสโลบค่อนข้างน้อย  เท่าที่

ปรากฏหลักฐานพบว่าการเต้นบาสโลบร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุใน

อำเภอควนเนียง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง พบว่า การเต้นบาสโลบ มีความสามารถด้านการทรง

ตัวที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง  

ดังนั้นเพื่อให้ผลดังกล่าวมีความชัดเจนและน่าเชื่อถือขึ้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพ่ือ

เปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายด้วยการเต้น Paslop และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

แบบจำเพาะต่อการทรงตัวและกำลังกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในอาสาสมัครที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ 

 



วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในผู้สูงอายุในอำเภอควนเนียง 

จังหวัดสงขลา 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลัง

กายในอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Quasi– 

Experimental One Group Pre–test Post–test Design) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้สูงอายุในอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีอายุ 60-80 ปี โดยสามารถทำ

กิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมที่กำหนด คำนวณโดยใช้โปรแกรม G* 

Power ใ ช้  Test family เ ล ื อ ก  t- tests, Statistical test เ ล ื อ ก  Means:  Differences between two 

independent means (matched paired) กำหนดค่าอิทธิพลขนาดกลาง (Effect size) = 0.5 ค่าความคลาด

เคลื่อน จำนวน 27 คน ผู้วิจัยเผื่อร้อยละ 10 ตามสูตร n/(1 - .2)2 ได้กลุ่มตัวอย่าง 33 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ส่วน คือ เครื่องมือในการทดลอง และเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายแบบบาสโลบ มีแผนการดำเนิน

โปรแกรม 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 45 – 60 นาที  

ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย   

1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส โรค

ประจำตัว สุขภาพ  

2. แบบประเมินสมรรถภาพทางกาย สำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60-89 ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2556 (สุพิตร สมาหิโต และคณะ, 2556) ดังนี้ 

2.1 การกำลังกล้ามเนื้อขา ทดสอบด้วยการลุกยืน 30 วินาที 

2.2 กำลังกล้ามเนื้อข้อเข่า  

2.3 การทรงตัว ทดสอบด้วย การเดินไป - กลับในระยะ 3 เมตร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา อาสาสมัครเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 33 คน โดยมี

เกณฑ์การคัดเข้า คือ เป็นอาสาสมัครสุขภาพดี ที่มีอายุระหว่าง 60 ถึง 80 ปี ออกกำลังกายน้อยกว่า 3 ครั้งต่อ

สัปดาห์ และมีระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการทรงตัว กล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อข้อเข่า ซึ่งวั ดด้วย



เครื่องมือการทดสอบสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุใน จงจินตน์ รัตนาภินนทัช์ย.  วิธีการศึกษา การศึกษานี้

เป็นการศึกษารูปแบบเปรียบเทียบ (comparative study) อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าต้องลงนามในใบ

ยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย  โปรแกรมการกล้ามเนื้อในการทรงตั ว กล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อข้อเข่า 

ด้วยการเต้น Paslop  ผู้เข้าร่วมการศึกษาทุกคนได้รับการตรวจประเมินความ  สามารถของการทรงตัวและ

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการทรงตัว กล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อข้อเข่า โดยผู้ตรวจประเมินคนเดียวกัน ที่

ได้รับการปิดบังเงื่อนไขของการศึกษา (blinding investigator) ทำการตรวจประเมินก่อนการออกกำลังกาย 

(baseline) และหลังการออกกำลังกาย 8 สัปดาห์ (short term) รวมระยะเวลา ในการทดลอง 24 วัน โดยใน

วันแรกเป็นวันคัดกรองอาสาสมัคร เก็บข้อมูลเบื้องต้นของอาสาสมัคร ได้แก่ ความสามารถของ  การทรงตัว 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการทรงตัว กล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อข้อเข่า  ความถี่  ของการออกกำลังกาย  

ข้อมูลสุขภาพและโรคประจำตัว น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ อาสาสมัครได้ทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการวิจัย 

เครื่องมือและกระบวนการวัดในตัวชี้วัดต่างๆ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ประเมินความเที่ยงภายในตัว ผู้วัด (ผู้ช่วย

วิจัย) ในการวัดความสามารถของ การทรงตัว กล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อข้อเข่าของอาสาสมัคร  ก่อนทำการ

ประเมินจริง วันที่ 2 ถึงวันที่ 13 เป็นวันทดลอง อาสาสมัครทำการ ทดลอง 45 นาที ในช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 

17.45 น. ของทุกวัน  การเต้น Paslop ฝึกในทุก วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยเริ่มต้นโปรแกรมการฝึกด้วย

การยืดเหยียดกระดูกสันหลัง ส่วนเอวและฝึกเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างถูกต้องเป็นเวลา 5 นาที ตามด้วย

โปรแกรมการฝึกเป็นเวลา 40 นาที รวมทั้งหมด 45 นาที อาสาสมัครฝึกโปรแกรมต่อเนื่อง 3 วันต่อสัปดาห์ 

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม การฝึกครั้งสุดท้าย ผู้ช่วยวิจัยทดสอบเครื่องมือการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุใน จงจินตน์ รัตนาภินนทัช์ย.  การเต้น Paslop อาสาสมัครได้รับการฝึกเต้น 

โดยมีเพลงที่ใช้ประกอบการเต้นจำนวน 8 เพลง ระยะเวลาเฉลี่ยแต่ละเพลงคือ 5 นาที รวมระยะเวลาของการ

เต้น 40 นาที โดยอาสาสมัครทำการเต้นสลับจังหวะเมื่อหมดเพลงหนึ่งๆ รูปแบบของการเต้นมีความแตกต่าง

โดยเพิ่มการฝึกด้วยการยืนขาเดียวร่วมกับการเคลื่อนไหวของ ขาข้างตรงข้ามร่วมกับการบิดหมุนลำตัวในทุก

ขั้นตอน ของการฝึกจะมีนักกายภาพบำบัด (ผู้วิจัย) ดูแลความถูกต้อง การเต้น Paslop ตลอดเวลา จากการ

วิเคราะห์ตามหลักกายวิภาคศาสตร์พบว่า ท่าทางการฝึกที่ เลือกมามีผลต่อกล้ามเนื้อหลังและสะโพกด้วย

เช่นกัน ก่อนการฝึก อาสาสมัครยืดเหยียดกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังส่วนเอว และฝึกเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง 

อย่างถูกต้อง เป็นเวลาประมาณ 5 นาที จากนั้น อาสาสมัครทำการฝึกตามโปรแกรม รวมเวลาการฝึก 45 นาที 

ด้วยความถี่ 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และนำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ กำหนดระดับนัยสำคัญไว้ที่ระดับ .05 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่าร้อย

ละ คำนวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุ



ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายในอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยใช้สถิติ 

Wilcoxon Sign Rang Test 

ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 33 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.72 และเพศชาย 

ร้อยละ 27.27 มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 69.73 ปี (SD=5.66) อายุสูงสุด 80 ปี อายุต่ำสุด 62 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 55.94 kg 

(SD=9.25) น้ำหนักสูงสุด 74 kgs น้ำหนักต่ำสุด 37 kgs  ค่าสูงสุดของแรงดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวโดยเฉลี่ย

(systolic) 131.76 mmHg(SD=14.66) ความดัน systolic สูงสุด 178 mmHg ความดัน systolic ต่ำสุด 94 

mmHg ค่าต่ำสุดของแรงดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวโดยเฉลี่ย(Diastolic) 74 mmHg(SD=11.96)ความดัน 

diastolic สูงสุด 93 mmHg ความดัน diastolic ต่ำสุด 48 mmHg 

2. เปรียบเทียบสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลัง

กายในอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความหวังก่อนและหลังเข้า

ร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยบาสโลบ (N=33) 

 
N 

คะแนนความหวัง 
Z p-value 

X SD 

กล้ามเน้ือขา 

ก่อนการทดลอง 

 

33 

 

15.00 

 

4.70 

 

-4.975 

 

<.001 

หลังการทดลอง 33 37.33 1.15   

กล้ามเน้ือข้อเข่า 

ก่อนการทดลอง 

 

33 

 

139.82 

 

33.99 

 

-4.045 

 

<.001 

หลังการทดลอง 33 144.18 33.66   

การทรงตัว 

ก่อนการทดลอง 

 

33 

 

9.97 

 

1.62 

 

-4.780 

 

<.001 

หลังการทดลอง 33 8.98 1.33   

 

 จากตาราง 1 พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยบาสโลบในผู้สูงอายุอำเภอ      

ควนเนียง จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างมีกำลังกล้ามเนื้อขา กำลังกล้ามเนื้อข้อเข่า และการทรงตัวดีกว่าก่อนเข้า

ร่วมโปรแกรมออกกำลังกายด้วยบาสโลบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p < .001) ดังตาราง ที่ 1  



อภิปรายผล 

 จากการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายเพื ่อเพิ่มสมรรถภาพในผู้สูงอายุด้วยบาสโลบ เป็นเวลา 8 

สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีกำลังกล้ามเนื้อขา กำลังกล้ามเนื้อข้อเข่า และ

การทรงตัวดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกายด้วยบาสโลบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p < .001) ทั้งนี้

เนื ่องจากการเต้นแบบบาสโลบเป็นการเต้นประกอบจังหวะโดยใช้เพลงประกอบที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตาม

แนวคิดของฟิชเชอร์และเฮอร์แมน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการให้ข้อมูลความรู้ การสร้าง

แรงจูงใจ ส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะขณะปฏิบัติ สร้างพฤติกรรมและติดตามการออกกำลังกายอย่าง

ต่อเนื ่อง ทำให้กลุ ่มตัวอย่างมีกำลังกล้ามเนื ้อขา ข้อเข่าและการทรงตัวเพิ ่มขึ ้นจากเดิม  ซึ ่งอาจเป็นผล

เนื่องมาจากการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ที่มี

ประสิทธิภาพจะช่วยลดหรือป้องกันการเสื่อมของร่างกาย ทำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติดูจากผลการทดสอบการลุกยืน 30 วินาทีมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 15.00 เป็น 37.33 ครั้งต่อ 

30 วินาที (p <0.001) ซึ่งให้ผลเหมือนกับการศึกษาของทิติภา ศรีสมัย และคณะ(1) ผลของการออกกำลังกาย

ด้วยรำมวยโบราณประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุชาวไทย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของกลุ่ม

ที่ออกกำลงกายด้วยการเต้นบาสโลบ พบการเพิ่มขึ้นของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาอย่างมีนัยสำคัญ และ

ในขณะเดียวกันพบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ในกลุ่มทดลองลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากผลการทดลอง 

อธิบายได้ว่าภายหลังการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบประยุกต์ ส่งผลให้กล้ามเนื้อขามีความแข็งแรงมาก

ขึ้น เนื่องจากท่าออกกำลังกายมีการย่อเหยียดกล้ามเนื้อรอบเข่า ทำให้ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อของขา ส่งผลให้มี

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศินีแซ่เลาและคณะ(2) ซึ่งศึกษาผลของการ

ออก กำลังกายด้วยการแกว่งแขนและการเดินในผู้สูงอายุหญิง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 50 

นาที ให้ผลดีต่อการพัฒนาตัวแปรในด้านความแข็งแรงและ ความอดทนของกล้ามเนื้อ  เมื่อพิจารณาด้านการ

ทรงตัวด้วยแบบทดสอบ การเดินไป - กลับในระยะ 3 เมตร (TUGT) พบว่าหลัง การทดลองผู้สูงอายุในกลุ่ม

ทดลอง มีค่าเฉลี่ยมผลรวมค่าคะแนน TUGT จาก 9.97 เป็น 8.98 วินาที (p <0.001) ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

เนื่องจากท่าทางในการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบมีการขยับแขนและขา รวมทั้ง  มีการถ่ายน้ำหนัก

พร้อมกับการยกขา การโน้มตัวไปข้างหน้าและข้างหลัง ทำให้ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อของขา ส่งผลต่อการทรงตัว

ที่ดีข้ึน สามารถเพ่ิมสมรรถภาพในการทรงตัวในผู้สูงอายุได้ 

สรุป  

การใช้โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในผู้สูงอายุด้วยบาสโลบ เป็นเวลา 8สัปดาห์  

สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที พบว่าสมรรถภาพในการออกกำลังกาย ของกลุ่มทดลองพัฒนาขึ้น เพราะ

การออกกำลังกายด้วยโปรแกรมการเต้นบาสโลบนการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย มีการใช้กล้ามเนื้อ

มัดใหญ่  กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวคลายตัวเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ท่าทางในการเต้นบาสโลบ  

เป็นท่าที่ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดย ทำท่าละ 8 ครั้ง และทำซ้ำ 3 รอบ เป็นระยะเวลานาน 45 นาที 



ทำให้มีสมรรถภาพในการออกกำลังกายพัฒนาเพิ่มขึ้น สามารถเดินได้นานขึ้น การเต้นบาสโลบเป็นการออก

กำลังกายที่ช่วยให้ผู้สูงอายได้พบปะเพ่ือนฝูง มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ ในกลุ่ม

ที ่มาพบปะกันส่งผลให้คะแนนคุณภาพชีวิตดีขึ ้น  ดังนั ้น ผู ้สูงอายุจึงควรนำการออกกำลังกายด้วยการ           

เต้นบาสโลบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพในการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตดีขึ้น  เป็นการ

ส่งเสริมสุขภาพกายและช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น 

การนำผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ควรนำผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในผู้สูงอายุด้วยบาสโลบ ไปจัดทำ

เป็นคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุสามารถฝึกทักษะการออกกำลังกายด้วยบาสโลบได้  

 2. การนำโปรแกรมการออกกำลังกายเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพในผู้สูงอายุด้วยบาสโลบ ไปใช้ควรมีการปรับ
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