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ผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตน
ในกลุมผูสูงอายุโดยการประยุกตใชทฤษฎีความสามารถตนเอง
และแรงสนับสนุนทางสังคมในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน
ศิรพิ ร สนิทนิตย, พรรณี บัญชรหัตถกิจ
ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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Group by Applying Self Efficacy Theory and Social Support in
Namphong Districe, Khon Kaen Province
Siriporn Sanithnid, Pannee Banchonhattakit
Health Education Department, Faculty of Public Health, Khon Kaen University
หลักการและวัตถุประสงค: การพัฒนาความสามารถบุคคล
ใหรบั รถู งึ ศักยภาพตนเองเพือ่ เปาหมายทีต่ อ งการเปนสิง่ สำคัญ
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรม
การออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตนในกลุมผูสูงอายุโดยการ
ประยุกตใชทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุน
ทางสังคม
วิธีการศึกษา: เปนการศึกษากึ่งทดลอง กลุมตัวอยาง คือ
ผสู งู อายุ ระหวาง 60-75 ป เปนกลมุ ทดลองและกลมุ เปรียบ
เทียบกลมุ ละ 33 รายใชวธิ กี ารสมุ แบบงาย ระยะเวลา ในการ
ทดลองใชเวลา 3 เดือน โดยกลมุ ทดลองไดรบั โปรแกรมการ
ออกกำลังกายแบบฤๅษีดดั ตน ประกอบดวย กิจกรรม ไดแก
บรรยาย อภิปรายกลมุ ใชตวั แบบจริง สาธิต ฝกปฏิบตั อิ อก
กำลังกาย คมู อื ปายนิทรรศการ เยีย่ มบาน รวบรวมขอมูลใช
แบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูล ใชสถิติ เชิงพรรณนา วิเคราะห
ขอมูลทัว่ ไป ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
คาสูงสุด ต่ำสุด วิเคราะหขอ มูลเชิง เปรียบเทียบใชสถิติ Independent t-test และ Paired sample t-test
ผลการศึกษา : พบวา ความรูเรื่องการออกกำลังกายแบบ
ฤๅษีดดั ตน ความคาดหวังในความสามารถตนเอง ความคาด
หวั ง ในผลลั พ ธ การปฏิ บั ติ ตั ว ในการออกกำลั ง กายแบบ
ฤๅษีดัดตน ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ (p < 0.01)
สรุป: โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบ
ฤๅษีดัดตน โดยการประยุกตใชทฤษฎีความสามารถตนเอง
และแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในการออกกำลังกายของกลุมผูสูงอายุได
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Background and objectives: The development of a
person’s ability to recognize their own potential to
achieve the desired goals is important. The aim of this
study was to study the effect of promoting Ascetic
exercise program for elderly group by applying self
efficacy theory and social support.
Methods: It was a quasi-experimental design. The
sample consisted of the elderly aged 60-75 years,
divided into experimental group and comparison group
which consisted of 33 people in each group. The
research intervention took 3 months. The experimental
group received the promoting Ascetic exercise program
which was composed of various activities including
lecture, group discussion, real model use, exercise
demonstration and practice, manual distribution,
exhibition arrangement, and home visit. The data were
collected by questionnaires. The general data were
analyzed by descriptive statistics including percentage,
mean, standard deviation, maximum and minimum value.
The comparative data was analyzed by Independent
t-test statistic and Paired sample t-test.
Results: The study result was found that the knowledge of Ascetic exercise, expectation of self efficacy,
expectation of result, performance in Ascetic exercise
after the experiment, the experimental group had a higher
average score than before the experiment and higher
than the comparison group significantly (p < 0.01).
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คำสำคั ญ : ผู สู ง อายุ , ออกกำลั ง กายแบบฤๅษี ดั ด ตน, Conclusion: Effect of promoting Ascetic exercise
ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม
program by applying self efficacy theory and social
support could change exercise behavior for the elderly
group.
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บทนำ
ในประเทศกำลังพัฒนามีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นโดยองคการ
อนามัยโลก คาดการวา อีก 10 ปขา งหนาผสู งู อายุจะเพิม่ ขึน้
อีก 20 ลานคน โดย รอยละ 80 อยใู นประเทศที่ กำลังพัฒนา1
ในประเทศไทย พบวา ในปพ.ศ.2503 - 2553 มีจำนวน
ผสู งู อายุ (60 ปขนึ้ ไป) เพิม่ ขึน้ จาก 1.2 ลานคน (รอยละ 4.6)
เปน 8.5 ลานคน (รอยละ 13.2)2 สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวา ในป พ.ศ.2549 - 2552 มีจำนวนผสู งู อายุเพิม่ ขึน้ จาก
รอยละ 31.74 เปนรอยละ 32.10 และจากการเปรียบเทียบ
จำนวนประชากรสูงอายุตามการกระจายตัวของพืน้ ทีร่ ะหวาง
จังหวัด พบวา จำนวนประชากรสูงอายุสูงสุด 3 อันดับแรก
ของประเทศไทย (ไมรวมกรุงเทพฯ) จังหวัดขอนแกนเปน
จังหวัดที่มีจำนวนผูสูงอายุมากเปนอันดับ 23
ในอำเภอน้ำ พอง จั ง หวั ด ขอนแก น เป น อำเภอที่ มี
ประชากรทั้งหมดจำนวน 117,680 ราย โดยเปนประชากร
กลมุ ผสู งู อายุ จำนวน 15,148 ราย รอยละ 12.874 และจาก
สถิตกิ ารเจ็บปวยของผปู ว ยนอกทีม่ ารับบริการ 10 อันดับแรก
ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 2553 พบผปู ว ย
โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง เปนอันดับ 1 และ 2
จำนวน 3,920 รายและ 3,679 ราย ตามลำดับ โดยผูปวย
เหลานีส้ ว นใหญเปนผสู งู อายุ4 จากการศึกษาพบวา ผสู งู อายุ
ที่ออกกำลังกายเปนประจำจะเปนประโยชนตอสุขภาพ ลด
ปญหาการเจ็บปวย ทัง้ นีก้ ารออกกำลังกาย สำหรับผสู งู อายุ
ที่เหมาะสม ตองมีความหนักในระดับเบา5 จากการศึกษา
กรณีการออกกำลังกายในผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเบาหวาน
ประเภท 2 หากออกกำลังกายแบบฤๅษีดดั ตน พบวา ทำให
อัตราการหายใจชากวาขณะปน จักรยานและมี ปริมาตรปอด
ขณะออกกำลังกายสูงกวา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของหัวใจและหลอดเลือด6 นอกจากนีย้ งั พบวาทาฤๅษี
ดัดตนในทาที่แกลมสันหลังและเขา ทาแกลมปตฆาตในเอว
สามารถเพิม่ ความยืดหยนุ ของรางกาย และหลังไดทนั ที7 ซึง่
เหมาะกับวัยสูงอายุทจี่ ะเพิม่ ความยืดหยนุ ของรางกาย เนือ่ งจาก
การออกกำลังกายในผูสูงอายุ จำเปนตองเพิ่มความแข็งแรง

หรือสมรรถภาพของระบบหัวใจ และหายใจ (cardio respiratory fitness)8
Perkins9 ไดศึกษากลุมตัวอยางที่เปนผูสูงอายุที่มีอายุ
ระหวาง 63-92 ป ในประเทศสเปนและประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยใชทฤษฎีความสามารถตนเองเกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางกายภาพและทางสังคม พบวา ผสู งู อายุทเี่ ขารวม
ในกิจกรรมทางกายภาพและทางสังคม สามารถเพิม่ การรับรู
ความสามารถตนเองและสงเสริมสุขรางกายไดดีขึ้น
การใชแรงสนับสนุนทางสังคม (social support) มีผล
ตอการใหกำลังใจ โดยเฉพาะคนในครอบครัวทีม่ อี ทิ ธิพลตอ
ผูสูงอายุจะสามารถสนับสนุนใหผูสูงอายุออกกำลังกายได
ตอเนือ่ ง นอกจากนีก้ ารติดตามเยีย่ มบานเปนการใหกำลังใจ
และสามารถกระตนุ ใหผสู งู อายุออกกำลังดวยการเตนบาสโลบ
(Paslop) ทำใหผูสูงอายุมีการทรงตัวและปองกัน การหกลม
ได10 ดังนั้น ผูศึกษาจึงตองการทดสอบโปรแกรม สงเสริม
พฤติ ก รรมการออกกำลั ง กายแบบฤๅษี ดั ด ตนโดยการ
ประยุกตใชทฤษฎีความสามารถแหงตนและแรงสนับสนุนทาง
สังคมกับกลุมผูสูงอายุในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมการออก
กำลังกายแบบฤๅษีดดั ตนในกลมุ ผสู งู อายุโดยการประยุกตใช
ทฤษฎี ค วามสามารถตนเองและแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน

วิธีการศึกษา
เป น การศึ ก ษาแบบกึ่ ง ทดลองโดยประชากรตั ว อย า ง
อยู ใ นอำเภอน้ำ พอง มี จำนวนประชากร 113,862 ราย
สมุ เลือกมา 2 ตำบล ไดแก หมู 6 ตำบลทรายมูล มีจำนวน
ประชากร 649 ราย เปนผสู งู อายุ 100 รายและหมู 7 ตำบล
ทากระเสริม มีจำนวนประชากร 572 ราย เปนผูสูงอายุ 98
ราย กลุมทดลองเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูหมู 6 และกลุม
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ผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบฤๅษีดดั ตน ในกลมุ ผสู งู อายุ

เปรียบเทียบเปนผสู งู อายุทอี่ าศัยอยใู นหมู 7 ทัง้ สองหมบู า น
อยูคนละตำบลและอยูหางกันประมาณ 30 กิโลเมตร กลุม
ตั ว อย า งถู ก คั ด เลื อ กตามเกณฑ คื อ เป น ผู สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ
ระหวาง 60-75 ป ทั้งเพศชายและหญิงมีสุขภาพแข็งแรง
ไมมโี รคประจำตัวรายแรงทีเ่ ปนอุปสรรคตอการออกกำลังกาย
สามารถรับฟง มองเห็น ขนาดตัวอยางไดมาโดยการคำนวณ
ตัวอยางเพือ่ เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ประชากรสองกลมุ ทีเ่ ปนอิสระ
ตอกันและเพิ่มขนาดตัวอยางที่คาดวาจะสูญหาย รอยละ 5
เพือ่ ใหกลมุ ตัวอยางครบตามจำนวนทีต่ อ งการ โดยไมตอ งตัด
ผู สู ญ หายจากการติ ด ตามออกจากการวิ เ คราะห ผลการ
คำนวณไดกลุมตัวอยางกลุมละ 33 ราย กลุมทดลองถูก
คัดเลือกจากผูมีคุณสมบัติตามเกณฑและยินดีเขารวมการ
ศึกษา ไดจำนวน 52 ราย แลวใชวิธีสุมอยางงายเปนกลุม
ทดลองจำนวน 33 ราย และกลุมเปรียบเทียบที่คัดเลือก
ตามเกณฑ ไดจำนวน 47 ราย แลวสมุ อยางงาย ไดจำนวน
33 ราย กลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมสุขศึกษาโดยการ
ประยุ ก ต ท ฤษฎี ค วามสามารถตนเองและการสนั บ สนุ น
ทางสังคม11 ใชเวลาในการออกกำลังกาย 3 ครั้ง/สัปดาห
ดวยวิธแี บบฤๅษีดดั ตน เปนเวลา 12 สัปดาห การเก็บรวบรวม
ขอมูลใชแบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS Version 17.0 กำหนดระดับ
ความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 ดำเนินการวิเคราะหขอ มูลแตละสวน
โดยขอมูลลักษณะประชากร ใชการแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลีย่ คามัธยฐาน สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและ
คาต่ำสุด การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย
ภายในกลุมกอนและหลังการทดลอง ทั้งในกลุมทดลองและ
กลมุ เปรียบเทียบใชสถิติ paired sample t-test ระหวางกลมุ ใช
independent t-test
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย โปรแกรมการ
ออกกำลังกายแบบฤๅษีดดั ตน 14 ทา ตัวแบบ เครือ่ งเสียง
เอกสารประกอบการบรรยาย วีดีทัศน และแบบประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม
ตามวัตถุประสงค ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง
ของเนือ้ หา (Content validity) จากผเู ชีย่ วชาญ จำนวน 3 ทาน
ทำการทดสอบเครื่ อ งมื อ โดยการนำแบบสอบถามไป
ทดลองใชกบั กลมุ ประชากรทีม่ ลี กั ษณะคลายคลึงกันกับ กลมุ
ตัวอยางดำเนินการทดสอบทีบ่ า นหวยยาง อำเภอ กระนวน
จำนวน 30 ราย หาความคาความเทีย่ งของแบบ สอบถามโดย
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์แอลฝาของครอนบาช (Cronbach’
s Alpha Coeffcient ) โดยรวมของคาความ เทีย่ งทีท่ ดสอบ
ได 0.93
การเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลแบงเปนกอนการทดลอง (Pre-test) และ
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หลังการทดลอง (Post-test) โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน
มีการแจงวัตถุประสงคและวิธีการดำเนินการตาง ๆ และขอ
ความยินยอมใหเขารวมการศึกษาโดยใชแบบยินยอมจากอาสา
สมัคร โดยกลุมทดลองจะไดรับกิจกรรมออกกำลังกายตาม
โปรแกรม สวนกลุมเปรียบเทียบไดออกกำลังกายตามปกติ
คือ เดินรอบบาน
การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ ใชเวลา
สัปดาหละ 3 ครัง้ ๆละ 30 นาที
สัปดาหที่ 1 กิจกรรมครัง้ ที่ 1 การสงเสริมพฤติกรรมการ
ออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตน ตามทฤษฎีความสามารถ
ตนเองและความคาดหวั ง ในผลลั พ ธ ข องการปฏิ บั ติ ข อง
ผสู งู อายุในการออกกำลังกายแบบฤๅษีดดั ตน 14 ทา กิจกรรม
ให ค วามรู แ ก ผู สู ง อายุ แ ละผู ดู แ ลในเรื่ อ งการส ง เสริ ม การ
ออกกำลังกายที่ถูกตองที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ แนะนำ
การออกกำลังกายแบบฤๅษีดดั ตน แจกเอกสารประกอบการ
บรรยาย ฉายวีดีทัศนเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบฤๅษี
ดัดตน 14 ทา และเปดโอกาสใหซกั ถามจนเขาใจ
สั ป ดาห ที่ 2 กิ จ กรรมครั้ ง ที่ 2 การเสนอตั ว แบบ
ทีเ่ ปนผสู งู อายุทมี่ กี ารปฏิบตั จิ ริงมาใหความรเู รือ่ งการปฏิบตั ติ นใน
การสงเสริมการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตน ผู เ ข า ร ว ม
วิจัยทดลองฝกออกกำลังกาย มีการอภิปรายกลุม
สัปดาหที่ 3 กิจกรรมครั้งที่ 3 แจกอุปกรณในการสง
เสริมการออกกำลังกาย กางเกง-เสื้อยืด การสาธิตการออก
กำลังกายแบบฤๅษีดัดตน ทบทวนเรื่องความรูในการออก
กำลังกายที่เหมาะสม
สัปดาหที่ 4-9 โปรแกรมสงเสริมการออกกำลังกาย ครัง้ ที่
4-9 ใหผูสูงอายุฝกปฏิบัติการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตน
ที่บานดวยตนเอง ทำอยางนอย 3 วัน/สัปดาหขึ้นไป ทำ
จำนวน 14 ทาโดยไดตดั ทาทีต่ อ งยืนขาเดียวออกซึง่ เสีย่ งตอ
การเกิ ด อั น ตราย โดยญาติ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ดู แ ล ซึ่ ง จะมี
แผนพับทาตางๆ ของฤๅษีดัดตนแจกและแบบบันทึกการ
ออกกำลังกายเพื่อบันทึกการออกกำลังกายของผูสูงอายุ
สัปดาหที่ 5, 7, 9 มีกจิ กรรมเยีย่ มบาน 3 ครัง้ ภายใน
ระยะเวลา 12 สั ป ดาห ใ นการศึ ก ษาที่ บ า นลงบั น ทึ ก
ในแบบประเมิน ซั ก ถามการออกกำลั ง กายจากญาติ แ ละ
ตัวผูสูงอายุ ใหกำลังใจ ทบทวนทาการออกกำลังกาย
ข อ พิ จ ารณาด า นจริ ย ธรรมงานวิ จั ย นี้ ไ ด ผ า นการ
รั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามหนังสือรับรองเลขที่ HE542306

ผลการศึกษา
ขอมูลสวนบุคคล
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(ร อ ยละ 63.64) อายุ เ ฉลี่ ย 65 ป ระดั บ การศึ ก ษาชั้ น
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ประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม รายไดตอเดือนนอยกวา ตารางที่ 2 จำนวน รอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตาม
5,000บาท จำนวนสมาชิกในบานมีสมาชิกในบาน 2-3 คน ขอมูลดานการออกกำลังกาย
(ตารางที่ 1)
กลุมทดลอง กลุมเปรียบเทียบ
ขอมูลดานการออก
ขอมูลดานการออกกำลังกาย ทั้งกลุมทดลองและกลุม
(n=33)
(n=33)
กำลังกาย
เปรียบเทียบสวนใหญในการออกกำลังกายในรอบ 1 เดือน
จำนวน(รอยละ) จำนวน(รอยละ)
ทีผ่ า นมาออกกำลังกายนอย สวนใหญทงั้ กลมุ ทดลองและกลมุ
1.การออกกำลังกายในรอบ1
เปรียบเทียบใชการเดินเร็วเปนการออกกำลังกายใชเวลา 10 เดื
อนทีผ่ า นมา
นาที สัปดาหละ1-2 ครัง้ ออกกำลังกายในชวงเชา บริเวณบาน
ออกกำลังกาย
8 (24.2)
9 (27.3)
ไมออกกำลังกาย
25 (75.8)
24 (72.7)
คนเดียว สาเหตุที่ไมออกกำลังกายทั้งกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบสวนใหญ ไมรวู ธิ อี อกกำลังกาย และสวนใหญ มี 2.ชนิดของการออกกำลังกาย
เดินเร็ว
30 (90.9)
29 (87.9)
คาดัชนีมวลกายอยใู นภาวะอวน ( >25 ) (ตารางที่ 2)
วิ่งหรือวิ่งเยาะๆ
1 (3.0)
3 (9.1)
จากการศึกษา พบวา ภายหลังการทดลอง กลมุ ทดลอง
ขี่จักรยาน
2 (6.1)
1 (3.0)
มีคะแนนเฉลี่ยดานความรูเรื่องการออกกำลังกายแบบฤๅษี 3.เวลาที่ใชในการออกกำลังกาย
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของกลมุ ตัวอยาง จำแนกตาม
คุณลักษณะทางประชากร
คุณลักษณะทางประชากร
1. อายุ (ป)
60-65
66-70
71-75
Mean ± SD
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษา
อนุปริญญา
4.อาชีพ
ไมไดทำงาน
งานบาน
เกษตรกรรม
คาขาย
รับจาง
5.รายไดตอ เดือน (บาท)
<5,000
5,000-10,000
6.มีสมาชิกในบาน
อยูคนเดียว
2-3 คน
4-5 คน
6 คนขึน้ ไป

กลุมทดลอง กลุมเปรียบเทียบ
(n=33)
(n=33)
จำนวน(รอยละ) จำนวน(รอยละ)
14 (42.4)
18 (54.6)
1 (3.0)
65.9 ป (2.9)

13 (39.4)
19 (57.6)
1 (3.0)
65.8 ป (3.0)

12 (36.4)
21 (63.6)

12 (36.4)
21 (63.6)

2 (6.1)
26 (78.8)
4 (12.1)
1 (3.0)

0 (0.0)
27 (81.8)
6 (18.2)
0 (0.0)

2 (6.1)
3 (9.1)
24 (72.7)
1 (3.0)
3 (9.1)

3 (9.1)
3 (9.1)
21 (63.6)
3 (9.1)
3 (9.1)

30 (90.9)
3 (9.1)

28 (84.9)
5 (15.1)

1 (3.0)
25 (75.8)
4 (12.1)
3 (9.1)

1 (3.0)
21 (63.6)
9 (27.3)
2 (6.1)

ต่ำกวา 10 นาที
10-20 นาที
21-30 นาที
31-40 นาที
4.จำนวนครั้งที่ออกกำลังกายใน
1 สัปดาห
1-2 วัน
3-5 วัน
6-7 วัน
5.ชวงเวลาทีใ่ ชในการออกกำลังกาย
เชา
เย็น
6.สมาชิกที่รวมออกกำลังกาย
คนเดียว
กับเพื่อนบาน
กันสมาชิกชมรมออกกำลังกาย
กับสมาชิกในครอบครัว
7.คาดัชนีมวลกาย(BMI) kg/m2
นอยกวา 18.50
18.50 – 24.99
25.00 – 29.99
30.00 ขึน้ ไป
8.สาเหตุที่ไมออกกำลังกาย
ไมมีเวลา/ไมวาง
ไมสถานที่ออกกำลังกาย
ไมรูวิธีออกกำลังกาย
คิดวาไมจำเปน
ไมมีอุปกรณกีฬา
ไมมีผูนำในการออกกำลังกาย
9.สถานที่ออกกำลังกาย
บริเวณบาน
สนามกีฬาโรงเรียน
สถานีอนามัย
ศาลาเอนกประสงคของหมูของ
หมูบานหมูบาน
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23 (69.7)
5 (15.2)
3 (9.1)
2 (6.1)

25 (75.8)
3 (9.1)
3 (9.1)
2 (6.1)

27 (81.8)
6 (18.2)
0 (0.0)

26 (78.8)
6 (18.2)
1 (3.0)

19 (57. 6)
14 (42.4)

17 (51.5)
16 (48.5)

26 (78.8)
1 (3.0)
4 (12.1)
2 (6.1)

30 (90.9)
1 (3.0)
1 (3.0)
1 (3.0)

1 (3.0)
11 (33.3)
18 (54.6)
3(9.1)

2 (6.1)
10 (30.3)
17 (51.5)
4 (12.1)

8 (24.2)
7 (21.2)
15 (45.4)
1 (3.0)
1 (3.0)
1 (3.0)

7 (21.2)
7 (21.2)
16 (48.5)
1 (3.0)
1 (3.0)
1 (3.0)

20 (60.6)
4 (12.1)
4 (12.1)
5 (15.2)

20 (60.6)
5 (15.2)
3 (9.0)
5 (15.2)
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ผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบฤๅษีดดั ตน ในกลมุ ผสู งู อายุ
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ดัดตน ความคาดหวังในความสามารถตนเอง ความคาดหวัง
ในผลลัพธของการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตน และการ
ปฏิ บั ติ ตั ว ในการออกกำลั ง กายแบบฤๅษี ดั ด ตน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนทดลองในกลุมทดลองและในกลุม
เปรียบเทียบ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
พบวาการจัดกิจกรรมในครัง้ นีก้ ลมุ ผสู งู อายุไดรบั ความรใู นการ
ออกกำลั ง กายอย า งถู ก ต อ ง ได รู ป ระโยชน ได รั บ รู สิ่ ง
ไมรูใหถูกตอง ไดรับขอมูลที่ดีและถูกตองเกี่ยวกับการออก
กำลังกายที่เหมาะสม มีความรูความเขาใจมากขึ้น เขาใจใน
รูปแบบการเตรียมตัวกอนหรือหลังการออกกำลังกาย ปรับใช
อยางเหมาะสม เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรง (ตารางที่ 3)

ความยืดหยนุ ของรางกาย กลามเนือ้ เอ็น ขอตอ8 ในผสู งู อายุ
ต อ งมี ก ารออกกำลั ง กายความหนั ก ในระดั บ เบา 5 การ
ออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตนโดยสถาบันการแพทยแผน
ไทย ไดคัดเลือกทาฤๅษีดัดตนจาก 127 ทา มาประยุกตให
เกิดความตอเนื่องของการเคลื่อนไหว เปนทาหลักๆ 15 ทา
มีประโยชนในการปรับสมดุลโครงสรางรางกายเกือบทุกสวน
มีทงั้ ทายืน ทานอน ทานัง่ ผศู กึ ษาจึงไดนำทาฤๅษีดดั ตนเพียง
14 ทา มาใชเปนทาหลักในการทดลองครั้งนี้ เนื่องจากทาที่
12 คือ ทาแกตะคริวมือ ตะคริวเทา12 เปนทาทีม่ โี อกาสทำให
เกิดการหกลมได จึงตัดทานีอ้ อก กิจกรรมโปรแกรมสุขศึกษา
การออกกำลังกายฤๅษีดัดตนเปนการออกกำลังกายอยาง
ชาๆ ในแตละทาโดยใชเวลาประมาณ 10 วินาทีกอ นเปลีย่ น
ท
าๆ ละ 5 ครัง้ โดยประยุกตใชทฤษฎีความสามารถตนเองและ
วิจารณ
11
การออกกำลังกายในผสู งู อายุเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรง เพิม่ การสนับสนุนทางสังคม เนนใหผูสูงอายุมีความเขาใจใน
ความรเู รือ่ งการออกกำลังกายทีเ่ หมาะสมและการออกกำลังกาย

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ คะแนนกอนทดลองและหลังทดลอง ภายในกลมุ ทดลองและกลมุ เปรียบเทียบ
ตัวแปรที่ประเมิน
กลุมทดลอง
ความรู
การรับรคู วามสามารถตน
ความคาดหวังในผลลัพธ
การปฏิบตั ติ วั
กลุมเปรียบเทียบ
ความรู
การรับรคู วามสามารถตน
ความคาดหวังในผลลัพธ
การปฏิบตั ติ วั

กอน (n=33)
Mean
SD

หลัง (n=33)
Mean
SD

95%CI
Lower
Upper

p-value

17.4
22.8
20.2
24.0

2.2
2.8
2.2
3.2

22.7
31.6
27.4
32.9

2.1
3.3
3.9
2.9

-6.3
-10.1
-8.8
-10.5

-4.2
-7.4
-5.6
-7.4

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

17.8
22.3
19.2
23.2

2.0
1.8
1.8
2.9

18.5
23.8
20.8
25.3

2.3
3.1
2.7
3.3

-1.7
-2.5
-2.7
-3.9

0.2
-0.5
0.5
-0.4

0.123
0.004
0.005
0.019

ตารางที่4 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบของกอนทดลองและ หลัง
ทดลอง
ตัวแปรที่ประเมิน
กอนทดลอง
ความรู
การรับรคู วามสามารถตน
ความคาดหวังในผลลัพธ
การปฏิบตั ติ วั
หลังทดลอง
ความรู
การรับรคู วามสามารถตน
ความคาดหวังในผลลัพธ
การปฏิบตั ติ วั
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กลมุ ทดลอง (n=33)
Mean
SD

กลมุ เปรียบเทียบ (n=33)
Mean
SD

95%CI
Lower
Upper

p-value

17.4
22.8
20.2
24.0

2.2
2.8
2.2
3.2

22.7
31.6
27.4
32.9

2.0
1.8
1.8
2.9

-1.5
-6.6
-0.1
-0.8

0.6
1.7
1.9
2.3

0.416
0.346
0.060
0.321

22.7
31.7
27.4
32.9

2.1
3.3
3.9
2.9

18.5
23.8
20.8
25.3

2.3
3.0
2.7
3.3

3.0
6.2
4.9
6.0

5.2
9.4
8.2
9.1

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (3)  Srinagarind Med J 2014; 29 (3)

ศิรพิ ร สนิทนิตย และพรรณี บัญชรหัตถกิจ

x Siriporn Sanithnid and Pannee Banchonhattakit

ตารางภาพที่ 5 ตัวอยางทาการออกกำลังกายแบบฤๅษีดดั ตน1ใน 14 ทา

แบบฤๅษีดัดตน ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังใน
ผลลัพธ และการปฏิบตั ติ วั ในการออกกำลังกายแบบฤๅษีดดั ตน
อยางเหมาะสม ดวยการใหความรู การใชตัวแบบฝกปฏิบัติ
อภิ ป รายกลุ ม ถึ ง ป ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ก าร
เยีย่ มบาน ทำใหกลมุ ทดลองมีแนวโนมในการออก กำลังกาย
ทีต่ อ เนือ่ งมากกวากลมุ เปรียบเทียบทีอ่ อกกำลังกายแบบเดิน
รอบบาน

การใชโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกาย
แบบฤๅษี ดั ด ตนในผู สู ง อายุ เ ป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ทำให
ผสู งู อายุไดรจู กั วิธกี ารออกกำลังกายทีเ่ หมาะสมเปนการออก
กำลังกายที่งายไมตองมีอุปกรณ สามารถทำไดทุกสถานที่
เหมาะสมกับผูสูงอายุเปนอยางดี การสรางความสามารถ
ตนเอง โดยดูจากตัวแบบผูสูงอายุที่ออกกำลังกายแบบฤๅษี
ดัดตนไดผลมีความสำคัญและทำใหผูสูงอายุคนอื่นทำ ตาม

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (3)  Srinagarind Med J 2014; 29 (9)

309

ผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบฤๅษีดดั ตน ในกลมุ ผสู งู อายุ

x Effect of Promoting Ascetic Exercise Program for the Elderly Aging Group

โดยเฉพาะคนทีม่ ปี ญ
 หาสุขภาพเดินไมคอ ยไดสามารถใชการ 7. วรรณพร สำราญพัฒน. ผลทันทีของการฝกฤๅษีดดั ตนแตละทาตอ
ความยืดหยนุ ของหลัง[วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัญ
ออกกำลังกายแบบฤๅษีดดั ตนและใหญาติเปนผคู อยสนับสนุน
ฑิ ต สาขาวิ ช ากายภาพบำบั ด ]. ขอนแก น : บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ดูแล เปนการสงเสริมสุขภาพที่ดีสอดคลองกับผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2552.
ของการใชทฤษฎีความสามารถตนเองและการสนับสนุนทาง 8. วิไล คุปตนิรัติศัยกุล. การออกกำลังกายในผูสูงอายุ. เวชศาสตร
สังคม7เมื่อนำมาประยุกตใชสามารถนำไปพัฒนาพฤติกรรม
ฟน ฟูสาร 2543; 10: 44-50.
เพือ่ ลดอาการปวดหลังสวนลาง13 สอดคลองกับการปรับ เปลีย่ น 9. Perkins JM, Multhaup KS, Perkins HW, Barton C. Self-efficacy
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ ตนเองในผปู ว ยเบาหวานชนิด
and Participation in Physical and Social Activity among Older
Adults in Spain and the United States. [online]. Available
ชนิดที่ 214 ลดน้ำหนักในผูที่มีสภาวะอวนวัยทอง15 ฝกผูนำ
16
from:http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_
นักเรียนเพื่อปองกันโรคเหงือกอักเสบ ได

สรุป

10.

โปรแกรมส ง เสริ ม พฤติ ก รรมการออกกำลั ง กายแบบ
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