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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการกายบริหารด้วยการราไหว้ครู
มวยไทยและการใช้ท่ามวยไทยต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ เป็นการวิจัยแบบ
กึ่งทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียวแบบวัดก่อนและหลังการทดลอง ศึกษาใน
ผู้ สู งอายุ ที่ มี สุ ขภาพดี จ านวน 45 คน โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด PRECEDE Framework
กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมบริหารด้วยการราไหว้ครูมวยไทยและการใช้ท่ามวยเป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้ การรับรู้ การฝึกการกาย
บริ ห าร และการเสริ ม แรงสนั บ สนุ น ด้ านความส าคั ญ ของสมรรถภาพทางกายของ
ผู้สูงอายุ เก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลองด้วยเครื่องมือวัดความอ่อนตัว วัดความจุ
ปอด และวัดความความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อขา วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนาและการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว ด้านความจุปอดและ
ด้านความความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อขาของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .05 องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย คือ การได้โปรแกรมกายบริห าร
สาหรับผู้สูงวัยที่มีชื่อว่า รามวยไทยแปดสัปดาห์ ประกอบด้วยการราไหว้ครูมวยไทย
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และการใช้ท่ามวยไทยเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เป็นการนาความงามของศิลปะการรา
ไหว้ครูมวยไทยและท่ามวยไทยมาใช้บริหารร่างกายของผู้สูงอายุในชุมชน

คาสาคัญ: กายบริหาร; ราไหว้ครู; ท่ามวยไทย; ผู้สูงอายุ
Abstract
This study aims to compare the effects of physical exercises by
performing the Muay Thai Master Worship and using Thai Boxing Combat
on the elders’ physical fitness. It is a quasi-experimental research and
one group pretest-posttest design is used. It is the study of 45 healthy
female elders. The PRECEDE Framework is used. The experimental group
participates in the 8 week programs of physical exercise by performing
the Muay Thai Master Worship and using Thai Boxing Combat. It consists
of activities of literacy, perceptions, physical exercises, and the
reinforcement of elders’ physical fitness significances. Data are collected
before and after the program through the Flex-meter Test, Lung Capacity
Test, and Leg Muscle Strength Endurance Test. These data are analyzed
by descriptive statistics and the t-Test.
The results are found that the elders’ flexibility, lung capacity,
and leg muscle strength endurance are improved significantly at .05. The
body of knowledge is gained, the physical exercises program for the
elders, namely the 8 week Muay Thai dances. It consists of performing
the Muay Thai Master Worship and using Thai Boxing Combat for 8
weeks. The beautiful art of Muay Thai Master Worship and Thai Boxing
Combat is used for the elders’ physical fitness exercises in the
community.

Keywords: Physical Exercise; Muay Thai Master Worship; Thai Boxing
Combat; Elders

บทนา
ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมี ป ระชากรประมาณ 66.5 ล้ านคน โดยมี
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18
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ของประชากรทั้งหมด จากจานวนดังกล่าวประเทศไทยกาลังจะเป็นสังคมสูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2506-2526 ซึ่ง
เป็ น ประชากรของประเทศจะกลายเป็ น กลุ่มประชากรสู งอายุกลุ่ มใหญ่ ในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ขณะที่อัตราการกาเนิดของประชากรได้ลดลงกระทั่งติดลบ จึงทาให้สัดส่วน
ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ
4 ต่อปี ส่วนผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) จะเพิ่ม ตามเช่นกัน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2564)
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพวัยผู้สูงอายุมักมีสาเหตุเกิด
จากปัญหาพฤติกรรมสุขภาพตั้งแต่ในช่วงวัยกลางคน เนื่องจากเป็นวัยทางาน ละเลย
การดูแลตัวเอง หรือไม่ได้คิดเรื่องสุขภาพร่างกายที่ถูกใช้งานอย่างหนัก ส่งผลให้เกิดการ
สะสมหรือ การก่อตัวของโรคเรื้อ รังต่าง ๆ เช่น โรคความดัน โลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ส่งผลกระทบให้ คุณภาพชีวิต
ด้ อ ยลงและอาจก่ อ ให้ เกิ ด อาการป่ ว ย เป็ น อั ม พาต พิ ก าร หากขาดการดู แ ลรั ก ษา
สุ ขภาพที่ ดีอ าจท าให้ เกิด ภาวะแทรกซ้อนจนเป็ น สาเหตุ การเกิด โรคต่าง ๆ ข้างต้ น
นอกจากจะทาให้เสียสุขภาพและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้ว โรคเหล่านี้มักเรื้อรัง
รักษาไม่หาย จะทาได้เพียงประคับประคองไม่ให้อาการหนักมากขึ้นเท่านั้น ผู้สูงอายุจึง
ใช้ชีวิตอยู่กับโรคเรื้อรังไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย บางคนปรับตัวไม่ได้ก็เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตามมา (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2564)
ในประเด็นปัญหาเหล่านี้ นวรัตน์ ไวชมภู และคณะ (2562) กล่าวว่า ผู้สูงอายุ
มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ทางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายและระดับความต้านทานต่อโรคลดลง ผู้สูงอายุจึง
เกิดปัญหาสุขภาพได้มากกว่าวัยอื่น ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุจึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อคงสภาพและชะลอความเสื่อมสภาพตามอายุให้ยืนยาวที่สุ ดเท่าที่จะ
ทาได้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อง แนวทางในการส่ งเสริมสุ ข ภาพของ
ผู้สูงอายุสามารถทาได้โดยการประยุกต์ใช้หลักการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุตามหลัก
3 อ. ประกอบด้วยอาหาร ออกกาลังกาย และอารมณ์ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุด้านสมรรถภาพทางกาย ซึ่งสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงในด้าน
โครงสร้ างและหน้ าที่ ข องระบบในร่ างกายที่ เกิ ด จากวัย มิ ใช่ จ ากการเป็ น โรค การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางพันธุกรรม โภชนาการ การพักผ่อน การออก
กาลังกายและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงสุดท้ายของชี วิตที่มีลักษณะ
การพั ฒ นาการไปในทางตรงกัน ข้ ามกั บ วัย เด็ ก ดั งนั้ น การส่ งเสริม สุ ข ภาพส าหรั บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | วารสารทีผ่ ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 2)
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ผู้ สู งอายุ จึ งมิ ค วรมองข้ า มประเด็ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ ว ยการออกก าลั งกายที่ มี
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัย สามารถทาให้คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุดีขึ้นได้ (Mizue, et al., 2002; Tajvar, et al., 2008)
ขณะทีช่ ลธิชา จันทคีรี (2559) กล่าวว่า การออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุมี 4
แบบ ได้แก่ 1) แบบเพิ่มความอดทนหรือแอโรบิก 2) แบบช่วยการทรงตัว 3) แบบเพิ่ม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และ 4) แบบยืดหยุ่น การออกกาลังกายแบบเพิ่ม ความ
อดทนหรือแบบแอโรบิกจะกระตุ้นการเต้นของหัวใจและการหายใจ การเดินเร็วเป็นวิธี
ที่ดีที่สุดสาหรับการออกกาลังกายแบบแอโรบิก ในผู้สูงอายุ การออกกาลังกายแบบช่วย
การทรงตัวสามารถป้องกันการหกล้มได้ การออกกาลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อจะทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เช่น การยกน้าหนัก ส่วนการออกกาลังกายแบบ
ยืดหยุ่นช่วยให้ร่างกายทากิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ ช่วยการเคลื่อนไหวของข้อ เช่น
การฝึกโยคะ (ชฎาพร คงเพ็ชร์, 2562) การยืดกล้ามเนื้อหรือกายบริหารเป็นการออก
กาลังกายประเภทหนึ่งสามารถทาคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ทาได้ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะ
เป็นในบ้าน ห้องนอน ห้องน้า ห้องครัว สนามหญ้า จุดมุ่งหมายของการบริหารกาย คือ
การขยั บ ร่ า งกาย ข้ อ ต่ อ กล้ า มเนื้ อ ให้ มี ก ารเคลื่ อ นไหวมากกว่ า กิ จ วั ต รประจ าวั น
นอกจากนี้ ยั งพบว่า ผู้ สู งอายุ มั กพบอาการปวดเมื่ อยล้ าของกล้ ามเนื้ อ ซึ่งเกิด จาก
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การอยู่เฉยเป็นเวลานาน การ
ไม่ยืดเส้นหรือเปลี่ยนอิริยาบถ ทั้งหมดล้วนเป็นตัวการสาคัญของการสะสมความเครียด
ให้กับกล้ามเนื้อโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้เกิดความรู้สึกปวดเมื่อยล้า จากคาแนะนาของสานัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา (2560) ได้กล่าวว่า การกายบริ หารสามารถจาแนกลักษณะเป็น
2 ประเภท คือ 1) กายบริหารแบบมือเปล่า 2) กายบริหารแบบมีอุปกรณ์ ทั้งนี้ การ
กายบริหารมักมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติมีการเคลื่อนไหวร่างกาย เกิดความกระปรี้กระเปร่า
กล้ามเนื้อมีความพร้อมสาหรับการเคลื่อนไหว เพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ทาให้
เคลื่อนไหวดีขึ้น ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ เพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
ร่ายกาย และช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ
การออกกาลังกายด้วยท่ากายบริห ารที่เป็นภูมิปัญญาของไทยเป็นที่ยอมรับ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบั น ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลื อก กระทรวง
สาธารณสุข ทั้งนี้ ท่ากายบริหารดังกล่าวประกอบด้วยท่าฤๅษีดัดตน ท่าประสิทธิ์ไทย
ท่าไทยปราณ และท่ามณีเวช ท่ากายบริหารเหล่านี้ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อบาบัดหรือ
แก้อาการปวดเมื่อยส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เหมาะสาหรับผู้สูงอายุ และยังสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ (ชัญญพัชร์
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จารุวัชรเศรษฐ์ และคณะ, 2563) อย่างไรก็ตาม กายบริหารโดยการประยุกต์ใช้ท่าไหว้
ครูในกีฬามวยไทยและการใช้ท่ามวยไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมกายบริหารที่ คณะผู้วิจัย
ให้ความสนใจ เพราะมวยไทยเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่มีต้นกาเนิดมาพร้อมกับ
คนไทย มวยไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ควรศึกษาและมีกลยุทธ์ชั้นเชิงของความเป็นมวย
จึงเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านานและ
แพร่หลายไปทั่วโลก นอกเหนือจากการใช้มวยไทยเพื่อเป็นศิลปะการป้องกันตัวแล้ว สิ่ง
หนึ่งที่สาคัญของมวยไทย คือ พิธีการราไหว้ครู
พิ ธี ก ารร าไหว้ค รู เป็ น พิ ธีก รรมอย่ างหนึ่ งที่ บ รรพบุ รุษ ไทยคิ ด ขึ้ น จากความ
เชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้า ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เชื่อว่า สามารถบันดาล
ให้มนุษย์ผู้ที่กระทาความดีประสบความสาเร็จ ช่วยคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตราย
และมีชัยชนะทั้งปวง ก่อนการแข่งขันชกมวยจึงต้องไหว้ครูและร่ายรามวยไทย ซึ่งเป็น
ประเพณีที่ปฏิบั ติสืบมาจนถึงปัจจุบัน (กุลกานต์ โพธิปัญญา, 2562) การราไหว้ครูมี
รูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภ าค มีความงามเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย
ดังที่ยศเรืองสา (2524) กล่าวว่า พิธีไหว้ครูในมวยไทยเป็นธรรมเนียมที่นักมวยต้องให้
ความเคารพ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการต่อสู้หรือการแข่งขัน ซึ่งมีความสาคัญทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณ เนื่องจากการราไหว้ครูเป็นการอบอุ่นร่างกายให้ผ่อน
คลายก่อนการชก ทาให้ร่างกายมีสภาพคล่องและสุขภาพจิตที่ดี
จากการทบทวนวรรณกรรมดังที่กล่าวมาพบว่า งานวิจัยหลายชิ้นได้นาศาสตร์
ด้านมวยไทยมาประยุกต์ใช้กับการออกกาลังกาย การบริหารร่างกายและการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ออกกาลังกายมีกิจกรรมการออกกาลังกายที่
หลากหลาย ดังที่สุทธิพงศ์ ภูเก้าแก้ว และดวงไกร ทวีสุข (2560) กล่าวว่า การฝึกกาย
บริหารด้วยแม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทยมีผลต่อสมรรถภาพทางกาย เช่น ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ความอ่อนตัวและการ
ทรงตัว สอดคล้องกับ แนวคิดของสมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ และคณะ (2559) ในเรื่องรูปแบบ
การฝึกโปรแกรมการไหว้ครูมวยไทยซึ่งสามารถพัฒนาความอ่อนตัวและการทรงตัวได้ดี
และนิธินันท์ ภูกาบิน (2558) ที่เห็นว่า การประยุกต์ใช้ศิลปะมวยไทยด้วยโปรแกรม
ออกกาลังกายแตะมวยไทย แอโรบิกมวยไทย ส่งผลต่อความความแข็งแรง อดทนของ
กล้ามเนื้อขาและความอ่อนตัว
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาผลของการกายบริหารด้วยการ
ราไหว้ครูมวยไทยและการใช้ท่ามวยไทยต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุและลดความเสี่ยงในการ
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เกิ ด โรคต่ า ง ๆ พั ฒ นาสมรรถภาพทางกาย ทั้ ง เป็ น การน าศิ ล ปะประจ าชาติ ม า
ประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุ ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ ก่อนและหลังการกาย
บริหารด้วยการราไหว้ครูมวยไทยและการใช้ท่ามวยไทย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้แบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ทาการทดลอง
ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวแบบวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-group Pretest–
posttest Design)
1. แผนการวิจัย
1.1 ประชากรเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุ เพศหญิง บ้านท่าม่วง อาเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ มีสุขภาพดีจานวน 60 คน
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ โ ปรแกรม G*power (3.1.9.7) ก าหนดค่ า ระดั บ
นั ย ส าคั ญ (α=0.05) ค่ าอ านาจการทดสอบ (Power of Test=0.95) และค่ าขนาด
อิทธิพล (Effect Size=0.5) ได้กลุ่มตัวอย่าง 45 คน จากนั้น เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purpose Sampling) โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเข้าและเกณฑ์การคัดออกของ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง
1) ผู้สูงอายุ เพศหญิง อายุ 60-70 ปี
2) ร่างกายแข็งแรงไม่มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อใน
ระยะเวลา 3 เดือน ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
3) ไม่มีอาการหักหรือรับการผ่าตั ดกระดูกสันหลัง กระดูกไหปลาร้า เชิง
กราน แขนและขาทั้งสองข้าง
4) มีความอ่อนตัวน้อยกว่า 15 เซนติเมตร จากการทดสอบความอ่อนตัว
ท่านั่งงอตัวไปด้านหน้า
5) สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์
เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง
1) อายุน้อยกว่า 60 ปี และมากกว่า 70 ปี
2) มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ ในเวลา 3 เดือน ก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม
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3) มีประวัติการผ่าตัดหรืออาการหักกระดูกสันหลัง กระดูกไหปลาร้า เชิง
กราน แขนและขาทั้งสองข้าง
4) มีความอ่อนตัวมากกว่า 15 เซนติเมตร จากการทดสอบความอ่อนตัวท่า
นั่งงอตัวไปด้านหน้า
5) อาสาสมัครสมัครใจออกจากการวิจัยเอง
จากนั้น ให้อาสาสมัครทั้ง 60 คน ทดสอบความอ่อนตัว วัดด้วยท่านั่งงอตัวไป
ด้านหน้า (Sit and Reach) แล้วสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่มีความอ่อนตัวน้อยกว่า 15
เซนติเมตร จึงได้กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 45 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
2.1 โปรแกรมการกายบริหารด้วยการราไหว้ครูมวยไทยและการใช้ท่ามวย
ไทย ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังนี้
1) การศึ ก ษา เอกสาร งานวิจั ย แนวคิ ด ทฤษฏี เกี่ ย วกั บ การสร้า ง
โปรแกรมออกกาลังกาย “รามวยไทย 8 สัปดาห์” จากนั้น ศึกษาท่าราไหว้ครูมวยไทย
และการใช้ท่ามวยไทยแล้วเรียบเรียงเป็นโปรแกรมออกกาลังกาย
2) การตรวจสอบความสอดคล้องของโปรแกรมการกายบริหารด้วย
ท่าร าไหว้ครู มวยไทยและการใช้ ท่ามวยไทย และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สาหรับผู้สูงอายุ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จานวน 3
คน เพื่อ พิจ ารณาและตรวจสอบเนื้ อหาค่าดัช นีความสอดคล้ อง (IOC) โดยมี ผลการ
วิเคราะห์ค่าเท่ากับ 0.86
2.2 โปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ คณะผู้วิจัยได้
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ โดยเลื อ กวิ ธี ก ารทด
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดองค์ประกอบการมีสุขภาพดี
โดยประยุกต์ใช้ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน
อายุ 60-69 ปี (สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย มี
ดังต่อไปนี้
1) การศึกษาเกี่ยวกับ โปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
ผู้สูงอายุ เลือกวัด เฉพาะความอ่อนตัว ความจุปอดและความความแข็งแรงอดทนของ
กล้ามเนื้อขา (สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562) เนื่องจากเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ ใช้งานง่าย สะดวกและมีความปลอดภัย เป็ นเครื่องมือที่มีค่าความเที่ยงตรง
และความเชื่อมั่น เป็ น ที่ย อมรั บ ตามหลั กวิชาการ สามารถวัดการเปลี่ ยนแปลงทาง
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สรีร วิทยาอัน เป็ น ผลมาจากโปรแกรมการราไหว้ครู มวยไทยและการใช้ท่ามวยไทย
ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย
1 .1 ก า ร วั ด ค ว า ม จุ ป อ ด ด้ ว ย เค รื่ อ ง วั ด ค ว า ม จุ ป อ ด
(Spirometers)
1.2 การวัดความอ่อนตัวด้วยเครื่องวัดความอ่อนตัว ด้านหน้ า
(Digital Forward Flex Meter)
1.3 การวั ด ความแข็ ง แรงอดทนของกล้ า มเนื้ อ ขาด้ ว ยการ
ทดสอบยืนและนั่งบนเก้าอี้ 60 วินาที (60 Seconds Chair Stand)
2) การตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโปรแกรมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาที่เ กี่ยวข้องกับ
งานวิจั ย จ านวน 3 คน เพื่ อพิ จ ารณาและตรวจสอบเนื้ อหาค่าดัช นี ความสอดคล้ อ ง
(IOC) โดยมีผลการวิเคราะห์ค่าเท่ากับ 0.90
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้รับความสมัครใจและยินดีเข้ าร่วมโครงการจากกลุ่มตัวอย่าง
ทุกคนตามเอกสารพิทักษ์สิทธิ์ ซึ่งคณะผู้วิจัยจัดทาหนังสือเอกสารพิทักษ์สิทธิ์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างต้องลงลายมือชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย โดยระบุว่า การเข้าร่วมการวิจัย
เป็นไปตามความสมัครใจ ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างสามารถออกจาก
การวิจัยได้โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ และหากกลุ่มตัวอย่างมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการ
วิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยยินดีตอบข้อสงสัยทุกประการ โครงการการวิจัยครั้งนี้ ผ่านการ
พิจ ารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันวิจัยและพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เอกสารรับรองเลขที่ 012/2562
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การทาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) การลงพื้ น ที่ บ้ า นท่ า ม่ ว ง อ าเภอเสลภู มิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการวิจัย
รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้แก่กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจอย่างละเอียด
2) การดาเนิ น การทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการวิจัย 1 สั ปดาห์
ด้วยโปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การวัด ความอ่อน
ตัว วัดความจุปอด และวัดความความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อขา
3) การดาเนินการจัดโปรแกรมการกายบริหารด้วยการราไหว้ครูมวยไทย
และการใช้ท่ามวยไทย สัปดาห์ ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพฤหั สบดี และวันอาทิตย์
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ในช่วงเวลา 16.30-17.30 น. เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งมีรายละเอียดของโปรแกรม
การกายบริหารด้วยการราไหว้ครูมวยไทยและการใช้ท่ามวยไทยในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความสาคัญ
ของสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบอุ่นร่างกายสาหรับผู้สูงอายุ ในท่าการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อค้างไว้อยู่กับที่ (Static Stretching) เป็นระยะเวลา 5 นาที โดยปฏิบัติ
ท่าละ 15 วินาที มีทั้งหมด 10 ท่า ได้แก่ 1) ท่ายืดเหยียดบริเวณลาคอ 2) ท่ายืดเหยียด
ต้นแขน 3) ท่ายืดเหยียดหน้าอก 4) ท่ายืดเหยียดหลังส่วนบน 5) ท่ายืดเหยียดลาตัว 6)
ท่ายืดเหยียดต้นขา 7) ท่ายืดเหยียดน่องและสะโพกด้วยการใช้ผนัง 8) ท่ายืดเหยียดต้น
ขาด้านใน 9) ท่ายืดเหยียดเอ็นหลังเข่า และ 10) ท่ายืดเหยียดหลังส่วนล่าง
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกายบริหารด้วยการราไหว้ครูมวยไทยและการ
ใช้ท่ามวยไทยประกอบเสียงเพลง ใช้เวลา 50 นาที โดยมีรายละเอียดท่า ดังนี้
1) ท่าราไหว้ครูมวยไทย 2 ชุดท่า คือ ชุดที่ 1 ท่าพรหมนั่ง ชุดที่
2 ท่าพรหมยืน
2) ท่ า กายบริ ห ารด้ ว ยการใช้ ท่ า มวยไทย ทั้ ง หมด 4 ชุ ด ท่ า
ประกอบด้วยชุดที่ 1 ท่าการชกหมัด ได้แก่ การชกหมัดตรง การชกหมัดตรงหมัดหลัง
และการชกหมัดเสย ชุดที่ 2 ท่าการใช้เท้า ได้แก่ การถีบ การเตะ การเตะเฉียง และ
การเตะตัด ชุดที่ 3 ท่าการใช้เข่า ได้แก่ เข่าโหน และเข่าตี ชุดที่ 4 ท่าการใช้ศอก ได้แก่
ศอกตี และศอกตัด
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการคลายอุ่นร่างกายสาหรับผู้สูงอายุ หลังการ
ออกก าลั งกายโดยใช้ ท่ าการยื ด เหยี ย ดกล้ ามนี้ เช่ น เดี ย วกั บ ท่ าอบอุ่ น ร่างกาย เป็ น
ระยะเวลา 5 นาที
4) การดาเนินกิจกรรมตามรายละเอียดของโปรแกรมกายบริหารด้วยการ
ราไหว้ครู มวยไทยและการใช้ ท่ ามวยไทย ดังรายละเอี ยดข้างต้ น รวมระยะเวลา 8
สัปดาห์
5) ภายหลังสัปดาห์ที่ 8 คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของผู้ สูงอายุด้วยเครื่องมือวัดความอ่อนตัว ความจุปอด และความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขาเพื่อเก็บข้อมูลหลังการทดลอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัย นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย
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1) การวิเคราะห์ผลข้อมูลสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว ด้านความ
จุป อด และด้านความแข็งแรงอดทนของกล้ ามเนื้อขา โดยการหาค่าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้านความอ่อนตัวด้านความ
จุปอด และด้านความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อขา ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและ
ภายหลั งเข้ า ร่ ว มโปรแกรม 8 สั ป ดาห์ โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารทดสอบค่ า ที (Dependent
Sample t-Test) กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
จากข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จานวน
45 คน มีอายุเฉลี่ย 63.80 ปี น้าหนักเฉลี่ย 65.93 กิโลกรั ม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจ านวน 32 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 71.11 มี ก ารศึ ก ษาต่ากว่าปริญ ญาตรี
จ านวน 38 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 84.44 มีร ายได้ เฉลี่ ยต่อ เดือ นต่ ากว่า 15,000 บาท
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกาย
ก่อน และหลังการทดลอง แสดงได้ดังตาราง
สมรรถภาพทางกาย

ก่อนทดลอง
S.D.

หลังทดลอง
S.D.

ด้านความอ่อนตัว
(เซนติเมตร)

8.16

1.89

14.32

2.16 16.457 0.001*

1694.00

254.65

2064.44

241.35 14.205 0.001*

17.64

2.86

24.84

ด้านความจุปอด
(ลูกบาศก์เซนติเมตร)
ด้านความแข็งแรง
อดทนของกล้ามเนื้อ
ขา (ครั้ง/60 วินาที)

2.16

t

p-value

17.294 0.001*

*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 8 สัปดาห์

จากตาราง 1 พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมกายบริหารด้วยท่าราไว้ครู
มวยไทยและการใช้ท่ามวยไทย มีความอ่อนตัว มีค วามจุป อด และมีความแข็งแรง
อดทนของกล้ามเนื้อขาเพิ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องนี้พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการกายบริหารด้วย
ท่าราไหว้ครู และการใช้ท่ามวยไทยต่อสมรรถภาพทางกายของกลุ่มทดลองดีขึ้นกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ เมื่อพิจารณา
รายด้าน สามารถอภิปรายผลการทดลองได้ ดังนี้
สมรรถภาพด้านความอ่อนตัว หลังการทดลองพบว่า ผู้สูงอายุมีความอ่อนตัว
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากความอ่ อนตัว เป็ น ความสามารถของร่างกายที่ ท างานอย่ าง
สัมพันธ์กันของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และกระดูก โดยพิจารณา
จากความสามารถในการเคลื่ อนไหวอย่ างเต็มระยะของข้อต่อ (Wan, et al., 2021)
โดยในกิจกรรมกายบริหารด้วยท่าราไหว้ครูและการใช้ท่ามวยไทยต่อสมรรถภาพทาง
กายของผู้สูงอายุที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น มีกิจกรรมการยืดเหยียดกล้ ามเนื้อในลักษณะยืด
ค้างอยู่ กับ ที่ อี กทั้ งในกิจ กรรมกายบริ ห ารด้ว ยท่ าราไหว้ครูมวยไทย มีลั กษณะการ
เคลื่อนไหว มุมของข้อต่อให้มีการยืดเหยียดมากขึ้น สามารถส่งเสริมให้มุมของข้อต่อ
เคลื่อนไหวได้กว้างขึ้น จึงส่งผลให้ความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของนิวัฒน์
บุญสม (2560) ที่กล่าวว่า ความอ่อนตัวเป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
และกล้ามเนื้อที่ได้ระยะทางหรือมุมการเคลื่อนไหวมากที่สุด และเป็นองค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่มีความสาคัญและส่งผลต่อความสามารถทางกลไก
การเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬา สอดคล้องกับ แนวคิด
ของสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2546) ได้กล่าวว่า ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อเป็นสมรรถภาพ
ของกล้ามเนื้อที่แสดงออกมาในการเคลื่ อนที่ใช้ข้อต่อ การยืดตัวของกล้ามเนื้อ เอ็น
โดยเฉพาะกล้ามเนื้อและโครงสร้างของข้อต่อ จะช่วยให้มีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นมาก
ขึ้น สอดคล้ องกับ ผลการวิจัยของเกวรีน สุขมี และคณะ (2563) ซึ่งพบว่า การออก
กาลังกายด้วยมวยไทยที่มีต่อความสามารถในการทรงตัวและความอ่อนตัวในผู้สูงอายุ
ไทย สามารถเพิ่มความอ่อนตัวสาหรับผู้สูงอายุได้ การฝึกโปรแกรมการออกกาลังกาย
ด้วยมวยไทยทาให้มีความอ่อนตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น
เพราะการออกกาลังกายด้วยมวยไทยมีการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย ทั้งการยืด
เหยี ย ดแขน การยื ด เหยี ย ดสะโพกและการยืดเหยีย ดขา ท าให้ เกิด การปรับ ตัว การ
ทางานของเอ็นยึดกล้ามเนื้อ (Tendons) ซึ่งทาหน้าที่ยึดติดกล้ามเนื้อกับกระดูกเข้าไว้
ด้ว ยกั น และเอ็ น ยึ ด ข้ อต่ อ (Ligaments) ที่ ท าหน้ าที่ ยึ ดกระดู ก กั บ กระดู กไว้ด้ ว ยกั น
รวมทั้งเนื้อเยื้อเกี่ยวพันรอบ ๆ ข้อต่อที่เป็นตัวกาหนด ความสามารถในการยืดยาวออก
ส่งผลให้มีความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจาง และคณะ (Zhang,
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et al., 2006) ได้แสดงให้เห็นว่า การรามวยไทชิทาให้กลุ่มตัวอย่างมีค่าความอ่อนตัว
เพิ่มขึ้น หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวารี วิดจายา และ
คณะ (2554) ได้ กล่าวว่า การฝึกไหว้ครูรามวยไทยและโยคะมีผลต่อสมรรถภาพทาง
กายด้านความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
ซึ่งลั กษณะของการฝึ กไหว้ครูรามวยไทยและโยคะจะเป็นรูปแบบของหลั กการออก
กาลังกายโดยทั่วไป คือ การอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกาลัง
กายเพื่อส่งผลทาให้กล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อมีการยืดเหยียดเพิ่มขึ้น และทาให้มีมุมใน
การเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวีระศักดิ์ เหมหาชาติ (2553) ได้พบว่า การฝึกท่าบริหารร่างกายพื้นฐาน
มวยไทยไชยาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทาให้มีความอ่อนตัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัว
ทดลองได้ใช้โปรแกรมกายบริหารด้วยท่าราไหว้ครูและการออกอาวุธในกีฬามวยไทย
จึงเกิดการพัฒนาของกล้ามเนื้อส่งผลต่อการเพิ่มความอ่อนตัวสาหรับผู้สูงอายุ
สมรรถภาพด้านความจุ ป อดหลั งการทดลองพบว่า ผู้ สู งอายุมี ความจุป อด
เพิ่มขึ้น เนื่องจากสมรรถภาพด้านความจุปอดเป็นความสามารถของร่างกายที่ทางาน
อย่างสัมพันธ์กันของระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ ซึ่งสมรรถภาพทางกายด้านนี้
จะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ โดยการออกกาลังกายแบบแอโรบิกหรือการออกกาลังกาย
เพื่อเสริมสร้างความอดทนของร่างกาย (Chlif, et al., 2017) โดยในโปรแกรมการออก
กาลั งกายที่คณะผู้ วิจั ยสร้างขึ้น มีลั ก ษณะเป็นการออกกาลั งกายเพื่อบริห ารร่างกาย
มุ่งเน้นให้กลุ่มตัวอย่างมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 50 นาที ซึ่งเป็น
ลักษณะของการออกกาลังกายแบบแอโรบิก ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีความจุปอดสูงขึ้น
อัตราการหายใจต่อนาทีน้อยลง เพราะคุณภาพของการหายใจดีขึ้น ส่งผลให้ในแต่ละ
ครั้งที่หายใจร่างกายจะจับออกชิเจนเข้าสู่ปอดได้มากขึ้น สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ
มลรักษ์ เลิศวิลัย (2550) พบว่า ผลของการฝึกกายบริหารท่าแม่ไม้มวยไทย 2 รูปแบบ
ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถภาพทาง
กายที่ดีขึ้น เป็นผลเนื่องจากจากการฝึกกายบริหารท่าแม่ไม้ มวยไทยทั้ง 2 จังหวะ เป็น
การฝึกที่จะต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา โดยเวลาที่ใช้ในการฝึกเฉลี่ยมากกว่า 45 นาทีขึ้น
ไป ซึ่ งเป็ น การออกก าลั งกายแบบแอโรบิ ก ร่า งกายได้ เคลื่ อ นไหวต่ อ เนื่ อ งกั น เป็ น
เวลานาน เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญ ร่างกายใช้พลังงานจากไขมัน ซึ่ง
กระบวนการนี้จะช่วยให้เกิดการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นมากกว่าภาวะปกติ และสามารถ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ หัวใจ ปอด ระบบไหลเวียนโลหิต ข้อต่อ
กล้ามเนื้อและกระดูก ดังนั้น ภายหลังจากการได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
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8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างจึงมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น อีกทั้งโปรแกรมการออกกาลังกาย
แบบกายบริ ห ารด้ ว ยท่ าร าไหว้ค รู ม วยไทยและการใช้ ท่ ามวยไทยในการวิจั ย นี้ เป็ น
แนวทางเพิ่ ม กิ จ กรรมทางกายส าหรั บ ผู้ สู งอายุเพศหญิ ง ซึ่ งสามารถลดความเสี่ ย ง
เกี่ยวกับการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในผู้สูงอายุ (Sedentary
Behaviors) อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ
สมรรถภาพด้านความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อขาหลังการทดลองพบว่า
ผู้สู งอายุ มีความแข็งแรงอดทนกล้ ามเนื้ อขาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากสมรรถภาพด้าน
ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อขาเป็นสมรรถภาพทางแอโรบิก ในขณะออกกาลัง
กาย กล้ามเนื้ อ เป็น อวัยวะที่ใช้ออกซิ เจนอย่างมาก กล้ ามเนื้อจะสกัด ออกซิเจนจาก
กระแสโลหิตไปใช้สร้างพลังงานและขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกล้ามเนื้อเพื่อ
ไม่ให้เกิดการคั่งค้างเฉพาะที่ ซึ่งความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อขาเป็นผลมาจากการ
ฝึกที่มุ่งเน้นให้ร่างกายได้ใช้กล้ามเนื้อขาแบบซ้า ๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 45
นาที ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของอังคะนา ศรีตะลา (2547) กล่าวว่า ความแข็งแรงอดทน
ของกล้ ามเนื้ อ เป็ น ผลมาจากการเคลื่ อ นไหวแบบต่ อเนื่ อ ง โดยการกระท าในระยะ
เวลานาน เพียงพอที่จะทาให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพการทางานของ
หั ว ใจและปอดได้ ซึ่ งในโปรแกรมที่ ค ณะผู้ วิจั ย สร้า งขึ้ น จะประกอบไปด้ ว ย 4 ช่ ว ง
กิจกรรม โดยเฉพาะช่วงกิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมกายบริหารร่างกายด้วยท่าราไหว้ครู
และการใช้ท่ามวยไทย ซึ่งมุ่งเน้นให้กลุ่มทดลองใช้กายบริหารแบบต่อเนื่องในระยะเวลา
50 นาที จึ ง ส่ ง ผลให้ ค วามแข็ ง แรงอดทนของกล้ า มเนื้ อ ขาเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของทิติภา ศรีสมัย และคณะ (2560) พบว่า การออกกาลังกายด้วยรามวย
โบราณประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุชาวไทยสามารถเพิ่มความแข็งแรง
อดทนกล้ามเนื้ อขาอย่างมีนั ย สาคัญ การออกกาลั งกายด้วยรามวยโบราณประยุกต์
ส่งผลให้กล้ามเนื้อขามีความแข็งแรงมากขึ้น เนื่องจากท่าออกกาลังกายมีการย่อเหยียด
กล้ ามเนื้ อ รอบเข่ า ท าให้ ช่ว ยพั ฒ นากล้ ามเนื้ อของขา ส่ งผลให้ มี ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขาดีขึ้น และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของสุ มาลี นาเมือง (2548) ซึ่งพบว่า
การเต้น แอโรบิ กแบบศิลปะมวยไทยมี ผ ลองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนหญิง โดยเฉพาะด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาซึ่งเพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา ก่อนการฝึกและหลัง
การฝึกสั ป ดาห์ ที่ 8 ดังนั้น การฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงอดทนของ
กล้ามเนื้อขา สามารถใช้โปรแกรมกายบริหารด้วยท่าราไหว้ครูและการใช้ท่ามวยไทยที่
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คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุเพศ
หญิงได้
องค์ความรู้จากการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ผลของกายบริหารด้วยการ
ราไหว้ครูมวยไทยและการใช้ท่ามวยไทยต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุเป็นการ
ประยุกต์นาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติ ในด้านศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัวของไทย คือ มวยไทยที่มีความแข็งแกร่ง งดงามตามอั ตลักษณ์ของชาติไทย
เมื่อประยุ กต์ใช้กับกิจกรรมการออกกาลั งกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงได้
โปรแกรมกายบริหารสาหรับผู้สูงวัยที่มีชื่อว่า รามวยไทยแปดสัปดาห์ ในรูปแบบการฝึก
กายบริหารทาให้พบว่า
1. โปรแกรมกายบริ ห ารด้ วยการร ามวยไทยและท่ ามวยไทย ระยะเวลา 8
สัปดาห์ สามารถส่งเสริมเป็นกิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความอ่อนตัว ความจุ
ปอดและความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อขาของผู้สูงอายุเพศหญิงให้ดีขึ้นได้
2. ผลการวิจัยนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย
การออกกาลังกาย การฝึกสมรรถภาพทางกายด้านแอโรบิ กด้วยมวยไทยเพื่อสุขภาพ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการกายบริหาร หรือการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วย
ท่ามวยไทยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายแก่กลุ่มบุคคลวัยต่าง ๆ เช่น เยาวชน คนรุ่น
ใหม่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สรุป
ผลการวิจัยทาให้ทราบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมกายบริหารด้วยท่า
ราไหว้ครูมวยไทยและการใช้ท่ามวยไทย ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้มี
สมรรถภาพทางกายดีขึ้น โดยเฉพาะสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว สมรรถภาพ
ทางกายด้ า นความจุ ป อด และสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็ ง แรงอดทนของ
กล้ามเนื้อขา โดยโปรแกรมกายบริหารนี้ยังเป็นการนาศิลปะแม่ไม้มวยไทย ทั้งท่าราไหว้
ครูมวยไทยและการใช้ท่ามวยไทยมาประยุกต์ใช้เป็นท่ากายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยท่า
การชกหมัด (การชกหมัดตรง การชกหมัดตรงหมัดหลัง การชกหมัดเสย) ท่าการใช้เท้า
(การถีบ การเตะ การเตะเฉียง การเตะตัด) ท่าการใช้เข่า (เข่าโหน เข่าตี) และท่าการใช้
ศอก (ศอกตี ศอกตัด) จากผลการวิจัยที่ พบว่า สมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่างดี
ขึ้น จึงสามารถนาโปรแกรมนี้ไปใช้ เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสุขภาพของ
ผู้สู งอายุ และลดความเสี่ย งในการเกิดโรคต่าง ๆ ด้วยการออกกาลั งกาย โดยการใช้
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ศิลปะประจาชาติมาบูรณาการกับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และช่วยให้คนไทยเกิด
ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย
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