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สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลของกิจกรรมเขาจังหวะตอความสามารถในการทํางานและระดับไขมันในเลือดของคนวัย
ทํางานอายุ 40-59 ป โดยเปรียบเทียบผลระหวาง กอน (Pre-test) และหลังการฝก (Post-test) กลุม
ตัวอยางท่ีใชคือ เจาหนาท่ีพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุ  40-59 ป จํานวน 
15 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ โปรแกรมการออกกําลังประกอบดวย 

การเตนประกอบเพลงในตาราง 3 ชอง  เปนระยะเวลา 30  นาที โดยใหผูทดสอบออกกําลัง
กายท่ีความหนักระดับปานกลางตามวีดีทัศนกิจกรรมเขาจังหวะ 30 นาที สัปดาหละ 3 วันเปนเวลา  
8  สัปดาห กอนและหลังบันทึกผลท่ีไดในใบบันทึกผล นําผลการทดสอบกอนและหลังการฝกตาม
โปรแกรมมาวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 11.0 
 
สรุปผลการศึกษา   
 1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา มีอายุเฉล่ีย 47.33+ 4.61 ป และสวนสูงเฉล่ีย 
161.33+8.17 เซนติเมตร  
 2. หลังการเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เปนเวลา 8 
สัปดาห พบวา ผลความสามารถในการทํางานซ่ึงวัดจากระยะทางท่ีเดินไดใน 6 นาที กอนและหลัง
เขา รวมโปรแกรมมีคาเทากับ 632.93+85.45 และ 682.53+70.35 เมตรตามลําดับ น้ําหนักตัว กอน
และ หลัง เขารวมโปรแกรมมีคาเทากับ 60.53+7.74 และ 59.67+7.81 กิโลกรัมตามลําดับ  ไตรกลี
เซอไรดกอนและหลังเขารวมโปรแกรมมีคาเทากับ 144.07+15.89 และ 125.60+14.49 มิลลิกรัมตอ
เดซิลิตรตามลําดับ  สวนคอเลสเตอรอลรวม  กอนและหลังเขารวมโปรแกรมมีคา เทากับ 
213.85+17.54 และ 193.33+11.70 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรตามลําดับ HDL กอนและหลังเขาโปรแกรม
มีคาเทากับ 52.73+12.30  และ 65.13+9.54 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรตามลําดับ สวน LDL กอนและหลัง
เขาโปรแกรมมีคาเทากับ 139.73+12.00 และ 118.80+7.92 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรตามลําดับ  เม่ือ
เปรียบเทียบทางสถิติพบวาหลังการเขารวมโปรแกรมกิจกรรมเขาจังหวะ น้ําหนัก ตัว ไตรกลีเซอ
ไรด คอเลสเตอรอลรวม HDL, LDL ของผูเขารวมการศึกษามีความแตกตางกับกอนการเขารวม
โปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p < 0.00 
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อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบวาหลังการเขารวมโปรแกรมกิจกรรมเขาจังหวะท่ีความหนักระดับปาน

กลาง วันละ 30 นาที สัปดาหละ 3 วัน เปนเวลา  8  สัปดาห ผูเขารวมการศึกษามีน้ําหนักตัว ระดับ
ไตรกลีเซอไรด ระดับคอเลสเตอรอลรวม  และ LDL ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวน HDL ก็มี
คาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบระดับไขมันในเลือดดังกลาวกับคา
ปกติสามารถสรุปไดดังนี้คือ กอนการศึกษาระดับไตรกลีเซอไรดของผูเขารวมการศึกษามีคาอยู
ในชวงปกติแตคอนมาทางสูง (144.07+15.89 mg/dl, คาปกติคือ < 150 mg/dl) และหลังการศึกษา คา
ดังกลาวมีคาลดลงมากอยางเห็นไดชัดเจน (125.60+14.49 mg/dl) ระดับคอเลสเตอรอลรวมและ 
LDL ก็เชนกัน กอนการศึกษาตัวแปรท้ังสองมีคาท่ีจัดวาคาบเสน (borderline) ของการมีความเส่ียง
ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดกลาวคือมีระดับคอเลสเตอรอลรวมอยูในชวง 200-239 mg/dl 
และมี LDL อยูในชวง 130-159 mg/dl แตหลังการออกกําลังกายตามโปรแกรมพบวาคาดังกลาว
ลดลงเขาสูระดับปกติ (ระดับคอเลสเตอรอลรวม 193.33+11.70 mg/dl และ LDL 118.80+7.92 
mg/dl) สวน HDL ซ่ึงจัดวาเปนไขมันตัวดีท่ีทําหนาท่ีกําจัด cholesterol สวนเกินนั้นพบวากอนออก
กําลังกาย ผูเขารวมการศึกษาในการศึกษานี้มีคา HDL คอนขางดีเปนพื้นฐานอยูแลวกลาวคือมีคา
เทากับ 52.73+12.30 mg/dl (ระดับท่ีเหมาะสมคือสูงกวา 35 mg/dl และหากสูงกวา 60 mg/dl จัดวา
ไมมีความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจ) และหลังการศึกษา คาดังกลาวเพิ่มข้ึนเปน 65.13+9.54 mg/dl  
เม่ือนําไปคํานวณเปนสัดสวน total cholesterol ตอ HDL  และสัดสวน LDL ตอ HDL ซ่ึงหากคาท่ี
ไดสูงกวา 6 และ 4 ตามลําดับจะถือวามีความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจ ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวม
การศึกษานี้มีสัดสวน total cholesterol ตอ HDL กอนและหลังการศึกษาเทากับ 4.05 และ 2.97 และ
มีสัดสวน LDL ตอ HDL กอนและหลังการศึกษาเทากับ 2.65 และ 1.82 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูเขารวม
การศึกษานี้มีความเส่ียงนอยตอการเกิดโรคหัวใจเปนเบ้ืองตนอยูแลว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุม
ตัวอยางนี้เปนผูท่ีสนใจในการออกกําลังกายแตเนื่องจากขอจํากัดดานเวลา จึงทําใหไมสามารถท่ีจะ
หาเวลาออกกําลังกายได เม่ือผูวิจัยไดจัดทําวีดิทัศนกิจกรรมเขาจังหวะนี้ข้ึนมา สามารถทําใหคนท่ี
อยูวัยทํางานเหลานี้ สามารถแบงเวลาออกกําลังกายในเวลาทํางานได นอกจากน้ีผูเขารวมกิจกรรม
ยังเปนผูที่มีความสนใจในเร่ืองสุขภาพเปนทุนเดิมอยูแลวจึงทําใหเกิดความสนใจและมีความต้ังใจท่ี
จะปฏิบัติตามโปรแกรมท่ีสรางข้ึนมา นอกจากนั้นผูเขารวมโครงการยังสามารถควบคุมอาหารตาม
หลักโภชนาการได ท้ังนี้สืบเนื่องจากผูวิจัยไดใหขอมูล เอกสารเกี่ยวกับโภชนาการ เอกสารเกี่ยวกับ
คอเลสเตอรอล ไตรกีเซอไรดกับผูรวมโครงการ  จึงสงผลใหผลท่ีไดรับดีข้ึนตามลําดับ และเม่ือเขา
รวมโปรแกรมออกกําลังกายดวยกิจกรรมเขาจังหวะท่ีระดับความหนักปานกลางวันละ 30 นาที 
สัปดาหละ 3 วัน เปนเวลา 8 สัปดาห พบวาสัดสวนดังกลาวยิ่งลดลงเพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 2) ซ่ึง
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โปรแกรมการออกกําลังกายท่ีจัดข้ึนนั้นลอตามแนวปฏิบัติของ the American College of Sports 
Medicine (ACSM) และผลลัพทท่ีไดก็สอดคลองตามคํากลาวของ ACSM วาการมีกิจกรรมทางกาย
ท่ีระดับความหนักปานกลางอยางนอยวันละ 30 นาทีนั้นชวยลด ความเสี่ยงตอการเปนโรคหลอด
เลือดหัวใจได (Marcus et al, 2006) และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของปริศนา 
เหลืองพฤษชาติ (2545) ท่ีพบวาระดับของ HDL ท่ีเพิ่มข้ึนจะลดความเส่ียงตอการตายจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ดังนั้นจึงสรุปไดวาการออกกําลังกายตามวิดีทัศนกิจกรรมเขาจังหวะท่ีความหนัก
ระดับปานกลาง วันละ 30 นาที สัปดาหละ 3 วัน เปนเวลา 8 สัปดาหใหผลดีตอการปรับปรุงระดับ
ไขมันในเลือดของคนวัยทํางานอายุ 40-59 ป 
 เม่ือเร่ิมโครงการมีผูสนใจสมัครเขารวมการศึกษา จํานวนท้ังส้ิน 30 คน  เม่ือเวลาผานไป 1 
สัปดาห มีผูถอนตัวออกจากการศึกษา จํานวน 8 คน ในสัปดาหท่ี 2 มีผูถอนตัวจากการศึกษาอีก 7 
คน โดยใหเหตุผลวา ไมมีเวลาทําและควบคุมเร่ืองอาหารยังไมได จึงขอถอนตัวออกจากโปรแกรม
ทําใหการศึกษานี้ผูเขารวมการศึกษาจนครบ 8 สัปดาห จํานวน 15 คน (หญิง 13 คน ชาย 2 คน) คิด
เปนรอยละ 50 ซ่ึงผูเขารวมการศึกษากลุมนี้ เปนผูท่ีมีความสนใจในเร่ืองสุขภาพคอนขางดี มีความ
ช่ืนชอบและมีความต้ังใจสูงในการเขารวมโปรแกรม 
 มีการตอบรับจากผูเขารวมโปรแกรมเปนอยางดี โดยใหผลสะทอนกลับ (feedback) วาเปน
โปรแกรมท่ีดีไมตองใชพื้นท่ีมากและมีความเพลิดเพลินในการออกกําลังกายมากทําใหไมรูสึก
เหนื่อยเพราะมีจังหวะดนตรีคอยกระตุนใหเกิดความสนุกสนาน  นอกจากนี้ การใหความรูเร่ือง
โภชนาการ การไดรับการเจาะเลือดแลวแจงใหทราบถึงระดับไขมันของตนเอง และการเปดโอกาส
ใหผูเขารวมการศึกษาไดตัดสินใจเลือกหรือสรางทาเตนของตนเองขณะออกกําลังกาย นาจะเปนตัว
จูงใจใหผูเขารวมการศึกษาอยูรวมการศึกษาจนครบ 8 สัปดาห  
 กลาวโดยสรุป การทํากิจการเขาจังหวะ ความหนักระดับปานกลาง วันละ 30 นาที สัปดาห
ละ 3 วัน มีผลดีในการเพิ่มความสามารถในการทํางานและระดับไขมันในเลือดของคนวัยทํางานอายุ 
40-59 ป 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีวิธีการที่จะจูงใจใหเพศชายเขารวมการศึกษาในคร้ังตอไป 
2. ควรมีการจัดเร่ืองการควบคุมอาหารเขาในโปรแกรมการออกกําลังกาย 

 


