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บทคดัยอ่
สมรรถภาพข้อไหล่ตํ่าย่อมส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ท0าให้ข้อต่อเคลื่อนไหวไม่ 

เต็มท่ี การออกกำลังกายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพข้อไหล่ดีขึ้น 
การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม Shoulder exercise 
ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพข้อไหล่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่ม 
ละ 40 คน กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรม Shoulder exercise ที่พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ใช้ 

ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ 
ไม่ได้รับการแกโปรแกรม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินการรับรู้ความสามารถ 

ตนเอง แบบประเมินพฤติกรรมการออกกำลังกาย แบบประเมินสมรรถภาพข้อไหล่ และ 
สมุดบันทึกการออกกำลังกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก ความถี่ ร้อยละ 

ค ่าเฉล ี่ย ส ่วน เบ ี่ย ง เบ น ม าต รฐาน แ ล ะส ถ ิต ิอ น ุม าน  Paired samples t-test และ 
Independent t-test ผลการว ิจ ัยพบว่า ภายหล ังการทดลองกล ุ่มทดลองม ีการร ับร ู้ 
ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการออกกำลังกาย และระดับสมรรถภาพข้อไหล่เพิ่มขึ้น 
กว ่าก ่อนการท ดลองและมากกว ่ากล ุ่ม เป ร ียบ เท ียบอย ่างม ืน ัยสำค ัญ  ( p<0.001) 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลับผู้สูงควรอายุควรนำโปรแกรมนี้ไปใช้ใน 

การส่งเสริมสุขภาพลับกลุ่มผู้สูงอายุ
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Abstract

Disfunction of physical shoulder effected to elderly health status and 
lead to the movement of joint shoulder. Exercise is the best way to improve 
physical shoulder. This quasi-experimental research aimed to study the effects 
of Shoulder Exercise Program on exercise behavior and physical of shoulder 
in elderly. The sample consisted of 80 elderly people between the ages of 

60-69 years old. The sample were assigned equally into the experimental and 
the comparison group. The experimental group received the Shoulder 

Exercise Program by applying the self-efficacy theory over a period of 8 weeks. 
The comparison group did not receive program. Data collecting tools were 

self-efficacy record, exercise behavior record, physical of shoulder test and 
exercise notebook. The data were analyzed by using mean, standard 
deviation, paired samples t-test and independent t-test. The results found 
that after experiment, the levels of self-efficacy, exercise behavior and 
physical of shoulder in experiment group were increased than before trials
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and comparable group (p<0.001). The research suggestion agencies related to 
elderly should be apply this program for health promotion in elderly.
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