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Abstract
The objectives of this study were to compare physical fitness of 
the elderly before and after participation in a 9-square-table 
aerobic exercise and rubber ring stretching exercise program. 
Subjects consisted of 69 members, aged above 55 years old both 
men and women, in the Health Promotion Program for the 
Elderly, Faculty of Nursing, Mahidol University. The subjects 
exercised under this program 3 days a week, one hour per day for 
three consecutive months. Data on physical fitness and bone 
density were collected before and after participation in the 
exercise program. Percentage, mean, standard deviation and 
dependent t-test were applied to analyze data. Results of the study 
revealed that overall physical fitness of the elderly before 
attending the exercise program were in the level between low to 
middle. After attending the 3 months exercise program, the 
overall physical fitness was significantly increased (p<.05).Muscle 
strength and endurance, muscle and joint flexibility, 
cardiorespiratory endurance and bone density after exercise 
program were  significantly higher than before the exercise 
program (p <.05)  
Subject opinions after participation in the exercise program 
showed that the elderly found themselves much better in health, 
relaxation, agility, concentration, muscle strength and balance on 
walking.  
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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบสมรรถภาพกาย กอ่น
และหลงัการออกกำลงักายแอโรบกิแบบตารางเกา้ชอ่ง และยดืเหยยีด
กล้ามเนื้อโดยใช้ยางยืด ของสมาชิกโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูส้งูอายทุัง้
เพศชายและเพศหญิง อาย ุ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 69 คน ที่เข้าร่วม
กจิกรรมการออกกำลงักายนี ้สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละประมาณ 1 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั เปน็เวลา 3 เดอืน โดยทำการประเมนิสมรรถภาพกายและวดั
ความหนาแนน่ของมวลกระดกูกอ่นและหลงัเขา้รว่มกจิกรรม และนำผล
มาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่โดยใชส้ถติ ิทดสอบคา่ท ี(t - test) ผลการวจิยัพบวา่
สมรรถภาพกายโดยรวมของผูส้งูอายกุอ่นออกกำลงักายอยู่ในเกณฑต์ำ่ถงึ
ปานกลาง ภายหลงัการออกกำลงักาย สมรรถภาพกายโดยรวมดขีึน้อยา่ง
มนียัสำคญัทางสถติ ิ (p.<05)  ไดแ้กค่วามแขง็แรงและความอดทนของ
กลา้มเนือ้ ความออ่นตวัของกลา้มเนือ้และขอ้ตอ่ ความอดทนในการทำ
หนา้ทีข่องระบบไหลเวยีนเลอืดและระบบหายใจเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  รวมทัง้ความหนาแนน่ของมวลกระดกูเพิม่ขึน้อยา่ง
มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เชน่กนั เมือ่สอบถามความคดิเหน็เกีย่ว
กบัภาวะสขุภาพของผูส้งูอายภุายหลงัการออกกำลงักายแอโรบกิตาราง
เกา้ชอ่ง และยดืเหยยีดกลา้มเนือ้โดยใชย้างยดื พบวา่สขุภาพโดยรวมแขง็
แรงขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่รูส้กึคลายเครยีด ความคลอ่งแคลว่ และการ
เคลือ่นไหวของขอ้ตา่งๆ ดขีึน้ มสีมาธ ิ กลา้มเนือ้แขง็แรงขึน้ ทำใหก้าร
เดนิและการทรงตวัดขีึน้  
 
 
 
 
 
 
 
คำสำคญั: สมรรถภาพกาย การออกกำลงักายแอโรบกิแบบตารางเกา้ชอ่ง 
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