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Effect of Line Dance Exercise on Physical 

Performance and Balance Ability in Older Adults* 

 

 

Abstract                       
 Purpose: To examine the effects of line dance exercise program on physical performance and     
balance ability in older adults.             
 Design: A quasi-experimental design.                  
 Methods: Participants were 42 older adults who volunteered for the study. Participants were divided 
into either a control group or an experimental group with 21 participants in each group. The experimental  
group was performed line dance exercise program while control group did not perform any exercise       
program. Demographic questionnaire was used and senior functional fitness test was implemented by  
monitoring such parameters as cardio respiratory fitness, muscular fitness, flexibility, balance and agility.  
The assessment was taken at baseline and 8 weeks after receiving the line dance exercise program. Data  
were analyzed using descriptive statistics and independent t-test.             
 Main findings: Senior functional fitness test parameters in cardio respiratory fitness, muscle strength, 
balance and agility in the experiment group were significantly greater than the control group (p < .05 ) .  
However, muscle endurance and flexibility were not significantly different between the study groups.    
 Conclusion and recommendations: These finding revealed that line dance exercise program can 
improve functional fitness in older adults, especially balance during movement which may reduce risk of  
fall among the older adults. Therefore, line dance exercise should be recommended as an alternative  
form of physical activities for the older adults.           
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บทคัดย่อ               
 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการเต้นไลน์แดนซ์ต่อสมรรถภาพการท าหน้าที่ทางกาย
และความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอาย ุ           
 รูปแบบกำรวิจัย: วิจัยแบบกึ่งทดลอง           
 วิธีด ำเนินกำรวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุจ านวน 42 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 21 คน กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการเต้นไลน์แดนซ์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมการ
ออกก าลังกาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบสมรรถภาพการท า
หน้าที่ทางกายผู้สูงอายุส าหรับประเมินสมรรถภาพระบบหายใจและหลอดเลือด สมรรถภาพของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อ การทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไว อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มจะได้รับการทดสอบก่อนและภายหลัง 8 
สัปดาห์ของการได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการเต้นไลน์แดนซ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และทดสอบค่าที 
 ผลกำรวจิยั: สมรรถภาพการท าหนา้ทีท่างกายผูส้งูอายดุา้นระบบหายใจและหลอดเลอืด ความแขง็แรงของกล้ามเนื้อ 
ความสามารถในการทรงตัว และความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ภายหลังการได้รับโปรแกร ม
การออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) แต่อย่างไรก็ตาม ความอดทนของกล้ามเนื้อ และความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อทั้งสองกลุ่ม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สงูอายุที่ออกก าลังกายดว้ยการเต้นไลนแ์ดนซ์มีสมรรถภาพ
การท าหน้าที่ทางกายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความสามารถในการทรงตัวขณะมีการเคลื่อนไหว ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยล ด
ความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุได้ ดังนั้น การออกก าลังกายด้วยการเต้นไลน์แดนซ์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับกิจกรรม
การออกก าลังกายของผู้สูงอาย ุ              
   
ค ำส ำคัญ: การเต้น การออกก าลังกาย ผู้สูงอายุ สมรรถภาพทางกาย 
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