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หน่วยที่

ก ารเลนกีฬาหรือการออกกําลังกาย 
รางกายจะตองเคลื่อนไหวมาก และมีทักษะ

ในการเคลื่อนไหวแตกตางกันออกไป แตการ
จะใชทักษะดังกลาวไดดีนั้นจะตองหมั่นฝก

ปฏิบัติเปนประจํา และรูจักนําผลการปฏิบัติ
ที่ไดมาสรุปเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง 

นอกจากนี้ควรนํามาเปรียบเทียบรูปแบบการ
เคลื่อนไหวที่สงผลตอการเลนกีฬาและกิจกรรม

ในชีวิตประจําวันของตนเองดวย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■ การนําผลการปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะกลไกและทักษะ
การเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
มาสรปุเปนวธิทีีเ่หมาะสมในบรบิทของตนเองในการเลนกีฬา

■ ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สงผลตอการเลน
กีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

ตัวชี้วัด

■ นําผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว
ในการเลนกีฬาจากแหลงขอมูลที่หลากหลายมาสรุปเปนวิธี ท่ี
เหมาะสมในบริบทของตนเอง (พ ๓.๑ ม.๒/๑)

■ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สงผลตอการ
เลนกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน (พ ๓.๑ ม.๒/๓)

๑
ทักษะกลไกและ

ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา



	 ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันของเรานั้น	 ย่อมมีการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิบัติกิจกรรม	 ตลอดจน 

เล่นกีฬาและออกก�าลังกาย	ซึ่งต้องอาศัยทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวเป็นพื้นฐาน	ดังนั้น

เราจงึต้องหมัน่ฝึกปฏบิติัการทดสอบทกัษะกลไกและทกัษะการเคลือ่นไหวอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่การมี 

สมรรถภาพทางกายที่ด	ีมีประสิทธิภาพ	และมีความสมบูรณ์แข็งแรง

๑.	ทักษะกลไกในการเล่นกีฬา
	 ในชีวิตประจ�าวันพบว่า	 เราจะถนัดเล่นกีฬาอย่างหนึ่งแต่จะไม่ถนัดเล่นกีฬาอีกอย่างหนึ่ง 

หรือคนหน่ึงจะเล่นกีฬาชนิดนั้นได้ดีกว่าอีกคนหนึ่ง	 เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากแต่ละบุคคล 

มีทักษะกลไก	 และความสามารถที่ไม่เท่ากัน	 ซึ่งเกิดมาจากปัจจัยหลายอย่างก�าหนดให้เป็นไป	

เช่น	สรีระทางร่างกาย	พื้นฐานการฝึกฝน	ความถนัด	ความชอบ	เป็นต้น		ซึ่งการจะทราบว่าใคร

เหมาะกับการเล่นกีฬาประเภทใดจ�าเป็นต้องอาศัยการทดสอบและการประเมิน

	 ๑.๑	ทักษะกลไกและความสามารถทางกลไก

 สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)	หมายถึง	สภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติ

ภารกิจด้วยความกระฉบักระเฉง	และไม่เหน่ือยล้า	ซึง่ผูท้ีมี่สมรรถภาพทางกายทีดี่เม่ือออกก�าลังกาย 

หรือเล่นกีฬาจะสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่ค่อยออกก�าลังกาย	

 ทกัษะกลไก (Motor Skill)	หมายถงึ	ความช�านาญในการท�างานเฉพาะอย่างทางกลไกร่างกาย

ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย

	 การเคลื่อนไหวร่างกาย	 และการด�าเนินชีวิตของคนเราล้วนมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพ 

ทางกาย	 อันเป็นศักยภาพของร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรมหนักๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

ซึ่งสมรรถภาพทางกายจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับทักษะกลไก	 และความสามารถ 

ทางกลไก	(Motor	Ability)

	 ทักษะกลไกเป็นสมรรถภาพทางกายระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไป	 โดยไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้น	 แต่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่า	 บุคคลคนนั้นมีสมรรถภาพทางกาย 

เป็นอย่างไร	ควรออกก�าลังกายหรือเล่นกีฬาประเภทใดจึงจะเหมาะสม	หรืออาจน�าไปใช้บ่งบอกว่า 

สุขภาพมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากน้อยเพียงใดได้ด้วย

	 ขณะที่ความสามารถทางกลไกจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายส�าหรับผู้ที่เป็น 

นักกีฬาโดยเฉพาะ	ซึ่งนักกีฬาแต่ละประเภทก็จะมีการฝึกโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพแตกต่างกัน 

ออกไป	 เช่น	 นักมวยต้องฝึกด้านสายตา	 เสริมสร้างก�าลังกล้ามเนื้อไหล่	 หน้าอก	 แขน	 ล�าตัว	

นักฟุตบอลต้องฝึกความคล่องแคล่ว	ความเร็ว	เสริมสร้างกล้ามเนื้อขา	ไหล่	ล�าตัว	นักกีฬาว่ายน�้า 

ต้องฝึกควบคุมการหายใจ	เสริมสร้างกล้ามเนื้อแขน	ไหล่	เป็นต้น
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 ๑.2	การทดสอบทักษะกลไก
	 การทดสอบทักษะกลไกเป็นการน�าหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ประเมิน

สมรรถภาพทางร่างกายของบุคคลแต่ละบุคคล	 เพ่ือจะได้น�าข้อมูลมาช่วยประเมินว่าใคร

เหมาะสมกับการเล่นกีฬาประเภทใด	 โดยกรมพลศึกษาได้ก�าหนดองค์ประกอบของสมรรถภาพ

ทางกายไว	้ดังนี้

 ๑) พลังหรือก�าลังของกล้ามเนื้อ (Muscular Power) เป็นความสามารถของ
กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกายในการหดตัว	 เพ่ือท�างานอย่างรวดเร็วเพียง

ครั้งเดียว	จังหวะเดียว	เช่น	การทุ่มน�้าหนัก	การกระโดดไกล	การกระโดดสูง	เป็นต้น

 ๒) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) เป็นความสามารถของ
กล้ามเนือ้ท่ีหดตวัเพยีงครัง้เดียวเพือ่ท�างานอย่างใดอย่างหนึง่	โดยไม่จ�ากดัเวลา	เช่น	การยกน�า้หนกั	

การบีบมือซ้ายหรือมือขวา	เป็นต้น

 ๓) ความอดทน (Endurance) เป็นความสามารถของร่างกายทีป่ระกอบกจิกรรมซ�า้ๆ 
ได้เป็นระยะเวลานานอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	การดึงข้อ	การงอแขน	การดันพื้น	เป็นต้น

 ๔) ความเร็ว (Speed) เป็นความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนที่จากท่ีหนึ่ง 
ไปยังอีกที่หนึ่ง	โดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด	เช่น	การวิ่ง	๕๐	เมตร	หรือ	๑๐๐	เมตร	เป็นต้น

 ๕) ความคล่องตัว (Agility)	 เป็นความสามารถของร่างกายท่ีจะบังคับควบคุม 
การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วและแน่นอน	 เช่น	 การว่ิงเก็บของ	 การว่ิงซิกแซ็ก 

การนั่งลงหรือยืนขึ้นสลับกันได้ด้วยความรวดเร็ว	เป็นต้น

 ๖) ความอ่อนตัว (Flexibility)	 เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อ	 เอ็น	 และข้อต่อ 
ในการที่จะเคลื่อนไหวด้วยมุมท่ีกว้างหรือไกลที่สุด	 เช่น	 การนั่งงอตัวไปข้างหน้า	 การนอนคว�่า 

แอ่นหลังขึ้น	เป็นต้น

 ๗) ความสมดุลหรือการทรงตัว (Balance) เป็นความสามารถในการรักษาดุล
ของร่างกายเอาไว้ทัง้ในขณะอยูก่บัทีแ่ละเคลือ่นที	่เช่น	การหลับตายนืเท้าเดยีว	การยนืบนท่อนไม้ 

เท้าเดียว	การเดินบนเส้นตรงให้ปลายเท้าต่อกัน	เป็นต้น

 ๘) การประสานสัมพันธ์ (Coordination)	 เป็นความสามารถในการเคลื่อนไหว 
ได้อย่างราบรื่น	กลมกลืน	และมีประสิทธิภาพ	ซึ่งเป็นการท�างานประสานสอดคล้องกันระหว่างตา	

มือ	เท้า	เช่น	การรับส่งลูกบอล	การเลี้ยงลูกบอล	เป็นต้น

 ๙) เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time) ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ	 เช่น	แสง	 เสียง	สัมผัส	 เป็นต้น	ตัวอย่างของกิจกรรมลักษณะนี้	 เช่น	

การได้ยินเสียงปืนที่ส่งสัญญาณให้ออกวิ่ง	๑๐๐	เมตร	เป็นต้น
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	 ๑.3	แนวทางการทดสอบทักษะกลไก

	 การทดสอบทักษะทางกลไกสามารถใช้ได้หลายแนวทาง	แต่ที่กรมพลศึกษา	สังกัดกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอแนะแนวทางไว้นั้นจะประกอบด้วยการทดสอบทักษะกลไกใน	 ๕	

รายการ	ประกอบด้วย	การยืนกระโดดไกล	การท�าลุก-นั่ง	การดันพื้น	การวิ่งกลับตัว	และการวิ่ง	

๕	นาที	โดยแต่ละรายการมีวตัถปุระสงค์ในการทดสอบ	เพือ่เน้นวดัความสามารถด้านองค์ประกอบ

ทักษะกลไกด้านใดด้านหนึ่ง	 แต่บางรายการเป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในหลายๆ	ด้าน

พร้อมกัน	ซึ่งแต่ละรายการ	มีดังนี้

ลักษณะการทดสอบ

	 เป็นการทดสอบพลังงานของกล้ามเนื้อขา

วิธีทดสอบ

	 ผู้เข้าทดสอบยืนปลายเท้าทั้งสองชิดเส้นเริ่ม	 ซ้อม

เหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหลังพร้อมก้มตัว	 เมื่อได้

จังหวะให้เหวี่ยงแขนไปข้างหน้าอย่างแรงพร้อมกับ

กระโดดด้วยเท้าทั้งสองไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด	 ให้วัด

ระยะจากเส้นเริ่มไปยังรอยส้นเท้าข้างที่ใกล้ที่สุด	 ถ้า

ผู้เข้าทดสอบเสียหลักหงายหลัง	 ก้น	 หรือมือแตะพื้น

ให้ปฏิบัติใหม่

ลักษณะการทดสอบ

	 เป็นการทดสอบความอดทนของกล้ามเนือ้หน้าท้อง

และกล้ามเนื้อส่วนหลัง

วิธีทดสอบ

	 ให้ผู้เข้าทดสอบนอนหงาย	 ให้เข่าทั้งสองงอเป็น

มุมฉาก	เท้าทั้งสองวางห่างกันพอประมาณ	นิ้วมือทั้ง

สองข้างสอดประสานกันที่ท้ายทอย	 ผู้ช่วยคุกเข่าอยู่

ปลายเท้าผู้เข้าทดสอบ	 เอามือท้ังสองกดข้อเท้าของ

ผู้เข้าทดสอบไว้ให้ส้นเท้าติดพื้น	 เม่ือพร้อมแล้วให้

สัญญาณ	 “เริ่ม”	 ผู้เข้าทดสอบลุกขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับ

ก้มศีรษะลงไประหว่างเข่าท้ังสอง	 ให้แขนท้ังสองแตะ

กบัเข่าแล้วกลบันอนลงสูท่่าเดมิ	จนนิว้มอืจรดกบัเบาะ	

ท�าเช่นนี้ติดต่อกันไปให้ได้จ�านวนครั้งมากที่สุด

การกระโดดไกล

การท�าลุก-นั่ง
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ลักษณะการทดสอบ

	 เป็นการทดสอบความอดทนของกล้ามเนือ้แขนและ

หัวไหล่

วิธีทดสอบ

	 ผู้เข้าทดสอบนอนคว�่าเหยียดขา	 ปลายเท้าชิดกัน	

เหยียดแขนตรง	ฝามือคว�า่แตะพืน้	ผ่อนแรงแขน	ลดล�าตวั

ให้ต�่าลง	หน้าอกเกือบชิดพื้น	หรือให้ศอกเป็นมุมฉาก

แล้วยกตัวขึ้นใหม่เหมือนท่าเริ่ม	 ท�าต่อเนื่องอย่าง

ถูกต้องและรวดเร็วให้ได้จ�านวนครั้งมากที่สุด

ลักษณะการทดสอบ

	 เป็นการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว	ความเร็ว	

การประสานสัมพันธ์และการทรงตัว

วิธีทดสอบ

	 วางไม้ไว้กลางวงที่อยู่ชิดกับเส้น	 ผู้เข้าทดสอบยืน

ให้เท้าข้างใดข้างหนึ่งชิดเส้นเริ่ม	 เมื่อได้ยินสัญญาณ	

“เข้าที”่	แล้ว	ผูป้ล่อยตวัสัง่	“ไป”	ให้ผูเ้ข้าทดสอบวิง่ไปยงั

เส้นปลายแล้วหยิบไม้ในวงกลม	 ๑	 ท่อน	 ว่ิงกลับมา

วางในวงกลมหลงัเส้นเร่ิม	กลับตวัวิง่ไปหยบิไม้อกีท่อน

แล้วว่ิงกลับมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่มแล้ววิ่งผ่าน

เลยเส้นไป	ห้ามโยนท่อนไม้	ถ้าวางไม่เข้าวงกลมต้อง

เริ่มต้นใหม่

ลักษณะการทดสอบ

	 เป็นการทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียน

โลหิตและความอดทนของกล้ามเนื้อ

วิธีทดสอบ

	 เมือ่ผูป้ล่อยตวัให้สญัญาณว่า	“เข้าท่ี”	ให้ผูเ้ข้าทดสอบ

ยนืให้ปลายเท้าข้างใดข้างหนึง่ชดิเส้นเริม่	(ไม่ต้องย่อตวั

ท่าออกวิ่ง)	 เมื่อได้ยินหรือเห็นสัญญาณปล่อยตัว	 ให้

ผู้เข้าทดสอบวิ่งให้เร็วที่สุดจนผ่านเส้นชัย

การดันพื้น

การวิ่งเก็บของ

การวิ่ง ๕ นาที
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นักกีฬาเทนนิสจะเนนฝกทักษะการเคลื่อนไหวบริเวณ
ขอมือ แขน ไหล และกลามเนื้อหลังมากเปนพิเศษ

๒.	ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา
	 การเคลื่อนไหวเกิดจากการออกแรงเพื่อท�าให ้ร ่างกายเปลี่ยนอิริยาบถไปจากเดิม

การเคลื่อนไหวจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงท่ีจะท�าให้ร่างกายเคล่ือนที่	 ซึ่งในการเล่นกีฬาหรือ

ออกก�าลังกาย	 ร่างกายจะต้องเคล่ือนไหวมาก	

โดยระบบต่างๆ	 ของร่างกายจะต้องท�างาน

สัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 ถ้าเรา

สามารถวิง่ได้เรว็	แต่ถ้าประสทิธิภาพด้านสายตา

ไม่ดีก็อาจวิ่งไปชนกับส่ิงต่างๆ	 ท�าให้ได้รับ

บาดเจ็บ	ถ้ากล้ามเนือ้ขาดความยดืหยุ่น	เม่ือเรา

ใช้กล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นบริเวณขา	 แขน	 ไหล่

กล้ามเนื้ออาจฉีกขาด	ท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้	

เป็นต้น

	 ในการเล่นกีฬาแต่ละประเภท	 จ�าเป็นต้อง

ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหวแตกต่างกันออกไป	

กีฬาบางประเภทอาจเน้นทักษะการเคลื่อนไหว

บริเวณข้อมือ	 แขน	 ไหล่	 และกล้ามเนื้อหลัง

มากเป็นพเิศษ	เช่น	เทนนสิ	กอล์ฟ	แต่บางประเภท

ก็จะเน้นไปยงัส่วนอืน่ๆ	แล้วแต่ว่าจะใช้กล้ามเน้ือบรเิวณใดเป็นหลกั	หรอืกฬีาบางประเภทก็ต้องฝึก

ทักษะทางด้านความเร็วมากกว่าความอดทน	

	 รปูแบบการเคลือ่นไหวท่ีน�าไปสูก่ารมีทักษะการเคล่ือนไหวพืน้ฐานในการเล่นกฬีา	ประกอบด้วย

เกร็ดน่ารู

การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน

 การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน หมายถึง การผสมผสานกัน
ระหวางทักษะยอยของทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานตางๆ ใน
การออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬาตางๆ เชน การ
ชูตลูกบาสเกตบอลจะตองอาศัยการผสมผสานของทักษะการ
สไลดเทา (เคล่ือนไหวแบบเคล่ือนที่) การขวาง (การเคล่ือนไหว
แบบประกอบอปุกรณ) และการบดิตวั (การเคล่ือนไหวแบบอยูกบัที)่
การกระโดดพรอมกับชูตลูกบาสเกตบอล (การเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่ และแบบประกอบอุปกรณ) เปนตน
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การยืนเต็มเทาแลวยกขาขางหนึ่งขึ้น ใหขาอีกขาง
รองรับน้ําหนักตัว เปนการเคลื่อนไหวที่ใหรางกาย
เฉพาะสวนรองรับน้ําหนักตัว

การเขยงปลายเทา ชูมอืเหยยีดตรงขึน้เหนอืศรีษะ เปนการ
เคลื่อนไหวโดยใชระดับเปนหลัก

	 2.๑	การเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่

	 การเคลื่อนไหวลักษณะนี้	 ร่างกายมวลรวมจะยังคงอยู่กับที่	 เพียงแต่มีอวัยวะบางส่วน

ของร่างกายเคลื่อนที่ออกจากต�าแหน่งเดิม	 เช่น	 การก้ม	 การเหยียด	 การผลัก	 การดัน	

การเขย่ง	 การบิดตัว	 การโยกตัว	 เป็นต้น	

ตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบนี้	ได้แก่	

	 	 	 ๑.	การเคลือ่นไหวไปตามทศิทาง	เช่น

ยืนตัวตรงอยู ่กับที่	 แล้วค้อมตัวไปด้านหน้า	

หรอืแอ่นตวัไปด้านหลงั	หรอืเอยีงตวัไปทางซ้าย	

และเอียงตัวมาทางขวา	เป็นต้น

	 	 	 ๒.	การเคลื่อนไหวที่ให้เฉพาะส่วน

ของร่างกายรองรับน�้าหนักตัว	เช่น	ยืนเต็มเท้า

แล้วยกขาข้างหนึ่งขึ้น	 ให้ขาอีกข้างรองรับ

น�า้หนกัตวั	โดยสลบัขากนัไปมา	หรอืยนืเตม็เท้า

แล้วยกส้นเท้าเหยียดตัวข้ึน	 หรือเปดปลายเท้า	

ให้ส้นเท้ารองรับน�้าหนักตัวไว้

	 	 	 ๓.	การเคลือ่นไหวโดยใช้แรงเป็นหลกั	

เช่น	การออกแรงยกสิ่งของที่มีน�้าหนัก	โดยจาก

น�า้หนกัน้อยขึน้ไปยงัน�า้หนกัมาก	หรอืบดิตวัช้า

มาเป็นบิดตัวเร็ว	เป็นต้น	

	 	 	 ๔.	การเคลือ่นไหวโดยใช้เวลาเป็นหลกั	

เช่น	การวิดพืน้จาก	๓	นาท	ีเพิม่ขึน้เป็น	๕	นาที	

หรอืเปรยีบเทยีบจ�านวนครัง้ทีว่ดิพืน้ได้ตามเวลา

ทีก่�าหนด	การลกุนัง่	๓๐	วนิาท	ีหรอืเปรยีบเทยีบ

จ�านวนครั้งที่ปฏิบัติลุกนั่งได้ตามเวลาท่ีก�าหนด

การงอแขนห้อยตัว	 โดยบันทึกเวลาเป็นวินาที

จาก	“เริ่ม”	จนคางต�่าลงถึงราว	เป็นต้น

	 	 	 ๕.	การเคลือ่นไหวโดยใช้ระดบัเป็นหลกั	

เช่น	จากท่านั่งเปลี่ยนมาเป็นท่ายืน	จากท่ายืน

ให้เขย่งปลายเท้า	ชมูอืเหยียดตรงขึน้เหนอืศรีษะ
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การว่ิงซกิแซก็สลับไปมา เปนการเคลือ่นไหวแบบเคลือ่นที่
ไปตามทิศทางที่กําหนด

การเลนยิมนาสติกลีลาที่มีลูกบอลประกอบ ถือเปนการ
เคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ

	 2.2	การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่

	 ลักษณะการเคลื่อนไหวที่ให้มวลทั้งหมดของร่างกาย	 เคล่ือนที่จากต�าแหน่งหนึ่งไปยัง

อีกต�าแหน่งหนึ่ง	 เช่น	 การเดิน	 การวิ่ง	 การสไลด์	 การวิ่งควบม้า	 เป็นต้น	 	ตัวอย่างลักษณะการ

เคลื่อนไหวแบบนี้	ได้แก่	

	 ๑.	 การเคลื่อนที่ ไปตามทิศทาง

เช่น	 การเคลื่อนตัวไปทางด้านหน้า	 ด้านหลัง	

ด้านซ้าย	 หรือด้านขวา	 รวมไปถึงการว่ิงเป็น

แนวตรง	วิ่งเป็นแนวโค้ง	และวิ่งซิกแซ็ก

	 ๒.	การเคลือ่นทีโ่ดยใช้เวลาเป็นหลกั

เช่น	 การวิ่ง	 ๑๐๐	 เมตร	 ผู้ที่ท�าเวลาน้อยที่สุด

จะเป็นผู้ชนะ	เป็นต้น

	 ๓.	การเคลื่อนที่แบบใช้ระยะทาง

เป็นหลัก	เช่น	การกระโดดไกล	ผู้ที่ท�าระยะทาง

ได้ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะ	เป็นต้น

	 	 การเคล่ือนไหวแบบนี้จะมีการบังคับ

ควบคุมวัตถุหรืออุปกรณ์กีฬาประกอบการ

เคล่ือนไหวหรือเคล่ือนที่ของร่างกาย	 เช่น

การวิ่ ง เ ล้ียง ลูกฟุตบอล	 การวิ่ ง เ ล้ียง ลูก

บาสเกตบอล	 การใช้ไม้แบดมินตันตีลูกขนไก่

การทุ ่มลูกน�้าหนัก	 การเล่นยิมนาสติกลีลา

ที่มีห่วง	 ริบบิ้น	 ลูกบอลประกอบ	 เป็นต้น

การเคล่ือนไหวแบบนี้นอกจากจะต้องควบคุม

ร่างกายให้เคลื่อนไหวประสานสัมพันธ์กันอย่าง

ดีแล้ว	 ยังต้องอาศัยทักษะการควบคุมอุปกรณ์

ให้สอดคล้องเป็นไปตามจังหวะการเคลื่อนไหว

ของร่างกายด้วย

	 ๔.	การเคลื่อนที่โดยใช้ระดับเป็นหลัก	 เช่น	 จากการคลานในระดับต�่ามาเป็นการเดิน	

จากการเดินมาเป็นวิ่งกระโดดสูง	เป็นต้น

	 2.3	การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ

๘



ปจจุบันมีเว็บไซตจํานวนมากที่นําเสนอขอมูลความรูและเทคนิควิธีการในการเลนกีฬาประเภทตางๆ

๓.	แหล่งขอมูลเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว
	 ในการเล่นกีฬา
	 ในการพัฒนาทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวที่จะน�าไปใช้ในการเล่นกีฬา	นอกจากเรา

จะได้ความรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิแล้ว	แหล่งเรยีนรูต่้างๆ	กเ็ป็นขมุทรัพย์ทางปัญญาอกีแหล่งทีส่ามารถ

จะให้ความรู้แก่เราได้	ซ่ึงความรูจ้ากทัง้สองแหล่งนีเ้ราสามารถน�ามาสรปุเพือ่หาวธิกีารทีเ่หมาะสม

ในการเล่นกีฬาของตนเองได้ต่อไป	

	 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา	 มีอยู่หลายแหล่ง	

ตัวอย่างเช่น	

๑) สือ่สิง่พมิพ์	ปัจจุบนัมีสือ่สิง่พมิพ์ทีใ่ห้ความรูด้้านการเล่นกฬีาอยูม่ากมาย	ในลกัษณะ
เป็นหนังสือเล่ม	 วารสาร	 นิตยสาร	 หนังสือพิมพ์	 แผ่นพับ	 ทั้งที่จัดท�าขึ้นมาเพื่อกีฬาชนิดนั้นๆ	

โดยตรง	 หรือแทรกรวมสาระความรู้อื่นๆ	 การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ควรอ่านประกอบจากหลายๆ	 เล่ม

เพื่อจะได้มุมมองที่หลากหลายและมีโอกาสเปรียบเทียบข้อมูลก่อนจะน�าไปใช้

๒) ข้อมูลจากเว็บไซต์	 สามารถสืบค้นผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งปัจจุบัน
มีเว็บไซต์จ�านวนมากที่น�าเสนอข้อมูลความรู้	 และเทคนิควิธีการในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	

ทัง้ทีเ่ป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ซึง่เราสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหรือพดูคุยสนทนาเกีย่วกบั

เรื่องการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	 ได้	 นอกจากนี้ก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	 ที่ทาง

กรมพลศกึษา	และสมาคมกีฬาต่างๆ	จัดท�าขึน้เพือ่เผยแพร่	ทีเ่ราสามารถน�าความรูม้าใช้ประโยชน์

ได้โดยตรง

๙



ผูฝกสอนหรือโคช เปนบุคลากรทางการกีฬาที่สําคัญ
และมีความรูในกีฬาแตละประเภทเปนอยางดี

๓) สือ่สารมวลชน ทัง้โทรทศัน์และวทิย	ุจะมีรายการทีเ่กีย่วข้องกบัการกฬีาหลากหลาย

รูปแบบ	 ซึ่งเราสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ตามต้องการ	 และบางรายการสามารถติดตามชม

ย้อนหลังได้ทางอินเทอร์เน็ต	 แหล่งการเรียนรู้

ประเภทนี้มีข้อดี	คือ	มีความทันสมัย	มีวิธีการ

น�าเสนอเรื่องราวให้เข้าใจและชวนติดตาม

และก็มีหลายรายการที่เป็นการถ่ายทอดสด

การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	จากต่างประเทศ

เช่น	 ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก	 (Premier	 League)	

(อังกฤษ)	ฟุตบอลลา	ลีกา	 (La	Liga)	 (สเปน)	

เทนนสิเฟรนช์	โอเพน	(French	Open)	(ฝรัง่เศส)

เป็นต้น

๔) สนามกีฬา	 ในที่นี้คือการเข้าไปชมการแข่งขันกีฬาในสนามกีฬา	 ซึ่งถือเป็น
แหล่งข้อมูลที่เราสามารถศึกษาได้โดยตรง	 และเป็นการศึกษาจากของจริง	 ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจ

กฎ	กตกิา	มารยาท	เทคนคิวธิ	ีตลอดจนเทคนคิการเล่นของผูเ้ล่นแต่ละคน	ซึง่จะช่วยท�าให้เราเข้าใจ

กีฬาประเภทนั้นๆ	ได้ดีขึ้น	แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมควรเตรียมตัวศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

เอาไว้บ้าง	ก็จะช่วยให้เรารับชมกีฬานั้นๆ	ได้อย่างเข้าใจและมีอรรถรสมากขึ้น

๕) บคุลากรทางการกฬีา	ในแวดวงการกฬีามบีคุลากรจ�านวนมากท่ีมคีวามรูใ้นกฬีา
แต่ละประเภท	เป็นประสบการณ์ตรงทีผ่่านการลงมอืปฏบิตัแิล้ว	ซึง่อาจเป็นผูฝึ้กสอน	(Coach)	นกักฬีา	

ผู้ติดตามชมกีฬานั้นๆ	 มานาน	 บุคคลเหล่านี้ถือเป็นผู้มีความรู้	 เป็นครูภูมิปัญญาที่เราจะไปขอ

ค�าปรึกษา	 ขอค�าชี้แนะจากท่านได้	 ซึ่งความรู้จากท่านเหล่านี้จะช่วยท�าให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้

ดีกว่าการศึกษาจากหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว

๔.	แนวทางวิเคราะหการเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง
	 การเล่นกฬีาให้ประสบผลส�าเรจ็และเป็นผลดต่ีอสขุภาพของตนเอง	นอกจากการเลอืกเล่นกฬีา

ตามความชอบและความถนดัแล้วจะต้องค�านงึถงึรปูแบบการออกก�าลงักาย	ต้องท�าความเข้าใจว่า

กีฬาหรือการออกก�าลังกายแต่ละชนิดจะให้ผลต่อร่างกายต่างกัน	เช่น	การเต้นแอโรบิก	ให้ผลดีต่อ

การท�างานของปอดและหวัใจ	เป็นต้น		นอกจากนีจ้ะต้องวเิคราะห์ความแตกต่างและความเหมาะสม

ในแต่ละบุคคล	ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีเปาหมาย	การตอบสนอง	และการปรับตัวที่แตกต่างกันเท่านั้น	

แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ	ที่ต้องค�านึงถึงด้วย	ดังนี้

๑๐
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