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ค าน า 

 
 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา  รหสัวิชา พ 22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูเ้ขียนได้
จดัท าข้ึนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  เพื่อพฒันาการเรียนการสอน
รายวชิาพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการเรียน  
บทท่ี 1  เร่ืองประวติัความเป็นมาและการพฒันากีฬาวอลเลยบ์อล    ซ่ึงมีรายละเอียดในเอกสารประกอบ 
การเรียนเล่มน้ี   ประกอบไปดว้ยค าแนะน าในการใชเ้อกสารประกอบการเรียนส าหรับครู    ค  าแนะน าใน
การใชเ้อกสารประกอบการเรียนส าหรับนกัเรียน  สาระส าคญั  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  
ค  าช้ีแจงการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  เน้ือหาสาระไดเ้รียงล าดบัจากง่ายไปหายาก  โดยเน้ือหาจะมี
ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั  มีการยกตวัอยา่งและภาพประกอบอยา่งชดัเจน    นกัเรียนสามารถตอบค าถาม
ประจ าบทเรียนในแต่ละกิจกรรมและตรวจค าตอบกบัเฉลยท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง  ท าให้นกัเรียนสามารถ
ทราบการพฒันาตนเองไดท้นัที 
        หลังจากการน าชุดเอกสารประกอบการเรียนชุดน้ีไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว  
นกัเรียนมีความกระตือรือร้นสามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ท าให้การจดัการเรียนการสอนประสบผล 
ส าเร็จ  บรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับครู 

 
1.  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐานจ านวน 30 ขอ้  
2.  ขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐานบทท่ี 1 ประวติั

ความเป็นมาและการพฒันากีฬาวอลเลยบ์อล 
 2.1   นกัเรียนเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย  การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
     2.2   ท  าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท ก่อนเรียน   10  ขอ้   ลงในกระดาษค าตอบ 
 2.3   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน  
  2.4   ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐาน บทท่ี 1ประวติัความ

เป็นมาและการพฒันากีฬาวอลเลยบ์อล 
    2.5   ท  าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน จ านวน   10  ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ 
 2.6   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท หลงัเรียน 
     2.7   หาขอ้บกพร่อง  และแกไ้ขปัญหาในการเรียน 
 
 

  ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับนักเรียน 
 

 
1.  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐานจ านวน 30 ขอ้ 
2.  ขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐานบทท่ี 1 ประวติั

ความเป็นมาและการพฒันากีฬาวอลเลยบ์อล 
     2.1   นกัเรียนเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
     2.2   ท  าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทก่อนเรียน   10  ขอ้   ลงในกระดาษค าตอบ 
  2.3   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท ก่อนเรียน  
  2.4   ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐาน บทท่ี 1ประวติัความ

เป็นมาและการพฒันากีฬาวอลเลยบ์อล 
    2.5   ท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน  จ  านวน   10  ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ 
    2.6   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน 
    2.7   เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน หาขอ้บกพร่อง และแกไ้ขปัญหาในการเรียน 
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ประวตัแิละพฒันาการกฬีาวอลเลย์บอล 
 
 
 

   สาระส าคญั 
 
 

วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาสากลท่ีคนไทยนิยมเล่นชนิดหน่ึง  ใชอ้อกก าลงักายในยามวา่ง  เป็นกีฬาท่ีเล่น
เป็นทีมตอ้งอาศยัความสามคัคีในหมู่คณะ ผูเ้ล่นทุกคนในทีมจึงตอ้งมีการประสานงานท่ีดี  เรียนรู้ประวติั
ความเป็นมา  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการออกก าลงักาย  และตอ้งมีทกัษะพื้นฐานในการฝึกเป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
 

     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1.    นกัเรียนสามารถใหค้วามหมายของกีฬาวอลเลยบ์อลได ้
2. นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลพื้นฐานความเป็นมาของกีฬาวอลเลยบ์อลต่างประเทศ และใน 

ประเทศได ้
3. นกัเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลและวธีิการดูแล รักษาอุปกรณ์ 

วอลเลยบ์อลได ้
4. นกัเรียนสามารถบอกถึงมารยาทของการเล่น และการเป็นผูช้มท่ีดีได ้
5. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของกีฬาวอลเลยบ์อลได ้
6. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมเก่ียวกบักีฬาวอลเลยบ์อล 
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  สาระการเรียนรู้ 
 
 

1.    ความหมาย ของกีฬาวอลเลยบ์อล 
2.    ประวติัความเป็นมาของกีฬาวอลเลยบ์อล 
3. ลกัษณะเฉพาะของกีฬาวอลเลยบ์อล  
4. คุณลกัษณะเฉพาะของนกักีฬาวอลเลยบ์อล 
5. วธีิการเล่นท่ีปลอดภยั 
6. มารยาทของผูเ้ล่นท่ีดี 
7. มารยาทของผูดู้ท่ีดี 
8. การรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
9. ประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล 

 

 
ค าช้ีแจง 

 
ให้นักเรียนใช้เวลา  60  นาท ี ในการท ากจิกรรมดังต่อไปนี้ 
1. นกัเรียนท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน    30  ขอ้   
2. นกัเรียนแบ่งออกเป็น 4  กลุ่มเท่าๆกนั เลือกหวัหนา้กลุ่มและรองหวัหนา้กลุ่ม  แลว้ท าหนา้ท่ี 

  อบอุ่นร่างกาย   ใชเ้วลา 8-10  นาที 
3. นกัเรียนท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทก่อนเรียน  10  ขอ้  และตรวจค าตอบ 
4. ครูใหน้กัเรียนทุกกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรียนและสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เนต

เก่ียวกบัประวติัวอลเลยบ์อล  มารยาทผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดีและวธีิการเล่นท่ีปลอดภยั 
5. นกัเรียนเล่นเกมเบอร์ของฉนัและส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานท่ีสืบคน้ใหเ้พื่อนๆฟัง 
6. นกัเรียนท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท หลงัเรียน 10  ขอ้  และตรวจค าตอบ 
7. เปรียบเทียบคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท ก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
8. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัประวติัวอลเลยบ์อล   ประโยชน์  มารยาทผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี 

  และวธีิการเล่นท่ีปลอดภยั 
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แบบทดสอบก่อนเรียนกฬีาวอลเลย์บอลขั้นพืน้ฐาน 
 

จ านวน   30   ข้อ        เวลา   30  นาท ี        คะแนนเต็ม   30  คะแนน 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  กากบาท ()ทบัตวัอกัษรท่ีอยูห่นา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. กีฬาวอลเลยบ์อลเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศใด 

   ก.  อินโดนีเซีย                    
   ข.  ฟิลิปปินส์                          
   ค.  สหรัฐอเมริกา    

          ง.  เกาหลี 
2. การเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลตอ้งอาศยัคุณธรรมขอ้ใด 

   ก.  ความอดทน                  
   ข.  ความรอบคอบ 

          ค.  ความกลา้หาญ              
          ง.  ความสามคัคี 
3.  การอบอุ่นร่างกายท าเพื่อประโยชน์ในขอ้ใด 

    ก.  ป้องกนัการเป็นไข ้
    ข.  ป้องกนัอาการต่ืนเตน้ตกใจ 
    ค.  ป้องกนัการบาดเจบ็ของกลา้มเน้ือ 
    ง.  ป้องกนัจุดอ่อนของเกมการรับ 

4.  การเคล่ือนท่ีเขา้รับลูกบอลลกัษณะต่างๆ  ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  หมายความวา่อยา่งไร 
          ก.  มีความแขง็แรง 
          ข.  มีความอดทน 
          ค.  มีความคล่องแคล่ววอ่งไว 
          ง.  มีความอ่อนตวัมาก 
5. ในการเล่นวอลเลยบ์อล ผูเ้ล่นตอ้งใชส่้วนใดของร่างกายมากท่ีสุด 

   ก.  เทา้               
   ข.  มือ 

          ค.  ศีรษะ   
          ง.  ล าตวั   
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6.  นกัเรียนคนใดปฏิบติัขั้นตอนการทรงตวัดีท่ีสุด 

           ก.  นุช ยนืเทา้ใดเทา้หน่ึง ห่างเกิน 1 ช่วงไหล่ ส้นเทา้เปิด ยอ่เข่า แขนอยูข่า้งล าตวั           
           ข.  นิด  ยนืเทา้ใดเทา้หน่ึงไปขา้งหนา้ ยนืเตม็เทา้ ยอ่เข่า แขนอยูข่า้งล าตวั 
           ค.  หน่อย ยนืเทา้ชิดกนั สองเทา้เปิด ยอ่เข่า แขนอยูข่า้งล าตวั   
           ง.  ยนืเทา้ชิดกนั ยนืเต็มตวั ยอ่เข่า แขนอยูข่า้งล าตวั 
7.  กรณีลูกวอลเลยบ์อลถูกส่งมาทางดา้นซา้ยห่างจากตวัผูเ้ล่นประมาณ 2 –3 กา้ว  ผูเ้ล่นควรท าอยา่งไร 
           ก.  การวิง่-กา้ว-ยอ่ 
           ข.  การกา้ว-ไขว-้กา้ว 
           ค.  การกา้ว-ลาก-ชิด 
           ง.   เอียงตวัแลว้ยืน่แขนไปเล่น 
8.  ขอ้ใดเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีใชม้ากท่ีสุดในการเล่นวอลเลยบ์อล 
           ก.  การเสิร์ฟ    
           ข.  การตบ                                                                
           ค.  การเล่นลูกสองมือล่าง            
           ง.  การเล่นลูกสองมือบน 
9.  ขอ้ใดไม่ใช่โอกาสท่ีจะเล่นลูกสองมือล่าง 
           ก.  เพื่อส่งลูกบอลใหต้วัเซตตั้งตบ   
           ข.  เพื่อส่งบอลขา้มตาข่ายไปฝ่ายตรงขา้ม 
           ค.  เพื่อตีบอลคร้ังท่ี 2 ส าหรับตบ    
           ง.  เพื่อใชใ้นการเสิร์ฟบอล     
10.  ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเล่นลูกสองมือบนส่วนใหญ่จะเล่นลูกคร้ังท่ีเท่าไร 
           ก.  ลูกท่ี 1    
           ข.  ลูกท่ี  2        
           ค.  ลูกท่ี  3    
           ง.  ขอ้ ก และ ค ถูก 
11.  นกัเรียนคิดวา่ต าแหน่งท่ีเหมาะสมจะเล่นลูกสองมือบนไดดี้ท่ีสุด  คือต าแหน่งใด 
           ก.  ต าแหน่งกลางหลงั   
           ข.  ต าแหน่งกลางหนา้ 

            ค.  ต าแหน่งหนา้ซา้ย   
    ง.  ต าแหน่งหนา้ขวา 
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12.  เป้าหมายส าคญัของการเล่นลูกสองมือบนเพื่ออะไร       
           ก.  ส่งลูกบอลใหเ้พื่อน เล่นลูกสองมือ  
           ข.  เพื่อใหเ้พื่อนในทีมตบลูกบอล        
           ค.  เพื่อเปล่ียนทิศทางความสนใจคู่ต่อสู้ 
           ง.  เพื่อหลอกล่อคู่ต่อสู้   
13.  การวางมือ เล่นลูกสองมือบน ควรปฏิบติัอยา่งไร 
           ก.  วางเหนือหนา้ผาก ห่างจากลูกบอล 10  เซนติเมตร 
           ข.  วางเหนือหนา้ผาก ห่างจากลูกบอล  20  เซนติเมตร 
           ค.  วางระดบัศีรษะ ห่างจากลูกบอล  10 เซนติเมตร 
           ง.  วางยดืสุดแขนของตนเอง 
14.  จุดมุ่งหมายของการเสิร์ฟคือขอ้ใด 
           ก.  เป็นการสร้างเกมรุก 
           ข.  การส่งลูกขา้มตาข่าย 
           ค.  เป็นการท าคะแนนโดยตรง 
           ง.  เป็นการส่งลูกเขา้เล่นคร้ังแรก 
15. ในการเสิร์ฟลูกมือล่าง ถา้คนถนดัมือซา้ย จะตอ้งวางเทา้ในลกัษณะใด                  
           ก.  เทา้ชิดติดกนั       
           ข.  เทา้ทั้งสองขา้งเสมอกนั   
           ค.  เทา้ขวากา้วออกไปขา้งหนา้    
           ง.  เทา้ซา้ยกา้วออกไปขา้งหนา้ 
16.  เหตุใดจึงตอ้งเหวีย่งแขนตามลูกบอลหลงัการเสิร์ฟลูกไปแลว้ 
           ก.  เพื่อใหลู้กเสิร์ฟแรงข้ึน 
           ข.  เพื่อไม่ใหเ้สียจงัหวะ 
           ค.  เพื่อเป็นการผอ่นแรง 
           ง.  เพื่อช่วยบงัคบัทิศทางลูกบอล 
17.  การเสิร์ฟท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดคือการเสิร์ฟแบบใด 
           ก.  การเสิร์ฟลูกมือล่างดา้นหนา้ 
           ข.  การเสิร์ฟลูกมือล่างดา้นขา้ง 
           ค.  การเสิร์ฟลูกมือบนดา้นหนา้ 
           ง.  การเสิร์ฟลูกมือบนดา้นขา้ง 
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 18.  การเสิร์ฟขอ้ใด ถือวา่เป็นลูกดี 
         ก. นุชโยนบอลและเสิร์ฟออกจากมือ บอลถูกตาข่ายและบอลลงแดนตรงขา้ม 
         ข. นิดโยนบอลและเสิร์ฟออกจากมือ บอลถูกตาข่ายและบอลลงแดนตนเอง 
         ค. หน่อยโยนบอลและเสิร์ฟเทา้เหยยีบเส้นหลงั ก่อนบอลออกจากมือ 
         ง. นนัยนืต าแหน่งกลางหลงัแลว้เสิร์ฟลูกบอลลงใน แดนตรงขา้ม 
19.  สถานการณ์ในขอ้ใด เป็นการตบลูกวอลเลยบ์อลไดดี้ท่ีสุด 
         ก.  ด.ช.ใจดีใชข้อ้มือในการตีลูก  
         ข.  ด.ช.ใจเยน็ใชห้ลงัมือในการตีลูก  
         ค.  ด.ช.ใจร้อนใชฝ่้ามือในการตีลูก 
         ง.  ด.ช.ใจถึงใชป้ลายน้ิวมือในการตีลูก 
20.  การตบลูกท่ีไดผ้ลดีข้ึนอยูก่บัผูเ้ล่นขอ้ใด 
         ก.  ผูเ้สิร์ฟ     
         ข.  ผูท่ี้รับลูกคนแรก  
         ค.  ผูจ้ดัการทีม   
         ง.  ผูเ้ล่นท่ีอยูห่นา้ซา้ยเสมอ 
21.  ลูกท่ีนกักีฬาสามารถตบลูกไดดี้ จะไดม้าจากต าแหน่งในขอ้ใด                                        
          ก.  ผูเ้สิร์ฟฝ่ายตรงขา้ม  
          ข.  ผูเ้ล่นกลางหนา้       
      ค.  ผูเ้ล่นหลงัซา้ย   

          ง.  ผูเ้ล่นลูกสองมือบน 

22.  ต าแหน่งในขอ้ใดท่ีสามารถตบลูกบอลไดดี้ท่ีสุดคือ 
          ก.  ต าแหน่งหนา้ซา้ย- หนา้ขวา  

          ข.  ต าแหน่งหนา้ขวา – กลางหลงั  
      ค.  ต าแหน่งกลางหลงั –หนา้ซา้ย   

          ง.  ต าแหน่งหลงัขวา -หลงัซา้ย   

23.  การสกดักั้นเป็นหนา้ท่ีของผูเ้ล่นต าแหน่งใด 
          ก.  ผูเ้ล่น สามคนแดนหนา้   
          ข.  ผูเ้ล่นสามคนแดนหลงั 
          ค.  ผูท่ี้เป็นหวัหนา้ทีม 
          ง.  ผูเ้สิร์ฟ 
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24. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งตามหลกัการสกดักั้น 
           ก.  ยนืแยกเทา้ออกประมาณ 1  ช่วงไหล่ 
           ข.  มือทั้งสองยกข้ึนกางฝ่ามือออก 
           ค.  งอเข่าเล็กนอ้ย เพื่อสปริงขอ้เทา้ 
           ง.  ศีรษะตั้งตรง  มองหนัไปดา้นหลงั 
25.  ถา้เราใชก้ารสกดักั้นสองคน ควรเป็นต าแหน่งใด 
           ก.  หนา้ซา้ย – หลงัขวา  
           ข.  หนา้ขวา - กลางหลงั 
           ค.  หนา้ซา้ย – กลางหนา้  
           ง.  กลางหลงั – กลางหนา้ 
26.  ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการตบลูกบอลท่ีไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพ  
           ก.  ความสูงของลูกบอล   
           ข.  ความเร็วของลูกบอล 
           ค.  ความแรงของลูกบอล   
           ง.  ความอ่อนตวัของนกักีฬา    
27. กีฬาวอลเลยบ์อลใชผู้เ้ล่นฝ่ายละก่ีคน 

    ก.  5  คน                            
    ข.  6  คน 
    ค.  7  คน                            

           ง.  8  คน 
28.  ขอ้ใดไม่ใช่กติกาในการเล่นวอลเลยบ์อล 
           ก.  ผูเ้ล่นใชอ้วยัวะทุกส่วนในการเล่นบอลได ้
           ข.  ผูเ้ล่นคนเดียวจะเล่นบอลติดกนั  2  คร้ังไม่ได ้
           ค.  ผูเ้ล่นแต่ละทีมตอ้งไม่ล ้าเส้นแบ่งแดนกนั 
           ง.  ผูเ้ล่นแต่ละทีมตอ้งไม่ถูกตวัผูเ้ล่นอีกฝ่าย 
29.  ทีมท่ีชนะการแข่งขนัในแต่ละเซตจะตอ้งท าคะแนนไดก่ี้คะแนน 

     ก.  15  คะแนน  
     ข.  20  คะแนน 
     ค.  25  คะแนน 

           ง.  27  คะแนน 
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30. เม่ืออยูใ่นสถานการณ์เกมรับ  ผูท่ี้อยูต่  าแหน่งกลางหลงั ควรเป็นผูเ้ล่นท่ีมีทกัษะในการเล่น  แบบใดไดดี้ 

          ก.  เล่นลูกสองมือบนไดดี้ 

          ข.  เล่นลูกหยอดไดดี้ 

          ค.  เล่นลูกสองมือล่างไดดี้ 

          ง.  ตบลูกไดรุ้นแรงและแม่นย  า        
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ข้อสอบวดัผลสัมฤทธิ์ท้ายบทก่อนเรียน 
           ประวตั ิ และการพฒันากฬีาวอลเลย์บอล 
 

จ านวน   10   ข้อ        เวลา   10  นาท ี        คะแนนเต็ม   10  คะแนน 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  กากบาท ()ทบัตวัอกัษรท่ีอยูห่นา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

1.  เพื่อความปลอดภยั  ก่อนเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลทุกคร้ังควรท าอยา่งไร 
ก.  อบอุ่นร่างกาย    

 ข.  อาบน ้าเพื่อใหร่้างกายสดช่ืน   
 ค.  ใหแ้พทยต์รวจร่างกาย     
ง.  รับประทานอาหารเพื่อจะไดมี้ก าลงั 

2.  กีฬาวอลเลยบ์อลใชผู้เ้ล่นจริงและผูเ้ล่นส ารองฝ่ายละก่ีคน 
 ก.  ผูเ้ล่นจริง  6  คน และผูเ้ล่นส ารอง 6  คน             
 ข.  ผูเ้ล่นจริง  6  คน และผูเ้ล่นส ารอง 9  คน           
 ค.  ผูเ้ล่นจริง  6  คน และผูเ้ล่นส ารอง 5  คน             

 ง.  ผูเ้ล่นจริง  5  คน และผูเ้ล่นส ารอง  5  คน           
3.  การอบอุ่นร่างกาย  ท าเพื่อประโยชน์อะไร 
 ก.  ป้องกนัการเป็นไข ้
 ข.  ป้องกนัอาการต่ืนเตน้ตกใจ 
 ค.  ป้องกนัการบาดเจบ็ของกลา้มเน้ือ 
 ง.  ป้องกนัจุดอ่อนของเกมการเล่น 
4.  ใครเป็นผูเ้สนอเรียกช่ือวา่  กีฬาวอลเลยบ์อล 

 ก.  อลัเฟรด ที. เฮลสเตท    
 ข.  เจวาย  คาเมอรอน 
 ค.  วลิเล่ียม เอ.  วอลเลย ์    

 ง.  วลิเล่ียม จี มอร์แกน 
5.  การเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลตอ้งอาศยัคุณธรรมขอ้ใด 
 ก.  ความอดทน      
 ข.  ความรอบคอบ 

 ค.  ความกลา้หาญ    
 ง.  ความสามคัคี 



12 
 

 

                                  ประวตัิ  และการพฒันากฬีาวอลเลย์บอล  (ต่อ)  
 
 
6.  กีฬาวอลเลยบ์อลน าลกัษณะและวธีิการของการเล่นกีฬาชนิดใดเป็นแบบอยา่ง 
 ก.  บาสเกตบอล 
 ข.  ฟุตบอล 
 ค.  เทนนิส 
 ง.   แบดมินตนั 

7.  การเล่นวอลเลยบ์อลในกรณีใดจะไดน้บัแตม้ 
 ก. ฝ่ายหน่ึงเสิร์ฟลูกแลว้อีกฝ่ายหน่ึงรับไม่ได ้
 ข. ฝ่ายหน่ึงแตะถูกตวัอีกฝ่ายหน่ึง 
 ค. ฝ่ายหน่ึงเสิร์ฟลูกขา้มตาข่ายได ้

 ง. ฝ่ายหน่ึงเอ้ือมมือปัดลูกเหนือแดนฝ่ายตรงขา้มได ้

8.  กีฬาวอลเลยบ์อลเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศใด 
 ก.  อินโดนีเซีย   
 ข.  ฟิลิปปินส์ 

 ค.  สหรัฐอเมริกา     
 ง.   เกาหลี 

9.  ในการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลในกรณีท่ีทั้ง 2 ทีมไดช้นะ  เท่ากนั 1 : 1  เซต การแข่งขนัในเซตตดัสิน 
      จะแข่งกนั  ก่ีคะแนน 
 ก.  27  คะแนน              
 ข.  25   คะแนน 
 ค.  20  คะแนน             
 ง.  15   คะแนน   
10. ประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลในขอ้ใดท่ีมีผลต่อสังคม 

 ก.  ช่วยคลายความเครียด 
ข.  เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
ค.  เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง 
ง.  ส่งเสริมความเช่ือมัน่  แกปั้ญหาได ้
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                  ประวตักิฬีาวอลเลย์บอล 
ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักฬีาวอลเลย์บอล 

 
 

       กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ในปัจจุบนัดังจะเห็นได้จาก            
การแข่งขนัทั้งในระดบัชาติและนานาชาติท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมชมการแข่งขนัจ านวนมากมาย  มีการจดัการแข่งขนั
ในทุกระดบัอายุตั้งแต่ระดบันักเรียน  เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วน กีฬาวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ี
เหมาะส าหรับผูเ้ล่น  ทุกเพศทุกวยั  สามารถใช้เสียงในการส่ือสารการเล่น ก่อให้เกิดความสนุกสนาน 
สามารถผ่อนคลายความเครียดไดเ้ป็นอย่างดี  สามารถปรับสถานท่ีใช้เล่นดดัแปลงให้เหมาะสมกบัเพศ
และวยั   กติกาการเล่นเขา้ใจง่าย  จึงเหมาะส าหรับการออกก าลงักายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
กีฬาวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีสุภาพ  ฝึกหดัเล่นไดง่้าย  วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาของคนหนุ่มสาว  และคนมีอายุ
สามารถฝึกเล่นได้ง่าย  ในบทเรียนน้ีจะเป็นการกล่าวถึงความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกีฬาวอลเลย์บอล  
ความหมายและความส าคญั  ประวติัความเป็นมา  ประโยชน์ของกีฬาวอลเลยบ์อล มารยาทของผูเ้ล่น  
และมารยาทผูช้ม  การรักษาอุปกรณ์  ความปลอดภยัในการเล่นและลกัษณะเฉพาะของกีฬาวอลเลยบ์อล  
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้จะศึกษาในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาวอลเลยบ์อลต่อไป 

 

    ความหมายของกฬีาวอลเลย์บอล 
 
    ค  าวา่  “Volley”  ตามศพัทแ์ปลวา่การตีในกีฬาเทนนิส หรือเตะสวนกลางอากาศในการเล่นกีฬา

ฟุตบอล  ส่วนค าวา่ “Volleyball” เป็นกีฬาท่ีแบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 2  ฝ่าย ฝ่ายละ 6  คน แต่ละฝ่ายตอ้งใชมื้อตี
หรือตบลูกขา้มตาข่ายไปมา (Aksom’s Thai Leamner’s Dictionary,2004, p. 577) 

    พรสวรรค ์  สระภกัด์ิ  (2549, หนา้ 1)  ไดใ้หค้วามหมายกีฬาวอลเลยบ์อล  หมายถึง  เกมการเล่น
ชนิดหน่ึง   ซ่ึงมีลูกบอลอดัดว้ยลมเป็นอุปกรณ์ในการเล่น  และเล่นบนพื้นท่ีท่ีถูกแบ่งคร่ึงดว้ยตาข่ายเป็น
กีฬาท่ีตอ้งใชอ้วยัวะของร่างกายในการตี  ต่อย  ตบ  ทุบ  ให้ลูกวอลเลยบ์อลขา้มไปมาระหวา่งตาข่าย โดย
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพยายามให้ลูกบอลไปตกในแดนพื้นท่ีของฝ่ายตรงขา้ม ในขณะเดียวกนัตอ้งพยามยาม
รักษา พื้นท่ีไม่ใหลู้กบอลตกลงไปในแดนของตน 

    ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ (2548, หนา้ 4)  ไดใ้ห้ความหมายวอลเลยบ์อลไวว้่า  
วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาประเภททีม ๆ ละ 6  คน การเล่นใชท้กัษะการตีตามลูกบอลท่ีลอยในอากาศให้ขา้ม
ตาข่ายไปยงัแดนตรงขา้มภายในก าหนดการเล่นไม่เกิน3 คร้ังในทีมการแพช้นะก าหนดเป็นคะแนนท่ีฝ่าย
ใดท าคะแนนไดถึ้งก่อนเป็นฝ่ายชนะ 
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  สรุป   
  กีฬาวอลเลยบ์อล หมายถึงเกมการเล่นชนิดหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ล่น 2 ทีม ๆละ 6 คน  การเล่น

สามารถใชอ้วยัวะทุกส่วนของร่างกาย  ซ่ึงอาจจะทุบ  ตี  ต่อย  หรือตบลูกบอลใหข้า้มไปมาระหวา่งตาข่าย  
โดยมีจุดหมายท่ีจะตอ้งพยายามให้ลูกบอลไปตกในแถบพื้นท่ีของฝ่ายตรงขา้มและในขณะเดียวกนัตอ้ง
พยายามรักษาพื้นท่ีไม่ใหลู้กบอลตกไปในแดนของตน 

 
 

   ประวตัิความเป็นมาของกฬีาวอลเลย์บอล 
   
   กีฬาวอลเลยบ์อล (Volleyball) ไดเ้ร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2438 โดย วลิเลียม  จี. มอร์แกน (William G.  
   Morgan)  ผูอ้  านวยการดา้นพลศึกษาแห่งสมาคม Y.M.C.A. (Young Mans Christian Association) เมือง 
  โฮลโ์ยค (Holyoke)  มลรัฐแมสซาชูเซตส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนเพียง 1 ปี  ก่อนการแข่งขนั 
  กีฬาโอลิมปิกสมยัใหม่ คร้ังท่ี 1 ณ กรุงเอเธนส์ โดยเขาไดพ้ยายามคิดและดดัแปลงกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให ้
  ใชเ้ป็นกิจกรรมนนัทนาการหรือผอ่นคลายความตึงเครียดใหเ้หมาะสมกบัฤดูกาล และเขาก็เกิดความคิดข้ึน 
  ในขณะท่ีไดดู้เกมเทนนิส เพราะกีฬาเทนนิสเป็นกีฬาท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์ เช่น แร็กเกต  ลูกบอล  ตาข่าย และ 
  อุปกรณ์อ่ืน ๆ อีกมาก จึงไดมี้แนวคิดท่ีจะใช ้  ตาข่ายสูง  6 ฟุต  6 น้ิว จากพื้นซ่ึงเป็นระดบัสูงกวา่ความสูง 
  เฉล่ียของผูช้ายและไดใ้ชย้างในของลูกบาสเกตบอลมาท าเป็นลูกบอล  แต่ปรากฏวา่ยางในลูกบาสเกตบอล 
  เบาและชา้เกินไป จึงไดใ้ชย้างนอกของลูกบาสเกตบอล   ซ่ึงก็ปรากฏวา่ใหญ่และหนาเกินไปไม่เหมาะสม 
  ดงันั้น ในปี พ.ศ. 2449 Morgan ไดติ้ดต่อบริษทั A.G.Spalding and Brother ใหท้  าลูกบอลตวัอยา่งข้ึน 1 ลูก  
  โดยมีขนาดเส้นรอบวง 25-27 น้ิว น ้าหนกั 9-12 ออนซ์   เพื่อน ามาใชแ้ทนลูกบาสเกตบอลเป็นอุปกรณ์ใน 
  การเล่น(พิชิต ภูมิจนัทร์, 2546 หนา้ 1 – 3 ) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 นายวลิเลียม จี มอร์แกน 
ท่ีมา  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2548, หนา้ 5 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/541/8541/images/Ismay2.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/past/2007/11/26/entry-1&usg=__6j46L4uYobMWd23CbNvxtHEpBqE=&h=480&w=371&sz=22&hl=th&start=8&zoom=1&tbnid=x1OaGpKmTweB6M:&tbnh=129&tbnw=100&prev=/images?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B5+%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N&rls=CYBA,CYBA:2007-43,CYBA:en&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


15 
 

 สาเหตุท่ีนายมอร์แกน คิดเกมน้ีข้ึนมาดว้ยเหตุผล 3 ประการ คือ 
1. ตอ้งการใหมี้กีฬาท่ีสามารถใชเ้ล่นในโรงยมิเนเซ่ียมขนาดเล็กในฤดูหนาวได ้
2. เป็นกิจกรรมนนัทนาการและการพกัผอ่นของนกัธุรกิจไดมี้โอกาสในการเล่นร่วมกนัแทนกีฬา

บาสเกตบอลท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมมาก 
3. เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะส าหรับผูมี้อายมุาก 
ในปี พ.ศ. 2495  คณะกรรมการบริหารสมาคมวอลเลยบ์อลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดเ้สนอให้

ใชช่ื้อเป็นค าเดียวคือ Volleyball และนายมอร์แกนไดแ้นะน าวิธีการเล่นให้แก่ ดร.แฟรงค ์วูด (Dr.Frank 
Wook) ซ่ึงเป็นนกัฟิสิกส์  และ จอห์น ไร นอธ (John Lynoh) หวัหนา้หน่วยดบัเพลิง โดยไดร่้วมกนัร่าง
กฎเกณฑใ์นการเล่นข้ึน 10  ขอ้  ดงัน้ี 

1.  เกม (Game) เกมหน่ึงประกอบดว้ย 9 อินน่ิง (Innings) เม่ือครบ 9 อินน่ิง ฝ่ายใดไดค้ะแนนมาก
วา่เป็นฝ่ายชนะ 

2.  อินน่ิง หมายถึง ผูเ้ล่นของแต่ละชุดไดเ้สิร์ฟทุกคน 
3.  สนามเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้ง  25  ฟุต ยาว   50  ฟุต 
4.  ตาข่ายกวา้ง 2 ฟุต ยาว   27   ฟุต  สูงจากพื้น  6 ฟุต  6   น้ิว 
5.  ลูกบอลมียางในหุม้ดว้ยหนงัหรือผา้ใบ วดัโดยรอบไม่นอ้ยกวา่  25  น้ิว  และไม่เกิน 27 น้ิว   มี 

 น ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่  9  ปอนด ์และไม่เกิน 12 ปอนด์ 
6.  ผูเ้สิร์ฟและการเสิร์ฟ ผูเ้สิร์ฟจะตอ้งยืนดว้ยเทา้หน่ึงบนเส้นหลงั และตีลูกบอลดว้ยมือขา้งเดียว 

อนุญาตให้ท าการเสิร์ฟได้ 2 คร้ัง เพื่อท่ีจะส่งลูกบอลไปยงัแดนคู่ต่อสู้เช่นเดียวกบัเทนนิส การเสิร์ฟ
จะตอ้งตีลูกบอลไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ฟุต  และหา้มเล้ียงลูกบอล อนุญาตใหถู้กตาข่ายได ้แต่ถา้ลูกบอลถูกผูเ้ล่น
คนอ่ืน ๆ ก่อนถูกตาข่ายและถา้ลูกขา้มตาข่ายไปยงัแดนคู่ต่อสู้ถือว่าดี แต่ถา้ลูกออกนอกสนาม  จะหมด
สิทธ์ิการเสิร์ฟ คร้ังท่ี  2 

7.  การนบัคะแนนลูกเสิร์ฟท่ีดีฝ่ายรับจะไม่สามารถโตลู้กกลบัมาไดใ้หน้บั 1 คะแนนส าหรับฝ่าย 
 เสิร์ฟ ฝ่ายท่ีจะสามารถท าคะแนนไดคื้อฝ่ายเสิร์ฟเท่านั้น ถา้ฝ่ายเสิร์ฟท าลูกบอลเสียในแดนของตนเอง  
 ผูเ้สิร์ฟจะหมดสิทธ์ิในการเสิร์ฟ 
              8.  ลูกบอลถูกตาข่าย (ลูกเสิร์ฟ) ถา้เป็นการท าเสียคร้ังท่ี 1 ใหข้านเป็นลูกตาย 
              9.  บอลถูกเส้น ใหถื้อเป็นลูกออก 

          10.  การเล่นและผูเ้ล่น การถูกตาข่ายโดยผูเ้ล่นท าลูกบอลติดตาข่าย หรือ ลูกบอลถูกส่ิง กีดขวาง 
และกระดอนเขา้สู่สนามถือเป็นลูกดี 

  ปี พ.ศ. 2495 ได้มีการจดัแข่งขนัวอลเลยบ์อลหญิงข้ึนคร้ังแรก โดยมีนายมาซาอิชิ นิธิกาวา 
(Migaki  Nishikawa)  ประธานสมาคมวอลเลยบ์อลแห่งประเทศญ่ีปุ่น  โดยจดัให้มีการแข่งขนัระหวา่ง
ประเทศในแถบตะวนัออกไกล    และกีฬาวอลเลยบ์อลน้ีไดถู้กจดัเขา้แข่งขนัในโอลิมปิกคร้ังแรกท่ีเมือง
เฮลซิงกิ  และมีการแข่งขนัวอลเลยบ์อลชิงแชมป์โลกคร้ังแรกท่ีเมืองสโคร์ จากนั้นสมาคมวอลเลยบ์อล
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แห่งญ่ีปุ่นก็มีการส่งเสริมกีฬาชนิดน้ีมาก โดยส่งทีมวอลเลยบ์อลของมหาวิทยาลยั Lashita  ซ่ึงชนะเลิศ
การแข่งขนัของประเทศญ่ีปุ่นไปแข่งท่ีสหรัฐอเมริกา 

 

     ความเป็นมาของกฬีาวอลเลย์บอลในประเทศไทย 
  
     กีฬาวอลเลยบ์อลไดแ้พร่เขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่เม่ือใดไม่มีหลกัฐานแน่ชดัแต่สันนิษฐานวา่ 
 ชาวไทยบางกลุ่มไดเ้ร่ิมเล่นและแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลมาตั้งแต่หลงัสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา 
(อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์ , 2546 หน้า 20 – 21 )ปี พ.ศ. 2477 กรมพลศึกษาได้จดัให้มีการแข่งขนักีฬา
ประจ าปี   และบรรจุกีฬาวอลเลยบ์อลหญิงเขา้ไวใ้นรายการแข่งขนัเป็นคร้ังแรก โดยใช้กติกาการเล่น
ระบบ  9  คน  และตั้งแต่นั้นกีฬาวอลเลยบ์อลก็พฒันาข้ึนโดยตลอด ปี พ.ศ. 2500 ประเทศไทยไดจ้ดัตั้ง
สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลข้ึน โดยมี พลเอกสุรจิตร จารุเศรณีเป็นนายกสมาคมคนแรก เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2500  และไดรั้บช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ "สมาคมวอลเลยบ์อลสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย"(Amature 
Volleyball Association of Thailand)   ปัจจุบนักีฬาวอลเลยบ์อลไดนิ้ยมเล่นกนัอย่างแพร่หลายทั้งใน
โรงเรียน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั และตามหน่วยงานต่าง ๆนอกจากน้ียงัมีการจดัการแข่งขนั มากมายหลาย
รายการ เป็นประจ าทุกปีโดยการด าเนินงานของ สมาคมวอลเลยบ์อลสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยและ 
หน่วยงานอ่ืนๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดี 
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ลกัษณะเฉพาะของกฬีาวอลเลย์บอล 
   
    ก่อนท่ีจะเร่ิมวเิคราะห์ระบบพื้นฐานในการเล่น  ทฤษฎี  กลวธีิและหลกัการ  ผูฝึ้กสอนควรท า 
  ความเขา้ใจกบัลกัษณะของกีฬาวอลเลยบ์อลเป็นเบ้ืองตน้  เพราะกีฬาวอลเลยบ์อลมีลกัษณะพิเศษในตวั
แมแ้ต่ผูฝึ้กสอนก็ตอ้งให้ความสนใจในลกัษณะการเล่นดว้ยตนเอง  เพื่อท่ีจะสามารถประยกุตใ์ช้  กลวิธี
การเล่นและกลยุทธ์พิเศษให้ประสบความส าเร็จ  ซ่ึงกีฬาวอลเลยบ์อลมีลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปน้ี  
(พรสวรรค ์ สหภกัด์ิ, 2549 หนา้ 17-20)    

1. กีฬาวอลเลยบ์อลตอ้งเล่นลูกกระดอนในอากาศ   หลกัการน้ีหมายความวา่ไม่มีใครจะสามารถ
ครอบครองลูกบอลในการเล่นไวไ้ด ้ ยกเวน้การเสิร์ฟ  ผูฝึ้กสอนตอ้งมีความเขา้ใจและตั้งใจท่ีจะฝึกทกัษะ
ต่างๆเก่ียวกบัการกระดอน  เพื่อส่งลูกบอลไปในอากาศให้นกักีฬาในต าแหน่งท่ีสามารถจะรับส่งลูกบอล
ไปมาไดแ้ม่นย  า แต่กีฬาชนิดอ่ืน ๆ นกักีฬาสามารถท่ีจะครอบครองลูกบอลเอาไวไ้ด ้นกักีฬาตอ้งฝึกร่างกาย
ท่ีไม่สามารถปฏิบติัการครอบครองลูกบอลได ้โดยการฝึกความแข็งแรงเพื่อเอาชนะทกัษะในการเคล่ือนไหว   
ในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลนกักีฬาตอ้งท าการฝึกทกัษะอยา่งหนกัและใหช้ านาญก่อนท่ีจะเล่นเกม 

2. การเล่นลูกบอลเป็นไปอย่างทนัทีทนัใด  การเล่นลูกวอลเลยบ์อลทุกคร้ังมีความส าคญั
เท่ากนั  ดงันั้นการปฏิบติังานร่วมกนัและการประสานงานกนัจึงมีความส าคญัในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล
ทุกคร้ังท่ีมีการรับส่งลูกบอลก่อนท่ีจะท าการรุกเป็นคร้ังสุดทา้ยเพราะความส าเร็จในการเล่นหรือการรุก
แต่ละคร้ังข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์กนัและความร่วมมือของผูเ้ล่นในทีม  ดงันั้นคุณภาพดงักล่าวน้ี   จะเป็น
จุดเด่นของกลยทุธ์ในการสอนและกลวธีิท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกัในการฝึก  และเน่ืองจากชยัชนะท่ีมีต่อทีม
จะเกิดจากการสัมผสัลูกบอลอยา่งทนัทีทนัใดหลาย ๆคร้ัง ท่ีเรียกวา่  “การควบคุมลูกบอล”  เป็นหลกัการ
ท่ีส าคญัในการฝึกกีฬาวอลเลยบ์อล 

3. วอลเลยบ์อลไดรั้บความสนใจจากผูช้มเป็นจ านวนมาก  วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีมีคนดูอย่าง   
คบัคัง่ มีพื้นท่ีในการเล่นเฉพาะ ดังนั้นผูฝึ้กสอนจ าเป็นต้องพิจารณาถึงเร่ืองการจดัตวัผูเ้ล่นจดัการกับ
ทกัษะการเคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของผูเ้ล่น     เพื่อท่ีจะท าให้การแข่งขนัในสนามมีความเหมาะสม 
หรือสามารถคลุมพื้นท่ีการเล่นในสนามได ้โดยตอ้งจดัความสัมพนัธ์ของผูเ้ล่นท่ีจะตอ้งหมุนต าแหน่งข้ึน
ไปท าหน้าท่ีส าคญั  ความสัมพนัธ์ในทีมของผูเ้ล่นแต่ละคนว่าจะตอ้งท าหน้าท่ีส าคญัอะไรบา้ง  และ        
ผูฝึ้กสอนท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีส าคญัอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 

4. กีฬาวอลเลยบ์อลมีทั้งการรุกและรับสลบักนั ในกีฬาวอลเลยบ์อลเป็นเกมท่ีมีทั้งการรุกและรับ 
 สลบักนั  แต่กีฬาวอลเลยบ์อลปัจจุบนัสามารถท าคะแนนไดจ้ากการเป็นทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับ 

5. วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีมีการรุกและรับไม่สมดุลกนั  จึงท าใหใ้นปัจจุบนั FIVB  พยายามท่ีจะ 
 ปรับปรุงเปล่ียนแปลงทั้งกติกาและวธีิการเล่น  ใหท้ั้งสองฝ่ายเล่นไดอ้ยา่งสนุกสนานและมีความสมดุลกนั
ทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับ  และดูเหมือนวา่การเป็นฝ่ายรุกในกีฬาวอลเลยบ์อลจะเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบมากกวา่ฝ่าย
รับ  เช่น  ให้ฝ่ายรับเปล่ียนตวัผูเ้ล่นไดต้ลอดเวลาหรือท่ีเรียกวา่ “libero” 
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6. กีฬาวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาทีมท่ีไม่มีการปะทะกนัของผูเ้ล่นโดยตรง  วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีมี 
 ตาข่ายเป็นเส้นแบ่งแดน ผูเ้ล่นสามารถควบคุมเกมการเล่นไดด้ว้ยตนเอง และไม่วา่ผลการแข่งขนัจะออก 
มาอยา่งไรนกักีฬาจะสามารถควบคุมตนเองให้เก็บความรู้สึกดีใจหรือเสียใจได ้ ผูฝึ้กสอนตอ้งฝึกนกักีฬา
ของตนใหมี้ทกัษะท่ีจะท าใหน้กักีฬาประสบความส าเร็จ  ไม่วา่คู่แข่งขนัจะมีความสามารถระดบัใด  การท่ี
ผูฝึ้กสอนน านักกีฬาให้ไปถึงจุดท่ีก าหนดน้ี  นักกีฬาจะตอ้งมีความหวงัและความฮึกเหิมแตกต่างจาก
นกักีฬาชนิดอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นกีฬาท่ีตอ้งมีการปะทะกนัในเกมโดยตรงและท าให้นกักีฬาไม่หมดหวงัและไม่
ท าใหค้วามสามารถในการเล่นลดลง  ผูฝึ้กสอนตอ้งฝึกให้นกักีฬาวอลเลยบ์อลมีความสามารถเพิ่มข้ึนเพื่อ
แข่งขนักบัฝ่ายตรงขา้ม  สามารถเล่นไดด้ว้ยความสามารถของตนเอง  ท าให้ตนเองมีความสมบูรณ์และ
พบความส าเร็จตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

7. วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีไม่จ  ากดัเวลา  และสถานท่ี ดงันั้นทีมท่ีจะชนะมกัจะเป็นทีมท่ีแข็งแกร่ง
กว่าเสมอ  ผูฝึ้กสอนจึงตอ้งฝึกนกักีฬาในทีมให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณ์และกระหายในชยัชนะ  
แมว้า่ในปัจจุบนัวธีิการนบัคะแนนเปล่ียนแปลงไปท าให้เวลาในการแข่งขนัอาจะสั้นลง  แต่ถา้ทั้งสองทีม
มีความสามารถใกลเ้คียงกนัเวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนัก็ตอ้งยาวนานเช่นเดิม  และทีมท่ีโชคดีกวา่ก็อาจชนะ 

8. วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีตอ้งอาศยัผูเ้ล่นท่ีเด่น ๆ  มากกวา่กีฬาชนิดอ่ืนในโลก  ซ่ึงจะตรงขา้มกบั 
   ผู ้ฝึกสอนท่ีจะตอ้งเป็นตวัเด่นในเกมทั้ง ๆท่ีผูฝึ้กสอนมีความแขง็แกร่งกวา่  และมีอิทธิพลต่อการแข่งขนั 
  โดยตรงมากกวา่  กติกาก าหนดใหผู้ฝึ้กสอนมีขอ้จ ากดัมาก  แมว้า่ปัจจุบนัน้ีกติกาจะอนุญาตให้ผูฝึ้กสอน 
  สามารถลุกข้ึนจากมา้นัง่  และเดินไปสอนนกักีฬาท่ีขอบสนามไดแ้ต่ก็ตอ้งท าดว้ยความเหมาะสม 

9. วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีตอ้งใช้แขนท่อนล่างในการเล่นเป็นลกัษณะท่ีเด่น  กีฬาวอลเลยบ์อล
อาจจะแตกต่างไปจากกีฬาชนิดอ่ืนท่ีสามารถจบัตอ้งลูกบอลไดด้ว้ยมือ  แต่การเล่นวอลเลยบ์อลจะเป็น
การสัมผสัลูกบอลโดยตอ้งใชห้น้าแขนเป็นส่วนใหญ่  นกักีฬาตอ้งมีความสามารถในการใช้มือสัมพนัธ์
กบัตาเป็นอยา่งดี 

10. วอลเลยบ์อลมีกติกาท่ีตอ้งหมุนต าแหน่งในการเล่น  หมายความวา่  กีฬาวอลเลยบ์อลมีลกัษณะ
เด่นโดยท่ีผูเ้ล่นมีความเสมอภาคในการเล่น  กติกาการเล่นมีแนวโนม้จากการท่ีผูฝึ้กสอนจะใชผู้เ้ล่นเด่นๆ 
เพียงไม่ก่ีคนมาเป็นการใชผู้เ้ล่นทุกคนอยา่งทัว่ถึง  ทีมท่ีประกอบดว้ยผูเ้ล่น 6 คน และเป็นผูเ้ล่นท่ีตอ้งเล่น
ตลอดทั้งปีจะไม่ใช่ทีมท่ีจะประสบผลส าเร็จในการแข่งขนั  แต่ผูฝึ้กสอนควรมีความเขา้ใจ ในหลกัการ
เปล่ียนตวัผูเ้ล่น ใชผู้เ้ล่นท่ีมีความสามารถพิเศษอยา่งจ ากดั  ผูฝึ้กสอนควรใชห้ลกัการฝึกที่มีประสิทธิภาพ
ให้ผูเ้ล่นมีความสามารถใกลเ้คียงกนัในสนามแข่งขนัจะดีกวา่จะท าให้ผูเ้ล่นทั้งแดนหน้าและหลงัเล่นได้
อย่างสบายในช่วงท่ีมีการเรียนรู้   ความคิดในการหมุนต าแหน่งผูเ้ล่นเป็นเพียงส่วนหน่ึงของกติกาท าให้
ผูเ้ล่นในทีมไม่แตกต่างกนั ส่วนองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  ของการหมุนต าแหน่งเป็นเพียงเพื่อ บงัคบัให้ผูฝึ้กสอน
ตอ้งปรับปรุงการฝึกซอ้ม เราตอ้งยอมรับวา่ตั้งแต่ไดมี้วธีิการเล่นใหทุ้กคนมีโอกาสหมุนต าแหน่ง   จึงท าให้
ผูฝึ้กสอนตอ้งฝึกทกัษะให้ผูเ้ล่นทุกคนอยา่งเท่ากนั  จึงเป็นหนา้ท่ีของผูฝึ้กสอน ท่ีตอ้งสร้างความสัมพนัธ์
ในการหมุนต าแหน่งของผูเ้ล่นภายใตก้ติกาการแข่งขนั  และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสร้างและฝึกผูเ้ล่นท่ีมี
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ความสามารถพิเศษพร้อม กนักบัการสร้างผูเ้ล่นให้มีความสามารถใกล้เคียงกนัอนัเป็นองค์ประกอบของ
ความส าเร็จในการสร้างทีมกีฬาวอลเลยบ์อล  การสร้างให้ผูเ้ล่นมีความสามารถย่อมน ามาซ่ึงความส าเร็จ
ของทีม 

11. กีฬาวอลเลยบ์อลตอ้งใช้ทกัษะในการเคล่ือนไหวต่างๆ เป็นอย่างมาก  การเล่นวอลเลยบ์อล
ตอ้งอาศยัการเคล่ือนท่ีหลายรูปแบบ  เช่น  การพุ่งตวั  การกล้ิง การวิ่ง การกา้วดา้นขา้ง  การกา้วไขวเ้ทา้ 
การเดินลากเทา้ และการเคล่ือนไหวรูปแบบอ่ืน ๆ  ผสมผสานกนั ผูฝึ้กสอนจะตอ้งฝึกผูเ้ล่นจนท าให้
ทกัษะของผูเ้ล่นเป็นอตัโนมติั 

12. กีฬาวอลเลยบ์อลตอ้งแบ่งเขตแดนในการเล่น   ในกีฬาวอลเลยบ์อลแบ่งเขตการเล่นออกเป็น  
2  แดน  คือ  แดนหน้าและแดนหลงั  เช่นเดียวกบักีฬาหลายชนิดท่ีแบ่งสนามเล่นออกเป็นสองแดนดว้ย     
ตาข่ายระดบัเข่าถึงศีรษะ  นอกจากน้ีกีฬาวอลเลยบ์อลยงัแบ่งพื้นท่ีการเล่นออกเป็น 2 ส่วน ในแดนกลาง   
ไดแ้ก่  เขตล่างและเขตบน  เขตล่างเป็นเขตการเล่นระดบัเข่าเหนือพื้นเล็กน้อย  ผูเ้ล่นตอ้งฝึกทกัษะให้
สามารถเล่นลูกบอลดว้ยการพุ่งตวั  การกล้ิงตวั และท่าการลงสู่พื้นภายหลงัการเล่นลูกบอลดว้ย ทกัษะ
ดงักล่าวขา้งตน้  การเล่นระดบัสูงหมายถึงการเล่นลูกบอลท่ีสูงเหนือระดบัตาข่าย ซ่ึงการเล่นวอลเลยบ์อล
ส่วนมากจะเล่นในระดบัสูง   ดงันั้น  นกักีฬาวอลเลยบ์อลตอ้งไดรั้บการฝึกเร่ืองการกระโดดมากกวา่กีฬา
ชนิดอ่ืน 

               สรุป    
  ลกัษณะเฉพาะของกีฬาวอลเลยบ์อลจะเป็นกีฬาประเภททีมท่ีมีผูเ้ล่น 2 ทีม โดยมีเป้าหมายคือ

การส่งลูกบอลขา้มตาข่ายไปตกยงัแดนคู่ต่อสู้  และควบคุมลูกไม่ให้ตกลงสู่พื้นในแดนของตนเอง  กีฬา
วอลเลยบ์อลมีทั้งการรุกและการรับสลบักนั  ฝ่ายรุกจะเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบ  กีฬาวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีไม่มี 
การปะทะ ไม่จ  ากดัเวลา  จึงท าใหผู้เ้ล่นควบคุมเกมการเล่นดว้ยตนเอง  ทีมท่ีมีนกักีฬาเด่น มีสมรรถภาพดี 
มีภาวะทางจิตใจและอารมณ์มัน่คง สามารถใชมื้อใหส้ัมพนัธ์กบัตาเป็นอยา่งดี  จะเป็นฝ่ายท่ีไดรั้บชยัชนะ 
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  คุณลกัษณะเฉพาะของนักกฬีาวอลเลย์บอล 
  

 การเลือกนกักีฬาเพื่อเตรียมทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นหนา้ท่ีส าคญัส าหรับผูฝึ้กสอนกีฬาเฉพาะ
ถา้นกักีฬามีคุณสมบติัพร้อมและเหมาะสมตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ีของผูเ้ล่น  ทีมก็จะประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ การพิจารณาคดัเลือกนกักีฬาวอลเลยบ์อลมี ดงัน้ี (พรสวรรค ์ สหภกัด์ิ, 2549 หนา้ 21 ) 

1. พนัธุกรรมหรือสายพนัธ์ุ  โครงสร้างของนกักีฬาวอลเลยบ์อลมีส่วนส าคญัท่ีสามารถท าให ้
การเล่นประสบผลส าเร็จตลอดจนรวมถึงน ้าหนกั  ส่วนสูงและสภาวะทางจิตใจ 

2. ลกัษณะรูปร่าง  นกักีฬาวอลเลยบ์อลท่ีดีตอ้งมีรูปร่างสูง  หวัไหล่กวา้งโต  ตน้ขาใหญ่ น่องเรียว  
ฝ่ามือใหญ่  น้ิวยาว  แขน  ขายาว สายตาดี  และไม่เป็นโรคประจ าตวั 

3. เวลาปฏิบติักริยาดี  การตอบสนองปฏิกิริยาฉบัไว  ไม่เฉ่ือยชา 
4. สามารถอ่านทิศทางการเล่นของคู่ต่อสู้ได ้
5. มีสมรรถภาพทางกายดี 

 5.1  ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 
5.2  ความอดทนของกลา้มเน้ือ 
5.3  ความยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือ 
5.4  ความคล่องตวัของร่างกาย 
5.5  อ านาจบงัคบัของกลา้มเน้ือ 
5.6  การประสานงานของกลา้มเน้ือและประสาท 
5.7  ความเร็ว 
5.8  ระบบการไหลเวยีนของโลหิตและการหายใจ 
5.9  ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
5.10  ความสมบูรณ์ของสุขภาพจิต 

6. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 
7. มีจิตใจเป็นนกัสู้ 
8. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
9. ใฝ่รู้ในเกมการเล่น 
10. ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 
11. พื้นฐานทกัษะดี 
12. มีประสบการณ์พอสมควร 
13. มีความมานะ  อดทน 
14. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
15. มีน ้าใจนกักีฬา 
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     สรุป  
    การเลือกนกักีฬาวอลเลยบ์อลควรมีลกัษณะเฉพาะ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลายๆดา้น

ตั้งแต่พนัธุกรรม ลกัษณะรูปร่าง  ความไวในการตอบสนอง  ความสามารถในการอ่านเกม  การแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้  สมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางจิต  และความมัน่คงทางอารมณ์ เป็นตน้ 
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1. ส ารวจความพร้อมของร่างกาย  ถ้ามีไข้ อ่อนเพลีย  ควรงดฝึก 

 
 

2. ให้แพทย์ตรวจร่างกายว่าออกก าลงักายได้หรือไม่ และ มีโรคประจ าตัวหรือไม่ 

 
 

3. ควรแต่งกายให้เหมาะสมกบัการเล่นกฬีา เช่น เส้ือไม่หลวม  สวมถุงเท้าฝึก 
 
 
 

4. ควรรับประทานอาหารม้ือหลกัก่อนเล่นกฬีาอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 
 
5. ควรตรวจสอบอุปกรณ์การเล่นและสนามให้เรียบร้อย 
 
6. ก่อนเล่นกฬีาทุกคร้ังผู้เล่นทุกคนต้องอบอุ่นร่างกายให้เพยีงพอและครบทุกส่วน 
 

 
7. อย่าเล่นเลียนแบบการเล่นผู้อ่ืนโดยไม่ได้ฝึกมาก่อน 
 

 

8. อย่าเล่นพลกิแพลงในขณะทีร่่างกายไม่พร้อมเพราะกล้ามเน้ืออาจฉีกขาดได้ 
 

 
9. อย่าเล่นท่าเส่ียงอันตรายเพ่ือเอาใจผู้ชม เช่นการพุ่งตัวรับบอล 

 

 
10. ผู้เล่นทุกคนควรส ารวจส่ิงแวดล้อมรอบตัวเช่นจะเคล่ือนทีไ่ปทีไ่หน  อย่างไร 
 
     สรุป 
    การเล่นกีฬาส่ิงท่ีควรค านึงถึง คือ ความปลอดภยัของตวัผูเ้ล่น ตอ้งเตรียมทั้งร่างกายและจิตใจให้

แขง็แรง พร้อมทั้งอุปกรณ์การเล่นตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา 
 

วธิีการเล่นทีป่ลอดภัย 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.xeroxsuperoffer.ru/happy-volleyball/25333990.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7p3-U5raKZeWuATNvYBg&ved=0CDcQ9QEwETgU&usg=AFQjCNGvQVtTsM_JC_K6sk93cyZG6FRMgg
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มารยาทของผู้เล่นทีด่ี 
 

     การเล่นกีฬาทุกชนิดย่อมมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆทางด้านร่างกายท่ีสอดคลอ้งกบั 
กติกาขอ้บงัคบั  ระเบียบและลกัษณะของกีฬาแต่ละประเภท ซ่ึงผูเ้ล่นจะตอ้งประพฤติปฏิบติัให้เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและเหมาะสมจึงจะไดช่ื้อวา่เป็นผูเ้ล่นท่ีมีมารยาทดี   หากผูเ้ล่นประพฤติปฏิบติัไม่เหมาะสม 
ไม่ถูกระเบียบ  กติกาท าใหผู้ดู้รอบสนามและผูเ้ก่ียวขอ้งติเตียนได ้ อีกทั้งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการทะเลาะ 
ววิาทข้ึน  ดงันั้นผูเ้ล่นกีฬาวอลเลยบ์อลควรจะค านึงถึงมารยาทท่ีดีดงัน้ี  (พิชิต   ภูติจนัทร์, 2546 หนา้ 9) 

1. แต่งกายดว้ยชุดท่ีเหมาะสมกบัการเล่นวอลเลยบ์อล  ในการแข่งขนันั้นผูเ้ล่นตอ้งแต่งกายตาม 
กติกา  แต่ในการเล่นทัว่ไปเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อออกก าลงักาย ควรแต่งกายให้เหมาะสม  บางคน 
สวมรองเทา้แตะหรือแต่งชุดไปเท่ียวลงเล่น เป็นตน้ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ระหวา่งการเล่นได ้

2. ไม่แสดงกิริยาเสียดสี ลอ้เลียนหรือถอ้ยค าท่ีไม่สุภาพต่อผูเ้ล่นฝ่ายเดียวกนัหรือฝ่ายตรงขา้ม 
3. เล่นตามกติกาท่ีก าหนดไวโ้ดยปฏิบติัตามระเบียบกติกาการเล่นอยา่งเคร่งครัด 
4. มีความสุภาพเรียบร้อยแสดงความเป็นมิตรและใหเ้กียรติแก่ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มก่อนและหลงั 

การแข่งขนัเสร็จส้ินลงควรจบัมือผูเ้ล่นของทีมตรงขา้มไม่วา่ทีมจะแพห้รือชนะก็ตาม 
5. ไม่โตเ้ถียงหรือแสดงกิริยาอาการท่ีไม่เหมาะสมแก่ผูต้ดัสินในการตดัสิน      
6. มีใจคอหนกัแน่น อดทน อดกลั้น และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ ถึงแมว้า่ผูเ้ล่นฝ่าย 

  เดียวกนัผดิพลาดก็ไม่ควรแสดงอาการไม่พอใจ 
7. เช่ือฟังค าสั่งของหวัหนา้ทีม และโคช้ 
8. ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีตนไดรั้บมอบหมาย 
9. รู้จกัระงบัอารมณ์เม่ือเกิดการย ัว่ยจุากฝ่ายตรงขา้ม 
10. เม่ือเล่นกีฬาแพห้รือชนะไม่ควรดีใจหรือเสียใจจนเกินไป 
11. การเล่นกีฬาตอ้งเล่นอยา่งสุดความสามารถไม่วา่ตนเองจะเป็นฝ่ายแพห้รือชนะ 
12. ตอ้งมีน ้าใจนกักีฬารู้แพ ้รู้ชนะรู้อภยั 
13. มีความตั้งใจในการฝึกซอ้มและมีความอดทน 
14. มีความอดกลั้นและไม่ใชอ้ารมณ์รุนแรง 
15. ไม่สร้างความเดือดร้อนใหก้บัผูอ่ื้นในขณะฝึกซอ้มหรือแข่งขนั 
16. หลงัจากการฝึกซอ้มหรือเล่นแลว้ควรเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย 

 สรุป    
  การเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลนกักีฬานอกจากจะมีสมรรถภาพทางกายแขง็แรง สมรรถภาพทางจิตดี  
และมีอารมณ์ท่ีมัน่คงแลว้  ยงัตอ้งมีมารยาทท่ีดีในการเล่น โดยการปฏิบติัตามกฎระเบียบของการแข่งขนั 

  เช่น การแต่งกาย  เล่นตามกติกา มีความสุภาพเรียบร้อย  เช่ือฟังค าสั่งของหวัหนา้ทีมและโคช้ และท่ีส าคญั 
  ควรมีน ้าใจเป็นนกักีฬา รู้แพ ้ รู้ชนะ รู้อภยั ไม่แสดงความดีใจหรือเสียใจกบัผลการแข่งขนัจนเกินไป 
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มารยาทของผู้ดูทีด่ ี
 
  วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัในการดูกีฬาเพื่อเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจหาความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

ช่วยคลายความตึงเครียดและเป็นการเสริมสมรรถภาพทางดา้นจิตใจให้มีความสุข  ผูดู้กีฬาท่ีดีตอ้งท าใจ
ใหไ้ดว้า่  แพห้รือชนะก็ตามตอ้งไม่แสดงพฤติกรรมหรือกริยามารยาทท่ีไม่สุภาพ   ตอ้งเรียบร้อยทั้งค  าพูด 
หรือท่าทาง  ซ่ึงอาจเป็นเหตุก่อใหเ้กิดการทะเลาะววิาท  ดงันั้นผูดู้กีฬาท่ีดีพึงปฏิบติัดงัน้ี  (พิชิต  ภูติจนัทร์, 
2546 หนา้ 10) 

1. แสดงความยนิดีดว้ยการปรบมือใหแ้ก่ผูเ้ล่นท่ีเล่นดี มีมารยาทดี 
2. ไม่เชียร์ในส่ิงท่ีเป็นการเสียดสีในทางไม่ดีต่อทีมใดทีมหน่ึง 
3. ไม่กระท าตวัเป็นผูต้ดัสินเสียเอง เช่น การตะโกนด่าวา่ผูต้ดัสิน เป็นตน้ 
4. ไม่กระท าส่ิงใด ๆ ท่ีท าใหผู้ต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ปฏิบติังานไม่สะดวก 
5. นัง่ชมดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท่ีท่ีจดัไวใ้ห ้ไม่ยืนเกะกะบงัผูอ่ื้น 
6. ปรบมือให้เกียรติเม่ือกรรมการผูต้ดัสิน และนกักีฬาลงสู่สนาม 
7. ไม่กล่าวถอ้ยค าท่ีหยาบคาย  ส่งเสียงโห่ร้องหรือแสดงกิริยาเยาะเยย้ถากถางผูเ้ล่นท่ีเล่น 

ผดิพลาด  หรือผูต้ดัสินท่ีตดัสินไม่เป็นไปตามความตอ้งการของตนเอง 
8. ปรบมือแสดงความยนิดีแก่ผูช้นะ ผูเ้ล่นท่ีไดรั้บรางวลั 
9. ไม่แสดงกริยาท่าทางส่งเสียง ย ัว่ย ุใหผู้เ้ล่นไม่มีสมาธิหรือเกิดการทะเลาะววิาท 
10. ไม่แสดงกริยาท่ีไม่สุภาพหรือใชส่ิ้งของขวา้งปานกักีฬา กรรมการตดัสิน หรือผูช้ม 
11. ควรรู้กติกาการแข่งขนักีฬาท่ีตนดู 
12. การชมเป็นหมู่คณะควรจะนัง่รวมกนัเป็นกลุ่มและเชียร์ดว้ยเพลง และภาษาท่ีสุภาพช่วย 

  ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทะเลาะววิาทกนัข้ึนในการดูกีฬา 
13. ช่วยหา้มปรามหรือตกัเตือนเพื่อนฝงู ไม่ใหก่้อเหตุวุน่วายข้ึนในการดูกีฬา 
14. ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยเม่ือเกิดเหตุวุน่วายในสนาม 
15. ติดตาม สนบัสนุน ใหก้ าลงัใจ และใหเ้กียรตินกักีฬาทุกประเภท เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬา 

  ของชาติ 
    สรุป   
    ในการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลนกักีฬาตอ้งมีมารยาทท่ีดี  ผูช้มก็ควรมีมารยาทท่ีดีดว้ย จึงจะท า 

 ให้การแข่งขนับรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้คือ  ความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  เป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ  
ดงันั้นผูช้มจึงไม่ควรแสดงพฤติกรรมหรือกริยามารยาทท่ีไม่สุภาพ ทั้งค  าพูด ท่าทาง ไม่กล่าวถอ้ยค าหยาบ 
ส่งเสียง โห่ร้อง หรือแสดงกริยาเยาะเยย้ถากถางผูเ้ล่นท่ีเล่นผดิพลาด ไม่ย ัว่ยทุ  าใหผู้เ้ล่นขาดสมาธิ หรือเกิด
การทะเลาะววิาท  แต่สามารถแสดงความยนิดีดว้ยการปรบมือ นัง่ชมดว้ยความ เป็นระเบียบ 
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                                           การบ ารุงรักษาอปุกรณ์กฬีาวอลเลย์บอล 
                                             
   
                อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลควรไดรั้บการดูแลเก็บรักษาใหดี้  เพื่อประสิทธิภาพใน
การใชง้านไดน้านท่ีสุด  เพื่อความประหยดัและปลูกฝังใหผู้เ้ล่นเกิดนิสัยรักความเป็นระเบียบ โดยมีวธีิ 
การรักษาดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สรุป     
 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อลที่ถูกวิธี  สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานให้เกิด

ประสิทธิภาพในการใช ้รวมถึงเป็นการปลูกฝังใหผู้เ้ล่นมีนิสัยรักความเป็นระเบียบ ผูเ้ล่นควรปฏิบติัตั้งแต่
เร่ิมเล่น ระหว่างเล่น และหลงัการเล่น โดยหมัน่เช็ดอุปกรณ์ทุกคร้ังท่ีมีการใช้งาน เช่น ลูกบอลไม่ควร   
ให้โดนน ้ านาน  และไม่สูบลมแข็งเกินไป  อุปกรณ์ท่ีช ารุด เช่น ตาข่ายควรซ่อมทนัที เม่ือเกิดการช ารุด 
และหยอ่นตาข่ายทุกคร้ังหลงัเล่นเสร็จ ไม่ขึงตาข่ายตากแดดตากฝนเป็นเวลานาน ๆ 

 

1.  มีชั้นหรือตูเ้ก็บอุปกรณ์โดยเฉพาะ  และแยกประเภทเรียบร้อย 
 

2.  อุปกรณ์ท่ีช ารุด ควรซ่อมแซมทนัที  ถา้ปล่อยทิ้งไวจ้ะท าใหเ้สียหายมากข้ึน 
 

3.  อยา่ใหลู้กวอลเลยบ์อลท่ีท าดว้ยหนงัถูกน ้า ถา้ถูกน ้าควรใชผ้า้เช็ดทนัที 
 

4.  การสูบลม  หรือปล่อยลมออกจากลูก  ควรใชเ้ขม็ท่ีใชก้บัลูกวอลเลยบ์อลเท่านั้น 
 

5.  หมัน่เช็ด  กวาด ถูพื้นสนามเล่นใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
 

6.  ควรมีรถเขน็ลูกบอล   เพื่อสะดวกในการรวบรวมลูกบอล เพื่อใชใ้นการฝึก 
 

7.  ไม่ควรใชลู้กบอลรองนัง่  เพราะจะท าใหลู้กบอลมีรูปทรงเปล่ียนไป 
 

8. ไม่ควรเก็บอุปกรณ์ไวใ้นห้องท่ีอบัช้ืน   อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  เพราะอาจเกิด   
 เช้ือราและเส่ือมสภาพเร็วกวา่ปกติ 
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ประโยชน์ของการเล่นกฬีาวอลเลย์บอล 
 
    การเล่นกีฬาเป็นการออกก าลงักายชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัว่าการออกก าลังกายเป็นยา

ขนานวิเศษ  ดงัค ากล่าวท่ีวา่ "กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ" วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาสุภาพ ฝึกหดัเล่นให้เป็นไดง่้าย 
และเม่ือเล่นแลว้จะท าให้ผูเ้ล่นสามารถมีอายุการเป็นนักกีฬาได้นานกว่ากีฬาชนิดอ่ืน ๆ คุม้กบัการได้
ฝึกฝนมา  เพราะกีฬาวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีคนหนุ่มสาว  และคนท่ีมีอายุแลว้สามารถเล่นได ้แมแ้ต่สตรีท่ี
มีบุตรแลว้และมีร่างกายท่ีแข็งแรงก็สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้ ซ่ึงผลของการเล่นและการแข่งขนัจะ
ท าใหผู้เ้ล่นไดป้ระโยชน์ ดงัน้ี  (อุทยั สงวนพงศ.์ ม,ป,ป,หนา้ 2)  

1. วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีฝึกหดัเล่นให้เป็นไดง่้าย   และเล่นไดทุ้กเพศทุกวยัเม่ือเล่นวอลเลยบ์อล
เป็นแลว้จะท าใหผู้เ้ล่นสามารถเล่นกีฬาไดน้านกวา่กีฬาบางประเภท 

2. วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาประเภททีมจึงตอ้งมีการฝึกซอ้ม  เพื่อใหก้ารเล่นในทีมมีความสัมพนัธ์และ
รักใคร่ปรองดองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  หากทีมใดขาดความสามคัคีแลว้เม่ือลงแข่งขนัยอ่มจะมีชยัชนะ
ไดย้าก  ผลของการเล่นกีฬาประเภทน้ีจึงสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัฝึกให้มีนิสัยรักใคร่สามคัคีกนั
ระหวา่งหมู่คณะมากยิง่ข้ึน 

3. วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีช่วยฝึกฝนให้ผูเ้ล่นมีไหวพริบท่ีชาญฉลาดและแกปั้ญหาอยา่งฉบัพลนั
ทนัที  เพราะการเล่นวอลเลยบ์อลนั้นผูเ้ล่นจะตอ้งเคล่ือนไหวร่างกายอยูต่ลอดเวลารวมทั้งตอ้งมีไหวพริบ
ท่ีดี สามารถตดัสินใจ และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ต่าง ๆไดจึ้งจะท าใหมี้ชยัชนะในการเล่น 

4. การเล่นวอลเลยบ์อลเป็นการส่งเสริมและฝึกให้ผูเ้ล่นมีจิตใจเยือกเย็น สุขุมรอบคอบ อารมณ์
มัน่คง มีสมาธิดี มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง  เพราะผูเ้ล่นท่ีอารมณ์ร้อนมุทะลุ ดุดนั เอาแต่ใจตนเอง จะท าให้
การเล่นผิดพลาดบ่อย ๆ ถ้าเป็นการแข่งขนัก็จะแพ ้ฝ่ายตรงขา้มได้ง่าย   ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแต่มี
ประโยชน์ต่อตวัผูเ้ล่นวอลเลยบ์อลท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมอีกดว้ย 

5. วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีเล่นโดยไม่จ  ากดัเวลาถา้หากผูเ้ล่นรู้จกัการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
ซ่ึงอาจจะเล่นตอนเชา้  สาย  บ่าย  เยน็หรือแมแ้ต่ในเวลากลางคืนก็ไดถ้า้มีแสงสวา่งเพียงพอและเล่นไดท้ั้ง
ในท่ีร่ม หรือกลางแจง้ 

 6,  การเล่นวอลเลยบ์อล  ผูเ้ล่นต่างก็อยูใ่นแดนของตนเองและมีตาข่ายขึงกั้นกลางสนามท าใหไ้ม่มี 
 โอกาสท่ีจะปะทะกนัระหวา่งผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายจึงไม่ก่อใหเ้กิดการทะเลาะววิาทกนัข้ึน 

 7.  วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผูเ้ล่นอยา่งหน่ึง  เพราะผูเ้ล่นจะตอ้งถูกฝึกให้
มีระเบียบ มีวนิยั มีเหตุมีผลรู้จกัการเป็นผูน้ าผูต้าม และมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะ
เป็นการ ปลูกฝังนิสัยอนัมีผลท่ีจะน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัดว้ย 

8.  วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีมีกฎ  กติกาซ่ึงผูเ้ล่นตอ้งเคารพและปฏิบติัตามกฎกติกาการเล่น ดงันั้น 
  การเล่นวอลเลยบ์อลช่วยสอนใหผู้เ้ล่นรู้จกัความยติุธรรม  มีความอดทนอดกลั้น รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

http://www.kruchai.net/teach001.html#top
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9. วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาประเภทหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายใหมี้ความสมบูรณ์ 
และแข็งแรง  เพราะผูเ้ล่นจะตอ้งฝึกให้ร่างกายแข็งแรง  มีความอดทน มีความคล่องแคล่ววอ่งไว  มีพลงั
และความเร็ว   เม่ือร่างกายไดอ้อกก าลงักายแลว้ยงัช่วยให้ ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายไดท้  างานประสาน
สัมพนัธ์กนัเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึนเม่ือร่างกายแข็งแรงก็จะช่วยเพิ่มความสามารถของ
ร่างกายใหมี้ความตา้นทานไดดี้ดว้ย 

           10. กีฬาวอลเลยบ์อลก็เหมือนกบักีฬาประเภทอ่ืนๆ   ท่ีสร้างความมีน ้ าใจเป็นนกักีฬาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่    
การรู้จกัแพ ้ ชนะและอภยั นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือในการเป็นส่ือกลางก่อให้เกิดความสนิทสนมคุน้เคย
และมีสัมพนัธไมตรีอนัดีต่อกนัทั้งภายในประเทศ และระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งดี 

           11. ปัจจุบนัผูเ้ล่นวอลเลยบ์อลท่ีมีความสามารถสูงไดรั้บสิทธ์ิเขา้มาศึกษาต่อในระดบัสูงในสถาบนั 
 ทั้งสถานการศึกษาของรัฐและเอกชน นอกจากน้ียงัมีหลายหน่วยงานรับบุคคลท่ีเป็นนกักีฬาวอลเลยบ์อล
เขา้ท างาน  เพราะวอลเลยบ์อลก าลงัเป็นกีฬาท่ีนิยมของวงการทัว่ไปและมีการแข่งขนักนัอยูเ่ป็นประจ า 

 สรุป     
 กีฬาวอลเลยบ์อลสามารถพฒันาส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  ทั้งทางด้านร่างกาย เช่น ความเร็ว

ความแข็งแรง  ความทนทาน  ความอ่อนตวั  และความยืดหยุ่น พฒันาทางด้านกลไก โดยการท างาน
ประสานกบัระบบกลา้มเน้ือ  และระบบประสาท  พฒันาทางจิต  เช่น ความมีระเบียบวนิยั  การรู้แพรู้้ชนะ 
รู้อภยั   และพฒันาการทางดา้นสังคม  เช่น  ท าใหเ้กิดความสามคัคี  ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เป็นตน้ 

           
                 สรุป 

  
 กีฬาวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในปัจจุบนักีฬาวอลเลยบ์อล หมายถึง

เกมการเล่นชนิดหน่ึง   ซ่ึงมีลูกบอลอดัดว้ยลมเป็นอุปกรณ์ในการเล่น  และเล่นบนพื้นท่ีท่ีถูกแบ่งคร่ึงดว้ย 
ตาข่าย   เป็นกีฬาท่ีตอ้งใชอ้วยัวะของร่างกายในการตี ต่อย ตบ ทุบ ให้ลูกวอลเลยบ์อลขา้มไปมาระหวา่ง
ตาข่าย โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพยายามใหลู้กบอลไปตกในแดนพื้นท่ีของฝ่ายตรงขา้มกีฬาวอลเลยบ์อลเป็น
กีฬาท่ีดดัแปลงมาจากกีฬาเทนนิสและบาสเกตบอล ในปี พ.ศ 2438โดย William G. Morgan โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการใหเ้ป็นกีฬาท่ีสามารถเล่นในโรงยิมเนเซียมขนาดเล็กในฤดูหนาวได ้เป็นกิจกรรม
นนัทนาการส าหรับนักธุรกิจ  และเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะส าหรับผูสู้งอายุ   ประโยชน์ของการเล่นกีฬา
วอลเลยบ์อลนอกจากจะท าให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ยงัช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ มีไหวพริบท่ี
ชาญฉลาดและแกปั้ญหาอยา่งฉบัพลนัทนัทีกีฬาวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีมีลกัษณะพิเศษในตวั ดงันั้นจึงควร
ท่ีจะศึกษาระบบพื้นฐานในการเล่น ทฤษฎี กลวธีิ ควรท าความเขา้ใจกบัลกัษณะของกีฬาวอลเลยบ์อลเป็น
เบ้ืองตน้ ซ่ึงจะสามารถประยกุตใ์ชก้ลวธีิในการเล่นและการสอนใหป้ระสบความส าเร็จ 
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เกมเบอร์ของฉัน 
 

วธีิปฏิบัติ     
 1)  แบ่งนกัเรียนออกเป็น 4  กลุ่ม จดัแถวตอน   4   แถว 
   2)  ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มนัง่สลบัท่ีเป็นวงกลม 
   3)  ครูส่งเบอร์ (กลุ่ม 1) ใหน้กัเรียนส่งเบอร์ตามวงกลมเวยีนขวามือ โดยมีเพลงประกอบ 
  การส่ง 

4)  ครูหนัหลงัใหว้งพร้อมกบัหาจงัหวะเป่านกหวดี ถา้เบอร์อยูท่ี่สมาชิกกลุ่มใด  ตอ้งส่ง 
  ตวัแทน มาน าเสนอผลงาน 

5)  ถา้กลุ่มไหนเสนอผลงานแลว้ใหส้มาชิกออกไปนัง่นอกวง 
 6)  ใหท้  าตามขอ้ 2-5 จนน าเสนอผลงานครบทุกกลุ่ม  
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    สัญลกัษณ์ในกจิกรรม               = ครู            = นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 
                       = นกัเรียนกลุ่มท่ี   2 

     = นกัเรียนกลุ่มท่ี   3 
    = นกัเรียนกลุ่มท่ี   4 
    = ทิศทางการส่งเบอร์ 
 

 
 
 
 

 
 

 

แผนผงั เกมเบอร์ของฉัน 
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ข้อสอบวดัผลสัมฤทธิ์ท้ายบทหลงัเรียน 
        ประวตัิ  และการพฒันากฬีาวอลเลย์บอล 
 

จ านวน   10   ข้อ        เวลา   10  นาท ี        คะแนนเต็ม   10  คะแนน 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  กากบาท ()ทบัตวัอกัษรท่ีอยูห่นา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  เพื่อความปลอดภยั  ก่อนเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลทุกคร้ังควรท าอยา่งไร 

 ก.  อบอุ่นร่างกาย    
 ข.  อาบน ้าเพื่อใหร่้างกายสดช่ืน   
 ค.  ใหแ้พทยต์รวจร่างกาย     

 ง.  รับประทานอาหารเพื่อจะไดมี้ก าลงั 
2.  กีฬาวอลเลยบ์อลใชผู้เ้ล่นจริงและผูเ้ล่นส ารองฝ่ายละก่ีคน 

 ก.  ผูเ้ล่นจริง  6  คน และผูเ้ล่นส ารอง 6  คน             
 ข.  ผูเ้ล่นจริง  6  คน และผูเ้ล่นส ารอง 9  คน           
 ค.  ผูเ้ล่นจริง  6  คน และผูเ้ล่นส ารอง 5  คน             
ง.  ผูเ้ล่นจริง  5  คน และผูเ้ล่นส ารอง  5  คน           

3.  การอบอุ่นร่างกาย  ท าเพื่อประโยชน์อะไร 
 ก.  ป้องกนัการเป็นไข ้
 ข.  ป้องกนัอาการต่ืนเตน้ตกใจ 
 ค.  ป้องกนัการบาดเจบ็ของกลา้มเน้ือ 
 ง.  ป้องกนัจุดอ่อนของเกมการเล่น 
4.  ใครเป็นผูเ้สนอเรียกช่ือวา่  กีฬาวอลเลยบ์อล 

 ก.  อลัเฟรด ที. เฮลสเตท    
 ข.  เจวาย  คาเมอรอน 
 ค.  วลิเล่ียม เอ.  วอลเลย ์    

 ง.  วลิเล่ียม จี มอร์แกน 
5.  การเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลตอ้งอาศยัคุณธรรมขอ้ใด 
 ก.  ความอดทน      
 ข.  ความรอบคอบ 

 ค.  ความกลา้หาญ    
 ง.  ความสามคัคี 
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                                  ประวตัิ  และการพฒันากฬีาวอลเลย์บอล  (ต่อ)  
 
 
6.  กีฬาวอลเลยบ์อลน าลกัษณะและวธีิการของการเล่นกีฬาชนิดใดเป็นแบบอยา่ง 
 ก.  บาสเกตบอล 
 ข.  ฟุตบอล 
 ค.  เทนนิส 
 ง.   แบดมินตนั 

7.  การเล่นวอลเลยบ์อลในกรณีใดจะไดน้บัแตม้ 
 ก.  ฝ่ายหน่ึงเสิร์ฟลูกแลว้อีกฝ่ายหน่ึงรับไม่ได ้
 ข.  ฝ่ายหน่ึงแตะถูกตวัอีกฝ่ายหน่ึง 
 ค.  ฝ่ายหน่ึงเสิร์ฟลูกขา้มตาข่ายได ้

 ง.  ฝ่ายหน่ึงเอ้ือมมือปัดลูกเหนือแดนฝ่ายตรงขา้มได ้

8.  กีฬาวอลเลยบ์อลเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศใด 
 ก.  อินโดนีเซีย   
 ข.  ฟิลิปปินส์ 

 ค.  สหรัฐอเมริกา     
 ง.   เกาหลี 

9.  ในการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลในกรณีท่ีทั้ง 2 ทีมไดช้นะ  เท่ากนั 1 : 1  เซตการแข่งขนัในเซตตดัสิน 
     จะแข่งกนั  ก่ีคะแนน 
 ก.  27  คะแนน              
 ข.  25   คะแนน 
 ค.  20  คะแนน             
 ง.  15   คะแนน   
10. ประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลในขอ้ใดท่ีมีผลต่อสังคม 

 ก.  ช่วยคลายความเครียด 
  ข.  เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
 ค.  เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง 
 ง.  ส่งเสริมความเช่ือมัน่  แกปั้ญหาได ้
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เฉลย 
ข้อสอบก่อนเรียน  

กฬีาวอลเลย์บอลขั้นพืน้ฐาน 
 
 

 

1.  ค 2.  ง   3.  ค   4.  ค   5.  ข   
 

6.  ก  7.  ค   8.  ค   9.  ง   10.  ข   
 

11.  ข  
   

12.  ข  13.  ก  14.  ค   15.  ค  
 

16.  ง  17.  ก  18.  ก   19.  ค   20.  ข   
 

21.  ง   22.  ก   23.  ก   24.  ง   25.  ค   
 

26.  ง  27.  ข   28.  ค   29.  ค   30.  ค   
 

 
 
 

เฉลย 
ข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท้ายบท

ก่อนเรียน - หลงัเรียน 

1.  ก 2.  ก 3.  ค 4.  ก 5.  ง 
 

6.  ค 7.  ก 8.  ค 9.  ง 10.  ข 
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