
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ส่ือประกอบการเรียนการสอน 

เร่ือง  กฬีาวอลเลย์บอล 

ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

เสนอ 

เข้าสู่บทเรียน ออกจากโปรแกรม แบบทดสอบ 



นายเปรม  ร้อยต๊ะ 

ต าแหน่ง ครูพเิศษ 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือ้วทิยา 

อ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี 



จุดประสงค์ 
1. เล่าประวตัิกฬีาวอลเลย์บอล 

2. บอกประโยชน์ 

3. มมีารยาทในการเล่น 

4. บอกวธีิเกบ็รักษาวสัดุอุปกรณ์ 

5. อธิบายหลกัการเล่นที่ปลอดภยั 

6. เล่นวอลเลย์บอลถูกต้องตามกฎกตกิา 



ประวตัิวอลเลย์บอล 

เกดิ     :  ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2438  

โดย    :  วลิเลยีม จี  มอร์แกน 

มาจาก  :  เทนนิส  + แฮนด์บอล 



วอลเลย์บอลในประเทศไทย 

เข้ามาเมื่อ :  หลงัสงครามโลกคร้ังที่2 โดยชาวจีนและชาวญวน 

ปี พ.ศ. 2477 :  อาจารย์นพคุณ  พงษ์สุวรรณ ได้จดัพมิพ์ต ารา
กติกาวอลเลย์บอลและให้จดัการแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอลเป็น
คร้ังแรก 

ปี พ.ศ. 2500 :  ประเทศไทยได้จดัตั้งสมาคมกฬีาวอลเลย์บอล  
มีพลเอกสุรจติร จารุเศรณเีป็นนายกสมาคมคนแรก 



ประโยชน์ของกฬีาวอลเลย์บอล 

1. ส่งเสริมความรักใคร่สามัคคใีนหมู่คณะ 

2. ส่งเสริมทกัษะการใช้มือของผู้เล่นให้มีความแขง็แรง 

3. ส่งเสริมทกัษะการเคลือ่นไหวของร่างกาย 

4. เป็นกฬีาทีเ่หมาะสมกบัคนทุกเพศทุกวยั 

5. ไม่ก่อให้เกดิการทะเลาะววิาท เพราะผู้เล่นอยู่ในแดนของ
ตนเอง 

6. เป็นส่ือกลางก่อให้เกดิความสนิทสนมคุ้นเคยและมี
สัมพนัธไมตรีอนัดต่ีอกนั 



มารยาทของผู้เล่นกฬีาวอลเลย์บอล 

1. แต่งกายให้รัดกมุ สุภาพเรียบร้อย 

2. เล่นกฬีาด้วยความสุภาพและถูกต้องตามกตกิา 

3. เช่ือฟังค าส่ังของหัวหน้าทมีและโค้ช 

4. ยอมรับค าตดัสินของผู้ตดัสิน 

5. มนี า้ใจนักกฬีา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภยั 

6. หลงัจากการฝึกซ้อมหรือเล่นแล้วต้องเกบ็อุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
 



มารยาทของผู้ดูกฬีาวอลเลย์บอล 

1. น่ังชมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2. ปรบมือให้เกยีรตเิมื่อกรรมการผู้ตดัสินและนักกฬีาลงสนาม 

3. ปรบมือแสดงความยนิดเีมื่อผู้เล่นชนะหรือผู้เล่นได้รับรางวลั 

4. ไม่แสดงกริิยาท่าทางไม่สุภาพ 

5. ควรรู้กตกิาการแข่งขนักฬีาน้ันพอสมควร 

6. ตดิตาม สนับสนุน และให้ก าลงัใจนักกฬีา 



การดูแลรักษาอปุกรณ์กฬีาวอลเลย์บอล 

1. อย่าสูบลมให้ลูกวอลเลย์บอลแขง็จนเกนิไป 

2. สูบลมหรือปล่อยลมต้องใช้เขม็ส าหรับวอลเลย์บอลโดยเฉพาะ 

3. อย่าวางหรือเกบ็ลูกบอลไว้กลางแดด 

4. ท าความสะอาดทุกคร้ังก่อนน าไปเกบ็ 

5. อย่าขงึตาข่ายกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรเกบ็ทุกคร้ังหลงัเล่นเสร็จ 

6. ควรมช้ัีนหรือตู้เกบ็อุปกรณ์โดยเฉพาะ 



หลกัในการเล่นกฬีาวอลเลย์บอลให้ปลอดภัย 

1. ก่อนเล่นทุกคร้ังต้องอบอุ่นร่างกายโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้า 

2. ต้องแต่งชุดกฬีาให้เหมาะสมกบักฬีาวอลเลย์บอล 

3. ต้องตรวจสอบอุปกรณ์และสนามให้เรียบร้อยก่อนฝึกซ้อม 

4. เล่นด้วยความระมัดระวังตามหลกัการเล่นกฬีา 

5. ควรฝึกจากท่าทีง่่ายไปหาท่าทีย่ากขึน้ 

6. ไม่ฝึกซ้อมในสนามกลางแจ้งขณะฝนตก ฟ้าร้อง หรือแดดร้อนจัด 



กติกากฬีาวอลเลย์บอล 

1. สนาม   เป็นรูปส่ีเหลีย่มผนืผ้า กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร 

2. ตาข่าย   กว้าง 1 เมตร ยาว 9.5 เมตร 

3. เสา ทมีชายสูง 2.43 เมตร  ทมีหญงิสูง 2.24 เมตร 

4. ลูกบอล  มีลกัษณะทรงกลม ท าด้วยหนังฟอก หรือ หนัง     
สังเคราะห์ทีย่ดืหยุ่นได้  



5. ทมี  ประกอบด้วยผู้เล่นไม่เกนิ 12 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้
ฝึกสอน 1 คน เทรนเนอร์ 1 คน แพทย์ 1 คน 

6. การได้คะแนน                                                            

 6.1 ท าให้ลูกบอลตกลงพืน้สนามของทมีตรงข้าม                          
 6.2 ทมีตรงข้ามท าผดิกติกา                                                      
 6.3 ทมีตรงข้ามถูกท าโทษ 

7. การชนะในแต่ละเซ็ท ทีมที่ท าได้ 25 คะแนนก่อน (ยกเว้นเซ็ท
ตัดสิน) และต้องมีคะแนนน าทมีตรงข้ามอย่างน้อย 2 คะแนน 



8. การชนะการแข่งขัน                                                                     

 8.1 ทีมทีท่ าได้ 3 เซ็ท จะเป็นทีมชนะในการแข่งขัน                                          
 8.2 ในกรณไีด้เซ็ทเท่ากนั 2:2 ต้องแข่งขันในเซ็ทตัดสิน (เซ็ทที5่) จะ
แข่งขัน 15 คะแนนและต้องมีคะแนนน าทีมตรงข้ามอย่างน้อย 2 คะแนน 

9. การเปลีย่นตัว                                                                  

 9.1 ทมีหน่ึงเปลีย่นตัวได้มากทีสุ่ด 6 คนต่อเซ็ท                                           
 9.2 ตัวรับอสิระสามารถเปลีย่นตัวกบัผู้เล่นแดนหลงัได้ตลอดเวลาการ
แข่งขัน 

10. การเล่นบอล  ทมีหน่ึงจะถูกลูกบอลได้มากทีสุ่ด 3 คร้ัง (ยกเว้นเมื่อท าการ
สกดักั้น) 



11. การเสิร์ฟ  ผู้เล่นต้องท าการเสิร์ฟภายใน 8 วนิาทหีลงัจากผู้ตดัสิน
เป่านกหวดีให้สัญญาณ 

12. การหยุดการแข่งขนัตามกตกิา                                                
 12.1 การขอเวลานอก คร้ังละ 30 วนิาที ทีมหนึ่งขอเวลานอก
ได้ 2  คร้ังต่อเซ็ท และเซ็ทตัดสิน(เซ็ทที่5) ขอเวลานอกได้ 1 คร้ัง                                          
 12.2 เวลานอกทางเทคนิค ระหว่างเซ็ทที่1-4 เมื่อทมีใดท า
คะแนนที ่8 และ16 ในแต่ละเซ็ทจะให้เวลานอกทางเทคนิคคร้ังละ 1
นาที ในเซ็ทตัดสิน (เซ็ทที่5) ไม่มีการให้เวลานอกทางเทคนิค 



หมายเหตุ 
การแข่งขนัวอลเลยบ์อลมี 3 ลกัษณะ 

 1. วอลเลยบ์อลในร่ม เรียกวา่ วอลเลยบ์อล ท่ีแข่งขนักนัทัว่ไป  
 2. วอลเลยบ์อลชายหาด  ใชผู้เ้ล่นขา้งละ 2 คน เล่นกลางแจง้ 
     ชายหาด   
 3. วอลเลยบ์อลนัง่  ส าหรับคนพิการขาขาด มีแข่งขนัในกีฬา 
      เฟสปิกเกมส์และกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 



แบบทดสอบ 

1. ประเทศใดเป็นต้นก าเนิดของกฬีาวอลเลย์บอล 

2. กฬีาวอลเลย์บอลเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยอย่างไร 

1. สหรัฐอเมริกา 2. องักฤษ 

1. ชาวฝร่ังเศส 2. ชาวจีน 



3. การเล่นกฬีาวอลเลย์บอลแต่ละข้างจะมีผู้เล่นกีค่น 

4. ปัจจุบันการจดัแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอลของระดบั
นานาชาตมิีกีช่นิด อะไรบ้าง 

1. 5 คน 1. 6 คน 

2. 3 ชนิด ในร่ม,ชายหาด,แบบนั่ง 1. 2ชนิด ในชายหาด,ร่ม 



ค าตอบนีเ้ป็นค าตอบที่   

ถูกต้อง! นะครับ 

เฉลยแบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 



ค าตอบนีเ้ป็นค าตอบที่   

ถูกต้อง! นะครับ 

เฉลยแบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 



ค าตอบนีเ้ป็นค าตอบที่   

ถูกต้อง! นะครับ 

เฉลยแบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 



ค าตอบนีเ้ป็นค าตอบที่   

ถูกต้อง! นะครับ 

เฉลยแบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 



เฉลยแบบทดสอบ 

ค าตอบนีเ้ป็นค าตอบที่   
ผดิ! ครับ 

แบบทดสอบ 



เฉลยแบบทดสอบ 

ค าตอบนีเ้ป็นค าตอบที่   
ผดิ! ครับ 

แบบทดสอบ 



เฉลยแบบทดสอบ 

ค าตอบนีเ้ป็นค าตอบที่   
ผดิ! ครับ 

แบบทดสอบ 



เฉลยแบบทดสอบ 

ค าตอบนีเ้ป็นค าตอบที่   
ผดิ! ครับ 

แบบทดสอบ 



ไม่ใช่ ใช่ 


