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แบบฝ�กทักษะที่ 2 

วิชา พลศึกษา(วอลเลย�บอล) รหัสวิชา พ31101 
เร่ือง มารยาทการเป&นผู*เล+นและผู*ชมวอลเลย�บอลที่ดี การบํารุงรักษาอุปกรณ�

วอลเลย�บอล ความปลอดภัยในการเล+นวอลเลย�บอลและความเป&นผู*มีน้ําใจนักกีฬา 
 



 

 

การใช*แบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอน

1. คําช้ีแจงสําหรับครู 
แบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอนเล�มนี้ใช�ในการเสริมบทเรียน หรือเพ่ือการซ�อมเสริม

ตามสภาพของนักเรียน 
ให�นักเรียนยืมแบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอนเล�มนี้ไปเรียนหรือศึกษ

เวลาว�าง  โดยกําหนดเวลาให�เหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน
แนะนําวิธีใช�แบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอนเล�มนี้ให�นักเรียนเข�าใจก�อนนําไปใช�คอย

ให�คําปรึกษาแก�นักเรียนเม่ือมีป0ญหา

 
2. คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน

แบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอนเล�มนี้ 
โดยนักเรียนจะได�ประโยชน2จาก
อย�างเคร�งครัด 

นักเรียนอ�านจุดประสงค2การเรียนรู�ก�อนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
นักเรียนทําแบบทดสอบก�อนเรียนแล�วบันทึกคะแนน
นักเรียนศึกษาบทเรียนตามลําดับโดยไม�ต�องรีบร�อนเม่ือเข�าใจแล�วให�นักเรียนปฏิบัติตาม

กิจกรรมการเรียนท่ีกําหนดให�
เม่ือทํากิจกรรมการเรียนแล�วจึงตรวจดูเฉลยท่ีอยู�หน�าถัดไป ถ�าตอบผิดให�นักเรียนกลับไป

ศึกษาบทเรียนและตอบคําถามอีกครั้งเม่ือตอบถูกต�องแล�วจึงศึกษาเรื่
การเรียนท่ีกําหนดให� 

นักเรียนต�องไม�ดูเฉลยก�อนทํากิจกรรมการเรียนและต�องมีความซ่ือสัตย2ต�อตนเอง
นักเรียนต�องศึกษาบทเรียนนี้ด�วยตนเองหลังศึกษาถ�ามีข�อสงสัยให�ถามผู�สอนทันที
ให�นักเรียนเขียนคําตอบ

ประกอบการเรียนการสอน 
 
 
 
 

คําช้ีแจง 
การใช*แบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอน 

 
 

แบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอนเล�มนี้ใช�ในการเสริมบทเรียน หรือเพ่ือการซ�อมเสริม

ให�นักเรียนยืมแบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอนเล�มนี้ไปเรียนหรือศึกษ
เวลาว�าง  โดยกําหนดเวลาให�เหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน 

แนะนําวิธีใช�แบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอนเล�มนี้ให�นักเรียนเข�าใจก�อนนําไปใช�คอย
ให�คําปรึกษาแก�นักเรียนเม่ือมีป0ญหา 

คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 
กษะประกอบการเรียนการสอนเล�มนี้ สร�างข้ึนเพ่ือให�นักเรียนได�ศึกษาด�วยตนเอง

โดยนักเรียนจะได�ประโยชน2จากบทเรียนตามจุดประสงค2ท่ีต้ังไว� ด�วยการปฏิบัติตามคําแนะนําต�อไปนี้

นักเรียนอ�านจุดประสงค2การเรียนรู�ก�อนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
นักเรียนทําแบบทดสอบก�อนเรียนแล�วบันทึกคะแนนไว� 
นักเรียนศึกษาบทเรียนตามลําดับโดยไม�ต�องรีบร�อนเม่ือเข�าใจแล�วให�นักเรียนปฏิบัติตาม

กิจกรรมการเรียนท่ีกําหนดให� 
เม่ือทํากิจกรรมการเรียนแล�วจึงตรวจดูเฉลยท่ีอยู�หน�าถัดไป ถ�าตอบผิดให�นักเรียนกลับไป

ศึกษาบทเรียนและตอบคําถามอีกครั้งเม่ือตอบถูกต�องแล�วจึงศึกษาเรื่องต�อไปและปฏิบัติตามกิจกรรม

นักเรียนต�องไม�ดูเฉลยก�อนทํากิจกรรมการเรียนและต�องมีความซ่ือสัตย2ต�อตนเอง
นักเรียนต�องศึกษาบทเรียนนี้ด�วยตนเองหลังศึกษาถ�ามีข�อสงสัยให�ถามผู�สอนทันที
ให�นักเรียนเขียนคําตอบลงในแบบฝ�กหัดเสริมการเรียนรู� ห�ามขีดเขียนข�อความใดๆ
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แบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอนเล�มนี้ใช�ในการเสริมบทเรียน หรือเพ่ือการซ�อมเสริม 

ให�นักเรียนยืมแบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอนเล�มนี้ไปเรียนหรือศึกษาด�วยตนเองใน

แนะนําวิธีใช�แบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอนเล�มนี้ให�นักเรียนเข�าใจก�อนนําไปใช�คอย

นเพ่ือให�นักเรียนได�ศึกษาด�วยตนเอง 
ด�วยการปฏิบัติตามคําแนะนําต�อไปนี้

นักเรียนอ�านจุดประสงค2การเรียนรู�ก�อนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

นักเรียนศึกษาบทเรียนตามลําดับโดยไม�ต�องรีบร�อนเม่ือเข�าใจแล�วให�นักเรียนปฏิบัติตาม 

เม่ือทํากิจกรรมการเรียนแล�วจึงตรวจดูเฉลยท่ีอยู�หน�าถัดไป ถ�าตอบผิดให�นักเรียนกลับไป 
และปฏิบัติตามกิจกรรม

นักเรียนต�องไม�ดูเฉลยก�อนทํากิจกรรมการเรียนและต�องมีความซ่ือสัตย2ต�อตนเอง 
นักเรียนต�องศึกษาบทเรียนนี้ด�วยตนเองหลังศึกษาถ�ามีข�อสงสัยให�ถามผู�สอนทันที 

เขียนข�อความใดๆลงในเอกสาร 
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เม่ือศึกษาแบบฝ�กทักษะประกอบการเรียนการสอนจบแล�ว ให�ทําแบบทดสอบหลังเรียนและ 
ตรวจคําตอบจากเฉลยแล�วนําผลคะแนนท่ีได�ไปเปรียบเทียบกับคะแนนก�อนเรียนส�งคืนแบบฝ�กทักษะ
ประกอบการเรียนการสอนตามกําหนดเวลาและต�องรักษาให�อยู�ในสภาพดีและไม�สูญหาย 
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จุดประสงค�การเรียนรู* 

เม่ือนักเรียนศึกษา เรื่อง มารยาทการเป9นผู�เล�นและผู�ชมวอลเลย2บอลท่ีดี การบํารุงรักษา
อุปกรณ2วอลเลย2บอล ความปลอดภัยในการเล�นวอลเลย2บอล และความเป9นผู�มีน้ําใจนักกีฬา แล�ว
นักเรียนสามารถแสดงออกได�ดังนี้    

1.  รู�และเข�าใจมารยาทการเป9นผู�เล�นและผู�ชมวอลเลย2บอลท่ีดี 
2.  รู�และเข�าใจวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ2วอลเลย2บอล 
3.  รู�และเข�าใจการเล�นวอลเลย2บอลด�วยความปลอดภัย 
4.  รู�และเข�าใจถึงความมีน้ําใจนักกีฬา 
5.  มีพฤติกรรมการทํางานกลุ�มได�ตามเกณฑ2ท่ีกําหนดได� 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ในการเรียนรู� เรื่อง มารยาทการเป9นผู�เล�นและผู�ชมวอลเลย2บอลท่ีดี การบํารุงรักษาอุปกรณ2
วอลเลย2บอล  ความปลอดภัยในการเล�นวอลเลย2บอล และความเป9นผู�มีน้ําใจนักกีฬา นักเรียนปฏิบัติตาม
กระบวนการดังนี้ 
 1. นักเรียนแบ�งกลุ�ม 6 กลุ�มๆละ 5 คน แบ�งกลุ�มโดยการคละความสามารถ(เก�ง ปานกลาง  
อ�อน)และเพศ(ชาย หญิง) เพ่ือนักเรียนจะได�ช�วยเหลือดูแลกัน แต�ละกลุ�มเลือกประธาน และเลขานุการ
กลุ�ม โดยคณะกรรมการมีบทบาทหน�าท่ีดังนี้ 

       1.1 ประธาน มีหน�าท่ี เป9นผู�นํา ดูแลสมาชิก ประสานงาน แก�ป0ญหา ให�กลุ�มสามารถ
ดําเนินการบรรลุผลตามเปHาหมาย 

       1.2 เลขานุการ มีหน�าท่ี จดบันทึก รวบรวมข�อมูล เขียนรายงานเสนอครูผู�สอน 
  1.3 สมาชิกในกลุ�มมีหน�าท่ีปฏิบัติตามนโยบายของกลุ�ม ร�วมแสดงความคิดเห็น  

สนับสนุนและช�วยเหลือการทํางานในระบบกลุ�ม 
       1.4 คณะกรรมการต�องจัดหมุนเวียนทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องท่ีเรียน 
 2. นักเรียนศึกษาและทําความเข�าใจกับจุดประสงค2การเรียนรู� 
 
 

คําช้ีแจงสําหรับการเรียนรู*ของนักเรียน 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู*ที่ 2 

เร่ือง มารยาทการเป&นผู*เล+นและผู*ชมวอลเลย�บอลที่ดี การบํารุงรักษาอุปกรณ�
วอลเลย�บอล ความปลอดภัยในการเล+นวอลเลย�บอลและความเป&นผู*มีน้ําใจนักกีฬา   
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 3. ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน มีข้ันตอนดังนี้ 
               3.1 เลขานุการแต�ละกลุ�มรับใบความรู�ท่ี 2.1 เรื่อง มารยาทการเป9นผู�เล�นและผู�ชม
วอลเลย2บอลท่ีดี การบํารุงรักษาอุปกรณ2วอลเลย2บอล ความปลอดภัยในการเล�นวอลเลย2บอล และความ
เป9นผู�มีน้ําใจนักกีฬา และแบบฝ�กหัดท่ี 2.1 เรื่อง มารยาทการเป9นผู�เล�นและผู�ชมวอลเลย2บอลท่ีดี การ
บํารุงรักษาอุปกรณ2วอลเลย2บอล ความปลอดภัยในการเล�นวอลเลย2บอลและความเป9นผู�มีน้ําใจนักกีฬา 
ให�นักเรียนท่ีเป9นสมาชิกในกลุ�มของตนเองศึกษาและทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดในแบบฝ�กหัดท่ี 1.2 เรื่อง   
มารยาทการเป9นผู�เล�นและผู�ชมวอลเลย2บอลท่ีดี การบํารุงรักษาอุปกรณ2วอลเลย2บอล  ความปลอดภัยใน
การเล�นวอลเลย2บอล และความเป9นผู�มีน้ําใจนักกีฬา ดังนี้ 
                    3.1.1  คําชี้แจงสําหรับการเรียนรู�ของนักเรียน เรื่อง มารยาทการเป9นผู�เล�นและผู�ชม
วอลเลย2บอลท่ีดี การบํารุงรักษาอุปกรณ2วอลเลย2บอล ความปลอดภัยในการเล�นวอลเลย2บอล และความ
เป9นผู�มีน้ําใจนักกีฬา 
   3.1.2  ใบความรู�ท่ี 2.1 เรื่อง มารยาทการเป9นผู�เล�นและผู�ชมวอลเลย2บอลท่ีดี การ
บํารุงรักษาอุปกรณ2วอลเลย2บอล ความปลอดภัยในการเล�นวอลเลย2บอลและความเป9นผู�มีน้ําใจนักกีฬา
  
   3.1.2 แบบฝ�กหัดท่ี 2.1 เรื่อง มารยาทการเป9นผู�เล�นและผู�ชมวอลเลย2บอลท่ีดี 
การบํารุงรักษาอุปกรณ2วอลเลย2บอล ความปลอดภัยในการเล�นวอลเลย2บอล และความเป9นผู�มีน้ําใจ
นักกีฬา   
  3.2 แต�ละกลุ�มประชุมปรึกษาอภิปรายสรุปผลการเรียนรู�ในกลุ�มของตน   
    3.3 ครูประเมินผลการปฏิบัติลงในแบบฝ�กหัด 
  3.4  ครูและนักเรียนช�วยกันสรุปประเด็นตามเนื้อหาสาระท่ีเรียน 
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      คําช้ีแจง  ให�นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต�อง 
 
 

 

 

ทําแบบทดสอบก�อนเรียนดี
ไหมเอ�ย........เพ่ือให�รู�ว�ามี
ความรู�เก่ียวกับเรื่องนี้มาก
น�อยแต�ไหน  ลงมือทําเลย

ครับ 

แบบทดสอบก+อนเรียน 
 

 
 
 
1.  ข�อใดคือมารยาทท่ีดีของผู�เล�นกีฬาวอลเลย2บอล 
       ก.  แต�งกายให�เหมาะสมตามกติกาการแข�งขัน 
       ข.  ไม�โต�เถียงหรือแสดงอาการไม�เหมาะสมแก�ผู�ตัดสิน 
       ค.  เม่ือเสร็จสิ้นการแข�งขันควรเข�าไปสัมผัสมือกับฝJายตรงข�าม 
       ง.  ถูกทุกข�อ 
2.  เม่ือฝJายตรงข�ามรับลูกบอลท่ีข�ามตาข�ายไปไม�ได� ข�อใดไม�ควรปฏิบัติ 
       ก.  ทําท�าทางล�อเลียน เยาะเย�ยฝJายตรงข�าม 
       ข.  ปรบมือแสดงความยินดีให�กับทีมของตน 
       ค.  กล�าวชมและให�กําลังใจเพ่ือนในทีมว�าทําได�ดี 
       ง.  เข�าไปแสดงความยินดีกับเพ่ือนท่ีทําคะแนนได� 
3.  ข�อใดคือมารยาทท่ีดีในการดูการแข�งขันกีฬาวอลเลย2บอล 
       ก.  โยนสิ่งของต�างๆ ลงในสนามเพ่ือเตือนสติ 
       ข.  ไม�กล�าวถ�อยคําท่ีแสดงการเสียดสีหรือดูหม่ินผู�เล�นทีมอ่ืน 
       ค.  ส�งเสียงให�ดังท่ีสุดเพ่ือแสดงความดีใจ 
       ง.  ต�องยืนดูทุกครั้งเพ่ือความใกล�ชิด 
4.  การแสดงมารยาทโดยการปรบมือในสถานการณ2ใดไม�ควรปฏิบัติ 
       ก.  เม่ือนักกีฬาเดินเข�าสู�สนาม 
       ข.  เม่ือนักกีฬาฝJายตรงข�ามถูกตักเตือน 
       ค.  เม่ือนักกีฬายอมรับคําตัดสินจากผู�ตัดสิน 
       ง.  เม่ือการแข�งขันสิ้นสุดลงและมีผู�ชนะการแข�งขัน 
5.  ข�อใดกล�าวถึงวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ2การเล�นวอลเลย2บอลไม�ถูกต�อง 
       ก.  หม่ันเช็ดถูและกวาดพ้ืนสนามให�สะอาดอยู�เสมอ อย�าปล�อยให�มีน้ําขัง 
       ข.  สูบลมและปล�อยลมออกด�วยเข็มท่ีใช�กับลูกวอลเลย2บอลโดยเฉพาะ 
       ค.  ควรขึงตาข�ายให�ตึงตลอดเวลาเพ่ือไม�ให�ตาข�ายเสียรูป 
       ง.  ไม�ควรเก็บอุปกรณ2ต�าง ๆ ไว�ในตู�เก็บอุปกรณ2ท่ีอากาศถ�ายเทไม�สะดวก 
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เฉลยแบบทดสอบก+อนเรียน 
 
 
 
 

        

     1.ง  2.ก  3.ข  

     4.ข    5.ค  
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 ใบความรู*ที่ 2.1 
เร่ือง มารยาทการเป&นผู*เล+นและผู*ชมวอลเลย�บอลที่ดี การบํารุงรักษาอุปกรณ�

วอลเลย�บอล ความปลอดภัยในการเล+นวอลเลย�บอลและความเป&นผู*มีน้ําใจนักกีฬา   
 

 
 ไชยพันธ2  วยาจุต  (2533  :  3-4) ได�อธิบายมารยาทของผู�เล�นและผู�ชมวอลเลย2บอลท่ีดี 

การบํารุงรักษาอุปกรณ2วอลเลย2บอล ความปลอดภัยในการเล�นวอลเลย2บอลและความเป9นผู�มีน้ําใจ

นักกีฬา ไว�ดังนี้ 
      การเล�นกีฬาทุกชนิดย�อมมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมต�างๆ ทางด�านร�างกายท่ีสอดคล�องกับ 
กติกาข�อบังคับ ระเบียบและลักษณะของกีฬา แต�ละประเภท ซ่ึงผู�เล�นจะต�องประพฤติปฏิบัติให�เป9นไป
ด�วยความเรียบร�อย และเหมาะสมกับจรรยานักกีฬาจึงจะได�ชื่อว�าเป9นผู�เล�นท่ีมีมารยาทดี หากผู�เล�น
ประพฤติปฏิบัติไม�เหมาะสม ไม�ถูก ระเบียบกติกา จะทําให�ผู�ดูรอบสนามและผู�เก่ียวข�องติเตียนได� อีกท้ัง
เป9นสาเหตุท่ีก�อให�เกิดการทะเลาะ วิวาทข้ึน ดังนั้นผู�เล�นกีฬาวอลเลย2บอล ควรจะคํานึงถึงมารยาทท่ีดี
ดังนี้ 

1. แต�งกายด�วยชุดท่ีเหมาะสมกับการเล�นวอลเลย2บอล ในการแข�งขันนั้น ผู�เล�นต�องแต�งกายตาม
กติกา แต�ในการเล�นท่ัวไปเพ่ือความสนุกสนานหรือเพ่ือออกกําลังกายควรจะแต�งกายให�เหมาะสม บาง
คนสวมรองเท�าแตะหรือแต�งชุดไปเท่ียวลงเล�นเป9นต�น ซ่ึงอาจทําให�เกิดการบาดเจ็บระหว�างการเล�นได�  
          2. ไม�แสดงกิริยาเสียดสีล�อเลียน หรือกล�าวถ�อยคําท่ีไม�สุภาพต�อผู�เล�นฝJายเดียวกันหรือฝJายตรง
ข�ามหรือผู�ชม  
          3. เล�นตามกติกาท่ีกําหนดไว� โดยปฏิบัติตามระเบียบกติกาการเล�นอย�างเคร�งครัด 
          4. มีความสุภาพเรียบร�อย แสดงความเป9นมิตรและให�เกียรติแก�ผู�เล�นฝJายตรงข�ามก�อนและหลัง
การแข�งขันเสร็จสิ้นลงควรจับมือผู�เล�น ของทีมตรงข�ามไม�ว�าทีมจะแพ�หรือชนะก็ตาม  
          5. ไม�โต�เถียงหรือแสดงกิริยาอาการท่ีไม�เหมาะสมแก�ผู�ตัดสินในการตัดสิน      
          6. มีใจคอหนักแน�น อดทน อดกลั้น และสามารถควบคุมอารมณ2ของตนเองได�ถึงแม�ว�าผู�เล�นฝJาย
เดียวกันผิดพลาดก็ไม�ควรแสดงอาการไม�พอใจ 
          7. เชื่อฟ0งคําสั่งของหัวหน�าทีม และโค�ช 
         8. มีความรับผิดชอบในหน�าท่ีท่ีตนได�รับมอบหมาย 
         9. รู�จักระงับอารมณ2 เม่ือเกิดการยั่วยุจากฝJายตรงข�าม 
          10. เม่ือเล�นกีฬาแพ�หรือชนะไม�ควรดีใจหรือเสียใจจนเกินไป 
        11. การเล�นกีฬาต�องเล�นอย�างสุดความสามารถ ไม�ว�าตนเองจะเป9นฝJายแพ�หรือชนะ 
        12. ต�องมีน้ําใจนักกีฬารู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย 
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        13. มีความต้ังใจในการฝ�กซ�อม และมีความอดทน 
        14. มีความอดกลั้นและไม�ใช�อารมณ2รุนแรง 
        15. ไม�สร�างความเดือดร�อนให�กับผู�อ่ืนในขณะฝ�กซ�อมหรือแข�งขัน 
         16. หลังจากการฝ�กซ�อมหรือเล�นแล�วควรเก็บอุปกรณ2ให�เรียบร�อย 
                                                                                                                  
การบํารุงรักษาอุปกรณ�กีฬาวอลเลย�บอล 
          อุปกรณ2การเล�นวอลเลย2บอลควรได�รับการดูแลและเก็บรักษาให�ดี เพ่ือให�มีประสิทธิภาพในการ
ใช�งานให�นานท่ีสุด เพ่ือความประหยัดและเป9นการปลูกฝ0งให�ผู�เล�นเกิดนิสัยรักความมีระเบียบโดยมีหลัก
ปฏิบัติดังนี้ 
       1. มีชั้นหรือตู�เก็บอุปกรณ2ไว�โดยเฉพาะ และควรเก็บแยกประเภทให�เรียบร�อยเพ่ือสะดวกในการ
นํามาใช� 
      2. อุปกรณ2ท่ีชํารุด เช�น ส�วนหนึ่งส�วนใดของตาข�ายขาดให�รีบซ�อมแซมทันที การปล�อยท้ิงไว�จะ
ทําให� เสียหายมากข้ึน 
      3. อย�าขึงตาข�ายไว�กลางแจ�งให�ถูกแดดถูกฝนเป9นเวลานาน เพราะจะทําให�ตาข�ายชํารุดเสียหาย
อายุการใช�งานไม�นานเท�าท่ีควร 
      4. อย�าให�ลูกวอลเลย2บอลท่ีทําด�วยหนังถูกน้ํานาน ๆ เพราะจะเป9นการเพ่ิมน้ําหนักให�มากข้ึน 
ควรใช�ผ�าเช็ดให�แห�งทันทีก�อนท่ีจะนําลูกบอลมาเล�นต�อไป 
      5. ทําความสะอาดลูกบอลทุกครั้งด�วยการใช�ผ�าแห�งเช็ด ก�อนท่ีจะนําไปเก็บ 
      6. การสูบลมหรือปล�อยลมออกจากลูกบอลควรใช�เข็มท่ีใช�กับลูกวอลเลย2บอลโดยเฉพาะถ�าใช�
ของแหลมชนิดอ่ืนจะทําให�ลูกวอลเลย2บอลชํารุดได�ง�าย 
      7. หม่ันเช็ด กวาด ถู พ้ืนสนามเล�นให�สะอาดอยู�เสมอ 
     8. อย�าสูบลมให�ลูกวอลเลย2บอลแข็งจนเกินไปจะทําให�หนังของลูกวอลเลย2บอลปริ อายุการใช�
งานน�อย 
     9. หลังจากเล�นกีฬาวอลเลย2บอลเสร็จแล�วต�องผ�อนตาข�ายท่ีขึงตึง ให�หย�อนลง 
 
ความปลอดภัยในการเล+นกีฬาวอลเลย�บอล 
         การเล�นกีฬาทุกประเภทย�อมก�อให�เกิดการพัฒนาทางด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ2และสังคม  
อย�างแน�นอน ส�วนจะเกิดการพัฒนาหรือผู�เล�นกีฬาจะได�รับประโยชน2มากหรือน�อย นั้นย�อมข้ึนอยู�กับ
เกมกีฬา วิธีเล�น ระยะเวลา ของการเล�นกีฬาและป0จจัยอ่ืนหลายประการ แต�อย�างไรก็ตามการเล�นกีฬาท่ี
ไม�เหมาะสมกับสภาพของร�างกาย สุขภาพอนามัย กาลเทศะ หรือความพอดีในการออกกําลังกาย 
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แล�วอาจก�อให�เกิดอันตรายข้ึนได�เช�นกัน ด�วยเหตุนี้ การเล�นกีฬาจึงควรได�พิจารณาเก่ียวกับหลักความ
ปลอดภัยในหลายๆด�าน สําหรับการเล�นกีฬาวอลเลย2บอลให�ปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้ 
     1.  ก�อนเล�นกีฬาวอลเลย2บอลทุกครั้งต�องอบอุ�นร�างกายก�อน โดยเฉพาะข�อมือ ข�อเท�า เข�าฯลฯ 
ให�มาก 
     2.  ต�องแต�งกายชุดเล�นกีฬาให�เหมาะสมกับการเล�นกีฬาวอลเลย2บอล 
     3.  ต�องตรวจสอบอุปกรณ2และสนามให�อยู�ในสภาพท่ีเรียบร�อย ม่ันคง แข็งแรงพร�อมท่ีจะฝ�กซ�อมได�  
     4.  ต�องเล�นด�วยความระมัดระวังและเล�นตามหลักการและวิธีการของการเล�นกีฬาวอลเลย2บอล 
     5.  ไม�ล�อเลียนหรือกลั่นแกล�งกันในขณะฝ�กซ�อม 
     6.  ไม�เล�นหรือฝ�กซ�อมจนเกินกําลังความสามารถของร�างกายและไม�เล�นหักโหม 
     7.  ควรจะฝ�กจากท�าท่ีง�ายไปหาท�าท่ียากข้ึนและฝ�กแบบค�อยเป9นค�อยไป 
     8.  ไม�ควรฝ�กซ�อมในท่ีท่ีมีแสงสว�างไม�เพียงพอ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุข้ึนได�ง�าย 
     9.  ไม�ควรฝ�กซ�อมในสนามกลางแจ�งในขณะท่ีมีฝนตก ฟHาร�อง หรือแดดร�อนจัด 
    10.  ไม�ควรฝ�กซ�อมหรือเล�นวอลเลย2บอลหลังอ่ิมอาหารใหม� ๆ   

                                                                                                                
ความเป&นผู*มีน้ําใจนักกีฬา 
          ลักษณะของความเป9นผู�มีน้ําใจนักกีฬาคือ จะแพ� หรือชนะไม�สําคัญ ข�อสําคัญคือได�มีส�วนร�วมใน
การแข�งขัน และได�ทําการแข�งขันอย�างเต็มความสามารถ เชื่อฟ0งผู�ตัดสินไม�ฝJาฝSนกฎกติกาของการเล�น   
รู�แพ� รู�ชนะ และรู�อภัย ฯลฯ ซ่ึงมีหลักการปฏิบัติเพ่ือแสดงความเป9นผู�มีน้ําใจนักกีฬา คือ 
       1. ปฏิบัติตามกฎกติกาของการเล�น 
      2. ซ่ือสัตย2สุจริตต�อคู�แข�งขัน และเพ่ือนฝูง 
      3. เป9นผู�รู�จักข�มใจ รักษาสติไม�ให�โมโหโทโส 
      4. เป9นผู�ท่ีรักษาสุขภาพให�ดีอยู�เสมอ 
      5. หากปราชัยก็ทําใจให�หนักแน�น 
      6. หากมีชัยก็ไม�แสดงความภูมิใจจนออกนอกหน�า 
      7. เป9นผู�ท่ีผุดผ�องท้ังกาย วาจา ใจ อยู�เสมอ 
      8. เล�นกีฬาเพ่ือชั้นเชิงของการกีฬา ไม�ใช�เล�นกีฬาเพ่ือจะทะเลาะวิวาทกัน 
      9. เป9นผู�มีใจโอบอ�อมอารี เอ้ือเฟSUอเผือแผ�  
      10. เป9นผู�สุภาพอ�อนโยน 
      11. เป9นผู�มีใจคอกว�างขวาง 
      12. เป9นผู�มีความอดทน กล�าหาญ 
      13. เป9นผู�มีความเชื่อฟ0งและเคารพต�อเหตุผล 
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      14. เป9นผู�รักษาความยุติธรรม 
      15. เป9นผู�รู�แพ� รู�ชนะ และรู�อภัย    
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แบบฝ�กหัดที ่2.1 
เร่ือง มารยาทของผู*เล+นและผู*ชมวอลเลย�บอลที่ดี การบํารุงรักษาอุปกรณ�วอลเลย�บอล 

ความปลอกภัยในการเล+นวอลเลย�บอล และความเป&นผู*มีน้ําใจนักกีฬา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ช่ือ………………………………..นามสกุล……………………………..ช้ัน............................เลขท่ี.............. 

 1. ให*นักเรียนบอกมารยาทการเป&นผู*เล+นและผู*ชมวอลเลย�บอลท่ีดี มาอย+างน*อย 5 ข*อ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ให*นักเรียนบอกวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ�วอลเลย�บอล มาอย+างน*อย 5 ข*อ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ให*นักเรียนบอกความปลอกภัยในการเล+นวอลเลย�บอล มาอย+างน*อย 5 ข*อ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอบคําถามให*ได*เยอะๆนะครับ..  
เอาใจช+วยครับผม 

ดูคําตอบหน*าถัดไปเลยนะครับ..  

4. ให*นักเรียนบอกความความเป&นผู*มีน้ําใจนักกีฬา มาอย+างน*อย 5 ข*อ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบฝ�กหัดที่ 2.1 
เร่ือง มารยาทของผู*เล+นและผู*ชมวอลเลย�บอลที่ดี การบํารุงรักษาอุปกรณ�วอลเลย�บอล 

ความปลอกภัยในการเล+นวอลเลย�บอลและความเป&นผู*มีน้ําใจนักกีฬา 
………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ให*นักเรียนบอกมารยาทการเป&นผู*เล+นและผู*ชมวอลเลย�บอลท่ีดีมาอย+างน*อย 5 ข*อ 
1. เล�นตามกติกาท่ีกําหนดไว� โดยปฏิบัติตามระเบียบกติกาการเล�นอย�างเคร�งครัด 

          2. มีความสุภาพเรียบร�อย แสดงความเป9นมิตรและให�เกียรติแก�ผู�เล�นฝJายตรงข�ามก�อนและหลัง
การแข�งขันเสร็จสิ้นลงควรจับมือผู�เล�น ของทีมตรงข�ามไม�ว�าทีมจะแพ�หรือชนะก็ตาม  
          3. ไม�โต�เถียงหรือแสดงกิริยาอาการท่ีไม�เหมาะสมแก�ผู�ตัดสินในการตัดสิน      
          4. มีใจคอหนักแน�น อดทน อดกลั้น และสามารถควบคุมอารมณ2ของตนเองได�ถึงแม�ว�าผู�เล�นฝJาย
เดียวกันผิดพลาดก็ไม�ควรแสดงอาการไม�พอใจ 
          5. เชื่อฟ0งคําสั่งของหัวหน�าทีม และโค�ช 
 
2. ให*นักเรียนบอกวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ�วอลเลย�บอลมาอย+างน*อย  5  ข*อ 

1. มีชั้นหรือตู�เก็บอุปกรณ2ไว�โดยเฉพาะ และควรเก็บแยกประเภทให�เรียบร�อยเพ่ือสะดวกในการ
นํามาใช� 
      2. อุปกรณ2ท่ีชํารุด เช�น ส�วนหนึ่งส�วนใดของตาข�ายขาดให�รีบซ�อมแซมทันที การปล�อยท้ิงไว�จะ
ทําให� เสียหายมากข้ึน 
      3. อย�าขึงตาข�ายไว�กลางแจ�งให�ถูกแดดฝนเป9นเวลานาน เพราะจะทําให�ตาข�ายชํารุดเสียหาย
อายุการใช�งาน ไม�นานเท�าท่ีควร 
      4. อย�าให�ลูกวอลเลย2บอลท่ีทําด�วยหนังถูกน้ํานาน ๆ เพราะจะเป9นการเพ่ิมน้ําหนักให�มากข้ึน 
ควรใช�ผ�าเช็ดให�แห�งทันทีก�อนท่ีจะนําลูกบอลมาเล�นต�อไป 
      5. ทําความสะอาดลูกบอลทุกครั้งด�วยการใช�ผ�าแห�งเช็ด ก�อนท่ีจะนําไปเก็บ 
 

 
 
 
 
 
 

   



 

 

เป&นไงบ*างครับเพ่ือนๆตอบถูกกี่ข*อ

3. ให*นักเรียนบอกความปลอ
1. ก�อนเล�นกีฬาวอลเลย2บอลทุกครั้งต�องอบอุ�นร�างกายเสียก�อนโดยเฉพาะข�อมือ

ฯลฯ ให�มาก 
      2. ต�องแต�งกายชุดเล�นกีฬาให�เหมาะสมกับการเล�นกีฬาวอลเลย2บอล
      3. ต�องตรวจสอบอุปกรณ2และสนามให�อยู�ในสภาพท่ีเรียบร�อย
ได�  
      4. ต�องเล�นด�วยความระมัดระวัง
      5. ไม�ล�อเลียนหรือกลั่นแกล�งกันในขณะฝ�กซ�อม
 

4. ให*นักเรียนบอกความความเป&นผู*มีน้ําใจนักกีฬา

1. ปฏิบัติตามกฎกติกาของการเล�น
      2. ซ่ือสัตย2สุจริตต�อคู�แข�งขัน
      3. เป9นผู�รู�จักข�มใจ รักษาสติไม�ให�
      4. เป9นผู�ท่ีรักษาสุขภาพให�ดีอยู�เสมอ
      5. หากปราชัยก็ทําใจให�หนักแน�น
 

 

 

 

 

 
 
 

เป&นไงบ*างครับเพ่ือนๆตอบถูกกี่ข*อ

����  

ความปลอดภัยในการเล+นวอลเลย�บอล มาอย+างน*อย 5 ข*อ 
ก�อนเล�นกีฬาวอลเลย2บอลทุกครั้งต�องอบอุ�นร�างกายเสียก�อนโดยเฉพาะข�อมือ

ต�องแต�งกายชุดเล�นกีฬาให�เหมาะสมกับการเล�นกีฬาวอลเลย2บอล 
ต�องตรวจสอบอุปกรณ2และสนามให�อยู�ในสภาพท่ีเรียบร�อย ม่ันคง แข็งแรงพร�อมท่ีจะฝ�กซ�อม

ต�องเล�นด�วยความระมัดระวัง และเล�นตามหลักการและวิธีการของการเล�น
ไม�ล�อเลียนหรือกลั่นแกล�งกันในขณะฝ�กซ�อม 

ความความเป&นผู*มีน้ําใจนักกีฬา มาอย+างน*อย 5 ข*อ 

กติกาของการเล�น 
ซ่ือสัตย2สุจริตต�อคู�แข�งขัน และเพ่ือนฝูง 
เป9นผู�รู�จักข�มใจ รักษาสติไม�ให�โมโหโทโส 
เป9นผู�ท่ีรักษาสุขภาพให�ดีอยู�เสมอ 
หากปราชัยก็ทําใจให�หนักแน�น 
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ก�อนเล�นกีฬาวอลเลย2บอลทุกครั้งต�องอบอุ�นร�างกายเสียก�อนโดยเฉพาะข�อมือ ข�อเท�า เข�า

แข็งแรงพร�อมท่ีจะฝ�กซ�อม

และเล�นตามหลักการและวิธีการของการเล�นกีฬาวอลเลย2บอล 



17 

 

 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
คําช้ีแจง  ให�นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต�อง 
 
1.  ข�อใดคือมารยาทท่ีดีในการดูการแข�งขันกีฬาวอลเลย2บอล 
        ก.  ไม�กล�าวถ�อยคําท่ีแสดงการเสียดสีหรือดูหม่ินผู�เล�นทีมอ่ืน        
  ข.  โยนสิ่งของต�างๆ ลงในสนามเพ่ือเตือนสติ 
        ค.  ต�องยืนดูทุกครั้งเพ่ือความใกล�ชิด 
        ง.  ส�งเสียงให�ดังท่ีสุดเพ่ือแสดงความดีใจ 
2.  การแสดงมารยาทโดยการปรบมือในสถานการณ2ใดไม�ควรปฏิบัติ 
        ก.  เม่ือนักกีฬายอมรับคําตัดสินจากผู�ตัดสิน 
         ข.  เม่ือนักกีฬาเดินเข�าสู�สนาม 
        ค.  เม่ือนักกีฬาฝJายตรงข�ามถูกตักเตือน 
         ง.  เม่ือการแข�งขันสิ้นสุดลงและมีผู�ชนะการแข�งขัน 
3.  ข�อใดคือมารยาทท่ีดีของผู�เล�นกีฬาวอลเลย2บอล 
        ก.  แต�งกายให�เหมาะสมตามกติกาการแข�งขัน 
        ข.  ไม�โต�เถียงหรือแสดงอาการไม�เหมาะสมแก�ผู�ตัดสิน 
        ค.  เม่ือเสร็จสิ้นการแข�งขันควรเข�าไปสัมผัสมือกับฝJายตรงข�าม 
        ง.  ถูกทุกข�อ  
4.  เม่ือฝJายตรงข�ามรับลูกบอลท่ีข�ามตาข�ายไปไม�ได� ข�อใดไม�ควรปฏิบัติ 
        ก.  กล�าวชมและให�กําลังใจเพ่ือนในทีมว�าทําได�ดี 
        ข.  เข�าไปแสดงความยินดีกับเพ่ือนท่ีทําคะแนนได� 
        ค.  ทําท�าทางล�อเลียน เยาะเย�ยฝJายตรงข�าม 
        ง.  ปรบมือแสดงความยินดีให�กับทีมของตน 
5.  ข�อใดกล�าวถึงวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ2การเล�นวอลเลย2บอลไม�ถูกต�อง 
        ก.  ไม�ควรเก็บอุปกรณ2ต�าง ๆ ไว�ในตู�เก็บอุปกรณ2ท่ีอากาศถ�ายเทไม�สะดวก 
        ข.  หม่ันเช็ดถูและกวาดพ้ืนสนามให�สะอาดอยู�เสมอ อย�าปล�อยให�มีน้ําขัง       
   ค.  สูบลมและปล�อยลมออกด�วยเข็มท่ีใช�กับลูกวอลเลย2บอลโดยเฉพาะ 
        ง.  ควรขึงตาข�ายให�ตึงตลอดเวลาเพ่ือไม�ให�ตาข�ายเสียรูป 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 

1. ก       2. ค     3. ง       

 4. ค      5. ง 
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