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        เอกสารประกอบการเรียนรายวชิาพลศึกษา  รหสัวิชา พ 22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผูเ้ขียนได้
จดัท าข้ึนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551   เพื่อเป็นการพฒันาการเรียน
การสอนรายวชิาพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  โดยไดจ้ดัท าเอกสารประกอบ 
การเรียน  บทท่ี 5 เร่ืองการเสิร์ฟลูกวอลเลยบ์อล   ซ่ึงมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ี   
ค  าแนะน าในการใชเ้อกสารประกอบการเรียนส าหรับครู   ค  าแนะน าในการใชเ้อกสารประกอบการเรียน
ส าหรับนกัเรียน สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  ค  าช้ีแจงในการใชเ้อกสารประกอบ 
การเรียน  เน้ือหาสาระไดเ้รียงล าดบัจากง่ายไปหายาก  โดยเน้ือหาจะมีความสัมพนัธ์และต่อเน่ืองกนั  มี
การยกตวัอย่างและภาพประกอบอย่างชดัเจน    นักเรียนสามารถตอบค าถามประจ าบทเรียนในแต่ละ
กิจกรรมและตรวจค าตอบกบัเฉลยท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง  ท าให้นกัเรียนสามารถทราบการพฒันาตนเองได้
ทนัที 
 หลงัจากการน าชุดเอกสารประกอบการเรียนน้ีไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแลว้ นกัเรียน  
มีความกระตือรือร้นสามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   ท าให้การจดัการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ  
บรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับครู 
 

 
 
1. ขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐาน บทท่ี 5 การเสิร์ฟ 
     1.1   นกัเรียนเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย  การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
     1.2   ท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท ก่อนเรียน   10  ขอ้   ลงในกระดาษค าตอบ 

      1.3   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท ก่อนเรียน 
      1.4   ใหน้กัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนก่อนฝึกปฏิบติั 

    1.5   ใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการเสิร์ฟและน าเอกสารประกอบการเรียนไปศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  และฝึกปฏิบติัท่ีบา้น และท่ีโรงเรียน  (เป็นเวลา 1 สัปดาห์)     

    1.6   ท  าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน จ านวน   10  ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ 
    1.7   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท หลงัเรียน 

                 1.8    หาขอ้บกพร่อง  และแกไ้ขปัญหาในการเรียน 
      

 
 

ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับนักเรียน 
 
 
 

1. ขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐาน บทท่ี   5  
  การเสิร์ฟ 

     1.1   นกัเรียนเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย  การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
     1.2  ท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทก่อนเรียน   10  ขอ้   ลงในกระดาษค าตอบ 
    1.3   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทก่อนเรียน  
    1.4  นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนและฝึกปฏิบติัทกัษะการเสิร์ฟโดยน าเอกสาร  

  ประกอบการเรียนไปศึกษาดว้ยตนเอง พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน (เป็นเวลา 1 สัปดาห์) 
    1.5   ท  าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน  จ  านวน   10  ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ 
    1.6   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท หลงัเรียน  

     1.7   เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนหาขอ้บกพร่องและแกไ้ขปัญหาในการเรียน 
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         การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล 

 
 
 

          แนวคดิ 
 
 

การเสิร์ฟลูกบอลเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัต่อการเล่นทีม  การเสิร์ฟเป็นการน าลูกบอลเขา้เร่ิมเล่น   
โดยท่ีผูเ้ล่นแถวหลงัขวามือตอ้งยืนอยู่ในเขตเสิร์ฟและตีลูกบอลด้วยมือขา้งเดียวจะแบมือหรือก ามือก็ได ้
เพื่อใหลู้กบอลขา้มตาข่ายไปยงัฝ่ายตรงกนัขา้ม  เป้าหมายเร่ิมเล่นเป็นส่วนหน่ึงของการเปิดเกมรุกในการท า
คะแนนใหก้บัทีม   

 
 
 
 
 
 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

1.  อธิบายความส าคญัและหลกัการของการเสิร์ฟลูกมือล่างและมือบนได ้
 2.  ปฏิบติัทกัษะการเสิร์ฟลูกมือล่างและมือบนได ้
 3.  บริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได ้

4.  รู้คุณค่าและประโยชน์ของการเสิร์ฟมือล่างและมือบน 
 5.  มีคุณธรรม   จริยธรรม  และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
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       สาระการเรียนรู้ 

 
 -  ความหมายของการเสิร์ฟ 
 -  หลกัส าคญัในการเสิร์ฟลูกบอล 
 -  แบบฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่าง 
 -   แบบฝึกการเสิร์ฟลูกมือบน 
 -  ปัญหาและวธีิการแกไ้ขการเสิร์ฟบอล 

 
 
 

         
 
 
 

 
  ค าช้ีแจง 

 
   ให้นักเรียนใช้เวลา  60  นาทใีนการท ากจิกรรมดังต่อไปนี้ 
1.   นกัเรียนแบ่งออกเป็น 4  กลุ่มเท่าๆ กนั เลือกหวัหนา้กลุ่มและรองหวัหนา้กลุ่ม ท าหนา้ท่ีอบอุ่น 

ร่างกายใชเ้วลา 8-10 นาทีแลว้ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
2.   นกัเรียนท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทก่อนเรียน  10  ขอ้  และตรวจค าตอบ 
3.   นกัเรียนดูครูสาธิตขั้นตอนการฝึกทกัษะการเสิร์ฟลูกมือล่างและมือบน 
4. นกัเรียนฝึกทกัษะการเสิร์ฟลูกมือล่างและมือบน 
5.  นกัเรียนแล่นเกมการเสิร์ฟ 
6. นกัเรียนท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน  10  ขอ้  และตรวจค าตอบ 
7.    เปรียบเทียบคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

 8.    นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปกิจกรรมการฝึกทกัษะการเสิร์ฟลูกมือล่างและมือบน  
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 ข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท้ายบทก่อนเรียน 
       การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล 

 

            จ านวน   10   ข้อ   เวลา   10  นาท ี   คะแนนเต็ม   10  คะแนน 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  กากบาท ( ) ทบัตวัอกัษรท่ีอยูห่นา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
     1.  การเสิร์ฟลูกมือล่าง  ผูเ้ล่นจะใชมื้อสัมผสัลูกท่ีอยู ่ระดบัใด 
 ก.  ระดบัเอว    
 ข.  สูงกวา่ไหล่ 
 ค.  ศีรษะ       
 ง.   เหนือศีรษะ  
     2.  ในการเสิร์ฟลูกมือล่าง ถา้คนถนดัมือซา้ย จะตอ้งวางเทา้ในลกัษณะใด                 
  ก.  เทา้ชิดติดกนั       
 ข.  เทา้ทั้งสองขา้งเสมอกนั   
 ค.   เทา้ขวากา้วออกไปขา้งหนา้     
 ง.   เทา้ซา้ยกา้วออกไปขา้งหนา้ 

     3.   ผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งเสิร์ฟ  เม่ือลูกเสียจะเล่ือนไปยนืในต าแหน่งใดต่อไป 
 ก.  กลางหนา้    
 ข.  หนา้ขวา 
 ค.  หลงัซา้ย    
 ง.  กลางหลงั 

     4.   ลูกท่ีฝ่ายตรงขา้มเสิร์ฟมา  เรานิยมใชท้กัษะขอ้ใดมากท่ีสุดในการรับลูกบอล 
 ก.  การตบ    
 ข.  การเล่นลูกสองมือล่าง 
 ค.  การเล่นลูกสองมือบน    
 ง.  การสกดักั้น 
     5.   การเสิร์ฟขอ้ใด ถือวา่เป็นลูกดี 
             ก.  นุชโยนบอลและเสิร์ฟออกจากมือ บอลถูกตาข่ายและบอลลงแดนตรงขา้ม 
             ข.  นิดโยนบอลและเสิร์ฟออกจากมือ บอลถูกตาข่ายและบอลลงแดนตนเอง 
             ค.  หน่อยโยนบอลและเสิร์ฟเทา้เหยยีบเส้นหลงั  ก่อนบอลออกจากมือ 
             ง.  นนัยนืต าแหน่งกลางหลงัแลว้เสิร์ฟลูกบอลลงในแดนตรงขา้ม 
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                                              การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล  (ต่อ) 
 
 

     6.  ในการเสิร์ฟผูเ้ล่นตอ้งเสิร์ฟภายในก่ีวนิาทีหลงัจากไดส้ัญญาณนกหวดี   
 ก.  5   วนิาที     
 ข.  7   วนิาที     
  ค.  8   วนิาที     

ง.  10  วนิาที  
     7.  ต าแหน่งการยนืเสิร์ฟขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก.  สามารถยนืเหยยีบเส้นหลงัได ้   
  ข.  ยนืเสิร์ฟไดใ้นกรอบ  3 เมตรเท่านั้น 
 ค.  ยนืหลงัเส้น และออกนอกกรอบสนามได ้   
  ง.   ยนืหลงัเส้น แต่ออกนอกกรอบสนามไม่ได ้           
     8.  การฝึกหดัเสิร์ฟบอลไม่จ  าเป็นตอ้งใชพ้ื้นฐานขอ้ใด 
   ก.  การโยนบอล     
 ข.  การเหวีย่งแขน    
   ค.  จุดท่ีมือกระทบลูกบอล  
 ง.  การยนืในต าแหน่งเสิร์ฟ 
     9.  ถา้ผูเ้สิร์ฟท าการเสิร์ฟก่อนไดย้นิสัญญาณนกหวดี  กรรมการจะตดัสินอยา่งไร 
 ก.  เสียคะแนนใหฝ่้ายตรงขา้ม 1  คะแนน 
 ข.  ยกเลิก  และหมุนเปล่ียนใหเ้พื่อนเสิร์ฟแทน 
 ค.  ยกเลิก  และใหผู้เ้สิร์ฟคนเดิมเสิร์ฟใหม่อีกคร้ัง 
 ง.  เปล่ียนใหฝ่้ายตรงขา้มเสิร์ฟทนัที 
   10.  เม่ือเร่ิมท าการแข่งขนั  ต าแหน่งท่ีเสิร์ฟคนแรกคือต าแหน่งใด 
  ก.  หนา้ขวา    
 ข.  หลงัขวา     
 ค.  กลางหลงั    
 ง.  กลางหนา้ 
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การเสิร์ฟ (Serving ) 
                                                          

  
  การเสิร์ฟลูกบอล   เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัต่อการเล่นทีม  การเสิร์ฟเป็นการน าลูกบอลเขา้เร่ิมเล่น 

โดยท่ีผูเ้ล่นแถวหลงัขวามือตอ้งยืนอยู่ในเขตเสิร์ฟและตีลูกบอลด้วยมือขา้งเดียวจะแบมือหรือก ามือก็ได ้  
เพื่อให้ลูกบอลขา้มตาข่ายไปยงัฝ่ังตรงกนัขา้ม  เป้าหมายเป็นส่วนหน่ึงของการเปิดเกมรุก  เพื่อท าคะแนน
ใหก้บัทีม ทีมใดมีความสามารถในการเสิร์ฟลูกบอล เช่น ลูกบอลเคล่ือนท่ีมาดว้ยความเร็วแรงมีความแม่นย  า
หรือสามารถบงัคบัลูกบอลใหไ้ปตกในทิศใดหรือจุดใดก็ได ้ ในทีมนั้นก็ยอ่มไดเ้ปรียบกวา่ฝ่ายตรงขา้มเสมอ 
(อภิศกัด์ิ   ข  าสุข, 2548, หนา้ 90) 
 การเสิร์ฟเป็นยุทธวิธีของการบุกอยา่งหน่ึง  ลูกเสิร์ฟท่ีมีความแรงมีประสิทธิภาพและเสิร์ฟไดต้รง
ช่องวา่งหรือตรงกบัผูเ้ล่นท่ีมีทกัษะการรับลูกเสิร์ฟไม่ดีเป็นเป้าหมายของการเสิร์ฟ  ลูกเสิร์ฟท่ีมีความรุนแรง
และแน่นอน นบัวา่เป็นการบุกท่ีดีอาจจะไดค้ะแนนจากการเสิร์ฟ หรือเป็นการกดดนัทีมคู่ต่อสู้ในการสร้าง
เกมรุกอีกดว้ย 
 

        ความหมายของการเสิร์ฟ 
  

การเสิร์ฟเป็นทกัษะท่ีส าคญั สามารถใชเ้ป็นการบงัคบัให้เกมรุกของฝ่ายตรงกนัขา้มเปล่ียนไป และ
กาเสิร์ฟมีโอกาสไดท้ั้งคะแนนและเสียคะแนนในคราวเดียวกนั  ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการเสิร์ฟไวด้งัน้ี 
 ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ ์และคณะ (2547, หนา้ 56) ไดก้ล่าวถึงการเสิร์ฟวา่ หมายถึง การกระท าโดยน า
ลูกบอลเขา้เล่น โดยผูเ้ล่นแถวหลงัขวามืออยูใ่นเขตเสิร์ฟและตีลูกบอลดว้ยมือขา้งเดียวแบมือหรือก ามือก็ได ้
ใชส่้วนใดส่วนหน่ึงของแขน เพื่อส่งลูกบอลขา้มตาข่ายไปยงัแดนคู่ต่อสู้ 
 อุทยั สงวนพงศ ์และสมบติั  คุณามาศปกรณ์ (2546, หนา้ 35-36) ไดก้ล่าววา่การเสิร์ฟเป็นเกมการรุก
วธีิหน่ึง  การแข่งขนัจะเร่ิมจาการเสิร์ฟเสมอ  ลูกเสิร์ฟท่ีมีพลงัและมีประสิทธิภาพ สามารถข่มคู่แข่งขนัและ
ชิงความเป็นผูคุ้มเกมการเล่นได ้  จุดประสงคข์องการเสิร์ฟอยูท่ี่การท าคะแนนโดยตรง ท าลายยุทธวิธีการรุก
ของฝ่ายตรงขา้ม ลดภาระการตั้งรับของฝ่ายตน  สร้างโอกาสท่ีไดเ้ปรียบในการตอบโตลู้กเสิร์ฟท่ีดี  สามารถ
ท าความหนกัใจใหก้บัฝ่ายตรงขา้ม  อนัเป็นการท าลายขวญัและจิตใจของคู่แข่งขนั  ท าใหเ้กิดความลงัเล   
ขาดความสัมพนัธ์ในการรุกไดท้างหน่ึงดว้ย ผูเ้ล่นจึงควรหาความช านาญ โดยฝึกหดัเสิร์ฟดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงท่ี
เหมาะสมและดีท่ีสุดหรือตามความถนดัของผูเ้ล่นแต่ละคน 
 สรุป    

การเสิร์ฟ หมายถึง การน าลูกบอลเขา้สู่การเล่นโดยผูเ้ล่นต าแหน่งหลงัขวา  ดว้ยมือขา้งเดียวแบมือ
หรือก ามือก็ได ้โดยส่วนใดส่วนหน่ึงของแขน เพื่อส่งลูกบอลขา้มไปยงัฝ่ายตรงขา้ม 
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หลกัส าคญัในการเสิร์ฟลูกบอล 
  

หลกัส าคญัในการเสิร์ฟขั้นพื้นฐานของการเล่นวอลเลยบ์อลพอสรุปเป็นแนวทาง  เพื่อน าไปใช้เป็น
ทกัษะในการฝึกหดั มีหลกัการดงัต่อไปน้ี 

1. การเลือกท่าเสิร์ฟลูกบอล 
2. ต าแหน่งการยนืเสิร์ฟ 
3. ลกัษณะการโยนลูกบอลเสิร์ฟ 
4. การเหวีย่งแขน 
5. จุดท่ีมือกระทบลูก 
6. วธีิการเสิร์ฟลูกบอล 

 
การเลือกท่าเสิร์ฟลูกบอล 

เป็นท่ียอมรับกนัว่าความถนดัหรือความสามารถของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกนั  ผูฝึ้กหัดเสิร์ฟ
ควรหาความช านาญโดยการเสิร์ฟดว้ยท่าหน่ึงท่ีมีความเหมาะสม   มีความถนดัท่ีสุดเป็นท่าเสิร์ฟของตนเอง 
ผูฝึ้กหรือผูเ้ล่นทุกคนยอ่มรู้ความสามารถของตนเองวา่ตนเองมีความถนดัและมีความมัน่ใจท่าเสิร์ฟลูกบอล
แบบใดตามท่ีไดฝึ้กฝนมา  เช่น การเสิร์ฟลูกมือล่าง   การเสิร์ฟลูกมือบน หรือกระโดดเสิร์ฟ เป็นตน้  ถา้เป็น
การแข่งขนัผูเ้ล่นเคยฝึกหดัหรือมีความมัน่ใจในการเสิร์ฟลูกดว้ยท่าใดแลว้   ผูเ้ล่นควรท าการเสิร์ฟลูกบอล
ดว้ยท่านั้นตลอดการแข่งขนั เพราะการเปล่ียนท่าเสิร์ฟบ่อย ๆจะท าใหผู้เ้ล่นขาดความมัน่ใจ ขาดความแม่นย  า 
และอาจท าใหก้ารเสิร์ฟเสียไดง่้าย   การเสิร์ฟลูกบอลตอ้งมีการยนืทรงตวัท่ีดีและมีความมัน่ใจ แลว้จะท าให ้
การเสิร์ฟมีประสิทธิภาพมีความเร็ว แม่นย  าและสามารถท่ีจะบงัคบัทิศทางของลูกบอลให้ไปตามเป้าหมายท่ี
ตอ้งการไดดี้ข้ึน 
 
ต าแหน่งการยืนเสิร์ฟ 

ก่อนท่ีจะเร่ิมเสิร์ฟทุกคร้ัง ผูเ้ล่นตอ้งยืนตามจุดหรือต าแหน่งท่ีเคยฝึกซ้อมมา มีผูเ้ล่นจ านวนมากท่ี
ขาดการสังเกตในเร่ืองน้ี  พอจบัลูกบอลเขา้มายนืในเขตเสิร์ฟก็เสิร์ฟลูกตามใจตวัเอง การยืนห่างจากเส้นหลงั
ใกลห้รือไกลเพียงใด ยืนห่างจากมุมสนามมากนอ้ยเพียงใด ก็จะตอ้งยืนท่ีจุดนั้นทุกคร้ังท่ีท าการเสิร์ฟเพราะ
จะท าใหค้วามแรง  ความเร็ว   และทิศทางของลูกบอลเป็นไปตามเป้าหมายท่ีเราตอ้งการ โดยมีต าแหน่ง 
การเสิร์ฟดงัน้ี 
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ต าแหน่งการยืนเสิร์ฟ 
 

 
        ภาพท่ี 1  การยนืเสิร์ฟลูกมือล่างดา้นหนา้                            ภาพท่ี 2  การยนืเสิร์ฟลูกมือล่างดา้นขา้ง 

          ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ                             ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 
 

          
 

ภาพท่ี 3  การยนืเสิร์ฟลูกมือบน 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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  ลกัษณะการโยนลูกบอลเสิร์ฟ 
การเสิร์ฟลูกบอลเขา้เล่น  ผูเ้สิร์ฟตอ้งตีลูกบอลภายใน 8 วนิาที หลงัจากผูต้ดัสินท่ี 1 ไดเ้ป่าสัญญาณ

นกหวดีแลว้  ถา้หากผูเ้สิร์ฟลูกบอลเสิร์ฟก่อนสัญญาณนกหวดีของผูต้ดัสินใหย้กเลิกไปและท าการเสิร์ฟใหม่ 
ลูกบอลจะถือวา่เป็นการเสิร์ฟโดยสมบูรณ์  เม่ือผูเ้สิร์ฟเสิร์ฟดว้ยมือขา้งเดียว หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของแขน
หลงัจากการโยนลูกบอลข้ึนแลว้โดยสมบูรณ์  การโยนลูกบอลเพื่อท าการฝึกการเสิร์ฟตอ้งโยนดว้ยลกัษณะ
หงายมือโยนลูกบอลข้ึนตรง ๆ เพื่อใหลู้กบอลลอยข้ึนน่ิง  ระยะความสูงของลูกบอลท่ีโยนข้ึนตอ้งสม ่าเสมอ 
การโยนลูกบอลสูงบา้งหรือต ่าบา้ง หรือลูกบอลหมุนท าให้ทิศทางไม่แน่นอน จะท าใหแ้รงท่ีใชตี้และทิศทาง
ของลูกขาดความแม่นย  า  การท่ีผูเ้สิร์ฟจะโยนลูกบอลใหสู้งมากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัท่าท่ีใชท้  าการเสิร์ฟ 
และความถนดัของผูท่ี้จะเสิร์ฟลูกบอลดว้ย ดงันั้นผูฝึ้กหดัจึงควรท าการโยนลูกบอลให้มีลกัษณะตามท่ีตนเอง
ตอ้งการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสิร์ฟ 
 

การฝึกทกัษะการโยนลูกบอลเสิร์ฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  4  แสดงการโยนลูกบอลเสิร์ฟ 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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  การเหวี่ยงแขน  
การเหวี่ยงแขนเพื่อท าการเสิร์ฟจะตอ้งท ากนัอยา่งต่อเน่ืองจากการยืนทรงตวั  และการโยนลูกบอล

ข้ึนแล้วใช้มือขา้งเดียวตีลูกบอลให้ขา้มตาข่ายไปอย่างถูกต้อง  การเหวี่ยงแขนเสิร์ฟให้ลูกบอลพุ่งไปตาม
ทิศทางท่ีตอ้งการ  หรือมีความรุนแรงข้ึนอยูก่บัการเหวี่ยงแขนดว้ย  ประการส าคญัตอ้งข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมาย
ของผูเ้สิร์ฟวา่จะเสิร์ฟลูกบอลใหมี้ลกัษณะลูกพุง่ หรือใหเ้สิร์ฟโด่ง ผูฝึ้กตอ้งท าการฝึกให้เกิดความช านาญใน
การเหวี่ยงแขนบงัคบัทิศทาง   ผูเ้สิร์ฟมีความถนดัเคยเหวี่ยงแขนท าการเสิร์ฟอยา่งไรท่ีมีผลต่อการเสิร์ฟท่ีดี 
ในระหวา่งฝึกซอ้มหรือท าการแข่งขนัควรเหวีย่งแขนในลกัษณะเดิมทุกคร้ังท่ีท าการเสิร์ฟ 
 
 จุดทีมื่อกระทบลูกบอล 
 การเสิร์ฟทุกคร้ัง ผู ้ท่ีจะท าการเสิร์ฟลูกบอลต้องมีเป้าหมายว่า จะเสิร์ฟลูกบอลไหนไปยัง 
ผูเ้ล่นคนใด หรือเสิร์ฟลูกบอลไปตก ณ จุดใดในสนามฝ่ายตรงขา้ม แล้วพยายามท าการเสิร์ฟให้ได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้การเสิร์ฟจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัจุดท่ีมือ
กระทบกบัลูกบอลในขณะเสิร์ฟ เช่น จุดท่ีมือกระทบลูกบอลต ่ากว่าปกติ ลูกบอลท่ีเสิร์ฟออกไปก็จะมี
ลกัษณะข้ึนสูง หรือเรียกวา่โด่ง ในขณะเดียวกนัจุดท่ีมือกระทบลูกบอลสูงเกินไป ลกัษณะลูกบอลท่ีเคล่ือน
ไปก็จะพุง่ลงต ่าเขา้ตาข่ายเป็นตน้ 
 ดงันั้น ผูฝึ้กหดัในการเสิร์ฟจึงตอ้งอาศยัทกัษะพื้นฐานของการเสิร์ฟให้มีความสัมพนัธ์กนัตั้งแต่โยน
ลูกบอล  การเหวี่ยงแขน  และการก าหนดจุดท่ีมือกระทบกบัลูกบอลนั้น จะมีผลต่อการก าหนดทิศทางของ
ลูกบอล  ผูฝึ้กหดัตอ้งท าการฝึกซอ้มจนเกิดความช านาญ   และสามารถก าหนดจุดท่ีมือกระทบถูกบอลให้อยู่
ในลกัษณะท่ีท าการเสิร์ฟไดดี้ท่ีสุด   มีความแม่นย  าทุกคร้ัง และควรท าการเสิร์ฟในท่าท่ีมีความถนดัท่ีสุด
ตลอดการแข่งขนัคร้ังนั้นดว้ย 

 
ภาพท่ี  5  แสดงจุดมือท่ีกระทบลูกบอล 
ท่ีมา : อภิศกัด์ิ  ข  าสุข, 2548, หนา้ 217 
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 วธีิการเสิร์ฟลูกบอล 
การเสิร์ฟกีฬาวอลเลยบ์อลเป็นการเร่ิมตน้ของการแข่งขนั ดงันั้นทีมใดท่ีมีความสามารถในการเสิร์ฟ 

เช่น ลูกบอลเคล่ือนท่ีมาด้วยความเร็ว   มีความแม่นย  าและพร้อมทั้งมีการก าหนดทิศทางไดแ้น่นอนย่อม
ไดเ้ปรียบฝ่ายตรงขา้ม 
 วธีิการเสิร์ฟท่ีใชใ้นการเล่นและแข่งขนัจะใชแ้บบใดนั้นข้ึนอยูก่บัความถนดั   ความช านาญท่ีไดท้  า
การฝึกซ้อมมา  และสมรรถภาพทางกายของผูเ้สิร์ฟดว้ย   วิธีท่ีนิยมใช้การเสิร์ฟกนัทัว่ๆไป   โดยแบ่งตาม
หลกัการเสิร์ฟสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดว้ยกนัคือ 

1. การเสิร์ฟลูกมือล่าง (Underhand Serve) 
2. การเสิร์ฟลูกมือบนดา้นหนา้ (Overhand Serve) 

1. การเสิร์ฟลูกมือล่าง 
การเสิร์ฟลูกมือล่าง   เป็นการเสิร์ฟท่ีผูเ้ล่นทัว่ไปควรเสิร์ฟให้ไดก่้อนการเสิร์ฟลูกบอลดว้ยวธีิอ่ืนๆ 

เพราะเป็นการเสิร์ฟท่ีฝึกง่ายใชท้กัษะไม่สูงนกั  และโอกาสผดิพลาดในการเสิร์ฟมีนอ้ย  การเสิร์ฟลูกมือล่าง 
เป็นการเสิร์ฟลูกในขณะท่ีลูกบอลลอยต ่ากวา่ระดบัหวัไหล่ของผูเ้สิร์ฟ  โดยท าไดท้ั้งดา้นหนา้และดา้นขา้ง
ของผูเ้สิร์ฟตามความถนดัท่ีไดฝึ้กฝนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  6  แสดงการเสิร์ฟลูกมือล่าง 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 

 
หลกัการเสิร์ฟลูกมือล่าง มีหลกัการเสิร์ฟดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้สิร์ฟยนืในเขตเสิร์ฟ หนัหนา้เขา้ตาข่าย 
2. เทา้ทั้งสองยนืแยกห่างกนัพอสมควร ส้นเทา้หลงัพน้พื้น 
3.  ถา้ผูเ้สิร์ฟถนดัมือขวา ให้ถือบอลดว้ยมือซ้าย  หงายฝ่ามือข้ึนรองรับลูกบอล  แขนเหยียดตึงอยู่

ห่างล าตวัประมาณ 1 ฟุต เทา้ซา้ยอยูข่า้งหนา้ ส าหรับผูเ้สิร์ฟถนดัมือซา้ยใหท้  าตรงกนัขา้มกบัผูถ้นดัขวา 
4.  การใชมื้ออาจท าไดห้ลายแบบ เช่น แบมือ เก็บปลายน้ิว ใชห้ลงัมือ หรือก ามือหลวม ๆ ตีลูกบอล

ก็ได ้
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5.  ลกัษณะล าตวั ขณะเสิร์ฟใหโ้นม้ตวัไปขา้งหนา้  น ้ าหนกัตวัอยูเ่ทา้หนา้  สายตามองอยูท่ี่ลูกบอล
ตลอดเวลา 

6.  การเหวีย่งแขน ใหเ้หวีย่งแขนขวามาขา้งหลงัจนสุด   พร้อมกบัโยนลูกบอลดว้ยมือซา้ยข้ึนตรง ๆ 
สูงประมาณเหนือศีรษะเล็กนอ้ย  (น ้าหนกัอยูท่ี่เทา้เล็กนอ้ย ส้นเทา้เปิดเล็กนอ้ย) 

7.  ในจงัหวะท่ีลูกบอลเร่ิมตน้ใหเ้หวีย่งแขนขวากลบัมาท่ีเดิม  กระทบกบัลูกบอลในจุดท่ีมือถือ 
ลูกบอลคร้ังแรก 

8.  แขนท่ีสัมผสัลูกบอล  แขนท่ีเหวีย่งไปกระทบลูกบอลตอ้งเหยยีดตึงเสมอ  และเม่ือกระทบกบั 
ลูกบอลแลว้ให้เหวี่ยงแขนตามลูกบอลไปในลกัษณะสูงไม่เกินศีรษะของผูเ้สิร์ฟ   เพื่อบงัคบัลูกให้ไปตาม
ทิศทางท่ีตอ้งการ แขนซา้ยเหวีย่งไปขา้งหลงัเพื่อรักษาการทรงตวั 
  ข้อควรค านึงในการเสิร์ฟลูกมือล่าง 

1.  จงัหวะในการโยนลูก  จงัหวะการเหวีย่งแขน และการยอ่เข่าควรใหก้ลมกลืนกนั  ไม่ควรโยนลูก
เพื่อเสิร์ฟตดั  เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย และยงัท าใหก้ารเสิร์ฟพลาดไดง่้าย 

2.  ผูเ้สิร์ฟยงัไม่ช านาญควรพยายามฝึกเสิร์ฟไปตรงกลาง และเหนือตาข่าย   ไม่ควรให้เฉียดตาข่าย 
เพราะจะท าใหติ้ดตาข่ายไดง่้าย 

3.  ถา้โยนลูกไม่ตรงคิดวา่เม่ือท าการเสิร์ฟไปแลว้อาจจะพลาดได ้ ให้ปล่อยลูกท่ีโยนนั้นตกกระทบ
พื้นก่อน แลว้เร่ิมโยนลูกเพื่อท าการเสิร์ฟใหม่ได ้

4.  ลูกท่ีเสิร์ฟไปตรง ๆ โดยโยนลูกบอลไม่หมุนจะแรง เร็ว และรับยาก 
 

   
ภาพท่ี  7  แบบแบมือ                   ภาพท่ี   8  แบบเก็บน้ิวมือ              ภาพท่ี  9  แบบเก็บน้ิวหวัแม่มือ 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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2.  การเสิร์ฟลูกมือบนด้านหน้า 
            การเสิร์ฟลูกมือบนดา้นหนา้ ผูเ้สิร์ฟจะยืนในเขตเสิร์ฟหันหน้าเขา้หาตาข่าย เป็นพื้นฐานของการฝึก
เสิร์ฟลูกมือบน เป็นลกัษณะการเสิร์ฟลูกจากการโยนลูกบอลข้ึนเหนือศีรษะดา้นหนา้ของผูเ้สิร์ฟใชฝ่้ามือหรือ
ก ามือตีกระทบดา้นหลงับริเวณใตแ้นวก่ึงกลางของลูกบอล ลูกบอลจะลอยขา้มตาข่ายไปได ้ในการเร่ิมตน้ฝึก
ใหม่ ๆ มกัจะเสิร์ฟไม่ขา้มตาข่าย   ผูฝึ้กหัดส่วนมากจะคิดว่าเป็นการเสิร์ฟท่ียากมาก  แต่ถา้ได้หมัน่ฝึกหัด
บ่อย ๆ รู้วธีิการ และมีทกัษะท่ีถูกตอ้งแลว้ จะเป็นการเสิร์ฟท่ีมีความเร็ว แรง และมีความแม่นย  าจึงเป็นท่ีนิยม
เสิร์ฟกนัมาก 
 หลกัการเสิร์ฟลูกมือบนด้านหน้า       มีดงัต่อไปน้ี (อุทยั สงวนพงศ,์ 2546 หนา้ 25) 

1. ก่อนเสิร์ฟ ผูเ้สิร์ฟตอ้งเลือกต าแหน่งหรือจุดยนืเสิร์ฟให้แน่นอน 
2. หนัหนา้เขา้หาตาข่าย เทา้ซา้ยอยูห่นา้ (ส าหรับผูเ้สิร์ฟถนดัขวา) งอเข่าเล็กนอ้ย น ้ าหนกัตวัอยูบ่น

เทา้หลงั ยนือยูใ่นเขตเสิร์ฟ 
3. มือซา้ยถือลูกบอล มือขวาประคองลูกบอลแลว้ยกข้ึนไวร้ะดบัหนา้อก 
4. ตามองท่ีเป้าหมายท่ีจะเสิร์ฟไป เช่น บริเวณท่ีวา่งหรือจุดอ่อนของผูรั้บ 
5. โยนลูกบอลด้วยมือซ้าย โยนให้ลูกน่ิงข้ึนเหนือไหล่ขวา เยื้องไปขา้งหน้าเล็กน้อย ความสูง

ประมาณ 1 - 1  ⁄  เมตร 
6. ขณะโยนลูกบอลให้ยกแขนขวา ข้ึนเหนือศีรษะแอ่นหลงัเล็กนอ้ย บิดล าตวัไปทางขวาเล็กนอ้ย 

เงยหนา้ข้ึนตามองลูกบอลตลอดเวลา 
7. ขณะตีลูกบอลโนม้ตวัไปขา้งหนา้ ถ่ายน ้าหนกัตวัไวเ้ทา้หนา้ 
8. ใชฝ่้ามือตีกลางส่วนหลกัของลูกบอล เกร็งขอ้มือและน้ิวมือเล็กนอ้ย ขณะมือสัมผสัลูก 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10  แสดงการเสิร์ฟลูกมือบนดา้นหนา้ 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี   ถ่ายภาพ 
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  การกระโดดเสิร์ฟลูกมือบน 
 กระโดดเสิร์ฟเป็นทกัษะขั้นสูงผูท่ี้จะท าการกระโดดเสิร์ฟไดน้ั้น จะตอ้งมีสมรรถภาพทางร่างกายท่ี
แขง็แกร่ง  มีความแขง็แรงของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง และกลา้มเน้ือหวัไหล่ ผูเ้สิร์ฟจะตอ้งมีการคาดคะเนจงัหวะ
ลูกบอลตกกบัการกระโดดข้ึน จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี   พร้อมทั้งผูเ้สิร์ฟจะตอ้งมีความสามารถ
ในการกระโดดลอยตวัไดน้านและมีความสูง  ทกัษะการกระโดดเสิร์ฟมีทกัษะเช่นเดียวกบัการกระโดดตบ
หนา้ตาข่าย 
            ลกัษณะทิศทางของลูกบอลจากการกระโดดเสิร์ฟ   ลูกบอลจะพุ่งเกือบเป็นเส้นตรงอยูเ่หนือตาข่าย
เล็กนอ้ย  จะมีความเร็วและความรุนแรงมากกวา่การเสิร์ฟดว้ยวธีิอ่ืนๆ  ท าใหผู้รั้บเสียการบงัคบัทิศทางของ 
ลูกบอล รับยากท าใหก้ารเปิดเกมรุกไม่ดีเท่าท่ีควร  และขณะเดียวกนัการกระโดดเสิร์ฟท าให้การเสิร์ฟเสียก็มี
มากเช่นเดียวกนัดว้ย 
หลกัการกระโดดเสิร์ฟ มีดงัต่อไปน้ี 

1. ยนือยูใ่นเขตเสิร์ฟ ห่างเส้นหลงัประมาณ 2 – 3 เมตร 
2. จบัลูกบอลดว้ยมือทั้งสอง ยกข้ึนระดบัอก ในลกัษณะหงายมือพร้อมท่ีจะยกลูกบอลข้ึนเหนือ

ศีรษะ 
3. ยกลูกบอลข้ึนใหสู้งพอประมาณ ใหลู้กบอลล ้าไปขา้งหนา้พอท่ีจะกระโดดข้ึนท าการเสิร์ฟไปได ้
4. หลงัจากโยนลูกบอลข้ึนแลว้ เหวีย่งแขนทั้งสองขา้งไปขา้งหลงัในจงัหวะท่ีกา้วเทา้ไปขา้งหนา้  

1 – 2 กา้ว ยอ่เข่าลงเล็กนอ้ย เพื่อเตรียมกระโดดข้ึน 
5. ในจงัหวะท่ีกระโดดข้ึนใหร้วมเทา้ทั้งสองขา้งเขา้หากนั และกระโดดข้ึนจากพื้นดว้ยเทา้ทั้งคู่ 

เพื่อดึงตวัใหก้ระโดดไดสู้งยิง่ข้ึน กางแขนทั้งสองขา้งออกกดมือซา้ยลงขา้งหนา้ ใชมื้อขวาเสิร์ฟลูกบอล 
6. มือขวาจะสัมผสัลูกบอลในจงัหวะท่ีผูเ้สิร์ฟก าลงัลอยตวัข้ึนอยูใ่นจุดสูงสุดของการกระโดดตอ้ง

งอขอ้ศอกเล็กนอ้ย พบัเอวในขณะท่ีมือสัมผสัลูกบอล 
7. การลงสู่พื้นตอ้งลงดว้ยเทา้ทั้งสองพร้อมกนั และรีบวิง่เขา้สู่สนาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 แสดงการกระโดดเสิร์ฟลูกมือบน 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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   แบบฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่าง 
  
                วธีิฝึก   แบบฝึกท่ี 1 จบัคู่คนละดา้นของตาข่ายบริเวณแนวเส้นรุก  (เขต 3 เมตร)  เสิร์ฟลูกมือล่างให้
ตรงคู่ขา้มตาข่ายเบา ๆ เพื่อฝึกการใชมื้อและการบงัคบัทิศทางลูกบอล ลกัษณะของมือแบบใดก็ได ้เช่น แบมือ 
ก ามือ เก็บปลายน้ิว 

 
ภาพท่ี 12  แสดงการฝึกบงัคบัทิศทางของการเสิร์ฟ 

ท่ีมา :  อภิศกัด์ิ ข  าสุข, 2548 หนา้ 220 
 

                วธีิฝึก แบบฝึกท่ี 2 แบ่งผูฝึ้กออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน ใหก้ลุ่มท่ี 1 คู่กบักลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 คู่
กบักลุ่มท่ี 4  แต่ละกลุ่มยนืหลงัเส้นเขตรุกฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างขา้มตาข่ายเบา ๆ  ใหคู้่คนเสิร์ฟแลว้วิง่ไปต่อ 
ทา้ยแถวของตนเองลกัษณะการเสิร์ฟแบบใดก็ได ้

 
ภาพท่ี 13  แสดงการฝึกบงัคบัทิศทางของการเสิร์ฟใหต้รงคู่ 

ท่ีมา  :  อภิศกัด์ิ ข  าสุข, 2548 หนา้ 221 
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              วิธีฝึก แบบฝึกท่ี 3  ฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างให้ลงตามจุดท่ีก าหนดให้แบ่งผูฝึ้กออกเป็น 2 ฝ่าย แต่ละฝ่าย
ยนืหลงัเส้นเขตหลงัเป็นรูปแถวตอนหนัหนา้เขา้หากนัแดนหลงัทั้งสองขา้ง เขียนวงกลมไวใ้ห้ฝึกเสิร์ฟลูกให้
ลงในวงกลม เสิร์ฟแลว้ไปต่อทา้ยแถวตนเอง 
 

 
 

ภาพท่ี 14  แสดงการฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างใหล้งตามจุด 
ท่ีมา : อภิศกัด์ิ ข  าสุข, 2548 หนา้ 222 

 
              วิธีฝึก แบบฝึกท่ี 4 ให้ผูฝึ้กยืนเขา้แถว 4 มุม ฝึกหดัเสิร์ฟลูกมือล่างให้ลงในวงกลมดา้นตรงกนัขา้ม 
ฝึกการบงัคบัทิศทางของลูกบอลใหล้งตามจุดท่ีก าหนดไว ้คนท่ีเสิร์ฟแลว้ไปต่อทา้ยแถว 
 

 
ภาพท่ี 15  แสดงการฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างใหล้งวงกลม 

ท่ีมา : อภิศกัด์ิ ข  าสุข, 2548 หนา้ 222 
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              วธีิฝึก แบบฝึกท่ี 5  ใหผู้ฝึ้กยนืในเขตเสิร์ฟ แลว้เสิร์ฟลูกมือล่างให้ลงในช่องคะแนนตามท่ีก าหนดไว้
ใหเ้สิร์ฟคนละ 10 ลูก โดยไม่ใหเ้สิร์ฟไปลงช่องคะแนนซ ้ าช่องเดิม เม่ือเสิร์ฟแลว้ไปต่อทา้ยแถว 
 

 
 

ภาพท่ี 16  แสดงการฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างลงในช่องคะแนน 
ท่ีมา :  อภิศกัด์ิ ข  าสุข, 2548  หนา้ 223 

 
              วิธีฝึก แบบฝึกท่ี 6 ให้ผูฝึ้กเสิร์ฟลูกมือล่างไปยงัทิศทางท่ีตวัเซตวิ่งเขา้มาท าหน้าท่ีเป็นตวัเซตใน
ต าแหน่งกลาง หนา้ เพื่อท าลายจงัหวะของตวัเซต (ตวัตั้ง) โดยใหผู้ฝึ้กเสิร์ฟลูกมือล่างติดต่อกนั คนละ 10 ลูก 
 

 
 

ภาพท่ี  17  แสดงการฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างไปท่ีจุดตวัเซตวิง่ผา่น 
ท่ีมา : อภิศกัด์ิ ข  าสุข, 2548 หนา้ 225 
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                                                                   แบบฝึกการเสิร์ฟลูกมือบน 
  
                  วธีิฝึก แบบฝึกท่ี 1 ใหผู้ฝึ้กใชมื้อตบลูกบอล ข้ึน – ลง กบัพื้นดา้นหนา้ เพื่อฝึกการใชข้อ้มือตีสัมผสั
ลูกบอลและการบงัคบัทิศทางของลูกบอล 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

               
 

ภาพท่ี  18  แสดงการฝึกตบลูกบอล ข้ึน – ลงกบัพื้น 
                          ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 

 
              วิธีฝึก แบบฝึกท่ี 2 ให้ผูฝึ้กตบบอลกระแทกฝาผนงัไป – มา เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแรงของ
ขอ้มือ  หวัไหล่  และความสัมพนัธ์ของการใชแ้ขนสัมผสัตีลูกบอล พร้อมทั้งการบงัคบัทิศทางของลูกบอลให้
ผูฝึ้กทุกคนตบลูกบอลติดต่อกนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

                                              

 
  ภาพท่ี 19  แสดงการฝึกตบบอลกระทบฝาพนงั (ฝึกความแขง็แรงของขอ้มือ และหวัไหล่) 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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              วธีิฝึก แบบฝึกท่ี 3 ใหผู้ฝึ้กจบัคู่ยนืห่างกนัประมาณ 5 – 6 เมตร ตบลูกบอลลงพื้นให้คู่ไป – มาโดยให้
แต่ละคู่ตบลูกบอลลงพื้นใหคู้่นานท่ีสุด เป็นการฝึกบงัคบัทิศทางและจงัหวะการตบลูก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 20  แสดงการตบลูกบอลกระทบพื้นใหคู้่ 
 ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี ถ่ายภาพ 

 
 

              วธีิฝึก แบบฝึกท่ี 4 ใหผู้ฝึ้กยนืตบลูกบอลกระทบฝาผนงัในบริเวณท่ีก าหนดให ้ โดยผูฝึ้กหดัยนืถือลูก
ในท่าเสิร์ฟลูกมือบน โยนลูกบอลข้ึนเหนือศีรษะ ตบลูกบอลเขา้หาฝาผนงัเบา ๆ แลว้จบัลูกบอลเร่ิมตน้ใหม่ 
เพื่อฝึกการโยนลูกบอลและการเหวีย่งแขนตีลูกบอล 

                                                    
 

ภาพท่ี 21  แสดงการฝึกตบลูกบอลกระทบฝาผนงัตามจุด 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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              วธีิฝึก แบบฝึกท่ี 5 ผูฝึ้กเสิร์ฟยนืหนัหลงัใหเ้ส้นเขตรุก หนัหนา้เขา้ตาข่าย โยนลูกบอลข้ึนเหนือศีรษะ
เสิร์ฟลูกมือบนเขา้หากลางตาข่าย แลว้จบัลูกบอลข้ึนเร่ิมตน้ใหม่ เพื่อฝึกการโยนลูกบอลและการเหวี่ยงแขนตี 
และบงัคบัทิศทางของลูกบอล พร้อมทั้งการใชแ้รงส่ง 
 

 
ภาพท่ี 22  แสดงการฝึกเสิร์ฟลูกมือบนเขา้หาตาข่ายระยะใกล ้

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 

              วิธีฝึก แบบฝึกท่ี 6 เม่ือผูฝึ้กเสิร์ฟ ท าการเสิร์ฟลูกมือบนไดดี้แลว้ให้ผูฝึ้กถอยหลงัไปยืนในเขตเสิร์ฟ 
เสิร์ฟลูกมือบนขา้มตาข่ายไปยงัฝ่ายตรงกนัขา้ม 
 

 
ภาพท่ี 23  แสดงการฝึกเสิร์ฟลูกมือบนขา้มตาข่าย 

ท่ีมา : อภิศกัด์ิ ข  าสุข, 2548 หนา้ 235 
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                วธีิฝึก แบบฝึกท่ี 7  ฝึกเสิร์ฟลูกมือบน ใหล้งตามจุดท่ีก าหนดไวโ้ดยใหผู้ฝึ้กยนืในเขตเสิร์ฟ แลว้
เสิร์ฟลูกไปยงัฝ่ายตรงกนัขา้มสองจุดดว้ยกนั   คือ   มุมหลงั ขวา – ซ้าย   ฝึกบงัคบัทิศทางของลูกบอลให้
เกิดความแม่นย  าเป็นจุด ๆ ละ 10 ลูก 
 

 
ภาพท่ี 24  แสดงการฝึกเสิร์ฟลูกมือบนใหล้งหลงั 2 จุด 

ท่ีมา : อภิศกัด์ิ ข  าสุข, 2548 หนา้ 236 
 
               วิธีฝึก แบบฝึกท่ี 8 ให้ผูฝึ้กเสิร์ฟลูกมือบนให้ลงตามจุดซ่ึงระยะต่างกนั เป็นการเสิร์ฟสั้น – ยาว 
สลบักนั ฝึกความแม่นย  า ฝึกเสิร์ฟชุดละ 10 ลูก 

 
 

ภาพท่ี 25  แสดงการฝึกเสิร์ฟลูกมือบนตามจุดต่างระยะ 
ท่ีมา :  อภิศกัด์ิ ข  าสุข, 2548 หนา้ 236 
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                                                             ปัญหาและวธีิการแก้ไข การเสิร์ฟบอล 
 

 

ฝึก ผล วธีิแก้ไข 
1. โยนลูกบอลแม่นย  า 
 
 

- จุดท่ีมือสัมผสับอลไม่แน่นอน
ลูกบอลท่ีลอยไปมีทิศทางท่ีไม่
แน่นอน 

- ฝึกการโยนลูกบอล โดยอย่าให้มีแรง
ส่งจากปลายน้ิวแต่ให้เป็นแรงส่งจาก
กลางฝ่ามือ 

 
2.  จงัหวะการตีบอลไม่แม่นย  า 

 
- ลูกบอลไม่ขา้มตาข่าย หรือมี
ทิศทางไม่แน่นอน 
 

- ฝึกการโยนบอลใหแ้ม่นย  า  ตามอง 
ลูกบอลตลอดเวลาและฝึกการตีบอล
กระทบผนงั 
 

3.  การเหวีย่งแขนตีบอล 
 

- จงัหวะการตีบอลไม่ดี 
 

- ฝึกการเสิร์ฟ ท่าด้วยมือเปล่าไปยงั
เป้าหมายหลาย ๆ คร้ัง 
 

4.  ตีบอลแรงเกินไป 
 

- ลูกบอลมกัลอยออกนอก
สนาม 
 

- ตีบอลดว้ยความแรงพอประมาณ 
หรือถอยห่างจากเส้นหลงั ภายใน
บริเวณเขตเสิร์ฟ 
 

5.  จุดท่ีมือสัมผสับอลไม่ดีพอ 
เช่น ต ่า หรือสูงไป 

- ลูกบอลจะโด่งหรือลูกบอลติด 
ตาข่าย 

- ฝึกการตีบอลท่ีโยนข้ึนไปใหพ้อดี  
ตามองบอลตลอดเวลา 
 

 
ตารางท่ี  1  แสดงปัญหาและวธีิการแกไ้ข การเสิร์ฟบอล 

ท่ีมา : พิชิต ภูติจนัทร์, 2546 หนา้ 87  
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      วธีิปฏิบัติ 
   

 
  1.  ผูเ้สิร์ฟยนืในเขตเสิร์ฟ  หนัหนา้เขา้หาตาข่าย 

   2.   เทา้ทั้งสองยนืแยกห่างกนัพอสมควร  ส้นเทา้หลงัพน้พื้น 
   3.  ถา้ผูเ้สิร์ฟถนดัมือขวา  ใหถื้อลูกบอลดว้ยมือซา้ย  หงายฝ่ามือข้ึนรองรับลูกบอล แขนเหยยีดตึง 
  อยูห่่างล าตวัประมาณ 1 ฟุต เทา้ซา้ยอยูข่า้งหนา้  ส าหรับผูเ้สิร์ฟถนดัมือซา้ย ใหท้  าตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้ถนดั 
  มือขวา  (จงัหวะท่ี 1) 

4.  การใชมื้ออาจท าไดห้ลายแบบ เช่น แบมือ  เก็บปลายน้ิว ใชห้ลงัมือ หรือก ามือหลวม ๆตี 
  ลูกบอลก็ได ้

  5.  ลกัษณะล าตวั ขณะเสิร์ฟโนม้ตวัไปขา้งหนา้  น ้าหนกัตวัอยูเ่ทา้หนา้  สายตามองอยูท่ี่ลูกบอล  
  ตลอดเวลา 

  6.  การเหวีย่งแขน ใหเ้หวีย่งแขนขวามาขา้งหลงัจนสุด พร้อมกบัโยนลูกบอลดว้ยมือซา้ยข้ึนตรง ๆ 
  สูงประมาณเหนือศีรษะเล็กนอ้ย  น ้าหนกัอยูท่ี่เทา้ทั้งสอง  ส้นเทา้หลงัเปิดเล็กนอ้ย  (จงัหวะท่ี  2)  
 7.  ในจงัหวะท่ีลูกบอลเร่ิมตน้ใหเ้หวีย่งแขนขวากลบัมาท่ีเดิม  กระทบกบัลูกบอลในจุดท่ีมือ 
  ถือลูกบอลคร้ังแรก  ขณะท่ีแขนขวาเหวีย่งจากหลงัมาขา้งหนา้  ควรมีการยอ่เข่าเล็กนอ้ยทุกคร้ังเพื่อเพิ่ม 
  แรงส่งดว้ย 
 8.  แขนท่ีสัมผสัลูกบอล  แขนท่ีเหวีย่งไปกระทบลูกบอลตอ้งเหยยีดตึงเสมอ  และเม่ือกระทบ 
  ลูกบอลแลว้ใหเ้หวีย่งแขนตามลูกบอลไปในลกัษณะสูงไม่เกินศีรษะของผูเ้สิร์ฟ  เพื่อบงัคบัลูกใหไ้ปตาม  
  ทิศทางท่ีตอ้งการ  แขนซา้ยเหวีย่งไปขา้งหลงัเพื่อรักษาการทรงตวั  และมือท่ีเสิร์ฟใหช่้วยส่งแรงตามบอล 
  (จงัหวะท่ี 3และต่อเน่ืองจงัหวะท่ี  4) 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฝึกที ่1 การเสิร์ฟลูกมือล่าง 
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        ภาพท่ี  26  แสดงล าดบัการเสิร์ฟลูกมือล่าง 
ท่ีมา : รังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 (ทีมา :                                                  ) 

   จังหวะที ่ 1    จังหวะที ่2 

   จังหวะที ่ 4    จังหวะที ่ 3 

  แบบฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่าง
ล่าง 
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     วธีิปฏิบัติ 

 
1. ใหน้กัเรียนจบัคู่กนั จดัแถวหนา้กระดาน 2 แถว ยนืหนัหนา้เขา้หากนั ห่างกนัประมาณ  6  เมตร 
2.  ฝึกทกัษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง โดยเร่ิมจาก  จังหวะที ่1            จังหวะที ่2           จังหวะที ่3 

จังหวะที ่4 
3.  สลบักนัเสิร์ฟกบัเพื่อนคนละ 10 คร้ัง  (เม่ือนกัเรียนเสิร์ฟครบคนละ  10 ลูกแลว้ใหเ้พิ่มระยะห่าง 

ประมาณ  8-9  เมตร ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      สัญลกัษณ์ในกจิกรรม                    =  ครู                =  นกัเรียน          =  ทิศทางลูกบอล 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แถว ข 

แถว ก 
 

แผนผงัแบบฝึกที ่ 1 
การเสิร์ฟลูกมือล่าง 

 
 



27 
 

 
                                                 

 
  
 
 การเสิร์ฟลูกมือบนเป็นลกัษณะการเสิร์ฟจากการโยนลูกบอลข้ึนเหนือศีรษะ  ผูเ้สิร์ฟใชฝ่้ามือ 

หรือก ามือตีกระทบดา้นหลงัของลูกบอลใหล้อยขา้มตาข่าย มีหลกัในการเสิร์ฟดงัน้ี 
1.  ก่อนเสิร์ฟ  ผูเ้สิร์ฟตอ้งเลือกต าแหน่งหรือจุดท่ีจะยนืเสิร์ฟใหแ้น่นอน 
2.  หนัหนา้เขา้หาตาข่าย เทา้ซา้ยอยูห่นา้เทา้ขวา  งอเข่าเล็กนอ้ย น ้าหนกัตวัอยูท่ี่บนเทา้ขา้งหลงั 
3.  มือทั้งสองถือลูกบอลแลว้ยกข้ึนระดบัอก (จงัหวะท่ี 1 ) 
4.  ตามองไปยงัเป้าหมายท่ีจะเสิร์ฟ  โดยสังเกตการณ์ยนืรับของฝ่ายตรงขา้มแลว้หาจุดอ่อน 

เสิร์ฟลูกลงไป 
5.  โยนลูกดว้ยฝ่ามือซา้ย ให้ลูกน่ิงๆข้ึนไปเหนือไหล่ขวาเยื้องไปดา้นหนา้เล็กนอ้ย ความสูง 

ของลูกจากมือท่ีโยนประมาณ 3 – 4 ช่วงของลูกบอล (จงัหวะท่ี 2)    
6.  ขณะท่ีโยนลูกใหย้กแขนขวาแอ่นตวัไปขา้งหลงั กางน้ิวออกเล็กนอ้ย บิดล าตวัไปทางขวา  

ทิ้งน ้าหนกัตวัไปบนเทา้ขวา (จงัหวะท่ี 3)  
7.  ขณะตีลูกบอลใหถ่้ายน ้าหนกัเทา้ขวามาเทา้ซา้ย  แขนขวาเหยยีดเหนือไหล่ขวา  ใชฝ่้ามือ 

ตีตรงกลางส่วนหลงัของลูกบอล  (จงัหวะท่ี 4) 
8.  หลงัจากตีบอลไปแลว้ใหเ้หวีย่งแขนตามลูกบอลเพื่อเพิ่มความแรง  และกา้วเทา้ขวาพร้อมกบั 

เคล่ือนตวัไปขา้งหนา้ เขา้สู่สนามอยา่งเร็ว (จงัหวะท่ี 5) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    แบบฝึกที ่ 2 
                การเสิร์ฟลูกมือบน 
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มือทั้งสองถือลูกบอลแลว้ยกข้ึนระดบัอก โยนลูกดว้ยฝ่ามือซา้ย ใหลู้กน่ิงๆข้ึนไปเหนือไหล่ขวา 
เยื้องไปดา้นหนา้เลก็นอ้ย ความสูงของลูกจากมือท่ีโยน
ประมาณ 3  ช่วงของลูกบอล 

ขณะท่ีโยนลูกใหย้กแขนขวาแอ่นตวัไปขา้ง
หลงั กางน้ิวออกเลก็นอ้ย บิดล าตวัไปทางขวา 

ท้ิงน ้ าหนกัตวัไปบนเทา้ขวา 

ขณะตีลูกบอลใหถ่้ายน ้ าหนกัเทา้ขวามาเทา้ซา้ย  
แขนขวาเหยยีดเหนือไหล่ขวา ใชฝ่้ามือตีตรง

กลางส่วนหลงัของลูกบอล 

หลงัจากตีบอลไปแลว้ใหเ้หวีย่งแขนตามลูก
บอลเพ่ือเพ่ิมความแรง  และกา้วเทา้ขวาพร้อม
กบัเคล่ือนตวัไปขา้งหนา้ เขา้สู่สนามอยา่งเร็ว 

จังหวะที ่ 3 จังหวะที ่ 4 

 

                                                                        
 
      

 
  

                                                                           
 

 
 
 
     

               
 

 

    แบบฝึกการเสิร์ฟลูกมือบน 
 

   ภาพท่ี  27   แสดงขั้นตอนการเสิร์ฟลูกมือบน 
ท่ีมา : รังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ                                                                                                 

 

จังหวะที ่ 1 จังหวะที ่ 2 

จังหวะที ่ 5 
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          วธีิปฏิบัติ 
 

1. ใหน้กัเรียนจบัคู่กนั จดัแถวหนา้กระดาน 2 แถว ยนืหนัหนา้เขา้หากนั ห่างกนัประมาณ  8  เมตร 
2.  ฝึกทกัษะการเสิร์ฟลูกมือบน โดยเร่ิมจาก  จงัหวะท่ี 1            จงัหวะท่ี 2           จงัหวะท่ี 3                

จงัหวะท่ี 4             จงัหวะท่ี 5               
3. สลบักนัเสิร์ฟกบัเพื่อนคนละ 10 คร้ัง 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

     สัญลกัษณ์ในกจิกรรม                      =  ครู               =  นกัเรียน        =   ทิศทางลูกบอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถว ข 

แถว ก 
 

 

แผนผงัการเสิร์ฟลูกมือบน 
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เกมการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล 

  
     วธีิปฏิบัติ   
                      1.  แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม 2  กลุ่มเท่า ๆ กนั แยกกนัไปยนืในเขตเสิร์ฟของแต่ละขา้งของสนาม 
       2.  แข่งขนัการเสิร์ฟลูกบอลขา้มตาข่าย  ดงัน้ี 
       กลุ่มท่ี 1 เสิร์ฟลูกมือล่างขา้มมายงักลุ่มท่ี 2 
       กลุ่มท่ี 2 รับลูกแลว้เสิร์ฟลูกมือล่างขา้มมายงักลุ่มท่ี 1 
  ผูท่ี้เสิร์ฟแลว้ใหต่้อทา้ยแถวเปล่ียนกนัเสิร์ฟสลบัไปมา  นบัจ านวนลูกท่ีเสิร์ฟฝ่ายใดเสิร์ฟลูกดี
ไดม้ากกวา่เป็นฝ่ายชนะ (ลูกดี หมายถึง ลูกท่ีขา้มตาข่ายไปลงในสนามฝ่ายตรงขา้ม  โดยไม่ออ้ม หรือ ถูกเสา
อากาศ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลกัษณ์ในกจิกรรม               = ครู                 =  นกัเรียน                                =  ทิศทางการเสิร์ฟ 
         = ตาข่าย             =  ต่อทา้ยแถว 
 
 
 

แผนผงัเกมการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล 

ตาข่าย 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 1 
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                  ข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท้ายบทหลงัเรียน 

       การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล 
 

            จ านวน   10   ข้อ   เวลา   10  นาท ี   คะแนนเต็ม   10  คะแนน 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  กากบาท ( ) ทบัตวัอกัษรท่ีอยูห่นา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
     1.  การเสิร์ฟลูกมือล่าง  ผูเ้ล่นจะใชมื้อสัมผสัลูกท่ีอยู ่ระดบัใด 
 ก.  ระดบัเอว    
 ข.  สูงกวา่ไหล่ 
 ค.  ศีรษะ       
 ง.   เหนือศีรษะ  
     2.  ในการเสิร์ฟลูกมือล่าง ถา้คนถนดัมือซา้ย จะตอ้งวางเทา้ในลกัษณะใด                 
  ก.  เทา้ชิดติดกนั       
 ข.  เทา้ทั้งสองขา้งเสมอกนั   
 ค.  เทา้ขวากา้วออกไปขา้งหนา้     
 ง.   เทา้ซา้ยกา้วออกไปขา้งหนา้ 

     3.  ผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งเสิร์ฟ  เม่ือลูกเสียจะเล่ือนไปยนืในต าแหน่งใดต่อไป 
 ก.  กลางหนา้    
 ข.  หนา้ขวา 
 ค.  หลงัซา้ย    
 ง.  กลางหลงั 

     4.  ลูกท่ีฝ่ายตรงขา้มเสิร์ฟมา  เรานิยมใชท้กัษะขอ้ใดมากท่ีสุดในการรับลูกบอล 
 ก.  การตบ    
 ข.  การเล่นลูกสองมือล่าง 
 ค.  การเล่นลูกสองมือบน    
 ง.  การสกดักั้น 
     5.  การเสิร์ฟขอ้ใด ถือวา่เป็นลูกดี 
             ก.  นุชโยนบอลและเสิร์ฟออกจากมือ บอลถูกตาข่ายและบอลลงแดนตรงขา้ม 
             ข.  นิดโยนบอลและเสิร์ฟออกจากมือ บอลถูกตาข่ายและบอลลงแดนตนเอง 
             ค.  หน่อยโยนบอลและเสิร์ฟเทา้เหยยีบเส้นหลงั  ก่อนบอลออกจากมือ 
             ง.  นนัยนืต าแหน่งกลางหลงัแลว้เสิร์ฟลูกบอลลงในแดนตรงขา้ม 
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                                              การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล  (ต่อ) 
 
 

     6.  ในการเสิร์ฟผูเ้ล่นตอ้งเสิร์ฟภายในก่ีวนิาทีหลงัจากไดส้ัญญาณนกหวดี   
 ก.  5   วนิาที     
 ข.  7   วนิาที     
  ค.  8   วนิาที     

ง.  10  วนิาที  
     7.  ต าแหน่งการยนืเสิร์ฟขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก.  สามารถยนืเหยยีบเส้นหลงัได ้   
  ข.  ยนืเสิร์ฟไดใ้นกรอบ  3 เมตรเท่านั้น 
 ค.  ยนืหลงัเส้น และออกนอกกรอบสนามได ้   
  ง.   ยนืหลงัเส้น แต่ออกนอกกรอบสนามไม่ได ้           
     8.  การฝึกหดัเสิร์ฟบอลไม่จ  าเป็นตอ้งใชพ้ื้นฐานขอ้ใด 
   ก.  การโยนบอล     
 ข.  การเหวีย่งแขน    
   ค.  จุดท่ีมือกระทบลูกบอล  
 ง.  การยนืในต าแหน่งเสิร์ฟ 
     9.  ถา้ผูเ้สิร์ฟท าการเสิร์ฟก่อนไดย้นิสัญญาณนกหวดี  กรรมการจะตดัสินอยา่งไร 
 ก.  เสียคะแนนใหฝ่้ายตรงขา้ม 1  คะแนน 
 ข.  ยกเลิก  และหมุนเปล่ียนใหเ้พื่อนเสิร์ฟแทน 
 ค.  ยกเลิก  และใหผู้เ้สิร์ฟคนเดิมเสิร์ฟใหม่อีกคร้ัง 
 ง.  เปล่ียนใหฝ่้ายตรงขา้มเสิร์ฟทนัที 
   10.  เม่ือเร่ิมท าการแข่งขนั  ต าแหน่งท่ีเสิร์ฟคนแรกคือต าแหน่งใด 
  ก.  หนา้ขวา    
 ข.  หลงัขวา     
 ค.  กลางหลงั    
 ง.  กลางหนา้ 
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เฉลย 
ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท

ก่อนเรียน - หลงัเรียน 

(1)  ก (2)  ค (3)  ง (4)  ข (5) ก 
 

(6) ค (7)   ง (8)  ง (9)   ค (10)  ข 
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