วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์

Journal of Education and Human Development Sciences

ปี ท่ี 2 ฉบับที่ 2เดือนกรกฎาคม– ธันวาคม 2561

Vol. 2 No. 2 July– December 2518
ISSN 2539-7249

การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
The study of understanding the usage of sport technical terms by the
students of Institute of Physical Education
ยุวลักษณ์ เส้งหวาน1 , นางกฤษณา สงวนจีน2
ทัศนีย์ สระทองคา3 และพิจติ ร กมลโชติ4
Yuwalak Sengwarn1, Krisana Sanguangeen2,
Thassanee Srathongkom3, Pijit Kamonchot 4
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬา ของนักศึกษาสถาบันการพล
ศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
สถาบันการพลศึกษา 2) ศึกษาทัศนคติในภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชาสือ่ สารการกีฬา สถาบัน
การพลศึกษา 3) ศึกษาความเข้าใจภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สถาบันการ
พลศึกษา กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษา สาขาวิชาสือ่ สารการกีฬา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชัย
ถูมิ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตอุดรธานี จานวน 263 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จยั พบว่า
ชนิดกีฬาทีน่ กั ศึกษามีความถนัดและให้ความสนใจในการรับชมหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขัน คือกีฬา
ฟุตบอล รองลงมาคือ กีฬาฟุตซอล พฤติกรรมการใช้ภาษาในเกมกีฬา พบว่า มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
ทัศนคติในภาษาที่ใช้ในเกมกีฬา พบว่า มีทศั นคติ ต่ อภาษาที่ใช้ในเกมกีฬา อยู่ในระดับมาก ความเข้าใจ
เกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคล พบว่า มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคล
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา แต่ละวิทยาเขต พบว่า วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขต
สมุทรสาคร วิทยาเขตชัยภูมมิ คี วามเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง
วิทยาเขตอุดรธานีและวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา ประเภทบุคคล อยู่ใน
ระดับน้อย ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคล ในกีฬามวย มีค่าเฉลีย่ สูงสุด และกี ฬาเป
ตอง มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภททีม พบว่า มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษา
ทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภททีม อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละวิทยาเขต พบว่า วิทยาเขตกรุงเทพวิทยา
เขตสมุทรสาคร วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภททีม
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อยู่ในระดับปานกลาง วิทยาเขตอุดรธานีและวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา
ประเภททีม อยู่ในระดับน้อย ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภททีม ในกีฬาบาสเกตบอล มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด และกีฬาแฮนด์บอล มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด
ความสาคัญ 1. ความเข้าใจในภาษา 2. การใช้ภาษาเฉพาะ 3. เกมการแข่งขันกีฬา 4. สถาบันการพลศึกษา

Abstract
The objectives of this research were : 1) To study the understanding of language using
behavior in Sports games of the students who study in sports communication program , institute of
physical education. 2) To study the student’s opinion in using The language in sports games. 3)
To study the understanding level of students in using the language in sports games. The sample
group was 263 students of sport communication program at Bangkok, Chaiyaphum, Phetchaboon,
Supanburi, Samutsakorn and Udonthani campuses. The tool of data collection was questionnaires. The
statistics used in analyzing were frequency, mean and standard deviation.
The research result found
The types of sports that students have aptitude and interest in watching or participated in
competitions were football and futsal. The students behavior of language usage in sport games found
that there was understanding in high level. To study found that the positive opinion in language using
of students in individual sports was of high level. To study the understanding of the language using in
individual sports games of the students found that there was understanding about the language using
in individual sports games was of medium level. When consider each campus found that Bangkok,
Petchaboon, Samutsakhon and Chaiyaphum campus had understanding of the language using in
individual sports games were of the medium level. Udonthani and Suphanburi campus was of the lowest
level. To understand of language using in individual sports game in boxing sports was of the highest
level and petanque was of the lowest level. To understand of language using in the team sports game
found that there was understanding of language using in the team sports game was of the medium level
when considered each campus found that, Bangkok, Samutsakorn, Chaiyaphum and Petchaboon were
of the medium level. Udonthani and Suphanburi campus were of the lowest level. To understand of
language using in the team sports games in Basketball was of highest level. Handball was of the lowest
level.
Key words: 1. Understanding 2. Language usage 3. Sports games 4. Instituted of Physical
Education
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บทนา (Introduction)
สถาบันการพลศึกษาเป็ นสถานศึกษาทีผ่ ลิตบุคลากรทางการกีฬาทัง้ ครูพลศึกษา นักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ผู้ส่อื ข่าวกีฬาหรืออาชีพเที่ยวเกี่ยวข้องกับการกีฬา สถาบันการพลศึกษาได้เห็นความสาคัญของภาษา
เฉพาะวงการกีฬาเช่นกันจึงมีแนวทางในการทาการศึกษาภาษาเฉพาะวงการกีฬาทีป่ ั จจุบนั นี้มกี ารนามาใช้กบั
สือ่ ต่างๆ มากมายในภาษาถ้อยคาหรือวัจนภาษา เราจะสังเกตเห็นอวัจนภาษาแฝงอยู่ดว้ ยตัวอย่างทีเ่ ห็นอย่าง
สม่าเสมอคือการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ ทัง้ นี้เพราะนักหนังสือพิมพ์ใช้ กลวิธเี ขียนข่าวให้มสี สี นั หรือวาดให้
เห็นภาพ (illustration)ซึง่ อาจเรียกว่าเป็ นการแสดงเรื่องให้ผอู้ ่านดูมากกว่า การเล่าเรื่องหรือการรายงานข่าว
การพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ จึงเป็ นภาษาทีเ่ ขียนขึน้ เพื่อให้ผลทางอารมณ์ แก่ผอู้ ่าน ซึง่ ภาษาเฉพาะวงการ
เป็ นภาษาทีใ่ ห้ผรู้ บั สารเข้าใจเนื้อหาของสารมากขึน้ เช่น ภาษาหนังสือพิมพ์ เป็ นภาษาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ และมี
อิทธิพลมากกว่าสิง่ พิมพ์อ่นื ๆ เพราะหนังสือพิมพ์เป็ นสื่อทีเ่ ข้าถึงประชาชนทุกระดับ การทีห่ นังสือพิมพ์มภี าษา
เฉพาะใช้ในวงการ และโดยเฉพาะการพาดหัวข่าวและหัวข่าวรองที่มีเนื้อที่กระดาษจากัด จาเป็ นต้องใช้คา
กระชับสะดุดตา สะดุดใจคนอ่านซึง่ นับเป็ นการสร้างสรรค์ทางภาษาทีน่ ่ าสนใจ สอดคล้องกับที่ (Thodthankul,
2008 : p95) ได้ก ล่าวถึงความสาคัญของการใช้ภาษาในหนังสือพิม พ์ไว้ว่ า “จะพบว่า การเลือกใช้ค าของ
สือ่ มวลชนนัน้ มีความสาคัญมากทีต่ อ้ งอาศัยความรู้ ในด้านภาษามากกว่าอาชีพอื่น หากใช้คาได้ตรงความหมาย
และถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ งานการใช้ภาษาของสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หนังสือพิมพ์จะ
เป็ นแหล่งความรู้ ทีเ่ ป็ นตัวอย่างการใช้ภาษาของคนไทยได้เป็ นอย่างดี และก่อให้เกิดพัฒนาการทางภาษาใน
ที่สุด” ทัง้ นี้ผู้วิจยั ทาการศึกษาวิจยั เพื่อ ต้องการทราบความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
สถาบันการพลศึกษา ทัง้ 6 วิทยาเขต ว่ามีความเข้าใจในการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬา ของแต่ละชนิดทีม่ กี าร
เปิ ดสอนในหลักสูต ร และมีการจัด การแข่ง ขัน ในกีฬ าสถาบันการพลศึกษา เพื่อเป็ น สารสนเทศที่จะนามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบททางการศึกษา
วัตถุประสงค์การวิ จยั (Objectives)
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาในเกมกีฬาของนักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการกีฬาสถาบันการ
พลศึกษา
2. เพื่อศึกษาทัศนคติในภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาของนักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สถาบันการ
พลศึกษา
3. เพื่อศึกษาความเข้าใจภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการ สถาบันการพล
ศึกษา
ขอบเขตของการวิ จยั (Scope of research)
1. การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งการศึกษาการพัฒนาความเข้าใจภาษาเฉพาะวงการ ของนักศึกษาสถาบันการพล
ศึกษา สาขาสือ่ สารการกีฬา ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาวิจยั ไว้ดงั นี้
2. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสือ่ สารการกีฬา สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร
และวิทยาเขตอุดรธานี รวม 315 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขต
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สมุทรสาคร และวิทยาเขตอุดรธานี โดยการสุม่ แบบเจาะจง ได้นกั ศึกษา ชัน้ ปี ท่ี 1 ชัน้ ปี ท่ี 2 ชัน้ ปี ท่ี 3 และชัน้ ปี ท่ี
4 จานวน 315 คน ได้รบั แบบสอบถามกลับคืน รวม 263 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.49
3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตอุดรธานี
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั (Methodology)
การวิจยั ครัง้ มีวธิ กี ารดาเนินการวิจยั โดยจัดทาแบบสอบถาม โดยศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เกีย่ วกับภาษาเฉพาะในเกมกีฬา มาสร้างแบบสอบถามเพื่อให้สอบถามนักศึกษาแล้วนาเสนอให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ จานวน 5 คน และผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (Index of Item-objective Congruence: IOC) แบบสอบถามมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 0.93 และนาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั ไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ และทดลอง
ใช้ก ับ นั ก ศึก ษาคณะศึก ษาศาสตร์ สถาบัน การพลศึก ษา วิท ยาเขตสมุ ท รสาครจ านวน 30 คน และน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา(α-Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach 1971 : p. 161) มีเท่ากับ 0.95 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวบ
ข้อมูลกับนักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา 6 วิทยาเขต และนาแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ผลการวิ จยั (Result)
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ (X̅) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับความเข้าใจเกีย่ วกับภาษา
ทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคลของนักศึกษาสาขาสือ่ สารการกีฬา
ค่าเฉลีย่
(Mean)

รายการ
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตอุดรธานี

0.43
0.36
0.43
0.28
0.43
0.30
0.38

รวม

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.83
0.85
0.76
0.89
0.86
0.92
0.87

ระดับความ
เข้าใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคลของนักศึกษา สาขาวิชา
สื่อสารการกีฬ า พบว่า มีค วามเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษาที่ใช้ในเกมกีฬ า ประเภทบุ คคล อยู่ในระดับปานกลาง
ค่า เฉลี่ย 0.38 เมื่อพิจ ารณาแต่ ละวิทยาเขต พบว่ า วิทยาเขตกรุง เทพ วิท ยาเขตเพชรบูร ณ์ วิทยาเขต
สมุทรสาคร วิทยาเขตชัยภูมิ มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา ประเภทบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง
วิทยาเขตอุดรธานีและวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา ประเภทบุคคล อยู่ใน
ระดับน้อย
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ (X̅) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับความเข้าใจเกีย่ วกับภาษา
ทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภททีมของนักศึกษาสาขาสือ่ สารการกีฬา
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
รายการ
มาตรฐาน
(Mean)
เข้าใจ
(S.D.)
วิทยาเขตกรุงเทพ
0.42
0.97
ปานกลาง
วิทยาเขตชัยภูมิ
0.36
0.84
ปานกลาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0.35
0.80
ปานกลาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0.28
0.85
น้อย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
0.39
0.83
ปานกลาง
วิทยาเขตอุดรธานี
0.31
0.90
น้อย
0.36
0.89
ปานกลาง
รวม
จากตารางที่ 2 ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคลของนักศึกษา สาขาวิชาสือ่ สาร
การกีฬา พบว่า มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา ประเภททีม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 0.36
เมื่อพิจารณาแต่ ละวิทยาเขต พบว่า วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตชัย ภูมิ วิทยาเขต
เพชรบูรณ์ มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา ประเภททีม อยู่ในระดับปานกลาง วิทยาเขตอุดรธานี
และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา ประเภททีม อยู่ในระดับน้อย
ชนิดกีฬาทีน่ ักศึกษามีความถนัดและให้ความสนใจในการรับชมหรื อเคยเข้าร่วมการแข่งขัน คือกีฬา
ฟุตบอล คิดเป็ นร้อยละ 57.41 รองลงมาคือ กีฬาฟุตซอล คิดเป็ นร้อยละ 51.33 และกีฬาทีน่ กั ศึกษามีความถนัด
น้อยทีส่ ดุ คือ กีฬาลอนเทนนิส ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 0.76
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคลของนักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
พบว่า มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา ประเภทบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 0.38 เมื่อ
พิจารณาแต่ละวิทยาเขต พบว่า วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตชัยภูมิ
มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา ประเภทบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง วิทยาเขตอุดรธานีและวิทยา
เขตสุพรรณบุรี มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา ประเภทบุคคล อยู่ในระดับน้อย
ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคล ในกีฬามวย มีค่าเฉลีย่ สูงสุด และกีฬาเปตอง
มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคลของนักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
พบว่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเกมกีฬา ประเภททีม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 0.36 เมื่อ
พิจารณาแต่ละวิทยาเขต พบว่า วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา ประเภท?ฒ อยู่ในระดับปานกลาง วิทยาเขตอุดรธานีและวิทยาเขต
สุพรรณบุรี มีความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬา ประเภททีม อยู่ในระดับน้อย
ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภททีม ในกีฬาบาสเกตบอล มีค่าเฉลีย่ สูงสุด และกีฬา
กีฬาแฮนด์บอล มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด
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สรุปและอภิ ปรายผล (Conclusion and Discussion)
จากการวิจยั พบว่า ชนิดกีฬาทีน่ ักศึกษามีความถนัดและให้ความสนใจในการรับชมหรือเคยเข้าร่วม
การแข่งขัน คือกีฬาฟุตบอล ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Leewongworakul, 2015 : Abstract) ศึกษาวิจยั เรื่อง
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแรงจูงใจในการติดตามฟุตบอลไทยของคนไทย พบว่า การพัฒนาองค์กรของวงการฟุตบอล
ค่านิยมของสังคม การรับรูส้ ่อื และทัศนคติมอี ทิ ธิพลต่อแรงจูงใจในการติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคนไทย
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 อีก ทัง้ ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ (Manorat, 2011: Abstract)
ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ความคิดเห็นของผูช้ มทีม่ ตี ่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกี พบว่า ความคิดเห็นของ
ผูช้ มที่ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษาที่มตี ่อการแข่งขันฟุ ตบอลไทยพรีเมียร์ลกี ด้านความสามารถของนัก
ฟุ ต บอล ด้านการจัด การแข่ง ขัน ด้า นผู้ตัด สอน ด้า นสิทธิป ระโยชน์ และด้า นผู้ช มและแฟนคลับ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการใช้ภาษาในเกมกีฬาของนักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สถาบัน
พบว่า ในปั จจุบนั ภาษาในเกมกีฬาพบได้มากจากสื่อต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ (Saiseesod, 2006 : pp. 150-154)
กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา หรือคลอด 24 ชัวโมง
่
ผูเ้ ข้าเชีย่ มชมสามารถได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุดทาการ อีกทัง้ ยังมีความรวดเร็ว กระจายข่าวสารได้อย่างทัวถึ
่ งทุกมุมโลก
และโทรทัศ น์ มีคุ ณลัก ษณะที่เ ด่ น คือ สามารถน าเอาทัง้ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อ นไหว และเสีย งมาเผยแพร่ สู่
ประชาชนโดยที่ป ระชาชนพัก ผ่ อ น นัง่ นอน รับ ชมอย่ า งสะดวกสบาย โดยมีคุ ณลัก ษณะ ทัง้ ภาพยนตร์
วิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพ์สามารถให้ทงั ้ ข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงด้วยภาพ แสง เสียง และสีท่ี
สดใสสวยงาม และผลการวิจยั ยังพบว่า การศึกษาภาษาในเกมกีฬา เป็ นเรื่องทีน่ ่าสนใจ และการเรียนรูภ้ าษาใน
เกมกีฬาช่วยให้คุณก้าวตามทันผูอ้ ่นื ในโลกสมัยใหม่ ซึง่ พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ได้ให้
คาจากัดความของคาว่า ภาษา ไว้ว่า "ถ้อยคาที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังที่
(Whamsiri, 2001 : p. 256) ได้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของการเขียนข่าวกีฬาว่า ข่าวกีฬามีความมุ่งหมายเพื่อ
ความบันเทิง ความสนุ กสนานเป็ นสาคัญ ดังนัน้ ภาษาต้องมีชวี ติ ชีวา มีสสี นั มีลลี าความเคลื่อนไหว ตื่นเต้น
เร้าใจ ทาให้เกิดจินตนาการเกิดภาพพจน์อ่านเข้าใจง่าย ผูส้ อ่ื ข่าวจะต้องรายงานในลักษณะเร้าใจ เหมือนกับ
ผูอ้ ่าน นอกจากนี้ยงั พบว่า ความเข้าใจเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในเกมกีฬาประเภทบุคคล มีความเข้าใจในกีฬามวย
การน็อคเอ้าท์ (Knock-out) คือ การชนะน็อกด้วยเทคนิคหรือกติกา ซึง่ (Sangkam, 1995: Abstract) ศึกษาวิจยั
เรื่อง สานวนที่ใช้ในวงการกีฬามวยจากวารสารมวย โดยศึกษาลักษณะของสานวนในวงการมวย วิเคราะห์
ส่วนประกอบและความหมายของแต่ละสานวนที่ใช้ในวงการกีฬามวย พบว่า ถ้อยคาที่ใช้ในการเขียนใน
นิตยสารและหนังสือพิมพ์มวย มีลกั ษณะและโครงสร้างพิเศษเฉพาะหลายประการ คื อ มักใช้ถ้อยคาหรือ
ประโยคทีม่ คี วามหมายต่างไปจากความหมายเดิม ในการเขียนข่าวกีฬามวยตามหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารนัน้
มีการใช้ภาษาทีไ่ ม่ตรงไปตรงมา ตามความหมายเดิม
ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
จากการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้พฒ
ั นาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสือ่ สารการกีฬา
หรือสถาบันการพลศึกษา ดังต่อไปนี้
1. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา ควรส่งเสริมให้มกี ารจัดรายการเสียงตามสาย เพื่อให้
นักศึกษาศึกษาหาความรูแ้ ละถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับในกฎ กติกาในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬา
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2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา ควรพัฒนานักศึกษาให้มที กั ษะในการจัดการแข่งขัน
กีฬาในแต่ละชนิดกีฬา
3. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา ควรมีการจัดให้มีรายวิชากีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีมให้มากขึน้
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