5

บทที่

การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารการกีฬาในประเทศไทย
A Curriculum Development for Sports Communications
in Thailand
สุริยา ประดิษฐ์สถาพร
Suriya Praditsathaporn
ประชัน วัลลิโก
Prashun Vulligo

98

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

5

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

บทที่

บทที่ 5

บทคัดย่อ

การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารการกีฬา
ในประเทศไทย1
A Curriculum Development for Sports Communications
in Thailand

สุริยา ประดิษฐ์สถาพร2
Suriya Praditsathaporn
ประชัน วัลลิโก3
Prashun Vulligo

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทางด้านการสื่อสารการกีฬาในประเทศไทย 2) เพื่อพัฒนาต้นแบบ
(Prototype) ของหลักสูตรการสื่อสารการกีฬาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้วิธีวิจัยโดยการใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi) กับ
กลุม่ ตัวอย่างซึง่ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ ความรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์
ทางด้านวิชาการสื่อสารมวลชนผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการกีฬาผู้บริหารสื่อมวลชนทางด้านกีฬาของเอกชน และ
นั ก ข่ า วสายกี ฬ า เพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ต่ อ หลั ก สู ต รสื่ อ สารการกี ฬ าของ
ประเทศไทย และน�ำมาสร้างตัวอย่างต้นแบบหลักสูตรสือ่ สารการกีฬารวมทัง้ ทดลอง
สอนรายวิชาในต้นแบบหลักสูตร จ�ำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาการสื่อข่าวและการเขียน
ข่าวกีฬา วิชาการถ่ายภาพกีฬา และวิชาสือ่ ใหม่กบั การสือ่ สารการกีฬากับกลุม่ ตัวอย่าง
ซึง่ นักข่าวกีฬาท้องถิน่ จ�ำนวน 10 คนรวมทัง้ จัดให้มกี ารวิพากษ์รา่ งหลักสูตรต้นแบบ
หลักสูตรสื่อสารการกีฬา
ผลจากการศึกษาพบว่าต้นแบบหลักสูตรการสื่อสารการกีฬาในประเทศไทย
(Prototype) ควรมีองค์ประกอบของหลักสูตรจ�ำนวน 120 หน่วยกิต 5 หมวดวิชา
บทความนี้สรุปจาก ดุษฎีนิพนธ์เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารการกีฬาในประเทศไทย
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
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โดยมีสัดส่วนดังนี้ ได้แก่ 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 25% (30 หน่วยกิต) 2) หมวด
วิชาสื่อสาร 20% (24 หน่วยกิต) 3) หมวดวิชากีฬา 15% (18 หน่วยกิต) 4) หมวด
วิชาสื่อสารการกีฬาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 30% (42 หน่วยกิต) 5) หมวดวิชา
เลือกเสรี 5% (6 หน่วยกิต) และผูเ้ ข้าร่วมการวิพากษ์ในฐานะผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มีความเห็น
ควรใช้รูปแบบสหกิจศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แต่ให้คงรูปแบบ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเดิมไว้ด้วยเพื่อเป็นการยืดหยุ่นในการจัดการการศึกษา
ค�ำส�ำคัญ : การสื่อสารการกีฬา การพัฒนาหลักสูตร ต้นแบบหลักสูตรสื่อสาร
การกีฬา นวัตกรรมการสื่อสาร

Abstract

บทที่ 5

The purposes of this research were 1) to analyze and evaluate the proposed
curriculum for Bachelor’s degree program of Sport Communications in Thailand
2) to develop the Prototype of Sport Communications Curriculum which
responded to the need of society and economy of the country. The methodology
of this research was Delphi technique. The samples were composed of the skilled
and experienced experts in mass communications, high executives of governmental
and private organizations concerning sport communications, sport media
executives and sport reporters in private organizations. These samples gave their
opinions and criticized the proposed curriculum of Sport Communications which
led to establish the proposed curriculum of the Prototype of Sport Communications.
Also, the researcher had taught the three subjects in the proposed curriculum of
Sport Communications to the samples of ten local reporters. The three subjects
were: Sport News Reporting and Sport Writing, Sport photographing, and New
Media and Sport Communications. Moreover, the critical conference was
organized to discuss the proposed curriculum of the prototype of Sport
Communications by the 20 stakeholders in Sport Communication circles.
The results showed that the proposed curriculum of the prototype of sports
communications in Thailand consisted of 120 credits hour of 5 fields of study
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with a ratio as follows: 1) General education, 25% (30 credits) 2) Courses in
Communications 20% (24 credits) 3) Courses in Sports 15% (18 credits) 4)
Courses in Sports Communications and Sports Communications professional
experiences, 30% (42 credits) 5) 5% for Electives (6 credits). The suggestions
and recommendations received from the participants in the critical conference
were: the form of cooperative education should be used for the professional
experiences. However, the former course for practicum of professional experiences
should be maintained for the flexibility in management.
Keywords: Sports Communications, Curriculum Development,
Prototype Curriculum of Sports Communications, Innovative
Communications

บทที่ 5

1. ความสำ�คัญและความเป็นมาของปัญหา
การผลิตบุคลากรด้านสือ่ สารการกีฬาในปัจจุบนั ได้จดั การสอนหลักสูตรสือ่ สาร
การกีฬาแยกจากหลักสูตรการสื่อสารมวลชนหรือหลักสูตรนิเทศศาสตร์โดยมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตสาขาสือ่ สารการกีฬาให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านสือ่ สาร
การกีฬา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม (รสรินทร์
อรอมรรัตน์, 2545 : 3) ทั้งนี้ ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการสื่อสารการกีฬาในระดับปริญญาตรีมีหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ หมู ่ บ ้ า นจอมบึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร สถาบั น การพลศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ปรับปรุง
หลักสูตรการสื่อสารการกีฬาให้สอดคล้องกับธุรกิจการกีฬาในประเทศไทยมากขึ้น
รวมทัง้ ตอบสนองต่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการสือ่ สารทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากสื่อประเภทกีฬาได้พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
เปิดช่องทางธุรกิจกีฬาทั้งทางด้านวิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีและอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
(Raymond Boyle, 2006 : 3-6) จากพัฒนาการดังกล่าวจึงจ�ำเป็นที่ธุรกิจเหล่านี้
ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านสื่อสารการกีฬา ได้แก่ ความรู้ทางด้าน
นิเทศศาสตร์ ความรูท้ างด้านกีฬา ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจกีฬาตลอดจนความรูเ้ กีย่ วกับ
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้านการ
สื่อสารการกีฬาในประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

บทที่ 5

เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องทางด้านกีฬา ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรการสือ่ สารการกีฬาจึงมีความ
ส�ำคัญเป็นหัวใจส�ำหรับการจัดการศึกษา และเป็นแนวทางหลักและองค์ประกอบ
ส�ำคัญในการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่จะออกไปมีบทบาท
ส�ำคัญในสังคมด้านการสื่อสารการกีฬาและธุรกิจกีฬา (Kathryn T. Stofer, 2010 :
2-5)
ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการสอนหลักสูตรสือ่ สารการกีฬาได้พจิ ารณา
เห็นว่าหลักสูตรการสื่อสารการกีฬามีบริบท (context) ที่ยังขาดความสอดคล้องกับ
ธุรกิจกีฬาทีก่ ำ� ลังพัฒนาและเจริญเติบโตในประเทศไทย และได้นำ� เสนอข่าวสารทาง
ด้านกีฬาที่หลากหลายอย่างผ่านสื่อ Social Media ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อตอบสนอง
ต่อผูช้ มกีฬาหรือแฟนกีฬา ได้แก่ Blog Facebook Tweeter ข่าวสารผ่าน Smartphone
เป็นต้น และได้ส่งผลต่อการเสนอข่าวสารทางด้านกีฬา ซึ่งมิใช่เป็นเพียงแค่การ
รายงานเฉพาะข้อความอีกต่อไป แต่เป็นการเสนอภาพข่าวความเคลือ่ นไหวของผูเ้ ล่น
โค้ช สโมสรกีฬา รวมไปถึงชีวิตส่วนตัวของตัวนักกีฬา รวมทั้งการวิเคราะห์เกมการ
แข่งขันทัง้ ก่อน ขณะแข่งขันและภายหลังการแข่งขันด้วย ทัง้ นีห้ ากพิจารณาหลักสูตร
สื่อสารการกีฬาจะเห็นได้ว่ายังขาดการศึกษาวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตทางด้านสื่อสารการกีฬา รวมทั้งแนวโน้นความต้องการของธุรกิจกีฬาของ
ประเทศไทย ที่ ก� ำ ลั ง พั ฒ นาเป็ น อุ ต สาหกรรมกี ฬ าที่ มี เ ครื อ ข่ า ยโยงไปทั่ ว โลก
ในอนาคตจึงท�ำให้ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรสื่อสารการกีฬาอาจจะยังขาดความ
เหมาะสมทัง้ ๆ ทีส่ ถาบันการศึกษาบางแห่งได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรด้านนีไ้ ปบ้างแล้ว
ตั้งแต่ปี 2552
ด้วยเหตุนี้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการสือ่ สาร
การกีฬาในประเทศไทยให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของธุรกิจกีฬา
และโลกาภิวัตน์ของธุรกิจกีฬารวมทั้งแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2550-2554)
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2. เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ของหลักสูตรการสื่อสารการกีฬาที่ตอบ
สนองความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

บทที่ 5

3. ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้มี
ความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านสื่อสารมวลชนหรือ
นิเทศศาสตร์โดยเฉพาะการสือ่ สารทางด้านกีฬา โดยมีคณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาโทขึน้ ไป
ผู้ที่มีต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารการกีฬาได้แก่คณบดีในคณะที่เปิดสอนหลักสูตรการกีฬาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการกีฬา ได้แก่ การกีฬา
แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษาผู้ที่มีต�ำแหน่ง
เป็นผู้บริหารสื่อมวลชนทางด้านกีฬาของเอกชน และนักข่าวสายกีฬาที่เรียนจบ
ปริญญาตรี สื่อสารการกีฬา และที่ไม่ได้เรียนปริญญาตรี สื่อสารการกีฬา
2. ขอบเขตของเนื้อหาประกอบด้วยแนวความคิดการสื่อสารการกีฬา การ
พัฒนาหลักสูตร เทคนิคเดลฟายและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศและต่างประเทศ
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ที่ใช้ในการวิจัยคือประเทศไทย
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา คือระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 รวมเป็นเวลา 15 เดือน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการกีฬาของนักวิชาการด้าน
สื่อสารการกีฬาได้แก่ Madden & Zickuhr (2011), Kietzmann, Hermkens,
McCarthy และ Silvestre (2011) และPedersen, Miloch และ Laucella (2011)
รวมแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการสื่อสารการกีฬาใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ แนวความคิดเกี่ยวกับเทคนิคเดลฟายและปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนการสื่อสารการกีฬาและงานวิจัยของ Jose´
Viseu (2000), Kirsten M. Lange (2002), Huan Yu Xiao และ Andrea N.
Eagleman (2008) และ Mary Nicole Nazzaro (2005) เป็นต้น ผู้วิจัยได้นำ� มา
สังเคราะห์และวิเคราะห์ในการพัฒนาเป็นกรอบวิจัยดังนี้
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Output

Input

- หลั ก สู ต รการสื่ อ สารการ
กีฬาในประเทศไทย
- หลั ก สู ต รการสื่ อ สารการ
กีฬาในต่างประเทศ
- สถานการณ์และแนวโน้ม
ทางการสื่อสารการกีฬาใน
ประเทศไทย
- สถานการณ์และแนวโน้ม
ทางการสื่อสารการกีฬาใน
ต่างประเทศ
- ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

- กระบวนการจั ด การร่ า ง
หลั ก สู ต รการสื่ อ สารการ
กีฬา
- การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร
การสื่ อ สารการกี ฬ าใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
- การวิเคราะห์ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
- การประเมิ น ผลและการ
วิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง
สอนบางรายวิชา
- การวิเคราะห์บรู ณาการและ
การสั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล ใน
การสอน

Process

ต้นแบบ (Prototype)
หลักสูตร
การสื่อสารการกีฬา

5. วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารการกีฬาในประเทศไทยผู้วิจัย
ได้ดำ� เนินการวิจยั โดยใช้เทคนิคเดลฟายวิเคราะห์หลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สาร
การกีฬาในประเทศไทย วิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรการสือ่ สารการกีฬาสร้าง
หลักสูตรจ�ำลอง น�ำรายวิชาในหลักสูตรจ�ำลองไปด�ำเนินการทดลองสอนกับกลุ่ม
ตัวอย่างและน�ำหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปวิพากษ์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จ�ำนวน 20 คน ซึ่งสามารถก�ำหนดเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์หลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารการกีฬาในประเทศไทย
ผู้วิจัยโดยการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ขัน้ ตอนที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรการสือ่ สารการกีฬาโดยการใช้
เทคนิคเดลฟายแล้วน�ำข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับสร้าง
หลักสูตร

บทที่ 5

ภาพที่แสดงกรอบวิจัยที่ใช้ศึกษา

บทที่ 5

104

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาหลักสูตรเป็นการสร้างหลักสูตรจ�ำลองให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยแบ่งการด�ำเนินงานออก
เป็น 6 ขั้นตอน คือศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (สภาพปัญหาและปรัชญา) ก�ำหนดหลักการ
และจุดมุ่งหมายคัดเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมวางแผนการวัดและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน�ำไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 4 ด�ำเนินการทดลองสอนรายวิชาในต้นแบบหลักสูตรจ�ำนวน 3 วิชา
ได้แก่ วิชาการสื่อข่าวและการเขียนข่าวกีฬา วิชาการถ่ายภาพกีฬา และวิชาสื่อใหม่
กับการสื่อสารการกีฬากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักข่าวกีฬาท้องถิ่นจ�ำนวน 10 คน
ขั้นตอนที่ 5 น�ำหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนที่ 3
ไปสู่การวิพากษ์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�ำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ คือ
1) อาจารย์ผู้สอนในสาขาสื่อสารการกีฬาที่เรียนจบปริญญาโทด้านสื่อสารมวลชน
หรือนิเทศศาสตร์ จ�ำนวน 4 คน 2) นักศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นสาขาสือ่ สารการกีฬา
จ�ำนวน 4 คน 3) บัณฑิตที่จบจากสาขาสื่อสารการกีฬาจ�ำนวน 4 คน 4) ผู้ใช้บัณฑิต
จ�ำนวน 3 คน 5) ผู้สื่อข่าวกีฬา จ�ำนวน 5 คน เพื่อน�ำผลที่ได้ไปใช้พัฒนาต้นแบบ
หลักสูตรการสื่อสารการกีฬา

6. ประโย น์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ได้ทราบและเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและปรัชญาหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการกีฬาในประเทศไทย
2. ท�ำให้ได้ตน้ แบบ (Prototype) ของหลักสูตรการสือ่ สารการกีฬาทีต่ อบสนอง
ความต้องการของธุรกิจกีฬาโดยตรงและความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม

7. นิยามศัพท์
การสื่อสารการกีฬา หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยการสื่อสาร ข่าว สาระและความรู้
ที่เกี่ยวกับการกีฬา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร สื่อ ผู้รับสาร การที่จะท�ำให้การ
สื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารที่มี
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8. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
8.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการกีฬา
นักวิชาการด้านสื่อสารการกีฬาได้ให้ความหมายแตกต่างกันดังนี้
Madden & Zickuhr (2011) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการกีฬา
หมายถึงกระบวนการเพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการกีฬาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

บทที่ 5

ประสิทธิภาพทุกขั้นตอนเพื่อส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารได้ ดังนั้น
การสื่อสารการกีฬาจึงเป็นศาสตร์ที่สร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในข่าวและสาระ
ที่เกี่ยวกับการกีฬาให้กับผู้รับสารและผู้ส่งสารได้
ต้นแบบหมายถึงกระบวนการหรือแนวทางหรือวิธกี ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็นแบบอย่าง
หลักสูตร หมายถึงข้อก�ำหนดว่าด้วยจุดหมายแนวทางวิธกี ารและเนือ้ หาสาระในการ
วัดผลการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
เจตคติและพฤติกรรมตามที่ก�ำหนดในจุดมุ่งหมายของการศึกษา
หลักสูตรต้นแบบ หมายถึง หลักสูตรที่จัดท�ำขึ้นโดยมีความมุ่งหมายที่แสดงถึง
กระบวนการหรือแนวทางหรือวิธีการด�ำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง
หลักสูตรสือ่ สารการกีฬา หมายถึง หลักสูตรทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการกีฬา โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเป็นนักสื่อสารทางด้านการกีฬา เรียนรู้ทั้งด้านงาน
เขียนเชิงวารสารศาสตร์ งานเขียนเชิงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทัง้ งาน
ด้านการผลิตสื่อต่างๆตามนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการสื่อสารอันเป็นจุดมุ่งหมาย
ด้านทีห่ นึง่ ส่วนในด้านทีส่ อง มีความรูด้ า้ นการเป็นนักบริหารจัดการองค์กรกีฬา หรือ
เป็นนักสื่อสารให้กับองค์กรกีฬา เช่น สโมสรทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ
ซึ่งกีฬาเหล่านี้ได้เข้าสู่ความเป็นอาชีพมากขึ้น และยังออกมาในรูปแบบอื่นๆ เช่น
องค์กรภาครัฐและเอกชนได้น�ำกีฬามาใช้เป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์หรือใช้กีฬาเข้ามา
สือ่ สารกับประชาชน และการแข่งขันกีฬาในระดับต�ำบล ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ รวมไปถึงการจัดอีเวนต์ในพิธเี ปิด-ปิดกีฬา ส่วนในด้านทีส่ าม เรียนรูด้ า้ น
การบริหารธุรกิจ การเป็นผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจกีฬา เช่น ศูนย์ออกก�ำลังกาย ศูนย์
จ�ำหน่ายอุปกรณ์กีฬา และการจัดการรูปแบบทางการตลาด
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การแข่งขัน ข้อมูลนักกีฬา สโมสรกีฬา ทัศนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขัน
ฯลฯ ไปสู่กลุ่มผู้รับข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการสื่อสารการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพจะต้องศึกษาเครื่องมือสื่อสารต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยการให้ข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Kietzmann, Hermkens, McCarthy และ Silvestre (2011) ได้ให้ความหมาย
ของการสือ่ สารการกีฬาหมายถึงกิจกรรมในการติดต่อสือ่ สารกับกลุม่ เป้าหมายเพือ่
สร้างความเข้าใจโดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งในการสื่อสารทางนั้น อาจจะสื่อสารผ่านภาพ (Imagery)
ถ้อยค�ำ (Word) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ก็ได้
Pedersen, Miloch และ Laucella (2011) ได้ให้ความหมายของการสื่อสาร
การกีฬา หมายถึงรูปแบบของการสื่อสารที่มีผู้ส่งข่าวสารคือสโมสรกีฬา นักกีฬา
แฟนคลับ ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆหรือส่งตรงไปยังผู้รับสารซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งสารโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับข่าวสารตอบสนองไปใน
ทิศทางที่ต้องการ
ดังนัน้ ความหมายของการสือ่ สารการกีฬาจึงสามารถสรุปได้วา่ คือกระบวนการ
สื่อสารหรือกิจกรรมต่างๆ ที่สโมสรกีฬา นักกีฬา แฟนคลับ สื่อกีฬา ฯลฯ เพื่อสื่อ
ความหมายทางความคิดผ่านเครือ่ งมือการสือ่ สารประเภทต่างๆ ไปยังกลุม่ เป้าหมาย
ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะก่อให้เกิดการชักจูงใจ โน้มน้าวใจเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมและมีผลกระทบมากที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้รับข่าวสาร
8.2 แนวความคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
จากการศึกษาความหมายของหลักสูตรของนักวิชาการ ได้แก่ สุมติ ร คุณานุกร.
(2543) สรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึงข้อก�ำหนดต่าง ๆ ในการให้การศึกษาแก่ผู้
เรียนอันจะน�ำไปสู่จุดมุ่งหมายตามแผนการศึกษาของชาติ ตามศักยภาพของแต่ละ
คน หลักสูตรประกอบด้วย จุดหมาย หลักการ จุดประสงค์ โครงสร้างและเนื้อหา
สาระแต่ละรายวิชา ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนโครงการ สื่อต่าง ๆ รวมทั้งการวัดและประเมินผล
ในส่ ว นทฤษฎี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รทฤษฎี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ น ่ า สนใจ
ประกอบไปด้วยทฤษฎีเชิงพฤติกรรมของไทเลอร์ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมของไทเลอร์
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(Tyler’s Behavior Model) ซึ่งไทเลอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชื่อมโยงสาขา
หลั ก สู ต รในครึ่ ง แรกกั บ ครึ่ ง หลั ง ของศตวรรษ โดยหลอมรวมแนวคิ ด ที่ ดี ที่ สุ ด
เกี่ยวกับหลักสูตรในครึ่งแรกของศตวรรษและสร้างเวทีส�ำหรับการสร้างหลักสูตร
สมัยใหม่ ไทเลอร์ ได้เสนอขั้นตอนในการวางแผนหลักสูตร ต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 การตัง้ เป้าหมายของสถานศึกษา ขัน้ ตอนเริม่ ต้นคือการตัง้ เป้าหมายของ
สถานศึกษา เป้าหมายเหล่านีค้ งต้องมีการเลือกมาอาศัยพืน้ ฐานของแหล่งสารสนเทศ
เกี่ยวกับด้านส�ำคัญของชีวิตในสังคมปัจจุบัน เนื้อหาวิชา และความต้องการ และ
ความสนใจของผู้เรียน
ขัน้ ที่ 2 การตัง้ คณะกรรมการหลักสูตร ต้องมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหลักสูตร
ขึ้นมากลั่นกรองและเสนอแนะเป้าหมายตามปรัชญา คือ วัตถุประสงค์ของการสอน
ซึง่ เฉพาะเจาะจงกว่าเป้าหมาย ของสถานศึกษาและมีการออกแบบขึน้ ส�ำหรับการใช้
ในห้องเรียน
ขัน้ ที่ 3 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น อายุ และความสามารถ พิจารณา
พื้นความรู้เดิมของผู้เรียน หรือระดับความรู้ในปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมภายนอก
(ห้องเรียนและโรงเรียน) และสิ่งที่ผู้เรียนได้กระท�ำ (พฤติกรรม) ในระหว่างเรียน
ขัน้ ที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ขัน้ นีไ้ ทเลอร์ พูดถึงการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกมากที่สุด
ขั้นที่ 5 การประเมินผล ในการประเมินผลเพื่อก�ำหนดว่ามีบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ หรือประสบการณ์การเรียนรู้ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ หรือ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ นอกจากนี้ยังต้อง
ก�ำหนดว่าหลักสูตรมีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิผล และควรมีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรหรือไม่ หรือต้องใช้หลักสูตรใหม่หรือไม่
8.3 ปัจจัยที่ส่งผลระทบต่อการจัดการเรียนการสอนการสื่อสารการกีฬา
หากพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการกีฬาจะเห็นได้ว่ามีดังนี้
ปัจจัยแรก คือ เทคโนโลยีในการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ท�ำให้ประชาชน
หันมาชมกีฬามากกว่าเมือ่ ก่อน และมีเคเบิลทีวี เป็นทางเลือกทีด่ กี ว่าโทรทัศน์ทวั่ ไป
เนื่องจากไม่มีโฆษณาคั่นรายการให้เสียบรรยากาศการชมแล้ว ยังมีทั้งรายการ
ทีถ่ า่ ยทอดสดและบันทึกเทปทีเ่ วียนกลับมาฉาย ท�ำให้คนมีชอ่ งทางมากขึน้ ในการชม
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รายการกีฬา นีค้ อื เหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้คนเป็นอันมากยอมจ่ายเงินเป็นสมาชิกเคเบิล
ทีวี
ปัจจัยที่สอง การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน ความต้องการของแฟนบอลทั้งหลาย
นัน้ ไม่มากพอทีจ่ ะท�ำให้ฟตุ บอลโลกกลายเป็นฟีเวอร์ทวั่ ทัง้ โลกได้ แรงโฆษณาตลอด
จนการระดมใส่ “ข้อมูล” ต่างๆ ให้แก่ผู้ชมทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์
ต่างหากที่ท�ำให้ฟุตบอลโลกกลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาขึ้นมา
ปัจจัยทีส่ าม สโมสรกีฬาซึง่ มีนกั ฟุตบอลดังอยูใ่ นสังกัดก็ได้ประโยชน์จากค่าบัตร
ผ่านประตูในการแข่งขันประเภทสโมสรหลังจากเสร็จฟุตบอลโลกไม่รวมถึงรายได้
จากการ “ขาย” นักกีฬาดังให้สโมสรอื่นส่วนนักฟุตบอลเองก็มีค่าตัวเพิ่มขึ้นหากมี
ผลงานประทับใจคนดูในการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นเพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วน
ได้ผลประโยชน์มากมายจากฟุตบอลโลก จึงช่วยกันปลุกเร้ากระแสฟุตบอลโลก
ให้เพิ่มสูงขึ้น นักฟุตบอลหลายคน และทีมชาติหลายทีมถูกโหมประโคมให้เป็น
“จุดขาย” ส�ำหรับฟุตบอลโลก ความสามารถของหลายคนถูกเติมแต่งให้ดูน่าทึ่ง
บุคลิกของหลายคนถูกเน้นให้เด่นและมีสีสันไปคนละแบบ เนื่องจากกีฬาฟุตบอล
นั้นก็ไม่ต่างจากกีฬาทั้งหลาย จะดึงดูดคนดูได้ดีก็ต่อเมื่อมีพระเอกหรือฮีโร่ ส่วนคน
ดูก็ซึมซับเอาแบรนด์เนมของสินค้าหลายตัวไปไว้ในจิตใจอย่างไม่รู้ตัว
ปัจจัยที่สี่ การตลาดที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาหรือสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง (Sport
Marketing) ซึง่ มีกฬี าหลากหลายประเภททีส่ นิ ค้าสามารถเลือกน�ำมาจัดกิจกรรมได้
ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวจะท�ำให้สินค้าเป็นที่รู้จักของตลาดมากขึ้น
โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมมีตั้งแต่การจัดกิจกรรมทายผลการแข่งขัน การเป็น
ผู้สนับสนุนรายการแข่งขัน การสนับสนุนนักกีฬา การซื้อลิขสิทธิ์ตัวสินค้าหรือ
ตราสัญลักษณ์ ของที่ระลึกเพือ่ การสะสมทีจ่ �ำหน่ายหรือแจกให้กับลูกค้าการซือ้ ป้าย
โฆษณาในสนามแข่ง การโฆษณาสินค้าผ่านสื่อต่างๆ ในช่วงการแข่งขัน การจัดฝึก
อบรมและส่งเสริมทักษะด้านการเล่นกีฬาให้กบั เยาวชนทีผ่ า่ นมา มีผผู้ ลิตสินค้าและ
ธุรกิจเป็นจ�ำนวนมากที่ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวแล้วส่งผลดีต่อยอดขาย รวมทั้งสร้างภาพ
ลักษณ์สินค้าให้เป็นที่จดจ�ำแก่ผู้บริโภค เช่น ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา เครื่องดื่มประเภท
น�้ำอัดลม ชูก�ำลัง เกลือแร่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ก็มีธุรกิจหรือสินค้าจ�ำนวนมิใช่
น้อยที่ทุ่มงบประมาณลงไปแล้วไม่ประสบผลส�ำเร็จทางด้านยอดขายหรือเกิดความ
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นิยมในตัวสินค้า ทีส่ ำ� คัญยังก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรทีล่ งทุน
ไปอย่างไม่คุ้มค่า
8.4 แนวความคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการสื่อสารการกีฬา
หลักสูตรการสื่อสารการกีฬา เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษาอย่างสหวิชาการที่
ประกอบด้วยนิเทศศาสตร์ วิชาการด้านการกีฬาและเทคโนโลยีทางการสื่อสารโดย
มีสาระส�ำคัญดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
			 ปัจจุบนั ประเทศไทยได้มกี ารพัฒนาและมีความก้าวหน้าทางด้านสือ่ สาร
มวลชนมากขึน้ อีกทัง้ ยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติทมี่ งุ่ พัฒนาคุณภาพบุคคลที่
มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งกีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคคล
ในชาติ ประกอบกับปัจจุบนั นี้ วงการกีฬาเป็นทีน่ ยิ มและมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง
ท�ำให้บุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนทางด้านกีฬาเป็นที่ต้องการมากขึ้นจึงมีความ
จ�ำเป็นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนทางการกีฬาเพื่อน�ำไปใช้
ประกอบอาชีพและพัฒนาวงการวิชาการ วิชาชีพสื่อสารการกีฬาต่อไป
2. ปรัชญาของหลักสูตร
			 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา เป็นหลักสูตรที่
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านสื่อสารการกีฬา เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารการกีฬา
มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยในการประกอบอาชีพอย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม
		 3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะวิชาชีพการสื่อสารการกีฬา
มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้บทบาทของการเป็นผู้น�ำและ
ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
		 3.4 หลักสูตร
			 3. 4.1 โครงสร้างหลักสูตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ซึ่งก�ำหนดจ�ำนวน
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หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า120 หน่วยกิตจาก 3 หมวดวิชาดังนี้
		 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
		 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาทางด้าน
นิเทศศาสตร์ และนิเทศสตร์ทางด้านการกีฬาและวิชาด้านพลศึกษา
		 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

บทที่ 5

9. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการกีฬา
1. ด้านองค์ประกอบของหลักสูตร 1.1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่า
ผูเ้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกประเด็น ยกเว้น
วัตถุประสงค์ทวี่ า่ มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมีความ
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมีความชัดเจน สามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคม
สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาการจั ด การศึ ก ษาและนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของชาติ
ตรงตามความมุ่งหมายทางการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม มีความเหมาะสมต่อการน�ำไปใช้ ทั้งยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะและเจตคติ 1.2) โครงสร้างของหลักสูตร พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงให้มคี วาม
กระชับและน่าสนใจ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งบัณฑิตสามารถ
น�ำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาตามโครงสร้างที่ก�ำหนดให้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีเพียงในประเด็นความเหมาะสมของรายวิชาที่ก�ำหนด
ในแต่ละภาคการศึกษา/แผนการศึกษา แม้ว่าจะมีระดับความถี่สูงสุดอยู่ในระดับ
มาก แต่เมือ่ เทียบกับเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดแล้ว พบว่า ควรปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร
ดังนี้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้มีความแตกต่างกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทั่วไป
และควรมีการแบ่งสัดส่วนวิชาด้านกีฬา วิชาทางด้านการสือ่ สาร และวิชาทีบ่ รู ณาการ
ระหว่างการสือ่ สารกับกีฬาให้เหมาะสมทันสมัยต่อสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง 1.3)
เนื้อหาวิชาของหลักสูตร พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากเกือบทุกประเด็น เพราะการจัดเนื้อหาวิชาของหลักสูตรเป็นไปตามล�ำดับ
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และไม่เกิดความซ�้ำซ้อน เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเป็นเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมทั้งด้าน
การวิจยั และด้านสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั จึงท�ำให้ผเู้ รียนได้ความรูท้ หี่ ลากหลายไม่เฉพาะ
เจาะจงเพียงเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ และท�ำให้เป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานหรือสถานศึกษา
ต่างๆ ยกเว้นในประเด็นเรือ่ งของเนือ้ หาวิชาของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน แม้ว่าจะมีระดับความถี่สูงสุดอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดแล้ว พบว่าควรปรับปรุงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเนือ้ หา
วิ ช าของหลั ก สู ต ร มี ดั ง นี้ ควรเพิ่ ม รายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาด้ า นกี ฬ าและ ด้ า นวิ ช าที่
บูรณาการระหว่างนิเทศศาสตร์กบั กีฬาให้มากขึน้ และเพิม่ รายวิชา เกีย่ วกับธุรกิจกีฬา
หรือการตลาดกีฬาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทางการกีฬาและ
ภาษาอังกฤษทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ 1.4) ค�ำอธิบายรายวิชาในแต่ละรายวิชา ตามความคิด
เห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ ส่วนใหญ่มคี วามเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ แม้วา่ จะ
มีระดับความถีส่ งู สุดอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และประเด็นควรปรับปรุงให้มคี วามเหมาะ
สมมากยิ่งขึ้น คือควรมีการพิจารณาปรับปรุงค�ำอธิบายรายวิชาในแต่ละรายวิชาให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ด้านกระบวนการ 2.1) การจัดการเรียนการสอน พบว่าผูเ้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ เพราะการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและไม่ท�ำให้เกิดความซ�้ำซ้อน
มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์กิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างเหมาะสมในแต่ละ
รายวิชา และมีประเด็นที่ควรปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คือ การจัดการ
เรียนการสอนสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนสามารถพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้ รียน การจัดการเรียน
การสอนเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นการสือ่ สารการกีฬา การ
สอนมุง่ เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสือ่ สารการกีฬา ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท�ำการวิจัย
และน�ำผลการวิจัยเกี่ยวธุรกิจกีฬาและการสื่อสารการกีฬามาพัฒนาผู้เรียน และ
ปรับปรุงรายวิชา ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีจ่ ะเน้นการฝึกประสบการณ์การ
สือ่ สารการกีฬาจากผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญ ควรจัดกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
มีโอกาสน�ำเสนอผลงานวิจัยทางด้านสื่อสารการกีฬาต่อที่ประชุม หรือมีการจัด
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สัมมนาดูงานเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานศึกษา 2.2) การด�ำเนินงานของสาขาวิชา
และภาควิชาการศึกษา พบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ คือ การจัดการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
และไม่ เ กิ ด ความซ�้ ำ ซ้ อ นอาจารย์ ผู ้ ส อนเป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
มีประสบการณ์ทางด้านวิชาการจึงท�ำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่ายและ
ชัดเจนโดยที่ผู้เรียนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้
เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายข้อ
พบว่า มีประเด็นที่มีความเหมาะสม ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีการ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์กิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างเหมาะสมในแต่ละรายวิชา
และประเด็นควรปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ได้แก่อาจารย์ทมี่ คี วามรูต้ รง
กับสาขามีนอ้ ยเกินไปจึงควรมีการเพิม่ จ�ำนวนอาจารย์ให้มากขึน้ เพือ่ ให้เพียงพอกับ
นักศึกษา การจัดสื่อการเรียนและวัสดุอุปกรณ์การเรียนให้มีความเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน และการจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
2.3) การวัดและประเมินผลของหลักสูตรสือ่ สารการกีฬา พบว่าผูเ้ ชียวชาญส่วนใหญ่
เห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ป ระเมิ น ผลจากการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ ประเมินผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนรายวิชา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และประเมินผลจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียน และมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน ประเมิน
พฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน และ ประเมินผลงานจากการท�ำการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง หรือการท�ำโครงงาน หรือการท�ำวิจยั เมือ่ พิจารณาความเหมาะสมเป็นรายข้อ
พบว่า ยังมีประเด็นที่ควรมีการปรับปรุง คือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
สื่อสารการกีฬา ดังนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ก�ำหนดวิธีการ หรือเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
บางท่านยังมีการก�ำหนดเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งควร
มีการก�ำหนดเกณฑ์ร่วมกันของอาจารย์ท่ีสอนในรายวิชาเดียวกันหรือที่เคยสอนมา
ก่อนแล้ว
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3. ด้านผลผลิตของหลักสูตร 3.1) คุณลักษณะทั่วไป พบว่าผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่เห็นว่าบัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะทัว่ ไปอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกประเด็น ยกเว้น
ในประเด็น มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รู้จัก
ปรับปรุงและเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ เห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายข้อพบว่า ในประเด็นที่ว่ามีความใฝ่รู้
เพิ่มเติมและรู้จักฝึกฝนตนเองให้ทันต่อวิทยาการใหม่ๆ เสมอ และมีความสามารถ
และทักษะในการสื่อสาร ถึงแม้ว่าจะมีความถี่สูงสุดอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อน�ำมา
เทียบกับเกณฑ์แล้วพบว่าบัณฑิตควรที่จะปรับปรุงคุณลักษณะทั่วไปในประเด็น
ดังกล่าว 3.2) คุณลักษณะเฉพาะด้านความรู้ความสามารถ พบว่าผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่เห็นว่าบัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะด้านความรูค้ วามสามารถอยูใ่ นระดับมาก
ทุกประเด็น และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายข้อพบว่าคุณลักษณะเฉพาะ
ด้านความรู้ความสามารถของบัณฑิต ในประเด็นที่ว่าสามารถสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการเกี่ยวกับการสื่อสารการกีฬาสามารถใช้การวิจัยค้นคว้าเพื่อพัฒนางานและ
แก้ปัญหาในงานที่ท�ำอยู่ได้ มีทักษะการสื่อสารการกีฬา และมีการน�ำการสื่อสารการ
กีฬา ไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงานถึงแม้วา่ จะมีความถีส่ งู สุดอยูใ่ นระดับมาก แต่เมือ่
น�ำมาเทียบกับเกณฑ์แล้วพบว่า บัณฑิตยังมีคุณลักษณะเฉพาะด้านความรู้ความ
สามารถในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวควรปรับปรุง คือ บัณฑิตของสาขาสือ่ สารการกีฬา
ควรมีความรู้ในการถ่ายภาพ การแข่งขันกีฬา เขียนข่าวกีฬาได้ดี เข้าใจในกฎและ
กติกาของกีฬาสากลไม่น้อยกว่า 6 ชนิดกีฬา บัณฑิตของสาขาสื่อสารการกีฬาต้องมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เพือ่ การสือ่ สารได้ดี เช่น คอมพิวเตอร์ การใช้
อินเทอร์เน็ต กล้องถ่ายภาพวีดีโอกล้องถ่ายภาพ ตกแต่งภาพถ่าย ตัดต่อภาพ
เคลือ่ นไหว 3.3) คุณค่าของหลักสูตร พบว่าบัณฑิตสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการ
ศึกษาในหลักสูตรการสื่อสารการกีฬา ไปใช้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ
งานของบัณฑิตและได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงานผู้บังคับ
บัญชาและหน่วยงานต่างๆ บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรสื่อสารการกีฬาเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสื่อสารการกีฬาซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคม
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10. สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาองค์ประกอบหลักสูตรสื่อสารการกีฬาโดยการสอบถามความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญด้วยเทคนิคเดลฟายจ�ำนวน 18 คน พบว่าได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับ
องค์ประกอบของหลักสูตร ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารการกีฬา 5 หมวดวิชาได้แก่ (1)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) หมวดวิชาสื่อสาร (3) หมวดวิชากีฬา (4) หมวดวิชา
สื่อสารการกีฬาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (5) หมวดวิชาเลือกเสรี องค์ประกอบ
แต่ละด้าน มีค่ามัธยฐาน (Mdn) ตั้งแต่ 4.00-5.00 ซึ่งอยู่ในระดับความจ�ำเป็นมาก
ถึงมากที่สุด และค่าพิสัย ระหว่างควอไทล์ (IR) มีค่าตั้งแต่ 0.00-1.00 (ไม่เกิน
1.5) แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในเรื่องรายวิชาที่จ�ำเป็นเพิ่มเติม ได้แก่ วิชาการจัดหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ในหมวดวิชาการสือ่ สาร วิชาการเขียนข่าวกีฬาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาการสือ่ สาร
การกีฬาและฝึกประสบการวิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับ Sayler, et al. (1981) ที่ได้ให้
ความส�ำคัญกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ใช้ความยึดหยุ่นในการ
จัดเนื้อหาสาระการคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้อง การ
ออกแบบการเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินทีเ่ ป็นไปได้ สามารถเชือ่ มโยงหลักสูตร
ลงสู่การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดเนื้อหาก�ำหนดให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และสอดคล้องกับสอดคล้องกับ หนึ่งหทัย ของผลกลาง
(2545) กล่าวว่า โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน มีความเหมาะสม
รูปแบบการสอนที่นักศึกษาต้องการมากที่สุด คือ การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์จริงหรือสถานประกอบการด้านสือ่ มวลชน รายวิชาทีค่ วรเพิม่ ควรเป็นวิชา
เกี่ยวกับการฝึกทักษะและวิชาชีพที่ต้องน�ำไปใช้ในสังคมปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
รสรินทร์ อรอมรรัตน์ (2545) กล่าวว่า บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตรงตามจุด
ประสงค์ของหลักสูตร แต่ยงั ขาดความเข้มข้นในการฝึกปฏิบตั ดิ า้ นกีฬา ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ และควรจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้น
ผลการพัฒนาหลักสูตรการประเมินโครงร่างหลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรทัว่ ไป ด้านหลักสูตรทางการกีฬา และการสือ่ สารพบว่า ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบโครงร่างหลักสูตร ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
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มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.80-4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าตั้งแต่ 0.45-1.10
แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ผลการประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงว่า
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน
ทุกประเด็นและน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้โครงร่างหลักสูตรที่
สมบูรณ์ก่อนน�ำไปทดลองใช้ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ของSayler, et al. (1981) และ Blanchard and Thacker (2007) ที่มีจุดเด่นในเรื่อง
ของความเป็นระบบ มีความยึดหยุน่ เป็นพลวัตร สามารถสะท้อนกลับได้ทกุ ขัน้ ตอน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาของต้นแบบหลักสูตร
จ�ำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาการสื่อข่าวและการเขียนข่าวกีฬา วิชาการถ่ายภาพกีฬา
และวิชาสือ่ ใหม่กบั การสือ่ สารการกีฬากับกลุม่ ตัวอย่างซึง่ นักข่าวกีฬาท้องถิน่ จ�ำนวน
10 คน รวมทั้งจัดให้มีการวิพากษ์ร่างหลักสูตรต้นแบบหลักสูตรสื่อสารการกีฬา
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการวิพากษ์หลักสูตรขั้นตอนนี้คือน�ำหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้วในขัน้ ตอนที่ 3 ไปวิพากษ์โดยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) จ�ำนวน
20 คน ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ พ ากษ์ ส ่ ว นมากมี ค วามเห็ น ว่ า ชื่ อ หลั ก สู ต ร/ปริ ญ ญา
ปรัชญา/วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร การก�ำหนดหน่วยกิต มีความ
เหมาะสม แต่มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงหลักสูตร คือ
ผู้เข้าร่วมการวิพากษ์ในฐานะผู้ใช้บัณฑิต ได้ตั้งความคาดหวังส�ำหรับบัณฑิตที่
จบจากหลักสูตรสือ่ สารการกีฬาไว้วา่ เมือ่ เรียนจบหลักสูตรแล้วต้องมีความสามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้เลย ไม่ต้องให้สถานประกอบการมาสอนงานอีก ในการ
วิ พ ากษ์ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ พ ากษ์ มี ค วามเห็ น ควรใช้ รู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษาในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ แต่ก็ให้คงรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเดิมไว้ด้วย เพื่อ
ความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ หนึ่งฤทัย ขอผลกลาง และคณะ
(2545) กล่าวว่าความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ประกอบการสื่อ มีความ
พึงพอใจต่อความกล้าแสดงออกและมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ของนักศึกษา อย่างไร
ก็ตามหลักสูตรนิเทศศาสตร์ยงั คงให้ความรูภ้ าคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบตั ิ นักศึกษา
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ไม่ได้รับการเตรียมให้น�ำความรู้ไปใช้ในภาคปฏิบัติ นักศึกษามีข้อจ�ำกัดในด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารและความรูด้ า้ นสถานการณ์ปจั จุบนั นักศึกษาควรได้
รับการเตรียมและพัฒนาความรู้ในด้านธุรกิจหรือการตลาดด้วยและสอดคล้องกับ
รสรินทร์ อรอมรรัตน์ (2545) กล่าวว่า บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตรงตามจุด
ประสงค์ของหลักสูตร แต่ยงั ขาดความเข้มข้นในการฝึกปฏิบตั ดิ า้ นกีฬา ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ และควรจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้น

บทที่ 5

11. ข้อเสนอแนะ
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในทุกขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วสามารถน�ำมาพัฒนา
แม่แบบ (Prototype) หลักสูตรการสื่อสารการกีฬาในประเทศไทยดังนี้
1. ปรัชญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ สารการกีฬา เป็นหลักสูตร
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านการสื่อสารการกีฬา
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
2. หลักการของหลักสูตร โดยก�ำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ครอบคลุมให้
สมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นจากการศึกษาค้นคว้า และการส�ำรวจความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ทัง้ นีก้ ารพัฒนา และออกแบบหลักสูตรใช้เกณฑ์ความสามารถ
(competency based) และน�ำหลักแนวคิดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (andragogy) ที่ให้
ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ บนพืน้ ฐานของประสบการณ์การท�ำงาน การพัฒนาความ
รู้ และทักษะอย่างต่อเนื่องเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพือ่ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงานและพัฒนาองค์กรต่อไปปรัชญา
ของหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ใช้พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ให้ความส�ำคัญ
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเทคโนโลยี เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ส�ำคัญของ
กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้บนพื้นฐาน ของประสบการณ์ และการจัดการศึกษา
มุง่ พัฒนาให้สงู สุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เน้นเนือ้ หาความรูท้ สี่ อดคล้อง และ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงของผู้เรียนแต่ละคน และสังคม
3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
3.1 เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้าน
สื่อสารการกีฬา
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3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ใน
วิชาชีพการสื่อสารการกีฬา มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4.แม่ แ บบหลั ก สู ต ร (Prototype) ของหลั ก สู ต รการสื่ อ สารการกี ฬ าใน
ประเทศไทยจ�ำนวน 120 หน่วยกิต สอดคล้องกับมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทัง้ นี้ สถาบันการศึกษาทีน่ ำ� ไปใช้สามารถน�ำไปเพิม่
จ�ำนวนหน่วยกิตได้ตามความเหมาะสม เพียงแต่ให้ ค�ำนึงถึงสัดส่วนของจากแม่แบบ
(Prototype) หลักสูตรการสือ่ สารการกีฬาในประเทศไทยเป็นหลัก โดยมีรายละเอียด
ตามแผนภาพต่อไปนี้

บทที่ 5

แผนภาพแสดงต้นแบบ (Prototype) หลักสูตรการสื่อสารการกีฬา
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