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รูปแบบและวิธีการนำ�เสนอเนื้อหาของสโมสรลิเวอร์พูล
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
The Patterns and Presentation for Contents of Liverpool
Football Club through Online Social Network: Facebook
ดิษฐา จำ�ปาแขก*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนำ�เสนอเนื้อหาของสโมสรลิเวอร์พูล
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูล เอฟซี (Liverpool FC) ซึ่งเป็นเฟซบุ๊ก
แฟนเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลที่เป็นภาษาไทย และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูลไทยแลนด์ แฟน
คลับ (Liverpool Thailand Fanclub FC [LTF. Football Club]) ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่แฟนฟุตบอลทีม
ลิเวอร์พูลในประเทศไทยจัดทำ�ขึ้น
ผลการวิจัยพบว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทั้งสองมีรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนำ�เสนอเนื้อหาใกล้เคียงกันเป็น
อย่างมาก คือ (1) รูปแบบ มีการออกแบบให้เป็นที่จดจำ�ได้ง่ายของผู้ที่เข้ามาใช้งาน ด้วยการใช้ภาพสัญลักษณ์
สโมสร โลโก้ของทีม ภาพนักเตะ การพาดหัวข่าว การใช้สีแดงที่เป็นสีประจำ�สโมสร รวมถึงมีปุ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ใน
การกดถูกใจ ส่งข้อความ ชมวิดโี อ (2) เนือ้ หา จะเกีย่ วข้องกับสโมสรและนักเตะซึง่ มีความสอดคล้องกับโปรแกรม
การแข่งขันของทีม แบ่งออกเป็นช่วงก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และการแข่งขันเสร็จสิ้นลง รวมถึงมี
เนื้อหาที่เกี่ยวกับสื่อส่วนตัวของนักเตะในสโมสร เช่น อินสตาแกรม ซึ่งเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้งสองมีส่วนที่
ต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย และ (3) วิธีการนำ�เสนอเนื้อหา ทั้งสองเฟซบุ๊กแฟนเพจ มีวิธีการนำ�เสนอเนื้อหา
ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รูปแบบภาพนิ่งประกอบข้อความการนำ�เสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้น ภาพกราฟิก วิดีโอคลิป รวมถึง
การใช้ลิงก์ประกอบข้อความที่นำ�เสนอ เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้อีกด้วย
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบและวิธีการนำ�เสนอ, สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล, เครือข่ายสังคมออนไลน์, เฟซบุ๊ก
Abstract
This research aims to study the patterns and contents presentation of Liverpool Football
Club through online social network: facebook. The study facebook fanpage Liverpool FC the
official facebook fanpage in Thai language. And Liverpool Thailand Fanclub facebook fanpage
that the supporters in Thailand make it.
The research found that both facebook fanpages have patterns, contents and presentation are very similar. First, the patterns are designed to be easily recognized for users. With
using the club’s logo, players photo and the headline news. Using the red color of the club
* หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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include there are button functions in a press Like, send the message, watching the video.
Second, the content is associated with the club and the players. That consistent with the team
competition program. Divide in before the match, between the match and end of the game
involve the content on personal media players of the club like Instagram, facebook fanpage
both of which different only a minor details. and Third, presentation contents both facebook
fanpage have similarly presentation contents. Using images compound with text present the
story that happen, graphics, video clips, Including use the link accompanying text present, for
members can view additional content as well.
Keyword: Pattern and Presentation, Liverpool Football Club, Online Social Network, Facebook
บทนำ�

กีฬาฟุตบอล(Soccer) ถือเป็นกีฬายอดนิยม
ของคนไทย เห็นได้จากการรับชมการแข่งขันฟุตบอล
โลกครัง้ ที่ 20 ทีก่ รุง ริโอ เดอ จา เน โร ประเทศ บราซิล
“ถ้าจะถามหา Sport Tournament เบอร์ 1 ของคน
ไทยและของมวลมหาชนทั่วโลก “World Cup” คือ
แชมป์ตวั จริงมาอย่างยาวนาน ด้วยสถิตคิ รองเรตติงผู้
ชมสูงถึง 3,200 ล้านคน หรือ คิดเป็น 46.4% ของ
จำ�นวนประชากรทั้งหมดบนโลกนี้ ถือเป็นตัวเรตติง
ทีม่ ากว่า Tournament กีฬาแห่งมวลมนุษย์ชาติอย่าง
“โอลิมปิก” เสียอีก (Marketeer; Marketing Play
เหนือบอลโลกคือการตลาด 2557 :82)
การแข่งขันฟุตบอลไม่วา่ ระดับใด ทัวร์นาเม้น
ท์ใดก็ตามสื่อมวลชนที่เรียกว่า “สื่อกีฬา” มีบทบาท
อย่างสูงในการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร เกมการแข่งขัน
ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากสนาม
แข่งขันไปยังผูช้ มผ่านสือ่ ประเภทต่างๆ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่
โทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี “สื่อกีฬา”
มีการนำ�เสนอข้อมูลทีห่ ลากหลาย กระฉับ รวดเร็ว แต่
ด้วยข้อจำ�กัดของสื่อ แม้จะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้
อย่างกว้างขวางแต่ก็เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว
(One-Way Communication) ผู้รับสารหรือกลุ่ม
เป้าหมายนั้นไม่สามารถโต้ตอบ หรือ แสดงความคิด
เห็นแบบทันทีทันใดได้ อันเป็นข้อจำ�กัดที่ปรากฏของ
สื่อกีฬาและสื่อมวลชนทั่วไปในยุคแรก
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ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สือ่ มวลชน รวมถึงสือ่ กีฬาก็ได้มกี ารพัฒนาด้วยเช่นกัน
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการสื่ อ สารผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ (Online Social Network) ได้ถูกนำ�มาใช้
ในโลกปัจจุบัน ซึ่งมีความสำ�คัญกับ สื่อมวลชนรวมถึง
สื่อกีฬา เป็นอย่างมาก ในการที่จะนำ�เสนอข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านเครือข่าย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
ผู้รับสารนั้นสามารถโต้ตอบสื่อสารกลับได้อย่างทันที
ทันใด โดยไม่มีข้อจำ�กัดในเรื่องของเวลา อีกทั้งยัง
สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารนั้นไปยังเพื่อน ๆ
บุคคลอื่นที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เห็นได้จาก
การพิมพ์ข้อความโต้ตอบกระทู้หรือข้อความต่าง ๆ
การกดถูกใจ (Like) และ กดแชร์ (Share) เป็นต้น
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสื่อมวลชนในการที่จะ
พัฒนารูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนำ�เสนอ ที่หลาก
หลาย เพือ่ ตอบสนองกลุม่ เป้าหมาย ของตนเองให้มาก
ที่สุดจะเห็นได้จากการนำ�เสนอ ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง
ประกอบบทความ วิดีโอคลิป การตัดต่อวิดีโอคลิป
เกมต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อปัจจุบัน
สำ�หรับในประเทศไทย การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Online Social Network) มีหลายชนิด
เช่น ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line), อินสตาแกรม
(Instagram) และ เฟซบุ๊ก (Facebook) สื่อสังคม
ออนไลน์เหล่านี้ มิได้แค่เพียงจะให้ผู้ใช้แสดงความคิด
เห็นตามทีต่ อ้ งการจะนำ�เสนอเท่านัน้ อีกประการหนึง่
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การใช้สื่อในเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจจะกล่าวได้
ว่าเป็นการนำ�เสนอตัวตน ของตนเอง (private) ออก
สู่สาธารณชน (Public) เพื่อให้ สาธารณชน ได้รับรู้
รับทราบถึงตัวตน อีกทัง้ เป็นการแชร์ขอ้ มูลต่าง ๆ แชร์
เนื้อหาต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social
Network) ในประเทศไทย เฟซบุก๊ (Facebook) เป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ทมี่ คี นใช้มากทีส่ ดุ ในประเทศ
และเป็นอันดับที่ 16 ของโลก อีกทั้งในเมืองหลวง
อย่างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองทีม่ คี นใช้มากทีส่ ดุ เป็น
อั บ ดั บ 1 ของโลก (ที่ ม า: ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรhttp://www.it24hrs.
com/2012/thailand-digital-statistic-internetuser/) สำ � หรั บ เฟซบุ๊ ก เริ่ ม เปิ ด ใช้ ง านอย่ า งเป็ น
ทางการในปี ค.ศ.1994 โดย มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ซึ่ง
ผูใ้ ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์นสี้ ามารถสร้างข้อมูลส่วน
ตัว สามารถเพิ่มเพื่อน แชทเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน
แชร์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ได้
ตลอดจนผู้ใช้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติ ราย
ละเอียด ส่วนตัว อีกทั้งยังสามารถที่จะสมัครเข้าร่วม
กลุ่มแฟนเพจ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ด้วยเหตุนี้เอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จึงใช้เป็นช่องทางสือ่ สารในการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากที่ ใ ดก็ ไ ด้ เวลาใดก็ ไ ด้ ตลอดจนเข้ า ถึ ง กลุ่ ม
เป้าหมายได้ครั้งละจำ�นวนมหาศาล เช่น เฟซบุก๊ แฟน
เพจด้ า นพระพุ ท ธศาสนาที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม อาทิ

เฟซบุก๊ ของพระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี มีจ�ำ นวนผูเ้ ข้าร่วม
ชมสูงถึง 1,215,618 คน เฟซบุ๊กของหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ มีผู้เข้าชมจำ�นวน 88,345 คน
และ เฟซบุ๊กของ เสถียรธรรมสถาน มีจำ�นวนผู้เข้าชม
กว่า 52,901 คน (อรณิช วงศ์สิริสิน, 2555 : 4 )
ส่วนทางด้านการกีฬาก็ได้ใช้ลกั ษณะเด่นของ
เฟซบุก๊ (Facebook) จะเห็นได้จากสโมสรฟุตบอลชัน้
นำ�ในทวีปยุโรปนั้น ก็ มีการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร
เนือ้ หา เรือ่ งราวต่าง ๆ ผ่านเฟซบุก๊ ทีเ่ ป็นทางการของ
สโมสร (Official Fanpage) เฟซบุก๊ แฟนเพจลักษณะ
นี้ ผู้ส่งสารคือ สโมสรฟุตบอล ในขณะที่ผู้รับสารคือ
แฟนฟุตบอลทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำ�ให้
แฟนบอลสามารถโต้ตอบแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูล
ข่าวสารกับสโมสรได้ แบบทันทีทันใด
นอกจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างเป็นทางการ
(Official Fanpage) แล้ว ยังมีเฟซบุก๊ แฟนเพจทีแ่ ฟน
ฟุตบอลที่ชื่นชอบทีมฟุตบอล จัดทำ�ขึ้นเองซึ่งเป็น
ลักษณะทีไ่ ม่เป็นทางการ (Unofficial Fanpage) เพือ่
ตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ท่ีชื่น
ชอบในสโมสรฟุตบอลนั้น ๆ อีกด้วย สำ�หรับในเมือง
ไทยเฟซบุ๊กที่แฟนฟุตบอลทำ�ขึ้นมา ทั้งทีมฟุตบอล
สโมสรต่ า งประเทศ หรื อ ที ม ฟุ ต บอลสโมสรใน
ประเทศ เช่น บางกอก กลาส เอฟ ซี แฟนเพจ
บาร์เซโลนา แฟนเพจ ซึ่งมีการนำ�เสนอเนื้อหาที่มีทั้ง
เหมือนและแตกต่างจากแฟนคลับอย่างเป็นทางการ
ของสโมสรในบริบทที่แตกต่างกัน
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สโมสร ประเทศ
ฮัมบูรก์ เอสวี เยอรมัน
ชาลเก้ 04 เยอรมัน
ปารีส แซงค์ แชร์แมง ฝรั่งเศส
อินเตอร์ มิลาน อิตาลี
บาร์เยิร์น มิวนิค เยอรมัน
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ อังกฤษ
นโปลี อิตาลี
อาร์เอส โรม่า อิตา
แอตแลนติโก มาดริด สเปน
ท็อตแนมฮอส สเปอร์ อังกฤษ
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนต์ เยอรมัน
ลิเวอร์พูล อังกฤษ
ยูเวนตุส อิตาลี
กาลาตาซาราย ตุรกี
เอซี มิลาน อิตาลี

รายได้รวมทางธุรกิจ
รายได้ทางธุรกิจต่อ
แฟนบอลที่ติดตาม ของสโมสร (มูลค่า:
แฟนบอลในการใช้
เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์
สื่อสังคมออนไลน์
ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ)
(ล้านคน)
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)
116.69
54.22
30.63
21.21
20.12
16.77
14.12
13.99
10.18
12.15
10.91

7.19
7.1
6.1
5.47

จากตารางแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการ
ของสโมสรฟุตบอลแต่ละทีมในฤดูกาล 2012-13
แต่ละสโมสรได้ใช้ประโยชน์จากสือ่ สังคมออนไลน์เพือ่
ตอบสนองความต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของแฟน
ฟุตบอลในสโมสร อีกทัง้ ยังเป็นช่องทางหนึง่ ในการทำ�
ธุรกิจของทีม สร้างผลประกอบการกับทีมด้วยเช่นกัน
สโมสรลิเวอร์พูล (Liverpool FC) ก่อตั้งขึ้น
ในปี 1892 ซึง่ เป็นทีมระดับสโมสรจากประเทศอังกฤษ
ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน อีกทัง้ เป็นทีมทีป่ ระสบ
ความสำ�เร็จมากที่สุดในสโมสรจากประเทศอังกฤษ
ด้วยแชมป์ลีกสูงสุด (ดิวิชัน 1) 18 สมัย แชมป์ยูโรเปีย
นคัพ (ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก) 5 สมัย, แชมป์ยูฟ่า คัพ
(ยูโรปาลีก) 3 สมัย, แชมป์ เอฟ.เอ. คัพ 7 สมัย และ
แชมป์ ลีก คัพ 8 สมัย แต่ทว่าหลังช่วงทศวรรษ 1990
ลิเวอร์พูลประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร แต่ก็ไม่ได้
ทำ�ให้แฟนฟุตบอลลดลง รวมถึงมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
สโมสรลิเวอร์พูลได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่
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0.8
2.2
10.8
4.2
15.3
12.9
2.8
3.6
4.3
5.6
9
20.6
12.5
14.9
22.9

87.7
120.6
331.1
88.3
308.2
217
40.2
49.8
52
68.1
97.6
148.2
88.9
90.6
125.1

สามารถเข้าถึงแฟนฟุตบอลจากทั่วโลก ทวิตเตอร์
(Twitter) เฟซบุก๊ (Facebook) เว็บไซต์ (Website)
นอกจากนี้ยังได้มีการแปลภาษาต่าง ๆ ในสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อตอบสนองแฟนฟุตบอลของทีมจากทั่ว
โลกอี ก ด้ ว ย สำ � หรั บ ประเทศไทยได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
เฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการที่นำ�เสนอเนื้อหาเป็นภาษา
ไทย (Official) โดยทีม่ คี นไทยเป็นผูด้ ูแลและนำ�เสนอ
เนือ้ หาข้อมูลประเภทต่าง ๆ ให้กบั กลุม่ แฟนลิเวอร์พลู
ในเมืองไทย ที่ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 26 ล้านคนทั่ว
โลก และมีสมาชิกในเมืองไทยประมาณ 3 ล้านกว่า
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 )
นอกจากนี้ได้มีเฟซบุ๊กที่นำ�เสนอเนื้อหาของ
สโมสรลิเวอร์พูล ซึ่งจัดทำ�โดยลิเวอร์พูลไทยแลนด์
แฟนคลับ (LTF) ซึง่ เป็นแฟนคลับทีไ่ ม่เป็นทางการของ
สโมสรลิเวอร์พลู (Unofficial Fanclub) แฟนคลับดัง
กล่าวนี้ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1995 มีสมาชิกในเฟซบุ๊กเป็น
อันดับ 2 รองจาก แฟนเพจอย่างเป็นทางการ สมาชิก

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

9.6 แสนคน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 )
ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
และเนื้ อ หา ตลอดจนวิ ธี ก ารนำ � เสนอเนื้ อ หาของ
สโมสรลิเวอร์พูลทั้ง 2 เฟซบุ๊กแฟนเพจในการที่จะ
ทำ�ให้สมาชิกมีความสนใจติดตามในเนื้อหาที่ได้นำ�
เสนอ
ปัญหานำ�วิจัย
1. รูปแบบและเนื้อหาของสโมสรลิเวอร์พูล
ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีลักษณะอย่างไร
2. วิธกี ารนำ�เสนอเนือ้ หาของสโมสรลิเวอร์พลู
ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีลักษณะอย่างไร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเรื่องแฟน (Fan) และแฟนดอม
(Fandom) แนวคิดทีอ่ ธิบายปรากฏการณ์ทผี่ คู้ นกีฬา
หรือ แฟนของทีมกีฬาทีมใดทีมหนึ่งให้ความสนใจ
ไม่ใช่แค่เพียงแต่ผลการแข่งขันกีฬาเท่านัน้ ยังให้ความ
สนใจประเด็นเรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ ทีมกีฬาที่
ตนเองนั้นชื่นชอบ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นส่วน
ตัว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
กับทีมอีกด้วย
2. แนวคิดเรือ่ งการใช้สอื่ เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของแฟนบอลกล่าวถึง การใช้สื่อเพื่อตอบ
สนองความต้องการของแฟนฟุตบอลของแต่ละสโมสร
ฟุ ต บอลในอั ง กฤษ บ่ ง บอกถึ ง เหตุ ปั จ จั ย ที่ ส โมสร
ฟุตบอลได้ทำ�การเลือกใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้ม
ค่ า มากที่ สุ ด ตลอดจนการนำ � เสนอเนื้ อ หาและวิ ธี
การนำ�เสนอในอันที่จะตอบสนองความต้องการของ
แฟนฟุตบอลให้มากที่สุดตลอดจนคำ�นึงถึงการสร้าง
ฐานแฟนฟุตบอลรุ่นใหม่อีกด้วย
3. แนวคิดเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การจัดการองค์กรทางการกีฬา กล่าวถึงการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์มาเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรทางการ
กี ฬ า การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media)
ประเภทต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรกีฬา
อีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนทีมกีฬา

นั้น ๆ ให้มากที่สุด
แนวคิดและทฤษฎีทงั้ หมดนีม้ คี วามสอดคล้องกับงาน
วิจัยนี้ เนื่องจากสามารถอธิบายและเทียบเคียงกับสิ่ง
ที่ปรากฏที่ผู้วิจัยได้ทำ�การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลการวิจัย
ข้อสันนิษฐาน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ ทั้งสองนี้จะต้องใช้รูปแบบ
และเนือ้ หาของสโมสรลิเวอร์พลู ตลอดจนมีวธิ กี ารนำ�
เสนอที่มีความน่าสนใจ และสามารถที่จะตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกมากที่สุด
นิยามศัพท์
1. รูปแบบหมายถึง การจัดวาง เนื้อหา การ
ออกแบบ ที่ มี ค วามเหมาะสมมี ค วามน่ า สนใจ
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
2. เนื้อหา หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับ สโมสรลิเวอร์พูล ที่นำ�เสนอในเฟซบุ๊ก
3. วิธีการนำ�เสนอเนื้อหา หมายถึง การนำ�
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสโมสรลิเวอร์พูล เผยแพร่ในรูป
แบบต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่งประกอบลิงก์ ภาพกราฟิก
ประกอบข้อความลิงก์ ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ
4. เฟซบุก๊ แฟนเพจ หมายถึง เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาโดยมีลักษณะเฉพาะของแฟน
สโมสรลิเวอร์พูลทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
https://www.facebook.com/Thailand
LiverpoolFC?fref=ts https://www.facebook.
com/LiverpoolThailand สมาชิกหรือผู้ที่สนใจ
สามารถที่จะเข้าร่วมเสนอความคิดเห็น เฉกเช่นกับ
พื้นที่สาธารณะทั่วไป
5. สือ่ สังคมออนไลน์ หมายถึง เครือข่ายทาง
อินเทอร์เน็ต ทีบ่ คุ คลสามารถทีจ่ ะสร้างเพจของตนเอง
เพื่อเปิดเผยทัศนคติ ความคิดเห็น ความต้องการ อีก
ทั้งสามารถที่จะนำ�ข้อมูลของตนเองนั้น เชื่อมโยงกับ
เพจอื่น ๆ ได้ เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้า
ถึงได้
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) วิเคราะห์ รูปแบบ และ เนื้อหา (Texture
Analysis) เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ ลิ เวอร์ พู ล เอฟซี
Liverpool FC และ ลิเวอร์พูล ไทยแลนด์ แฟนคลับ
Liverpool Thailand Fanclub [LTF. Football
Club] ตลอดจนวิเคราะห์ วิธีการนำ�เสนอเนื้อหา
(Presentation Technic)
ผู้วิจัยเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2558 – 30 เมษายน 2558 เฟซบุ๊ก ลิเวอร์พูล เอฟซี
(Liverpool FC) มีจ�ำ นวนโพสต์ทงั้ สิน้ 1,384 ในขณะ
ที่ เฟซบุ๊ก ลิเวอร์พูลไทยแลนด์แฟนคลับ Liverpool
Thailand Fanclub FC [LTF. Football Club] มี
จำ�นวนโพสต์ทั้งสิ้น โพสต์ 1,231 โพสต์
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของเฟซบุ๊กแฟน
เพจที่ปรากฏนั้น มีข้อจำ�กัดเนื่องด้วยรูปแบบของ
เฟซบุ๊กเป็นตัวกำ�หนดทำ�ให้มีข้อจำ�กัดไม่สามารถจัด
วางข้อมูลนอกกรอบของเฟซบุก๊ ได้ ทำ�ให้รปู แบบของ
แต่ละเฟซบุก๊ แฟนเพจนัน้ มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนบนสุด (Header)
ส่วนข้อมูลด้านซ้าย และ ส่วนข้อมูลด้านขวา
ส่วนบนสุด (Header) จะเป็นการจัดวาง ภาพ
โลโก้ (logo) ของแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจ และชื่อ
เฟซบุ๊กแฟนเพจโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษขนาด
ใหญ่ มีความโดดเด่น ซึ่งทั้งสององค์ประกอบเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อ
ให้ เ ห็ น ถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ร่ ว มกั น ของแฟนฟุ ต บอลที ม
ลิเวอร์พลู นอกจากนีจ้ ะมีการใช้ภาพกราฟิกนักเตะทัง้
ทีม หรือ เฉพาะบุคคล โดยมีโทนสีที่มีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเฟซบุก๊ แฟนเพจซึง่ จะตอกยํา้
ให้ ส มาชิ ก จดจำ � รู ป แบบ สั ญ ลั ก ษณ์ ส่ ว นบนสุ ด
(Header) นี้ได้
นอกจากนี้ยังมีปุ่มกดถูกใจ ปุ่มชมวิดีโอ ปุ่ม
ส่งข้อความ ซึง่ เป็นรูปแบบของเฟซบุก๊ เป็นตัวกำ�หนด
ในขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูลไทยแลนด์ แฟน
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คลับนั้น จะใช้ปุ่มทดลองใช้งาน แทนปุ่มวิดีโอของ
ลิเวอร์พูล เอฟซี ปุ่มที่ปรากฏนี้ ออกแบบให้สมาชิก
ได้มีส่วนร่วมในเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้น ๆ ปุ่มถูกใจ จะ
ปรากฏสำ�หรับสมาชิกที่เข้ามายังแฟนเพจนี้ครั้งแรก
เชิญชวนให้กดถูกใจ (Like) ปุ่มชมวิดีโอ การรับชม
วิดีโอและมีรายละเอียดเนื้อหาที่เคยนำ�เสนอไปแล้ว
ในส่วนของปุ่มส่งข้อความเป็นการส่งข้อความถึงผู้
ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ส่วนด้านซ้าย จะมีตัวเลขบ่งบอกถึงจำ�นวน
สมาชิกทีก่ ดถูกใจ (Like) กล่าวคือ เป็นจำ�นวนสมาชิก
ในเฟซบุ๊ ก แฟนเพจนั่ นเอง มี ข้ อ ความเชิ ญ ชวนให้
สมาชิกได้เชิญเพื่อนของตนเองมากดถูกใจ (Like)
ในเฟซบุ๊กแฟนเพจนี้อีกด้วย อีกทั้งมีส่วนที่แบ่งเป็น
ลักษณะคอลัมน์ที่ใช้คำ�ว่า เกี่ยวกับ เป็นการให้ข้อมูล
ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ อีกทั้งยังมีลิงก์ (Link) ไปยัง
เว็บไซต์ของแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เกี่ยวข้องด้วย
นอกจากนี้ยังมีส่วนที่นำ�เสนอ ภาพ วิดีโอ ไฮไลต์การ
แข่งขันที่ได้เคยนำ�เสนอไปแล้วนำ�มาจัดวางไว้ในส่วน
นี้ เพื่อให้สมาชิกสามารถที่จะเข้าไปดูยังโพสต์ต่าง ๆ
ในอดีตที่ผ่านมาได้
ส่วนด้านขวา มีการนำ�เสนอในรูปแบบคล้าย
กับการรายงานข่าว กล่าวคือ ใช้โลโก้ของแต่ละเฟซบุก๊
แฟนเพจอยู่ด้านบนซ้ายมือ มีตัวเลขบ่งบอกถึงการ
อัพเดทข้อมูลข่าวสาร โดยมีหน่วย นาที ชั่วโมง วัน
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเปรียบเหมือนแจ้งให้สมาชิกรู้ว่า
ข้อมูลข่าวสารที่นำ�เสนอนั้น มีความทันต่อเหตุการณ์
ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ในส่วน
ของความถีใ่ นการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร แต่ละเฟซบุก๊
แฟนเพจจะแตกต่างกันไป
เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูล เอฟซี จะอัพเดท
ข้อมูลโดยนำ�เสนอสอดรับกับสือ่ ของสโมสรลิเวอร์พลู
อย่างเป็นทางการ (Official) เป็นข้อมูล เนื้อหาที่มี
ความน่าเชือ่ ถือ ขณะทีเ่ ฟซบุก๊ แฟนเพจ ลิเวอร์พลู ไทย
แลนด์ แฟนคลั บ นั้ น จะทำ � การอั พ เดทข้ อ มู ล อยู่
เรือ่ ย ๆ โดยทีน่ �ำ ข้อมูลมาจากหลายแหล่ง ซึง่ สามารถ
หาได้ในเว็ปไซต์ หรือ สื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่นำ�เสนอ
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บที ม ลิ เวอร์ พู ล มี ค วามหลากหลาย
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มากกว่า ในส่วนด้านขวานี้เองได้มีพื้นที่ให้กับสมาชิก
ได้ แ สดงความคิดเห็น ด้วยการพิมพ์ข้อความ ส่ ง
รูปภาพ ซึง่ เป็นรูปแบบของเฟซบุก๊ ทีก่ �ำ หนดไว้ให้ผใู้ ช้
งานนั้นสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองสู่
สาธารณชนได้รับรู้รับทราบได้
ในส่วนของเนือ้ หาทีป่ รากฏทัง้ สองเฟซบุก๊ นัน้
จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเพือ่ ให้สอดคล้องกับโปรแกรม
การแข่งขันของทีมลิเวอร์พูล ได้แก่ ช่วงก่อนการ
แข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และการแข่งขันเสร็จสิ้น
ลงโดยแตกต่างเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น
ก่ อ นการแข่ ง ขั น กล่ า วถึ ง โปรแกรมการ
แข่งขัน สภาพความพร้อมของทีม การซ้อมของทีม
และการซ้อมรายบุคคล ปัญหานักเตะบาดเจ็บทีส่ ง่ ผล
ต่อการเตรียมทีม และเมื่อใกล้วันแข่งขันยิ่งขึ้นจะมี
การนำ�เสนอ ประวัติ ความสำ�คัญของเกมการแข่งขัน
ในนัดนี้ ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเมื่ออดีตที่ผ่าน
มา เมื่อถึงวันที่นักเตะจะลงสนามทำ�การแข่งขัน จะ
กล่าวถึงสนามที่ใช้ทำ�การแข่งขัน การเดินทางมาถึง
ของนักเตะ การวอร์ม การซ้อมก่อนลงทำ�การแข่งขัน
สภาพภายในห้องแต่งตัว
เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น จะมีการกล่าวถึง ผล
การแข่ ง ขั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไฮไลต์ ที่ สำ � คั ญ ของเกมการ
แข่งขัน จังหวะที่สำ�คัญในเกมที่เกิดขึ้น บรรยากาศ
ของแฟนบอลในสภาพ
หลังการแข่งขันเสร็จสิน้ ลง ลักษณะเนือ้ หาที่
ปรากฏจะกล่าวถึง การวิเคราะห์ผลการแข่งขันที่เพิ่ง
จบลงไปโดยทัศนคติของผู้จัดการทีม หรือ นักเตะ
อาการบาดเจ็บเพิม่ เติมของนักเตะหลังจบการแข่งขัน
นัดนี้ อันดับในตารางการแข่งขัน ความคาดหวังของ
ทีมหลังจากเกมนี้ ความพร้อมสำ�หรับเกมต่อไปที่จะ
ลงทำ�การแข่งขัน
นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่กล่าวถึง การซื้อขาย
นักเตะในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการเปิดตลาดนักเตะ
ให้ทุกทีมสามารถซื้อนักเตะมาร่วมทีมได้ การเปิดตัว
ชุดแข่งใหม่ มูลนิธกิ ารกุศล ตลอดจนเนือ้ หาทีน่ �ำ เสนอ
เพื่อให้สมาชิกในเฟซบุ๊กมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ทางเฟ
ซบุ๊กได้จัดขึ้น เนื้อหาที่มีความแตกต่างกัน มีเพียง

ประเด็นผู้สนับสนุนซึ่งมีเฉพาะเฟซบุ๊กของ ลิเวอร์พูล
ไทยแลนด์ แฟนคลับ เท่านั้นที่ปรากฏในส่วนนี้
วิธีการนำ�เสนอเนื้อหา ผู้วิจัยพบว่า เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ลิเวอร์พูล เอฟซี นิยมใช้มากที่สุด คือ ภาพ
นิง่ ประกอบลิงก์ อันดับทีส่ อง คือ ภาพนิง่ ภาพกราฟิก
ประกอบข้อความ ลิงก์ อันดับที่สาม คือ รูปแบบ ภาพ
กราฟิกประกอบลิงก์ อันดับทีส่ ี่ คือ อินสตาแกรม ทวิ
ตเตอร์สว่ นตัวของนักเตะ พร้อมลิงก์ขอ้ ความประกอบ
วิดีโอคลิปพร้อมลิงก์ เป็นรูปแบบในอันดับที่ห้า
ลักษณะภาพนิ่ง หรือ ภาพกราฟิก ที่ปรากฏ
นั้นเป็นภาพที่มาจากสโมสรลิเวอร์พูลในลักษณะที่
เป็นทางการ (Official) อีกทั้งยังปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
ของสโมสรลิเวอร์พลู จากประเทศอังกฤษอีกด้วย รวม
ถึงลิงก์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นลิงก์ที่นำ�ไปสู่เว็บไซต์
ของสโมสรลิเวอร์พูลที่เป็นภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อให้
สมาชิ ก ได้ รั บ ทราบรั บ ชมรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเฟซบุ๊ก ในขณะที่สื่อส่วน
ตัวของนักเตะ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ มีลิงก์ไปยัง
เว็บไซต์ หรือ สื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่สามารถรับทราบ
รายละเอียดได้อีกทางหนึ่งด้วย
ในขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูลไทย
แลนด์แฟนคลับ รูปแบบทีน่ ยิ มใช้มากทีส่ ดุ คือ ภาพนิง่
ประกอบข้ อ ความ เป็ น การนำ � ภาพนิ่ ง มาจากสื่ อ
ออนไลน์จากหลายแหล่งข้อมูล เช่น เว็บไซต์ส�ำ นักข่าง
ต่างประเทศ ทวิตเตอร์ของผูส้ อื่ ข่าวต่างประเทศ ซึง่ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับทีมลิเวอร์พูลหลาย สังเกตได้จากการ
ลงเครดิตภาพ ข้อมูลไว้ให้กับแหล่งข้อมูลที่นำ�มาเผย
แพร่ในแฟนเพจนี้ นอกจากนีม้ กี ารนำ�ภาพบางส่วนมา
จากเว็บไซต์ของสโมสรลิเวอร์พลู จากอังกฤษ (Official
Website) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการใช้สอื่ เพือ่ ตอบ
สนองต่อความต้องการของแฟนฟุตบอล โดยการนำ�
เสนอรายละเอี ย ด เนื้ อ หาที่ มี ค วามหลากหลาย
ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาที่คาดว่าแฟนฟุตบอลหรือ
สมาชิกจะให้ความสนใจมากที่สุด
รูปแบบทีน่ ยิ มอันดับทีส่ อง คือ อินสตาแกรม
ทวิตเตอร์ สื่อส่วนตัวของนักเตะ เป็นการนำ�เสนอให้
สมาชิกได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของนักเตะทั้งใน
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สนามและนอกสนาม ในขณะที่ภาพนิ่งประกอบลิงก์
ถ่ายทอดสดการแข่งขัน นำ�มาใช้เป็นลำ�ดับที่สาม จะ
ปรากฏในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขันเพียงไม่กี่ชั่วโมง
โดยมีลิงก์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน ซึ่งนำ�มาจาก ยูทูบ
(Youtube) หรือ เว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อตอบสนองความ
การรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีก่ �ำ ลัง
จะเกิดขึ้น อันดับที่สี่ เป็นลักษณะ ข้อความประกอบ
วิ ดี โ อคลิ ป หรื อ ภาพกราฟิ ก เป็ น การนำ � เสนอ
เหตุการณ์ชว่ งเวลาสำ�คัญของการแข่งขัน หรือ ทักษะ
ของนักเตะในการแข่งขันมานำ�เสนอในรูปแบบของ
คลิปวิดีโอ
การที่ทั้งสองเฟซบุ๊กแฟนเพจ เลือกที่จะใช้
การนำ�เสนอเรื่องราวส่วนตัวของนักเตะในรูปแบบ
อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ นัน้ เป็นไปตามแนวคิดทีก่ ล่าว
ถึง “แฟนฟุตบอลไม่เพียงแต่จะสามารถชม อ่าน หรือ
ติดตามนักกีฬา ผ่านทาง อินสตาแกรม ทวิตเตอร์
เท่านั้น พวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะโพสต์แสดง
ความคิดเห็นต่อเรือ่ งราวใน อินสตาแกรมของนักกีฬา
เหล่านั้นอีกด้วย เป็นการให้ความรู้สึกใกล้ชิดระหว่าง
แฟนกีฬากับนักกีฬาในการมีปฏิสัมพันธ์กัน อีกทั้งยัง
สามารถส่งเสริมให้มีแฟนกีฬารุ่นใหม่เกิดขึ้นจากการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบนี้ด้วย” (Mary Lou
Shelfer and Brad Schultz, 2015 : 211 )
นอกจากประเด็น รูปแบบ เนื้อหา และ วิธี
การนำ�เสนอแล้ว ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษา วิธีการนำ�
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เสนอเนื้อหาโพสต์ได้รับกดถูกใจ (Like) มากที่สุด 10
อันดับแรกของแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ่งผู้วิจัยพบว่า
โพสต์ที่ได้รับความนิยมอันดับที่ 1 เป็นการนำ�เสนอ
โดยภาพนิง่ ประกอบลิงก์ เชิญชวนให้สมาชิกส่งรูปของ
ตนเองในชุดของทีมลิเวอร์พูลมาร่วมกิจกรรมที่ทาง
เฟซบุ๊กได้จัดขึ้น เป็นไปตามแนวคิดเรื่องแฟน (Fan)
และแฟนดอม (Fandom) ที่แฟนของทีมฟุตบอล
นัน้ ๆ มีโอกาสร่วมแสดงออกแสดงความคิดเห็นถึงทีม
ที่สนับสนุน
ในขณะที่โพสต์ที่ได้รับความนิยมอันดับที่ 1
ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูลไทยแลนด์แฟนคลับ
เป็นการใช้วธิ กี ารนำ�เสนอเนือ้ หาด้วยภาพนิง่ ประกอบ
ข้อความ กล่าวถึงการแสดงความยินดีของนักเตะทีท่ �ำ
ประตูได้ในเกมนัดนี้ สอดคล้องกับผลการแข่งขันทีท่ มี
ได้รบั ชัยชนะ โดยมีภาพนักเตะมาร่วมแสดงความยินดี
ในสนามแข่งขัน ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับวิธกี ารนำ�
เสนอเนื้อหาที่ใช้มากที่สุดในเฟซบุ๊กแฟนเพจนี้
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยในอนาคต
ควรจะมี ก ารศึ ก ษาในแง่ มุ ม ของผู้ รั บ สาร
(Receiver) โดยเลือกเฉพาะสมาชิกเฟซบุก๊ นัน้ ๆ เพือ่
ที่จะได้ทราบถึงรูปแบบ เนื้อหาที่เป็นที่ต้องการของ
สมาชิก ตลอดจนวิธีการนำ�เสนอเนื้อหาที่ผู้รับสารมี
ความต้องการมากที่สุด เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาเฟซบุ๊กที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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