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รูปแบบและวิธีการนำาเสนอเนื้อหาของสโมสรลิเวอร์พูล
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

The Patterns and Presentation for Contents of Liverpool 
Football Club through Online Social Network: Facebook

ดิษฐ�  จำ�ป�แขก*

บทคัดย่อ

 ก�รวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ� รูปแบบ เนื้อห� และวิธีก�รนำ�เสนอเนื้อห�ของสโมสรลิเวอร์พูล 

ผ่�นเครือข่�ยสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยศึกษ� เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูล เอฟซี (Liverpool FC) ซึ่งเป็นเฟซบุ๊ก

แฟนเพจอย่�งเป็นท�งก�รของสโมสรลิเวอร์พูลที่เป็นภ�ษ�ไทย และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูลไทยแลนด์ แฟน

คลับ (Liverpool Thailand Fanclub FC [LTF. Football Club]) ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่แฟนฟุตบอลทีม

ลิเวอร์พูลในประเทศไทยจัดทำ�ขึ้น

 ผลก�รวิจัยพบว่� เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทั้งสองมีรูปแบบ เนื้อห� และวิธีก�รนำ�เสนอเนื้อห�ใกล้เคียงกันเป็น

อย่�งม�ก คือ (1) รูปแบบ มีก�รออกแบบให้เป็นที่จดจำ�ได้ง่�ยของผู้ที่เข้�ม�ใช้ง�น ด้วยก�รใช้ภ�พสัญลักษณ์

สโมสร โลโก้ของทีม ภ�พนักเตะ ก�รพ�ดหัวข่�ว ก�รใช้สีแดงที่เป็นสีประจำ�สโมสร รวมถึงมีปุ่มฟังก์ชันต่�ง ๆ  ใน

ก�รกดถูกใจ สง่ขอ้คว�ม ชมวดิโีอ  (2) เนือ้ห� จะเกีย่วขอ้งกบัสโมสรและนกัเตะซึง่มคีว�มสอดคลอ้งกับโปรแกรม

ก�รแข่งขันของทีม แบ่งออกเป็นช่วงก่อนก�รแข่งขัน ระหว่�งก�รแข่งขัน และก�รแข่งขันเสร็จสิ้นลง รวมถึงมี

เนื้อห�ที่เกี่ยวกับสื่อส่วนตัวของนักเตะในสโมสร เช่น อินสต�แกรม ซึ่งเนื้อห�ของเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้งสองมีส่วนที่

ต่�งกันในร�ยละเอียดปลีกย่อย และ (3) วิธีก�รนำ�เสนอเนื้อห� ทั้งสองเฟซบุ๊กแฟนเพจ มีวิธีก�รนำ�เสนอเนื้อห�

ที่ใกล้เคียงกัน ใช้รูปแบบภ�พนิ่งประกอบข้อคว�มก�รนำ�เสนอเรื่องร�วที่เกิดขึ้น ภ�พกร�ฟิก วิดีโอคลิป รวมถึง

ก�รใช้ลิงก์ประกอบข้อคว�มที่นำ�เสนอ เพื่อให้สม�ชิกส�ม�รถเข้�ไปดูเนื้อห�เพิ่มเติมได้อีกด้วย

คำาสำาคัญ: รูปแบบและวิธีก�รนำ�เสนอ, สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล, เครือข่�ยสังคมออนไลน์, 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 presenta-

tion 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 

* หัวหน้�ส�ข�วิช�ก�รสื่อส�รสื่อใหม่ คณะวิทย�ก�รจัดก�รและส�รสนเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยพะเย�
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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

บทนำา

 กฬี�ฟตุบอล(Soccer) ถอืเปน็กฬี�ยอดนยิม

ของคนไทย เห็นได้จ�กก�รรับชมก�รแข่งขันฟุตบอล

โลกครัง้ที ่20 ทีก่รุง รโิอ เดอ จ� เน โร ประเทศ บร�ซลิ 

“ถ้�จะถ�มห� Sport Tournament เบอร์ 1 ของคน

ไทยและของมวลมห�ชนทั่วโลก “World Cup” คือ

แชมป์ตวัจรงิม�อย่�งย�วน�น ดว้ยสถติคิรองเรตตงิผู้

ชมสูงถึง 3,200 ล้�นคน หรือ คิดเป็น 46.4% ของ

จำ�นวนประช�กรทั้งหมดบนโลกนี้ ถือเป็นตัวเรตติง

ทีม่�กว�่ Tournament กฬี�แหง่มวลมนุษยช์�ตอิย�่ง 

“โอลิมปิก” เสียอีก (Marketeer; Marketing Play 

เหนือบอลโลกคือก�รตล�ด 2557 :82)

 ก�รแขง่ขนัฟตุบอลไมว่�่ระดบัใด ทัวรน์�เมน้

ท์ใดก็ต�มสื่อมวลชนที่เรียกว่� “สื่อกีฬ�”  มีบทบ�ท

อย�่งสงูในก�รนำ�เสนอข้อมลูข่�วส�ร เกมก�รแข่งขนั 

ตลอดจนร�ยละเอียดต่�ง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จ�กสน�ม

แขง่ขนัไปยงัผู้ชมผ�่นสือ่ประเภทต�่งๆ สือ่สิง่พมิพ ์ส่ือ

โทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจ�ยเสียง เคเบิลทีวี “สื่อกีฬ�” 

มกี�รนำ�เสนอขอ้มูลท่ีหล�กหล�ย กระฉบั รวดเรว็ แต่

ด้วยข้อจำ�กัดของสื่อ แม้จะส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มคนได้

อย่�งกว้�งขว�งแต่ก็เป็นก�รสื่อส�รแบบท�งเดียว 

(One-Way Communication) ผู้รับส�รหรือกลุ่ม 

เป้�หม�ยนั้นไม่ส�ม�รถโต้ตอบ หรือ แสดงคว�มคิด

เห็นแบบทันทีทันใดได้ อันเป็นข้อจำ�กัดที่ปร�กฏของ

สื่อกีฬ�และสื่อมวลชนทั่วไปในยุคแรก

 ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒน�อย่�ง ต่อเนื่ อง 

สือ่มวลชน รวมถงึสือ่กฬี�กไ็ดม้กี�รพฒัน�ดว้ยเชน่กนั 

ดังจะเห็นได้จ�กก�รสื่อส�รผ่�นเครือข่�ยสังคม

ออนไลน์ (Online Social Network) ได้ถูกนำ�ม�ใช้

ในโลกปัจจุบัน ซึ่งมีคว�มสำ�คัญกับ สื่อมวลชนรวมถึง

สื่อกีฬ� เป็นอย่�งม�ก ในก�รที่จะนำ�เสนอข้อมูล

ข่�วส�ร ผ่�นเครือข่�ย เพื่อเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้

อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น ตลอดจน

ผู้รับส�รนั้นส�ม�รถโต้ตอบสื่อส�รกลับได้อย่�งทันที

ทันใด โดยไม่มีข้อจำ�กัดในเร่ืองของเวล� อีกทั้งยัง

ส�ม�รถที่จะส่งต่อข้อมูลข่�วส�รนั้นไปยังเพื่อน ๆ  

บุคคลอื่นที่อยู่ในเครือข่�ยสังคมออนไลน์ เห็นได้จ�ก

ก�รพิมพ์ข้อคว�มโต้ตอบกระทู้หรือข้อคว�มต่�ง ๆ  

ก�รกดถูกใจ (Like) และ กดแชร์ (Share) เป็นต้น 

  ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของส่ือมวลชนในก�รที่จะ

พัฒน�รูปแบบ เนื้อห� และวิธีก�รนำ�เสนอ ที่หล�ก

หล�ย เพือ่ตอบสนองกลุม่เป�้หม�ย ของตนเองใหม้�ก

ที่สุดจะเห็นได้จ�กก�รนำ�เสนอ ภ�พกร�ฟิก ภ�พนิ่ง

ประกอบบทคว�ม วิดีโอคลิป ก�รตัดต่อวิดีโอคลิป 

เกมต่�ง ๆ ที่ปร�กฏในสื่อปัจจุบัน

 สำ�หรบัในประเทศไทย ก�รใชเ้ครอืข�่ยสงัคม

ออนไลน์ (Online Social Network) มีหล�ยชนิด 

เช่น ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line), อินสต�แกรม 

(Instagram) และ เฟซบุ๊ก (Facebook) สื่อสังคม

ออนไลน์เหล่�นี้ มิได้แค่เพียงจะให้ผู้ใช้แสดงคว�มคิด

เหน็ต�มทีต่อ้งก�รจะนำ�เสนอเท�่นัน้ อีกประก�รหนึง่ 
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ก�รใช้สื่อในเครือข่�ยสังคมออนไลน์ อ�จจะกล่�วได้

ว่�เป็นก�รนำ�เสนอตัวตน ของตนเอง (private) ออก

สู่ส�ธ�รณชน (Public) เพื่อให้ ส�ธ�รณชน ได้รับรู้ 

รบัทร�บถงึตวัตน อีกท้ังเป็นก�รแชรข้์อมลูต�่ง ๆ  แชร์

เนื้อห�ต่�ง ๆ ผ่�นท�งสื่อสังคมออนไลน์ 

 เครือข่�ยสังคมออนไลน์ (Online Social 

Network) ในประเทศไทย เฟซบุก๊ (Facebook) เปน็

เครอืข�่ยสงัคมออนไลนท์ีม่คีนใชม้�กทีส่ดุในประเทศ

และเป็นอันดับที่ 16 ของโลก อีกทั้งในเมืองหลวง

อย�่งกรงุเทพมห�นครเปน็เมอืงทีม่คีนใชม้�กทีส่ดุเปน็

อับดับ 1 ของโลก ( ท่ีม�: ศูนย์คอมพิวเตอร์

มห�วิทย�ลัยศิลป�กรhttp://www.it24hrs.

com/2012/thailand-digital-statistic-internet-

user/) สำ�หรับเฟซบุ๊ก เริ่มเปิดใช้ง�นอย่�งเป็น

ท�งก�รในปี ค.ศ.1994 โดย ม�ร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ซึ่ง

ผูใ้ชเ้ครอืข�่ยสงัคมออนไลนน์ีส้�ม�รถสร�้งขอ้มูลส่วน

ตัว ส�ม�รถเพิ่มเพื่อน แชทเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน 

แชร์ข้อมูลข่�วส�รต่�ง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ได้ 

ตลอดจนผู้ใช้ส�ม�รถที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติ ร�ย

ละเอียด ส่วนตัว อีกทั้งยังส�ม�รถที่จะสมัครเข้�ร่วม

กลุ่มแฟนเพจ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย

 ด้วยเหตุนี้เอง หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน

จงึใชเ้ปน็ชอ่งท�งสือ่ส�รในก�รนำ�เสนอขอ้มลูข�่วส�ร 

ไปยังกลุ่มเป้�หม�ย ผู้ใช้ส�ม�รถรับรู้ข้อมูลข่�วส�ร

จ�กที่ใดก็ได้ เวล�ใดก็ได้ ตลอดจนเข้�ถึงกลุ่ม           

เป�้หม�ยไดค้รั้งละจำ�นวนมห�ศ�ล เช่น เฟซบุก๊แฟน

เพจด้�นพระพุทธศ�สน�ที่ได้รับคว�มนิยม อ�ทิ       

เฟซบุก๊ของพระมห�วฒุชิยั วชริเมธ ีมจีำ�นวนผูเ้ข�้รว่ม

ชมสูงถึง 1,215,618 คน เฟซบุ๊กของหอจดหม�ยเหตุ

พุทธท�ส อินทปัญโญ มีผู้เข้�ชมจำ�นวน 88,345 คน 

และ เฟซบุ๊กของ เสถียรธรรมสถ�น มีจำ�นวนผู้เข้�ชม

กว่� 52,901 คน (อรณิช วงศ์สิริสิน, 2555 : 4 )

 ส่วนท�งด้�นก�รกฬี�กไ็ด้ใช้ลักษณะเดน่ของ 

เฟซบุก๊ (Facebook) จะเหน็ได้จ�กสโมสรฟุตบอลชัน้

นำ�ในทวีปยุโรปนั้น ก็ มีก�รนำ�เสนอข้อมูลข่�วส�ร 

เนือ้ห� เร่ืองร�วต่�ง ๆ  ผ่�นเฟซบุก๊ทีเ่ปน็ท�งก�รของ

สโมสร (Official Fanpage) เฟซบุก๊แฟนเพจลักษณะ

นี้ ผู้ส่งส�รคือ สโมสรฟุตบอล ในขณะที่ผู้รับส�รคือ 

แฟนฟุตบอลทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำ�ให้

แฟนบอลส�ม�รถโต้ตอบแสดงคว�มคดิเห็นต่อขอ้มูล

ข่�วส�รกับสโมสรได้ แบบทันทีทันใด 

 นอกจ�กเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่�งเป็นท�งก�ร 

(Official Fanpage) แลว้ ยงัมเีฟซบุก๊แฟนเพจทีแ่ฟน

ฟุตบอลที่ชื่นชอบทีมฟุตบอล จัดทำ�ขึ้นเองซ่ึงเป็น

ลกัษณะทีไ่มเ่ปน็ท�งก�ร (Unofficial Fanpage) เพือ่

ตอบสนองคว�มต้องก�รข้อมูลข่�วส�รของผู้ที่ช่ืน

ชอบในสโมสรฟุตบอลนั้น ๆ อีกด้วย สำ�หรับในเมือง

ไทยเฟซบุ๊กที่แฟนฟุตบอลทำ�ขึ้นม� ทั้งทีมฟุตบอล

สโมสรต่�งประเทศ หรือ ทีมฟุตบอลสโมสรใน

ประเทศ เช่น บ�งกอก กล�ส เอฟ ซี แฟนเพจ                 

บ�ร์เซโลน� แฟนเพจ ซึ่งมีก�รนำ�เสนอเนื้อห�ที่มีทั้ง

เหมือนและแตกต่�งจ�กแฟนคลับอย่�งเป็นท�งก�ร

ของสโมสรในบริบทที่แตกต่�งกัน
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ที่  สโมสร ประเทศ

รายได้ทางธุรกิจต่อ

แฟนบอลในการใช้

สื่อสังคมออนไลน์ 

(ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)

แฟนบอลที่ติดตาม     

เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์

(ล้านคน)

รายได้รวมทางธุรกิจ

ของสโมสร (มูลค่า: 

ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ)

1 ฮัมบูรก์ เอสวี เยอรมัน 116.69 0.8 87.7

2 ช�ลเก้ 04 เยอรมัน 54.22 2.2 120.6

3 ป�รีส แซงค์ แชร์แมง ฝรั่งเศส 30.63 10.8 331.1

4 อินเตอร์ มิล�น อิต�ลี 21.21 4.2 88.3

5 บ�ร์เยิร์น มิวนิค เยอรมัน 20.12 15.3 308.2

6 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ อังกฤษ 16.77 12.9 217

7 นโปลี อิต�ลี 14.12 2.8 40.2

8 อ�ร์เอส โรม่� อิต� 13.99 3.6 49.8

9 แอตแลนติโก ม�ดริด สเปน 10.18 4.3 52

10 ท็อตแนมฮอส สเปอร์ อังกฤษ 12.15 5.6 68.1

11 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนต์ เยอรมัน 10.91 9 97.6

12 ลิเวอร์พูล อังกฤษ 7.19 20.6 148.2

13 ยูเวนตุส อิต�ลี 7.1 12.5 88.9

14 ก�ล�ต�ซ�ร�ย ตุรกี 6.1 14.9 90.6

15 เอซี มิล�น อิต�ลี 5.47 22.9 125.1

 จ�กต�ร�งแสดงให้เห็นถึงผลประกอบก�ร

ของสโมสรฟุตบอลแต่ละทีมในฤดูก�ล 2012-13 

แตล่ะสโมสรไดใ้ชป้ระโยชนจ์�กสือ่สงัคมออนไลนเ์พือ่

ตอบสนองคว�มตอ้งก�รทร�บขอ้มลูข�่วส�รของแฟน

ฟตุบอลในสโมสร อกีท้ังยงัเป็นชอ่งท�งหนึง่ในก�รทำ�

ธรุกิจของทมี สร�้งผลประกอบก�รกบัทีมดว้ยเชน่กนั

 สโมสรลิเวอร์พูล (Liverpool FC) ก่อตั้งขึ้น

ในป ี1892 ซึง่เปน็ทมีระดบัสโมสรจ�กประเทศองักฤษ

ทีม่ปีระวตัศิ�สตรอ์นัย�วน�น อกีทัง้เปน็ทมีทีป่ระสบ

คว�มสำ�เร็จม�กท่ีสุดในสโมสรจ�กประเทศอังกฤษ 

ด้วยแชมป์ลีกสูงสุด (ดิวิชัน 1) 18 สมัย แชมป์ยูโรเปีย

นคัพ (ยูฟ่� แชมเปียนส์ลีก) 5 สมัย, แชมป์ยูฟ่� คัพ 

(ยูโรป�ลีก) 3 สมัย, แชมป์ เอฟ.เอ. คัพ 7 สมัย และ 

แชมป์ ลีก คัพ 8 สมัย แต่ทว่�หลังช่วงทศวรรษ 1990 

ลิเวอร์พูลประสบคว�มสำ�เร็จเท่�ท่ีควร แต่ก็ไม่ได้

ทำ�ให้แฟนฟุตบอลลดลง รวมถึงมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น

 สโมสรลิเวอร์พูลได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่

ส�ม�รถเข้�ถึงแฟนฟุตบอลจ�กทั่วโลก ทวิตเตอร์ 

(Twitter)    เฟซบุก๊ (Facebook) เวบ็ไซต์ (Website) 

นอกจ�กนี้ยังได้มีก�รแปลภ�ษ�ต่�ง ๆ ในสื่อสังคม

ออนไลน์ เพื่อตอบสนองแฟนฟุตบอลของทีมจ�กทั่ว

โลกอีกด้วย สำ�หรับประเทศไทยได้มีก�รจัดต้ัง            

เฟซบุ๊กอย่�งเป็นท�งก�รที่นำ�เสนอเนื้อห�เป็นภ�ษ�

ไทย (Official) โดยทีม่คีนไทยเปน็ผูดู้แลและนำ�เสนอ

เนือ้ห�ขอ้มลูประเภทต�่ง ๆ  ใหก้บักลุม่แฟนลิเวอรพ์ลู

ในเมืองไทย ท่ีปัจจุบันมีสม�ชิกกว่� 26 ล้�นคนทั่ว

โลก และมีสม�ชิกในเมืองไทยประม�ณ 3 ล้�นกว่�

คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงห�คม 2558 )

 นอกจ�กนี้ได้มีเฟซบุ๊กที่นำ�เสนอเนื้อห�ของ

สโมสรลิเวอร์พูล ซ่ึงจัดทำ�โดยลิเวอร์พูลไทยแลนด์

แฟนคลบั (LTF) ซึง่เปน็แฟนคลบัทีไ่มเ่ปน็ท�งก�รของ

สโมสรลเิวอรพู์ล (Unofficial Fanclub) แฟนคลบัดงั

กล่�วนี้ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1995 มีสม�ชิกในเฟซบุ๊กเป็น

อันดับ 2 รองจ�ก แฟนเพจอย่�งเป็นท�งก�ร สม�ชิก 
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9.6 แสนคน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงห�คม 2558 )

 ผู้วิจัยต้องก�รที่จะศึกษ�เกี่ยวกับรูปแบบ

และเนื้อห� ตลอดจนวิธีก�รนำ�เสนอเนื้อห�ของ

สโมสรลิเวอร์พูลทั้ง 2 เฟซบุ๊กแฟนเพจในก�รที่จะ

ทำ�ให้สม�ชิกมีคว�มสนใจติดต�มในเน้ือห�ที่ได้นำ�

เสนอ 

ปัญหานำาวิจัย

 1. รูปแบบและเนื้อห�ของสโมสรลิเวอร์พูล 

ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีลักษณะอย่�งไร

 2. วิธีก�รนำ�เสนอเน้ือห�ของสโมสรลเิวอรพ์ลู 

ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีลักษณะอย่�งไร 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 1. แนวคิดเรื่องแฟน (Fan) และแฟนดอม 

(Fandom) แนวคิดท่ีอธบิ�ยปร�กฏก�รณ์ทีผู่ค้นกฬี� 

หรือ แฟนของทีมกีฬ�ทีมใดทีมหนึ่งให้คว�มสนใจ 

ไมใ่ชแ่คเ่พยีงแตผ่ลก�รแขง่ขนักีฬ�เท�่นัน้ ยังใหค้ว�ม

สนใจประเด็นเรื่องร�วอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ ทีมกีฬ�ท่ี

ตนเองนั้นชื่นชอบ ตลอดจนแสดงคว�มคิดเห็นส่วน

ตัว ผ่�นสื่อสังคมออนไลน์ถึงเรื่องร�วต่�ง ๆ  ที่เกิดขึ้น

กับทีมอีกด้วย

 2. แนวคดิเรือ่งก�รใชส้ือ่เพือ่ตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของแฟนบอลกล่�วถึง ก�รใช้สื่อเพื่อตอบ

สนองคว�มตอ้งก�รของแฟนฟตุบอลของแต่ละสโมสร

ฟุตบอลในอังกฤษ บ่งบอกถึงเหตุปัจจัยที่สโมสร

ฟุตบอลได้ทำ�ก�รเลือกใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้ม

ค่�ม�กท่ีสุดตลอดจนก�รนำ�เสนอเนื้อห�และวิธี

ก�รนำ�เสนอในอันที่จะตอบสนองคว�มต้องก�รของ

แฟนฟุตบอลให้ม�กท่ีสุดตลอดจนคำ�นึงถึงก�รสร้�ง

ฐ�นแฟนฟุตบอลรุ่นใหม่อีกด้วย

 3. แนวคิดเรื่องก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน

ก�รจัดก�รองค์กรท�งก�รกีฬ� กล่�วถึงก�รใช้ส่ือ

สังคมออนไลน์ม�เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรท�งก�ร

กีฬ� ก�รใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

ประเภทต่�ง ๆ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรกีฬ� 

อีกทั้งเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของแฟนทีมกีฬ�

นั้น ๆ ให้ม�กที่สุด

แนวคดิและทฤษฎทีัง้หมดนีม้คีว�มสอดคลอ้งกบัง�น

วิจัยนี้ เนื่องจ�กส�ม�รถอธิบ�ยและเทียบเคียงกับสิ่ง

ที่ปร�กฏที่ผู้วิจัยได้ทำ�ก�รเก็บข้อมูล วิเคร�ะห์ข้อมูล 

ตลอดจนสรุปผลก�รวิจัย

ข้อสันนิษฐาน

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ทั้งสองนี้จะต้องใช้รูปแบบ

และเนือ้ห�ของสโมสรลเิวอรพ์ลู ตลอดจนมวีธิกี�รนำ�

เสนอที่มีคว�มน่�สนใจ และส�ม�รถที่จะตอบสนอง

คว�มต้องก�รของสม�ชิกม�กที่สุด 

นิยามศัพท์

 1. รูปแบบหม�ยถึง ก�รจัดว�ง เนื้อห� ก�ร

ออกแบบ ท่ีมีคว�มเหม�ะสมมีคว�มน่�สนใจ

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของสม�ชิก 

 2. เนื้อห� หม�ยถึง ข้อมูลต่�งๆที่เกี่ยวข้อง

กับ สโมสรลิเวอร์พูล ที่นำ�เสนอในเฟซบุ๊ก

 3. วิธีก�รนำ�เสนอเนื้อห� หม�ยถึง ก�รนำ�

เนื้อห�ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรลิเวอร์พูล เผยแพร่ในรูป

แบบต่�ง ๆ เช่น ภ�พนิ่งประกอบลิงก์ ภ�พกร�ฟิก

ประกอบข้อคว�มลิงก์ ภ�พเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ 

 4. เฟซบุก๊แฟนเพจ หม�ยถงึ เครอืข�่ยสงัคม

ออนไลน์ที่สร้�งขึ้นม�โดยมีลักษณะเฉพ�ะของแฟน

สโมสรลิเวอร์พูลทั้งที่เป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�ร 

https://www.facebook.com/Thai land 

LiverpoolFC?fref=ts https://www.facebook.

com/LiverpoolThailand สม�ชิกหรือผู้ที่สนใจ

ส�ม�รถที่จะเข้�ร่วมเสนอคว�มคิดเห็น เฉกเช่นกับ

พื้นที่ส�ธ�รณะทั่วไป

 5. ส่ือสังคมออนไลน ์หม�ยถึง  เครือข่�ยท�ง

อนิเทอรเ์นต็ ทีบ่คุคลส�ม�รถทีจ่ะสร�้งเพจของตนเอง 

เพื่อเปิดเผยทัศนคติ คว�มคิดเห็น คว�มต้องก�ร อีก

ทั้งส�ม�รถที่จะนำ�ข้อมูลของตนเองนั้น เช่ือมโยงกับ

เพจอื่น ๆ  ได้ เป็นพื้นที่ส�ธ�รณะที่ทุกคนส�ม�รถเข้�

ถึงได้
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ระเบียบวิธีวิจัย

 ก�รวิจัยในเชิงคุณภ�พ (Qualitative                

Research) วิเคร�ะห์ รูปแบบ และ เนื้อห� (Texture 

Analysis) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ลิเวอร์พูล เอฟซี                 

Liverpool FC และ ลิเวอร์พูล ไทยแลนด์ แฟนคลับ 

Liverpool Thailand Fanclub [LTF. Football 

Club] ตลอดจนวิเคร�ะห์ วิธีก�รนำ�เสนอเนื้อห� 

(Presentation Technic)  

 ผู้วิจัยเก็บข้อมูล ระหว่�งวันท่ี 1 มกร�คม 

2558 – 30 เมษ�ยน 2558 เฟซบุ๊ก ลิเวอร์พูล เอฟซี 

(Liverpool FC) มจีำ�นวนโพสตท์ัง้สิน้ 1,384 ในขณะ

ที่ เฟซบุ๊ก ลิเวอร์พูลไทยแลนด์แฟนคลับ Liverpool 

Thailand Fanclub FC [LTF. Football Club] มี 

จำ�นวนโพสต์ทั้งสิ้น โพสต์ 1,231 โพสต์

สรุปผลการวิจัย

 ผลก�รวิจัยพบว่� รูปแบบของเฟซบุ๊กแฟน

เพจที่ปร�กฏนั้น มีข้อจำ�กัดเนื่องด้วยรูปแบบของ      

เฟซบุ๊กเป็นตัวกำ�หนดทำ�ให้มีข้อจำ�กัดไม่ส�ม�รถจัด

ว�งขอ้มูลนอกกรอบของเฟซบุ๊กได ้ทำ�ใหร้ปูแบบของ

แตล่ะเฟซบุก๊แฟนเพจนัน้ มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนบนสุด (Header) 

ส่วนข้อมูลด้�นซ้�ย และ ส่วนข้อมูลด้�นขว�

 สว่นบนสดุ (Header) จะเป็นก�รจดัว�ง ภ�พ

โลโก้ (logo) ของแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจ และชื่อ        

เฟซบุ๊กแฟนเพจโดยใช้ตัวอักษรภ�ษ�อังกฤษขน�ด

ใหญ่ มีคว�มโดดเด่น ซึ่งท้ังสององค์ประกอบเป็น

เอกลักษณ์เฉพ�ะตัว โดยมีเป้�หม�ยที่ต้องก�รจะสื่อ

ให้เห็นถึงสัญลักษณ์ร่วมกันของแฟนฟุตบอลทีม

ลเิวอรพ์ลู นอกจ�กนีจ้ะมีก�รใชภ้�พกร�ฟกินกัเตะทัง้

ทีม หรือ เฉพ�ะบุคคล โดยมีโทนสีที่มีคว�มโดดเด่น

เปน็เอกลักษณข์องแตล่ะเฟซบุก๊แฟนเพจซึง่จะตอกยำ�้

ให้สม�ชิกจดจำ�รูปแบบ สัญลักษณ์ ส่วนบนสุด 

(Header) นี้ได้

 นอกจ�กนี้ยังมีปุ่มกดถูกใจ ปุ่มชมวิดีโอ  ปุ่ม

สง่ข้อคว�ม ซึง่เปน็รปูแบบของเฟซบุ๊กเป็นตวักำ�หนด 

ในขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูลไทยแลนด์ แฟน

คลับนั้น จะใช้ปุ่มทดลองใช้ง�น แทนปุ่มวิดีโอของ 

ลิเวอร์พูล เอฟซี ปุ่มที่ปร�กฏนี้ ออกแบบให้สม�ชิก

ได้มีส่วนร่วมในเฟซบุ๊กแฟนเพจน้ัน ๆ ปุ่มถูกใจ จะ

ปร�กฏสำ�หรับสม�ชิกที่เข้�ม�ยังแฟนเพจนี้ครั้งแรก 

เชิญชวนให้กดถูกใจ (Like) ปุ่มชมวิดีโอ ก�รรับชม

วิดีโอและมีร�ยละเอียดเนื้อห�ที่เคยนำ�เสนอไปแล้ว 

ในส่วนของปุ่มส่งข้อคว�มเป็นก�รส่งข้อคว�มถึงผู้           

ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

 ส่วนด้�นซ้�ย จะมีตัวเลขบ่งบอกถึงจำ�นวน

สม�ชกิทีก่ดถกูใจ (Like) กล�่วคอื เปน็จำ�นวนสม�ชกิ

ในเฟซบุ๊กแฟนเพจนั่นเอง มีข้อคว�มเชิญชวนให้

สม�ชิกได้เชิญเพื่อนของตนเองม�กดถูกใจ (Like) 

ในเฟซบุ๊กแฟนเพจนี้อีกด้วย  อีกทั้งมีส่วนที่แบ่งเป็น

ลักษณะคอลัมน์ที่ใช้คำ�ว่� เกี่ยวกับ เป็นก�รให้ข้อมูล

ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ อีกทั้งยังมีลิงก์ (Link) ไปยัง

เว็บไซต์ของแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

นอกจ�กนี้ยังมีส่วนที่นำ�เสนอ ภ�พ วิดีโอ ไฮไลต์ก�ร

แข่งขันท่ีได้เคยนำ�เสนอไปแล้วนำ�ม�จัดว�งไว้ในส่วน

นี้ เพื่อให้สม�ชิกส�ม�รถที่จะเข้�ไปดูยังโพสต์ต่�ง ๆ 

ในอดีตที่ผ่�นม�ได้

 สว่นด�้นขว� มกี�รนำ�เสนอในรปูแบบคล�้ย

กบัก�รร�ยง�นข�่ว กล�่วคอื ใชโ้ลโกข้องแตล่ะเฟซบุก๊

แฟนเพจอยู่ด้�นบนซ้�ยมือ มีตัวเลขบ่งบอกถึงก�ร

อัพเดทข้อมูลข่�วส�ร โดยมีหน่วย น�ที ชั่วโมง วัน 

ซ่ึงตัวเลขดังกล่�วเปรียบเหมือนแจ้งให้สม�ชิกรู้ว่� 

ข้อมูลข่�วส�รที่นำ�เสนอนั้น มีคว�มทันต่อเหตุก�รณ์ 

ทันต่อสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นม�กน้อยเพียงใด ในส่วน

ของคว�มถีใ่นก�รอพัเดทขอ้มูลข่�วส�ร แต่ละเฟซบุก๊

แฟนเพจจะแตกต่�งกันไป 

 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูล เอฟซี จะอัพเดท

ขอ้มลูโดยนำ�เสนอสอดรบักบัสือ่ของสโมสรลเิวอรพ์ลู

อย่�งเป็นท�งก�ร (Official) เป็นข้อมูล เนื้อห�ที่มี

คว�มน�่เชือ่ถอื ขณะทีเ่ฟซบุก๊แฟนเพจ ลเิวอรพ์ลู ไทย

แลนด์ แฟนคลับ นั้นจะทำ�ก�รอัพเดทข้อมูลอยู่          

เรือ่ย ๆ  โดยทีน่ำ�ขอ้มลูม�จ�กหล�ยแหลง่ ซึง่ส�ม�รถ

ห�ได้ในเว็ปไซต์ หรือ สื่อออนไลน์อื่น ๆ ท่ีนำ�เสนอ

เนื้อห�เกี่ยวกับทีมลิเวอร์พูล มีคว�มหล�กหล�ย
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ม�กกว่� ในส่วนด้�นขว�นี้เองได้มีพื้นที่ให้กับสม�ชิก

ได้แสดงคว�มคิดเห็น ด้วยก�รพิมพ์ข้อคว�ม ส่ง

รปูภ�พ  ซึง่เป็นรปูแบบของเฟซบุ๊กท่ีกำ�หนดไว้ใหผู้ใ้ช้

ง�นนั้นส�ม�รถท่ีจะแสดงคว�มคิดเห็นของตนเองสู่

ส�ธ�รณชนได้รับรู้รับทร�บได้ 

 ในสว่นของเนือ้ห�ทีป่ร�กฏทัง้สองเฟซบุก๊นัน้

จะแบง่ออกเปน็ 3 ชว่งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรม

ก�รแข่งขันของทีมลิเวอร์พูล ได้แก่ ช่วงก่อนก�ร

แข่งขัน ระหว่�งก�รแข่งขัน และก�รแข่งขันเสร็จสิ้น

ลงโดยแตกต่�งเพียงร�ยละเอียดปลีกย่อยเท่�นั้น 

 ก่อนก�รแข่งขันกล่�วถึง โปรแกรมก�ร

แข่งขัน สภ�พคว�มพร้อมของทีม ก�รซ้อมของทีม

และก�รซอ้มร�ยบุคคล ปัญห�นักเตะบ�ดเจบ็ทีส่ง่ผล

ต่อก�รเตรียมทีม และเมื่อใกล้วันแข่งขันยิ่งขึ้นจะมี

ก�รนำ�เสนอ ประวัติ คว�มสำ�คัญของเกมก�รแข่งขัน

ในนัดนี้ ได้เกิดเหตุก�รณ์อะไรข้ึนบ้�งเมื่ออดีตที่ผ่�น

ม� เมื่อถึงวันท่ีนักเตะจะลงสน�มทำ�ก�รแข่งขัน จะ

กล่�วถึงสน�มท่ีใช้ทำ�ก�รแข่งขัน ก�รเดินท�งม�ถึง

ของนักเตะ ก�รวอร์ม ก�รซ้อมก่อนลงทำ�ก�รแข่งขัน 

สภ�พภ�ยในห้องแต่งตัว

 เมื่อก�รแข่งขันเริ่มขึ้น จะมีก�รกล่�วถึง ผล

ก�รแข่งขันท่ีเกิดขึ้น ไฮไลต์ท่ีสำ�คัญของเกมก�ร

แข่งขัน จังหวะท่ีสำ�คัญในเกมท่ีเกิดข้ึน บรรย�ก�ศ

ของแฟนบอลในสภ�พ 

 หลงัก�รแข่งขนัเสรจ็สิน้ลง ลกัษณะเนือ้ห�ที่

ปร�กฏจะกล่�วถึง ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รแข่งขันที่เพิ่ง

จบลงไปโดยทัศนคติของผู้จัดก�รทีม หรือ นักเตะ 

อ�ก�รบ�ดเจบ็เพิม่เตมิของนักเตะหลงัจบก�รแขง่ขนั

นัดนี้ อันดับในต�ร�งก�รแข่งขัน คว�มค�ดหวังของ

ทีมหลังจ�กเกมนี้ คว�มพร้อมสำ�หรับเกมต่อไปที่จะ

ลงทำ�ก�รแข่งขัน 

 นอกจ�กนี้ยังมีเนื้อห�ที่กล่�วถึง ก�รซื้อข�ย

นักเตะในเดือนมกร�คม ซึ่งเป็นก�รเปิดตล�ดนักเตะ

ให้ทุกทีมส�ม�รถซื้อนักเตะม�ร่วมทีมได้  ก�รเปิดตัว

ชดุแขง่ใหม่ มลูนิธกิ�รกศุล ตลอดจนเน้ือห�ทีน่ำ�เสนอ

เพื่อให้สม�ชิกในเฟซบุ๊กมีส่วนร่วมกิจกรรมท่ีท�งเฟ

ซบุ๊กได้จัดขึ้น เนื้อห�ที่มีคว�มแตกต่�งกัน มีเพียง

ประเด็นผู้สนับสนุนซึ่งมีเฉพ�ะเฟซบุ๊กของ ลิเวอร์พูล 

ไทยแลนด์ แฟนคลับ เท่�นั้นที่ปร�กฏในส่วนนี้ 

 วิธีก�รนำ�เสนอเนื้อห� ผู้วิจัยพบว่� เฟซบุ๊ก

แฟนเพจ ลิเวอร์พูล เอฟซี  นิยมใช้ม�กที่สุด คือ ภ�พ

นิง่ประกอบลิงก์  อนัดับทีส่อง คอื ภ�พนิง่ ภ�พกร�ฟกิ 

ประกอบข้อคว�ม ลิงก์ อันดับที่ส�ม คือ รูปแบบ ภ�พ

กร�ฟกิประกอบลงิก์  อนัดับทีส่ี ่คอื อนิสต�แกรม    ทวิ

ตเตอรส่์วนตัวของนกัเตะ พรอ้มลิงก์ขอ้คว�มประกอบ

วิดีโอคลิปพร้อมลิงก์ เป็นรูปแบบในอันดับที่ห้� 

 ลักษณะภ�พนิ่ง หรือ ภ�พกร�ฟิก ที่ปร�กฏ

นั้นเป็นภ�พที่ม�จ�กสโมสรลิเวอร์พูลในลักษณะที่

เป็นท�งก�ร (Official) อีกทั้งยังปร�กฏอยู่ในเว็บไซต์

ของสโมสรลเิวอรพ์ลูจ�กประเทศอังกฤษอกีดว้ย  รวม

ถึงลิงก์ต่�ง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นลิงก์ที่นำ�ไปสู่เว็บไซต์

ของสโมสรลิเวอร์พูลที่เป็นภ�ษ�ไทย ทั้งนี้เพื่อให้

สม�ชิกได้รับทร�บรับชมร�ยละเอียดเพิ่มเติมใน

ประเด็นต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นในเฟซบุ๊ก ในขณะที่สื่อส่วน

ตัวของนักเตะ อินสต�แกรม ทวิตเตอร์ มีลิงก์ไปยัง

เว็บไซต์ หรือ สื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ส�ม�รถรับทร�บ

ร�ยละเอียดได้อีกท�งหนึ่งด้วย

 ในขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูลไทย

แลนดแ์ฟนคลบั รปูแบบทีน่ยิมใชม้�กทีส่ดุคอื ภ�พนิง่

ประกอบข้อคว�ม เป็นก�รนำ�ภ�พนิ่งม�จ�กสื่อ

ออนไลนจ์�กหล�ยแหลง่ขอ้มูล เชน่ เวบ็ไซตส์ำ�นกัข�่ง

ต่�งประเทศ ทวติเตอร์ของผูส่ื้อข�่วต่�งประเทศ ซึง่มี

เนื้อห�เกี่ยวกับทีมลิเวอร์พูลหล�ย สังเกตได้จ�กก�ร

ลงเครดิตภ�พ ข้อมูลไว้ให้กับแหล่งข้อมูลที่นำ�ม�เผย

แพร่ในแฟนเพจนี ้นอกจ�กนีม้กี�รนำ�ภ�พบ�งสว่นม�

จ�กเวบ็ไซตข์องสโมสรลเิวอรพ์ลูจ�กอังกฤษ (Official 

Website) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคดิก�รใชส้ือ่เพือ่ตอบ

สนองต่อคว�มต้องก�รของแฟนฟุตบอล โดยก�รนำ�

เสนอร�ยละเอียด เนื้อห�ที่มีคว�มหล�กหล�ย 

ครอบคลุมประเด็นเนื้อห�ที่ค�ดว่�แฟนฟุตบอลหรือ

สม�ชิกจะให้คว�มสนใจม�กที่สุด

 รูปแบบท่ีนยิมอนัดับท่ีสอง คอื อนิสต�แกรม 

ทวิตเตอร์ สื่อส่วนตัวของนักเตะ เป็นก�รนำ�เสนอให้

สม�ชิกได้ทร�บถึงคว�มเคลื่อนไหวของนักเตะทั้งใน
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สน�มและนอกสน�ม  ในขณะที่ภ�พนิ่งประกอบลิงก์

ถ่�ยทอดสดก�รแข่งขัน นำ�ม�ใช้เป็นลำ�ดับที่ส�ม จะ

ปร�กฏในช่วงก่อนที่จะมีก�รแข่งขันเพียงไม่กี่ชั่วโมง 

โดยมีลิงก์ถ่�ยทอดสดก�รแข่งขัน ซึ่งนำ�ม�จ�ก ยูทูบ 

(Youtube) หรือ เว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อตอบสนองคว�ม 

ก�รรบัชมก�รถ�่ยทอดสดก�รแขง่ขนัฟตุบอลทีก่ำ�ลัง

จะเกิดขึ้น  อันดับที่สี่ เป็นลักษณะ ข้อคว�มประกอบ

วิดีโอคลิป หรือ ภ�พกร�ฟิก เป็นก�รนำ�เสนอ

เหตกุ�รณ์ช่วงเวล�สำ�คญัของก�รแขง่ขนั หรอื ทกัษะ

ของนักเตะในก�รแข่งขันม�นำ�เสนอในรูปแบบของ

คลิปวิดีโอ

 ก�รที่ทั้งสองเฟซบุ๊กแฟนเพจ เลือกที่จะใช้

ก�รนำ�เสนอเรื่องร�วส่วนตัวของนักเตะในรูปแบบ   

อินสต�แกรม ทวติเตอร ์นัน้เปน็ไปต�มแนวคิดทีก่ล่�ว

ถงึ  “แฟนฟตุบอลไมเ่พยีงแตจ่ะส�ม�รถชม อ่�น หรอื 

ติดต�มนักกีฬ� ผ่�นท�ง อินสต�แกรม ทวิตเตอร์ 

เท่�น้ัน พวกเข�เหล่�นั้นส�ม�รถท่ีจะโพสต์แสดง

คว�มคดิเหน็ตอ่เรือ่งร�วใน อนิสต�แกรมของนกักฬี�

เหล่�นั้นอีกด้วย เป็นก�รให้คว�มรู้สึกใกล้ชิดระหว่�ง

แฟนกีฬ�กับนักกีฬ�ในก�รมีปฏิสัมพันธ์กัน อีกทั้งยัง

ส�ม�รถส่งเสริมให้มีแฟนกีฬ�รุ่นใหม่เกิดข้ึนจ�กก�ร

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบน้ีด้วย” (Mary Lou 

Shelfer and Brad Schultz, 2015 : 211 ) 

 นอกจ�กประเด็น รูปแบบ เนื้อห� และ วิธี

ก�รนำ�เสนอแล้ว ผู้วิจัยได้ทำ�ก�รศึกษ� วิธีก�รนำ�

เสนอเนื้อห�โพสต์ได้รับกดถูกใจ (Like) ม�กที่สุด 10 

อันดับแรกของแต่ละเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ่งผู้วิจัยพบว่� 

โพสต์ที่ได้รับคว�มนิยมอันดับที่ 1 เป็นก�รนำ�เสนอ

โดยภ�พนิง่ประกอบลงิก ์เชญิชวนให้สม�ชกิสง่รปูของ

ตนเองในชุดของทีมลิเวอร์พูลม�ร่วมกิจกรรมท่ีท�ง 

เฟซบุ๊กได้จัดขึ้น เป็นไปต�มแนวคิดเรื่องแฟน (Fan) 

และแฟนดอม (Fandom) ท่ีแฟนของทีมฟุตบอล     

นัน้ ๆ  มโีอก�สรว่มแสดงออกแสดงคว�มคดิเหน็ถงึทมี

ที่สนับสนุน 

 ในขณะที่โพสต์ที่ได้รับคว�มนิยมอันดับที่ 1 

ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลิเวอร์พูลไทยแลนด์แฟนคลับ 

เปน็ก�รใชว้ธิกี�รนำ�เสนอเนือ้ห�ดว้ยภ�พนิง่ประกอบ

ขอ้คว�ม กล�่วถงึก�รแสดงคว�มยนิดขีองนกัเตะทีท่ำ�

ประตูได้ในเกมนดันี ้สอดคล้องกบัผลก�รแข่งขันทีท่มี

ไดร้บัชยัชนะ โดยมีภ�พนกัเตะม�รว่มแสดงคว�มยินดี

ในสน�มแข่งขนั ซ่ึงเปน็ไปในทศิท�งเดยีวกบัวธิกี�รนำ�

เสนอเนื้อห�ที่ใช้ม�กที่สุดในเฟซบุ๊กแฟนเพจนี้  

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยในอนาคต

 ควรจะมีก�รศึกษ�ในแง่มุมของผู้รับส�ร 

(Receiver) โดยเลอืกเฉพ�ะสม�ชกิเฟซบุก๊นัน้ ๆ  เพือ่

ที่จะได้ทร�บถึงรูปแบบ เนื้อห�ที่เป็นที่ต้องก�รของ

สม�ชิก ตลอดจนวิธีก�รนำ�เสนอเนื้อห�ที่ผู้รับส�รมี

คว�มต้องก�รม�กท่ีสุด เพ่ือที่จะใช้เป็นแนวท�งใน   

ก�รพัฒน�เฟซบุ๊กที่ถูกต้องและมีประสิทธิภ�พสูงสุด 
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