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บทคัดย่อ

	 เฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย	 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากมายทั่วโลก	 นักวิชาการพบว่า	
บุคลิกภาพของคนมีความสัมพันธ์กับการใช้เฟซบุ๊ก	บทความนี้ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ
หา้องคป์ระกอบกบัพฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุก๊และนำามาสรปุไวด้งันี	้ผูท้ีม่บีคุลกิภาพแบบชอบแสดงตวันยิมใชเ้ฟซบุก๊เพือ่สรา้งความ
สัมพันธ์กับเพื่อน	และเป็นผู้ที่มีเพื่อนในเฟซบุ๊กมาก	ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมไม่นิยมใช้เฟซบุ๊ก	และไม่ค่อยมีกิจกรรม
บนเฟซบุก๊	ผูท้ีม่บีคุลกิภาพแบบมจีติสำานกึไมน่ยิมใชเ้ฟซบุก๊แตช่อบอพัโหลดรปูภาพ	ผูท้ีม่บีคุลกิภาพแบบหวัน่ไหวนยิมใชเ้ฟซบุก๊	
ชอบเขียนรายละเอียดส่วนตัวเพื่อแสดงตัวตนในโลกออนไลน์	 และผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดใจรับประสบการณ์นิยมใช้เฟซบุ๊ก		
เพื่อติดตามอ่านข้อความในโพสต์ของผู้อื่นและช่วยแสดงความคิดเห็น	

Abstract

 Facebook is a popular online social network site used by a great number of people around the world. 
Educators	found	that	human’s	personality	is	related	to	Facebook	usage.	This	article	gathers	research	findings	
regarding the relationship between Big Five Personality and behaviors of Facebook usage and draws conclusions 
as follows. The extraverts are likely to use Facebook to build the relationship with friends; so they have a 
lot of friends on Facebook. People with agreeable personality do not like to use Facebook, so they rarely 
join activities on Facebook. People with conscientiousness personality do not use Facebook much, but they 
like to upload pictures. For people with neuroticism personality, Facebook is much utilized for personal 
profiles	to	express	themselves	online.	However,	people	with	openness	to	experience	personality	are	usually	
on Facebook to follow news posted by others and to express ideas.

	 ปจัจบุนัการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเปน็ไปอยา่งรวดเรว็	มจีำานวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ	เครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์	(Online	Social	Network)	ได้กลายเป็นปรากฏการณ์การเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต	เครือข่าย
สังคมออนไลน์เป็นเว็บพื้นฐานในการบริการให้บุคคลสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างเป็นระบบ	 มีการ
สร้างบญัชรีายชือ่ของผูท้ี่ตอ้งการแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกี่ยวกบัเรือ่งราวทีส่นใจร่วมกันไดโ้ดยผ่านการติดต่อกนัเป็นเครอืขา่ย	
ในปจัจบุนัมเีครอืขา่ยสงัคมออนไลนม์ากมายหลายระบบ	เชน่	เฟซบุก๊	(Facebook)	ทวติเตอร	์(Twitter)		ลิง้คเ์คดอนิ	(LinkedIn)		
พินเทอร์เรส	(Pinterest)	และมายสเปซ	(MySpace)	เป็นต้น
	 เฟซบุก๊เปน็เครอืขา่ยสงัคมออนไลนท์ีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งกวา้งขวาง	จากการรวบรวมสถติจิำานวนสมาชกิเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ในช่วง	3	เดือนแรกของปี	พ.ศ.	2555	โดยเว็บไซต์	Go-Gulf.com	พบว่า	มีผู้ใช้งานสูงสุดด้วยจำานวนสมาชิก	901	ล้าน
คน	 สำาหรับประเทศไทยพบว่า	 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากถึง	 14	 ล้านคน	 นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีผู้ใช้มากเป็นอันดับ	 3	 ของเอเชีย												
รองจากอนิเดยี	และอนิโดนเีชยี	และสำาหรบักรงุเทพมหานคร	นบัเปน็มหานครทีม่สีมาชกิเฟซบุก๊มากเปน็อนัดบัหนึง่ของโลกดว้ย
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จำานวนสมาชิก	8,682,940	คน	(Go-Gulf.com,	2012)		
	 การทีเ่ฟซบุก๊ไดร้บัความนยิมอยา่งแพรห่ลายไปทัว่โลก
นั้น	 เนื่องจากมีรูปแบบการใช้งานหลากหลาย	 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
สามารถสรา้งพืน้ทีแ่สดงขอ้มลูสว่นตวั	สรา้งบญัชรีายชือ่เพือ่น
หรือกลุ่มคนรู้จักที่ติดต่อด้วย	สร้างอัลบั้มภาพ	สร้างกลุ่มของ
ผูใ้ชท้ีม่คีวามสนใจรว่มกนัใหส้ามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็
กันได้	 เขียนบันทึกบอกเล่าเรื่องราวที่ได้ประสบพบเห็นมา	
แสดงความรู้สึกความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม	
โพสต์รูปภาพ		 โพสต์คลิปวิดีโอ	พูดคุยในห้องสนทนา	 (chat	
room)	 	 เล่นเกมที่อาจเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนได้	รวม
ไปถึงทำากิจกรรมอื่นๆ	ผ่านแอปพลิเคชันที่มีอยู่อย่างมากมาย	
ทั้งเพื่อความบันเทิง	เพื่อการทำางานและการติดต่อธุรกิจ	จาก
การที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นจำานวนมาก	 จึงไม่น่าประหลาดใจที่					
เฟซบุ๊กสร้างผลกระทบต่อสังคม	 เช่น	 ในการศึกษาของ	
Ellison,	Steinfield	และ	Lampe	(2007)	พบว่า	เฟซบุ๊กช่วย
คงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกลุ่มเก่า	ในขณะเดียวกันก็ช่วย
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกลุ่มใหม่	 เครือข่ายความ
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนเปรียบเสมือนเป็นแหล่งทรัพยากร
ที่สะสมไว้เป็นต้นทุนทางสังคม	เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งใน
เรื่องของคำาปรึกษาแนะนำา	ตลอดจนความช่วยเหลือทางด้าน
สิง่ของและทรพัยส์นิเงนิทอง	(Ellison,	Steinfield,	&	Lampe,	
2007)	 นอกจากนี้	 เฟซบุ๊กยังทำาให้รูปแบบการติดต่อสื่อสาร
ของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป	 (Richardson	&	Hessey,	
2009)	
	 Rosengren	 (1974)	 กล่าวไว้ว่า	 คุณลักษณะส่วนตัว
ของบุคคล	 เช่น	 เพศ	อายุ	 และบุคลิกภาพ	มีอิทธิพลต่อการ
เลอืกบรโิภคสือ่	คำากลา่วนีไ้ดถ้กูนำามาเปน็พืน้ฐานในการศกึษา
พฤติกรรมการบริโภคสื่อประเภทต่างๆ	ทั้ง	ภาพยนตร์	ดนตรี	
รายการโทรทัศน์	 หนังสือ	 รวมไปถึงอินเทอร์เน็ต	 ดังนั้น										
นกัวชิาการจงึสนใจศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการ
ใชเ้ฟซบุก๊ของคนทีม่บีคุลกิภาพแบบตา่งๆ	เพือ่ใหท้ราบวา่	คน
ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันนั้นจะมีพฤติกรรมในการใช้เฟซบุ๊ก	
อย่างไร	Costa	และ		McCrae	(1992)	ได้แบ่งบุคลิกภาพของ
บุคคลตามแบบจำาลองที่เรียกว่า	 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	
(Big	Five	Personality)	 โดยองค์ประกอบแต่ละด้านจะเป็น	
กลุ่มของคุณลักษณะประจำาตัวของมนุษย์ที่มักเกิดขึ้นร่วมกัน	
การประเมินจากแบบทดสอบแบ่งคนได้เป็น	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่					
1)	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบชอบแสดงตัว	 (extraversion)													
2)	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม	 (agreeableness)					
3)	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสำานึก	 (conscientiousness)					
4)	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว	 (neuroticism)	 และ													

5)	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดใจรับประสบการณ์	 (openness	
to	 experience)	 นักวิชาการเชื่อว่า	 บุคลิกภาพห้าองค์
ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กับวิธีการที่คนเราติดต่อสื่อสาร
โต้ตอบกับผู้อื่น	 ซึ่งหมายรวมถึงการปฏิสังสรรค์กันบน												
เฟซบุ๊กด้วยเช่นกัน	นักวิชาการพบว่า	บุคลิกภาพบางประเภท
เป็นตัวทำานายที่ดีของพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก	 บทความนี้ได้
รวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับ
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก	 โดยนำาข้อสรุปที่ได้มาเรียบเรียงไว้	
ดังนี้

การใช้เฟซบุ๊กของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบชอบแสดงตัว 

	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบชอบแสดงตัวเป็นคนชอบเข้า
สังคม	ช่างคุย	ร่าเริง	เป็นกันเอง	มักจะเป็นฝ่ายเข้าไปทักทาย
ผู้อื่นก่อน	 มีการแสดงออกตรงไปตรงมา	 ชอบทำากิจกรรม	
(Wehrli,	2008)	บุคลิกภาพแบบชอบแสดงตัวมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กชัดเจนกว่าบุคลิกภาพแบบอื่นๆ		
จงึมงีานวจิยัทีก่ลา่วถงึพฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุก๊ของคนในกลุม่
นี้มากกว่ากลุ่มอื่น	 โดยพบว่าชอบแสดงตัวใช้เฟซบุ๊กมากกว่า
กลุ่มอื่น	 ใช้บ่อยและใช้ครั้งละนานๆ	 ทั้งนี้นักวิชาการต่าง
ประเทศอธิบายเหตุผลในเรื่องนี้โดยใช้คำาว่า	 rich-get-richer		
กล่าวคือ	 แม้จะได้พูดคุยกับเพื่อนในโลกจริงแล้ว	 เฟซบุ๊กยัง
ช่วยเพิ่มช่องทางให้ได้พูดคุยกับเพื่อนในโลกเสมือนด้วย		
(Moore	&	McElroy,	2012)		ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบชอบแสดง
ตัวเป็นคนชอบเข้าสังคม	 จึงสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ	
บนเฟซบุ๊กหลายกลุ่ม	 (Ross,	 Orr,	 Sisic,	 Arseneault,	
Simmering,	&	Orr,	2009)	นอกจากนีย้งัใชเ้ฟซบุก๊เปน็เครือ่ง
มือส่งเสริมความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่า	และสร้างความสัมพันธ์
กับเพื่อนใหม่	 จึงทำาให้มีจำานวนเพื่อนบนเฟซบุ๊กมากกว่า										
ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบชอบเก็บตัว	 (introversion)	 (Amichai-
Hamburger	&	Vinitzky,	2010;	Ong,	Ang,	Ho,	Lim,	Goh,	
&	Lee,	2010)		โดยลักษณะนิสัยที่เป็นคนช่างคุย	เข้ากับคน
งา่ย	จงึชอบแบง่ปนั	(share)	สิง่ทีไ่ดไ้ปประสบพบเหน็มา	ชอบ
อพัโหลดรปูภาพ	ชอบเขยีนขอ้ความแสดงความคดิเหน็ในเรือ่ง
ที่ผู้อื่นนำาเสนอไว้	 ชอบกด	 Like	 เพื่อชื่นชมและแสดงความ
เห็นใจผู้อื่น	 (Correa,	 Hinsley,	 &	 de	 Zuniga,	 2010;	
Bachracht,	Kosinski,	Graepel,	Kohli,	&	Stillwell,	2012)	
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การใช้เฟซบุ๊กของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมเป็นคนสุภาพ		
อ่อนโยน	 จิตใจโอบอ้อมอารี	 รู้จักยืดหยุ่นผ่อนปรนให้ความ	
รว่มมอืกบัผูอ้ืน่	มกัหลกีเลีย่งการขดัแยง้กบัผูอ้ืน่	ทำาใหอ้ยูร่ว่ม
กับผู้อื่นได้ดี	 (Wehrli,	 2008)	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบประนี-			
ประนอมใช้เฟซบุ๊กไม่บ่อยนักและแต่ละครั้งที่ใช้ในระยะเวลา
ไม่นาน	 (Ross	 et	 al.,	 2009;	 Amichai-Hamburger	 &	
Vinitzky,	2010)	และด้วยธรรมชาติของคนกลุ่มนี้ที่เป็นมิตร
กับผู้อื่น	จึงมักเห็นคนกลุ่มนี้ถูกเชื่อมโยง	(tag)	อยู่บนรูปภาพ
ของผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอื่นๆ	อยู่เสมอ	แต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่า	
ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมจะไม่นิยมกด	 like	 ให้
ขอ้ความทีม่ผีูอ้ืน่โพสตไ์ว	้ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูท้ีม่บีคุลกิภาพ
แบบประนีประนอมคิดว่าการกด	like	อาจทำาให้เพื่อนคนอื่น
ที่มีความเห็นต่างออกไปเกิดความไม่พอใจได้	 (Bachrach	et	
al.,	2012)	อย่างไรก็ตามในการศึกษาของ	Wang	และ	Griffin	
(2012)	 พบว่า	 หากผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมจะ
เขยีนขอ้ความแสดงความคดิเหน็ลงในกระดานแสดงความเหน็	
(Wall)	 หรือรูปภาพของผู้อื่น	 โดยข้อความที่เขียนจะแสดง
ความรู้สึกที่ดีและแสดงความเป็นมิตร	

การใช้เฟซบุ๊กของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสำานึก 
	 ผูท้ีม่บีคุลกิภาพแบบมจีติสำานกึเปน็ผูท้ีม่วีนิยัในตนเอง	
สามารถจัดระเบียบชีวิตตนเองได้ดี	มีความรับผิดชอบสูง	เป็น
ผูท้ีม่แีรงจงูใจภายในทีเ่ปน็พลงัผลกัดนัใหต้นเองประสบความ
สำาเร็จ	และพยายามพัฒนาตนเอง	(Wehrli,	2008)	ด้วยเหตุนี้	
ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตสำานึกจึงใช้เวลาในการเล่นเฟซบุ๊ก	
น้อยกว่าคนในกลุ่มอื่นๆ	 และมีเพื่อนบนเฟซบุ๊กเพียงไม่กี่คน	
เพราะผูท้ีม่บีคุลกิภาพแบบมจีติสำานกึเหน็วา่	เฟซบุก๊ทำาใหเ้สยี
เวลา	 และไม่ได้ช่วยให้การทำางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	
(Moore	&	McElroy,	2012)	อย่างไรก็ตาม	ในการศึกษาของ		
Bachrach	และคณะ	(2012)	กลบัพบวา่	ผูท้ีม่บีคุลกิภาพแบบ
มีจิตสำานึกชอบอัพโหลดรูปภาพ	เพราะคนกลุ่มนี้เป็นคนขยัน
และมีระเบียบ	 จึงชอบจัดระบบบรรดารูปภาพต่างๆ	 ของ
ตนเองโดยใช้เครื่องมือการจัดภาพที่อยู่บนเว็บไซต์ของ											
เฟซบุ๊กนั่นเอง	

การใช้เฟซบุ๊กของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว	 เป็นผู้ที่ไม่สามารถ
จัดการกับภาวะอารมณ์ของตนเองได้	 เป็นคนชอบวิตกกังวล	
โกรธง่าย		เสียใจง่าย	มีอารมณ์เปราะบาง	คำานึงถึงแต่ตนเอง	
ทำาให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ราบรื่น	(Wehrli,	2008)	ผู้ที่มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวใช้เฟซบุ๊กมาก	 ใช้บ่อยและใช้ครั้งละ

นานๆ	 ชอบเขียนบันทึกส่วนตัว	 เพราะบันทึกที่เขียนมีความ
สำาคญัสำาหรบัการบง่บอกถงึตวัตน	ซึง่ตนเองตอ้งการใหค้นอืน่
สนใจ	 ชอบ	Update	 Status	 เพราะสามารถแสดงความคิด
เห็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ	 โดยไม่ต้องกังวลกับปฏิกิริยา
โต้ตอบทางลบจากคนอื่นในสังคม	 ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หาก
เป็นการแสดงความคิด เห็นในโลกจริ ง 	 (McEl roy ,	
Hendrickson,	Townsend,	&	DeMarie,	2007;	Ross	et	
al.,	 2009)	นอกจากนั้นแล้ว	Correa	และคณะ	 (2010)	ยัง
อธิบายถึงสาเหตุที่ผู้ที่มีอารมณ์หวั่นไหวชอบเขียนบันทึกบน	
เฟซบุ๊กว่า	 อาจเนื่องมาจากการเขียนบันทึกบนเฟซบุ๊กเปิด
โอกาสให้ผู้เขียนมีเวลาได้ทบทวนไตร่ตรองเรื่องที่ต้องการจะ
สื่อสารมากกว่าการพูดคุยแบบเผชิญหน้าและหากเห็นว่า	
ขอ้ความทีเ่ขยีนไมเ่หมาะสมกล็บทิง้กอ่นได	้	เปน็การลดโอกาส
ที่จะเผลอเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบ		ใน
การศึกษาของ	 Bachrach	 และคณะ	 (2012)	 พบว่า	 ผู้ที่มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีเพื่อนไม่มาก	 แต่เป็นคนที่ชอบกด	
Like	 ซึ่งอาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มที่ชอบวิตกกังวล	 วิธีที่จะ
บรรเทาอารมณท์างลบนีไ้ดค้อืหาการสนบัสนนุจากผองเพือ่น
ผา่นทางกจิกรรมบนเฟซบุก๊	โดยการเขา้ไปกด	Like	ใหเ้พือ่นๆ	
โดยหวังว่าเพื่อนจะกด	Like	ให้ตนเองเป็นการตอบแทน	

ก าร ใ ช้ เ ฟ ซบุ๊ ก ของผู้ ที่ มี บุ คลิ กภ าพแบบ เปิ ดรั บ

ประสบการณ ์ 
	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์	 เป็นผู้ที่
เต็มใจรับฟังแนวคิดใหม่ๆ	เป็นผู้มีจินตนาการ	มีอารมณ์สุนทรีย์	
มคีวามกระตอืรอืรน้	ใจกวา้ง	เปดิเผย	(Wehrli,	2008)	ผลวจิยั
พบวา่คนกลุม่นีเ้ปน็ผูท้ีใ่ชเ้ฟซบุก๊มาก	ใชบ้อ่ยและใชแ้ตค่รัง้ละ
นานๆ		ทัง้นีเ้พราะตอ้งการสมัผสัประสบการณก์ารสือ่สารทาง
เลอืกแบบใหม	่ซึง่เฟซบุก๊กส็ามารถตอบสนองความตอ้งการนี้
ได้		(Ross	et	al.,	2009;	Correa	et	al.,	2010)	ยิ่งมีใจเปิด
รบัประสบการณม์ากกย็ิง่มกีารใชเ้ฟซบุก๊มาก	เพือ่ทำากจิกรรม
หลายประการ	เช่น	เขียนบันทึกข้อมูลส่วนตัว	โพสต์ข้อความ	
และตดิตามอา่นขอ้ความของคนอืน่		ชอบกด	Like	แสดงความ
เหน็ชอบกบัขอ้ความทีผู่อ้ืน่เขยีน	เปน็สมาชกิกลุม่ตา่งๆ	หลาย
กลุ่ม	 มีการ	 update	 status	 และอัพโหลดรูปภาพบ่อยๆ	
(Amichai-Hamburger	&	Vinitzky,	2010)	อย่างไรก็ตาม	ใน
ปัจจุบันปริมาณเวลาในการใช้เฟซบุ๊กของคนกลุ่มนี้ลดลงแล้ว	
ที่เป็นดังนี้อาจเนื่องมาจาก	 เว็บไซต์เฟซบุ๊กเปิดให้บริการมา
นาน	 (ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2547)	 และปัจจุบันมีเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ใหม่ๆ	เกิดขึ้นมากมาย	เฟซบุ๊กจึงไม่ใช่ประสบการณ์
แปลกใหม่ที่สามารถดึงดูดใจผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
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