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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นการชม วิธีการเขียนข้อความชม และรูปแบบภาษาที่ใช้

เขียนข้อความชมในเฟซบุ๊กของชาวญี่ปุ่น การศึกษาประเด็นการชมได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

คอื ผูใ้ช้เฟซบุก๊ชาวญีปุ่น่ จ�านวน 124 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ส่วนการศกึษาวธิกีารเขยีน

ข้อความชมและรูปแบบภาษาท่ีใช้เขียนข้อความชม เก็บข้อมูลจากข้อความชมที่พบจริงในเฟซบุ๊ก 

จ�านวน 200 ข้อความ ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นการชมมากที่สุดในเฟซบุ๊กคือ ประเด็นเรื่องความ

สามารถ และการกระท�าทีบ่่งบอกถงึอปุนสิยั โดยชาวญีปุ่น่นยิมใช้วธิกีารเขยีนข้อความชมในเฟซบุก๊

แบบตรงเพียงวิธีเดียวด้วยข้อความสั้นๆ 1 หน่วยความหมายย่อย รูปแบบภาษาที่ใช้ในวิธีการเขียน

ข้อความชมแบบตรงมี 2 ประเภทคือ  1) ค�าคุณศัพท์ที่ใช้ประเมินค่าในเชิงบวกอย่างชัดเจน และ 

2) ค�าศัพท์หรอืส�านวนทีไ่ม่ใช่ค�าคณุศัพท์ทีใ่ช้ประเมนิค่าในเชงิบวกอย่างชดัเจน แต่เป็นค�าศพัท์หรอื

ส�านวนทีใ่ช้บรรยายถงึคณุลกัษณะด้านบวกของผูร้บัค�าชมเช่นเดยีวกนั รปูแบบภาษาทีใ่ช้ในวธิกีาร

เขียนข้อความชมแบบอ้อมมีทั้งหมด 6 ประเภท โดยรูปแบบที่ปรากฏมากที่สุดคือ ค�าศัพท์หรือ

ส�านวนที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนชม และส�านวนที่ใช้แสดงความยินดีซึ่งสามารถตีความ

หมายโดยนัยได้ว่าเป็นการชม 
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Abstract

This study aimed to study complimentary topics, complimentary writing methods, 
and language forms that were used to write Facebook comments of the Japanese. 
The target population of the study were 124 Japanese Facebook users. Online 
questionnaires were used as a method for data collection. To investigate the 
complimentary writing methods and language forms, 200 comments being analyzed 
were drawn from Facebook. The most frequently complimentary topics used 
were “abilities” and “actions reflecting personalities or behaviors”.  Japanese 
Facebook users preferred to write explicit and short compliments mostly in one 
semantic formula. Two language forms found in writing explicit compliments were 
1) adjectives with obvious positive evaluation and 2) vocabulary or expressions 
without obvious positive evaluation of adjectives, which described positive 
characteristics of compliment receivers. The language forms that were used to 
write implicit comments consisted of 6 language forms. The most frequently used 
language forms found in this research were vocabulary or expressions reflecting 
the feelings of compliment writers and congratulatory expressions that could be 
used to implicate compliments.

Japanese Compliments on Facebook

Key words
Facebook,  complimentary topics,  explicit complimentary,  implicit complimentary, 
language forms  
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1.  บทน�า 

 การชมถอืเป็นวจันกรรมการสือ่สารทีต่รงตาม “หลกั

ชืน่ชมยนิด ี(Approbation Maxim)” ซึง่เป็นหนึง่ในหลกั

เกณฑ์ความสุภาพของ Leech (1983) ที่กล่าวไว้ว่า ใน

การติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน ผู้พูดควรกล่าว

ถ้อยค�าที่เชื่อว่าเป็นการไม่ยกย่อง หรือไม่สนับสนุนผู้อื่น

ให้น้อยทีส่ดุ และให้กล่าวถ้อยค�าท่ีเช่ือว่าเป็นการยกย่อง 

หรือเป็นการสนบัสนนุผูอ้ืน่ให้มากทีส่ดุ (อ้างใน สจุรติลกัษณ์ 

ดีผดุง 2549, น.118) นอกจากนี้ การชมยังตรงตาม 

“แนวคิดเรื่องหน้า (Face)” ตามทฤษฎีความสุภาพของ 

Brown & Levinson (1987) ที่กล่าวไว้ว่า ในการติดต่อ

สื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันของบุคคลในสังคม แต่ละ

บุคคลต่างก็มี “หน้าด้านบวก (Positive Face) ” ที่มี

ความคาดหวังว่าภาพลักษณ์ของตนเอง หรือหน้าของ

ตนเองในทีส่าธารณะจะได้รบัการยกย่องชืน่ชมจากผูอ้ืน่

 ในอดีตที่ผ่านมา ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะกล่าวชม

ผู้รับค�าชมในเวลาที่อยู่ต่อหน้ากัน แต่ในปัจจุบันการชม

ผ ่านสื่อโซเชียลมี เดียต ่าง ๆ โดยเฉพาะเฟซบุ ๊ก 

(Facebook) เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น วัตถุประสงค์ในการ

ใช้เฟซบุ ๊กก็เพื่อโพสต์บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต

ประจ�าวนั โดยเฉพาะเรือ่งราวทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลง

ในชวีติให้เพือ่นในเฟซบุก๊ได้ทราบ จากการสอบถามความ

เห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่นจ�านวนหนึ่งท�าให้ทราบว่า 

หลังจากโพสต์บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ  ลงไปแล้ว ผู้โพสต์

คาดหวังว่าจะมีเพื่อนในเฟซบุ๊กมาเขียนแสดงความคิด

เห็น (Comment) ต่อสิ่งนั้น โดยเฉพาะหากเป็นโพสต์ที่

มีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวท่ีน่าชื่นชมยินดี ผู้โพสต์ยิ่งมี

ความต้องการให้บุคคลท่ีเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กมาเขียน

ข้อความชม1ต่อสิง่นัน้ แสดงให้เหน็ว่าผูโ้พสต์มคีวามคาด

หวงัว่าหน้าของตนเองจะได้รบัการยกย่องช่ืนชมจากผูอ้ืน่ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการชมทั้งต่อหน้าและชมผ่าน

เฟซบุก๊จะเป็นการใช้ภาษาทีม่เีนือ้หาในด้านบวก แต่หาก

กล่าวชมด้วยถ้อยค�าที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลด้านลบต่อ

ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้ ดังนั้น ผู้กล่าวชมควร

พจิารณาเลอืกใช้ส�านวนการชมให้เหมาะสม การเลอืกใช้

ส�านวนการชมในภาษาญีปุ่น่ให้เหมาะสม ไม่เพยีงเป็นส่ิง

ที่ยากส�าหรับชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเองเท่านั้น 

แต่ยังเป็นปัญหาส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยอีก

ด้วย ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ บุษบา บรรจงมณี 

(2552) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนชาวไทยยังมีปัญหาในการ

สื่อสารเกี่ยวกับการชม มีการใช้ส�านวนที่ไม่เหมาะสม  

 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการชมในภาษาญี่ปุ่นถือเป็นสิ่งที่จ�าเป็น เพื่อน�า

ผลทีไ่ด้จากการศกึษาวจิยัไปประยกุต์ใช้ในการเรยีนการ

สอนให้แก่ผู้เรียนชาวไทย แต่จากการส�ารวจงานวิจัย

เกี่ยวกับการชมที่ผ่านมาพบว่า ทั้งหมดเป็นงานวิจัยที่

ศึกษาการชมในกรณีที่ชมต่อหน้าเท่านั้น ยังไม่พบงาน

วิจัยเก่ียวกับการชมผ่านเฟซบุ๊ก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็น

ว่าการชมผ่านตัวอักษรบนเฟซบุ๊กเป็นประเด็นใหม่ที่น่า

สนใจในการศกึษาวจิยั เนือ่งจากในปัจจบุนัชาวญีปุ่น่และ

ผูเ้รยีนชาวไทยมแีนวโน้มทีจ่ะตดิต่อสือ่สารกนัผ่านเฟซบุก๊ 

มากขึ้น การศึกษาวิจัยดังกล่าวจะท�าให้ทราบและเข้าใจ

ถงึกฎเกณฑ์การใช้ภาษา และค่านยิมของชาวญีปุ่่นเกีย่ว

กับการชมที่สะท้อนผ่านการชมในเฟซบุ๊ก 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประเด็นการชมในเฟซบุ๊ก  

 2. เพื่อศึกษาวิธีการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก 

 3. เพือ่ศกึษารปูแบบภาษาของข้อความชมในเฟซบุก๊

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง สามารถ

แบ่งหวัข้อการศกึษาท่ีเกีย่วกบัการชมได้ 3 หวัข้อ ดงันี้ 

 3.1 ประเด็นก�รชม

 จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ประเดน็การชมของชาวญีปุ่น่ เช่น งานของ 丸山 (1996), 

1  ค�าว่า “ข้อความชม” ในงานวิจัยนี้หมายถึง ข้อความท่ีผู้ใช้เฟซบุ๊กเขียนแสดงความคิดเห็นโดยมีเน้ือหาเป็นการชมสิ่งที่เพื่อนในเฟซบุ๊กโพสต์ลงในหน้าไทม์ไลน์ 
(Timeline) ของเขา โดยสิ่งที่เพื่อนโพสต์ลงไปอาจเป็นเพียงข้อความที่เพื่อนเขียนโพสต์เอง หรือเป็นเพียงรูปถ่ายหรือวีดีโอ หรืออาจเป็นหลายอย่างรวมกันก็ได้ 
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大野 (2003),古川 (2003), 金 (2004), บษุบา บรรจงมณี 

(2552), ナジェージダ・ウェインベルグ (2016) 

สามารถสรุปประเด็นท่ีชาวญ่ีปุ่นใช้ชมได้ทั้งหมด 5 

ประเด็นหลักคือ 1) รูปลักษณ์ภายนอก 2) สิ่งของ 3) 

ความสามารถ 4) ความประพฤติ การกระท�า อุปนิสัย 5) 

คนในครอบครัวของผู้รับค�าชม

 3.2 วิธีก�รชม2

 จากการส�ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พบงาน

วิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงอ้างอิงงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยว

กับวิธีการชมต่อหน้าของชาวญี่ปุ่น ดังนี้  

 金 (2004) แบ่งวธีิการชมไว้ 2 ประเภทคอื 1) การ

ชมแบบเปิดเผยชัดเจน (明示的ほめ) และ 2) การชม

แบบเป็นนัยไม่ชัดเจน (暗示的ほめ) ส่วน 袁 (2012) 

แบ่งวิธีการชมไว้ 4 วิธีคือ 1) การชมอย่างแท้จริงแบบ

เปิดเผยชัดเจน (明示的実質ほめ) 2) การชมอย่าง

แท้จริงแบบเป็นนัยไม่ชัดเจน (暗示的実質ほめ) 3) 

การชมทีมี่วตัถปุระสงค์อืน่แบบเปิดเผยชัดเจน (明示的

形式ほめ) และ 4) การชมทีม่วีตัถปุระสงค์อ่ืนแบบเป็น

นัยไม่ชัดเจน (暗示的形式ほめ) 

 大野 (2009) แบ่งวธิกีารชมบคุคลทีม่สีถานะทาง

สังคมที่สูงกว่าไว้ 12 วิธีคือ 1) การกล่าวประเมินค่าผู้รับ

ค�าชมโดยตรงด้วย “ค�าท่ีใช้ประเมินค่า”3 อย่างชัดเจน 

2) การกล่าวถึงความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นว่าผู้รับค�าชมท�า

อะไรด้วยถ้อยค�าที่ไม่ใช่การประเมินค่าอย่างชัดเจน 3) 

การกล่าวถงึความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้โดยน�าการกระท�าของ

ผูร้บัค�าชมมาเปรยีบเทยีบกับตนเองเพือ่ช่วยลดระดบัการ

ประเมินค่าให้น้อยลง 4) การกล่าวแสดงอารมณ์ความ

รูส้กึทีด่ ีหรือความประทบัใจต่อสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนในเวลา

และสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์น้ัน 5) การกล่าวถ้อยค�าท่ี

แสดงให้เหน็ว่าตัวผูช้มรูส้กึอจิฉาสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัผูร้บัค�าชม 

6) การกล่าวแสดงความตั้งใจที่จะท�าสิ่งใดสิ่งหน่ึง

เนือ่งจากได้รบัอทิธพิล หรอืแรงบนัดาลใจจากผูร้บัค�าชม 

โดยคิดว่าสิ่งนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่กล่าวชม

อยู่ตอนนั้น 7) การกล่าวแสดงความขอบคุณผู้รับค�าชม 

8) การกล่าวชมโดยยกความเป็นจรงิทีเ่กิดขึน้กบับคุคลที่

สามขึน้มาพดู ซึง่บคุคลทีส่ามจะมคีนเดยีวหรอืหลายคน

กไ็ด้ 9) การถามเพือ่ขอข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกับประเดน็ทีช่ม 

10) การกล่าวให้ก�าลังใจหรือขอบคุณต่อความเหนื่อย

ยากล�าบาก 11) อืน่ๆ เช่น การขอร้องหรอืขอความกรณุา

จากผู้รับค�าชม 12) การไม่พูดอะไรเลย หรือไม่สามารถ

พูดอะไรได้เลย 

 坂本他 (2017) แบ่งวธิกีารชมไว้ 2 ประเภทใหญ่

ตามแนวคิดของ 蒲谷他 (1990) คือ การชมโดยมี

วัตถุประสงค์ในการชมผู้รับค�าชมอย่างแท้จริง และการ

ชมที่มีวัตถุประสงค์อื่นมากกว่าการชมผู้รับค�าชมอย่าง

แท้จริง วธิกีารชมประเภทแรก สามารถแบ่งเป็นประเภท

ย่อยได้ 5 วธิคีอื 1) การกล่าวชมทีต่รงตามค�าจ�ากดัความ

ที่แคบที่สุดของค�าว่า “ชม” (ほめ『狭義』) 2) การ

ประเมินค่า (評価) 3) การขอบคุณ 4) การชมแบบอื่นๆ 

นอกเหนือจาก 3 วิธีที่กล่าวมา และ 5) การชมผู้รับค�า

ชมโดยแสดงออกด้วยการกระท�า ไม่แสดงออกทางค�าพดู 

ในส่วนของวิธีการชมประเภทหลังสามารถแบ่งเป็น

ประเภทย่อยได้ 10 วิธีคือ 1) การชมโดยการยกผู้รับค�า

ชมให้สูงข้ึน 2) การชมท่ีใช้เป็นการเกริ่นน�าก่อนการ

ขอร้อง 3) การชมที่ใช้เป็นการเกริ่นน�าก่อนที่จะต�าหนิ

หรอืวพิากษ์วจิารณ์สิง่ใด 4) การชมทีใ่ช้เป็นการตอบกลบั

เพือ่แสดงความขอบคณุเมือ่ได้รับอะไรจากผูร้บัค�าชม 5) 

การชมเป็นมารยาทเพือ่การคบค้าสมาคมกบัคนในสังคม 

6) การชมโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้เป็นการเกริน่น�าก่อน

จะพูดเนื้อหาอะไรสักอย่าง หรือเพื่อใช้เป็นการรักษา

ความสมัพนัธ์กบัผูร้บัค�าชม 7) การชมทีใ่ช้ในสถานการณ์

การเฉลิมฉลองหรือการแสดงความยินดี 8) การชมที่ใช้

เหมือนเป็นการสั่งสอนให้ผู ้รับค�าชมปรับปรุงตัวหรือ

2  ในงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการชม มีผู้ใช้ค�าศัพท์เกี่ยวกับวิธีการกล่าวชมไว้แตกต่างกัน เช่น “วิธีการชม” “กลวิธีการชม” “รูปแบบการชม” “ประเภทการชม” 
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยจึงขอใช้ค�าว่า “วิธีการเขียนข้อความชมในเฟซบุ๊ก”
3  “ค�าที่ใช้ประเมินค่า (評価語)” คือ ค�าที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินค่าผู้รับค�าชมอย่างชัดเจน โดยค�าดังกล่าวอาจเป็นค�าสั้นๆ เพียง 1 ค�า หรือเป็นส�านวนที่มี
มากกว่า 1 ค�าก็ได้ เช่น「いい」「美しい」「立派だ」「なかなかできない（ことだ）」เป็นต้น   
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พฒันาขึน้ 9) การชมเพือ่ปลอบใจหรอืให้ก�าลงัใจผูร้บัค�า

ชมเมื่อผู้รับค�าชมตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ดี 10) การชมเพื่อ

ท�าให้ผู้รับค�าชมรู้สึกสนิทสนมกับตนเองมากขึ้น      

 3.3 รูปแบบภ�ษ�ของก�รชม

 งานวจิยัทีศ่กึษาเก่ียวกบัรปูแบบภาษาของการชม

ของชาวญี่ปุ่นมี ดังนี้  

 熊取谷 (1989) กล่าวว่ารูปแบบภาษาของการ

ชมมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่รูป

แบบภาษาที่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้มากที่สุดมี 3 รูปแบบ

คือ 1) สิ่งที่ชม + ค�าคุณศัพท์ 2) ค�าคุณศัพท์ + สิ่งที่ชม 

และ 3) สิ่งที่ชม + ความชอบ ค�าคุณศัพท์ในที่นี้หมายถึง 

ค�าคณุศพัท์ทีใ่ห้ความหมายในเชงิบวกซึง่ตรงกบังานวจิยั

ของ Daikuhara (1986), 小玉 (1993) และ 金 (2004) 

ที่กล่าวว่า รูปแบบภาษาที่พบมากในการชมคือ รูปแบบ

ภาษาทีใ่ช้ค�าคณุศพัท์ท่ีให้ความหมายในเชงิบวก และค�า

คุณศัพท์ที่พบมากทั้งในงานของ Daikuhara, 小玉และ

金 ได้แก่「いい」「すごい」「きれい」「か

わいい」

 大野 (2009) แบ่งรูปแบบภาษาของการชมไว้ 3 

รปูแบบคอื 1) รปูแบบภาษาทีย่กผูร้บัค�าชมขึน้มาเป็นหวั

เรื่องในประโยค 2) รูปแบบภาษาที่ยกผู้ชมขึ้นมาเป็นหัว

เรื่องในประโยค และ 3) รูปแบบภาษาที่ยกบุคคลที่สาม

ขึ้นมาเป็นหัวเรื่องในประโยค ส่วน 袁 (2012) แบ่งรูป

แบบภาษาของการชมไว้ 6 รปูแบบคอื 1) ค�าท่ีใช้ประเมนิ

ค่า 2) ค�าทีใ่ช้ประเมนิค่า + เหตผุล 3) ค�าท่ีใช้ในการแสดง

ความคิดเห็น 4) ค�าท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ชมไม่ได้คิดเช่น

เดยีวกบัผูรั้บค�าชม 5) ค�าอทุานทีแ่สดงถงึการชืน่ชม และ 

6) ค�าที่ใช้ประเมินค่า + ส�านวนที่ใช้ขอข้อมูลเพิ่มเติม 

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย  

 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา 2 ส่วนส�าคัญ

เกีย่วกบัการชมในเฟซบุก๊ ได้แก่ 1) ประเดน็การชมในเฟซบุก๊ 

และ 2) วิธีการเขียนข้อความชมและรูปแบบภาษาของ

ข้อความชมในเฟซบุ๊ก รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวมข้อมลูกลุ่มตวัอย่าง และการวเิคราะห์ข้อมลูของ

ทั้ง 2 ส่วนมีดังนี้

 4.1 ประเด็นก�รชมในเฟซบุ๊ก

 ผูว้จิยัได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัประเดน็การชมโดย

แจกแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่น 

เพื่อศึกษาว่าชาวญี่ปุ่นชมประเด็นใดบ้าง โดยประเด็น

การชมที่ยกมาใส่ในแบบสอบถามได้อ้างอิงจากงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) คนในครอบครัวของผู้รับค�าชม 2) 

รูปลักษณ์ภายนอก 3) ความสามารถ 4) สิ่งของในครอบ

ครอง 5) การกระท�าที่บ่งบอกถึงอุปนิสัย 

  กลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 124 คน เพศชายจ�านวน 

56 คน เพศหญงิจ�านวน 68 คน อายตุ�า่กว่า 18 ปี จ�านวน 

1 คน อายุระหว่าง 18 – 29 ปี จ�านวน 60 คน อายุ

ระหว่าง 30 – 39 ปี จ�านวน 24 คน อายุระหว่าง 40 – 

49 ปี จ�านวน 18 คน อายุระหว่าง 50 – 59 ปี จ�านวน 

14 คน และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 7 คน 

 4.2 วิธีก�รเขียนข้อคว�มชมและรูปแบบภ�ษ�

ของข้อคว�มชมในเฟซบุ๊ก

 หลังจากทราบผลในข้อ 4.1 แล้ว ผู้วิจัยได้เก็บ

รวบรวมข้อความชมจากผู้ใช้เฟซบุ๊กจรงิ เพือ่ใช้เป็นข้อมูล

ในการวิเคราะห์วิธีการเขียนข้อความชมและรูปแบบ

ภาษาของข้อความชมในเฟซบุ ๊ก โดยเก็บรวบรวม

ข้อความชมจากทั้ง 5 ประเด็นการชม ในแต่ละประเด็น

การชม เก็บรวบรวมจากเพศชายและเพศหญิงอย่างละ 

20 ข้อความ รวมทั้งสิ้น 200 ข้อความ  

 หลังจากรวบรวมข้อความชมแล้ว ผู้วิจัยได้เริ่ม

ท�าการวเิคราะห์ข้อความชมด้วยการจ�าแนกข้อมลูแต่ละ

หน่วยความทีป่รากฏในข้อความชมโดยอ้างองิจากเกณฑ์

การจ�าแนก “หน่วยความหมายย่อย (Semantic 

formulas : 意味公式
4 )” ของ Beebe et al. (1990) 

4  ค�าว่า “semantic formulas” ถูกแปลเป็นภาษาไทยไว้หลายค�า เช่น “หน่วยความหมาย” “เกณฑ์ความหมายของข้อความย่อย” หรือ “สูตรส�าเร็จเชิงความ
หมาย” ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอใช้ค�าว่า “หน่วยความหมายย่อย” ซึ่งหมายถึง หน่วยทางความหมายในประโยคที่ใช้พูดหรือเขียนที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่มีความหมาย
แสดงให้เห็นได้ว่าหน่วยทางความหมายหน่วยนั้นแสดงหน้าท่ีอะไร โดยหน่วยทางความหมายนี้จะเป็นหน่วยความหมายย่อยที่เป็นส่วนประกอบท�าให้เกิดวัจนกรรม
ทางภาษาต่าง ๆ โดยใน 1 วัจนกรรมทางภาษาอาจประกอบด้วย 1 หน่วยความหมายย่อย หรือหลายหน่วยความหมายย่อยก็ได้ 
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เพื่อศึกษาว่าในแต่ละข้อความชมประกอบด้วยหน่วย

ความหมายย่อยใดบ้าง และเพือ่ศกึษาว่าชาวญีปุ่น่มแีนว

โน้มทีจ่ะเขยีนข้อความชมด้วยปรมิาณทีส่ัน้หรอืยาวเพยีง

ใด หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ใน

แต่ละหน่วยความหมายย่อยว่าเป็นเน้ือหาท่ีใช้วิธีการ

เขียนข้อความชมแบบใด วิธีการเขียนท่ีปรากฏใน

ข้อความชมมี 3 วิธี ดังนี้

 1) วิธีการเขียนข้อความชมแบบตรง คือ วิธีท่ีผู้

เขียนแสดงเจตนาว่าผู้เขียนช่ืนชมสิ่งท่ีผู้รับค�าชมโพสต์

ในเฟซบุ๊ก โดยผู้เขียนใช้รูปแบบภาษาท่ีสามารถแปล

ความหมายตรงตามตวัอกัษรได้ว่าเป็นความหมายในเชิง

บวกที่สื่อให้เห็นถึงการชมได้อย่างชัดเจน 

 2) วิธีการเขียนข้อความชมแบบอ้อม คือ วิธีที่ผู้

เขยีนไม่ได้ใช้รูปแบบภาษาทีส่ามารถแปลความหมายตรง

ตามตวัอกัษรได้ว่าเป็นความหมายในเชงิบวกทีส่ือ่ให้เหน็

ถงึการชมได้อย่างชดัเจน แต่เมือ่พจิารณาจากบริบทก่อน

หลังในประโยค หรือจากประสบการณ์และธรรมเนียม

ปฏิบัติในการใช้ภาษาของคนในสังคมแล้ว สามารถ

ตีความหมายโดยนัย (Implicature) ได้ว่าผู้เขียนแสดง

เจตนาชื่นชมสิ่งที่ผู้รับค�าชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก 

 3) วิธีการเขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม คือ วิธีที่ผู้

เขยีนไม่ได้ใช้รปูแบบภาษาทีส่ามารถแปลความหมายตรง

ตามตวัอกัษรได้ว่าเป็นความหมายในเชงิบวกทีส่ือ่ให้เหน็

ถึงการชมได ้อย ่างชัดเจน และเม่ือพิจารณาจาก

ประสบการณ์และธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ภาษาของ

คนในสงัคมแล้ว กไ็ม่สามารถตคีวามหมายโดยนยัได้ว่าผู้

เขียนแสดงเจตนาชื่นชมสิ่งที่ผู้รับค�าชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก 

กล่าวคือ วิธีการเขียนแบบน้ี ผู้เขียนไม่ได้ใช้ทั้งวิธีการ

เขียนข้อความชมแบบตรงและแบบอ้อม แต่ผู้เขียนใช้

ถ้อยค�าอืน่ทีไ่ม่ใช่การชม เช่น การแสดงความคดิเหน็ การ

บอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง หรือการชักชวน 

 หลังจากจ�าแนกวิธีการเขียนข้อความชมเสร็จแล้ว 

ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์รูปแบบภาษาที่ใช้ในแต่ละวิธี

การเขยีนข้อความชม โดยรปูแบบภาษาทีน่�ามาวเิคราะห์

นั้น เป็นรูปแบบภาษาที่ใช้ในวิธีการเขียนข้อความชม

แบบตรงและแบบอ้อมเท่านัน้ ไม่น�ารปูแบบภาษาทีไ่ม่ใช่

การชมมาวิเคราะห์ 

5.  ผลการวิจัย

 5.1 ประเด็นก�รชมในเฟซบุ๊ก  

 ประเด็นการชมในเฟซบุ๊กจากแบบสอบถาม เรียง

ล�าดับจากมากไปหาน้อยดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ประเด็นก�รชมในเฟซบุ๊ก

ประเด็นก�รชม
จำ�นวนกลุ่มตัวอย่�งที่เลือกประเด็นก�รชม

ช�ย หญิง รวม

ความสามารถ 47 คน (37.9%) 68 คน (54.84%) 115 คน (92.74%)

การกระท�าที่บ่งบอกถึงอุปนิสัย 42 คน (33.87%) 55 คน (44.35%) 97 คน (78.22%)

รูปลักษณ์ภายนอก 26 คน (20.96%) 44 คน (35.49%) 70 คน (56.45%)

สิ่งของในครอบครอง 28 คน (22.58%) 28 คน (22.58%) 56 คน (45.16%)

คนในครอบครัวของผู้รับค�าชม 15 คน (12.1%) 35 คน (28.22%) 50 คน (40.32%)
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 จากตารางที ่1 ท�าให้ทราบว่า ผูใ้ช้เฟซบุก๊ชาวญีปุ่น่

ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญงินยิมเขียนข้อความชม

เรื่องความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องการกระ

ท�าที่บ่งบอกถึงอุปนิสัยของผู้รับค�าชม ผลการศึกษานี้

สอดคล้องกับผลสรุปของ Daikuhara, 古川 และบุษบา 

บรรจงมณ ีจงึสามารถกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการชมต่อ

หน้า หรือชมผ่านสือ่โซเชียลมเีดยีอย่างเฟซบุก๊ ชาวญีปุ่น่

ก็มีแนวโน้มที่จะชม 2 ประเด็นนี้มากอยู่ดี

 5.2 จำ�นวนหน่วยคว�มหม�ยย่อยท่ีปร�กฏใน

แต่ละข้อคว�มชม 

 จากผลการจ�าแนกหน่วยความหมายย่อยท่ีปรากฏ

ในแต่ละข้อความชมท�าให้ทราบว่า จ�านวนหน่วยความ

หมายย่อยที่ปรากฏมากท่ีสุดในข้อความชมท้ังของเพศ

ชายและเพศหญิงคือ 1 หน่วยความหมายย่อยในเกือบ

ทุกประเด็นการชม กล่าวคือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่นโดย

ส่วนใหญ่มกัจะเขยีนข้อความชมแบบสัน้ๆ เพยีง 1 หน่วย

ความหมายย่อย เช่น「素晴らしい！」「△△
5
 

ちゃん最高   」「△△君いい笑顔   」「美味し

そう  」ผลจากการสัมภาษณ์แบบติดตามผล (Follow 

up interview) กลุม่ตวัอย่างบางส่วนท�าให้ทราบว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก

คดิว่าเนือ่งจากผูร้บัค�าชมกบัผูเ้ขยีนข้อความชมเป็นเพือ่น

กนัในเฟซบุก๊ซึง่รูจ้กักนัอยูแ่ล้ว เวลาจะเขยีนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนโพสต์จึงไม่จ�าเป็นต้องเขียน

ค�าทักทาย หรือส�านวนอื่น ๆ ที่เป็นรูปแบบตายตัวที่ถูก

ก�าหนดไว้เหมือนการเขียนจดหมายหรืออีเมล์ ผู้ใช้เฟ

ซบุก๊คดิว่าเขยีนเพยีงข้อความทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การชม

แบบสัน้ ๆ  ก็เพียงพอแล้ว นอกจากนั้น ผู้ใช้เฟซบุ๊กยังคิด

ว่าการที่เพื่อนในเฟซบุ๊กน�าเรื่องราวที่น่าชื่นชมยินดีมา

โพสต์ในไทม์ไลน์ก็เพียงเพื่ออยากให้คนที่เป็นเพื่อนกัน

ในเฟซบุก๊มคีวามรูส้กึชืน่ชมยนิดร่ีวมกบัสิง่นัน้ การเขยีน

ข้อความชมที่แสดงให้เห็นว่าตัวผู้เขียนชมเองก็รู้สึกร่วม

กับผู้รับค�าชมแบบสั้นและง่ายจึงเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว

 5.3 วิธีก�รเขียนข้อคว�มชมในเฟซบุ๊ก 

 ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลท�าให้ทราบว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 

ชาวญี่ปุ่นมีวิธีการเขียนข้อความชมที่แตกต่างกัน ผู้ใช้

เฟซบุ๊กบางคนใช้วิธีการเขียนข้อความชมเพียงวิธีเดียว 

แต่บางคนใช้หลายวิธีร่วมกัน วิธีการเขียนข้อความชมที่

ชาวญี่ปุ่นใช้สามารถเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดัง

ตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 วิธีก�รเขียนข้อคว�มชมในเฟซบุ๊ก 

วิธีก�รเขียนข้อคว�มชม

จำ�นวนผู้ใช้

คว�มส�ม�รถ ก�รกระทำ� รูปลักษณ์ สิ่งของ ครอบครัว
รวม

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

เขียนชมแบบตรงเพียงอย่างเดียว 13 13 13 9 18 17 11 9 10 12
125

(62.5%)

เขียนชมแบบตรง + เขียนชมแบบอ้อม 3 3 1 4 2 2 4 4 4 7
34

(17%)

เขียนชมแบบตรง + 
เขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม

3 3 4 3 - - 2 2 4 -
21

(10.5%)

เขียนชมแบบตรง + เขียนชมแบบอ้อม 
+ เขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม

1 1 1 1 - - 1 2 1 1
9

(4.5%)

5  เครื่องหมาย “△△” ในงานวิจัยนี้ เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนชื่อคน  
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วิธีก�รเขียนข้อคว�มชม

จำ�นวนผู้ใช้

คว�มส�ม�รถ ก�รกระทำ� รูปลักษณ์ สิ่งของ ครอบครัว
รวม

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

เขียนชมแบบอ้อมเพียงอย่างเดียว - - - 3 - 1 - 3 1 -
8

(4%)

เขียนชมแบบอ้อม + 
เขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม

3 3 1 4 2 2 4 4 4 7
34

(17%)

เขียนชมแบบตรง + 
เขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม

- - 1 - - - 2 - - -
3

(1.5%)

รวม 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200

 จากตารางที ่2 ท�าให้ทราบว่า ผู้ใช้เฟซบุก๊ส่วนใหญ่

ไม่ว่าเพศชายหรอืเพศหญงิมแีนวโน้มทีจ่ะเขียนข้อความ

ชมด้วยวธิกีารเขยีนชมแบบตรงเพยีงอย่างเดยีวมากทีสุ่ด

ในทกุประเดน็ ข้อความทีใ่ช้วธิกีารเขยีนชมแบบตรงเพยีง

อย่างเดียวอาจเป็นข้อความที่ประกอบด้วย 1 หน่วย

ความหมายย่อย หรือตั้งแต่ 2 หน่วยความหมายย่อยขึ้น

ไป เช่น ชมความสามารถในการว่ิงแข่งของผู้รับค�าชม

ด้วยข้อความชมเพียง 1 หน่วยความหมายย่อยว่า「①

組トップは凄いですよ   」ชมการแต่งชุดกโิมโนของ

ผูร้บัค�าชมด้วยข้อความชมท่ีประกอบด้วย 2 หน่วยความ

หมายย่อยว่า「①めーちゃ似合うじゃん！②お人

形みたいo(^▽^)o」ในตัวอย่างนี้ แม้จะเป็นข้อความ

ชมที่ประกอบด้วย 2 หน่วยความหมายย่อย แต่ทั้ง「①

めーちゃ似合うじゃん！」และ「②お人形みたい

o(^▽^)o」เป็นหน่วยความหมายย่อยทีใ่ช้วธิกีารเขยีน

ข้อความชมแบบตรงทั้งคู่ จึงถือว่าตัวอย่างนี้ใช้วิธีการ

เขียนข้อความชมแบบตรงเพียงอย่างเดียว 

 วิธีการเขียนข้อความชมท่ีผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้มากเป็น

อันดับสองได้แก่ วิธีการเขียนข้อความชมแบบตรงร่วม

กับแบบอ้อม วิธีการเขียนแบบนี้คือ วิธีการเขียนชมสิ่งที่

ผูร้บัค�าชมโพสต์ในเฟซบุก๊ตัง้แต่ 2 หน่วยความหมายย่อย

ขึน้ไป เช่น「①なんと素敵なお家なんでしょう。②

羨ましい。」หน่วยความหมายย่อยแรกในประโยค

ตัวอย่างนี้ ผู้เขียนใช้รูปแบบภาษาที่สื่อให้เห็นถึงการชม

บ้านของผู้รับค�าชมอย่างชัดเจนว่าเป็นบ้านที่เยี่ยมยอด 

วิเศษ (素敵) ส่วนในอีกหนึ่งหน่วยความหมายย่อย 

ผู ้เขียนไม่ได้ใช้รูปแบบภาษาที่สื่อให้เห็นถึงการชมบ้าน

ของผู้รับค�าชมอย่างชัดเจน แต่ใช้ค�าที่แสดงความรู้สึก

อิจฉา (羨ましい) ผู้รับค�าชมที่มีบ้านที่เยี่ยมยอด วิเศษ

เช่นนั้น แม้ว่าค�าที่แสดงความรู้สึกอิจฉาจะเป็นค�าที่ไม่

สามารถแปลความหมายตรงตามตัวอักษรได้ว่าเป็นค�า

ที่มีความหมายในเชิงบวกที่ส่ือให้เห็นถึงการชมได้อย่าง

ชัดเจน แต่ก็ถือเป็นค�าที่สามารถตีความหมายโดยนัยได้

ว่าผู้เขียนแสดงเจตนาชื่นชมบ้านของผู้รับค�าชม 

 วธิกีารเขยีนข้อความชมทีถ่กูใช้มากเป็นอนัดบัสาม

ได้แก่ วิธีการเขียนข้อความชมแบบตรงร่วมกับวิธีการ

เขียนข้อความที่ไม่ใช่การชม เช่น「①いいなあ、②新

しい冷蔵庫！③うちも同じくらいの期間冷蔵庫

使ってるー。④そろそろやばいかなあと夏が来

るたびドキドキ。」ในประโยคตัวอย่างนี้「①いい

なあ、」และ「②新しい冷蔵庫！」ถือเป็นหน่วย

ความหมายย่อยที่ผู้เขียนใช้รูปแบบภาษาที่ส่ือให้เห็นถึง

การชมเกี่ยวกับตู้เย็นอย่างชัดเจน ส่วน「③うちも同

じくらいの期間冷蔵庫使ってるー。」และ「④そ

ろそろやばいかなあと夏が来るたびドキドキ。」

เป็นการเขยีนบอกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัตู้เยน็ของตวัผูช้ม

เอง แม้จะเป็นเรื่องของตู้เย็นเช่นเดียวกัน แต่เน่ืองจาก

เป็นเรื่องตู้เย็นของผู้เขียนชมเอง จึงถือว่าเป็นการเขียน
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ถ้อยค�าที่ไม่ใช่การชมสิ่งของของผู้รับค�าชม    

 ผลจากการวเิคราะห์วธิกีารเขยีนข้อความชมทีพ่บ

มาก 3 อนัดบัแรกท�าให้ทราบว่า วธิกีารเขยีนข้อความชม

ที่ถูกใช้มากที่สุดคือวิธีการเขียนข้อความชมแบบตรง 

  5.4 รูปแบบภ�ษ�ของข้อคว�มชมในเฟซบุ๊ก

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบภาษาของข้อความชม

ในเฟซบุ๊กสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  5.4.1 รูปแบบภ�ษ�ท่ีใช้ในวิธีก�รเขียน

ข้อคว�มชมแบบตรง

  รูปแบบภาษาที่ใช้ในวิธีการเขียนข้อความชม

แบบตรงคือ รูปแบบภาษาท่ีมีข้อความท่ีสื่อให้เห็นถึง

การชมได้อย่างชัดเจน โดยค�าที่ปรากฏในรูปแบบภาษา

นีเ้ป็นค�าทีใ่ห้ความหมายในเชงิบวกทีผู่เ้ขยีนข้อความชม

ใช้บอกคณุลกัษณะด้านบวกของตวัผู้รับค�าชม หรอืคนใน

ครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับค�าชม ค�าที่ให้ความหมาย

ในเชิงบวกสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้ 

 1) ค�าคุณศัพท์ท่ีใช้ประเมินค่าตัวผู ้รับค�าชม 

หรือคนในครอบครัวหรือสิ่งของของผู ้รับค�าชมว่ามี

คณุลกัษณะด้านบวกอย่างชดัเจน เช่น「△△ちゃん、

可愛い     」「△△、良い時計してますね

～  (*≧∀≦*)」เป็นต้น ค�าคุณศัพท์ท่ีปรากฏใน

ประเภทนี้มีทั้งหมด 28 ค�า และค�าคุณศัพท์ท่ีปรากฏ

มากที่สุด 5 ล�าดับแรก ได้แก่「可愛い」「素敵」

「いい／よい」「すごい」「かっこいい」ค�า

คณุศพัท์ทัง้ 5 ค�านีถื้อเป็นค�าทีน่ยิมใช้มากในการชมของ

ชาวญี่ปุ่นซึ่งตรงตามงานวิจัยของ Daikuhara , 小玉, 

金 และบุษบา บรรจงมณี จึงสามารถกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะ

เป็นการชมต่อหน้า หรือชมผ่านเฟซบุ๊ก ชาวญี่ปุ่นก็นิยม

ใช้ค�าคุณศัพท์เหล่านี้ในการชม และในค�าคุณศัพท์ทั้ง 5 

ค�านี ้ค�าคณุศพัท์ทีป่รากฏในทกุประเดน็การชมมจี�านวน 

4 ค�า ได้แก่「素敵」「いい／よい」「すごい」「か

っこいい」จงึสามารถกล่าวได้ว่าค�าคณุศพัท์ทัง้ 4 ค�านี้

เป็นค�าที่สามารถใช้ชมได้ในทุกประเด็น 

 2) ค�าศัพท์หรือส�านวนท่ีไม่ใช่ค�าคุณศัพท์ท่ีใช้

ประเมนิค่าตวัผูรั้บค�าชม หรอืคนในครอบครวัหรอืสิง่ของ

ของผู้รับค�าชมว่ามีคุณลักษณะด้านบวกอย่างชัดเจน

เหมือนค�าที่ปรากฏในประเภท 1) แต่เป็นค�าศัพท์หรือ

ส�านวนที่บรรยายถึงคุณลักษณะด้านบวกของฝ่ายรับค�า

ชมเช่นเดยีวกนั เช่น「ほんとイケメンですねー    」

「おめでと！！！最高か！お疲れ様！」「可愛   

い   ほんとに、しっかりしたお顔！」เป็นต้น 

 5.4.2  รูปแบบภ�ษ�ทีใ่ช้ในวิธกี�รเขยีนข้อคว�ม

ชมแบบอ้อม

 รปูแบบภาษาทีใ่ช้ในวธิกีารเขยีนข้อความชมแบบ

อ้อมคือ รูปแบบภาษาที่ไม่มีค�าที่สื่อให้เห็นถึงการชม

ตัวผู้รับค�าชม  หรือคนในครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับ

ค�าชมอย่างชัดเจนปรากฏอยู่ แต่มีค�าที่สามารถตีความ

หมายโดยนัยได้ว่าผู้เขียนแสดงเจตนาช่ืนชมส่ิงที่ผู้รับค�า

ชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก ค�าที่สามารถตีความหมายโดยนัยดัง

กล่าวสามารถแบ่งได้ 6 ประเภท ดังนี้  

 1) ค�าศัพท์หรือส�านวนที่แสดงอารมณ์ความ

รู้สึกของผู้เขียนข้อความชมต่อตัวผู้รับค�าชม ต่อคนใน

ครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับค�าชม ซึ่งประกอบด้วยค�า

อุทานที่สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกในการชื่นชม เช่น

「お、」「あら」「わー！」ค�าทีส่ื่อให้เหน็ว่าผู้เขยีน

ข้อความชมรู้สึกอิจฉาต่อส่ิงที่ผู้รับค�าชมโพสต์ในเฟซบุ๊ก 

เช่น「羨ましい」ค�าที่ส่ือให้เห็นว่าผู้เขียนข้อความชม

รู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่โพสต์ เช่น รู้สึกข�า รู้สึกสนุก (ウケ

る／笑える) 

 2) ค�าศัพท์หรือส�านวนที่แสดงถึงความต้องการ

ของผู้เขียนข้อความชมอย่างชัดเจน หรือค�าที่สามารถ

ตีความหมายโดยนัยได้ว่าผู ้เขียนข้อความชมมีความ

ต้องการต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เช่น「フランク三浦！私も

欲しいです    」

 3) ค�าศัพท์หรือส�านวนที่แสดงให้เห็นว่า ความ

คาดหวังของผู้เขียนข้อความชมจะสามารถเป็นจริงขึ้น

ได้ต้องมาจากเจตนารมณ์หรอืการอนญุาตของผูร้บัค�าชม 

เช่น「可愛いねぇ☆*:｡o(≧▽≦)o ｡:*☆いつか是

非会わせて   」
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 4) ค�าศัพท์หรือส�านวนท่ีแสดงให้เห็นว่า เม่ือน�า

ตัวผู้เขียนข้อความชม หรือคนในครอบครัวของผู้เขียน

ข้อความชมไปเปรียบเทียบกับผู้รับค�าชม หรือคนใน

ครอบครวัของผูรั้บค�าชมแล้ว ฝ่ายผูเ้ขยีนข้อความชมไม่มี

ความสามารถเท่ากับฝ่ายผู้รับค�าชม เช่น「おめでと

う  努力家だよねー。なかなか真似出来ないよー。」

 5) ค�าศัพท์หรือส�านวนท่ีใช้แสดงความยินดีซ่ึง

สามารถตีความหมายโดยนัยได้ว่าเป็นการชม เช่น「納

車おめでとうございます  また乗せて下さいね

(o^^o)」

 6) ค�าศพัท์หรอืส�านวนทีแ่สดงถงึเจตนารมณ์ของ

ผูเ้ขยีนข้อความชมว่าจะกระท�าสิง่ใด เช่น「自分も興味

有り。内容が良ければ教えて下さい。購入しま

す。」

 จากรปูแบบภาษาทัง้ 6 ประเภท รูปแบบทีป่รากฏ

ในทุกประเด็นการชมคือ ประเภท 1) , 2) และ 5) ค�า

ศัพท์หรือส�านวนที่ปรากฏในประเภท 1) เป็นค�าศัพท์

หรือส�านวนทีแ่สดงอารมณ์ความรูส้กึของผูเ้ขยีนข้อความ

ชมต่อตัวผู้รับค�าชม ต่อคนในครอบครัวหรือสิ่งของของ

ผู้รับค�าชม ซึ่งค�าที่ปรากฏมากที่สุดคือ ค�าอุทานที่สื่อให้

เหน็ถงึอารมณ์ความรูส้กึในการชืน่ชม และค�าทีส่ือ่ให้เหน็

ว่าผู้เขียนข้อความชมรู้สึกอิจฉาต่อสิ่งที่ผู้รับค�าชมโพสต์

ในเฟซบุ๊ก เช่น「お、相変わらずイケメンだな  」

「わー!素晴らしい  」「パパも息子ちゃんもやさ

しいネ(^-^)/～    うらやましい  」ค�าอุทานหรือ

ค�าแสดงความรู้สึกอิจฉาเช่นนี้ แม้จะเป็นค�าที่ไม่สื่อให้

เห็นถึงการชมอย่างชัดเจน แต่ก็สามารถตีความหมาย

โดยนยัได้ว่าผูเ้ขยีนข้อความชมแสดงเจตนาช่ืนชมผูร้บัค�าชม 

 ค�าศัพท์หรือส�านวนที่ปรากฏในประเภท 2) เป็น

ค�าศัพท์หรือส�านวนที่แสดงถึงความต้องการของผู้เขียน

ข้อความชม ได้แก่ ส�านวน「～たい」「～（が）欲

しい」และ「～てほしい」ซึง่ส�านวน「～たい」เป็น

ส�านวนทีป่รากฏมากทีส่ดุในประเภทนี ้ตวัอย่างเช่น「美

味しそう！ 今度作って〜  食べたいっ  」「その髪

型△△もやりたい( ¯¯�¯ω¯¯�¯ )    」「可愛い〜❤

どんな子に育つか楽しみです♫ お店にも来てくだ

さい   抱っこしたい   」 จากตัวอย่างอาจกล่าวได้

ว่า ส�านวน「～たい」เป็นส�านวนทีแ่สดงความต้องการ

ของผูเ้ขยีนชมอย่างชดัเจน เนือ่งจากผูเ้ขยีนชมรูส้กึชืน่ชม

ส่ิงที่ผู้รับค�าชมโพสต์มากจนอยากจะท�าส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้รับค�าชมโพสต์ 

 ค�าศัพท์หรือส�านวนที่ปรากฏในประเภท 5) เป็น

ส�านวนที่ใช้ในการแสดงความยินดีทั้งหมดจ�านวน 19 

ครั้ง เป็นส�านวน「おめでとうございます」จ�านวน 

11 ครั้ง และส�านวน「おめでとう」จ�านวน 8 ครั้ง 

เนื่องจากส�านวน「おめでとう」มีรากศัพท์มาจากค�า

ว่า「めでたい」ซึ่งแปลว่า “น่ายินดี” จึงถือว่าส�านวน

「おめでとう（ございます）」เป็นส�านวนทีส่ามารถ

ตีความหมายโดยนัยได้ว่าเป็นการชมแบบอ้อม ส�านวน

แสดงความยินดีที่ปรากฏในงานวิจัยครั้งน้ี เป็นการ

แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เช่น「めっちゃ可愛

い〜   卒業おめでとう     」「結婚記念日おめ

でとうございます     さすがセンスの良い贈り

物ですね   羨ましい〜      」「△△先生出産

おめでとうございます！可愛いですね   」

6.  อภิปรายและสรุปผล

 ผลการวิจัยครั้งน้ีท�าให้ทราบว่า ประเด็นการชม

ในเฟซบุ๊กมี 5 ประเด็น คือ ความสามารถ การกระท�าที่

บ่งบอกถึงอุปนิสัย รูปลักษณ์ภายนอก สิ่งของในครอบ

ครอง และคนในครอบครัวของผู้รับค�าชม ประเด็นที่ผู้

ใช้เฟซบุ๊กชาวญี่ปุ่นนิยมหยิบยกขึ้นมาชมมากท่ีสุดมี 2 

ประเด็น คือ ประเด็นเรื่องความสามารถ และประเด็น

เรื่องการกระท�าที่บ่งบอกถึงอุปนิสัย การเลือกประเด็น

ในการชมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมของชาวญี่ปุ่นว่า 

ชาวญีปุ่น่โดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกบัการชมประเด็น

เรื่องการกระท�าซ่ึงเกิดจากอุปนิสัยที่เป็นเน้ือแท้ภายใน

ของตัวบุคคลมากกว่าสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายในตัวบุคคล โดย
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เฉพาะการกระท�าที่เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของ

บุคคล ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะให้ความส�าคัญเป็นอย่าง

มาก และหากวเิคราะห์ตามแนวคดิของ 大野 (2003) ผล

จากการกระท�าท่ีดีนั้น ถือเป็นสิ่งที่มีหลักฐานอย่างเป็น

รปูธรรมชดัเจน เป็นสิง่ทีท่กุคนในสงัคมส่วนใหญ่ยอมรบั 

ชาวญี่ปุ่นจึงมักจะหยิบยกประเด็นเรื่องผลของการกระ

ท�านั้นขึ้นมาชมมากกว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก หรือ

สิ่งของในครอบครองซึ่งไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ารูป

ลักษณ์ภายนอกหรือสิ่งของนั้นดีหรือไม่ดี ไม่สามารถหา

หลักฐานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนั้นเป็น

สิ่งที่น่าชื่นชมหรือไม่ การจะมองว่ารูปลักษณ์ภายนอก

หรือสิ่งของในครอบครองเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีหรือไม่

นั้น เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล ไม่ใช่สิ่งที่

คนในสังคมส่วนใหญ่จะยอมรับได้เหมือนกันทุกคน 

 การเขียนข้อความชมผ่านเฟซบุ๊กถือเป็นการ

ถ่ายทอดเจตนาในการชมผ่านตัวอักษร ไม่ใช่การ

ถ่ายทอดผ่านการพูด ผู้เขียนจึงพยายามเขียนข้อความ

ชมให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย กล่าวคือ ในกรณีพูด

ต่อหน้าคู่สนทนา ผู้พูดสามารถดูปฏิกิริยาโต้ตอบของคู่

สนทนาได้เป็นระยะว่าควรด�าเนินการสนทนาอย่างไร

ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้พูดสามารถถามยืนยันสิ่ง

ที่ไม่เข้าใจจากคู่สนทนา หรือหยุดพูดเพื่อให้คู่สนทนา

ท�าความเข้าใจสิง่ทีต่วัเองพดูได้ หรอืหากพดูผดิกส็ามารถ

แก้ไขสิ่งที่พูดได้ทันทีในขณะท่ีสนทนา แต่ในกรณีของ

การเขียน หลังจากผู้เขียนส่งข้อความไปแล้ว ผู้เขียนไม่

สามารถรับรู้ปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้อ่านได้ทันที ผู้เขียน

ไม่สามารถถามยืนยันสิ่งท่ีผู้อ่านไม่เข้าใจได้ ผู้เขียนจึง

ต้องพยายามจินตนาการถึงปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้อ่าน 

และพยายามหลีกเลี่ยงข้อความท่ีมีความยาวมากจน

อาจท�าให้ผู้อ่านเข้าใจวัตถุประสงค์ท่ีต้องการถ่ายทอด

คลาดเคลื่อน ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเลือกใช้วิธีการเขียน

ข้อความชมแบบตรงมากกว่าวิธีการเขียนแบบอื่น เพื่อ

ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนว่าผู้

เขียนต้องการชมสิ่งที่ผู้รับค�าชมโพสต์ 

 นอกจากน้ัน ชาวญี่ปุ ่นยังมีแนวโน้มที่จะเขียน

ชมผู้รับค�าชมด้วยข้อความส้ัน ๆ เพียง 1 หน่วยความ

หมายย่อย สาเหตอุาจเนือ่งมาจากเฟซบุก๊เป็นสือ่โซเชยีล   

มีเดียที่เปรียบเสมือนพ้ืนที่แบบไม่เป็นทางการในการ

โพสต์บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจ�าวัน และเป็นพื้นที่

ส�าหรับเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองราวต่าง ๆ ของ

คนรูจ้กัทีเ่ป็นเพือ่นกนัในเฟซบุก๊ ผูโ้พสต์และผู้เขยีนแสดง

ความคิดเหน็จงึไม่จ�าเป็นต้องเขยีนข้อความทกัทาย หรอื

ข้อความอื่น ๆ ที่เป็นทางการ ผู้เขียนส่วนใหญ่จึงมีแนว

โน้มที่จะเขียนข้อความแบบสั้นและง่าย นอกจากนั้น ใน

กรณีที่มีการโพสต์เรื่องราวที่น่าชื่นชมยินดีนั้น ผู้ที่เข้าไป

อ่านโพสต์ย่อมได้รบัความรูส้กึในเชงิบวกร่วมกบัเจ้าของ

โพสต์อยูแ่ล้ว ดงันัน้ เมือ่ท้ังผูโ้พสต์และผูอ่้านโพสต์ได้รบั

ความรูสึ้กในเชิงบวกร่วมกนั การเขยีนแสดงความคิดเหน็

ที่เป็นการชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องนั้นจึงไม่จ�าเป็นต้องเขียน

ข้อความทีม่คีวามยาวมาก เขยีนเพยีงแค่ข้อความส้ันๆ ที่

แสดงให้เหน็ถงึความรูสึ้กในเชงิบวกร่วมกันเพยีง 1 หน่วย

ความหมายย่อยก็เพียงพอแล้ว

 รปูแบบภาษาทีใ่ช้ในวธิกีารเขยีนข้อความชมแบบ

ตรงม ี2 ประเภทคอื 1) ค�าคณุศพัท์ทีใ่ช้ประเมนิค่าในเชงิ

บวกอย่างชดัเจน ซึง่ค�าคุณศัพท์ทีป่รากฏเป็นจ�านวนมาก

และปรากฏในทุกประเด็นการชม ได้แก「่素敵」「い

い／よい」「すごい」「かっこいい」จึงสามารถ

กล่าวได้ว่าค�าคุณศัพท์ทั้ง 4 ค�านี้ถือเป็นค�าที่สามารถใช้

ชมได้ในทุกประเด็น และเป็นค�าที่ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ใน

การชม 2) ค�าศัพท์หรือส�านวนที่ไม่ใช่ค�าคุณศัพท์ที่ใช้

ประเมินค่าในเชิงบวกอย่างชัดเจนเหมือนประเภท 1) 

แต่เป็นค�าศัพท์หรือส�านวนที่เป็นค�านาม ค�ากริยา หรือ

ค�าวิเศษณ์ที่ใช้บรรยายถึงคุณลักษณะด้านบวกของผู้รับ

ค�าชมเช่นเดียวกัน เช่น「さすが」「最高」「イケ

メン」「手を入れる」 เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ค�าศัพท์

หรอืส�านวนเหล่านีจ้ะปรากฏเพยีงแค่ครัง้เดยีว ค�าแต่ละ

ค�าจะไม่ปรากฏหลายครั้งเหมือนค�าคุณศัพท์ในประเภท 

1) การที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ค�าคุณศัพท์
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ในประเภท 1) มากกว่าเลือกใช้ค�าศัพท์หรือส�านวนใน

ประเภท 2) อาจเนื่องมาจากค�าคุณศัพท์ในประเภท 1) 

เป็นค�าที่แสดงให้เห็นถึงการชมได้อย่างชัดเจนมากกว่า

ค�าศัพท์หรือส�านวนในประเภท 2) เม่ือผู้รับค�าชมได้

อ่านข้อความที่ใช้ค�าคุณศัพท์ในประเภท 1) ผู้รับค�าชมก็

จะสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าผู้เขียนข้อความชมมีเจตนา

ชื่นชมสิ่งที่ตัวเองโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก    

 รปูแบบภาษาทีใ่ช้ในวธิกีารเขยีนข้อความชมแบบ

อ้อมมทีัง้หมด 6 ประเภท รปูแบบทีป่รากฏในทกุประเดน็

การชมม ี3 ประเภทได้แก่ 1) ค�าศพัท์หรอืส�านวนทีแ่สดง

อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนข้อความชมต่อตัวผู้รับค�า

ชม ต่อคนในครอบครัวหรือสิ่งของของผู้รับค�าชม ซ่ึง

ค�าที่ปรากฏมากที่สุดในรูปแบบน้ีคือ ค�าอุทานท่ีสื่อให้

เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกในการช่ืนชม และค�าท่ีสื่อให้

เห็นว่าผู้เขียนข้อความชมรู้สึกอิจฉาต่อสิ่งท่ีผู้รับค�าชม

โพสต์ในเฟซบุ๊ก 2) ค�าศัพท์หรือส�านวนที่แสดงถึงความ

ต้องการของผู้เขียนข้อความชมอย่างชัดเจน หรือค�าที่

สามารถตีความหมายโดยนัยได้ว่าผู้เขียนข้อความชมมี

ความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งค�าที่ปรากฏมากที่สุด

ในรูปแบบนี้คือ ส�านวน「～たい」และ 3) ค�าศัพท์

หรอืส�านวนทีใ่ช้แสดงความยนิดซีึง่สามารถตคีวามหมาย

โดยนยัได้ว่าเป็นการชม เช่น「おめでとう（ございま

す）」เนือ่งจากรปูแบบภาษาทัง้ 3 ประเภทนีป้รากฏใน

ทุกประเด็นการชม จึงถือเป็นรูปแบบภาษาที่สามารถใช้

เขียนข้อความชมแบบอ้อมได้ในทุกประเด็นการชม

7.  ข้อเสนอแนะ  

  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถน�าปัจจัยเรื่อง

ความแตกต่างด้านอาย ุสถานะทางสงัคม และความสนทิ

สนมของกลุม่ตวัอย่างมาเป็นปัจจยัในการวเิคราะห์ได้ จึง

ท�าให้ไม่สามารถวเิคราะห์การชมในเฟซบุ๊กของชาวญีปุ่น่

ที่แตกต่างกันในด้านอายุ สถานะทางสังคม และความ

สนทิสนมกนั แต่อย่างไรกต็าม ผลการวจิยัในครัง้นีท้�าให้

ทราบถงึภาพโดยรวมของการชมในเฟซบุก๊ซึง่สามารถน�า

ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสอนเกี่ยวกับการชมให้แก่ผู้

เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยได้ว่า ในการชมคนญี่ปุ่นควร

เลือกชมประเดน็เรือ่งการกระท�าทีเ่กดิจากความสามารถ

เฉพาะตวั หรอือปุนสิยัทีเ่ป็นเนือ้แท้ภายในตวัผู้รบัค�าชม

มากกว่าชมเรือ่งรปูลกัษณ์ภายนอก เรือ่งส่ิงของในครอบ

ครอง หรือเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ส่ิงที่อยู่ภายในตัวผู้รับค�าชม 

นอกจากนั้น เวลาที่เพื่อนชาวญี่ปุ่นโพสต์เร่ืองราวที่น่า

ชื่นชมยินดีลงในหน้าไทม์ไลน์บนเฟซบุ๊ก ผู้เรียนชาวไทย

ควรเขียนข้อความชมแบบตรงต่อสิ่งที่เพื่อนโพสต์ เพื่อ

แสดงความรูสึ้กช่ืนชมยนิดร่ีวมกบัเพือ่นด้วยข้อความส้ัน ๆ 

เพียง 1 หน่วยความหมายย่อย โดยรูปแบบภาษาที่ใช้

เขียนข้อความชมนั้น ควรเป็นรูปแบบภาษาที่ให้ความ

หมายในเชิงบวกที่ส่ือให้เห็นถึงการชมได้อย่างชัดเจน 

หากผู้เรียนชาวไทยสามารถเขียนข้อความชมเช่นนี้ได้ 

อาจเป็นการช่วยส่งเสรมิความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีนชาว

ไทยและเพื่อนชาวญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้นไปได้
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