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บทคัดย่อ
การศึกษาเรือ่ งปัจจัยคุณลักษณะของหัวหน้างานทีม่ ผี ลต่อระดับความพึงพอใจในอวัจนภาษาของ
ผู้ปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะของหัวหน้างานที่ประกอบด้วยเพศ และ
อายุที่มีต่อความพึงพอใจในอวัจนภาษาของผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานระดับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กรเอกชน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 200 คน (หัวหน้างาน = 100 , พนักงานปฏิบตั กิ าร = 100 คน)
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติไคสแควร์
ผลการศึ ก ษาผลกระทบของเพศของหั ว หน้ า งานที่ มี ต ่ อ ความพึ ง พอใจในอวั จ นภาษาของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน พบว่า เพศของหัวหน้างานมีผลต่อความพึงพอใจในอวัจนภาษาของผูป้ ฏิบตั งิ านทุกลักษณะ ส่วน
ผลกระทบของอายุของหัวหน้างานทีม่ ตี อ่ พึงพอใจในอวัจนภาษาของผูป้ ฏิบตั งิ าน พบว่าอายุของหัวหน้างานมี
ผลต่อความพึงพอใจในอวัจนภาษาด้านลักษณะการใช้กริ ยิ าอาการของคูส่ อื่ สารทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั งิ าน แต่ไม่มี
ผลต่อภาษาท่าทางลักษณะการสัมผัส และลักษณะการใช้สายตาและคิ้ว
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยคุณลักษณะ ความพึงพอใจในอวัจนภาษา

Abstract
A study of superior’s personal character affecting employees’ nonverbal satisfaction aims
to investigate the relationship between superior’s personal characters (gender and age) and the
employee’s nonverbal satisfaction. The sample of the study consisted of 200 (superior = 100,
subordinate = 100 person) permanent personals in private organization. Chi-Square is used to
analyze the data.
The results of this study revealed that there is relationship between gender of superiors
and the employee’s nonverbal satisfaction in every aspect. By age, the superiors with different
age related in their satisfaction regarding the type of manner use in nonverbal with subordinate,
while they did not relate in types of contact and the use of eyes and eyebrows.
Keywords: Personal Character, Nonverbal Satisfaction
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บทน�ำ

การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในองค์การ รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างสัมพันธภาพ และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงานในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานระดับหัวหน้างานที่ต้องพยายามหารูปแบบ
การสื่อสารที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานระดับปฏิบัติงาน แล้วท�ำให้เกิดประสิทธิผลต่อ
การด�ำเนินกิจการขององค์การ ซึ่งในการสื่อสารระหว่างบุคคลมีทั้งการใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
โดยทั่วไป บุคคลมักจะให้ความส�ำคัญกับวัจนภาษามากกว่าอวัจนภาษา เพราะวัจนภาษามี
ลักษณะการสื่อสารที่เป็นทางการ สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนตรงกันว่าผู้พูดพูดสิ่งใด ง่ายต่อความเข้าใจ
เพราะเป็นการตีความหรือแปลความตามค�ำพูดที่ได้ยนิ ซึ่งแตกต่างจากอวัจนภาษาเพราะอวัจนภาษาเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นโดยความรู้สึกส่วนลึกของผู้พูด การรับรู้ เข้าใจภาษาท่าทาง ที่ต้องอาศัยการสังเกต บุคคลที่
ช่างสังเกตจะรับรูถ้ งึ ความต้องการในการสือ่ สารทีแ่ ท้จริงของผูพ้ ดู ได้อย่างรวดเร็ว แต่บางคนก็ไม่สามารถ
ที่จะรับรู้ได้เพราะไม่ได้สังเกตท่าทางของผู้พูด
ในการสือ่ สาร อารมณ์ของผูส้ อื่ สารมีผลโดยตรงกับวิธกี ารส่งสาร บุคคลจะสือ่ อารมณ์ผา่ นท่าทาง
ซึง่ แต่ละท่าทางจะแสดงออกถึงความต้องการและความรูส้ กึ เช่น การแสดงออกทางสีหน้า การขยับส่วนต่างๆ
ของร่างกาย รวมถึงอากัปกิริยาต่างๆ เพื่อบอกให้คู่สนทนาทราบว่าก�ำลังโกรธ มีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง
เบื่อหน่าย พอใจ เห็นพ้องด้วย ต้องการสื่อสารต่อ หรือ ยุติการสื่อสาร ความรู้สึกนึกคิดของคนเราเป็น
อย่างไรดี มักแสดงออกมาด้วยภาษาท่าทางเช่นนั้น และการกลบเกลื่อนอารมณ์ด้วยค�ำพูดย่อมท�ำได้
ง่ายกว่าการบิดเบือนภาษาท่าทาง ผู้ที่เข้าใจภาษาท่าทาง จะรู้จักสังเกตและรู้จักเชื่อมโยงภาษาท่าทาง
เหล่านัน้ กับอารมณ์ของคูส่ นทนาได้ จะสามารถคาดคะเนถึงอารมณ์ของบุคคลอืน่ ได้ลว่ งหน้า และสามารถ
หาทางประสานประโยชน์ได้ดีกว่าบุคคลอื่นซึ่งไม่สนใจในความหมายของภาษาท่าทาง
อวัจนภาษาอาจเกิดขึ้นโดยล�ำพังหรือเกิดร่วมกับวัจนภาษา เป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจนและตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ส่งสารได้มากกว่าวัจนภาษา อวัจนภาษาจึงสามารถท�ำให้การ
สื่อสารประสบความส�ำเร็จและท�ำให้ผู้รับสารเข้าใจความต้องการของผู้ส่งสารอย่างแท้จริง อวัจนภาษา
เป็นการสือ่ สารออกมาจากส่วนลึกของความรูส้ กึ นึกคิด ผูพ้ ดู มักปล่อยภาษาท่าทางออกมาตามความรูส้ กึ
นึกคิดที่แท้จริง ภาษาท่าทางจึงเป็นภาษาที่สื่อความจริงออกมามากกว่าภาษาพูด
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาคุณลักษณะของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน จ�ำแนกตาม เพศ และ
อายุที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในอวัจนภาษาของคู่สื่อสาร

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะของหัวหน้างานที่ประกอบด้วยเพศและอายุที่มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจในอวัจนภาษาของผู้ปฏิบัติงาน

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวข้องกับอวัจนภาษา
อวั จ นภาษา (Nonverbal communication) หมายถึ ง ภาษาที่ ไ ม่ ไ ด้ แ สดงออกโดย
ถ้อยค�ำ  ค�ำพูด หรือตัวอักษรโดยตรง แต่แสดงออกทางอื่นซึ่งสามารถสื่อความหมายได้โดยความหมาย
ของ อวยพร พานิช ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และ และเมตตา กฤตวิทย์ (2536) หมายถึง สัญลักษณ์หรือ
รหัสทีล่ ะเอียดอ่อนไม่ได้บนั ทึกไว้ทใี่ ด แต่เป็นทีเ่ ข้าใจในการถ่ายทอดความเข้าใจนัน้ กระท�ำระหว่างบุคคล
2 คนขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมาย มีความรู้สึกตัว และมีปฏิกิริยาตอบสนอง เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ กิริยา
อาการ สีหน้าแววตา นํ้าเสียง ระยะห่างและเวลา เป็นต้น
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย (2550) อธิบายถึงอวัจนภาษาว่า เป็นการสื่อสารของมนุษย์ที่
แสดงออกด้วยภาษาท่าทาง สีหน้า การเปลี่ยนแปลงระดับของเสียง ความต่อเนื่อง ลีลา รวมถึงจังหวะ
ของการแสดงออกต่างๆ ซึ่งเน้นเนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการสื่อสารที่ต้องอาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ

116 SUTHIPARITHAT

Vol.33 No.105 January - March 2019

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาษาท่าทาง
จาระไน แกลโกศล (2543) ได้จ�ำแนกภาษาเชิงอวัจนะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคล
เป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. ระยะทาง การที่เรายืนชิดหรือห่างจากกันในขณะที่พูด อาจก่อให้เกิดผลทางด้านการสื่อสาร
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป แม้โดยค�ำพูด โดยความต้องการ หรือโดยการใช้ภาษาเชิงอวัจนะ เราจะต้องสือ่ สาร
ความหมายอย่างเดียวกันก็ตาม
2. การมองเห็น การมองเห็นที่ชัดเจนเป็นเครื่องช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความชัดเจน
ขึ้นได้ทางหนึ่ง การที่คู่สื่อสารมองเห็นกันชัดเจนเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการรับส่งข่าวสารระหว่างกันเป็นอย่าง
มากและท�ำให้เราสามารถพูดกันได้ด้วยความดังของเสียงในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้การ
สือ่ สารเชิงอวัจนะทีจ่ ะควบคูไ่ ปกับการสือ่ สารโดยค�ำพูดเป็นไปอย่างสะดวก ท�ำให้เราสามารถสังเกตสีหน้า
ท่าทางของผู้พูดหรือปฏิกิริยาตอบรับของคู่สื่อสารได้อย่างทันทีทันใด อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. การแสดงสีหน้า หน้าตาคนเราเป็นอวัยวะที่แสดงออกถึงความรู้สึกของบุคคลได้มากกว่า
อวัยวะอย่างอืน่ และเป็นอวัยวะทีค่ สู่ อื่ สารตลอดจนผูอ้ นื่ ทีอ่ ยูใ่ นสายตา สามารถมองได้ชดั เจนกว่าอวัยวะ
ส่วนอื่น หน้าตาเป็นอวัยวะที่แสดงออกถึงความรู้สึกได้หลายอย่าง
4. การสือ่ สารทางสายตา สายตาเป็นเครือ่ งบอกความรูส้ กึ ต่างๆ ของคนเราได้มาก และเนือ่ งจาก
นัยน์ตาเป็นอวัยวะส่วนหนึง่ ทีอ่ ยูบ่ นใบหน้า อันเป็นต�ำแหน่งในร่างกายทีค่ สู่ นทนาสามารถจะมองเห็นได้งา่ ย
ในบางครัง้ แม้เราจะไม่ได้เอ่ยปากเล่าให้ผใู้ ดทราบ แต่จากสายตาของเราทีป่ รากฏ คนทีพ่ บเห็นก็อาจบอก
ได้ทันทีว่าเรารู้สึกอย่างไร
5. ภาษาจากร่างกาย เป็นสิง่ ที่ชว่ ยย�ำ้ ความส�ำคัญจากอวัจนภาษาของใบหน้าได้มาก ภาษาจาก
ร่างกาย เช่น ท่าทาง (Gesture) การเคลื่อนไหวของร่างกาย ตลอดจนอากัปกิริยาอย่างอื่นที่ช่วยสะท้อน
เห็นถึงทัศนคติได้ ส่วนใหญ่ภาษาจากร่างกายมักควบคู่ไปกับอวัจนภาษาอย่างอื่น
6. รูปร่างหน้าตาของบุคคล เป็นเครือ่ งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ตา่ งๆ แก่ผรู้ บั สารได้ เราอาจพบอยู่
บ่อยๆ ว่า เมือ่ ต้องการสือ่ สารกับบางคน เราก็รสู้ กึ อึดอัดใจทีจ่ ะต้องสือ่ สารด้วยตัง้ แต่แรกทีไ่ ด้พบหน้ากัน
และยังไม่เคยพูดจากันสักค�ำด้วยซ�้ำไป นอกจากรูปร่างหน้าตาของบุคคลแล้ว ลักษณะการแต่งกาย สีผม
กลิ่นตัว กลิ่นลมหายใจ ก็เป็นองค์ประกอบที่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆ กับผู้ที่จะมาสื่อสารกับเราได้
มากเช่นกัน
7. น�้ำเสียง น�้ำเสียงที่ห้าวแหลม การพูดเร็วช้า หนักเบา มีจังหวะสั้นยาว เป็นลักษณะเฉพาะ
บุคคลที่ก่อให้เกิดบุคลิกภาพ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรู้สึกที่มีต่อเจ้าของเสียงหรือ บุคลิกภาพอย่างอื่นที่
แตกต่างกันออกไป
ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2540) ได้แบ่งลักษณะการแสดงออกโดยไม่ใช้ค�ำพูดออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้
1. สีหน้า การแสดงออกทางสีหน้าจ�ำนวนไม่น้อยมีลักษณะเป็นสากล เช่น ยิ้มแสดงความพอใจ
จะบ่งบอกถึงอารมณ์ที่แน่นอนแบบหนึ่งในคนเชื้อชาติต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเชื่อว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรม
อย่างหนึ่ง
แม้ว่าสีหน้าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย แต่ก็มีปัจจัยประการหนึ่งที่ส�ำคัญมากนั่นคือ มี
หลายกรณีทคี่ นเราใช้สหี น้าแสดงออกต่างไปจากทีเ่ ราก�ำลังคิดหรือรูส้ กึ ซึง่ เป็นการวางสีหน้าทัง้ ๆ ทีเ่ ราไม่ได้
รู้สึกอย่างนั้นหรือต้องการซ่อนความรู้สึกที่เราก�ำลังประสบอยู่
2. สายตา จากค�ำกล่าวที่ว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ” พบว่าเป็นจริงโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในแง่ของการสบตา พบว่า
2.1 บุคคลมักจะถือการสบตาของผู้อื่นเป็นการมองถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย นั่นคือ เขานิ่ง
สบตาเรามากเท่าไร เราก็จะรูส้ กึ ถึงอีกฝ่ายในแง่บวกและเวลาทีเ่ ขาหลบตา เราก็มกั จะอดรูส้ กึ ไม่ได้วา่ คนๆ
นั้นก�ำลังท�ำอะไรผิด ก�ำลังไม่สบายใจ หรือจิตใจท้อแท้ ซึมเศร้า เป็นต้น
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2.2 บุคคลถือปริมาณและลักษณะการมองเป็นการบ่งชี้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายต่อเรา
การสบตามักแสดงว่าอีกฝ่ายหนึง่ มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั เรา สนใจในตัวเรา เป็นต้น ในทางตรงข้ามการไม่ยอม
สบตา ท�ำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นสัญญาณในแง่ลบกับเรา ท�ำให้เรารู้สึกไม่เป็นมิตร ไม่ให้เกียรติ เป็นต้น
ทัง้ นีม้ ขี อ้ ยกเว้นอยูก่ รณีหนึง่ คือ การมองอย่างเอาเป็นเอาตาย ไม่วา่ เราจะมีปฏิกริ ยิ าอย่างไร ทีเ่ รียกกันว่า
“การจ้อง” ซึ่งท�ำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ท�ำให้รู้สึกเครียดและวางตัวล�ำบาก และเรามักตีความ
การจ้องมองว่าเป็นสัญญาณของความมุ่งร้ายหรือความโกรธ
3. ท่าทางและการสัมผัส ภาษากายมักแสดงออกซึง่ อารมณ์ในขณะนัน้ โดยส่วนใหญ่มกั เป็นการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย เช่น ชีน้ วิ้ ด้วยความไม่พอใจ ก�ำมือแน่นขณะโกรธ ปิดหน้าเมือ่ อาย ยักไหล่เมือ่ ไม่สนใจ
เป็นต้น นอกจากนี้ ภาษากายยังช่วยบอกความรู้สึกของผู้อื่นต่อตัวเราว่าเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ
เช่น การสนทนาที่อีกฝ่ายหนึ่งหันหน้ามาทางเราและโน้มตัวมาข้างหน้าแสดงว่าเขาสนใจในสิ่งที่เราพูด
บทบาทสุดท้ายของภาษากายก็คือ การส่งผ่านความรู้สึกจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัส ในเวลาที่เราเห็นอกเห็นใจใคร เรามักสัมผัสหลังมือ หรือจับต้นแขนของอีก
ฝ่ายหนึ่งเพื่อแสดงความปลอบใจ เพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันมานานจะแสดงถึงมิตรภาพที่มีมาลึกซึ้งด้วย
การจับมือหรือกอดกันอย่างมั่นคง หรือพ่อแม่ลูบหัวลูกด้วยความเอ็นดู เป็นต้น เคยมีการวิจัยพบว่า
ในการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ถ้าผู้ขอความช่วยเหลือแตะแขนของอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นการโน้มน้าว
ความรูส้ กึ ของอีกฝ่ายหนึง่ ว่าเราต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ซึง่ ท�ำให้เขาปฏิเสธยากกว่าการทีเ่ รา
ขอความช่วยเหลือด้วยค�ำพูดเพียงอย่างเดียว จากทีก่ ล่าวมา ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาภาษาท่าทาง 3
ลักษณะ ได้แก่ 1). ลักษณะของการสัมผัส 2). ลักษณะของการใช้กริ ยิ าอาการ 3). ลักษณะของการใช้สายตา
อวยพร พานิช ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และเมตตา กฤตวิทย์ (2536) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระ
หว่างวัจนภาษาและอวัจนภาษา ไว้ดงั นี้ 1). ใช้วอั จนภาษาแทนค�ำพูด หมายถึง การใช้อวัจนภาษาให้มคี วาม
หมายเหมือนถ้อยค�ำทีใ่ ช้พดู 2). ใช้อวัจนภาษาขยายความ หมายถึง การใช้อวัจนภาษาบอกความหมายเพิม่
เติมให้กบั ผูร้ บั สารให้เข้าใจสารได้ดยี งิ่ ขึน้ 3). ใช้อวัจนภาษาซ�ำ้ ความให้หนักแน่น หมายถึง การใช้อวัจนภาษา
ประกอบกับวัจนภาษาในความหมายเดียวกัน แต่ยนื ยันให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ 4). ใช้อวัจนภาษาเน้นความ หมายถึง
การใช้อวัจนภาษาย�้ำบางประเด็นของวัจนภาษาท�ำให้ความหมายบางส่วนที้องการเน้นนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น
5). ใช้อวัจนภาษาขัดแย้งกัน หมายถึง การใช้อวัจนภาษาทีใ่ ห้ความหมายตรงกันข้ามกับวัจนภาษา เพือ่ เป็นการ
รักษามารยาทหรือซ่อนเร้นความจริงบางประการ ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับสารมักจะเชื่อถือสารจากอวัจนภาษา
ตรงกับความรู้สึกมากกว่า 6). ใช้อวัจนภาษาควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร หมายถึง การใช้
กิริยาท่าทาง สายตา น�้ำเสียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร

พฤติกรรมการแสดงออกของภาษาท่าทางของเพศหญิงและเพศชาย

มาร์ติน (Martin, 1971) กล่าวถึงความสามารถที่แตกต่างกันของผู้ชายและผู้หญิง สรุปได้ว่า
ผูช้ ายจะมีลกั ษณะทางด้านกลไกและสถานภาพในการท�ำงานสูงกว่าผูห้ ญิง ผูห้ ญิงจะมีความช�ำนาญในเรือ่ ง
การเย็บปักถักร้อย ผูช้ ายจะฝึกทักษะด้านเครือ่ งยนต์กลไกและอิเล็กทรอนิกส์ได้ดกี ว่าผูห้ ญิง เมือ่ มีโอกาส
ได้รับการศึกษาในระดับสูง ผู้หญิงมักจะเลือกเรียนทางด้านศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนผู้ชายจะ
เลือกเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรเซนแครนตซ์ (Rosenkrantz, 1968 อ้างถึงใน วิชชา สันทนาประสิทธิ์, 2543) ได้ศึกษา
ลักษณะนิสัยที่ถูกก�ำหนดโดย อุดมการณ์ทางเพศที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงในกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่ง โดยเขาได้ให้นักศึกษาเหล่านั้นเขียนสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นคุณลักษณะที่
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งผลที่ได้เป็นดังนี้
คุณลักษณะที่เป็นแบบตายตัวของผู้ชายและผู้หญิง (Stereotypic traits of men and women)
เป็นดังนี้
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ลั ก ษณะค่ า นิ ย มแบบผู ้ ช าย ได้ แ ก่ ก้ า วร้ า ว เป็ น ตั ว ขอตั ว เอง ไม่ ช อบแสดงความรู ้ สึ ก
ชอบแสดงอ�ำนาจ ชอบแข่งขัน ชอบวิชาเลขและวิทยาศาสตร์ เป็นผูก้ ระท�ำ มีเหตุผล ไม่รอ้ งไห้ตอ่ หน้าคนอืน่
มีความมั่นใจในตัวเอง ทะเยอทะยาน คิดว่าผู้ชายมีอ�ำนาจเหนือผู้หญิง พูดจาหยาบคาย โดยเฉพาะเมื่อ
อยู่ในกลุ่มผู้ชาย เป็นผู้น�ำ เจ้าชู้
ลักษณะค่านิยมแบบผู้หญิง ได้แก่ พูดเก่ง พูดจาไพเราะ นุ่มนวล ยึดมั่นในศาสนา สนใจภาพ
ลักษณ์ของตัวเองสายตาคนอื่น มีมารยาท เรียบร้อย ต้องการที่พึ่ง ให้ความส�ำคัญกับความรู้สึกของคน
อื่นๆ กาลเทศะ อ่อนไหว ร้องไห้ง่ายถ้ามีอะไรมากระทบกระเทือนใจ ขี้กลัว ขี้ตกใจ เป็นผู้ตาม
คุณลักษณะทีแ่ ตกต่างกันนีท้ ำ� ให้สามารถจ�ำแนกลักษณะทีเ่ ฉพาะเจาะจงของผูช้ ายและผูห้ ญิงออก
จากกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้นสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า “ความเป็นชาย” (Masculinity) และ “ความ
เป็นหญิง” (Femininity) นั่นเอง
บทบาททางเพศของมนุษย์ถกู ก�ำหนดให้มลี กั ษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงทีแ่ ตกต่างกัน
ลักษณะค่านิยมของความเป็นชายและความเป็นหญิงจึงเป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ลักษณะของภาษาท่าทางของเพศชาย
และเพศหญิงได้เป็นอย่างดี แต่สภาพทีแ่ ท้จริงในสังคมมนุษย์ ไม่มคี า่ นิยมใดทีจ่ ะก�ำหนดบทบาทของมนุษย์
ให้เป็นรูปแบบตายตัวเพียงประการเดียว ดังนั้น ภาษาท่าทางที่แตกต่างไปจากรูปแบบปกติจึงปรากฏอยู่
เป็นที่สนใจศึกษาของนักวิชาการซึ่งมีความเห็นต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่ใช้ภาษาท่าทาง
แตกต่างไปจากเพศที่แท้จริงของตน

แนวคิดเกี่ยวข้องกับความแตกต่างของการใช้ภาษาของบุคคลที่มีวัยต่างกัน

อายุเป็นปัจจัยที่ท�ำให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุน้อย
มักจะมีความคิดเสรีนยิ ม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมี ากกว่าคนทีอ่ ายุมาก ในขณะทีค่ นอายุมาก
มักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่อง
มาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกันคนที่มีอายุ มากมักจะใช้สื่อ
เพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบันเทิง (นิดา มีสุข, 2546)
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ และกันทิมา วัฒนประเสริฐ (2539) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การใช้ค�ำ
และการแปรภาษาของคนสามระดับอายุในชุมชนลุ่มแม่น�้ำท่าจีน ผลของการวิจัยสรุปว่า ผู้บอกภาษาทั้ง
3 ระดับอายุมีความแตกต่างด้านรูปแบบการใช้ค�ำ มีการแปรด้านเสียง ศัพท์ และความหมายเนื่องด้วย
อิทธิพลของภาษาไทย ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 จะใช้ศัพท์เดิมมากที่สุดและลดน้อยลงมาตามล�ำดับ
ในผู้บอกภาษาอายุระดับที่ 2 และอายุระดับที่ 3 นั้น จะใช้ศัพท์ที่อื่นมากที่สุด และจะลดน้อยลงเรื่อยๆ
ในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และ1
อรุณี อรุณเรือง (2533) ได้ศึกษาเรื่องการแปรเสียงวรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ตาม
ระดับอายุผู้พูด 3 ช่วงคือ กลุ่มอายุ 15-20 ปี กลุ่มอายุ 35-40 ปี และกลุ่มอายุ 55-60 ปี ผลวิจัยพบว่า
มีรูปแปรวรรณยุกต์โท 5 รูปแปร วรรณยุกต์กลาง-ตก, สูง-ตก, กลาง-ขึ้น-กลาง, กลาง-ขึ้นตก, และ
กลาง-ระดับ-ตกข้างท้าย กลุ่มอายุ 35-40 ปี และ กลุ่มอายุ 55-60 ปี ใช้วรรณยุกต์โทแตกต่างไปจาก
กลุ่มอายุ 15-20 ปี อย่างเห็นได้ชัด และในอนาคตคาดว่าเสียงวรรณยุกต์แบบเด็กรุ่นใหม่อาจเป็นที่นิยม
มากที่สุดในภาษาไทยกรุงเทพฯ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้อวัจนภาษา

ณจิต ดีปานวงศ์ (2539) ได้วิจัยเรื่อง อิทธิพลของอวัจนภาษาของนักร้องแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทน
เม้นท์ต่อเยาวชน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. วัยรุ่นที่มีเพศ อายุ การศึกษา และรายได้รวมของครอบครัว
ต่างกัน มีการเปิดรับสารด้านอาการภาษาและวัตถุภาษาต่างกัน 2. กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสารด้านอาการภาษาและวัตถุภาษา 3. การเปิดรับสารด้านอาการภาษา
และวัตถุภาษา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจดจ�ำสารด้านอาการภาษาและวัตถุภาษา 4. การจดจ�ำสาร
ด้านอาการภาษาและวัตถุภาษา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเลียนแบบ
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ธิดารัตน์ วัฒนไพโรจน์ (2543) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลของพนักงานต้อนรับ สายการบินไทย ผลวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มี
ต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลกับพนักงานต้อนรับสายการบินไทยมีความแตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจ
ในการสือ่ สารเชิงอวัจนภาษามากกว่าการสือ่ สารเชิงวัจนภาษา เช่น ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย มากกว่า
การใช้ภาษาพูด

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ ศึกษาถึงปัจจัยคุณลักษณะของหัวหน้างานทีม่ ผี ลต่อความ
พึงพอใจในอวัจนภาษาของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามแนวคิดของ Schumacker
& Lomax (2012) ที่กล่าวว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป โดยก�ำหนดขนาดจาก 10 ถึง
20 ตัวอย่างต่อหนึง่ ตัวแปร ในการศึกษาครัง้ นีม้ ตี วั แปรทัง้ หมด 5 ตัวแปร ใช้ขนาดเท่ากับประมาณ 100 คน
คิดเป็นอัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 20 คนต่อหนึ่งตัวแปร ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
พนักงานระดับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี จ�ำนวน
200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ใช้วัดศึกษาถึงปัจจัยคุณลักษณะของ
หัวหน้างานที่มีผลต่อความพึงพอใจในอวัจนภาษาของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อลักษณะท่าทางของ
หัวหน้างาน แบ่งเป็น ลักษณะการสัมผัส ลักษณะของการใช้กิริยาอาการ และลักษณะของการใช้สายตา
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีคา่ ความน่าเชือ่ ถือ α = 0.89
จากการทดสอบก่อนการเก็บข้อมูลจริง ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติไค-สแควร์ (Chi-square)

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดสอบระหว่างเพศของหัวหน้างานต่อระดับความพึงพอใจในอวัจนภาษา
ของผู้ปฏิบัติงาน
อวัจนภาษา
การสัมผัส
การใช้กิริยาอาการ
การใช้สายตาและคิ้ว
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

χ2

28.641
26.144
21.021

Sig.
0.000*
0.000*
0.002*

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานคือ คุณลักษณะอันได้แก่ เพศของหัวหน้า
งานมีผลต่อระดับความพึงพอใจในภาษาท่าทางลักษณะการสัมผัส การใช้กริ ยิ าอาการ และการใช้สายตา
และคิ้วของผู้ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (χ2 = 28.641, α < 0.05) (χ2 = 26.144, α < 0.05)
และ (χ2 = 21.021, α < 0.05)
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบอายุของหัวหน้างานต่อระดับความพึงพอใจในอวัจนภาษาของ
ผู้ปฏิบัติงาน
อวัจนภาษา
การสัมผัส
การใช้กิริยาอาการ
การใช้สายตาและคิ้ว
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

χ2

8.380 8
12.529
5.856

Sig.
0.079
0.002*
0.210

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐานบางส่วนคือ คุณลักษณะได้แก่ อายุของหัวหน้า
งานมีผลต่อระดับความพึงพอใจในอวัจนภาษาลักษณะการใช้กริ ยิ าอาการของผูป้ ฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (χ2 = 12.529, α < 0.05) ส่วนอายุของหัวหน้างานไม่มผี ลต่อระดับความพึงพอใจในอวัจนภาษาลักษณะ
การสัมผัส เช่นเดียวกับการใช้สายตาของผู้ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (χ2= 8.380, α > 0.05)
และ (χ2 = 5.856, α > 0.05)

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย พบว่ า เพศของหั ว หน้ า งานมี ผ ลต่ อ ระดั บ ความพึ ง พอใจในอวั จ นภาษาของ
ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะการสัมผัส การใช้กิริยาอาการ และการใช้สายตา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งถือว่าสมมติฐานได้รับการยอมรับ เพศมีความพึงพอใจในลักษณะการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานมี
ความพึงพอใจในอวัจนภาษาลักษณะการสัมผัสสูงสุด อาจเป็นเพราะลักษณะการสื่อสารด้วยการสัมผัส
สามารถสือ่ ความหมายความหมายได้ทงั้ ทางบวกและทางลบ เราสามารถใช้การสัมผัสแทนค�ำพูดปลอบโยน
แสดงความเมตตา เช่น ลูบหัว แตะบ่า เป็นต้น การสัมผัสมีบทบาทมากเพราะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วย
ให้เกิดความสนิทสนมเป็นกันเอง ไว้วางใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของยงยุทธ
วงศ์ภิรมย์ศาสนติ์ (2540) ที่ว่าในเวลาที่เราเห็นอกเห็นใจใครเรามักสัมผัสหลังมือ หรือจับต้นแขนของอีก
ฝ่ายหนึ่งเพื่อแสดงความปลอบใจ เพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันมานานจะแสดงถึงมิตรภาพที่มีมาลึกซึ้งโดย
การจับมือหรือกอดกันอย่างมั่นคง หรือพ่อ แม่ลูบหัวลูกด้วยความเอ็นดู นอกจากนั้น หัวหน้างานและ
พนักงานในฝ่ายขายจะต้องท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ จึงมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก ท�ำให้มคี วาม
กล้าที่จะแสดงภาษาท่าทางลักษณะการสัมผัสต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลอบโยน การเตือนให้รู้ตัว
และการให้ก�ำลังใจ
อายุของหัวหน้างานมีผลต่อระดับความพึงพอใจในภาษาท่าทางของผูป้ ฏิบตั งิ าน ลักษณะการใช้
กิริยาอาการ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งถือว่าสมมติฐานได้รับการยอมรับ แต่ไม่มีผลต่อ
ภาษาท่าทางลักษณะการสัมผัส การใช้สายตา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ ถือว่าสมมติฐานได้
รับการปฏิเสธ อายุของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นหัวหน้างานมีผลต่อระดับความพึงพอใจในอวัจนภาษาด้านการใช้
กิรยิ าอาการของคูส่ อื่ สารทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั งิ าน แต่ไม่สมั พันธ์กบั ลักษณะการสัมผัสและการใช้สายตา เนือ่ งจาก
อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้คนมีความแตกต่างในเรื่องความคิด พฤติกรรม ซึ่งในสังคมไทยนั้น การนับถือ
ระบบอาวุโสยังเป็นสิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ชม และเป็นทีต่ อ้ งการ ความแตกต่างในเรือ่ งอายุระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
จึงท�ำให้ลูกน้องเกรงใจ ลูกน้องที่อายุน้อยกว่าจะพูดน้อย เวลาพูดก็ต้องระวังค�ำพูด น�้ำเสียง ส�ำเนียงที่ใช้
ขณะคุยกับหัวหน้า และการพูดมากเกินไปของคนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าในองค์การไทยจะดูไม่นา่ รัก ผูใ้ หญ่จะชอบ
คนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าทีเ่ ชือ่ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด อวัจนสารและวัฒนธรรมไทยในการสือ่ สารด้วยอวัจนสาร
ของ นิดา มีสุข (2546) ที่ว่า ตามวัฒนธรรมไทยนั้น ผู้น้อยจะไม่ละลาบละล้วงไปแตะต้องตัวผู้ใหญ่ ถ้าจะ
แสดงความเคารพ ไม่ควรแตะต้องสูงกว่าระดับไหล่ เช่น กราบที่อก กราบที่ตัก กราบเท้า เป็นต้น ส่วน
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ผู้ใหญ่จะแสดงความรัก ความเอ็นดูผู้น้อยด้วยการลูบหัว ตบหัว หรือลูบหลัง ปัจจุบันนี้ ผู้ใหญ่อาจแสดง
ความรักโดยการกอด หรือจูบผูน้ อ้ ยบ้างตามอย่างวัฒนธรรมตะวันตก แต่วฒ
ั นธรรมไทยถือว่า การสัมผัสใน
ลักษณะการกอด จูบ เป็นสิ่งที่ควรท�ำในที่รโหฐาน นอกจากนี้ หากผู้ส่งสารเป็นผู้ที่มีความสนิทสนมกับ
ผู้รับสาร ระดับความพึงพอใจในภาษาท่าทางลักษณะการใช้กิริยาอาการจะสูง ส่วนอายุของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นผู้ปฏิบัติตนไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในภาษาท่าทางของคู่สื่อสารทุกลักษณะ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนงานบ่อย ท�ำให้ไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีอายุอยู่ในกลุ่มอายุใด ก็จะ
มีระดับความพึงพอใจในลักษณะภาษาท่าทางเป็นอิสระ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1. เพศเป็นคุณลักษณะส�ำคัญที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับสารในอวัจนภาษาทั้ง 3
ลักษณะคือ การสัมผัส การใช้กิริยาอาการ และการใช้คิ้ว แต่คุณลักษณะที่ส�ำคัญที่สุดต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับสารคือ อวัจนภาษาลักษณะการสัมผัส อาจเป็นเพราะลักษณะการสื่อสารด้วยการสัมผัสสามารถ
สือ่ ความหมายความหมายได้ทงั้ ทางบวกและทางลบ เราสามารถใช้การสัมผัสแทนค�ำพูดปลอบโยน แสดง
ความเมตตา เช่น หัวหน้างานเพศชาย และหัวหน้างานเพศหญิงมีการแตะบ่าผู้ปฏิบัติงานทั้งเพศชายและ
เพศหญิงเพื่อเป็นการปลอบโยน การเตือนให้รู้ตัว และการให้ก�ำลังใจ หัวหน้างานและพนักงานในฝ่าย
ขายจะต้องท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จึงมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก ท�ำให้มีความกล้าที่จะแสดง
ภาษาท่าทางลักษณะการสัมผัสต่อกัน
2. อายุเป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับสารในอวัจนภาษาด้าน
การใช้กิริยาอาการ เช่น การการชี้นิ้ว การสั่นหน้า พยักหน้าของหัวหน้างานเพื่อบ่งบอกถึงทิศทาง
ความพอใจและไม่พอใจ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานก็เข้าใจและยอมรับในอวัจนภาษาด้านนี้เป็นอย่างดี หากผู้ส่งสาร
เป็นผูท้ มี่ คี วามสนิทสนมกับผูร้ บั สาร ระดับความพึงพอใจในภาษาท่าทางลักษณะการใช้กริ ยิ าอาการจะสูง
ถ้าอายุของทั้งหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานไม่ต่างกันมากนัก ความพึงพอใจด้านนี้ก็จะยิ่งสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. งานวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาระดับความพึงพอใจในอวัจนภาษาของคูส่ อื่ สารด้านระยะเวลาใน
การท�ำงาน เพือ่ ได้ทราบว่าประสบการณ์ในการท�ำงานมีผลต่อความพึงพอใจในอวัจนภาษาของหัวหน้างาน
และผู้ปฏิบัติงานหรือไม่
2. ผูว้ จิ ยั ควรพิจารณาศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในองัจนภาษา เช่น เทศภาษา และกาลภาษา
ของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในองค์การธุรกิจเพื่อให้งานวิจัยกว้างขวางยิ่งขึ้น
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