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บทคั ดย่ อ
การวิ จัยครั iงนี iมุ่ งศึ กษาประเด็ นด้ านภาพฝั งใจของชาวต่ างชาติ ที+ มี ต่ อนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยาม
โดยใช้ ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยเชิ งปริ มาณ เก็ บข้ อมู ลจากกลุ่ มตั วอย่ างแบบเฉพาะเจาะจงเป็ นนั กศึ กษา
มหาวิ ทยาลั ยสยามจํ านวน 1,154 คน ผลของการศึ กษาพบว่ า ปั จจั ยด้ านเพศ ประสบการณ์ ในการพบปะ
และความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อภั ยคุ กคามที+ มาจากภาพฝั งใจต่ อชาวต่ างชาติ
คํ าสํ าคั ญ : ภั ยคุ กคาม, ภาพฝั งใจ, ชาวต่ างชาติ
Abstract
This article aims to study foreigners stereotype with Siam University students. 1,154
samples were collected by purposive sampling. The results found that sex, experience and
feeling toward foreigners have relationship with student stereotype.
Keywords: Threat, Stereotype, Foreigner
ที+ มาและความสํ าคั ญ
ความแตกต่ างทางวั ฒนธรรมมี ผลต่ อการสื+ อสาร โดยเฉพาะการสื+ อสารระหว่ างบุ คคลที+ อยู่ ต่ อหน้ า
อย่ างการสื+ อสารระหว่ างคนไทยและชาวต่ างชาติ ซึ+ งมี ภู มิ หลั งแตกต่ างกั นออกไป ในยุ คดิ จิ ทั ลการสื+ อสาร
ต้ องอาศั ยระบบออนไลน์ กลายเป็ นช่ องทางหนึ+ งในการเปิ ดประสบการณ์ ของการพบเห็ นบุ คคลต่ าง
วั ฒนธรรมรวมไปถึ งเนื iอหาที+ ถู กถ่ ายทอดโดยตั วสื+ อที+ ลายล้ อมรอบตั วเราที+ ทํ าให้ เห็ นภาพหรื อลั กษณะเดิ ม
ซํ าi แล้ วซํ าi เล่ าจนเกิ ดเป็ นภาพจํ าของบุ คคลหรื อกลุ่ มคนในวั ฒนธรรมอื+ น ความซํ าi ซากเล่ านั iนก่ อให้ เกิ ดภาพ
ฝั งใจ (Stereotype) ที+ คนกลุ่ มหนึ+ งมี ต่ อคนอี กกลุ่ มหนึ+ งจากการที+ สั งคมกํ าหนดให้ ซึ+ งอาจถู กหรื อผิ ดก็ ได้ แต่
เรามั กใช้ เป็ นตั วรหั สในการสื+ อสารหรื อรั บรู้ ความเป็ นเขาคนนั iนมาใช้ ก่ อนในการทํ าการสื+ อสารเสมอ
ด้ วยเหตุ นีiกลุ่ มผู้ วิ จัยจึ งมี ความสนใจที+ จะศึ กษาและนํ าผลที+ ได้ มาใช้ ในการยื นยั นในส่ วนของภาพฝั ง
ใจของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยามต่ อชาวต่ างชาติ เพื+ อพิ จารณาว่ าภาพฝั งใจดั งกล่ าวเป็ นภั ยคุ กคาม
อย่ างไรบ้ างและส่ งผลต่ อการสื+ อสารระหว่ างวั ฒนธรรมหรื อไม่ โดยที+ การศึ กษาครั iงนี iกลุ่ มผู้ วิ จัยสนใจในตั ว
แปรที+ เกี+ ยวข้ องกั บเพศ ประสบการณ์ ในการพบปะชาวต่ างชาติ และความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ
นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยามที+ มี ผลต่ อภั ยคุ กคามที+ มาจากภาพฝั งใจ
ปั ญหานํ าการวิ จัย
1. เพศมี ผลต่ อภาพฝั งใจที+ มี ต่ อชาวต่ างชาติ หรื อไม่
2. ประสบการณ์ ในการพบปะชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อภาพฝั งใจที+ มี หรื อไม่
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3. ความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อภาพฝั งใจที+ มี หรื อไม่
วั ตถุ ประสงค์
1. เพื+ อทราบถึ งความสั มพั นธ์ ระหว่ างเพศและภาพฝั งใจที+ มี ต่ อชาวต่ างชาติ
2. เพื+ อทราบถึ งความสั มพั นธ์ ระหว่ างประสบการณ์ ในการพบปะชาวต่ างชาติ และภาพฝั งใจที มี
3. เพื+ อทราบถึ งความสั มพั นธ์ ระหว่ างความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ กั บภาพฝั งใจที+ มี
ขอบเขตการศึ กษา
ศึ กษาเฉพาะนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยามที+ ลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษาที+ 1 ปี การศึ กษา
2560 เท่ านั iน
ข้ อสมมุ ติฐาน
1. เพศมี ผลต่ อภาพฝั งใจที+ มี ต่ อชาวต่ างชาติ
2. ประสบการณ์ ในการพบปะชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อภาพฝั งใจที+ มี
3. ความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อภาพฝั งใจที+ มี
นิ ยามศั พท์
เพศ หมายถึ ง ลั กษณะทางประชากรซึ+ งแบ่ งออกเป็ นเพศชายและหญิ ง
ประสบการณ์ ในการพบปะชาวต่ างชาติ หมายถึ ง การรั บรู้ และความรู้ สึ กของบุ คคลที+ มี โอกาสในการ
พบเจอ สื+ อสาร หรื อมี ปฏิ สั มพั นธ์ ใด ๆ กั บบุ คคลที+ ไม่ ได้ เป็ นคนไทย
ความรู้ สึ กชื+ นชมต่ อชาวต่ างชาติ หมายถึ ง ความรู้ เชิ งบวกในลั กษณะของการปลื iมปี ติ ต่ อบุ คคลที+
ไม่ ได้ เป็ นคนไทย
ภาพฝั งใจที+ มี ต่ อชาวต่ างชาติ หมายถึ ง ภาพเชิ งบวกและหรื อเชิ งลบที+ เกิ ดขึ iนและอยู่ ในความรู้ สึ ก
ของแต่ ละบุ คคลที+ มี ต่ อบุ คคลที+ ไม่ ได้ เป็ นคนไทย
แนวคิ ดที+ เกี+ ยวข้ อง
สํ าหรั บการวิ จั ยครั iงนี i ใช้ แนวคิ ดเกี+ ยวภาพภาพฝั งใจ (Stereotype) เป็ นหลั กเพื+ อเชื+ อมโยงไปไปสู่
การศึ กษาข้ อมู ลและการอภปรายผลของการศึ กษา โดยใช้ แนวคิ ดดั งต่ อไปนี i
แนวคิ ดเกี+ ยวกั บภาพฝั งใจ
Walter Lippmann (1922) ให้ ความหมายว่ า Stereotype ว่ า “ภาพที+ อยู่ ในหั วของเรา" ซึ+ งการที+ เรามี
ความคิ ด ความเชื+ อร่ วมกั นเกี+ ยวกั บคุ ณลั กษณะเฉพาะของบุ คคลหรื อพฤติ กรรมที+ เกิ ดขึ iนบ่ อยครั iงของกลุ่ ม
คน และนํ าความเชื+ อมาใช้ ตั ดสิ นคุ ณสมบั ติของสมาชิ กทุ กคนในกลุ่ มนั iน ๆ
ทั iงนี i Lippmann ยั งระบุ อีกว่ า โลกที+ เราอยู่ นัiนมี ความเป็ นจริ งที+ ซั บซ้ อนและรายละเอี ยดมากเกิ นกว่ า
จะรู้ จั กและทํ าความเข้ าใจ ภาพฝั งใจจะเป็ นวิ ธี ลั ดในการทํ าความเข้ าใจโลกรอบตั วเราได้ อย่ างง่ ายขึ iน
นอกจากนั i น Lippmann ยั งชี iให้ เห็ นว่ า ภาพตายตั วมี องค์ ประกอบของความรู้ (Cognitive) และอารมณ์
ความรู้ สึ ก (Affective) ภาพตายตั วเปรี ยบเสมื อนภาพตั วแทน (Representation) ของการรั บรู้ เกี+ ยวกั บกลุ่ ม
คน ซึ+ งมี อิ ทธิ พลต่ อความรู้ สึ กของปั จเจกบุ คคลที+ จะมี ต่ อสมาชิ กของกลุ่ มที+ มี ภาพฝั งใจ
ในขณะที+ Hewstone และ Brown (1986) ได้ แยกเรื+ องของภาพฝั งใจออกเป็ น 3 ส่ วนสํ าคั ญ ได้ แก่
1. เราแบ่ งประเภทแบบง่ าย ๆ ด้ วยแยกจากลั กษณะของตั วบุ คคล เช่ น เพศ ชาติ พั นธ์ วรรณา

2. เราอธิ บายตั วตนของคนนั iนจากเชื iอชาติ และคน ๆ นั iนเป็ นไปตามภาพฝั งใจของเรา
3. ลั กษณะของบุ คคลสามารถบ่ งบอกได้ ว่ าบุ คคลนั iนอยู่ ในกลุ่ มประเภทไหน
แนวคิ ดเรื+ องภาพฝั งใจที+ มี ผลต่ อการสื+ อสาร
Hewstone & Giles, 1986 ได้ แยกกระบวนการของภาพฝั งใจ (Stereotyping Process) ไว้ 4
ประการ ดั งนี i
1. ภาพฝั งใจทํ าก่ อเกิ ดความเอนเอี ยงทางการสื+ อสารดั งนั iนเราจึ งทํ าการสื+ อสารโดยทั นที จากจิ ตใต้
สํ านึ ก
2. ภาพฝั งใจมี ผลต่ อการความคิ ด จากการวิ จัยชี iให้ เห็ นว่ า เรามั กชอบเรื+ องที+ อยู่ ภายในกลุ่ มของเรา
แต่ ไม่ ชอบเรื+ องราวที+ นอกกลุ่ ม ฉะนั iนภาพฝั งใจจึ งมี ผลต่ อการตี ความตั วสารต่ าง ๆ (Messages)
ที+ เข้ ามาหาเราด้ วย
3. กระบวนการของภาพฝั งใจจะทํ างานทั นที เมื+ อเราสื+ อสารกั บคนอื+ น (คนแปลกหน้ า) และคิ ดเสมอ
ว่ าบุ คคลนั iนจะกระทํ าอย่ างที+ เราคาดหวั งไว้ ด้ วยเหตุ นีiทําให้ เราพยายามที+ จะยื นยั นความคิ ดของ
เราเมื+ อสื+ อสารกั บคนแปลกหน้ า และพยายามควบคุ มการสื+ อสารของตนเองเพื+ อแสดงให้ เห็ นว่ าเรา
ไม่ มี อคติ
4. ภาพฝั งใจผู กติ ดกั บส่ วนอื+ น ๆ ของการสื+ อสาร และทํ าให้ เกิ ดการยื นยั นในภาพฝั งใจ หากจะกล่ าว
อี กนั ยหนึ+ งภาพฝั งใจได้ สร้ างวิ ธีการตอบสนองของตนเอง เรามี ความคิ ดที+ จะเห็ นพฤติ กรรมที+ จะ
ช่ วยยื นยั นความคาดหวั งของเราแม้ มั นไม่ มี อยู่ ก็ ตาม เช่ น หากเราคิ ดว่ าคน ๆ นั iนไม่ มี อํ านาจเรา
จะสื+ อสารกั บเขาหรื อเธอโดยใช้ พื iนฐานความคิ ดนั iน แม้ ที+ จริ งแล้ วคน ๆ นั iนจะมี อํ านาจก็ ตาม
แนวคิ ดของภั ยคุ กคามจากภาพฝั งใจ
ภั ยคุ กคามจากภาพฝั งใจ ถู กใช้ ครั i งแรกโดย Steele & Aronson (1995) ที+ ได้ ทํ าการทดลองใน
บริ บทที+ สี ผิวเป็ นเรื+ องที+ ได้ รั บความสนใจ พบว่ านั กศึ กษาผิ วสี ที+ทํ าข้ อสอบได้ ตํ+ ากว่ ามาตราฐานเมื+ อเที ยบกั บ
นั กศึ กษาผิ วขาว แต่ ในทางกลั บกั น เมื+ อบริ บทเปลี+ ยนแปลงไปสี ผิ วไม่ มี ความสํ าคั ญกลั บกลายเป็ นว่ า
นั กศึ กษาผิ วสี สามารถทํ าข้ อสอบได้ ดี กว่ าหรื อเที ยบเท่ ากั บนั กศึ กษาผิ วขาว การทดลองทํ าให้ ได้ ข้ อสรุ ปว่ า
ภาพฝั งใจสามารถเป็ นภั ยคุ กคามได้ ดั+ งที+ ภาพฝั งใจของคนผิ วสี เป็ นภั ยคุ กคามที+ กระทบต่ อการศึ กษา
จากแนวคิ ดทั i งหมดที+ ได้ อ้ างอิ งไว้ ข้ างต้ นจะนํ ามาใช้ ในการศึ กษาเพื+ อนํ าผลมาเที ยบเคี ยงกั บข้ อ
สมมติ ฐานของการศึ กษาที+ ระบุ ไว้ และนํ าไปสู่ การอภิ ปรายผลต่ อไปในส่ วนของเพศ ประสบการณ์ และ
ความรู้ สึ กชื+ นชมชาวต่ างชาติ ที+ มี ผลต่ อภาพฝั งใจของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยาม
ระเบี ยบวิ ธีวิ จัย
ใช้ การวิ จั ยเชิ งปริ มาณโดยการเก็ บข้ อมู ลแบบแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
วั ตถุ ประสงค์ ที+ ได้ ตั iงไว้ เก็ บข้ อมู ลทั i งสิ iน 1,154 คน คื อประมาณร้ อยละ 10 ของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย
สยามทั iงหมด โดยให้ นั กศึ กษาที+ ลงทะเบี ยนเรี ยนในวิ ชา 140-112 หลั กทฤษฎี นิ เทศศาสตร์ และ วิ ชา 140224 วิ จั ยเบื i อ งต้ นเป็ นผู้ เก็ บข้ อมู ลด้ วยแบบสอบถามในช่ วงระหว่ างเดื อนตุ ลาคม พ.ศ. 2560 บริ เวณ
มหาวิ ทยาลั ยสยาม ทั iงนี i แบบสอบถามได้ ถู กทดสอบก่ อนการใช้ จริ ง (Pre-test) และมี การแก้ ไขจนใช้ ได้
เป็ นที+ เรี ยบร้ อย ความเที+ ยงตรงของแบบสอบถามใช้ ความเที+ ยงตรงแบบต่ อหน้ า (Face Validity) และความ
เที+ ยงตรงเชิ งเนื iอหา (Content Validity) ในเรื+ องภาพฝั งใจที+ ตรงกั บวรรณกรรมที+ ทบทวนไว้ แล้ ว กลุ่ มผู้ วิ จัย
เชื+ อว่ าคํ าตอบจากแบบสอบถามมี ความน่ าเชื+ อถื อเพราะนั กศึ กษาตอบคํ าถามด้ วยความเต็ มใจ

ผลการวิ จัย
จากผู้ ตอบแบบสอบถามหั วข้ อ “ภั ยคุ กคามที+ มาจากภาพฝั งใจของชาวต่ างชาติ ของนั กศึ กษา
มหาวิ ทยาลั ยสยาม 2560-2561” จํ านวนทั i ง หมด 1,154 คํ าตอบ สามารถสรุ ปผลค่ าความถี+
(Frequencies) ออกมาได้ ตามที+ ปรากฏตารางที+ 1 โดยมี รายละเอี ยดดั งนี i
ตารางที+ 1 ค่ าความถี+ ภาพฝั งใจของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยามต่ อชาวต่ างชาติ
น่ ากลั วอย่ าง น่ ากลั ว บางครั iงน่ ากลั ว น่ ากลั วน้ อยมาก ไม่ น่ ากลั วเลย
ชนชาติ
มาก (%)
(%)
(%)
(%)
(%)
พม่ า
22.9
30.2
27.5
11.4
8
เขมร
21.8
30.5
22.7
12.4
7.6
ลาว
11.2
20.8
32.1
21.6
14.4
ญวน (เวี ยดนาม)
10.1
18.2
31.4
25
15.3
จี น
11
18.3
33.3
21.6
15.9
แขก
17.1
28.2
25.2
18.5
10.9
ฝรั+ ง
4.9
10.6
26.7
28.3
29.5
ญี+ ปุ่ น
4.3
7.7
19.2
31.7
37.1
เกาหลี
4.7
8.5
18.7
29.5
38.6
มาเลย์
6.3
14
30.8
29.3
19.6
สิ งค์ โปร
5.6
12.4
28.8
28.2
25
อิ นโดนิ เซี ย
7.8
17.3
32.9
25.6
16.3
บรู ไน
8.5
19.3
32.8
21.7
17.8
แอฟริ กัน (ผิ วสี )
19.7
25
26.3
15.8
13.3
อื+ น ๆ โปรดระบุ
2.4
2.1
4.3
3
3.5
จากตารางที+ 1 สามารถสรุ ปได้ ว่ านั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยามกลั วคนชนชาติ พม่ าเป็ นอั นดั บ 1
คิ ดเป็ นร้ อยละ 80.6 จากการตอบแบบสอบถามตั iงแต่ บางครั iงน่ ากลั วขึ iนไป รองลงมาเป็ นคนชนชาติ เขมร
คิ ดเป็ นร้ อยละ 80 และอั นดั บ 3 คื อคนชนชาติ แอฟริ กั นหรื อคนผิ วสี ส่ วนชนชาติ ที+ นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย
สยามกลั วน้ อยมากที+ สุ ดเป็ นอั นดั บ 1 คื อ ชนชาติ ญี+ ปุ่ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.2 ลองลงมาคื อชนชาติ เกาหลี
คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.9 และอั นดั บ 3 คื อชนชาติ ฝรั+ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.2
จากปั ญหานํ าวิ จัยข้ อที+ 1 ที+ ว่ า เพศมี ผลต่ อภาพฝั งใจที+ มี ต่ อชาวต่ างชาติ หรื อไม่
การคํ านวณทํ าได้ โดยการเปรี ยบเที ยบระดั บนั ยสํ าคั ญ (Significant) ที+ คํ านวณออกมาจากโปรแกรม
กั บระดั บนั ยสํ าคั ญที+ .05 ที+ กํ าหนดอยู่ แล้ วในตาราง chi-square
ho= ตั วแปรความแตกต่ างระหว่ างเพศเป็ นอิ สระต่ อ (Independent) ตั วแปรความรู้ สึ กกลั ว
ของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยามที+ มี ต่ อคนในแต่ ละประเทศ
h1 = ตั วแปรความแตกต่ างระหว่ างเพศ มี ความเกี+ ยวข้ อง (Related to) กั บตั วแปรความรู้ สึ ก
กลั วของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยามที+ มี ต่ อคนในแต่ ละประเทศ
กรณี ที+ หนึ+ ง ถ้ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ คํ านวณได้ มากกว่ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ .05 ข้ อสมมุ ติฐาน h0 จะ
ถู กยอมรั บ
กรณี ที+ สอง ถ้ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ คํ านวณได้ น้ อยกว่ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ .05 ข้ อสมมุ ติฐาน h0 จะ

ถู กปฏิ เสธ โดยค่ านั ยสํ าคั ญทั iงหมดได้ ปรากฎไว้ ในตารางที+ 2 ซึ+ งมี รายละเอี ยดดั งนี i
ตารางที่ 2 ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรความรู้สึกกลัวต่อคนชาติต่าง ๆ ต่อตัวแปรเพศ
พม่า
เขมร
ลาว
(ญวน)เวียดนาม
.000*
.000*
.191
.303
แขก
ฝรั่ง
ญี่ปุ่น
เกาหลี
.113
.286
.013*
.010*
สิงคโปร
อินโดนีเซีย
บรูไน
แอฟริกา
.195
.716
.136
.040*
* ค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญน้ อยกว่ า .05

จีน
.028*
มาเลย์
.033*
ชาติอื่นๆ
.045*

จากผลของการวั ดค่ าสถิ ติ Chi-Square สรุ ปได้ ว่ า ความแตกต่ างระหว่ างเพศมี ผลต่ อความกลั ว
กั บชนชาติ ดั งนี i พม่ า เขมร จี น ญี+ ปุ่ น เกาหลี มาเลย์ และ แอฟริ กั น ส่ วนความแตกต่ างระหว่ างเพศไม่ มี ผล
ต่ อความกลั วกั บชนชาติ ดั งต่ อไปนี i ได้ แก่ ลาว ญวน (เวี ยดนาม) แขก ฝรั+ ง สิ งคโปร์ อิ นโดนี เซี ย บรู ไน และ
ชนชาติ อื+ นๆ
จากปั ญหานํ าวิ จัยข้ อที+ 2 ที+ ว่ า ประสบการณ์ ในการพบปะชาวต่ างชาติ มีผลต่ อภาพฝั งใจที+ มี ต่ อ
ชาวต่ างชาติ หรื อไม่
การคํ านวณทํ าได้ โดยการเปรี ยบเที ยบระดั บนั ยสํ าคั ญ (Significant) ที+ คํ านวณออกมาจากโปรแกรม
กั บระดั บนั ยสํ าคั ญที+ .05 ที+ กํ าหนดอยู่ แล้ วในตาราง chi-square
ho= ตั วแปรความแตกต่ างระหว่ างประสบการณ์ ในการพบปะชาวต่ างชาติ เป็ นอิ สระต่ อ
(Independent) ตั วแปรความรู้ สึ กกลั วของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยามที+ มี ต่ อคนในแต่ ละประเทศ
h1 = ตั วแปรความแตกต่ างระหว่ างประสบการณ์ ในการพบปะชาวต่ างชาติ มี ความเกี+ ยวข้ อง
(Related to) กั บตั วแปรความรู้ สึ กกลั วของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยามที+ มี ต่ อคนในแต่ ละประเทศ
กรณี ที+ หนึ+ ง ถ้ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ คํ านวณได้ มากกว่ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ .05 ข้ อสมมุ ติฐาน h0 จะ
ถู กยอมรั บ
กรณี ที+ สอง ถ้ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ คํ านวณได้ น้ อยกว่ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ .05 ข้ อสมมุ ติฐาน h0 จะ
ถู กปฏิ เสธ โดยค่ านั ยสํ าคั ญทั iงหมดได้ ปรากฎไว้ ในตารางที+ 3 ซึ+ งมี รายละเอี ยดดั งนี i
ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรความรู้สึกกลัวต่อคนชาติต่างๆ ต่อตัวแปรประสบการณ์ในการพบปะ
ชาวต่างชาติ
พม่า
เขมร
ลาว
(ญวน)เวียดนาม
จีน
.000*
.278
.000*
.000*
.100
แขก
ฝรั่ง
ญี่ปุ่น
เกาหลี
มาเลย์
.452
.587
.012*
.000*
.000*
สิงคโปร
อินโดนีเซีย
บรูไน
แอฟริกา
ชาติอื่นๆ

.040*
.159
* ค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญน้ อยกว่ า .05

.299

.063

.156

จากผลของการวั ดค่ าสถิ ติ Chi-Square สรุ ปได้ ว่ า ความแตกต่ างระหว่ างประสบการณ์ ในการ
พบปะชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อความกลั วกั บขนชาติ ดั งต่ อไปนี i ได้ แก่ พม่ า ลาว ญวน (เวี ยดนาม) ญี+ ปุ่ น เกาหลี
มาเลย์ และสิ งคโปร์ ส่ วนความแตกต่ างระหว่ างประสบการณ์ ในการพบปะชาวต่ างชาติ ไม่ มี ผลต่ อความ
กลั วกั บชนชาติ ดั งต่ อไปนี i ได้ แก่ เขมร จี น แขก ฝรั+ ง อิ นโดนี เซี ย บรู ไน แอฟริ กัน และชนชาติ อื+ นๆ
จากปั ญหานํ าวิ จั ยข้ อที+ 3 ที+ ว่ า ความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อภาพฝั งใจที+ มี ต่ อ
ชาวต่ างชาติ หรื อไม่
การคํ านวณทํ าได้ โดยการเปรี ยบเที ยบระดั บนั ยสํ าคั ญ (Significant) ที+ คํ านวณออกมาจากโปรแกรม
กั บระดั บนั ยสํ าคั ญที+ .05 ที+ กํ าหนดอยู่ แล้ วในตาราง chi-square
ho= ตั วแปรความแตกต่ างระหว่ างความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ เป็ นอิ สระต่ อ
(Independent) ตั วแปรความรู้ สึ กกลั วของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยามที+ มี ต่ อคนในแต่ ละประเทศ
h1 = ตั วแปรความแตกต่ างระหว่ างความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ มี ความเกี+ ยวข้ อง
(Related to) กั บตั วแปรความรู้ สึ กกลั วของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสยามที+ มี ต่ อคนในแต่ ละประเทศ
กรณี ที+ หนึ+ ง ถ้ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ คํ านวณได้ มากกว่ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ .05 ข้ อสมมุ ติฐาน h0 จะ
ถู กยอมรั บ
กรณี ที+ สอง ถ้ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ คํ านวณได้ น้ อยกว่ าค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญที+ .05 ข้ อสมมุ ติฐาน h0 จะ
ถู กปฏิ เสธ โดยค่ านั ยสํ าคั ญทั iงหมดได้ ปรากฎไว้ ในตารางที+ 4 ซึ+ งมี รายละเอี ยดดั งนี i
ตารางที่ 4 ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรความรู้สึกกลัวต่อคนชาติต่างๆ ต่อตัวแปรความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อ
ชาวต่ างชาติ
พม่า
เขมร
ลาว
(ญวน)เวียดนาม
จีน
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
แขก
ฝรั่ง
ญี่ปุ่น
เกาหลี
มาเลย์
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
สิงคโปร
อินโดนีเซีย
บรูไน
แอฟริกา
ชาติอื่นๆ
.000*
.000*
.000*
.000*
.021*
* ค่ าระดั บนั ยสํ าคั ญน้ อยกว่ า .05
จากผลของการวั ดค่ าสถิ ติ Chi-Square สรุ ปได้ ว่ า ความแตกต่ างระหว่ างความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อ
ชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อความกลั วกั บชนชาติ ดั งต่ อไปนี i ได้ แก่ พม่ า เขมร ลาว ญวน (เวี ยดนาม) จี น แขก ฝรั+ ง
ญี+ ปุ่ น เกาหลี มาเลย์ สิ งคโปร์ อิ นโดนี เซี ย บรู ไน แอฟริ กั น และขนชาติ อื+ นๆ ส่ วนความแตกต่ างระหว่ าง
ความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ ไม่ มี ผลต่ อความกลั วนั iน
อภิ ปรายผลการวิ จัย
จากการศึ กษาเรื+ องภั ยคุ กคามที+ มาจากภาพฝั งใจของชาวต่ างชาติ ที+ มี ต่ อนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย
สยาม พ.ศ. 2560-2561 ได้ ผลการศึ กษาที+ สอดคล้ องกั บข้ อสมมติ ฐานในการวิ จั ยที+ ตั i ง ไว้ โดยความ

แตกต่ างระหว่ างเพศสภาพนั i นมี ผลต่ อความกลั วชนชาติ อื+ น ซึ+ งเป็ นที+ น่ าสนใจว่ านั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย
สยามเพศหญิ งมี ความรู้ สึ กกลั วอย่ างมากกั บบุ คคลที+ มี สั ญชาติ พม่ า เขมร (กั มพู ชา) มากกว่ าเพศชาย ทั iง
ๆ ที+ บุ คคลเหล่ านี iเป็ นคนจากประเทศเพื+ อนบ้ านที+ มี ความใกล้ ชิ ดกั บชาวไทยแต่ กลั บมี ความรู้ สึ กหวาดกลั ว
นอกจากนี i นักศึ กษาเพศหญิ งยั งมี ความกลั วอย่ างมากต่ อคนสั ญชาติ แอฟริ กาหรื อคนผิ วสี ซึ+ งแสดงถึ ง
อิ ทธิ พลของภาพฝั งใจจากคํ าว่ ารู ปชั+ วตั วดํ าในบริ บทของสั งคมไทย ในทางกลั บกั น นั กศึ กษาเพศหญิ งมี
ความรู้ สึ กกลั วน้ อยมากเพศชายต่ อบุ คคลที+ มี สั ญชาติ ญี+ ปุ่ น เกาหลี และชาวตะวั นตก (ฝรั+ ง) ตามลํ าดั บ ซึ+ ง
สั งเกตได้ ว่ าเป็ นบุ คคลที+ มี ผิ วพั นธ์ ขาวและถู กมองเป็ นชนชาติ ที+ เก่ งกาจ น่ าชื+ นชม ดั งที+ เห็ นได้ จากความ
นิ ยมในศิ ลปิ นกลุ่ มเกาหลี ของหมู่ วั ยรุ่ นและสื+ อภาพยนตร์ ที+ มี นั กแสดงเป็ นชาวตะวั นตก
ในประเด็ นของประสบการณ์ ในการพบปะชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อภาพฝั งใจ ได้ ผลสอดคล้ องกั บข้ อ
สมมติ ฐานในข้ อที+ สองที+ กล่ าวไว้ ว่ า ประสบการณ์ ในการพบปะกั บชาว พม่ า ลาว ญวน (เวี ยดนาม) ญี+ ปุ่ น
เกาหลี มาเลย์ และสิ งคโปร์ มี ผลต่ อภาพฝั งใจ ซึ+ งเป็ นที+ น่ าสนใจว่ าการได้ พบปะหรื อไม่ เคยได้ พบเจอกั บ
คนในชาติ เหล่ านี iเป็ นผลต่ อความกลั ว อาจเป็ นผลจากการรั บข่ าวสาร และการรั บรู้ ของนั กศึ กษานั iนมี ผล
ต่ อภาพฝั งใจกั บคนในชาติ เหล่ านี i
ในประเด็ นของความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อภาพฝั งใจ ได้ ผลที+ สอดคล้ องกั บข้ อ
สมมติ ฐานในข้ อที+ สามที+ กล่ าวไว้ ว่ าความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อภาพฝั งใจ ในประเด็ นนี iเป็ นที+
น่ าสนใจที+ ว่ า ความรู้ สึ กชื+ นชอบต่ อชาวต่ างชาติ มี ผลต่ อภาพฝั งใจของคนในทุ ก ๆ ชาติ ทํ าให้ สรุ ปได้ ว่ า
ความรู้ สึ กชอบหรื อไม่ ชอบมี ผลต่ อความกลั วและไม่ กลั วต่ อชาวต่ างชาติ เมื+ อพบเจอ และอาจมี ผลถึ งต่ อ
การสื+ อสารอย่ างที+ Walter Lippmann (1936) และ Hewstone กั บ Brown (1986) ได้ กล่ าวไว้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรั บการวิ จัยในอนาคต
ให้ สอบถามในเรื+ องเดี ยวกั นกั บประชาชนทั+ วไปเพื+ อนํ าผลของการศึ กษามาเปรี ยบเที ยบกั บผลของ
การศึ กษาครั iงนี i
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