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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัiงนีiมุ่งศึกษาประเด็นด้านภาพฝังใจของชาวต่างชาติที+ มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยามจํานวน 1,154 คน ผลของการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ ประสบการณ์ในการพบปะ 
และความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติมีผลต่อภัยคุกคามที+ มาจากภาพฝังใจต่อชาวต่างชาติ 
คําสําคัญ : ภัยคุกคาม, ภาพฝังใจ, ชาวต่างชาติ 
 
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+ มาและความสําคัญ 
 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีผลต่อการสื+ อสาร โดยเฉพาะการสื+ อสารระหว่างบุคคลที+ อยู่ต่อหน้า 
อย่างการสื+ อสารระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติซึ+ งมีภูมิหลังแตกต่างกันออกไป ในยุคดิจิทัลการสื+ อสาร
ต้องอาศัยระบบออนไลน์กลายเป็นช่องทางหนึ+ งในการเปิดประสบการณ์ของการพบเห็นบุคคลต่าง
วัฒนธรรมรวมไปถึงเนืiอหาที+ ถูกถ่ายทอดโดยตัวสื+ อที+ ลายล้อมรอบตัวเราที+ ทําให้เห็นภาพหรือลักษณะเดิม 
ซํiาแล้วซํiาเล่าจนเกิดเป็นภาพจําของบุคคลหรือกลุ่มคนในวัฒนธรรมอื+ น ความซํiาซากเล่านัiนก่อให้เกิดภาพ
ฝังใจ (Stereotype) ที+ คนกลุ่มหนึ+ งมีต่อคนอีกกลุ่มหนึ+ งจากการที+ สังคมกําหนดให้ซึ+ งอาจถูกหรือผิดก็ได้ แต่
เรามักใช้เป็นตัวรหัสในการสื+ อสารหรือรับรู้ความเป็นเขาคนนัiนมาใช้ก่อนในการทําการสื+ อสารเสมอ   
 ด้วยเหตุนีiกลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจที+ จะศึกษาและนําผลที+ ได้มาใช้ในการยืนยันในส่วนของภาพฝัง
ใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามต่อชาวต่างชาติเพื+ อพิจารณาว่าภาพฝังใจดังกล่าวเป็นภัยคุกคาม
อย่างไรบ้างและส่งผลต่อการสื+ อสารระหว่างวัฒนธรรมหรือไม่ โดยที+ การศึกษาครัiงนีiกลุ่มผู้วิจัยสนใจในตัว
แปรที+ เกี+ ยวข้องกับเพศ ประสบการณ์ในการพบปะชาวต่างชาติ และความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที+ มีผลต่อภัยคุกคามที+ มาจากภาพฝังใจ 
 
ปัญหานําการวิจัย 
 1. เพศมีผลต่อภาพฝังใจที+ มีต่อชาวต่างชาติหรือไม่ 
 2. ประสบการณ์ในการพบปะชาวต่างชาติมีผลต่อภาพฝังใจที+ มีหรือไม่ 

                                            
1 รองศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
2 อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
3 อาจารย์ประจําภาควิชาสื+ อดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 



 3. ความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติมีผลต่อภาพฝังใจที+ มีหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื+ อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศและภาพฝังใจที+ มีต่อชาวต่างชาติ 
2. เพื+ อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการพบปะชาวต่างชาติและภาพฝังใจทีมี 
3. เพื+ อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติกับภาพฝังใจที+ มี 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที+ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที+  1 ปีการศึกษา 
2560 เท่านัiน 
 
ข้อสมมุติฐาน 
 1. เพศมีผลต่อภาพฝังใจที+ มีต่อชาวต่างชาติ 
 2. ประสบการณ์ในการพบปะชาวต่างชาติมีผลต่อภาพฝังใจที+ มี 
 3. ความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติมีผลต่อภาพฝังใจที+ มี 
 
นิยามศัพท์ 
 เพศ  หมายถึง ลักษณะทางประชากรซึ+ งแบ่งออกเป็นเพศชายและหญิง 
 ประสบการณ์ในการพบปะชาวต่างชาติ หมายถึง การรับรู้และความรู้สึกของบุคคลที+ มีโอกาสในการ
พบเจอ สื+ อสาร หรือมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับบุคคลที+ ไม่ได้เป็นคนไทย 
 ความรู้สึกชื+ นชมต่อชาวต่างชาติ หมายถึง ความรู้เชิงบวกในลักษณะของการปลืiมปีติต่อบุคคลที+
ไม่ได้เป็นคนไทย 
 ภาพฝังใจที+ มีต่อชาวต่างชาติ หมายถึง ภาพเชิงบวกและหรือเชิงลบที+ เกิดขึiนและอยู่ในความรู้สึก
ของแต่ละบุคคลที+ มีต่อบุคคลที+ ไม่ได้เป็นคนไทย 
 
แนวคิดที+ เกี+ ยวข้อง 
 สําหรับการวิจัยครัiงนีiใช้แนวคิดเกี+ ยวภาพภาพฝังใจ (Stereotype) เป็นหลักเพื+ อเชื+ อมโยงไปไปสู่
การศึกษาข้อมูลและการอภปรายผลของการศึกษา โดยใช้แนวคิดดังต่อไปนีi 
 
แนวคิดเกี+ ยวกับภาพฝังใจ 
 Walter Lippmann (1922) ให้ความหมายว่า Stereotype ว่า “ภาพที+ อยู่ในหัวของเรา" ซึ+ งการที+ เรามี
ความคิด ความเชื+ อร่วมกันเกี+ ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือพฤติกรรมที+ เกิดขึiนบ่อยครัiงของกลุ่ม
คน และนําความเชื+ อมาใช้ตัดสินคุณสมบัติของสมาชิกทุกคนในกลุ่มนัiน ๆ 
 ทัiงนีi Lippmann ยังระบุอีกว่า โลกที+ เราอยู่นัiนมีความเป็นจริงที+ ซับซ้อนและรายละเอียดมากเกินกว่า 
จะรู้จักและทําความเข้าใจ ภาพฝังใจจะเป็นวิธีลัดในการทําความเข้าใจโลกรอบตัวเราได้อย่างง่ายขึiน 
นอกจากนัiน Lippmann ยังชีiให้เห็นว่า ภาพตายตัวมีองค์ประกอบของความรู้ (Cognitive) และอารมณ์
ความรู้สึก (Affective) ภาพตายตัวเปรียบเสมือนภาพตัวแทน (Representation) ของการรับรู้เกี+ ยวกับกลุ่ม
คน ซึ+ งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของปัจเจกบุคคลที+ จะมีต่อสมาชิกของกลุ่มที+ มีภาพฝังใจ 
 ในขณะที+  Hewstone และ Brown (1986) ได้แยกเรื+ องของภาพฝังใจออกเป็น 3 ส่วนสําคัญ ได้แก่ 

1. เราแบ่งประเภทแบบง่าย ๆ ด้วยแยกจากลักษณะของตัวบุคคล เช่น เพศ ชาติพันธ์วรรณา 



2. เราอธิบายตัวตนของคนนัiนจากเชืiอชาติ และคน ๆ นัiนเป็นไปตามภาพฝังใจของเรา 
3. ลักษณะของบุคคลสามารถบ่งบอกได้ว่าบุคคลนัiนอยู่ในกลุ่มประเภทไหน 

 
แนวคิดเรื+ องภาพฝังใจที+ มีผลต่อการสื+ อสาร 
 Hewstone & Giles, 1986 ได้แยกกระบวนการของภาพฝังใจ (Stereotyping Process) ไว้ 4 
ประการ ดังนีi 

1. ภาพฝังใจทําก่อเกิดความเอนเอียงทางการสื+ อสารดังนัiนเราจึงทําการสื+ อสารโดยทันทีจากจิตใต้
สํานึก  

2. ภาพฝังใจมีผลต่อการความคิด จากการวิจัยชีiให้เห็นว่า เรามักชอบเรื+ องที+ อยู่ภายในกลุ่มของเรา 
แต่ไม่ชอบเรื+ องราวที+ นอกกลุ่ม ฉะนัiนภาพฝังใจจึงมีผลต่อการตีความตัวสารต่าง ๆ (Messages) 
ที+ เข้ามาหาเราด้วย 

3. กระบวนการของภาพฝังใจจะทํางานทันทีเมื+ อเราสื+ อสารกับคนอื+ น (คนแปลกหน้า) และคิดเสมอ
ว่าบุคคลนัiนจะกระทําอย่างที+ เราคาดหวังไว้  ด้วยเหตุนีiทําให้เราพยายามที+ จะยืนยันความคิดของ
เราเมื+ อสื+ อสารกับคนแปลกหน้า และพยายามควบคุมการสื+ อสารของตนเองเพื+ อแสดงให้เห็นว่าเรา
ไม่มีอคติ 

4. ภาพฝังใจผูกติดกับส่วนอื+ น ๆ ของการสื+ อสาร และทําให้เกิดการยืนยันในภาพฝังใจ หากจะกล่าว
อีกนัยหนึ+ งภาพฝังใจได้สร้างวิธีการตอบสนองของตนเอง เรามีความคิดที+ จะเห็นพฤติกรรมที+ จะ
ช่วยยืนยันความคาดหวังของเราแม้มันไม่มีอยู่ก็ตาม เช่น หากเราคิดว่าคน ๆ นัiนไม่มีอํานาจเรา
จะสื+ อสารกับเขาหรือเธอโดยใช้พืiนฐานความคิดนัiน แม้ที+ จริงแล้วคน ๆ นัiนจะมีอํานาจก็ตาม 
 

แนวคิดของภัยคุกคามจากภาพฝังใจ 
ภัยคุกคามจากภาพฝังใจ ถูกใช้ครัiงแรกโดย Steele & Aronson (1995) ที+ ได้ทําการทดลองใน

บริบทที+ สีผิวเป็นเรื+ องที+ ได้รับความสนใจ พบว่านักศึกษาผิวสีที+ ทําข้อสอบได้ตํ+ ากว่ามาตราฐานเมื+ อเทียบกับ
นักศึกษาผิวขาว แต่ในทางกลับกัน เมื+ อบริบทเปลี+ ยนแปลงไปสีผิวไม่มีความสําคัญกลับกลายเป็นว่า
นักศึกษาผิวสีสามารถทําข้อสอบได้ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับนักศึกษาผิวขาว การทดลองทําให้ได้ข้อสรุปว่า
ภาพฝังใจสามารถเป็นภัยคุกคามได้ ดั+ งที+ ภาพฝังใจของคนผิวสีเป็นภัยคุกคามที+ กระทบต่อการศึกษา 
 จากแนวคิดทัiงหมดที+ ได้อ้างอิงไว้ข้างต้นจะนํามาใช้ในการศึกษาเพื+ อนําผลมาเทียบเคียงกับข้อ
สมมติฐานของการศึกษาที+ ระบุไว้และนําไปสู่การอภิปรายผลต่อไปในส่วนของเพศ ประสบการณ์ และ
ความรู้สึกชื+ นชมชาวต่างชาติที+ มีผลต่อภาพฝังใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูลแบบแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
วัตถุประสงค์ที+ ได้ตัiงไว้ เก็บข้อมูลทัiงสิiน 1,154 คน คือประมาณร้อยละ 10 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สยามทัiงหมด โดยให้นักศึกษาที+ ลงทะเบียนเรียนในวิชา 140-112 หลักทฤษฎีนิเทศศาสตร์และ วิชา 140-
224 วิจัยเบืiองต้นเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 บริเวณ
มหาวิทยาลัยสยาม ทัiงนีiแบบสอบถามได้ถูกทดสอบก่อนการใช้จริง (Pre-test) และมีการแก้ไขจนใช้ได้
เป็นที+ เรียบร้อย ความเที+ ยงตรงของแบบสอบถามใช้ความเที+ ยงตรงแบบต่อหน้า (Face Validity) และความ
เที+ ยงตรงเชิงเนืiอหา (Content Validity) ในเรื+ องภาพฝังใจที+ ตรงกับวรรณกรรมที+ ทบทวนไว้แล้ว กลุ่มผู้วิจัย
เชื+ อว่าคําตอบจากแบบสอบถามมีความน่าเชื+ อถือเพราะนักศึกษาตอบคําถามด้วยความเต็มใจ 
  



ผลการวิจัย 

จากผู้ตอบแบบสอบถามหัวข้อ “ภัยคุกคามที+ มาจากภาพฝังใจของชาวต่างชาติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม 2560-2561”  จํานวนทัi งหมด 1,154 คําตอบ สามารถส รุปผลค่าความถี+  
(Frequencies) ออกมาได้ตามที+ ปรากฏตารางที+  1 โดยมีรายละเอียดดังนีi 

ตารางที+  1 ค่าความถี+ ภาพฝังใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามต่อชาวต่างชาติ 

ชนชาติ 
น่ากลัวอย่าง

มาก (%) 
น่ากลัว 

(%) 
บางครัiงน่ากลัว 

(%) 
น่ากลัวน้อยมาก 

(%) 
ไม่น่ากลัวเลย 

(%) 

พม่า 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 (เวียดนาม) 10.1 18.2 31.4 25 15.3 

จีน 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+ ปุ่น 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 

สิงค์โปร 5.6 12.4 28.8 28.2 25 

อินโดนิเซีย 7.8 17.3 32.9 25.6 16.3 

บรูไน 8.5 19.3 32.8 21.7 17.8 

แอฟริกัน (ผิวสี) 19.7 25 26.3 15.8 13.3 

อื+ น ๆ โปรดระบุ 2.4 2.1 4.3 3 3.5 

 
จากตารางที+  1 สามารถสรุปได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสยามกลัวคนชนชาติพม่าเป็นอันดับ 1 

คิดเป็นร้อยละ 80.6 จากการตอบแบบสอบถามตัiงแต่บางครัiงน่ากลัวขึiนไป รองลงมาเป็นคนชนชาติเขมร 
คิดเป็นร้อยละ 80 และอันดับ 3 คือคนชนชาติแอฟริกันหรือคนผิวสี ส่วนชนชาติที+ นักศึกษามหาวิทยาลัย
สยามกลัวน้อยมากที+ สุดเป็นอันดับ 1 คือ ชนชาติญี+ ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 31.2 ลองลงมาคือชนชาติเกาหลี 
คิดเป็นร้อยละ 31.9 และอันดับ 3 คือชนชาติฝรั+ ง คิดเป็นร้อยละ 42.2 
 จากปัญหานําวิจัยข้อที+  1 ที+ ว่า เพศมีผลต่อภาพฝังใจที+ มีต่อชาวต่างชาติหรือไม่  
 การคํานวณทําได้โดยการเปรียบเทียบระดับนัยสําคัญ (Significant) ที+ คํานวณออกมาจากโปรแกรม
กับระดับนัยสําคัญที+  .05 ที+ กําหนดอยู่แล้วในตาราง chi-square 
  ho= ตัวแปรความแตกต่างระหว่างเพศเป็นอิสระต่อ (Independent) ตัวแปรความรู้สึกกลัว
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที+ มีต่อคนในแต่ละประเทศ 
  h1 = ตัวแปรความแตกต่างระหว่างเพศ มีความเกี+ ยวข้อง (Related to) กับตัวแปรความรู้สึก
กลัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที+ มีต่อคนในแต่ละประเทศ 
 กรณีที+ หนึ+ ง ถ้าค่าระดับนัยสําคัญที+ คํานวณได้มากกว่าค่าระดับนัยสําคัญที+  .05 ข้อสมมุติฐาน h0 จะ
ถูกยอมรับ 
 กรณีที+ สอง ถ้าค่าระดับนัยสําคัญที+ คํานวณได้น้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญที+  .05 ข้อสมมุติฐาน h0 จะ



ถูกปฏิเสธ โดยค่านัยสําคัญทัiงหมดได้ปรากฎไว้ในตารางที+  2 ซึ+ งมีรายละเอียดดังนีi 
 
ตารางที่ 2 ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรความรู้สึกกลัวต่อคนชาติต่าง ๆ ต่อตัวแปรเพศ 

พม่า เขมร ลาว (ญวน)เวียดนาม จีน 

.000* .000* .191 .303 .028* 

แขก ฝรั่ง ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย ์

.113 .286 .013* .010* .033* 

สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน แอฟริกา ชาติอื่นๆ 

.195 .716 .136 .040* .045* 

* ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า .05  

จากผลของการวัดค่าสถิติ Chi-Square สรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างเพศมีผลต่อความกลัว
กับชนชาติดังนีi พม่า เขมร จีน ญี+ ปุ่น เกาหลี มาเลย์ และ แอฟริกัน ส่วนความแตกต่างระหว่างเพศไม่มีผล
ต่อความกลัวกับชนชาติดังต่อไปนีi ได้แก่ ลาว ญวน (เวียดนาม) แขก ฝรั+ ง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และ
ชนชาติอื+ นๆ 

จากปัญหานําวิจัยข้อที+  2 ที+ ว่า ประสบการณ์ในการพบปะชาวต่างชาติมีผลต่อภาพฝังใจที+ มีต่อ
ชาวต่างชาติหรือไม่  

 การคํานวณทําได้โดยการเปรียบเทียบระดับนัยสําคัญ (Significant) ที+ คํานวณออกมาจากโปรแกรม
กับระดับนัยสําคัญที+ .05 ที+ กําหนดอยู่แล้วในตาราง chi-square 
  ho= ตัวแปรความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ในการพบปะชาวต่างชาติเป็นอิสระต่อ 
(Independent) ตัวแปรความรู้สึกกลัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที+ มีต่อคนในแต่ละประเทศ 
  h1 = ตัวแปรความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ในการพบปะชาวต่างชาติมีความเกี+ ยวข้อง 
(Related to) กับตัวแปรความรู้สึกกลัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที+ มีต่อคนในแต่ละประเทศ 
 กรณีที+ หนึ+ ง ถ้าค่าระดับนัยสําคัญที+ คํานวณได้มากกว่าค่าระดับนัยสําคัญที+  .05 ข้อสมมุติฐาน h0 จะ
ถูกยอมรับ 
 กรณีที+ สอง ถ้าค่าระดับนัยสําคัญที+ คํานวณได้น้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญที+  .05 ข้อสมมุติฐาน h0 จะ
ถูกปฏิเสธ โดยค่านัยสําคัญทัiงหมดได้ปรากฎไว้ในตารางที+  3 ซึ+ งมีรายละเอียดดังนีi 

 

ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรความรู้สึกกลัวต่อคนชาติต่างๆ ต่อตัวแปรประสบการณ์ในการพบปะ

ชาวต่างชาติ 

พม่า เขมร ลาว (ญวน)เวียดนาม จีน 

.000* .278 .000* .000* .100 

แขก ฝรั่ง ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย ์

.452 .587 .012* .000* .000* 

สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน แอฟริกา ชาติอื่นๆ 



.040* .159 .299 .063 .156 

* ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า .05  

จากผลของการวัดค่าสถิติ Chi-Square สรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ในการ
พบปะชาวต่างชาติมีผลต่อความกลัวกับขนชาติดังต่อไปนีi ได้แก่ พม่า ลาว ญวน (เวียดนาม) ญี+ ปุ่น เกาหลี 
มาเลย์ และสิงคโปร์ ส่วนความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ในการพบปะชาวต่างชาติไม่มีผลต่อความ
กลัวกับชนชาติดังต่อไปนีi ได้แก่ เขมร จีน แขก ฝรั+ ง อินโดนีเซีย บรูไน แอฟริกัน และชนชาติอื+ นๆ 

 จากปัญหานําวิจัยข้อที+  3 ที+ ว่า ความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติมีผลต่อภาพฝังใจที+ มีต่อ
ชาวต่างชาติหรือไม่  
 การคํานวณทําได้โดยการเปรียบเทียบระดับนัยสําคัญ (Significant) ที+ คํานวณออกมาจากโปรแกรม
กับระดับนัยสําคัญที+ .05 ที+ กําหนดอยู่แล้วในตาราง chi-square 
  ho= ตัวแปรความแตกต่างระหว่างความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติเป็นอิสระต่อ 
(Independent) ตัวแปรความรู้สึกกลัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที+ มีต่อคนในแต่ละประเทศ 
  h1 = ตัวแปรความแตกต่างระหว่างความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติมีความเกี+ ยวข้อง 
(Related to) กับตัวแปรความรู้สึกกลัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที+ มีต่อคนในแต่ละประเทศ 
 
 กรณีที+ หนึ+ ง ถ้าค่าระดับนัยสําคัญที+ คํานวณได้มากกว่าค่าระดับนัยสําคัญที+  .05 ข้อสมมุติฐาน h0 จะ
ถูกยอมรับ 
 กรณีที+ สอง ถ้าค่าระดับนัยสําคัญที+ คํานวณได้น้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญที+  .05 ข้อสมมุติฐาน h0 จะ
ถูกปฏิเสธ โดยค่านัยสําคัญทัiงหมดได้ปรากฎไว้ในตารางที+  4 ซึ+ งมีรายละเอียดดังนีi 
 
ตารางที่ 4 ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรความรู้สึกกลัวต่อคนชาติต่างๆ ต่อตัวแปรความ รู้สึกชื+ นชอบต่อ

ชาวต่างชาติ 
พม่า เขมร ลาว (ญวน)เวียดนาม จีน 

.000* .000* .000* .000* .000* 

แขก ฝรั่ง ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย ์

.000* .000* .000* .000* .000* 

สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน แอฟริกา ชาติอื่นๆ 

.000* .000* .000* .000* .021* 

* ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า .05  

จากผลของการวัดค่าสถิติ Chi-Square สรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างความรู้สึกชื+ นชอบต่อ
ชาวต่างชาติมีผลต่อความกลัวกับชนชาติดังต่อไปนีi ได้แก่ พม่า เขมร ลาว ญวน (เวียดนาม) จีน แขก ฝรั+ ง 
ญี+ ปุ่น เกาหลี มาเลย์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน แอฟริกัน และขนชาติอื+ นๆ ส่วนความแตกต่างระหว่าง
ความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติไม่มีผลต่อความกลัวนัiน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื+ องภัยคุกคามที+ มาจากภาพฝังใจของชาวต่างชาติที+ มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัย
สยาม พ.ศ. 2560-2561 ได้ผลการศึกษาที+ สอดคล้องกับข้อสมมติฐานในการวิจัยที+ ตัiงไว้ โดยความ



แตกต่างระหว่างเพศสภาพนัiนมีผลต่อความกลัวชนชาติอื+ น ซึ+ งเป็นที+ น่าสนใจว่านักศึกษามหาวิทยาลัย
สยามเพศหญิงมีความรู้สึกกลัวอย่างมากกับบุคคลที+ มีสัญชาติพม่า เขมร (กัมพูชา) มากกว่าเพศชาย ทัiง 
ๆ ที+ บุคคลเหล่านีiเป็นคนจากประเทศเพื+ อนบ้านที+ มีความใกล้ชิดกับชาวไทยแต่กลับมีความรู้สึกหวาดกลัว 
นอกจากนีiนักศึกษาเพศหญิงยังมีความกลัวอย่างมากต่อคนสัญชาติแอฟริกาหรือคนผิวสีซึ+ งแสดงถึง
อิทธิพลของภาพฝังใจจากคําว่ารูปชั+ วตัวดําในบริบทของสังคมไทย ในทางกลับกัน นักศึกษาเพศหญิงมี
ความรู้สึกกลัวน้อยมากเพศชายต่อบุคคลที+ มีสัญชาติญี+ ปุ่น เกาหลี และชาวตะวันตก (ฝรั+ ง) ตามลําดับ ซึ+ ง
สังเกตได้ว่าเป็นบุคคลที+ มีผิวพันธ์ขาวและถูกมองเป็นชนชาติที+ เก่งกาจ น่าชื+ นชม ดังที+ เห็นได้จากความ
นิยมในศิลปินกลุ่มเกาหลีของหมู่วัยรุ่นและสื+ อภาพยนตร์ที+ มีนักแสดงเป็นชาวตะวันตก  

ในประเด็นของประสบการณ์ในการพบปะชาวต่างชาติมีผลต่อภาพฝังใจ ได้ผลสอดคล้องกับข้อ
สมมติฐานในข้อที+ สองที+ กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์ในการพบปะกับชาว พม่า ลาว ญวน (เวียดนาม) ญี+ ปุ่น 
เกาหลี มาเลย์ และสิงคโปร์ มีผลต่อภาพฝังใจ ซึ+ งเป็นที+ น่าสนใจว่าการได้พบปะหรือไม่เคยได้พบเจอกับ
คนในชาติเหล่านีiเป็นผลต่อความกลัว อาจเป็นผลจากการรับข่าวสาร และการรับรู้ของนักศึกษานัiนมีผล
ต่อภาพฝังใจกับคนในชาติเหล่านีi 

ในประเด็นของความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติมีผลต่อภาพฝังใจ  ได้ผลที+ สอดคล้องกับข้อ
สมมติฐานในข้อที+ สามที+ กล่าวไว้ว่าความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติมีผลต่อภาพฝังใจ ในประเด็นนีiเป็นที+
น่าสนใจที+ ว่า ความรู้สึกชื+ นชอบต่อชาวต่างชาติมีผลต่อภาพฝังใจของคนในทุก ๆ ชาติ ทําให้สรุปได้ว่า
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบมีผลต่อความกลัวและไม่กลัวต่อชาวต่างชาติเมื+ อพบเจอ และอาจมีผลถึงต่อ
การสื+ อสารอย่างที+  Walter Lippmann (1936) และ Hewstone กับ Brown (1986) ได้กล่าวไว้ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

 ให้สอบถามในเรื+ องเดียวกันกับประชาชนทั+ วไปเพื+ อนําผลของการศึกษามาเปรียบเทียบกับผลของ
การศึกษาครัiงนีi 
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