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Abstract
This article has three aims. The first is to present the ideas for all readers to have a better
understanding regarding the meaning and importance of a cross-cultural research in social sciences and
behavioral sciences. The second is to show the similarities and differences of principles and methods between
cross-cultural research in social sciences and behavioral sciences and general research in terms of context and
methodology. Finally, but importantly, the article reveals new perspectives of cross-cultural research in social
sciences and behavioral sciences that lead to a current and future trend. The authors synthesize the essential
information from books, textbooks and research papers, as well as their own research experience on crosscultural research. At the beginning of the article, an introduction of cross-cultural research in social sciences and
behavioral sciences is presented, followed by the methodology of cross-cultural research in social sciences and
behavioral sciences. The last part of the article presents examples of cross-cultural research in social sciences
and behavioral sciences in various contexts. This will be of assistance for readers to see some guidelines and
benefits of cross-cultural research in social sciences and behavioral sciences. (Sarakham Journal Database
Record Copyright 2021 Mahasarakham University, Thailand, all rights reserved)
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บทคัดยอ่
บทความนี มีวตั ถุประสงค์ทสํี าคัญ 3 ประการ คือ (1) นําเสนอเนือหาเพือให้ผอู้ ่านได้รจู้ กั และทําความเข้าใจเกียว
การวิจยั ข้ามวัฒนธรรมทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในเรืองความหมาย และความสําคัญ (2) เพือให้ผอู้ ่านได้เห็น
หลักการและแนวทางในการดําเนินการวิจยั ข้ามวัฒ นธรรมทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความเหมือนและความ
แตกต่ างกับการวิจยั แบบปกติโดยทัวไป ทังในบริบทและวิธีการ (3) เพือให้ผู้อ่านได้เปิ ด โลกทัศน์เกียวกับการวิจยั ข้าม
วัฒนธรรมทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีเป็ นแนวโน้มใหม่ทมีี ความสําคัญมากขึนเรือยๆ ทังในปั จจุบนั และใน
อนาคต ซึงบทความนีผูอ้ ่านใช้วธิ กี ารสังเคราะห์ (Synthesis) หนังสือ ตําราเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจน
ประสบการณ์ในการทําวิจยั แบบข้ามวัฒนธรรม โดยในตอนต้นของบทความนํ าเสนอเรืองราวการวิจยั ข้ามวัฒนธรรมทาง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตอนกลางของบทความจะนําเสนอวิธกี ารทําวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบข้ามวัฒนธรรม และตอนท้ายของบทความจะนํ าเสนอตัวอย่างของการวิจยั ข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่ าง ๆ เพือเป็ น
แนวทางให้ผอู้ ่านได้มองเห็นแนวทางและประโยชน์ของการทําการวิจยั ข้ามวัฒนธรรมทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
คําสําคัญ : วิธวี ทิ ยาการวิจยั , สังคมและวัฒนธรรม, การศึกษา, จิตวิทยา, สังคมวิทยา
ก า ร ว ิ จ ยั ข ้า ม ว ฒ
ั น ธ ร ร ม ( Cross-Cultural
Research)
การวิจยั ข้ามวัฒนธรรม หมายถึง การศึกษาทาง
มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ที ทํ า การศึก ษาวิจ ัย
ภายใต้ว ัฒนธรรมตังแต่ส องวัฒ นธรรมขึนไป โดยเปิ ด
โอกาสให้ผู้ว ิจยั สามารถศึกษาธรรมชาติและผลกระทบ
ของวัฒนธรรมทีมีต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ ซึงเป็ นการแก้ไข
ปั ญหาข้อจํากัดทางวัฒนธรรมทีปรากฏในการวิจยั ทาง

พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ นอกจากนี
การวิ จ ั ย ในลั ก ษณะนี ช่ ว ยให้ ส ามารถเปรี ย บเที ย บ
ผลการวิจ ัย ในหัว ข้อ เดีย วกัน แต่ ดํ า เนิ น การภายใต้
วัฒ นธรรมทีต่ า งกัน ว่ า จะปรากฏข้อ สรุ ป ในแนวทาง
เดีย วกัน หรือ ต่ า งกัน ได้อีก ด้ว ย สํ า หรับ การวิจ ัย ข้า ม
วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น ส า ข า ท า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์เป็ นการเปรียบเทียบทีชัดเจนและเป็ นระบบ
ตัวแปรทางทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้

เงือนไขทางวัฒนธรรมทีแตกต่างกันเพือระบุ คุณลักษณะ
รากเหง้า ทีมา และกระบวนการทีเป็ น สือกลางถึง การ
เกิดขึนของความแตกต่างของพฤติกรรม (Eckensberger,
1972, p. 100 cited in Berry, Poortinga, Breugelmans,
Chasiotis, & Sam, 2012, p. 3) การวิจยั เปรียบเทียบทาง
วัฒนธรรมนันไม่ได้เป็ นการปฏิเสธเอกลักษณ์ของแต่ละ
คน ชาติพนั ธุว์ รรณาและข้อตกลงเบืองต้นของการวิจยั
เปรีย บเทีย บกับสิงเดีย วกัน ในลัก ษณะทีสัง เกตเห็น ได้
แม้ว่ ามัน อาจจะดูแ ตกต่ างจากความเป็ น จริง ซึงใน
ปั จจุบนั การศึกษาทีเกียวกับ มนุ ษย์สามารถใช้การศึกษา
ข้ามวัฒนธรรมได้อย่างอิสระเพืออ้างถึงการเปรียบเทียบ
ประเภทใดก็ได้ของวัฒนธรรมทีแตกต่าง ทีมีความหมาย
เฉพาะเจาะจงมากขึน มุ่งเน้นการเปรียบเทียบอย่างเป็ น
ระบบทีเป้ า หมายชัด เจนซึงจะตอบคํ า ถามเกียวกั บ
อุบตั ิการณ์การแจกแจงความถี แนวโน้มและสาเหตุของ
การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม (Ember, 2009, p. 11)
การศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรม ถือเป็ นแนวโน้มใหม่ของ
การศึกษาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน
สหรัฐและในกลุ่มประเทศทวีปยุโรป ทีเริมมีการศึกษากัน
อย่ า งจริ ง จั ง เมื อไม่ น านมานี การศึ ก ษาแบบข้ า ม
วัฒ นธรรมจะช่ ว ยให้ก ารประยุ ก ต์อ งค์ค วามรู้ใ นเรือง
พฤติกรรมดังกล่าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและ
เป็ นสากลมากขึ น ความสํ า คั ญ ของการวิ จ ั ย ข้ า ม
วัฒ นธรรมนั น เกียวข้อ งกับ การพัฒ นาทางสัง คมและ
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ตังแต่ อดีตจนถึงปั จจุบัน
นอกจากนี เหตุ ผ ลที ทํ า ให้ ก ารวิ จ ั ย ข้า มวั ฒ นธรรมมี
ความสําคัญ มากขึนเรือย ๆ คือ การให้ความสําคัญใน
เรืองความหลากหลายของชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ ในแง่มุมของ
การพัฒนา ทีเกิดขึนพร้อม ๆ กันในทุกพืนทีในโลก การ
ละเลยความสนใจในเรืองสังคมและวัฒนธรรมทีแตกต่าง
กัน นํ า ไปสู่ ปั ญ หาการเรีย กร้องสิท ธิ ความเสมอภาค
และการเข้าถึงทรัพยากรทีไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี
การศึกษาวิจยั แบบข้ามวัฒนธรรมยังทําให้เกิดการเชือม
วัฒนธรรม ความร่วมมือระหว่างนักวิจยั เป็ นแนวทางใน
การมองวัฒนธรรมทีแตกต่าง และเป็ น การป้ องกันการ
ครอบงําทางวิชาการจากชาติตะวันตก รวมทังทําให้เกิด

ความร่ ว มมื อ ในการนํ าเสนอผลการวิ จ ั ย ในระดั บ
นานาชาติเพือสร้างเครือข่ายของผูท้ มีี ความสนใจร่วมกัน
ิ ิ การวจัิ ยข้ามวัฒนธรรม (Methodological
แนวคดวธี
Concepts in Cross-Cultural Research)
วิธี ก ารวิจ ัย สํ า หรับ การวิจ ัย ข้ า มวัฒ นธรรม
ในทางสังคมศาสตร์สว่ นใหญ่จะเน้นการวิจยั เชิงพรรณนา
การศึก ษาทุก ด้า นของชีวิต และกิจ กรรม การวิจ ัย เชิง
ประวัติ ศ าสตร์ ท ีเน้ น การสะสมทางประเพณี ม ากกว่ า
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม การศึกษาทางด้านบรรทัด
ฐานทีเน้นกฎเกณฑ์ทมีี ร่วมกันในการทํากิจกรรมของคน
ในสังคม การศึกษาเชิงโครงสร้างและการก่อกําเนิดทีการ
ค้นหารากเหง้าของการเกิดวัฒนธรรม ส่วนการวิจยั ข้าม
วัฒนธรรมทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เน้นเรืองการปรับตัว
การแก้ปั ญ หา การเรีย นรู้แ ละอุ ปนิ ส ยั ของบุค คล การ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่าง ๆ การมีปฏิสมั พันธ์กบั
คนต่างวัฒ นธรรม การวิจยั ข้ามวัฒ นธรรม มุ่งเน้ นการ
เปรีย บเทียบเป็ นสําคัญ ตอบคําถามเกียวกับความเป็ น
สากล การนํ าไปใช้ในสภาพทัวไป ศึก ษาในวัฒนธรรม
หนึงแล้ว นําไปใช้ในวัฒ นธรรมหนึง ดังนันการวิจยั ข้าม
วัฒนธรรมทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์จงึ เป็ น
การศึก ษาทีเชือมโยงการอธิบายพฤติกรรมของมนุ ษย์
ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมทีมีความแตกต่าง
หลากหลายในสภาพการณ์ปัจจุบนั (Social Cultural
Diversity)
อย่างไรก็ตามการวิจยั ข้ามวัฒนธรรมมีหลักการ
ทางวิธวี ทิ ยาการวิจยั ทีมีลกั ษณะเฉพาะ (Methodological
Features of Cross-Cultural Research) บางครังอาจจะ
มองว่าการวิจยั ข้ามวัฒนธรรมมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับ
การวิจยั กึงทดลอง (Cross-Cultural Research as
Quasi-Experiments) มุ่งเน้นผลของการเปรียบเทียบเป็ น
สําคัญ ใช้ตวั อย่างทีมีอยู่ในสภาพจริงตามธรรมชาติ ซึง
บางครังก็ ไ ม่ มีก ลุ่ ม ควบคุ ม อาจจะมีห รือ ไม่ มีก ารจัด
กระทํากับตัว แปรทดลอง อาจจะมีการควบคุมอิท ธิพ ล
ของตัว แปรเกิน หรือ สถานการณ์ เ งือนไขต่ า งๆ ทีไม่
ต้องการศึกษาและอาจจะมีผลต่อการศึกษาวิจยั ซึงจะทํา

ให้ผลการวิจยั ผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็ นจริง โดยการ
วิจยั ข้ามวัฒนธรรมถือหลักการทีสําคัญว่าไม่มสี ตู รสําเร็จ
สําหรับวัฒนธรรม (Unpackaging Culture) และอคติ
ความลํ า เอีย งถือ เป็ นสิงที ผู้วิจ ัย ต้ อ งระมัด ระวัง ทีสุ ด
สําหรับการศึกษาวิจยั แบบข้ามวัฒนธรรม (Bias as the
Major Threat in Cross-Cultural Studies) ทังหมดที
สรุปมานี ถือเป็ นหลัก และหัว ใจสําคัญ ของการวิจยั ข้า ม
วัฒนธรรม (van de Vijver & Leung, 2021, pp. 4 - 9)
ความเป็ นสากล (Universality)
ความเป็ นสากลเป็ นประเด็นทีสําคัญประการ
หนึ งที ทํ า ให้ก ารวิจ ัย ข้า มวัฒ นธรรมเป็ นการวิจ ัย ทีมี
ลักษณะแตกต่างไปจากการศึกษาวิจยั ด้วยวิธกี ารอืน ๆ
ในแง่ทใช้
ี การเปรียบเทียบเป็ นสําคัญ การวิจยั แบบนีจะ
ช่วยตอบคําถามทีเป็ นสากล และการนําไปใช้ในสภาพทัว
ๆ ไปโดยไม่มขี ดี จํากัดทางด้านวัฒนธรรม ผลการวิจยั ใน
วัฒนธรรมหนึงอาจจะถูก นํ าไปใช้ในอีกวัฒ นธรรมหนึง
ดัง นั นวิธีก ารแบบนี จึง ถื อ ว่ า เป็ น แนวทางใหม่ ใ นการ

แสวงหาองค์ ค วามรู้ ท างวิช าการ ทางการวิจ ัย ทีจะ
นําไปสูค่ วามคิดใหม่ ๆ อันเป็ นแนวคิดหลัก
น อ ก จ า ก นี ก า ร วิ จ ั ย ข้ า ม วั ฒ น ธ ร ร ม นั น
ผลการวิจยั ทีได้จะมาจากปั ญหาความเป็ นสากลของข้อ
ค้ น พบจากการวิ จ ัย ทังนี เนื องจากการวิจ ั ย ในทาง
พฤติก รรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทฤษฎีและข้อมูลที
นํามาใช้ มีพนฐานมาจากการอ้
ื
างอิงพฤติกรรมมนุษย์ ซึง
พฤติก รรมมนุ ษ ย์ม าจากปั จ จัย ต่ า ง ๆ ทังทีเป็ น ปั จ จัย
ภายในและปั จจัย ภายนอก ดังนันถือว่าพฤติก รรมของ
มนุ ษ ย์ไ ด้ร ับ อิท ธิพ ลมาจากวัฒ นธรรมทีผู้วิจ ัย ทํ า การ
สังเกต ทดลอง หรือรวบรวมข้อมูลการวิจยั การสรุปและ
การอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎีจงึ อยู่ภายใต้อทิ ธิพลของการ
ตีความเชิงวัฒนธรรมนันๆ ไม่ได้ปลอดจากอิทธิพลของ
วัฒนธรรมอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น ความเป็ นสากลใน
เรืองของความก้าวร้าว (Kornadt, Hayashi, Tachibana,
Trommsdorff, & Yamauchi, 1992, pp. 250-268) ที
สามารถแสดงได้ดงั นี

Table 1 Preventing internationalization in aggression
Internationalization
attribute
Biological properties
The cause of aggression
Universal
Aggression to other people
Universal
Bias according to gender status
Unavailable
Motivation
Not universal
Aggression as a learning
Not universal
Behavior pattern
Not universal
Behavior Control pattern
Not universal
ความก้า วร้า วสามารถตรวจสอบได้ใ นแง่ข อง
โครงสร้าง โดยเราสามารถตรวจสอบได้ในฐานะทีเป็ น
การกระทํ า หรื อ ที เป็ นเจตคติ ต่ อ ความก้ า วร้ า ว ซึ ง
สามารถเทีย บเคีย งได้ในระหว่า งวัฒ นธรรม เนืองจาก
ความก้าวร้าวมีลกั ษณะของความเป็ นสากลค่อนข้างมาก
ในหลายลักษณะ เช่น สาเหตุ ลักษณะของการเกิด อคติ

All Cultures
Universal
Universal
Universal
Not universal
Universal
Not universal
Not universal

Some cultures
Not universal
Universal
Not universal
Universal
Universal
Universal
Universal

ทางสัง คมและการมองความก้า วร้า วในฐานะที เป็ น
พฤติกรรมทีเกิดจากการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามในการเก็บ
ข้อมู ลอาจจะมีปั ญหาในเรืองของภาษาทีใช้ เนื องจาก
เนื อหาทีใช้ในแบบวัดจะก่อ ให้เ กิดโครงสร้า งหรือ มโน
ภาพในการตอบแบบวัดได้อย่า งถูกต้องตรงกัน หรือ มี
ความสมบู ร ณ์ เ หมือ นกัน มากกว่ า 1 ภาษาได้ห รือ ไม่

บางอย่ า งอาจจะทํา ได้ใ นภาษาหนึ งแต่ ทํา ไม่ ไ ด้ใ นอีก
ภาษาหนึง จึงเป็ นเรืองทีนัก วิจยั ข้ามวัฒนธรรมจะต้อง
พิจารณาอย่างเคร่งครัด
ิ
ิ ย ข้ า มวัฒ นธรรม (A
่ ว ยการวจั
อนุ ก รมวธานวาด้
Taxonomy of Cross-Cultural Research)
การวิจยั ข้ามวัฒนธรรมมีลกั ษณะของการศึกษา
เปรียบความแตกต่างกันไปในสามมิติ ดังนีคือ มิติแรก
คือ การทํา ให้เ กิด ความแตกต่ า งระหว่ า งการวิจ ัย เชิง
สํารวจและการวิจยั เพือทดสอบสมมติฐาน ซึงในการวิจยั
เชิงสํารวจนักวิจยั อาจจะไม่มภี าพทีแน่ นอนเกียวกับผล
ของการศึกษาทีจะมาจากการศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรม
เนืองจากความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างทีนักวิจยั
คาดหวัง โอกาสทุ ก อย่ า งเป็ นไปได้เ มือนั ก วิจ ัย เข้า สู่
วัฒ นธรรมทีพวกเขาไม่รู้จ ัก คุ้น เคย หรือ การทบทวน
วรรณกรรมอาจจะยั ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ การตั ง
สมมุ ติฐ านว่ า ผลการเปรีย บเทีย บจะออกมาแตกต่ า ง
หรือไม่แตกต่างกัน มิติทสอง
ี คือ การใช้ตัว แปรด้าน
บริบทต่าง ๆ เพืออธิบายวัฒนธรรม ความแตกต่างและ
หรือการตังข้อสังเกตเกียวกับตัวแปรทางด้านบริบททีอาจ
เป็ นไปได้ในประชากรของการศึกษาในสภาพธรรมชาติ
ซึ งจะมีต ั ว แปรทางด้ า นบริ บ ทมากมาย เช่ น ระดั บ
การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส คุณลักษณะต่าง ๆ ทาง
จิตวิทยา (บุคลิกภาพ เจตคติ ความเชือ รูปแบบความรู้
ความเข้าใจ ฯลฯ) ตัวแปรบริบทเหล่านีสามารถทําให้เกิด
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมได้
และมิติทสาม
ี คือ ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมของแต่ ละประเทศ แม้ว่าการวิจ ัย
ข้ า มวั ฒ นธรรมจะมุ่ ง เน้ น ไปที ความแตกต่ า งหรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและพยายามระบุถึงความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างของตัวแปรเหล่านัน ในการ
วิจยั ข้ามวัฒนธรรมก็ต้องไม่ลมื ว่ายัง มีมติ ิโครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศครอบอยู่ (van de
Vijver & Leung, 2021, pp. 25-29; Halford, & van de
Vijver, 2020, pp. 3-9)

ระเบียบวธีิและการออกแบบ (Methods and Design)
แนวทางหลักในการทําวิจยั สําหรับการวิจยั ข้าม
วัฒ นธรรม คือ การศึก ษาเชิง เปรีย บเทีย บ ซึงอาจจะ
ทํา การศึก ษาได้ใ นสองลัก ษณะ คือ ลัก ษณะแรกเป็ น
การศึก ษาจากข้อ มูลเชิงประจัก ษ์ เช่ น การใช้แ บบวัด
( Psychometric) แ บ บ ส อ บ ถ า ม (Questionaire)
แบบทดสอบ (Test) การสัง เกต (Observation) การ
สัมภาษณ์ (Interview) การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey)
การศึ ก ษาแบบกึ งการทดลอง (Quasi-Experiment)
การศึกษาในห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory) การศึกษาด้วย
การจัด กระทํา ต่ า ง ๆ ในสัง คม (Intervention) หรือ
ลักษณะทีสองศึกษาจากแหล่งข้อมูล ทางด้านประชากร
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์วรรณา โดยทําการ
เก็บข้อมูลอย่างลึก ซึงในประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้อง ซึง
การศึก ษาในลัก ษณะทีสองนี อาจจะใช้ก ารวิเ คราะห์
ชุมชน (Community Analysis) หรือวิเคราะห์เอกสารต่าง
ๆ (Documentary Analysis) หรือการวิเคราะห์อภิมาน
(Meta-analysis) ซึงการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม
จะต้องมีความเทียงตรง (Validity) โดยในกระบวนการ
เก็บข้อมูล นักวิจยั จะต้องเก็บด้วยเครืองมือหรือวิธกี ารวัด
ทีเป็ นลัก ษณะเดีย วกัน ในแต่ ล ะวัฒ นธรรม (ในแง่ข อง
โครงสร้างทางภาษา การมโนภาพและความเข้าใจทีมีต่อ
เนื อหาของการวั ด ) ทังนี สิ งที ถู ก วัด อาจจะมี ค วาม
แตกต่างกันแต่จะมีบทบาทเหมือนกันในแต่ละวัฒนธรรม
(คว าม เป็ นสากล) หรื อ พฤ ติ ก รรมเดี ย วกั น แต่ มี
ความหมายทีแตกต่างกันในแต่ละวัฒ นธรรม โดยในมิติ
การวัด ผู้วจิ ยั จะต้องมีความแน่ ใจว่าเนือหาในการวัดตัว
แปรนันๆ มีความเหมาะสมในเชิงวัฒนธรรม มีความเป็ น
สากลพอทีจะนําไปใช้ในการวิจยั ข้ามวัฒนธรรม โดยแบบ
วัดจะมีการคํานึงถึงเรืองราวและเนือหาของสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีนํามาใช้ในการวัด ในเรืองของการแปลผลแบบ
วัดการวิจ ยั ข้ามวัฒนธรรมจะขจัดปั ญหาความเข้าใจไม่
ตรงกันอันเนืองมาจากการแปล ด้วยวิธกี ารแปลกลับอีก
ครัง (Back Translating) อธิบายได้ว่า หลังจากทีมีการ
แปลแบบวัดจากภาษาไทย ไปเป็ นภาษาอังกฤษด้วยผู้
แปลคนทีหนึ งแล้ว จะทํ า การแปลจากภาษาอัง กฤษ

กลับ มาเป็ น ภาษาไทย ด้ว ยผู้แ ปลคนทีสอง จากนั น
นํ าเอาไปเปรีย บเทีย บกับ ต้นฉบับเดิม ทีเป็ นภาษาไทย
เพือพิจารณษว่ ามีค วามสอดคล้องตรงกัน มากน้ อยแค่
ไหน อย่ า งไร โดยสรุ ป หลัก การของการวิจ ัย ข้า ม
วัฒนธรรมคือการคํานึงถึงความเท่าเทียม (Equivalence)
อคติในเรืองของการเปรียบเทียบ (Bias) แหล่งทีมาของ
ข้อมูล (Sources) และการตรวจสอบข้อค้นพบของการ
วิจยั (Detection) (van de Vijver & Leung, 2021, pp.
11 - 22)
ปั จจุบนั การวิจยั ข้ามวัฒนธรรมเป็ นส่วนหนึงของ
การศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์กระแส
หลัก และมีผ ลกระทบสํา คัญ ในการศึก ษาแบบจํ า ลอง
แนวคิดของพฤติกรรมมนุ ษย์ ซึงเป็ นหลักการพืนฐาน
ของวิธกี ารศึกษาทางจิตวิทยาสังคม ระเบียบวิธกี ารวิจยั
แนวทางการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สามารถนํ า มาใช้ ก ั บ
การศึกษาการวิจยั ข้ามวัฒนธรรมได้ (Matsumoto, Fons,
& Vijver, 2010, pp. 273-298) ดังนันในการศึกษา
รู ป แบบการใช้ ชี ว ิ ต แบบข้ า มวั ฒ นธรรมนี จะเป็ น
การศึก ษาทีช่ ว ยทํ า ความเข้า ใจและสร้ า งองค์ค วามรู้
เกียวกับพฤติกรรมของมนุษย์มากยิงขึน
่ (Sampling of Participants)
การสุ่มตัวอยาง
การศึกษาการเปรียบเทียบวิธกี ารหรือรูปแบบ
ข อง ก าร ศึ ก ษ าเชิ ง คว ามสั ม พั น ธ์ ก ารวิ เ ค ร าะ ห์
องค์ประกอบ การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง
เชิง เส้น สํา หรับ การวิจ ัย โดยปกติจ ะไม่ส นใจตัว อย่ า ง
โดยเฉพาะอย่างยิงในแง่ของการตรวจสอบ แต่ สําหรับ
การวิจยั ข้า มวัฒนธรรมการสรุปอ้างอิงไปยังประชากร
ขนาดใหญ่โ ดยตัว อย่างทีมีข นาดไม่ มากนัก เป็ นเรืองที
อาจจะมีความจําเป็ น (van de Vijver & Leung, 2021,
pp. 32 - 34) ตัวอย่างของการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศสหรัฐและประเทศจีน ทฤษฎีการสุม่ ตัวอย่างบอก
เราว่าการอนุ มานขนาดตัวอย่างจะต้องมีความเท่าเทียม
กันเท่านัน แต่ การวิจยั ข้ามวัฒนธรรมอาจจะมีข้อจํากัด
หลายอย่างมากกว่าการวิจยั โดยทัวไป ดังนันอาจจะต้อง
ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างบางรูปแบบ หรือการกําหนดขนาด

ตัวอย่างสําหรับการสํารวจระหว่างประเทศทีมีขนาดใหญ่
ด้ว ยกรอบวิธีค ิด บางอย่า งทีตอบสนองต่อ ข้อจํากัดนัน
ตัวอย่างการวิจยั ข้ามวัฒนธรรมเรือง พืนทีทางสังคมและ
รูป แบบการใช้ชีวิต : การศึก ษาข้ามวัฒ นธรรม (ไทยออสเตรเลีย) (Chomeya & Piyakul, 2020, pp. 31-40)
ใช้วธิ กี ารกําหนดขนาดตัวอย่างจากงบประมาณของการ
วิจยั เป็ นหลัก โดยตัวอย่างของการศึกษาทังหมดได้มา
โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) มาจาก
ทุกคณะๆ จากมหาวิท ยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
และมหาวิท ยาลัย โมนาช เมือ งเมลเบิ ร์ น ประเทศ
ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยละ 100 คน ได้ตวั อย่างจํานวน
200 คน ทังนี โดยถือว่า จํานวนตัว อย่างสําหรับการ
วิเ คราะห์เปรียบเทีย บความแตกต่ า งของตัว อย่า งสอง
กลุ่ม แม้ว่าการประมาณจากตัว อย่า งทีมี 1,000 รายมี
แนวโน้มทีจะประมาณค่าพารามิเตอร์ได้มากกว่า แต่การ
ประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ จ ากประชากรด้ ว ยจํ า นวน
ตัวอย่าง อย่างน้อย 100 คน ก็สามารถทําได้และให้การ
ประมาณค่าในระดับทียอมรับได้ (Healey, 2015, p. 153
– 154) ข้อควรระวังเกียวกับขันตอนนี คือ การทดสอบจะ
ไม่น่าเชือถือหากความแปรปรวนของทังสองกลุ่ม ไม่
เท่ากัน หากมีข้อสงสัยผู้วิจ ัยก็ควรจะทําการตรวจสอบ
ก่ อ น ถ้า ความแปรปรวนพิสูจ น์ แ ล้ว ว่ า ไม่ เ ท่ า กัน และ
ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งมีข นาดเล็ก สองกลุ่ ม รวมกัน
มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ค่าวิกฤตอาจถูกประมาณค่าโดย
การทดสอบค่าซี (z) เพือความสะดวก แต่ถา้ สองตัวอย่าง
มีขนาดใหญ่ (แต่ละกลุ่มมีตวั อย่างมากกว่าหรือเท่ ากับ
30 ขึนไป) ก็จะให้ผลการประมาณทีดีได้ (Dowdy,
Wearden, & Chilko, 2004, pp. 190 - 196)
การยกระดับ มาตรฐานความเที ยงตรงของการวัด
(Measurement Validity Enhancement)
มาตรฐานของการวิจ ัย สํา หรับ การวิจ ัย ข้า ม
วัฒนธรรม เป็ นประเด็นทีต้องพิจารณาในลําดับแรก ทังนี
เพือการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content
Validity) และตรวจสอบในเรืองของภาษาและการใช้
สํานวนถ้อยคําในข้อคําถามว่ามีความถูกต้องเหมาะสม

กั บ ตั ว อ ย่ าง ข อง ก าร ศึ ก ษ าห รื อ ไม่ แ ละ ต รง ต า ม
ความหมายของแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวข้องกับตัว
แปรนั นหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร รวมทั งมี สํ า นวนที ผู้ ต อบ
แบบสอบถามอ่ านแล้ว เข้า ใจความหมายและสามารถ
ตอบได้ ต รงกับ ประเด็ น ที ต้ อ งการศึ ก ษา แล้ ว นํ า มา
ปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและเหมาะสมมากที สุ ด
หลังจากนันจึงนําเอาแบบวัดไปทดลองใช้ (Try out) เพือ
นํ า มาตรวจสอบคุ ณ ภาพอีก ครังหนึ ง ซึงรวมทังการ
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิง โครงสร้า งทางทฤษฎี
(Construct Validity) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) หากผลการ
วิเคราะห์พบว่า (Tabachnick, Fidell, & Ullman, 2018,
pp. 476 - 527) ค่าสถิตสิ ุดท้าย (Final Statistics) แสดง
จํ า นวนองค์ ป ระกอบ ครบตามทฤษฎี แ ละแต่ ละ
องค์ประกอบสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรได้
ทุ ก องค์ ป ระกอบมีผ ลการวิเ คราะห์ ผ่ า นเกณฑ์ (ทุ ก
องค์ประกอบมีค่า Eigenvalues มากกว่า 1) จึงจะถือได้
ว่าแบบวัดมีความเทียงตรงเชิงโครงสร้างทางทฤษฎีใน
ระดับทีน่าพอใจ (Kemp, Snelgar, Brace, & Harrison,
2021, p. 387) หลังจากนันผูว้ จิ ยั ก็ดําเนินการปรับปรุง
แบบวัดอีก ครังหนึงก่อนนํ าเอาแบบวัดไปใช้จริงในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ส่ว นการพิจารณาค่ าอํานาจจําแนก
รายข้อ (Discrimination) ใช้การวิเคราะห์ทางสถิตเิ พือหา
ค่ า อํ า นาจจํ า แนกของเครืองมื อ ในชุ ด ต่ า งๆ โดยใช้
สหสัม พัน ธ์ ร ายข้อ กับ คะแนนรวม (Item
Total
Correlation) ของสถิติสหสัม พันธ์เพีย ร์สนั (Biserial
Correlation Coefficient) ซึงใช้เกณฑ์ค่าสหสัมพันธ์ทมีี
ค่าตามระดับจํานวนตัวอย่างของการ Tryout และผลการ
ทดสอบพบว่ามีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าเครืองมือทีใช้
ในการวิจยั มีความสามารถในการจําแนกสูง (Mclver &
Carmines, 1981, p. 24; Gravetter, Wallnau, Forzano,
& Witnauer, 2021) สุดท้ายคือการพิจารณาค่าความ
เชือมัน (Reliability) โดยใช้สมั ประสิท ธิแ อลฟา ()
ของครอนบาค ซึงตามเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α)
ค่าน้ อยว่า .50 ถือว่ าใช้ไม่ได้ (Unacceptable) ค่า
มากกว่า .50 ขึนไปถึง .60 ถือว่ามีความเชือมันในระดับ

ตํา (Poor) ค่ามากกว่า .60 ขึนไปถึง .70 ถือว่ายังมีขอ้
เคลือบแคลงสงสัย (Questionable) ค่ามากกว่า .70 ขึน
ไปถึ ง .80 ถือ ได้ ว่ า มีร ะดับ ค่ า ความเชือมันอยู่ ใ น
เกณฑ์ ท ี ยอมรับ ได้ โ ดยทัวไปในการวิจ ัย โดยทัวไป
(Acceptance) ค่ามากกว่า .80 ขึนไปถึง .90 ถือว่ามีค่า
ความเชือมันในระดับดี (Good) และ ค่ามากกว่า .90 ขึน
ไป ถือว่ามีค่าความเชือมันในระดับยอดเยียม (Exellent)
(George & Mallery, 2020, p. 244) สําหรับการวิจยั ข้าม
วัฒนธรรมค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α) ของครอนบาคควร
มีค่ า มากกว่ า .80 ขึนไปเพือให้ผ ลของการวิจ ัย อยู่ใ น
มาตรฐานทีดี แม้ว่าค่าความเชือมันตําสุดทีจะยอมรับได้ใ
งานวิจยั โดยปกติทวไปคื
ั
อเท่ากับ .7 ขึนไป (Kemp, et
al., 2021, p. 409) ก็ตาม
ตัวอย่างการวิจยั ข้ามวัฒนธรรมเรือง การศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมความก้าวร้าวในการขับขีของนิสติ
มหาวิทยาลัย : การศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรม ไทย,
อินโดนีเซียและออสเตรเลีย (Chomeya & Piyakul,
2012, pp. 26-29) ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสร้างแบบวัดต้นฉบับ
ในภาษาไทยขึนมาก่อน หลังจากพัฒนาแบบวัดต้นฉบับ
ในภาษาไทยเสร็จและผ่านการหาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว
ผู้ วิ จ ั ย ดํ า เนิ น การแปลจากต้ น ฉบั บ ภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ (Translation) จากนันก็ให้ผเู้ ชียวชาญทาง
ภาษาต่ างประเทศแปลจากฉบับ ภาษาอัง กฤษมาเป็ น
ภาษาไทย (Back translation) เพือตรวจสอบความตรง
ของเนือหาทางภาษาให้มคี วามใกล้เคียงกัน หรือมีความ
แตกต่ า งกัน น้ อ ยทีสุด โดยในกระบวนการพัฒ นาหาก
พบว่ามีค วามแตกต่างก็จะต้องดําเนินการแก้ไ ขเพือให้
ความหมายตรงตามต้นฉบับมากทีสุด หรือมีความหมาย
เหมือนกันแทบทุกประการ ทําการตรวจสอบการแปล
และความหมายเดิม อีก ครังและทํ า การแปลกลับ เป็ น
ภาษาอังกฤษปรับและเรียบเรียงจนมีขอ้ ความใกล้เคียง
ต้นฉบับ โดยคํานึงถึงมาตรฐาน ความสุภาพ แนวปฏิบตั ิ
ตามวัฒนธรรมนันๆ ส่วนในฉบับภาษาอินโดนีเซีย ได้
ดําเนินการสร้างดังนี คือ หลังจากพัฒนาแบบวัดต้นฉบับ
ในภาษาอัง กฤษเสร็จ ผู้ว ิจ ัย ดํา เนิน การแปลจากฉบับ
ภาษาอั ง กฤษเป็ นภาษาอิ น โดนี เ ซี ย (Translation)

จากนันก็ให้ผู้เชียวชาญทางภาษาต่ างประเทศแปลจาก
ฉบับ ภาษาอิน โดนี เ ซีย มาเป็ นภาษาอัง กฤษ (Back
translation) และแปลจากฉบับภาษาอังกฤษมาเป็ นมา
เป็ นภาษาไทยอีกครังหนึง เพือตรวจสอบความตรงของ
เนือหาทางภาษาว่ามีความใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกัน
มากน้ อยเพียงใดกับต้นฉบับในภาษาไทย หากพบว่ามี
ความแตกต่ างก็จําดําเนินการแก้ไขเพือให้ค วามหมาย
ตรงตามต้นฉบับมากทีสุด หรือมีความหมายเหมือนกัน
ทุกประการ ทําการตรวจสอบการแปลและความหมาย
เดิม อีก ครังและทํา การแปลกลับ เป็ นภาษาอังกฤษและ
แปลไปเป็ นภาษาอินโดนีเซีย อีกครังหนึง โดยปรับและ
เรียบเรียงจนมีข้อความใกล้เคีย งต้นฉบับ และคํานึงถึง
มาตรฐาน ความสุภาพ แนวปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมนัน ๆ
เป็ นสําคัญ (Chan, Nguyen, & Tran, 2018, pp. 43-45)
ซึงการทํ า ให้แ บบวัด สํา หรับ การศึก ษาวิจ ัย แบบข้า ม
วัฒนธรรมให้มคี วามเท่าเทียมกันถือเป็ นเรืองทีสําคัญและ
มีค วามจําเป็ นอย่างมาก ดังนัน การประเมินความเท่ า
เทียมกันของแบบทดสอบในภาษาต่าง ๆ นักวิจยั จึง มี
ความสําคัญ อย่างทีสุด (Hedrih, 2020, p. 99) ซึงใน
งานวิจ ัย ข้า มวัฒ นธรรมทีศึก ษาในตั ว อย่ า งหลาย ๆ
ประเทศ ตระหนั ก ถึง ความสํ า คัญ ในประเด็น นี เช่ น
การศึก ษาของ Dao-Tran, Seib, Jones, and
Anderson (2018, pp. 1-7) ซึงทําการศึก ษาการ
เปรี ย บเที ย บข้ า มวั ฒ นธรรมความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
คุณภาพชีวติ กับสุขภาพ ความเกียวข้องระหว่างปั จจัยทัง
สองในหญิง สู ง วัย ในประเทศเวีย ดนามและประเทศ
ออสเตรเลีย และงานการศึกษาของ Ozkana, Lajunen,
Chliaoutakisc, Parker, and Summala (2006, pp.
1011-1018) ทีทําการศึกษาวิจยั เรือง การศึกษาแบบข้าม
วัฒนธรรมเกียวกับความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการ
ขับขี (รูปแบบการใช้ชีว ิตแบบหนึง) โดยทําการศึก ษา
เปรียบเทียบ 6 ประเทศ ในประเด็นความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ ทักษะการรับรูแ้ ละทักษะด้านความปลอดภัย
สัมพันธ์กบั ขีดจํากัดความเร็ว เป็ นการสํารวจทักษะการ
ขับขีในกลุ่มตัวอย่างจากอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ฟิ นแลนด์
กรีซ อิหร่า นและตุรกี นอกจากนี ในงานการศึก ษาวิจ ัย
ของ Frambach, Driessen, Chan, Vleuten, and Van

der (2012, pp. 738-747) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือง การ
ทบทวนประเด็น โลกาภิวตั น์เกียวกับการเรียนรู้โ ดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐานว่ า ส่ ง เสริม วัฒ นธรรมการเรีย นรู้ ด้ว ย
ตนเองได้อย่างไร ทังนี เนืองจากบริบทการศึกษาและ
แนวทางการเรียนรูท้ แตกต่
ี
างกันไปตามวัฒนธรรม เก็บ
ตัว อย่ า งจากโรงเรี ย นแพทย์ส ามแห่ ง ในภู มิภ าคที มี
วัฒ นธรรมแตกต่ างกัน ในเอเชีย ตะวัน ออก ตะวันออก
กลางและยุโรปตะวันตกตามลําดับ ผลการศึกษาพบว่ า
ให้คําตอบว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานก็สามารถ
นําไปใช้ในบริบททางวัฒนธรรมทีแตกต่างกันได้ ซึงการ
ทีงานวิ จ ัย ที ยกตัว อย่ า งในข้า งต้ น จะให้ ข ้อ สรุ ป ของ
ผลการวิ จ ัย ข้ า มวัฒ นธรรมที ถู ก ต้ อ งได้ นั นแสดงว่ า
มาตรฐานของเครืองมือทีใช้ในการวิจ ัย ต้อ งไม่มีความ
แตกต่างกัน จึงจะสามารถนําข้อมูลทีได้จากการศึกษามา
ทํ า การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งวั ฒ นธรรมได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพและมีค วามน่ า เชือถือ ตรงตามความมุ่ ง
หมายของการวิจยั ทุกประการ
ิ
การวเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis)
การวิจยั ข้ามวัฒนธรรมมีเทคนิคและแนวทางใน
การวิเคราะห์ข้อมูลอยู่หลายแนวทาง ขึนอยู่กบั ประเด็น
ในการศึก ษาของการวิจ ัย นั น ๆ เช่ น การวิเ คราะห์
เบืองต้น (Preliminary Analyses) การวิเคราะห์ประเด็น
เกียวกับอคติต่าง ๆ (Item Bias Analysis) การวิเคราะห์
เทคนิคเชิงโครงสร้าง (Structure-Oriented Techniques)
การวิเคราะห์โ ครงสร้า งภายใน (Internal Structure
Analysis) ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ส า เ ห ตุ ( Causal
Relationships) เทคนิค การวิเคราะห์เชิง ระดับ (LevelOriented Techniques) ขนาดอิทธิพล (Effect Sizes)
วิเ คราะห์โ ดยไม่ม ีต ัวแปรบริบท (Analyses without
Context Variables) วิเคราะห์ตัว แปรภายใต้ บ ริบ ท
(Analyses with Context Variables) การวิเคราะห์ตวั
แปรกํ า กับ และตัว แปรคันกลาง (Mediation
and
Moderation
Analysis) การวิ เ คราะห์ พ หุ ร ะดั บ
(Multilevel Analysis) การวิเคราะห์ระดับของผลร่วมและ
ทิศทางโครงสร้าง (Combinations of Level- and

Structure Orientations) ฯลฯ (van de Vijver & Leung,
2021, pp. 64 - 137) ซึงการวิเคราะห์เหล่ านี ผู้อ่ าน
สามารถศึกษาเพิมเติมได้จากตําราเกียวกับการวิจยั ข้าม
วัฒนธรรม โดยคณะผูเ้ ขียนจะไม่ได้นําเสนอรายละเอียด
ในบทความนี
ิ ยทีทําการวิ จยั ข้ามวัฒนธรรม
่
ตัวอยางงานวจั
Hofstede and McCrae (2004, pp. 38 – 52)
ได้ทาํ การศึกษาทบทวนรูปแบบบุคลิกภาพและวัฒนธรรม
ความเชือมโยงลัก ษณะและมิติท างวัฒ นธรรม โดย
ทําการศึกษารูปแบบทางด้านบุคลิกภาพ ในแต่ละยุคสมัย
เปรียบเทียบลักษณะทางด้านบุคลิกภาพของคนสมัยก่อน
(ศตวรรษที 18) กับบุคลิกภาพของคนในศตวรรษที 20
เพื อนํ า เสนอมุ ม มองทางด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ รู ป แบบ
พฤติกรรมต่างๆ การใช้ชวี ติ ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็น
การเปลียนแปลงทางด้านบุคลิก ภาพภายใต้บริบททาง
วัฒนธรรมทีมีการเปลียนแปลงไป
Özkana, Lajunenb, Chliaoutakisc, Parkerd,
and Summala (2006, pp. 1011-1018) ได้ทาํ การศึกษา
วิจยั เรือง การศึก ษาแบบข้ามวัฒนธรรมเกียวกับความ
แตกต่างระหว่างพฤติกรรมการขับขี (รูปแบบการใช้ชวี ติ
แบบหนึ ง) โดยทํา การศึก ษาเปรีย บเทีย บ 6 ประเทศ
จุ ด มุ่ ง หมายแรกของการศึ ก ษาครั งนี คื อ เพื อศึ ก ษา
ความสามารถในการประยุ ก ต์ใ ช้ ทัก ษะการรับ รู้ แ ละ
ทักษะด้านความปลอดภัย สัมพันธ์กบั ขีดจํากัดความเร็ว
เป็ นการสํารวจทักษะการขับขีในกลุ่มตัวอย่างจากอังกฤษ
เนเธอร์แ ลนด์ ฟิ น แลนด์ กรีซ อิห ร่ า นและตุ ร กี โดยมี
สมมุตฐิ านว่า ทักษะการรับรู้และทักษะ ทักษะด้านความ
ปลอดภัย มีความสัม พัน ธ์เกียวข้องกับ ความปลอดภัย
และการมี ส่ ว นร่ ว มในอุ บ ัติ เ หตุ ท างถนน และเพื อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการรับรูแ้ ละทักษะ
ด้านความปลอดภัย กับการได้ร ับโทษทางกฎหมายที
เกียวข้องกับการจราจร กลุ่ม ตัว อย่ างจํานวน 242 คน
จาก 6 ประเทศ ผลการวิจยั พบว่าทัก ษะการรับรู้และ
ทักษะด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์เกียวข้องกับ
ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมในอุบตั ิเหตุท างถนน

ในประเทศในยุ โ รปตะวันตกมากกว่ ากรีซ อิห ร่ านและ
ตุรกี ทีพบว่าไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะการรับรู้และ
ทัก ษะด้า นความปลอดภัย แต่ ก ารรับรู้มีค วามสัมพัน ธ์
เกี ยวข้ อ งกับ ความปลอดภั ย และการมี ส่ ว นร่ ว มใน
อุบตั เิ หตุทางถนน
Dao Tran, Charrlotte, Lee, and Debra
(2014, pp. 1 – 7) ได้ทําการศึกษาการเปรียบเทียบข้าม
วัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ กับสุขภาพ
ความเกียวข้อ งระหว่ า งปั จ จัย ทังสองในหญิงสูง วัย ใน
ประเทศเวี ย ดนามและประเทศออสเตรเลี ย เพื อ
เปรีย บเที ย บคุ ณ ภาพชีวิ ต และปั จจัย ที เกี ยวข้อ งกับ
สุขภาพกลุ่มตัวอย่างเป็ นหญิงสูงอายุจํานวน 305 คน ใช้
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการทดสอบทางสถิตดิ ว้ ย
การทดสอบค่ า ไคสแควร์ ผลการวิเ คราะห์พ บว่ า ใน
ประเทศเวีย ดนาม ลัก ษณะรูปแบบการบริโ ภคอาหาร
อายุ และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กบั สุขภาพกาย
การออกกําลังกายเกียวข้องกับสุขภาพจิต ส่วนประเทศ
ออสเตรเลียการออกกําลังกายเกียวข้องกับสุขภาพกาย
กิจ กรรมการออกกํ า ลัง กายและดัช นี ม วลกายมีส่ ว น
เกียวข้ อ งกับ สุ ข ภาพกาย ส่ ว นตัว แปรด้ า นอายุ การ
บริโ ภคเครืองดืมแอลกอฮอล์แ ละการนอนหลับ มีส่ว น
เกียวข้องกับสุขภาพจิต ส่วนในประเทศเวียดนาม อายุ
การบริ โ ภคเครื องดื มแอลกอฮอล์ การนอนหลับ มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ สุข ภาพกาย ความแตกต่ า งชีให้เห็น
อิท ธิพลของรูป แบบการใช้ชีว ิต ทีส่งผลต่ อ สุข ภาพกาย
และสุขภาพจิตทีแตกต่างกันในสองประเทศ
สรุป

การวิจยั ข้ามวัฒนธรรมในทางพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมและบริบท
ทางสัง คมที เป็ นสากล การวิ จ ัย ทีมุ่ ง ตอบคํ า ถามว่ า
ทฤษฎี แ ละผลวิ จ ัย ในวัฒ นธรรมหนึ งนํ า ไปใช้ ใ นอี ก
วัฒนธรรมหนึงได้หรือไม่ การเน้นวัฒนธรรมเฉพาะแห่ง
มุ่งชีให้เห็นความแตกต่างในการตีความ การเปรียบเทียบ
ผลวิจ ัย ในเชิง อภิ ป รายมากกว่ า ในเชิง ประจัก ษ์ การ
ตรวจสอบปฏิสมั พันธ์ระหว่างวัฒนธรรม เช่น ผลของ

วัฒ นธรรมสากล ต่ อ วัฒ นธรรมท้อ งถิน โดยอาศัย วิธี
วิท ยาการวิจ ัย ทีมีค วามหลากหลาย เพือตอบสนองต่ อ
ประเด็นปั ญหาการวิจยั ทีมีความทันสมัย ดังนันการวิจยั
ในลัก ษณะนี จะเป็ นการวิจ ัย ทีได้ร ับ การส่ ง เสริม และ

สนับสนุ นให้มีการวิจยั ในโครงการต่าง ๆ มากขึน เพือ
ผลประโยชน์ในแง่มุมของการพัฒ นาพืนทีต่าง ๆ อย่าง
เท่าเทียม
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