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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 cross-

cultural 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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บทคดัยอ่ 

บทความนี มวีตัถุประสงคท์สีาํคญั 3 ประการ คอื (1) นําเสนอเนือหาเพอืใหผู้อ่้านไดรู้จ้กัและทําความเขา้ใจเกยีว

การวจิยัขา้มวฒันธรรมทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ในเรอืงความหมาย และความสาํคญั (2) เพอืใหผู้อ่้านไดเ้หน็

หลกัการและแนวทางในการดําเนินการวจิยัขา้มวฒันธรรมทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ความเหมอืนและความ

แตกต่างกบัการวิจยัแบบปกติโดยทวัไป ทงัในบรบิทและวธิีการ (3) เพอืให้ผู้อ่านได้เปิดโลกทศัน์เกยีวกบัการวจิยัขา้ม

วฒันธรรมทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ทเีป็นแนวโน้มใหม่ทมีคีวามสาํคญัมากขนึเรอืยๆ ทงัในปัจจุบนัและใน

อนาคต ซงึบทความนีผูอ่้านใชว้ธิกีารสงัเคราะห ์(Synthesis) หนงัสอื ตําราเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง ตลอดจน

ประสบการณ์ในการทําวจิยัแบบขา้มวฒันธรรม โดยในตอนต้นของบทความนําเสนอเรอืงราวการวจิยัข้ามวฒันธรรมทาง

พฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ตอนกลางของบทความจะนําเสนอวธิกีารทําวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

แบบขา้มวฒันธรรม และตอนท้ายของบทความจะนําเสนอตวัอย่างของการวจิยัขา้มวฒันธรรมในบรบิทต่าง ๆ เพอืเป็น

แนวทางใหผู้อ้่านไดม้องเหน็แนวทางและประโยชน์ของการทําการวจิยัขา้มวฒันธรรมทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

คาํสาํคญั : วธิวีทิยาการวจิยั, สงัคมและวฒันธรรม, การศกึษา, จติวทิยา, สงัคมวทิยา 

 

ก า ร ว จ ยั ข ้า ม ว ฒั น ธ ร ร มิ  ( Cross-Cultural  

Research) 

           การวจิยัขา้มวฒันธรรม หมายถงึ การศกึษาทาง

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีทําการศึกษาวิจัย

ภายใต้วัฒนธรรมตังแต่สองวัฒนธรรมขึนไป โดยเปิด

โอกาสให้ผู้ว ิจยัสามารถศึกษาธรรมชาติและผลกระทบ

ของวฒันธรรมทมีต่ีอพฤติกรรมมนุษย ์ซงึเป็นการแกไ้ข

ปัญหาขอ้จํากดัทางวฒันธรรมทปีรากฏในการวิจยัทาง

พฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตรส์่วนใหญ่ นอกจากนี 

การวิจัยในลักษณะนีช่วยให้สามารถเปรียบเทียบ

ผลการวิจัยในหัวข้อเดียวกัน แต่ดําเนินการภายใต้

วัฒนธรรมทีต่างกันว่า จะปรากฏข้อสรุปในแนวทาง

เดียวกันหรือต่างกันได้อีกด้วย สําหรับการวิจัยข้าม

วัฒ นธ ร รม ใ นส าข าทา ง พฤ ติ ก ร ร ม ศ า สต ร์ แ ล ะ

สงัคมศาสตรเ์ป็นการเปรยีบเทยีบทชีดัเจนและเป็นระบบ 

ตวัแปรทางทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรภ์ายใต้



เงอืนไขทางวฒันธรรมทแีตกต่างกนัเพอืระบ ุคุณลกัษณะ 

รากเหง้าทีมา และกระบวนการทีเป็นสือกลางถึงการ

เกดิขนึของความแตกต่างของพฤตกิรรม (Eckensberger, 

1972, p. 100  cited in Berry, Poortinga, Breugelmans, 

Chasiotis, & Sam, 2012, p. 3) การวจิยัเปรยีบเทยีบทาง

วฒันธรรมนันไม่ไดเ้ป็นการปฏเิสธเอกลกัษณ์ของแต่ละ

คน ชาติพนัธุว์รรณาและขอ้ตกลงเบอืงต้นของการวจิยั

เปรียบเทียบกับสิงเดียวกันในลกัษณะทีสงัเกตเห็นได ้

แม้ว่ามันอาจจะดูแตกต่างจากความเป็นจริง ซึงใน

ปัจจุบนัการศกึษาทเีกยีวกบัมนุษยส์ามารถใชก้ารศกึษา

ขา้มวฒันธรรมได้อย่างอสิระเพอือา้งถงึการเปรยีบเทยีบ

ประเภทใดกไ็ดข้องวฒันธรรมทแีตกต่าง ทมีคีวามหมาย

เฉพาะเจาะจงมากขนึ มุ่งเน้นการเปรยีบเทยีบอย่างเป็น

ระบบทีเป้าหมายชัดเจนซึงจะตอบคําถามเกียวกับ

อุบตัิการณ์การแจกแจงความถ ีแนวโน้มและสาเหตุของ

การเปลยีนแปลงทางวฒันธรรม (Ember, 2009, p. 11) 

การศกึษาแบบขา้มวฒันธรรม ถอืเป็นแนวโน้มใหม่ของ

การศกึษาทางด้านพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรใ์น

สหรฐัและในกลุ่มประเทศทวปียุโรป ทเีรมิมกีารศกึษากนั

อย่ างจริงจัง เมือไม่นานมานี การศึกษาแบบข้าม

วัฒนธรรมจะช่วยให้การประยุกต์องค์ความรู้ในเรือง

พฤตกิรรมดงักล่าวสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้ง่ายและ

เป็นสากลมากขึน  ความสําคัญของการวิจัยข้าม

วัฒนธรรมนัน เกียวข้องกับการพัฒนาทางสงัคมและ

วฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนีเหตุผลทีทําให้การวิจัยข้ามวัฒนธรรมมี

ความสําคัญมากขนึเรอืย ๆ คือ การให้ความสําคญัใน

เรอืงความหลากหลายของชาตพินัธุต่์าง ๆ ในแง่มุมของ

การพฒันา ทเีกดิขนึพร้อม ๆ กนัในทุกพนืทใีนโลก การ

ละเลยความสนใจในเรอืงสงัคมและวฒันธรรมทแีตกต่าง

กัน นําไปสู่ ปัญหาการเรียกร้องสิทธิ ความเสมอภาค 

และการเข้าถึงทรัพยากรทีไม่เท่าเทียมกนั นอกจากนี

การศกึษาวจิยัแบบขา้มวฒันธรรมยงัทําใหเ้กดิการเชอืม

วฒันธรรม ความร่วมมอืระหว่างนักวจิยัเป็นแนวทางใน

การมองวฒันธรรมทีแตกต่าง และเป็นการป้องกนัการ

ครอบงําทางวชิาการจากชาตติะวนัตก รวมทงัทําใหเ้กดิ

ความ ร่วมมือในการ นําเสนอผลการวิจ ัยในระดับ

นานาชาตเิพอืสรา้งเครอืขา่ยของผูท้มีคีวามสนใจร่วมกนั 

 

แนวคดวธีิ ิ การวจยัข้ามวัิ ฒนธรรม (Methodological 

Concepts in Cross-Cultural Research) 

 วิธีการวิจัยสําหรับการวิจัยข้ามวัฒนธรรม

ในทางสงัคมศาสตรส์ว่นใหญ่จะเน้นการวจิยัเชงิพรรณนา 

การศึกษาทุกด้านของชีวิตและกิจกรรม การวิจัยเชิง

ประวัติศาสตร์ทีเน้นการสะสมทางประเพณีมากกว่า

ปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม การศกึษาทางดา้นบรรทดั

ฐานทเีน้นกฎเกณฑท์มีร่ีวมกนัในการทํากจิกรรมของคน

ในสงัคม การศกึษาเชงิโครงสรา้งและการก่อกําเนิดทกีาร

คน้หารากเหงา้ของการเกดิวฒันธรรม ส่วนการวจิยัขา้ม

วฒันธรรมทางดา้นพฤตกิรรมศาสตรเ์น้นเรอืงการปรบัตวั 

การแก้ปัญหา การเรียนรู้และอุปนิสยัของบุคคล การ

ปรบัตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมต่าง ๆ การมปีฏสิมัพนัธ์กบั

คนต่างวฒันธรรม การวิจยัข้ามวฒันธรรม มุ่งเน้นการ

เปรยีบเทียบเป็นสําคญั ตอบคําถามเกยีวกบัความเป็น

สากล การนําไปใช้ในสภาพทวัไป ศึกษาในวฒันธรรม

หนึงแล้วนําไปใช้ในวฒันธรรมหนึง ดงันันการวิจยัขา้ม

วฒันธรรมทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรจ์งึเป็น

การศึกษาทเีชือมโยงการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์

ภายใต้บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทมีคีวามแตกต่าง 

หลากหลายในสภาพการณ์ปัจจุบนั (Social Cultural 

Diversity) 

           อย่างไรกต็ามการวจิยัขา้มวฒันธรรมมหีลกัการ

ทางวธิวีทิยาการวจิยัทมีลีกัษณะเฉพาะ (Methodological 

Features of Cross-Cultural Research) บางครงัอาจจะ

มองว่าการวจิยัขา้มวฒันธรรมมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนักบั

การวิจยักงึทดลอง (Cross-Cultural  Research as 

Quasi-Experiments) มุ่งเน้นผลของการเปรยีบเทยีบเป็น

สาํคญั ใชต้วัอย่างทมีอียู่ในสภาพจรงิตามธรรมชาติ ซงึ

บางครังก็ไม่มีกลุ่มควบคุม อาจจะมีหรือไม่มีการจัด

กระทํากบัตัวแปรทดลอง อาจจะมีการควบคุมอิทธิพล

ของตัวแปรเกิน หรือสถานการณ์เงือนไขต่างๆ ทีไม่

ตอ้งการศกึษาและอาจจะมผีลต่อการศกึษาวจิยั ซงึจะทํา



ให้ผลการวจิยัผดิพลาดไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ โดยการ

วจิยัขา้มวฒันธรรมถอืหลกัการทสีาํคญัว่าไม่มสีตูรสาํเรจ็

สําหรบัวฒันธรรม (Unpackaging Culture) และอคติ

ความลําเอียงถือเป็นสิงทีผู้วิจ ัยต้องระมัดระวังทีสุด

สาํหรบัการศกึษาวจิยัแบบขา้มวฒันธรรม (Bias as the 

Major Threat in Cross-Cultural  Studies) ทงัหมดที

สรุปมานีถือเป็นหลกัและหัวใจสําคัญของการวิจยัข้าม

วฒันธรรม (van de Vijver & Leung, 2021, pp. 4 - 9) 

 

ความเป็นสากล (Universality) 

            ความเป็นสากลเป็นประเด็นทีสําคัญประการ

หนึงทีทําให้การวิจัยข้ามวัฒนธรรมเป็นการวิจัยทีมี

ลกัษณะแตกต่างไปจากการศกึษาวจิยัดว้ยวธิกีารอนื ๆ 

ในแง่ทใีชก้ารเปรยีบเทียบเป็นสําคญั การวจิยัแบบนีจะ

ช่วยตอบคาํถามทเีป็นสากล และการนําไปใชใ้นสภาพทวั 

ๆ ไปโดยไม่มขีดีจาํกดัทางดา้นวฒันธรรม ผลการวจิยัใน

วฒันธรรมหนึงอาจจะถูกนําไปใช้ในอีกวฒันธรรมหนึง 

ดังนันวิธีการแบบนีจึงถือว่าเป็นแนวทางใหม่ในการ

แสวงหาองค์ความรู้ทางวิชาการ ทางการวิจัย ทีจะ

นําไปสูค่วามคดิใหม่ ๆ อนัเป็นแนวคดิหลกั 

           น อ ก จ า ก นี ก า ร วิ จั ย ข้ า ม วัฒ น ธ ร ร ม นั น

ผลการวจิยัทไีด้จะมาจากปัญหาความเป็นสากลของขอ้

ค้นพบจากการวิจัย ทังนี เนืองจากการวิจัยในทาง

พฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ทฤษฎีและข้อมูลที

นํามาใช ้มพีนืฐานมาจากการอา้งองิพฤตกิรรมมนุษย ์ซงึ

พฤติกรรมมนุษย์มาจากปัจจัยต่าง ๆ ทังทีเป็นปัจจัย

ภายในและปัจจยัภายนอก ดงันันถือว่าพฤติกรรมของ

มนุษย์ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมทีผู้วิจ ัยทําการ

สงัเกต ทดลอง หรอืรวบรวมขอ้มูลการวจิยั การสรุปและ

การอ้างองิแนวคดิ ทฤษฎีจงึอยู่ภายใต้อทิธพิลของการ

ตคีวามเชงิวฒันธรรมนันๆ ไม่ได้ปลอดจากอทิธพิลของ

วฒันธรรมอย่างแทจ้รงิ  ตวัอย่างเช่น ความเป็นสากลใน

เรอืงของความกา้วรา้ว (Kornadt, Hayashi, Tachibana,  

Trommsdorff, & Yamauchi, 1992, pp. 250-268) ที

สามารถแสดงไดด้งันี 

 

Table 1 Preventing internationalization in aggression 

Internationalization 

attribute Biological properties All Cultures Some cultures 

The cause of aggression 

Aggression to other people 

Bias according to gender status 

Motivation 

Aggression as a learning 

Behavior pattern 

Behavior Control pattern 

Universal 

Universal 

Unavailable 

Not universal 

Not universal 

Not universal 

Not universal 

Universal 

Universal 

Universal 

Not universal 

Universal 

Not universal 

Not universal 

Not universal 

Universal 

Not universal 

Universal 

Universal 

Universal 

Universal 

 

           ความก้าวร้าวสามารถตรวจสอบได้ในแง่ของ

โครงสร้าง โดยเราสามารถตรวจสอบได้ในฐานะทีเป็น

การกระทํา หรือทีเป็นเจตคติต่อความก้าวร้าว ซึง

สามารถเทียบเคียงได้ในระหว่างวฒันธรรม เนืองจาก

ความกา้วรา้วมลีกัษณะของความเป็นสากลค่อนขา้งมาก 

ในหลายลกัษณะ เช่น สาเหตุ ลกัษณะของการเกดิ อคติ

ทางสังคมและการมองความก้าวร้าวในฐานะทีเป็น

พฤตกิรรมทเีกดิจากการเรยีนรู ้อย่างไรกต็ามในการเกบ็

ข้อมูลอาจจะมีปัญหาในเรอืงของภาษาทใีช้ เนืองจาก

เนือหาทีใช้ในแบบวัดจะก่อให้เกิดโครงสร้างหรือมโน

ภาพในการตอบแบบวดัได้อย่างถูกต้องตรงกัน หรือมี

ความสมบูรณ์เหมือนกันมากกว่า 1 ภาษาได้หรือไม่ 



บางอย่างอาจจะทําได้ในภาษาหนึงแต่ทําไม่ได้ในอีก

ภาษาหนึง จึงเป็นเรืองทีนักวิจยัข้ามวฒันธรรมจะต้อง

พจิารณาอย่างเคร่งครดั 

 

อนุกรมวธานวาด้วยการวจัยข้ามวัฒนธรรม ิ ิ่ (A 

Taxonomy of Cross-Cultural Research) 

           การวจิยัขา้มวฒันธรรมมลีกัษณะของการศกึษา

เปรยีบความแตกต่างกนัไปในสามมิติ ดงันีคอื  มิติแรก 

คือ การทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิง

สาํรวจและการวจิยัเพอืทดสอบสมมตฐิาน ซงึในการวจิยั

เชงิสํารวจนักวจิยัอาจจะไม่มภีาพทแีน่นอนเกยีวกบัผล

ของการศกึษาทจีะมาจากการศกึษาแบบขา้มวฒันธรรม 

เนืองจากความคลา้ยคลงึกนัและความแตกต่างทนีักวจิยั

คาดหวัง โอกาสทุกอย่างเป็นไปได้เมือนักวิจัยเข้าสู่

ว ัฒนธรรมทีพวกเขาไม่รู้จ ักคุ้นเคย หรือการทบทวน

วรรณกรรมอาจจะยังมีไม่ เพียงพอสําหรับการตัง

สมมุติฐานว่าผลการเปรียบเทียบจะออกมาแตกต่าง

หรือไม่แตกต่างกนั มิติทสีอง คือ การใช้ตัวแปรด้าน

บรบิทต่าง ๆ เพอือธบิายวฒันธรรม ความแตกต่างและ

หรอืการตงัขอ้สงัเกตเกยีวกบัตวัแปรทางดา้นบรบิททอีาจ

เป็นไปได้ในประชากรของการศกึษาในสภาพธรรมชาต ิ

ซึงจะมีตัวแปรทางด้านบริบทมากมาย เช่น ระดับ

การศกึษา อายุ สถานภาพสมรส คุณลกัษณะต่าง ๆ ทาง

จติวทิยา (บุคลกิภาพ เจตคติ ความเชอื รูปแบบความรู ้

ความเขา้ใจ ฯลฯ) ตวัแปรบรบิทเหล่านีสามารถทําใหเ้กดิ

ความคล้ายคลงึและความแตกต่างกนัทางวฒันธรรมได ้

และมติิทสีาม คอื ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างทาง

สงัคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ แม้ว่าการวิจัย

ข้ามวัฒนธรรมจะมุ่ ง เน้นไปทีความแตกต่างหรือ

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรและพยายามระบุถึงความ

คลา้ยคลงึและความแตกต่างของตวัแปรเหล่านัน ในการ

วจิยัขา้มวฒันธรรมกต็้องไม่ลมืว่ายงัมีมติิโครงสรา้งทาง

สงัคมและวฒันธรรมของแต่ละประเทศครอบอยู่ (van de 

Vijver & Leung, 2021, pp. 25-29; Halford, & van de 

Vijver, 2020, pp. 3-9) 

 

ระเบียบวธีิ และการออกแบบ (Methods and Design) 

           แนวทางหลกัในการทําวจิยัสําหรบัการวจิยัขา้ม

วัฒนธรรม คือ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ซึงอาจจะ

ทําการศึกษาได้ในสองลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็น

การศึกษาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การใช้แบบวัด 

( Psychometric) แ บ บ ส อ บ ถ า ม  (Questionaire) 

แบบทดสอบ (Test) การสงัเกต (Observation) การ

สมัภาษณ์ (Interview) การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey) 

การศึกษาแบบกึงการทดลอง (Quasi-Experiment) 

การศกึษาในหอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory) การศกึษาดว้ย

การจัดกระทําต่าง ๆ ในสงัคม (Intervention) หรือ

ลกัษณะทสีองศกึษาจากแหล่งขอ้มูล ทางด้านประชากร 

ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ชาติพนัธุ์วรรณา โดยทําการ

เก็บข้อมูลอย่างลึกซงึในประเด็นต่างๆ ทเีกียวข้อง ซงึ

การศึกษาในลักษณะทีสองนี อาจจะใช้การวิเคราะห์

ชุมชน (Community Analysis) หรอืวเิคราะหเ์อกสารต่าง 

ๆ (Documentary Analysis) หรอืการวเิคราะหอ์ภมิาน 

(Meta-analysis) ซงึการเปรยีบเทยีบระหว่างวฒันธรรม 

จะต้องมคีวามเทยีงตรง (Validity) โดยในกระบวนการ

เกบ็ขอ้มลู นักวจิยัจะตอ้งเกบ็ดว้ยเครอืงมอืหรอืวธิกีารวดั

ทีเป็นลักษณะเดียวกันในแต่ละวัฒนธรรม (ในแง่ของ

โครงสรา้งทางภาษา การมโนภาพและความเขา้ใจทมีต่ีอ

เนือหาของการวัด)  ทังนีสิงทีถูกวัดอาจจะมีความ

แตกต่างกนัแต่จะมบีทบาทเหมอืนกนัในแต่ละวฒันธรรม 

(คว าม เป็นสากล )  หรือพฤติกรรม เดียวกันแ ต่มี

ความหมายทแีตกต่างกนัในแต่ละวฒันธรรม โดยในมติิ

การวดั ผู้วจิยัจะต้องมคีวามแน่ใจว่าเนือหาในการวดัตวั

แปรนนัๆ มคีวามเหมาะสมในเชงิวฒันธรรม มคีวามเป็น

สากลพอทจีะนําไปใชใ้นการวจิยัขา้มวฒันธรรม โดยแบบ

วดัจะมกีารคํานึงถึงเรอืงราวและเนือหาของสถานการณ์

ต่าง ๆ ทนํีามาใชใ้นการวดั ในเรอืงของการแปลผลแบบ

วดัการวจิยัขา้มวฒันธรรมจะขจดัปัญหาความเข้าใจไม่

ตรงกนัอนัเนืองมาจากการแปล ด้วยวธิกีารแปลกลบัอกี

ครงั (Back Translating) อธบิายไดว้่า หลงัจากทมีกีาร

แปลแบบวดัจากภาษาไทย ไปเป็นภาษาองักฤษด้วยผู้

แปลคนทีหนึงแล้ว จะทําการแปลจากภาษาอังกฤษ



กลับมาเป็นภาษาไทย ด้วยผู้แปลคนทีสอง จากนัน

นําเอาไปเปรียบเทียบกบัต้นฉบบัเดิมทีเป็นภาษาไทย 

เพือพิจารณษว่ามีความสอดคล้องตรงกนัมากน้อยแค่

ไหน อย่างไร โดยสรุปหลักการของการวิจัยข้าม

วฒันธรรมคอืการคาํนึงถงึความเท่าเทยีม (Equivalence) 

อคตใินเรอืงของการเปรยีบเทยีบ (Bias)  แหล่งทมีาของ

ขอ้มูล (Sources) และการตรวจสอบขอ้ค้นพบของการ

วจิยั (Detection) (van de Vijver & Leung, 2021, pp. 

11 - 22) 

          ปัจจุบนัการวจิยัขา้มวฒันธรรมเป็นส่วนหนึงของ

การศกึษาทางพฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรก์ระแส

หลักและมีผลกระทบสําคัญในการศึกษาแบบจําลอง

แนวคิดของพฤติกรรมมนุษย์ ซงึเป็นหลกัการพนืฐาน

ของวธิกีารศกึษาทางจติวทิยาสงัคม ระเบยีบวธิกีารวจิยั 

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนํามาใช้กับ

การศกึษาการวจิยัขา้มวฒันธรรมได ้(Matsumoto, Fons, 

& Vijver, 2010, pp. 273-298) ดงันันในการศกึษา

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบข้ามวัฒนธรรมนี จะเ ป็น

การศึกษาทีช่วยทําความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้

เกยีวกบัพฤตกิรรมของมนุษยม์ากยงิขนึ 

 

การสุมตวัอยาง ่ ่ (Sampling of Participants) 

การศกึษาการเปรียบเทยีบวธิกีารหรอืรูปแบบ

ของการศึกษา เชิ งคว ามสัมพันธ์  ก ารวิ เค ร าะห์

องคป์ระกอบ การวเิคราะหแ์บบจําลองสมการโครงสรา้ง

เชิงเส้น สําหรับการวิจัยโดยปกติจะไม่สนใจตัวอย่าง

โดยเฉพาะอย่างยิงในแง่ของการตรวจสอบ แต่สําหรับ

การวิจยัข้ามวฒันธรรมการสรุปอ้างอิงไปยังประชากร

ขนาดใหญ่โดยตัวอย่างทมีีขนาดไม่มากนักเป็นเรอืงที

อาจจะมคีวามจําเป็น (van de Vijver & Leung, 2021, 

pp. 32 - 34) ตวัอย่างของการศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่าง

ประเทศสหรฐัและประเทศจนี ทฤษฎกีารสุม่ตวัอย่างบอก

เราว่าการอนุมานขนาดตวัอย่างจะต้องมคีวามเท่าเทยีม

กนัเท่านัน แต่การวจิยัขา้มวฒันธรรมอาจจะมีข้อจํากัด

หลายอย่างมากกว่าการวจิยัโดยทวัไป ดงันนัอาจจะต้อง

ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างบางรูปแบบ หรอืการกําหนดขนาด

ตวัอย่างสาํหรบัการสาํรวจระหว่างประเทศทมีขีนาดใหญ่

ด้วยกรอบวิธีคิดบางอย่างทีตอบสนองต่อข้อจํากดันัน 

ตวัอย่างการวจิยัขา้มวฒันธรรมเรอืง พนืททีางสงัคมและ

รูปแบบการใช้ชีวิต : การศึกษาข้ามวฒันธรรม (ไทย-

ออสเตรเลยี) (Chomeya & Piyakul, 2020, pp. 31-40) 

ใชว้ธิกีารกําหนดขนาดตวัอย่างจากงบประมาณของการ

วิจยัเป็นหลกั โดยตัวอย่างของการศึกษาทงัหมดได้มา

โดยการสุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) มาจาก

ทุกคณะๆ จากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ประเทศไทย 

และมหาวิทยาลัยโมนาช เมืองเมลเบิร์น ประเทศ

ออสเตรเลยี มหาวทิยาลยัละ 100 คน ไดต้วัอย่างจํานวน 

200 คน ทงันี โดยถือว่า จํานวนตัวอย่างสําหรบัการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวอย่างสอง

กลุ่ม แม้ว่าการประมาณจากตัวอย่างทีมี 1,000 รายมี

แนวโน้มทจีะประมาณค่าพารามเิตอรไ์ด้มากกว่า แต่การ

ประมาณค่าพารามิเตอร์จากประชากรด้วยจํานวน

ตวัอย่าง อย่างน้อย 100 คน กส็ามารถทําไดแ้ละให้การ

ประมาณค่าในระดบัทยีอมรบัได้ (Healey, 2015, p. 153 

– 154) ขอ้ควรระวงัเกยีวกบัขนัตอนนี คอื การทดสอบจะ

ไม่น่าเชือถือหากความแปรปรวนของทงัสองกลุ่ม ไม่

เท่ากนั หากมีข้อสงสยัผู้วิจ ัยกค็วรจะทําการตรวจสอบ

ก่อน ถ้าความแปรปรวนพิสูจน์แล้วว่าไม่เท่ากันและ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก สองกลุ่มรวมกัน

มากกว่าหรอืเท่ากบั 30 ค่าวกิฤตอาจถูกประมาณค่าโดย

การทดสอบค่าซ ี(z) เพอืความสะดวก แต่ถา้สองตวัอย่าง

มขีนาดใหญ่ (แต่ละกลุ่มมีตวัอย่างมากกว่าหรอืเท่ากบั 

30 ขนึไป) ก็จะให้ผลการประมาณทดีีได้ (Dowdy, 

Wearden, & Chilko, 2004, pp. 190 - 196) 

 

การยกระดบัมาตรฐานความเทียงตรงของการวดั 

(Measurement Validity Enhancement) 

 มาตรฐานของการวิจัยสําหรับการวิจัยข้าม

วฒันธรรม เป็นประเดน็ทตีอ้งพจิารณาในลาํดบัแรก ทงันี

เพือการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content 

Validity) และตรวจสอบในเรืองของภาษาและการใช้

สํานวนถ้อยคําในขอ้คําถามว่ามคีวามถูกต้องเหมาะสม



กับตัวอย่ าง ข องการศึกษาหรือ ไม่ แ ละตรงตาม

ความหมายของแนวคดิทฤษฎีต่างๆ ทเีกยีวข้องกบัตัว

แปรนันหรือไม่อย่ า งไร รวมทังมีสํานวนทีผู้ตอบ

แบบสอบถามอ่านแล้วเข้าใจความหมายและสามารถ

ตอบได้ตรงกับประเด็นทีต้องการศึกษา แล้วนํามา

ปรับปรุงให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากทีสุด 

หลงัจากนนัจงึนําเอาแบบวดัไปทดลองใช ้(Try out) เพอื

นํามาตรวจสอบคุณภาพอีกครังหนึง ซึงรวมทังการ

ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างทางทฤษฎ ี

(Construct Validity) โดยใช้การวเิคราะหอ์งค์ประกอบ

ยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) หากผลการ

วเิคราะหพ์บว่า (Tabachnick, Fidell, & Ullman, 2018, 

pp. 476 - 527) ค่าสถติสิุดทา้ย (Final Statistics) แสดง

จํานวนองค์ประกอบ  ครบตามทฤษฎีและแ ต่ละ

องค์ประกอบสามารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรได ้

ทุกองค์ประกอบมีผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ (ทุก

องคป์ระกอบมคี่า Eigenvalues มากกว่า 1) จงึจะถือได้

ว่าแบบวดัมคีวามเทยีงตรงเชงิโครงสร้างทางทฤษฎีใน

ระดบัทน่ีาพอใจ (Kemp, Snelgar, Brace, & Harrison, 

2021, p. 387) หลงัจากนนัผูว้จิยักด็ําเนินการปรบัปรุง

แบบวดัอีกครงัหนึงก่อนนําเอาแบบวดัไปใช้จริงในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนการพิจารณาค่าอํานาจจําแนก

รายขอ้ (Discrimination) ใชก้ารวเิคราะหท์างสถติเิพอืหา

ค่าอํานาจจําแนกของเครืองมือในชุดต่างๆ โดยใช้

สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม  (Item Total 

Correlation) ของสถิติสหสมัพันธ์เพียร์สนั (Biserial 

Correlation Coefficient) ซงึใช้เกณฑค์่าสหสมัพนัธท์มีี

ค่าตามระดบัจาํนวนตวัอย่างของการ Tryout และผลการ

ทดสอบพบว่ามนียัสาํคญัทางสถติ ิแสดงว่าเครอืงมอืทใีช้

ในการวจิยัมคีวามสามารถในการจําแนกสงู (Mclver & 

Carmines, 1981, p. 24; Gravetter, Wallnau, Forzano, 

& Witnauer, 2021) สุดท้ายคอืการพจิารณาค่าความ

เชือมัน (Reliability) โดยใช้สมัประสิทธิแอลฟา () 

ของครอนบาค ซงึตามเกณฑค์่าสมัประสทิธแิอลฟา (α) 

ค่าน้อยว่า .50 ถือว่าใช้ไม่ได้ (Unacceptable) ค่า

มากกว่า .50 ขนึไปถงึ .60 ถือว่ามคีวามเชอืมนัในระดบั

ตํา (Poor) ค่ามากกว่า .60 ขนึไปถงึ .70 ถอืว่ายงัมขีอ้

เคลอืบแคลงสงสยั (Questionable) ค่ามากกว่า .70 ขนึ

ไปถึง .80 ถือได้ว่ามีระดับค่าความเชือมันอยู่ใน

เกณฑ์ทียอมรับได้โดยทัวไปในการวิจัยโดยทัวไป  

(Acceptance) ค่ามากกว่า .80 ขนึไปถงึ .90 ถอืว่ามคี่า

ความเชอืมนัในระดบัด ี(Good) และ ค่ามากกว่า .90 ขนึ

ไป ถอืว่ามคี่าความเชอืมนัในระดบัยอดเยยีม (Exellent) 

(George & Mallery, 2020, p. 244) สาํหรบัการวจิยัขา้ม

วฒันธรรมค่าสมัประสทิธแิอลฟา (α) ของครอนบาคควร

มีค่ามากกว่า .80 ขึนไปเพือให้ผลของการวิจัยอยู่ใน

มาตรฐานทดี ีแมว้่าค่าความเชอืมนัตําสุดทจีะยอมรบัไดใ้

งานวจิยัโดยปกตทิวัไปคอืเท่ากบั .7 ขนึไป (Kemp, et 

al., 2021, p. 409) กต็าม 

ตวัอย่างการวจิยัขา้มวฒันธรรมเรอืง การศกึษา

เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความกา้วรา้วในการขบัขขีองนิสติ

มหาวทิยาลยั : การศกึษาแบบขา้มวฒันธรรม ไทย, 

อนิโดนีเซยีและออสเตรเลีย (Chomeya & Piyakul, 

2012, pp. 26-29) ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสร้างแบบวดัต้นฉบบั

ในภาษาไทยขนึมาก่อน หลงัจากพฒันาแบบวดัต้นฉบบั

ในภาษาไทยเสรจ็และผ่านการหาคุณภาพเรยีบรอ้ยแล้ว 

ผู้วิจ ัยดําเนินการแปลจากต้นฉบับภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ (Translation) จากนนักใ็หผู้เ้ชยีวชาญทาง

ภาษาต่างประเทศแปลจากฉบับภาษาอังกฤษมาเป็น

ภาษาไทย (Back translation) เพอืตรวจสอบความตรง

ของเนือหาทางภาษาใหม้คีวามใกลเ้คยีงกนั หรอืมคีวาม

แตกต่างกันน้อยทีสุด โดยในกระบวนการพัฒนาหาก

พบว่ามีความแตกต่างกจ็ะต้องดําเนินการแก้ไขเพอืให้

ความหมายตรงตามต้นฉบบัมากทสีุด หรอืมคีวามหมาย

เหมอืนกนัแทบทุกประการ  ทําการตรวจสอบการแปล

และความหมายเดิมอีกครังและทําการแปลกลับเป็น

ภาษาองักฤษปรบัและเรยีบเรยีงจนมขีอ้ความใกล้เคยีง

ตน้ฉบบั โดยคาํนึงถงึมาตรฐาน ความสุภาพ แนวปฏบิตัิ

ตามวฒันธรรมนันๆ ส่วนในฉบบัภาษาอนิโดนีเซยี ได้

ดาํเนินการสรา้งดงันี  คอื หลงัจากพฒันาแบบวดัตน้ฉบบั

ในภาษาอังกฤษเสร็จ ผู้ว ิจ ัยดําเนินการแปลจากฉบับ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอินโดนี เซีย  (Translation) 



จากนันกใ็ห้ผู้เชยีวชาญทางภาษาต่างประเทศแปลจาก

ฉบับภาษาอินโดนีเซียมาเป็นภาษาอังกฤษ (Back 

translation) และแปลจากฉบบัภาษาองักฤษมาเป็นมา

เป็นภาษาไทยอกีครงัหนึง เพอืตรวจสอบความตรงของ

เนือหาทางภาษาว่ามคีวามใกลเ้คยีงกนั หรอืแตกต่างกนั

มากน้อยเพียงใดกบัต้นฉบบัในภาษาไทย หากพบว่ามี

ความแตกต่างก็จําดําเนินการแก้ไขเพือให้ความหมาย

ตรงตามต้นฉบบัมากทสีุด หรอืมคีวามหมายเหมอืนกนั

ทุกประการ  ทําการตรวจสอบการแปลและความหมาย

เดิมอีกครังและทําการแปลกลบัเป็นภาษาอังกฤษและ

แปลไปเป็นภาษาอินโดนีเซยีอกีครงัหนึง โดยปรบัและ

เรียบเรียงจนมขี้อความใกล้เคยีงต้นฉบบั และคํานึงถึง

มาตรฐาน ความสุภาพ แนวปฏบิตัิตามวฒันธรรมนัน ๆ 

เป็นสาํคญั (Chan, Nguyen, & Tran, 2018, pp. 43-45) 

ซึงการทําให้แบบวัดสําหรับการศึกษาวิจัยแบบข้าม

วฒันธรรมใหม้คีวามเท่าเทยีมกนัถอืเป็นเรอืงทสีาํคญัและ

มีความจําเป็นอย่างมาก ดงันัน การประเมินความเท่า

เทียมกนัของแบบทดสอบในภาษาต่าง ๆ นักวิจยัจึงมี

ความสาํคญัอย่างทสีุด (Hedrih, 2020, p. 99) ซงึใน

งานวิจัยข้ามวัฒนธรรมทีศึกษาในตัวอย่างหลาย ๆ 

ประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญในประเด็นนี เช่น 

การศึกษาของ Dao-Tran, Seib, Jones, and  

Anderson (2018, pp. 1-7) ซึงทําการศึกษาการ

เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณภาพชวีติกบัสขุภาพ ความเกยีวขอ้งระหว่างปัจจยัทงั

สองในหญิงสูงวัยในประเทศเวียดนามและประเทศ

ออสเตรเลยี และงานการศกึษาของ Ozkana, Lajunen, 

Chliaoutakisc, Parker, and Summala (2006, pp. 

1011-1018) ททีาํการศกึษาวจิยัเรอืง การศกึษาแบบขา้ม

วฒันธรรมเกยีวกบัความแตกต่างระหว่างพฤตกิรรมการ

ขบัข ี(รูปแบบการใช้ชีวิตแบบหนึง) โดยทําการศึกษา

เปรยีบเทยีบ 6 ประเทศ ในประเดน็ความสามารถในการ

ประยุกต์ใช ้ทกัษะการรบัรูแ้ละทกัษะดา้นความปลอดภยั 

สมัพนัธ์กบัขดีจํากดัความเรว็ เป็นการสํารวจทกัษะการ

ขบัขใีนกลุ่มตวัอย่างจากองักฤษ เนเธอรแ์ลนด ์ฟินแลนด ์

กรีซ อิหร่านและตุรกี นอกจากนีในงานการศึกษาวิจัย

ของ Frambach,  Driessen, Chan, Vleuten, and Van 

der (2012, pp. 738-747) ได้ศกึษาวจิยัเรอืง การ

ทบทวนประเด็นโลกาภิวตัน์เกยีวกบัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานว่าส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้อย่างไร ทงันี เนืองจากบรบิทการศกึษาและ

แนวทางการเรยีนรูท้แีตกต่างกนัไปตามวฒันธรรม เกบ็

ตัวอย่างจากโรงเรียนแพทย์สามแห่งในภูมิภาคทีมี

วฒันธรรมแตกต่างกนั ในเอเชียตะวันออก ตะวันออก

กลางและยุโรปตะวนัตกตามลําดบั ผลการศึกษาพบว่า 

ให้คําตอบว่าการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกส็ามารถ

นําไปใชใ้นบรบิททางวฒันธรรมทแีตกต่างกนัได ้ซงึการ

ทีงานวิจ ัยทียกตัวอย่างในข้างต้นจะให้ข้อสรุปของ

ผลการวิจัยข้ามวัฒนธรรมทีถูกต้องได้นันแสดงว่า

มาตรฐานของเครืองมือทีใช้ในการวิจัยต้องไม่มีความ

แตกต่างกนั จงึจะสามารถนําขอ้มลูทไีดจ้ากการศกึษามา

ทําการเปรียบเทียบระหว่ างวัฒนธรรมได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพและมีความน่าเชือถือตรงตามความมุ่ง

หมายของการวจิยัทุกประการ 

 

การวเคราะหข้์อมูล ิ (Data Analysis) 

 การวจิยัขา้มวฒันธรรมมเีทคนิคและแนวทางใน

การวเิคราะห์ข้อมูลอยู่หลายแนวทาง ขนึอยู่กบัประเด็น

ในการศึกษาของการวิจ ัยนัน ๆ เช่น การวิเคราะห์

เบอืงต้น (Preliminary Analyses) การวเิคราะหป์ระเดน็

เกยีวกบัอคตต่ิาง ๆ (Item Bias Analysis) การวเิคราะห์

เทคนิคเชงิโครงสร้าง (Structure-Oriented Techniques) 

การวิเคราะห์โครงสร้างภายใน (Internal Structure 

Analysis)  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ส า เ ห ตุ  ( Causal 

Relationships) เทคนิคการวิเคราะห์เชิงระดับ (Level-

Oriented Techniques) ขนาดอทิธพิล (Effect Sizes) 

วิเคราะห์โดยไม่มีตัวแปรบริบท (Analyses without 

Context Variables) วิเคราะห์ตัวแปรภายใต้บริบท 

(Analyses with Context Variables) การวเิคราะห์ตวั

แปรกํากับและตัวแปรคันกลาง (Mediation and 

Moderation Analysis) การวิเคราะห์พหุระดับ 

(Multilevel Analysis) การวเิคราะหร์ะดบัของผลร่วมและ

ทศิทางโครงสร้าง (Combinations of Level- and 



Structure Orientations) ฯลฯ (van de Vijver & Leung, 

2021, pp. 64 - 137) ซึงการวิเคราะห์เหล่านีผู้อ่าน

สามารถศกึษาเพมิเตมิไดจ้ากตําราเกยีวกบัการวจิยัขา้ม

วฒันธรรม โดยคณะผูเ้ขยีนจะไม่ไดนํ้าเสนอรายละเอยีด

ในบทความนี 

 

ตวัอยางงานวจยัทีทาํ่ ิ การวิจยัข้ามวฒันธรรม 

Hofstede and McCrae (2004, pp. 38 – 52) 

ไดท้าํการศกึษาทบทวนรูปแบบบุคลกิภาพและวฒันธรรม 

ความเชือมโยงลกัษณะและมิติทางวัฒนธรรม โดย

ทาํการศกึษารปูแบบทางดา้นบุคลกิภาพ ในแต่ละยุคสมยั 

เปรยีบเทยีบลกัษณะทางดา้นบุคลกิภาพของคนสมยัก่อน 

(ศตวรรษท ี18) กบับุคลกิภาพของคนในศตวรรษท ี20 

เพือนําเสนอมุมมองทางด้านบุคลิกภาพ รูปแบบ

พฤตกิรรมต่างๆ การใชช้วีติ ผลการศกึษาสะทอ้นใหเ้หน็

การเปลยีนแปลงทางด้านบุคลิกภาพภายใต้บริบททาง

วฒันธรรมทมีกีารเปลยีนแปลงไป 

Özkana, Lajunenb, Chliaoutakisc, Parkerd, 

and Summala (2006, pp. 1011-1018) ไดท้าํการศกึษา

วิจยัเรอืง การศึกษาแบบข้ามวฒันธรรมเกียวกบัความ

แตกต่างระหว่างพฤตกิรรมการขบัข ี(รูปแบบการใชช้วีติ

แบบหนึง) โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบ 6 ประเทศ 

จุดมุ่ งหมายแรกของการศึกษาครังนีคือเพือศึกษา

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ทักษะการรับรู้และ

ทกัษะดา้นความปลอดภยั สมัพนัธก์บัขดีจํากดัความเรว็ 

เป็นการสาํรวจทกัษะการขบัขใีนกลุ่มตวัอย่างจากองักฤษ 

เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ กรีซ อิหร่านและตุรกี โดยมี

สมมุตฐิานว่า ทกัษะการรบัรู้และทกัษะ ทกัษะดา้นความ

ปลอดภัย มีความสมัพนัธ์เกยีวข้องกบัความปลอดภัย

และการมีส่วนร่วมในอุบัติ เห ตุทางถนน และเพือ

ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างทกัษะการรบัรูแ้ละทกัษะ

ด้านความปลอดภัย กบัการได้รับโทษทางกฎหมายที

เกียวข้องกับการจราจร กลุ่มตัวอย่างจํานวน 242 คน 

จาก 6 ประเทศ ผลการวิจยัพบว่าทกัษะการรบัรู้และ

ทกัษะด้านความปลอดภยั มคีวามสมัพนัธ์เกยีวขอ้งกบั

ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมในอุบตัิเหตุทางถนน 

ในประเทศในยุโรปตะวันตกมากกว่ากรีซ อิหร่านและ

ตุรก ีทพีบว่าไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างทกัษะการรบัรู้และ

ทกัษะด้านความปลอดภัย แต่การรับรู้มีความสมัพันธ์

เกียวข้องกับความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมใน

อุบตัเิหตุทางถนน 

Dao Tran, Charrlotte, Lee, and Debra 

(2014, pp. 1 – 7) ได้ทําการศกึษาการเปรยีบเทยีบขา้ม

วฒันธรรมความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติกบัสุขภาพ 

ความเกียวข้องระหว่างปัจจัยทังสองในหญิงสูงวัยใน

ประเทศเวียดนามและประเทศออสเตรเลีย  เพือ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและปัจจัยทีเกียวข้องกับ

สุขภาพกลุ่มตวัอย่างเป็นหญิงสงูอายุจํานวน 305 คน ใช้

การวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา และการทดสอบทางสถติดิว้ย

การทดสอบค่าไคสแควร์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ใน

ประเทศเวียดนาม ลักษณะรูปแบบการบริโภคอาหาร 

อายุ และสถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธก์บัสุขภาพกาย 

การออกกําลงักายเกยีวขอ้งกบัสุขภาพจติ ส่วนประเทศ

ออสเตรเลยีการออกกําลงักายเกยีวขอ้งกบัสุขภาพกาย 

กิจกรรมการออกกําลังกายและดัชนีมวลกายมีส่วน

เกียวข้องกับสุขภาพกาย ส่วนตัวแปรด้านอายุ การ

บริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์และการนอนหลับมีส่วน

เกยีวขอ้งกบัสุขภาพจติ ส่วนในประเทศเวยีดนาม อายุ 

การบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ การนอนหลับมี

ความสัมพันธ์กับสุขภาพกาย ความแตกต่างชีให้เห็น

อิทธิพลของรูปแบบการใช้ชีวิตทสี่งผลต่อสุขภาพกาย

และสขุภาพจติทแีตกต่างกนัในสองประเทศ 

 

สรปุ 

การวจิยัขา้มวฒันธรรมในทางพฤตกิรรมศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์มุ่งเน้นการศกึษาพฤตกิรรมและบรบิท

ทางสังคมทีเป็นสากล การวิจัยทีมุ่ งตอบคําถามว่า 

ทฤษฎีและผลวิจัยในวัฒนธรรมหนึงนําไปใช้ในอีก

วฒันธรรมหนึงไดห้รอืไม่ การเน้นวฒันธรรมเฉพาะแห่ง 

มุ่งชใีหเ้หน็ความแตกต่างในการตคีวาม การเปรยีบเทยีบ

ผลวิจัยในเชิงอภิปรายมากกว่าในเชิงประจักษ์ การ

ตรวจสอบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวัฒนธรรม เช่น  ผลของ



วัฒนธรรมสากล ต่อวัฒนธรรมท้องถิน โดยอาศัยวิธี

วิทยาการวิจัยทีมีความหลากหลาย เพือตอบสนองต่อ

ประเดน็ปัญหาการวจิยัทมีคีวามทนัสมยั ดงันันการวจิยั

ในลักษณะนีจะเป็นการวิจัยทีได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการวิจยัในโครงการต่าง ๆ มากขนึ เพือ

ผลประโยชน์ในแง่มุมของการพฒันาพืนทต่ีาง ๆ อย่าง

เท่าเทยีม 
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