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Background Quality family time (QT), the productive time spent among family members,

is important for family relationship. However, there have been no

quantitative studies about quality family time in Thailand.

Objective To study QT and identify related factors with QT in adolescent students.

Methods This study was conducted from Novembers to December 2014. Data

from 348 junior high school students were collected. The participants

completed two questionnaires regarding their socio-demographic

characteristics and Quality Family Time Assessment. Descriptive

statistics were used to estimate demographic characteristics. Chi-square

test and Crude Odd Ratio (95%CI) were used with an alpha level of 0.05

to examine the association from each variable to QT. Then, the multivariate

logistic regression was used to analyze how each variable predict

the occurrence of low QT.

Results Of the total 348 students, 59 (16.9%),170 (48.9%), and 119 (34.2%) had

poorer, moderate and higher QT respectively. In multivariate logistic

regression analysis, the statistically significant factors that predict

the occurrence of low QT were of low grade point average (GPA) and

having divorced or separated parents.
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Conclusion Most students in junior high school of Bangkok Metropolitan have

moderate and high QT scores.  Since students with divorced or separated

parents had lower QT than those with parents who were living together.

We, therefore, should encourage single parents to provide more quality

moments in their families. Also, social supports are needed to help

single parents to allocate quality time for their children.
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เหตุผลของการวิจัย การใช้เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัว เป็นการใช้ช่วงเวลาระหว่าง

สมาชิกในครอบครัวที่ก่อให้เกิดผลดี มีความสำคัญต่อสัมพันธภาพ

ในครอบครัว   อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกับ

การใช้เวลาที่มีคุณภาพของครอบครัวในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัว และค้นหาปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัวของนักเรียนวัยรุ่น

วิธีการทำวิจัย การวิจัยน้ีจัดทำข้ึนระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2557

โดยรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน

348 ราย ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดการใช้เวลาคุณภาพใน

ครอบครัว  ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สถิติ

ไคสแควร์ และ Crude Odd Ratio (95%CI) ท่ีระดับนัยสำคัญทาง

สถิติที ่ 0.05  เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละตัวแปรกับ

การใช้เวลาที ่ม ีค ุณภาพในครอบครัวจากนั ้นใช ้การว ิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทำนายการใช้เวลาที่มีคุณภาพ

ในครอบครัวในระดับต่ำ

ผลการศึกษา นักเรียนทั ้งหมด 348 ราย พบว่ามีการใช้เวลาที ่มีคุณภาพใน

ครอบครัวระดับต่ำ กลาง สูง จำนวน 59 ราย (ร้อยละ 16.9)  170 ราย

(ร้อยละ 48.9) และ 119 ราย (ร้อยละ 34.2) ตามลำดับ เม่ือวิเคราะห์

ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่าตัวแปรที่มีความทำนาย

ความเสี ่ยงการใช้เวลาที ่มีคุณภาพในระดับต่ำ ได้แก่ ระดับผล

การเรียนเฉลี่ยที่ต่ำ และสถานภาพสมรสระหว่างบิดากับมารดาเป็น

แบบหย่าร้างหรือแยกกันอยู่
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สรุป จากการวิจัย พบว่านักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีคะแนนการใช้เวลาที่มีคุณภาพ

ในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางและสูง  เนื่องจากนักเรียนที่มี

ผู ้ปกครองหย่าร้างหรือแยกกันอยู่  มีการใช้เวลาที่มีคุณภาพใน

ครอบครัวระดับต่ำ  จึงควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองที่เลี้ยงบุตรคนเดียว

ได้เรียนรู้และจัดให้มีช่วงเวลาที่มีคุณภาพในครอบครัวให้มากขึ้น

การสนับสนุนทางสังคมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองเลี้ยง

เดี่ยวให้สามารถจัดสรรเวลาที่มีคุณภาพสำหรับบุตรได้

คำสำคัญ การใช้เวลาที่มีคุณภาพ, ครอบครัว, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น,

กรุงเทพมหานคร.
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จากสภาพสังคมไทยปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความ

เร่งรีบ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมเมือง ครอบครัวซ่ึงเป็น

หน่วยพื ้นฐานที ่สุดในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้แก่

สังคมมีการเปล่ียนแปลงจากในอดีต  ท้ังในด้านโครงสร้าง

ระบบความสัมพันธ์ และการปฏิบัติหน้าที่(1 - 3)  โดยมีครัว

เรือนที่เล็กลง เป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ด้วย

ลักษณะสังคมที่แข่งขัน ทำให้บิดามารดาเน้นการทำงาน

มากกว่าการอุทิศเวลาให้ครอบครัว ส่งผลต่อการใช้เวลา

ร่วมกันกับบุตรที่ลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ จนเกิด

เป็นปัญหาปฏิสัมพันธ์ในที่สุด(1,2,4,5)

เมื่อครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานเกิดปัญหา

สังคมย่อมเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน(4,5)  โดยเห็นได้ว่าหลาย

ครอบครัวเกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควร(6) การใช้ความรุนแรง มีพฤติกรรมต่อต้าน

สังคม  ยกพวกตีกัน  การติดอินเทอร์เน็ต ติดเกม(7)  รวมถึง

การใช้สารเสพติด  ซึ่งจัดเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิด

ปัญหาทางสุขภาพตามมา(2,3,8)   ดังนั้นการสร้างพลังให้

ครอบครัว เพื่อให้กลับมาทำหน้าที่ของครอบครัวอย่าง

เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการป้องกันปัญหาที่จะเกิด

กับเยาวชนไทยอันเป็นบุคคลที ่จะขับเคลื ่อนสังคมใน

อนาคตต่อไป(1,4,5)

การใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน นับเป็นวิธีการ

หนึ่งซึ่งช่วยเสริมให้เกิดพลังในครอบครัว  ซึ่งผู้ปกครองมี

บทบาทในการสร้างสรรค์ช่วงเวลาเหล่านี้ให้เกิดขึ้น(9) โดย

ยึดความต้องการของบุตรเป็นศูนย์กลาง(10)  เป็นเวลาที่

ครอบครัวเชื ่อมต่อความสัมพันธ์กันด้วยความรักได้มี

โอกาสสื่อสารกันอย่างเหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซ ึ ่งกันและกัน ผ่านทางการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช ่น

การรับประทานอาหารร่วมกัน การสอนการบ้าน การออก

กำลังกาย การทำกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น (9 - 11)

อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมใน

ประเทศไทย ยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เวลาที่มี

คุณภาพของครอบครัวเชิงปริมาณมาก่อนดังนั้นผู้วิจัยจึง

สนใจศึกษาเรื่องการใช้เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัว และ

ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

การได้ข้อมูลพื้นฐาน และค้นหาแนวทางส่งเสริมการใช้

เวลาท่ีมีคุณภาพในครอบครัวท่ีเหมาะกับบริบทสังคมเมือง

เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน

อนาคต

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ ช่วง

เวลาใดเวลาหนึ่ง (cross-sectional descriptive study)

โดยศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ.

2557 จากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (multi-stage cluster

sampling) โดยสุ ่มนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ

มหานคร จากกลุ่มพ้ืนท่ีการศึกษา 6 เขต เขตละ 1 โรงเรียน

แต่ละโรงเรียนแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 ช่วงชั้น (มัธยม

ศึกษาปีท่ี 1 - 3) โดยสุ่มห้องเรียนระดับ ช้ันละ 1 ห้องเรียน

ได้ผู ้เข้าร่วมการวิจัยเป็นนักเรียนที ่อ่านและเข้าใจข้อ

คำถามในแบบสอบถามทุกข้อ รวมถึงยินยอมเข้าร่วม

การวิจัย ทั้งสิ ้น 348 ราย จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ

มหานคร จำนวน 6 แห่ง ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ประกอบ

ด้วยแบบสอบถามจำนวน 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนท่ี 1 แบบเก็บข้อมูลท่ัวไป ผู้วิจัยสร้างเอง

จากการศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งสิ ้น 13 ข้อ

ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

ชั้นที่กำลังศึกษา และระดับผลการเรียน และ 2) ปัจจัย

ครอบครัว ได้แก่ ผู้ปกครองหลักในการดูแล ลักษณะของ

ครอบครัว ลักษณะสถานที่พักอาศัยปัจจุบัน และเวลา

ที่ใช้ร่วมกับผู้ปกครองหลักต่อสัปดาห์

ส่วนที ่ 2 แบบวัดการใช้เวลาคุณภาพใน

ครอบครัว ผู้วิจัยสร้างเองเพื่อใช้สำหรับงานวิจัยครั้งนี้

โดยอิงแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของเวลาที่มีคุณภาพ

ในครอบครัวจากงานวิจัยของ Snyder KA.(12)ประกอบด้วย

5 ด้าน ได้แก่ จุดประสงค์ของการใช้เวลาที่แยกออกจาก

เวลาท่ัวไปในชีวิตประจำวัน (purpose) กิจกรรมท่ีสมาชิก

ในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน (activity) บทบาทของ

ผู้ปกครองที่สนับสนุนลูก (parenting role) ช่วงเวลาที่ใช้



624                  Chula Med Jเอษรา  วสุพันธ์รจติ และ รัศมน  กัลยาศิริ

เวลาท่ีมีคุณภาพ (time) และสถานท่ีท่ีใช้เวลาท่ีมีคุณภาพ

(place) ซึ่งนำมาสร้างข้อคำถาม เช่น (1) ฉันมีความสุข

ที ่ได้ใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัว (7) เมื ่อฉันต้องการ

ผู้ปกครองพร้อมให้เวลาฉันอย่างเต็มที่ (14) ฉันชอบใช้เวลา

ในวันหยุดร่วมกับครอบครัว (15) ฉันและผู้ปกครองมักใช้

เวลาทำสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นต้น จัดทำเป็นข้อคำถาม

ที่มีลักษณะเป็น Likert scale ประกอบด้วยข้อคำถาม

ทั้งสิ้น 20 ข้อ แต่ละข้อคำถามมีค่าคะแนน 0 ถึง 3 รวม

คะแนนสูงสุด 60 คะแนน การแปลผลในงานวิจัยนี้ใช้วิธี

การแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้ระดับ percentile

เป็นจุดตัดได้แก่ ผู้ที ่ได้คะแนนต่ำกว่า 30 (percentile

 50) จัดว่ามีการใช้เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัวอยู่ใน

ระดับต่ำผู้ท่ีได้คะแนน 31 - 44 (percentile 51 - 74) จัดว่ามี

การใช้เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง

และผู้ท่ีได้คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับ 45 (percentile 75)

จัดว่ามีการใช้เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัวอยู่ในระดับสูง

ซึ่งแบบวัดนี้มีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิง

เนื ้อหา พบว่าไม่มีข้อคำถามใดที ่ตัดออกจากแบบวัด

และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s

alpha coefficient) เท่ากับ 0.877

การวิจัยครั ้งนี ้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจร ิยธรรมการว ิจ ัยของคณะแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IRB No. 126/57)   โดยเม่ือผู้เข้า

ร่วมการวิจัยรับทราบรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

วิจัยจากผู้วิจัยและตอบแบบสอบถาม ซึ่งไม่ระบุตัวตน

ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมการวิจัย

เป็นผู้ส่งแบบสอบถามด้วยตนเองในกล่องที่ปิดผนึก

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู ้ว ิจ ัยนำข้อมูลที ่ได้ไปวิเคราะห์ผลตามวัตถุ

ประสงค์การวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูล

ท่ัวไปและการแบ่งกลุ่มการใช้เวลาท่ีมีคุณภาพในครอบครัว

ใช้สถิติ Chi-square เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรต่าง ๆ กับการใช้เวลาท่ีมีคุณภาพในครอบครัว และ

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (multivariate logistic

regression) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้

เวลาท่ีมีคุณภาพ ในครอบครัว

ผลการศึกษา

จากผู ้เข ้าร ่วมการวิจ ัยจำนวน 348 ราย

(ตารางท่ี 1) พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 211 ราย

(ร้อยละ 60.6) มีอายุเฉล่ีย 14 ปี (ร้อยละ 39.4) ระดับผล

การเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 43.5) อาศัยในที่

อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ร้อยละ 51.5) และมีลักษณะ

ครอบครัวแบบครอบครัวเดี่ยว (ร้อยละ 54.9) โดยบิดา

และมารดาอาศัย อยู่ร่วมกัน (ร้อยละ 66.5) ซ่ึงส่วนใหญ่มี

ทั้งบิดาและมารดาร่วมกันเป็นผู้ปกครองหลักในการดูแล

(ร้อยละ 62.8) ทั้งนี้นักเรียนใช้เวลาร่วมกับผู้ปกครองหลัก

โดยเฉล่ีย 24 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ตารางท่ี 1.  ข้อมูลท่ัวไป

ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเด็ก จำนวน (348 ราย) ร้อยละ

เพศ
ชาย 137 39.4
หญิง 211 60.6

อายุ (ปี) (Min = 12 ปี, Max = 17 ปี) (  = 14 ปี) (S.D.= 0.897)

13 135 38.8
14 137 39.4
15   76 21.8
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จากตารางท่ี 2  พบว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่
ใช้เวลาที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
48.9 และเมื ่อพิจารณารายด้านของแบบวัดการใช้
เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัว พบว่าผู้เข้าร่วมการวิจัย
ส่วนใหญ่มีคะแนนในระดับสูงกว่าค่าเฉลี ่ยในทุกด้าน

ประกอบด้วย ด้านจุดประสงค์ของการใช้เวลา  ด้านกิจกรรม
ด้านบทบาทของผู้ปกครอง ด้านเวลา และด้านสถานที่
คิดเป็นร้อยละ 55.7, 51.1, 53.7, 73.9 และ 69.3 ตาม
ลำดับ

ตารางท่ี 1.  (ต่อ) ข้อมูลท่ัวไป

ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเด็ก จำนวน (348 ราย) ร้อยละ

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สูง (เกรดเฉล่ีย 3.50 - 4.00) 110 32.4
ปานกลาง (เกรดเฉล่ีย 2.50 - 3.49) 148 43.5
ต่ำ (เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50)   82 24.1

ลักษณะครอบครัว (344 ราย)
ครอบครัวเดี่ยว 189 54.9
ครอบครัวขยาย 155 45.1

สถานภาพสมรสระหว่างบิดากับมารดา (346 ราย)
อยู่ด้วยกัน 230 66.5
แยกกันอยู่/หย่าร้าง   98 28.3
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต   17   4.9
อ่ืน ๆ   1   0.3

ผู้ปกครองหลักในการดูแล (347 ราย)
บิดาและมารดา 218 62.8
บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว   82 23.6
ญาติ   45 13.0
อ่ืน ๆ     2   0.6

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย (342 ราย)
บ้านเดี่ยว 176 51.5
ทาวน์เฮ้าส์   28   8.1

        ห้องแบ่งเช่า   70 20.5
อพาร์ทเมนต์/คอนโด   51 14.9
อ่ืน ๆ   17     5.0

แบบวัดการใช้เวลาคุณภาพในครอบครัว จำนวน ร้อยละ

ตารางท่ี 2. ผลการแบ่งกลุ่มการใช้เวลาคุณภาพในครอบครัว

การใช้เวลาคุณภาพโดยรวม (  = 39.74, S.D. = 9.62)

ระดับต่ำ (0 - 30 คะแนน)   59  16.9
ระดับปานกลาง (31 - 44 คะแนน) 170  48.9
ระดับสูง ( 45 คะแนน) 119  34.2
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เม่ือใช้สถิติ Chi-square และ Crude Odd Ratio

(95%CI) (ตารางที่ 3) ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้เวลาท่ีมีคุณภาพ โดยกำหนดให้ percentile >50

เป็นการใช้เวลาที่มีคุณภาพในระดับสูง  พบว่าระดับผล

การเรียน สถานภาพสมรสระหว่างบิดากับมารดา และ

ผู้ปกครองหลักในการดูแลมีความสัมพันธ์กับการใช้เวลา

ที ่มีคุณภาพในครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่

ระดับ 0.05

ตารางท่ี 2. (ต่อ) ผลการแบ่งกลุ่มการใช้เวลาคุณภาพในครอบครัว

แบบวัดการใช้เวลาคุณภาพในครอบครัว จำนวน ร้อยละ

ด้านจุดประสงค์ของการใช้เวลา (purpose) (  = 7.37, S.D. = 1.74)

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 154  44.3
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 194  55.7

ด้านกิจกรรม (activity) ( = 7.36, S.D. = 2.56)

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 170  48.9
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 178  51.1

ด้านบทบาทของผู้ปกครอง (parenting role) (  = 17.40, S.D. = 4.67)

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 161  46.3
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 187  53.7

ด้านเวลา (time) (  = 4.18, S.D. = 1.47)

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย   91  26.1
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 257  73.9

ด้านสถานท่ี (place) (  = 3.42, S.D. = 1.53)

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 107  30.7
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 241  69.3

ตารางท่ี 3. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เวลาคุณภาพในครอบครัวโดยใช้สถิติ Chi-square และ Crude OR (95%CI)

ปัจจัยศึกษา การใช้เวลาที่มีคุณภาพ Crude OR (95%CI) P - value
ต่ำ (%) สูง (%)

เพศ
ชาย 28 (20.4) 109 (79.6) 0.67 (0.37 - 1.23) 0.163
หญิง 31 (14.7) 180 (85.3) 1

อายุ (ปี)
 13 20 (14.8) 115 (85.2) 1 0.698
14 25 (18.2) 112 (81.8) 1.28 (0.64 - 2.59)
 15 14 (18.4) 62 (81.6) 1.29 (0.56 - 2.92)

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 16 (15.4) 88 (84.6) 1.15 (0.50 - 2.61) 0.253
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 27 (21.3) 100 (78.7) 1.49 (0.72 - 3.15)
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 16 (13.7) 101 (86.3) 1
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เมื ่อนำปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้เวลา
ที่มีคุณภาพในครอบครัว มาวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ
(multivariate logistic regression) (ตารางท่ี 4) พบว่ามี
เพียงระดับผลการเรียน และสถานภาพสมรสระหว่างบิดา
กับมารดา ที ่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการใช้เวลาที ่มี
คุณภาพในครอบครัวของนักเรียน แสดงถึง ผู้เข้าร่วม
การว ิจ ัยท ี ่ม ีผลการเร ียนในระดับต่ำและปานกลาง
(P - value = 0.004** และ 0.01* ตามลำดับ) มีความเส่ียง

ในการใช้เวลาที่มีคุณภาพในระดับต่ำกว่าผู้เข้าร่วมการ
วิจ ัยที ่ม ีผลการเร ียนในระดับสูงคิดเป็น 3.764 เท่า
(95%CI = 1.540 - 9.204)   และ 2.984 เท่า (95%CI =
1.292 - 6.894) ตามลำดับ และผู้เข้าร่วมการวิจัยที่บิดา
มารดาแยกกันอยู่หรือหย่าร้าง (P - value = 0.008**)
มีความเสี่ยงในการใช้เวลาที่มีคุณภาพในระดับต่ำกว่า
ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่บิดามารดาอยู่ด้วยกันคิดเป็น 2.295
เท่า (95%CI = 1.246 - 4.224)

ตารางท่ี 3. (ต่อ) ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เวลาคุณภาพในครอบครัวโดยใช้สถิติ Chi-square และ Crude OR (95%CI)

ปัจจัยศึกษา การใช้เวลาที่มีคุณภาพ Crude OR(95%CI) P - value
ต่ำ (%) สูง (%)

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 16 (15.4) 88 (84.6) 1.15 (0.50 - 2.61) 0.253
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 27 (21.3) 100 (78.7) 1.49 (0.72 - 3.15)
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 16 (13.7) 101 (86.3) 1

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สูง 8 (7.3) 102 (92.7) 1 0.006**
(เกรดเฉล่ีย 3.50 - 4.00)
ปานกลาง 28 (18.9) 120 (81.1) 2.98 (1.25 - 7.87)
(เกรดเฉล่ีย 2.50 - 3.49)
ต่ำ 19 (23.2) 63 (76.8) 3.85 (1.49 - 10.71)
(เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50)

ลักษณะครอบครัว
ครอบครัวเดี่ยว 29 (15.3) 160 (84.7) 1 0.500
ครอบครัวขยาย 28 (18.1) 127 (81.9) 1.22 (0.66 - 2.24)

สถานภาพสมรสระหว่างบิดากับมารดา
อยู่ด้วยกัน 32 (13.9) 198 (86.1) 1 0.009**
แยกกันอยู่/หย่าร้าง 26 (26.5) 72 (73.5) 2.23 (1.19 - 4.16)
เสียชีวิต 1 (5.6) 17 (94.4) 0.36 (0.01 - 2.50)

ผู้ปกครองหลักในการดูแล
บิดาและมารดา 29 (13.3) 189 (86.7) 1 0.021*
บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว 22 (26.8) 60 (73.2) 2.39 (1.21 - 4.66)
ญาติ 8 (17.0) 39 (83.0) 1.33 (0.49 - 3.29)

ลักษณะที่อยู่อาศัย
บ้านเดี่ยว 28 (15.9) 148 (84.1) 1 0.409
ทาวน์เฮ้าส์ 4 (14.3) 24 (85.7) 0.88 (0.20 - 2.86)
ห้องเช่า/อพาร์ทเมนต์ 26 (21.5) 95 (78.5) 1.45 (0.76 - 2.73)

P - value from Chi-squared Test, *P < 0.05, **P < 0.01
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ส่วนตัวแปรอ่ืน ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ันเรียน

ลักษณะของครอบครัว ลักษณะที่พักอาศัยในปัจจุบัน

และผู้ปกครองหลักในการดูแล พบว่าไม่สัมพันธ์กับการใช้

เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย

อภิปรายผล

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้เวลาที่มีคุณภาพ

ในครอบครัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 348 ราย ผลการ

วิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการใช้เวลาที่มีคุณภาพใน

ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงไปอยู่ในระดับ

สูง และต่ำ คิดเป็นร้อยละ 34.2 และ 17.0 ตามลำดับ

โดยเม่ือวิเคราะห์ผลด้วยการถดถอยแบบพหุ (multivariate

logistic regression)  พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

การใช้เวลาคุณภาพในครอบครัวในระดับต่ำอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับผลการเรียนท่ีต่ำและปานกลาง

และสถานภาพสมรสระหว่างบิดากับมารดาเป็นแบบ

หย่าร้างหรือแยกกันอยู่

โดยพบว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียนในระดับ

ต่ำและปานกลางมีความเส่ียงต่อการใช้เวลาท่ีมีคุณภาพใน

ครอบครัวในระดับต่ำกว่านักเรียนที่มีผลการเรียนระดับสูง

สอดคล้องกับการศึกษาของเสาวณีย์ พากเพียร และคณะ(13)

ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมีผลทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก การที่บิดา

มารดาใช้เวลากับเด็กอย่างมีคุณภาพส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์

ที่ดีในครอบครัว เกิดบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความอบอุ่น

การเอาใจใส่  ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ในทางกลับกัน หากบิดามารดาไม่สามารถสร้างบรรยากาศ

เหล่านี ้ให้เก ิดขึ ้นได้ภายในครอบครัว ก็อาจรบกวน

การเรียนรู ้ของเด็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนได้เช่นกัน

สำหรับปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับ

มารดา จากการวิเคราะห์พบว่านักเรียนที่บิดามารดาแยก

กันอยู่หรือหย่าร้างมีความเสี่ยงต่อการใช้เวลาที่มีคุณภาพ

ในครอบครัวในระดับต่ำกว่านักเรียนท่ีบิดามารดา  ยังอาศัย

อยู ่ร ่วมกัน สอดคล้องกับอุมาพร ตรังคสมบัติ(1) และ

Mooney A. และคณะ(17)  ซ่ึงอธิบายว่าครอบครัวท่ีแยกกัน

อยู่หรือหย่าร้างมักมีแนวโน้มเผชิญข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ

และทรัพยากรในการดูแลบุตร  ส่งผลให้บิดาหรือมารดา

ที่เหลืออยู่ต้องทำงานมากขึ้น จนอาจกระทบต่อการใช้

เวลาร่วมกัน จนบุตรอาจมีแนวโน้มขาดความอบอุ ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ผู้ปกครองมีความเครียดหรือ

มีปัญหาด้านอารมณ์  ซึ่งส่งผลต่อการทำหน้าที่ของบิดา

หรือมารดา(15,16)

งานวิจัยนี้อาจเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้สนใจ

ศึกษาการใช้เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัวของเยาวชน

ไทยเพื่อพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือดูแลครอบครัวที่มี

ความเส่ียงต่อการใช้เวลาท่ีมีคุณภาพในครอบครัวระดับต่ำ

รวมถึงกระตุ้นให้ผู ้ปกครองเกิดความตระหนักเกี่ยวกับ

การใช้เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัวมากยิ่งขึ้น

ตารางท่ี 4. ปัจจัยท่ีทำนายการใช้เวลาคุณภาพในครอบครัวในระดับต่ำ

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง B S.E. P - value Adjusted OR (95%CI)

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (เมื่อเทียบกับระดับสูง)
ต่ำ 1.326 0.456 0.004** 3.764 (1.540 - 9.204)
ปานกลาง 1.093 0.427 0.010* 2.984 (1.292 - 6.894)

สถานภาพสมรสระหว่างบิดากับมารดา (เมื่อเทียบกับอยู่ด้วยกัน)
แยกกันอยู่/หย่าร้าง 0.831 0.311 0.008** 2.295 (1.246 - 4.224)
เสียชีวิต -0.890 1.057 0.400 0.411 (0.052 - 3.263)

ค่าคงท่ี (Constant) -2.792 0.395 <0.001** 0.061
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อย่างไรก็ตาม งานวิจัยครั ้งนี ้ได้รับข้อมูลจาก

นักเรียนเท่านั้น  ทำให้อาจขาดมุมมองเรื่องการใช้เวลา

ที่มีคุณภาพในครอบครัวจากผู้ปกครอง  รวมถึงเป็นการ

ศึกษาเฉพาะนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น  ทำให้อาจมีข้อ

จำกัดในการนำผลการวิจัยไปใช้ในกลุ่มอื ่น ๆ สำหรับ

การวิจัยต่อไป อาจศึกษาในกลุ่มประชากรอื่นที่แตกต่าง

ไปจากการศึกษาครั้งนี ้  และเก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง

เพิ่มเติม รวมถึงศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์

กับการใช้เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัวต่อไป

สรุป

จากผลการวิจัยข้างต้นนักเรียนส่วนใหญ่มีการ

ใช้เวลาที ่มีคุณภาพในระดับปานกลางรองลงไปอยู ่ใน

ระดับสูง และต่ำ ตามลำดับ  โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับการใช้เวลาที่มีคุณภาพในครอบครัวในระดับต่ำ ได้แก่

ระดับผลการเรียนท่ีต่ำและปานกลาง และสถานภาพสมรส

ระหว่างบิดากับมารดาเป็นแบบหย่าร้างหรือแยกกันอยู่

แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนครอบครัวให้ใช้เวลาที ่มี

คุณภาพร่วมกันเป็นสิ ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งใน

ครอบครัวที่แยกกันอยู่หรือหย่าร้าง

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับทุนการศึกษา ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ณภควรรต

บัวทอง สำหรับการให้คำปรึกษาด้านสถิติ และขอขอบคุณ

ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ส่งผลให้การวิจัย
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