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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่ อ สร้ า งแบบส� ำ รวจที่ มี ค วามแม่ น ตรงและเชื่ อ ถื อ ได้ ใ นการส� ำ รวจเวลา
คุณภาพระหว่างผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
วิธีการศึกษา สร้างแบบส�ำรวจช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผูป้ กครองกับเด็กปฐมวัย จากการศึกษา
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวลาคุณภาพ (quality time) ระหว่างผู้ปกครองและ
เด็กปฐมวัย ทดสอบความแม่นตรง (validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือ (reliability)
ของแบบส�ำรวจ โดยส�ำรวจจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งที่ใช้เวลากับเด็ก
มากที่สุด) ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล (ช่วงอายุ 3-5 ปี) ในเขตเมือง โดยการตอบแบบส�ำรวจ
ในช่วงเดือนกันยายน 2563 จ�ำนวน 135 ราย แบบส�ำรวจประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 23 ข้อ
โดยแบ่งเป็นค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน 13 ข้อ และค�ำถามเกี่ยวกับช่วงเวลาคุณภาพ
จ�ำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบส�ำรวจใช้วิธี test-retest และใช้สถิติ
Pearson correlation สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปใช้สถิตวิ เิ คราะห์เชิงพรรณนา (descriptive
analysis) โดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สรุปเป็นข้อมูลช่วงเวลา
คุณภาพโดยเฉลี่ยระหว่างผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
ผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ทางสถิติ แบบส�ำรวจช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองและ
เด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้นมีความแม่นตรง (content validity index = 1.00) และมีความน่าเชื่อถือ
(Pearson’s correlation = 0.909, p<0.01) ค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับ
เด็กปฐมวัย คือ 21.32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 3.05 ชั่วโมงต่อวัน โดยพบว่ามารดาจะมีช่วงเวลา
คุ ณ ภาพกั บ บุ ต รมากกว่ า บิ ด า กิ จ กรรมที่ ผู ้ ป กครองและเด็ ก ใช้ เ วลาร่ ว มกั น มากที่ สุ ด คื อ
การรับประทานอาหารร่วมกัน (5.55 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์) และกิจกรรมทีผ่ ปู้ กครองและเด็กใช้เวลา
ร่วมกันน้อยที่สุดคือการท�ำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน (0.74 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
สรุป แบบส�ำรวจมีความแม่นตรงและเชื่อถือได้ สามารถน�ำไปใช้ส�ำรวจเวลาคุณภาพระหว่าง
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
ค�ำส�ำคัญ เวลาคุณภาพ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย
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ABSTRACT
Objectives : To create a questionnaire that can evaluate quality time between parents
and their preschool children
Method : Data was collected from a sample group of 135 parents of preschool children
aged between 3-5 years using a self-report questionnaire provided in September 2020.
Only the parent, father or mother, who spent the more time with their child was asked
to respond to the questionnaire. It consists of 23 items to evaluate quantity of quality
time that parents spend with their children, 13 questions for general information and 10
questions related to quality time. Validity of the questionnaire was proven by 4 experts.
Reliability was provided by test-retest reliability and Pearson’s correlation. Descriptive
data used descriptive statistic as frequency, percent, mean, and standard deviation.
Result : According to the statistical methods, the quality time questionnaire has validity
and reliability (content validity index = 1.00 , Pearson’s correlation = 0.909, p<0.01).
Means of quality time between parent and preschool children is 21.32 hours/ week or
3.05 hours/ day. The result from questionnaire demonstrated that eating together was
the highest quality time that the family spent together (5.55 hour/week), whereas
participate in religious or spiritual activities is the lowest (0.74 hour/ week).
Conclusion : The questionnaire has validity and reliability, so it could be apply to survey
the quality time between parent and their preschool children.
Keywords : quality time, parent, preschool
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บทน�ำ

ตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั มีการศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพัฒนาการเด็กมาอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายแล้ว สิ่งที่มีความส�ำคัญไม่แพ้กันก็คือ
พัฒนาการทางด้านจิตใจ ความมัน่ คงทางจิตใจของเด็ก
จะเกิดขึ้นได้เมื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเด็กและผู้เลี้ยงดู
นั้นด�ำเนินไปด้วยดี เช่น สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ของเด็ก
และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที มีความ
เอาใจใส่ รับฟัง พูดคุย และได้เล่นกับเด็ก ปฏิสัมพันธ์
ลักษณะนีเ้ รียกได้วา่ เป็น “เวลาคุณภาพ” (quality time)
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นคงทางจิตใจ1
ช่ ว งเวลาคุ ณ ภาพที่ ม ารดาหรื อ ผู ้ เ ลี้ ย งดู ไ ด้ ท� ำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กนับเป็นส่วนส�ำคัญของการส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่างกัน อีกทัง้ ยังมีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการของ
เด็กในด้านต่างๆ2 รวมถึงความฉลาดทางอารมณ์อีกด้วย3
จากการศึกษา พบความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์
เชิงคุณภาพของเด็กกับความสม�่ำเสมอของกิจกรรมที่มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับผู้เลี้ยงดู ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน
หนังสือ การเล่น หรือการรับประทานอาหารด้วยกัน4-6
พบว่าเด็กที่ผู้เลี้ยงดูมักอ่านหนังสือหรือเล่นด้วยบ่อยๆ
จะมีปญ
ั หาพฤติกรรมน้อยกว่าและมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนทีด่ กี ว่าครอบครัวทีไ่ ม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์กนั 7 มารดา
และเด็กที่มีปฏิสัมพันธ์หรือท�ำกิจกรรมร่วมกันน้อยจะ
สัมพันธ์กบั ปัญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย1,8,9 นอกจาก
นี้ยังมีการศึกษาที่พบว่าครอบครัวที่ใช้เวลารับประทาน
อาหารร่วมกันบ่อยๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสุขภาวะ
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ นเด็ ก วั ย รุ ่ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผล
การเรียนที่ดี ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และความถี่
ของการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนั้นแปรผกผันกับการใช้
สารเสพติด อาการซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย10
ปริมาณเวลาและปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเป็น
สิ่งส�ำคัญที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก มิใช่
เพี ย งเพราะช่ ว งเวลาที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ นั้ น สะท้ อ นถึ ง
ลักษณะการเลีย้ งดูทดี่ เี ท่านัน้ แต่ยงั ช่วยส่งเสริมลักษณะ
ของการเป็นแบบอย่าง การให้แรงเสริม ให้ความสนใจ
เอาใจใส่และการมีส่วนร่วมในสังคมอีกด้วย6 ดังนั้น
การให้เวลาคุณภาพกับเด็กจึงถือได้ว่าเป็นการลงทุน
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อันคุ้มค่าในการพัฒนาคุณสมบัติของเด็กซึ่งจะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป10
จากการศึกษาในประเทศสเปน พบว่ามารดาใช้
เวลาที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับบุตรโดยเฉลี่ย 2.2 ชั่วโมง
ต่อวัน3 การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าบุตร
คนแรกจะมีช่วงเวลาคุณภาพกับบิดามารดามากกว่า
บุตรคนที่สองประมาณ 20-25 นาทีต่อวัน4 ปัจจุบัน
ในประเทศไทยยังไม่มเี ครือ่ งมือในการประเมินช่วงเวลา
คุณภาพระหว่าผู้เลี้ยงดูกับเด็ก ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากมี
เครื่ องมื อที่ สามารถวั ดและประเมิ นผลได้ น ่ า จะเป็ น
ประโยชน์ในการส�ำรวจเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครอง
กั บ เด็ ก รวมไปถึ ง การสั ง เกตและค้ น หาปั จ จั ย อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ต่อไป

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง
ศึ ก ษาในผู ้ ป กครองและเด็ ก ปฐมวั ย ช่ ว งอายุ
3-5 ปี จ�ำนวน 150 ครอบครัว ช่วงเดือนกันยายน 2563
โดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ขั้ น ตอนที่ 1 สร้ า งแบบส� ำ รวจโดยสร้ า ง
ข้อค�ำถามจากงานวิจยั ทีไ่ ด้ทบทวนวรรณกรรม โดยแบบ
ส�ำรวจอ้างอิงตามกิจกรรมที่มีการศึกษาว่าตรงตาม
นิยามของช่วงเวลาคุณภาพ (quality time) คือเป็น
กิ จ กรรมใดๆ ที่ ผู ้ ป กครองและเด็ ก ได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างกัน หรือได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
แบบส�ำรวจมีทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพีน้ ฐานของผูป้ กครองและเด็ก จ�ำนวน
13 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ�ำนวนบุตร ลักษณะ
ความสัมพันธ์ อายุบุตร จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษา อาชีพ ลักษณะการท�ำงาน และรายได้
ส่วนที่ 2 แบบส�ำรวจเกี่ยวกับช่วงเวลาคุณภาพ
(quality time) โดยประเมิ น จากปริ ม าณเวลาของ
กิจกรรมที่เด็กและผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กันโดยเฉลี่ย
ใน 1 สัปดาห์ รวม 10 ค�ำถาม โดยเป็นค�ำถามภาพรวม
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ของเวลาคุณภาพเฉลีย่ ต่อสัปดาห์ 1 ข้อ และส่วนทีเ่ หลือ
อี ก 9 ข้ อ แบ่ ง เป็ น หมวดหมู ่ ย ่ อ ย ได้ แ ก่ กิ จ กรรม
สันทนาการ 3 หัวข้อ (การเล่นด้วยกัน การท�ำกิจกรรม
สันทนาการ และการอ่านหนังสือหรือนิทาน) กิจกรรม
วิชาการ 1 หัวข้อ (เช่น สอนการบ้าน สอนอ่านเขียน)
ทักษะชีวติ 2 หัวข้อ (รับผิดชอบงานบ้าน และดูแลความ
เป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน) การดูแลด้านจิตใจ 3 หัวข้อ
(การอบรมสั่งสอน การท�ำกิจกรรมทางศาสนา และ
การรับประทานอาหารร่วมกัน)
ขั้ น ตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพแบบส�ำรวจ
ทดสอบความแม่ น ตรง (content validity) โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่ จิตแพทย์เด็กและวัยรุน่
จ�ำนวน 1 ท่าน กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ
เด็ก 1 ท่าน นักกิจกรรมบ�ำบัดซึง่ มีประสบการในการดูแล
ประเมิน และกระตุน้ พัฒนาการเด็ก และมีบตุ รอยูใ่ นช่วง
ปฐมวัยจ�ำนวน 1 ท่าน และ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งมี
ประสบการณ์ในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทาง
พัฒนาการ อีกทัง้ มีบตุ รอยูใ่ นช่วงปฐมวัย จ�ำนวน 1 ท่าน
ผูเ้ ชีย่ วชาญจะได้รบั แบบส�ำรวจและประเมินความ
สอดคล้องของข้อค�ำถามที่ใช้ในแบบส�ำรวจ จากนั้นน�ำ
ข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยดัชนี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity index: CVI)
ได้แก่ ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาตรงรายข้อ (Item content
validity : I-CVI) ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาทั้ ง ฉบั บ
(content validity of scale : S-CVI) โดยการหาค่า S-CVI/
UA (universal agreement) และ S-CVI/Ave
ขั้ น ตอนที่ 3 หลังจากทดสอบความแม่นตรง
เชิ ง เนื้ อ หาแล้ ว น� ำ แบบส� ำ รวจให้ ผู ้ ป กครอง (ในที่ นี้
หมายถึง บิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งที่ใช้เวลากับเด็ก
มากทีส่ ดุ ) เป็นผูต้ อบแบบส�ำรวจ และตรวจสอบความน่า
เชื่อถือของแบบส�ำรวจ (reliability) โดยวิธี test-retest
reliability โดยใช้ Pearson’s correlation coefficient.
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา (descriptive
analysis) ด้วยโปรแกรม Stata โดยใช้สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่
ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย
(mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
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ผลการศึกษา

1. การตรวจสอบคุณภาพของแบบส�ำรวจ
พบว่าแบบส�ำรวจมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ทั้งความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตรงรายข้อ (item content
validity : I-CVI) ค่าดัชนีความเที่งตรงเชิงเนื้อหารายข้อ
(I-CVI) = 1.00 และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ
(content validity of scale : S-CVI) S-CVI/UA = 1.00,
S-CVI/Ave = 1.00
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิธี
test-retest reliability โดยใช้ Pearson’s correlation
coefficient พบว่าแบบส�ำรวจมีค่าความน่าเชื่อถือ =
0.909, p<0.01
2. ผลการส�ำรวจ
1) ข้อมูลทั่วไป
ผู้ปกครองที่ตอบแบบส�ำรวจมีจ�ำนวนทั้งหมด
135 ราย จากผูไ้ ด้รบั แบบส�ำรวจทัง้ สิน้ 150 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 90.0 ในจ�ำนวนนี้มารดาเป็นผู้ตอบแบบส�ำรวจ
111 ราย (ร้อยละ 82.22) อายุเฉลีย่ ของผูป้ กครองอยูใ่ น
ช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 66.7) ระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 56.3 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
และอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 92.6) ล�ำดับบุตรที่เข้าร่วมใน
แบบส�ำรวจเป็นบุตรคนแรก ร้อยละ 69.6 มีจ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ย 4-5 ราย เป็นลักษณะ
ครอบครัวเดี่ยวเท่าๆ กับ ครอบครัวขยาย ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ท�ำงานนอกบ้าน (ร้อยละ 76.3) รายได้เฉลี่ย
อยู่ในช่วง 30,000-50,000 บาท (ร้อยละ 38.5)
2) ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาคุณภาพ
จากการส�ำรวจ พบว่าเวลาคุณภาพระหว่างผู้
ปกครองกับเด็กปฐมวัยโดยเฉลีย่ ประมาณ 21.32 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ หรือ 3.05 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมากกว่าเวลา
คุ ณ ภาพเฉลี่ ย ที่ ศึ ก ษาในต่ า งประเทศ 3 โดยแต่ ล ะ
กิจกรรมที่ผู้ปกครองและเด็กมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมีค่า
เฉลี่ยของเวลาคุณภาพที่แตกต่างกัน
กิจกรรมทีผ่ ปู้ กครองและเด็กท�ำร่วมกันมากทีส่ ดุ
มีทั้งหมด 3 กิจกรรมเท่าๆ กัน ได้แก่ การท�ำกิจกรรมส่ง
เสริมวิชาการ (เช่น สอนการบ้าน สอนอ่านเขียน สอนคิด
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เลข) การดูแลความเป็นอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน (ช่วยอาบน�ำ้
แต่ ง ตั ว แปรงฟั น ท� ำ ผม ดู แ ลเวลาเจ็ บ ป่ ว ย) และ
การรับประทานอาหารร่วมกัน (133 ครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 98.52) ส่วนกิจกรรมที่ท�ำร่วมกันน้อยที่สุดคือ
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การท�ำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น สวดมนต์ นัง่ สมาธิ
ใส่บาตร ไปโบสถ์ ละหมาด พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
(106 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 78.52) (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงจ�ำนวนครอบครัวที่มีช่วงเวลาคุณภาพในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
กิ จ ก ร ร ม ที่ ใ ช ้ เ ว ล า ร ่ ว ม กั น ม า ก ที่ สุ ด คื อ
การรับประทานอาหารร่วมกัน (5.55 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือ 47.5 นาทีต่อวัน) รองลงมาคือการช่วยเหลือดูแล
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน (3.05 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือ 26.14 นาทีต่อวัน) อันดับ 3 คือการเล่นด้วยกัน

เช่น เล่นทราย ของเล่น เกมเศรษฐี ตัวต่อ บทบาทสมมติ
วิ่งไล่จับ ซ่อนแอบ เป็นต้น (2.82 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรื อ 24.19 นาที ต ่ อ วั น ) ส่ ว นกิ จ กรรมที่ ท� ำ ร่ ว มกั น
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การท� ำ กิ จ กรรมทางศาสนาร่ ว มกั น
(35.18 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ 5.02 นาทีต่อวัน) (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แผนภูมิแท่งแสดงเวลาคุณภาพเฉลี่ยในแต่ละกิจกรรม (นาทีต่อวัน)
J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 66 No. 4 October - December 2021

389

ช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัย

เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับช่วง
เวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย พบว่า
มารดามีเวลาคุณภาพร่วมกับเด็กมากกว่าบิดาอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ล�ำดับของบุตร (birth
order) และอาชีพของผูป้ กครองก็พบว่ามีความสัมพันธ์
กับช่วงเวลาคุณภาพอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเช่นกัน
(p < 0.05)
ส่วนอายุของผูป้ กครอง สถานภาพสมรส จ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัว ลักษณะครอบครัว ระดับการศึกษา
ของผู้ปกครอง ลักษณะการท�ำงาน และรายได้ของ
ผู้ปกครอง ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาคุณภาพ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถน�ำข้อมูลช่วงเวลา
คุณภาพมาแบ่งอันตรภาคชั้นโดยวิธีของ Best (Best,
1977) ได้ล�ำดับอันตรภาคชั้น ดังนี้
เวลาคุณภาพน้อยกว่า 35 นาทีต่อวัน หมายถึง
น้อยที่สุด
เวลาคุณภาพ 35 นาที-2 ชัว่ โมงต่อวัน หมายถึง น้อย
เวลาคุณภาพ 2.1-3.5 ชั่วโมงต่อวัน หมายถึง
ปานกลาง
เวลาคุณภาพ 3.6-5.1 ชั่วโมงต่อวัน หมายถึง มาก
เวลาคุณภาพมากกว่า 5.1 ชัว่ โมงต่อวัน หมายถึง
มากที่สุด
ทั้งนี้ สามารถน�ำช่วงอันตรภาคชั้นของช่วงเวลา
คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการส� ำ รวจช่ ว งเวลาคุ ณ ภาพ
ระหว่างผูป้ กครองและเด็กปฐมวัยในกลุม่ ตัวอย่างอืน่ ได้
3. การน�ำแบบส�ำรวจไปใช้
แบบส�ำรวจช่วงเวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครอง
กับเด็กปฐมวัย มีขอ้ ค�ำถามในส่วนประเมินเวลาคุณภาพ
จ�ำนวน 10 ข้อ ดังนี้
1. ใน 1 สัปดาห์ ท่านได้มีเวลาร่วมกับบุตรหลานของ
ท่านในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน เป็นเวลา
โดยเฉลี่ย .................. ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค�ำถามข้อนี้ ผูส้ ำ� รวจเป็นผูค้ ำ� นวณโดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จาก
ข้อ 2-10 มาหาค่าเฉลี่ย ดังนี้
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เวลาคุณภาพเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อสัปดาห์) =
ผลรวมของ (จ�ำนวนครั้ง x เวลา) ของข้อ 2-10
60
หรือ เวลาคุณภาพเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อวัน) =
ผลรวมของ (จ�ำนวนครั้ง x เวลา) ของข้อ 2-10
420
จากเวลาตามข้อ 1 ท่านใช้เวลาร่วมกับบุตร
ของท่านในการท�ำกิจกรรมต่อไปนี้อย่างไร
2. เล่นด้วยกัน เช่น เล่นทราย ของเล่น เกมเศรษฐี
ต่ อ ตั ว ต่ อ บทบาทสมมติ วิ่ ง เล่ น วิ่ ง ไล่ จั บ
เล่นซ่อนแอบ
* ไม่ได้ทำ� * ท�ำ สัปดาห์ละ .............A.............
ครั้ง ครั้งละ .............B.............นาที
ส�ำหรับค�ำถามที่ 2-10 ค�ำนวณหาเวลาคุณภาพของ
แต่ละกิจกรรม ดังนี้
เวลาคุณภาพเฉลี่ยแต่ละกิจกรรม (นาทีต่อสัปดาห์) =
จ�ำนวนครั้ง (A) x ระยะเวลา (B)
หรือ เวลาคุณภาพเฉลี่ย (นาทีต่อวัน) =
จ�ำนวนครั้ง (A) x ระยะเวลา (B)
7
3. ท�ำกิจกรรมสันทนาการด้วยกัน เช่น เล่นดนตรี
ร้องเพลง งานศิลปะ เล่นกีฬา
* ไม่ได้ทำ� * ท�ำ สัปดาห์ละ .............A.............
ครั้ง ครั้งละ .............B.............นาที
4. อ่านหนังสืออ่านเล่นด้วยกัน / เล่านิทานให้ฟัง
* ไม่ได้ทำ� * ท�ำ สัปดาห์ละ .............A.............
ครั้ง ครั้งละ .............B.............นาที
5. ท� ำ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม วิ ช าการด้ ว ยกั น เช่ น สอน
การบ้าน สอนอ่านเขียน สอนคิดเลข
* ไม่ได้ทำ� * ท�ำ สัปดาห์ละ .............A.............
ครั้ง ครั้งละ .............B.............นาที
6. รับผิดชอบงานบ้านด้วยกัน เช่น ช่วยกันท�ำความ
สะอาดบ้าน ล้างจาน ท�ำอาหาร ซักผ้า ท�ำสวน
* ไม่ได้ทำ� * ท�ำ สัปดาห์ละ .............A.............
ครั้ง ครั้งละ .............B.............นาที
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7. ดูแลความเป็นอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน เช่น ช่วยอาบน�ำ้
ช่วยแต่งตัว แปรงฟัน ช่วยท�ำผม ดูแลเวลาไม่สบาย
* ไม่ได้ทำ� * ท�ำ สัปดาห์ละ .............A.............
ครั้ง ครั้งละ .............B.............นาที
8. พูดคุย รับฟัง ให้ค�ำปรึกษา อบรมสั่งสอนในเรื่องต่างๆ
เช่น ทักษะชีวิต ทักษะสังคม คุณธรรม จริยธรรม
* ไม่ได้ทำ� * ท�ำ สัปดาห์ละ .............A.............
ครั้ง ครั้งละ .............B.............นาที
9. ท� ำ กิ จ กรรมทางศาสนาร่ ว มกั น เช่ น สวดมนต์
นั่งสมาธิ ใส่บาตร ไปโบสถ์ ละหมาด พิธีกรรมทาง
ศาสนาต่างๆ
* ไม่ได้ทำ� * ท�ำ สัปดาห์ละ .............A.............
ครั้ง ครั้งละ .............B.............นาที
10. รับประทานอาหารร่วมกัน
* ไม่ได้ทำ� * ท�ำ สัปดาห์ละ .............A.............
ครั้ง ครั้งละ .............B.............นาที
เมือ่ ได้คา่ เฉลีย่ ช่วงเวลาคุณภาพในข้อ 1 ในหน่วย
ชั่ ว โมงต่ อ วั น จึ ง น� ำ ค่ า ที่ ไ ด้ ไ ปเปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว ง
อันตรภาคชั้นของช่วงเวลาคุณภาพที่ได้คำ� นวณไว้แล้ว
ข้างต้น ดังนี้
เวลาคุณภาพน้อยกว่า 35 นาทีต่อวัน หมายถึง
น้อยที่สุด
เวลาคุณภาพ 35 นาที-2 ชัว่ โมงต่อวัน หมายถึง น้อย
เวลาคุณภาพ 2.1-3.5 ชั่วโมงต่อวัน หมายถึง
ปานกลาง
เวลาคุณภาพ 3.6-5.1 ชัว่ โมงต่อวัน หมายถึง มาก
เวลาคุณภาพมากกว่า 5.1 ชัว่ โมงต่อวัน หมายถึง
มากที่สุด

วิจารณ์

ในต่างประเทศมีการส�ำรวจช่วงเวลาคุณภาพ
ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยและ
ผลกระทบที่เกี่ยวกับการใช้เวลาคุณภาพระหว่างกันใน
ผู้ปกครองและเด็กช่วงวัยต่างๆ ในขณะที่ประเทศไทย
ยังไม่มแี บบส�ำรวจทีใ่ ช้สำ� รวจช่วงเวลาคุณภาพดังกล่าว
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แบบส� ำ รวจที่ ส ร้ า งขึ้ น มาจากการทบทวน
วรรณกรรมและเลือกข้อค�ำถามที่มีการศึกษาว่าเป็น
กิจกรรมทีส่ มั พันธ์กบั เวลาคุณภาพ มีความแม่นตรงและ
ความน่าเชื่อถือจาการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถน�ำไป
เปรียบเทียบอันตรภาคชั้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้ประเมิน
เวลาคุณภาพทีม่ ี และปรับให้เหมาะสมในแต่ละครอบครัว
ในการส�ำรวจ ได้สำ� รวจในกลุม่ ผูป้ กครองของเด็ก
อนุ บ าลเอกชนในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ผูป้ กครองส่วนใหญ่ทำ� งานนอกบ้านและมีรายได้สงู กว่า
รายได้เฉลีย่ ของประชากรไทย ซึง่ ลักษณะการด�ำรงชีวติ
จะเป็นไปในรูปแบบประชากรในเขตเมือง ผลการส�ำรวจ
ที่ ไ ด้ อ าจไม่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว แทนกลุ ่ ม ผู ้ ป กครองและเด็ ก
ปฐมวัยทัง้ หมดในจังหวัดเชียงใหม่ หากใช้แบบส�ำรวจนี้
กลุม่ ตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกัน อาจท�ำให้ผลการส�ำรวจทีไ่ ด้
แตกต่างกัน หรือหากใช้ส�ำรวจในกลุ่มเด็กที่พ้นช่วง
ปฐมวัย อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อค�ำถามในบางข้อ
ในการศึกษาขั้นต่อไป ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาคุณภาพกับปัจจัยอื่นๆ
เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความภาคภูมิใจในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว
ต่อภาวะเครียด หรือภาวะซึมเศร้า เป็นต้น

สรุป

แบบส�ำรวจทีส่ ร้างขึน้ มีความแม่นตรงและมีความ
น่าเชื่อถือ สามารถน�ำไปปรับใช้เพื่อส�ำรวจช่วงเวลา
คุณภาพระหว่างผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย ค่าเฉลี่ยของ
เวลาคุณภาพทีส่ ำ� รวจได้มคี า่ มากกว่าเวลาคุณภาพเฉลีย่
ที่ศึกษาในต่างประเทศ เมื่อได้ผลส�ำรวจแล้วสามารถน�ำ
ไปเทียบช่วงอันตรภาคชัน้ เพือ่ ประเมินความมากน้อยของ
เวลาคุณภาพระหว่างผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยได้
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