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ความสําคญัและทีม่าของปัญหา 
 

เด็กออทิสติกเป็นเด็กท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบัพฒันาการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นสังคม การส่ือความหมายและดา้นจินตนาการและมีแนวโนม้ท่ีพบอุบติัการณ์มากข้ึน จากสถิติ
ของสมาคมแพทยอ์เมริกนัพบว่า มีเด็กออทิสติก 4-5 รายในประชากรเด็ก 10,000 ราย (เพญ็แข      
ล่ิมศิลา, 2545)ในประเทศไทย พบเด็กท่ีมีความเส่ียงต่อโรคออทิสติกจากการคดักรองอตัราส่วน 
4.4:1,000 และพบความชุกของโรคออทิสติกในเด็กอายุ 1-5 ปี เท่ากบั 9.9:10,000 (ศรีวรรณา        
พลูสรรพสิทธ์ิ, เบญจพร ปัญญายง, ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล, ประยกุต ์ เสรีเสถียร, และวรวรรณ จุฑา, 
2548)  ตลอดเวลาท่ีผา่นมาวงการแพทยไ์ดศึ้กษาโรคน้ีอยา่งต่อเน่ือง  

จากการท่ีเด็กออทิสติกมีความผิดปกติหลายดา้นประกอบกบัไม่สามารถช่วยเหลือตวัเอง
ได ้เช่น บกพร่องทางดา้นการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลและส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบันอ้ยไป
ถึงมาก (นฤมล ขวญัศรี, 2541) ตอ้งการการดูแลอยา่งใกลชิ้ดและใชร้ะยะเวลาการดูแลท่ีนาน ผูดู้แล
เด็กออทิสติกตอ้งเป็นผูมี้ความอดทนสูง (Werner, 2004) โดยเฉพาะเด็กออทิสติกช่วงก่อนวยัเรียน
(Schopler, Bourgondien, & Bristol, 1993)  เน่ืองจากโดยปกติในช่วงวยัน้ีเด็กเร่ิมมีกระบวนการคิด
ท่ีซบัซอ้นมากข้ึนพฒันาการทางดา้นร่างกายเจริญเติบโตเพ่ือใหท้าํงานเตม็ท่ี พฒันาการดา้นอารมณ์
เร่ิมมีอารมณ์ประเภทต่าง ๆ อย่างผูใ้หญ่ พฒันาการดา้นสังคมจะเร่ิมรู้จกัเขา้สู่สังคมมกัเห็นตวัเอง
เป็นบุคคลสําคญัท่ีตอ้งการได้รับการเอาใจจากผูอ่ื้น (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ภาควิชาจิตวิทยา, 
2543)  หากเด็กออทิสติกในช่วงวยัน้ีไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการตามความจาํเป็นอยา่งมีเป้าหมาย
โดยผูป้กครองและผูเ้ช่ียวชาญจะช่วยลดความบกพร่องในพฒันาการเช่นเดียวกบัเด็กบกพร่องดา้น
พฒันาการอ่ืน ๆ และช่วยป้องกนัความพิการและปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีจะตามมาจากความพิการ (สมพร 
หวานเสร็จ, 2545)  ในปัจจุบนัการช่วยเหลือเด็กออทิสติกใช้การดูแลโดยทีมสหวิชาชีพท่ี
ครอบคลุมการใหบ้ริการทั้งการบาํบดัรักษาและการเตรียมความพร้อมทางดา้นการศึกษารวมถึงการ
เตรียมความพร้อมในการอยูใ่นสังคม (ภทัราภรณ์ ทุ่งปันคาํ และคะนึงนิจ ไชยลงัการณ์, 2546)  
เน่ืองจากเด็กออทิสติกตอ้งไดรั้บการดูแลเพื่อแกไ้ขปัญหาหลากหลายดา้นและท่ีขาดไม่ไดก้็คือ
บุคคลในครอบครัว ซ่ึงตอ้งมีความเขา้ใจและมีความสามารถในการดูแลและช่วยเหลือเด็กไม่ยิ่ง
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หยอ่นไปกว่าทีมสหวิชาชีพท่ีไดรั้บการฝึกหัดมาเพื่อช่วยเหลือเขาโดยตรง (ศรีเรือน แกว้กงัวาน, 
2543)  ครอบครัวจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการดูแลเด็กออทิสติก เน่ืองจากครอบครัวเป็นองคป์ระกอบท่ี
สําคญัของสังคมและครอบครัวยงัมีหน้าท่ีผลิตสมาชิกท่ีมีคุณภาพให้กบัสังคม หากครอบครัวมี
ความสุขสมบูรณ์สมาชิกท่ีเป็นผลผลิตของครอบครัวก็จะมีคุณภาพเช่นกนั การส่งเสริม ป้องกนั 
รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพภาวะสุขภาพของแต่ละครอบครัวท่ีอยู่ร่วมกนัในชุมชนทุกระดบัลว้น
เป็นส่ิงสาํคญัในการช่วยเหลือใหส้งัคมสามารถดาํรงอยูต่่อไปได ้(Duvall, 1971) 

ส่วนใหญ่ครอบครัวมกัจะนาํเด็กออทิสติกมารับการบาํบดัในสถานพยาบาลของรัฐหรือ
หน่วยบริการของมหาวิทยาลยั (ศิรัฌชยา สร้อยจนัทร์, 2550)  ซ่ึงมีรูปแบบการใหบ้ริการท่ีแตกต่าง
กนัไป สาํหรับสถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีใหบ้ริการแก่เดก็ออทิสติกท่ี
ให้ความสาํคญักบัครอบครัวในการดูแลเด็กออทิสติกบนวิสัยทศัน์และพนัธกิจดา้นการสร้างความ
เขม้แขง็กบัครอบครัวใหส้ามารถดูแลเด็กเม่ือกลบัไปอยูบ่า้นไดด้ว้ยตนเอง (สถาบนัพฒันาการเด็ก
ราชนครินทร์เชียงใหม่, 2548)  โดยงานกิจกรรมบาํบดัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทีมสหวิชาชีพมีบทบาท
สาํคญัในการดูแลเดก็ออทิสติกแบบครอบครัวมีส่วนร่วมโดยการใหบ้ริการจะคาํนึงถึงกิจกรรมการ
ดาํเนินชีวิตและใช้กิจกรรมการดาํเนินชีวิตในการส่งเสริมภาวะสุขสมบูรณ์ในชีวิตประจาํวนั
(Christiansen, & Baum, 2005) 

การดูแลเด็กออทิสติกมีผลกระทบต่อการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว
เป็นไปอย่างยากลาํบากโดยครอบครัวต้องคอยทาํกิจกรรมการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของเด็กออทิสติก เช่น หลีกเล่ียงการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงคข์องเด็ก หรือทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตในจุดมุ่งหมายท่ีท่ีแตกต่างจากปกติ เช่น นาํ
เด็กไปอาบนํ้ าเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย (Werner, 2004)  ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีความ
บกพร่องในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีสุขภาวะ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการมีคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะท่ีค่อนขา้งตํ่า (Lin, Kirsh, Polatajko, & Seto, 2009 )  ครอบครัวท่ีมีสมาชิกเป็นเด็กออทิสติก
จะมีความยากลาํบากในการมีส่วนร่วมในการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมประจาํวนัท่ีจาํเป็น (Werner, 2004)  และหากนาํเด็กออทิสติก
มาฝึกในสถานบริการต่าง ๆโดยการแยกเด็กออกจากครอบครัวโดยส้ินเชิงจะยิ่งเป็นการจาํกัด
โอกาสของเด็กและสมาชิกครอบครัวในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว 
(Sachs, & Nasser, 2009)  ศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิตไดเ้สนอว่านกักิจกรรมบาํบดัสามารถ
ทาํการศึกษาเขา้ใจกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของมนุษยท่ี์เกิดในชีวิตประจาํวนัของแต่ละบุคคลในแง่
รูปแบบ หนา้ท่ี ความหมายและบริบท (Clark, et al., 1991) 
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งานวิจัยน้ีจึงได้ทําการศึกษากิจกรรมการดําเนินชีวิตของครอบครัว  โดยสมาคม
กิจกรรมบาํบดัอเมริกา (The American Occupational Therapy Association: AOTA) ปี ค.ศ. 1997 
ไดอ้ธิบายการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตจะสะทอ้นถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลตวัเอง การ
ทาํงานและการพกัผอ่นของครอบครัว (สรินยา ศรีเพชราวุธ, 2552)  และจากการศึกษาขอ้มูลท่ีได้
จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พบว่าวตัถุประสงคข์อ้ 3 กล่าวไวว้่า “เพื่อ
สร้างความเขม้แขง็ของปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสงัคมใหมี้ศกัยภาพในการดูแลและสร้าง
เสริมสุขภาพ มีการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการสร้างและจดัการระบบสุขภาพ” นอกจากน้ีนโยบาย
และยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนัครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 หวัขอ้ยทุธศาสตร์การสร้างสุขภาพ
ครอบครัวไดใ้หค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมใหส้มาชิกครอบครัวตระหนกัในความสาํคญัของการมี
สุขภาพองค์รวม ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกของครอบครัว (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 
2550) 

รูปแบบการบริการของสถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์จะเป็นแบบใหก้ารรักษาในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ โดยใชเ้วลาในการเขา้รับการบาํบดัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ในแต่ละรอบการ
รักษาร่วมกบัการติดตามอย่างต่อเน่ืองและใกลชิ้ด (สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่, 
2548) ซ่ึงในกลุ่มของผูป้กครองท่ีเขา้มารับบริการในสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ไดมี้
การศึกษาผลของการใชโ้ปรแกรมเตรียมความพร้อมในการดูแลสําหรับผูป้กครองเด็กออทิสติก
พบว่าสามารถช่วยลดภาระการดูแลแก่ผูป้กครองเด็กออทิสติกได ้(ภิญโญ อิสรพงศ,์ 2551)  แต่ใน
ดา้นกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติกยงัไม่เคยมีการศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจใน
ประเดน็น้ี  

จากการทบทวนวรรณกรรมทางกิจกรรมบาํบดัพบว่าการศึกษากิจกรรมการดาํเนินชีวิต
ของครอบครัวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีมีความจาํเป็นพิเศษหลายประเภท โดยมีมุมมองในการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์การปฏิบติังานของนักกิจกรรมบาํบดัแต่ละคน เช่น การศึกษา
ประสบการณ์กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเดก็บกพร่องทางสติปัญญาผา่นมุมมองผลลพัธ์
ต่อกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของผูป้กครอง พบว่าส่ิงแวดลอ้มแบบกาํหนดขอบเขตเป็นพิเศษจะช่วย
ส่งเสริมความรู้สึกผกูพนั และผอ่นคลาย ซ่ึงจะช่วยให้กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวดีข้ึน 
(Sachs, & Nasser, 2009)  การศึกษากิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเดก็สมาธิสั้นผา่นมุมมอง
การเรียนรู้การปรับโครงสร้างกิจกรรมการดาํเนินชีวิตครอบครัวให้เหมาะสมกบัการดูแลเด็กสมาธิ
สั้น พบวา่ครอบครัวท่ีประสบความสาํเร็จในการดูแลเด็กพิเศษจะมีการปรับกลยทุธ์ใหกิ้จกรรมการ
ดาํเนินชีวิตและภารกิจประจาํวนัของเด็กและสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนัและสมาชิก
ในครอบครัวตอ้งมีการช่วยเหลือกนั (Segal, & Beyer, 2006)  การศึกษากิจกรรมการดาํเนิน
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ชีวิตประจาํวนัของครอบครัวเดก็ออทิสติกกลุ่มท่ีมีระดบัอาการรุนแรงผา่นประสบการณ์การดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัของครอบครัว พบว่าครอบครัวมีความยากลาํบากในการทาํกิจวตัรประจาํวนัเพื่อให้
ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีและครอบครัวเช่ือมัน่ในการทาํกิจวตัรประจาํวนัท่ีจาํเป็นอย่างเขม้งวด (Werner, 
2004) 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าในประเทศไทยไดมี้การศึกษากิจกรรมการดาํเนินชีวิต
ของครอบครัวเด็กออทิสติกผา่นมุมมองการเปล่ียนแปลงภายในครอบครัวพบว่า ครอบครัวมีเวลา
ส่วนตวันอ้ยลงเม่ือเปรียบเทียบกบัเวลาท่ีเคยมีมาก่อน ค่าใชจ่้ายในครอบครัวสูงข้ึน บุคลิกลกัษณะ
ของผูป้กครองและสมาชิกในครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง มีการจดัการและช่วยเหลือสมาชิก     
ออทิสติกของครอบครัว (เมธิศา พงษศ์กัด์ิศรี, สร้อยสุดา วิทยากร, ศศิธร สังขอู๋์, และนนัทณี   
เสถียรศกัด์ิพงศ,์ 2553)  อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบว่ายงัไม่มีการศึกษากิจกรรมการดาํเนินชีวิตของ
ครอบครัวผ่านมุมมองการดาํเนินชีวิตของครอบครัวท่ีเก่ียวขอ้งกับการดูแลเด็กออทิสติก ด้วย
สาเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจการศึกษากิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติก
ท่ีมารับการบาํบัดท่ีสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์เพื่อทาํความเขา้ใจต่อครอบครัวว่าได้
ประกอบกิจกรรมการดาํเนินชีวิตอยา่งไร ครอบครัวไดใ้ห้ความหมายและความสาํคญัต่อกิจกรรม
การดาํเนินชีวิตร่วมกบัเด็กออทิสติกอย่างไร การทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเป็น
อยา่งไร โดยเฉพาะเม่ือมีสมาชิกออทิสติกในครอบครัว ดงันั้น เพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจประสบการณ์
ของครอบครัวต่อการประกอบกิจกรรมการดาํเนินชีวิตในบริบทท่ีมีสมาชิกออทิสติก  การวิจยัน้ีจึง
ใชง้านวิจยัเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา (ชาย โพธิสิตา, 2550)  เพื่อศึกษาประเด็นการ
ประกอบกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวจากการมีสมาชิกของครอบครัวเป็นเด็กออทิสติกท่ี
ไปสู่การเพิ่มความเขา้ใจต่อประสบการณ์ของครอบครัวมีต่อการอยูร่่วมและดูแลเดก็ออทิสติก  

 
คาํถามงานวจัิย  

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) 
ศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจการประกอบกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติก โดยมี
คาํถามหลกัของงานวิจยัดงัน้ี 

1. ครอบครัวทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตร่วมกนัอยา่งไร 
2. เม่ือสมาชิกในครอบครัวได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิสซึม ครอบครัวมีการ

ประกอบกิจกรรมของครอบครัวอย่างไรทั้งในด้านตวับุคคล ส่ิงแวดลอ้มและการ
กระทาํกิจกรรมร่วมกนักบัสมาชิกออทิสติก 
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3. การทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวในบริบทของการดาํเนินชีวิตร่วมกบัเด็ก
ออทิสติกมีความหมายอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาประสบการณ์การประกอบกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเดก็ออทิสติก
ช่วงก่อนวยัเรียน 

 
 แผนดาํเนินการ ขอบเขตและวธีิการวจัิย 
 
แผนดาํเนินการ 

การเกบ็ขอ้มูลใชเ้วลา 4 เดือนซ่ึงจะแบ่งการเกบ็ขอ้มูลออกเป็นสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อ 1 คนการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังใชเ้วลาไม่เกิน 1 ชัว่โมงโดยคาํถามท่ีใชใ้นการ
สัมภาษณ์จะเป็นคาํถามแบบปลายเปิดแบบลกัษณะไม่เป็นทางการไม่กาํหนดลาํดบัขั้นของคาํตอบ
อยา่งแน่นอนแต่จะกาํหนดประเดน็ท่ีตอ้งการคาํตอบไว ้ผูว้ิจยัไม่ช้ีนาํการถามจะเร่ิมจากหวัขอ้กวา้ง 
ๆ แลว้ค่อย ๆ เจาะลึกลงรายละเอียดท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน และเก็บขอ้มูลจนถึงระดบัท่ีอ่ิมตวั ซ่ึงหมายถึง
ไม่มีขอ้มูลใดท่ีจะวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือตดัออกอีก (สมปอง พะมุลิลา, ม.ป.ป.) 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

งานวิจัยน้ีอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิตและองค์
ความรู้ทางดา้นกิจกรรมบาํบดัท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์โดย
มองว่ามนุษยเ์ป็นระบบเปิด มีการปรับตวัอยูต่ลอดเวลาเพื่อให้สามารถทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต
ไดอ้ยา่งเหมาะสมในบริบทต่าง ๆ และการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตต่าง ๆ ยอ่มมีความหมาย
ต่อผูก้ระทาํเพื่อใหส้ามารถมีส่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของบริบทนั้น ๆ และสามารถดาํเนินชีวิดต่อไป
ไดอ้ย่างเหมาะสม ศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิตและกิจกรรมบาํบดัให้ความสําคญัเก่ียวกบั
ประสบการณ์ของบุคคลในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีความหมายมากกว่าการ
สังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยจะมองถึงการบริหารจดัการและรักษาสมดุลของการทาํกิจกรรมการ
ดาํเนินชีวิตในแต่ละวนั ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปรับตวั ความพึงพอใจในชีวิตว่าเป็นอยา่งไรและ
มองวา่ในการปรับตวัในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตจะเกิดจากความสมัพนัธ์ของปัจจยัภายในตวั
บุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีความหมายไดอ้ยา่ง
เหมาะสมท่ีสุด ครอบครัวท่ีมีเดก็ออทิสติกช่วงก่อนวยัเรียนของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์
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ไดรั้บการบาํบดัท่ีเนน้ฝึกผูป้กครองให้บาํบดัเด็กออทิสติกดว้ยตนเองเพื่อให้สามารถทาํการบาํบดั
เด็กออทิสติกเม่ืออยู่ท่ีบา้นได ้บริบทเหล่าน้ียอ่มส่งผลกบัสมาชิกในครอบครัวให้มีการปรับตวัใน
การกระทาํกิจกรรมการดําเนินชีวิตทั้ งในด้านคุณภาพในการประกอบกิจกรรม ความหมาย
ความสําคญัของการมีส่วนร่วมหรือได้ทาํกิจกรรมและสุขภาพทางกายและใจของผูป้ระกอบ
กิจกรรม 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เด็กออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียน หมายถึงผูผ้่านการวินิจฉัยจากแพทยห์รือจิตแพทยว์่าเป็น
ออทิสติกและมีอายตุั้งแต่ 3 - 6 ปี 

ครอบครัวเด็กออทิสติก หมายถึงกลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง
สายเลือด การแต่งงานหรือการรับเป็นบุตรบุญธรรม โดยใชชี้วิตอาศยัอยูร่่วมกนัในสถานท่ีเดียวกนั
มีสมาชิกเป็นเดก็ซ่ึงผา่นการวินิจฉยัจากแพทยห์รือจิตแพทยว์่าเป็นโรคออทิสซึมหรือออทิสติกและ
สมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัวให้การดูแลเด็กทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดยเป็นสมาชิกในครอบครัว
ของเดก็ออทิสติกไดแ้ก่ บิดาหรือมารดาหรือญาติพี่นอ้งของเดก็ออทิสติก 

กิจกรรมการดําเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติก หมายถึงลกัษณะของกิจกรรมการ
ดาํเนินชีวิตท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้สมาชิกครอบครัวกระทาํทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มรวมถึง 
กิจวตัรประจาํวนั กิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กับการดาํเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน การงาน การเล่น 
กิจกรรมยามวา่งหรืองานอดิเรกและกิจกรรมทางสงัคม 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
ทราบประสบการณ์การกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติกช่วง

ก่อนวยัเรียน 
 


