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เน้ือหาของบทน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษา โดยจะใชแ้นวคิดของศาสตร์แห่งกิจกรรม

การดาํเนินชีวิตมาอธิบายให้เกิดความเขา้ใจท่ีดียิ่งข้ึนในเร่ืองของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของ
ครอบครัวท่ีปรับเปล่ียนไปและความหมายของการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวท่ีเนน้
การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การจัดสรรเวลาให้ตอบสนองต่อตารางการฝึก/บาํบดัของเด็ก       
ออทิสติก และการจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวเน่ืองจากการดูแลเด็กออทิสติกซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมครอบครัว ผูใ้หข้อ้มูลไดถ่้ายทอดใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการกา้วเดิน
ไปดว้ยกนัของครอบครัวผา่นการทาํกิจกรรมและการปรับวิธีการทาํ รวมถึงการปรับวิธีการของการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ี ในบทน้ียงัมีการสรุปการเรียนรู้ จุดแข็งและขอ้จาํกัดของ
งานวิจยั รวมถึงขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชแ้ละงานวิจยัคร้ังต่อไป 
 งานวิจยัน้ีช่วยยนืยนัว่าความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ 4 อยา่งของแบบจาํลอง PEOP คือ 
ตัวบุคคล  (Person)  ส่ิงแวดล้อม  (Environment) กิจกรรมการดํา เนินชีวิต  (Occupation)และ
ความสามารถในการกระทาํ (Performance) ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
(Baum, & Christiansen, 2005) ในการศึกษาคร้ังน้ี เด็กออทิสติกเป็นส่ิงแวดลอ้มของสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัว การทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตและกิจกรรมการดาํเนิน
ชีวิตของครอบครัวเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยในการศึกษาคร้ังน้ีผลของการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตแสดงใหเ้ห็นในส่วนของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวท่ีเปล่ียนไป
นั้นเป็นอย่างไร มีการแบ่งหนา้ท่ีในการรับผิดชอบเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตอย่างไร มีการ
ช่วยเหลือกนัในการทาํกิจกรรมอยา่งไร ปรับวิธีการทาํกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งไร ครอบครัวมีส่วนร่วม
ในสังคมอย่างไรและความสําคญัของกิจกรรมต่าง ๆเป็นเช่นไรซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผล
ดงัน้ี 

การดาํเนินชีวิตร่วมกบัเด็กออทิสติกท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัวมีผลต่อการดาํเนินชีวิต
ของสมาชิกท่ีเหลือทั้งหมดของครอบครัว  ผลการวิจยัในบทท่ี 4 ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการปรับเปล่ียน
รูปแบบการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การทาํงาน การดูแลลูก การทาํงานบา้น 
การทาํกิจวตัรประจาํวนั การทาํกิจกรรมยามวา่งและกิจกรรมทางสงัคม งานวิจยัคร้ังน้ีช่วยทาํใหเ้กิด
ความเขา้ใจต่อกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติก  คือรูปแบบการทาํกิจกรรมต่าง 
ๆ เหล่านั้นไดรั้บการปรับเปล่ียนไปใหเ้ขา้กบัการดาํเนินชีวิตร่วมกบัเด็กออทิสติก เช่น “แบ่งกันทาํ
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หน้าท่ีเพ่ือดูแลลกูกับเพ่ือหน้าท่ีทาํงานหารายได้” “งานบ้านหน้าท่ีไม่ตายตัว” “ผนวกเวลาเพ่ือดูแล
ลกูกับกิจกรรมของผู้ปกครอง” และ“การมีส่วนร่วมในสังคมของครอบครัว”  

เม่ืออธิบายการปรับเปล่ียนรูปแบบการกระทาํกิจกรรมของครอบครัวด้วยมุมมองของ
ศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิต  ทาํให้เห็นว่าสมาชิกของครอบครัวมีศกัยภาพในปรับตวัต่อ
การเลือกทาํกิจกรรม ปรับวิธีการทาํและปรับระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตทั้ง
ของตวัผูดู้แลหลกัและสมาชิกคนอ่ืน ๆ  นัน่คือ “occupational adaptation” ท่ีมองว่าการดาํเนินชีวิต
ของมนุษย์สามารถมีการปรับเปล่ียนได้และการปรับเปล่ียนถือเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา กระบวนการปรับเปล่ียนสามารถมองเห็นไดจ้ากกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมนุษยท์าํ แต่
กระนั้น บ่อยคร้ังท่ีความเจบ็ป่วยและความพิการส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์(Wood, 
1996)  ดงัเช่นในงานวิจยัน้ี  ความบกพร่องในการประกอบกิจกรรมของสมาชิกคนหน่ึงใน
ครอบครัวส่งผลต่อการปรับเปล่ียนการประกอบกิจกรรมของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวให้
เหมาะกบับริบทและบทบาทท่ีดาํเนินไป  หากมองผา่นมุมมองทางกิจกรรมบาํบดัจะสะทอ้นใหเ้ห็น
วา่การปรับกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีเกิดข้ึนจะเป็นไปเพื่อใหค้รอบครัวมีการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การดําเนินชีวิตมากข้ึน โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดําเนินชีวิตจะเป็นผลลัพธ์ของ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในตวับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกและตลอดเวลาท่ีมี
การปรับตวัในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต ตวับุคคลจะสร้างเอกลกัษณ์และความสามารถในการ
ทาํกิจกรรมผา่นการรักษาไวซ่ึ้งการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต  ซ่ึงทั้งสองส่ิงน้ีจะ
เปล่ียนแปลงไปมากเพียงใดข้ึนอยูก่บัการพฒันาและการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของชีวิตท่ี
เกิดข้ึน (Kielhofner, 2004) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีสมาชิกครอบครัวไดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกนัน่คือการมีเด็ก      ออทิสติกในครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวตอ้งทาํหนา้ท่ีในการ
ช่วยเหลือกนัในการดูแลเด็กออทิสติก ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีพิเศษแตกต่างจากครอบครัวปกติทัว่ไป โดย
การปรับกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจะเป็นตวัหล่อหลอมใหกิ้จกรรมการดาํเนิน
ชีวิตของสมาชิกครอบครัวเด็กออทิสติกมีลกัษณะแตกต่างจากครอบครัวเด็กปกติทัว่ไปในการ
จัดการกิจกรรมการดําเนินชีวิตต่าง ๆ ภายในครอบครัวเพื่อให้กิจกรรมการดําเนินชีวิตของ
ครอบครัวดาํเนินต่อไปได ้

เม่ือพิจารณารายละเอียดของการการปรับเปล่ียนในแต่ละกิจกรรมของครอบครัวท่ีเกิดข้ึน
พบว่าเป็นผลจากการท่ีกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวบางประเภทเกิดการเสียสมดุล 
(Wilcock, 1998)  ตามปกติแลว้ กิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีสมดุลจะข้ึนกบัโอกาสการเลือกทาํของ
บุคคลแต่ละคน และความสมดุลของการทาํกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัส่งผลต่อสุขภาพกายและใจ
ของบุคคล (สรินยา ศรีเพชราวุธ, 2552) ในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่ากิจกรรมงานบา้นเป็นกิจกรรมท่ีเสีย
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สมดุลไป  เน่ืองจากผูดู้แลหลกัจะตอ้งใหค้วามสนใจในการดูแลเดก็ออทิสติกเป็นอยา่งมากทาํใหไ้ม่
สามารถทาํกิจกรรมงานบา้นท่ีเคยรับผิดชอบไดอ้ย่างเต็มท่ี การปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว
เพื่อหาทางรักษาสมดุลของการทาํกิจกรรมน้ี คือ สมาชิกคนอ่ืนจะการช่วยเหลือกนัโดยไม่คาํนึงว่า
ตอ้งเป็นหนา้ท่ีของใครเพื่อให้กิจกรรมงานบา้นนั้นสาํเร็จลุล่วงไปไดแ้ละผูดู้แลหลกัสามารถดูแล
เด็กออทิสติกไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Segal (2000) ท่ี
พบวา่เม่ือบิดาเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานบา้นจะช่วยใหแ้ม่สามารถดูแลเดก็เพื่อช่วยส่งเสริมการ
ทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตไดม้ากข้ึน กิจกรรมอีกประเภทท่ีผูป้กครองเล่าว่ามีประสบการณ์ของ
การท่ีไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งเต็มท่ีหรือเสียสมดุลของการทาํกิจกรรม คือ กิจวตัรประจาํวนัพื้นฐาน
หรือการพกัผอ่นของผูป้กครอง ซ่ึงเกิดจากความบกพร่องของเด็กออทิสติกในการประกอบกิจวตัร
ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เช่นไม่สามารถทาํกิจวตัรประจาํวนัดว้ยตนเองหรือไม่สามารถทาํไดต้ามวยัท่ีควร
จะเป็น ทาํให้ผูป้กครองจะตอ้งช่วยเหลือเด็กเป็นอย่างมากและรวมถึงตอ้งดูแลเด็กอย่างใกลชิ้ด 
ดงันั้น จึงมีการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นไปพร้อมกบั ๆ เด็กออทิสติกหรือใหเ้ด็กออทิสติกอยูร่่วม
ขณะท่ีผูป้กครองทาํกิจวตัรประจาํวนัของตนเอง หรือทาํกิจกรรมยามว่างของตนไปพร้อม ๆ กบัลูก
ท่ีเป็นออทิสติก ซ่ึงตรงกบัวรรณกรรมทางกิจกรรมบาํบดัท่ีกล่าวว่าครอบครัวเด็กพิเศษจาํเป็นตอ้ง
ให้การดูแลเด็กมากกว่าเด็กปกติและตอ้งใชร้ะยะเวลาในการช่วยเหลือมากกว่าเด็กปกติทัว่ไป จึง
ส่งผลใหค้รอบครัวมีเวลาในการกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งจาํกดัเน่ืองจากครอบครัวตอ้งทาํหลาย ๆ อยา่ง
ในเวลาเดียวกนั (Jaffe, et al., 2010)  

สาํหรับกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมท่ีมีผลผลิตแบบท่ีเป็นการหารายได ้พบว่ากิจกรรม
การดาํเนินชีวิตเหล่าน้ี สมาชิกบางคนถูกจาํกดัให้ไม่สามารถทาํไดห้รือการขาดหายไปของการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม (occupational deprivation)  (Wilcock, 1998)  การขาดหายไปจากการทาํ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของมนุษยส์ามารถเกิดข้ึนไดแ้ละอิทธิพลภายนอกหรือสถานการณ์ท่ีหน่วง
เหน่ียว ขดัขวางไม่ใหค้นเราไดท้าํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง สามารถส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วม 
ในงานวิจยัน้ี เม่ือสถานการณ์ของครอบครัวเปล่ียนไปดว้ยการท่ีตอ้งดูแลเด็กออทิสติกประกอบกบั
ครอบครัวมีความตอ้งการท่ีจะส่งเสริมความสามารถในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของเด็กเป็น
สาํคญั ครอบครัวจึงไดท้าํการจดัการแบ่งงานกนัในครอบครัวโดยมีผูป้กครองคนใดคนหน่ึงตอ้งทาํ
หน้าท่ีหลกัในการดูแลเด็กและทุ่มเทเวลาในการดูแลเด็กอย่างเต็มท่ีเพื่อให้เด็กไดรั้บการกระตุน้
ส่งเสริมให้มีความสามารถทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของตัวเองได้ ทาํให้บทบาทในการทาํ
กิจกรรมหารายไดห้ายไป และยงัพบว่ากิจกรรมทางสังคมเป็นกิจกรรมของครอบครัวท่ีถูกจาํกดั
การมีส่วนร่วมหรืออาจจะกล่าวไดว้่า สมาชิกของครอบครัวขาดโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
สังคม เช่น การขาดหายไปของกิจกรรมทางสังคมร่วมกบัญาติพี่นอ้งหรือเพื่อนร่วมงานหรือมีการ
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ลดระดบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสงัคมลงไปจนถึงไม่มีการทาํกิจกรรมทางสังคมเลย ครอบครัว
เด็กพิเศษส่วนใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็กท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรมจะมีโอกาสท่ีนอ้ยลงท่ีจะมีส่วน
ร่วมในชุมชน เน่ืองจากมีไดรั้บผลกระทบจากมุมมองของคนอ่ืนท่ีมีต่อเด็กท่ีมีความจาํเป็นพิเศษว่า
เดก็เหล่าน้ีไม่สามารถกระทาํหรือเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชนหรือสงัคมได ้(Jaffe, et al., 2010) 

อยา่งไรกต็าม การปรับเปล่ียนการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติกท่ี
มีลกัษณะ “แบ่งกันทาํหน้าท่ีเพ่ือดูแลลูกกับเพ่ือหน้าท่ีทาํงานหารายได้” “งานบ้านหน้าท่ีไม่
ตายตัว” “ผนวกเวลาเพ่ือดูแลลูกกับกิจกรรมของผู้ปกครอง” และ“การมีส่วนร่วมในสังคมของ
ครอบครัว” แสดงให้เห็นถึงการปรับตวัของครอบครัวเม่ือมีเด็กออทิสติกในครอบครัว โดยการ
ปรับการทาํกิจกรรมเหล่าน้ีเกิดจากการท่ีครอบครัวเกิดการเสียสมดุลหรือถูกจาํกัดในการทาํ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตอนัเน่ืองมาจากการท่ีมีเด็กออทิสติกเป็นสมาชิกในครอบครัว จึงทาํให้เกิด
ความเขา้ใจมากข้ึนเก่ียวกบั occupational adaptation ผา่นกิจกรรมครอบครัวท่ีทาํใหเ้ห็นว่าสามารถ
กระทาํไดแ้ละส่งผลดีต่อคนในครอบครัว  
 ผลการวิจยัยงัทาํให้เขา้ใจเพ่ิมเติมถึงความสําคญัของการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของ
ครอบครัวในบริบทท่ีมีเด็กออทิสติกมาเก่ียวขอ้ง ถึงแมค้รอบครัวจะตอ้งทาํกิจกรรมมากมายท่ี
เก่ียวกบัการดูแลเด็กออทิสติก  แต่สมาชิกในครอบครัวยงัพยายามจดัสรรเวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัเพื่อ
นาํพาครอบครัวใหด้าํเนินชีวิตผา่นอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตและรวมถึงการใหค้วามสาํคญัต่อ
การทาํกิจกรรมร่วมกนัของครอบครัว ท่ีบ่งบอกถึงการท่ีสมาชิกในครอบครัวพยายามหาโอกาสใน
การทาํกิจกรรมร่วมกนัโดยมีเด็กออทิสติกมีส่วนร่วมอยู่เสมอเป็นการกระทาํเพ่ือให้สมาชิกใน
ครอบครัวไดมี้เวลาอยู่ดว้ยกนัเพื่อทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัอย่างสมํ่าเสมอท่ีครอบครัวเช่ือว่าจะ
ส่งผลใหส้มาชิกทุกคนรับรู้และเรียนรู้การดูแลซ่ึงกนัและกนั สร้างความผกูพนัและทาํใหเ้กิดความ
เป็นหน่ึงเดียวของครอบครัว ทางกิจกรรมบาํบดัและศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิตพบว่าการ
กระทาํกิจกรรมครอบครัวร่วมกนัเป็นส่ิงท่ีสร้างความสุขและเตม็ไปดว้ยความรัก อาจมองไดว้่าเป็น
การเติมเต็มซ่ึงกันและกันผ่าน  การกระทําหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัวร่วมกัน 
(Christiansen, & Baum, 2008) และนอกจากน้ี  ครอบครัวท่ีให้ขอ้มูลไดใ้ห้คุณค่ากบัการทาํ
กิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัวและการใช้เวลาร่วมกบัเด็กผ่านกิจกรรมการดาํเนินชีวิตต่าง ๆ ก็
เพ่ือให้มีเวลาใชชี้วิตกบัเด็กมากข้ึน (Primeau, 2004) ซ่ึงการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตร่วมกนัท่ี
สมาชิกในครอบครัวมีให้แก่กนัมากข้ึนจะช่วยส่งเสริมให้ความรู้สึกผูกพนักันระหว่างเด็กและ
ผูป้กครองเหนียวแน่นข้ึนตามระดบัการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั (Koontz-Lowman, 2005) 

ประเด็นต่อมาท่ีครอบครัวให้ความสําคัญในการจัดสรรเวลา  คือ  ตารางเวลาใน
ชีวิตประจาํวนัของเด็กกาํหนดชีวิตครอบครัวซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าแต่ละครอบครัวจะให้
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ความสาํคญักบัการบาํบดัของเด็กออทิสติก โดยจะพยายามนาํเด็กไปรับการบาํบดัให้ทนัเวลาการ
บาํบดัอยา่งสมํ่าเสมอและดาํเนินชีวิตดว้ยความผอ่นคลายในช่วงวนัหยดุ แต่ดว้ยบทบาทท่ีสมาชิก
ในครอบครัวแต่ละคนได้รับไม่ได้มีเพียงการดูแลเด็กออทิสติกเพียงอย่างเดียว จึงส่งผลให้
ครอบครัวตอ้งมีการจดัสรรเวลาในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตต่าง ๆ ให้มีความสอดคลอ้งกบั
ตารางเวลาของเดก็ออทิสติก 

การท่ีครอบครัวใหค้วามสาํคญัในการนาํเดก็ไปรับการบาํบดัโดยใชก้ารจดัสรรเวลาในการ
ทาํกิจกรรมหรือปรับขั้นตอนในการทาํกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว
สามารถดาํเนินไปไดแ้ละเดก็ออทิสติกไดรั้บการบาํบดัเพื่อใหมี้พฒันาการท่ีดีข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้น
ให้เห็นการทาํหนา้ท่ีของครอบครัวท่ีให้ความสาํคญักบัทุกกิจกรรมท่ีมีในครอบครัวเพื่อช่วยคงไว้
ซ่ึงความความสมดุลของกิจกรรมการดําเนินชีวิตของครอบครัวและช่วยเติมเต็มความเป็น
ครอบครัวเดียวกนั เน่ืองจากการท่ีสมาชิกในครอบครัวไดท้าํกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวไดอ้ยา่ง
ครบถว้นจะช่วยใหส้มาชิกแต่ละคนไดมี้ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั และประเดน็สาํคญั
ท่ีครอบครัวให้ความสําคญัในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตต่าง ๆ ของครอบครัวเน่ืองจากทุก
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวมีความหมายในการเช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัวเขา้ดว้ยกนั
และช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรับรู้ถึงการมีกนัและกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีครอบครัวให้
ความสาํคญักบัการพฒันาพื้นฐานของชีวิตและลกัษณะการใชชี้วิตของเด็กจะช่วยเสริมสร้างใหเ้ด็ก
เติบโตเป็นสมาชิกในสงัคมท่ีมีคุณภาพและมีภาวะสุขสมบูรณ์ (Jaffe, et al., 2010)  

จากการศึกษาพบว่าครอบครัวตอ้งพบกบัความเครียดในการดูแลเด็กออทิสติกท่ีเป็นผลมา
จากทั้งอาการและความบกพร่องของตวัเด็กและจากการท่ีกิจกรรมของครอบครัวท่ีตอ้งปรับเปล่ียน
ไปโดยเฉพาะเม่ือตอ้งดูแลเดก็ ทางออกหน่ึงท่ีครอบครัวเลือกใชคื้อ การท่ีสมาชิกในครอบครัวดูแล
กนัและกนัเพื่อใหก้ารดูแลเดก็ออทิสติกดาํเนินไปอยา่งไม่เคร่งครัดจนเกิดความเครียดในครอบครัว 
ดว้ยการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว  การดูแลเด็กออทิสติกใหมี้พฒันาการท่ีดีข้ึนเป็น
แรงผลกัดนัให้ครอบครัวเกิดการเปล่ียนแปลงการทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดยครอบครัวจะเลือกว่าตอ้ง
ทาํกิจกรรมอะไรและอย่างไรบ้างเพ่ือให้เหมาะสมกับแรงผลกัดันท่ีเขา้มา ซ่ึงการทาํงานของ
กระบวนการปรับตวัของครอบครัวจะเร่ิมจากการให้ความสาํคญัความเครียดท่ีเกิดข้ึนและจดัการ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้กิจวตัรต่าง ๆ ของครอบครัวดาํเนินต่อไปได ้ (Jaffe, et al., 2010) ใน
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าเม่ือรับรู้ว่าลูกเป็นออทิสติกครอบครัวเลือกท่ีจะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ 
เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ท วิทย ุหรือถามจากคนรู้จกั เพ่ือจะหาสถานท่ีในการบาํบดัออทิสติกและ
เรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาของเด็กออทิสติกท่ีกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของครอบครัว โดยหลงัจาก
เรียนรู้วิธีการต่าง ๆ จากนักวิชาชีพครอบครัวจะนาํมาวิธีการท่ีไดป้ระยุกต์ให้เขา้กบัปัญหาหรือ
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อุปสรรคในการดาํเนินชีวิตของครอบครัวอนัเกิดจากปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกท่ีส่งผลให้
ครอบครัวเกิดความเครียด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Bendixen, et al. ปี ค.ศ. 2011 ท่ีพบว่าใน
ช่วงแรกระดบัความเครียดของพ่อและแม่เด็กออทิสติกจะอยู่ในระดบัสูงแต่เม่ือไดเ้รียนรู้วิธีการ
บาํบดัเด็กต่าง ๆ จากนกัวิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือจดัการกบัปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก โดยระดบั
ความเครียดท่ีลดลงของพ่อจะไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัแต่ของแม่จะมีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัสาํคญั 

อยา่งไรก็ตามลกัษณะท่ีครอบครัวร่วมกนัทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตในประเด็นของ “การ
ทาํกิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัว” และ“ความเครียดและวิธีการจดัการความเครียด” เพื่อฟันฝ่า
อุปสรรคจากการมีเด็กออทิสติกเป็นสมาชิกในครอบครัว แสดงถึงความสามารถของครอบครัวใน
การวางแผนและทาํงานร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวเม่ือมีความเครียดและการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนในครอบครัว (Koontz-Lowman, 2005) ในอีกมุมมองหน่ึงเก่ียวกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึนใน
ครอบครัวในงานวิจยัคร้ังน้ีมาจากหนา้ท่ีของสมาชิกครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากจะมีหนา้ท่ีเป็น 
บิดา มารดา เหมือนครอบครัวทัว่ไปแลว้ยงัตอ้งมีหน้าท่ีในการดูแลเด็กออทิสติก หากมองในมุม
ของกิจกรรมบาํบดัการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตตามหนา้ท่ีจะมีความซบัซอ้นของการทาํกิจกรรม
การดาํเนินชีวิต โดยเร่ิมจากการกระทาํท่ีเกิดจากการเรียนรู้การกระทาํต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
จากนั้นจะเช่ือมโยงการกระทาํต่าง ๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายดว้ยการกระทาํกิจกรรมเหล่านั้น เพ่ือนาํไปสู่
การขยายเป้าหมายเพื่อใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป (Baum, & Christiansen, 2005) 
ซ่ึงจะตรงกบังานวิจยัคร้ังน้ีท่ีช่วงแรกท่ีเกิดความเครียดเม่ือรับรู้ว่าลูกเป็นออทิสติก ผูป้กครองจะ
แสวงหาองคค์วามรู้ในการรักษาเพื่อให้สามารถทาํหนา้ท่ีในการดูแลเด็กออทิสติกได ้โดยเร่ิมจาก
การหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาสถานท่ีและวิธีการท่ีจะบาํบดัลูกท่ีเป็นออทิสติก เม่ือไดข้อ้มูล
ตามท่ีตอ้งการผูป้กครองจะนาํลูกไปเขา้รับการบาํบดัในสถานท่ีเหล่านั้น ซ่ึงส่วนใหญ่ผูป้กครองจะ
ไดรั้บบริการจากทีมสหวิชาชีพในการสอนวิธีการดูแลเด็กออทิสติกตามวิธีการของแต่ละวิชาชีพ 
จากนั้นผูป้กครองจะลองผดิลองถูกในวิธีการต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนรู้จากสหวิชาชีพและแหล่งขอ้มูลต่าง 
ๆ เพื่อให้ไดว้ิธีท่ีเหมาะสมกบัครอบครัวมากท่ีสุด จากนั้นเม่ือเวลาผ่านไปจะมีการดูแลความรู้สึก
ของกนัและกนัในครอบครัวเพื่อใหส้ามารถดาํเนินกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวควบคู่กบั
การทาํหนา้ท่ีในการดูแลเดก็ออทิสติกไดอ้ยา่งเหมาะสมตามช่วงเวลาท่ีเปล่ียนไป 

จากผลการวิจยัพบว่าครอบครัวไดมี้การปรับการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตในดา้นต่าง ๆ 
เพื่อใหกิ้จกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวสามารถดาํเนินต่อไปไดเ้ป็นระดบัขั้น โดยเร่ิมจากการ
เรียนรู้ทกัษะต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการดูแลเด็กออทิสติกจากทีมสหวิชาชีพ จากนั้นผูป้กครองจะฝึกฝน
การใชท้กัษะต่าง ๆ ในการสอนเด็กในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตและทดลองวิธีการต่าง ๆ จน
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ไดว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบัครอบครัว เม่ือไดว้ิธีการท่ีเหมาะสมแลว้ผูป้กครองจะนาํวิธีการเหล่าน้ีไป
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัของครอบครัวร่วมกบักิจกรรมการดาํเนินชีวิตอ่ืน ๆ ซ่ึงในทางกิจกรรมบาํบดั
มองว่าในการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตจะเร่ิมจากการทาํทกัษะต่าง ๆ จากนั้น
เม่ือนาํทกัษะต่าง ๆ มารวมกนัก็จะเกิดความสามารถในการกระทาํกิจกรรมท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะ
และจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีทาํใหบุ้คคลสามารถดาํรงชีวิตใน
บริบทท่ีตนเองเก่ียวขอ้ง (Kielhofner, 2004) ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การดาํเนินชีวิตต่าง ๆ ท่ีแต่ละครอบครัวกระทาํเพื่อใหกิ้จกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวดาํเนิน
ต่อไปได ้ซ่ึงในทางกิจกรรมบาํบดัมองว่าศกัยภาพในการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการดาํเนิน
ชีวิตท่ีมีคุณค่าและความหมายของแต่ละบุคคลจะเป็นตวัส่งเสริมสุขภาวะหรือภาวะสุขสมบูรณ์  
(Baum, & Christiansen, 2005) 
  
การเรียนรู้จากงานวจัิยเชิงคุณภาพ 
 
 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาในการทาํ
ความเขา้ใจกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติก ส่ิงหน่ึงท่ีผูว้ิจัยได้เรียนรู้จาก
งานวิจยัช้ินน้ีคือ การไดรู้้จกัครอบครัวเด็กออทิสติกในมุมมองท่ีแตกต่างจากท่ีคุน้เคยในฐานะผู ้
บาํบดั ซ่ึงในมุมมองผูบ้าํบดัในสถาบนัผูว้ิจยัเคยคิดว่าไดรู้้จกัครอบครัวเด็กออทิสติกเป็นอย่างดี
แลว้แต่เม่ือไดล้งภาคสนามในการเก็บขอ้มูล ทาํใหผู้ว้ิจยัไดเ้ห็นชีวิตอีกหลาย ๆ ดา้นของครอบครัว
เด็กออทิสติกท่ีคุน้เคย คาํถามท่ีเคยติดคา้งในความคิดเร่ิมไดรั้บคาํตอบท่ีกระจ่างข้ึน เช่น ในการ
บาํบดัแต่ละคร้ังการแนะนาํวิธีการบาํบดั ในฐานะนักกิจกรรมบาํบดัจะทาํการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของผูใ้ห้บริการก่อนท่ีจะแนะนาํวิธีการบาํบดัท่ีเขา้ใจว่าเหมาะสมและ
มัน่ใจว่าผูป้กครองสามารถทาํได ้แต่หลายต่อหลายคร้ังท่ีเม่ือผูป้กครองกลบัมาหาอีกคร้ังคาํตอบท่ี
มกัจะไดรั้บเป็นประจาํคือ “ไม่ไดท้าํ” เม่ือสอบถามถึงเหตุผลคาํตอบท่ีไดก้็จะมีลกัษณะไม่มีเวลา 
ไม่มีใครช่วย ท่ีบา้นไม่พร้อม ซ่ึงเม่ือผูว้ิจยัไดล้งเก็บขอ้มูลภาคสนามทาํใหเ้ขา้ใจคาํตอบท่ีไดรั้บจาก
ผูป้กครองมากข้ึนวา่คาํตอบเหล่านั้นเป็นเร่ืองจริงและมีสาเหตุอยา่งไร 
 ในฐานะผูบ้าํบดัจึงอยากขอบคุณกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นอย่างมากท่ีช่วยให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนถึงความเหมาะสมของวิธีการบาํบดัท่ีควรแนะนาํให้กบัผูป้กครอง หาก
ไม่มีกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพวิธีการบาํบดัท่ีผูว้ิจยัเรียนรู้ท่ีจะแนะนาํให้กบัผูป้กครองจะเป็น
เพียงวิธีการท่ีดีและเหมาะสมในมุมมองของผูบ้าํบดัเท่านั้นแต่จะเป็นวิธีการมีความเหมาะสมอยา่ง
แทจ้ริงกบัครอบครัวเดก็ออทิสติกหรือไม่นั้นจะไม่มีทางรู้เลย 
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ปัญหาอุปสรรค 
 
 โดยรวมแลว้งานวิจยัสามารถดาํเนินงานไปไดต้ามแผนท่ีวางไว ้ดงัรายละเอียดการเขา้ถึง
ขอ้มูลและการสมัภาษณ์ในบทท่ี 3 ผูว้ิจยัไดพ้บกบัความทา้ทายบางประการในช่วงแรกของการเก็บ
ขอ้มูลแต่สามารถแกไ้ขปัญหาจนดาํเนินงานวิจยัไดส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ความทา้ทายแรกเร่ิมในช่วงการเขา้ถึงผูใ้ห้ขอ้มูล โดยเม่ือผูว้ิจยัไดร้ายช่ือผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีผา่น
เกณฑแ์ละมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด พบว่าหลงัจากท่ีอธิบายถึงการพิทกัษสิ์ทธ์ิของผูใ้ห้ขอ้มูลแก่
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลายท่านยินดีเขา้ร่วมการวิจยั แต่เม่ือทาํการตกลงนัดหมายเพื่อไปเก็บขอ้มูลท่ีบา้น
ตามท่ีไดช้ี้แจงผูใ้หข้อ้มูลบางท่านเร่ิมมีท่าทีลงัเลและถามย ํ้ากบัผูว้ิจยัว่า “ตอ้งไปท่ีบา้นจริง ๆ หรือ”  
เม่ือผูว้ิจยัยืนยนัถึงความจาํเป็นในการเก็บขอ้มูลท่ีบา้น ผูใ้ห้ขอ้มูลบางท่านเร่ิมบ่ายเบ่ียงว่าถา้ไปท่ี
บา้นจะไม่มีเวลาให้ถา้เป็นไปไดข้อให้ขอ้มูลขณะอยู่ท่ีสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ เม่ือ
ผูว้ิจยัย ํ้าถึงความจาํเป็นอีกคร้ังผูใ้หข้อ้มูลจึงขอปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมการวิจยัตามการพิทกัษสิ์ทธ์ิของ
ผูใ้หข้อ้มูล ผูใ้หข้อ้มูลบางท่านยนิดีเขา้ร่วมการวิจยัแต่เม่ือทราบว่าผูว้ิจยัจะเขา้ไปสัมภาษณ์เพียงคน
เดียวผูใ้ห้ขอ้มูลขอยกเลิกการเขา้ร่วมวิจยัเน่ืองจากผูว้ิจยัเป็นผูช้ายและตวัผูใ้ห้ขอ้มูลอยูก่บัลูกเพียง
สองคนในห้องพกัจึงไม่สะดวกใจท่ีจะให้ไปเก็บขอ้มูล ในกรณีเหล่าน้ีผูว้ิจยัไดแ้กไ้ขโดยการขอ
รายช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดเพิ่มเติมจากพยาบาลประจาํแผนกผูป่้วยใน ซ่ึงสามารถหาผูมี้
คุณสมบติัตามท่ีกาํหนดเพิ่มเติมไดแ้ละเม่ือผูว้ิจยัพบผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มใหม่น้ีผูว้ิจยัไดอ้ธิบายย ํ้าถึงการ
ไปเกบ็ขอ้มูลท่ีบา้นโดยผูว้ิจยัเพียงผูเ้ดียว 
 ต่อมาเม่ือไดผู้ใ้หข้อ้มูลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดและยนิดีใหไ้ปเก็บขอ้มูลทีบา้นผูว้ิจยัได้
พบกบัความทา้ทายอีกคร้ังนัน่คือ การขอเล่ือนนดัเม่ือใกลถึ้งวนัท่ีจะเขา้ไปเกบ็ขอ้มูล โดยเหตุการณ์
น้ีเกิดข้ึนเม่ือผูว้ิจยัทาํการนดัหมายผูใ้หข้อ้มูลในการเขา้ไปเก็บขอ้มูลเม่ือใกลถึ้งวนัท่ีนดัหมายผูว้ิจยั
ติดต่อเพื่อยนืยนัการนดัหมายพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลขอเล่ือนนดัออกไปอีก 1 สัปดาห์และเม่ือใกลถึ้งวนั
นดัหมายผูใ้หข้อ้มูลก็ขอเล่ือนไปอีก 1 สัปดาห์ ดว้ยความสงสัยผูว้ิจยัจึงถามย ํ้าถึงความสมคัรใจใน
การเขา้ร่วมการวิจยัอีกคร้ังหน่ึงซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลแสดงความตอ้งการถอนตวัจากการเขา้ร่วมการวิจยัซ่ึง
ผูว้ิจยัไดรั้บทราบและทาํการนดัหมายผูใ้หข้อ้มูลรายอ่ืนทดแทน 
 เม่ือผูว้ิจยัเขา้สู่ภาคสนามในการเก็บขอ้มูลส่ิงหน่ึงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดคื้อภาพลกัษณ์ของการ
เป็นผูบ้าํบดัของผูว้ิจยัในสายตาของผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงทาํให้ในช่วงแรกผูใ้ห้ขอ้มูลยงัมีความเกรงใจใน
การให้ขอ้มูล เพ่ือให้การถ่ายทอดประสบการณ์การทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตไม่เกิดการบิดเบือน
จากความไม่ถูกตอ้งของขอ้มูลหรือจากอคติของผูว้ิจยั ดงันั้นตลอดระยะเวลาระหว่างการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์และตีความขอ้มูลตามหลกัการของการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
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ไม่วา่จะเป็นการถอดเทปแบบคาํต่อคาํและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากนั้นผูว้ิจยันาํเอาส่วนของขอ้มูล
ท่ีผา่นการวิเคราะห์และตรงกบังานวิจยัใหผู้ใ้หข้อ้มูลตรวจสอบ 
 
จุดแข็งของงานวจัิย 
  
 จุดแขง็ของงานวิจยัน้ีมาจากระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพท่ีทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถสืบคน้วีธีการ
ทาํและความหมายของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติกจากประสบการณ์ของ
ผูใ้หข้อ้มูลในสภาพการณ์จริง ทาํใหมี้ความเขา้ใจประสบการณ์การทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของ
ครอบครัวเดก็ออทิสติกไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  
 นอกจากน้ี จุดแข็งของงานวิจยัน้ีอยู่ท่ีการให้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างดว้ยขอ้
คาํถามท่ีอยูใ่นกรอบแนวคิดของแนวทางการตั้งคาํถามในการสัมภาษณ์ตั้งอยูบ่นทฤษฎีพฒันาการ
ครอบครัว ศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิต กรอบอา้งอิง Person-Environment-Occupation-
Performance และ Model of Human Occupation โดยเป็นคาํถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้ใ้หไ้ดข้อ้มูลท่ี
เป็นประสบการณ์ตรงของสมาชิกครอบครัวเด็กออทิสติก การสัมภาษณ์ถูกนาํมาใชใ้นงานวิจยัคร้ัง
น้ีเพราะมีความเหมาะสมกบัธรรมชาติท่ีของขอ้มูลท่ีจะไดจ้ากการวิจยั เน่ืองจากการสัมภาษณ์ช่วย
ให้เขา้ใจความหมายการทาํหนา้ท่ีของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวมากข้ึน และท่ีสาํคญั
ทาํใหผู้ว้ิจยัไดรั้บรู้ถึงอารมณ์ท่ีซ่อนอยูใ่นการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ผา่นการถ่ายทอดของผูใ้หข้อ้มูลนัน่
คือ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสมาชิกทาํกิจกรรมกับคนในครอบครัวเกิดข้ึนพร้อมกับความรู้สึกรักใคร่
ผกูพนัเป็นส่วนหน่ึงเดียวกนัของครอบครัว 
 
ข้อจํากดัของงานวจัิย 
 
 เน่ืองจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์จากประสบการณ์ส่วน
บุคคลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวนน้อยจึงไม่สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ในกลุ่มใหญ่ท่ีเป็น
ประชากรครอบครัวเด็กออทิสติกทั้งหมดได ้และผูว้ิจยัตระหนกัดีว่าผลการวิจยัไม่ไดเ้ป็นคาํตอบ
ทั้งหมดของครอบครัวเด็กออทิสติก แต่ผลของการวิจยัน้ีช่วยให้ไดค้าํตอบว่าครอบครัวเด็กออทิ
สติกก่อนวยัเรียนมีการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตอย่างไรและความหมายท่ีซ่อนอยู่ในแต่ละ
กิจกรรมคืออะไร  และในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะครอบครัวเด็กออทิสติกท่ีมารับ
บริการในสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ โดยไม่ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานบริการอ่ืน ๆ 
ในประเทศไทย เน่ืองจากขอ้จาํกดัของระยะเวลาในการทาํวิจยั 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้ 
 
 ผูว้ิจัยเล็งเห็นแนวทางในการนําผลการศึกษาไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ งในทาง
วิชาชีพกิจกรรมบาํบดั นกัวิชาชีพต่าง ๆ หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลเด็กออทิสติกและบุคคล
ทัว่ไป โดยเป็นการนาํเสนอในความรู้ดา้นการบาํบดัและการดูแลเด็กออทิสติกท่ีเก่ียวกบัครอบครัว
ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติในการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติก เพื่อใหส้ามารถแนะนาํการ
บาํบดัท่ีเหมาะสมกบัครอบครัวเม่ืออยูท่ี่บา้น 
 โดยการอาจทาํให้การแนะนาํวิธีการบาํบดัท่ีเหมาะสมกบัแต่ละครอบครัวเป็นไปไดอ้ยา่ง
มากข้ึนในการทาํความเขา้ใจการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติก จากผลการวิจยัมีขอ้สังเกต
ว่าการดูแลเด็กออทิสติกตอ้งมีสมาชิกหน่ึงคนรับหน้าท่ีหลกัในการดูแล ซ่ึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความ
คล่องแคล่วในการเคล่ือนไหวและสามารถจดจาํคาํแนะนาํเก่ียวกบัวิธีการบาํบดัจากผูบ้าํบดัหรือครู
ได ้ และส่ิงท่ีทาํใหผู้ป้กครองมีกาํลงัใจในการบาํบดัคือความกา้วหนา้ของเด็กออทิสติกในดา้นต่าง 
ๆ ซ่ึงจะช่วยให้ครอบครัวเช่ือถือการบาํบดัและทาํการบาํบดัอยา่งต่อเน่ือง โดยการให้คาํแนะนาํแก่
ครอบครัวควรจะคาํนึงถึงบริบทของครอบครัวเด็กออทิสติกเป็นสําคญัและควรให้ผูดู้แลหลกัได้
ร่วมวางแผนในการออกแบบวิธีการบาํบดัท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินชีวิตของครอบครัว ซ่ึงการให้
โอกาสผูดู้แลหลกัในการร่วมออกแบบวิธีการบาํบดัเม่ืออยูท่ี่บา้นนอกจากจะทาํใหไ้ดว้ิธีการบาํบดัท่ี
สามารถทาํได้เม่ืออยู่ท่ีบา้นแลว้ยงัช่วยให้ผูดู้แลหลกัเกิดความมัน่ใจในตนเองในการดูแลเด็ก      
ออทิสติกเม่ืออยูท่ี่บา้น เน่ืองจากผูดู้แลหลกัจะสามารถนาํคาํแนะนาํท่ีไดไ้ปถ่ายทอดให้กบัสมาชิก
ครอบครัวคนอ่ืน ๆ ทราบอย่างถูกตอ้งและสามารถทาํไดจ้ริงเม่ืออยู่ท่ีบา้น แมว้่าผลการวิจยัจะมา
จากครอบครัวเด็กออทิสติกเพียง 5 ครอบครัวและอาจมีบริบทอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการทาํกิจกรรมการ
ดาํเนินชีวิตของครอบครัวอ่ืน แต่ผูว้ิจยัเช่ือว่าการให้ความสาํคญักบัครอบครัวจะเป็นส่ิงท่ีช่วยเพ่ิม
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในการดูแลเด็กออทิสติกและก่อให้เกิดวิธีการบาํบัดท่ีมีความ
เหมาะสมเฉพาะตวัเพื่อช่วยใหเ้ดก็ ออทิสติกมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ มากข้ึน 
 สาํหรับนกักิจกรรมบาํบดัท่ีทาํงานเก่ียวกบัการบาํบดัเด็กออทิสติก โดยปกติกระบวนการ
ให้บริการส่วนใหญ่นกักิจกรรมบาํบดัจะมีโอกาสไดพ้บกบัผูป้กครองหลงัจากเสร็จส้ินการบาํบดั 
เพื่อรายงานผลการบาํบดัและใหค้าํแนะนาํวิธีการบาํบดัเม่ือเดก็ออทิสติกอยูท่ี่บา้น ซ่ึงความกา้วหนา้
ของการบาํบดัเด็กออทิสติกแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกนั สาเหตุหน่ึงอาจมาจากครอบครัวไม่
สามารถดูแลเด็กได้อย่างต่อเน่ืองหรือทําการบําบัดเม่ืออยู่ ท่ีบ้านได้  แม้ว่าการบริการทาง
กิจกรรมบาํบัดส่วนใหญ่จะเน้นการให้บริการแบบองค์รวมและเน้นการให้ความสําคัญกับ
ความสามารถในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต โดยเฉพาะในการให้บริการกบัเด็กพิเศษอาจจะ
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คาํนึงถึงความสามารถในการทาํการบาํบดัของผูป้กครองแต่ส่ิงท่ีนกักิจกรรมบาํบดัอาจมองขา้มไป
คือบริบทท่ีแทจ้ริงในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเม่ืออยู่ท่ีบา้น ซ่ึงบทบาทท่ี
ผูป้กครองได้รับจะมีมากกว่าผูดู้แลแต่อาจจะมีบทบาทอ่ืน ๆ ท่ีได้รับในครอบครัว หากนัก
กิจกรรมบาํบดัใหค้วามสาํคญัต่อผูป้กครองในฐานะของสมาชิกในทีมสหวิชาชีพการบาํบดัท่ีใหจ้ะ
ตรงกบัความตอ้งการของครอบครัวและเด็กออทิสติกจะไดรั้บการบาํบดัอยา่งต่อเน่ืองเม่ืออยูท่ี่บา้น 
เน่ืองจากคาํแนะนําเก่ียวกับการบาํบดัท่ีได้รับจะตรงกบัความตอ้งการและการดาํเนินชีวิตของ
ครอบครัว นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรับว่ามีความเครียดเกิดข้ึนในครอบครัว
ตั้งแต่เม่ือแรกรู้ว่าลูกเป็นออทิสติกและความเครียดท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของการดูแลเด็ก      
ออทิสติกท่ีส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัว  รวมถึงวิธีการจดัการความเครียดของครอบครัวดว้ยการ
หาคาํตอบเก่ียวกบัโรค อาการและการบาํบดัรักษาเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีชีวิตดาํเนินต่อไป
ให้ไดแ้มว้่าจะมีเด็กออทิสติกอยู่ร่วมในบา้น ซ่ึงนักกิจกรรมบาํบดัสามารถนาํขอ้มูลในส่วนน้ีไป
ประกอบการใหบ้ริการแก่ครอบครัวเดก็ออทิสติกดว้ยการใหค้าํปรึกษาแก่สมาชิกในครอบครัวดว้ย
ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินโรคออทิสติกท่ีส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของครอบครัวและวิธีการจดัการ
ปัญหาหรือแหล่งสนบัสนุนต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น รวมไปถึงการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบั
ความสามารถของผูป้กครองแต่ละครอบครัว ซ่ึงผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้กครองมกัจะส่งเสริม
ให้เด็กออทิสติกไดท้าํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สามารถ
ดาํเนินชีวิตร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้และสมาชิกในบา้นตอ้งคอยดูแลกันและกันไม่ให้เกิด
ความเครียดจากการดูแลเด็กออทิสติกมากเกินไป โดยเฉพาะผูดู้แลหลักท่ีต้องหาวิธีการลด
ความเครียดของตนและปรับวิธีคิดต่อภาวะความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กออทิสติก เพื่อไม่ให้เกิด
ความกดดนัทั้งตวัเอง ลูกและสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว โดยความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิก
แต่ละคนจะส่งผลต่อ แรงจูงใจ อตัลกัษณ์และศกัยภาพในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 
ดว้ยเหตุน้ีนกักิจกรรมบาํบดัสามารถใชข้อ้มูลในส่วนน้ีในการเสริมสร้างการทาํกิจกรรมการดาํเนิน
ชีวิตของสมาชิกครอบครัวเด็กออทิสติก เพื่อช่วยให้เกิดภาวะสุขสมบูรณ์ในการดาํเนินชีวิตของ
สมาชิกแต่ละคน (Baum, & Christiansen, 2005) 
 
ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัเสนอว่าควรหาคาํตอบเก่ียวกบักิจกรรมการดาํเนินชีวิต
ของครอบครัวเดก็ออทิสติกในช่วงวยัต่าง ๆ หรือศึกษาเก่ียวกบัการใชเ้วลาในการดูแลเด็กออทิสติก
ในช่วงวยัต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัว เพื่อจะทาํให้ทราบถึงความแตกต่างของการใชเ้วลาใน
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การทาํกิจกรรมของครอบครัวออทิสติกในแต่ละช่วงวยั นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมของครอบครัวเด็กออทิสติกก็ยงัเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของตนเองนอ้ยลงแต่กลบัใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสงัคมของเดก็ออทิสติกมากข้ึน 
 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปการทาํความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการเวลาและการจดัการอารมณ์
ของครอบครัวเด็กออทิสติกว่าเป็นอย่างไร อาจช่วยให้เข้าใจความต้องการท่ีเหมาะสมของ
ครอบครัวเด็กออทิสติกในการคงความเป็นครอบครัวควบคู่กับการดูแลเด็กออทิสติกหรืออาจ
ทาํการศึกษาเก่ียวกบัการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติก โดยเจาะลึกถึง
ลาํดบัขั้นของการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีสามารถส่งเสริมสุขภาวะหรือภาวะ
สุขสมบูรณ์ของครอบครัววา่มีการจดัการอยา่งไร เพื่อช่วยใหผู้ใ้หบ้ริการสามารถใหก้ารช่วยเหลือท่ี
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินไปของวิถีชีวิตครอบครัวเดก็ออทิสติกได ้
 
 
 
 
 


