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บทคดัย่อ 
  

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปรากฏการณ์วิทยา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสบการณ์การ
ประกอบกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติกช่วงก่อนวยัเรียน โดยใชว้ิธีการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือ พ่อ แม่หรือญาติเด็กออทิสติก 5 
ครอบครัวจาํนวน 10 คนระยะเวลาของการเก็บขอ้มูลคือ 4  เดือนและทาํการวิเคราะห์ผลขอ้มูลโดย
วิธี Thematic Analysis รวมทั้งใชแ้นวคิดทางกิจกรรมบาํบดัและศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนิน
ชีวิตเป็นแนวทางในตีความเพื่อตอบคาํถามวิจยัและอภิปรายผล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และตีความสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปรับกิจกรรมการดาํเนินชีวิต
ของครอบครัวเด็กออทิสติก ซ่ึงแสดงออกมามีลกัษณะดงัน้ี “แบ่งกันทาํหน้าท่ีเพ่ือดูแลลูกกับเพ่ือ
หน้าท่ีทาํงานหารายได้” “งานบ้านหน้าท่ีไม่ตายตัว” “ผนวกเวลาเพ่ือดูแลลูกกับกิจกรรมของ
ผู้ปกครอง” และ“การมีส่วนร่วมในสังคมของครอบครัว”  การปรับกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นผลจากการ
ท่ีกิจกรรมครอบครัวเกิดการเสียสมดุลหรือถูกจํากัดในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตอัน
เน่ืองมาจากการท่ีมีเด็กออทิสติกเป็นสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษาส่วนน้ีทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ
มากข้ึนเก่ียวกับการปรับกิจกรรมการดาํเนินชีวิตผ่านกิจกรรมครอบครัว เช่น การทาํกิจกรรม
ร่วมกนัโดยมีเด็กออทิสติกมีส่วนร่วมอยู่เสมอเพ่ือให้สมาชิกทุกคนรับรู้และเรียนรู้การดูแลซ่ึงกนั
และกนั สร้างความผกูพนัและทาํใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียวของครอบครัว 

ผลการศึกษายงัแสดงใหเ้ห็นถึงความหมายของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว โดย
นาํเสนอสองประเด็นหลกั คือ“การทาํกิจกรรมร่วมกันท้ังครอบครัว” ท่ีบ่งบอกถึงการท่ีสมาชิกใน
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ครอบครัวพยายามหาโอกาสในการทาํกิจกรรมร่วมกนัโดยมีเด็กออทิสติกมีส่วนร่วมอยู่
เสมอและการจดัสรรเวลาของครอบครัวเพื่อใหส้ามารถดูแลเด็กออทิสติกไดแ้ละ “ความเครียดและ
วิธีการจัดการความเครียด” ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการยอมรับว่ามีความเครียดเกิดข้ึนในครอบครัว
ตั้งแต่รู้ว่าลูกเป็นออทิสติกและความเครียดท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของการดูแลเด็กออทิสติกท่ี
ส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัว  รวมถึงวิธีการจดัการความเครียดของครอบครัวเพื่อให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีคุณค่าและความหมาย 
 ผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีสามารถนําไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความสําคญัของ
กิจกรรมบาํบดัท่ีเนน้ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางต่อการทาํงานร่วมกบัครอบครัวเด็กออทิสติกและทาํ
ใหเ้ขา้ใจถึงแนวคิดของการปรับกิจกรรมการดาํเนินชีวิตครอบครัวเพื่อใหส้มาชิกในครอบครัวร่วม
กา้วเดินไปดว้ยกนั แมว้่าจะตอ้งฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในบริบทท่ีมีเด็กออทิสติกเป็นส่วน
หน่ึงของสมาชิกในครอบครัว   
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Abstract 
 

This phenomenological study examined the experiences of occupational activities in 
family of autistic preschoolers.   Ten participants (fathers, mothers, and relatives) from five 
families of children with autism, participated in this study.   Semi-structured interviews were 
conducted and the length of data collection was 4 months.  Data were transcribed verbatim, and 
the transcripts were coded and analyzed using thematic analysis method.  The notions of 
occupational therapy and occupational science were used to interpret data and address research 
questions and discussion.   

Occupational adaptation in family occupations emerged from the data as the core 
category explaining how families adapted their occupations, and four additional sub-themes of 
characteristics surfaced as “divided roles between breadwinner and childrearing”, “shared 
occupations in home management activities”, “combined a child’s daily activity with parent’s 
time”, and “family social participation”.  Families revealed their occupational adaptation which 
occurred due to taking care of children with autism resulting in occupational imbalance in home 
management, leisure, work and occupational limitation in social participation.  These findings 
increased understanding of occupations and adaptation and their relationships to family 
occupations which illustrated their feasibilities and benefits for the whole family’s well beings. 
 The findings also showed meanings of family’s occupations: “doing activities together” 
and “stress and stress management”, which reflected how families walked on the road together.  
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Family members emphasized on spending quality time with children with autism which 
increased more opportunities for children to participate in family occupations.  Moreover, time 
management during weekdays and weekends also revealed how families handled occupations in 
relation to children’s daily schedules.  Participants addressed their stress, which happened to their 
lives since they had first known their children’s diagnosis with autism, and how to cope with 
stress while taking care of autistic children.  

Included is a discussion of the usefulness of the study in supporting the careful 
consideration in working with family and the perception of family occupational adaptation in the 
context of having children with autism as family members, which represented the client-centered 
pediatric practice in occupational therapy as well as family-centered care. 


