
 

 

บทที ่3 
วธีิการวจัิย 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือทาํความเขา้ใจประสบการณ์การกระทาํกิจกรรมการ

ดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติก เพื่อทาํความเขา้ใจกระบวนการปรับตวัของครอบครัวผา่น
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตเม่ือมีสมาชิกเป็นเด็กออทิสติก ตามรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
ปรากฏการณ์วิทยาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่ถูกจาํกดั โดยขอ้คาํถามท่ีกาํหนดไวโ้ดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล
โดยการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview)  

 
ผู้ให้ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาจากสมาชิกครอบครัวเด็กออทิสติก 5 ครอบครัวจาํนวน 10 คนโดยมี
คุณสมบติัดงัน้ี 

1. บิดาหรือมารดาหรือพี่น้องหรือญาติท่ีเป็นผูอ้ยู่ในครอบครัวท่ีมีสมาชิกซ่ึงผ่านการ
วินิจฉยัจากแพทยห์รือจิตแพทยว์่าเป็นโรคออทิสติกท่ีอยูใ่นช่วงก่อนวยัเรียนผา่นการ
บาํบดัรักษาจากสถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์อยา่งนอ้ย 2  สปัดาห์ อยา่งไรกต็าม
ในงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาจากมุมมองท่ีหลากหลายของสมาชิกในครอบครัว (multi-
perspectives) ดงันั้นใน 1 ครอบครัวอาจมีผูใ้หข้อ้มูลมากกวา่ 1 คน 
จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามพบว่ามีเพียง 1 ครอบครัวท่ีมีผูใ้หข้อ้มูลเพียงผูเ้ดียว ส่วน

อีก 4 ครอบครัวมีผูใ้หข้อ้มูลมากกวา่ 1 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ก. ครอบครัว ด.ช. เมตตา มีผูใ้หข้อ้มูล 3 คน ประกอบดว้ย พอ่ แม่ และพ่ีชาย  
ข. ครอบครัว ด.ช. การุณ มีผูใ้หข้อ้มูล 2 คน ประกอบดว้ย พอ่และแม่  
ค. ครอบครัว ด.ช. ไมตรี มีผูใ้หข้อ้มูล 2 คน ประกอบดว้ย พอ่และแม่  
ง. ครอบครัว ด.ช. ปราณี มีผูใ้หข้อ้มูล 2 คน ประกอบดว้ย พอ่และแม่  
จ. ครอบครัว ด.ญ. อาทร มีผูใ้หข้อ้มูล 1 คน คือ ยา่  

2. สามารถส่ือสารทางคาํพดูดว้ยภาษาไทยไดอ้ยา่งดี 
3. ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมงานวจิยั 
4. ใหก้ารดูแลเดก็ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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การเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีใหค้วามสนใจกบัผูรั้บบริการของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ซ่ึงผา่น
กระบวนการดูแลแบบผูป่้วยในมีระยะเวลาในการดูแลอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ เพื่อให้ไดผู้ใ้ห้ขอ้มูล
ตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้ผูว้ิจยัคดัเลือกครอบครัวท่ีมีสมาชิกเป็นเด็กออทิสติกอยู่ในช่วงก่อนวยั
เรียนและครอบครัวน้ีจะตอ้งผา่นการบริการดูแลของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์อยา่งนอ้ย 
2 สปัดาห์  ก่อนลงเก็บขอ้มูลภาคสนามผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ เพื่อ
ขอเก็บขอ้มูลในกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด โดยการขออนุญาตเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัยื่น
โครงร่างวิจัยและหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อคณะกรรมการการวิจัยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการเก็บขอ้มูล หลงัจากได้รับอนุญาตให้เขา้เก็บขอ้มูลผูว้ิจยัประสาน
พยาบาลประจาํแผนกผูป่้วยในเพื่อคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด  

เพ่ือให้การเขา้ถึงผูใ้ห้ขอ้มูลไม่กระทบการรับบริการของผูใ้ห้ขอ้มูล ผูว้ิจยัติดต่อขอความ
ร่วมมือผ่านพยาบาลประจาํแผนกผูป่้วยในเพ่ือพิจารณาครอบครัวท่ีมีความยินดีในการให้ขอ้มูล
และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการแนะนาํตวั อธิบายวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ช้ีแจงและขอความ
ยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษารวมถึงการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

เม่ือไดผู้ใ้หข้อ้มูลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดจากคาํแนะนาํของพยาบาลประจาํแผนกผูป่้วย
ในแลว้ผูว้ิจยัประสานงานขอความร่วมมือเพ่ือช้ีแจงทาํความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการวิจยัและ
เพื่อนัดหมายวัน เวลา ในการเข้าเก็บข้อมูลท่ีบ้านของผูใ้ห้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้างโดยในการประสานงานในคร้ังแรกผ่านพยาบาลประจาํแผนกผูป่้วยใน เม่ือผูใ้ห้ขอ้มูล
นดัหมายเวลาใหผู้ว้ิจยัพบกบัผูใ้หข้อ้มูลโดยตรง ซ่ึงการเกบ็ขอ้มูลท่ีบา้นของผูใ้หข้อ้มูลโดยผูว้ิจยัจะ
ใหผู้ใ้หข้อ้มูลเป็นผูก้าํหนดวนัเวลาท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการสมัภาษณ์     

จากการประสานพยาบาลผูป่้วยมีครอบครัวท่ีผ่านคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดและมีความ
สนใจในการใหข้อ้มูลจาํนวน 12 ครอบครัว แต่เม่ือผูว้ิจยัอธิบายรายละเอียดในการเก็บขอ้มูลท่ีตอ้ง
ดาํเนินการเก็บขอ้มูลท่ีบา้นมีครอบครัวท่ียินดีให้เขา้เก็บขอ้มูลท่ีบา้นจาํนวน 5 ครอบครัว เม่ือได้
ครอบครัวท่ียนิยอมใหเ้กบ็ขอ้มูลท่ีบา้นผูว้ิจยัไดท้าํการนดัหมายวนั เวลาท่ีผูใ้หข้อ้มูลสะดวกในการ
ให้ขอ้มูล ในเบ้ืองตน้ผูใ้ห้ขอ้มูลยินดีให้ผูว้ิจยักาํหนดวนั เวลาในการนัดหมายเองพร้อมทั้งเขียน
แผนท่ีการเดินทางให้ผูว้ิจยั แต่เม่ือผูว้ิจยันดัหมายผูใ้ห้ขอ้มูลเกือบทั้งหมดจะขอเล่ือนการนดัหมาย
เม่ือใกลถึ้งวนันดัหมาย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใหผู้ใ้ห้ขอ้มูลกาํหนดวนันดัหมายดว้ยตนเองและติดต่อกลบั
ล่วงหนา้ 2 วนัเพื่อยนืยนัวนันดัหมาย จากนั้นในวนันดัหมายผูว้ิจยัจะติดต่อผูใ้หข้อ้มูลเพื่อแจง้เวลา
ท่ีแน่นอนในการไปถึงบา้นผูใ้หข้อ้มูลเพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มูลเตรียมพร้อมก่อนพบผูว้ิจยั 
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การพทิกัษ์สิทธ์ิของผู้ให้ข้อมูล 
ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนจะไดรั้บคาํช้ีแจงและการปฏิบติัตามกระบวนการพิทกัษ์สิทธิของผูใ้ห้

ขอ้มูลดงัน้ี 
1. ในการขอคาํยินยอมในการเข้าร่วมวิจัย ผูว้ิจัยช้ีแจงให้ผูใ้ห้ข้อมูลทราบเก่ียวกับ

วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการเก็บขอ้มูลและสิทธิในการเขา้ร่วมการศึกษาอย่างครบถว้น 
โดยการยินยอมหรือไม่ยินยอมร่วมมือในการศึกษาไม่มีผลใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มต่อการใหบ้ริการ  

2. ในกรณีท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลมีอายุอยู่ในช่วง 7-17 ปี จะไดรั้บการอธิบายช้ีแจงจากผูว้ิจยั
เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการเก็บขอ้มูลและสิทธิในการเขา้ร่วมการศึกษาอย่าง
ครบถว้น นอกจากนั้น ผูว้ิจยัจะทาํการขอความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผูป้กครอง
ตามกฎหมายในการเขา้ร่วมการวิจยัดว้ย   

3. นอกจากน้ี เน้ือหาของขอ้มูลและรายละเอียดของผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนจะไม่ถูกเผยแพร่
โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากผูใ้หข้อ้มูล อยา่งไรกต็าม ผูว้ิจยัรับและปฏิบติัตามขอ้ตกลง
การร่วมพิทกัษสิ์ทธ์ิของผูใ้ห้ขอ้มูลใด ๆ อย่างเคร่งครัด ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูใ้ห้ขอ้มูลไดท้าํการเปล่ียนแปลงช่ือนามสกุลและรายละเอียดอ่ืน ๆ โดยใชเ้ป็นนาม
สมมุติหรือรหสักาํกบัท่ีทาํให้มัน่ใจว่าผูใ้ห้ขอ้มูลจะไม่ถูกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตวั
หรือถูกเช่ือมโยงถึงได ้ส่ือบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดจะถูกทาํลายภายหลงัท่ีผูว้ิจยัไดตี้พิมพ์
เผยแพร่ในรูปของวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ 

4. ขณะดําเนินการศึกษาผู ้ให้ข้อมูลสามารถจะยกเลิกการให้ข้อมูลได้โดยไม่เกิด
ผลกระทบใด ๆ ต่อการบริการท่ีเดก็ออทิสติกจะไดรั้บ 

5. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนจะไม่ถูกเปิดเผยให้เกิดผลเสียหายต่อผูใ้ห้ขอ้มูล ทุก
คาํตอบจะถือเป็นความลับและสรุปผลออกมาเป็นภาพรวมเพื่อใช้ประโยชน์ตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาเท่านั้นและแมว้่ากลุ่มตวัอยา่งออกจากการศึกษาแลว้ก็ตาม
จะไม่มีผลต่อการบริการท่ีไดรั้บ  

6. ผูว้ิจยัใหผู้ใ้หข้อ้มูลลงนามยนิยอมร่วมมือในการใหข้อ้มูลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7. กระบวนการวิจัยจะไม่รุกลํ้ าความเป็นส่วนตัวของผูใ้ห้ข้อมูล โดยการเก็บขอ้มูล

ดาํเนินการตามนดัหมายท่ีผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูก้าํหนดและการสัมภาษณ์จะไม่ถามเก่ียวกบั
เร่ืองส่วนตวัโดยไม่จาํเป็นต่องานวิจยั 

8. ในระหวา่งการเกบ็ขอ้มูลหากผูใ้หข้อ้มูลเร่ิมรู้สึกคบัขอ้งใจหรือไม่ตอ้งการใหข้อ้มูลต่อ 
ผูใ้หข้อ้มูลสามารถยติุการใหข้อ้มูลไดทุ้กเม่ือ 
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9. ขอ้มูลทั้ งหมดท่ีได้จากการวิจยัถูกเก็บเป็นความลบัในท่ีปลอดภยัมีเพียงผูว้ิจยัและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูล  

นอกจากน้ีงานวิจยัไดผ้่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจยัของคณะ
เทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการการวิจยั
สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์ก่อนผูว้ิจยัจะเขา้ถึงผูใ้หข้อ้มูล 
 

เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมประเด็น

การวิจยั สามารถนาํมาอธิบายไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัเลือกใชเ้คร่ืองมือการวิจยัดงัน้ี 
1. แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างโดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเดน็คาํถามไวอ้ยา่งกวา้งใน 

   ลกัษณะคาํถามปลายเปิด ซ่ึงประเดน็คาํถามมี 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสมัภาษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 แนวทางการสมัภาษณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของสมาชิก 
                              ในครอบครัวท่ีใหก้ารเล้ียงดูบุตรออทิสติก 

2. สมุดบนัทึกใชจ้ดบนัทึกประเดน็สาํคญัในระหวา่งการสนทนา 
3. เคร่ืองบนัทึกเสียงใชเ้พื่อบนัทึกการสมัภาษณ์ 
 
แนวทางคาํถามในการสัมภาษณ์ 
แนวทางการตั้งคาํถามในการสัมภาษณ์ตั้งอยู่บนการมองครอบครัวตามทฤษฎีพฒันาการ

ครอบครัวซ่ึงแบ่งช่วงวยัตามวิถีการดาํเนินชีวิตครอบครัวในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตโดยครอบครัว
จะมีการกระทาํพฒันกิจท่ีแตกต่างกนัตามช่วงวยัพฒันาการของครอบครัว (Duvall, 1971)  และมอง
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตในมุมมองทางดา้นศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิต ในดา้นการให้
ความหมาย การจดัการเพื่อให้การกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตเป็นไปอย่างสมดุล มุมมองทาง
กิจกรรมบาํบดัตามกรอบอา้งอิง Person-Environment-Occupation-Performance ในด้านการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมการดาํเนินชีวิต และความสามารถท่ีมีความ
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั (Baum, & Christiansen, 2005) และแนวคิดการปรับตวัในการกระทาํ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของ Model of Human Occupation (Kielhofner, 2002)โดยผูว้ิจยันาํมา
ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัสมาชิกในครอบครัวท่ีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กออทิสติกก่อนวยัเรียน โดยแบ่ง
แนวคิดเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1. การกระทาํกิจกรรมของครอบครัวเป็นผลรวมของประสบการณ์เดิมของสมาชิกใน
ครอบครัวในการเช่ือมโยงสถานการณ์ในปัจจุบนัเพื่อให้ไปสู่ส่ิงท่ีตอ้งการในอนาคต 
ซ่ึงในแต่ละการกระทาํจะมีการใหค้วามหมาย การจดัการ  

2. ครอบครัวมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไปในทางท่ีมัน่คงและในแนวทาง
เดียวกนั โดยการปรับตวัจะเป็นผลของการปฏิสัมพนัธ์ของ บุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตและการกระทาํ ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบจะมีการเปล่ียนแปลง
เพื่อใหกิ้จกรรมการดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่งสมดุล 

3. ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวจะตอ้งกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตตามช่วง
ระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยบริบททางสังคมและวฒันธรรม โดยการกระทาํจะเป็นผลของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีความหมายตามช่วงวยัท่ีกาํหนดโดยบริบททางสังคมและ
วฒันธรรม   

 
วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยมีการเตรียมพร้อมในการเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 

การเตรียมตัวของผู้วจัิย 
1. ผูว้ิจยัเตรียมตวัเองในการรวบรวมขอ้มูล โดยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การเตรียม

และคดัเลือกคาํถามในการสัมภาษณ์ ทดลองการสัมภาษณ์ การใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง 
การศึกษาความรู้เร่ืองระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาและบนัทึก
ภาคสนาม 

2. ผูว้ิจยัทาํหนังสือจากคณบดี คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ถึงสถาบนั
พฒันาการเดก็ราชนครินทร์เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล 

3. เม่ือได้รับอนุญาตจากสถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์ในการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจัย
ประสานพยาบาลประจาํแผนกผูป่้วยในเพื่อขอเขา้พบครอบครัวเด็กออทิสติกท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีกาํหนด เม่ือไดรั้บอนุญาตผูว้ิจยัเขา้พบครอบครัวเพื่อแนะนาํตวั ช้ีแจง
วตัถุประสงค์ของความร่วมมือในการศึกษาและแจ้งการพิทกัษ์สิทธ์ิและขอความ
ร่วมมือ 
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การสัมภาษณ์ 
จากประสบการณ์การทาํงานในสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์เป็นระยะเวลา 6 ปี 

ผูว้ิจยัมีความเช่ือมัน่ว่าตนเองมีความเขา้ใจต่อระบบการทาํงานและสภาพแวดลอ้มของสถาบนัแห่ง
น้ีเป็นอยา่งดี ประกอบกบัไดมี้ประสบการณ์การปฏิบติังานร่วมกบัผูรั้บบริการในสถาบนัพฒันาการ
เด็กราชนครินทร์ จึงทาํให้มีความมัน่ใจว่าจะสามารถส่ือสารและสร้างความไวว้างใจแก่ผูร่้วมวิจยั
เพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและเพื่อป้องกนัความโน้มเอียงของขอ้มูล ดงันั้น 
ผูว้ิจยัพึงระวงัในการสร้างสัมพนัธภาพเท่าท่ีจาํเป็นในการเก็บขอ้มูลและระหว่างการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัไดว้างตวัเป็นกลาง โดยทาํการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลตามระเบียบวิธีวิจยัและไม่
สอดแทรกความคิดเห็นของตนไปในการสนทนาร่วมกบัการใชส้มุดบนัทึกผูว้ิจยัเพื่อจดบนัทึก
ประเด็นสําคญัในระหว่างการสนทนาอารมณ์ความรู้สึกและความคิดเห็นของผูว้ิจยัท่ีมีต่อการ
สัมภาษณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเขา้ใจตนเองของผูว้ิจยัและช่วยในการสะทอ้นการปฏิบติัตวั
และอารมณ์รู้สึกของผูว้ิจยัท่ีมีต่อคาํตอบหรือบทสมัภาษณ์ท่ีดาํเนินไป 

วิธีการรวบรวมขอ้มูลกระทาํโดยผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง
อย่างน้อย 1 คร้ังและทาํการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อคร้ัง โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบ
รายบุคคลกบัผูใ้หข้อ้มูล และในระหว่างการสัมภาษณ์นั้นไดใ้ชก้ารบนัทึกเสียงเพ่ือบนัทึกขอ้มูลซ่ึง
ตอ้งผา่นการยนิยอมจากผูใ้หข้อ้มูลก่อนการเร่ิมบนัทึกเสียงการสนทนา  

เพื่อให้ขอ้มูลท่ีได้มีความสมบูรณ์ในการถ่ายทอดความคิดเห็น อารมณ์ความรู้สึกและ
ปฏิกิริยาของผูใ้ห้ขอ้มูล ดงันั้นขณะท่ีทาํการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัทาํการสังเกตสีหน้า ท่าทาง นํ้ าเสียง 
ของผูใ้หข้อ้มูลระหวา่งการสมัภาษณ์ ร่วมกบัการสงัเกตบริบททางสภาพแวดลอ้มทัว่ไปในบา้น  

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 4 เดือนจะมีการลงพื้นท่ีภาคสนามเพ่ือทาํการสัมภาษณ์ท่ีบา้น
ของแต่ละครอบครัวจาํนวนอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อครอบครัว นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลเพิ่มเติมในช่วงเวลาท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลนาํเด็กออทิสติกมารับบริการในสถาบนัพฒันาการเด็กราช
นครินทร์ ซ่ึงจะทาํควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ขอ้มูล และยุติการเก็บขอ้มูล เม่ือนําขอ้มูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ดว้ยวิธี thematic analysis (ชาย โพธิสิตา, 2550) แลว้ไม่สามารถจดักลุ่มขอ้มูลในประเด็น
ใหม่ ๆ ไดโ้ดยรายละเอียดในการลงพื้นท่ีภาคสนามมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ครอบครัวท่ี 1 นอ้งเมตตา ลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียวประกอบดว้ยพ่อ แม่ พี่ชายและนอ้ง

เมตตา โดยแต่ละคนมีบทบาทและการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตดงัน้ี  
พ่อ: อายุ 47 ปี มีอาชีพรับจา้งทาํเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป ลกัษณะเวลาการทาํงานไม่แน่นอน

ข้ึนกบัการจา้งงานในแต่ละแห่งเป็นผูห้ารายไดค้นเดียวของครอบครัว ในบางคร้ังหากไดรั้บงาน
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ต่างจงัหวดัอาจตอ้งไปอยูต่่างจงัหวดัเป็นเวลานานและกลบับา้นประมาณเดือนละ 1 คร้ัง กิจกรรม
ปกติเม่ืออยู่บ้านจะช่วยดูแลน้องเมตตาและทํางานบ้านเม่ือแม่น้องเมตตาไม่สามารถทําได ้
นอกเหนือจากการทาํงานประจาํแลว้เม่ืออยูบ่า้นจะทาํสวนร่วมกบัเล้ียงปลาเพื่อรับประทานในบา้น 
มีงานอดิเรกคือการเล้ียงไก่ชน 

แม่: อาย ุ38 ปีเป็นแม่บา้นมีหนา้ท่ีหลกัในการดูแลนอ้งเมตตาและพ่ีชายนอ้งเมตตารวมถึง
การทาํงานบา้นต่าง ๆ ภายในบา้น การทาํกิจกรรมปกติในแต่ละวนัจะเร่ิมดูแลนอ้งเมตตาและพ่ีชาย
ตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงเขา้นอน เป็นผูรั้บหนา้ท่ีในการพานอ้งเมตตามารับการฝึกในสถาบนัพฒันาการ
เดก็ราชนครินทร์และเรียนรู้วิธีการดูแลจากทีมสหวิชาชีพเพื่อนาํมาประยกุตใ์ชก้บันอ้งเมตตาเม่ืออยู่
ท่ีบา้นและถ่ายทอดใหพ้อ่และพี่ชายนอ้งเมตตารับรู้เพื่อปฏิบติัไดถู้กตอ้งกิจกรรมยามวา่งคือการอ่าน
หนงัสือและดูทีวี 

พี่ชาย: อาย ุ8 ปี อาชีพนกัเรียนมีหนา้ท่ีในครอบครัวในการช่วยดูแลนอ้งเมตตาเม่ือออกไป
เล่นนอกบา้นเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหากบัเพื่อนบา้น บทบาทหลกัคือการเป็นนกัเรียน การทาํกิจกรรมใน
แต่ละวนัจะรับผดิชอบในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของตนเองไม่มีบทบาทในการช่วยเหลือใน
การทาํงานบา้น  กิจกรรมยามวา่งคือการดูทีวีและออกไปเล่นนอกบา้น 

ด.ช. เมตตา: อาย ุ5  ปี ไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นออทิสติกมีความสามารถในการทาํกิจกรรม
การดาํเนินชีวิตไดเ้องแต่ตอ้งดูแลขณะทาํกิจกรรมจึงจะทาํกิจกรรมไดส้าํเร็จ เช่นในการรับประทาน
อาหารสามารถทาํไดเ้องแต่ตอ้งจดัอาหารเฉพาะตวัและคอยดูแลใกลชิ้ดจึงจะทาํไดส้ําเร็จ  การทาํ
กิจกรรมหลักในแต่ละวันจะเป็นการไปรับการบาํบัดในช่วงเช้าท่ีสถาบันพฒันาการเด็กราช
นครินทร์ในวนัทาํการปกติ ช่วงบ่ายเม่ือกลบัถึงบา้นจะไปเล่นนอกบา้นในบริเวณท่ีคุน้เคย จะมี
พฤติกรรมเลียนแบบพี่ชายโดยจะเรียกร้องท่ีจะทาํส่ิงต่าง ๆ เหมือนพี่ชาย เช่น ตอ้งการจะใส่
เคร่ืองแบบนกัเรียนเหมือนพี่ชายหรือทาํการบา้นในสมุดท่ีเหมือนกบัพี่ชายเม่ือเห็นพี่ชายทาํการบา้น 

ในการนัดหมายคร้ังแรกแม่บอกกบัผูว้ิจยัว่ายินดีเขา้ร่วมการวิจยัและนัดหมายให้ไปเก็บ
ขอ้มูลในวนัหยุดในช่วงเชา้พร้อมทั้งเขียนแผนท่ีและให้หมายเลขโทรศพัท์เพื่อทาํการติดต่อเม่ือ
ผูว้ิจยัไปถึง ซ่ึงบา้นของผูใ้หข้อ้มูลอยูท่ี่ อาํเภอสะเมิง เม่ือผูว้ิจยัเดินทางไปถึงปากทางท่ีนดัหมายแม่
นอ้งเมตตาไดน้าํทางไปท่ีบา้นซ่ึงตอ้งเขา้ไปในหมู่บา้นเพ่ือจอดรถยนตไ์วท่ี้ศาลาหมู่บา้นแลว้ผูว้ิจยั
เดินเทา้ข้ึนไปท่ีบา้นอีกประมาณ 100 เมตรเม่ือไปถึงบา้นผูว้ิจยัทาํความรู้จกัสมาชิกแต่ละคนในบา้น
พร้อมทั้งแนะนาํตวัแก่สมาชิกในบา้น จากนั้นจึงช้ีแจงรายละเอียดการวิจยัให้สมาชิกในครอบครัว
ทราบก่อนทาํการเกบ็ขอ้มูล ในคร้ังแรกน้ีผูว้ิจยัสามารถสัมภาษณ์ไดเ้พียงแม่นอ้งเมตตาเน่ืองจากพ่อ
มีอาการไม่สบาย พี่ชายน้องเมตตายงัไม่พร้อมประกอบกบัเป็นเวลาใกลเ้ท่ียงผูใ้ห้ขอ้มูลจึงขอนัด
หมายใหม่อีกคร้ังโดยแจง้วา่จะติดต่อหาผูว้ิจยัเอง 
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ในการนดัหมายคร้ังท่ี 2 แม่น้องเมตตาไดแ้จง้ว่าขอนัดในวนัอาทิตยช่์วงบ่ายซ่ึงสมาชิก
สามารถใหข้อ้มูลไดจ้นถึงเยน็หากผูว้ิจยัตอ้งการ ในการนดัหมายคร้ังท่ี 2 น้ีเป็นวนัเดียวกนักบัการ
นดัหมายครอบครัวท่ี 2  

 
ครอบครัวท่ี 2 นอ้งการุณ มีลกัษณะเป็นครอบครัวขยายประกอบดว้ยสมาชิกมากกว่า 1 

ครอบครัวคือ ครอบครัวเดิมของแม่นอ้งการุณซ่ึงประกอบดว้ยพ่อและพี่นอ้งของแม่นอ้งการุณและ
ครอบครัวนอ้งการุณซ่ึงประกอบดว้ย พอ่ แม่ พี่สาวนอ้งการุณและตวันอ้งการุณ ในช่วงแรกท่ีมีนอ้ง
การุณแม่ยงัอยู่บา้นร่วมกบัครอบครัวเดิมโดยพยายามให้น้องการุณอยู่ในห้องกบัแม่เพื่อไม่ให้ไป
รบกวนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวในการทาํกิจวตัรต่าง ๆ ของแม่จะตอ้งมีนอ้งร่วมอยูด่ว้ยเสมอ
ทั้ งขณะทาํงานหรือแม้แต่ขณะเขา้ห้องนํ้ า ในช่วงน้ีพ่อน้องการุณยงัทาํงานอยู่ท่ีกรุงเทพฯกับ
นอ้งชายของแม่นอ้งการุณแต่เม่ือแม่ตดัสินใจจะนาํนอ้งมาฝึกท่ีสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์
จึงตกลงใจให้พ่อกลับมาช่วยดูแลในการนําน้องไปบําบัด  เ ม่ือพ่อกลับมาอยู่ด้วยจึงมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีอยูอ่าศยัโดยสร้างห้องพกัเพิ่มท่ีชั้นล่างของบา้นและครอบครัวนอ้งการุณทั้งหมดได้
ยา้ยลงมาอยูร่วมกนัทั้งหมดโดยครอบครัวเดิมของแม่จะอยูบ่นบา้นและพ่อนอ้งการุฯรับหนา้ท่ีหลกั
ในการดูแลส่วนแม่รับหน้าท่ีหลกัในการทาํงาน โดยลกัษณะการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของ
สมาชิกแต่ละคนมีดงัน้ี 

พ่อ: อายุ 53 ปีช่วงเวลาท่ีเขา้ร่วมงานวิจยัน้ี พ่อมีหนา้ท่ีหลกัในการดูแลน้องการุณโดยจะ
เป็นผูดู้แลทุกอย่างเก่ียวกบัการบาํบดัของนอ้งการุณรวมไปถึงการเตรียมพร้อมในการทาํกิจกรรม
การดาํเนินชีวิตต่าง ๆ ของน้องการุณ  การทาํกิจกรรมในแต่ละวนัจะเร่ิมตั้งแต่พาน้องไปรับการ
บาํบดัท่ีสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์เพ่ือเรียนรู้วิธีการบาํบดัต่าง ๆ เพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชเ้ม่ือ
อยูท่ี่บา้น เม่ือกลบัมาถึงบา้นพอ่จะช่วยแม่ทาํงานท่ีร้านซ่ึงเป็นร้านทาํกรอบรูปของตวัเอง 

แม่: อาย ุ44 ปีปัจจุบนั ณ ช่วงเวลาท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูล แม่มีหนา้ท่ีหลกัในการทาํงานท่ีร้าน
กรอบรูปเม่ือพ่อนาํนอ้งไปรับการบาํบดัและคอยสนับสนุนการดูแลนอ้งการุณ เช่นคอยจดัเตรียม
อาหารแต่ละม้ือของครอบครัวและช่วยดูแลนอ้งการุณเม่ือพอ่ตอ้งทาํงานหรือทาํธุระส่วนตวั 

พี่สาว: อาย ุ18 ปีในการเก็บขอ้มูลแม่นอ้งการุณเล่าว่าพี่สาวตอ้งไปเรียนท่ีต่างจงัหวดัจึงไม่
สามารถมาให้ขอ้มูลไดแ้ต่แม่เล่าว่าพ่ีสาวจะคอยดูแลนอ้งเม่ืออยูท่ี่บา้นและคอยช่วยเหลือพ่อแม่อยู่
เสมอ 

ด.ช. การุณ:  อาย ุ4 ปี ไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นออทิสติกสามารถทาํกิจวตัรต่าง ๆ ไดโ้ดย
ผูป้กครองตอ้งคอยดูแลใกลชิ้ดและจดัเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ทาํตามคาํสั่งง่าย ๆ ได ้เขา้ใจคาํพูด
ง่าย ๆ ท่ีคุน้เคยได ้สามารถพดูคาํสั้น ๆ ไดแ้ต่ไม่ชดัเจน 
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ในการนดัหมายครอบครัวน้ีพอ่แจง้วนันดัหมายใหก้บัผูว้ิจยัในช่วงเชา้วนัอาทิตยซ่ึ์งเป็นวนั
เดียวกนักบัครอบครัวท่ี 1 โดยการบอกทางไปบา้นท่ีจดัหวดัลาํพูนพร้อมเขียนท่ีอยูแ่ละหมายเลข
โทรศพัทติ์ดต่อให้กบัผูว้ิจยัเม่ือเดินทางจากจงัหวดัเชียงใหม่ถึงบา้นครอบครัวท่ี 2 ท่ีจงัหวดัลาํพูน
ผูว้ิจยัแนะนาํตวัและช้ีแจงรายละเอียดแก่สมาชิกในครอบครัวเม่ือสมาชิกแต่ละคนเขา้ใจและยนิยอม
เขา้ร่วมวิจยัจึงให้ลงลายมือช่ือในใบยินยอมเขา้ร่วมวิจยัจากนั้นจึงทาํการสัมภาษณ์ในบริเวณท่ีมี
ความเป็นส่วนตวัเม่ือเก็บขอ้มูลแลว้เสร็จผูว้ิจยัจึงเดินทางไปเก็บขอ้มูลท่ีบา้นครอบครัวท่ี 1 ใน
อาํเภอสะเมิงต่อไป 

 
ครอบครัวท่ี 3 นอ้งไมตรี ลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียวประกอบดว้ย พ่อ แม่และนอ้งไมตรี 

โดยครอบครัวน้ีเคยเขา้มารับบริการแบบผูป่้วยในของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์แต่
ปัจจุบนัเลือกรับบริการแบบผูป่้วยนอก โดยจะมารับการตรวจและการบาํบดัตามนดัหมาย เน่ืองจาก
ผูป้กครองใหเ้หตุผลว่าตอ้งทาํงานทุกวนัไม่สามารถมาบาํบดัเป็นประจาํในวนัปกติได ้ครอบครัวจึง
เลือกใชก้ารฝึกดว้ยตนเองตามวิธีท่ีไดเ้รียนรู้จากสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ (ซ่ึงพ่อน้อง
ไมตรีให้ขอ้มูลว่าไดท้ดลองเขา้รับบริการแบบผูป่้วยในของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ 
ติดต่อกนัเป็นเวลา 2 เดือน) มาประยกุตก์บัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยมีลกัษณะการทาํกิจกรรม
การดาํเนินชีวิตดงัน้ี 

พ่อ: อายุ 34 ปี มีลกัษณะการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตแต่ละวนัโดยเม่ือต่ืนนอนจะทาํ
กิจวตัรประจาํวนัหลงัจากนั้นจะทาํกิจวตัรให้นอ้งไมตรีจากนั้นจะพาข้ึนรถเพื่อไปเปิดร้านขายของ 
โดยให้น้องอยู่กบัแม่เพื่อท่ีพ่อจะไดไ้ปซ้ือขา้วโพดเขา้ร้าน หลงัจากนั้นจะดูแลและฝึกน้องไมตรี
เพื่อให้แม่ไดข้ายของเม่ือถึงเวลาปิดร้านพ่อจะเก็บของแลว้พาน้องกลบับา้นเพ่ืออาบนํ้ ารอกินขา้ว
พร้อมกนัทั้งครอบครัวและจะเล่นกบันอ้งจนหลบัพอ่จึงจะเขา้นอน 

แม่: อาย ุ30 ปีเป็นบุตรคนท่ี 4 จากจาํนวนพี่นอ้ง 5 คนมีลกัษณะการทาํกิจกรรมการดาํเนิน
ชีวิตคือ เม่ือต่ืนนอนจะทาํกิจวตัรและช่วยดูน้องสลบักบัพ่อขณะอยู่ท่ีร้านขายขา้วโพดแม่จะช่วย
ดูแลนอ้งเม่ือพอ่ทาํงานและฝึกเม่ือมีเวลาวา่งการดูแลจะสลบักนักบัพอ่นอ้งไมตรีในช่วงเยน็เม่ือกลบั
ถึงบา้นแม่จะทาํงานบา้นขณะท่ีพอ่ดูแลลูก 

ด.ช. ไมตรี: อาย ุ4 ปี ไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นออทิสติก ยงัไม่สามารถทาํกิจวตัรต่าง ๆ ดว้ย
ตวัเองไดต้อ้งใหผู้ป้กครองจบัมือทาํ มีพฤติกรรมกระตุน้ตวัเองชอบการเล่นท่ีผาดโผน 

ในช่วงวันหยุดแม่น้องไมตรี เ ล่าว่ ามักจะพาน้องออกไปเ ท่ียวตามสวนสนุกใน
หา้งสรรพสินคา้เสมอเน่ืองจากนอ้งจะมีความสุขเม่ือไดเ้ล่นกบัคนมาก ๆ 
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การนดัหมายของครอบครัวน้ีผูป้กครองสะดวกในช่วงเวลาหลงั 18.00 น.เน่ืองจากจะเสร็จ
งานในช่วงเวลานั้นแต่ยินดีให้เวลาในการสัมภาษณ์ไดเ้ท่าท่ีผูว้ิจยัตอ้งการในการนดัหมายคร้ังแรก
ผูป้กครองได้อธิบายแผนท่ีคร่าว ๆ พร้อมทั้ งแนะนําให้ผูว้ิจัยติดต่อเม่ือมาถึงจุดหมายเพื่อแจ้ง
รายละเอียดในการเดินทางเม่ือมาถึงปากทาง ในการเดินทางมาบา้นครอบครัวน้ีผูว้ิจยัติดต่อตาม
คาํแนะนาํของผูป้กครองแต่ตอ้งใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจและเดินทางประมาณคร่ึงชัว่โมงจึงจะ
สามารถเดินทางถึงบา้นผูใ้หข้อ้มูลได ้เม่ือผูป้กครองยนิดีเขา้ร่วมการวิจยัการสัมภาษณ์จึงเร่ิมตน้ข้ึน
โดยผูป้กครองยนิดีใหก้ารสมัภาษณ์จนแลว้เสร็จ 

 
ครอบครัวท่ี 4 นอ้งปราณีลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียวประกอบดว้ย พ่อ แม่และนอ้งปราณี 

ในช่วงแรกท่ียงัไม่รู้ว่าน้องเป็นออทิสติกพ่อและแม่ยงัทาํงานอยู่ท่ีจงัหวดัลาํพูนโดยพกัในหอพกั
ใกลท่ี้ทาํงานทั้งคู่และให้น้องอยู่กบัตา ยาย ท่ีจงัหวดัลาํปางแต่เม่ือรู้ว่าน้องเป็นออทิสติก แม่ได้
ลาออกจากงานทนัทีเพื่อมาดูแลลูกในช่วงแรก แม่จะนาํนอ้งไปบาํบดัท่ีคลินิกเอกชนท่ีจงัหวดัลาํปาง
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ต่อมาเม่ือทราบว่ามีการบาํบดัท่ีสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์จึงนาํนอ้งมา
บาํบดัโดยมาพกัท่ีบา้นเช่าของพี่สาวพ่อน้องปราณีท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และมารับการบาํบดัอย่าง
ต่อเน่ืองต่อมาบา้นเช่าท่ีอาศยัท่ีเชียงใหม่มีคนมาขอเช่าแม่จึงกลบัมาอยูใ่นหอพกัท่ีจงัหวดัลาํพูนกบั
พอ่นอ้งปราณีและซ้ือรถยนตอี์ก 1 คนัเพื่อพานอ้งปราณีมาบาํบดัท่ีสถาบนัพฒันาการเดก็ราชนคริทร์
โดยกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของสมาชิกแต่ละคนมีดงัน้ี 

พ่อ: อาย ุ36 ปี เป็นบุตรคนเดียว ประกอบอาชีพพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมมีลกัษณะ
เวลาการทาํงานเป็นช่วง ๆ คือช่วงเชา้กบัช่วงบ่ายซ่ึงในแต่ละวนัจะไดท้าํช่วงไหนนั้นข้ึนอยูก่บัการ
จดัตารางการทาํงานของโรงงาน รายไดป้ระมาณ 25000 บาทต่อเดือน หากเป็นช่วงเชา้พ่อจะต่ืนมา
ทาํธุระส่วนตวัจากนั้นจะรับประทานอาหารเชา้ท่ีแม่นอ้งปราณีเตรียมไวใ้หก่้อนจะออกไปทาํงานให้
ทนั 8 โมงเชา้และกลบัมาตอน 2 ทุ่ม ในวนัท่ีทาํงานช่วงคํ่าจะออกจากบา้นเพ่ือไปทาํงาน 2 ทุ่มและ
กลบัมาตอน 8 โมงเชา้หากวนัไหนท่ีกลบัมาตอนเชา้แลว้ตรงกบัวนัท่ีนอ้งจะตอ้งมารับการบาํบดัพ่อ
จะมาพร้อมกบัแม่เพื่อช่วยดูแลลูก 

แม่: อาย ุ37 ปี มีพี่สาว 1 คนอาศยัอยูท่ี่ประเทศไอซ์แลนด ์และส่งเงินช่วยเหลือเดือนละ 
16000 บาท ก่อนจะทราบว่าลูกเป็นออทิสติก แม่เคยทาํงานเป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกบัพ่อแต่เม่ือทราบว่าลูกเป็นออทิสติกไดล้าออกมาทาํหนา้ท่ีแม่บา้นมีลกัษณะการดาํเนิน
ชีวิตท่ีเร่ิมจากการทาํหนา้ท่ีในการเตรียมอาหารให้ทุกคนในครอบครัวจากนั้นจะพานอ้งปราณีไป
อาบนํ้าเพื่อเตรียมตวัมารับการบาํบดั โดยจะดูแลนอ้งปราณีเพียงลาํพงัเม่ือพอ่ออกไปทาํงานเม่ือกลบั
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จากการรับการบาํบดัจะทาํงานบา้นเม่ือนอ้งปราณีนอนหลบัและทาํการฝึกเม่ือน้องปราณีต่ืนนอน
บางช่วงจะมีการจาํกดัพื้นท่ีนอ้งปราณีเพื่อใหส้ามารถทาํงานบา้นท่ีคา้งไว ้

ด.ช. ปราณี:  อาย ุ4 ปี ไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นออทิสติกมีพฤติกรรมอยูไ่ม่น่ิง ยงัไม่สามารถ
ออกเสียงเป็นคาํ ๆ ได ้การทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตสามารถทาํเองไดแ้ต่ตอ้งคอยดูแลใกลชิ้ด 

ในช่วงวนัหยุดพ่อและแม่มกัจะพาน้องปราณีออกไปเท่ียวนอกบา้นอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนอ้งปราณีในส่ิงแวดลอ้มจริง โดยคุณพ่อให้ขอ้มูลว่าในแต่
ละเดือนจะมีการตรวจสอบตารางการทาํงานของคุณพ่อว่าตอ้งทาํงานช่วงเชา้ ช่วงคํ่า หรือวนัหยุด
ในวนัใดบา้งจากนั้นจะวางแผนตารางเวลาการออกไปเท่ียวนอกบา้น โดยแต่ละคร้ังจะวางแผนว่าจะ
ไปท่ีใด เวลาใดบา้งเพ่ือใหคุ้ม้ค่ากบัการเรียนรู้และค่าใชจ่้าย เช่น ในช่วงเชา้จะเดินทางออกจากบา้น
ประมาณหลงัเท่ียง เพ่ือท่ีจะให้เด็กรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนออกจากบา้นและเม่ือไปถึง
หา้งสรรพสินคา้เดก็จะไดท่้องเท่ียวโดยไม่ตอ้งห่วงเร่ืองอาหารกลางวนั จากนั้นจะเปล่ียนสถานท่ีใน
การรับประทานอาหารเยน็ โดยเลือกห้างสรรพสินคา้ท่ีมีคนไม่หนาแน่นเพื่อความสะดวกในการ
จดัการการรับประทานอาหารของเด็กและจบดว้ยการพาไปเดินถนนคนเดินในช่วงหัวคํ่าเน่ืองจาก
คนยงัไม่มากนกัและผูป้กครองสามารถดูแลลูกได ้นอกจากน้ียงัสามารถเดินทางกลบับา้นในเวลาท่ี
ไม่ดึกมากนกั ท่ีสาํคญัในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังผูป้กครองจะเตรียมเส้ือผา้ ขนมและเคร่ืองด่ืมให้
พร้อมในกรณีท่ีจาํเป็น 

การนัดหมายในการสัมภาษณ์ค่อนขา้งจะไม่ชัดเจนเน่ืองจากแม่น้องปราณีไม่สามารถ
กาํหนดวนันดัหมายไดจ้นกว่าตารางการทาํงานของพ่อนอ้งปราณีจะออกมาเม่ือไดว้นัท่ีสะดวกจึง
กาํหนดวนันดัหมายให้แก่ผูว้ิจยัอีกคร้ังเม่ือไดเ้วลานดัหมายผูป้กครองจะบอกเส้นทางการเดินทาง
คร่าว ๆให้แก่ผูว้ิจยั ซ่ึงท่ีพกัของครอบครัวอยู่ท่ีจงัหวดัลาํพูน เน่ืองจากช่วงเก็บขอ้มูลเส้นทางหลกั
กาํลงัมีการปรับปรุงถนนผูป้กครองจึงอธิบายเส้นทางรองแก่ผูว้ิจยั เม่ือผูว้ิจยัเดินทางถึงปากทางจึง
ติดต่อผูป้กครองอีกคร้ัง ซ่ึงพ่อนอ้งปราณีไดอ้ธิบายเส้นทางอยา่งละเอียดอีกคร้ัง เม่ือพบพ่อและแม่
นอ้งปราณีผูว้ิจยัช้ีแจงรายละเอียดใหท้ราบเม่ือผูป้กครองยนิยอมเขา้ร่วมวิจยัจึงทาํการสัมภาษณ์ โดย
ขณะทาํการสมัภาษณ์ผูป้กครองจะสลบักนัดูแลนอ้งปราณี  

 
ครอบครัวท่ี 5 นอ้งอาทรเป็นครอบครัวขยายประกอบดว้ย ปู่ ยา่ นอ้งสาวยา่ พ่อและตวันอ้ง

อาทรซ่ึงในการเกบ็ขอ้มูลยา่นอ้งอาทรเล่าวา่พอ่กบัแม่นอ้งอาทรมีนอ้งอาทรเม่ือยงัอยูใ่นวยัเรียนและ
ไม่พร้อมจะมีลูกโดยทางครอบครัวของแม่ของนอ้งอาทรไม่ยอมรับในการมีนอ้งอาทรจึงตกลงกบั
ทางพอ่นอ้งอาทรเก่ียวกบัการเล้ียงดูนอ้งอาทร ซ่ึงยา่เล่าว่ายนิดีรับมาดูแลเองทนัทีท่ีคลอดนอ้งอาทร
ย่าก็รับมาดูแลเองโดยท่ีแม่น้องอาทรไม่เคยดูแลเลย เม่ือกลบัมาอยู่บา้นย่าจึงรับหนา้ท่ีในการดูแล
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นอ้งอาทรและใหปู่้และพ่อนอ้งอาทรทาํงานหาเล้ียงครอบครัว โดยในช่วงแรกยา่ยงัช่วยปู่ขายของท่ี
ตลาดแต่เม่ือรู้ว่านอ้งเป็นออทิสติกยา่ก็ตอ้งมาดูแลนอ้งและลดการไปช่วยปู่ขายของท่ีตลาด โดยย่า
เล่าเสริมว่าเม่ือตอ้งดูแลนอ้งอาทรยา่ก็มีเวลาทาํกิจวตัรต่าง ๆ นอ้ยลงจึงตอ้งขอความช่วยเหลือจาก
นอ้งของยา่ในการทาํงานบา้นและช่วยดูแลนอ้งอาทรเม่ือนอ้งของยา่ว่างจากงานประจาํ ในการเก็บ
ขอ้มูลคร้ังน้ีมีเพียงยา่นอ้งอาทรเท่านั้นท่ียนิดีใหข้อ้มูลส่วนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไม่พร้อมท่ีจะใหข้อ้มูล
ดงันั้นลกัษณะการทาํกิจกรรมจึงมีเพียงการเล่าของยา่นอ้งอาทรเท่านั้น 

ยา่: อาย ุ43 ปี มีอาชีพคา้ขายแต่เม่ือมารับหนา้ท่ีดูแลนอ้งอาทร ไดล้ดบทบาทในการทาํงาน
คา้ขายลงและทาํหนา้ท่ีในการดูแลหลานและทาํงานบา้น โดยจะต่ืนนอนประมาณตี 4 เพื่อช่วยปู่
ทาํกบัขา้วมาขายท่ีตลาด ซ่ึงระหวา่งนั้นยา่จะใหน้อ้งสาวของยา่ช่วยดูแลนอ้งอาทรและใหโ้ทรติดต่อ
ทนัทีเม่ือนอ้งต่ืนนอนโดยยา่ให้เหตุผลว่าเม่ือนอ้งต่ืนนอนแลว้จะอยูไ่ม่น่ิงไม่มีใครสามารถดูแลได้
เพราะไม่รู้ใจนอ้ง ดงันั้นย่าจึงตอ้งกลบัมาดูแลเองเม่ือทาํกิจวตัรให้นอ้งเสร็จก็จะโทรติดต่อให้ปู่มา
รับนอ้งเพื่อพาไปฝึกท่ีสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์เม่ือถึงเวลากลบับา้นจะโทรติดต่อใหปู่้มา
รับกลบัเม่ือถึงบา้นจะทาํกบัขา้วให้นอ้งอาทรรับประทานระหว่างนั้นปู่จะไปขายของแทนพ่อนอ้ง
อาทรเพื่อให้พ่อนอ้งอาทรไปทาํงานอ่ืนต่อ ช่วงท่ีว่างจากการทาํงานบา้นย่านอ้งอาทรจะทาํการฝึก
นอ้งอาทรโดยจบัมือทาํทุกขั้นตอนเน่ืองจากนอ้งอาทรยงัไม่สามารถทาํกิจกรรมต่าง ๆ เองได ้เม่ือ
นอ้งอาทรนอนหลบัยา่จึงสามารถทาํกิจวตัรส่วนตวัต่าง ๆ ได ้

ด.ญ. อาทร: จะต่ืนนอนประมาณ 7 โมงเชา้เม่ือต่ืนนอนยา่นอ้งอาทรจะเป็นผูท้าํกิจวตัรต่าง 
ๆ ให้กบัน้องอาทรเพ่ือให้ทนักบัการบาํบดัท่ีสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์เม่ือกลบัจากการ
บาํบดัจะฝึกการทาํกิจกรรมต่าง ๆ กบัยา่ท่ีบา้นจนถึงเวลาเขา้นอน 

ในช่วงวนัหยุดย่าน้องอาทรเล่าว่ามกัจะพาน้องออกไปเท่ียวในสถานท่ีต่าง ๆ เสมอเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบันอ้งอาทร โดยคุณย่าให้ขอ้มูลว่าในวนั เสาร์-อาทิตย ์จะตกลงกบัคุณปู่ใน
การนาํนอ้งอาทรไปเท่ียวท่ีหา้งสรรพสินคา้หรือสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  ซ่ึงในการออกไปท่องเท่ียว
แต่ละคร้ังคุณย่าจะเป็นผูเ้ตรียมเส้ือผา้ ขนมและเคร่ืองด่ืมให้พร้อมก่อนออกจากบา้นและในการ
เท่ียวแต่ละคร้ังคุณยา่จะเป็นผูดู้แลนอ้งอาทรและให้คุณปู่ช่วยดูแลในบางช่วงเวลาเท่านั้นเน่ืองจาก
คุณย่าให้ขอ้มูลว่ามีความชาํนาญมากกว่าคุณปู่ ยกเวน้ในบางกรณีถึงจะให้คุณปู่ดูแล เช่น ในช่วง
เวลาท่ีไปเขา้หอ้งนํ้าหรือซ้ือของใชต่้าง ๆ 

การนัดหมายในคร้ังแรกคุณย่ากาํหนดวนัเวลาท่ีแน่นอนให้กบัผูว้ิจยัโดยขอเป็นวนัหยุด
หลงั 16.00 น.เน่ืองจากจะมีเวลาวา่งจากการทาํงาน แต่เม่ือก่อนถึงเวลานดัหมายประมาณ 2 ชัว่โมงมี
การติดต่อเพื่อขอเล่ือนนัดเน่ืองจากน้องไม่สบายตอ้งไปพบแพทย ์ในการนัดหมายคร้ังใหม่ผูว้ิจยั
ติดต่อยืนยนัการนัดหมายล่วงหน้ากบัย่าเม่ือไดรั้บการยืนยนัจึงเดินทางไปตามเส้นทางท่ีย่าน้อง
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อาทรแจง้ไว ้ระหวา่งทางไดมี้การติดต่อกบัคุณยา่เพื่อสอบถามเส้นทางอยา่งละเอียดอีกคร้ัง การเก็บ
ขอ้มูลดาํเนินไปพร้อมกบัการดูแลนอ้งในการสมัภาษณ์ยา่แจง้วา่สมาชิกคนอ่ืนไม่สามารถเขา้ร่วมได้
เน่ืองจากตอ้งทาํงานผูว้ิจยัจึงสามารถสมัภาษณ์คุณยา่ไดเ้พียงผูเ้ดียว 

การสัมภาษณ์ทั้ง 5 ครอบครัวมกัจะมีอุปสรรคในการขอเขา้ไปเก็บขอ้มูลท่ีบา้นของแต่ละ
ครอบครัว แต่เม่ือผูว้ิจยัสามารถทาํการสัมภาษณ์ในคร้ังแรกแลว้เสร็จทุกครอบครัวยินดีให้ผูว้ิจยั
กลบัมาสมัภาษณ์ไดอี้ก 
 

รายละเอียดของการสมัภาษณ์มีดงัน้ี 
1. ในการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัเตรียมแนวคาํถามการสัมภาษณ์ ในดา้นขอ้มูลทัว่ไปและคาํถาม

ปลายเปิดให้ผูใ้ห้ขอ้มูลเล่าเก่ียวกบัการใชชี้วิตประจาํวนัในแต่ละวนั เพื่อทราบขอ้มูล
ในภาพรวมและเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลเล่าประสบการณ์ของตนเองไดอ้ย่างอิสระ 
โดยผูว้ิจยัจะถามเพิ่มเติมเม่ือตอ้งการใหข้ยายความหรือตรวจสอบความเขา้ใจเท่านั้น  

2. ในการเก็บขอ้มูลมีเพียง 1 ครอบครัวท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการนดัหมายสัมภาษณ์เพิ่มเติมใน
การพบกนัคร้ังแรกนัน่คือครอบครัวของนอ้งเมตตา เน่ืองจากในการนดัหมายเพื่อทาํ
การสมัภาษณ์คร้ังแรกพอ่นอ้งเมตตายงัไม่พร้อมใหข้อ้มูล ผูว้ิจยัจึงขออนุญาตสัมภาษณ์
เพิ่มเติมในการนัดหมายคร้ังต่อไป ซ่ึงการนัดหมายคร้ังต่อไปผูว้ิจยัให้พ่อน้องเมตตา
เป็นผูก้าํหนดวนัและเวลา 

3. การสัมภาษณ์จะส้ินสุดเม่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ไม่มีประเด็นใดท่ีตอ้งเพิ่มเติม
หรือตดัออก 

  
ในขณะท่ีทาํการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะทาํการสังเกตร่วมดว้ยโดยเป็นในรูปแบบท่ีไม่เขา้ไปมี

ส่วนร่วมในสถานการณ์ (non-participant observation) (ชาย โพธิสิตา, 2550)  โดยผูว้ิจยัไม่เขา้ไป
รบกวนการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของผูใ้ห้ขอ้มูลขณะทาํกิจกรรมการดูแลเด็กออทิสติก 
โดยผูว้ิจยัไดท้าํการสงัเกตในส่ิงต่อไปน้ี 

1. วิธีการกระทาํกิจกรรมการดําเนินชีวิตของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลเด็ก       
ออทิสติก 

2. การมีส่วนร่วมในการดูแลเดก็ออทิสติกของผูใ้หข้อ้มูลในครอบครัว 
3. บริบทส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบกิจกรรมการดาํเนินชีวิต  
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การจัดการข้อมูล 
1. ขอ้มูลไดรั้บการบนัทึกโดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงและบนัทึกในทุกรูปแบบ การบนัทึก

กระทาํเม่ือผูใ้หข้อ้มูลยนิยอมใหมี้การบนัทึก 
2. ผูว้ิจยันาํเอาขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาถอดขอ้ความใหอ้ยูใ่นรูปของเอกสารแบบคาํต่อคาํ 
3. ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนไดอ่้านสรุปผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีผ่านการวิเคราะห์เท่านั้นและลงช่ือ

ยินยอมให้ผูว้ิจยันาํขอ้มูลไปใชใ้นการวิเคราะห์ สรุป เขียนเป็นรายงานการวิจยัและ
เผยแพร่ในรูปของงานวิจยัได ้

4. ขอ้มูลท่ีไดน้าํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและการเกบ็ขอ้มูล 
 
การตรวจสอบความแม่นยาํและความน่าเช่ือถือ 
 ผูว้ิจยัลงภาคสนามในระยะเวลานาน 4 เดือน เก็บขอ้มูลในภาคสนามอย่างต่อเน่ือง
สมํ่าเสมอ และ ใชว้ิธีการตรวจสอบหลายวิธี เช่น  

1. การตรวจสอบแบบสามเสา้ (triangulation) ในหลายวิธี ไดแ้ก่ 
1.1 การตรวจสอบสามเส้าดา้นการรวบรวมขอ้มูล (methodological triangulation ) คือ การ

ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั (ชาย โพธิสิตา, 
2550) ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ร่วมกบัการ
สังเกตสีหนา้ ท่าทาง นํ้ าเสียง ของผูใ้ห้ขอ้มูลระหว่างการสัมภาษณ์ ร่วมกบัการสังเกต
บริบททางสภาพแวดลอ้มทัว่ไปในบา้นดว้ยวิธีการจดบนัทึกในสมุด การจดัการกบั
ขอ้มูล ใชว้ิธีการจดัการท่ีเป็นระบบระเบียบโดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์
และถอดความจากเคร่ืองบนัทึกเสียงแบบคาํต่อคาํ 

1.2 การตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งบุคคล โดยตรวจสอบจากการสัมภาษณ์ทั้งบิดา มารดา
เก่ียวกบัการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวท่ีเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในวนั
เวลาสถานท่ีเดียวกนั 

2. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือแบบ member checking ซ่ึงกระทาํระหว่างผูว้ิจยัและผูใ้ห้
ขอ้มูล โดยผูใ้หข้อ้มูลเขา้ถึงเฉพาะขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์ท่ีเป็นขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูล
เฉพาะรายเท่านั้น ผูว้ิจยันาํเอาส่วนของขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์แลว้มีรายละเอียดของ
ประเดน็ต่าง ๆ เช่น “แบ่งกนัทาํหนา้ท่ีเพื่อดูแลลูกกบัเพื่อหนา้ท่ีทาํงานหารายได”้ “งาน
บา้นหนา้ท่ีไม่ตายตวั” “ผนวกเวลาเพ่ือดูแลลูกกบักิจกรรมของผูป้กครอง” “การมีส่วน
ร่วมในสังคมของครอบครัว” “การทาํกิจกรรมร่วมกันทั้ งครอบครัว” และ 
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“ความเครียดและวิธีการจดัการความเครียด” ท่ีมาจากผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละครอบครัว
ส่งกลบัไปใหผู้ใ้หข้อ้มูลตรวจสอบ ดงันั้น ผูใ้หข้อ้มูลไม่ไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลทั้งหมด   

3. การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ (peer review) โดยผูว้ิจยัทาํการถอดขอ้ความใหอ้ยูใ่นรูป
เอกสารท่ีเรียบเรียงแบบคาํต่อคาํ ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในการหากลุ่มคาํ การจัด
หมวดหมู่เน้ือหาใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพมีลกัษณะเฉพาะคือ การดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนิน
กระบวนการไปพร้อมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลและมีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาจน
กระทั้งการเขียนรายงานการวิจยัส้ินสุดลง โดยถอดเทปคาํสัมภาษณ์จากแถบบนัทึกเสียงของผูใ้ห้
ขอ้มูลแต่ละรายแบบคาํต่อคาํ (verbatim) งานวิจัยน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธี thematic 
analysis โดยเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการมองหาคาํพูด ประโยค หรือแนวคิดท่ีปรากฏซํ้ ากนั
หรือเป็นแบบแผนเพื่อจดักลุ่ม (key word) ขอ้มูลท่ีไดน้าํมาจดักลุ่มเน้ือหา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
เพื่อนาํไปสู่การจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล (themes) ให้สอดคลอ้งกบัคาํถามงานวิจยัการตรวจสอบ
แบบสามเส้า (triangulation) ในหลายวิธีตามท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ในการตรวจสอบความแม่นยาํและ
ความน่าเช่ือถือหลงัจากนั้นเขา้สู่ขั้นตอนของการแปลความหมายของขอ้มูลท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
ทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเดก็ออทิสติก 

 
สถานทีใ่ช้ในการดําเนินการวจัิยและรวบรวมข้อมูล 

ภาควิชากิจกรรมบาํบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และบา้นของผูใ้ห้
ขอ้มูล 
 
การนําเสนอผลการวจัิยและบทสรุป 
 
 ก่อนท่ีจะนาํเขา้สู่เน้ือหาของผลการวิจยั ผูว้ิจยัขออธิบายวิธีการนาํเสนอขอ้มูลงานวิจยัท่ีได้
จากการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี บทท่ี 4-5 จะเป็นการนาํเสนอผลงานวิจยัพร้อม
การอภิปรายดว้ยทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทท่ี 6 จะเป็นการอภิปรายผล โดยการนาํเสนอ
เน้ือหาผลของการวิจยัจะแยกออกเป็นบทต่าง ๆ ดงัน้ี 
 บทท่ี 4  กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวท่ีปรับเปล่ียนไป เป็นการเล่าถึงรูปแบบและ
ลกัษณะกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวท่ีปรับเปล่ียนไปเม่ือมีสมาชิกเป็นเด็กออทิสติก โดย
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การปรับเปล่ียนจะข้ึนกบัระดบัความรุนแรงของความบกพร่องในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต
ของครอบครัวท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะรวมไปถึงการจดัแบ่งหนา้ท่ีงานท่ีมีผลผลิต การช่วยเหลือกนัในการ
ทาํงานบา้น การผนวกกิจกรรมการดาํเนินชีวิตต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สงัคมของสมาชิกแต่ละคนท่ีเปล่ียนไป 
 บทท่ี 5 กา้วไปดว้ยกนัแมต้อ้งฟันฝ่าอุปสรรค เป็นการสะทอ้นถึงความสาํคญัในการทาํ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวสามารถดาํเนิน
ต่อไปได้ โดยแสดงให้เห็นความหมายท่ีแฝงอยู่ในแต่ละกิจกรรมทั้ งในด้าน “การทาํกิจกรรม
ร่วมกนัทั้งครอบครัว” ท่ีบ่งบอกถึงความสําคญัในการทาํกิจกรรมร่วมกนั การจดัสรรเวลาและ
ความรู้สึกของครอบครัวต่อกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับเด็กออทิสติกและ “ความเครียดและวิธีการ
จดัการความเครียด” ท่ีบ่งบอกถึงการยอมรับความเครียดท่ีเกิดข้ึนเม่ือทราบว่าลูกเป็นออทิสติกและ
ตลอดระยะเวลาการดูแลท่ีดาํเนินไป รวมถึงวิธีการจดัการความเครียดต่าง ๆ ท่ีครอบครัวปฏิบติั 
เพื่อใหกิ้จกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวดาํเนินต่อไปได ้
 บทท่ี 6 เป็นการสรุป อภิปรายผลการวิจยัโดยใชแ้นวคิดทางกิจกรรมบาํบดัและศาสตร์แห่ง
กิจกรรมการดาํเนินชีวิต รวมถึงการเรียนรู้จากงานวิจยัเชิงคุณภาพ ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งของ
งานวิจยั ขอ้จาํกดัของงานวิจยั ขอ้เสนอแนะสาํหรับนาํงานวิจยัไปประยกุตใ์ชแ้ละขอ้เสนอแนะใน
การทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 


