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Abstract 

 
This research aims to study the causal factors of Buddhism and the contingency 

factors related to parenting behavior towards autistic children. The samples consisted of 84 

parents who are Theravada Buddhist and have autistic children (aged from newborn to 18 

years old) who have been diagnosed with autism by a pediatrician or child psychiatrist 

according to DSM-IV criteria (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4th ED). 

The tools used in this study were: the test of the causal factors of Buddhism, the test on peer 

social support, the test on perception of information about autism, the test of stress in 

parenting and the test on parenting behavior in autistic children. The reliability was found by 

using Cronbach’s alpha coefficient equal to .8 2  .8 5  .7 0  .9 3  and .9 3  respectively, and by 

interviewing parents on Buddhist lessons related to parenting behavior. The data were 

analyzed by statistics, percentage, mean, standard deviation, Pearson Multiple Correlation 

Coefficient, stepwise multiple regression, and content analysis. The study found that the 

factors influencing perception of information about autism were positively correlated with the 

parenting behavior towards autistic children and were statistically significant (r = .62, p< 

.01). The causal factors of Buddhism related to living in the Buddhist way were also 

positively correlated with the parenting behavior towards autistic children and were also 

statistically significant (r = .50, p< .01). When parents get information about autism and 

incorporate Buddhist lessons related to childcare into their daily lives, parents will understand 

the reality of life and improve their parenting behavior towards autistic children. 

Recommendations arising from this study are that medical personnel should disseminate 

proper knowledge of autism and parents of children with autism should apply Buddhist 

principles in their daily life. 
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ปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนาและปัจจัยด้านสถานการณท์ี่มีความสมัพันธ์กับ
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนา และปัจจัยด้านสถานการณ์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ปกครองจ านวน 84 
ราย นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์ 
จิตแพทย์ว่าเป็นออทิสติก ตามเกณฑ์ DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 
4th ed) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบวัดลักษณะส าคัญทางพุทธศาสนา แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลรอบข้าง แบบวัดการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติก แบบวัดความเครียดในการเลี้ยงดูบุตร แบบวัด
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 
.82 .85 .70 .93 และ .93 ตามล าดับ และแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมและพฤติกรรมการดูแลเด็ก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .62, p< .01) และปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนาด้านวิถีชีวิตแบบพุทธ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .50, 
p< .01)  เมื่อผู้ปกครองรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติกร่วมกับการน าหลักธรรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงและมีพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติก             
ดีขึ้น ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ บุคลากรทางการแพทย์ควรมีการสื่อสารเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติกที่ถูกต้อง และผู้ปกครองเด็กออทิสติกควรน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ค าส าคัญ:  พุทธศาสนา  การรับรู้ข่าวสาร  พฤติกรรมการดูแล  เด็กออทิสติก 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย  
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจาก

ระบบครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมาก
ขึ้น ส่งผลให้สถาบันครอบครัวแบบเครือญาติที่เคยมี
ความผูกพันใกล้ชิด อยู่ร่วมกันด้วยความเอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และยังมีบทบาทร่วมกันในการ
สั่งสอน อบรมขัดเกลาบุตรหลาน ด้วยการปลูกฝัง
คุ ณ ธ รรม  จ ริ ย ธ ร รม  ต าม ห ลั ก ค า ส อน ข อ ง
พระพุทธศาสนาอันเป็นหลักพ้ืนฐานของวัฒนธรรม
ไทยที่มีรากฐานในการด ารงบทบาทวิถีชีวิตแบบพุทธ 
ซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานในสังคมไทยได้
ถูกลดความส าคัญลงไป การด าเนินวิถีชีวิตครอบครัว
ไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อพ่อและแม่มีภาระ
ในการท างานนอกบ้านทั้งคู่  จึงมีระยะเวลาการ  
เลี้ยงลูกและอยู่กับลูกน้อยลง เนื่องจากต้องให้
ความส าคัญกับบทบาททางหน้าที่การงานมากกว่า
ครอบครัว ลูกจึงต้องอยู่ในความดูแลของบุคคลอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ จ้างพ่ีเลี้ยงมาดูแลที่บ้าน 
หรือส่งไปสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว
อาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความ
ผิดปกติ  เห็น ได้ว่ าเด็กที่ มีความต้องการพิ เศษ
โดยเฉพาะเด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น
อย่างมาก จากจ านวนผู้ปกครองที่พาเด็กไปรับ

บริการตามสถานศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษา
พิเศษ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
ให้บริการแก่เด็กเหล่านี้ จากสถิติของการเกิดโรค
ออทิสติกในประเทศไทยมีเด็กออทิสติกเพ่ิมประมาณ
ร้อยละ 3 ของประชากร หรือประมาณ 100,000 คน 
(เพ็ญแข  ลิ่มศิลา อ้างใน รุ่งนภา  จันทรา, 2555)  
ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จากจ านวน
ประชากรของประเทศไทยจ านวน 62 ล้านคน มี
ประชากรกลุ่มออทิสติกประมาณ 6 ใน 1,000 หรือ
ร้อยละ 0.6 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 
372,000 คน (มูลนิธิออทิสติกไทย อ้างใน พฤษภ์ 
ไชยลังการณ์, 2555)  และข้อมูลสถานการณ์โรค
ออทิสติกสถิติผู้ป่วย 3 ปี ที่เข้ารับบริการในสถาบัน
ราชานุกูล พ.ศ. 2553 – 2555 มีจ านวนผู้ป่วยนอก 
พ.ศ. 2553  จ านวน 9,790 ราย พ.ศ. 2554 จ านวน 
9,847 ราย และใน พ.ศ. 2555 (ข้อมูลในปีงบประมาณ 
11 เดือน) จ านวน 8,926 ราย ซึ่งสถิติของผู้ป่วย
ที่ ม ารับบริก ารแผนกผู้ ป่ วย นอกของสถาบั น          
ราชานุกูล ใน พ.ศ. 2555 มีสถิติสูงเป็นอันดับ 1 ใน 
5 อันดับโรคแรกของการวินิจฉัยโรค และมีอัตราเพ่ิม
มากขึ้นในแต่ละปี ดังตาราง 1 (สถาบันราชานุกูล, 
2555) 

ตาราง 1  สถิติผู้ป่วยนอก 3 ปี แยกตามการวินิจฉัยโรคที่มารับบริการของสถาบันราชานุกูล 
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เด็กออทิสติก (Autistic Child) เป็นเด็กที่มี
ความผิดปกติด้านพัฒนาการอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ
พัฒนาการด้านสื่อภาษาและสังคม (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 
2530) เกิดจากความผิดปกติของสมองที่เกิดขึ้นใน
วัยเด็ก โดยจะแสดงอาการผิดปกติออกมาใน 3 ด้าน
ใหญ่ๆ ได้แก่ ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์
กับผู้ อ่ืน ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร 
และมีพฤติกรรมซ้ าๆ หรือมีความสนใจเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งมากเกินปกติ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเด็ก
ออทิสติก (ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, 2555) การดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือเด็กออทิสติก ผู้ดูแลจะต้องมีความ
รัก ความอดทน ความเสียสละ และมีความต้องการ
ที่จะช่วยเหลือเด็กอย่างแท้จริง โดยผู้ปกครองจะต้อง
มีพฤติกรรมการดูแลที่พร้อม ทั้งด้านความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติหรือความบกพร่องของ
เด็ก ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการรักษา มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งประสบการณ์และข้อมูล
ข่าวสารอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการ
ดูแลอย่างเต็มศักยภาพ และยังต้องมีลักษณะทาง
พุทธศาสนาที่ส าคัญทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านความ
เชื่อทางพุทธศาสนา คือ เชื่อในไตรสรณคมน์ (พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์) ซึ่งเป็นลักษณะพ้ืนฐานของผู้ที่
เป็นพุทธมามกะที่ดี เชื่อเรื่องกรรม เชื่อการกระท า 
และเชื่อเรื่องนิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
ที่สุดของมนุษย์ 2)  ด้านการปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
คือ การที่จะต้องท าการต่างๆ ตามหลักธรรม ให้เป็น
การฝึกฝนพัฒนาตนให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในทาน 
ศีล และภาวนา 3) ด้านวิถีชีวิตแบบพุทธ คือ การ
เลือกที่จะกระท ากิจกรรมหรือด ารงชีวิตที่อยู่ในแนว
ของการอบรมสั่งสอนของศาสนา ที่จะพึงปฏิบัติตาม
ว่าเป็นสิ่งที่ควรท าหรือไม่สมควรท าตามหลักศาสนา
เป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิตในประจ าวัน  (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, งามตา วนินทานนท์ และคณะ, 2540) 

เพ่ือให้เกิดความพร้อมทางด้านจิตใจ ในการเลี้ยงดู
ลูกที่มีความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ  

จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนเอกสารที่
ผ่านมา ในงานวิจัยของ ธิชา ลิมพะสุต (2553) มี
หลายงานวิจัยที่ให้ความสนใจศึกษาแนวทางในการ
ลดผลกระทบจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว
หรือผู้ ดู แล โดยมี จุ ดมุ่ งหมายหลั ก เพ่ื อ พัฒ นา
ความสามารถของผู้ดูแลให้มีพฤติกรรมการดูแลเด็ก
ออทิ สติ ก ให้ มี ประสิทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น  ซึ่ งผล
การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า การสนับสนุนด้านข้อมูล
และความรู้การฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกาย การสนับสนุนทางสังคม และการสนับสนุน
ด้านอารมณ์และจิตใจ จะเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาความสามารถของผู้ดูแลในการปฏิบัติการดูแล
เด็กออทิสติก ผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยด้านศาสนาเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการ
ดูแลบุตร พบในงานวิจัยของ มานิตา สุขส าราญ 
(2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมในการน าหลักพุทธธรรม
มาปฏิบัติในครอบครัว เพ่ือการพัฒนาการด าเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้อง ตามหลักธรรมการครองเรือน 
ได้แก่ หลักสมชีวิธรรม 4, พรหมวิหาร 4, หลัก
ฆราวาสธรรม 4, หลักกุลฐิรัฎฐิติธรรม 4 , หลัก 
สังคหวัตถุ 4 และหลักทิศ 6 พบว่าจากโครงสร้าง
ของสังคมไทย 95% เป็นชาวพุทธ การด าเนินวิถี
ชีวิตแบบพุทธตามหลักพุทธศาสนาจึงมีความจ าเป็น
ต่อการพัฒนาโครงสร้างครอบครัวไทยเป็นอย่างยิ่ ง 
พระพุทธศาสนามองว่าการสร้างสันติสุขโดยใช้
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถน ามา
ประยุ กต์ ใช้ ได้ ทุ กยุ คทุ กสมั ย  หลั กธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในทุกด้าน การศึกษาความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ทั้ง
ในด้านมิติของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพ่ือ
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยจึ งต้องให้
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ความส าคัญกับองค์ความรู้ที่มาจากหลายปัจจัย ทั้ง
จากปัจจัยด้านสถานการณ์ที่เกิดจากลักษณะทาง  
ชีวสั งคม ประสบการณ์ ทางพุทธศาสนา การ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง การรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติก ตลอดจนความเครียด
ในการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงปัจจัยทางด้านศาสนา   
อันเกิดการจากน าหลักพุทธธรรมมาเป็นพ้ืนฐาน 
แนวทางการปฏิบัติตนภายในครอบครัว ดังนั้นจาก
การประมวลเอกสารข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพประกอบ 1 

ผู้ วิ จั ยจึ งได้ ศึ กษาหลั กธรรมค าสอนที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัว โดยมุ่งเน้นการประพฤติ
ปฏิบัติต่อกันในสังคมกับผู้ที่อยู่รอบตัวเรา สามารถ
อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเข้าใจและความอดทน 
ตลอดจนการอบรมสั่งสอนบุตรธิดาในการปลูกฝัง
คุณค่าทางศีลธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักพุทธธรรม
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแบบบูรณาการด้านกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2550) ในหลักธรรมที่เป็นบทบาทและ
หน้าที่ของตนตามหลัก “ทิศ 6” และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันที่ประกอบด้วยเบญจศีลเบญจธรรมใน 
“ศีล 5” อันเป็นหลักการขั้นพ้ืนฐานที่พระพุทธองค์
ทรงสั่งสอนในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือความเป็น
มนุษย์อันสมบูรณ์ การปฏิบัติตนในครอบครัวสร้าง
ความรักความเมตตาในฐานะอันเป็นพรหมของบุตร
ที่เรียกว่า “พรหมวิหาร 4” ที่ส าคัญ “ฆราวาสธรรม 
4” ในเรื่องขันติ หลักแห่งความอดทน ที่ต้องใช้ใน
การอบรมดูแล เลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี ให้ประสบ
ความส าเร็จตามที่ใจปรารถนา ให้สามารถด าเนิน
ชีวิตตามทางหรือวิถีชีวิตที่ดีงามของ “บุพนิมิตแห่ง
มรรค 7” อันเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ปกครองมาปฏิบัติ
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีระเบียบแบบแผน 
ช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาและมีพฤติกรรมการ

ดูแลเด็กออทิสติกให้เหมาะสม ข้อค้นพบจากการ
วิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็ กออทิ สติ ก  ใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ น า
ผู้ปกครองให้มีพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกอย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนา
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติก
ของผู้ปกครอง  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติก
ของผู้ปกครอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ บิดาหรือมารดา ที่เป็น
ผู้ดูแลใกล้ชิดและให้เวลาดูแลเอาใจใส่ ในการพา
บุตรไปรับการรักษาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – 2556 ใน
หอผู้ป่วยออทิสติก หอผู้ป่วย 3 หอผู้ป่วย 4 และ
แผนกผู้ป่วยนอก ที่สถาบันราชานุกูล โดยก าหนด
คุณสมบัติคือ มีบุตรอายุตั้งแต่ แรกเกิด - 18 ปี ที่
ได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์ จิตแพทย์ว่าเป็น
ออทิสติก ตามเกณฑ์  DSM-IV (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorder, 4th 
ed) นับถือศาสนาพุทธ และยินดีให้ความร่วมมือใน
การวิจัย จ านวน 490 ราย โดยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ที่ ระดับความเชื่อมั่น  95% ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 84 ราย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถาม ได้แก่  แบบสอบถาม

ลักษณะทั่วไปของบิดามารดาและครอบครัว  ที่มี
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดจ านวน 14 ข้อ และ
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แบบสอบถามประสบการณ์ทางพุทธศาสนา  คือ 
แบบสอบถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่
ผู้ตอบได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ 
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในการถือศีลแปด การฝึก
ปฏิบัติสมาธิภาวนา และการศึกษาธรรมจากวิทยุ 
โทรทัศน์ การอ่าน สื่ออินเตอร์เน็ต และจากการ
แสดงธรรมจากพระสงฆ์ โดยก าหนดจากการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ที่ถือเป็นกิจวัตรประจ าวันธรรมสวนะ  
(วันพระ)  ในแต่ละเดือนมีวันพระ 4 วัน เป็นหลัก  
ประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ เป็นมาตรประเมินค่า 
4 หน่วย ตั้งแต่ “ไม่เคย” “น้อยกว่า” “ประมาณ” 
“มากกว่า” ผู้ที่มีคะแนนในการตอบแบบวัดสูง   
เป็นผู้ มีประสบการณ์ ในการร่วมกิจกรรมทาง     
พุทธศาสนาสูง 

2. แบบวัด ประกอบด้วยแบบวัดต่างๆ ที่มี
ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 
หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” และ
มาตรประเมินค่า 5 หน่วย ตั้งแต่ “หนักใจอย่าง
มาก” ถึง “หนักใจน้อย” มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบวัดปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธ
ศาสนา คือ แบบวัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมที่
พุทธศาสนิกชนควรยึดถือประพฤติและปฏิบัติให้
ถูกต้อง ภายใต้หลักธรรมที่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติก คือ ทิศ 6 ศีล 5  
พรหมวิหาร 4  ฆราวาสธรรม 4 และบุพนิมิตแห่ง
มรรค 7  ที่อยู่ในกรอบของลักษณะส าคัญทางพุทธ
ศาสนา ได้แก่  1) ความเชื่อทางพุทธศาสนา เช่น ฉัน
เชื่อว่าการปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะ
ท าให้ฉันมีความสุขอย่างแท้จริง  2) การปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา เช่น การปฏิบัติสมาธิ และการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานจะช่วยให้จิตใจของฉันสงบและ
พบหนทางแก้ปัญหาต่างๆ ได้  และ  3) วิถีชีวิตแบบ
พุทธ  เช่น การอบรมสั่งสอนบุตร ไม่ให้รังแกผู้อ่ืน
ด้วยการกระท าทางกายหรือวาจาเป็นสิ่งที่ควรท า

อย่างยิ่ง  ผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบวัดลักษณะ
ส าคัญทางพุทธศาสนาของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
งามตา วนินทานนท์ และคณะ (2540) ประกอบด้วย 
ข้อค าถาม 30 ข้อ เป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่วย 
ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ได้ค่าความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .82 
หากแยกเป็นด้านความเชื่อทางพุทธศาสนา การ
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา และวิถีชีวิตแบบพุทธ ได้ค่า
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .70  .55  และ .70  ตามล าดับ    

2. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลรอบข้าง คือ แบบวัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง 
ในการมีปฏิสัมพันธ์แต่ละครั้งกับบุคคลใดๆ ที่รับรู้ว่า
สามารถพ่ึงพิงได้  เช่น หากฉันจ าเป็นที่ต้องออกจาก
บ้านไปท ากิจธุระ ฉันก็มีญาติ (เพ่ือน) ที่เต็มใจช่วย
ดูแลลูกให้   ผู้ วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบวัดของ 
อภิชาติ  วังตระกูล (2550) ประกอบด้วยข้อ ค าถาม 
14 ข้อ เป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริง
ที่ สุ ด ”  ถึ ง  “ ไม่ จ ริ ง เลย ”  ได้ ค่ าค วาม เชื่ อมั่ น
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .85   

3. แบบวัดการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
โรคออทิสติก คือ แบบวัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติกของผู้ปกครอง
จากสื่อประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสิ่ง
ตีพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนการได้รับค าแนะน าและ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจด้ านการปฏิบัติตั วในการดูแลเด็ก     
ออทิสติกที่เหมาะสม  เช่น ฉันเหน็ดเหนื่อยกับการ
ดูแลลูกคนนี้มาก จนไม่อยากรับข่าวสารข้อมูลอะไร
อีก ผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบวัดของ อภิชาติ      
วังตระกูล (2550) ประกอบด้วยข้อค าถาม 9 ข้อ 
เป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง 
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“ไม่จริงเลย” ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ .70   

4. แบบวัดความเครียดในการเลี้ยง
ดูบุตร คือ แบบวัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหนักใจ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากภาระความ
รับผิดชอบด้านต่างๆ ในการอบรมเลี้ ยงดู เด็ ก     
ออทิสติก  เช่น มีภาระงานบ้านที่ต้องรับผิดชอบไป
พร้อมๆ กับการดูแลลูกออทิสติก ผู้วิจัยได้ดัดแปลง
จากแบ บ วั ด ของ อภิ ช าติ  วั งต ระกู ล  (2550)  
ประกอบด้วยข้อค าถาม 15 ข้อ เป็นมาตรประเมิน
ค่า 5 หน่วย ตั้งแต่ “หนักใจอย่างมาก” ถึง “หนักใจ
น้อย” ได้ค่ าความเชื่ อมั่ นสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ .93  

5. แบบวัดพฤติกรรมการดูแลเด็ก
ออทิสติกของผู้ปกครอง คือ แบบวัดที่มี เนื้อหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมจากการปฏิบัติกิจกรรมตาม
บทบาทหน้ าที่ ของผู้ ปกครองในการดู แล เด็ ก      
ออทิสติก โดยมีหลักธรรมเป็นแกนน าในการพัฒนา
แบบองค์รวม  เช่น เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ฉันเห็น
ว่าเหมาะสม ฉันจะกล่าวชมเชยกับเด็กทุกครั้ง ผู้วิจัย
ได้ดัดแปลงจากแบบวัดของ จิรวัฒน์  ธนนราพงศ์ 
(2550) ประกอบด้วยข้อค าถาม 40 ข้อ เป็นมาตร
ประเมินค่า 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาคเท่ากับ .93   

3. แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อค าถาม
หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติ
ทางศาสนากับพฤติกรรมการดูแลเด็ก ผู้วิจัยน า
ข้อมูลจากความคิดเห็นไปสนับสนุนความน่าเชื่อถือ
ของค่าสถิติที่ได้จากแบบวัด  มีข้อค าถามหลัก 3 ข้อ 
เช่น ท่านสามารถน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลเด็กออทิสติกได้
หรือไม่ และท่านมีวิธีการอย่างไร โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 

6 ราย ทั้งนี้มีเกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในระยะแรกที่มีความเครียดสูง แต่มีคะแนน
ปัจจัยเหตุเชิงพุทธต่ า จ านวน 3 ราย และ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเครียดต่ า แต่มีคะแนนปัจจัยเหตุ
เชิงพุทธสูง จ านวน 3 ราย 

งานวิจัยนี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะ  
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ MU-SSIRB 2013/101.0104 
ลว. 1 เม.ย. 2556 และคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันราชานุกูลเรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ดัดแปลงจากนิยามปฏิบัติการที่มี
แนวคิดและงานวิจัยรองรับ น ามาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา ด้านการวิจัย และด้าน
จิตเวชเด็กและวัยรุ่นตรวจสอบ ซึ่งก่อนน ามาใช้ได้
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ     
ครอน บ าค  (Cronbach’s Alpha Coefficience) 
และน ามาทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่จะศึกษาในโรงเรียน
ประภาคารปัญญา จ านวน 17 ชุด โรงเรียนปัญญา
วุฒิกร จ านวน 18 ชุด รวมจ านวน 35 ชุด วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Statistics 18.0  
ด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล
ทั่วไป และค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพี ย ร์ สั น  (Pearson’s Correlation Coefficient) 
เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยในแต่ละด้านที่
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติก และใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ื อ
ท านายปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็ก   
ออทิสติกของผู้ปกครอง รวมทั้งการวิเคราะห์เชิง
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เนื้อหา ในการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนา ได้แก่ 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา และวิถีชีวิตแบบพุทธ มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของ
ผู้ปกครอง 

2. ปัจจัยด้านสถานการณ์ ได้แก่ การสนับ  
สนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง การรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรคออทิสติก และความเครียดในการเลี้ยงดู
บุตร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
เด็กออทิสติกของผู้ปกครอง 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะ
ของตัวแปรที่ศึกษา 2) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง และ 3) ตัว
ท านายที่ มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็ก       
ออทิสติกของผู้ปกครอง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
และลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา 

1. กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 84 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.00  นับถือศาสนา
พุทธ  มีอายุระหว่าง  31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
50.00  มีสถานภาพสมรสอยู่ร่วมกันร้อยละ 76.20  

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 
38.10  มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 
33.30  อาชีพรองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน/
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 32.10 และมีรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.70 มีลักษณะครอบครัวแบบ
ครอบครัวเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 66.70  ส่วนใหญ่มี
บุตรทั้งหมดจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 
และทุกครอบครัวมีบุตรออทิสติกจ านวน 1 คน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเด็กเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.20  
เป็นบุตรออทิสติกคนที่ 1 ของครอบครัว คิดเป็นร้อย
ละ 58.30  มีอายุระหว่าง  9-12  ปี คิดเป็นร้อยละ 
28.60 และมีระยะเวลาในการรักษาตั้งแต่รู้ว่าบุตร
เป็นออทิสติกตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป ถึงร้อยละ 41.70   

ปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนา 

- ความเชื่อทางพุทธศาสนา 

- การปฏิบัติทางพุทธศาสนา 

- วิถีชีวิตแบบพุทธ 

ปัจจัยด้านสถานการณ์ 

-  การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง 

-  การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติก 

-  ความเครียดในการเลี้ยงดูบุตร 

พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสตกิของผู้ปกครอง 
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2. ผู้ปกครองเด็กออทิสติกส่วนใหญ่  มี
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าในการ
น าบุ ต รม ารั กษ า จากทางแพ ทย์ / เจ้ าห น้ าที่
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 57.10 รองลงมาคือ 
เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 40.50  ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 
35.70 และสื่อออนไลน์/อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
34.50 ตามล าดับ  

3. ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่   
ไม่เคยบวชเณร/บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์/บวช
เป็นแม่ชี คิดเป็นร้อยละ 62.70 ไม่เคยถือศีลแปด 
คิดเป็นร้อยละ 79.00 ไม่เคยฝึกปฏิบัติสมาธิด้วย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 42.90 ไม่เคยฝึกปฏิบัติสมาธิ
ตามสถานที่ปฏิบัติธรรม คิดเป็นร้อยละ 76.20 และ
ส่วนใหญ่เคยศึกษาธรรมด้วยตนเอง น้อยกว่า 10  
ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 54.80 เคยฟังการบรรยาย
ธรรมจากพระสงฆ์ น้อยกว่า 10 ครั้ง/เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 67.90  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง 

ปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนา มีความ 
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติก
ของผู้ปกครอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ในระดับปานกลาง (r = .41)  และเมื่อแยกเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านวิถีชีวิตแบบพุทธ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของ
ผู้ปกครองในระดับปานกลาง (r = .50)  และด้าน
การปฏิบัติทางพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครองใน
ระดับค่อนข้างต่ า (r = .32) ส่วนตัวแปรด้านความ
เชื่อทางพุทธศาสนา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง  และปัจจัยด้าน
สถานการณ์ ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลเด็กออทิ สติ กของผู้ ป กครอง อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่การรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรคออทิสติก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ใน
ระดับค่อนข้างสูง (r = .62) และการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลรอบข้าง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ใน
ระดับค่อนข้างต่ า (r = .38) ส่วนตัวแปรความเครียด
ในการเลี้ ยงดูบุ ตร มีความสัม พันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครองอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ตาราง 2) 

 
ตาราง 2 การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนา  และปัจจัยด้านสถานการณ์กับ

พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง 
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ส่ วน ที่  3 ตั วท าน ายที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง   

ตัวท านายที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรรม
การดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ได้แก่ การรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติก และวิถีชีวิตแบบพุทธ 

สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการดูแลเด็ก   
ออทิสติกของผู้ปกครองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ได้ร้อยละ 49.90 โดยการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรคออทิสติกเป็นตัวท านายส าคัญที่เข้าสู่
สมการได้เป็นล าดับแรก (ตาราง 3)  

 
ตาราง 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอนเพื่อท านายพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติก 

 ของผู้ปกครอง 

 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. ปัจจัยเชิ งเหตุทางพุทธศาสนาที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติก
ของผู้ปกครอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนาด้านวิถีชีวิต
แบบพุทธ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ในระดับปานกลาง 
(r = .50) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สอดคล้องกับการวิจัยของ จิรวัฒน์ ธนนราพงศ์ 
(2550) พบว่า ลักษณะทางพุทธศาสนามีความ 
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กของ
มารดาที่มีบุตรออทิสติกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  (r = .40) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
งามตา วนินทานนท์ (2536) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีลักษณะทางพุทธศาสนาสูงทั้ง 3 ด้าน คือ ความ
เชื่อ การปฏิบัติ และวิถีชีวิตแบบพุทธของผู้เป็นบิดา
มารดา จะให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรตามแนวพุทธสูง
ด้วย แสดงว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีการน าหลักธรรม

ของ ทิศ 6 ศีล 5 พรหมวิหาร 4 ฆราวาสธรรม 4 
และบุพนิมิตแห่งมรรค 7 มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ก็จะท าให้มีพฤติกรรมในการดูแลเด็กที่ดีขึ้นตามไป
ด้วย เช่น ในส่วนที่สัมพันธ์กับหลักธรรมพรหมวิหาร 4 
การใช้ความเมตตา ความรักของผู้ดูแลเด็กออทิสติก
นั้นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่รักอย่างทุ่มเท หรือใช้
ความรักปิดบังการพัฒนาตนเองของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่
ถูกต้องกว่า ดังนั้นความถูกต้องกับอารมณ์จึงต้อง
แสดงออกอย่างพอเหมาะพอดี ดังที่พบข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกว่า  

“พรหมวิหาร 4 แม่ก็ใช้อันนี้ ขันตินี่มากสุด
เลย แล้วก็มีศีล 5 นี่ก็สอนให้เค้าไม่ท าร้าย แล้วก็
พรหมวิหาร 4 มีหิริโอตะปะอะไรอย่างนี้  แล้วก็
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อะไรอย่างนี้ เอามา
ใช้ได้หมดเลย แต่เราไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันเป็นอะไร 
มันเกี่ยวยังไง แต่เอามาใช้ มันใช้ได้ดีเลยแระ ก็ต้อง
สอนที่เรามากกว่า แล้วให้เค้าดูเรา บางทีให้เค้าดูเรา
เป็นตัวอย่าง เราก็ท าให้เค้าดู บางทีเราก็นั่งสมาธิ 
นั่งๆ เงียบๆ แล้วก็มองเค้า ท าให้เค้าดู เค้าก็นั่งนิ่งๆ 
ด้วย บางทีเราก็สวดมนต์เค้าก็นั่งพนมมือ เหมือนจะ
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สื่อได้อะไรอย่างเนี่ย มันต้องเริ่มที่เราก่อน ก็ท าไป
เรื่อยๆ” (นางสอง (นามสมมติ ), หอ 4, 2 ส.ค. 
2556) 

ปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนาในด้านการ
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ใน
ระดับค่อนข้างต่ า (r = .32) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับการวิจัยของ ธิดาพร 
บุญเม่น (2551) พบว่า โดยส่วนใหญ่เด็กออทิสติกไม่
เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และไม่ค่อยมี
โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันส าคัญทาง
ศาสนาเท่าใดนัก เนื่องจากแต่ละครั้งที่ เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนานั้นผู้ปกครอง
จะเป็นผู้พาไป  ซึ่งพบว่าหากผู้ปกครองดูแลเด็ก 
ออทิสติกด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เด็กจะ
สามารถซึมซับหลักธรรมจากพ่อแม่หรือผู้ดูแลได้ 
เห็นได้จากกลุ่มเด็กออทิสติกที่เป็นวัยรุ่นที่ควบคุม
ตน เองได้ แล้ วนั้ น  สามารถนั่ งสมาธิ ได้นานถึ ง       
10 - 20 นาที แสดงให้เห็นว่า หลักธรรมทางพระ 
พุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่สามารถซึมซับได้กับ  
ทุกบุคคลไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเกิดมามีความปกติ
หรือไม่ปกติก็ตาม หากมีการน าเอาธรรมะมาปฏิบัติ 
ด้วยการไปวัด นั่งสมาธิ สวดมนต์  และยังน าเอา
หลักธรรมค าสอนมาเป็น เครื่องมือ เพ่ือใช้ เป็ น
แนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างมีสติ รู้จักปล่อยวาง 
จะช่วยท าให้จิตใจดีขึ้น เข้าใจชีวิตตามสภาวะความ
เป็นจริง และมีความสุขมากข้ึน ดังที่พบข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกว่า 

“หลักธรรมในการดูแลเด็กเหรอ มันไม่รู้มัน
จะเข้าอะไรตรงไหน แต่พ่ีมีความรู้สึกว่า ปล่อยวาง 
ใจเย็นๆ วางมัน วางมัน อย่าถือมัน จะบอกว่า
ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ ธรรมชาติของเด็ก นั่นคือ 
อย่าไปซีเรียส ความเป็นเด็ก ก็แค่นั้นเอง พ่ีก็ไม่รู้มัน
จะไปเข้าหลักธรรมอะไรตรงไหนนะ” 

(นางหนึ่ง (นามสมมติ), หอผู้ป่วยออทิสติก, 
26 ก.ค. 2556) 

“ผมเคยบวชมา 1 พรรษา ก็เคยเรียนรู้ตอน
ช่วงบวช ได้เรียนรู้หลักธรรม ก็คิดว่ามีประโยชน์    
ที่จะเอามาถ่ายทอดต่อ ไม่ว่าคนอ่ืนด้วย หรือแก่
ครอบครัว  คือเริ่มจากตัวเอง ตอนบวชผมก็มีฝึก
สมาธิอะไรอยู่แล้ว เราก็ได้ฝึกอยู่แล้ว”(นายทู (นาม
สมมติ), หอผู้ป่วยออทิสติก, 26 ก.ค. 2556) 

 
ปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนาด้านความเชื่อ

ทางพุทธศาสนา ไมม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ถึงแม้ว่าข้อค้นพบ
ในเชิงปริมาณจะไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่จาก
งานวิจัยของ ธิดาพร บุญเม่น (2551) ที่ได้ศึกษาจาก
นักวิชาการด้านศาสนา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและดูแล
เกี่ยวกับทางด้านออทิสติกโดยตรง และกลุ่มเด็ก 
ออทิสติกที่สามารถโต้ตอบสนทนาถามและตอบได้ 
จ านวน 9 คน  พบว่า ความคิดเห็นส่วนมากไม่เห็น
ด้วยกับความเชื่อในเรื่องกรรมจากชาติที่แล้วส่งผล
ให้เกิดมาเป็นเด็กออทิสติก แต่บางส่วนยังมีความ
เชื่อว่าเด็กที่เกิดมาเป็นออทิสติกนั้นเกิดจากกรรม
ของบิดา มารดา หรือคนในครอบครัว ส่งผลออกมา
ทางกรรมพันธุ์ที่ตกทอดมา โดยทางการแพทย์พบว่า
เกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่ง จากการเลี้ยงดูและ
สภาพแวดล้อมด้วยส่วนหนึ่ง  ซึ่งโดยทั่วไปหลัก
ความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม มักเชื่อว่าการที่ลูก
เกิดมาผิดปกตินั้น อาจมีผลสืบเนื่องจากกรรมแต่
ชาติปางก่อน แต่ในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า มีการปลูกฝังในเรื่องกรรมดี กรรมชั่วน้อยลง 
อาจเป็นเพราะผู้ปกครองมีความเข้าใจ และยอมรับ
ความจริงที่ต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ให้ยึดติดอยู่กับ
อดีต แสดงให้เห็นว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญ
กับภาวะที่เป็นทุกข์ การหันหน้าเข้าหาสิ่งยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ โดยอาศัยความเชื่อ หรือศรัทธาต่อสิ่งที่ตน
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นับถือ ในหลักค าสอนและการปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น ความเชื่อในเรื่องกรรม บาป บุญ การ
สวดมนต์ไหว้พระ การฟังธรรม การศึกษาธรรม การ
ถือศีล ปฏิบัติสมาธิ เพ่ือช่วยให้จิตใจเกิดความ
เข้มแข็งและยอมรับความเป็นจริงที่ เกิดขึ้นท าให้
สามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข ดังที่พบ
ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกว่า 

“เราก็พยายามให้เค้าท าบุญ อย่างตอนนี้
เราไปท าบุญไม่ได้ พ่อเค้าก็จะเปิดดูในเน็ตว่าที่วัด
ไหนเค้าท าเจดีย์สร้างเจดีย์อะไรอย่างเนี้ย เค้ามีความ
เชื่อว่า ถ้าเกิดว่าเราท าบุญสร้างเจดีย์ลูกเค้าจะดีขึ้น 
แล้วมันก็จะติดตัวเค้าไป มันจะผ่อนหนักให้เป็นเบา 
เพราะว่าเค้าเชื่อว่า นี่คงจะเป็นกรรมอย่างหนึ่งของ
เค้าที่ต้องเกิดมาใช้ร่วมกัน มันจะได้เบาบางลง มัน
เป็นกรรมของเค้า แล้ วก็ของเราด้ วยให้มารับ
ร่วมกัน” (นางสอง (นามสมมติ), หอ 4, 2 ส.ค. 
2556) 

 
2. ปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์ 

กับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัย 
ได้ดังนี้ 

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติก มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็ก
ออทิสติกของผู้ปกครอง ในระดับค่อนข้างสูง (r = 
.62) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  0.01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ   วังตระกูล 
(2550) ที่พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค
ออทิสติกมาก และทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมเลี้ยงดู
บุ ตรออทิสติก ในแต่ละด้าน  มีความส าคัญต่อ
พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรออทิสติกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ งานวิจัยหลายเรื่องให้ข้อมูลใน
ทิศทางเดียวกันว่า การสนับสนุนด้านข้อมูลและการ
ให้ความรู้ในการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเป็นสิ่ง

ส าคัญอันดับแรกที่จะช่วยให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลมี
ความเครียดลดลง และสามารถเพ่ิมความสามารถใน
การดูแลเด็กได้ดีขึ้น (ธิชา ลิมพะสุต, 2553)  เห็นได้
ว่า ผู้ปกครองมีความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง ต่างพยายามที่จะแสวงหาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้
ดูแลและฝึกฝนบุตรให้สามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ จึงได้ให้เวลาในการติดตามข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับการดูแลเด็กออทิสติกจากสื่อประเภทต่างๆ 
อาจกล่าวได้ว่า การรับรู้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ อัน
จะน าไปสู่ความรู้ ความคิด ความเข้าใจในสิ่ งที่
เกิดข้ึน (กันยา สุวรรณแสง, 2532) 

การสนับสนุนทางสังคมสังคมจากบุคคล
รอบข้างมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ในระดับค่อนข้าง
ต่ า (r = .38) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิชา  ลิมพะสุต (2553) 
จากการทบทวนองค์ความรู้พบว่า การสนับสนุนทาง
สังคมทั้งจากญาติ เพ่ือน และชุมชน หรือการเข้า
กลุ่มกับผู้ดูแลเด็กออทิสติกครอบครัวอ่ืนๆ จะได้รับ
แนวทางการดูแลเด็กออทิสติก การดูแลตนเอง ดูแล
ครอบครัว การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
จัดการกับความเครียด และการสร้างเครือข่ายใน
สังคม และรู้แหล่งประโยชน์และแหล่งข้อมูลใน
ชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาความสามารถของ
ผู้ดูแลเด็กออทิสติกให้ดีขึ้น และจากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า แพทย์/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร้อยละ 
57.10  เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทางสังคม
ในข้อมูลข่าวสารที่ผู้ปกครองจะมีความเชื่อถือมาก
ที่ สุด การพัฒนาบุคลากรในส่วนนี้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถที่เชี่ยวชาญในการรักษา ให้ค าแนะน า
ปรึกษา จึงเป็นส่วนส าคัญในการช่วยปรับพฤติกรรม
การดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครองให้ดียิ่งขึ้น 

ค ว า ม เค รี ย ด ใน ก า ร เลี้ ย ง ดู บุ ต ร  มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลเด็ก  
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ออทิสติกของผู้ปกครองอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
แสดงให้ เห็นว่า การที่ผู้ปกครองเด็กออทิสติกมี
ความเครียดสูงหรือต่ า ก็ไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การดูแลเด็กออทิสติกแต่อย่างใด สอดคล้องกับการ
วิจัยของ จิรวัฒน์  ธนนราพงศ์ (2550) พบว่า ถึงแม้
มารดาเด็กออทิสติกจะมีความเครียดมากหรือน้อย 
หรือไม่มีความเครียดเลยก็ตาม มารดาก็มีการดูแล
เด็กที่ดีได้เนื่องจากมีการปรับตัวในส่วนนี้อยู่แล้ว 
หรืออาจจะมีความทนทานต่อความเครียดสูง มี
วิธีการเผชิญความเครียดที่เหมาะสม และยังมีความ
ต้องการที่จะให้ เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ความเครียดจึงไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมในการดูแล
เด็ก อีกทั้งในงานวิจัยของ ศิรัฌชยา สร้อยจันทร์ (2550) 
ได้ อ าศั ยก รอบ แน วความคิ ด  The Resiliency 
Model of Family Stress, Adjustmet and 
Adaptation (McCubbin & McCubbin, 1996) 
พบว่า เมื่ อครอบครัว เผชิญ กับสถานการณ์ ที่
ก่อให้เกิดความเครียด ครอบครัวจะตอบสนองต่อ
ความเครียด ในการพยายามปรับตัวต่อสถานการณ์
นั้น ถ้าครอบครัวมีความเข้มแข็ง มีการตีความ
สถานการณ์นั้นในทางบวก มีทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการอย่างเพียงพอ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี 
ครอบครัวนั้ น จะมี การป รับตั วที่ ดี  ท า ให้ ไม่ มี
ความเครียดเกิดขึ้น ความเครียดจึงไม่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการดูแลเด็ก 
 3. ตัวท านายของปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธ
ศาสนาและปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง 
จากผลการวิ เคราะห์ ข้ อมูลสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี ้
 ตั ว แ ป ร ที่ ส า ม า ร ถ ร่ ว ม กั น ท า น า ย
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครองได้ 
คือ ตัวแปรการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติก มี
อ านาจท านายพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของ

ผู้ปกครองได้สูง สามารถท านายได้ร้อยละ 38.70 
และเมื่อเพ่ิมตัวแปรปัจจัยด้านวิถีชีวิตแบบพุทธ 
พบว่า สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการดูแลเด็ก
ออทิสติกของผู้ปกครองได้ถึงร้อยละ 49.90 เพ่ิมขึ้น
จากเดิมร้อยละ 11.20 ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็น
ว่า เมื่อผู้ปกครองมีการรับรู้ข่าวสารมากขึ้น จะท าให้
มีพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกดีขึ้น ร่วมกับการ
น าหลักธรรมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
เด็ ก  เข้ ามาป ระยุกต์ ใช้ ในการด า เนิ น วิถี ชี วิ ต 
ประจ าวัน จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลเด็ก  
ออทิสติกที่ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมาก     
ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ วังตระกูล 
(2550) พบว่า มารดาที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับบุตรออทิสติกมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดีใน
การอบรมเลี้ยงดูบุตรออทิสติกมากกว่ามารดาที่มี
การรับข่าวสารเกี่ยวกับเด็กออทิสติกน้อย และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พฤษภ์ ไชยลังการณ์ 
(2555) พบว่า ผู้ปกครองทั้งหมดจ านวน 11 คน ที่มี
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและมีแนวโน้มที่ใช้ข้อมูล
ที่ได้รับมาร่วมกับโปรแกรมการพัฒนาเด็กมีผลต่อ
พัฒนาการของเด็กในระดับหนึ่ง ซึ่งหากผู้ปกครอง
น าข้อมูลที่ ได้รับมาปฏิบัติกับเด็กออทิสติกอย่าง
สม่ าเสมอนั้น เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และใน
งานวิจัยของ จิรวัฒน์ ธนนราพงศ์ (2550) พบว่า 
มารดาที่เลี้ยงดูเด็กโดยยึดหลักการทางพุทธศาสนา
นั้น จะมีวิถีชีวิตที่เหมาะสม ท าให้สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พฤติกรรมการดูแล
เด็กของมารดาเป็นไปในทางที่ดีด้วย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า 
ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติก เป็น
ปัจจัยหลักที่ส าคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง จากค ากล่าวต่างๆ 
ที่สื่อถึงยุคในปัจจุบัน ว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร 
(Information Age) ยุ คการสื่ อ สารไร้พ รมแดน   
เจนวาย (Generation Y) หรือแม้กระทั่งยุคสังคม
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ก้มหน้า ถ้อยค าเหล่านี้ต่างสะท้อนได้ชัดเจนว่า 
ความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารเป็นความต้องการที่
ส าคัญด้านหนึ่งในกระแสสังคมปัจจุบัน ต่างมีการ
แสวงหาข้อมูลในหลายๆ ด้าน จึงควรส่งเสริมวิธีการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยใช้หลักธรรมเป็น
แนวทางในการส่งเสริมกระบวนการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร พัฒนาไปสู่แนวทางของปัญญา เพ่ือให้
ผู้ปกครองเกิดการรับรู้และเข้าใจปัญหาตามสภาวะ
ความเป็นจริง  

จากข้อค้นพบในงานวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนด
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่ผู้ปกครองดูแล
เด็ก หากเหนื่อยและท้อใจเมื่อเกิดภาวะเหล่านี้ขึ้นใน
จิตใจ จะมีหลักธรรมใดบ้างที่ใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ ให้ผู้ปกครองได้น ามาปรับใช้ และเป็น
แนวทางที่ผู้ปกครองควรมีต่อเด็กกลุ่มนี้ เพ่ือพัฒนา
จิตใจของผู้ปกครองให้สามารถดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้เป็น
เด็กท่ีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมใน
วันข้างหน้า โดยได้จัดท าออกมาเป็นแผ่นพับเพ่ือใช้
ส าหรับการให้ความรู้กับผู้ปกครองของบุคคล    
ออทิสติก มีรายละเอียดดังนี้ 
ปุจฉา  : ท่านเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของ 

ลูกจนคิดว่าทนไม่ไหวแล้วที่ไม่สามารถ
สื่อสารกับลูกได้อย่างรู้เรื่อง 
ท่านจะมีวิธีการต่อลูกอย่างไร 

 วิสัชนา : ท่านควรเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความ 
 เอาใจใส่ ความเข้าใจ ให้ความเมตตา และ

การปล่อยวาง โดยไม่ท าตัวเป็นน้ าเต็มแก้ว 
ยอมรับและเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตตามความเป็นจริงตามหลักพรหม
วิหาร 4  คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา 

ปุจฉา : หากท่านเชื่อว่าการที่ลูกเป็นออทิสติก 
เกิดจากกรรมในชาติปางก่อน ที่ส่งผลมา
ในชาตินี้ ท าให้ลูกท่ีเกิดมามีความผิดปกติ 

ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
วิสัชนา : ท่านควรด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยการมี 

เบญจศีลเบญจธรรม ตามหลักศีล 5 ด้วย
การไหว้พระ สวดมนต์ ท าสมาธิ ไม่พูด
โกหก ไม่ฆ่าสัตว์ ไมเ่บียดเบียนผู้อื่น และ
ท าตนเป็น ตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกทั้งทางกาย 
วาจา และใจ 

ปุจฉา : เมื่อลูกติดแม่มากๆ ต้องเห็นหน้าแม่ 
 ตลอดเวลา ถ้าไม่เห็นแม่จะกรีดร้องเสียง
 ดัง ท าให้เกิดปัญหาเวลาไปฝึกหรือท า
 กิจกรรม ท่านจะมีวิธีการอย่างไร 
วิสัชนา : จากหลักฆราวาสธรรม 4 โดยเฉพาะ 

หลัก “ขันติ” ท่านต้องยอมรับพฤติกรรม
ที่มีความแตกต่างตามธรรมชาติของเด็ก 
และมีความอดทนต่อปัญหา อุปสรรคและ
ความเครียดที่ต้องเผชิญจากบุคคลรอบ
ข้างและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ใช้ความอดทน
เดินเคียงข้างลูกไปด้วยกันอย่างไม่ย่อท้อ  

ปุจฉา  : เมื่อท่านรู้ว่าลูกเป็นออทิสติก ท่านจะมีวิธี 
การดแูลลูกอย่างไร ให้สามารถอยู่ร่วมใน
สังคม และเติบโตได้เต็มตามศักยภาพของ
เขา 

วิสัชนา : ท่านควรยึดปฏิบัติตามหลักของทิศ 6  
ในบทบาทและหน้าที่ของตนตามหลักทิศ
ที่ 1 บิดามารดาอนุเคราะห์บุตรธิดา  เพ่ือ 
ให้ความรู้และภูมิคุ้มกันที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ลูก 
ในยามที่ท่านไม่ได้อยู่ดูแลเขา ดังนี้ 
1. ห้ามปรามป้องกันจากความชั่ว 
2. ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี 
3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
4. เป็นธุระในเรื่องจะมีคู่ครองที่สมควร  
5. มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาส 

ปุจฉา : ท่านเริ่มท้อและเบื่อหน่ายจากการที่ต้อง 
ตระเวนพาลูกไปฝึกพัฒนาการตาม
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สถานทีต่่างๆ แล้วไม่เห็นผลอย่างที่ตั้งใจ
ไว้ ท่านจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

วิสัชนา : ท่านควรรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และ 
ข้อมูลที่ถูกต้อง จากเครือข่ายทางสังคม 
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
และใช้เหตุผลที่ถูกท่ีควรในการตัดสินใจ
เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนอย่างถูกต้อง 
จะช่วยให้ลดความผิดพลาดจากการ
ตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์และความเชื่อที่
ผิดได้ ตามหลักของบุพนิมิตแห่งมรรค 7 
ในการด าเนินชีวิตด้วยปัจจัยของเหตุและ
ผลตามทางของวิถีชีวิตที่ดีงามอันเกิดจาก
สองหลักส าคัญของกัลยาณมิตตตา และ 
โยนิโสมนสิการสัมปทา 

  
สรุปได้ว่า เมื่อผู้ปกครองมีความพยายามใน

การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติกที่
ถูกต้อง ร่วมกับการน าหลักธรรมเข้ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินวิถีชีวิตสูง จะช่วยให้ผู้ปกครองพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงกับสิ่งทั้งหลายตามที่ควรจะเป็นด้วย
เหตุผล เข้าใจชีวิตตามสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 
และมีพฤติกรรมในการดูแลเด็กออทิสติกเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเครือข่ายผู้ปกครอง 
บุคคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักค าสอนตาม
แนวทางของพุทธศาสนาเพ่ือสามารถน ามาประยุกต์
ในการด าเนินวิถีชี วิตประจ าวัน  อันก่อให้ เกิด
ประโยชน์อันสูงสุดต่อตัวเด็กและครอบครัว 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

1. เมื่อผู้ปกครองรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรค
ออทิสติก ร่วมกับการน าหลักธรรมเกี่ยวกับการดูแล
เด็กมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน จะช่วยให้ผู้ปกครอง
เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง และมีพฤติกรรมในการ
ดูแล เด็ ก  ออทิ สติ กดี ขึ้ น  เครือข่ ายผู้ ปกครอง 
บุคลากรทางการแพทย์ และองค์กรส่งเสริมทาง
พระพุทธศาสนา ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กออทิสติก 
และการปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ สัม พันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลเด็ก ให้สามารถน าหลักธรรมทาง
พุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ผลการส ารวจด้านการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลรอบข้าง พบว่า แพทย์/เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล เป็นบุคคลที่ผู้ปกครองมุ่งหวังในการ
รับรู้ข้อมูลมากที่สุด ควรส่งเสริมแพทย์ เจ้าหน้าที่ 
และบุ คลากรที่ มี หน้ าที่ ในการดูแลรักษาเด็ ก      
ออทิสติก ในหน่วยงานต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้ ง
ส่วนกลางและต่างจังหวัด เช่น หน่วยงานที่ให้บริการ
เกี่ยวกับเด็กออทิสติกในประเทศไทย ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษาและประจ าจังหวัด สถานศึกษา 
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนฯลฯ ให้มีทักษะ
ความรู้ ในการให้ค าปรึกษา และแนะน าข้อมูล เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นใจให้พ่อแม่และผู้ปกครองเด็ก
ออทิสติกได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติการดูแลเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

3. จากข้อค้นพบปัจจัยด้านสถานการณ์ 
พบว่า เมื่อผู้ปกครองมีการรับรู้ข่าวสารมากขึ้น จะ
ท าให้มีพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกดีขึ้น ผู้วิจัย
เห็นว่าปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติก 
เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลเด็กให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดังนั้นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับเด็กออทิสติกใน
ประเทศไทย ควรส่ ง เสริมการเผยแพร่ข้ อมู ล 
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ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับออทิสติก และจัดท า
ช่องทางการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ปกครองเด็ก   
ออทิสติก โดยอาจเป็นการร่วมมือกันในหลายภาค
ส่วน รัฐบาล สื่อมวลชน และบุคลากรทางการแพทย์ 
ในการจัดท า เว็บไซต์เครือข่ายผู้ปกครอง สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อทางโทรทัศน์ สื่อทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความรู้ความ
เข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคออทิสติกที่
ถูกต้อง มีแนวทางในการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือ
เด็กออทิสติก และเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ใน การดู แล เด็ ก  เป็ น ก ารสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปจนถึงการสร้างเครือข่าย
ในสังคม เพ่ือส่งเสริมการรับรู้ของสังคมให้รู้จักเด็ก
ออทิสติกมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เทศกาล
ภาพยนตร์ออทิสซึม เดิน-วิ่งการกุศลสานฝันปันรัก
เพ่ือเด็กออทิสติกฯลฯ  

4. จากปัจจัยทางพุทธศาสนา เห็นได้ว่า 
ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมมาปรับใช้ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  เ พ่ื อ เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เป็ น
พุทธศาสนิกชนในการด าเนินวิถีชีวิตแบบพุทธตาม
หลักค าสอนของพุทธศาสนา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ
แ ล ะ เอ ก ช น  ต ล อ ด จ น อ งค์ ก ร ส่ ง เส ริ ม ท า ง
พระพุทธศาสนาควรร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาขึ้นในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมท าบุญตัก
บาตรในวันส าคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยใช้แนวทางของหลัก
ศาสนา รวมถึงกิจกรรมการปฏิบัติสมาธิขึ้น เพ่ือ
รณรงค์สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีประสบการณ์ทาง
พุทธเพ่ิมมากข้ึน มีโอกาสเข้าใกล้ชิดพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้น และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการ
ปลูกฝังและพัฒนาจริยธรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างดีที่
ให้แก่บุตร  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป   
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าให้ได้ข้อค้นพบ

เบื้องต้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหตุทางพุทธ
ศาสนาและปัจจัยด้านสถานการณ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งต่อไปเพ่ือพัฒนาการวิจัยให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธ
ศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็ก
ออทิสติกของผู้ปกครองนั้น มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างในสถาบันราชานุกูลเท่านั้น อาจ
ไม่ได้เป็นตัวแทนของบิดามารดาทั้งหมด จึงควร
ศึกษาเพ่ิมเติมในครอบครัวเด็กออทิสติกจากแหล่ง
อ่ืนด้วย เช่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
หรือมูลนิธิออทิสติกไทย เป็นต้น 

2 . ก า รศึ ก ษ าค รั้ งนี้ ศึ ก ษ า เฉ พ าะข้ อ
หลักธรรมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมในการดูแลเด็ก
ออทิสติกเท่ านั้น ไม่ ได้ศึกษาถึงข้อหลักธรรมที่
สัมพันธ์กับกระบวนการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึง
ควรมีการศึกษาถึงขั้นตอน และกระบวนการในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือน าไปเป็นหลักในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร ที่ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงพฤติกรรมในการดูแลเด็กออทิสติกให้
เหมาะสมต่อไป   

3. การศึกษาครั้งนี้  พบว่ามีกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนหนึ่ งที่ มี ปั จจั ย เหตุ เชิ งพุ ทธสู งแต่ ยั งมี
ความเครียดสูง ดังนั้นจึงควรศึกษาเพ่ิมเติมว่าเพราะ
เหตุใดผู้ปกครองกลุ่มนี้ยังมีความเครียดอยู่จึงน่าจะมี
การศึกษาในส่วนของแหล่งการรับรู้ด้านอ่ืนๆ หรือมี
เหตุปัจจัยทางศาสนาด้านใดบ้างที่จะสามารถน ามา
ป รับ ใช้ ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  เพ่ื อช่ วยลด
ความเครียดได้ 

4. นักวิจัยควรมีการพัฒนาเครื่องมือหรือ
รูปแบบกิจกรรมการปฏิบัติทางศาสนาที่เหมาะสม
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กับการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดพฤติกรรมในการดูแลเด็กที่ดี โดยอาจใช้ข้อ
หลักธรรมจากผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเครื่องมือหรือรูปแบบกิจกรรม 
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