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งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้าท่ีและ
ความหมายของการเล่นของเด็กสมองพิการผ่านมุมมองของผูดู้แล รวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างร่วมกบัการสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กทั้งท่ีบา้นและห้องฝึก
กิจกรรมบ าบดั ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือ พ่อหรือแม่ของเด็กสมองพิการจ านวน 3 ครอบครัว ๆ ละ 1 คน 
ระยะเวลาของการเก็บขอ้มูลคือ 6 เดือนและท าการวิเคราะห์ผลขอ้มูลโดยวิธี Thematic Analysis 
รวมทั้งใช้ศาสตร์แห่งกิจกรรมการด าเนินชีวิตเป็นแนวทางในตีความเพื่อตอบค าถามวิจยัและ
อภิปรายผล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และตีความสะทอ้นให้เห็นถึงการเล่นของเด็กสมองพิการวา่มี
สองลกัษณะคือ “เดก็อยากเล่นและเป็นผู้เล่น” และ “ฝึกฝนปนการเล่น” ในส่วนของหนา้ท่ีของการ
เล่น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเล่นมีความส าคัญในแง่ “เล่นเพ่ือกระตุ้ นทักษะในการ
เคล่ือนไหว” “เล่นเพ่ือส่งเสริมให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้” และ“เล่นเพ่ือการผ่อนคลาย” โดยมี
“เพราะอยากให้ลูกได้เล่น” เป็นประเด็นท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ท่ีท าให้เห็นวา่ผูดู้แลเห็นความส าคญั
ของการเล่นท าให้ผูดู้แลสนบัสนุนให้เด็กไดมี้โอกาสในการเล่น นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัแสดงให้
เห็นถึงการให้ความหมายผูดู้แลต่อการเล่นของเด็กโดยไดบ้อกเล่าเร่ืองราวท่ีสะทอ้นให้เห็นวา่ การ
เล่นมีความหมายต่อเด็กในแง่ท าให้เกิดความสนุกสนานซ่ึงแสดงไวใ้นหวัขอ้ “เพราะสนุกเด็กถึง
เล่น”  
 ผลการศึกษาไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นมุมมองของผูดู้แลท่ีเห็นถึงความส าคญัของการลงมือกระท า
กิจกรรมการเล่นในชีวติประจ าวนัของเด็กสมองพิการและการเล่นถือเป็นกิจกรรมการด าเนินชีวิตท่ี
ส าคญัของเด็กสมองพิการ  ครอบครัวได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการท่ีเด็กได้ลงมือเล่นและ



 จ 

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเล่น รวมถึงคุณค่าความหมายของการเล่นท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผูเ้ล่น  นอกจากน้ี 
การท่ีเด็กไดมี้บทบาทการเป็นผูก้ระท าโดยมีความสนุกสนานในการเล่นเป็นแรงจูงใจในการท า ได้
น าไปสู่การพฒันาทกัษะในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตและการเคล่ือนไหว ซ่ึงผลของงานวิจยัน้ี
มีประโยชน์ในแง่การน าไปปรับใชใ้นทางคลินิกในการใชก้ารเล่นเพื่อส่งเสริมพฒันาการและการมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวติของเด็กสมองพิการ 
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Abstract 
 
          This phenomenological study examined the functions and meanings of play in cerebral 
palsy children from the caregivers’ points of view. Key informants were 1 mother and 2 fathers 
of cerebral palsy children.  The semi-structure interviews were used to collect data from 
caregivers.  The observations were also employed to capture how these children played at home 
and at occupational therapy clinics. The period  of  data  collection  was  6  months  and  all  data  
which  obtained  from  the  data collection process were analyzed using thematic analysis 
methods.  The concept of occupational science was used to interpret results and discussions. 
          The results of this study revealed two play forms of cerebral palsy children that were 
“my child actively engages in play” and “practice and play”.  The caregivers addressed the 
functions of play as to promote occupational performance of their children.   Three sub-themes 
were: “play is used to promote movement abilities” “play is used to facilitate activities of daily 
living” and “play is used to help a child to relax”.  As such, caregivers encouraged their children 
to play as well as supported their children to learn and practice those skills which would be 
obtained through play. Playfulness was addressed by caregivers when they described the 
meanings of play.  Play was meaningful to children because they were enjoyable, therefore, these 
children played. 



 ช 

          This study reflected the caregivers’ perspectives in viewing their cerebral palsy children 
as occupation beings who could actively engage in play.  Play was these children’s meaningful 
occupations because they loved to play and were able to create their own ways to play, even 
though they had some physical limitations. Moreover, when a child actively engaged in play, 
playfulness played a major role as a motive.  Caregivers strongly emphasized in using play 
together with therapeutic practice in order to help children learn and obtain skills in performing 
daily occupations and movements.  These findings were applicable for occupational therapists 
who worked with cerebral palsy children and families in using play to enthuse children to 
actively participate in the clinics and to promote children’s occupational participation.   
 


