
 

                                                                   

บทที ่ 6 
                                                   บทวจิารณ์และข้อเสนอแนะ 
 
 เน้ือหาของบทท่ี 6 น้ีจะเป็นการกล่าวถึงมุมมองของผูว้ิจยัท่ีมีต่อผลการวิจยัท่ีเกิดข้ึนโดย
เป็นมุมมองท่ีอา้งอิงจากทฤษฎีทางกิจกรรมบ าบดัและแนวคิดของศาสตร์แห่งกิจกรรมการด าเนิน
ชีวิตท่ีน ามาช่วยให้เกิดความเขา้ใจท่ีดียิ่งข้ึนต่อผลการวิจยัเร่ือง การเล่นของเด็กสมองพิการผ่าน
มุมมองของผูดู้แล รวมถึงจุดแข็งและขอ้จ ากดัของงานวิจยั ปัญหาอุปสรรค รวมถึงขอ้เสนอแนะ
ส าหรับงานวจิยัต่อไปและการขยายผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์    
 
แนวคิดทางศาสตร์แห่งกิจกรรมการด าเนินชีวติและกจิกรรมบ าบัดกบัการเล่นของเด็กสมองพกิาร 
 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อศึกษามุมมองของผูดู้แลต่อการเล่นของเด็กสมอง
พิการในความดูแล วธีิการเก็บขอ้มูลใชว้ิธีการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและการสังเกต ในผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัคือ ผูดู้แลจ านวน  3 คนเพื่อน าไปสู่การเขา้ใจในการเล่นของเด็กสมองพิการ ผูว้ิจยัไดน้ าเอา
แนวคิดทางกิจกรรมบ าบดั ศาสตร์แห่งกิจกรรมการด าเนินชีวิตและงานวิจยัเชิงคุณภาพมาใช้เป็น
กรอบแนวคิดเพื่อก าหนดวธีิการศึกษาวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูลและเรียนรู้เขา้ใจมุมมองของผูดู้แลต่อการ
เล่นของเด็กสมองพิการ 

ผลการวิจยัน้ีได้ท าให้เห็นว่าการเล่นเป็นส่ิงท่ีส าคญัไม่ว่าเด็กท่ีเป็นผูเ้ล่นจะเป็นใคร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศาสตร์แห่งกิจกรรมการด าเนินชีวิตท่ีมองว่ามนุษยต์อ้งท ากิจกรรมเพื่อ
การด ารงอยูห่รือท่ีกล่าววา่ “human as an occupational being”  (Zemke & Clark, 1996) โดยท่ี
สามารถอธิบายโดยใช ้Doing being becoming framework ของ Ann Allart Wilcock  ท่ีมองวา่ความ
สมดุลขององคป์ระกอบของการกระท า (doing) คือการเขา้ร่วมกิจกรรมการด าเนินชีวิตและความ
เป็นตวัตน (being) ส่งผลต่อสุขภาพและภาวะสุขสมบูรณ์ และท าให้เป็น (becoming) ตามส่ิงท่ีตน
กระท า ทั้งสามองคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัต่อบุคคลโดยผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการด าเนินชีวิต 
(Wilcock, 1999) แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัคือ ผูดู้แลไดแ้สดงความคิดเห็นวา่การเล่นเป็น
กิจกรรมการด าเนินชีวิตของเด็กท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นผูก้ระท า (doer) โดยอธิบายได้จาก
ประเด็นท่ีวา่ เด็กอยากเล่นและเป็นผูเ้ล่น ถึงแมว้า่จะมีขอ้บกพร่องท่ีท าให้ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน
จากผูดู้แลในการให้ความช่วยเหลือและปรับส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเล่น แต่ผูดู้แลไดเ้ล่าเร่ืองราว
การเล่นของเด็กทั้งสามคนท่ีท าให้มองเห็นว่าเด็กเป็นผูเ้ล่นเอง เป็นผูเ้ลือกของเล่น สถานท่ีเล่น 
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เพื่อนเล่นดว้ยตนเองโดยมีแรงขบัดนัจากความสนุกสนานในการเล่นและการไดรั้บการผอ่นคลาย
จากความตึงเครียดท่ีเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหเ้ด็กเล่น ซ่ึงเป็นตวัตนของเด็กท่ีมีความอยากเล่น ในงานวิจยั
น้ีผูดู้แลได้การกล่าวถึงตวัตน (being) ของเด็กท่ีแสดงให้เห็นผ่านการเล่นโดยกล่าวถึงไวว้่า 
ธรรมชาติของเด็กย่อมอยากเล่น เด็กกบัการเล่นย่อมหนีกนัไม่พน้ เด็กชอบเล่นเพราะไดรั้บความ
พอใจจากการเล่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดน้ีท่ีพูดถึงตวัตนของบุคคลวา่ถูกกระตุน้ผา่นความ
พึงพอใจและมีความสัมพนัธ์กบัการค่านิยมของบุคคลนั้น (Wilcock, 1999)  

นอกจากน้ีผูดู้แลไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการเล่นว่าท าให้เด็กเกิดการพฒันาการท่ีดีข้ึนทั้ง
ในแง่ของการกระตุน้ทกัษะการเคล่ือนไหว ส่งเสริมความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัและเกิดความผ่อนคลาย ซ่ึงจะท าให้เด็กได้พฒันาทกัษะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท า
กิจกรรมการด าเนินชีวิตในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีว่า การเขา้ร่วมกิจกรรมการด าเนิน
ชีวิต มีพลงัท่ีท าให้บุคคลเกิดการพฒันาและเปล่ียนแปลง (Wilcock, 1998; Towsend, 1997 อา้งใน 
Lyons et al, 2002)  

 
ความส าคัญของการเล่น 
 
มุมมองของผูดู้แลไดส้ะทอ้นให้เห็นว่าการเล่นเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีช่วยในการส่งเสริม

ทกัษะการเคล่ือนไหว ความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต และช่วยให้เกิดความผ่อน
คลาย ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ีคือ ผลการวิจยัไดส้นบัสนุนค ากล่าวของ  DelPo & Frick (1988) 
ท่ีวา่ การเล่นช่วยส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ให้โอกาสในการพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหวผา่น
การเคล่ือนไหวในขณะท่ีเล่น (DelPo & Frick, 1988 อา้งใน Royeen, 1997)  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูดู้แลเห็น
จากการเฝ้ามองการเล่นของลูก และพบวา่การเล่นท าใหเ้ด็กมีความสามารถในการเคล่ือนไหวท่ีมาก
ข้ึน ตามท่ีพ่อนอ้งเนปาลไดก้ล่าวถึงวา่ ความอยากเล่นกระตุน้ให้นอ้งเนปาลมีความพยายามในการ
ลุกข้ึนมาเดินจนสามารถเดินไดเ้อง แมว้า่รูปแบบการเดินจะไม่ดีนกัก็ตามและเม่ือเดินไดแ้ลว้ ความ
อยากเล่นผลกัดนัใหน้อ้งเนปาลมีความกระตือรือร้นในการหดัวิ่ง เพื่อท่ีตนเองจะสามารถวิ่งเล่นกบั
นอ้งได ้ 

ในบทท่ี 5 ประเด็น “การเล่นเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการส่งเสริมทกัษะการเคล่ือนไหวและ
ความสามารถในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิต” ท าให้รับรู้และเขา้ใจไดถึ้งการให้ความส าคญัของ
ผูดู้แลต่อการเล่นท่ีส่งเสริมการเคล่ือนไหวร่างกายของลูก ดงันั้น ผลการวิจยัได้แสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจและความพยายามในการส่งเสริมให้เด็กไดมี้โอกาสในการเล่นโดยคน้หากิจกรรมท่ีตอ้ง
มีการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การท่ีแม่น้องหนุนพาน้องไปเล่นของเล่นท่ีสนามเด็กเล่นก็
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เพราะของเล่นในสนามมีลักษณะท่ีต้องใช้การเคล่ือนไหวในการท ากิจกรรมรวมทั้ งให้การ
สนบัสนุนในการมกัจดัหาของเล่นท่ีตอ้งใชก้ารเคล่ือนไหวของร่างกายในส่วนท่ีเด็กมีการบกพร่อง
เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสไดฝึ้กฝนในการเคล่ือนไหว  ผลของงานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Bazyk และคณะในปี ค.ศ. 2003 โดยท าการศึกษาการเล่นของเด็กชาวมายนั (Play in Mayan 
children) เพื่อศึกษาลกัษณะของกิจกรรมการเล่นและความสนุกสนานในการเล่นของเด็กชาวมายนั
ในเบลิซตอนใต ้โดยใชง้านวจิยัเชิงคุณภาพ สรุปไดว้า่ค่านิยมและความเช่ือของผูป้กครองมีอิทธิพล
ต่อการเล่นของเด็กชาวมายนั (Bazyk, 2003) ซ่ึงเป้าหมายของผูดู้แลในงานวิจยัน้ีคือ การพฒันา
ความสามารถของเด็กในการเคล่ือนไหวตามเหตุผลท่ีได้กล่าวไวใ้นบทท่ี 5 ท าให้ผูดู้แลให้การ
สนับสนุน และส่งผลการเล่นของเด็กในการได้ท ากิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวเป็นองค์ประกอบ
ส าคญั 
 

คุณค่าความหมายของการเล่น 
 
 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ความสนุกสนานคือ ความหมายของการเล่นของเด็ก การ
ประกอบกิจกรรมการเล่นของเด็กไม่ว่าจะเป็น การท่ีเด็กเล่นเพราะเด็กอยากเล่นได้สนับสนุน
แนวคิดพื้นฐานทางกิจกรรมบ าบดัท่ีว่าการได้ท ากิจกรรมท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตหรือการท า
กิจกรรมท่ีคนท ารับรู้ถึงคุณค่าความหมายของกิจกรรมนั้น ๆ (Wilcock, 1998) จากงานวิจยัคร้ังน้ี
พบว่า ผูดู้แลให้ความเห็นว่าเด็กได้รับความสนุกสนานในการเล่น เด็กเล่นเพราะว่าเล่นแล้วมี
ความสุข เด็กรู้สึกสนุก ดงัจะเห็นไดจ้ากพฤติกรรมของขา้วเจา้ในขณะเล่นท่ีเด็กแสดงอาการยิ้ม 
หวัเราะ ส่งเสียงอือออใหพ้อ่รู้วา่เคา้รู้สึกสนุกเม่ือเล่นกบัพ่อซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ Chianello, Huntington & Bundy ในปี ค.ศ. 2006 ท่ีท  าการศึกษาความสนุกสนานในการเล่น
ของเด็กท่ีมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหว พบว่าความสนุกสนานท่ีเกิดข้ึนขณะเล่นของเด็กท่ีมีความ
ผิดปกติด้านการเคล่ือนไหวอนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสนุกแต่ความสนุกสนานในการเล่น
เกิดข้ึนได้จากองค์ประกอบหลายประการ และองค์ประกอบหน่ึงเกิดข้ึนจากการตอบสนองท่ี
เหมาะสมระหวา่งผูดู้แลกบัเด็ก (Chianello, Huntington & Bundy, 2006) ท่ีเห็นไดจ้ากการท่ีพ่อนอ้ง
ขา้วเจา้ให้การตอบสนองน้องอย่างถูกตอ้ง เหมาะสมในขณะท าการเล่น โดยมีความเขา้ใจว่าน้อง
ขา้วเจา้ตอ้งการส่ิงใด และน ามาให้เล่นอยา่งถูกตอ้งตามแบบท่ีนอ้งตอ้งการช่วยให้การเล่นของนอ้ง
มีความสนุกสนานได้แม้ว่าน้องข้าวเจ้าจะไม่ได้เป็นผู ้ลงมือกระท าเอง ท าให้คุณพ่อเห็นถึง
ความหมายของการเล่นท่ีท าใหเ้ด็กรู้สึกสนุกสนาน 
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Model of Playfulness มีแนวคิดวา่ การเล่นประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการคือ 
เล่นจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ถูกควบคุมจากภายใน (Internal control) และเป็น
อิสระจากความเป็นจริง (Suspend of reality) การท่ีจะบอกว่ากิจกรรมใดสนุกหรือไม่ข้ึนอยู่กบั
องคป์ระกอบเหล่าน้ี (Bundy, 1997; Skard & Bundy, 2008)  

องค์ประกอบแรกคือ แรงจูงใจภายใน ประเด็น “เพราะสนุกเด็กถึงเล่น” วิธีการเล่นมี
ความส าคญักวา่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการกระท าดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลจากผูดู้แลท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบั
การเล่นของน้องเนปาลท่ีผูบ้  าบดัให้ท ากิจกรรมโยนบอลลงตะกร้าเพื่อฝึกทกัษะการใชมื้อ แต่นอ้ง
โยนบอลลงพื้นแลว้หัวเราะชอบใจ เนปาลเปล่ียนการฝึกให้เป็นการเล่นโดยไม่สนใจผลของการ
โยนบอลว่าจะตอ้งให้ลงตะกร้า หรือผลของการโยนบอลท่ีจะช่วยให้ตนเองมีทกัษะการใช้มือท่ี
เพิ่มข้ึน แต่เปล่ียนกิจกรรมเป็นส่ิงท่ีเด็กอยากท า อยากเล่น  

การเล่นของเด็กถูกควบคุมจากภายในคือ ผูเ้ล่นมีบทบาทในการเล่นมากท่ีสุด โดยเป็นผูท่ี้
ตดัสินใจวา่จะเล่นกบัใคร เล่นอยา่งไรและเม่ือไหร่จะหยุดเล่น (Skard & Bundy, 2008) จะเห็นได้
จากเด็กทั้งสามคน ในส่วนของน้องข้าวเจา้แมว้่าจะมีการเคล่ือนไหวร่างกายได้น้อย แต่ขา้วเจ้า
สามารถเลือกของเล่นและวธีิการเล่นเองไดโ้ดยใชภ้าษาท่าทางและเล่นผา่นทางพ่อ ส่วนนอ้งเนปาล
และนอ้งหนุนการท่ีเด็กมีความสามารถในการเขา้ถึงการเล่นไดด้ว้ยตนเอง ท าให้เด็กมีบทบาทใน
การตดัสินใจในการเล่น เลือกวธีิการเล่นหรือของเล่นดว้ยตนเองได ้ 

การเล่นเป็นอิสระจากความเป็นจริงหมายถึง เด็กเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะใช้ส่ิงต่าง ๆ ในการ
เล่นอย่างไร โดยอาจมีการสมมุติวตัถุ ส่ิงของหรือตนเองไปเป็นอยา่งอ่ืน (Skard & Bundy, 2008) 
จะเห็นไดจ้ากการท่ีน้องเนปาลสมมุติอุปกรณ์ประคองมือเป็นก าไลมือ เด็กเริมมีการเล่นบทบาท
สมมุติตามตวัการ์ตูน  
 เม่ือวิเคราะห์การเล่นของเด็กสมองพิการในงานวิจยัน้ี พบว่าองค์ประกอบทั้งสามอย่างน้ี
เป็นส่ิงท่ีพบในกิจกรรมการเล่นของเด็กทั้งสามคนและเด็กทั้งสามคนไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีท าให้
ผูดู้แลเห็นวา่เด็กมีความสนุกสนานในขณะท่ีเล่น ผา่นทางสีหนา้ ท่าทางการแสดงออก เด็กหวัเราะ
เสียงดงั ตะโกนและมีความกระตือรือร้นท่ีจะเล่นแสดงให้ผูดู้แลเห็นวา่เด็กมีความสนุกในการเล่น
ดงันั้น ความสนุกสนานเพลิดเพลินเม่ือเล่นจึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีเป็นคุณค่าของการเล่น 
(Parham & Primeau, 1997)   
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ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะของงานวจัิย 
 
 เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์จากประสบการณ์ส่วน
บุคคลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ านวนนอ้ยจึงอาจไม่สามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ในกลุ่มใหญ่ท่ีเป็น
ประชากรผูดู้แลเด็กสมองพิการไดท้ั้งหมดและท าให้ไม่สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นสรุปเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์อ่ืนได้ในรูปแบบเดียวกันได้ และผูว้ิจยัตระหนักดีว่าผลการวิจยัไม่ได้เป็นค าตอบ
สุดทา้ยหรือค าตอบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในการศึกษาวิจยัเร่ืองเก่ียวกบัการเล่นของเด็กสมองพิการ แต่
อยา่งไรก็ตาม ผลจากการวิจยัน้ีช่วยท าให้ไดค้  าตอบเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดของผูดู้แลท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการฟ้ืนฟูเด็กสมองพิการต่อการเล่นของเด็กในความดูแล ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือวา่จะเป็นประโยชน์
ต่อผูบ้  าบดัจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับรู้และให้ความสนใจเพื่อน าไปใชใ้นการให้โปรแกรมการรักษา ทั้งน้ี
เพื่อให้การรักษาท่ีบา้นมีความเหมาะสมกบักิจกรรมการด าเนินชีวิตทั้งของเด็กและของบุคคลใน
ครอบครัว 
 
การน าไปปรับใช้ในทางคลนิิก 
 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีไดช่้วยสะทอ้นใหเ้ห็นความคิดของผูดู้แลเด็กสมองพิการท่ีผูบ้  าบดั
ควรค านึงถึงในการให้บริการทางกิจกรรมบ าบดั ทั้งในแง่ท่ีว่า เด็กอยากเล่นและเป็นผูท่ี้เล่นเอง
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจจากความสนุกสนานผสมผสานไปกับการฝึกฝนทกัษะท่ีผูบ้  าบดัให้
ความส าคญั  ดงันั้นในการฝึกกระตุน้พฒันาการควรให้โอกาสเด็ก หรือกระตุน้ให้เด็กมีส่วนร่วมใน
การเลือกกิจกรรมการเล่นท่ีสนใจ หรือของเล่นท่ีชอบดว้ยตนเอง โดยผูบ้  าบดัหรือผูดู้แลเป็นผูท่ี้ให้
การสนบัสนุนใหเ้ด็กมีส่วนร่วม ซ่ึงการใหโ้อกาสในการเป็นผูเ้ลือกจะท าให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการ
เล่น เกิดความร่วมมือในการท า อนัจะส่งผลให้เด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิต
อยา่งเตม็ใจ นอกจากน้ีแนวคิดของผูป้กครองท่ีเอ้ือต่อการน าการเล่นไปใชใ้นโปรแกรมการรักษาท่ี
บา้น ท าให้ผูป้กครองกลายเป็นส่วนส าคญัในการสนับสนุนให้ใช้การเล่นเป็นส่ือกลางในการ
ส่งเสริมให้การฝึกกระตุน้พฒันาการดว้ยการเล่นเป็นกิจกรรมท่ีเด็กให้ความร่วมมือ เป็นกิจกรรมท่ี
เด็กสามารถใชเ้วลาร่วมกบัคนในครอบครัวได ้โดยท่ีเป็นผูส้นบัสนุนทั้งทางดา้นจิตใจและการจดั
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมเพื่อใหเ้อ้ือต่อกิจกรรมการเล่นของเด็ก  

นอกจากน้ีในการให้การบ าบดัท่ีสถานพยาบาล ผูบ้  าบดัตอ้งค านึงถึงการพิจารณาน าการ
เล่นมาใชร่้วมกบัการฝึกเพื่อใหมี้ความสนุกสนาน จูงใจใหเ้ด็กเตม็ใจในการท ากิจกรรม  
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ข้อเสนอแนะในการท าการวจัิยคร้ังต่อไป 
 
 ควรท าการวจิยัเก่ียวกบัการเล่นกบักลุ่มเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษกลุ่มอ่ืน ๆ  เพื่อให้
เขา้ใจการเล่นของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเพิ่มข้ึนทั้งน้ีเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในทางคลินิก 
 
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวจัิย 
 
 งานวจิยัน้ีเร่ิมตน้มาจากการท่ีผูว้ิจยัซ่ึงเป็นนกักิจกรรมบ าบดัท่ีให้บริการในผูรั้บบริการเด็ก
โดยเฉพาะเด็กสมองพิการเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะใช้รูปแบบการรักษาทางการแพทย์และทาง
กิจกรรมบ าบดัเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวเพื่อใช้ในการท ากิจวตัร
ประจ าวนัเป็นหลกั จากประสบการณ์ทางคลินิกท่ีท างานทั้งในโรงพยาบาลและการฝึกโดยให้
โปรแกรมการรักษาท่ีบา้น ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้และรับทราบจากผูดู้แลเด็กสมองพิการท่ีมกัจะเล่าวา่เด็ก
ไม่ค่อยยอมฝึก ร้องไห้ท าให้ฝึกได้น้อยกว่าโปรแกรมท่ีวางไวใ้นฐานะผูบ้  าบดั ค  าถามน้ีเกิดข้ึน
เช่นกนัและตอ้งการหาค าตอบวา่ผูบ้  าบดัอยา่งตวัเราจะช่วยลดความคบัขอ้งใจของผูดู้แลไดอ้ยา่งไร 
และเม่ือผูว้จิยัไดมี้โอกาสท าวจิยั จึงไดเ้ลือกท่ีจะศึกษาเด็กสมองพิการประกอบกบัการท่ีผูว้ิจยัสนใจ
ในการศึกษาการใชกิ้จกรรมการด าเนินชีวติเพื่อการบ าบดัรักษาในเด็กกลุ่มน้ีโดยใหค้วามสนใจไปท่ี
การเล่นและเน่ืองจากในท่ีท างานของผูว้ิจยัเองนั้นมีหน่วยงานย่อยท่ีให้บริการเก่ียวกบั “ห้องสมุด
ของเล่น” ท่ีเป็นบริการให้ยืมของเล่นและหนงัสือเพื่อส่งเสริมพฒันาการส าหรับผูป้กครองและเด็ก 
และผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่การเล่นน่าจะเป็นส่ิงท่ีตอบโจทยข์องกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการ
และเป็นกิจกรรมท่ีเด็กสามารถใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกบัคนในครอบครัวได ้โดยน่าจะถูก
จดัเป็นโปรแกรมการรักษาท่ีบา้นเป็นหลกั แต่ทั้งน้ีโปรแกรมการรักษาท่ีบา้นซ่ึงผูดู้แลตอ้งเป็น
ผูด้  าเนินการด้วยตนเอง จ าเป็นตอ้งได้รับการยอมรับและเห็นความส าคญัของผูดู้แล เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึง ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจ ัยจึงได้วางแผนการวิจัยเพื่อ
ท าการศึกษาความคิดเห็นของผูดู้แลต่อการเล่นในเด็กสมองพิการ โดยมีการน าแบบแผนการวิจยัทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เพื่อเลือกเป็นระเบียบวิธีวิจยัและพบวา่ การดึงขอ้มูลเชิงลึก
ออกมานั้นต้องอาศยัการวิจยัเชิงคุณภาพ จึงได้หันมาพิจารณาความเหมาะสมของการวิจยัเชิง
คุณภาพ ในการท่ีจะสามารถตอบค าถามการวจิยัในคร้ังน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดพบวา่ 
ลกัษณะของการเล่นเป็นเร่ืองเชิงปัจเจกบุคคลท่ีเขา้ใจยาก ดงันั้นการพยายามท าความเขา้ใจจึงตอ้ง
อาศยัการดึงความรู้สึกออกมาจากจิตใจ ด้วยเหตุน้ีการวิจยัเชิงคุณภาพจึงเหมาะสมกับการตอบ
ค าถามวจิยัน้ี แมว้า่งานวจิยัเชิงคุณภาพจะค่อนขา้งเป็นเร่ืองใหม่และทา้ทายมากส าหรับตวัผูว้จิยัเอง  
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 หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการเล่นและไดค้วามรู้พื้นฐานของการเล่น
พอสมควรแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดว้างแผนการวิจยัโดยเร่ิมจากเตรียมแนวค าถามไวล่้วงหนา้ แต่ค าถามมี
การปรับตามสถานการณ์ในสนามวิจยั ก่อนท าการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้ดลองใช้ขอ้ค าถามในการ
สัมภาษณ์แม่ของเด็กปกติและเด็กสมองพิการอยา่งละ 1 คน ทั้งน้ีมีการปรับขอ้ค าถามให้เหมาะสม 
กระชบั เขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน และไดท้  าความคุน้เคยกบัผูใ้หข้อ้มูลและเด็กก่อนท าการสัมภาษณ์ 
 ขณะท าการสัมภาษณ์นั้นผูว้ิจยัได้พยายามด ารงตนในบทบาทผูว้ิจยัอย่างเคร่งครัด โดย
พยายามสะทอ้นความคิดเห็นเท่าท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงออก ระมดัระวงัการอธิบายเพื่อให้ไม่เป็นการ
ช้ีน าความคิดของผูใ้ห้ขอ้มูล ทั้งน้ีเน่ืองจากอีกบทบาทหน่ึงของผูว้ิจยัคือ เป็นนักกิจกรรมบ าบดั
ประจ าสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเด็กศิริราช ท าใหผู้ใ้หข้อ้มูลอาจมีความรู้สึกเกรงใจและมีโอกาสในการ
คล้อยตามได้หากผูว้ิจยัแสดงความคิดเห็นออกไป ด้วยเหตุน้ีในระหว่างการเก็บข้อมูลผูว้ิจยัจึง
พยายามหลีกเล่ียงท่ีจะแสดงความคิดเห็นใด ๆ  แต่ความเป็นคนในก็มีผลดีต่อผูว้ิจยัในแง่ท่ีวา่ท าให ้
ผูว้จิยัมีความคุน้เคยกบัสนามวจิยั  
 ในช่วงวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัมีการสอบถามข้อมูลกับผูใ้ห้ข้อมูลอยู่เสมอ 
เพื่อให้ผลการวิจยัน้ีสะทอ้นถึงความคิดเห็นของผูดู้แลท่ีมีต่อการเล่นของเด็กสมองพิการอย่าง
แทจ้ริง ซ่ึงเม่ือจบกระบวนการการวิจยัแลว้ผูว้ิจยัรู้สึกวา่ขอ้มูลท่ีไดท้  าให้รู้จกัความนึกคิดของผูดู้แล
เด็กสมองพิการเก่ียวกบัการเล่นท่ีน่าจะน าไปใช้ในการท างานเน่ืองจากผูดู้แลจะเป็นตวัจกัรส าคญั
ในการน าเด็กไปสู่เป้าหมายในการพฒันาความสามารถในการท ากิจกรรมได้ และเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการศึกษาเก่ียวกบัการเล่นเพิ่มเติม ทั้งน้ีเพื่อพฒันากระบวนการรักษาทางกิจกรรมบ าบดัให้
ครอบคลุมสู่กิจกรรมการเล่นอนัเป็นกิจกรรมการด าเนินชีวิตท่ีส าคญัของเด็กตลอดไปจนกระทัง่โต
เป็นผูใ้หญ่ 
 


