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บทคัดย่อ 
     วตัถปุระสงค ์เพื่อศกึษาอ านาจการท านายของปจัจยัส่วนบุคคลของผูด้แูลและของบุคคลบกพรอ่ง
สตปิญัญาทีม่ต่ีอพฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคม  
     วิธีการ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูด้แูลของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมโครงการทดลอง
จา้งงานผูบ้กพรอ่งสตปิญัญา สถาบนัราชานุกูล  จ านวน 92 ราย เกบ็ขอ้มลูใชแ้บบวดัพฤตกิรรมปรบัตวั
ทางสงัคม ซึง่แบ่งเป็น 7 ทกัษะ คอื ทกัษะการใชช้วีติประจ าวนั ทกัษะชุมชน ทกัษะสื่อความหมาย 
ทกัษะการมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น ทกัษะการรบัรู ้ทกัษะวชิาการ และทกัษะอาชพี โดยค าตอบม ี4 ระดบั 
คอื ท าไมไ่ดเ้ลย, ท าไดเ้องน้อยโดยตอ้งช่วยมาก, ท าไดเ้องปานกลางโดยตอ้งช่วยบา้ง และ ท าไดเ้องดี
มาก วเิคราะหข์อ้มลูใช้การถดถอยพหุคณู 
      ผล  พฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาอยูใ่นระดบัท าไดเ้องปานกลางโดย
ตอ้งช่วยบางขัน้ตอน(x =3.24) โดยทกัษะสื่อความหมาย การรบัรู ้การมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น การใช้
ชวีติประจ าวนั อยูใ่นระดบัท าไดเ้องดมีาก(x =3.60,3.40, 3.32,3.30) ทกัษะวชิาการ อาชพี และชุมชน 
อยูใ่นระดบัท าได้เองปานกลางโดยตอ้งช่วยบางขัน้ตอน(x = 3.17, 3.12,3.05) ปจัจยัทีม่อิทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมมากทีสุ่ด คอื จ านวนปีทีผู่ป้ว่ยรบัการศกึษา(Beta=.2858) รองลงมา คอื 
จ านวนสมาชกิครอบครวั(Beta= -.2856) สภาพการมงีานท า(Beta=.2541) ระดบัเชาวน์ปญัญา(Beta=.
1925) และรายไดพ้อใช(้Beta=.1717) ซึง่รว่มกนัท านายพฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมไดร้อ้ยละ43.0 (p.< 
001) 
     สรุป พฤติกรรมปรับตัวทางสังคมด้านทักษะชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างต ่า จ่านวนปีที ผู้ป่วยรับการศึกษา มี
ผลทางบวกต่อพฤติกรรมปรับตัวทางสังคมมากสุด รองลงมา  จ่านวนสมาชิกครอบครัวมีผลทางลบ สภาพการ
มีงานท่า ระดับเชาวน์ปัญญา และรายได้พอใช้มีผลทางบวก   
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Abstract 
Objective: The study aimed to examine demographic factors of caregivers and intellectual 
disability persons which were predictable factors of social adaptive behaviors. 
Methods: The samples consisted of 92 caregivers of intellectual disability persons after 
attending the Rajanukul Institute’s job training project. The instrument was the Social Adaptive 
Behaviors Scales which consists of  7 aspects such as daily living skills, community  skills, 
expressive language skills, interpersonal relationship skills, receptive language skills, functional 
academics skills and vocational skills and the answers consists of 4 choices ie. unable to do by 
yourself., few able to do by yourself and need a great supports, moderate able to do by 
yourself and need a little supports and strongest able to do by yourself. Data was analyzed in 
terms of Multiple Regression.  
Results: The results showed that the social adaptive behavior was moderate able to do by 
yourself and need a little supports.(x =3.24)  The expressive language skills, receptive language 
skills, interpersonal relationship skills, daily living skills were strongest able to do by yourself. 
(x =3.60,3.40, 3.32,3.30)  The functional academics skills, vocational skills and community  
skills were moderate able to do by yourself and need a little supports.(x = 3.17, 3.12,3.05) The 
duration of education (Beta=.2858), number of family members (Beta=-.2856),  getting a job 
(Beta=.2541), intellectual quotient level (Beta=.1925) and the sufficient income for expenses 
(Beta=.1717) were significant predictors of  the social adaptive behaviors respectively. The 
model accounted for 43.0% of the variance in the social adaptive behaviors which was 
statistically significance. (R2=.430 p < .001) 
Conclusion: These findings revealed that the community skills’ aspect was rather fewest 
able to do by yourself and need supports. The duration of patients’ education was the best  
predictor of the social adaptive behaviors, followed by number of family members , getting 
a job, intellectual quotient level and  the sufficient incomes for expenses respectively. 
Key words: social adaptive behaviors’ skills, people with intellectual disabilities   
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บทน า 
    ผลการส ารวจของส านกังานสถติแิห่งชาติ พ.ศ.25601 พบว่า ประเทศไทยจ านวนผูพ้กิาร 3.7 ลา้นคน 
โดยประเภทของผูพ้กิารเป็นผูพ้กิารทีบ่กพรอ่งทางรา่งกายจติใจหรอืสตปิญัญา มรีอ้ยละ 4.2 (2.8 ลา้น
คน)  ผูบ้กพรอ่งทางสตปิญัญามขีดีความสามารถจ ากดัในทกัษะดา้นต่างๆ และการปรบัตวั ดงันัน้จงึไม่
เป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน ส่วนใหญ่ผูบ้กพรอ่งทางสตปิญัญาวยัรุน่ตอนปลายหรอืวยัผูใ้หญ่ จะขาด
โอกาสในการเขา้รบับรกิารจากสถานพยาบาลและโรงเรยีน เมือ่ ออกจากระบบบรกิารเหล่านี้แลว้ ผู้
บกพรอ่งทางสตปิญัญาจะอยูบ่า้น ขาดการฝึกทกัษะต่างๆ มปีญัหาพฤตกิรรมและปญัหาทางอารมณ์ 
นอกจากนี้ยงัขาดการดแูลและการกระตุน้ศกัยภาพอยา่งต่อเนื่อง จงึอาจส่งผลใหเ้จบ็ปว่ยทางจติเวช ถา้
ครอบครวัหรอืหน่วยงานไดฟ้ื้นฟูสมรรถภาพทกัษะการปรบัตวัทางสงัคมและทกัษะการท างาน จะ
ส่งเสรมิใหผู้บ้กพรอ่งทางสตปิญัญามศีกัยภาพมากขึน้2 กลุ่มงานสงัคมสงเคราะห ์สถาบนัราชานุกูล จงึ
ไดจ้ดัท าโครงการทดลองจา้งงานในกลุ่มบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีม่ ีอาย ุ18 ปีขึน้ไปในปี 2538 ซึง่
ผูบ้กพรอ่งทางสตปิญัญาฝึกทกัษะการปรบัตวัทางสงัคมและทกัษะพืน้ฐานการท างานดว้ยการท างาน
รว่มกบับุคลากรในหน่วยงานต่างๆในสถาบนัฯ 1 – 3 ปี และใหบุ้คลากรหน่วยงานนัน้ประเมนิผลการ
ท างาน โดยไดร้บัค่าตอบแทนเดอืนละ 2,200 บาท เพื่อใหม้คีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานสถาน
ประกอบการภายนอก/กจิการธุรกจิครอบครวั ตลอดจนมกีารตดิตามผลการท างานของผูบ้กพรอ่งทาง
สตปิญัญาทีผ่่านการฝึกอบรมโครงการทดลองจา้งงานฯ เพื่อน าปญัหาและความตอ้งการของนายจา้งและ
ผูป้กครองมาปรบัปรงุแนวทางในการเตรยีมบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาเขา้สู่ตลาดแรงงาน อยา่งไรก็
ตาม สถติปีิ 2538 – 2559 พบว่า บุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาในโครงการทดลองจ้างงานฯทีผ่่านการ
ประเมนิความพรอ้มออกไปท างานในสถานประกอบการ /กจิการครอบครวั มเีพยีงจ านวน 26 คน(รอ้ยละ 
15.3) จากจ านวนผูบ้กพรอ่งทางสตปิญัญาทีส่มคัรฝึกอบรมและจ าหน่ายออกจากโครงการทดลองจา้ง
งานฯ 118 คน ส่วนใหญ่บุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญายงัตอ้งพึง่พาอาศยัครอบครวัและไม่เป็นทีต่อ้งการ
ของตลาดแรงงานเหมอืนคนพกิารประเภทอื่นๆ Weiner J.J. 3 ศกึษาพบว่า บุคคลบกพรอ่งทาง
สตปิญัญาระดบัน้อยถงึปานกลางทีท่ างานในสถานประกอบการแบบมกีารสนบัสนุน มคีุณภาพชวีติและ
ความสามารถในการท างานส าเรจ็(หรอือกีนยัหน่ึงเป็นองคป์ระกอบของทกัษะการปรบัตวัทางสงัคม )
มากกว่า บุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีไ่มม่งีานท า ซึง่ทกัษะพฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคม4แบ่ง
ออกเป็น 7 ทกัษะ คอื ทกัษะการใชช้วีติประจ าวนั ทกัษะชุมชน ทกัษะการสื่อความหมาย ทกัษะการมี
สมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น ทกัษะการรบัรู ้ทกัษะดา้นวชิาการ และทกัษะดา้นอาชพี ดงันัน้สถานภาพการ
ท างาน น่าจะมคีวามสมัพนัธก์บัการปรบัตวัทางสงัคม  
   นอกจากนี้ยงัมปีจัจยัส่วนบุคคลของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาและผูด้แูลหลายประการ ไดแ้ก่ 
ระดบัเชาวน์ปญัญา  ระยะเวลาการศกึษาของผูป้ว่ย  ความพอเพยีงของการใชจ้า่ย จ านวนสมาชกิ
ครอบครวั การมโีรคประจ าตวัของผูป้ว่ย ซึง่เป็นปจัจยัทีน่่าจะมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมปรบัตวัทาง
สงัคมของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาดวัย ดงัเช่นการศกึษาของ มาเรยีม เกาะประเสรฐิ5 ระดบัเชาวน์
ปญัญา ซึง่สะทอ้นถงึความสามารถทางการเรยีนในสถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรม
การปรบัตวัของเดก็บกพรอ่งสตปิญัญา ชื่นฤด ีแกว้บุตร6 จ านวนครัง้ของอาการชกั ซึง่อกีนยัหน่ึงระดบั



ความรนุแรงของโรค มคีวามสมัพนัธท์างบวก ส่วนรายไดค้รอบครวัมคีวามสมัพนัธท์างลบ กบัความ
พรอ่งของมารดาในการดแูลบุตรปว่ยโรคชกั ซึง่จะส่งผลต่อปญัหาสุขภาพและบัน่ทอนความสามารถใน
การปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆของบุตรปว่ยลดน้อยลง สมศร ี แสงสว่างซบั7 มารดาทีม่บีุตรกลุ่มอาการดาวน์ซึง่
มลีกัษณะครอบครวัขยาย มกีารปรบัตวับทบาทการเป็นมารดาดา้นความ สามารถรบัผดิชอบต่ออนาคต
บุตร น้อยกว่า มารดาทีม่บีุตรกลุ่มอาการดาวน์ซึง่มลีกัษณะครอบครวัเดีย่ว  ท าใหค้วามสามารถการดแูล
เอาใจใส่ฝึกฟ้ืนฟูสมรรถภาพบุตรปว่ยลดลง จะส่งผลให้การปรบัตวัทางสงัคมของบุตรปว่ยลดน้อยลงดว้ย 
ดงันัน้การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญานี้ เพื่อ
เป็นแนวทางส่งเสรมิทกัษะการปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาวยัรุน่ตอนปลาย/วยัผูใ้หญ่
ในโครงการทดลองจา้งงานฯ ซึง่เป็นการเตรยีมความพรอ้มบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ต่อไป 
วตัถปุระสงค ์
    .เพื่อศกึษาความสมัพนัธแ์ละอ านาจการท านายระหว่าง ปจัจยัส่วนบุคคลของผูด้แูลและของบุคคล
บกพรอ่งทางสตปิญัญา ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
วิธีการ 
กลุ่มตวัอย่างและการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
    ประชากร คอื ผูด้แูลบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีผ่่านการฝึกอบรมโครงการทดลองจา้งงานฯ 
สถาบนัราชานุกูล ตัง้แต่ ปี 2538 – 2559 จ านวน 118 คน เกบ็ขอ้มลูใชว้ธิสี่งทางไปรษณยีใ์หก้ลุ่ม
ตวัอยา่งในช่วงเดอืนสงิหาคม–ตุลาคม 2561   ผูว้จิยัไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืทีส่มบรูณ์ 92 ราย (รอ้ย
ละ 77.97) 
เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
  1.แบบบนัทกึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาและผูด้แูล  
  2.แบบวดัพฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญา ผูว้จิยัใชแ้บบวดัทกัษะทาง
สงัคมของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาทีพ่ฒันาโดย ชวาลา เธยีรธนู และคณะ4 ซึง่ไดส้รา้งขึน้จากทฤษฎี
แนวคดิและงานวจิยัเกีย่วกบัทกัษะทางสงัคม ไดผ้่านการตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาจากผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นการแพทย ์สงัคมสงเคราะห์ และจติวทิยาคลนิิก จ านวน 4 ท่าน และน าไปใชใ้นกลุ่มตวัอยา่งผูด้แูล
บุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาระดบัน้อยซึง่มอีาย ุ15 ปีขึน้ไป ไพลนิ ค าไพรนิทร์ 8 น าแบบวดันี้มาตรวจความ
ตรงเชงิเนื้อหาจากผูท้รงคุณวุฒอิาจารยค์ณะสงัคมสงเคราะห ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์4 ท่าน และได้
น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งผูด้แูลบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาระดบัปานกลางซึง่มอีาย ุ18 ปีขึน้ไปหลงัการ
จ าหน่ายออกจากสถาบนัราชานุกูล 10 ราย ทดสอบความเทีย่งชนิด Cronbach alpha =0.80  ผูว้จิยัน า
แบบวดันี้ ซึง่ประกอบดว้ย 7 ทกัษะ คอื (1)ทกัษะการใชช้วีติประจ าวนั(การดแูลความสะอาดตนเอง การ
ดแูลสุขภาพ และงานบา้น) 16 ขอ้ , (2)ทกัษะชุมชน(การเดนิทาง การจดัการและใชจ้า่ยเงนิ การใช้
บรกิารสาธารณูปโภค การใชเ้วลาว่าง) 20 ขอ้, (3)ทกัษะการสื่อความหมาย(การพูด การเล่าเรือ่ง) 9 ขอ้, 
(4)ทกัษะการมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น(การสนทนาพดูโตต้อบเหมาะสม ควบคุมอารมณ์โกรธ) 21  ขอ้, 
(5)ทกัษะการรบัรู(้การท าตามค าสัง่/ค าแนะน าทีบ่อกและเขยีน) 5  ขอ้ , (6)ทกัษะดา้นวชิาการ(การเขยีน 



การอ่าน ความเขา้ใจเรือ่งเวลาและเงนิ) 23  ขอ้,และ(7)ทกัษะดา้นอาชพี(ความสามารถและนิสยัการ
ท างานทีด่)ี 7  ขอ้ รวม 101  ขอ้  โดยปรบัลกัษณะค าตอบเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดบั คอื  ท าไมไ่ด้
เลย=1 , ท าไดเ้องน้อยโดยตอ้งช่วยเกอืบทุกขัน้ตอน=2 ,ท าไดเ้องปานกลางโดยตอ้งช่วยบางขัน้ตอน=3, 
ท าไดเ้องดมีาก=4 แลว้น าไปทดลองใชก้บัผูด้แูลบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาทีค่ลา้ยกลุ่มตวัอยา่ง 30 ราย 
และทดสอบความเทีย่งชนิดCronbach alpha=0.86 ค่าเฉลีย่พฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมแบ่งเป็น 4 
ระดบั คอื 1.00–1.75=ท าไมไ่ดเ้ลย, 1.76–2.50=ท าไดเ้องน้อยโดยตอ้งช่วยเกอืบทุกขัน้ตอน, 2.51–
3.25=ท าไดเ้องปานกลางโดยตอ้งช่วยบางขัน้ตอน,3.26-4.00=ท าไดเ้องดมีาก 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
      การทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิพลการท่านายของปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลและของบุคคล
บกพร่องสติปัญญากับพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุคูณ 
ผล 
       ข้อมูลทั วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแล เป็นเพศหญิงร้อยละ 69.6 อายุ 51-82 ปีร้อยละ 86.9 (อายุเฉลี ย 
60.8 ป)ี เป็นมารดาบิดาร้อยละ 78.3 สถานภาพสมรสคูร่้อยละ 65.2  ที อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
ร้อยละ 96.7  จ่านวนปีที ผู้ดูแลได้รับการศึกษาเฉลี ย 11.8 ปี(เท่ากับระดับมัธยมปลาย) ไม่ประกอบอาชีพ/
แม่บ้าน/พ่อบ้านร้อยละ 30.4 รองลงมาค้าขายร้อยละ 26.0 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 22.8 รับจ้างร้อย
ละ 19.6  ค่ามัธยฐานรายได้ครอบครัวเฉลี ยเดือนละ 27,500 บาท รายได้พอใช้ร้อยละ 79.3 จ่านวนสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี ย 4.0 คน  
       ขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญา เป็นเพศชายรอ้ยละ 77.2 อาย ุ20- 40 ปีรอ้ยละ 
77.2 (อายเุฉลีย่ 33.0 ปี) บกพรอ่งสตปิญัญาระดบัน้อยรอ้ยละ 64.1,ระดบัปานกลางรอ้ยละ 22.8,ระดบั
คาบเสน้/ปญัญาทบึรอ้ยละ 12.0 ,เชาวน์ปญัญาปกตริอ้ยละ 1.1 , ภาวะมโีรคประจ าตวัรอ้ยละ 64.1 
ไดแ้ก่ ปญัหาอารมณ์พฤตกิรรมรอ้ยละ 33.7, บกพรอ่งการพดูรอ้ยละ 29.3, ปญัหาสุขภาพทางกายรอ้ย
ละ 22.8, อาการชกัรอ้ยละ 14.1,โรคไทรอยดร์อ้ยละ 9.8, อาการจติเวชรอ้ยละ 9.8,บกพรอ่งรา่งกายรอ้ย
ละ 8.7,บกพรอ่งสายตารอ้ยละ 8.7,บกพรอ่งการไดย้นิรอ้ยละ 3.3 จ านวนปีทีผู่ป้ว่ยไดร้บัการศกึษาเฉลีย่ 
8.4 ปี(เท่ากบัระดบัมธัยมศกึษาปีที ่ 2) ส าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนปกตทิีม่ชี ัน้เรยีนพเิศษ /โรงเรยีน
การศกึษาพเิศษรอ้ยละ 65.2  สถานศกึษาปกต/ิการศกึษานอกโรงเรยีนรอ้ยละ 32.6  บุคคลบกพรอ่งทาง
สตปิญัญาท างานหน่วยงานบรษิทั/สถานประกอบการ/หน่วยงานสาธารณประโยชน์รอ้ยละ 42.4, 
รองลงมา ไมไ่ดท้ างาน(อยูบ่า้น ช่วยงานบา้น)รอ้ยละ 36.9, ช่วยกจิการครอบครวัรอ้ยละ 14.1, รบัจา้ง
ทัว่ไปรอ้ยละ 3.3, ลกูจา้งหน่วยงานราชการ/รฐัวสิาหกจิรอ้ยละ 2.2  และ คา้ขายรอ้ยละ 1.1 ต าแหน่ง/
ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ งานท าความสะอาด/ลา้งภาชนะเครือ่งมอือุปกรณ์/เสริฟ์และช่วยประกอบอาหาร
เครือ่งดื่ม/จดัวางสนิคา้/เชค็คลงัสต๊อกสนิคา้รอ้ยละ 41.4, รองลงมา งานธุรการ/ถ่ายเอกสาร/จดัหอ้ง
ประชุม/เฝ้าส านกังานรอ้ยละ 39.0, ผลติ/ขาย/ตดิสติก๊เกอร/์บรรจุpackสนิคา้/ยกของรอ้ยละ 14.7, งาน
ทัว่ไปรอ้ยละ 4.9 สาเหตุทีบุ่คคลบกพรอ่งสตปิญัญาลาออกจากงาน ส่วนใหญ่มปีญัหาการท างานรอ้ยละ 
50  รองลงมา ปญัหาอารมณ์พฤตกิรรมรอ้ยละ 35.0  ปญัหาการเดนิทางรอ้ยละ 25  ปญัหาสุขภาพรอ้ย
ละ 15 ปญัหาการพดูสื่อสารรอ้ยละ 15  หน่วยงานยกเลกิการรบัคนพกิารท างานรอ้ยละ 15 และ ปญัหา
อาการจติเวชรอ้ยละ 10  



      พฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาอยูใ่นระดบัท าไดเ้องปานกลาง  
โดยตอ้งช่วยบางขัน้ตอน(x =3.24)  เมือ่จ าแนกรายดา้นทกัษะ รายดา้นทกัษะทีม่ากทีสุ่ด 4 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ทกัษะการสื่อความหมาย, ทกัษะการรบัรู,้ ทกัษะการมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น และ.ทกัษะการใช้
ชวีติประจ าวนัอยูใ่นระดบัท าไดเ้องดมีาก (x =3.60,3.40, 3.32,3.30 ตามล าดบั) ส่วนรายดา้นทกัษะที่
น้อยทีสุ่ด 3 อนัดบัทา้ย ไดแ้ก่ ทกัษะชุมชน, ทกัษะดา้นอาชพี และทกัษะดา้นวชิาการ ซึง่อยูใ่นระดบัท า
ไดเ้องปานกลางโดยตอ้งช่วยบางขัน้ตอน(x = 3.05, 3.12, 3.17 ตามล าดบั) เมือ่พจิารณารายขอ้สงูสุด 
21 อนัดบัแรก  ซึง่อยูใ่นระดบัท าไดเ้องดมีาก คอื บอกชื่อ-นามสกุล, บอกชื่อคนในครอบครวั/คนคุน้เคย 
,พดูเป็นประโยคได้, ใชห้อ้งน ้าอยา่งเหมาะสม, เขยีนชื่อ-นามสกุล, ใชเ้วลาว่างท ากจิกรรมทีต่นชอบคน
เดยีวทีบ่า้น,ปฏบิตัติามค าสัง่ 2 อยา่ง, ใชบ้นัไดเลื่อนขึน้–ลง, บอกวนัเดอืนปีเกดิ, พดู 2 ค าต่อกนัหรอื
เป็นวล,ี อาบน ้าเป็นประจ า ,แปรงฟนัเป็นประจ า,เป็นมติรกบัผูอ้ื่นไดท้ัง้เพศชาย-หญงิ ,บอกชื่อวนัใน 1 
สปัดาห ์,สระผมเป็นประจ า,นัง่รวมกบัผูอ้ื่นไดเ้หมาะสม, อ่านและปฏบิตัติามป้ายค าทีต่ดิไว้เหมาะสม, ดู
ปฏทินิวนัทีเ่ดอืนปีพ.ศ.เป็น, รูจ้กัรอควิ, ยมืของแลว้รูจ้กัคนื, และ รูจ้กับอกผูอ้ื่นว่าจะไปไหน ( x = 3.88, 
3.86, 3.79, 3.77,3.77,3.74,3.72,3.68,3.67, 3.66,3.65, 3.65, 3.65,3.64, 3.62,3.62,3.60,3.58,3.54, 
3.53, 3.51 ตามล าดบั) ส่วนรายขอ้ต ่าสุด 21 อนัดบัทา้ย คอื ไปดหูนงัทีโ่รงภาพยนตร ์และ ฝากและถอน
เงนิจากบญัชธีนาคาร ซึง่อยูใ่นระดบัท าไดเ้องน้อยตอ้งช่วยเกอืบทุกขัน้ตอน ส าหรบั การใชบ้รกิารจากตู้
อตัโนมตั,ิ รูจ้กัเกบ็ออมเงนิ, รูจ้กัเปรยีบเทยีบราคาของ, เขยีนจดหมายสัน้ๆ, ใชบ้รกิารออกก าลงักายที่
สนามกฬีา/สระว่ายน ้า สวนสาธารณะ, รูจ้กัชวนเพื่อนคนในครอบครวัไปดภูาพยนตร์/ศูนยก์ารคา้, ลา้ง
หอ้งน ้า, อ่านและรูค้วามหมายป้ายสญัลกัษณ์ ไวไฟ, ยตุกิารสนทนาได้เหมาะสม, อ่านและรูค้วามหมาย
ป้ายสญัลกัษณ์ อนัตราย, เมือ่มปีญัหาการท างานรูจ้กัขอค าปรกึษา, อ่านและเขา้ใจความหมาย
หนงัสอืพมิพ,์ อ่านเขา้ใจป้ายสญัลกัษณ์หวักะโหลกไขว้, ควบคุมอารมณ์โกรธหรอืความไมพ่อใจ เมือ่
ไดร้บัการปฏเิสธ, เปลีย่นผา้ปทูีน่อนปลอกหมอน, อ่านและรูค้วามหมายป้ายสญัลกัษณ์กาชาดบนสลาก
ยา, ซกัผา้ดว้ยมอื/เครือ่งไดส้ะอาด, บวกลบเลขงา่ยๆตัง้แต่ 2 หลกัหรอืมากกว่าได,้ เดนิทางโดยสาร
รถเมลไ์ปสถานทีคุ่น้เคย(ตอ้งต่อรถ) ซึง่อยูใ่นระดบัท าไดเ้องอยา่งปานกลางโดยตอ้งช่วยบางขัน้ตอน( 
x =2.37,2.48, 2.52,2.62,2.63,2.67,2.71, 2.74, 2.79,2.80,2.83, 
2.84,2.84,2.85,2.86,2.87,2.88,2.89,2.92, 2.95,2.97 ตามล าดบั) (ตารางที ่1) 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี ย (𝑥 )ของพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมโดยรวม รายด้านทักษะ 7 ทักษะ และจ่าแนกตาม
รายข้ออันดับสูงสุด-ต ่าสุด ( n = 92) 

พฤติกรรมการปรบัตวัทางสงัคม ทกัษะ 𝑥  S.D. ระดบั อนัดบั 
พฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมโดยรวม - 3.24 0.52 กลาง - 
3.ทักษะการสื อความหมาย(expressive language skills) = EL - 3.60 0.43 มาก - 
5.ทักษะการรับรู(้receptive language skills)= RL - 3.40 0.62 มาก - 
4.ทักษะการมีสัมพันธภาพกับผู้อื น(interpersonal relationship skills) = IR - 3.32 0.54 มาก - 
1.ทักษะการใช้ชีวิตประจ่าวัน(daily living skills) = ADL - 3.30 0.51 มาก - 
6.ทักษะด้านวิชาการ(functional academics skills) = ACA - 3.17 0.74 กลาง - 
7.ทักษะด้านอาชีพ(vocational skills)= VOC - 3.12 0.67 กลาง - 
2.ทักษะชุมชน(community awareness skills) = CTY - 3.05 0.65 กลาง - 



41.บอกชือ่-นามสกุล ชือ่เล่น ของตนเอง EL 3.88 0.36 มาก 1 
42.บอกชือ่คนในครอบครวั/คนคุน้เคย (พ่อแมพ่ีน้่องญาต)ิ EL 3.86 0.38 มาก 2 
37.พดูเป็นประโยคได ้ EL 3.79 0.46 มาก 3 
5.ใชห้อ้งน ้าไดอ้ย่างเหมาะสม (ลา้ง/เชด็กน้ ลา้งมอื ราดน ้า/กดชกัโครก) ADL 3.77 0.45 มาก 4 
72.เขยีนชือ่-นามสกุล ของตนเอง  ACA 3.77 0.61 มาก 4 
36.ใชเ้วลาว่างท ากจิกรรมทีต่นชอบคนเดยีวทีบ่า้น เช่น  ดทูวี ีฟงัวทิยุ       CTY 3.74 0.63 มาก 5 
69.ปฏบิตัติามค าสัง่ 2 อย่าง เช่น ขึน้ไปปิดไฟ แลว้ลงมาขา้งล่าง RL 3.72 0.56 มาก 6 
33. ใชบ้นัไดเลือ่น ขึน้ – ลง CTY 3.68 0.57 มาก 7 
43.บอก วนั เดอืน ปีเกดิของตนเอง EL 3.67 0.65 มาก 8 
38.พดู 2 ค าต่อกนั หรอืเป็นวล ี EL 3.66 0.63 มาก 9 
1.อาบน ้าเป็นประจ า ADL 3.65 0.54 มาก 10 
3.แปรงฟนัเป็นประจ าและเหมาะสม ADL 3.65 0.54 มาก 10 
64.เป็นมติรกบัผูอ้ื่นไดท้ัง้เพศชาย-หญงิ IR 3.65 0.62 มาก 10 
90.บอกชือ่วนัใน 1 สปัดาห์ ACA 3.64 0.70 มาก 11 
2.สระผมเป็นประจ าและเหมาะสม ADL 3.62 0.57 มาก 12 
65.นัง่รวมกบัผูอ้ื่นไดเ้หมาะสม เช่น รา้นอาหาร รถเมล์ 
 

IR 3.62 0.61 มาก 12 

พฤติกรรมการปรบัตวัทางสงัคม ทกัษะ 𝑥  S.D. ระดบั อนัดบั 
71.อ่านและปฏบิตัติามป้ายค าทีต่ดิไวอ้ย่างเหมาะสม เช่น ทางออก ทางเขา้ เปิด ปิด 
ผูช้าย ผูห้ญงิ 

RL 3.60 0.73 มาก 13 

88.ดปูฏทินิ วนัที ่เดอืน ปีพ.ศ. เป็น ACA 3.58 0.77 มาก 14 
54.รูจ้กัรอควิของตน เขา้แถวรอตามล าดบั IR 3.54 0.70 มาก 15 
57.ยมืของแลว้รูจ้กัคนื IR 3.53 0.69 มาก 16 
58.รูจ้กับอกผูอ้ื่นทีอ่ยู่ดว้ยว่า จะไปไหน IR 3.51 0.69 มาก 17 
40.เล่าเรือ่งได ้เช่น เหตุการณ์งา่ยๆ EL 3.50 0.66 มาก 18 
39.รูจ้กัขอความช่วยเหลอื หรอื ค าแนะน า EL 3.50 0.72 มาก 18 
27.รบัโทรศพัท ์และน าขอ้ความงา่ยๆไปบอกได ้ CTY 3.49 0.79 มาก 19 
25.สัง่อาหาร และจ่ายค่าอาหารได ้ CTY 3.48 0.82 มาก 20 
56.ไมห่ยบิของผูอ้ื่น โดยไมข่ออนุญาต IR 3.46 0.75 มาก 21 
16.เทขยะ ADL 3.46 0.78 มาก 21 
62.รูจ้กัช่วยเหลอืผูอ้ื่น IR 3.45 0.70 มาก 22 
26.การใชโ้ทรศพัทท์ีบ่า้น/ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื ตดิต่อกบัผูอ้ื่น CTY 3.45 0.87 มาก 22 
44.บอกทีอ่ยู่ทีส่มบรูณ์ EL 3.43 0.84 มาก 23 
48.รูจ้กักล่าวค า ขอบคุณ IR 3.42 0.72 มาก 24 
9.รูว้่าตนเองปว่ย และสามารถบอกอาการได ้ ADL 3.42 0.75 มาก 24 
7.เลอืกเสือ้ผา้ไดเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศและกาลเทศะ ADL 3.39 0.59 มาก 25 
55.ไมท่ าเสยีงดงั เมือ่มใีครนอนหรอืท างาน IR 3.39 0.66 มาก 25 
47.รูจ้กักล่าวค า ขอโทษ  IR 3.39 0.76 มาก 25 
46.ทกัทายคนรูจ้กัไดเ้หมาะสม  IR 3.39 0.77 มาก 25 
87.บอกเวลาเป็นชัว่โมง ACA 3.39 0.88 มาก 25 
89.บอกชือ่เดอืน 12 เดอืน ACA 3.39 0.90 มาก 25 
70.อ่านและท าตามค าสัง่ได ้1 ค าสัง่ เช่น  เขย่าก่อนเปิด ตดัตามเสน้ประ RL 3.38 0.88 มาก 26 
63.รูจ้กัแบ่งปนัสิง่ของใหผู้อ้ื่นไดเ้หมาะสม IR 3.37 0.72 มาก 27 
59.รูจ้กัมาตามเวลานดัหมายไดต้รงเวลา IR 3.37 0.77 มาก 27 
6.ดแูลตวัเองระหว่างมปีระจ าเดอืน (เปลีย่นและทิง้ผา้อนามยัไดอ้ย่างเหมาะสม)/โกน ADL 3.32 0.81 มาก 28 



หนวดได ้ เมือ่ถงึเวลา) 
18.ปฏบิตัตินไดเ้หมาะสมขณะอยู่บนรถเมล ์เช่น รูจ้กัหาทีเ่กาะ ทีน่ัง่ จ่ายค่าโดยสาร CTY 3.32 0.96 มาก 28 
83.อ่านและรูค้วามหมายป้าย/สญัลกัษณ์ หา้มสบูบุหรี ่ ACA 3.30 0.96 มาก 29 
76.อ่านและรูค้วามหมายป้าย/สญัลกัษณ์  ทางมา้ลาย ACA 3.30 0.98 มาก 29 
15.ลา้งเชด็ เกบ็จานไดเ้หมาะสม ADL 3.29 0.85 มาก 30 
19.ปฏบิตัติามสญัญาณไฟจราจร ขณะขา้มถนน CTY 3.29 0.92 มาก 30 
28.ใชล้ฟิทไ์ด ้(เรยีกลฟิท ์และกดปุม่เลอืกชัน้ได)้ CTY 3.28 0.10 มาก 31 
66.สามารถพดูโตต้อบกบัคนแปลกหน้า  IR 3.28 0.76 มาก 31 
96.รูจ้กัท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เช่น พดูคุย ช่วยเหลอืเพือ่นร่วมงาน VOC 3.28 0.76 มาก 31 
61.รูจ้กัใหอ้ภยั IR 3.25 0.77 กลาง 32 
92.การนบัและเขา้ใจจ านวนสิง่ของถงึ 20 หรอืมากกว่า ACA 3.25 0.89 กลาง 32 
73.เขยีนทีอ่ยู่ทีส่มบรูณ์ ACA 3.24 0.93 กลาง 33 
84.อ่านและรูค้วามหมาย ป้าย/สญัลกัษณ์ ป้ายราคาสนิคา้ ACA 3.24 0.97 กลาง 33 
93.การนบัและแลกเงนิในจ านวน 20 บาท ไดห้ลายวธิ ี(เหรยีญ1บาทกบัเหรยีญ5 หรอื
เหรยีญ2บาทกบัเหรยีญ 10 ) 

ACA 3.24 0.97 กลาง 33 

86.บอกเวลาเป็นชัว่โมง และนาทไีด ้ ACA 3.21 0.98 กลาง 34 
74.เขยีนขอ้ความงา่ยๆตามค าบอก ACA 3.20 0.10 กลาง 35 

พฤติกรรมการปรบัตวัทางสงัคม ทกัษะ 𝑥  S.D. ระดบั อนัดบั 
68.จ าขอ้มลูมาบอกตามสัง่ RL 3.20 0.77 กลาง 35 
94.การนบัและแลกเงนิในจ านวน 10 บาท ไดห้ลายวธิ ี(เหรยีญ1บาทกบัเหรยีญ5 หรอื
เหรยีญ1บาทกบัเหรยีญ2บาท) 

ACA 3.20 0.95 กลาง 35 

4.ดแูลเลบ็มอื เลบ็เทา้ และตดัเลบ็เมือ่ถงึเวลาสมควร ADL 3.18 0.89 กลาง 36 
49.รูจ้กัฟงัคนอื่นพดู ไมส่อดแทรก IR 3.18 0.89 กลาง 36 
14.ตากและคลีผ่า้ไดอ้ย่างเรยีบรอ้ย ADL 3.17 0.83 กลาง 37 
77.อ่านและรูค้วามหมายป้าย/สญัลกัษณ์ลกูศรบอกทศิทาง ACA 3.17 0.95 กลาง 37 
99.ท างานไดเ้รยีบรอ้ย VOC 3.15 0.78 กลาง 38 
10.การท าความสะอาดบา้น เช่น กวาดและถูหอ้ง  ADL 3.15 0.80 กลาง 38 
95.ท างานเสรจ็ทนัเวลา VOC 3.15 0.85 กลาง 38 
98.มคีวามอดทนในการท างานซ ้าๆ VOC 3.15 0.86 กลาง 38 
31.ไปซื้อของทีร่า้นคา้/ศนูยก์ารคา้ CTY 3.14 1.00 กลาง 39 
97.รูจ้กัระมดัระวงัการใชเ้ครือ่งมอื/อุปกรณ์ในการท างาน VOC 3.13 0.79 กลาง 40 
45.บอกทศิทางกบัผูอ้ื่นได ้(เช่น เลีย้วซา้ย เมือ่ถงึทางแยก) EL 3.12 0.86 กลาง 41 
100.การท างานโดยไมม่ผีูด้แูล VOC 3.12 0.91 กลาง 41 
8.จดัการกบัอาการบาดเจบ็งา่ยๆได ้เช่น หกลม้ มดีบาด ADL 3.11 0.75 กลาง 42 
67.จดจ าและปฏบิตัติามขัน้ตอนของค าสัง่/ค าแนะน าได ้เช่น ทศิทางไปยงัสถานทีห่นึ่ง  
ต าราท ากบัขา้วงา่ยๆ 

RL 3.10 0.88 กลาง 43 

35.ท ากจิกรรมงา่ยๆร่วมกบัคนในครอบครวั เพือ่น เช่น เล่นเกมส ์ เล่นกฬีา ท าอาหาร
รบัประทานดว้ยกนั 

CTY 3.08 1.01 กลาง 44 

50.รเิริม่การสนทนาในหวัขอ้ทีค่นอื่นสนใจ เช่น รายการทวี ี IR 3.07 0.90 กลาง 45 
24.รูว้่าเมือ่ไร จะตอ้งไดเ้งนิทอน CTY 3.03 0.99 กลาง 46 
52.ละเวน้การถามหรอืพดูในสิง่ทีอ่าจท าใหค้นอื่นละอายหรอืเจบ็ใจ IR 3.02 0.85 กลาง 47 
60.บอกเลกินดัหมายไดเ้หมาะสม IR 3.02 0.89 กลาง 47 
22.ทราบว่ามเีงนิพอซื้อของ CTY 3.02 0.97 กลาง 47 
81.อ่านและรูค้วามหมายป้าย/สญัลกัษณ์  หา้มผ่าน ACA 2.99 1.01 กลาง 48 
17.เดนิทางโดยสารรถเมลไ์ปสถานทีคุ่น้เคย (ตอ้งต่อรถ) CTY 2.97 1.20 กลาง 49 



91.บวก ลบ เลขงา่ยๆ ตัง้แต่ 2 หลกั หรอืมากกว่าได ้ ACA 2.95 0.99 กลาง 50 
13.ซกัผา้ดว้ยมอื/เครือ่งไดอ้ย่างเหมาะสมและสะอาด  ADL 2.92 0.89 กลาง 51 
78.อ่านและรูค้วามหมายป้าย/สญัลกัษณ์  กาชาดบนสลากยา  ACA 2.89 1.12 กลาง 52 
12.เปลีย่นผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน ADL 2.88 0.85 กลาง 53 
53.ควบคุมอารมณ์โกรธหรอืความไมพ่อใจ เมือ่ไดร้บัการปฏเิสธ IR 2.87 0.99 กลาง 54 
79.อ่านและรูค้วามหมายป้าย/สญัลกัษณ์  หวักะโหลกไขว ้ ACA 2.86 1.13 กลาง 55 
85.อ่านหนงัสอืพมิพ ์และรูเ้ขา้ใจความหมาย ACA 2.85 1.07 กลาง 56 
101.เมือ่มปีญัหาในการท างานรูจ้กัขอค าปรกึษาหรอืค าแนะน า VOC 2.84 0.89 กลาง 57 
80.อ่านและรูค้วามหมายป้าย/สญัลกัษณ์ อนัตราย ACA 2.84 1.05 กลาง 57 
51.ยุตกิารสนทนาไดอ้ย่างเหมาะสม IR 2.83 0.83 กลาง 58 
82.อ่านและรูค้วามหมายป้าย/สญัลกัษณ์  ไวไฟ ACA 2.80 1.04 กลาง 59 
11.ลา้งหอ้งน ้า ADL 2.79 0.87 กลาง 60 
34.รูจ้กัชวนเพือ่น คนในครอบครวั ไปดภูาพยนตร ์ไปศนูยก์ารคา้ CTY 2.74 1.22 กลาง 61 
32.ใชบ้รกิารดา้นออกก าลงักาย/กฬีาทีส่นามกฬีา สวนสาธารณะ สระว่ายน ้า CTY 2.71 1.13 กลาง 62 
75.เขยีนจดหมายสัน้ๆ ACA 2.67 1.16 กลาง 63 
23.รูจ้กัเปรยีบเทยีบราคาของ CTY 2.63 1.06 กลาง 64 
21.รูจ้กัเกบ็ออมเงนิ CTY 2.62 1.18 กลาง 65 

พฤติกรรมการปรบัตวัทางสงัคม ทกัษะ 𝑥  S.D. ระดบั อนัดบั 
29.ใชบ้รกิารจากตูอ้ตัโนมตัไิด ้เช่น ตูเ้ตมิเงนิมอืถอื ตูห้ยอดเหรยีญซื้อบตัรรถโดยสาร CTY 2.52 1.18 กลาง 66 
20.ฝากและถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคาร CTY 2.48 1.17 น้อย 67 
30.ไปดภูาพยนตรท์ีโ่รงภาพยนตร ์ CTY 2.37 1.28 น้อย 68 

      สถานภาพการมงีานท า ระดบัเชาวน์ปญัญา จ านวนปีทีผู่ป้ว่ยไดร้บัการศกึษา และรายไดพ้อใชข้อง
บุคคลบกพรอ่งสตปิญัญา มคีวามสมัพนัธท์างบวก(r=.458,.292,.432,.211 p  .001,.01,.001,.05)  
ส่วนภาวะมโีรคประจ าตวัของผูป้ว่ยและจ านวนสมาชกิในครอบครวั มคีวามสมัพนัธท์างลบ(r=-.211,-
.340  p .05,.001)  กบัพฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติ ิ(ตารางที ่2)  
ตารางท่ี 2 ความสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีศ่กึษา (* p 0.05, ** p 0.01, *** p 
0.001). 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 
1.สถานภาพการมงีานท า 1.00       
2จ านวนปีทีผู่ป้ว่ยศกึษา .308** 1.00      
3จ านวนสมาชกิใน
ครอบครวั 

-.246* -.005 1.00     

4ระดบัเชาวน์ปญัญา .141 .217* -.027 1.00               
5รายไดพ้อใช้ .110 .146 .082 -.035 1.00   
6ภาวะการมโีรคประจ าตวั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -.244* -.012 .215* -.101 -.158 1.00  
7ทกัษะการปรบัตวัทาง
สงัคม 

.458*** .432*** -.340*** .292** .211* -.211* 1.00 



        ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญามากทีสุ่ด คอื 
จ านวนปีทีผู่ป้ว่ยไดร้บัการศกึษา(Beta=.2858) รองลงมา คอื จ านวนสมาชกิในครอบครวั(Beta=-.2856) 
สถานภาพการมงีานท า(Beta=.2541) ระดบัเชาวน์ปญัญา(Beta=.1925) และรายไดพ้อใช้(Beta=.1717) 
ซึง่รว่มกนัท านายพฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาไดร้อ้ยละ43.0(R2=.430 
p.< .001) สมการท านายพฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมในรปูแบบคะแนนมาตรฐาน ดงันี้ (ตารางที ่3) 
พฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคม=..2858 (จ านวนปีทีผู่ป้ว่ยไดร้บัการศกึษา) -.2856(จ านวนสมาชกิ
ครอบครวั) + 2541 (สถานภาพการมงีานท า) + .1925 (ระดบัเชาวน์ปญัญา) +1717 (รายไดพ้อใช ้และ
ม/ีไมม่เีหลอืเกบ็) 
ตารางท่ี 3 การท านายพฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมจากปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง (*

p0.05,**p0.01,***p0.001)  
ตัวแปรที่เข้าสมการตามล าดับ b Beta R  R2 R2

change t Pt 

สถานภาพการมีงานท่า .2735 ..2541 .458 .210 .210 2.846** .006 
จ่านวนปีที ผู้ป่วยได้รับการศึกษา .0403 .2858 .551 .304 .094 3.248** .002 
จ่านวนสมาชิกในครอบครัว -.0842 -.2856 .609 .371 .067 3.370*** .001 
ระดับเชาวน์ปัญญา .0094 .1925 .634 .401 .031 2.294* .024 
รายได้พอใช้ .2203 .1717 .655 .430 .028 2.063* .042 
R2 = .430   ค่าคงที  a = 2.3566     F(5 ,86)  = 12.958***                                                                      
วิจารณ์ 
    1. พฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาอยูใ่นระดบัท าไดเ้องปานกลางโดยตอ้ง
ช่วยบางขัน้ตอน อาจเนื่องจากบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญามอีายเุฉลีย่ 33 ปีซึง่อยูใ่นวยัผูใ้หญ่ ส่วน
ใหญ่บกพรอ่งทางสตปิญัญาขนาดน้อยทีค่วามสามารถในการปรบัตวัเทยีบเท่าบุคคลปกตอิาย ุ7-10 ปี9 
ซึง่สามารถพึง่ตนเองในการดแูลกจิวตัรประจ าวนัส่วนตวัและการเรยีนรูป้รบัตวัเบือ้งตน้ได้ ผูด้แูลส่วน
ใหญ่เป็นมารดาบดิาญาตพิีน้่อง สถานภาพสมรสคู่ สมาชกิในครอบครวัเฉลีย่ 4 คน มอีายเุฉลีย่ 61 ปีที่
อยูใ่นวยัสงูอายซุึง่จะมปีญัหาสุขภาพทัง้ของตนเองคู่สมรสและญาตผิูใ้หญ่ในครอบครวั มรีายไดพ้อใช ้
ผูด้แูลตอ้งรบัภาระดแูลบุตรบกพรอ่งสตปิญัญาทีอ่ยูใ่นวยัผูใ้หญ่เป็นเวลายาวนานต่อเนื่อง ดแูลสุขภาพ
และความเป็นอยูข่องตนเองคู่สมรสญาตผิูใ้หญ่และสมาชกิอื่นๆในครอบครวั รวมทัง้มุง่สนใจกบัการ
ท างานหารายไดใ้หพ้อใชจ้า่ยในครอบครวั ท าใหไ้มค่่อยมเีวลาและมรีายไดจ้ ากดัทีใ่ช้ดแูลเอาใจใส่ฝึก
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพบุตรปว่ย ส่งผลใหท้กัษะการปรบัตวัทางสงัคมของบุตรบกพรอ่งสตปิญัญาวยัผูใ้หญ่อยู่
ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัการศกึษาของไพลนิ ค าไพรนิทร์8 ทกัษะการปรบัตวัทางสงัคมของ
บุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาหลงัจ าหน่ายออกจากสถาบนัราชานุกูล อยูใ่นระดบัปานกลาง 
     เมือ่จ าแนกรายดา้นทกัษะของการปรบัตวัทางสงัคม  รายดา้นทกัษะทีม่ากทีสุ่ด 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ทกัษะการสื่อความหมาย, ทกัษะการรบัรู้, ทกัษะการมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น และ.ทกัษะการใช้
ชวีติประจ าวนัอยูใ่นระดบัท าไดเ้องดมีาก ส่วนรายดา้นทกัษะทีน้่อยทีสุ่ด 3 อนัดบัทา้ย ไดแ้ก่ ทกัษะ
ชุมชน, ทกัษะดา้นอาชพี และทกัษะดา้นวชิาการ ซึง่อยูใ่นระดบัท าไดเ้องปานกลางโดยตอ้งช่วยบาง



ขัน้ตอน เมือ่พจิารณารายขอ้สงูสุด 21 อนัดบัแรก ซึง่อยูใ่นระดบัท าไดเ้องอยา่งดมีาก คอื  บอกชื่อ-
นามสกุล, บอกชื่อคนในครอบครวั/คนคุน้เคย, พดูเป็นประโยคได้, ใชห้อ้งน ้าไดเ้หมาะสม, เขยีนชื่อ-
นามสกุล, ใชเ้วลาว่างท ากจิกรรมทีต่นชอบคนเดยีวทีบ่า้น, ปฏบิตัติามค าสัง่ 2 อยา่ง,ใชบ้นัไดเลื่อนขึน้–
ลง ,บอกวนัเดอืนปีเกดิ, พดู 2 ค าต่อกนัหรอืเป็นวล ี,อาบน ้าเป็นประจ า ,แปรงฟนัเป็นประจ า, เป็นมติร
กบัผูอ้ื่นไดท้ัง้เพศชาย-หญงิ ,บอกชื่อวนัใน 1 สปัดาห ์,สระผมเป็นประจ า, นัง่รวมกบัผูอ้ื่นไดเ้หมาะสม, 
อ่านและปฏบิตัติามป้ายค าทีต่ดิไวอ้ยา่งเหมาะสม, ดปูฏทินิวนัทีเ่ดอืนปีพ.ศ.เป็น, รูจ้กัรอควิ, ยมืของแลว้
รูจ้กัคนื และ รูจ้กับอกผูอ้ื่นว่าจะไปไหน สว่นรายขอ้ทีต่ ่าสุด 21 อนัดบัทา้ย คอื ไปดหูนงัทีโ่รงภาพยนตร ์
และ ฝากและถอนเงนิจากบญัชธีนาคาร ซึง่อยูใ่นระดบัท าไดเ้องน้อยโดยตอ้งช่วยเกอืบทุกขัน้ตอน 
ส าหรบั การใชบ้รกิารจากตูอ้ตัโนมตัิ, รูจ้กัเกบ็ออมเงนิ, รูจ้กัเปรยีบเทยีบราคาของ, เขยีนจดหมายสัน้ๆ, 
ใชบ้รกิารออกก าลงักายทีส่นามกฬีา/สระว่ายน ้า สวนสาธารณะ, รูจ้กัชวนเพื่อนคนในครอบครวัไปดู
ภาพยนตร/์ศูนยก์ารคา้, ลา้งหอ้งน ้า, อ่านและรูค้วามหมายป้ายสญัลกัษณ์ ไวไฟ,ยตุกิารสนทนาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม, อ่านและรูค้วามหมายป้ายสญัลกัษณ์อนัตราย, เมือ่มปีญัหาการท างานรูจ้กัขอค าปรกึษา, อ่าน
เขา้ใจความหมายหนังสือพิมพ์, อ่านและรู้ความหมายป้ายสัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้, ควบคุมอารมณ์โกรธ
หรอืความไมพ่อใจ เมือ่ไดร้บัการปฏเิสธ, เปลี ยนผ้าปูที นอนปลอกหมอน, อ่านและรู้ความหมายป้าย
สัญลักษณ์กาชาดบนสลากยา, ซักผ้าด้วยมือ/เครื องได้สะอาด, บวกลบเลขง่ายๆตั้งแต่ 2 หลักหรือมากกว่าได้, 
เดินทางโดยสารรถเมล์ไปสถานที คุ้นเคย(ต้องต่อรถ) ซึ งอยู่ในระดับท่าได้เองปานกลางโดยต้องช่วยบางขั้นตอน  
        ทัง้นี้เนื่องจากทกัษะการสื่อความหมาย(การพดู การเล่าเรือ่ง), ทกัษะการรบัรู(้การท าตามค าสัง่/
ค าแนะน าทีบ่อกและเขยีน), ทกัษะการมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น(การสนทนาพดูโตต้อบเหมาะสม) และ.
ทกัษะการใชช้วีติประจ าวนั(การดแูลความสะอาดตนเอง การดแูลสุขภาพ และงานบา้น) ซึง่เป็นทกัษะ
การด าเนินชวีติพืน้ฐานซึง่บุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาระดบัน้อยวยัผูใ้หญ่ทีค่วามสามารถในการปรบัตวั
เทยีบเท่าบุคคลปกตอิาย ุ7-10 ปีสามารถปฏบิตัไิดด้ี9 ส าหรบักลุ่มตวัอยา่งผูด้แูลส่วนใหญ่อยูใ่นวยั
สงูอายซุึง่จะมปีญัหาสุขภาพและรายไดพ้อใช ้ตอ้งรบัภาระการดแูลสุขภาพ ความเป็นอยูท่ ัง้ของตนเอง คู่
สมรส บุตรบกพรอ่งสตปิญัญา ญาตผิูใ้หญ่ และสมาชกิอื่นๆในครอบครวั รวมทัง้ท างานหารายไดใ้ห้
พอใชจ้า่ยในครอบครวั ท าใหไ้มค่่อยมเีวลาและตอ้งประหยดัรายไดท้ีม่จี ากดั ซึง่ส่งผลใหล้ดโอกาสและ
ประสทิธภิาพน้อยลงในการดแูลเอาใจใส่ฝึกฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นทกัษะวชิาการ(การเขยีน-อ่าน ความ
เขา้ใจเรือ่งเวลาและเงนิ) ทกัษะดา้นอาชพี(ความสามารถและนิสยัการท างานทีด่ี) และฝึกฟ้ืนฟู
สมรรถภาพกจิกรรมเดนิทางพาบุตรบกพรอ่งสตปิญัญาออกไปเรยีนรูป้ระสบการณ์กจิกรรมทางสงัคม
ต่างๆนอกบา้นในทกัษะชุมชน(การเดนิทาง การจดัการและใชจ้า่ยเงนิ การใชบ้รกิารสาธารณูปโภค การ
ใชเ้วลาว่าง) จงึท าใหท้กัษะวชิาการ ทกัษะอาชพี และทกัษะชุมชนของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญา อยูใ่น
ระดบัท าไดเ้องปานกลางโดยตอ้งช่วยบางขัน้ตอน คลา้ยคลงึกบัการศกึษาของชวาลา เธยีรธนู และคณะ4

บุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาระดบัน้อยทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไปมทีกัษะการปรบัตวัทางสงัคมอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก(x =2.39) รายดา้นทกัษะของการปรบัตวัทางสงัคมทีม่ากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ทกัษะ
การใชช้วีติประจ าวนั ทกัษะการสื่อความหมาย ทกัษะอาชพี ทกัษะการรบัรู ้และทกัษะการมสีมัพนัธภาพ
กบัผูอ้ื่น อยูใ่นระดบัท าไดเ้อง (x = 2.68,2.65,2.56, 2.50,2.44)  ส่วนรายดา้นทกัษะของการปรบัตวัทาง



สงัคมทีน้่อยทีสุ่ด 2 อนัดบัทา้ย ไดแ้ก่ ทกัษะชุมชน และ ทกัษะวชิาการ อยูใ่นระดบัท าไดโ้ดยตอ้งช่วย
(x = 2.16,2.17) 
ทกัษะการปรบัตวัทางสงัคมรายขอ้สงูสุด 22 อนัดบัแรก ซึง่อยูใ่นระดบัท าไดเ้อง คอื พดูเป็นประโยค, 
พดู 2 ค าต่อกนัหรอืเป็นวล,ี ท ากจิกรรมคนเดยีวทีบ่า้น, บอกชื่อ-นามสกุล, รูว้่าตวัเองปว่ยและบอก
อาการได,้ อาบน ้าเป็นประจ า, เลอืกเสือ้ผา้เหมาะสมกบัโอกาส, บอกชื่อคนคุน้เคย, ใชห้อ้งน ้าได้
เหมาะสม, เทขยะ, เล่าเรือ่งได,้ ปฏบิตัติามค าสัง่ 2 อยา่งได,้ แปรงฟนัเป็นประจ า, กวาดและถูหอ้ง, นัง่
รวมกบัผูอ้ื่นไดเ้หมาะสม, สระผมเป็นประจ า, รูจ้กักล่าวค าขอบคุณ, จดจ าและปฏบิตัติามขัน้ตอนของ
ค าสัง่/ค าแนะน าได,้ สัง่และจา่ยค่าอาหารได้, รูจ้กัขอความช่วยเหลอื, จ าขอ้มลูมาบอกตามสัง่, รูจ้กั
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น, ขอ้ทกัษะการปรบัตวัทางสงัคมต ่าสุด 22 อนัดบัทา้ย คอื เขยีนจดหมายสัน้ๆ และ 
ฝากและถอนเงนิจากบญัชธีนาคาร อยูใ่นระดบัท าไมไ่ด ้ส าหรบั การใชบ้รกิารจากตูอ้ตัโนมตัิ, รูจ้กั
เปรยีบเทยีบราคาของ, เขยีนทีอ่ยูท่ีส่มบรูณ์, บอกเลกินดัหมายไดเ้หมาะสม, อ่านหนงัสอืพมิพ์, ใช้
บรกิารดา้นกฬีาทีส่นามกฬีา/สระว่ายน ้า สวนสาธารณะ, เขยีนขอ้ความงา่ยๆตามค าบอก, มงีานอดเิรก 
เช่น ระบายส,ี อ่านและท าตามค าสัง่ได ้1 ค าสัง่, อ่านและรูค้วามหมายป้ายสญัลกัษณ์หวักะโหลกไขว,้ ใช้
โทรศพัทส์าธารณะ, บอกเวลาเป็นชัว่โมงและนาทไีด้, ใชโ้ทรศพัทท์ีบ่า้น, ไปดหูนงัทีโ่รงภาพยนตร์, บอก
ทศิทางกบัผูอ้ื่นได,้ เปลีย่นผา้ปทูีน่อน, มาตามนดัตรงเวลา, อ่านและรูค้วามหมายป้ายสญัลกัษณ์
อนัตราย,แลกเงนิในจ านวน 20 บาทไดห้ลายวธิ,ีบอกทีอ่ยูท่ีส่มบรูณ์ ซึง่อยูใ่นระดบัท าไดโ้ดยตอ้งช่วย  
        2.ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญา แต่ไม่
สามารถท านายพฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคมได ้ไดแ้ก่ ภาวะมโีรคประจ าตวัของผูป้ว่ย 
       ภาวะมโีรคประจ าตวัของผูป้ว่ย มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมปรบัตวัทางสงัคมของบุคคล
บกพรอ่งทางสตปิญัญา อาจเน่ืองจาก บุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีม่โีรคประจ าตวัหรอือกีนยัหน่ึงมี
ระดบัการพึง่พามาก บัน่ทอนความสามารถปฏบิตัพิฤติกรรมการปรบัตวัทางสงัคมลดน้อยลง สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของชื่นฤด ีแกว้บุตร6 จ านวนครัง้ของอาการชกัมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพรอ่งของ
มารดาในการดแูลบุตรป่วยโรคชกั ซึง่จะส่งผลต่อปญัหาสุขภาพและความสามารถในการปฏบิตัหิน้าที่
ของบุตรปว่ยลดน้อยลง  
     3.ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละสามารถรว่มท านายพฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคมของของบุคคล
บกพรอ่งทางสตปิญัญา เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ จ านวนปีทีผู่ป้ว่ยไดร้บัการศกึษา จ านวน
สมาชกิในครอบครวั สถานภาพการมงีานท า ระดบัเชาวน์ปญัญา และ รายไดพ้อใช้          
   จ านวนปีทีผู่ป้ว่ยไดร้บัการศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกและสามารถรว่มท านาย พฤตกิรรมการ
ปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญา อาจเนื่องจาก บุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาทีไ่ดร้บั
การศกึษาจะมคีวาม สามารถรบัรู ้เขา้ใจ และมคีวามสามารถทกัษะปรบัตวัทางสงัคมกบัครอบครวั และ
เพื่อนได ้มากกว่าบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาทีไ่ดร้บัการศกึษาน้อย สอดคลอ้งกบัการ ศกึษาของ มาเรยีม 
เกาะประเสรฐิ5 ระดบัเชาวน์ปญัญา ซึง่สะทอ้นถงึความสามารถทางการเรยีนในสถานศกึษามี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการปรบัตวัของเดก็บกพรอ่งทางสตปิญัญา  



   จ านวนสมาชกิในครอบครวั มคีวามสมัพนัธท์างลบและสามารถรว่มท านายพฤตกิรรมการปรบัตวัทาง
สงัคมของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญา อาจเนื่องจาก ครอบครวัของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาวยัผูใ้หญ่ซึง่มี
จ านวนสมาชกิครอบครวัมาก/ครอบครวัขยาย ซึง่มญีาตพิีน้่องของฝา่ยบดิาหรอืมารดาอาศยัรวมใน
ครอบครวัเดยีวกนั ความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัภายในครอบครวัซบัซอ้นมากขึน้ อาจท าให้ปฏสิมัพนัธแ์ละ
โอกาสกระทบกระทัง่ขดัแยง้ตงึเครยีดระหว่างสมาชกิในครอบครวัมมีากขึน้10 ผูด้แูลบุคคลบกพรอ่ง
สตปิญัญาวยัรุน่ตอนปลายยา่งเขา้สู่วยัผูใ้หญ่มปีญัหายากล าบากในการดแูลมากขึน้และมีระดบั
ความเครยีดสงู11 ประกอบกบัผูด้แูลส่วนใหญ่อยูใ่นวยัสงูอาย ุซึง่จะมปีญัหาสุขภาพ และปญัหาออกจาก
งานเนื่องจากปลดเกษยีณ ท าใหร้ายไดค้รอบครวัลดลงไมพ่อใชจ้า่ย  และตอ้งรบัภาระดแูลสุขภาพและ
ความเป็นอยูท่ ัง้ของตนเอง คู่สมรส ญาตผิูใ้หญ่ และสมาชกิอื่นๆในครอบครวั ผูด้แูลมุง่หางานอาชพี
เสรมิท า เพื่อเพิม่รายไดใ้หพ้อใชใ้นครอบครวั ส่วนสมาชกิอื่นๆในบา้นทีอ่ยูค่นละครอบครวัด าเนินชวีติ
ต่างคนต่างอยู ่มุง่สนใจกบัการท างานหารายไดใ้หพ้อใชจ้า่ยในครอบครวัของตน ไมค่่อยมเีวลาสนใจ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ท าใหล้ดความสามารถการเอาใจใส่ดแูลความเป็นอยูแ่ละจดัเวลาฝึกฟ้ืนฟู
สมรรถภาพความสามารถทกัษะทางสงัคมของบุตรบกพรอ่งสตปิญัญาวยัผูใ้หญ่น้อยลง จะส่งผลใหท้กัษะ
การปรบัตวัทางสงัคมของบุตรบกพรอ่งสตปิญัญาลดน้อยลงดว้ย สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สมศร ีแสง
สว่างซบั7 มารดาของบุตรกลุ่มอาการดาวน์ซึง่มลีกัษณะครอบครวัขยาย มกีารปรบัตวับทบาทการเป็น
มารดาดา้นความสามารถในการรบัผดิชอบต่ออนาคตบุตร น้อยกว่า มารดาของบุตรกลุ่มอาการดาวน์ซึง่
มลีกัษณะครอบครวัเดีย่ว   
       สถานภาพการมงีานท า มคีวามสมัพนัธท์างบวกและสามารถรว่มท านาย พฤตกิรรมการปรบัตวั
ทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญา อาจเน่ืองจาก ส่วนใหญ่บุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบั
น้อย สามารถเรยีนรูว้ชิาสามญัถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เมือ่ไดร้บัการฝึกฟ้ืนฟูสมรรถภาพทกัษะทาง
สงัคมและการท างานอยา่งเหมาะสม จะสามารถท างานประกอบอาชพีมรีายไดเ้ลีย้งตนเอง 9 สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ Winer J.J 3

 พบว่า บุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาทีท่ างานสถานประกอบการแบบมกีาร
สนบัสนุน มทีกัษะความสามารถท างานส าเรจ็มากกว่า บุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาทีไ่มม่งีานท า   
         ระดบัเชาวน์ปญัญามคีวามสมัพนัธท์างบวกและสามารถรว่มท านายพฤตกิรรมการปรบัตวัทาง
สงัคมของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญา อาจเน่ืองจาก ส่วนใหญ่บุคคลบกพรอ่งทางเชาวน์ปญัญาระดบัน้อย 
จะไมค่่อยมปีญัหาทางสงัคม อารมณ์ และพฤตกิรรม สามารถพึง่ตนเองในทกัษะการดแูลกจิวตัร
ประจ าวนัส่วนตวัและการเรยีนรูถ้งึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6ได ้มากกว่า บุคคลบกพรอ่งทางเชาวน์ปญัญา
ระดบัรนุแรงมากกว่า ซึง่จะมปีญัหาทางอารมณ์พฤตกิรรมและระดบัการพึง่พาผูอ้ื่นมากกว่า9 สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ มาเรยีม เกาะประเสรฐิ5 เดก็ทีบ่กพรอ่งสตปิญัญาระดบัรนุแรง มพีฤตกิรรมการปรบัตวั
น้อยกว่า เดก็ทีบ่กพรอ่งสตปิญัญาระดบัปานกลางและน้อย 
       รายไดพ้อใช ้มคีวามสมัพนัธท์างบวกและสามารถรว่มท านาย พฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคมของ
บุคคลบกพรอ่งสตปิญัญา อาจเน่ืองจากครอบครวัทีม่รีายไดส้งู ท าใหผู้ด้แูลมโีอกาสทีจ่ะแสวงหาแหล่ง
ประโยชน์ต่างๆทีจ่ะช่วยในการดแูลฝึกฟ้ืนฟูสมรรถภาพบุตรบกพรอ่งสตปิญัญาไดอ้ยา่งพอเพยีงและ
เหมาะสม ซึง่จะส่งผลต่อภาวะสุขภาพที่ดแีละพฒันาทกัษะการปรบัตวัทางสงัคมของบุตรเพิม่มากขึน้ 



สอดคลอ้งกบัการศกึษาของชื่นฤด ีแกว้บุตร6 รายไดค้รอบครวั มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความพรอ่งหรอื
อกีนยัหน่ึงสมัพนัธท์างบวกกบัความ สามารถของมารดาในการดแูลบุตรปว่ยโรคชกั ซึง่จะส่งผลต่อภาวะ
สุขภาพทีด่แีละความสามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆของบุตรปว่ยเพิม่ขึน้  
ข้อเสนอแนะ   

            1.จากผลการศกึษาพบว่า การปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาวยัรุน่ตอน
ปลาย/วยัผูใ้หญ่ในเรือ่งของทกัษะชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนไปทางต ่า ปจัจยัจ านวนปีทีผู่ป้ว่ยรบั
การศกึษา จ านวนสมาชกิครอบครวั การมงีานท า ระดบัเชาวน์ปญัญา และ รายไดพ้อใช ้มผีลต่อ
พฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคม ดงันัน้บุคลากรดา้นสุขภาพและการศกึษาควรส่งเสรมิใหค้วามส าคญั
บุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาไดเ้รยีนรว่มในโรงเรยีนปกตหิรอืโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ ส่งเสรมิสมัพนัธภาพ
ครอบครวัของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีม่จี านวนสมาชกิครอบครวัมาก ในการมบีทบาทส่วนรว่มใน
การดแูลฝึกฟ้ืนฟูสมรรถภาพทกัษะการปรบัตวัทางสงัคม โดยเฉพาะการเขา้รว่มกจิกรรมทางสงัคมต่างๆ
นอกบา้นในทกัษะชุมชน ดว้ยการใหป้รกึษา/เผยแพรส่ื่อความรูก้ารฝึกทกัษะการปรบัตวัทางสงัคม  
สทิธบิตัรคนพกิาร และแหล่งประโยชน์ในสงัคมดา้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพการแพทย ์การศกึษา สวสัดกิาร
สงัคม และการจา้งงานอาชพี  รวมทัง้เขา้รว่มกลุ่มเครอืขา่ยสมาคมผูป้กครองของผูบ้กพรอ่งทาง
สตปิญัญา ทัง้นี้ควรสนใจในบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญากลุ่มเสีย่งที ่ระดบัการศกึษาน้อย จ านวนสมาชกิ
ครอบครวัมาก สภาพไมม่งีานท า ระดบัเชาวน์ปญัญาน้อย และ รายไดไ้มพ่อใช ้  

        2. บุคลากรทมีสุขภาพควรปรบัปรงุหลกัสตูร/จดัท า/เผยแพร่คู่มอืการฝึกทกัษะการปรบัตวัทางสงัคม 
โดยเฉพาะทกัษะชุมชนรายขอ้ทีพ่รอ่ง (เช่น การฝาก-ถอนเงนิจากบญัชธีนาคาร การใชบ้รกิารจากตู้
อตัโนมตั ิเดนิทางโดยสารรถเมลไ์ปสถานทีคุ่น้เคย(ตอ้งต่อรถ) รูจ้กัเกบ็ออมเงนิ ทราบว่ามเีงนิพอซือ้
ของ) เพื่อพฒันาทกัษะการปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาแบบพึง่ตนเองได้ตาม
ศกัยภาพ 

    สรปุ   การปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาวยัรุน่ตอนปลาย/วยัผูใ้หญ่ดา้นทกัษะชุมชนอยู่
ในระดบัปานกลางค่อนขา้งต ่าทีสุ่ด ปจัจยัจ านวนปีที่ผูป้ว่ยรบัการศกึษา จ านวนสมาชกิครอบครวั ระดบั
เชาวน์ปญัญา และรายไดพ้อใช ้ตามล าดบั มผีลต่อการปรบัตวัทางสงัคม บุคลากรสุขภาพและการศกึษา
ควรส่งเสรมิบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาไดเ้รยีนรว่มในโรงเรยีน ส่งเสรมิสมัพนัธภาพของครอบครวับุคคล
บกพรอ่งสตปิญัญาทีม่จี านวนสมาชกิครอบครวัมากในการมีส่วนรว่มดแูลฝึกฟ้ืนฟูสมรรถภาพบุคคล
บกพรอ่งสตปิญัญาใหม้ศีกัยภาพ การใหก้ารปรกึษา/เผยแพรส่ื่อ/คู่มอืการฝึกทกัษะปรบัตวัทางสงัคม
โดยเฉพาะทกัษะชุมชน สทิธคินพกิาร แหล่งประโยชน์เครอืขา่ยในสงัคมดา้นการแพทย ์การศกึษา  
สวสัดกิารสงัคม และอาชพีการจา้งงานคนพกิาร    การเขา้รว่มกลุ่มเครอืขา่ยสมาคมผูป้กครองของผู้
บกพรอ่งสตปิญัญา โดยเน้นผูบ้กพรอ่งสตปิญัญาที ่ระดบัการศกึษาน้อย จ านวนสมาชกิครอบครวัมาก 
สภาพไมม่งีานท า ระดบัเชาวน์ปญัญาน้อย และ รายไดไ้มพ่อใช ้  

   ข้อจ ากดัการศึกษา 
      กลุ่มตวัอยา่งการวจิยัเป็นแบบเจาะจง ซึง่เป็นผูด้แูลของบุคคลบกพรอ่งทางสตปิญัญาทีฝึ่กโครงการ
ทดลองจา้งงานฯ สถาบนัราชานุกูล ซึง่สามารถอ่าน-เขยีนภาษาไทยตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเองได ้ ท า



ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งทีอ่าจไมเ่ป็นตวัแทนของประชากรและไมส่ามารถกล่าวอา้งถงึประชากรไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง 
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ความรู้เดิม พฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคม มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั สถานภาพการมงีานท า  
ความรู้ใหม่ พฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคม=..2858(จ านวนปีทีผู่ป้ว่ยรบัการศกึษา) -.2856(จ านวน
สมาชกิครอบครวั) + 2541 (สภาพการมงีานท า) + .1925 (ระดบัเชาวน์ปญัญา) +1717 (รายได้
พอใช)้ 
ประโยชน์ท่ีจะน าไปใช้ ควรมกีารส่งเสรมิบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาไดเ้รยีนรว่มในโรงเรยีน ส่งเสรมิ
สมัพนัธภาพของครอบครวับุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาทีม่จี านวนสมาชกิครอบครวัมากในการมสี่วน
รว่มดแูลบุคคลบกพรอ่งสตปิญัญาใหม้ศีกัยภาพ เผยแพรคู่่มอืการฝึกทกัษะปรบัตวัทางสงัคม
โดยเฉพาะทกัษะชุมชน สทิธคินพกิาร และแหล่งประโยชน์เครอืขา่ยในสงัคม โดยเน้นผูบ้กพรอ่ง
สตปิญัญาทีร่ะดบัการศกึษาน้อย จ านวนสมาชกิครอบครวัมาก สภาพไมม่งีานท า ระดบัเชาวน์
ปญัญาน้อย และ รายไดไ้มพ่อใช ้  
 
 



7.สมศร ีแสงสว่างซบั.ปจัจยับางประการทีส่มัพนัธก์บัการปรบัตวัต่อบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่
มบีุตรกลุ่มอาการดาวน์ ซึง่น าบุตรมารบัการส่งเสรมิพฒันาการทีโ่รงพยาบาลในสงักดัรฐับาล ในเขต
กทม.[Some Factors  Related to Maternal Adaptive Role to A Child with Down’s Syndrome 
which Attended Developmental Intervention at The State Hospital in Bangkok]. [วทิยานิพนธ์
ปรญิญามหาบณัฑติ]. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ; 2540:162. Thai. 
8.ไพลนิ ค าไพรนิทร.์สมัพนัธภาพในครอบครวักบัการปรบัตวัทางสงัคมของบุคคลปญัญาอ่อนหลงัการ 
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลราชานุกูล .[Parent – Child Relationship and Social Adaptive 
Behaviors of Persons with Intellectual Disabilities After Discharging from Rajanukul Hospital]. 
[วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ].กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์; 2538. Thai. 
9.กลัยา สตูะบุตร.การแบ่งประเภทของภาวะปญัญาอ่อน ICD-10.[The Category of Intellectual 
Disabilities ICD-10] วารสารราชานุกูล. 2535;7(3):24-28. Thai. 
10.สุพตัรา สุภาพ.สงัคมและวฒันธรรมไทย ค่านิยม ครอบครวั ศาสนา ประเพณี.[Social and Thai 
Culture Values Religion Custom].2534;กรงุเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช. Thai.  
11.Wikler LM. Periodic Stress of Families of Older Mentally Retarded. Am J Ment Defic.1986; 
90(2):703-706.                                                                                                                                  


