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บทคัดย่อ     

 วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กต่อสถานที่ใหม่และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กในระยะเวลาที่แตกต่างกัน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ เด็ก
อายุ 1-4 ปี ที่มารับบริการ ณ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการ
ย้ายสถานท่ี แบ่งกลุ่มเด็กตามการจัดห้องเรียนของเด็ก คือ กลุ่ม 1 อายุ 1 ปี ถึง 1 ปี 6 เดือน (n = 15) 
กลุ่ม 2 อายุมากกว่า 1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี 6 เดือน (n = 21) กลุ่ม 3 อายุมากกว่า 2 ปี 6 เดือน ถึง 
4 ปี (n = 31) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กต่อสถานท่ีใหม่ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
ความตรงและหาความเที่ยง ได้ค่าความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประเมิน เท่ากับ 0.89
 ผลวิจัย พบว่า พฤติกรรมการปรับตัวท่ีพบมากเป็นอันดับแรกของแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่ม 1 เล่นกับ
เพื่อนๆ ได้เหมือนเดิม กลุ่ม 2 วิ่งหรือสำารวจห้องต่างๆ ในสถานที่ใหม่ด้วยความสนใจ และกลุ่ม 3 เรียก
ร้องให้ผู้ปกครองอุ้มหรือจูงไปส่งที่ห้อง เด็กทุกกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยของลำาดับที่ของพฤติกรรมการปรับตัว
หลังย้ายสถานที่สูงกว่าก่อนย้าย โดยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 1 พฤติกรรมการปรับตัวโดยรวมของเด็กกลุ่ม 2 
และกลุ่ม 3 ก่อนและหลังย้ายสถานที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ คือ 1) สัปดาห์ก่อนย้ายกับ
สัปดาห์ที่ 1 หลังย้าย 2) สัปดาห์ที่ 1 กับ 2 หลังย้าย และ 3) สัปดาห์ที่ 1 กับ 3 หลังย้าย
 ผลการศึกษา สรุปได้ว่า การย้ายสถานที่มีผลต่อการปรับตัวของเด็กปฐมวัย ดังนั้น พ่อแม่ หรือ
ผู้ดูแลเด็ก ควรตระหนัก และทำาความเข้าใจ เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวได้ดีเมื่อย้ายไป
อยู่ในสถานที่ใหม่ 

คำาสำาคัญ: เด็กวัยก่อนเรียน; พฤติกรรมการปรับตัว; ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
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พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กต่อสถานที่ใหม่ฯ

ความเป็นมาของปัญหา
 ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาล-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มเปิด
บริการรับดูแลเด็กปฐมวัย ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2529 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาน
ศึกษาด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรม
การเล้ียงดูเด็กปฐมวัย และให้บริการวิชาการแก่สังคม
ในการดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 4 ปี ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยได้ขอใช้พื้นที่สนาม
เด็กเล่นส่วนหน้าและอาคารโรงอาหาร เพ่ือก่อสร้าง
เป็นอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย การก่อสร้างใน
คร้ังน้ีมีภาวะเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก บุคลากร
ฝ่ายฯ และผู ้ปกครองเด็กเป็นอย่างยิ ่ง ดังนั ้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้ขอให้ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
ย้ายไปยังสถานที่ทำาการชั่วคราวจนกว่าจะสร้าง
อาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จ การย้ายสถานท่ีทำาการ
ใหม่ อาจมีผลกระทบต่อการปรับตัวของเด็ก เพราะ
ท่ีทำาการใหม่ของฝ่ายฯ มีความแตกต่างท้ังโครงสร้าง
อาคาร โครงสร้างภายในห้อง สีสันของห้อง ตลอดจน
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงการออกแบบ
ไม่สามารถสร้างหรือดัดแปลงให้เหมือนของเดิม
ได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการดัดแปลงจากอาคาร
โรงอาหารของมหาวิทยาลัย การเปล่ียนสถานท่ีใหม่
คร้ังน้ี จึงเป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก อาจก่อ
ให้เกิดความกลัว กังวล และไม่ยอมรับสถานท่ีใหม่ 
เพราะเด็กวัย 6 เดือน - 4 ปี เป็นวัยที่เริ่มรู้จัก 
จดจำาคนและสถานท่ีท่ีคุ้นเคยได้แล้ว (Hockenberry, 
Wilson, Winkelstein, & Kline, 2003) จาก
การศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อม
ต่อความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัย
เดินในศูนย์เด็กเล็กของ อาภาพรรณ (2547) พบว่า
ค่าคะแนนความวิตกกังวลต่อการพรากจากใน
กลุ่มท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมจะมีค่าน้อยกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้รับการเตรียมความพร้อม ดังนั้นก่อน
การย้ายสถานที่ ผู้บริหารฝ่ายฯ จึงได้มีการเตรียม
พี่เลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยการจัดอบรม 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กและ

เตรียมเด็กในการย้ายสถานที่ เช่น บอกเด็กให้
ทราบในการย้ายท่ีอยู่ เล่านิทานเก่ียวกับการย้ายท่ี 
แจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อนำาเด็กไปรู้จักสถานที่
ใหม่ และสร้างความคุ้นเคยกับส่ิงแวดล้อมภายนอก
อาคารก่อนย้าย เป็นต้น 
 ความวิตกกังวลต่อภาวะพราก (separation 
anxiety) พัฒนามาตั้งแต่เด็กเริ่มมีการรู้ในตัวตน
ของตนเอง รู้ความคงที่ของวัตถุ คือ รู้ว่าตนเอง
กับพ่อแม่สามารถแยกจากกันได้ชั่วคราว ความ
วิตกกังวลต่อภาวะพรากได้พัฒนาขึ้นในระยะครึ่ง
หลังของขวบปีแรก ได้แก่ เด็กมีพฤติกรรมประท้วง 
(protest) คือ ต่อต้าน หรือไม่ยินยอมต่อการจาก
มารดา เช่น ปล่อยเด็กไว้กับพี่เลี้ยงแล้วมารดา
เดินจากไป ระยะแรกๆ เด็กอาจจะไม่ได้สังเกตถึง
การจากของแม่ถ้าเด็กยังเพลิดเพลินกับกิจกรรม 
เมื่อเด็กรู้ตัวก็จะมีอาการประท้วงเกิดขึ้นทันที จาก
จุดนี้เองที่ทำาให้เด็กเกิดความตื่นตัวต่อการแยก
จากกันหรือพรากจากกัน (Wilson, 2007) สำาหรับ
ความกลัวคนแปลกหน้า (stranger fear) ได้พัฒนา
ขึ้นเมื่อเด็กแสดงถึงความผูกพันกับบุคคล ขณะ
เดียวกันก็จะเกิดความรู้สึกไม่เป็นมิตรกับคนอื่นๆ 
พฤติกรรมปกติที่พบ ได้แก่ การโหนตัว ดึง หรือ
ยึดมารดาแน่นไม่ยอมปล่อย และแบบแผนการ
นอนหลับเปลี่ยนไป (Scher, 2008) ขณะเดียวกัน
เด็กแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจสิ่งแวดล้อมรอบ
ตัวด้วย เช่น มีอาการตื่นเต้นดีใจเมื่อเห็นของเล่น 
แต่ไม่ยอมอยู่คนเดียว ติดแม่มากขึ้น แสดงอาการ
ดีใจโดยส่งเสียงดังด้วยความชอบใจ และแสดงความ
ไม่พอใจเมื่อเอาของเล่นออกไป ถ้าปล่อยเด็กไว้
เพียงลำาพังกับคนแปลกหน้า เด็กก็จะเกิดอาการกลัว 
ลนลาน ร้องไห้ หนี อาจมีอาการกระวนกระวาย 
ซุกซน หรือไม่ยอมทำาอะไรเลย ความกลัวต่อคน
แปลกหน้าจะลดลงเมื่อมีมารดาอยู่ด้วยเท่านั้น 
กรณีนี้ เด็กอาจมีพฤติกรรมถดถอยเกิดขึ้นได้ 
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อพาเด็กไปฝากเลี้ยง
กับพี่เลี้ยง หรือสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน เข้าเรียน
อนุบาล หรือเข้าอยู่ในโรงพยาบาล (Wilson, 
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2007) นอกจากนี้ เมื่อมีการย้ายถิ่นของครอบครัว
จะพบว่า การแยกจากบิดามารดามีผลให้เด็กมีการ
เก็บกด (suppress) มากกว่าเด็กที่อยู่พร้อมหน้า
กันท้ังบิดาและมารดา (Suarez-Orosco, Torova, 
& Louie, 2002) จากการศึกษาผลของการย้ายถ่ิน
ในเด็กท่ีบิดามารดาต้องเปล่ียนท่ีทำางานในประเทศจีน 
พบว่า การย้ายที่อยู่ทำาให้เด็กเกิดความวิตกกังวล 
เก็บกด และมีอาการวิตกกังวลต่อการพรากจาก ท้ังน้ี
อาจเก่ียวเน่ืองกับบริบทของสังคม และส่ิงแวดล้อม
นอกบ้านด้วย (Wong, Chang, & He, 2009) 
 จากการศึกษาและทบทวนงานวิจัย พบว่า 
มีการศึกษาถึงความเครียดและการปรับตัวของ
เด็กมากมายเกี่ยวกับการแยกจากคนคุ้นเคย การ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การเตรียมเด็กเข้า
อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน เป็นต้น แต่ยังไม่
พบว่า มีผู้ศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กต่อ
สถานท่ีใหม่ แม้มีการศึกษาร่วมกับการแยกจากคน
คุ้นเคยแต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการปรับ
ตัวของเด็กที่เกิดจากการย้ายสถานที่ ดังนั้น คณะ
ผู้วิจัย จึงได้ทำาการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นความรู้พื้น
ฐานในการดูแลเด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กต่อ
สถานท่ีใหม่ และเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัว
ของเด็กในระยะเวลาที่ต่างกัน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การปรับตัวของเด็กต่อการย้ายสถานที่
ใหม่ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกเมื่อย้าย
ที่อยู่ใหม่โดยมีผู้เลี้ยงดู หรือบุคคลแวดล้อมคงเดิม 
เพราะความแปลกใหม่ของสถานที่ทำาให้เด็กเกิด
ความกลัว ความวิตกกังวลจากความไม่คุ้นเคย 
เด็กจึงต้องปรับตัวต่อส่ิงแวดล้อมใหม่ ซ่ึงแสดงออก
เป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ สำาหรับเด็กวัย 
1 - 4 ปี การเปลี่ยนสถานที่ใหม่ทำาให้เด็กวัยนี้เกิด
ความเครียดต่อการปรับตัวได้ง่าย ดังนั้น ในการ

วิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดพฤติกรรมการปรับตัว
ของเด็กต่อการแยกจากคนคุ้นเคย ซึ่งการปรับตัว
ของเด็ก สามารถแบ่งได้เป ็น 3 ระยะ คือ 
ระยะต่อต้าน ระยะหมดหวัง และระยะปฏิเสธ 
(Hockenberry, Wilson, Winkelstein, & Kline, 
2003) โดยพฤติกรรมในระยะต่อต้านและหมดหวัง 
พบได้ในสัปดาห์ท่ี 1 - 2 ของการแยกจาก พฤติกรรม
ระยะต่อต้านท่ีพบได้บ่อย คือ ร้องไห้ และหยุดพัก
เป็นระยะ ร้องไห้สะอึกสะอ้ืน เรียกร้องให้พ่ีเล้ียงพา
ออกจากห้อง ส่วนพฤติกรรมระยะหมดหวังท่ีพบได้
บ่อย คือ คร่ำาครวญหามารดา ไม่สนใจการเล่น 
หรือกิจกรรมที่พี่เลี้ยงจัดให้ ร้องไห้แสดงความ
เสียใจเม่ือมารดามารับกลับบ้าน สำาหรับพฤติกรรม
ในระยะปฏิเสธ หรือระยะปรับตัว พบได้ในสัปดาห์
ที่ 3 - 4 คือ เรียกร้องให้มารดาอุ้มหรือจูงไปส่งที่
ห้องเรียน รับประทานอาหารได้มากขึ้น สนใจ
สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรม
ต่างๆ มากขึ้น อัลเกรน (Algren, 2007) กล่าว
ว่า เด็กก่อนวัยเรียน อายุ 16 - 30 เดือน จะแสดง
พฤติกรรมที่เกิดจากการปรับตัวต่อการแยกจาก
ต่างจากเด็กโต คือ ประท้วงอย่างรุนแรง ร้องไห้ 
แผดเสียงดัง ปฏิเสธที่จะอยู่กับคนอื่นๆ และไม่
สามารถปลอบโยนให้หายจากอาการได้ เด็กจะมี
พฤติกรรมเช่นน้ี ประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมง ถึงหลายๆ 
วัน บางคนอาจต่อเนื่องไปเรื่อยๆ และหยุดเมื่อ
ร่างกายอ่อนล้าและอิดโรย ถ้าคนแปลกหน้าเข้ามา
ช่วยเหลือระยะนี้ เด็กจะเริ่มมีอาการประท้วงใหม่ 
และจะยิ่งแผดเสียงดังมากขึ้น เมื่อเข้าสู่ระยะที่ 2 
ระยะหมดหวัง เด็กจะหยุดร้องไห้ และมีอาการ
เก็บกด แอบอยู่นิ่งๆ ซ่อนหน้า สีหน้าเศร้าสร้อย 
หงอยเหงา ดูโดดเดี่ยว อ้างว้างไม่ยุ่งกับใคร ไม่
สนใจของเล่น ไม่สนใจอาหาร และนิ่งเฉย ไร้
อารมณ์ ระยะปฏิเสธ ดูเหมือนว่าเด็กสามารถปรับตัว
ต่อการจากกัน หรือการสูญเสียได้แล้ว เด็กเริ่มมี
อาการสนใจสิ่งแวดล้อม เริ่มเล่นกับผู้อื่น และเริ่ม
สร้างสัมพันธภาพขึ้นใหม่ 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ศึกษาเป็นเด็กปฐมวัย อายุ 
1 - 4 ปี ที่มารับบริการ ณ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กอายุ
1 - 4 ปี ที่มารับบริการ ณ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย 
อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการย้ายไปสถานที่ใหม่ 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามกลุ่มเด็กที่มา
รับบริการ ได้แก่ กลุ่ม 1 (อายุ 1 - 1 ปี 6 เดือน) 
จำานวน 15 คน กลุ่ม 2 (อายุมากกว่า 1 ปี 6 
เดือน - 2 ปี 6 เดือน) จำานวน 21 คน และ
กลุ่ม 3 (อายุมากกว่า 2 ปี 6 เดือน - 4 ปี) 
จำานวน 31 คน
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
อายุ เพศ ระยะเวลาที่มารับบริการ ลำาดับที่ของ
บุตร จำานวนบุตร ผู้ดูแลเด็กขณะอยู่ที่บ้าน บุคคล
ที่เด็กรักและคุ้นเคยมากที่สุด ประสบการณ์การ
ย้ายสถานท่ีของเด็ก และพฤติกรรมท่ีเคยแสดงออก
จากการย้ายที่อยู่
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของ
เด็กต่อการย้ายสถานที่ใหม่ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงจาก
เคร่ืองมือวัดพฤติกรรมแยกจาก (เกศรา, น่ิมนวล, 
และล ักขณา, 2547) และจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีจำานวน 40 ข้อ เป็น
แบบสังเกตที่ให้คะแนน 0 กับ 1 หากสังเกตพบ
พฤติกรรมการปรับตัวในข้อนั้น ให้ 1 คะแนน ถ้า
ไม่พบพฤติกรรม ให้ 0 คะแนน โดยมีค่าคะแนน
ตั้งแต่ 0 ถึง 40 คะแนน
 เครื่องมือนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 ท่าน 
คือ อาจารย์พยาบาลเด็ก 1 ท่าน และอาจารย์
พยาบาลที่ผ่านการปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 2 ท่าน และการทดสอบหาความเที่ยงกับ
กลุ่มเด็กที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 

จำานวน 20 ราย ได้ค่าความน่าเชื่อถือระหว่าง
ผู้ประเมิน (inter-rater reliability) (บุญใจ, 2553) 
เท่ากับ 0.89 

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยน้ีได้รับการอนุญาต และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ตามกระบวนการของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยได้อธิบายการ
วิจัยและขอให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อในใบพิทักษ์สิทธิ์ 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างไว้เป็นความลับไม่
เปิดเผยช่ือ และไม่นำาพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนมาเปิดเผย
เป็นรายบุคคล แต่นำาเสนอในภาพรวม 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้จัดอบรมผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากนั้นให้ผู้ช่วยวิจัยสังเกต และบันทึก
พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กทุกวันท่ีเข้ารับบริการ
ก่อนย้ายสถานที่ 1 สัปดาห์ และเริ่มเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลังการย้ายสถานท่ีทุกวัน (เว้นวันหยุดบริการ) 
อย่างต่อเน่ือง วิเคราะห์พฤติกรรมทุกสัปดาห์ รวม
เวลาการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 4 สัปดาห์/ 
1 ราย 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงเป็นความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัวของ
เด็กต่อการย้ายสถานท่ีใหม่ แยกเป็นรายข้อโดยใช้
ร้อยละ 
 3. เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม
การปรับตัวของเด็กโดยรวม ก่อนและหลังการย้าย
สถานที่ในแต่ละกลุ่มโดยใช้ Friedman test และ 
Wilcoxon signed-rank test
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ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่า เด็กกลุ่ม 1 อายุเฉลี่ย 1 ปี 
5 เดือน เพศชายมากกว่าเพศหญิง กลุ่ม 2 อายุ
เฉลี่ย 2 ปี 1 เดือน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย และเด็กกลุ่ม 3 อายุเฉลี่ย 2 ปี 8 เดือน 
มีเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระยะเวลามารับบริการมากกว่า 6 เดือน 
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาจากครอบครัวที่มีบุตร
เพียง 1 - 3 คน ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนที่ 1 มีมารดา 
บิดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นผู้ดูแล แต่มารดาเป็น
บุคคลที่เด็กรักและให้ความคุ้นเคยมากที่สุด และ
ประมาณร้อยละ 40.00-47.60 เคยมีประสบการณ์
การย้ายสถานที่ ได้แก่ เคยไปค้างคืนที่บ้านญาติ 
ปู่ ย่า ตา ยาย เคยถูกฝากเลี้ยง ไปท่องเที่ยว 
ย้ายบ้าน และมี 1 คน ที่ย้ายมาจากต่างประเทศ 
ส่วนพฤติกรรมที่เคยแสดงออกจากการย้ายที่อยู่ 
ได้แก่ ตื่นเต้น สำารวจสถานที่ ไม่ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ร้องไห้ในช่วงแรกๆ รับประทานอาหารน้อย
ลง มีพฤติกรรมถดถอย งอแงอยากกลับไปนอน
ที่บ้าน นอนไม่หลับ นอนละเมอร้องไห้กลางดึก 
ร้องไห้โยเย ร้องผวาตอนกลางคืนแต่กลางวันเล่น
สนุกกับญาติๆ ได้  
 2. พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กใน
แต่ละกลุ่มก่อนและหลังย้ายสถานที่ ในแต่ละ
สัปดาห์ แยกตามรายข้อ พฤติกรรมการปรับตัว
ก่อนและหลังย้ายสถานที่ของเด็กในแต่ละกลุ่ม มี
ดังนี้ 

  2.1 เด็กกลุ่ม 1 ซึ่งเป็นเด็กเล็ก มี
พฤติกรรมการปรับตัวที่แตกต่างในแต่ละสัปดาห์ 
5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 เล่นกับเพื่อนๆ ได้
เหมือนเดิม ร้อยละ 37.80, 100.00, 78.66 และ 
100.00 อันดับ 2 วิ่งหรือสำารวจห้องต่างๆ ใน
สถานท่ีใหม่ด้วยความสนใจ ร้อยละ 29.27, 78.08, 
74.52 และ 70.84 อันดับ 3 ร้องไห้เม่ือพ่ีเล้ียงออก
จากห้อง คิดเป็นร้อยละ 10.80, 39.04, 19.32 และ 
13.86 อันดับ 4 ร้องไห้ตามลำาพังและหยุดพักเป็น
ระยะๆ ร้อยละ 20.25, 34.16, 28.98 และ 40.04 
และอันดับ 5 แสดงอาการหวาดกลัว เมื่อพาไปท่ี
ห้อง ร้อยละ 6.75, 17.08, 2.76 และ 3.08 ตาม
ลำาดับ เด็กส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมปรับตัวดีขึ้น
ในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 หลังย้าย แต่มีพฤติกรรม
ที่เด็กยังมีการปรับตัวไม่ดีหลังย้ายเมื่อเทียบกับ
ก่อนการย้ายนานถึง 3 สัปดาห์ จำานวน 11 ข้อ 
คือ 1) เด็กไม่ยอมเข้าฝ่ายฯ แต่บอกหรือชี้ให้กลับ
ไปที่เดิมของฝ่ายฯ 2) เกาะมือหรือเสื้อผ้าพี่เลี้ยง
ประจำาตัวเพียงคนเดียว 3) เดินตามพ่ีเล้ียงประจำาตัว
เพียงคนเดียว 4) ร้องไห้เมื่อพี่เลี้ยงออกจากห้อง 
5) พยายามเดินหรือว่ิงตามเม่ือพ่ีเล้ียงออกจากห้อง  
6) ร้องไห้ตามลำาพังและหยุดพักเป็นระยะๆ 7) ไม่
ยอมอาบน้ำา 8) ไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้า 9) ไม่ยอม
กินอาหาร 10) ไม่ยอมดื่มน้ำา หรือนม 11) นอน
หลับๆ ต่ืนๆ และมีพฤติกรรมท่ีไม่พบในเด็กกลุ่มน้ี 
2 ข้อ คือ นั่งนิ่งๆ หน้าตาแสดงความหวาดกลัว 
หวาดระแวง และเริ่มทึ้งผม ทึ้งหู หรือทึ้งอวัยวะ
ตนเอง (ตาราง 1)
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ตาราง 1 ร้อยละของพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กกลุ่ม 1 ก่อนและหลังย้ายสถานที่ในแต่ละสัปดาห์ 

                                         สัปดาห์              หลังย้าย    
พฤติกรรมการปรับตัว                                    ก่อนย้าย สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 
     (%)      (%)        (%)        (%)
1. เด็กไม่ยอมเข้าฝ่ายฯ แต่บอกหรือชี้ให้กลับไปที่เดิมของฝ่ายฯ  1.35     4.88      2.76   1.54
2. เรียกร้องให้ผู้ปกครองอุ้มหรือจูงไปส่งที่ห้อง                   13.50      7.32       4.14   3.08   
3. แสดงอาการหวาดกลัว เมื่อพาไปที่ห้อง     6.75     17.08       2.76   3.08
4. ไม่ยอมเข้าห้อง                                          10.80     12.10      13.08   1.54
5. ลังเลที่จะเข้าห้อง                                          6.75     14.64       5.52    4.62
6. ร้องไห้หรือกอดผู้ปกครองไม่ยอมปล่อย                     17.55     21.96      13.08   1.54
7. เกาะหรือกอดพี่เลี้ยงแน่น ไม่ยอมเล่น  6.75    7.32   8.28   1.54
8. เกาะมือหรือเสื้อผ้าพี่เลี้ยงประจำาตัวเพียงคนเดียว  6.75  7.32   9.66     7.70
9. เดินตามพี่เลี้ยงประจำาตัวเพียงคนเดียว  8.10    12.20      16.56     13.86
10. พยายามออกจากห้องหรือพยายามเปิดประตูออกจากห้อง      10.80     12.20      12.42       10.78
11. ร้องไห้เมื่อพี่เลี้ยงออกจากห้อง                            10.80 39.04     19.32  13.86
12. พยายามเดินหรือวิ่งตามเมื่อพี่เลี้ยงออกจากห้อง  6.75 14.64      20.70  12.32
13. เรียกร้องหรือแสดงอาการให้พี่เลี้ยงหรือบุคคลอื่นพาออกจากห้อง 12.15  7.32       6.90     1.54
14. รอคอยพี่เลี้ยงหรือผู้ปกครองที่ประตู ไม่ยอมอยู่ในห้อง 12.15 14.64       9.66     7.70
15. เลือกที่จะพูดคุยหรือต้องการให้พี่เลี้ยงคนหนึ่งคนใดดูแลตนเอง
    โดยเฉพาะ        5.40  7.32   15.18      3.08
16. ร้องไห้ตามลำาพังและหยุดพักเป็นระยะๆ 20.25 34.16     28.98 40.04
17. ร้องไห้และ/หรือแสดงอาการหวงของของตัวเอง 29.70 31.72      26.22 24.64
18. ร้องไห้ เมื่อมีคนมาพูดคุยด้วย 14.85 14.64      13.80  10.78

19. เดินตามบุคคลที่พบโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร  6.75  4.88      15.18  3.08
20. เกาะมือ หรือดึงแขนบุคคลที่พบโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร           6.75  7.32  9.66  7.74
21. ร้องไห้หรือทำาหน้าเศร้าเมื่อเห็นผู้ปกครองมารับกลับ 13.50 21.08      19.32  4.62
22. ไม่ยอมอาบน้ำา   2.70  2.44  2.76  4.62
23. ไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้า  0.00  0.00  2.76  4.62
24. ไม่ยอมกินอาหาร      1.35  0.00  4.14  3.08
25. ไม่ยอมดื่มน้ำา หรือนม     0.00  0.00  2.16  1.54
26. ไม่ยอมช่วยเหลือตนเองในสิ่งที่เคยทำาได้  0.00  0.00   2.76  0.00
27. ไม่ยอมนอน   0.00  4.88  1.38  0.00
28. นอนหลับๆ ตื่นๆ    2.70  4.88 17.94  7.70
29. นอนสะดุ้งผวาบ่อย  0.00   4.88  0.00  0.00
30. ไม่ยอมเล่น/ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน  1.35  0.00  0.00  0.00
31. นั่งนิ่งๆ หน้าตาแสดงความหวาดกลัว หวาดระแวง  0.00  0.00  0.00  0.00
32. ดูดนิ้ว     8.10  4.88  0.00  0.00
33. กัดเล็บ    0.00  2.44  0.00  0.00
34. ทึ้งผม ทึ้งหู หรือทึ้งอวัยวะตนเอง  0.00  0.00  0.00  0.00
35. เล่นอวัยวะเพศ       0.00  2.44  0.00  0.00
36. แยกตัวอยู่คนเดียวไม่ให้ใครจับหรือถูกต้องตัว  2.70  0.00  0.00  0.00
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556
อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ และคณะ

ตาราง 1 (ต่อ)   

           สัปดาห์              หลังย้าย    
พฤติกรรมการปรับตัว                                   ก่อนย้าย  สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 
           (%)       (%)       (%)        (%)
37. เล่นของเล่นแต่แยกตัวออกมาเล่นคนเดียว      2.70      0.00        0.00 1.54
38. เล่นกับเพื่อนๆ ได้เหมือนเดิม      37.80    100.00      78.66     100.00
39. วิ่งเล่นหรือเล่น หรือทำากิจกรรมต่างๆ โดยไม่สนใจพี่เลี้ยง    91.80    100.00      81.42      98.56

40. วิ่งหรือสำารวจห้องต่างๆ ในสถานที่ใหม่ด้วยความสนใจ    29.27     78.08      74.52      70.84

  2.2 เด็กกลุ่ม 2 มีพฤติกรรมการปรับตัว
ท่ีแตกต่างจากสัปดาห์ก่อนย้ายสถานท่ี 5 อันดับแรก 
คือ อันดับ 1 วิ่งหรือสำารวจห้องต่างๆ ในสถานที่
ใหม่ด้วยความสนใจ ร้อยละ 1.02, 58.54, 33.01 
และ 10.00 อันดับ 2 เรียกร้องให้ผู้ปกครองอุ้ม
หรือจูงไปส่งที่ห้อง ร้อยละ 40.82, 56.10, 34.95 
และ 30.00 อันดับ 3 เล่นของเล่นแต่แยกตัวออก
มาเล่นคนเดียว ร้อยละ 4.08, 17.07, 18.45 และ 
15.00 อันดับ 4 ลังเลที่จะเข้าห้อง ร้อยละ 4.08, 
12.20, 1.94 และ 8.00 และอันดับ 5 เล่นกับเพ่ือนๆ 
ได้เหมือนเดิม ร้อยละ 89.80, 97.56, 96.12 และ 
100.00 ตามลำาดับ เด็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมปรับตัว
ดีข้ึนในสัปดาห์ท่ี 2 และ 3 หลังย้าย แต่มีพฤติกรรม

ที่เด็กยังมีการปรับตัวไม่ดีหลังย้ายเมื่อเทียบกับ
ก่อนย้ายนานถึง 3 สัปดาห์ จำานวน 10 ข้อ คือ 
1) เด็กไม่ยอมเข้าฝ่ายฯ แต่บอกหรือชี้ให้กลับไป
ที่เดิมของฝ่ายฯ 2) ไม่ยอมเข้าห้อง 3) ลังเลที่จะ
เข้าห้อง 4) ร้องไห้เม่ือพ่ีเล้ียงออกจากห้อง 5) ร้องไห้
ตามลำาพังและหยุดพักเป็นระยะๆ 6) ไม่ยอมช่วย
เหลือตนเองในสิ่งที่เคยทำาได้ 7) ไม่ยอมนอน 8) 
นอนหลับๆ ต่ืนๆ 9) เร่ิมกัดเล็บ และ 10) เร่ิมเล่น
อวัยวะเพศ และมีพฤติกรรมที่ไม่พบในเด็กกลุ่มนี้ 
4 ข้อ คือ 1) ร้องไห้และ/หรือแสดงอาการหวงของ
ของตัวเอง 2) ไม่ยอมกินอาหาร 3) ไม่ยอมด่ืมน้ำา
หรือนม และ 4) นั ่งนิ ่งๆ หน้าตาแสดงความ
หวาดกลัว หวาดระแวง (ตาราง 2)

ตาราง 2 ร้อยละของพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กกลุ่ม 2 ก่อนและหลังย้ายสถานที่ในแต่ละสัปดาห์  

           สัปดาห์              หลังย้าย    
พฤติกรรมการปรับตัว                                   ก่อนย้าย  สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 
           (%)       (%)       (%)        (%)
1. เด็กไม่ยอมเข้าฝ่ายฯ แต่บอกหรือชี้ให้กลับไปที่เดิมของฝ่ายฯ  0.00   4.88  1.94        1.00
2. เรียกร้องให้ผู้ปกครองอุ้มหรือจูงไปส่งที่ห้อง 40.82     56.10     34.95      30.00
3. แสดงอาการหวาดกลัว เมื่อพาไปที่ห้อง  1.02  7.32  0.97  0.00
4. ไม่ยอมเข้าห้อง   1.02  4.88  0.97  4.00
5. ลังเลที่จะเข้าห้อง   4.08 12.20  1.94  8.00
6. ร้องไห้หรือกอดผู้ปกครองไม่ยอมปล่อย  4.08  4.88  5.83  4.00
7. เกาะหรือกอดพี่เลี้ยงแน่น ไม่ยอมเล่น  0.00  2.44  0.00  0.00
8. เกาะมือหรือเสื้อผ้าพี่เลี้ยงประจำาตัวเพียงคนเดียว  0.00  2.44  0.00  0.00
9. เดินตามพี่เลี้ยงประจำาตัวเพียงคนเดียว  2.04  4.88  0.97  1.00
10. พยายามออกจากห้องหรือพยายามเปิดประตูออกจากห้อง  4.08  7.32  3.88  1.00
11. ร้องไห้เมื่อพี่เลี้ยงออกจากห้อง  0.00  4.88  0.00  3.00
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556

พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กต่อสถานที่ใหม่ฯ

ตาราง 2 (ต่อ)   

           สัปดาห์              หลังย้าย    
พฤติกรรมการปรับตัว                                   ก่อนย้าย  สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 
           (%)       (%)       (%)        (%)
12. พยายามเดินหรือวิ่งตามเมื่อพี่เลี้ยงออกจากห้อง  0.00  2.44        2.91  0.00
13. เรียกร้องหรือแสดงอาการให้พี่เลี้ยงหรือบุคคลอื่นพาออกจากห้อง  0.00  2.44  0.00   0.00
14. รอคอยพี่เลี้ยงหรือผู้ปกครองที่ประตู ไม่ยอมอยู่ในห้อง  0.00  2.44  0.00   0.00
15. เลือกที่จะพูดคุยหรือต้องการให้พี่เลี้ยงคนหนึ่งคนใดดูแลตนเอง        
    โดยเฉพาะ   0.00  0.00  0.97  0.00
16. ร้องไห้ตามลำาพังและหยุดพักเป็นระยะๆ  2.04   4.88  0.00  5.00
17. ร้องไห้และ/หรือแสดงอาการหวงของของตัวเอง  0.00  0.00  0.00  0.00
18. ร้องไห้ เมื่อมีคนมาพูดคุยด้วย  2.04  2.44       0.97  0.00
19. เดินตามบุคคลที่พบโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร  4.08  7.32  0.97  6.00
20. เกาะมือ หรือดึงแขนบุคคลที่พบโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร  6.12  2.44  0.97  5.00
21. ร้องไห้หรือทำาหน้าเศร้าเมื่อเห็นผู้ปกครองมารับกลับ  2.04  0.00  1.94  0.00
22. ไม่ยอมอาบน้ำา   0.00  2.44  0.00  0.00
23. ไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้า  0.00  2.44  0.00  0.00
24. ไม่ยอมกินอาหาร      0.00  0.00  0.00  0.00
25. ไม่ยอมดื่มน้ำา หรือนม     0.00  0.00  0.00  0.00
26. ไม่ยอมช่วยเหลือตนเองในสิ่งที่เคยทำาได้  2.04  2.44  1.94  6.00
27. ไม่ยอมนอน   0.00  0.00  1.94  2.00
28. นอนหลับๆ ตื่นๆ    0.00   0.00   2.91  1.00
29. นอนสะดุ้งผวาบ่อย  0.00  0.00   0.00  1.00
30. ไม่ยอมเล่น/ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน  0.00  2.44   0.00  0.00
31. นั่งนิ่งๆ หน้าตาแสดงความหวาดกลัว หวาดระแวง  0.00  0.00   0.00  0.00
32. ดูดนิ้ว     3.06  0.00       0.00  1.00
33. กัดเล็บ    0.00  4.88         0.00   7.00
34. ทึ้งผม ทึ้งหู หรือทึ้งอวัยวะตนเอง  0.00  0.00         0.00  1.00
35. เล่นอวัยวะเพศ   7.14  2.44         4.85  8.00
36. แยกตัวอยู่คนเดียวไม่ให้ใครจับหรือถูกต้องตัว  2.04  2.44       1.94  3.00
37. เล่นของเล่นแต่แยกตัวออกมาเล่นคนเดียว  4.08 17.07     18.45 15.00
38. เล่นกับเพื่อนๆ ได้เหมือนเดิม 89.80      97.56      96.12       100.00
39. วิ่งเล่นหรือเล่น หรือทำากิจกรรมต่างๆ โดยไม่สนใจพี่เลี้ยง  87.76      95.12      86.44 83.00
40. วิ่งหรือสำารวจห้องต่างๆ ในสถานที่ใหม่ด้วยความสนใจ  1.02 58.54      33.01 10.00
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556
อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ และคณะ

  2.3 เด็กกลุ่ม 3 มีพฤติกรรมการปรับตัว
ที่แตกต่างจากสัปดาห์ก่อนย้ายสถานที่ 5 อันดับ
แรก คือ อันดับ 1 เรียกร้องให้ผู้ปกครองอุ้มหรือ
จูงไปส่งที่ห้อง ร้อยละ 22.22, 46.26, 38.52 และ 
37.06 อันดับ 2 ว่ิงหรือสำารวจห้องต่างๆ ในสถานท่ี
ใหม่ด้วยความสนใจ ร้อยละ 22.22, 42.62, 22.96 
และ 18.88 อันดับ 3 ร้องไห้หรือกอดผู้ปกครองไม่
ยอมปล่อย ร้อยละ 4.17, 13.11, 0.00 และ 0.70 
อันดับ 4 ลังเลที่จะเข้าห้อง ร้อยละ 5.56, 13.11,  
0.00 และ 0.00 และอันดับ 5 ว่ิงเล่นหรือเล่น หรือทำา
กิจกรรมต่างๆ ได้โดยไม่สนใจพ่ีเล้ียง ร้อยละ 99.31, 
91.80, 96.30 และ 100.00 ตามลำาดับ เด็กส่วนใหญ่
สามารถปรับตัวได้เหมือนก่อนย้ายสถานที่ภายใน 

1 สัปดาห์หลังย้าย แต่พฤติกรรมที่เด็กยังมีการ
ปรับตัวไม่ดีหลังย้ายเมื่อเทียบกับก่อนย้ายนานถึง 
3 สัปดาห์ จำานวน 1 ข้อ คือ พฤติกรรมเรียกร้อง
ให้ผู้ปกครองอุ้มหรือจูงไปส่งท่ีห้อง และมีพฤติกรรม
ท่ีไม่พบในเด็กกลุ่มน้ี 11 ข้อ คือ 1) รอคอยพ่ีเล้ียง
หรือ ผู้ปกครองที่ประตู ไม่ยอมอยู่ในห้อง 2)
ร้องไห้และ/หรือแสดงอาการหวงของของตัวเอง 
3) ร้องไห้ เมื่อมีคนมาพูดคุยด้วย 4) เดินตาม 
บุคคลท่ีพบโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร 5) ไม่ยอมอาบน้ำา 
6) ไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้า 7) ไม่ยอมกินอาหาร 8) 
ไม่ยอมดื่มน้ำาหรือนม 9) ไม่ยอมช่วยเหลือตนเอง
ในส่ิงท่ีเคยทำาได้ 10) เร่ิมท้ึงผม ท้ึงหู หรือท้ึงอวัยวะ
ตนเอง และ 11) เริ่มเล่นอวัยวะเพศ (ตาราง 3)

ตาราง 3 ร้อยละของพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กกลุ่ม 3 ก่อนและหลังย้ายสถานที่ในแต่ละสัปดาห์  

           สัปดาห์              หลังย้าย    
พฤติกรรมการปรับตัว                                   ก่อนย้าย  สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 
           (%)       (%)       (%)        (%)
1. เด็กไม่ยอมเข้าฝ่ายฯ แต่บอกหรือชี้ให้กลับไปที่เดิมของฝ่ายฯ     2.78      1.64        0.00 0.00
2. เรียกร้องให้ผู้ปกครองอุ้มหรือจูงไปส่งที่ห้อง     22.22     46.26      38.52      37.06
3. แสดงอาการหวาดกลัว เมื่อพาไปที่ห้อง       0.00      1.64        0.00  0.00
4. ไม่ยอมเข้าห้อง         4.86      3.28        0.00  0.00
5. ลังเลที่จะเข้าห้อง         5.56     13.11       0.00  0.00
6. ร้องไห้หรือกอดผู้ปกครองไม่ยอมปล่อย       4.17     13.11       0.00   0.70
7. เกาะหรือกอดพี่เลี้ยงแน่น ไม่ยอมเล่น       0.69      0.00        0.00  0.00
8. เกาะมือหรือเสื้อผ้าพี่เลี้ยงประจำาตัวเพียงคนเดียว      0.69      1.64        0.00  0.00
9. เดินตามพี่เลี้ยงประจำาตัวเพียงคนเดียว       0.69      1.64        0.00  0.00
10. พยายามออกจากห้องหรือพยายามเปิดประตูออกจากห้อง     0.00      0.00        0.00  0.00
11. ร้องไห้เมื่อพี่เลี้ยงออกจากห้อง       0.00      0.00        0.00  0.00
12. พยายามเดินหรือวิ่งตามเมื่อพี่เลี้ยงออกจากห้อง      0.00      0.00        0.00  0.00
13. เรียกร้องหรือแสดงอาการให้พี่เลี้ยงหรือบุคคลอื่นพาออกจากห้อง  0.69      0.00        0.00  0.00
14. รอคอยพี่เลี้ยงหรือผู้ปกครองที่ประตู ไม่ยอมอยู่ในห้อง     0.00      0.00        0.00  0.00
15. เลือกที่จะพูดคุยหรือต้องการให้พี่เลี้ยงคนหนึ่งคนใดดูแลตนเอง
    โดยเฉพาะ          0.00      4.92        0.00  0.00
16. ร้องไห้ตามลำาพังและหยุดพักเป็นระยะๆ      0.00      4.92        0.74  0.00
17. ร้องไห้และ/หรือแสดงอาการหวงของของตัวเอง      0.00      0.00        0.00  0.00
18. ร้องไห้ เมื่อมีคนมาพูดคุยด้วย       0.00      0.00        0.00  0.00
19. เดินตามบุคคลที่พบโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร      0.00      0.00        0.00  0.00
20. เกาะมือ หรือดึงแขนบุคคลที่พบโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร     0.69      0.00        0.00  0.00
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ตาราง 3 (ต่อ)   

           สัปดาห์              หลังย้าย    
พฤติกรรมการปรับตัว                                   ก่อนย้าย  สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 
           (%)       (%)       (%)        (%)
21. ร้องไห้หรือทำาหน้าเศร้าเมื่อเห็นผู้ปกครองมารับกลับ    0.00      1.64        0.00 0.00
22. ไม่ยอมอาบน้ำา        0.00      0.00        0.00 0.00
23. ไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้า       0.00      0.00        0.00 0.00
24. ไม่ยอมกินอาหาร           0.00      0.00        0.00 0.00
25. ไม่ยอมดื่มน้ำา หรือนม          0.00      0.00        0.00 0.00
26. ไม่ยอมช่วยเหลือตนเองในสิ่งที่เคยทำาได้     0.00      0.00        0.00 0.00
27. ไม่ยอมนอน        0.00      0.00        0.00 2.10
28. นอนหลับๆ ตื่นๆ         0.00      1.64        0.00 0.00
29. นอนสะดุ้งผวาบ่อย       0.00      1.64        0.00 0.00
30. ไม่ยอมเล่น/ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน      1.39      1.64        0.00  0.00
31. นั่งนิ่งๆ หน้าตาแสดงความหวาดกลัว หวาดระแวง    0.69      1.64        0.00 0.00
32. ดูดนิ้ว          4.86      0.00        0.74 0.00
33. กัดเล็บ         1.39      0.00        0.00 0.00
34. ทึ้งผม ทึ้งหู หรือทึ้งอวัยวะตนเอง      0.00      0.00        0.00 0.00
35. เล่นอวัยวะเพศ        0.00      0.00        0.00 0.00
36. แยกตัวอยู่คนเดียวไม่ให้ใครจับหรือถูกต้องตัว     2.08      0.00        0.74 0.00
37. เล่นของเล่นแต่แยกตัวออกมาเล่นคนเดียว     4.17      8.20        0.74 0.00
38. เล่นกับเพื่อนๆได้เหมือนเดิม      98.61     98.36     100.00     100.00
39. วิ่งเล่นหรือเล่น หรือทำากิจกรรมต่างๆได้โดยไม่สนใจพี่เลี้ยง   99.31     91.80      96.30     100.00
40. วิ่งหรือสำารวจห้องต่างๆในสถานที่ใหม่ด้วยความสนใจ   22.22     42.62      22.96      18.88

 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัว
ของเด็กในแต่ละกลุ่มก่อน และหลังย้ายสถานที่
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวของ
เด็กในแต่ละกลุ่ม ก่อนย้ายสถานที่ และหลังย้าย
สถานท่ี มีการแจกแจงของข้อมูลไม่เป็นปกติ ดังน้ัน
จึงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลำาดับที่ของ
พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กในแต่ละกลุ่มก่อน
และหลังย้ายสถานที่ โดยใช้สถิติการทดสอบการ
แจกแจงของข้อมูลหลายชุดที่มีความสัมพันธ์กัน 
(Friedman test) และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของลำาดับที่ของพฤติกรรมการปรับตัวของเด็ก
แต่ละกลุ่มในแต่ละสัปดาห์โดยใช้สถิติการทดสอบ
การแจกแจงของข้อมูล 2 ชุด ท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
(Wilcoxon signed-rank test) (กัลยา, 2551) 
ดังนี้

  3.1 คะแนนเฉลี ่ยของลำาดับที ่ของ
พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กในแต่ละกลุ่มก่อน
ย้ายสถานที่และหลังย้ายสถานที่ (สัปดาห์ที่ 1 - 3) 
พบว่า เด็กทุกกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยของลำาดับที่ของ
พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กหลังย้ายสถานที่
สูงกว่าก่อนย้ายสถานที่ โดยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 1 
หลังการย้ายสถานท่ี หลังจากน้ันคะแนนเฉล่ียของ
ลำาดับที่ของพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กกลุ่ม 2 
และกลุ่ม 3 ลดลงจนใกล้เคียงกับคะแนนก่อนย้าย
ในสัปดาห์ที่ 3 หลังย้าย แต่ คะแนนเฉลี่ยของ
ลำาดับท่ีในสัปดาห์ท่ี 3 หลังย้ายของเด็กกลุ่ม 1 ยัง
คงสูงกว่าสัปดาห์ก่อนย้าย (ตาราง 4) 



11
ว.พยาบาลสงขลานครินทร์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556
อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ และคณะ

ตาราง 4 คะแนนเฉล่ียของลำาดับท่ีของพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กในแต่ละกลุ่ม ก่อนย้ายสถานท่ี และ
         หลังย้ายสถานที่ 

                                คะแนนเฉลี่ยของลำาดับที่ของพฤติกรรมการปรับตัว
                                (Mean Rank)
          กลุ่ม 1 (n = 15)    กลุ่ม 2 (n = 21)    กลุ่ม 3 (n = 31)
สัปดาห์ ก่อนย้าย      1.93      2.12         2.24
สัปดาห์ที่ 1 หลังย้าย      2.80      3.36         3.19
สัปดาห์ที่ 2 หลังย้าย      2.77      2.36         2.34
สัปดาห์ที่ 3 หลังย้าย      2.50      2.17         2.23

  3.2 ผลการทดสอบความแตกต่างของ
การแจกแจงลำาดับท่ีของพฤติกรรมการปรับตัวของ
เด็กในแต่ละกลุ่ม ก่อนและหลังย้ายสถานที่ โดย
ใช้ Friedman test พบว่า พฤติกรรมการปรับตัว

ของเด็กกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ในสัปดาห์ก่อนและ
หลังย้ายสถานท่ี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ยกเว้นเด็กกลุ่ม 1 (ตาราง 5) 

ตาราง 5 ผลการทดสอบความแตกต่างของการแจกแจงลำาดับท่ีของพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กในแต่ละ
         กลุ่มก่อนและหลังย้ายสถานท่ี โดยใช้ Friedman test

   กลุ่มเด็ก        X2  df    p
กลุ่ม 1 (n = 15)           5.38  3  0.146
กลุ่ม 2 (n = 21)        12.99  3  0.005*
กลุ่ม 3 (n = 31)     15.15  3  0.002*

*p < 0.01

  3.3 ผลการทดสอบค่าผลต่างระหว่าง
ค่าของลำาดับที่ของพฤติกรรมการปรับตัวของเด็ก
กลุ่ม 2 และ 3 ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละกลุ่มเป็น
รายคู่ โดยใช้ Wilcoxon signed-rank test พบว่า 
มีความแตกต่างกันในบางคู่ของสัปดาห์ที่ทำาการ

เปรียบเทียบ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของลำาดับที่
แตกต่างกัน คือ 1) สัปดาห์ก่อนย้าย กับสัปดาห์
ที่ 1 หลังย้าย 2) สัปดาห์ที่ 1 กับ 2 หลังย้าย 
และ 3) สัปดาห์ที่ 1 กับ 3 หลังย้าย ทั้งกลุ่ม 2 
และกลุ่ม 3 (ตาราง 6)

ตาราง 6 ผลการทดสอบค่าผลต่างระหว่างค่าของลำาดับท่ีของพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กกลุ่ม 2 และ 3 
         เป็นรายคู่ ในแต่ละสัปดาห์ โดยใช้ Wilcoxon signed-rank test

                       กลุ่ม 2 (n = 21)          กลุ่ม 3 (n = 31)
                            Z-value       p (2-tailed)       Z-value       p (2-tailed)                          
ก่อนย้าย และหลังย้ายสัปดาห์ที่ 1  -3.66         0.000****         -1.77        0.077*
ก่อนย้าย และหลังย้ายสัปดาห์ที่ 2  -0.67         0.506         -0.35        0.726
ก่อนย้าย และหลังย้ายสัปดาห์ที่ 3  -0.02         0.986         -0.45        0.654
หลังย้ายสัปดาห์ที่ 1 และ 2   -2.30         0.022**         -3.69        0.000****
หลังย้ายสัปดาห์ท่ี 1 และ 3   -2.63         0.009***         -3.54        0.000****
หลังย้ายสัปดาห์ท่ี 2 และ 3           -0.56           0.570         -0.04        0.970

*p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01, ****p < 0.001

ลำาดับที่ของพฤติกรรมการปรับตัว
        ต่อสถานที่ใหม่

ผลต่างในแต่ละสัปดาห์
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การอภิปรายผลการวิจัย
 1. พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กต่อการ
ย้ายสถานท่ี จากผลการศึกษา พฤติกรรมการปรับตัว
ต่อสถานที่ใหม่ของเด็กปฐมวัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม พบว่า เด็กกลุ่ม 1 อายุเฉล่ีย 1 ปี 5 เดือน 
เด็กกลุ่ม 2 อายุเฉลี่ย 2 ปี 1 เดือน และเด็ก
กลุ่ม 3 อายุเฉลี่ย 2 ปี 8 เดือน เด็กแต่ละกลุ่ม
มีพฤติกรรมการปรับตัวต่อการย้ายสถานที่ต่างกัน 
สำาหรับเด็กกลุ่ม 1 ซึ่งเป็นเด็กเล็ก พฤติกรรมการ
ปรับตัวที่พบมากที่สุด คือ เล่นกับเพื่อนๆ ได้
เหมือนเดิม แสดงว่า ส่วนใหญ่เด็กไม่แสดงออกถึง
การปรับตัวต่อความแปลกใหม่ของสถานที่ อาจ
เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ได้เตรียมห้องเรียน 
ให้มีความแตกต่างจากสถานท่ีเดิมให้น้อยท่ีสุด และ
จัดให้มีความเหมาะสมกับเด็กมากท่ีสุด ด้วยตระหนัก
ถึงการปรับตัวของเด็กต่อสถานท่ีใหม่ โดยมีอุปกรณ์
เครื่องใช้ เช่น ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน 
ตลอดจนของเล่นในห้อง ยังใช้ของเดิมท่ีเด็กคุ้นเคย 
และพี่เลี้ยงคนเดิม เพราะพัฒนาการของเด็กวัยนี้
ยังคงรับรู้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นและสัมผัส
ได้ (Piaget, 1972) เด็กกลุ่ม 1 จึงสนใจส่ิงใกล้ตัว
มากกว่าสิ่งที่อยู่ไกลตัวเมื่อเด็กอยู่ในห้องเรียน 
และสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือของใช้ที่เด็กรักนั้นจะช่วย
ลดความรู้สึกกลัวและความวิตกกังวลต่อสถานที่
ใหม่ได้เป็นอย่างมาก (อาภาพรรณ, 2547; Wilson, 
2007) แต่จะมีพฤติกรรมปรับตัวท่ีเกิดข้ึนเม่ือออก
จากห้องเรียน คือ วิ่งหรือสำารวจห้องต่างๆ ใน
สถานที่ใหม่ด้วยความสนใจ ซึ่งพบได้มากเป็น
อันดับ 2 ในเด็กกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 แต่เป็นอันดับ
แรกในเด็กกลุ่ม 2 ท้ังน้ีอาจเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
ตามพัฒนาการ เพราะเด็กกลุ่ม 2 กลุ่ม 3 และ
กลุ่ม 1 บางส่วน สามารถเดิน วิ่ง คล่องแคล่วขึ้น 
มีพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็น ชอบสำารวจ และ
สามารถจดจำา แยกแยะสถานที ่ได ้บ ้างแล ้ว 
(Hockenberry et al., 2003) เด็กจึงรับรู ้ถึง
ความเปลี ่ยนแปลงของสถานที่ โครงสร้างของ
อาคาร โครงสร้างของห้อง และสีสันที่สดใส สะดุด

ตาของสถานท่ีใหม่ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น จึง
เป็นแรงจูงใจให้เด็กว่ิงสำารวจสถานท่ีใหม่ด้วยความ
สนใจ รวมท้ังก่อนการย้ายสถานท่ี พ่ีเล้ียงได้มีการ
เตรียมเด็กโดยการบอกเล่าและแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบล่วงหน้าเพ่ือเตรียมตัว และนำาเด็กไปดูสถานท่ี
ใหม่เพ่ือสร้างความคุ้นเคย เพราะเช่ือว่าการนำาเด็ก
เข้าชมสถานที่ก่อนที่เด็กจะเข้ารับบริการที่ศูนย์
เลี้ยงเด็ก จะทำาให้เด็กไม่รู้สึกตื่นกลัวต่อสถานที่ 
(นิดดา, 2543) ขณะเดียวกันยังมีพฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงภาวะพราก คือ เรียกร้องให้ผู้ปกครองอุ้มหรือ
จูงไปส่งที่ห้อง ลังเลที่จะเข้าห้อง ร้องไห้หรือกอด
ผู้ปกครองไม่ยอมปล่อยของเด็กกลุ่ม 3 เรียกร้อง
ให้ผู้ปกครองอุ้มหรือจูงไปส่งที่ห้องของเด็กกลุ่ม 2 
ติดพี่เลี้ยง มีอาการหวาดกลัว ร้องไห้เมื่อพี่เลี้ยง
ออกจากห้อง แสดงอาการหวาดกลัวเมื่อพาไปที่
ห้องของเด็กกลุ่ม 1 สอดคล้องกับการศึกษาผลของ
การย้ายถ่ินในเด็กท่ีบิดามารดาต้องเปล่ียนท่ีทำางาน
ในประเทศจีน ท่ีพบว่า การย้ายท่ีอยู่ของครอบครัว
ทำาให้เด็กมีอาการของความวิตกกังวลต่อภาวะพราก
มากขึ้น (Wong, Chang, & He, 2009) เด็กจึง
ยึดพ่อแม่เป็นที่พึ่ง เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเพื่อลด
ความกลัว ความวิตกกังวล และสร้างความปลอดภัย
สำาหรับตนเอง แม้ว่าจะมีพี่เลี้ยงในห้องเรียนที่เป็น
คนคุ้นเคยอยู่ด้วย ซึ่งแตกต่างจากเด็กกลุ่ม 1 ที่
ยึดพี่เลี้ยงซึ่งเป็นบุคคลใกล้ตัวในขณะนั้นมากกว่า 
และความสามารถทางสติปัญญาของเด็กทำาให้เด็ก
มีการแสดงออกในการปรับตัวต่างกัน (Bowden 
& Greenberg, 2010) จึงเห็นได้ว่า เด็กกลุ่ม 1 
กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 มีพฤติกรรมการปรับตัวต่างกัน
แต่มีบางพฤติกรรมที่เหมือนกันด้วย และมีสิ่งที่
น่าสนใจ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก
กลุ่ม 1 ที่เคยเรียกร้องให้ผู้ปกครองอุ้มหรือจูงไป
ส่งที่ห้อง ซึ่งพบได้ในสัปดาห์ก่อนย้ายสถานที่ แต่
เม่ือย้ายสถานท่ีกลับ พบว่า เด็กมีพฤติกรรมน้ีลดลง 
และลดลงไปเร่ือยๆ ต่างจากเด็กกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 
ที่พบว่า หลังการย้ายสถานที่ในสัปดาห์แรก พบ
พฤติกรรมนี้มากกว่าก่อนย้าย
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 2. พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กก่อนและ
หลังการย้ายสถานท่ี จากผลการศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการปรับตัวต่อสถานที่ใหม่ของเด็กก่อน
และหลังการย้ายสถานที่ พบว่า เด็กทุกกลุ่มมี
คะแนนเฉล่ียของลำาดับท่ีของพฤติกรรมการปรับตัว
ของเด็กหลังย้ายสถานที่สูงกว่าก่อนย้ายโดยสูงสุด
ในสัปดาห์ที่ 1 หลังย้าย หลังจากนั้นคะแนนเฉลี่ย
ของลำาดับที่ของพฤติกรรมการปรับตัวของเด็ก
กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ลดลงจนใกล้เคียงกับก่อนย้าย
ในสัปดาห์ที่ 3 หลังย้าย แต่เด็กในกลุ่ม 1 คะแนน
เฉลี่ยของลำาดับที่ในสัปดาห์ที่ 3 หลังย้ายสถานที่
ยังคงสูงกว่าสัปดาห์ก่อนย้าย แสดงว่า การปรับตัว
ต่อสถานท่ีใหม่ของเด็กกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ใช้เวลา
ในการปรับตัวภายใน 3 สัปดาห์ แต่เด็กกลุ่ม 1 ใช้
เวลาในการปรับตัวต่อสถานท่ีใหม่นานกว่า 3 สัปดาห์ 
ทำานองเดียวกับการศึกษาพฤติกรรมการแยกจาก
มารดาของเด็กวัยหัดเดินอายุ 1 - 3 ปี ท่ีมารับบริการ 
ณ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
ซ่ึงพบว่า เด็กสามารถปรับตัวได้ในสัปดาห์ ท่ี 3 - 4 
หลังจากเข้ารับบริการ (เกศรา และคณะ, 2547) 
แต่แตกต่างจากการปรับตัวต่อการแยกจากมารดา
ของเด็กวัยหัดเดิน และเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล พบว่า พฤติกรรมการแยก
จากมารดา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 แต่ไม่มีความแตกต่างกันในวันที่ 
6 - 8 ของการแยกจาก (เกศรา, อุทัยวรรณ, และ
ศิริพร, 2540) ส่วนผลการทดสอบความแตกต่าง
ของการแจกแจงลำาดับท่ีของพฤติกรรมการปรับตัว
ของเด็กในแต่ละกลุ่มก่อนและหลังย้ายสถานที่ 
โดยใช้ Friedman test พบว่า พฤติกรรมการปรับตัว
ของเด็กกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ในสัปดาห์ก่อนและหลัง
ย้ายสถานที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
ยกเว้นเด็กกลุ่ม 1 แสดงว่า เด็กทุกกลุ่มมีพฤติกรรม
การปรับตัวต่อสถานที่ใหม่ แต่เด็กที่มีอายุต่างกัน 
มีระยะเวลาและพฤติกรรมการปรับตัวต่อการย้าย
สถานท่ีแตกต่างกัน อาจเก่ียวเน่ืองกับระดับพัฒนา
การของเด็ก คือ ในช่วงอายุก่อน 18 เดือน ยัง

อยู่ในระยะสัมผัส (sensory – motor) เด็กรับรู้
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวท่ีพบเห็นและสัมผัสได้ (Piaget, 
1972) การจัดสิ่งแวดล้อมของพี่เลี้ยง เช่น ที่นอน 
หมอน ผ้าห่ม ของเล่น ยังเป็นชุดเดียวกันที่เด็ก
เคยเล่น และสัมผัสมาก่อนทำาให้เด็กกลุ่ม 1 มี
พฤติกรรมการปรับตัวไม่แตกต่างกัน แต่เด็กกลุ่ม 2 
และกลุ่ม 3 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 18 เดือน 
เพียเจต์ จัดพัฒนาการของเด็กกลุ่มน้ีว่า อยู่ในระยะ
ก่อนการคิดอย่างมีเหตุผล (prelogic) เด็กเร่ิมเอา
ตัวเองออกจากส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นวัตถุต่างๆ ได้ แม้
ว่ายังไม่รู้จักระยะห่าง (space) ช่วงเวลา (time) 
มากกว่าคำาว่าขณะน้ัน (moment) ก็ตาม (Piaget, 
1972) เด็กกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 จึงมีพฤติกรรมการ
ปรับตัวต่อสถานท่ีใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของลำาดับที่ของ
พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 
แต่ละสัปดาห์ พบว่า แตกต่างกันในบางคู่ของสัปดาห์
ที่ทำาการเปรียบเทียบ คือ มีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
ลำาดับที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญของสัปดาห์
ก่อนย้าย กับสัปดาห์ที่ 1 หลังย้าย และสัปดาห์ที่ 
1 กับ 2 และ 3 หลังย้ายเท่านั้น ส่วนสัปดาห์ก่อน
ย้ายกับสัปดาห์ที่ 2 หลังย้าย และสัปดาห์ก่อน
ย้ายกับสัปดาห์ที ่ 3 หลังย้ายไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาอัตราการเกิดพฤติกรรม
ความวิตกกังวลจากภาวะพรากของเด็กอายุ 2 - 3 ปี 
พบว่าพฤติกรรมความวิตกกังวลจากภาวะพราก
เกิดข้ึนกับเด็กทุกคนในสัปดาห์ท่ี 1 ลดลงในสัปดาห์
ที่ 2, 3, และน้อยที่สุด ในสัปดาห์ที่ 4 (พัชรินทร์, 
2552) 

สรุป
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า เด็กเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเม่ือย้ายสถานท่ี เด็กกลุ่ม 1 
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนานกว่า 3 สัปดาห์
หลังย้าย ส่วนเด็กกลุ่ม 2 และ 3 มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมภายใน 3 สัปดาห์ พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมท่ีพบบ่อยในแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่ม 1 เล่น
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กับเพื่อนๆ ได้เหมือนเดิม กลุ่ม 2 วิ่งหรือสำารวจ
ห้องต่างๆ ในสถานที่ใหม่ด้วยความสนใจ กลุ่ม 3 
เรียกร้องให้ผู้ปกครองอุ้มหรือจูงไปส่งท่ีห้อง ดังน้ัน 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และพี่เลี้ยง ควรเตรียมเด็ก
ก่อนการย้ายที่อยู ่ ก่อนเข้าโรงเรียน หรือศูนย์
เด็กเล็ก และควรตระหนักและทำาความเข้าใจถึง
พฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นจากผลของการย้าย
สถานที่เพื่อช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวต่อความ
เครียดได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาทางด้านจิตใจตามมา

ข้อเสนอแนะ
 ในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปควรทำา
วิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปรับตัว
ของเด็กต่อการย้ายสถานที่โดยการใช้โปรแกรม
การเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนการย้ายสถานท่ี 
ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการย้ายสถาน

ที่ใหม่ของเด็กปฐมวัย

กิตติกรรมประกาศ
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีให้ทุนสนับสนุนวิจัย
ในคร้ังน้ี ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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Children’s Adaptive Behaviors toward New Environment 
in a Child Development Center
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Abstract               
 
 The aims of this study were to explore and compare children’s adaptive behaviors 
toward new environment. Purposive sampling was used to select children aged between 
1-4 years participated in the child development center, Southern Thailand, at least one 
month before moving to the new center. Three groups of children were purposively selected 
based on room arrangement: Group 1 age 1 - 1½ years (n = 15), group 2 age more than 
1½ - 2½ years (n = 21), and group 3 age more than 2½ - 4 years (n = 31). Data were 
collected using the Children’s Adaptive Behaviors toward New Environment Observation 
Checklist. This checklist was tested for content validity and for the reliability, yielding 
inter-rater coefficient of 0.89. 
 The results revealed that the most of children’s adaptive behaviors toward new 
environment in each group included playing with their friends as usual (Group 1), interested 
in running or exploring rooms in the new center (Group 2), and asking for parents to 
hold or take them to the room (Group 3). The mean ranks of children’s adaptive behaviors 
of all groups after moving to the new center were higher than that of before moving 
especially in the first week after moving. Significant differences of the overall children’s 
adaptive behaviors when comparing before and after moving were found only in Groups 2 
and 3. Significant differences of the mean ranks of children’s adaptive behaviors in Group 
2 and 3 were found when comparing between: 1) the week before moving and the first 
week after moving, 2) the first week and the second week after moving, and 3) the first 
week and the third week after moving. In conclusion, moving to the new environment 
affected adaptive behaviors of children. Thus, parents or caregivers should concern and 
understand how to help children to adapt when they move to new environment.
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