กลุ่มจิตบ�ำบัดในเด็กและวัยรุน่ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
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บทคัดย่อ
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (specific learning disorder) เป็ นความผิดปกติทางระบบประสาทและ
พัฒนาการ (neurodevelopmental disorders) อันส่งผลต่อความสามารถในการเรียนอันได้แก่ การอ่าน การเขียน
สะกดค�ำ และการค�ำนวณ นอกจากจะส่งผลต่อการเรียนแล้ว เด็กและวัยรุน่ ทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรูอ้ าจ
ประสบปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพจิต เช่น ความภาคภูมใิ จในตัวเองต�่ำ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า บทความ
นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอแนวทางการใช้กลุม่ จิตบ�ำบัดเพือ่ ช่วยเหลือเด็กและวัยรุน่ ทีม่ คี วามบกพร่องทางการ
เรียนรู้ โดยการน�ำเสนอประกอบไปด้วย การให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ และการเสนอ
กรอบแนวคิดและตัวอย่างการใช้กลุม่ จิตบ�ำบัดเพือ่ ช่วยเหลือเด็กและวัยรุน่ ทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
ค�ำส�ำคัญ: ความบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุม่ จิตบ�ำบัด เด็กและวัยรุน่ สุขภาพจิต
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Abstract
Specific learning disorder is a neurodevelopmental disorder which involves difficulties learning
and using academic skills, including reading, writing, or math. Not only having poor academic
performances, but children and adolescent with specific learning disorders also struggle with mental
health issues, such as low self-esteem, anxiety, depression. This article reviews the guideline of using
group psychotherapy for helping children and adolescents with specific learning disorder. The article
composed of the overview of specific learning disorder, and the conceptual model and example of the
group psychotherapy for children and adolescents with specific learning disorder.
Keyword: specific learning disorder; group psychotherapy; child and adolescence.
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บทน�ำ
วัยเด็กเป็ นวัยทีเ่ ริม่ มีพฒ
ั นาการเพิม่ ขึน้ ใน
หลายๆด้าน นอกจากพัฒนาการทางร่างกายทีเ่ ติบโต
และแข็งแรงขึน้ แล้ว วัยนีย้ งั มีพฒั นาการด้านสติปัญญา
ทีจ่ ะเริม่ จ�ำ รูจ้ กั ค�ำต่างๆ มากขึน้ ชอบตัง้ ค�ำถาม มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ อีกทัง้ วัยนี้จะมีพฒ
ั นาการ
ทางสังคมทีเ่ ด่นชัดมาก ถือเป็ นช่วงเปลีย่ นชีวติ ทาง
สังคม (transition Period) เป็ นวัยเข้ากลุ่มเพื่อน
ดังนัน้ กลุ่มเพือ่ นร่วมวัยจึงมีบทบาทต่อชีวติ ของเด็ก
มาก และต่อมาในวัยรุ่น เป็ นวัยทีม่ คี วามเด่นชัดใน
เรือ่ งการค้นหาอัตลักษณ์แห่งตน (identity) การค้นหา
ตัวเองนัน้ มีสว่ นสัมพันธ์กบั การเลียนแบบ ทังกั
้ บบุคคล
ในบ้านและกลุม่ เพือ่ นในวัยเดียวกัน ด้านพัฒนาการ
ทางสติปัญญาพัฒนาขึน้ ทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ
สามารถคิดหาเหตุผลเพือ่ แก้ปัญหาต่างๆและตัดสิน
ใจด้วยตัวเองได้ดมี ากขึน้ แม้จะเป็ นปั ญหาทีย่ ากใน
ระดับนามธรรม (ดลฤดี บุรกสิกร, ม.ป.ป.) หากเด็ก
ในวัยนี้มปี ั ญหาเรื่องของการเรียนรู้ อ่านหรือเขียน
หนังสือไม่คล่อง ค�ำนวณเลขไม่ได้ ผลการเรียนต�่ำ
แม้วา่ เด็กจะมีไอคิวอยูใ่ นระดับเกณฑ์เฉลีย่ หรือสูงกว่า
เด็กทัวไปในวั
่
ยเดียวกัน แต่กท็ ำ� ให้หลายคนคิดว่าเด็ก
กลุม่ นี้เป็ นเด็กทีไ่ ม่ฉลาด ขีเ้ กียจ ไม่ตงั ้ ใจเรียน ถูกตรี
ตราว่าเป็ นเด็กไม่ดี หากไม่ได้รบั การช่วยเหลือทีเ่ หมาะ
สมจะท�ำให้เด็กมองตัวเองในทางลบ รูส้ กึ สูญเสียคุณค่า
ในตัวเอง เกิดปั ญหาทางด้านอารมณ์ พฤติกรรม และ
การปรับตัวตามมาได้
จากข้อมูลการคัดกรองของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ทีไ่ ด้ดำ� เนินการคัดกรองนักเรียนระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน 2,700 โรงเรียนทัวประเทศ
่
จากโรงเรียน
ทัง้ หมด 30,000 โรงเรียน ในปี การศึกษา 2550 พบ
ว่า มีเด็กทีม่ ปี ั ญหาทางการเรียนรู้ จ�ำนวนมากกว่า
50,000 คน ซึง่ เดิมมีการส�ำรวจแบบคร่าวๆ และ

ประมาณการว่าจะมีเด็กทีม่ ปี ั ญหาทางการเรียนรูอ้ ยู่
ประมาณ 130,000 คน (สุจนิ ดา ผ่องอักษร, 2551
อ้างถึงใน ดารณี ศักดิศิ์ รผิ ล, 2556) และในปี พ.ศ.
2552 ส�ำนักงานการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานแห่งชาติ (สพฐ.)
ได้สมุ่ คัดกรองนักเรียนในระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอ
ทัวประเทศ
่
จ�ำนวน 9,828 โรงเรียน หรือประมาณ 1
ใน 3 ของโรงเรียนทัวประเทศ
่
โดยใช้ KUS-Si rating
scale พบนักเรียนทีส่ งสัยว่ามีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ จ�ำนวน 153,354 ราย หรือเฉลีย่ 15.6 รายต่อ
โรงเรียน (วินัดดา ปิ ยะศิลป์ และคณะ, 2558)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ ปั ญหาทางการเรียนรู้
สามารถพบได้ในโรงเรียนทัวไป
่ และมีแนวโน้มในการ
ตรวจพบเด็กทีป่ ัญหาทางการเรียนรูส้ งู ขึน้ ดังนัน้ ความ
รู้ ความเข้าใจจากคนรอบข้างและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
จึงมีสว่ นส�ำคัญต่อการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เป็ น
อย่างมาก
ซึ่ ง ในการศึ ก ษากลุ่ ม จิ ต บ� ำ บัด (group
psychotherapy) ถือเป็ นการดูแลด้านจิตใจรูปแบบ
หนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการกลุม่ ในการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ซึ่ ง มี ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงความคิ ด
เจตคติ และเกิดทักษะในการแก้ไขปั ญหา การจัดการ
อารมณ์อย่างเหมาะสม (ทวีศกั ดิ ์ สิรริ ตั น์เรขา, 2554,
น.1) หากมีการช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นทีม่ คี วาม
บกพร่องทางการเรียนรูโ้ ดยใช้กลุม่ จิตบ�ำบัด (group
psychotherapy) จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิด
ปั ญหาทางด้านอารมณ์ พฤติกรรม โรคทางจิตเวช
ต่างๆ และช่วยให้เด็กและวัยรุน่ สามารถอยูร่ ว่ มกับผู้
อืน่ ได้อย่างเหมาะสม
บทความนี้ จึ ง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ท บทวน
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งความบกพร่องทางการเรียน
รู้ และเสนอแนวคิดและตัวอย่างการท�ำกลุม่ จิตบ�ำบัด
ในเด็กและวัยรุน่ ทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ ผล
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การศึกษาทีไ่ ด้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการช่วย
เหลือ เพือ่ ลดปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต รวม
ไปถึงใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมการ
ท�ำกลุ่มจิตบ�ำบัดในเด็กและวัยรุน่ ทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางการเรียนรูต้ ่อไป
1. โรคความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Specific
Learning Disorder)
เรียนรู้

1.1 ความหมายของความบกพร่องทางการ

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิ ยะศิลป์ (ม.ป.ป.,
น. 1) ได้ให้ความหมายความบกพร่องทางการเรียน
รู้ว่ า หมายถึง กลุ่ ม โรคที่ม ีค วามบกพร่ อ งของ
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี กิดจากสมองท�ำงานผิดปกติ
สาเหตุมาจากกรรมพันธุห์ รือสภาพแวดล้อม ส่งผล
ท�ำให้ไม่สามารถอ่านหนังสือ เขียนสะกดค�ำ และการ
ค�ำนวณ หรือท�ำได้แตกต่างจากเด็กทีอ่ ายุเท่ากันอย่าง
ชัดเจนในช่วงการเรียนภาคบังคับ ส่งผลกระทบต่อ
การเรียน การท�ำงานและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันไปตลอด
ชีวติ โดยมิได้เกิดจากความผิดปกติของประสาทสัมผัส
หรือการควบคุมกล้ามเนื้อ โรคทางจิตเวชอื่น ภาวะ
สติปัญญาบกพร่อง ปั ญหาพฤติกรรม อารมณ์หรือ
ปั จจัยทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐานะทีต่ ่างกัน
โรคการเรียนรูบ้ กพร่อง หมายถึง ภาวะทีเ่ ด็ก
มีความสามารถด้านการเรียน ทักษะการอ่าน การ
เขียน การค�ำนวณ ต�่ำกว่าความสามารถของเด็กทัวไป
่
ในวัยเดียวกันอย่างมาก โดยความบกพร่องนี้เกิดจาก
พัฒนาการด้านการเรียนทีล่ า่ ช้าของเด็กเอง ไม่ได้เกิด
จากการขาดโอกาสในการเรียน หรือการเรียนการสอน
ทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ และไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย
ความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยนิ หรือสติ
ปั ญญา (ชาญวิทย์ พรนภดลม, 2558, น. 507)
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1.2 ระบาดวิ ทยา
ความชุกของความบกพร่องในการเรียนรู้
มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศทีศ่ กึ ษาและเกณฑ์
การวินจิ ฉัย ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบความชุกตลอด
อายุขยั (life time prevalence) ร้อยละ 10 ส�ำหรับใน
ประเทศไทยพบความชุกอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 6-8 โดยพบความ
ชุกของความบกพร่องในการอ่านร้อยละ 7.1 ความ
บกพร่องในการเขียนร้อยละ 6.8 และความบกพร่อง
ด้านคณิตศาสตร์รอ้ ยละ 6.6 (เทิดพงศ์ ทองศรีราช,
ม.ป.ป., น. 2)
ใน Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-5) พ.ศ.2557 ใช้ช่อื
Specific Learning Disorder ซึง่ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
Neurodevelopmental disorders พบได้รอ้ ยละ 6-10
ของเด็กไทยวัยเรียน ร้อยละ 5-15 ในสหรัฐอเมริกา
และร้อยละ 4 ในผูใ้ หญ่ เพศชายมากกว่าเพศหญิง
2-3 เท่า ยกเว้นในกลุม่ ทีบ่ กพร่องด้านการค�ำนวณจะ
พบในเพศหญิงมากกว่า (วินดั ดา ปิ ยะศิลป์ , ม.ป.ป.,
น. 1-2)
1.3 สาเหตุ
สาเหตุหลักของโรคความบกพร่องทางการ
เรียนรูม้ าจากการทีร่ ะบบประสาทท�ำงานบกพร่อง โดย
พบความบกพร่องของ phonological processing
skills (ประกอบด้วย phonological awareness และ
phonological working memory ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานส�ำคัญ
ในการอ่านหนังสือโดยตรง) และกรรมพันธุ์ ทีม่ กี าร
ถ่ายทอดในครอบครัวแต่ยงั ไม่สามารถบอกแบบแผน
ได้ชดั เจน ประวัตกิ ารเกิดโรคในครอบครัวถือเป็ นความ
เสีย่ งส�ำคัญมีโอกาสที่ first degree relative จะเป็ น
โรคได้รอ้ ยละ 30-50 งานวิจยั เชิงลึกพบว่ามีความ
เกีย่ วข้องกับโครโมโซมคูท่ ่ี 2 ,3, 6 ,15 และ 18 โดย
เฉพาะ Human leukocyte antigen (HLA) ของ
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โครโมโซมคู่ท่ี 6p 31.3 ทีพ่ บ Specific Learning
disorders ( ด้านการอ่านและการเขียน) ร่วมกับโรค
สมาธิสนั ้ (วินดั ดา ปิ ยะศิลป์ , ม.ป.ป., น. 2)
1.การวิ นิจฉัย
เกณฑ์การวินจิ ฉัย อาศัยความแตกต่างระว่าง
ความสัมฤทธิ ์ผลทางการเรียนกับระดับสติปัญญาของ
เด็ก จึงจ�ำเป็ นทีแ่ พทย์ตอ้ งส่งเด็กให้พบกับนักจิตวิทยา
เพื่อทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) และวัดระดับ
ความสัมฤทธิผลทางการเรี
ยน (achievement test)
์
โดยถือว่าเด็กจะเป็ นโรคความบกพร่องทางการเรียน
รู้ เมือ่ ค่าคะแนนมาตรฐานของความสัมฤทธิ ์ผลทางการ
เรีย นด้า นใดด้า นหนึ่ ง ต�่ ำ กว่า ระดับ เชาวน์ ปั ญ ญา
มากกว่า 20 คะแนนขึน้ ไป
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
(วัดความสามารถในระดับชัน้ เรียน) เทียบกับชัน้ เรียน
ทีเ่ ด็กเรียนอยูจ่ ริง ก็เป็ นอีกวิธหี นึ่งทีใ่ ช้วนิ ิจฉัยเด็กที่
มีโรคความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยหากเด็กมี
ความสามารถจริงต�่ำกว่าชัน้ เรียนที่ก�ำลังเรียนอยู่
มากกว่า 2 ชัน้ เรียน ขึน้ ไปก็จะเข้าเกณฑ์การวินจิ ฉัย
โรคความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ชาญวิทย์ พรนภดล,
2558, น. 508)
1.5 ผลกระทบของโรคความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบในหลากหลาย
ด้าน คือ
1. มองตัวเองไม่ดี มองเห็นข้อบกพร่องของ
ตัวเองทีแ่ ตกต่างจากเพื่อน มองตัวเองเป็ นคนโง่ มี
ปมด้อย ล้มเหลว คิดว่าเรียนรูไ้ ม่ได้และไม่รวู้ ธิ ที จ่ี ะ
เรียนรู้ ไม่เข้าใจตัวเองว่าเพราะอะไรจึงเรียนแตกต่าง
จากเพือ่ น คนรอบข้างมักบอกว่าเด็กมีปัญหาแต่ไม่
บอกว่าปั ญหาเกิดจากอะไร และไม่บอกว่าจะควรท�ำ
อย่างไร

2. ถูกกดดัน ถูกคาดหวัง ทัง้ จากทีบ่ า้ นและ
ทีโ่ รงเรียน ถูกต�ำหนิดวุ า่ เคีย่ วเข็ญ ท�ำให้เด็กน้อยใจ
เสียใจ และมีพฤติกรรมดือ้ ต่อต้าน ก้าวร้าว หนีเรียน
ตามมา
3. เพือ่ นล้อเลียน ถูกล้อเรื่องทีเ่ ด็กท�ำไม่ได้
มั ก ถู ก ตั ด โอกาสการเล่ น อย่ า งสนุ กสนานกั บ
เพือ่ นเพราะต้องเรียนพิเศษเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ไม่มเี พือ่ น
หรือเพือ่ นไม่เข้าใจ รูส้ กึ เหงา เปล่าเปลีย่ ว และไม่ม ี
ความสุข
4. เครียด วิตกกังวลสูง ไม่มนใจตั
ั ่ วเอง น้อยใจ
เสียใจง่าย แยกตัว เก็บตัว เหงา โดดเดีย่ ว ไม่มคี วาม
สุข ดือ้ ต่อต้าน ก้าวร้าว หนีเรียน เสีย่ งต่อปั ญหายา
เสพติด แอลกอฮอล์ หรือบุหรี่ ได้งา่ ย
5. สัมพันธภาพไม่ดกี บั ครอบครัวหรือคุณครู
คุณครูไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับความบกพร่องของเด็ก
จึงสอนและจัดสอบด้วยวิธกี ารปกติ เมือ่ ผลงาน การ
เรียนรู้ ความเข้าใจ ผลสอบไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง
ท�ำให้คุณครู ดุ ว่า ต�ำหนิ เคีย่ วเข็ญหรือไม่ให้ความ
สนใจ ปล่อยปละละเลย ขาดโอกาสเรียนรู้ ถูกออกจาก
ระบบการศึกษาเร็วกว่าก�ำหนด
6. ขาดความรูแ้ ละทักษะ เนื่องจากมีผลการ
เรียนไม่ดพี อ่ แม่จะมักจะเคีย่ วเข็ญในเรือ่ งของการเรียน
พิเศษเพิม่ ขึน้ ขาดโอกาสฝึกฝนทักษะด้านอืน่ ถูกออก
จากระบบการเรียนก่อนวัยอันควร เข้าสู่ระบบการ
ท�ำงานในอายุทน่ี ้อย ท�ำงานทีต่ ่�ำกว่าความสามารถ
ท�ำงานในระดับใช้แรงงาน ส่งผลให้มรี ายได้ต่ำ� (วินดั ดา
ปิ ยะศิลป์ , ม.ป.ป., น. 6)
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2.จิตบ�ำบัดส�ำหรับเด็กและวัยรุน่ ที่มคี วาม
บกพร่องทางการเรียนรู้
2.1 ความหมายและแนวคิ ดเกี่ยวกับ
จิ ตบ�ำบัดแบบกลุ่ม
ความหมาย
จิตบ�ำบัดแบบกลุม่ (group psychotherapy)
เป็ นรูปแบบการดูแลด้านจิตใจ โดยอาศัยกระบวนการ
กลุ่ ม ในการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เห็ น แบบอย่ า งที่ ดี
เปลีย่ นแปลงความคิด เจตคติ และเกิดทักษะในการ
แก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์ ความรูส้ กึ ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ซึง่ เป็ นรูปแบบหนึ่งของการท�ำจิตบ�ำบัด
เพือ่ ปรับสภาพจิตใจให้คงที่ และปรับเปลีย่ นความคิด
ทีผ่ ดิ เพีย้ นไปให้เข้าที่ เป็ นการเอือ้ อ�ำนวยให้เกิดการ
พูดคุยอย่างอิสระ หรือการเล่นอย่างอิสระ โดยผูบ้ ำ� บัด
จะเน้นความสนใจทังในส่
้ วนลึกของจิตใจ สัมพันธภาพ
และพลวัตของกลุ่ม (ทวีศกั ดิ ์ สิรริ ตั น์เรขา, 2554,
น.1)
กลุ่มจิ ตบ�ำบัดในเด็กและวัยรุ่น เป็ นกลุ่ม
จิตบ�ำบัดแบบเพือ่ นส�ำหรับเด็กและวัยรุน่ สามารถช่วย
พัฒนาทักษะทางสังคม ลดความรูส้ กึ ความโดดเดีย่ ว
และสร้างความภาคภูมใิ จในตนเองผ่านการยอมรับ
โดยคนรอบข้างและการได้ชว่ ยเหลือผูอ้ น่ื รวมถึงการ
มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั การยอมรับและการสนับสนุนในหมู่
เพือ่ น โดยเด็กและวัยรุน่ มีแนวโน้มทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับเพื่อนมากกว่าจากผูใ้ หญ่
(Faye Mishna and Barbara Muska, 2004, p. 459)
ทฤษฎีรปู แบบการบ�ำบัดกลุ่ม
ทฤษฎีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ความช่วย
เหลือซึง่ กันและกัน หมายถึงกระบวนการทีส่ มาชิกใน
กลุ่มเกิดความต้องการจะช่วยกัน คุณค่าขิงการช่วย
เหลือซึง่ กันและกันในการท�ำงานกับกลุ่มวัยรุน่ โดย
เน้นความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ผูน้ � ำกลุ่มกับ
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สมาชิกคนอืน่ ๆจะคอยให้ความช่วยเหลือซางกันและ
กัน มีการรับรูว้ า่ ผลกระทบของความบกพร่องทางการ
เรียนรูส้ ำ� หรับแต่ละคนเป็ นอย่างไร ซึง่ จะท�ำให้เด็ก
และวัยรุน่ ทีร่ สู้ กึ ด้อยกว่าผูอ้ น่ื ถูกปฏิเสธและ/ ถูกเพิก
เฉยจากคนรอบข้างได้ระบายความรูส้ กึ ต่างๆออกมา
การท�ำกลุม่ จิตบ�ำบัดถือเป็ นสิง่ ทีด่ สี ำ� หรับเด็กและวัย
รุน่ เนื่องจากเป็ นการรับประสบการณ์ใหม่ๆจากผูอ้ น่ื
ได้การสนับสนุ นซึง่ กันและกันในกลุ่ม ท�ำให้รสู้ กึ ถึง
การเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว ละน�ำไป
สูก่ ารช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ทฤษฎี ก ารสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คล
ตามทฤษฎีการสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปั จจัยใน
การบ�ำบัดกลุ่มเกิดขึน้ ผ่านการโต้ตอบทีใ่ ช้ในกลุ่มที่
นี่และตอนนี้ (here and now) โดยสมาชิกายในกลุม่
จะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการปรับตัวระว่างบุคคลทีไ่ ม่เหมาะ
สมและมีการบันทึกไว้ว่าเด็กและวัยรุ่นหลายคนทีม่ ี
ความบกพร่องทางการเรียนรูม้ ปี ั ญหาในการสรุปการ
เรียนรูจ้ ากบริบทหนึ่งอีกบริบทหนึ่ง Yalom & Lescz
(2005) ได้เสนอ 11 ปั จจัยทีช่ ว่ ยในการรักษาส�ำเร็จ
(therapeutic factor) อันประกอบไปด้วย (Yalom &
Lescz ,2005; ปราโมทย์ เชาวน์ศลิ ป์ และรณชัย
คงสกนธ์, 2542; ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, 2551)
- การปลูกสร้างความหวัง (instillation of
hope) กลุ่มจิตบ�ำบัดช่วยให้สมาชิกทีป่ ระสบปั ญหา
ค่อยๆ มีความหวังว่าตนเองจะสามารถผ่านพ้นปัญหา
หรือความยากล�ำบากได้ โดยการเข้าร่วมกลุ่มท�ำให้
ผูป้ ่ ายพบเห็นคนทีม่ ปี ั ญหาหนักกว่าตนเอง พบเห็น
คนทีม่ ปี ั ญหาคล้ายกับตนเอง สามารถเอาชนะปั ญหา
ได้ ได้รบั ข้อคิดเห็นและมุมมองทางบวกท�ำให้สมาชิก
รูส้ กึ มีความหวังมากขึน้
- ความรูส้ กึ อันเป็ นสากล (universality) ก่อน
เข้ากลุม่ ผูป้ ่ วยมักคิดว่าปั ญหาของตนเองเป็ นปั ญหา
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ทีไ่ ม่เหมือนใคร มักเฝ้ าคิดว่าเพราะเหตุใด ปั ญหาถึง
-การพั ฒ นาเทคนิ ค ในการเข้ า สั ง คม
(development of socializing techniques) การเข้า
ต้องเกิดขึน้ กับคนเพียงคนเดียว การเข้ากลุม่ ท�ำให้ผู้
ป่ วยมีโอกาสได้รบั ฟั งเรือ่ งราวของบุคคลอืน่ แล้วรูส้ กึ
กลุม่ จะช่วยให้ผปู้ ่ วยมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ๆ เรียน
ว่าตนไม่ได้มปี ั ญหาเพียงคนเดียว มนุ ษย์ลว้ นแต่ม ี
รูท้ จ่ี ะรับฟั งความคิดเห็นของบุคคลอืน่ ตลอดจนอาจ
มีโอกาสได้รบั การฝึกแสดงบทบาทสมมุติ ทัง้ หมดนี้
ปั ญหา เรียนรูว้ ่าปั ญหาทีต่ นเองประสบ ไม่ได้เป็ น
ปั ญหาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะและไม่มใี ครเหมือน ท�ำให้ผู้
ส่งผลให้ผปู้ ่ วยเข้าใจความรูส้ กึ ของคนอืน่ มากขึน้ และ
ป่ วยรูส้ กึ ผ่อนคลายมากขึน้
ได้รบั ข้อมูลย้อนกลับจากสมาชิกคนอืน่ ๆ ท�ำให้ทกั ษา
- การให้ขอ้ มูล (imparting of information)
การเข้าสังคมของผูป้ ่ วยพัฒนาขึน้
กลุ่มจิตบ�ำบัดให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยทัง้ ทางตรงและทาง
- การเลียนแบบพฤติกรรม (Imitative) เมือ่
อ้อม ทางตรง เช่น การทีส่ มาชิกคนอืน่ ๆ บอกหรือให้
ผู้ป่วยประทับใจในพฤติกรรมของสมาชิกคนอื่นๆ
ข้อมูลกับผูป้ ่ วยโดยตรง หรือทางอ้อม่านทางสมาชิก
ผูป้ ่ วยสามารถเลียนแบบและประยุกต์มาเป็ นพฤติกรรม
ให้ขอ้ มูลกันและกัน แต่ผปู้ ่ วยได้รบั รูข้ อ้ มูลดังกล่าว
ทีเ่ หมาะสมกับตนเอง ตัวอย่างเช่น ผูป้ ่ วยสังเกตว่า
ไปด้วย ข้อมูลอาจจะเป็ นเรือ่ งของความหมายของการ
เมือ่ สมาชิกคนอืน่ ประสบปัญหาคล้ายๆกับตนเอง เขา
เจ็บป่ วย การดูแลรักษาตนเอง หรืทกั ษะทางสังคม
แก้ไ ขได้อ ย่ า งไร ผู้ป่ วยจึง เริ่ม ต้น เลีย นแบบและ
และการปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน่
ประยุกต์เอามาใช้ในการแก้ปัญหาของตน
- การผนึกก�ำลังกันภายในกลุ่ม (group
- การเสียสละ (altruism) ก่อนเข้ากลุม่ ผูป้ ่ วย
cohesiveness) การทีส่ มาชิกในกลุ่มมีความผูกพัน
มักคิดว่าตนเองเป็ นคนไม่มคี ่าและไม่สามารถช่วย
เหลือใครได้ แต่การเข้ากลุม่ ท�ำให้ผปู้ ่ วยได้เรียนรูก้ าร
กับผูน้ �ำกลุม่ และผูกพันกันเอง ท�ำให้รสู้ กึ ว่าเป็ นส่วน
เสียสละเพือ่ ส่วนรวม และรูว้ า่ ตนเองสามารถช่วยเหลือ
หนึ่งของกลุ่ม จึงผนึกก�ำลังกันเพื่อช่วยเหลือซึง่ กัน
สมาชิกคนอื่นๆได้ การได้ช่วยเหลือคนอื่น ท�ำให้ผู้
และกัน การผนึกก�ำลังกันภายใยนกลุม่ มีลกั ษณะคล้าย
ป่ วยเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้
กับสัมพันธภาพในการรักษาของจิตบ�ำบัดรายลบุคคล
- การแก้ไขประสบการณ์เดิมในครอบครัว
ซึ่งการผนึกก�ำลังกันในกลุ่มด้วยตัวของมันเองเป็ น
(corrective recapitulation of the primary family
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้ผปู้ ่ วยมีอาการทีด่ ขี น้ึ เนื่องจากผูป้ ่ วย
group) บางครัง้ สถานการณ์ทพ่ี บในกลุ่มจิตบ�ำบัด
ส่วนมากมีปัญหาในเรื่องสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
คล้ายคลึงกับประสบการตรงในครอบครัวของผูป้ ่ วย
การเขากลุม่ แล้วได้รบั การยอมรับถือเป็ นประสบการ
เช่น การถูกสมาชิคนอืน่ อกค�ำสังและบั
่
งคับคล้ายคลึง
ทีม่ คี า่ ส�ำหรับผูป้ ่ วย
กับประสบการณ์ของผูป้ ่ วยทีถ่ กู แม่บงั คับและออกค�ำ
- การระบายอารมณ์ (catharsis) การเข้ากลุม่
สังมาตลอด
่
สถานการณ์เหล่านี้ทำ� ให้ผปู้ ่ วยระลึกถึง
ท�ำให้ผปู้ ่ วยได้มโี อกาสระบายอารมณ์ทเ่ี ก็บกดมานาน
เรือ่ งราวความขัดแย้งในครอบครัวของตน และแสดง
และเกิดความเข้าใจว่าการแสดงอารมณ์ทางลบในบาง
ตอบโต้สถานการณ์ดงั กล่าวด้วยพฤติกรรมเดิมทีเ่ ป็ น
สถานการณ์ไม่ได้เป็ นเรือ่ งทีส่ งั คมไม่ยอมรับหรือเป็ น
ปั ญหา ผูน้ �ำกลุม่ จะท้าทายและกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยเรียน
เรือ่ งทีเ่ สียหาย
- ความจริงอันเป็ นสัจธรรม (existential
รูท้ จ่ี ะแก้ไขพฤติกรรมเหล่านีใ้ ห้ถกู ต้อง มีโอกาสทดลอง
factors) บางครัง้ การเผชิญปั ญหาทีห่ นักหนาแสน
วิธกี ารใหม่ๆ และรับข้อมูลย้อนกลับจากผูน้ �ำกลุม่ และ
สมาชิกคนอืน่ ๆใน setting ของกลุม่ จิตบ�ำบัดทีม่ คี วาม
สาหัส เช่น ความตาย การจากลา การสูญเสีย จะช่วย
ปลอดภัย
ให้ผปู้ ่ วยเรียนรูค้ วามจริงอันเป็ นสัจธรรม ทีบ่ างครัง้
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ก็ไม่สามารถเลีย่ งได้หรือบางครังก็
้ ตอ้ งเผชิญเหตุการณ์
ดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว แม้จะแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ไม่ได้ แต่ชว่ ยให้ผปู้ ่ วยยอมรับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้มาก
ขึน้ และปรับตัวได้ดขี น้ึ
- การเรียนรูท้ จ่ี ะติดต่อปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล
อื่น (interpersonal learning) กลุ่มเป็ นสถานทีท่ จ่ี ะ
ให้ผปู้ ่ วยได้ฝึกทีจ่ ะมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น ไม่ว่า
จะเป็ นการท�ำความเข้าใจรูปแบบสัมพันธภาพของ
ตนเอง ค้นหา เลียนแบบ แบะสามารถจัดการกับความ
ขัดแย้งในใจผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ในกลุม่
กลุ่มจิตบ�ำบัดสามารถช่วยสร้างปั จจัยเหล่า
นี้ได้ โดยจะช่วยให้เด็กและวัยรุ่นทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางการเรีย นรู้ไ ด้อ ยู่ก ับ เพื่อ นที่ม ีค วามคล้า ยกัน
สามารถแบ่ ง ปั น ความเจ็ บ ปวดและเทีย บเคีย ง
ประสบการณ์ได้ ซึง่ จะท�ำให้เด็กมีความรูส้ กึ ปลอดภัย
เป็ นทีย่ อมรับระหว่างเพือ่ น รวมทัง้ ได้เสนอความช่วย
เหลือ ให้การสนับสนุ นผูอ้ ่นื และการทีไ่ ด้รบั ข้อเสนอ
แนะและความเห็นอกเห็นใจจากผูอ้ ่นื ก็เป็ นส่วนช่วย
ให้เด็กกลุม่ นี้ดขี น้ึ ได้
2.2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กลุม่ จิตบ�ำบัด
ในกลุ่มเด็กและวัยรุน่ ที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้
ในส่วนนี้ จะเป็ น การน� ำเสนอตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้กลุม่ จิตบ�ำบัดส�ำหรับช่วยเหลือเด็กและวัย
รุน่ ทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
Faye & Barbara (2004) ได้เสนอแนวทาง
การใช้กลุม่ บ�ำบัดเพือ่ ช่วยเหลือเด็กและวัยรุน่ ทีม่ คี วาม
บกพร่องทางการเรียนรูใ้ นเรือ่ งของปัญหาทางอารมณ์
และสังคม โดยกลุ่มประกอบไปด้วย 3 ระยะ ได้แก่
ระยะเริม่ กลุม่ ระยะกลาง และระยะปิ ดกลุม่ ซึง่ แต่ละ
ระยะมีรายละเอียดดังนี้
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ระยะเริ่ มกลุ่ม ในการเริม่ กลุม่ ครัง้ แรกผูน้ �ำ
กลุม่ ต้องมีทำ� ความเข้าใจสมาชิกกลุม่ ทุกคนว่าประสบ
ปั ญหาอะไรบ้าง ทบทวนวัตถุประสงค์ของกลุม่ ซึง่ คือ
การช่วยเหลือเด็กและวัยรุน่ ในการจัดการกับปั ญหา
ให้สมาชิกกกลุม่ ทราบ รวมถึงชีแ้ จงกฎต่างๆ เช่น การ
รักษาความลับ ความปลอดภัยทัง้ ทางร่างกายและ
จิตใจอันได้แก่หา้ มท�ำร้ายร่างกายหรือห้ามล้อเลียน
กัน ซึง่ ผูน้ �ำกลุ่มจะเป็ นผูอ้ �ำนวยความสะดวกในการ
ด�ำเนินให้กลุ่มบรรลุตามเป้ าหมาย โดยสนับสนุ นให้
สมาชิก พูด คุ ย กัน ภายในกลุ่ ม ถึง ความกัง วลและ
ประสบการณ์นอกกลุม่ และยกประเด็นทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
กลุม่ ระหว่างนัน้ มาพูดคุยอภิปราย โดยผูน้ �ำกลุม่ จะ
เป็ นผูช้ ว่ ยให้สมาชิกพูดคุยและให้ขอ้ เสนอแนะซึง่ กัน
และกัน
ระยะกลาง ผูน้ �ำกลุม่ จะเป็ นผูค้ อยเชือ่ มโยง
ปั ญหาของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรูเ้ ข้า
สูก่ ารสนทนาร่วมกัน นอกจากนี้รปู แบบทีส่ ำ� คัญของ
การบ�ำบัดรูปแบบนี้คอื การใช้เทคนิคโดยทีผ่ นู้ �ำกลุ่ม
จะเป็ นผูค้ อยช่วยเหลือเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการ
เรียนรูแ้ ละส่งเสริมกระบวนการกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่ จะเป็ น
ผูช้ แ้ี จง ท�ำความเข้าใจ พูดคุยสื่อสาร ติดตามการ
สนทนาและท�ำความเข้าใจเรือ่ งราวต่างๆ ให้คำ� แนะน�ำ
แก่สมาชิกกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่ ควรมีความใส่ใจต่อความขัด
แย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างสมาชิก ในส่วนของการท�ำ
กิจกรรมและการอภิปรายในกลุม่ นัน้ ก็เพือ่ ให้สมาชิก
ได้พดู ถึงยากล�ำบากในการเรียนและประสบการณ์ทาง
สังคม และเพือ่ ให้เห็นถึงการเชือ่ มโยงประสบการณ์
ของสมาชิกกลุม่ แต่ละคนทีม่ ปี ั ญหาคล้ายๆกัน
ระยะปิ ดกลุม่ องค์ประกอบส�ำคัญคือการให้
โอกาสเด็กและวัยรุน่ กลุ่มนี้ได้แสดงออกถึงเรือ่ งราว
หรือเหตุการณ์ทเ่ี จ็บปวดของพวกเขาเกีย่ วกับความ
บกพร่องทางการเรียนรูแ้ ละปั ญหาอืน่ ๆกับกลุม่ เพือ่ น
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ทีพ่ วกเขารูส้ กึ ปลอดภัย ได้แบ่งปั น แลกเปลีย่ นและ
การสนับสนุ นกันในหมู่สมาชิกกลุ่ม เพื่อสร้างความ
รูส้ กึ ว่าเราไม่ได้มปี ั ญหานี้เพียงคนเดียว ซึง่ ได้ขาด
หายไปส�ำหรับหลายๆ คน โดยสมาชิกในกลุม่ จะเป็ น
ผูค้ อยส่งเสริมช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
โดยผูน้ �ำจะเป็ นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการ
สนทนา ลักษณะของการอ�ำนวยความสะดวกนี้จะแตก
ต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ผูน้ � ำกลุ่มอาจ
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความเงียบ ถามสมาชิก
ถึงปั ญหาในการพูดคุยหรืออ้างถึงปั ญหาจากสัปดาห์
ก่อนหน้า และแต่ละชัวโมงบ�
่
ำบัดจะจบลงด้วยการสรุป
โดยผูน้ �ำกลุม่ จะเป็ นผูส้ รุปสาระส�ำคัญทัง้ หมดของการ
ท�ำกลุ่มในครัง้ นัน้ ต่อไปเป็ นตัวอย่างของการทีผ่ นู้ �ำ
กลุม่ เป็ นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการสนทนาเกีย่ วกับ
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการสิน้ สุดกลุม่

สรุป
จากการศึกษาการท�ำกลุม่ จิตบ�ำบัดในเด็กและ
วัยรุน่ ทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็ นการสนทนา
ในประเด็นทีส่ ำ� คัญ โดยการกระตุน้ ให้เด็กเล่าเรือ่ งราว
ทีเ่ ขารูส้ กึ ไม่สบายใจออกมา การได้เล่าหรือพูดคุยกัน
จะน� ำไปสู่การระบายออกซึง่ ความคับข้องใจ ความ
เก็บกดทีอ่ ยูภ่ ายในใจออกมา กลุม่ จิตบ�ำบัดจะช่วยให้
เห็นปฏิกริ ยิ าการสะท้อนกลับทันทีระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่ม และผูน้ �ำกลุ่มจะสามารถสังเกตอารมณ์
จิตใจ และพฤติกรรม ทีต่ อบสนองกันของสมาชิกใน
กลุม่ ทีม่ คี วามหลากหลาย เด็กและวัยรุน่ ทีอ่ ยูร่ ว่ มท�ำ
กิจกรรมในกลุม่ เปรียบเสมือนสังคมจ�ำลอง ทีส่ ามารถ
สะท้อนภาพการปรับตัวของเด็กในการอยู่ร่วมกับผู้
อืน่ ได้ชดั เจนขึน้ ซึง่ การประเมินรายบุคคลไม่สามารถ
สะท้อนภาพเหล่านี้ได้ อีกทัง้ การท�ำกลุม่ จิตบ�ำบัดจะ
เป็ นส่วนในการเสริมสร้างทักษะทางสังคม เด็กมีโอกาส
เป็ นทีย่ อมรับของเพือ่ น มีการถ่ายทอดพฤติกรรมที่

ดีจากคนอื่นๆ การเรียนรูเ้ ป็ นไปด้วยดี มีความเป็ น
ธรรมชาติ ตลอดจนเป็ นการแก้ไขความขัดแย้งภายใน
ส่วนลึกของจิตใจ ซึง่ ผลของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
มีมากและคงอยูถ่ าวร กลุม่ จิตบ�ำบัดในเด็กและวัยรุน่
ทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรูเ้ ป็ นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการช่วยเหลือทีส่ ามารถช่วยดูแลในด้านจิตใจ ฝึก
ทักษะการใช้ชวี ติ และลดปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อไปใน
อนาคตของเด็กและวัยรุน่ ได้ ซึง่ การท�ำกลุม่ จิตบ�ำบัด
ในเด็กและวัยรุ่นทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรูน้ ้ี
อาจมีของพึงระวังในการท�ำกลุม่ ว่า อาจจะไม่ใช่เด็ก
ทุกคนทีจ่ ะสามารถเข้าใจ เชือ่ มโยงเหตุการณ์หรือน�ำ
เหตุการณ์ของตนเองและเพือ่ นมาเทียบเคียงกันได้
จนเกิดความรูส้ กึ เช่นเดียวกันได้ หรือการสรุปผลจาก
การพูดคุยแลกเปลีย่ นข้อมูลต่างๆอาจจะยังท�ำได้ไม่
ดีนัก เนื่องด้วยวัยและข้อจ�ำกัดของโรค แต่ในขณะ
เดียวกันควรมีการท�ำความเข้าใจกับครอบครัว ผู้
ปกครอง คุณครู หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ให้เข้าใจธรรมชาติ
ของเด็กในกลุม่ นี้และแนะน�ำการดูแลเด็กทีเ่ หมาะสม
ควบคูก่ บั การท�ำกลุม่ จิตบ�ำบัด จึงจะส่งผลให้การดูแล
ช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นทีม่ คี วามบกพร่องทางการ
เรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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