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บทคัดย่อ 
 สถำนกำรณ์และแนวโน้มของคนเป็นออทิสติก โดยเฉลี่ยเด็กไทย 1,000 คนเป็น 6 คน  
และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัย 
ออทิสติก) ได้เปิดท ำกำรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 เพ่ือเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 
แบบเรียนรวมส ำหรับเด็กออทิสติก ทั้งนี้ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 ส ำนักหอสมุด  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ส่งทีมชื่อ 3 Managers เข้ำร่วมท ำงำนห้องสมุด เพ่ือสนับสนุนนโยบำยที่ 
ต้องกำรเน้นบทบำทกำรเป็น Library for All Generation ซึ่งนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษก็เป็นหนึ่งใน 
ลูกค้ำของส ำนักหอสมุด เนื่องจำกนักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ สำมำรถเข้ำใช้บริกำรส ำนักหอสมุดหรือ 
ห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้ด้วย โดยที่ทำงส ำนักหอสมุดเองไม่ได้กีดกันหรือแบ่งแยก  
ยินดีและพร้อมให้บริกำร ถือว่ำเป็นห้องสมุดที่มียินดีต้อนรับบุคคลพิเศษด้วยเช่นกัน (Autism  
friendly library) กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษนั้น จะด ำเนินกำรโดยกำรมีส่วนร่วม 
และสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงส ำนักหอสมุดและโรงเรียน ฯ โดยมีทีม 3M และครูผู้ดูแลห้องสมุดเป็น 
ผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน 
 
ค ำส ำคัญ:   
 ห้องสมุดออทิสติก 
 
Abstract 
 The situation and trends of people as Autistic On average, 1,000 Thai 
children are 6 and they are increasing every year. In 2002 The Demonstration School 
of Khon Kaen University Special Education (Autistic Research Centre) was eatablish to 
be a research and development center for special education for children with 
autism. From 2016, The Khon Kaen University Library create policy of the Library for 
all generation for support Khon Kaen University community and making network with 
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Satit School Library. They give 3 Managers team to participate in Autistic Research 
Centre Library to management the library and achieve common goals together. 
 
Keyword: 
 Autistic Library 
 
บทน ำ 
 สถำนกำรณ์และแนวโน้มของคนเป็นออทิสติก พบว่ำ ทั่วโลกมีอยู่ประมำณ 35 ล้ำนคน 
ขณะที่ประเทศไทยคำดว่ำมีประมำณ 3.7 แสนคน และจำกสถิติปี 2555 เฉลี่ยเด็กไทย 1,000 คน 
เป็น 6 คน ซึ่งถือเป็นอัตรำส่วนที่สูงมำก และเพ่ิมข้ึนทุกปี คำดว่ำทั่วประเทศจะมีเด็กป่วยเป็นโรคนี้  
ประมำณ 300,000 คน ในจ ำนวนนี้ยังเข้ำถึงบริกำรน้อยมำก ประมำณร้อยละ 10 หรือปีละเพียง 
30,000 กว่ำคนเท่ำนั้น กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ก ำหนดให้บุคคลออทิสติก 
เป็นประเภทควำมพิกำรด้วย เพื่อจะได้รับสิทธิบริกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ซึ่งพบว่ำมีคนเป็น  
ออทิสติกมำแสดงตนขอมีบัตรประจ ำตัวผู้พิกำรประมำณ 4,000 รำย ท ำให้เครือข่ำยผู้ปกครอง 
บุคคลออทิสติกได้เสนอ “4 กลไกหลักตำมออทิสติกโรดแมป” ถึงนำยกรัฐมนตรี โดยขอให้กระทรวง  
สำธำรณสุขท ำ “โครงกำรน ำร่องจัดตั้ง” แผนกพิเศษออทิสติก“ ในโรงพยำบำลศูนย์ฯ โรงพยำบำล 
จังหวัดฯ และโรงพยำบำลอ ำเภอฯ” ในขอบเขตทั่วประเทศ และให้กระทรวงศึกษำธิกำรท ำโครงกำร 
น ำร่องจัดตั้งและพัฒนำห้องเรียน 2 รูปแบบ อันได้แก่ “ห้องเรียนคู่ขนำนออทิสติก” และ “ห้องเรียน 
สอนเสริมกำรศึกษำพิเศษ” ในโรงเรียนเด็กปกติทั่วไปในชุมชนในสังกัดหรือในก ำกับดูแล (คิดโซน  
(ของ) วัยทีน, 2560) 
 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้จัดตั้ง ร.ร. สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ 
(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
พิเศษแบบเรียนรวมส ำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังนี้ 1) เพ่ือท ำกำร  
ศึกษำวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรวมที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  
ส ำหรับเด็กออทิสติก 2) เพ่ือเป็นศูนย์กลำงของกำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำแบบเรียน 
รวมส ำหรับเด็กออทิสติกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ในกำรจัด 
กำรศึกษำของเด็กออทิสติกไปสู่โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำและสำธำรณชนที่สนใจ และได้ให้
ควำมส ำคัญแก่กำรเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นบุคคลพิเศษเพ่ือให้มีควำมสำมำรถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้  
และสร้ำงเสริมพัฒนำกำรให้สำมำรถด ำรงชีวิตได้เป็นปกติและเพ่ือสร้ำงควำมรู้ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำ 
ของบุคลำกรในศูนย์วิจัย ฯ จึงได้จัดห้องสมุดเพ่ือให้เป็นแหล่งจัดเก็บ จัดกำร รวบรวมทรัพยำกรที่ 
เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยของศูนย์ ฯ  
 ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) 
 ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ เป็นสถำนที่ท่ีทุกคนสำมำรถเข้ำมำใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
ในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ได้โดยอิสระ ตำมควำมสนใจใฝ่รู้ของแต่ละคนที่มีควำมสนใจหรือควำมชอบ 
ที่ต่ำงกันและยังช่วยปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรค้นคว้ำ เป็นช่องทำงที่ช่วยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ได้เป็นอย่ำงดี 



 พรมณี หำญหัก (สัมภำษณ์, 11 สิงหำคม 2561) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) กล่ำวว่ำ “ส ำหรับศูนย์วิจัยออทิสติก
เรำให้ควำมส ำคัญของห้องสมุดเพรำะว่ำห้องสมุดถือเป็นศูนย์ปัญญำของนักเรียนออทิสติก ของ
อำจำรย์ ของผู้ปกครอง เพรำะว่ำที่นี้ก็เป็นแหล่งที่ให้ควำมรู้ทั้งผู้ปกครอง อำจำรย์และนักเรียน และก็
มีหนังสือให้บุคลำกรได้พัฒนำองค์ควำมรู้ของตนเอง เป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในแต่ละ
ด้ำน ตั้งแต่เด็กเล็กสุดจนถึงเด็กท่ีเรียนรวมในระดับที่เก่งสุดก็มีหนังสือที่หลำกหลำยให้เด็กได้เลือก
ศึกษำ และเรียนรู้ตำมศักยภำพและควำมสนใจของเด็ก” 
 อำพร ตรีสูน (สัมภำษณ์, 11 สิงหำคม 2561) ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและประกัน 
คุณภำพ ซึ่งเป็นครูผู้ดูแลห้องสมุดได้ให้สัมภำษณ์เก่ียวกับห้องสมุดว่ำ “ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ  
ห้องสมุดเรำมีหนังสืออ่ำนนอกเวลำและหนังสือเสริมบทเรียนให้กับนักเรียน เด็กท่ีกลุ่มเรียนรวมเขำ 
จ ำเป็นต้องมีกำรอ่ำนหนังสือเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และก็สรุปเนื้อหำ 
ใจควำมส ำคัญ ห้องสมุดเรำมีหนังสืออ้ำงอิงเยอะ และหนังสือสั้น ๆ มีภำพประกอบให้เขำมำอ่ำนและ 
จับใจควำม เขำสำมำรถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหำบนห้องเรียนรวม ส ำหรับห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ 
ของเรำก็เปิดให้บริกำรห้องนี้ใช้เป็นทั้งพ้ืนที่ห้องจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นห้องที่เด็กเข้ำมำ  
รีแล็กซ์ หำหนังสืออ่ำนนอกเวลำ และอีกอย่ำงหนึ่งเรำมีหนังสือมำซัพพอร์ดในองค์ควำมรู้ด้ำน 
กำรศึกษำพิเศษมำ ได้กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นอำจำรย์และผู้ปกครองหรือหน่วยงำนที่เรำต้องกำรองค์ 
ควำมรู้ ห้องสมุดเรำจะจัดหำหนังสือประเภทนี้เขำมำเยอะพอสมควร และเป็นหนังสือภำพ ภำพใหญ่  
เล่มใหญ่ ภำพสวย สีสันสวยงำม น่ำสนใจ มำซัพพอร์ดเด็ก และเข้ำใจเนื้อหำได้เข้ำใจเร็ว เพรำะเด็ก 
พวกนี้สมำธิสั้น พูดมำก อ่ำนเยอะ และจะลืมเร็ว แต่ถ้ำมีภำพประกอบกำรจดจ ำเขำจะดีขึ้น”  
 ทรัพยำกรห้องสมุด ประกอบไปด้วย หนังสือประเภทต่ำง ๆ อำทิเช่น หนังสือภำพ หนังสือ 
อ้ำงอิง หนังสือเกี่ยวกับออทิสติก หนังสือควำมรู้ทั่วไป รำยงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ และสื่อกำรสอน ฯลฯ 
ที่เก่ียวข้องกับเด็กพิเศษ และอุปกรณ์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำกำรเด็กพิเศษ ที่บุคลำกรในศูนย์ได้ 
พัฒนำ จัดท ำ และใช้จริงในกำรเรียนกำรสอน และนอกจำกห้องสมุดจะเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับ เด็ก 
พิเศษ ผู้ปกครอง บุคลำกรในศูนย์ ฯ นักศึกษำฝึกงำน และผู้ดูงำน ฯลฯ ยังใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร 
สอนด้วย 
 
 
 
 
 

   

ภำพที่ 1  สภำพห้องสมุดศูนย์วิจัยฯ และพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดเด็กพิเศษ 



 เด็กพิเศษและกำรอ่ำน 
 กำรอ่ำน ถือเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรช่วยพัฒนำสมองของเด็ก รวมไปถึงเด็กพิเศษอย่ำง 
กลุ่มเด็กออทิสติกด้วย (พัชรี บอนค ำ, 2559) กำรอ่ำนนอกจำกให้ควำมสุขและควำมเพลินเพลินแล้ว 
ยังช่วยปลูกฝังสร้ำงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้วัยเด็ก ดังนั้นกำรอ่ำนจึงเป็นฐำนของภูมิปัญญำ 
อันส ำคัญท่ีจะช่วยให้เด็กออทิสติกเรียนรู้และเข้ำกับสังคมได้ และกำรอ่ำนส ำหรับเด็กพิเศษโดยเฉพำะ 
ในกลุ่มเด็กท่ีมีควำมบกพร่อง เป็นกำรเปิดโลกของกำรเรียนรู้ ข้อมูล ภำษำและกำรสื่อสำรส ำหรับพวก 
เขำ ซ่ึงเด็กออทิสติกแต่ละวัยแต่ละกลุ่มก็มีควำมชื่นชอบและวิธีอ่ำนหนังสือที่แตกต่ำงกันไป เช่นเดียว 
กับเด็กทั่วไป แต่ควำมบกพร่องในบำงเรื่อง ท ำให้มีควำมยำกล ำบำกในกำรอ่ำน (ยงยศ โคตรภูธร, 
2551) กำรอ่ำนส ำหรับเด็กพิเศษจะต้องใช้เทคนิคเพ่ือช่วยส่งเสริมกำรอ่ำน เด็กพิเศษมีโอกำสที่จะได้ 
ประโยชน์จำกกำรอ่ำน โดยต้องเปิดโอกำสให้เด็กได้เข้ำถึงหนังสือตั้งแต่ก่อนที่จะหัดอ่ำน สร้ำง 
บรรยำกำศกำรอ่ำนให้น่ำรื่นรมย์ สนุกสนำนขณะอ่ำนให้เด็กฟัง พยำยำมเชื่อมโยงกำรอ่ำนกับกิจกรรม 
ต่ำง ๆ ของเด็ก เช่น กำรเล่น กำรสื่อสำร ดนตรี ใช้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสัมพันธภำพที่ดีในครอบครัว  
และแนวคิดท่ีว่ำประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ดี คือประสบกำรณ์ท่ีท ำให้ผู้เรียนต้องใช้ประสำทสัมผัส 
หลำยด้ำนรวมกัน หรือใช้ประสำทสัมผัสอย่ำงเหมำะสม เด็กพิเศษแต่ละกลุ่มจึงควรมีสื่อส่งเสริมกำร 
อ่ำนที่เหมำะสมแตกต่ำงกันไปตำมควำมบกพร่อง  เพ่ือให้เด็กได้ใช้ประสำทสัมผัสด้ำนอ่ืน ๆ มำช่วยใน 
กำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน เช่น เด็กออทิสติกควรเลือกหนังสือที่มีสีสันสดใส มีลูกเล่น เช่น Pop up หรือ 
หนังสือที่เลื่อนไปมำได้ ให้หำภำพที่ซ่อนอยู่ มีเกมในเล่ม ตัวหนังสือไม่ต้องเยอะมำก เพ่ือให้เด็กเห็น 
ภำพและเกิดจินตนำกำร (ยงยศ โคตรภูธร, 2551) “กำรอ่ำนหนังสือภำพ” สุดใจ พรหมเกิด 
(พัชรี บอนค ำ, 2559) เผยว่ำ จำกกำรศึกษำในกลุ่มเด็กออทิสติกได้พบว่ำ “หนังสือ” สำมำรถเป็น 
เครื่องมือในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กออทิสติกได้ ถึงแม้จะไม่ใช่หนังสือเฉพำะก็ตำม แผนงำน 
สร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้เล็งเห็นถึง 
ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรอ่ำน จึงได้ร่วมมือกับสถำบันรำชำนุกูล ได้พัฒนำหนังสือภำพส ำหรับกลุ่ม 
เด็กออทิสติกข้ึนมำ เพื่อแก้ปัญหำและช่วยกระตุ้นพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น 
และในกำรท ำหนังสือเพ่ือเด็กออทิสติก จะมีหลักกำรเดียวกันกับกำรท ำหนังสือให้เด็กอำยุแรกเกิด 
จนถึง 3 ปี คือ กำรใช้ “ภำพ” เป็นตัวหลักในกำรสื่อสำร เช่น ภำพคน ภำพสัตว์ ภำพผลไม้ หรือภำพ 
สิ่งของต่ำง ๆ และเน้นกำรร้อยเรื่องให้เกิดควำมเข้ำใจง่ำย พร้อมกับสอดแทรกตัวหนังสือไปทีละนิด 
โดยเป็นประโยคสั้น ๆ โดยขณะที่อ่ำนควรอ่ำนช้ำ ๆ ซ้ ำ ๆ เป็นท ำนองคล้ำย ๆ กับเสียงดนตรี ท ำ 
เช่นนี้จะช่วยให้เด็กเข้ำใจ และจดจ ำได้ง่ำยขึ้น ทั้งนี้ในหนังสือภำพแต่ละเล่มที่จัดท ำข้ึน เนื้อหำภำยใน 
หนังสือจะเกี่ยวกับพ้ืนฐำนกำรใช้ชีวิต เช่น กำรสวัสด ีขอบคุณ กิจวัตรประจ ำวัน หรือจะเป็นกำรสร้ำง 
ควำมอดทน เป็นต้น และปัจจุบันยังมีสื่อที่ช่วยส่งเสริมกำรอ่ำนที่หลำกหลำย อำทิเช่น โปรแกรม 
ซอฟแวร์ และ DVD ที่ช่วยให้เด็กเรียนสะกดค ำ ฟังเสียง นับพยำงค์ นวัตกรรมที่ใช้เพลงและกำร 
เคลื่อนไหวร่ำงกำยเข้ำมำส่งเสริมกำรอ่ำน สื่อที่สมบูรณ์แบบช่วยเสริมสร้ำงพัฒนำกำรของเด็กพิเศษใน 
ด้ำนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรฝึกคิดอย่ำงเป็นระบบของเด็กได้  
(ยงยศ โคตรภูธร, 2551) ในขณะที่ควำมต้องกำรของผู้ป่วยออทิสติกและเด็กที่มีควำมบกพร่องด้ำน 
สติปัญญำมีเพ่ิมมำกข้ึน ห้องสมุดในอนำคตควรเพ่ิมกำรจัดโปรแกรมเพ่ือกำรเรียนรู้เชิงโต้ตอบเพ่ือให้ 
เด็ก ๆ ได้เพลิดเพลินไปกับวรรณกรรมในรูปแบบและลักษณะที่เหมำะสมที่สุดกับพวกเขำ ห้องสมุด 



หลำยแห่งได้พัฒนำโปรแกรมที่ใช้ตำรำงภำพเพ่ือให้เด็ก ๆ รู้ว่ำก ำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป กำรใช้พรม 
ตำรำงปูพื้นหรือเบำะส ำหรับรองนั่ง และกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริงที่แม้กระทั่งเด็กทั่วไปยังสำมำรถ 
สนุกไปกับกิจกรรมเหล่ำนี้ได้ และสมำชิกในชุมชนยังได้รับประโยชน์จำกกำรสร้ำงพ้ืนที่ครอบคลุม 
ควำมต้องกำรของทุกคนอีกด้วย (TeachThought Staff, 2016) 
 ซึ่งห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษได้จัดหำทรัพยำกรและเตรียมไว้ให้บริกำรตำมควำม 
เหมำะสม เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกประเภท และนอกจำกหนังสือภำพนิทำน  
สื่อกำรสอนส ำหรับเด็กท่ีหลำกหลำยและเพียงพอแล้ว ห้องสมุด ฯ มีหนังสือองค์ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ 
พิเศษ รำยงำนวิจัยด้ำนกำรศึกษำพิเศษ หนังสืออ้ำงอิง หนังสือต ำรำควำมรู้ทั่วไป วำรสำร รวมถึง 
สื่ออิเล็กทรอนิคใหม่ ๆ ที่มีควำมทันสมัย มีกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีผ่อนคลำยมีมุมสบำยด้วย 
เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะบุนวม กลม นุ่ม สีสันสดใส ชวนให้นั่งอ่ำนหนังสือและสืบค้นข้อมูลแบบสบำย ๆ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์วิจัย 
ออทิสติก) เปนแหลงเรียนรูที่มีบรรยำกำศเอ้ือตอกำรแสวงหำควำมรูและสงเสริมนิสัยรักกำรอำน 
ส ำหรับเด็กออทิสติก นักวิจัย นักศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ 
 2.  เพ่ือจัดกิจกรรมสนองกับควำมตองกำรและควำมสนใจของเด็กพิเศษแตละบุคคลได 
อยำงเหมำะสม 
 3.   เพ่ือสรำงเครือขำยควำมรวมมือระหวำงส ำนักหอสมุดกับหองสมุดโรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยขอนแกนและระหว่ำงห้องสมุดโรงเรียนด้วยกัน เพ่ือใหเกิดควำมรวมมือดำนกำรบริกำร 
หองสมุด กำรสงเสริมกำรเรียนรู และกำรใชทรัพยำกรสำรสนเทศรวมกัน 
 
ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษฯ ได้บริหำรจัดกำรห้องสมุดเองในช่วงแรก โดยมีบุคลำกรของ 
ฝ่ำยเป็นผู้ดูแล และจัดสรรทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ของเด็กพิเศษไว้ให้บริกำรเบื้องต้น แต่ 
เป็นระบบ Manual ไม่ได้เผยแพร่ ใช้ทรัพยำกรร่วมกันเองในฝ่ำยโดยบริกำรแก่นักเรียนเด็กพิเศษ 
ผู้ปกครอง บุคลำกรในศูนย์ ฯ และนักศึกษำฝึกงำน ฯลฯ และตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ส่งทีมชื่อ 3 Managers ซ่ึงเป็นบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้หมุนเวียน 
สลับกันไปร่วมท ำงำนห้องสมุดโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพ่ือสนับสนุนนโยบำยหน่วยงำน 
ที่ต้องกำรเน้นบทบำทกำรเป็น Library for All Generation ซึ่งนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษก็เป็นหนึ่งใน 
นั้น และเป็นลูกค้ำของส ำนักหอสมุดเองด้วย เนื่องจำกนักเรียนโรงเรียนสำธิต ฯ สำมำรถเข้ำใช้บริกำร 
ส ำนักหอสมุดหรือห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้ด้วย โดยที่ทำงส ำนักเองไม่ได้กีดกัน 
หรือแบ่งแยก ยินดี และพร้อมให้บริกำร ถือว่ำเป็นห้องสมุดที่มียินดีต้อนรับบุคคลพิเศษด้วยเช่นกัน 
(Autism friendly library) 
 วิธีด ำเนินกำร 
 1.  ส ำนักหอสมุดน ำกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรในลักษณะทีมข้ำมสำยงำนโดยใช้ 
บุคลำกรที่มีอยู่จ ำนวนจ ำกัด แต่ให้ได้ผลงำนที่มำกข้ึนสำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรใหม่ ๆ ได้ 



อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้สำมำรถให้บริกำรแก่โรงเรียนในเครือข่ำยได้ อีกท้ังยังเป็นกำรพัฒนำ 
คุณภำพของบุคลำกรในหน่วยงำนด้วย ส่งทีมชื่อ 3 Managers ซ่ึงเป็นบุคลำกรได้หมุนเวียนสลับกันไป 
ร่วมท ำงำนห้องสมุดโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่สำมำรถสนับสนุนนโยบำยหน่วยงำนที่ 
ต้องกำรเน้นบทบำทกำรเป็น Library for All Generation และเพ่ือสร้ำงทีมงำนเฉพำะกิจด ำเนิน 
โครงกำรให้ต่อเนื่อง และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ด้วยกำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM 
เข้ำมำจัดกำรฐำนข้อมูลและกำรให้บริกำร และยังส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนอีกทั้งสร้ำงสรรค์ 
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ อีกทั้งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนปฏิบัติงำนห้องสมุดเป็นไปด้วยควำม 
รำบรื่น และท ำให้กำรท ำงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และในกำรหมุนเวียนไปท ำงำนห้องสมุด 
ต่ำง ๆ ท ำให้เกิดกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge sharing) และประสบกำรณ์ระหว่ำง 
3M และบุคลำกร อำจำรย์ที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนสำธิตฯ อย่ำงเป็นระบบ ครั้งนี้ท ำให้เกิดประโยชน์ 
ในแง่กำรจัดกำรควำมรู้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงทีมข้ำมสำยงำน กำรสร้ำงกิจกรรมกลุ่มคุณภำพ 
นวัตกรรม  
 ทีม 3M มีบทบำทกำรท ำงำน ดังต่อไปนี้ 
 
บทบำทกำรท ำงำนสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงำน บทบำทกำรประสำนงำนโดย 3M 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 2  กระบวนกำรท ำงำนของ 3M   
 
 2.   ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น กับห้องสมุดโรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ควำมช่วยเหลือกันและกันระหว่ำงห้องสมุด และ 
เมื่อโครงกำรบรรลุผลจะท ำให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำเป็นประโยชน์ร่วมกัน อำทิเช่น 

Step 1
• รับเร่ือง

Step 2
• สง่ตอ่ ส่ือสาร

Step 3
• แก้ปัญหา



กำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกัน กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุดในเครือข่ำย  
กำรแบ่งปันทรัพยำกร กำรบริกำรห้องสมุด กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และร่วมท ำกิจกรรมทำงวิชำกำรในอนำคต 
 3.   กำรท ำงำนเป็นทีม ในกำรท ำงำนเครือข่ำยครั้งนี้ 3m เป็นเพียงหนึ่งทีมในส่วนโครงกำร 
ใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยทีมประสำนงำน ทีมพัฒนำทรัพยำกร ทีมเทคนิค และอีกหนึ่งทีมใหญ่ที่ให้ 
โอกำสเครือข่ำยได้เข้ำไปมีส่วนร่วมคือ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น และกำรที่ได้เข้ำไปมีส่วน 
ร่วมในกำรปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนสำธิต และได้เห็นควำมส ำเร็จของห้องสมุดในกำรน ำระบบ 
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM เข้ำมำพัฒนำกำรด ำเนินงำนห้องสมุด ท ำให้เห็นคุณค่ำของทีมงำนที่ร่วม 
แรงร่วมใจ และกำรที่ทีม 3M ได้รับโอกำสที่ดีในกำรท ำสิ่งใหม่ ๆ ด้วยกำรไปปฏิบัติงำนห้องสมุด 
โรงเรียน ท ำให้ค้นพบว่ำ กำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์กำรท ำงำนในห้องสมุดขนำดใหญ่  
ถ่ำยทอดไปสู่ห้องสมุดที่มีควำมแตกต่ำงทั้งขนำดของห้องสมุด ผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนจำกผู้ใหญ่เป็นเด็ก 
และระบบห้องสมุดอัตโนมัตินั้น เป็นควำมท้ำทำย สร้ำงควำมกระตือรือร้น และเติมพลังในกำรท ำงำน 
ต่อไป 
 4.  ขยำยโอกำสให้เกิดเครือข่ำยห้องสมุดไปสู่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
มหำวิทยำลัยขอนแก่นเพ่ิมมำกข้ึน ที่จะท ำงำนร่วมกันในลักษณะเครือข่ำยห้องสมุดที่เหนียวแน่น 
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  
 5.  กำรบริหำรงำนห้องสมุดตำมแนวควำมคิดของหลักกำรบริหำรที่เป็นกระบวนกำร 
ครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 กำรร่วมกันวำงแผน (Planning) ศึกษำและ 
วิเครำะห์งำนห้องสมุดพร้อมก ำหนดทิศทำงและวำงแผนกำรท ำงำน ขั้นที่ 2 กำรร่วมกันปฏิบัติตำม 
แผน (Doing) ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงำน ขั้นที่ 3 กำรร่วมกันตรวจสอบ (Checking)  
วิจัยประเมินกำรปฏิบัติงำน ท ำสถิติ รำยงำนกำรปฏิบัติงำน ขั้นที่  4  กำรร่วมกันปรับปรุง (Action) 
โดยประเมินจำกกำรวิเครำะห์ข้อดี ข้อเสียของกำรด ำเนินงำนห้องสมุดและวำงแผนงำนห้องสมุดเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนครั้งต่อไป 
 กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ 
 เปิดกำรใช้งำนห้องสมุดอัตโนมัติได้เต็มรูปแบบ ด้วยโปรแกรม Walai Auto Lib โดย 
มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 
 1.  จ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนของทรัพยำกรสำรสนเทศในฐำนข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในเครือข่ำย   
 2.  ผู้ใช้บริกำรที่เป็นสมำชิกของห้องสมุด ผู้ปกครองหรือบุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำขอยืม  
ขอส ำเนำทรัพยำกรหรือขอเข้ำใช้ห้องสมุดได้    
 3.  สำมำรถยืมคืนด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 4.  สำมำรถสืบค้นข้อมูลทรัพยำกรผ่ำนระบบออนไลน์ได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง 
 5.  ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดโรงเรียนสำมำรถปฏิบัติงำนห้องสมุดเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น  
และท ำให้กำรท ำงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 6.  เกิดเครือข่ำยห้องสมุดที่ให้ช่วยเหลือระหว่ำงกันและกันทั้งส ำนักหอสมุดกับห้องสมุด 
รร. และระหว่ำงห้องสมุด รร. ด้วยกันเอง   
 7.  กำรท ำงำนเป็นทีมของเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนสำธิต ที่ประสบควำมส ำเร็จ  



มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำประสงค์ มำจำกกำรร่วมมือในทุกทีม ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ทีม 3M 
และส ำนักหอสมุด 
 8.  เป็นกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำน ำไปสู่กำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน ตลอดชีวิต 
 9.  กำรขยำยเครือข่ำยห้องสมุดไปสู่หน่วยงำนอื่นในมหำวิทยำลัยขอนแก่นเพ่ิมมำกข้ึน 
 ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ นั้น ได้จัดสถำนที่ให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริกำรที่เป็น 
เด็กพิเศษ โดย 1) เป็นพ้ืนที่เฉพำะเป็นสัดส่วน สำมำรถใช้สถำนที่เพ่ืออ่ำนหรือท ำกิจกรรมได้เต็มที่ 
เหมำะสม 2) ใช้ภำพและสัญลักษณ์ ด้วยแถบสี และภำพเพ่ือสื่อสำร 3) ทรัพยำกรหลำกหลำย อำทิ 
หนังสือภำพ สื่อกำรสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

   
 
 ห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ เป็นสถำนที่ทั้งห้องฝึกทักษะ และยังเป็นสถำนที่ท่ีนอกจำก 
เด็กพิเศษแล้วนักเรียนสำธิตทั่วไปสำมำรถเข้ำมำรับบริกำรได้เช่นเดียวกัน ท ำให้ไม่เกิดควำมแปลกแยก 
ระหว่ำงเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษ  
 
สรุปผล อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล  
 สืบเนื่องมำจำกห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษมีสภำพเป็นห้องสมุดเฉพำะให้บริกำร 2 ส่วน 
คือ บุคคลพิเศษ และบุคคลทั่วไป นอกจำกนั้นแล้วยังไม่มีบุคลำกรห้องสมุดดูแลเฉพำะ มีเพียงครูที่ท ำ
หน้ำที่สอนด้วยและดูแลห้องสมุดไปพร้อม ๆ กัน ท ำให้เกิดภำระงำนมำกและให้เวลำกับภำระงำนหลัก
คือกำรสอนมำกกว่ำ ดังนั้น เพ่ือให้ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ 
(ศูนย์วิจัยออทิสติก) เปนแหลงเรียนรูที่มีบรรยำกำศเอ้ือตอกำรแสวงหำควำมรู้และสงเสริมนิสัยรัก 
กำรอำนส ำหรับเด็กออทิสติก นักวิจัย นักศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ จึงได้วำงแผนและด ำเนินกำร
น ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดจะช่วยให้ผู้ดูแลห้องสมุดท ำงำน 
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพขึ้น ในส่วนกำรจัดกิจกรรมตอบสนองควำมตองกำรและ 
ควำมสนใจของเด็กพิเศษแตละบุคคลไดอยำงเหมำะสม เนื่องจำกเด็กออทิสติกนั้นมีพฤติกรรมไม่สนใจ
ใคร ชอบปลีกตัว รักสันโดษ สนใจคนอ่ืนน้อย หรือไม่สนใจเลย ยำกท่ีจะสบตำกับคนอ่ืน ชอบที่จะใช้
เวลำอยู่คนเดียว เล่นแบบใช้จินตนำกำรได้น้อย ด้วยเหตุดังกล่ำวกำรส่งเสริมกำรอ่ำนจะต้องใช้เทคนิค
หลำกหลำย เช่น สร้ำงบรรยำกำศกำรอ่ำนให้สนุกสนำนขณะอ่ำนให้เด็กฟังพยำยำมเชื่อมโยงกำรอ่ำน
กับกิจกรรมต่ำง ๆ ของเด็ก เช่น กำรเล่น กำรสื่อสำร ดนตรี  ควรเลือกหนังสือที่มีสีสันสดใส มีลูกเล่น 
เช่น Pop up หรือหนังสือที่เลื่อนไปมำได้ ให้หำภำพที่ซ่อนอยู่ มีเกมในเล่ม ตัวหนังสือไม่ต้อง 



เยอะมำก เพ่ือให้เด็กเห็นภำพและเกิดจินตนำกำร (ยงยศ โคตรภูธร, 2551) โดยขณะที่อ่ำนควรอ่ำน
ช้ำ ๆ ซ้ ำ ๆ เป็นท ำนองคล้ำย ๆ กับเสียงดนตรี ท ำเช่นนี้จะช่วยให้เด็กเข้ำใจและจดจ ำได้ง่ำยขึ้น (พัชรี 
บอนค ำ, 2559) และปัจจุบันยังมีสื่อท่ีช่วยส่งเสริมกำรอ่ำนที่หลำกหลำยและช่วยเสริมสร้ำงพัฒนำกำร
ของเด็กพิเศษในด้ำนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรฝึกคิดอย่ำงเป็นระบบของเด็ก
ได้ (ยงยศ โคตรภูธร, 2551) ซึ่งห้องสมุดฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษได้จัดหำทรัพยำกรและเตรียมไว้
ให้บริกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกประเภท และ
นอกจำกหนังสือภำพนิทำน สื่อกำรสอน ส ำหรับเด็กที่หลำกหลำยและเพียงพอแล้ว ห้องสมุด ฯ มีกำร
จัดสภำพแวดล้อมที่ผ่อนคลำยมีมุมสบำยด้วยกำรตกแต่งด้วยภำพ สีอ่อนหวำนอบอุ่น มีเฟอร์นิเจอร์  
น่ำใช้ดูสบำย ชวนให้นั่งอ่ำนหนังสือ กำรสนับสนุนกำรใช้ห้องสมุดด้วยกำรอ่ำนนี้จะเป็นขยำยโอกำส
ส ำหรับบุคคลพิเศษหรือเด็กออทิสติก ได้มีประสบกำรณ์ในกำรใช้ห้องสมุดที่ทันสมัยเหมือนบุคคล
ทั่วไปเพ่ือลดช่องว่ำง ลดควำมแตกต่ำง ให้คุ้นเคยกับสังคมทั่วไปได้อย่ำงดี 
 ในส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดนั้นกำรสรำงเครือขำยควำมรวมมือระหวำง 
ส ำนักหอสมุดกับหองสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแกน และเครือข่ำยระหว่ำงห้องสมุด
โรงเรียนที่มีถึง 7 แห่งด้วยกันครั้งนี ้จะก่อใหเกิดควำมรวมมือดำนกำรบริกำรหองสมุด กำรสงเสริม 
กำรเรยีนรู และกำรใชทรัพยำกรสำรสนเทศรวมกัน ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
อีกด้วย 
 อภิปรำยผล  
 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่ำ กำรอ่ำน ท ำให้เด็กพิเศษเกิดพัฒนำกำรที่ดี โดยพบได้
จำกกำรวิจัยหลำกหลำยผลงำน เช่น งำนวิจัยของอุทัยวรรณ จันทหำร (2549) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้เด็กออทิสติก วัย 3-10 ปี โดยครอบครัวและผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนอ่ำนหนังสือมีควำมถี่เพ่ิมมำกข้ึน เนื่องจำกเด็กเข้ำใจ
ค ำศัพท์หรือประโยคที่อ่ำนท ำให้เกิดควำมสนุกเพลิดเพลินกำรอ่ำน จนเกิดเป็นนิสัยรักกำรอ่ำนข้ึน   
อีกตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดเจน คือ ที่จังหวัดล ำปำง หลังจำกหญิงสำวซึ่งป่วยเป็นออทิสติกตั้งแต่ก ำเนิด 
อำยุ 22 ปีเข้ำร่วมโครงกำรชุมชนรักกำรอ่ำน ห้องสมุดย่ำมวล พบว่ำ จำกเดิมท่ีอ่ำนและเขียนหนังสือ
ไม่ได้ หลักจำกนั้น 3 ปี มีพัฒนำกำรดีขึ้นทั้งในกำรอ่ำนและกำรเขียน (ไทยรัฐออนไลน์, 2556) 
และจำกกำรด ำเนินงำนผลิตหนังสือภำพเพ่ือเด็กออทิสติกของแผนงำนสร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน 
สุดใจ พรหมเกิด (พัชรี บอนค ำ, 2559) อธิบำยว่ำ เมื่อพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ได้น ำหนังสือภำพไปใช้ 
กับลูกท่ีเป็นออทิสติก สำมำรถท ำให้เด็กปรับพฤติกรรมของตัวเองได้ภำยใน 2-3 สัปดำห์ เช่น ควำม 
ก้ำวร้ำวลดลง รู้จักเข้ำสังคมมำกข้ึน สำมำรถสื่อสำรได้ดีกว่ำเดิม และรู้จักรอคอยมำกข้ึน เป็นต้น  
หนังสือภำพช่วยพัฒนำสมอง กำรมองเห็น ได้ยิน กำรแปลสัญลักษณ์ ท ำให้เด็กเก็บคลังค ำศัพท์ได้ 
มำกขึ้น จะส่งผลให้เด็กสำมำรถสื่อสำรในสิ่งที่ตนเองต้องกำรได้ และยังสร้ำงควำมรัก ควำมผูกพันให้ 
เกิดสำยใยในครอบครัว นอกจำกตัวอย่ำงที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรอ่ำนในข้ำงต้นแล้วยัง 
มีควำมพยำยำมในกำรส่งเสริมกำรอ่ำนในอีกหลำยรูปแบบและประสบควำมส ำเร็จ ดังนั้น จะเห็นได้ 
ชัดว่ำกำรอ่ำนนั้นเป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้เด็กออทิสติกเกิดพัฒนำกำรที่ดีขึ้น ซึ่งในห้องสมุด 
ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษ ฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในข้อนี้เป็นอย่ำงมำก  
 



 ข้อเสนอแนะและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ในส่วนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของส ำนักหอสมุดนั้น กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรของ
ส ำนักหอสมุด ใช้รูปแบบทีมข้ำมสำยงำน (Cross-functional team) ด้วยกำรจัดกลุ่มงำน และ
จ ำนวนคนให้เหมำะสมจึงจะท ำให้งำนออกมำมีประสิทธิภำพสูงสุด หรือหำกเกิดปัญหำสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่ำงรวดเร็วทันท่วงที และยังสำมำรถน ำโมเดลกำรบริหำรจัดกำรนี้กับงำนในส่วนอื่น ๆ 
อีกด้วย ซึ่งกำรพัฒนำกำรบริกำรด้วยกำรน ำทีม 3M เข้ำมำปฏิบัติในหน้ำงำนจริงสำมำรถเป็นตัวอย่ำง
กำรปฏิบัติงำนที่ดีได้ และเป็นโมเดลกำรพัฒนำบริกำรที่ยั่งยืนได้ เห็นได้จำกกำรหมุนเวียนบุคลำกรที่
ช ำนำญงำนห้องสมุดอยู่แล้ว หมุนเวียนไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมท ำงำนในหน่วยงำนที่ยังไม่ช ำนำญ
นัก นอกจำกโรงเรียนสำธิตจะได้ประโยชน์ในกำรได้แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ขึ้น ส ำนักหอสมุดเองยังได้
ผลงำนในกำรบริกำรชุมชน และต่อยอดไปถึงสร้ำงลูกค้ำในอนำคตได้อีกด้วย แสดงให้เห็นว่ำคนน้อยได้
งำนมำกประสบผลส ำเร็จ จึงเป็นกำรยิงนกนัดเดียวได้ประโยชน์หลำยประกำร อีกท้ังในกำรท ำงำน 
3M ยังได้ประยุกต์กำรบริหำรงำนห้องสมุดด้วยกระบวนกำรครบวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
เพ่ือให้ห้องสมุดมีกำรพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพกำรด ำเนินกำร 
 2.  ด้วยปัจจุบันมีเด็กพิเศษที่ศึกษำในโรงเรียนสำธิต ฯ ฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษที่สำมำรถเรียน
รวมกับนักเรียนทั่วไปในห้องเรียนคู่ขนำน อีกท้ังนักเรียนดังกล่ำวบำงคนสำมำรถเข้ำศึกษำต่อใระดับ
อุดมศึกษำได้ด้วย ซึ่งนอกจำกเข้ำใช้ห้องสมุดในโรงเรียนตนเองได้แล้วยังสำมำรถเข้ำใช้บริกำร
ส ำนักหอสมุดหรือห้องสมุดคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้ด้วย และพบด้วยว่ำได้เข้ำใช้บริกำรอยู่
โดยตลอด ซ่ึงโดยที่ทำงส ำนักหอสมุดรวมถึงห้องสมุดคณะ ฯ เองไม่ได้กีดกันหรือแบ่งแยก ยินดีและ
พร้อมให้บริกำร ถือว่ำเป็นห้องสมุดที่มียินดีต้อนรับบุคคลพิเศษ (Autism friendly library)  
ด้วยเช่นกัน แต่ยังมีกำรให้บริกำรที่เหมำะสมและควำมรู้ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมต่อบุคคลพิเศษน้อย 
จึงควรเพ่ิมควำมรู้และสร้ำงสรรค์บริกำรใหม่ ๆ ต่อไป 

3.  กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่ห้องสมุดฝ่ำย 
กำรศึกษำพิเศษในครั้งนี้ เป็นกำรขยำยโอกำสส ำหรับบุคคลพิเศษหรือเด็กออทิสติก ได้มีประสบกำรณ์ 
ในกำรใช้ห้องสมุดที่ทันสมัยเหมือนบุคคลทั่วไปเพ่ือลดช่องว่ำง ลดควำมแตกต่ำง ให้คุ้นเคยกับสังคม 
ทั่วไปได้อย่ำงดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้เกิดพัฒนำกำรในกำรใช้ชีวิตปกติได้ 
ต่อไป 
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