
รายงานผลการวิจัยแบบ R to R : การเสริมปกหนังสือใหม่ด้วยวสัดุท่ีต่างกัน 

 

        นายจักรกริช    รอดพุฒ 

นายพงษ์ศักดิ์    เอกนาม 

ที่มาของปัญหา 

        กลุ่มงานซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากร สํานักหอสมดุกลาง มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรกัษาสภาพ
หนังสือก่อนออกให้บริการและหลังให้บริการ  กล่าวคือ หนังสือภาษาไทยปกออ่นที่ก่อนนําออกให้บริการน้ัน 
จําเป็นต้องทําปกให้แข็งแรงทนทาน เพราะมีการใช้งานค่อนข้างมาก ส่วนการดูแลรักษาหลังการให้บริการน้ัน
หมายถึงการที่หนังสือถูกใชม้าเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วสภาพปกชํารุดเสียหายด้วยปัจจัยหลายประการ  ใน
การศึกษาครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นการเสริมปกหนังสือใหม่ก่อนออกให้บริการ  เน่ืองจากการเข้าปกหนังสือใหม่ที่ผ่านมาใช้
เวลาดําเนินการค่อนข้างนาน และเสียค่าใชจ่้ายสูงตามวัสดุและอุปกรณ์ที่มีราคาเพ่ิมสงูข้ึนไปตามภาวะเศรษฐกิจ 
ดังน้ัน หลังจากที่สํานักหอสมุดกลางได้ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากร ณ สํานักหอสมดุ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2553  พบว่าแนววิธีปฏิบัติเร่ืองการเสริมปกหนังสือสามารถนํามาปรับเพ่ือใช้
ประโยชนใ์นการเสริมปกหนังสือใหม่ของสาํนักหอสมุดกลางได้  จึงนํามาพัฒนาทดลองใช้ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2553 
ทําให้เกิดรูปแบบการใช้วัสดุเสริมปกแบบ ท่ี 1 ซึ่งพัฒนาจากการศึกษาดงูาน  และหลังจากการใช้วัสดตุามแนว
วิธีการเสริมปกแบบที่ 1 มาไดร้าว 4 เดอืน จงึได้ปรับเปลี่ยนวัสดุทีใ่ชใ้นการเสริมปกใหมเ่พ่ือใหส้อดคลอ้งกับต้นทุน
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทํางาน  อย่างไรก็ตาม สํานักหอสมดุกลางยังไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์
เร่ืองความคงทนของการดําเนินการเสริมปกหนังสือใหม่ 2 แบบดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงดําเนินการศึกษาการเสริมปก
หนังสือใหมด่้วยวัสดุทีต่่างกัน 2 แบบดังกล่าว เพื่อนําข้อมลูมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการเสริม
ปกหนังสือทีช่าํรุดใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค ์

       เพ่ือศึกษาพัฒนาการเสริมปกใหมด่้วยวัสดุทีต่่างกัน 

 

 

 



วิธีดําเนินการ/การเก็บข้อมูล 

1. เตรียมการรวบรวมรายข่ือหนังสือเสริมปกท่ีต้องการสํารวจก่อนนําหนังสือส่งงานบริการทรัพยากร 
2.  สร้างแบบสํารวจสําหรับบันทึกข้อมูลสภาพและสถิติการใช้หนังสือ 

3.  สํารวจสภาพหนังสือจากชั้นให้บริการตามรายชื่อหนังสือที่ได้รวบรวมไว้ จดบันทึกลงแบบสํารวจ 

4.  สํารวจจํานวนครั้งท่ีหนังสือถูกดึงออกจากชั้นหนังสือและจํานวนคร้ังที่หนังสือถูกยืมออกจากหอสมุด 

         จากระบบฐานข้อมูลของสํานักหอสมุดกลาง ตามรายชื่อหนังสือที่ได้รวบรวมไว้ จดบันทึกลงแบบสํารวจ 

5. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

6.  สรุปผลและศึกษาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการสํารวจ 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

      1. หนังสือเสรมิปกแบบที่ 1 จํานวน 166 เล่ม  ใช้วิธีการและวัสดทุีไ่ด้จากการศึกษาดูงานที่สํานักหอสมดุ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้วัสดุในการเสริมปก ดังน้ี  ผา้สาลู กาวลาเท็กซ ์กระดาษแข็งเบอร์ 12 

      2.  หนังสอืเสรมิปกแบบที่ 2 จํานวน 157 เล่ม พัฒนาวิธีการมาจากการเสริมปกแบบที่ 1 โดยใชว้ัสดุในการ
เสริมปก ดังน้ี ผ้ากาว 2 หน้า กาวนํ้า กระดาษแข็งเบอร์ 10   

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

    เดอืนมกราคม 2554 – เดอืนกรกฏาคม 2556 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

      กลุ่มงานซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากรสามารถนําผลท่ีได้จากการพัฒนาเสริมปกหนังสือใหมด่้วยวัสดุทีต่่างกันน้ัน
มาปรับปรุงพัฒนาต่อเพ่ือใหเ้กิดความคงทนของอายุการใช้งานของหนังสือ  ตลอดจนเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุง
วิธีการซ่อมบํารุงหนังสือหลังจากให้บริการแล้วตอ่ไปได้    

 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ขอนําเสนอดังตารางต่อไปนี ้

    ตาราง 1 แสดงข้อมลูจํานวนหนังสือเสรมิปกที่ชํารดุ 

แบบหนังสือเสริมปก จํานวน/เล่ม เกิดจากการไสกาวจาก 

โรงพิมพ์ 

เกิดจากการใช้
หนังสือ 

หนังสือเสริมปก แบบที่ 1 166 7 5 

หนังสือเสริมปก แบบที่ 2 157 11 4 

 

หนังสือเสริมปกแบบที่ 1 มีหนังสือชํารดุที่เกิดจากโรงพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 4.2 และจากการใช้คิดเป็นร้อยละ 3. 

หนังสือเสริมปกแบบที่ 2 มีหนังสือชํารดุที่เกิดจากโรงพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 7 และจากการใช้คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 

นอกจากน้ียังพบว่าในหนังสือที่ชํารดุสามารถแบ่งสาเหตุการที่หนังสือชํารุดออกเป็น 2 สาเหตุ คือ 

1. หนังสือสันกาวแตก, ปกหลุด สาเหตุเกดิจากการไสกาวจากโรงพิมพ์มีความบางทําให้เวลาเปิดหนังสือแบบ 

กว้างสุด และมกีารกดทับ เชน่ การนําไปถ่ายสําเนา หรือหนังสือหล่นลงพ้ืนโดยทีด่้านข้างหนังสือกระแทก 

ลงสามารถทําให้สันหนังสอืหลุดออกจากตัวเล่มได ้

2. หนังสือปกขาด จากการสํารวจสภาพหนังสือพบว่าปกมักขาดในส่วนของรอบพับที่เปิดหนังสือทั้งปกหน้า 

และปกหลัง สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากการที่หนังสือถูกใชม้าก และอาจเกดิจากการที่หนังสือหล่นลงพื้นหรือ 

เกิดจากการคืนหนังสือทีตู่้คืนหนังสือ เน่ืองจากสังเกตจากมุมปกหนังสอืจะมีรอบยุบและรอยหักปรากฏท่ี 

มุมสันหนังสอื 

 

สรุปผลการเปรียบเทียบ  

      ผลการสํารวจเปรียบเทียบวัสดุทีใ่ชใ้นการเสริมปก พบว่าหนังสือที่ผา่นการเสริมปกท้ัง 2 แบบ มคีวามแข็งแรง

คงทนใกล้เคียงกัน จะมีความแตกต่างกันในส่วนของตัวเล่มท่ีการเสริมปกแบบที่ 1 จะเปิดหนังสอืให้กางได้ไม่ถึง 

180 องศา เน่ืองจากผ้าสาลูไม่มีความคุณสมบัติในการยืดหยุ่น เมือ่เปิดหนังสือกว้างจะเกิดการตึง เมื่อตึงมาก ๆ ทาํ



ให้ปกหนังสอืฉกีขาด และหากมีการนําหนังสือไปถ่ายสําเนา หนังสือกม็ักฉีกขาดง่าย เน่ืองจากการถ่ายสําเนามัก

เป็นการเปิดหนังสือใหก้าง 180 องศา และมีการกดทับหนังสือในระหว่างถ่ายเอกสาร ส่วนหนังสือทีเ่สริมปกแบบท่ี 

2 สามารถเปิดหนังสือให้กางได้ 180 องศาเน่ืองจากผ้ากาว 2 หน้ามีคุณสมบัตคิวามยืดหยุ่นที่ด ีและเมื่อนํา

องค์ประกอบในการเสริมปกทั้ง 2 แบบมาเปรียบเทียบ เชน่ คุณสมบัติของวัสด ุระยะเวลาในการดําเนินการ ราคา

ตอ่หน่วย/เล่ม พบว่าการเสริมปกแบบที่ 2 มีความเหมาะสมกว่าการเสริมปกแบบที่ 1 ดังตาราง 2  

ตาราง 2 การเปรียบเทียบวิธีการเสริมปก 2 แบบ 

การเสริมปกแบบที่ 1 ผ้าสาลู กาวลาเท็กซ ์กระดาษแข็งเบอร์ 12 การเสริมปกแบบที่ 2ผ้ากาว 2 หน้า กาวน้ํา กระดาษ
แข็งเบอร์ 10   

1.ผ้าสาล ู ตอ้งทากาวก่อนติดและตอ้งระวังใน
การทาไม่ให้กาวล้นออกนอกผ้าสาลู 
เพราะจะทําใหก้าวติดทีต่ัวเลม่
หนังสือ 

1.ผ้ากาว 2 หน้า สามารถตดิได้เลยโดยไมต่อ้งใช้
กาว 

2.กาวลาเท็กซ ์ ใช้เวลารอให้กาวจึงแห้งสนิท 8- 12 
ชั่วโมง 

2.กาวน้ํา ใช้เวลารอให้กาวแห้งสนิท 2-4 
ชั่วโมง 

3.กระดาษแข็งเบอร์ 12 ไม่สามารถนํามาใช้กับหนังสอืเล่ม
บางได้ เน่ืองจากกระดาษมีความหนา
จะทําให้หนังสอืที่มขีนาดบางขาดง่าย 

1 รีม ม ี70 แผ่น 1 (ราคาเท่ากัน) 

3.กระดาษแข็ง
เบอร์ 10  

ใช้ได้กับหนังสอืทุกขนาดเน่ือง
กระดาษมีขนาดที่เหมาะสมกับ
หนังสือทุกขนาด 

1 รีม ม ี90 แผน่ 1 (ราคาเท่ากัน) 

4.ระยะเวลาในการเสริม
ปก/เล่ม 

ใช้เวลาในการทํา 20 – 30 นาที 

 

4.ระยะเวลาใน
การเสริม   ปก/
เล่ม 

ใช้เวลาในการทํา 10-15 นาที 

 

 

 



อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 จากการสํารวจพบว่าวัสดุที่ใชใ้นการหนังสือเสริมปกท้ัง 2 แบบ มีคุณสมบัติทีใ่กล้เคียงกนั แต่ที่แตกต่าง
กันคือราคาของวัสดุท่ีใช้และระยะเวลาในการดําเนินการ ส่วนปัญหาที่เหมือนกันคือพบหนังสือเสรมิปกที่ชํารดุปก
ขาด กับหนังสอืท่ีสันหนังสอืแตก  โดยหนังสือบางเล่มถูกนํากลับมาซอ่มเร็วว่าที่คาดหมายไว้ ทําให้ตอ้งใช้เวลาและ
ใช้วัสดุใหม่เพ่ือนํามาซ่อมแซม จากปัญหาดังกล่าวจึงจําเป็นตอ้งหาวิธีปฏิบัติเพ่ือให้หนังสอืเสรมิปกมีความแข็งแรง
ทนทานย่ิงขึ้น โดยในช่วงระยะน้ีไดใ้ช้วิธีการดังตอ่ไปน้ี 

1. เย็บด้วยเคร่ืองเย็บกระดาษทีส่ันหนังสือเพ่ือป้องกันสันหนังสือแตก  

2. นําสติ๊กเกอร์ใสมาเคลือบที่สันหนังสือเพ่ือป้องกันปกหนังสือฉีกขาด 

          เน่ืองจากหนังสือทีส่่งซ่อมส่วนใหญจ่ะมสีภาพปกขาดและตวัเลม่หนังสือหลดุออกจากกัน ซึง่วิธีการ
ดังกล่าว นอกจากจะใช้กับการเสริมปกหนังสือแล้วยังสามารถนําไปใช้กับหนังสือใหม่ทีจ่ะนําออกให้บริการด้วย 
ด้วยวิธีการน้ีจะช่วยทําให้หนังสือมีความแข็งแรงคงทนมากย่ิงข้ึน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบางแห่งได้เริ่มนําวิธีการนี้
มาใชแ้ล้ว ซึ่งการดําเนินการตามวิธีดังกล่าวน้ี ช่วยทําใหม้หีนังสือทีส่่งมาซ่อมในงานซอ่มบํารุงรักษาทรัพยากรฯ 
ของหอ้งสมดุมจํีานวนลดลง นับได้ว่าเป็นการประหยดัเวลาและงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายวัสดอุีกด้วย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


