
 

บทท่ี 5 
การอ้างอิงสารสนเทศหมวดอ้างอิงและสารสนเทศลักษณะพิเศษ 

 
  สารสนเทศหมวดอ้างอิง หรือหนังสือหมวดอ้างอิง หมายถึง สารสนเทศที่มีการน าเสนอข้อมูล 
การจัดรูปเล่ม การจัดล าดับหัวข้อ วิธีการใช้ วัตถุประสงค์ และการจัดพิมพ์ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่าง
จากหนังสือ หรือสิ่ งพิมพ์ทั่วไป ได้แก่  พจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม หนังสือรายปี  
อักขรานุกรมชีวประวัติ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ หนังสือน าเที่ยว หนังสือแผนที่ ท าเนียบนามหรือ                              
นามานุกรม ราชกิจจานุเบกษา   
 สารสนเทศลักษณะพิเศษในที่นี้ หมายถึง หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสต่าง ๆ หนังสือที่ระลึก                  
งานศพ การสัมภาษณ์ เอกสารต้นฉบับ เอกสารสิทธิบัตร และเอกสารมาตรฐาน 
 การค้นคว้าเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศดังกล่าว ประกอบการอ้างอิง เพ่ือให้
เนื้อหามีคุณภาพมากขึ้น เช่น การนิยามค าศัพท์ การให้ความหมายของค า ควรอ้างอิงจากพจนานุกรม 
และสารานุกรม เพราะเป็นที่ยอมรับด้านวิชาการว่าน่าเชื่อถือมากที่สุด เช่น การวิจัยด้านบริหาร
การศึกษา นิยมอ้างอิงที่มาความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ จากพจนานุกรมชื่อ Dictionary of Education 
เรียบเรียงโดย Carter Victory Good เป็นต้น 
 

พจนานุกรม   
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 

  (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 

  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 45) 
  (McMahon & Seaton, Eds., 2001: 12) 
 
 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อพจนานุกรม//(พิมพ์ครั้งที)่.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.   
 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ:  
 นานมีบุ๊คส์พับบลิเคชั่น.  
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McMahon, C. &  Seaton, M., Eds.  (2001).  English dictionary for advanced  learners  
 (3rd ed.).  Glasglow: Harper Collins.  
 

Pearsall, J. & Trumble, B., Eds.  (1999).  The new world English reference dictionary.   
 Oxford: Oxford University Press.  
 

Sethaputra, S., Comp.  (1994).  New model Thai-English dictionary vol. 1  (5th ed.).  
 Bangkok: Thai Watana Panich. 
 

Webster’s new world dictionary of American English  (3rd ed.).  (1994).  New York: 
 Prentice-Hall. 
 

สารานุกรม 
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 

  (ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีที่พิมพ์:/เล่มที่ใช้,/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 
 

  (เจริญ  อินทรเกษตร, 2498: เล่ม 11, 175-181)   
  (Kaplan, 1975: vol. 15, 241-244) 
 

  กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ  
 

  (ชื่อบทความ,/ปีที่พิมพ์:/เล่มที่ใช้,/หมายเลขหน้าที่อ้าง)     
 

 

  (คอมพิวเตอร์, 2530: เล่ม 8, 199-256) 
  (Information resource management, 1988: vol. 43, 93-112) 
 
 

 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อสารานุกรม//(เล่มที่ใช้,/เลขหน้าบทความ).// 
 สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.   
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สุมาลิน  วงศ์มณี.  (2542).  เครื่องทองสุโขทัย.  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง  (เล่ม 3,  
 หน้า 1107-1113).  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. 
 

Artandi, S.  (1971).  Coordinate indexing.  Encyclopedia of library and information     
 science  (vol. 5,  pp. 679-682).  New York: McGraw-Hill.  
 

Dog.  (2000).  The world book encyclopedia  (vol. 5, pp. 262-282).  Chicago: World 
 Book. 
  

Kogut, B. & Gittelman, M.  (1996).  Globalization.  International encyclopedia of  
 business and management  (vol. 2, pp. 1649-1663).  New York: Routledge. 
 

Hasting, J.  (1970).   Superstition.  Encyclopedia of religion and ethics  (vol. 12,  
 p. 300). New York:  Charles Scribner.   
 

Minahan, J.  (2002).  Tibetans.  Encyclopedia of  the stateless nations:  Ethics and  
  national groups around the world  (vol. 4, pp. 1889-1895).  Westport, CT: 
  Greenwood.   
 

The Vietnam wars.  (2000).  The world book encyclopedia of  people and places  
 (vol. 6, pp. 1434-1437).  Chicago: World Book. 
 

หนังสือรายปีและสมพัตสร 
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 

  (ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 
  

  (ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, 2545: 41)  
  (ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2545: 78) 
 
 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือรายปี.//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์.   

 



90 

  

ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม.  (2545).  สมุดรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2544 (Statistical  
 Reports of Changwat.  นครปฐม: ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม. 
 

ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.  (2545).  สถิติ 2544 กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

อักขรานุกรมชีวประวัติ  
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 

  (ชื่อผู้จัดท า,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 
 

  (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2536: 10) 
  (Schlessinger & Schlessinger, Eds., 1996: 45-47) 
 

 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 
 

ชื่อผู้จัดท า.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสืออักขรานุกรมชีวประวัติ//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์ 
 หรือส านักพิมพ์.   
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ สถาบันภาษา.  (2543).  ครูดีเด่นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้
 ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: สถาบันภาษา กรมวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ. 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  (2536).  ท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:  
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  
 

Schlessinger, B. S. & Schlessinger, J. H., Eds.  (1996).  The who’s who of  Nobel Prize 
 winners 1901-1995  (3rd ed.).  Phoenix, AZ: n.p. 
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อักขรานุกรมภูมิศาสตร์    
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 

  (ชื่อจัดท า,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   

 
     

  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2529: 18-19) 
 

 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 

ผู้จัดท า.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์//(เล่มที/่พิมพ์ครั้งที่/ 
  หมายเลขหน้า).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.   
 
 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2529).  กระบุรี.  อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (เล่ม 3  
 พิมพ์ครั้งที่ 3  หน้า 18-19).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว. 
 

หนังสือแผนที ่  
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 
 

  (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 
           

  (สุณี  ธนาเลิศกุล, บรรณาธิการ, 2546: 8-9) 
  (Heritage, Ed., 1999: 176-177) 
 

 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 
 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือแผนที่//(พิมพ์ครั้งที่/หน้า/หมายเลขหน้า  
 บทความ).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.   
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สุณี  ธนาเลิศกุล, บรรณาธิการ.  (2546).  ระบบสุริยะ.  สมุดภาพแผนที่โลก  (หน้า 8-9).  แปลจาก  
 Reader’s Digest illustrated atlas of the world.  โดย  จุฬามณี  ชาติสุวรรณ, ฉัตรทิพย์  
 ภูสกุล, สาลินี  หาญอารีวงศ์ศิลป์ และคณะ.  กรุงเทพฯ: รีดเดอร์ไดเจสท์ ประเทศไทย. 
 

Heritage, A., Ed.  (1999).  France.  World atlas: Millennium edition  (pp. 176-177).  
 London:  Dorling Kindersley.   
 

Heritage, A. & Cavanage, L., Eds.  (1994).  Thailand.  World reference atlas   
 (pp. 532-535).  London: Dorling Kindersley.  
 

ท าเนียบนาม หรือนามานุกรม  
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 

              (ชื่อผู้จัดท า,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 
 

  (กรมประชาสัมพันธ์, 2546: 42) 
 

 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 
 

ชื่อผู้จัดท า.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือนามานุกรม//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.   
 
กรมประชาสัมพันธ์.  (2546).  นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 2546-2547  (พิมพ์ครั้งที่ 15).   
 กรุงเทพฯ: สยามเอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง.  
 

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา กองศาสนูปถัมภ์.  (2536).  ทะเบียนมัสยิดในประเทศไทย        
 พ.ศ. 2535.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.  
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  (2536).  ท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:  
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
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หนังสือน าเที่ยว  
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
         

              (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 
 

  (Gillard, 1991: 176) 
 
 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือน าเที่ยว//(พิมพ์ครั้งที่)./หมายเลขหน้า).// 
 สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.   
 

 
Gillard, Q.  (1991).  Bangkok (Krung Thep): Thailand.  Travel  geography handbook  
 (pp. 176-177).  New York: Van Nostrand Reinhold. 
 

ราชกิจจานุเบกษา   
 

1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 
 

  (ชื่อประกาศ หรือพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ข้อบังคับ,/ปีที่ประกาศ)   
 
 

  (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แบบชื่อจังหวัด เขต อ าเภอ และกิ่งอ าเภอ, 2543)   
 

 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 

ชื่อประกาศ หรือแถลงการณ์ หรือพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ข้อบังคับ.//(ปีที่ประกาศ).// 
 ราชกิจจานุเบกษา//(เล่มที่/).//ตอนที่/หน้า/(วันที่/เดือน)   
  
กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546.  (2546). 
 ราชกิจจานุเบกษา  (เล่มที่ 120).  ตอนที่  36 ก (1 พฤษภาคม) 
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แบบชื่อจังหวัด เขต อ าเภอ และกิ่งอ าเภอ.  (2543).  
 ราชกิจจานุเบกษา  (เล่มที่ 117).  ตอนพิเศษ 94 ง (14 กันยายน) 
 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (2534).  ราชกิจจานุเบกษา 
 (เล่มที่ 108).  ตอนที่  73 (26  เมษายน) 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ.  (2545).   ราชกิจจานุเบกษา  (เล่มที่  119).  ตอนที่  128  ก 
       (31 ธันวาคม) 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  (2542).  ราชกิจจานุเบกษา  (เล่มที่ 6).  ตอนที่ 74 ก 
 (19 สิงหาคม) 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547.  (2547).   
 ราชกิจจานุเบกษา  (เล่มที่ 121).  ตอนพิเศษ 70 ก (12 พฤศจิกายน) 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544.          
 (2544).  ราชกิจจานุเบกษา  (เล่มที่  118).  ตอนที่  99 ก (26 ตุลาคม) 
 

หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ  
 
 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 
 

  (ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 
 

  (นวลผจง  เศวตเวช, 2534: 90-95)  
 
 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อหนังสือ//(รายละเอียดโอกาสพิเศษ วัน/เดือน/
 ปี/หน้า/หมายเลขหน้าบทความ).//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์.        
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นวลผจง  เศวตเวช.  (2534). พระราชวังสนามจันทร์. ใน พระราชวังสนามจันทร์และพระต าหนัก 
 มารีราชรัตบัลลังก์  (พิมพ์เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีสมโภชพระต าหนักชาลีมงคลอาสน์ 16 ธันวาคม หน้า 90-95).      
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 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 
 

              (ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)   
 
 

              (กรมศิลปากร, 2528: 218-220)  
 

 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
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 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
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 26 พฤศจิกายน. 
 

เอกสารต้นฉบับ   
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              (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2543: จดหมาย)  
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เอกสารสิทธิบัตร  
 

 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 
 

  (ผู้จดสิทธิบัตร,/ปีที่ขอจดสิทธิบัตร:/เลขที่สิทธิบัตร)   
 
 

              (ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยครอบฟ้า, 2542: เลขที่ 049072) 
 

 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
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 เลขที่สิทธิบัตร//(วัน เดือน).   
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เอกสารมาตรฐาน  
 

 1.  การอ้างอิงแบบนามปี 
 
 

  (ผู้รับผิดชอบก าหนดมาตรฐาน,/ปีที่ก าหนดมาตรฐาน:/หมายเลขมาตรฐาน)   
 
 

  (ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2534: มอก. 1039-2534)   
  (Japanese Industrial Standard, 1998: JIS. Z2251) 
 
 2.  บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
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