
บทที่ 3 
 

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออ้างอิง 
 
 
 ในปัจจบุนัการให้บริการสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพนัน้  ผู้ให้บริการจ าต้องมีความรู้
ความเข้าใจในทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นสิ่งพิมพ์และฐานข้อมลู เพ่ือแนะน าและชว่ยเหลือผู้ใช้ 
หนงัสืออ้างอิงนบัเป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความส าคญัตอ่การศกึษาค้นคว้า  เพราะหนงัสือ
อ้างอิงเป็นหนงัสือท่ีให้ข้อเท็จจริงอยา่งสัน้  ๆ  ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการให้ความชว่ยเหลือผู้ใช้ใน
การตอบปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ได้อยา่งรวดเร็ว  ในขณะเดียวกนั ณ สถานการณ์ปัจจบุนั
สารสนเทศถกูเผยแพร่ออกมาในรูปของฐานข้อมลูจ านวนมาก  ซึง่ฐานข้อมลูให้ความรู้ท่ีมีประโยชน์
ทกุสาขากบัผู้ใช้ ดงันัน้ผู้ให้บริการและผู้มารับบริการต้องมีความรู้อยา่งถ่องแท้กบัทรัพยากร
สารสนเทศเหลา่นี ้ 
 
ความหมายของหนังสืออ้างอิง 
 ความหมายของหนงัสืออ้างอิง มีนกัวิชาการหลายทา่นให้ ความหมายดงันี ้  
 ชอร์ส ( Shores, 1954, 5) ให้ความหมาย หนงัสืออ้างอิง คือ หนงัสือท่ีให้เร่ืองราวและ
ข้อเท็จจริงแก่ผู้ ท่ีต้องการค้นคว้าอ้างอิง หนงัสืออ้างอิงจะถกูจดัอยา่งมีระบบเป็นระเบียบใน
ห้องสมดุ ไมอ่นญุาตให้ยืมออกนอกห้องสมดุ 

สทุธิลกัษณ์ อ าพนัวงศ์ (2535, 38) ให้ความหมาย หนงัสืออ้างอิง  (Reference Books)  
หมายถึง  หนงัสือท่ีรวบรวมข้อเท็จจริงจากแหลง่ความรู้หลาย  ๆ  แหลง่  น ามาเรียบเรียงไว้ด้วยกนั  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในค้นหาข้อมลูหรือค าตอบเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ  ไมจ่ าเป็นต้องอา่น
ทัง้เลม่ หนงัสืออ้างอิงสว่นใหญ่จะเรียงตามล าดบัอกัษรหรือตามล าดบัปี  
 ห้องสมดุหรือศนูย์สาร สนเทศสว่นใหญ่จดัแยกหนงัสืออ้างอิงไว้เป็นแผนกหนึง่ตา่งหาก  
สว่นใหญ่จะใช้ตวัอกัษร  ‚อ‛  ซึง่ยอ่มาจากค าวา่  ‚หนงัสืออ้างอิง‛ ก ากบัเหนือเลขเรียกหนงัสือ  
เพ่ือใช้แทนประเภทของหนงัสืออ้างอิง  ถ้าเป็นหนงัสืออ้างอิงภาษาองักฤษ ใช้  ‚R‛  หรือ ‚Ref‛    
ยอ่มาจาก  Reference Books หนงัสืออ้างอิงแตล่ะประเภทใช้ส าหรับตอบค าถามเฉพาะเร่ือง  เชน่  
หนงัสืออ้างอิงประเภทพจนานกุรมจะใช้ตอบค าถามเก่ียวกบัความหมายของค า  ประวตัคิวาม
เป็นมาของค า  การออกเสียง  ค าเหมือนค าตรงข้าม  เป็นต้น   
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ประเภทของหนังสืออ้างอิง  
หนงัสืออ้างอิงสามารถแบง่ออกได้  2  ประเภท (Gates, 1994, 76)  คือ 
1. หนงัสืออ้างอิงประเภทชีแ้หลง่สารสนเทศ  
2. หนงัสืออ้างอิงประเภทให้สารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 ห้องบริการหนงัสืออ้างอิง  
ท่ีมา (ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต , 2548) 

 
หนังสืออ้างอิงประเภทชีแ้หล่งสารสนเทศ 
หนงัสืออ้างอิงประเภทชีแ้หลง่สารสนเทศเป็นหนงัสือท่ีให้ข้อมลูเร่ืองราวท่ีเราต้องการรู้วา่

อยูใ่นหนงัสือเลม่ใดบ้าง  หรือวา่มีบทความเร่ืองท่ีเราต้องการในวารสารฉบบัใดบ้าง  โดยจะให้
รายละเอียดทางบรรณานกุรมเทา่นัน้โดยไมใ่ห้รายละเอียดหรือเนือ้หาแตอ่ยา่งใด  ถ้าผู้ใช้ต้องการ
อา่นเร่ืองราวจะต้องตดิตามไปยงัหนงัสือหรือวารสารเลม่ท่ีชีแ้นะเอาไว้จงึจะได้อา่นเร่ืองราวโดย
ละเอียดของเร่ืองนัน้  หนงัสืออ้างอิงประเภทชีแ้หลง่สารสนเทศท่ีส าคญัมีอยู ่ 2  ประเภท  
(ชชัวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2537, 19-20) ดงันี ้ 
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1. บรรณานุกรม  (Bibliography)  บรรณานกุรมเป็นหนงัสือท่ีรวบรวมรายช่ือหนงัสือ 
หรือสิ่งพิมพ์  โสตทศันวสัด ุฐานข้อมลู และอ่ืนๆ   เข้าด้วยกนัอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  อาจเป็น
การรวบรวมผลงานของบคุคลใดบคุคลหนึง่  สถาบนัใดสถาบนัหนึง่  หรือเฉพาะวิชาใดวิชาหนึง่  
โดยจะให้รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือผู้แตง่  ช่ือเร่ือง  การพิมพ์ครัง้ท่ีเทา่ไร  ส านกัพิมพ์  ปีท่ีพิมพ์       
ในบางครัง้จะให้รายละเอียดเก่ียวกบัราคาหรือแหลง่ท่ีมีสิ่งพิมพ์ชนิดนัน้   ซึง่อาจจะเป็นส านกัพิมพ์  
ร้านขายหนงัสือ  ห้องสมดุ  หรือสถาบนับริการสารสนเทศอ่ืน  ๆ 

ตัวอย่างข้อมูลบรรณานุกรม 
กรรณิการ์ จนัทร์นวล. (2529).  การใช้คอมพวิเตอร์ของห้องสมุดแห่งประเทศไทย.  

ปริญญานิพนธ์ การศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร.  

ครรชิต มาลยัวงศ์.  (2538).  ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานสารนิเทศ. ใน เทคโนโลยีสารนิเทศ 

เบือ้งต้น หน่วยที่ 1-8 ( หน้า 51, 227). นนทบรีุ: ส านกัพิมพ์หาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมา- 
ธิราช. 

นิธิมา สงัคหะ. (2540, มกราคม).  ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ.  ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย, 10(2), 8-17. 
สารภี ภมูิประเทศ.  (2534).  ความรู้เบือ้งต้นทางสารนิเทศศาสตร์.  สริุนทร์: ภาควิชา 

บรรณารักษศาสตร์. คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาลยัครูสริุนทร์ . 
Chan, Liza.  (1999).  Electronic Journals and Academic Libraries. Library Hi Tech,  

17(1), 11-16. 
Lancaster, F.W. (1995, Spring).  The Evolution of Electronic Publishing. Library Trend,   

43(4), 518-527.  
Woodward, H. and C. McKnight.  (1995).  Electronic Journals, Issues of Access and  

Bibliographical Control.  Serials Review,  21(2), 71-78. 
 
หนงัสืออ้างอิงประเภทบรรณานกุรม  แบง่อยา่งกว้าง ๆ  ได้  2  ประเภท คือ 

        บรรณานกุรมทัว่ไป  (General Bibliography)  บรรณานกุรมทัว่ไปนีเ้ป็น     
การรวบรวมรายช่ือหนงัสือทัว่ไปไมไ่ด้ก าหนดเป้าหมายเป็นพิเศษ  เชน่  รายช่ือหนงัสือใหมท่ี่
ห้องสมดุจดัท าขึน้เผยแพร่เป็นสิ่งพิมพ์ หรือปัจจบุนันิยมแนะน าบน เว็บเพ็จของห้องสมดุ  
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ภาพท่ี 3.2 บรรณานกุรม 

ท่ีมา (ก่ิงแก้ว ปะตติงัโข, 2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 รายช่ือหนงัสือใหม่  
(http://gpa.moe.go.th/library/newbook.asp, 2549) 

http://gpa.moe.go.th/library/newbook.asp
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ภาพท่ี 3.4 รายช่ือหนงัสือใหมแ่ละสาระสงัเขป 

ท่ีมา (www.lib.swu.ac.th, 2549) 
 

 บรรณานกุรมเลือกสรร  (Selected Bibliography)  บรรณานกุรมเลือกสรร 
เป็นการรวบรวมรายช่ือหนงัสือไว้เพ่ือจดุประสงค์อยา่งใดอยา่งหนึง่โดยเฉพาะ  
 บรรณานกุรมแหง่ชาต ิ (National Bibliography)  หรือบรรณานกุรมเฉพาะถ่ิน  เป็นการ
รวบรวมรายช่ือหนงัสือท่ีจดัพิมพ์ขึน้ในประเทศหนึง่  หรือท้องถ่ินหนึง่โดยเฉพาะ  สว่นใหญ่จะ
รวบรวมเฉพาะความรู้ใหมใ่นปัจจบุนัเทา่นัน้  เชน่  บรรณานกุรมแหง่ชาต ิ จดัท าโดยหอสมดุ
แหง่ชาต ิ บรรณานกุรมห้องสมดุมหาวิทยาลยั  และ  Union Catalog of Books in University 
Libraries of Thailand  จดัท าโดยบรรณารักษ์ฝ่ายวิเคราะห์หมวดหมูแ่ละท าบตัรรายการหนงัสือ
ห้องสมดุมหาวิทยาลยั  จดัพิมพ์เป็นภาษาไทยจ านวน  3  เลม่  และจดัท าพิมพ์เป็นภาษาองักฤษอีก 
3 เลม่  หรือ British National Bibliography   
 บรรณานกุรมเฉพาะวิชา  (Subject B ibliography)  เป็นบรรณานกุรมท่ีรวบรวมหนงัสือเฉพาะ
วิชาใดวิชาหนึง่  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ท่ีต้องการศกึษาหรือวิจยัได้ทราบวา่มีหนงัสือในแตล่ะ
สาขาวิชาช่ืออะไรบ้าง  เชน่ 

 

http://www.lib.swu.ac.th/
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จารุวรรณ สินธุโสภณ. (2521). วิทยานกุรมบรรณารักษศาสตร์. กรุงเทพฯ: สมาคม 
ห้องสมดุแหง่ประเทศไทย. 

Good, Center Victoz. (1973). Dictionary of Education. 3 rd ed. New York:  
McGraw-Hill.       

บรรณานกุรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถสืบค้นทางออนไลน์ ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.5  รายช่ือวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  
ทีมา (www.proquest.umi.com, 2549) 
 

 บรรณานกุรมการค้า  (Bibliography)  เป็นหนงัสือท่ีรวบรวมรายช่ือหนงัสือและสิ่งพิมพ์ตา่ง  ๆ  
ท่ีส านกัพิมพ์หรือร้านค้าท่ีจดัท าขึน้เพ่ือแจ้งให้ผู้ ซือ้ทราบวา่มีสิ่งพิมพ์อะไรบ้าง  ได้แก่  รายการ
หนงัสือของส านกัพิมพ์ตา่ง  ๆ  เชน่ 
   Cumulative Book Index จดัท าโดย  H.W.Wilson  เป็นบรรณานกุรม 
รายช่ือหนงัสือท่ีพิมพ์เป็นภาษาองักฤษของส านกัพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศอ่ืน ๆ   
   Book in Print จดัพิมพ์โดย  R.R.Bowker  เป็นการรวบรวมรายช่ือหนงัสือ
ท่ีจดัพิมพ์  และจดัจ าหนา่ยในแตล่ะรอบปีของสหรัฐอเมริกา  โดยน ารายช่ือมาจาก P ILA 
(Publisher’s Trade List Annual) 
   Publishers Weekly  เป็นบรรณานกุรมรายสปัดาห์ซึง่บอกให้ทราบวา่ใน
แตล่ะสปัดาห์มีหนงัสืออะไรบ้าง  โดยรวบรวมรายช่ือหนงัสือท่ีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาทกุสาขา  

http://www.proquest.umi.com/
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ภาพท่ี 3.6 บรรณานกุรมของ H.W.Wilson 

ท่ีมา (http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/shared/shared_main.jhtml?, 2549) 
 

 บรรณานกุรมของหนว่ยงาน  เป็นบรรณานกุรมรายช่ือหนงัสือท่ีผลตขิึน้โดยหนว่ยงานนัน้ ๆ  
เชน่ 
   บรรณานกุรมสิ่งพิมพ์ของกระทรวงศกึษาธิการ  
   บรรณานกุรมสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
   บรรณานกุรมมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ.  2526-2528  
   บรรณานกุรมสิ่งพิมพ์ธนาคาร ปี พ.ศ. 2528-2530  
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 บรรณานกุรมผลงานเฉพาะบคุคล  เป็นการรวบรวมผลงานของ  
บคุคลใดบคุคลหนึง่  เชน่ บรรณานกุรมงานสว่นบคุคลของเกริกเกียรต ิพิพฒัน์เสรีธรรม 

 
ภาพท่ี 3.7 รายช่ือหนงัสือของเกริกเกียรต ิพิพฒัน์เสรีธรรม 

 
การใช้บรรณานุกรม 

 การใช้ หนงัสืออ้างอิงประเภทบรรณานกุรม  สว่นใหญ่บรรณานกุรมจะจดัเรียงตามล าดบั  
ช่ือผู้แตง่  หวัเร่ือง  หรือแบง่ออกตามสาขาวิชา  แตส่ว่นใหญ่จะมีเคร่ืองมือชว่ยค้น  ได้แก่       
ดรรชนีผู้แตง่  ดรรชนีช่ือเร่ือง  หรือดรรชนีหวัเร่ือง  การใช้บรรณานกุรมจงึควรอา่นค าอธิบายวา่คูมื่อ
แตล่ะเลม่มีเคร่ืองมือชว่ยค้นประเภทใดบ้าง 

2. ดรรชนีและสาระสังเขป  (Indexes and Abstracts) 
       ดรรชนี  (Indexes)  หนงัสืออ้างอิงประเภทดรรชนีเป็นหนงัสือท่ีจดัท าขึน้เพ่ือ 
ใช้เป็นเคร่ืองมือชว่ยค้นบทความจากวารสาร  หนงัสือพิมพ์  รายงานการประชมุ ฯลฯ  โดยจะให้
รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ เขียนบทความ  ช่ือบทความ  ปีท่ี  ฉบบัท่ีของวารสารหรือหนงัสือพิมพ์    
หน้าท่ีปรากฏบทความ  เดือน  ปีท่ีประจ าวารสารหรือหนงัสือพิมพ์  

เกริกเกียรติ 
พิพัฒน์เสรีธรรม. 

การคลังท้องถ่ินและการกระจาย
อ านาจการคลังในประเทศไทย. 

กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2522  

เกริกเกียรติ 
พิพัฒน์เสรีธรรม. 

การคลังท้องถ่ินและการกระจาย
อ านาจทางการคลังในประเทศไทย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522  

เกริกเกียรติ 
พิพัฒน์เสรีธรรม. 

การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการ
กระจาย. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2529  

เกริกเกียรติ 
พิพัฒน์เสรีธรรม. 

การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการ
กระจาย. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(พิมพ์ครัง้ที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม), 

2535  

เกริกเกียรติ 
พิพัฒน์เสรีธรรม. 

การคลังท้องถ่ินและการกระจาย
อ านาจการคลังในประเทศไทย. 

กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2522  

เกริกเกียรติ 
พิพัฒน์เสรีธรรม. 

การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการ
กระจาย. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537  

เกริกเกียรติ 
พิพฒัน์เสรีธรรม. 

การคลงัวา่ด้วยการจดัสรรและ
การกระจาย. 

กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (พิมพ์ครัง้ที่ 5 แก้ไข
เพ่ิมเติม), 

2538 
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 ประโยชน์ของหนงัสืออ้างอิงประเภทดรรชนี  จะชว่ยประหยดัเวลาในการค้นหาข้อ มลู
ความรู้จากวารสารและหนงัสือพิมพ์  โดยเฉพาะบทความ  และเร่ืองราวใหม ่ ๆ  ท่ียงัไมไ่ด้จดัพิมพ์  
หนงัสืออ้างอิงประเภทดรรชนีสามารถแบง่ได้  5 ประเภท 

2.1.1 ดรรชนีวารสาร  (Periodical Indexes) หนงัสอือ้างอิงประเภท 
ดรรชนีวารสารเป็นเคร่ืองมือชว่ยค้นบทความหรือข้อเขียนอ่ืน  ๆ  ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร  ซึง่อาจจะแบง่
ออกเป็น (1) ดรรชนีวารสารทัว่ไป  (General Indexes)  (2) ดรรชนีวารสารเฉพาะวิชา  (Subject 
Indexes)  (3) ดรรชนีวารสารท่ีค้นเฉพาะวารสารเลม่ใดเลม่หนึง่  (Indexes to Single Magazine)  
ดรรชนีวารสารท่ีควรรู้จกั  ตวัอยา่งดรรชนีวารสาร ได้แก่ 
   Reader’s Guide to Periodical Literature  จดัท าโดยบริษัท  
H.W.Wilson  เป็นดรรชนีวารสารภาษาองักฤษท่ีตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา  156  ช่ือ  

Social Sciences and Humanities Index  จดัท าโดย  H.W.Wilson    
เป็นดรรชนีวารสารในสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  ซึง่เป็นภาษาองักฤษและตีพิมพ์ใน
สหรัฐอเมริกา  และประเทศองักฤษ  ประมาณ  200  ช่ือ  
   Applied Science and Technology Index  จดัท าโดย H.W.Wilson    
เป็นดรรชนีวารสารภาษาองักฤษสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมาณ  225  ช่ือ  
   Book Review Digest  จดัท าโดย H.W.Wilson   เป็นดรรรชนีรายช่ือท่ี
คดัเลือกแล้วน ามาวิจารณ์ในวารสารของสหรัฐอเมริกาและในองักฤษ  
   ดรรชนีวารสารภาษาไทย  จดัท าโดย  กรมการฝึกหดัครู                          
เป็นดรรชนีวารสารท่ีตีพิมพ์ในนิตยสารตา่ง  ๆ  ของประเทศไทยไมจ่ ากดัสาขาวิชา  ดงัภาพ 
   ดรรชนีวารสารไทย  จดัท าโดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์       
เป็นดรรชนีบทความวารสารภาษาไทย  เน้นหนกัสาขาสงัคมศาสตร์  
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ภาพท่ี 3.8  ดรรชนีวารสารไทย 
ท่ีมา (ก่ิงแก้ว ปะตติงัโข, 2555) 

 
   ดรรชนีบทความวารสารการศกึษาไทย  จดัท าโดยกรมวิชาการ  
กระทรวงศกึษาธิการ  โดยเน้นการจดัท าดรรชนีวารสารทางด้านการศกึษา  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.9 ดรรชนีวารสารในสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ของ  H.W.Wilson 

ท่ีมา (,http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?SDI=T1pble3GZD6OMO5Hhn, 2549) 
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2.1.2   ดรรชนีหนงัสือพิมพ์  (Newspaper Indexes)  เป็นดรรชนีท่ีใช้ค้น 

เร่ืองราวจากหนงัสือพิมพ์  ซึง่อาจจะเป็นขา่ว  บทความท่ีตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์  เชน่  Wall Street 
Journal Index,  The New York Time Index,  Time (London) Index  ดรรชนีหนงัสือพิมพ์ไทย  
จดัท าโดย  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   และ ดรรชนีสยามรัฐสปัดาห์วิจารณ์ 

2.1.3 ดรรชนีรวมเร่ือง  (Indexes to Material in Collection)   
เป็นดรรชนีค้นบทความในหนังสือรวมเร่ือง  ซึง่อาจจะเขียนขึน้โดยบคุคลคนเดียวหรือหลายคนก็ได้  
เชน่ Speech Index, Children’s Song Index, และ Index to Song Books 

2.2 สาระสงัเขป  (Abstract)  หนงัสืออ้างอิงประเภทสาระสงัเขปเป็นหนงัสือท่ีสรุป 
เนือ้เร่ืองอยา่งยอ่  ๆ  ของหนงัสือ  วารสาร  สิ่งตีพิมพ์อ่ืน ๆ  และสิ่งไมตี่พิมพ์วา่มีเนือ้หาหรือ   
จดุมุง่หมายอยา่งไร  หนงัสืออ้างอิงประเภทนีจ้ดัท าเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการตรวจสอบ
วา่มีเร่ืองราวตรงกบัความต้องการหรือไม ่ ซึง่ในสาระสงัเขปจะมีการแจ้งรายละเอียดทาง
บรรณานกุรมของหนงัสือ  หรือเอกสารท่ีน ามาจดัท าสาระสงัเขป  หรือในบางครัง้อาจจะมีการระบุ
แหลง่ท่ีมาของสารสนเทศด้วย  หนงัสือสาระสงัเขปโดยทัว่ไปจะจดัท าเฉพาะสาขาวิชา  เชน่  

Chemical Abstracts  จดัท าโดย American Chemical Society  เรียกสัน้ ๆ  วา่   
CAS  มีเนือ้หาครอบคลมุสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในสาขาวิชาเคมี  และรวบรวมสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ  
อีกด้วย  เชน่  สิทธิบตัร  รายงานการวิจยั  รายงานการประชมุทางวิชาการ  และบทความปริทศัน์ 
เผยแพร่เป็นรูปเลม่หนงัสือและซีดีรอม ซึง่มีราคาแพง 
  Biological Abstracts  จดัท าโดย  Biosciences Information Service  
มีเนือ้หาเน้นหนกัเก่ียวกบับทความทางด้านชีววิทยา  และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  เชน่  เกษตรศาสตร์  
พฤตกิรรมศาสตร์  แพทยศาสตร์  สตัวศาสตร์  นอกจากบทความแล้วยงัครอบคลมุรายงานการ
ประชมุ  บทวิจารณ์  รายงานการวิจยั  หนงัสือและสิ่งพิมพ์อ่ืน  ๆ  
  Psychological Abstracts  จดัท าโดย American Psychological Association  
มีเนือ้หาครอบคลมุ  หนงัสือ  บทความวารสาร  รายงานการประชมุ  ในสาขาวิชาจิตวิทยาและ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  เชน่  การศกึษา  การส่ือสารมวลชน  เป็นต้น  
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ภาพท่ี 3.10 สาระสงัเขปทาง Chemical (CAS) 

ท่ีมา (http://www.library.ubc.ca/scieng/ca/frameca.htm, 2549) 

 
 

ภาพท่ี 3.11 สาระสงัเขปทาง Chemical (CAS) 
ท่ีมา (http://en.wikipedia.org/wiki/throat_cancer, 2549) 

http://www.library.ubc.ca/scieng/ca/frameca.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/throat_cancer
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  Library & Information Science Abstracts  จดัท าโดย  Library Association    
มีช่ือยอ่วา่ LISA มีเนือ้หาครอบคลมุบทความ วิทยานิพนธ์  รายงานการประชมุท่ีเป็นภาษาองักฤษ  
และภาษาอ่ืน ๆ  ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง    
ดงัแสดงตามรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3.12 Library & Information Science Abstracts (LISA) 
ท่ีมา (www.library.ssru.ac.th/db_online/lisaA4.pdf, 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.13 สาระสงัเขปจาก LISA 
 ที่มา (www.library.ssru.ac.th/db_online/lisaA4.pdf, 2549) 

http://www.library.ssru.ac.th/db_online/lisaA4.pdf
http://www.library.ssru.ac.th/db_online/lisaA4.pdf
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                        Dissertation Abstracts Informational  จดัท าโดย  University Microfilm 
Information เป็นการรวบรวมบทคดัยอ่วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท  และปริญญาเอกท่ีเสนอตอ่
มหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  มีสาขาทางด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    
สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ปัจจบุนัสืบค้นได้ทาง ออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.14 แสดงผลสืบค้น Dissertation Abstracts Information 

ท่ีมา (www.proquest.umi.com, 2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.15 แสดงผลสาระสงัเขปวิทยานิพนธ์ทางด้านมนษุยศาสตร์ 
ท่ีมา (www.proquest.umi.com, 2549) 

http://www.proquest.umi.com/
http://www.proquest.umi.com/
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  Resource in Education จดัท าโดย  Educational Resource Information 
Center  ได้รวบรวมบทความ  เอกสาร  รายงานการประชมุ  ในสาขาวชิาการศกึษาและสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง  นอกจากนีย้งัมีหนงัสืออ้างอิงประเภทดรรชนีและสาระสงัเขปอีกจ านวนมาก  เชน่  
  Computer Abstracts  จดัท าโดย  Technical Information Co., 
  Concrete Abstracts จดัท าโดย American Concrete Institute 
  Excerpta Medica  จดัท าโดย  Excerpta Medica Foundation 
  Food Science and Technology Abstracts จดัท าโดย  International Food 
Information Services 
  Sociological Abstracts  จดัท าโดย  Sociological Abstracts, Inc., 
  International Political Science Abstracts  จดัท าโดย  Documentation 
Politique International  เป็นต้น 
 

หนังสืออ้างอิงประเภทให้สารสนเทศ 
 หนงัสืออ้างอิงประเภทให้รายละเอียดของสาร สนเทศท่ีต้องการนัน้มีอยู ่ 7  ประเภท
(ชชัวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2537, 24-25) ได้แก่ 

1. พจนานุกรม  (Dictionary) 
     พจนานกุรมเป็นหนงัสืออ้างอิงท่ีจดัท าขึน้เพ่ือใช้ค้นหาข้อเท็จจริงเก่ียวกบัค าโดยให้  

รายละเอียดเก่ียวกบัชนิดของค า  การใช้ค า  พร้อมยกตวัอยา่งประโยคประกอบ การสะกด         
การออกเสียง  ให้ความหมายของค าเหมือน  ค าตรงข้าม  ค ายอ่  ค าแสลง  ประวตัคิวามเป็นมา  
ของค า  เคร่ืองหมาย  และสญัลกัษณ์ตา่ง  ๆ  ค าศพัท์บญัญตัจิากค าภาษาตา่งประเทศท่ีน ามาใช้
ในภาษาไทย  พจนานกุรมอาจจะรวบรวมค าศพัท์ทัว่  ๆ  ไปหรือค าศพัท์เฉพาะวิชาก็ได้  ในการ
จดัท าพจนานกุรมมีการจดัท าทัง้ฉบบัยอ่  (Abridged Dictionary)  ส าหรับพจนานกุรมฉบบั
สมบรูณ์บางเลม่อาจจะมีข้อมลูลกัษณะพิเศษ  เชน่ มีภาคผนวกท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกบัชีวประวตัิ
บคุคลหรือบางเลม่มี มาตราชัง่  ตวง  วดั  ตาราง  สถิตท่ีิควรรู้อีกด้วย  พจนานกุรมจดัแบง่ออกเป็น  
3  ประเภท (คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2541, 126)  
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ภาพท่ี 3.16 พจนานกุรม 
ท่ีมา (ก่ิงแก้ว ปะตติงัโข, 2555) 

 
 พจนานกุรมจดัแบง่ออกเป็น  3  ประเภท โดยยดึถือภาษาเป็นเกณฑ์  มีดงันี ้

    1.1.1. พจนานกุรมภาษาเดียว  เชน่ 
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑติยสถาน. 2525. (2530). พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ:  

อกัษรเจริญทศัน์. 
    1.1.2. พจนานกุรมสองภาษา  เชน่ 

So Sethaputra. (1989). New Model English-Thai Dictionary. 10thed. Bangkok:  
ThaiWatnapanic. 

McFarland, George Bradly. (1989). Thai-English Dictionary. Stanford, Calif,: Stanciford  
             University Press. 
                           1.1.3  พจนานกุรมหลายภาษา  เชน่ วิเชียร ตนัตระเสนีย์.  พจนานกุรมไทย-
มาเลย์-องักฤษ (Thai-Malay-English Dictionary).  กรุงเทพฯ: กองแผนงาน กรมอาชีวศกึษา, 
2530.  
   1.2 แบง่โดยยดึเนือ้หาเป็นเกณฑ์  ซึง่แบง่เป็น  2  ประเภท  ดงันี ้
   1.2.1 พจนานกุรมทัว่ไป  คือ  พจนานกุรมท่ีรวมค าศพัท์โดยทัว่ไปไมเ่น้น
เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึง่  เชน่ 
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THE Advance Learner’s Dictionary of Current English Collins English Dictionary. 
Webster’s new Twentieth Centural Dictionary of  the  English Language. 

1.2.2 พจนานกุรมเฉพาะวิชา  คือ  พจนานกุรมท่ีรวบรวมค าศพัท์เฉพาะ  
สาขาวิชาใดวิชาหนึง่  เชน่ 
 
Elsevior’s Dictionary of  Food Science and Technology. (1990). Amsterdam: Elsevior. 
The ALA Glossary of Libray and Information Science. (1983). Chicago: American Library  
         Association. 

ปัจจบุนัพจนานกุรมค้นได้จากเครือขา่ยออนไลน์ เชน่ ศพัท์ทางคอมพิวเตอร์  
ดงัภาพท่ี 3.16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.17 ศพัท์ทางคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมา (www.webpedia.com, 2549) 

 
             1.3 แบง่โดยยดึขนาดเป็นเกณฑ์  ซึง่แบง่ออกได้  2  ประเภทดงันี  ้

                             1.3.1 พจนานกุรมฉบบัสมบรูณ์  (Unabridged  Dictionary)  เป็นพจนานกุรม
ท่ีอธิบายความหมายของค าอยา่งละเอียด  ลกึซึง่  มีทัง้ค าเก่าและค าใหมร่วมทัง้ค าท่ีมาจากภาษา
อ่ืน  บางคนเรียกวา่  พจนานกุรมแบบตัง้โต๊ะ  (Dictionary)  ก็มี  เชน่ 

http://www.webpedia.com/
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 Webster’s Third New Standard Dictionary Funk and Wagnalls New  
Standard Dictionary of English Language                            
 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน สามารถสืบค้นทางออนไลน์ ดงัภาพ 
 

 
ภาพท่ี 3.18 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

ท่ีมา (http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html, 2549) 
 

      1.3.2 พจนานกุรมฉบบัยอ่  (Abridged  Dictionary)  ซึง่ค าศพัท์สว่นใหญ่เป็น 
ค าศพัท์ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั มีค าศพัท์จ านวนน้อย การอธิบายก็เพียงให้ความหมายท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั
เทา่นัน้  เชน่ 
           Dictionary of Information Technology. (1983). London:  
    The  Macmillan  Press. 
           The International Dictionary of Graphic Symbols. (1983). London:  
    On Kogan  page. 
            Standard Dictionary of Computers and Information Processing.  
    (1977). 2nded.  Rochelle  Park. N.J.: Hayden  Book. 
            Dictionary of Shipping/International Trade Terms and  
    Abbreviations. (1982). 2nd ed.   London: Witherdy. 

http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html
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           Dictionary of Trade Name Origins. (1982). London: Routtedge  
    Kegan  Paul.  
           Macmillan Dictionary of Marketing and Dvertising. (1987).  
    London: Macmillan  press. 
            Webster’s new World Invvestment and Secritles Dictionary.  
     (1988).  New York:  Webster’ S New  World.  
           Dictionary of Mathematics. (1986). Sydney: Ken  Klaebe. 
           ODLIS: Online Dictionary for Library and information Science.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.19 ศพัท์ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ท่ีมา (http://lu.com/odlis/odlis_k.cfm, 2549) 

 
 
 
 
 

http://lu.com/odlis/odlis_k.cfm
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2. สารานุกรม  (Encyclopedia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.20 สารานกุรม 

ท่ีมา (ก่ิงแก้ว ปะตติงัโข, 2555) 
 

 สารานกุรมเป็นหนงัสืออ้างอิงท่ีให้ค าอธิบาย  เร่ืองราว  หรือสิ่งตา่งๆ  อยา่งกว้างๆ  ทัง้ท่ี
เป็นข้อเท็จจริงอยา่งสัน้ๆ  ท่ีเก่ียวกบัช่ือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง  ช่ือประเทศ  สถานท่ีส าคญัๆ  เหตกุารณ์
หรือเร่ืองราวท่ีนา่สนใจ  ความคดิเห็นของคนท่ีมีช่ือเสียงตลอดจนความรู้พืน้ฐานในเชิงชีวประวตั ิ 
และวิวฒันาการของแขนงวิชาตา่ง ๆ  การอธิบายความรู้  และเร่ืองราวในลกัษณะบทความท่ีมี
เนือ้หาจบลงในตงัเอง  จดัเรียงเนือ้หาตามล าดบัตวัอกัษรพจนานกุรมเพ่ือความสะดวกในการค้นหา  
ให้รายช่ือผู้ เขียนเป็นหลกัฐานก ากบัอยูข้่างท้ายในแตล่ะเร่ือง  ในบางครัง้จะให้ราบละเอียดทาง
บรรณานกุรมประกอบการค้นคว้าเพิ่มเตมิ  การแบง่ประเภทของสารานกุรมสามารถแบง่ได้  2  
ประเภท (พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, 2533, 174-175) ได้แก่ 
  2.1 สารานกุรมทัว่ไป  ( General  Encyclopedia)   เป็นสารานกุรมท่ีให้ความรู้
เร่ืองราวในทกุสาขาวิชา  โดยจะให้ความรู้พืน้ฐานในเร่ืองตา่ง  ๆ  ใช้ส าหรับเป็นแนวทางใน
การศกึษาค้นคว้า  เร่ืองราวท่ีละเอียดลกึซึง่ตอ่ไปเหมาะส าหรับใช้เป็นแหลง่เร่ิมต้นค้นคว้าเร่ืองราว
ตา่ง ๆ  สารานกุรมทัว่ไปสามารถแบง่ได้  2  ประเภทดงันี  ้
 



63 
 

   2.1.1 สารานกุรมส าหรับเดก็  ( Children Encyclopedia)  เชน่    
            สารานกุรมโลกของเรา. (2522). กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
     11 เลม่. 

            สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของ 
     พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั.  (2538).  กรุงเทพฯ:  
     โครงการสารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน , 2526-ปัจจบุนั.  
     (ปี 2538 มีถึงเลม่ท่ี 19)  

    Children’s  Britannica. (1991). 4thed. Auckland:  
     Encyclopedia Britannica. 20 vols. 
    The  World Book  Encyclopedia. (1978). Chicago: Field  
     Enterprises Educational.          
   2.1.2  สารา นกุรมส าหรับผู้ใหญ่  (Adult  Encyclopedia)  เชน่ 
สารานกุรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
 2.2   สารานกุรมเฉพาะวิชา  (Subject  Encyclopedia)  เป็นสารานกุรมท่ีจดัท า
ขึน้เพ่ือรวบรวมเร่ืองราว  และรายละเอียดเก่ียวกบัแขนงวิชาใดวิชาหนึง่โดยเฉพาะ  โดยให้
รายละเอียดลกึซึง้กวา่สารานกุรมทัว่ไป  เชน่  
     World  Press  Encyclopedia. 
     The  Social  Science  Encyclopedia. 
     World  Education  Encyclopedia. 
             การใช้สารานุกรม 
                   หนงัสืออ้างอิงประเภทสารานกุรมทัว่ไป  ถ้าจกัหมวดหมูร่ะบบทศนิยมดวิอี ้ จะอยู่
ในหมวดเบด็เตล็ด  มีเลขหมูป่ระจ า  030-039  ถ้าเป็นสารานกุรมเฉพาะวิชาก็จะให้เลขหมูแ่ยกไป
ตามเนือ้หาวิชานัน้ ๆ สารานกุรมทัว่ไปมีขอบเขตเนือ้หากว้างขวางมาก  ดงันัน้สารานกุรมชดุหนึง่ๆ  
จงึมีหลายเลม่จบ เชน่  Encyclopedia Britannica หรือ  Encyclopedia American มีจ านวน
เทา่กนัคือ 30 เลม่จบ  โดยทัว่ไปแล้วสารานกุรมจะจดัเรียงเนือ้หาตามล าดบัอกัษรเร่ือง  สารานกุรม
สว่นใหญ่มีเคร่ืองมือชว่ยค้น  ได้แก่ 

1. อกัษรน าเลม่  (Volume  Guide)  ซึง่จะปรากฏอยูบ่นตวัสนัหนงัสือ  เพ่ือบอก  
ให้ทราบวา่เร่ืองท่ีต้องการนัน้อยูใ่นหนงัสือเลม่ใด  โดยเรียงล าดบัตอ่เน่ืองกนัไปตัง้แตเ่ลม่แรกจนถึง
เลม่สดุท้าย  โดยผู้จัดท าจะพิมพ์ตวัอกัษรหรือวลีก ากบัไว้ท่ีสนัหนงัสือ  รวมทัง้พิมพ์หมายเลขล าดบั
ของเลม่ก ากบัไว้ด้วย 
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2. ดรรชนี (Index)  เป็นเคร่ืองมือชว่ยค้นท่ีส าคญัส าหรับหนงัสือประเภท 
สารานกุรมโดยรวบรวมเอกสารส าคญัทัง้ท่ีเป็นหวัข้อใหญ่  และเร่ืองยอ่ยท่ีปรากฏในเนือ้หาของ
สารานกุรมชดุนัน้มาจดัเรียงไว้ตามล าดบัตวัอกัษร  แล้วบอกให้ทราบวา่หวัข้อหรือเร่ืองนัน้ ๆ  อยูใ่น
เลม่ใดหน้าท่ีเทา่ไรซึง่ดรรชนีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะชว่ยให้ผู้ใช้เข้าถึงเร่ืองท่ีต้องการได้อยา่งรวดเร็ว
ยิ่งขึน้  ดรรชนีสารานกุรมมี  2  ลกัษณะ  ได้แก่  ดรรชนีท้ายเลม่  ซึง่ท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือชว่ยค้น
เฉพาะเลม่นัน้  ดรรชนีท่ีแยกออกเป็นเลม่ตา่งหาก  ซึง่โดยมากเป็นเลม่สดุท้ายของชดุ  จะท าหน้าท่ี
เป็นเคร่ืองมือชว่ยค้นตัง้แตเ่ลม่แรกจนถึงเลม่สดุท้ายของชดุสารานกุรมจะมีการเสนอเนือ้หา 
ท่ีแปลกไป  ดงันัน้ การใช้สารานกุรมแตล่ะชดุควรศกึษาถึงวิธีการใช้ก่อนเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.21 Encyclopedia Britannica 
ท่ีมา (http://www.britannica.com, 2549) 

 
 
 
 
 
 

http://www.britannica.com/
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ภาพท่ี 3.22 สารานกุรม HighBeam 
ท่ีมา (http://highbeam.com/ref/, 2549) 

 
 สารานกุรม HighBeam ให้ความรู้มากกวา่ 57,000 รายการ จากหนงัสือ วารสาร 
หนงัสือพิมพ์ แผนท่ี ข้อมลูท่ีเสนอเป็นฉบบัเตม็จาก โคลมัเบียสารานกุรม  

3.  หนังสือรายปี  (Yearbook, Annual, Almanac)  หนงัสอืรายปีเป็นหนงัสือ 
อ้างอิงท่ีมีการจดัพิมพ์ออกมาเป็นรายปี  เสนอความรู้เร่ืองรวมความเคล่ือนไหวท่ีส าคญัในรอบปี  
เชน่  บคุคลท่ีมีช่ือเสียง  เหตกุารณ์ท่ีส าคญัในรอบปีทีผา่นมาหรือท่ีเกิดขึน้ในประเทศตา่ง ๆ          
ในรูปของการพรรณนาความ  การเสนอในรูปของสถิต ิ หนงัสือรายปีอาจจะเป็นการจดัท าเพิ่มเตมิ
ของหนงัสือสารานกุรมก็ได้  หรือจดัท าเป็นหนงัสือรายปีโดยเฉพาะก็ได้เชน่กนั  ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึง
หนงัสือรายปีโดยรวมสมพัตสร  (Almanac)  หนงัสือรายปี  (Yearbook)  สารานกุรมรายปี  
(Annual Encyclopedias)  บนัทกึเหตกุารณ์ใหม ่ๆ  (Current Source or Current Surveys)  
วตัถปุระสงค์ในการจดัท าหนงัสือรายปีเพ่ือเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัความเคล่ือนไหว  หรือ           
ความเปล่ียนแปลงในรูปลกัษณะของการสรุปขา่ว  เสนอตวัเลขตาราง  สถิต ิ โดยเสนอเนือ้หาสาระ
เร่ืองราวตามล าดบัเหตกุารณ์ท าให้มองเห็นแนวโน้มของเหตกุารณ์ในด้านตา่ง ๆ  เชน่         
ทางด้านการกีฬา  การเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวตับิคุคลท่ีนา่สนใจ  
 

http://highbeam.com/ref/
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การใช้หนังสือรายปี 

  หนงัสือรายปีสว่นใหญ่จะจดัเรียงตามล าดบัตวัอกัษรแบบพจนานกุรม  หนงัสือ 
รายปีเฉพาะด้านบางเลม่  ผู้ใช้สามารถค้นรายละเอียดโดยดไูด้จากหน้าสารบญัท่ีได้จดัท าไว้อยา่ง
ละเอียด  หรือถ้าต้องการค้นเร่ืองยอ่ย ๆ  ก็อาจค้นได้จากดรรชนีท้ายเลม่  ตวัอยา่งหนงัสืออ้างอิง
ประเภทหนงัสือรายปี  ได้แก่ 
    Europa World Yearbook. London: Europa, 1959- Present. 

World Almanac and Book of Facts. New York: World Almanac,  
1968-Present. 

    Whitaker‘s Almanac. London: Whitaker, 1869- Present. 
    Information Please Almanac Atlas & Yearbook. New York:  
     Information Please   Publishing, 1987- Present. 
    The Americana Annual. Danbury, Conn.: Grolier, 1932-Present. 
    Britannica Book of The Year. Chicago: Encyclopedia  
     Britannica,1938- Present. 
    สยามออลมาแนค. กรุงเทพฯ: สยามบรรณ, 2527-ปัจจบุนั. 
 

4.  นามานุกรม  (Directories)  นามานกุรมหรือท าเนียบนาม  เป็นหนงัสืออ้างอิง  
ท่ีรวบรวมและให้ความรู้เก่ียวกบัช่ือบคุคล  องค์กร  สถาบนั  สถานทตู  กระทรวง  ทบวงกรม      
ห้างร้านตา่ง ๆ  สว่นใหญ่จดัเรียงตามล าดบัตวัอกัษรของช่ือนัน้ ๆ  แตบ่างเลม่อาจจดัเรียงตาม
หมวดหมูข่องหนงัสือ  หรือตามลกัษณะทางภมูิศาสตร์  โดยให้รายละเอียดเก่ียวกบัความส าคญั
ของช่ือนัน้ ๆ  พร้อมทัง้สถานท่ีตัง้  เบอร์โทรศพัท์  นามานกุรมสามารถแบง่ออกได้  5  ประเภท  ดงันี ้

นามานกุรมท้องถ่ิน  (Local Directories) คือ รายช่ือหนว่ยงานหรือบคุคลพร้อมท่ี  
อยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้ เชน่  
สมดุรายนามผู้ใช้โทรศพัท์. กรุงเทพฯ: องค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย, 2515- 

นามานกุรมหนว่ยงานของรัฐ (Government  Directories) คือ รายช่ือหนว่ยงานท่ี 
ส าคญัและมีประโยชน์ตอ่ประชาชนพร้อมท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้  เชน่  
นามสงเคราะห์ในสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั. (2531). กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลยั. 

นามานกุรมของสถาบนั  (Institutional  Directories) คือ รายช่ือสถาบนัพร้อม 
ท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้ เชน่ การรวบรวมรายช่ือโรงเรียน  มหาวิทยาลยั หรือโรงพยาบาล เป็นต้น  
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 นามานกุรมวิชาชีพ  (Professional  Directories) คือ รายช่ือบคุคลใน 
สาขาวิชาชีพพร้อมท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้ เชน่  

ท าเนียบผู้ เช่ียวชาญไทยในสาขาความเช่ียวชาญตา่ง ๆ.  (2528). กรุงเทพฯ :  
                         กรมวิเทศสหการ.  

นามานกุรมทางการค้าและธุรกิจ  (Trade and Business Directories) คือ รายช่ือ 
บริษัท หรือห้างร้านพร้อมท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้ เชน่  

Thailand Manufactures and Exporters Directory. (1985). Bangkok:   
            Export Service Center. 
การใช้นามานุกรม 

 นามานกุรมใช้ประโยชน์ในการตอบค าถามวา่ใคร  ท าอะไร  ท าหน้าท่ีอะไร  อยูท่ี่ไหนโดย
ให้ข้อมลูเก่ียวกบั  สถานท่ีตัง้  รายละเอียดเก่ียวกบับคุคล  องค์กร  สมาคม  ห้างร้านตา่ง ๆ        
การจดัเรียงนามานกุรมมีการจดัเรียงหลายวิธี  เชน่ 

1. การจดัเรียงตามล าดบัตวัอกัษรแบบพจนากรม  
2. การจดัเรียงตามหมวดหมู่ 
3. การจดัเรียงตามลกัษณะท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ 

ตวัอยา่งหนงัสืออ้างอิงประเภทนามานกุรม 
 Directories of Scientific Research. (1984). Oxford: University and Industry  
           Committee. 
 The Advertising Book : A Guide to The Advertising Industry in Thailand. (1984).  
     Bangkok: Ramesh Shrestha. 
 Directory of National Adult Education Co-Ordination Bodies. (1984). Paris: UNESCO. 
 Thailand Investment : Directory of Boi Promoted Companies. (1989). Bangkok:  
     Comic Enterprises. 
  Financial Resources for Industrial Projects in Developing Countries.  (1983). 3rd ed.   
            Vienna: United Nations Industrial Development Organization. 
 Directory of Fisheries Information Sources in Southeast Asia. (1985). Bangkok: The  
 Secretarial Southeast Asian Fisheries Development Center SEAFDEC). 
     Directory Experts and Organization Building Materials Technologies and  
           Construction  
       Systems in Asia. (1988). Philippines: The Network’s Regional Secretarial. 
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 Thailand Industrial Directory. (1988). Bangkok: The Business Publication. 
 Thailand Industrial Buyer’s Guide. (1984). Bangkok : Advertising and Media  
     Consultants Ltd. 
 ท าเนียมท้องท่ีพทุธศกัราช 2531. (2531).  กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง. 
 ท าเนียบสถาบนัการเงิน. (2530).  กรุงเทพฯ : จกัรกาญจน์. 
 ท าเนียบอาคารชดุ.  (2531). กรุงเทพฯ : บริษัทมตชินจ ากดั. 
 โฆษณาธุรกิจ (Advertising Agencies).  (ม.ป.ป.).  กรุงเทพฯ : บริษัทโฆษณาธุรกิจ. 
  5.  อักขรานุกรมชีวประวัต ิ (Biographical Dictionary) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.23 หนงัสืออ้างอิงประวตัคิรู 
ท่ีมา (ก่ิงแก้ว ปะตติงัโข, 2555) 

 
             หนงัสืออ้างอิงประเภทอกัขรานกุรมชีวประวตั ิ เป็นหนงัสือท่ีจดัท าขึน้เพ่ือรวบรวม
ชีวประวตัขิองบคุคล  โดยให้ความรู้เก่ียวกบัช่ือ  ช่ือสกลุ  ปีเกิด  ปีตาย  ภมูิล าเนา  และเร่ืองสว่นตวั  
เชน่ สถานภาพการสมรส พืน้ฐานการศกึษา อาชีพ ผลงานท่ีเดน่ๆ  ตลอดจนต าแหนง่หน้าท่ีการงาน  
อกัขรานกุรมสว่นใหญ่จดัเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือของเจ้าของชีวประวตั ิ หนงัสืออ้างอิงประเภทให้
สารสนเทศเก่ียวกบัชีวประวตับิคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู่และท่ีเสียชีวิตแล้ว (สกุานดา ดีโพธ์ิกลาง  
และคนอ่ืน ๆ, 2542: 113-114) เชน่  Dictionary of American Biography. 
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 ชีวประวตับิคุคลท่ีลว่งลบัไปแล้ว  และบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู ่ สว่นใหญ่เป็นชีวประวตัิ
บคุคลในประเทศองักฤษ  และสหรัฐอเมริกา  เชน่    Webster’s Biographical Dictionary. 
 อกัขรานกุรมชีวประวตัแิบง่ออกได้เป็น  3  ประเภท  ดงันี  ้

5.1 อกัขรานกุรมชีวประวตัขิองบคุคลทัว่ไป  ไมจ่ ากดัเชือ้ชาต ิ ศาสนา  อาชีพ   
โดยจะให้รายละเอียดเก่ียวกบัชีวประวตัอิยา่งสัน้  ๆ  เชน่  
   The International Who’s Who.  London : Europa Publications, 1935- 
   Webster’s Biographical Dictionary. (1974).  Springfield, Mass. :  
    G & C. Merriam. 
   Dictionary of National Biography.  New York : C. Scribner’s Sons,  
    1928-1944. 

5.2 อกัขรานกุรมชีวประวตับิคุคลส าคญัในชาตใิดชาตหินึง่  หรือท้องถ่ินหนึง่   
เชน่   
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  ใครเป็นใครในประเทศไทย.  
     คณะรัฐประศาสนศาสตร์ , 2506.  2 เลม่.  
    Who’s Who in Thailand.  (1986).  Bangkok : Advance Publishing. 
    Who’s Who in American.  Chicago : Marquis Who’s Who,1943- 
  5.3  อกัขรานกุรมชีวประวตัขิองบคุคลในอาชีพใดอาชีพหนึง่  หรือสาขาวิชาหนึง่  
เชน่ 
    ประวัตคิรู.  กรุงเทพฯ : ครุุสภา, 2500-  
    ศิลปินแห่งชาติ .  กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม 
     แหง่ชาติ , 2530- 
    Who’s Who in Library and Information Services. (1982).  Chicago  
     : American Library  Association. 
    Who’s Who in Art Harvard.  (1990).  USA : Art Trade Press. 
 

การใช้อักขรานุกรมชีวประวัติ 
             วิธีใช้ต้องพิจารณาก่อนวา่ชีวประวตับิคุคลท่ีต้องการนัน้เป็นบคุคลอาชีพใด  
เชือ้ชาตใิด  เป็นบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยูห่รือเสียชีวิตไปแล้ว  หนงัสืออ้างอิงประเภทอกัขรานกุรมมกัมี
ดรรชนีชว่ยค้นท้ายเลม่  โดยจดัเรียงตามล าดบัช่ือสกลุ ส าหรับชาวตา่งประเทศ ถ้าเป็นชาวไทยจะ
จดัเรียงไว้ตามช่ือต้น 
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 6.  หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์  (Geographical Source)  
        หนงัสืออ้างอิงทางภมูิศาสตร์เป็นหนงัสืออ้างอิงท่ีให้ความรู้สัน้ ๆ  เก่ียวกบัเร่ืองราว  

ทางภมูิศาสตร์  เชน่  เร่ืองราวเก่ียวกบัภมูิประเทศ  ช่ือเมือง  แมน่ า้  ภเูขา  มหาสมทุร  หนงัสือ
อ้างอิงทางภมูิศาสตร์สามารถแบง่ออกได้  3  ประเภท  ดงันี ้

6.1 หนงัสืออกัขรานกุรมภมูิศาสตร์  (Gazetteers)  เป็นหนงัสืออ้างอิงลกัษณะ 
เดียวกบัพจนานกุรม  โดยจะให้ค าจ ากดัความของช่ือ  หรือสถานท่ีทางภมูิศาสตร์  โดยให้ความรู้
อยา่งสัน้  ๆ  เก่ียวกบัท่ีตัง้  สภาพทางเศรษฐกิจ  การเมือง  พืน้ฐานทางวฒันธรรมสว่นใหญ่จะมี
แผนท่ีประกอบ 

6.2 หนงัสือน าเท่ียว  (Guide Book)  เป็นหนงัสือท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี 
ทอ่งเท่ียว  โรงแรม  เส้นทางการเดนิทาง  พร้อมแผนท่ีประกอบ  หนงัสือน าเท่ียวมีความมุง่หมาย
เพ่ือประชาสมัพนัธ์สถานท่ีนัน้  ๆ  และใช้เป็นคูมื่อการทอ่งเท่ียว 

6.3 หนงัสือแผนท่ี  (Maps & Atlases)  เป็นหนงัสืออ้างอิงท่ีจะให้รายละเอียด 
เก่ียวกบัลกัษณะของพืน้ผิวโลก  โดยแสดงลงในพืน้ท่ีแบนราบด้วยการยอ่สว่นให้เล็กลงตามขนาดท่ี
ต้องการ  โดยอาศยัเคร่ืองหมาย  หรือสญัลกัษณ์ก ากบั  อาจจะมีตาราง  แผนผงั  มาตราสว่น  
ตวัเลข  สถิตริวมอยูด้่วย  หนงัสือแผนท่ีอาจจะเป็นสว่นประกอบเพิ่มเตมิของหนงัสือต าราทาง
ภมูิศาสตร์   

การใช้หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ 
             หนงัสืออ้างอิงทางภมูิศาสตร์จะจดัเรียงคล้ายพจนานกุรม  วิธีใช้ คือเปิดไป
ตามล าดบัอกัษรจนถึงค าท่ีต้องการอาจจะใช้ค าน าทาง  (Guide Word)  ชว่ยก็ได้ 
              สว่นหนงัสือน าเท่ียวสว่นใหญ่ต้องใช้สารบาญเป็นเคร่ืองมือชว่ยค้น  ถ้าเป็น
หนงัสือแผนท่ีจะต้องพิจารณาวา่จะเลือกใช้แผนท่ีประเภทใด  เพราะหนงัสือแผนท่ีท่ีมีการจดัท า
หลายรูปแบบ  เชน่ 
   แผนท่ีภมูิศาสตร์กายภาพ  (Physical Maps)  เป็นแผนท่ีแสดงลกัษณะทาง 
    กายภาพของโลก 
   แผนท่ีภมูิอากาศ  (Climatic Maps)  เป็นแผนท่ีเขตอากาศ  อณุหภมูิ และ 
    ทิศทางของลม 
   แผนท่ีภมูิศาสตร์การเมือง  (Political Maps)  เป็นแผนท่ีแสดงขอบเขต 
    การปกครองทางการเมือง  เชน่  แบง่เป็นทวีป  ภมูิภาค  ประเทศ  เมือง   
    ต าบล  เป็นต้น 
   แผนท่ีภมูิศาสตร์เศรษฐกิจ  (Economic Maps)  เป็นแผนท่ีแสดงข้อมลูทาง 
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    เศรษฐกิจ  เชน่  ถ่ินท่ีเพาะปลกู  การกระจายของประชากร  เป็นต้น  
   แผนท่ีทางประวตัศิาสตร์  (Historical Maps)  เป็นแผนท่ีซึง่แสดงขอบเขตการ 
    ปกครองของประเทศหรือรัฐในอดีต 
   แผนท่ีแสดงเส้นทางคมนาคม  (Route Maps)  เป็นแผนท่ีท่ีแสดงเส้นทางคมนาคม 
    ทางบก  ทางน า้  และทางอากาศ 
 ตัวอย่างหนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ 
   คูมื่อทอ่งเท่ียวทัว่ไทย.  (2530).  กรุงเทพฯ : ควิซีมาร์เก็ตติง้. 
   Land and Peoples.  (1993).  New York : Grolier. 6 vols. 
   Webster’s new World Atlas.  (1988).  New York : Prentice-Hall. 
 7.  หนังสือคู่มือ  (Manual or Handbook)   

หนงัสือคูมื่อเป็นหนงัสืออ้างอิงท่ีจดัท าขึน้   เพ่ือรวบรวมเร่ืองราว  หรือข้อเท็จจริง 
เฉพาะด้าน  หรือเร่ืองราวในสาขาวิชาใดวิชาหนึง่  โดยให้รายละเอียดอยา่งสัน้ ๆ  กะทดัรัด  
โดยมากเป็นคูมื่อเฉพาะแขนงวิชามากกวา่เร่ืองทัว่ ๆ  ไป   จดัท าเพ่ือใช้เป็นคูมื่อในการปฏิบตังิาน
และใช้เป็นแหลง่อ้างอิงข้อเท็จจริงในเร่ืองราวได้โดยรวดเร็ว  ลกัษณะของหนงัสือคูมื่อได้แก่  

หนงัสือประเภทต าราประกอบอาหาร  (Cookbooks) 
หนงัสือคูมื่อการจดับ้าน (Home and Recreation Books) 
หนงัสือคูมื่อสขุภาพ  (Health and First and Handbook) 
หนงัสือคูมื่อประดษิฐ์สิ่งของ  (Handicraft Manuals) 
หนงัสืออญัพจน์ (Quotation Books) 
หนงัสือสถิต ิ(Statistical Handbooks) 
หนงัสือคูมื่อการโต้ตอบจดหมาย (Correspondence Manuals) 
หนงัสือรวมกฎหมาย  (Parliamentary Handbooks) 
หนงัสือความรู้ทัว่ไป 

   หนงัสืออ้างอิงประเภทคูมื่อมี 4 ลกัษณะ (สนุิตย์ เย็นสบาย, 2543,97-98) คือ 
7.1 คูมื่อส าหรับการปฏิบตังิาน  (Manuals) ซึง่จะให้รายละเอียดเก่ียวกบัการ 

แนะน าการปฏิบตังิานนัน้ ๆ เชน่ หนงัสือแนะน าอาชีพ งานอดเิรก ต าราประกอบอาหาร เป็นต้น  
7.2 หนงัสือคูมื่อ (Companions) เป็นหนงัสือท่ีให้ความรู้เฉพาะด้านหรือ 

เฉพาะวิชา 
7.3 หนงัสือท่ีรวบรวมความรู้เบด็เตล็ด (Miscellanies) เป็นหนงัสือท่ีรวบรวม 
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ความรู้ และสิ่งใหมท่ี่สดุของสิ่งตา่ง ๆ เชน่ Guinness Book of Records และ หนงัสือสิ่งแรกใน
เมืองไทย เป็นต้น  

7.4 หนงัสือท่ีให้เร่ืองราวหรือเนือ้หาโดยยอ่ (Digest) เป็นหนงัสือท่ีให้ความรู้  
ให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ อยา่งสัน้ ๆ   

ตัวอย่างหนังสืออ้างอิงประเภทคู่มือ 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.  (2541).  

คู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร. กรุงเทพฯ:  
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ . 

CRC Handbook of Chemistry and Physics : a Ready Reference Book of  
Chemical and  

                Physical Data. (1989). 70thed. Boca Rata, Fla.: CRC Press. 
International Handbook of Universities and Other Institution of Higher  

Education. (1981).  8thed.  London : Macmillan. 
8. สิ่งพมิพ์รัฐบาล (Government Publications)   
สิ่งพิมพ์รัฐบาล คือ เอกสารท่ีพิมพ์ขึน้เพ่ือเผยแพร่ระเบียบ ข้อบงัคบั ประวตั ิรายงานท่ีได้  

ปฏิบตั ิค าแนะน า สถิต ิผลการวิจยั ตลอดจนโครงการตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ  เพ่ือให้เข้าใจ
การท างานของหนว่ยงานนัน้ๆ  (เฉลียว พนัสีดา, 2531, 3) รูปแบบของสิ่งพิมพ์รัฐบาลท่ีปรากฏ
ออกมา ได้แก่ หนงัสือ จลุสาร แผน่ปลิว แผน่พบั ภาพโฆษณา เป็นต้น  

    ตัวอย่างหนังสืออ้างอิงประเภทสิ่งพมิพ์รัฐบาล 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, ส านกังาน.  แผนพฒันา 

การเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549.  
   ราชกิจจานเุบกษา.  กรุงเทพฯ : แผนกราชกิจจานเุบกษา กองประกาศติ ส านกังาน  

เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี, 2401-. รายสปัดาห์. 
   Williams, W.J. Subject Guide to Major United States Government  
    Publications.  (1987). 2nded. Chicago: American Library  
    Association. 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปหนงัสืออ้างอิงและการใช้ประโยชน์ 
ประเภทของ
หนังสือ 

ลักษณะ ใช้ตอบปัญหา 

1.  บรรณานกุรม  
(Bibliographies) 

รวบรวมรายช่ือหนงัสอื
ตา่งๆ เรียงตามล าดบั
ตวัอกัษร 

ใช้ค้นหารายช่ือหนงัสอื  เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ซึง่อาจจะมีค าวิจารณ์มบีรรณ-
นิทศัน์ประกอบ  ซึง่จะให้รายละเอียดทางบรรณานกุรม เช่น ผู้แตง่         
ช่ือหนงัสอื  สถานท่ีพิมพ์  ส านกัพิมพ์  ปีที่จดัพิมพ์  ฯลฯ 

2.  ดรรชนีและ
สาระสงัเขป   
(Indexes and 
Abstracts)   

รวบรวมบทความจาก
วารสารหรือสือ่อื่นๆ 
โดยเรียงตามล าดบั
ตวัอกัษรของ     หวั
เร่ือง ผู้แตง่และช่ือ
เร่ือง 

ใช้ค้นบทความจากวารสาร  หนงัสอืพิมพ์  รายงานการประชมุ  โดยให้
รายละเอียดทางบรรณานกุรมพร้อมสาระสงัเขป 

3.  พจนานกุรม  
 (Dictionaries) 

ให้ความรู้เก่ียวกบัค า 
โดยรวบรวม
ตามล าดบัตวัอกัษร 

ใช้ค้นหาความหมายของค า  ประวตัิที่มาของค า  ตวัสะกด  การอา่น
ออกเสยีง  ชนิดของค า การใช้ค า  
ค าเหมือนค าตรงข้าม ค ายอ่ ค าแสลง  เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์  และ
ศพัท์-บญัญตัิ  จากค าภาษาตา่งประเทศ  ถ้าเป็นพจนานกุรมฉบบั
สมบรูณ์จะมีชีวประวตัิบคุคลประกอบ 

4.  สารานกุรม   
(Encyclopedias) 

รวบรวมเร่ืองราวตา่งๆ 
จากทกุสาขาวิชา โดย
เรียงตาม 
ล าดบัตวัอกัษรของช่ือ
เร่ือง 

ใช้ค้นหาความรู้พืน้ฐานอยา่งกว้าง  ๆ  พร้อมค าจ ากดัความ  ค าอธิบาย
ภมูิหลงั  ชีวประวตัิบคุคล  ซึง่เป็นเร่ืองที่อยูใ่น   ความสนใจของบคุคล
ทัว่ไป 

5.  หนงัสอืรายปี   
(Yearbook and 
Almanacs) 

รวบรวมเร่ือง
ข้อเท็จจริงที่นา่สนใจ
ในรอบปีที่ผา่นมา 

ใช้ค้นหาข้อมลูเร่ืองราวข้อเท็จจริงตา่ง  ๆ  อยา่งสัน้  ๆ  เก่ียวกบัเร่ืองราว
ความเป็นไปในรอบปี   ให้ตวัเลข  สถิติที่ส าคญั  และบางครัง้มี
ชีวประวตั ิ
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ่) สรุปหนงัสืออ้างอิงและการใช้ประโยชน์ 
ประเภทของหนังสือ ลักษณะ ใช้ตอบปัญหา 
6.  นามานกุรม   
(Directories) 

รวบรวมความรู้เก่ียวกบันามของ
บคุคล หนว่ยราชการ สถาบนั 
องค์การและห้างร้านตา่งๆ 

ใช้ค้นเร่ืองราวเก่ียวกบัช่ือบคุคล  
องค์การ สถานทตู  กระทรวง ทบวง 
กรมตา่ง  ๆ  โดยให้รายละเอียด
เก่ียวกบัช่ือ  ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท์ 

7.  อกัขรานกุรมชีวประวตัิ   
(Biographical Directories) 

รวบรวมชีวประวตัิของบคุคลส าคญั
ตา่งๆ 

ใช้ค้นเร่ืองเก่ียวกบัประวตัิบคุคล
ส าคญั ๆ  ทีม่ีช่ือเสยีงในวงสงัคมหรือ
ด้านอื่น  ๆ 

8.  หนงัสอือ้างอิงภมูิศาสตร์   
(Geographical Source) 

รวบรวมความรู้เก่ียวกบัช่ือ ทาง
ภมูิศาสตร์ เช่น ช่ือเมือง ภเูขา ฯลฯ 

ใช้ค้นเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ีทาง
ภมูิศาสตร์ เช่น แมน่ า้  ภเูขา  เมือง  
ประวตัิยอ่  ๆ  ของเมืองหรือสถานท่ี
ทอ่งเที่ยวพร้อมกบัให้รายละเอียด
เก่ียวกบัต าแหนง่ที่ตัง้ ระยะทางและ
แผนท่ี 

9.  หนงัสอืคูม่ือ   
(Handbook and Manuals) 
 
 

รวบรวมข้อเท็จจริง ตวัเลข 
สถิติ ฯลฯ เก่ียวกบัวิชาใด-   วิชา
หนึง่ 

ใช้ค้นเร่ืองราวเบ็ดเตลด็ให้ข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัตวัเลข  สถิติ  ใช้ตอบปัญหา
เฉพาะเร่ืองได้หรือเป็นคูม่ือในการ
ปฏิบตัิงาน 

10. สิง่พิมพ์รัฐบาล 
 

รวบรวมเร่ืองราวที่เก่ียวกบั
หนว่ยงานราชกาหนว่ยนัน้เก่ียวข้อง 

เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีหนว่ยงานหนว่ยนัน้
เก่ียวข้อง 

 
 
บทสรุป  

หนงัสืออ้างอิงแตล่ะประเภทเหมาะส าหรับใช้ตอบปัญหาเฉพาะ  เชน่  ปัญหาท่ีเก่ียวกบั  
เร่ืองการใช้ค า  หรือต้องการค าแปลของค าศพัท์บางค า  ก็ควรใช้พจนานกุรมในการแก้ปัญหา      
ถ้าไปใช้หนงัสืออ้างอิงประเภทอ่ืนก็หาค าตอบไมไ่ด้  แตค่ าถามบางประเภทก็หาค าตอบจากหนงัสือ
อ้างอิงได้หลายประเภท  เชน่  ต้องการทราบค าเตม็ของ UNESCO ซึง่ก็จะค้นได้จากหนงัสืออ้างอิง
ประเภทพจนานกุรม  สารานกุรม  หรือหนงัสือรายปีก็ได้  เชน่เดียวกนั  ดงันัน้ในการเลือกใช้หนงัสือ
อ้างอิงประเภทใดก็ควรค านงึถึงวา่  หนงัสืออ้างอิงประเภทนัน้สามารถตอบปัญหานัน้ ๆ  ได้ดีท่ีสดุ  
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ค าถามท้ายบท 
 

 1. หนงัสืออ้างอิงมีก่ีประเภทอะไรบ้าง 
 2 . จงเขียนช่ือหนงัสืออ้างอิงประเภทบรรณานกุรมมา 10 รายการ 
 3. ทา่นคดิวา่หนงัสืออ้างอิงประเภทพจนานกุรมออนไลน์ให้ประโยชน์อยา่งไร  
 4. หนงัสืออ้างอิงประเภทอกัขรานกุรมภมูิศาสตร์ให้ประโยชน์อยา่งไร  
 5. จงหาหนงัสืออ้างอิงในห้องสมดุท่ีเก่ียวข้องและให้ประโยชน์ในสาขาของทา่น โดยเสนอ  

    เป็นสาระสงัเขปจ านวน 10 รายช่ือ 
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