
 
 

บทที่ 6 
หนังสืออางอิง 

 
 หนังสือในหองสมุดที่มีการจัดหาและจัดเก็บไวใหบริการนั้น จะมีหนังสือประเภท
หนึ่งที่มุงเนนใหความรูในสาขาวิชาตางๆ   เพ่ือการคนควาอางอิง หรือตอบคําถามเมื่อมีปญหา
เกิดขึ้น ไมไดมุงเนนใหอานตอเนื่องทั้งเลม เรียกวา หนังสอือางอิง  
 

ความหมาย 
สุทธิลักษณ อําพันวงศ (2540, หนา 38)    ใหความหมายของหนังสืออางอิงไววา 

หมายถึงหนังสือท่ีรวบรวมขอเท็จจริงซึ่งรวบรวมมาจากแหลงตางๆ นํามาเรียบเรียงเขาดวยกัน
เพ่ือใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว เปนหนังสือท่ีผูใชอานเฉพาะตอนที่ตองการ       ไมจําเปนตอง
อานทั้งเลม 

สุนิตย เย็นสบาย (2543, หนา 3) ใหความหมายของหนังสืออางอิงไววา หมายถึง 
หนังสือท่ีใหความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง        ใชสําหรับคนควาประกอบ
เฉพาะเรื่องเทานั้น   มีการจัดทําในรูปแบบที่งายตอการคนควาหาคําตอบที่ตองการไดสะดวก 
รวดเร็ว โดยไมจําเปนที่ผูใชจะตองอานทั้งเลม และอนุญาตใหใชภายในหองสมุดเทานั้น 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา หนังสืออางอิง (reference book) หมายถึง หนังสือที่รวบรวม
ความรูในสาขาวิชาตางๆ    สําหรับใชเปนแหลงคนควาอางอิง      โดยใชเนื้อหาเพียงตอนใด
ตอนหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหนังสืออางอิงเทานั้น     ไมไดมุงเนนใหผูใชตองอานใน
คราวเดียวตลอดทั้งเลม หรือเสนอเนื้อหาในเรื่องเดียวกันตอเนื่องทั้งเลม     ในสถาบันบริการ
สารสนเทศสวนใหญจัดหนังสืออางอิงแยกไวตางหากจากหนังสือท่ัวไป และไมอนุญาตใหยืม  
ซึ่งสังเกตไดจากสัญลักษณ อ. หรือ R หรือ Ref ที่เลขเรียกหนังสือ 
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ลักษณะของหนังสืออางอิง 
 1.  มุงใหความรูและขอเท็จจริง 
 2. มีขอบเขตของเนื้อหากวางขวาง บางชื่อเรื่องอาจครอบคลุมเนื้อหาในทุกสาขา 

วิชา 
3. ใหความรู และรายละเอียดของเรื่องราวอยางกวางๆ ไมลึกซึ้งจนเกินไป  

ใหความรูขั้นพ้ืนฐาน หรือชวยปูพ้ืนฐานใหมีการศึกษาคนควาหาความรูในระดับสูงตอไป 
4. เนื้อหาสวนมากจะเขียนโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่อง 

นั้นๆ โดยเฉพาะ และอาจเขียนโดยผูทรงคุณวุฒิหลายทานใน 1 ชื่อเรื่อง 
5. การเสนอเนื้อหากระชับ จบในตัวเอง ผูอานสามารถเลือกอานเรื่องที่ตนเอง 

สนใจเฉพาะเรื่องได โดยไมจําเปนตองอานทั้งเลม  
6. มีการจัดเรียงเนื้อหาอยางเปนระบบ มีเครื่องมือชวยคน เพ่ือใหคนหาเรื่อง 

ที่ตองการไดอยางรวดเร็วและสะดวก 
7. ขนาดรูปเลมจะแตกตางจากหนังสือท่ัวไปอยางชัดเจน คือมีขนาดรูปเลมใหญ 

พิมพออกมาเปนชุด หลายเลมจบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะของหนังสืออางอิงที่ดี   
1.   ผูแตงหรือผูเรียบเรียง (authority) จะตองมีคุณวุฒิ มีความรูความสามารถและ

ประสบการณในเรื่องที่เขียนอยางแทจริง 
2.  วิธีเขียน (treatment) จะตองเขียนใหผูอานเขาใจไดงาย เนื้อหาไมสับสน  

ถูกตอง เชื่อถือได 
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 3.  การเรียงลําดับ (arrangement)  มีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาอยางเปนระบบเพื่อให
คนหาเรื่องตางๆ ที่เสนอไดสะดวกรวดเร็ว โดยทั่วไปการเรียงลําดับ       สามารถแบงการ
เรียงลําดับเนื้อหาได 5 วิธี คือ  
                        3.1  เรียงความลําดับอักษรของเนื้อหาในเลมตามลําดับอักษรแบบพจนานุกรม 
                        3.2  เรียงตามลําดับอักษรเฉพาะประเภท  เชน  ชื่อบุคคล  ชื่อสถานที่  
                        3.3  เรียงตามลําดับเวลาเหตุการณ ที่เรื่องราว ไดเกิดขึ้น ตาม วัน เดือน ป 

 3.4  เรียงตามลําดับสถานที่ต้ังทางภูมิศาสตร  อาจเรียงตามชื่อประเทศ หรือ 
เรียงตามชื่อทวีป และภายใตชื่อทวีปเรียงตามชื่อประเทศ 
                        3.5  เรียงตามการแบงหมวดหมู สวนใหญเปนหนังสือทางดานบรรณานุกรม 
คือเปนการจัดเรียงแยกตามเนื้อหาของหนังสือ 

4.  รูปเลม (format)   การเย็บเลมเขาปกแข็งทนทาน      ใชกระดาษคุณภาพดี 
ตัวอักษรชัดเจนถูกตอง  การวางรูปหนากระดาษ  การแบงคอลัมนใหอานงาย เนื้อหาถูกตอง 
ภาพและเนื้อหาสัมพันธกัน 
                   5.  บรรณานุกรม (bibliography)      มีรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ใชอางอิง   ใน
การเรียบเรียงเนื้อหา เพ่ือแสดงความนาเชื่อถือ และผูใชสามารถติดตามคนหาความรูเพ่ิมเติมได 

       6.   ลักษณะพิเศษ ที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการคนหาเนื้อเรื่องในตัวเลม 
                        6.1  สัญลักษณนําเลม (volume guide) คือสัญลักษณที่ปรากฏอยูที่สัน     หรือ
ปกนอกดานหนา ของตัวเลม เพ่ือบอกใหทราบวาแตละเลมมีเรื่องอะไรอยูบาง ชวยใหผูใชทราบ
ในเบื้องตนวาเรื่องราวความรูที่ตองการนั้นอยูในหนังสืออางอิงเลมใดของชุดนั้น  สัญลักษณนี้
อาจเปน  ตัวอักษร (ก-ฮ, A-Z) คําหรือสวนของคํา หรือตัวเลข    บอกลําดับที่ของเลมก็ได  
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    6.2  ดรรชนีริมหนากระดาษ หรือดรรชนีหัวแมมือ ( thumb index) คือ การตัด

หนากระดาษสวนริมดานขวามือใหเปนรูปครึ่งวงกลมพรอมทั้งกํากับตัวอักษรของหนาที่เริ่มตน
ไวที่หนาแรกของเรื่อง ตามลําดับ  มีประโยชนคือ  ชวยเปดหาเรื่องราวหรือคําที่ตองการภายใน
ตัวเลมไดสะดวกรวดเร็ว   โดยเฉพาะเลมที่มีความหนา บรรจุเนื้อหาเปนจํานวนมาก 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
                        6.3   อักษรนําหนา (guide  word หรือ running head) คือ คําที่ปรากฏอยูที่มุม
บนดานซายมือของหนาซายมือ    หรือมุมบนดานขวามือของหนาขวามือของกระดาษในตัวเลม
หนังสือทุกหนา    มีประโยชน คือ   ชวยใหผูใชทราบวามีคําที่ตองการอยูในหนานั้น หรือไม  
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    6.4  สวนโยง (cross reference) มี 2 ชนิดคือ 
                              6.4.1  สวนโยง  ดูที่ (see)       คือ  การโยงจากเรื่องที่ตองการอานจากคําที่
ในหนังสือไมใช หรือโยงใหไปอานเรื่องที่ตองการอานจากหัวขออื่นในหนังสืออางอิงเลม
เดียวกันนั้น เชน 

                        วัวนม        ดูที่      โคนม 
                        Labor       see     Labour 

                            6.4.2  สวนโยงดูเพิ่มเติมที่ (see also) คือ      การโยงใหไปอานเรื่องอื่น
เพ่ิมเติมหรือเกี่ยวของกันนอกเหนือจากที่เขียนไวในเรื่องนั้นๆ เชน 

                       หองสมุด    ดูเพิ่มเติม     บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
                       กระทิง       ดูเพิ่มเติม     สัตวปา 
                       Rices        see also       Agriculture 

                      6.5  ดรรชนี  (index)  คือ  การนําคําหรือขอความที่สําคัญที่ปรากฏในเนื้อหา
ของหนังสือเลม หรือชุดนั้น ๆ มาจัดเรียงตามลําดับอักษร และกํากับเลขหนา หรือเลขที่เลมและ
เลขหนาไว เพ่ือบอกใหทราบวา คําหรือขอความปรากฏอยูในหนาใด หรืออยูในเลมใดหนาใด 
ชวยประหยัดเวลาในการคน  ปกติดรรชนีจะอยูในสวนประกอบทายเลมของหนังสือ หรือถา
เปนหนังสือชุดหลายเลมจบ ดรรชนีจะอยูที่เลมสุดทายของชุด                               
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ประเภทของหนังสืออางอิง 
หนังสืออางอิงแบงเปน 2 ประเภท คือ  หนังสืออางอิงประเภทที่ใหขอเท็จจริง 

และประเภทที่ใหขอมูลเก่ียวกับแหลงความรู  (การศึกษาคนควาและการเขียนรายงาน, 2540, 
หนา 27)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  หนังสืออางอิงประเภทใหขอเท็จจริง  
     หนังสืออางอิงประเภทใหขอเท็จจริง คือ ใหขอมูลรายละเอียดตางๆ ผูใช

สามารถอานแลวเขาใจไดคําตอบ ไดแก   
                      1.1 พจนานุกรม (dictionaries) พจนานุกรม คือ หนังสือที่ใชความรูเกี่ยวกับคํา 
ในดานการสะกด การออกเสียง ความหมาย ชนิด ประวัติที่มาของคํา คําที่มีความหมาย
เหมือนกัน คําตรงขาม คําพอง การใชคําในความหมายตางๆ  เปนตน    โดยการรวบรวมคํา มา
จัดเรียงตามลําดับอักษรของภาษาแตละภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
               1.1.1  ประเภทของพจนานุกรม สามารถแบงตามเนื้อหาที่เสนอออกเปน 2 

ประเภท คือ  พจนานุกรมทั่วไป (general dictionaries) และพจนานุกรมเฉพาะวิชา (specific 
dictionaries)  
                            1) พจนานุกรมทั่วไป   คือ      พจนานุกรมที่ใหความรูเกี่ยวกับคํา
ในภาษา หรืออาจเรียก พจนานุกรมทางภาษา ซึ่งแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

                         1.1) พจนานุกรมภาษาเดียว คือ พจนานุกรมที่รวบรวม
คําศัพทในภาษาใดภาษาหนึ่ง และใหคําอธิบายเปนภาษาเดียวกัน เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
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               พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  (2530). (พิมพครั้งที่ 3).  

             กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 
               ศัพทบัญญัติ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ. (2532). (พิมพครั้งที่ 7).  กรุงเทพฯ:  

                    ราชบัณฑิตยสถาน. 
               Webster' Third New International Dictionary of the English Language,   
                          Unabridged.  (1933). Chicago : Encyclopedia  Britanica.  3v. 
                                              1.2) พจนานุกรมสองภาษา   คือ พจนานุกรมที่ใหความหมาย
ของคํา โดยอธิบายความหมายในอีกภาษาหนึ่ง  เชน คําภาษาอังกฤษ ใหคําอธิบายเปนภาษาไทย 
หรือคําในภาษาไทยใหคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษ 
            เรี่ยมวิรัชชพากย, พระ. (2505). พจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย ไทย-ฝรั่งเศส.  กรุงเทพฯ  
                            : นครเขษมบุคสโตร.    
            So Sethaputra.  (1979). New Model English-Thai Dictionary (5th ed.). Bangkok:  
                            Thai Watana Panich. 2v. 
            So Sethaputra. (1972). New Model Thai-English Dictionary  (4th ed.). Bangkok:  
                            Thai Watana Panich. 2v. 
            1.3) พจนานุกรมหลายภาษา คือ พจนานุกรมท่ีใหความหมาย
ของคํา โดยอธิบายความหมายในภาษาอื่น ๆ ต้ังแตสองภาษาขึ้นไป      เชน คําในภาษาไทย ให
คําอธิบายเปนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส  
             เรี่ยมวิรัชชพากย, พระ. (2510). พจนานุกรม 4 ภาษา ไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน.   
                            กรุงเทพฯ: แพรพิทยา. 

และพจนานุกรมทั่วไปนี้ยังสามารถแบงตามลักษณะการรวบรวมคํา 
มาจัดทําไดอีก 2 ประเภทคือ 

ก. พจนานุกรมฉบับสมบูรณ (unabridged dictionaries) คือ  
พจนานุกรมที่รวบรวมคําในภาษาตาง ๆ ทั้งคําที่ยังมีการใชอยูและคําที่เลิกใช ใหความหมายและ
ที่มาของคําอยางละเอียด มีตัวอยางการใชของคําประกอบ 
                                    ข. พจนานุกรมฉบับยอ (abridged dictionaries) คือ พจนานุกรมที่
รวบรวมคําในภาษาตางๆ เฉพาะคําที่มีการใชในปจจุบัน อธิบายความหมายของคําอยางสั้นๆ 
และสวนมากไมมีตัวอยางการใชคําประกอบ 
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                          2)  พจนานุกรมเฉพาะวิชา     คือ พจนานุกรมที่รวบรวมและให

ความหมายของคําศัพทในสาขาวิชาตางๆ เฉพาะสาขาวิชาเทานั้น   
             ปน มุทุกันต. (2534). ประมวลศัพท 6 ศาสนา (พิมพครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ : คลังสมอง. 
             พจนานุกรมศัพททหาร อังกฤษ-ไทย ฉบับใชรวมสามเหลาทัพ. (2527). กรุงเทพฯ:  
                             กองบัญชาการทหารสูงสุด. 
             Dictionary of Chemical Terms. (1986). New York: McGraw-Hill. 
 

1.2  สารานุกรม (encyclopedias)  
                คือ  หนังสือท่ีรวบรวมความรู ในสาขาวิชาตางๆ  อยางกวางขวาง         

เขียนโดยผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เนื่องจากเปนหนังสือท่ีจะตองใหขอเท็จจริง     หรือความรูอยาง
แทจริงและใชเปนแหลงอางอิงในเบื้องตนที่สําคัญ สารานุกรม     มีการจัดเรียงลําดับเนื้อหา
อยางเปนระบบ    เนื้อหาท่ีเสนอมีลักษณะคลายบทความวารสาร    ทายของบทความสวนใหญ
จะมีชื่อผูเขียนกํากับไว พรอมบรรณานุกรมประกอบ     มีดรรชนีชวยคนเรื่องราวในตัวเลม   
อาจอยูตอนทายของตัวเลมหรือจัดทํารวมเลม เปนเลมสุดทายของชุด สามารถแบงออกเปน 2 
ประเภทใหญ ๆ คือ 

1.2.1 สารานุกรมทั่วไป  (general  encyclopedias) เปนสารานุกรมที่ 
ใหความรูในสาขาวิชาตางๆ ทุกสาขาวิชา ในระดับพื้นฐาน   
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               สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2498- ). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
              Encyclopedia Americana. (1986).  (Intermational ed.).  Danbury, Conn.: Grolier.  
                                 30 v. 
              The New Encyclopedia Britanica. (1988). (15th ed.). Chicago: Encyclopedia  
                                 Britanica. 32 v. 

                 1.2.2.  สารานุกรมเฉพาะวิชา (specific encyclopedia) คือ สารานุกรมท่ี
รวบรวมความรูในสาขาวิชาเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง มีรายละเอียดในเรื่องราวตางๆ ลึกซึ้ง
เฉพาะเจาะจง และใชศัพทเฉพาะมากกวาสารานุกรมทั่วไป   
                จรูญ  สุภาพ. (2533). สารานุกรมรัฐศาสตร  (พิมพครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา 
                                   พานิช. 
                สารานุกรมเยาวชนเทคโนโลยีสมัยใหม. (2526). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
                                  8 เลม. 
                McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology. (1987). (6th ed.). 
                                   New York : McGraw-Hill. 20 v. 
                The Encyclopedia of Prehistoric Life. (1979). New York: McGraw-Hill. 

 
 1.3   หนังสือรายป (yearbook, annual,  almanac) 

                    คือ   หนังสืออางอิงที่รวบรวมเรื่องราว   เหตุการณ   ขอมูล   สถิติ    
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องทั่วไปและวิชาการ ในรอบปที่ผานมา  โดยให
ขอเท็จจริงอยางสั้นๆ   ไมมีการวิจารณหรือเสนอความคิดเห็น  จัดทําเปนประจําทุกป          
สามารถแบงออก ได 3 ประเภท คือ 
   1.3.1 หนังสือรายปฉบับเพิ่มเติมของสารานุกรม คือ หนังสือท่ีให 
เรื่องราวความรูที่เกิดขึ้นมาใหมในรอบป เพิ่มเติมจากในหนังสือสารานุกรม         เนื่องจากการ
จัดทําหนังสือสารานุกรมตองใชเวลาในการเตรียมการเขียน การจัดพิมพนาน ดังนั้นเมื่อมีความรู
เรื่องราวเกิดขึ้นใหมหลังจากสารานุกรมจัดพิมพออกเผยแพรแล  จึงนํามาทําเปนฉบับเพิ่มเติม 
คือ เพ่ิมเติมเนื้อหาที่เกิดขึ้นใหมแตละปจากสารานุกรมฉบับเดิม เชน  
      Americana Annual. (1990 to date). New York: Grolier. 
                     The Britannica Book of the Year. (1938 to date). Chicaco: Encyclopedia  
                                 Britanica.                                . 
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               1.3.2. สมพัตสร (almanac) คือหนังสือรายปที่รวบรวมเรื่องราวความรู
เบ็ดเตล็ดขอมูล สถิติที่นาสนใจในรอบปที่ผานมา  
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                   เอเซียรายป. (2528- ). กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
                สมุดสถิติรายปประเทศไทย. (2459- ).  กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหงชาติ. 
      สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ. ( 2519-). กรุงเทพฯ: บริษัท 
                                     สยามบรรณ.  
                   สยามออลมาแนค = Siam Almanac. (2527- ). กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ. 
                   World Almanac and Book of Facts. (1868 to date). New York: World – 
                                   Telegram.  

                 1.3.3 รายงานประจําปหรือสรุปผลงาน        เปนหนังสือสรุปผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาของหนวยงานตาง ๆ เชน 
                  รายงานประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ 2535. 
                  รายงานประจําปของกระทรวงมหาดไทย  2545. 

1.4  อักขรานุกรมชีวประวัติ  (biographical dictionaries) 
             อักขรานุกรมชีวประวัติ    คือ หนังสือท่ีรวบรวมประวัติ  ทั้งดานสวนตัว 
การงาน ของบุคคลสําคัญๆ ไว ทั้งที่มีชีวิตอยูและเสียชีวิตไปแลว สามารถแบงออกเปน 3 
ประเภท 

                    1.4.1.  อักขรานุกรมชีวประวัติของบุคคลทั่วไปไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา 
อาชีพ 
                                1.4. 2   อัขรานุกรมชีวประวัติของบุคคลชาติใดชาติหนึ่ง 
                                1.4.3 อักขรานุกรมชีวประวัติของบุคคลอาชีพเดียวกัน เชน 
นักวิทยาศาสตร นักดนตรี นักธุรกิจ นักประพันธ ครู เปนตน 
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              ทักษิณา  สวนานนท. (2515). ประวัติบุคคลสําคัญของโลก. (พิมพครั้งที่ 3).  
            กรุงเทพฯ: รวมสาสน. 
               ธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัย. (2506).  ใครเปนใครในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:  
                                  คณะรัฐประศาสนศาสตร.  2 เลม. 
              ประวัติครู. (2500-). กรุงเทพฯ: คุรุสภา.  
              สมบัติ  จําปาเงิน. (2526). ประวัตินักวิทยาศาสตรไทย.  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 
              Dictionary of Scientific Biography. (1980). New York: Scripner.16v. 
              International Who's Who. (1935-). London: Europa Publications. 
              Who's Who in America. (1899-). Chicago: Marquis-Who's Who.  
              Who's Who in Thailand. (1973-). Bangkok: Advanced Media.   
              Who was Who in America. (1943-). Chicago: Marquis Who's Who. 
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1.5  หนังสืออางอิงทางภูมิศาสตร  (geographical sources) 

                   คือ หนังสือท่ีใหความรู ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ทางภูมิศาสตร  
อาจเฉพาะสถานที่ใดที่หนึ่ง หรือท่ัวโลกก็ได  สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1.5.1 อัขรานุกรมภูมิศาสตร (gazetteers)  รวบรวมรายชื่อสถานที่ 
สําคัญทางภูมิศาสตรโดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ประเภทของสถานที่  ที่ต้ัง  มีประวัติอยางไร
และความรูอื่นๆ ที่สําคัญพอสังเขป  
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

              อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2525). (พิมพครั้งที่ 3).  
                                 กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 5 เลม. 
               Webster's New Grographical Dictionary. (1980). Springfield, Mass.: Merriam. 

 1.5.2  หนังสือนําเที่ยว(guidebooks)ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว   
ใชเปนคูมือนําเที่ยว โดยบอกรายละเอียดดาน ระยะทาง การเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว ที่พัก 
คาใชจาย ฯลฯ อาจมีภาพและแผนที่ประกอบ  
              ปราณี  วราทร. (2517). ทองเที่ยวไปในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา. 
             Encyclopedia of World Travel. (1973). (2d rev.ed.).  New York: Doubleday. 2 v. 
         1.5.3  หนังสือแผนที่ (atlas) ใหขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง  ที่ต้ัง  อาณาเขต 
ลักษณะทางภูมิศาสตรของสถานที่ตาง ๆ อาจเปนเฉพาะสถานที่ใดที่หนึ่ง หรือทั่วโลกก็ได  
            จรรยง  จริยภาส. (2525). แผนที่ 73 จังหวัดในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
                           แสงรุงการพิมพ. 
            Britanica  World  Atlas  International. (1967). Chicago: Encyclopedia Britanica. 
           The Book of the World. (199-). USA: Macmillan. 
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     1.6  นามานุกรม (directory) 
                    นามานุกรม หรือ ทําเนียบนาม คือ       หนังสือท่ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ชื่อ บุคคล หรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนํามาจัดเรียงอยางเปนระบบ และ
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยูหรือสถานที่ต้ังพรอมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เปนประโยชน       เชน 
นามานุกรมรายชื่อบุคคล สวนใหญบอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ   นามสกุล ที่อยู ตําแหนงหนาที่
การงาน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

              นามสงเคราะหสวนราชการไทย. (2519-). กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ.  
              วรัญชัย โภคัยคหบดี. (2519). ทําเนียบวัดแหงประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
                               วัชรินทรการพิมพ. 
             สมุดรายนามผูใชโทรศัพท. (2515-ปจจุบัน). กรุงเทพฯ: องคการโทรศัพท 
                               แหงประเทศไทย.  
             Thailand IT 1993/1994 Directory.  (1993).  Bangkok: The Computer Assiciation of  

      Thailand. 
              The World of Learning the International Handbook of Universities. (1974-). 
                              London: Europa Publications.  
 

1.7  หนังสือคูมือ  (handbook, manual) 
                   คือ หนังสือที่รวบรวมความรูตางๆ โดยใหขอเท็จจริงอยางสั้นๆ เพื่อให

เปนคูมือสําหรับคนหาคําตอบในเรื่องใดเรื่องหน่ึง และใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน มีทั้ง
หนังสือคูมือทั่วไป และคูมือเฉพาะวิชา  
              คุรุสภา. (2515). พระราชบัญญัติครู ขอบังคับคุรุสภา ระเบียบและหลักเกณฑตางๆ  

                 ของคุรุสภา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา. 
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              วรทัต  ลัยนันท. (2523). คูมือผูใชรถยนต : การบํารุงรักษารถยนต.  กรุงเทพฯ:  
                             บรรณกิจ. 
              Loftness, Robert L. (1984). Energy Handbook. (3rd ed.). New York: Van Nostrand 
            Reinhold.         
 

2. หนังสืออางอิงประเภทใหขอมูลเก่ียวกับแหลงความรู  
      คือ ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงความรู ที่ผูใชตองการหาความรูในเรื่องตางๆ  

สามารถหาหรือคนควาไดจากที่ใด  ไดแก  ดรรชนี  และบรรณานุกรม 
      2.1  ดรรชนี (index) 

                    ดรรชนีเปนหนังสือท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงของบทความในวารสาร และ
หนังสือพิมพ สําหรับชวยคนสารสนเทศจากบทความในวารสารและหนังสือพิมพ     นอกจากนี้
อาจเปนแหลงของสารสนเทศในหนังสือประเภทหนังสือรวมเรื่อง        โดยนําเรื่องในหนังสือ
มาจัดทําดรรชนีชวยคนแตละเรื่อง  เพราะการทําบัตรรายการไมสามารถครอบคลุมเรื่องตางๆ 
ในหนังสือรวมเรื่องไดหมด           ลักษณะของเนื้อหาในดรรชนีวารสารเหมือนกับขอมูลใน 
บัตรดรรชนีวารสาร เพียงแตเปลี่ยนลักษณะจากรูปบัตรมาเปนแบบรูปเลม  การจัดเรียงเนื้อหา
ในเลมใชหลักเกณฑเดียวกับการจัดเรียงบัตรรายการ  สวนใหญมีการจัดแยกเนื้อหาเปนสวน คือ 
ดรรชนีเรียงตามชื่อผูเขียนบทความ ชื่อบทความ และหัวเรื่อง เพื่อความสะดวกในการใช 
สามารถแบงออกเปนประเภทได ตามขอบเขตเนื้อหาของบทความในวารสารแตละชื่อ  หรือ
แบงตามชื่อวารสารหรือหนังสือพิมพที่นํามาทําดรรชนี คือ 

     2.1.1  ดรรชนีทั่วไป 
     2.1.2  ดรรชนีเฉพาะวิชา 

                              2.1.3 ดรรชนีวารสารหรือหนังสือพิมพชื่อใดชื่อหนึ่ง 
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            คูมือคนเรื่องนิตยสารไทย. (2505-).  กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู.                  
            ดรรชนีวารสารไทย. (2503-). กรุงเทพฯ: สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต- 
                              พัฒนบริหารศาสตร.  
            ดรรชนีสยามรัฐสัปดาหวิจารณและมติชนสุดสัปดาห. (2527-). กรุงเทพฯ: สํานัก 
                             บรรสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  
            Education Index. (1929-). New York: H.W. Wilson.  
           Reader’s Guide to Periodical Literature. (1900-). New York : H.W. Wilson.  

2.2  บรรณานุกรม (bibliographies) 
                    บรรณานุกรม คือ หนังสือท่ีรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร และ/หรือ

วัสดุสารสนเทศอื่น ๆ โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผูแตง  ชื่อเรื่อง  ครั้งที่พิมพ  สถานที่พิมพ  
ผูจัดพิมพ  ปที่พิมพ จํานวนหนา ราคา และอาจมีสาระสังเขปหรือเนื้อเรื่องยอประกอบ   มีการ
จัดเรียงเนื้อหาอยางเปนระเบียบเชนเดียวกับการเรียงบัตรรายการ  
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คําถามทบทวน 
ตอนที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้พอสังเขป 
1. หนังสืออางอิง คือหนังสือท่ีมีลักษณะอยางไร 
2. หองสมุดสวนใหญมีวิธีการจัดเก็บหนังสืออางอิงแบบใด 
3. จงอธิบายถึงลักษณะของหนังสืออางอิงที่ดีมาพอสังเขป 
4. การคนเรื่องที่ตองการจากหนังสืออางอิงที่เปนชุดมีหลายเลมจบ ทานมีวิธีการใดที่จะคน 

ไดเร็วท่ีสุด 
5.   สารานุกรมมีการเสนอเนื้อหา เรื่องราวตางๆ  ในตัวเลมในลักษณะอยางไร 
6.   หนังสืออางอิงประเภทใดที่ใหความหมาย ประวัติที่มาของคํา  และตัวอยางการใชคําใน   
      ภาษาตางๆ 
7.  หนังสืออางอิงประเภทใด ที่ใหขอมูลประวัติบุคคล ทั้งสวนตัวและการทํางาน 
8.  นามานุกรมมีลักษณะและการใชประโยชนอยางไร 
9. ถาตองการทราบวาบทความที่เขียนเกี่ยวกับการฝงเข็มเพื่อการรักษาโรค มีบทความอะไร  

บาง และตีพิมพในวารสารชื่อใด  มีวิธีการสืบคนจากหนังสืออางอิงอยางไร 
10. ถาอยากอานเรื่องราวการทํา “มัมมี่” ควรคนจากหนังสืออางอิงประเภทใด 
 
ตอนที่ 2 แบบฝกปฏิบัติ  
จงหาคําตอบของคําถามตอไปนี้จากหนังสืออางอิงในหองสมุด 
1. IOU ยอมาจากคําเต็มวาอะไร มีความหมายอยางไรในภาษาอังกฤษ 
2. นักษัตร หมายถึงอะไร  คนไดจากหนังสือชื่อใด หนาใด 
3. ขาย หมายถึงอะไร  คนไดจากหนังสือชื่อใด หนาใด 
4. Library of Congress คืออะไร คนไดจากหนังสือชื่อใด หนาใด 
5. ในการแขงขันกีฬาโอลิมปก ป ค.ศ. 2000     ประเทศไทยไดเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญ ในกีฬา
ประเภทใดบาง 
6. ประเทศไทยตั้งอยูที่ละจูด และลองติจูด เทาไร หาคําตอบไดจากหนังสือชื่อใด หนาใด  
7. อยากทราบ วัน เดือน ป เกิด ของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช 
8. อยากทราบที่อยูที่สามารถติดตอไดของ กรมการปกครอง 
9. ตองการไดวิธีการทําขนมหมอแกง 
10. อยากไดรายชื่อของหนังสือท่ีเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองของไทย 


