บทที่ 8
การศึกษาคนควาและการเขียนบทนิพนธ
ผลจากการศึกษาคนควาสารสนเทศในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีการรวบรวมขอมูลและ
นํามาเรียบเรียงจัดลําดับอยางเปนระเบียบ โดยใชภาษาที่ถูกตอง สละสลวย
รวมทั้งมี
รูปแบบการนําเสนอที่เปนมาตรฐาน จะทําใหไดเปนงานเขียนชิ้นใหมขึ้นมา เรียกวา บทนิพนธ

ความหมาย
พวา พันธุเมฆา (2535, หนา 13) ใหความหมายของการศึกษาคนควาไววา หมายถึง
วิธีหรือกระบวนการที่ผูเขียนใชในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยสามารถปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนขั้นตอนอยางถูกตอง
รัถพร ซังธาดา (2539, หนา 144) ใหความหมายของการศึกษาคนควาไววา
หมายถึ ง การสื บ เสาะแสวงหาความรู ด ว ยตนเองอย า งมี ห ลั ก เกณฑ คื อ ใช วิ ธี ก ารหรื อ
กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนเปนขั้นตอน และสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การศึกษาคนควา หมายถึง การแสวงหาสารสนเทศในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง และมีการนําสารสนเทศหรือความรูที่ไดมานั้นมาเรียบเรียง จัดลําดับอยางเปนระเบียบ
มีเหตุผล โดยการใชภาษาที่ถูกตอง สละสลวย เพื่อเสนอผลจาการศึกษาคนควา ซึ่งเรียกวา
บทนิพนธ

ประเภทของบทนิพนธ
ปจจุบันการศึกษาในหองเรียน หรือจากตําราเรียนอยางเดียวไมเพียงพอ โดยเฉพาะ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษาขึ้นไป จําเปนจะตองมีการคนควาสารสนเทศเพิ่มเติมจากทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตางๆ นอกเหนือจากการฟงบรรยายในหองเรียน การมีนิสัยรักการศึกษา
คนควาดวยตนเอง เปนการเพิ่มพูนความรู และทําใหเปนผูที่ไดเปรียบในสังคม ในระบบ
การศึกษาผูสอนอาจกําหนดใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อประกอบการเรียนวิชาตางๆ
นอกเหนือจากการบรรยาย และการเรียนจากตําราในชั้นเรียน ผลจากการศึกษาคนควานี้จะได
เปนบทนิพนธขึ้นมา สามารถจําแนกได 3 ประเภท (พวา พันธุเมฆา, 2535, หนา 140) คือ
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1. รายงาน (report) เปนการเสนอผลจากการคนควาหรือสํารวจขอมูลในเรื่องใด
เรื่ อ งหนึ่ ง ตามที่ ผู ส อนกํ า หนดหั ว ข อ ให หรื อ ผู ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข อ เองตามความสนใจ เพื่ อ
ประกอบการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
2. ภาคนิพนธ (term paper)
เปนการเสนอผลจากการคนควาหรือสํารวจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประกอบการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเชนเดียวกับรายงาน แตมีขอบเขต
กวางขวางและลึกซึ้งกวา ความยาวของเนื้อหามากกวารายงาน กําหนดเวลาในการคนควา
นานกวา ทั่วไปใชเวลาประมาณ 1 ภาคการศึกษา ดังนั้นในแตละรายวิชาผูเรียนจะไดรับ
มอบหมายใหทําภาคนิพนธเพียง 1 เรื่อง เทานั้น
3. ปริญญานิพนธ หรือวิทยานิพนธ (thesis / dissertation)
เปนผลการศึกษา
คนควาวิจัยหรือสํารวจในการศึกษาตั้งแตระดับที่สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป หัวขอและขอบเขต
จะกวางขวางลึกซึ้งกวารายงานและภาคนิพนธ
มุงเนนใหรูจักวิธีการคนควาอยางมีเหตุผล
มีระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมา เพื่อใหขอมูลที่ไดมามีความนาเชื่อถือ รวมทั้ง
จะตองแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ใชเวลาทําประมาณ 1 ปเปนอยางนอย

ขั้นตอนการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควาที่ดีควรปฏิบัติเปนขั้นตอน เพื่อใหผลที่ไดออกมามีประสิทธิภาพ
มีขั้นตอนดังนี้
1. การเลือกเรื่องหรือกําหนดหัวขอ
เปนขั้นตอนแรกของการศึกษาคนควา
ในกรณีที่ผูคนควาเลือกเรื่องเอง ควรเลือกเรื่องที่มีความสนใจ มีความรูบาง หาขอมูลไดไมยาก
และไมควรมีขอบเขตกวางเกินไป ควรเนนแงใดแงหนึ่ง แตไมควรแคบเกินไป เพราะจะทําให
เรื่องไมนาสนใจ
2. สํารวจแหลงขอมูลพื้นฐาน คือ ขั้นตอนการสํารวจวามีขอมูลเพียงพอที่จะ
คนควาเพื่อเขียนเปนบทนิพนธ
และชวยใหทราบวาเนื้อหาที่จะศึกษามีขอบเขตอยางไร
การสํารวจแหลงขอมูล อาจเริ่มตนจากบัตรรายการ บัตรดรรชนีวารสาร หรือฐานขอมูลระบบ
โอแพก เพื่อติดตามขอมูลจากทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในแหลงสารสนเทศตางๆ เมื่อพบวา
ตรงกับความตองการใหจดบันทึกรายการบรรณานุกรมไวในบัตรบันทึก อาจเปนบัตรขนาด 3
นิ้ว x 5 นิ้ว หรือ 4 นิ้ว x 6 นิ้ว หรือ 5 นิ้ว x 8 นิ้ว ขนาดใดขนาดหนึ่ง การใชบัตรบันทึกจะชวย
ใหสะดวก เพราะสามารถจัดลําดับไดงาย เพิ่มเติมหรือยกเลิกไดสะดวก
บัตรแตละบัตร
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ควรบันทึกรายการบรรณานุกรมเพียง 1 รายการเทานั้น ควรบันทึกรายละเอียดตางๆ ใหครบ
พรอมทั้งเลขเรียกหนังสือ และชื่อแหลงสารสนเทศไวดวย เพื่อความสะดวกในการคนหาตัว
สารสนเทศตอไป
ตัวอยางบัตรบันทึกรายการบรรณานุกรม

สุทธิลักษณ อําพันวงศ. (2540). การใชบริการหองสมุดและการเขียนรายงาน
การคนควา (พิมพครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
↑ รายละเอียดของบรรณานุกรม
020
ส776ก ←เลขเรียกหนังสือ
รภ.เทพสตรี ←แหลงสารสนเทศ

3. การรวบรวมขอมูล โดยจากการอาน การฟง การสังเกต การสัมภาษณ ซึ่งตอง
บันทึกไวดวย การบันทึกขอมูล ทําได 3 วิธี คือ
3.1 บันทึกยอ โดยยอเอาแตใจความสําคัญหรือเฉพาะสวนที่เกี่ยวของ
ตัวอยาง บัตรบันทึกยอ

สุทธิลักษณ อําพันวงศ. (2540). การใชบริการหองสมุดและการเขียนรายงาน
การคนควา (พิมพครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
เชิงอรรถ มี 3 ประเภท คือ เชิงอรรถอางอิง เชิงอรรถเสริมความ และ
เชิงอรรถโยง
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3.2 บันทึกถอดความ เขียนโดยใชสํานวนของผูบันทึกเองโดยใหไดใจความ
ตัวอยาง บัตรบันทึกถอดความ

สุทธิลักษณ อําพันวงศ. (2540). การใชบริการหองสมุดและการเขียนรายงาน
การคนควา (พิมพครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
การเขียนรายงานหรือภาคนิพนธที่ดี จะตองเรียบเรียงจากความรู
ความคิ ด ของผู เ ขี ย นและค น คว า จากเอกสารหรื อ ทรั พ ยากรสารสนเทศอื่ น ๆ
ประกอบ และนํามาเรียบเรียงตามโครงเรื่องที่วางไวดวยสํานวนโวหารที่ถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ อานแลวเขาใจงาย เปนไปตามลําดับความสัมพันธของเนื้อหา
3.3 บันทึกแบบคัดลอกขอความ เปนการคัดลอกขอความโดยตรง (quotation
note) ทั้งหมดทุกคํา โดยใสเครื่องหมายอัญประกาศ การคัดลอกขอความระวังอยาใชมากเกินไป
ควรใชในกรณีที่จําเปน เชน เปนถอยคําที่ไพเราะ หรือขอความนั้นใหความหมายดี ชัดเจน
หรือเปนการยกคําพูดของผูอื่นมา การคัดลอกมาเพียงบางสวนถามีขอความสวนที่ไมไดคัดลอก
จะใชเครื่องหมายละขอความ (...) ใสไวแทน
ตัวอยาง บันทึกแบบคัดลอกขอความ

สุทธิลักษณ อําพันวงศ. การใชบริการหองสมุดและการเขียนรายงาน
การคนควา. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540.
"เชิงอรรถอางอิง คือ เชิงอรรถที่แจงใหทราบวาขอความที่ยกมานั้นอยูใน
หนังสือหรือสิ่งพิมพใด หนาใด สําหรับใหผูอานตรวจสอบดูหรือคนมาอาน
เพิ่มเติม”

175

4. การวางโครงเรื่อง หลังจากรวบรวมขอมูล และไดอานขอมูล จะไดแนวคิด
การจั ด ลํ า ดั บ เรื่ อ งราว เพื่ อ การนํ า เสนอเนื้ อ หาอย า งเป น ระบบ และเกิ ด ความสั ม พั น ธ กั น
โดยการนําบัตรที่บันทึกไวมาจัดเปนพวกๆ ตามเนื้อหาเพื่อวางโครงเรื่อง โครงเรื่องเปนสิ่งที่
จําเปนมากในการศึกษาคนควา เพราะจะชวยใหเขียนบทนิพนธไดดี โครงเรื่องมีลักษณะคลาย
สารบาญ จะตองมีหัวขอใหญ และหัวขอยอยที่สัมพันธกันเปนลําดับ จากหัวขอที่สําคัญที่สุด
ตามดวยหัวขอที่สําคัญรองลงมา แตไมควรแบงยอยหลายชั้นเกินไป ชื่อหัวขอควรเปนขอความ
กะทัดรัด และไดใจความครอบคลุมเนื้อหา มี 2 แบบ คือ
4.1 การใชตัวเลขสลับกับตัวอักษร เชน
เรื่อง.....................
1. ................................. (หัวขอใหญ)
ก. .............................. (หัวขอยอย)
ข. .............................. (หัวขอยอย)
1) ...........................
2) ...........................
ก) ........................
ข) ........................
4.2 การใชตัวเลขกับเครื่องหมายมหัพภาค (.) เชน
เรื่อง………………….
1. ................................. (หัวขอใหญ)
1.1 ............................. (หัวขอยอย)
1.2 ............................. (หัวขอยอย)
1.2.1 .......................
1.2.2 .......................
5. การเรียบเรียงขอมูล คือ การนําขอมูลที่บันทึกมาประมวลเขาดวยกัน ตาม
โครงเรื่องที่วางไว เขียนดวยภาษาของผูเขียนเองหลีกเลี่ยงการคัดลอกขอความ การลําดับเรื่อง
ควรมีความตอเนื่องกัน ใชภาษาที่เขาใจงาย ถูกตองตามหลักไวยากรณ ไมควรใชตัวยอ คํา
ภาษาอังกฤษหากตองใช ใหเขียนเปนภาษาไทย โดยมีภาษาอังกฤษกํากับอยูในเครื่องหมาย
วงเล็บ
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6. การอางอิง คือ ขอความที่บอกแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชเรียบเรียง และ
เพื่อประกาศคุณูปการใหผูเขียนขอมูลนั้นๆ รวมทั้งแสดงขอเสนอแนะ
อภิปรายเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่อง ที่เรียบเรียง ที่ไมอาจแทรกไวในหนาของเนื้อหาได แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
การอางอิงทายหนา หรือเชิงอรรถ การอางอิงทายบท และการอางอิงแทรกในเนื้อหา ซึ่งจะ
กลาวถึงโดยละเอียดในหัวขอหลักการเขียนการอางอิง
7. การเขียนบรรณานุกรม การทําบทนิพนธ จะตองมีการคนควาขอมูลตางๆ
จากทรัพยากรสารสนเทศที่ผูอื่นไดสรางสรรคไว เพื่อประกอบการศึกษา ดังนั้นจําเปนตอง
นํ า รายชื่ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ใ ช ป ระกอบการศึ ก ษาค น คว า มาทํ า เป น รายชื่ อ เรี ย กว า
บรรณานุกรม ซึ่งเปนสวนที่สําคัญมากสวนหนึ่งของบทนิพนธ ซึ่งจะกลาวถึงโดยละเอียด
ในหัวขอหลักการเขียนบรรณานุกรม

การอางอิง
1. ความหมายและวัตถุประสงคของการอางอิง
การอางอิง คือ ขอความที่แจงใหทราบถึงแหลงที่มาของของขอมูลที่นํามาใช
เรียบเรียง วัตถุประสงคเพื่อเปนหลักฐานการคนควา เปนการใหเกียรติแกเจาของขอมูลเดิม และ
ปองกันการถูกฟองรองละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งการยกขอความจากงานของผูอื่น มาเพื่ออางอิงมี 2
ลักษณะ คือ
1.1 คัดลอกโดยไมเปลี่ยนแปลง
1.2 สรุปความ
ซึ่งการยกขอความจากงานของผูอื่นมา ไมวาจะเปนรูปแบบใด จําเปนตอง
บอกแหลงที่นําขอความนั้นมา
2. รูปแบบการอางอิง
การเรียบเรียงเขียนงานวิชาการ หรือการเขียนรายงานที่มีการยกขอความ
หรืออางขอมูลจากแหลงอื่นๆ มาประกอบนั้น มีรูปแบบการเขียน 3 รูปแบบ คือ 1) การอางอิง
ทายหนาหรือเชิงอรรถ 2) การอางอิงทายบท และ 3) การอางอิงแทรกในเนื้อหา วิธีการอางอิง
ที่นิยมใชมากในปจจุบัน คือ การอางอิงแทรกในเนื้อหา และในหนวยนี้จะกลาวถึงเฉพาะการ
อางอิงแทรกในเนื้อหาเทานั้น
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3. หลักการเขียนการอางอิงแทรกในเนื้อหา
การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา หรือ เรียกวาการอางอิงระบบนาม-ป มีรูปแบบ
การลงรายการที่ใชแพรหลาย 2 รูปแบบ คือ ระบบ MLA (Modern Language Association Style)
ใชอางอิงในการเขียนงานวิชาการสาขามนุษยศาสตร จึงเรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ Humanities Style
และระบบ APA (American Psychological Association ) ใชอางอิงในการเขียนงานวิชาการ
สาขาสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ Scientific Style
ทั้ง 2
รูปแบบ มีความเหมือนและแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย ดังนั้นในเอกสารนี้ จะกลาวถึง
เฉพาะรูปแบบ APA เทานั้น โดยเขียนรายการอางอิงในวงเล็บเล็ก ทายขอความที่อางอิง ซึ่งมี
ลักษณะ ดังนี้
3.1 ผูแตงเปนคนไทย
(ชื่อ ชื่อสกุล, ปที่พิมพ, หนาที่ใชอางอิง)
(ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ, 2522, หนา 242-247)...
3.2 ผูแตงเปนชาวตางประเทศ
(ชื่อสกุล, ปที่พิมพ, หนาที่ใชอางอิง)
(Wynar, 1992, p. 330)...
ตัวอยางการอางชื่อผูแตงหลังขอความที่คัดลอกมา
… “เอกสารลายลักษณเปนเครื่องมือที่ดีที่สุดในการถายทอดความรู เทคโนโลยี และ
ความรูสึกทั้งมวลของมนุษยชาติมาแตอดีตกาลตราบจนทุกวันนี้ แมในปจจุบันเราจะมีวิทยุ
โทรทัศน ภาพยนตร วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง แผนเสียง ซีดี ดีวีดี คอมพิวเตอร ซีดีรอม
อินเทอรเน็ต และฐานขอมูลรูปแบบอื่นๆ แตหนังสือก็ยังมีบทบาทสําคัญยิ่งในการให
ความรูใหมๆ แกมนุษย ยังคงเปนอาหารปญญาอันวิเศษสุด เพราะราคายอมเยา พกไปได
สะดวก ทั้งอานไดทุกสถานการณ” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
2542, หนา11)
3.3 ผูแตงเปนชาวตางประเทศที่นามสกุลซ้ํากัน ใหใสชื่อตนดวย
(R.D. Luce, 1959, p. 5)
(P.A. Luce, 1986, p. 20)
3.4 สิ่งพิมพที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใชชอื่ เรื่องแทนตําแหนงชื่อผูแตง
(เบเกอรี่, 2528, หนา 5)
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3.5 ถามีผูแตง 2 คน และไมเกิน 5 คน ใหลงทั้งหมด
(วัลลภ สวัสดิวัลลภ, สุเวช ณ หนองคาย, นารีรัตน เทียมเมือง, ปทิตตา
สีทองสุก, และชัยเลิศ ปริสุทธกุล, 2540, หนา 21)
(Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, and Rock, 1994, p. 15)
หมายเหตุ คําวา “และ” ในภาษาอังกฤษใหใชเครือ่ งหมาย “&”
(ampersand) แทน
3.6 ถามีผูแตงเกิน 5 คน หรือตั้งแต 6 คนขึ้นไป ใหลงเฉพาะคนแรก และตาม
ดวยคําวา “และคนอื่นๆ” หรือ “et al.”
(กมลา รุงอุทัย, และคนอื่นๆ, 2535, หนา 13)
(Kosslyn, et al., 1994, p. 2)
3.7 กรณีอางชื่อผูแ ตงในเนื้อหาแลว ใหระบุเพียงปที่พิมพและเลขหนาไวใน
เครื่องหมาย ( ) เชน
พวา พันธุเมฆา (2535, หนา 12) ไดกําหนดไววา....
Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, and Rock (1994, p. 5)….
หมายเหตุ กรณี อางชื่อผูแตงในเนื้อหาแลว ถาเปนภาษาอังกฤษ ใหใชคําวา “and”
แทนเครื่องหมาย “&”
ตัวอยางการอางชื่อผูแตงในเนื้อหา
ในพิธีเปดการประชุมบรรณารักษนานาชาติ ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
พุทธศักราช 2542 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2542, หนา 11)ไดทรงปาฐกถานํา
ตอนหนึ่ง ทรงดํารัสถึงความสําคัญของหนังสือวา “เอกสารลายลักษณเปนเครื่องมือ
ที่ดีที่สุดในการถายทอดความรู เทคโนโลยี และความรูสึกทั้งมวลของมนุษยชาติ
มาแตอดีตกาลตราบจนทุกวันนี้ แมในปจจุบันเราจะมีวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร
วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง แผนเสียง ซีดี ดีวีดี คอมพิวเตอร ซีดีรอม อินเทอรเน็ต
และฐานขอมูลรูปแบบอื่นๆ แตหนังสือก็ยังมีบทบาทสําคัญยิ่งในการใหความรู
ใหมๆ แกมนุษย ยังคงเปนอาหารปญญาอันวิเศษสุด เพราะราคายอมเยา พกไปได
สะดวก ทั้งอานไดทุกสถานการณ”
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3.8 การอางอิงงานที่มีชื่อผูเขียนคนเดียวกัน ปพิมพเดียวกัน มากกวา 1 ชิ้น ให
ใสอักษรกํากับหลังปที่พิมพ สําหรับภาษาไทยใช ก ข ค ... และใช a b c ... สําหรับภาษาอังกฤษ
เชน
(ครรชิต มาลัยวงศ, 2536 ก, หนา 77)...
(ครรชิต มาลัยวงศ, 2536 ข, หนา 111)...
(Wynar, 1992 a, p. 156)…
(Wynar, 1992 b, p. 160)…
3.9 งานที่ใชชื่อบรรณาธิการ ใหลงชื่อบรรณาธิการตามดวยเครื่องหมาย .
และวงเล็บอักษรยอ บก. (บรรณาธิการ) หรือ Ed. หรือ Eds. (editor(s))
(ไพศาล เหลาสุวรรณ. (บก.), 2541, หนา 20)
(Allmsm. (Ed.), 1995, p. 160)
3.10 ผูแตงที่เปนนิติบุคคลหรือองคกร ใหลงชื่อหนวยงานตามที่ปรากฏ
(กรมวิชาการ, 2543, หนา 11)
3.11 การอางอิงงานที่ผูอื่นอางไว เปนการอางอิงที่ไมใชการอางอิงจากงานนั้น
โดยตรง สามารถลงการอางอิงไดตามรูปแบบที่กลาวไว โดยถาใหความสําคัญทีง่ านเดิม ใหลง
รายการอางอิงตามงานเดิม และถาใหความสําคัญที่งานปจจุบันใหลงการอางอิงตามงานปจจุบัน
เชน สุภาพร ภัทราคร นําขอความจากงานเขียนของ อัมพร ทีขะระ
มาอางถึง และผูอานไมสามารถหางานเดิมของอัมพร ได แตผูอานตองการนําขอความนั้นมา
อางอิงในงานเขียนที่กําลังเขียนอยู สามารถลงการอางอิงได คือ
ใหความสําคัญที่งานเดิม คืองานของ อัมพร ทีขะระ
(อัมพร ทีขะระ, 2535 , หนา15)
ใหความสําคัญที่งานปจจุบัน คืองานของ สุภาพร ภัทราคร
(สุภาพร ภัทราคร, 2533, หนา 19)
3.12 ขอความที่นํามาอางอิงพบจากแหลงที่ใชอางอิงมากกวา 1 แหง สามารลง
ได โดยลงในเครื่องหมายวงเล็บเดียวกัน ใชเครื่องหมาย ; คั่นแตละงาน เรียงตามลําดับอักษร
ของชื่อผูแตง
(วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2536, หนา 53 ; วาณี ฐาปนวงศศานติ, 2534, หนา 7)...
(Balda, 1980, p. 80; Kamil, 1988, p. 90; Pepperberg & Funk, 1990, p. 105) …
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3.13 งานที่ไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงชื่อผูแตง ตามดวยเครื่องหมาย , และ
อักษรยอ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปที่พิมพ) หรือ n.d. (no date)
3.14 ผูแตงที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ พระภิกษุ
และผูแตงที่ใชนามแฝง ใหลงตามที่ปรากฏ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
พระเทพวิสุทธิเวที
พระครูวินัยธรเดช ปญญาปสุโต
พระดิลก ปริสุทโธ
ทมยันตี
น.ณ ปากน้ํา

บรรณานุกรม
1. ความหมายและวัตถุประสงคของบรรณานุกรม
1.1 ความหมายของบรรณานุกรม
บรรณานุกรม คือ รายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รวมทั้งการ
สัมภาษณ ที่ใชประกอบการศึกษาคนควา และ การเขียนงานวิชาการ
1.2 วัตถุประสงคของการเขียนบรรณานุกรม มี ดังนี้
1.2.1 เพื่อเปนหลักฐานการศึกษาคนควา
1.2.2 เพื่อเปนการใหเกียรติเจาของขอมูลเดิมที่ใชประกอบการศึกษา
คนควา
12.3 เพื่อแสดงความอุตสาหะวิริยะในการศึกษาคนควา
2. รูปแบบของบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ และวัสดุไมตีพิมพตาง ๆ จะมีรูปแบบและ
หลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรมแตกตางกัน ดังนี้
2.1 หนังสือ
2.1.1 รูปแบบบรรณานุกรมหนังสือ
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ผูแตงที่เปนคนไทย
ชื่อ ชือ่ สกุล ./(ปที่พิมพ) ./ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ผกา สัตยธรรม. (2535). สุขภาพจิตเด็ก (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุชาตา ชินะจิตร. (2535). การสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หมายเหตุ กรณีที่ไมมีครั้งที่พิมพ เครื่องหมาย . จะอยูในตําแหนงหลังชื่อหนังสือ
ผูแตงที่เปนชาวตางประเทศ
ชื่อสกุล,/ชื่อตน/ชื่อกลาง./(ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
Gorman, M. (1998). Technical services today and tomorrow (2nd ed.).
Englewood, CD: Libraries Unlimited.
Robinson, D.N. (Ed.). (1992). Social discourse and moral judgment. San Diego,
CA: Academic Press.
2.1.2 หลักการลงรายการสวนตางๆ ของบรรณานุกรม
2.1.2.1 ชื่อผูแ ตง
1) ผูแตงที่เปนคนไทย ใหระบุชื่อตัวแลวเวนหนึ่งระยะ
ตัวอักษรตามดวยชื่อสกุล สําหรับชาวตางประเทศ ใหระบุชื่อสกุลกอน ตามดวยเครื่องหมาย ,
แลวระบุชื่อตัว ชื่อกลาง ผูแ ตงบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ ใหกลับคําที่ระบุยศ บรรดาศักดิ์
ฐานันดรศักดิ์ ไวหลังชื่อสกุลโดยมีเครื่องหมาย , คั่น เชน
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
อนุมานราชธน, พระยา
สําหรับผูแตงชาวตางประเทศ ที่มีบรรดาศักดิ์ยังคงระบุชื่อสกุล
กอน ตามดวยเครื่องหมาย , และระบุบรรดาศักดิ์ ชื่อตัว และชื่อกลาง ตามลําดับ เชน
บราวนริง, เซอร จอหน
2) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ พระภิกษุ และผูแตงที่ใชนามแฝง
ใหลงตามที่ปรากฏ เชนเดียวกับการอางอิง
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
พระเทพวิสุทธิเวที
พระครูวินัยธรเดช ปญญาปสุโต
พระดิลก ปริสุทโธ
ทมยันตี
น.ณ ปากน้ํา
3) ถามีผูแตง 2 คน และไมเกิน 5 คน ใหลงทั้งหมด โดย
ถามีผูแตง 2 คน ใหลงชื่อผูแตงตามลําดับที่ปรากฏ คั่นดวยเครื่องหมาย , ตามดวยคําวา "และ"
เชื่อมระหวางผูแตงคนที่หนึ่งและคนที่สอง สําหรับภาษาไทย และเครื่องหมาย "&" สําหรับ
ภาษาอังกฤษ
4) ผูแตงมากกวา 2 คน ใหใชเครือ่ งหมาย , คั่น ระหวาง
ชื่อผูแตงแตละคน และใชคําวา "และ" เชื่อมระหวางผูแตงคนรองสุดทายและคนสุดทาย
สําหรับภาษาไทย และเครือ่ งหมาย "&" สําหรับภาษาอังกฤษ เชน
สมนึก คีรีโต, สุรศักดิ์ สงวนพงษ , และสมชาย นําประเสริฐชัย.
วัลลภ สวัสดิวัลลภ, สุเวช ณ หนองคาย, นารีรัตน เทียมเมือง,
ปทิตตา สีทองสุก , และชัยเลิศ ปริสุทธกุล.
Thompson, S., Landan, Thomas, &Tews, R.M.
5) ถามีผูแตงเกิน 5 คน หรือตั้งแต 6 คนขึ้นไปใหลงเฉพาะ
คนแรก และตามดวยเครื่องหมาย , และคําวา “และคนอื่นๆ” หรือ “et al.” ในภาษาอังกฤษ
กมลา รุงอุทัย , และคนอื่นๆ.
Beech, Linda Ward, et al.
6) ถามีผูแตงมากกวาหนึ่งคน การลงรายการชื่อผูแ ตง
เปนไปตามหลัก ที่กลาวแลว ยกเวนผูแตงคนไทย ตั้งแตคนที่ 2 เปนตนไป ที่มียศทางทหาร
บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ ใหลงชื่อตามที่ปรากฏไมตองเปลี่ยนแปลงประการใด เชน
อนุมานราชธน, พระยา และพระยาอุปกิตศิลปสาร
7) บรรณานุกรมที่มีชื่อผูเขียนคนเดียวกัน ปพิมพเดียวกัน
มากกวา 1 ชิ้น ใหใสอักษรกํากับหลังปที่พิมพ สําหรับภาษาไทยใช ก ข ค ... และใช a b c ...
สําหรับภาษาอังกฤษ เชน
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ครรชิต มาลัยวงศ. (2536 ก).
ครรชิต มาลัยวงศ. (2536 ข).
Chan, Lois Mai. (1992 a).
Chan, Lois Mai. (1992 b).
8) สิ่งพิมพที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใชชื่อเรือ่ งแทน
ตําแหนงชื่อผูแตง ตามดวยปที่พิมพ และสวนอื่นๆ
เบเกอรี่. (2528). กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู.
Merriam-Webster’s collegiate dictionary. (1993). (10th ed.).
Springfield, MA: Merriam-Webster.
9) ผูแตงที่เปนองคกร หนวยงาน ใหลงสวนผูแตง โดยลง
ชื่อหนวยงาน ตามดวยฐานะขององคกรหรือหนวยงาน กรณีที่มีหนวยงานรอง ใหลงรายการ
ตามหลังชื่อหนวยงานระดับเหนือขึ้นไป เชน
ศึกษาธิการ, กระทรวง
ธรรมศาสตร , มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร.
2.1.2.3 ปที่พิมพ หมายถึง ปที่หนังสือเลมนั้นจัดพิมพ ลงรายการ
โดยระบุเฉพาะตัวเลข ภาษาไทยระบุเปนปพุทธศักราช ภาษาอังกฤษระบุเปนปคริส ต ศักราช
ใสไวในเครื่องหมาย ( ) หลังชื่อผูแตง จบรายการสวนนี้แลวใสเครื่องหมาย . หากไมปรากฏปที่
พิมพ ใชอักษรยอ "ม.ป.ป." ยอมาจาก "ไมปรากฏปที่พิมพ" สําหรับภาษาไทย และใชอักษรยอ
"n.d." ยอมาจาก "no date" สําหรับภาษาอังกฤษ เชน (ม.ป.ป.). (n.d.).
2.1.2.4 ชื่อหนังสือ ชือ่ หนังสือ ใหใชตามที่ปรากฏในหนาปกใน
โดยขีดเสนใตยาวตลอดชื่อเรื่อง หรืออาจพิมพดวยอักษรตัวหนา ชื่อเรือ่ งภาษาอังกฤษ อักษร
คําแรกและชือ่ เฉพาะขึ้นตนใชอักษรโรมันตัวใหญ สํา หรับหนังสือแปลจะระบุ ชื่อเรื่องเดิม ไว
หลังชื่อเรื่องในเครื่องหมาย ( ) วา "แปลจาก...ชื่อเรือ่ งเดิม...โดย...ชื่อผูแปล...สําหรับภาษาไทย
และระบุวา "translated from ....ชื่อเรื่องเดิม.....by ......ชื่อผูแปล..... สําหรับภาษาอังกฤษ เชน
ฟชเชอร, มารก. (2535). เปนเศรษฐีในชั่วพริบตา (แปลจาก The Instant
millionaire โดย จิระพล ฉายัษฐิต ). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
หากไมทราบชื่อเรื่องเดิม แตทราบชื่อผูแปล ให ระบุ ชื่อผูแปลตามดวย
เครื่องหมาย , และคําวา “ผูแปล” สําหรับภาษาไทย หรือ " Trans.” สําหรับภาษาอังกฤษ
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เวทลีย, เดนนิส. (2537). จิตวิทยาแหงชัยชนะ ( สมจิต เยี่ยมศุภนิมิตร,
ผูแปล). กรุงเทพฯ: ขาวฟาง.
La Fontaine, Jean de. (1954). The Fables of La Fontaine (Marianne
Moore, Trans.). New York: Viking.
2.1.2.5 ครั้งที่พิมพ ระบุตอจากชื่อเรื่อง โดยเวนระยะหางจาก
ชื่อเรือ่ ง 2 ตัวอักษร การพิมพครั้งที่ 1 ไมนํามาลงรายการ เชน พิมพครั้งที่ 2. 2nd ed. กรณี
ที่มีครั้งที่พิมพ หลังชื่อเรื่องไมตองใสเครื่องหมาย . และถาไมมีครั้งที่พิมพจะใสเครื่องหมาย .
หลังชื่อเรื่อง และตามดวยสวนอื่นๆ
2.1.2.6 สถานที่พิมพ หมายถึง เมืองที่ตั้งของสํานักพิมพหรือ
โรงพิมพ ที่พิมพหนังสือเลมนั้น หากมีการระบุเมืองไวหลายเมือง ใหใชชื่อเมืองแรกที่ปรากฏ
แลวตามดวยเครื่องหมาย :
2.1.2.7 สํานักพิมพ หมายถึง แหลงที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ
และจัดจําหนายหนังสือชื่อเรื่องนั้น หนังสือบางเลมจะระบุทั้งโรงพิมพและสํานักพิมพ ให
พิจารณาดังนี้
1) หนังสือที่ระบุทั้งโรงพิมพ และสํานักพิมพ ใหลง
ชื่อสํานักพิมพ โดยไมตองระบุคําวา "สํานักพิมพ" ยกเวนกรณีที่ชื่อสํานักพิมพซ้ํากับชื่อ
หนวยงาน ใหระบุคําวา สํานักพิมพลงไปดวย เชน โอเดียนสโตร ดวงกมล Mcmillan
Longman McGraw Hill
กรุงเทพฯ: ดวงกมล.
London: Longman.
2) หนังสือที่ระบุ เฉพาะโรงพิมพ ใหระบุคําวา "โรงพิมพ"
ลงไปดวย เชน โรงพิมพการศาสนา, University of Chicago Press
3) ผูจัดพิมพที่เปนองคกร หนวยงาน ใหระบุจาก
หนวยงานยอยไปหาหนวยงานหลัก เชน
กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
4) หนังสือที่ไมไดระบุสถานที่จัดพิมพ ผูจัดพิมพ
สํานักพิมพ หรือโรงพิมพ ใหใชอักษรยอ ม.ป.ท. ยอมาจาก "ไมปรากฏที่พิมพ" แทนสําหรับ
ภาษาไทย สําหรับภาษาอังกฤษ ใชอักษรยอ n.p. ยอมาจาก "no place" แทน โดยใสไวใน
เครื่องหมาย ( ) เชน (ม.ป.ท.) , (n.p.)
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2.2 วารสาร นิตยสาร
ผูเขียนบทความ./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปที่หรือเลมที่/ (ฉบับที่ ) ,
/////// หนาที่ตีพิมพบทความ.
เกษียร มะปะโน. (2537). การบริการเอกสารโบราณ. วาวสารหองสมุด,38 (4),
55-67.
Barlow, D.H. (Ed.). (1991). Diagnoses, dimensions, and DSM-IV : The secence
of classification [special issues]. Journal of Abnormal Psychology,
100 (3), 55-60.
Posner, M.I. (1993, October 29). Seeing the mind. Science, 262, 673-674.
2.3 หนังสือพิมพ
ผูเขียนบทความ./(ปที่พิมพ, เดือน วันที่ )./ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปที่หรือเลมที่/
///////(ฉบับที่ ) , หนาที่ตีพิมพบทความ.
กิตตวัฒน เหรียญกิตติวัฒน. (2539,กรกฎาคม 7). สุขภาพตาในเด็ก.
มติชนรายวัน, หนา 8.
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status.
The Washington Post, pp. A1, A4.
หมายเหตุ หมายเลขหนาที่ปรากฏบทความในหนังสือพิมพ ตองระบุคําวา” หนา”
หรือ “p. , pp.” เสมอ
2.4 บทความในหนังสือรวมเรื่อง
ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ) ./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อ ผู รวบรวมหรือบรรณาธิการ/(บก.),/ชื่อ
เรื่อง
///////(หนา)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ครรชิต มาลัยวงศ. (2536ก). การประมวลผลคําคืออะไร. ใน คอมพิวเตอรนารู
(หนา77). กรุงเทพฯ: สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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O’Neil, J.M., &Egan, J. (1992). Men’s and woman’s gender role journeys :
Metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib
(Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York :
Springer.
2.5 สารานุกรม พจนานุกรม
ใชรูปแบบเดียวกับหนังสือ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ. (2542). (เลม 1-15). กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย.
Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians
(6th ed., Vol. 1-20). London: Macmillan.
2.6 บทความในสารานุกรม
ไขมุก อุทยาวดี. (2542). พระศรีมหาโพธิ์. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
(เลม 9, หนา 4546-4548). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย.
Bergmann, P.G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26,
pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica.
2.7 การประชุมสัมมนา
เอกสารการประชุมที่ตีพิมพเปนรูปเลม
ใชรูปแบบเดียวกับหนังสือรวมเรื่อง

อุมาพร สุทธิวงศ. (2545). มาตรฐานแรงงานกับการคา. ใน การประชุมระดับชาติ
มาตรฐานแรงงานเพื่อการสงออก วันที่ 21 กุมภาพันธ 2545 (หนา 38-48).
กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน.
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เอกสารการประชุมที่ไมไดตีพิมพเปนรูปเลม
ฉวีลักษณ บุญยกาญจน. (2540, พฤศจิกายน). การบริการเพื่อความเปนเลิศ. เอกสาร
เสนอตอที่ประชุมสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาครั้งที่ 15 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2540, ขอนแกน.
Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom
Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the
American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego,
CA.
2.8 วิทยานิพนธ
ผูเขียนวิทยานิพนธ./(ปที่พิมพ)./ชื่อวิทยานิพนธ./ระดับวิทยานิพนธ/มหาวิทยาลัย
////////หรือสถาบัน.
สุภาพร ภัทราคร. (2533). การผลิตและการใชขอ มูลบัตรรายการในสิ่งพิมพ
ภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
Almeida, D. M. (1990). Fathers’ paticipation in family work: Consequences for
fathers’ stress and father-child relations. Master’s thesis, University of
Victoria, Victoria, British Columbia, Canada.
หมายเหตุ วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ใชคําวา วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต
(Master’s thesis) ระดับปริญญาเอก ใชคําวา วิทยานิพนธ ปริญญา ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.
dissertation หรือ Doctoral dissertation) หลังระดับของวิทยานิพนธภาษาตางประเทศ
ใสเครือ่ งหมาย ,
2.9 แผนพับ
ใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ โดยใสคาํ วา แผนพับ หรือ Brochure ไว
ในเครื่องหมาย [ ] ตอจากรายการครั้งที่พิมพ หรือกรณีที่ไมมีครั้งที่พิมพ ใหระบุไวทายชื่อเรื่อง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สํานักบรรณสารสนเทศ. (ม.ป.ป.).
การใหบริการดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ. [แผนพับ].
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Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for
Reporting and writing about people with disabities (4th ed.). [Brochure].
Lawrence, KS: Author.
2.10 ตนฉบับตัวเขียน
ชื่อผูแตง./ (ปที่ เขียน)./ ชื่อเรื่อง./ตนฉบับตัวเขียน หรือ Unpublished manuscript.
จินดามณี. (ม.ป.ป.). ตนฉบับตัวเขียน.
2.11 สื่อโสตทัศน
ชื่อ ผู ผลิต (ตําแหนงในการผลิต)./ (ปที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทสื่อ]./สถานที่ผลิต:
///////หนวยงานผูผลิต.
บริษัท ไลบรารี่. (2543). เรียนรูจักเพื่อนสัตวปา [วีดิทัศน]. กรุงเทพฯ: บริษัท
สกอลาร.
Costa, P.T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, continuity, and changes of adult
life [Cassette recording]. Washington, DC: American Psychological
Association.
2.12 รายการวิทยุ/โทรทัศน
ชื่อผูผลิต./(หนาที่ในการผลิต)./(ป, ดือน วันที่ ที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง/รายการ
.
/////// สถานที่ตั้งสถานี:/ชื่อสถานี .
สันติสุข พรหมศิริ. (ผูดําเนินรายการ). (2543, ตุลาคม 30 ). ฟาสีเขียว :
ตอนเคล็ดลับการทําปุยหมักจากหอยเชอรี.่ กรุงเทพฯ: สถานีโทรทัศน
ไอทีวี.
2.13 การสัมภาษณ
บทสัมภาษณโดยตรง
ผูใหสัมภาษณ./(ป, เดือน วันที่ ที่สัมภาษณ) . ตําแหนง (ถามี )./
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สัมภาษณ.

แมนมาส ชวลิตร, คุณหญิง. (2542, สิงหาคม 26). นายกสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย. สัมภาษณ.
Page, O. (1991, March 5). President, Austin Peay State University. Interview.
บทสัมภาษณที่นํามาตีพิมพในวารสาร
ผูใหสัมภาษณ./(ป, เดือน วันที่ ที่สัมภาษณ) . ตําแหนง (ถามี )./สัมภาษณ. ชื่อวารสาร,
///////ปที่ (ฉบับที่), หนา.
พิจิตต รัตตกุล. (2543, กรกฎาคม 25). ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร. สัมภาษณ.
ไฮ-คลาส, 194, 23-30.
2.14 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ชื่อผูเขียน./(ปที่จัดทํา)./ชื่อโปรแกรม/[โปรแกรมคอมพิวเตอร]./สถานที่ตั้ง:/ชื่อหนวยงาน
///////ที่จัดทํา.
สอนการใชโปรแกรม Adobe Illustrator9. (2543). [โปรแกรมคอมพิวเตอร].
กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.
Miller, M.E. (1993). The interactive tester (Version 4.0) [Computer software].
Westminster, CA: Psytek Services.
ฐานขอมูลซีดี-รอม ที่จัดเก็บสารสนเทศบทความวารสาร
ชื่อผูแตง./(ปที่ผลิต)./ชื่อเรือ่ ง/[ประเภทของสื่อ]./ชื่อวารสาร,/ ปที่ (ฉบับที่) ,/ เลขหนา
///////(ถามี). แหลงที่เขาถึงได:/ชื่อแหลงสารสนเทศ.
Rosenfeld, L.B. (1994). Guides, clearinghouses, and value-added repacking:
some thoughts on how librarians can improve the internet [CD-ROM].
Reference services review, 22 (4), 11-16. SilverPlatter File: ERIC Item:
EJ493349.
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ฐานขอมูลซีดี-รอม ที่จัดเก็บสาระสังเขป
ชื่อผูแตง./(ปที่ผลิต)./ชื่อเรือ่ ง/[ประเภทของสื่อ]./แหลงที่เขาถึงได:/ชื่อแหลงสารสนเทศ.
Bower, D.L. (1993). Employyee assistant program supervisory referrals:
Characteristics of reerring and nonreferring supervisors [CD-ROM].
Abstract from: ProQuest File: Dissertation Abstracts Item: 9315947.
ฐานขอมูลซีดี-รอมความรูทั่วไป
ใชรูปแบบเดียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร

คําราชาศัพท คําสุภาพ. (2540). [ซีดี-รอม]. กรุงเทพฯ: Thai Information Publishing
System.
สมุดภาพแผนที่โลก. (2546). [ซีดี-รอม]. กรุงเทพฯ: บริษัท รีดเดอรส ไดเจสท.
ฐานขอมูลออนไลน
หนังสือ
ชื่อผูแตง./ (ปที่พิมพ)./ชื่อหนังสือ [ออนไลน]./เขาถึงไดจาก:/ แหลงสารสนเทศ/
///////[ ป,/ เดือน วันที่ที่เขาถึง ].
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. (2539). พระมหาชนก [ออนไลน].
เขาถึงไดจาก: http://www.mcot.or.th/v_mahaja/mahaja.htm [2545,
ธันวาคม 15].
วารสาร
ชื่อผู เขียนบทความ ./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ ชื่อวารสาร / [ออนไลน],/ ปที่/ (ฉบับที่),/
/////// เลขหนา(ถามี)./เขาถึงไดจาก:แหลงสาร สนเทศ / [ ป,/ เดือน วันที่ที่เขาถึง ] .
วิรินทร เมฆประดิษฐสิน. (2544). แนวโนมเทคโนโลยีฮารดแวรสําหรับป 2002.
ไมโครคอมพิวเตอร [ออนไลน], 197, 84-101. เขาถึงไดจาก:
http://micro.se-d.com/content/mc197/MainFrame.asp?tar=Mc197-84.asp
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[2544, มีนาคม 25].

สารสนเทศอื่นๆ จากเครือขายอินเตอรเน็ต
ชื่อผูเขียน./(ป, เดือน วันที่ ที่เขาถึง ) ./ชื่อเรื่อง/[ออนไลน]./เขาถึงไดจาก:/แหลงสารสนเทศ.
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2543, ธันวาคม 17). เทศกาลและงานประเพณี:
ประเพณีวันขึ้นปใหม [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
http://tat.or.th/thai/festival/index.html
Powell, Andy. (2001, January 29). Metadata Resources: Dublin Core-DC
[On-line]. Available: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/resources/dc/
2.15 เอกสารชั้นรอง
1) ใหความสําคัญกับเอกสารเดิม
ชื่อผูแตงเดิม./(ปที่พิมพ)./สวนอื่นๆ ของบรรณานุกรมตามรูปแบบบรรณานุกรมของงานเดิม,
///////อางถึงใน /ชื่อผูแตงงานปจจุบัน./(ปทพี่ ิมพงานปจจุบัน)./ สวนอื่นๆของบรรณานุกรม
///////ตามรูปแบบบรรณานุกรมของงานปจจุบัน.

ยิ้ม ปณฑยางกูร. (2470). ฉัททันตชาดก. ใน นิบาตชาดกฉบับหอสมุดวชิรญาณ:
พิสนิบาตา (เลม 15, หนา 55-81). กรุงเทพฯ: โรงพิมพโสภณ
พิพรรฆธนากร, อางถึงใน สมชาติ มณีโชติ. (2537). ชางในพระ
พุทธศาสนา. สยามอารยะ, 2 (16), 35-36.
อัมพร ทีขะระ. (2535). คูมือการจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั (พิมพครั้งที่
2). กรุงเทพฯ: โครงการตําราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, อางถึงใน สุภาพร ภัทราคร. (2533). การผลิตและการใช
ขอมูลบัตรรายการในสิ่งพิมพภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
หมายเหตุ คําวา อางถึงใน หรือ กลาวถึงใน ที่นําหนาเอกสารปจจุบัน ภาษาอังกฤษ
ใช quoted in หรือ cited by
2) ใหความสําคัญกับเอกสารรอง
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ชื่อผูแตงงานปจจุบัน./(ปที่พมิ พงานปจจุบนั )./ สวนอื่นๆของบรรณานุกรมตามรูปแบบ
///////บรรณานุกรมของงานปจจุบัน,/อางจาก ชื่อผูแตงงานเดิม./(ปทพี่ ิมพงานเดิม)./
/////// สวนอื่นๆ ของบรรณานุกรมตามรูปแบบบรรณานุกรมของงานเดิม.

สมชาติ มณีโชติ. (2537). ชางในพระพุทธศาสนา. สยามอารยะ, 2 (16), 35-36,
อางจาก ยิ้ม ปณฑยางกูร. (2470). ฉัททันตชาดก. ใน นิบาตชาดกฉบับ
หอสมุดวชิรญาณ: พิสนิบาตา (เลม 15, หนา 55-81). กรุงเทพฯ:
โรงพิมพโสภณพิพรรฆธนากร.
สุภาพร ภัทราคร. (2533). การผลิตและการใชขอ มูลบัตรรายการในสิ่งพิมพ
ภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, อางจาก อัมพร ทีขะระ. (2535).
คูมือการจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
โครงการตําราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
หมายเหตุ คําวา อางจาก หรือ กลาวจาก ที่นําหนาเอกสารเดิม ภาษาอังกฤษใช
quoting หรือ citing
3. การพิมพบรรณานุกรม
3.1 พิมพ คําวา "บรรณานุกรม" ไวกลางหนากระดาษตอนบน หรือบางครั้ง
อาจพบวามีการใชคําวา "เอกสารอางอิง" หรือ คําวา "วัสดุอางอิง" ในภาษาไทย และใชคําวา
"BIBLIOGRAPHY" หรือ "REFERENCES" เขียนดวยตัวอักษรพิมพใหญ ในภาษาอังกฤษ
3.2 ตัวอักษรตัวแรกของรายการบรรณานุกรมพิมพชิดขอบซายของ
หนากระดาษ และพิมพสวนของรายการที่เหลือ ถาพิมพไมพอในบรรทัดแรกของรายการ ใน
บรรทัดตอมาใหเวนจากอักษรตัวแรกแขาไป 4-7 ตัวอักษร โดยเวนระยะใหเหมือนกันทุก
รายการ
3.3 ชื่อผูแตงคนเดียวกันเรียงไวติดกัน บรรณานุกรมเลมที่ 2 จะ
ไมพิมพชื่อผูแตง จะขีดเสนตามแนวบรรทัด (ยาว 4-7 ระยะตัวอักษร) ตามดวยเครื่องหมาย .
แลวพิมพขอมูลอื่น ๆ ตอจนจบรายการ
3.4 ชื่อเรือ่ ง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ชือ่ หนังสือพิมพ ที่เปนภาษาอังกฤษ
ขึ้นตนดวยอักษรโรมันตัวใหญเฉพาะคําแรก และชื่อเฉพาะ
3.5 การเวนระยะหลังเครื่องหมายตางๆ เวน 1 ระยะ
3.6 เมื่อขึ้นรายการใหมใหเริ่มในระยะที่ 1
4. การเรียงบรรณานุกรม
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4.1
จัดเรียงโดยแยกตาม ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
4.2 จัดเรียงแยกตามภาษา และเรียงตามอักษรตัวแรกของรายการแบบ
พจนานุกรม ภาษาไทยจากอักษร ก-ฮ ภาษาอังกฤษ A-Z
คําถามทบทวน
ตอนที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้พอสังเขป
1.การศึกษาคนควาหมายถึงอะไร และสิ่งที่ไดจากการศึกษาคนความีลักษณะอยางไรวา
2. การเลือกเรื่องสําหรับเขียนบทนิพนธ เรื่องที่เลือกควรมีลักษณะอยางไร
3. การวางโครงเรื่องมีลักษณะอยางไร มีลักษณะเหมือนกับสวนประกอบสวนใดของบทนิพนธ
4. เชิงอรรถ และบรรณานุกรม หมายถึงอะไร มีความสําคัญอยางไร
5. บทนิพนธประกอบดวยสวนตางๆ กี่สวน อะไรบาง
ตอนที่ 2 จากขอมูลที่ปรากฏ จงใชตอบคําถามขอ 2.1-2.2
หนังสือ
บทความวารสาร
พิมพครั้งที่ 2
การตลาดปฏิวัติ
โดย
แซม ฮิลล และเกลนน ริฟกิน
จัดพิมพและจําหนายโดย
โดย
เอ. อาร. บิซิเนส เพลส
กรุงเทพมหานคร
2543
ISBN 974-8253-65-1

บทความเรื่อง : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ประยุกตใชในหนวยงาน
เขียนโดย : ร.ศ.ปญญา สุขแสน
ตีพิมพใน : วารสาร สํานักวิทบริการ
ปที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2541
หนาที่ปรากฏบทความ : 17-20

เครือขายอินเตอรเน็ต http://www.bangkokbiznews.com/jud/sun/20020603/page7.html
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2.1 จงลงการอางอิงแทรกในเนื้อหาใหถูกตอง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ การแสดง "ดิเก"
ของชาวมลายูเปนแบบนําใหศิลปนของชาวไทยนํามาแสดงบาง โดยใชเพลงบันตนของมลายู
เปนหลัก และคิดตอเติมแทรกคําไทยระคนเขาไป
ลิเก นาจะมาจากภาษามลายู “ดิเกร” แปลวาขับรอง เดิมเปนการสวดบูชาพระ
ในทางศาสนาของอิสลาม ภายหลังเพี้ยนเสียงเปนลิเก หรือยี่เก
(..............................……………..)
ลิเกทรงเครื่อง มีขึ้นหลังจากที่ลิเกลูกบทไดรับความนิยมอยางแพรหลาย มีผูคิด
ปรับปรุงลิเกบันตน กับลิเกลูกบทมาผสมกัน แลวแตงตัวดวยเครื่องแตงกายประดับดิ้น มีเลื่อม
แพรวพราวดังเชนละครรํา และแสดงเปนเรื่องราวยาวเหมือนละคร หรือ เรือ่ งจากพงศาวดาร
ชาติตางๆ เชน สามกก ซิเต็งซัน ราชาธิราชฉันไดเวือง (พงศาวดารญวน) ภายหลังจึงมีผูแตง
เรื่องทํานองจักรๆ วงศๆ ขึ้นสําหรับแสดงลิเกโดยเฉพาะ
ปจจุบันการแสดงตางๆ ที่ยึดเปนอาชีพจะตองมีการจัดการดานการตลาดที่
เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน ใหถูกใจกับผูชม เนื่องจากยุคสมัย
เปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมตามวิวัฒนาการของสังคม
(.............................................................)

......................................(..............................) กลาววา สังคมปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาทั้งรูปของวัตถุและจิตใจตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะโลกกาวเขาสูสังคมไร
พรมแดน การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้รวดเร็วมาก เพราะความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มนุษยจําเปนตองปรับตัวและเรียนรูสิ่งที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว สามารถสรุปเปนประเด็นใหญ ดังตอไปนี้ คือ
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2.2 จงลงรายการบรรณานุกรม พรอมจัดเรียง รายการใหถูกตอง
…………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 3 จงจัดทํารายงานตามรูปแบบที่เปนมาตรฐาน โดยเลือกเรื่องตามที่สนใจ 1 เรือ่ ง

