บทที่ 6
การอ้างอิงวัสดุไม่ตีพมิ พ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วัสดุไม่ตีพิมพ์ (non-printed materials) หมายถึง วัสดุความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของวัสดุ
ตีพิ ม พ์ แต่ ส ามารถสื่ อ ความหมายของข้ อ มู ล ที่บ รรจุอ ยู่ ไ ด้โ ดยอาศั ยภาพและเสี ย ง ถือ ได้ ว่า เป็ น
ทรัพยากรสารสนเทศที่สาคัญที่จัดเก็บความรู้ ประสบการณ์ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่มี
ความหลากหลาย เพราะช่วยให้การเรียนรู้ เข้าใจง่ายขึ้น ทาให้การอธิบายความรู้ ให้เข้าใจถึงสาระได้
อย่างรวดเร็ว (ชุติมา สัจจานันท์ และพันทิพา มีแต้ม, 2530: 40) การรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
ค้นคว้าจากสื่อหลายชนิด ย่อมทาให้การค้นคว้ามีความลึกซึ้งมากขึ้น การแสวงหาข้อมูล ความรู้
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อนาเสนอในวิทยานิพนธ์ จึงไม่ควรมีเฉพาะวัสดุตีพิมพ์เท่านั้น วัสดุไม่ตีพิมพ์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ช่วยขยายฐานความคิดให้กว้างไกลออกไป

การอ้างอิงวัสดุไม่ตีพิมพ์
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้จัดทา,/ปีที่ผลิต:/ประเภทวัสดุ) เช่น
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534: วีดิทัศน์)
(ชุติมา สัจจานันท์, 2541: แถบบันทึกเสียง)
(พิศาล บุญปลูก, ม.ป.ป.: แถบบันทึกเสียง)
(บริษัทเอกรัตน์ลิสซิ่ง จากัด, 2548: ภาพโฆษณา)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548: แผ่นโปร่งใส)
(สรยุทธ์ สุทัศนจินดา, 2548: รายการวิทยุโทรทัศน์)
(ขจร สุขพานิช, 2530: ไมโครฟิล์ม)
(Gogh, n.d.: painting)
(Lee, 2003: film)
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2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้จัดทา.//(ปีที่ผลิต).//ชื่อเรื่อง//[ประเภทวัสดุ].//สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต. เช่น
กรมการฝึกหัดครู, หน่วยศึกษานิเทศก์. (2537). กิเลส ม้วน 1-2 [แถบบันทึกเสียง]. กรุงเทพฯ:
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.
กรมทางหลวง. (2547). แผนที่ทางหลวงประเทศไทย [แผนที่]. กรุงเทพฯ: กรมทางหลวง.
ขจร สุขพานิช. (2530). ประวัติเครื่องพิมพ์และตัวพิมพ์ภาษาไทย [ไมโครฟิล์ม]. นครปฐม:
ห้องสมุดวิทยาลัยครูนครปฐม.
ชุติมา สัจจานันท์. (2541). ประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ [แถบบันทึกเสียง]. นครปฐม:
สถาบันราชภัฏนครปฐม.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด. (2548). จากฮวงโหสู่เจ้าพระยา: ตอนที่ 38 เครื่องเคลือบลายคราม
[รายการวิทยุโทรทัศน์]. กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. (9 ตุลาคม)
บริษัทเอกรัตน์ลิสซิ่ง จากัด. (2548). เงินด่วนทันใจ [ภาพโฆษณา]. นครปฐม: เอกรัตน์สิสซิ่ง.
พิศาล บุญปลูก. (ม.ป.ป.). สงกรานต์ชาวมอญที่เกาะเกร็ด [แถบบันทึกเสียง]. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์. (2548). สารนิเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า: การใช้บัตร
รายการ [แผ่นโปร่งใส]. นครปฐม: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2530). การแสดงโขนกลางแปลงเรื่องหนุมานชาญสมร [วีดิทัศน์].
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2538). Follow me [วีดิทัศน์]. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช.
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2542). สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของ
อาชีพต่าง ๆ [แผนสถิต]ิ . กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ.
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สถาบันราชภัฏนครปฐม, สานักวิทยบริการ. (2539). แนะนาการใช้ห้องสมุด [ภาพนิ่ง]. นครปฐม:
สานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครปฐม.
สรยุทธ์ สุทัศนจินดา, ผู้ดาเนินรายการ. (2548). ถึงลูกถึงคน: ร่างพระราชบัญญัติสถิติ 2548.
[รายการวิทยุโทรทัศน์]. กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. (14 ตุลาคม)
สิริพร แก้วนุ่ม. (2529). การศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กในชั้นประถมศึกษา
[ไมโครฟิช]. นครปฐม: ห้องสมุดวิทยาลัยครูนครปฐม.
American Friends of the Louvre Founders. (n.d.). Lourve: Plan/Information
[diagrams]. Paris: American Friends of the Louvre Founders.
Gogh, V. V. (n.d.). The sunflowers [painting]. Amsterdam: Van Gogh Museum.
Lee, S. (2003). 25th hour [film]. N.P.: Touchstone.
Mankiewicz, J. L. (2003). All about Eve [DVD]. N.P.: Studio Classic.

การอ้างอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic media) หมายถึง สื่อที่มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ วั ส ดุ ส ารสนเทศเพื่ อ บั น ทึ ก และอ่ า นข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น อั ก ขระแบบดิ จิ ทั ล หรื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้รหัสแทนตัวเลข อักษรต่าง ๆ
อินเทอร์เน็ต ถือเป็นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสื่อสารเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใน
แบบเครือข่ายที่กระจายอยู่ทุกมุมโลก ติดต่อถึงกันและกันได้ตลอดเวลา ทั้งรับส่งข้อมูลที่เป็นข้อความ
อักษร รูปภาพ ภาพกราฟิก เสียง ข่าวสาร ภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะสื่อหลากหลาย การค้นคว้า
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นิยมสืบค้น จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ
(World Wide Web) การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือบทเรียนออนไลน์ (e-learning) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-newspaper) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-journal)
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อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ทั่วไป
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้แต่ง,/ปีทเี่ ผยแพร่: ออนไลน์) เช่น
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552: ออนไลน์)
(International Organization for Standardization, 2006: online)
หากไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ระบุชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ เช่น
(แก้วเจ้าจอม, 2545: ออนไลน์)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้จัดทาเว็บไซต์.//(ปีที่เผยแพร่).//ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ./ค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/จาก/URL เช่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร, สานักหอสมุด. (2548). ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด. ค้นเมื่อ 25 ตุลาคม
2557, จาก http://library.nu.ac.th
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2557). คลังข้อมูลงานวิจัยไทย. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม
2557, จาก http://www.tnrr.in.th/2557/?page=search&q=&cid=54
International Organization for Standardization. (2006). Big benefits. Retrieved
4 December 2014, from http://www.iso.org/iso/en
Modern Language Association. (2005). MLA bibliographic format. Retrieved 19
September 2014, from http://www.mtmercy.edu/lib/lnote/15a.htm/
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic journals) หมายถึง กลุ่มข้อมูลบทความที่ส่งออกไปใน
รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกาหนดเวลา ซึ่งครอบคลุมวารสารทั้งหมดที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมี
ฉบับพิมพ์ที่ทาคู่กันด้วย เนื้อหาของวารสารสามารถอ่านได้โดยผ่านเครือข่ายออนไลน์ รวมถึงวารสาร
ที่เผยแพร่ในรูปซีดีรอม และที่สืบค้นผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ (Lancaster, 1995: 518-527)
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีทพี่ ิมพ์) เช่น
(Clinton, 2002)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
2.1 ค้นจากฐานข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้า./ค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปีที่ค้น,/
จาก/ชื่อฐานข้อมูล.

มยุรี ศรีทอง. (2555, เมษายน-กันยายน). การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความรู้ใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย. การวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มศว, 7 (1), 74-84. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, จาก SWU eJournals System.
Browning, C. & others. (2014). Mathematical content knowledge for teaching
elementary mathematics: A focus on geometry and measurement.
Mathematics Enthusiast, 11 (2), 333-383. Retrieved 31 October 2014, from
EBSCOhost.
Rosales, R. (2014). Stagnant immigrant social networks and cycles of exploitation.
Ethnic and Racial Studies, 37 (14), 2564-2579. Retrieved 5 December 2014,
from Web of Science.
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Weaver, K. A. (2014). Credentialing high school psychology teachers. American
Psychologist, 69 (6), 612-619. Retrieved 4 January 2014, from H.W. Wilson.
2.2 ค้นจากเว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้า./ค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปีที่ค้น,/
จาก/ชื่อเว็บไซต์ (URL).
ไพศาล วิสาโล, พระ. (2548, ธันวาคม). วิหารของความยุติธรรม. สารคดี, 21 (250). ค้นเมื่อ 25
สิงหาคม 2557, จาก http://www.sarakadee.com/2012/09/15/justice/
Russell-Bowie, D. (2010). Cross-national comparisons of background and confidence
in visual arts and music education of pre-service primary teachers. Australian
Journal of Teacher Education, 35 (4), 65-78. Retrieved 25 December 2013
from http://ajte.education.ecu.edu.au/
Voogt, J. (2010). A blended in-service arrangement for supporting science teachers
in technology integration. Journal of Technology and Teacher Education,
18 (1), 83-109. Retrieved 4 January 2014 from http://www.editlib.org/j/JTATE

หนังสือพิมพ์ออนไลน์
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีทพี่ ิมพ์) เช่น
(ตุลย์ ณ ราชดาเนิน, 2557)
(McMahon, 2010)
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2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์,/เดือน/ วันที่).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า. (ถ้ามี)/
ค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/จาก/URL.
ตุลย์ ณ ราชดาเนิน. (2557, ธันวาคม 1). นโยบายภาษาแห่งชาติ. ข่าวสด, 23. ค้นเมื่อ 7
ธันวาคม 2557, จาก http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=
TURObFpIVXdOREF4TVRJMU53PT0=&sectionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE
5DMHhNaTB3T VE9PQ==
McMahon, S. (2010, July 19). Fund new Victorian era. Herald Sun. Retrieved 25
November 2014, from http://www.heraldsun.com.au/
Susskind, A. (1986, September 2). Academic blast for English class texts. Sydney
Morning Herald, 1. Retrieved 2 December 2014, from
http://global.factiva.com/sb/default.aspx?|nep=hp

สารานุกรมออนไลน์
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีทพี่ ิมพ์)
(Claiborn, 2008)
(สานักงานสนับสนุนกองทุนงานวิจัย, 2554)
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
ชื่อผู้เขียน.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บก. หรือ Ed.) (ถ้ามี),//ชื่อสารานุกรม
ออนไลน์.//ค้นจาก/URL.
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สานักงานสนับสนุนกองทุนงานวิจัย. (2554). ปรัชญาเทคโนโลยี. สารานุกรมปรัชญาออนไลน์ฉบับ
สังเขป. ค้นจาก http://www.philospedia.net/philosophyoftechnology.html
Claiborn, C. D. (2008). Psychotherapy. In D. Hoiberg (Ed.), Encyclopedia Britannica
online (Academic ed.). Retrieved from http://search.eb.com

วิทยานิพนธ์ออนไลน์
1. การอ้างอิงแบบนามปี
(ชื่อผู้เขียนบทความ,/ปีทพี่ ิมพ์)
(Adams, 1973).
(Rashed, 2008).
2. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ
2.1 ฐานข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์/(ระดับวิทยานิพนธ์).//ค้นจาก/ชื่อฐานข้อมูล.//(UMI No.
เลข).
Rashed, D. H. (2008). A case study of international ESL learners’ perceptions of
technology use in English language learning (master’s thesis). Retrieved
from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1456443).
2.2 เว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์/(ระดับวิทยานิพนธ์).//ค้นจาก/URL.
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Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in
higher education and continuing education (Doctoral dissertation).
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