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เอ็นด์โน้ต (EndNote) :  
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 

 
อัมพร ขาวบาง* 

 
 การจัดท าบรรณานุกรมและการอ้างอิงนับเป็นสว่นส าคัญในการท ารายงาน ผลงานทาง
วิชาการและการวิจัยต่างๆ ทั้งนี้เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยให้ผลงานที่ท ามีความน่าเชื่อถือแล้ว  
ยังเป็นการป้องกันการละเมดิลิขสิทธิ์อีกด้วย 
 เดิมทีการจัดท าบรรณานุกรมและอา้งอิงอาจยุ่งยากและใชเ้วลาในการเขยีน การตรวจสอบ
รูปแบบที่ถูกต้อง รวมไปถึงการรวบรวมรายการอ้างอิงทีน่ ามาอ้างใหค้รบถ้วน แตปั่จจุบันไดม้ี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น Bibliography Software หรือ Personal Bibliographic Managers ที่จะ
เข้ามาช่วยให้การจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิงสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ โปรแกรมที่ท าหน้าที่
ดังกล่าวมอียู่ด้วยกันหลายโปรแกรม เช่น ProCite,  Reference Manager,  Papyrus แตท่ี่เป็นที่นิยม
และจะกล่าวถึงในที่นีค้ือ โปรแกรมที่มีชื่อว่า “เอ็นด์โน้ต” (EndNote)  
 
ลักษณะพิเศษของโปรแกรมเอ็นด์โน้ต 
 1.  จัดเก็บบรรณานุกรมในรูปฐานข้อมูลได้ไม่ต่ ากว่า 30,000 รายการต่อ 1 ฐานข้อมูล 
(แต่ละฐานข้อมูลจะเรียกว่า Library มีนามสกุลเป็น .enl) 

2.  สืบค้น แกไ้ข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการบรรณานุกรมได้ 
3.  ดึง (Import) หรือถ่ายโอน (Download) ข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องสมุดและฐานขอ้มูลออนไลน์ต่างๆ ได้  
4.  เลือกรูปแบบบรรณานุกรม (Styles) ได้มากกว่า 1,000 รูปแบบ เช่น APA, Vancouver, 

Chicago เป็นต้น  
5.  สร้างบรรณานุกรมได้หลากหลายประเภท (Reference types) เช่น หนังสือ  

ปริญญานิพนธ์ บทความวารสาร เว็บไซต์ เป็นต้น 
6.  สามารถเชื่อมโยงไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในรายการบรรณานุกรมไม่ว่าจะเป็นไฟล์

ตาราง รูปภาพ หรือ PDF ไฟล์ เป็นต้น 
 7.  สามารถน าข้อมูลที่มอียูไ่ปใช้กับโปรแกรมเอ็นด์โน้ตที่ต่างเวอร์ช่ัน (Version) กันได ้ 

 
 
 

 
*บรรณารักษ์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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การติดต้ังโปรแกรมเอ็นด์โน้ต 
ผู้ที่ต้องการซือ้หรือทดลองใช้โปรแกรมเอ็นด์โนต้ สามารถเข้าใช้ได้ที่ http://endnote.com 

ส าหรับการตดิตั้งโปรแกรมนั้น มีทั้งที่เป็นแบบเครือข่ายและแบบใช้งานบนเครือ่งคอมพิวเตอร์เพียง
เครื่องเดยีว (Stand Alone) ส าหรับการติดตั้งโปรแกรมที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นการติดตั้งแบบใช้งาน
บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพยีงเครือ่งเดยีว ซึ่งมีขัน้ตอนการติดตั้งดังนี ้
 1.  ใส่แผ่นโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ต้องการติดตั้ง 
 2.  คลิก Next (หากมีรายการให้เลือก คลิกเลือก Install Single or Workstation License) 
 3.  ใส่ Product Key (จะบอกที่ซองใส่แผ่น) ซึ่งจะอยู่ในข้อ I am an EndNoteX4 (ตัวเลขตรง
น้ีจะเปลี่ยนไปตามเวอร์ชั่นท่ีใช้) Customer จากนัน้คลิก Next 
 4.  ใส่ชื่อและหน่วยงาน แล้วคลิก Next ไปเรื่อยๆ 
 5.  เลือก I accept the license agreement แล้วคลิก Next 
  6.  เลือก Complete หรือ Typical (แล้วแต่เวอร์ชัน่ที่ใช้) แล้วคลิก Next  
  7.  คลิก Finish 

 
การติดต้ังแฟ้มข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย (Connection Files) การสืบค้น 
 ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (Library Catalog) ของ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 การใช้แฟ้มข้อมูลการเชื่อมต่อเครือขา่ยเพือ่สืบค้นฐานขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดโดยผ่านโปรแกรมเอ็นด์โน้ตเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกในการสืบคน้และถ่ายโอนข้อมูล
บรรณานุกรมจากฐานข้อมูลของหอ้งสมดุ ส าหรับแฟ้มข้อมูลการเชื่อมต่อเครือขา่ยฯ หอ้งสมุดที่แนบ
มากับโปรแกรมเอน็ด์โน้ตนัน้จะเป็นหอ้งสมดุทีอ่ยู่ในต่างประเทศ ส าหรับแฟ้มข้อมูลการเชือ่มต่อ 
เครือขา่ยฯ หอ้งสมดุในประเทศไทยนั้น ยังไม่มกีารพัฒนาขึ้นใช้เทา่ใดนกั แตส่ าหรับแฟ้มขอ้มลูการ
เชื่อมต่อเครือขา่ยฯ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่กล่าวถึงในที่นี้ ได้รับการสรา้งและพฒันาขึ้น
โดยอาจารย์อรทยั วารีสอาด อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากต้องการเชือ่มต่อเครือขา่ยฯ ดงักล่าวผ่านโปรแกรมเอ็นด์โน้ต 
จะต้องติดตั้งแฟม้ขอ้มูลดังกล่าวเพิม่เขา้ไป 
 

 วิธีติดตั้ง 
  1.  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ตดิตั้งโปรแกรมเอ็นด์โน้ต 9.0 เป็นต้นไป 
  2.  ท าส าเนาแฟ้มข้อมูลการเชื่อมต่อเครือขา่ยฯ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒซึ่งครอบคลมุการสืบค้นทรพัยากรสารสนเทศของ 3 หอ้งสมดุ คอื ส านักหอสมุด-
กลาง หอสมดุ มศว องครักษ ์และ ห้องสมดุคณะแพทยศาสตร์ แฟ้มดงักล่าวแบ่งออกเป็น 2 แฟ้ม

http://endnote.com/
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ได้แก่ แฟม้ SWUP ส าหรับสืบค้นหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอืน่ๆ และแฟ้ม SWU 
Libraries_Index ส าหรับสืบคน้บทความวารสารภาษาไทย 
  3.  น าไปไว้ที่ C:\Program Files\EndNote X4\Connections 
 
การติดต้ังแฟ้มข้อมูลรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ส าหรับแฟ้มข้อมูลรูปแบบบรรณานุกรมที่แนบมากับโปรแกรมเอน็ด์โน้ตนัน้จะเป็นรูปแบบ
สากลที่ใช้กนัทั่วไป เช่น ALP, Vancouver เป็นต้น ส าหรับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒนั้น  
มีรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมเฉพาะ หากตอ้งการใช้รูปแบบบรรณานุกรมดังกล่าวจะต้องตดิตั้งเพิ่ม
เข้าไป ซึง่แฟ้มข้อมูลรูปแบบบรรณานุกรมเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่ใช้ตดิตั้งในครั้งนี้ ได้สร้างและ
พัฒนาขึน้โดยอาจารยอ์รทัย วารีสอาด เช่นเดียวกัน 
 

 วิธีติดตั้ง 
  1.  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ตดิตั้งโปรแกรมเอ็นด์โน้ต 9.0 เปน็ต้นไป 
  2.  ท าส าเนาแฟ้มข้อมูลรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 แฟ้มได้แก่ แฟม้ SWU Thai ส าหรับสร้างบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทย และแฟ้ม 
SWU English ส าหรับสร้างบรรณานุกรมที่เป็นภาษาอังกฤษ 
  3.  น าไปไว้ที่ C:\Program Files\EndNote X4\Styles 
 

การใช้โปรแกรม EndNote 
การใช้โปรแกรมเอ็นด์โน้ตในจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิงนัน้ เบื้องตน้มีขัน้ตอน

หลักๆ อยู่ 3 ขั้นตอน ได้แก ่การสร้างฐานข้อมลู การน าข้อมูลบรรณานุกรมเข้าฐานขอ้มูล และ 
การน าเสนอข้อมูลบรรณานกุรมในโปรแกรมประมวลผลค าหรือโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซิ่ง  

 

ข้ันตอนที่ 1  การสร้างฐานข้อมูล มีล าดับขั้นตอนดังนี ้
  1.1  เมื่อเปิดโปรแกรมเอน็ด์โน้ตขึน้มา จะปรากฎหน้าตา่ง Getting Started with 
EndNote คลิกที่ Create a new library จากหน้าต่างนี้ หรือ ไปที่เมนู File แล้วคลิกเลือก New…  
ดังภาพ 
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หรือ 
 

 

คลิกเพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ 

คลิกกรณีต้องการเปิด 
ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว 

คลิก New… ทีเ่มนู File 
คลิก Open กรณีต้องการเปิด
ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว 
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 1.2  ตั้งชื่อฐานข้อมูลตามตอ้งการ ทั้งนีค้วรตั้งเป็นภาษาอังกฤษและไม่ควรใส่
เครื่องหมายใด จากนัน้บันทึก (Save) ข้อมูล ดงัภาพ 

  
 
 

     หลังจากตั้งชือ่ฐานขอ้มูล จะปรากฏหนา้จอของฐานข้อมูลที่รอการน าเข้าขอ้มูลบรรณานุกรม 

2.  ตั้งชื่อฐานข้อมูล 3.  บันทึก 

1.  เลือกท่ีจัดเก็บ 

.enl คือ นามสกุลของเอ็นด์โน้ต 
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1.3 เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการ 

 

ชื่อฐานข้อมูลท่ีตั้งไว ้

1. เลือกรูปแบบ
บรรณานุกรมท่ีมีอยู่ใน
จากเมนู หรือคลิกที่ 

Select Another Style... 
เพื่อเลือกรปูแบบอื่น 

3.  คลิก Choose  
 

2.  คลิกเลือกรูปแบบ 
ที่ต้องการ 
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  1.4  ได้ฐานขอ้มูลทีพ่ร้อมน าขอ้มูลเข้า 
 

ตัวอย่างฐานข้อมูลเอ็นด์โน้ต 

 
 

 หมายเลข 1  คือ  รูปแบบบรรณานุกรมที่ใช้ สามารถคลิกเลอืกรูปแบบบรรณานุกรมที่
ต้องการได้จากเมนูนี้ ในที่นี้เลือกใช้รูปแบบ SWU Thai ซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมส าหรับ
ข้อมูลที่เป็นภาษาไทยของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

 หมายเลข 2  คือ  รายการข้อมูลบรรณานุกรมที่อยู่ในฐานข้อมูล  
     หากคลิกที่รายการใด จะปรากฏรูปแบบบรรณานุกรมของรายการนัน้ในต าแหน่ง
ของเมนู Preview ด้านลา่ง 
     หากดับเบ้ิลคลิกที่รายการใด (หรอืคลิกที่แถบเมนู Quick Edit ด้านล่าง) จะแสดง
รายละเอียดแต่ละส่วนของรายการบรรณานุกรมนั้นๆ ซึ่งสามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือลบส่วนที่ไม่
ต้องการหรอืไม่จ าเป็นตอ้งใช้ออกได้ ขอ้มูลในสว่นนี้จะมีส่วนส าคัญในการแสดงขอ้มูลที่ถกูต้องของ
การน าเสนอบรรณานุกรมในโปรแกรมเวิร์ด (หน้าจอแสดงรายละเอียดดังกล่าวดูได้จากภาพตัวอย่างหน้าต่าง
แสดงรายละเอียดแต่ละส่วนของรายการบรรณานุกรม หน้า 9) 

 หมายเลข 3  คือ  การแสดงรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมตามแบบที่ก าหนดไว้ของ
รายการใดใดทีค่ลิกเลือกไว้ดา้นบน ตรวจดูความถูกต้องของรูปแบบก่อนน าไปใช ้

 หมายเลข 4  คือ  หน้าต่างส าหรับการสืบค้นข้อมูล ทั้งสืบคน้จากตัวฐานข้อมูลเอน็ด์โน้ต
เองและจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดตา่งๆ (ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมที่หัวข้อการถ่ายโอน
ข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ในขั้นตอนที่ 2) 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 

5 

4 
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 หมายเลข 5  คือ  การจัดกลุ่มของรายการต่างๆ รายการหลักทีค่วรทราบในเบื้องตน้
ได้แก ่

   All References จ านวนรายการบรรณานุกรมทั้งหมดทีม่ีในฐานข้อมูลเอ็นด์โน้ต 
หากคลิกเขา้ไปจะแสดงรายการดังกล่าว 

   My Groups  ส าหรับจดักลุ่มย่อยๆ ให้กับขอ้มูลบรรณานุกรมที่อยู่ในฐานข้อมูลเพือ่
ความสะดวกในการใช้ เช่น จดักลุม่ตามชื่อรายงาน ชื่อวิชา เป็นตน้  

   Online Search  ส าหรับสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของห้องสมุดตา่งๆ โดยคลกิที่ 
ชื่อห้องสมุดที่ตอ้งการ หรือคลิกที ่more... เพื่อเลือกหอ้งสมดุอื่นๆ (ดูรายละเอยีดได้ที่หัวข้อ 
การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ในขั้นตอนที่ 2) 
    Trash  แสดงจ านวนรายการที่ลบทิ้ง หากคลิกเข้าไป จะแสดงรายการดังกล่าว 
 
ตัวอย่าง  หน้าต่างแสดงรายละเอียดแต่ละส่วนของรายการบรรณานุกรม 

 เมื่อดับเบ้ิลคลกิที่รายการใดใดในฐานข้อมูล จะปรากฏหน้าต่างที่แสดงรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมในส่วนต่างๆ ของรายการนั้น เชน่ ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อเรื่อง ส านักพมิพ์ ค าส าคัญ 
บทคัดยอ่ ที่อยู่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทัง้นี้หัวขอ้ของรายละเอียดที่ปรากฏจะสอดคล้องกับประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศของรายการนั้นๆ ด้วย 

 
 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

 แสดงรายละเอยีดในแต่ละส่วน 
สามารถปรับ แก้ข้อมูลได้ตามต้องการ 
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เก็บบทคัดย่อได้ 

เชื่อมโยงไปยังข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
 

 

สามารถเชื่อมโยงไปไฟล์ต่างๆ  
ที่ต้องการแนบไว้ เช่น PDF  

รูปภาพ เอกสารอื่นๆ 
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ข้ันตอนที่ 2  การน าข้อมูลบรรณานุกรมเข้าฐานข้อมูล  
 การน าข้อมูลบรรณานกุรมเขา้ฐานขอ้มูลของเอน็ด์โน้ต ท าได้หลกัๆ 3 วิธ ีคอื  

ถ่ายโอนขอ้มูลบรรณานุกรมจากฐานขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศห้องสมดุ ถ่ายโอนขอ้มูลบรรณานุกรม
จากฐานข้อมูลออนไลน์ และสรา้งข้อมูลบรรณานุกรมขึน้เอง 

 

 1.  การถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด (Downloading from Library Catalog)  ท าได้โดยการสืบค้นข้อมูลจากฐานขอ้มูลของ
ห้องสมุดต่างๆ ผ่านโปรแกรมเอ็นด์โน้ต ซึ่งมขีัน้ตอนดังนี ้

 

  1.1  ไปที่ Online Search ซึ่งอยู่ที่เมนูด้านข้าง หรือ ที่เมนู Tools จากนั้นคลิกที่
ชื่อห้องสมุดที่ตอ้งการ หรือคลิกที ่more... เพื่อเลือกหอ้งสมดุอื่นๆ ส าหรับการสืบค้นฐานข้อมลู
ทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ให้เลือกที่ SWUP 
ส าหรับสืบค้นหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ และแฟ้ม SWU Libraries_Index ส าหรบัสืบค้น
บทความวารสารภาษาไทย 

 
 
 
 

2.  คลิกเลือก
ห้องสมุด 

ที่ต้องการสืบค้น 
 

 

1.  คลิกค าว่า 
More…เพื่อเลอืก

ห้องสมุด 
ที่ต้องการสืบค้น 

 
 

3.  คลิก Choose  
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หรือ 
 

 
 
  1.2  จะปรากฏหน้าต่างส าหรับสืบค้น สืบค้นขอ้มูลที่ต้องการ ทั้งนี้พยายามสืบค้น

ให้เจาะจงที่สุดเพื่อใหไ้ด้ผลการสืบค้นที่ตรงความต้องการที่สุด เช่น สืบคน้ชื่อผู้แต่งพร้อมกับช่ือเรื่อง 
 
 

 

คลิก Online Search… 
ทีเ่มนู Tools แล้วเลือก
ห้องสมุดทีต่้องการ 

 

1. สืบค้น 

2. คลิก OK เพื่อน า
ข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ชื่อห้องสมุดที่

สืบค้น 

 

จ านวนรายการที่พบ 
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ข้อมูลท่ีสืบค้นได้เข้าสู่ฐานข้อมูล 

 

 

คลิกแต่ละรายการเพื่อดูความครบถ้วนของขอ้มูลและความถูกต้องของการแสดงผลบรรณานุกรม 
       ซ่ึงแสดงให้เห็นในแถบเมนู Preview ด้านล่าง 
ดับเบิ้ลคลิกรายการที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง หรือคลิกที่แถบเมนู Quick Edit ด้านล่าง  
       หากต้องการแก้ไขรายการบรรณานุกรมในแต่ละส่วน  

คลิกแถบน้ีหากต้องการกลับไปสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดเดิม  
หรือเลือกสืบค้นจากห้องสมุดอื่นๆ โดยท าตามขั้นตอน 1.1 
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 2.  การถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Downloading 
from Online Databases)  การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลประเภทนี้ นอกจากจะไดข้้อมูลทาง
บรรณานุกรมแล้ว ยังได้บทคัดย่อและขอ้มูลอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องอีกด้วย เช่น ทีอ่ยู่บนเว็บเพือ่เชื่อมโยง 
ไปยังตัวข้อมูล รวมทั้งเอกสารในรูป PDF ไดใ้นภายหลัง เป็นต้น  

  การถ่ายโอนท าได้หลังจากสืบค้นขอ้มูลและพบรายการที่ตอ้งการแล้ว จากนัน้คลกิ
ที่ค าที่แสดงถึงการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้ค าว่า “Export” เพียงเท่านี ้ข้อมูลที่
ต้องการก็จะเขา้สู่ฐานขอ้มูลเอ็นด์โน้ต 
 

 

ตัวอย่างการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล ScienceDirect 
 หลังจากสืบค้นและเลือกบทความที่ต้องการแลว้ ให้คลิกที่ค าว่า Export 

 
 
 
 

1.  เลือกบทความที่ต้องการ 

2.  คลิก Export  
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1. คลิกเลือกรูปแบบ
ที่ต้องการส่งออกที่ 
ข้อ RIS format 

3. คลิก Export 

2. คลิกเลือกรูปแบบข้อมูลท่ีต้องการ
ว่าต้องการบรรณานุกรมเท่าน้ัน หรือ

ต้องการบทคัดย่อด้วย 

คลิกเพื่อส่งขอ้มูลไปยังเอ็นด์โน้ต 
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 กรณีต้องการแนบไฟล์ PDF หากตอ้งการน าเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF หรือไฟล์
ประเภทอื่นๆ มาแนบไว้กับข้อมูลบรรณานุกรมในเอ็นด์โน้ตสามารถท าได้โดยบันทึกไฟล์ขอ้มลู
เอกสารฉบับเต็มไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เสยีกอ่น จากนั้นไปที่หนา้แสดงรายละเอยีดของขอ้มลู
บรรณานุกรมของรายการที่ต้องการโดยการดับเบิ้ลคลิกที่รายการนัน้ แล้วแนบไฟล์ PDF หรือไฟล์
ประเภทอื่นๆ ที่ต้องการ ไว้ในหัวขอ้ File Attachment 
 

 
 

ข้อมูลท่ีเลือกไว้ถ่ายโอนเข้าสู่ 
ฐานข้อมูลของเอ็นด์โน้ต 

คลิกขวาในหัวข้อ File Attachment 
ไปที่ File Attachments 

แล้วคลิกเลือก Attach File… 
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ปรากฏไฟล์ PDF  
ส าหรับคลิก 

เม่ือต้องการอ่าน 

เลือกไฟล์ PDF  
ที่บันทึกไว้ในเครื่อง 
แล้วคลิก Open 
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  3.  การสร้างข้อมูลบรรณานุกรมข้ึนเอง  วิธีนี้เป็นการน าข้อมูลเขา้สู่ฐานขอ้มูลด้วย
การพิมพ์เขา้ไปทีละรายการ ในการสรา้งนั้น ผู้สร้างจะต้องมีขอ้มูลบรรณานุกรมของทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการสรา้งเพือ่น าไปพิมพ์เข้าในรายละเอยีดของบรรณานุกรมแต่ละส่วน รวมทั้ง
จะต้องทราบโครงสรา้งของรูปแบบบรรณานุกรมที่ใช้ว่าประกอบด้วยรายละเอยีดใดบ้าง ส าหรบั 
การสร้าง มีขัน้ตอนดังนี ้
   3.1  สร้างหน้า New Reference ส าหรับกรอกข้อมูลโดยไปที่เมนู References 

จากนัน้คลิกที่ New Reference หรือคลิกที่ภาพเครื่องหมาย  ที่อยู่บน Toolbar 
 

 
 

หรือ 
 

 
   
 
 
 
 

คลิกเลือก New 
Reference ที่เมนู 

References 

คลิกที่เครื่องหมายน้ี 
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  3.2  จะปรากฏหน้าส าหรับพมิพ์ขอ้มูลเข้าตามหัวข้อต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของ
รายการบรรณานุกรม เลือกประเภทของทรพัยากรสารสนเทศที่ต้องการพมิพ์ที่ Reference Type 
จากนัน้พิมพ์ขอ้มูลเขา้ ส าหรับประเภทของทรพัยากรสารสนเทศนั้น ในเบือ้งต้นทีค่วรทราบมดีังนี้  
 Book:    หนังสือทั่วไป  
 Book Section: หนังสือรวมบทความหรือรวมเรือ่ง                                                                            
 Journal Article:  บทความวารสาร  
 Electronic Article: บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส ์ 
 Thesis:   ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ ์  
 Web page:  ข้อมูลอื่นๆ ที่มาจากเว็บไซต ์
 

         กรณีเป็นหนังสือ หรือปริญญานิพนธท์ี่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกสน์ั้น ให้ใช้ตาม
ประเภทที่กล่าวขา้งต้น เพียงแต่ให้เพิ่มข้อมูลในบางหัวขอ้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อ 4 หัวข้อโครงสร้าง
ข้อมูลบรรณานุกรมหลักๆ ที่ควรมีส าหรับทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท)   

 
 

หนา้จอส าหรับพิมพ์ข้อมูลเข้า 
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 3.3  หลังจากบันทึกขอ้มูลที่พิมพ์เข้าแล้ว ขอ้มลูที่พิมพจ์ะเข้าสู่ฐานขอ้มูล หากตอ้งการ
กลับไปแก้ไขข้อมูลใดใด ท าได้โดยดับเบ้ิลคลิกที่รายการนั้น หรือคลกิที่แถบเมนู Quick Edit ด้านล่าง 
หากต้องการสรา้งรายการใหม่ ใหท้ าตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นใหม ่

 
 
 
 

ข้อมูลท่ีพิมพ์ เข้าสู่ฐานข้อมูล 

1. คลิกเลือกประเภท 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. พิมพ์ขอ้มูลในหัวข้อต่างๆ  
ที่ต้องใช้แสดงในรายการบรรณานุกรม 

3. ไปที่เมนู File คลิก Save ข้อมูล   
แล้วปิดหน้าต่างน้ี 
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วิธีการพิมพ์ข้อมูล 
 1.  ท้ายขอ้มูลของทุกรายการ จะต้องไมม่ีเครือ่งหมายใดๆ รวมทั้งการเว้นวรรค 
 2.  ในหัวข้อ Author หรือผู้แต่ง 
  2.1  กรณีเป็นผู้แต่งคนไทยให้พมิพ์ชื่อ-นามสกลุตามล าดับ แต่ต้องใช้เครื่องหมาย 

“,” คั่น เชน่ ปภาดา, น้อยค ายาง 
           2.2  กรณีผู้แต่งเป็นหน่วยงานที่มีทั้งหน่วยงานเลก็และหน่วยงานใหญ ่ให้พมิพ์

หน่วยงานเล็ก คั่นด้วยเครื่องหมาย“,” แล้วตามด้วยหน่วยงานใหญ ่
  2.3  หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ใหพ้ิมพ์บรรทดัละช่ือ 
  2.4  หากมีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ใหพ้ิมพ์แค่ 4 ชื่อเท่านั้น 
  

โครงสร้างข้อมูลบรรณานุกรมหลักที่ควรมสี าหรับทรัพยากรสารสนเทศแต่ละ
ประเภท 

 1.  Book (หนังสือทั่วไป)                                                                                 
       Author:   ชื่อผู้แต่ง เช่น อรชร, คิดด ี              
  Year :  ปีพิมพ ์เช่น 2552           

Title:   ชื่อหนังสอื เช่น การแต่งสวน                    
  City:   สถานที่พมิพ ์เช่น กรุงเทพฯ                  
  Publisher:  ส านักพิมพ ์เช่น อัมรินทร ์                 

Edition:  ครั้งที่พมิพ์ เช่น พิมพ์ครั้งที่ 3 
 

 2.  Book Section (หนังสือรวมบทความหรือรวมเรื่อง) 
  Author:   ชื่อผู้แต่ง เช่น อรชร, คิดด ี              
  Year :  ปีพิมพ ์เช่น 2552           

Title:   ชื่อบทความ ชือ่เรื่อง เช่น รามเกียรติ ์
  Book Title: ชื่อหนังสอื เช่น สารานกุรมไทยฉบับเยาวชน 
  Editor:  ชื่อบรรณาธิการ เช่น สมชาย, ใจกล้า 
  Volume:  เล่มที่อ้าง เช่น 8 
  Page:  หน้าทีอ่้าง เช่น 15-22   
  Edition:  ครั้งที่พมิพ์ เช่น พิมพ์ครั้งที่ 3                  
  City:   สถานที่พมิพ ์เช่น กรุงเทพฯ                  
  Publisher:  ส านักพิมพ ์เช่น อัมรินทร ์   
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 3.  Journal Article (บทความวารสาร)     
  Author:    ชื่อผู้แต่ง เช่น ปรีชา, จารณ          
  Year :      ปี, วัน เดอืน หรอื ป,ี เดือน วัน (กรณีเป็นภาษาอังกฤษ)                       
     เช่น  2552, 29 มีนาคม              
  Title:       ชื่อบทความ เช่น วัยรุ่นไทยกับการใช้อนิเทอร์เน็ต      
  Journal:     ชื่อวารสาร เช่น โดมทัศน ์           
  Volume:     ปีที่ เช่น 5              
  Issue:      ฉบับที่ เช่น 2               
  Pages:      เลขหน้า เช่น 45-32   
 

 4.  Electronic Article (บทความวารสารอิเลก็ทรอนิกส์)   
  Author:    ชื่อผู้แต่ง เช่น ปรีชา, จารณ          
  Year :      ปี, วัน เดอืน หรอื ป,ี เดือน วัน (กรณีเป็นภาษาอังกฤษ)                       
     เช่น  2552, 29 มีนาคม              
  Title:       ชื่อบทความ เช่น วัยรุ่นไทยกับการใช้อนิเทอร์เน็ต      
  Journal:     ชื่อวารสาร เช่น โดมทัศน ์           
  Volume:     ปีที่ เช่น 5              
  Issue:      ฉบับที่ เช่น 2               
  Pages:      เลขหน้า เช่น 45-32   
  Date Accessed: วันเดือนปี ทีส่ืบค้น (หากเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เดือน วัน, ปี)  
          เช่น 29 มีนาคม 2552 หรือ March 29, 2009     

  URL:  ที่อยู่ของวัสดุบนเว็บไซต ์เช่น  
     http://lib.swu.ac.th/news/san71.pdf        
     

 5.  Thesis (ปริญญานิพนธ)์    
        Author:   ชื่อผู้แต่ง เช่น พรพรรณ, ลีลาวดี                        
  Year:  ปีพิมพ ์เช่น 2552                                            
  Title:   ชื่อเรื่อง เช่น พฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เน็ตของวัยรุ่น 
  City:   สถานที่พมิพ์ เชน่ กรุงเทพฯ                  
  University:   มหาวิทยาลัย เช่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย                
           ศรีนครินทรวิโรฒ     
      Thesis Type:   ชื่อปริญญาบัตร (วิชาเอก)  
     เช่น ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
  Research Notes:  ถ่ายเอกสาร หรือ อัดส าเนา     
         



 24 

 6.  Web page หรือ ข้อมูลที่เป็นอเิล็กทรอนิกสต์่างๆ เช่น หนังสอื ปริญญานพินธ์                                                                            
           นอกจากขอ้มูลรายการบรรณานกุรมต่างๆ ตามทรัพยากรสารสนเทศแต่ละ
ประเภทแล้ว จะต้องเพิม่ขอ้มูลในหัวข้อตอ่ไปนี้ 
         Access Date:  วันเดือนปี ทีส่ืบค้น (หากเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เดือน วัน, ปี)  
          เช่น 29 มีนาคม 2552 หรือ March 29, 2009           
  URL:  ที่อยู่ของวัสดุบนเว็บไซต ์เช่น  
     http://lib.swu.ac.th/news/san71.pdf            

 
ข้ันตอนที่ 3  การน าเสนอข้อมูลบรรณานุกรมในโปรแกรมประมวลผลค าหรือ 

โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซ่ิง 
 ขั้นตอนนี้เป็นขัน้ตอนของการน าโปรแกรมเอ็นด์โน้ตมาใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลผล

ค าหรือที่เรียกว่าโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซิ่งเพือ่น าเสนอรายการบรรณานุกรมหรือการอ้างอิงในเนื้อหา
ของรายงานหรืองานวิจัย ทัง้นี้กอ่นน าข้อมูลจากโปรแกรมเอ็นด์โน้ตไปใช้นั้น จะต้องตรวจสอบแก้ไข
ข้อมูลและรูปแบบบรรณานุกรมให้ถูกตอ้งกอ่นเพื่อลดปัญหาและการใช้เวลาในการแก้ไขขอ้มูล
บรรณานุกรมในภายหลัง 

 1. การน าเสนอบรรณานุกรมท้ายบท/เล่ม มขีั้นตอนดังนี ้
  1.1  คลกิเลือกรายการบรรณานุกรมที่ตอ้งการ (กรณีต้องการเลือกมากกว่า 

1 รายการ ให้คลกิเลือกพร้อมกดปุ่ม Ctrl) รายการที่เลือกจะปรากฏแถบด าขึน้ ทั้งนี้ในการเลือก
รายการบรรณานุกรมนั้น จะต้องสอดคล้องกับรูปแบบบรรณานุกรมของรายการนั้นๆ ด้วย เช่น  
หากใช้รูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น หากเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษ
จะต้องเลือกรูปแบบ SWU English ส่วนข้อมูลภาษาไทยจะตอ้งเลือกรูปแบบ SWU Thai ดังนัน้ 
ในการเลือกรายการเพือ่น าไปอ้างอิงควรจะแบ่งเลือกทีละประเภท มิฉะนั้นรูปแบบบรรณานุกรม 
ที่แสดงในโปรแกรมเวิร์ดจะไม่ตอ้งถูกต้อง 
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  1.2  คลิกขวาตรงบริเวณที่ปรากฏแถบด า แล้วคลิกเลือก Copy Formatted
 

 
 

   1.3  เปิดหน้าเอกสารในโปรแกรมเวิร์ดฯ คลิกขวาในต าแหน่งที่ต้องการวาง
รายการบรรณานุกรมแล้วคลิก paste รายการที่เลือกไว้จะปรากฏ  

 

 

 

ในหน้าเอกสารของโปรแกรมเวิร์ดฯ 
คลิกขวาในต าแหน่งที่ต้องการ 

เลือก Paste 
 

 1 
2 
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แสดงรายการบรรณานุกรมท่ีคัดลอกมา 
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        2. การอ้างอิงในเนื้อหา มีขั้นตอนดงันี ้
  2.1  ในขั้นตอนของการเลอืกรายการที่ตอ้งการนั้น ท าเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1.1 

ถึง 1.3 ของการน าเสนอบรรณานุกรมท้ายบท/เล่ม 

 
 

   2.2  จากหนา้เอกสารในโปรแกรมเวิร์ดฯ วางตวัช้ีต าแหน่งหรือเคอร์เซอร์ 
(Cursor) ในต าแหน่งที่ตอ้งการวางรายการบรรณานุกรม จากนัน้ไปที่แถบเมน ูEndNote และ 

ไปที่เมนยู่อย Insert Citation (s) เลือก  Insert Selected Citation(s)  

1. เลือกรายการที่ต้องการ 
พร้อมตรวจสอบรปูแบบ

บรรณานุกรมให้สอดคล้องกัน 

2. คลิกขวาตรงแถบด า  
เลือก Copy 
Formatted 
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::  

 
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางเคอรเ์ซอร์ตรงต าแหน่งที่ต้องการ 

การอ้างอิงในเน้ือหาจะปรากฏขึ้น  
โดยจะต้องเพิ่มเลขหน้าที่อ้างเข้าไป 

ปรากฏรายการบรรณานุกรมท้ายบทควบคู่มาด้วย 

 

2. คลิกแถบเมนู EndNote 

3. เลือก Insert Selected Citation(s) 
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การแทรกเลขหน้า 
 

 
 

 
 

 
 

วางเคอร์เซอร์หลัง 
ปีพิมพ์ คลิกขวาเลือก 
Edit Citation(s) และ 
More… ตามล าดับ 
 

 : l) 
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นีรนุช, 2551 กรณีอ้างอิงมากกว่า 1 รายการ 
ให้คลิกเลือกรายการก่อนใส่เลข
หน้าให้ตรงกัน 
 

ใส่เลขหน้า แล้วคลิก OK 
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การจัดการแสดงผลของฐานข้อมูล 
 การจัดการแสดงผลของฐานข้อมูลที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่ การจัดรูปแบบการแสดงผล  
การแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล การจัดเรียงรายการข้อมูลตามล าดับอักษร การสบืค้น
ข้อมูลทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล และการตรวจสอบข้อมลูซ้ าที่อยูใ่นฐานข้อมูล 
  

 1.  การจัดรูปแบบการแสดงผล (Edit Preferences) 
 การจัดรูปแบบการแสดงผล คือ การก าหนดรูปแบบลักษณะหรือหน้าตาของส่วนต่างๆ 

ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล เช่น อักษรที่ใช้ ส่วนประกอบของรายการบรรณานุกรมที่ตอ้งการให้แสดง หรือ
ประเภทวัสดุของขอ้มูลบรรณานุกรม เป็นต้น 

 

เลขหน้าจะปรากฏ 

: 7) 
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 จะปรากฏหน้าตา่ง EndNote Preferences คลกิเลือกรายการที่ต้องการจัดรูปแบบตรงเมนู
ด้านซ้ายมอื (หมายเลข 1) เมื่อเลอืกเมนูใด รายการทางขวามอืจะเปลี่ยนรายละเอยีดไปตามเมนูที่
เลือก (หมายเลข 2) 

คลิก Preferences… ที่เมนู Edit 
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ตัวอย่างที่ 1  การจัดรูปแบบการแสดงผลตัวอกัษร 

 

 

 

 

1 
2 

3 

 
 

1 2 
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 จากภาพ เมื่อคลิกเลือก Display Fonts ที่หมายเลข 1 หน้าตา่งด้านขวาจะเปลีย่นไป 

เลือกต าแหน่งของอักษรที่ต้องการจัดรูปแบบที่หมายเลข 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ต าแหน่ง ได้แก ่
   Library คือ อักษรข้อมูลบรรณานุกรมทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล (ต าแหน่งหมายเลข 2 ของ
ภาพตัวอย่างฐานข้อมูลเอ็นด์โน้ต) 
   General คือ อักษรการแสดงรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม และอักษรในต าแหนง่ 
ทั่วๆ ไป (ต าแหน่งหมายเลข 3 และ 4 ของภาพตัวอย่างฐานข้อมูลเอน็ด์โน้ต) 
   Labels คือ อักษรหัวข้อในหนา้จอที่แสดงรายละเอียดแต่ละส่วนของข้อมูล
บรรณานุกรมแต่ละรายการ (ภาพตัวอย่างหน้าต่างแสดงรายละเอียดแต่ละส่วนของรายการ
บรรณานุกรม) 
   Search คือ อกัษรที่ใช้ในหน้าต่างการสืบค้นขอ้มูล (ต าแหน่งหมายเลข 4 ของภาพ
ตัวอย่างฐานข้อมูลเอ็นด์โน้ต) 

 จากนัน้ก าหนดชนิดและขนาดของอักษรโดยคลิกที ่Change Font… ที่หมายเลข 3  
เมื่อก าหนดรูปแบบอักษรในส่วนที่ตอ้งการแล้ว คลิก Apply และ OK  

 
ตัวอย่างที่ 2  การจัดรูปแบบส่วนประกอบของรายการบรรณานุกรมที่ต้องการให้แสดง 

 
 

  
 

3 2 
1 
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 จากภาพ เมื่อคลิกเลือก Display Fields ที่หมายเลข 1 หน้าต่างด้านขวาจะเปลี่ยนไป 
เลือกส่วนประกอบของรายการบรรณานุกรมที่ต้องการแสดงที่หมายเลข 2 ซึ่งสามารถ
ก าหนดให้แสดงได ้8 รายการหรอืคอลมัน์ หากไม่ต้องการให้แสดงครบทกุคอลัมนก์็ให้เลอืก [Do not 
display] ในคอลมัน์ทีไ่ม่ตอ้งการให้แสดง ส าหรับหมายเลข 3 นั้น คอืชื่อหัวข้อของคอลัมนท์ี่จะแสดง
ในหน้าฐานข้อมูล หากต้องการตั้งช่ือหัวข้อคอลัมน์เองสามารถพมิพ์ลงไปในช่องประจ าคอลัมน์
นั้นๆ ได้ หากไม่ต้องการ ระบบจะใช้ช่ือเดียวกบัส่วนประกอบของรายการที่เลือกไว้ จากนั้นคลิก 
Apply และ OK  

 
 
  2.  การแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล 
  โดยปกติแล้ว เมื่อมีการน าขอ้มูลเขา้ฐานขอ้มูล หน้าต่างจะแสดงขอ้มูลล่าสุดทีน่ าเขา้มา 
หากต้องการให้แสดงรายการข้อมูลบรรณานกุรมทั้งหมดทีม่ี ท าได้โดยคลิกทีค่ าว่า All References 

 

แสดงส่วนประกอบของข้อมูล
บรรณานุกรมตามที่ก าหนดไว้ 

คลิกที่ All References  
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หรือ 
 ไปที่เมนู References แล้วคลิกเลือก Show All References ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 

คลิกเลือก Show All References  
ที่เมนู References 

จะแสดง 
รายการข้อมูล
บรรณานุกรม 
ทั้งหมดที่มีใน
ฐานข้อมูล 
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   3.  การจัดเรียงรายการข้อมูลตามล าดับอักษร 
   วิธีที่ 1  ไปที่เมนู Tool แล้วคลิก Sort Library… 

 
 

 
 
   วิธีที่ 2  คลิกที่หัวคอลัมน์ที่ต้องการจดัเรียง คลกิ 1 ครั้ง ข้อมูลจะเรียงจาก A-Z  
ก-ฮ หากคลกิอีกครั้ง ข้อมูลจะกลับเป็นเรียงจาก Z-A ฮ-ก สลับกันไปมาเช่นนี ้
 
 
 

1. คลิก Sort Library...  
ที่เมนู Tools 

2. คลิกปุ่มจัดเรียง 
ที่อยู่ท้ายรายการที่
ต้องการให้จัดเรียง  

 

     
 

    เรียงจาก A-Z ก-ฮ  

     
 

    เรียงจาก  Z-A ฮ-ก 



 38 

 
 
   4.  การสืบค้นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล 
    กรณีมีข้อมูลอยู่ในฐานขอ้มูลจ านวนมาก การไล่หาข้อมูลใดใดที่ต้องการอาจท าให้
เสียเวลา การสืบค้นข้อมูลจึงเขา้มาช่วยให้การค้นหารวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งท าได้โดยไปที่เมนู Tools แล้ว
คลิก Search Library… หรือคลกิที่แถบเมนู Search ด้านล่าง 

 
 

1. คลิกที่หัวคอลัมน์ที่
ต้องการจัดเรียง 

2. รายการในคอลัมน์น้ันๆ  
จะเปลี่ยนการจัดเรียง 

1. คลิก Search Library… ที่เมนู Tools 

 

2. จะปรากฏหน้าต่างส าหรับสืบค้น 
สืบค้นข้อมูลตามต้องการ 
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   5.  การตรวจสอบข้อมูลซ้ าที่อยู่ในฐานข้อมูล 
    กรณีมีข้อมูลอยู่ในฐานขอ้มูลจ านวนมาก หรือถา่ยโอนขอ้มูลมาจากแหล่งข้อมูล
หลายแห่ง อาจมีโอกาสที่ขอ้มูลทีน่ าเข้ามาจะซ้ ากันได้ วิธีการตรวจสอบท าได้โดยไปที่เมนู 
References แล้วคลิก Find Duplicates 

แสดงผลรายการที่สืบค้น 
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 หากมีรายการใดซ้ า หนา้จอจะแสดงรายการทีซ่้ าออกมา แต่ถ้าไมม่ีรายการใดซ้ า หน้าจอ 
จะแสดงหนา้ต่างแจ้งว่าไมม่ีรายการใดซ้ า ดังภาพ 

 
 
 
การจัดกลุ่มรายการบรรณานุกรม  (My Groups) 
 ฐานข้อมูลเอ็นด์โน้ตสามารถจัดเก็บรายการบรรณานุกรมได้จ านวนมาก หากมกีารจัดกลุ่ม
รายการบรรณานุกรมดังกลา่วเป็นกลุ่มย่อย เชน่ จัดกลุม่ตามชื่อรายงาน ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ทีต่้องท า
รายงานสง่ หรอืชื่อผู้แต่งในกรณีที่ต้องการรวบรวมรายการบรรณานุกรมของผู้แต่งคนใดคนหนึ่ง เป็น
ต้น ก็จะท าให้การน าไปใช้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งเรียกดไูด้งา่ย การจัดกลุ่มดงักล่าว ท าได้โดยการ
คลิกที่ My Groups  การจัดกลุ่มนัน้ท าได้ 2 วิธ ีคือ จัดกลุ่มหรอืลิ้นชักส าหรับที่จะจดัเก็บรายการ
บรรณานุกรมไว้กอ่น หรอื จัดภายหลังจากทีม่ีรายการบรรณานุกรมเข้ามาก็ได้ โดยมีขั้นตอนดงันี้ 
 

คลิก Find Duplicates ที่เมนู References 
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  วิธีที่ 1 การจัดกลุม่หรือสร้างลิ้นชักส าหรับจดัเกบ็รายการบรรณานุกรมไว้ก่อน ท าได้
โดยคลิกขวาที่ My Groups เลือก Create Group จากนัน้ตั้งชื่อกลุม่หรือลิน้ชักตามต้องการ ตอ้งการ
น ารายการบรรณานุกรมให้เข้าไปจัดเก็บ ก็เพียงแต่คลิกเมาส์ที่รายการนัน้ แล้วลากเข้าไปเก็บให้
ลิ้นชัก หรือคลิกขวาที่รายการบรรณานุกรมที่ตอ้งการแล้วเลือก Add References to และชื่อลิ้นชัก 
ตามล าดับ 

 
 

 
 

คลิกขวาที่ 
My Groups 

แล้วคลิกเลือก 
Create Group 

ตั้งชื่อกลุ่ม
หรือ ลิ้นชัก 
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  วิธีที่ 2 จัดภายหลังจากที่มีรายการบรรณานุกรมเข้ามา ท าได้โดยคลกิเลือกรายการ
บรรณานุกรมที่ต้องการ คลิกขวาเลอืก Add References to และ Create Custom Group…
ตามล าดับ จากนั้นตั้งชื่อกลุ่มหรอืลิ้นชัก รายการบรรณานุกรมก็จะได้รับการจดักลุ่ม 

1. คลิกเลือกรายการบรรณานุกรม 

ที่ต้องการจัดกลุ่ม 

2. คลิกขวา เลือก Add References 

to และ ชื่อกลุ่มที่ได้สร้างไว้ 

 
รายการบรรณานุกรมท่ีเลือกไว้ 
ได้รับการจัดเก็บในกลุ่มที่ต้องการ 
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1. คลิกเลือกรายการบรรณานุกรม 

ที่ต้องการจัดกลุ่ม 

2. คลิกขวา เลือก Add References 

to และ ชื่อกลุ่มที่ได้สร้างไว้ 

ตั้งชื่อกลุ่ม
หรือ ลิ้นชัก 

รายการบรรณานุกรมท่ีเลือกไว้ 
ได้รับการจัดเก็บในกลุ่มที่ต้องการ 
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การบันทึกข้อมูลเพื่อส่งอีเมลหรือใส่ฮาร์ดก๊อปปี ้
 หากต้องการสง่ข้อมูล ต้องบนัทึกข้อมูลให้เป็น Compressed Library (.enlx) เสียก่อนซึ่งท า
ได้ตามขั้นตอนดังนี้  
  1.  ไปที่เมนู File เลือก Compressed Library (.enlx) และ Create… ตามล าดับ  
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2.  ชื่อฐานข้อมูลที่ตั้งไว้จะเปลี่ยนจาก .enl เป็น .enlx คลิก Save  

 
 
  3.  จะได้ฐานข้อมูลที่มีนามสกุลเป็น . enlx หากต้องการส่งขอ้มูลของฐานข้อมูลนี้ไปยัง
อีเมล์หรอืฮารด์ก๊อปป้ีต่างๆ ให้สง่ข้อมูลที่ใช้นามสกุลนี้  

                          .enlx                                                                  .enl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นามสกุลเปลี่ยนเป็น .enlx คลิกเพื่อบันทึก 

ลักษณะไอคอนของ .enlx 
ซึ่งต่างจากไอคอนของ .enl 
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สรุปขั้นตอนการใช้โปรแกรมเอ็นด์โนต้เบื้องต้น 
  1.  ข้ันตอนการใช้โปรแกรมเอ็นด์โน้ต 

 1.1  สร้างฐานข้อมูล (Library) 
 1.2  น าข้อมูลบรรณานุกรมเข้าฐานข้อมูลด้วย 3 วิธ ี

   1.2.1  ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานกุรมจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมดุ 
   1.2.2  ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานกุรมจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

     1.2.3  สร้างขอ้มูลบรรณานุกรมขึ้นเอง 
   1.3  น าเสนอข้อมูลบรรณานุกรมในโปรแกรมเวิร์ดใน 2 แบบ 
     1.3.1  บรรณานุกรมท้ายบท/เล่ม   
     1.3.2  การอา้งอิงในเนื้อหา 
 

 2.  ข้ันตอนการสร้างฐานข้อมูล 
   2.1  เปิดโปรแกรมเอน็ด์โน้ต 
   2.2  จากหนา้ต่างยอ่ยที่ปรากฏ เลือก Create a new library  หรือ เมนู File -- New 
   2.3  ตั้งชื่อฐานข้อมูล(ควรตั้งเป็นภาษาอังกฤษ) 
   2.4  เลือกรูปแบบการเขียนบรรณานกุรมในชอ่ง Annotated โดยเลือกจากรูปแบบ 
ที่มีอยู ่หรือ คลิก Select Another Style…เพื่อเลือกรูปแบบอื่นๆ  
 

  3.  ข้ันตอนการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด 
   3.1  เปิดโปรแกรมเอน็ด์โน้ต แล้วเปิดฐานข้อมลูที่ต้องการเก็บข้อมูล 
   3.2  ก าหนด Connection Files เพื่อเลือกห้องสมุดที่ตอ้งการสืบค้น โดยคลกิห้องสมดุ
ที่ต้องการหรือ More ที่ Online Search ซึ่งอยูท่ี่แถบเมนูด้านข้าง หรือคลิกเมนู Tools  --  Online 
Search …    
   3.3  สืบค้นเรื่องที่ตอ้งการ 
   3.4  จัดเก็บรายการที่ต้องการ 
 

  4.  ข้ันตอนการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน ์
   4.1  เปิดโปรแกรมเอน็ด์โน้ต แล้วเปิดฐานข้อมลูที่ต้องการเก็บข้อมูล 
   4.2  สืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลออนไลน์ที่ตอ้งการ 
   4.3  เลือกเรื่องที่ตอ้งการ แล้วคลิก Export เพื่อส่งข้อมูลเข้าไปยังฐานข้อมูลที่ต้องการ 
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  5.  ข้ันตอนการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมข้ึนเอง 
   5.1  เปิดโปรแกรมเอน็ด์โน้ต แล้วเปิดฐานข้อมลูที่ต้องการเก็บข้อมูล 
   5.2  คลกิเมน ูReferences  --  New Reference   
   5.3  เลือกประเภทของวัสดทุี่ Reference type 
   5.4  พิมพ์ขอ้มูลตามหัวขอ้ต่างๆ  
   5.5  บันทกึข้อมูลที่เมนู File แล้วคลิกปิดหน้าตา่งนี้  
   5.6  ขอ้มูลทีพ่ิมพจ์ะเข้าสู่ฐานขอ้มูล  
   5.7  ท าตามขัน้ตอนตัง้แต่ต้นใหม ่หากต้องการสร้างรายการต่อไป  
 

 6.  ข้ันตอนการน าเสนอข้อมูลบรรณานุกรมในโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซ่ิง 
    6.1  การท าบรรณานุกรมท้ายบท/เล่ม 

     6.1.1  เลือกรายการบรรณานุกรมที่ต้องการจากฐานข้อมูล 
         6.1.2  คลิกขวา เลือก Copy Formatted 
     6.1.3  มาทีห่น้าเอกสารของโปรแกรมเวิร์ดวางเคอร์เซอร์ในต าแหน่งที่ต้องการ 
     6.1.4  คลิกขวา เลือก Paste หรือไปที่เมน ูEdit แล้วเลือก Paste 
   6.2  การอ้างอิงในเนื้อหา 
     6.2.1  เลือกรายการบรรณานุกรมที่ต้องการจากฐานข้อมูล 
         6.2.2  คลิกขวา เลือก Copy Formatted 

6.2.3  มาทีห่น้าเอกสารของโปรแกรมเวิร์ดวางเคอร์เซอร์ในต าแหน่งที่ต้องการ    

6.2.4  ไปที่แถบเมน ูEndNote ไปที่เมนยู่อย Insert Citation เลือก   
         Insert Selected Citation(s)  
6.2.5  วางเคอร์เซอร์หลังปพีิมพ ์คลิกขวาเลือก Edit Citation(s) และ More…  
6.2.6  พิมพเ์ลขหน้าที่ต้องการในช่อง Page แล้วคลิก OK 

 

 7.  ข้ันตอนการบันทึกข้อมูลเพื่อส่งอีเมลหรือบันทึกลงฮาร์ดก๊อปปี้ 
   ไปที่เมนู File เลือก Compressed Library (.enlx) และ Create… และ Next 
ตามล าดับ       
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