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ENDNOTE X4 



EndNote คืออะไร ?  

 Bibliography Software 

 Personal Bibliographic Managers (PBM) 

 โปรแกรมจัดกำรบรรณำนุกรมและกำรอ้ำงอิง 
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Endnote 
Papyrus 
ProCite 
Reference Manager 
RefWorks’ Direct Export Tool 

 
โปรแกรมจัดกำรบรรณำนุกรมและกำรอ้ำงองิ 

ตัวอย่ำง 

นิยมใช้ 



ซื้อหรือทดลองใช้โปรแกรมได้ที่ 

http://endnote.com 
ทดลองใช้เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ 30 วัน 



จัดเก็บบรรณานุกรมในรูปฐานข้อมูลได้ 
  ไม่ต ่ากว่า 30,000 รายการต่อ 1 Library  
  (แต่ละฐานข้อมูลเรียกว่า Library มีนามสกุล 
   เป็น .enl) 

สืบค้น แก้ไข เปลี ยนแปลงข้อมูลในรายการ   
 บรรณานุกรมได้ 

ลักษณะของ EndNote 



 

Import จากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
 ห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลนต์่าง ๆ ได้  

เลือกรูปแบบบรรณานุกรม(Styles) ได้มากกว่า  
 1,000 รูปแบบ เช่น  APA, Vancouver เป็นต้น  
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ลักษณะของ EndNote 



เลือกสร้างบรรณานุกรม (Reference Types)  
ได้หลากหลายประเภท  เช่น หนังสือ บทความ 
ปริญญานิพนธ์ เว็บเพจ  เป็นต้น 
สามารถแนบไฟล์อื นๆ ที เกี ยวข้อง เช่น 
รูปภาพเอกสารในโปรแกรมเวิร์ดฯ ไฟล์ PDF ไว้
ในรายการบรรณานุกรม 

ลักษณะของ EndNote 



 1. สร้ำงฐำนข้อมูล (Library) 
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ขั้นตอนกำรใช้ Endnote 

2. น ำข้อมูลบรรณำนุกรม 
เข้ำฐำนข้อมูล 

3. น ำเสนอข้อมูลบรรณำนุกรม
ในโปรแกรม Word 

Download จำก 
Library Catalog 

Download จำก  
Online Databases 

พิมพ์ข้อมูลเข้ำ 
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ขั้นที่ 1  
กำรสร้ำงฐำนข้อมูล (Library) 
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เมื่อคลิกเปิดเข้ำโปรแกรม Endnote  จะขึ้นหน้ำต่ำงสอบถำมว่ำต้องกำรสร้ำงหรือ
เชื่อมต่อเข้ำกับ Endnote หรือไม่ ให้คลิก cancel หรือปุ่มปิดหน้ำต่ำง 



 

คลิกภำพ Create : 
    เมื่อต้องกำรสร้ำง 
Library ใหม่ 
คลิกภำพ Open : 
    เมื่อต้องกำรเปิด 
Libraryที่มีอยู่แล้ว 
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หรือ เมนู File เลือก New… 

เลือก New เมื่อต้องกำรสร้ำง Library ใหม่ 
เลือก Open เมื่อต้องกำรเปิด Library  
          ที่มีอยู่แล้ว 



1. เลือกที่จัดเก็บ 

2. ตั้งชื่อ Library 

สกุลของ EndNote 

3. บันทึก 



หลังจำกตั้งชื่อ Library  
จะปรำกฏหน้ำจอของ Library  

ที่รอกำรสร้ำงข้อมูลบรรณำนุกรม 



 

15 

เลือกรูปแบบบรรณำนุกรม         
ที่ต้องกำรใช้ 
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ก ำหนดรูปแบบ 
บรรณำนุกรม 
ที่ต้องกำร 

1. เลือก 
รูปแบบ 
ที่ต้องกำร 
หรือเลือก 
รูปแบบอื่น 

3. 

2.เลือก 
รูปแบบ 
ที่ต้องกำร 
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รูปแบบบรรณำนุกรม 
ที่เลือกจะเข้ำไปอยู่ในเมนู 
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ตัวอย่ำง  
Endnote Library 
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สืบค้นฐำนข้อมูลห้องสมุด (Connection) 

กรณีต้องกำร 
จัดกลุ่ม 
รำยกำร

บรรณำนุกรม 

พื้นที่ส ำหรับแสดงบรรณำนุกรม 
และพ้ืนที่ส ำหรับสืบค้น 

รูปแบบบรรณำนุกรมที่ใช้  (Style) 
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แสดงหน้ำตำของบรรณำนุกรมตำม
รูปแบบ SWU Thai ตำมที่เลือกไว้ 

Search = สืบค้นจำกเอ็นด์โน้ต 
Online Search = สืบค้นจำก Connection 



21 

แสดงหน้ำตำของบรรณำนุกรมตำม
รูปแบบ SWU Thai ตำมที่เลือกไว้ 

คลิก 1 ครั้งที่รำยกำรใด  
ด้ำนล่ำงจะแสดงบรรณำนุกรม

ของรำยกำรนั้น 
ดับเบิ้ลคลิกที่รำยกำรใด 

จะแสดงข้อมูลทำงบรรณำนุกรม
ของรำยกำรนั้นแก้ไขปรับปรุง

ข้อมูลต่ำงๆได้ 

รูปแบบบรรณำนุกรมที่ใช ้
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เมื่อดับเบิ้ลคลิกรำยกำรจำกหน้ำที่แล้ว        
หน้ำจอจะแสดง 

ข้อมูลทำงบรรณำนุกรมต่ำงๆ   
ของรำยกำรนั้นๆ      

ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตำมต้องกำร    

ประเภทของวัสด ุ
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กรณีเป็นฐำนข้อมูลออนไลน์ 
ที่มีบทคัดย่อ 
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เชื่อมโยงไปยังข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

เชื่อมโยงไป file ต่ำงๆ ที่ต้องกำรแนบ
ไว้ เช่น PDF รูปภำพ เอกสำรอื่นๆ 
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ขั้นที่ 2  
กำรน ำข้อมูลบรรณำนุกรม             
เข้ำฐำนข้อมูล (Library) 



 
ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ 
สร้างข้อมูลบรรณานุกรมขึ้นเองด้วยการพิมพ์ 
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ท ำได้ 3 วิธี 
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วิธีที่ 1 
ถ่ำยโอนข้อมูลบรรณำนุกรมจำก  

ฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด 
Downloading from Library Catalog 
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กำรเชื่อมต่อไปยัง Library Catalog 
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คลิกเลือกห้องสมุดที่ต้องกำรจำก Online Search หรือคลิก More 

1 

2 

Library Catalog ของ ส ำนักหอสมุกลำง มศว 
SWUP ค้นทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท ยกเว้นบทควำม
SWU Libraries_Index ค้นบทควำมวำรสำรภำษำไทย 

3 



 

30 

1. คลิก Connection ที่ต้องกำร  
2. ค ำว่ำ Search จะเปลี่ยนเป็น Online Search ตำมด้วยที่อยู่ 
     ของ Connection นั้นๆ  
3. ใส่ค ำค้นที่เจำะจงเพื่อให้ได้ผลกำรค้นที่ตรงกับควำม 
    ต้องกำร 
4. คลิก Search 
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จ ำนวนผลกำรสืบค้นที่พบ 

หน้ำจอแสดงจ ำนวนผลกำรสืบค้น 

คลิก Search  
เพื่อน ำข้อมูล 
เข้ำฐำน 
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ข้อมูลที่สืบค้นได้ เข้ำสู่เอ็นด์โน้ต 
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ดับเบิ้ลคลิก หำกตอ้งกำรแก้ไขข้อมูล 
(วิธีกำรแก้ไข ดใูนหัวข้อวิธีที่ 3  

สร้ำงบรรณำนุกรมขึ้นเองด้วยกำรพิมพ์) 

แสดงรูปแบบบรรณำนุกรมตำมรำยกำรที่เลือก 
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วิธีที่ 2 
ถ่ำยโอนข้อมูลบรรณำนุกรมจำก  

ฐำนข้อมูลออนไลน ์
Downloading from Online Databases 

 



 

35 

มองหำค ำว่ำ  

“Export” 
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ตัวอย่ำงที่ 1 Download จำกฐำนข้อมูล ScienceDirect 

2. คลิก Export 

1. เลือกเรื่องที ่
ต้องกำร 
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2. คลิกเลือกรูปแบบข้อมูลทีต้่องกำรว่ำ 
ต้องกำรบรรณำนุกรมเทำ่นั้น หรือ 

ต้องกำรบทคัดย่อด้วย 

1. คลิกเลือกรูปแบบ 
ที่ต้องกำรส่งออก 
ที่ข้อ RIS format 

3. คลิก Export 
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      คลิกเพื่อส่งข้อมูล 
ไปยัง EndNote 
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ข้อมูลที่เลือกไว ้
จะได้รับกำรถ่ำยโอนเข้ำสู่เอ็นด์โน้ต 
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ตัวอย่ำงที่ 2  Download จำกฐำนข้อมูล Proquest 

1. เลือกเรื่องที่ต้องกำร 

2. คลิก export/ส่งออก  
เลือก EndNote 
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คลิกเพื่อ 
ส่งข้อมูล 
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กรณีข้อมูลไม่ไปที่ Endnote อัตโนมัติ  
ให้คลิก Open เพื่อส่งข้อมูลไปยัง เอ็นด์โน้ต 
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ข้อมูลเข้ำสู่เอ็นด์โน้ต 
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ที่เมนู File  
เลือก Import และ File…  

กรณีที่ฐำนข้อมูลออนไลน์บำงฐำน ไม่ส่งข้อมูลไปยัง 
เอ็นด์โน้ตโดยตรง แต่ให้บันทึกข้อมูลลงเครื่องก่อน หลังจำกบันทึก
ข้อมูลแล้ว ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
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2. คลิก 
Import 

1. ก ำหนดข้อมูลเพื่อในกำร Import ดังนี้ 
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ข้อมูลที่เลือกไว้ 
จึงจะได้รับกำรถ่ำยโอนเข้ำสู่เอ็นด์โน้ต 
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กรณีต้องกำรแนบ 
ไฟล์ PDF เอกสำรฉบับเต็ม 

หรือไฟล์อื่นๆ ไว้ด้วย 

คลิกขวำในหัวข้อ 
File Attachments  

แล้วเลือก File Attachments…  
-- Attach File… 
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เลือกไฟล์ที่ต้องกำร 
จำกไฟล์ที่ save ไว้ 

และ Open 



49 ปรำกฏกำรเชื่อมโยงสู่ไฟล์ที่ต้องกำรแนบ 
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วิธีที่ 3 
 

สร้ำงข้อมูลบรรณำนุกรมขึ้นเอง           
ด้วยกำรพิมพ์ 
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เมนู References 
เลือก New Reference 
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แสดงหน้ำ 
ส ำหรับกรอกข้อมูล 

เลือกประเภทวัสดุ 
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1. กรอกรำยละเอียด 
ในแต่ละเขตข้อมูล 

3. คลิกปิด 
เพื่อดูผล 

2. คลิก Save 
ที่เมนู File 
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ข้อมูลที่พิมพ์ เข้ำสู่เอ็นด์โน้ต 
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กำรพิมพ์ข้อมูล 1.  ผู้แต่ง 

 -  ปภำดำ, น้อยค ำยำง 

 -  หำกมีมำกกวำ่ 1 คน ให้พิมพ์บรรทัดละช่ือ 

 -  หำกมีมำกกวำ่ 3 คน ให้พิมพ์แค่ 4 ชื่อเท่ำนั้น 

           -  กรณีผู้แตง่เป็นหน่วยงำนที่มทีั้งหน่วยงำนเล็กและ
หน่วยงำนใหญ่ ใหพ้ิมพ์หน่วยงำนเล็ก คั่นด้วยเครื่องหมำย
“,” แล้วตำมดว้ยหน่วยงำนใหญ่ 

2.  ท้ำยข้อมูลต้องไม่มีเครื่องหมำยใดๆ หรือเว้นวรรค 
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ตัวอย่ำง    โครงสร้ำงข้อมูลบรรณำนุกรมหลักๆ ที่ควรมี
        ส ำหรับวัสดุแต่ละประเภท 

> Book (หนังสือทั่วไป):                                                                             

            Author  =  ชื่อผู้แต่ง เช่น  อรชร, คิดดี           
   Year  =  ปีพิมพ์  เช่น  2552        
   Title  =  ชื่อหนังสือ เช่น  กำรแต่งสวน                
   City  =  สถำนที่พิมพ ์ เช่น  กรุงเทพฯ              
   Publisher =  ส ำนักพิมพ ์ เช่น  อัมรินทร์               
   Edition =  ครั้งที่พิมพ์  เช่น  พิมพ์ครั้งที่ 3 
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> Book Section (หนังสือรวมบทควำมหรือรวมเรื่อง): 
 Author     =  ชื่อผู้แต่ง เช่น อรชร, คิดดี           
 Year       =     ปีพิมพ์ เช่น 2552        
 Title      = ชื่อบทควำม ชื่อเรือ่ง เช่น รำมเกียรติ ์ 
 Book Title  = ชื่อหนังสือ เช่น สำรำนุกรมไทยฉบบัเยำวชน 

 Editor      = ชื่อบรรณำธิกำร เชน่ สมชำย, ใจกล้ำ 

 Volume      = เล่มที่อ้ำง เช่น 7  
 Page          = หน้ำที่อ้ำง เช่น 9-15  
 Edition      = ครั้งที่พิมพ์ เช่น พิมพ์ครั้งที่ 3                  
 City            = สถำนที่พิมพ์ เช่น กรุงเทพฯ                  
 Publisher  = ส ำนักพิมพ์ เช่น อัมรนิทร ์    
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  > Journal Article (บทควำมวำรสำร):    

 Author    =  ชื่อผู้แต่ง เช่น  ปรีชำ, จำรณ         
 Year      =  ปี, วัน เดือน หรือ  
                               ปี, เดือน วัน(กรณีเป็นภำษำอังกฤษ)  
                                       เช่น  2552, 29 มีนำคม            
 Title      =  ชื่อบทควำม เช่น  วัยรุ่นไทยกับกำรใชอ้ินเทอร์เน็ต    
 Journal   =  ชื่อวำรสำร เช่น โดมทัศน์          
 Volume   =  ปีที ่ เช่น 5             
 Issue      =  ฉบับที่ เช่น 2              
 Pages      =  เลขหน้ำ  เช่น  45-32      
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  > Electronic Article (บทควำมวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์):   
 Author     =  ชื่อผู้แต่ง เช่น  ปรีชำ, จำรณ          
 Year     =  ปี, วัน เดือน หรอื ปี, เดือน วัน(กรณีเป็นภำษำอังกฤษ)
                      เช่น  2552, 29 มีนำคม            
 Title     =  ชื่อบทควำม เช่น  วัยรุ่นไทยกับกำรใช้อินเทอร์เน็ต    
 Journal   =  ชื่อวำรสำร เช่น โดมทัศน์          
 Volume   =  ปีที ่ เช่น 5                
 Issue     =  ฉบับที่ เช่น 2              
 Pages     =  เลขหน้ำ  เช่น  45-32                                                         
 Date Accessed      = วันเดือนปี ที่สืบค้น                
             (หำกเป็นภำษำอังกฤษ ใช้เดือน วัน, ปี)          
           เช่น  29 มีนำคม 2552 หรือ March 29, 2009          
 URL =  ที่อยู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์  
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  > Thesis (ปริญญำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ สำรนิพนธ์):   

        Author =  ชื่อผู้แต่ง  เช่น  พรพรรณ, ลีลำวดี                       
 Year  =  ปีพิมพ์  เช่น  2552                                             
    Title  =  ชื่อเรื่อง เช่น พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เนต็ของวัยรุ่น
 City  =  สถำนที่พิมพ์  เชน่  กรุงเทพฯ                
 University =  มหำวิทยำลยั เชน่  บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย               

        ศรีนครินทรวิโรฒ                            
 Thesis Type  =  ชื่อปริญญำบัตร (วิชำเอก)   
           เช่น ปริญญำนิพนธ์ กศ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ)

 Research Notes=  ถ่ำยเอกสำร หรือ อัดส ำเนำ             
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 > Web page (ข้อมูลจำกเว็บไซต์)  
    และหนังสือ/ปริญญำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์:                                                                               

         นอกจำกข้อมูลรำยกำรบรรณำนุกรมต่ำงๆ ตำมวสัดุ            
แต่ละประเภทแล้ว จะต้องเพิ่ม        
 Access Date =  วนัเดือนปี ทีส่ืบค้น                
       (หำกเป็นภำษำองักฤษ ใช้เดือน วัน, ปี)  
        เช่น  29 มีนำคม 2552 หรือ March 29, 2009          
 URL  =  ที่อยู่ของวสัดุบนเว็บไซต์  เช่น   

         http://lib.swu.ac.th/news/san71.pdf             
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กำรจัดกำรกำรแสดงผลของข้อมูล 
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กำรจัดรูปแบบกำรแสดงผล 



 

 จัดรูปแบบกำรแสดงผล เช่น  
       รูปแบบอักษร  
       ข้อมูลที ต้องการให้ปรากฏ 
       ฯลฯ 
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Edit Preferences 



65 

เลือก Preferences ในเมน ูEdit 



 

66 

หน้ำต่ำง EndNote Preferences 

เมนูส ำหรับ
เลือกรำยกำร 
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เมนูที่ใช้บ่อย 

ก ำหนดลักษณะอักษรของค ำ
ภำษำอังกฤษ 

ก ำหนดข้อมูลที่ต้องกำร 
ให้แสดง 

ก ำหนดรูปแบบอักษร 



68 

ก ำหนดชนิดและขนำดอักษร
ในส่วนต่ำงๆ 



69 

เลือกรำยกำร 
ที่ต้องกำร 
ให้แสดง 

ก ำหนดข้อมูล 
ที่ต้องกำรให้แสดง 
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แสดงชื่อ Column ตำมที่ก ำหนดไว ้
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เลือกรำยกำร 
ที่ต้องกำร 
ให้แสดง 

ก ำหนดลักษณะอักษรของ 
ค ำภำษำอังกฤษ ให้เป็นตัวพิมพ์

ใหญ่ หรือตัวพิมพเ์ล็กทั้งหมด 

1. พิมพ์ค ำที่ต้องกำร 
คลิก Add 

2. คลิก Apply 
และ OK 



72 

กำรเรียงล ำดับข้อมูล 
ตำมอักษร/ปีพิมพ ์



73 

คลิกที่หัว Column ที่ต้องกำรจัดเรียง 

เรียงตำมล ำดับจำก 
A-Z   ก-ฮ 



74 

กำรตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ ำกัน 



75 

เมนู References  
เลือก Find Duplicates 
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แสดงรำยกำรที่ซ้ ำกัน 
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กรณีไม่พบรำยกำรซ้ ำ จะปรำกฏหน้ำต่ำงนี ้
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กำรจัดกลุ่มรำยกำรบรรณำนุกรม 
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คลิกขวำที ่ 
My Groups  
เลือก Create  

Group 
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ตั้งชื่อกลุ่มหรือ 
ลิ้นชัก 



81 

เลือกรำยกำรที่ต้องกำรจัดเก็บ 
ในลิ้นชัก คลิกขวำ เลือก  
Add References to และ  

ชื่อลิ้นชักที่ต้องกำร 



82 

รำยกำรที่เลือกไว้ ได้รับกำร 
จัดเก็บเข้ำกลุ่มหรอืลิ้นชัก 
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ขั้นที่ 3  
กำรน ำเสนอข้อมูลบรรณำนุกรมใน

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดโปรเซสซิ่ง 



 

84 

มี 2 วิธ ี

วิธีที่ 1  ท ำบรรณำนุกรม 

วิธีที่ 2  กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ 
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วิธีที่ 1 ท ำบรรณำนุกรม 
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2. คลิกขวำเลือก 
Copy Formatted 

1. เลือกข้อมูลที ่
ต้องกำรพร้อมเลือก 

รูปแบบของ 
บรรณำนุกรม 
ให้สอดคล้องกัน 
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ในหน้ำเอกสำรของ Word 
คลิกขวำใน 

ต ำแหน่งทีต่้องกำร 
เลือก Paste 
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แสดงรำยกำรบรรณำนุกรมที่ Copy มำ 
*เพื่อให้ได้รูปแบบที่ถูกต้อง ควรแก้ไขจำก EndNote ให้เรียบร้อยก่อน 
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วิธีที่ 2 กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ 
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2. คลิกขวำ 
เลือก 
Copy  

Formatted 

1. เลือกข้อมูลที่ต้องกำร 
พร้อมเลือกรูปแบบของ 

บรรณำนุกรม 
ให้สอดคล้องกัน 



 

91 

วำง Cursor ในต ำแหน่งที่ต้องกำรจำกนั้น 
1) ไปที่แถบเมนู EndNote  2) เมนูย่อย Insert Citation  

เลือก Insert selected Citation (s) 

1 

2 
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แทรกข้อมูลในเนื้อหำพร้อมบรรณำนุกรมข้ำงล่ำง 
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กำรแทรกเลขหน้ำ 

วำง Cursor หลังปีพิมพ์ คลิกขวำเลือก Edit Citation(s) และ More…  
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ใส่เลขในช่อง pages 
แล้วคลิก OK 

กรณีอ้ำงอิง 
มำกกว่ำ 1 รำยกำร 
ให้คลิกเลือกรำยกำร 
ก่อนใส่เลขหน้ำ 

ให้ตรงกัน 



 

แสดงเลขหนำ้ 
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กำรบันทึกข้อมูล EndNote 
(กรณีต้องกำรจัดเก็บ/จัดส่งข้อมูล) 
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กรณีต้องกำรจัดเก็บข้อมูลเอ็นดโ์น้ตใส ่
CD, DVD, Handy Drive 

หรือต้องกำรจัดส่งข้อมูลไปยังอเีมล 

จะต้องบันทึกข้อมูลเป็นนำมสกุล . enlx เสียก่อน 
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ไปที่เมนู File 
เลือก Compressed Library (.enlx)  



 

99 



100 

นำมสกุลจะกลำยเป็น .enlx 

คลิกเพื่อ save 
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ลักษณะของไอคอนที่ได้เมื่อ 
บันทึกเป็น .enlx 

ลักษณะของไอคอนที่ได้เมื่อ 
บันทึกเป็น .enl 
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