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1. แนะน า EndNote 
1.1. EndNote คืออะไร 

EndNote เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม  โปรแกรมจะท าหน้าท่ีในการจัดเก็บ  รวบรวมและ

น าเข้าข้อมูลบรรณานุกรมท่ีได้มาจากแหล่งต่างๆ เช่น  การป้อนเองด้วยมือ  การเข้าน าข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
หรือแผ่นซีดี  และช่วยในการจัดเรียง  สืบค้นข้อมูลต่างๆ ท่ีเก็บไว้  รวมถึงการสร้างเอกสารบรรณานุกรมและ

เอกสารรายงานต้นฉบับตามรูปแบบท่ีวารสารต่างๆ ก าหนด  โดยท่ีโปรแกรม EndNote เองรู้จักรูปแบบของวารสาร
ต่างๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายกว่า 1,100 ชื่อเร่ือง  โดยสามารถท างานร่วมกับโปรแกรมประมวลผลค า (Word 
processor) เช่น  Microsoft Word  Word Perfect  และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งคุณสมบัติเหล่าน้ีมีประโยชน์

อย่างมากต่อนักศึกษา  อาจารย์  นักวิจัย  ในการเขียนเอกสารรายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์  เพราะช่วย
ประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก 

ปัจจุบัน  โปรแกรม EndNote  เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท  Thomson ISI Researchsoft  โปรแกรมถูก
พัฒนาอย่างสม่ าเสมอ  มีการออกเวอร์ช่ันใหม่ทุกปี  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นทดลองได้จากเว็บไซด์
ของบริษัทคือ  http://endnote.com 

1.2. ความต้องการของระบบ 
คุณสมบัติ เวอร์ชั่น 7 เวอร์ชั่น X / X1 

หน่วยประมวลผล Pentium หรือเทียบเท่า Pentium หรือเทียบเท่าความเร็ว
ไม่น้อยกว่า  450 MHz 

หน่วยความจ า 64 MB หรือสูงกว่า 256  MB หรือสูงกว่า 
ระบบปฏิบัติการ Windows ME / 2000 / XP 

หรือรุ่นท่ีใหม่กว่า 

Windows 2000 / XP / 2003 
/ Vista หรือรุ่นท่ีใหม่กว่า 

โปรแกรมประมวลผลค า MS Word 97 หรือใหม่กว่า 
Word Perfect 9 หรือใหม่กว่า 
โปรแกรมประมวลผลค าอื่นท่ี
สนับสนุนการสร้างเอกสารในรูป 

RTF (Ric 

MS Word 2000 หรือใหม่กว่า 
*** Endnote X1 เวอร์ช่ัน 

11.0.1 สามารถท างานร่วมกับ

โปรแกรม OpenOffice.org 
Writer ได้ 
 

หมายเหตุ ส าหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 98/ 98 SE หรือรุ่นท่ีเก่ากว่า  จะต้องใช้โปรแกรม 
EndNote เวอร์ช่ัน 6 
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1.3. ส่วนประกอบของโปรแกรม EndNote 
หลังจากท าการติดตั้งโปรแกรม EndNote ลงในเครื่อง  โปรแกรมจะถูกติดตั้งลงในโฟลเดอร์  C:\Program 

Files\Endnote8\  โดยท่ีตัวโปรแกรมจะประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีส าคัญดังต่อไปน้ี 

 Endnote main program ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม 

 Connections ไฟล์ท่ีก าหนดรายละเอียดส าหรับ EndNote ในการติดต่อไปยัง
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ อยู่ท่ี C:\Program 
Files\Endnote8\Connections\   

 Import filters ไฟล์ท่ีก าหนดรายละเอียดส าหรับน าเข้าข้อมูล (import 
database) ผลการสืบค้นท่ีได้จากการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ออนไลน์หรือฐานข้อมูลจากแผ่นซีดี  อยู่ท่ี   C:\Program 
Files\Endnote8\Filters 

 Output styles ไฟล์ท่ีก าหนดรายละเอียดส าหรับการสร้างข้อมูลบรรณานุกรมให้

อยู่ในรูปแบบท่ีก าหนดโดยวารสารและส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ี

โปรแกรม EndNote สนับสนุนกว่า 1,100 ชื่อวารสาร   อยู่ท่ี  
C:\Program Files\Endnote8\Styles 

 Templates เอกสารต้นแบบ ( template) ส าหรับสร้างเอกสารบรรณานุกรม

ด้วยโปรแกรม MS Word และ Word Perfect  ด้วยคุณสมบัติ 

Cite While You Write (CWYW) ในโปรแกรม EndNote 7 
และ 8  อยู่ท่ี  C:\Program Files\Endnote8\templates 

 

ไฟล์องค์ประกอบเหล่าน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นระยะตามแต่ก าหนดโดยหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล  
ส านักพิมพ์เจ้าของวารสารส่ิงพิมพ์  ซ่ึงผู้ผลิตโปรแกรมจะท าการปรับปรุงไฟล์องค์ประกอบเหล่าน้ี  และจะแจ้งให้

ทราบทางเว็บไซด์ของโปรแกรม  ผู้ใช้สามารถควรเข้าไปตรวจสอบถ้าพบว่าโปรแกรม EndNote ท างานผิดปกติ  เช่น  
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การน าเข้าข้อมูลเกิดผิดพลาดหรือท าไม่ได้ท้ังท่ีเคยท างานได้ดี  อาจเน่ืองจากเจ้าของฐานข้อมูลมีการเปล่ียนแปลง
วิธีการบันทึกข้อมูลหรือเปล่ียนโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล  เป็นต้น   

 

 

จากเว็บไซด์ 
http://www.endnote.com  

คลิกที่ลิงค์  Support & services 

http://www.endnote.com/
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2. การป้อนข้อมูลและการน าเข้าข้อมูล  
EndNote เรียกไฟล์ท่ีรวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมว่า “ไลบรารี (library)”  มีนามสกุลเป็น .enl  การป้อนข้อมูลเข้า

ไลบรารีท าได้หลายวิธี  ดังน้ี 
1. การป้อนข้อมูลด้วยมือ (manual) 
2. การติดต่อผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ (remote conection) 
3. การน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล (import) 

 

แบบฝึกหัดที่ 1 1 เปิดโปรแกรม EndNote  และเปิดไลบรารีตัวอย่าง Paleo.enl  ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์  
C:\Program files\Endnote \Examples\ 

2 กดปุ่ม OK 
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 3 แสดงไลบรารี Paleo.enl  ซึ่งมีข้อมูลบรรณานุกรมจ านวน 200  ชื่อถูกเก็บไว้  รายการ
ท่ีมีเครื่องหมายคลิปหนีบกระดาษอยู่ข้างหน้า (รายการท่ี 1 ในรูป) แสดงว่ารายการน้ันมี

ข้อมูลรูปภาพแทรกอยู่ 
 

 
 
 4. ใช้เมาส์เลือกข้อมูล เพื่อแสดงรายละเอียดของข้อมูลรายการน้ันในช่อง Preview 

pane   
 5. คลิกเมาส์ 2 ครั้งท่ีรายการ  ถ้าต้องการดูรายละเอียดท้ังหมด  หรือเพ่ือแก้ไขข้อมูลของ

รายการน้ัน 

 
 

Preview pane 
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 6. รายการท่ีมีเครื่องหมายคลิปหนีบกระดาษอยู่ด้านหน้า  แสดงว่ามีข้อมูลท่ีเป็นรูปภาพ

แทรกอยู่ในฟิลด์ “Image” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

Reference type  “Figure” ส าหรับเก็บ
รูปภาพ เพ่ือใช้ประกอบการเขียนเอกสาร

ต้นฉบับ (manuscript) 
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2.1. การป้อนข้อมูลด้วยมือ (manual) 
 

การเพิ่ม 
Reference ใหม่ 

7. จากไลบรารี Paleo.enl   ท าการเพิ่ม reference  ใหม่โดยเลือกค าส่ังจากเมนู 

References / New Reference  หรือกดปุ่ม Ctrl+N บนคีย์บอร์ด 

 

 
 8. เลือก Reference Type เป็น Book   

9. ในช่อง Author  เติม “Jacobson, Carol” 
10. กดปุ่ม Enter  เพ่ือขึ้นบรรทัดใหม่และพิมพ์ช่ือท่ี 2 “Roe, Jennifer” 

Tips 

 

 

เพื่อให้ EndNote สามารถท าการประมวลผลได้ถูกต้อง  การป้อนชื่อผู้แต่ง 
(Author) จะต้องอยู่ในรูปแบบ 
“First Middle Last”  หรือ 
“Last, First Middle” 

ในกรณีที่รายการน้ันมีผู้แต่งมากกว่า 1 ราย  ให้ใส่ชื่อละบรรทัด 

 

 

11. ขณะท่ีเติมชื่อ EndNote จะพยายามช่วยป้อนข้อมูลโดยน าชื่อท่ีมีอยู่ในรายการท่ี
ใกล้เคียงกันใส่เข้าไป  แต่ถ้าชื่อท่ีจะใส่เข้าไปไม่ตรงกับข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว  EndNote 
จะถือว่าเป็นรายการใหม่และแสดงผลเป็นตัวอักษรสีแดง  
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12. ใส่ข้อมูลในฟิลด์ท่ีเหลือดังน้ี 

Year  : 1999 
Title: Impacts of meteorites on Earth 
City: New York 
Publisher: Blackcourt Press 
Number of Pages: 100 

 
13. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว  ปิดหน้าต่าง reference โดยกดท่ีปุ่มเครื่องหมาย X ท่ีมุมบน

ด้านขวา  หรือใช้เมนู File / Close Reference (Ctrl+W) 

 
14. ปิดไลบรารี Paleo.enl  โดยกดท่ีปุ่มเครื่องหมาย X ท่ีมุมบนด้านขวา  หรือใช้เมนู 

File / Close Library (Ctrl+W) 
 

2.2. การติดต่อผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ (remote connection) 
เป็นการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้ EndNote connection  ของโปรแกรม EndNote  

ติดต่อสืบค้นข้อมูลกับแหล่งข้อมูลออนไลน์โดยตรง   ซ่ึง EndNote เตรียม connection file ไปยังแหล่งฐานข้อมูลออนไลน์  
ห้องสมุดหน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จักและนิยมใช้กว่า 400 แห่งท่ัวโลก   

แบบฝึกหัดต่อไปจะทดลองใช้ EndNote connection ติดต่อกับฐานข้อมูล NLM Pubmed   

เมื่อใส่ตัวอักษรตัวแรก EndNote  จะ
พยายามเดา  โดยน าช่ือที่มีอยู่ในรายการแล้ว  
มาใส่เข้าไป 
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แบบฝึกหัดที่ 2 15. สร้างไลบรารีใหม่ให้ชื่อว่า  connection.enl 

 16. จากเมนู Tools เลือกค าส่ัง Connect 

17. จากรายการ favorite connection ด้านขวามือ  ถ้าไม่เห็นชื่อของ PubMed (NLM)  
ให้เลือกค าส่ังย่อย Connect…  ท่ีอยู่ด้านบนของรายการ favorite connection 

 

 
  
 18. ท่ีหน้าต่าง Choose A Connection File   เลือกฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีต้องการ  ในท่ีน้ี

คือ PubMed (NLM) 
 

 

Tips กดปุ่ม Find เพ่ือการค้นชื่อ connection file ท่ีต้องการอย่างรวดเร็ว 

 
 19. EndNote จะท าการติดต่อกับฐานข้อมูล PubMed เมื่อติดต่อได้แล้วจะแสดง

หน้าต่าง Retrieved References Window และหน้าต่าง  Remote Search 
Window 

 

Favorite connection 
แสดงรายการของ 

connection file ท่ีใช้บ่อย
หรือท่ีใช้งานล่าสุด 
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งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 20. เติมค าค้นท่ีต้องการ (Penicillin acylase)  ลงในช่อง Search  และเลือกรายการ
ในกล่อง drop down list ด้านหลังเป็น Keywords [MeSH] 

21. กดปุ่ม Search 
 

 
 

 22. EndNote จะรายงานผลการสืบค้น  เลือกช่วงของข้อมูลท่ีต้องการในช่อง  กดปุ่ม OK 

 
 

 23. ข้อมูลท่ีได้จะถูกแสดงใน  Retrieved References Window   

 

ใส่ค าท่ีต้องการสืบค้นลงในช่อง 
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 24. ดับเบิลคลิกท่ี reference ท่ีต้องการเพื่อดูรายละเอียดของรายการน้ัน 

25. โอนข้อมูลท่ีสืบค้นได้เข้าสู่ไลบรารีท่ีต้องการ  โดยใช้เมาส์คลิกเลือกรายการท่ีต้องการ  

แล้วกดปุ่ม  Copy xx References to ตรงมุมบนขวาของหน้าต่าง 

Tips ในการเลือกรายการจ านวนทีละหลายรายการพร้อมกัน … 
ถ้ารายการน้ันอยู่ติดกัน  ให้กดปุ่ม shift  ค้างไว้หน้าใช้เมาส์คลิกเลือกรายการ 
ถ้ารายการน้ันอยู่ห่างกัน  ให้กดปุ่ม Ctrl  ค้างไว้หน้าใช้เมาส์คลิกเลือกรายการ 

 

 
 

26. ก าหนดไลบรารีท่ีจะรับข้อมูล  ซึ่งมี 3 ทางเลือก  คือ 
New Library … สร้างไฟล์ไลยรารีใหม่ 

Choose Library … เลือกไลบรารีท่ีมีอยู่แล้วจากรายการ 
xxx.enl เลือกไลบรารีท่ีก าลังเปิดใช้งานอยู่ 
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งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.3. การน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล (import) 
การน าเข้า (import) ข้อมูล  หมายถึงการสืบค้นข้อมูลโดยผ่านโปรแกรม เว็บเบราเซอร์หรือโปรแกรมส าหรับ

ค้นข้อมูลโดยเฉพาะ  แล้วบันทึกข้อมูลไว้  จากน้ันใช้ค าส่ัง import ของ EndNote อ่านรายการท่ีสืบค้นได้เข้ามา  
เน่ืองจากฐานข้อมูลออนไลน์แต่ละแห่งมีวิธีในการบันทึกข้อมูลในรูปแบบท่ีต่างกัน  การน าข้อมูลท่ีสืบค้นได้เข้าสู่
ไลบรารีจึงแตกต่างกัน 

Tips ส่ิงท่ีควรรู้เกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูลสู่ Endnote library คิอ 
วิธีบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน ์ ซึ่งศึกษาได้จากเอกสารค าอธิบายวิธีใช้ของผู้ให้บริการ
ฐานข้อมูลน้ัน 
Import filter ท่ีถูกต้องส าหรับน าข้อมูลเข้าโปรแกรม  ส าหรับฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีใช้กัน
แพร่หลาย  สามารถหาข้อมูลได้จากคู่มือผู้ใช้ (user guide) ของโปรแกรม EndNote 8  หน้า 
152-156  ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะถูกติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมในรูปเอกสาร PDF  หรืออาจจะ
ดาวน์โหลดด้วยตนเองจากเว็บไซด์ของโปรแกรม (http://www.endnote.com)  ในหน้า  
support & service 

  

เตรียมตัวก่อนใช้
งาน 

26. เรียก import filter ท่ีจ าเป็นต้องใช้มาใส่ใน favorite filter  โดยใช้ค าส่ังจากเมนู  
Edit / Import filters / Open Filter Manager … 

27. ท าเครื่องหมายหน้า filter ท่ีต้องการ  แล้วปิดหน้าต่าง 

 
 

http://www.endnote.com/
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2.3.1 การน าเข้าข้อมูลจาก PubMed 

Tips ส าหรับผู้ใช้ Endnote เวอร์ชั่น 6 และ 7   National Library of  Medicine (NLM) ได้
ท าการเปล่ียนโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล PubMed  มีผลท าให้การน าเข้าข้อมูล
เข้าสู่โปรแกรมเกิดผิดพลาด  คือ ถ้าน าเข้าข้อมูลครั้งละมากกว่า 1 reference ในเวลาเดียวกัน  
จะพบว่าข้อมูลท้ังหมดจะถูกน าเข้าไปซ้อนกันอยู่ในฟิลด์เดียวกัน   
วิธีแก้ไข 
ให้ท าการดาวน์โหลด pubmed import filter ตัวใหม่จากเว็บไซด์ EndNote ท่ี 
http://www.endnote.com/enpmalert.asp 

ดาว์นโหลด ไฟล์ PubMed (NLM).enf  ไปทับไฟล์เก่าท่ีอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย Filters ของ 
EndNote  (C:\Program Files\Endnotex\Filters) 
 
Endnote เวอร์ชั่น 8 และรุ่นหลังจากน้ัน  ไม่ต้องท าการแก้ไข   
 

 29. เข้าสู่ฐานข้อมูล PubMed  ค้นหาข้อมูลจากค าสืบค้นท่ีต้องการ (ใช้ penicillin 
acylase เป็นตัวอย่าง) 

Tips URL ของ PubMed  
http://www.pubmed.org 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
หรืออาจจะเข้าจากลิงค์ E-database ซึ่งอยู่ทางเฟรมด้านซ้ายของเว็บไซต์ห้องสมุดสตางค์ มงคล
สุข 
http://stang.sc.mahidol.ac.th 
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งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 30. จากผลลัพธ์ท่ีได้  ท าเครื่องหมายในช่องหน้ารายการท่ีต้องการ  

31. ในกรอบตัวเลือกหลังกล่อง Display  เลือก MEDLINE   
32. ในกรอบตัวเลือกหลังกล่อง Send to   เลือก File 
33. กดปุ่ม Send to  

Tips เน่ืองจาก PubMed จะแสดงผลการสืบค้นหน้าจอละ 20 รายการ  ในกรณีท่ีได้ผลการสืบค้น

จ านวนมาก  ให้ท าการเลือกรายการท่ีต้องการจากทีละหน้าจอและน าข้อมูลไปพักท่ี Clipboard 
ของ PubMed ก่อน  (โดยเลือก Display เป็น MEDLINE และเลือก Send to เป็น 

clipboard  เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วจึงเข้าสู่ PubMed Clipboard (เลือกลิงค์ Clipboard 
ด้านบน) 

 

แก้ไขตัวเลือกในกรณีท่ีต้องการส่งข้อมูลเข้า EndNote 
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 34. PubMed จะส่งข้อมูลให้ท าการดาวน์โหลด   

35. เลือกท าการบันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์ท่ีต้องการ  อาจจะท าการเปล่ียนชื่อและนามสกุลของ

ไฟล์ตามความเหมาะสมได้  (ให้ท าการบันทึกเป็น pubmed.txt) 

Tips ไฟล์ข้อมูลท่ีได้มีลักษณะเป็น plain text  (มีเฉพาะตัวอักษร)  จึงอาจจะใช้นามสกุลเป็น .txt  
เพ่ือจะได้เปิดดูได้ด้วยโปรแกรมอื่น เช่น Notepad หรือ MS Word 

 

การน าข้อมูลเข้า 
EndNote 

36. กลับเข้าโปรแกรม EndNote  สร้างไลบรารีใหม่ชื่อ “pubmed.enl” 
37. ไปท่ีเมนู  File  เลือกค าส่ัง Import…   
38. ในช่อง Import Data File :  กดปุ่ม choose File…  เลือกไฟล์ “pubmed.txt”  ท่ี

บันทึกจากข้อ 35 
39. ในช่อง Import Option :  เลือก PubMed (NLM) เป็น import filter   

ถ้าไม่เห็น PubMed (NLM) ในรายการ  แสดงว่ายังไม่ได้เลือก PubMed (NLM) ใน
รายการ favorite filter ให้เลือก Other Filters…ก่อน  และเลือก PubMed (NLM) 

 
 40. กดปุ่ม  Import   เพ่ืออ่านข้อมูลเข้ามา 
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Tips ผลลัพธ์ท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล PubMed โดยวิธี  Remote connection  
และ Import filter จะต่างกันเล็กน้อย  โดยท่ีข้อมูลจากวิธี Remote connect  จะมีฟิลด์ 
URL ซึ่งสามารถลิงค์กลับไปดูรายละเอียดของเอกสารท่ีเว็บไซด์ของ PubMed ได้  ในขณะ

ท่ีผลจากวิธี import filter จะไม่มีข้อมูลในฟิลด์น้ี 

 

 
 

แสดงข้อมูลเอกสารอ้างอิงฉบับเดียวกันท่ีสืบค้นได้จาก PubMed โดยใช้ค าค้น “penicillin acylase” 
 ด้านซ้ายคือข้อมูลท่ีได้จาก remote connection  และด้านขวาได้จากวิธี import filter   
สังเกตว่าฟิลด์ URL ของหน้าต่างด้านขวาไม่มีข้อมูล 
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2.3.2 การน าเข้าข้อมูลจาก ScienceDirect 
 

 41. เข้าสู่ฐานข้อมูล Science Direct  ใช้ค าว่า “penicillin acylase”  เป็นค าค้น 

 42. จากผลการสืบค้น  ท าเครื่องหมายท่ีกล่องหน้ารายการท่ีต้องการ  
43. กดปุ่ม export citations เพ่ือระบุว่าต้องการส่งข้อมูลออก 

 
 

 ท่ีหน้าต่าง Export Citations 
44. ตัวเลือก Export :  เลือก  .Citations + Abstracts” 
45. ตัวเลือก File Format : เลือก  “RIS format (for Reference Manager, 

Procite, Endnote” 

 
 

44 

45 

43 
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 46. กดปุ่ม Export  Science Direct  จะส่งข้อมูลมาและติดต่อกับโปรแกรม 
EndNote โดยอัตโนมัติ   

47. เลือกต าแหน่งโฟลเดอร์และไลบรารีไฟล์ท่ีจะเก็บข้อมูล 

 
 

หมายเหตุ ไม่สามารถสร้างไฟล์ไลบรารีใหม่เพ่ือรับข้อมูลในขั้นตอนน้ี  ต้องใช้ไฟล์ไลบรารีท่ีมีอยู่แล้วเท่าน้ัน  
ดังน้ัน  ถ้าต้องการจะเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์ไลบรารีใหม่  จะต้องสร้างไฟล์ไลบรารีก่อนท่ีจะส่ัง 

export ข้อมูลจาก Science Direct 
  

48. ข้อมูลท่ีเลือกไว้จะถูกน าเข้ามาในไลบราลีท่ีเลือกไว้ในข้อ 47 
49. EndNote จะแสดงเฉพาะรายการท่ีถูกน าเข้ามา  โดยจะซ่อนรายการ reference 

ก่อนหน้าน้ี  ถ้าต้องการดูรายการ reference ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในไลบราลี  ให้เลือกค าส่ัง 
References /  Show All References 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

47 
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3. การสร้างเอกสารบรรณานุกรม (Bibliography) 

ประโยชน์ท่ีส าคัญของโปรแกรม EndNote  คือการน ารายการบรรณานุกรมท่ีเก็บไว้ไปใช้อ้างอิงในเอกสารรายงาน

หรือจัดเตรียมต้นฉบับ (manuscript) เพ่ือส่งตีพิมพ์  EndNote สนับสนุนรูปแบบการอ้างอิงเอกสารท่ีวารสารต่างๆ กว่า 1,100 
ชื่อเร่ืองก าหนดไว้  การใช้โปรแกรม EndNote จัดท าเอกสารต้นฉบับจึงช่วยลดภาระและเวลาในการจัดท าเอกสารได้เป็นอย่างดี 

โปรแกรมประมวลผลค า (Word processor) ท่ี EndNote สนับสนุนคือ Microsoft Word และ Word 
Perfect  ส าหรับโปรแกรมประมวลผลค าอื่นสามารถท างานร่วมกับ EndNote ได้โดยผ่านรูปแบบ Rich Text Format (RTF)  

หลังจากท่ีติดตั้งโปรแกรม EndNote ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์จะพบเมนูของ EndNote เพ่ิมในเมนู Tools 

(เครื่องมือ)  ของโปรแกรม Microsoft Word  
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เตรียมตัวสร้าง
เอกสาร 

1. ใช้โปรแกรม Microsoft Word สร้างเอกสารใหม่  พิมพ์ข้อความตัวอย่าง 
The fossil in question was generally regarded to 

be the 220 million year-old remains of 

tyrannosaurus. Several years ago, however, this 

hypothesis was overturned by the discovery of 

yet another species. 

2. เลือกค าส่ังจากเมนู Tools / Endnote / Find Citation(s)…  

 

 3. ถ้ายังไม่ได้เปิดไฟล์ไลบรารี  EndNote จะถามชื่อไฟล์ไลบรารีท่ีต้องการ  ในท่ีน้ีจะใช้
ไลบรารีตัวอย่างท่ีมากับโปรแกรมคือ Paleo..enl  ซึ่งอยู่ท่ีโฟลเดอร์ย่อย Examples 
ของโปรแกรม endnote  (c:\Program Files\Endnotex\Examples) 

 

 จากกรอบข้อความ “EndNote Find Citation(s)” 
4. พิมพ์ช่ือ “morehouse”  ลงในช่อง  Find : กดปุ่ม  Search   
5. จะได้ผลลัพธ์ 1 รายการ  กดปุ่ม Insert   
 
 
 

4 

5 
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6. รายการอ้างอิงท่ีเลือกจะถูกน าไปแทรกในต าแหน่งท่ีเคอร์เซอร์อยุ่ในปัจจุบัน  

ขณะเดียวกัน Endnote จะท าการสร้างเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้ท่ีท้าย
ไฟล์เอกสาร 

 

ลองท าต่อ 7. พิมพ์ข้อความเพ่ิมต่อท้าย 
It is now the undisputed progeny of the species 

at hand. 

8. ใช้ค าส่ัง Find Citation(s)  อีกครั้ง  ค้นค าว่า  1987   
9. เลือกเอกสารรายการท่ี 1 และ 3 กดปุ่ม Insert   

 

8 

9 
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 10. สังเกตรายการท่ีถูกแทรกเข้าไป 

 

 

การเปลี่ยน
รูปแบบการ
อ้างอิง 

สมมุติว่าเราก าลังท าต้นฉบับเพ่ือส่งไปตีพิมพ์ในวารสาร Nature  เน่ืองจากทางวารสารมี
การก าหนดรูปแบบการอ้างอิงเอกสารและบรรณานุกรมเป็นแบบของตัวเอง  ซึ่ง EndNote 
สนับสนุนรูปแบบดังกล่าวด้วย 

 11. เลือกเมนู Tools / Endnote X / Format Bibliography…  

 

11 
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 12. กดปุ่ม Browse  ท่ีอยู่หลังหัวข้อ With output style : 

 
 
 13. เลือก output style เป็น “Nature”  กดปุ่ม OK 

14. กดปุ่ม OK   ให้ EndNote ท าการจัดรูปแบบเอกสารใหม่  
15. รูปแบบเอกสารต้นฉบับจะเปล่ียนไปเป็นแบบของวารสาร Nature 
16. ถ้าต้องการเปล่ียนรูปแบบของวารสารไปเป็นแบบอื่นให้ท าซ้ าตามข้อ 11 - 14: 

 

 

12 
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งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

อย่างไรก็ดี  เอกสารต้นฉบับท่ีได้ยังไม่สมบูรณ์  เน่ืองจากรายการ  citation  และ  citation  ท่ีเห็นน้ันถูกสร้างขึ้น
จากโปรแกรม EndNote  ไม่ใช่ข้อความจริง  สังเกตได้จากถ้าใช้เมาส์เข้าไปคลิกท่ีบริเวณใดๆ ของส่วนท่ีเป็น citation  หรือ 
references  บริเวณน้ันจะกลายเป็นสีเทา  เน่ืองจากข้อความท่ีเห็นน้ันเกิดจากการท างานร่วมกันของ  MS Word  และ 
EndNote  เน้ือความในน้ันเป็นรหัสค าส่ังชนิดเขตข้อมูล  (field code)  ซึ่งจะแสดงผลได้อย่างถูกต้องเฉพาะบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรม  MS Word  และ  EndNote  และมีไฟล์  EndNote  library  ท่ีใช้อ้างอิงอยู่เท่าน้ัน  ถ้าน าไฟล์น้ีไป
เปิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นท่ีไม่มีโปรแกรม  EndNote  ติดตั้ง  จะเกิดการแสดงผลท่ีผิดพลาดขึ้น 

 

ค าเตือน ก. ห้ามท าการแก้ไขข้อความในส่วนท่ีเป็น  citation  และ  references  ด้วย
ตัวเอง   ถ้าพบข้อผิดพลาด  เช่น  สะกดผิด  ให้กลับไปแก้ตัวสะกดท่ี  EndNote  
library  แล้วให้  EndNote  ท าการปรับปรุงข้อความท่ีแก้ไขใน  Word  เอง  ถ้า
ข้อความยังไม่ถูกแก้ไขให้ใช้ค าส่ัง  “Tools / EndNote X / Format 
Bibliography…”  เพ่ือปรับปรุงข้อความ 

ข. ถ้าต้องการลบ citation  ออก  ควรยกเลิกการฟอร์แมตเอกสารก่อน  ด้วยค าส่ัง  
Tools / EndNote X / Unformat Citation(s)  แล้วจึงลบ  citation ท่ีไม่
ต้องการออก 

ค. เอกสารท่ีได้ในขั้นน้ียังไม่เสร็จสมบูรณ์  ไม่สามารถน าไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องอื่นท่ีไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม EndNote   

  

การท าลายรหัส
เขตข้อมูลของ 
Endnote ที่ซ่อน
ในเอกสาร
ต้นฉบับ 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า  citation  และ  references  ท่ีได้จากขั้นตอนก่อนหน้าน้ีไม่
สามารถน าไปแสดงผลได้อย่างถูกต้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น  ดังน้ีถ้าต้องการจะ
ส่งเอกสารต้นฉบับไปให้ตรวจทานหรือส่งให้พิจารณาตีพิมพ์  ต้องท าลายรหัสเขตข้อมูล  

(field code)  ท่ีซ่อนอยู่เสียก่อนโดยใช้ค าส่ัง  Remove Field Codes   
17. ท่ีโปรแกรม  MS Word  เลือกค าส่ังจากเมนู  “Tools / EndNote X / Remove 

Field Codes”   
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 18. จะเกิดไดอะลอกขึ้นมาแจ้งให้ทราบว่าจะท าการสร้างไฟล์ใหม่ซึ่งมีข้อความ
เหมือนกับไฟล์เดิมแต่ไม่มีรหัสเขตข้อมูล  ส่วนไฟล์ต้นฉบับยังคงอยู่  สามารถท า
การแก้ไขและเรียกใช้ได้อีกในภายหลัง 

 
 

 19. กดปุ่ม  OK 
20. จะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นอีกหน่ึงไฟล์ซึ่งมีข้อความเหมือนกับไฟล์แรก  แต่ข้อความส่วน  

citation  และ  references  เป็นตัวอักษรล้วน 
21. ท าการบันทึกไฟล์ท่ีได้ในชื่อใหม่  และน าไฟล์ท่ีได้ในข้อ  20  ส่งให้ตรวจทานหรือส่ง

วารสารเพื่อเสนอพิจารณาตีพิมพ์ได้ 
22. ถ้าได้รับค าเสนอแนะให้แก้ไขข้อความใดๆ  ให้มาท าการแก้ไขท่ีไฟล์ต้นฉบับ  เสร็จแล้ว

ส่ัง  Remove Field Codes  (ตามข้อ 17 – 19)ก่อนส่งไปตีพิมพ์ 
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4. การสร้างเอกสารบรรณานุกรม (Bibliography) ส าหรับวิทยานิพนธ์ 
 

ในหัวข้อท่ี 3  เราได้ท าการสร้างเอกสารบรรณานุกรมจากต้นฉบับท่ีเป็นไฟล์เดียว  ซึ่งเหมาะส าหรับการท าเอกสาร

เพ่ือการส่งตีพิมพ์ในวารสาร  ท่ีมักจะมีเน้ือหาไม่ยาว  สามารถเตรียมต้นฉบับเป็นไฟล์เดียวได้  แต่ในกรณีการเขียนวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก  น้ันมักจะแบ่งเน้ือหาเป็นหลายบท  เช่น  บทคัดย่อ  บทน า  วิธีการวิจัย  ผลการวิจัยและสรุป
ผลการวิจัย  ซ่ึงแต่ละบทจะมีเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกัน  และน าเอกสารอ้างอิง  (references)  ไปไว้ข้างท้าย  การสร้างบรรณานุกรม

ด้วยค าส่ัง  Format bibliography  จึงใช้ไม่ได้ในกรณีน้ี  เพราะค าส่ัง  Format bibliography  จะสร้างบรรณานุกรมไว้ข้าง

ท้ายไฟล์เอกสารเสมอ  ในกรณีดังกล่าวให้สร้างบรรณานุกรมด้วยค าส่ัง  Format Paper  ในโปรแกรม  EndNote  แทน  โดยมี
หลักการสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังน้ี 

1. ใช้โปรแกรม  MS Word  สร้างไฟล์ต้นฉบับและแทรก  citation  ตามวิธีการเดิม 
2. ส่ังบันทึกเอกสารเป็น Rich text format  (RTF) 
3. เข้าโปรแกรม  EndNote  ใช้ค าส่ัง  Format Paper  สร้างเอกสารบรรณานุกรม 

 

สร้างเอกสาร
ต้นฉบับ 

1. ทดลองสร้างเอกสารจ านวน 3 ไฟล์  และท าการแทรก citation  ในเอกสารตามวิธีท่ี
เคยท า 

2. ปิดคุณสมบัติ Cite While You Write (ท าการฟอร์แมตเอกสารในขณะท าการพิมพ์

งานในเวิร์ด ) โดยใช้ค าส่ัง  Tools /  EndNote X / Unformat Citation(s)  
เนื่องจากค าส่ัง Format Paper  ของโปรแกรม EndNote  จะไม่ท างานถ้า
เอกสารน้ันถูกฟอร์แมตมาแล้ว 

3. บันทึกเอกสารท้ังสามเป็นชนิด rich text format  ในชื่อ Introduction,  Method  
และ  Result  ตามล าดับ 

 
การส่ังบันทึกเอกสารเป็น  rich text format 

 ท่ีโปรแกรม   MS Word  ไปท่ีเมนู  Files / Save as 

 เลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการเก็บไฟล์    ----------------------------------- 1  ในรูป 
 ตั้งชื่อไฟล์ (ในตัวอย่างใช้ชื่อ introduction) ----------------------------- 2  ในรูป 

 ในช่อง Save as  type:  เลือก rich text format (rtf) ---------- 3  ในรูป 

 กดปุ่ม  Save  ---------------------------------------------- 4  ในรูป 
 จะเห็นว่าไฟล์ถูกบันทึกในชื่อ introduction.rtf 
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 4. จะได้ไฟล์เอกสารในชื่อ  introduction.rtf,  method.rtf  และ  result.rtf  
ตามล าดับ 

5. ออกจากโปรแกรม  MS Word 
6. เปิดโปรแกรม EndNote  และเปิดไลบราลีท่ีใช้ในการอ้างอิงวิทยานิพนธ์  
7. เลือกค าส่ัง  Tools / Format Paper / Format Paper …5  ในรูป 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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 8. ท่ีไฟล์ไดอะลอก  ( 6 ในรูป)  เลือกไฟล์เอกสารไฟล์แรกท่ีใช้  (ตามตัวอย่างคือ 

introduction.rtf) 

 9. กดปุ่ม Open   

 

10. ท่ีสแกนไดอะลอก  EndNote จะแสดงผลการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงท่ีถูกอ้างถึงใน
บริเวณช่องค้านบน  ( 7  ในรูป )   

11. กดปุ่ม  Scan Next…  ( 8  ในรูป ) เพ่ือเลือกเอกสารล าดับต่อไป   
12. ท าซ้ าขั้นตอนท่ี 8 – 11 จนเลือกไฟล์เอกสารครบทุกไฟล์  การเลือกไฟล์ต้องเลือก

ตามล าดับที่ใช้ให้ถูกต้อง  
ในตัวอย่างคือ  method.rtf  และ  result.trf  ตามล าดับ 

6  ไฟล์ไดอะลอก 6 

7 

8 

9 
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13. เลือก Output Style  ตามต้องการ  ( 9  ในรูป) 

หมายเหตุ ถ้าไม่เห็นรายชื่อท่ีต้องการในช่อง Output style  ให้เลือกรายการ  Select 
Another Style…  แล้วหา Output style ท่ีต้องการจากรายการท่ี  EndNote  แสดง 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ก าหนดให้อ้างอิงเอกสารตามรูปแบบ  

Vancouver  หรือ  APA style  (คือ APA 5th ใน EndNote)   

 

14. กดปุ่ม  Format…    
15. EndNote  จะสร้างไฟล์ผลลัพธ์ขึ้นมาใหม่  ซึ่งไฟล์เหล่าน้ีจะมีชื่อเหมือนไฟล์ต้นฉบับ

แล้วตามด้วยชื่อของ  Output style ท่ีเลือก  เช่น  ถ้าเลือก  Output style  เป็น  
Vavcouver  ไฟล์ผลลัพธ์ท่ีได้จะมีชื่อเป็น  introduction-vancouver.rtf  
method-vancouver.rtf  และ  result-vancouver.rtf  ตามล าดับ  โดยท่ี

รายการเอการอ้างอิงจะปรากฏท่ีส่วนท้ายของไฟล์เอกสารล าดับสุดท้ายน่ันเอง 
16. ให้น าไฟล์ผลลัพธ์ท่ีได้ไปใช้  ส่วนไฟล์ต้นฉบับน้ันยังคงอยู่  ถ้าต้องท าการแก้ไข

ข้อความใดๆ  ให้ท าท่ีไฟล์ต้นฉบับและใช้ค าส่ัง  RTF document scan  สร้าง
เอกสารตามวิธีท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
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ปัญหาในการใช้งาน 
 
 

EndNote  ไม่แสดงเมนูค าสั่งบน MS Word 2003 
 

ปัญหา หลังจากติดตั้งโปรแกรม EndNote  แล้วไม่พบทูลบาร์และเมนูค าสั่งของ
โปรแกรม EndNote  ในเมนูของ MS Word 2003 

 

สาเหตุ EndNote  ต้องการไฟล์ ENxcwyw.dot และ ENxcwyw.wordxp.wll  (x คือเลข
เวอร์ชั่นของโปรแรกม ) ในโฟลเดอร์ Startup ของโปรแกรม MS Word (ดูวิธีหา
ต าแหน่งท่ีตั้งของโฟลเดอร์ Startup ได้ในข้อ 1-3 ด้านล่าง)  ซ่ึงไฟล์ทั้งสองท าให้
โปรแกรม MS Word แสดงทูลบาร์ เมนูค าสั่งและท างานร่วมกับ Endnote ได้  
โดยปกติเมื่อท าการติดตั้ง EndNote โปรแกรมติดตั้งของ Endnote  จะท าการ
คัดลอกไฟล์ดังกล่าวท้ังสองไปไว้ท่ีโฟลเดอร์ Startup ของ MS word เอง  ยกเว้น
ใน MS Word 2003  ซ่ึงเกิดข้อผิดพลาด  ผู้ใช้จึงต้องท าการแก้ไขด้วยตัวเอง 
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1. จากโปรแกรม MS Word 2003  เลือกเมนู Tools / Options… 

2. จากหน้าต่าง Option  เลือกแท็บ File locations  2  ใช้เมาส์เลือกท่ี
ตัวเลือก Startup folder 3 กดปุ่ม Modiffy 4  

 
 3. จ าชื่อและต าแหน่งของโฟลเดอร์ไว้ (โดยท่ัวไปมักจะเป็น 

C:\Documents and Settings\user-name\Application 
Data\Microsoft\Word\STARTUP 
User-name  หมายถึง ช่ือผู้ใช้ท่ี logon เข้าใช้งาน Windows อยู่ในขณะน้ัน  
ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้  แล้วแต่การตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลเครื่อง  ในตัวอย่างคือ 

USER 

 
 

 4. กดปุ่ม Cancel  และ  Close  ตามล าดับ  เพ่ือปิดหน้าต่าง Options 
5. ปิดโปรแกรม  MS word 2003 

1 

2 

3 

4 
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 6. เปิด Windows explorer เลือกโฟลเดอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรม Endnote  
(ปกติจะอยู่ท่ี C:\Program Files\Endnote) 

 
 

 7. คัดลอก (copy) ไฟล์  ENcwyw.dot  และ  
ENcwyw.WordXP.wll  ไปท่ีโฟลเดอร์  startup  ของ MS Word  
(ตามท่ีหาได้จากข้อ 3) 

 

หมายเหตุ ท่ีโฟลเดอร์ C:\Program Files\Endnote  ถ้ามองไม่เห็น
นามสกุลของไฟล์ .dot และ .wll  

1. จาก  Windows Explorer   เลือกเมนู  Tools ( 5 ในรูป ) 
2. เลือกค าส่ัง  Folder Options…  ( 6 ในรูป ) 

 
 

 
 

  
 
 

5 

6 

ไม่เห็นนามสกุล 
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3. ท่ีหน้าต่าง  Folder Options  เลือกแท็บ View  ในช่อง Advanced 
Settings  เอาเครื่องหมายในช่อง  Hide extensions for known file 
types  ออก  ( 7 ในรูป ) 

4. กดปุ่ม  OK    

 
 

 ถ้าหาโฟลเดอร์  Startup  ของ  MS Word  ไม่พบ 
เน่ืองจากโฟลเดอร์ C:\Documents and Settings\user-name\Application 
Data  เป็นโฟลเดอร์ท่ีถูกซ่อนไว้  จะต้องส่ังให้แสดงโฟลเดอร์เหล่าน้ีเสียก่อนจึงจะมองเห็น
ได้ 

1. จาก  Windows Explorer   เลือกเมนู  Tools /  Folder Options… 
2. ท่ีหน้าต่าง Folder Opions  เลือกแท็บ  View 
3. ในช่อง  Advanced settings:  ในตัวเลือก  Hidden files and folders  

ให้เลือกตัวเลือก  Show hidden files and folders   
( 8  ในรูปด้านบน) 

4. กดปุ่ม  OK 

7 

8 


