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สรุป KM  

การใช้โปรแกรม endnote กับการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 

คุณกมลศรี   ส านักบรรณสารสนเทศ 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

โปรแกรม endnote คืออะไร 

 เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมโดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการ

ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไว้ด้วยกัน ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัวของนักวิจัย (private reference 

library) โปรแกรมจะช่วยให้นักวิจัยสามารถจัดการรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ได้ เช่น ลบหรือเพ่ิมรายการ 

จัดหมวดหมู่รายการบรรณานุกรม ถ่ายโอนข้อมูล และค้นหาเอกสารฉบับเต็มของรายการบรรณานุกรม เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวจัดรูปแบบบรรณานุกรม ทั้งการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา และท้าย

เล่ม/ท้ายบทความวิจัย โดยท างานร่วมกับโปรแกรมจัดท าเอกสารอย่าง Microsoft Word 

มีประโยชน์อย่างไร  

 ในการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น รายงานการวิจัย หรือบทความวิจัย โปรแกรมดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือ

ในการรวบรวมรายการ (reference list) ที่เป็นงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ซึ่งผู้วิจัยสามารถใช้ประโยชน์ได้

ระหว่างขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม (literature review) อีกท้ังเป็นเครื่องมือในการจัดท าข้อมูลบรรณานุกรม

ที่ใช้ในการอ้างอิงส าหรับต้นฉบับบทความวิจัย รายงานหรือผลงานวิชาการอ่ืนๆ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักวิจัย

สามารถบ่งบอกที่มาของข้อมูลที่น ามาอ้างอิง โดยเฉพาะกับคณะกรรมการพิจารณาตรวจรายงานผลการวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย รวมทั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 

1. นักวิจัยควรจะลงทะเบียนเพื่อขอรับไฟล์โปรแกรม endnote ได้ที่ส านักบรรณสารสนเทศ หรือท่ี

เว็บไซต์ http://library.stou.ac.th/endnote/ 

2. กรณีท่ีใช้งานจากภายนอกควรติดตั้งเครือข่ายเพ่ือการสืบค้นฐานข้อมูล ซึ่งสามารถด าเนินการได้สอง

แบบคือเข้าถึงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ http://vpn.stou.ac.th ของมหาวิทยาลัย หรือติดตั้งโปรแกรม 

Cisco AnyConnect ดังภาพ 

http://library.stou.ac.th/endnote/
http://vpn.stou.ac.th/
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เว็บไซต์ http://vpn.stou.ac.th ใช้การ login ด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย (ชื่อ.

นามสกุลสามตัวแรก@stou.ac.th) หรืออาจติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect ดังภาพด้านล่าง 

 

 

3. ภายหลังจากการติดตั้งโปรแกรมเพ่ือการสืบค้นข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งโปรแกรม 

endnote เพ่ือใช้งานทั้งสองส่วนควบคู่กัน (ดังภาพ) 

mailto:ชื่อ.นามสกุลสามตัวแรก@stou.ac.th)%20หรือ
mailto:ชื่อ.นามสกุลสามตัวแรก@stou.ac.th)%20หรือ
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ในระหว่างการติดตั้งโปรแกรม endnote ผู้ใช้งานควรเข้าผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และไม่ควรเปิดโปรแกรม 

Microsoft Word ระหว่างด าเนินการ อีกทั้งโปรแกรมดังกล่าวมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อไว้ 

ดังนั้นระบบอาจตรวจสอบความเชื่อมโยงกับลิขสิทธิ์ของโปรแกรม Microsoft Word ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ด้วย 

ขั้นตอนการใช้งาน 

1. สร้างโฟลเดอร์ห้องสมุดส่วนตัวในฐานข้อมูลของ โปรแกรม endnote เพ่ือจัดแยกรายการ

บรรณานุกรมให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบหาในภายหลัง  

2. เมื่อสร้างโฟลเดอร์แล้วก็สามารถ 

- เพ่ิมหรือแก้ไขรายการบรรณานุกรมได้ ทั้งการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (manual) หรือเพ่ิม

รายการจากฐานข้อมูลทรัพากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) หรอืจากฐานข้อมูลออนไลน์

อ่ืนๆ  

- สามารถเพ่ิมข้อมูลด้วยการ import PDF file ไว้ส าหรับกลับมาค้นคว้าหรืออ่านในภายหลังได้ 

3. จัดรูปแบบรายการบรรณานุกรม เช่น APA style  

4. จัดรูปแบบรายการบรรณานุกรมกับโปรแกรม Microsoft Word  

- จัดท าบรรณานุกรมท้ายบท 

- แทรกการอ้างอิงในเนื้อหา  
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การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 

 ในการสืบค้นข้อมูลทางนิเทศศาสตร์สามารถสืบค้นได้จากข้อมูลบนระบบแคตตาล็อกออนไลน์ หรือ 

OPAC ที่ค้นหาจากห้องสมุดได้ ซึ่งก็จะมีทั้งหนังสือและเอกสารภาษไทยและอังกฤษ หรือสามารถสืบค้นจาก

ฐานข้อมูลวารสารอ้างอิงทางวิชาการ อาทิ  

1. ProQuest Dissertations & Theses Global ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสาร

ฉบับเต็ม สืบค้นได้จาก http://search.proquest.com/pqdtglobal 

2. Thai Digital Collection ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย รวมทั้งงานวิจัย บทความวารสาร 

เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายากที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ใน

ประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ผลการค้นให้ข้อมูล

รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ) สืบค้นได้จาก 

http://tdc.thailis.or.th/tdc  

3. ABI/INFORM Collection ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบทความวารสารและเอกสาร ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการ

ค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม สืบค้นได้จาก 

http://search.proquest.com/abicomplete/index  

4. JSTOR: Archive Collections (Arts & Sciences IV) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม Archive มากกว่า 

2,000 ฉบับ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF สืบค้นได้จาก http://www.jstor.org  

5. Matichon e-Library ซึ่งเป็นฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ 

บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอ่ืนๆ สามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึง

ปัจจุบัน สืบค้นได้จาก http://www.matichonelibrary.com/  

เมื่อสืบค้นข้อมูลโดยใช้ค าส าคัญค้นข้อมูลแล้วก็สามารถจัดการเพิ่มรายการที่ค้นได้จัดเก็บไว้ในระบบห้องสมุด

ส่วนตัวของโปรแกรม endnote ที่ได้สร้างไว้  

ตัวอย่างการค้นคว้าการค้นข้อมูลในระบบ OPAC โดยใช้ Keyword “user generated contents” พบว่ามี

เอกสารที่เป็นหนังสือ 17 รายการ โดยมีสองรายการแรกที่สนใจและต้องการน าไปใช้ในการอ้างอิง ก็สามารถท่ีจะ

เลือก add to cart (ดังภาพ) 

http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://tdc.thailis.or.th/tdc
http://search.proquest.com/abicomplete/index
http://www.jstor.org/
http://www.matichonelibrary.com/
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เมื่อเพ่ิมรายการแล้ว จะพบว่าเอกสารสองรายการได้ปรากฏดังภาพ และให้เลือก Export as Endnote เพ่ือ

เพ่ิมรายการดังกล่าวในเอกสารห้องสมุดส่วนตัวในโปรแกรม endnote ของตนเอง  

 

 

ตัวอย่างการค้นคว้าโดยใช้ Keyword “user generated contents” บนฐานข้อมูล ProQuest 

Dissertations & Theses Global โดยมีการกรองข้อมูลด้วยการตัดงานวิจัยด้าน computer science และ 

computer engineering ออกไป (exclude) ท าให้ได้เอกสาร 117 ชิ้น ซึ่งอาจพบว่ามีสองชิ้นแรกท่ีเกี่ยวข้อง และ

ต้องการเก็บไว้ในห้องสมุดส่วนตัว  (ดังภาพ)   
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โดยสามารถเลือก  ”Cite    เพ่ือแสดงผลรายการบรรณานุกรมได้ จากนั้นก็สามารถคัดลอกข้อมูลเก็บไว้ในฐาน

ห้องสมุดส่วนตัวของโปรแกรมได้  

 

 


