
ลดความยุ่งยากในการจัดการบรรณานุกรมดว้ยโปรแกรม Zotero  
พนารัตน์ มอญใต้ 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 
สุวศรี เตชะภาส 

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
ค าส าคัญ : Zotero โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ซอฟต์แวร์ 

ประเทศไทยก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมนั้นเป็นผลผลิตจากงานวิจัย           
การจะด าเนินการโครงงานวิจัยใดย่อมต้องค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยนั้น โดยข้อมูลเหล่านั้นจะ
ปรากฏในส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม รวมถึงการเขียนบทความเพ่ือส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่าง ๆ ต้องมี
บรรณานุกรมหรอืเอกสารอ้างอิงเป็นส่วนประกอบหนึ่งในบทความ แต่เนื่องจากการเขียนบรรณานุกรมมีหลายรูปแบบ 
เช่น Vancouver, Chicago Manual of Style, APA (American Psychological Association), ISO 690-2010 
การจะเลือกใช้รูปแบบใดขึ้นกับวารสารหรือหน่วยงาน ดังนั้น ส าหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการแล้ว การเขียน
บรรณานุกรมจึงเป็นเรื่องจุกจิกยุ่งยากไม่น้อย ท าให้มีผู้พัฒนาโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หรือ
เครื่องมือที่ช่วยจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรณานุกรม เช่น การจัดเก็บ การจัดท ารายการบรรณานุกรม  

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero 
Zotero เป็นโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมโปรแกรมหนึ่ง ที่พัฒนาโดยศูนย์ประวัติศาสตร์และสื่อสมัยใหม่ 

แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสามารถน าเข้าข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Science Direct, PubMed ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) และเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Google 
Books, Google Scholar มีรูปแบบของ
บรรณานุกรมให้เลือกใช้มากมาย ถ่ายโอนไฟล์ได้
หลากหลายรูปแบบเพ่ือน าไปใช้กับโปรแกรมอ่ืน  
รวมทั้งสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft word, 
Open Office ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็น
โปรแกรม Open source ที่สามารถใช้งานได้ฟรี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย Zotero สามารถเลือกใช้งานได้ 
2 แบบ ได้แก่ ใช้งานร่วมกับเว็บบราวเซอร์ เช่น 
Mozilla Firefox (Zotero for Firefox) หรือใช้งานโดยการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์  (Zotero 
Standalone) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก https://www.zotero.org/ 

หน้าจอโปรแกรม Zotero ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 หมวดหมู่บรรณานุกรม (Collection) เป็นหมวดหมู่ของข้อมูลบรรณานุกรมท่ีจัดเก็บ  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลบรรณานุกรม เป็นรายการข้อมูลบรรณานุกรมที่จัดเก็บ 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดบรรณานุกรม เป็นการแสดงรายละเอียดของข้อมูลบรรณานุกรม 
 
 
 

 

 
 
 ส่วนที่ 1 
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ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 

การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรมสามารถท าได้หลายวิธี ในที่นี้จะน าเสนอบางวิธีเพ่ือป็นแนวทางในการใช้งาน 
โดยเป็นการใช้งานร่วมกับ Mozilla Firefox ดังนี้ 
    1. การน าเข้าจากฐานข้อมูลออนไลน์ มีข้ันตอนดังนี้  

      1) เข้าฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องการ เช่น Science Direct สืบค้นข้อมูลและเลือกข้อมูลที่ต้องการ คลิกท่ี 
Export ด้านบน เลือกประเภท Export File และ Content ที่ต้องการ จากนั้นกด Export  

      2) ระบบจะสอบถามว่า ต้องการน าเข้าข้อมูลไปยังโปรแกรม Zotero หรือไม่ จากนั้นกด OK เพ่ือน าเข้า
ข้อมูลไปยังโปรแกรม Zotero  
 
 
 
 
 
 
 
 
               2. การน าเข้าข้อมูลโดยใช้ตัวบ่งชี้ (Identifier) มีข้ันตอนดังนี้  
                  1) เข้าโปรแกรม Zotero โดยไปท่ีสัญลักษณ์  มุมบนขวามือของหน้าจอ  
                  2) ไปที่สัญลักษณ์  จากนั้นจะมีช่องให้ใส่ข้อมูล เช่น ISBNs, DOIs, PMIDs กด Enter จะปรากฏ
ข้อมูลบรรณานุกรมของเอกสารนั้นๆ (กรณีที่โปรแกรมไม่ตอบสนองการท างาน อาจมาจากระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานไดต้ั้งค่าความปลอดภัยในไฟร์วอลไว้) 
 
 
 
 
 
 

    3. การน าเข้าข้อมูลแบบ Manual มีข้ันตอนดังนี้  
1) เข้าโปรแกรม Zotero โดยไปท่ีสัญลักษณ์   มุมบนขวามือของหน้าจอ  
2) ไปที่สัญลักษณ์  เพ่ือเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการจัดการบรรณานุกรม ใส่รายละเอียดของ

ข้อมูลลงในส่วนที่ 3 ข้อมูลบรรณานุกรมจะไปปรากฏในส่วนที่ 2 อัตโนมัติ 

 
 

2/3 



การสร้างรายการบรรณานุกรม มีข้ันตอนดังนี้  
  1) เลือกรายการที่ต้องการจัดท าบรรณานุกรมในส่วนที่ 1 (เลือกทั้ง Collections) หรือส่วนที่ 2 (เลือกทีละ

รายการบรรณานุกรม/หลายรายการ) คลิกขวา และเลือก Create Bibliography from Collection / Items  
  2) เลือกรูปแบบบรรณานุกรม (Citation Style) ที่ต้องการ, เลือก Output Mode เป็น Bibliography และ

เลือก Output Method ในที่นี้เลือกเป็น Copy to Clipboard กด OK และน าไปวางในไฟล์เวิร์ดจะได้บรรณานุกรม
ตามรูปแบบที่เลือกไว้ เมื่อได้รายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงแล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
กรณีที่ไม่มีรูปแบบบรรณานุกรมตามที่ต้องการ เช่น ISO 690 สามารถเพ่ิมรูปแบบบรรณานุกรมไปยัง

โปรแกรมได ้โดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Zotero Style Repository (https://www.zotero.org/styles)   
โปรแกรม Zotero เป็นโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการท างานได้หลากหลาย ใช้

งานง่าย และใช้งานได้ฟรี บทความนีเ้พียงแนะน าการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีรายละเอียดและฟังก์ชันการใช้งานอ่ืน 
เช่น การใช้งานร่วมกับ Microsoft Word ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปลองใช้งานกันได้  
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