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คู่มือการใช้งานโปรแกรม zotero ส าหรับการอ้างอิงงานวจิัย วิทยานิพนธ์ 

 

zotero พัฒนาโดย Center for History and New Media, George Mason University เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ที่ใช้งานร่วมกับบราวเซอร์ Firefox Chrome ส าหรับช่วยในการจัดการทางบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง (Reference 

management) เหมอืนกับ Endnote โดย Zotero สามารถชว่ยให้ผู้ใช้สามารถแทรกรายการทางบรรณานุกรมเข้าไปในตัว

เล่มวิทยานิพนธ์ หรือรายงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมที่เก็บไว้ใน

ฐานขอ้มูลส่วนตัวได้ และช่วยในการสรา้งรูปแบบรายการทางบรรณานุกรมให้มมีาตรฐานอีกด้วย 

คุณสมบัติของ zotero 

สามารถชว่ยรวบรวมเอกสารตา่งๆ เพื่อจัดท าบรรณานุกรม และท างานสนับสนุนอื่นๆ ดังนี้  

1. สามารถท างานได้คล้ายกับ Endnote 

2. ผูใ้ช้สามารถสืบค้น รวบรวม ถ่ายโอน (Export) และจัดการกับรายการบรรณานุกรมอย่างเป็นระบบ  รวมถึง

เอกสารฉบับเต็ม แฟ้มขอ้มูล ที่สืบค้นได้จากแหล่งขอ้มูลอินเทอร์เน็ต เช่น  

-  ฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) ระบบหอ้งสมุดของมหาวิทยาลัยและจากมหาวิทยาลัยอื่น 

-  ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สกอ.บอกรับให้ เชน่  sciencedirect 

-  เว็บไซต์ตา่งๆเช่น google, Google Scholar 

3. ผูใ้ช้สามารถสร้างหอ้งสมุดส่วนตัวเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่สืบค้นได้จากแหล่งขอ้มูล ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถ

เข้าถึงขอ้มูลที่ต้องการดังกล่าวได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

4. จัดท าและน าเสนอบรรณานุกรมได้หลากหลายรูปแบบ 

5. สร้างและแชร์รูปแบบรายการบรรณานุกรมในแบบตนเอง 

6. ผูใ้ช้สามารถสร้างและแก้ไขรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและในเวลา

รวดเร็ว 

7. ผูใ้ช้สามารถแทรกรายการบรรณานุกรมที่ตอ้งการลงไปในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ รายงานหรอืบทความ รวมถึง 

เอกสารฉบับเต็ม เว็บเพจ รูปภาพ และไฟล์ชนิดอื่นๆ ขณะก าลังเขียนรายงาน 

8. มี Post-It และ Notepad เพื่อจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเตมิที่ต้องการ หรือช่วยเตอืนความจ าในแต่ละ

รายการ 

9. ท างานได้ทั้งในลักษณะ Online และ Offline (เชน่ การจดบันทึก การสืบค้นและการจัดการภายในคอลเล็กชั่น) 
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10. สามารถเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูลระหว่างกันได้ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาเรื่องนัน้ๆ 

11. รองรับตัวอักษร Unicode จงึสามารถน าเข้า (Import) จัดเก็บ รวบรวม และถ่ายโอน (Export) ข้อมูลหลายภาษา 

12. สามารถใช้งานรว่มกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป เชน่  Microsoft Word  

การติดตั้งโปรแกรม zotero บน Chrome 

1. ติดตัง้โปรแกรม zotero บน Chrome  พิมพ์  www.zotero.org/download/ 

2. คลิก Install Chrome Connector 

 

3. คลิกเพิ่มใน Chrome 

 

4. โปรแกรมจะท าการตรวจสอบการเพิ่มส่วนขยายไปยัง Chrome  คลิก เพิ่มสว่นขยาย 

 

 

 

คลิก Install Chrome Connector 

คลิก เพิ่มใน  Chrome 

Connector 

คลิก เพิ่มส่วนขยาย 

http://www.zotero.org/download/
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5. Chrome  จะมีข้อความตอบกลับมาว่าได้เพิ่ม zotero Connector ลงใน Chrome แล้ว 

 

6. หลังจากการตดิตั้ง Zotero Connector เรียบร้อยให้ท าการตรวจสอบในแท็ป Address Bar จะมีไอคอน 

Zotero ปรากฏอยู่ 

 

 

 

การติดตั้ง Zotero  บนเครื่องคอมพิวเตอร์  

1. พิมพเ์ว็บไซต์  www.zotero.org/download/ เพื่อท าการติดตั้ง Zotero 5.0 for Windows โดยคลิกปุ่ม  

Download 

 

 

ไอคอน Zotero 

คลิกปุ่ม Download 
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2. ท าการบันทึกไฟล์ Zotero 5.0.exe  ที่ได้ท าการ Download ไว้ใน Drive ที่ตอ้งการ 

 

3. คลิกที่โปรแกรม Zotero-5.xx_setup.exe เพื่อท าการติดตั้ง 

 

 
4. คลิก Run   >>Yes  เพื่อท าการตดิตั้งโปรแกรม 

 

 

 

 

คลกิเลอืก Drive  ส ำหรับเก็บโปรแกรม 

ช่ือไฟล์ที่ท ำกำร Download มำ 

คลกิ Zotero-5.0.xx_setup.exe 

คลกิ Run 

คลกิ Yes 
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5. คลิกปุ่ม Next เพื่อท าการติดตั้งและท าตามขั้นตอนตามที่ระบบแนะน าจนเสร็จสิน้การตดิตั้ง 

 

 

6.  

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 
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6. เมื่อตดิตั้งโปรแกรม Zotero ส าเร็จจะปรากฏหนา้จอดังนี้ 

 
 

การติดตั้ง Plugins Zotero  เพื่อใช้งานร่วมกับ Microsoft word 

 
1. เปิดโฟล์เดอร์ที่ได้ติดตัง้โปรแกรม Zotero (โดยปกติคือ C: \ Program Files (x86)\ Zotero)\ 

extensions/zoteroWinWordIntegration@zotero.org/install   

2.  ท าการส าเนาของไฟล์ Zotero.dotm (ส าหรับ Word ส าหรับ Windows 2007 และสูงกว่า) หรอื Zotero.dot 

(ส าหรับ Word รุ่นเก่า) 

 

C: \ Program Files (x86) \ Zotero 
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3. คลิกเลือกไฟล์ Zotero.dotm คัดลอกไปยังไฟล์เดอร์ Word startup (C: \ Program Files (x86)\ Microsoft 

Office\Office14\STARTUP) 

 
หมายเหตุ ในขณะที่ท าการคัดลอกไฟล์ Zotero.dotm ไปยังโฟล์เดอร์ STRATUP ให้ท าการปิดโปรแกรม 

Microsoft Word เสียก่อน 

4. เริ่ม Microsoft Word ใหม่เพื่อเริ่มใช้งานปลั๊กอิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zotero.dotm 

แท็บปลั๊กอิน Zotero 
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ความหมายและการใช้งานแท็บปลั๊กอิน Zotero 

 

เพิ่ม / แก้ไขการอ้างอิง 

 

เพิ่มการอา้งองิใหม่หรอืแก้ไขการอ้างอิงที่มอียู่ใน

เอกสารของคุณที่ต าแหนง่เคอร์เซอร์ 

เพิ่ม / แก้ไขบรรณานุกรม 

 

แทรกบรรณานุกรมที่ต าแหน่งเคอร์เซอร์หรอืแก้ไข

บรรณานุกรมที่มีอยู่ 

การตัง้ค่าเอกสาร  เปิดหนา้ต่างการตั้งค่าเอกสาร เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ

การอา้งองิ 

รีเฟรช  รีเฟรชการอ้างอิงทั้งหมดและบรรณานุกรมอัปเดต

ข้อมูลเมตาของรายการใด ๆ ที่มกีารเปลี่ยนแปลง

ในไลบรารี Zotero  

ยกเลิกการเชื่อมโยงการอ้างอิง  ยกเลิกการเชื่อมโยงการอ้างอิง Zotero ในเอกสาร

โดยลบรหัสฟิลด์ สิ่งนี้จะป้องกันการอัพเดท

อัตโนมัติเพิ่มเติมของการอ้างอิงและบรรณานุกรม 

 

 

การใช้งานโปรแกรม Zotero 

 

ดับเบิล้คลิกที่ไอคอน Zotero 
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หน้าจอหลักของโปรแกรม Zotero 

 

1. การจัดกลุ่มและสร้างหมวดหมู ่  จัดกลุ่มและสร้างหมวดหมูไ่ด้ตามต้องการ เก็บรวมรวมไว้ภายใต้โฟล์เดอร์ 

ไลบรารี่ของฉัน 

2. ส่วนแสดงรายการบรรณานุกรม แสดงช่ือเรื่องและชื่อผู้สร้างผลงาน 

3. ส่วนแสดงรายละเอียดรายการบรรณานุกรมเรื่องนัน้ๆแสดงถึงขอ้มูล ช่ือเรื่อง ชื่อผู้แตง่ ปี พ.ศ. เป็นต้น 

การสร้าง Profile เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

1 2 3 

ไปที่เมนูแก้ไข >>>คลิก การตัง้ค่า (N) 
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ไปทีแ่ท็บเมนู ขัน้สูง >>>คลิก แฟ้มและโฟลเดอร์ 

คลิก ก าหนดเองเพื่อเลือก

พืน้ที่จัดข้อมูล 

 คลิก OK เพื่อยืนยันการ

เปลี่ยนแปลง 

 คลิก Yes เพื่อท าการสร้างแฟ้มข้อมูล

ของ Zotero โปรแกรมจะปิดอัตโนมัติเพื่อ

เริ่มตน้การท างานใหม่ 
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การสร้างกลุ่มหรอืหมวดหมู่หัวเรื่อง 

1. คลิกที่ไอคอน  เพื่อท าการสร้างกลุ่มขอ้มูลหรือหมวดหมู่หรอืหัวข้อที่ตอ้งการ 

 
2. พิมพ์ช่ือกลุ่มขอ้มูลหรอืหมวดหมูท่ี่ตอ้งการจัดเก็บข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม  OK 

 

ดับเบิล้คลิกที่ไอคอน 

Zotezo เพื่อเริ่มท างานใหม่ 
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3. จะปรากฏโฟลเดอร์ขอ้มูลที่สร้างขึ้นมา 

 

การเพิ่มข้อมูลบรรณานุกรมเข้าสู่ Zotero 

1. การเพิ่มรายการใหม่ดว้ยตนเอง 

a. คลิกที่ปุ่ม เพื่อเพิ่มรายการใหม่ 

 
b. เลือกบทความวารสารเพื่อท าการเพิ่มรายการบรรณานุกรม โปแกรมจะท าการเซฟข้อมูลให้

อัตโนมัติ 

 

ท าการป้อนข้อมูลเพื่อท า

รายการบรรณานุกรม 



คู่มอืการใช้งานโปรแกรม zotero  โดย นายคม กันชูลี นักเอกสารสนเทศช านาญการ ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หน้า 13 

 

2. การน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรมเข้าสู่ Zotero 

a. การ Direct export จากฐานข้อมูลสารสนเทศจากห้องสมุดต่างๆ เช่น ULIBM ของส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

i. คลิกที่ไอคอน เพื่อท าการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมไปยังโปรแกรม Zotero 

 
ii. ผลของการน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรมจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ library และแสดงในหนา้ต่าง

ของโปรแกรม Zotero 

b. การน าข้อมูลจาก Google Scholar เข้าสู่โปรแกรม Zotero 

i. คลิกที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์สีเหลอืง  เพื่อจัดเก็บบรรณานุกรม 

 
ii. ท าเครื่องหมายถูกหนา้บทความที่ตอ้งการท าบรรณานุกรม 

 
iii. คลิกปุ่ม OK เพื่อจัดเก็บบรรณานุกรม 
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iv. แสดงผลการบันทึกข้อมูล 

 
v. ดับเบิล้คลิกรายการที่ต้องการ Download Fulltext 

 
vi. คลิกที่ FullText เพื่อท าการ Download File เก็บไว้ตามที่ต้องการ 

การลบ/แก้ไขรายการบรรณานุกรมในโปรแกรม Zotero 

1. การลบรายการบรรณานุกรมในโปรแกรม Zotero  คลิกเลือกรายการบรณานุกรมที่ต้องการลบ 

 
a. คลิกเม้าส์ด้านขวาเพื่อแสดงเมนูการจัดการบรรณานุกรม  >>คลิกเลือกเมนู Remove Item From 

Collection.. เพื่อท าการลบบรรณานุกรมออกจากโปรแกรม Zotero 

 
b. คลิกปุ่ม OK เพื่อท าการลบรายการบรรณานุกรม 
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2. การลบรายการบรรณานุกรมในโปรแกรม Zotero   

a. ท าการเลือกรายการบรรณานุกรมที่ตอ้งการแก้ไข 

 
b. คลิกแก้ไขข้อมูลบรรณานุกรมทางด้านขวามอื โปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ 

การใส่รายการอ้างอิงใน Microsoft Word 

1. คลิกเลือกต าแหน่งที่ต้องการท ารายการอ้างอิง  แล้วคลิกที่แท็บ Zotero 

 

2. คลิกปุ่ม   Add/edit Citation 
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3. คลิกเลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่ต้องการ แล้วคลิกปุ๋ม OK 

 
4. ท าการพิมพร์ายการบรรณานุกรมที่ตอ้งการน ามาอ้างอิง 

 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อสร้างบรรณานุกรม   
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สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายคม  กนัชูล ี

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

E-mail: khomgun@psru.ac.th 

Facebook : https://www.facebook.com/khomgun 

mailto:khomgun@psru.ac.th

