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การใช้เครื่องมือช่วยในการอ้างอิง zotero 
zotero (“Zotero | Start,” n.d.) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ เก็บ จัดการ อ้างอิง และ

เผยแพร่งานวิจัย โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://www.zotero.org/ เป็น

เว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ ซึ่งโปรแกรมมีลักษณะ Open Source ที่ให้

สามารถใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 

 

 
 
ภาพที่ 1 หน้าเว็บไชต์ zotero  
 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกในการใช้งานเว็บไซต์ zotero ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท า

งานวิจัยในการอ้างอิงเอกสารโดยการใช้งานต้องมีการสมัครสมาชิกเพื่อสามารถเข้าใช้งาน

และจัดเก็บเอกสารอ้างอิงงานวิจัยต่อไป 

 

การสมัครสมาชิก 

 การใช้งานโปแกรม zotero เพื่อใช้ในการอ้างอิงงานวิจัยต้องมีการด าเนินการ

สมัครสมาชิกเพื่อขอใช้งานระบบโดยสามารถท าการสมัครสมากชิกได้ที่เมนู Log In โดย

https://www.zotero.org/
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เว็บไซต์จะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ และท าการเลือกที่ Register เพื่อท าการสมัครสมาชิก 

โดยต้องด าเนินการกรอกข้อมูลเพ่ือร้องขอการเป็นสมาชิกดังภาพด้านล่าง 

 

 
 
ภาพที่ 2 หน้าจอสมัครสมาชิก 
  

จากภาพที่ 2 ผู้ใช้ต้องด าเนินการกรอกข้อมูลเบื้องต้นในการร้องขอการเป็นสมาชิก 

โดยต้องด าเนินการกรอก Username Email Confirm Email Password และ Verify 

Password จากนั้นท าการเลือกที่ I am not bot และเลือกปุ่ม Register  

 

การติดต้ัง 

การติดตั้งโปรแกรม zotero สามารถท าการดาวน์โหลดและติดตั้งลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งในการติดตั้งโปรแกรม ตัวโปรแกรม zotero จะมีการให้ท าการติดตั้ง

การท างาน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การติดตั้ง zotero ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2) การติดตั้ง

ส่วนเสริมให้กับ Firefox Browser เพ่ือใช้ในการเก็บอ้างอิงงานวิจัย และ 3) การติดต้ังส่วน
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เสริมการท างานร่วมกันระหว่าง zotero กับ Microsoft Word โดยสามารถท าการดาว์

โหลดได้ที่เว็บไซต์ในเมนู Download แสดงดังภาพด้านล่าง 

 

 
 
ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดโปรแกรม 
 

จากภาพที่ 3 ผู้ใช้งานสามารถท าการดาวน์โหลดและท าการติดตั้งโปรแกรม ได้โดยการ

เลือกที่ 1) Download zotero Desktop 2) Zotero Connector และ 3) Plugins โดย

การดาวน์โหลดโปรแกรม เมื่อท าการเลือกที่ Download เว็บไซต์จะแสดงหน้าจอให้ท า

การดาวน์โหลดไฟล์ในการติดต้ังดังภาพด้านล่าง 
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ภาพที่ 4 หน้าจอการดาวน์โหลดการติดตั้ง zotero บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

จากภาพที่ 4 ท าการดาวน์โหลดโปรแกม zotero จากเว็บไซต์ และท าการติดตั้งลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ เมื่อท าการติดตั้งโปรแกรมจะแสดงหน้าจอการติดตั้งให้ท าการเลือกที่ 

standard ดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ภาพที่ 5 การติดต้ังโปรแกรม zotero บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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จากภาพที่ 5 เมื่อท าการเลือกที่ standard ให้ท าการเลือกที่ปุ่ม Next จะเป็นการติดตั้ง

โปรแกรมในขั้นตอนต่อไปและเมื่อท าการติดตั้งเรียบร้อยท าการเรียกใช้โปรแกรมและท า

การเข้าสู่ระบบ เพ่ือเข้าใช้งานโปรแกรมต่อไป 

 

การเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต ์

 การเข้าใช้งานโปรแกรม zotero สามารถท าการเข้าใช้ได้ 2 ช่องทางได้แก่ การเข้า

ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ และการเข้าใช้งานผ่านทางโปรแกรมที่ติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

โ ดยก าร เข้ า ใ ช้ ง าน ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส าม า รถ เข้ า ใ ช้ ง าน ไ ด้ โ ดยท าก าร เ ข้ า สู่ เ ว็ บ 

http://www.zotero.org ท าการเลือกที่เมนู Log in จากนั้นท าการกรอกรหัสผู้ใช้และ

รหัสผ่านแสดงดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพการเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ 
 

จากภาพที่ 6 เมื่อผู้ใช้ท าการกรอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านท าการ เลือกที่ปุ่ม Login to 

Zotero จะเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อใช้งานโปรแกรม zotero ต่อไป 

http://www.zotero.org/
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ภาพที่ 7 หน้าเว็บไซต์เข้าใช้งานโปรแกรม zotero 
 

จากภาพที่ 7 เป็นหน้าจอการใช้งานโปรแกรมผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถท าการสร้าง 

Library ในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ท าการดาวน์โหลด หรือท าการเก็บไว้ใช้เพื่อในการ

อ้างอิง และการเข้าถึงต่อไป 

 

การเข้าสู่ระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 การเข้าใช้งานโปรแกรมผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท าการเข้าใช้งานได้

เมื่อท าการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว โดยท าการเรียกใช้งาน

โปรแกรม จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง 
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ภาพที่ 8 หน้าจอการเข้าใช้งาน Zotero ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

จากภาพที่ 8  แสดงถึงหน้าจอการเข้าใช้งาน Zotero ผ่านโปรกรม ซี่งจะมีลักษณะการใช้

งานเหมือนการใช้งานบนเว็บไซต์ โดยโปรแกรมจะแสดงรายการงานวิจัยที่ผู้ใช้งานท าการ

บันท าแสดงดังภาพ 

 

การบันทึกและเก็บข้อมูลงานวิจัย 

 เมื่อท าการติดตั้งโปรแกรม zotero เรียบร้อยแล้วในการบันทึกข้อมูลงานวิจัย จะ

สามารถท าได้โดยต้องท าการเปิดโปรแกรม zotero และท าการสืบค้นโดยการใช้ Web 

Browser FireFox ในการใช้งานซึ่งเมื่อท าการติดตั้ง Plugin เรียบร้อยแล้ว ท าการเข้าสู่

เว็บไซต์ที่ต้องการค้นหางานวิจัย ในตัวอย่างจะยกตัวอย่างการค้นหางานวิจัยในเว็บไซต์ 

IEEE Xplore แสดงดังภาพด้านล่าง 
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ภาพที่ 9 หน้าเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลงานวิจัย 
 

จากภาพที่ 9 ท าการเข้าสู่เว็บไซต์และท าการค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่ต้องการตามค าค้นที่

ต้องการโดยเว็บที่ใช้ในการค้นหางานวิจัยจะแสดงรายการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค าค้นแสดง

ให้กับผู้ใช้ที่ค้นหา ในตัวอย่างใช้ค าค้น Clustering survey เว็บไซต์จะแสดงงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับค าค้นดังกล่าวดังภาพด้านล่าง 
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ภาพที่ 10 แสดงรายการงานวิจัยที่ท าการค้นหาด้วยค าค้น Clustering survey 
 

จากภาพที่ 10 หากผู้ใช้ต้องการท าการบันทึกรายการวิจัยในการที่ต้องการใดให้ท าการ

เลือกที่รายการที่ต้องการเพื่อเข้าสู่รายละเอียดของานวิจัยดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ภาพที่ 11 รายละเอียดงานวิจัยที่ต้องการบันทึก 

1 
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จากภาพเมื่อผู้ใช้ท าการเลือกงานวิจัยที่ต้องการบันทึกเรียบร้อยให้ด าเนินการเลือกที่ปุ่ม 1 

โปรแกรมจะท าการบันท ารายละเอียดงานวิจัยลงใน Zotero อัตโนมัติ แสดงดังภาพ

ด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงการบันทึกรายละเอียดงานวิจัยลงโปรแกรม zotero 
 

จากภาพที่ 12 เป็นการแสดงถึงการบันทึกรายละเอียดงานวิจัยลงในโปรแกรม Zotero ซึ่ง

สามารถท าการเลือก Library ในการจัดเก็บงานวิจัยได้ และเมื่อโปรแกรมบันทึกเรียบร้อย

จะสามารถท าการเรียกดูงานวิจัยได้จากโปรแกรมทั้งในเว็บ และในโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ใน

เครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติแสดงดังภาพด้านล่าง 
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ภาพที่ 13 แสดงรายการงานวิจัยที่ท าการบันทึกผ่านโปรแกรม Zotero บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงรายการวิจัยที่ท าการบันทึกผ่านเว็บไซต์ 
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การท างานร่วมกับโปรแกรม Microsoft word 

 ในการอ้างอิงงานวิจัยหากผู้ใช้ท าการบันทึกงานวิจัยที่ต้องการเรียบร้อย ผ่านทาง

โปรแกรมแล้ว ทางโปรแกรม Zotero ได้มีการท างานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word 

เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงงานวิจัยซึ่งต้องมีการติดตั้ง Zotero บน Microsoft Word 

เป็นที่เรีบบร้อย โดยเมื่อท าการเปิดโปรแกรม Microsoft Word จะแสดงแถบเมนู Zotero 

ขึ้นมาเพื่อเรียกใช้งาน 

 

 
 

ภาพที่ 15 เมนู Zotero บน Microsoft Word 
 

จากภาพที่ 15 แสดงถึงเมนู Zotero ที่ติดตั้งบน Microsoft Word เรียบร้อย ซึ่งเมื่อท า

การเลือกที่เมนู Zotero จะมคี าส่ังให้ท าการใช้งานได้แก่  

Add/Edit Caption เป็นเมนูในการเรียกค้นหางานวิจัยที่ต้องการอ้างอิงในต าแหน่งที่

ต้องการ 

Add/Edit Bibliography เป็นเมนูที่ใช้ในการแสดงอ้างอิงที่ได้ท าการแทรกในเอกสาร 

Microsoft Word 
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Document Preferences เป็นเมนู่ที่ใช้ในการตั้งค่าการใช้งานอ้างอิงจากโปรแกรม 

Zotero 

Refresh เป็นเมนูเมื่อมีการปรับปรุงรายการอ้างอิง โดยจะท าการเรียกใหม่เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลง 

Unlink Citations เป็นเมนูที่ใช้ในการยกเลิกการเช่ือมโยงการอ้างอิง 

 โดยเมื่อท าการเรียกใช้งานเมนู Add/Edit Caption ครั้งแรกโปรแกรมจะแสดง

หน้าต่างให้ท าการเลือกประเภท หรือรูปแบบที่ต้องการอ้างอิงแสดงดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 16 หน้าจอการเลือกรูปแบบการอ้างอิงในครั้งแรก 
 

ภาพที่ 16 แสดงถึงการเลือกรูปแบบในการอ้างอิงบทความว่าต้องการรูปแบบใดในการใช้

งาน และเมื่อท าการเลือกรูปแบบเรียบร้อยโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการค้นหางานวิจัยที่

ต้องการอ้างอิง 
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ภาพที่ 17 หน้าจอการค้นหางานวิจัยเพื่ออ้างอิง 
 

จากภาพที่ 17 แสดงหน้าจอการค้นหางานวิจัยเพื่อใช้ในการอ้างอิงในบทความหรือ

งานวิจัยที่ก าหลังเขียนโดยหากต้องการยกเลิกหน้าจอให้ท าการเลือกที่ปุ่ม Esc บน

แป้นพิมพ์หากไม่ต้องการ แต่หากต้องการค้นหางานวิจัยให้ท าการพิมพ์ค าค้นในหน้าต่ าง 

ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายการงานวิจัยที่เกียวข้องกับค าค้นขึ้นมาแสดงเพื่อให้ท าการเลือก

งานวิจัยที่ต้องการ 
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ภาพที่ 18 ค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน 
 

จากภาพที่ 18 เมื่อผู้ใช้ต้องการอ้างอิงงานวิจัยให้ท าการกรอกค าค้น และเมื่อโปรแกรม

แสดงรายการงานวิจัยที่ค้นหาเรียบร้อย จึงท าการคลิกในรายการที่ต้องการ หรือท าการ

คลิกที่ปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด และหากต้องการเพิ่มงานวิจัยอื่นเพิ่มเติมในงานวิจับ

สามารถท าการกรอกค าค้นล าดับถัดไป และท าการเลือกรายการที่ต้องการ 
 

 
 

ภาพที่ 19 กกวดสหก่ฟดการอ้างอิงงานวิจัยมากกว่า 1 งาน 
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จากภาพหากผู้ใช้ต้องการอ้างอิงงานวิจัยเพิ่มเติมในประโยคที่ต้องการสามาถท าการเพิ่ม

ค าค้น และท าการเลือกปุ่ม Enter เพ่ือแทรกการอ้างอิงงานวิจับ โดยเมื่อท าการเพิ่มค าค้น

ล าดับและเลือกที่งานวิจัยที่ต้องการ 

 

 
 

ภาพที่ 20 รายการวิจัยที่ต้องการอ้างอิงผ่านโปรแกรม zotero 
 

จากภาพที่ 20 เมื่อจ านวนงานวิจัยที่อ้างอิงตรงตามความต้องการให้ท าการเลือกที่ปุ่ม 

Enter เพื่อแทรกอ้างอิงลงในงานวิจัย 
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ภาพที่ 21 อ้างอิงที่แทรกลงในบทความวิจัยแบบ APA 
 

จากภาพที่ 21 เมื่อท าการแทรกอ้างอิงด้วยโปรแกรม zotero แล้ว จะแสดงอ้างอิงตามที่

ท าการเลือกรูปแบบการอ้างอิงตามต้องการ และเมื่อด าเนินการเขียนงานวิจัยในส่วนอื่น

เพ่ิมเติมสามารถท าการแทรกอ้างอิงได้ด้วยการแทรกอ้างอิงงานวิจัยจากที่กล่าวมาข้างต้น 

แสดงดังตัวอย่างภาพด้านล่าง 
 

 
 

ภาพที่ 22 แทรกอ้างอิงงานวิจัยเพ่ิมเติมในบทความ 
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ในกการแทรกอ้างอิงงานวิจัยเพิ่มเติมในบทความสามารถจัดท าได้โดยการเลือกที่เมนู 

Add/Edit Caption เหมือนที่กล่าวมาเบื้องต้น ซึ่งจะท าการปรับปรุง หรือเพิ่มใหม่ 

ส าหรับอ้างอิงในงานวิจัย 

 

การแทรกอ้างอิง 

 จากการแทรกอ้างอิงในงานวิจัย ผู้ใช้สามารถท าการแทรกอ้างอิงด้วยการเลือกที่

เมนู Add/Edit Bibliography ซึ่งเป็นเมนูที่ใช้ในการแสดงอ้างอิงที่ได้ท าการแทรกใน

เอกสาร Microsoft Word โดยเมื่อท าการแทรกจะแสดงอ้างอิงทั้งหมดที่ท าการอ้างอิงใน

เอกสารบทความวิจัยแสดงได้ดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 23 การแทรกอ้างอิงบทความวิจัย 
 

การต้ังค่าการอ้างอิง 

 การตั้งค่าการอ้างอิงงานวิจัยจากที่ผู้ใช้ท าการก าหนดค่ามาแล้วนั้นสามารถท าการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบอ้างอิงได้โดยท าการเลือกที่เมนู Document Preferences เป็นเมนู
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ที่ใช้ในการตั้งค่าการใช้งานอ้างอิงจากโปรแกรม Zotero โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการ

ตั้งค่าดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 24 การต้ังค่าการอ้างอิงงานวิจัย 
 

จากภาพที่ 24 ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงตามความต้องการได้ ซี่งสามารถ

เข้ามาช่วย และอ านวยความสะดวกในการจัดการการอ้างอิงในการเขียนบทความวิจัย 
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อ้างอิง 

Zotero | Start. (n.d.). Retrieved April 18, 2018, from 

https://www.zotero.org/start
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