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แล้ วเลือกฐานข้ อมูล Oxford Journals Online จะปรากฏหน้ าจอ



ของฐานข้ อมูลให้ พร้ อมใช้ งานดังนี ้


จากเมนู Advanced Search นี ้

สามารถสืบค้ นอย่างง่ายได้ เช่นกัน
ตัวอย่าง ดูภาพบน  สืบค้ นด้ วยวลี “business ethics” จาก
บทคัดย่อ หรื อ ชื่อบทความ และ  จากัดสาขาที่ “Social
Sciences” แล้ ว  กด “Search” ได้ เลย

Browse & Simple Search
Advanced Search
จากเมนูหลักในจอภาพแรกของ Oxford Journals Online นี ้ จะ
ปรากฏเมนูสบื ค้ นขันสู
้ ง (Advanced Search) พร้ อมรายการ
ทางเลือกให้ ใช้ งานได้ ทงั ้ เลือกสืบค้ นด้ วย  การค้ นแบบเจาะจง
ด้ วย Citation, DOI  การค้ นด้ วย Keywords ที่ให้ กาหนด
Field เพื่อสืบค้ น พร้ อม Operator AND (Default)  ค้ นด้ วยชื่อ

จากเมนูหลัก ผู้ใช้ สามารถเรียกดูรายชื่อวารสารแบบไล่เรี ยงได้
โดยคลิกที่ “Oxford Journals” จะได้ จอภาพถัดไปให้ เลือกได้ ดังนี ้

ผู้แต่ง (Authors) ได้ มากกว่าหนึง่ คน








นอกจากนี ้ ในจอภาพเดียวกัน ดูภาพบน ยังมีรายการให้ ผ้ ใู ช้ จากัด
การสืบค้ นให้ แคบและเฉพาะเจาะจงได้ ด้ วยทางเลือก คลิก
เลือกชื่อวารสารที่จะสืบค้ น หรื อ  เลือกสาขาวิชาที่ต้องการ



จากเมนูที่ได้ ดูภาพบน ผู้ใช้ สามารถเรี ยกดูรายชื่อวารสารตาม 
ตัวอักษร และ  สาขาวิชา หรื อจากเมนูนี ้ ผู้ใช้ ยงั สมารถ

 สืบค้ นบทความจากวารสารที่เลือกเลยก็ได้ เช่นกัน ซึง่
ทางเลือกนี ้ จะใช้ Advanced search ก็ได้ ตามต้ องการ ตัวอย่าง
เลือกวารสาร “African Affairs” แล้ วใส่คาค้ น “violence” แล้ ว
คลิก “GO” ดูภาพล่าง

“Social Sciences” ตีพิมพ์ระหว่างปี 2001-2012 จะได้ ผลลัพธ์
ดังนี ้







Search Results

ผู้ใช้ สามารถนาผลลัพธ์การสืบค้ นที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ได้ คือ 
เรี ยกดูบทคัดย่อ อ่านและบันทึกฉบับเต็ม (Full Text) หรื อเรี ยกดู
รายการอ้ างอิง  ปรับปรุงการแสดงผลลัพธ์  เลือกรายการ
เพื่อถ่ายโอนรายการการอ้ างอิง (Citations) และเมื่อ  เรี ยกดู
บทความใดๆ ก็จะได้ รายละเอียดเพิ่มขึ ้น ได้ แก่  บทความทีม่ ี
การอ้ างถึงหรื ออ่านมากสุด และ  ดูรายละเอียดการอ้ างอิงของ
บทความที่เลือก

ผลลัพธ์ที่ได้ ทงจาก
ั้
 การเรี ยกดูข้อมูลแบบไล่เรี ยง (Browse)
ตามรายชื่อวารสาร หรื อตามสาขาวิชา แล้ วเลือกค้ นหาข้ อมูลจาก
รายชื่อสิง่ วารสารชื่อใดชื่อหนึง่ (Search in this journal) หรื อได้
จาก  ผลการสืบค้ นโดยตรง ทังการสื
้
บค้ นอย่างง่าย
(Basic/Simple search) หรื อการสืบค้ นขันสู
้ ง (Advanced
search) ผู้ใช้ สามารถจัดการผลลัพธ์ได้ ตามความต้ องการ ดูตวั
ผลลัพธ์ตา่ งๆจากภาพด้ านล่าง

Export

 Browse Journals



จากผลลัพธ์ของภาพบน สามารถ  คลิกเลือกบางบทความหรือ
ทังหมด
้
เพื่อถ่ายโอนข้ อมูลไปยังโปรแกรม EndNote ต่อไปได้ เมื่อ
คลิกทางเลือกดังกล่าว จะได้ จอภาพด้ านล่าง จากนันให้
้ คลิกเลือก
“EndNote” แล้ วคลิก “Open” เพื่อให้ ถ่ายโอนรายการอ้ างอิง
พร้ อมบทคัดย่อทีต่ ้ องการ ไปยังโปรแกรม EndNote ทันที ดูภาพ




ตัวอย่าง เลือกวารสาร “The British Journal of Criminology” จะ
ได้  ข้ อมูลเกี่ยวกับวารสาร พร้ อมเกียรติยศล่าสุดที่ได้ รับ (เช่น
บทความได้ รับรางวัลฯ)  ค่า Impact factor  เลือกดูวารสาร
ฉบับล่าสุดหรื อย้ อนหลัง และ  สืบค้ นจากวารสารชื่อนันต่
้ อได้
 Simple/Advanced Search
จากตัวอย่างการสืบค้ นในหัวข้ อ Advanced search (ดูภาพบน
ขวาหน้ าแรก) ให้ ค้นหา “business ethics” จากวารสารในสาขา
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