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่ สืบคน้ ยอ้ นหลังไดถ้ ึงฉบับแรกสุดที่วารสารมี การตีพิมพ ์
JSTOR ฐานข ้อมูลประกอบด ้วยวารสารวิชาการกว่า 2,000 รายชือ
ออกมา และหนัง สื อ ในสาขามนุ ษยศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ และวิ ทยาศาสตร ์ ใหเ้ อกสารฉบับเต็ ม สาหรับวารสารทุกฉบับที่มี เก็ บใน
์
ฐานข ้อมูล และสาหรับวารสารฉบับใหม่ๆที่เป็ นลิขสิทธิของส
านักพิมพ ์อื่น ผูใ้ ช ้สามารถสืบคน้ ผ่าน JSTOR และเข ้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
่
ได ้จากฐานข ้อมูลทีจุฬาฯ บอกรับ

การเข้าใช้งาน

ไปที่ http://www.car.chula.ac.th/curef-db/
-> Subject - General & Interdisciplinary Sciences
-> เลือกฐาน JSTOR
่
จะพบหน้าจอ JSTOR Home ซึงแสดงทางเลื
อกสาหรับการ

เมื่อทาการ Search โดยใช ้ 2 วิธีแรกนี ้ จะพบหน้าแสดง
่
ผลลัพธ ์ซึงประกอบด
้วย จานวนผลลัพธ ์ที่พบ, คาที่ใช ้คน้ หา,
ประเภทผลลัพธ ์ที่แสดง (จาแนกตามการเปิ ดให ้เข ้าถึง), รูปแบบ
การจัดเรียงผลลัพธ ์, จานวนผลลัพธ ์ต่อหนึ่ งหน้า โดยผูใ้ ช ้
สามารถปรับเปลี่ยนได ้ นอกจากนี ้ยังสามารถเรียกดูผลลัพธ ์
เฉพาะประเภทวารสาร, หนังสือ, หนังสือเล่มเล็กได ้อีกด ้วย

สืบค ้นข ้อมูลภายในฐานข ้อมูล Search และ Browse ดังภาพ

SEARCH





้
เพิ่มคาค ้นใหม่เพื่อ Search อีกครังภายในผลลั
พธ ์นี ้
้
<-คลิกดูผลลัพธ ์ทังหมด
หรือเฉพาะวารสาร / หนังสือ /
หนังสือเล่มเล็ก




BROWSE







SEARCH จาแนกย่อยเป็ น 3 วิธี ได ้แก่

้ นฐาน
้
 Search การสืบค ้นขันพื
โดยป้ อนคาค ้นลงในช่อง
้
รับคาค ้น (ช่องบน) จากนันคลิก search เพื่อดูผลลัพธ ์
 Advanced Search กรณี ต ้องการป้ อนคาค ้นหลายคา
่ ้าถึงได ้ / รวม
สามารถกาหนดให ้สืบค ้นเฉพาะรายการข ้อมูลทีเข
รายการที่มีลิงค ์ไปยังแหล่งข ้อมูลภายนอก และสามารถจากัด
่
เขตข ้อมูลได ้ ให ้คลิก Advanced search เพื่อเข ้าสู่ฟังก ์ชัน
้ ง ดังภาพด ้านล่าง
การสืบค ้นขันสู

<- คลิกเพื่อเพิ่มช่องรับคาค ้น

เฉพาะรายการข ้อมูลที่เข ้าถึงได ้
รวมรายการที่ลิงค ์ไปยังภายนอก

จากัดประเภทเอกสาร, วันที่เผยแพร่, ภาษา,
่ื ่งพิมพ ์, ISBN
ระบุชอสิ

 Beta Search / New Search ผูใ้ ช ้สามารถป้ อน
คาค ้นแบบเดียวกับวิธี Search ลงในช่องรับคาค ้น (ช่องล่าง)
่
จากนั้นคลิก Search Smarter เพื่อดูผลลัพธ ์ ซึงจะมี
่ าหรับจากัดเขตข ้อมูลใหใ้ นภายหลัง รวมถึงสามารถ
ฟังก ์ชันส
้
ดูตวั อย่างรายการข ้อมูลได ้โดยการชีเมาส
์ค ้างด ้วย ดังจะเห็น
ความแตกต่างของหน้าแสดงผลลัพธ ์จาก 2 วิธีแรกได ้ ดังนี ้
Preview
่ ั ากัดเขตข ้อมูล
ฟังก ์ชนจ

้
 Access ดูผลลัพธ ์ทังหมด
/ เฉพาะรายการที่เข ้าถึงได ้
 Year of Publication กราฟแสดงจานวนผลลัพธ ์ตาม
ปี ที่มีการเผยแพร่ สามารถจากัดช่วงปี ได ้

่ ่งพิมพ ์
จากัดสาขา และ/หรือชือสิ

 Content Type จากัดประเภทเอกสาร หนังสือ,
้ น้ , บทความวิจยั , บทปริทรรศน์
แหล่งข ้อมูลชันต

้
 Subject จากัดสาขา / หมวดหมู่เนื อหา
 Language จากัดภาษา

BROWSE ไล่เรียงรายการข ้อมูลได ้ 3 วิธี ได ้แก่
By Subject คลิกเลือกจากเมนู ด ้านบนสุดของเว็บไซต ์
หรือเลื่อนลงมาที่ส่วนล่างของหน้า JSTOR Home ก็ได ้

รายการบทความในฉบับ

คลิกเพื่อดู Full Text หรือสรุปบทความ

ฐานข ้อมูลจาแนกสาขาเป็ น Area Studies / Arts /
Business and Economics / History / Humanities /
Law / Medicine and Allied Health / Science and
Mathematics / Social Sciences

คลิกเพื่อดูหมวดหมู่
เนื ้อหาย่อย

กรณี เป็ นวารสารฉบับที่อยู่ภายนอกฐานข ้อมูล JSTOR
(External Content) จะแสดงเพียงรายการบทความและชือ่
ผูเ้ ขียน โดยไม่ปรากฏทางเลือกดังกล่าว แต่ผูใ้ ช ้สามารถคลิก
่
่อดูข ้อมูลเบืองต
้ ้น และคลิก Go to Article
ชือบทความเพื
่
่
เพือลิงค ์ออกไปยังแหล่งทีเก็บเอกสารฉบับเต็มไว ้ได ้

Go to Article
้
สามารถคลิกที่ > เพื่อดูหมวดหมู่เนื อหาย่
อยในแต่ละสาขา
้
ภายหลังการคลิกเลือกหมวดหมู่เนื อหา ฐานข ้อมูลจะไล่เรียง
่ งพิ
่ มพ ์ภายในหมวดหมู่นันขึ
้ นมา
้
รายชือสิ
โดยแสดงข ้อมูล


่ ่งพิมพ ์
รายชือสิ



Publication Date ช่วงปี ที่เผยแพร่ (เอกสารเก็บใน



ฐานข ้อมูล JSTOR)
ช่วงปี ที่เผยแพร่ (เอกสารจากแหล่งข ้อมูลภายนอก)



ประเภทสิ่งพิมพ ์

ผูใ้ ช ้ควรเลือกดูเฉพาะประเภทวารสาร เพื่อให ้เข ้าถึงเอกสาร
ฉบับเต็มได ้
เลือกดูตามประเภทสิ่งพิมพ ์ได ้

EXPORT CITATION
สามารถส่งออกรายการอ ้างอิงไปยัง EndNote ได ้ โดย
ใช ้กล่องเครื่องมือที่อยู่บริเวณมุมบนขวาของหน้าบทความแต่ละ
รายการ หรือ Export Citation พร ้อมกันหลายรายการจาก
หน้าแสดงผลลัพธ ์การ Search ก็ได ้เช่นกัน
โดยเมื่อคลิกที่ Export Citation แล ้ว จะปรากฏ
้
หน้าต่างขึนมา
ดังภาพด ้านล่าง

By Title คลิกเลือกจากเมนู ด ้านบนสุดของเว็บไซต ์ เพื่อไล่
่ ่งพิมพ ์
เรียงรายชือสิ

คลิก

By Publisher คลิกเลือกจากเมนู ด ้านบนสุดของเว็บไซต ์
่ านักพิมพ ์
เพื่อไล่เรียงรายชือส
การแสดงผลลัพธ ์จากการ Browse แสดงเป็ นระดับ
่ ใ้ ช ้ต ้องคลิกเลือกฉบับที่ต ้องการเข ้าดูอีกครังหนึ
้ ่ง
วารสาร ซึงผู
สาหรับวารสารฉบับที่มีเอกสารฉบับเต็มอยู่ใน JSTOR จะ
ปรากฏทางเลือกให ้คลิกเพื่อดู Page Scan / Article PDF /
Article Summary ได ้ดังภาพ

เลือกส่งออกรายการอ ้างอิงแบบ RIS file จะบันทึกโดย
อัตโนมัติ เปิ ดในโปรแกรม EndNote ได ้
ผูใ้ ช ้ยังสามารถส่งออกรายการอ ้างอิงไปยัง E-mail หรือ
Save Citation (กรณี สร ้างบัญชีส่วนตัว), View Citation

้ ่ 1) สิงหาคม 2556
จัดทาโดย วัชรี เกวลกุล ภารกิจสนับสนุ นการวิจยั ศบร. (ฉบับพิมพ ์ครังที

