แฟ้มส่ วนบุคคลของท่ าน (Your profile)
พื้นที่สำหรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน:

รายชื่อทีท่ ำเครื่องหมายไว้ (marked lists) ของท่ าน
ท่านสามารถดู สร้าง และจัดการรายชื่อที่ทำเครื่ องหมายไว้ของ
ท่านได้ในหน้าแก้ไขรายชื่อที่ทำเครื่ องหมายไว้
บทสรุปและจดหมายข่ าว
ลงทะเบียนเข้าใช้งานและบอกรับเป็ นสมาชิกในหน้าบทสรุ ปและ
จดหมายข่าว Emerald จะส่งอีเมลบทสรุปรายสัปดาห์โดยเนื้อหา
จะประกอบด้วยบทสรุ ปของวารสารที่ตีพิมพ์ในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนั้นเรา
ยังได้คดั เลือกจดหมายข่าวในหลากหลายหัวข้ออีกด้วย
ระบบแจ้ งเตือนบนหน้ าสารบัญ (Table of contents

alerts)

ลงทะเบียนเข้าใช้งานและจัดการระบบแจ้งเตือนบนหน้าสารบัญ
สมัครเป็ นสมาชิกหน้าดังกล่าวเพือ่ เลือกวารสาร ระบบจะส่งอีเมลหน้าสารบัญ
ไปให้ท่านเมื่อวารสารฉบับล่าสุ ดตีพิมพ์ออนไลน์
รายการทีท่ ่ านชื่นชอบ (Your favourites)
ท่านสามารถแก้ไขรายการที่ท่านชื่นชอบบนหน้ารายการที่ขา้ พเจ้า
ชื่นชอบ บันทึกวารสารและหนังสื อที่ท่านชื่นชอบโดยการคลิก
บนชื่อ วิธีน้ ีจะนำท่านไปยังวารสารฉบับล่าสุ ดหรื อรายชื่อของหนังสื อแต่ละ
เล่มที่ท่านสามารถเลือก “Add to Favorites” ได้
การแจ้ งเตือนบนหน้ าบันทึกการสื บค้ น (Saved search

alerts)

จัดการการแจ้งเตือนบนหน้าบันทึกการสื บค้น การสื บค้นจะมีผล
โดยอัตโนมัติและผลลัพธ์การสื บค้นจะถูกส่ งอีเมลถึงท่าน

การบริการสำหรับลูกค้ า

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อที่ Emerald

Customer Support department

อีเมล: support@emeraldinsight.com

คำถามทีพ่ บบ่ อย
ถาม ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไร เมื่อต้องการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Emerald
จากที่บา้ น?
ตอบ การเข้าใช้งานจากที่บา้ น กรุ ณาสอบถามจากบรรณารักษ์ ซึ่งจะอธิบาย
วิธีการเข้าใช้งานในกรณี ที่ท่านไม่อยูใ่ นมหาวิทยาลัย
ถาม Emerald EarlyCite คืออะไร?
ตอบ คือบริ การออนไลน์ของ Emerald ที่เอื้อประโยชน์ให้ผใู ้ ช้สามารถเข้า
ถึงบทความในวารสารก่อนตีพิมพ์อย่างเป็ นทางการ
ถาม Emerald Backfiles คืออะไร?
ตอบ คือบทความในรู ปแบบ PDF จำนวน 68,000 บทความที่สามารถค้น
หาได้จากวารสารมากกว่า 120 ฉบับที่ประกอบด้วยบทความตั้งแต่ เล่มที่ 1
ฉบับที่ 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่:
http://info.emeraldinsight.com/backfiles

ถาม ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไร หากข้าพเจ้ามีความจำเป็ นที่จะต้องใช้
ซอฟต์แวร์สำหรับการตีพิมพ์และการจัดเอกสารอ้างอิง?
ตอบ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิงในรู ปแบบ ASCII จากรายการที่
มีการทำเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์เอาไว้ใน “Your Profile”
ถาม ข้าพเจ้าสามารถสัง่ ซื้อบทความได้อย่างไร?
ตอบ การซื้อบทความเฉพาะชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ท่านต้องลงทะเบียนในบัญชี
“Your Profile”

โดยท่านสามารถเข้าไปศึกษาคู่มือการซื้อบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่:

http://info.emeraldinsight.com/products/subs/article_
purchasing_guide.doc

คู่มือแนะนำการใช้งานทีละขั้นตอน
เพื่อเข้าใช้งานวารสารออนไลน์
ชุดหนังสื อออนไลน์
และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าฐานข้อมูลเดียว
www.emeraldinsight.com

ถาม บทความที่ขา้ พเจ้าสัง่ ซื้อจะถูกส่ งมาโดยวิธีใด?
ตอบ บทความจะถูกส่ งผ่านอีเมลให้ท่านทันทีหลังจากการซื้ อเสร็ จสิ้ น
โดยบทความจะอยูใ่ นรู ปแบบ PDF หรื อ HTML
ถาม ข้าพเจ้าสามารถสัง่ ซื้อทางโทรศัพท์ได้หรื อไม่?
ตอบ ไม่ได้ เราไม่รับการสัง่ ซื้อทางโทรศัพท์ หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการสัง่
ซื้ อออนไลน์ กรุ ณาติดต่อฝ่ ายสนับสนุนและช่วยเหลือของเรา เราจะให้ความ
ช่วยเหลือท่านในการทำรายการ

Research you can use

การลงชื่อเข้ าใช้ งาน

เคล็ดลับการสื บค้ นและการสื บค้ นแบบไล่ เรียงชื่อและสาขาวิชา

เข้าไปที่: www.emeraldinsight.com
ใส่ ชื่อ ผู้ใช้ งาน และ รหัสผ่ าน ของท่าน

(browsing):

เลือก “My Subscribed Content” บนการค้นสื บขั้นสูง หรื อ
การสืบค้นแบบไล่เรียงชือ่ และสาขาวิชา (Browse) จะได้ผลลัพธ์เฉพาะ
เนื้อหาที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ท้ งั หมดเท่านั้น
เมื่อทำการสื บค้น พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำสามัญทัว่ ไปเพียงคำเดียว
ตัวอย่างเช่น การสื บค้นคำว่า “Management” ผลลัพธ์ที่ได้จะมีมาก
กว่า 115,500 บทความจากวารสารต่าง ๆ ดังนั้นเป็ นไปได้ให้ใช้คำมาก
กว่าหนึ่งคำ

การสื บค้ น
•
•
•

ใส่ คำหรื อประโยคในกล่องสื บค้นใต้คำว่า “Search for”
ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อระบุประเภทของเนื้ อหาที่ท่านกำลังสื บค้น
เลือก “Go”

วิธีการการสื บค้ นขั้นสู ง (Advanced search)
•
•

เลือก “Advanced search” บนเมนูดา้ นซ้าย
ใช้แถบด้านบนของหน้าเว็บไซต์เพื่อระบุประเภทของเนื้ อหาที่ท่าน
ต้องการสื บค้น
• ใส่ คำหรื อวลีลงในกล่องสื บค้นใต้คำว่า “Search for”
• ทำให้การสื บค้นของท่านชัดเจนขึ้นโดยการเลือกประเภทของเนื้อหาที่
ท่านต้องการสื บค้น
• เลือกตัวเลือกการสื บค้นจาก “All”, “Any” หรื อ “Phrase”:
All – สื บค้นจากทุกคำที่ผใู ้ ช้งานกรอกลงไป
ตัวอย่ าง:
สมมติวา่ ใส่ คำที่ตอ้ งการสื บค้นไปสองคำ จะได้ผลการสื บค้นจากทั้งสองคำ
โดยไม่จำเป็ นต้องเป็ นคำที่อยูค่ ู่กนั
Any – การสื บค้นจากบางคำที่ผใู ้ ช้งานกรอกลงไป.
ตัวอย่ าง:
สมมติวา่ ใส่ คำที่ตอ้ งการค้นหาไปสองคำ ท่านจะได้ผลการสื บค้นจากแต่ละคำ
Phrase – สื บค้นจากวลีทต
ี่ รงกับที่กรอกลงไปทุกประการ

ตัวปฏิบัตกิ าร Boolean

คลิก “more options” เพื่อเข้าไปที่ตวั ปฏิบตั ิการ:
•
AND – ผลลัพธ์ที่ได้จะรวมทุกคำที่กรอกลงไป
•
OR – ผลลัพธ์ที่ได้จะรวมเฉพาะคำใดคำหนึ่งที่กรอกลงไป
•
NOT – ผลลัพธ์ที่ได้จะมีเพียงคำเดียว แต่ไม่ รวมคำอืน
่ ๆ
• นอกจากนั้ น ท่านอาจจะจำกัดการสื บค้นของท่านโดยปี ที่ตีพิมพ์
• หากท่านต้องการรวม “EarlyCite” และ Backfiles ให้ทำเครื่ องหมาย
ถูกในกล่องที่เกี่ยวข้อง
• เลือก “Search”

•

•

ผลลัพธ์การสื บค้นจะถูกเรี ยงตามประเภทของเนื้ อหา:
– วารสาร
– หนังสื อ
– ข้อมูลอ้างอิง
– ที่มา
จากหน้าผลลัพธ์ ท่านสามารถสื บค้นใหม่อีกครั้ง แก้ไขหรื อบันทึกการ
สื บค้นของท่านได้ (ดู “Your Profile” สำหรับข้อมูลการสื บค้นที่ถกู
บันทึกเอาไว้)

วิธีการสื บค้ นแบบไล่ เรียงชื่อและสาขาวิชา (Browse)

ใช้ “Browse” หากท่านต้องการที่จะดูเนื้อหาของวารสารหรื อชุดหนังสื อที่
เฉพาะเจาะจง หรื อต้องการค้นหาวารสารหรื อชุดหนังสื อในหัวข้อที่มีเนื้อ
ความพิเศษ
ท่านสามารถสื บค้นวารสาร ชุดหนังสื อ หรื อตรวจทานบทคัดย่อ (ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม) ดังต่อไปนี:้
• ภายใต้ตวั เลือก “Browse” เมนูทางด้านซ้ายมือท่านสามารถเลือก
“Books & Journals” หรื อ “Bibliographic Databases”
• หัวข้อ “Books & Journals” จะถูกเรี ยงไว้ตามลำดับตัวอักษร และ
ท่านสามารถสื บค้นแบบไล่เรี ยงชื่อและสาขาวิชาเพื่อสื บค้นชื่อจากการ
จัดแบ่งหัวข้อออกเป็ นกลุ่มได้ในหน้าเดียวกัน
• เมื่อสื บค้น “Bibliographic Databases” จะปรากฏผลลัพธ์ท้ งั
Emerald Reviews และ Emerald Abstract Products

ผลลัพธ์ การสื บค้ น
ตัวอย่าง:

รายการสำคัญ (Icon key)
ท่านสามารถเข้าใช้งานรายการนี้ได้
Backfiles
Earlycite

เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น
หนังสื อหรื อวารสารนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในหน้า
“Favorites” ของท่าน โดยสามารถจัดการได้ภายใน
“Your Profile”

